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Μετ’ όλίγον συμπλη- 
ροΰτα: τριετία άφ’ ής ά» 
φτεφασίσθη ή εξαφάνισες 
της Έθνεκής Τραπεζης 
της Ελλάδος καί ή πα- 
ράδοσες της εις την Τρά 
πεζαν ’Αθηνών, των 
Ήλεάσκων.

’ίΐς πομποδώς διεκη- 
ρύασετο τότε, ή συγχώ
νευσες των Τραπεζών 
Εθνικής καί Αθηνών 
άπέβλεπε εις την εξυγί- 
άνσεν του Τραπεζιτικού 
συστήματος καί την μείω 
σιν του τόκου.

Με τό πρόσχημα δηλα 
δή τής έξυγεάνσεως του 
Τραπεζιτικού συστήμα
τος καί μειώσεως του 
τόκου άπερροφήθη — 
διότι αυτό πράγματι έ
γινε — τό αεωνόβεον 
Εθνικόν "Ιδρυμα, από 
μίαν καθαρώς κερδοσκό 
πικήν Τράπεζαν, την 
Τράπεζαν Αθηνών.

Αέν λησμονώμεν τους 
πομπώδεις λόγους του 
τότε ’Τπουργοΰ του 
Χυντονισμοΰί κατά την 
συνεδρίασιν τής Βουλής 
τής S0.1.S3.

«.·■ ΤΙ Κυβέρνησες, 
«έλεγε, έχει πεποεθη- 
«σιν ότι ή πολιτική τής 
«έξυγεάνσεως τής Έθ 
«νικής Τραπέζης θά 
«άποβή μετρον άκρως 
«εξυπηρετικόν διά την 
«οικονομίαν του τόπου, 
«θά άποβή μέτρον σω« 
«τήριον διά την Έθνε- 
«κήν Τράπεζαν καί 
«λαμπρόν διά τους υ
παλλήλους της··· ··» 

Αεν γνωρίζομεν άν ή 
Κυβέρνησες επίστευε 
πράγματι εις αύτά που 
έλεγε τότε. Τό Χώμα 
όμως τών ύπαλλήλεον 
τής Εθνικής Τραπεζης 
άντελήφθη άμεσως τον 
άπώτερον σκοπόν τής 
συγχωνεύσεως καί δι’ 
αύτό κατήλθε την ΙΟ. 
I . 33 εις την ’Ιστορι

κήν 1 σήμερον απεργί
αν.

Καί ένεφανίσθη τότε 
ή ’Εθνική Τράπεζα ώς 
κινδυνεύουσα νά χρεω- 
κοπήση. Αλλά καί άν 
ύπήρχε πρόβλημα Εθ
νικής Τραπεζης τούτο 
έπρεπε νά ρυθμισθή κατ’ 
άλλον τρόπον καί ούχί 
δ ιά τής εξαφανεσεως 
ταύτης.

’ Επ’ αύτοΰ έλεγε τό
τε ό Καθηγητής καί κο
ρυφαίος Οικονομολόγος 
κ. Βαρβαρέσος εις δη
λώσεις του προς δημο
σιογράφους, δημοσιευ- 
θείσας εις τήν ’Εφήμερε 
δα «ΒΒΛΙΑ»:

«Τό πρόβλημα τό ό
ποιον εμφανίζει διά τήν 
’Εθνικήν Τράπεζαν ή 
άνάγκη άναδιοργανώσε- 
ως τών ύπηρεσεών της, 
είναι πρόδλημα κοινόν 
τών τριών Τραπεζών, 
τής Τραπεζης τής ’Ελ
λάδος, τής ’Εθνικής 
Τραπεζης καί τής Αγ
ροτικής Τραπεζης καί 
έπρεπε νά άντιμετωπι- 
σθή διά κοινού μέτρου 
λαμδανομενου μετά εμ
περιστατωμενών καί σο- 
βαράν έρευναν Τό 
μετρον τής συγχωνεύσε- 
ως τών δύο Τραπεζών 
τό όποιον επιδι
ώκει άλλους σ κ ο 
π ο ύ ς, δεν διευκολύ
νει αλλά τουναντίον δυ
σχεραίνει σημαντικώς 
τήν λύσιν τού πρόβλημα 
τος αύτού».

’ Αλλά ποιος ήκουσε 
τότε τον σοφόν Καθηγη
τήν;'

"Ενα πράγμα επεδιώ- 
κετο. ΙΙώς θά ικανοποι
είτο ό σκοπός τού κ. ‘11- 
λιάσκου προς κατάκτη- 
σιν τής ’Εθνικής Τραπέ 
ζης. "Ολα τά άλλα όσα 
έλέγοντο καί έγράφοντο, 
ύποβεβασμός τού κό
στους διά τής μειώσεως 
τού τόκου, εξυγίανσες 
τού Τραπεζιτικού συ
στήματος κλπ., ήσαν προ 
σχήματα προς συγκάλυ- 
ψιν τού τερατουργήμα
τος.

"Ας ίδωμεν τώρα με
τά τριάκοντα δύο μήνας 
άπό τής επαράτου ήμέ- 
ρας τής συγχωνεύσεως 
τί έπετεύχθη; ποιον τό 
άντεστάθμεσμα τής θυσί
ας τής ’Εθνικής Τραπέ- 
ζης καί τού σκαιοΰ κατα
τρεγμού τών ύπαλλή- 
λων της;

Πρώτον: Ή ’Εθνική 
Τράπεζα δεν έσώθη εκ 
τής συγχωνεύσεως διότι 
ούδεποτε έκινδύνευσε. 
Αύτό δεν τό λέγομεν ή- 
μείς τό λέγει ό κ. Κ. 
Ήλιάακος εις τούς απο
λογισμούς του τών ετών

Τά τραγικά καί ασύλληπτα 
είς βαρβαρότητα γεγονότα 
της Κωνσταντινουπόλεως καί; 
της Σμύρνης δεν είναι μία 
«πλη έκδήλωσις αγανακτήσε
ις ενός απολίτιστου καί βαρ 
βάρου άσιατικοϋ όχλου, έπη- 
ρεασδέντος άπό τάς ψευδολο 
γίας τοΰ άκό,μη χαμηλοτέιρου 
εις φυχοπνευματικόν επίπε
δον τουρκικού τύπου, άλλα 
μία τρανή άπόδειξις έμπαδεί 
ας καί τοΰ άσβεστου μίσους 
τών ίδυνόντων τής τουρκι
κής ορδής εναντίον τής άνω- 
τερότητος τής Ελληνικής φυ
λής. ΤΗτο μία έσκεμμένη καί 
έπιμελώς προπαρασ^ιευασδεί 
σα ενέργεια τοΰ τουρκικού 
όχλου εναντίον τοΰ ελληνι
σμού.

Διότι ούδείς "Έλλην, ακόμη 
καί αύτά τά παιδιά τής νέας 
γεννεάς δέν έπίστευσαν πο
τέ εις τήν ειλικρίνειαν τής 
Τουρκικής φιλίας έναντι τής 
μεγαλοψυχίας τοΰ έλληνικοϋ 
λαοΰ.

"Ημείς όμως χάριν τής δι
πλωματικής σκοπιμότητος τού 
αίώχ'ος μας έδείξαμεν τάς 
καλλιτερας διαδόσεις έναντι 
τών προαιώνιων έχδρών τής

Ελλάδος. Χάρη' αυτής τής 
σκοπιμότητος έληομονήσαμεν 
ever. έφιαλτικόν παίρελδόν:1 
βαρβαρότητος, καί τυραννίας 
καί έδείξαμεν έναντι τών 
Τούρκων ειλικρινές καί τίμι- 
ον πνεΰμα φιλίας. Δέν έδι- 
στάσαμεν χάριν τών σκοπι
μοτήτων τοΰ αίώνος μας νά 
ρίφωμεν εις τήν λήδην ένα 
ολόκληρον παρελθόν αίματος 
καί τυραννίας, θρήνων καί 
στεναγμών χαμητικών μαρ 
τυριών καί έξανδραποδισμοΰ 
τής "Ελληνικής φυλής. ’Αλ
λά παρά τό πνεύμα καί τάς 
άνάγκας της έποχής μας οί 
βάρβαροι Άσιάται παρέμει- 
ναν αυτοί πού ήοαν πρό τής 
συστάσεώς των είς έπίσημον 
κράτος: μία όρδή μέ τό χα- 
μηλότερον φυχοπνευματικόν 
έπίπεδον, ένας όχλος άνεπη- 
Ιρέαστος καί άνεπίδεκτος πο
λιτισμού καί έξελίξεως.

"Η ίερά καί δίκαια άγανά 
κτηαΐς πού συνέχει ακόμη 
τόν "Ελληνικόν Λαόν μόλις 
καί μετά βίας συγκρατεϊται 
διά νά μή μεταβληδή εις όρ- 
μητικήν καταιγίδα, πού δά α
νάγκαζε τούς κανιβάλους τής 
ίων) πόλεως καί της Σμύρ-

ι καί ι ί>:; ι.
’ Εκ τών άποθεμάτων 
τής ’ Εθνικής εκαλύφθη 
τό έλλειμμα, δεενεμήθη 
σαν μερίσματα καί εγέ- 
νοντο καί προβλέψεις.

"ίΐστε. ή δήθεν σωτη
ρία τής ’Εθνικής Τρα- 
πέζης δέν ήλθε ούτε άπό 
τήν συγχώνευσιν, ούτε 
άπό τόν κ. Ήλιάσκον, 
αλλά άπό τά αποθέματα, 
της. Τό μόνον πού έπέ- 
τυχεν ή συγχώνευσες εε- 
ναι ότι τό "Ιδρυμα ή 
ΕΟΧΙΚΒ ΤΡΑΠΕ
ΖΑ ΤΗΪ ΕΛΛΑ
ΔΟΣ όπως τό έγνώρι- 
σεν ό Ελληνικός Ααός 
επί αιώνα δέν υπάρχει 
πλέον.

Αεύτερονς Ούτε ή οι
κονομία τού τόπου ώφε- 
λήθη εκ τής συγχωνεύ
σεως, ούτε ό τόκος έ- 
μειώθη. Άντιθέτως δυ 
νάμεθα νά είπωμεν ότι 
τό κόστος τού χρήματος 
ηύξήθη άπό τής συγχω
νεύσεως καί εντεύθεν 
καί αύτό τό γνωρίζει 
καλλίτερον παντός άλ
λου ό κ. Ήλιάσκος.

Καί επί τού σημείου 
τούτου είχεν ομιλήσει 
ώς μάντις ό καθηγητής 
κ. Βαρβαρέσος όταν 4- 
ςηγγέλθη ή συγχώνευ- 
σις. Είχεν είπη: «Ή δη 
μεουργεα ιδιωτικού πι
στωτικού μονοπωλίου 
δέν συντελεί είς τήν μεί- 
ωσιν τού τόκου άλλά 
μάλλον εις τήν αύξησεν 
αύτού».

’ Αποδεικνύεται συνε

πώς σήμερον ότι ή συγ
χώνευσες δέν ΰπηγορεύ- 
θη άπό τό Αημόσεον συμ 
φέρον (χαρακτηρίζεται 
ήδη ώς σφάλμα άπό ση- 
μαίνοντας Κυβερνητι
κούς ΙΙαράγοντας καί 
άπό αύτάς τάς Κυβερ— 
νητικάς εφημερίδας).

* Αλλά τότε διατί έγι
ναν όλα αύτά; διατί πα» 
ρεδόθη ή Εθνική Τρά
πεζα καί τό ΙΙροσωπι- 
κόν της είς τήν μανίαν 
τοΰ κ. ΊΙλιάσκου;

Τά πάντα, ’Εθνική 
Τράπεζα τής Ελλά
δος, τό προσωπικόν της, 
τά ασφαλιστικά Τα
μεία, ό Αημοκρατικός 
Χυνδικαλισμός έκτυπή 
θησαν διά τών επανει
λημμένων έμπνεύσει 
τοΰ κ. ΊΙλιάσκου Χυμό 
θετημάτων. Έφθάσα- 
μεν εις τό σημείον νά πι- 
στεύωμεν ότι δέν νομο
θετεί ή Κυβέρνησις καί 
ή Χομοθετική εξουσία 
άλλά ό κ. Ήλιάακος.

Τό προσωπικόν όμως 
τής Έθ. Τραπεζης δέν 
θά παύση,, παρά τά κατ’ 
αύτού καταφερθέντα καί 
καταφερόμενα πλήγμα
τα, ν’ άγωνίζεται διά 
τήν άπόδοαιν τού δικαί
ου καί άπόδοσις τού δι
καίου θά είναι ή επανα
φορά τών πραγμάτων 
είς τό πρό τής συγχίυ- 
νεύσεως καθεστώς.

Αύτό ας τό νοιώσουν 
καλά οί εχθροί τής ’Εθ
νικής Τραπέζης καί τού 
Προσωπικού της.

νης νά ΰηοστείλβυν τά σύμ
βολα τής βαρβαρότητος. Ή 
ψυχραιμία τήν όποιαν έδειξε 
μέχρι σήμερον © "Ελληνικός 
Λαός άποτελεί πραγματικόν 
άδλοχ' καί άποδιεικνύει πόσον 
υψηλά στεκόμεδα άπό άπόφε- 
ως πολιτισμού.

”Ας σταματήσουν λοιπόν έ
ως έδώ οί λεονταρίδες τοΰ κ- 
ίΖορλοΰ διότι πάσα ανοχή έ
χει τά όριά της. Αί εύδύναΐι 
τής Τουρκίας είναι ήδη μεγά- 
λαι άλλά πολύ μεγαλύτεραι 
είναι έκεΐναι τής ’Αγγλίας 
καί αύτοΰ τούτου τού NATC.

"Η ’Αγγλία είναι ό ήΒικός 
αύτουργός καί υποκινητής τής 
καταστάσεως, έκ παραλήλλοΰ 
δέ ή άδράνεια τοΰ ΝΑΤΟ 
άποδεικνύει ότι έχει άνάγκην 
,τών μελών του μόνον όσάκις 
παρίσταται άνάγκη προσφο
ρών έκ μέρους των είς αίμα 
καί ήρωϊσμόν.

Αυτή είχ'αι μία δλιέερά δι- 
απίστωσις ούχί άμοιρος συνε
πειών διά τήν ομαλήν συνο
χήν τών μελών του ΝΑΤΟ.

Καλόν δά ήτο οί ρυδμισταί 
τών τυχών τοΰ έλευδέρου κό
σμου έστω καί τήν δωδεκάτην 
ώραν χ'ά σκεφδοΰν ότι ή ορδή 
τού κ Σορλοΰ έχει ανάγκην 
διεδχ'οΰς κηδεμονίας αιώνων 
όλοκλήρωχ' διά νά καταοτη 
ώριμος πολιτικώς καί νχ έκ- 
πολιτισδή είς τρόπον ώστε νά
μή άποτελή απειλήν εναντίον 
αύτοΰ τούτου τού πολιτισμού 
τοΰ αίώνος μας.

¥π ανεϋρΓςϊομεη 
τους mmn ιγπιιιςτιις

Μέ άνυιτάιχριτον χαράν έδέχβη- 
μεν τήν πλήρη έπιτυχίαν τής δίω
ρου στάσεως τών υπαλλήλων τής, 
Τραπέζης τής "Ελλάδος, ή οποία 
αποτελεί τήν απαρχήν έντονου ά- 
γωνος όλων τών Τραπεζιτικών 
διά τήν έπίλυσιν τών ζωτικών ζη
τημάτων. του.

Οί υπάλληλοι τής Εθνικής 
Τραπέζης, οί όποιοι έδέχθησαν 
καί δέχονται κατά τήν τελευταί- 
αν τριετίαν αλλεπάλληλα κτυπή
ματα άπό τόν πλέον άδυσώπητον 
έργοδότην, χαίρουν ιδιαιτέρως, 
διότι βλέπουν τους συναδέλφους 
των τής Τραπέζης τής "Ελλάδος 
νά ρίπτωνται πρώτοι είς τόν ό- 
γώνα, enro τόν όποιον ή παλαιό 
άπομονωτική συνδικαλιστική των 
ηγεσία τους είχεν άπομακρύνει τό 
τελευταία χρόνια.

ΑΥΞΗΣΕΙ I30o)o
Πολύ όρθώς ή ‘Ομοσπονδία 

Τραπεζιτικών ’Οργανώσεων "Ελ
λάδος, έθεσεν έπί τάπητας τά ζή
τημα τής αΰξήσεως τών άποδο- 
χών κατά 30%.

Είναι πλέον άναμφισβήτητον, 
οτι μέ τά σημερινά έπίπεδα τών 
τιμών καί τήν οξυνομένην αίίξη- 
σιν τοΰ κόστους τής ‘ζωής οί συ
νάδελφοι εόρίσκονται είς τραγι
κήν θέσιν καί δέν είναι δυνατόν 
νά άντιμετωπίσουν τήν κατάστα- 
σιν.

‘Ο Σύλλογος τών υπαλλήλων 
τής ’Εθνικής Τραπέζης άγωνίζε- 
ται καί θά άγωνισθή μέ σθένος 
διά τήν αϋξησιν τών μισθών καί 
γενικώς διά τήν έπικράτησιν πνεΰ 
ματος άληθοΰς δικαιοσύνης καί δι 
καίας άνταμοιβής τής προσφερο- 
μένηςέργασίας .



'ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ,

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΖ
Υπεύθυνος έπϊ της ύλης : 

ΑΝΑΣΤ. Δ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 
‘Αγίας Λαύρας 71 
(Τέρμα Πατησίων)

Προϊστάμενος Τυπογραφείου 
Κλεάνθης Φραγκιδάκης 

'Αγ. Φανουρίου 47.

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ■ ΠΙ
ΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝ)5ΜΟΣ ΤΩΝ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕ
ΖΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑ 

ΤΙιΚΙΗΣ ΣΥΝ. Π. Ε.

Έν Άθήναις τη 6 Σεπτεμβρίου 
1955.
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Κατά τάς -ένεργηθείσας .τήν 
15ην Αύιγούστου 1955 αρχαιρε
σίας, πρός εκλογήν 8 μελών τοΰ 
Δ.οικητικοΰ Συμβουλίου καί 9 
μελών τοΰ Εποπτικού Συμβου
λίου, εις άναπλήρωσιν ισαρίθ
μων παραιτηθέντων, έξε\έγηΓ 
σαν οι κάτωθι:
ΔΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜ

ΒΟΥΛΙΟίΝ
1) Άθανασέλης Άνδροσθέ- 

νης, 2) Β-ιζυηνός Ελευθέριος, 
3) Παππάς Κων) νος, 4) Ριζό- 
πουλος Ρίζος, 5) Τριανταφυλ- 
λόπουλος Κων) νος 6) Τσολάκης 
‘Αθανάσιος, 7) Χάμψας Σωτή
ριος. 8) Ψαράς Γρ. Ευάγγε
λος.
Δ ΙΑ ΤΟ ΕΠΟΠΤΙ ΚΟΝ ΣΥΜ

ΒΟΥΛΙΩΝ
1) Άξέλης Τριαντάφύλλος,

2) ΐΠριμάλδης Αλέξανδρος, 3) 
Δημοποόλου ’Αντιγόνη, 4) Κα- 
ρακώστας Γεώργιος, 5) Νικο- 
λαΐδης Βασίλειος, 6) Παπαγε- 
ωργίου Γκιώνης, 7) Ραγάζος 
Αθανάσιος, 8) Στρατηγάκης 
Μιχαήλ, 9) Φωτομαρας Γεώργι
ος.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΞΙΩΜΑΤΩΝ 
α) Διά τό Εποπτικόν Συμβού-

λιον:
Ό χ. Άλέξ. Γριμά'Χδης έξελέ- 
γηι Προϊστάμενος.
Ό κ. Γεώργ. Φωτομαρας έξελέ 
γη αναπληρωτής Προϊσταμένου 
6) Διά τό Διοικητικόν Συμβού- 
λιον:

Τοΰτο, μετά τοΰ μή παραιτη- 
θέντος μέλους έκ γοΟ παλαιού 
Συμβουλίου κ. Ευαγγέλου Δα- 
σκαλοποΰΧου, συνεπληρώθη εις 
'έννεαμελές καί έξελέηιησαν:

"Ο1 ικ. Άθαν. Τσολάκης Πρό· 
εδρος. Ό κ Εδάγγ. Γ ρ. Ψάρρας 
’Αντιπρόεδρος A'. Ό κ. Ανδρ. 
Άθανασέλης ’Αντιπρόεδρος Β '. 
Ό κ. Σωτήρ. Χάμψας Γεν. 
Γραμματεύς. Ό κ. Κων) νος 
Παππάς Ταμίας.

ΤΟ ΔΙΟ'ΙΚ. ΣΥΜ'ΒΟΥΛΙΟΝ

Τ.Υ.Π.Ε.Τ.
Κατά τάς αρχαιρεσίας τής 

22 Αύγουστου ιέ,ιε. τοΰ Ταμείου 
’Αλληλοβοήθειας ίέξελέγησαν 
διά τό Διονκ. Συμβούλιον οί κ. 
κ. 1) Μουρκουτας Νικόλαος, 2) 
Βυθοΰλκας Κων) νος, 3) Ζωημί- 
χου Μαρία, 4) ιΚούμπαρης 
Ευάγγελος, 5) ιΠαπαγιάννάκης 
Κων) νος, 6) Περεσιάδης Άν- 
6ρέας, 7) Σέντερης ’Αλέξαν
δρος.

Έλεγκταί: 1) Άθανασούλης 
Κων)νος, 2) Ζοϋγκος ’Ιωάννης,
3) Κοτρώτσος Αντώνιος.

Έν συνεχεία τήν 29η.ν Αύ
γουστου έξελέγησαν διά τό Τα- 
μεΐον Υγείας οί ώς άνω πλέον 
τών κ.κ. 1) Κονόρθος Νικόλα 
ος, 2 )Μακρίδης Νικόλαος.

Κατηρτίσθησαν εις ΣώΙμα ώς 
εξής:

1) Μουρκουτας Νικόλαος 
Πρόεδρος, 2) ιΣ έντερηις ’Αλέ
ξανδρος ’Αντιπρόεδρος, 3) Πε
ρεσιάδης Άνδρέας Δ)νων Σύμ
βουλος.

ΕΛΕΥΘΕΡΑΙ ΓΝΩΜΑΙ

0 ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ ΤΟΝ ΑΔΙΚΟΥΜΕΝΩΝ

Α'.
Τήν παρούσαν πραγματείαν 

μου, ί|τις είναι προϊόν πείρας και 
διδαγμάτων μου μσχροτάτης σει
ράς έτών, απευθύνω: α) Πρός τήν 
ηγεσίαν τοΰ Συλλόγου τών έν έ- 
νεργεία Συναδέλφων μου, ήν προ
καταβολικός ευχαριστώ διά τήν 
φιλοξενίαν ής άκραδάντως πι
στεύω θά τύχη εις τάς στήλας 
τής αγαπητής ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΣ, 
6) πρός τάς ηγεσίας τών άλλων 
δύο Συλλόγων μας καί γ) πρός 
άπαντας τούς συναδέλφους Συν
ταξιούχους καί μή.
’Αγαπητοί Συνάδελφοι,

’Εκείνο τό όποιον εξασφαλίζει 
τον έξευγενισμόν καί τήν πρόοδον 
τού ανθρώπου είναι ή Ειρήνη,. Ό 
πόλεμος τόν εξαγριώνει, τον κά
νει θηρίον. Ή Ειρήνη όμως, διά 
νά ύπαρξη, πρέπει νά διατρέφε- 
ται ΰπό τής Δικαιοσύνης καί ού- 
χί τής ’Αδικίας. Συνεπώς όπου 
βασιλεύει ή ’Αδικία, δέν δύναται 
νά ύπαρξη Ειρήνη. 'Η Αδικία 
είναι Βία, είναι απανθρωπιά. 
Είναι δουλεία. Είναι δεσποτι- 
σμός. Είναι κατάργησις τής 
’Ελευθερίας, 'Υπό τοιαύτας συν 
Ιθήκας δέν δύναται ό άν
θρωπος νά ζήση έν Ειρήνη καί, α
περίσπαστος άπό τοιούτους διωγ 
μοΰς, νά επιδίδεται εις τό έργον 
του καί νά άποβαίνη ωφέλιμος 
εις τήν Κοινωνίαν. ’Αλλά «τό 6ίς< 
κρατούμενον στασιάζει καιρού 
λαβόμενον, τό δ’ άβιάστως (κρα
τούμενον) ές άεί άστασίαστον». 
’Ιδού διατί οπού βασιλεύει ή ’Α
δικία δέν υπάρχει Ειρήνη αλλά 
δυσπραγία καί ψυχαί έπαναστα- 
τημέναι. Έχομεν φλέγον ένώπιον 
μας τό ζήτημα τής Κύπρου. Ε
κεί βασιλεύει ή Αδικία τού ίσχυ 
ροΰ καί τού αδυνάτου. ’Υπάρχει 
εκεί Ειρήνη; ή Έπανάστασις ;

’Αμυνόμενοι κατά τών ανωτέρω 
κακών αί πολυπληθείς κοί ποι
κίλοι τάξεις τών εργαζομένων, συ 
νέστησαν τά υφιστάμενα σήμερον 
Συνδικαλιστικά Σωματεία. Έν 
Έλλάδι τά Σωματεία ταύτα δέν 
έστράφησαν πρός τόν ΑΝΑΡΧΟ- 
ΣΥΝΔΙ ΚΑΛΙ ΣΜΟΝ άλλα πρός 
τον Νομιμόφρονα ΣΥΝΔΙΚΑΛΙ
ΣΜΟΝ.

Έν τοϊς έφεξής δπου άναφέρο- 
μεν τήν λέξιν «Συνδικαλισμός», 
έννοούμεν αυτόν τόν Νομιμόφρονα, 
Συνδικαλισμόν.

'Ο Συνδικαλισμός δέν είναι 
Κομμουνισμός. Δέν αποβλέπει εις 
αλλαγήν τών Κοινωνικών συνθη
κών, ούτε εις τήν ανατροπήν τών 
κρατούντων οικονομικών σύστημά 
των καί τών Πολιτικών Καθεστώ
των, ούτε εντάσσεται εις Πολιτι
κός φατρίας. Κυττάζει τήν δου
λίτσα του καί είναι ευχαριστημέ
νος όταν δέν αδικείται. ’Άλλη εί
ναι ή πολιτεία τοΰ Συνδικαλι
σμού καί ό προορισμός του και 
άλλη ή πολιτεία τών Κυβερνήσε
ων. Ό Συνδικαλισμός είναι έλευ 
θέρα Όργάνωσις( 'Η Κυβέρνησις, 
άντιθέτως, είναι ’Οργάνωσις 
δούλη τών άδικων καί παραλόγων 
αξιώσεων τών «'Ημετέρων» εις 
τους οποίους έχει υποδουλωθή 
προτού ακόμη άνέλθη εις τήν ’Αρ
χήν. "Ο Συνδικαλισμός, ώς ελεύ
θερα όργάνωσις, διεξάγει αγώ
νας :

Τοΰ Δικαίου κατά τής ’Αδικίας 
τής αλήθειας, κατά τοΰ ψεύδους, 
τού άνθρωπισμοΰ κατά τής Ά- 
πανθρωπείας, τής Νομιμότητας 
κατά τής Αυθαιρεσίας, είναι, τοΰ- 
τέστιν, ό Συνδικαλισμός φύλαξ, 
καί παραστάτης όλων αυτών τών 
εΰγενεστάτων Άνθρωπιστ ι κ ώ ν 
’Αρχών. Ό Συνδικαλισμός δέν εί
ναι κόμμα. Είναι ή περί ειρηνικής 
ΰπάρξεως ’Ιδεολογία. Δέν χρησι
μοποιεί τήν Κομματικήν τριτάνην 
άλλα τήν τριτάνην τής Δικαιοσύ
νης, Ό Συνδικαλιστής τότε μό
νον όμιλεί όταν αδικείται καί έξε, 
γείρεται μόνον δταν «τό μαχαίρι 
φθάση στό κόκκαλο». Ό Συνδι

καλιστής είναι τό ύγιέστερον κύτ- 
ταρον τοΰ Κοινωνικού ’Οργανι
σμού. Δέν είναι Επαναστατικόν 
στοιχεϊον όπως ό Κομμουνιστής. 
Θέλει νά τρώγη τον άρτον του έν 
Ειρήνη καί μέ τόν έ'ντιμον ίδρωτα 
του. Θέλει ν’ άποδίδη εις τήν Κοι
νωνίαν τά προϊόντα τής έντιμου 
έργασίας του. Θέλει νά μορφώση 
τά τέκνα του διά νά δώση εις τήν 
Πατρίδα του ανθρώπους τελειοτέ 
ρους άπό τόν πατέρα των. Άλλα 
πώς είναι δυνατόν νά έπαρκέση, 
οίκονομικώς εις τήν πραγμάτω- 
σιν τών εύγενών αυτών βλέψεών 
του δταν ή Πολιτεία, δι’ άστοχων 
Νόμων, τόν αναγκάζει νά ζή ΰπό 
τό κρόιτος τής ’Αδικίας καί τής 
Πενίας; 'Υπό τοιαύτας συνθήκας 
τελοΰσιν οί άπό τής ολέθριας 
Συγχωνενσεως άπολυθέντες 1200 
συνάδελφοι. Συνταξιούχοι, οί 
πλεϊστοι τών οποίων διανύουσι 
τήν περίοδον τής άναπτύξεως τών 
οικογενειών των. Ουτοι είναι οί 
νεώτεροι τήν ηλικίαν. Έάν όμως 
κατέβωμεν λίγα σκαλιά παρακά
τω θά βρεθούμε εις τήν κόλασιν 
τοΰ Δάντη. Εκεί θά συναντήσωμεν 
τούς έξελθόντας προ τοΰ ΚΑΤΑ
ΚΛΥΣΜΟΥ, συρόμενα θλιβερά ε
ρείπια κύπτοντα ΰπό βαρύτατον 
φορτίον τών αμείλικτων έτών, 
τούς άλλοτε σφριγώντας οργανι
σμούς πού ήνάλωσαν τά νειάτα 
των εις τήν έντιμον έξυπηρέτησιν 
τοΰ τότε ΠΕΡΙΛΑΜΠΡΟΥ ΙΔΡΥ
ΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑ- 
ΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.

Β'.
Δύο είναι αί πολιτικοί τάς ο

ποίας δύναται νά άσκηση ή ηγε
σία μιας Συνδικαλιστικής Όρ- 
γανώσεως:

α') Ή Πολιτική τών Ήπιων 
μέτρων ήτις συνίσταται εις τήν 
διά τής Λογικής καί τής Πει- 
6οϋς, άναγνώρισιν ΰπό τών αρμο
δίων ’Αρχών, τοΰ Δικαίου μέ α
ποτέλεσμα τήν έξαφάνισιν πόσης 
αδικίας καί :

6) Ή Δυναμική Πολιτική ήτις 
φέρει τήν Συνδικαλιστικήν Όρ- 
γάνωσιν αντιμέτωπαν, διά δρα- 
στικωτέρων μέσων, πρός τάς Πο- 
λιτικάς Άρχάς τής Χώρας.

Έάν διά τής Πολιτικής τών ή
πιων μέτρων δέν έπιτευχθή τό έ- 
πιδιωκόμενον αποτέλεσμα, τούτο 
δέν σημαίνει δτι αί αρμόδιοι Άρ- 
χαί δέν βλέπουσι τό Δίκαιον. Ση
μαίνει κάτι πολύ χειρότερον, δτι 
άρνοΰνται νά τό αποδώσουν εις 
οΰς άνήκει. Ή στάοις δμως αϋτη 
μαρτυρεί αυθαιρεσίαν ήτις πάλιν 

| μαρτυρεί ελλειψιν ψυχικού έξευ- 
γενισμοΰ. Τότε, άναποφέύκτως,, 
δέον νά κινητοποιηθή ή ΔΥΝΑ
ΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ.

Μεταξύ τών δύο τούτων οδών 
κεΐται καί ή οδός τοΰ ΣΥΜΒΙ
ΒΑΣΜΟΥ, δηλαδή η άπόδοσις εις 
τούς άδικουμένους «ενός κομμα
τιού ψωμιού», ένός ΗΜΙΔΙΚΑΙ- 
ΟΥ. Τό δίκαιον δμως δέν μερίζε
ται- ή είναι δίκαιον καί πρέπει 
νά άναγνωρισθή καί νά άποδοθή 
εις τό ακέραιον, ή, άν άποδειχθή 
δτι δέν είναι Δίκαιον πρέπει 
ν’ άπορριφθή. Έάν πρόκειται «μέ 
ένα κομμάτι ψωμί» νά άπεμπολί
ση ή Συνδικαλιστική -Όργάνωσις 
τάς δικαίας αξιώσεις τ;ης δέν 
πρέπει νά δεχθή τοιοΰτον συμβι
βασμόν. ’Οφείλει νά εξακολούθη
ση τόν αγώνα της διότι τά κακά 
άτινα θά πρσκύψωσι μελλοντικώς, 
6ά είναι πολύ μεγαλύτερα έκείνων 
πού 6ά προκύψωσιν έστω καί εις 
περίπτωσιν αποτυχίας τής Δυνα
μικής Πολιτικής καί διότι ό Συμ
βιβασμός αυτός θ’ άποτελέση 
πολύ έπιζήίμιον ΔΕΔΙΚΑΣΜΕ- 
ΝΟΝ εις βάρος τής Συνδικαλι
στικής Όργανώσεως.

Γ'.
Προτού περόινω παρακαλώ δ- 

πως μοί έπιτραπή νά αναφέρω 
έν χαρακτηριστικώτατον δίδαγμά 
μου έκ τών πολλών ατινα άπεκό- 
μισα ιέκ τής μακράς καί συχνο- 
τάτης συναναστροφής μου μετά 
τών αγροτών τής περιφέρειας τοΰ

10Mill ΕΙΡΜΕ! «ΟΡΙΖΕΙ
0Σ ΑΚΥΡΟΥΣ ΤΑΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ 

ΤΟΝ ΠΑΛΑΙΟΝ ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ
Δημοσιεόομεν ακριβώς απόσπα

σμα τής ϋπ’ άριθ. 555)1955 άπο
φάσεως τής 'Ολομέλειας τοΰ Συμ
βουλίου τής ’Επικράτειας, διά 
τής όποιας αναγνωρίζεται τό άκυ- 
ρον τών ΰπό τής Εθνικής Τρα- 
πέζης γενομένων απολύσεων βά
σει τοΰ Ν.Δ. 2510) 1953 τών έφε
δρων παλαιών πολεμιστών τών 
προστατευομένων ΰπό τοΰ Α.Ν. 
τής 28)31.10.1935.
Ή άπόφασις αίίτη έχει ώς άκο- 

I λοιίθως:
« Τοΰ παρεμβαίνοντος.......... πε-

» ρί άκυρώσεως τής ύπ’ άριθ. 5) 
» 1954 άποφάσεως τής κατά τό 
» άρθρ. 1 τοΰ Α.Ν. 771)37 καί 
» 744)36 ’Επιτροπής Περιφερει- 
» ας Πρωτοδικείου Θεσσαλο\·κης. 
» Αϊτησις άκυρώσεως τής Τρα- 
» πέζης διότι διά ιής προσβαλ-

Ύποκ)τος Κυπαρισσίας εις τό ό
ποιον υπηρέτησα άπό τού έτους 
1905 μέχρι τού 1915 ώς Λογι
στής καί άπό τού 1919 μέχρι τού 
1922 ώς Διευθυντής. Ή δεύτερα 
αίίτη περίοδος τής υπηρεσίας μου 
συνέπεσε μέ τάς μεγίστας προ
σπάθειας τής Τραπέζης μας πρός 
έργάνωσιν τής ’Αγροτικής Πίστε- 
ως ϋ·πό τήν ηγεσίαν τοΰ αειμνή
στου Άλεξ. Κοριζή, Προϊσταμέ
νου τότε, τοΰ Τμήματος Έπιθεω- 
ρήσεως τών Ύπ)των. Ό ακάμα
τος αυτός ήγέτης κατόρθωσε νά 
μεταδώση εις δλους τούς Διευ- 
θυντάς τών ύπ)των, το πΰρ τής 
μεγάλης ψυχής του. ’Έπρεπε πό
ση θυσίςχ νά έπιτύχη ή Όργάνω- 
σις τής ’Αγροτικής Πίστεως διά 
τήν οποίαν εΤχεν άναλάβει προ
σωπικήν ευθύνην έναντι τοΰ τότε 
Πρωθυπουργού Έλευθ. Βενιζέλου.

’Έπρεπεν έν πρώτοις νά ίδρυ- 
θώσιν οί Γεωργικοί Πιστωτικοί 
Συνεταιρισμοί. "Ολοι οί Αιευθυν- 
ταί έτρέχαμεν εις τά χωριά. Εις 
εν χωρίον τής ’Επαρχίας Τριφυ- 
λίας έγνωρίσθην μέ ένα έκ τών 
καλών αγροτών. Εϊχεν ένα γέρικο 
άλογο. Τί δουλειά σοΰ κάνει κυρ 
Κώστα ό γέρο Ψαρής σου ; τού 
είπα. Τώρα καμμιά- μά μέ δούλε
ψε δεκοστέντε χρόνια' είναι γυιός 
τής μακαρίτϊσσας φοραδίτσας | 
ucu τής Μπήλιως. Τώρα γέρασε, 
δέν τό βάζω σέ δουλειά μά τόν 
αγαπώ σαν παιδί μου καί τόν πε
ριποιούμαι δσο μπορώ. Μετά τινα 
καιρόν έπήγα καί πάλιν στό ίδιο 
χωριό καί ρώτησα τόν κυρ Κώστα 
τί γίνεται ό Ψαρής. Μάς άφησε 
χρόνους μοΰ άπήντησε λυπημένος, 
μά έγώ δέν θά ξεχάσω ποτέ πόσο 
πιστά μέ δούλεψεν ό καϋμένος ό 
Ψαρής μου. Άντε στό καλό Ψα
ρή μου τοΰ είπα κι’ έγώ δέ θά σ’ 
άφήσω νά σέ φάνε τά κοράκια. 
Φώναξα τό γυιό μου έσκάψαμε έ
να λάκκο σέ μιάν άκρη τού χωρα
φιού μου καί τόν θάψαμε. Θέλεις 
νά πάμε νά σοΰ δείξω τόν τάφο 
του ; καί λέγοντας αυτά έδάκρυ- 
ζε. Έπήγαμε στον τάφο τοΰ ψα
ρή που τόν είχε τριγυρίσει 6 κυρ 
Κώστας, μέ πέτρες, Έδώ, μοΰ εί
πε, ξεκουράζεται για πάντα ο 
Ψαρής.

Εμάς τούς ψαρήδες τής Εθνι
κής Τραπέζης μάς αφήνουν τ’ α
φεντικά μας νά μάς φάνε τά κο
ράκια ζωντανούς. Άν δμως λεί
πει άπ’ αυτούς ό ψυχικός έξευγε- 
νισμές του κυρ Κώστα, δέν λεί
πει άπό ημάς τό αίσθημα τής αΰ- 
τοσυντηρήσεως. Καλώ λοιπόν πάν- 
τας υμάς πριν μάς φάνε ζωντα
νούς τά κοράκια, νά συμπληρώ- 
σωμεν τάς ύφισταμένας Οργα
νώσεις μας διά τής ίδρύσεως 
Παντραπεζιτικής ’Ομοσπονδίας 
περιλαμβανούσης απατνας άνεξαι 
ρέτως τούς συναδέλφους τούς τε 
ϊ.ν ένεργεία καί τούς Συνταξιού- 
χουε δλων τών Τραπεζών.

Μετά συναδελφικής άγάπης 
Δ. ΛΕΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ 

Συνταξιούχος Ε. Τ. Ε.
Ξενοδοχείον Πανελλήνιον 

Αιδηψός (Λουτρά)

» λομένης άποφάσεως έγένετ» 
» άκόρωσις τής άπολόσεως. ’Ε- 
Α δόΰη ή ευχέρεια τής άπολύσε- 
» ως προσωπικού. Άλλ’ ή γενι- 
» κή αυτή διάταξις τροποποιούσα 
» τή\· έκ τών γενικώς ισχυόντων 
» εργατικών νόμων προστασίαν 
» τών υπαλλήλων, δέν κατισχύει 
» καί τής ειδικής προστασίας ής 
>> άπολ αύουσιν οί παλ. πολεμισταί, 
» ώς πρός τήν διατήρησιν αύτών 
» έν τή ύπηρεσίφ δυνάμει τοΰ Α. 
» Ν. τής 28)31.10.35 ήτις συνε- 
» χώς εξακολουθεί ίσχΰουσα καί 
.» έν τή περιπτώσει ταυτγι. Πρά- 
» γματι λαμβανομένης ύπ’ οψιν 
» τής καύιερωθείσης διά σειράς 
» νόμων ειδικής προστασίας τών 
» παλ. πολεμ. καί τής σταθερώς 
» έκδηλωύείσης ύπέρ ^ αύτών με
ν) ρίμχιης τής Πολιτείας καθ’ ήν 
» ούτοι προσελήφθησαν ύποχρεω 
» τικώς παρά τών επιχειρήσεων 
» καί δέν δύνανται ν’ άπολυθώσιν 
» είμή δι’ ειδικούς λόγους περιο- 
» ριστικώς έν τφ Νομω οριζομε- 
» νους καί μετά κρισιν ^ ειδικού 
» διοικητικού οργάνου η ώς^ πρός 
!» ιορισμένην μόνον επιχείρησιν 
» καί δι’ ώρισμένην περίπτωσιν 
» σίρσις τής προστασίας ταύτης 
» θά έ’δει είδικώς καί σαφώς ^να 
» θεσπισθή. Ή αποψις^ αυτή^ ενι- 
>> σχόεται καί έκ τής είσηγ. έκθέ- 
» σεως τοΰ Α.Ν. 2510)53 εν^ τή 
» οποία άναφέρεται δτι ή εύχέ- 
» ρεια άπολόσεως υπάλληλων δια 
>> καταγγελας ουμ. έθ7_· παρε- 
)> χεται επί τφ σκοπιό Τ Μ - συγχω 
>> νεύσεως έπιτευξεοις οικονομι- 
» κώχ', τής καλλίτερος^ενταξεως 
» τοΰ προσωπικού καί τής Ικκα- 
» θαρίσεως τφ πλεονάξοντι είζ 
» οΰρισμένους βαθμούς ’ προσωπι- 
» κώι προβλέπεται δέ ή μετά πά- 
^ Ούζ φειδοϋς καί άντικειμενικό- 
» τητος καί κατά όλιγώτερον έ- 
» πώδυνον διά τό προσωπικόν τρά 
» πον εφαρμογή τοΰ μέτρου τού- 
» του εις τάς οΰιω καθοριξομέ- 
)> νας έπιδιώξεις τοΰ νομοθέτου 
» τούτου δέν δύναται νά θεωρη- 
» θή περιλαμβανόμενη ή ευχέρεια, 
!» τής άπολόσεως υπαλλήλων τυ- 
)> χόντων πάντοτε ειδικής μερί- 
» μνης τής πολιτείας.

» ’Επειδή τό πρός ύποστήριξιν 
» τής αντιθέτου άπόψεως έπίκα
ν) λούμενον διά τής ύπό κρίσιν αι-
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Δι Απόψεις Μας

ΤΟΥΡΚΙΚΑΙ ΟΡΔΑΙ
Κάθε Ελληνική ψυχή άπο- 

δοκιμάξει μετά έδελυγμίκς 
τήν έπίθεοιν των Τουρκικών 
ορδών κατά των έν Τουρκία 
Ελλήνων.

”Ας γνωρίζουν οί "Αγγλοι 
6τι ή παρ’ αυτών όργανωδεΐσα 
μισθωτή επίθεσις τών έαρβαρι 
κών Τουρκικών ορδών κατά 
τοϋ έν Τουρκία Ελληνικού 
στοιχείου καί τής χριστιανι-

ΤΟ ΔΡΑΜΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑ
ΞΙΟΥΧΩΝ ΜΑΣ
Καίτοι ή γενομένη πρό διετίας 

εις βάρος τών Συνταξιούχων τής 
’Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος, 
ανήκουστος αδικία άνεγνωρίσθη 
άπό πάντας τούς αρμοδίους Κυ
βερνητικούς παράγοντας και άπό 
αυτόν τούτον τον Πρωθυπουργόν 
Στρατάρχην Παπάγον, οΰδέν μέ
χρι σήμερον έγένετο.

Δέν είναι τής παρούσης ώρας 
ή έξέτασις περί τού ποιοι εΰθύ- 
νονται διά την παράταση τής έκ-

κής ορθοδοξίας άντί νά άμ- 
βλύνμ θά έντείνη τον άγώχ'α 
τών ΙΕλλήνων διά τήν άπε- 
λευθέρωσιν τής Κύπρου.

Οί Τούρκοι άπέδειξαν διά 
μίαν άκομπ φοράν ότι είναι 
αγέλη αγρίων μιοθοφόρωχ'.

Άναμένομεχ' τήν άντίδρα 
σιχ' τοϋ πεπολιτισμέχ'ου χριστι 
ανικοΰ κόσμου.

κρεμότητος. Προέχει ή τακτοποί- 
ησις τοϋ ζητήματος πριν ή ή ορ
γή τών αδικούμενων έκσπάση.

Καί έπί τού σημείου τούτου έ- 
πικαλούμεθα τήν άμεσον παρέμ
βασιν τού κ. Πρωθυπουργού, τών 
κ.κ. ’Αντιπροέδρων τής Κυβερνή- 
σεως καί τών αρμοδίων ‘Υπουρ
γών Συντονισμού, Εμπορίου καί 
Εργασίας, δπως αφού έπιβάλουν 
εις τον κ. Ήλιάσκον τήν εκπλήρω
ση τών υποχρεώσεων του προς τά 
’Ασφαλιστικά Ταμεία, προχωρή
σουν εις τήν άμεσον ληψιν τών ά- 
παιτουμένων Νομοθετικών μέτρων

» τήσεως επιχείρημα τού άρθρου 
» 10 τοϋ αύτοϋ Ν.Δ. όρίζοντος οτι.
» .......... τυγχάνει «βάσιμος διότι
» διά τής διατάξεως τούτης δέν 
» εξαιρούνται απλώς τής δυνατό- 
» τητος άπολύσεως οί υπό τών έν 
» αύτή μνημονευόμενων νόμων δι 
» επόμενοι πολεμισταί άλλ’ ή διά- 
» ταξις αίίτη έχει γενικώτερον πε 
» ριεχόμενον εξαιρούν τήν κατη- 
» γορίαν τούτην υπαλλήλων άπό 
» τής εφαρμογής τοΰ δ'λον νόμου 
» περιέχοντας πλείστας δσας δια- 
» τάξεις διά τών όποιων παρέχε 
» ται είς τήν Τράπεζαν πλήν τής 
» εύχερείας πρός άπόλυσιν προ- 
» σωπικοΰ καί ή δυνατότης μετα- 
» βολής τών δρων εργασίας καί 
» δή άνεξαρτήτως πάσης διατά- 
» ξεως νόμου κλπ. καί κατ’ άκο- 
» λουδίαν ή θέσπισις τής διατάξε 
» ως ταύτης δικαιολογείται έκ 
» τοΰ λόγου τούτου.

» Συνεπώς, καί ή γενομένη διά 
» τοϋ άρθρου 5 τοΰ Ν.Δ. 2626) 
» 53 περί Ταμείων κλπ. κατάργη- 
» σις τής τήν έπηυξημένην ταύ- 
» την προστασίαν παρεχούσης δι- 
» ατάξεως ταύτης δέν άποδεικνύ- 
» ει πρόθεση τοΰ νομοθέτου νά 
» άρη τήν δι’ ειδικών διατάξεων 
» παρεχομένην προστασίαν έν τή 
» διατηρήσει είς τήν υπηρεσίαν, 
ΐ» ’Έτι δέ πλέον τό κατ’ άντι- 
» διαστολή/ έπικαλούμενον έπι- 
» χείρημα δέν θά ήδύνατο νά 
» θειορηθΰ έπαρκές καί έκ τοϋ δ- 
» τι τό αυτό Ν.Δ. 2510 έν άρθρ. 
» 6 ήρεν ειδικώς τήν απαγόρευση 
» άπολύσεως τών μετεχόντων τών 
» διοικήσεων τών έπαγγελματι- 
» κών οργανώσεων καί όργανώ- 
» σεων καί ’Οργανισμών ήτίς έ- 
» περίττευεν αν ,τό αρθρ. 4 περιε- 
» λάμβανε καί τάς άπολαμβανού 
» σας ειδικής προστασίας κατη- 
» γορίας ύπαλλήλων. Κατάργη- 
> σις τής ειδικής ταύτης προστα- 
» σίας δέν δύναται νά συναχθή 
» οΰδ’ έκ τοΰ άκροτελευταίου αρ- 
» θρου 15 τοϋ Ν.Δ. ορίζοντας δτι 
» πάσα διάταξις τοΰ παρόντος κα 
» ταργεϊται, έφ’ δσον ά>ς άνωτέ- 
» ρω εξετέθη ΐνα έν τή συγκεκρι- 
» μένη ταύτη περιπτώση άτονή- 
» ση. ή άπαγόρευσις τής άπολύ- 
» σεως τών παλ. πολεμιστών θ’
» άπητείτο σαφής περί τούτου έν 
» τφ νόμφ διάταξις.

» ’Απορρίπτει τήν αΐτησιν δτι 
·» ή ’Επιτροπή άναρμοδίως έπελή- 
» φθη».

Αί απόψεις τών νομικών μετά 
τήν έ'κδοσιν τής άποφάσεως ταύ
της τοΰ Συμβουλίου τής ’Επικρμ 
τείας ήτις είναι ή πρώτη, ή όρ 
θώνουσα τό τείχος τής Δικαιοσύ 
νης πρό τών αυθαιρεσιών τής Δι 
οικήσεως τής ’Εθνικής ’Αθηνών, 
ταυτίζονται έπί τών είς βάρος τής 
Τραπέζης συνεπειών καί τών ό 
ποχρεώσεών της. Άνεξαρτήτως 
τής έν προκειμένιο στάσεως τοϋ 

"’Υπουργείου ’Εργασίας δπερ κα

τόπιν τών αυστηρών .προσωπικών 
αποφάσεων τοΰ κ. Προέδρου τής 
Κυβερνήσεως, είναι ήναγκασμένον 
νά έπιβάλη είς τήν Τράπεζαν τήν 
ύποχρέωσιν νά συμορφωθή πρός 
τήν απόφαση· τοϋ Συμβουλίου τής 
’Επικράτειας καί νά έπαναπροσ 
λάβη απαντας τούς άπολυθέντας 
ύπ’ αυτής βάσει τοΰ Ν. Δ. 2510) 
53 παλαιούς πολεμιστάς, ύφίστα 
ται ύποχρέωσις καί τής Διοικηι 
τικής 'Επιτροπής τοϋ Ν.Δ. 2510) 
53 δπως προβή είς τήν άνάκλη 
σιν τών βάσει τοϋ Ν.Δ. 2510)53 
ληφθεισών αποφάσεων της, έφ’ 
ών έστηρίχθη ή Τράπεζα διά νά 
προβή είς τάς έν λόγο.) απολύσεις. 
’Εάν τό Ύπουργείον καί ή Έπι 
τροπή τοϋ Ν.Δ. 2510)1953 δέν 
συμμορφωθώσιν πρός τήνάπόφασιν 
τοΰ Συμβουλίου τής ’Επικράτειας 
καί αφήνουν τήν Τράπεζαν νά έ- 
ξακολουθή παρανομούσα, ανοί
γεται πλέον ή δδός είς τούς έ
φεδρους παλαιούς πολεμιστάς νά 
προσφύγουν είς τάς κατά τόπους 
πρωτοδικαστικάς επίτροπος παλαι
ών πολεμιστών, διά νά κριθή τό 
ακυρον τής άπολύσεως των ώς 
μή γενομένης συμφώνως πρός 
τάς διατάξεις τής περί έφεδρων 
παλαιών πολεμιστών νομοθεσίας 
(αρθρον 7 Α.Ν. 244)1936 ώς έ" 
τροποποιήθη υπό αρθρον 1 καί 2 
Α.Ν. 771)1937). Ή κρίσις τής 
’Επιτροπής ταύτης, κατόπιν τής 
άποφάσεως τοϋ Συιιβουλίου ’Επι
κράτειας, ύποχρεεί τήν Τράπεζαν 
είς τήν πληρωμήν άποζημιώσεως, 
ώς αίίτη ορίζεται ύπό τοΰ άρθρου 
1θ" τοϋ Α.Ν 244) 1936.Ή άποζη- 
μίωσις συνίσταται είς την πληρω
μήν τής μισθοδοσίας τών έφέδρων 
παλαιών πολεμιστών, τής αγω
γής έκδικαζομένης, κατά την δια
δικασίαν τών εργατικών διαφορών 
(Πρωτοδίκου Ν. Γ = ΟΔ).

Δέον νά σημειωθή δτι ανάλογα 
ζητήματα γεννώνται καί διά 
τούς νεοπολεμιστάς έφεδρους τούς 
υπαγόμενους είς τούς Α.Ν. 751 
καί 1836)1951 (ώς καί τούς τραυ
ματίας, άναπήρους κλπ. μισθοι- 
τούς δι’ ειδικών προστατευτικών 
νόμων διεπομένους) δι’ οΰς ή άπό 
λυσις, βάσει τοϋ Ν.Δ. 2510)53, 
άνευ τηρήσεως τής δι’ αυτούς 
διαδικασίας δέον νά θεωρηθή 
άκυρος, υφιστάμενης ταυτότητος 
νομικού λόγου, έκ τοΰ σκεπτικόν 
τής άποφάσεως τοϋ Συμβουλίου 
τής ’Επικράτειας.

Ή Διοικητική Επιτροπή τοϋ 
Συλλόγου μας θά είνται παρα
στάτης τής δικαίας άπαιτήσεως 
τών έφέδρων καί νέων πολεμι
στών τών παρανόμως άπολυθέν- 
των διά τήν προάσπιση τών κατ« 
πατηθέντων δικαιωμάτων των καί 
θέλει ένεργήσει παρά τοΐς άρμο- 
διοις, ενισχύουσα τον αγώνα των 
διά τήν ανάκληση τών παρανό

μων απολύσεων των.

διά την οριστικήν ρύθμιση τοϋ Ε. «Τά Νέα τής Γ.Σ.Ε.Ε.» τής
ζητήματος τούτου.

★
ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟ 

ΓΗΣΕΩΣ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗ
ΤΩΝ
Τό Εργατικόν Κέντρον ’Αθη

νών μετά τήν προκήρυξη τοϋ 
διαγωνισμού διά τήν πρόσληψη/ 
50 νέων ύπαλλήλων άπέστειλε 
πρός τήν Κυ6έρνη·σιν, τήν Βου
λήν καί τήν .Διοίκηση/ της Ε.Τ. 
Ε.Α. τήν κατωτέρω τηλ) κήν δι
αμαρτυρίαν :

«Προκηρυχθείς διαγωνισμός 
διά πρόσληψιν νέων ύπαλλήλων 
είς ΕΤΕΑ άποδεικνύει πόσον ά- 
δικαιολογήτως καί προώρως 
προεκλήθη; ομαδική άπομάκρυν 
σις ικανών, και πεπειραμένων ύ- 
παλΙΧήλω,ν, δημιουργηθέντα κε
νά τών οποίων πρόκειται; νά 
καλυφθούν διά στερουμένων ει
δικού ικατάρτισμού προσώπων 
στόπ. Λόγοι δικαιοσύνης καί ή- 
θικής τάξεως επιβάλλουν δπως 
Διοίκησις ΕΤΕΑ συμπληρώση 
κενά της έπαναφέρουσα θέσεις 
των άπολυθέντας βάσει, νόμου 
2,510 καί μήπω συνταξιοδοτη 
θέντας».

"Η Διεύθυνσις Προσωπικού 
τής Τραπέζης άπαντώσα είς τό 
Εργατικόν Κέντρον έπί τής α
νωτέρω τηλεγραφικής διαμαρ
τυρίας Ισχυρίζεται δτι ή έπιδι- 
ίοκομένη, πρόσληψις δέν άπο- 
δλέπει είς τήν συμπλήρωσιν δη- 
μιουργηθέντων κενών, συνεπείσ. 
τών απολύσεων βάσει τοϋ Νό
μου 2510, αλλά είς τήν πρόσληι- 
ψιν 50 δοκίμων ύπαλλήλων μέ 
πλήρη γνώσιν μιας ξένης γλώσ- 
σης.

Επίσης αναφέρει δτι αί βά
σει τοϋ Νόμου 2510 >·ενόμέναι 
απολύσεις, εθ'ΐξοα/ κυρίως τό ά 
νώτερον προσωπικόν τής Τρα- 
πέιζης. πρός έξάλειψιν τής όψι- 
σταμένης δυσαναλσνιίας τοΰ ά- 
νωτέρου προσωπικού, έν σχέσει 
πρός τό κατώτερον.

Έπί τοΰ σημείου τούτου έχο- 
μεν σήμερον νά παρατηρήσώμεν 
δτι:

Έάν πράγματι σκοπός τών ά 
πολύσεων ήτο ή έξάλειψις τής 
επικαλούμενης δυσαναλογίας, 
αί άπάνύσεις έπρεπε νά γίνουν
μέ αντικειμενικά καθαρώς κρι
τήρια καί έπρεπε νά θίξουν τό 
άνώτερον ποοσωπικόν καί τών 
δύο Τραπεζών καί ούχί μονομε- 
ρώς τό προσωπικόν τής Εθνι
κής. ’Αλλά τό ζήτημα τοϋτο 
είναι πολύ μεγάλο ιχαί δέν ε
ξαντλείται διά τοϋ παρόντος ση 
μειώματος. Πλησιάζει έλπίζο- 
μεν ή στιγμή καθ’ ήν θά άπο- 
δείξωμεν δι’ άδιασείστων στοι
χείων τί ιέπε'δίωκεν ή Διοίκησις 
τής Τραπέζης μέ τάς γενομένας 
απολύσεις ή έξαναγκασμόν είς 
παραίτησιν τών πλέον άριστων; 
ύπαλλήλων τής Εθνικής.

Ά
AKCMH ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΤΙΠΟ

ΤΕ, ΜΗΠΩΣ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ
ΠΕΡΙ ΕΜΠΑΙΓΜΟΥ

’Από τό ύπ’ άριθ. 7766)11.7.55 
έγγραφον τής Γ.Σ.Ε.Ε. πρός τό 
Ύπουργείον Εργασίας (Σ. Σ. δ
περ ίδημοσιεύθη είς τό προηγού- 
νον ψύλλον τής Τραπεζιτικής) 
πληροφορούμεθά οτι ό κ. Υπουρ
γός τής ’Εργασίας διά τού άπό
30.4.55 έγγραφου του πρός τήν 
’Επιτροπήν Συνδικαλιστικών έ- 
λευθεριών τοΰ Δ.Γ.Ε. ύπεσχέθη 
τήν κατάργηση τής ανελεύθερος 
καί άντισυνδικαλιστικής διατά- 
ξεως τοΰ άρθρου 7 τοΰ περίφημου 
Ν. Δ)τος 3072)1954.

Καίτοι παρήλθεν τετράμηνον 
άπό τότε δέν κατετέθη είσέτι είς 
τήν Βουλήν τό νομοσχέδιον περί 
καταργήσεις τής τερατώδους δια 
τάξεως.

Τί συμβαίνει; μήπως ό κ. Υ
πουργός πιεζόμενος άπό τάς γνω 
στάς άοράτους δυνάμεις ύπανε- 
χώρησε τής δοθείσης ύποσχέσεως 
καί έν τοιαύτη περιπτώσει τί κά- 
μνει έπ’ αυτού ή Γ.Σ.Ε.Ε.;

+
ΩΡΑΙΑ ΛΟΓΙΑ

Είς τό πληροφοριακόν δελτίον 
τού Τμήματος Τύπου τής Γ.Σ.Ε.

1.8.55 υπάρχει ή κάτωθι παρά
γραφος.

«Έάν όμως παρά ταΰτα, υπάρ
χουν στοιχεία άποδεικνύοντα διώ
ξεις γιά όποιαδήποτε νόμιμη συν
δικαλιστική δράσι ή Γ.Σ.Ε.Ε γιά 
μιά άκόμη φορά δηλώνει δτι είναι 
ζήτημα τιμής γιά τά ώργανωμέ- 
νο συνδικαλιστικό κίνημα τής Χώ 
ρας μας ή προστασία παντός 
διωκομένου καί συνεπώς οί έν- 
διαφερόμενοι δέν έχουν παρά νά 
φέρουν είς τήν δημοσιότητα τά 
στοιχεία αυτά».

Τί ωραία λόγια, δταν μάλιστα 
λίγο πιό πάνω υπάρχει ή άλλη; 
παράγραφος. «Επίσης είναι γε
γονός δτι έκδηλούνται κάθε τόσον 
καί άπό τούς εργοδότες καί άπό 
τά Κράτος, δταν αυτό έχει θέσι 
έργοδότου, σφαγιαστικές διαθέ
σεις κατά τών άγωνιστών τής τά- 
ξεώς μας μέ προγραφές καί άπο- 
λύσεις, δπως ζωντανό παράδειγ
μα άποτελοΰν οί σφαγιασθέντες 
άγωνιστές τοΰ προσωπικού τής 
’Εθνικής Τραπέζης».

Καί γιά τούς όποιους τό ζή
τημα τιμής τί έγινε ; Άλλ’ δταν 
έχομεν τά ωραία λόγια είναι άνά- 
γκη νά έχωμε κΓ έργα;

ΑΛΛΟΤΕ ΚΑΙ ΤΩΡΑ
Είς τάς παλαιάς καλάς ημέρας 

δτε έπεκράτει πνεύμα συνεργασί
ας και κατανοήσεως μεταξύ τής 
Διοικήσεως τής Τραπέζης καί 
τού Συλλόγου, οί διοικοΰντες τον 
Σ έλλογον έπελαμβάνοντο καί συ- 
νηγόροουν παρά τοϊς άρμοδίοις 
καί διά μεμονωμένα προσωπικά 
ζητήματα τών συναδέλφων. Σή
μερον δμως τά πράγματα εΐναι 
τελείως διάφορα. Ό Σύλλογος 
δέν συναντά κατανόηση ούτε διά 
τά πλέον δίκαια γενικά ζητήμα
τα. Παρά ταΰτα δέν παύει νά 
πράττη τό καθήκον του καί διά 
τά μεμονωμένα ζητήματα, έάν δέ, 
ταΰτα δέν έπιλύονται δέν πταίει 
6 Σύλλογος.

Τούτο πρέπει νά έχουν ύπ’ δψει 
των οί συνάδελφοι.

*
ΔΑΝΕΙΑ ΔΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟΝ

ΥΛΗΝ
Ώς γνωστόν είς τάς Επαρχίας 

μέ την έλευση τού χειμώνος οί 
συνάδελφοι τών Υποκαταστημά
των είναι άναγκασμένοι νά προ- 
μηθεύωνται καύσιμον ύλην δι’ 6- 
λην τήν χειμερινήν περίοδον.

Άλλοτε ή Τράπεζα τούς διηυ- 
κόλυνε διά τής χορηγήσεως τοϋ 
άπαιτουμένου ποσού ύπό τύπον 
δανείου 'εξοφλητέου είς 6 μηνιαί
ας δόσεις.

Καί σήμερον επιβάλλεται δπως 
ή Τράπεζα έπαναλαμβάνουσα τήν 
παλαιόν της μέριμναν έλθη άρω- 
γός είς τούς υπαλλήλους τών Ύ
πατων Βορείων Επαρχιών διά 
τής χορηγήσεω-ς δανείων, πρός 

τόν σκοπόν τούτον.
■Ψ

ΖΩΝΗ ΠΡΟΣΩ
Κατά τήν ένταξιν τού προσω

πικού τής Εθνικής Τραπέζης έκ
τος τών άλλων άδικιών αΐτινες 
προσεγένοντο, παρελήφθη καί ό υ
πολογισμός τής προωθήσεως ώρι 
σμένης κατηγορίας συναδέλφων 
καί δή άπό τού Λογιστοΰ Α' καί 
κάτω τών ΰπηρετησάντων είς τήν 
ζώνην τών πρόσω.

Είς τήν προκειμένην περίπτω- 
ή προώθησις αίίτη έχει νομοθετι- 
κώς καθιερωθή, άντίθετος δέ έ- 
νέργεια έκτος τοΰ οτι άντίκειται 
είς τόν Νόμον δημιουργεί είς τούς 
ενδιαφερομένους καί τήν πικρίαν 
οτι ή Τράπεζα λησμονεί τούς ά- 
γωνισθέντας διά τήν πατρίδα.

’Επιβάλλεται δπως δοθή άμέ- 
σως ή δικαία λύσις είς τό ζή
τημα τούτο.

-ν
το ΩΡΑΡΙΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΚΑΙ Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Ή Δ. Επιτροπή τοΰ Συλλό

γου έπί τού ζητήματος τής παρα- 
βιάσεως τού ωραρίου Εργασίας 
ήναγκάσθη νά προσφύγη είς τό 
Ύπουργείον Εργασίας άπ’ ευ
θείας καί διά τής Ο.Τ.Ο.Ε. ζη- 
τήσασα τήν πιστήν τήρησιν τού

ωραρίου έργασίας καί γενικώς 
τήν έφαρμογήν τών έργατικών Νό
μων.

’Αποτέλεσμα τών ενεργειών αυ
τών υπήρξε καί ή υποβολή ύπό 
τών αρμοδίων άρχών μηνύσεων, 
πράγμα δπερ θίγει τήν άξιοπρέ- 
πειαν τοΰ "Ιδρύματος. Αυτό ας 
τό λάβουν ύπ’ δψιν των οί άρ- 
μόδιοι καί άς παύσουν τοΰ λοι
πού τήν ψυχολογικήν πίεση τοϋ 
προσωπικού δπως έργάζεται καί 
πέραν τών κεκανονισμένων ωρών 
άνευ ιδιαιτέρας άμοιβής.

★
ΧΟΡΗΓΗΣΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥ

ΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ
’Επικειμένου τοϋ χρόνου καθ’ δν 

θά άρχίσουν αί έγγραφοί είς τά 
Σχολεία υπομιμνήσκεται είς τούς 
αρμοδίους δτι κατά τήν εποχήν 
αυτήν έχορηγοΰντο δάνεια έκπαι- 
δευτικά εξοφλητέα είς 10 ϊσας 
μηνιαίας δόσεις,

Τό μέτρον τούτο πρέπει νά ί- 
σιχΰση καί κατά τό τρέχον σχο
λικόν έτος δι’ δλας τάς σχο
λάς είς άς θά φοιτήσουν τά 
τέκνα τών υπαλλήλων τής τρα
πέζης ε’ίτε είς μικράς τάξεις 
εϊτε είς μεγάλος, δοθέντος ότι 
ή οικονομική έξαθλίωσίς των έχει 
φθάσει είς τοιοΰτον σημείον ώστε 
καί τήν μικράν τούτην υποχρέω
ση νά μή δύνανται νά τήν έκπλη- 
ρώσουν.

Έλπίζομεν δτι οί άρμόδιοι θά 
στέρξουν είς τούτο ϊνα διευκολυν
θούν οί γονείς υπάλληλοι τής 
Τραπέζης εις τήν έγγραφήν καί 
πληρωμήν τών διδάκτρων τών τέ
κνων των.

*
ΑΔΕΙΑΙ ΕΞΟΔΟΥ

‘Συμφωνοΰ·μεν καί] ημείς δτι 
διά νά έξέλθη τής Τραπέζης, κα 
Γά τάς Εργασίμους ώρας, ύπάλ- 
ληλος πρέπει νά ,λαμβάνη άδει
αν παρά τοϋ Προϊσταμένου του.

Άπό τοϋ σημείου όμως τού
του, απέχει πολύ τό άποφασι- 
σθέν ύπό τής Διοκήσεως μέτρον, 
δπως αί άδειαι εξόδου χορη_^ 
γοΟνται άποκλειστικώς ύπό τοΰ 
κ. Διευιθυντοϋ Προσωπικοϋ.

I Τό μέτρον τοϋτο εΐναι κατα- 
θλιπτικόν καί ώς τοιοΰτον πρέ
πει νά τροποποιηθή, άφιεμένης 
τής κρίσεως χορήιγήσεως τής 
άδειας είς τούς οικείους προϊ 
σταμένους τών υπηρεσιών.

-V-
(ΟΙ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΟΙ

Ή στέγασις τών Συναδέλφων 
τών σεισμοπλήκτων πόλεων εΰρί- 
σκεται άκόμη είς τήν αυτήν κατά 
στάσιν.

Τό κράτος, αί λοιποί Τράπεζαι 
•καί ’Οργανισμοί έλαβον τήν έν- 
δεικνυομένην μέριμναν διά τήν 
προστασίαν τών ύπαλλήλων των1 
ώστε κατά τόν χειμώνα νά εΰρί- 
σκονται ύπό στέγην. Οί υπάλλη
λοί μας δυστυχώς εΰρίσκονται 
ύπό σκηνάς. Δέν νομίζομεν δτι 
υπάρχει τόση άστοργία έκ μέρους 
τής Διοικήσεως, ώστε νά καταλο- 
γήσωμεν εΰθύνας. ’Ασφαλώς μία 
καθυστέρησις ’ίσως παρετηρήθη,

Πρός θεραπείαν τών πληγέντων 
συναδέλφων θά συνιστουσαμεν δ
πως τούς χορηγηθώσιν άνάλογα 
το κοχρεωλυτ ι κά μακροπρόθεσ μα 
δάνεια διά τών οποίων θά έπισκευ 
άσουν τάς έκ τών σεισμών κατα- 
στραφείσας οικίας των.

Τό κράτος έν τή γενική μερίμνη 
του θά ένισχύση βέβαια καί τούς 
συναδέλφους άλλα το ποσόν τό 
όποιον δυνατόν νά χορηγήση θά 
εΐναι τοιοΰτον ώστε δέν θά έπαρ 
κέση διά τήν πλήρη αποκατά
σταση τών ζημιών.

Διά τούς μή έχοντας ιδιοκτή
τους οικίας είσηγουμεθα τήν χο
ρήγηση ένός στεγαστικσΰ έπι- 
δόματος, ικανού ν’ άντοητοκριθή 
πρός τάς άνάγκας τών περιστά
σεων.

’Επίσης επιβάλλεται δπως χο- 
ρηγηθή άμέσως είς τούς συναδέλ 
φους τοΰ Ύπ)τος Βόλου ή καθυ- 
στερουμένη κανονική των άδεια 
ΐνα χρησιμοποιήσουν ταύτην διά 
τήν προσωρινήν έστω επισκευήν 
τών οικιών των έν δψει τοΰ έπερ- 
χομένου χειμώνος.
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ΚΑΤΑ ΜΗΝΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΝ

Al ΕΝΕΡΓΕΙΑΙ TOY ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΑΙΑ ΤΑ ΕΚΚΡΕΜΗ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΜΑΣ

1) Κατόπιν άλλεπαλλήλων δι
αβημάτων τής Ο.Τ.Ο.Ε. πρός 
τά Υπουργεία ’Εργασίας καί 
Δημ. ’Ασφαλείας, έξεδόθησοτν άν- 
τιστοίχως αί ύπ’ άριθ. 46216) 
3871)23.7.55 τοΰ Ύπουργ. Ερ
γασίας καί 33)20)52)8.8.55 
Υπουργείου ’Εσωτερικών έγ κύ
κλιοι διαταγαί (παρατιθέμενοι; 
εις άλλην στήλην), δι’ ών πα- 
ραγγέλλόνται τά αρμόδια δργα 
να όπως παρακολουθούν έπιστα 
μένως την ακριβή τήρηρησιν τώνι 
ωρών εργασίας τών Τραπεζικών 
Υπαλλήλων.

Ιδιαιτέρως εις εκείνην τού Ύπ 
Δημ. ’Ασφαλείας διευκρινίζεται 
οτι τά ’Αστυνομικά όργανα 6- 
ποχρεοΰνται καί αυτεπαγγέλτως 
όπως επεμβαίνουν διά τήν δια- 
πίστωσιν παραβάσεως τών καθι
ερωμένων χρονικών ορίων εργασί
ας τών Τραπεζικών

2) Τό ’Εκτελεστικόν Συμβού- 
λιον τής Ο.Τ.Ο.Ε. έγένετο δεκτόν 
παρά τοΰ Υπουργού τού Συντο
νισμού κ. Παπαληγούρα πρός τον 
όποιον ανέπτυξε τά εκκρεμή γε
νικά καί ειδικά αιτήματα τής 
Τραπεζοϋπαλληλικής τάξεως, ώς 
ταΰτα άναφέρονται εις τό ύποβλη 
θέν υπόμνημα, δπερ έδημοσιεύσα- 
μεν εις τά φύλλον μας τής 1.8. 
55. ’Ήτοι: Μισθολογικόν, ώρά- 
ριον, κατάργησις Νόμων 2510 
καί 3072,, ,κατάργησις®εισφοράς
υπέρ ’Εργατικής κατοικίας, 

’Ασφαλιστικά Ταμεία καί ειδι
κότερου διά τά θέματα τής Ε. 
Τ.Ε.Α.: προαγωγών, 10% εις άνω 
τών 3.000 μισθόν κλπ.

Τ'άνωτέρω θέματα ό κ. Ύπουρ 
γος μετά την διεξαχθεϊσαν άνά- 
πτυξιν καί συζήτησίν των, πα- 
ρέπεμψε εις τον Ειδικόν Σύμβου 
λον παρά τψ Ύπ, Συντονισμού 
κ. Ράλλην, με τήν εντολήν όπως 
τά έπεξεργασθή καί έτοιμάση 
τάς έπ’ αυτών εισηγήσεις, όπό- 
τε εις νέαν συνάντησιν τού κ. 
Υπουργού μετά τής Ο.Τ.Ο.Ε θά 
έξαγγείλη τάς δοθησομένας λύ
σεις.

Τό μισθολογικόν είδικώτερον 
ό κ. Υπουργός έπί τού Συντονι
σμού ύπεσχέθη νά συζητηθή έ-

Κατά τήν συνεδρίασίν του τής
28.8.55 τό Δ, Σ. τού Συλλόγου 
ήσχολήθη μέ τό έκκρεμοΰν ζήτη
μα τής αποδοχής τών άπό καιρού 
ΰποβληθεισών παραιτήσεων ένίων 
μελών αυτού έπί τού όποιου ή λή- 
ψις άποφάσεως εΐχεν άναβληθή 
διά νά καταβληθή προσπάθεια νά 
μεταπεισθοΰν οί ΰποβαλόντες αϋ- 
τάς καί τάς αποσύρουν.

Δυστυχώς, αί προσπάθειαι 
πρός τήν κατεύθυνσιν αυτήν, δέν 
έσχον ώς ήλπίζετο ευνοϊκόν απο
τέλεσμα καί τό Δ.Σ. τού Συλ
λόγου κατέληξεν εις τήν ουδό
λως έξυπηρετικήν τών περιστάσε 
ων άπόφασιν, τής αποδοχής τών 
παραιτήσεων.

Κατόπιν τούτου έδημιουργήθη 
ζήτημα άναπληρωματικών έκλο- 
γών.

Τό Δ.Σ. τοΰ Συλλόγου έξετά- 
εταν άπό πόσης πλευράς τήν έπι 
κρατούσαν κατάστασιν ή’χθη εις

πίσης, κατά τήν ώς άνω άναμενο 
μένην νέαν συνάντησιν.

Έν συνεχείςι τών ανωτέρω τό 
Προεδρείου τής Ο.Τ.Ο.Ε. είχεν έ- 
πανειλημμένας συναντήσεις με
τά τού κ. Ράλλη, πρός τον όποι
ον παρέσχε πάντα τά αίτηθέντα 
λεπτομερειακά στοιχεία, διά τήν 
όλοκλήρωσιν τών είσηγήσεών του.

’’Επί τών ανωτέρω θεμάτων έ- 
πραγματοποιήθη ώσαύτως σύσκε 
ψις τών κ.κ. Ράλλη, Κ. Χρυσαν- 
θοπούλου Δ)ντού Ύπ. ’Εργασίας 
καί τού Προεδρείου τής Ο.Τ.Ο.Ε. 
έπί τώ σκοπώ όπως, διά τά θέ
ματα τής αρμοδιότητας τού Ύπ. 
’Εργασίας ύπάρξη κοινή είσή- 
γησις καί συζητηθούν τούτα εις 
έπίπεδον Υπουργών, διά τήν λή- 
ψιν τών άποφάσεων.

’Εν τώ μεταξύ τό Προεδρείου 
τής Ο.Τ.Ο.Ε. συνειργάσθη κατ' 
έπανάληψιν μετά τού Γεν Γραμ- 
ματέως τής ΓΣΕΕ κ. Φ. Μακρή, 
οστις μετ’ ιδιαιτέρου ενδιαφέ
ροντος παρακολουθεί τήν έπίλυ- 
σιν τών θεμάτων τής ’Ομοσπον
δίας.

3) Τό Εκτελεστικόν Συμβούλιον 
συνήλθε έκτάκτως τή 22.8.55, έπί 
τή άναγγελθείση σπάσει έργασίας 
δύο ώρών τών συναδέλφων τής 
Τ ραπέζης Ελλάδος καί έλαβε 
τάς έν τή ύπ’ άριθ. 3 άνακοινώσει 
τής Ο.Τ.Ο.Ε. άποφάσεως.

Περαιτέρω τό Προεδρείου κατά 
τήν αύτήν ήμέραν προέβη εις δι
αβήματα παρά τώ Υπουργώ τού. 
Συντονισμού καί τή ΓΣΕΕ.

4) Τό Προεδρείου τής Ο.Τ.Ο.Ε. 
κατά τόν μήνα Αύγουστον παρη- 
κολούθησε ιδιαιτέρως τάς μελε- 
τωμένας λύσεις έπί τού θέματος 
τών ’Ασφαλιστικών Ταμείων.

Σχετικώς ένημερώθη παρά τοΰ 
κ. Υπουργού τοΰ Συντονισμού 
καί έν συνεχείςι, είχεν έπανειλημ 
μένας συσκέψεις μετά τής ΓΣ ΣΕ 
καί έν τώ Ύπ. Έργασίας.

Μετά τήν διατύπωσιν τών τέλι 
κών άποφάσεων ή Ο.Τ.Ο.Ε. θ’ 
άναγγείλη τάς λεπτομέρειας, α"ί 
τινες τακτοποιούν τό όλον θέμα, 
κατά τρόπον, ώς έλπίζεται, λίαν 
Ικανοποιητικόν δΓ όλους τούς 
Τραπεζικούς υπαλλήλους.

τήν άπόφασιν νά μή προσφυγή 

εις άρχαιρεσίας καί διά τούς κά
τωθι προσθέτους λόγους:

1) Διότι ή θητεία τής παρού- 
σης Δ.Ε. λήγει μετά 4μηνον ο
πότε θέλουν διενεργηθή γενικοί 
έκλογαί ή δε διενέργεια τών έκλα 
γών συμφώνως τώ Νόμιρ καί τών 
Καταστατικών διατάξεων θ’ άπή- 
τει χρονικόν διάστημα τουλάχι
στον δύο μηνών κατά τό όποιον 
θά εΰρίσκετο έν άδρανείςι τό υπη
ρεσιακόν Συμβούλιον, πράγμα δ
περ δέν είναι έπιτρεπτόν υπό τάς 
παρούσας περιστάσεις καί

2) Διότι ή διενέργεια άναπλη- 
ρωματικών έκλογών θέλει δημι
ουργήσει σοβαρωτάτην οίκονο 
μικήν έπιβάρυνσιν τοΰ Συλλόγου 

εις έποχήν μάιλστα καθ’ ήν, ώς 

είναι γνωστόν, ή ένίσχυσις αυ
τού παρουσιάζεται όλενέν καμ-

πτομένη.

Ή Αισικητιζήίι Επιτροπή 
τοΰ Συλλόγου μας έκτος τών 
συλλογικών ενεργειών της 
(O.T.C.E. διά τά εκκρεμή ζη
τήματα τών Τραπεζικών ’Υ
παλλήλων, διά τά οποία γρά
φομε ν εις άλλην στήλην, δέν 
παρέλειψε νά θέση ύπ’ οψιν

Κατά τήν τελενταίαν παρουσί 
ασιν τής Δ.Ε. τού Συλλόγου εις 
τον Υπουργόν τού Συντονισμού 
Κ. Παπαληγούραν έθίγη καί τό 
ζήτημα τών ’Ασφαλιστικών Ταμεί
ων μας καί έτονίσθη είς τόν Υ
πουργόν ή άνόγκη τής ταχυτά- 
της τσκτοποιήσεως τού ζητήμα
τος τούτου, ή έκκρεμότης τού ό-

Έξεδόθησαν δύο άποφάσεις 
τού Πρωτοδικείου ’Αθηνών, διά 
τών όποιων γίνεται δεκτόν ότι οί 
έξελθόντες λόγψ συμπληρώσεως 
τού ορίου ήλικίας άπό 1 ’Ιανουά
ριου 1954 καί έφεξής δικαιούνται 
νά λάβουν ώς έπικούρησιν διά τό 
πρώτον άπό τής άποχωρήσεώς των 
έτος ποσόν ’ίσον πρός τήν διαφο
ράν μεταξύ πλήρων αποδοχών έ- 
νεργείας καί λαμβανομένης συν
τάξεως. Ώς έξελθόντες λόγψ συμ
πληρώσεως τοΰ ορίου ήλικίας θε
ωρούνται καί οί έξελθόντες κατά 
1—3 έτη ένωρίτερον τού ορίου 
δυνάμει τής σχετικής διατάξεως

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΕΙΣ 
ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Διά τού Τυπογραφείου Χωροφυ
λακής
Έν Άθήναις τή 8 Αύγουστου 

1955.
Πρός τάς Διοικήσεις Χωρ)κής 
καί Δ)νσιν Αστυνομίας Θεσσα

λονίκης
Άριθ. Πρωτ. 33)2)52

Θέμα : «Παράβασις συλλογι
κών συμβάσεων περί ώρών έργα
σίας παρά Τραπεζών».

Ή ’Ομοσπονδία Τραπεζοϋπαλ
ληλικών ’Οργανώσεων "Ελλάδος, 
δΓ έγγράφου της, αναφέρει ότι, 
τόσον ένταΰθα όσον καί είς τά 
Υποκαταστήματα τών Τραπεζών 
άπασών τών Επαρχιών, οί έργο- 
δόται των, όχι μόνον δέν τηρώσι 
τάς καθωρισμένας ήμέρας αργίας 
άλλά καί καθ’ έκάστην παραβαί- 
νουσιν άπροκαλύπτως τά διά τών 
Συλλογή κών ή έθιμικών συμβάσε
ων όρια έργασίας, χωρίς όμως, 
ώς ύποχρεοΰνται, νά τηρώσι καί 
τάς περί ΰπερωριακής άπασχολή- 
σεως διατάξεις τής έργατικής No 
μοθεσίας.

Ή παράβασις αυτή είναι άφ’ 
ένός μέν ποινικώς κολάσιμος ώς 
άντικειμένη τή έργατική νομοθε- 
σίφ, άφ’ έτέρου δέ Έθνικώς μεμ- 
τττέα ώς άντικειμένη τή καθόλου 
έργατική πολιτική τής Κυβερνή- 
σεως, περί καταπολεμήσεως τής 
άνεργίας.

"Ο έλεγχος τής έφαρμογής τών 
περί τών χρονικών όρίων έργασί
ας διατάξεων, είναι έργον, κυρί
ως τών κατά τόπους έποπτών έρ
γασίας, είς τούς όποιους παρέ
χεται πάσα αίτουμένη παρά τών

τών αρμοδίων παραγόντων, 
είς κατ’ ιδίαν παρουσιάσεις 
καί τά ειδικά ζητήματα τών 
ύπαλλήλων τής ’Εθνικής Τρα- 
πέζης διά τήν- ευνοϊκήν έπίλυ 
σιν τών όποιων έλαβε ρητάς 
διαβεβαιώσεις.

ποιου κρατεί έν άγωνίψ τούς ά- 
πομάχους συναδέλφους μας.

Ό κ. Υπουργός έπί τού ζητή
ματος τούτου άπήντησεν οτι ή Κυ 
βέρνησις μελετά καί τό ζήτημα 
τούτο, ευθύς δέ ώς όριστικοποιη- 
θοΰν αί διδόμενοι λύσεις, θά κα- 
λέση τόν Σύλλογον καί θά τού ά- 
νακοινώση τάς άποφάσεις.

τοΰ νέου ’Οργανισμού.

Επίσης δΓ άποφάσεως τοΰ 
Πρωτοδικείου ’Αθηνών έπεδικάσθη 
εις συνταξιούχον άποχωρήσαντα 
τής ύπηρεσίας ύπό Τούς όρους 
τής εγκυκλίου 16)1946 τό έπίδο- 
μα τής διαφοράς μεταξύ τής λαμ
βανομένης συντάξεως καί έκείνης, 
ήτις θά έλαμβάνετο άν ή άποχώ- 
ρησις έσημειοΰτο μέχρι 5 έτών 
άργότερον, δπερ έπίδομα κατε- 
βάλλετο ύπό τής Τ ραπέζης μέχρι 
καί τοΰ Σεπτεμβρίου 1953, άπό 
1ης ’Οκτωβρίου 1953 διακοπεί- 
σης τής καταβολής του.

Δικαστικών, Διοικητικών, ’Αστυ
νομικών καί Κοινοτικών ’Αρχών, 
συνδρομή, πλήν είς μέρη ένθα δέν 
έδρεύει Γραφεΐον Έπιθεωρήσεως 
Έργασίας, τήν έφαρμογήν τής έρ 
γατικής Νομοθεσίας, έπιμελεΐται 
ή οικεία Άστ)κή ’Αρχή, άναπλη- 
ροΰσα καθ’ δλας τάς αρμοδιότη
τας τά όργανα τοΰ Σώματος Έ
πιθεωρήσεως Έργασίας.

’Ανεξαρτήτως όμως τούτου, 
έψ’ όσον τό ’Αστυνομικόν "Οργα- 
νον διαπιστώσει παράδασιν τών 
χρονικών όρίων έργασίας, ύπο- 
χρεοϋται είς αύτεπάγγελτον υπο
βολήν μηνύσεων, έπί παραβάσει 
τών Εργατικών Νόμων.

Πρός εύχερέστερον έλεγχον τού 
ζητήματος τούτου, γνωρίζομεν ό
τι, α) Δυνάμει τής άπό 21.7.50, 
παράγραφος 3 Συλλογικής Συμ- 
βάσεως αί ώραι έργασίας διά 
τάς Τραπέζας 1) ’Αγροτική Τρά
πεζα Ελλάδος καί 2) Τράπεζα 
τής Ελλάδος, καθωρίσθησαν είς 1 
39 έβδομαδιαίως. 6)Δυνάμει τοΰ 
A. Ν. 547)1937, αρθρον 7, πα
ράγραφος 3, αί ώραι έργασίας 
τών υπολοίπων Τραπεζών, καθω
ρίσθησαν είς 42 έβδομαδιαίως. 
Κατόπιν τούτου έκδώσατε δια- 
ταγάς πρός τάς ύφισταμένας σας 
ύπηρεσίας, έπί τψ τέλει όπως έ- 
φαρμοσθώσι μετ’ αύστηρότητος 
αί παρά τής ώς άνω Συλλογι
κής συμβάσεως καί τοΰ A. Ν. κα- 
θωριζόμεναι ώραι έργασίας.

Ό Υφυπουργός 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΑΤΖΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Δ)σις Α'.) Γ.

Άριθ. Πρωτ. 46216)3871 
Έν Άθήναις τή 23.7.1955 

Θέμα : Περί ένεργείας έλέγχου 
είς τάς Τροοτέζας πρός δια-

Τήν 27ην Αύγουστου έληξαν αί 
παιδικοί κατασκηνώσεις τού Τ. 
Υ. Π. Ε. Τ. Είς αΰτάς μετέσχον, 
ώς πληροφορούμεθα 407 άρρενα 
καί 395 θήλεα τέκνα συναδέλφων 
έν ένεργείςι καί συνταξιούχων, έξ 
όλων τών έπαρχιών, είς δύο περι
όδους.

Κατόπιν άποφάσεως τού Δ. Σ, 
τού Τ.Υ.Π.Ε.Τ. τά κάτω τών 10 έ
τών τέκνα συναδέλφων έκ τών 
σεισμοπλήκτων περιφερειών, Βό
λου κλπ. μετέσχον καί είς τάς 
δύο περιόδους.

Τάς κατασκηνώσεις έπεσκέφθη- 
σαν ό ’Άγγλος Γενικός Διευθυν
τής τής ’Ιονικής Τραπέζης συνό
δευα μ ενός άπό δύο Διευθυντάς 
αυτής, τό Συμβούλιον τοΰ Επι
κουρικού Ταμείου Ύπαλλήλων Ε
ταιρειών ΤσιμεντοποΓίας μέ τόν 
παρ’ αύτώ Κυβερνητικόν Επίτρο
πον καί άλλοι οί όποιοι έξέφρα- 
σαν τόν ενθουσιασμόν των διά 
τήν άρτι αν λειτουργίαν των καί 
συνεχάρησαν τά έκεϊ άρμόδια 
όργανα τού Τ.Υ.Π.Ε.Τ.

Τά είς ωφελιμότητα τών παι
διών αποτελέσματα ήσαν κατα
φανή είς τά πρόσωπά των. Τό νέ- 
ον Συμβούλιον τοΰ Τ.Υ.Π.Ε.Τ. 
πιστεύομεν ότι θά καταβάλη 
προσπάθειας διά τήν έτι περαι
τέρω βελτίωσιν τής κατασκηνώ- 
σεως.
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πίστωσιν καταγγελλομένων πα
ραβάσεων.

Πρός 
Άπάσας τάς 

Επιθεωρήσεις Έργασίας
’Αφορμήν λαβόντες έκ τής ύ- 

ποβληθείσης ήμΐν ΰπ’ άριθ. 21)
16.7.55 άναφοράς τής Όμοσπον 
δίας Τ ροπτεζοϋπαλληλι κών ’Ορ
γανώσεων Ελλάδος δι’ ής καταγ 
γέλλεται, ότι ύφ’ όλων τών Τρα 
πεζών, τόσον έν Άθήναις καί 
Πειραιεΐ, όσον καί τών Έπαρχι
ών καταστρατηγούνται έσχάτως 
συστηματικώς 1) ή Κυριακή αρ
γία καί αί καθωρισμέναι έορταί 
όργιας 2) τό επτάωρον τής ήμε- 
ρησίας έργασίας τοΰ υπαλληλι
κού προσωπικού καί 3) οτι πρα
γματοποιούνται ΰπερωρίαι πέ
ραν τοΰ ύπό τών κειμένων διατά 
ξεων προβλεπομένου άνωτάτοϋ 
ορίου καί «νευ χορηγήσεως τής 
κατά νόμον άπαιτουμένης άδει
ας ύπηρεσίας ύπό τών οικείων 
Επιθεωρήσεων Έργασίας ή έλ- 
λείψει αυτών ύπό τών άστυνομι- 
κών άρχών, παρακαλοΰμεν όπως 
ένεργήσητε έλεγχον είς τάς έν 
τή περιφερείς σα^ λειτουργού- 
σας Τ ραπέζας πρός διαπίστω- 
σιν τών καταγγελλομένων καί έν 
καταφατική περιπτώσει, έπιμελη- 
θήτε τής έφαρμογής καί τηρή- 
σεως τής ύπό τού Α.Ν. 547) 
37 όριζομένης έπταώρου ημερή
σιας έργασίας είς τό ύπαλλη 
λικόν προσωπικόν αυτών τής Κυ
ριακής άργίας, τού καθωρισμένου 
εορτολογίου καί τής βάσει τών 
κειμένων διατάξεων χορηγήσεως 
αδειών υπερωριών.

Τό άποτέλεσμα τών ένεργειώ·’ 
σας, παρακαλοΰμεν όπως γνωρί- 
σητε καί ήμΐν.

Ό Γεν. Γραμματεύς 
Κ. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 

Κοιν)σις
‘Ομοσπονδίαν Τραπεζοϋπαλληλι 

κών 'Οργανώσεων Ελλάδος 
Σίνα 16 ΕΝΤΑΥΘΑ 

’Ακριβές άντίγραφον 
Ό Τμηματάρχης 

(Τ.Σ.) Υπογραφή 
δυσανάγνωστος

Π Ρ Ο ΣιΠιΑιΘΕ IAI ΔΙιΑ ΤΙΗ,Ν 
ΣΤΕΓΑΣ1Ν ΜΑΣ
Μεθ’ ίκοπ/οποιήσεως παρακο

λουθεί δ Σ ύλλογος τάς ένεργεί 
ας τοΰ :Νέου Συν)σμοΟι Στεγά- 
σεως τών ύπαλλήλων τής -Ε.Τ. 
Ε. τοΰ όποιου αί διαπραγμα
τεύσεις μετά ξένων κεφαλαιού
χων διά τή;ν χρηματοδότησίν 
του, εύρίσκονται ώς πληροφο- 

1 ρούμεθα περί τό τέρμα των.
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