
ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΕΤΑΙ ΧΠΟ ΣΥΝΤΑΚΤΙ
ΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ · ΓΡΑΦΕΙΑ Α
ΚΑΔΗΜΙΑΣ 60 · ΤΗΛΕΦ. 613.859— 
32.18.963 · ΤΠΕΤΘΤΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑ
ΟΣ ΠΙΣΚΟΠΟΣ, 21ης ’Απριλίου 37 
• ΤΙΜΗ ΦΤΛΛΟΤ ΔΡΧ. 1 · ΑΡΙΘ.

ΜΗΝ1ΑΙΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΦΤΛ. 340(434) ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1974.

ΑΠΛΑ - ΤΙΜΙΑ - ΚΑΘΑΡΑ
Προεκλογική έΐΐαγγελί», του «κρόντος Αιοικ. 

2ϊυμ.βουλέου ΰτϊήρξεν ή 'Ενοποίησες των Συλλό
γων κκί των Ασφαλιστικών φορέων του Προσωπι
κού της Ί'ρκπεΐης ;».ν.ς· Παλλόμ,ενον από πολλάς 
πλευράς, διά την βεσιν του αυτήν, τό Σιοικ. Συρ,- 
δουλιον τοΰ Συλλόγου μ,ας, δεν έγκατελειψε ούδ’ 
επί στιγρ-ήν την προσπάθειαν διά την πραγ;*.ατοποί- 
ησιν τής όποσ/έσεώς του αυτής.

Τούτο πράττει καί σήμ.ερον. Αί άναφυείσαι 
διαφοραί μεταξύ των Συλλόγων εις τον χειρισμόν 
ζωτικών Θεμάτων του Προσωπικού τής Τραπεζής 
μας κατέστησαν πλέον εμφανή την ανάγκην τής ένο- 
ποιήσεως τών δυνάμεων καί την παρουσίαν ενός 
μόνον Συλλόγου τοΰ Προσωπικού τής Τραπέζης 
μας. Τό αίτημα τής ένοποιήσεως προβάλλεται σή
μερον άπό τό σύνολον σχεδόν τών εργαζομένων εις 
την ’Εθνικήν Τράπεζαν.

Έποχρέωσις, συνεπώς, όλων είναι νά συμβά
λουν με όλας των τάς δυνάμεις διά νά ίκανοποιηθή

τό αίτημα αύτό τοΰ Ηροσωπικοΰ τής Τραπέζης 
μας. Πρός τόν σκοπόν αΰτόν καί διά νά διευκολύ- 
νωμεν την ενοποίησιν τών δυνάμεών μας 
έπαναλαμβάνομεν άπαξ £τι την δήλωσιν ότι δι’ ή- 
μάς μεγίστη επιδίωξις είναι ή 
ένοποίησις.

Καί διά νά γίνη τό πρώτο βήμα, διά νά μην 
περιπλακώμεν εις άτέρμονας συζητήσεις, διά νά 
λήξη ή περίοδος τών λόγων καί νά προχωρήσωμεν 
μέ ταχΰν ρυθμόν εις την ενοποίησιν θά θέσωμεν 
τον δάκτυλον επί τόν Τύπον τών ’Ήλων.

Είναι, δυστυχώς, απαραίτητον νά άνατρέξω- 
μεν εις τό παρελθόν. 'Η γνώαις τοΰ παρελθόντος 
είναι τόσον απαραίτητος ώστε άνευ αυτής νά μην 
καθίσταται εφικτή ή ένοποίησις.

’Εάν δεν έπισημανθοΰν τά γενεσιουργά αίτια 
τής σημερινής καταστάσεως δέν είναι ευχερής ή 
μεταβολή της. Πρέπει όλοι νά γνωρίζομεν τί συνέ
βη καί που εύρισκόμεθα. Πρέπει νά αυνειδητοποι-

ήσωμεν ώρισμένα γεγονότα, νά άποβάλλωμεν μίση 
καί πάθη τοΰ παρελθόντος καί νά δημιουργήσωμεν 
μία νέαν πραγματικότητα άπηλλαγμένην τής δίνης 
ενός κακοΰ παρελθόντος. Τότε καί μόνον τότε θά 
έχωμεν έπιτύχει την πραγματικήν ε ν ο
ποί η σ ι ν τών δυνάμεών μας. Εις 
πάσαν άλλην περίπτωσιν ή ένοποίησις θά περιέχη 
τά σπέρματα τής διχονοίας καί τής διασπάσεως καί 
τότε άλλοίμονον εις όλους. Παλαιούς καί νέους. 
Γνωρίζοντας καί μή γνωρίζοντας. 'Η ένοποίησις 
δέν πρέπει νά είναι πλασματική. Πρέπει, επιβάλ
λεται νά είναι ούσιαστική. Καί δι’ αύτό τό πρώτον 
που έχομεν ΰποχρέωσιν νά πράξωμεν είναι νά άπο- 
κ α τα στ ή σ ω με ν τήν ψυχικήν ένότητα τοΰ Προσωπι
κού. "Ας μήν έθελοτυφλοΰμεν. ’Ιδού λοιπόν δεατί 
είναι απαραίτητος ή αναδρομή είς τό παρελθόν. 
-Αέν αφορά άσφαλώς ούσίιφ, τούς προσληφθέντας 
άπό τής συγχωνεύσεως τής ’Εθνικής Τραπέζης

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 11ην ΣΕΛ.)

Ό απολογισμός του Δ. Συμβουλίου 
ένεκρίθπ ύπό τής Γεν. Συνελεύσεως

ΑΙ ΟΜΙΛΙΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗ
ΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ ΚΑΙ ΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟ
ΓΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΓΕΝΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΞΕΩΝ

• ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΕΠΕΔΙΩΞΕ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙ
ΩΚΕΙ ΤΗΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΙ- 
ΑΙΑΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΙΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙ
ΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

• Η ΤΙΜΗ ΔΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΙΝ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ 
ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΙΝ ΤΟΥ, 
ΑΝΗΚΕΙ ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΕΙΣ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟΝ ΜΑΣ

• ΘΑ ΠΑΡΑΣΧΩΜΕΝ ΠΑΣΑΝ ΔΥΝΑΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΙΝ ΕΙΣ ΤΟ 
ΤΑΜΕΙΟΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑ ΝΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟ
ΤΕΡΟΝ ΟΙ ΗΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ - ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

• ΤΙΜΑΡΙΘΜΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΣ ΠΟΣΟΣΤΙ
ΑΙΑ ΑΥΞΗΣΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ ΑΙ
ΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Τήν 26ην Μαρτίου έπραγματοποιήθη ή Γενική Χυνέλευσις τών μελών 
τοΰ Χυλλόγου μας, μέ τά ακόλουθα θέματα ήμερησίας διατάξεως.
1.— ’Έκθεσίς τοΰ Αεοικ. Χυμβουλίου έπί τών πεπραγμένων χρήσεως 19Υ3. 
%.— "Ίν/θεσις ελεγκτών έπί τής δεαχειρίσεως χρήσεως 19Υ3.
3.— Έγκρισις απολογισμού χρήσεως 19Ϊ3.
Λ..— "Εγκρισις προϋπολογισμού 1 9Γ Λ .
3.— Απαλλαγή τοΰ Διοικ. Συμβουλίου καί τής ’Εξελεγκτικής Επιτροπής 

πάσης ευθύνης διά τήν χρήσιν τοΰ 1973.
6.— Συζήτησες επί τοΰ θέματος τής άγοράς ακινήτου εκ μέρους τοΰ Συλλό

γου, κατόπιν ύποβληθείσης σχετικής αίτήσεως έκ μέρους μελών τοΰ 
Συλλόγου.

"S'.— Έξουσιοδότησις τοΰ Σιοικ. Συμβουλίου όπως τούτο διαπραγματεύεται, 
συναπτή καί ΰπογράφη Συλλογικάς Συμβάσεις ’Εργασίας καί εν γένει 
ένεργή παν ότι άπαιτείται, ίνα φέρη είς πέρας τήν έντολήν — έξουσιοδό- 
τησιν ταύτην.

Τής Συνελεύσεως προήδρευσεν ό Πρόεδρος τών Γενικών Συνελεύσεων κ. 
Μιχαήλ Σακτυλίδης. Γραμματείς ώρίσθησαν οί κ.κ. Γεωργ. Καλέκης καί ’Ι
γνάτιος Πλιάκος.

Τήν ένοφξι-ν τών εργασιών τής 
Γεν. Συνελεύσεως έκήρυξεν ό 
Πρόεδρας κ. Μιχ: Δακτυλίδης εί- 
ττών τά έξης:
Κύριοι Συνάδελφοι,

Σ υμψώνως ττρος τό άρθρου 12 
τοΰ Καταστατικού τοΰ Συλλόγου 
μας, ή Γενική Συνέλευσις εώρί- 
σκεται εν άτταρτ-ίςτ.

Τά θέματα τής ήμερησίας

διατάξεως είναι τά έν τή ιτροσ- 
κλήσει άναψερΔμενα.

Ή έκθεσις τών πεπραγμένων, 
ή έκθεσις τών ελεγκτών και ό 
προϋπολογισμός, έχουν δ-ημοσι- 
ευθή και διανεμηθη εγκαίρως. 
Δέν παρίσταται συνεπώς ανάγ
κη άναγνώσεώς των είς τήν Γε
νικήν Συνέλ,ευσιν.

Κατόπιν τών ανωτέρω, -κηρύσ 
σω τήν έναρξιν τών έργασιών τής

Συνελεύσεως, και εκφράζω τήν 
ευχήν, όπως ή συζήτησις έπί τών 
θεμάτων τής ήιμερησίας διατά- 
ξεως, διεξαχθή είς υψηλόν επίπε
δον εύπρεπείας καί άπΟλύτου 
συναδελφότητος, έπί τώ τελεί 
τής άναπτύξεως τών Συνδικαλι
στών μας πραγμάτων.

Ό Πρόεδρος τοΰ Διοικητικού 
Συμβουλίου, θά πραιβή είς εισα
γωγήν, έπί τοΰ ’Απολογισμού.

Ή ομιλία τον Προέδρου τού 
Διοικ.Συμβουλίου κ. Ν.Πίοκοπου

μάτων τά όποια διεχειρίσθημεν και I εϊμεθα υποχρεωμένοι νά άπασχολή- 
τά εμπόδια, φυσικά καί τεχνητά, σωμεν τήν Γενικήν Συνέλευσιν. 
τά όποια συνηντήσαμεν καί έξουδε- Καί άρχίζαμεν άπό τό μέγα θέ- 
τερώσαμεν. Διά τόν λόγον αΰτόν I μα τής ϊσης μεταχειρίσεως.

Ή ϊση μεταχείρισις

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Διά μίαν άκόμη φοράν πραγμα

τοποιείται, μέ «όσους παρόντας» ή 
Γενική Συνέλευσις τοΰ Συλλόγου 
μας. Λυπηρόν τό φαινόιμενον καί το 
έπισημαίνομεν. Δέν μαρτυρεί βεβαί
ως αδιαφορίαν τών μελών διά τά 
θέματά των, ’Αποκαλύπτει όμως έν 
όλη της τή μεγαλόπρεπείςι, τήν κα
κήν συνήθειαν πού έχει μεταβληθεΐ 
είς καθεστώς, νά μεταφέρωμεν τό 
βήμα τών Γενικών Συνελεύσεων είς 
τούς διαδρόμους. Καί αύτό είναι τό 
χειρότερον. Τό φαινάμενον πρέπει 
συνεπώς νά μάς απασχόληση, διό
τι δυστυχώς, πολλές φορές, πλεί- 
στα προβλήματα έχουν προκύψει έξ’ 
αυτού.

Τά Διοικ. Συμβούλων θά ήτο ι
διαιτέρως ευτυχές έάν ή λογοδο
σία του έγένετο σήμερον παρουσία 
όλων1 τών δυναμέν-ων νά παρευρί- 
σκωνται. ’Έχουν βεβαίως λάβει 
γνώσιν τοΰ άπολογισμοΰ μας όλα 
τά μέλη τοΰ Συλλόγου. ’Από τής 
άπόψεως αυτής δυνάμεθα νά εΐπω- 
μεν συνεπώς ότι τό σύνολον τών 
μελών τοΰ Συλλόγου έχει ένημερω- 
θεΐ έπί τής πορείας τών θεμάτων 
μας κατά τόν πρώτον χρόνον τής 
θητείας τοΰ Διοικ, Συμβουλίου.

Ό έλεγχος καί ή έγκρισις τών 
πεπραγμένων περιορίζεται μεταξύ 
ημών τών παρόντων. Είς ημάς έπί- 
σης άνέθεσα,ν, διά τής άπουσίας 
των, οί συνάδελφοι, νά χαράξωμεν 
τήν πορείαν τοΰ Διοικ. Συμβουλίου 
διά τό έπάμενον έτος τής θητείας 
του.

it
Θέμα τής Γενικής Συνελεύσεως 

είναι βεβαίως ή έκθεσις τών πε
πραγμένων τοΰ Διοικ. Συμβουλίου, 
Τοΰ το έπιράξαμεν διά τοΰ δημοσιευ- 
θέντος είς τήν «Τραπεζιτικήν» άπο- 
λογισμσΰ. Αΰτόν τόν άπολογισμόν 
σάς παρουσιάζομεν καί σήμερον. 
Άς μήν θεωρηθή συνεπώς ότι έπι- 
χει,ροΰιμεν διεύρινσιν ή διόρθωσιν 
ώρισμένων σημείων του. Είναι όμως 
άπαραίτητον νά διευκρινίσωμεν ώ
ρισμένα σημεία καί κυρίως νά σάς 
κατατοπίσωμεν ύπό ποιας συνθή- 
κιας ήγωνίσθημεν διά την έπιτυχί- 
αν τών σκοπών μας.

Δέν ικομπορη μ ονοΰμεν άγαπητοί 
συνάδελφοι. Δέν έχομεν όμως καί 
τό δικαίωμα νά μήν έξάρωμεν καί 
τά αποτελέσματα έκ τής δραστηρι- 
ότητός μας καί νά μήν σάς ΰπεν- 
θυιμί σωμεν τήν σοβαρότητα τών θε-

'Η τιμή διά τήν διεκδίκησιν τοΰ 
αιτήματος τής ϊσης μεταχειρίσεως 
καί τήν ί κανοπο ίησ ίν του ανήκει έξ 
ολοκλήρου είς τόν Σύλλογον τών 
Υπαλλήλων τής ’Εθνικής Τραπέ
ζης. Τονίζομεν τούτο διότι έτόλ- 
μησαν τινές νά έμφανισθοΰν ώς ή 
«μεγάλη δύναμις» χάρις είς τήν ο
ποίαν έπετεύχθη ή ϊση μεταχείρι- 
σις, Τό Διοικ. Συμβούλιον δέν δι- 
εκδκεϊ δάφνας. ’Έπραξεν τό καθή
κον του έναντι τών μελών τοΰ Συλ-

Ή Οευιεραλονίο 
ίου Προέδρου 

ιοϋ Α. Σομρουλίου
ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΕΛ. 6

λόγου καί κατ’ έπέκτασιν τοΰ συ
νόλου τών ’Εργαζομένων είς τήν 
’Εθνικήν Τράπεζαν.

Το μέγιστον δυνατόν γίγνεσθαι 
ΰπήρξεν ή Συλλογική Σΰμβασις 
τήν όποιαν όλοι γνωρίζετε.

Πρώτοι ^ήμεΐς έδηλώσαμεν ότι ή 
Συλλογική Σύμβασις είναι δυνατόν 
νά πάσχη είς ώρισμένα σημεία της. 
’Ακριβώς διά τόν λόγον αυτόν έζη- 
τήσαμεν άπό τήν Διοίκησιν τής 
Τραπέζης μας τήν ΰπόσχεσιν καί 
αΰτη μάς έδόθη προθύμως ότι, τά 
κκχτά τήν έφαρμογήν τής Συλλογι
κής Συμβάσεως προκύπτοντα θέμα
τα θά ρυθμίζωνται έντός τοΰ πνεύ
ματος τό όποιον εκφράζει ή Συλλο
γική Σύμβασις.

’Ήδη ή Σ.Σ. μελετάται είς όλας 
της τάς λεπτομέρειας καί άναζη- 
τοΰντατ τυχόν άτέλειαι διά νά διορ- 
θωθοΰν. Θά εϊμεθα ιδιαιτέρως ευτυ
χείς έάν κατά τήν συζήτησιν πού 
θά έπακολουθήση υποδειχθούν ύπό 
τών ομιλητών συγκεκριμιμένα και έ-

πιδεχόμενα διορθώσεως ασθενή ση
μεία.

Πάσα ύπόδειξις ή παρατήρησις 
πρέπει νά προέρχεται έξ άγαθοΰ 
συνειδότος. Είναι τόσον μέγα τό 
θέμα ώστε νά μήν έπιτρέπονται ά- 
ορι στολογ ίαι καί νά άποκλείεται 
προκαταβολι-κώς ή δημαγωγία.

"Οσοι έπιθυμοΰν πράγματι έστω 
καί έκτος τοΰ Διοικ. Συμβουλίου 
εΰρισκόμενσι, νά προσφέρουν τάς 
υπηρεσίας των είς τούς συναδέλ
φους των, έχουν τήν δυνατότητα νά 
πράξουν τούτο καί άς είναι βέβαι
οι, ότι ή προσφορά των αΰτη, θά 
άναγνωρισθη άπό τό σύνολον τών 
εργαζομένων είς τήν Εθνικήν Τρά
πεζαν,

"Οσοι πιστεύουν ότι τό Διοικ. 
Συμβούλιον διέπραξε σφάλμα άπο» 
δεχόμενον τήν ίκανοποίησιν τοΰ αι
τήματος τής ίσης μεταχειρίσεως 
μέ τήν ύπογραφεΐσαν Συλλογικήν 
Σύμβασιν καλούνται νά -δηλώσουν 
τοΰτο ευθέως άπό τοΰ βήματος τής 
Γεν. Συνελεύσεως.

"Οσοι άκόμη πιστεύουν ότι όέν 
έπρεπε νά προχωρήσωμεν είς τήν 
υπογραφήν Συλλογικής Συμβάσεως 
πριν φθάσωμεν είς τό απόλυτον 
τής τελειότητας, οφείλουν έπίσης 
νά τό δηλώσουν άπό τοΰ βήματος 
τής Γενικής Συνελεύσεως.

Τά ναι μέν, άλλά, δέν έχουν θέ- 
σιν καί δέν είναι έπικοδομητικά. 
Καί έπειδή πολλά έλέχθησαν είς 
τούς δίαδιρόμους, πολλά έψιθυρί- 
σθησαν είς τά ώτα -καί πολλά 6- 
πονοούμενα έξετοξεύθησαν άς ε’ιπω- 
μεν καί δι’ αύτά όλίγα.

Γνωρίζετε όλοι ότι τό αίτημα 
τής ϊσης μεταχειρίσεως ΰφίστα
τό άπό είκοσι πενταετίας. Τό Δι- 
οι-κ. Συμβούλιον άνέλαβε τήν ευθύ
νην τής ίκανοποιήσεώς του. Ύπήρ- 
ξεν τούτο προεκλογική ΰπόσχεσίς 
μας καί ό άγών μας ΰπήρξεν άστοο- 
μάτητος. "Οσοι έξ υμών έχετε άνα- 
μιχθεΐ είς τόν συνδικαλισμόν ή έ
χετε άσχοληθεΐ μέ συλλογικά θέμα
τα γνωρίζετε ότι προκειμένσυ νά 
έπιτευχθή άποτέλ-εσμα έπί έ-ν-ός θέ
ματος οί χειριζόμενοι τό θέμα έ- 
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΊΣ ΤΗΝ 12ην ΣΕΛ.)



Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ 
ΣΥΝ. ΜΥΛΟΥΛΗ

’Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Θά μοΰ έπιτρέψητε νά απασχο

λήσω in’ ολίγον τήν Γενικήν Συνέ- 
λευσιν και έν ήρεμίφ νά εκθέσω ώ- 
ρισμένας άπόψειςζ μου έπί των δι
καίων θεμάτων. "Οσον άφορά τό 
θέμα τής έξομοιώσεως, θά τό θέ
σω από μία πιο γενικωτέραν αποψιν. 
’Εδώ καί πολλά έτη, αί πραγματι
κοί σχέσεις αί όποίαι υπήρχαν εις 
τήν Εθνικήν Τράπεζαν, δηλαδή οί 
σχέσεις τοΰ κεφαλαίου καί τής προσ
φοράς εργασίας παρέμενον αμετά
βλητοι καί γιά νά γίνω σαφέστερος. 
’Ενώ ό εργοδότης καθίστατο πλου
σιότερος, ή οικονομική θέσις τοΰ 
εργαζομένου παρέμεινεν ή ιδία. Αυ
τό ερμηνεύεται ώς νεκρά μεταβολή 
τών παραγωγικών σχέσεων. Πλήν 
ώρισμένων τιμαριθμικών αυξήσεων αί 
όποίαι έδίδονιο, δεν ΰπήρχεν άλλου 
είδους παραχώρησις τοΰ εργοδότου 
προς τό προσωπικόν.

’ Επαναλαμβάνω, έκτος τών τιμα
ριθμικών αυξήσεων αί όποίαι έδίδον- 
το κατά καιρούς, ούδεμία άλλη με
ταβολή εις τάς παραγωγικός σχέ
σεις, ήτοι τάς σχέσεις μεταξύ κεφα
λαίου καί εργασίας, εϊχεν έκδηλωθή 
εις τήν ιστορίαν τής ’Εθνικής Τρα- 
πέζης, ήτοι ή αναλογία παρέμεινεν 
Αμετάβλητος καί μόνον μέ τήν ϊσην 
μεταχείρισιν έπαρουσιάσθη μία με
τατροπή έπί τά βελτίιρ τής αναλογί
ας τών παραγωγικών σχέσεων. Αυ
τή ή ειρηνική μεταβολή αποτελεί ι
στορικόν σταθμόν εις τάς σχέσεις 
εργαζομένου καί εργοδότου. Πάνω 
σ’ αυτήν ποσοτικήν μεταβολήν τών 
σχέσεων εργασίας καί κεφαλαίου 
μπορεί νά στηριχθή ένα μελλοντικόν 
αίτημα τών υπαλλήλων τής ’Εθνι
κής Τραπέζης περί συμμετοχής εις 
τά κέρδη, καί περαιτέρω καί εις τήν 
Διοίκησιν τής Τραπέζης. Παρ’ 6- 
λον δτι καί έτερος συνάδελφος άνε- 
φέρθη εις τό αίτημα περί συμμετο
χής εις τά "κέρδη, τοΰ διέφυγον, ώς 
συνήθως, αί λεπτομέρειαι έν προκει
μένη.) ή αξία τής ποσοτικής μεταβο
λής τών παραγωγικών σχέσεων καί 
δ ή μέ κείμενον Συλλογικής Συμβά- 
σεως. Δεν ενδιαφέρει, κύριοι, έάν 
(ορισμένοι ζημιοϋνται, ένδιαφέρει τό 
ποσοστόν τής μεταβολής καί ή ΰ- 
παρξις μιας γενναίας παραχωρήσε- 
ως έκ μέρους τής Διοικήσεως πρός 
τό προσωπικόν, τής τάξεως τών 
2CO.OOO.OOO περίπου. Άν άλλοι ώφε 
λοϋνται λίγο, άν άλλοι ωφελούνται 
πολύ, άν άλλοι δεν ωφελούνται κα
θόλου, αν άλλοι ζημιοϋνται ολίγον, 
δεν έχει καμμίαν σημασίαν. Πλήν 
όμως ή έπίτευξις τής ίσης μεταχει- 
ρίσεως έπί τής στρογγυλής τραπέ
ζης δεν θά σημάνη καί άμβλυναιν 
τής αγωνιστικής συνειδήσεως τοΰ 
προσωπικοί. Πρέπει τό προσωπικόν 
νά γνωρίζη δτι όταν κατέλθη εις α
γώνα πρέπει, οπωσδήποτε νά κερδί
ση, καί τήν εποχήν εκείνην είναι αμ
φίβολον αν θά κέρδιζε.

Θά μοΰ επιτροπή, μιά καί οί άλ
λοι συνάδελφοι κατά παράβασιν ά- 
νε,φέρθη,σαν εις τό ασφαλιστικόν, νά 
αναφέρω δύο νούμερα. Αυτήν τήν 
στιγμήν παρουσιάζεται ή εξής εικό
να εις τά ασφαλιστικά Ταμεία. ’Ε
θνική. ’Έχει 5.200 περίπου ήσφαλι- 
σμένους καί 3.500 συνταξιούχους, 
ήτοι τό 50ο) ο αντιπροσωπεύουν οί 
συνταξιούχοι εις τόν ασφαλιστικόν 
φορέα. Τής ’Αθηνών έχει 1.800 ένερ- 
γά μέλη καί 1.500 έχει συνταξιού
χους ήτοι ένα ποσοστόν 90ο) ο. Σύμ
φωνα μέ τά ασφαλιστικά μαθηματι
κά διά νά λειτουργήση όμαλώς ένα 
Ταμείον δέν πρέπει τό ποσοστόν τών 
συνταξιούχων νά ύπερβαίνη τό 
20ο) ο Αυτό δέν σημαίνει δτι αυτή 
ή κατάστασις οφείλεται, εις τούς Χ υ
παλλήλους, οφείλεται αποκλειστικά 
εις τάς έκάστοτε Κυβερνήσεις. Πλήν 
όμως επειδή τό διεθνές οικονομικόν 
κλίμα είναι ρευστόν καί τό ασφαλι
στικόν θά καταστή σύν τώ χρόνφ 
περισσότερον εύαίσθητον, νομίζω, ό
τι, εις τάς μελλοντικάς έπιδιώξεις 
τοΰ Δ.Σ. πρέπει νά είναι καί ή ρύ- 
θμισις τοΰ ασφαλιστικού.

κ. Συνάδελφοι, ή έξομοίωση έγι
νε. Έδόθη εις τό προσωπικόν, τρό
πον τινά, κάποια υλική αμοιβή, πλήν 
δμως δ άνθρωπος ούκ έπ’ άρτιρ μό
νον ζήσεται. Τό αίτημα τής καταρ- 
γήσεως τών οργανικών θέσεων καί 
τής παροχής ίσων ευκαιριών επαγ
γελματικής έξελίξεως εις απαν τό 
προσωπικόν, είναι αιτήματα τά όποια 
πρέπει νά τεθούν έπί τάπητος, παρ’ 
δλον δτι είναι ευαίσθητα, αν καί δ- 
λοι μας πολιορκούμεθα άπό τάς ά- 
διρρήτους άνάγκας τής ζωής καί 
τής συμβατικότητας πρέπει νά έπι- 
χειρήσωμεν τήν έξοδον καί πρός αυ
τά τά θέματα. Είμεθα βουλητικά 
καί ελεύθερα οντα. Άξίζομεν μιας 
κάποιας αξιοπρέπειας καί επαγγελ
ματικής επιτυχίας.

Θά άναφερθώ εις ένα θλιβερόν έ- 
πεισόδιον. Πρά ημερών παρευρέθην 
εις τήν οικίαν ενός συναδέλλφου ό 
οποίος είχεν 9 έτη εις τόν βαθμόν 
τού Λογιστοΰ Α'. Δεδομένου δτι ήτο 
πολύ φιλικόν τό σπίτι ό υιός ό οποί
ος ήδη αυτήν τήν στιγμήν είναι φοι
τητής έμέμφθη τόν πατέρα καί τοΰ 
είπε: Μά πατέρα, τί έκανες τόσα 
χρόνια; Σέ έχουν 10 χρόνια στον 
αύτό βαθμό καί είσαι καί στο γκισσέ.

Πώς αυτός δ Συνάδελφος θά δι- 
οικήση τήν οικογένειαν του; Πώς 
θά κοιμάται ήρεμος; Ούκ έπ’ άρτω 
μόνον ζήσετε, κ. Συνάδελφοι. Τό έ- 
παναλαμβάνω. Ή Επαγγελματική 
μας έπιτυχία καί ή βαθμολογική 
μας έξέλιξις αποτελούν βασικά στοι
χεία τής οικογενειακής μας ευτυχί
ας καί τής κοινωνικής μας παρα- 
στό.σεως. Ευχαριστώ, κύριοι.

j τού κ. I 
C ίο Ιιοικητικόν

ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
Τήν 2.20' μ .-μ., ήτοι 10 μόλις 

λεπτά ττιρο τής λήξεως τής εργασί
ας τής 24ης Μαρτίου, άττεστάλη 
ΐπτό τού δικηγόρου κ. Δη μ. Παττε- 
γειωργίου ή κατωτέρω έπιστολή, 
πρός το Διοικ. Συμβούλιον τοΰ 
Σελλόγου μας.

«Έν Άθήναις τή 22)3)1974 
Πρός

τό Δ.Σ. τον Συλλόγου 
τών 'Υπαλλήλων τής ΕΤΕ 
’Ενταύθα.

Κύριοι,
Εις τάς μεταξύ 'Υμών καί τού 

Δ.Σ. τοΰ Συλόγου τών Υπαλλήλων 
τής Τραπέζης ’Αθηνών διαφωνίας 
καί τάς δημοσίας αντεγκλήσεις, τόν 
έπιζήμιον ρόλον τών όποιων άπ’ αρ
χής προσωπικός έπεσήμανα πρός 'Τ- 
μάς, δέν είχον θέσιν καί δέν ήθέ- 
λησα νά παρέμβω, έλπίζων δτι τό 
γενικώτερον συμφέρον τών κ.κ. Συ
ναδέλφων Σας θά ύπηγόρευεν τήν 
πρυτάνευσιν ψυχραιμότερων σκέψεων. 
Εις τήν δημοσιευομένην δμως εις τό 
ύπ’ αριθμόν 339)433 φύλλον τής Ε
φημερίδας «ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ» 'Τ- 
μετέραν ανακοίνωσην μνημονεύεται 
πεντάκις τό δνομά μου καί δή τετρά
κις κατά τρόπον ήκιστα κολακευτι
κόν, καί θίγοντα τό πρόσωπόν μου. 
’Αναφέρετε εις τήν ώς άνω άνακοί- 
νωσιν οτι έχρησιμοποιήθην δια τήν 
ενώπιον τού Συμβουλίου τής ’Επικρά
τειας καί τοΰ ΔΔΔΔ. ’Αθηνών ύπερ- 
άσπισιν υποθέσεων κατόπιν «πιεστι
κής παρακλήσεως» τοΰ κ. Γκιτάκου, 
εξ ου δημιουργείται εις πάντα ή έν- 
τύπωσις δτι απαιτώ μετά φορτικό- 
τητος τάς υποθέσεις μου καί δτι έξ 
οίκτου ή πιεστικών παρακλήσεων 
παρενθέτων προσώπων καί ούχί λό- 
γφ τής πρός τό πρόσωπόν μου έμπι- 
στοσύνης ή έκτιμήσεως μοΰ ανατί
θενται αί υποθέσεις. Ή τοιαύτη άν- 
τίληψις μοΰ είναι γενικώς απαράδε
κτος, 'Ύμεϊς δμως στερεΐσθε τοΰ δι
καιώματος νά έκφράζεσθε καί δή δη
μοσίως, κατά τοιοΰτον θίγοντα τήν 
προσωπικότητά μου τρόπον, καθ’ δ
σον, ώς γνωρίζετε, έχρησιμοποιήθην 
παρ’ 'Τμών, ύπό τήν σημερινήν 
σύνθεσιν, έπί άλλων σοβαροΰ καί μή 
αντικειμένου υποθέσεων, έφ’ ών ού
τε άνάμιξιν τινά, ούτε κάν γνώσιν 
είχεν ό κ. Γκιτάκος, άποδείξαντες 
οίίτω δτι έκινήθητε έκ τής πρός έμέ 
έμπιστοσύνης καί ούχί έξ οίκτου ή 
«πιεστικών παρακλήσεων» παρενθέ
των προσώπων.

Έπ’ εύκαιρίρ τής έκ τών ανωτέρω 
έπιβαλλομένης έπανορθώσεως καί 
πρός άποκατάστασιν τής αλήθειας 
θεωρώ σκόπιμον νά σημειώσω καί 
τά εξής έν σχέσει μέ τά έν αρχή 
τής ώς άνω 'Τμετέρας άνακοινώ- 
σεως άναφερόμενα εις τήν σύσκεψιν 
τής 22.12.1973, τούτο δέ θεωρώ ά- 
ναγκαϊον, διότι είναι έντιμον καί η
θικόν ν’ άναλαμβάνη έκαστος τήν 
ευθύνην τών πράξεων ή παραλεί- 
ψεών του. Εις τήν ώς άνω σύσκ,ε- 
ψιν εκείνος, ό όποιος καθυστερημέ
νος προσήλθεν τελευταίος ήμην έγώ 
καί ούχί ό κ. Γκιτάκος, δ στις άνέ- 
μενε μεθ’ 'Τμών τήν καθυστερημέ- 
νην προσέλευσίν μου, έζήτησα συγ
γνώμην διά τήν καθυστέρησίν μου 
καί άπό τόν Συνάδελφόν μου κ. Πα- 
παθεοόο'ιρου καί άπό 'Τμάς καί τούς 
λοιπούς Κυρίους Κυρίους, έξήγησα 
δέ δτι ή καθυστέρησίς μου ώφείλετο 
εις τήν βραδύτητα τής δακτυλογρα- 
φήσεως τοΰ έγγράφου τών άπόψεών 
μου έπί τον σχεδίου τής Σ.Σ.Ε., 
καθ’ όσον μοΰ είχε ζητη,θή ν’ αναφέ
ρω έγγράφως τάς απόψεις μου, 
τοΰθ’ δπερ είχον γνωρίσει εις τόν 
Συνάδελφόν μου κ. Π απαθεοδώρου 
τό εσπέρας τής 21.12.73, δτε έπε- 
κοινώνησα τηλεφωνικώς μετ’ αύτον, 
άντηλλάξαμεν τάς έπί τοΰ προανα- 
φερομένον σχεδίου απόψεις μας καί 
ευθυγραμμίσθημ εν έπ’ αύτών. Καθί
σταται. έκ τούτων φανερόν δτε έξ αι
τίας μου έπεβραδύινθη καί δέν έμα- 
ταιοϊθη, ή συζήτησις έπί τού ύπό 
τής έργοδότιδος Τραπέζης παραδο- 
θέντος τήν μεσημβρίαν τής προτε
ραίας σχεδίου Σ.Σ.Ε. ,,καθ’ ήν συ
ζήτησην άνεφύη ή σοβαρά διαφωνία 
περί τήν υπογραφήν ή μή τοΰ, ώς 
είχεν, σχεδίου τής Σ.Σ.Ε. Προσήλ- 
θον εις τήν ώς άνω σύσκεψιν μέ κα
θυστέρησην μιας περίπου ώρας καί 
έγενόμην υπαίτιος αντιστοίχου ανα
μονής δχι μέ πρόθεσην μειώσεώς τί
νος, αλλά έν τή προσπαθείς μου νά 
προσέλΰω εις τήν σύσκεψιν άρτιώ- 
τερον έφωδιασμένος, άνε γνώρισα 
τήν ύπαιτίαν έμοΰ βραδύτητα καί έ
ξη τησα συγγνώμην, παρέδωκα δμως 
εις τόν Πρόεδρον 'Τμών, τόν κ. 
Γκιτάκον καί τόν κ. Π απαθεοδώρου 
τό έγγραφον έπί τών άπόψεοϊν μου 
καί έπηκολούθησεν συζήτησις. Δέν 
βλέπω έκ ταύτης βλαβεράν τινα έπί- 
πτωσιν, ώστε έν συνεχεία τής 'Τ
μετέρας άνακοινώσεως νά έκφράζε
σθε κατά τρόπον υποτιμητικόν δι’ 
έμέ καί δή διά δημοσιεύματος εις 
τόν τύπον.

Κύριοι,
Μοΰ έδώσατε τήν ευχαρίστησή

ν’ άγωνισθώ μαζί σας διά τήν επι
κράτησην απόψεων δικαίων καί έξυ- 
πηρετικών καί τών κ.κ. Συναδέλφων 
Σας καί τοΰ 'Ιδρύματος καί έ'σχον 
τήν ικανοποίησην τής δικαιώσεως κα
τά τό πλεϊστον τών αγώνων αυτών.

Έν δψει τούτων άνέμενον δτι ανε
ξαρτήτως οίασδήποτε διαφωνίας 
μας έπί ώρισμένων θεμάτων, ώς έκ 
τής οποίας δέν είναι έφικτή ή πε
ραιτέρω συνεργασία μας, θά παρέ
μενε ή εύγενής άνάμνησις τών α
γώνων αύτών καί δέν θά διετυποΰν- 
το μομφαί καί σχόλια υποτιμητικά 
δι’ έμέ, δι’ δ παρακαλώ όπως προ- 
βήτε εις τήν δέουσαν έπανόρθοισιν».

ΣΗΜ. Τόν σεβασμόν του πρός 
τό πρόσωπόν καί τήν ιδιότητα 
τοΰ χ. Πατταγεωργίου τονίζει 
ιδιαιτέράς εις τήν άνακοίνωσιν 
του τής 14)3)74 τό Διοιικ. Συμ 
βοΐλιον τοΰ Συλλόγου μας.

Έν α,ύτή άναφίρεται «ώς 
ττιρός τάς γνώμας καί άττόψενς 
τών «νομικών συμβούλων» κοα 
«δικηγόρων» κο.,Θ’ ον τρόπον έμ- 
ψαν ί ζονται ή μ εις άπό σεβασμόν 
πρός τόν νομικόν σύμβουλον τοΰ 
κ. Γχιτόιχου, βά άποφύγωιμεν 
τήν άπάντησιν».

‘Ο κ. Παπαγεωργίου έπεδίω- 
ξεν επομένως νά θιγή οπωσδή
ποτε διά νά άπευδύνη τήν έπι- 
στολήν του καί ύποιστηρίζει δτι 
θίγεται τό πρόσωπόν του έκ 
τοΰ γεγονότος δτι ή άνάθεσις υ
ποθέσεων τοΰ Συλλόγου μας έ- 
γένετο. τή έπιμόνω παραικλήσει 
τοΰ κ. Γκιτάκου.

Τάν κ. Παπαγεωργίου δμως 
έγ.ωρίσοιμεν άπό τόν πελάτην 
του κ. Γκιτάκον. Είναι προσβο
λή τό δτι ουτος έπέμεινε νά τόν 
κστσιστήση καί δικηγόρον τοΰ 
Συλλόγου μας. Έάν πράγματι ό 
κ, Παπαγεωργίου προσεβλήθη 
έξ αΰτοΰ τοΰ λόγου ούδε,μίαν άν 
τί.ρρησιν εχομεν νά δηλώσω μ εν 
δημοσία δτι πρόθεσίς μας δέν 
ΰπήρξεν νά θίξω-μεν όπωισδήποτιε 
τά πρόσωπόν του ικιαιί τήν επαγ
γελματικήν του ιδιότητα. Α
πλώς έτονίσαμεν δτι αί άποψά^ 
σεις έπί τών υποθέσεων τάς ο
ποίας έχειρίσ&η και διά λογα
ριασμόν τοΰ Συλλόγου μας ό κ. 
Παπαγεωιργίου δέν αποτελούν ε
πιτυχίας του κ. Γκιτάκου κιαί 
διά νά καταστήισω-μεν τούτο σα- 
ψέστερον άνεφέρβηιμεν εις τό γε
γονός δτι ή άνάδεσις τών υπο
θέσεων εις τόν κ. Παπαγεωργίου 
έγένετο τή έπιμόνω παροίκλή- 
σει τοΰ κ. Γ κιτάκου. Πού ευρί
σκει τήν προσβολήν άπό πλευ
ράς μας ό κ. Παπαγεωργίου; 
Καί διιατϊ δέν άναψέρει εις τήν 
επιστολήν του δτι διά τόν χει
ρισμόν τών υποθέσεων1 συνειρ- 
γάζετο καί μέ τά Προεδρεία καί 
τών δύο καί πολλάκις καί τών 
τεσσάρων Συλλόγων Προσωπι
κού; Διετί επιτρέπει καί δέν θί
γεται έξ’ αυτού ή επαγγελματι
κή του ύπόσταισις, εις τόν ικ. 
Γκιτοκον, νά έμφανίζη: δημοσίως 
καί διά τοΰ Τύπου ώς ίδιικάς 
του έπιτυχίας τάς άποφάσεις 
τών δικαστηρίων, δι’ υποθέσεις 
τάς όποιας έχειρίσθη έπιτυχώς 
ουτος (ό κ. Παπαγεωργίου) διά 
λογαριασμόν καί τών λοιπών 
Συλλόγων Προσωπικού τής Τρα
πέζης μας; 'Ημείς πιστεύομεν 
δτι είχεν ΰποχρέωσιν συν τή δι
αμαρτυρία του νά προβή και εις 
τήν δήλωσιν ταύτην, έφ’ δσον έ- 
πιΕ-υμεΐ νά πσραμείνη μακράν 
τών συνδικαλιστίικών διενέξεων, 
ώς άναφέρει έν τή επιστολή 
του.

Θά άπσφύγωμεν νά έρωτήσω- 
μεν τόν κ. Παπαγεωργίου διά 
νά μή καταστήσωμεν δυσχερή 
τήν θέσιν του διατί δέν εσπευ- 
σε νά μάς άπευθύνη έπιστολήν 
δτον εις τήν άνακοίνωσιν μας 
τής 5)1)54 άναφέραμεν τό γε
γονός δτι ουτος άνέμενεν τόν κ. 
Γ κιτάκον νά προσέλθη εις τήν 
σύσκεψιν τής 22—12—73.

Δέν θά τόν έρωτήσωμεν έπί- 
σης ποιος παρέδωσε τήν έπιστο- 
λήν του εις τόν κ. Ρωσσέτην, διά 
νά κο.-η χρήσιν αυτής εις τήν 
Γ ενικήν Συνέλευσιν τοΰ Συλλό
γου τής 26ης Μαρτίου. Θά ύπεν- 
θυμίσωμεν άπλώς δτι ό κ. Πα
παγεωργίου άπέστειλε τήν επι
στολήν του πρός τό Διοικ. Συμ- 
βούλιον τήν 2.20 μ.μ. τής 24ης 
Μο'ρτίου. 'Η 25η Μαρτίου ήτο 
Αργία. Τήν 26ην Μαρτίου ήτο ή 
Γεν. Συνέλευσης. Τό Διονκ. Συμ- 
βούλιον τοΰ Συλλόγου δέν ήδυ- 
νήθη καν νά λάθη γνώσιν τής 
επιστολής του ή όποια παρέ- 
μιεινεν εις χεί,ρας τοΰ Προέδρου. 
Ποιος παρέδωσε άντίγραφον τής 
έπιστολής τοΰ κ. Παπαγεωργίου 
εις τόν κ. Ρωσσέτην; Διατί ό κ. 
Παπαγεωργίου έσιώπησε καί 
δέν έσπευσε διά τήν επαγγελμα
τικήν του ΰπάστασιν καί πάλιν 
νά γνωστοποιήση εις τό Διοικ. 
Συμβαύλιον τοΰ Συλλόγου έάν 
ουτος παίρέδωσεν ή δχι τό άντί- 
γραψοιν τής έπιστολής του; ή 
μήπως δέν έλαβε γνώσιιν τοΰ γε
γονότος; Έάν περί αΰτοΰ πρό
κειται άποσύρωμεν τό έρώτημα 
καί ζητώμεν προ-καταβολ ι κώς 
συγγνώμην.

ΑΙ ΟΜΙΑΙΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΕΑΦίΙΝ ΚΑΤΑ 
ΤΗΝ ΓΕΝ, ΣΥΝΕΑΕΥΣΙΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝ. Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
’Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Θά ήθελα καί έγώ νά σάς άπευ- 
Βύνω λίγα λόγια, άλλα έπειδή δέν 
είμαι προετοιμασμένος καί επειδή 
δέν έχω καί τό χάρισμα τής άπό 
στήθους ομιΐλίας, θά παρακαίλεσω 
έκ τών προτέρκν τούς συναδέλφους, 
νά συγχωρήσουν δσες τυχόν παρα
φωνίες συντακτικές ή λεκτικές, ά- 
κουσθ'οΰν, κατά τήν διάρκεια τοΰ 
λόγου μου.

Θά είμαι αντικειμενικός καί θά 
αποδώσω τά τοΰ Καίσορος τ'ώ !Κα,ι- 
σοιρι, διότι δέν κάμω άντιπολίτευ- 
οιν, άλλα καί ούτε συμπολίτευσιν. 
"Εχω 23 χρόνια υπηρεσίας εις τήν 
Τράπεζαν καί μπορώ νά πώ δτι, τά 
18 χρόνια τά έχω εις τόν συνδικοη- 
λισμόν.

Πολλοί ώμίλησαν διά τήν έξαμοί- 
ωσιν. "Ολοα τήν έθιξαν ακροθιγώς. 
Μέσα δέν μπήκε κανένας. "Ας πού
με δτι, ό κ. Θεοφανόπουλος, ή θέλη
σε νά τήν άναπτύξη περισσότερον 
άπό νομικής πλευράς. Έγώ θά ομι
λήσω άπό ουσιαστικής πλευράς καί 
θ·ά τά πώ πιο άπλά.

Υπάρχει μία μεγάλη μερίς συν- 
οίδέλφων, ή όποια δέν μπόρεσε νά 
κοτολόβη τί είναι έξομοίωσις. Και 
διά μέν τους πρώτους, τους τό συγ- 
χωραΰμε. "Ας διαβάσουν τά Πρα
κτικά τής αποψινής Συνελεύσεως, 
καί 6ά καταλάβουν.

'Η έξομοίωσις κύριοι Συνάδελ
φοι, δέν είναι ρουλέτα. Είναι μία 
συλλογική σύμβοσις, ή όποια ο
πωσδήποτε μπορεί νά έχη καί λά
θη. Έξ άλλου ποιος Νόμος, που έ
γινε κοιί άπό τέρατα άκόμη Νομι
κής Καταρτίσεως, είναι τέλειος;

(Χειροκροτήματα)
Άπό δτι, θυμούμαι, εΰρίσκονται 

εις τόν "Αρειον Πάγον καί είςτό 
Συμβούλιον Έπιικρατείας π'ερίπου 
ΐ 3,000 πρόσφυγα! διά κοαχήν ερ
μηνείαν Νόμων, διαφόρων υπαλλή
λων Νομικών Προσώπων1, Ι.Κ.Α. 
κ,.λ.τ.’. ■

Έξομοίωσις κατ’ έμέ, εΐναι ή 
προεξόφλησης μέρους 3ετιών, που 
έχει λαμβάνειν έκαστος συνάδελφος 
εις τόν βαθμόν, τόν όποιον διατρέ-
Χ'->· . Α ,

Παράδειγμα. "Ενας Λογιστής Α 
ή Ταμίας Α', δέν πήρε προαγωγήν 
δι’ όποιονδήποτε λόγον. "Εχει λ,αμ 
βάνει 75% προσαυξήσεις εις 3ετί- 
σς. Είς τήν έξομοίωσιν, μόλις πέ
τυχε τόν βαθμόν Α' τοΰ Λογιστοΰ, 
τοΰ δίδει άμέσως τό 40% καί μετά 
τό 6 καί 11 καί 1 1 «αί 7, άλλες 4 
3ετίες κιαί τελειώνει.

Δηλαδή, τό 75% τό διατρέχει σέ 
συνολικόν χρόνον όλιγώτερσν κατά 
3 έτη. Πρώτον. Καί 2ον, παίρνει 
χρήματα τά όποια θά έπαιρνε μέ 
τό ήδη υφιστάμενον καθεστώς μετά 
8 έτη. Διότι μέ τό ήδη ύφιστάμενον 
καθεστώς μόλις όνομασθή Λογι
στής Α' παίρνει τό γαλλόνι καί 
δέν παίρνει λεφτά. Τώρα, μόλις ό
νομασθή Λογιστής Α', παίρνει πο
σοστόν 40% έπί τοΰ βασικού του 
μισθού, τό όποιον μέ τό νΰν1 ΰφι- 
στάμενον σύστημα, θά έπρεπε νά 
κόμη 7 χρόνια, γιά νά τό πάρη.

Αυτό, μέ λίγες λέξεις, είναι ή 
περίφημος έξομοίωσις. Έλέχθη ό
τι, υπάρχουν πολλά σημεία, πού θί
γουν πολλούς συναδέλφους κλπ. Καί 
ό Σύλλογος φυσικά τό παρεδέχθη,. 
’Αλλά δέν σημαίνει δμως, δτι, αυτή 
καθ’ έουτή ή έξομοίωσις, δέν είναι 
μία έπιτυχία καταπληκτ ι- 
κ ή. Καί σάν τέτοια πρέπει νά έγ
γραφή εις τό ένεργητικόν τοΰ Συλ
λόγου.

(Χει ρο κροτήματα)
Διότι, κύριοι Συνάδελφοι, αυτό, 

πού είχε πετύχει τότε ό κ. Παπαρ- 
ροδόπουλος, καί δέν μπόρεσε κατ’ 
οΰδένα τρόπον νά τό καταλάβη ή 
2άς Παπαϊωάννου καί Τσουδεροΰ, 
ήταν νά μάς δίδωνται τά χρήματα, 
τά όποια δικαιούμεθα, τώρα 
ακριβώς, πού τά χ ρ ε ι- 
α ζ ό μ ε θ α. Διότι όταν θά έχω- 
με φ-θάσει είς τό τέρμα τής υπηρε
σιακής μας πορείας, δέν Θά τά 
χρειαζόμεβα. Διότι θά τρώμε ό κα
θένας μας άπό ένα γιαούρτι καί έ
να χαμάμηλο, τό βράδυ.

Αυτά τά ολίγα περί έξομοιώσε
ως. ’Έρχομαι τώρα εις τό θέμα τής 
έφαρμογής, τοΰ ωραρίου καί τών ά
δειων. Έγώ, τουλάχιστον, πού έχω 
κάμει καί άντιπρόσωπος Συλλόγου 
είς τά έποιρχιακά Καταστήματα καί 
γιά όσους δέν ξέρουν τί θά πή άντι- 
πρόσωπος Συλλόγου είς τά έπαρχι- 
ακά Καταστήματα, σάς πληροφορώ 
δτι, δέν υπάρχει χειρότερον πρά
γμα. Διότι αυτοί συγκεντρώνουν δ- 
λην τήν μήνιν τών περιφήμων Διευ
θυντών κιαί Προϊσταμένων. Είχα καί 
απώλειες εις τήν βαθμολογικήν έ- 
ξέλιξιν. Σάς πληροφορώ λοιπόν δτι 
διά πρώτην φοράν, στα 23 χρόνια 
τής υπηρεσίας μου, φέτος, πήρα έ
στω καί τήν άδειαν τοΰ 73 όλόκλη 
ρην. Τώρα ήδη τελειώνω τό δεύτε
ρον σκέλος τής άδειας καί συνε
πώς θά πάρω κανον ικά καί τήν ά
δειαν τού 74. Μόνον φέτος, μέσα

σε 23 χρόνια. Καί αύτό, δύναμαι 
νά τό διαβεβαιώσω καί διά πολλούς 
συναδέλφους δχι μόνον τοΰ Κατα
στήματος πού ήμην άντιπρόσωπος, 
άλλα καιί πολλών άλλων καταστη
μάτων καί τών έπαιρχιακών καί έδώ 
τής πρωτευούσης,

Έάν αύτό έπετευχθη κατόπιν έ- 
νεργειών τού Συλλόγου, ή άκόμη 
καί τή υποχωρήσει τοΰ έργοδότου, 
άς έγγραφή καί αύτό οπωσδήποτε 
είς τό ένεργητικόν τοΰ Συλλόγου.

(Χει ροκροτήματα)
■:ι. Ν. Π ί σ κ ο π ο ς: Μοΰ έ

π ιτ ρέπετε, μίαν συμπλήρωσιν έπί 
τού θέματος αΰτοΰ.

Κύριοι Συνάδελφοι, έχετε ύπ’ δ- 
ψιν σας, δτι πάιρα πολλοί συνά
δελφοι, οί όποιοι δέν έπιθυμούν νά 
ιτάρουν τήν άδειαν τους, υποχρεω
τικά ή Διεύθυνσις Προσωπικού, ά- 
πευθύνει έγγραφα και τούς καθορί
ζει τήν ήμερομηνίαν ένάρξεως τής 
άδείσ-ς των.

κ. Α. Π ε τ ρ ό π ο u λ ο ς: Ά- 
ΓΓοντιώ σ’ αύτό μέ δύο λέξεις: Ε
μένα, μοΰ έδωσαν έντός τού μηνός 
δύο φορές άδεια.

—Είς τάς προσωπικάς αιτιάσεις 
τοΰ συναδέλφου Ρωσσέτη έναιντίον 
τοΰ Συλλόγου, θά ήθελα νά πώ μό
νον 3 λόγια. 'Ο συνάδελφος κ. Γισν 
αχόπουλος είπε δτι, δπως έστρω

σε θά κοιμηθή. Θά πώ καί έγώ ο
λίγα τινά:

Κατ’ άρχάςθά είχα νά πώ, δτι, 
ό άνομάρτητος, συνάδελφε Ρωσσέ- 
τ.η, πρώτος τάν λίθος βαλλέτω. Άλ 
λά θά ήθελα, νά σάς ,ρωτήσω τό έ
ξης: "Ολα αυτά, τά όποια μάς εί
πατε έδώ, τούς φοικέλλους, πού κο
μίσατε μαζί, τάς συνεστιάσεις κλπ. 
?ά τά λέγατε έάν δέν είχατε φύγει 
άπό τό πόστο τοΰ Γραμματέως; 
Ναί ή όχι;

Και διά νά είμαι πιό συγκεκρι
μένος, έρχομαι είς τό έξης: Είς τον 
προεκλογικόν αγώνα, πού είχε γί
νει, διά τήν άνάδειξιν Συλλόγου, 
είχα βγάλει ένα μικρόν λόγον. Καί 
τότε πάλιν δέν έκαμα ούτε συμπο
λίτευσην, ούτε άντιπαλ ίτευσιν. Ά- 
,τλώς, ή θέλησα νά κάμω μερικάς υ
ποδείξεις είς τόν Σύλλογον, νά έκ- 
μετο,ιλλευδή οπωσδήποτε τάν χρό
νον, διότι έβλεπα δπως καί έσεΐς, 
δτι -θά έπήρχετο ή καταιγίδα, δπως 
καί επήλθαν μέ τήν ενεργειακήν 
κιρίσιν χλπ., καί έάν δέν έμεσολα- 
βοΰσε ή Κυβερνητική; μεταβολή, δέν 
θά γινότανε ή έξομοίωσις. Μέ τό 
πολανό σύστημα Μαρκεζίνηι κλπ., 
ούτε μέσα σέ 125 χρόνια, δέν θά 
γινόταν.

Συνεπώς, τους έκαμα άπλώς, μί- 
αιν σύστασην κιαί ήτο εύχής έργον, 
πού ήλθαίν έτσι τά πράγματα, καί 
έγινε ή έξομοίωσις. Τόν λόγο μου 
αυτόν, ό όποιος άπετελεΐτο άπό 
18 χειρόγραφες μικρές σελίδες, 
μοΰ τόν περιέκοψαν, όταν τόν έδη- 
μοσίευσαν εις τήν Τραπεζικήν, κα
τά τά 7)10. Δεδομένου δέ, δτι, ό 
χ. Ρωσσέτη ς, δπως άνήγγειιλεν ά
πό τού βήματος αΰτοΰ, είχε έπωμι- 
σθή δλο τό βάρος τοΰ προεκλογι
κού άγώνος, άρα λοιπόν, αΰτοΰ ήτο 
ή ΰπόδειξις νά περικοπή ό λόγος 
εκείνος, ό οποίος δέν έκαμε ούτε 
άντιπολί τευσιν είς τόν Σύλλογον, 
άλλα ήτο μία άπλή σύστασις.

Συνεπώς, έψ’ δσον τόν περιέκο
ψε αύτός, γιατί μέμφεται τώρα τάν 
Σύλλογον γιά τά πράγματα,, τά ό
ποια πρώτος αύτός έδίδοξε, άπό 
τό πόστο τον τότε Γ. Γ ραμματέως;

’Έρχομαι είς τήν άγοράν τού ά- 
κινήτου. Έγώ, γενικώς, είμαι υπέρ 
τής άγοιράς τοΰ άκινήτου. Διότι, ε
κεί, πού θά έχη ό Σύλλογος μετο
χές, ή χαρτιά στιβαγμένα μέσα είς

Επειδή τά περισσότερα θέματα 
τά έξήντλησαν οί προλαλήσαντες συ
νάδελφοι, θά αναφερθώ καί έγώ σέ 
ώρισμένα, πού έχω σημειώσει.

Είς τήν περικτινήν Γενικήν μας 
Συνέλευσην οί συνάδελφοι τής Ε
παρχίας, διά τηλεγραφικών διαμαρ- j 
τυριών των — κατόπιν άσκηθείσης 
κριτικής ύπό συναδέλφων — διά τάς 
πραγματοποιουμένας ένημερωτικάς 
επισκέψεις τοΰ Προέδρου καί τοΰ 
Γενικού Γραμματέως τοΰ Συλλόγου 
μας είς ’Επαρχιακά 'Υποκαταστή
ματα, έλεγον δτι έδικαιοΰντο καί αύ- 
τοί τής παρουσίας τόΰ Συλλόγου.

Σήμερον θά μοΰ επιτρέψετε νά 
άντιστρέψω έν μέρει τήν επιθυμίαν 
των αύτήν, καί έχω νά υποβάλλω, 
μίαν δεσμευτικήν διά τό έκάστοτε 
Διοικητικόν Συμβούλιον, πρότασιν, 
έφ’ δσον φυσικά έγκριθή άπό ύμας, 
τό κυριάρχον Σώμα τής Γενικής 
Συνελεύσεως.

Γιά νά ανοίξουμε τόν δρόμον τής 
συμμετοχής καί τής επικοινωνίας με
τά τών συναδέλφων τής Επαρχίας, 
είς τάς Γενικάς Συνελεύσεις, προτεί
νω νά καλοΰμεν καθ’ έκάστην Συν
έλευσην, διά κλήρου καί δαπάναις

τά Χρηματοκιβώτια, καλύτερα νο
μίζω, Θά εΐναι νά έχη ένα Μέγαρον, 
πού νά γράφη «Μέγαρον τών 'Υπαλ 
λ ήλων τής ΈΘνιικής Τραπέζης».

κ. Λ. Θεοφανόπουλος: 
Διακόπτει τόν όμιλοΰντα, μή άκου- 
γόμενος.

χ. Άπ. Π ετ ρόπουλος: 
Έν τάξει. αύτό, που μού λέτε, δέν 
Όμίζω δτι, έρχεται σέ άντίθεσιν, 
μ’ αΰτά, πού λέγω έγώ.

Λοιπόν, έπανολαμβάνω, έγώ εί
μαι υπέρ τής .άγοιράς τοΰ άκινή- 
του διά τόν λόγον, πού σάς είπα, 
τό νά πηγαίνουμε σέ ένα Μέγαρον, 
άκόμη καί όταν ε’ίμεθα έιν ένεργεία 
«αί δταν είμεθα έν άπομαχία. Αύτή 
είναι ή άποψίς μου.

"Ερχομαι εις ένα έρώτημα, που 
ϊ«;<με 6 συνάδελφος κ. Θεοιφανόπου- 
λος. Είπε δτι, όποιοδήποτε Διοικη
τικόν Συμβούλιον, 6ά είχε επιτύχει 
περισσότερα στο θέμα τής έξοιμαι- 
ώσεως. Έγώ διαφωνώ. Καί τόν ε
ρωτώ: Άκόμη καί τό Διοικητικόν 
Συμβούλιον τής 2άδος Τσουδεροΰ 
καί Παπαϊωάννου, κύριε Συνάδελφε, 
3ά είχε έπιτύχει περισσότερα;

Διότι, χατ’ έμέ, δταν πρώτο,ενε- 
φο. ίσθη αύτό τό θέμα τής προεξο- 
φλήσεως τών τριετιών, είπα άκρι- 
6ώς έπί τού Διοικητικού Συμβου
λίου Τσουδεροΰ καί Παπαϊωάννου. 
Γιατί, ή'μουν έκ τών πρώτων, πού 
είχαμε τήν πρωτοβουλίαν καί κάνα
με τήν Γενικήν Συνέλευσιν, (έγώ, ό 
κ. Κολέττης, ό κ. Παππάς κλπ.), 
πρός άνιαιτροπήν τους. Καί έχει, Φυ
σικά, τούς ΰπεστήιριξεν ό κ. Χαρΐ- 
τος.

(φωναί — θόρυβος — διαλιογι- 
καιί συζητήσεις).

Ερωτώ, λοιπόν, τόν συνάδελφον 
κ. Θεοφονόπουλον, Άκόμη, καί αύ
τό τό Συμβούλιον, θά είχε έπιτύ- 
χει περισσότερα; Καί άπαντώ κι’ 
όλας, οτι, όχ ι, δέν θά είχε επιτύχει 
τό Συμβούλιον εκείνο Παπαϊωάννου 
καί Τσουδεροΰ περισσότερα, διότι 
ήτο ανίκανον παντελώς.

Θά ήτο, λοιπόν, εύχής έργον, έάν 
τότε, τό Συμβούλιον, ήτο ικανόν 
καί έκα,μνε τό ,καθήκον του. Θά εί
χεν έπιτύχει τότε έξομοωσιν καί 
τό παρόν Διοικητικόν Συμβούλιον, 
θά ήσχο,λεΐτοι πλέον δχι διά τήν μι- 
σθολογιχήν έξομοίωσιν, άλλα διά 
τή/ βαθμολογι χήν έξομοίωσιν. 'Ο
πότε, θά ήτο, τελεία ή έξομοίωσις.

Γενικώς, άποδοκιμάζω τήν διά 
τής μεθόδου τών παρασκηνίων καί 
άπο-κιάλυψιν άπορρήτων κλπ. κριτι
κήν τών πεπραγμένων τού Συλλό
γου. Κατ’ εμέ, προσωπικώς, δέν εί
ναι τρόπος αύτός. Δηλαδή, άόριστα. 
Ό τρόπος κριτικής τών πεπραγμέ
νω/ Διοικητικού Συμβουλίου, πιρέπει 
νά εΐναι πιό θετικός, χωιρίς λεπτο
μέρειες, χωρίς παρασκήνια, πού θά 
έχουν δλα τά Διοικητικά Συμβού
λια. "Εχω κάμει καί σέ Διοικητικόν 
Συ μ βούλαν, καί ξέρω έγώ άπό πα- 
ρασχήνια.

Τιελ,ειώνω άγαπητοί συνάδελφοι, 
μέ τήν εύχήν, δπως τό παρόν Διοι
κητικόν Συμβούλιον, προχωρήση 
ΜΟίί είς τήν πραγματοποίησιν τής 
βαθμολογικής έξομοιώσεως. Δηλα
δή, είς τήν ένταξιν τοΰ Προσωπι- 
χ,οΰ, διότι, δυστυχώς, εις τήν Ε
θνικήν Τράπεζαν, έάν υπάρχουν 15. 
000 εργαζόμενοι, υπάρχουν 14.999 
περιπτώσεις άδικιών. Αύτό τό εύ- 
χρμαι, έξ δλης τής καρδίας καί εί
τε τό παρόν Δ.Σ. τό άναλάβει νά 
τό ψέρη είς πέρας, είτε οίσνδήποτε, 
είτε καί έάν άκόμη αύτό έπιτευχθή 
δταν 6 όμ ίλών δέν 9ά εΐναι πλέον 
είς τήν ένειργόν ΰπηρεσίαν.

Εύχαριστώ πού με ακούσατε.

τοΰ Συλλόγου, τουλάχιστον τρία ά
τομα άπό ισάριθμα 'Υποκαταστήμα
τα έκάστης τών ’Επαρχιακών Πε
ριφερειακών Διοικήσεων, εναλλασ
σόμενα καί αυτά καθ’ έκάστην φο
ράν.

’Έτσι, καί ή συμμετοχή τής Ε
παρχίας θά είναι ενεργός, καί τά 
προδλήματά της θά φθάνουν πλέον 
ασφαλέστερα είς ημάς, άπ’ δ,τι ί
σως ήθελαν φθάσει άπό τούς προσ
κειμένους είς τό έκάστοτε Διοικητι
κόν Συμβούλιον, συμβούλους. Καί 
δέν τό λέγω αύτό πρός κακοφανι
σμόν των.

Επίσης δέν μπορώ νά δεχθώ τον 
ισχυρισμόν, δτι μπορεί νά προβληθή 
θέμα οικονομικής δαπάνης. Παρα
καλώ, έάν συμφωνήτε μέ τήν πρότα
σήν μου, δείξετε δτι είστε σύμφωνοι.

"Οπως δλοι γνωρίζουμε, αί Γενι- 
καί Συνελεύσεις σκοπόν έχουν άφ’ 
ένός μέν τήν καλόπιστον κριτικήν 
τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου, έπί τής 
καθ’ ολου δράσεώς του, διά τό λο
γοδοτούν χρονικόν διάστημα καί άφ’ 
έτέρου τήν πλατύτερη επισκόπησην

i ομιλία τοϋ συν. I ΚοραΑανάσιι



Τη πρακτικά τής Γενικής Συνελεόαεως τού ΣαΑΑόγου μας
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 2ας ΣιΕΛ.)
τοΰ Συνδικαλιστικού κινήματος είς 
την Εθνικήν Τράπεζαν.

"Αν καί τά δΰο αύτά πράγματα 
είναι άρρήκτως συνδεδεμένα, συν
ειδητά πιστεύω δτι εις τον χώρον 
αυτόν δεν συμπορεύονται.

κ, Ν. Πίσκοπος: ’Εμείς δεν 
άκοϋμε καί δέν μπορούμε νά απαν
τήσουμε.

’Εγώ πρέπει νά απαντήσω είς τον 
κ. Καραθανάση, καί έφ’ οσον δέν 
άκούω, πώς θά τοΰ απαντήσω;

κ. Δ. Καραθανάσης: Μετά 
μίαν εικοσαετίαν καί πλέον, Συνδι
καλιστικών αγώνων, οχι μόνον δέν 
έχει έπιτευχθή ή συνένωσις τής συν
δικαλιστικής μας έκπροσωπήσεως, 
αλλά γίνεται από μέρους μας καί 
κάθε τί προς τορπιλλισμόν της.

Διότι, ώς έπληροφορήθην προσφά- 
τως, είς κοινήν Σύσκεψιν εκπροσώ
πων των Ταμείων ’Αλληλοβοήθειας 
'Υπαλλήλων άφ’ ένός καί Κλητή
ρων καί Είσπρακτόρων άφ’ ετέρου, 
διημήφθησαν πράγματα πού όμολο- 
γουμένως δέν μπορεί κανείς νά τά 
άναμνησθή, οχι καί νά τά άναφέρη.

"Οσο όμως σκληρά καί αν είναι, 
πρέπει νά άναφέρωνται.

Τά Ταμεία αύτά λειτουργούν ώς 
έντολοδόται τοΰ ΤΤ Π ΕΤ καί χωρίς 
την ενεργόν συμμετοχήν των άντι- 
προσιόπων τοΰ Ταμείου ’ Αλληλοβοή
θειας, Είσπρακτόρων καί Κλητήρων 
είς την Διοίκησιν.

Καλούνται δέ τώρα από ήμάς ή 
νά πληρώσουν τά ελλείμματα ή στό 
ΙΚΑ.

...Ποιά ελλείμματα; Αύτά τά ό
ποια έδημιούργησαν οί κατά καιρούς 
παρελάσαντες δι’ ολίγον από τά 
Ταμεία αύτά. Καί πρώτος σείς κ. 
Πίσκοπε.

Γιατί έάν τούς παραζορίσετε, υ
πάρχει καί τό Ταμεϊον τής τ. ’Αθη
νών, έτοιμο νά τούς δεχθη καί μέ 
όλιγώτερον Άσφάλιστρον. Τό απο
τέλεσμα θά είναι, νά βγάλουμε στό 
τέλος μόνοι μας τά μάτια μας. Για
τί άλλοίμονον έάν άνακινήσουμε α
σφαλιστικόν έκ τών ένδον.

Σάς έφιστώ τήν προσοχήν σας.
κ. Πρόεδρος: Δέν είναι είς 

τά θέματα τής Ημερήσιας Διατά- 
ξεως αύτά κ. Καραθανάση.

κ. Ν. Πίσκοπος: Δέν είναι 
θέματα τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου, 
τά Διοικητικά Συμβούλια τών Τα
μείων.

(’Ακολουθεί διαλογική συζή- 
τησις μεταξύ τών κ.κ. Καραθα- 
νάση καί Π ισκόπου).

κ. Δ. Καραθανάσης: Διά
τάς αυξήσεις -των αποδοχών μας, ώς
δλοι γνωρίζετε, καί όπως καί εσείς 
τό αναγνωρίζετε είς τον ’Απολογι
σμόν σας, είναι επίτευγμα τής δρα
στηριότητας τής 'Ομοσπονδίας μας.

Τό αυτό ισχύει καί διά τήν ενί
σχυσήν τών μικρομίσθων.

’Οργανισμός: Τον ’Ιανουάριον
τοΰ 1971, καί είς τό ΰπ’ άριθ. 
301(395) φύλλον τής «Τραπεζιτικής» 
έδημοσιεύθη τό σχέδιον ’Οργανισμού 
'Υπηρεσίας, έπιδοθέν υπό τοΰ τότε 
Διοικητικού Συμβουλίου Τραπέζης.

Ή Γενική Συνέλευσις τής 26ης 
Μαρτίου 1971, άπεφάσισεν δπως 
τό προφυματικόν εκείνο σχέδιον — 
ώς προσφυώς είχε λεχθή— άποσυρ- 
θή, καί τά μέλλον νά προκύψη άπό 
τάς αρχαιρεσίας τής 26ης ’Απριλίου 
1971 Διοικητικόν Συμβούλων έδε- 
σμεύετο νά σύνταξη, νέον τοίοΰτον, 
πλέον σύγχρονον καί αντιπροσωπευ
τικόν.

Δυστυχώς, τό νέον Διοικητικόν

Κύριοι Συνάδελφοι,
Πρώτα - πρώτα, Θέλω νά συγχα

ρώ, όσους παρευρίσκεσθε έδώ μέσα, 
ακόμη, παρ’ όλον τό προκεχωρημέ- 
νον της ώρας, γιατί, μέ τήν παρου
σία σας δίδετε ένα μάθημα στό 
σύνολον τών, δυστυχώς, άδιαφο- 
ρούντων συναδέλφων.

Τό Δ.Σ. δέν μοΰ έκαμε τήν τι
μήν νά δευτερολογήσω, διότι έκ τής 
θέσεώς μου δέν έχω τήν ιδιότητα 
του δευτερολόγου, τήν Τιμήν αυτήν, 
τήν έκαμε είς τον Πρόεδρον τοΰ 
Συλλόγου μας, κ. Νικόλαον Πίσκο- 
πον.

Έν τάχει θά σημειώσω ώρισμέ- 
νας παρατηρήσεις. Θά αρχίσω λοι
πόν άπό τον φίλον μου κ. Άθανάσ. 
Γιαννακόπουλον, ό όποιος άπό τού 
βήματος αυτού, έκαμε μίαν καταγ
γελίαν. Εΐπεν δηλαδή, ότι ό συνά
δελφος Στόγιας μετετέθη διά 4ην 
φοράν. Καί συμφωνώ, κύριοι συνά
δελφοι, είναι αληθές. Ό κ. Στόγιας, 
ώς έπληροφορήθη καί ό Σύλλογος, 
μετετέθη διά 3ην φοράν.

Ό έν λόγφ συνάδελφος, είναι, 
διότι τον γνωρίζω, ένας καλός συν
δικαλιστής, μέ τήν μόνην διαφοράν, 
ότι, τήν φοράν αυτήν έκαμε ένα 
τραγικόν λάθος, καί τό λάθος του 
έγκειται εις τό έξής: Δέν κατήγγει
λε, κύριοι συνάδελφοι, είς τό αρ
μόδιον όργανον, που αυτήν τήν στι
γμήν, είτε ένιοι έξ υμών τό δέχον
ται, είτε όλοι μαζί, είτε όλοι μαζί 
κατ’ άντίθετον φοράν δέν τό δέχον
ται, είναι όμως, τό Διοικητικόν Συμ-, 
βούλιον, δέν κατήγγειλεν είς αύτό 
τήν παρέκκλησιν έκ τών κεκανονι- 
σμένων έκ μέρους τού Διευθυντοΰ 
του, κ. Σακελλαρίου. ’Αλλά απλώς, 
τοΰ άπέστειλλε τό κομμάτι έκεΐνο 
τής έφημερίδος πού είχαμε άναφερ- 
θή, δι’ ένός άρθρου, είς τις άδειες.

Συμβούλων, παρ’ όλον δτι τό θέμα 
αύτό τό είχε κάνει προεκλογικόν 
«φλάμπουρον», δέν έπέπρωτο νά τό 
πραγματοποιήση, τουλάχιστον οσον 
ήμουν έγώ είς τήν σύνθεσίν του.

ΤΗτο καί αυτός ένας έκ τών λό
γων" πού μέ είχαν οδηγήσει είς τήν 
τότε παραίτησίν μου καί τον οποίον 
είχαν αναφέρει. Φαίνεται δμως, ό
τι τό μετ’ ολίγον άνασυσταθέν κα
τά τό 1)3 Προεδρεΐονκ διαθέτον
τας δλίγην περισσοτέραν ευθιξίαν, 
επί τοΰ θέματος αυτού, έπροχώρη- 
σεν.

’Αλλά επειδή ό χρόνος πού ύπε- 
λείπετο μέχρι τής λήξεοις τής θη
τείας του ήτο ολίγος, καί τά θέμα
τα πού είχε νά αντιμετωπίσει πολ
λά, ξαναπήρε τό άποσυρθέν σχέδιον 
τοΰ κ. Τσουδερού, καί χωρίς νά τοΰ 
άλλάξη ούτε ένα κόμμα, τό ξανα- 
ϋπέβαλεν είς τήν Διοίκησιν.

Μέ τήν συνείδησιν ήσυχον, δτι εί- 
χεν έπιτελέσει τό έργον του είς τό 
σημείον αύτό. Τήν παραμονήν τών 
εκλογών τής 7ης ’Απριλίου 1973, 
μάς έπληροφόρουν δτι οί ’Επιτρο
πές, είχαν περατώσει τό έργον των.

Συμφωνώ καί έγώ μέ τούς κυρί
ους πού ώμίλησαν προηγουμένως, δι
ότι πράγματι αύτό ήτο ψεύδος.

Καί διαβάζω είς τόν επίσημον 
’Απολογισμόν τής Γενικής Συνελεύ- 
σεως τών μετόχων τής 25ης Μαΐου 
σελ. 7 6, δτι:

«Τό έργον άμφοτέρων τών Έπι- 
»τροπών έχει συντελεσθή ήδη κατά 
»τό μεγαλύτερον μέρος του.

Άρα, δέν είχε τελειώσει. ΤΗταν 
ένα προεκλογικόν ψεύδος.

’Αποτέλεσμα: ’Όχι ’Οργανισμόν 
δέν είδαμε, αλλά έδώ καί εν έτος 
διαβάζουμε σέ κάθε φύλλον τής 
«Τραπεζιτικής» δτι τό Διοικητικόν 
Συμβούλων άπέστειλεν προς τήν ’Ε
πιτροπήν ’Οργανισμού, έγγραφον, 
διά τοΰ όποιου ζητά σήμερον νά 
συμπεριληφθή τό τάθε θέμα τα α
πασχολούν τό θήλω προσωπικόν, αύ
ρων τό άλλο θέμα πού αφορά τό 
Τεχνικόν Προσωπικόν καί μεθαύρι
όν, ποιος ξέρει τί θά ζητήσουν.

’Εάν έξακολουθήση δμως αυτή ή 
τακτική, τό καλύτερο πού έχει νά γί- 
νη, είναι, αφού άποσυρθή, καί συγ- 
κολληθοϋν τά προλεχθέντα τεμάχια 
είς ένιαϊσν κείμενον ,καί άφοϋ προ- 
σαρμοσθή μέ τά προκύπτοντα πλέον 
έκ τής έξομοιώσεως νέα δεδομένα, 
νά έλθμη ένώπιον μιάς ειδικής διά 
τά θέμα αύτό Γενικής Συνελεύσεως 
ή όποια καί θά άποφασίση, άφοϋ 
προηγουμένως έχει δημοσιευθή τό 
προσχέδιον εις τήν «Τραπεζιτικήν».

’Αρκετά είναι τά τέσσερα περί
που χρόνια πού χάσαμε. Έάν χά
σουμε λίγους μήνες ακόμη δέν πει
ράζει. ’Αρκεί αύτό πού θά γίνη, νά 
γίνη δπως πρέπει. Διότι δέν μπο
ρούμε νά παίζουμε μέ τόν Κατα
στατικόν Χάρτη τής έπαγγελματι- 
κής μας έξελίξεως.

Π εραίνοντας τό κεφάλαιον τούτο, 
θά ήθελα νά ρωτήσω, γιατί ζητήσα
τε κ. Πίσκοπε τήν αύξησιν τών ορ
γανικών θέσεων μόνον τοΰ λογιστι
κού Κλάδου; Καί γιατί δχι καί τοΰ 
Ταμειακού;

"Ενα άλλο θέμα πού ήθελα νά θέ
σω άπό τοΰ Βήματος αύτοΰ, είναι 
ή προικοδότησες.

Παρακαλώ τό Διοικητικόν Συμ
βούλιου, μέσα στά τόσα υπομνήμα
τα πού κάνει πρός τήν Διοίκησιν, άς 
συμπεριλάβη καί τήν αύξησιν τής 
παγίας εισφοράς τής Τραπέζης, διά 
τήν προικοδότησιν.

Διότι, τό συμβολικόν ποσόν μέ τό

ΈπηκολούΘησε τηλεφωνική έπαφή 
τού Διευθυντοΰ μέ τόν κ. Στόγια 
καί ό κ. Διευθυντής, έκαμε άναφο- 
ράν είς τήν Διεύθυνσιν Προσωπικού 
καί ό κ. Στόγιας μετετέθη.

Ούδεμία καταγγελία υπάρχει είς 
τόν Σύλλογον αυτήν τήν στιγμήν 
έκ μέρους τοΰ κου Στόγια, ό όποι
ος, ας σημειωθή, ήτο καί έκπρόσω- 
πος τοΰ Συλλόγου μας είς τήν "Αρ
τα, παρ’ όλον ότι προεκλογικώς ήτο 
ύποψήφιος τοΰ κου Γιαννσχοπού- 
λου.

"Αρα, αυτήν τήν στιγμήν, έπισή- 
μως, ό Σύλλογος διά καταγγελίας, 
δέν έχει λάβει καμμίαν γνώσιν. Αύ
τό, κατά τήν γνώμην μου, ήτο τό 
λάθος του, κατά τά άλλα ό κ. Στό
γιας είναι ένας άριστός συνδικαλι
στής καί καλός συνάδελφος.

Θά προχωρήσω είς τό δεύτερον 
θέμα, τό όποιον άνέλυσεν ό κ. Γιαν- 
νακόπουλος, διά τούς Τεχνικούς. 
’Επειδή όλοι οί παρόντες ήκουσαν 
τόν κ. Γ ιαννακόπουλον, νά διεψεύ- 
δεται άπό τούς ίδιους συναδέλφους 
του, τοΰ Τεχνικού Κλάδου, οί όποι
οι κατά τήν διάρκειαν τής όμιλίας 
του, τοΰ φώναξαν «Λές ψέμματα», 
δέν χρειάζεται νά σχολιάσω, έπήρε 
τήν άπάντησιν άπό τούς ίδιους 
τούς ένδιαφερομένους.

Πέραν αυτών θά προχωρήσω 
καί σέ κάτι άλλο. ‘Ωμίλησεν περί 
μή ένημερώσεως τοΰ Προσωπικού, 
ό κ. Γιαννακόπουλος. Τό Διοικητι
κόν Συμβούλων, σ’ αυτήν τήν φά- 
σιν, άφησε είς ύμάς κε Γιαννακόπου- 
λε τό έργον αύτό, είς· ύμάς ό όποι
ος δέν παραλείπεται νά έκδίδεται 
πολύ συχνά έν ένημερωτικόν δελτί- 
ον καί νά πληροφορήται τό Προσω
πικόν, όπως καθ’ έκάστην εκδοσιν 
σάς βολεύει, διά νά άντιπολιτεύε- 
σθε τό Δ. Σ.

Δέν γνωρίζω εκείνην τήν λεπτο-

όποίον συμμετέχει, είναι τό αύτό, 
άπό τής συστάσεως τού θεσμοΰ. .Η 
Τράπεζα δίδει 26.000. Παρακαλώ 
τά Διοικητικόν Συμβούλιου νά ζητήση 
τήν αύξησιν του άπό τόν κ. Διοικη
τήν. Καί ας άφήση είς τήν κρίσιν 
του τό ποσόν τής αύξήσεως, άφοϋ 
προηγουμένως τοΰ παραθέσει πόσον 
έστοίχιζεν τό νοικοκυριό τού 1960, 
καί πόσον τού 1974.

Τόσον έγώ, οσον καί υμείς κ.κ. 
σύμβουλοι, άπ’ δ,τι ξέρω, δέν έχου
με παιδιά είς ηλικίαν γάμου, καί έ
τσι δέν κινδυνεύουμε νά κατηγορη- 
θσΰμε, δτι πριμοδοτούμε υπέρ αυ
τών.

Διά τάς προσλήψεις τών τέκνων 
τών συναδέλφων, έχω νά πώ τά έ
ξής: ,

Ναι μεν, προσλήψεις έγιναν εις 
ικανόν αριθμόν, αλλά δμως υπήρχαν 
καί πολλοί συνάδελφοι, οί οποίοι έ- 
ταλαιπωρήθηκαν. ’Αφού πήγαν τά 
παιδιά τους είς τήν ’Επιτροπήν άξι- 
ολογήσεως Π ροσωπικοΰ, καί αφού 
έχασαν 4—5 πρωινά στό τέλος δέν 
έπέπρωτο νά φθάσουν ποτέ είς τόν 
μετέπειτα διαγωνισμόν.

Διά τήν ΐσην μεταχείρισιν. Τήν 
παραμονήν τών αρχαιρεσιών τής 
7ης ’Απριλίου 1973, δπως ξέρετε, δ 
Σύλλογός μας έξέδωσε τήν ΰπ’ άρ. 
6 άνακοίνωσίν του, διά τής όποιας 
μάς έπληροφόρει, δτι τό θέμα εύ- 
ρεν λύσιν είς τήν κοινήν Συνεδρία- 
σιν τών Επιτροπών.

Έδώ πάντως, θά ήθελα νά έρω- 
τήσω, πώς έγινε κατορθωτόν νά 
κυκλοφορήση αυθημερόν καί είς τά 
Επαρχιακά 'Υποκαταστήματα ή ά- 
νακοίνωσις αυτή.

Επίσης, ένα άλλο σημείον1 τής 
έξομοιώσεως, τό όποιον δέν έτονίσθη 
καί τά οποίον θά ήθελα νά τονίσω 
είναι ό ρόλος τόν οποίον διεδραμά- 
τισεν ό κύριος II απαρροδόπουλος 
είς τήν Ϊσην μεταχείρισιν.

Ό ρόλος τοΰ κ. Παπαρροδοπού- 
λου, διαφαίνεται άπό τήν κοινήν ά- 
νακοίνωσιν καί τών τεσσάρων Συλ
λόγων τής 25ης ’Οκτωβρίου, δπως 
επίσης καί άπό τήν άνάγνωσιν πού 
θά κάνω άπό τήν «Τραπεζιτικήν» 
τοΰ λόγου τοΰ κ. Λιοικητοΰ, είς τήν 
κοπήν τή,ς πίττας, οπού ή «Τραπε
ζιτική» παρέλειψεν έσκεμμένως νά 
βάλη καί δύο λέξεις πού είπεν δ κ. 
Διοικητής. «’Απείρους χείρας». Αό- 
τάς τάς λέξεις είς «απείρους χείρας» 
δέν τάς έγραψεν ή «Τραπεζιτική» 
άπ’ όπου σάς διαβάζω τήν σχετικήν 
περικοπήν. Ευχαριστώ πού μοΰ δώ
σατε τόν τίτλον τοΰ Πρωτεργάτου 
τής ϊσης μεταχειρίσεως, δέν τόν α
ποδέχομαι, διότι ό τίτλος αυτός α
νήκει είς άλλον.

’Επίσης, είς τά ένδοσυλλογικά, εί
ναι άπαράδεκτον ό Σύλλογος νά έ- 
χη δύο ’Αντιπροέδρους καί νά μην 
έκπροσωπήται άπό κανένα.

Είς τά Γραφεία τοΰ Συλλόγου εύ- 
ρίσκονται άπεσπασμένοι δύο συνά
δελφοι, οί όποιοι άνήκουν ό μεν έ
νας είς τά άναπληρωματικά μέλη 
τοΰ Συλλόγου, ό δέ άλλος είναι αν
τιπρόσωπος τοΰ Ε.Κ.Α.

Ερωτώ, δέν υπάρχει ούδείς ι
κανός άπό τά είκοσι ένα τακτικά 
μέλη τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου γιά 
νά άποσπασθή;

κ. Πρόεδρος: Κύριε Καραθα- 
νάση, τελειώνετε, είσθε έκτος θέμα
τος.

κ. Δ. Καραθανάσης: Πε- 
ραίνοντας, θά ήθελα νά σάς ευχα
ριστήσω πού μέ ακούσατε.

μέρειαν, τήν όποιαν άναφέρατε διά 
τό Θέμα τοΰ κου Παπουτσή νο
μίζω είπατε ότι ό κος Παπουτσής 
ύπέγραψεν τόν ’Ισολογισμόν αντί 
τοΰ Γ. Γραμματέως τοΰ Συλλόγου. 
Ό κος Γεν. Γραμματεύς τήν έπόχήν 
έκείνην ήσθένει, κύριε Γιαννακόπου- 
λε καί δέν ήτο εις τά Γ ραφεία τοΰ 
Συλλόγου. ιΠρό έμοΰ άλλωστε ώμί- 
λησεν άπό τοΰ βήματος αύτοΰ, ό 
τ. ’Αναπληρωτής Γ εν. Γραμματέας 
κος ’Αντώνιος Κονταράκης, ό όποι
ος ούδέ καν έθιξε τό θέμα. Κατά 
συνέπειαν ή υπογραφή έτέθη, τή 
άδείςι τοΰ Δ. Συμβουλίου. "Αλλωστε 
κε Γιαννακόπουλε, υπάρχει ή ’Εξε
λεγκτική ’Επιτροπή, έάν ώς πρός 
τό τυπικόν μέρος τοΰ θέματος δια- 
μαρτηρήθητε, πέραν όλων αύτών ό 
κος Παπουτσής έχει δικαίωμα δεύ
τερος υπογραφής καί τό γνωρίζε
τε.

κ. ιΝ. Π ! σ κ ο πο ς: Κύριε 
Μπαμίχα, μέ συγχωρεΐτε. Τό Κατα
στατικόν σαφώς καθορίζει: Δικαίω
μα πρώτης υπογραφής, έχει ό Πρό
εδρος, άπόντος ή κωλυομένου ό 
πρώτος ’Αντιπρόεδρος καί κωλυο
μένου τοΰ πρώτου ’Αντιπροέδρου, 
ό δεύτερος ’Αντιπρόεδρος.

Δικαίωμα δευτέρας υπογραφής, 
έχουν: Ό Γενικός Γραμματεύς, κω- 
λυωμένου ή άπόντος ό άναπληρω- 
τής Γενικός Γραμμοπεύς, κωλυόμε
νου ή άπόντος, ό Ταμίας.

κ. Α. Μπαμίχας: Ά- 
νεφέρθητε είς τό ώράριον τών έπαρ- 
χιακών υποκαταστημάτων. Κε. Γι- 
ανακόπουλε, σάς πληροφορώ ότι, 
καί πάλιν δυστυχώς, είσθε άνη μ έ
ρωτος έπί τοΰ θέματος.

Είς τήν προηγουμένην Συνεδρία- 
σιν τής Ο.Τ.Ο.Ε. ό ύποφαινόμενος, 
είς έρώτησιν τοΰ ’Υπουργού ’Εργα
σίας, «έάν κάποιος συνάδελφος, έ
χει νά θέση κάποιο θέμα πρός έπί-

λυσιν τώρα, πού είμαι κοντά σας», 
σηκώθηκα καί τοΰ έθιξα τό θέμα τοΰ 
ωραρίου ύπό τόν έξής τρόπον: Κύ
ριε Πρόεδρε, τής Ο.Τ.Ο.Ε. καί νυν 
Υπουργέ ’Εργασίας,, ώς Πρόεδρος 
ήγωνίσθητε διά τά έξής θέματα: 
ώράριον έπαρχιακών υποκαταστη
μάτων καί έπί προσθέτως θέμα 
στεγαστικών δανείων.

Ό κ. Υπουργός, άπευθυνόμενος 
πρός τό σύνολον τών συνέδρων, δ- 
πεσχέθη ότι, άύτά, τά όποια καί 
διά τά όποια ήγωνίζετο ώς Πρόε
δρος, δέν τά έλησμόνησε ώς Υ
πουργός καί θά τά λύση έν εύθέτφ 
χρόνφ’ (χειροκροτήματα).

Ό κ. Γ ιαννακόπουλος, προηγου
μένως ένεθύμησε πολιτικούς ’Αμερι
κανούς είς προεκλογικήν περιοδεί
αν, οί όποιοι υπόσχονται ότι, θά ά- 
πσκαταστήσουν τά δικαιώματα τοΰ 
πολίτου, έάν όμως καί όταν έλθουν 
είς τήν ’Αρχήν. Καί έπέρασε άπό 
τήν Αρχήν. Τά άποτελέσματα, γνω
στά.

Τήν αύξησιν, κύριε Γιαννακόπου- 
λε, τών μισθών, δέν θά χρειασθή νά 
τήν σχολιάσω. Σήμερα ή έφημερίς 
άνέγραφε ότι, ό Υπουργός ’Εργα
σίας κ. Πάνος Παπαροδόπουλος, 
φροντίζει διά τήν προώθησιν τοΰ 
θέματος τής αυτομάτου τιμαριθμι
κής έντάξεως τών μισθών.

κ. Α. Μπαμίχας: Θά 
εύχαριστήσω καί πάλιν τήν Γενικήν 
Συνέλευσίν μας, διότι είδα προη
γουμένως είς τόν λόγον τοΰ κ. Κον- 
ταράκη, ότι, καί απλώς τό νά συμ- 
φάγωμεν μέ τόν κ. Γκιτάκον, προ- 
καλεΐ άνησυχίαν είς τούς συναδέλ
φους τής ’Εθνικής Τραπέζης. Αύτό, 
σημαίνει ότι, γνωρίζετε τόν κ. Γκι
τάκον, κύριοι. (Χειροκροτήματα).

Ό κ. Ρωσσέτης είς τόν λόγον 
του, μάς είπε ότι, «έπί τέλους θά 
σάς ομιλήσω μέ τήν γλώσσαν τής 
άληθείας». Αύτό, λοιπόν, σημαίνει 
ότι, μέχρι σήμερα δέν ώμιλοΰσε μέ 
τήν γλώσσαν τής άληθείας, άλλά, 
κε Ρωσσέτη, 6Γ όλων τών έγγρα
φων, πού έδιαβάσατε, άποδείξατε 
πόσον δύσκολον υπήρξε τό έργον

τής έξομοιώσεως. Νομίζω ότι, δέν 
κάματε τίποτε περισσότερον μέ τήν 
άνάγνωσιν τών έγγράφων, παρά νά 
αποδείξετε άπό πόσους σκοπέλους 
πέρασε αύτό τό θέμα. "Αλλωστε, 
ή όλη σας όμιλία είχε τήν νοοτρο
πίαν άνακοινώσεως. Δηλαδή, είς έ
να σημείον, άναφέρεσθε είς τόν κ. 
Μανωλόπουλον καί λέτε: «Ό έν αύ- 
τφ άναφερόμένος κύριος». Μά άν 
δέν μέ άπατά ή μνήμη μου, κάποτε 
ό κ. Γκιτάκος, εΐχεν έκδόσει μίαν ά- 
νακοίνωσιν κατ’ εικόνα καί κατ’ ό- 
μοίωσιν. Άναφερό μένος είς τόν κ. 
Μανωλόπουλον, πάντοτε.

Βεβαίως, δέν θά σάς έρωτήσω 
γιατί έπαυσε ΰφισταμένη Συντονι
στική ‘Επιτροπή διότι οΰαί καί άλ
λοίμονον, έάν ό Γενικός Γραμματεύς 
τοΰ Συλλόγου, δέν έγνώριζε γιατί 
ή Συντονιστική ’Επιτροπή δέν συνέ
χισε τό έργον της.

Ή Συντονιστική ’Επιτροπή, κύριε 
Ρωσσέτη, δέν έσυνέχισε τό έργον 
της, διότι οσάκις παρέστη άνάγκη, 
νά κάμη έπαψάς ό κ. Γκιτάκος, πάν
τοτε καί μονίμως άντιδικοΰσε. Δέν 
ξέρω έάν αύτό, τό έκαμε σκοπίμως, 
ή διά νά ύποδηλώση τήν παρουσίαν 
του.

Ώμιλήσατε περί ένιαίων συμφε
ρόντων. Βεβαίως, κύριε Ρωσσέτη, 
τά συμφέροντα τής ‘Εθνικής ή μάλ
λον τών Υπαλλήλων τής ’Εθνικής 
Τραπέζης, μέ τά συμφέροντα τών 
Υπαλλήλων τοΰ Συλλόγου τής τ. 
Τραπέζης ’Αθηνών, είναι ένιαΐα, άλ
λά ύπό προϋποθέσεις. ’Εκάματε μί
αν σύγχισιν. Τά συμφέροντα, κύριε 
Ρωσσέτη, ύπό τήν έννοιαν ότι όλοι 
έργαζόμεθα ύπό τόν αυτόν έργοδό- 
την, βεβαίως, είναι ένιαΐα, άλλά 
ποΐα συμφέροντα; Τά συμφέροντα 
τών έπαγγελματικών διεκδικήσεων. 
(Χειροκροτήματα).

Ώς πρός τήν ένημέρωσιν τοΰ Δι
οικητικού Συμβουλίου, κύριε Ρωσ
σέτη, θά ταυτισθώ πλήρως μαζί 
σας. Καί βεβαίως, έτσι είναι. "Ισως 
κατά καιρούς δέν έγένετο πλήρης έ- 
νημέρωσις τοΰ Διοικητικού Συμβου
λίου έπί τών θεμάτων. Τό άποδέχο- 
μαι. Άλλά είμαι έγώ αύτός, ό όποι
ος έκαμε έπιστολήν πρός τόν Πρό
εδρον τοΰ Συλλόγου τών ύπαλλή- 
λων τής ’Εθνικής Τραπέζης καί έ- 
ζήτησε δπως κατά τάς έπισκέψεις 
είς τόν Διοικητήν, πού θά έπραγμα- 
τοποιούσατε έσεΐς καί ό Πρόεδρος, 
νά παρίσταται καί έν άκόμη μέλος 
τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου.

Αύτό, δέν είχε βεβαίως τήν έν
νοιαν τής Χωροφυλακίστικης παρα- 
κολουθήσεως, πού άποδώσατε είς 
τούς Συμβούλους, κατ’ έκείνην τήν 
Συνεδρίασιν πού έθεσα τό θέμα, 
άλλά είχε τήν έννοιοο/ τής ένισχύσε- 
ως τής όμάδος έκείνης, ή όποια θά 
έπεσκέπτετο τόν κ. Διοικητήν. Τά 
Πρακτικά είναι έδώ, καί τό άποδει- 
κνύουν.

Θυμάμαι όμως πάρα πολύ καλά, 
ότι, έσεΐς, είσθε αύτός, ό όποιος άν-

τιδράσατε είς αύτής τής συνθέσεως 
τάς έπαφάς. Δέν γνωρίζω τόν λόγον 
καί έξακολουθώ είσέτι νά μήν τόν 
γνωρίζω. Θέλω νά πώ δέ τοΰτο, 
ότι, τάς έπαφάς τάς έπροιγμοσο
ποί θύσατε όμοΰ μετά τοΰ κ. Προ
έδρου.

Θά προχωρήσω σέ κάτι άλλο, 
πού δέν είναι πολύ εύχάριστον. "Ι
σως είναι πολύ δυσάρεστον δι’ ή
μάς, κ. Ρωσσέτη. (διαλογικαί συ
ζητήσεις).

Ένεφοοπσθητε είς τήν Γενικήν 
Συνέλευσίν πολύ ένημερωμένος, μέ 
πλήρη φάκελλον. "Ομως, έμφανίζε- 
σθε πάρα πολύ άτακτος ώς Γενι
κός Γραμμοπεύς καί ήδη έχετε λά
βει μίοτν έπιστολήν άπό τόν νΰν Γε
νικόν Γραμματέα, διά πρακτικά 
Συνεδριάσεων τά όποια δέν ύπάρ- 
χουν έπικολημμένα έπί τοΰ Βιβλίου. 
Σάς καταγγέλω δέ αύτήν τήν στι
γμήν.

Ή έπιστολή τοΰ Δικηγόρου κ. 
Ποσταγεωργίου, έρωτώ, πώς εύρέ- 
θη είς χείρας τοΰ κ. Ρωσσέτη; Ό 
κ. Παπαγεωργίου τοΰ τήν άπέστει- 
λε; Δηλαδή, ό κ, Παπαγεωργίου, 
κάμει άντιπολίτευσιν καί είς τόν 
Σύλλογον τώρα;

κ. Ρωσσέτης: Όμιλεΐ 
έκ τής θέσεώς του, μή άκουόμενος.

κ. Α. Μπαμίχας: Μά 
προηγουμένως, είπατε ότι, σάς τήν 
άπέστειλοοη κ. Ρωσσέτη.

κ. Ν. Πίσκοπος: Κύριοι 
Συνάδελφοι,

Ή έπιστολή τοΰ κ. Παπαγεωργί
ου, απευθύνθηκε πρός τό Διοικητι
κόν Συμβούλιον. Τό Διοικητικόν 
Συμβούλιον, δέν συνεδρίασεν, διότι 
μόλις χθές ή προχθές παρελήφθη ή 
έπιστολή τοΰ κ. Παπαγεωργίου. 
Επομένως, δέν ένημερώθησαν τά 
μέλη καί τό πώς εύρέθη είς χείρας 
τοΰ κ. Ρωσσέτη ή έπιστολή τοΰ κ. 
Παπαγεωργίου, ό όποιος άνέτττυξε 
τά θέματα, ώς τά ανέπτυξε πα
ρά τήν άντίθεσιν, τήν οποίαν εί
χε ό κ. Ρωσσέτης άπό τοΰ βήμα
τος, ώς πρός τήν έξέλιξιν τών γε
γονότων, έκπλήσσει τό Διοικητι

κόν Συμβούλιον καί έσεΐς, θά κατα
λάβετε, τί γίνεται.

κ. Α. Μπαμίχας: Ό κ. 
Ρωσσέτης κατηγόρησε έννέα μέ
λη τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου, 
διά σκευωρίαν είς τήν οικίαν 
τοΰ συναδέλφου κ. Τσουδερού, Ού
δείς, κύριοι, έχει άντίρρησιν, ότι, 
συνεκεντρώθησαν είς τό σπίτι τοΰ 
κ. Τσουδερού, οί κάτωθι:

Γεωργακαράκου Ζωή 
Αιασκόπουλος Κων)νος 
Αρσενικός Μιχαήλ 
Τσαντούλας Κων)νος 
Παναγιωτακοπούλου ’ I ωάννα 
Θ. Τσουδερός 
Α. Κουτάντης καί 
Αλέξανδρος Ρωσσέτης 
Είναι ή ύπογραφή σας αΰτή, κ. 

Ρωσσέτη;
κ. Α. Ρωσσέτης: Τό 

είπα κ. Μπαμίχα,
κ. Α. Μπαμίχας: Δέν 

τό είπατε, κ. Ρωσσέτη. Τό άποκρύ- 
ψατε’.

Προχωρώ είς τήν συνέχειοο/. Άλ
λά, δέν ήλθοπε είς τήν συγκέντρω- 
σιν, κ. Ρωσσέτη, ύπογράψατε ά- 
πλώς τό χαρτί καί έκρύβητε. Διότι, 
έάν είσαστε καθαρός, θά ήρχεσθο 
είς τήν συγκέντρωσιν, είς τήν όποι
αν προσήλθον όλοι αύτοί οί συνά
δελφοι, καί μέ τήν υπογραφήν των 
έδήλωσοίν αύτά, τά όποια έδιαβά
σατε. Ότι, οί υπογεγραμμένοι έν
αντι πάσης πιέσεως ψυχολογικής 
ή όποιασδήποτε άλλης, συμφωνούν 
ότι οί κ.κ. Α. Κονταράκης καί Α. 
Μπαμίχας, πρέπει νά παραμείνουν 
έν τοΐς Γραφείοις τοΰ Συλλόγου 
διά νά έπιτελέσουν τό έργον, διά 
τό όποιον έξελέγησαν.

Μή λησμονήτε όμως, κ. Ρωσσέτη, 
ότι, έκείνην τήν έποχήν διαβιβάζα
τε είς έμέ καί είς τόν κ. Κονταρά- 
κην, προσθέσεις τοΰ Προέδρου τοΰ 
Διοικητικού Συμβουλίου κ. Νικόλα
ον Π ισκόπου, περί έξανδραποδι- 
σμοΰ μας έν άντιθέσει πρός αύτά, 
πού διαβιβάζατε πρός τόν κ. Νικ. 
Π ίσκοπον, τοΰ όποιου τήν μαρτυ
ρίαν έπικοολοΰμαι, ότι, ήμεΐς θέλα
με νά ρίξωμε τόν Πρόεδρον.

Σείς είσθε ή αιτία τής μηχανο- 
ραφίας, κύριε Ρωσσέτη, τής όλης 
μηχανοραφ ίας είς βάρος τών πάντων. 
(Φωναί - θόρυβος - διοώογικαί συ
ζητήσεις).

Προχωρώ είς τήν συνέχεια καί

Κυρίαι καν Κύριοι Συνάδελφοι, 
Αισθάνομαι τήν ύποχρέωσιν άπά 

τοΰ βήματος τούτου καί νομίζω ότι 
άπηχώ καί τήν γνώμην καί τών λοι
πών γονέων Συναδέλφων όπως έκ- 
φράσω τάς θερμάς μου, τάς πλέον 
θερμάς μου ευχαριστίας είς τόν Σε
βαστόν μας Διοικητήν κ. Χρ. Άχήν 
διά τό πατρικόν ενδιαφέρον τό ό
ποιον έπέδειξεν διά τήν πρόσληψιν

λέγω τοΰτο. Τό χαρτί αύτό, τό ό
ποιον άνεγνώσθη, ούδεμίαν αιχμήν 
έχει έναντίον ούδενός, ούδέ τοΰ 
Προέδρου, ούδέ ούδενός. Αύτό τό 
χαρτί στρέφεται κατά παντός, ό ό
ποιος είργάζετο είς βάρος συμφε
ρόντων τοΰ Συλλόγου. Άπό κεΐ καί 
πέρα, σείς θά είσθε οί αρμόδιοι 
μετά άπό τά λεγάμενα, νά κρίνετε 
ποιος ήργάσθη είς βάρος τών συνα
δέλφων καί τών συμφερόντων των.

Θά σάς κούραζα έάν άναφερόμην 
είς τό πρόσωπον τοΰ κ. Ρωσσέτη 
καί ίσως θά παρεξηγήτο καί ή 
πρόθεσίς μου. Πρόθεσίς μου, είναι 
ή άποκατάστασις τής άληθείας καί 
ούχί ή διά προσωπικούς λόγους έ- 
πίθεσις έναντίον τοΰ κ. Ρωσσέτη.

Θά προχωρήσω τώρα είς τόν κ. 
Θεοφανόπουλον καί θά πώ τοΰτο: 
Ό κ. Θεοφανόπουλος είπε ότι, προ
εκλογικώς τό Διοικητικόν Συμβού
λιον, άνεκοίνωσεν είς τό Προσωπι
κόν ότι ή ίση μεταχείρησις ήτο ήδη 
γεγονός. Καί λέγω είς τόν κ. Θεο
φανόπουλον ότι, τό πόρισμα πέραν 
τής άποψάσεως, ή οποία έλήφθη 
προφορικώς, ώσπου νά διατυπωθή 
έπί χάρτου, άπαιτοΰσε κάποιον χρό
νον καί ώρισμένες συζητήσεις.

Τό ότι, ή έπιτροπή άπεφάσισε 
νά είσηγηθή τήν ΐσην μεταχείρισιν 
μέ τήν Τράπεζαν τής 'Ελλάδος, 
σείς καλύτερον έμοΰ τό γνωρίζατε 
τήν έποχήν, πού τό διεψεύδατε, 
προεκλογικώς κ. Θεοφανόπουλε. Είς 
τόν κ. Γ ιαννακόπουλον, δέν άναφέ- 
ρομαι διόλου, διότι ό κ. Γιαννόπου- 
λος, έλεγε ότι, τό θέμα άπ’ άρχής 
μέχρι τέλους, είναι ψευδές.

Άλλά σείς, βεβαίως, διατηρήσα
τε μίαν έπιφύλαξιν καί είπατε τό
τε ότι: Τό Δ.Σ. λέγει ψέμμοπα δέν 
έχει άποφασισθή άκόμη τίποτε». 
Παρ’ όλα αύτά, όμως, σάς λέγω 
ότι, σείς, λόγφ τών τότε σχέσεών 
σας, κε Θεοφανόπουλε, γνωρίζατε 
καλύτερον ήμών ότι, ήδη ή έπιτρο
πή είχε αποφασίσει νά είσηγηθή τήν 
ΐσην μεταχείρισιν.

Θά άναφερθώ τώρα είς τό θέμα 
τής άπαιτήσεως τής ίσης μεταχει-

ρήσεως. Τό 1949 κ. Θεοφανόπουλε, 
άνέκυψε τό θέμα ίσης μεταχειρίσε
ως μέ τήν Τράπεζαν τής 'Ελλάδος, 
γιατί τότε, ήτο ή πρώτη φορά, 
πού ή Τράπεζα τής 'Ελλάδος άρχι
σε νά ύπερέχη τών μισθών τής ’Ε
θνικής.

Υπενθυμίζω ότι, ό κ. Θεοφα
νόπουλος διετέλεσεν διοίκησις Συλ
λόγου καί έπί τής διοικήσεώς του, 
λυπούμαι πάρα πολύ, άλλά δέν θά 
θυμηθώ καμμίαν έξέλιξιν έπί τοΰ θέ
ματος τής ίσης μεταχειρίσεως.

Τά κεκτημένα δικαιώματα κ. 
Θεοφανόπουλε, τά όποια άπόλυν- 
ται, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, 
ότι, είναι τά άσφάλιστρα, δμως 
μετά τόν Νόμον 400)71, παρέχον
ται είς τό Προσωπικόν παρανόμως. 
Κατά συνέπειαν ή ένταξις τών 
άσφαλίστρων είς τόν μισθόν, μέ τό 
νέον μισθολόγιον, νομίζω ότι, κα
λύπτει πλέον έγκύρως καί άσφοώώς 
τό θέμα.

’Οφείλω δέ νά σάς πώ, πέροον ό
λων αύτών, ότι, ό δόκιμος παίρνει 
340 δρχ. τόν χρόνον παραπάνω άπ’ 
ότι έπαιρνε προηγουμένως μέ τά ά
σφάλιστρα..

Πέραν αύτοΰ θά έρωτήσω γιατί, 
είς όλην τήν όμιλίαν σας δέν έκάμα- 
τε -μνείαν τών έπιδομάτων βαθμών 
δηλαδή ό Λογιστής Α' θά πάρη 1. 
000, ό Ύποτμηματάρχης 1.580 κ. 
ο.κ.

Είπατε μίαν λέξιν, άλλά πιστεύω 
ότι, πρόθεσίς σας δέν ήτο αυτή καί 
πρέπει νά τήν διαμορφώσωμε. 'Ο
μιλήσατε περί πραξικοπήματος έκ- 
λογών. Αύτό, είμαι ύποχρεωμένος 
νά σάς πώ ότι, προσβάλλει τήν ψή
φον τών συναδέλφων, όχι μόνον αύ
τών πού έψήφισοο/ έμάς, άλλά κοά 
αύτών πού έψήφισαν έσάς, καί τόν 
κ. Γ ιαννακόπουλον.

Είπατε ότι, διά Κυβερνητικής ά- 
ποφάσεως ήρθη κατά τό παρελθόν 
τό θέμα τής έξομοιώσεως. Δέν έν- 
θυμοΰμαι αύτήν τήν Κυβερνητικήν ά- 
πόφασιν, ποιά ήτο, πότε έγινε καί 
άπό ποιους;

’Επειδή, είς τήν προσπάθειάν 
μου, νά άποο/τήσω είς τούς όμιλη- 
τάς, διαπράττω τό σφάλμα, νά δευ- 
τερολογώ, πράγμα, τό όποιον δέν 
έπιτρέπω είς τόν έαυτόν μου, διότι 
αύτήν τήν έντολήν τήν έχει ό Πρό
εδρος τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου, 
δέν έχω νά προσθέσω τίποτε άλλο. 
Σάς ευχαριστώ, (χειροκροτήματα).

τών τέκνων μας.
Επίσης θά ήθελα νά ευχαριστήσω 

καί τον Πρόεδρον καί ολόκληρον 
τό Δ.Σ. τού Συλλόγου μας, διά τάς 
άοκνους προσπάθειας τάς όποιας κα- 
τέβαλεν μέχρις ότου φέρει είς αίσιον 
πέρας τήν τακτοποίησιν τών παιδιών 
μας. Τούς εύχαριστοΰμεν θερμότα
τα.

(Χειρ οκρ οτήματα)

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝ. ΑΠ. ΜΠΑΜΙΧΑ

ΚΑΤΑ ΤΟ Π ΡΗΤΟΝ ΕΤΟΣ ΤΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΤΟ ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΗΣΧΟ- 
ΛΗΘΗ ΜΕ ΤΑ ΧΡΟΝΙΖΟΝΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΛΥΣΕ ΤΑ ΣΟΒΑΡΏΤΕΡΑ 
ΙΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΙΣ — ΠΡΟΣΛΗΨΙΣ ΤΕΚΝΏΝ — ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΔΟΜΑ
ΤΩΝ — ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΙΣ ΑΔΕΙΏΝ — ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ — Ε
ΠΙΛΥΕΙΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΤΕΧΝΙΚΟΣ

ΚΛΑΔΟΣ Κ.Λ.Π.)

Η όμιλία τοΰ συν. Α. Βαζαίου
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ΑΙ ΟΜΙΛΙΑΙ ΤΟΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Ή ίμιΐίι ιιί m. Γιοιιιιιιιιίΐιι
'Αγαπητοί Σανάδελφοι,

Χαιρετίζω την Συνέλευσίν μας 
την σημερινήν, ή όποια θά Επρεπε 
να είναι ακόμη πιο μεγάλη και πιο 
ογκώδης.

Βέβαια, κρίνω, δτι το άπότοκον 
δύο ημιαργιών, τούτέστιν χθες καί 
προχθές, εΐχεν ώς συνέπειαν να έχη 
καταπονήσει τους συναδέλφους — 
εκδρομές παρελάσεις κλπ.— καί ώς 
έκ τούτου σήμερα παρατηρεΐται μία 
διαρροή ακόμη περισσότερη άπό 
τις άλλες φορές.

Αύτό το. καταλογίζω είς τό πα
θητικόν τού Διοικητικού Συμβουλί
ου. Είχεν 8 ημέρας. Μπορούσε νά 
έπιλέξη μίαν άπό τις 8, ώστε νά 
μήν είναι άπότοκον δύο ημιαργιών, 
καί ήμερα ξεκουράσεως.

Θά πώ ώρισμένα πράγματα, πέ
ραν τής κυρίας ομιλίας, την οποί
αν θά σάς απευθύνω.

Μέ χαράν μου ακόυσα, δτι ό 
Πρόεδρος τού Συλλόγου μας, μάς 
εΐπεν δτι ή εργασία κατά τον χρό
νον τής άδειας απαγορεύεται. Τον 
πληροφορώ δτι ά συνάδελφος Στό- 
γιας, Συνδικαλιστής, μετατίθεται 
είς την Κόνιτσαν, διότι κατήγγει- 
λεν τον Διευθυντήν του, ό όποιος 
άπησχόλει συνάδελφον έν ώρρ ερ
γασίας, ό όποιος εΐχεν άδειαν.

Καί δέν είναι ή πρώτη, αυτή ή 
μετάθεσις τού Συνδικαλιστοΰ συνα
δέλφου. Είναι ή τρίτη ή ή Τετάρτη.

Γιά τον Τεχνικόν Κλάδον, αγα
πητοί Συνάδελφοι.

Ή ιστορία, δέν έχει ακριβώς έ
τσι. Οί συνάδελφοι τού Τεχνικού 
Κλάδου, μόνοι των συνεκεντρώθησαν 
καί άπηύθυναν Εκκλησιν προς τον 
τότε Αντιπρόεδρον τής Κυβερνήσε- 
ως κ. Μακαρέζον, ό όποιος διεβίβα- 
σεν την αϊτησίν των είς τήν Διοί- 
κησιν καί είς τον Σύλλογον.

Τό πιο σημαντικόν γεγονός τής 
χρονιάς πού πέρασε καί πού απο
τελεί σταθμόν είς τήν Συνδικαλιστι
κήν μας ιστορίαν, εΐναι οπωσδήπο
τε ή έξομοίωσις.

"Ενα γεγονός βεβαίως, πού δέν 
είναι ακόμη «γεγονός», καί πού ό 
’Ιούλιος θά τό δείξη. ’Αναγνωρίζω 
τήν σπουδαιότητα τού γεγονότος. 
’Αλλά άρνοΰμαι κατηγορη,ματικώς, 
κάθε πρόθεσιν τού Διοικητικού Συμ
βουλίου, νά τό οίκειοποιηθή καί νά 
τό ιμονοπωλήση.

Οί συνάδελφοι, παρά τήν συσκό
τιση/ καί τήν περίφημον σιγήν ά- 
σφαλείας, παρακολούθησαν βήμα 
πρός βήμα τήν πορείαν, τάς παλιν
δρομήσεις, τά αδιέξοδα καί τάς πα
ρεμβάσεις, τόσων σωτήρων, ώστε 
τό θεωρώ περιττόν, νά άσχοληθώ 
περισσότερον.

Τήν στιγμήν αυτήν περιορίζομαι 
είς τό παρόν, καί κατηγορώ τό Δι
οικητικόν Συμβούλιον, διότι άντί 
άσαφών καί δογματικών ανακοινώ
σεων, ώφειλε νά ένημερώση τό Προ
σωπικόν επί των συγκεκριμένων 
σημείων τής έξομοιώσεως. Κατά 
τρόπον ώστε κάθε συνάδελφος νά 
ξέρη τί σημαίνει δι’ αυτόν ή έξο- 
μοίωσις, εάν κερδίζη. καί τί κερδί
ζει. ’Εάν καί πόσον ζημιώνεται. Ε
άν άκόμη πρέπει νά βιαστή νά βγή 
συνταξιούχος, διά νά γλυτώση τήν 
πιθανήν ζημίαν.

Ποιες είναι οί αντιστοιχίες βα
θμών καί αποδοχών μέ τήν Τράπε
ζαν Ελλάδος, πώς θά εΰοδωθοΰν 
κλπ.

Έκτος πλέον, έάν δέν τά γνωρί- 
ζη ούτε τό Διοικητικόν Συμβούλιον 
πού εμφανίζεται ώς ό άρχιτέκτων 
τής έξομοιώσεως Τό μόνον σίγουρον 
εΐναι, δτι άπό 'τον ’Ιούλιον αρχί
ζουν αί κρατήσεις διά τήν έξόψλη- 
σιν τού άρραβώνος, καί άκόμη καί 
δτι υπάρχουν έντονες αμφισβητήσεις 
έκ μέρους τών αδελφών Σωματείων, 
δσον αφορά τά αποτελέσματα έπί 
τής Εφαρμογής έπί τής έξομοιώσε
ως ώς ή τύχη τών κεκτημένων.

Τό Προσωπικόν, αγαπητοί συν
άδελφοι, κινδυνεύει νά συνθλιβή μέ
σα στίς μυλόπετρες, πού ή πρόσ
φατη διαμάχη τών Συλλόγων τό ο
δηγεί. Εΐναι ανεπίτρεπτος ό διχα
σμός, ό όποιος μόνον τον εργοδό
την εξυπηρετεί, πού έχει κάθε συμ
φέρον, έν προκειμένη) νά τον ύπο- 
θάλπη.

Παρά τάς προεκλογικάς προ- 
γραμματικάς ανακοινώσεις τών κ.κ. 
Ρωσέτη, Πίσκοπου, στενών συνεργα
τών καί φίλων έν παντί, καί τάς 
διακηρύξεις των ώς έπί παραδεί- 
γματι «ή ισχύς έν τή Ενώσεις», ί- 
στάμεθα σήμερον θεαταί, μιάς εξ
οντωτικής διαμάχης, μέ άγνώστους 
άκόμη συνέπειας, διά τά συμφέρον- 
τά μας.

’Απαιτείται λοιπόν, έπειδή ή δι
χόνοια, ό κατακερματισμός τών δυ
νάμεων τού Προσωπικού, μόνον τους 
εχθρούς του έξυπηρετεΐ, ή άμεσος 
συγχώνευσις τών πάντων. Καί Συλ
λόγων καί Ταμείων.

_ "Ας μήν ξεχνάμε, δτι ό ’Εργο
δότης μας Εφαρμόζει κατά τό δο- 
κούν τήν έκάστοτε Πολιτικήν του έ
πί τών ’Ασφαλιστικών μας ’Οργανι
σμών, μέ άπώτερον σκοπόν, τήν δη
μιουργίαν συγχύσεως καί διενέξεων 
είς τους Συλλόγους τού Προσωπι
κού.

Κατ’ αυτόν τόν τρόπον, επιτυγ
χάνει νά άποσπάση τήν προσο
χήν μας, τόσον άπό τά φλέγοντα 
ζητήματα μας, πού χρόνια τώρα πι
έζουν καί ζητούν άσφυκτικώς λύσιν,

όσον καί άπό τά προβλήήματα έκεϊ- 
να πού ή άναγκαιότης τών καιρών, 
τών περιστάσεων, έπιβάλλει νά 
προβληθούν καί νά λυθούν.

Συνεπώς, έάν θέλωμεν πράγμα
τι, τόν τερματισμόν τού διχασμού, 
καί τήν «έν τή Ενώσει ίσχύν», αυ
τό μόνον πάση θυσίρ έπιβάλλεται 
νά κάνωμεν: Τήν συγχώνευσιν τών 
πάντων.

Ώς μέλος τού Διοικητικού Συμ
βουλίου τού Ταμείου Συντάξεων, 
άγαπητοί Συνάδελφοι, έπιθυμώ νά 
σάς παρουσιάσω τήν Οικονομικήν 
κατάστασιν τού Ταμείου μας, καί 
τά προβλήματα, πού τούτο αντιμε
τωπίζει.

Ή καθαρά περιουσία τού Ταμεί
ου τήν 31.12.73 βάσει ’Απολογι
σμού άνήρχετο είς δραχμάς 1.685. 
000.000.

Έν μέλος: Μέ συγχωρεΐτε, 
διά τό Ταμεΐον Συντάξεως θά μάς 
ομιλήσετε; Δέν είναι στά θέματα 
τής Ημερήσιας Διατάξεως.

κ. Ά. Γ ιαννακόπου- 
λ ο ςΐ Εΐναι τό ’Ασφαλιστικόν πρό
βλημα πού άπασχολεΐ τό Προσωπι
κόν. Έχω τήν πρόνοιαν, κύριε, νά 
είμαι έντός τού θέματος.

Άνήρχετο λοιπόν, είς 1.685.000. 
000. ’Εδώ θά πρέπει νά ληφθή ύπ’ 
δψιν, δτι μόνον ή πραγματική άξια 
τών άκινήτων πού εμφανίζονται είς 
τόν ’Ισολογισμόν μέ 40.000.000, 
υπερβαίνει τό 1.000.000.000 δρχ. 
Ώς έπίσης δτι δέν έχουν έκπεσθή 
έκ τής καθαρός θέσεως 800.000. 
000, δπερ τό ταμεΐον έμφανίζει ώς 
οφειλήν του είς τήν Τράπεζαν, πρά
γμα δμως άμφισβητήσιμον άπό μέ
ρους μας.

"Ετσι ή όρθή σημερινή καθαρά 
περιουσία πρέπει νά υπολογίζεται 
είς 3.485.000.0001 δραχμές.

Έν τούτοις, παρά τήν κολοσσιαί* 
αν αυτήν περιουσίαν, επικρατούν 
σκέψεις καταστροφικές, διά τήν αυ
τοτέλειαν τού Ταμείου. Δημιουργεΐ- 
ται κίνησις άπό μέρους Συνδικαλι
στικών καί Έργοδοτικών κύκλων, 
πρός υπαγωγήν τών Ταμείων, τών 
μεγάλων Τραπεζών είς τόν Εργοδό
την

Βεβαίως, οί διάφοροι ύποστηρι- 
κταί τής λύσεως αυτής, δέν εΐχον 
σκεφθή νά τήν προτείνουν π.χ. πρό 
20ετίας, δτε εύρίσκσντο είς πλεονε
κτικήν Εναντι -τού ίδικοΰ μας Άσφα- 
κοΰ Ταμείου, μοίραν καί έμεΐς άγω- 
νιζό μαστέ τότε διά νά τό περισώ- 
σωμεν.

Τώρα όμως πού άντεστράφησαν 
οί δροι, άντί άγωνιστικώς νά βοη
θήσουν τά 'Ασφαλιστικά των Τα
μεία, προτιμούν τήν εϋκολον, άλλά 
καταστροφικήν διά τήν αυτοτέλειαν 
τών ’Ασφαλιστικών μας ’Οργανισμών 
λύσιν.

Δηλαδή νά καρατομήσουν τά Τα
μεία μας, παραδίδοντάς τα είς τόν 
Εργοδότην. Θά πρέπει νά γνωρί
ζουν δμως, δτι είς έμάς υπάρχουν 
τόσα πολλά πού συνηγορούν είς τήν 
μή άποδοχήν μιάς τέτοιας λύσεως.

Υπάρχουν Νόμοι, πού πρέπει νά 
λειτουργήσουν. Υπάρχει ό λεγόμε
νος ’Ηθικός Νόμος, τής έκπληρώσε- 
ως τών υπεσχημένων υπό τών έκά
στοτε Διοικήσεων. Υπάρχει ή άπό 
29)11)73 άναλογιστική μελέτη τών 
διαπρεπών άναλογιστών κ.κ. Πρεβε- 
λάκη καί Καλκάνη. Υπάρχει τέλος 
ή καθεστηκυΐα τάξις. Αυτό πού λέ
γεται 'Αστικόν Καθεστώς καί έν ό- 
νόματι τού οποίου, ούδείς Επιτρέπε
ται νά μάς άπογυμνώση άπό τήν 
περιουσίαν καί τά έπ’ αυτής δι- 
καιώματά μας.

Γιά φαντασθήτε κύριοι συνάδελ
φοι, καί ίδίςι οί νεώτεροι έξ υμών, 
τί θά πή νά έγκαταλειφθώμεν είς 
τό γήρας μας, μετά άπό 20 χρό
νια, είς τήν μεγαλοκαρδ ίαν τού Ερ
γοδότου;
Καί άν μέν, ώς ισχυρίζεται ούτος, έ- j 
πιβαρύνεται διά τών Ελλειμμάτων, ί 
τό ίδιο τάχα δέν θά συμβή, άν μάς . 
άφομοιώση;

Ή ΰπό τού Εργοδότου έκμετάλ- ! 
λευσις 3.500.000.000 δραχμών, θά 
τού άποδώση 450.000.000 τόν χρό
νον, διά νά κάλυψη τά Ελλείμματα 
τών 100.000.000 έως 120.000. 
000 δραχμών, έτησίως.

Δηλαδή όφελεΐται καί 200.000. 
000 έπί πλέον.

κ. Πρόεδρος: Κύριε Γιαννακόπου- 
λε είστε Εκτός θέματος.

κ. Άθ. Γιαννακόπουλος: Κύριε 
Πρόεδρε, σάς παρακαλώ μή μέ δια
κόπτετε.

Έάν τό Διοικητικόν Συμβούλιον 
τού όποιου έπέστησα τήν προσοχήν 
έπί τού θέματος, δέν Επραξεν τό 
δέον, διά νά κατατόπιση τούς συ
ναδέλφους, είμαι υπεύθυνος άνθρω
πος, καί θεωρώ ύποχρέωσίν μου, νά 
κατατοπίσω τούς συναδέλφους.

κ. Ν. Πίσκοπος: Δέν ύπήρξε θέ
μα ’Ασφαλιστικόν κ. Γιοη/νακόπου- 
λε. Μήν τό άνακινοΰμεν μόνοι μας 
έκ τού μή όντος. Θά είστε υπεύθυ
νος δι’ δ,τι συμβή αύριο τό πρωί. 
Οί πληροφορίες τών διαδρόμων όχι 
Εδώ μέσα.

κ. Άθ. Γ ιαννακόπουλος: Δέν εΐ
ναι μόνον τών διαδρόμων, κύριοι 
συνάδελφοι, οί πληροφορίες. Είς τήν 
Εφημερίδα «ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΑΓΩΝ 
τού Σεπτεμβρίου, ό Σύλλογος τών 
Υπαλλήλων Τραπέζης Ελλάδος, ύ- 
πέβαλεν υπόμνημα - αίτημα είς τήν

Διοίκησίν του, διά νά πάρη τό Τα
μεΐον των.

Θά άποφύγω νά σάς διαβάσω 
τήν Εκθεσιν, διότι ό κ. πρόεδρος 
στεναχωρεΐται.

Διά προσφάτου άνακοινώσεως, 
καί δπως πρό ολίγου άκούσαμε ά
πό τόν κ. Πρόεδρον, έπληροφορήθη- 
μεν έπί τέλους, δτι τό προκαταβλη- 
θέν κατά τάς παραμονάς τού Δη
μοψηφίσματος 15μερον, δπερ νΰν 
μάς παρακρατεΐται, ήτο Εκτακτος 
οικονομική έυίσχυσις, καί μάλιστα 
ύπήρξαμεν οί μοναδικοί τυχεροί Εξ 
δλων τών Εργαζομένων έν Έλλάδι, 
διότι μόνον εις έμάς έδόθη.

’Άν Εχουν Ετσι τά πράγματα κύ
ριε Πρόεδρε, τότε τό σφάλμα πού 
διαπράξατε έν προκειμένη) εΐναι 
γιατί έδέχθητε νά τό πληρώνουμε 
ΰπό μορφήν άτοκου δανείου.

"Αν δέν τό γνωρίζετε, σάς πλη
ροφορώ δτι αί Εκτακτοι οικονομικοί 
Ενισχύσεις, ούτε συμψηφίζονται, ού
τε ώς δάνεια Εμφανίζονται. Απλώς 
άποσβέννυνται. "Οπως άπεσβέσθη 
καί ή Εκτακτος οικονομική ένίσχυ- 
σις πού μάς έδόθη τό 1972, έκ 
δραχμών 1.500.

Κρίνω, κύριοι τού Διοικητικού 
Συμβουλίου, άπαράδεκτον τήν άρνη
σή/ σας, νά Ελθετε άρωγοί τού έκ 
σεισμού πληγέντων συναδέλφων 
Λευκάδας, όταν σάς τό έζήτησαν. 
Μήπως είχατε οικονομίαν δαπανών; 
7.000.000 έφθάσατε τά Εξοδα. Δηλ. 
40% αυξησις έν συγκρίσει μέ τό 
1972.

‘Ομοίως άνεπίτρεπτον καί άπα
ράδεκτον εΐναι τό γεγονός, δτι τόν 
ύπό κρίσιν ’Ισολογισμόν, δέν υπο
γράφει ούτε ό Γενικός Γραμματεύς 
ούτε ό αναπληρωτής. Τόν ύπέγρα- 
ψεν ό κ. Παπουτσής, δστις μετ’ ο
λίγον ελαβεν καί τό σχετικόν άξίω- 
μα τού Γενικού Γραμματέως.

Έποιμένως ή άπομάκρυνσις τού 
τότε Γενικού Γραμματέως, εΐχεν 
προαποψασισθή. Δηλ. έν προκειμένη), 
τά πάντα εΐχον σκηνοθετηθή. Τέλειο 
«πογκρομ» πού λένε.

Βεβαίως ή προσωπική περίπτω- 
σις τού κ. Ρωσέτιγ δέν παύει νά 
είναι μία προσωπική του περίπτω- 
σις πάντα, καί δπως στρώνει κα
νείς, Ετσι πλαγιάζει.

Άλλά αί άλλεπάλληλοι, προσχη- 
ματισμέναι, ή μή απομακρύνσεις, 
δεικνύουν ακριβώς τό «χάλι» είς τό 
όποιον Εχετε καταντήσει τόν Σύλλο
γον, καί κ<χλόν είναι έπί τού προ
κειμένου νά σύνελθετε.

Ή άγορά άκινήτου, ευρίσκει, τό
σον Εμέ προσωπικώς, κύριοι συνά
δελφοι, δσον καί τούς συναδέλφους 
πού Εχω τήν τιμήν νά Εκπροσωπώ 
είς κίνησιν τήν όποιαν γνωρίζετε, ά- 
κρως αντίθετον.

Καί Εξηγούμαι. Σήμερα τά οικο
νομικά δεδομένα εΐναι άνάποδα. Τά 
ακίνητα εύρίσκονται είς ύψηλάς τι
μάς, οί μετοχές συνεχώς κατέρχον
ται. Συνεπώς, πάσα έκποίησις χαρ
τοφυλακίου, πρός Επένδυαιν είς ά- 
κίνητον, ούδεμίαν σκοπιμότητα Εχει.

Πέραν αυτού. Πάσα έπένδυσις 
τών χρημάτων τού Συλλόγου, ή τών 
διαθεσίμων έν γένει, πρέπει νά γί
νεται μέ αποκλειστικόν καί μόνον 
κριτήριον τήν όφέλειαν τήν όποιαν 
θά προσκομίσει είς τούς Συναδέλ
φους. "Οχι νά Εχωμεν πολυτελή 
Γραφεία διά τόν έκάστοτε Πρόε
δρον, σήμερα τόν κ. Πίσκοπον, αΰ- 
ριον κάποιον άλλον.

Τί θά όψεληθή ό καθένας έκ τών 
συναδέλφων, αυτό θά πρέπει νά εί
ναι τό Ερώτημα.

Έπί τού προκειμένου, καί μόνον 
ώς ιδέαν διά τό μέλλον, διότι σή
μερον είναι άντίθετος, Επαναλαμβά
νω είς οίανδήποτε έπένδυσιν, καί 
μόνον ώς ιδέαν, προτείνω τήν " Iδρυ- 
σιν'ένός θερέτρου μεγάλης δυναμι
κότητας κλινών, ώστε νά μπορούν 
δλοι οί συνάδελφοι, νά πηγαίνουν 
νά ξεκουράζονται δΓ ένα διάστημα 
άδαπάνως. Μόνον τά χρήματα τής 
άποσβέσεως νά καταβάλλονται.

"Καλλιεργείται τήν ιδέα, κύριοι, 
δτι είστε οί άρεστοί. Τά χαϊδεμένα 
παιδιά τού Εργοδότου. Τί σάς Εμπο
δίζει συνεπώς νά τού ζητήσετε τήν 
παραχώρησιν ακινήτου διά τάς ά- 
νάγκας στεγάσεως τών Γραφείων 
τού Προέδρου, καί τήν δημιουργίαν 
άξιολόγου Εντευκτηρίου;

κ. Ν. Πίσκοπος: Κύριε Γιαννακό- 
πουλε, δέν δέχομαι τις κατηγορίες, 
νά διευκρινίσετε.

κ. Άθ. Γ ιαννακόπουλος: Μήπως 
τό ίδιο δέν Επραξεν είς τό παρελ
θόν καί ή Τράπεζα τής Ελλάδος, ή 
καί ή Κτηματική;

κ. Ν. Πίσκοπος: Αυτά είναι κα
ταγγελίες. Νά διευκρινίσετε κ. 
Γ ιαννακόπουλε.

κ. Άθ. Γ ιαννακόπουλος: Οί συν
άδελφοι, μπορούν νά κρίνουν κ. 
Πρόεδρε.

Καί μάλιστα τώρα πού ή Τράπε
ζα, εύημερεΐ, είναι μία πρώτης τά- 
ξεως ευκαιρία, νά τό διεκδικήσουμε.

Τά συμφέροντα κύριοι τού Διοι- 
κητιικοΰ Συμβουλίου, εΐναι άλλα. 
Καί πρός τά Εκεί Επιβάλλεται νά 
στραφή ή προσοχή σας. Τό νά 
προσπαθείτε νά στρέψετε τήν προ
σοχήν τών συναδέλφων πέραν τών 
φλεγόντων προβλημάτων των μετα
τοπίζοντας Ετσι τά ένδιαφέροντά 
των είς ποδοσφαιρικές άμάδες, σέ 
πολυτελή στέγασιν τού έκάστοτε 
Προέδρου, ή είς τάς προσφάτους αν
τιδικίας μέ τά Ετερα Σωματεία, εί
ναι άνεπίτρεπτον.

Υπάρχουν συμφέροντα καί προ
βλήματα τέτοια, πού δεν πρέπει 
ούτε στιγμήν νά παραμελούνται καί

νά παραγκωνίζονται. Καί τέτοια 
Εχει συσσωρεύσει πολλά τό παρελ
θόν, ώς εΐναι τά έξής:

1) Καθιέρωσις τών αυτών όρων 
Εργασίας Κέντρου καί Επαρχίας.

Πρέπει νά καταργηθή πλέον τό 
άνισον ώράριον. Αύτό έξ άλλου θά 
πή Πλήρης καί Δικαία Εξομοίωσις. 
Φαντάζομαι δτι έπ’ αυτού πλέον οί 
συνάδελφοι τών υπολοίπων τμημάτων 
τής χώρας δέν πρέπει νά ανησυ
χούν.

Καί τούτο διότι τό αίτημά των, 
αίτημα μακροχρόνιον καί τούτο, 
πρέπει νά εϋρίσκεται είς καλόν δρό
μον. "Η μήπως κάνω λάθος κύριοι 
τού Διοικητικού Συμβουλίου;

2) Κοινωνική προστασία θήλεος 
Προσωπικού.

Έπί τρία χρόνια τώρα ταλαιπω- 
ρούμεθα είς τό Ταμεΐον Συντάξεως, 
διά νά πείσωμεν τούς έκ τής πλευ
ράς τής Εργοδοσίας προερχομένους 
περί τής ζωτικής πλέον ανάγκης, 
διά τήν πρόωρον, έφ’ δσον τό Επι
θυμούν, συνταξ ιοδότησ ιν τών Εργα
ζομένων μητέρων.

Μέχρι καί άναλογιστική μελέτη 
συνταγεΐσα ΰπό τού κ. Καλκάνη ά- 
πέδειξεν, δτι δχι ζημίαν, άλλά καί 
Οφελος θά Εχουν τά Ταμεία έκ τής 
τοιαύτης άποχωρήσεως.

Δυστυχώς δμως δέν εύρήκαμε τήν 
κατανόησιν τών άρμοδίων τής Διοι- 
κήσεως. ΔΓ εύστοχου Ελιγμού με- 
τεφέρθη τό θέμα πρός έξέτασιν είς 
τόν ΰπό τροποποίησιν Κανονισμόν.

Έξ άλλου παρά τήν καταβαλλο- 
μένην ύπό τής Πολιτείας προσπά
θειαν πρός έπαύξησιν τής γεννητικό- 
τητος, ΐνα μή ή Πατρίς μας κατα- 
στή χώρα γερόντων, ούδεμία είσέτι 
πρόοδος έγένετο διά τήν προστα
σίαν τών βρεφών γιά μάς.

Ένώ σάν μανιτάρια ξεφυτρώνουν 
οί Βρεφοκομικοί Σταθμοί, έκ μέρους 
τού Δημοσίου, ή διαφόρων μεγάλων 
’Οργανισμών. Οί δήμοι καί οί Κοι
νότητες, άκόμη καί οί ’Ιδιωτικές 
Έπιχειριήισεις ιδρύουν τοιούτους, 
ή Εθνική Τράπεζα, τό Κοινωφελές, 
δπως άρέσκεται νά τήν άποκαλοΰν, 
"Ιδρυμα, παραμένει πολύ πίσω είς 
τήν προσπάθειαν αυτήν.

Βέβαια είς τήν άνέγερσιν νέων 
κτιρίων καί είς τό γκρέμισμα τών 
παλαιών, είς τήν δημιουργίαν και
νούργιων, είμαστε άξεπέραστοι.

Πού εΐναι κύριοι οί παιδικοί στα
θμοί, είς δλα τά αστικά διαμερί
σματα τής χώρας, πού Επρεπε νά 
είχαμε γίνει τό παράδειγμα; Μηδέν, 
τίποτε. Τό πρόβλημα σήμερα, δπου 
άμφότεροι οί γονείς αναγκάζονται 
νά εΰρίσκωνται Εξω άπό τό σπίτι, 
είς τήν δουλειά των, είναι αξεπέρα
στο. Καί γι’ αύτό, χάριν τής προσ
τασίας τής μητρότητας καί καλής 
ανατροφής τών παιδιών, Επιβάλλε
ται νά δοθή προτεραιότης ύπό τής 
Τ ραπέζης διά τήν έπίλυσίν του.

Είς τήν Γαλλίοο/ κύριοι, ,άκριβώς 
πρός άντιμετώπισιν αύτών τών προ
βλημάτων (τής ύπογεννητικότητος, 
συσφίξεως τού θεσμού τής οικογέ
νειας, καλής ανατροφής παιδιών) 
κατακτά πλέον Εδαφος ή σκέψις τής 
παροχής συντάξεως είς τάς νοικο
κυράς.

Αύτό καί μόνον εΐναι τό μέτρον, 
πού σκέπτονται έκεΐ. Ένώ ή Εθνι
κή Τράπεζα τί κάνει;

Τά προβλήματα τού θήλεος Προ
σωπικού, άγαπητοί μου, δέν είναι 
μόνον είς τόν κοινωνικόν τομέα. Εΐ
ναι καί είς τήν Επαγγελματικήν έ- 
ξέλιξιν.

Δυστυχώς, έπ’ αύτοΰ τό Διοικητι
κόν Συμβούλιον, πού καί τό άξίω- 
μα τού Αντιπροέδρου σέ γυναίκα 
τό Εχει παραχωρήσει, ούδέν μέχρι 
σήμερον Επραξεν.

3) "Νόμος 751. Είς ποιας τάχα 
ένεργείας προέβη τό Διοικητικόν 
Συμβούλιον κατά τήν ΰπό κρίσιν 
περίοδον, διά νά άποκαταστήση 
τήν άδικηθεΐσοπ/ αύτήν μερίδα τών 
συναδέλφων, πού ούκ ολίγα π,ροσέ- 
φερεν είς δύσκολους στιγμάς διά 
τήν Πατρίδα.

Οί Έθνικώς δράσαντες άμοίφθη- 
σοα/. Οί πολεμισταί τού Νόμου 751 
άδικήθησοο/. Έστω καί τώρα τό 
Διοικητικόν Συμβούλιον Εχει τήν ύ- 
ποχρέωσιν νά προβή είς δλας τάς 
αναγκαίας παραστάσεις καί δια
βήματα πρός αποκατάσταση/ τού
των. Καθόλου δύσκολο δέν είναι. "Ας 
ακολουθήσουν τό παράδειγμα τής 
ΔΕΗ καί τού ΟΤΕ πού διά προσθή
κης σχετικής διατάξεως είς τόν 
’Οργανισμόν Υπηρεσίας, έκάλυψαν 
τό κενόν τούτο.

4) Δέν χρειάζεται, νομίζω, άγα
πητοί συνάδελφοι, νά τονίσω τήν 
χρησιμότητα καί τήν αναγκαιότητα 
τής έπανεντάξεως όλοκλήρου τού 
Προσωπικού, καί τήν ζωτικήν άνάγ- 
κην τής όλοσχεροΰς καταργήσεως 
τών ’Οργανικών θέσεων. 'Ομιλούν 
άλλωστε άφ’ Εαυτού.

5) Θέλω δμως νά έπιστήσω τήν 
προσοχήν ύμών, ώς καί τού Διοικη
τικού Συμβουλίου διά τήν έπιχειρου- 
μένην προσπάθειοη/ διαχωρισμού DE 
FACT Ο τού "Προσωπικού.

Άπό καιρό τώρα, αγαπητοί μου, 
πλέκεται Ενας άόρατος ιστός, στά 
δίχτυα τού όποιου, χωρίς νά τό κα
ταλαβαίνουμε, άρχίζουμε νά πιανό
μαστε.

Είναι ό λεγόμενος Εκσυγχρονι
σμός τής Τραπέζης. Διά τού όποιου 
έπιχειρεΐται διά τής μεταλαμπαδεύ- 
σεως ξένων μοντέλλων, νά διαχωρι- 
σθή τό Προσωπικόν, σέ δύο κατη
γορίες, καρριέρας καί ρουτίνας ή 
γκισσετιέ.

"Αλλωστε καί τό σχεδίαν τροπο-

ποιήσεως ’Οργανισμού, πού παρε- 
δόθη τόν περασμένο Σεπτέμβριον 
είς τόν Σύλλογον, είς αύτό κατά κύ
ριον λόγον άπεσκόπει. Δηλαδή είς 
τόν διαχωρισμόν τού Προσωπικού 
καί μάλιστα μέ κριτήρια ασαφή καί 
ανεξέλεγκτα.

Εύτυχώς, πού εύρέθησαν τότε οί 
άλλοι τρεις Σύλλογοι τού Προσωπι
κού καί κατήγγειλαν τό ανοσιούργη
μα τούτο. Διά τήν Ιστορίαν καί 
μόνον σάς λέγω, μιά καί τώρα α
κούσαμε δτι οί Επιτροπές κινούν
ται διά τήν άποπεράτωσιν τού ’Ορ
γανισμού — γιά νά δήτε πόσον σο
βαρά εΐχεν άσχοληθή ή ύπό τόν κ. 
Μανωλόπουλον Επιτροπή καί πώς 
είργάσθη διά τόν ’Οργανισμόν — 
δτι τό παραδοθέν μισοσχέδιον ήτο 
έν πολλοΐς άντίγραφον τού παλαιού 
’Οργανισμού Υπηρεσίας Αγροτικής 
Τραπέζης.

Άλλά καί πέροον τών προβλημά
των πού ανάγονται είς τό παρελθόν 
αγαπητοί μου, ή σημερινή πραγμα- 
τικότης Εχει Επιβάλλει πλέον τήν 
άντιμετώπισιν νέων προβλημάτων. 
Καί τοιούτου είδους είναι:

α) Ή καθιέρωσις τιμαριθμικού 
μισθού.

Ώς Εχουν σήμερον διαμορφωθή 
Διεθνώς καί Έπιτοπίως τά Οικονο
μικά δεδομένα Επιβάλλουν κατ’ αρ
χήν μέν τήν αΰξησιν τών μισθών 
κατά 30% καί τούτο πρός άνάκτη- 
σιν τής άπωλεσθείσης αγοραστικής 
μας δυνάμεως. Παράλληλα πρός αύ
τό Επιβάλλετε καί ή καθιέρωσις τι
μαριθμικού μισθού πρός κατοχύρω- 
σιν σταθερού εισοδήματος, Ϊνα τοιου
τοτρόπως ξεφύγωμεν άπό τόν φαΰ- 
λον κύκλον πού δημιουργεΐται άπό 
τό φαινόμενον τής άλληλοκαταδ ι ώ- 
ξεως μισθών καί τιμών.

6) Άπαγκίστρωσις τής στασιμό- 
τητος καί πνευματικής άρτιοσκλη- 
ρώσεως πού μάς Επιβάλλει ή αύτο- 
ματοποιημένη Κοινωνία τής σήμε
ρον.

Είναι πράγματι καιρός, νά Επα
νεξετάσουμε τόν ρόλον μας ώς Ερ
γαζομένων είς τό " I δρυμα τούτο, 
μέ βάσιν τις δυνατότητες βελτιώ- 
σεως τής θέσεώς μας άπό πλευράς 
έπιμσρφώσεως καί είδικεύσεώς μας.

Τούτο άλλωστε θά εΐναι καί ή 
άντίθεσις πρός τήν στασιμότητα καί 
τήν πνευματικήν αρτηριοσκλήρωσή 
πού ύφιστάμεθα μέσέα στά πλαί
σια τής σημερινής αυτοματοποιη
μένης Κοινωνίας.

Πιστεύω άπόλυτα, δτι - ή παροχή 
δυνααότητος άναπτύξεώς μας, εί
ναι μία απαραίτητος προϋπόθεσις 
γιά κάποιαν αλλαγήν. Προοδευτικές 
διατάξεις τού ’Οργανισμού Υπηρε
σίας, εΐναι άπαραίτητοι, διά νά κα- 
λύψουν τό κενόν αύτό. Διατάξεις δ
πως οί παρακάτω:

I. Κατοχύρωσις τού δικαιώματος 
όλοκλήρου τού Προσωπικού, νά με- 
τέχη είς τά προγράμμοπα Επαγγελ
ματικής μετεκπατδεύσεως.

I I. Παροχή δυνατότητος διακο
πής τής Εργασίας προκειμένου περί 
Επαγγελματικής έπιμορφώσεως, μέ

Ή ομιλία τού α
Θά σάς κουράσω λίγο. Δέν ξέρω 

άν θά καταναλώσω μόνον τά 25' μέ 
τήν άδειαν τού Προέδρου καί τήν ί- 
δικήν σας, διότι πιστεύω πώς κά
ποιοι/ στιγμήν πρέπει νά μιλήσου
με μεταξύ μας τήν γλώσσαν τής ά- 
λήθειας.

Καί Επειδή νομίζω, πώς ή στιγμή, 
γιά νά μιλήσουμε τήν γλώσσαν τής 
αλήθειας, έρχεται κάποτε μόνη της, 
καί γιά μένα ήρθε, θά σάς μιλήσω 
μέ τήν γλώσσαν τής αλήθειας.

Συνάδελφοι,
Ή αχαριστία καί ή αγνωμοσύνη, 

εΐναι δύο άπό τά χειρότερα μειονε
κτήματα τά όποΐα μπορεί νά Εχη Ε
νας άνθρωπος.

Παρακαλώ, σημειώστε αύτά τά 
δύο Ελαττώματα, διότι έν τή προό- 
δφ τής άμιλίας μου, θά σάς χρεια- 
σθοΰν διά νά κοσασταλάξετε είς 
συμπεράσματα.

Θά προβώ, είς ιμίαν λεπτομερή 
χρονολογικήν άπεικόνισιν τών γεγο
νότων, καί θά παρακαλέσω πάντα, 
οποίος Επιθυμεί νά μέ διαψεύση, 
ή νά μοΰ άπευθύνη Ερωτήσεις, είς 
τό τέλος τής ομιλίας μου νά τό κά
νη.

Θά προβώ, είς τοιαύτην λεπτομε
ρή καί χρονικήν άπεικόνισιν τών γε
γονότων, διότι σάν ύπεύθυνοι άν
θρωποι, πρέπει κάποτε νά σταματή
σουμε νά άκούμε τούς ψιθύρους τών 
διαδρόμων.

Εΐναι εύκαιρία, οί διαδοσίαι και 
οί συκοφάνται, οπουδήποτε καί έάν 
εύρίσκονται, χαμηλά ή ύψηλά, καί 
όποιοι καί άν εΐναι, άπό τού ιερού 
τούτου Βήματος τής Γενικής Συνε- 
λεύσεως τών μελών τού Συλλόγου 
τής Εθνικής Τραπέζης, τού ειρηνι
κότερου Δικαστηρίου τό όποιον υ
πάρχει, Ύμών, κύριοι συνάδελφοι, 
νά φέρουν είς φώς τά στοιχεία τά 
όποια διαδίδουν είς τούς διαδρό
μους, δτι κατέχουν είς βάρος μου.

Καί τότε, σείς, άφοΰ ακούσετε, 
νά αποφασίσετε άν πρέπει νά κατα-. 
δικάσετε, ή νά άθωώσετε.

9.2.1973. Σύστασις Επιτροπών 
διά τήν ΐσην μεταχείρισιν καί τόν 
’Οργανισμόν Υπηρεσίας ύπό τού 
Διοικητοΰ τής Τραπέζης

Τέλος Απριλίου 
τού αύτοΰ Ετους. Ό 
Πρόεδρος τών Επιτροπών κ. Παύ
λος Μτχνωλόπουλος, άναγγέλει τήν 
περάτωσιν τής Επιτροπής Επί τού

οικονομικήν κάλυψιν τού διαστήμα
τος τής είδικεύσεώς.

III. Καθιέρωσις οικονομικής συν
δρομής έκ μέρους τών Ενδιαφερομέ
νων, τού Συλλόγου καί τής Τραπέ
ζης, ήτις μάλιστα νά άναλάβη καί 
τό μεγαλύτερσν (μέρος.

IV. Προνομιακή μεταχείρισις τών 
ανωτέρω είς τήν έν μέρει άνέλιξιν - 
έξέλιξίν των.

Πέραν τούτων, δέν θά ήτο άσκο
πος ή ΐδρυσις έν τή Τραπέζη ειδι
κής Σχολής, ύψηλής στάθμης, ή ό
ποια νά άποτελεΐται άπό Επιστή
μονας άνεγνωρισμένου κύρους καί 
καταρτίσεως, καθώς καί άπό Τεχνο- 
κράτες τής Τραπέζης πρός έπιμόρ- 
φωσιν περιοδικώς όλοκλήρου τού 
Προσωπικού.

Έξ άλλου ό χρόνος τής ψοιτή- 
σεως νά δίδεται ύπό μορφήν χρο
νικής προωθήσεως. "Οχι βεβαίως, 
καί τό τονίζω ιδιαιτέρως, είς Εκεί
νους οί όποΐοα δι’ οίονδήποτε λόγον 
Εχουν λάβει έτέραν τοιαύτην.

Τούτο δέ νά εΐναι καί τό κύριον 
κριτήριον διά πλεΐστας δσας περι
πτώσεις.

γ) Συμμετοχή είς τήν Διοίκησίν 
καί είς τά κέρδη τής Τραπέζης.

Επέστη πλέον ή στιγμή τής διεκ- 
δικήσεως τής Ενεργού συμμετοχής 
μας είς τήν Διοίκησίν τού Ιδρύμα
τος τούτου. Καί δχι μόνον αύτό, 
άλλά καί είς τά κέρδη.

Οί Εργαζόμενοι δλων τών προο
δευτικών χωρών τής Δύσεως, Ενθα 
καί εμείς άργανικώς καί γεωγραφι- 
κώς ύπαγάμεθα, άπό καιρού τώρα 
τό Εχουν κατορθώσει.

Ή Εθνική Τράπεζα είναι ή Τρά
πεζα τού "Εθνους. Γ Γ αύτό τόν 
πρώτον λόγον είς αύτήν πρέπει νά 
τον Εχουν άποκλειστικώς καί μόνον 
ή Πολιτεία, έμεΐς καί οί μέτοχοι. 
Καί οί τρεις μαζί πρέπει νά έπιλέ- 
γωμεν καί νά άπαρτίζωμεν τό Διοι
κητικόν Συμβούλιον τής Τραπέζης. 
Καί τούτο χάριν τής περαιτέρω 
προόδου καί προκοπής της.

Γνωρίζομεν άριστα καί έμεΐς, καί 
τήν Τράπεζαν νά διοικήσωμεν άλλά 
καί τήν περιουσίαν τού Ελληνικού 
Λαού, κομμάτι τού οποίου είμαστε, 
νά διαχειριστούμε καί νά προστα
τεύσουμε.

Έχαμεν καλήν σημείωσιν κρατή
σει διά τό τί είμαστε καί τό τί 
προσφέρομεν είς τήν Τράπεζαν. Τά 
ντουβάρια καί τά Επιπλα είναι άψυ
χα, οί μηχανές αδρανείς. Τά είς 
ρευστόν διαθέσιμα ά ποθησαυ ρ ι σ μ έ
να καί νεκρά. Τά χέρια μας, μαζί 
μέ τό μυαλό μας, είναι Εκείνα πού 
τούς χαρίζουν πνοή, πού τά κινη
τοποιούν, τά συνδυάζουν καί τά κά
νουν νά αποδώσουν τά δσα μέχρι 
τοΰδε άπέδωσοα/ καί άκόμη περισ
σότερα

Γ Γ αύτούς ακριβώς τούς λόγους, 
καθ’ δ μέτρο μάς ανήκει, ζητούμεν 
δικαιωτέραν κατανομήν τού πλούτου 
τής Τραπέζης, θέλομεν καί κέρδη 
καί συμμετοχήν είς τήν Διοίκησίν.

Εύχαριστώ πού μέ ακούσατε.

υν. Α. Ρωσσέτη
Μισθολογικοΰ. Τό Διοικητικόν Συμ
βούλιον μετά τήν αναγγελίαν ταύτην 
ορίζει Συντονιστικήν Επιτροπήν, δΓ 
άποφάσεώς του, άποτελουμένην έκ 
τού συναδέλφου Νικολάου Π ισκόπου, 
Προέδρου τού Συλλόγου Υπαλλή
λων Εθνικής Τραπέζης, τού συνα
δέλφου Στυλιανού Γκιτάκου, Προέ
δρου τών Υπαλλήλων τέως Τραπέ
ζης Αθηνών, καί τού ύποφαινομέ- 
νου, Αλεξάνδρου Ρωτέση, τέως Γε
νικού Γραμματέως Συλλόγου Υπαλ
λήλων Εθνικής Τραπέζης.

Ή Συντονιστική Επιτροπή, ύπό 
ήμερομηνίαν 10 Μαΐου 1973, απο
στέλλει πρός τήν Διοίκησίν τής Τρα
πέζης, τήν κάτωθι Επιστολήν:

«Αξιότιμε κύριε Διοικητά,
"Εχαμεν τήν τιμήν νά σάς γνωρί- 

σωμεν, δτι τά Διοικητικά Συμβούλια 
τών Ήμετέρων Συλλόγων, άπεφάσί
σον καί συνέστησαν τριμελή Συντο
νιστικήν Επιτροπήν, άποτελουμένην 
Εξ ήμών. Ή ώς άνω Επιτροπή κατά 
τήν αύτήν άπόφασιν, θά ζητή καί θά 
πραγματοποιή ακροάσεις, συζητού
σα καί χειριζομένη τά άπασχολούν- 
τα τούς συναδέλφους θέματα, βάσει 
τών έκάστοτε σχετικών άποφάσεων 
τών Διοικητικών Συμβουλίων.

Γνωστοποιούντες ύμΐν τά ανωτέ
ρω διά τής παρούσης μας, παρακα- 
λοΰμεν δπως εύαρεστηθήτε καί μάς 
όρίσητε άκρόασιν εί δυνατόν τό 
ταχύτερον.

Έν άχαμονή τής σχετικής είδο- 
ποιήσέώς σας, εύχαριστούμεν έκ τών 
προτέρων καί διατελούμεν 

Μετά τιμής
Ή Συντονιστική Επιτροπή»

(Τό Εγγραφον παρελήφθη τήν 2.8' 
τήν μεσημβρίαν τής 10ης Μαΐου 
1973).

Παρήλθον δύο ήμέραι. Τήν 12ην 
Μαΐου 1973, ή Συντονιστική Επι
τροπή, Επανέρχεται Εκ νέου πρός 
τόν Διοικητήν τής Τραπέζης, καί ά- 
ναφέρει έγγράφως, ύπαμι μνήσκοντας 
τήν διά τής άπό 10)5)1973 Επι
στολή της, ής φωτοαντίγραφον Ε
πισυνάπτεται ώδε:

Έχομεν τήν τιμήν νά παρακαλέ
σω μεν διά τής παρούσης δπως εύα
ρεστηθήτε καί μάς όρίσητε τήν ά- 
κρόασιν ταύτην.

Έν αναμονή ταχείας εϊδοποιή- 
σεώς σας, διατελούμεν μετά τιμής.

("Εγγραφον παραληφθέν είς τάς



ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΠΕΥΣΕΟΣ ΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗιΣ 4ης ΣΕΛ.)
12)5)73 και ώραν 12.50').

Ή άκ,ρόασις δεν έπραγματοποιή- 
9η.

Εις τάς 23 Μαΐου 1973, απευθύ
νεται προς την Διοίκησιν τής Τρα- 
πέζης ή ακόλουθος επιστολή:

«'Αξιότιμε κύριε Διοικητά,
Διά τής άπό 10)5)73 επιστολής 

μας εΐχομεν ζητήσει άκρόασιν. Διά 
τής άπό 12)5)73 έτέρας μας ΰπε- 
μιμνήσαμεν την ώς άνω αίτηθεϊσαν 
άκρόασιν, καί έζητήσαμεν την πρα- 
γ ματοπο ίησίν της.

Υμείς μετά τά ανωτέρω, διά τής 
ιδιαιτέρας σας Γραμματέως, μας 
παραπέμψατε εις τον Σύμβουλον τής 
Τ.ραπέζης, κ. Παύλον Μανωλόπου
λον. 'Ανεξαρτήτως τού ορθού ή μη 
τής τοιαύτης παραπομπής καί έ- 
πειδή ή σφοδρά επιθυμία μας είναι 
ή διευκόλυνσις τής έπιλύσεως των 
προβλημάτων τών έν τή Τραπέζη 
εργαζομένων, καί ΰύχϊ ή στερεά 
προσήλωσις εις τούς τύπους, υπό 
την προϋπόθεσιν δτι ή μη τήρησις 
τών τύπων, δεν είναι επιζήμια τής 
ουσίας, άπεόέχθημεν τήν τοιαύτην 
παραπομπήν καί συνηντήθημεν μετά 
τού κ. Μανωλοπούλου, τήν 9ην 
πρωινήν τής 10ης Μαΐου 1973, είς 
τόν όποιον έξεθέσαμεν σαφώς καί 
λεπτομερώς, τά όσα έπρόκειτο νά 
συζητήσωμεν μέ Υμάς, κατά τήν 
ώς άνω άκρόασιν.

Ό κ. Μανωλόπουλος άνέλαβεν 
τήν ύποχρέωσιν, νά σάς μεταφέρη 
ταΰτα και μάς άνακοινώση τήν ά- 
πάντησίν σας.

Τούτην, καίτοι εΐχεν λάβει άπό 
τής 18ης Μαΐου 1973, έγνωστοποίη- 
σεν μόλις τήν πρωίαν, 9.10' τής 
σήμερον.

Ή γνωστοποιηθεΐσα όμως άπάν- 
τησις δεν άνταποκρίνεται καί δεν 
άντικρύζεται προς αυτά τά όποια 
συνεζητήθησαν καί άνέλαβεν νά σάς 
γνωρίση, ό είς ον μάς παραπέμψατε 
κύριος.

Δεν άναζητούμε τούς λόγους είς 
τούς όποιους οφείλεται ή τοιαύτη 
διάστασις, ήτις αποτελεί κατά κα
νόνα άναγκαΐαν συνεπακόλουθον διά 
κάθε περίπτωσιν, καθ’ ήν ό διάλο
γος, δεν γίνεται άπ’ ευθείας μετα
ξύ τών αμέσως ένδιαφερομένων.

Περιοριζόμεθα μόνον είς τήν έπι- 
σήμανσιν τής διαπιστώσεως, ήτις 
καί μάς υποχρεώνει όπως έμμείνου
με είς τήν ανάγκην πραγματοποιή- 
σεως τής περί ής άκροάσεώς μας, 
ζητήσωμεν καί αΰθις διά τής πα- 
ρούσης ιμας τόν καθορισμόν τής 
πραγματοποιήσεως τούτης.

'Επί τούτοις διατελοΰμεν 
Μετά τιμής

Ή Συντονιστική ’Επιτροπή»
"Ετσι είχαν τά πράγματα, καί 

είς έν σημεΐον άκριβώς τής χρονικής 
περιόδου εκείνης, ή Συντονιστική Ε
πιτροπή ή οποία εΐχεν ώρισθή δι’ ώ- 
ρισμένον σκοπόν, έπαυσεν υφιστά
μενη .

Τό διατί έπαυσεν υφιστάμενη, καί 
διατί έκτοτε, ή Διοίκησις τής Τρα- 
πέζης, έπέλεξεν τρόπον έπαψής καί 
συνεννοήσεως μετά τής Συλλογικής 
Έκπροσωπήσεως διάφορον τού κα- 
θωρισμένου, είναι θέμα, πού θά μάς 
άπασχολήση περαιτέρω.

Κύριοι συνάδελφοι,
Είς τήν τελευταίαν άνακοίνωσιν, 

ή όποια έξεδόθη ΰπό τού Διοικητι
κού Συμβουλίου, άναφέρονται είς 
τήν τελευταίαν παράγραφον ώρισμέ- 
ναι συναμωσίαι.

Χαρακτηριστικώς, άναφέρεται ό
τι, έπεχειρήθη ή ανατροπή τού Προέ
δρου, ύπό τού συναδέλφου Στυλιανού 
Γκιτάκου, Προέδρου τής τέως Τρα- 
πέζης ’Αθηνών, μετά τίνος έν τψ 
Συμβουλίφ στενού του φίλου.

Κύριοι συνάδελφοι,
‘Επειδή σάς είπα ότι θά ομιλήσω 

τήν γλώσσαν τής ειλικρίνειας, απο
ρώ, διατί τό Διοικητικόν Συμβού- 
λιον, είς τό όποιον μετέχω, δεν μοΰ 
έκανε την τιμήν νά άναγράψη τό 
όνομά μου.

Μην κουράσετε τό μυαλά σας 
ψάχνοντας νά βρήτε τόν στενόν συν
εργάτην. Προφανώς είμαι έγώ. ’Αλέ
ξανδρος Ρωσέτης. Δεν νομίζω όμως 
ότι είναι τόσον κακό, ένας άνθρω
πος, νά έχη κοινωνικές σχέσεις μέ 
έναν άλλον άνθρωπον. Καί δέν νομί
ζω, ότι θά εύρεθή οΰδείς έκ τών με
λών τού Διοικητικού Συμβουλίου, 
διά νά μοΰ εΐπη είς ποιαν δεδομέ- 
νην στιγμήν καί φάσιν, έπρόδωσα 
τά συμφέροντα τών μελών τού Συλ
λόγου.

Διότι συνάδελφοί μου, δέν υπάρ
χουν κεχωρισμένα συμφέροντα. Τά 
συμφέροντα είναι όλα τά ίδια. Είμε- 
θα δλοι συνάδελφοι. ’Αλλά ήθελα νά 
έρωτήσω τό Διοικητικόν Συμβούλιον 
καί τον κ. Πρόεδρον, τού Συλλόγου, 
διατί έγώ ό στενός συνεργάτης τού 
κ. Γ κιτάκου, άναφέρομαι έπιτιμητι- 
κώς;

Καί ύμεΐς κύριε Πρόεδρε δέν ά- 
ναφέρατε τόν έαυτόν σας, διότι καί 
έσεΐς, στενός συνεργάτης του ύπήρ- 
ξατε. "Οταν προεκλογικώς διεξαγά- 
γστε δλον τόν προεκλογικόν σας ά- 
γώινα έκ τών Γραφείων τού συναδέλ
φου Γκιτάκου.

’Αγαπητοί συνάδελφοι,
Μετά τήν κατάργησιν τής Συντο

νιστικής Επιτροπής, ό κ. Διοικητής 
έπέλεξεν ώς μόνον συζητητήν του 
τόν Πρόεδρον τού Συλλόγου, κ. Νι
κόλαον Π ίσκοπον, ό όποιος έπρα- 
γματοποίει μόνος τάς σχετικός έ- 
παφάς καί συζητήσεις, χωρίς νά έ- 
νημερώνη τά Διοικητικόν Σπμβού- 
λιον, μέ τήν δικαιολογίαν δτι λόγοι

σκοπι μότητος υπαγορεύουν τούτο. 
Μή διστάζοντας όμως κ. Πρόεδρε, 
νά ένηι μερώνετε τόν κ. Διοικητήν μέ
χρι καί τής παραμικροτέρας λεπτο
μέρειας περί τού τί λέγεται καί συ- 
ζητεΐται, είτε έν Συμβουλίφ, είτε 
μεμονωμένως κατ' ιδίαν συζητήσεις, 
είς τρόπον ώστε, είς τήν παρουσία- 
σιν τής 13ης ’Ιουλίου 1973...

κ. Ν. Πίσκοπος: Έφ’ όσον 
δέν ήσαστε παρών, πώς ξέρετε τί 
συζητούσα μέ τόν κ. Διοικητήν;

κ. Ά λ. Ρωσέτης: Μά δέν μέ 
άψήνετε νά ολοκληρώσω.

(φωναί —· θόρυβοι — διαλα- 
γικαί συζητήσεις)

Είπα ότι θά ομιλήσω τήν γλώσ
σαν τής αλήθειας, καί δέν φοβάμαι.

Είς συνάντησιν τού 'Προεδρείου 
μετά τού άξιοτίμου κ. Διοικητοΰ, 
μοΰ άνέφερεν ό κ. Διοικητής χαρα- 
κτηριστικώς, ότι, «Γνωρίζω κύριε 
Ρωσέτη τάς απόψεις σας καί τάς 
σκέψεις σας έπί τών διαφόρων θε
μάτων .Καί είς ώρισμένα θέματα τά 
όποια άντιδράτε, νομίζω ότι δέν 
πρέπει».

Ή άπάντησίς μου ήτο: «Αυτό εί
ναι ένα θέμα τό όποιον θά τό συ
ζητήσουμε μιά κάποια όχλλη φορά». 
Κύριοι Συνάδελφοι,

Διά τήν άκολουθητέαν αυτήν τα
κτικήν, οί στενοί συνεργάται μου 
έν Συμβουλίφ κ.κ. ’Αντώνιος Κον- 
ταράκης, τότε αναπληρωτής Γενικός 
Γραμματεύς καί ’Απόστολος Μπα- 
μίχας, "Εφορος παρά τφ Προεδρείφ 
συνεζήτησαν καί μοΰ είπαν ότι έ
πρεπε νά ληφθοΰν αναγκαία μέτρα.

Πράγματι, έπραγ ματοπο ι ή σα με 
ένα ραντεβού, τό πολυθρύλητο» καί 
πολυσυζητούμενον ραντεβού τής συν- 
ομωσίας.

Ό υποφαινόμενος, ό συν. Κοντα- 
ράκης, ό συν. Μπαμίχας, ό συν. 
Πιερρουτσάκος. Διά τού αυτοκινή
του τού συναδέλφου Μπαμίχα, με
τέβημεν είς τόν Καρρέαν καί φάγα- 
με κουνέλι.

Καί έκεΐ, συνεζητήθησαν οί περί
φημοι τρόποι, περί τής πτώσεως 
τού Προέδρου. Μά γιατί κύριε Πρό
εδρε, νά θελήση ό υποφαινόμενος νά 
έπιδιώξη τήν πτώσιν σας καί νά έ- 
πιβουλευθή τήν θέσιν σας; ’Εάν ή
θελε» νά είναι Πρόεδρος τού Συλ
λόγου, θά μπορούσε νά ήτο, όταν 
προεκλογικώς εΐχεν άναλάβει δλον 
τόν αγώνα καί είς τήν ουσίαν ήγεΐ- 
το τού ψηφοδελτίου.

Ουδέποτε είχε παρομοίαν διάθε- 
σιν ό υποφαινόμενος.

Τήν αυτήν περίοδον, συγκαλεΐται 
σΰσκεψις είς τήν οικίαν τού Συνα
δέλφου Σ υμβούλου, Θεοφράστου 
Τσουδεροΰ, είς τήν όποιαν παρί- 
στανται τά μέλη τού Διοικητικού 
Συμβουλίου. ’Αντιπρόεδρος Ζωή Γε- 
ωργακαράκου, συνάδελφος Λιακό- 
πουλος Κων)νος, συνάδελφος ’Αρ
σενικός Μιχαήλ, συνάδελφος Τσαν- 
τούλας Κων)νος, συνάδελφος ’Ιωάν
να Παναγιωτακοπούλου, συνάδελ
φος ’Αλέξανδρος Κουτάντης.

Καί συζητεΐται πώς θά άντιμε- 
τωπισθή ή κατάστασις, τήν όποιαν 
έδημιούργησεν ο Πρόεδρος τού Συλ
λόγου, προς τούς άπεσπασμένους 
είς τόν Σύλλογον, κυρίους ’Αντώνι
ον Κονταράκην καί ’Απόστολον 
Μπαμίχαν.

Καί υπογράφεται καί πρακτικόν. 
Τά ανωτέρω έτέλουν έν γνώσει 

τού συναδέλφου Προέδρου
Διά μέν τής συναντήσεως μέ τόν 

κ. Γκιτάκσν, ΰπό τού ίδιου τού κ. 
Γ κιτάκου, ό όποιος τού τά άνέφε
ρεν είς τό Γραφεΐον μου, παρουσία 
καί τού κ. Πιερρουτσάκου, καί δη
μοσιογράφου τινός, Ίωάννου Σπυ
ρί δάκη, διά δέ τήν δευτέραν συνάν- 
τησιν, ό κ. Πρόεδρος εΐχεν ιδίαν 
γνώσιν έκ παρακολουθήσεως τής οι
κίας τού συναδέλφου Τσουδεροΰ.

"Ετσι διεμορφώθη ή κατάστασις 
καί περί τά μέσα ’Ιουλίου παρεδό- 
θη τό πόρισμα ΰπό τού κ. Παύλου 
Μανωλοπούλου. ’Αρχίσαμε νά παί
ζουμε τό κρυφτούλι.

Άνέλαβεν ή Κυβέρνησις Σπυρί
δωνος Μαρκεζίνη. Καί λόγφ τώ" 
φημολογουμένων μεταβολών είς τάς 
Διοικήσεις τών Τραπεζών, τόσον ό 
κύριος Πρόεδρος, όσον καί έγώ, θο- 
ρυβηθέντες, μετέβημεν τήν 18ην Σε
πτεμβρίου 1973 είς Όρωπόν, πρός 
συνάντησιν τού συναδέλφου Γκιτά
κου.

Έπηκολούθησεν μία συζήτησις, 
τού πώς θά άντιμετωπισθή ή κατά- 
στασις, λόγφ τών θρυλουμένων με
ταβολών είς τάς Διοικήσεις τών Τρα 
πεζών, καί άπεφασίσθη νά έκδοθή 
μία άνακοίνωσις.

Έφύγαμε άπ’ έκεΐ τήν μεσημβρί
αν. . .

"Εν μέλος: Μέ συγχωρεΐτε, 
μοΰ επιτρέπετε μίαν διακοπήν;

(Άκολί υθοΰν ταυτόχρονοι δια- 
λογικαί συζητήσεις) 

κ. Ά λ. Ρωσέτης: Άπεφασί
σθη νά έκδοθή μία άνακοίνωσις, ή 
όποια όμως έξεδόθη μόνον ύπό τών 
τριών Συλλόγων, τού Συλλόγου Υ
παλλήλων ’Εθνικής Τραπέζης, τών 
Είσπρακτόρων καί τού Συλλόγου 
Βοηθητικού Προσωπικού τής Εθνι
κής Τ ραπέζης.

Ή άνακοίνωσις όμως αυτή, άγα- 
πητοί συνάδελφοι, εΐχεν υπογραφή 
καί ύπό τού συναδέλφου Προέδρου 
καί ύπ’ εμού. Καί τελικώς δέν έ- 
κυκλοφόρησε.

Δέν έκυκλοφόρησε καί δέν μπήκε 
ή φίρμα τού Συλλόγου μας, διότι 
λόγοι σκοπι μότητος έπέβαλλον τού
το.

κ. Ν. Πίσκοπος: Πώς τήν

βρήκατε τήν άνακοίνωσιν είς τά 
χέρια σας κύριε Ρωσέτη;

κ. Ά λ. Ρωσέτης: Τήν άνα- 
κοίνωσιν αύτήν, μοΰ τήν είχε δώσει 
ό συνάδελφος Γκιτάκος έν άντιγρά- 
φφ, μίαν πρός υμάς καί μίαν πρός 
έμέ.

κ. Ν. Πίσκοπος: Μοΰ παρα
δώσατε τό άντίγραφον κύριε Ρωσέ
τη;

κ. Ά λ. Ρωσέτης: Μά έσεΐς 
τό πήρατε.

(φωναί —— ταυτόχρονοι διαλο- 
γικαί συζητήσεις)

Κατά τήν περίοδον έκείνην, τό 
Διοικητικόν Συμβούλιον τού Συλλό
γου τών Υπαλλήλων τής ’Εθνικής 
Τραπέζης, έξέδωσεν άνακοίνωσιν 
τού συνήθους τύπου. Καί ή άνακοί- 
νωσις αυτή υπογεγραμμένη ύφ’ ή- 
μών δέν έξεδόθη, αλλά έξεδόθη μό
νον ΰπό τών τριών αδελφών Συλλό
γων.

Έν τφ μεταξύ, έπεσημάνθη σο
βαρά πρόθεσις τής Διοικήσεως, έμ- 
πλοκής τού θέματος, διά τού τρό
που άντιμετωπίσεως τής έφαρμο- 
γής τής "Ισης μεταχειρίσεως διά 
τής παραπομπής είς τήν Γενικήν 
Συνέλευσιν τών μετόχων τής Τρα- 
πέζης;

Τούτο, ώς άπεδείχθη έκ τών ύ
στερων, κατά τήν σύσκεψιν τής 22.
10.73, έγνώριζεν ό Πρόεδρος τού 
Συλλόγου κ Νικ. Πίσκοπος

Τήν έποχήν αυτήν, άνέλαβεν Υ
πουργός Άπασχολήσεως ό κ. Γ. 
Άλεξιάδης. Κατά τήν παρουσίασιν 
τού ’Εκτελεστικού Συμβουλίου τής 
‘Ομοσπονδίας, διεπιστώθη καί έλέ-' 
χθη ύπό τού κ. Υπουργού, ότι τό 
θέμα τής ίσης μεταχειρίσεως θά έ- 
πήγαινε είς τήν Γενικήν Συνέλευσιν 
τών μετόχων, μέ αποτέλεσμα νά ύ- 
πάρξη τεραστία έμπλοκή.

Μετά τήν έπίσκεψιν τού Εκτε
λεστικού τής 'Ομοσπονδίας, είς τόν 
Υπουργόν κ. Άλεξιάδην, ό κύριος 
Πρόεδρος, ό κ. Γκιτάκος καί ό ύπο- 
φαινόμένος πήγαμε καί συζητήσα
με. Καί έκεΐνο που μοΰ προξενεί 
τεραστίαν έντύπωσιν, άγαπητοί συ
νάδελφοι, είναι γιατί έγώ ελέγχο
μαι καί κατηγοροΰμαι διά τάς σχέ
σεις μου μέ τόν συνάδελφον Γκιτά- 
κον, ένώ άπό δ,τι σάς λέω πάντο
τε καί παντού ήταν καί ό συνάδελ
φος Πρόεδρος τού Συλλόγου.

Τό Σάββατον 20.10.73 ύπήρξεν 
μία δραματική ή μέρα καθ’ ήν τά 
Προεδρεία τών Δ.Σ. τών Συλλόγων 
συνεσκέπτοντο συνεχώς, διότι τό 
θέμα, κ. Συνάδελφοι, εΐχεν έμπλα- 
κή. Άπεστάλησαν άλλεπάλληλα έγ
γραφα διά νά μπόρεση νά καθορι- 
σθή μία άκρόασις καί όμως ή ά- 
κρόασις αυτή δέν ήδυνήθη νά πρα- 
γματοποιηθή παρά μόνον είς τάς
22.10.73. Έπραγματοποιήθη Σύσ- 
κεψις τών Προεδρείων τών Συλλό
γων, τού κ. Διοικητοΰ, τού Ύποδι- 
οικητοΰ κ. Παν. Καμπέρου καί τού 
Προέδρου τών Επιτροπών Συμβού
λου κ 'Π. Μανωλοπούλου. Κατά τήν 
Σύσκεψιν αύτήν ό κ. Διοικητής ά- 
πεκάλυψεν ότι εΐχε συνενοηθή μέ 
τόν 'Πρόεδρον τού Συλλόγου διά 
τήν παραπομπήν τού θέματος τής 
ίσης μεταχειρίσεως είς τήν Γενι
κήν Συνέλευσιν τών Μετόχων.

Καί τότε, κ. Πρόεδρε, εκείνος 
τόν όποιον κατηγορείτε σήμερον ώς 
άνατροπέα καί έμέ συνεργαζάμενον 
μαζί του, τόν κ. Στυλ. Γκιτάκο, ά
νέλαβεν έξ ολοκλήρου τήν ύπερά- 
σπισίν σας. ’Επικαλούμαι ώς μάρ
τυρας άπαντας τούς προαναφερθέν- 
τας Κυρίους.

Τήν αύτήν ήμερομηνίαν, τό ΔΣ 
έν έκτάκτφ συνεδριάσει του άνα- 
λαμβάνει τήν άπόφασιν άπεργιακοΰ 
άγώνος καί έρχόμεθα είς τάς 25. 
10.73 όπου τή μεσολαβήσει τού 
Προέδρου τής 'Ομοσπονδίας μας 
Υπουργού Άπασχολήσεως κ. Π. 
Παπαρροδοπούλου, αίρεται ό όρος 
τής παραπομπής τής Συλλογικής 
Συμβάσεως Εργασίας, διά τήν έγ- 
κρισίν της είς τήν Γεν. Συνέλευσιν 
τών Μετόχων, καί οϋτω άρχίζουν αί 
διαπραγματεύσεις διά τήν παράδο- 
σιν τού Σχεδίου.

Παραδίδεται ύπό τής Διοικήσεως 
τής Τραπέζης Σχέδιον Συλλογικής 
Συμβάσεως ’Εργασίας, τό όποιον δΓ 
εγγράφου τών Συλλόγων καί ύπό ή
μερομηνίαν 16.11.1973 έπιστρέφε- 
ται ώς άπαράδεκτον. Τό έγγραφον 
άναφέρει τά κάτωθι:

« Εχομεν τήν τιμήν νά γνωρίσω- 
μεν τά άκόλουθα έν σχέσει μέ το 
παραδοθέν ήμΐν σχέδιον Συλλογικής 
Συμβάσεως εργασίας.

1) Τούτο άφίσταται πλήρως τών 
ήδη συμπεφωνημένων βασικών όρων 
2) Περιέχει τρόπον άντιστοιχίας δ- 
στις καθιστά τόν συσχετισμόν έτι 
περαιτέρω διάφορον τού δυναμένου 
νά γίνη βάσει τής νΰν ίσχυούσης 
κλίμακας διαβαθμίσεως 3) διαλαμ
βάνει ρυθμίσεις έπ’ εύκαιρίφ μηδε- 
μίαν σχέσιν έχούσας μέ τό θέμα.

Έν δψει τούτων τό ώς ε’ίρηται 
σχέδιον συλλογικής συμβάσεως έρ- 
γασίας δέν δύναται ν’ άποτελέση 
καν βάσιν συζητήσεως καί παρακα- 
λοΰμεν όπως συγκαλέσητε τό τάχι
στον δυνατόν τήν κοινήν σύσκεψιν 
διά τήν άπό κοινού διατύπωσιν τού 
κειμένου τής Συλογικής Συμβάσεως 
Εργασίας.

Έπί τούτοις διατελοΰμεν μετά τι
μής.

Διά τούς Συλλόγους κλπ.
Έν συνεχείςχ είς τάς 26 καί 27) 

10)1973 μετά τού Προέδρου τού 
Συλλόγου κ. Νικ. Πίσκοπου καί ε
μού μετέβημεν είς τά γραφεία τού

συναδέλφου Στυλ. Γ κιτάκου τής 
Τραπέζης Αθηνών καί συνετάχθη τό 
Σχέδιον τής Συλλογικής Συμβάσε
ως τό όποιον υπεβλήθη είς τήν Διοί- 
κησιν τής Τραπέζης μέ τά γνωστά 
επακόλουθα διά τά όποια δέν θά 
σάς κουράσω, διότι έχουν έκδοθή 
ένθεν καί ένθεν ανακοινώσεις, «περί 
τού ποιος πήγε στο ραντεβού 1 0 λε
πτά πιο μπροστά, ποιος δέν πήγε, 
άπό πού έφυγε ο ένας, άπό πού έ
φυγε ό άλλος, τί συνέβη, τί έγινε 
καί τί δέν έγινε.

κ. Α. Μπαμίχας: Αποφεύγετε κ. 
Ρωσσέτη.

κ. Α. Ρωσσέτης: Έάν νομίζετε ό
τι δέν θά κουράσω τήν Συνέλευσιν 
νά έπεκταθώ.

κ. Α. Μπαμίχας: Αποφεύγετε νά 
διευκρινσετε. Παρακαλώ νά διευκρι
νίσετε διότι είναι σημαντικόν.

κ. Α. Ρωσσέτης: Έφ’ όσον ό κ. 
Μπαμίχας έπιμένει νά άναφερθώ καί 
είς τό σημεΐον αύτό διά τό όποιον 
έχουν έκδοθή άνακοινώσεις, έν πά- 
ση περιπτώσει δέν έχω καμμίαν άν- 
τίρρησιν νά άναφερθώ.

ΤΗτο 22.12.1973 καί ήσαν είς 
τόν Σύλλογον συγκεντρωμένα τά 
Προεδρεία τών Συλλόγων καί ο! 
Νομικοί Σύμβουλοι.

Έν Μέλος: Μέ σοβαρότητα... 
(φωναί — θόρυβος — κωδωνα- 

κρουσίαι)
κ. Πρόεδρος: Παρακαλώ όχι δια

κοπές .
κ. Ν. Πίσκοπος: Παρακαλώ πο

λύ δώστε σημασίαν είς όλες αυτές 
τις ένέργειες διά νά κοααλάβετε τί 
έγραφαν όλες αύτές οΐ ανακοινώ
σεις καί τού δικού μας Συλλόγου 
καί τού άλλου Συλλόγου νά κρίνε
τε ποιος έχει δίκηο ό δικός μας 
Σύλλογος ή ό Σύλλογος τής τέως 
Τ ραπέζης Αθηνών.

(φωναί — ταύτόχρονοι διαλογι- 
καί συζητήσεις).

κ. Πρόεδρος: Παρακαλώ πολύ ό
χι διακοπές σέ κανένα ρήτορα.

κ. Α. Ρωσσέτης: Κατά τήν ήμε
ρομηνίαν έκείνην παρίσταντο καί οί 
No μ. Σύμβουλοι τών Συλλόγων κ.κ.
I. Π απαθεοδώρου καί Δ. Π απαγεωρ- 
γίου.

Τήν προηγουμένην είχαμε πάει 
μετά τού Συναδέλφου Προέδρου είς 
τό Γ ραφεΐον τού Συναδέλφου Γκι
τάκου δστις εΐχεν άναλάβει νά συν- 
τάξη τό κείμενον τής Συλλογικής 
Συμβάσεως Εργασίας τό όποιον θά 
παρεδίδετο πρός τήν' διοίκησιν τής 
Τραπέζης καί τήν έπομένην είχαμε 
ραντεβού είς τάς 10 ή ώρα διά νά 
συζητήσωμεν νά δούμε πού υπάρ
χουν άντιρρήσεις έπί τού Σχεδίου 
Συλλογικής Συμβάσεως έργασίας 
καί ν’ άποφασίσωμεν τί θά κάνωμε, 
χωρίς τούτο νά σημαίνη ότι ύπήρ
ξεν καν ή σκέψις νά μήν ύπογραφή 
τό σχέδιον τής Συλλογικής Συμβά
σεως Έργασίας, διότι όταν δίδεται 
μία παροχή πρός έργαζομένους, καί 
αυτή ύπήρξεν μία γενναία παροχή 
όμολογουμένως, πρέπει πρώτα νά 
υπογράψω με καί μετά νά ζητάμε. 
Πάρε καί ζήτα, ή αρχή κάθε συνδι- 
καλιστοΰ.

Απλώς θά συζητούσαμε τις λε
πτομέρειες διά νά μπορέσουν νά κα
λυφθούν καί οί Συνάδελφοι οί ό
ποιοι τυχόν θά έμεναν έκτος τών 
ευεργετικών διατάξεων τής Συλλο
γικής Συμβάσεως Έργασίας.

_ Γεγονός είναι βεβαίως ότι ό Συ
νάδελφος Γκιτάκος, ό όποιος ήσχο- 
λεΐτο καί μέ τήν δακτυλογ ράφησ ι ν 
τού κειμένου τής Συμβάσεως Ερ
γασίας διά νά τό φέρη έτοιμο καθυ
στέρησε».

Κα Παναγιωτοπούλου: Τώρα λαμ
βάνετε τό μέρος τού κ. Γκιτάκου;

κ. Α. Ρωσσέτης: "Οχι, Κα Πα- 
ναγιωτοπούλου, έγώ λέγω τήν αλή
θειαν, δέν λαμβάνω τό μέρος κανε- 
νός, λαμβάνω τό μέρος τού έοευτοΰ 
μου.

Προσήλθεν ό κ. Γκιτάκος μέ κα- 
θυστέρησιν, διά τήν οποίαν όμως 
καθ’ ά άνέγνωσα είς τάς άνακοινώ- 
σεις εΐχεν ένημερώσει τόν Πρόε
δρον τού Συλλόγου...

κ. Ν. Πίσκοπος: Μίαν διευκρίνι- 
σιν εδώ: ’ Οχι καθ' ά λάβατε γνώ
σιν, αλλα καθ’ ά διαπιστώσατε ό 
ίδιος.

κ. Α. Ρωσσέτης: Τά προσωπικά 
σας τηλεφωνήματα δέν μπορώ νά 
τά γνωρίζω.

κ. Ν. Πίσκοπος: "Otccv εύρίσκον- 
το τά Προεδρεία είς τό Γραφεΐον 
μου καί έτηλεψώνησα κατόπιν υπο
δείξεων τών Προεδρείων έπρεπε νά 
έχετε ακούσει τό τηλεφώνημά μου 
πρός τόν κ. Γκιτάκον, ό όποιος μοΰ 
είπε: Σέ 5 λεπτά είμαι έκεΐ. Τό 
τηλεφώνημα έγινε στις 1 0.20' . Πα
ρακαλώ έφ’ όσον χρησιμοποιείτε ή- 
μερομηνίες καί ώρες, έπειδή έχει 
σοβαρότητα τό θέμα αύτό, γιά ν’ 
άποδειχθή ποιος λέγει τήν άλήθεια 
καί ποιος ένήργησεν ορθά, νά λέ
τε ήμερομηνίες καί ώρες κατ’ αύτήν 
τήν Σύσκεψιν διά νά μπορέσουν οί 
Συνάδελφοι νά βγάλουν τό ορθόν 
συμπέρασμα.

κ. Α. Ρωσσέτης: Ασφαλώς μέ ή
μερομηνίες καί ώρες όμιλώ.

Σάς είπα ότι είδα πώς ό κ. Γκι
τάκος ήλθε είς τάς 1 1 παρά είκοσι 
ή ένδεκα παρά τέταρτο,.,

κ. Ν. Πσκοπος: Θά σάς πώ έγώ 
τί ώρα ήλθε μετά.

κ. Α. Ρωσσέτης: Τί ώρα ήλθε; 
1 1 παρά τέταρτο; Δέν Θυμάμαι.

κ. Ν. Πίσκοπος: Πάντως προ τών 
ένδεκα καί τέταρτο αποκλείεται.

κ. Α. Ρωσσέτης: "Ισως νά έχετε 
δίκηο καί νά ήλθε ένδεκα καί τέ
ταρτο. Δέν έχει σημασίαν.

κ. Ν. Πίσκοπος: "Εχει σημασίαν 
ή ώρα τής έλεύσεώς του καί θά τό 
τονίσω καί αύτό. Είπα ώρα καί ή
μερα έχουν σημασίαν καί τά δευτε
ρόλεπτα δΓ αύτό τό θέμα.

κ. Α. Ρωσσέτης: Είπα ότι ήτο ή
22.12.73.

Κατά τήν Σύσκεψιν αύτήν έπήλ- 
θεν διαφωνία μέ τά γνωστά έπακό- 
λουθα τής διενέξεως πού ύπάρχουν 
αύτήν τήν στιγμήν είς τούς Συλ
λόγους ούτως ώστε ήμεΐς μέν ύπε- 
γράψαμεν, οί αδελφοί Σύλλογοι δέν 
υπέγραψαν καί έν συνεχείψ έπροχώ- 
ρησεν ή Συλλογική Σύμβασις έργα
σίας διά τής έγκρίσεώς της καί διά 
τής μελλούσης έφαρμογής της κα
τά τόν ’Ιούλιον τού τρέχοντος έ
τους.

κ. Ν. Πίσκοπος: Μία διευκρίνι- 
σις: Ύπέγραψεν ό Σύλλογος τού 
βοηθητικού προσωπικού τήν έπομέ
νην.

κ. Α. Ρωσσέτης: Μάλιστα. Καί 
ό Σύλλογος τού βοηθητικού προσω
πικού.

Σχετικώς μέ τήν συγκέντρωσιν 
αύτήν ύπό τού Δ. Παπαγεωργίου, 
Νομ. Συμβούλου τού Συλλόγου μας.

κ. Ν. Πίσκοπος: Νομικός Σύμβου
λος τού Συλλόγου είναι ό κ. Π απα
θεοδώρου καί δποτε δέν μπορεί νά 
παρευρεθή ό κ. Π απαθεοδώρου έρ
χεται ό κ. Παπαγεωργίου.

κ. Α. Ρωσσέτης: Σχετικώς μέ 
τήν Συγκέντρωσιν μοΰ άπεστάλη 
ύπό τού κ. Παπαγεωργίου μιά έπι- 
στολή ή όποια άπεστάλη καί πρός 
τό Δ.Σ. τού Συλλόγου καί ή όποια 
αναφέρει:

(Το πλήρες κείμενον τής επι
στολής τήν οποίαν άνέγνωσε 
ό κ. Ρωσσέτης δημοσιεύεται 
είς τήν 2αν σελίδα).

Ώς προανέφερον μετά τήν Σύσκε
ψιν ταύτην -ύπεγράφη ή Συλλογική 
Σύμβασις ύπό δύο Συλλόγων, όπως 
μέ διώρθωσεν ό Συνάδελφος Πράε-

Η ΟΜΙΛΙΑ ΪΟΥ 1\
Κύριοι συνάδελφοι,

Δέν θά σάς ταλαιπωρήσω πολύ, 
ούτε μέ προλόγους, οϋτε μέ σχή
ματα λόγου. Θά άναφερθώ είς ώ
ρισμένα σημεία τής Γ. Σ, είς τά ό
ποια έ&ίγη τό όνομά μου.

Ώς πρός τόν λόγον τού ικ. Ρωσ
σέτη μάς είπε δτι, θά μιλήσηι τήν 
γλώσσαν τής άλήθειας. Άνεφέρθη 
συγκεκριμένως, είς τήν τιρίτην έπι- 
στολήν τής Συντονιστικής Επιτρο
πής, είς τήν όποιαν παρέλειψε νά 
εΐ'πη και ποια ήσαν άναπληρωματι- 
κα μέλη. Τά άναπληρωματνκά μέλη, 
ήμουν έγώ, ώς άναπλήρωτης Γενι
κός Γραματεύς, τού Συλλόγου μας 
καί ό κ. Μπαμίχας.

Άνεφέρθη λοιπόν, δτι, μετά τήν 
τρίτην επιστολήν τής Συντονιστι
κής Επιτροπής πρός τόν κ. Διοι
κητήν, έληξαν καί αί έργασίαι αυ
τή ς. Γιατί; Διότι καίτοι ό Σύλλο
γος, τό Διοικητικόν Συμβούλιον 
μάλλον, δέν ήσπάζετο τήν παρα
πομπήν ύπό τού κ. Διοικητοΰ, είς 
τόν κ. Μανωλόπουλον, δπερ καί όνε 
πίτρεπτον, έν τούτοις, διά τό καλόν 
τών θεμάτων τού Προσωπικού, καί 
8ή τής έξομοιώσεως, ήναγκάσθημεν 
νά πάμε είς τόν κ. Μανωλόπουλον, 
καίτοι δέν εΐχεν έκείνην τήν στι
γμήν, καμμίαν ιδιότητα.

κ. Ν. Πίσκοπος: ΜοΟ ε
πιτρέπετε μίαν διόρθωσιν;

Κατόπιν άποφάσεως τού Διοι
κητικού Συμβουλίου τής Τραπιέζης 
ό κ. Μανωλόπουλος, ήτο Πρόεδρος 
τών 2 επιτροπών καί τής έξοιμοιώ- 
σεως καί τού όργανισμοΰ ύπηρεσί- 
ας.

κ. A. Κ ο ν τ ο ρ ά κ η ς: Δέχο
μαι τήν διόρθωσιν. Πλήν δμως είς 
εκείνο τό ραντεβού μας μέ τόν κ. 
Μανωλόπουλον, ό κ. Γκιτάκος, δέν 
ήλθε. Καίτοι έπσ.ναλομβάνω, τό Δ. 
Σ. είχε κάμει τήν παραχώρησιν νά 
πάη νά δή τόν κ. Μανωλόπουλον. 
Συνεπεία τού γεγονότος τούτου, έ
π ήλθε διένεξις καί παύσις είς τάς 
έργασίας τής Συντονιστικής Επι
τροπής.

Έξ αιτίας λοιπόν αυτής τής δι
ενέξεως, καί τής παύσεως τών ερ
γασιών τής Συντονιστικής Έπιτρο 
πής, έκίλήθημεν μίαν μεσημβρίαν ύ
πό τού κ. Ρωσσέτη, τόσον έγώ δ- 
σον καί ό κ. Μπαμίχας, νά πάμε νά 
σνιμφάγωμεν ιμετά τού κ. Γ κιτάκου, 
καί μετά τού κ. Πτερόντσάκου.

Πράγματι, έδέχθηιμεν τήν πρόσ- 
κλησιν καί ’ίσως έγώ προσωπικώς 
νά εΐχα άπώτερον σκοπδν, τήν άπο- 
κατάστασιν τών προσωρινώς δια- 
κοπεισών εργασιών τής ’Επιτροπής 
αυτής. Έκεΐ δμως, εύρέθημεν προ 
σχεδιασμένης συζητήσεως.

Έκεΐ, έγινε συζήτησις πράγμα
τι, διά τήν αποπομπήν τού Προέ
δρου. Δέν προεκλήθη δμως, άπό ή- 
μάς, άλλα άπό τόν κ. Ρωσσέτη, 
Kofi μάλιστα, άνεφέρθη είς έκείνην 
τήν συζήτησιν. Προχωρείτε μπρο
στά καί μετά τήν άνάδειξιν είς 
Πρόεδρον τού κ, Ρωσσέτη, θά κά
νωμε τήν ένωσιν τών Συλλόγων ού
τως ώστε, ένας Πρόεδρος νά ΰπάρ- 
χη καί νά πέρπατάη στην Εθνικήν 
Τράπεζαν καί νά σείωνται οί κρύ
σταλλοι τών παραθύρων.

Ώς πρός τό δεύτερον σημεΐον, 
μέ συγχωρεΐτε, έχω κάτι νά προ
σθέσω έδώ, δτι, αΐ συζητήσεις δίε

δρος καί ύπό δύο δέν ύπεγράφη καί 
βεβαίως ή παροχή ύπήρξεν γενναία 
καί αναμένομε» τόν ’Ιούλιον πού θά 
άρχίση ή εφαρμογή της.

Ταΰτα έγένοντο περί μήνα Δε
κέμβριον καί βεβαίως έφ’ δσον καί 
τό θέμα τής Συλλογικής Συμβάσεως 
Έργασίας εΐχεν τακτοποιηθή καί ό 
Ρωσσέτης εΐχεν προσφέρει τόν έαυ
τόν του ολόκληρον είς τήν ύπόθεσιν 
αύτήν καί διά τής προσωπικής γνω
ριμίας τήν όποιαν εΐχεν μέ τόν κ. 
Π. Μανωλόπουλον έκρίθη σκόπι,μον 
δτι καιρός είναι νά πάη καί έκεΐνος 
σπίτι του.

Καί έτσι δΓ ά φορητού τακτικής 
πρός Γ εν. Γ ραμματέα τού Συλλόγου 
διά τήν .όποιαν ό ίδιος ό Πρόεδρος, 
δτε ήτο Γεν. Γραμματεύς τού Συλ
λόγου διεμαρτύρετο κατ’ έπανάλη- 
ψιν, διά τής μή παραδόσεως αλλη
λογραφίας, διά τής πλήρους άπο- 
στερήσεως τών καθηκόντων μου, διά 
τής πλήρους άπομονώσεώς μου, διά 
τού πλήρους παρεμποδισμού μου 
είς τήν ένάσκησιν τών καθηκόντων 
μου άπό τάς 15.2.74 έπαυσα νά 
εΐμαι Γεν. Γραμματεύς τού Συλλό
γου.

Συνάδελφοι,
Τό τά προσφέρη κανείς είναι τι

μή καί επειδή πιστεύω διά τόν έαυ
τόν μου δτι έχω προσφέρει, δπως 
πιστεύω δτι έχετε προσφέρει δλοι 
έσεΐς κάθε ένας μέ τόν τρόπον του, 
νομίζω δτι ή αγνωμοσύνη καί ή α
χαριστία δέν είναι ανταμοιβή τής 
προσφοράς.

Δέν θέλω νά σάς κουράσω άλλο, 
θά μάς δοθή έκτος αυτού ή ευκαιρία 
νά τά ξαναττούμε.

Θέλω νά σάς χαιρετίσω καί νά 
σάς εϊπω τούτο: "Οτι αρχή μου καί 
πίστις μου είναι, δτι ό άγων τών 
συνδικαλιστών δταν είναι δίκαιος 
καί τίμιος πρέπει νά είναι καί η
νωμένος. Πίστευα, πιστεύω καί θά 
πιστεύω είς τήν ένότητα.

Ζήτω ή ένατης. Ευχαριστώ.

Ν. A. ΚΟΝΤΑΡΑΚΗ
κάπησαν πράγματι είς τήν Συντονι
στικήν αύτήν έπιτροπήν. Τό Δ. Σ. 
δμως, έπειδή δέν εΐχε άντιληψθή ’ί
σως δλα τά γεγονότα, καί έπειδή ή 
έξομοίωσις εύρίσκετο είς έπικίνδυ- 
νον διά τήν έξέλιξίν της στάδιον, 
τόσον έγώ, δσον καί ό κ. Μπαμί- 
χας διά νά μή δημιουργήσωμε κα- 
Γοοστάσιεις, μέ συνέπειας άπροβλέ- 
ΐΓτους τόσον διά τό Δισικ. Συμβού
λιον δσον καί διά τό σώμα τών Συν 
χδέλφων έσιωπήσαμε,

Έν συνεχεία της παύσεως τών 
Ιργσσιών τής Συντονιστικής ’Επι
τροπής, άνέφερε ό συνάδελφ. Ρωσ
σέτης, δτι ό κ. Διοικητής έξέλεξεν 
σαν συζητητήν τόν συν. Π ί σ κοπον. 
Δέν έπέλεξεν δμως, μόνον τόν συν. 
Π ίσκοπον, έπέλεξεν και τόν κ. Ρωσ
σέτη. Τούτο, είναι εγγεγραμμένο 
είς τά Πρακτικά τού Δ.Σ. κατά τήν 
έπομένην Συνεδρ ίασιν αυτού, Τά 
πρακτικά είναι είς τήν διάθεσιν 
τής Γενικής Συνελεύσεως.

Κατά τήν συνεδρ ίασιν λοιπόν 
αώτου τού Δ.Σ. προτάσει ένός Συμ 
δούλου, έπειδή δέν είχε άντιληψθή, 
τί διεδραμοοτίζετο ,μέ τήν Συντονι
στικήν έπιτροπήν, ήθελε νά βάλη 
είς τήν 2άδα Πίσκοπου — Ρωσσέτη 
πρός ένίσχυσιν τών έπαφών μετά 
τού κ. Διοικητοΰ έναν ή δύο συμ
βούλους ακόμη, Εκείνος, ό όποιος 
άντέδρασεν εί ς αύτήν τήν πρότασιν 
δέν ήτο ό κ. Πίσκοπος, ό όποιος θά 
έπρεπε βάσει τών λεγομένων τού 
κ. Ρωσσέτη, νά είναι.

7Ηταν ό ίδιος ό κ. Ρωσσέτης, ό 
όποιος μάλιστα, άπεκάλεσε τούς 
συμβούλους «Χωροφύλακες» καί είς 
έτδειξιν διαμαρτυρίας, ό ύποφαι- 
νόμενος, άπεχώρησεν τής συνεδριά- 
σεως εκείνης, τής όποιας τό τέλος 
5έν έχει άκόμη πραγματοπο ιηθή.

Οϋτω εΐχον τά πράγματα διά 
τήν άποκατάστασιν τής αλήθειας 
καί μόνον. Θά πρέπει δμως, νά σάς 
ξένισε τό γεγονός δτι, ό κ. Ρωσ
σέτης, δέν ήθελε νά δι,καιολογήση 
τήν δικήν του θέσιν, παρά, πολύ 
περισσότερον τήν θέσιν τού κ. Γκι
τάκου. Αύτό, είναι ένα έρώτημα 
καί πρός τόν ίδιον. Αυτά, ώς πρός 
τόν κ, Ρωσσέτην.

Ώς πρός τόν συνάδελφον Θεοφα- 
όπουλον, σέ κάθε Γενικήν μας Συ- 
ιέλευσιν, προσπαθεί νά παρουσίαση 
τόν έαυτόν του, ώς σωτήρα. Άλλα 
πάντοτε μέ λύσεις προτεινόμενες ύ
πό τού ενεργού Προέδρου τού Διοι
κητικού Συμβουλίου καί δχι άπό 
πρωτόβουλες λύσεις. Άλλα πρωτό- 
δουλον λύσιν, μέ ένδείξεις καί ά- 
πούσες μαρτυρίες, δέν δύναται νά 
δώση. "Οπως δέν έδωσε καί κατά 
τάς προηγουμένας αρχαιρεσίας.

Οί σωτήρες, δέν προτείνονται, 
συνάδελφε Θεοφανόπουλε. Οί σωτή- 
οες γεννώ νται,

Έδώ, τελειώνω, κύριοι Συνάδελ
φοι, καί τελειώνοντας θά ήθελα νά 
σάς δηλώσω άπό τό ιερόν τούτο 6ή 
μα, δτι, ό Κονταράκης, θά έξαικο- 
λουθήση νά είναι τίμιος, ό άγνός, ό 
συνδικαλιστής, ό όποιος πάντοτε θά 
εύρίσκεται είς την πρώτην γραμμήν 
τών αγώνων διά τήν διεκδίκιτσιν 
τών θεμάτων, δλου τού Προσω- 
πκοΰ, είτε συμπολιτευομένου, είτε 
άντιπολιτευαμένου.

Ευχαριστώ.
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Κύριοι Συνάδελφοι. Μέ όσην συν

τομίαν εΐναι δυνατόν, θά άπαντήσω 
εις τάς παρατηρήσεις τών Ομιλητών 
έπί τού άπολογισμοΰ του Δ. Συμ
βουλίου. Πρός οικονομίαν χρόνου, 
έπί τών γενικών θεμάτων ή άπάν- 
τησις θά είναι ένιαία. Είς οσα θέ
ματα ή σημεία άπαιτείται Ιδιαιτέ
ρα άπάντησις θά ΰπάρξη καί δια
χωρισμός .

Είμαι κατ’ άρχήν υποχρεωμένος 
νά απαντήσω είς την κατηγαρίαιν 
οτι παρ επο ι ήθη σαν τά πρακτικά 
τής προηγούμενης Γεν. Συνελεύσε- 
ώς μας. Οΰδέν τούτο άναληθέστε- 
ρον. "Οχι μόνον δεν έγινε παρ α
πό ίησις Πρακτικών άλλ’ άντιθέτως 
άπεστάλησαν είς δλους τούς όμιλη- 
τάς τά δακτυλογραφημένα έκ τής 
μαγνητοφωνήσεως κείμενα τού λό
γου των διά νά διορθωθούν ΰπό τών 
ιδίων προ τής δημοσιεύσεώς των 
είς την «Τραπεζιτικήν». Πώς λοι
πόν ομιλούν περί παραποιήσεως; 
Ή διαμαρτυρία τού κ. Δημητρακο- 
πούλου δτι δέν έδημασιεύθη ή ομι

λία του είς την «Τραπεζιτιική» δέν 
θεμελιώνει ασφαλώς την κοττηγορίαν 
τή ς παραπο ιήσεως. Έπρόκειτο πε
ρί παραλείψεως, τής όποιας όμως, 
έγένετο διόρθωσις είς τό άμέσως 
προσεχές φύλλον τής «Τραπεζιτι
κής» είς τό όποιον έδημοσιεύθη ή 
ομιλία του.

Διά τά θέματα τού Τεχνικού
Κλάδου την άπάντησιν είς τον κ.
Γιαννακόπουλο δίδουν οί ίδιοι οί 
συνάδελφοι τού Τεχνικού Κλάδου, 
οί όποιοι χάρις είς τάς ένεργείας 
τού Διοικητικού Συμβουλίου έλα- 
βον άναδρομικώς τά οικογενειακά 
επιδόματα πού δέν τούς έδίδοντο έ- 
πί σειράν ετών. Μόνον έπί τών η
μερών τού παρόντος Διοικ. Συμ
βουλίου τά θέματα τού Τεχνικού
Κλάδου έπελύθησαν καί ήδη συνε-
στήθη καί ή έπιτροπή διά την έν- 
ταξίν των είς τον 'Οργανισμόν 'Υ
πηρεσίας. (Χειροκροτήματα). "Ας 
μην διαστρεβλώνομε λοιπόν εν παν- 
τί την αλήθειαν.

Η ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
Πριν προχωρήσω είς άλλα θέματα 

θά άναφερθώ είς τά θέμα τής άγο
ρός ακινήτου. Καί πράττω τούτο 
διότι είς τό θέμα τούτο έδωσαν 
πρωτεραιότητα δΓ ανακοινώσεων 
τάς όποιας έκυκλοφόρησαν σήμερον 
οί συν. Θεοφανόπουλος καί Γιαννα- 
κόπουλος. 'Ο δεύτερος μάλιστα υ
πογράφει την άνακοίνωσιν ώς έκ- 
πρόσωπος τής προοδευτικής Συνδι
καλιστικής Κινήσεως. 'Έχω, έπ’ 
αυτού, νά παρατηρήσω είς τον συν. 
Γιιαννακόπουλον δτι μετά την άνα- 
κήρυξιν τών νικητών είς τάς άρ- 
χαι-ρεσίας παύουν νά ΰφίστανται 
οί έκλογικοί συνδυασμοί. 'Υπάρ
χουν μέλη τού Συλλόγου καί ώς μέ
λος τού Συλλόγου δύναται έκαστος 
καί άνακοινώσεις νά ΰπογράφη καί 
κριτικήν νά άσκή. "Οταν έμψανίζε- 
ται ώς Όργάνωσις πρέπει νά είναι 
άνεγνωρισμένη ώς τοιαύτη καί άπό 
τό Πρωτοδικεϊσν.

κ. Συνάδελφοι. Τό θέμα τής άγο
ράς τού άκινήτου δέν έτέθη άπό τό 
παρόν Δ.Σ., έχει τεθή προ ετών καί 
σάς άναγιγνώσκω πρακτικά παλαι
ού Δ.Σ.
Πρακτικόν ΰπ’ άριθ. 4)11.10.1967 
Είσήγησις Εφόρου Λέσχης έπί οι
κονομικού θέματος:

Ό Συνάδελφος "Εφορος Δημή- 
τ.ριισς Χαρίτος άναφέρεται είς τά 
περιουσιακά στοιχεία τού Συλλό
γου καί είς τήν κατά τό παλαιότε- 
ρον λη.φθεϊσαν άπόφασιν ΰπό τής 
Συνελεύσεως διά τήν άγοράν νέου 
κτιρίου πρός μεταστέγασιν τής Λέ
σχης έν συναρτήσει πρός τήν μετέ- 
πειτα άπόφασιν τού Δ.Σ. δυνάμει 
τής όποιας έξουσιοδοτείτο τό Γρα- 
φεΐον όπως προβή είς έκποίησιν τού 
χαρτοφυλακίου πρσκειμένου νά έξευ- 
ρ-εθούν τά κεφάλαια τού άγο-ρασθη- 
σομένου κτιρίου. "Ετι περαιτέρω ά- 
ναφέρεται είς τήν θεαματικήν ά
νοδον, τή,ν όποιαν έσημείωσαν ή με
τοχή τής Εθνικής Τραπέζης ήτοι 
άπό δρχ. 3.000 είς τάς όποιας έ- 
κλεισεν τήν 31.12.1966 άνήλθεν 
κατά τον τρέχον-α μήνα είς δρχ. 
4.620. Πιστεύει δτι αυτή ή άνοδος 
είναι μία σπαν ία ευκαιρία διά τήν 
ριζικήν άντιμετώπισιν τού χρονί- 
σαντος θέματος τής άγοράς νέας 
Λέσχης δεδομένου δτι μόνον τό 
Χαρτοφυλάκιόν μας δύναται νά 
μάς -δώση μέ σημερινήν τιμήν κλει
σίματος περίπου δρχ. 14.200.000, 
βεβαίως λαμβανομένου ΰπ’ δψιν δτι 
τήν στιγμήν αυτήν δέν ΰπάρχει άκί
νητον πρός διοπτραγμάτευσιν -είς 
επιθυμητόν σημεϊον τού 'Κέντρου 
τών 'Αθηνών έπιβάλλεται ή έκποίη- 
σις τού χαρτοφυλακίου, διότι αί 
σημερινά! τιμαί τού Χρηματιστηρί
ου είναι άδικα ιολογήτως άπό πλευ
ράς Χρηματιστηριακών τίτλων ύψη- 
λαί. "Η άναμενομένη γνωστοποίησις 
ΰπό τής Κυβερνήσεως τών μέτρων 
περί κεφαλαιαγοράς θά δώση ά- 
σφαλώς ώθησιν είς τάς τιμάς τών 
μετοχών ούχί δμως είς τά σημερινά 
πλασματικά επίπεδα. Συνεπώς καί 
είς τήν περίπτωσιν μή έξευρέσ-εως 
άμέσως κτιρίου δυνάμεθα νά τάς 
έπαναγαράσωμεν μέ πλέον χαμη
λήν τιμήν, οπότε ό Σύλλογος θά 
προσπορισθή τήν άγοράν.

Εκφράζεται πρός τούτοις ή ευ
χή δπως ευθύς ώς ήθελεν έξευρεθή 
χώρος κατάλληλος διά τάς άνά- 
γκας μιάς συγχρόνου Λέσχης προ- 
χωρήση τό Δ.Σ. είς λύσιν σχετικήν 
πρός τήν είσηγουμένην.
Ό ' Πρόεδρος: Άδ. Όθωναϊος. Τά 
Μέλη: Π. Θεοφανόπουλος, Δ. Χα
ρίτος, Ε. Βόριαλη, Η. Γεροντάκης, 
Ν. Λυκοόδη, Ν. Χατζηπαύλου, Α. 
Παπαλόης, Γ. Καλέκης, Κ. Μπα- 
τζιώτης, Ν. Παπάς.
Πρακτικόν ΰπ’ άριθ. 29)6.9.1966

Π ΟΥΛΗΣ: ‘Η Λέσχη κρίνεται 
καί απρόσφορος -καί έγκαταλελει- 
μένη ’ίσως μέ τήν στασιμότητα πού 
παρουσιάζει κατ’ αύτάς ή άγορά ά- 
κιινήτων νά άποδώση ή προσπάθεια 
μας διά τήν έξεΰρεσιν άλλου ικτι- 
ρίου.

Κύριοι Συνάδελφοι,
Ή διαπίστωσις τής άκαταλλη- 

λάτητος τής Λέσχης δέν έγινε άπό 
τό παρόν Δ. Σ. τό όποιον έφερε κα
τά τήν περυσινήν Γεν. Συνέλευσιν 
τό θέμα πρός έγ-κρισιν καί τήν ό

ποιαν οί Συνάδελφοι έδωσαν. Είχε 
γίνει ή διαπίστωσις άπό τά προη
γούμενα Δ.Σ. είς τά όποια -καί 
σείς κ. Θεοφανάπουλε, είσαστε Γεν. 
Γραματεύς.

Τό παρόν Δ.Σ. έφερε έκ νέου τήν 
ττρότο.σ ι ν αυτήν, καί δσοι συνάδελ
φοι παρ ευρ έθη σαν κατά τήν κοπήν 
τής πίττας τό 1974, διεπίστωσαν 
δτι δέν προσφέρεται ή Λέσχη διά 
παρομοίου είδους εκδηλώσει ς. Πά
ρα πολλοί Συνάδελφοι έμειναν στις 
σκάλες διότι δέν μπορούσαν νά 
μποΰν είς τήν αίθουσαν. Μέ αυτές 
τις σκέψεις καί μέ έπί πλέον τις 
σκέψεις τού Δ.Σ. νά άγοράσωμεν 
μίαν Λέσχην άξιοπρεπή διά νά 
μπορέσωμεν νά έχωμεν αίθουσαν 
διαλέξεων, αίθουσαν Συνεδριάσεων, 
αίθουσαν προβολών καί διά νά κα- 
λύψωμεν όλες αυτές τις άνάγκες 
πού έχει ένας Σύλλογος ώς ό ί-δικος 
μας έλάβομεν τήν άπόφασιν αΰτήν.

Είναι άπαράδεκτον, κ. Συνάδελ
φοι, Σύλλογοι ώς τής Α.Τ.Ε., τής 
’Εμπορικής καί άλλοι, μιικρό-τεροι 
Σύλλογοι, νά έχουν ορόφους ολο
κλήρους, νά συγκεντρώνωνται έκεΐ, 
στο σπίτι τους καί εμείς νά μήν έ- 
χωμε τόπο νά συγκεντρωνώμεθα.

Μέ αυτά τά δεδομένα έλήφθη πέ
ρυσι ή άπόφασις άπό τήν Γεν. 
Συνέλευσιν.

Τό Δ.Σ. ήτο ΰποχρεωμένον νά ύ- 
λοποιήση εκείνην τήν άπόφασιν 
τής Γεν. Συνελεύσεως. Διά τό πο
σόν έάν έν θυμούμαι καλώς ικαί πρέ
πει νά ένθυμοΰνται καί οί Συνάδελ
φοι οί όποιοι ήσαν πορόντες, κά
ποιος Συνάδελφος μέ ή ρώτησε: ικ. 
Πρόεδρε, δέν μάς λέτε τό ύψος τής 
δαπάνης; Καί τού άπαντώ έπί λέ- 
ξει: κ. Συνάδελφε, ένα ακίνητο δέν 
είναι ένα -κουτάκι νά τό προσδιορί- 
σωμεν, είναι ένα άκίνητον τό ό
ποιον θά κάλυψη τάς άνάγκας τού 
Συλλόγου καί μία έπένδυσις.

Τά Δ. Σ. προέβη είς δλας έκεί- 
νας τάς ένεργείας είς τάς όποιας 
έπρεπε νά προβή διά τήν διασφά- 
λισιν καί τήν άκεραίαν άγοράν τού 
ακινήτου. Πρός ΰλοποίησιν τής ά- 
ποφόχτεως αυτής τό Δ. Σ. άπεψά- 
σισεν ή μάλλον έκανα τήν εξής 
πιρότασιν διά νά διασφαλισθή τό ά
δ ιάβλη τον καί νά μήν κατηγορηθή 
κανένα μέλος τού Δ.Σ. Διότι νομί
ζω ή Κα Τσαγκάρη ώμίλησεν -καί 
διά τά άδιάβλητον τής άγΟιράς. ’Έ 
<ανα λοιπόν τήν έξής πρότασιν. Ή 
Επιτροπή ή όποια θά διαπραγμα- 
τευθή θά έξετάση καί θά είσηγηθή 
είς τό Δ. Σ. έν συνεχεία έάν κρίνε- 
ται σκόπιμος σύμφωνα μέ τήν άπό 
φοισιν τής Γ εν. Συνελεύσεως ή ά- 
γο,ρά ενός άκινήτου, νά άποτελε- 
σθή άπό τους κ.κ. Νυδριώτην Πρό
εδρον, τόν κ. Τσιμερλήν ώς Δ)ντήν 
Προσωπικού, τόν κ. Θωμόπουλον 
Δ)ντήν Οικονομικών Μελετών, τον 
Πρόεδρον τού Συλλόγου -καί τόν τό
τε Γεν. Γραμματέα τού Συλλόγου 
ώς μέλη τής ’Επιτροπής ο'ί οποίοι 
θά ήρχοντο είς διαπραγματεύσεις, 
θά άνέθετον μελέτας είς ειδικούς 
καί θά έπραττε, δ,τι διά τό συμφέ
ρον μας έπεβάλλετο.

Επειδή τό Δ.Σ. εΐχεν άντίθετον 
άποψιν έπί τής προτάσεώς μου αΰ- 
τής, οΰδεμία άρνησίς μου ΰπήρξεν 
νά δεχθώ τήν πρότασιν οίουδήποτε 
μέλους τού Δ. Σ., έπροτάθή νά ά- 
πευθυνθώμεν είς τήν Διοίκησιν τής 
Τραπέζης καί συγκεκριμένως είς 
τόν -κ. Διοικητήν νά μάς βοηθήση 
προ κειμένου νά έπιτευχθή τό άδιά
βλητον τών ένιεργειών τού Δ.Σ. 
καί τότε, -κατόπιν άποφάσεως τού 
Δ.Σ. άπεστάλη έγγραφον πρός τόν 
κ. Διοικητήν, έχον οΰτω:

«Κύριε Διοικητά,
Τά Δ.Σ. τού ήμετήρου Συλλόγου 
προήλθεν είς τήν άπόφασιν άγοράς 
κεντρικού άκινήτου διά τήν μετα
φοράν τού έντευκτηρίου, βιβλιοθή
κης καί Λέσχης τών μελών του. Διά 
νά κατ-αστή εΰχερεστερα καί πλέον 
συμφ-έρουσα ή άγορά τού άκινή- 
του άλλά καί διά νά μήν ύπάρχη 
ή έλαχίστη άμφισβήτησις είς τήν 
διασφάλισι τών συμφερόντων τού 
Συλλόγου μας, παρακαλοΰμεν δπως 
άποδεχθήτε παράκλησίν μας, καί ό- 
ρίσητε Επιτροπήν τεχνικών καί 
άνωτέρων ΰπαλλήλων τής Τραπέζης,

ήτις θέλει διαπραγματευθή καί εί
σηγηθή είς τό Δ. Σ. τούς ορούς 
τής άγοράς τού ακινήτου».

-Κατόπιν αυτού ό κ. Διοικητής 
έδωσεν ένταλήν είς τόν κ. Δ)ντήν 
Προσωπικού νά συνεννοηθή μετά 
τού Δ)ντοΰ Τεχνικών "Υπηρεσιών κ. 
Βουλγαράκη νά παραχωρήση είς 
τήν διάθεσιν τού Δ.Σ. δλον τόν Μη 
χσνισμόν τής έκτ ιμήσεως καί προ- 
ωθήσεως τών θεμάτων τών άκινήτων 
τής Τραπέζης. Κατόπιν αυτού ό κ. 
Β ουλγαράκης ΰπηρεσιακώς έδωσεν 
έντολάς κα' έλάβομεν άπό τήν Δ)- 
σιν Περιουσίας Τραπέζης τό άκό- 
λουθον έγγραφον.

Πρός τόν Σύλλογον τών Υπαλ
λήλων Ε.Τ.Ε,

Άθήναι 15.10.1973
Είς άπάντησιν τής ΰπ’ άριθ. 

πρωτ. 1 148)1 1.10.73 έπιστοίλής 
σας άποστέλλομεν ύμϊν συνημιμέ- 
ν-ως τήν άπό 9.10.73 σχετικήν έκτί- 
μησιν τής Τεχνικής ιμας ‘Υπηρεσί
ας άφορώσαν είς τά προσφερόμενα 
ΰμίν πρός άγοράν οικήματα ορόφων 
τού άνεγειρομένου έπί τών οδών 
Πανεπιστημίου 57 -καί Έμ. Μπενά- 
-κη Μεγάρου.
Εκ τ ίμ η σ ι ς Τεχνικών
'Υπηρεσιών:

’Έκθεσις έκτιμήσεως προσφερομέ- 
νων είς τόν Σύλλογον τών ΰπαλλή- 
λων ΕΤΕ πρός άγοράν τμημάτων 
ορόφων κειμένων είς τό άνεγει-ρόμε- 
νον έπί τών οδών Πανεπιστημίου 
57 καί Έμ. Μπενάκη (πρώην Πάν- 
θεο-ν) μέγαρον Γραφείων καί Κατα
στημάτων.

Σχετική προφορική έντολή άπό 
6.10.73 τής Δ)νσεως περιουσίας 
Τραπέζης.

Τό κτίριον άνεγείρεται έπί γω
νιαίου οικοπέδου έπιφαν-είας 1657 
τ.-μ. περίπου, θά είναι 9όροφον πο
λυτελούς κατασκευής είς άπαντας 
τους έσωτεριικούς χώρους -καί έπι- 
βλητικής έμφανίσεως έξωτερικώς, 
θά διαθέτη δέ κλιματισμόν -Καί υ
πόγειον σταθμόν αυτο-κινήτων. Οί 
προσψερόμενοι χώρ-ο-ι οστοτελο-ΰν 
τμήματα τών α' καί 6' υπέρ τό ι
σόγειον ορόφων. Τό τμήμα τού 6' 
ορόφου είναι τό μεγαλύτερον καί κα 
τολαμβάνει ολόκληρον τήν πρόσο- 
ψιν τής οδού Πανεπιστημίου (38 
μ.) καί τά 4)5 περίπου τής προσό- 
ψεως τής Έμ. Μπενάκη, (26 μ.) αί 
δι-αμ-ρρ-φούμεν-αι είς συνεχή έπιφά- 
νειαν αΐθουσαι έχουν είς τό έσωτε- 
ρι-κόν των μίαν μόνον σειράν ΰπο- 
στηλωμάτων, αί δέ όροφαί εΐναι ε
πίπεδοι άνευ δοκών δ ι ευκολύνο υσαι 
ουτω τήν είς οί-ανδήποτε επιθυμη
τήν θέσιν διάταξιν τών διαχωριστι- 
κών τοίχων, αιθουσών καί βοηθητι
κών χώρων.

Είς τόν α' όροφον καί είς τό έ- 
σωτερικόν τού κτιρίου εΰρίσκεται 
τό μικρότερον τών προ-σφερομενών 
τμήμα, ή άξια τού όποιου άνά μ2 
δύναται νά ΰπο-λογισθή ώς ή τοιαύ- 
τη τού τμήματος τού β' ορόφου.

Η άνά μ2 άξια παρεμφερών χώ
ρων προσφερ-αμένων είς νέα κτίρια 
γραφείων καταστημάτων τής περιο
χής οδού Πανεπιστημίου, κυμαίνε
ται άπό 30.000 - 35.000 δρχ. έ- 
ξαρτωμένη έκ τής θέσεως καί τού 
σχήματος τού οικοπέδου, τής ποιό
τητας τής κατασκευής, τών παρεχό
μενων άνέσεων τού βαθμού πολυτε
λείας κ.ά.

Διά δεδομένην συνολικήν έπι φά
νε ι αν μ2 988,50 καί διά τήν τιμήν 
άνά μ2 33.000 δρχ. -κρινομένη συμ- 
φέρουσα διά τόν Σύλλογον, ή άξια 
τών προσφερομένων Τμημάτων ορό
φων θά άνέλθη, είς τό ποσόν τών 
32.620.500 δρχ.

Έκ παραλλήλου, κ. Συνάδελφοι, 
μέ αυτό, τό Δ.Σ. βέλον νά κατοχυ- 
ρωθή καί άπό -οικονομολόγους άνα- 
λύο-ντας τά -οίικονομι-κά δεδομένα τής 
στιγμής έκείνης άνέθεσεν κατόπιν 
άποφάσεως τού Δ.Σ. είς τόν κ. Σπ. 
Ζευγαρίδην, Καθηγητήν Α.Β.Σ. 0εσ- 
σοίλονίκης καί είς τόν ικ. Παν. Βαρ- 
λάν. Οικονομολόγον, οί όποιοι συνέ
ταξαν μίαν μελέτην οικονομικήν, τά 
πορίσματα τής οποίας εΐναι τά έ
ξής:
Συμπεράσματα:

Έκ τής άνωτέρω άναλόσεως τών 
τιμών τών μετοχών τής Ε.Τ.Ε. τών 
τιμών τών άκινήτων πολυτελούς κα
τασκευής κατά τό χρονικόν διάστη
μα Ιανουάριου 1972 μέχρι καί τού 
τέλους ’Οκτωβρίου 1973 καί τής 
προοπτικής αυτών έξάγονται τ’ ά- 
κόλουθα συμπεράσματα.

1. Αί τιμαί τών μετοχών τής Ε. 
Τ.Ε. κατά τό 1973 παρουσιάζουν 
στασιμότητα μέ τάσιν κάμψεως. Διά 
τό «μέσον μέλαν καί έκτος τής έπι- 
δράσεως άπροβλέπτων παραγόντων 
δέν πρέπει νά άναμένη τις σήμερον 
έτησίως μίαν διαφοράν τιμής άπό 
τήν σημερινήν μιεγαλυτέραν τού 1 5% 
έως 20%. Ή άπόδοσις έκ τού δια
νεμόμενου μερίσματος Τραπέζης 
φαίνεται δτι δέν θά ΰπερβαίνη τό 
1% έπί τής χρηματιστηριακής τι
μής·

2. Αί τιμαί τών άκινήτων καί δή 
τών γραφείων πολυτελούς κατα
σκευής παρουσιάζουν κατά τούς τε
λευταίους 22 μήνας ιδιαιτέρως κα
τά τό λήγον έτος 1973 μίαν άνσ- 
δικήν τάσιν πολύ μιεγαλυτέραν τού 
50%. 'Η προοπτική τών τιμών διά 
τό προσεχές μέλλον προβλέπεται 
δτι θά άνέρχεται τουλάχιστον είς 
τά 20% - 30% έτησίως. Πέραν τής

άνωτέρω διαφοράς θά ύπάρχη καί 
εισόδημα έξ ενοικίων τής τάξεω-ς 
τών 49% μέ 5% έτησίως.

Συγκεκριμένως έπί τού έρωτήμα- 
τος έάν -κρίνεται σκόπιμος καί συμ- 
φέρουσα ή άγορά γραφείων πολυ
τελούς κατασκευής έπί τού 8οράφου 
κτιρίου κειμένου έπί τών οδών Πα
νεπιστημίου καί Έμ. Μπενάκη■ γω- 
νία, θεωρσΰμεν δτι ή άνωτέρω έ- 
πένδυσις μέ τιμήν άγοράς τής τά- 
ξεως τών 33.000 δρχ. άνά μ2 είναι 
καί σκόπιμος -καί συμψέρουσα, διό
τι πέραν τήις άναμενομένης αΰξή- 
σεως τής τιμής αυτών δέον δπως 
άναμένεται καί εισόδημα ένοικίου 
μέ 1140 δρχ. άνά μ2 διά τό 1974, 
ήτοι εισόδημα περίπου 5% έτησίως.

Ουτω δεδομένου δτι ό Σύλλογος 
δέν ένδιαφέρεται άμεσα διά τήν 
ρευστότητα έκ τής έκπο ιήσεως τών 
μετοχών καί τής άγοράς τού έν λό- 
ΥΦ άκινήτου δχι μόνον δέν προβλέ- 
πεται νά έχη απώλεια έκ πιθανής 
άναμενομένης αΰξήσεως έκ τιμών 
τών μετοχών τής Ε.Τ.Ε. άλλά άντι
θέτως θά έχη καί σταθερόν έπίσης 
εισόδημα έκ 5% περίπου ήτοι του
λάχιστον 1.500.000 καί τήν σταθε
ρόν άξίαν τού άκινήτου πολυτελούς 
κατασκευή ς.

Δέον νά σημειωθή δτι δέν ήρευ- 
νήθη τό θέμα τής λογικής ή μή 
τιμής τού άκινήτου, διότι τού
το δέν περιλαμβάνεται είς τά πλαί
σια, τής πρός ΰμάς δοθείσης έντο- 
λής, διότι αυτό άφρροΰσε τάς τεχνι
κός ΰπηρεσίας.

κ. Θε οφανόπουλο ς: 'Ο
μιλοί μακράν τού μιικροφώνου μή 
άκουόμενος.

κ. Ν. Π ί σ κ ο π ο ς: κ. Θεο- 
φανόπουλ-ε, δσο ύστεροΰμε σέ Λέ
σχη θά τό χρησιμοποιούμε σάν Λέ
σχη, δτ-αν άποκτούσαμεν αυτό τό 
όποιον καί είς τό παρόν Δ.Σ. ό νύν 
Διοικητής έδωσε τήν ΰπόσχεσιν δτι 
θά παραχωρήση χώρον διά τάς ά- 
νόγκας τού Συλλόγου, τότε, τό τό
τε Δ.Σ. δέν ξέρω ποιο θά είναι, θά 
προβή είς τήν ένοι-κίασιν τού ά- 
κινήτου αύτοϋ νά προσπορίζεται ο
φέλη ό Σύλλογος. Καί κάνω μίαν 
σύντομον άνάλυσιν είς άριθμούς.

Έάν κ. Συνάδελφοι, τό ένοίκιον 
τού μ2 είναι 130 δρχ. μέ τά περυ- 
σινά δεδομένα, σήμερα δέν ξέρομε 
ποια θά -είναι τά δεδομένα, διότι 
ήλλαξαν, άπ’ δ,τι ξέρετε, πρός τά 
έπάνω, τό άκίνητον ήτο έκτάσεως 
1.000 μ2 θά είχαμε τό μήνα έσο
δα 130.000 δρχ. Αυτό σημαίνει τό 
χρόνο 1.560.000. Ή έκποίησις με
τοχών θά ήτο τής τάξεως τών 1. 
700. Αυτό σημαίνει: 1.700 μετο
χές, τό 1972 ή Τράπεζα μοίρασε 
175 δρχ. μέρισμα, τό 1973 σύμφω
να μέ άποφάσεις τής Κυβερνήσεως 
δέν δύναται τό μέρισμα νά ΰπερβή 
τό 10% τού -μερίσματος τού προη
γουμένου έτους, σημαίνει λοιπόν 
193 δρχ. άνά μετοχήν.

’Από τις 12.700 μετοχές πού έ
χει ό Σύλλογος θά εκποιούσαμε 1. 
700 μετοχές, θά έμεναν 11.000 με
τοχές χαρτοφυλάκιον. Θά χάναμε, 
έάν έκπο ι θύσαμε 1.700 μετοχές, 
328.100 δρχ. μέρισμα, θά κερδίζα
με 1.560.000 άπό ενοίκια, άρα ό 
Σύλλογος θά είχε ωφέλειαν 1.100. 
000 περίπου έτησίως. Τό ποσόν αυ
τό θά ήτο δυνατόν νά διατεθή δι’ 
οίασδήποτε άλλαις άνάγκας.

Ύπήιρχεν -καί ή -δυν-ατότης έν συ
νέχει <χ, διότι ήτο -καί αΰτό σκέψις 
τού Δ.Σ. νά προχωρήση. Κύριοι Συ
νάδελφοι, δσοι ένδιαψέρθητε, νά 
μήν γίνη ή άγορά τού άκινήτου, νά 
προχωρήση ικαί είς τήν έκποίησιν, 
άφο-ϋ θά ή'ρχετο καί πάλιν τό θέμα 
είς τήν Γεν. Συνέλευσιν, μέρους τών 
μετοχών, διά νά άγοράση παραθα- 
λασσίαν έκτασιν, διά νά προχωρή
ση τήν πρότασιν αΰτήν, τήν όποία,ν 
έκανε σήιμερ-ον ό κ. Γιαννακόπου- 
λος καί σάς δηλώ κατηγορηματικώς 
δτι (το σκέψις τού Δ.Σ. νά προ
χωρήση καί αυτήν τήν λύσιν, διότι 
πιστεύω καί παρακαλώ τόν κ. Θεο- 
φανόπουλον ό όποιος άναμιγνύεται 
μέ αυτά νά μάς εΐπη-: Μία έπιχεί- 
ρησις όταν έχει περιουσιακά στοι
χεία τήν συμφέρει νά τά έχη έπεν- 
δύσηι μόνον -είς ένα τομέα;

'Έ ν Μέλος: Όμιλεϊ έκ 
τής θέσεώς τρυ, μή άκουόμενον.

Λ
κ. Ν. Π ί σ κ ο π ο ς: κ. Συ

νάδελφε, δια-σφαλίζομεν τήν περιου
σίαν τών συναδέλφων καί δΓ αΰτό 
έκλεγάμεθα άπό τούς συναδέλφους 
νά δ ι ασφαλ ί ζωμ εν πρός τό συμφέ
ρον τήν περιουσίαν των καί δχι νά 
τήν έχωμεν κλειδωμένη είς τήν θυ
ρίδα καί νά λέμε δτι έχομεν περιου
σίαν. Τί νά τήν -κάνωμε, κ. Συνά
δελφοι, τήν περιουσίαν δταν δέν 
μάς άποδίδει;

κ. Γ ι α ν ν α -κ ό π ο υ λ ο ς: 
'Ομιλεϊ μακράν τού μικροφώνου μή 
άκουόμενος.

κ. Ν. Π ί σκοπος: Τέλος 
πάντων δπως ,καί άν τό πάρετε ήτο 
καί σκέψις τού Δ.Σ. νά προχωρήση 
«αί έκεΐ. Πρώτα δμως είς τις επεί
γουσες άνάγκες, διότι πρέπει νά 
γνωρίζωμιεν, κ. Συνάδελφοι δτι σή
μερα, είς τήν σημερινήν έποχήν( οί 
Δημόσιες -Σχέσεις είναι ό ΰπ’ άριθ.
1 παράγων ό όποιος διευκολύνει είς 
μέν τις Εταιρείες τήν προώθησιν 
τών έμπορευμάτων, είς δέ τις συν
δικαλιστικές έκπροσωι-πησεις είς 
τήν προώθησιν τών αιτημάτων διά 
τήν- έπίλυσίν των. Καί δταν δέν έ

χομεν μίαν στέγην, άγαπητοί Συ
νάδελφοι, νά πρσβαίνωμεν είς δια
φόρους έκδηλώσεις είς τις όποιες 
θά παρίστανται κατά καιρούς μέλη 
τής Κυβερνήσεως ή άλλοι υπηρε
σιακοί παράγοντες είς τούς όποι
ους θά άναπτύσσωμεν τά διάφορα 
θέματά μας καί έκεΐ νά τά άντιλη- 
φθοϋν, νά ζήσουν άπό -κοντά τούς 
ΰπολλήλους τής Εθνικής Τραπέζης, 
ποια είναι τά θέματα τά όποια 
τούς άπασχολούν, δέν πρόκειται 
ποτέ, κ. Συνάδελφοι, νά έπιλυθοΰν 
τά θέματα. Καί τονίζω καί πάλιν: 
Αί δημόσιαι σχέσεις είναι άπαραί- 
τητοι -είς μίαν όργάνωσιν διά νά 
προωθούνται τά θέματα τών μελών 
της.

Επισημαίνω ένα γεγονός. Ή Ο. 
Τ.Ο.Ε. προκειμένο-υ νά προωθήση 
διεθνώς καί είς τήν 'Ελλάδα τις θέ
σεις τών τραπεζικών ΰπαλλήλων, 
ώιογάνωσε δεξίωσιν είς τήν όποιαν 
προσεκάλεσεν τούς εργατικούς ά- 
κολούβους δλων τών ξένων χωρών, 
-καθώς έπίσης -καί δλους τούς συν
δικαλιστικούς παράγοντας τής χώ
ρας, δχι διά νά τούς τάίση, κ. Συ
νάδελφοι. ’Έγιναν έξοδα δΓ αΰτό. 
’Έπρεπε νά κατηγορήσωμεν τόν 
Πρόεδρον τής 'Ομοσπονδίας δτι κά
νει έξοδα; ’Απεναντίας, τού συμποο- 
ρεστάθημεν, διότι πιστεύομεν έμεΐς 
ο-ί Πρόεδροι τών Δ.Σ. δλων τών Συλ
λόγων, δτι πράγματι- τά Δ.Σ. πρέ
πει δΓ αυτού τρόπου νά προωθούν 
τά θέματα τών μελών των.

(Χειροκροτήματα)
Είς τό Δ.Σ. ύπε&λήθη αίτημα έκ 

μέρους 798 Συναδέλφων διά νά 
συγκλη-θή- έκτακτος Γεν. Συνέλευσις 
πριν προχωρήση ή άγορά τού άκι- 
νήτου.

-κ. Θεοφανόπουλος: Νά 
άναφέρετε τούς λόγους, δχι νά μήν 
προχωρήση ή άγορά τού άκινήτου.

-κ. ιΝι. Π ί σ κ ο π ο ς: ’Επειδή 
τό Δ.Σ. δέν έχει μάθει νά άσεβή 
πρός τούς Συναδέλφους οί όποιοι 
διά τής συγ-κεντ,ρώσεως υπογραφών 
ζητούν νά τίθενται τά θέματα έν 
Γενική Συνελεύσει, σεβόμενον τάς 
ΰπογραφάς άπεφάσισεν νά σταμα- 
τήση τήν προώθησιν τού θέματος 
διά νά τό Θέση πάλιν- έκ νέου είς 
τήν Γεν. Συνέλευσιν καί νά ζηιτήοτη- 
τήν έπί τού θέματος έγκρισκν.

Π-λήν δμως, -κ. Συνάδελφοι, κα
τά τό διάστημα αύτό τό άκίνη
τον έπωλήθη διότι καί ό Μηχανικός 
δέν ήτο δυνατόν νά άναμένη άλλο, 
διότι είχε καί αυτός συμφέροντα. 
Κατόπιν αύτοϋ έχάθη ή ευκαιρία 
τής έπενδύσεως τών χρημάτων τού 
Συλλόγου.

κ. Χαρίτος: 'Ομιλοί -μα
κράν τού μικροφώνου μή άκουόμε
νός .

κ. Ν. Π ί σ κ ο π ο ς: -κ. Χα 
ρίτο, νά μάς ΰποδείξετε σείς διότι 
έδημοσιεύσαμε άγγελιας είς τάς 
έφημερί-δας διά νά βρούμε άκίνη
τον -καί τό μόνο π-ρ-οσφερόμενον τό
τε καί τώρα ήτο αΰτό.

Άπ’ δτι σάς έδιά&ασα σαφώς 
προκύπτει δτι ή θέλαμε νά είναι τό 
άκίνητον είς κεντρικόν σημεϊον -είς 
τήν περιοχήν τήν οποίαν έθέσαμεν 
μεταξύ τών οδών Πανεπιστημίου, 
Αιόλου, Εϋριπίδου, Π απαρρηγοποό
λου, Κοραή, μέχρι Πανεπιστημίου 
καί Αιόλου, διότι είς αΰτήν τήν πε
ριοχήν συμφέρει ή άγορά τού άκι- 
νήτ-ου διά νά έχη κάποιαν άξίαν. 
Οΰδεμία προσφορά ΰπήρξεν είμή 
μόνον ή προσφορά αΰτή. Διότι πρέ 
πει νά γνωρίζετε δτι δλα τά πεπα
λαιωμένα άκίνητα τά εΰρισκόμιενα

έντός τού κέντρου τών Αθηνών εί
τε παραμένουν ώς έχουν είτε άξιο- 
ποιούμενα άνήκουν είς Ν.Π.Δ.,Δ. 
-καί άξιοποΊούντ-αι διά λογαριασμόν 
τών Ταμείων, τά όποια έπι διώκουν 
νά άξιο-ποιήσουν τήν άκίνητον περι
ουσίαν τήν οποίαν έχουν.

Επειδή τότε δέν ΰπήρξεν άλλο 
καί ήτο τό μοναδικόν έκρίνομεν δτι 
πρέπει νά προχωρήσωψεν διότι φο- 
βούμιεθα δτι δέν θά ύπάρξη άλλη 
ευκαιρία είς τήν θέσι-ν αυτήν -καί 
πρέπει νά γνωρίζουν οί Συνάδελφοι 
τήν τοποθεσίαν, είναι άπέναντι ά- 
κ,ριβώς άπό τό καινούργιο -κτίριον 
είς τό όποιον στεγάζονται αί Δ) 
σεις τής Διοικήσεως τής Τραπέζης, 
άκριβώς άπέναντι είς αΰτό πού ά- 
νοίικοδομεΐται τώρα.

Τά θέμα τίθεται πάλιν είς τήν 
Γιεν. Συνέλευσιν καί δηλώ ώς Πρόε
δρος καί διά λογαριασμόν τού Δ.Σ. 
δτι δέν πρόκειται νά προχωρησωμεν 
είς τή,ν άγοράν τού άκινήτου διότι 
δέν ΰφίσταται άκίνητον. Ό Μηχα
νικός ό οποίος τό προσέφερ-εν, ήτο 
δικό του τό ακίνητον, προ ημερών 
μάς άπέστειλεν μίαν έπιστολήν είς 
τήν όποιαν μάς γνωστοποιούσε ό
τι πλέον δέν ΰφίσταται θέμα καί 
μάς παραπέμπει είς τόν κ. Μ. Μή
να ί δη ό όποιος είναι ιδιοκτήτης τού 
8ου ορόφου δηλ. τού ρετιρέ, τό ό
ποιον διαθέτει καί βεράντα ώς τό 
μόνον ύπαρχον σήμερον πρός πώ- 
λησι-ν, περίπου έκτάσεως 1.200 τ.ιμ.

κ. Θεοφανόπουλος: 
Όμιλεϊ μακράν τού μικροφώνου μή 
άκουόμενος.

κ. Ν. Π ί σ -κ ο π ο ς: Νά
δηλώσετε κύριε Θεοψανόπουλιε έάν 
συμφωνείτε μέ τό σύστημα τής άξι- 
οποιήσεως, τής μελέτης καί τών δ- 
ρων, διότι πρέπει νά γνωρίζετε δτι 
κάθε μέρα βαί-νομεν πρός τό χει
ρότερον διά τά συμφέροντα τού 
Συλλόγου.

Έάν σήμερον θέσωμεν Α' δρους, 
καί οί διαπραγματεύσεις τελειώ
σουν μετά έν έτος, οί ορο-ι θά έ
χουν άλλάξει, καί θά έριθηι ό μηχα- 
νίικός καί θά μάς πή: μέ συγχωρεί- 
τε κύριοι, άλλά παιρήλθεν ένας χρό 
νιος, οί δροι άλλαξαν δέν τό που
λάω. Θέλω νέα τιμή.

κ. Θεοφανόπουλος: 
Όμιλεϊ μακράν τού μικροφώνου μή 
άκουόμενος.

κ. Ν. Π ί σ κ ο π ο ς: Υπήρ
χε κύιρ-ιε Θεοφανόπουλε, είς τόν 
Πιρο-ϋπολογισμόν θέμα. Ή άγορά 
δέν ήτο νούμερο, ήτο κείμενον.

κ. Θεοφανόπουλος: 
Όμιλεϊ μακράν τού μικροφώνου μή 
άκουόμενος.

κ. Ν.Πίσκοπος: Μία έρώ- 
Τησιν κύριε Θεοφανόπουλε. Έγκρί- 
νατε πέρυσι τόν Προϋπολογισμόν; 
Διαφωνήσατε τότε μέ τήν σημείω- 
σιν αΰτήν;

Πέρυσι αν ένθυμείσθε μάς -κατηΓ 
γο-ρήσατε δτι δέν έχουμε πείραν. 
Έάν λοιπόν διεπιστώσατε δτι δέν 
είχοιμ-εν πείραν, έπρεπε έσεΐς, τήν 
προσπάθειαν αΰτήν νά τήν έπιση- 
μάνιετε, καί δχι νά ψηφισθή ή άπό- 
φοισι ς.

Κύριοι συνάδελφοι, δέν υπάρχει 
θέμα. Γνωστόν δτι δέν θά έγκριθή. 
Διότι δέν θέτει καί τό Διοικητικόν 
Συμβούλιον πρός έγκρισιν τέτοιο 
θέμα.

Τό φέραμε ώς θέμα, δχι διά νά 
έγκριθή, άπλώς πρός ένημέρωσιν, 
διά τήν ιστορίαν. 'Υπεύθυνοι πλέον 
θά εΐν-αι ο-ί συνάδελφοι εκείνοι, οί 
όποιοι άνεκίνηισαν τό θέμα.

ΤΙΜΑΡΙΘΜΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ
"Οσον άφ-ορά τόν Τιμαριθμικόν 

μισθόν είμαι είς Θέσιν νά σάς γνω
στοποιήσω, δτι αΰτό ήτο σκέψις 
καί είσήγησις τού Προέδρου τής Ό 
μοσπονδίας μας -κ. Παπαρροδοπού- 
λου, καί είσηγήθη τούτο είς τό Ε
κτελεστικόν τής 'Ομοσπονδίας. Ό- 
μοφώνως τό Εκτελεστικόν τής 'Ο
μοσπονδίας, άπεδέχθη τήν πρότασιν 
τού τότε Προέδρου, καί νύν Ύπουρ 
γο-ΰ Άπασχολήσεως, καί μέ αΰτήν 
τήν βάστν, άνετέθη είς τούς οικονο
μολόγους νά γίνη μία μελέτη μέ τά 
ΰπάρχοντια στοιχεία καί μέ τό κα 
θεστώς τών Τιμαριθμικών αύξήσε- 
ων, τό όποιον ισχύει είς τάς Εύρω- 
παίικάς χώρας. Καί άνεμέ νέτο, ή με
λέτη αυτή, διότι δέν ήτο εύκολη — 
έπρεπε νά μεταβή άνθρωπος, νά 
συγκεντρώση στοιχεία είς τό έξωτε- 
ρικόν.— 'Η μελέτη- αΰτή έγινε, πλήν 
όμως είς τό διάστημα αΰτό, ό Πρό 
εδιρος τής 'Ομοσπονδίας μας, -καί 
πρέπει νά έξάρωμεν τήν προτίιμησιν 
αΰτήν τού Προέδρου τής Κυβερνή
σεως, διότι έπί τέλους έξέλεξεν διά 
τά ειδικόν Ύπουργεϊον, τόν ειδικόν 
διά τά θέματα τού Προσωπικού, 
άνθρωπον τής τάξεώς μας, ό όποι
ος κατέχει δλα τά θέμοττα πού ά- 
πασχολ-οΰν τού συναδέλφους καί δ
λους τούς έργαζομένους είς τήν χώ
ραν, διότι έχει συμμετάσχη έπανει 
λη-μμένως είς Διεθνείς συγκεντρώ
σεις -καί Συνέδρια, Διεθνών Όρ- 
yανώσεων, καί είς ’Εργατικά Κέν
τρα, καί έχει άκούσει καί έχει θέ
σει τά θέματα πού άπασχολούν ά
λαν τόν Κλάδον, άνέλα&ε τό Ύπουρ 
γείον Άπασχολήσεως.

ΤΗτο μία λύσις, καί διά τόν Κλά 
δον μας καί δΓ δλους τούς έργαζο
μένους. Καί άπό δτι διεπιστώσατε 
καί έσεΐς σήμερα, διότι καί έμείς

γνωρίζουμε τάς προσπαιθεί-ας καί 
τού -κ. Παπαρροδοπούλου καί τών υ
πολοίπων μελών τής Κυβερνήσεως, 
διότι έχουν ένστερνισθή τό αίτημα 
αΰτό, διότι πρέπει, έκ παραλλήλου 
πρός τήν τιμαριθμικήν αΰξησιν 
νά ύπάρξηι καί ποσ ιστί α ί α. Δη
λαδή, δταν λέμε δτι θά μάς δώσουν 
τιμαριθμικήν αυξησιν, δέν θά μάς 
δίδουν αύτοί, -καί έληξε τό θέμα. Θά 
μάς δίδουν τήν τιμαριθμικήν, διά 
νά κοολύπτουμε τις άνάγκες μας 6α. 
σι-κών ειδών πού θά αΰξάνονται — 
δσο αΰξάνεται ό τιμάριθμος. Θά 
παίρνουμε δμως καί ποσοστ ι αίαν 
αυξησιν διά νά καλύπτωμεν τό σύν- 
ολ-ον1 τών άναγκών μας.

Καί δπως διαπιστώνουμε καί σή
μερον είς τάς Εφημερίδας, τό θέμα 
αΰτό άπασχολεΐ τήν 'Κυβέρνησιν, 
άρα τό αίτημα τιμαριθμικών αΰξή- 
σεων εΐναι ήδη τεθιμένον.

*%
Διά τό θέμα τής εικοσαετίας τών 

θηλέων συναδέλφων.
'Η κυρία Τσαγκάρη, άνάφερε, ά

τι πάρα πολλές συνάδελφοι, ΰπέβα- 
λον ύπάμνημα είς τόν τότε Υπουρ
γόν Άπασχολήσεως, τόν κ. Δαμια
νόν. Άπλώς ένημερώθημεν διά τήν 
ένέργειαν ο.ΰτήν τών θηλέων συνα
δέλφων, λίγο καθυστερημένα. Είχεν 
ΰπο βληθεί τό ύπόμνημα είς τόν 'Υ
πουργόν Άπασχολήσεως καί μετά 
έδόθη ένα άντίγραφον είς τόν Σύλ
λογον. Οΰδεμία παράστασ ι ς έγινε 
έκ τών ένδιαφεραμένων πρός τό Δι
οικητικόν Συμβούλιον νά θέσουν τό 
θέμα καί νά πάρουν μίαν άπάντη- 
σιν, δπως πρέπει νά γίνεται διά 
κάθε θέμα πού άπασχολεΐ τούς συν 
αδελφούς.

Είς μίαν Σύσκεψιν ή όποια έπρα- 
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.)



Η ΔΕΥΤΕΡΟΑΟΠΑ ΙΟΥ ΠΡΟΪΑΡΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ« ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΙΣΚΟΠΟΥ
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 6ης ΣΕΛ.)
γ μ ατοπο ι ήθη εις τό 'Υπονργείον Ά- 
πασχολήσεως, δι’ άλλα θέματα ιτού 
απασχολούσαν τον Κλάδον, κατόπιν 
ττροσκλήσεως του "Υπουργού Άπα- 
σχολήσεως, εις την όποιαν παρέστη 
σαν οί εκπρόσωποι των έργαζο με
νών, έγώ καί ό κύριος Πκιτόίκος, ό 
Πρόεδρος τής 'Ομοσπονδίας, ό έκ- 
πρ-άσωπος τής Διοικήσεως τής Τρα 
πεζής κ. Καμπέρας, καί "Υπηρεσια
κοί παράγοντες του "Υπουργείου, 
προεδρεύοντο ς τοΰ Υπουργού Ά- 
πασχολήσεως, ληξάσης τής συζητή- 
σεως έπΐ των άλλων θεμάτων, μάς 
άνέφερεν τό θέμα του υπομνήματος 
και ιμάς ήρώτησεν έπΐ λεξει: «Κύ
ριοι, άπ’ δτι διάβασα δεν μπορώ 
νά καταλάβω τί ζητούν. Ζητούν 1 5ε 
τίαν, ζητούν 20ετίαν, ζητούν νά πα- 
ραταθή τό δριον ηλικίας. Καλέστε 
τους, συζητήστε τό θέμα, καί τώρα 
πού γίνεται ή τροποποίησις τού 
’Οργανισμού, δτι είναι δυνατόν1 νά 
τό έπιβάλλετε καί νά λήξη καί αυ
τό τό θέμα,

Τού άπαντήσαμε: «Κύριε 'Υπουρ
γέ, τό θέμα έχει τεθή εις την Έπι 
τροπήν, θά τεθή έκ νέου δι’ ΰπενθύ- 
μησιν, διά νά συμπεριληφθή εις την 
τροποποίησιν τού ’Οργανισμού».

Και τότε άπεστείλαμεν έγγρα
φον τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου, 
προς τον Πρόεδρον των Επιτροπών 
τοΰ όποιου νομίζω έλαβεν γνώσιν 
ή κυρία Τσαγκάρη, καί ζητούσαμε 
νά τεθή τό θέμα τής 20ετίας των 
μητέρων καί έπι πλέον τό θέμα τής 
αύξήσεως τού ορίου ηλικίας, ύπό 
τήν έξής άποψιν:

«Οά παρατείνεται τό δριον ήλι- 
κίας τών θηλέων συναδέλφων, πέραν 
τού 50ου μέχρι τού 55ου, έφ’ δσον 
δμως ή ιδία δι’ αιίτήσεώς, καί ύπευ 
θύνως ήθελεν ζητήσει τούτο».

’Έτσι έτέθη τό Θέμα εις τήν όρ
μοδίαν ’Επιτροπήν.

Κα "Αν. Τ σ α γ κ ά ρ η: 
Διακόπτει μακράν τού μικροφώνου 
μη άκιουσμένη.

κ. Ν. Π ί σ κ ο π ο ς: Πήρα
τε άπάντησιν κυρία Τσαγκάρη, ’Ε
πειδή έγνώριζεν τό Διοικητικόν 
Συμβούλιον, δτι ήγεΐσθε τής κινή-·.

σεως αυτής, έγώ ό ίδιος σάς έστει
λα φωτοτυπία τού έγγραφου, τό ό
ποιον είχαμε άποστείλει πρό τής 
ημερομηνίας αυτής, καί μάς κα
τηγορήσατε δτι τό έγγραφον άπε- 
στάλη μεταγενεστέρως μέ προγε
νέστερος ήμερομηνίας.

Τό θέμα έτέθη εις τήν ’Επιτρο
πήν, εις τον Πρόεδρον διά νά σνμ- 
περιληφθή εις τήν τροποποίησιν 
τοΰ Όργανισμοΰ.

’Έτσι έχει τό θέμα τής 20ετίας 
τών μητέρων.

Θά μοΰ έπιτρέψητε νά τελειώσω 
δλες τις παρατηρήσεις καί εις τό 
τέλος νά άναφερθώ εις τά διαδρα- 
ματισθέντα έν τώ Διοικητική) Συμ 
βουλίφ.

Έκατηγορήθημεν κατά τήν προ
εκλογικήν περίοδον, δτι έξαπολύ- 
σαμιεν πυροτέχνημα διά νά έξαπα- 
τήσωμεν τούς συναδέλφους διά νά 
πάρουμε τις Εκλογές. Πρέπει νά 
γνωρίζουν δλοι οί συνάδελφοι, δτι 
μέχρι νά άναλάβη τό νέον Διοικη
τικόν Συμβούλιον, τό όποιον θά έ- 
κλεγή άπό τάς αρχαιρεσίας τό Πα
λαιόν Διοικητικόν Συμβούλιον, δεν 
παύει νά άσκή τά καθήκοντά του 
προς διασφάλισιν τών συμφερόντων 
τών συναδέλφων.

Εις τά πλαίσια αυτά, τό Διοι
κητικόν Συμβούλιον, εΐχεν έπαφάς 
καί διαπραγματεύσεις, μέ τάς ’Ε
πίτροπός τοΰ ’Οργανισμού καί τής 
ίσης μεταχειρίσεως. Έκλήθηιμεν ά
πό τήν Επιτροπήν, τήν Κοινήν, εις 
τήν Σύσκεψιν τών δύο ’Επιτροπών, 
διά νά ακούσουν τήν γνώμην μας 
καί νά σχηματίσουν γνώμην έπΐ 
τών δύο αυτών θεμάτων.

Κατά τήν Σύσκεψιν, ήρωτήθημεν, 
έάν τό Προσωπικόν μέ τήν πλήρη 
μισθολογικήν καί βαθμολογικήν έξο 
μοίωσιν, θά Ικανοποιηθή.

Ήρωτήθημεν καί άπαντήσαμεν έ- 
πί τοΰ θέματος αυτού. Καί έπήρα- 
μεν τήν άπάντησιν άπό τον κ. Πρό
εδρον τών Επιτροπών. «Τό οικονο
μικόν άφήστε το. Θεωρήστε το δε- 
δοιμένον. Πέστε μας γιά τά άλλα 
Θέματα. Διά τό οικονομικόν, ήδη ή 
Επιτροπή, κατά δήλωσιν τοΰ τότε 
Προέδρου τής Επιτροπής «ίσης με 
ταχειρΐσεως», εΐχεν δεχθή τήν οί-

Ή ομιλία τοΰ συν. Α. Γρύλλου
Κύριοι Συνάδελφοι,
Μέ ειλικρινή συγκίνησιν ανεβαίνω 

διά μίαν ακόμη φοράν εις τό "ιερόν 
αυτό βήμα, καί σας μεταφέρω τον 
χαιρετισμόν τών συναδέλφων τής 
επαρχίας καί δ ή τής περιοχής Κρή
της, τήν όποιαν έχω τήν τιμήν νά 
εκπροσωπώ.

Άναφέρομαι επί προσωπικού θέ
ματος, συγκεκριμένος έπΐ τής ομι
λίας τής κυρίας Τσαγκάρη, ή οποία 
διαμαρτυρομένη δτι, παρεποιήθη ή 
ομιλία της, κατά τήν παρελθοΰσαν 
Συνέλευσιν, έπΐ τοΰ θέματος τών 
γευμάτων εις επαρχίας, διεμαρτυ- 
ρήθη έπΐ τής ερμηνείας τής συζη- 
τήσεώς της καί δτι,· έν τελευταίφ α
ναλύσει, εμείς οί έπαρχιακοί αντι
πρόσωποι, τοΰ Συλλόγου, μή άρκε- 
σθέντες μόνον εις τήν χάλκευσιν, 
ενδεχομένως, επιβάλαμε εις τούς 
συναδέλφους νά υπογράψουν τά τη
λεγραφήματα διαμαρτυρίας.

Κυρία Τσαγκάρη, μπορείτε νά 
μάς τά πήτε δπως τά είπατε;

κ. Ν. Π ίσκοπος: Νά σάς 
πώ έγώ τί είπε: Άπεστάλησαν κα
τά παραγγελίαν τηλεγραφήματα.

κ. Α. Γρύλος: Λοιπόν, είπα
τε δτι κατά παραγγελίαν, άπεστάλη
σαν τηλεγραφήματα καί έν συνε
χείς, μάς κάματε μαθήματα ηθικής 
καί εύπρεπείας.

Ευχαριστώ διά τά μαθήματα, πού 
μοΰ κάματε, θά μοΰ έπιτρέψετε νά 
σάς τά έπιστρέψω ώς απαράδεκτα. 
Καί νά σάς πώ τό έξής: Κυρία 
Τσαγκάρη υποστηρίξατε δτι, δια
στρεβλώσαμε τήν αλήθειαν καί με
ταφέραμε εις τούς συναδέλφους πα
ραποιημένα τά δσα είπατε, άφοΰ 
άλλωστε, οί συνάδελφοι, δεν είχαν 
πάρει τήν Τραπεζικήν διά νά ενη
μερωθούν επί τής όαιλίας σας. Βά
λαμε, λοιπόν, τούς συναδέλφους, ε
μείς οί καταφερτζήδες καί υπογρά
ψανε τό τηλεγράφημα, ώς είχε.

Σάς ερωτώ κυρία Τσαγκάρη, δταν 
έν συνεχεία ήλθε ή Τραπεζιτική καί 
τήν άνέγνωσαν οί συνάδελφοι διατί 
δεν διεμαρτυρήθησαν διά τήν έξα- 
πάτησίν των;

Κυρία Τσαγκάρη: Δέν 
αναγιγνώσκουν τήν «Τραπεζιτική».

κ. Α. Γ ρ ϋ λ ο ς: Κυρία Τσαγ
κάρη, ή έντύπωσις, τήν όποιαν έχε
τε διά τούς επαρχιακούς συναδέλ
φους, είναι απαράδεκτος.

Σάς έπιστρέφω καί αύτήν τήν 8- 
βριν διά μίαν ακόμη φοράν. "Τπο- 
τιμάτε εις τοισϋτον βαθμόν τούς συν
αδέλφους, ώστε έχετε τήν έντύπιο- 
σιν δτι, οί συνάδελφοι τής επαρχίας 
είναι ηλίθιοι...

Κυρία Τσαγκάρη, δεν θά κάμετε 
καθόλου άσχημα, διά τον κάθε ένα 
έξ ημών, νά παίρνετε περισσότερες 
πληροφορίες. Διαμαρτύρομαι έντο- 
νώτατα, διά τήν ϋβριν, τήν όποιαν 
εξαπολύσατε καί λυπούμαι πάρα πο
λύ καί διά τήν συμπεριφοράν σας, 
αλλά καί διά τήν νοοτροπίαν, τήν 
όποιαν έχετε εις δτι αφορά τήν θέ- 
σιν καί τήν νοημοσύνην τών συνα
δέλφων τής επαρχίας. Λυπούμαι πά
ρα πολύ. Δέν εϊμεθα ηλίθιοι, εϊμεθα

ισάξιοι υμών καί τοΰτο είναι καθη
μερινή έν τή πράξει άπόδειξις.

Κυρία Τσαγκάρη: Δια
μαρτύρεται έκ τής θέσεώς της, μή 
άκουομένη.

κ. Α. Γ ρ ϋ λ ο ς: Κυρία Τσαγ
κάρη, εις τήν θέσιν σας, θά ανακα
λούσα τά δσα είπατε. Λυπούμαι πού 
επιμένετε, λυπούμαι καί διαμαρτύρο
μαι καί σάς έπιστρέφω γιά μιά ακό
μη φορά τά μαθήματα εύπρεπείας.

κ. Π. Θ ε ο φ αν όπουλος: 
Ήσαν αληθή αύτά τά όποια άνέφε- 
ραν τά τηλεγραφήματα ναι ή ου; 
Δεύτερον. Εις τηλεφωνικήν έπικοι- 
νωνίαν έμοϋ καί υμών τήν έπομένην 
πού έπληροφορήθημεν δτι έδόθη ή 
εντολή διά τά τηλεγραφήματα τί 
μοΰ είπατε;

κ. Α. Γ ρ ϋ λ ο ς: Τί σάς είπα; 
κ. II. Θεοφανόπουλος: 

Σάς είπα, κ. Γρύλο, έπληροφορήθην 
δτι έδόθη ή εντολή εις τούς συνα
δέλφους τών έπαρχιακών καταστη
μάτων νά άποστείλουν τηλεγραφή
ματα διαμαρτυρίας προς τήν Συνά
δελφον Τσαγκάρη.

κ. Α. Γ ρ ϋ λ ο ς: Μοΰ απαν
τήσατε, κ. Θεοφανόπουλε, αναμένω 
τήν ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΝ καί άν τά 
πράγματα είναι έτσι δπως τά λέτε, 
διότι δέν τά ήκουσα καλώς, παρά τό 
γεγονός δτι έπληροφορήθην τά τής 
συζητήσεως δέν θά ζητήσω υπογρα
φές...

κ. Α. Γ ρ ΰ λ ο ς: Μέ συγχω- 
ρεΐται, διά τήν άποκατάστασιν τής 
αλήθειας. Σάς έκάλεσα έγώ τηλέ
φωνο, άπό τό τηλέφωνο τοΰ κ. Δρα
μουντάνη ναί ή οχι; Κατά παράκλη- 
σιν τοΰ κ. Δραμουντάνη σάς πήρα 
έγώ τηλέφωνο.

κ. Π. Θεοφανόπουλος.: 
Τί σημασίαν έχει αυτό;

κ. Α. Γ ρ ΰ λ ο ς: Μά δλο λέτε 
οτι εσείς παίρνετε. ’Εμερίμνησα νά 
έπικοινωνήσω μαζί σας κατά παρά- 
κλησιν τοΰ κ. Δραμουντάνη, τοΰ τέ
ως έκπροσώπου σας.

κ. Πρόεδρος: κ. Γρύ
λο, συνεχίστε παρακαλώ.

κ. Α. Γ ρ ΰ λ ο ς: κ. Συνά
δελφοι, θά έδεχόμουν άπό τήν καν 
Τσαγκάρην νά διαμαρτυρηθή, διότι 
έγένετο μιά κάποια ή εις ένα ώρι- 
σμένο ποσοστόν παρεξήγησις τής ο
μιλίας της. Δέν δικαιούται δμως ή 
κ. Τσαγκάρη εις τοιούτον ιταμόν 
καί άπαράδεκτον γενικά ύφος 
καί χαρακτηρισμούς νά υποτιμά καί 
τήν νοημοσύνην μας καί τό ήθος μας 
είτε ώς αντιπροσώπων, είτε ώς συν
αδέλφων. Αύτό είναι άπαράδεκτον 
καί γι’ αύτό λυπούμαι.

Κα Τ σαγκάρη: 'Ομιλε! 
έκ τής θέσεώς της μή άκουομένη.

κ. Α. Γ ρ ϋ λ ο ς: Κα Τσαγ
κάρη, δέν είναι δυνατόν νά δεχθώ 
τήν παρατήρησιν. Νά δεχθώ τήν πα
ρεξήγησήν τό δέχομαι. ’Αλλά σάς 
λέγω. Ό ίδιος δ,τι έκανα, τό έκα
να ώς Γρύλος καί δ, τι. έκαναν οί 
συνάδελφοι τό έκαναν ώς άτομα, 
διότι έχουν καί ιδίαν προσωπικότη
τα καί ίδιαν άντίλη,ψιν. Κα Τσαγ
κάρη, είλικρινώς λυπούμαι.

Κύριοι συνάδελφοι, σάς. ευχαριστώ.

κονομικήν εξομοίωσαν»,
’Άρα κύριοι, δσοι ένδιαφέρονται, 

καί όσοι Θέλησαν νά παραποιήσουν 
τά δσα έγράψαμεν εις τάς ανα
κοινώσεις, δέν είπαμε δτι άπεφαισί- 
σ@η ή ίση μεταχείρισις. Είπαμε, 6- 
τι ή ’Επιτροπή, άπεφάσισεν την εί- 
σήγησιν — διότι ή ’Επιτροπή, δέν 
ή το δργανον νά άποφασ ίση κ. Θεο
φανόπουλε.

Είναι γνωστόν δτι ή ’Επιτροπή 
δέν ήτο έκεΐνο τό δργανον τό όποι
ον Θά επέλυε τό Θέμα. Βγάλτε τήν 
άνακοίνωσιν καί διαβάστε την.

Θά είσηγεΐτο νά γίνη αύτό τό 
πράγμα. Καί δταν μία ’Επιτροπή 
άποτελουμένη, άπό μέλη τού Διοι
κητικού Συμβουλίου τής Τραπέζης 
είσηγήθη.

κ. Θεοφανόπουλος: 
Όμιλεί μακράν τού μικροφώνου ιμή 
άχ θυόμενος.

κ. Ν. Π ί σ κ ο π ο ς: Βγάλ 
(ε καί διαβάστε τήν άνακοίνωσιν 
κύριε Θεοφανόπουλε.

Ή Επιτροπή άπεφάσισε, δχι ή 
Διοίκησις τής Τραπέζης.

κ. Θεοφανόπουλος: 
Ή Διοίκησις τό άπεφάσισεν, δταν 
τδ άνήγγειλεν εις τήν πίτταν τού 
1973.

κ. Ν. Πίσκοπος: ’Άρα 
δέν ήταν πυροτέχνημα κύριε Θεοφα
νόπουλε. ’Άρα είχαμε τήν προέγκρι 
σιν τής Διοικήσεως. Άλλα εϊπαμεν 
καί τήν είσήγησιν διότι ό Πρόεδρος 
τής Επιτροπής....

κ. Θεοφανόπουλος:

"Όταν έξεδώσατε τήν άνακοίνωσιν 
αυτήν, και δταν περιεψέρεσθε ιμέ τά 
μέλη τού ψηφοδελτίου εις τά διά
φορα Καταστήματα, ποιαν τδ νόημα 
αυτών πού μεταδίδατε;

κ. Ν. Πίσκοπος: "Οτι 
είχαμε τήν τελικήν νίκην κύριε Θεο 
φανόπουλε.

Διότι είπα καί προηγουμένως, ό
τι ό κ. Διοικητής εΐχεν ΰποσχεθή καί 
εΐχεν υπογράψει συμβόλατο-ν, παρου 
αία εκπροσώπων τής Κυβερνήσεως, 
καί επομένως είχαμε καί την τυπι
κήν πλέον έπιικΰρωσιν τοΰ θέματος, 
καί δέν ΰπήρχεν λόγος άμφισβητή- 
σεως τής έπιτεύξεως τής έξομοιώσε 
ως.

κ. Θεοφανόπουλος:
"Ο μιλεΐ μακράν τού μικροφώνου μή 
άκουόμενος.

κ. Ν. Πίσκοπος: Τήν εί
χαμε άπό τήν Επιτροπή κύριε Θεο 
φανόπουλε.

Κύριε Λάππα, έπειδή ξέρω, δτι 
είστε Πρόεδρος τού Συνδέσμου, δτι 
θέλετε, ελάτε νά τά συζητήσουμε, 
διότι λάβαμε τά έγγραφα, δτι γί
νατε Σώμα, πλήν δμως δέν μάς έ- 
πεσκέφθη κανένας εκπρόσωπος τοΰ 
Συνδέσμου, διά νά ένημερωθητε έ- 
πί τοΰ θέματος.

Επειδή αύτό τό θέμα τό Ανέπτυ
ξα λεπτομερώς, έάν θέλετε όποια- 
δήποτε άλλην λεπτομέρειαν, ελάτε 
εις τά Γραφεία, όποιαδήποτε ήμε
ρα, ικαί θά τό διαβάσετε καί στην 
«Τραπεζιτικήν», διότι έτσι ταλαι
πωρούμε τούς συναδέλφους.

ΣΥΓΚΡΙΝΑΤΕ
Ό κ. Θεοφανόπουλος εΐπεν δτι 

πολλή δουλειά έπεβάλλετο. Δέν εί
παμε έμεΐς ποτέ, δτι δέν έπρεπε νά 
έργασθοΰμε πάρα πολύ. Άλλα έχω 
νά τον έρωτήσω, άφοΰ άναγνώσω 
ώρι σμένα πράγματα.

Φωναί — θόρυβοι — δ ι αλογ ικαί 
συζητήσε ι ς).

Κύριοι συνάδελφοι, κατηγορήθη 
τό Διοικητικόν Συμβούλιον, καί εί
ναι ύποχρεωμένον νά άπαντήσηι, νά 
άμυνθή, εις τάς -κατηγορίας.

Σάς έγινε πρότασις νά άπτορ-ρί- 
ψετε πολλά θέματα τήις Ημερήσιας 
Διατάξεως. Είστε υποχρεωμένοι νά 
καθήσετε, έφ’ δσον είστε μέληι καί 
ένδιαφέρεσθε διά τά συμφέροντα, 
καί δχι προκατειλημμένοι νά έρχε
στε νά απορρίπτετε, είτε άκούσετε 
είτε δέν άκούσετε.

Πρέπει νά άκούσετε τις Απαντή
σεις τού Διοικητικού Συμβουλίου, 
σέ δλην τήν έκτασιν μέ λεπτομέρει
ες, καί μετά νά αποφασίσετε νά 
καταψηφίσετε ή δχι τό Διοικητικόν 
Συμβούλιον,

Διαβάζω πρακτικόν συνεδριάσεως 
Διοίικ. Συμβουλίου ΰπ’ άριθ. 9 έν 
Όλομελείφ, 3 Σεπτεμβρίου 1965, 
όπου γίνεται διαπίστωσις άπό τό 
ίδιο τά τότε ΔΣ, τής δραστηριότη- 
τός του.

Είναι άπάντησις εις τις κατηγο
ρίες δτι έπεβάλλετο εργασία.

κ. Θεοφανόπουλος:
Όμιλεί μακράν τού μιικραφώνου, 

μή άκουόμενος.
ικ. Ν. Πίσκοπος: Ασφαλώς, 

κύριε Θεοφανόπουλε. Πολλή δουλειά 
έπεβάλλετο είπατε. Τό έχω σημει
ώσει έπι λεξει. Έάν έχετε Αμφιβο
λία γι’ αυτό, διαβάστε τά πρακτι
κά τής Γενικής Συνελεύσεως, τί εί
πατε, καί έν συνεχείςι θά Ανακαλέ
σω έάν δέν είπατε τέτοιο πρά
γμα. ’Ιδού, λοιπόν, κ. συνάδελφοι, 
πώς καί πόσον είργάζοντο τά Δ.Σ. 
εις τά όποια μετείχε καί ώς Γεν. 
Γραμματεύς ό κ. Θεοφανόπουλος.

«Δέν έχομεν έπιτύχει τίποτε, ‘έ
λεγαν τότε. Δέν είναι υπερβολή, έ
άν ε’ίπω, δτι ό έργοδότης γνωρίζει 
δτι εϊμεθα διάνοι πού φουσκώνου
με εύκολα, :καί ξεφουσκώνουμε πιο 
εύκολα. Εϊμεθα Συμβούλιον πλουσί
ων αποφάσεων καί μηδέν έπιλύσεων. 
Άπό Επαναστατικόν Συμβούλιον, 
καταντήσαμε συμβούλιον συζητήσε
ων, Αναβολών καί νουθεσιών, έμεΐς 
οί όποιοι καταδικάσαμε τούς ΤσοίΛ- 
δερούς, καί όλους τούς παλαιούς 
διά τήν τακτικήν των. Τώρα εΐμε- 
Βα ούραγοί, εις τά πάντα, Έάν θε- 
λήσουν οί άλλοι, έχομεν έπιλύσεις, 
άλλως εϊμεθα καταδικασμένοι νά 
κατεβαίνωμεν σκαλί - σκαλί την 
κλίμακα αποτυχιών».

Άλλα Ιδού καί άλλο, σοβαρότε
ρο ν παράδειγμα. Τό 1970, κύριοι 
συνάδελφοι, ύπεγράφη, μία Συλλο
γική Σύμβασις Εργασίας, διά τήν 
αύξησιν τών Αποδοχών. Τότε έχάνα- 
με μεγάλο έδαφος έναντι τών συν
αδέλφων τής Τραπέζης τής "Ελλά
δος. Είχαμε χαμένο έδαφος άπό τά 
επιδόματα καί όλα τά άλλα. Τό 
περιθώριον πλέον, αυτή ή ψαλίδα 
άνοιξε τότε πολύ περισσότερο.

Τότε δμως, δέν εύρέθη κανείς νά 
συγκέντρωση υπογραφές, καί νά 
έγκαλέση τό τότε Διοικητικόν Συμ
βούλιον, νά ένημερώση διά τήν Συλ
λογικήν Σύμβασιν. τήν οποίαν έπή- 
γαινε νά ύπογράψη. Νά ένημερώση 
τί θά υπέγραφε. Οΰδείς εύρέθη κύ
ριοι συνάδελφοι, τότε νά συγκέν
τρωση υπογραφές.

Καί ύπεγράφη: αύτό, τό όποιον 
δλοι πλέον γνωρίζετε καί τό όποι
ον ύπέστημεν έπΐ Αρκετά έτη,

κ. Θεοφανόπουλος: 
Κύριε Πρόεδρε, μέ συγχωρεΐτε, δέν 
μπορείτε νά παραποιήτε τά γεγο
νότα, εις τήν Γενικήν Συνέλευσιν, ά
πό τοΰ Βήματος αυτού.

’Ήμουν μέ τον κ. Πρόεδρον τής 
'Ομοσπονδίας, τόν κ. Παπαρροδό- 
πουλον καί κατήγγειλα. Ή Γεν. Συ- 
νέλευσις τότε έξέλεξε έμέ καί τόν 
κ. Χαρίτο διά νά πλαισιώσουμε τό 
τότε ΔΣ εις τό θέμα τής Συλλογι
κής Συμβάσεως, έλλά δέν έδεχθη τό 
ΔΣ τήν βοήθειαν.

κ. Ν. Πίσκοπος: Ένδιαφερ- 
θήκατε εσείς προσωπικώς. "Ομιλώ 
διά τήν πλειοψηφίσν τών συναδέλ
φων. Δέν ένδιεφέρθησαν δΓ αύτά 
τά όποια εΐχον καταγγελθή,

Συγκέντρωσις ύπο γραφών δέν έ
γινε τότε.

κ. ΜπουΧνταδάκης: ’Ε
σείς τί κάνατε κύριε Πίσκοπε;

κ. -Ν. Πίσκοπος: Έγώ δέν 
έμαθα νά συγκεντρώνω υπογραφές, 
κύριε Μπουλνταδάκη. ’Αλλά ανέβη
κα εις τό Βήμα, διότι έζηρα άπό 
κοντά, διότι έτυχε νά είμαι, καί νά 
έργάζωμαι υπερωρία, δίπλα άπό 
τά γραφεία, εις τά όποια συνεζή- 
τουν, τό ποιος θά πάρη, άπό ποιον 
θά κόψουμε, σέ ποιον θά δώσουμε;

Καί έπειδή ακόυσα κατά τήν Γε
νικήν Συνέλευσιν εκείνην, τόν κύρι
ον Παπαϊωάννου, ό όποιος έλεγενί 
«Έκάναμε τά πάντα διά νά βοηθή
σουμε τούς μικρούς συναδέλφους. 
Καί έκαναν τό ένα, καί έκαναν τό 
άλλο,» δέν μπόρεσα πλέον νά κρα
τήσω τήν όργήν μου, καί άνέβηκα 
εις τό Βήμα καί κατήγγειλα τό τό
τε Διοικητικόν Συμβούλιον, καί έ- 
μίλησα τότε, έάν ένθυμείσθε, μέ 
νούμερα, μέχρι δραχμής. Καί σάς 
κατήγγειλα καί τότε, δτι έκόπησαν 
κονδύλια άπό τούς μικρούς, διότι 
ήσαν κύριοι καί 100 περίπου ΰπο- 
λογισταί Α' τότε, καί 1.000 λο- 
γισταϊ καί ή δαπάνη ήτο μεγάλη, 
άφήρεσαν λοιπόν άπό τούς δύο βα
θμούς αυτούς καί έδωσαν είς τούς 
παραπάνω βαθμούς.

Καί άνέβηκα τότε είς τό Βήμα1, 
καί τό κατήγγειλα καί τότε έάν έν
θυμείσθε, είπα είς τό τέλος τής ο
μιλίας μου είς τόν κ. Τσουδερόνΐ 
Έάν εϋρω, κύριε Πρόεδρε συμπαρα
στάτης, θά σάς άντιπολιτευθώι, 
πρός χάριν τών συμφερόντων τών 
συναδέλφων.

Καί βρήκα συμπαρστάτας τότε, 
καί ήγήθηκα τού άγώνος. ’Αγωνι
στήκαμε καί οί συνάδελφοι μάς έ- 
τίμησαν διά τής ψήφου των. Πού 
ήσασταν έσεϊς τότε; Διατί δέν ή- 
γωνίσθητε, κ. Θεοφανόπουλε τότε; 
Δέν ήσαν ευνοϊκοί οί καιροί καί 
ιτροτιμήσατε τήν ήσυχίαν σας;

(Φωναί — θόρυβοι — βιολογι
κοί συζητήσεις)

Καί τό 1973, οί συνάδελφοι, έ- 
πικρστοΰντες τήν τακτικήν μας, μάς 
άνανέωσαν τήν έμπιστοσύνην, ικαί 
συνεχίσαμε τόν άγώνα μας καί φέ
ραμε είς πέρας σοβαρώτατον έρ- 
γον.

Αύτό διά τό όποιον κατηγορήθη- 
μεν, δτι έξαπατήσαμε τό Προσω
πικόν, δτι σάς λέγαμε πότε τό έ
να καί πότε τό άλλο, καί δτι έν ά
γνοια σας έκινήθημεν, είναι ήδη 
συλλογική σύμβασις εις χείρας σας 
έχει δημοσιευθή, καί δλοι οί συνά
δελφοι, δσοι ένδιαφέρθησαν τήν έ- 
μελέτησαν καί όσοι δέν κατάλαβαν 
τά νούμερα, άπηυθύνθησαν προς τό 
Προεδρεϊον τοΰ Διοικητικού Συμ
βουλίου, ή είς τά μέλη τού Διοικη^ 
τικοΰ Συμβουλίου, καί ήρώτησαν νά 
τούς εϊπουν τί άκριβώς συμβαίνει 
είς τήν κάθε περίπτωσιν.

Καί τό έπραξεν τό Διοικητικόν 
Συμβούλιον, αύτό, διά νά άκολου- 
θήσουμε καί έδώ άκόμη, τό παρά
δειγμα τών συναδέλφων τής Τρα
πέζης τής Ελλάδος. «Παίρνε καί 
μή μιλάς. Μή λες έξω άπό τούς 
τοίχους τούς δικούς μας τί παίρ
νεις».

Αύτό έψήρμοσεν καί τό Διοικη

τικόν Συμβούλιον καί έδιδε πληρο
φορίες μέ νούμερα είς δσους ένδιε- 
φέρθησαν νά μάθουν μέ νούμερα 
πλέον τί άφορά τόν καθένα. Δέν 
ήρνήθημεν είς ούδένα τά νούμερα.

Μιλήσαμε δλοι τήν πραγματικό
τητα, άναλύσαμε είς τούς συναδέλ
φους τήν περίπτωσίν τους. Έδώ- 
σαμε δλας τάς έξηγήσεις.

Ευτυχώς, υπάρχουν καί συνάδελ
φοι έδώ μέσα αυτήν τήν στιγμήν, 
οί όποιοι ανέβηκαν εις τά Γραφεία 
τοΰ Συλλόγου καί μοΰ έθεσαν τό έ- 
ρώτημαί Κύριε Πρόεδρε τί χάνω; 
διότι μοΰ είπαν δτι χάνω».

Καί άπήντησα. Έάν μετρήσετε 
τό τί παίρνετε σήμερα καί τό τί 
θά πάρετε μέ τό νέο Σύστημα θά 
δείτε δτι ώφελεΐσθε».

Καί κάνω άνάλυσιν τών όφελη- 
μάτων έκ τοΰ νέου Συστήματος...

"Εν μέλος: Όμ ιλεΐ μα
κράν τοΰ μικροφώνου μή άκουόμε
νος.

κ. Ν. Πίσκοπος: Μά 
κύριε συνάδελφε, σάς είπα, τακτική 
τού Διοικητικού Συμβουλίου είναι. 
Νά μην διανείμη έγγραφα είς τούς 
διαδρόμους, μέ νούμερα.

Πρέπει νά τό καταλάβετε. Πρέ
πει κάποτε νά τό καταλάβουμε: 
Διά νά έπι τυγχάνουμε λύσεις, πρέ
πει μέσα άπό αύτό τό κτίριο νά 
μην βγαίνη τίποτε, διότι εΐναι είς 
βάρος μας.

"Εν μέλος: Όμιλεί μα
κράν τού μικροφώνου μή άκουόμε- 
νον.

κ. Ν. Πίσκοπος: Θά 
μάς κρίνετε κύριε συνάδελφε, μετά 
τήν έφ αρμογήν τοΰ νέου συστήμα
τος.

Όχι κύριοι συνάδελφοι, τό Διοι 
κητικόν Συμβούλιον, δέν βγάζει νού 
μέρα δΓ άνακοινώσεων. Διαφυλάτ- 
τει τά συμφέροντα τών συναδέλφων.

Εφαρμόζουμε τό σύστημα τό ο
ποίον έφήρμοζεν και ή Τράπεζα τής 
Ελλάδος μέχρι πρότινος. Νά μήν 
μαθαίνει κανείς τί κάνουμε.

Αύτό είναι τό καλύτερο σύστη
μα. Διότι μόνο έτσι κύριε συνάδελ 
φε, θά πετύχουμε.

Καί έρωτώ, αν καί άπηντησεν ό 
κύριος Θεοφανόπουλος.

Ποιος συνάδελφος θά ήρνείτο 
τήν Συλλογικήν Σύμβασιν αυτήν 
καθ’ έαυτήν ώς έχει;

Καί θά σάς έξηγήσω διά ποιους 
λόγους έφθασε τό Διοικητικόν Συμ 
βούλιον, νά ύπογράψη τήν Σύμβα- 
σιν.

Πρέπει νά γνωρίζετε κύριοι, συ
νάδελφοι, δτι άφ’ δτου έξολέγημεν 
Διοικητικόν Συμβούλιον τού 1973, 
μετά παρέλευσιν ολίγων μηνών, άρ
χισαν νά έρχωνται τά γεγονότα: 
βροχή. Καί γίνομαι πιο σαφής:

Τόν ’Ιούνιον τοΰ 1973, ώς γνω
ρίζετε έπήλθεν Πολιτειακή μεταβο
λή. Ή μεταβολή εΐχεν οπωσδήποτε 
έπιπτώσεις είς τήν δλην πορείαν 
τοΰ θέματος.

Μετά παρέλευσιν ολίγου χρόνου, 
είχαμε Κυβερνητικήν μεταβολήν. 
'Οπωσδήποτε καί αύτό εΐχεν έπι- 
πτώσεις εις τήν έξέλιξιν τών θεμά 
των.

Μετά άπδ ολίγον εϊχομεν καί 
πάλιν Κυβερνητικήν μεταβολήν. Ό 
πωσδήπστε καί αύτό θά εΐχεν έπι- 
πτώσεις εις τήν προώθησιν τών θε
μάτων.

Μετά άπδ ολίγον εϊχομεν τήν με
ταβολήν τής 25ης Νοεμβρίου.

Καταλαβαίνετε λοιπόν, κύριοι συ 
νάδελφοι, δτι τό έργον τοΰ Διοικη
τικού Συμβουλίου, τότε δέν ήτο εΰ- 
κολον, Δέν μπορούσε νά πάρη ένα 
χαρτί νά το ύπογράψη, διότι δέν 
μπορούσε νά προωθηθή τδ θέμα, 
διότι τά γεγονότα ήρχοντο τό έ
να μετά τό άλλο, και παρουσιάζον- 
το εμπόδια είς τήν έξέλιξιν τού θέ
ματος. Δέν γνωρίζαμε τί θά ξηιμε- 
ρώση τήν έπομένην.

Καί έρχομαι είς τήν περιβόητον 
συνάντησιν, πού άνέφερεν ό κύριος 
Ρωσσέτης, είς τόν Όρωπόν.

’Εκλήθημεν επειγόντως άπό τόν 
κ. Γικιτάκον, ό όποιος παραθέριζε 
έκεϊ καί δέν εΐχεν τήν ευθιξίαν νά 
διακάψη τόν παραθερισμόν, νά έρ- 
θη είς τήν Αθήνα καί ειδοποίησε 
τηλεφωνικούς, δτι έχει μία σοβαρω- 
τάτη πληροφορί α, πού έπι βάλλει 
νά ένεργήσουμε κεραυνοβόλως.

•Καί έδέχθημεν κύριοι, νά πάμε 
είς τό Όρωπόν, άφοΰ έγινε ή πρό- 
τασις νά _τοΰ στείλουμε αύτοκίνητο 
νά τόν φέρη, νά μην δυσκολέψουμε 
τήν μετακίνησιν δσον τό δυνατόν 
περισσοτέρων διά τήν Σύσκεψιν. 
Καί έστάθη αδύνατον νά έπιστρέ- 
ψη είς τήν Αθήνα.

Ήναγκάσθημεν νά πάρουμε αύ- 
τσκίνητον ιδιωτικής χρήσεως, -καί 
νά μεταβούμε είς τόν Όρωπόν. Ό 
κ. Γκιτάκος τότε, εΐχεν έτοιμον ά- 
νακοΐνωσιν τήν οποίαν μάς έκάλε- 
σεν νά ύπο γράψω μ εν. Έζήτει νά κα 
ταγγείλωμεν άμέσως τόν κ. Διοικη
τήν τής Τραπέζης μας, καθ’ ήν στι
γμήν ούτος άπουσίαζεν είς τό έξω- 
τερικόν.

Δέν μπρροΰσα -κύριοι συνάδελφοι, 
σαν υπεύθυνος εκπρόσωπός σας νά 
υπογράψω -καταγγελίαν έναντίον 
τοΰ κ. Διοικητοΰ, δτι άθέτησεν τήν 
ύπόσχεσίν του, καθ’ ήν στιγμήν ΰ- 
πελείποντο τρεις μήνες Ακόμη διά 
νά λήξη ή προθεσμία τήν οποίαν 
εΐχεν θέσει ή Διοίκησις τής Τρα
πέζης, διά τήν υπογραφήν τής ί
σης μεταχειρίσεως.

Προσπαθήσαμε νά τόν πείσουμε

δτι είναι ακατάλληλος ή στιγμή, νά 
ύπσγράψωμεν αύτήν τήν άνακοίνω- 
σιν. Προσπαθούσαμε δυστυχώς έπι 
ματαίψ.

Κατορθώσαμε νά τοΰ κάνουμε ώ- 
ρισμένες μετατροπές είς τδ κείμε
νον, είς τδ οποίον ήτο ανένδοτος 
καί επέμενε νά δημοσιευθή ώς τό 
είχε εκείνος διατυπώσει.

Ζητήσαμε 48ωρη άναβολή τής 
κυκλοφορίας τής άνοοκο ι νώσεω ς. 
Μάς εΐπεν: -Κρέμεται ή τύχη μας, 
έχω πληροφορίες, δτι ό Διοικητής 
αντικαθίσταται. Καί πριν άντικα- 
τασταθή, πρέπει νά έχουμε άνατα- 
ράξει τά ΰδατα, ώστε ό νέος Διοι
κητής, ό όποιος θά ελθη, νά εϋρη 
μίοιν άναταρ-αχήν είς τήν ’Εθνικήν 
Τράπεζαν.

Εΐπα έν συνεχείς: είς τόν κ. 
Ρ ωσσέτην: Έγώ -κύρ ιο ι δέν κάνω 
τήν Ατιμίαν —έπι λεξει— καθ’ ήν 
στιγμήν ό Διοικητής τής Εθνικής 
Τραπέζης απουσιάζει δΓ ΰπηρε- 
σιακά θέματα είς τό έξωτερικόν, καί 
6 οποίος εύρίσκεται έντός τής τα-· 
χ θείσης προθεσμίας τήν οποίαν 
έχει θέσει διά τήν ύπογιραιφήν τής 
Συλλογικής Συμβάσεως, δέν κάνω 
τήν Ατιμίαν αύτήν, νά στραφώ ε
ναντίον του.

Τό Διοικητικόν Συμβούλιον τό 
ιδικό μ-ας, συζητάει, διαπραγμα
τεύεται τήν έπίλυσιν τοΰ θέματος 
έπι τής Τραπέζης, καί θά άναμένη 
τήν έπιστροφήν τού κ. Διοικητοΰ. 
•Και έάν μέν κατά τήν συζήτησιν με
τά τοΰ κ. Διοικητοΰ διαπιατώση ό
τι ό κ. Διοικητής, κάνει υπεκφυγές 
δια το θέμα, τότε θά βγάλω δπο-ιαν 
Ανακοίνωσιν έπιθυμεϊτε.

Τήν έπομένην, ήρθε εις τήν ’Α
θήνα ό κ. Γκιτάκος. Σάββατο πρωί. 
Μάς εΐχεν δώσει προθεσμίοτν: έάν 
μέχρι αύριο τό πρ-ωΐ στις 8.30, δέν 
δεχθήτε νά υπογράψετε, έγώ μέ τούς 
άλλους δύο Συλλόγους, οί όποιοι έ
χουν υπογράψει τήν άνακοίνωσιν, 
θά τήν κυκλοφορήσω-.

Τον ζητήσαμε νά περιμένη; μέχρι 
τήν 1 Οην π.μ. έλπίζοντας οτι θά 
μπορέσουμε νά τόν μεταπείσουμε, 
νά περιμένη- μέχρι τήν Δευτέραν, 
πού θά ήίρχετο ό κ. Διοικητής διά 
νά δούμε τί θά γίνη.

Μάς εΐπεν, δτι Σάββατο βράδυ 
καί Κυριακή; βράδυ πού μεσολαβεί, 
δέν ξέρω τί μάς ξημερώνει. Καί έ- 
προχώρησεν. Καί διά νά άποδείξω 
δτι δέν είχα καμμίαν άντίρρησιν είς 
τό περιεχόμενον τής άνακοι νώσεω ς 
είς περίπτωσιν πού ό κ. Διοικητής 
αθετούσε τήν ύπόσχεσίν του καί γιά 
να τόν πείσω, διότι δέν έπείθετο, 
υπέγραψα -κύριοι συνάδελφοι, τό 
κεύμενον τής άνακοινώσεως, τό ό- 
πόίον έκούνησεν σήμερον έπιδεικτι- 
κά -μέ τήν ύπογρ-αψήν μου καί τήν 
υπογραφήν του, ό -κ. Ρωσετης. Διά 
νά τόν πείσουμε δτι δέν έχουμε 
καμμίαν αντίθετον άποψιν, είς τήν 
περίπτωσιν πού ό κ. Διοικητής άρ- 
νεϊται νά πραγματοποίηση τήν ύ
πόσχεσίν του.

•Καί έδήλωσα καί είς τούς συνα
δέλφους τοΰ -Κέντρου, δταν κάποιος 
συνάδελφος μέ ήρώτησε τί θά κάνω 
έάν ό -κ. Διοικητής δέν -κάνη τήν έξ- 
ομοίωσιν, δτι έγώ εΐμαι έκεΐνο ς, ό 
οποίος θά τοΰ κάνω πόλεμον, πού 
δέν θά άντέξη.

(Χειροκροτήματα)
Όπως δέν έφοβήθήικα, άγαπητοΐ 

συνάδελφοι, δημοσία -καί είς τό μέ
σον τοΰ Κεντρικού Καταστήματος 
νά -καταγγείλω δημοσίως τόν τότε 
Διευθυντήν τοΰ Καταστήματος, Στα
δίου 38, δτι άνεμιγνύετσ είς τά 
Εκλογικά τοΰ Συλλόγου διότι εί
χαμε καταγγελίαν δτι κοίλοΰσε τούς 
προϊσταμένους νά πιέσουν τούς ΰπ* 
αύτούς υπαλλήλους νά ψηιφίσόυν 
άντίθετον πα-ράταξιν έτσι δέν θά 
έδίσταζα κύριοι συνάδελφοι, νά κα- 
ταγγείλλω μέ τά χειρότερα λόγια, 
τόν Διοικητή τής ’Εθνικής Τραπέ
ζης ό όποιος προβαίνει είς δηλώ
σεις δημοσίως καί ένώπιον κυβερ
νητικών παραγόντων, ένώπιον συγ- 
κεντρώσεως Διευθυντών, ένώπιον άλ
λων εκπροσώπων, καί κατά καιρούς 
διαβεβαιώνη τό Διοικητικόν Συμ
βούλιον, -καί όποιονδήποτε παρά
γοντα είς τό θέμα αύτό, καί τόν 
Πρόεδρον τής 'Ομοσπονδίας, ό ό
ποιος κατά -καιρούς συνεζήτη τό 
θέμα καί υπόσχεται τήν ϊση,ν με- 
ταχείρισιν καί έν συνεχείςι άθετεΐ 
τόν λόγον του. Όφείλαμεν νά δε
χθώ μ εν τάς διαβεβαιώσεις τοΰ ύ- 
πευθύνου άνδρός ό όποιος διοικεί 
τήν Εθνικήν Τράπεζαν καί νά άνα- 
μείνωμεν τήν προθεσμίαν πού εΐ
χεν θέσει καί δέν διεψεύσθημεν.

(Χειροκροτήματα)
κ. Θεοφανόπουλος: 

Τήν Παρασκευήν τήν μεσημβρίαν, 
είς τά Κεντρικόν Κατάστημα, συνε- 
ζητείτο παρουσία τοΰ ήμίσεος σχε 
δον τών συναδέλφων, δτι έπράκει- 
το νά παραιτηθή ό -κ. Διοικητής.

-κ. Ν, Πίσκοπος: Τό εί
πατε καί έσεϊς κ. Θεοφανόπουλε, ύ- 
πευθύνως είς τήν Κρήτην.

-κ. Θεοφανόπουλος: 
Όμιλεί μακράν τοΰ μικροφώνου 
μή άκουόμενος.

κ. Ν. Π ί σ κ ο π ο ς: Οί ψί
θυροι άπατώνται κύριε Θεοφανό- 
πουλε.

κ. Θεοφανόπουλος: 
Κύριε Πρόεδρε, άνεφέρθητε είς αΰ- 
τήν τήν συνάντησιν. Παρασκευήν 
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 8ην ΣΕΛ.)
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μεσημβρίαν συνεζητείτο ΰπο τού ή- 
μίσεος των συναδέλφων, δτι ό ικ. 
Διοικητής εΐχεν υποβάλλει iroqpc.ί- 
τη-σιν. ΜοΟ έτηλεφώνησεν καί σχε- 
τικώς ό κ. Γιαννακσττουλος.

κ. Ν. Π ί σ κ ο ττ ο ς: Μέ έ- 
νημερώσατε τότε κ. Θεοφανόπουλε, 
σαν πρόεδρος να π-ροβώ εις τας 
δέουσας ένεργείας, διά νά μπορέ
σω νά αντιμετωπίσω την κστάστα- 
σιν;

«.Θεοφανόπουλος: 
Την έπομένην λαμβάνω τηλεφώνημα 
άπό το Υποκατάστημα 'Ηρακλείου. 
Υπάρχει, μου λένε, έδώ μία διάδο- 
σις δτι πορητήθη ό κ. Διοικητής. 
Άπηυθύνθην εις τον Προσωπάρχην 
τοΰ Κεντρίχοΰ κ. Καρλήν ό όποιος 
μοΰ είπεν δτι πράγματι ήκουσεν 
καί αυτός την πληροφορίαν. 'Ο συ
νάδελφος Γρύλος, σύμβουλος τοΰ 
Διοικητικού Συμβουλίου μέ κατήγ- 
γειλεν εις τον κ. Περιφερειακόν Δι 
ευθυντήν.

Είναι αληθές δτι ΰπήρξεν καταγ 
γελία μου εις τον κ. Διοικητήν, ά
πό πλευράς μέλους τού Διοικητι
κού Συμβουλίου, καί δτι έζητήθη 
ή παραπομπή μου είς τό Πειθαρχι
κόν Συμβούλιον. Να! ή δχι;

κ. Ν. Π ί σ κ ο π ο ς: "Οχι, 
κ. Θεοφανόπουλος: 

Ευχαριστώ πολύ.
κ. Ν. Π ί σ κ ο π ο ς: Κύριοι 

συνάδελφοι,
Είναι αλήθεια, δτι άφ’ δτου άνέ- 

λαβεν την Διοίκησιν 6 κ. Άχής, 
1.000 φορές τον παραίτησαν καί 
1.000 φορές πσρέμεινεν Διοικητής
μ«ς.

Οί διαδόσεις ώργίαζαν. Δέν γνω- 
ρίζομεν την πηγήν. Πρέπει νά την 
γνωρίζουν οί συνάδελφοι, οί όποιοι 
τις διαδίδουν έντέχνως. Τοιαύται 
διαδόσεις είναι έγκλημα κατά των 
συμφερόντων μας. ’Αντί νά εύχώ- 
μεθα νά πα,ραμένη ό ·κ, Διοικητής 
ό όποιος έχει δώσει μίαν ΰπόσχε- 
σιν γιά έπίλυσιν ώρισμένων θεμά
των διαδίδουμε μίαν πληροφορίαν 
ή οποία έπανειλημμένως άπεδείχθη 
ψευδής.

Καί όταν μοΰ κατηγγέλθη αΰτό, 
έθεσα τό θέμα είς τον κ. Γρύλον, 
καί έζήτησα ΰπευθύνως νά μοΰ κια- 
ταγγείλη τήν προέλευσιν τής πληΓ 
ροφορίας. Τούτο καί έπραιξε. "Οταν 
πλέον ΰπευθύνως μοΰ κατηγγέλθη 
ώς πληροφο ρ ι οδότη ς ό κ, Θεοφανό- 
πουλος έζήτησα νά έπαληθεύσω τήν 
πληροφορίαν άπό τον ’ίδιο τον κ. 
Διοικητή.

Είς τάν κ. Διοικητή δστις μέ έ- 
δέχθη άμέσως έθεσα τό ερώτημα.

«Κύριε Διοικητά, διαδίδεται ευ
ρύτατα, καί τό Προσωπικόν ευρίσκε 
ται είς άναβρασμόν, δτι φεύγετε, 
Έγέλασε καί διέψευσε κατηγορημα
τικά τάς άνευθύνους διαδόσεις.

κ. Θεοφανόπουλος: 
Ομιλεΐ μακράν τοΰ μικροφώνου 
μή άκουόμενος.

κ. Ν. Π ί σ κ ο π ο ς: Μά γι- 
αυτό έζήτησα καί έγώ έπωνύμως 
τήν καταγγελίαν, διά νά δω τί γί
νεται.

κ. Θεοφανόπουλος: 
Τό μόνον πού δέν δέχομαι, είναι 
τοιούτου είδους υπαινιγμούς.

κ. Ν. Π ί σ κ ο π ο ς: "Οταν 
έπληροφορήθην πλέον έπισήμως Ο
τι διαδίδεται δτι ό κ. Διοικητής 
φεύγει, έφ’ δσον ή καταγγελία ήτο 
επίσημος, καί έγένετο χρήσις όνο- 
μάτων, έπρεπε καί έγώ νά ενεργή
σω ΰπευθύνως.

Άνεφέρθη δτι περιεκόπησαν τά 
άσφάλιστρα.

Πρέπει νά γνωρίζουν δλοι οί συ 
νάδελφοί, δτι μέ τό Ν.Δ. 400)71 
τά άσφάλιστρα έχουν καταργηθή. 
'Η Διοίκησις τής Τραπέζης μας 
συνέχισεν νά τά καταβάλη υπό άλ 
λην μορφήν. Πλήν όμως παράνομον.

"Επρεπε κάποτε τό θέμα αύτό 
νά τακτοποιηθή. Πώς νά τακτσποι- 
ηθή κύριοι συνάδελφοι, άφοΰ ή Κυ- 
βέρνησις είχε κάνει περικοπήν;

Πρέπει νά γνωρίζετε δτι τά ά
σφάλιστρα είς τήν ’Εμπορική Τρά
πεζαν έχουν κοπή.

Είς τήν νέαν λοιπόν Συλλογικήν 
Σύμβασιν, όχι μόνον καλύπτονται 
τά ασφάλιστρα, άλλά υπερκαλύ
πτονται, δσοι θά έδιάβασαν τήν 
Συλλογικήν Σύμβασιν, θά διάβασαν 
μίαν παράγραφον πού λέει: «Είς 
πε.οίπτωσιν καθ’ ήν συνάδελφοι, ύ- 
πσλογιζομένων των ασφαλίστρων 
λαμβάνουν άποδοχάς ύψηλοτέρας 
κατά τό παλαιόν σύστημα, θά λαμ
βάνουν άνάλογον μηνιαΐον έπίδομα, 
τοιοΰτον, ώστε νά καλύπτη τήν ΰ- 
φισταμένην διαφοράν. "Αρα δέν ύ- 
φίσταται θέμα άπωλείας ασφαλί
στρων.

Καί λέω, σήμερον κατεχυρώθησαν 
τά άσφάλιστρα τά άποϊα -κατεβάλ- 
λοντο μέν, άλλά δέν ήσαν κατοχυ
ρωμένα. "Οταν είς τον Λογιστήν Α' 
δίδεται έπίδομα βαθμού 1,000 δρα 
χμών μηνιαίως, σΰν 40% προσαύ- 
ξησις, αύτό σημαίνει είς άριθμόν 
3.800 περίπου δραχμές τον μήνα. 
’Επί 14,5 μήνες σημαίνει 55.000 
περίπου δραχμές τον χρόνο,

’Εάν λογιστής Α' λαμβάνει άνώ- 
τερον δυνατόν έπίδομα θέσεως σή
μερον, τό όποιον λέγεται άσφάλι- 
στρον 2 500 δραχμές, πράγμα πού 
δέν τό νομίζω, νά ύπάρχη λογι
στής πού νά παίρνη 2.500 άσφάλι 
στρον, αύτό είναι 30.000 δραχμές 
τό/ χρόνον. "Αν άφαιρέσονμε τις 
30.000 άπό τις 55.000 πού όψε-

λεϊται, υπάρχει ένα κέρδος 25.000 
δραχμών.

Άλλά έκατηγορήθη,μεν ακόμη καί 
έλέχθη κατά κόρον, δτι μέ τήν Συλ
λογικήν Σύμβασιν δέν οφελοΰν- 
ται κατά τό αύτό ποσοστόν δλοι 
οί συνάδελφοι. ’Οφείλομεν νά συνει 
δητοποιήσωμεν δτι δέν πρόκειται 
περί αϋξήσεως μισθών όπότε ή αν- 
ξησις έπρεπε νά είναι ή αυτή. Έ- 
ξομοίωσιν μέ τούς συναδέλφους τής 
Τραπέζης τής Ελλάδος έπραγματο 
τοιήσαμεν. Τούτο σημαίνει δτι τά 
ίφέλη είναι ανάλογα προς τάς δια- 
οράς αί όποια ι ύπήρχον κατά πε- 

ρίπτωσιν.
Άλλα έλέχθη, δυστυχώς καί υπο

στηρίζεται άκόμη ύπό τών άντιπο- 
λιτευσμένων τό Διοικ. Συμβούλιον, 
διά νά δημιουργηθοΰν δυσμενείς εν
τυπώσεις, δτι μέ τήν Συλλογικήν 
Σύμβασιν ζημιώνονται οί δόκιμοι, 
οί Λογσταί Β', οί Αογισταί Α' 
κ.ο.ιχ. Είς ποιους λοιπόν άντιστοι- 
χεϊ ή έτησία διαφορά πού προκύ
πτει καί άνέρχεται είς τό ύψος τών 
210.000.000 δρχ. συν 40.000.000 
διά τό Ταμεϊον Συντάξεων.

Καί έρωτώ άκόμη άφού ζημιώνον 
ται οί δόκιμοι, οί Αογισταί Β', οί 
Αογισταί Α', οί Τμηματάρχαι διό
τι δλοι αυτοί έλαβον προκαταβο
λήν έχ τής διαφοράς τής ίσης με- 
ταχειρίσεως;

Είναι άπαρόδεκτον δμως νά άρ- 
νούμεθα τά πάντα καί νά ΰποτιμώ- 
μεν τά έπιτεύγματα διά νά μήν ά- 
ναγνωρισθή τό έργον τού Διοικ. 
Συμβουλίου καί ή παροχή τής Δι
ό νχήσεω ς.

"Οπως θά διαπιστώσατε είς τήν 
Συλλογικήν Σύμβασιν, σημειώνεται 
ό χρόνος τής έξελίξεως τής προ- 
σαϋξήσεως είς όλους τούς βαθμούς. 
Ή πρώτη προσαύξησις είναι μετά 
παρέλευσιν διετίας.

Οί υπόλοιπες μετά παρέλευσην 
τριετίας.

Μέ τό νέο Σύστημα, προεξοφλεί- 
ται ή προσαύξησις καί τό υπόλοι
πον έναπομένον μοιράζεται είς ό- 
λιγωτέρας προσαυξήσεις, άλλου σέ 
τρεις άλλου σέ τέσσερεις, καί άλ- 
λοΰ σέ δύο. Καί άλλοΰ τά παίρνου
με άμα τή κτήσει τοΰ βαθίμοΰ, οί 
συμπράττοντες ύποδι ευθυνταί είς 
δύο προσαυξήσεις σέ μίαν διετίαν 
καί μίαν τριετίαν, αρα σέ 5 καί ό
χι σέ 14 χρόνια, σι Τμηματάρχαι 
σέ 3 προσαυξήσεις, άρα σέ 8 καί 
δχι σέ 14 χρόνια, κ.ΰ.κ.

κ. Θεοφανόπουλος: 
Ομιλεΐ μακράν τοΰ μικροφώνου 
μή άκουόμενος,

κ. Ν. Π ί σ κ ο π ο ς: Ναι 
κύριε Θεοφανόπουλε, επειδή δέν ή- 
θελήσαμεν νά υστερήσουν καί οί Δι 
ευθυνταί καί ύποδιευθυνταί τής Τιρα 
πέζης μας μεριμνήσαμε καί δι’ αυ
τούς. Είς τήν Τράπεζαν μας έξε- 
λίσσονται είς τά 33 χρόνια οί Διευ- 
θυντάί καί στα 30 οί ύπΟδιευθννταί 
είς τήν Τράπεζαν τής Ελλάδος έξε 
λίσσονται ένωρίτερον, καί έπσμέ- 
νως λαμβάνουν ένωρίτερον τάς προ 
σαυξήσεις. Διά τον λόγον αύτόν έ- 
ζητήσαμεν καί έγινεν άποδεκτόν, νά 
προεξοφλούν τό 75% άμα τή προα
γωγή των, διά νά έρχωνται είς τήν 
αυτήν μοίραν μέ τούς συναδέλφους 
τής Τραπέζης τής 'Ελλάδος, διά 
νά μήν ύπάρχη άνισος μεταχείρι- 
σις.

Έλέχθη δτι ή Κυβέρνησις έπενέ- 
βη καί ήρεν τό αίτημα τής ίσης με- 
ταχειρίσεως. Ποια Κυβέρνησις έπε- 
νέβη; Πορο.καλώ, δποιος τό εΤπε νά 
μάς άναφέρη συγκεκρ ι μ μένως.

κ. Θεοφανόπουλος: 
Ομιλεί μακράν τού μικροφώνου 

μή άκουόμενος.
κ. Ν. Π ί σ κ ο π ο ς: Σάς τό 

δηλώ έγώ ΰπευθύνως κύριε Θεοφανό 
πειλε, κσμμία Κυβέρνησις δέν ήρ- 
νήθη τήν ίσην μεταχείρισιν. Διότι 
όλες οί Κυβερνήσεις είχαν διαπι
στώσει τό δίκαιον τοΰ αιτήματος 
καί καμία δέν έσυζήτησεν τό θέμα 
αύτό.

'Ο κύριος Παπαϊωάννου πού πέ
ρυσι άποχαιρέτησεν τό Σώμα τών 
Συναδέλφων, είπεν δτι άπό τό 1949 
ΰφίσταται τό θέμα, και όμιλεΐτε 
διά χρόνον 4—-5 μηνών, κατά τον 
όποιον έμεσολάβησεν καί σωρεία 
γεγονότων δτι έβράδυνε ή ί κανοπο ί- 
ησις τοΰ αιτήματος;

'Ο κ. Θεοφανόπουλος είπεν δτι 
έγένετο πρότασις, άδική μου μέσω 
τού κ. Σπυριδάκη, διά νά καταργή
σουμε το Διοικητικόν Συμβούλιον, 
δτι έχω τάς παραιτήσεις τών Συμ
βούλων, καί νά κάνουμε προσωρινή 
Διοικούσα ’Επιτροπή.

'Υπευθύνως, σάς λέγω κύριοι συν 
ό,δελφοι, πώς δέν συνέβη αΰτό. Συ
νέβη τό άντίθετον.

Μοΰ μετεφέρθη πρότασις άπό 
τον κ. Σπυριδάκη, ό όποιος ούτε 
καν εΐχεν άποσταλή άπό έμέ νά δι- 
απραγματευθή, άλλά τόν έκάλεσεν 
ό κ. Θεοφανόπουλος.

κ. Θεοφανόπουλος: 
'Ομιλεΐ έχ τής θέσεώς του μή ά
κουόμενος.

κ. Ν. Π ί σ κ ο π ο ς: Σάς τό 
καταγγέλλω, καί πιάστε τόν κ. 
Σπυριδάκη πού τόν στείλατε. Ε
σείς τόν κ αλέσατε κύριε Θεοφανό
πουλε.

κ- Θεοφανόπουλος: 
"Οτι έχω νά πώ τό λέω δημοσίως 
καί ΰπευθύνως. "Εχετε ΰποχρέωσιν 
νά δεχθήτε την διαβεβαίωσίν μου.

κ. Ν. Π ί σ κ ο π ο ς: Κάνω 
δήλωσιν. Κάνω δήλωσιν κύριε Θεο

φανόπουλε. Τότε λοιπόν τοΰ άπήν- 
τησα:

Κύριε Σπυριδάκη, έστω δτι δέ- 
χομαι τήν πρότασιν αύτήν, Ό κ. 
Θεοφανόπουλος Τμηματάρχης Α' 
θά δεχθή νά τεθή υπό τήν Πιροέδρί- 
αν μου; Μοΰ άπήντησε δτι αύτό δέν 
τό γνωρίζει. Τοΰ είπα έν συνεχεία 
νά πή είς τόν κ. Θεοφανόπουλο δτι 
μέ σποιονδήποτε μπορώ νά συνερ- 
γασθώ. Καί μέ τόν συνάδελφον Γιαν 
ναιχάπουλον άκόμη, μπορώ νά συν- 
εργασθώ, μέ τόν συνάδελφον Θεο- 
φανόπουλον δέν πρόκειται νά συν- 
εργοσθώ καμμιά φορά θά προχωρή
σω έτσι δπως προχωρούμε, καί αν 
μάς καταψηφίσουν οί συνάδελφοι 
κατά τάς νέας αρχαιρεσίας, θά τούς 
εϋιχο'ριστήσω καί θά πάω είς τήν 
θέσιν μου νά πορσψέρω τάς υπηρε
σίας μου διά τήν πρόοδον τών έρ- 
γασιών τής Τραπέζης. "Ετσι έχει 
τό θέμα.

Έπ’ αΰτοΰ έρωτώ τόν κύριον 
Μπουλνταδάκην. Είπατε είς τόν κ. 
Παπουτσήν καί είς τόν κύριον Τσο- 
τάκον δτι ό Π ίσκοπος είναι ό κα
λύτερος εκεί και μπορεί νά σύνεργα 
σΖ~] μέ τόν κύριον Θεοφανόπουλον, 
καί κατά τήν γνώμην μου θά είναι ό 
καλύτερος συνδυασμός, διά νά μπο
ρέσουν νά συνεργασθοΰν καί νά 
προχωρήσουμε είς τήν έπίλυσιν τών 
θεμάτων.

Έρωτώ τόν συνάδελφον Τσοτάκον, 
τί μοΰ μετέφερε διά λογαριασμόν 
τοΰ -κ. Μπουλνταδάκη; Καί τί τοΰ 
άπήντησα;
(Φωναι — θόρυβοι — διαλογικαΐ 
συζητήσεις)

Κύριοι, τά θέμα έτσι έχει καί λή
γει.

Κύριοι συνάδελφοι,
’Έχετε ύπ’ δψιν σας καί δηλώ 

ΰπευθύνως είς τήν Γεν ι κήν Συνέλευ- 
σιν υπάρχουν ώρισμένοι οί όποιοι 
δέν θέλουν γιά Πρόεδρο τόν Νίκο 
τόν Π ίσκοπο. "Οχι δτι δέν θέλουν 
τά Διοικητικόν Συμβούλιον, τόν Πί- 
σκοπο δέν θέλουν.

Καί καταγγέλλω τόν συνάδελφον 
Κολιόν, ό όποιος ήρθε είς τό γρ«Γ 
φεϊον μου, καί δταν τοΰ είπα: Κύ
ριε Κολιέ δέν σάς ένδιαφέρει νά 
πάρετε 3.000 τόν μήνα διαφορά, 
μοΰ άπήντησε: "Οχι, έμεΐς θέλου
με νά φύγης έσύ. Καί σήκωσε τό 
ρολόι νά μέ χτυπήση στο κεφάλι.

κ. Κολιός: 'Η διαφωνία 
μο:ς ΰπήρξεν έπΐ τοΰ άχινήτου.

κ. Ν. Π ί σ κ ο π ο ς: Είς 
τήν έξέλιξιν τής συζητήσεως, τι εί
πατε κ. Κολιέ;

κ. Κολιός: Μετέφερα γνώ
μες. Καί κύριοι συνάδελφο ι οΰ μό
νον αύτό άλλά δέν έδέχθη καί τις 
950 υπογραφές τις όποιες τοΰ έ- 
πεδώσαμεν. Άκόμη ήρνήθη τάς ύπο 
γραφάς και τάς έστείλαμε διά Δι
καστικού Κλητήρος, δστις ΰπεχρεώ- 
θη, νά τάς θυροκολήση.

ικ. Ν. Π ί σκοπος: Κύριε 
Κολιέ, μοΰ είπατε είς τήν έξέλιξιν 
τής συζητήσεως, δτι έμεΐς θέλουμε 
νά φύγης έσύ, καί δέν μ’ ένδιαφέρει 
εμένα πόσα θά πάρω;

Καί έν συνεχεία, σηκώσατε τό 
ρολόι νά ,μέ χτυπήσετε;

κ. Κολιός: Παραλογίζε-
σθε.

κ. Ν. Π ί σ κ ο π ο ς: Ύπάρ 
χουν μάρτυρες διά τό έπεισόδιον 
πού έδημιουργήσατε είς το Γροο- 
φεΐον μου.

(Ταυτόχρονοι διαλογικαΐ συζη
τήσεις)

'Ένα έρώτημα κύριοι συνάδελφοι 
διά νά τελείωση ή συζήτησις. 'Ο κ. 
Κολιός νά μάς εϊπη: πήρε τό ρο
λόι είς τό χέρι του νά μοΰ τό φέρη 
στο κεφάλι;

Κύριοι συνάδελφοι, πάρα πολλοί 
ήσχολήθησαν καί μέ τήν ιδιωτικήν 
μου ζωήν. Συνάδελφος είς τό Υπο
κατάστημα Πλατείας Βικτωρίας 
είτυεν, δτι ά Πρόεδρος άγόρασεν με 
τοχές ποΰ τά βρήκε τά χρήματα;

Καί άπαντώ είς τήν Συνέλευσιν: 
"Εχετε ύπ’ δψιν σας κύριοι συνάδελ
φοι, δτι έπί 4 χρόνια εργαζόμουν 
5 καί 6 καί 7 ώρες υπερωρίες τήν 
ημέρα, και έπαιρνα μίαν αμοιβήν 
4.000 δραχμές μηνιαίως και άπό 
αύτά έπί 4 χρόνια άποταμίιευα. Έ 
δημιούργησα ένα κεφάλαιο, καί δταν 
έδόιθησαν οί μετοχές άγόρασα. Καί 
εΰρέθη συνάδελφος νά χρησιμοποιή- 
ση τό περιστατικόν τής άγοράς με 
τοχών γιά νά μέ κατηγορήση, διότι 
υπήρχαν τά υπονοούμενα, που βρή- 
ι ε τά χρήματα; Έγινε Πρόεδρος, 
έκλεψε κ.λ.π.

Παρακολουθούν καί τήν ιδιωτικήν 
μου ζωήν γιά νά βροΰν κάτι νά μέ 
κατηγορήσουν παρακολουθούν τά 
πάντα. Ξέρετε έσεΐς κύριε Μπσυλ- 
νταδάκη,

κ. Θεοφανόπουλος: 
Ομιλεΐ μακράν τοΰ μικροφώνου 

μή άκουόμενος.
κ. Ν. Π ί σκοπο ς: "Οχι 

ούριε Θεοφανόπουλε, ώρισμένοι (εί
παν δτι όμιλοΰμεν διά διαδρόμους, 
διά διαδόσεις καί δέν καταγγέλου- 
με γεγονότα. Καταγγέλω λοιπόν 
τώρα καί άναφέρω καί πρόσωπα. 
Κατήγγειλα καί πρόσωπα καί δια
δόσεις τών διαδρόμων. Διότι ουδέ
ποτε συνάδελφοι, ήσχολήθησαν μέ 
τό τί κάνει ό Πρόεδρος έκτος συλ
λόγου, καί πού βρίσκει τά χρήματά 
του.

Κύριοι συνάδελφοι, έκατηγρρήθηΓ 
μεν άκόμη δτι δώσαμε 500.000 
δραχμές εις τό ΤΥΠίΕΤ διά νά

φτιάση τήν πισίνα τήν όποιαν ή- 
θελεν.

Δέν έτηρήσαμεν τήν διαδικασίαν 
τής έγκρίσεως.

Λοιπόν. Ό κύριος Καρλής, ό ό
ποιος μοΰ έθεσεν τό θέμα, μοΰ εί
πε. «Πρόεδρε, σκεφθήκαμε νά κά
νουμε αύτό, πλήν δμως έπειδή δέν 
έχουμε χρήματα, καί πρέπει νά άρ- 
χίσουμε γρήγορα γιά νά μπορέσου
με νά τελειώσουμε τό έργον κ<χτά 
τήν νέαν θερινήν περίοδον, παρακα
λώ έπειδή γνωρίζω τά αισθήματα 
σας διά τούς συναδέλφους, άπό τά 
χρήματα πού έχει ό Σύλλογος δώ
στε 500.000 διά νά ξεκινήσουμε τό 
έργον, καί μετά γίνεται ή διαδικα
σία.

Τό βρήκα λογικόν τό αίτημα, 
διότι έάν περιμέναμε νά γίνη ή Συ- 
νέλευσις δεν θά προχωρούσε τό έρ
γον. Καί άνέλαβεν τά Διοικητικόν 
Συμβούλιον τήν ευθύνην νά έγκρίνη 
τήν δαπάνην αυτήν, ή όποια δέν έ
χει ήδη ικαταβληθή, δώσαμε δμως 
τήν έγκιρισιν διά νά προχωρήση τό 
έργον. Είς τόν Απολογισμόν, δλα 
τά θέματα έκτίθενται καί έγκρίνον- 
ται.

κ. Θεοφανόπουλος: 
'Ομιλεΐ μακράν τοΰ μικροφώνου μή 
άκουόμενος.

κ. Ν. Π ί σ κ ο π ο ς: Κύριε 
Θεοφανόπουλε, σάς είπα, μέ ποιο 
πνεύμα τό Διοικητικόν Συμβούλιον 
έλαβε τήν άπόψασι αυτή. Πιστέ
ψαμε δτι δέν θά εΰρίσκετο συνάδελ
φος νά μάς πή, δχι μήν δίνετε είς 
τό Ταμεϊον 'Υγείας. -Καί σάς δηλώ 
ΰπευθύνως δτι τό Διοικ. Συμβού
λιον πρστίθεται νά βοηθήση τό Τα- 
μεΐον 'Υγείας είς όποιοδήποτε θέμα 
τού ζητηθή ένίσχυσις, έφ’ δσον βέ
βαια έπι τρέπεται έκ τών νόμων, 
προς χάριν τών συναδέλφων μας 
διά τούς όποιους υπάρχει τό Τ.Υ. 
Π.Ε.Τ.

(Χειροκροτήματα)
Σ-κέψις μας καί πρόγραμμά μας 

είναι, έφ’ δσον οί συνάδελφοι συν
εισφέρουν είς τόν Σύλλογον καί έφ’ 
δσον ό Σύλλογος δέν έχει σκοπόν 
νά άποταμιεύη άλλά νά έχη τά ά- 
ποραίτητα διά νά διεξαγάγη τούς 
δυσχιόλους άγώνας, μέ τά υπόλοι
πα νά έπιδιώκη τήν βελτίωσιν τής 
θέσεώς μας, τής έπιμορφώσεώς 
μας, τής ψυχαγωγίας τής δικής 
μας καί τών παιδιών μας. Και τήν 
στιγμήν που έχει περιουσίαν με- 
γσλυτέραν άπό τάς άνάγκας του, 
ή ένίσχυσις τών παιδικών κατα
σκηνώσεων ήτο ΰποχρέωσίς μας. 
Έπρόκειτο διά τά τέκνα μας.

"Οσον άφορά είς τό Ταμεϊον 
Αλληλοβοήθειας, δέν συμμετέχουμε 
δυστυχώς είς τά Διοικητικά Συμ
βούλια τών Ταμείων 'Αλληλοβοή
θειας. Έκλήθημεν άπλώς νά ένημε- 
ρωθώμεν διά τήν κατάστασιν, ποΰ 
έπι-κρατεΐ. Δέν έχω νά άπαντήσω 
έπ’ αΰτοΰ σήμερον, έφ’ δσον τά θέ
ματα ποΰ έχουν προκύψει συζητών- 
ται καί έχομεν εκφέρει τάς άπό- 
ψεις μας είς τά άρμόδια Συμβού
λια τών Ταμείων. 'Ως πρός τά θέ
ματα, πού άνεφέρθη ό κ. Ρωσσέτης, 
έχω νά εΐπω μόνον ένα πράγμα.

Κύριοι Συνάδελφοι, ό κ. Μπουλν- 
ταδάχης, είπε δτι, έγινε πρότασις 
πρός τόν κ. Θεοφανόπουλον έάν δέ
χεται νά συνεργασθή μέ τον κ. 
Ρωσσέτη καί δύο - τρεις συμβού
λους δικούς του. Έγινε τότε είς τό 
Γραφεΐον τής ΕΦΕΤ σΰσκεψις 10 
άτόμων περίπου τοΰ ψηφοδελτίου 
Θεοφανοπούλου, άφοΰ πρέλαβε άπό 
τήν άσφοιλει-αν Τραπέζης, τό κλει
δί τοΰ γραφείου ό κ. Χαρίτος διά 
νά άποφασίσουν έάν δέχωνται ή 
δχι, τήν πρότασιν τοΰ κ. Ρωσσέ
τη.

Καί ή πρότασις αΰτήάπερρίψθη. 
Αυτά συνέβαινον τήν ή μέραν τής 
Γενιικήε Συνελεύσεως, τοΰ 1973, 
δτε άνέμενον έγώ τόν κ. Ρωσσέτη, 
σαν Γενικόν Γραμματέα, νά έλθη νά 
συζητήσωμε <χπό τό πρωί στις 
8.00' τά τής Γενικής Συενελύσέ
ως, μέ πήρε τηλέφωνο -καί μοΰ είπε 
δτι είναι άσθενής καί ώς άπεδείχθη 
έκ τών υστέρων, δέν ήτο άσθενής, 
κύριοι Συνάδελφοι. Διότι έάν ένθυ- 
μήσθε, τό βράδυ έχεννο, ήτο καλύ
τερα άπό δλους μας, άλλά άνέμε- 
νε τήν άπάντησιν, έάν τόν δεχθούν 
ή δχι είς τό ψηφοδέλτιον Θεοφανο
πούλου. ’Έλαβε τήν άπάντησιν άρ- 
νητικήν καί ήλθε είς τις 1.30' τό 
μεσημέρι διά νά άπόλογηθή, διά λο
γαριασμόν τοΰ Διοικητικού Συμ
βουλίου, τό βράδυ.

Άνεφέρθη καί άλλη μία συνάντη- 
σις εις τόν Άγιον Γιάννη τόν Κα
ρέ α. Ξεφεύγω δλες τις συναντήσεις, 
ξεφεύγω δλα τά διαδραματισθέντα, 
διότι δλοι οί συνάδελφοι, θά έχετε 
καταλάβει δτι, άπό παντού δέν θέ
λαμε τόν Π ί σκοπον. Τώρα γιατί; 
Υπεύθυνη- καταγγελία, δεν ΰπάρ- 
χει. Έόίν μέν δέν άρέσω είτε στον 
ένα, είτε στόν άλλον, άς κάμη ΰπο. 
μονήν, τό 75 έχομε έκλογές. Θά κα- 
τέβω πάλιν ώς υποψήφιος, καί δταν 
δέν άρέσω είς τούς συναδέλφους, 
θά μέ καταψηφίσουν.

Αύτά τά πράγματα, ποΰ γίνον
ται, έχετε ΰπ’ δψιν σας, δτι βλά
πτουν τούς ίδιους τούς συναδέλ
φους. Διότι δταν ό Πρόεδρος άπα- 
σχολήται τό τί λένε εις τούς δια
δρόμους δι’ αυτόν, τό τί συνομω- 
σίες γίνονται πίσω άπό τήν πλάτη 
του, είναι ΰποχρεωμένος προκει- 
μένου νά προφυλάξη καί τήν πλά

την του νά περισπά τήν προσοχήν 
του άπό τά θέματά μας. Καί εις 
τόν κ. Διοικητήν έδήλωσα είς μίαν 
συζήτησιν, δτι, έχω 30 χρόνια α
κόμη ζωής είς τήν Τράπεζαν καί δέν 
θά δεχθώ ποτέ, νά περιψέρωμαι είς 
τά υποκαταστήματα, ώς ύπάλληλος 
καί νά λένε — αυτός είναι έκεΐνος, 
ό όποιος μάς πούλησε, αυτός, είναι 
έκεΐνος, ό όποιος έκλεψε.

(Χειροκροτήματα)
...διότι θά ξανακάτσωμε μαζί, κύ
ριοι Συνάδελφοι, δίπλα - δίπλα νά 
έργασθοΰμε καί δέν θέλω ποτέ νά 
ύπαρξη συνάδελφος, νά μέ κατηγο- 
ρήση.

Καί άναφέρομαι είς τήν κατηγο
ρηματικήν δήλωσιν, πσύ έκαμα πα
ρουσία τοΰ κ. Ζαούση-, δταν εΰρι- 
σκόμενος είς Συμβούλιον Προαγω
γών, μέ έζήτησε ό κ. Διευθυντής έ- 
πειγόντως, κατά μήνα ’Οκτώβριον.

Ήρωτήθημεν έάν γνωρίζαμε ή 
δχι, τό δτι ήθελε ό κ. Διοικητής, νά 
φέρη το θέμα είς τήν Γενικήν Συ- 
νέλευσιν πρός έγκρισιν. Ναί, κύ
ριοι Συνάδελφοι, μοΰ έδωσε ο κ. 
Διοικητής έγγραφον τών άπόψεών 
του, χωρίς υπογραφή, μέ ημερομη
νία 28.8.73 μετά παρέλευσιν δύο - 
τριών ήμερών, τό έδωσα φωτοτυπία 
είς τόν κ. Γκιτάκο. Ά-ρα, κατά μή
να Αύγουστον τοΰ 1973, έγνώριζε 
καί ό κ. Γκιτάκος καί ό κ. Ρωσσέ
της, τάς άπόψεις της Διοικήσεως 
καί άποφασίσομε νά ιμήν προβώμεν 
είς οΰδεμίαν ένέργειαν έ κείνην τήν 
στιγμήν, διότι οί στιγμές δέν ήσαν 
κατάλληλες, άλλά να συντονίσωμεν 
ένα άγώνα, πρακειμένου νά άνατρέ- 
ψωμεν τάς άπόψεις αΰτάς τής Δι- 
σικήσεως.

Ό κ. Γκιτάκος, είπε δτι, διεπί- 
στωσε τάς άπόψεις αΰτάς τής Δι- 
οικησεως, δταν έπεσκίέφθηίμεν τόν 
’Οκτώβριον μήνα νά συγχαροΰμεν 
τόν κ. Άλεξιάδην, δτε είχε άναλά- 
βει υπουργός Άπασχολήσεως.

"Οχι, κύριοι. Τόν Αύγουστον μή
να τόν είχα ενημερώσει έγώ καί δ
ταν τού έδωσα έγώ τήν φωτοτυπία 
τό Διοικ. Συμβούλιον δέν έγνώ
ριζε τί είχα παραλάβει άπό τόν κ. 
Διοικητήν παρά τό έμαθαν μετά 
παρέλευσιν 3-4 ήμερών. Καί δταν 
πλέον έκλήθην έπισήμως νά εκθέσω 
τάς άπόψεις τοΰ Διοικητικού Συμ
βουλίου, παρουσία τοΰ κ. Ζαούση, 
τοΰ λέγω, Κύ-ριε Διοικητά, Karr’ άρ- 
χήν δέν νομίζω δτι, θά ύπάρξη συ
νάδελφος είς τήν Εθνικήν Τράπε
ζαν, ό όποιος θά έδέιχετο ποτέ, Ενα 
τέτοιο πράγμα. Αΰτό, είναι έ'γκλη,- 
μα, διότι, είναι μαθηματικώς πα
ραδεδεγμένο δτι, ή Σ υνέλευσ ι ς τών 
μετόχων, δέν θά άνεχθή μίαν έπιβά- 
ρυνσιν τών δικών των -κερδών είς 
βάρος των υπέρ τών υπαλλήλων. 
Είναι μαθηματικώς έξακρ ιδωμένο 
δτι θά άπορριφθή. Καί δέν θά υπήρ
χε, τοΰ λέγω, ποτέ συνάδελφος, ό 
όποιος θά δικαιωθή άπό τούς συνα
δέλφους, έάν δεχθή ένα τέτοιο πρά
γμα.

Καί έτάνισα έπί λέξει. Δέν 
δέχομαι, κύριε Διοικητά τήν υπα
γωγήν τοΰ θέματος είς τήν Γενικήν 
Συνέλευσιν. Αύτά, πρός άρσιν πό
σης πρεξηγήσεως διά τήν άποδο- 
χήν τοΰ θέματος πρός τήν Γενικήν 
Συνέλευσιν, έκ μέρους τοΰ Διοικη
τικού Συμβουλίου.

(Φωναι - θόρυβος, διαλογικαΐ 
συζητήσεις)

Κύριοι Συνάδελφοι,
Είπε ό συνάδελφος Θεοφανόπου

λος, δτι, ό κ. Διοικητής, έδήλωσε 
δτι, τό θέμα αΰτό δέν τό έπέλυσε ό 
κ. Πίσκοπος ή τό Διοικητικόν Συμ
βούλιον, άλλά τό έπέλυσε ό κ. Πα- 
ραρρσδάπουλος. Δέν άρνούμεθα δτι 
τό είπε.

"Οταν όξύνθησαν αί σχέσεις μας 
μέ τήν Διοίκησιν, διότι έπεμενεν νά 
πάη τό θέμα είς τήν Γενικήν Συνέ- 
λευσιν καί μετά τήν δήλωσιν, τήν ό
ποιαν είχα κάμε έγώ, δτι άρνοΰμαι, 
συνεδρίασεν τό Εκτελεστικόν τής 
'Ομοσπονδίας διά τό θέμα αύτό ά- 
κριβως. Είχαμε συνεδρίασιν είς τις 
9.00' ή ώρα τό πρωί. Μάς παρεκά- 
λεαεν ό κ. Παπαρρσδόπουλος νά 
πάμε ένωρίτερα εκεί, διά νά συ
ζητήσωμε ένα θέμα. "Οταν συνην- 
τήθημεν μάς άνεκοίνωσε δτι έκλή- 
θη ύπό τοΰ κ. Διοικητοΰ, διά νά συ
ζητήσουν τό θέμα τής ίσης μετα- 
χειρίσεως.

Συζητήσαμε, άνεπτύξαμε τάς ά- 
πόψεις, τοΰ είπαμε τί ακριβώς ζη

«ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ»

Μηνιαΐον δργανον τοΰ Συλλόγου 
τών "Υπαλλήλων τής Εθνικής 

Τραπέζης τής Ελλάδος.
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τάμε, τί συμφέρει είς τούς συνα
δέλφους καί μέ αυτήν τήν έξουσιο- 
δότψσιν ήλθεν είς τήν Τράπεζαν καί 
συ*ίζήτησεν δχι μέ τόν κ. Διοικη
τήν μόνον, άλλά μέ τούς Συμβού
λους τής Τραπέζης τούς όποιους 
θά ακούσετε.

"Οταν έπέστρεψεν καί μάς μετέ- 
φερεν τάς άπόψεις καί τήν συζήτη- 
σιν όλό-κληιρ-ον, διά νά εΐμεθαι κατο
χυρωμένοι καί νά έχωμεν ύπογρα- 
φήν, διότι πολλά δεινά εΐχαμεν 
τραβήξει σαν Δ.Σ, ΰπηγόρ-ειυσεν ό 
κ. Π σπαρ-ρο 5όπουλο ς τί άκρι βώς έ
λέχθη μεταξύ αΰτοΰ καί τών μελών 
τοΰ Δ.Σ. γιά νά είναι καί αΰτός έν 
τάξει άπέναντί μας. Τά δσα είπε 
κατεχωρήθήσαν -καί είς τά Πρακτι
κά τοΰ Εκτελεστικού τής 'Ομο
σπονδίας -καί έξεβόθη- άναικοίνωσις 
τήν όποιαν καί σάς διαβάζω.

Φ ω ν αί: Μήν τό διαβάζετε τό 
ξέρομε.

κ. Ν. Πίσκοπος: Έάν 
τό θυμηθήκατε τό άφήνω- καί σάς 
διαβάζω μόνον δύο τηλεγραφήματα, 
καί άν θέλουν οί κ,κ. Συνάδελφοι 
άς πουν δτι έβάλαμε τόν κ. Πα- 
παρροδσπουλον νά στείλη τό τηλε
γράφημα γιά νά μάς προβάλη εις 
τούς Συναδέλψους:
«Π ρ ό ς
Τον Σύλλογον Υπαλλήλων Ε.Τ.Ε. 
Θερμά συγχαρητήρια δΓ Ιστορικόν 
έπί τευγμα.

Π. Π ΑΠ A Ρ ΡΟΔΟΠ ΟΥΔΟΣ 
Πρόεδρος Ο.Τ.Ο.Ε.

Θερμώς συγχαίρομεν δΓ εΰόδω- 
σιν μακροχρονίων άγώνων σας πρός 
έπίτευξιν τής ίσης μεταχειρίσεως. 
Το ναύτη, μεγίστη χαρά σας είναι 
καί ίδική μας δΓ ο καί πανηγνοί- 
ζοιμεν έχθύμως απόντες μαζί σας.

Διά τόν Σύλλογον Υπαλλήλων 
Εμπορικής Τραπέζης

Αύτά πρός ένημέρωσίν σας.
κ. Π. Θεοφανόπουλος: 

Ομιλεΐ έκ τής θέσεώς του μή ά
κουόμενος.

κ. Ν. Πίσκοπος: Προ- 
σεπάθησα νά βρώ τό Πρακτικόν ά- 
νακηιρύξεως τών υποψηφίων τής Ε
ξελεγκτικής Επιτροπής ώς και 
τής συγκροτήσεώς της είς σώμα 
διά νά τά θέσω ύπ’ δψιν σας. Δυσ
τυχώς αυτήν τήν στιγμήν δέν ήτο 
δυνατόν νά εΰρεθή- διότι έχουν α
ποχώρηση οί υπάλληλοι τών γρα
φείων.

κ. Π. Θεοφανόπουλος: 
Ομιλεί έκ τής θέσεώς ταυ μή ά

κουόμενος.
κ. Ν. Πίσκοπος: Κατά 

τήν άνακήρυξιν τής Έξελ. Επιτρο
πής έξελέγησαν ώς τακτικά μέλη οί 
τρεις πλει αψήφησαντες καί ώς άνα- 
πληρω-ματι-κά οί δύο έπήμενοι. Οί 
τρεις συνήλθαν καί άπεφάσισαν καί 
ή'λεγξαν καί υπέγραψαν τήν έκθε- 
σιν έλεγκτών.

κ. Π. Θεοφανόπουλος: 
Ομιλεί έκ τής θέσεώς του μή ά

κουόμενος.
(Ακολουθούν ταυτόχρονοι διαλο-γι- 

καί συζητήσεις)
κ. Ν. Πίσκοπος: Λέ

γει δμως, ικ. Θεοφανόπουλε, ένα 
άλλο αρθρον τού Καταστατικού δτι 
ΰποχρεωτικώς τό Δ.Σ. συνέρχεται 
άπαξ τοΰ μηνάς καί δποτε κρι- 
θή απαραίτητον έκτάκτως. Δέν λέ
γει τό Καταστατικόν δτι άπαξ τοΰ 
μηνάς συνέρχεται ή Εξελεγκτι
κή Επιτροπή, δπως λέγει διά τό 
Δ.Σ. Έπειδή τίθεται τό θέμα πλέον 
εϊιμεθα υποχρεωμένοι, διότι έδώ έ
χει ασάφειαν καί τό αρθρον 17 
-καί τό αρθρον 15, νά τό άντιιμετω- 
πίσωμεν. Θά άντιμετωπισθή. Άλ
λά έπί τοΰ παρόντος δέν υπάρχει 
σαφής ή διατύπωσις είς τό Κατα
στατικόν.

Κύριοι Συνάδελφοι, τό Δ.Σ. δέν 
προχωρεί είς τήν άγοράν άκινήτου, 
καταγγέλλει δμως καί έπισημαίνει 
τους κινδύνους έκ τής μή άξιοποιή- 
σεως τής περιουσίας. Αί συνέπειαι 
τής άπωλείας θά βαρύνουν τους 
συναδέλφους εκείνους σί όποιοι διά 
διφόρους λόγους παρεμποδίζουν 
τήν άξι-οποίησιν τής περιουσίας 
τοΰ Συλλόγου.

Θεωρώ τέλος έπιβεβλημ-ένον νά 
τονίσω άπό τοΰ βήματος τής Γε
νικής μας Συνελεύσεως δτι τό Δι
οικητικόν Συμβούλιον τοΰ Συλλό
γου μας έμ,μένει άμετακίνητσν είς 
τήν θέσιν του περί ένοποιήσεως τών 
Συλλόγων Προσωπικού τής Τ-ραπέ- 
ζης μας. Αύτό ΰπήρξεν ιχαΐ προε
κλογική μας1 έπαγγελ-ία). Θέλουμε 
τήν ένω-σι τοΰ Προσωπικού. Πιστεύ
ουμε δτι 6Γ αύτής θά έπιτύχωιμεν 
πολύ περισσότερα,. Μέχρι ς δτου έ- 
πιτευχθή ό σκοπός μας αυτός θά 
άγωνιαθώμεν διά τά θέματά μας 
καί δέν θά προδώσουμε τά συμφέ
ροντα τών μελών πού έκπροσωποΰ- 
με.

Μετά τήν δευτερολογίαν τον 
Προέδρου τοΰ Διοικ. Συμβουλίου 
διεξήχθη μυστική ψηφοφορία -καί 
ένεκρίθησαν ό άπολογισμός χρή- 
σεως 1973, & προϋπολογισμός
ί 974 καί ή άπαλλαγή τοΰ Διοικ. 

Συμβουλίου καί τής Εξελεγκτι
κής Επιτροπής πόσης ευθύνης 
διά τήν χρήσιν 1973.



τη πρπκιικη της γεν, ςυνελευςεπς του συλλόγου μας
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Η ΟΜΙΛΙΑ TOY ΣΥΝ. Π. ΘΕ0ΦΑΝ0Π0ΥΛ0Υ
’Αγαπητοί συνάδελφοι,
Φαίνεται ότι όταν άλλοι έτρωγαν 

κουνέλια έ νόμιζαν ότι τό προσωπι
κόν τής Ε.Τ.Ε. έτρωγε κουτόχορ
το. Είναι γεγονός ότι επέστη ή στι
γμή τής άληθείας. Μόνον διά την 
αλήθειαν Θά ήθελα νά τονίσω ότι 
εις τις 5)4)1973 έξεδόθη άνακοίνω- 
σις τού Δ.Σ. ύπογραφομένη υπό των 
κ.κ. Πίσκοπου καί Ρωσσέτη ή όποια 
άνήγγειλε εις τό προσωπικόν ότι 
τούς άνεκοινώθη ή ίση μεταχείρισις. 
Ό κ. Ρωσσέτης μάς εΐπεν προη
γουμένως ότι τούς άνεκοινώθη εις 
τό τέλος ’Απριλίου. Ούτε εις τό 
τέλος ’Απριλίου άνεκοινώθη. Τό πό
ρισμά της ή ’Επιτροπή τό έξέδωσεν 
εις τό τέλος ’Ιουλίου. Αυτά ώς προς 
τήν άλήθειαν.

Ή σημερινή Γεν. Συνέλευσις έχει 
πλήθος. "Ας ευχηθούμε νά επίδειξη 
καί άνεπηρέαστον κρίσιν ώστε νά 
έπιτύχωμεν όσον τό δυνατόν καλύ
τερα τούς στόχους μας οί όποιοι 
δεν μπορεί νά είναι άλλοι άπό τήν 
προώθησιν των έπαγγελματικών μας 
έπιδιώξεων.

Συνάδελφοι, Πολλά είναι τά ερω
τηματικά τά όποΐα έχουν δημιουρ- 
γηθή. Πολλές είναι καί οί αποκτή
σεις πού πρέπει νά δοθούν. ’Από τής 
πλευράς μας θά πράξωμεν τό κα
θήκον μας έναντι των Συναδέλφων 
καί τής Τραπέζης όπως τό πράττο- 
μεν επί -μίαν 15ετίαν περίπου.

Θά άπσδώσωμεν εις τό προσωπι
κόν εκείνο τό όποιον τού έχουν α
ποστερήσει. Τήν ύπεύθυνον ένημέ- 
ρωσιν. Βάσει στοιχείων μή έπιδεχο- 
μένων οΰδεμίαν άμφισβήτησιν. Προη
γουμένως όμως θά ήθελα νά άνα- 
φερθώ εις ένα σοβαρότατου γεγο
νός. Εις τήν όξυτάτην διαμάχην 
των δύο αδελφών Συλλόγων, τής 
‘Εθνικής καί των ’Αθηνών. Δέν θά 
ύπεισέλθωμεν είς τήν διαφωνίαν τών 
δύο Προέδρων, οί όποιοι επιζητούν 
τώρα, έκαστος δΓ έ αυτόν, δικαίω- 
σιν. Ούτε θά κρίνωμεν ποιος έχει 
δίκαιον ή άδικον. Αυτός ό ρόλος 
τού κριτοΰ ανήκει εις σάς, άφοΰ 
πληροφορηθήτε τά άληθή περιστατι
κά. Εις ή μάς όμως, ανήκει τό χρέος 
νά μεταφέρωμεν άπό τής θέσεως 
αυτής πρός τήν συνδικαλιστικήν 
έκπροσώπησιν τήν επιτακτικήν άξίω- 
σιν ολοκλήρου τού προσωπικού. 
Παύσατε τήν διαμάχην αμέσως. 
Παυσατε τήν διαμάχην, ή όποια θέ
τει ευθέως έν κινδύνφ τά επαγγελ
ματικά μας συμφέροντα. Άπό τήν 
διαίρεσιν τών εργαζομένων κερδι
σμένη εξέρχεται μόνον ή έργοδοσία. 
Μήν προσφέρετε αυτό τό δώρον είς 
τον εργοδότην.

Καλώ δε τήν Γεν. Συνέλευσιν νά 
έκφράση αυτήν τήν άξίωσιν καί 
πρός τούς δύο Προέδρους μέ ένα 
χειροκρότημα.

Αυτή είναι ή άπάντησις καί είς 
τά διάφορα κηρύγματα περί συνδι
καλιστικού σωβινισμού.

(Χειροκροτήματα)
Συνάδελφοι αγαπητοί,
Ή άπολογιζομένη περίοδος κυ

ριαρχείται άπό έν θέμα. Τήν έξο- 
μοίωσιν ή ΐσην μεταχείρισιν. Θέμα 
τό όποιον άγνοεί καί τό Σώμα τών 
συναδέλφων αλλά όπως άποδεικνύε- 
ται καί τό ίδιον τό Δ.Σ. τό όποιον, 
όπως τουλάχιστον ύποτίθεται, τό 
έχειρίσθη. Λέγω δε υποτίθεται, διό
τι ώς θά άποδειχθή έν συνεχείς! άλ
λοι τό έχειρίσθησαν.

"Ας δώσωμεν όμως έν άρχή ένα 
σύντομον ιστορικόν τού θέματος. 
Τό θέμα δέν έγεννήθη προ 25ετίας. 
Έγεννήθη τό έτος 1928 μέ τήν ά- 
πόσπασιν τού εκδοτικού προνομίου 
άπό τήν Ε.Τ.Ε. καί τήν ίδρυσιν τής 
Τραπέζης τής Ελλάδος. Ταυτοχρό- 
νως έμελετάτο ή ίδρυσις δύο έτέρων 
Τραπεζών αί όποΐαι θά άνελάμβα- 
νον τήν Αγροτικήν καί τήν Κτηματι
κήν Πίστιν, όπερ καί έγένετο διά 
τής ίδρύσεως τής Α.Τ.Ε. καί τής 
Κτηματικής.

Ή ήγεσία τών υπαλλήλων τής 
Ε.Τ.Ε., ή τότε, έφοβήθη τήν προσ
βολήν τών κεκτημένων δικαιωμάτων 
τού προσωπικού καί έζήτησεν προσ
τασίαν. Ύπεγράφη δε ύπό τών Δι
οικητών Διομήδους καί Δροσοπού- 
λου, μέ τήν έγκρισιν τού Κράτους, 
ή άρχή ότι οί ύπάλληλοι τής Ε.Τ.Ε. 
δέν θά ύπολείπωνται μισθολογικά ή 
βαθμολογικά άπό τούς συναδέλφους 
των τής Τραπέζης τής Ελλάδος, 
ούτε θά ύποστοΰν οίανδήποτε ασφα
λιστικήν μείωσιν.

Συγκρατήσατε, Συνάδελφοι, είς 
τήν μνήμην σας αυτό τό κείμενον, 
τό όποιον συμπεριελήφθη καί είς 
τήν ιδρυτικήν πράξιν τής Τραπέζης 
τής Ελλάδος. Τό κείμενον αυτό δέν 
έχει μόνον ήθικήν άλλά καί νομικήν 
δέσμευσιν, σύμφωνα μέ γνωματεύ
σεις διακεκριμένων νομομαθών/

’Επί τού κειμένου δέ αυτού έ- 
στη-ρίχθησαν έν συνεχείςι πλήθος ά- 
γώνων μας. Καί ναι μέν μέχρι τόν 
πόλεμον τ-οΰ 1 940'—1941 οΰδέν θέ
μα έγεννήθη. Ή ’Εθνική συνέχισε τόν 
δρόμον της, τά κέρδη της πήγαιναν 
καλά, οί Διοικηταί έδιδαν 13,5 μι
σθούς ώς έπίδομα ’Ισολογισμού, 
10 μισθούς, 6 μισθούς. Τό θέμα έ- 
δημιουργήθη μετά τόν πόλεμον, ό
ταν ή ’Εθνική Οικονομία έξήλθεν 
κατεστραμμένη. Καταθέσεις δέν υ
πήρχαν, χορηγήσεις δέν έγένοντο. 
Τά κέρδη τών έμπορικών Τραπεζών 
ήσαν άνύπαρκτα. Άπό τήν άλλην 
μεριά όμως οί βιωτικές άνάγκες 
τών έργαζομένων ύπήρχαν. Άρχι

σαν οί διεκδικήσεις. Ή Τράπεζα 
τής Ελλάδος έχουσα έκδοτικόν προ
νομίαν δέν άντιμετώπιζε πρόβλημα 
κερδών, ικανοποιούσε τά αιτήματα 
τών έργαζομένων. "Ετσι άρχισεν ή 
διαφοροποίησις καί οί άγώνες τών 
υπαλλήλων τής ΕΤΕ. Βγήκε είς τήν 
επιφάνειαν τό κείμενον πού σάς άνέ- 
φερα προηγουμένως. Έδίδσντο πα- 
ροχαί είς τήν Τράπεζαν τής Ελλά
δος, τις διεκδικούσαμε καί τις παίρ
ναμε. Αύτά μέχρι τό έτος 1953. Τό
τε έγινε ή συγχώνευσις τών Τραπε
ζών ’Εθνικής καί Αθηνών, τότε έ- 
πήλθεν είς τήν Τράπεζάν μας τό 
χάος.

Ή έργοδοσία κατήργησεν οργα
νισμούς ύπηρεσίας, επιδόματα, 
προσαυξήσεις, άλλαξε τό μισθολό- 
γιον, προέβη είς εΰρυτάτας άπολύ- 
σεις υπαλλήλων, έκαρατόμησεν είς 
μίαν νύχτα τήν συνδικαλιστικήν έκ- 
προσώπησιν καί έξαπέλυσεν ένα κύ
μα έκφοβισμοΰ καί καταπιέσεως.

"Ενα πράγμα μόνον δέν κατώρ- 
θωσεν: Νά κάμψη τό έλεύθερον 
φρόνημα τών ύπαλλήλων τού Ιδρύ
ματος. Μία νέα συνδικαλιστική γε
νιά ξεπετάχτηκε, ή όποια άρχισε 
σιγά - σιγά μέ πίστιν, μέ πολλή 
δουλειά καί σκληρούς άγώνες νά 
χτίζη επάνω είς τά έρείπια. Μέ 6ά- 
σιν τήν άρχήν τού νά μήν ύπολει- 
πώμεθα τών συναδέλφων μας τής 
Τραπέζης τής 'Ελλάδος πού είναι 
έννοια πολύ εύρυτέρα τής αρχής τής 
ίσης μεταχειρίσεως. Νά μήν ύπολει- 
πώμεθα σημαίνει ότι θά έχω μεν γιά 
MINIMA αυτά πού παίρνει ή Τρά
πεζα τής Ελλάδος καί άπό εκεί 
καί επάνω, ό,τι ή φύσις τών εργα
σιών μιάς δυναμικής έμπορικής 
Τραπέζης ή όποια θέλει νά αντιμε
τώπιση τόν τραχύτατον ανταγωνι
σμόν, επιβάλλει νά καταβάλη πρός 
προστασίαν τών ιδίων της συμφερόν
των, θά τό καταβάλη. ’Ενώ ή ίση 
μεταχείρισις σημαίνει νά παίρνωμεν 
ότι παίρνουν οί έργαζόμενοι είς έ
να J Ιδρυμα μέ στατικές εργασίες 
καί κρατικήν νοοτροπίαν, όχι επιχει
ρηματικήν.

Φθάνομεν είς τά έτη 1965—1 966. 
Τό 1965 έπιτυγχάνεται ή ριζική 
τροποποίησις τού οργανισμού ύπη
ρεσίας. Τά 1966 δημοσιεύεται ό 
’Οργανισμός. Ή χρεωπίστωσις, βά
σει τής άρχής τού νά μήν ύπολειπώ- 
μεθα βγάζει: Ύπερτεροΰμεν στούς 
οργανικούς μισθούς τριών βαθμών. 
Είς τήν καταβολήν τών άσφαλί- 
στρων, είς τό κλάσμα τού μισθού. 
Δι' αυτά τά δύο, τεράστιας σημα
σίας θέματα, θά μιλήσωμε καί π ιό 
κάτω. Επίσης, υπερτερούμε καί σέ 
ώρισμένα άλλα θέματα μικροτέρας 
σημασίας. Ύστεροΰμεν δέ μόνον είς 
τά επιδόματα βαθμών. ΓΓ αύτό έάν 
άνατρέξητε είς τό ζωντανό άρχεΐον 
τού Συλλόγου, τήν ΤΡΑΠΕΖΙΤΙ
ΚΗ, θά διαβάσετε κατά τά έτη 
1966—1 969 ότι έκ τής άρχής τού 
νά μήν ύπολειπώμεθα έχει μείνει 
μόνον ή έπιδίωξις διά τά έπιδόμα- 
τα τών βαθμών.

Βλέπετε λοιπόν Συνάδελφοι, δια- 
τί θεωροΰμεν υβριν πρός όλους τούς 
προγενεστέρους καί προσπάθεια πα- 
ραποιήσεως τής ιστορίας τού Συλ
λόγου μας τόν κομπασμόν τού Δ. 
Σ. όταν ισχυρίζεται δημοσίφ ότι 
αύτό έτόλμησε νά προβάλη τό αί
τημα τό όποιον δέν έτόλμησαν έπί 
μίαν 25ετίαν νά προβάλουν προη
γούμενες εκπροσωπήσεις. Διότι καί 
αύτό διαβάσαμε είς άνακοινώ- 
σεις. Διαγράφουμε Άποστολόπου- 
λον, Τζώρτζην, Δρεπανόπουλον, Κω 
στήν, Μελισσαρόπουλον, Καραπά- 
νον, Μίχον, ’Οθωναΐον, Τσουδερόν.

"Ας μήν άσχοληθοΰμεν όμως α
κόμα μέ τις ψευδαισθήσεις τού Δ.Σ. 
αί όποΐαι το οδηγούν ευθέως είς 
τήν γελοιοποίησιν. Τό έτος 1970 υ
πογράφεται νέα Συλλογική Σύμβα
σής εργασίας. Κατ’ άρχήν χάνομεν 
τό πλεονέκτημα τής προεξοφλή- 
σεως τών προσαυξήσεων, τό όποιον 
κερδίζουν οί Συνάδελφοι τής Τραπέ
ζης τής ‘Ελλάδος.

Έτσι είς τά επιδόματα 'βαθμών 
προστίθεται τώρα σάν διεκδίκησις 
καί ή προεξόφλησις τών προσαυξή- 
σεων.

Συνάδελφοι,
Έθεώρησα σκόπιμον αυτήν τήν ι

στορικήν άνασκόπησιν ώστε καί νά 
ενημερωθούμε οί ίδιοι καί νά είμεθα 
είς θέσιν νά μεταδώσωμεν τά γεγο
νότα είς τούς νεωτέρους. "Ας έλθω- 
μεν όμως είς αύτό τούτο τό κείμε
νον τής συλλογικής συμβάσεως ερ
γασίας, τό όποιον ύπεγράφη είς 
τάς 22.12.1973. Οΰδείς μέχρι στι
γμής μάς έχει ομιλήσει δΓ αύτό. 
Ή άνάλυσις καί ή κριτική του εί
ναι όχι μόνον ενδιαφέρουσα άλλά 
καί εξαιρετικά χρήσιμος, διότι θά 
συμβάλη είς τό ξεκαθάρισμα τής 
εικόνας πού άπό σύγχισιν ή σκοπι
μότητα είναι άσαφής ή παραπλανη
τική.

Είς τήν έκτακτον Γεν. Συνέλευσιν 
τής 5.11.1973 είχα ήδη έπισημάνει 
τούςκινδύνους καί είχα άναφερθή 
είς συγκεκριμένα παραδείγματα. 
'Ένα μόνον είχα ζητήσει τότε άπό 
τό Δ.Σ. Νά τεθή όρος είς τήν Σύμ- 
βασιν πού έπρόκειτο νά ύπογραψή 
ότι θά διασφαλισθοΰν τά κεκτημένα 
μας δικαιώματα. Καί είχα τονίσει 
ότι έάν αύτό δέν έπραγματοποιεΐ- 
το, τότε ταυτόχρονα μέ τήν υπο
γραφήν τής Συμβάσεως θά εΐχεν .

γεννηθή σειρά σοβαρών διεκδική
σεων. Διότι πλέον τού ήμίσεος πε
ρίπου τού προσωπικού θά έθίγετο 
ευθέως. Τότε, ό μέν συνάδελφος Πί- 
σκοπος εΐχεν δηλώσει ότι ή κατο- 
χόρώσις τών κεκτημένων ήτο αυτο
νόητος, ό δέ Συνάδελφος ΓιοοΑ/ακό- 
πουλος εΐχεν έκφράσει τήν διαφω
νίαν του ώς πρός τά στοιχεία τά 
όποΐα είχα παραθέσει. Ή έξέλιξις 
τών πραγμάτων μέ έδικαίωσεν πλή
ρως. Καί τά κεκτημένα δικαιώματα 
δέν διεσφαλίσθησαν καί τά στοι
χεία ήσαν άληθή.

Ποια όμως είναι τά κεκτημένα δι
καιώματα καί τί επεκτάσεις επιφέ
ρει ή μή κατοχύρωσίς των; Δύο εί
ναι τά βασικά. Τά τέως άσφάλι- 
στρα καί · τό κλάσμα τού μισθού.

Τά τέως άσφάλιστρα, όπως γνω
ρίζετε, καταβάλλονται είτε ύπό μορ
φήν επιδομάτων, είτε ύπό τήν μορ
φήν ενός 15θημέρου έτησίως. Τά έ- 
πιδόματα πάλιν χωρίζονται είς γε
νικά, καί τά λαμβάνουν όλοι όσοι 
κατέχουν ύπευθύνους θέσεις π.χ. Δ) 
νταί ή Ύπ)νταί τής Κεντρικής Ύ
πηρεσίας ητών Ύπ)των, προϊστά
μενοι κλπ., καί είς ειδικά, τά ό
ποΐα λαμβάνουν όσοι παρέχουν έ- 
ξειδικευμένην εργασίαν π.χ. TEL
LERS, μελετηταί, άναλυταί κλπ.

Είχα δέ τονίσει αυτόν τόν κίνδυ
νον είς τήν έκτακτον Γεν. Συνέλευ- 
σιν. Κίνδυνον όχι μόνον διά τά συμ
φέροντα τών έργαζομένων άλλά καί 
αυτής τής ιδίας τής Τραπέζης. Τά 
επιδόματα έντάσσονται είς τήν πο
λιτικήν τών κινήτρων πού πρέπει νά 
έφαρμόζη ένας άνταγωνιστικός ορ
γανισμός. Άπό τήν άλλην πλευράν 
ή κατάργησις τού 15θημέρου μειώ
νει τις έτήσιες αποδοχές τών μικρο- 
βάθμων, δέν άφορά τήν Ϊσην μετα- 
κερδίζουν τίποτα ή σχεδόν τίποτα 
άπό τήν νέαν συλλογικήν Σύμβασιν 
έργασίας.

"Ε ν Μέλος: Παίρνουν ένα 
χιλιάρικο.

κ. Π. Θεοφανόπουλος: 
Τό χιλιάρικο, Συνάδελφε, έπρεπε νά 
γνωρίζετε ότι δέν προβλέπεται άπό 
τήν Συλλογικήν Σύμβασιν έργα
σίας. Είναι τό έπίδομα τών μικρο- 
βάθμων, έάν άφορά τήν ίσην μετα- 
χείρησιν, δεδομένου ότι έδόθη εις 
όλας τάς Τραπέζας -καί δέν έχει 
κατοχυρωθή άπό τήν Συλλογικήν 
Σύμβασιν ’Εργασίας. Λοιπόν όταν 
μέ διακόπτετε νά εϊσαστε περισσό
τερον ένήμέρος.

Είχα άναφέρει δέ σάν παραδεί
γματα τούς βαθμούς τών δοκίμων 
καί τών υπολογιστών 6' συν προσ- 
αύξησιν, καί τών οποίων οί διαφο
ρές είναι τής τάξεως τών 100 δρχ. 
περίπου μηνιαίως. Εκείνο όμως πού 
είναι άκόμη χειρότερον άπό τήν 
κατάργησιν τών άσφαλίστρων είναι 
ή κατάργησις τού κλάσματος τού 
μισθού. Τί είναι πάλιν αύτό τό 
κλάσμα τού μισθού θά έρωτήσουν 
όσοι δέν είναι ένημερωμένοι. Είναι 
ένα άπό τά μεγαλύτερα έπιτεύγμα- 
τα πού είχαμε κερδίσει τά τελευ
ταία χρόνια καί πού χάσαμε μέ τήν 
νέαν Συλλογικήν Σύμβασιν έργα
σίας. Τό κλάσμα δημιουργεΐται ά
πό τόν βαθμόν τού λογ ιστού Α' καί 
άνω, άπό τήν στιγμήν πού θά πά- 
ρη τήν πρώτην προσαύξησιν είς τόν 
βαθμόν του. Σέ παρακολουθεί δέ 
προσαυξανόμενου καί είς τούς επο
μένους βαθμούς καί όχι μόνον είς 
τούς επομένους βαθμούς άλλά καί 
είς τήν σύνταξιν. "Ας δούμε τί γί
νεται.

Πάλιν ένα παράδειγμα. Ό Λογι
στής Α' παίρνει προσαύξησιν 15% 
είς τήν τριετίοα/. Άν προαχθή κα
νονικά δηλαδή είς τήν τριετίαν, θά 
πάρη τις άποδοχές τού ύποτμημα- 
τάρχου σύν ένα κλάσμα τής τάξεως 
τού 10% περίπου. "Αν δέν προοιχθή 
στήν πρώτην τριετίαν άλλά είς τήν 
όευτέραν, θά μεταφέρη είς τόν βα
θμόν τού ύποτμηματάρχου κλάσμα 
25% κ.ο.κ. Έάν προαχθή εις τόν 
βαθμόν τού Τ μη ματάρχου Β' θά 
πάρη τις άποδοχές τού Τ μη ματάρ
χου Β' σύν κλάσμα 22% πού τόν 
παρακολουθεί άπό τόν βαθμόν τού 
Λογ ιστού Α' άκόμη κοκ.

Δηλαδή, τό κλάσμα τού μισθού 
είναι ή διαφορά μεταξύ τού μισθού 
τού νέου βαθμού καί τών άποδοχών 
πού θά έπαιρνε έάν δέν παρέμενε 
στάσιμος λόγφ έλλείψεως οργανι
κών θέσεων.

• Γιά ν’ άντιληφθήτε πιο έντονα 
τήν διαφοράν θά άναφέρω ένα άλλο 
παράδειγμα. Μετά τήν έφαρμογήν 
τού νέου, άπό 1)7)74, μισθολογι- 
κοΰ καθεστώτος. Παίρνω πάλιν τόν 
βαθμόν τού Λογ ιστού Α', άν καί 
τό ίδιο ισχύει γιά όλους τούς βα
θμούς άπό έκεΐ καί επάνω. Ό Λο
γιστής Α' μέ τρεις προσαυξήσεις, 
καί ύπάρχουν έκατοντάδες Συνά
δελφοι αυτής τής κατηγορίας είς 
τήν Τράπεζαν, προαγόμενος είς τόν 
έπόμενον βαθμόν θά ύποστή μισθό- 
λογικήν καθήλωσιν μέ τήν νέαν 
Συλλογικήν Σύμβασιν έργασίας έ
πί 8ετίαν περίπου, δηλαδή έπί 8 
χρόνια δέν θά πάρη οΰδεμίαν αΰξη- 
σιν μισθού. Έάν δέ, έχη συμπληρώ- 
ση καί τά συντάξιμα έτη καί αύτό 
άφορά κυρίως τό θήλυ προσωπικόν 
τό όποιον καί άποχωρεϊ ένωρίτερον 
άλλά μπλοκάρεται είς τόν βαθμόν 
τού Λογιστοΰ Α', καί θελήση νά 
συνταξιοδοτηθή, θά ύποστή μίαν 
όδυνηράν έκπληξιν. Τούτο δέ διότι

θά διαπιστώση ότι αί χορηγηθεΐσαι 
βάσει τής συλλογικής συμβάσεως 
έργασίας προσαυξήσεις, δηλαδή τό 
πρίμ, όπως τό λέμε, δέν υπολογί
ζεται είς τάς συντάξεις καί είς τήν 
έπικούρησιν, είμή μόνον έφ’ όσον 
λόγφ παραμονής είς τόν βαθμόν έ
χει καταστή πραγματικός χρόνος 
ύπηρεσίας, δηλαδή δώρον άδωρον.

"Εν Μέλος: Δέν τό κα
ι τάλαβα καλά αύτό.

κ. Π. Θεοφανόπουλος: 
Σάς είπα ότι τό πρίμ δέν υπολογί
ζεται είς τήν σύνταξιν καί είς τήν 
έπικούρησινπαρά μόνον έάν έχη δια- 
νυθή ό προιγματικός χρόνος έν ύπη- 
ρεσίςο

Θά έρωτήση όμως κάποιος άπό - 
σάς καί δικαιολογημένα. Δηλαδή 
ή Συλλογική Σύμβασις έργασίας 
δέν έπρεπε νά υπογραφή; Απαντώ 
μέ τήν εύθύτητα πού μέ διακρίνει. 
Ασφαλώς καί έπρεπε νά υπογραφή, 
όχι όμως όπως ύπεγράφη. Ήτο διά 
τό προσωπικόν μία Πύρρειος Νίκη. 
Διότι, κερδίσαμε τήν άρχήν τής ί
σης μεταχειρίσεως, κερδίσαμε τά 
έπιδόματα τών βαθμών καί τήν 
προεξόφλησιν τών προσαυξήσεων. 
Είναι άναμφισβήτητα ένα κέρδος. 
Χάσαμε όμως όσα σάς άνέφερα 
προηγουμένως πού είναι πολλά, 
πάρα πολλά καί όχι μόνον διά τό 
παρόν άλλά καί διά τό μέλλον.

Θά άντιληφθήτε δέ τά πόσα χά
σαμε έάν σκεφθήτε ότι ή προεξό- 
φλησις τών προσαυξήσεων έξανεμί- 
ζεται μέ τήν πάροδον τού χρόνου. 
Κάναμε λοιπόν ένα βήμα μπροστά 
καί δύο πίσω. ’Εδώ όμως γεννάται 
ένα άλλο έρώτημα. Έάν θέλωμεν 
νά ειμεθα δίκαιοι καί αντικειμενι
κοί πρέπει νά έρευνήσωμεν έάν τό 
λογοδοτούν Δ.Σ. είχε τήν δυνατό
τητα νά έπιτύχη κάτι καλύτερον άπ’ 
ότι έπετεύχθη. Διότι έάν δέν εΐ
χεν, τότε πρέπει όλοι μαζί νά άνα- 
σκουμπωθούμε νά βοηθήσωμεν αύτό 
τό Δ.Σ. πού λογοδοτεί σήμερα καί 
νά ξεκινήσωμεν διά μίαν νέαν φάσιν 
διεκδικήσεων.

Συνάδελφοι,
Σάς μεταφέρω ευθύς άμέσως τάς 

διαπιστώσεις μου. "Οχι τήν προσω
πικήν μου γνώμην, απλώς άλλά τις 
διαπιστώσεις. Σάς λέγω ύπευθύνως 
ότι όποιοδήποτε άλλο Δ.Σ. εύρί- 
σκετο είς τήν Διοίκησιν τού Συλ
λόγου, θά είχαμε άποφύγει τις τρα
γικές γιά τις έπαγγελματικές μας 
τύχες έπιπτώσεις. Είναι λυπηρά ή 
διαπίστωσις, είναι τραγική, άν θέ
λετε, άλλά δυστυχώς είναι άληθής.

, Αιτία τού κακού ύπήρξεν ή πε
ρίφημος άνακοίνωσις τού Δ.Σ. τής 
5)4)73 γιά τό προεκλογικό πρα
ξικόπημα. Τό Δ.Σ. σύτοπαγιδεύτη- 
κε μέ αΰτήν τήν άνακοίνωσιν. Ά
πό εκείνην τήν στιγμήν ήτο υπό
δουλον αύτής τής άνακοινώσεως. 
Προσεπάθησε δέ έπί έν ολόκληρον 
ετος^ νά συγκαλύπτη τις τεράστιες 
ηθικές ευθύνες του καλλιεργώντας 
ένα κλίμα καχυποψίας, έναντίον ό
σων ζητούσαν, δικαιολογημένα, έξη— 
γήσεις. Έν. τφ μεταξύ έκ τού θο
ρύβου πού είχε προκαλέσει τό ίδιο 
τό Δ.Σ. έπεμβαίνει ή τότε Κυβέρνη- 
σις καί αίρει τήν έγκρισιν διά τήν 
έπίλυσιν τού θέματος βάσει τών μέ
τρων περί λιτότητας καί τών γνω
στών πιστωτικών περιορισμών. Ό 
κ. Πίσκοπος αναζητεί σανίδα σω
τηρίας. Μοΰ προτείνει, μέσφ τρί- 
του προσώπου, σύμπραξιν...

κ. Α. Μ π α μ ί χ α ς: Μέσφ 
ποιου; Νά αναφέρετε τά όνομα.

κ. Π. Θεοφανόπουλος: 
Γιατί δέν άφήνετε τόν κ. Πίσκοπο 
νά μέ έρωτήση;

κ. Ν. Π ί σ κ ο π ο ς: 'Οπως 
θά άναφερθώ καί έγώ είς πρόσωπα 
καί πράγματα μιά καί εΐσθε είς τό 
βήμα μήν άφήνετε κενά, λέγετε καί 
τά ονόματα πού έχετε νά πήτε.

κ. Π. Θεοφανόπουλος:
Ό κ. Πίσκοπος μοΰ προτείνει μέ
σφ τού συνεργάτου τού Συλλόγου 
κ. Σπυριδάκη σύμπραξιν μέ τήν 
δήλωσιν ότι έχει ζητήσει καί έχει 
λάβει τις παραιτήσεις τών μελών 
τού Δ.Σ. του. Έάν αύτό είναι ά- 
ληθές ή όχι μπορείτε νά τό ομολο
γήσετε. Σάς έζήτησαν τις παραι
τήσεις καί τις δώσατε; Ναί ή όχι;

κ. Ν. Πίσκοπος: Μήπως 
τόν πήρατε σείς κ. Θεοψανόπουλε 
καί κάνατε πρότασιν νά πάμε είς 
τού Φλόκα νά φάμε οί τρεις μας; 
Καί μοΰ μετέφερε τήν πρότασίν 
σας νά συνεργαστώ.

κ. Π. Θεοφανόπουλος: 
Προσέξατε. . . "Εδώ. . .

κ. Ν. Π ί σ κ ο π ο ς: Καί 
τού είπα νά σάς άπαντήση ότι όσο 
ό Πίσκοπος άναμιγνύεται είς τά 
συνδικαλιστικά μέ τόν Θεοψανόπου- 
λον ποτέ δέν θά συνεργασθή. Μέ 
όποιονδήποτε μπορεί άλλά ποτέ μέ 
τόν Θεοφανόπουλον.

κ. Π. Θεοφανόπουλος:
Ό κ. Πίσκοπος μοΰ άπέστειλε τόν 
κ. Σπυριδάκην ζητών σύμπραξιν μέ 
τήν δήλωσιν ότι έχει ζητήσει καί 
έχει λάβει τις παραιτήσεις τών με
λών τού Διοικητικού του Συμβου
λίου. Μοΰ είποιν δέ ότι ή σύμπρα- 
ξις έννοεΐτο μέ τόν διορισμόν προ
σωρινής ,Δ.Σ. άπό τό Πρωτοδικεϊον 
Αθηνών.

Απάντησα ότι σύμπραξις μπο
ρεί νά γίνη μόνον ύπό έναν όρον. 
"Οτι θά συμμετέσχον οί αντιπρό
σωποι καί τών τριών ψηφοδελτίων 
πού είχαν λάβη μέρος είς τάς έ- 
κλογάς ήτοι: Ό κ. Πίσκοπος, ό κ.
Γιαννακόπουλος καί έγώ. Κατά τό 
ποσοστόν τών ψήφων πού έλαβεν έ

καστος είς τάς τελευταίας έκλογάς.
Ήτο ή μόνη τιμία πρότασις πού 

μπορούσε νά ύποβληθή έκείνην τήν 
στιγμήν όταν ό Πρόεδρος τού Συλ
λόγου έκαλοΰσε τά μέλη είς συνέ- 
νωσιν. Καί έπειδή, κ. Πρόεδρε τού 
Συλλόγου, προηγουμένως άμφισβη- 
τήσοαε τό γεγονός σάς δηλώ ότι 
δέν έχω συνηθίσει νά μεταφέρω 
ψευδή γεγονότα ούτε θά είχα ύπ’ 
όψιν μου νά πλάσω τό γεγονός αύ
τό. Ή άπάντησις ήλθε μετ’ όλίγας 
ημέρας ότι ή πρότασις αύτή μέ 
σύμπραξιν Γιαννακοπούλου άπορρί- 
πτεται.

Αύτά μοΰ μετεβίβασε ό Συνεργά
της σας...

κ. Ν. Πίσκοπος: Μήπως 
σάς μετεβίβασεν ότι μέ τόν κ. 
Γ ιαννακόπουλος μπορεί νά συμπρά- 
ξω μέ Τάκην Θεοφανόπουλον ποτέ.

κ. Π. Θεοφανόπουλος: 
Αύτά μοΰ μετεβίβασεν ό συνεργά
της σας καί έχετε τήν ύποχρέωσιν...

κ. Α. Μ π α μ ί χ α ς: κ. 
Θεοφανόπουλε, είναι άνεύθυνος. Δέν 
είναι ούτε Σύμβουλος ούτε τίποτε.

κ. Π. Θεοφανόπουλος: 
Είναι άνεύθυνος ένας συνεργάτης; 
Αναφέρω τό γεγονός.

κ. Πρόεδρε τά πράγματαεΐναι ά- 
πλά: Ή τό γεγονός έγένετο ή έγώ 
ψεύδομαι. Παρακαλώ. Σταθμίσατε 
τήν σημασίαν τών λέξεών σας καί 
απαντήσατε.

Έγώ μεταφέρω εις τήν Γεν. Συν
έλευσήν ένα γεγονός τό όποιον συ
νέβη. Σείς εΐσθε υποχρεωμένος νά 
έλέγξετε καί τό γεγονός καί τήν α
λήθειαν τού συνεργάτουτόν όποιον 
έσεΐς έχετε, έφ’ όσον άμφισβητεΐτε 
τά πραγματικά γεγονότα.

κ. Πρόεδρος: Παρακαλώ 
ησυχία. Προχωρήστε κ. Θεοφανό
πουλε.

κ. Π. Θεοφανόπουλος: 
Άναζητεϊται άλλη λύσις. Τόν μή
να Αύγουστον ή Διοίκησις κοινο
ποιεί πρός τόν κ. Πίσκοπον τις α
ποφάσεις της ώς πρός τό θέμα τής 
ίσης μεταχειρίσεως, τό όποιον πα- 
ραπέμπεται είς τήν τακτικήν Γεν. 
Συνέλευσιν τών Μετόχων τού έτους 
1974. Οΰδεμίαν άνακοίνωσιν έπ’ 
αύτοΰ τού Δ.Σ. είδαμε, οΰδεμίαν 
διαμαρτυρίαν πρός τήν Διοίκησιν ά- 
πηύθυναν, διότι ή άποψις τής Διοι- 
κήσεως, είχε γίνει, ώς προκύπτει, 
άποδεκτή. Οί Ηγεσίες τών τριών 
Συλλόγων πληροφορούνται τό γεγο
νός καί θέτουν τόν Συνάδελφον Πί
σκοπον ένώπιον έ-νός διλήμματος. 
"Η θά συμπορευθή μαζί τους ή θά 
τόν καταγγείλουν άνοικτά είς τό 
προσωπικόν. ’Ακολουθεί μία ολόκλη
ρος αλληλογραφία μέ τήν Διοίκησιν 
έκ τής όποιας άποδεικνύεται ή άλή- 
θεια όλων αύτών. Πληροψορούμεθα 
όλα τά γεγονότα άπό αύτήκοες 
μάρτυρες οί όποιοι παρευρέθησαν 

! είς τήν συνάντησιν μέ τόν κ. Διοι
κητήν.

Έκδίδομεν τήν άπό 6.10.73 ά- 
νακοίνωσίν μας είς τήν όποιαν διά 
πρώτην φοράν καλείται τό προσω
πικόν νά είναι έτοιμον νά περιφρου- 
ρήση τά δικαιώματά του δΓ άγώ- 
νων, έάν χρειασθή.

Ακολουθεί ή παρέμβασις τού Συ
ναδέλφου Παπαρροδοπούλου καί έπι- 
τυγχάνεται ή γνωστή λύσις.

Ή διοίκησις τής Τροατέζης παρα- 
δίδει έν Σχέδιον Συλλογικής Συμ
βάσεως είς τούς Συλλόγους. Αύθη- 
μερόν δίδεται ή άπάντησις ότι τό 
έν λόγφ Σχέδιον δέν δύναται νά 
άποτελέση ούδέ καν βάσιν συζητή- 
σεως. Σφάλμα, Συνάδελφοι. Τραγι
κόν σφάλμα. Τό σχέδιον αύτό έπρε
πε νά γίνη κατ’ άρχήν άποδεκτόν 
καί νά βελτιωθή έν συνεχείςι κατά' 
τάς διαπραγματεύσεις. Έκ τών 
πραγμάτων άπεδείχθη, καί ό Συν
άδελφος Πρόεδρος διαβεβαίωσεν 
σήμερα εδώ, ότι ή Διοίκησις ήτο ώ
ριμος νά προβή είς περαιτέρω βελ
τιώσεις, τάς όποιας ήδη, ώς εΐπεν 
ό κ. Πίσκοπος προηγουμένως, έχει 
λάβει τήν διαβεβαίωσιν ότι ή Διοί- 
κησις θά έπιφέρη βελτιώσεις μετά 
τήν έφαρμογήν τής ΣΣΕ.

Τότε, γιατί δέν θά τις έκανε; 
Γιά νά άντιληφθήτε ποιον ήτο τό 
Σχέδιον τό όποιον δέν ήδύνατο νά 
άποτελέση κάν βάσιν συζητήσεως, 
σάς άναφέρω ότι μέ αύτό κατηρ- 
γεΐτο ή όργανικότης τού βαθμού 
εις τόν Ύποτμηματάρχην. Δικαίως 
κατηργεΐτο, διότι Αρχιλογιστής τής 
Τραπέζης τής Ελλάδος γίνεται είς 
τά 20 χρόνια, ένώ ύποτμηματάρχης 
γίνεται είς τά 18, επομένως έπρε
πε νά καταργηθή ή όργανικότης είς 
τόν βαθμόν τού Ύποτμηματάρχου.

Άλλη διάταξις έδιδε μίαν προσ- 
αύξησιν είς τούς μέλλοντας νά άπο- 
χωρήσουν τής Ύπηρεσίας. Αύτήν 
τήν όποιαν θά έπαιρναν έάν έκάθην- 
το άκόμη είς τήν Τράπεζαν. Έδίδε- 
το μερική προώθησις είς ώρισμέ- 
νους βαθμούς. Αύτό λοιπόν ήτο τό 
άπαράδεκτον σχέδιον. Βεβαίως είχε 
καί σημεία τά όποΐα έπρεπε νά 
βελτιωθούν άλλά ή δεχόμεθα τήν 
καλοπροαίρετον διάθεσιν τής Διοι- 
κήσεως όπότε έπρεπε νά τό κάνω- 
μεν κατ’ άρχήν άποδεκτόν καί νά 
τό βελτιώσωμεν είς τήν τράπεζαν 
τών διαπραγματεύσεων ή ή καλο
προαίρετος διάθεσις τής Διοικήσεως 
δέν είναι πραγματική.

Αύτό λοιπόν ήτο άπαράδεκτον 
σχέδιον κύριε Πίσκοπε;

Σάς κατηγορώ διά βαρυτάτην ά- 
μέλειαν, ή όποια έβλαψεν άνεπανορ- 
θώτως τά συμφέροντα τών συναδέλ
φων, καί σάς παραδίδω είς τήν κρί- 

Ζσιν τών λογιστών Α', οί όποιοι

κρίνονται είς τήν πρώτην τού ’Ιου
λίου. θά ήσαν άνευ κρίσεως Ύπο- 
τμηματάρχαι. Έάν δέν είχε άπορρι- 
φθή, χωρίς κάν νά συζητηθή, τό 
άρχικόν σχέδιον ΣΣΕ τής Διοική- 
ο :;ος.

Άλλά ιτώς νά μήν ύποπέσετε είς 
τοιαΰτα τερατώδη σφάλματα κ. Π ί- 
σκοπέ, όταν είχατε κοτταργήσει τό 
Διοικητικόν Σσμβούλιον.

# Σάς παρακαλΰ νά έμφανίσετε έ
νώπιον τού Σώματος έστω καί ένα 
πρακτικόν τού Διοικητικού Συμβου
λίου, όπου νά εΐχεν γίνει άνάπτυξις 
τών πλεονεκτημάτων καί μειονεκτη
μάτων τής ίσης μεταχειρίσεως.

Σάς παρακαλώ νά άπαντήσητε 
είς ποιας συνεδριάσεις ένεκρίθησοτν 
τά διάφορα σχέδια τής ίσης μετα
χειρίσεως. Καί αύτό τό σχέδιον τό 
όποιον σάς έδωσε ή Διοίκησις τής 
Τραπέζης, τό άπέρριψεν τό Διοικη
τικόν Συμβούλιον, ή έσεΐς, καί οί 
δύο - τρεις φίλοι σας τού Διοικητι
κού Συμβουλίου;

Διά πρώτην φοράν είς τήν πολυ
ετή ιστορίαν τού Συλλόγου έμφανί- 
ζεται τό φαινόμενου τό Δ.Σ. νά ά- 
γνοή έν θέμα, καί μάλιστα τόσης 
σημασίας, καί νά άναμένωμεν τήν 
1 ην Ιουλίου γιά νά δούμε τί θά 
ξημερώση.
Κύριε Πρόεδρε,

Άναφέρομαι είς τόν Απολογι
σμόν σας, καί ειδικά είς τόν Οικο
νομικόν άπολογισμόν.

Διεπίστωσα ότι έχουμε μίοτν αΰ- 
ξησιν έξόδων, μίαν . αΰξησιν δοστα- 
νών, άπό 2.000.0000 τού 1967 σέ 
6.000.000 τού 1973. Αύτός ήταν 
ό λόγος πού άσχολήθηκα έφέτος μέ 
τά Οικονομικά, διότι όπως γνωρί
ζετε έπί 15 χρόνια άσκώ κριτικήν 
χωρίς νά υπεισέρχομαι είς αύτό τό 
θέμα.

Υποβάλλω τά εξής έρωτήματα 
πρός τό Διοικητικόν Συμβούλιον:

Σύμφωνα μέ τήν Εργατικήν Νο
μοθεσίαν, καί συμφώνως πρός τά 
άρθρα 17 καί 25 τού Κοπαστατι- 
κοΰ, ή Εξελεγκτική Επιτροπή συγ
κροτείται είς Σώμα κατά τά περί 
Διοικητικού Συμβουλίου ίσχύοντα. 
Μέλος αυτής, δέν δύναται νά άπου- 
σιάση άδικαιολογήτως πλέον τών 
τριών κατά σειράν Συνεδριάσεων, 
διότι έκπίπτει τού άξιώματός του.

Ερωτώ, έάν έτηρήθησαν ή όχι τά 
ανωτέρω, δεδομένου ότι έάν δέν έ
τηρήθησαν ό Νόμος καί τό Κατα
στατικόν ή Εξελεγκτική Επιτροπή 
έχει έκπέσει τού άξιώμοιτός της, 
κατά συνέπειαν δέν έχει ίσχύν ή 
"Εκθεσίς της, καί δέν δύνοπαι έκ 
τού νόμου νά έγκριθή ό Οικονομικός 
Απολογισμός, έστω καί αν έγκρί- 
νη ή Γ.Σ. Άπόφασις Γ.Σ. παρά 
τόν νόμον είναι άκυρος, (χειροκρο
τήματα).

Έρώτημα δεύτερον: Σύμφωνα μέ 
τό άρθρον 33 παρ. 4 τού Ν. Δ. 
890. Καί σύμφωνα μέ τό άρθρον 
30 τού Καταστατικού τού Συλλόγου 
μας.

Ερωτώ, έάν καταβάλλονται έπι
δόματα, άποζημ ιώσεις έκτος έδρας, 
ή όχι. Πρός ποια μέλη τού Διοικη
τικού Συμβουλίου, καί είς τί πο
σό ν;

Σάς πληροφορώ ότι δέν θά πρέ
πει νά καταβάλλωνται, διότι συμ
φώνως πρός τά άρθρα τά όποΐα 
άνέφερα, τό ύψος αύτών καθορίζε
ται^ ύπό τής Γενικής Συνελεύσεως, 
πρέπει νά άναγράφεται είς τόν έτή- 
σιον Προϋπολογισμόν, καί νά άπο- 
τελή θέμα Ημερήσιας Διατάξεως 
τής Γενικής Συνελεύσεως.

Έάν αύτό δέν έχει γίνει, υπάρχει 
βαρυτάτη εύθύνη.

Θέμα τρίτον: Προέβητε, ώς άνε- 
γνώσαμεν είς τήν «Τραπεζιτικήν 
καί είς τήν «Συνεργασίαν», είς μίαν 
δωρεάν 500.000 πρός Τ.Υ.Π.Ε.Τ 
Τό Τ.Υ.Π.Ε.Τ. δικαιούται όχι μό
νον 500.000, άλλά πολλαπλασίου 
ποσού.

Τό έρώτημα είναι: ότι ή δωρεά 
δέν άνεγράφη είς τόν Απολογισμόν 
σας, δέν ύφίσταται έγκρισις τής Γε
νικής Συνελεύσεως, καί κατά συν- 
έπειοτν δέν δύναται νά έγκριθή. Αύ
τό είναι θέμα τάξεως καί μονόν, 
διότι σήμερα είστε κ. Πίσκοπε έ
σεΐς Πρόεδρος τού Διοικητικού Συμ
βουλίου καί ένδιαφέρεστε τών συμ
φερόντων τού Συλλόγου. Αύριο ό
μως θά είναι κάποιος άλλος, ό ό
ποιος δέν θά έχη ίσως τήν δικήν σας 
προσηυξημένην εύθύνην, καί θά προ- 
βαίνη είς δωρεάς χωρίς νά γνωρίζη 
τό Σώμα τών συναδέλφων πρός ποι
αν κατεύθυνσιν δίδονται αΐ δωρεαί 
αύταί καί τί σκοπό εξυπηρετούν.

Πέραν αύτοΰ ερωτώ, είς ποιον 
λογαριασμόν εμφανίζεται τό ποσόν 
αύτό; Δεδομένου ότι είς τόν Απο
λογισμόν σας τρία μόνον κονδύλια 
είναι άνω τών 500.000.

Εστιαζόμενοι Επαρχίας, έξοδα 
έορτών καί ψυχαγωγίας, καί έξοδα 
Συνελεύσεων καί άρχαιρεσιών. Ή 
δωρεά πρός τό Τ.Υ.Π.Ε.Τ. δέν εί
ναι ούτε έστιαζόμενοι Επαρχίας, 
ούτε έορτών καί ψυχαγωγίας, ούτε 
Συνελεύσεων καί άρχαιρεσιών.

Παρακαλώ ενημερώσατε τήν Γε
νικήν Συνέλευσιν υπό ποιον λογαρι
ασμόν έμφανίζεται τό κονδύλι ον αύ
τό.

Έπί τού θέματος τής άγοράς 
τού ακινήτου, δέν θά άναφερθώ, αΰ
τήν τήν στιγμή. Τό θέμα τής άγο
ράς τού άκινήτου ήρθε είς τήν δη
μοσιότητα κατόπιν εντόνου διαφω
νίας τού 1)3 τών μελών τού Διοι
κητικού Συμβουλίου. Ύπό τύπον
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φέιγ - βολάν διενεμήθησαν παραιτή
σεις μελών του Δ.Σ. καί Σύμβου
λοι περιήρχοντο εις τούς διαδρό
μους καί έξεδήλωναν την διαφωνίαν 
των. Έάν δέ προσέξοπε τον ’Απο
λογισμόν του Διοικητικού Συμβου
λίου, ό όποιος δημοσιεύεται εις την 
«Τραπεζιτικήν», εις το οϊκεΐον κε- 
φάλαιον, περί αγοράς Λέσχης, όμι- 
λεΐ διά κάποια μέλη του Διοικητι
κού Συμβουλίου, τά όποια περιέφε- 
ρον τάς διαφωνίας εις τους δια
δρόμους. Άπ’ έκεΐ τό γνωρίζω.

’Αναμένω νά ακούσω, ποιοι οϊ 
λόγοι πού διεφώνησεν, τό 1)3 τού

Διοικητικού Συμβουλίου εις την είσ- 
ήγησιν τού Προεδρίου, και έν συνε
χεία θά λάβωμεν θέσιν επί τής αγο
ράς ή ού τού ακινήτου.

"Οσον αφορά δέ τό θέμα διά την 
έν λευκώ έξουσιοδότησιν προς τό 
Διοικητικόν Συμβούλιον νά υπογρα
φή πάσαν συλλογικήν σύμβασιν, ή 
όποια θά έμφανισθή έν καιρφ, πα
ρά τό γεγονός δτι δεν ήκουσα τήν 
έπ’ αυτού είσήγησιν τού Προέδρου, 
δεν γνωρίζω δηλ. ποιος λόγος επι
βάλλει αύτήν τήν έν λευκφ έξουσιο- 
δότησιν, δταν σύμβασις σάν αυτήν 
πού ύπεγράφη εις τάς 22.12.73,

πάσχει εις τόσα σημεία πού σάς ά- 
νέφερα.

Πέραν αυτού, οί συνάδελφοι απέ
δειξαν δτι δταν καλούνται, διά τήν 
παροχήν έξουσιοδοτήσεως, προσέρ
χονται και συγκροτείται άπαρτία, 
άπό-τήν πρώτην Γενικήν Συνέλευ- 
σιν. Συνεπώς διατί νά δώσουμε έ- 
ξουσιοδότησιν άπό τώρα, και δχι δ
ταν γεννηθή τό θέμα, νά άκούσω- 
μεν τήν είσήγησιν τού Διοικητικού 
Συμβουλίου, νά μελετήσωμεν τήν 
Σύμβασιν ή οποία πρόκειται νά ύ- 
πογραφή, καί νά δώσωμεν τήν έξου- 
σιοδότησιν;

Σάς ευχαριστώ πάρα πολύ.

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝ. Ε. ΜΠΟΥΛΝΤΑΔΑΚΗ
’Αγαπητοί Συνάδελφοι. Έκστλη- 

ρώ διά δευτέραν φοράν τό άναψα ί- 
ρετον συνδικαλιστικόν μου δικαίω
μα τού δηιμοσίου έλέγχσυ.

Πέρυσι ή όμιλία μου, εϊτε έκ λο
γοκρισίας τού Διοικητικού Συμβου
λίου, είτε έκ παραδρομής «κόπηκε» 
άπό τά πρακτκά τής Γενικής Συνε» 
λεύσεως καί δεν έδημοσιεύθη, όπως 
επρεπεν, εις τό σχετικόν ψύλλον 
τής «Τραπεζιτικής». "Ας ευχηθώ ή 
έφετεινή νά έχη ικαλλιτέραν τύχην.

Συνάδελφοι,
Ή Εθνική Τράπεζα τής 'Ελλά

δος είναι χωρίς άμψιβολίαν, ένα 
"Ίδρυμα μέ διεθνή Ακτινοβολίαν. 
Οί εργαζόμενοι εις αυτήν έχουν τύ- 
χει των πλέον ευμενών σχολίων έκ 
μέρους των, κατά καιρούς, κατ’ έ- 
ξοχήν αρμοδίων όργάνων τής Πολι
τείας. Μετά όμως άπό κάθε κολα
κευτικόν χαρακτηρισμόν, Ακολου
θούν παραινέσεις καί προτροπαΐ 
διά τήν έτι περαιτέρω προσπάθειαν 
προς εΰόδωσιν των στόχων, τόσον 
τής Οικονομικής Πολιτικής τής 
Τραπέζης, δσον καί τής έν γίνει 
Οικονομικής άναπτύξεως τής χώ
ρας.

'Οπωσδήποτε πρέπει ή Τράπεζά 
μας νά είναι πάντοτε πρώτη καί 
εις τον κύκλον εργασιών, ικαί εις 
τήν συμβολήν εις τήν Οικονομικήν 
πρόοδον τής χώρας, ’Αλλά καί έ- 
μεΐς, οί οποίοι άποτελούμεν τον δυ
ναμικόν παράγοντα τού προβαδί
σματος τούτου πρέπει νά έχωμεν 
καί δχι νά προσδο
κάμε έναν μισθόν, ό οποίος νά 
καλύπτη τάς έκάστοτε άνάγκας 
μας, μίαν όμαλήν υπηρεσιακήν έ- 
ξέλιξιν, έφ’ δσον βεβαίως έκπλη- 
ροΰμεν τάς έπαγγελματ ι κάς μας 
υποχρεώσεις, καί μίαν ουσιαστικήν 
Ασφαλιστικήν προστασίαν τής υγεί
ας καί τών γηρατειών μας.

Αύταί ήσαν είναι καί θά είναι αί 
έπιδιώξεις μας καί γύρω άπό αΰ- 
τάς θά περιστρέφωνται δλαι αί 
προσπάθεια! μας, πάντοτε δέ διά 
τού υπευθύνου συνδικαλιστικού ορ
γάνου, τό όποιον Απαιτείται νά έ- 
χη τήν δύναμιν, τήν ομόνοιαν, τήν 
υπευθυνότητα καί τό θάρρος, άφ’ έ- 
νός μέν διά νά διεκδική, άφ’ έτέ- 
ρου δέ νά ένημερώνηι έπακριβώς, 
τόσον διά τά καλά δσον καί διά 
τά όόσχηιμά.

"Ας δούμε δμως τι έπραξεν, καί 
κατά ποιον τρόπον τό Διοικητικόν 
Συμβούλιον, κατά τό υπόλογον χρο
νικόν διάστημα.

Πρώτον: ’ Εχρησ ι μοπο ί ησεν ώς 
προεκλογικόν πυροτέχνημα εις τάς 
5)4)73 τήν έξαγγελίαν δτι «άπε- 
φασίσθη ή ίση μισθολογική μετα- 
χείρισις μετά τών συναδέλφων τής 
Τραπέζης τής Ελλάδος καί ή κα- 
λυτέρα βαθμολογική μας έξέλιξις». 
Άπεδείχθη έκ τών πραγμάτων, δτι 
τότε έψεύδετο, δεδομένου δτι, μόλις 
τήν 22)12)73, δηλαδή μετά άπό 
814 μήνες, καί ύστερα άπό πολλά 
«γίνεται — δέν γίνεται» ύπεγράφη 
μία νέα Συλλογική Σύμβασις ’Ερ
γασίας, διά τής όποας ορίζεται, ό
τι άπό 1ης ’Ιουλίου 1974 θά έξο- 
μοιωθή τά Προσωπικόν τής Ε.Τ.Ε. 
μέ τό Π,ροσωπκόν τής Τραπέζης τής 
'Ελλιάδος.

Ή δέ καλύτερα βαθμολογκη μας 
έξέλιξις έξακολουθεΐ, άκόμη, νά εί
ναι έπιδίωξις.

Επομένως παραμένει άνοκτόν έ 
να τεράστιον θέμα ηθικής τάξεως, 
διά τό όποιον τό Διοικητικόν Σύμ
βουλον, έμφανίζεται ένώπιόν μας 
υπόλογον, "Οτι δηλαδή έχρησιμο- 
ποίησε ψευδή γεγονότα διά τήν έ- 
κλογικήν του έπικράτησιν.

Δεύτερον: Τό Διοικητικόν Συμ
βούλιον άρνεΐται έπιμόνως , μέχρι 
στιγμής, νά μάς ένημερώση έπί τών 
έπιπτώσεων, τάς όποιας θά έχη ή 
ύπογραφεΐσα Συλλογική Σύμβασις 
Εργασίας, καθ’ ήν στιγμήν, πριν 
ή έφαριμοσθή, έχουν Αρχίσει διενέ
ξεις, Αμφισβητήσεις καί γνωματεύ
σεις Νομικών Συμβούλων, μέ άπο- 
τέλεσμα, ή ήδη ύπάρχουσα σύγχι- 
σις νά διευρύνεται περισσότερον 
καί τό Προσωπικόν νά άνησυχή καί 
νά διερωτάται τί είναι καί τί δέν 
είναι άλήθεια.

Δέν θά πρέπει δμως νά διαψεύγη 
τής προσοχής τού Διοικητικού 
Συμβουλίου, δτι ή στάσις του αύτή, 
Αποτελεί τουλάχιστον περιψρόνησιν 
προς τό Σώμα τών Συναδέλφων, ά- 
φοΰ δέν έκπληροϊ μίαν άπό τάς βα
σικός υποχρεώσεις του, ώς είναι ή 
υπεύθυνος ένημέρωσις.

Υποβάλλω τό έξής έρώτημα προς 
τό Διοικητικόν Συμβούλιον:

"Οταν λέμε «ΐσην μισθολογικήν

μεταχείρισιν», έπί ποιων Αποδοχών 
έννοοϋμεν ταύτην. Έπί τών μικτών 
ή έπί τών καθαρών; Δεδομένου δτι 
εις τήν Τράπεζαν 'Ελλάδος οί υ
πάλληλοι δέν επιβαρύνονται μέ 
κρατήσεις, υπέρ ώρισμένων άσφα- 
λιστίικών Ταμείων, καί σέ άλλα πλη 
ρώνουν όλιγωτέρας κρατήσεις, τάς 
όποιας καταβάλλει ό έργο δότης.

Τρίτον: Ή τροποποίηισς τού
’Οργανισμού Υπηρεσίας, έξηψανί- 
σθη τελείως άπό τήν δημοσιότητα. 
Αφού έπί σειράν Ανακοινώσεων τού 
Διοικητικού Συμβουλίου καί δημο
σιευμάτων τής «Τραπεζικής» έφέρε- 
το ώς έπικειμένηι.

'Υπενθυμίζω δτι εις τήιν «Τραπε
ζιτικήν» τού μηνάς Σεπτεμβρίου 
1973, Ανεγράφη ή ε’ίδησις δτι πα- 
ρεδόθή εις τούς Συλλόγους, μέρος 
τού ’Οργανισμού, προς μελέτην. 
Άργότερον εις κάποιαν άνακοίνω- 
σιν, άνεγράφη πώς, δ,τι έδάθη 
προσβάλλει τήν στοιχειώδη νοημο
σύνην. "Εκτοτε τό θέμα έξηψανί- 
σθη, χωρίς κ&ν νά δίδεται καμμία 
έξήγησις, είιμή μόνον δτι πιστεύε
ται νά τακτοποιηθή τό θέμα, «Θε
ού θέλοντας» μέχρι τού χρόνου.

’Επειδή τό παραδοθέν τμήμα τού 
’Οργανισμού, δέν είδε τό ψώς τής 
δημοσιότητας, παρά τήν προς τού
το ύποχρέωσιν τού Διοικητικού 
Συμβουλίου, μέ κίνδυνον μίαν είσέ- 
τι φαλκίδευσιν τού αιτήματος μας, 
παρακαλώ τό Διοικητικόν Συμβού
λιον νά μάς ένημερώση πλήρως έ
πί τού θέματος.

Τέταρτον: Ή πρώτη δημοσία έμ 
ψάνισις τού Διοικητικού Συμβουλί
ου άπό τών στηλών τής «Τραπεζι
τικής», ευθύς ώς έξελέγη, ήτο νά 
κατηγορήση δσους συναδέλφους 
δέν τό έέψήφισαν, ώς άρνητάς καί 
μειοδότας λησμονώντας ’ίσως δτι 
κατηγορούσε τό 58% τού Προσωπι
κού άπό τό όποιον ίσως αύριον ζηι 
τήση καί πάλιν τήν ψήφον του.

"Οπως έφάνη δμως έκ τών υστέ
ρων, ή γραμμή τού Διοικητικού 
Συμβουλίου, ήτο νά καλλιεργήση 
τήν δημιουργίαν έντυπώσεων, συγ- 
χίσεως καί διαιρέσεως τού Προσω
πικού. Καί έφθάσαμε εις τό σηιμεΐ- 
ον, εις κάθε σχεδόν άνακοίνωσιν 
τού Διοικητικού Συμβουλίου, νά 
καταγγέλωνται «σκοτεινοί ικύκλοι», 
έπιδιώχοντες τήν ματαίωσιν τής ί- 
κανοποιήσεως τών αιτημάτων μας, 
νά καταγγέλωνται συνάδελφοι ώς 
έχθροί τού Προσωπικού, οί όποιοι 
έχρησιμοποίησαν πάν θεμιτόν καί 
τής Συμβάσεως ’Εργασίας, ή νά 
άθέμιτον μέσον διά νά παρεμβάλ
λουν έμπόδια εις τήν υπογραφήν 
καταγγέλωνται πρόσωπα καί προ
σπάθεια ι, άλλά χωρίς νά όνομά- 
ζωνται τά όποια έπεστράτευσαν τό 
ψεύδος, τήν συκοφαντίαν, τον τραμ- 
πουκισμόν, καί τούς ψιθύρους:

Κύριε Πρόεδρε τού Συλλόγου,
Σάς έκάλεσα διά τής άπό 18) 

9) 1973 Ανοικτής έπιστολής μου, 
νά κατονομάσετε τούς κύκλους καί 
τά πρόσωπα καί νά τους παραδώ
σετε εις τήν κοινήν περιψρόνησιν 
καί καταδίκην. ’Εσείς δμως έσιωπή- 
σατε, καί μοΰ δίδετε τό δικαίωμα 
σήμερα νά σάς καταγγείλω εις τήν 
Γενικήν Συνέλευσιν, δχι διότι ά- 
νήχεσθο τήν συκοφαντίαν, τό ψεύ
δος καί τόν τραμπουκσμόν, άλλά 
διότι τά υιοθετούσατε ικαί τά ένι- 
σχύατε, διά λόγους, οί όποιοι δέν 
μέ έν διαφέρουν νά τούς μάθω, πλήν 
δμως είμαι βέβαιος δτι είναι καί θά 
είναι εις βάρος τού Προσωπικού.

Διά νά σάς βοηθήσω δμως έστω 
καί αυτήν τήν στιγμήν, σάς προ
καλώ νά διαψεύσετε δημοσίως «τις 
φήμες», δτι τό Διοικητικόν Συμβού
λιον τού Συλλόγου τών Υπαλλήλων 
τής ’Εθνικής, σπαράσσεται άπό 
τής έκλογής του άπό έσωτερικάς 
διαφωνίας, αί όποΐαι ούδεμίαν 
σχέσιν έχουν μέ διαφοράς έπί Συν
δικαλιστικών θεμάτων, μέ Αποτέλε
σμα ευρισκόμενοι έν πλήρη άδυνα- 
μία, δπως διεκδικήσετε, ώς υπεύ
θυνον συνδικτχλ ιστ ι κόν δργανον τά 
αίτήματά μας, άλλοτε μέν υποβάλ
λεται όμαδικάς παραιτήσεις, άλλ.ο 
τε δέ γίνονται συσκέψεις έπί συ
σκέψεων σέ ξενοδοχεία, ταβέρνες, 
άκόμη καί σέ οικίας μελών τού Δι
οικητικού Συμβουλίου, προς άπο- 
πομπήν του ένός ή τού άλλου, μέ 
άποκορύφωμα τήν όργιάζουσαν φή
μην δτι Επιτροπή άπό μέλη τού 
Διοικητικού Συμβουλίου, έπεσκέφθη 
αρμόδιον υπηρεσιακόν παράγοντα, 
σάς κατήγγειλεν καί έζήτησεν τήν 
παρέμβασίν του έπί ώρισμένου θέ
ματος, ή τήν έτέραν φήμην, δτι μέ
λος τού Διοικητικού Συμβουλίου,

τό οποίον ώφείλατε νά ένημερώνε- 
τε, ώς έχ τής θέσεώς του, έπί τής 
πορείας τών θεμάτων, ήναγκάσθη 
νά ΰποβάλληι έγγράφως διαμαρτυρί
αν, μετά άναλόγου γνωματεύσεως 
τού Νομικού σας Συμβούλου, καθ’ 
ήν διεμαρτύρετο έντόνως διά τήν 
ΰψ’ υμών άκολουθουμένην τακτικήν.

'Η ένημέρωσις έπί δλων αύτών 
τών θεμάτων, καί έπί τών όσων οί 
προηγούμενοι όμιληταί άνεφέρθηΓ 
σαν, θά κατάδειξη εις τό Προσωπι
κόν, ποιοι διαχειρίζονται τά έπαγ 
γελματικά του ζητήματα.

Πέμπτον: Τό Διοικητικόν Συμ
βούλιον, έπηγγέλθη προεκλογικώς 
καί υπεσχέθη μετεκλογικώς τήν έ
ν οποί ησιν τών Συνδικαλιστικών Όρ 
γανώσεων τού Προσωπικού. Άντ’ 
αυτού έδημιούργησεν μίαν βαθυτά- 
την κρίσιν, καί ρήξιν συγχρόνως 
εις τάς σχέσεις του μέ τά ύπόλοι- 
πα Σωματεία.

Δηλώνω, δτι ένέργειαι, αί ό
ποια ι άπεργάζονται βιαίας λύσεις 
ή μεθόδους συνεργασίας, ή έξανα- 
γκαστικάς έκδηλώσεις διαλύσεως 
καταδικάζονται άπό δλον τό Προ
σωπικόν. Τά προβλήματα είναι κοι
νά, κοιναί αί έπιδιώξεις, κοινοί 
καί οί κίνδυνοι. 'Η ισχύς εΰρίσκε- 
ται εις τήν ένωσιν ικαί εις τήν κα
λήν συνεργασίαν.

"Ας τεθή λοιπόν τελεία καί παύ
λα εις τόν διαχωρισμόν, διότι εις 
τήν καθημερινήν άγων ί αν τής εργα
σίας μας, δέν έρωτώμεν τον διπλα
νόν μας συνάδελφον, έάν είναι τής 
’Εθνικής ή τής ’Αθηνών.

Κύριε Πρόεδρε,
Εις τόν λόγον σας, προηγουμέ

νως έπεσήμανα 3 σημεία.
1) Είπατε πώς δέν πρέπει νά 

περιμένουν οί συνάδελφοι, άπό 
τρίτους ένημέρωσιν, άλλά μόνον ά- 
πά τό Δ.Σ. ’Αναγιγνώσκω έπιστο- 
λήν προς τό Διοικητικόν Συμβούλι
ον τού Συλλόγου Υπαλλήλων Έθνι 
κής Τραπέζης, τού πρώτου Αντι
προέδρου αυτού:

Κύριοι, Σύμβουλοι,
Προς άποτροπήν τής δημιουργίας 
άνωμάλου καταστάσεως εις τούς 
κόλπους τού Διοικητικού Συμβου
λίου, καί προς έγκαιρον παρεμπό- 
δισιν ώρισμένων ένεργειών στρε- 
φομένων κατά τού άξιώματος τού 
Α' ’Αντιπροέδρου καί τού προσώ
που μου, σπεύδω νά γνωρίσω τά 
άκόλουθα:

Άπό τής συγκρστήσεως τού Διοι 
κητικοΰ Συμβουλίου εις Σώμα καί 
τής έκλογής μου εις τό άξίωμα τού 
Α' ’Αντιπροέδρου, έκδηλώνεται μία 
τάσις άπομονώσεώς μου έκ τής ά- 
σκήσεως τών καθηκόντων μου, άτ ι- 
να άπορρέουν έκ τού Καταστατικού 
τού Συλλόγου μας.

Μοΰ έζητήθη πρός διευκόλυνσιν 
τού έργου τού Προεδρείου, εις έκ- 
πλήρωσιν είλημένων υποχρεώσεων, 
νά παραιτηθώ τής άποσπάσεώς 
μου παρά τώ Συλλόγω. Τούτο καί 
έπραξα διά τής έπιδοθείσης πρός 
τό Προεδρεϊον έπιστολής μου. Δέν 
έσήμαινε δμως ή τοιαύτη, παραχώ- 
ρησίς μου καί τήν παραίτησίν μου 
άπό τών καθηκόντων τού Α' ’Αντι
προέδρου, πράγμα οπερ έπεχειρήθη, 
διά τής καταλήψεως καί τού Γρα
φείου μου άκόμη, εις τήν θύραν τού 
οποίου, κατά τραγικήν ειρωνείαν, 
καί διά τόν φόβον ’ίσως τών ’Ιου
δαίων, παραμένει άκόμη ή έπιγρα- 
φή «ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ». Άλλά πέ 
ραν τούτου, ύφίστανται σειραϊ πολ 
λών ένεργειών καί παραλείψεων, έν- 
δεικτικών τής τοιαύτης έπιδιώξε-
»ς.

Έπηικολούθησεν ή σύστασις τής 
Συντονιστικής ’Επιτροπής. Κατά 
τήν έκτοοκτον πρός τόν σκοπόν τού
τον συνεδρίασιν τού Διοικητικού 
Συμβουλίου κοττά άπολύτως προσ
βλητικόν τρόπον, έπεδιώχθη καί έ- 
πετεύχθηι άνωμάλως ή άπαλλοτρί- 
ωσις τών καθηκόντων μου ώς Α' 
Αντιπροέδρου, δοθέντος δτι ώς ά- 
ναπληρωτής τού Προέδρου, δέν ώρί- 
σθη ό νόμιμος αυτού αναπληρωτής 
χατά τά Καταστατικόν, άλλά είς 
Σύμβουλος. 'Η ένέργεια αΰτηι δύναι- 
ται εΰχερώς νά όδηγήσηι καί είς 
πλείστας αλλας, αν έγκαίρως δέν 
καταδικασθή καί δέν άποκαταστα- 
θή ή νομιμότης είς τούς κόλπους 
τού Διοικητικού Συμβουλίου.

Σημειώ έπίσης δτι ούδεμίαν ένη- 
μέρωσιν έπί τής έξελ’ίξεως τών θε
μάτων μας καί ίδιατέρως τών άφο- 
ρώντων είς τήν ϊσην μεταχείρισιν 
έχω μέ συνέπειαν αν έξ’ οίουδήποτε 
λόγου κληθώ νά άντ ικαταστήσω τήν 
Πρόεδρον, τού οποίου τυγχάνω κα- 
ταστατικώς ό νόμιμος άναπληρω-

τής του, νά άγνοώ τά γεγονότα, καί 
συνεπώς ή άσκησις τών καθηκόντων 
διά τόν λόγον αυτόν νά είναι πλημ
μελής, μέ_τελικσν άποτέλεσμα νά 
γίνω ’ίσως ύπαίτιος σημαντικής ζη
μίας θέματος τίνος τών συναδέλ
φων, οί οποίοι άς μήν λησμονοΰ- 
μεν προσδοκούν άπ’ δλους ημάς, 
τήν ύλοποίησιν τών προεκλογικών 
έπαγγελιών μας.

’ Επειδή έν ούδεμία περιπτώσει 
είμαι διατεθειμένος νά δεχθώ τήν 
κατ’ έξακολούθησιν έπιχειρουμένην 
μείωσιν τού άξιώματος τού Α’ Αν
τιπροέδρου, καί κατ’ έπέκτασιν τού 
προσώπου μου παρακαλώ υμάς κ.κ. 
Σύμβουλοι, όπως άγόμενοι είς τό 
ύψος τού λειτοιυργήματός σας, δια 
φυλάξητε τόν θεσμόν τούτον, τόν 
όποιον τόσα καί τόσα προκάτοχα 
Διοικητικά Συμβούλια έτήρησαν, 
μέ θρησκευτικήν εύλάβειαν, λάβα
τε δέ άπόψασιν άπακαθ ιστώσαν 
τήν νομημότηιτα καί τήν 'Ιεραρ
χίαν ,είς τούς κόλπους μας.

Διά νά μήν ΰφίσταται δέ καί τό 
έπιχείρημα τής έλλειπούς ένημερώ- 
σεώς μου έκ τού γεγονότος δτι δέν 
είμαι άπεσπασμένος, σάς γνωρίζω 
δτι έπιθυμώ καί ζητώ, όπως, καθ’ ο 
έχω δικαίωμα άποσπασθώ καί πάλιν 
είς τόν Σύλλογον. Ανακαλώ ουτω 
τήν προηγουμένην έπιστολήν μου, 
τήν όποιαν πρός έξυπηρέτησιν τού 
έργου τού Διοικητ. Συμβουλίου, 
καί μόνον, άπεδέχθην νά παραχω
ρήσω. 'Η χρησιμοποίησίς της δμως 
είς βάρος τού θεσμού μέ υποχρεώ
νει είς τήν άνάκλησίν της διά νά 
περί φρουρήσω συν τοΐς άλλοι ς καί 
τό κύρος τού Διοικητικού Συμβου
λίου μας.

Περαίνων τήν παρούσαν έπιστο
λήν μου, κ.κ. Σύμβουλοι παρακα
λώ όπως αυτή- καταχωρηθή είς τά 
Πρακτικά, ευελπιστώ διά τήν ψή
φον σας καί πιστεύοντας δτι ή ορ
θή κρίσις σας, θά πρυτανεύση -καί 
πάλιν, τερματίζοντας, άφ’ ένός μέν 
μίαν σοβαρόν καταστατικήν άνω- 
μαλίοτν μέ προεκτάσεις άπροβλέ- 
πτους διά τόν Σύλλογόν μας, άφ’ 
έτεροu θά άρρη τήν είς τούς περισ
σοτέρους συναδέλφους δοθεί σαν έν- 
τύπωσιν, δτι ό ’Αντιπρόεδρος έχει 
καθαιιρεθή, ή καί πολλά άλλα.

Μετά πάσης τιμής 
ΣΤΥΛ. Μ,ΑΝΕΑΣ

Α' Αντιπρόεδρος τού ΣΥΕΤ
Σημείωμα: «Έπί τής έννοιας 

τού άρθρου 21, τού Καταστατικού 
τού Συλλόγου Υπαλλήλων ’Εθνικής 
Τραπέζης Ελλάδος, δσον άφορά 
τήν άναπλήρωσιν τού Προέδρου τού 
Διοικητικού Συμβουλίου ΰπό τών 
Αντιπροέδρων.

-Κατά τήν τελευτά ίαν παράγρα
φον τού ώς άνω άρθρου, έκαστος 
τών Αντιπροέδρων, άναπληροΐ τόν 
Πρόεδρον, άπόντα ή οπωσδήποτε κω 
λυάμενον. Ή διάταξις αύτη έχει 
τήν έννοιαν δτι είς τά καθήκοντά 
του ό Πρόεδρος, άπών ή κωλύομε-

Η ομιλία τής σι
Πριν άρχίσω τήν κυρίως ομιλίαν 

μου —- καιρός ήταν καί κάποιος εκ
πρόσωπος τοΰ θήλεος προσωπικού 
νά όμιλήση — θά ήθελα νά άναφερ- 
θώ είς ένα σημεΐον πού έ'θιξεν ό 
συνάδελφος Καραθανάσης.

Ώμίίνησεν διά κάποια τηλεγραφή
ματα πού ήρθαν άπό τήν ’ Επαρχίαν. 
Γιά, δσους έδιάβασαν τά πρακτικά 
τής περυσινής Γενικής Συνελεύ- 
σεως, θά πρέπει νά έχουν άντιλη- 
φθή, τήν διαστρέβλωσιν τής δμι- 
λίας μου.

’Επ’ αύτ-οϋ καταγγέλλω τήν δια- 
στρέβλωσιν τής ομιλίας μου ως ά- 
παράδεκτον ενέργειαν τοϋ λογοδο- 
τοϋντος Διοικητικού Συμβουλίου.

Συγκεκριμένως είχα άπό τοΰ βή
ματος αυτού, καταγγείλλει τήν έγ- 
κατάλειψιν τών συναδέλφων τής ’Ε
παρχίας, τούς οποίους τό Διοικ. 
Συμβουλών ένεθυμήθη μόνον κατά 
τάς παραμονάς τών αρχαιρεσιών, 
δι’ επισκέψεων καί συμποσίων, καί 
καυτηρίασα τήν ένέργειαν αύτήν ώς 
δημαγωγικήν καί ψηφοθηρικήν.

Τό πόσον δίκαιον είχα, άπεδεί
χθη, δταν πάλιν άπό τήν έπομένην 
τών ’Αρχαιρεσιών, τά μέλη τοϋ Δι
οικητικού Συμβουλίου, έγιναν άφαντα 
άπό τά Υποκαταστήματα. "Ισως πά
λι τώρα, τάς παραμονάς τής Γενι
κής Συνελεΰσεως νά έθεάθησαν αρ
κετά είς Υποκαταστήματα. "Οπως 
θά γίνη καί τοΰ χρόνου, τάς παρα
μονάς τών αρχαιρεσιών.

Τήν έπομένην τής Γενικής Συνε
λεΰσεως, κατέφθασαν κατά παραγ
γελίαν ’ τηλεγραφήματα μέ πανομαιό- 
τυπον κείμενον, διαμαρτυρίας, συν
αδέλφων ’Επαρχιακών 'Υποκαταστη
μάτων, άφοΰ πρώτα πρέπει νά ση
μειώσετε δτι ούδείς θά επρεπεν νά 
έχη λάβει γνώσιν...

(φωναί — θόρυβοι — δ-ιαλογικαί 
συζητήσεις μετά μελών τοϋ Δ.Σ.).

Τά Τηλεγραφήματα ήσαν γνήσια. 
Υπογεγραμμένα ΰπό τών συναδέλ
φων. Δέν τούς καταλογίζω ούτε ευ
θύνην, ούτε παραπονοϋμαι. Αυτό πού 
είναι άπαράδεκτον, είναι τό δτι ή 
όμιλία μου είχεν μεταδοθή διαστρε
βλωμένη. ΰπό τών κατά τόπους εκ
προσώπων τοΰ παρόντος Διοικητικού 
Συμβουλίου.

(φωναί — θόρυβοι — διαλογικαί 
συζητήσεις μετά μελών τοΰ Δ.Σ.).

' Λέω κατά παραγγελίαν τηλέγρα

φος, άνοπτλη-ροΰται ύττοχρεωτι-κώς 
κατά σειράν ύττό τού Α' Άντιττροέ- 
δρου καί άττόντος ή κωλυο-μένου 
τούτου, ύττό τοΰ Β' Αντιπροέδρου. 
"Οσον άφιορά τήν υπό τού Διοικητι
κού Συμβουλίου τοΰ Συλλόγου έκλε- 
γεϊσαν τριμελή Συντονιστικήν ’Επι
τροπήν, έάν καί έφ’ όσον τά τακτι
κά μέλη της, όπως φαίνεται έκ τής 
σχετικής άνακοινώσεως τού Συλλό
γου, έξελέγησαν είς τήν έν λόγω 
Συντονιστικήν ’ Επιτροπήν βάσει 
τής έν τψ Διοικητικώ Συμβουλίω 
ί δότη τάς του δηλ. ώς Πρόεδρος καί 
Γενικός Γραμματεύς τότε 
(Φωναί — Θόρυβος — διαλογικαί 
συζητήσεις)

.... ύποχρεωτικώς έκ τής ώς άνω 
διατάξεως τού Καταστατικού, οί 
νόμιμοι άναπληρωταί των είς τήν 
έν λόγω Επιτροπήν, πρέπει νά εί
ναι διά τόν Πρόεδρον άπόντα ή κω- 
λυόμενον ό Α' Άντπρόεδρος, και έν 
κωλύμματι αυτού ό Β' Αντιπρόε
δρος.

ΆΘήναι τή 24)5)73 
’ I ωάννης Παπαθεοδώρου 

Δικηγόρος
Αυτό τό γράμμα μοΰ ήρθε Ταχυ

δρομικός. Δέν γνωρίζω ποιος μσϋ 
τό έστειλε, καί διά ποιον λόγον μοΰ 
τό έστειλεν.

Τό Διοικητικόν Σύμβουλον θά μάς 
πή, αν έχει καταχωρηθή είς τά πρα 
κτικά ή δχι.

κ. Α. Μ π α μ ί χ α ς: Μέ συγ
χαρείτε κ. Μπουλταδάκη πρωτόκολ
λο ν δέν έχει;
(Φωναι — διαλογικαί συζητήσεις)

Ε. Μ π ο υ λ ν τ α δ ά κ η ς: 
Ό κ. Πρόεδρος άνεφέρθη είς τήν Α
ιμιλίαν του, δτι δέν θέλει νά τού 
πούμε «μπράβο» διά την έπιτυχίαν.

Πολύ σωστά. "Αλλωστε δέν τό δι
καιούται.

Διαβάζω εις τήν «Τραπεζιτικήν» 
μηνάς ’Ιανουάριου 1974.

Έκ τού λόγου τού κ. Διοικητοΰ. 
Εύχαριστώ διότι μοΰ δώσατε τόν 
τίτλον τοΰ Πρωτεργάτου τής έξο- 
μοιώσεως. Λεν τόν οοτοδέχομαι διό
τι ό τίτλος αυτός ανήκει είς άλλον. 
Διότι δταν τό πλοΐον τής έξομοιώ- 
σεως είχεν παρεκκλίνει τής πορεί
ας του, τότε έπέβη τού πλοίου ώς 
έμπειρος πιλότος, ό τότε Πρόεδρος 
τής ΟΤΟΙΕ καί ήδη Υπουργός Άποί- 
σχολήισεως, ό όποιος άνέλαβεν την 
διακυβέρνησιν αυτήν είς τάς χιείρας 
του καί τό διέσωσεν άπό βεβαίαν 
προσάραξιν.

3) Είς έτερον σημεΐον τής όμιλί- 
ας του ό κ. Πρόεδρος άνέφερεν δτι 
οί 'Υπάλληλοι τής Εθνικής Τραπέ
ζης, καιρός είναι νά έρθουν' είς την 
προτέραν των θέσιν. Αυτό σημαί
νει δτι οί ύπάληλοι τής Ε.Τ.Ε., ά
πό κάποιον καιρόν καί μετά έχουν 
παυσει νά είναι είς «μίαν θέσιν» 
καί ό κ. Πρόεδρος τού Συλλόγου 
θέλει τώρα νά τούς ξαναφέρη πίσω.

Αυτά είχα νά πώ, και σάς εύχοορι- 
στώ πολύ.

ιν.Δ.Τσαγγάρη
φήματα, καί έξηγώ, διότι τό κείμε
νον ήτο πανομοιότυπον, καί διότι οί 
συνάδελφοι δέν είχαν ένημερωθη έ
πί τής ομιλίας μου, έφ’ δσον δέν εί
χαν δημόσιευθη τά πρακτικά.

Άπό πού έμαθαν λοιπόν τήν ομι
λίαν μου οί συνάδελφοι;

Μπορείτε νά μοΰ απαντήσετε;
Τήν έπομένην τής Γενικής Συνε

λεΰσεως κατέφθασαν τά τηλεγραφή
ματα αύτά, τά όποια έδημοσιεύθη- 
σαν δμοΰ μετά τών πρακτικών τής 
Γενικής Συνελεΰσεως. Άρα δταν 
υπέγραφαν τά τηλεγραφήματα αύτά 
οί συνάδελφοι, δέν είχσν λάβει γνώ
σιν τής ομιλίας μου, άφοΰ δέν ήσαν 
εδώ παρόντες.

Συμπερασματικοί ς βγαίνει, καί ά
φοΰ τό κείμενον ήτο πανομοιότυπον, 
καί άφόϋ άπό μαρτυρίες συναδέλφων 
τών ’Επαρχιακών Καταστημάτων 
τούς έγνωστοπο-ιήθη ή όμιλία μου α
πό τούς κατά τόπους αντιπροσώπους, 
δτι δλα αύτά ήταν σκηνοθέτη,μένα 
άπό τό Διοικ. Συμβούλιον.

Διότι ξέρω πολύ καλά δτι οί συν
άδελφοι τών ’Επαρχιακών 'Υποκα
ταστημάτων, δπως καί σέ πολλά 
Ύ)ματα καί τών ’Αθηνών κλπ. δέν 
έχουν τόν χρόνον νά διαβάζουν τά 
πρακτικά. "Οταν θά έδιάβαζαν τά 
πρακτικά θά ήταν αργά διότι θά εί
χεν φύγει τό τηλεγράφημά τους καί 
θά είχεν δημοσιευθή είς τήν «Τρα
πεζιτικήν», μαζί μέ τά πρακτικά.

'Επομένως έτέλουν έν άγνοίφ τής 
ομιλίας μου, τήν στιγμήν καθ’ ήν υ
πέγραφαν τά έν· λόγφ τηλεγραφή
ματα τά όποια επαναλαμβάνω, είχαν 
δλα πανομοιότυπον κείμενον.

Τέτοιες ενέργειες είναι απαράδε
κτες διά τόν χώρον αυτόν, καί μέχρι 
τώρα ούδείς συνδικαλιστής έχρησι- 
μοποίησεν τοιαύτας μεθόδους διά νά 
προκαλέση εντυπώσεις άπό αναληθή 
γεγονότα.

(’Έντονοι φωναί — θόρυβοι).
Έκ τών πρακτικών, τά όποια έδη- 

μοσιεύθησαν, καί μπορείτε καί εσείς 
οί κύριοι τοΰ Διοικ. Συμβουλίου, οί 
όποιοι τοιρα διαμαρτύρεσθε νά ξα
ναδιαβάσετε, προκύπτει δτι θεωρεί
ται άπαράδεκτον καί ταπεινωτικόν 
διά τούς συναδέλφους τών ’Επαρ
χιακών Καταστημάτων, τό δττ ό 
Σύλλογος τούς ένθυμείται μόνον διά 
τήν ψήφον των, ψηφοφορών διά τών 
ιδίων τών είσφορώντων, αντί νά έ-

πίζητή τήν ψήφον των διά τής έπι- 
λύσεως τών προβλημάτων των.

Άλλά είπαμε, ή άπόκρυψις τής 
αλήθειας, καί ή άνακοίνωσις εντυ
πωσιακών άλλά αναληθών συνθημά
των, ώς π.χ. «Η ΕΞΟΜΟΙΩΣΙΣ Ε
ΓΙΝΕ» τοϋ Απριλίου, είναι ή παγία 
τακτική τοΰ παρόντος Διοικητικού 
Συμβουλίου.

'Ομοίως είς τήν «Τραπεζιτικήν» 
έγράφη δτι έδεινοπάθησα μετά τήν 
περυσινήν δευτερολογία τοϋ παρόν
τος Διοικητικού Συμβουλίου, ένώ ή 
αλήθεια είναι δτι δέν μοΰ έπέτρε- 
ψαν νά ομιλήσω μετά τήν δευτερο
λογίαν, διά νά διαψεύσω τά επι
χειρήματα μέ τά οποία μέ άντέκρου- 
σαν καί θά άναφερθώ είς αύτά πα
ρακάτω είς τήν ομιλίαν μου.

Πάντως νομίζω, πώς είναι και
ρός, οί Κύριοι τοΰ Διοικητικού Συμ
βουλίου νά μάθουν νά σέβωνται ε
κείνους τούς οποίους έκπροσωποΰν. 
Δέν είμαστε έχθροί. Καλώς ή κα
κώς μάς έκπροσωποΰν καί πρέπει νά 
υπολογίζουν καί νά σέβωνται τήν 
γνώμην μας.

Μέ τό νά διαστρεβλώνουν τήν 
κάθε ομιλίαν μας, καί νά τήν μετα
δίδουν διαφορετικά δέν κερδίζουν 
τίποτε. Νομίζω δτι χάνουν οί ίδιοι, 
τουλάχιστον ηθικώς.

Άναφέρομαι τώρα είς τά είδικώ- 
τερα θέματα τοϋ θήλεος προσωπικού.

Κατόπιν τής σθεναρός καί δυνα
μικής θέσεως τοΰ θήλεος Προσωπι
κού, έχομεν μερικά αξιόλογα έπιτεύ- 
γματα.

"Ενα άπό τά αιτήματα τό όποιον 
εΰρεν ίκανοποίησιν, ήτο ή άσφάλισις 
τών τέκνων τών θηλέων συναδέλ
φων, πού προσελήφθησαν μετά τό 
έτος 19Θ7, είς τό Ταμείον Υγείας.

’Ήδη τό αίτημα τής Ιδρύσει»ς 
Βρεφοκομικού Σταθμού, εύρίσκεται 
έν εξελίξει. ’Επιδίωξίς μας είναι ή 
κατ’ αρχήν κάλυψις τών αναγκών 
τών ύπηρετουσών είς τάς Αθήνας, 
τόν Πειραιά καί τά Περιφερειακά 
'Τπλματα τοΰ Κέντρου. Ή έν λόγφ 
περιοχή καλύπτει τό ήμισυ περίπου 
τοϋ Προσωπικού τής Τραπέζης. Έν 
συνεχεία δέ νά έπεκταθή ό θεσμός 
καί είς τά μεγάλα ’Επαρχιακά Κέν
τρα. Θεωροϋμεν άδιανόητον νά ύ
στερή ή Τράπεζά μας είς τήν λήψιν 
τών μέτρων αύτών, δταν πολλαί ί- 
διωτικαί έπιχ,ειρήσεις, καί άπο τις 
Τράπεζες ή Εμπορική, Εχουν ήδη 
άντιληφθή τήν μεγίστην κοινωνικήν 
προσφοράν τοΰ μέτρου αύτοϋ.

Έν προκειμένφ, καλώ τό Διοικη
τικόν Συμβούλιον τοϋ Συλλόγου, διά 
πολλοστήν φοράν, άφοΰ άλλωστε 
τοΰτο, άναφέρεται είς τάς προεκλο
γικός των εξαγγελίας, νά βοηθηση 
διά παντός μέσου ήθικοϋ καί οικο
νομικού, είς τήν προσπάθειαν αύτήν, 
τήν όποιαν έχει ήδη άναλάβει τό 
Ταμείον Υγείας.

Σημειώ, πράγμα τό όποιον θά έ
πρεπε νά γνωρίζη τό Διοικητικόν 
Συμβούλιον, δταν έχη δλον τόν χρό
νον είς τήν διάθεσίν του νά μεριμνά 
διά τά θέματά μας, δτι ή Τράπεζα 
'Ελλάδος Επιδοτεί τά τέκνα τά ό
ποια πηγαίνουν είς Παιδικούς Στα
θμούς, ή στο Νηπιαγωγείον, μέ 300 
δραχμάς τόν μήνα. Αυτό είναι πέ
ραν τοΰ επιδόματος παιδικής μερί- 
μνης. ’Άς έξετασθή καί άς προω- 
θηθή τό θέμα.

Τό τρίτον αίτημα είναι ή χορήγη- 
σις οικογενειακών Επιδομάτων είς τό 
θήλυ προσωπικόν. Κατόπιν υπομνή
ματος, ύπογραφέντος ύπό 400 γυ
ναικών, προ μηνών, καί τό όποιον 
παρεδόθη είς τήν ’Επιτροπήν μελέ
της τών θεμάτων Προσωπικού, ίκα- 
νοποιήθη τό αίτημα αυτό, καί συμ- 
περιελήφθη είς τήν ύπογραφεΐσαν 
Συλλογικήν Σύμβασιν ’Εργασίας έ
νώ ούδέν έτερον Επίδομα ειδικόν, 
συμπεριελήφθη είς αύτήν.

Τό τέταρτον αίτημα τοΰ θήλεος 
Προσωπικού, είναι ή συνταξιοδότη- 
σις τών μητέρων, μετά Ιδετή υπη
ρεσίαν καί τών Εγγάμων συναδέλ
φων μετά 20ετή υπηρεσίαν. Αίτημα 
τό όποιον ανενδότους καί ανυποχώ
ρητους διεκδικοϋμεν άκόμη.

Σχετικώς σάς γνωρίζω, δττ πρό 
μηνών υπεβλήθη είς τόν Υφυ
πουργόν Άπασχολήσεως υπόμνημα 
ύπογραφέν ύπό 400 συναδέλφων, καί 
βάσει αύτοΰ τοΰ υπομνήματος ό κ. 
'Υφυπουργός, έκάλεσεν τήν Διοίκη- 
σιν καί τόν Σύλλογον, νά έκφέρη 
τήν γνώμην του.

Καλώ τόν κ. Πρόεδρον νά μάς 
πή τί άπήντησεν είς τήν έν λόγφ 
πρόσκλησιν τοΰ κ. Ύπουργόΰ καί 
είς ποιας ένεργείας προέβη διά τήν 
προώθησιν τοΰ αιτήματος αύτοΰ.

Έπί τή εύκαιρίφ σάς αναφέρω, ά
πό φωτοτυπικόν άντίγραφον άναλο- 
γιστικής μελέτης τοΰ κ. Κακλάνη — 
καί άναφέρομαι είδικώς σ’ αύτό, 
διότι αύτό είναι μία άπό τις ανακρί
βειες μέ τις οποίες μέ άντέκρουσεν 
πέρυσι δσον άφορά τά αιτήματα τοϋ 
θήλεος προσωπικού — είπεν είς τήν 
δευτερολογίαν του τό Διοικητικόν 
Συμβούλιον πέρυσι, δτι θά πρόκυψη 
έπιβάρυνσις τοϋ Ταμείου Συντάξεων, 
έκ τής προώρου συνταξιοδοτήσεως 
τών μητέρων.

Σάς διαβάζω τήν τελευταίαν πα
ράγραφον τής έν λόγφ άναλογιστι- 
κής μελέτης τοΰ ’Ιουλίου 1972:

«Σημειώ, δτι ναι μέν κατά τήν 
πρώτην δετίαν θά έπέλθη ωρισμένη 
Ταμειακή έπιβάρυνσις είς τό Τα- 
μεΐον, έν τούτοις δμως αΰτη θά έ- 
ξουδετερωθή διά τής καταβολής 
τής μειωμένης συντάξεως διά τά 
επόμενα έτη. Κατ’ αυτόν τόν τρό-



ΑΠΛΑ - ΤΙΜΙΑ - ΚΑΘΑΡΑ
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.)
μετά, τή: Έρχτΐεζης Αθηνών. Αφορά τούς προ 
της σογχ<ονεύΒε<ος συνάδελφους. Τούς υπαλλή
λους τής ’ΕΟνιζής Τραπεζης προ τής συγχωνεύαε- 
ιος καί τούς υπαλλήλους τής Τραπε'ίης Αθηνών 
οί όποιοι κατέστησαν υπάλληλοί τής Εθνικής Τρα- 
πέ'ίης. */Αφορά όμως καί τούς άπο τού 1 καί
εντεύθεν προσληφθέντας. Αεότε καίτοί πολύ μακράν 
των γεγονότων ύφίστανταί τά- συνέπειας των.

Τί συνέβη τότε λοιπόν; Διά κυβερνητικής άπο- 
φάσεως ή Εθνική Τράπεζα καί ή Τράπεζα Α
θηνών συνε/ωνεύΟησαν το I itZiti.

'Ο Χύλλογος τών υπαλλήλων τής Εθνικής 
Τραπεζης άντεδρασε δι’ όλων του τών δυνάμεων 
εις την συγχώνευσιν. Οί ύπάλληλοι τής Εθνικής 
Τραπεζης χατήλβον εις απεργίαν διάρκειας διά 
νά άποτρεψουν τήν συγχώνευσιν. Τί κυβερνησις έ- 
πέμεινε καί ή συγχώνευσις έπραγματοποιήΟη. Τήν 
έπομενην τής συγχωνεύσεως οί ύπάλληλοι τής 
Εθνικής Τραπεζης ύπεστησαν πρωτοφανή δ,ιω- 
γμον ύπο τού τότε διορισθεντος Αιοικητοΰ τής 

Τραπεζης Κων. Ήλιάσκου. ’Άλλοι άπελύθζ^- 
σαν, άλλοι ύπεβιβάσβησαν, άλλοι έπροπηλακίσθη- 
βαν καί όλοι κατέστησαν υποτελείς εις τήν νεαν δύ- 
ναμιν πού είσήλθεν εις τήν ’Εθνικήν Τράπεζαν.

Το Ταμεΐον Χυντάζεων τού ΙΙροσωπικού τής 
Εθνικής Τραπεζης ύπέστη καθίζησιν έκ τών άθρό- 
ων απολύσεων καί μέχρι σήμερον άκόμη, εμφανί
ζεται ελλειματικόν διότι ή προκλήθείσα ζημία ήτο 
τόσον μεγάλη ώστε μετά είκοσι ολόκληρα ετη νά 
μήν έχει άποκατασταθή.

Τούτων ούτως έχόντων οί ύπάλληλοι τής Ε
θνικής Τραπέζης καί οί ύπάλληλοι τής Τραπεζης 
Αθηνών εργαζόμενοι πλέον εις τον αύτον χώρον 
καί ύπο τον αύτον εργοδότην ήοαν δύο κατηγορίαι 
ύπαλλήλων εντελώς κεχωρισμέναι μέ εντελώς δια
φόρους επιδιώξεις.

Οί ύπάλληλοι τής Εθνικής Τραπέζης είχον 
τήν Χυνδικαλιστικήν των Όργάνωαιν. Τον Χύλ- 
λογον 'Τπαλλήλων ’Εθνικής Τραπέζης. Μέ τήν 
συγχώνευσιν τών Τραπεζών δεν έγένετο καί συγ
χώνευσες τού ΙΙροσωπικού. "Έγινε δυστυχώς το 
αντίθετον. Μία δεύτερα συνδικαλιστική ’Οργάνω
σες» ό Χύλλογος ύπαλλήλων τ. Τραπέζης Αθη
νών διεςεδίκει τήν ίκανοποίησιν τών αιτημάτων τών 
μελών του. Τά αιτήματα ήοαν τελείως διαφορετι
κά. ’Επειδή δεν είναι πρόθεσίς μας ή άναμόχλευ- 
σις τών παθών, άλλά ή άναδρομή εις το παρελθόν 
διά νά συνειδητοποιήσωμεν το παρόν καί νά πρα- 
γμ.ατοποιήσωμεν οΰσιαστικήν ένοποίησιν καί όχι 
πλασματικήν, δεν άναφρόμεθα εις λεπτομέρειας. 
ΤΙ παρουσία τού δευτέρου Χυλλόγου ύπήρςεν τό

τε μία άκόμη ενέργεια πλήρους διαχωρισμού τού 
ΙΙροσωπικού τής Τραπέζης. Άνεμένετο ότι μετά 
τήν έπίλυσιν τών έπί μέρους θεμάτων τών ύπαλλή
λων τής Τραπέζης Αθηνών θά έπηκολούθη ή συν
δικαλιστική ένοποίησις. Δυστυχώς αύτη όχι μόνον 
δεν επραγματοποιήθη άλλά ή διάσπααις έσυνεχί- 
σθη μέχρι τών ήμερών μας. Καί ή διάσπααις δεν 
έπεριωρίσθη μεταξύ τών προ τής συγχωνεύσεως 
ύπαλλήλων. Έπεξετάθη καί εις τούς μετά ταύτην. 
Οί νεοπροσλαμβανόμενοι εις τήν * Εθνικήν Τράπε
ζαν διεμοιράζοντο πλέον εις τούς δύο Χυλλόγους, 
χωρίς νά γνωρίζουν πώς καί διατί. Τά ίδια αυ- 
νέβησαν καί συμβαίνουν εις τον τομέα τής Ασφα
λιστικής ΙΙροστασίας. Έδώ όμως τά πράγματα εί
ναι διαφορετικά καί άπό άλλης άπόψεως. Τής Οι
κονομικής. .Χυτή ή διαφορά, ή διαφορά τής ασφα
λιστικής προστασίας, τών περιουσιακών στοιχείων 
τών δύο Ταμείων καί τής καταβολής τών Ασφαλι
στικών εισφορών διετήρησε καί διατηρεί τήν διά- 
σπασιν. .Χύτή αύξάνει τάς αντιθέσεις. .Αυτή εμπο
δίζει τήν ενότητα.

.Αύτήν λοιπόν πρέπει νά καταπολεμήσωμεν. 
,Αύτή πρέπει νά είναι ή πρώτη, ή βασική μας επι
δίωξις. Πώς θά τό έπιτύχωμεν; Χιά τής ψυχικής 
ενότητας. Καί διά νά έπέλθη ή ψυχική ένότης πρέ
πει νά ύπάρξη ή συνδικαλιστική ένοποίησις. "Ας 
προχωρήσωμεν λοιπόν εις αύτήν.

Ό Χύλλογος τών Επαλλήλων τής Εθνικής 
Τραπέζης ύφίσταται άπό τού έτους ΙθΙΣ. Τά 
μέλη του έχουν λησμονήσει τό παρελθόν καί Ατενί
ζουν μέ εμπιστοσύνην τό μέλλον. Χέν ενδιαφέρον- 
ται αν ό συνάδελφός των είναι μέλος τού άλλου 
Χωματείου. Γνωρίζουν άλλωστε, οί νεώτεροι, ό
τι έκ συμπτώσεως δεν είναι καί αυτοί μέλη τού άλ
λου σωματείου, έφ’ όσον ή έγγραφή των έγένετο 
διά κληρώσεως. Χέν τούς χωρίζει συνεπώς τίπο
τε. Οί παλαιότεροι είναι διατεθειμένοι νά μήν 
προβάλλουν εμπόδια έκ τής πικρίας τού παρελθόν
τος. ’Άν καί οί παλαιότεροι τού Χυλλόγου Τ. 
Τραπέζης ’/Αθηνών δέν έπιθυμούν τήν δια,ιώνισιν 
τής Ανωμαλίας, διά τούς νεωτέρους τού Χυλλόγου 
δέν ύφίσταται θέμα διότι Ασχέτως Χυλλόγου εις 
τον όποιον ένεγράφησαν δέν ύφίστανταί αίτίαι 
διαχωρισμού των, ή πραγματοποίησις τής συνδικα
λιστικής ένοποιήσεως είς τον Χύλλογον τών ΊΡπαλ 
λήλων τής ’Εθνικής Τραπέζης, είναι ζήτημα έλα- 
χίστου χρόνου.

"Οταν πραγματοποιηθή ή συνδικαλιστική ένο- 
ποίησις τότε καί ή ένοποίησις τών Ασφαλιστικών 
Ταμείων θά είναι εύχερεστέρα. ΤΙ ψυχική 
ένότης πού θά έπέλθη διά τής 
συνδικαλιστικής ένοποιήσεως θά

είναι ή μεγάλη δύναμις πού 0 ά 
έξουδετερώση τά έ μ πόδια τών 
οικονομικών διαφορών, πού ύπαρ
χουν είς τον τομέα τών Ασφαλι
στικών Ταμείων.

Έπάρχει όμως καί μία άλλη πραγματικότης. 
Έπάρχουν οί Χύλλογοι Είσπρακτόρων καί Βοη
θητικού Προσωπικού. Χιεδραμάτισαν καί διαδρα
ματίζουν ρόλον εις τήν συνδικαλιστικήν μας ζωήν. 
Χέν είναι έπομένως δυνατόν νά Αγνοηθούν. ’Έχουν 
όμως καί αύτοί τά προβλήματά των. Αρκεί νά ση- 
μειωθή ότι διατηρούν χωριστό Ταμείο ’ Αλληλο
βοήθειας διά τού οποίου τούς παρέχεται ιατροφαρ
μακευτική περίθαλψις καί ότι άνευ τής συνδρομής 
τού Ταμείου ’Χ,λληλοβοηθείας Επαλλήλων Ε. 
Τ.Ε. θά Απέμεναν άνευ προστασίας είς τον τομέα 
τής υγείας.

' 11 ένοποίησις πρέπει νά περιλάβη καί τά μέ
λη τών δύο αύτών Χυλλόγων καί νά προστατεύση 
τά συμφέροντά των. ’Απαραίτητος λοιπόν καί έδώ 
ή άποκατάστασις τής ψυχικής ένότητος.

,Αύτή είναι ή πραγματικότης είς τον συνδικαλι
στικόν μας χώρον. Χέν εϊχομεν το δικαίωμα νά τήν 
άποκρύψωμεν. Ό στρουθοκαμηλισμός θά βλάψη. 
Χιά τον λόγον αύτον προέβημεν είς τήν Αναδρομήν 
τού παρελθόντος καί είς έπισήμαναιν τών συμβάν
των καί συμβαινόντων.

Οέλομεν τήν ένοποίησιν τών Χυλλόγων τού 
Προσωπικού τής ’Εθνικής Τραπέζης καί δι* αύτό 
δέν διατάζομεν νά διατυπώσωμεν τήν γνώμην μας.

' Απλά — Τίμια — Καθαρά. ΤΙ έπιθυμία μας διά 
τήν ένότητα δέν ύποκρύπτει δόλον, δέν Αποβλέπει 
είς Αθέμιτα οφέλη. Χέν έπιδιώκομεν δι’ αύτής 
εύνοιαν ύπέρ τών μελών τού Χυλλόγου μας. Άν· 
τιθέτως διά τά μέλη τού Χυλλόγου μας ή ένοποίη- 
σις είναι μία Ακόμη προσφορά των προς τούς πα
λαιούς καί νέους συναδέλφους των μέλη τών λοι
πών Χυλλόγων, Ασχέτους προελεύσεώς των. Προ
σφορά πού πηγάζει Από τά αισθήματα τής συναδελ- 
φικότητος καί τού συνδικαλιστικού μας πιστεύω διά 
τήν εύημερίαν τών έργαζομένων.

Μέ αύτά τά αισθήματα σπεύδομεν προς τήν 
πραγματοποίησιν τής ένοποιήσεως τών συνδικαλι
στικών μας δυνάμεων καί καλούμεν όλους νά Ακο
λουθήσουν τό παράδειγμά μας.

Χυνδικαλιστική ένοποίησις λοιπόν διά νά 
ύπάρξη ή ψυχική ένότης ή οποία θά έπιτρέψη νά 
ύπερνικήσωμεν όσα έμπόδια υπάρχουν διά νά πρα
γματοποιηθή τό αυνταμώτερον δυνατόν καί ή ένο- 
ποίησις τών Ασφαλιστικών μας φορέων.

"Οταν αύτό έπιτευχθή είναι βέβαιον ότι μάς 
αναμένουν καλύτεραι ήμέραι.

Τά πρακτικά τάς Γενικής Σννελεάοεως το® Συλλόγου ρας
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 10ης ΣΕΛ.)
πον καί χωρίς έπιβάρυνσιν τοΰ Τα
μείου Συντάξεων, έπιτελεΐται μέγας 
κοινωνικός σκοπός.

Άλλά δυστυχώς έφθάσαμε είς τό 
θλιβερόν σημεϊον, νά προσπαθούμε 
νά πείσουμε δχι τον ’Εργοδότην, άλ
λά εκείνους πού μάς έκπροσωποΰν 
διά τό δίκαιον τών αιτημάτων μας, 
άφοΰ οί ίδιοι δέν αντιλαμβάνονται 
τις εύθννες καί τις υποχρεώσεις 
τους απέναντι μας.

Τό τελευταίο θέμα τής ομιλίας 
μου θά είναι ή αγορά ακινήτου διά 
τήν στέγασιν τής Λέσχης.

’Επληροψσρήθημεν, και αύτό άπό 
μέλη τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου, ό
τι έσχεδιάσθη νά διατεθή ποσόν πε
ρίπου . 35.000.000, διά τόν σκοπόν 
αυτόν. Νομίζω δτι τό ποσόν αύτό 
είναι σοβαρόν διά τά οικονομικά τοΰ 
Συλλόγου, ώστε θά έπρεπε νά έχουν 
γνώμην δλοι οί συνάδελφοι έπ’ αυ
τού. Τήν στιγμήν μάλιστα πού δέν 
έχουν καλυφθή άλλες ανάγκες ούτε 
έν μέρει, οί όποιες αφορούν είτε ένα 
μεγάλο μέρος τού Προσωπικού, είτε 
άκόμη καί τό σΰνολον.

Ή ίκανοποίησις όλων τών συνα
δέλφων θά ήτο, όπως είπεν ό συνά
δελφος Γιαννακόπουλος, ή λειτουρ
γία θέρετρου, είς τό όποιον νά μπο
ρούν νά περνούν τάς θερινάς των 
διακοπάς οί συνάδελφοι δλοκλήρου 
τοΰ δικτύου.

’Άλλη άνάγκη είναι ή ίδρυσις τού 
Βρεφοκομικού Σταθμού. ’Επαναλαμ
βάνω δι’ άκόμη: μίαν φοράν δτι ά
πό τό 1971 ή Διοίκησις έχει εγκρί
νει ποσόν 3.000.000 διά τόν Παιδι
κόν Σταθμόν, τό όποιον ύπελογίζετο 
τότε είς τό ήμισυ τής δαπάνης.

Τό παρόν Διοικητικόν Συμβοΰλιον, 
ήρνήθη τήν συμπαράστασίν του, διά 
τήν πάλυψιν τοΰ υπολοίπου τής δα
πάνης, διότι ώς ίσχυρίσθη — καί αύ
τό είναι γραμμένο, καί είς τά πρα
κτικά τής περυσινής Γενικής Συνε- 
λεύσεως '— ό Σταθμός δέν θά έξυ- 
πηρέτη τάς άνάγκας τών συναδέλ
φων τών επαρχιακών 'Τποκαταστη- 
μάτοχν. Μήπως όμως, θά τούς έξυ- 
πηρετήση ή' νέα πολυτελής Λέσχη;

Έφ’ όσον υπάρχει ή εύχέρεια ή 
οικονομική καί ή διάθεσις δι’ επεν
δύσεις πού θά εξυπηρετούν μεγάλον 
αριθμόν συναδέλφων, χρήσιμος εί
ναι επίσης καί ή άνέγερσις Δημο
τικού Σχολείου, τό όποιον θά κάλυ
ψη τάς άνάγκας τής περιφέρειας 
Πειραιώς Αθηνών καί Περιχώ

ρων καί θά καλΰψη τάς άνάγκας, 
οχι μόνον τών μητέρων, άλλά καί 
τών άρρένων συναδέλφων μας, τών 
όποιων αί σύζυγοι έργάζονται είς άλ- 
λας έπιχειρήσεις.

Σημειωτέον δτι, ή ’Εμπορική Τρά
πεζα, διαθέτει Στέγην είς τήν ό
ποιαν διδάσκονται καί ξένες γλώσ
σες είς τά τέκνα τών ύπαλλήλων

Γιατί λοιπόν, ή σπουδή τής αγο
ράς ακινήτου διά τήν Λέσχην ερή
μην τών συναδέλφων τών έπαρχια- 
κών καταστημάτων; ’Επικαλείται τήν 
δικήν τους συμμετοχήν όπότε θέλει 
τό Διοικητικόν Συμβοΰλιον καί όπό
τε δέν θέλει, δέν τό ένδιαφέρει; 
Έκτος καί έάν προσπαθή έτσι τό 
Δ.Σ. νά εύθυγραμμίση τήν έμφάνι- 
σίν του, τήν πολυτελή έμφάνισίν του, 
είς δλους τούς τομείς. Μέ αυτοκί
νητα, τά οποία δέν διέθεταν τά προη
γούμενα Διοικητικά Συμβούλια, μέ 
πολυτελή γραφεία καί ίσως μέ αλ-

Η ΟΜΙΛΙΑ ΙΟΥ ΙΥΝ.
Συνάδελφοι,

Πριν μερικούς μήνες, είς αυτήν 
έδώ, τήν αίθουσαν, δώσαμε τήν έ- 
ξουσιοδότη,σιν στην συλλογική μας 
έκπ-ρεσώττησι διά τήν ύπογραφήν τής 
συλλογικής συμβάσεως έργασίας. 
Κατά τήν διεξαχθεΤσαι» τότε συζήτη- 
σιν, ύττεστηριίχθη ύπο τών κυρίως ο
μιλητών, δτι, δέν θά έπρεπε νά θί
γουν τά κεκτημένα, ώς πάσης φύ- 
σεως έπιδόματα, ασφάλιστρα κλπ. 
Σέ τούτο πάνω, συνηγορούσε καί ή 
ομιλία καί ή ΰπόσχεσις τού κ. Δι- 
οιχητοΰ είς τήν Λέσχην τοΰ Συλλό
γου κατά τήν κοπήν τής πίττας τό 
1972.

’Ορθόν τό αίτημα, όρθή ό τοπο- 
θέτησις, όρθή καί ή άπάντησις τού 
Προέδρου τού Συλλόγου. Τά κεκτη
μένα κεκτημένα. Αύτά, ήταν τά λό
για του, ή αύτά σχεδόν. *Η ουσία 
είναι καί παραμένει ίδια. Ύπόσχε- 
σις έκ μέρους τοΰ Συλλόγου προς 
διατήρησιν τών κεκτημένων καί θε- 
ωρητικώς, δέν ήτο δυνατόν νά ήτο 
άλλη. Άλλά θεωρία καί πράξις, δέν 
ταυτίζονται πάντοτε, όπως μάς α
πέδειξε τουλάχιστον ό Σύλλογος, 
διά τής γενικότερης στάσης του καί 
τής άλλοπρόσαληις ταχτικής του.

Ή συλλογική σύμβασις έργοοοί-

λα ακόμη.
Καλώ τούς συναδέλφους ολους, 

έφ’ οσον δπως είπα, δέν έξυπηρε- 
τήθησαν άλλες πιο άμεσες ανάγκες, 
νά άπορρίψουν τήν πρότασιν αύτήν 
διά τήν διάθεσιν τού ποσού αύτοΰ, 
τών 35.000.000, δπως φημολογήται 
— διότι τό Διοικητικόν Συμβοΰλιον, 
δέν έκαμε τόν κόπον νά μάς δώση 
έξηγήσεις ούτε διά τό ποσόν, ούτε 
διά τό πού θά είναι ή Λέσχη — καί 
ή αγορά θά πρέπει νά άποφασισθή 
σέ προσεχή Γενικήν Συνέλευσιν, α
φού μάς παράσχη δλα τά στοιχεία 
ό Σύλλογος πού θά άγορασθή τό ά- j 
κινητόν, γιά ποιον σκοπόν θά χρη- 
σιμοποιηθή ακριβώς. Έν προκειμένη) j 
νά κληθούν νά απαντήσουν οί συνά- ί 
δε/νφοι ολοκλήρου τού δικτύου. Μό
νον έτσι θά προστατευθή καί ό ίδιος I 
ό Σύλλογος καί τά ίδικά μας συμ
φέροντα.

Εύχαριστώ πολύ.

Ν.ΣΪΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
I ας, δπως δλοι γνωρίζουμε, ρητώς 
καταργεί τά πάσης φύσεως έπιδό- 
ματσ, ή δέ είς το μέλλον χορήγησις 
των... έπαφείεται είς τήν καλήν διά- 
Θεσιν τού εργοδότου. Τραγικά άπιλό 
τό Θέμα τής παροδόσεως είς τήν 
μεγαλοκαρδίαν τοΰ εργοδότου. Καί 
τό ερώτημα, έπιχείρημα καταιπέλ- 
της... τοΰ Συλλόγου. Καί τί Επρεπε, 
κύριοι, νά κιάμωμε; Νά άντιδιικήσω- 
με μέ τόν εργοδότην καί νά χάσω- 
με τήν έξομσίωσιν;

Το έάν Επρεπε νά άντιδικήση ό 
Σύλλογος, δέν μπορώ νά είπω οΰτε 
χαν νά διανοηθώ ’Άλλωστε, δέν μάς 
Εχει συνηθίσεις σέ κάτι τέτοια. 
Σείς δμως, συνάδελφοι, κρίνετε — 
«!αί Εχετε κάθε δικαίωμα νά κρίνε
τε— αν τούτη ή στάσις μαρτυρεί 
τεκμήριον συνδιαλλακτικότητος καί 
καλής ΐελήσεως, ή ήττοπαθείος, μοι- 
ρολοπρείας καί παντελούς άδρανεί- 
ας καί Ενδιαφέροντος διά τό Προ
σωπικόν ή διά μέρος τού Προσωπι
κού;

Μπορούσε καί Επρεπε νά μελετή- 
ση κσλά τις επιπτώσεις τής έξομοι- 
ώσεως σέ δλους τούς βαθμούς, πρά
γμα, πού βεβαίως, δέν Εκαμε, διότι, 
τότε, θά Επλεπε, δτι, άλλοι ωφε
λούνται μέχρι ποσοστού 40% καί

άλλοι τίποτα, ή σχεδόν τίποτα, διά 
νά μήν είπω δτι, ή έξομοίωσις, έ- 
δημιούργησε θύτας καί θύματα. Καί 
έ,ρωτώ, θά διεννοήτοι ποτέ ό Πρό
εδρος νά ύπογράψη, Συλλογικήν 
σύμβσσιν έργασίας; περί αυξήσεων 
είς την οποίαν, άλλοι θά παίρνουν 
σϋξησιν 40%, ήτοι λεόντειον μερί
δα, άλλοι τίποτε καί άλλοι νά ίη- 
μιοΰνται Εστω καί εμμέσως;

Άσφ -λώς, μόνον σάν άστεΐον θά 
ήδύνατο νά χαρακτηρισθήι. Καί δ- 
μως, αύτό ακριβώς Ελαβε χώραν, 
άγαπητοί συνάδελφοι κατά τήν έ» 
ξομοίωσιν. ’Ερωτώ καί πάλιν:

Είναι δίκαιον τούτο, κύριοι, 
είναι σάν νά κρίνωμε τάς άνάγκας 
τού Προσωπικού μέ 2 μέτρα καί ί 
σταθμά.

Δυνατόν νά είπωθή, δτι, το νά 
έπισημαίνη κανείς κάτι τέτοιο, 
δέν είναι αρκετόν, έάν δέν άκολου- 
θήται άπό συγκεκριμένες προτά
σεις. Τί Επρεπε νά γίνη καί δέν Ε
γινε; Πριμοδότησις ήμών τών μι- 
κρομίσθων, (Δόκιμος υπολογιστής 
Β, ύπολογιστής Α) μέ τό ίσόπο- 
σον τών άφαιρουμένων ασφαλίστρων 
πσρεχομένων σάν ύπηρεσιακή άπα- 
σχόλησις, ή σάν οδοιπορικά ή σάν 
Ενα έπίδοιμα άνάλογον μέ τό επί
δομα πού παίρνουν οί αξιωματικοί 
...στολής αν δέν άπατώμαι τό λέ

νε. Καί θά ήτο πολύ εύκολον, νά 
πείσουν τόν έργοδότην, τήν στι
γμήν, πού απαιτεί, ευπαρουσία
στους υπαλλήλους στά γκισσέ, 
(κοί οί μικροί ύπηρετοϋνε δλοι-στά 
γκισέ) καί δταν ή καλή έμφάνισις 
μεταφράζεται σέ ποσόν ετι μεγαλύ- 
τειροιν τοΰ μισθού μας, δέν νομίζω 
δτι, άπαιτεΐται νά Εχη κανείς ιδι
αίτερες γνώσεις μαθηματικών, διά 
νά τό καταλάβη διά νά τά διεκδι- 
χήση καί νά τό επιτυχή.

Καί ό Σύλλογος, άπαντά καί πά
λιν. Καί έάν ό εργοδότης πείσμωνε 
καί δέν ύπέγραφε τήν συλλογικήν

; σύμβσσιν έργασίας, νά μήν όφελη- 
θοΰν οί νΰν όφελούμενοι; ’Εδώ, ή 
άπάντησις, Εστω διττή. Πρώτον, 
ώς κατεδείχθη άπό τήν ομιλίαν τού 
Υπουργού κ. Ράλλη, είς τήν κοπήν 
τής πίττας, άπό τήν εξαγγελίαν 
τής έξομοιώσεως έκ μέρους τού 
Πρωθυπουργού καί τήν άνακοίνιωο ιν 
τής Ο.Τ.Ο.Ε,., ή παροχή της ίσης 
μεταχειρίσεως, ήτο πράξις Κυβερ
νητική καί οϋχί παρκχώρησις τού 
εργοδότου, οΰτε έπίτευγμα τοΰ Συλ 
λόγου, χρήζον καί αύτοδιαφηιμήσε- 
ως καί άνώφελον ναρκισμοϋ καί έ- 
ρωτιοπαθείας.

Αύτό δηλαδή, ή έξομοίωσις, ώς 
Κυβερνητική πράξις, έγένετο καί 
είς τήν ’Εμπορικήν Τράπεζαν. "Η 
νομίζετε δτ,ι εκεί οφείλεται είς 
τήν μεγαλοκαρδίαν ή είς τήν φιΐλαν 
Βρωπίαν τοΰ κ. Άνδρεάδη;

Αυτά, τουλάχιστον, θά Επρεπε 
νά τό είχε άντιληφθή ό Σύλλογος, 
ή μάλλον ό Πρόεδρος, έφ’ δσον αυ
τός κρίνεται καί δχι τό Δ.Σ.

κ. Ν. Π ίσκοπος: Δέν σάς 
επιτρέπω, νά άμιλήται Ετσι περί 
τού Δ. Σ.

κ. Ν. Στασινόπουλος: 
Είπατε νά άπευθυνώμεθα είς τόν 
Πρόεδρον.

κ. Ν. Π ί σ ■:< ο π ο ς: Δείχνετε 
άσέβε,ιαν προς τά Δ.Σ,

κ. Ν. Στασινόπουλος: 
Ούδεμίο: ασέβεια. Απευθύνομαι είς 
έσάς ιχ. Πίσκοπε δχι ώς ατόμου άλλ* 
ώς Προέδρου τού Δ. Σ. διότι δπως 
είπατε λογοδοτεί ό Πρόεδρος δ:ά 
λογαριασμόν τοΰ Δ.Σ, Αύτό τούλάχι 
στον, θά Επρεπε νά τό είχε άντιλη- 
■φθή ό Σύλλογος καί νά παζαρέψη. 
Κ,ο,ί όταν τό σπίτι τοΰ οικογενειάρ
χη παίρνει φωτιά, αυτός, δέν κυτ. 
τάζη νά περισώση μερικά άπό τά 
παιδιά του, άλλά δλα, καί έν ανά
γκη νά θυσιασθή καί αυτός. Καί 
δέν έφορμόζη ώς ό Σύλλογος κατέ- 
δειξε τό τής παροιμίας «τό ’να παι- ί

δί καλό παιδί, τ’ άλλο...». Καί ένώ 
όλε: αύτά. Εδειξαν τό ,μέτρον τοΰ 
έίδισφέροίντος διά τούς μικρομί- 
σθους. Ερχεται καί ή τελευταία έγχύ 
κλιος τών υπερωριών, νά μάς δώ- 
ση τήν χαριστικήν βολήν, ή Ετι, 
δριμύτερον τήν μεταθανάτιον.

’Άν τό υποκατάστημά σου, δέν 
Εχει άνάγκην ΰπερωιρί-ας, δέν μπο
ρείς νά έργασθής σέ άλλο ύποκα- 
τάστηιμα. Πού είναι ή άντίδρασις 
τοΰ Συλλόγου, κύριοι συνάδελφοι; 
’Εδώ, είναι γνωστόν, δτι, υπηρεσί
ες μεγάλων μονάδων καί τής Διοι- 
χησεως. Εχουν τεράστιες ανάγκες.

κ. Ν. Π ί σ κ ο π ο ς: Είναι 
εγκύκλιος, πού έξεδόθη τόν Μάρτι
ον.

κ. Ν. Στασινόπουλος: 
Ήταν καί προηγούμενη έγκύκλιος.

κ. Ν. Π ίσκοπος: Τό
1973, έπληρώθησαν αΐ ύπερωρίαι.

κ. Ν. Στασινόπουλος: 
Διά νά μη μαχρυγοροΟμε, ό έργα- 
ζόμενος είς κατάστημα (αυτάρκες 
άς τό άποχαλέσω δηλ. κατ) μα πού 
νά μήν εχη άνάγκην υπερωριών), 
δέν έπιτρέπεται καί ό ίδιος νά εχη 
οικονομικές άνάγκες, άλλά καί άν 
εχη, αύτό είναι πρόβλημα δικό του. 
’Έτσι Ερμηνεύω έγώ, υπό τό πρί
σμα τών αναγκών καί ύπό τήν πίε- 
σίν των, τήν νέαν κοπάστασιν, δ
πως αυτή έδημιουργήθηκε.

Πού εΐσασθε λοιπόν, κύριοι Πί- 
σκοποι — Ρωσσέτηδες καί λοιποί 
τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου;

κ. Πρόεδρος: Εΐσθε έ
κτος θέματος.

κ. Ν. Σ τ α σ ι ν ό π ο υ λ ο ς: 
Μήπως δπως πάντα ό αγώνας σας 
ήταν βωβός, μασσονικός καί σείς 
μΰσται μυστηρίων;

κ. Ν, Στασινόπουλος: 
Λυπάμαι, κύριοι καί λυπάμαι πε
ρισσότερον γιατί σείς, δντες νέοι, 
ξεχνάτε νέους.

Ευχαριστώ πολύ.

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ 500.000 ΔΡΧ. ΔΙΑ ΤΑΣ ΠΑΙΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΏΣΕΙΣ 
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Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ κ. Ν. ΠΙΣΚΟΠΟΥ
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.) 
χουν ύποχρέωσιν νά χαράξουν βασι
κός ιμίαν πορείαν καί έκεϊθεν νά 
προβαίνουν εις τούς καταλλήλους 
ελιγμούς ιτού θά τούς Επιτρέψουν 
τήν κατάκτησιν τού στόχου. Στόχος 
δι’ ή μάς ήτο ή ίση μεταχείρισις. 
Κατά τον χρόνον τής διεκδικήσεως 
τοΰ αιτήματος ΰπεχρεώθημεν είς 
ποικιλίαν συνδυασμών χωρίς ποτέ 
νά άποστώμεν τού σκοπού τον ο
ποίον εϊχομεν τάξει. Κατά τό αυ
τά χρονικόν διάστημα ύπεχρεώθη- 
μεν νά άντ ιμετωπίσωμεν πο-ικίλλας 
έσωθεν κα έξωθεν αντιδράσεις. Δεν 
έκάμφθημεν. ’ Επι-κράθη μεν όμως 
πολλάχις. "Οταν τό θέμα διήρχετο 
τάς δυσκολωτέρας φάσεις του οί 
διαδοσίαι προεκάλουν άνησυχίας 
καί δι’ αυτών έπεδίωκον νά κλονί
σουν τήν Εμπιστοσύνην τών μελών 
προς τό Διοικ. Συμβούλιον. Μή δυ- 
νάμενοι νά σμιλήσωμεν συνιστού- 
σαμεν υπομονήν. Τώρα πού έφθάσα- 
μεν εις τό τέρμα δεν έχομεν λόγον 
νά άναφρεθώμεν είς τά δσα δυ
σάρεστα γεγονότα συνέβησαν τότε.

Π ροκαλού μενο ι τυχόν ΰπό τών υ
ποκινητών των θά εί'μεθα άμιείλι- 
κτοι. Θά άναφερθώμεν μόνον είς 
τήν περίπτωσιν τοΰ Προέδρου τοΰ 
Συλλόγου Υπαλλήλων τ. Τραπέζης 
’Αθηνών.

"Εχετε ήδη πληροφορηθεϊ έκ τών 
άνακοινώσεων τοΰ Διοικ. Συμβου
λίου ώρισμένας πτυχάς της δραστη
ριότητας του. Ή σοβαροφάνεια τοΰ 
άνδράς, παρά τήν γνωστήν έκ τοΰ 
παρελθόντος τακτικήν του είς θέ
ματα συνεργασίας μετά τών λοι
πών συλλόγων τοΰ Προσωπικού τής 
Τραπέζης μας καί γενικότερον τοΰ 
Τ ραπεζοϋπαλληλ ι κοϋ συνδικαλι

σμού, Επηρέαζε μίαν μερίδα συνα
δέλφων μας καί τούτου ένεκεν είχε 
τήν δυνατότητα νά προκαλή Εμπό
δια. Ή άνώμαλος Εξ άλλου διατή- 
ρησις τοΰ Συλλόγου του είναι ένα 
μόνιμον έμπόδιον είς τήν διεκδίκη- 
σιν τών αιτημάτων μας. Έν γνώ- 
σει τοΰ χαρακτήρας του, τών Επι
διώξεων1 του καί τής άδιαφορίας 
του διά τά αφορώντα τό σύνολον 
τών Εργαζομένων είς τήν ’Εθνικήν 
Τράπεζαν θέματα), συνηργάσθημεν 
μέ άπόλυτον ειλικρίνειαν μετ’ αυ
τού έως ότου τοΰτο κατέστη άνέφι- 
κτον. Τήν συνέχειαν τήν γνωρίζετε.

"Αν ήσχολήθημεν μετά τήν υπο
γραφήν τής συλλογικής συμβάσεως 
μέ τον Πρόεδρον τοΰ Συλλόγου τέ
ως Τραπέζης ’Αθηνών τό Επράξα- 
μεν διά νά μήν τοΰ παράσχωμεν μί
αν άκόμη εύκαιρίαν παραποιήσεως 
τής αλήθειας καί τής δυνατότητος 
νά συνεχίζη άνενόχλητος τήν φθο
ροποιόν δράσιν του. Τό έπράξαμεν 
άκόμη διά νά πληροφορηθοΰν τά μέ
λη τοΰ Συλλόγου μας καί όλοι οί 
Εργαζόμενοι είς τήν ’Εθνικήν Τρά
πεζαν τον ρόλον τον όποιον διε- 
δραμάτισε καί διαδραματίζει.

’Αλλά τον έγ καλού μεν καί διά 
τον λόγον οτι καθ’ δν χρόνον παρί- 
στανε τον ήγέτην τοΰ Προσωπικοΰ 
τής Εθνικής Τραπέζης, οί υπάλλη
λοι τής Τραπέζης τής 'Ελλάδος ή- 
δυνήθηισαν νά προηγηθοΰν μισθολο- 
γικώς άπό ημάς, διότι επί σειράν 
Ετών ήνέχθη τό προβάδισμα τοΰτο 
καί διότι δέν έτόλμησε νά διεκδί
κηση τή,ν άπο κατάστασ ι ν τ οΰ Π ρο
σωπικού τής ’Εθνικής Τραπέζης, είς 
τήν προτέραν του θέσιν.

Τον κατηγορούμε άκόμη διότι 
διά νά διατηρή τό άξίωμα τοΰ Προ
έδρου δέν προχωρεί είς τήν ένοποί- 
ησιν τών δυνάμεων τοΰ Προσωπικού, 
Κύριον έμπόδιον τής όποιας είναι ή 
ίδική του παρουσία είς τό άξίωμα 
αυτό.

Οί ειδικοί λόγοι, αγαπητοί συ
νάδελφοι, πού έδικαιολόγουν, κατά 
τά πρώτα μετά τήν συγχώνευσιν έ
τη, τήν διατήρησιν τοΰ Συλλόγου 
Υπαλλήλων τ. Τραπέζης ’Αθηνών 
έχουν πρό πολλοΰ έκλείψει. Έρωτά- 
ται λοιπόν ποιον σκοπόν Εξυπηρε
τεί ό Σύλλογος Υπαλλήλων τ. Τρα- 
πέζη,ς ’Αθηνών; Ή άπάντησις εί
ναι εύκολος. Διά νά ΰπάρχη εις 
Πρόεδρος. ’Αλλά οΰδείς τόν Εμπο
δίζει καί είς ένιαίον Σύλλογον νά 
διεκδικήση τό άξίωμα καί νά προ- 
σφέρη τάς υπηρεσίας του.

Τό πυροτέχνημα τής δημοσίας 
συζητήσεως πού έξετόξευσε δχι μό
νον δέν άρκεΐ διά νά συντηρήση 
τήν φήμην πού τόν συνόδευε μέχρι 
πρό τίνος άλλά καί τόν άπογυμνώ- 
νει. Τί τόν Εμποδίζει λοιπόν νά 
γράψη τήν αλήθειαν; "Ολην τήν Α
λήθειαν.

'Ημείς άναφέρομεν ονόματα, καί 
γεγονότα. Διατί δέν πράττει τό ’ί
διον; "Ας μή θεωρηθή δτι άπορρί- 
πτομεν τήν πρότασίν του διά δημο
σίαν συζήτησιν. Δέν εϊμεθα ήμεΐς 
Εκείνοι πού έχουν οίονδήπατε λόγον 
νά τήν φοβούνται. Αυτός τήν φοβά
ται. Τήν προτείνει δμως διότι γνω
ρίζει δτι δέν είναι δυνατόν νά 
πραγματοπσιηθή έστω καί αν, ώ! 
τής μεγαλοψυχίας του, άναλαμβά- 
νη τήν δαπάνην.

Δέν θά άσχοληθώμεν άλλο μέ τόν 
ανδρα. ’Αρκετά δεινά μάς έχει προ- 
καλέσει. Δέν έχει άλλωστε καί νό
ημα ή άναφορά είς τάς μετ’ αυτού 
σχέσεις τοΰ Συλλόγου μας.

Δι’ ημάς υπάρχει έν γεγονός, ά- 
σχέτως καί πέραν τής στάσεως 
του. 'Υπάρχει τό γεγονός τής πρα- 
γματοποιήσεως τής ’ίσης μεταχειρί- 
σεως.

Τά μέλη τοΰ Συλλόγου μας, θά 
κρίνουν αν καλώς έπολιτεύθημεν.

έκ τοΰ άποτελέσματο ς πού παρ-ου- 
σιάσαμεν.

Πλέον συγκεκριμένως τό θέμα 
τίθεται 1 ) αν καλώς έθέσαμεν Ε
νώπιον τής Διοικήσεως τό αίτημα 
τής ‘ίσης μεταχειρίσεως 2) άν τό 
αποτέλεσμα είναι ευνοϊκόν διά τά 
μέλη τοΰ Συλλόγου τά οποία Εκ
προσωπούμε 3) άν ή ύπογραψείσα 
Συλλογική Σύμβασις έχει άτελείας 
που πρέπει νά διορθωθούν. 4) άν 
έπροδώσαμεν τήν Εμπιστοσύνην τών 
μελών πού μάς Εξέλεξαν είς τήν Δι- 
οίκησιν τοΰ Συλλόγου 5) αν έπρε
πε νά υπογράψουμε τήν Συλλογικήν 
Σύμβασιν έστω καί άν είς τό πρώ
τον στάδιον έν γνώσει μας θά έγέ- 
νοντο ώρισμέναι άδικίαι μή δυνά>- 
μεναι οπωσδήποτε νά έξάλειφθοΰν 
τήν στιγμήν Εκείνην 6) αν έπρεπε 
ή δχι νά σπεύσουμε είς τήν ΰπογρα 
φήν καί τής άναγνωρίσεως έστω 
τοΰ δικαιώματος τής ίσης μεταχει
ρίσεως. Καί ας μήν λησμονούμε ά- 
γαπητοΐ συνάδελφοι δτι — αιτήμα
τα ώς τό αίτημα τής ίσης μεταχει
ρίσεως, υφιστάμενα μάλιστα Επί 
ολόκληρον εί κοσοπενταετ ίαν δταν 
έξέλθουν τοΰ ψυγείου είς τό όποιον 
ή σαν τοποθετημένα δέν Επιτρέπεται 
νά έπανατοποθετηθοΰν είς αύτό. Διό 
τι τότε ή κατάψυξις θά είναι μεγαι- 
λυτέρα καί συνεπώς ;τι δυσχερε- 
στέρα ή άπόψυξίς των.

Τό Διοικ. Συμβούλιον λυπεΐται 
διότι ή ίικανοποίησις τοΰ μεγαλύ
τερου αιτήματος τών Εργαζομένων 
είς τήν ’Εθνικήν Τράπεζαν δχι μό
νον δέν έωρτάσθη ώς έπεβάλλετο 
άλλά καί άπετέλεσεν τήν άφορμήν 
διά τήν παράτασιν τής διασπάσε- 
ως τών δυνάμεων μας. Είναι βέβαι
ον δτι τοΰτο έγένετο διότι οίλλο ι 
εΐδον νά μειώνεται ή δόξα καί τό 
μεγαλεΐον των καί άλλοι δεν ήθε
λαν νά έγγραφή είς τό Ενεργητι

κόν τοΰ Διοικ. Συμβουλίου ή έπιτυ- 
χία.

Διά νά έκλειψη λοιπόν ή δυσχέ
ρεια δηλοΰμεν δτι παραιτούμεθα 
τής Επιτυχίας. Δέν ήτο άλλωστε 
αυτός 6 σκοπός μας. Ύπηρετήσα- 
μεν τούς συναδέλφους μας είς τήν 
δύναμιν τών όποιων Εστηρίχθήμεν 
διά νά ί κανοπο ι ήσωμεν τό αίτημά 
των. 'Η Επιτυχία είναι δλων ημών. 
’Ανήκει είς τά μέλη τοΰ Συλλόγου 
μας καί ή ίδική μας συμβολή άς 
περιορισθή είς τόν χειρισμόν τοΰ 
θέματος.

"Ας άποβάλλωμεν λοπόν τά πά
θη ας μήν θολώνει τόν νουν μας ή 
Επιτυχία τοΰ Π ί σκοπού καί άς προ^ 
σπαθήσωμεν όλοι μαζί νά έπιτύ- 
χωμεν καί νέους άθλους. Ή ίση 
μεταχείρισις άς είναι άφετηρία νέ
ων καταικτήσεων διά τήν βελτίωσιν 
τής θέσεώς μας ώς Εργαζομένων

Άνέφερα προηγουμένως δτι ή 
Συλλογική Σύμβασις μελετάται είς 
δλας της τάς λεπταμερείας καί δ- 
τι υπάρχει συμφωνία διά τήν έπα- 
νόρθωσιν τυχόν υφισταμένων άτελει- 
ών. Όφείλομεν συνεπώς νά άναμεί- 
νωμεν Επ’ ολίγον καί κυρίως μέχρι 
τής ένάρξεως τής Εφαρμογής τής 
Συλλογικής Συμβάσεως οπότε θά εί
ναι πλέον γνωστά τά Εξ’ αυτής 
προκύπτοντα όφέλη καί αί άτέλει- 
αι πού πρέπει νά διορθωθούν. Διά 
τόν λόγον αυτόν δέν πρσέβημεν καί 
ούτε προβαίνομεν είς πλήρη άνά- 
λυσιν τοΰ περιεχομένου τής Συλλο
γικής Συμβάσεως. Δυνάμεθα νά ε’ί- 
πωμεν δτι σήιμερον ουσιαστικά κρί- 
νεται αυτό καθ’ Εαυτό τό γεγονός 
τής ίσης μεταχειρίσεως. "Αν δηλα
δή έπραγματοποιήθη ή δχι τά αίτη
μα ώς τοΰτο ΰφίστατο καί προεβλή- 
θη τό αίτημα τής ίσης μεταχειρί
σεως μέ τούς συναδέλφους μας τής
Τραπέζης Ελλάδος.

Ενδιαφέρον δι’ όλους
Πρέπει άκόμη νά λεχθή καί τού

το άγαπητοί συνάδελφοι.
'Ημείς, ό Σύλλογος τών Υπαλλή

λων τής Εθνικής Τραπέζης δέν πε- 
ριοριζώμεθα είς τήν διεΚδίκησιν 
αιτημάτων, μόνον διά τά μέλη μας. 
Τό Ενδιαφέρον μας Επεκτείνεται είς 
τό σύνολον τών Εργαζομένων 
τήν Εθνικήν Τράπεζαν.

Δέν 
τής τ.

Ετών αδιαφορεί διά τά γενικά Θέ
ματα καί άσχολεΐται διά τά θέμα
τα τών ολίγων παλαιών, διότι οί 
νέοι πού είναι δι’ Εξαναγκασμού μέ
λη τοΰ Συλλόγου του οϋδεμίαν σχέ- 
σιν έχουν μέ αυτόν, αντιμετωπίζον
ται ώς ξένον σώμα καί τά προβλή- 
ματά των είναι ίδια μέ τά δικά 
μας. ’Ανήκουν δμως είς άλλον Σύλ
λογον καί αυτό δημιουργεί δι’ ή- 
μάς προβλήματα σοβαρώτατα.

είς

μ ιμούμεθα τόν Πρόεδρον 
’Αθηνών ό όποιος Επί σειράν

’Οργανισμός Υπηρεσίας
Ή τροποπο ίησις τοΰ ’Οργανι

σμού Υπηρεσίας τής Τραπέζης μας, 
υπήρξε τό δεύτερον καί Εν συναρ
τήσει προς τήν ίσην μεταχείριστν 
μέγα θέμα, πού ΰπεσχέθημεν νά 
Επιδιώξωιμεν τήν ίκανοποίηισίν του.

Διά νά μήν καθύστερή ή ίση ιμε- 
ταχείρισις ή τροποποίησις τοΰ

’Οργανισμού υπηρεσίας διεχωρίσθη 
καί οΰτω ή διαδικασία διά τήν 
τροποποίησιν συνεχίζεται. Ή Ε
πιτροπή είς τήν οποίαν έχει άνατε- 
θή ή προεργασία συνέρχεται Εντός 
τών προσεχών ημερών διά νά όλο- 
κληρώση τό έργον της.

Ένοποίησις Συλλόγων
Διά νά μήν υπάρχουν αυτά τά 

προβλήματα, διά νά έξαφανισθή τό 
φαινόμενον τής διασποράς τών δυ
νάμεων τοΰ Προσωπικού τής Τρα- 
πέζης μας, διά νά καταστώιμεν μία 
μεγάλη δύναμις ικανή νά πραγμα
τ οποιήση θαύματα ΰπεσχέθημεν 
προεκλογικώς δτι θά άγωνισθώμεν 
διά τήν ένοποίησιν τών Συλλόγων 
τοΰ Προσωπικού τής Τραπέζης μας. 
Άπεδύθημεν πράγματι είς τήν με- 
γίστην δυνατήν προσπάθειαν. Δέν 
Επιτύχοιμιεν αποτέλεσμα. Δέν πο«- 
ραιτούμεθα δμως τής προσπάθειας. 
'Η άνάγκη τής ένοποιήσεως τών

δυνάμεών μας είναι υπέρ ποτέ άλλο
τε απαραίτητος. Τό Διοικ. Συμβού
λιον καί τά μέλη τοΰ Συλλόγου μας 
έπραξαΛ καί πράττουν πάν τό δυ
νατόν. Άπευθυνόμεθα προς τούς 
συναδέλφους μας, μέλη τοΰ Συλλό
γου 'Υπαλλήλων τ. Τραπέζης ’Αθη
νών καί τούς καλούμε νά βοηθήσουν 
τήν προσπάθειαν τής ένοποιήσεως. 
"Αν αυτοί τήν θέλουν, είναι βέβαι
ον, ουδείς είναι ικανός νά τούς έμ- 
ποδίση. "Εχουν καί τήν δύναμι καί 
τόν τρόπο νά τήν πραγματοποιή
σουν.

(Χειροκροτήματα)

Η άντιπολίτευσις
Πριν είσέλθω, άγαπητοί συνά

δελφοι, είς τήν άνάπτυξιν τών υ
πολοίπων σημείων τοΰ άπολογι- 
σμσΟ του Διοικ. Συμβουλίου θεω
ρώ άπαραίτητον νά άναφερθώ είς 
τόν τρόπον μέ τόν όποιον ήσκήθη 
άντιπολίτευσις είς τό έργον μας. 
Δέν άναφέρομαι είς πρόσωπα διό
τι όμολογουμένως οΰδαμοΰ τά συ
ναντήσαμε. Οί ύποκινηταί τής άν- 
τιπολιτεύσεως διά του ψιθύρου καί 
τής δι άβολης έφρόντιζαν νά μή 
έμφσνίζωνται. ’Ητο τόσον ανίερος 
ή προσπάθειά των ώστε νά μήν 
τολμούν νά Εμφαν ισθοΰν.

'Η προσπάθειά των Εστράφηι κυ
ρίως είς τόν κλονισμόν τής Εμπι
στοσύνης τών μελών πράς τό Διοικ. 
Συμβούλιον, είς τήν διάσπασιν τοΰ 
Διοικ. Συμβουλίου καί είς τόν άν- 
τι περί σπασμόν του διά νά άποτύ- 
χη είς τόν άγώνα του καί νά «πέ- 
ση». Προσφερόμενον θέμα προς 
έκιμετάλλευσιν ή ίση μεταχείρισις.

"ιΕρριπτον λοιπόν καθ’ έκάστην 
καί μίαν ψευδή πληροφορίαν είς 
τούς άδημονούντας σνναδέλιφους καί 
έδημιούργουν κλίμα άνησυχίας, αμ
φιβολιών καί ώρισμένας φοράς καί 
έλλείψεως Εμπιστοσύνης, Μάς έ- 
πίεζα,ν νά βιαστούμε διά νά μάς 
κατηγορήσουν τήν έπομένην δτι Ε
νεργούμε βεβιασμένα. Έστράφησαν 
ευθέως κατά τοΰ Προέδρου τοΰ 
Διοικ. Συμβουλίου καί δέν έφείσθη- 
σαν τής τιμής καί τής άξιαπρεπεί- 
ας Του. Έπεδίωξαν νά προσεται- 
ρισθοΰν μέλη τοΰ Διοικ. Συμβουλί
ου διά νά προκαλέσουν διάσπασιν. 
'Οπωσδήποτε ουδέποτε ένεφαινίσθη- 
σαν διά νά προσφέρουν τήν βσήθει- 
άν των εις τήν ΐκανοποίησιν τών 
μεγάλων θεμάτων τά όποια έχει ρ ί- 
ζετο τά Διοικ. Συμβούλιον.

Τά ώτα καί οί οφθαλμοί των ή- 
σαν είς άναζήτησιν τής οίασδήπο- 
τε καί Εξ’ οίουδήποτε θέματος δια
φοράς απόψεων μεταξύ τών μελών

τού Διοικ. Συμβουλίου διά νά διαλ 
λαλήσουν τό Εμπόρευμά των καί νά 
Εμφανίσουν τό Διοικ. Συμβούλιον 
ώς άλληλοσπαρασόμενον.

’Ελπίζω νά έχομεν σήμερον τήν 
ευκαιρίαν τής έμφανίσεώς των.

Προς άρσιν πάσης παρεξηγήσε- 
ως διευκρινίζω δτι δέν άναφέρομαι 
είς τούς άσκούντας υπεύθυνον άντι 
πολίτευσιν τοΰ Διοικ. Συμβουλίου 
ή τούς συναδέλφους πού θά άσκή- 
OOUV καλοπίστως κριτικήν είς τό 
έργον μας.

"Εσπευσα νά ομιλήσω διά τόν 
τρόπον μέ τόν όποιον ήσκήθη Επί 
έν ολόκληρον έτος ή άντιπολίτευσις 
διότι αί ένέργειαι πού άνέφερα έ- 
δημιούργησαν πολλάκις προσκόμ
ματα είς τό έργον μας, άπέσπασαν 
τήν προσοχήν μας άπό τό κύριον 
έργον μας καί θά ήδύναντο νά προ
καλέσουν ζημίαν είς τά θέματά 
μας αν εϊχοιμεν μειωμένην δύναμιν 
άντιστάσεως.

Έπεσήμανα τά ανωτέρω, βέβαι
ος, δτι ή συντριπτική πλειοψηιφία 
τών μελών τοΰ Συλλόγου θά τούς 
άποδοκιμάση καί θά σμικρύνη μέ
χρι έξαφανίσεώς του τό πεδίον τής 
δρ οστηρι ό τ ητό ς των.

Επιτρέψατε μου άγαπητοί συνόι- 
άελφοι νά σημειώσω είς τό σημεΐον 
αυτό μίαν παιρατήρησιν, υπό τήν 
ιδιότητα τοΰ Προέδρου τοΰ Συλλό
γου μας, ύπεράνω προσώπων, κα
ταστάσεων, συμπολιτευομένων ή 
άντιπολιτευοΙμένων τό Διοικ. Συμ- 
βούλιον.

Είναι καιρός πλέον νά άποκτή- 
σωμεν καί ήμεΐς, διά τήν προστασί
αν τών συμφερόντων μας, συλλογι
κόν φανατισμόν. "Ας παύσωμεν νά 
δεχάμεθα οίανδήποτε επιρροήν έξω- 
συλλογικήν καί άς άπορρίπτωμεν 
άσυζητιτί τάς υποδείξεις τών Εκτός 
τοΰ Συλλόγου μας. Δέν Επιτρέπιε- 
ται είς μέλη τοΰ Συλλόγου τών Υ
παλλήλων τής ’Εθνικής Τραπέζης νά

άνσμένουν ένημέρωσίν των άπό τρί
τους καί νά αμφισβητούν τήν ειλι
κρίνειαν τών εκπροσώπων των έκ 
τής πληροφοιριοδοτήσεως πού τούς 
παρέχουν οί τρίτοι, διά νά Εξυπη
ρετήσουν ί δικούς των σκοπούς, ξέ
νους προς τά ίδικά μας συμφέροντα) 

Άν αφαιρετόν δικαίωμα καί ΰπο- 
χ.ρέωσις δλων είναι ή άσκησις ελέγ
χου καί κριτικής τοΰ έργου τοΰ 
Διοικ. Συμβουλίου. Τοΰτο δμως 
πρέπει καί Επιβάλλεται νά γίνεται 
μέ τά ίδικά μας κριτήρια, ΰπό τήν 
ιδιότητά μας ώς μελών τοΰ Συλλό
γου τών Υπαλλήλων τής Εθνικής 
Τραπέζης καί οΰχϊ έκ τής Επιρροής 
τήν οποίαν θά δεχθώ μ εν άπό τρί
τους.

"Ας μήν έτπτρέψωιμεν είς τούς ΰ- 
πονομευτάς τών συμφερόντων μας 
νά παίζουν τό παιχνίδι τους είς 6ά 
ρος μας, τή άνοχή μας ή τή υπο
βοηθήσει μας. Ή έκμετάλευσις τής 
καθολικότητος τών αίσθηιμάτων μας 
πρέπει να σταματήση. ’ Επαναλαμ
βάνω δτι είναι καιρός νά άποκτή- 
σωμεν καί ήμεΐς συλλογικόν φανα
τισμόν χωρίς τοΰτο νά σημαίνη 
δτι θά έγκατοαλείψωμει τήν προ- 
σπάΒειάν μας διά τόν ένιάίον 
Σύλλογον Προσωπικού τής ’Εθνικής 
Τραπέζης. Μέχρι τής έπιτεύξεως 
δμως τοΰ σκοπού τούτου δς εϊμεθα 
καί ας Ενεργούμε ώς μέλη τοΰ Συλ- 
λόυου τών Υπαλλήλων τής ’Εθνι
κής Τραπέζης.

Χρονίζοντα θέματα
Τό Διοικ. Συμβούλιον άγαπητοί 

συνάδελφοι δέν ήρκέσθη είς τήν άν- 
τιμετώπισιν τρεχούσης φύσεως θε
μάτων.

Άνέσυρε άπό τήν ναφθαλίνην, δ 
που εΐχον τοποθετηθεί, πλεΐστα 
σοβαρά θέματα καί έπεδίωξε τήν 
έπίλυσίν των.

Δέν έφοβήθη τήν άποτυχίαν. "Ε
κρινε δτι είχε ύποχρέωσιν νά άγω
ν ισθή διά τήν βελτίωσιν τής θέσε- 
ψς τών μελών τοΰ Συλλόγου καί 
κατ’ έπέκτασιν Επαναλαμβάνω τοΰ 
συνόλου τών Εργαζομένων είς τήν 
Εθνικήν Τράπεζαν. Τό άποτέλεσμα 
καί είς τάς περιπτώσεις αΰτάς 6- 
πήρξεν όμολογουμένως εκπληκτικόν. 
Θά άπαριθμήσω τά χρονίζοντα αυ
τά θέματα πού έπαυσαν πλέον νά 
ύφίστανται χάρις εις τήν δραστη
ριότητα τοΰ Διοικ. Συμβουλίου. ’Α
ναφέρω πρώτον, τόν υπολογισμόν 
τών Διαχειριστικών καί λοιπών έπι 
διομάτων είς τά δώρα; Χριστουγέν
νων καί Πάσχα ώς καί είς τό έπί- 
δομα άδειας καί τάς υπερωρίας. 
'Η ί κανοπο ίησις τοΰ αιτήματος αυ
τού έβελτίωσε σημαντικά τάς άπσ- 
δοχάς μεγάλου άριθμοΰ συναδέλφων
μ«ς^

Έπετύχαμε νά σταματήση Επί

τέλους ή βιομηχανία τής παιρατά- 
σεως τοΰ ορίου ήλικίας. ’Επιτάχυ
να,μεν ουτω τήν προώθησιν τών συν- 
αδέλφων οί οποίοι ένεικλοβίζοντο ε
πί περισσότερον χρόνον εις τόν αύ 
τόν βαθμόν, άναιμένοντες τήν άπο- 
χώρησιν Εκείνων πού έλάμβανον τάς 
παρατάσεις καί διετήρουν, είς βά
ρος τών νεωτέρων των, τήν θέσιν 
των έν τή Τραπέζη.

Ένδιεφέρθη,μεν διά τούς συναδέλ
φους μας τής Τεχνικής Υπηρεσίας, 
οί όποιοι εύρίσκονται άκόμη Εκτός 
τοΰ ’Οργανισμού Υπηρεσίας. Έπΐ1· 
τύχομεν νά χορηγούνται καιί είς αυ
τούς τά οικογενειακά Επιδόματα 
πού δέν τούς χατεβάλλοντο καί ήρ- 
χισεν ήδη ή προβλεπομένη διαδικα
σία διά τήν ένταξίν των είς τόν Όρ 
γανσμόν Υπηρεσίας.

'Ένα Ερώτημα θά απευθύνω μόνον 
είς τούς Διοικήσαντας παλαιότερα 
τόν Σύλλογον, οί όποιοι ίμάς κατη
γορούν δι’ ολιγωρίαν ή δέν γνωρί
ζω τί άλλο.

Διατί Κύριοι αγνοήσατε τά θέ
ματα αυτά τών συναδέλφων; Διατί 
έγίνατε πρόξενοι οικονομικής ζημί
ας είς τούς συναδέλφους καί αδια
φορήσατε διά τά θέματά τιηιν;

Ασφάλισις νεοπροσλαμβανομένων
Ή ύφισταμένη ανωμαλία είς τήν 

έχπροσώπησιν τοΰ Προσωπικοΰ τής 
’Εθνικής Τραπέζης είχεν τάς προε
κτάσεις της καί είς τό άσφαλιστι- 
κόν μας θέμα.

Γνωρίζετε όλοι δτι οί νεοπρο- 
σλαμβανόμιενοτ είς τήν ’Εθνικήν 
Τράπεζαν δέν είχαν τό δικαίωμα νά 
άσφαλισθούν κατά τήν ί,δικήν των 
έπιβνιμ ί αν άλλά διά κληρώσεως καί 
κατ’ αναλογίαν δύο πρός ένα ήσψα- 
λίζοντο είς τά ίδικά μας ταμεία 
Συντάξεων καί 'Υγείας καί καί είς 
τά ταιμέΐα τής τ. ’Αθηνών. Έκ τοΰ 
λόγου τούτου έστεροΰντο καί τοΰ δι 
χαιώματός των νά έγγράφωνται μέ
λη τοΰ Συλλόγου τής άρεσκείΟος 
των.

Τό άπαράδεχτον τοΰτο καθεστώς 
έπρεπε όπωσδήποτε νά έκλειψη. Τό 
Διοικ. Συμβούλιον δέν παρέλειψε νά 
πράξη καί Επ’ αΰτοΰ τό καθήκον 
του. Δι’ άποφάσεως τής Διοικήσε- 
ως έπαυσε πλέον, ή ΰποχρεωτική 
διά κληρώσεως άσφάλισις καί ή

έκ ταύτης υποχρεωτική έγγραφή 
είς συνδικαλιστικόν σωματείον, 
τών νεοπιροσλαμβανομένωιν.

Οί νεοπροσλαμβανόμενοι είναι 
ίτλέον ελεύθεροι νά έγγραφοΟν είς 
τόν Σύλλογον καί τό ταμεΐον τής 
άρεσκείας των.

Οΰτω δλοι οί νεοπροσληφθέντες 
ένεγράφησαν οικεία βουλήσει είς 
τόν Σύλλογόν μας καί τά ταμεΐον 
Συντάξεων μας.

Άπλοελληινιστΐ τοΰτο σημαίνει 
δτι τό Ταιμεΐον Συντάξεώνμας ένι- 
σχύεται σηματνικώς διά τής ΰπαγω 
γωγής είς τήν άσφάλισίν του νέων 
υπαλλήλων καί δτι αί συνδικαλιστι 
καί δυνάμεις είς τήν Τράπεζάν μας 
θά ήσαν δλως διάφοροι αν δέν εΐ- 
χεν Επί τόσα έτη Επιβληθεί τό πρω 
τσφανές καθεστώς τής διά κληρώ
σεως Εγγραφής τοΰ Εργαζομένου 
είς τό σωματείον. Διεκδυκοΰμε τήν
τιμήν της καταργησεως του. 

(Χειροκροτήματα)
Εφαρμογή ’Εργατικής Νομοθεσίας
'Η παράβασ ι ς τοΰ ωραρίου καί 

τής χορηγήσεως τής θερινής άδειας 
είχεν φθάσει είς σημεΐον δημιουργί
ας πεπεοιθήσεως δικαίου ούτως ώ
στε είς δσας περιπτώσεις δέν έ- 
λάμβανε χώραν νά έθεωρεΐτο ώς πα 
ραβίασις τοΰ κατεστημένου.

Έκρίνομεν δτι έπρεπε οπωσδή
ποτε νά τεθή τέρμα καί είς τό κα
θεστώς αυτό. Αί ένέργειαι μαίς πα
ρά τή Διοικήσει εΐχον ευνοϊκόν α
ποτέλεσμα Καί καθ’ όσον ,μέν1 άφο- 
ρά τήν παραβίασιν τοΰ ωραρίου 
δέν ύπήρξεν άπόλυτος άκόμη ή Ε
φαρμογή τής κειιμένης νομοθεσίας, 
έχει δμως λίαν σημαντικώς περιο— 
ριισθεϊ τό κακόν. "Οσον αφορά δμως 
τήν χορήγησιν τών αδειών κατόπιν 
αΰστηράς Εγκυκλίου τής Διοικήσε- 
ως τό φαινόμενον τής μή χορηγήσε
ως Εξέλιπεν καί παρουσιάζεται μό

νον έχει δπου ό ίδιος ό Εργαζόμε
νος αποδέχεται τήν παραβίασιν 
τοΰ δικαιώματος του.

"Οταν περιήλθεν είς γνώσιν τοΰ 
Διοικ. Συμβουλίου δτι ώρισμένοι 
συνάδελφοι προβαίνουν πιεζόμενοι 
ή μή ΰπό τών προϊσταμένων των είς 
παρο βίασιν τοΰ δικαιώματος των 
αΰτοΰ, διά τής μεθόδου τής Εργασί
ας κατά τόν χρόνον τής άδειας, 
προέβημεν είς αιφνιδιαστικούς Ελέγ
χους, τούς οποίους καί συνεχίζομεν 
καί δπου διεπιστώθη τοιαύτη ττα- 
ραβίασις ήξιώσαμεν τήν έφαρμογήν 
τής νομοθεσίας καί έπιιβάλαμεν 
τήν άμεσον χορήγησιν τής άδειας.

Άπευθύνομεν έκκλησιν πρός τούς 
συνοιδέλφους νά μάς βοηθήσουν είς 
τήν προσπάθειαν αυτήν ώστε νά 
μήν έπιστρέψωμεν είς τό παλαιόν 
καθεστώς.

Αϋξησις αποδοχών - ’Επιδόματα
Μέ συνηνωμένας τάς δυνάμεις 

μας μετά τών συναδέλφων μας τών 
άλλων Τραπεζών, διεχδικήσαμεν τήν 
αΰξησιν τών άποδοχών μας. Ό 
χειρισμός τοΰ δλου θέματος άνε- 
τέθη είς τήν Ο.Τ.Ο.Ε. καί τό άπο
τέλεσμα σάς είναι γνωστόν. Δέν ά- 
ναμεΐναμεν δμως τήν άπόφαστν τοΰ 
Διαιτητικού Δικαστηρίου έπανα- 
παυόμενοι. 'Η ραγδαία άνοδος τών 
τιμών τών διαφόρων αγαθών καί ή 
έκ ταύτης έπελθοΰσα μείωσις τών 
αποδοχών μας μάς ώθησε εις τήν 
διεκδίκησιν εκτάκτου οίκονο μ ιική ς 
ένισχύσεως. Μόνοι έξ δλων τών έρ- 
γοζομένων έλάβομεν τότε έν δεκα
πενθήμερον διά τής συντομεύσεως 
τοΰ χρόνου καταβολής τών μισθών 
μας κατά έν δεκαπενθήμερον. Πρέ
πει νά λεχθή 6 ι τοΰτο έγένετο πα
ρά τήν ΰφισταμένην τότε κυβερνη
τικήν απαγόρευα ιν οτασδήποτε μορ 
φής οίκοινομ ική ς ένισχύσεως.

Τό επίδομα πενταετίας 5%, ή 
καταβολή, τοΰ Τουριστικού ’Επιδό
ματος είς τούς συναδέλφους τών 
Υποκαταστημάτων Τουριστικών πε 
ριεχών, ή έπέκτασις τοΰ επιδόμα
τος στεγάσεως είς πλείστας κατη
γορίας συναδέλφων επαρχιακών Ύ 
ποκαταστημάτων καί ή εφαρμογή 
τοΰ μέτρου τής οικονομικής ένισχύ- 
σεως τών μικρομίσθων συναδέλφων 
μας υπήρξαν άποτελέσμστα τής 
προσπαθείαις μας διά τήν οικονομι
κήν βελτίωσιν τών μελών τοΰ Συλ
λόγου μας. Παραλλήλως πρός τά 
άνωτέρω έχομεν υποβάλλει είς τήν 
Διοίκησιν αίτημα παρατάσεως τοΰ 
ορίου ήλικίας διά τήν χορήγησιν 
τοΰ έπιδόματος Παιδικής Μαρίμνης 
καί εΰρίσκομαι είς τήν εύχάριστον 
θέσιν νά σάς γνωρίσω δτι ή ίκα- 
νοποίησις καί τοΰ αιτήματος αΰτοΰ 
θά πρέπει νά θεωρείται μάλλον έ- 
ξησφαλισίμένη.

Πρόσληψις τέκνων συναδέλφων
Λόγω τή,ςίδιαι τέρας σημασίας 

του, δέν συμπε,ριελάβαμεν εις τόν 
πίνακα τών χρονιζόντων αιτημάτων, 
τήν έπίλυσίν τών όποιων έπεδίωξε 
χ,αί επέτυχε τό Διοικ. Συμβούλιον, 
τό αίτημα τής προσλήψεως τών τέ
κνων τών συναδέλφων είς τήν ’Εθνι
κήν Τράπεζαν. Δι’ ημάς ή ικανοποί

ησες του ήπήρξεν θέμα τιμής. ΤΗτο 
εντροπή άγαπητοί συνάδελφοι νά 
παραμένη επί σειράν ετών έκκρεμές 
τό αίτημα, αύτό. Δέν έδιστάσαμεν 
νά διεκδικήσωμεν τήν ΐκανοποίησιν 
του. Καί τό άποτέλεσμα1 ήλθεν καί 
μάλιστα είς έκτασιν πού δέν άνεμέ- 
νετο. 'Η ίκανοποίησίς του δέν ΰπήρ

ξεν πρόσκαιρος. Η πρόσληψις τών 
τέκνων τών συναδέλφων προβλέπε- 
ται ήδη ΰπό τοΰ ΌργανισμοΟ, τοΰ 
οποίου έγένετο σχετική τροποποίη
σε ς. Κατ’ έξαίρεσιν τών προβλεπο- 
μένων ή Δισίκησις τής Τραπέζης 
μας άπεδέχθη καί ικανοποίησε τό 
αίτημά μας διά τήν πρόσληψιν καί 
τών έπιλαχόντων είς τόν διαγωνι
σμόν προσλήψεως τέκνων τών συν
αδέλφων μ,ας. Οΰτω 62 τέκνα συν
αδέλφων πέραν τοΰ άριθμοΰ τών έ
πι τυχόντων είναι σήμερον υπάλλη
λοι τής Εθνικής Τραπέζης χάρις 
είς τάς Ενέργειας τοΰ Διοικ. Συμ
βουλίου καί τό Ενδιαφέρον τοΰ κ. 
Διοικητοΰ.

Αί σχέσεις μέ 
τήν Διοίκησιν

Άπό τής άναλήψεως τών καθη
κόντων του τό Διοικητικόν Συμ
βούλιον ήκολούθησε πολιτικήν συν
εργασίας μετά τής; Διοικήσεως, χω
ρίς νά σημαίνη τοΰτο δτι είχεν ά- 
ποκλεισθή ή πολιτική τοΰ άγώνος 
αν διετπστώνετο άρνησις τής Διοι- 
κήσεως είς τήν ΐκανοποίησιν τών 
αιτημάτων μας. Άπό τάς πρώτας δ
μως έπαψάς μετά τής Διοικήσεως 
μας διεπιστώθη δτι αυτή άντιμετώ 
πιζε μέ καλήν διάθεσιν τά θέματα 
τοΰ Προσωπκοΰ καί ήτο διατεθειμέ
νη νά δώση λύσεις. Δέν έβράδυνε 
νά έκδηλωθή τό ένδιαφέρον της καί 
οΰτω δέν παρέστη άνάγκη αλλαγής 
τής τακτικής μας, Έκ τοΰ άπολο- 
γισμοΰ μας προκύπτει σαφώς τό 
άποτέλεσμα τής συνεργασίας τής 
Διοικήσεως τοΰ Συλλόγου μετά τής 
Διοικήσεως τής Τραπέζης καί ιδι
αιτέρως τοΰ Διοκητοΰ μας κ. Χρί
στου Άχή.

Προέκυψαν βέβαια κατά τό διά
στημα τής θητείας μας καί κατά 
τή,ν συνεχή επαφήν μας μέ τήν Δι
ό ίκησιν διά τήν ΐκανοποίησιν τών 
αιτημάτων μας, διάφοροί άπόψεων 
καί αντιθέσεων. Καί άπό τάς δύο 
πλευράς κατεβλήθη προσπάθεια νά 
μή όξυνθοΰν αί σχέσεις καί ουτω 
τελι,κώς άνευρίσκετο τό σημεΐον Ε
παφής καί ή έπίλυσις τοΰ αιτήμα
τος. Είναι όμολογουμένως αγαπη
τοί συνάδελφοι καί πολλά καί πο
λύ σοβαρά τά αιτήματα την ίικανο
ποί ησιν τών όποιων δέν ήμνήθη ή 
Διοίκησις. Καί πρέπει νά όμολο- 
γηθή, δτι ύστερήσαμεν είς τήν εκ 
φρασιν εύχαριστιών διά τό άμέρι- 
στον ενδιαφέρον της διά τά θέμα
τά μας. Δέν ήθέλαμεν δμως άγα- 
πητοί συνάδελφοι νά σπεύσωμεν 
είς δημοσίαν εκφρασιν εύχαριστιών 
μέ άπόφασιν τοΰ Διοικ. Συμβουλί
ου, ώς πράττουν οί συνάδελφο! μας 
τών άλλων Τραπεζών, διά τήν ί κα- 
νιοποίησιν αιτημάτων των ΰπό τών 
Διοικήσεων των, αιτημάτων πού 
δέν συγκρίνονται οπωσδήποτε μέ τά 
δσα ή ίδική μας Διοίκησις ικανο
ποίησε. Ήθέλαμεν ή έκφρασις ευ
χαριστιών νά γίνη δι’ άποφάσεως 
τής Γενικής μας Συνελεύσεως.
(Παρατεταμέν,α χειροκροτήματα)

★
Τό θέμα τής αγοράς άκινήτου Ε

πανέρχεται είς τήν Γενικήν Συνέ- 
λευσιν κατόπιν αίτήσεως μελών τοΰ 
Συλλόγου πρός σύγκλησιν Εκτάκτου 
Γενικής Συνελεύσεως, μή παργμ,αί- 
τοποιηθείσης δμως, διότι δεν μάς 
έχορηγήθη ή άπαιτουμένη σχετική 
άδεια. Σημειοϋμεν δτι τήν ανάγκην 
άγειράς νέου ακινήτου είχαν έπι- 
σημάνει καί πρό ημών Δ.Σ. καί εΐ
χον προ βει είς σχετικάς ένεργείας.

Τό Διοικ. Συμβούλιον θά παρά- 
σχη πάσαν πληροφορίαν ήτις ήθε- 
λεν ζητηθή, κατά την συζήτησιν 
τοΰ θέματος.

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Πλήθος έτέρων θεμάτων άντιμε- 

τωπίσθησαν ΰπό τοΰ Διοικ. Συμ
βουλίου χωρίς τούτα νά καθίσταν
ται εμφανή.

'Ως θά διαπιστώσατε τά θέματα 
πού μάς άπησχόλησαν ήσαν σοβα
ρότατα. Διεκδικήσαμε τήν ί κανο
πο ί ησιν χρονιζόντων αιτημάτων, ά
γων ιζόμενοι παραλλήλως διά τά ά
μεσα, καθημερινά προβλήματα πού 
απασχολούν τό Προσωπικόν. Υπάρ
χουν ασφαλώς πολλά άκόμη θέματα 
πού δέν άπησχόλησαν τό Διοικ. 
Συμβούλιον,

'Ωρισμένα έξ αυτών ’ίσως τεθούν 
καί ένώπιον τής Γενικής Συνελεύ
σεως καί ‘ίσως άσκηθή καί κριτική 
κατά τοΰ Διοικ. Συμβουλίου διότι 
δέν ήσχολή,θη μέ τά θέματα αυτά. 
Ευχαρίστως θά δεχθώ μ εν καί τήν 
κριτικήν καί τάς υποδείξεις.

Τό Διοικ. Συμβούλιον πιστεύει 
δτι έπετέλεσε είς τό άκέραιον τό 
καθήκον του. Είναι πολύ φυσικόν 
είς τήν πορείαν τοΰ άγώνος μας νά 
διεπράξαμεν σφάλματα ή παραλεί
ψεις. Ύπεχρεώθημεν νά άνεχθώμεν 
κατοίστάσεις διά νά μήν δώσωμεν 
ευκαιρίας είς τούς καραδοκούν τα ς 
νά Επιτύχουν τών σκοπών των. Έ- 
πεδεί ξαμεν σΰνεσιν καί σωφροσύνην 
καί δέν παρεσύρθη μεν είς άκρότη- 
τας κα ί το ι πολλάκις πιεζόμεθα ά- 
πά πολλά ς πλευράς. Δεν άπεγοη- 
τεύθημεν εις τάς δυσκόλους στι- 
γμάς κοί δέν μάς έγκατέλειψε ή 
πίστις είς τό δίκαιον τοΰ άγώνος 
μσς.

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Γνωρίζετε ήδη τό έργον τό ό

ποιον έχομεν έπιτελέσει. Πιστεΰο- 
μεν δτι θά μάς αναγνωρίσετε καί 
τήν προσπάθειαν καί τά Επιτεύγμα
τα. Σάς ευχαριστώ


