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•Ανακοινώσεις τοΰ ΠροέϋροΜ τσΰ Συλ
λόγου πρός τήν Γενικήν ίυνέλευσιν

Είς άλλην στήλην τού παρόν
τος (δημοσιεύονται τά πρακτικά 
τής Γενικής Συνελεύσεως τής Της 
τρέχοντος, ένώπιον τής όποιας έ- 
τέθη πρός έγκρυσιν ή Συλλογική 
Σ ύμβασις εργασίας τοΰ προσω
πικού τής Εθνικής Τραπέζης.

Ή Διοικητική ’Επιτροπή κατά 
τον βραχυχρόνιον βίον τής θητεί 
ας της εχει τόσον πλούσιον εις έρ 
ΐγα απολογισμόν ώστε, και άνευ 
τής ρυθμίσεως τοΰ σπουδαιότα
του θέματος, ώς είναι τό μισθο- 
λόγιον, νά θεωρήται ή δλη πολι
τεία της δτι μόνον επιτεύγματα έ 
χει νά παρουσίαση, τά όποια αν
τέχουν καί εί'ς τήν αΰστηροτέραν 
χαλόπιστον πάντοτε, κριτικήν.

’Αλλά ή Διοικητική Επιτροπή 
πιστεΰουσα εις τό δίκαιον των ζη 
τηιμάίτων τοΰ προσωπικοΰ διά τό 
καλόν αύτόΰ καί τοΰ Ιδρύματος, 
ήγωνίσθη πάντοτε. Καί ό αγών 
της ενέχει τοΰτο τό ίδιάζον, δτι 
πάντοτε ήρεύνα καί έμάχετο νά 
έπιτύχη τό βέλτ ιστόν.

Τοιούτων αντιλήψεων εμφο
ρούμενη ή Διοικητική Επιτροπή, 
όμοϋ μέ τους συλλόγους των δύο 
άλλων Τραπεζών, άπό μηνών είρ 
-γάζετο διά τήν ρόΟμιοιν ιοΰ μι- 
σθολογικοΰ ζητήματος. Καί μέ 
τήν συμπαράστασιν τοΰ προσωπι 
κοΰ κοπωρθώθη ' μέσω τόσων άν 
τιξοοτήτων —τάς άποιας δλοι οί 
συνάδελφο^ έζήσαν— νά έπιτευ- 
χθή ή ρύθιμισίς του, ή οποία, ώς 
προϊόν εργώδους προσπάθειας ά 
ποτε'λεΐ τή,ν κορωνίδα τής πυρα- 
μίδος, τήν όποιαν σχηματίζουν 
τά μέχρι τοΰδε έπιλυθέντα ζητή
ματα τοΰ προσωπικού.

’Αλλά καί τό νέον μισθολόγι- 
ον, παρ’ όλα τά προσόντα του έμ 
φανίζει, δπως πολλάκις έτόνισεν 
ό πρόεδρος τής Διοικητικής Έπι 
τροπής έν τή συνελεύοει, άτελεί- 
ας, αί όποΐαιΐ δμως σσονδήτίοτε 
καί εάν είναι άτέλειαι, δέν δόναν 
ταυ νά σκιάσουν τήν επιτυχίαν μι 
ας επιδιώξεως των χιλιάδων ύ- 
παλλήλων, διά τούς όποιους εί
ναι άναμψισβήτηιτον δτι Ικανο
ποιεί κατά τό μάλλον ή ήττον τάς 
ίάξιώσεις του.

Αί άτέλειαι αΟται προεκάλε- 
σαν, ώς ήτο φυσικόν, δυσφόρίαν 
εις τούς μή Ικανοποιούμενους συ
ναδέλφους καί τήν δυσφορίαν έκ 
τής μή ΐκανοποιήσεως μιάς κα
τηγορίας συναδέλφων των κατω
τέρων κλιμακίων, πρώτη ή Διοι
κητική Έ,πιτροπή ήσθάνθη, σύμ
φωνα άλλωστε καί μέ τήν γραμ
μήν την οποίαν άρχή,θεν έχει χα
ράξει. Άπόδειξις, ιδίτι, μολονότι 
τό ζήτημα των συναδέλφων των 
άλλων Τραπεζών είχε θεωρηθή 
τερματισθέν, διά τον ήμέτερον 
Σύλλογον δμως ύψίστατο πάντο
τε εκκρεμές, έκ τοΰ λόγου δτι ή 
γενικώς είς δλας τάς Τραπέζας, 
δηλαδή, γενομένη αδικία των κα 
/τωτέρων κλιμακίων έπετείνετο έ 
τι περισσότερον προκειμένου περί 
τών συναδέλφων μας, καί τοΰτο 
λόγω των άτελειών τοΰ οργανι

σμού τής ήμετέρας Τραπέζης δ- 
σον άφορα τά κατώτερα κλιμά
κια,

**
Πιστεύουσα ή Διοικητική Ε

πιτροπή είς τό δίκαιον τοΰ αιτή
ματος αυτοΰ ήνοιξε μόνη της α
γώνα διά τοΰ ξεκινήματος τοΰ 
ΣαΙβ,βάτου τής 1ης Δεκεμβρίου. 
Καί τό ξεκίνημα αυτό εσχεν ώς 
[αποτέλεσμα μίαν ύπόσχεσιν τής 
Διοικήσεως, ή όποια αποτελεί elq 
Ιχεΐρας τής Διοικητικής Επιτρο
πής τήν βάσιν διά περαιτέρω δι- 
ιεκδίκισιν καί ίκαιοποιή.σίν της. 
Καί ή μέν Διοικητική Επιτροπή 
Ιθά πράξη δ,τι αί άρχαί της επι
βάλλουν. ’Εκ τών αρχών αυτών 
ή Διοικητική Επιτροπή δέν πρό
κειται νά άποστή κατ’ ούδένα τρό 
πον, διότι πιστεύει βαθύτατα είς 
αύτάς ώς κατ’ έπανάληψιν άλλω 
στε τό άπέδειξεν.

’Αλλά θεωρεί καί καθήκον της 
ή Διοικητική ’Επιτροπή νά συ- 
στήση είς τούς συναδέλφους ε
κείνους οί όποΐσι κατά τήν προ
χθεσινήν συνέλευσιν έρριψαν είς 
τήν ψηφοδόχον τό «δχι», είς τούς 
συναδέλφους αυτούς, οί όποιοι ήρ 
tήθησαν νά προοδεύσουν κύρος 
είς μίαν σύμβανιν έκ τής οποίας 
θά Ικανοποιείτο τό σύνολον τοΰ 
προσωπικοΰ, δτι πρέπει νά έπιδει 
κνύουν πάντοτε σεβασμόν πρός 
Ιτάς ιβασικάς καί θεμελιώδεις συν 
ίδικαλιστικάς άρχάς.Καί αί άρχαί 
αΰταί διδάσκουν δτι τά μέλη τών 
συλλόγων δέν πρέπει νά βλέπουν 
έαυτά ώς μεμονωμένα άτομα ή 
ώς κατηγορίας έστω τοΰ προσω- 
πικοΰ, ώστε νά φθάνουν είς τό ά
τοκον, δπως είς περίπτωσιν μή I- 
κανοποιήσεώς των έκ τής τοισύ- 
της ή τοιαύτης έπιτυχοΰς ρυθμί
σεως τών γενικών ζητημάτων τών 
Ιάψορώντων δηλαδή, τά σύνολον 
τοΰ προσωπικοΰ, νά άναψωνοΰν 
«άποθανέΐω ή ψυχή μου μετά τών 
τών αλλοφύλων» αλλά νά θεω
ρούν τούς έ αυτούς των ώς μέλη 
κοινωνικού συνόλου Ιδιά τήν θερα 
troeiav 'τών άναγκών τοΰ όποιου 
δλοι πρέπει νά συμβάλλωμεν.

Καί διά νά γίνω μεν περισσότε 
ρον σαφείς σημειοϋμεν δτι, είς 
τήν περίπτωσιν τοΰ νέου μισθολο 
/γίου, συνάδελφοι τινές δέν έ τυ
χόν τής αύτής ΐκανοποιήσεως τής 
όποιας έτυχον άλλοι, πόλλαί μά
λιστα, κατηγορίαι συναδέλφων. 
Παρά ταΰτα δμως, ή συνδικαλι
στική άγωγή διδάσκει δτι έάν έξ 
ένός μέτρου ή έκ μιας επιτυχίας 
τών ένεργειών τοΰ συλλόγου συμ 
'βαίνει ώστε νά διαφεύγη τής έπι 
τυχίας αύτής, άκάμη καί άλότε- 
λα, μέρος τών συναδέλφων, οί πα 
ραλε|ΐφθέντ|Ες βέν είναι λογικόν 
νά άντιστρατεύωνται πρός τό σύ
νολον αλλά συνενούμενοι έτι στε 
νώτερα, μέ δλον τό σώμα τών συ 
ναδέλφων, νά επιδιώκουν άπό κο« 
νοΰ τήν θεραπείαν τής άξιώσεώς 
των, καί τοΰτο, άκάμη περισσότε 
ρον, όταν ή παράλειψις αυτή δέν 
όφείλεται είς ένέργειαν τών Ικα
νοποιούμενων άλλά, δπως έπανει-

Τών l Ai-ys'ij fioion ή Λιοικητυιή Έ 
πιτοοπή διά τοΰ προέδρου της ύπέγρα 
ψε,οπως θά Ιΐδουν οί συνάδελφοι'τή ν είς 
άλλην στήλην δημοσιευομένην άνακοί- 
νωσιν της, συλλογικήν σύμβασιν έργα 
σίας τού προσωπικοΰ τής ’Εθνικής Τρα 
πεζής.

Ώς γνωστόν ό νόμος περί συλλογι
κών συμβάσεων ορίζει δτι. διά νά έχη 
μία σύμβασις κύρος πρέπει νά τύχη 
τής έγκρίσεως τής Γενικής Συνελεύσε
ως . ’Άλλωστε ή προκειμένη σύμβασις 
τήν Ισχύν της έξήρτα έκ τής έγκρίσε
ως τής Γενικής Συνελεύσεως.

Κατόπιν τούτου ή Διοικητική Έπιτρο 
πή διά νά περιβληθή ή σύμβασις μέ τό 
κύρψς τής γενκής συνελεύσεως συνεκά 
λεσε ταύτην διά τήν 7η ν Δεκεμβρίου 
διά τής ώς κατωτέρω προσκλήσεως:

«Συμφώνως τω αρθρω 9 τον Κατα
στατικού καλούνται τά μέλη τοΰ Συλ
λόγου είς έκτακτον Συνέλευσιν τήν 7 
Δεκεμβρίου έ.έλ ήμέρπν Παρασκευήν 
καί ώραν 7ην μ.μ. έν τή αιθούση τοΰ 
Πρατηρίου τοΰ Συνεταιρισμού μας 
(οδός Π εζμαζόγλου άριθ. 1)
ΘΕΜΑΤΑ: 1. Έγκρισις τής ύπογρα- 
φείσης Συλλογικής Συμβάσεως έργα- 
γασίας. 2. Πόροι Συλλόγου. Δόγφ 
τής σοβαρότητας τών θεμάτων παρα- 
καλοϋνται οί κ.κ. Συνάδελφοι δπως 
παρευρεθοϋν είς ταύτην.

Μετά συναδελφικών χαιρετισμών 
Ή Διοικητική ’Επιτροπή»
Η ΣΥΝΕΑΕΥΣΙΣ

Εύρισκομένης τής Γενικής Συνελεύ 
σεως έν άπαρτιφ ό (Πρόεδρος τών Γε
νικών Συνελεύσεων κ. Παντελής Μου 
τούσης αναγιγνώσκει τά θέματα, τής 
ήμερεσίας διατάξεως. Μεθ’ ο δίδεται 
ό λόγος είς τον κ. Κώστην Πρόεδρον 
τής Δ.Ε δστις λέγει τά έξης: 
’Αγαπητοί συνάδελφοι,

Ή Δ.Ε. καθ’ δλον τόν μέχρι τοΰδε 
βραχύν άλλωστε χρόνον τής οσσν οΰ- 
πω ληγούσης θητείας της, άντιμετώπι 
σε πλείστα δσα ζητήματα, τά όποια θά 
εκτεθούν είς τήν προσεχή έτησίαν γένι 
κήν συνέλευσιν καί έκεί θά κριθή αν ή 
άντιμετώπισίς των ΰπήρξεν έπιτυχής 
ή ανεπιτυχής.

Σήμερον δμως ένώπιον τής Συνελεύ 
σεως τίθεται τά μισθολογικόν ζήτημα. 
Τό ζήτημα αυτό, έν συγκρίσει πρός 
δλα τά άλλα ζητήματα, κατέχει βε
βαίως έξέχουσαν θέσιν.’Αλλά παρουσία 
ζει κάτι τι τό ίδιάζον. ’Ενώ προκειμέ
νου περί δλων τών άλλων ζητημάτων

λημμένωξ έτόνίσθη ύπό τοΰ προέ 
δρου τής Διουκητικής ’Επιτροπής 
έν τή συνελεύσει, είς αίτια καί έ- 
νεργείας έξω τού συλλόγου κεί
μενα.

Τοΰτο άλλωστε έπραξε ή Δι
οικητική Επιτροπή εν τή συνε
λεύσεις προσκαλέσασα δλον τό 
προσωπικόν νά σταθή παράπλευ
ρα της διά τήν όλοκλήρωσιν τής 
ΐκανοποιήσεως τού αιτήματος.

Κλείοντες τό παρόν έχομεν ύ- 
ποχρέωσιν ΐεράν έναντι τοΰ Συλ 
λόγου ώς Συλλόγου νά κάμω μεν 
μίαν σύστάσιν είς τούς συναδέλ
φους, δτι οδτοι πρέπει πάντοτε 
νά προσέ^υν διότι ένεφανίσθη- 
σαν έπι σκηνής στοιχεία έν πολ- 
λοΐς δέ καί λείψανα τά όποια πάν 
τότε ελλοχεύουν, καί είναι πάν
τοτε έτοιμα νά έπωφελοΰνται οί- 
ασδήποτε δυσφορίας, τοΰ πρόσω 
πικοΰ διά τήν ίκανοποίησίν Ιδίων 
έπιδιώξεων.

ή έπιδίωξίς των συνίσταται είς ένέργει 
αν μόνον τής Δ.Ε. έναντι μ ο
ν η ς τής Διοικήσεως τής Τραπέζης 
μας διότι τά ζητήματα αυτά άφοροΰν 
συμφέροντα καί δικαιώματα μόνον 
τών συναδέλφων τής ’Εθνικής Τραπέ
ζης, είς τήν περίπτωσιν τοΰ μισθολο
γίου μας, επειδή τό ζήτημα τοΰτο άπτε 
ται καί τών συμφερόντων τών συνα
δέλφων τών άλλων Τραπεζών ή Διοι
κητική ’Επιτροπή τοΰ Συλλόγου καί 
μέ τήν σειράν των έκαστος τών άλλων 
Συλλόγων είχε νά κάμη καί μέ τάς 
τρεις Τραπέζας, αί όποΐαι εύλογον εί
ναι νά μή έ'βλεπον τό ζήτημα κατά τόν 
αύτόν τρόπον, διότι πρώτα, πρώτα καί 
αύτή ή διάφορος καλόπιστος άντίλη- 
ψις ένός καί τοΰ αύτοϋ θέματος, είναι 
ανθρώπινος.

Άλλα καί άλλα αίτια συντελούν είς 
τό νά μή βλέπουν αί Τράπεζαι τό ζή
τημα κατά τόν αύτόν τρόπον, τά όποια 
αίτια νομίζω ότι δέν είναι ανάγκη νά 
τά άπαραθμίσω Περιορίζομαι ν’ ανα
φέρω ένδεικτικώς τά έξής:

"Ενα αίτιον ή διάφορος σύνθεσις τοΰ 
προσωπικού καί. ή έκ τούτης διάφορος 
έπιβάρυνσις έκαστη ς τών Τραπεζών.

Ή δική μας Τράπεζα φερ’ είπεΐν 
έχει πολλούς ανώτερους, ή Τράπεζα 
τής ’Ελλάδος έχει περισσότερον κατώ
τερον προσωπικόν είς αριθμόν καί μι- 
κρότερον αριθμόν άνωτέρων υπαλλή
λων. ’Άλλο αίτιον είναι ή διάφορος 
νοοτροπία· τών διοικούντων τά ’Ιδρύ
ματα καί τών έκπροσώπων των είς τήν 
έπιτροπήν. Είς τό σημεϊσν αυτό δ κ. 
Κοίστης αναφέρει διάφορα παραδείγ
ματα.

Επομένως συνεχίζει δέν είναι άξι- 
ον απορίας τό γεγονός, ότι τό μισθολό 
γιον, τό όποιον έν τφ συνόλω κρινόμε- 
νον, είναι καλόν, παρουσιάζει καί άτε- 
λείας ή ίδιορυθμίας. Διότι ατέλειαν 
αποτελεί διά τόν Δόκιμον άρρενα ή θή 
λυ είς τόν όποιον δίδεται κάτι τό όποϊ 
ον είναι όλιγοιτερον έκείνου τό όποιον 
δίδεται είς τόν βοηθόν ώς έπίσης ατέ
λεια είναι είς τόν Λογιστήν καί Βοη
θόν νά δίδεται τό αυτό ποσοστόν ενώ 
είς τόν ένδιάμεσον βαθμόν τοΰ Ύπο- 
λογιστοΰ νά δίδεται μικρότερον ποσο
τόν. "Ολα αυτά δέν δύναταί τις νά τά 
έξηγήση πώς προήλθαν έάν δέν εύρί- 
σκετα εγγύς προσώπων καί πραγμά
των. Γι’ αυτό έθεώρησα σκόπιμσν έν 
εϊδει προοιμίου νά τονίσω αυτά τά 
πραγματα. Διότι οί συνάδελφοι καί 
πας ερευνητής τοΰ μισθολογίου ό όποϊ 
ος θέλει νά άσκήση κριτικήν θά εύρεθή 
πρό τινων άτελειών, τάς οποίας άλλως 
δέν θά δυνηθή νά έξηγήση άλλά τάς 
οποίας δμως ή Δ. Ε. υποστηρίζει δτι 
μία μικρά θέλησις τών Διοικήσεων καί 
τών τριών Τραπεζών θά ήτο δυνατόν 
νά θεραπεύση.

ΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Καί τώρα εισέρχομαι είς τό θέμα.
Ολοι γνωρίζετε δτι άπό τοΰ παρελ

θόντος Ίανουαρίου έ'πρεπε νά είχε συ- 
σταθή ή ’Επιτροπή μελέτης τοΰ μισθο
λογίου σύμφωνα μέ τήν ύπόσχεσιν, 
τήν οποίαν οί Σύλλογοι είχον λάβει κα
τά τόν ’Οκτώβριον τοΰ 1950.

Άλλά δυστυχώς οί μήνες παρήρχον 
το διαδεχόμενοι, άλλήλους άπρακτοι έν 
τελεί δέ έχρειάσθη νά άπσδυθη τό προ 
βωπικόν είς έντονον αγώνα.

Πρώτη φάσις τοΰ άγόινος υπήρξε 
ή απεργία τοΰ Αύγουστου, ήτις έληξε 
μέ τά γνωστά αποτελέσματα:

1) "Εν δεκαπενθήμερον ώς οίκονομι 
κή ένίσχυσις.

2) Συνεστήθη ή υποεπιτροπή τοΰ

μισθολογίου καί 3) Έλήφθη ή ύπόσχε 
σις τής αναστολής τών κρατήσεων.

’Έπειτα άπό τήν μή πραγματοποίησή 
τής αναστολής τών κρατήσεων καί τόν 
έπακολουθήσαντα ταύτην σάλον, δ στις 
έτερματίσθη μέ περιφανή νίκην τών 
εργαζομένων, ή έκτασις τής όποιας έ- 
καλυψεν όλους τους εις τήν χώραν 
μας εργαζομένους, τό μισθολόγιον δέν 
ήτο δυνατόν παρά νά είσέλθη τήν ο
δόν τής έπιλύσεώς του.

το σημεϊον αύτό δ κ Κώστης έκ- 
φραςει την λύπην διότι είναι υποχρεω
μένος νά κακίση τούς συναδέλφους έκεί 
νους, οι οποίοι δεν είχον τήν τιμήν νά 
περιβληθοΰν με τό κλέος τό όποιον ά- 
περρευσε άπό τόν αγώνα αύτόν τοΰ 
Προσωπικού, καί συνεχίζων λέγει: Οΰ 
τω η Επιτροπή μισθολογίου ήτις κατη 
νάλωσε κατά τόν πρό τής απεργίας 
χρόνον τάς συνεδρίας της είς δικονο- 
μικας συζι^τησεις, ηρξατο έργαζομένη: 
συντονως τά δέ συμπεράσματα αύτής 
Tjcrctv έτοιμα εις· το τέλος του μηνάς 
’Οκτωβρίου.

Αι εργασιαι τής Υποεπιτροπής ύπήρ 
ξαν μακοΙαι να! επίπονο:, άνέκυφαν 
πλεΐσται οσαι διαφωνίαι, αί όποΐαι, κα- 
τεβλήθη προσπάθεια, νά μειωθούν καί 
όντως έμειώθησαν.

ΤΑ ΔΥΟ ΣΧΕΔΙΑ

Κυρίως ή Επιτροπή ήσχολήθη μέ 
δυο σχέδια:

,Τ° gv ήτο τό τής Τραπέζης τής Έλ 
λαδος. ^ Τοΰτο κατ’ αρχήν ορθόν συνέ
δεε ^τους προπολεμικούς βασικούς μι
σθούς ^ τοΰ ^’Οργανισμού μέ τόν τιμάρι 
θμον η τμήμα αυτοΰ. Τό σχέδιον τοΰτο 
δμως επασχε βασικόν έλάττωμα έκ τον 
λόγου δτι οί προπολεμικοί βασικοί μι
σθοί είχον καταργηθή πλέον διά τής 
τροποποιήσεως τοΰ ’Οργανισμού τοΰ 
έτους^ 1942 καί άντ’ αύτών καθωρίσθη 
σαν; άλλοι, βασικοί μισθοί βελτιωμένοι.

Είς τό^ σχέδιον τοΰτο άντετάχθη άλ 
λη εργασία τών Συλλογών καθ’ ήν έλάμ 
βανοντο ως βασις αί Συμβάσεις τοΰ 
έτους 1947. Είπον οί Σύλλογοι: Δέν θέ 
λομεν τίποτε άλλο παρά νά πάρουν οί 
συνάδελφοι ποσά τής αύτής άγοραστι 
κής δυλ'αμεως με τήν τών συμβάσεων 
τοΰ 1947.

Και προς προσδιορισμόν τών νέων 
μισθών οί σύλλογοι περιέλαβον καί 
τό 21,21

Εν συνεχεια ο κ. Κώστης εκθέτει 
εν πλατει τας βάσεις εις άς έστηρί- 
χθη η ^ εργασία τών συλλόγων ώς καί 
τάς ^ βάσεις είς ας έστηρίχθη τό προ- 
τΓΟεν υπό τών Διοικήσεων νέον μι- 
σθολογιον να τονίζει δτι παρέμενε 
πάντοτε στασιαζομενον τό ζήτημα τον 
21,21.

’Επί τή βάσει τής εργασίας τών 
συλλόγων προέκυπτον οί έξής μισθοί 
δι’ δλον τό βαθμολόγιον (Ό κ. πρόε
δρος αναφέρει τούς αριθμούς).

Αί Τραπεζαι δμοχς έδέχθηοάν έν 
μέρει. τάς απόψεις τών συλλόγων.

Τό μετά πολλάς συζητήσεις υίοθε- 
τηθεν υπο τών Διοικήσεων νέον μισθό 
λόγιον π^ός διαρρύθμισιν τοΰ παλαιού 
είναι το εν τή Συλλογική Συμβάσει ά- 
ναγραφόμενον τό οποίον ό κ. Κώστης 
άνέγνωσε.

ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ 
ΚΑΤΩΤΕΡΩΝ ΒΑΘΜΩΝ

Είδικώτερον, συνεχίζει ό κ. Κώ- 
στης, δσον αφορά τούς υπαλλήλους 
τής Εθνικής Τραπέζης πρέπει νά λε
χθούν τά έξής:

1) "Οταν έγένετο συζήτησις προσ-



II ΠΡΑΚΤΙΚΑ
διορισμού τού μισθού τού Δοκίμου ό 
όποιος κατ’ άρχάς άνήρχετο εις πολύ 
μικρότερον ποσόν τού τελικώς καθορι- 
σθέντος, ύπεστηρίζετο νπό τής Τραπέ 
ζης τής 'Ελλάδος οτι τό ποσόν τούτο 
ήτο Ικανοποιητικόν διότι έπρόκειτο πε
ρί μισθού πρωτοδιοριζομένων υπαλλή
λων. Εις τούτο 6 Σύλλογός μας δσον 
αφορά την ’Εθνικήν Τράπεζαν άντέ- 
τασσε οτι ό Δόκιμος ό Ιδικός μας δέν 
είναι υπάλληλος μιας ημέρας αλλά ’έ
χει είς την πλάτην του τουλάχιστον 
δύο έτη διότι διέρχεται διά τοΰ βα
θμού τού προσωρινού. Έγένετο έπανει 
λημμένως συζήτησις επ’ αύτοΰ τοΰ ζη 
τήματος αλλά έν τέλει έπεκράτησεν ή 
αποψις οτι έπρόκειτο περί εσωτερικού 
τής ’Εθνικής Τραπέζης ζητήματος.

"Οσον δήποτε δμως και αν είναι 
εσωτερικόν δέν παύει νά άποτελή έμμε 
σον μεν άλλα πάντως κατάδηλον παρα 
βίασιν τής αρχής τής ίσης μεταχειρί- 
σεως.

ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

2) Προκειμένου περί τού επιδόμα
τος Λογιστού και Τμηματάρχου είναι 
ανάγκη νά λεχθή δτι οί εκπρόσωποι 
των εργαζομένων έπέμειναν και αί 
Τράπεζαι συνεφώνησαν δτι οίονδήποτε 
και αν είναι τό μισθολόγιον ούδέν έκ 
των κεκτημένων δικαιωμάτων τοΰ προ 
σωπικοΰ πολλά των όποιων μακροχρό
νιος αδιάκοπος και έπίπονος προσπά
θεια τού προσωπικού καθιέρωσε, ούδέν 
κεκτημένον δικαίωμα τοΰ προσωπικού 
θά έθίγετο.

Παρά την άναγνωρισθεϊσαν αρχήν 
ταΐύτην κατεβλήθη κατά τήν διάρκειαν 
των εργασιών τής ’Επιτροπής μεγάλη 
προσπάθεια υπό τής ’Εθνικής Τραπέ
ζης καταργήσεως τοΰ επιδόματος τών 
Λογιστών καί Τμηματαρχών μετά πολ 
λάς δέ διαμαρτυρίας έπεκράτησε ή α- 
ποψις δπως τό περί επιδόματος κεφα- 
λαιον διατυπωθή έν τή εκθέσει τής ’Ε
πιτροπής ώς έξης: «’Επίδομα θεσε- 
ως είς τούς Λογιστάς και Τμηματάρ- 
χας τής Τραπέζης τής 'Ελλάδος μέ τι 
νάς διαφοράς ώς προς τήν Εθνικήν 
Τράπεζαν καί τήν ’Αγροτικήν Τρά
πεζαν».

Ή διατύπωσις αύτη έκάλυπτε την 
περίπτωσίν μας διότι όντως υ.τήρχον 
διάφορά! μεταξύ τών Λογιστών μας 
κλπ. καί τών Λογιστών κλπ. τής Τςα 
πεζής τής Ελλάδος οχι βέβαια κατά 
τον τρόπον χορηγήσεως τοΰ επιδόμα
τος αλλά κατά τά ποσά.

Η ΕΚΘΕΣ1Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Μετά τον τερματισμόν τών εργασι
ών τής Επιτροπής κατηρτίσθη ή έκ- 
θεσις τούτης, είς τήν όποιαν περιελη- 
φθησαν αί επιφυλάξεις τών Συλλό
γων. 1) ώς προς τό 21,21 καί 2) ώς 
πρός τά επιδόματα και 3) ως προς 
τό ελάχιστον όριον συντηρήσεως, τό ο 
ποιον έπρεπε νά είναι ανω τών δρχ. 
1.238.000, αί όποΐαι έπί τή βάσει τής 
εργασίας τών Συλλόγων θά απετέλουν
τόν μισθόν τοΰ Δοκίμου.

’Αλλά και μετά τόν καταρτισμόν 
τής έκθέσεως και τήν υποβολήν ταύ
της είς τό ΎπουργεΤον τοΰ Συντονι
σμού, αΐ ήμέραι παρήρχοντο δι’ δ και 
οί Σύλλογοι έκινήθησαν κηρυξαντες 
απεργίαν διά τήν 26ην και 27ην Νο
εμβρίου. Τήν 25ην Νοεμβρίου, δηλα
δή, τήν παραμονήν τής ένάρξεως τής 
άπεργίας, διεμηνύθη είς τους Προέ
δρους τών τριών Συλλογών υπο Κυ
βερνητικού παράγοντες, δτι τό ζήτη
μα θά έτακτοπο ιεΐτο σύμφωνα με τήν 
καταρτισθεΐσαν έκθεσιν αν καί, συνε
χίζει, δέν είναι όρθόν νά φέρωνται είς 
την δημοσιότητα συζητήσεις λαβοΰσαι 
χώραν είς συνεδρίαν τής ΟΕΤΟ, έν 
τούτοις επειδή αΟται ήλθον άλλοθεν 
είς δημοσιότητα και μάλιστα κακο
πο ιηιμέναι, ή Λ. Ε. δέν διστάζει νά 
εϊπη δτι ό Σύλλογός μας έχων ΰπ’ 6- 
ψιν δτι έμειναν άλυτα ακόμη ζητήματα 
καί ιδίως δτι δέν εΐχεν άξιοποιηθή τό 
21,21 δέν συνεφώνησε μέ τήν δατοψιν 
τών δύο άλλων Συλλόγων πρός ανα
στολήν τής άπεργίας. ’Αλλά έχων ύπ’ 
δψιν του δτι ή . ΟΕΤΟ εΐναι ένας θε
σμός τόν οποίον δλοι πρέπει νά σεβώ- 
μεθα, εΐναι δηλ. ένα σπουδαΐον φυτόν 
τό όποιον προκάτοχοί μας έφύτευσαν 
καί πρέπει νά περιποιούμεθα, ώς εΐχεν 
ύποχρέωσιν συνετάχθη έν τέλει μέ τήν 
πλειοψηφίαν.

Μετά την άναστολήν τής άπεργίας 
ήρξατο τά στάδιον τών διαπραγμα
τεύσεων πρός κατάοτισιν τής Συλλο
γικής Συμβάσεως είς τήν όποιαν αί 
Διοικήσεις τών Τραπεζών έπωψελήθη- 
σαν νομίζεμεν, τής δημιουργηθείσης 
μετά τήν αναστολήν καταστάσεως.

ΤΗΣ FEIΙΥΝΕΑΕΥΣΕΠΙ ΑΙΑ ΤΗΝ EilYPilN ΤΗΣ ΣΥΑΑΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Οΰτω έθεσαν και τήν ρήτραν περί 

δανείων ώστε νά βεβαιωθή δτι δέν ύ- 
φίσταται δικαίωμα πρός έπαύξησιν 
τών κεχορηγημένων δανείων διά τήν έκ 
τής αναπροσαρμογής τοΰ μισθολογίου 
δ ιαφοράν.

Εξάλλου δέκαι ή Διοίκησις τής'Εθνι 
κής Τραπέζης προσεπάθησε νά έπιτύ- 
χτ; τήν κατάργησιν τοΰ επιδόματος 
Λογιστού καί Τμηματάρχου παρά τάς 
βάσιμους ελπίδας, τάς όποιας εΐχομεν 
περί τοΰ άντιθέτου αποκτήσει.

Τό σχέδιον τής Συλλογικής Συμβά
σεως περιείχε διάταξιν ήτις δέν κατω- 
χύρωνε τό επίδομα Λογιστού και Τμη 
μστάρχου διά τήν άπόκτησιν τού ό
ποιου είναι γνωστός ό μακροχρόνιος 
άγων, είς τόν όποιον τό προσωπικόν 
εΐχεν άποδυθή. Ουδέποτε οί συνάδελ
φοι ήδύναντο καί νά φαντασθοΰν κάν, 
δτι θά εΰρισκόμεθα πρό μιάς τοιαύ- 
της κατάφωρου παραβιάσεως τής ίσης 
μεταχειρίσεως έντεύθεν δέ ήτο λίαν 
εύλογος ή έκιδηλωθεΐσα πανταχόθεν 
δυσφορία, ήτις έπετείνετο έτι μάλλον 
έκ τοΰ γεγονότος δτι παραγνωρίζονται 
γενικώς τά δικαιώματα τών κατωτέρων 
συναδέλφων. ’Ιδιαιτέρως, δπως καί 
προηγουμένως έλέχθη, ώς πρός τους 
κατωτέρους συναδέλφους τής Εθνικής 
Τραπέζης, ή άδικία αυτή εΐναι ακόμη 
μεγαλύτερα, δταν ληφθή ΰπ’ δψει δτι 
ούτοι έχουσι περισσότερα έτη άπά 
τούς συναδέλφους των τής Τραπέζης 
τής ‘Ελλάδος. Κατά ταΰτα μέ τήν γνω 
στην ώς πρός τό έπίδομα Λογιστού 
διατύπωσις τής συμβάσεως δέν θά εΐ- 
χωμεν μόνον απώλειαν μέρους τών α
ναδοχών μας, άλλα καί θά εύρισκόμε- 
θα πρό μιάς φανερός παραβιάσεως τής 
ίσης μεταχειρίσεως, παραβιάσεως ή- 
πις κάθε άλλο παρά ένισχυντική θά ή
το τής δικαίως κτηθείσης βάσιμου έλ- 
πίδος μας, δτι τό ώς εσωτερικόν έ
στω θεωρούμενον ζήτημα τών συνα
δέλφων τών κατέρων βαθμών θά τακτό 
ποιηθιή κατά τρόπον άνάλογον πρός 
τόν τής Τραπέζης τής ‘Ελλάδος.

Η Ω,ΡΙΑΙιΑ ΣΤΑΣΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ή Δ. Ε. ταϋτα πάντα εχουσα ύπ’ 
δψιν δέν υπέγραψε αμέσως τήν Συλ
λογικήν Σύμβασιν παρά τό γεγο
νός δτι εΐχεν άνασταλή ή απεργία 
τής 26ης καί 27ης καί τό άλλο γε
γονός δτι αί Συλλογικοί Συμβά
σεις είχον υπογραφή υπό τών Συλ
λόγων τών Ιδυο άλλων Τραπεζών 
καί έθεώρησε πρέπον νά κήρυξή 
είς ενδειξιν διαμαρτυρίας, τό παρελ 
©ον Σάιδιδατον ώριαίαν στάσιν ερ
γασίας, πρός δέ νά φέρη, δπως καί 
Επραξε, ενώπιον συγκεντρώσεως 
συναδέλφων τό δλον ζήτημα.

Ύπό τής συγκεντρώσεως ταύτης 
ώρίσθησαν συνάδελφοι, ιμετά τών 
όποιων ή Διοικητική ’Επιτροπή έπε 
σκέφθη, άμέσως τόν κ. Διοικητήν, 
είς τόν όποιον εξέθεσε καί πάλιν 
τάς άπόΙψΕίς τοΰ προσωπικού.

'Έπειτα άπό πολλάς έπαφάς, τάς 
όποιας ή Δ. Ε. μετά τών έκ τής 
συγκεντρώσεως συνάδελφων έσχε 
μετά τοΰ -κ. Διοικητοΰ έδόθη ή εξής 
λύσις:

1) "Οπως υπογραφή ή Συλλογι
κή Σύμβασις, ώς διετυ,πώίθη.

2) "Οπως διά πράξεως τοΰ Διοι- 
κηφοΰ χορηγηιθή τό επίδομα αλλά 
•μέ μειωμένα ποσά ήτοι:
Λογιστού Β' σύν 15% δρχ. 60.000

» A' » |75.000
Τμηματάρχου Β' » 100.000

» Α' » 125.000
καί 3) ΰπεσχέθη 6 κ. Διοικητής κα- 
τηγορηματυκώς -δτι θά καταβάλη 
κάθε προσπάθειαν δπως λύση τό 
ζήτημα τής βελτιώσεως τών κατω
τέρων κλιμακίων.

Ή Δ. Ε. πιστεύει δτι έπραξε παν 
δ,τι ήδύνατο διά τήν κατά τόν κα
λύτερον δυνατόν τρόπον τακτοποίη
σα/ τών δύο αυτών θεμάτων, έθεώ
ρησε δέ πρέπον δπως ύπογράψη τήν 
Συλλογικήν Σύμβασιν, ήτις τίθε
ται ιένώπιον υμών πρός λήψιν άπο- 
φάσεως περί έγκρίσεως αυτής.

°Η Δ. Ε. κρίνουσα τό δλον μι- 
σθολόγιον ευρίσκει αύτό καλόν ώς 
σύνολον. Είναι άλη|9ές δτι πάσχει 
είς ώρισμένα σημεία.

Νομίζσμεν δτι ή Συνέλευσις, ε
άν βέλη τήν γνώμην τής Δ. Ε., πρέ 
πει νά έπικυρώση τήν Συλλογικήν 
Σύμβασιν.

Έξ άλλου δέ έργον τής Δ. Ε1. θά 
είναι δπως καταβάλη κάθε προσπά

θειον διά τήν θεραπείαν τών «τελει
ών ικαί προσκαλεΐ αϋτη δπως ολό
κληρον τό προσωπικόν σταθή παρά- 
πλευρά της διά τήν θεραπείαν τών 
άτελειών.

Κατόπιν διακοπής συναδέλφου 
ζητήσαντος νά μάθη τήν κλίμακα 
του νέου μισθολογίου ό κ. Κώστης 
άναγινώσκει καί πάλιν αύτό καί επί 
τή ευκαιρία άναψεράμενος είς τό 
μισθολόγιον τών δακτυλογ ράψων, 
Λέγει, δτι έκτος τοΰ δτι τούτο είναι 
χαμηλόν, παρουσιάζει καί κάτι πολύ 
άσχημον, τό όποιον πρέπει όπωσδή- 
ποτε νά έκλειψη.

Διότι είναι γνωστόν, δτι μολονότι 
τό νέον μισθολόγιον συνδέεται μέ 
τούς προπολεμικούς μισθούς έν τού
το ις ή σύνδεα ις αϋτη παραγνωρίζε
ται, δταν καί είς τόν βασικόν μι
σθόν τών δρχ. 3.000 καί τών 3.300 
δίδεται ό αυτός νέος μισθός, ώς ε
πίσης καί δταν εις τόν βασικόν μι
σθόν 2.700 καί 2.500 δίδεται επίσης 
ό αυτός μισθός.
ΑιΛΛΑΙ ΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ

Ό συνάδελφος κ. ,ΜιπουφΟδης ζητεί 
τόν λόγον καί σμιλών περιορίζεται 
είς τό νά έρω,τήση τόν ικ. 'Πρόεδρον 
νά άναψέρη τάς διαφοράς αί όποΐαι 
προτείνονται έκ τής νέας ρυθμίσεως 
τοΰ μισθολογίου, κατά βαθμόν.

Ό κ. Πρόεδρος παρέχει τάς δέου
σας εξηγήσεις.

Έν συνεχεία λαμβάνει τόν λόγον 
ό συνάδελφος κ. θεοδώρου, δ στις 
είπε τά εξής:

Άπό τοΰ ’Οκτωβρίου τοΰ 1950 άφ’ 
ής κατήλθομεν είς άπεργίαν καί συ- 
νεστήθη, ή γγωστή επιτροπή, εκτοτε 
Ιδέν ή'κούσθη τίποτα ώς πρός τό ζή- 
τη;μα τοΰ μισθολογίου. Οΰτω ό Σύλ
λογος έκράτησε μίαν μασονικήν μυ
στικότητα στό ζήτημα αύτό. Νομίζω 
δτι ή συζήτησις πάντα προάγει τά 
ζηΐτήιματα. ’Επί τοΰ μισθολογίου έχω 
νά σημειώσω ένα πράγμα. "Οτι τό 
νέον μισθολόγιον ιδέν βασίζεται στην 
προπολεμική βάσιν άπό τήν όποιαν 
δέν έπρεπε έπ’ οΰδενί λόγω νά ξεφύ- 
γη. Τούτο καθωρίσθη αύθαιρέτως 
διά τό 1.200.000 ή τών 3.100.000 
καί δέν λέγει τίποτα στή,ν σημερινήν 
εποχήν μέ τήν αστάθειαν τοΰ νομί
σματος. ’Ίσως δμως λόγοι σοβαροί 
έξη,νά> ικασαν τόν Σύλλογον νά φύ- 
γη αυτής τής 'βάσεως καί τούς όποι
ους δέν ξέρω. Έν πόση περιπτώσει 
ιέγώ θέλω· νά υποσημειώσω τόν κίν
δυνον πού έπικρέμαται άπό τήν έγ- 
κστάλειψ'ΐν τής βάσεως αύτής. Αί ά- 
τέλειαι αί όποΐαι συνέβηραν στό μι- 
σθολόγιον δπως μόές έξέθίεσε ό Πρό
εδρος τής Δ. Ε. δέν θά έλάμβανον 
χώραν 'δηλάδή τό 3.300 νά παίρνη 
ιόιΧιγώτερο άπά τό 3.000 καί τά ρέ
στα.

Καί συνεχίζων λέγει: "Οσον αφο
ρά τήν ΐσην μεταχείρισιν ιμέ τήν Τρά 
πεζαν τής Ελλάδος τό γεγονός δτι 
έξεψύγαμε άπό τήν ιβάσιν είναι άναμ- 
ψισβήτητον. Διότι δταν τά έπίδομα 
λογιστού, τό όποιον άπεκτήσαμε καί 
κατωρθώσαμε νά παίρνουμε οχι καί 
αύτό στά ίδια κλιμάκια μέ τήν Τρά
πεζαν τής ΊΕλλάδος, σήμερον τό έ- 
χώσαμε δταν ικάθωρίσθη,σαν γελοία 
ποσά ιμό,νον διά τό συιμίβολικόν. Νο
μίζω. οτι έξεφύγαμε καί αύτό θά εΐ
ναι άπαρχιήι καί θά γίνεται καθημε
ρινώς.

Ό κ. Κώστης, Πρόέδρος τής Δ. 
Ε. άπαντών είς τόν κ. θεοδώρου 
εκθέτει είς τήν συνέλευσιν οτι ό 
(Σύλλογος ευθύς άμα τή άνοΛήψει 
τών καθηκόντων του1 έκαμε έργα 
καί αχι ανακοινώσεις. Αιί άνακοινώ 
σεις περιλαμβάνονται πάντοτε είς 
τό· Συλλογικόν Δελτίον, τό όποιον 
όιμολογητέον δέν έκυκιλοιφόρηισε κα
τά τούς δύο τελευταίους μήνας 
καί τοΰτο εκ τοΰ λόγου δτι έπρό- 
κειτο περί τοΰ ζητήματος τοΰ μισθο
λογίου, τό οποίον Ιδέν ιθά έπρεπε νά 
τό φέρουμε είς δημοσυότηιτα, διότι 
υπήρχε γιενυκή κίνηρις τών ιδιωτι
κών καί δημοσίων υπαλλήλων. Εΐ
ναι ανακριβές τό ύποστηρ ιζόμενον 
δτι δέν συλδέονται οί νέοι μισθοί μέ 
τούς προπολεμικούς διότι ή σύνδε- 
σις αϋτη ΰφίσταται μέ μόνον σφάλ
μα ώς πρός τό μισθολόγιον τών 
δακτυλογράφων άλλά περί τοΰ σφάλ 
μιατος τούτου ώμίληρα προηγουμέ
νως καί τήν έπανόρθίωσίν του έπε- 

1 διώξαμεν καί θά έπιδιώξωμεν. Ώς

πρός τό επίδομα λογιστοΰ καί τμη
ματάρχου ό κ. Κώστης έκθέτει καί 
υάλιν τά λαβόντα χώραν καί χαρα 
ικτη.ρίζει τήν χορήγη,σιν τών μικρών 
αυτών ποσών, τά όποια έδόθίησαν 
ώς προιγεφύρωμα, τήν ίέπέκτασιν 
τοΰ όποιου ή Δ. Ε. θά ιέπιδιώξη.

Ό -κ. Βούλγαρης νομίζει δτι σχε 
τικώς μέ τούς προπολεμικούς μι
σθούς πρόκειται περί πλάνης τό δτι 
ή έγκατάλειψις εΐναι είς βάρος 
μας. Νομίζει έπίσης δτι εΐναι έπιτυ- 
χία τών Συλλόγων διότι έφυγαν 
λίγρ άπό τούς προπολεμικούς μι
σθούς,διότι οΐ προπολεμικοί μισθοί, 
μήν ξεχνούμε, ή σαν 2.000 ό δόκι
μος καί 14.000 ο τμηματάρχης, 
πράγμα τό όποιον σήμερον θεωρεί 
ται ώς άναχρονιστικόν διότι δταν 
6χηί ό τμηματάρχης 3.C00.0C0 ό δό
κιμος θά πρέπει νά έχη 500.000.

Ό κ. Νοτάρής λέγει τά έξής : 
Πριν είσέλθω είς τάς λεπτομερίεας 
τοΰ θέματος, τό όποιον μάς άπασχο 
Ινεΐ θέλω νά κάμω τήν δήλωσιν δτι 
δ,τιδήποτε άκου'σθή θά εΐναι μία 
εκφρασις βαθύτατου παραπόνου. 
Τό Σάββατο έκλήθημεν νά δηλώσω 
•μεν έάν πρέπει ή δχι νά υπογράφουν 
αί Συλλογικά! Συμβάσεις. Διά τήν 
υπογραφήν τών Συλλογικών Συμ
βάσεων έτέθησαν δύο προϋποθέσεις 
καίτοι καί αί δύο προϋποθέσεις ή- 
σαν ζη,τήματα έξω συλλογικά.

Απευθύνομαι τόσον είς τούς συ
ναδέλφους, δσον ικαί είς τή,ν Δ. Ε. 
Πρέπει οί ,μικριοί ύπάλληλοι νά εί
ναι ικανοποιημένοι άπό τήν λόσιν; 
"Οταν τίθενται δύο προϋποθέσεις 
διά τήν λόσιν ενός ζητήματος πρέ
πει νά λυθοΰν καί αί δύο προϋποθέ
σεις. Έλύθη τό ζήτημα τοΰ επιδό
ματος λογιστοΰ, δέν θέλαμεν νά κα- 
ταλογίσωμεν κακήν διάθεσιν τής Δ. 
Ε. άλλά λέγομεν δτι είναι έλλειψις 
ζωηροΰ ένδιαφέροντος διά τούς μι
σθούς τών κατωτέρων υπαλλήλων. 
Πρέπει νά εΐμεθα ικανοποιημένοι ά
πό τό γεγονός δτι ϋπεγράφησαν αί 
Συλλογικαΐ, Συμβάσεις ,χωιρίς νά 
πληρωιθή ή προϋπόΙθεσις ή οποία 
είχε τεθή δσον αφορά τούς μι
σθούς τών κατωτέρων υπαλλήλων ;

Ό Πρόεδρος τής Δ. ιΕ. κ. Κώστης 
λέγει δτι έζήτησε τήν ιένίσχυσιν τών 
Συνάδελφων καί ώρίσθη μία επι
τροπή, τής οποίας τά μέλη ή σαν πλη 
σίον τής Δ. Ε. τήν παρηκολούθουν 
καί είδαν δλον τόν άγώνα, τόν ό
ποιον διεξήγαγεν αϋτη. Ή Δ. Ε. Ε
καμε τό πάν διά τήν ιέπίλυσιν καί 
τών δύο ζηιτημάτων. ’Επέτυχε τό έ
να άλλά Ελαβε μίαν ύπόσχεσιν τής 
Διουκήισεως δτι θά προσποΐθήση νά 
βελτίωση, τά κατώτερα κλιμάκια. 
Κατόπιν αυτού ή Δ. Ε. ένάμισεν 6- 
τι Επρεπε νά άξιοποιήση αύτά καί 
κατόπιν νά προχωρήση "είς τήν άρ- 
σιν τών άτελειών.

Q ΛΌΓΟΣ ΤΟΥ κ. ΒΟΥΛΓΑΡΗ
Ό κ. Βούλ)(αρης λέγει τά έξής:
Κύριοι Συνάδελφοι, είμαι έκ τών 

μελών τής ‘Επιτροπής, τά 'όποια ή 
συγικ'έντρωσις τοΰ παρελθόντος Σαβ 
β’άτου έξέλεξεν έκεΐ διά βοής διά 
νά ένισχύσωμεν τόν Σύλλογον. Κά- 
μνω ευθύς έξ άρχής τήν δήλωσιν, 
δτι τό άπόκτημα τής σημερινής Συλ 
λογικής Συμβάσεως, πλή,ν μερικών 
άτελειών, εΐναι μία άπό τις μειγαλύ 
τερες έπιτυχίες τών Συλλόγων. Αύ
τό τό λέγω έν συνειδήσει καί μέ 
δλην τήν πείραν τήν όποιαν υποθέ
τω δτι οί παλαιότεροι μοΰ άναγνω 
ρίζουν, διότι καί εγώ άνεμίχθήν είς 
τά κοινά. Είς εποχήν κατά τήν ό
ποιαν οΐ δημόσιοι υπάλληλοι καί οί 
ιέργάται ευρισκόμενοι είς πολύ χει
ρότερόν θέσιν άπό ημάς δέν κατορ
θώνουν νά πείσουν τήν Κυιβέρνησιν 
νά συζητήση τά αιτήματα των, Ερ
χονται οί Σύλλογοι τών τριών Τρα
πεζών καί μάς φέρουν μίαν συλλογι 
κήν Σύμβασιν, ή όποια ρυθμίζει εΰ 
νοϊκιώς τό μισθολόγιον καί ημείς συ 
ζητοΰμε έάν πρέπει νά τήν έπικυ- 
ρώσωμεν ή έάν Εχη ώρισμένας άτε- 
λείας. Αί άτέλειαι αύταί συνίσταν- 
ται κυρίως είς τά μισθολογικά κλι
μάκια τών κατωτέρων βαθμών καί 
είς τό έπίμαχον ζήτημα τοΰ επιδό
ματος λογιστοΰ.

Παρ’ δλον δτι ή σύμβασις αύτή 
είναι μεγάλο άπόκτημα καί παρ’ δ
λον δτι τό γνωρίζει αύτό ή Δ. Ε., 
τό παρελθόν Σάββατον, ώς γνωρί

ζετε, μάς ένέτειλε νά κάμωμε ώρι
αίαν στάσιν έργασαίς καί έζήτησε 
καί τήν ένίσχυσιν τοΰ προσωπικού 
άπό Επιτροπήν διά νά φροντίση 
διά τήν βελτίωσιν τών κλιμακίων 
τών κατωτέρων βάθμιδν καί διά τά 
έπίδομα τοΰ λογιστοΰ. Νομίζω δτι 
οί αδικούμενοι άπό τό ζήτηιμ,α αύτό 
τοΰ μισθολογίου τών κατωτέρων 
βαθμών δέν ιθά επρεπ^ νά Εχουν λό
γον νά Επιτίθενται εναντίον τής Δ. 
Ε. διότι ή Δ. Ε. έάν δέν ήθελε νά 
βελτίωση τά κλιμάκια αυτά δέν θά 
εκαμεν ούτε τήν στάσιν εργασίας, 
ούτε θά ήγωνίζετο. Αλλά έπειδή εί
δε δτι ή σύμβασις πάσχει είς αυτό 
τό σηιμεΐον ήγωνίσθη, δπως γνώριζε 
τε καί δταν αί δύο άλλαι Τράπεζαι 
είχον υπογράψει τήν Συλλογικήν 
Σύμβασιν.

Μετά τήν συγικέντρωσιν λοιπόν έ- 
πήγαμεν όΙλόικληρος ή Επιτροπή 
•καί ό Σύλλογος καί εΐδομεν τόν κ. 
Διοιικη,τήν. Αλλά ιδσοι Εχουν άνα- 
μιχθή είς τοιαΰτα ζη,τήματα θά ξέ
ρουν δτι πολυμελείς Επίτροποί 30 
ανθρώπων εΐναι άδύνατον νά προ- 
έλθουν είς διαπραγματεύσεις καί ή 
’Επιτροπή, έν συνεχεία έν κλιμακίω 
ένεφανίσθη, δύο καί τρεις φοράς είς 
τόν -κ. ΔιοικΙητήν καί συνεζήτησαν 
έπ’ αύτοΰ.

Ή πρώτη παρουσίασίς μας, μάς 
Εδωσε τό συναίσθημα δτι δέν πρό
κειται νά έπιτύχωμε τίποτε. Ό κ. 
Διοικητής ήτο κατηγορηματικός καί 
εις τά ΙέπΟδομαι καί είς τήν 
βελτίωσιν τών κατωτέρων κλι
μακίων. Έκάθήσαμε περίπου 1. 
30' ώρας συζη,τοΰντες, μαχόμενοι, 
προεξάρχοντος τοΰ Προέδρου κ. Κώ 
στη, καί βοηθούντων καί ημών όπου 
έναμίζαμεν δτι έχρειάζετο ένίσχυ- 
σις. Έφύγαμε καί δεν κατωρθώσα- 
με νά τόν πείσουμε.

Πάντως τό Σ άβ'βατο δταν καί πά 
λιν είδαμε τόν κ. Διοιικη,τήν τόν α
φήσαμε μέ τήν έντάπωσιν δτι, έάν 
τήν Δευτέραν δέν έπέφερε βελτίω- 
σιν είς τά ζητήματα αύτά ό ·.■ άγώϊ. 
θά έξηικολούθίει. Τήν Δευτέραν ' τό 
πρωί συνηντήθημεν έκ νέου μέ τόν 
ικ. Διοικητήν. Καί πάλιν ίέφάνη, δτι 
Ιδέν ήθελε νά ύποχωιρήση. Είναι εϋ- 
ικοίλον κ. Συνάδελφοι, νά κρίνετε 
έικ τών ύστερων καί νά μάς λέγετε 
δτι Ειπρεπε νά κάμωμε άπεργίαν. 
Άλλ’ δταν καί σεις εΐάθε στην θέ
σιν νά διευθύνετε τά συμφέροντα 
3.000 άνβρώπων, τότε δέν θά είχα
τε τήν γνώμην τή,ν όποιαν σήμερον 
^ ές έξ ήμών Εχουν, Τ[ θά έγίνετο 
'έάν δέν ύπεγράφομεν ικαί έχάνομεν 
τό σύνολον; Τήν Τρίτην τό πρωί ά- 
νεστάλη ή απεργία τών δημοσίων ύ- 
παλληλων καί των Εργατών διότι 
,ιύπέκ'όψίαν εις τηγ πρόσκλησιν τής 
Κυβερνήισεως. Καί Ερωτώ τούς κ.κ. 
διαφωνοΰντας, ήτο δυνατόν ή Δ. Ε. 
τής ’Εθνικής Τραπέζης χωριστά ά
πό τούς Συλλόγους Αγροτικής καί 
Ελλάδος, οί όποιοι είχον υπογρά
ψει τήν σρμβασιν ικαί ένώ άλα τά 
άλλα Σωματεία τά Ιόλιγώτερον ά
με ι&όμε να άπό ημάς είχον άναστή- 
λει τόν άγώνα, ήτο δυνατόν ημείς 
νά κάμωμεν άπεργίαν, Ιδιότι ό Δό- 
οκυμος ή ό Προσωρινός Επαιρνε αϋ- 
ξη;σιν κατά τι μικροτέραν εκείνης 
τήν όποιαν ήθέλαμε; Παρά ταΰτα 
ή Δ. Ε. καί ή συνεπικουρούσα θύ
την Επιτροπή δέν ύπεχώρησε, άλλά 
προσεπάθησε νά βρή λύσεις συμβι- 
βαστικάς δσον άφορά τό ποσόν, 
ο ύ χ i συμβιβαστικός 
όσον ά φορά τήν βάσιν 
τής ΐση,ς μεταχειρί- 
σ ε ω ς. Έΐδέχθιημεν μετά πολλούς 
άγώνας καί συζη,τήσεις καί κατωρ- 
θώοαμε νά πείσωμε την Διο.κησιν 
νά δώση Ενα ποσόν πέραν τών γρα
φόμενων είς τήν Συλλογικήν Σύμ- 
βασιν είς τούς Εχοντας τόν βαθμόν 
Λογιστοΰ -καί Τμηματάρχου καί ύπό 
σχεοιν δτι τό ποσόν αύτό θά προ- 
σπάθήση νά τό βελτιώση.

Έν πάθη περιπτώσει έπετύχαμε 
διά τό ζήτημα τών ‘λογιστών καί 
τμηματαρχών τήν συμβολικήν λύσ.ν. 
Κατόπιν αύτοΰ ήρθε τό ζήτημα τών 
κατωτέρων βαθμών. Έκεΐ συναν
τήσαμε βασικήν άρνησιν, περιυοότε 
ρον επίμονον άρνησιν άπό τό ζήτη
μα τό άλλο, διότι τό ζήτημα αυτό 
συνδέεται μέ τήν Συλλογικήν Σύ,μ

(Συνέχεια εις τήν 4ην σελίδα)



Α! ΑΠΟΨΕΙΣ ΜΑΣ
0 ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΙΥΑΑΟΓΟΙ0EAEL ΤΟ ΚΑΛΟ ΜΑΣ!!!

Τό Διοικητικόν Συμβούλων του ’Ια- συμβάσεις ίκανοττοιητικάς, θα έχωμεν
τρικού Συλλόγου, εις μίαν άνακαίνω- 
•σίν του πρός τό προσ ωπικόν τών Τρα
πεζών, έτόνιζεν δτι ό Ιατρικός Κώδιξ 
έγινε..., για τό καλό μας!

Στη Συνέλευσι όμως τού ’Ιατρικού 
Συλλόγου της 28)9)51 τα πράγματα 
έλέχθησαν διαφορετικά.

"0 Πρόεδρος τού ’Ιατρικού Συλλό
γου κ. Μαντέλλος, όμιλήσας είττεν:

«Καί μόνον τό γεγονός, δτι άντιμε- 
πωπίοαμεν λ υσ σαλέ ον άγώνα εκ μέ
ρους ανθρώπων καί ομάδων ξένων προς 
τό σώμα τό ’Ιατρικόν, είναι μία άπό- 
δειξις δτι ό Κώδιξ έχει κάτι καλόν 
δι’ ημάς.....

»Αί έπιδιώξεις τού Νόμου στηρί
ζονται εις δύο σκέλη. Εις την έλευθέ- 
ραν εκλογήν καί την συλλογικήν σύμ- 
βασιν. Έάν έπίτύχωμεν σνλλσγικάς

μονάδας τιμολογίου, αί όποιαι κατ’ ά· 
νάγκην πολλαπλασιάζουν τό ιατρικόν 
εισόδημα. Προσέξατε, τό πολλαπλα
σιάζουν, δέν τό αυξάνουν απλώς. Τού
το είναι ζήτημα οικονομικής δυναμικό
τητας τού εργοδότου καί δυναμικότη- 
τος ίδικής μας διά νά έπίτύχωμεν τό 
άνώτατον δυνατόν δριον».

Δέν νομίζομεν, δτι χρειάζονται σχό
λια. Λυσσαλέσν χαρακτηρίζει τον ά
γώνα πρός διάσωσιν τών Ταμείων μας 
ό κ. Μαντέλλος. Δέν μάς θίγει, μάς 
τιμά ό χαρακτηρισμός. Είναι μία άνα- 
γνώρισις έκ τής αντιθέτου πλευράς. 
Περισσότερον δμως άπό την άναγνώ- 
ρισιν τών προσπαθειών, ενδιαφέρει τό 
άποτέλεσμα καί £ίς αΰτό πρέπει νά 
φθάσωμεν οπωσδήποτε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ Ο.Ε.Τ.Ο.

Η ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΙΣ

Μετά μηνιαίαν καθυστέρησιν εις τήν 
Εκδεσιν τού Συλλογικού μας Δελτίου 
έπ α νε μ φα ν ι ζό μέθα πάλιν.

Πρός τούτοις, νομίζομεν σκόπιμον 
νά έξηγήσωμεν εις τούς συναδέλφους 
τούς λόγους, ο] όποιοι ύπηγάρευσαν 
τό μέτρον αυτό. Συνίστανται δέ οδτιοιι, 
δπως καί εις τήν Συνέλευσιν έτονίσθη, 
εις τό δτι δέν θά ήτο φρόνιμον, συνε
χιζόμενων τών διαπραγματεύσεων πε
ρί τό ζήτημα τού μισθολογίου, νά φέ- 
ρωμεν εις τήν δημοσιότητα τάς διεξα
γόμενος συζητήσεις, πολύ δέ περισσό
τερον νά θέτωμεν ύπά τήν κρίσιν έξω- 
«συναδελφικών παραγόντων τάς (από
ψεις μας έπί τιού έπιμάχου θέματος, 
θέματος τό όποιον διήρχετο έκάστοτε 
καθ’ δλον τό διάστημα τών εργασιών 

Ιτής ’Επιτροπής, διάφορα στάδια, ιδί
ως δσον άφορςί τάς προτάσεις καί άν- 
τιπροτάσεις.

’Ήδη, τερματισθέντεις τού δλου ζη-
---- σήματος, τό όποιον προεκάλεσε τήν

ώς άνω ανωμαλίαν, έπανερχόμεθα καί 
πάλιν είς τήν κανονικήν μας έκδοσιν.

τη μα αυτό προσφέρει άπειρα συστή
ματα, έν έκ τών όποιων θά ήτο δυνα
τόν μέ έλαχίστην δαπάνην νά έξυπηρε- 
τήση τους δεινοπαθούντας συναδέλ
φους μας.

ΑΙ ΣΥΝΟΗΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Εϊχσμεν καί άλλοτε άσχοληθή μέ 
τήν υγιεινήν κατάστασιν μερικών υπο
καταστημάτων έξ αφορμής παρατηρή
σεων συναδέλφων, σί όποιοι είναι υπο
χρεωμένοι νά έργάζωνται είς αΰτά. 
■"Ηδη θέτομεν ύπ’ δψιν τών αρμοδίων 
τήν όχι καί τόσον εύχάριστον θέσιν 
τών συναδέλφων τού υποκαταστήματος 
Πειραιώς, οί όποιοι έγκατεστημένοι 
είς τά υπόγεια γραφεία αυτού καί έπι- 
φορτισμένοι μέ ειδικήν υπηρεσίαν, ή 
όποια τούς φέρνει είς άμεσον επαφήν 
καί μέ ασθενείς, διατρέχουν τον κίν
δυνον αμέσου μολύνσεως. Δέν άμφισβη 
τούμεν τό ευπρόσωπον tcO περιβάλ
λοντος τών υπογείων γραφείων, άλλά 
τήν έ'λλειψιν πάσης τεχνικής έγκατα- 
στάσεως διά τήν άνανέωσιν καί καθα
ρισμόν τής ατμόσφαιρας, ή όποια είς 
τόσον βάθος, κάθε άλλο> παρά υγιεινή 
είναι δυνατόν νά διατηρηθή μέ πολυ
πληθή πελατείαν, πολλάκις άσθενών. 
Ευτυχώς ή τεχνική πρόοδος είς τό ζή-

ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
Έπανερχόμεθα είς τό θέμα τής ά- 

νεγέρσεως τού Καταστήματος Καβά
λας. Λόγοι υγείας τού προσωπικού, 
άλλά καί καθαρώς υπηρεσιακού συμ
φέροντος έπιβάλλουν τήν ταχίστην ά- 
νέγερσιν τού κτιρίου.

Τό αίκόπεδον υπάρχει, προοπτική 
δι’ άνοικοδόμησιν έπίσης. Διατί βρα
δύνει; Πού προσκόπτει; Δέν θέλομεν 
νά πιστεώσωμεν εις τό λεγόμενον δτι 
ή κωλνσιεργ' ία οφείλεται εϊς άντ ιδρώ
σεις έξωτραπεζικών παραγόντων έχόν- 
των ίδια συμφέροντα έκ τής διαρκούς 
άναβολής.

IWiMWIW
"ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗπ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΙ
ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ

Έσωτερ.: Τρίμηνος Δρχ. 15.000 
> Έξάμηνος > 30.000
» Έτησία » 50.000

Τιμή φύλλου Δρχ. 1.000

Τά έμβάσματα έπ* όνόματι της 
«ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΣ»

At άττοδείξεις δέον νά φέρωσι την ύπο- 
γραφήν τού ΔιαχειριστοΟ καί την σφρα

γίδα τής έφημερίδος

ΠαρακαλοΟνται ot κ. κ. Συνδρομηταί, 
δπως γνωστοποιούν είς τά γραφεία της 
έφημερίδος πάσαν μεταβολήν της δ ι ευ

θύ νσεώς των

ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ

’Από πολλοϋ χρόνου έκκρεμεϊ τό 
αίτημα τής προσλήψεως τέκνων συνα
δέλφων είς τήν υπηρεσίαν τής Τροπτέ- 
ζης καί δυστυχώς άκόμη δέν δλέπσμεν 
ούδεν νά γίνεται έπί τώ σκοπώ ίκανο- 
ποιήσεως τού δικαιότατου αυτού αίτη
μα το ο. ’Έχει γίνειι πλέον παράδοσις 
δτι διά τήν υπηρεσίαν τήις Τραπέζης 
πρέπει νά προτιμώνται τέκνα συναδέλ 
φων καί διότι ζώσι έν οίκογενείφ ή ο
ποία έχει γαλουχηθη μέ τάς παραδό
σεις τού 'Ιδρύματος, άλλά ικιαί διότι 
θά δυνηθούν icll γονείς των, οί όποιοι 
ηναλωσαν την ζωήν των είς την δια
κονίαν τού ‘Ιδρύματος νά ίδοΰν τά τέ
κνα των συνεχίζοντα τό εργον τών γο
νέων των.

Πιστεύομεν δτι ή Διοίκησις, ή ό 
ποία εχει αναγνωρίσει τό δίκαιον τού 
αιτήματος, 6α φροντίση διά την είσο
δον εις τήν Τράπεζαν τών νέων βλα
στών τών συναδέλφων.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Εξεδόθη σαν καί έκυικλοφόρησαν * υ
πό τού συναδέλφου κ. Κώστα Μελίσ
ο αροπούλ συ δύο βιβλία υπό τούς τίτ
λους «Ο ΚΟΜΗΤΗΣ» καί «ΤΩ ΑΓΝΩ
ΣΤΟ ΘΕΩ». Αμφότερα τά βιβλία έπη- 
νεθησαν υπό τών Κριτικών καί υπό 
τού αειμνήστου Ξενοπούλου, τού οποί
ου, μάλιστα, ή κριτική υπήρξε έξαι- 
ρετιχά ένθουσιώδης.

Διαχειριστής:
ΑΝΑΣΤ. Δ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 

Αγίας Λαύρας 71 (Τέρμα Πατησίων)

Διευθύνσεις συμφώνως τώ αρ- 
θριρ 6 § 1 τού A. Ν. 1092)1938 

Υπεύθυνος έπί της ύλης:
Δ. ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟγ 

ΡοΟζβελτ 60
Προϊστάμενος Τυπογραφείου: 
ΜΕΜΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 

Κολοκοτρώνη 116

ΜΙΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΙΣ
Άπό τίνων ημερών ήρχισεν είς τό 

«Ζάττπειον» ή έίκθεσις «τών 17» μετα
ξύ τών οποίων συνεκθέτει καί ό ζωγρά
φος κ. Σταύρος Μαγιάσης έξάδελψος 
τού παρ’ ήμΐν ΰπολογιστού κ. Νικ:λά- 
ου Μαγιάση διαπρεπούς προσωπογ ρά
ψου καί θαλασσογράφου τού οπαίου ή 
έκθεσις έγένετο τον παρελθόντα Άπρί 
λ’,ον είς τήν «Στέγην Γραμμάτων καί 
Τεχνών».

Καί ταΰτα πρός άποφνγήν σνγχύ- 
σεως.

Πρός κατατοπισμόν τών συναδέλφων 
ίδίφ τών επαρχιών, έπί τών ένεργειών 
'τής Ο.Ε.Τ.Ο. κατά τό μέχρι τούδε 
διάστημα παραθέτομεν κατωτέρω τάς 
έκδσθεϊσας άνακοινώσεις.

Ουτω, ή έκδοθεϊσα άνακοίνωσις υπό 
τής Ο.Ε.Τ.Ο. διά τήν καθυστέρησιν 
τής έγκρίσεως τής καταρτισθείσης έκ- 
θέσεως τής Υποεπιτροπής μισθολογί
ου, κυκλοφορήσασα τήν 23ην Νοεμ
βρίου, εχει ουτω:

Συνάδελφοι, 'Ως γνωστόν, $άπό 
είκοσαημέρου περίπου ή Υποεπιτροπή 
διά τήν μελέτην καί ρύθμισιν τού μισθό 
λσγίου τών 'Υπαλλήλων τών τριών 
Τραπεζών Ελλάδος, ’Εθνικής, Α
γροτικής έπεράτωσε τό εργον της, ή 
σχετική δέ έκθεσις υπεβλήθη είς τήν 
Κεντρικήν Έπιτρςπήν Μισθών καί Τι
μών.

Είς τό διάστημα τούτο ή Διοίκησις 
τής Ο.Ε.Τ.Ο. κατέβαλε κάθε προσπά
θειαν προωθήσεως τού θέματος πρός 
τήν τελικήν του έγκρισιν.

Περιέργως δμως καί αντίθετα πρός 
τά συμπεψωνη μένα κατά τήν τελευταί- 
αν απεργίαν μας, μεταξύ Ο.Ε.Τ.Ο. 
Διοικήσεων καί Κυβερνήσεως καί ενώ
πιον τού Γενικού Γραμματέως τής Γε
νικής Συνομοσπονδίας ’Εργατών Ελ
λάδος δπως ή άναπροσαρμογή τού μι
σθολογίου γίνη έντός τού ’Οκτωβρίου 
1951 καί τεθή είς εφαρμογήν άπό Ιη,ς 
ίδιου μηνός, ήδη εύρισκόμεθα είς τό τέ 
λος τού Νοεμβρίου καί αντί τής έγκρί
σεως έπιχειροΰνται παρελκύσεις.

Χθές ή 'Ομοσπονδιακή Επιτροπή 
έπεσκέφθη τόν Διοικητήν τής Τραπέ- 
ζης τής Ελλάδος κ. Μαντζαβίνον καί 
έζήτησε τήν έφαρμογήν τής υπογράψει 
σης έκθέσεως διά τήν αναπροσαρμογήν 
τού μισθολογίου μας.

‘Ο κ. Διοικητής —τού οποίου τήν 
καλήν διάθεσιν όφείλομεν νά σημειώ- 
σωμεν—έξήρτησε τήν έφαρμογήν τού 
μισθολογίου άπό τήν έγκρισιν Κυβερ
νητικών παραγόντων.

Τό απόγευμα έν συνεχείφ, έγένετο 
σύσκεψις τής Ο.Ε.Τ.Ο είς, τά Γραφεία 
τής Γενικής Συνομοσπονδίας Εργα
τών 'Ελλάδες υπό τήν προεδρείαν τού 
Γενικού Γραμματέως καί άπεφασίσθη 
δπως δοθή ολιγοήμερος προθεσμία είς 
τάς Διοικήσεις διά τήν έφαρμογήν τού 
νέου μισθολογίου, μετά ταύτην δέ ά- 
ναληφθή έντονος άγων.

'Υπό τό πνεύμα αυτό έστάλη καί οχε 
τι κόν έγγραφον υπό προχθεσινήν ή με
ρομην ίαν είς τάς Διοικήσεις τών Τρι
ών Τραπεζών, καθώς καί χθεσινόν έγ
γραφον τής Γ.Σ.Ε.Ε. πρός τό Ύπουρ- 
γεϊον Εργασίας.

Συνάδελφοι,
Ή Διοίκησις τής Ο.Ε.Τ.Ο. παρακο 

λουθεί στενώς τό έπίμαχον θέμα μας 
καί θά καταβάλη δλας τάς ένδεικνυο- 
μένας προσπάθειας δπως πείση τούς 
άρμοδίους δτι δέν υπάρχει περαιτέρω 
στάδιον άναμονής.

Ή δεδοκιμασμένη δύναμις τής 'Ο
μοσπονδίας μάς, δέον καί πάλιν νά 
είναι έτοιμη διά νέον άγώνα. Θέλομεν 
πάση θυα ία ν’ άποφύγωμεν αναταρα
χήν τών 'Ιδρυμάτων μας. Περίπτωσις 
δέ νέου άπεργιακοΰ άγώνος: θά οφείλε
ται είς έλλειψιν τής ένδεικνυσμένης κα 
τανοήσεως έκ μέρους τών αρμοδίων 
καί μόνον.
ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ 
ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗ
ΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕ 
ΖΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΕΘΝΙΚΗΣ, ΑΓΡΟ
ΤΙΚΗΣ.

τακτική είναι έκείνη ήτις προσιδιάζει 
είς τούς άρμοδίους.

"Ολοι ένθυμούμεθα, δτι άπό τ:υ ’Ο
κτωβρίου 1950 είχε δοθή έντολή πρός 
σύστασιν Επιτροπής διά τήν μελέ
την καί άναπροσαρμογήν τού μισθολο
γίου, δπως πάλιν ένθυμούμεθα, δτι έ- 
χρειάοθη έν καί πλέ:ν έτος διά νά συγ 
κροτηθή ή Επιτροπή αΰτη.

"Ολοι ένθυμούμεθα τήν συμφωνίαν 
τής άναστολής τών κρατήσεων καί τήν 
άθέτησιν ταύτης.

Υστερα δμως άπό μίαν πρωτοφα
νή αναταραχήν κατά τόν παρελθόντα 
Σεπτέμβριον ένομίσαμεν, δτι τό μι- 
σθολογικόν μας πρόβληιμα είσήρχετο 
έπι τέλους εϊς, τήν οδόν τής έπιλύσεώς 
του. Καί τ: ΰτο ήτο φυσικόν νά άναμέ- 
νηται διότι γύρω τής αυτής τραπέζης 
έκάθισαν έκπρόσωποι τών Διοικήσεων 
καί τών έργαζομένων, οί όποιοι κατέ- 
ληξαν είς ώρισμένα συμπεράσματα, τά 
οποία πάλιν έπί τή βάσει συμφωνίας, 
ητις εκλεισε τόν άγώνα: τού Σεπτεμ
βρίου, θά έπρεπε νά τεθούν είς έφαρ
μογήν άπό 1ης ’Οκτωβρίου.

Αλλά αί έλπίδες αύταί, τάς όπϊιίας 
δικαίως έτρεψε τό προσωπικόν, άπε- 
δειχθησαν φρούδαι, διότι οί άρμόδιιοι 
έχουν έθισθή πλέον είς μίαν τακτικήν, 
τήν όποιαν, έάν οϋτοι φρονούν δτι 
τούς εξυπηρετεί, τό μοχθούν είς τάς 
Τραπέζας προσωπικόν έκ τού έναντίου 
τήν θεωρεί άπαράδεκτον καί έπι ζημίαν 
διά τά ίδρύματά μας.

Συνάδελφοι. Άντιλαμβανόμεθα πλήρ 
ρως τήν οργήν καί άγανάκτησιν, ή ο
ποία συνέχει όλους μας έπί τή αθετή
σει καί τής τελευταίας: ταύτης συμ
φωνίας.

Εϊς ένδειξιν διαμαρτυρίας, διότι δι* 
άλλην μίαν φοράν οί αρμόδιοι αθετούν 
τήν δοθείσαν ύπόσχεσίν των έπί τή 
βάσει τής οποίας καί μόνον έλύθη ή 
τελευταία μας απεργία, καλοΰμεν τό 
προσωπικόν δπως, κατόπιν συμφώνου 
γνώμης καί τής Γ.Σ.Ε.Ε., άπόσχη τών 
εργασιών κατά τήν 26ην καί' 27 η ν Νο
εμβρίου.

Είς τήν απεργίαν αυτήν προειδοποι
ητικήν, διά τούς άρμοδίους, θά μετά- 
σχ:·υν καί οί συνάδελφοι όλων τών Ε
παρχιακών Καταστημάτων.

Θέλομεν νά έλπίζωμεν, δτι έστω καί 
τήν τελευταίαν στιγμήν οί άρμόδιοι, 
σεβόμενοι τάς κατά κόρον δοθεί σας υ
ποσχέσεις των και τήν ύπογραφείσαν 
συμφωνίαν, δέν θά γίνουν και πάλιν υ
παίτιοι άναταραχής τών * I δρυμάτων 
μας, τών μετ’ οώτών συναλλασσόμενων 
καί τού προσωπικού των, τό όποιον έ
πί μίαν διετίαν αναμένει τήν λύσιν τού 
μισθολογίου του.

Ούδείς έκ τών συναδέλφων πρέπει 
νά είσέλθη είς τήν Τράπεζαν κατά τάς 
Δευτέραν καί Τρίτην, τής προσεχούς 
έβδομάδος.
ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ 
ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗ
ΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕ 
ΖΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΕΘΝΙΚΗΣ, ΑΓΡΟ

ΤΙΚΗΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ

Πρός τούς κ.κ. Πρόεδρον καί Διευ
θυντήν τού Ταμείου Υγείας Προσωπι
κού τής Εθνικής Τραπέζης τής Ελλά
δος.

Διά τής παρούσης σπεύδω νά έκ- 
Φράσω τήν ευγνωμοσύνην μου διά τήν 
παρασχεθείσαν βοήθειαν, ιατρικήν καί 
Σανατοριακήν, πρός τά άσθενήσαντα 
τέκνα μου. Έπίσης απευθύνω ευχαρι
στήρια καί πρός τόν ιατρόν τού καθ’ 
ημάς Ταμείου κ. Δ. Γράψαν, διά τήν 
επιτυχή καί σωτήριον εγχειρητικήν έ- 
πέμβασιν, τήν οποίαν ένήργησεν έπί 
τών τέκνων μου.

Μετά τιμής
ΧΑΡ. ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ, κλητήρ α

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ 
ΔΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗΝ 

ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ

Η ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ

Τήν έποιμένην 24ην Νοεμβρίου ύπό 
τής Ο.Ε.Τ.Ο. έξεδόθη ή κατωτέρω ά- 
νακοίνωσις:

^Συνάδελφοι. "Ολα τά μέσα έξην- 
τλήσαμεν διά νά πείσωμεν τάς Διοική 
σεις τών ‘Ιδρυμάτων καί λοιπούς αρ
μοδίους δτι έπί τή βάσει τών συμπε- 
φωνημένων έπρεπε νά δοθή λύσις είς 
το μιίσθολογικόν μας πρόβλημα. Δυ
στυχώς δμως δλα άπέβησαν άκαρπα. 
Τούτο δέν μάς έκπλήσσει, διότι ή μέ
χρι ΤΓίΰδε κτηθεΐσα πείρα, μάς έχει 
πλέον πείσει, δτι έπί τού μισθολογι- 
κον μας προβλήματος, ή παρελκυστική

Έ;κ μέρους τοΰ Συλλόγου μας 
έξεδόθη ή κατωτέρω άνακοίνωσις 
ιώς πρός τήν ύπογραφήν της Συλ 
λογικής Συ,μβάσεως:

Σ υνάδελφοι,
ΆνακοινοΟμεν ύμΐν, δτι κατό

πιν τών επανειλημμένων έπαψών 
τάς οποίας ή Δ. Ε. μετά τών συ
ναδέλφων έκ τής σσγκεντρώσεως 
τοΰ παρελθόντος Σαββάτου έσχε 
μετά του κ. Διοικητοΰ, προήλθε 
είς τήν άπόφασίν νά ύπογράψη 
και υπέγραψε σήμερον τήν συλλο 
γικήν σύμβασιν1 έργασίας.

Άποτέλεσμα τών έπαφών υ
πήρξε τό ικλείσιμον τοϋ ρήγματος 
τό όποιον όλίγου (δεϊν νά έδηιμιουρ 
γεΐτο είς τήν άρχήν τής ‘ίσης με- 
ταχειρίσεως.

Μείζων τοΰ θέματος άνάπτυ- 
ξις θά γίνη έπί Σ υνελεύσεως. 
Μετά Συναδελφικών Χαιρετισμών 

Ή Διοικητική ’Επιτροπή

ΠΕΤΡΟΣ ΑΟΥΖΙΝΑΙ
Λογιστής Α'.

Στις 20 παρελθόντος ’Οκτωβρίου ή 
συναδελφική μας οικογένεια πενθισε τά 
χαμό τού λογιστοΰ Πέτρου Δουζίνα.

Ή Τράπεζά μας έχασε έναν άριστα 
υπάλληλό της καί εμείς Εναν εξαιρετι
κό συνάδελφο.

Ό άγαπη μένος μας Πέτρος, θά μάς 
λείπη καθημερινά γιατί ήταν ένας Ε
ξαιρετικός άνθρωπος μέ σπάνια αίσθή 
ματα καί ένας έκλεκτός φίλος.

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ Λ. ΜΠΑΣΔΝΤΗΣ 
Δόκιμος Κα ταστηματος ’Άνδρου

Τήν 14ην ’Οκτωβρίου άπέθανε καί 
έκηδεύθη είς ηλικίαν 30 ετών ένταύθα 
ό συνάδελφος τού Καταστήματος Άν
δρου, Μιλτιάδης Λ. Μπασαντής. ‘Ο 
μεταστάς συνάδελφες άνήκεν είς μίαν 
τών καλυτέρων οικογενειών τής Άν
δρου. Υπηρετών άπό έπταετ ίας είς 
τήν Τράπεζαν, ΰπήρξεν πρότυπον ερ
γατικού καί ενσυνειδήτου υπαλλήλου, 
κατορθώσας διά τού ήθους του, τής 
φιλοτιμίας τιου καί τής μέχρι αΰταπαρ 
νήσεως άφοσιώσεώς του είς τό καθή
κον, νά έπιβληθή είς τήν γενικήν έκτί- 
μησιν τών συναδέλφων του καί τών 
προϊσταμένων του, τών οποίων άπέ- 
σπασε πολλάκις συγχαρητήρια καί 
ευαρέσκειαν.

Συλλυπούμενοι τήν βαρυπενθοΰσαν 
:ίκογένε:άν του εΰχόμεθα νά είναι ελα
φρότατο τό χώμα τής Αττικής γής, 
πού τόν έσκέπασε.
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(Συνέχεια έκ τής 2ας σελίδος) 
βασιν καί τήν ττολιτυκή,ν τής Τραιτέ- 
ζης τής "Ελλάδος εις τό ζήτημα τοΰ 
(μισθολογίου καί ό κ. Πρόεδρος 
σάς είπε έπανειιλημιμένως δτι εις 
τή(ν Υποεπιτροπήν των ιμισθων ϋ- 
πήιρχον εκεί καί εκπρόσωποι, τρεις 
έκ των Διοικήσεων των Τραπεζών 
καί τρεις έικ των Συλλόγων καί ύ- 
πήρχον άντιοτοίχως καί συμφέρον
τα. Κανονικώς θά έπρεπε νά όπαρ 
χουν δύο συμφέροντα, ήτοι των Ερ
γαζομένων καί των Διοικητών. ’Αλ
λά καί αί Διοικήσεις τών Τραπεζών 
εβίοεπον τήν λύσιν τοΰ μισθολογίου 
πολλές φορές όχι μόνον άπό τήν θε
ωρητικήν άποψιν άλιλ’ άναλόγως 
τοΰ οικονομικού συμφέροντος έκά- 
στης Τραπέζης. "Η Τράπεζα τής 
"Ελλάδος π. χ. έχει πολλούς μι
κρούς υπαλλήλους, έξ αντιθέτου ή 
’Εθνική, Τράπεζα εχει πολλούς με
γάλους καί λίγους μικρούς καί ώς 
έκ τούτου είναι εϋνόητον ότι εις τό 
σημεΐον αυτό αί δύο Διοικήσεις θά 
ειχον αντιθέτους απόψεις. ’Επί προ 
τάσεως τοΰ κ. Προέδρου τοΰ Συλ
λόγου περί αύξήσεως τοΰ μισθολο 
γιου τών κατωτέρων βαθμών έγινε 
μεγάλη, Ιδιαλαγιική συίζή,τησις τοΰ 
κ. Διοικητοΰ έπιμένοντος ότι δεν εί
ναι δυνατόν νά προβή εις βελτίω- 
σιν τών μισθών άνευ συιγίκατανεύσε- 
ως καί τής Διοικήσεως τής Τραπέ
ζης τής "Ελλάδος, τήν όποιαν όμως 
συγκατάνευση/ έπ’ ούδενί λόγω δί
δει ό Διοικητής τής Τραπέζης "Ελ
λάδος.

Έκάμομεν τότε συμβιβαστικήν 
πρότασιν διά τή όποιας οι κατώτε
ροι βαθμοί θά έπαιρναν μίαν αΰξηρ 
σιν άπό 70.000 — 120.000' ακόμη. 
Μας άντέτεινε βέβαια τό ζήτημα, 
της έπιδαρύνσεως. Τδυ είπαμε ότι 
ή έπιβάρυνσις 6έν είναι μεγάλη καί 
Εμεινε τό πράγμα διά τήν Δευτέραν 
διά νά εξετάσουν έν τώ μεταξύ οί 
αρμόδιοι τοΰ Προσωπικού τί έπιβά 
ρυνσιν θά έπέφερεν ή πρόιτασις πού 
έκάμαμε διά τήν βελτίωσιν τών μι
σθών τών κατωτέρων. Πρέπει νά ο
μολογήσω ότι είχα φύγει μέ τήν έν- 
τΰπωσιν ότι τό ζήτημα θά τό έπε- 
τυγχάνομεν. Βεβαίως ό κ. Διοικη
τής είχε τήν έπιφύλαξιν αύτή,ν δηλ. 
τοΰ τί θά έλεγεν ό κ. Μαντζαβινος 
έπ’ αύτοΰ. Μάς είπε λοιπόν νά πά
με τήν Τρίτην τό πρωί νά πάρΐομεν 
άπάντίησιν. Έπήγαμε τήν Τρίτην τό 
πρωί καί εις τό σημεΐον αύ-τό εύρη 
κάμε άλλοιώτικον τόν κ. Διοικητήν. 
Έν τφ μεταξύ δέν ξέρω έάν επηρε
άσθηκε άπό τό γεγονός τής ανα
στολής τής απεργίας ·τών δημοσί
ων όπαλλήλων. Μάς άπήντησεν ώς 
εξής: «Είναι άδύνατον νά κάμω αύ- 
τό πού μοΰ ζητείτε παρά τό ότι ή 
έπιβάρυνσις δέν είναι μεγάλη;. Διό
τι θά ιέλθω εις μεγάλη,ν άντίθεσιν 
με τήν Διοίικη,σιν τής Τραπέζης τής 
Ελλάδος καί δέν μοΰ επιτρέπεται 
νά Ελθω εις τοιαύτην άντίθεσιν εις 
στιγμάς κατά τάς οποίας ή ’Εθνική 
Τράπεζα δέν πρέπει νά εύρίσκεται.

"Ο κ. Νοτάρης διακόπτων τόν κ. 
Βιύλγαρην λέγει ότι θά έπρετε 
αντί νά δοθούν τά Επιδόματα εις 
τούς λογιστάς καί τμΐηιματάρ- 
χας τό δι’ αύτόν τόν σκοπόν άπαι- 
τοΰμενον ποσόν νά διανεμηθή εις 
τά κατώτερα κλιμάκια καί οί έπι- 
ΙδοματοΟχοι νά κρατήσουν τή,ν ύπό- 
σχεσιν.

"Ο κ. Κ'ώστης άπαντών εις τόν κ. 
Μοτάρην λέγει ότι τό ζήτημα τής 
βελτιώσεως τών κατωτέρων κλίμα 
ικίων δέν ή το ζήτημα περικοπής έξ 
άλλων βαθμών, διότι ή Τράπεζα έ- 
πεκαλεΐτο ότι τό αυτό. μισθολόγιον 
διά τά κατώτερα κλιμάκια ’ισχύει 
καί παρά τή Τραπέζη τής "Ελλά
δος. Ένώώςπρός τό ιέπίίδαμαλογιστοΰ 
ειχον όπλον διά νά τό διεκδυκήσω 
αμέσως καί νά τό αξιώσω διότι πα- 
ρεβιάζετο ή άρχή τής ίσης μετα,χει 
ρήσεως κοιτ’ άμεσον τρόπον, έν άίλ- 
λαις λέξεσι ειχον εις χειρ ας γραμ- 
μάτιον, τήν πληρωμήν τοΰ όποιου 
ήτο έπιβεβλίημένον νά αξιώσω.

Έξ άλλου ή κιρότασις τοΰ κ. Νο- 
τάρη είναι καθαρώς κοινωνιστικοΰ 
χαρακτήρας, έν ώ θά έπρεπε νά εΐ- 
πη ότι τό ζήτημα τής βελτιώσεως 
τών κατωτέρων κλιμακίων πρέπει

νά στηριχθή μόνον εις τήν έμμεσον 
παραβίασιν τής άρχής τής ίσης με- 
ταχειρήσεως περί τής όποιας τό
σον έκτενώς ώμίλησα έν τή έκθέ- 
σει τήν όποιαν πρό ολίγου σάς έ
καμα. Μέ άλλα λόγια ή όποχρέω- 
σις ,πρός χορήγησιν τοΰ επιδόματος 
λογιστοΰ καί τμηματάρχου ήτο
STIPULEB.
Ό κ. ΧΡ I ΣΤ ΟΔΟΥΛΙΑΣ

"Ο κ. ΧριστοΙδουλιάς λέγει τά 
έξής: «Ή μομφίήΐ τήν όποιαν έπε- 
χείρηραν ένιοι τών νεωτέρων Συνα
δέλφων νά έπιρρίψουν κατά τής Δ. 
Ε. τοΰ Συλλόγου, ότι δήθεν δέν έν 
διεφέρθη όσον Επρεπε διά τό μι- 
σθολογικόν ζήτημα τών Συναδέλ
φων τών κατωτέρων βάθμών, είναι 
'Κατ’ εμέ, άδικος καί άπολύτως ά- 
δυκαιόλόγητος.

Τό Ενδιαφέρον τής Δ. Έ1. τοΰ Συλ 
λόγου διά τούς Συναδέλφους τών 
κατωτέρων βαθμών είναι τοιοΰτον, 
ώστε εις τό παρελθόν ή Δ. Ε. πα- 
ρεξηγήθη. διά τοΰτο άπό τούς Συ
ναδέλφους τών άνωτέρων βαθμών. 
Διά τούτο πιστεύω ότι ή πλειονό- 
της τών νεωτέρων Συναδέλφων δέν 
είναι 'δυνατόν νά έπιίδοκιμάζη τάς 
αιτιάσεις τάς όποιας σήμερον προ- 
έβαΧον ένιοι τούτων κατά τής Δ. 
Έ., διότι θά ήτο άδικος καί έκτος 
-πόσης -δικαιολογίας ό ισχυρισμός 
ότι ή Δ. Ε. δέν ένδιαφέρθΐη, διά τούς 
μισθούς τών Συναδέλφων τών κα
τωτέρων βαθμών. Λέγω δέ, ταΰτα, 
διότι ώς μέλος καί ιέγώ τής έκλε- 
γΐείσηις παρά τής Συνελεύσεως ’Ε
πιτροπής, παρακολούθημα τόν α
γώνα τής Δ. Ε. κατά τάς τρεις τε- 
Ιλευταίας ημέρας, δτε ό Πρόεδρος 
τοΰ Συλλόγου μετ’ επιμονής καί υ
πομονής Ιδιειξεδίικησε τό αίτημα 
τοΰτο.

Τό αίτημα τής τακτσποιήσεως 
τών μισθών τών κοττωτέρων βάθίμών 
ύπεστηρί^θη; παρά πάντων μετά τής 
έπιβαλλομένης επιμονής, διότι τό 
πιστεύομεν ώς δίκαιον καί λογικόν 
μετά πολΙλάς δέ συζητήσεις ό κ. Δι 
οικη,τής μάς έδήλώσεν ότι άδυνα- 
τεΐ νά ίκανοποιήση τοΰτο αμέσως 
άνευ προηγούμενης συγκαταθέσεως 
προς τοΰτο καί τής Διοικήσεως τής 
Τραπέζης τής 1 Ελλάδος,, διότι διά
φορος μονομερής ενέργεια τής Ε
θνικής Τραπέζης θά ήτο 'δυνατόν νά 
παρεξηγηιθή. παρά τής Τραπέζης 
τής "Ελλάδος καί έκ τοΰ λόγου τού 
του· νά δυαχερανθοϋν αί σχέσεις 
τών δύο Τραπεζών, πράγμα όπερ 
είμαι βέβαιος ούδείς έξ ημών επι
θυμεί, διότι όλοι μας ενδιαφερόμε- 
θα διά τή,ν Τράπεζαν, ή ευημερία 
τής όποιας είναι καί ευημερία τοΰ 
Προσωπικού.

"Η δοθεΐσα υπό τής Διοικήσεως 
τής Τραπέζης κατηγορηματική καί 
πανηιγμριική ϋπόσχεσις ότι θά ήγη- 
θή της προσπάθειας διά τήν εν συ- 
νεννοήσει μετά τής Διοικήσεως τής 
Τραπέζης τής Ελλάδος βελτίωσιν 
τών μιόθών τών Συναδέλφων τών 
κατωτέρων βάθμών είναι Επιτυχία 
όδηγοΰσα πρός τή,ν λύσιν του καί 
τό ζήτημα τοΰτο καί ώς τοιαύτην 
πρέπει νά τήΐν δειχθώμεν πάντες.

"Η Συλλογική, Σύμβασις μετά 
καί τάς ανωτέρω «υποσχέσεις είναι 
καθ’ όλα άρτια καί πρός τοΰτο πρέ 
πει νά συγχαρώίμεν τήν Δ. Ε. τοΰ 
Συλλόγου.

"Ο1 κ. Πρόεδρος εις τό σημεΐον 
τοΰτο θεωρεί τερματισθεΐσαν τήν συ 
ζήτησιν καί ή συνέλευσις αποφασί
ζει όπως τήν 8 Δεκεμβρίου καί ά
πό ώρας 10η- εως 17ης γίνη ή ψηφο
φορία εις τό άντιφυματικόν ίατρεΐ- 
όν πρός λήψιν άποφάσεως έπί τοΰ 
θέματος «έγκρισις Συλλογικής συμ 
βάσεως ιέργασίας». Διευικρινίζεται 
ότι έν τή έννοια τοΰ «ίΝίΑΙ» περιέ- 
χεται ή έξουσιοδότησις τής Γενικής 
Συνελεύσεως πρός τή,ν Διοικούσαν 
’Επιτροπήν διά τήν υπογραφήν της 
Συλλογικής Σύμβάαεως τών υπαλ
λήλων τής Κτηματικής Τραπέζης.

Η ΨΗιΦΟΦΟΡ ΙΑ
Ουτω τήν 8 Δεκεμβρίου διεξήχθη; 

ή ψΐ',φοψορία. Έψήφισαν έν συνόλω 
1094. Έξ αυτών 890 έψήφισαν 
«ΝΑΙ» καί 201 «ΟΧΙ», εύρέθησαν 
δέ καί 3 άκυρα.

ΛΝΛΚΟΙΝΩΣΙΣ 
ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΤΕΓΩΝ

.Η Διοικητική Έ,πιτροττή τοΰ 
ίΣυνδέσμου ’Αστέγου προσωπικού 
’Εθνικής Τραπέζης έξέδωοε τήν 
κατωτέρω άνακοίνωσιν:

«Επειδή θεωιροΰίμεν απόλυτα 
'δεδικαιολογηιμένην τήιν άνησυχί-. 
αν τών συναδέλφων διά τήν καθυ 
ιστέρησιν τής λύσέως τοΰ στεγα- 
στιικοΟ ζητήματος, άνακοινοΟμεν 
ιείς τούς αστέγους συναδέλφους,, 
ότι συνεχίζονται αί έργασίαι τής 
’Επιτροπής Στεγάοεώς ϊνα τε
θούν αί οίκονομικαί βάσεις καί 
οί κανόνες έπί τών όποιων θά στη 
ριχθή ή στέγασις, εχομεν δέ τήν 
πεποίθησιν, δεδομένων τών άνεπι 
Ιφυλάκτως δοθειοών υποσχέσεων 
έκ μέρους τής Διοικήσεως τής 
Τραπέζης, ότι μέχρι τέλους τοΰ 
έτους θά -εϊμεθα εις θέσιν νά δώ
σω μεν πλήρη εικόνα τοΰ έπιτελε- 
σθέντος έργου».

Η ΕΠΙΐΡΟΡίΙ WflnirSH
’Ή,ρχισαν άιτό τής παρελθούσης 

Δευτέρας αί έργασίαι τής έπί τών 
προαγωγών ’Επιτροπής, διά τήν κρί- 
σιν τών συμπληρωσάντων τήν Ιην ’Ιου
λίου 1951 τον προς προαγωγήν ή χο- 
ρήγησιν προσαυξήσεων άπαιτσύμενον 
χρόνον, συμφώνως τφ όργανισμφ υπη
ρεσίας.

Τής Επιτροπής μετέχουν έκ μέρους 
τοΰ Συλλόγου, τακτικοί οί κ.κ. Γ. Κώ- 
στης, Παντ. Μευτούσης καί Νικ. Πα- 
παευθυμίου, αναπληρωματικός δέ ό κ. 
Σπ. Βασιλόπαυλος.

ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ* ΥΠΑΑΛΒΑϋΗ
Ύπεγράφη έκ μέρους τοΰ κ. Διοικη- 

τοΰ ή πράξις μετατάξεως συναδέλφων 
έκ τοΰ βοηθητικού προσωπικού τοΰ 
Ταμιακού Κλάδου εις τό κύριον προ
σωπικόν τοΰ αύτοΰ Κλάδου. Εις αυ
τούς περιλαμβάνονται είσπράκτορες 
α' τάξεως εις ΰποταμίας, καί εΙσπρά- 
κτορες 6' τάξεως εις τόν βαθμόν τοΰ 
βοηθού.

’Εκ τ' Ό υπηρετικού κλάδου εις το 
βοηθητικόν προσωπικόν τοΰ Ταμιακού 
κλάδου, κλητήρες α' τάξεως εις είσ- 
πράκτορας σ' τάξεως καί κλητήρες 6 
τάξεως εις είσπράκτορας β' τάξεως.

"Η σχετική εγκύκλιος θά κυκλοφορή- 
ση εντός τών ημερών.

ηΙυ’ξηςϊς
ΤΗΣ ΣΪΒΕΪΑΙΡΙΣΤΙΗΒΣ ΜΕΡΙΙΟΙ

Κατά τήν Ιην Νοεμβρίου έλα
βε χώραν ή Εκτακτος Γενική Συνέ 
Ιλευσις τοΰ Προμηθευτικού καί Πι 
στωτικοϋ Συν) σμοΰ είς τήν αίθου 
σαν τοΰ Συλλόγου.

Κατά ταύτην έπεκυρώθη όμο- 
φώνως ή έγκρισις τής προηγου- 
Ιμένης Συνελεύσεως διά τήν αυξη 
σιν τής συνεταιριστικής μερίδος 
είς δρχ, 1.000.000.

“ΟΙ ΔΙΑΓΩΙΝI ΣΙΜΟ,Ι "
ΜΟΙΝι ΙΙΜιΟΠΟ Ι,ΗίΣΕΩ Σ

Τήν 18ην παρελθόντος μηνάς 
έγένόντο οί διαγωνισμοί διά τήν 
ΐμοντμοποίησιν καί μετάταξιν τών 
,υπαλλήλων είς τάς αίθουσας τής 
Άνωτάτης Σχολής Οικονομικών 
καί ’Εμπορικών ’Επιστημών.

Είς τάς έξετάσεις τών ’Αθηνών 
μετέσχον 190 συνάδελφοι, είς θεσ 
σαλονίκην 50, Πάτρας 32, "Ηρά
κλειον 5 καί Ρόδον 7.

Τούς διαγωνυσθέντας είς τάς 
’Αθήνας παρηικολούθησαν ό 

ικ. Διοικητής ώς ικαί is πρόεδρος 
ΐτοΟ Συλλόγου κ. Κώστης μετά 
μελών τής Διοικητικής Επιτρο
πής, τούς δέ τής Θεσσαλονίκης ό 
έκεΐ αντιπρόσωπος τοΰ Συλλόγου

Τό Ταμεΐον "Υγείας Πρσσωπι- 
ικοΰ ’Εθνικής Τραπέζης έκοινοποΐ 
ησε πρός άπαντα τά καταστήμα
τα τής ’Εθνικής Τραπέζης τήν κα 
τωτέρω εγκύκλιον τοΰ υπουργεί
ου Κοινωνικής Πρόνοιας διαβιβοί 
σθεΐσαν πρός τά ύγειονομικά κέν
τρα τοΰ Κράτους, δι’ ής συνιστα 
ται ή μή αυστηρά Εφαρμογή τοΰ 
A. Ν. 1843)1951 όσον αφορά τά 
ταμεία ύγείας τών Τραπεζών. "Η 
εγκύκλιος έχει οϋτω:

Ή εγκύκλιος τοϋ Υπουργείου

«Πρός τά Υγειονομικά Κέντρα
τοΰ Κράτους

Διά τής ύπ’ άριθ. 75805 έ. έ. ή- 
μετέρας εγκυκλίου, έπεστήσαμεν 
τήν προσο-χήν υμών έπί τής άνάν 
ικης όπως μή έπιδειχθή σπουδή 
κατά τήν εφαρμογήν επίμαχων τι 
ιών διατάξεων τοΰ νεαροΰ ύπ’ ά
ριθ. 1843)51 Α. Νόμου «περί τρο
ποπο ιήσεως καί συμπληρώσεως 
διατάξεων τοΰ ύπ’ άριθ. 1565)39 
Άν. Νόμου κλπ.» καθ’ όσον αδται 
ιάφορώσι τό Ιατρικόν προσωπικόν 
τών Ταμείων ‘Υγείας Τραπεζών, 
τοΰτο δέ μέχρις οΰ καταστή δυνα 
τή ή έπιψήφισις αύτοΰ ύπό τής 
Βουλής.

Παρετη,ρή,'θη έν τούτοις ότι, πα
ρά τάς διά τής άνωτέρω έγκυκλί 
ου γενσμένας ισυστάσεις, ένια Ύ- 
γειονομικά Κέντρα καί Ιατρικοί 
Σύλλογοι έπέδειξαν άδικαιολόγη 
τον σπουδήν περί τήν] εφαρμογήν 
τών έν λόγω διατάξεων τοΰ νέου 
νόμου καί έκ τούτου έδημιουργή- 
θησαν προστριβαί καί παράπονα 
έκ μέρους τών έιόιαφερομένων.

Επειδή, καθ’ όσον αφορά είδι 
ικώτεριον τό ιατρικόν προσωπικόν 
τών Ταμείων Ύγείας τών τριών 
μεγάλων Τραπεζών, συνεφωνήθη 
προφορικώς μεταξύ τών Διοίκησε 
ων τών Κεντρικών ’Ιατρικών Συλ 
λόγων καί τών ένταΰθα έκπροσώ 
πω-ν τών Ταμείων Ύγείας Τρα,πε 
ζών, περί άποφυγής τής αύστη- 
ράς εφαρμογής τών άρθρων 2, 5 
καί 8 τοΰ Νόμου, άτινα άφορώσι 
τήν ρΰσμισιν της Ιατρικής αμοι
βής καί τήν άπαγόρευσιν τής πο
λυθεσίας, παρακαλοΰμεν όπως, 
δυνάμει της παρούσης, έπαναλά- 
βητε καί αδθις τάς δέουσας συ
στάσεις τόσον πρός τάς Διοική
σεις τών έν τή έδρα ΰιμών Ιατρι
κών Συλλόγων, όσον καί πρός 
τάς Διοικήσεις τών Ταμείων "Υ
γείας τών Τραπεζών Ελλάδος, Ά 
γροτικής καί Εθνικής, ϊνα άπό- 
σχωσι πάσης ένεργείας δυναμέ- 
νης νά δη-μιουργήση προστριβάς

—----------  ® ----------------

ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ 
ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Έπανε ιληιμ,μένως ή Διοικητική; 
’Επιτροπή τοΰ Συλλόγου έπεσκέ- 
φθη> τόν ,κ. Διοικηιτήν ικαί έζή,τησε 
τήν έπίλυσιν τών έικ,κρειμούντων εί- 
σέτι ζητημάτων τοΰ Προσωπικοΰ. 
νας

Δυστυχώς, παρά τάς έπανειλη,μ- 
μένας δηλώσεις της Διοικήσεως πε
ρί έπιλύσεώς των δέν εΐδομεν άκό- 
μη τήν πραγματοποίησίν των.

μεταξύ τών ενδιαφερομένων, μέ
χρι τής έπιψηφίοεως τοΰ έν λόγω 
Άναγκαστικόΰ Νόμου, ον θέλομεν 
καταθέσει πρός τοΰτο κατά τήν 
παρούσαν σύνοδον της Βουλής. 
"Ο "Υπουργός Φ. ΖΑ'Ι-ίΜιΗ'Σρχ

Βάσει της ανωτέρω εγκυκλίου 
τό Ταμεΐον "Υγείας συνιστα όπως, 
είς περίπτωσιν εμμονής Ιατροΰ 
τοϋ Τ.Υ.Ή.Ε.Τ. Ιη. διευίθυντοΰ καί 
ύγειονομυκοΟ κέντρου του Κρά
τους ή ’Ιατρικού Συλλόγου, διά 
τήν αΰστη-ράν εφαρμογήν τοΰ Α. 
Ν. 1843)51, περί Ίαχρικοΰ Κωδι
κός, πριν ή άποφανθή έπ’ αύτοΰ 
ή Βουλή, γνωρίσητε τοΰτο αμέ
σως είς τήν διοίκησιν τοΰ Τ.Υ.· 
Π.Ε.Τ.

ΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ- 

ΕΑΙΚΑΙΩΘΗ Η ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΜΑΣ
Διά δηιμοσιευ-θείσης άποφάσεως τοΰ 

Συμ6ουλίο·υ ’Επικράτειας ήκυρώθη ή, 
έκδοθεΐσα πρό μηνών ύπό τοΰ τότε ύ- 
TOdupyoO τής ’Εργασίας άπόψασις, δι* 
ής έγένετο άνασύνθεσίς τών συμβουλί
ων τών κλαδικών άσφαλιστικών όργαΐ- 
νισμών άντικατασταθέντων τών μελών 
αυτών δι* άλλων.

Τό Συμβούλιον Επικράτειας εκρι- 
νεν δτι ό αναγκαστικός Νομός 1778) 
1951 «περί τροποποιήισεως καί συμ
πληρώσεως τών διατάξεων περί έπο- 
πτείας ελέγχου καί διοικήσεως τών 
οργανισμών κοινωνικής άσψαλίσεως 
αρμοδιότητας υπουργείου ’Εργασίας», 
έπί τη βάσει τοΰ όποιου έξεδόθη ή α
νωτέρω υπουργική άπόφαισις, εΐναι άν- 
τι συνταγματικός, καθ’ όσον οΰδεμία 
απρόβλεπτος καί κατεπείγουσα ανάγ
κη έκδόσεώς του ΰπήρχεν.

Ή άπόφασις τοΰ Συμβουλίου Επι
κράτειας έξεδόθη κατόπιν πρφφυγήςί 
τών Συλλόγων τών υπαλλήλων τών 
Τραπεζών "Ελλάδος καί ’Εθνικής. 
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01 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΙΟΙΚΗΣΙΝί 

ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

ΔΓ εγγράφου τοΰ συλλόγου μας, 
πρός τήν Γενικήν Συνομοσπονδίαν Έρ 
γατών "Ελλάδος προτείνονται οί νέοι 
άντιπρόσωποί μας παρά τφ Διο,κητι- 
κφ Συμβουλίφ τοΰ Ταμείου Συντάξεων 
υπαλλήλων τών Τραπεζών "Ελλάδιις, Έ 
θνικής καί Κτηματικής. Οίίτω ώς τα
κτικά μέλη προτείνονται οί κ. κ. Γ - 
Κώστης, Σπ. Βασιλοπούλας, Κ. Μπου· 
γιατιώτης, Χαρ. Πετρουλάκης καί Σ τ. 
Ζαχαρίας. ’Αναπληρωματικά οί κ. κμ 
Δ. Δημοκωστούλας, Εύάγ. Θωμόπουλος. 
Δ. Τσακίριεγλου, Όρ. Παπαδόπουλος, 
καί Δ. Παπαϊωάννου.

Η Ι1101ΚΗΣ1Σ ΕΒΕΣΚΕΦ8Η 
Tfl ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΣΥΗ)ΣΜ0ΐ

"Ο κ. Διοικητής έπεσκέφθη την πα- 
ρελθοΰσαν έ βδομάδα τό Πρατήριον Υ
φασμάτων.

’Επίσης ό "Υποδιοικητής κ. Γουναμ 
ράκης έπεσκέφθη τά έν Άθήναΐς; καί 
Φιλοθέη Πρατήρια.

Τόσον ό κ. Διοικητής, ό'σ:ν καί » 
κ. "Υποδιοικητής άπεκόμισαν, καθ’ & 
■πληροφορούμεβά, άρίστας έντυπώσεις.


