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Β:Ή δημοσιευθεΐσα συνοπτική λο 
0 γιστική Κατάστοοσις τής Τρα- 
Ηπέζης τής 31 )7)61 έμφσνίζει 
Ηκαΐ πάλιν σημαντικήν αΰξησιν 
ητών τοποθετήσεων τής Τραπέ- 
Γξης μεταξύ ’ I ουνίου καί Ίου- 
βλίου έέ. Αύτό είναι πρόσθετος ] 
f-συνήγορος τοΰ διστυπωθέντος ] 
r αιτήματος μας περί καταβολής 
-'ενός 15θη:μέροσ εις άπαν τό ] 
-Προσωπικόν ώς «προκαταβο- J 

Αής» έπί των όφειλομένων δια- J 
ψορων έκ σσνεργιακής άμοιβής j 
τής περιόδου 1956 - 60, U
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Τήν 25ην και 26ην Σεπτεμ
βρίου, έπραγματοποιήθη εις 

’Αθήνας τό Β' Πανελλαδικόν 
Συνεδρίαν των Τραπεζικών Ύ- 
παλλλων. Ό κ. ’Αλευράς άνέ- 
γνωσε διά λογαριασμόν τοΰ 
’Εκτελεστικού Συμβουλίου τοΰ 
όποιου προήδρευσε τήν εκθεσιν 
πεπραγμένων τής τριετίας 
1958—1961, Μέγα μέρος τού 
άναγνωσθέντος απολογισμού 
έκάλυψεν ή ίστόρη τις των αλ
λεπαλλήλων άλλαγών ώς προς 
τήν συγκρότησιν τοΰ Έκτελε- * 1 * * * * * * * 
στκκοΰ Συμβουλίου τής ΟΤΟΕ,

ττηγαζουσών έκ τής καταστατι
κής αυτής άτελείας δι’ ής ΐσχυ- 
ε τό OFFICIO τοΰ μέλους 
τοΰ Εκτελεστικού Συμβουλίου.

’Ακολούθως ανέλυσε τήν 
άντ ξοότητα τών γενικωτέρων 
συνθηκών τάς όποιας συνθέτουν 
τό μέν ή αντιδραστική κοινω
νικοοικονομική πολιτική τών 
έκάστοτε Κυβερνήσεων τό δέ 
ή βαρεία νόσος έκ τής ο
ποίας κατέχεται ή συνδικαλι
στική ήγεσία τής Χώρας μας 
καί ή όιτ.τίΓτ δεν ήοθάνθη κα
λώς δ'ιοτ, ι η πρωτοβουλία τής

ΟΤΟΕ τής έζητήθη νά ήγηθή 
μ,άς καθολικής κινητοποιήσεως 
καί μάλιστα νά θέση γενικόν 
αίτημα άναπροσαρμογής μι
σθών, ημερομισθίων καί συντά
ξεων. Τό τοιοΰτον ήθέλησε ν’ 
άποφύγη ή ΓΣΕΕ καί μόνον ή 
κατηγορηματική άπειλή περί 
άποχωρήσεώς μας έκ τής Γ.Σ. 
Ε.Ε. ήνάγκασε τον κ. Μακρή 
να δεχθή. Είς τήν έκτεταμένη,ν 
αυτήν προσπάθειαν καί κινητο- 
ποίησιν, ή ΟΤΟΕ είχε άναλά- 
6η τήν εύρυτέραν πρωτσβουλί- 
ocv καί συνεισέψερε τήν μεγα-

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ κ. ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ
Έπί τοΰ παθόλου έργου τής ’Ο

μοσπονδίας κριτικήν ήσκησεν ό 
Πρόεδρος τοΰ Συλλόγου μας, ό- 
στις λαβών τον λόγον μετά τον κ. 
Άλευράν είπε- τά εξής: 
Αγαπητοί Συνάδελφοι Σύνε
δροι,

Είμαι έξουσιοδοτημένος ά- 
πό τους συναδέλφους μου υ
παλλήλους τής ‘Εθνικής Τρα- 
πέζης νά σάς μεταδώσω τον 
έγκάρδιον συναδελφικόν χαιρε
τισμόν καί τάς εύχάς των, ό
πως, κατά τάς έργασίας τοΰ 
Συνεδρίου μας πρυτανεύση ή 
έπιβαλλομένη άμοιβαία κατα- 
νόησις, στεφθώσιν δέ αΰται ύ- 
πό πλήρους έπιτυχίας.

’Οφείλω νά δηλώσω, δτι ναι 
μέν ΰπέρτατον καθήκον έπέβα 
λε τήν έδώ παρουσίαν μου, 
ούχ ήττον δμως δέν σάς απο
κρύπτω δτι ισχυρό τέρα του 
καθήκοντος ήτο ή επιταγή, ή- 
τις έπήγασεν έκ τής πίστεώς 
μου, έπί τής άνάγκης, όπως τό 
άρξάμενον Συνέδριόν μας ση- 
μειώση πραγματικόν σταθμόν, 
δχι μόνον είς το συνδικαλιστι
κόν κίνημα τής Τραπεζοϋπαλ
ληλικής τάξεως, άλλ’ ολοκλή
ρου τοΰ εργαζομένου κόσμου 
τής Ελλάδος.

’Οφείλω έπίσης νά δηλώ
σω, δτι διά τού λόγου μου δέν 
θά ασκήσω κριτικήν οΰδενός 
έργου, απλώς θά μεταφέρω τάς 
διαπιστώσεις μου καί θά έκ- 
ψράσω τάς αντιλήψεις^ μου έ- 
πί τών αιτίων, τά όποια προε- 
κάλεσαν ταύτας, ώς καί τής 
τακτικής ή οποία έπιβάλλεται 
ν’ άκολουθηθή.

Τά ένοοντίον τοΰ κινήματος 
έπενεχθέντα πλήγματα κατά 
την διαρριεύσασαν τριετίαν ύ- 
πήρξαν βαρύτατα. Ή έργσδο 
σία διά τής άμφισβητήτου δυ- 
νάμεώς της καί τής σατανικής 
τακτικής, μετήλθε πάντα, τά 
μέσα ϊνα δυνηθή, νά έξαψανίση, 
εί δυνατόν, τό όλονέν μειούμε- 
νον συνδικαλιστικόν έπίπεδον 
τών εργαζομένων, μηδέ τών 
Τραπεζικών έξαιρουμένων. Καί 
συνεχίζουσα προχωρεί καί την 
στιγμήν τούτην, ταχέως καί ά
σφαλτος προς άλοκλήρωσιν τού 
σχεδίου της, διότι δυστυχώς, 
ή άντίστασίς μας άν δέν -είναι 
ανύπαρκτος, εΐναι είς τοιοΰτον 
βαθμόν χαλαρά, ώστε νά μην 
άποτελή έμπόδιον τών σκοπών 
της.

Θά ήρκετ νομίζω ν’ άναφερ- 
Θώ είς τά έξης γεγονότα,:

"Όταν ή πρός τον παράγον
τα εργασία περιφρόνησις ,τοΰ 
εργοδότου έχει έξιχθή μέχρι 
τοΰ σημείου ν’ άρνηται ^ ουτος 
οίανδή-ποτε έπαφήν ,μέ τάς 
Σ υλλογ ικάς έκπροσωπήσε ι ς καί 
όταν αΰται εύοισικονται έν άδυ- 
ναμίςς άν δχι νά σαρώσουν τήν 
τοιαύτην άρνησι-ν, τουλάχιστον 
νά την κάμψουν, δύνσσθε νομί
ζω, κύριοι Σύνεδροι, νά έκτιμή- 
σητε τό σημεΐον τής πτώσεως 
τοΰ συνδικαλιστικού έπιπέδου 
τών έργαζο-μένων -καί την δυνα- 
μιν τής συλλογικής έκποοσω- 
πήσεως.

Συνερχόμεθα συνεπώς, ώς 
άντιλαμβάνεσθε κ. Σύνεδροι, 
εις μίαν κρι-σιμωτάτην στι

γμήν. Εις στιγμήν κατά την ό
ποιαν τό συνδικαλιστικόν κίνη
μα βαλλόμενον παντοιοτοόπως 
ΰπό τών έργοδοτών καί τής πο
λιτείας άκόμη, ή οποία άρνεΐ-

έργατικήν τάξιν. Καί τότε ά- 
πό τοΰ βήματος έπέκρινα τήν 
ηγεσίαν καί εΐπον, δτι διά την 

δραστηριοποίησιν τής τάξεως 
είδικώς μάλιστα τών Τραπεζι-

ται νά άρη ή τροποποίηση τήν : κών, έτ,θεντο οί φραγμοί των 
σωρε'αν τών άντεργατικών Νό- _Νόμων 1933) 51 καί 3239)
μων, διέρχεται τοιαύτην κοίσιν, 
ώστε ό καθείς άπό τής θέσει' ς 
του, συναισθανόμενος τάς εΰ- 
θύνας του, όφε λει, νά λάβη ά- 
νάλογον θέσιν πρός άντιμετώ- 
πισιν τοΰ άπειλοΰντος τήν τά
ξιν μας κινδύνου.

I Τεράστιοι προβάλλονται προ 
ημών αΐ εύθΰναι. Είδικώτερον 
διά τά ήγετικά στελέχη είς τά 
οποία κυρίως πρέπει ν’ οατοδο- 
θή ή τοιαύτη σοβαρωτάτη 
πτώσις τοΰ συνδικολιστικοΰ 
έπιπέδου. Ταΰτα οφείλουν δπως 
είς περίπτωσιν κατά τήν όποι
αν αισθάνονται άδυναμίαν νά 
σύρουν τό ήγετικόν φορτίον, τό 
όποιον έπωμίσθησαν καί γενι
κώς τό καθήκον τό όποιον έχουν 

,τής άναλόγου άνυψώσεως τοΰ 
συνδικόλιστικοΰ έπιπέδου τών 

| έντολέων των, νά παραχωρή
σουν τάς θέσεις, των, πριν ή 
εΐναι άργά, είς άλλους έπιθυ- 
μοΰντας ν’ άγωνισθοΰν διά τά

I κοινά ιδεώδη. ^’Αδήριτος ανά
γκη μέ άδηγεΐ νά φέρω ,ένώ- 
πιόν σας τάς άληθείας ταύτας, 
διότι πιστεύω, δτι ή ζωή καί ή 
άνάπτυξις τοΰ συνδικαίλισμοΰ 
δέν εΐναι δυνατόν νά στηριχθή 
παρά μόνον είς τήν θετικήν καί 
αποφασιστικήν προβολήν τών 
άδυναμιών τοΰ κινήματος παρά 
τών ήγητόρων καί τών αμέσων 
συνεργατών αυτών,

ι Εΐναι έπιτακτική ανάγκη νά 
βαδίσωμεν πρός τά έμπρός καί 
ούχί πρός τά όπίσω.

Καί ιδού κ. Σύνεδροι τί λέ
γουν τά γεγονότα.

Προ τριών άκριβώς έτών είς 
τήν ιδίαν αίθουσαν συνήλθε τό 
Α' Πανελλαδικόν Παντραπεζι
κόν Συνέδριόν κατά τό όποιον 
έλήψθησαν σημαντικοί αποφά
σεις, αί όποια ι ουδόλως έτηρή- 
θησαν. Δι’ αυτό δέν υπάρχει άμ- 
φιβολία, δτι ό όμι-λών υπέχει 
εύθύνην έφ’ δσον κατά την δι- 
αρρεύσασαν τριεπαν διετέλεσε 
Πρόεδρος τής ‘Ομοσπονδίας, 
ανεξαρτήτως εάν δεν ήτο δυνα
τόν νά ' πράξη· περισσότερα

55. διότι ό μέν πρώτος έπι- 
βάλλει την κράτησιν τών ήμε- 
οών απεργίας, ό δέ δεύτερος 
διοττιμά την έργασίαν καί άονα- 
στέλλει κάθε άττεργιακόν άγώ- 

ί να.
Τήν 31.7.60 καί $ 1.8.60 έ- 

πραγματοποιήθη είς τό θέα- 
τρον «Σαμαρτζή» ή μεγαλειώ
δης συγκέντρωσή τών συνδι
καλιστικών στελεχών τής δυνά- 
μεως τής ΓΣΕΕ, παραστάντων 
κατ’ αυτήν καί αντιπροσώπων 
όλων τών κομμάτων και άνα- 
πτυχθέντων ύπό τών προς τού
το όρισθέντων ηγετικών στελε
χών, ώς ομιλητών; των φλεγόν
των ζητημάτων, τά όποια άπη- 
σχόλουν καί απασχολούν, θα 
έξακολουθήσουν δέ, ίσως, επί 
μακράν είσέτι χρόνον ν’ άπα- 
σχολοΰν τήν έργατοϋπαλληλι- 
κή-ν τάξιν. Ή κατά τή,ν συγκέν- 
τοωσιν ταύτην έντονος καί ό- 

I ξεΐα τοποθέτησις ΰπό των α
ί γορητών καί είδικώτερον του
Γεν. Γαμματέως τής ΓΣΕΕ ή
το τοιαύτη, ώστε, δέν σ«ς α
ποκρύπτω, έπίστευαςς οτι έ- 
βαίναμεν πλέον όριστικως, πρός 
δύο δ ιαγραφομένους δρόμους, 
ή την άπεργιακήν κινητοποιη- 
σιν, ή τήν έπίλυσιν, αν -μη α- 

(πάιντων τών σο-βαιρών ζητη U0- 
I των τουλάχιστον ένίων έξ αυ
τών. Δυστυχώς ήπατήθη-μεν 
διότι τίποτε δέν έγένετο.

Έν συνεχεία η τάξις Ρ^(ς 
εΰρεθεΐσα προ τών έμπαικτικων 
προτάσεων τών Τραπεζιτών, 
σχετικώς μέ τήν αυξησιν

η « . _t iSzrmu Π
των

μισθών, αί όποΐαι ήσαν συνέ
πεια τής καταρρεύσεως_ όλων 
τών ώραίων λόγων του- θε
άτρου «Σαμαρτζή» έν συσχετι- 
σμώ μέ τήν άπόψασίν του Σι> Sou τοΰ 1958, ώδηγήθη ε,ς 
τήν ιστορικήν τρίωρον απεργι- 
ακήν έκδήλωσιν τής Πης Νοε
μβρίου i960 καί την συγκεν- 
τρωσιν έν τφ θεατρω «Κεντρι: 
κόν», όπου η ποοσελευσις και 
ό ενθουσιασμός του συναδελφί- 
κοΰ κόσμου έδωχαν εις την η
γεσίαν άγραψον μεν, ολλα α-

if r a r Λ j υ·'-' ' ^9 Μ * · n /

άπ’ όσα επραξε. Διότι πλει- νΑκχητον έγγύησιν περί της ττι- 
™· m-rwrRXr,- των, d(; τήν συνέχισιν του

έκδηλωθέντος άγώνος.
Δέν θά συνεχισω εξιστορων 

τά έπάκολουθήσαντα _ θλιβερά 
γεγονότα διότι έχω ήδη οεσει 
τέρμα είς τάς πικρός στιγμας 
τής ιστορίας του παρελθόντος, 
πιστεύων δτι οΰδεμία ωφελεια 
δύναται νά πρόκυψη εκ της α- 
ναδιφήσεως καί έπανερευνης 
των τήν στιγμήν τούτην. U α- 
πετέλει δμως εγκληματικήν πα- 
τάλειΦιν έιάν δέν ετονιζα οτι ε-

: σται άντιξοότηιτες προεβλή 
θησαν έπί τής Προεδρίας μου 
καί ή τότε συνδικαλιστική μου 
πείρα ήτο περιωρισμένη, δεδο- 
ιμένου δτι μόλις το 1958 άνε- 
μίχθην τό πρώτον είς τον συν
δικαλισμόν.

Την 27ην και 28ην Μαρτίου 
i960, έπραγματοποιήθη είς 
τό θέαττρον «Παπαϊωάννου» ένα 
άλλο συνέδριόν — το Ε", Συν- 
έδριον τοΰ ’Εργατικού Κέντρου 

I’Αθηνών αυτή τή φορά — για 
ν’ άκουσθοΰν καί πάλιν φωναή
νά έκφωνηθοΰν άρχιτεκτοννκοί 
λόγοι, νά γίνουν προτάσεις καί
νά ληφθοΰν καί πάιλιν αποφά
σεις, αί όποΐαι είχαν τήν^ ιδίαν 
τύχην, δηλ. νά οδηγηθούν ,εις
τάς

ράλειψιν εαν 
πιβάλλετσι είς ολους^ μας να 
μή πτοούμεθα προ των σφαλ
μάτων μας καί ν’ άρνούμεθα 
τήν έκάστοτε διάπραξιν των. 
Μόνον ΰπό την προϋποθεσιν

τάςκαλένδ"αςνα Ό^'Τβαίως τής κατά ποόσωπον άντ,μετμ, 
είς τάς καλένδας Υπουργείων, πσεως της αλήθειας δυναμεθα 

άλλά των έκπρρσωπούντων την νά δημιουργησωμεν την

ι λυτέραν ήθνκήν καί ΰλικήν συμ- 
j βολήν τόσον διά τό έκτακτον 

ΣΐΛ/έδριον τοΰ ΕΚΑ τής 31—7 
—60 καί 1—8—60 δσον καί 
διά τήν μετέπειτα προπσρα- 
σκευήν τών μαχητικών έκδηλώ- 
σεων τοΰ ’Οκτωβρίου — Νο
εμβρίου i960. Περαιτέρω ό κ. 

’Αλευράς μέ τήν ικανότητα, ήτις 
I τόν διακρίνει περί τήν έξεύρεσιν 
καί προβολήν έπιχειρημάτων έ- 
δικαιολόγησε τήν κατάληξιν 
ήν εΐχον αί έπί τοΰ θέματος 
τής αΰξήσεως τών μισθών κα- 
ταβληθεΐσαι προσπάθειας αί ό
ποια ι παρά τήν μή όλοκλή,ρω- 
σίν των εΐχον τά εξής θετικά 
αποτελέσματα: Πρώτον, δτι τό 
άγερώχως έπιβεβλημένον πνεύ
μα τής καθηλώσεως τών άμοι- 
βών καί τών δικαιωμάτων τών 
έργαζαμένων έσημείωσε τήν 
πρώτην ΰποχάρησιν καί ΰπέ- 
στη την πρώτην ήτταν διά τής 
χορηγήσεως τών μικρών, έστω, 
αυξήσεων.

Λεύτεοον: Σ υνετελέσθη ευ
θεία άναζωογόνησις τοΰ φρο
νήματος καί ή έξέργεσις -ιών 
έργαζομένων, διά τά άπό μα- 
κοοΰ καταθλιβόμενα δίκαιά 

I των ύπήρξε και συνεχίζεται 
I τόλμη,ρά.
| Τρίτον: Ή ΓΣΕΕ έκ τής ί- 
' διαιτέρως κλονιζομένης κατα- 
στάσεως είς ήν είχε περιέλθει, 
άπέκτησε κύρος καί ίσχΰν καί 
ήδυνήθη νά ζήση μέχρι τοΰ 

| 14ου Συνεδοίου της.
Μεταξύ τών μειωτικών συν

τελεστών είς τό καθόλου ομο
σπονδιακόν έργον άνέφερε τάς

θεν ιστορίαν τοΰ συνδικαλιστι- 
κοΰ κινήμοΓτος, τουλάχιστον 
,τής Τραπεζιτικής οικογένειας 
[καί νά συμβάλωμεν είς τήν γε- 
j νίκην άνύψωσιν αΰτοΰ. Τρία ό- 
I λόκληρα χρόνια πέρασαν χω- 
!ρίς κανένα ουσιαστικόν επίτευ
γμα.

"Ας διδαχθώμεν άπό τ’ άπο- 
τελέσιματα καί άς σπεύσωμεν 
νά διορθώσουμε τά σφάλματά 
μας.

Καί θά τά διορθώσωμεν έάν 
τό πάρωμεν άπόφασνν πώς είς 
τάς αντιδράσεις τών εργοδο
τών όφείλομεν ν’ άντιτάξωμεν 
τήν δύναμίν μας.

Τά συνέδρια καί αί συγκεν- 
τοώσεις, έάν καλώς έκτιμώ τά 
ποάγματα, δέν νομίζω δτι γί
νονται διά τήν έπίδειξιν τών ρη,- 

I τορικών ικανοτήτων μας, ή τής 
δημιουργίας εντυπώσεων, άλλά 
διά τής έρεύνης ν’ άποκουσταλ- 
λωθοΰν αί όρθότεραι αντιλήψεις 
έπί τώνάπασχαλούντων τήν τά
ξιν τών έργαζομένων ζητημά
των καί νά ληφθοΰν αποφάσεις 
διεκδικήσεως αυτών. "Οταν δ
μως αί αποφάσεις αΰται δέν 
έκτελοΰνται καθ’ δλην τήν έκτα- 
σιν καί οί έντεταλμένοι τήν έκ- 
τέλεσιν, περιορίζονται άπλώς 
καί μόνον έπί τοΰ φιλολογικού 
μέρους, τότε ή δλη. ΰπόθεσις 
τών συνεδρίων καί συγκεντρώ
σεων καταλήγει είς φαιδρόν α
ποτέλεσμα καί άποβαίνει κα
ταστρεπτική διά τούς έργαζο- 
,μένους.

’Αποτελεί συνεπώς καθήκον 
τών ήγητόρων δπως τάς^ απο
φάσεις τών συνεδρίων καί συγ
κεντρώσεων έκτελοΰν είς τό ά- 
κέραιον. Δέν θά μακρυγορήσω 
έπ’ αΰτοΰ. Θ’άρκεσθώ να ύπεν- 
θυμίσω είς ΰμας κ. Σύνεδρον, 
δτι μεταξύ τών άποψάσεων ας 
έλάβατε κατά τό Α" Συνέδρι
ου ήτο καί ή κατάργησις τοΰ 
Ν. 1933)51 τοΰ αφορώντας είς 
την κράτησιν τοΰ άγτνστοίχου 
είς τάς ήμέρας απεργίας μι
σθού. Καί όμως ό Νόμος έξακο-

έξής έσωτερικάς αδυναμίας τής 
ΟΤΟΕ

1) τάς καταστατικάς πα- 
ραδοξότητας αΐτινες δίδουν μέν 
τό δνομα τής ‘Ομοσπονδίας 
άλλ’ έν τή οΰσίςι δεσμεύουν 
πάσαν δευτεροβαθ μ iocv πρωτο
βουλίαν καί τήν έγκλείουν ά- 
σψυκτνκώς είς τάς πρωτοβαθ
μίους έπιδιώξειο.

2) Τά Τραπεζοϋπαλληλικά 
Σωματεία έπιτυχόντα κατά 
καιρούς αΰτοδυνάμους λύσεις, 
άνέπτυξοη/ ιδιαιτέρως τόν Σω
ματειακόν απομονωτισμόν καί 
δυσκόλως παραχωρούν μέρος 
τής ίδ'ας των έξουσίας πρός 
τήν ‘Ομοσπονδίαν, τής οποίας 
άλλως ή ΰπαρξις δέν νοείται

3) Ή διοίκησις τής ΟΤΟΕ, 
τό έκτελεστικόν της δηλ. Συμ
βούλιου, άποτελεΐται άπό 12 
έξ OFFICIO μέλη, δώδεκα ώς 
εύνόητον κεχωρισμένων πρωτο
βουλιών σκέψεις αΐτινες ούδό- 
λως συναντώνται είς μίαν συμ
φωνίαν.

Τά Προεδρικά δέ καθήκον
τα έκάστου των δώδεκα μελών, 
βεβαρυμένων έκ τών συλλογι
κών άπασχολήσεων, δυσκόλως 
συμβιβάζονται μέ τήν άπαι- 
τουμένην συνεχή άπασχόλησιν 
τών ομοσπονδιακών καθηκόν
των των.

4) Ή Όυοσπονδία διά νά 
καταστή δργανον άγωνιστικον 
καί μαχητικόν ποέπει νά άπο- 
6ή όργάνωσις προβολής δχι 
μόνον τών θεμάτων τοΰ κλά
δου άλλά καί τής τάξεως όλο- 
κλήρου.

λουθεί ΰφίστάμενος, παρά τό 
γεγονός δτι ή ανάγκη τήςκαταρ 
γήσεώς του διεπιστώθη καί είς 
τάς λοιπάς συγκεντρώσεις. Τό 
ίδιον ισχύει καί διά τόν Ν. 32 
39)55 καί λοιπούς άντεργατι- 
κοΰς Νόμους. Τί σημαίνουν δλα 
αυτά; νομίζω δτι περιττεύει νά 
εΐπω. Πρέπει λοιπόν τό παρόν 
Συνέδριου πέραν τής άπασχο- 
λήσεώς του μέ την ανάγκην τής 
επαναφοράς είς τό προσκήνιου 
τών Νόμων τούτων καί τής κα- 
ταργήσεως ή τροποποιήσεως 
αυτών, νά έρευνήση καί διαπί
στωση τάς αδυναμίας, α! ό
ποιοι προεβλήθησοον κατά τήν 
διεκδίκησιν τής θεραπείας τής 
χαταστάσεως καί νά φροντίση 
περαιτέρω νά έξεύρη τρόπον 
ΰπερνικήσεως τών άδυναμιιών 
τούτων.

Προσωπικώς πιστεύω, δτι, 
αί τοιαΰται έξελίξεις πρέπει ν’ 
άποδοθοΰν είς έλλειψιν αρχικής 
καλής σταθ μίσεως τών πραγμά
των, όργανώσεως, καί παρακο- 
λουθήσεως, άλλά κυρίως τής 
αποτελεσματικής καί αποφα
σιστικής άντιμ-ετωπίσεως.Μαρ
τυρούν* ά-κόιμη την έλλειψιν έ- 
παρκοΰς καί ωρίμου δυι/άμε- 
ως, δι’ ήν άκεραίαν τήν ευθύ
νην φέρει ή ήγεσία.
’Αγαπητοί Συν)φοι, Σύνεδροι,

Έπιτρέψοττέ μου ^κάμνοντας 
μία παρένθεση νά σάς απευθύ
νω ιμίαν θερμήν παράκλησιν. 
’Επειδή τά προεκτεθέντα^ γε
γονότα μ’ έχουν άπακαρδιώσει, 
άπεφάσισα, δπως άπόσχω οΐ- 
ασδήποτε άναμίξεως είς τά τής 
‘Ομοσπονδίας. Σάς παρακαλώ 
λοιπόν δπως, όταν μετ’ ολίγον 
κληθήτε νά έκλέξετε τους δια
φόρους εκπροσώπους καί συμ
βούλους, ψηφίσητε άλλους έκ 
τών [κιονών συναδέλφων. Και 
τοΰτο διότι πέραν τής αιτίας 
πού άνέφερα, ό φόρτος τής έρ
γασίας ήν έχω, έκ_τής θέσεως 
τοΰ Προέδρου τοΰ Συλλόγου

Διά νά διαδραματίση έξ άλ
λου, ή ΟΤΟΕ, συνέχισεν ό κ. 
’Αλευράς, την πρωτοποριακήν 
της θέσιν είς τήν οποίαν ή συν- 
είδησις τής έργατικής τάξεως 
τήν έχει ήδη τάξει, εΐναι άναγ- 
καϊον νά απόκτηση, έκτος τοΰ 
διοικητικού της έπιτελείου καί 
ύπηρεσιακόν τοιοΰτον.

Μόνον δέ μετά τήν διαπίσΐχ»- 
σιν καί τήν έπισήμανσιν τών 
σοβαοών ιδίων μας άτελειών, 
θά εΐναι έπιτετραμένον νά προ- 
χωρήσωμεν είς τήν ερευνοον τών- 
έζωγενών έτι, όμολογουμένως. 
σοβαοών δυαχερειών, τάς όποι
ας άνεφέραμεν είς τά προηγού
μενο: καί προ τών όποιων έ.πά- 
λαισε τό Ε.Σ.

Είς την σκοτεινήν, παρά 
ταΰτα, ταύτην ατμόσφαιραν ή 
Όμοοπονδία μας άνευρε τόν 
δρόμοι· της καί άνεχαίτησεν 
δχι μόνον καθολικούς κινδύνους, 
άλλά καί κατήγαγεν έπιτυχίαν; 
τής οποίας οί αντίκτυποι υπήρ
ξαν έκτΓταμένως εύνοϊκοί, διά 
τήν έργαζομένην τάξιν τής Ελ
λάδος.

Καί καθ’ ήν στιγμήν, εϊς ά- 
νεξαίρετον έκδήλωσιν δλοι dj 
έργαζόμενοι μάς άναγνωρίζουν 
τήν μεγάλην αυτήν τιμήν, οά- 
δείς δικαιούται νά τήν στερή- 
ση άπό σάς συνάδελφοι σύν
εδροι καί άπό έκείνους, τούς 
όττοίους έκπροσωπεΐτε καί την 
δικαιούνται έξ ολοκλήρου: δ- 
λους, τούς Τραπεζικούς ύπαλτ- 
λήλους, πού συνιστοΰν τήν ‘Ο
μοσπονδίαν μας.

τών Υπαλλήλων τής ’Εθνικής 
Τροπέζης, δέν μοΰ έπιτρέπει V 
άσχοληθώ, σύμφωνα μέ δσα πι
στεύω, μέ τό Ομοσπονδιακόν 
έργον, τό όποιον δέν θά παύση 
νά μέ ένδιαφέρη εις οίανδήποτε 
σκοπιάν καί έάν εύρίσκωμαι 
καί διά τό όποιον θά παρέχω 
την βσήθειάν μου έάν καί δταν- 
αΰτη μοΰ ζητείται.

Εκείνοι οί όποιοι θά έκλε- 
γοΰν* άς έχουν πάντοτε προ 
οφθαλμών τά έξης:

Πρώτον: Τήν τεοαπτί- 
αν καί δυσαναλόγως ΰπερτέραν 
δύναμιν, ήν διαθέτει ή έργοδο- 
τική πτέρυξ και τήν έν τή τά
ξει μας ΰπαρξιν ένίων —ευτυ
χώς ολίγων·— μικράνθρωπων, 
οί όποιοι δέν ορρωδούν προ 
οΰδενός έμποδίου, προκειμένου 
νά φανώσιν άρεστοί είς τούς 
έργοδότας, Τνα δυνηθοΰν ν’ ά- 
νέλθουν.

Δεύτερον: Οί έκτε- 
λοϋντες ηγετικήν άποστολήν. ό- 
φείλουν νά έχουν σαφή έπίγνω- 
σιν τής δυνάμεως ήν άντλοΰν 
έκ τών έκλογέων των καί άναλό- 
γως νά όμιλοΰν, άποφαισίζουν 
καί ένρργοΰν, ούτως ώστε ούτε 
τούς εκλογείς νά παοοπλανώ- 
σιν ούτε οί ’ίδιοι νά εκτίθενται 
άνεπανορθώτως, άποδενκνυό- 
ιμενοι, έστω καί άθελήτως ά- 
συνεπεΐς καί νά προχωρήσουν 
είς άργάνωσιν τήςΌμοσπονδίας 
ούτως ώστε αυτή νά είναι είς 
θέσιν νά παρακαλουθή τ’ άπα-
σχολοΰντα τήν τάξιν ζητήματα, 
ένεργοΰσα έκάστοτε άναλόγως 
καί

Τ ρ ί τ ο ν: Πρέπει νά 
καταστή συνείδησις είς σπόν
τας τούς Τροπεζοϋπαλλήλους, 
δτι τά συμφέροντά^ μας εΐναι 
κοινά καί ύπό τήν έννοιαν ^τού
την πρέπει ν’ άντιμετωπίζων- 
ται ύφ’ δλων, άνεξαρτήτως έάν«
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είς τους άγώνας μετέχει μέρος 
ή τό δλον των δυνάμεων.

Ούδε'ς βεβαίως έξ υμών εί
ναι δυνατόν ν’ άγνοή, δτι τά 
τρία αυτά σημεία είναι ικανά, 
όταν καταστούν συνε δησις των 
συνδικαλιστικών στελεχών καί 
6ή τών ηγητόρων, νά εδραιώ
σουν άκλο νήτως τό συνδικαλι
στικόν κίνημα καί νά οδηγή
σουν είς περιφανείς νίκας.

Περσινών επαναλαμβάνω καί 
τονίζω, εκείνα πού πλειστάκις, 
είπαν, δτι δηλαδή:

1. ‘Η εν γένει πορεία καί 
θεραπεία τών ζητημάτων τής 
τάξεώς μας είναι εξάρτημα α) 
τής άναδείξεως είς τας νευραλ
γικός ηγετικός θέσεις Ικανών 
και αποφασιστικών ανθρώπων 
οί οποίοι πιστεύουν, δτι μόνον 
δι’ έργων θά προωθηθούν τά 
ζητήματα καί θά έπιτευχθή ή 
βελτίωσις τής θέσεως εκείνων 
πού εκπροσωπούν καί β) τής 
πειθαρχίας τών εργαζομένων 
είς τάς έκάστοτε έπιταγάς των 
ηγητόρων, εάν θέλουν ν’ αν
τλούν τό δικαίωμα ελέγχου τών 
πράξεων καί άποτελεσμάτων 
αυτών.

2. "Ότι, τά σοβαρά ίδια ζη
τήματα, τών Τραπεζικών "Υ
παλλήλων, διά νά μήν εΐπω ό
λων τών εργαζομένων,; είναι 
κοινά καί αυτό πρέπει ν’ άπα- 
τελή την πίστιν όλων τών ηγε
τικών στελεχών. Ή_ άναγνώρι- 
σις τούτου άποτελεΐ. κατά την 
προσωπικήν μου γνώμην, την 
βασικήν άρ-χήν έπί τής οποίας 
δύναται καί πρέπει νά θεμελι- 
ωθή καί στηριχθή ή συνδικαλι
στική σκέψις καί προσπάθεια.

Διάφορος έκκίνησις θά έσή- 
μαινε τον έκ τών προτέρων εντα 
φιασμόν οίασδήποτε άλλης 
προσπάθειας άνυψώσεως τού 
συνδικαλιστικού μας κινήματος 
καί συνεπώς πρέπει νά κριθή 
καταδικαστέα.

Θέλω νά πιστεύω, δτι καί έ-

κεΐνοι, οι όποιοι κατά τό πρόσ
φατον παρελθόν, άνατρέψαντες 
τό παλαιόν «πιστεύω των», δι- 
ετύπωσαν διαφορετικός αντι
λήψεις, έάν έπανεξετάσουν ήδη 
τάς σκέψεις αί οποίαι τούς ώ- 
δήγησαν είς τά συμπεράσματα 
ταΰτα. θά ίδουν δτι όρθολογι- 
ζόμεθα έμμένοντες είς τήν προ- 
σναφερθείσαν άποψιν (δτι τά 
σοβαρά ζητήματα τής Τραπε
ζικής τάξεως είναι άναμφισβη- 
τήτως κοινά) καί τούτο επι
τάσσει τήν άρρηκταν σύνδεσιν 
τών Τραπεζοϋπαλλήλων.

Μέ τ'ς σκέψεις αυτές κλείνω 
τήν ομιλίαν μου καί εύχομαι 
καί πάλιν δπως πρυτανεύση 
κατανόησις, δλοι δέ ημείς πού 
άνελάβαμεν ήθελημέ'-α νά σύ
ρουμε τό συνδικαλιστικόν φορ- 
τ'ον, σε όποιαδήποτε σκοπιά 
καί έάν εύρισκόμεδα, ας το- 
ποθετήσωμεν ό καθένας μας 
ένα λίθον στά θεμέλιά του διά
τήν δημιουργίαν ένός συνδικα
λιστικού κινήματος, πού θά δώ- 
ση ούχί μονάχα ατούς έργαζο- 
μένους, άλλά σ’ ολόκληρη την 
Ελλάδα, ένα καινούργιο ^παλ
μό ——μία καινούργια ζωή καί 
προ παντός δικαιοσύνην.

0 Κ'ΓΚΙΤΑΚΟΙ
Ό κ. Γκιτάκος έπέκρινε τήν

'Ομοσπονδίαν διότι τά γεγονότα 
τού Νοεμβρίου — Μαρτίου ήταν 
μία ευκαιρία νά ριψθή πρώτη βο
λή εναντίον τοϋ Ν. 3239 όμως 
οόδεν έγένετο προς τήν κατευθυν- 
σΐν ούτην. Τό τοιοΰτον ύπήοξε 
σφάλμα τακτικής και γενικώς εις 
τήν άντιμετώπισιν τοϋ θ'ματος καί 
είδικώτερον ώς προς τό ότι κατά 
ένα κύριον λόγον ή άναχαίτισις 
αΰτοϋ τοΰ άπεργιακοϋ άγώνος έ
γένετο έξ αφορμής ένός καί μόνον

Τραπεζικού Συλλόγου μέλους τής 
’Ομοσπονδίας.

0 Κ. ΓΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ
Κύριοι Συν

άδελφοι, δεν θά σάς απασχολήσω 
πολύ, ούτε θά ασκήσω καμμίαν 
κριτικήν. Υπηρετώ σε έπαρχια- 
κόν Υποκατάστημα μιας ’Εμπορι
κής Τραπέζης, είμαι βέβαιος ότι 
μεταφέρω τήν πικρίαν —δεν θέλω 
ν’ ασκήσω πολιτικήν —όλων τών 
Συναδέλφων τών ’Εμπορικών 
Τραπεζών τής έπαρχίας, όταν 
πώ ότι πρίν3 χρόνια τό 1938,όταν 
καί πάλι εί;;α τήν τιμήν νά έκ- 
προσωπήσω τούς Συναδέλφους ώς 
Σύνεδρος σε ένα τέτοιο Συνέδρι- 
ον, είχαμε πάρει μίαν άπόφασιν
γιά τό ςιοάριον τών επαρχιακών 
καταστημάτων. Non ί?" ω ότι 
κανείς δεν μπορεί νά δεχθή οί 
συνάδεφλοί μας τοϋ κέντρου πού
έργάζονται είς τον ίδιον εργοδό
την νά δουλεύουν λινώτεοες ώ
ρες άπό μάς πού έργαζόμεθα είς 
τήν ’Επαρχίαν.

Μέ μεγάλη ν μας λύπην όμως δεν 
είδαμεν αν καί πέρασαν 3 ολόκλη
ρα χρόνια, νά πραγματοποιηθή καί 
νά γίνη κάτι έστω καί τό παραμι
κρόν, έστω καί νά κινηθή κάπως 
τό ζήτημα αύτό. "Έμε νεν ή άπό- 
φασις είς τά χαρτιά ώς άπόφασις 
καί μόνον καί μένουμε μόνον μέ 
τήν έλπίδα ότι ίσως αύριον ξα- 
ναπάρουμε άλλην άπόφασιν παρό
μοια καί εύχόμεθα νά μήν μείνη 
καί πάλιν στά χαρτιά.
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ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ ΑΙΑϊΝΤΑΣ

κ Σ. Διλιντάς; Αγαπητοί 
Συνάδελφοι, τό Εκτελεστικόν 
Συμβούλιων τής "Ομοσπονδίας 
μοΰ άνέθεσε ν’ αναπτύξω ενώ
πιον σας τό θέμα τών Άντι-
τραπεζοϋπαλληλικών Νόμων.

Τό θέμα τού Ν. 3239, το ο- 
ττοίον είσηγούμεθσ εις τό Συ
ν έδριόν σος καί προ τοιετιας. 
δπως ένθυμουνται εκείνοι, οι 
όποιοι ήσαν παρόντες κατα το 
Ιον Συνέδριων τής Ομοσπον
δίας, άνεπτόχθη λεπτομερέστα
τα. Δυστυχώς όμως, αί επικρα- 
τήσσσαι συνθήκαι καθιστούν 
άναγκαίαν την εττανεισήΥηο-1ν 
του καί κατά τό παρόν _2ον Συ- 
νέδριον τής Ομοσπονδίας μας 
’Εκφράζουμε κατά, καπά ον 
τρόπον την στενοχώρια 1»σς. 
διότι άντί νά έμφανιζωυεθα ε
νώπιον σας διά νά έκθεαωνεν 
μέχρι ποιου σημείου έκαοποφο- 
ρησκν, αί εκ τών εισηγήσεων 
έκείνων ά'έ'γειαι, σας ανοιγο- 
μεν τήν αυλαίαν τήτ αρχής και 
-πάλιν τού έογον. Τό τοιοΰτον 
ούθόλως είναι έντροππ out? 
μεώνει τήν Ο αοσπονδ ι αν ματ 
καί δή τό ’Εκτελεστικόν τη- 
7ι«’'βο·ύλισν. ’Απεναντίας τη 
έξνψ-'νει διά τό θάρρος και tc 
ποοτέρημά της τής αυτοκριτι
κής.

‘Η αισχύνη διά τήνκσταστσ- 
0·(ν ςΰ-ήν, δεν επιπίπτει 
έπί τού Εκτελεστικού Συμβου
λίου, ό,’λλά έπιπίπτει κατά το 
μ εν ιστόν μέρος αύτΰς έπί τών 
ποοσώπων τά όποια ασκού 
τήν κοινωνικήν πολιτικήν της 
Χώρας μας καί τών Φορεω; 
τής Έ"’γατκής Νομοθεσίας, οτ 
όπο"οι"ενώ ποωτοστατούν. δια 
Νόμων Βρυκολακων εις την ε- 
ξοΑ> ίωσν' τής Έινατοϋπ~λ- 
ληλικΰς τάξιως, από την άλ
λην πλευράν χρειάζονται^ 1 J 
«σ.ί πλέον έτη, οπως,ελεχθτ 
χθες έν τή αιθούση ταυ'η ο'α 
νά κά'ονν Νόμους τοΰ Κρά
τους, αποφάσεις Διεθνών Συν- 
εδι ίων, αί όττοΤαι omndoduv τάς 
Σ υνδι καλιστι κάς έλευΑε ο ι α ς
καί τά δικαιώματα των Εογοι- 
ζο"ένων καί τάς όποιας απο
φάσεις όχι ΐ'όνον έφήφσαν κα
τά τά έ·; λόγω Σννεδοια οι 
έ.κπρ'έσ'/ποι τής Χωράς ^μος, 
άλλά διά τα θεαθήναι, τα;, ε
ξύψωσε ν είς τό πρεπον ύψος 
των ,

’Αγαπητοί Συνάδελφοι, κί
νητρων τοΰ μικρού αυτού προ
λόγου, τον όποιον έκανα δεν 
εί-αι η π-όλ-ψ'ς ή ό υετοια- 
συςς τής έπιδράσ?ως της ηυε- 
τε'.ρας κριτικής, άλλά η φιλεοο- 
ξία άπό την όποι ο.νκατεχομεθα

τής δημιουργίας 
μιας "Ομοσπονδίας 
ικανής νά παρουσίαση είς τό 
έγγύς μέλλον, ώς έργα της τά 
προγραμ ματ ι σθέντα κατά τό
1 ον καί 2ον Συνέδριόν της.

Ποιούμεθα προς τούτο έκκλη- 
σΐν προς όλους τούς Συνέ
δρους καί διά τούτων είς απαν- 
τας τους συναδέλφους Τραπε- 
ζοϋπαλλήλους, δπως θέσουν ώς 
ζήτημα τιμής τήν άμιλλαν με- 
-αξύ των, διά τήν περιβολήν 
τών όργανώσεών μας μέ τήν 
δέουσαν ίσχύν, ώστε είς έπόμε- 
/■α Συνέδρια νά παρουσισζώ- 
εθα έδώ, ΰπό πολύ κσλυτέοας 

τυνθήκας. άλλά καί διά νά ύ- 
-Γάρχη ίσχυρότερον τό δικαί- 
>υα καιτικής κατά τής Ήγε- 
τίας, όταν δεν κάνη αυτή, τήν 
'έθυσαν χςήσιν μιάς τέτοιας 
'υνάμεως, δπως είναι ή δύνα- 
ις τών καθ’ έκσστα Σωνατεί- 
ιν των Τραπεζοϋπαλλήλων.

"Ο Ν. 3239, κ. Συνάδελφοι, 
τπγράφεται είς τήν Έρνατι- 
ιν Νομοθεσίαν, ώς Νόμος 
περί Συλλογικών Συμβάσεων 
αί Διαιτησίας». "Ως γνωοίζε- 

πρόκειται περί τοΰ Νό"ου,
- όποιος δίς κατά τήν διάο- 
ειαν τής υπό κρίσι-ν τριετί- 
ς, έπληξε τήν τάξιν μας, ά- 
ιχόψας μεγαλειώδεις άγώνας 

τι δώσας διαφυγή' είς τήν ά- 
ληστίαν τών εργοδοτών μας,
'-αν οιυτοι γυμνοί έξ έπιχει- 

οημάτων καί άοπλοι λόγω ά- 
-ηστεύσεως τών εντίμων Ο
λων τκν, έπρόκειτσ νά κανουν 
ήν μόνην δίκαιον είς τοιαύτσς 
-εριπτώσεις πράξιν: Ν’ άνοί- 
'ουν δηλ. τό πουγγί τους καί 
ά πληρώσουν ένα μέρος τοΰ 
ιμίου ιδρώτας καί τού μόχθου 
οΰ προσωπικού.

Τήν μίαν φοράν ανακόπτει 
"ΐτάνειον αγώνα τού ποοσωπι- 
<οΰ, τής ’Εθνικής Τραπέζης 
ής 'Ελλάδος καί τήν άλλην 

οίπτει τό σπέρμα τού εκφυλι
σμού τών αγώνων τοΰ Κλάδου 
ι/ας, τό πεοισυνόν φθινόπωρον, 
ενώ είς πλείστας πεοιπτωσεις 
άντευετωπίσθη ή δαμέκλειος 
σπάθη τών γνωμοδοτήσεων, 
τών προβλεπουένων, υπό τού 
Νόμου τούτου Γνωμ ο δοτικού 
Συμβουλίου Κοινωνικής Πολι
τικής καί τής παρεμβάσεως τού 
"Υπουργοί Συντονισμού καθ’ 
όσον οίονδήποτε θέμα δυνατοί 
νά Βεωοηθή, ώς συμφωνία Π 
διαφορά μετά τού εργοδότου, 
καί νά ύπαχθή είς τον έργατο- 
κτό,νον αυτόν Νόμον, 

ι Καί δμως, ό Νόμος αυτός 
I κατ’ ευφημισμόν, ονομάζεται

«’Ελευθέρων Συλλογικών Συμ
βάσεων». Διότι, ώς ισχυρίζον
ται οί θεσπίσαντες αυτόν, κα- 
τήργησε προγενεστέρους, οί 
όποιοι έφήρμοζαν τό κανονι
στικόν σύστημα. Δηλ. ώριζαν 
ώς κύριον ουθμιστήν τών σχέ
σεων εργοδότου καί έργοζομέ- 
νου τό Κράτος καί έπέβαλαν 
διατίμησιν τής έργασίας. Ά- 
πότό σύνολον δμως τών διατά
ξεων τοΰ Νόμου, ώς ουτος έ- 
τρ οποπο ι ήθη διά τού Ν. 3555 
57 καταφαίνεται, δτι δεν ποό- 
κειται περί συλλογικών συμβά
σεων, άλα περί συμπλέγμα
τος διαδικασίας είς τό ό
ποιον τον κύριον καί αποφα
σιστικόν λόγον έχουν πάρε; οί 
κρατικοί λειτουργοί, κυρίως 
οΐ "Υπουργοί ’Εργασίας καί 
Συντονισμού. Ουσιαστικά δηλ. 

’ισχύει καί έφ:αράζεται ή δια- 
τίμησις τής έργασίας. "Ας ί
δωμεν κ. Συνάδελφοι, τάς πλέ
ον έπιμάχους διατάξεις τής έν 
λόγω ίσχυούσης Νομοθεσίας.

Δυνάμεθα τον Νόμον αυτόν 
νά τόν χωρίσωμεν σέ 4 μέρη.

, Έκ τού πρώτου μέρους τό 
άρΒρο-ν 2 περιλαμβάνει διάτα- 
ξιν, κ:6’ ήν, είς περίπτωσιν μή 
αυμ-φωνίοις μεταξύ τών έογοδο- 
τικών καί εργατικών ’Οργανώ
σεων, παρέχεται τό δικαίωμα 
είς έκατέραν τούτων νά έπικαλε 
σθή τήν νεσολάίβησιν τοί ύπουρ 
γείου Έργασίοις. Ή τοιαύτη 

I μή κοινή συναινέσει, τουτέ- 
στιν μή εκούσια προσφυγή είς 
τήν μεσολάβησιν τρίτου άφαι- 
ρεΐ κατ’ αργός τήν έννοιαν τής 
έλευθέρας δι απραγμ ατεύσεω ς.

Τό άρθρο-ν 4 δίδει είς τον 
Υπουργόν τής ’Εργασίες τό 

δικαίωμα νά παρατείνη τήν J- 
σχύν τής συμβάσεως έπί έν 

| εΐσέτι έτος. Δηλ. χωρίς νά έ- 
, ρωτηβώσι καν οί ένδιαφερό- 
ί μενοι, δηλ. οί έργαζόμενοι, τά 

κρατικά όργανα ορίζουν ά'ίοι- 
βήν καί ορούς έργασίας έπί έ
να χρονικόν διάστημα κατ’ ιδί
αν αυτών κρίσιν.

Είναι ή δεν είναι τούτο δια- 
τίμησις τής έργασίας κεί μά
λιστα κατά ώμον κεί άπ;οκα- 
λύπτως δικτατορικόν τρόπον;

Έκ τού δευτέρου μέρους, 
δηλ. τής υποχρεωτικής διαιτη
σίας τό άρθρον 9, διά τής υ
πό τού κρατικού υπαλλήλου 
τού δνεπιστώσαντος κατά τό 
άρθρον 2 τήν ασυμφωνίαν πα
ραπομπής τής δ ι αφορά c μέσω 
τού Ύπουονείου Εργασίας ε;ς 
τό Πρωτοβάθμιον Διαιτητικόν 
Δικαστήρισν, επιτείνει τόν χα-

άπό σήμερα 
ισχυρός,

ρσκτήρα τής μή έλευθέρας συ
ναλλαγής. Τά άρθρα 10 καί 13 
προ-βλέποντα τήν σύνθεσιν τών 
Διαιτητικών Δικαστηρίων τό
σον τού Πρωτοβαθμίου, δσον 
καί τού Δευτεροβειθμίου καί 
τήν συμμετοχήν είς αυτά Κρα
τικών παραγόντων νοθεύουν 
καί έπηρεάζουν τούτα, συμφώ- 
νως προς τήν έκάστοτε πολιτι
κήν τής κυβερνήσεως, ήτις οσά
κις είναι φίλοεργοδοτική, ώς 
συνήθως συ 'βαί ει είςτάς περι
πτώσεις τού Κλάδου μας, έπι- 
τρέπουν τήν δημιουργίαν είς τά 
Συμβούλια συμπαγούς μετώ
που πρό τοΰ οποίου ό έκπρό- 
σωπος τών εργαζομένων, ό- 
πο'ος, κατά κανόνα, ούδεμίαν 
σύνδεσιν ένει πρός τόν κλά- 
δον, τού οποίου τό ζήτη
μα συίητεΐται νά είναι διακο- 
σμητικόν πρόσωπον,

Πρό τής ταιαύτης λοιπόν υ
ποδοχής τών ζητημάτων τών έο 
γατικών. είς τά Διαιτητικά Δι
καστήρια,διατί οί έργοδόται νά 
μή ποοκαλοΰν ΒτιΦν«ίος κεί 
νά κινούν τήν διαδικασίαν αυ
τών των Δικαστηρίων;

Τό άρθοον 15 δίδει είς τά 
Διαιτητικά Δικαστήρια τό δι
καίωμα τροποποιήσεως υφι
σταμένων Συλλογικών Συμβά
σεων. Έδώ τά Διαιτητικά Δι
καστήρια κρίνουν καί πρό τής 
λήξεως τής ίσνύος των Συμ
βάσεων, έάν έξ ακολουθούν νά 
ύφίστσνται ή όχι αί συνθήκαι 
ΰπό τάς οποίας αυται συνή- 
φθησαν.

"Ετερος δηλαδή κ;τάφωηος 
παροιμερισμός τών κυρίως έν- 
διαφερομένιων. ’Αλλά κορωνί
δες νομοθετικού στραγγαλι
σμού συνταγματικώς κατοχυ- 
ρωυένων δικαιωμάτων τών έρ- 
γαζουένων αποτελούν κυο;ως 
τά άρθοα 17 καί 1 * * *8 Τζ ά·>- 
θηον 17 παρέχει τό δικαίωμα 
είς τόν "Υπουργόν τής Έογα- 
σίας έπί πεο'πτώσεων έξαιοε- 
τικοΰ χαρακαήρος,_νά παραπο
μπή τήν προκοιθεϊσαν μεταξύ 
έαγοδοτών καί μισθωτών δια- 
φοοάν, άπ’ ευθείας ένώπιον 
τού άονοδίου Διαιτητικού Δι
καστηρίου, μή κινούμενης τής 
διαδικασίας παραπομπής.

"Η έκλονη τώρα των πεοιπτώ 
σεων τοΰ έξαιρετικοΰ χαρακτή- 
αος ανήκει μονάχα είς τόν κ. 
"Υπουργόν.

Μέ τήν διάταξιν αυτήν ό ‘Υ
πουργός Εργασίας είς πεοί- 
πτωσιν οίασδήποτε άπεογίας 
τήν οποίαν θά χαρακτη ο Ιση, ό
τι δύναται νά διαταράξη τήν 
δημοσίαν τάξιν ή νά ποοκαλέ- 
ση κλονισμόν είς τήν Εθνικήν 
Οίκο' ομίαν, δύναται νά παοα- 
πέυπη τήν διαφοράν άπ’ ευ
θείας είς τά Διαιτητικά Α.κα- 
στήοισ. οπότε ίσνύει τό άρθοον 
I 8 καθ’ ο άπό τής ημέρας τής 
πσοαποινπής καί διά χρονικόν 
διάστημα 45 ημερών καί είς 
πεοίπτωσιν έΦεσεως 60 ήμε
ρων άπ ary ορεύεται ή κήρυξ’-ς 
άπεογίας.

Τό σύνολον συνεπώς τών 
διατάξεων αυτών, ούσιαστι- 
κώς, καταλήγει είς τήν κατάο- 
νησιν τοΰ δικαιώματος τής ά
πεογίας. Ούτως όμως άφαι- 
ρέϊηοιι άπό τά άτομα καί τά 
Σωματεία τό Συνταγματικόν 
δκαίωμα νά ρυθμίζουν έλευ?έ
ρως καί νά προστατεύουν τούς 
όρους προσφοράς τής έογασί- 
ας καί συνεπώς καταργεΐται έν 
τή π^άξει ό ούσι: στικώτερος 
σκοπός τοΰ δικαιώματος τού 
συνεταιρίζεσθσι. ή έπιδίωξις 
δηλ. καλυτέρων όρων έργασίας 
καί ή βελτίωσις τής θέσεως 
τών έργσζομένων. Άντιθέτως 
ο5 έ"γΓίδό"αι ένο-τε- ύπ’ όψιν 
τάς διατάξεις αύτάς άονοΰ'-ται 
κατ’ άργήν τήν σύνσψιν συμφω
νίας καί σπεύδουν είς τήν διαι
τησίαν ήσυχοι πλέον, διότι 
στηθούν τούς έργαζονένους άπό 
τό π’όνον άποΦσσ’στικόν ιιέσο ν 
πιέσεχς. τό όπο"ον διαθέτουν, 
τήν απεργίαν.

Είναι περιττόν ν’ άναφερθώ- 
μεν πεοαιτέρω είς τάς διατά
ξεις τίιν ά-ιθρων τούτω’’, δ’ότι 
είς ημάς τούς Τραπεζοϋπαλλή- 
λους καί ο>ί εντυπώσεις είναι 
νωπσί καί τά άποτελέσυ.ατα ο
δυνηρά. Άλλα καί πέοαν αυ
τών ό κ. Ποόεδρος είς τόν χθε
σινόν του απολογισμό” καί είς 
τήν συζήτ-σιν τήν όξ-ΐαν, ή 
οποίο· διεξήχθη κατά τή” χθε
σινήν ημέραν ΰπήτξεν άκοως 
διαφωτιστικός, ώστε νά πο- 
ρέλκη νά έπι μείνω έπί των 
άρθρων αυτών.

Είσεοχόμενοι εις τό τρίτον 
μέ-ος,τάς γενικάς τούτέστιν δι 
στάξεις συναντώρεν τήν διάτσ- 
ξιν χαριστικήν βολήν εις τόν 
θεσνόν τών έλευθέρων Συλλο
γικών Συμβάσεων καί εις τό 
δικαίωμα τής ελευθερίας των 
διαπραγματεύσεων, είς τάς 
Συλλογικός διοφοράς τής έρ- 
γοσΆς.

Τό περίφημον άοθρον 20, 
διά τοϋ οποίου παρέχεται τό

δικαίωμα είς τούς Υπουργούς 
Συντονισμού καί Έργασίας, νά 
τροποποιούν ή νά μήν έγκοί- 
νουν μίαν Συλλογικήν Σύμβα- 
σιν, ή άπόφασιν Διαιτησ!.ς, 
άντιτιθεμένην είς τήν οικονο
μικήν καί Κοινωνικήν Πολιτι
κήν τής Κυβερνήσεως καί έφ’ 
όσον ή χορηγηθείσα αϋξησις 
υπερβαίνει τό 3%.Καί μέ τό δι
καίωμα: αύτό, τού όποιου έγινε 
κσί γίνεται εύρυτάττη χρήσις 
επανέρχεται ώμον τό καθεστώς 
τής διατιμήσεωςέργασίας έκ 
μέρους τοΰ Κράτους κσί ή ΰ- 
παρξις Νόμου περί συλλογικών 
συμβάσεων καταντά μία εξορ
γιστική ειρωνεία, ένας ποωτα
φανής έμπαιγμός τών έργεζο- 
μένων.

Οΰτω άπό τοΰ 1 953 καί εν
τεύθεν έφηρμοσθη διά πάσαν 
συναλλαγήν τό καθεστώς τής 
οικονομικής έλευθερίας, μόνον 
ποοκειμένου περί τών άποδο- 
χκν τών έογαζομένων έγκατε- 
λείφθη τούτο καί έφσιρυόζεται 
στυγνή ή πολιτική τής διευ- 
θυνομένης Οικονομίας. Τό ύπο 
τού τετάρτου μέρους τοΰ Νό
μου, τό όποιον εΐσήχθη άπό 
τόν Ν. 3755)57 ποοβλεπόμε- 
νον Εθνικόν Γνωυοδοτικόν Συμ 
βούλιον Κοινωνικής Πολιτικής, 
άποτελεΐ τόν οργανικόν θε"ε- 
λιωτήν καί τό συλλογικόν σι
γανόν τής Κοατικής έπευβά- 
σεως καί παρευβάστως. Τούτο 
έμφαίνεται τόσον έκ τοΰ σκο 
πού του, όστις είναι κυοίως ή 
γνωμοδότησις έπί θεμά'ων σχέ 
σεων κσί άμοιβής e έογσσίσς 
ποσβλεπομένη ΰπό ετέρων άι- 
θαων τού Νόυου ποοκειμένης 
έκδόσεως υπουργικής άποφά- 
σεως. ή άποφάσεως τ£ίν Διαι
τητικών Δικαστηρίων όσον καί 
έκ τής συνθέσεως σύτοΰ καί 
τώ ντμηυάτων του, ένθα ό όο - 
θνός τών κοατικών λειτουργών 
είναι υπέρτερος τών έτέρων 
μεοών, τών έοποδατών καί 
τών έαγστών, μετά 5έ τών έκ- 
προσώπων τών εργοδοτών, συν· 
ιστοΰν σ’ΐντριπτικήν πλειοψη- 
φίαν. Οΰτω ή όλουέλτια τού 
Υ"ω"ο^οτικθ'ΰ ταύ-ο’ΐ Σ1 ”■ ^?υ- 
λίου. άπαοτίζεται άπό 6 Κον
τινούς λειτουονούς. υεταΕύ 
τών οποίων καί ό Ροόεδσος ο- 
οττι c '■Τναιι ό Γ εν. Γ™ o-aU’,,rn,£u’* 
τού Ύπουονείου Έοντσίας ή 
εις επιστήμων, ό όπο'ος όμως 
παοά τήν επιστημονικήν του ί- 
δ'ότυτα εΐναι πάντως φο^εύς 
τής έκάστοτε Κοατικής νοσμ- 
μής. 5 έκποοσώπους τών έμνο- 
δοτών καί 5 νκποοσώπους τών 
έονσ-ών, όοιζομένους ΰπό τής 
ΓΣΕΕ.

Άνεξαοαήτως z τώρα,^ τής 
πραγματικής σχέσεως έκπρο- 
σωπήστως τών υποδεικνυόμε
νων υπό τής ΓΣΕΕ έογατικων 
έκπροσώπων ήτις πολλακί1· έχ;ι 
άμφισβοτη,θή καί άμΦ'σβητεΐ- 
ται, είναι φυσικόν έφ όσον 
πάντοτε σί δια*ο-σί ποοκα- 
λοΰντστ άπό διεκδκήσεις τών 
έργατο1"ένων, ή δέ πολιτική 
τού Κράτους έναντι αυτών κυ- 
υαίνεπα' άπό —— ”αν?”c 
άονητικής μέχρι τής έντόνως ά- 
νσσνετικής, ο" έκπροσωποι των 
εργοδοτών, νά συ''τάσσωντατ 
ποόο τήν ρυθμιστικήν γνώμην 
των Κοατικών λειτουργών, ο
πότε ή σύμβολό ~ών έ;γατικών 
έκπροσώπων νά έχη τήν σημα
σίαν παοαισ^άσεως μ αοτύρων 
είς τάς συντελού ν ένας θανσπι- 
κάς έκτελέσεις τών έργατικών 
αίτηνάτων.

"Η άνάλυσις τών άρθρων τού 
Νάνου, κ. Συνάδελφοι, έπερα- 
τώθη. Θά μοΰ έπητοίψετε δ
μως νά σάς άναγν'σω τήν πα- 
ρ-άγραφ-ον 3 τού άρθρου 1 9 καί 
έπ’ αυτού τοΰ σημείου, ας μοΰ 
έπιτρέψη τό Εκτελεστικόν Σ ) 
λίαν,πέραν τής ίδικής του γνώ
μης νά εκφέρω καί τήν ίδικήν 
μου, έπε· δή άκ,ο;βώς χθες έ
γένετο οξεία συζήτησις. >ζ

’Αναφέρει ή παρ. 3 τού άρ
θρου 1 0:

«Ή κατά παράβασνν τών ά- 
πα,γορεύσεων τούτων δισκοπη 
τής έργασίας. ώς καί _πάσα 
μεταβολή τών όρων αυτής κα
τά τό αύτό χρονικό διάστημα, 
Οεωοεΐται ώς αδικαιολόγητος 
καταγγελία τής συμβάσεως 
έργασίας συνεπιφέρουσα, διά 
μέν τούς ένεχομένους έκ τών έο- 
γοδοτών, ύποχρέωσιν κσ το βο
λής άποζημιώσεως, διπλάσιάς 
διά τούς υπαλλήλους καί πεν
ταπλάσιας διά τούς έργατας 
τής καθοριζόμενης υπό τού Ν. 
2112 κσί τού Β.Δ. τού άπό 1 8 
’Ιουλίου 1 920, ώς έκάστοτε αί 
διετάξεις αυται ίσχύουσιν, διά 
δέ τούς ένενομένους έκ τών μι
σθωτών, λήξιν τής μετά τού έρ 
γοδότου τούτων, σχέσεως εργα
σίας, ΰπαιτιότητι αυτών τών 
ίδιων. Τούτέστιν, δέν καταβάλ
λεται ούδεμία άποζημίωσις».

Κύριοι Συνάδελφοι, ή παρά
γραφος αύτή, δπως κατά τήν 
δευτερολογίαν του εΐπεν ό κ. 
Πρόεδρος τής "Ομοσπονδίας ή

τα εκείνη ή όποια ήνάγκασβ 
τό Εκτελεστικόν Σ)λιον ν’ ά- 
ναθεωρήση προγενεστέραν του 
άπόφασιν, έάν έποεπε ή όχι 
νά βαιδίση κοαά τού Ν. 3239. 
Πάλιν δευκρινίζω, ότι δέν ά- 
σκώ αυτήν τήν στιγμήν κριτι
κήν, έπτλώς έκφέρω τήν άταμι- 
κην μου γνώμην.

Είναι άληθεια, ότι τό άκου
σμα αύτής τής τελευταίας φρά- 
σεως,δτι δηλ. διά τούς ένεχοιμέ 
νους έκ μισθωτών συνεπάγε
ται λύσιν τής μετά τού έογο- 
δότου των σχέσεως έργασίας, 
ΰπαιτιότητι αύτών τών Ιδίων, 
τό άκουσυα λέγω, ή άνάγνωσις 
αυτής τής ποοαγράφου έπιφέ- 
ρει κάποιο μαύδισσμσ, 8ς μήν 
κουβώμεθα, είς τούς απεργούς. 
Άλλά ή περίτττωσις τοΰ Μαρ
τίου, 1961, μοΰ φαίνεται, ότι 
ήτ0 δυοια μέ τάς συνθήκας υ
πό τάς οποίας εΰρίσκοντο ο! 
κάθε λογής πατριώται κατά τήν 
πεοίοδ-ον τής γερμανικής φασι
στικής κατοχής. Εΰοίσκοντο 
πρό τού στυγνού κσί άπσνθοώ- 
που φασιστικού εφευρήματος 
τής συλλογικής ευθύνης* ή
τοι, έάν ήθελον άνοττινά- 
ξει αυτήν τήν στρατηγι
κήν γέφυοαν ή αΰ~όν τόν στοα- 
τηγικόν κόμβον, ο! Χιτλερικοί, 
δέν θά έστοέψοντο υόνον έναν
τι ον τών έπιχειοησάντων τό έγ- 
χείοηυα, άλλά θά έστελναν στό 
εκτελεστικό αθώα γυναικόπαι
δα.

Καί όμως παρά τό ότι οί 
‘Ηγέται τών έπαναχττατικών 
κινημάτων, έγνώριζον, ότι τά 
έγχειρή"ατα αυτά θά έχυνον 
clua ’άθώων, έν τούτοι ς ποοέ- 
βαινον είς τό έγχείοη-ua. διότι 
έποέσβευον ότι νωοία θύ"θτα 
έστω καί άθώων, δέν θά ήδύνα- 
το ποτέ ή άνθρωπότηε ν’ ά- 
πσλλονή άπό τήν ΧιΆεοικήν 
Κατονήν. "Ετσι κσί έγώ προ- 
σωπικώς έπίστευα, ότι έάν δέν 
ύπήρχον θύνστα κατά τήν έ- 
ναντίον τού Φιόυαυ τούτο·’ πο
ρείαν μας. δέν θά κατηργεΐτο 
ουτος εύκολα.

Είπα, ότι αυτό ΐσχυε διά
τόν στιγυήν καί μόνον εκείνην 
δέν ίσχύε; δμωα, τώρα. Τώρα 
ισχύει εκείνο τό οποίον ε’σηγη- 
θη ό κ. Μαντέλλος και τό έπτοΐ- 
ον αποφεύγω νά έπ-ναλάβω. 
Λέγω μόνον, οτι ή "Ο’Όΐτπον- 
δία μας μποοεΐ νά *γηθή τής 
κινησεως μιάς Πανερνστι- 
κής Πανελλαδικής έξεγέοσεως, 
πανελλαδικού ξεσηκώυοτοτ 8·ά 
τήν κατάογησιν τού Ν. 3239 
καί όχι μόνη της.

’Επανέρχομαι, κ. Συνάδελ
φοι, είς τήν άνάπτυξιν τού θέ
ματος. Κατόπιν όλων τώ” άνω- 
τέρω έκτεθέντων κσί τής ά- 
ποκτηθείσης πείραο έκ τής έ- 
φαομονής τού Ν. 3239)55 ώς 
ουτοτ έτοοποποιήθη διά τού Ν. 
3755)57, ζητοΰμεν, πρώτον ό
χι, ώς μένοι τοΰδε τήν τοοπο- 
ποίησιν, άλλά την κοττάρνησιν 
τούτου καί τήν έξ ύπαρχός θ&- 
σπισιν καί έφαομογήν Νόμον, 
στηριζομενου είς τήν πράγμα
τι κώς έλευθέραν ρύθμισιν τής 
σχάσεως έονσσισς Τότε, αί 
Συλλογικσί δισφοραί έογοισί- 
ας θά έπιλύωνται άπ* ευθείας; 
ΰπό τών άμέσως ένδιαφεραμε- 
νων έπαγγελμ ατικών άργ ανώ
σεων τών έογαζομένων καί 
τών εργοδοτών.

Δεύτερον, αί σχετικά! συμ
βάσεις, νά κοταρτίζωνται καί 
νά ύπογράφωνται μεταξύ τών 
άμέσως ένίδιαψερομένων έπαγ- 
γελ μάτι κών οργανώσεων τών 
ν ισθωτών καί τού άμέσως έν- 
διαφερομένου έργοδότου ή ερ
γοδοτών ή έπαγγελματνκών όρ- 
γανώσεων των έργοδοτών.

’Ey τή έννοίςι τών άνωτέοω, 
α) έν ούδεμιά περιπτώσει δόνα 
ται, νά επιτρέπεται είς 
τους Υπουργούς Συντονισμού 
κοί Έργασίας ή είς οίουσδη- 
ποτε Κρατικούς ή τρίτους λει
τουργούς νά τροποποιούν ή νά 
μήν έγκρίνουν μίαν συλλογι
κήν σύμβασιν ή άπόφασι ν διαι
τησίας.

6) Έν οΰδεμιά περιπτώσει 
δυνατο ί ό υπουργός Έργασίας 
ή έτερος Τρίτος λειτουργός νά 
παρατείνη τήν ίσχύν τής συμ
βάσεως ή άποφάσεως Διαιτη
σίας.

γ) Έν ούδεμιά περιπτώσει 
δύνατο ι νά ύφίσταται όργανον 
έπέχον θέσιν παρομοίαν μέ τήν 
σήμερον ΰφισταμένην τοιαύτην 
τού Εθνικού Γνωμοδοτικοΰ Σ) 
λ ίου Κοινωνικής Πολιτικής.

Τρίτον, οί εκπρόσωποι τών 
μισθωτών νά είναι εξουσιοδο
τημένοι άπό τά αρμόδια συλ
λογικά όργανα άντί νά όρίζων- 
ται ώς τοιούτοι παρά τής ΓΣ
ΕΕ πρόσωπα ούδεμίαν σχέσιν 
έχοντα πρός τήν κατηγορίαν 
τών έν διενέξει μισθωτών.

Τέταρτον, ή προσφυγή είς 
τά Πρωτοβάθμια καί Δευτερο
βάθμια Διαιτητικά Δικαστή
ρια νά γίνεται μόνον κατόπιν



Η
α,ίήσεως των έργαζομένων ή 
των έργοδοτών η κοινής συμφω
νίας άμφοτέρων των μερών ερ
γατών καί έργοδοτών,^ ουδέποτε 
δέ δΓ Ενέργειας τοΰ Υπουρ
γείου Εργασίας.

"Εκτον, ούδέν δικαίωμα πα
ρεμβάσεως ή προσκλήσεως τών 
γενικωτέρων έργοδοτνκων και 
εργατικών οργανώσεων να πα
ρέχεται.

"Εβδομον, τά Διαιτητικά Δι 
καστήρια να συγκροτούνται 
άπο ίσον αριθμόν εκπρόσωπων 
έργαζομένων καί εργοδοτών με 
Πρόεδρον Δικαστήν.

Εις την περίπτωσιν της κοι
νή συμφωνίς« έργοδοτών και 
έργαζομένων προσφυγής εις 
τα Διαιτητικά Δικαστήρια και 
κατά το χρονικόν, διάστημα 
τής διαδικασίας, το οποίον 
πρέπει νά είναι σύντομον, 15 
.—20 ήμέραι, άμφότερα τα εν- 
δΐΌφερόμενα μέρη οφείλουν να 
άπέχουν, πάσης προσπάθειας, 
προς έκβιασμόν ευνοϊκής υπέρ 
αυτών Χύσεως τής μεταξύ 
των διαφοράς.

Πριν περατώσωμεν την πα
ρούσαν είσήγησιν, αγαπητοί 
Συνάδελφοι, όφείλομεν νά ση- 
μειώσωμεν, δτι αί έλευθεριαι 
τής συνάψεως τής συμβάσεως 
έργασίας, άν«υ παρεμβάσεως 
Κράτους κοί παντός τρίτου εί
ναι καταχυρωμέναι από την υπ 
άριθ. 98 Διεθνή Σύμβασιν τού 
Διεθνούς Γραφείου Έργασίας, 
τού 1949, ήτις όυιλεΐ περί χοη- 
σιμοποιήσεως διαδικασίας δρ 
ής έργοδόται καί εργοδοτικαι 
όργοτνώσεις άφ’ ενός και ^ ορ
γανώσεις έργο ζο μενών αφ <— 
τέρου νά έρχωνται εκουσιως 
,είς διαπραγμ ατεΰσει ς διά την 
διά συλλογικών συμβάσεων ρυ- 
βμισιν τών ορών άποσχολή-
σεως

Ή Διεθνής αυτή Σύμβασις 
ένώ έχει ΰπογροψή άπό το 
Ελληνικόν Κράτος ώς^ μέλος 
τού Διεθνούς Γραφείου Εργα
σίας, ώς καί ή ετερα υπ αριθ. 
87 περί συνδικαλιστικής έλευ- 
θερίας καί προστασίας τού 
συνδικαλιστικού δικαιώματος, 
δέν έχουν γίνει Εσωτερικοί 
Νόμοι αΰτοΰ, διότι μετά ολό
κληρον ένδεκαετίαν ή έσωτερι- 
κή άντεργοτικη αντίληψις και 
σκοπιμότης έρριψαν τά σχετι- 
κάΝοιμοσχέδια εις τάς Καλεν- 
δας.

Η κοινή αϋτη μεχρι στιγμής 
τύχη τών δύο αυτών συμβάσε
ων έπιβεβαιώνει διά μίαν εί- 
σέτι φοράν τήν συνδεσιν τών 
Αντικειμένων ούτων. Μέ ^ την 
σειράν μας λοιπόν, θά υπο- 
γραμμίσωμεν διά μίαν^ είσετι 
φοράν τήν έξάρτησιν εύνοϊκωι- 
τέρων καί δίκαιων όρων σνμβά- 
σεως καί ύψους μισθών απο την 
Βπαρξιν πραγματικά έλευθέ- 
ρ ου συνδι καλ ιστ ι κοΰ κι νή ματος. 
Ταυτόχρονον συνεπώς καθήκον 
τής 'Ομοσπονδίας μας; εΤνοιι νά 
συντελέση διά τού ογκου της 
καί τής δυνάμεώς της εις την 
Αποκατάστασι ν τών Συνδικα

λιστικών ελευθεριών είς την 
Έλλάιδα.Όμοΰ μέ τήν θεαπισιν 
δΓ^ εσωτερικών Νόμων, τών 
υπέρ τών έργαζομένων διατά
ξεων τών Διεθνών Συμβάσεων 
87 κ·αί 98 θα θέση ώς άντικείμε 
νον τήν κατάργησιν σειράς άλ
λων Νόμων, οί όποΤοι άνε- 
πτύχθησαν κατά τό πρώτον 
Συνεδρίαν τού Κλάδου μας, 
πρό τριετίας.

Ημείς θά είσέλθωμεν εις τήν 
είσήγησιν τής προβολής τοΰ 
αιτήματος τής κατοργήσεως έ- 
νός έτέρου άνελευθέρου καί άν- 
τισυνηταγματικού Νόμου, ό ό
ποιος καί χθες άνεφέρθη πολ- 
λάκις έν τή αιθούση ταύτη: 
τού Ν. 1933)51.

Επιγράφεται: «Περί αποδο
χών τών άπεργούντων υπαλλή
λων Τραπεζών» καί έχει ένα κοί 
μόνον αρθρσν. Διά τοΰ Νόμου 
'τούτου άπαγοοεύεται εις τάς ε
πιχειρήσεις Κοινής Ώφελείας 
καί τάς Τραπέζας νά κα
ταβάλλουν εις τούς υπαλ
λήλους των, τάς πάσης 
φΰσεως άποδαχάς, σί όποιαι 
αντιστοιχούν εις τόν χρόνον, 
καθ’ δν άπέσχον ούτοι -τής 
έργασίας των, λόγω οίουδή- 
ποτε χαρακτήρας απεργίας. 
Προ6λέπεται δέ φυλάκισις μέ
χρι τριών ρηνών διά τούς πα- 
ρ: βάτας αυτού τού Νόμου έρ- 
γοδότας.

"Οσες ώρες άπεργήσαμε μάς 
τις κράτησαν. ‘Ο Νόμος αυ
τός, θεσπισθείς έπί Κυβερνή- 
σεως Κέντρου τό 1951, άπετέ- 
λεσε τόν προάγγελον τών 
συρρευσάντων μετά ταύτα άν- 
τεργατι$ίών Νομοθετημάτων. 
Είναι τού οντοΰ αντιλαϊκού 
καί αντισυνταγματικού Επιπέ
δου, δεδουένου, δτι Εναντι πανί
σχυρων εργοδοτών, άφαιρεΐ σχε 
δόν, εις εΰρυτάτας κατηγορίας 
έργαζομένων καί δή πρωτοπό
ρων, τό δπλον τής άπεργίας τό 
μόνον μέσον κατοχυρώσεως τών 
συλλογικών συμφερόντων, τού 
αντικειμένου τοντέστιν τοΰ 
δικαιώματος τού συνεταιοίζε- 
σθαι. Μέ άλλους λόγους πλήτ
τεται αυτό τούτο τό συνταγμα
τικόν δικαίωμα τού συνέρχε- 
σθαι καί συνετοι,οίζεσθαι.

Ή θέσπισις τού Νόμου τού 
του έγένετο κατά τόν γνωστόν 
τρόπον,ό όποιος δεικνύει τό ά- 
δίστακτον καί τήν άσυδοσίαν 
τών κρατούντων διά τής περι- 
βολής τού τύπου Νόμου, έκεί- 
νων, τά όποια ή ηθική κοί ή 
Δικαιοσύνη μέχρι τής στιγμής 
Εκείνης οατέρριπτον. Οϋτω ποό 
τής ισχύος τοΰ υπό κρίσιν Νο
μού εΐχεν έκδοθή^ παρομοίου 
περιεχομένου άπόψασις Υ
πουργικού Σ)λίου, τήν όποιαν 
τό Σ)λιον τής Έπικοατείας ό
μως, κοτέστησεν άκυοαν διά 
τής ύπ* άαιθ. 425)51 Αττοψα- 
σεως τής 'Ολομέλειας του.

Έτέθη δμως είς Εφαρμογήν 
ή νομοθετική μηχανή, ήτις 
καί έχάλυψε τό κενόν τούτο 
πρός όφελος βέβαια τών έρ

γοδοτών καί μόνον. Τό ότι ό 
Νόμοξ οΰτός δέν στηρίζεται 
έπί ουδεμιάς ήθικής βάσεως τό 
άποδεικνύει ή μετέπειτα Ιστο
ρία. Τό 1956 — 57, ή τότε 
Διοίκησις τής Εθνικής Τρα
πέζης έπέστρεψε κατόπιν αι
τήματος τών Συλλόγων τοΰ 
Προσωπικού της τάς κρατη- 
θείσος άποδοχάς τών ήμερων 
έργασίας τού 1953, χωρίςτό- 
τε ούδείς νά τολμήση νά έπι- 
καλεσθή τάς κυρώσεις έναντίον 
τού έργοδότου τάς οποίας προ
βλέπει ό Νόμος.^ Έν έτει 1959, 
άπεγυμνώθη ό έν λόγιρ Νόμος 
παντός ηθικού έρείσματοςι έν 
τή Βουλή, τή ένεργείςι τής ‘Ο
μοσπονδίας μας, αλλά καί τό
τε πάλιν, δυστυχώς, ύπερίσχυ- 
σεν ή αυθαιρεσία καί ό αρμό
διας Υπουργός τόν άπέσυρεν 
ώς θέμα, άφοΰ είχε ήδη προχω
ρήσει ώς πρός την ίσχύν του, 
διά τάς λοιπάς Τραπέζρς, 
πλήν τής Ελλάδος καί τής ’Α
γροτικής.

Επανερχόμενοι συνεπώς έπί 
τοΰΝόμου τούτου καί ζητοϋντες 
την κατάργησιν του, έπιτελοΰ- 
μεν καθήκον έναντι τών εργα
ζομένων υπαλλήλων τών Τρα1- 
πεζικών καί τών έργαζομένων 
εις τάς έπιχειρήσεις κοινής ώ- 
φελείος, τούς οποίους ρητώς 
όφορά ό Νόμος, άλλα καί, 
προσφέρομεν ύπηρεσίαν είς 
τό δλον συνδικσλιστκόν κίνη
μα, διά τής αποτροπής τής έ- 
πεκτάσεως παρομοίου μέτρου 
καί είς έτέρους κλάδους.

Περοίνοντες την είσήγησιν 
μας, θεωροΰμεν άναγκσΐον νά 
ΰπογραμμίσωμεν δτι προϋπό- 
θεσις πραγματοποιήσεως α
πάντων τχν είσηγουυένων θε
μάτων εΐνοι ή ϋ-ιταρξις ήνωμέ- 
νων ισχυρών, ανεξαρτήτων άπό 
πάσης φύσεως έπιρροάς καί 
καλώς ώργανωμένων Συνδικα
λιστικών ’Οργανώσεων τών 
Έογοίομένων.

‘Η άποκατάστασις καί ή σΰ- 
ξησις τής δυνάμεως τής ‘Ο
μοσπονδίας, ή προβολή της είς 
τό Συνδικαλιστικόν κίνημα, ό 
σεβασμός, πού θά έμπνευση 
τόσον αύτη δσον καί αί ά- 
πσρτίίουσ: ι αύτήν ’Οργανώ
σεις, θά πρέπει κατά συνέπει
αν ν’ άποτελέσουν τήν αφετη
ρίαν είς τήν νέαν ‘Ομοσπονδι
ακήν περίοδον.

"Αλλως φοβούμεθσ, δτι θά 
γίνη καί τό τρίτον Συνέδοιον 
κοί θά έπαναλαμβάνωμεν τάς ί- 
δίαα εισηγήσεις. Διά νά γίνη 
δέ ή ‘Ομοσπονδία, ‘Ομοσπον
δία πραγματική, θά^ πρέ
πει Εκαστος έξ ημών νά 
άφαιρέση τόν διακριτικόν πί
λον μέ τήν έπιγοαφήν Ε
θνική Τράπεζα, εϊτε ’Αγροτική 
Τράπεζα, είτε Τράπεζα _ τής 
Έλλάδοα, ή μεχάλες καί μι
κρές Τράπεζες, εητ Κοατικές 
καί Εμπορικές Τοάπεζες καί 
νά δυνηθή νά φορέση τόν ά- 
πλοΰν έπενδύτην τοΰ Ύπηοε^ου 
που γράφ ει «ΟΜΟ Σ Π ΟΝ- 
ΔΙΑ».

ως αυτών, δπως χαρακτηριστι
κούς συμβαίνει είς τάς δύο ρε
γάλας Τραπέζας ’Αγροτικήν 
καί ‘Ελλάδος, αΐτινες μόνον 
κατά τήν τελευταίαν διετίαν έ- 
μείωσαν τό προσωπικόν των, 
ή μέν κατά 750 υπαλλήλους ή 
δέ κατά 450, άποκερδαίνουσαι 
ουτω κα: έκ τής τοιαύτης πλευ
ράς σημαντικήν ώψέλειαν.

Έκ τής συνθέσεως —συνε
χίζει ή εισηγητική εκθεσις —

τών προεκτεθέντων στοιχείων 
πάσα άντικειμενική Διαιτησία, 
ουδόλως θά εΰρισκεν ΰπερβο- 
λικήν^άξίωσιν τών έργαζομένων 
δΓ αΰξησιν κατά 25% τοΰλάχι- 
στοχ οπότε μετά τήν άφαίρε- 
σιν του ήδη χορηγηθέντος 9%, 
περιορίζεται είς 16%.

Αλλά καί τού ποσοστού τού 
του ας γίνη ή είς βάρος μας 
στρογγυλοποίησή είς 15%.

Τό Μίνιμουμ αυτό τής μι- 
σθολογικής μας άξιώσεως εί

ναι, ώς θά ττεισθή έκ τών Ανω
τέρω, ή έν λόγφ Διαιτησία, ή 
μετριοπαθεστέρα διεκδίκησις 
βελτιώσεως.

Και άν ή μετεκλογική Κοι
νωνικοοικονομική νοοτροπία, 
δεν θέληση νά τό αναγνώριση, 
τότε τό δίκαιον θά έξαναγκάσηι 
καί είς τόν πλέον έσχατον τών 
αγώνων τήν ‘Ομοσπονδίαν τών 
Τ ραπεζοϋπαλληλ ικών ’Οργα
νώσεων ‘Ελλάδος.
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Ό. κ. Μαντέλος πρόεδρος 
ου Συλλόγου τών υτταλλήλων 
ής ’Αγροτικής Τραπέζης είση- 
'ούμενος τό μισθολογικόν θέμα 
ίνέφερε συντριπτικά στοιχεία 
ίιά την ύφισταμένην διαφο,οάν 
νσθών καί τιμαρίθμου, καί μι- 
ιθών καί έθνικοΰ εισοδήματος 
:ΐς βάρος τών πρώτων.

Συμψώνως προς τά στοιχεία 
:οΰ I ΚΑ τών έτών 1938 καί 
i960, άνέπτυξεν ό κ._ Μαντε- 
,ος, ή μέση άμονβή τής έργα- 
τίας ότνή,ρχετο άντιστοίχως εις 
>0 καί 67 δραχ. ήυερησίως. ο- 
τερ σημαίνει αΰξησιν 22,5 /ο 
συμφώνως πρός την έπίσημον 
ιμαριθμικήν σχέσιν τών δύο έ- 
ών). Τό Εθνικόν εισόδημα έξ 
χλλου τών αυτών έτών καί μέ 
Γην αυτήν βάσιν ηύξήθη κατά 
12,1%.

Τό 1950 έπιτροπή_ οίκονο
τολόγων μέ έπί κεφαλής τόν κ. 
Ξολώτσν, εΐχεν υπολογίσει δτι 
γο έν τή Χώοα μας κατανεάι- 
τκόμενον εισόδημα πληοώνη είς 
ίμμέσους δρους 33,1)2%, το 
)έ i960 τό ποσοστόν αυτό 
ηύξήθτη είς 40% μέ Αποτέλεσμα 
Γραπεζτκός υπάλληλος με ετη- 
τιον εισόδημα 40.500 δραχ., τό 
ϊποίον έξ ολοκλήρου κατσνα- 
χίσκεται διά τάς βιοτικός του 
χνάγκας. νά άγοράζη ε δη πρα
γματικής αξίας 24.300. Και έ- 
;ώ οΐ μισθωτοί έκπληρώνουν 
ιάς πρός τό Κράτος φορολο
γικός των υποχρεώσεις ε^ίς τό 
χκέραιον, δέν συμβαίνει το au
ra καί μέ τούς έργοδότας, οί 
χποΐοι διά τής άποκρύψεως τών 
:ΐσοδημάτων των Αναβιβάζουν 
τήν φοροδιαφυγήν μέχρι 350% 
γεγονός πού δίνει τήν εντυπω- 
σιν δτι είς την Ελλάδα οί

πλούσιοι πτωχαίνουν διαρκώς.
Κι’ ένώ τό Ικεφάλαιον ανα

προσαρμόζει τά κέρδη του oj 
τοοπτεζοϋπάλληλοι άπό τού 
1956 καί μετά την αΰξησιν 
τών Αποδοχών διά τής Γ ενικής 
Έθν. Συλλογικής Συμβάσεως 
(Δ.Δ.Δ.Δ. καί άποφ. 2)56) 
πρός κάλυψιν τών ποοηγηθέν- 
των μισθολογικών Ανοιγμάτων 
δέν έλάβομεν παρά τήν τελευ
ταίαν αΰξησιν τού 9%.

Αί εΤς τινας Τραπέζας.’Εθνι
κήν, Εμπορικήν καί Ίονικήν - 
Λαϊκήν έπελθοΰσαι έν τώ μετα
ξύ μισθολογικαί διαρρυθμσεις 
δΓ εσωτερικών αποφάσεων, δεν 
Αφορούν παρά τήν Απόδοσιν 

1 άφαι,ρεθεισών άποδοχών; ή την 
ποάν τινα υισθολογνκήν εξι— 
σορρόπησιν καί συνεπώς δέν δύ 
νανται νά ΰπολογισθοΰν.

Άντιθέτως. άπό^ τού 1956 
εγόαεν τάς εξής ουσιώδεις με- 
ταβολάς:

Ιον) Αΰξησιν τοΰ τιιιαριθ- 
uou (1955 128.6%. 1961 156, 
8)13%.

"Ας σημειωθη έν ποοκει μέ
νω δτι, τά στοιχεία ταύτα έλή- 
φθησαν έκ τού τιμαρίθμου Τρα- 
πέζης Ελλάδος και τοΰ τοι- 
ούτου, άπό τοΰ 1959 Γενικού 
Δείκτου τιμών Καταναλωτοΰ 
τής ΕΣΥΕ.

‘Ο Τιμάριθμος τοΰ Οικονο
μικού Ταχυδρόμου, έν τούτοις, 
άποτελών συνέχειαν τής αυτής 
μεθόδου ύπολογισμοΰ, έν άν-
τιθέσετ πρός τόν προηγούμενον 

τών δύο διαφόρων μεθόδων, 
Τροστέζης Ελλάδος έν Αρχή 
και μετέπειτα ΕΣΥΕ δεικνύει 

αΰξησιν (1955 49.26 και Μά
ιος 1961 63.61) 29,1%.

2ον) Τό ’Εθνικόν εισόδημα, 
έπί τοΰ όποιου καί ημείς ώς 
μία παραγωγική του κατηγο- 
ρ'α, δικαιούμεθα συμμετοχής, 
παρουσιάζει αύξησιν (1955 
57.893 έκ. 1960 80.500) 39%.

3ον) Ή συνολική χρηματο
δότησή τής Οικονομίας άσκου- 
μένη κατά τό μέγιστον ποσο
στόν της, άπό τάς Ελληνικός 
Τοαπέζσς, εμφανίζει (1955 1 1. 
158 έκατ., ’Ιούνιος 1961 28. 
534 έκ.) τήν έντυπωσιακήν 
αΰξησιν 255%.

4ον) "Αλλο στοιχεΐον τής 
εΰρωστίας τών Τραπεζών δεί- 
κνυται εις τάς χρηματιστηρια- 
κάς τιμάς τών Μετοχών των ώς 
κάτωθι:

Τράπεζα Ελλάδος 1956 τι
μή δρχ. 968 1961 δρχ. 5.679 
αυξησις 586%.

’Εθνική Τοάπεζα 1956 τιμή 
δρχ. 692 1961 δρχ. 2.905 αΰ- 
ξησις 421%.

’Εμπορική Τράπεζα 1956 
τιυή δρχ. 129, 1961 δρχ. 784 
αυξησις 608%.

Τά Ανάλογα κέρδη τών Τοα- 
πεζών, έπ'σης, άπό τό 1955 
μένοι σήμεοον είναι οΰσιωδώς 
ηυξημένα, άν κσί τσΰτα δέν α
πεικονίζονται όρθώς είς τούς 
οικείους Ισολογισμούς, μετα- 
τρεπόμενα είς λανθάνοντα άπο- 
θεματικά.

Ή Αλήθεια αΰτη πιστοποι
είται άλλωστε έκ τών τεραστί
ων, ώς άνωτέοω, αύξήσεων χρη
ματιστηριακής Αξίας των Μετο
χών των.

Δέν θά ποέπει νά μή τονισθή 
δτι όλος ό 6γκος τής σΰξήσεως 
τοΰ κύκλου έργασιών τών Τρα
πεζών,Αντιμετωπίζεται οΰχΐ δΓ 
σΰξήσεως τών έογατικώνχειρών 
αλλά Απεναντίας διά μειώσε-

Άγαπητοι Συνάδελφοι Σύνε
δροι,
Άναμφισβητήτως δΓ ημάς 

τούς Τραπεζοϋπαλλήλους, ώς 
και δΓ όλους τούς έργαζομέ- 
νους. τό θέμα τής διάρκειας 
τής έργασίας, τοΰ ρυθμοΰ της 
και γενικώς τών όρων καί συν
θηκών τής έργασίας προβάλλε
ται έντόνως.

Ή προσπάθεια τών έσγοδο- 
τών συνίσταται είς τήν έντατι- 
κοποίησιν τής έργασίας είς τό 
επακρον, είς τρόπον ώστε νά 
πολλαπλασιάσουν τήν άπόδο- 
σιν ταύτης, χωρίς νά ένδιαφέ- 
ρωνται διά την έπί τής υγείας 
τών έργαζομένων έπίπτωσιν 
τής έντατικότητος ταύτης.

Τό καθεστώς τούτο τής έξαν- 
τλητικής έργασίας, άς μή νο- 
μιςίθή δτι Αφορά μόνον τούς βι
ομηχανικούς έργάτας. ' I σχύει 
απολύτως καί είς τάς^Τραπέ- 
ζας μας. "Εχομεν ύπ’ όψιν πε- 
ρίπτωσιν ΰποκαταοπήματος έν- 
τός των ’Αθηνών, έμπορικής 
τίνος Τραπέζης μέ προσωπι
κόν 40 περίπου υπαλλήλων, 
τρεΐς έκ τών οποίων εντός έ- 
νός Ετους ώδηγήθησαν εις νευ- 
ροψυχ:ατρον, λόγφ νευρικής ύ- 
περεντάσεως κα: ύπερκοπώ- 
σεως, όφενλομένης εις τήν εν- 
τασιν τής έργασίας.

Εις τόν κλάδον μας διά τών 
συλλογικών συμβάσεων τού 
1937 κσθιερώθη ή 7ωρος έογα- 

σία καί, δπως ςτυμβαίνη γενικώ- 
τερον, αί ισχυρότεροι όογανώ
σεις τοΰ Ποοσωπικοΰ τών Τρα
πεζών Ελλάδος καί Α.Τ.Ε. — 
δπως καί τής Ε.Τ.Ε. προ τής 
συγχωνεύσεως— έπέβαλον τά 
ώράριου τών 6,'/2 ωρών ήμερη- 
σ'ως. Τό θέμα τού ώρα,ρίου ύ- 
φιστάμενσν ύφ’ ήν μορφήν σή
μερον ύπόιρχει εις τάς Τραπέ
ζας, Αποτελεί μίαν αιτίαν δια
φοράς, διαφορετικής μεταχειρί- 
σεως τών Τοαπεζοϋπαλλήλων. 
Καί ύπ’ αυτήν τήν έννοιαν πρέ
πει νά τό Αντιμετώπιση ή ‘Ο
μοσπονδία μας. ‘Ως θέμα δια- 
σπάσεως τών δυνάμεών της, ώς 
εν τών πλέον σοβαρών θεμάτων 
τοΰ κλάδου, ή έπιλυσις τοΰ ό
ποιου είναι έπιτακτικη έάν θέ- 
λωμεν νά άποκατασπήσωμεν 
την ένότητά μας, έάν θέλωμεν 
νά καταστήσωμεν τήν Όμο^ 
σπονδ:αν μας μονολιθικήν και 
άξιόμαχον, δπως μπορεί καί 
πρέπει νά γίνη.

Δέν μπορούμε νά μήν έκ- 
φράσωμεν τήν π'σπιν μας, δτι 
έάν διεξεδικεΐτο μέ περισσοτέ- 
ραν Αποφασιστικότητα ιδιςι δέ 
δια τής Αγωνιστικής όδοΰ. ή 
οποία άναμφισβητήτως είναι ή 
μόνη πού δίδει λύσεις εις τά 
εργατικά ζητήματα, ίσως σή
μερον νά ήτο λελυμένον τό θέμα.

’Αλλά έκ τής σκαιάς πεοι- 
φοσνήσεως τών έργοδοτών πρός 
τήν ίάχύουσσν έογατικήν νο
μοθεσίαν, τής καταπατήσεως 
δχι πόνον τών νόμων, Αλλά «αί 
κάθε έννοιας ήθικής καί Ανθρω
πιστικής ακόμη μεταχειρσεως 
τών έργαζομένων τό δλον θέμα 
τών ωρών έργασίας έπεκτείνε- 
ται καί γίνεται θέμα καί δρων 
έσγασ'ας. Μεταφέρομεν είς τό 
Συνεδρίαν μας, Αγαπητοί σύν

εδροι, τήν Απελπιστικήν κατά- 
στασιν ή όποια έπικρατεΐ εί» 
τάς_ έμπορικάς Τραπέζας. Τό 
ώράριον^τών 7 ώρών ήμερησίως 
αποτελεί μόνον γράμμα. Γράμ
μα κενόν περιεχομένου. Διότι 
είς τάς_ πλείστας τών περιπτώ
σεων οί ύπάλληλοι έογάζσνται 
έπί 10 κα: περισσοτέοας ώρας 
ήμερησίως. Ή δέ ύπερκόπωσις 
την οποίαν δημιουργούν καί ή 
όποια __έ'χει άμεσον έπίπτωσιν 
έπί τής, ύγείας τών συναδέλ
φων, κάμνει κανόνα αυτό τό 
όποιον ήκούσθη λέγων παλαιός 
συνάδελφος: «πρέπει νά τό πά- 
ρωμεν άπόφσσιν, δτι φεύγουεν 
άπό τήν Τράπεζαν διά νά πάμε 
νά πεθάνωμε».

’Ενισχυμένη άπό την έλλιπε- 
στάτην σύνθεσιν τού σώματος 
έπιθεωρήσεως έργασίας, άπό 
την ανεκτικήν στάσιν τών κα
ταδιωκτικών αρχών, πρό πάν
των δμως άπό τήν άσκουμένην 
κοινωνικήν πολιτικήν, ή οποία 
συνίσταται είς τήν παγίαν σχε
δόν αρνησιν της ίκανοποιήσεως 
τών έργατικών ζητημάτων, ή Α
συδοσία τών Τραπεζών, εψθασε 
μέχρι τού σημείου ν’ άξιώνη Α
πό τούς ύπαλλήλους σχεδόν 
άλλην μϊσιν έργάσι.μον ημέραν 
τής κανονικής, καθ’ έκάστην, 
έντελώς δωρεάν.

Καί βλέπει κανείς είς τά ύ
παγε ια καί τά πατάρια, είς δ- 
λα τ* απόκρυφα τών καλλι- 
μαρμάρκον κτιρίων τών Τραπε- ί 
ζών, νά έργάζωνται μέχρι βα- 
θείας _νυκτός «διά τήν ένημέοω- 
σιν τής ύπηοεσίας» ΑΜΙΣΘΙ. 
Κα: ή μέν υπηρεσία ένημεοοΰ- 
ται, Αλλά μένει έσαεί ανημέρω
τος ή τσέπη τών ύπαλλήλων 
και αδυνατεί ν* Αντιμετώπιση 
και τάς πλέον στοιχειώδεις ά- 
νάγκας.

Μόνον είς τάς Τραπέζας 
συμβαίνει αυτό. Και πολλάκις 
εχομεν καί Ανοικτόν έκβιασμόν. 
«Πρέπει νά Ερχεσαι τό Απόγευ
μα, δια νά πάρης προσγωγάς 
καί νά καταστής στέλεχος τής 
Τραπέζης».

Καί βλέπαμεν Ακόμη σειρότν 
δλην συναδέλφων νά .μεταφέ
ρουν την έργασίοαν των είς τά 
σπίτια των, δπου έργάζωνται 
πολλάκις καί πέραν άπό τά 
μεσάνυχτα.

’Αλλά τό κακό δέν σταματά 
μέχρις έδώ, Αγαπητοί σύνεδροι. 
Μέ Αγώνας οί παλαιότεροι, καί 
ύπά τό καθεστώς τό έπικρατή- 
σαν μετά τό τέλος τού A7 
Παγκοσμίου πολέμου, κατόρ
θωσαν ν’ άποσπάσουν τόν θε
σμόν τών έτησίων κανονικών ά
δειων μετ’ αποδοχών. Καί διά 
τού Α.Ν. 539 τής 5ης Σεπτεμ
βρίου 1945 κατοχυρόνται ό 
θεσμός καί ρυθμίζεται ριζικώς 
τό θέμα τούτο. ’Αλλά φαίνεται 
δτι οί νόμοι δημιουργοΰνται 
μόνον διά νά δεσμεύουν τούς 
έογαζομένους. Διότι οΐ έσγο- 
δόται παραμένουν Ασύδοτοι. 
Καί μάλιστα τόσον περισσό
τερον. δσον ισχυρότεροι είναι. 
Και οί Τραπεζΐται μας είναι έκ 
τών ίσχυροτέρων, συνεπώς έκ 
τών πλέον άσυδότων.

"Οχι μόνον είς τήν έπαρχίαν.

αί άδειαι καθυστεροΰνται 
επι δύο και τρία ή Ακόμη καί 
περισσότερα Ετη και οί υ
πάλληλοι ύποχρεοΰνται πολ
λάκις νά υπογράψουν δτι έκα
μαν χοήσιν τής άδειας των. χω
ρίς νά συμβαίνη τούτο. Κ αί είς 
αύτάς τάς ’Αθήνας καί εις σΰ- 
τα τά Κεντοικά Καταστήματα 
δέν^ έχουν όλοκληοωθή ακόμη 
αί άδειοι τοΰ προηγουμένου Ε
τους 1960. ένώ δέν Αποκλείε
ται νά καθυστεροΰνται καί αί 
τοΰ 1959.

Πο'σ^εΐναι ή άντίδοασις τών 
Τραπεζών, οσάκις ύπάλληλος 
ύψωση τό άνάστημά του καί ά~ 
ξιώση^ νά τοΰ χορηγηθή ή άδειά 
του; Αναφέρω μεοικά χαρα
κτηριστικά παοσδείγματα τής 
ίδικής μας Τραπέζης.

Υπάλληλος έπαοχιάκοΰ ύ- 
ποκ)τος, άΕΆσας έν μηνί Δε- 
κεμβρίω 1960 νά τοΰ χαρηγη- 
θή ή άδειά του τοΰ Ετους τού
του, έπιστοέφων είς την ύπηρε- 
σίαν Ελαβε την καταγγελίαν 
τής συμβάσεως έονασίας. Ά- 
νεκλήθη δέ ή άπόλυσις ιμόνον 
μετά τρίμηνον όλόκληρον κα
τόπιν έντονων διαβημάτων τών 
Συλλόγων μας καί τοΰ δη,μι- 
ουρνηθέντος θοούβου.

"Αλλο παράδειγμα: Ύπάλ
ληλος τών ’Αθηνών ζητήσας καί 
λαβών κατά Μάοτιον 1961 
τέσσαοας ή μέρας κανονικής 
του άδείας τοΰ παρελθόντος Ε
τους, διά νά διαβάση πτυχιοο- 
κάς έξετάσεις είς τήν Πάντει- 
ον. υετετέθη είς τήν Κ θήτην, 
διότι δέν προσήλθε νά έργασθή 
Αμισθί ικατα τα Απογεύματα 
τών ήμεοών τής Αδειας του.

Δέν έξαντλεΤται δμως μέχρις 
έδώ ή έργοδοτική σύθα.ρεσίαεΐς 
τό θέμα τών μεταθέσεων. Πλει- 
στάκις τό δικαίωμα τούτο χρη
σιμοποιείται διά τήν άσκησιν 
πιέσεως καί ώς ποινή είς βά
ρος ύπαλλήλων, πού δέν είναι 
διατεθειμένοι νά ένδώσουν είς 
τήν άπεμπόλησιν τών δικαιω
μάτων των.

Ας καθορίσωμεν τώρα τά 
ειδικά καθήκοντα μας διά τήν 
άντιμετώπισιν καί τήν έπίλυ- 
σιν τοΰ θέματος τοώ ώραρίου 
καί τών δρων έργασίας είς τάς 
Τραπέζας.

^ Πρώτιστον .'καθήκον: Πρέπει 
νά γίνη συνείδησις δλων μας, 
δτι σήμερον τά ζητήματα τών 
Τοαπεζοϋπαλλήλων εΐναι γε
νικά. Αφορούν δλον τόν κλά
δον. "Ο.τι _άφορά μίαν Τοάπε- 
ζαν, άφοοά δλας τάς Τοαπέ- 
ζας. Ακόμη κσί τό >μισθολογι- 
κόν είναι θέμα δλων τών Τραπε- 
ζο υπαλλήλων, παρά τόν ύφι- 
στάμενον διαφορισμόν καί τάς 
ιδιομορφίας του. Ό μισθολο- 
γικός δέ^ αυτός διαφορισμός, ό 
όποιος είς ώρισμένους βρίθ"θύς 
εΐναι σήμερον μάλλον θεωρητι
κός πρέπει νά έκλειψη.

Δεύτερον καθήκον είναι ό 
προσανατολισμός τής έκλεγη- 
σαμένης ήγεσίσς τής ‘Ομο
σπονδίας πρός τήν Αγωνιστικήν 
διεκδίκησιν τοΰ θέματος. Τού
το βεβαίως ουδόλως σημαίνει 
δτι θά άπα<λεισθούν αί λοιπά! 
μέθοδοι διεκδικήσεώς του (πα
ραστάσεις ύπο μ νήματα, κλπ Τ
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ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο κ ΜΑΥΡΟΥΛΙΔΗΣ

Κατά κανόνα, πρός άσφάλισιν 
τών Τραπεζικών Ύπαλλήλων εχει 
ίσχύσει ή μορφή τής αύτοτελοϋς 
άσφαλίσεως. OL έργαζόμενοι δηλ. 
άνά Τράπεζαν έχουν ίδιους όρ- 
νανισμους κυρίας και επικουρι
κής άσφαλίσεως μέ έξαίρεσιν τών 
συναδέλφων τής Έμπορικής Τρα
πέζης, οΐτινες διά τήν κυρίαν ά- 
σς άλισιν υπάγονται είς τό ΙΚΑ 
ώς καί τών συναδέλφων τών ώρ- 
γανωμένων είς τόν Εθνικόν Παν- 
τραπεζιτικόν Σύλλογον, οΐτινες 
διαθέτουν μόνον κυρίαν άσφάλι- 
σιν παρεχομένην ύπό τοΰ ΙΚΑ.

Ωσαύτως οί εργαζόμενοι είς 
τάς Τραπέζας Ελλάδος (συιιπερι- 
λαμβανομένων καί τών τής Κτη
ματικής), ’Αγροτικήν καί ’Εθνι
κήν (συμπριλαμδανοιιένων καί 
τών έκ τής τ. ’Αθηνών) διαθέ

τουν Ταμεΐον δι* έφ’ άπαξ παρο
χήν κατά τήν εξοδον έκ τής υπη
ρεσίας,

Ή κατά μεγίστην πλειοψηφίαν 
άσφάλισις τών έργαζομένων είς 
τάς Τραπέζας, είς αυτοτελείς 
'Οργανισμούς Τραπεζοϋπαλλήλων 
δίδει καί τόν χαρακτήρα τής αυ
τοτελούς άσφαλίσεως είς τόν 
Κλάδον μας. Τό δτι δέ καί τό ’Ε
πικουρικόν Ταιιεΐον τών συναδέλ
φων τής Έμπορικής Τραπέζης ά- 
ποτελεΐ τήν κατ’ ουσίαν αυτών ά- 
σφάλισιν, διότι ή πενιχρά παροχή 
τοΰ ΙΚΑ δύναται νά θεωρηθή έ- 
πικούρησις τής πρώτης, ένισχύει 
τήν άποψιν τούτην.

Είς περίπτωσιν δέ εύοδώσεως 
τής προτεινομένης εν τέλει τής 
παρούσης προσπάθειας τής ‘Ομο
σπονδίας δ:ά τήν υπαγωγήν καί 
τών λοιπών Τραπεζικών Υπαλ

λήλων είς αυτοτελή άσφάλισιν ή 
μορφή αΰτη τής άσφαλίσεως θά 
συνιστά καθ' ολοκληρίαν τόν Α
σφαλιστικόν χαρακτήρα τού κλά 
δου μας.

Ή είς αυτοτελείς οργανισμούς 
άσφάλισις τών Τραπεζικών 'Υ
παλλήλων είναι ή βάσις καί ή πη
γή μιάς ουσιαστικής καί κατά «μί
νιμουμ» ανθρώπινης συντηρήσεως 
τών απομάχων τοΰ κλάδου μας, ά- 
πο άπόψεως δέ άσφαλίσεως τής 
υγείας αΰτη μόνον ή μορφή παρέ
χει, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, 
ουσιαστικήν περίθαλψιν.

Τούτο δέ οφείλεται είς τήν δυ
νατότητα ήν ένουν οί αύτοτελεΐς 
οργανισμοί φυσιολογικώς καί βά
σει τών άσφαλ:στικών κανόνων 
λειτουργοϋντες, νά διαθέτουν, εύ- 
χερέστερσν νοικοκυρευμένην καί
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τακτικώς έλεγχομένην διοίκηση. 
Επιμελή όργάνωαιν, χαμηλάς δ α
πό vac, λειτουργίας, άπλοϋν και. ά- 
σφαλές σύστημα ελέγχου παρο
χών, απλήν διαδικασίαν συναλλα
γής μετά τρίτων (ιδία οί κλάδοι 
'Υγείας μετά τών ’Ιατρών, Κλινι
κών κλπ.) ένώ αί Επιστημονικούς, 
κατά κανόνα, μελετημένοι βάσεις 
Ιδρύσεως καί, λειτουργίας των, 
έφ’ δσον τηρούνται, εξασφαλίζουν 
και την πλευράν τών πόρων.

’Αλλά οΐ Εχθροί τής μορφής 
τούτης τής άσφαλίσεως, ώσπερ 
γΰπες, περίίπτανται απειλητικό! 
ΐνα μέ πρώτ’|ν ευκαιρίαν έπιπέ- 
σουν, άποσπάσουν και καταβρο
χθίσουν ιιεγάλα ή μικρά τεμάχια 
αυτής.

Ή έχθρότης αΰτη Ελκει την κα
ταγωγήν της άπό τής χρονολογίας 
ακόμη συστάσεως τού Γενικού ’Α
σφαλιστικού Φορέως (ΙΚΑ). Χα
ρακτηριστική ή δ.άταξις εις τον 
ιδρυτικόν νόμον τού ΙΚΑ περί 
συγχωνεύσεως εις αύτό, ύφιστα- 
μένων τότε ανεξαρτήτων ασφαλι
στικών οργανισμών καί περί ά- 
παγορεύσεως τής μετέπειτα Εδρύ- 
σεως έτέρων. "Εκτοτε, έπανειλημ- 
μέναι επιθέσεις, μορφής καί έν- 
τάσεως άναλόγου προς την σκλη
ρότητα, τον δυναμισμόν καί τό ά- 
δίστακτον τών άναλαβόντων αύ- 
τάς έξεδηλώθησαν, at ισχυρότεροι 
τών όποιων ελαβον χώραν κατά 
την τελευταίαν οκταετίαν.

Έν ετει 1953 άπομονοΰται, πλη- 
γέν άπό σειράν άντεργατικών καί 
άντιασφαλιστικών Νόμων (2510, 
2626, 3072) τό Ταμεΐον Συντάξε
ων Προσωπικού ’Εθνικής Τραπέ- 
ξης, μέ τον κίνδυνον τής καταρ- 
ρεύσεώς του λόγω τού Εξωθεν — 
καί οϋχί έκ τής λειτουργίας του— 
προκληθέντος τρομακτικού Ελλείμ
ματος. Έν ετει 1956 (’Ιούλιον - 
Αύγουστον) συντάσσεται αχέδιον 
Νόμου περί ύποχρεωτικής συγ
χωνεύσεως είς τό ΙΚΑ απάντων 
τών Αυτοτελών Ταμείων Συντάξε
ων καί ’Υγείας. Τό άποκορύφωμα 
όμως τούτο τής έπιθέσεως συνή- 
γειρεν είς καθολικήν μαχητικήν 
ώς έκ τούτου άποτελεσματικήν άν- 
τίδρασιν δπαντας τούς διαθέτον
τας ασφαλιστικούς οργανισμούς, 
μισθοσυντηρήτους, ότε καί έγκα- 
τελείφθη τό αχαρακτήρισταν έ- 
κεΐνο σχέδιον Νόμου. Προ καί 
μετά τά χαρακτηριστικά ταύτα γε
γονότα σειρά έτέρων, συνθέτουν 
την άλυσον τής Εξοντωτικής τού
της διά τά Ταμεία τακτικής. Σκο
πός τής τακτικής ταύτης, ώς εί
ναι φανερόν, είναι ή συγκέντρω- 
σις άπάσης τής άσφαλίσεως είς 
τον Γενικόν Φορέα. Ένώ ή ώς 
ποότυπον παρουσιαζομένη εις τί
νος χώρας τού Εξωτερικού συγ- 
κέντρωσις άσφαλίσεως είς Ενα Γε
νικόν Φορέα ήτο καρπός σοβαρός 
καί πολυχρονίου μελέτης, Εφαρμο
ζόμενη δέ Επί πραγματικότητας ά- 
νωτέρου Επιπέδου κοινωνικής συν- 
ειδήσεως καί ύπό Εποπτικήν άρ- 
χήν εχουσαν πλήρη έπίγνωσιν τής 
κοινωνικής της άποστολής, τών 
καθηκόντων καί τής ευθύνης της 
απέναντι τών Εργαζομένων, Εχει 
νά παρουσιάση άποτελέσματα διά 
τά όποια τόσον ο'ι παρέχσντες 
τήν άσφάλισιν, όσον καί οι άπο- 
λαμβάνοντες αυτής, είναι υπερή
φανοι.

Πώς όμως δύναται νά γίνη σύγ- 
κρισις μέ τά Ενταύθα κρατούντα, 
ήτοι μέ τόν Γενικόν ’Ασφαλιστι
κόν Φορέα μονίμως κακοδαιμονοΰν 
τα, μέ τήν προχειρότητα τών μέ
τρων, μέ τήν εύρυτάτην διαφυγήν 
τών εισφορών, μέ τήν άπό πάσης ι 
πλευράς εικονικήν άσφάλισιν μέ 
κυρίαν μορφήν τήν τραγωδίαν τών 
ήσφαλισμένων, λαμβανόντων με
τά μόχθους πέντε καί πλέον δε
καετιών ψυχία Επαιτείας, ή δέ ά- 
σφάλισις τής ύγείας νά φθάνη είς 
τό ύψος τής άσπιρίνης!...

Δέν χρειάζονται περισσότεροι 
λόγοι διά νά δειχθή ότι ή δ άλυ- 
σις ένός αυτοτελούς άσφαλιστικού 
’Οργανισμού, άνεξαρτήτως τής ύ- 
παγωγής ή μή αϋτοΰ είς τόν Γε
νικόν Φορέα, σημαίνει 
κατάργ'ησιν τής ά
σφαλίσεως διά τόν όν 
διέθετε τόν οργανισμόν τούτον, 
κλάδσν. "Όπως Επίσης είναι πε
ριττόν νά τονίσωμεν τήν άνάγκην 
τής πάλης τού κλάδου μας κατά 
τής καθ’ οίονδήποτε τρόπον, κα- 
ταργήσεως, ύπό τήν εννο αν τού
την, τής άσφαλίσεως είς οίανδή
ποτε κατηγορίαν τών Τραπεζικών 
Υπαλλήλων. Διότι τοιαύτη κα- 
τάργησις θ ’άποτελέση απαρχήν 
διά τήν έν συνεχεία διάλυσιν και 
τών λοιπών οργανισμών. Η 
πρόσφατος ιστορία άποδεικνύει 
αύτό περιτράνως. Τό συμπαγές 
Σώμα τών Εργαζομένων τό όποιον 
άπετέλεσε χαλύβδινον φραγμόν 
κατά τής Εφαρμογής τών άντια- 
σφαλιστικών μέτρων τού θέρους

Ετους 1956, είναι σήμερον άσθε- 
νέστερον καιά τρεις (j) ευρεις 
κΛαοους Εργαζομένων, τούς τρο- 
χιοορομικους, τους έργαςομέ,ους 
εις το ψωταεριον καί τους έρ^α- 
ςομενους είς τόν UAU. χά 1α- 
μενα των συναοεΛ,φων τούτων κα- 
ταστά,τα εν ιω με,αςυ εκΛειμμα- 
τικα, συνέπεια των α,τερ μανίκων 
καν αντίασφαΛίστικών μέτρων, α- 
φευηοαν α,ευ ένισχυσεως. Οί 
κ/,αθυι οΰτοι τών έργαςομενων έν- 
τεχνως κατά καιρούς α,,εμο«ώθη
σαν και ετεσησαν ώμως καί έκόι- 
αστικώς πρό τού διλήματος: «Ή 
τας ι,αροχυ,ς τού a Aw η τίποτε» 
(!) ώυσικά είς νέαν πάλην διά 
τήν άσφάκισίν μας δέν θά Εκδή
λωσή ένοιαφερον παρά τών άξιο- 
λόγων τούτων κλάδων.
Αύτό δέν θά πρέ
πει ν ά έπιτρέψωμεν 
νά έπαν αληφθή είς 
τόν κλάδον μας.

Αί Τραπεζοϋπαλληλικοί ’Ορ
γανώσεις, ένισχύουσαι τήν άρχήν 
τού συλλογικού συμφέροντος έν 
τη έννοια τού όπωσόήποτε Επι
βλαβούς άντικτύπτου τόν όποιον 
θά έχη δι’ άπαντα τά τμήματα 
τ σΰκλάδου μας ή προσβολή τών 
συμφερόντων έστω καί Ενός τμή
ματος, καί τήν άρχήν τής άπό 
κοινού καί άπό θέσεως ισχύος 
δράσεως δ.ά τήν διάλυσιν τών 
οϋτω παρουσιάζομε νων κινδύνων, 
άρχάς τάς όποιας Εκφράζει αυτή 
αύτη ή ούμπηξ.ς είς Ομοσπον
δίαν, θά πρέπη έν τφ έπιπεόφ αύ- 
τής νά Επιδιώξωσιν έν τή προσεχή 
περιόδφ, Επί τφ σκοπφ τής κα- 
τοχυρώσεως τής άσφαλίσεως τών 
Εργαζομένων τού κλάδου τά Α
κόλουθα :
1. Έν ίσχυσιν τών ύ- 
Φίσταμένων ’Ασφα
λιστικών Ταμεί
ων καί κατοχύρω- 
σιν τής αυτοδυνα
μίας καί αύτοτε- 
λείας αυτών, 
α) Πρόβλημα τό όποιον άντιμε- 

τωπίζεται ώς Επείγον εί
ναι ή Εφαρμογή τών ύφισταμέ,ων 
Νόμων καί Δ)των διά τήν ένί- 
σχυσι.ν τού Ταμείου Συντάξεων 
τής ΕΤΕ άνευ τής όποιας τούτο 
κινδυνεύει νά καταρρεύση συνε- 
παγομένων οδυνηρών δι’ όλόκλη- 
ρον τόν κλάδον μας Επακολούθων.

Άνάπτυξις τού θέματος ίσως 
γίνη παρ’ Ετέρου συναδέλφου, Ε
γώ περιορίζομαι νά είπω ότι ή 
προς Εφαρμογήν τών Διαταγμά
των Επιτροπή Εξ Υπουργών, ή άρ- 
μοδία νά όρίση τά ποσά είσφσ,- 
ρών τών ύποχρέων Τραπεζών προς 
κάλυψιν τού άνοίγματος τού Τα
μείου διά τήν διετίαν 1960 — 61, 
δέν συνήλθεν είσέτι καίτοι εύρι- 
σκόμεθα είς τό τέλος τού 1961. 
’Απειλείται τούτέστιν άσφαλιστι- 
κή κρίσις είξ τόν κλάδον μας, τήν 
όποιαν ή έπέμβασις τής ’Ομο
σπονδίας άσφαλώς θ’ άποτρέψη.

Περαιτέρω τό Επί τού ’Ασφα
λιστικού πρόγραμμα τής ’Ομο
σπονδίας θά πρέπη νά περιλάβη.

6) Έξασφάλισιν ειδικών πόρων 
διά τήν άντιμετώπισιν άνοιγμά-

*0 κ. Μποζανίνος άναπτύσσων 
τό θέμα «Ή κατάστασις τών Ερ
γαζομένων είς τήν Χώραν μας 
καί ή θέσις τής ΟΤΟΕ έν όψει 
τού 14ου Πανελλαδικού Συνεδρί
ου», άνεφέρθη είς τήν ΰφ.σταμέ- 
νην διάσπασιν τού Συνδικαλιστι
κού κινήματος είς τήν Χώραν 
μας, τόν σατανικόν ρόλον τής Ερ
γατικής Εστίας ήτις διά τών 
χρημάτων τών ιδίων τών έρζαζο- 
μένων ύπονομεύει τούς συνδικαλι- I 
στικούς των άγώνας δια τής δη
μιουργίας άντιομοσπονδιών, άυ- 
τισυλλόγων κλπ. Τό 14ον Συνέ
δριου τής ΓΣΕΕ, κατέληξεν ό κ. 
Μποζανίνος δύναται καί πρέπει 
νά θέση τάς βάσεις τής ένοποιή-
σεως τού κινήματος διά τής λήψε- 
ως άποφάσεως αμέσου Εγγραφής 
τών Εκτός τής ΓΣΕΕ ’Ομοσπον
διών, έπανεγγραφής τών διαγε- 
γραμμένων ’Ομοσπονδιών καί συγ 
χωνεύσεως τών Όμοιοεπαγγελμα- 
τικών ’Ομοσπονδιών είς τους 
κλάδους όπου υπάρχουν αύται, 
Εγγραφής είς τά ’Εργατικά Κέν
τρα τών διαγεγραμμένων Σωμσ,- 
τείων καί τήν συγχώνευσιν είς αυ
τά τών δημιουργηθέντων άντι- 
σωματείων, τόν προγραμματισμόν 
ένός νέου Δημοκρατικού καί άντι- 
προσωπευτικού Συνεδρίου μέ ά
μεσον άπό τήν βάσιν Εκλογήν τών

των τών άσφαλιστικών Τραπεζο
ϋπαλληλικών ’Οργανισμών συνι- 
στωμένου έν ανάγκη καί ειδικού 
’Οργανισμού (Λογ)σμού) ’Αρω
γή?·

γ) Δυσβάστακτος διά τά ταμεία 
Ύγείας Επιβάρυνα ς λόγω αύξή
σεως τού κόστους περιθάλψεως (ά 
μοιβή ιατρών, φάρμακα, έξέτα- 
σις, νοσηλεία κλπ.) άρμοδίως δι- 
απιστουμένη, νά καλύπτηται δι’ 
Εκτάκτου έργοδοτικής εισφοράς.

Είς τό σημεΐον τούτο ό ομιλη
τής άναφέρεται είς τήν προσπά
θειαν ήν έχουν ά\α)άβει τά ’Γα- 
μεϊα Ύγείας Τραπεζών, Ηλε
κτρικής καί ΟΤΕ κατά τών ινυ- 
βερνητικών τάσεων προς ρύθμι
ση· ώρισμένων ζητημάτων των 
καί Ερήμην αύτών καί έζήτησε τήν 
συμπαράσταση τής ’Ομοσπονδί
ας υπέρ τών Ταμείων.

2. Έπέκτασι τής
αύτοτελοΰς άσφα
λίσεως καί είς μή 
διαθετούσας τοιαύ- 

την κατηγορίας 
Τραπεζικών Ύπαλ- 
λή λ ω ν.
Πλήν τών ώφελίμων συνεπειών 

ας θά έχη τό μέτρον τούτο διά 
τούς Ενδιαφερομένους συναδέλ
φους θά πρόκυψη καί ώφέλεια 
άπό άπόψεως ισχύος τού κλάδου- 
διότι ή έννοια τής κοινότητας 
τών συμφερόντων θά γίνη πλέον 
αισθητή καί εύρυτέρα.

Έκ τών άνωτέρω τό ύπό στοι
χείου Ια θέμα κρινόμενον Επείγον 
θά άποτελέση άμεσον άντικείμενον 
δράσεως τής Διοικήσεως τής ’Ο
μοσπονδίας.

Τά ύπό στοιχεία 16, 1γ καί 2 
δύνανται νά έξετασθώσι παρ’ ει
δικών, ολιγομελών Επιτροπών 
συσταθησομένων ύπό τής ’Ομο
σπονδίας καί τάς όποιας θά συν
θέτουν ειδικοί περί τό ’Ασφαλι
στικόν θέμα συνάδελφοι, προελεύ- 
σεως άναλόγως τού θέματος, δυ- 
ναμένων νά προσέρχωνται είς κοι- 
νάς μετά τού Προεδρείου τής 
ΟΤΟΕ συνεδριάσεις. Έν πάση 
περιπτώσει τό πόρισμα Επί τού ά- 
ναληφθησσμένου ύπ’ αύτών θέμα
τος θέλουσιν ύποβάλει είς τό Ε.Σ. 
είς χρόνον ούχί μακρότερον τού 
τριμήνου ή Εξαμήνου τό πολύ 
Κύριοι Συνάδελφοι,

Λαβών τήν έγκρισιν τού Ε.Σ 
τής ’Ομοσπονδίας προέβην είς τάς 
άνωτέρω εισηγήσεις Επί τού ’Α
σφαλιστικού θέματος, φρονών ό
τι, έπιτυγχαναμένων τούτων, 
κατα υρούται τό δικαίωμα τής 
άσφαλίσεώς μας, ισχυροποιείται 
ή βάσις άμύνης του κατά τών έλ- 
λοχευόντων κινδύνων, ώς αίτημα 
δέ καθίσταται δικαιότερον καί 
άπό άπόψεως προβολής συμπαθέ
στερου, άπό πλευράς δέ προβλη- 
μάτων, μεταφέρεται άπό θέσεως 
στατικής καί έκ τών ύστέρων άν- 
τιμετωπίσεως, είς θέσιν παρέχου- 
σαν μελλοντικήν προοπτικήν καί 
πρωτοβουλίαν έπιλύσεως.

Θέτων ταύτας ύπ’ όψιν σας, πα
ρακαλώ όπως τάς έγκρίνητε ίνα 
άποτελέσουν συντόμως άποφάσεις 
τής Διοικήσεως τής Όμοσπο δί
ας μας μέ τήν εύχήν όπως άχθώ- 
σιν είς αίσιον πέρας.

άντιπροσώπων των.
Τήν άξίωσιν αύτήν τής Ενότη

τας τού κινήματος πρέπει νά με
ταφέρουν οί άντιπρόσωποί μας 
είς τό ΐ4ον Πανεργατικόν Πανελ
λαδικόν Συνέδριου.

Ό κ. ΠΑΠΑΙΏΑΝΝΟΥ 
(Ίονικής)

Ό κ. Παπαϊωάννου, άναφερό- 
μενος είς τό οργανωτικόν θέμα 
τής ’Ομοσπονδίας έκαμε τάς Ε
ξής προτάσεις:

1) Δημιουργίαν κλιμακίου τής 
ΟΤΟΕ νά περιέρχεται τά Επαρ
χιακά Ύποκ)τα προς έξακρίβωσιν 
τών συνθηκών Εργασίας, ωραρί
ου, άδειών κλπ. ’Ανάλογου κλι- 
μάκιον νά συγκροτηθή καί διά τά
περιφερειακά Ύποκ)τα τής τ. Δ) 
σεως Πρωτευούσης.

2) Είς τάς μεγαλυτέρας Επαρ
χιακός πόλεις νά συγκροτηθή μία 
ομοσπονδιακή Επιτροπή ή οποία ν’ 
άπασχολήται μέ όλα τά προκύ- 
πτοντα θέματα αλλά καί νά βοη
θά είς τήν άπόκτησιν παρά τών 
συναδέλφων κοινής Τραπεζοϋπαλ
ληλικής συνειδήσεως.

3) Δημ ουργίαν ειδικής Επιτρο
πής τής ’Ομοσπονδίας μελέτης καί 
διαφωτίσεως εις τήν όποιαν νά 
συγκεντροϋται πάν ότι έκδίδεται 

ύπό τών Συλλόγων σχετικώς μέ 
ζητήματάμας. "Έργον τήςίδίας Έ-

--------------Φ--------------

ΑΙ ΑΟΙΠΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΣ 
ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ ΑΥΞΗΣΙΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

ΑΙ προαγωγαί τών έχόντων 
σειράν κρίσεως διά τό έτος 1961 
(’Ιανουάριον καί ’Ιούλιον) ήρχι- 
σαν τήν παρελθούσαν Τετάρτην
11ην τρέχοντος άρχής γενομένης 
άπό τούς Δοκίμους.

Τό Διοικητικόν Συμβούλιου τού 
Ταμείου Συντάξεώς μας είς τήν 
συνεδρίασίν του τής 11)9)61 κα
τόπιν είσηγήσεως τού κ. Καπάν
ταη καί εις Εφαρμογήν σχετικού 
άρθρον τού Καταστατι κού του τό

ι όποιον λέγει, ότι πάσα αΰξησις 
τών μισθών τού έν ένεργεία Προ
σωπικού έπεκτείνεται μετά 6μη- 
νσν καί είς τούς συνταξιούχους, 
έλαβεν άπόφασιν αύξήσεως τών 
συντάξεων κατά 6% άπό 1 )6)61 
καί κατά 3% άπό 1)9)61.

ΤΟ ΣΥΝ Τ ΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΝΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 
ΝΕΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Ή Διοίκησις τής Τραπέζης, 
πρός συμπλήρωση τού άρ.θμοϋ 
τών Υπαλλήλων, όστις δέν έκαλύ- 
φθη διά τού τελευταίου δημοσίου 
διαγωνισμού, ήχθη είς τήν άπά- 
φασιν, ικανοποιούσα αίτημα τού 
Συλλόγου μας, νά προσλάβη κα
τόπιν διαγωνισμού τά άρρενα τέ
κνα τών συναδέλφων. Ό σχετικός 
διαγωνισμός θά διενεργηθή τήν 
προσεχή Κυριακήν είς τό Κεντρι
κόν κατάστημα τής Τραπέζης.

ΑΙ ΛΙΑΦΟΡΑΙ 
ΕΚ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ
Κατόπιν Ενεργειών τών Διοι

κητικών Συμβ. έπροχώρησεν Ι
κανοποιητικούς ή Εργασία διά τήν 
καταβολήν τών άναδρομικών είς 
τούς έργασθέντας ύπερωριακώς 
άπό 1.1.61.

Αί διάφοροί άφορούν ποσά 
προερχόμενα έκ προαγωγών κοι- 
νοποιηθεισών κατά τό 1956, έκ 
τής αύξήσεως τού 6% καί 9% καί 
Εκ τής μεταβολής τού Επιδόματος 
πολυετίας άπό 5% είς 10%.

Ή καταβολή των ήρξατο χθές 
12)10)61.

Υπενθυμίζεται ότι αί διάφοροί 
τών Ετών 1956 — 60 θέλουν κατα- 
βληθή είς δόσεις άρχής γενομένης 
άπό τόν ’Ιανουάριον τού 1962.

Τό Διοικητικόν Συμβούλιου 
τοΰ Συλλόγου μας, πέραν τών 
Ενεργειών είς άς προεβη έν τφ 
Συνεδρίφ της ΟΤΟΕ διά την έ- 
ψαρμοκήν τοΰ Ν. 3662)57 έττε- 
σκέφθη άλληλοδιαδόχως τούς κ. 
κ. ’Αντιπρόεδρον τής Κυβερνή- 
σεως Υπουργόν Προεδρίας τής 
Κυβερνήσεως καί τόν "Υπουρ
γόν ’Εργασίας. Δυστυχώς ό
μως, ένφ παρά πόντων ανα
γνωρίζεται τό δίκαιον τοΰ αίτή-

Αί παρά τού Συνεδρίου ληφθεΐ 
σαι αποφάσεις, έχουν ώς άκολού- I 
θως:

Ιον) Επιδίωξις δελτιώσεως 
τών άποδοχών, δι’ αύξήσεως 15% 
Επί τών ήδη καταβαλλόμενων μι
σθών.

2) Τελεία άναμόρφωσι τού 
βασικού θεσμού περί Συλλογικών 
Συμβάσεων.

3ον) Κατάργησις τών καί νύν I- 
σχυόντων άντιτραπεζοϋπαλληλι- 
κών Νόμων καί κυρίως τοΰ Α.Ν. 
1943)51, τού Επιβάλλοντας τήν 
υποχρεωτικήν κράτησιν τών ήμε
ρων άπεργίας.

4ον) Τά θέματα τοΰ Ενιαίου ώ- 
ραρίου τών 39 ωρών Εβδομαδιαί
ος καί τών όρων καί συ «θηκών

ματός μας, δμως ούδείς έξ αυ
τών θέλει ν’ άναλάβη την πρω
τοβουλίαν νά φέρη τό ζήτημα 
είς τήν άρμοδίαν έξ Υπουργών 
’Επιτροπήν. Τό Διοικητικόν 
Συμβούλιου αποφασισμένου ο
πωσδήποτε νά φθάση μέχρι τής 
χρήσεως τοΰ έσχατου δπλου 
του, συνεχίζει τάς προσπάθει
ας του καί έζήτησε νά έπισκε- 
φθή τούς κ,κ. Πρωθυπουργόν 
καί Υπουργόν Οικονομικών.

Εργασίας είς τάς Τραπέζας καί
5ον) Τό ασφαλιστικόν και κυ

ρίως τήν οικονομικήν κατοχύρω
ση τών Ταμείων καί τά ένδει- 
κνυόμενα υπέρ αύτών μέτρα.

Τό Νέον Εκτελεστικόν Συμ- 
βούλιον κατηρτίσθη ώς Εξής: 
’Αλευράς ’Ιωάννης Πρόεδρος, 
Μαντέλλος Γεώργ. Α' ’Αντιπρό
εδρος, Κοκκινάκης Δημήτριος Β' 
"Αντιπρόεδρος, Θεοδωρόπουλος 

’Ιωάννης Γεν. Γραμματεύς, Κον- 
ταράκης Κων)νος Άναπλ. Γεν. 
Γραμματέως, Κατσίκης Κων)νας 
Ταμίας καί οί Σωτηρόπουλός Γε
ώργιος, Μαυρουλίδης Έπαμ., Πι- 
ερουτσάκος Κων)νος, Πριόβολος 
Κων)νος ΣκουΧάκης Γρηγ., Τρί- 
μης Κων)νος μέλη Ε.Σ.

ΑΙ ΛΗΦΘΕΙΣΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
ΥΠΟ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο.Τ.Ο.Ε.

TO NEON ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

ΜΕΙΩΣΙΣ
ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

Συμφόνως προς άνακοινω- 
θέντα ύπό τής Τροπέζης τής 
"Ελλάδος στοιχεία, τό σύνολον 
τών πιστώσεων τών Τραπεζών 
έμειώθη τόν .Ιούλιον 1961 κα
τά Ί35 έκατομμύρια δραχμών, 
ένφ τόν Ιούλιον τοΰ i960 εΐ- 
χεν αύξηθή κατά 194 έκατομ
μύρια. Ή μείωσις εμφανίζεται 
κυρίως είς τάς πιστώσεις πρός 
τήν γεωργίαν καί τήν μεταποί- 
ησιν.

ΑΙ πιστώσεις είδικώτερον 
τών έμπορικών Τραπεζών έμει- 
ο>θη,σαν τόν ’Ιούλιον 1961 κοι
τά 11 έκατομμύρια, ένφ τόν 
’Ιούλιον 1960 είχαν αύξηθή 
κατά 272 έκατομμύρια.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ
------ ► Μ-------

ΔΗΜ. ΧΑΡ 1TOY (υπαλ
λήλου ΕΤΕ). ’Επιμελημένη έκ- 
δοσις ποιητικής συλλογής ύπό 
τόν τίτλον: «Περιπέτειες μέ τόν 
ήλιον, τη θάλασσα καί τόν έ
ρωτα».

Κ. ΜΕΛΙ Σ ΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 
Συμβολή είς τήν ιστορίαν’ 

σΰ Συλλόγου Υπαλλήλων ’Ε
νικής Τροπτέζης τής "Ελλάδος. 
Χρονικό διετίας 1956 — 7)

ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ
‘Ο 'Οδοντίατρος τοΰ Τ.Υ.Π. 

Ε.Τ. ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΡΒΑΝΙ
ΤΗ Σ μετέφερε τό ’ I ατρεΐον του 
είς οδόν Σαλωμοΰ άρ. 54. Τηλ. 
535.152 καί δέχεται 5 -—- 81ό 
μ.ιμ. καί έπί συνεντεύξει.

*
Ή οδοντίατρος Λ ΙΛΗ Γ. 

ΒΟΥΚΥΔΟΥ, θυγάτηρ συντα
ξιούχου συναδέλφου, /μετέφερε 

, τό ίατρεΐον της έν τή πολυκα- 
| τοικίςχ γωνίςκ Θεμιστοκλέους 

καί ‘Ακαδημίας 91 — 93, πα
ρά την πλατείαν Κάννγγος 1ος 
όροφος δωμ. No 8 καί δέχεται 
έκάστην Τρίτην, Πέμπτην καί 
Σάββατον τό πρωΐ 10 — 1. 
τά δέ απογεύματα καθημερινώς 
5V2 — 8'/2.

πιτροπής νά είναι ή ένημέρωσις 
τής κοινής γνώμης έπί τής καθό
λου θέσεως τών Τραπεζοϋπαλ- 
λου θέσεως τών Τραπεζοϋπαλλή- 
λων καί νά έκδίδηται, εί δυατόν 
καί ίδιον κατατοπιστικόν μηνιαΐ- 
ον δελτίον.

ΤΟ Ι40Ν ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΤΗΣ Γ.Σ.Ε.Ε,
Μεθαύριον 16ην τρέχοντος κάνει 

έναρξιν τών Εργασιών του είς τό 
θέατρον «’Αθηνών» τό 14ον Συν- 
έδριοιι τής ΓΣΕΕ. Κατόπιν άπο
φάσεως τής ’Ομοσπονδίας μας ό- 
μιληταί της θά Επικρίνουν τήν ά- 
κολουθηθεϊσαν τακτικήν ύπό τούκ. 
Μακρή, έπί τών θεμάτων μέ τά ό
ποια εϊχεν άσχοληθή τό 13ον συν- 
έδρ:ον. AL Εργασία ι τοΰ συνεδρί
ου θά διαρκέσουν έπί δθήμερον.

ΟΙ έκ τού Συνεδρίου έκλεγέντες 
’Αντιπρόσωποι είναι:
Μαντέλλος Γ., Άλεξανδρίδης Α., 
Γκιτάκος Στυλ., Διλιντάς Σπύρος, 
Κοκκινάκης Δ., Θεοδωρόπουλος I.

Σωτηρόπουλος Γ., Κονταράκης Κ. 
Κουραχάνης Κ. καί Τρίμης Κ.

ΔΩΡΕΙΑΙ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ

Έπί τή συμπληρώσει τριετί
ας άπό τοΰ θανάτου τοΰ προσ- 
φιλοΰς της συζύγου ή κ. Έλ
λη Μιχ. Ζακούρα άπέστειλε 
δρχ. 400 (τετ,ρςτκοσίας) ύπέρ 
τοΰ ΤΥΠΕΤ.

ΕΛΛΗ ΚΑΝΕΛΛΟΥ —- 
ΚΟΥΝΑΔΗ

Ί ατρός — Μικρο
βιολόγος 

ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ 14, 
Νέα Σμύρνη — Τηλ. 968.323

ΕΓΚΑΙΝΙΑ
ΕΚ ΘΕΣΕΩΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 

Ό ζωγράφος καί συνάδελ
φος ΓΙΑΝΝΗΣ Σ ΕΡΓΟΥΛΟ
ΠΟ ΥΛΟΣ προσκαλεΐ δλους 
τούς συναδέλφους του νά τι
μήσουν μέ τήν παρουσίαν των 
τά εγκαίνια τής έκθέσεώς του 
ζωγραφικής τό Σάββατον 14 
Οκτωβρίου καί ώραν, 6.30' 
μ.μ. είς την γκαλερί «Ζυγός» 
Βουκουρεστίου 11.

Ο Κ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Σήμερον τό άπόγευμα άφί- 

χθη έκ Νέας Ύόρκης ό κ. Χέλ- 
μης. Τάν_ άφιχθέντα ΰπεδέχθη- 

ι σοη/ έν τφ άεροδρομίφ τά προ- 
ι εδρεΐα τών Οργανώσεων τοΰ 
Προσωπικοΰ, οί Διευθυνταί τής 
Τραπέζης καί πολλά στελέχη 
ταύτης.

ΕΚΔΡΟΜΑΙ
ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ
Κυριακή 15.10.61 
ΕΠΤΑΛΟΦΟΣ ("Ανω Άγοριά- 

νη) ΛΙΛΑΙΑ
Άναχώρησις 7 π.μ. έπιστρο- 

ψή είς ’Αθήνας 8.30' μ.μ. "Ε
ξοδα δρχ. 65 καί 75. 
Κυριακή 22.10.61. 
ΣΤΥΜΦΑΛΙΑ — ΚΑΣΤΑΝΙΑ 

— ΝΕΜΕΑ
Άναχώρησις 7 π.μ., έπιστρο- 

φή είς ’Αθήνας 9 μ.μ. "Εξοδα 
δρχ. 60 και 70.
Κ υ ρ ι α κ ή 5.11.61 

ΛΕΒΑΔΕΙΑ — ΟΣΙΟΣ 
ΛΟΥΚΑΣ

Άναχώρησις 7 π.μ., έπι- 
στροφή είς Αθήνας 8 μ.μ. "Ε
ξοδα δρχ. 45 κα: δρχ. 55. 
Κυριακή 12.11.61 
ΜΑΖΙ —ΟΣΙΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ 

Άναχώρησις 8.30' π.μ., έ- 
πιστροφή είς Αθήνας 7 μμ. "Ε
ξοδα 1δρχ. 25 και δρχ. 35.

ΜΑΡΙΑ Π. ΑΡΚΑ 
Χειραΰργος ’Οδοντίατρος 

ΟΜΗΡΟΥ & ΒΗΣΣΑΡΙΩ
ΝΟΣ 4

Τηλ. 627.427 — Άθήναι

ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΑΤΕ
ΣΤΗ ΚΡΗΤΙΚΗ ΤΑΒΕΡΝΑ

Η « Φ Ω, Λ Η Α »
ΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ 1γ (Πλατεία Κάνιγγος)

ΤΟ ΓΛΕΝΤΙ: ΑΥΡΑ, ΛΑΓΟΥΤΟ, ΤΡΑΓΟΥΔΙ 
ΜΕ ΜΠΡΟΥΣΙΚΟ ΚΡΑΣΙ ΚΑΙ ΤΣΙΚΟΥΔΙΑ 

ΤΟ ΣΠΕΣΙΑΛΙΤΕ ΠΙΑΤΟ ΤΑ ΣΑΒΒΑΤΑ:
ΧΟΧΛΙΟΙ ΜΠΟΥΜΠΟΥΡΙΣΤΟΙ 

ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ, ΚΥΡΙΑΚΕΣ, ΓΙΟΡΤΕΣ 
Εγγύηση γιά μια γνήσια ΚΡΗΤΙΚΗ βραδυά: Τό Μουσικό 

,συγρότημα ύπό τόν αγαπητόν καλλιτέχνην κ. ΚΩΣΤΑ ΜΟΥΝ- 
ΤΑΚΗ (Λύρα καί ΜΙΧΑΗΛ ΠΟΑΥΧΡΟΝΑΚΜ (Λαούτο)


