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Τό Προσωπικόν καλείται νά ανανέωση τάς δννάμος τον, νά ματαίωση τά 
εναντίον τον σχέδια καί νά έπιβάλη τις τίμιες καί δίκαιες απόψεις τον

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΟΛΥΝΣΕΩΣ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΝ

Δεν είναι μόνο ή σττασμωδική καί πρόχειρος άντίδρασις τής 
Διοικήσεως τής Τραπέζης έναντι των συνεπειών τάς όποιας τά 
ίδιά της τά σφάλματα δημιουργούν. Εΐναι καί ή κοντόφθαλμος 
καί ρηχή άντίληψις την οποίαν έχει ώς αφετηρίαν καί οδηγόν. 
Άδιστάκτως, άλογίστως, ύστερικώς, δύναταί τις νά ε’ίπτη, ανα
σύρει από τά χρονοντούλαπα κιτρτνισμενα καί ποικιλοτρόπως 
εψθαρμένα από τήν έγκατάλειψιν, τά ατομικά αιτήματα τών 
συναδέλφων καί τότε τούς θυμάται , τότε τούς υπόσχεται άφει- 
δώς, ύπό τον όρον όμως νά πουλήσουν τήν συνείδησίν των, νά 
προδώσουν τούς συναδέλφους των, νά προδώσουν τον ’ίδιον τόν 
εαυτόν των. Διότι προδοσία τού εαυτού των εντός τού συνό
λου είναι, όταν οί ίδιοι μέ τήν στάσιν των αδυνατίζουν τά μέσα 
τού ομαδικού άγώνος, τά μόνα αποτελεσματικά διά νά επιτύχουν 
ώς κλάδος καί ώς τάξις ατόμων. Διά μίαν γουλιά νερό, επιτρέ
πουν νά τούς κόψουν τά πόδια μέ τά όποια:, έστω: καί δύσκολα 
αλλά βέβαια, θά βαδίσουν καί θά φθάσουν στήν πηγή μέ τό 
άφθονο καί καθαρό νερό.

Κολακεύει καί καλλιεργεί ή Διοίκησις καί τά όργανά της, 
τόν ατομισμό, τά χαμηλότερα καί ταπεινότερα, ανθρώπινα 
ένστικτα καί άδυναμίας διά νά κτυπήση μίαν άπεργίαν, διά νά 
σπάση τήν αλληλεγγύη κα:ί τούς ήθίκούς δεσμούς πού υπάρχουν 
μεταξύ τού προσωπικού άλλά καί μεταξύ αυτού καί τού υψη
λότερου καί κοινωνικούς αναγκαίου θεσμού, τού δικαιώματος 
τού συνεταιρίζεσθαι καί τής νομικής προσωπικότητας πού έκφρά 
ζει τό δικαίωμα τούτο. "Ασχετον τώρα πάσας υποσχέσεις πρα
γματοποιεί. ’Αλλά, οι άφρονες χρησιμοποιούν διά ν’ αντιμετωπί
σουν μίαν πρόσκαιρον κατάστασιν τέτοια μέσα, πού, ένώ, όπως 
άπεδείχθη, έχουν προσωρινά αποτελέσματα, δημιουργούν μίαν 
γενικωτέραν καί καταστροφικήν διά τήν Τράπεζαν καί τό Πρόσω' 
πικόν πραγματικότητα. Έσκέφθησαν ποτέ εάν διά νά καταπο
λεμήσουν τό παροδικόν γεγονός μιάς απεργίας συμφέρη νά 
καταστρέφουν τις ήθικές άρχές τού υπαλλήλου καί ιδίως τού 
νέου νά μολύνουν τόν χαρακτήρα του,νά έλαστικοποιοΰν τήν συνεί 
δησή του, στοιχεία, των οποίων ή Τράπεζα έχει μονίμως ανάγκη;

"Οταν ή Διοίκησις τής Τραπέζης έξασθενίζη τάς ή,θικάς άρ- 
χάς τών συναδέλφων, όταν τούς δημιουργεί τήν πεποίθησιν «κύτ- 
τα τόν εαυτόν σου, όσο πιο καλλίτερα μπορείς καί παράτα 
~ούς άλλους» δεν σκέπτεται καί κάτι άλλο; "Οτι μια άπό' τίς 
ήθικές άρχές πού έχει ό υπάλληλος εΐναι καί τό καθήκον του νά 
προστατεύη τά συμφέροντα τής Τ ραπέζης; Υπάρχει ό διαρκής 
ηθικός δεσμός του μέ τήν Τράπεζα είς τάς: καθημερινός συναλ- 
λαγάξ αυτής, έκαστη τών όποιων υποκρύπτει καί έναν κίνδυνον.

Γό προσωπικόν συνεπλήρωσε τόν πρώτο κύκλο τών αγώνων 
του. ’Ανεξαρτήτως τών κυμάνσεων πού παρουσίασε, ό άγων ου- 
τος απέδειξε μίαν αλήθεια. "Οτι τό Προσωπικόν δεν δέχεται τά 
όσα ή Διοίκησις τής Τ ραπέζης έτοιμάζει είς βάρος τής αμοιβής, 
τής έξελίξεως τής υπηρεσιακής του θέσεως, τών όρων τής εργα
σίας του καί πρό παντός εναντίον τής ηθικής του ύποστάσεως, 
τής σπονδυλικής αυτής στήλης ή όποια κρατεί τόν άνθρωπο όρ
θιο σάν προσωπικότητα καί άπό τήν οποία πηγάζει ή έμφυτος 
άντίστασις εις κάθε προσβολήν. Ό κύριος πόθος κάθε δυνάστου 
είναι, αυτήν τήν σπονδυλικήν στήλην νά σπάση, νά τήν διαλύση 
αν εΐναι δυνατόν. Διότι όσον αυτή μένει άθραυστη. έχει τήν δΰναμιν 
νά ξαναγεννήση σέ απίστευτες διαστάσεις όλα τά λοιπά άχρη
στες μένα στοιχεία ενός καταπονημένου σήματος, ενός συνόλου 
τίμιων ανθρώπων. Εΐναι ή αστείρευτη μήτρα πού γεννά νέες 
δυνάμεις, ή καρπερή στάχτη πού γεννά νέους φοίνικες.

Οί "Ελληνες εργαζόμενοι άπέδειξαν, παρ’ όλες τίς λαίλαπες 
πού έπέρασαν επάνω άπό τό σώμα, των, ότι έχουν άθραυστη, 
ατσαλένια αυτήν την σπονδυλική στηλη. Κανένας δυνάστης εί
τε έξωτερικός είτε εσωτερικός, πολιτικός ή ταξικός δέν κατώρ- 
θωσε ούτε καν νά τήν λυγίση.

1 ά παροδικά σκοτεινιάσματα έλησμονοΰντο άπό τό λαμπρό 
φως τών νικών πού ακολουθούσαν. Καί τό Προσωπικόν τής ’Εθνι
κής Τραπέζης είναι τμήμα, αυτής τής τάξεως τών εργαζομένων, 
καυχοόμεθα νά λέμε ένας άπό τούς βασικούς σπονδύλους τής 
σπονδυλικής στήλης τής ήθικής καί τού ήθικοΰ, μία άπό τής ζων
τανές πηγές άναγεννητικής πνοής.

Τό Προσωπικόν διήλθε νικηΦό αων. υπερβάσεις εξουσίας πόσης

Σέ μεγάλο μέρος άπό τό Προσωπικό της ή Τράπεζα έχει αναθέ
σει τόν χειρισμόν ύψίστων συμφερόντων της. Όμοίως μεγάλος 

διαχειρίζεται περιουσίες ολόκληρες. 
Πώς θά φανή ό υπάλληλος αντάξιος τής εμπιστοσύνης τήν 

οποίαν " — ' - - —

αριθμός υπαλλήλων της 
ις θά φανή ό ΰπ
τού έ'χει ή Τράπεζα καί πώς ή Τράπεζα θά εΐναι ήσυχη 

άν δέν είναι βέβαια η υπαρξις γρανιτέντου καί ακεραίου χαρα
κτήρας καί αδιαβρώτου συνειδήσεως είς τούς υπαλλήλους της; 
Δέν, εσκέφθη λοιπόν ή Διοίκησις τής Τραπέζης καί τά ψυχοφθό- 
ρα όργανα της, ότι, η κατ επανάληψιν πράξις δημιουργεί έξιν 
και η έξις εις την περιπτωσιν τού χαρακτήρας καί τής συνειδή- 
σεως τού Τραπεζικού υπαλλήλου θά στραφη κάποτε — καί είς 
εκτασιν άνάλογον μέ τήν σπορά πού θά έχη γίνει — κατά τών 
συμφερόντων τής ιδίας τής Τραπέζης; "Οταν

δ ι ήλθε
ρον τούς τελευταίους 
του. Έπάλαισε, είναι 
σβητητον αυτό, υπό

νικηφο 
αγώνας 
άναμφι- 

πρωτοφα-

μων,
φύσεως έπεστρατεύθησαν εναντίον 
του. Έπάλαισεν ή ουσιαστική νο- 
μιμότης κατά τής αυθαιρεσίας. Τό

νως ανισους, δρους; Ό υπηρεσία ενσυνείδητον αίσθημα δικαίου κα- 
κος μηχανισμός του δεσπότου —j τά τής ΒΙΑΣ.
εργοδότου, ό, κρατικός μηχανι- Όμολογουμένως εις μερικούς 
σμος, η αυναιρετος ερμηνεία νό- τομείς έπεκράτησε καί ήτο φυσι-

το τον, , .. . . ,.„ - «κύτταξε: .„.
εαυτόν σου» τό ψιθυρίση είς τόν υπάλληλο κάποιος πού 6‘ά θέλη 
κατά κάποιον τρόπο νά «βάλη τήν Τράπεζα στο χέρι» κατά τό 
κοινώς λεγόμενον; Καί εΐναι εύκολο θήραμα τότε ό υπάλληλος, 
πού οπωσδήποτε δέν έχει άπό τήν Τράπεζα τά οφέλη πού κατά 
περιπτωσιν θά τού προσφερθοΰν, ό υπάλληλος μέ τήν ελαστικήν 
πλέον συνείδησίν, διά τήν διαμόρφωσιν τής οποίας άρχή έγινε 
με τήν προτροπήν προς προδοσίαν τών συναδέλφων του.

|<αί δυστυχώς άρκετά παραδείγματα έχομεν. "Ας μή φρον- 
Τ|ζη Λοιπόν ή Διοίκησις νά δημιουργή φυτώρια μαζικής παρα
γωγής ελαστικών συνειδήσεων διά τό μέλλον. "Ας σταματήση ή 
βιομηχανία μολύνσεως χαρακτήρων κα’ΐ συνειδήσεων. Έκτος 
έάτ τό πράγμα θεωρείται φυσικόν εις τινας — τάς κρατούσας 
μάλλον ήγετικάς κεφαλάς Τραπέζης. Άλλ’ αυτό είναι άλλο 
ζητημα.

ME ΑΛΗΘΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΙΗ

IIΙΡΕΕ Η ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΕΙΣ Ti 
ΙΙΙΙΤΗΣΙΑΝΜ “ΙΕΕΒΙ ,,ΜΙΣ 1ΚΕ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΙΗ
ΟΥΔΕΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΩΞΕΩΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΙΖ0ΜΕΝ0Υ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΤΑ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
Το πλήρες κείμενον τής γνωματεύσεις Βαμβέτσου

Οί Σύλλογοι δι’ εκτενών ανα
κοινώσεων των προς τό Προσωπι 
καν κατά τήν διάρκειαν τών Αγω
νιστικών εκδηλώσεων κατήγγει
λαν καί κατέδειξαν τήν παράνο
μον βάϋτν έφ’ ής έστήριξεν ή Δι- 
οίκησις καί τό Ύπουργεΐον ’Εργα
σίας έδέχθη, τήν κίνησιν τού μη-

| χανισμου τής Διαιτησίας διά νά 
σταματήση τούς αγώνας τοΰ1 Προ 
σωπικοΰ πού ή ιδία μέ τήν άρνη 
σίν της ενώπιον τών αιτημάτων 
του προεκάλεσεν.

Διά τοΰ προηγηθέντος τής. πα
ραπομπής τερματισμού τής μεμο- 
(Συνέχεια εις τήν 2αν σελίδα)

Συνάδελφοι,
Στείλτε στήν Βουλή
τούς πραγματικούς σας εκπροσώπους

Μέχρι σήμερα, η πλειοψηψία τής Βουλής, ανεξαρτήτως κομ
ματικής^ τοποθετήσεως, απετελεΐτο άπό εκπροσώπους τάξεων ξέ
νων πρός τούς εργαζομένους, πολλοί άπό τούς οποίους είτε άπό 
αγνοια είτε άπό καθαρή αντίθεση προς τήν τάξιν μας έλάμβανσν 
αρνητική, θέση πρός τά ζητήματα τών έργαζομένων.

Αποτέλεσμα, νά προχωρή ή ζωή τού τόπου, με πρωτοπορεία 
εις την τακτοποίησιν άλλων, διαρκώς προνομια
κών τάξεων και μέ έγκατάλειψιν τών έργαζομένων.

Οί εργαζόμενοι έχουν τήν δύναμίν καί πρέπει νά στείλουν 
στήν Βουλή εκπροσώπους τής τάξεώς των.

Οί τραπεζιτικοί νά προτιμήσουν τραπεζιτικούς.
Ψηφίζοντες τό κόμμα τής προτιμήσεώς σας, προτιμήσατε 

άναδείξατε τους ανήκοντας είς αυτό υποψηφίους βουλευτάςσυ
και

, υποψήφιους βουλευτάς-συνα-
δέλφους σας. Ελλείψει τούτων, άλλους προερχομένους ή όχι έκ τής 
τάξεως τών έργαζομένων, έ ν πόση όμως π ε ρί
πτω σ ε ι αποδεδειγμένους ύποστηρ, ικτάς 
τής τάξεώς μ οί ς.

Σύμφωνα μέ τά είς διάθεσίν μας στοιχεία καί πληροφορίας 
οι εκπρόσωποι τού κλάδου μας κατά τάς προσεχείς έκλογάς είναι·

1. ΑΛΕΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Πρόεδρος ‘Ομοσπονδίας Τ ραπεζοϋπαλλήλων (Ο.Τ.Ο.Ε.) 
ΕΝΩΣΙΣ ΚΕΝΤΡΟΥ — Α' Περιφέρεια ’Αθηνών.

2. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
Συνταξιούχος ’Εθνικής Τραπέζης.
Ε.Δ.Α. — Β' Περιφέρεια ’Αθηνών.

3. ΜΠΡΩΚΟΥΜΗΣ ΤΙΜΟΑΕΩΝ
Εθνικής Τραπέζης.

Ε.Ρ.Ε. — ’Εκλογική, Περιφέρεια Ξάνθης.
4. ΜΥΛΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Αγροτικής Τραπέζης—τέως Γεν. Γραμ. Ύπ. Συντονισμού. 
ΚΟΜΜΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΩΝ — Α' Περιφέρεια ’Αθηνών

5. TP I ΑΝΤΑΦΥΑΛΑίΚ Ο Σ ΤΡΥΦΩΝ 
Τραπέζης ‘Ελλάδος — τ. Υπουργός.
Ε.Ρ.Ε. — Εκλογικό Περιφέρεια ’Αρκαδίας.

6. ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Τραπέζης Ελλάδος.
ΕΝΩΣΙΣ ΚΕΝΤΡΟΥ —■ Β’ Περιφέρεια ’Αθηνών.

σεται κατά τήν συζήτησιν μετά 
τών αρμοδίων καί τήν έξέλιξιν τών 
προσπαθειών της διά τήν μεταβο
λήν τών όρων τούτων νά ένημε- 
ρώνη τότε τό- Προσωπικόν.

Ή απαράδεκτος πάντως έπιθυ 
μία τής Διοικήσεως νά περί βάλη 
διά τής νομι,μότητος τάς μέχρι 
τοΰδε παραβιάσεις τού ίσχύοντος 
’Οργανισμού ώς καί τάς λοιπάς 
(Ντέ Φάκτο) παρανόμους καί 
άσυμφόρους διά τό Προσωπικόν 
καταστάσεις δέν θά πραγ ματοπο ι 
ηθή,

Οί εργαζόμενοι εις τήν Τράπε
ζαν πρέπει νά έτοιμάζωνται ό
πως μέ έπί κεφαλής τήν ήγεσίαν 
των κοί δι’ εύστοχων, λελογισμέ
νων, ψύχραιμων καί αποτελεσμα
τικών ενεργειών καταστήσουν ορ
γανικός διατάξεις τάς τι μίας ε
πιδιώξεις των. Τήν δΰναμιν όπως 
ε’ίπομεν προηγουμένως! τήν έχουν. 
Θά τήν ένισχύση δέ περισσότερον 
ή πίστις των ότι: Ό ’Οργανισμός 
' τ ιτηρεσίας είναι τό Α καί τό Ω 
τής ζωής των εις τήν Τράπεζαν.

’Από τίς διατάξεις αυτού θά 
έξαρτηθή έάν ό τίμιος μόχθος 
των θά έχη δικαίαν άνταπόκρι 
σιν, έάν ή έξέλιξίς των θά εΐναι 
ομαλή άνευ αύΟαιρέτων καθυστε
ρήσεων καί θά στηρίζεται είς τήν 
αντικειμενικήν άναγνώρισιν τής α
ξίας των, έάν θά καθιερωθή ό 
σεβασμός είς τήν ιεραρχίαν ή θά 
παγιωθή τό άλεξιπτωτιστικόν σύ 
στημα τών εύνοουμένων κ.λ.π. κ. 
λ.π. Ε’ίμεθα δέ βέβαιοι ότι ταϋ- 
τα άποτελοΟ ,, ήδη συνείδησίν 
είς όλους, ή συνείδησις θά γίνη πί 
στις καί ή πίστις θά γίνη, άπό- 
φασις έπιβολής τού δικαίου τής 
συναδελφικής οικογένειας.

Η ΓΝΟΜΗ ΜΑΣ
VUUUUUUVUHVW

ΤΟ ΠΑΡΑΠΕΤΑΣΜΑ
Συνήθης καί παγιωθεΐσα πλέον 

ή τακτική τοΰ Διοικητοΰ κ. Χέλμη, 
τό τονίζομεν, μόνον τού 
κ. Χέλμη.

‘Οσάκις παρουσιασθή όξύτης 
εις τάς σχέσεις Διοικήσεως καί 
Προσωπικού καλεϊ ουτος τάς άστυ 
νομικάς δυνάμεις καί κινεί τόν ε
σωτερικόν υπηρεσιακόν αστυνομι
κόν μηχανισμόν τής Τραπέζης, 
πρός κατάπνιξιν τής διαμαρτυ
ρίας τών έργαζομένων. Καί όσον 
άίφορά τήν οξύτητα είναι γνω
στόν ποιος τήν προκαλεϊ. Δέν εί
ναι ή πλευρά τοΰ Προσωπικού πού 
υπόσχεται καί δέν πραγματοποιεί. 
Δέν προέρχεται έξ αυτής ή Αδια
φορία, ή παρέλκυσις, ή κυννκό- 
της, ή βία. Τά καλούμενα άοτυνο-

Κύριε Διοικητά,

Ο Πρόεδρος τού Συλλόγου 
σάς άπηύθυνε τάς άπό 2.7.63 
και 10.7.63 απορρήτους — 
αύστηρώς προσωπικός — έπι- 
στολάς.

Απορρέει ύποχρέωσίς σας 
νά θέσητε είς τήν διάθεσίν τού 
ΣυλλογικοΰΌργάνου, τό οποί 
ον είναι εις έκ τών άξιολόγων 
μετόχων τής Τραπέζης, τά πο
ρίσματα τών ένεργηθέντων ε
λέγχων, άλλως κινδυνεύετε νά 
χαρακτηρισθήτε συνήγορος τών 
ενόχων.

Α,ναμένομεν επιφυλασσόμε
νοι έν περιπτώσει σιωπής σας 
νά έπανέλθωμεν.

ΛΙ ΠΡΟΛΓΩΓΛΙ

κόν, ή βία. ’Αλλά ποιος έκ τών 
εργαζομένων είς τήν Τράπεζαν 
πιστεύει ότι τά αιτήματα διά 
τά όποια ήγωνίσθη δέν εύστα- 
θονσαν, δέν ήσαν δίκαια, δέν ά- 
πετέλουν τό έλάχιστόν τών επι
διώξεων είς τήν σημερινήν ζωήν 
δέν είναι είς τελικήν άνάλυσιν, α
παραίτητα διά νά προοδευαη αυτή 
αυτή ή Τράπεζα; Ποιος κατά συ- 
νείδησιν τάσσεται ψυχικώς μέ τόν 
εργοδότην; Κανείς! Αύτή είναι ή 
νίκη. Τό ηθικόν ανάστημα καί 
φρόνημα τού Προσωπικού έξέρχε 
ται ένισχυμένο άπό to τελευ
ταίο αγωνιστικό καμίνι. Ό έργο 
δότης καί ό έπαίσχυντος μηχανι
σμός τής βίας είναι οί ηθικώς 
καταρ ρακω μένο ι.

Εΐμεθα πλέον ενώπιον νέας α
φετηρίας.

Διά μέν τά μισθολογικόν θά ά- 
ναμείνωμεν χωρίς νευρικότητες καί 
άρνητικήν ανυπομονησίαν νά δια^

μορφωθόΰν αί προϋποθέσεις, διά 
τήν άποτελεσματικήν προβολήν 
του μετά τών συναδέλφων τών λοι
πών Τραπεζών. Ή Συλλογική Η
γεσία θά προσπαθήση ώστε α:ΐ 
προϋποθέσεις αΰταί νά διαμορ
φωθούν τό συντομώτερον.

Διά δέ τά εσωτερικά θέματα, 
μεταπη,δώμεν είς άλλην έπαλξιν 
άντιμετωπίσεως τής λύσεώς των. 
Είς τόν ’Οργανισμόν Υπηρεσίας.

Έπί τέλους καί ύπό τήν πιέ
σω τών αγώνων τό σχετικόν καί 
έπί έτη αναμενόμενον σχέδιον έ- : 
δόθή είς τούς Συλλόγους. Άλ- I 
λά φεΰ! Ώς άνεμένετο, όχι μόνον 
δέν άνταποκρίνεται πρός τάς I 
προσδοκίας τού Προσωπικού άλ- | 
λά τού/αντίον άποκρυσταλλοΰται 
είς αύτό ή επίμονος καί άμετά- : 
βλητος σκέψις ιής Διοικήσεως τής 
Τραπέζης. έπί τών αναχρονιστι
κών βάσεων τών όρων εργασίας. : 
Ή Συλλογική Ηγεσία έπιφυλάσ-

’Επερστώθή ή κρίσις, πρός προ
αγωγήν καί προσαυξήσεις Ύπολο 
γ ιστών Α' πρός, Λογιστάς Β'. 
’Εντός τής έβδομάδος ή ’Επιτρο
πή επιλαμβάνεται τής κρίσεως τών 
Λογιστών Β'. Κατη.ρτίσθη επίσης 
ό πίναξ προακτέων Τμηματαρχών 
Β' είς Α' περιλαμβάνων 12 υπο

ψηφίους. Ή σνλλ. έκπροσώπη,σις 
έζήτησε νέον περιλαμβάνοντα 20.

It* mmi\k αία τιΐί
ΤΡΑΠΕΖΟΎΊΙΑΑΑΗΑβΤΣ

mmm nm κεφαααιοτ
Είς τόν Τύπον τής 13.10.63 έ- 

δημοσιεύθη ή ε’ιδησις ότι ύπό τής 
'Νομισματικής ’Επιτροπής έδόθή 
ή άδεια ϊδρύσεως έν Έλλάδι υπο
καταστήματος τής «Φίρστ Νασιο- 
νάλ Μπάνκ όψ Ν ιού Γιορκ», γεγο
νός τό όποιον θά φέρη είς δεινήν 
θέσιν τήν λειτουργίαν τών λοιπών 
Τραπεζών μέ τελικήν έπίπτωσιν 
τών συνεπειών είς τούς τραπεζι
κούς υπαλλήλους.

Τό γεγονός γνωσθέν προεκά- 
λεσεν άναστάτωσιν μεταξύ τών 
συναδέλφων όλων, άλλ’ ιδία τών 
εμπορικών Τραπεζών, αί διοική
σεις δέ τών Συλλόγων τούτων ώς 
πρώτην άντΐδρασιν άπέστειλαν 
είς τήν Κυβερνήσω εντονωτατσ τη
λεγραφήματα διαμαρτυρίας τονί 
ζουσαι ότι θ’ άναλάβουν άποφασι 
στικόν αγώνα διά την άνάκλησιν 
τής άδειας.

Χαρακτηριστικόν τής άντιδρά- 
σεως ταύτης είναι το κάτωθι πε- 
ριεχόμενον τηλεγραφήματος τού 
Συλλόγου ‘Υπάλληλων Ε.Τ.Ε. 
πρός τόν Πρόεδρον τής Κυβερνή- 
σεως καί Υπουργούς Συντονι
σμού, ’Εμπορίου καί Οικονομικών, 
έχον ούτω:

«'Η διά τού χθεσινού ημερησίου 
Τύπου άνακο ινωθέΐσα άπόφασις 
Νομισματικής ’Επιτροπής καί προ 
ηγούμενης πολιτικής Κυβερνή,σεως 
χορηγήση άδειαν ϊδρύσεως έν Έλ- 
λάδι υποκαταστήματος Φίρστ Νά 
σιοναλ Μπάνκ έν ώ χρόνω εις ου
δέ μίαν χώραν τής ΕΌΚ έπετρά- 
πη τούτο, προεκάλεσεν άναστά- 
τωσιν είς προσωπικόν ’Εθνικής 
Τραπέζης. Στοπ. Δισμαρτυρόμε 
νοι έντόνως παρακαλοΰμε, θερ
μώς όπως άναθεωρήσητε ανωτέ
ρω άπόφασιν. Στοπ. "Αλλως ει- 
μεθα υποχρεωμένοι άποδυθώμεν 
ρχ/τηινηιν rrvrTivrr"^.

μικά όργανα, δυστυχώς συμπερι- 
ψέρσνται πρός τά συνδικαλιστικά 
στελέχη ώς πρός κοινούς εγκλη
ματίας, Λόγος, δήθεν ό άπσκλει- 
σμσς τής άσκήισεως βίας έκ μέ
ρους.... συνδικαλιστών έπί τυχόν 
μή άπεργούντων συναδέλφων. Καί 
τούτο αρχίζει άπό τήν άπσγόρευ- 
σιν μιας «καλή μέρας» πρός τόν 
συνάδελφον και φθάνει είς τήν πα, 
ρανομίαν τής άπαχορεύσεως τής 
διανομής άνακοινώσεως πρός τά 
Προσωπικόν καί τήν παράνομον 
σύλληψιν καί κράτησιν συνδικαλι
στικών στελεχών. Άλλα ό ηθικός 
αυτουργός καί δημιουργός όλης 
αυτής τής άπαραδέκτου καί έξοργι 
στικής καταστάσεως, ό Διοικητής 
τής ’Εθνικής Τραπέζης, ό όποιος 
εΐναι γνωστόν πώς έχει παραστή- 
σει είς τάς άρχάς τήν συνδικαλι
στικήν ήγεσίαν έ'χει προηγουμέ
νως οργώσει τά Τμήματα καί τάς 
Υπηρεσίας, μέ τήν εσωτερι
κήν άστυνόμευσιν καί τόν μη
χανισμόν ψυχολογικής βίας διά 
τών «συστάσεων» (απειλών) πρός 
τό Προσωπικόν παρά τών «εμπί
στων στελεχών» λήψιν δηλώσεων, 
συμπλήρωσιν καταστάσεων κ.λ.π. 
είς έκτέλεσιν είδικώς έπί τούτω 
υφισταμένου κανονισμού. "Ας τά 
έχουν ύπ’ όψιν των πάντες οί εν
διαφερόμενοι διά τήν έπί «ί'σοις 
όροις» κήρυξιν απόψεων καί τήν 
μή πίεσιν συνειδήσεων. ’Όχι δέ 
μόνον αυτά άλλά καί τό ότι, τό 
ύψούμενον ενώπιον τών συνδικα
λιστών άστυνομικόν παραπέτα
σμα πράς αποκλεισμόν τής ηθι
κής τοιώσεως τών άγωνιζομένων 
προστατεύει, έξ αντικειμένου συγ
χρόνως—ώς είς τάς τελευταίας ά 
περγιας συνέβη1—τήν κίνησιν ότι 
σθεν αυτού, τών στελεχών τής 
Διευθύνσεως Προσωπικού, προς 
συνέχισιν καί μετατροπήν τής 
προαπεργιακής πιέσεως είς τοιαύ- 
την κατά τήν άπεργίαν. Συμπλη
ρώνει δηλ. τήν έργοδοτικήν παν
τοδυναμίαν.

Τό πράγμα όμως έ'χει καί τήν 
άλλην του όψιν. ’Επίλογος καί 
συνέπεια, ή οργή τών συναδέλφων 
κατά τής μετερχομένης τοιαΰτα 
μέσα Διοικήσεως τής Τραπέζης, 
τής έμποδιζούσης τήν έλευθέραν 
έκφρασιν τής θελήσεώς των καί 
τήν νόμιμον άσκησιν τών δικαιω
μάτων των ώς εργαζομένων καί 
πολιτών έν τελική αναλύσει.

Βλέπουν ώμή, μέσα στή,ν Τρά
πεζα τουλάχιστον, τήν κατάργη- 
σιν πάσης έννοιας ήθικής καί δι
καιοσύνης καί τήν έπικράτησιν 
τής μισητής αρχής «τό δίκαιον 
τοΰ ΐσχυροτέρου».

Εκπλήττονται άρχικώς διά 
τήν τοιαύτην πτώσιν τής Διοική- 
σεως, απογοητεύονται είς τάς ή- 
θικάς προσδοκίας των, αγανα
κτούν καί πέραν τής εμπιστοσύ
νης, άπό άντΐδρασιν, χαλνβδώ- 
νουν τίς σχέσεις των, τήν ένωσίν 
των μέ τήν συνδικαλιστικήν ήγε
σίαν, τόν φορέα δικαιοσύνης.

Ό κ. Χέλμης φροντίζει νά 6- 
ψώνηι παραπέτασμα, μεταξύ τον 
Προσωπικού καί τής Συλλογικής
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του "Ηγεσίας. ’Επιτυγχάνει όμως 
το αντίθετον. Τ ο παραπέτασμα α 
το μετετοπίσθη μεταξύ αυτού καί 
τού Προσωπικού. Το παραπέτασμα 
έγινε τείχος καί διέκοψε κάθε ψυ
χικήν επαφήν Εργαζομένων καί 
Διοικήσεως. Το Α καί το Ω δηλ. 
διά νά στέκεται μια Διοίκη,σις 
εις "Ίδρυμα ώς ή ’Εθνική Τοάπεζα.

U ΠΔΑΗΔ ΤΕΦΤΕΡ1Δ
«Ό δ... σαν φτωχύνη τά παληά 

τεφτέρια πιάνει». Λέγει μια, λαϊ
κή παροιμία. "Ετσι καί ή Διοίκη- 
σις τής Τραπέζης, πτωχή, όχι α
πό χρυσάφι φυσικά, άλλα άπό έμ- 
πιστοσύνη καί ψυχική επαφή μέ 
το Προσωπικόν ένεθυμήθη ότι, κά 
ποτέ είχε έκδώσει εγκύκλιον περί 
«αυτοπρόσωπου καί άμεσου επι
κοινωνίας» μέ τούς υπαλλήλους 
διά νά μή χαθή τόση περίσ
σεια στοργής φαίνεται τό άνασύ- 
ρει ξαναζεσταμένο μέ τήν 75)63 
εγκύκλιον, εις τήν επιφάνεια. ’Αλ
λά ή Διοίκησις παραδέχεται δτι 
τό σύστημα αυτό «δέν απέδωσε». 
Μπορούμε νά μάθωμε τό διατί; 
Δέν πιστεύομεν νά μήν εΐχον θέ
ματα οί υπάλληλοι. "Οπως επί
σης μπορούμε νά μάθωμε, ή μάλ
λον νά όμολογήση είλικρινώς ό 
κ. Διοικητής, διότι τό Προσωπικόν 
καί ημείς τό ξεύρομεν1, τον πρα
γματικόν λόγον πού τό ένεθυμήθη;

ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Είς τήν ύπ’ άριθ. 63 καί τάς 

φερούσας μόνην τήν μονογραφήν 
τού κ. Διευθυντού Προσωπικού πα
ρεμφερείς εγκυκλίους, άπήντησαν 
ο! Σύλλογοι έν έκτάσει, ώστε 
παρέλκει πάσα έπανάληψις. “Εν 
όμως δέν έλέχθη. Τό άν έσκέφθη 
ό κ. Προσωπάρχης είς ποιους ά- 
πηυθύνοντο αί εγκύκλιοι των οποί 
ων, νομίζομεν ότι έτσι θά έγι
νε, τήν έκδοσιν καί κυκλοφορίαν 
εϊσηγήθη. Δυστυχώς 5Γ αύτόν αΐ 
εγκύκλιοι αΰται, αί όποιαι ένε- 
φάνιζον τούς υπαλλήλους τής 
Τραπέζης καλώς άμειβομένους, 
απολαμβάνοντας άνέτων όρων έρ 
γσσίας, λαμβάνοντας τάς άδει
ας των, γνωρίζοντας καί άποδεχο- 
μένους έκ τών προτέρων τήν κα- 
θυστέρησιν τής υπηρεσιακής των 
έξελίξεως, —■ παρ’ ολίγον νά φέ- 
ρωνται καί εύγνωιμονούντες διά 
ταύτην —· δέν άπηυθύνοντο είς 
τρίτους, ξένους προς τά συμβαί- 
νοντα είς τήν Τράπεζαν, οί ό
ποιοι θά τάς έδέχοντο ώς άφή- 
γησιν τουλάχιστον καί ίσως... έ- 
θαύμαζαν τό έκχειλίζον στοργής 
περιεχόμενόν των. "Απηυθύνοντο 
(ιδιαιτέρως ή 63) είς τά θύματα 
τής κ αταστ ρ ατηγ ήσεως τού ’Ορ
γανισμού, τής παραβιάσεως τού 
ωραρίου καί τής έν γένει Έργατι 
κής Νομοθεσίας, είς τούς ύπογρά 
ψοντας είκονικάς εξοφλήσεις α
δειών, είς όλους εκείνους ή ζωή 
τών όποιων είς τήν Τράπεζαν δι- 
αψεύδει τό πλήρες ναρκισσισμού 
περιεχόμενόν τών εγκυκλίων. Είτε 
όμως τά έσκέφθη αΰτό ό κ. Προ
σωπάρχης είτε όχι, ή εγκύκλιος 
63 καί αί παρεμφερείς της άποτε 
λούν γραπτόν διαγωνισθέντος διά 
τήν άπόκτησιν εμπιστοσύνης καί 
κύρους μεταξύ τών υπαλλήλων 
τής Τραπέζης. ’Αλλά φεϋ! γρα
πτόν άπαξ ετι άποτυχόντος είς 
τάς εξετάσεις.

ΤΟ ΨΕΥΔΟΣ
Είναι πολύ λυπηρόν τό ότι ή 

Διοίκησις τής Τραπέζης διά τήν 
άντιμετώπισίν τών άπεργιακόον 
εκδηλώσεων τού Προσωπικού της 
μετήλθεν τήν προβολήν όλως ανα
ληθών επιχειρημάτων πρός δη
μιουργίαν φοβίας είς τούς άγωνι- 
ζομένους υπαλλήλους της. Οί Σύλ
λογοι τήν κατήγγειλαν ώς χρησι
μοποιούσαν ευρέως τό ψεύδος. Καί 
πέραν τής παροιμιώδους πλέον 
«παρανομίας» λόγω υπαγωγής τής 
«διενέξεως» είς τήν Διαιτησίαν 
έχρησιμοποίησεν ή Διοίκησις εύ· 
ρέως είς δύο μάλιστα ανακοινώ
σεις της τά επιχείρημα ότι, «οί 
Σύλλογοι παρητήθησαν π ά σ η ς 
διεκδικήσεως αύξήσεως αποδοχών» 
έλπίζουσα ασφαλώς, οτι δημιουρ 
γεϊ αφετηρίας άποκρούσεως τού 
αιτήματος τούτου κατά τήν είς 
κλαδικόν παντραπεζοϋπαλληλικόν 
έπίπεδον προβολήν του. Έφθασε 
τέλος ή χρήσις αναληθών τεχνα
σμάτων είς τήν διά τηλεφώνου κλή- 
σιν ενός έκάστου τών άπεργούν- 
των είς τάς εργασίας των, διότι 
«.... αυτοί μόνον έκ τής υπηρεσίας 
των άπήργουν». Τί νά εϊπη κα 
νείς! Θά φθάσωμεν μήπως είς τό 
σημεΐον, εάν θέλωμεν νά εύρωμεν 
ήθικάς έννοιας είς τήν Εθνικήν 
Τράπεζαν, οί μέν παλαιότεροι νά 
ενθυμούνται οί δε νεότεροι νά Α
νατρέχουν είς τήν ιστορίαν της 
«καί διηγώντας τα νά κλαϊν...»

01 ΥΠΟ ΠΑΡΑΙΤΗΣΙΗ
Πολλοί συνάδελφοι διεπραγμα 

τεύθησαν μετά τών αρμοδίων τής 
Τραπέζης τήν άποχώρησίν των 
καί κατέληξαν είς ώρισμένην συμ 
φωνίαν.

Καίτοι αί διαπραγματεύσεις 
έγένοντο προ πολλών μη
νών καί συνετάγησαν αί σχε
τικά! πράξεις πρός υπογραφήν 
ύπό τού κ. Διοικητού, ή άγωνία 
τών ενδιαφερομένων εξακολουθεί 
καί ή άγανάκτησις έφθασε μέχρι ς 
ημών.

Φαίνεται λοιπόν ότι αί πράξεις 
αΰται έλησμονήθησαν σέ κάποιο 
συρτάρι κάποιου αρμοδίου καί 
εκεί καθεΰδουν.

Μήπως ό κ. Διευθυντής Πρόσω 
πικοΰ περιμένει νά τόν άφιπτνήσω 
μεν διά νά άφυπνήση κΓ αυτός μέ 
τη σειρά του τις λησμονημένες 
πράξεις ώστε νά τεθή τέρμα είς 

τήν κατάστασιν;

ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟΙ
Κατά τήν διάρκειαν τής κηρυχ

θεί σης τήν 14.9.63 τετράωρου 
στάσεως εργασίας άνώτεροι ύπάλ- 
ληλοι τής Διευθύνσεως Προσωπι
κού έλαβον εντολήν καί κστήλθον 
είς τάς Πύλας τού Κεντρικού 
Κα)τος, παραστάται τών Αστυνο
μικών οργάνων, ασφαλώς όχι διά 
νά τά προστατεύσουν κατά τών 
συνδικαλιστών άλλά διά νά υπο
δεικνύουν τούς άγνωστους εις αυ
τά συνδικαλιστές, πρός άπομά- 
«ρυνσίν των άπό τήν Τράπεζαν 
καί έξασφάλισιν τών περιπάτων 
τού κ. Προσωπάρχου και τής φρου
ράς του επάνω άπό τά κεφάλια 
τών άπεργούντων. ’Ιδού είς πόσο 
χαμηλά καθήκοντα χρησιμοποιεί ή 
Διοίκησις τά «έμπιστα» στελέχη 
της. Τά στελέχη ας άντιδράσουν. 
"Ημείς πάντως δέν μπορούμε νά τά 
συγχαρούμε ούτε διά τό άχαρι «κα
θήκον» ούτε διά τον προβιβασμόν 
των... είς θυρωρούς.

Η “ΔΣΤΟΡΓΙΑ,,
Τί τέλος πάντων ζητά ό κ. 

Πρόεδρος τών Συνταξιούχων τής 
’Εθνικής; Νά άφίση ή Συλλογική 
"Ηγεσία τών "Υπαλλήλων τής ΕΤΕ 
τάς διεκδικήσεις τού έν ένεργε.α 
προσωπικού καί νά άσχολήται μό
νον μέ τά θέματα τών συνταξιού
χων καί μάλιστα κατά τάς υπο
δείξεις καί απόψεις τού Προέδρου 
των; ’Ασχέτως τού δτι το 90% τών 
διεκδικήσεων τών έν ένεργεία υ
παλλήλων έχουν ανάλογα ευνοϊκά: 
αποτελέσματα καί διά τούς συντα
ξιούχους, πάντοτε ό Σύλλογος 
τών Υπαλλήλων έλαβε τήν πλέον 
ένεδεδειγμένην θέσιν υπέρ τών ζη
τημάτων τών Συνταξιούχων. Άπό 
τί έχει παράπονον ό κ. Πρόεδρος 
καί φθάνει, πέραν τών όσων σπεί
ρει είς τά «Δελτία» του, είς 
σημεΐον ώστε, προσκεκλημένος ών 
είς τήν διάσκεψιν τών Συλλόγων 
μετά τού Γενικού Συμβουλίου τής 
Ο.Τ.Ο.Ε. διά τό μισθολογικόν, νά 
προσπαθή νά μεταθέση τό θέμα 
εις τά δήθεν παράπονά του διά 
τήν «άστοργίαν» τών ’Οργανώσε
ων τού έν ένεργεία Προσωπικού 
πρός τούς συνταξιούχους; Μήπως 
είναι άστοργία ή ύποστήριξις τών 
αιτημάτων τών απομάχων διά δά
νεια καί απονομήν συντάξεων εΐι 
τάς οικείας ’Επιτροπάς άπό τάς 
οποίας ό κ. Πρόεδρος τών Συντα
ξιούχων, καίτοι τακτικόν μέλος, 
διαρκώς απουσιάζει; “Η ήταν ά
στοργία τό ότι χάρις είς τήν έπ,- 
μονον στάσιν τών Συλλογικών εκ
προσώπων, ή σχετική τροποποίησις 
διά τήν Κρσιν τών περικοπών τών 
μεγαλυτέρων συντάξεων έγινε κα
τά τρόπον άποκλείοντα τήν ιδιαι
τέραν εύνοιαν πρός (ορισμένους 
άνωτάτους βαθμούς οί όποιο ι θά 
έφθαναν νά αποκομίζουν σύνταξιν 
μεγαλυτέραν τών αντιστοίχων μι
σθών;

Βεβαίως υπάρχει τό θέμα τού 
’Επικουρικού τό όποιον, μέ την 
αυτήν ώς είς τούς συνταξιούχους 
πίεσιν, απασχολεί καί τόν ήμέτερον 
Σύλλογον. ΟΒτος όμως, ήδη, όσον 
άφορά τούς συνταξιούχους τής Ε 
ΤΕ έχει λάβει τήν θέσιν όπως 6 
λογαριασμός λειτουργή άκωλύτως 
βάσει τού νέου Κανονισμού δι’ 
αυτούς, έως ότου τακτοποιηθή καί 
τά θέμα τής εισδοχής τών ήσφαλι- 
σμένων καί συνταξιούχων τής τ 
Τραπέζης ’Αθηνών. Τό θεωροΰμεν 
δυνατόν καί έπιβεβλημένον. Άλλα 
ό κ. Μελισσαρόπουλος καί χρο’ ι- 
κώς εΰρέθη άκαιρος είς την διατύ- 
πωσιν τού «παραπόνου» του έφ' 
όσον, έάν τούτο άφορά τό ’Επικου
ρικόν, έγένετο μετά τήν άνακοινω- 
θεΐσαν διά τής άπό 7.9.63 ’Εγκυ
κλίου ύπ’ άριθ. 61 άπόψσσιν τής 
Διοικήσεως τής Τραπέζης περί α
ποδοχής τού αιτήματος τών συντα 
ξιούχων ώς πρός τήν αϋξησιν τής 
Έπικουρήσεως είς 29%, όπερ ση
μαίνει, ότι καί έάν ή θέσις τού 
Συλλόγου μας ήμπόδιζε τήν τοιαύ- 
την τροπήν τού θέματος, τό έμπό- 
διον έπαυσε νά ύπάρχη. "Ο κ. Μέ
λι σσαρόπουλος νομίζομεν ότι θά 
πρέπει νά λησμονήση τόν παλαιόν 
Μελισσαρόπσυλον μέ τήν ειδικήν 
δραστηριότητα κατά τάς κρίσι
μους διά τό Τραπεζοϋπαλλη νικάν 
(καί είδικώτερον τής ’Εθνικής) κί
νημα, στιγμάς. Άλλως προκαλεί 
άν αλόγους σκέψεις.

ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ
ΙΙΙΙΜΙΙΜΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜΙΙΙΙΙΙΙΜΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ

ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ

Θά πρέπει νά είναι κανείς κα
κής πίστεως συζητητής γιά νά 
παραδεχθή πώς ή εποχή μας δέν 
είναι εποχή ασυνέπειας καί αντι
θέσεων. Γιά τήν αλήθεια τού ι
σχυρισμού αυτού δέν έχετε εϊ μή 
νά ρίξετε μιά απλή ματιά γύρω 
σας. Θά έλεγα ν’ άρχίζατε απ’ 
τίς... βιτρίνες τών καταστημάτων 
πού πωλούν υποδήματα. ’Άλλο 
τε τ’ ανδρικά, ψερ’ είπεΐν, ύποδή- 
ματα ήσαν καί κομψά καί άνετα 
γιά τό πόδι. Σήμερα βλέπει κα
νείς κάτι σχέδια αλλόκοτα, πού 
ούτε τήν μόδα εξυπηρετούν, άλλ’ 
ούτε καί τό πόδι αναπαύουν.

Θέλετε ν’ άφήσουμε τά ψώνια 
καί νά πάμε σέ άλλη περιοχή, 
πού δέν συνδέεται μέ τίς ύλικές 
μας ανάγκες, άλλά τίς πνευμα
τικές; ’Ιδού, ό τομεύς τής Τέχνης. 
“Ας πάρουμε τή ζωγραφική. Σή
μερα δέν θαυμάζεται ή ζωγραφι
κή πού εμπνέει, πού πηγαίνει 
κατ’ ευθείαν στήν ψυχή, στο συ
ναίσθημα. Σήμερα θαυμάζεται, 
σαν πνευματική (!) εκδήλωση, 
μιά εξωφρενική «σύνθεση» γραμ
μών καί χρωμάτων. Θέλετε νά 
περάσουμε στον τομέα τής Μου
σικής; Πρέπει νά παραδεχτούμε 
πώς ζοΰμε στον αιώνα τής δυ
σαρμονίας καί τού θορύβου. Ή 
αρμονία καί ή μελωδία άνήκουν 
πλέον είς τά μουσεΐά τής ’ I στο- 
ρίοος... Άλλά, γιατί νά μιλάμε 
γιά Τέχνες καί γιά ψώνια όταν 
άλλοι τομεΐς τής κοινωνικής ζωής 
παρουσιάζουν όχι μόνο μεγάλες, 
άλλά εξοργιστικές καί Απαράδε
κτες αντιθέσεις... Πρόχειρο πα
ράδειγμα, καθημερινής επίκαιρό 
τητας, αποτελούν οί προστρι
βές μεταξύ εργαζομένων καί ερ
γοδοτών. Τί ζητούν οί εργαζό
μενοι; Δίκαιη αμοιβή τού κόπου 
των. Δέν εΐναι δίκαιο αυτό; 
Είναι. Δέν εΐναι λογικό; Είναι. 
Δέν εΐναι Χριστιανικό; Παραεΐ- 
ναι. Οί έργοδόται τί απαντούν; 
Παίρνετε πολλά, κύριοι, ή τό | 
συνηθέστερο — δέν μπορεί νά έ- 
πιβαρυνθή μέ άλλα έξοδα ή επι
χείρησε Εΐναι λογική ή άπάντη- 
σί τους; ’Όχι. Καί γιατί δέν 
είναι λογική; Γιατί, οί εργαζό
μενοι, άφ· ένός, δέν παίρ
νουν πολλά. (’Ελάτε στη θέ
ση τών υπαλλήλων τού μεγαλυτέ 
ρου οικονομικού "Ιδρύματος τής 
Χώρας, τής ’Εθνικής Τραπέζης = 
Παίρνομε λιγότερο άπ’ τά λίγα).

Άφ’ έτέρου, οί έπιχειρήσεις αύ 
τές στις όποιες ξεσποΰν Ανατα
ραχές εργαζομένων - εργοδοτών, 
παρουσιάζουν όχι απλώς ηύξη- 
μένα άλλ’ υπέρογκα κέρδη. ’Αντί 
λοιπόν, οί κατευθύ-οντες τάς τύ 
χας των νά πουν; "Εχομε τόσα 
ηΰξημένα κέρδη. Μπορούμε νά δώ 
σουμε καί σ’ αυτούς πού κόπ α- 
σαν καί τά έδημιούργησαν ένα 
χαρτζηλήκι παραπάνω, γιά νά πά 
νε ν’ αγοράσουν, φερ’ είπεΐν, ένα 
κοστούμι τώρα πού αρχίζει νεα 
εποχή τού έτους καί νά μή γυρί
ζουν διαρκώς μέ τό ίδιο εξοργι
στικά ξεθωριασμένο σακκάκι... 
Δέν λένε όμως αυτό. Λένε; Ζη
τάτε αΰξησι αμοιβής, κύριοι, 
σείς πού κοπιάσατε ή προσφέρα- 
τε τίς γνώσεις σας, τό ενδιαφέρον 
σας, τη μόρφωσή σας; Καλά νά 
πάθετε, άψου θελετε να κοπιά
ζετε παραπάνω. ’Εμείς δέν σάς 
δίνουμε απολύτως τίποτε. Ο 
κόπος σσς γιά μάς είναι άνευ 
αξίας. Δουλεύετε απλώς καί παίρ
νετε τό μισθό σας. Δέν εΐσθε οί 
αποκλειστικοί δημιουργοί τών κερ

δών μας. Οί θεοί τού Όλύμπου 
«πωλοΰσιν ήμΐν πάντα τ’ αγαθά!».

Συγκεκριμένα δέ στην δίκιά- 
μας περίπτωση, έδώ στην Τρόπε 
ζα, Ακούσαμε νά μάς λέγουν: 
Παραπέμπουμε τό αίτημά σας 
στή διαιτησία κοί κλείνει ή συ
ζήτησή

ΚΓ έτσι οί έργοδόται κλείουν 
τή συζήτηση καί λαμβάνουν ανα
παυτικότερη στάση στή βελούδι
νη πολυθρόνα τους...

Καί ή συνείδηση, που μάς δαγ 
κώνει άπό μέσα καί μονότονα 
μάς ψιθυρίζει: «Ψεύδος!.. Αυτό 
πού κάνεις δέν είναι δίκαιο. Εί
ναι υποκλοπή χρημάτων πού ανή
κουν σέ άλλον...»;

—■ "Ωχ! άδελφέ, δέν μάς παρα; 
τάς καί σύ !.. Μέ προκαταλήψεις 
6ά κάνουμε τή δουλειά μας; ’Ε
μείς έχομεν εδώ Νόμους ( ! ) 
καί κάνουμε αυτά πού λέγουν 
οί Νόμοι...

ΚΓ έτσι ή ασυνέπεια καί ή άν- 
τίθεσις, σχηματίζουν συμπλέγμα
τα πού ούτε τό καλειδοσκόπιο θά 
μπορούσε νά μάς προσφέρη μέ 
τά πολύχρωμα γυαλάκια του!..

Άλλά στην περίπτωση τών υ
παλλήλων τής ’Εθνικής Τραπέζης, 
σήμερα, υπάρχουν πολλά άλλα 
αιτήματα ηθικής τάξεως πού ζη 
τοΰνται νά έπιλυθοΰν, καί γι’ αύ 
τά οί συνάδελφοι υψώνουν φωνή 
διαμαρτυρίας. Είς άπάντησιν τούς 
εκτοξεύτηκε, λαύρα, ή Απειλή: 
“Αν άπεργήσετε θά σάς άπολύ- 
σουμε.

"Ωστε, λοιπόν, όταν διαμαρτύ 
ρεται κανείς γιά κάποιο ζήτη
μα χάνει τή θέση του!.. Μά, μή 
πως, δέν βρισκόμαστε αυτή τή 
στιγμή στην "Ελλάδα;...

Άλλά, φίλοι μου, φαίνεται δυ
στυχώς πώς εΐναι άσκοπη ή συ
ζήτηση μέ ανθρώπους κακής πί
στεως. "Ο,τι μπορεί κανείς νά 
πετύχη άς τό πετύχη μέ τόν α
γώνα του, έστω! κι’ αν αυτός πε
ριορίζεται στήν απλή διαμαρτυ
ρία. Καί ή διαμαρτυρία τού 
άδικουμένου είναι καθήκον καί 
τιμά τήν νοημοσύνη καί τήν 
προσωπικότητα εκείνων πού θέ
λουν νά πιστεύουν πώς είναι 
μέλη μι&ς πολιτισμένης κοινω
νίας.

Θέλετε, τώρα, νά ϊδήτε κάτι 
επίκαιρο που βρήκα μέ πολλή 
παραστατικότητα γραμμένο σ’ έ
να βιβλίο; Διαβάστε έν συνεχεϊςα 
«Άγε νύν οί πλούσιοι κλαύσατε 
όλολύζοντες έπΐ ταΐς ταλαιπωρίαις 
υμών ταΐς έπερχομέναις. Ό πλού
τος υμών σέσηττε καί τά. ίμάτια 
υμών σητόβρωτα γέγονεν. Ό 
χρυσός υμών καί ό άργυρος κα- 
τίωται, καί 6 ιός αυτών είς μαρτύ 
ρων ύμΐν έσται καί φάγεται τάς 
σάρκας υμών. "Ως πύο έθη σουρί
σατε έν έσχαταις ήμέραις. ’Ιδού 
ό μισθός τ ώι ν έργα 
τώντώνάμησάντων τάς 
χώρας ύ μ ών ό άπο στε- 
ρ η μένος α ψ’ υμών 
κ ρ ά ζ ει, καί αί 6οαί τών θε- 
ρισάντων είς τά ωτα Κυρίου Σα- 
6σώθ είσεληλύθησιν. Έντρυφήσατε 
έπί τής γης καί έσπαταλήσατε...»

Νομίζω πώς εΐναι αρκετά αυ
τά. “Αν κανείς αναγνώστης αμ
φιβάλλει σχετικά μέ τή νόμιμό- 
ψροσύνη του συγγραψέως τής ήέ- 
ρικοπής πού παραθέσαμε τόν... 
παραπέμπουμε στήν Άγ. Γ ραφή;

Η ΓΝΩΜΑΤΕΥΕΙΣ ΒΑΜΒΕΤΣΟΥ

' I ακω>6 ε, 
ζήτησις...

1- -5 καί κλείνει η 

Ν. Φρ—ς.

ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΑ M8H
Συμβαίνουν πάντοτε σέ μιά έ- 

φημερίδα καί στις καλλίτερες ^ καί 
πιο οργανωμένες ημερήσιες Ακό
μη. Παρά τίς διορθώσεις καί τόν 
έλεγχο παρεισφρύουν τέτοια λάθη 
πού μπορούν καί... ανδρόγυνα νά 
χωρίσουν. (Δέν σάς τό! συνιστοΰμε 
πάντως, σαν μέσο διαζυγίου).

Χάρη σ’ αυτές λοιπόν τίς σατα
νικές συμπτώσεις τό περασμένο 
φύλλο μας έγραφε:
1. Στήν στήλη τής Ε.Φ.Ε.Τ, ’Εκ

δρομές Δεκεμβρίου Αντί Σεπτεμ 
βρίου.

2. Στον πίνακα προαχθέντων είς 
Σ υμπράττοντας "Υποδτειυθυντάς 
έμφανίσαμε ώς προαχθέντα (μέ 
σημ. Π) τόν υποδιευθυντή τού 
Κεντρικού κ. Μιχ. Οίκονομόπου 
λο άντί τού επίσης ύποδιευθυν- 
τοΰ Κεντρικού κ. ’ I ωάν. Οίκονό 
μου. "Οχι, μήπως υπέθεσε ό 
δεύτερος ότι θέλαμε νά τόν1 εκ
δικηθούμε γιά τό άπεργοσπασττ 
κό μένος πού έδειξε κατά τίς 
τελευταίες έκδηλώσεις, άξιοποι 
ώΜτας τήν προαγωγή του μέ 
έργασία..,. δοκίμου.

3. Μέ 1 Αστερίσκο προϋπηρεσίας 
στον ’ίδιο πίνακα έπρεπε νά 
σημειωθούν, σύμφωνα μέ τά 
στοιχεία μας, έκτος τού κ. Μιχ. 
Παρασκευαΐδη καί οί κ.κ. Γε- 
ώργ. Καρακώστας, Πέτρος Κα- 
ραουλάνης, Άναστ. Τσιμερλής, 
Γεώργ. Λάρος, Βασ. Άποστο- 
λόπουλος, Σ. Κάϊσεφ, καί Άδ. 
Κοντοζής.
Ζητούμε συγγνώμη δι’ ό,τι έγι

νε έξ αιτίας τών λαθών αΰτών.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΓΑΜΟ I t

— Άνδρέας Πατεράκης (Κεν
τρικού Καιτ)τος) Γίολάντα Κερα-

— Στέλιος Μ, Άργυρός Πολ. 
Μηχανικός, Φανή Άθ. Παπαδηιμη- 
τρίου θυγ συνταξιούχου τμηματάρ 
χου Ε.Τ.Ε.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ
Πλουτάρχου 6 

Νευρολόγος — Ψυχίατρος 

Σπουδαί 8 έτη είς Παρισίους ,

1 έτος είς Σουηδίαν 

Δέχεται 5-8 καθ’ έκάστην 
Τηλεφ. 715.778

(Συνέχεια έκ τής ίης σελίδος) 
νωμένης παρά τών Συλλόγων τής 
Τραπέζης διεκδικήσεως τής αΰξή 
σεως τών μισθών ά φ α ι ρ ε ϊ- 
τ ο τό κύριον θέμα καί έρεισμα 
τής παραπομπής. Τά συνδεθέντα 
πρός αυτό, παρά τής Τραπέ
ζης, έτερα θέματα ηθικής τάξεως 
καί παραβιάσεως τής ’Εργατι
κής Νομοθεσίας δΓ άτινα ήγωνί- 
ζετο τό Προσωκιπόν δέν προεβλέ- 
ποντο ύπό τού Ν. 3239. Συνε
πώς δίωξις έκ μέρους τής Τρα
πέζης ή τών ’Αρχών δέν ήτο δυ
νατόν νά γίνη, όπως καί δέν έ
γινε, παρά τάς έπακολουθησάσας 
στάσεις έργασίας καί τήν απερ
γίαν τής 5.10.63. Τό ασύστα
τον νομικώς ήτο ή αιτία καί όχι 
ή μεγαλοψυχία τής Διοικήσεως 
τής Τραπέζης. Πάσα πραγματο- 
ποίησις τών απειλών της, θά ήτο 
παράνομος καί εναντίον1 αύτής 
θά έπέφερε κυρώσεις έάν οί πα- 
θόντες θά έστρέφοντο έν συνε
χεία κατ’ αύτής. Έτερα άπόδει 
ξι ς ότι οί νομικοί σύμβουλοι τής 
Τραπέζης ούδαμοΰ ύπευθύνως 
έθεσαν τήν υπογραφήν των, ό όλος 
δέ μηχανισμός έκινεΐτο μπλοφά
ροντας καί στηριζόμενος είς έν- 
τυπώσεις ισχύος.

Οί Σύλλογοι τούναντίον έστη 
ρίχθησαν καί στηρίζονται διά 
τάς σχετικάς ένεργείας των είς 
υπευθύνους γνώμας νομικών προ
σωπικοτήτων κύρους, ώς ή κατω
τέρω παρατιθέμενη τού έγνωσμέ 
νης αξίας νομομαθούς κ. Άλεξ. 
Βαμβέτσου.

Δέον ιδιαιτέρως νά σηιμειωθή 
ή ανεξάρτητος πρός τό ύπό κρί 
σιν θέμα δ ι άτυπου μένη γνώμη τού 
διαπρεπούς έπιστήμονος, ώς πρός 
τήν συνταγματικότητα αυτών τού 
των τών Διαιτητικών Δικαστη
ρίων τήν οποίαν Αμφισβητεί.

ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟΝ 
ΤΗΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΩΣ

Ή γνωμάτευσις τού κ. Άλ. 
Βαμβέτσου έχει ώς έξης:

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣ ΙΣ 
Έτέθησαν ύπ’ όψιν μου, 
α) τά ύπ’ άριθ. 1424 (4.9.63)

1442(7.9.63) έγγραφα τής ’Εθνι
κής Τραπέζης ‘Ελλάδος καί ή άπό 
14.9.1963 άνακοίνωσις αύτής (Δι- 
ευθύνσεως Προσωπικού).

β) αί άνευ άριθμοϋ, μέ τά εν
δεικτικά Δ. Υ. άπό 5.9.63, 10.
9.63, 15.9.63 προσκλήσεις τής 
Διευθύνσεως Αμοιβής Έργα- 
γασίας καί τύ ύπ’ άριθ. 76451 
(14.9.63) έγγραφον τού ’Υπουρ
γείου τούτον,

γ) αί άπό 5.9.63, 11.9.63,
13.9.63, απαντήσεις τών Συλλό
γων Υπαλλήλων Εθνικής Τραπέ
ζης, Υπαλλήλων Τραπέζης Αθη
νών, Είσπρακτόρων ’Εθνικής Τρα
πέζης, Βοηθητικού Προσωπικού 
Εθνικής Τραπέζης είς τάς ύπό 
στοιχ. β προσκλήσεις μετά τών 
εις αϋτάς συνημμένων εγγράφων 
καί αί άπό 14.9.63 δύο ανακοινώ
σεις τών αυτών Συλλόγων προς 
τά μέλη αΰτών

καί ήρωτήθην
αν εΐναι σύμφωνον πρός τό άρθρ. 
18 ν.3239)55 τό ύπ’ άριθμ. 
76451, ώς άνω έγγραφον τού1 Υ
πουργείου Έργασίας καί αν τού
το δύναται νά έπαγάγη τάς έν 
παρ. 2—4 τού άρθρου τούτου1 κυ
ρώσεις.

Ή γνώμη μου είναι αΰτη:
1. Κατά τά άρθρ. 1 τού ν. 

3239)55 αί συλλογικά! διάφορά! 
έργασίας έπιλύονται τηρουμένων 
τών διατάξεων τού νόμου τούτου 
άπ’ ευθείας ύπό τών ενδιαφερομέ
νων επαγγελματικών οργανώσεων 
διά καταρτίσεως συλλογικής συμ- 
βάσεως έργασίας, έν περιπτώσει 
δέ διαφωνίας δι' υποχρεωτικής 
διαιτησίας, όριζομένου αμα δτι 
«ώς συλλογική διαφορά θεωρείται 
πάσα διένεξις μεταξύ 
οργανώσεων εργοδοτών καί οργα
νώσεων μισθωτών ά φ ο ρ ώ σ α 
εις τούς ορούς ή 
τάς συνθήκας ή τήν 
άμοιβήν τής άργα- 
σ ί α ς». Παρά τήν γενικότητα 
τής διατυπώσεως ταύτης, τό 
άρθρ. 15 τού νόμου καθορίζον την 
δικαιοδοσίαν τών Διοικητικών Δι
αιτητικών Δικαστηρίων, περιορί
ζει αυτήν είς τήν έπίλυσιν συλλο
γικών διαφορών έργασίας, π ρ ο 
κυπτουσών έ κ συλλο
γικών συμβάσεων 
έργασίας

α) μετά την λήξιν τού συμ βα
τ ικώς καθορισθέντος χρόνου ισχύ
ος αύτής,

β) μετά την νόμιμον καταγ
γελίαν των,

γ) διαρκούσης τής ισχύος

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Μ. ΜΑΡΚΙΑΗΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ — ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

Συνεργάτης Νοσ) μείου Έλλ. ’Ερυθρού Σταυρού 

Συμβεβλημένος μετά τών Ταμείων ’Υγείας τών Τραπεζών ’Εθνικής 

— ’Αθηνών — Ελλάδος, ■— ’Εμπορικής & ’Αγροτικής 

Μ. ’Ασίας 1 καί Ξενίας — Αμπελόκηποι 

"Ωραι: 12 — 2 μ.μ. καί 5 — 8 μ.μ.

Τηλ.: 662.978

αΰτών είτε έάν διαπιστώσουν 
οτι άπό τής ύπογραφής των έ- 
πήλθεν ουσιώδης μεταβολή τών 
συνθηκών καί προϋποθέσεων, 

ΰφ’ ας κατηρτίσθησαν είτε ΐνα 
ερμηνεύσουν υφισταμένους ο
ρούς συλλογικής συμβάσεως ή 
άποψάσεως διαιτησίας, έπε- 
χούσης κατά τό άρθρ. 19 παρ. 
2 θέσιν συλλογικής συμβάσεως, 
ή υπουργικής άποψάσεως προ ■ 
δήλως συναφούς πρός τάς συλ- 
λογικάς συμβάσεις ή τάς διαι
τητικός αποφάσεις (π.χ. άρθρ. 
20 παρ. 2,24).

Έξ άλλου κατά τό άρθρ. 27 
πασα διαφορά πηγάζουσα έκ τής 
έφαρμογής τών διατάξεων τών 
προηγουμένων άρθρων, τών συλλο
γικών συμβάσεων έργασίας καί 
τών αποφάσεων διαιτησίας έκδι- 
κάζεται κατά τάς διατάξεις τής 
περί έκδικάσεως εργατικών διαφο
ρών νομοθεσίας.

2. Πρωτίστως οφείλω νό τονί
σω ότι έχω σοβαρωτάτας αμφιβο
λίας ώς πρός την συνταγματικό
τητα τών Διοικητικών Διαιτητι
κών Δικαστηρίων τού ν.3239. Τό 
όνομα «Διοικητικόν» είναι παρα
πλανητικόν καί άπαράδεκτον διό
τι αί ύπό την κρί σιν τών δικα
στηρίων τούτων τιθέμενοι ΰπσβέ
σεως δέν είναι διοικητικοί 
(άμφισβητουμένου διοικητικού) 
διαφοραί κατά τήν έννοιαν τών 
άρθρ. 82 καί 86 τού Συντάγμα
τος. Αί διαφοραί αΰται θά έπρε
πε νά έκδικάζωνται ύπό ισοβίων 
η μονίμων δικαστών κατά τά 
άρθρ. 87 καί 88 τού Συντάγματος. 
Μίαν μοναδικήν παρέκκλισιν επι
τρέπει το άρθρ. 89 στοιχ. δ' τού 
Συντάγματος, ότι δηλ. κατ’ έ- 
ξαίρεσιν τής έν άρθρ. 87 καί 88 
θεμελιώδους άρχής, δύναται διά 
νόμου νά όρισθή «οτι είς τά δι
καστήρια άτινα θέλουσιν έκδικά- 
ζει τάς πάσης φύσεως έργατικάς 
διαφοράς δύνανται νά συμμετέχωσι 
ΚΑΙ λαϊκά μέλη». Τούτο όμως 
βεβαίως δέν σημαίνει ότι Αρκεί 
ή παρουσία ένός μόνον δικαστού 
εντός πλειονοψηφίας μή δικαστι
κών μελών διά νά καταστήση τά 
δικαστήρια ταΰτα συνταγματικά, 
τής ψήφου τού δικαστικού μέλους 
άποκτώσης σημασίαν μόνον έν 
περιπτώσει ίσοψηφίας. Κατά τήν 
αληθή έννοιαν τής διατάξεως πρε 
πει ή πλιονοψηφια 
νά άποτελεϊται άπό τούς τακτι
κούς δικαστάς, τοσοϋτο μάλλον, 
καθ’ όσον, όπου τό Σύνταγμα ή- 
θέλησε νά έπιτρέψη τό Αντίθετον, 
ώρκτε τούτο ρητώς (άρθρ. 95 
παρ. 1 έδάφ. 2).

3. Ανεξαρτήτως τούτου, τά θέ
ματα περί τά όποια διεξάγεται ή 
είς άπεργιακόν Αγώνα έξελισσο- 
μένη συνδικαλιστική κίνησις κα
θορίζονται «άποκλειστικώς» εις 
τήν Από 14 Σεπτεμβρίου 1963 ά- 
νακοίνωσιν τών Συλλόγων. ‘Υπήρ
ξε βεβαίως (άνακοίνωσις τής 4. 
9.63) καί θέμα αύξήσεως τών Α
ποδοχών, Αλλά τό θέμα τούτο πα· 
ρεμερίσθη πλήρως διά τών, συ
νημμένων είς τήν άπό 11.9.63 
πρός τό Ύπουργείον άπάντησιν 
τών Συλλόγων δύο ανακοινώσεων 
αΰτών τής 6 καί 7 Σεπτεμβρίου 
1963, διά δέ τής άπό 14.9.63 ά- 
νακοινώσεως καθορίζεται σαφώς 
ότι ή περί τούτου διένεξις είναι 
«ά ν ύ π α ρ κ τ ο ς». Μία τοι- 
αύτη διένεξις, άν υπήρχε, θά ύπή- 
γετο ύπό τό άρθρ. 18 τού νόμου 
καί θά ήδύνατο νά έπιληψθή αυ
τής, άλλά αύτής καί μ ο
ν η ς, τά «Διοικητικόν Διαιτη
τικόν Δικαστήριον» ύπό την έν τή 
προηγουμένη παραγράφω έπιφύ- 
λαξιν. Έφ’ όσον όμως τοιαύτη δι- 
ένεξις χαρακτηρίζεται ρητώς ώς 
«ανύπαρκτος», αποτελεί κατάφω ■ 
ρον καταστρατήγησιν τού νόμου 
ή προσπάθεια τής Διοικήσεως νά 
ύπαγάγηι τήν1 σειράν όλην τών πέν
τε αιτημάτων, περί τά όποια «Α
ποκλειστικούς» στρέφεται ή συνδι
καλιστική κίνησις είς τήν «Ανύ
παρκτον» διένεξιν και μάλιστα 
διά περιέργου νοοσκοπήσεως, πι
θανώς μετά χρησιμοποίησιν 
ηλεκτρονικού έγκεφάλου, νά χα- 
ρακτηρίζη τήν «Ανύπαρκτον» μέν 
διένεξιν ώς τά κύριον, τάς ΰ π α ρ 
κ τ α ς δέ πέντε ώς τό παρεπό
μενον, ΐνα διά τής, Αντιθέτου πρός 
τάς άρχάς τής χρηστής διοική- 
σεως, μεθόδου ταύτης ύπαγάγη 
ύπό τά άρθρ. 18 διένεξιν μή δυ- 
ναμένην νά ύπαχθή είς αΰτό. Ση- 
μειωτέον ότι, άντιλαμβνομένη τό 
τολμηρόν τής προσπάθειας της 
καί ή Διοίκησις, είς τήν άπό 13. 
9.63 πρόσκλησιν παρενέβαλλε μέν 
μεταξύ τών αιτημάτων καί τό τής 
αύξήσεως τών αποδοχών τού προ
σωπικού, παρά τήν άπό 11.9.63 
Απάντησιν τών Συλλόγων, Αλλά 
προσέθεσεν ότι τούτο «κατά 
τούς ισχυρισμούς 
τής Τ ραπέζη,ς εξακο
λουθεί υφιστάμενον Αποτελούν τήν 
κυρίαν αιτίαν τών συνεχι- 
ζομένων έκηδηλώσεων τού προσω
πικού αύτής», μόνον δέ είς τό 
ύπ’ άριθ. 76451 έγγραφον υιοθε
τεί τήν άποψιν τού εργοδότου καί 
όμιλεϊ περί «διενέξεως άναφερο- 
μένης κατά κύριον λόγον εις αίτη
μα αύξήσεως τών Αποδοχών τού 
έν λόγψ προσωπικού» ένώ τοιοΰ-
(Συνέχεια είς τήν 4η:ν σελίδα)
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Την 27ην Σεπτεμβρίου συνήλθεν είς κοινήν διάσκεψιν είς 
την αίθουσαν Συνελεύσεων τού Συλλόγου Υπαλλήλων ’Αγροτι
κής Τραπέζης τό Γενικόν Συμβούλιον τής ‘Ομοσπονδίας κοιί τα 
Διοικ. Συμβούλια των Συλλόγων των Τραπεζικών υπαλλήλων. 
Ή διάσκεψις είς τήν οποίαν παρευρέθησαν προσκληθέντα και 
τά Δ. Σ. των Συλλόγων Συνταξιούχων, άπετέλει πρώτην έκδή- 
λωσιν του προγραμματισμού τον όποιον είχε χαράξει ή Διοί- 
κησις τής ‘Ομοσπονδίας διά τήν προβολήν τού αιτήματος της 
αύξήσεο^ς των αποδοχών τών Τραπεζικών υπαλλήλων κατά 15%.

Ή διάσκεψις σύσσωμος εδωσεν εντολή είς τό ’Εκτελεστικόν 
Συμβούλιου τής ‘Ομοσπονδίας, όπως τούτο, ένισχυμένον άπό 
τους Προέδρους Συλλόγων μή μελών του, κατά το Καταστατικόν, 
άποψασΐση τήν κάθοδο τού κλάδου εις αγωνιστικός εκδηλώσεις. 
Τό Εκτελεστικόν Συμβούλιον όμως, όπως γράφομεν είς άλλην 
στήλη, μετά τήν παραίτησιν τού συναδέλφου Άλευρά δεν κατώρ- 
6ωσε νά άποτρέψη τήν επικράτηση, τού συνθηκολόγου πνεύμα
τος. Τούτο κατόρθωσε νά διαστρεβλώση τό νόημα τής διασκέ- 
ψεως, νά καταπνίξη τήν γενική θέληση τού κλάδου και νά άγνοή- 
ση τις εντολές τού συναδελφικοΰ κόσμου.

Ό λόγος τού συναδέλφου Προέδρου έχει συνοπτικώς ώς 

έξης:

ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΖΙΖ ΤΟΥ 
ΘΕΜΑΤΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ευθυντών, γενικών δ ι ευ θυτών τών 
πόσης ψ-ύσεως επιχειρήσεων.

Δηλ. ό κ. Μποϋθ τής Εταιρείας 
Ύδάτων ό λαμβάνων 2.500.000 
δρχ. τον χρόνο καί αί ΰψηλότα- 
ται άμοιβαί τών Διοικητών τών 
Τραπεζών, τά πόσης φύοεως έ
σοδα τών εργοδοτών είς τάς ΰ- 
παρχούσας οίκογενειακάς ’Ανω
νύμους κ.λ.π. Εταιρίας περιλαμ
βάνονται είς αυτό τό 44%, τό 
όποιον, μετά τήν άψαίρεσιν τών 
έργοδοτικών τούτων εισοδημά

των, κατά προ τριετίας γενσμε- 
νον υπολογισμόν από κοινού μέ 
τήν Γ.Σ.Ε.Ε. κατέρχεται, διά 
τούς πράγματι μισθοσυντήρητους, 
είς 22%! ! !

"Ολα αυτά καταλήγουν είς 
τό τραγικόν συμπέρασμα, ότι γί
νεται κλοπή αν οχ ι καταλήστευ- 
σις τού εισοδήματος τό όποιον 
παράγουν οί εργαζόμενοι, επ’ ω
φέλεια άλλων τάξεων καί φυσικά, 
αί άλλαι τάξεις είναι αί έπιχει- 
ρηματοκεφαλαιοκρατικαί τάξέις.

Η ΘΕΣΙΣ TSIH ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΝ ΕΙΣ ΤΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Μία γενικωτέρα τοποθ'έτησις τού 
προβλήματος τής αμοιβής τής ερ
γασίας είς τήν Ελλάδα είναι α
παραίτητος, διότι οί τραπεζικοί 
υπάλληλοι έχουν, έκ τής έπαγγελ 
ματικής των ιδιότητας άλλά και 
έκ τής πρωτοπόρε ιακής είς τον 
συνδικαλισμόν θεσεως, ιδιαιτέ
ρως τόν λόγον. Έξ άλλου τά θέ
ματα ταΰτα πρέπει νά είναι γνω
στά είς τούς Τραπεζουπαλλήλους

διά νά αντιμετωπίζουν εκείνους 
οί όποιοι προβάλλουν αντίθετα 
επιχειρήματα.

Ή αμοιβή τής εργασίας συνδέ 
εται πρός τρεις βα,σικωτάτους 
παράγοντας, τήν σχέσιν τιμών, 
τήν σχέσιν τής προόδου ή τής αΰ- 
ξήσεως τού εθνικού εισοδήματος 

κάθε χώρας καί τής παραγωγι- 
κότητος.

‘Ανάλογος μέ τήν θέσιν τών 
λοιπών εργαζομένων είναι καί ή 
θέσις τώ εργαζομένων είς τάς 
Τ ραπέζας. Οι Τραπεζικοί ύπάλ 
ληλοι έλαβον άπό τού 1952 καί 
εντεύθεν δύο φοράς αυξήσεις. 
Τό 1956 τήν γενικήν αΰξησιν ή 
οποία έδόθη: είς όλους τους ερ
γαζομένους μέ τήν ΰπ’ αριθ'. 2 
’Εθνικήν Συλλογικήν Σύμβασιν, 
δηλ. 10% διά τμήμα μισθού μέ
χρι 1.500 δρχ. καί 5% διά τό τμή 
μα άπό 1.500 - 3.000 δρχ., καί 
τό i960 εκείνην τού τμηματικού 
9% (6% άπό Νοεμβρίου 1960 
καί 3% άπό ’Απριλίου 1961) τήν 
όποιαν έπέτυχον κατόπιν έπιπό 
νων αγώνων καί κολοσσιαίων 
προσπαθειών.

Εν τψ μεταξύ όμως διά γενι
κών ’Εθνικών συλλογικών συμ

βάσεων ηΰξήθησαν τά κατώτα 
τα όρια, μισθών καί ημερομι
σθίων τρεις φοράς. Το 1958 κα
τά 10% περίπου, τό 1960 προ 
τής αΰξήσεως τών αποδοχών τών 
Τραπεζικών, κατά 10% καί τόν ’Ι
ούνιον τού 1962 αλλα, 10%. Κατά 
δέ τήν έφαρμοζομένην γενικωτέ 
ραν πολιτικήν μεθ’ έκάστην αύ- 
ξησιν τών κατωτάτων ορίων μι
σθών καί ημερομισθίων έπηκο- 
λούθει αυξησις τών αποδοχών 
τών λοιπών μισθωτών δι’ ειδικών 
συλλογικών συμβάσεων. Άπό τάς 
τρεις όμως αΰτάς φοράς είς μ! 
αν μόνον, τού 1960, ήκολουθη- 
σαμεν τήν τύχην τών λοιπών έρ1 
γαζομένων καί μάλιστα κατά 9% 
μόνον.

’Εάν δεχθώ μεν τούς επισήμους 
τιμαρίθμους έχομεν, άπό τού

μιακής μεταχειρίσεως τού κεφα
λαίου, αποτελεί ό αδιάψευστος 
δείκτης τής κινήσεως τών μετο
χών είς τό χρηματιστήριον Αθη
νών. Μέ δείκτην 1 00 διά τό 1 952, 
ό δείκτης τών μετοχών ανέρχε
ται τό 1962 είς 522,30 δηλ. ή 
αξία τών μετοχών ηύξήθή κατά 
422,30%, μέ άλλους λόγους, κα
τά τό διάστημα 1952-1962 όπου 
τό εργατικόν εισόδημα, ώς έξε- 
τέθή προηγουμένως, παρέμεινε κα- 
θηλωμένον, τό κεφάλαιον άπήλαυ- 
σε ωφέλειαν 422%! ! !

Εΐδικώτερον είς τό θέμα πού 
αφορά τούς Τραπεζικούς υπαλ

λήλους, τό 1956, ό δείκτης τών με 
τοχών τών τραπεζών καί Άσφ·. 
'Εταιριών ήταν 1 14,6, τό 1962 
είναι 496,5, όπερ σημαίνει, δτι, 
καθ’ δ διάστημα οί 
Τραπεζικοί υπάλλη
λοι έλαβον αΰξησιν 

ι μ ό ν 0! ν 9% τ ό Τρόπε· 
ι ζ ι κ ό ν κεφάλαιον η ΰ- 
ξήθη κατά 333,2% ( !).

Άπό δ έ τού 1960 μέ 
χρι τού 1962 έκέρδισαν ΜΗΔΕΝ 
οί εργαζόμενοι είς 
τ ά ς τραπέζα ς, 72,8% τ ό 
Τραπεζικόν κεφά
λα ι ο ν!!!

ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΥΜΠΕΡΑΪΗΑ

mm ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΙΣΟΑΗΗΑΪΟΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ
Τό Εθνικόν εισόδημα τής 

χώρας άνήρχετο (στρογγυλοποι- 
ούμενον είς δισεκ. δρχ.)
Τό 1952 είς 34 δισεκ. δραχμών 
ΤΙ 1956 είς 69 δισεκ. δραχμών 
Τό 1960 είς 86 δισεκ. δραχμών 
Τό 1962 είς 101 δισεκ δραχμών.

Κατά τάς επισήμους δέ προ
βλέψεις τό 1963 υπολογίζεται 
νά άνέλθη είς 110 δισ. δραχ. περί 
που.

Δηλ. άπό τού 1952 εως τό 1962

μόνον, ή αυξησις τού εθνικού εισο
δήματος αντιστοιχεί προς 194%.

Τό μέσον εργατικόν ημερομί
σθιον κατά τά στοιχεία τού' I. 
Κ.Α. (τού μόνου επισήμου δεί
κτου, λαμβανομένου έξ 100 βιο
μηχανιών και 15.000 εργαζομέ
νων) άνήρχετο:

Τό 1952 είς 36,50 δραχ.
Τό 1962 είς 68,20 δρχ. δηλ. 

σχέσις 86,3%

ΣΧΕΣΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΠΡΟΣ ΤΙΜΑΡΙΘΜΟΝ
Κατά τον επίσημον τιμάριθμον 

ό όποιος κατηρτίζετο μέχρι τό
1959 παρά τής Τραπέζης 'Ελλά
δος καί όστό τού 1960 παρά τής 
Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας 
(ΕΣΥΕ), αί τιμαί παρουσιάζουν 
τήν έξης έξέλιξιν:
1952 100 )

δηλ. αυξησις 49,2%
1960 149,2 )

Άπό τού Μαΐου 1962 έως τόν 
Ιούνιον 1963 κατά τόν τιμάρι
θμον πού καταρτίζει ή ΕΣΥΕ ή 
αυξησις εμφανίζεται εϊς τόν _κωιμι 
κώς χαμηλότατον αριθμόν τών 5 
καί 6 μονάδων δηλ. 5,5%. ^ Χα
ρακτηρίζεται δέ ό αριθμός ώς 
κωμικός διότι λαμβάνεται με 
βάσιν δειγματοληψίας είς 16 πό- 
λεις τής Ελλάδος και ^ μέχρι^ 1 0 
χιλιάδων κατοίκων. ’Αγνοείται 
δηλ. ή πρωτεύουσα καί τά μεγά·

λα άστικά κέντρα όπου αϊ τι- 
μαί , ιδίως είς τά είδη διατροφής 
τά έγχωρίως παραγόμενα (δημη 
τριακά κ.λ.π.) πολλαπλασιάζον- 
ται.

Παρά ταύτα, καί μέ αυτούς 
τούς τιμαρίθμους εμφανίζεται μία 
αυξησις 54,7%.

‘Ο συνάδελφος κ. Αλευράς 
είς τό σημεΐον τούτο δηλώνει ό
τι κατά εύγλωττότερον τιμάρι
θμον, τόν όποιον έχει καταρτίσει 
ά ίδιος, μέ βάσιν 12 βασικών ει
δών διατροφής καί μέ τάς τιμάς 
τού Δελτίου Τραπέζης Ελλάδος, 
λαμβανομένης ύπ’ όψιν καί τής 
μετατροπής τής όχάς είς κιλό, ή 
αυξησις άπό τό 1952 μέχρι Ιου
νίου 1963 παρουσιάζεται ώς πρός 
τά είδη αΰτά καιτά 83,36%. Τα 
σχετικά στοιχεία έχει είς διά
θεο ιν παντός, πρός έλεγχον.

ΣΧΕΣΙΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ
Καί εδώ στοιχεία έπίσημα δεν 

υπάρχουν, μόνον ενδεικτικά τοι- 
αΰτα αδιάψευστα , δμως,^ διότι 
προέρχονται άπό αύτό τούτο τό 
Δελτίον τών ‘Ελλήνων Βιομηχά

νων είς τό όποιον αυτή αΰτη δηλ. 
ή έργοδοσίσ, παραδέχεται ότι ή 
αυξησις τής παραγωγικότητας ά
πό τά 1955 έως τό 1962, είς τήν 
βιομηχανίαν, άνήλθε είς 92,1%.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: ΑΓΡΙΑ ΕΚΗΕΤΑΑΛΕΥΣΙΣ 
ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΟΣ “ΕΡΓΑΣΙΑ,,

Άνακεφαλαιοΰντες έχομεν: λοσσιαίαν διαφοράν. Π. χ. είς την
Αυξησις Έ θ ν ι κ ο ΰ |Μ. Βρεταννίαν είναι 80%, εις I αΛ- 

Είσοδήματος άπό 1952 λίαν 68%, είς Γερμανίαν 62%. Άλ

έως 1962, 194%.
Αυξησις τιμα^ρι- 

9 μ ο υ, τού επισήμου 54,7% καί 
τού πραγματικού 83,36%.

Αυξησις τής ά μ ο ι- 
βής εργασίας κατα
86,3%. , .

Προκύπτει δηλ. ότι, παρα^ την 
τεραστίαν όντως αΰξησιν^ τού ε
θνικού εισοδήματος καί ^ παρα 
τήν συντελεσθεΐσαν άπό του 
1952 άνάπτυξιν, ό έργαζό μένος 
παρέμεινε είς καθηλωμένα απο
λύτως επίπεδα, ή αυξησις δη
λαδή ή όποια αντιστοιχεί πρός 
τήν αΰξησιν τού1 μέσου εργατι
κού ημερομισθίου άπορροφάται 
άπό τήν αΰξησιν μόνον τού' τιμα
ρίθμου. Συνεπώς ό εργαζόμενός 
άπό άπόψεως άμοιβής είς την 
Ελλάδα, εύρίσκεται είς τά επί
πεδα τού 1 952 παρά την συντε- 
λεσθεΐσαν καί συντελουμένην εις 
τήν 'Ελλάδα καί τόν έξω κόσμον, 
αλματώδη άνάπτυξιν.

Άλλά ή σχέσις αΰξήσεως τού 
έργατικοΰ εισοδήματος πρός την 
τού εθνικού κατά 44% (δηλ. 86,3 
πρός 194) δυνατόν νά έντυπωσι- 
άζη ώς υψηλή. Δέν είναι όμως 
τούτο ορθόν. Διότι είς τάς Εύρω- 
παϊκάς χώρας ή συμμετοχή _ της 
άμοιβής τής εργασίας εις το ε
θνικόν εισόδημα παρουσιάζει κό

λα καί τό 44% δεν είναι αληθές. 
Διότι είς αύτό περιλαμβάνονται 
όλαι αί άμοιβαί τών έργοδοτών 
τών μισθοδοτονμένων δήθεν ώς δι-

1956 έως τό 1962 αΰξησιν, κατά 
] 9,3%. "Εχομεν έπίσης αΰξησιν 
κατά τήν αντίστοιχον περίοδον 
άπό τού 1956-1962 τού εθνικού 
εισοδήματος κατά 58,5%., ’Εν συ
σχετίσει πρός τά δύο αυτά: στοι
χεία άπο'δεικνύεται ή πλήρης, κα- 
θήλωσις τών αμοιβών. , ι

“Ας ύποτεθήί όμως ότι αι αυ
ξήσεις πρός τούς τραπεζικούς 
μέχρι καί τό 1960 (τό 9%), η- 
σαν Ικανοποιητικαί καί ότι έκα

λυψαν τά ανοίγματα μέχρις εκεί
νης τής στιγμής.

Άπό τού ’Οκτωβρίου όμως τού 
I960 μέχρι τού ’Απριλίου τού 
1961, συγχρόνως δηλ. μέ τάς 
αυξήσεις πρός τούς τραπεζικούς, 
οί δεΐχται τών τιμαρίθμων, εν 
συγκρίσει μέ τούς αντιστοίχους 
τού 1959 ήδη έ σ η ,μ ε ί
ου ν ν έ α ν άνοδον, κα
τά τήν ακόλουθον εικόνα:

ΤΙΜΑΡΙΘΜΟΙ

Χονδρκής πωλήσεως 
‘Οκτώβριος 1959 1 50,1
‘Απρίλιος 1960 156,2
‘Οκτώβριος 1960 152
‘Απρίλιος 1961 159,2

Τό 1962 παρουσιάζεται μικρά 
τις κάμψις σημειουμένη είς τόν

ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ \
ΑΝΕΥ ΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

ΣΕ 15 ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΥΣ ΔΟΣΕΙΣ 
Έπισκεπτόμενοι τό κατάστημά μας δύνασθε νά , 

προμηθευθήτε είς τιμάς έιτρίνας:

ΩΡΟΛΟΓΙΑ (χειρός, Τσέπης, Τοίχου. Εγερτηρίου \ 
Κούκου, Ηλεκτρικά, κλπ.).

I
ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ Άρίστης τέχνης (Σταυροί, Βέρες, [ 

Δακτυλίδια, Ταυτότητες, Βραχιο- » 
λια, Καρφίτσες, Κολιέ, Σκουλα- | 
ρίκια, κλπ.). *

ΔΓ ΑΓΟΡΑΝ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ ΕΚΠΤΩΣΙΣ 15% !

Καταναλωτοϋ Διατροφής
101.6
101,6 103
104,3 —
105,5 107,4

δείκτην τιμών καταναλώσου κα
τά 0,3 τής μονάδος. Τό 1963, 
τό μέσον επίπεδον ’Ιανουάριου 
- Ίνουνίου έναντι τού άντιστοί 
χου τού 1962 έμφανίζει αΰξησιν 
τιμαρίθμου χονδρικής πωλήσεως 
(Τραπέζης Ελλάδος) κατά 7,3, 
ό δείκτης καταναλωτοϋ (Έθν. 
ΣταΤ. Ύπηρ.) κατά 3,6 καί τών

Τό τέλος τής ομιλίας τού Προ
έδρου κ. Άλευρά εΐχεν ώς εξής:
«Θά μου έπιτρέψητε νά έξαγάγω 
ένα γενικό συμπέρασμα, διότι 
άπό τήν καταθλιπτικήν έκ τής 
παραθέσεως σωρείας αριθμών καί 
τής είκόνος τών εργαζομένων, ό- 
μιλίαν μου πρέπει νά συναχθοΰν, έ- 
πΐ υψηλού επιπέδου συμπέρασμα 
τα. Διότι προβάλλεται έπισήμως 
ή θεωρία, ότι, μιά άναπτυσσομέ- 
νη οικονομία θά πρέπει νά κα
θήλωσή μέχρις ενός ώρισμένου 
βαθμού τάς άμοιβάς τής, εργα
σίας, ώστε νά μπορέση νά πρα
γματοποίηση άποθεματοποίησιν 
τών αυξανόμενων αγαθών, νά δή
μιου ργήση επενδύσεις διά νά ύ
παρξη προσεχώς καί κατά τό 
μέλλον, ταχεία πλέον ανάπτυξές 
καί άπόλαυσίς τών αγαθών τής 
άναπτύξεως όχι μόνον άπό τούς 
εργαζομένους άλλά άπό ολόκλη
ρον τόν πληθυσμόν. Χάριν αΰτής, 
μάλιστα τής προοπτικής διετυ- 
πώθη, διά νά δώση θλιβερώτερα 
συμπεράσματα, ή άντίληψις,^ δτι, 
ή δημιουργία απεργιών καί ή, προ 
βολή αξιώσεων διά τήν βελτίωσιν 
τού βιοτικού επιπέδου τών έργαζο- 
μένων αποτελεί... άνεπίτρεπτον 
πολυτέλειαν!

Είς αυτήν λοιπον τήν θεσιν 
τήν προβλεπομένην έπισήμως υ
πό τής κυβερνώσης νοοτροπίας θά 
εϊχσμεν ν’ άπαντήσωμεν* ότι συμ 
φοονονμεν νά γίντ> μία ακόμη κον 
τά στις άλλες, θυσία έκ μέρους 
τών έργαζομενών, χάριν του προσ 
δο χωμένου συντόμου καλλιτέρου 
μέλλοντος, άφου ή αυξηστς τής 
ττροστιθ'εμένης αξίας διατίθεται 
διά τάς έπενδύσεις.

Τί όμως συμβαίνει είς τήν 
ιτραγ ματ ικότητα;

Διατίθεται αυτή ή επαυξανόμε
νη άξια: τού έθ'νικοΰ εισοδήμα
τος δι* επενδύσεις, χάριν τής 
προσδοκωμένης κοινής εόημερίας, 
διά τήν όποιαν ο'ι έργαζόμενοι 
καλούνται νό συστείλουν τας 
αξιώσεις των παρά τό χαμηλόν 
ύψος τών αποδοχών των, τό: ο
ποίον καί αυτή ή κυβέρνησις; δι’ 
εγγράφου της πρός τό ΚΟΝΣΟΡ
ΤΣΙΟΥΜ παρεδέχθη; Γίνεται ^ αύ 
τή ή επένδυαις έκ μέρους τού τό 
σον θησσυρίζοντος είς τήν χώ
ραν ιδιωτικού κεφαλαίου;

Είναι γνωστόν ότι υπάρχει 
πλησμονή χρήματος είς τήν χώ
ραν αυτήν, υπάρχουν πλεονά- 
ζουσαι καί άργοΰσαι καταθέ
σεις, άλλά οΰδεμία βιομηχανία 
έκ των άξ ιολόγων είς τήν χώραν 
διαθέτει τήν αΰξησιν τών κερ
δών της είς επενδύσεις. Έκ τών 
διατιθέμενων στοιχείων άποδει- 
κνύεται ότι και έκεΐ όττου γίνε- 
ται τοιαύτη τοποθ'έτησις είς δη
μοσίας επενδύσεις γίνεται κατα 
τρόπον άντ ιπαραγωγικόν, ό όποΐ 
Ος οΰδεμίαν προσδοκίαν συντό
μου βελτιώσεως τής θεσεως τού 
πληθυσμού προβλέπει.

Υπάρχει τό γνωστόν πενταε
τές πρόγραμμα τό άρξάμενσν ά
πό τού έτους 1960. Προέβλεπε 
τούτο τήν δημιουργίαν 350.000 
νέων απασχολήσεων μέχρι τό προ 
σεγγίζον τέρμα τού 1963. Ποι
ον είναι τό άποτέλεσμα; Μόλις

έγγίζουν τις 70.000 αί απασχο
λήσεις. Διά τάς απασχολήσεις 
ταύτας διετέθησαν 80 δισεκα
τομμύρια, πού σημαίνει ότι διά 
τήν δημιουργίαν μιάς άπασχο- 
λήσεως διετέθη 1.100.000 δρχ. 
δηλ. τό τετραπλάσιον τού μέσου 
προγραμματικού όρου είς όλες 
τις χώρες τού κόσμου. Ποιον τό 
άναμψ ισβήτητον συμπέρασμα, τό 
όποιον προκύπτει άπό τά στοι
χεία που δίδουν οι εθνικοί λο
γαριασμοί; "Οτι τό κεφάλαιον 
εκείνο, τό διατιθέμενον διά τάς 
επενδύσεις καί τό άφαιρούμενον 
άπό τήν αμοιβήν τής εργασίας, 
τό καταναγκάζον είς στασιμότη
τα τό βιοτικόν επίπεδον τών ερ
γαζομένων διατίθεται κατά τρό
πον σπατάλης καί αλογίστου δα 
πάνης, ώστε νά μην έχη οΰδεμί- 
αν δικαιολογίαν πάσα έπίπτω- 
σις επί τών αμοιβών τής εργα
σίας, οπότε οΰδεμίαπα- 
ρ α χ ώ ρ η σ ι ς καί σιω
πή έκ μέρους τών 
εργαζομένων είναι 
έπιτετ ραμμένη.

Συμπερασματικούς καί ύπό ό- 
λην αΰτήν τήν ατμόσφαιραν δια
γράφεται πλέον καί κάποιος ε
θνικός κίνδυνος ό όποιος ώς γενο 
κτονίά αρχίζει ν’ άπειλήι τήν χώ 
ραν μας. ’Από τού1 1958 μέχρι 
τό 1962 ή μετανάστευσις άνήλθε 
είς 250.000 άτομα. 'Ο ρυθμός 
τού λήγοντας έτους είναι ό με
γαλύτερος παντός άλλου. Άπό 
στοιχεία τών εθνικών λογαρια
σμών τής Τραπέζης Ελλάδος, 
άπό Μαρτίου 1 962 έως, Μαρτίου 
1963 παρουσίασεν ή μετανάστευ- 
σις αΰξησιν 34,3%. ‘Εάν συνεχι- 
σθή αύτός ό ρυθμός σημαίνει ό
τι το έκπατρ ιζό μενον εργατι
κόν δυναμικόν τής χώρας θά εί
ναι μεγαλύτερον τού1 άποκτωμέ 
νου, δηλ. τών γεννήσεων.

*Η είκών ούτή, πού ομοιάζει 
μέ όδήγημα τής χώρας πρός τόν 
γκρεμνόν γίνεται πλέον εντυπω
σιακή όταν προστεθή ή κυκλο- 
φορήσασα σκέψις ότι ώρισμέναι 
βιομηχανίαι σκέπτονται νά μετα- 
καλέσουν έργάτας έξ Αφρικής, 
διότι οί ειδικευμένοι έργάται έκ- 
πατρίζονται καί τελικώς φοβοΰ- 

I μαι μήπως έπαληθεύση ό καθη
γητής Στεφανίδης, ό όποιος είπε 
ότι, εάν θά συνεχισθή αυτή ή 
διαγωγή έναντι τών εργαζομένων 
καί αυτή ή κεφαλαιοκρατική νοο
τροπία νά διέπη τήν χώραν, έν- 
τός μιάς 25ετίας η Ελλάς θά 
μείνη μιά χώρα 4 έκατομ. άναπή 
ρων, γερόντων καί παρηκμασμέ- 
νων, αδυνάτων πλέον όχι νά 
προσφέρουν άλλά μόνον νά επαι- 
τούν.

Ύπό αυτά λοιπόν τά στοιχεία 
καί ύπό αΰτάς τάς σκέψεις, 
καί έντός τής ύποχρεώσεως τών 
εργαζομένων νά μή παραιτηθ'οΰν 
τών δικαιωμάτων των, οί τραπε
ζικοί προβάλλοντες τό τόσον λε 
λογισμένον καί χαμηλόν ο ιτημα 
τής αΰξήσεως τών αποδοχών των 
κατά 1 5% θά εκκινήσουν μίαν α
γωνιστικήν διαδικασίαν, η οποία 
θά ήθελα νά τύχη, τής έγκρίσεώς 

σας.

ΣΥΓΚΡΙΣΙΣ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ ΘΕΣΕΩΣ ΤΩΗ ΕΑΑΗΗΟΗ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΝ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΣΥΝΑΕΣΕΟΣ ΜΕ ΤΗΝ E.O.R.
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ειδών διατροφής άντιστοίχως καυ 
τά τό 1962 μέ 1963, 14,1%.

Έάν καί μόνον αΰτά τά στοι 
χεΤα καί ενδείξεις έλαμβάνοντο 
ϋπ’ όψιν, τά αϊτημα τού 15% τό 
όποιον άξιούν οί τραπεζικοί Υ
πάλληλοι είναι τό πλέον μετρι 
όφρον καί πλέον συνετόν ώς ά- 
ξίωσις.

Άλλ* έπί πλέον, όταν κρίνε- 
ται μία διένεξις μεταξύ εργα
ζομένων καί έργοδοτών τά στοι
χεία τά όποια λσμβάνονται, τα 
όποία άλλωστε ορίζει ό νόμος 
3239 ώς προϋπόθεσιν κρίσεως 
τού διαιτητοΰ - δικαστού είναι ή 
αΰξησις τών τιμών, ή οΰξησις τών 
κερδών τής έπιχειρήσεως καί 
δευτερεύοντες παράγοντες.

Καί όσον άφορά τά κέρδη 
τών Τραπεζών τά στοιχεία είναι 
είς πάντας γνωστά. Χαρακτηρι- [ 

στικόν όμως, ιδιαιτέρας προνο- I

Ό Πρόεδρος κ. Αλευράς άνε- 
φέρθη παρεμπιπτόντως ^ είς _συγ- 
κρίσεις τής θεσεως _ καί _ τοΰ^ 6ιο 
τικοΰ επιπέδου των Ελλήνων

ώς καί τάς ποικίλας επιπτώσεις 
τής συνδέσεως έπί τής Ελληνικής 
’Εργατικής τάξεως. Περί ^ τού
των, κατά πάσαν πιθανότητα,τικοΰ έπιπεΟου των αΛηηνων .^ν,  ------- , , , , ' ,-,-ίεργαζομένων πρός τους συνβδέλ θά γράψω,μεν εις το επόμενόν φυλ

φους των τής Κοινής Αγοράς λον μας.

Πρός τους κ. κ. Τραπεζιτικούς Υπαλλήλους

ΚΑΣΜΗΡΙΑΕΚΛΕΚΤΑ

A. ΤΙΙΤΟΥΡΗΙ
ΜΕΤΡΗΤΟΙ! 22 0)0 ΕΚΠΤΩΣΙΣ
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tii* ο im mi iiimiti in ίο unn!
Η κατ’ ανάγκην άττόφασις αντίθετο ς πρός τήν θελησιν των συναδέλφων του κλάδου.

Ή ματαίωσις πλήγμα διά τά συμφέροντα των τραπεζοϋτταλλήλων.
Ενώ τά πάντα ήσαν Ετοιμα. ’Ενώ οί συνάδελφοι πάσης Τρσ- 

ττέζης — καί τών μικρότερων ακόμη — ττροετοιμασμένοι από τάς 
ανακοινώσεις τής "Ομοσπονδίας καί τά δημοσιεύματα τού τύπου, τά 
όποια άπέρρεον οπτά είλημμένας αποφάσεις τού Εκτελεστικού Συμ
βουλίου τής Ο.Τ.Ο.Ε., άνέμενον την πρώτην μαζικήν έκδήλωσιν καί 
μαχητικήν συγκέντρωσιν διά τήν προβολήν του αιτήματος τών αυ
ξήσεων. ’Ενώ βροχή έπιπταν αί ερωτήσεις τών συναδέλφων πρός 
τά συνδικαλιστικά στελέχη τών Συλλόγων διά τήν πορείαν τού 
θέματος καί έζήτουν εύθύνας διά τήν καθύστέρησιν τής έκδηλώσεως. 
Ένώ, το κυριώτερον άπό δλα, αυτό τό Εκτελεστικόν Συμβούλιον —■ 
ή Διοίκησις δηλ. τής ’Ομοσπονδίας — εις τήν κοινήν σύσκεψιν τής 
27ης Σεπτεμβρίου είχε λάβει εντολήν καί τού προϊσταμένου αυτής 
Γενικού Συμβουλίου καί τών Διοικ. Συμβουλίων τών Τραπεζοϋπαλ
ληλικών Συλλόγων όπως άποδυθή προ τών εκλογών 
(ή είσήγησις τού Προέδρου συναδ. I. Άλευρά ήτο σαφής πρός 
τούτο) εις άπεργιακον αγώνα, ό χρόνος δε έκδηλώσεως αυτού, έν 
τός τού όρισθέντος διαστήματος, ή μορφή, διάρκεια καί τρόπος 
διεξαγωγής του άψίεντα εις τήν κρίσιν τού Ε.Σ., τούτο, είξ τήν 
τελευταίαν καί δραματικήν συνεδρίασίν του τής 11ης ’Οκτωβρίου, 
παρά τήν είσήγησιν τού άρτι παραιτηθέντος Προέδρου συναδ. 
Άλευρά καί τήν πειστικήν άνάπτυξιν παρ’ αυτού τών λόγων πού 
έπέβαλλον τήν π ρ ό τών Εκλογών έκδήλωσιν μας, 
παρά τήν πλειοψηφίαν τών Συλλόγων τών τασσόμενων υπέρ τής 
έκδηλώσεως, δέν κατώρθωσεν νά λάβη τήν άναμενομένην άπόφασιν. 
Διότι, οΐ εκπρόσωποι δύο έκ τών σπουδαιοτέρων Συλλόγων, τήν 
τελευταίαν στιγμήν έδήλωσαν, οτι όίποκλείουν τήν απεργίαν, ώς μή 
άνταποκρινο μένην πρός τήν προεκλογικήν κατάστασιν. Κατόπιν 
τούτου καί επειδή δέν νοείται 'Ομοσπονδιακός άπεργιακός άγων 
καί δή τάς παρούσας στιγμάς, με απούσας δύο άπό τάς σημαντι- 
κωτέρας μονάδας τού κλάδου, κ α τ’ ά ν ά γ κ η ν καί οί εκπρό
σωποι τών λοιπών Συλλόγων ήκολούθησαν τήν έτέραν καί μόνην 
άπομένουσαν οδόν, τήν αναβολήν διά τήν μετά τάς έκλογάς περί
οδον, καίτοι είναι γνωστόν εις όλους ότι οΰτω τό θέμα κατ’ ουσίαν 
ματαιοΰται. Τεραστία ή ευθύνη τών1 όδηγησάντων εις αυτήν 
τήν κατάστασιν. Ουτοι θά είναι υπαίτιοι αν οί Τραπεζικοί υπάλ
ληλοι, οί μόνοι μ ή λαβόντες αυξήσεις 
κατά τ ή| ν τελευταίαν τριετίαν δέν ικανο
ποιήσουν τό αίτημά των τούτο εις σύντομον χρόνον. Μέγα παθη
τικόν διά συνδικαλιστάς ήγέτας.

ΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ή ηγεσία τής "Ομοσπονδίας 
άνταποκρινομένη εις την θελησιν 
τών συναδέλφων δλης τής "Ελλά
δος, άπεφάσισε τήν άνάληψιν α
γώνας διά τό μισθολογικόν θέμα 
τήν αΰξησιν δηλ. τών μισθών κα
τά 15%. Τό θέμα ώς γνωστόν 
άπετέλει εντολήν τού Συνεδρίου 
τής Ο.Τ.Ο.Ε, προ διετίας. Ή με- 
σολάβησίς όμως τού άγώνος κα
τά τού άντεργατι κοΰ Νομοσχεδίου

καί Ετεροι σοβαροί λόγοι ώδήγη- 
σαν ώστε νά μή δυνηθη ή Ο.Τ.Ο. 
Ε., νά τό προβάλη προ τού παρελ 
θόντος Σ)βρίου.

"Ηδη τό μή δεσμευόμενου άπό 
τούς λόγους τούτους Προσωπικόν 
τής Εθνικής ΤΡαπέζης είχε προη- 
γηθεΐ είς άγώνας καί τό κατάλ
ληλον κλίμα εΐχε δη μ ιουργηθέΐ- 
Παράλληλα όλοι οΐ συνάδελφοι, 
όλων τών Τραπεζών, δι’ εκδη
λώσεων των πρός τούς Συλλόγους

ΕΙΣ ΠΛΗΡΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΝ 
Η ΕΠΙΗΕΣΙΣ ΤΒΝ ΙΑΤΡΙΚΟΝ ΣΥΛΛΟΓΗΝ 

ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙ8ΑΗΨΕΗΣ ΤΟΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΝ
Κ ατόττιν άπτοφάσεως τοΰ Πανελληνί

ου Ιατρικού Σολ λόγου1 οί ιατροί .διέκο
ψαν τήν συνεργασίαν των με τά Ταμεία 
'Υγείας, είς >μέν τάς επαρχίας άπό της 
21ης Σεπτεμβρίου είς δε τό Κέντρον 
άπό τής 14ης ’Οκτωβρίου αίτοΰντες; τόν 
καθορισμόν νέων τιμολογίων διά τάς 
ίατρικάς επισκέψεις.

Τό θέμα δέν είναι νέον. Είναι πολύ 
παλαιά ή διαμάχη τήν όποιαν δημιουρ
γούν οί ’Ιατρικοί Σύλλογοι πάντοτε 
καί Ιδίως ό Π. I. Σ. Φυικά ούδείς δπως 
εΐπομεν καί άλλοτε άρνεΐται καθορι- 
.ομόυ τών ιατρικών άμοιιβών είς λογικά 
επίπεδα. ’Αλλά ή έπίθεοις τών ιθυνόν
των τόν ιατρικόν κλάδον είναι συστη 
ματική. ’ Επανειλημμένως, ώς είς τό 
παρελθόν συνέβη δέν στεγνώνει ακόμη 
ή μελάνη τής υπογραφής μιας συμφωνί
ας δι’ άμοιβάς και νέαι προβάλλονται 
αξιώσεις κατά τών Ταμείων. Δέν πρό
κειται περί !μιας διενέξεως εργοδότου 
καί εργαζομένων άλλά περί μιας συ
στηματικής έπιθέσεως. Προ δεκαετίας, 
παραλλήλως πρός τά λαμβανόμενα κατά 
τών εργαζομένων υπό τής «Συναγερμι 
κής Κυβερνήισεως μέτρα, συμμαχοΰντες 
πρός, αυτά οί ιατρικοί Σύλλογοι ήνσί- 
ξαν πόλεμον μέ στόχον, άμοΟ με τάς 
άμοιβάς τήν ικατάργησιν τών εξωτερι
κών ιατρείων καί κλαδικών Ταμεί
ων, πράγμα τό όποιον, συνέργουντος 
του ιατρό κρατουμένου Υπουργείου Προ 
νοίας, επέτυχαν άργστερον. Οΰτω τά 
ύποίδε ιγματ ικώς λειτουργουντα ιατρεία 
τών ταμείων άτινα ώς απαιτούν αί ούγ 
χρονοι άνάτγκαι καί αποτελούν κανόνα 
είς τάς προηγμένας χώρας, έξυπηρέ 
τουν τόν εργαζόμενον είς τόν τόπον έρ 
γασίας του έκλεισαν καί ό δισθενής 
ήΐσψαλισμένος ήτο ήναγκα-σμένος νά 
προσφυγή είς τά ιδιωτικά ιατρεία τών 
ιατρών μέ συνέπειαν τήν μεγαλυτέραν 
επϋβάρυνσιν τών Ταμείων.

’Απομονωθείσης οΰτω τής περιθάλψε 
ως είς τήν ιδιωτικήν έπίσκεψιν ουνεκέν 
τρωσαν οί ιατροί τά πυρά των είς τό 
νά καταστήισουν ταύτην δσον τό δυνατόν 
δαπανηροτέραν διά τά Ταμεία, ένισχύ- 
οντες οΰτω τό έργον τών Κυβερνήσεων

δπως διαλυισουν ταΰτα διά του ο’υκονο 
μικοΟ άδιεξόδου. Δέν πρόκειται λοιπόν 
περί δικαίας, ώς προθέσεως, διεκδι- 
κήοεως. Διότι άν ήτο μόνον ώς πρός 
τό περιεχόμενον, τότε διά τής άμοιβαί 
ας κατανοήοεως καί διά τής συνακσθή 
σεως τής οποοτολής τόσον τών ιατρών 
δσον καί τών Ταμείων πρόβλημα δέν 
θά ύπήρχε.

Συμπεραίνεταί δτι στόχος είναι ή 
διάλυσις τών Ταμείων, ώστε οί «έλεύ- 
θεροϊ» πλέον άνευ ουσιαστικής άσφα 
λ ίσε ως· μ ι σθο-συ ντή ρχτο ι άσθενείς νά αύ 
ξάνουν τήν έλευθέραν πελατείαν τών 
«συστημένων», γνωστών ιατρών, οπό 
τούς όποιους καί επηρεάζονται αί ια
τρικά! οργανώσεις.

Τά Ταμεία οΰτω αναγκάζονται νά ά- 
μυνθοΰν. Καταργούν καί αυτά τάς συ μ 
βάσεις καί άφήνουν τά μέλη των έλεύ 
θερα περί τήν εκλογήν ιατρού, κατα- 
βάλλοντα τάς δαπάνας όναλόγως πρός 
τάς δυνατότητάς των καί βάσει άποδεί- 
ξεως τού ιατρού συντεταγμένης κατά 
τάς διατάξεις τού φορολογικού Κώ 
δικός. Διά τόν ήσφαλισμένον φυσικά α
ποτελεί μίαν προσωρινήν ταλαιπωρίαν 
ίσως δε καί οικονομικήν επιβάρυναιν.

Πρέπει όμως νά δείξη κατανόησιν, 
διότι πρόκειται περί τής σωτηρίας τών 
Ταμείων Υγείας. ’Αλλά είς τά Ταμεία 
οΰ«ω δίδεται μία ευκαιρία νά Απαλλα
γούν άπό προσθέτους δαπάνας τάς οποί 
ας συνεπήγετο ή κατάχρησις του δικαι
ώματος τής ιατρικής έπισκέψεως, κατά 
χρησίς ή όποια πολλάίκις — ώς παρα 
δείγματα έχομεν — ύπεθάλπετο άπό 
τούς ίδιους τούς ιατρούς. Οΰτω ένώ 
διά τούς ή σφαλισμένους αί συνέπειαι 
είναι κάποιο σφίξιμο, διά τούς ιατρούς 
θά είναι όδυνηραί καί δή διά τούς μι
κρούς καί μή συστημένους, οί όποιοι 
διά νά προσελκύσουν πελάτας ή σφαλι
σμένους μόνοι των θά καταβ ιβάζουν 
τάς τιμάς είς επίπεδα ίσως; χαμηλότε
ρα τών συμβατικών, ένώ καί τών μεγά 
λων καί συστημένων ή πελατεία θά πε- 
ριορίισθή κατά πολύ. Έκεΐ θά όδηγη- 
σ-η ή άδ ιαλλαξία καί έλλειψις κατανοή-

ΤΗΡΗΖΙΣ ΩΡΑΡΙΟΥ

Παραθέτομεν κατωτέρω, 
χει, το κείμενον τού1 ύπ’ άριθ. 
5181)7.10.63 εγγράφου τής Έττι 
θεωρήσεως ’Εργασίας Θεσ)νίκης 
άτΓσδεικνύοντος περιτράνως τόν 
υπό τής Τραπέζης σεβασμόν τών 
εργατικών Νόμων.

Έπί τής ύττ’ άριθ. 82) 12,7.63
ύμετί'ας άναφοράς καί έν συνε
χεία ττρός τό ύττ’ άριθ. 3423)16 
7.63 ήμέτερον έγγραφον, εχομεν 
τή,ν τιμήν νά γνωρίσωμεν ύμΐν δτι

μήνυ-
σις τού υπαλλήλου1 τής 'Υπηρε
σίας μας Γεωργίου Γιαννοττούλου 
κατά τού Διευθυντοϋ τού έν Κα 
τερίνη ύπο«)τος τής ’Εθνικής 
Τραπέζης ’ I ωάννου Μττλαμάτη, 
έκδικα,σθεΐσα τήν 4ην ’Οκτωβρίου 

1 963, ύττό τού Μονομελούς: Πληιμ 
μελειοδικείου, εσχε καταδικαστι- 
κόν διά τον κατηγορούμενον απο
τέλεσμα οστις έτιμωρήθη διά 1 5δη 
μέρου φυλακίσεως».

Απάντησις είς τήν ΰπ’ άριθμον 66)Α)63 Εγκύκλιον
ως ε- άριθ. 4192)3.10.62

των άπεδείκνυον δτι ήσαν απο
φασισμένοι ν άποδυθ'ούν είς οΐον 
δήποτε άγώνα, δι’ ο,ΰτό, εχοντες 
τήν πεποίθησιν, ώς καί ή έξέλιξις 
άλλωστε τών πραγμάτων προδιέ- 
γραψε, δτι μόνον εις έπίπεδον 
"Ομοσπονδίας είναι δυνατόν να 
διεκδικηθή τό θέμα άποτελεσματι 
κώς.

‘Υπό αΰτάς τάς συνθή,χος τό 
Εκτελεστικόν Συμβούλιου, συνελ 

θόν τήν 13.9.63 άπεψάσισεν ό- 
μΟφώνως την άνάληψιν άγώνος 
καί προδιέγραψεν τήν όργάνωσιν 
αύτοΰ. Έν συνεχεία τήν 20.9.63 
συνήλθεν τό προβλεπόμενον ύ- 
πό τού Καταστατικού (άρθρον 
21 ) τής Ο.Τ.Ο.Ε, δργανσν έκ τού 
Ε.Σ. καί τών μή μετεχόντων αύ
τοΰ Προέδρων τών Συλλόγων, τό 
όποιον έπεκύρωσεν τήν προηγου 
μένην άπόφασιν τού1 Ε.Σ. περί 
άναλήψεως άγώνος.

Πρός τόν σκοπόν δέ τούτον συ
νήλθεν τήν 27.9.63 ογκώδης κοι
νή σύσκεψις τού Γενικού Συμβου
λίου τής Ο.Τ.Ο.Ε. καί τών Δ.Σ, 
τών Συλλόγων - Μελών, κατά τήν 
οποίαν άπεφασίσθίη, μ ε τ ά δ ι
έ ξ σ δ ι κ ή ν συζήτησιν 
ή άνάληψις άπεργιακοΰ άγώνος, 
συμφώνως πρός τήν γενομένην εί- 
σήγησιν, ό δέ χειρισμός αύτοΰ 
άφέθη είς τήν κρίσιν τού Ε.Σ.

ΤΑ ΑΝΤΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ

Κατά τήν διάσκεψιυ ταύτην 
εις μόνον συνάδελφος ώς 
είχε δικαίωμα — σεβαστόν άπό 
π όντας — προέβαλε τόν ένδοια- 
σμόν μήπως ή προεκλογική περί
οδος έκρίνετο άκατάλληλος διά 
προβολήν τού αιτήματος ή δέ υ
πηρεσιακή Κυβέρνησις άναρμο- 
δία διά τήν λύσιν αύτοΰ.

Ή δοθεϊσα άπάντησις παρά 
τού Προέδρου τής 'Ομοσπονδίας, 
ή οποία άπάντησις άπήχει καί 
τήν πεποίθησιν ά π ά σ η ς τής 
διασκέψεως συνωψίζετο είς τό ό
τι, ή άπό τοΰδε αγωνιστική, προ 
βολή καί ή έξέλιξις αυτής άν δέν 
εδιδε τό προσδοκώμενον αποτέ
λεσμα προ τών έκλογών, οπωσ
δήποτε διά τήν μέλλουσαν Κυ- 
βέρνησιν δέν θά παρουσιάζετο ώς 
νέον θέμα. ’Ακόμη, δέ προτιμωτέ 
ρα &α ήτο καί ή πιθανωτάτη πε 
ρίπτωσις παρεμβάσεως τής Διαι
τησίας, καθ’ δσον τό Διαιτ. Δικά 
στήριον θά έλειτούργει κατά τόν 
Νόμον, ανεξαρτήτως τής Κυβερ
νητικής μεταβολής. Τό γεγο.ός δέ 
δτι πλεΤστοι κλάδοι εργαζομένων 
ελαβον καί λαμβάνουν, κατ’ αυ
τόν τόν τρόπον, εύξήσεις δικαιώ
νει τήν άποψιν. Τοΰναντίον ή α
ναβολή του διά τήν νέαν Κυβερ

νητικήν περίοδον δημιουργεί πλήν 
τών φυσικών ηΰξημένων δυσκολι
ών καί ηθικόν θέμα έναντι τής 
νεοαναδειχθησομένης Κ υβερνήσε- 
ως, μέ λίαν ένδεχομένην τήν μετ’ 
εξάμηνου τούλάχιστον δυνατότη
τα Επαναφοράς αύτοΰ.

Κατά την έπομένην σύγκλη- 
σΐν τού Ε.Σ. τήν 9.10.63 ό Πρό 
εδρος συνάδ, ’Αλευράς υπέβαλε 
τήν παραίτησίν του λόγφ τής ύπο 
ψηφ ιότητός του ώς Βουλευτοΰ. Τό 
λοιπόν Ε.Σ. άπεφάσισε έν συνε 
χεία κατ’ αρχήν δίωρον απεργί
αν διά τήν 17.10.63. Κατά τήν 
έπαναληφθεΐσαν τήν 11.10.1963 
συζήτησιν διά τόν περαιτέρω προ
γραμματισμόν τού άγώνος, πα
ρά τήν διεξοδικώς επί τρίωρου 
συζήτησιν, είς τό μεγαλύτερου μέ
ρος τής οποίας συμμετείχε καί ό 
τ. Πρόεδρος I. ’Αλευράς καί τήν 
έξαφάνισιν πόσης βάσεως άρνή 
σεως, αΐφνιδιαστικώς περί τήν λή 
ξιν αύτής έποτ/ήλθον οί εκπρό
σωποι δύο έκ τών συμμετεχόν 
των Συλλόγων έπί τών αυτών1 
έπιχειρημάτων διά νά έκτρέψονν 
τήν ηγεσίαν τής Ο.Τ.Ο.Ε. καί τόν 
Κλάδον ολόκληρον, έκ τής αγω
νιστικής οδού.

ΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΑ!

Άπωλέσθη οΰτω, διά τούς Τρα 
πεζοϋπαλλήλους ή ευκαιρία τού 
ψυχολογ ικώς υπέρ τών εργαζο
μένων, κατ’ αρχήν, προεκλογικού 
κλίματος. Άπωλέσθη ή δυνατό- 
της λειτουργίας τού θεσμού τής 
Διαιτησίας μέ τήν1 ένδεδειγ μένην 
διά τής δυνάμεως δλων τών Τρα
πεζικών ύπαλλήλων, ύποστήριξιν 
τών άπόψεων τής ’Ομοσπονδίας. 
Διότι, είναι μεν δυνατή ή παρα
πομπή διά καταγγελίας τών υ
φισταμένων συλλογικών συμβάσε
ων έκ μέρους τών συνδικαλιστι
κών ’Οργανώσεων, άλλά ή ύπόθε 
σις είναι ευκολον νά καταπνιγή 
κεκλεισμένων τών θυρών, μέ α
πουσίαν τής φωνής καί τής δυνά 
μεως τού ογκου τών μελών. 'Υ
πάρχει, δι’ ούς; λόγους ανωτέρω 
άνεψέραμεν ή μεγάλη πιθανότης 
νά μην έπανέλθη τό θέμα, εΐμή 
μετά πάροδον εξαμήνου, τουλά
χιστον. Καί τέλος, οΐ άρνηθέν- 
τες πρόεδροι επισύρουν έπί τού 
Σώματος τών συναδέλφων ών ή- 
γοΰνται, τήν εΰσταθοΰσαν συμπε 
ρασματικώς καίτοι άδικον πρα- 
γματικώς, άποψ'ΐν τής κοινής γ,ω
μής Ενδεχομένως δέ καί τήν τών λοι 
πών κλάδων εργαζομένων τοιαύτήν, 
δτι άπολαμβάνουσι ηγεμονικών 
αμοιβών καί δέν συγκινοΰνται ά

πό τά περιεχόμενον τού! προβλη- 
θέντος αιτήματος.

ΝΕΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ
Ή ζωή είναι άγώνας. Ό άγώνας είναι σκληρότερος δταν ό 

άνθρωπος είναι Εργαζόμενος, δταν περιμένη, νά ζήση άπό τό αντί
τιμο τής προσφοράς τής Εργασίας του.

Αύτή είναι ή πραγματικότητα τήν οποίαν διαπιστώσατε άπό 
τήν στιγμήν πού άναλάβατε πραγματική υπηρεσία καί άπό τά 
τελευταία γεγονότα.

Σέ διαρκή πάλη μαζί μέ τούς συναδέλφους του παλαιούς και 
νέους ό εργαζόμενος σέ κάθε κλάδο, μέ άδιάρρηκτη ένότητα καί 

αλληλεγγύη δημιουργεί τις προϋποθέσεις καί προχωρεί είς τήν 
καταπολέμηση τής αδικίας καί τήν κατάκτηση καλλιτέρων δρων 
ζωής.

Μήν φίνετε νά σάς διαβρώνουν μέ υποσχέσεις, νά σάς φοβί
ζουν μέ απειλές, νά συσκοτίζουν το καθαρό σας μυαλό καί τήν 
σκέψη μέ κάθε είδους παραπλανήσεις. Καθώς καταλαβαίνετε, οί 
αγώνες τού Προσωπικού είναι καί δικοί σας. Πρώτα είνα δικοί 
σας, γιατί καλλίτεροι δροι Εργασίας συμφέρουν περισσότερο σέ 
σάς πού θά μείνετε αργότερα στήν Τράπεζα καί θά τούς χαρήτε 
περισσότερο. Άλλά θά είναι καί ή άφετηρία νά προχωρήσετε 
εσείς αύριο καί νά τούς βελτιώσετε. Αυτό είναι τό πιό αισιόδοξο 
σημείο σέ σχέση μέ τούς παλαιοτέρους συναδέλφους σας.

Ηδη τις πρώτες αδικίες τις ΰφίστασθε στήν Τράπεζα. Καμ- 
μία άλλη σειρά, έτσι αδικαιολόγητα, χωρίς νά ΰπάρχη κανένα 
Εμπόδιο δέν ΰπέστη προκαταβολικά τριετή προσωρινότητα. Ό 
‘άγώνας τών Συλλόγων για τον Οργανισμόν υπηρεσίας αφορά 
καί τήν Εξασφάλιση τών πρώτων σας βημάτων στήν Τράπεζα, τόόν 
θεμελίων τής σταδιοδρομίας σας.

Ποτέ, ούτε στήν προ τής συγχωνεύσεως ’Εθνική, Τράπεζα, δέν 
άπηγσρεύετο στο θήλυ προσωπικό νά άκολουθήση, έφ’ δσον ήθελε 
καί εΐχε τις υπηρεσιακές ικανότητες, τό άρρεν σέ Εξέλιξη κοΰ 
προσφορά έργασίας.

Νά δύο προβλήματά σας πού πρέπει νά μάς βοηθήσετε νά τά: 
λύσουμε.

Νέοι Συνάδελφοι,
Κανείς δέν μπορεί νά σάς βλάψη γιά τήν συμμετοχή σας 

στους αγώνες τού Προσωπικού. Σχηματίστε μέ τήν αλληλεγγύη 
σας Αγωνιστικό Σώμα απρόσβλητο καί παραδειγματίσατε μέ τήν 
στάση σας καί ώρισμένους παλαιοτέρους. Δώσατε τήν πνοή κοί 
τον παλμό που δίνουν τά νειάτα σέ κάθε ’Οργανισμό, σέ κάθε 
κοινότητα δράσεως, σέ κάθε χώρα.

Εΐσαστε τά έλπιδοφόρα χέρια στά όποια 8ά παραδώσουμε 
μια μέρα τήν σκυτάλη κάθε δραστηριότητάς μας. ’Επαγγελμα
τικής, πολιτιστικής, άγωνιστικής.

Ατσαλώστε τα άπό τώρα μαζί μέ τίς ψυχές σας, γιά 
έ'να φωτεινότερο μέλλον.

Η ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΑΣ ΗΓΕΣΙΑ

EONIΚ Η - 1963
Κύριε Διοικητά, I
Έν έ'τει 1958,
Ύπεστηρίξαμεν καί άνεγνωρίσατε δτι:
Είς τάς πρώτας θέσεις τών ηθικών διά τήν Τράπεζαν θεμά- ! 

των εύρίσκεται ή δικαία κατανομή αποσπάσεων καί τοποθετήσεων ι 
ύπαλλήλων τής Τραπέζης είς τά Διοικ. Συμβούλια τών ύπ’ αύτής J 
έλεγχομένων έπιχειρήσεων. ι

Έν ετει 1963
Ή κατάστασις παραμένει ή αύτή αν όχι προκλητικωτέρα.

Ιδού δύο παραδείγματα έκ τών είς χεΐρας μας στοιχείων: *
Α' Εις1 καί μόνον λειτουργός τής Τραπέζης μετέχει είς τάς 1 

κάτωθι Εταιρείας:
1. Άνών. Εταιρείαν Έπιχειρήσεων έν Έλλάδι.
2. Ανώνυμον Εταιρείαν θερμικών Εγκαταστάσεων κ. ! 

λ.π. ΒΙΟΜΕΤΑΛ.
3. Ανών. Έταιρ. «ΝΑΦΘΑ» Ελληνικά Διυλιστήρια a 

παραγωγής Νάφθης.
4. ’Οργανισμόν Βιομηχανικής Άναπτύξεως — ΟΒΑ .
5. Ανώνυμον Βιομηχ. Εταιρείαν ’Οργανικών Λίπασμά- ι 

των ΑΒΕΟΛ.
6. Ε.Τ.Μ.Α.
7. Άνών. Έταιρ. Τσιμέντων TITAN. ι

Ητοι είς έ π τ ά (7) έκ τών μεγαλυτέρων "Ελληνικών J
’Επιχειρήσεων. ι

Β) Καί ένας άλλος: I
1. Ξενοδοχειακοί Επιχειρήσεις «”Οβων Λέφας Τετενές». a
2. «Αστηρ» Ανώνυμος Τουριστική; καί Ξενοδοχειακή a

"Εταιρεία. Φαίνεται 5 κύριος συνάδελφος έχει εί- ( 
δικότητα είς τά Ξενοδοχεία. ι

3. "Εταιρεία Οικονομικής καί Τεχνικής Άναπτύξεως. *

4. Ν Ε Ο Π Α Λ.

τ°ύ παρόνττος περιοριζόμεθα είς τάς ανωτέρω δύο πε- ! 
ριπτώσεις. ,

Καί σάς έρωτώμεν Κε Διοικητά. β

Ενας υπάλληλος είναι δυνατόν νά άσκή πέραν τών ηύξημέ- * 
νων μάλιστα καθηκόντων του είς τήν Τράπεζαν καί έτερα είς a
περισσατέρας τών δύο "Εταιρειών; Β

Εάν ναί, τί προσφέρει εις αΰτάς καί τήν Τράπεζαν; Έκτος J 
έάν ένδιαφέρη το τί προσφέρεται είς αύτόν, ή έάν θεωρείται προ- I 

σφορά ή εκστρατεία «πειθούς καί νουθεσίας» πρός τούς ΰποαμει- J 
βομένους υπαλλήλους νά εγκαταλείπουν τούς άγώνας πρός βελ- a 
τίωσιν τής ηθικής καί οικονομικής των θ'έσεως.

Νά έλπίσωμεν ότι θά τεθή τέρμα είς τήν τοιαύτήν άπαρά- a 
δεκτόν καταστασιν; "Οντες πάντως υποχρεωμένοι νά πολεμήσω- 1 
μεν αυτήν, δέν θά διστάσω μεν νά έπεκταθώμεν κα είς έτέρους, άνα- ' 
φέροντες έν καιρφ καί τά όνόματά των.

ΠΑΡΗΤΗΘΗ 0 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Τ.Ο.Ε. κ. I. ΑΛΕΥΡΑΣ
"Όπως είς έτέραν στήλην ά- 

ναφέρομεν, ό Πρόεδρος τής "Ομο 
σπονδίας Τραπεζικών Υπαλλήλων 
συνάδ. ’ I ω. ’Αλευράς υπέβαλε 
είς τό Ε.Σ. κατά τήν συνεδρίασίν 
του τής 9.10.63 τήν παραίτησίν 
του λόγφ προβολής του ώς υπο
ψηφίου Βουλευτοΰ κατά τάς έπι- 
κειμένας έκλογάς. "Ο άποχωρών 
Πρόεδρος άπηύθυνε μέσφ τής 
"ΟμοσπονδίοΕς χαιρετισμόν καί 
ευχαριστίας πρός άποίντας τούς 
συναδέλφους. Ό Σύλλογος Ύπαλ 
λήλων Ε.Τ.Ε. συνενώνει τάς εύ- 
χάς του μέ τάς τού Ε.Σ. τής Ο. 
Τ.Ο.Ε. διά την επιτυχίαν τού συ
ναδ. Άλευρά καί είς τά νέα; του 
καθήκοντα, βέβαιος ών δτι τούτο 
θά έχηι τόν ευμενή του άντίκτυ 
πον διά την τραπεζοϋπαλληλικήν 
τάξιν.

Ή σχετική άπό 10.1 0.63 άνα- 
κοίινωσις τής "Ομοσπονδίας έχει 
ώς εξής:

’Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Κατά τήν συνεδρίασίν τού ’Εκ

τελεστικού Συμ6:υλίθυ τής ‘Ο
μοσπονδίας μας τής 9ης ’Οκτω
βρίου, ό Πρόεδρος μας κ. ’Ιωάν. 
Αλευράς ύπέβαλεν τήν έκ τού α
ξιώματος του παραίτησίν του, προ 
κειμένου νά ύποβάλη υποψηφιό
τητα διά τό αξίωμα τού Βουλευτοΰ.

Έπ’ ευκαιρία τής παρσιτήσεώς 
του ταύτης ό κ. ’Αλευράς απευ
θύνει διά τής "Ομοσπονδίας μας 
τόν κατωτέρω χαιρετισμόν πρός 
τούς συναδέλφους τραπεζοϋπαλ- 
λήλους.

«Πρός όλους
5>τούς Τραπεζ ικούς Σ υναδέλφ ους 
»’Αγαπητοί Συνάδελφοι,

^Κατόπιν στρατεύσεώς μου είς 
»ετερον πεδίον δράσεως, ύπεχρεώ 
»θην νά ύποβάλω τήν άπό τής θέ- 
»σεως τού Προέδρου τής Όμο- 
»σπονδίας παραίτησίν μου.

»Κατ’ αύτήν τήν ώραν αίσθάνο- 
»μαι τό καθήκον νά ευχαριστήσω 
»δλαυς σας καί νά σφίξω; ενός έ- 
»κάστου τό χέρι μέ βαθείαν συγ-

»κίνησιν. Μ’ έτιμήσατε επί μίαν 
»όλόκληρον οκταετίαν μέ τήν ύψη 
»λοτέραν διάκρισιν. Οά τήν φέρω 
»μέ υπερηφάνειαν είς όλην μου τήν 
»ζωήν.

»Παραλλήλως, επιθυμώ, έπί- 
»σης ζωηρώς, νά σάς παράσχω' 
»κα! μίαν ύπόσχεσιν, τήν σημα
σίαν τής όποιας έπαρκώς νομί- 
»ζω θά προβάλλη ή πρός "Υμάς 
»καί τά ζη,τήματά σας μέχρι τοΰ- 
»δε ανυποχώρητος συνέπεια καί 
»ή 6αθεΐα πίστις μου. Τά θέμα
τα τών Τραπεζικών, είς οίανδή- 
»ποτε καί αν μέ τάξη σκοπιάν 
»τό έφ’ εξής καθήκον, θά άποτε 
»λοΰν τήν οστοκλειστικήν μου φρον 
»τίδα. Υπήρξαν καί θά είναι τό 
»βίωμά μου. Είς αυτά άλλωστε 
»περιεκλείοθή καί περικλείεται 
»καί ή ιδία μου δπαρξις».

Μέ βαθυτάτην έγκαρδιότητα 
Σάς αποχαιρετώ 
I. ΑΛΕΥΡΑΣ

Συνάδελφοι,
Τό ’Εκτελεστικόν Συμβούλιον 

— έκφράζον, ώς πιστεύομεν, τήν 
ομόφωνον γνώμην τού συνόλου 
τών συναδέλφων τού κλάδου — 
άπευθύει τάς πλέον θερμάς εΰχα 
ριστίας είς τόν άποχωροΰντα 
Πρόεδρον διά τάς τόσος υπηρε
σίας τάς όποιας προσέψερε είς 
τήν τραπεζοϋπαλληλικήν οικογέ
νειαν πράγματι δέ μέ βαθείαν πί 
στιν, μέ συνέπειαν καί έπί θυσία 
ατομικών του φιλοδοξιών εις τήν 
υπαλληλικήν του σταδιοδρομίαν.

’Επίσης εύχεται είς τόν κ. Ά- 
λευράν όλοψύχως τήν καλλίτε
ρου επιτυχίαν είς το νέον πεδί
ον κοινωνικής δραστηρ ιότητος 
είς τό όποιον εισέρχεται εν τή 6ε- 
βαιότητι ότι θά είναι ό θερμώ 
τερο-ς συμπαραστάτης τών αίτη 
μάτων μας καί δτι θά παρακο- 
λουθή ταΰτα άγρύπνως καί θά 
δώση δΓ. ούτά, ώς πάντοτε, τον 
καλλίτερου εαυτόν του.
Μετά Σ υναδελφικών Χαιρετισμών 

Τό ’Εκτελεστικόν Συμβούλιου

Η ΓΝΩΜΑΤΕΥΕΙΣ ΒΑΜΒΕΤΣΟΥ

(Συνέχεια έκ τής 2ας σελίδος) 
τον αίτημα δέν ύφίστατο τό πα
ράτα», πολύ δέ όλιγώτερον «κατά 
κύριον λόγον». Δοθέντος δτι ή υπό 
το «Διοικητικόν Διαιτητικόν Δι- 
καστήριον» υπαγωγή θεμάτων μη 
προβλεπομένων υπό τού άρθρ. 15 
τού νόμου (ανωτέρω παρ. 1) εί
ναι άκυρος, τυχόν έπ’ αύτής άπά- 
φασις αύτοΰ, ανεξαρτήτως τής κα
τά βάσιν άντισυνταγματικότητός 
του, θά έξεδίδετο καθ’ ύπέρβασιν 
δικαιοδοσίας καί, ώς έκ τούτου, 
θά ήτο άκυρος. "Επομένως ή διά 
τού ΰπ’ άριθ. 76451 εγγράφου πα
ραπομπή είς τό Δικαστήριον τού
το τών πέντε πράγματι υφιστα

μένων συλλογικών διαφορών, ώς 
αϋται καθορίζονται έν τή άπό 
14.9.1963 ανακοινώσει τών Συλ
λόγων, έάν αϋτη είναι ή έννοια 
τού εγγράφου τούτου, είναι κατά 
τό σημεΐον τούτο παράνομος καί 
άκυρος καί δέν δύναται νά έπα- 
γάγη τάς έν άρθρ. 18 παρ. 2-4 
τού ν. 3239 συνέπειας.

’Ey Άθήναις τή 17 Σεπτεμ
βρίου 1963.

"Ο γνωμοδοτών
Α, ΒΑΜΒΕΤΣΟΣ 

Δικηγόρος παρ’ Άρείώ Πάγψ καί 
Συμβουλίω τής ’Επικράτειας.

(δ.τ.4) 1963)


