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Τό Προσωπικόν τής Εθνικής Τραπέζης άπεδΰθη εις 
αγώνα ύπάρξεως καί διατηρήσεως τής ή3 ικής του ύπο- 
στάσεως.

’Από ετών έχει περιέλθει εις έξουθένωσιν. Αί έκ τής 
συγχωνεύσεως, εις βάρος του δυσμενείς συνέπειαι από ά- 
πόψεως έξελίξεώς του, αντί νά έξαλειφθοϋν βαθμιαίους, 
έγιναν, χάρις εις τά ίσχύσαντα ήμίμετρα, όξΰτεραι. Ό 
άρξάμενος από τοϋ 1953 άφανισμός τών ’Ασφαλιστικών 
του Ταμείων φθάνει εις τό κατακόρυφον, δταν και τα 
ίδια τά μέσα άναστηλώσεώς των δεν εφαρμόζονται άπό 
εκείνους ακριβώς, οί όποιοι τά έθέσπισαν.

OL συνάδελφοι, τών επαρχιών ιδία, λυγίζουν υπό τό 
βάρος τής πολλαπλασιασθείσης εργασίας. Καί δλα, αυτά 
υπό τό καθημερινόν άγχος τής άντιμετωπίσεως τοΰ προ
βλήματος τών βασικών αναγκών διατροφής καί έπενδύ- 
σεως, έναντι τών οποίων τά 80ο) ο τοϋ Προσωπικού έ
χουν τό «δπλον» (!) τοΰ υπολοίπου τοΰ δεκαπενθήμερου, 
άνερχομένου εις έν έως τρία έκατοντάδραχμα!

Πρέπει νά γνωρίζη πας τις έντός καί προ παντός έκ
τος τής Τραπέζης, δτι τά 80ο) ο τοΰ Προσωπικοΰ λαμ
βάνουν, μηνιαίας άποδοχάς άπό δραχ. 900—-2000, τά 
12ο)ο άπό δραχ. 2.000 έως 3.500, τά 6ο)ο άπό δραχ. 
3.500—5.000, καί τά 2ο)ο άνω τών 5.000 δραχμών.

"Οταν δέ λάβη τις ΰπ’ δψιν δτι αί βασικαί, μέ τά 
πλέον συντηρητικά δεδομένα υπολογιζόμενοι, δαπάναι 
συντηρήσεως μιας 4μελοΰς οικογένειας ανέρχονται είς 
3.860 δραχμάς άνευ μισθώματος κατοικίας, 4.070 δρα- 
χμάς μετά ένοικιοστασιακάΰ καί 4.950 δραχμάς μετά έ- 
λευθέρου μισθώματος, έχει άνάγλυφον τον όγκον τοΰ οι
κονομικού προβλήματος τών εργαζομένων έν τη Τραπέζη.

*
Τί ζητεί λοιπόν τό Προσωπικόν; Ή άπάντησις εί

ναι αυτή την όποιαν, ό οίοσδήποτε στοιχειωδώς γνωρίζων 
τά τής Τραπέζης, αμερόληπτος καί φυσιολογικός είς την 
σκέψιν άνθρωπος, είναι έπόμενον νά δώση.

"Ενταξιν, διά νά άρθοΰν αί άνωμαλίαι τής συγχω-

νεΰσεως. ’Οργανισμόν άποδίδοντα δικαιοσύνην καί κα- 
τοχυρώνοντα την έξέλιξιν τοΰ υπαλλήλου. Λύσιν οριστι
κή τοΰ μαρτυρίου τοΰ Σισσύφου, πού λέγεται ’Ασφαλι
στικόν πρόβλημα. 'Ωράριον 39 ωρών καί άνί)ρουτίνας 
συνθήκας έργασίας διά τούς συναδέλφους τών έπαρ- 
χΐών.

ΓΙαλαιά τά αιτήματα, άλλά διαρκώς έντονα, καθι
στάμενα έντονώτερα μέ την προσθήκην τών τόκων τής 
μη έπιλύσεώς των.

Νέοι είς τά καθήκοντα των οί Αιοικοϋντες την Τρά
πεζαν καί τάς αρμόδιας Διευθύνσεις αυτής. Αί οργανώσεις 
τοΰ Προσωπικοΰ τό γνωρίζουν καί τό άναγνωρίζουν.

Γνωρίζουν δμως ούτοι τά αιτήματα τών υπαλλήλων 
καί άναγνωρίζουν την σοβαρότητα καί την άμεσον άνάγ- 
κην έπιλύσεώς των. ’Έτσι τουλάχιστον συνεχώς ισχυρί
ζονται. Καί έχουν δλας τάς ικανότητας καί την δύναμιν 
νά δώσουν τήν λύσιν. Μέ τά δεδομένα ταΰτα καί μέ την 
πάροδον ήδη ικανού χρόνου άπό τής άναλήψεως τών κα
θηκόντων των, συνεπληρώθησαν αί προϋποθέσεις διά τήν 
έπίλυσίν των.

"Ομως τό Προσωπικόν καί αί ’Οργανώσεις του, δέν 
έζήτησαν τήν έπίλυσίν. Έζήτησαν τήν έναρξίν τών έργα- 
σιών διά τήν έπίλυσίν, πράγμα τό όποιον δχι μόνον ήτα 
δυνατόν νά γίνη άπό τής πρώτης εβδομάδας, άλλα καί 
έκ τής κανονικής ροής Τών πραγμάτων έπεβάλετο. "Οτι 
δηλ. κάμνει, πάς τις, άναλαμβάνων νέα καθήκοντα.

*
ΓΙοίαν έλπίδα δμως νά έχη τό Προσωπικόν διά τήν 

λύσιν τών βασικών περί τήν έξέλιξίν του προβλημάτων, 
δταν είς αυτά ταΰτα τά τρέχοντα συναντά τήν όπισθοδρό- 
μησιν καί τήν εμπλοκήν; Τί άντιπροσωπευτικώτερον πα
ράδειγμα τούτου άπό τάς προαγωγάς Ύποτμηματαρχών 
τοΰ 1957 διά τάς όποιας δέν υπάρχει είσέτι αποτέλεσμα 
καίτοι έκκρεμοΰν άπό τοϋ παρελθόντος ’Απριλίου;

Ποιον τό παράδειγμα άποκαταστάσεως τής δικαιο
σύνης, δταν έν ειδικόν θέμα, άφορών 70 συναδέλφους,

ταλαιπωρείται καί ταλαιπωρεί ενδιαφερομένους καί Συλ
λόγους έπί μήνας, στολιζόμενον συνεχώς μέ τήν στερεό
τυπαν φράσιν «έντός τής έβδομάδος τακτοποιείται...»:,

ΙΙοία ή πρόθεσις διά τήν άνακούφισιν τών συναδέλ
φων τών έπαρχιών, δταν οί άρμόδιοι δίδουν τήν άπάντη- 
σιν «’Επαρχία είναι. Τί άλλο μπορούν νά κάνουν άν δέν 
πάν στήν Τράπεζα νά δουλέψουν»;

Καί δταν τά Συλλογικά όργανα έφεραν είς τήν Δι- 
οίκησιν τής Τραπέζης τό οικονομικόν πρόβλημα τοΰ Προ
σωπικού, τόσον υπό τήν μορφήν τής βελτιώσεως τοΰ μι
σθολογίου, δι’ ήν έδέχθησαν πίστωσιν χρόνου, δσον καί 
υπό τήν μορφήν τής έκτάκτου οικονομικής ένισχύσεως, έ- 
λαβον τήν άπάντησιν ΟΧΙ.

0X1. Διότι άπαγορεύει ή Κυβέρνησις. Καί όμως το 
Προσωπικόν έχει λαμβάνειν άναδρομικά προαγωγών καί 
υπερωριών έναντι τών όποιων ή Κυβέρνησις ούδεμίαν 
αρμοδιότητα έχει.

ΟΧΙ. Διότι ή Τράπεζα δέν έχει (!). Τότε προς τί 
τά συγχαρητήρια διά τον πραγματοποιηθέντα πολλαπλά^ 
σιασμόν τών εργασιών; Καί δλοι γνωρίζομεν, δτι διπλα
σιασμός καί μόνον τών τοποθετήσεων δημιουργεί οπωσ
δήποτε τά περιθώρια έκείνα, μέρος τών οποίων δύναται 
νά ανακούφιση αίσθητώς τό Προσωπικόν.

ΟΧΙ. Διότι δέν έλύθη τό πρόβλημα τοΰ Ταμείου 
Συντάξεων καί, προς Θεού, άν κινηθήτε διά τό καθημερι
νόν σας ψωμί καί τό ρούχο τών παιδιών σας, τό Συντα- 
ξιοδοτικόν δέν θά λυθή.

Τοιαύτη έκμετάλλευσις τοΰ ’Ασφαλιστικού μας δρά
ματος, ώς κυματοθραύστου τών ζωτικών μας αιτημάτων 
καί απειλής συγχρόνως, άπό ούδένα έντιμον έργαζόμενον 
έν τή Τραπέζη είναι παραδεκτή. Έτι δέ μάλλον, δταν ού
τως άποδεικνύεται, δτι ή έπίλνσις έξαρτάται από αυτούς
τούτους τούς άπειλοΰντας.

ΟΧΙ. Διότι στο κάτω-κάτω έσυνηθίσατε νά πείνα-
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ΆγωνιζόμεΘα διά:
T) Τήν λύσιν τών οικονομι

κών μας προβλημάτων καί συγ
κεκριμένους:

α) δι’ έκτακτον οικονομικήν 
ένίσχυσιν προς κάλυψιν τών α
ναγκών τοΰ έπερχομένου χει
μώνας καί

β) Ρύθμισιν τοΰ μισθολο
γίου μας διά ν’ άνταποκριθώ- 
μεν είς τάς άνάγκας τής ζωής 
καί επάνοδον τής άρχής «νά μή 
ύπολειπώμεθα τών συναδέλφων 
μας τών έτέρων μεγάλων Τρα
πεζών».

2) Τήν "Ενταξιν τοΰ Προσω- 
πικοΰ καί τροποποίησιν τοΰ 
’Οργανισμού, ώστε αί άδι- 
κίαι τής συγχωνεύσεως νά άρ
θοΰν όλοσχερώς.

3) Τήν λύσιν τοΰ ’Ασφαλι
στικού Προβλήματος, ώστε τού
το νά παύση νά είναι ή άγωνίσ 
τών συνταξιούχων καί ό κυμα
τοθραύστης τών αιτημάτων τοΰ 
έν ένεργεία Προσωπικού,

4) Τό ένιαΐον ώράριον τών 
39 ωρών έβδομαδιαίως καθ’ α- 
πασαν τήν χώραν.

‘Ορισμένο; συνάδελφοι, τά 
10% τοΰ Προσωπικού, δέν μάς 
ήκολούθησαν.

Έξαιροΰμεν, τους πιεσθέν- 
τας καί καθ’ οιονδήποτε τρό
πον, ύποκύψαντας είς λόγους 
άνωτέρους τής ηθικής των αν
τοχής, οί όποιοι άφοΰεϊδονότιτο 
βάρος είς τήνσυνείδησίν των εί
ναι μεγαλύτερον άπό τον «ει
δικό λόγο» τοΰ έξανα/κασμοΰ, 
θά άκολουθήσουν είς προσεχείς 
αγώνας τό σύνολον τών συνα
δέλφων των, καταπνίγοντας 
τούς «ειδικούς λόγους» διά τής 
δυνάμεως τής Ένότητος.

Άναψερόμεθα είς εκείνους, 
οί όποιοι ούδένα φόβον, ιδίως 
έκ τών έτών υπηρεσίας καί τής 
θέσεώς των, εΐχον ν’ άπεργή-

σουν καί δμως προσήλθον είς 
τήν ύπηρεσίαν των.

Καί τούς έρωτώμεν:
Είναι δίκαια τά ανωτέρω αι

τήματα; ’Εάν δχι, νά τό εΐπη- 
τε εΰθαρσώς καί ό πλησίον 
σας,ό πενόμενος υπάλληλος, θά 
σάς άπαντήση.

’Εάν ναί, τότε καιροσκοπεί
τε καί περιμένετε νά καρπω- 

θήτε έκ τοΰ άγώνος τών άλ
λων.

Τό δτι εΐσθε προϊστάμενοι, 
έάν εΐσθε, είναι πηγή προφάσε- 
ως, έμφυτευφθεΐσα είς τήν ’Ε
θνικήν Τράπεζαν έπί Ήλιάσκου 
καί έπιστρατευομένη οσάκις 
κινητοποιείται τό Προσωπικόν.

Οί Προϊστάμενοι εΐναι ανα
πόσπαστο ν τμήμα τοΰ Προσω
πικού καί συνεπώς συμμετέ
χουν είς τάς πόσης φύσεως έκ- 
δηλώσεις του

’Ιδιαιτέρως τό Προσωπικόν 
αισθάνεται οίκτον διά τό έπί- 
πεδον, είς τό όποιον καπέπεσοω 
πολλοί τέως, παλαιοί καί 
πρόσφατοι, συνδικαλισταί ή 
«διδάσκαλοι» τοΰ συνδικαλι
σμού, οί όποιοι, άντί νά εύρί- 
σκωνται έξω μαζί μέ τούς άγω- 
ζομένους συναδέλφους των, έ
τοιμοι νά καλύψουν τά κενά, τά 
όποια τυχόν θά έδημιουργοΰντο 
είς τήν συνδικολιστικήν ήγεσί- 
αν συνεπείς( τών διώξεων, προσ- 
ελθόντες είς τήν έργασίαν των 
έδειξαν δτι προτιμούν, άντί τής 
θέσεως τοΰ άγωνιστοΰ, κάποιαν 
θέσιν οΰραγοΰ τής αύλακολα- 
κείας.

’Ανεξαρτήτως τής άντιμετω- 
πίσεως υπό τοΰ Συλλόγου, τών 
καθ’ οιονδήποτε τρόπον πται- 
σάντων, θά δοθή είς αύτούς ή 
ευκαιρία νά αποδείξουν δτι θέ
λουν νά είναι μέλη τής οικογέ
νειας μας, πονούν διά τά ζητή- 
ματά μας -καί άγωνίζονται δι’ 
αυτά.

Ή -συνεχής έπί μήνας παρα
τηρούμενη- παρέλκυ-σις ώς προς; 
-τήν άντιμετώπισιν τών ζητη
μάτων τών εργαζομένων έν τή 
Τραπέζη άπετέλεσεν, ώς ήτο 
φυσικόν, ζήτημα φλέγον καί 
έντό-νως απασχολούν τάς ’Ορ
γανώσεις των.

Κοινή έπιτροπή έξ αντιπρο
σώπων τών έν λόγω ’Οργανώ
σεων, ήτοι τοΰ Συλλόγου Υ
παλλήλων ’Εθνικής Τραπέζης, 
Συλλόγου Υπαλλήλων Τραπέ
ζης ’Αθηνών, Συλλόγου Είσ· 
πρακτόρων Έθνιίκής Τραπέζης 
καί Συλλόγου Βοηθ. Προσωπι
κού ’Εθνικής Τραπέζης, συνήλ- 
θεν τήν 3.10.58 ημέραν Παρα
σκευήν προς λήψιν άποφάσεως 
διά τήν άντιμετώπισιν τής 
κατα-στάσεως.

Κατά τήν σύσκεψιν τούτην 
καί κατόπιν εξονυχιστικής συ- 
ζητήσεως διεπιστώθη, δτι, δχι 
μόνον παρελκύονται τά ζητήμα
τα τοΰ Προσωπικοΰ, αλλά ήδη 
έπιχειρείται διά τοΰ Διοικητι
κού μηχανισμού τής Τραπέζης 
ή έξουδετέρωσις τής άντιδρά- 
σεως τών Συλλόγων, διά τής 
ήδη άσκήσεως πιέσεως κατά 
τών Υπαλλήλων, διαδόσεων 
κατά τών Συλλόγων κλπ.

Τά μέτρα ταΰτα, κριθέντα 
ώς καταφανής ενδειξις δχι μό
νον άρνήσεως έπιλύσεώς τών 
ζητημάτων τοΰ Προσωπικοΰ, 
άλλα καί έπιθέσεως κατά τών 
αρχών περί έλευθέρας συνδικα
λιστικής όργανώσεως καί δρά-

σεως, ώδήγησαν είς κοινήν ό - 
μ ό φ ω ν ο- ν άπόφαισιν περί 
άμεσο υ άιντιδράσεως διά 
τής πραγματοποιήσεως 2ώρο-υ 
στάσεως έργασίας τό Σάββα- 
τον 4.10.58 καί ώραν 10—12 
μ. είς τήν Διοίκησιν καί τά 
Κεντρικά Καταστήματα καί 
τής προσκλήσεως τοΰ Προσω
πικού, όπως είναι έτοιμον δι’ 
άπεργιακούς αγώνας διά τήν 
άξίωσιν τής Ικανοποιήσεως 
τών βασικών του αιτημάτων.

Ή στάσις πραγματοποιη- 
θεΐσα επέτυχε πλήροος διαδη- 
λωθείσης κατά τήν γενομένην 
συγκέντρωσιιν-, τής ίσχυρ&ς θε- 
λήσεως ολοκλήρου τοΰ Προσω
πικού ν’ άποδυθή είς αγώνας.

Έν συνεχείςι, μετά τήν συγ- 
κέντρωσιν, ή Έπιτροπή τών 
έκπροσώπων τών Συλλόγων 
-συνήλθε διά τήν άντιμετώπισιν 
άπεργιακοΰ άγώνος, μέ αιτήμα
τα:

1. "Αμεσος έπίλυισις οίκονο- 
ιμικών ζητημάτων Προσωπικού 
ήτοι:

α) "Εκτακτος οικονομική ένί- 
σχ-υσις, β) ρύθμισις μισθολο- 
γικοΰ, γ) Προσωρινή άμεσος 
άντιμετώπισις βελτιώσεως τής 
Ιμισθολογικής στασιμότη τ ο ς 
Είσπρακτόρων Α, Τεχνιτών Α, 
καί Κλητήρων Α.

2. Τροποποίησις ίσχύοντος 
’Οργανισμού τής Τραπέζης — 
"Ενταξις Προσωπικού.

3. "Αμεσος, ριζική καί ορι
στική ρύθμισις τοΰ ’Ασφαλι

στικού θέματος τού Προσωπι
κού, ήτοι:

α) Τακτοποίησις τής οριστι
κής καί μονίμου έξαρκείας τών 
πόρων τών ’Ασφαλιστικών Τα
μείων προς ομαλήν καί άπρό- 
σκοπτσν λειτουργίαν των καί 
έκπλήρωσιν τών ύποχ-ρεώσεών

Πού μ’ ανακάλυψε ό άγαθός 
συνάδελφος; "Ενας Θεός τό ξέ
ρει. Τον βλέπω κραδαίνοντας 
μιά ανακοίνωση, νάρχεται κα
τά πάνω μου. Πήγα νά τό στρί
ψω, ένθυμούμενος τά παλαιά 
καί τή γκρίνια του, άλλά δέν 
πρόλαβα...

—Διάβασες τήν ανακοίνωση 
τών άνηκόντων στον αστερισμό 
τών... Διδύμων; μοΰ εΐπε.

-—Δέν σέ καταλαβαίνω... τ’ 
απάντησα, τώριξες στήν α
στρονομία, άστρολογία καί τά 
τοιαΰτά;

—Νά... διάβασε εχο-με διδύ
μους... ανακοινώσεις, έναρμονι- 
σμένες στήν ατομική έπο-χή 
πού ζοΰμε, στήν έποχή τών πυ
ραύλων!... Πρόοδος φίλε μου, 
πρόοδος !...

Διάβασα τήν ανακοίνωση 
τών δύο τέως Προέδρων, καί 
ξαναδιάβασα τή παράγραφο 
πού άνάφερε «... Ή άπεργιακή

β) Ένοποίησις τών Ταμείων 
Συντάξεων μέ βάσιν τον σεβα
σμόν τών κεκτημέριωιν δικαιω
μάτων καί ύπό τήν έννοιαν δτι 
οί ίσχύοντες παρ’ έκατέρω Τα- 
μείω εΰνοϊκώτεροι διά τούς ή- 
σφαλισμένους καί συνταξιού
χους δροι θά έπικρατοΰν καί 
θά κατισχύουν τών τυχόν δυσ- 
(Ή συνέχεια είς τήν 2αιν σελίδα)

δραστηριότης τών μελών τής 
Δ. Ε. τοΰ Συλλόγου ηΰτοκτόνη- 
σε ριφθεΐσα είς τό κενόν. ’Α
φού διέγραψεν ελλειπτικήν τρο
χιάν περί τήν Σελήνην, έπαν- 
εισήλθεν είς τήν Γηΐνην ατμό
σφαιραν, έκραγεΐσα είς τον 
άέρα! ! »-

Κύτταξα τον αγαθό συνά
δελφο, μέ κύτταξε, τον ξανακύτ- 
ταξα καί τέλος μοΰ λέγει:

—^Τί λές... δέν είναι πρόο
δος; Μπήκαμε στην έποχή τοΰ 
«ατομικού» συνδικαλισ μοΰ, 
«συνδικαλισταί - πύραυλοι», ή 
ανακοίνωση αυτή άπστελεΐ στα
θμό στά συνδικαλιστικά χρο
νικά... δέν συμφωνείς;

—-Στο δτι άπο-τελε,ΐ «στα
θμό», δυστυχώς, συμφωνώ! 
’Αλλά τέτοιοι σταθμοί, ας μάς 
έλειπαν.

"Οσο γιά τό χαρακτηρισμό 
«συνδικαλισταί - πύραυλοι» δ-

των προς τούς ήσφαλισμενους 
καί συνταξιούχους:.
Ε=τ............ ■"■■■;..τπτπ ... ....................... .... ......... —.::.^=Ε3
Β β ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ © Β
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Προς την 
«Τραπεζιτικήν»

Ενταύθα
Κύριοι,

Δέν είναι ίπποτικόν ν’ άρ- 
νήται κανείς εις τον αντίπαλον 
πας Επιτυχίας του. Έν< τούτο ις 
ή «Επιμελητεία επαγγελματι
κών συμφερόντων» τό επιχει
ρεί. Είμαι υποχρεωμένος να α
παντήσω δι’ ολίγων είς όσα 
έν τή ανακοινώσει τής Δ. Ε. 
18)10)58 αναγράφονται, διά 
να άποκαταστήσω την ακρί
βειαν των γεγονότων.

1.—’Επί τής προηγούμενης 
Δ.Ε. τού Συλλόγου, ως οΐ πάν- 
τες γνωρίζουν, τά Θέματα τού 
προσωπικού διεχειρίζετο ό ί
διος ό Πρόεδρος. Ή χορήγησις 
τής έκ δραχμών 300 αύξήσεως 
έζητήθη έπιμόνως καί έντόνως 
(δρα «Τραπεζιτικήν» 7)2)57 
σελ. 2 καί «Τραπεζιτικήν» 12) 
6)57 κύριον άρθρον ένυπό- 
γραφον ύπό τού τότε Προέ
δρου). Προς τί, λοιπόν, αί ά-

χι, δέν είναι κάτι τό νέο1
-—Δέν είναι κάτι τό νέο; "Ο

χι δά...
—Δέν είναι, αγαπητέ μου. 

Ό πρώτος, ας τον πούμε Έξ- 
πλόρερ Α' έμφανισθείς είς 
τους συνδικαλιστικούς Ουρα
νούς καί μή δυνηθείς να έκπλη,- 
ρώση τούς αντικειμενικούς 
σκοπούς του, λόγφ κακής. . . 
πυροδοτήσεως, έσκασε σαν 
πρωτοχρονιάτικο μπαλλόνι τό 
1956 καί έκτοτε δέν ξαναφάνη
κε πουθενά. Σ’ αύτό συνέτεινε 
ή... αλλαγή τακτικής (τροχιάς 
του) ! ! Ό Έξπλόρερ Β' κατα
σκεύασμα τής Νέας Κ ινήσεως, 
παρά την άριστη πυρηνική του 
γόμωση καί την επιτυχή του 
πυροδότηση (βλέπεις αυτοί 
πού τον κατασκεύασαν ήσαν... 
Υπολογιστές καί τά υπολόγι
σαν όλα καλά, τά παληόπαι- 
δα!) δΐς έκτοξευθείς στο... συν
δικαλιστικό στερέωμα, μέ αντι
κειμενικό σκοπό νά περιστρέφε
ται περί τά άμεσα συμφέροντα 1

νακρίβειαι, όταν τόσον ευκόλως 
καταρρέουν ίάπόι τά κείμενα;

2. —' Η κατά ’Ιούνιον 1957 
χορήγησις 1 58ημέρου, τό όποι
ον δέν έδόθη είς τήν Τράπεζαν 
Ελλάδος καί τήιν ’Αγροτικήν, 
έπετεύχθη διά τών Ενεργειών1 
καί τών διαβημάτων τού τότε 
Προέδρου, δστις επέτυχε τήν 
συγκατάθεσιν τού τότε Υπουρ
γού Εργασίας, τήν 9ην· ’Ιου
νίου, είς τό Ξενοδοχεΐον «Πο- 
σειδώνειον» είς Σπέτσας. Τό1 
15θήμερον Εχορηγήθη τήν 1 3ην 
’Ιουνίου, ή δέ Πανελλαδική ά- 
περγία ή το προσδιωρισμένη 
διά τήν 18ην ’Ιουνίου, άνα- 
σταλεΐσα ύπό τής Γ.Σ.Ε.Ε. τήν 
1 5ην ’Ιουνίου.

3. —Αί προσαυξήσεις Υπο
λογιστών καί Λογιστών ένεκρί- 
θησαν ύπό τού Διοικητοΰ τον 
’Οκτώβριον 1957 (έπη,κολούθη- 
σε μέ τον γνωστόν βρα-

τοΰ Προσωπικού, συναντήσας 
τούς γνωστούς «μετεωρίτας» 
στά άνώτατα στρώματα, Εξε- 
τροχιάσθη μεταξύ στρατόσφαι
ρας - ’ I ονοσφαίρας, καί γενό- 
μενος αντιληπτός άπό τούς. . . 
πυροδότας του,κατερρίφθη φλέ
γόμενος καί έκτοτε ό... κώνος 
του θεάται μεταξύ Φιλοθέης 
καί Γ. Σταύρου διά γυμνού ο
φθαλμού, άνευ όμως σημασίας 
τίνος άπό επιστημονικής (συν
δικαλιστικής) άπόψεως... Λοι
πόν πού βλέπεις τό νέο; τή 
πρόοδο;

Ό άγαθός συνάδελφος μέ 
κύτταξε γιά λίγο σκεπτικός 
καί σκίζοντας τήν ανακοίνωση 
τών... διδύμων, άφησε νά τού 
ξεφύγη τό βαθύ του παράπο
νο:

—Καί γώ νόμιζα πώς πάμε 
εμπρός... δυστυχία μας, σκαρ- 
τη εποχή φίλε μου κι’ αυτή ή 
«ατομική», πολύ σκάρτη...

Μ. Άδς

δύν ρυθμόν τής Τραπέζης ή 
έγκρισις τού Γ. Σ ) λ ίου) ,ύπότόν 
όρον δτι θά έχορηγούντο άπό 
1.1.58. Τούτο επακριβώς έγέ- 
νετο.

4.—Τό έτερον 1 5θήμερον 
δέν εχορηγήθη «έσπευσμένως® 
τάς παραμονάς τών άρχαιρεσι- 
ών τού Σ υλλόγου (1 6 καί 1 7 
Μαρτίου), άλλά δραχ. 800 
κατεβλήίθησαν ως προκαταβολή 
καυσίμων είς τάς 22 Φεβρουά
ριου καί τό υπόλοιπον είς τάς 
7 Μαρτίου. Ή προηγουμένη 
Δ.Ε., άνευ άγώνος, έλαβε τό 
1 5θήμερον' Η σημερινή Δ.Ε. ή- 
ναγκάσθη νά άγωνισθή διά νά 
μή έπιστρέψη τό ληφθέν. Ποια 
Δ.Ε. τά καταφέρνει καλύτερα:;

'Έκαστος συνάδελφος Εχει 
νοΰν διά νά κρίνη. Ό περαιτέ- 
|ρω χαρτοπόλεμος είναι περιτ
τός.

Μετά πλείστης τιμής 
Κωστής Μελισσαρόπουλος

Σ.Σ. Συγχαίρομεν τον κ. 
Μελισσαρόπουλον, διά καταιβα- 
λομένην ύπ’ αυτού προσπάθει
αν, όπως παρουσίαση τήν νύ
κτα ώς ή μέραν καί τ’ άνάπα- 
λιν. Επειδή όμως ώς είναι φυ
σικόν παραμένει μόνον προσ
πάθεια, συμψωνοΰμεν απολύ
τως ότι ή συνέχισις τού χαρτο
πολέμου περιττεύει.

*
’Αγαπητή Τραπεζιτική,

Ή μακροχρόνιος καί Επιθυ
μητή είς τούς πάντας σιγή τών 
άντιμαχομένων Συλλογικών ή- 
γετών, όφειλομένη είς τό νά 
άψεθή ή νΰν Δ. Ε. τού Συλλό
γου απερίσπαστος είς τάς... 
άστοχους Ενέργειας της, έλύθη 
κατά τρόπον λίαν Επιζήμιου 
διά τά συμφέροντα τού1 Προσω
πικού, μέ τήν δικαιολογίαν ότι 
δέν είναι Επιτρεπτόν πλέον νά 
συνεχισθή αΰτη διότι 1 ) . . . 2) 
... 3)... προτελευταίου) κιν
δυνεύουν τά κοινά, καί τελευταΐ- 
ον καί σπουδαιότερου, πλησιά
ζουν oci προσεχείς άρχαιρεσίοα.

Θά είναι πολύ αφελής ή πα
ράφωνος καί ασυμβίβαστος δυ- 
άς έάν καί άπλώς διανοείται, ό
τι εΐναι ποτέ δυνατόν, μετά τήν 
δοκιμασίαν καί αποδοκιμασίαν 
τήν οποίαν ύπέστη διά τήν 
παρελθοΰσαν συλλογικήν δρά- 
σιν της, νά έπαναδοκιμασθή.

Καλή ή πρωτοβουλία της 
περί συγκλήσεως, προς λήψιν 
αποφάσεων, έν όψει άπεργια- 
κοΰ άγώνος, έάν αΰτη διεπνέε- 
το άπό ειλικρινές ενδιαφέρον 
διά τά κοινά, πράγμα λίαν άμ- 
φίβολον δι’ ή μάς.

"Αστοχος ή ένέργεια τής Δ. 
Ε. νά άπορρίψη τήν πρότασιν, 
μέ έλαφρυντικό τό ότι πιθανώς 
νά διησθάνθη τάς προθέσεις 
καί τούς σκοπούς τών αίτησάν- 
των.

’Αχαρακτήριστος ή Ενέργεια 
τής έκδόσεως καί κυκλοφορίας 
τής άνακοινώσεως ύπό τής δυά
δας, καίτοι έγκαίρως καί <σ- 
ταλλήλως τής διεμηνύθη, ότι 
καί παράκαιρος είναι καί δυσ
μενή άντίκτύπον έπί τών συμ
φερόντων τού Προσωπικού θά 
έχη, κατά τήν παρούσαν στι
γμήν.

Προέβησαν σκοπίμως είς τήν 
πράξίν των, διότι τό απαιτού
σε... τό κοινόν συμφέρον, πρά
γμα πού έδημιούργησεν είς αυ
τούς τήν αναπόδραστου ηθικήν 
άνάγκην νά άρθούν... είς τό ύ
ψος τών σοβαρών περιστάσεων, 
ώς ήγέται.

Διευκρινίζομεν ότι, όταν είς 
τό παρελθόν ύπεστηρίζαμεν 
τήν αλλαγήν ηγέτου, δέν έννο- 
ούσαμεν τήν Εξωτερικήν Εμφάνι- 
σιν άορίστως, άλλά τό μυαλό, 
πράγμα τό όποιον, μετά λύπης 
διαπιστώνομεν, ότι ούτε καν 
άντελήφθη ό Ενδιαφερόμενος 
τουλάχιστον.

Δέν διατεινόμεθα ότι καλώς 
Ενεργεί έν τφ συνόλφ ή Δ. Ε. 
καί έν εύθέτφ χρόνφ θά άσκή- 
σωμεν δημοσίαν κριτικήν έπ’ 
αυτού, φρονοΰμεν όμως συγκρι- 
τικώς, ότι είναι προτιμωτέρα 
ή έν μέρει άπειρία άπό τήν... 
έν γένει Εμπειρίαν.

’Αθήναι 20.10.1958 
Ευχαριστώ

ΑΝΤ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

’Από τήν έκτακτον εκδοσιν 
τής «Τραπεζιτικής» τής 29ης 
Σ)βρίσυ, διεφάνη ότι τό Προ. 
σωπικόν τής Τραπέζης, θά ικα- 
τήρχετο είς απεργίαν διά τήν έ- 
πίλυσιν ώρισμένων έκκρεμούν- 
των ζητημάτων.

Τήν 3ην ’Οκτωβρίου έκυκλο- 
φόρει μιά άνακοίνωσις άπό 
όλα τά συμβούλια τών ορ
γανώσεων τού Προσωπικού τής 
Τραπέζης, διά τής Οποίας έκα- 
λούμεθα είς δίωρον στάσιν Ερ
γασίας. Ανέγραφε δέ ή άνα- 
κοίνωσις ότι «όλαι αί όργα|- 
νώσεις τού Προσωπικού είναι 
απολύτως σύμφωνοι καί απο
φασισμένοι, όπως ΗΝΩΜΕΝΑΙ 
(τά κεφαλαία εΐναι τής άνακοι- 
νώσεως) διεξαγάγουν τούς α
γώνας μέχρι τής τελικής νί
κης». Ή δήλωσις αυτή είναι 
μιά ώραία καί σπουδαία άπό- 
φασις. Τήν όην όμως ’Οκτω
βρίου έκυκλοφόρει μιά άλλη ά- 
νακοίνωσις μόνον των 
δύο Συλλόγων, ήτοι τού Συλ
λόγου τών υπαλλήλων τής ’Ε
θνικής Τραπέζης καί τού Συλ
λόγου Υπαλλήλων τής τέως 
Τραπέζης ’Αθηνών, διά τής ο
ποίας έκηρύσσοντο άπεργίαι 
τών μελών των, τρίωρος διά τήν 
7ην ’Οκτωβρίου είς τά Κ )τα 
’Αθηνών, Πειραιώς, τρίωρος είς 
τά Κ)τα Θεσ)νίκης, Βόλου, 
Πατρών καί Ηρακλείου, διά 
τήν 9ην καί 24ωρος είς όλα τ’ 
ανωτέρω Καταστήματα διά τήν 
1 1 ην ’Οκτωβρίου.

Καί διερωτάται κανείς τί έ- 
μεσολάβησεν άπό τάς 3 ’Οκτω
βρίου όταν όλαι ΗΝΩΜΕΝΑΙ 
αί οργανώσεις θά διεξήγαγον 
τον άγώνα, έως τήν όην ’Οκτω
βρίου όταν ήρχισαν αί άπερ- 
γιακαΐ Εκδηλώσεις μόνον τών 
δύο Συλλόγων; Μήπως ίκανο- 
ποιήθησαν αί Επιδιώξεις τών ε
τέρων δύο Συλλόγων, οί όποιοι 
δέν μετέσχον τών άπεργιών; 
Δέν Ενδιαφέρουν άρά γε τά μέ
λη των τά θέματα τής άπεργί- 
ας (οικονομικά θέματα, Ασφα
λιστικόν, ’Οργανισμός καί έν- 
ταξις τού Προσωπικού).

Έγένετο μία έμπρακτος ά- 
ναγνώρισις του δικαιότατου 
αιτήματος τών Είσπρακτόρων, 
τής άρσεως δηλαδή τής μισθο- 
λογικής των στασιμότητος (οί 
είσπράκτορες ώς γνωστόν οί 
προερχόμενοι άπό τήν ΕΤΕ 
δέν λαμβάνουν αΰξησιν είς τά 
χέρια των έπί σειράν Ετών, χά
ρις είς τον οργανισμόν καί τήν 
Ένταξιν τού Ήλιάσκου).

Καί τίθεται τό Ερώτημα: Έ- 
πρεπεν αυτή ή έμπρακτος άνα- 
γνώρισις. Ενός δικαιότατου αι
τήματος διά τής χορηγήσεως 
μιάς προκαταβολής 200 δρα
χμών τήν παραμονήν 
τής απεργίας νά γίνη άφορμή 
διασπάσεως τού Προσωπικού;

Άδιστάκτως φρονώ· ΟΧΙ. ΟΙ 
υπεύθυνοι τής διασπάσεως τού 
Προσωπικού, είς οίανδήποτε 
συλλογικήν πλευράν καί άν ά- 
νήκουν, διέπραξαν βαρύτατον 
σφάλμα. Ή ένότης τού Προσω
πικού εΐναι Επιβεβλημένη διά 
τό συμφέρον όλων τών κατηγο
ριών αυτού.

Δέν γνωρίζω έάν έμεσολά
βησε τίποτε άλλο άπό τάς 3—^ 
6 ’Οκτωβρίου, ώστε νά δια- 
σπασθή τό Προσωπικόν, ή έ
νότης τού όποιου κατά τήν Ε
χθρικήν κατοχήν, μετά τήν άπε- 
λευθέρωσιν καί μέχρι τής 6ης 
’Οκτωβρίου 1958 εΐχε άποτε- 
λεσματικώς διασφαλισθή.

’Άν υπήρχαν διαφοραί άπό- 
ψεων μεταξύ τών Διοικούντων 
τούς Συλλόγους, ώς προς τον 
τρόπον, τον χρόνον κλπ. τής 
κηρύξεως τών άπεργιών, έπρε
πε μέ καλήν πίστιν καί κατα- 
νόησιν εκατέρωθεν, χωρίς νά ύ- 
ποτιμάται κανείς, νά συζητηι- 
θούν καί νά έξευρεθή ή καλυ- 
τέρα λύσις.

Χειρότερα υπηρεσία άπό τήν 
διάσπασιν τού Προσωπικού δέν 
ή μπορεί νά ύπάρξη.

Παρακολουθών τά συνδικαλι
στικά πράγματα τής Τραπέ
ζης, συνιστώ, είς όλους τούς 
συνδικαλιστικώς ύπευθύνως, νά 
διαφυλάξουν τήν ενότητα τού 
Προσωπικού ώς κόρην όφθαλ- 
μοΰ. Εΐναι άσυγκρίτως πολυτι- 
μωτέρα καί άπό τήν προκατα
βολήν τών 200 δραχμών!

Δ. ΠΑΠΑ· I ΩΑΝΝΟΥ

τε· · · καί μπορείτε νά περιμένετε άνευ προθεσμιών...(!)
Ποιος είναι ό αδιάλλακτος;
Καί δταν, ώς ήτο φυσικόν, κατόπιν τών ανωτέρω, 

ΗΠΕΙΛΗΘΗ ή άνάληψις άγώνος, ΧΩΡΙΣ ΑΚΟΜΗ 
ΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΘΗ, ενώ ήδυνατο καί έπεβάλ- 
λετο νά κηρυχθΐ] αμέσως, άντί τοϋτο νά έκτιμηθή, ήρχι- 
σεν άντιΟέτως νά κινήται ό μηχανισμός τών ψυχολογικών 
πιέσεων τοΰ Προσωπικού διά νά έξουδετερωθη ό... πιθα
νός άγων έν τη γενέσει του.

Τί είδους διαθέσεις έναντι τών αιτημάτων τοίϋ παρά
γοντος «εργασία» δεικνύει τό γεγονός τούτο;

*
Ό επιβληθείς ουτω είς τό Προσωπικόν άγων διεξή- 

χθη νικηφόρως. Είναι πρόωρον ακόμη νά όμιλήσωμεν 
περί τών βαθυτέρων άποτελεσμάτων του.

Τό Προσωπικόν άπέδειξεν όχι μόνον ότι είναι συσ- 
πείρωμένον περί τάς ’Οργανώσεις του, άλλά καί ότι άνά 
πάσαν στιγμήν είναι έτοιμον νά ύπενθυμίση είς τούς χει
ρ ιζομένους τάς τύχας του τήν ΩΜΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑΝ. 
Τήν άλήθειαν ότι ήδικήθη καί θέλει δικαιοσύνην. "Οτι 
στερείται καί θέλει ένίσχυσιν. Οτι καταρρακώνεται ηθι
κώς ένφ θέλει νά ζήση άνθρωπίνως.

ΕΚΕΙ, είς τήν ΩΜΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑΝ, νά στραφούν 
οί άναζι^τούντες τάς αιτίας τής απεργίας.

’ Ας παυσουν νά όραματίζωνται φαντάσματα «επιρ
ροών» (!).

"Εν βλέμμα όπίσω είς τήν τελευτάίαν πενταετίαν θά 
τούς έπαναφέρη είς τήν πραγματικότητα.

Τό συντηρητικόν καί πονούν τήν Τράπεζαν Προσω
πικόν άγωνίζεται διότι έφθασεν, άνευ υπερβολής, είς τό 
έσχατον δριον τής έξουθενώσεως.

Καί τον αγώνα του δέν είναι δυνατόν νά τό ν σταμα
τήσουν, ούτε ή μετατροπή τής Τραπέζης είς στρατόπε- 
δον αστυνομικών, ούτε ή δίωξίς συνδικαλιστικών στελε
χών, ούτε δελεαστικοί ψίθυροι φαβοριτισμού, ούτε ή έπι- 
στράτευσις «μασκοφόρων - συνδικαλιστών», ούτε ό προσ- 
εταιρισμός τών ασθενέστερων οργανώσεων τού Προσω
πικού —είς τό χρη,σιμοποιηθέν μέσον, δλως παραδόξως, 
δέν ϊσχυσαν οί Κυβερνητικοί περιορισμοί— άλλά ή ειλι
κρινής, επιμελημένη καί συστηματική εργασία διά τήν λύ- 
σιν τών ζητημάτων του.

Καί τό κυριώτερον. Άντί τής σκέψεως ν’ άπαλλα- 
γούν άπό τάς ’Οργανώσεις τών Υπαλλήλων, νά εκτιμή
σουν τήν προσφερομένην συνεργασίαν των.

Τό Προσωπικόν, μετά τήν μάχην, έστράφη είς τήν 
έργασίαν του, άλλά τήν σκέψιν του άπασχολούν αί προς 
τήν ήγεσίαν του δηλώσεις τής Διοικήσεως τής Τραπέζης 
περί τής ικανοποιήσεως τών τεθειμένων αιτημάτων καί α
ναμένει τήν πραγματοποίησίν των, μέ πίστιν καί προσή- 
λωσιν πάντοτε προς τάς ’Οργανώσεις του.
Illllilli*llllllll!i!lllillillllllllllll|[|||||llil|[|||lllllllliw

0 ΑΠΕΡΓΙΑΚΟΣ ΜΑΣ ΑΓΩΝ
---------- φ----------

(Συνέχεια έκ τής 1ης σελίδος) 
μενεστέρων άντιστοίχως τοιού- 
των, τοΰ Ετέρου τών συγχωνευ- 
Θησομένων Ταμείων, καθιστάμε 
νοι οΰτω καί όροι τού Κατα- 
στατικοΰ τού έκ τής ένοποιή- 
σεως ταύτης μέλλοντος νά ττρο- 
έλθη κοινού Ταμείου.

4. Ένιαΐον ώράριον 39 ωρών 
έβδομαδιαίως καθ’ αττασαν τήν 
Χώραν, αΰστηιρά τήρησις αυ
τού καί βελτίωσις συνθηκών, 
έν γένει. Εργασίας.

Κοπά τήιν γενομένην σύσκε- 
ψιν, μετά διεξοδικήν συζήτη- 
σιν καί τάς σχετικάς διαττι- 
στώσεις, ή Επιτροπή τών Εκ
προσώπων τών Συλλόγων κα- 
τέληξεν είς τήν άνάληψιν άπερ- 
γιακοΰ άγώνος, ώς ευθύς κα
τωτέρω Εκτίθεται, ώρίσθη δέ 
διά τήν 1 Οην π. μ. τής Δευτέ
ρας, 6.10.58, νέα συνάντησις 
τών άνω Εκπροσώπων προς έγ- 
κρισιν τού κειμένου τής σχετι
κής άνακοινώσεως, ήτις εδει νά 
κυκλοφορήση αυθημερόν. Κατά 
τήν Εν λόγω συνάντησιν οί Εκ
πρόσωποι τών Συλλόγων Είσ- 
πρακτόιρων καί Βοηθητικού 
Προσωπικού Ε.Τ.Ε. δέν προσ- 
ήλθον, μόλις δέ περί ώραν 12. 
15' μ. μ. καί μετά προ ηγού
μενη ν άναζήτησιν έγνωστοποί- 
ησαν είς τούς Συλλόγους Υ
παλλήλων άτι, κατόπιν τών Ε
παφών καί διαπραγματεύσεων, 
τάς οποίας εΐχον κατά τήν 
πρωίαν τής ίδιας ήμέρας (6. 
10.58) μέ τήν Διεύθυνσιν Προ
σωπικού, έπέτυχον προσωρινήν 
λύσιν έπί τοΰ αιτήματος των 
τής οικονομικής; στασιμότητος 
τών Είσπρακτόρωινι Α', Τεχνι
τών Α' καί Κλητήρων Α' (διά 
καταβολής είς τούς Ενδιαφερο
μένους ποσού δραχ. 200) καί 
συνεπώς δέν έπρόκειτο νά με- 
τάσχσυν τού άγώνος.

Κατόπιν τούτου οί Σύλλογοι 
Υπαλλήλων έπροχώρησαν είς 
τήν εκδοσιν καί κυκλοφορίαν 

‘τής σχετικής άνακοινώσεως πε
ρί τών άποφασισθεισών άπερ- 
γιακών Εκδηλώσεων.

Ό άναληφθείς άγων έκηρύ- 
χθη και έξεδηλώθη ώς άκολού- 
θως:

1 ) Τρίωρος άπεργία 8—11 
π. μ. τήν Τρίτην 7.10.58 είς 
τάς ’Αθήνας καί τον Πειραιά.

2) Τρίωρος άπεργία 8—11 
π. μ. τήν Πέμπτην 9.10.58 είς 
Θεσσαλονίκην, Βόλον, Πάτρας, 
'Ηράκλειον.

3) 24ωρος άπεργία τό Σάβ- 
βατον 11.10.58 είς άπαντα τά 
είς τάς άνω πόλεις Καταστή
ματα καί τήν Διοίκησιν.

’Αξιοσημείωτος καί πρωτο
φανής διά τά συνδικαλιστικά 
χρονικά τών Συλλόγων, ήτο ή 
κατά τάς άνω άπεργιακάς Εκ
δηλώσεις Επέμβασις τοΰ Κρα
τικού μηχανισμού, διά διώξε
ων, βιαίων άπομακρύνσεων έκ 
τών Καταστημάτων τής Τρα- 
πέζης καί συλλήψεων συνδικα
λιστών, αίτίαι είς τάς οποίας 
οφείλεται κυρίως ή σημειωθεΐ- 
σα κάμψις τών συναδέλφων τοΰ 
Υποκαταστήματος Πατρών κα
τά τήν 3ωρον άπερ γ ίαν τής 7. 
10.58 καί τοΰ Υποκαταστήμα
τος Βόλου κατά τήν 24ωρον α
περγίαν τής 11.10.58.

Παρά ταΰτα αί άπεργίαι έ- 
σημείωσαν πλήρη Επιτυχίαν 
είς ’Αθήνας, Πειραιά, Θεσσα
λονίκην καί Ηράκλειον. Ωσαύ
τως πλήρη Επιτυχίαν ή 3ωρος 
άπεργία τοΰ Βόλου τήν 7.10.58 
καί ή 24ωρος άπργία τών Πα
τρών τήν 11.10.58.

ΑΠΑΡΧΗ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΕΩΣ
ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ

Κατόπιν έκδηλωθείσης, άρ- 
γά τήν Εσπέραν τήις Παρα
σκευής 10.10.58, μεσολαβητι
κής προσπαθεί ας, οί ΔιοικήΓ 
σεις τών Συλλόγων άπεφάσι- 
σαν όπως μετά τήν λήξιν τής 
άπεργίας τοΰ Σαββάτου 11. 
10.58 μή προγραμματίσουν νέ- 
αν τοιαύτην. Εν άναμονή τής έκ- 
δηλώσεως τών διαθέσεων τής 
Διοικήσεως έναντι τών προβλη- 
Θέντων αιτημάτων.

Κατόπιν τής τοιαύτης τρο
πής τών πραγμάτων, έπραγμα- 
τοποιήθησαν δύο συναντήσεις 
τών Προεδρείων τών Συλλόγων 
μετά τοΰ κ. Διοικητοΰ, καθ’ άς

οΰτος μετά δι εξοδικήν συζήτη- 
σιν προέβη ώς προς τά αιτή
ματα τοΰ Προσωπικού είς τάς 
ακολούθους, κατ’ ουσίαν, δη
λώσεις :

1. 'Έκτακτος οικονομική έιν-ί- 
σχυσις. ’Αντιμετωπίζεται έπί 
τοΰ παρόντος διά τής άμέσου 
καταβολής είς άπαν τό Προσω
πικόν τών διά τής ύπ’ άριθ. 
57)20.10.58 ’Εγκυκλίου, προ- 
βλεπομένων ποσών Εξ άσφαλί- 
στρων.

2. "Ενταξις — ’Οργανισμός 
—■ ‘Ωράριον. ’Έχει δοθή Εντο
λή είς τάς άρμοδίας Υπηρεσί
ας τής Τραπέζης, όπως Εντός 
λογικής προθεσμίας τοΰ ύπο- 
βάλουν τάς εισηγήσεις των, έφ’ 
ών καί θά άποφανθή.

3. Συνταξιοδοτικόν. Τό πό
ρισμα τής Ειδικής ’Επιτροπής 
διά τον καθορισμόν τών μέσων 
οριστικής καί μονίμου έξαρκεί- 
ας τών πόρων τών Ταμείων, έν 
συνδυασμώ μέ τήν άνά διετίαν 
ένίσχυσιν, άναμένεται Εντός 
τών ημερών, βάσει τού οποίου 
θά ληφθοΰν έν συνεχείςι αί σχε- 
τικαΐ άποφάσεις, διά τήν ορι
στικήν λύσιν τού ζητήματος.

Κατά γενομένην εν συνεχείςι 
συνεννόησιν τών Συλλόγων με
τά τοΰ χειριζομένου τά ώς ά
νω (άρ. 2) θέματα κ. Διευθυν- 
τοΰ Προσωπικού καθωρίσθη ό
πως έν στενή συνεργασίςι τού
των προχωρήση ή Εργασία 
προς έπίλυσιν τών έν λόγω Θε
μάτων.

---------- Φ----------
Η ΔΙΑΝΟΜΗ 

ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ
—φ—

Τήν 20.10.58 έξεδόθη καί έ- 
κυκλοφόρησεν ή ύπ’ άριθ. 57 
(Σειρά Α') Εγκύκλιος τής 
Τραπέζης δι’ ής καθορίζεται 
όπως:

1. Ή Εφεξής διανομή τών ά- 
σφαλίστιρων διενεργεΐται φανε
ρά βάσει Καταστάσεων τής Υ
πηρεσίας Λογιστηρίου Προσω
πικού

2. Τό είς τά κέρδη της Τρα
πέζης άγόμενανι μέχρι τοΰδε 
ποσόν τής προμήθειας Εξ ά- 
σφαλ ιατρών θά διανέμεται Εφε
ξής είς τό Προσωπικόν δι’ 
έφ’ άπαξ Ετήσιας παροχής κα
τά ποσοστόν έπί τών μηνιαίων 
άποδοχών του, όπερ διά τό 
τρέχον έτος ώρίσθη είς 30%.

Οΰτω πραγματοποιείται έν 
τών αιτημάτων τών Συλλόγων 
περί Εμφανούς διανομής τών ά- 
σφαλίστρων Ενώ τό δεύτερον 
καλύπτει προς τό παρόν τό αί
τημα τής Εκτάκτου οικονομικής 
ένισχύσεως.

Έξ άλλου, καθ’ ά πληροφο- 
ρούμεθα, έκκρεμεΐ προς ύπο- 
γραφήν παρά τφ κ. Διοικητή 
πράξις περί ύπολογισμοΰ τών 
άπό τοΰ Αογιστοΰ Α' καί άνω 
Επιδομάτων Επί τού συνολικού 
βασικού μισθού.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ
—♦—

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥ
ΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ τού 
συναδέλφου κ. Εύελπίδου Λι- 
βεριάδου. Φιλοσοφ ικοθρησκευ- 
τικοΰ περιεχομένου μέ κύρια 
θέματα περί Πίστεως καί Γνώ-ι 
σεως, Ηθικών άξιων. Θρησκεί
ας, Ηθικής, Αθανασίας κλπ. 
Αντίτυπα παρά τφ συναδ. κ. 
Άντ. Κατάκη (Προσωπικόν) 
τιμή δραχ. 20.

ΙΛΙΣΣΟΣ. Τεΰχος ΙΟον. 
Αύγούστου 1958' Μέ εκλεκτήν, 
ώς συνήθως, ΰλην.
----------------*♦<$>-----------------

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

κ. Γεώργιον Κ. Σκίζαν, Θεσ
σαλονίκην : Θά προσπαθήσω- 
μεν νά δημοσιεύσωμεν τό προς 
τήν Διοίκησιν τής Τραπέζης υ
πόμνημά σας, είς τό Επόμενον 
φύλλο ν μας.
♦------------------------------------ ♦

Ο
ΩΤΟΡ ΙΝΟΛΑΡγΓΓΟΛΟΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΠΙΚΙΟΖ
Δέχεται τά μέλη τών Ταμείων 
Υγείας τής Εθνικής Τραπέ
ζης τής Ελλάδος καί ’Αθη
νών 1 1 — 1 καί 5 — 7 μ.μ. 
Λυκαβηττού καί Άλεξ. Σού- 
τσου 24 — Τηλ. 613.513 

♦-------------- :------------------- :------------♦



ΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΤΟΥ 
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Σ υμφώνως προς την άπόφα- 
σιν τής προσωρινής Διοικήσε- 
ως τής ‘Ομοσπονδίας, το Α' 
Συνέδριον των Τραπεζούπαλλή- 
λων ήρχισε τάς έργασίας του 
την 29ην Σεπτεμβρίου είς την 
Λέσχην των Υπαλλήλων τής) 
Τραπέζης Ελλάδος. Αί έργα- 
σίαι του Συνεδρίου συνεχίσθη- 
σαν καί την έπομένην 30ήν Σε
πτεμβρίου, οπότε καί έληξαν.

Μολονότι τα συζητηθέντα θέ
ματα δεν έκάλυπτον πλήρως 
τον χώρον, είς ον εκτείνεται ή 
δραστηριότης τού τραπεζοϋ- 
παλλήλου, τό συνέδριον τούτο 
αποτελεί σημαντικόν σταθμόν 
είς την ιστορίαν τού κλάδου 
μας καί θά άποβή, ασφαλώς, 
αφετηρία αγώνων διά την 
βελτίωσιν τής θέσεώς μας.

---------- <α>----------
Η ΕΝΑΡΞΙΣ 

ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Ό Πρόεδρος τής Προσωρι
νής Διοικήσεως κ. I. “Αλευράς 
κηρύσσων την έναρξιν τών ερ
γασιών τού Συνεδρίου, είπε, 
μεταξύ άλλων, ότι τό Συνέδρι- 
ον αποτελεί την απαρχήν τής 
θεμελιώσεως τού μεγάλου σκο
πού τής αλληλεγγύης καί ενό
τητας τής Τραπεζοϋπαλληλι
κής οικογένειας καί ότι διά 
τών ληφθησομένων. αποφάσεων 
θά δημιουργηθή ό πρώτος 
γνήσιος δεσμός, τό- πρώτον βό
θρον τής ‘Ομοσπονδίας. Έξή- 
γησεν έν συνεχεία τούς λόγους 
διά τούς όποιους δέν έδόθη ε
πίσημος χαρακτήρ είς τό Συν
έδριου καί έτόνισεν ότι, ή έκλε- 
γησομένη Διοίκησις, δέον νά 
προγραμματίση διά τό προσε
χές έτος τήν σύγκλησιν Συνε
δρίου, τό όποιον νά άπασχολη- 
θή με θέματα όχι στενώς κλα
δικά, άλλά καί τού εύρυτέρου 
κύκλου τών επαγγελματικών 
μας γνώσεων.

Έν. συνεχείρ έλαβε χώραν 
ή εκλογή τής Εφορευτικής Ε
πιτροπής καί Προεδρείου τού 
Σώματος ό δέ κ. I. ’Αλευράς 
προέβη έξ ονόματος τής προ
σωρινής Διοικήσεως είς τον 
απολογισμόν τού έργου της.

--------- ®---------
Ο ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

Τά κυριώτερα σημεία τής έκ- 
θέσεως τού έργου τής προσωρι
νής Διοικήσεως τής ‘Ομοσπον
δίας έχουν ώς κατωτέρω:

Καίτοι ή ιδέα τής ‘Ομοσπον
δίας τών Τραπεζοϋπαλλήλων 
έγένετο πράξις ήδη από τής 
κατοχής καί μετ’ αυτήν, τά 
δημιουργηθέντα σχήματα δέν 
έπέζησαν τελικώς. Ούτω, ό 
κλάδος εΰρέθη διηρημένος κατά 
τό έτος 1953, ότε έδέχθη τήν 
εξοντωτικήν κατ’ αυτού έπίθε- 
σιν τής Κυβερνήσεως. Έκ 
πρώτης όψεως οί συνάδελφοι 
ένίων Τραπεζών δέν ύπέστησαν 
αμέσους απώλειας, έκ τών κυ
βερνητικών εκείνων μέτρων, 
προεκλήθη όμως καί είς αυτούς 
σημαντική ζημία έκ τής, συνε
πείς* τούτων, αναστολής τής 
συνδικαλιστικής των ξράσεως. 
Προσέτι τά μέτρα ταΰτα έπηύ- 
ξησαν τήν εντός τών κόλπων 
τής Τραπεζοϋπαλληλικής οικο
γένειας σοβούσαν διαίρεσιν. 
Παρά ταΰτα τήν ίδιαν περίο
δον έτελεσφόρησεν ή άναλη- 
φθεΐσα μυστική προσπάθεια 
συνενώσεως διά τής ‘Ομοσπον
δίας καί τήν Ιην Ιουνίου 1955 
ύπεγράψετο τό Πρακτικόν τής 
ίδρύσεώς της. Τό γεγονός τού
το ουδέποτε έξήρθη όσον έπρε
πε. Έν τούτο ις εντεύθεν τά α
γαθά αποτελέσματα εΐχον κα- 
ταστή έκδηλα από τήν πρώ-
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την στιγμήν: Οί εκπρόσωποι 
τού προσωπικού τής Εθνικής 
καί τέως ’Αθηνών παρά τήν 
ύφισταμένην ίσχυράν διένεξιν 
έκάθισαν είς κοινήν Τρόατεζαν 
καί συνεζήτησαν. Ή συνεπείρ 
τού χωρισμού τών Άσφαλιστι- 
κών Ταμείων Εθνικής καί Ελ
λάδος, άντιδικία, διεκόπτετο 
καί ήρχισαν άπό κοινού ένέρ- 
γειαι κατά τών προκαλεσάντων 
τήν ζημίαν. Ό άπειληθείς έμ- 
φύλιος πόλεμος μεταξύ τών δύο 
πτερύγων τού Προσωπικού τής 
Εθνικής - ’Αθηνών, κατά τήν 
άπομάκρυνσιν τού κακού έρ- 
γοδότου Ήλιάσκου, άπεσοβή- 
θη.

---------- <$>-----------
ΠΡΟΣΗΑΩΣIΣ ΕΘΝΙΚΗ

Ή Διοίκησις τής ‘Ομοσπονδίας 
παρηκολούθησε ζωηρώς τήν έ- 
ξέλιξιν τού Εθνικού ζητήματος 
τής Κύπρου έκδηλωθείσα πρω
τοπόρος είς πάσαν υπέρ τών υ
ποδούλων αδελφών μας ένέρ- 
γειαν έν τφ έσωτερικφ, διεφοό- 
τισε δέ επί τού θέματος τούτου 
τάς όμοιοεπαγγελματικάς ορ
γανώσεις τού εξωτερικού δι’εί- 
δικής αλληλογραφίας:

ΤΟ ΕΡΓΟΝ 
ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

Ή δράσις τής Διοικήσεως τής 
Ομοσπονδίας απέδωσε θετικά 

αποτελέσματα, τα όποια, λό- 
γψ τών ειδικών συνθηκών, δέν 
προεβλήθησαν δημοσίρ καί δέν 
διεφημίσθησαν, ώς έκ τούτου 
δέ έδημ ιουργήθησαν εις τινας 
άμψιβολίαι καί προεκλήθηοαν 
άδικαι κατ’ αυτής επιθέσεις.

Πρώτον σημαντικόν έπίτευ- 
γμα τής ‘Ομοσπονδίας υπήρ- 
ξεν, ή αποτροπή τού άποκλει- 
σμοΰ τών Τραπτεζικών ύπαλλή- 
λων άπό τάς δοθεί σας κατά 
τάς άρχάς τού έτους 1 956 αύ- 
ξήσεις. Άπητήθησαν προς τού
το πλεΐσται ένέργειαι καί ή α
πειλή καθολικού άγώνος, Έν 
συνεχείς* διά τών ενεργειών 
τής ‘Ομοσπονδίας άπετράπη ό 
συμψηφισμός τών έν λόγω αυ
ξήσεων, μέ τάς μικράς οικονο
μικός βελτιώσεις, τάς όποιας 
εΐχον επιτύχει, ολίγον προη
γουμένως, οί συνάδελφοι τών 
Τραπεζών Έλάδος καί ’Αγρο
τικής.

Σοβαρωτάτη άλλ’ άγνωστος 
επιτυχία τής Διοικήσεως τής 
‘Ομοσπονδίας ύπήρξεν, ή δο- 
θεΐσα ερμηνεία επί τής έφαρμο- 
γής τής Εθνικής Συλλογικής, 
Συμβάσεως τής 2)56 άφορώ- 
σα άποκλειστικώς τούς Τραπε,- 
ζικούς ύπαλλήλους. ΔΓ αυτής 
έπετεύχθη, ώστε, αί δοθείσαι 
αυξήσεις, νά είναι μεγαλύτε
ροι κατά 25°ο—50% τών άλ
λων μισθωτών.

’Ολίγον βραδύτερον άντεμε- 
τωπίσθη τό έκ τής θε'ωρίας πε
ρί «κόστους» τού χρήματος, ά- 
πορρεΰσαν κυβερνητικόν «σή
μα» διά τού οποίου άπηγορεύ- 
ετο πάσα διενέργεια προαγω
γών, χορήγησις προσαυξήσεων 
κλπ. Τά έν λόγω μέτρα εΐχον 
είσηγηθή οί Διοικηταί τών 
Τραπεζών καί συνωψίζοντο είς 
τά 14 σημεία. Διά τούτων προ- 
εβλέποντο, σύν τοΐς άλλοις, ή 
άπόλυσις είς ποσοστόν 15% 
τών ύπηρετούντων είς τάς Τρα- 
πέζας, περιορισμός τών άνωτέ- 
ρων θέσεων είς 8% τού συνόλου 
κλπ. Ή εξοντωτική αυτή έπί- 
θεσις άντεμετωπίσθη διά σει
ράς όλως αγωνιωδών ενεργειών, 
αί όποΐαι όμως παρέμειναν ά-* 
γνωστοί, συνεπείς* τών δεσμεύ
σεων, τάς όποιας εΐχεν άναλά- 
6ει ή Διοίκησις τής ‘Ομοσπον
δίας.

Πριν ή κοπάση ό σχετικός 
, σάλος, νέα άπειλή διεγράφετο

κατά τού κλάδου μας: Ή ένο- 
ποίησις τών ’Ασφαλιστικών 
μας Τ αμείων μετά τού I Κ Α.

Ή Κυβέρνησις άνέθεσεν είς 
τριμελή Επιτροπήν τον καταρ
τισμόν σχεδίου ένοποιήσεως ό
λων τών Ταμείων είς μέγα έ- 
νιαΐον σχήμα. Ή έν λόγω ’Ε
πιτροπή, έργασθεΐσα μέ ίλιγ-ι 
γιώδη ταχύτητα συνέταξε τήν 
σχετικήν μελέτην, ήτις χαρα- 
κτηρισθεΐσα απόρρητος υπε
βλήθη άρμοδίως. Ή Διοίκησις 
τής ‘Ομοσπονδίας, λαβοΰσα 
γνώσιν τών τεκταινομένων, ά- 
νέλαβ-ε πρωτοβουλίαν εύρείας 
κινητοποιήσεως προς διάσωσιν 
τής αυτοτελούς Άσφαλίσεώς 
μας. Ούτω μετά τών αγωνιστι
κών σωματείων τών επιχειρή
σεων Κοινής Ώφελείας, ΟΛΠ, 
ΟΤΕ κλπ. έπρογραμματίσθη. 
εΐς, μέχρις εσχάτων, αγών. Ή 
πρώτη άπεργιακή έκδήλωσις 
έλαβε χώραν τήν 5.9.56. Ή 
δευτέρα εΐχεν όρισθή διά τήν 
8.9.56. Ή Κυβέρνησις μετά 
μερικάς προσπάθειας διασπά- 
σεως τών ένδιαφερομένων, προ- 
ήλθεν τελικώς είς συνεννόησιν 
μετ’ αυτών, άποτέλεσμα τής 
όποιας ύπήρξεν ή κατοχύρωσις 
τής αύτοτελείας τών ’Ασφαλι
στικών Ταυείων.

Ή σηιμασία τού έπιτεύγμα- 
τος τούτου εΐναι τεραστία καί 
άρκεΐ μόνον αυτό νά δικαιολο- 
γήση τήν ύπαρξιν τής ‘Ομο
σπονδίας.

Ή Διοίκησις τής ‘Ομοσπον
δίας έπεδόθη έν συνεχεία είς 
προσπάθειας διά τήν βελτίω- 
σιν τής θέσεως τού κλάδου μας 
διά τής προβολής τών αιτημά
των: α) Αΰξησις άποδοχών β) 
Άποδέσμευσις τών ’Ασφαλι
στικών Άποθεματικών καί ένί- 
σχυσις τών έλλειμματιικών ’Α
σφαλιστικών Ταμείων.

Αί Διοικήσεις τών Τραπεζών 
καί οί άρμόδιοι παράγοντες έ- 
ξεδήλωσαν άπόλυτον άρνησιν. 
Κατόπιν τούτου έν συνεργασία* 
μετά τών επιχειρήσεων Κοινής 
Ώφελείας καί τού ΟΛΠ κατήλ- 
θομεν είς άπεργιακούς άγώνας 
τήν 27.11.56 καί τήν7.12.56. 
Ό άγων οΰτος δέν κατέστη δυ
νατόν νά συνεχισθή άφ’ ενός 

. μέν, λόγω μή συμμετοχής τών 
συναδέλφων τής ’Αγροτικής 
Τραπέζης, άφ’ ετέρου δέ, λόγω 
τής ασυνήθους κινητοποιήσεως 
τών κρατικών καί έρ γοδοτικών 
δυνάμεων, αϊτινες έπέτυχον τε
λικώς ρήγματα καί διάβρωσιν.

Διά τών ληφθέντων μέτρων 
κατεπατήθη έκ τού εμφανούς 
τό δικαίωμα τής απεργίας, 
καθ’ όσον άπηγγέλλετο άπερι- 
φράστως ή τιμωρία τών απερ
γών.

Ή αγωνιστική διάθεσις καί 
ή άρτια όργάνωσις τής ‘Ομο
σπονδίας μας έξεδηλώθη καί 
κατά τήν άτυχή πανεργατοϋ- 
παλληλικήν απεργίαν τήν ρρ- 
ξαμένην τήν 28.5.57. Είς άπα- 
σαν τήν χώραν τά τμήματα τής 
Ομοσπονδίας ύπήρξαν πρωτο
πόρα είς τον άναληφθέντα ά- 
περγιακόν αγώνα καί ό κλάδος 
μας διήγειρεν εναντίον του επι
θέσεις καί άπειλάς τών κρατι
κών παραγόντων.

Ή Διοίκησις τής ‘Ομοσπον
δίας διεξήγαγεν έν συνεχείς* α
γώνα καί έντός τής Βουλής 
προς αποτροπήν τής έξαιρέσε- 
ως τών συναδέλφων ‘ Ελλάδος 
καί ’Αγροτικής, έκ τής καταρ- 
γήσεως διά Ν. Δ. τού A. Ν.

1 943)51, διά τού οποίου έπε- 
βάλλετο υποχρεωτική ή κράτη- 
σις τών ήμερομισθίων άπερ- 
γίας. ’Απώτερος σκοπός τής 
διαφορετικής ταύτης μεταχειρί- 
σεως ήτο ή διαίρεσις τών τρα- 
πεζοϋπαλλήλων προς άνισχυρο- 
ποίησιν τής συνδικαλιστικής; 
των δράσεως.

Έπετεύχθη έν συνεχείρ τρο
πολογία είς τό έν λόγω νομο- 
θέτημα διά τής όποιας τήν εισ
φοράν 1% υπέρ τής Εργατικής 
κοπΌΐκίας δύναται νά καταβά- 
λη ό Εργοδότης. Επίσης έ
πετεύχθη, όπως τό 1) 2 τής εισ
φοράς μας υπέρ τού έν λόγω 
σκοπού περιέρχεται είς τούς 
Οικοδομικούς Συνεταιρισμούς 
μας, έφ’ όσον ουτοι έχουν πρα
γματοποιήσει ώρισμένον στε
γαστικόν έργον .

Συνεπεία: τής δράσεώς της 
ή ‘Ομοσπονδία ύπέστη ποικί
λας έπιθέσεις άποτέλεσμα τών 
οποίων ύπήρξεν καί ό έξαναγ- 
κασμός τού Προέδρου της είς 
παραίτησιν τον Σεπτέμβριον 
1957.

Ή πείρα άπέδειξεν ότι ή ‘Ο
μοσπονδία δύναται νά κινητο- 
ποιηθή καί νά δράση άποτελε- 
σματικώς μόνον διά γενικωτέ- 
ρας σημασίας ζητήματα. Ή 
έλλειψις τής σχετικής ευελιξί
ας εΐναι κοινόν γνώρισμα τών 
πέραν τού δευτέρου βαθμού ορ
γανώσεων.

Ή ‘Ομοσπονδία θά ήδύνατο 
νά προβάλλεται καί έκφράζη 
γνώμην έπΐ πλείστων θεμάτων 
κοινωνικοοικονομικού περιεχο^ 
μένου. Τά περιωρισμένα μέχρι- 
στιγμής οικονομικά μέσα δέν 
έπέτρεψαν τήν δημιουργίαν τής 
καταλλήλου διαρθρώσεως καί 
τήν συγκρότησιν μιάς ύπηρεσί- 
ας παρά τη ‘Ομοσπονδία.

Ή ‘Ομοσπονδία κοώεΐται ή
δη είς νέοtv προαστάθειαν προς 
βελτίωσιν τής οικονομικής θέ
σεως τών μελών της. Ή Κυ- 
βέρνησις προβάλλει τάς ίκλαδι- 
κάς συμβάσεις ώς μέσον θερα
πείας. Δοθείσης τής άκάμπτου 
έργοδοτικής άντιλήψεως καί τής 
άνελευθέρας σχετικής νομοθε
σίας, αί κλαδικοί συμβάσεις 
άποτελοΰν ένα σκόπιμον πα
ρελκυστικόν φενακισμόν. Ώς 
έκ τούτου ή Διοίκησις τής ‘Ο
μοσπονδίας προέτεινεν είς τον 
Υπουργόν τής Έργασίας τήν 
αΰξησιν διά γενικού μέτρου. 
Ουτος έπέμεινεν ύποστηρίζων 
τάς κλαδίκάς συμβάσεις. Ή Δι-

οίκησις τής ‘Ομοσπονδίας προ- 
τεινε τήν χορήγησιν ενός 10% 
ώς μίνιμουμ καί νά δοκιμα- 
σθούν πέραν τούτου αί κλαδι
κοί συμβάσεις. Ή πρότασις 
αΰτη έθεωρήθη ύπό τινων, ώς 
διασπαστική τού γενικού αίτή-, 
ματος τών έργαζομένων περί 
αυξήσεων 30%, ένφ εΐναι σα
φώς, βελτιωτική τούτου.

Αί έπιτυχίαι μας είς τήν άν- 
τιμετώπισιν τοσούτων κινδύνων 
άποδεικνύουν έναργώς όποιας 
άκαταγωνίστους δυνάμεις δια
θέτει ή ‘Ομοσπονδία μας. Κα
θήκον τών συνέδρων εΐναι νά 
μεταδώσωμεν είς όλα τά μέλη 
τήν πίστιν είς τήν ιδέαν τής ‘Ο
μοσπονδίας.

Μετά τήν λογοδοσίαν έγέ- 
νοντο αί εισηγήσεις τής Προ
σωρινής Διοικήσεως τής ‘Ομο
σπονδίας έπί τών έπιδιώξεων 
τού Κλάδου, τάς όποιας δημο- 
σιεύομεν είς έτέραν στήλην καί 
ήκολούθησεν ή κριτική έπί τού 
όπτολογισμοΰ.

ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ
Τήν ικυριωτέραν κριτικήν ή- 

σκησεν ό έκ τών συνέδρων, μέ
λος τού Δ. Σ. τού Συλλόγου 
Υπαλλήλων Εθνικής Τροπτέ- 
ζης, κ. Σ. Διλιντάς, ό όποιος 
πριν ή είσέλθη ιείς τό κύριον 
θέμα του, άνήγγειλεν είς τό 
Συνέδριον ότι τό Προσωπικόν 
τής “Εθνικής Τραπέζης εΐναι έ
τοιμον νά κατέλθη είς άπεργια- 
κσν άγώνα λόγω τής οίκτράς 
οικονομικής του θέσεως, τήν 6-> 
ποιαν ή Διοίκησις τής Τραπέ
ζης δέν άντιμετωπίζει προβόΑ- 
λουσα τό άλυτον είσέτι πρόβλη
μα τού Ταμείου Συντάξεων. Ό 
ομιλητής έζήτησεν άπό τό Συν- 
έδριον, όπως άποστείλη τηλε- 
γραφικώς ψήφισμα προς τον 
Πρόεδρον τής Κυβερνήσεως καί 
τούς άρμοδίους Υπουργούς διά 
τήν άμεσον έπίλυσιν τού ζητή
ματος τούτου, τό όποιον σκο
πίμως προβάλλεται διά νά μή 
λυθή ούδέν άλλο αίτημα τών ύ- 
παλλήλων τής Τραπέζης.

Ό κ. Διλιντάς προέβη είς 
τήν κριτικήν τού έργου τής 
Προσωρινής Διοικήσεως τής 
‘Ομοσπονδίας βάσει τής άρχής 
ότι «έάν αί ύπάρχουσαι προ 
τετραετίας συνθήκαι έπέβαλον 
τήν γένεσιν τής ‘Ομοσπονδίας, 
αί μετέπειτα δημιουργηθεΐσαι, 
έπέβαλον τήν έντατικωτέραν 
δράσίν της».

Τό έργον τής ‘Ομοσπονδίας, 
ώς Συλλογικού ’Οργάνου, πρέ
πει νά κρίνεται έν άνοΑογί<γ 
καί έν συσχετισμφ προς τήν 
δύναμιν τήν οποίαν διαθέτει 
τούτο, τάς συνθήκας έντός τών 
οποίων κινείται καί άντιμετω- 
πίζει καί τέλος τάς άνάγκας 
τών μελών του καί τον βαθμόν 
έπ ιτακτ ι κότητος αυτών.

Καίτοι, ώς εΐπεν ό Πρόεδρος 
τής ‘Ομοσπονδίας, αυτή δια
θέτει τεραστίαν δύναμιν, όμως 
δέν τήν έχρησιμοποίησεν είς 
τοιαύτην άναλογίαν, ήν έπέβα- 
λεν ή υπαρξις δυσμενών συνθη
κών, προκληθεισών διά τής σω
ρείας τών άντεργατικών καί άν- 
τιϋπαλληλικών Νόμων, οί ό
ποιοι έξακολουθοΰν είσέτι νά 
ύπάρχουν.

Αί δυσκολίαι τάς όποιας ά- 
νέφερεν ό κ. Πρόεδρος ήδύνατο 
νά ξεπερασθοΰν καί ή ‘Ομο
σπονδία δέν συγχωρεΐται, διό
τι ένφ έτόνωσε τήν δύναμιν 
της διά τής συνεργασίας καί 
τής ένώσεως μετά ετέρων ορ
γανώσεων έσταμάτησε τήν 
προσπάθειάν της καί έμεινε 
είς τά μέσα τού δρόμου. Ή ‘Ο
μοσπονδία θά πρέπει νά ύπερ- 
πηδήση τάς άδυναμίας της νά

έπανασυνδέση τάς συμμαχίας 
της μέ τά συνδίκασα καί τάς 
’Οργανώσεις, συμμαχίαι αί ό
ποια ι τής έδωσαν δύο νίκας, 
καί νά προχωρήση είς τήν μά
χην διά τήν βελτίωσιν τής οι
κονομικής μας θέσεως.

Εισερχόμενος εΐτα είς τό πε- 
ριεχόμενον τού ύποβληθέντος 
προς τήν Κυδέρνησιν οικονομι
κού αιτήματος περί ΜΙ Ν Π 
ΜΟΥΜ αύξήσεως 10% θεωρεί 
τήν άπόφασιν ταύτην έσφαλμέ- 
νην καί μή άνταποκρ ινομένην 
είς τάς άνάγκας τών συναδέλ
φων, αϊτινες δέν καλύπτονται 
μέ 200 ή 300 δραχ. μηνιαίως. 
Τό ΜΙΝΙΜΟΥΜ έδει νά ψθάνη 
είς τό 30% διότι έάν έζητοΰ- 
μεν 10% ώς έργατοϋποΑληλι- 
κόν αίτημα, ήτο άμφίβολον έ
άν θά τό έλάμβανον οί τραπε- 

'ζικοί, θεωρούμενοι ώς «ήγεμο- 
νικώς»( ! ) άμειβόμενοι μισθω
τοί.

Παραπονεΐται έν συνεχείςι 
είς τό Συνέδριον διότι ένώ ώς

Είς σχετικήν είσήγησιν προ
έβη ό Πρόεδρος τής ΟΤΟΕ κ. 
Ί. ’Αλευράς 6Τ ειδικής περι
κοπής τού λόγου του έχούσης 
ούτω:

‘Η ‘Ο|μοσπονδ ία μετά τό 
Συνέδριον της καλείται είς τήν 
έπιτέλεσιν τού δυσκολωτέρου 
έργου της, όπερ συνίσταται 
είς τήν βελτίωσιν τής όντως 
πιεστικής οικονομικής θέσεως 
τών μελών της.

Είναι γνωστόν ότι μεταπε- 
λευθερωτικώς οί Τραπεζικοί Υ
πάλληλοι ουδέποτε ήμείφθησαν 
κοαά τήν όφειλομένην αϋξησιν 
τού κόστους ζωής καί πολύ πε
ρισσότερον, έν τή δι κά ι θυμένη 
συναρτήσει τής άιναλόγου προσ 
αρμογής προς τήν άνοδον 
τών βιοτικών συνθηκών. Πάν
τοτε, αί οίαιδήποτε αυξήσεις 
μισθών έκάλυπτον μόνον μερι
κώς τήν ϋψωσιν καί τών δύο ώς 
άνω δεικτών διαβιώσεως. Καί 
τούτο, διά νά μή όμιλήσωμεν 
καί διά τον έτερον δείκτην αύ
ξήσεως τού ’Εθνικού Εισοδήμα
τος προς τον όποιον άναλόγως, 
ουδέποτε είς τήν Ελλάδα συν- 
ηρτήθη ή αμοιβή έργασίας.

Παρά τήν κατάστασιν αύτήιν 
καί τήν άπό τών αρχών τού 
1956 καθήλωσιν τών άποδοχών

είχε δικαίωμα τάς ότνωτέρω ά- 
πόψεις του νά έκφράσηι δημο
σία, ώς έλεύθερος άνθρωπος 
καί ώς συνδικαλιστής, έπεκρί- 
θη διά τούτο ύπό τού Εκτελε
στικού Συμβουλίου.

Περαίνω ν έχαιρέτησε τό Συν
έδρων ώς άπαρχήν θεραπείας 
τών ελλείψεων καί έκάλεσε τήν 
‘Ομοσπονδίαν νά τεθή είς τήν 
πρωτοπορείαν τής έργατοϋ- 
παλληλικής τάξεως, νά άνανεώ- 
ση τάς συμμαχίας της μέ τά 
Συνδικάτα Κοινής Ώφελείας 
νά τάς έπεκτείνη καί είς άλλας 
’Οργανώσεις καί νά άνοιξη τον 
δρόμον διά νά φθάσουν οί Τρα- 
πεζούπόλληλοι είς τά προπο
λεμικά έπίπεδα.

Κριτικήν έπίσης ήσκησεν καί 
ό κ. Λέανδρος Μίχας (Εθνικού 
Παντραπεζικοΰ Συλλόγου), ό 
όποιος ύπερημύνθη τής συγ- 
κεντρώσεως τών ’Ασφαλιστικών 
Ταμείων τών Τραπεζικών Υ
παλλήλων είς Κλαδικόν Επί
πεδον.

μας, αϊτινες ύπέστησαν τήν 
σημαντικήν μείωσιν έκ τής αΰ- 
ξήσεωις τού πραγματικού τιμα
ρίθμου, ούδαμόθεν συναντάται 
ή δέουσα κατανόησις.

Ή Κυβέρνησις ύπείκουσα 
είς τάς ύποδείξεις τών1 οικονο
μικών της συμβούλων, προβάλ
λει διά τού κ. Υπουργού τής 
’Εργασίας τάς Κλαδί κάς Συλ
λογικός Συμβάσεις ώς μέσον 
βελτιώσεως τής θέσεως τών έρ
γαζομένων, ύποστηριζομέν α ς 
δι’ ανεδαφικών Θεωρητικών α
πόψεων. Είς τό βάθος τής όλης 
ταύτης θεωρίας εύρίσκεται ή 
ύπαγόρευσις τής έτέρας αντι
κοινωνικής καί άποπνικτικής 
θεωρίας, περί παγώματος τών 
άμοιβών έργασίας,

Άλλά αί Κλαδικαΐ Συμβά
σεις, όπως έξαντλητικώς άνα- 
πτύξαμεν κατ’ έπανάληψίιν 
προς τούς ύπευθύνσυς καί ιδιαι
τέρως προς τον κ. Υπουργόν 
’Εργασίας, μέ τήν γνωστήν ά
καμπτοι έργοδοτικήν άντίληψιν 
καί τήν άνελεύθερον σχετικήν 
νομοθεσίαν δέν άποτελοΰν πα
ρά ένα παρελκυστικόν φενακι- 
σμόν.

Αί Διοικήσεις έξ άλλου τών 
Τραπεζών, έμπνεύσηριαι ή μή; 
τής θεωρίας τού παγώματος

ΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ 
ΜΙΣΘΟΛΟΠΚΟΝ ΘΕΜΑ
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των αμοιβών έργασίας, είναι 
ανένδοτοι ύπό διαφόρους προ
φάσεις έκαστη, άλλα ύπό κοι
νήν πρόθεσιν άρνήσεως, εις την 
σνγκοπάθεσιιν και τής μικρο- 
τέρας βελτιώσεως. Εις τή,ν 
Τράπεζαν τής Ελλάδος, την 
’Αγροτικήν, την ’Εθνικήν καί 
τάς Τραπεζικός Επιχειρήσεις 
τού κ. Άνδρεάδη, ένα σκληρό 
καί παγερό μέτωπο άρνήσεως 
συναντάται ύφ’ όλων άνεξαιρέ- 
τως των Συλλογικών ’Οργά
νων, διά τήιν έπίλυσιν καί τών 
πλέον άσημάντων αιτημάτων.

μφ διαγραφομένηις κοααστάσε- 
ως, ζοφουμένης έκ τής άπελπι- 
στικής θέσεως τών κατωτέρων 
ιδία συναδέλφων πιστεύομεν, 
δτι έλάχιστα περιθώρια ύποι- 
μονής άπομένουν. Ή νέα Διοί- 
κησις τής 'Ομοσπονδίας, εις 
πρώτιστον έργον θά ύπσχρεωθή 
διά τήν άντιμετώπτσιν τοΰ 
προβλήματος τούτου καί κατά 
τον είδικώτερον άγωνιστικόν 
προγραμματισμόν του, είτε υ
πό τήν μορφήν τών Κλαδικών 
Συμβάσεων, είτε ύπό τήν λή- 
ψιν μέτρου, ώς έπροτάθη ήδη

Προ τής τοιαύτης έν συντό- είς τό Ύπουργεΐον ’Εργασίας.
--------------- Φ---------------

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ κ. ΣΤ. ΓΚΙΤΑΚΟΥ

ςυλλοπκαιΈμβαςεις
♦

'Ο Νόμος 3239)55, ώς τρο
ποποιηθείς ’ισχύει σήμερον, πε
ρί Συλλογικών Συμβάσεων καί 
’Εργατικών Διαφορών, καθιε
ροί, κατ’ ευφημισμόν καί μόνον 
διά του τίτλου του, θεσμόν δή
θεν ελευθέρων δι,απραγίματεύύ 
σεων καί συμβάσεων καθορι
σμού, μεταξύ έργαζομένων καί 
εργοδοτών, τής άμοιβής τής ερ
γασίας. Τφ δντι καί έν τή ε
φαρμογή του είς τήν πράξιν 
άπεδείχθη παγΐς διά τούς ερ
γαζομένους καί πανάκεια διά 
τούς έκάστοτε κυβερνώντας καί 
άρμοδίους Κρατικούς λειτουρ
γούς, διότι ένφ διετυμπανίσθη 
δτι δι’ αυτού τίθεται τέρμα είς 
τό κανονιστικόν σύστημα έρ
γασίας, δηλ. είς τήν μονομερή 
έκ μέρους τοΰ Κράτους διατί- 
μησιν αυτής, έν τή ουσία διά 
τοΰ Νόμου τούτου οί κυβερνών- 
τες άπηλλάγησαν μέν οίαισδή- 
ποτε ύποχρεώσεως βελτιώσεως 
τών μισθών καί ή μερομισθ ίων, 
καταστήσαντες εαυτούς έντε-' 
λώς ξένους καί άναρμοδίους, 
άλλά διά tq)V Υπουργικών 
ΒΕΤΟ, διά τών Γνωμοδοτικών 
Συμβουλίων, άτινα έλέγχοινται 
άπολύτως άπό τό Κράτος καί 
τής συνθέσεως τών ’Επιτροπών 
Διαιτησίας καί τήν συμμετο
χήν είς αύτάς υπαλλήλων του 
Δημοσίου, οϊτινες διοχετεύουν 
είς αύτάς καί έπι βάλλουν τήν 
κυβερνητικήν γραμμήν, έ(Κ|ράπ 
τησαν είς χεΐρας των δληιν τήν 
έξουσίαν τής ρυθμίσεως καί 
τοΰ καθορισμού τής άμοιβής 
τής έργασίας καί δή κατά τρό
πον πολύ χειρότερον έκείνου, 
ό όποιος έφηρμόζετο ύπό τό 
καθεστώς τού κανονιστικού συ
στήματος, καθορισμού τής έρ
γασίας.

Είδικώτερον ό είρημένος Νό
μος παρέχων έν άρθρφ 17 τήν 
ευχέρειαν είς τούς Έργοδότας 
καί τον Υπουργόν ’Εργασίας 
όπως παραπέμπουν, έστω καί 
παρά τήν Θέλησιν τών έργαζο
μένων, τάς μεταξύ αυτών καί 
τών ’Εργοδοτών άναφυομέΐνας 
διαφοράς έπί τών όρων καί τής 
άμοιβής τής έργασίας, είς ύ- 
ποχρεωτικήν διαιτησίαν καί ά- 
ναστέλλων, καθ’ δ διάστημα 
έκκρεμεΐ είς τό Διαιτητικόν Δι
καστή? ι ον άμφοτέρων τών βα
θμών δικαιοδοσίας ή τοιαύτη 
διαφορά, πάσαν άπεργιακήν 
έκδήλωσιιν, έπιβάλλων έν έναν- 
τίςι περιπτώσει λύσιν τής έρ- 
γασιακής σχέσεως ύπαιτιότητι 
τών άπεργούντων καί πέραν 
τούτου καί ποινικάς κυρώσεις, 
καταργεί ευθέως καί έν τή ου
σία τό δικαίωμα τών έργαζο
μένων προς διεκδίκησιν, έν έ- 
σχάτη άνάγκη τών δικαιωμάτων 
των διά τοΰ μέσου τής άπεργί- 
ας καί έμπλέκει παγιδευτικώς 
τούτους είς μίαν άτ έρμο να δια
δικασίαν, λόγφ τής καταφώρου 
παραβιάσεως καί αυτών έτι 
frg)V προθεσμιών, τάς όποιας

ορίζει κατά στάδια, άνευ ού- 
δεμιάς τελικώς έλπίδος, δεδο
μένου δτι καί πάσα τυχόν παρά 
ταΰτα ευνοϊκή ύπέρ τών άπό- 
ψεων τών έργαζομένων άπόφα- 
σις είναι έκτεθειμένη είς τον 
κίνδυνον προβολής τοΰ δικαι
ώματος τοΰ «ΒΕΤΟ», δπερ πα
ρέχει διά τοΰ άρθρου 20 ά αυ
τός Νόμος είς τούς Υπουργούς 
Συντονισμού καί ’Εργασίας.

Τοΰ δικαιώματος τούτου, ά
ξιζε ι νά παρατηρηθή, δτι οί 
είρημένοι Υπουργοί έκαναν 
κατά κυριολεξίαν κοαάχρησιν, 
μέχρι σημείου ώστε διά τής 
τοιαύτης των έξουσίας νά έ- 
ξαφανίζουν συστηματικώς πάν 
δ,τι διά τών διαιτητικών απο
φάσεων άνεγνωρίζετο ύπέρ τών 
έργαζομένων καί έπεδικάζετο 
είς αυτούς. Ώς χαρακτηριστι
κά έν προκειμένη) παραδείγμα
τα δύνανται νά άναφεριθοΰν αί 
περιπτώσεις τώιν Συλλογικών 
Συμβάσεων τών Υπαλλήλων 
τής ’Εμπορικής Τροατέζης, τής 
Ίονικής Τραπέζης, τής Λαϊκής 
Τραπέζης, τής Εθνικής Τ ρα
πέζης 'Ελλάδος καί ’Αθηνών 
καί τόσαι άλλαι.

Καταδεικνύεται δθεν άδιαμ- 
φισβητήτως έκ τής-, μέχρι τοΰδε 
κτηθείσης πείρας δτι ό έν λόγω 
νόμος αποτελεί φενάκην καί πα
γίδα, ώς καί ανωτέρω έλέχθη, 
διά τούς έργαζομένους.

Συνεπεία τούτου προβάλλε
ται έπιτακτικώς ή άνάγκη τής 
καταργήσεως τοΰ νόμου τού
του καί ή άντ ι κατάστασ ι ς αύ- 
τοΰ διά τοΰ νόμου περί Συλλο
γικήν Συμβάσεων τοΰ 1936. 
δστις, καίτοι νόμος δικτατορι- 
κής περιόδου, είναι κατά πολύ 
έλευθεριώτερος καί συνεπέστε
ρος προς τον τίτλον του καί 
τήν ουσίαν τών έλευθέρων δια
πραγματεύσεων καί συμβάσεων 
διάτόν καθορισμόν τής άμοιβής 
τής έργασίας, πρός τήν κατεύ- 
θυνσιν δέ ταύτην δέον νά συ
νέχιση τάς προσπάθειας της 
ή 'Ομοσπονδία μας, ή όποια, 
σημειωτέον, ζητεί ταυτοχρόνως 
καί προσαρμογήν τοΰ ώς ε’ίρηΓ 
ται νόμου τοΰ 1936 πρός τάς 
σημερινάς κοινωνικός εξελίξεις 
καί συνθήκας.

Ωσαύτως ή 'Ομοσπονδία 
μας δέον νά συνέχιση τάς 
προσπάθειας της διά τήν νο
μοθετικήν ρύθμισιν τής χορη- 
γήσεως δικαιώματος είς τά|ς| 
Διοικήσεις τών ’Επαγγελματι
κών ’Οργανώσεων, ΐνα νομιμο
ποιούνται αΰται διά τήν έγερ- 
σιν άγωγών διά λογαριασμόν 
καί άνευ τής συγκαταθέσεως 
τών μελών των είς πάσαν περί- 
πτωσιν προσβολής δικαιωμά
των αυτών, δεδομένου δτι τοι
αύτη νομιμοποίησις ύφίσταται 
σήμερον διά πμοσβίαλλόεμνα 
δικαιώματα μελών τών άνω 
’Οργανώσεων, έκπηγάζοντα ά- 
ποκλειστικώς καί μόνον έκ 
Συλλογικών Συμβάσεων έργα
σίας.

■<$>----------------------------------

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΙ
--------- ♦---------

'Η ταχεία άνάπτυξις τών μέ- | 
σων προαγωγής ύλικ(ήν κυρίως | 
άγαθών καί ή εντεύθεν έξέλιξις - 
τών κοινωνικών συνθηκών καί 
τής έσωτερικής διαρθρώσεως; 
τής κοινωνίας έδημιούργησαν 
είς τούς φορείς τής έργασίας, 
ενός έκ τών τριών συντελεστών 
τής παραγωγής, τήν ανάγκην 
τής όργανώσεώς των πρός κα- 
λυτέραν διεκδίκησιν καί δια- 
Ισφοολισιν τών δικαιωμάτων των 
σχετικώς μέ τήν άμοιβήν τής

προσφερομένης εργασίας, τους 
δρους καί τάς συνθήκας αυτής 
κλπ.

Τήν τοιαύτην δέ άνάγκην κα
τέστη άναπότρεπτον νά άνα- 
γινωρίση καί τό έπίσημον Κρά
τος, δπερ κατωχύρωσε διά τοΰ 
Συντάγματος (άρθρον 11) τό 
δικαίωμα τοΰ έλευθέρως συν
ετοί ρίζεσθαι.

Ουτω βάσει τοΰ άναγνωρι- 
σθέντος καί συνταγματικώς 
κατοχυρωθέντος δικαιώματος

τών έργαζομένων πρός συγκρό- 
τησιν 'Ενώσεων ή Σωματείων 
διά τήν καλυτέραν πρόωθησιν 
τών συμφερόντων των καί ά- 
σφαλεστέραν έπίλυσιν τώ έκά
στοτε προβλημάτων αυτών, έ- 
νεψαν ί σθησαν τά διάφορα Ε
παγγελματικά Σωματεία, ατι- 
να άποτελοΰν τήν βάσιν τής 
Όργανώσεώς τήις ’Εργατικής 
Τάξεως.

Άλλ’ ή συγκρότησις καί ϋ- 
παρξις τώνι ’Επαγγελματικών 
Σωματείων καί ή λειτουργία 
αυτών εσχον ώς αποτέλεσμα 
τήν άνάπτυξιν τής άπαιτουμέ- 
νης έν προκειμένη) δράσεως τών 
Σωματείων έν τή προσπαθείς! 
καί έπιδιώξει αυτών πρός ί κα
νοπο ίησιν τών συμφερόντων, 
τών άνηκόντων είς αυτά μελών.

Διά τήν δράσιν δμως ταύτην, 
ώς ήτο φυσικόν, ή Πολιτεία, έν 
τή ένασκήσει τών κυριαρχικών 
της δικαιωμάτων, έθεσε διά 
νόμων της ώρισμένους φρα
γμούς καί δρια, πέραν τών ό
ποιων δέν είναι δυνοοτή καί έ- 
πιτρεπτή ή άνάπτυξις αυτής, 
καθορίσασα δι’ αύτοΰ τοΰ τρό
που τήν έκτασιν τής νομίμου 
δραστηριότητας τών ’Εργατι
κών ’Επαγγελματικήν ’Οργα
νώσεων, ή οίλλως πως παρα- 
σχοΰσα τάς λεγομένας συνδι- 
καλιστικάς έλευθερίας.

Περί τήν έκτασιν καί τά ό
ρια τών συνδικαλιστικών έλευ- 
θεριών, βάσει τής κείμενης /νο
μοθεσίας, ήγέρθησαν πλειστά- 
κις καί κατά καιρούς άμφίσβη- 
τήσε,ιις καί διενέξεις μεταξύ 
έργαζομένων, οϊτινες ήγωνί- 
ζοντο διά τήν προάσπισιν καί 
διατήρησιν τών έλευθεριών τού
των καί παραγόντων, οϊτινες 
έπιλαμβανόμενοι διαφόρων πε

ι στάσεων καί εύκαιριών,προσε- 
πάθουν νά έξαφανίσουν καί ό
ταν τούτο ήτο άδύνατον, τότε 
νά φαλκιδεύσουν τάς έλευθε
ρίας ταύτας.
Χαρακτηριστικόν δέ παράδειγ

μα αΰτήςτής προσπάθειας άπο,- 
τελοΰν,άφ’ ένός μέν διά τούς έρ
γαζομένους καί είδικώτερον διά 
τούς Τραπεζικούς 'Υπαλλή-

Ή ’Εργατική Τάξις τής Χώ
ρας μας, διά μακροχρονίου 
προσπάθειας καί πολλών άγώ- 
νων καί θυσιών, κατώρθωσε νά 
άποσπάση ώρισμένα δικαιώμα
τα έναντι t(Jjv ’Εργοδοτών καί 
τοΰ κεφαλαίου καί νά κατοχυ- 
ρώση ταΰτα διά Νόμων τής 
Πολιτείας, άποκτήσασα ουτω 
τήν δυνατότητα καί ευχέρειαν 
όργανώσεώς τών δυνάμεων της 
καί έντάξεως αυτών είς τά διά
φορα έπαγγελματικά Σωμα
τεία κατά τήν κρατούσαν σή
μερον συνδικαλιστικήν ίεράρ^ 
χισιν.

γενάμεναι κατ’ έπανάληψιν δι
ώξεις συνδικαλιστικών στελε
χών βάσει παρωχημένων Νόι-ί 
ιμων, ώς π.χ. ό Ν. 512)48 καί 
ό Ν. 516)48, οϊτινες, ώς γνω
στόν, έψηφίσθησαν καί έλει
τούργησαν κατά τήν διάρκειαν 
τής άνταρσίας διά νά καλύ- 
ψουν, τάς δημιουιργηθείσας έ- 
κτάκτους άνάγκας έκ τών ει
δικών συνθηκών τής έποχής έ- 
κείνης, άπαιτήσαντες πρός 
τούτο τον έλεγχον τής νομιμο
φροσύνης, μεταξύ άλλων, τ^ν 
είς τάς Τραπέζας καί ’Επιχει
ρήσεις Κοινής ’Ωφελείας ύπη- 
ρετούντων Υπαλλήλων κατά 
τήν διαγραφομένην ύπό τών 
Νόμων τούτων ειδικήν διαδικα
σίαν.

Κατά τών τοιούτων προσπα
θειών καί φαλκιδεύσεων ή 'Ο
μοσπονδία μας ήγωνίσθη σθε- 
ναρώς καί άντετάχθη δι’ δλων 
της τών δυνάμεων, πιστεύουσα 
άκραδάντως, δτι άν καθήκον 
τών συνδ ι καλ ισμένων ύπαλλή- 
λων καί εργατών πρέπει νά εί
ναι ή άποχή άπό πάσης ενερ
γεί ας άναμίξεως τής πολιτίι 
κής είς τον συνδικαλισμόν καί 
τάς ’ Επαγγελ ματ ι κάς των Όρ- 
γανώσεις, χρέος καί καθήκον 
επίσης τών άρμοδίων καί τοΰ 
έπισήμου Κράτους πρέπει νά 
είναι ό σεβασμός πρός τά δι
καιώματα καί τάς συνδικαλι- 
στικάς έλευθερίας τής Τάξε- 
ώς μας ώς έργαζομένων.

Ή 'Ομοσπονδία μας, ένδυ» 
ναμωμένη άπό τάς άποφάσεις 
καί τήν Θέλησιν τοΰ παρόντος 
πρώτου συνεδρίου της, ύπόσχε- 
ται πρός όλους ύμάς καί δι’ 
ύμών είς όλόκληρον τήιν Τάξιν 
μας, δτι, συνεχίζουσα τήν δη- 
/μισυργηθεΐσαν ήδη άγων ι στ ι-; 
κήν παράδοσιν καί συνέπειαν 
έν τή διεκδικήσει τών ζητημά
των τοΰ Κλάδου μας, δέν θά 
ύποστείλη τήν σημαίαν τής 
προσπάθειας καί τών άγώνων 
της, μέχρις δτου καταστή 
πίραγματικότης) ή κατάργησις 
τώνάνωτέρω άνελ ευ θέρων νόμων 
καί ό πλήρης καί άπόλυτος, ά-

καινιάσθη καί δή ύπό Δημο
κρατικής τφ σντι Κυβερνήσεως 
τής έποχής έκείνης νέα μέθο
δος έξουδετερώσεως τοΰ πρός 
απεργίαν δικαιώματος τών έρ
γαζομένων έν τή έπιδιώξει έ- 
πιλύσεως αιτημάτων των.

’Απόρροια δέ τής προειρη
μένης τακτικής ύπήρξεν ή κατά 
τό ίδιον έτος 1951 ψήφισις τοΰ 
A. Ν. 1943, τοΰ έπιβόλλοντος 
τήν άνοβγκαστικήν κράτησιν 
τν ήμερομισθίων τών ήμερών 
άπεργίας άπό τούς Τραπεζι
κούς Υπαλλήλους καί τούς Υ

παλλήλους ’Επιχειρήσεων Κοι
νής Ώφελείας.

Ουτω, ό άνωτέρω νόμος, ά- 
πετέλεσεν άπαρχήν καί άφετη- 
ρίαν μιας προσπάθειας τών εχ
θρών τής Τάξεώς μας, ήτες ά- 
πεκορυφώθη κατά τήν διετίαν 
1953 - 54 έπί Υπουργίας κ. 
Γονή, καθ’ ήν κατηνέχθησαν ό- 
μαδικώς πλήγματα έναντι ον δ
λων γενικώς τών έργαζομένων 
καί είδικώτερον έναντι ον τών 
Τραπεζικών Υπαλλήλων, ή Τά
ξις τών όποιων τότε, άλλά καί 
μεταγενεστέρως ύπήρξεν ό κατ’ 
έξοχήν στόχος έναντι ον τοΰ ό
ποιου έβαλε μέ ιδιαιτέραν προ- 
τίμησιν ό τότε Υπουργός ’Ερ
γασίας καί νΰν αρχηγός τής 
Νέας Γ.Σ.Ε.Ε. κ. Έλ. Γονής.

Τό Ν.Δ. 2510)53, βάσει τοΰ 
όποιου άπελύθησαν 2.000 πε
ρίπου Τραπεζικοί ΎπόΛληλοι, 
μέ συνέπειαν νά καταστραφοΰν 
οί ’Ασφαλιστικοί των ’Οργανι
σμοί, κοα-ηργήθησαν συλλήβδην 
κεκτημένια δικαιώματα αυτών 
καί ήρθη δι’ αυτούς ή ύπό τών 
’Αν. Νόμων 694)37 καί 1803) 
51, προβλεπομένη προστασία^ 
τό Ν.Δ. 3072)54, βάσει τοΰ 
οποίου κατηργήθησαν αί προ- 
στατευτικαί διατάξεις τοΰ Ν. 
759)37 καί έτερα, έκ τών άπο- 

I μεινάντων ολίγων, δικαιώματα 
τών Τραπεζικών Υπαλλήλων 
καί καθωρίσθη, κατ’ έξαίρεσιν 
τών ύπό τής Σωματειακής Νο
μοθεσίας όριζομένων, καινοφα
νής τρόπος άπωλείας τής ιδιό
τητας τοΰ μέλους τοΰ Σωματεί
ου διά τούς είς τάς Τραπέζας 
έργαζομένους, τό Ν.Δ. 2963) 
54, βάσει τοΰ όποιου ίδρύθη ό 
Αυτόνομος ’Οργανισμός ’Εργα
τικής Κατοικίας ύπέρ τοΰ ο
ποίου έθεσπίσθη μονοπλεύρως 
εισφορά είς βάρος μόνον τών 
έργαζομένων έξ 1 % μηνιαίως 
έπί τών μισθών των, χωρίς, είς 
τό σύναλον σχεδόν τών περι
πτώσεων, νά ύφίσταται προσ
δοκία ή δυνατότης νά λάβη τις 
σπίτι είς τήν παρούσαν ζωήν, 
τό Ν.Δ. 2961)54, βάσει τοΰ ο
ποίου άφ’ ένός μέν κατηργήθη 
ό προστοΕτευτικός Α. Νόμος 
118)46, ό κατοχυρώνων τον 
έργαζόμενον καί ΰποχρεώνων 
τον έργοδότην είς καταβολήν 
άποζημιώσεως τών παρ’ αύτοΰ 
άπολυομένων, άφ’ έτέρου δέ ί
δρύθη ό ’Οργανισμός Άπασχο- 
λήσεως καί Άσφαλίσεως’Ανεο- 
γίας, ύπέρ τοΰ όποιου έπεβλή- 
θη, διά πρώτην φοράν, εισφορά 
είς βάρος τών έργαζομένων έξ 
1% μηνιαίως έπί τών μισθών 
των καί τόσα άλλα, συναφή ή 
παρόμοια, άντεργατικά νομοθε- 
τήματα ύπήρξαν καρποί τής έ- 
παράτου έποχής τής προειρη
μένης διετίας.

Είδικώτερον, καθ’ όσον άφο- 
ρφ τήν εισφοράν τών έργαζομέ
νων ύπέρ τοΰ Οργανισμού ’Α
νεργίας καί δή τήν τοιαύτην 
τών Τραπεζικών Υπαλλήλων, 
δέον νά παροαηρηθοΰν τά ε
ξής:

Οι ΐσχύοντες παρά ταΐς Τρα-
------------- ®-------------

πέζαις ’Οργανισμοί διά τό 
Προσωπικόν αυτών άφ’ ένός 
μέν καθιεροΰν τήν μονιμότητα 
τών έν αύταΐς έργαζομένων, 
άφ’ έτέρου δέ άπαριθμοΰν ά- 
ποκλειστικώς τάς περιπτώσεις 
λύσεως τής έργατικής σχέσε
ως, αϊτινες συνοψίζονται είς 
τρεις κατηγορίας α') τήν άφο- 
ρώσαν λύσιν διά θανάτου τοΰ 
εργαζομένου, β') τήν άφορώ- 
σαν λύσιν έκόντος τοΰ έργαζο- 
μένου καί γ) τήν άφορώσαν 
λύσιν άκοντος τού έργαζομένου.

Ουτω διά τήν πρώτην κατη
γορίαν δέν ύφίσταται περίπτω- 
σις παροχής τής προστασίας 
τού σχετικού Ν. Δ. 2961)54 
(άρθρ. 23 παραγρ. 1) έλλείψει 
ύποκειμένου.

Είς τήν δευτέραν κατηγορί
αν άποκλείεται έξ αύτοΰ τοΰ Ν. 
Δ)τος (άρθρ. 15 παράγρ. 8) 
ή παροχή τής σχετικής προ
στασίας έλλείψει προϋποθέσε
ων.

Τέλος είς τήν τρίτην κατη
γορίαν διά τάς πλείστας τών 
περιπτώσεων λύσεως τής ερ
γασιακής σχέσεως άποκλείεται 
έπίσης έξ αύτοΰ τοΰ Ν. Δ)τος 
(άρθρ. 23 παράγρ. 1 ) ή πα- 

ιροχή προστασίας έλλείψει άν- 
τικειμένου, καθ’ όσον αί ίσχύ- 
ουσαι καταστατικαί διατάξεις 
τών Ταμείων Συντάξεως τοΰ 
Προσωπικού τών Τραπεζών κα
λύπτουν τάς περιπτώσεις ταύ
τας διά παροχής δικαιώματος 
πρός άπόληψιν συντάξεως.

Συνεπώς, έπειδή βάσει τών 
προεκτεθέντων, είς τό σύνολον 
σχεδόν τών περιπτώσεων οί 
Τ,ροατεζικοί Υπάλληλοι καίτοι 
ύπόκεινται είς τήν εισφοράν δέν 
έμπίπτουν είς τήν προστασίαν 
τοΰ ’Οργανισμού τούτου, προ
βάλλεται έντόνως τό άδικον καί 
άνωφελές τής τοιαύτης εισφο
ράς των, ήτις, δΓ αυτούς, άπο- 
τελεΐ καθαράν μορφήν φορολο
γίας, μή έπιτρεπομένην είς εύ- 
νομουμένας κοινωνίας, δεδομέ
νου άλλωστε ότι ή κοινωνική 
πολιτική, τομέα τής οποίας κα
λύπτει ή λειτουργία τοΰ ’Ορ
γανισμού 'Ανεργίας, άποτελε- 
φροντίδα καί πρέπει νά είναι 
βάρος τής Πολιτείας καί ουχί 
τών έργαζομένων καί μισθο- 
βιώτων, όταν μόίλιστα οΰτοι 
δέν ύπάγωινται, έν πάση περι- 
πτώσει, είς τά μέτρα εφαρμο
γής τής πολιτικής ταύτης.

Πρός άρσιν τής έν προκει
μένη αδικίας δέον νά συνεχι- 
σθή ή προσπάθεια έπιδιώξεως 
πρός τροποπο ίησιν τοΰ έν λό- 
γ<ρ Ν. Δ)τος είς τρόπον, ώστε 
νά άποώλάσωνται έκάστοτε 
τής οικείας εισφοράς άπαντες 
οί Τραπεζικοί Υπάλληλοι, οϊ- 
τινες λόγφ συμπληρώσεως τού 
άριθμοΰ τών συνταξίμων έτών 
ύπηρεσίας έχουν, δυνάμει τών 
οικείων καταστατικών διατάξε
ων τοΰ Ταμείου των Συντάξε
ως, τό δικαίωμα άπολήψεως 
συντάξεως.

πο μέρους T<yv αρμοδίων, σε
βασμός τών συνδικαλιστικών; 

λους, κατά τήν ζοφεράν έκείνην | έλευθεριών, τάς όποιας μέ τό- 
περίσδον τής διετίας 1953-54 σας θυσίας καί αίμα κατέκτηΓ 
ψήφισις τών Ν. Δ. 2510)53 σαν οί έργαζόμενοι τής Χώρας 
καί 3072)54, άφ’ έτέρου δέ, αί ' μας.

ΑΝΤΕΡΓΑΤίίοΐ ΝΟΜΟΙ
---------- ψ----------

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ κ. Ε. ΜΑΥΡΟΥΑΙΔΗ

ΤΟ ΕΝΙΑΙΟΝ ΩΡΑΡΙΟΝ

Ώς ήτο όμως φυσικόν καί έ- 
πόμενον ή τοιαύτη όργάνωσις 
τοΰ εργατικού δυναμικού έπέ- 
συρε τήν προσοχήν τών φορέων 
καί έκπροσώπων τοΰ έργοδο» 
τικοΰ κεφαλαίου, οϊτινες, άνη- 
συχοΰντες έπ ίτοΰ προκειμένου, 
έπεχείρησαν διά παντός μέσου 
όχι μόνον νά άνακόψουν τήν τό
σον βραδέως συντελουμένην 
βελτίωσιιν τής θέσεως τών έρ
γαζομένων, άλλά καί νά άφαι- 
ρέσουν κεκτημένα ήδη οπτό πολ- 
λοΰ δικαιώματα αυτών.

Ουτω ήρχισαν αί άντ ι δρά
σεις τοΰ ώργανωμένου κεφα
λαίου, έκδηλούμεναι τόσον 
πρός τήν κατεύθυνσιν τής κα
ταργήσεως δικαιωμάτων καί 
προστατευτικών νόμων τών έρ
γαζομένων, όσον καί πρός τήν 
κατεύθυνσιν θεσπίσεως άντερ- 
γαττικών ή άνελευθέρων νόμων.

Καί αί άντιδράσεις αΰται, 
κατά τρόπον χαρακτηριστικώς 
έντονον, προεβλήθησαν τό πρώ
τον έναντι τών άρτιωτέρων συν
δικαλισμένων Τραπεζικών καί 
Υπαλλήλων' καί εργατών τών 
’Επιχειρήσεων Κοινής Ώφελεί
ας, τών όποιων ή συνησπισμέ- 
νη δύναμις κατά τό έτος 1951 
έξουδετερώθη διά τής γενομέ- 
νης τότε πολιτικής έπιστρατεύ- 
σεώς των.

ΔΓ αύτοΰ τοΰ τρόπου ένε-

Προπολεμικώς, διά τάς Τρα
πέζας ’Εθνικήν, ’Αγροτικήν καί 
Ελλάδος, ϊσχυεν ώράριον 33 
ώρών έβδομαδιαίως, διά δέ τάς 
λοιπάς Τραπέζας, 36 ώρών.

Τό τελευταΐον τούτο ώράριον 
τών 36 ώρών έπαγιώθη διά δι
αταγής τοΰ Υπουργείου Ερ
γασίας (έγγραφον 6544) 
2919)16.1.40) πρός τον Σύν
δεσμον Ελληνικών Τραπεζών.

Άπό τοΰ 1945 έως καί τοΰ 
1952, διά τάς Τραπέζας ’Ε
θνικήν, Ελλάδος καί Αγροτι
κήν τό ώράριον δέν ύπερέβαινε 
τάς 39 ώρας έβδομαδιαίως, 
διά δικαστικής δέ άποφάσεως 
είχε καθορ ισθή ή καταβολή είς 
δραχμάς τής διαφοράς μεταξύ 
προπολεμικού ώραρίου καί τρϋ 
τών 39 ώρών, έπελθούσης οΰ- 
τω βελτιώσεως είς τάς κανονι- 
κάς άποδοχάς τοΰ προσωπικού 
κατά 20% περίπου.

"Ηδη, άπό τοΰ 1953 διά τάς 
Τραπέζας Αγροτικήν καί Ελ
λάδος έξηκολούθησεν ίσχΰοιν τό 
έβδομαδιαΐον ώράριον τών 39 
ώρών, ένώ ί,ίς τό Δημόσιον κα

θ ιερώθη τών 36 ώρών διά τούς 
θερινούς μήνας.

Είς τήν ’Εθνικήν Τράπεζαν 
είς μέν τά Καταστήματα Αθη
νών καί Πειραιώς, δι’ ειδικούς 
λόγους (άποσπάσεις, συγκοι- 
νωινιακαΐ δυσχέρειαι), έχει κα- 
θωρισθή τό ώράριον τών 39 ώ
ρών έβδομαδιαίως. Διά τούς 
αυτούς λόγους έν Θεσ)νίκη τό 
τών 40,Ιό ώρών.

Αί λοιπαί Τράπεζαι ώς καί 
τά έπαρχιακά Ύποκ)τα τής Ε
θνικής εφαρμόζουν τό ώράριον 
τών 42 ώρών, κοπά κανόνα, με
τά 4 συνήθως άπογευμάτων έ
βδομαδιαίως.

Ή άνισος μεταχείρισις κο*ά 
Τράπεζαν άφ’ ένός καί μεταξύ 
Κέντρου καί ’Επαρχίας άφ’ ε
τέρου δημιουργεί, δικαίως, πι
κρίαν καί αίσθημα ταπεινώσε- 
ως διά τούς συναδέλφους τών 
έπαρχιών, δι’ δ καί αίτημα τής 
'Ομοσπονδίας είναι ή εφαρμο
γή ένιαίου καί συνεχούς ώρα
ρίου 39 ώρών καθ’ άπασαν τήν 
Ελλάδα.

Δυστυχώς ή φορά τών πρα
γμάτων έχει δημιουργήσει τοι

αύτης έκτάσεως δυσμενείς κα
ταστάσεις μικράν εικόνα τών 
όποιων φέρω είς τόν Συνέδριον.

Είς ούδέν Κατάστημα ’Ε
παρχιακόν οίασδήποτε ’Εμπο
ρικής Τραπέζης έφαρμόζεται 
τό ώράριον. Ύπό τήν πίεσιν 
τοΰ όγκου έργασίας καί ύπό 
τήν φιλοδοξίαν προϊσταμένων 
καί διευθυντών, ό συνάδελφος 
τής έπαρχίας έχει γίνει ό σύγ
χρονος είλωτας τών καγγελλο- 
φράκτων τοΰ Ταμείου καί τής 
σκόνης τών γραφείων έπί δω δ ε
κ άωρον καθημερινώς.

Τό πρόσχημα τοΰ άνταγωνι- 
σμοΰ όδηγεΐ ώστε αί παρατυ- 
πίαι τοΰ Ύποκ)τος τής μιάς 
Τραπέζης νά έφαρμόζωνται αύ- 
τομάτως καί ταχέως ύπό τών 
Ύποκ)των τών λοιπών.

Ό Υπάλληλος τής Τραπέ
ζης είναι ύποχείριος καί τα
πεινός δοΰλος καί τοΰ τελευ
ταίου λιανοπωλητοΰ τής έπαρ
χίας, ό όποιος είς οίανδήποτε 
ώραν τής ημέρας καί τής νυ- 
κτός ύπό τάς ύποκλίσεις τού 
κ. Διευθυντοΰ θά άνοιξη τήν 
(Ή συνέχεια είς τήν 6ην σελίδα)
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| Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ |
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ΤΑ ΕΥΣΗΜΑ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΩΝ
’ Ενεψαν ί σθησαν, ώς συνή

θως, και κατά τάς τελευταίας 
άπεργιακάς έκδηλώσεις, είς το 
τηροσκήνιον παλαιοί συνδικα- 
λισταί κατέχοντες νΰν υψηλός 
θέσεις έν τή Τραπέζη, οί ό
ποιοι επικαλούμενοι την πα
λαιόν των Ιδιότητα, προσεπά- 
θουν ν ά πει σου ν το Π ροσωπι
κόν περί των «άσκοπων» ενερ
γειών του Συλλόγου κλπ...

Παραμερίζομεν τό κίνητρσν 
τής «συνδικαλιστικής πείρας»,

τό όποιον, παρ’ ολην την καλήν 
του ήελησιν, οϋδείς σήμερον 
δύναται νά τό πιστεύση καί ί- 
στάμεθα είς τα εύσημα των πα
λαιών αγώνων. Αυτά τά έπικα- 
λοΰνται όσοι τά κρατούν είς τό 
ύψος των. "Αλλως έπιτυγχά
νουν τό αντίθετον αποτέλεσμα, 
όπως τό αντίθετον αποτέλεσμα 
έπετύγχανον αΐ περί φιλοπα
τρίας εκκλήσεις τού Πεταίν 
προς την κατεχομένην υπό τού 
’Άξονας Γαλλίαν.

ΕΤΑΙΡΙλΙ ΚΑΙ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ
--------- <---------

Έπ’αυτού έλάβομεν άπό μα- 
κροΰ ήδη χρόνου την κατηγορη
ματικήν διαβεβαίωσιν τής Δι- 
οικήσεως, ότι έπειδή τό θεω
ρεί ζήτημα ηθικής τάξεως θά 
μεριμνήση διά την δικαίαν ρύ- 
θμισίν του.

Έτονίσαμεν κατ' έπανάληψιν 
τους ποικίλους κινδύνους είς 
τους όποιους είναι έκτεθειμένη 
ή Τράπεζα διότι ή παρακολού- 
θησις δύο-τριών έν πολλοΐς τεσ
σάρων καί πέντε έταιρειών α
ποβαίνει αδύνατος ύφ’ ενός 
προσώπου.

Επίσης έπεσημάναμεν, ότι 
πλεΐστοι συνάδελφοι έν ένερ- 
γείςχ καί άπομαχίς» θά ήδύναν- 
το νά προσφέρουν ουσιαστικός 
υπηρεσίας είς τοιαύτας άπο- 
στολάς καί έν ταύτώ νά περι- 
φρουρήσουν πλήρως τά συμφέ
ροντα τής Τραπέζης καί οί ί
διοι ν’ άνακουφισθοΰν οικονομι
κούς.

Δυστυχώς όμως καί τό θέμα 
αυτό δεν τολμούν νά τό θίξουν.

Είναι εϋκολον νά λέγωμεν, 
αλλά δύσκολον νά πραγματο- 
ποιώμεν.

-Φ---------------

" ΚΑΛΟΣ „
—♦—

Νέο φρούτο ή περικοπή έ- 
ξαμήνου κατά τάς προαγωγάς 
καί είς τούς Ύπολογιστάς Α-, 
τούς φέροντας είς τάς έκθέσεις 
των τον χαρακτηρισμόν «κα
λός».

Ή σαρκαστική, θυμίζουσα 
Ήλιάσκον, ερμηνεία είναι ότι 
ό υπολογιστής θεωρείται πλέ
ον, ώς... ανώτερος βαθμός τής 
Τραπέζης καί χρήζει αύστηρο- 
τέρας έπιλογής.

Πέραν όμως τούτου, άς γνω- 
ρ ίση τό νέον τούτο σύστημα 
π&ς, συντάσσων εκθέσεις ποιό
τητας, συνάδελφος καί άς προ- 
στατεύση κατά συνείδησιν τούς 
ΰπ’ αυτόν συναδέλφους.

---------- Φ----------
ΛΥΠΟΥΜΕΟΑ...

Λυπούμεθα διότι δεν δυνά- 
,μεθα νά ίκανοποιήσωμεν τούς 
συναδέλφους μας, οί όποιοι 
ζητούν άπό τήν Δ.Ε. όπως έκ- 
δηλώση δημοσία τήν άντίδρα- 
σίν της κατά τής άναρμόστου 
έναντι τού Συλλόγου μας συμ
περιφοράς τού κ. Χατζηανδρέ- 
ου, νΰν Προέδρου τού Συλλό
γου τών Συνταξιούχων.

Ή Δ.Ε. χειρίζεται πάν άφο- 
ρών αυτήν ζήτημα έντός τών 
ορίων τής έπιβαλλομένης σο- 
βαρότητος.

Εκτροπή έκ τών ορίων τού
των δεν άφορά τον Σύλλογον, 
ένώ εκτροπή έκ τών συνδικαλι
στικών ορίων διά διαβολής καί 
προσβολής τών μελών τής Δ. 
Ε. άφορά τήν ποινικήν δικαι
οσύνην, ήτις καί θά έχη τον 
λόγον .

---------- Φ-----------
ΑΙ ΜΕΤΔΒΟΑΑΙ

Ήλπίσαμεν ότι μετά τό άρ- 
θρον, τό όποιον έδημοσιεύθη 
είς τό προηγούμενον ψύλλον 
μας έν σχέσει με τό έν έπικε- 
φαλίδι θέμα, καθ’ ό έπεσημά
ναμεν τούς κινδύνους, οί όποι
οι πηγάζουν έκ τών άνω μ όλων 
άναρριχήσεων, αιτινες διά τό 
Συλλογικόν όργανον είναι ά- 
παράδεκτοι, ή Διοίκησις θά έ
σπευδε νά έπιληφθή τής έπανε- 
ξετάσεως τών άτοπων καί τής 
ορθής τοποθετήσεως τών πρα
γμάτων. Οΰτω μόνον θ’ άπο- 
ιψευχθοΰν αί διαμαρτυρίαι πολύ 
δε περισσότερον ή χρησιμοποί- 
ησις πλαγίων μέσων, είς α κα
ταφεύγουν οί υπάλληλοι. Κακή 
μέν συνήθεια, καλλιεργούμενη 
όμως άπό τά αίσθημα τής ά- 
πεγνωσμένης άναζητήσεως τής 
δικαιοσύνης.

Δεν γνωρίζομεν έάν καί είς 
ποιας ένεργείας προέβη μέχρι 
τούδε ή Διοίκησις.

Τό θέμα τούτο, θέμα ηθικής 
τάξεως διά τήν Τράπεζαν καί 
τούς συναδέλφους παραμένει 
άνοικτόν, έπιθυμοΰμεν δέ νά

κλείση διότι δεν θά ήτο σκόπι
μου έπί τού παρόντος ν’ άνα- 
τρέξωμεν είς τό παρελθόν καί 
νά φέρωμεν είς τήιν έπιφάνειαν’ 
όσας έπεσώρευσαν συμφοράς, 
καί μόνον, είς ολόκληρον τον 
συ ναδελφικόν κόσμον.
0— Β
• ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ·Β------->- -< ----Β

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
■—♦—

Ή κ. Καί τη Αύγουλέα σύ
ζυγος τού συναδέλφου Γρηγο- 
ρίου Αύγουλέα, Ύποι<)τος Γ' 
Σεπτεμβρίου, έτεκεν άρρεν. 
Εύχόμεθα είς τούς εύτυχιεΐς γο
νείς, νά τούς ζήση.

---------- ®-----------
ΓΑΜΟΙ

’Αντώνιος Άντωνιάδης (Ύ- 
ποκ)τος Θεμιστοκλέους) Φω- 
τούλα Μπραχάλη (Ύποκ)τος 
Ό μονοί ας) έτέλεσαν τούς γό
μους των. Στο ευτυχισμένο ζευ
γάρι πολλές καί θερμές ευ
χές-
------------------ <·>♦<·>-------------------

ΠΕΝΘΗ 
—*_

Άπέθανε και έκηδεύθη έν 
Άθήναις ό προσωπάρχης Κατ) 
τος Σταδίου 38, Νίκος Τζανε- 
τάκης.

■—-Άπέθανε καί έκηδεύθη 
έν Παρισίοις, ό τμηματάρχης 
’Εθνικής Τραπέζης, Μιχαήλ 
Ζακούρας.

—-Άπέθανε καί έκηδεύθη έν 
Ρόδφ ό Διευθυντής Ύποκ)τος 
Ρόδου Χρηστός Χρηστάκης.

Τούς οικείους των συλλυπού- 
μεθα θερμώς.

----------------------------- <♦>♦<$>-----------------------------

ΔΩΡΕΑ I
•—♦—

Είς μνήμην του άποβιώσαν- 
τος Συν)χου Μίν. Φραντζεσκά- 
κη κατετέθησαν παρά τψ Τ.Υ. 
Π.Ε.Τ. δραχ. 500 ύπό τής Δ) 
νσεως καί τού Προσωπικού τού 
Κ )τος Αγοράς δραχ. 300 ύπό 
τού κ. Μιχ. Στρατηγάκη.

Ύπό υπαλλήλων τού Τμήμα
τος Προσωπικού κατετέθη είς 
τό ΤΥΠΕΤ ποσόν δραχ. 500 
αντί στεφάνου, είς μνήμην Μιχ, 
Ζακούρα.

ΚΙΝΗΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΜΑΣΣΑΖ

Διά τήν αποθεραπείαν κατα
γμάτων, μυϊκών ατροφιών, αγ
κυλώσεων, σπονδυλοαρθρίΤιδος, 
ίσχυαλγίας, ημιπληγίας κ.λ.π.

Α. ΛΟΥΖΙΩΤΗΣ 
Φυσιοθεραπευτής, συμβεβλη
μένος μέ τό Τ.Υ.Π.Ε.Τ. και Τ.

Υ. Προσ. Τραπ. Αθηνών. 
Άεωφ. Κηψισσοΰ 75. Κολοκυν- 

θού, Τέρμα Τράμ 1 1.
Τηλέφωνον 527.952. 

ΖΑΦΕΙΡΙΑ
ΖΩΤΟΥ - ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡ I ΟΥ 

Χειρουργός ’Οδοντίατρος 
Συμβεβλημένη 

μετά τού Τ.Υ.Π.Ε.Τ. 
Λιοσίων 1 —- Πλατεία Βάθης 
Τηλ. 522.357 ΑΘΗΝΑ 1

ΠΩΣ ΕΦΘΑΣΑΜΕ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ

Η ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΟΣ ΒΡΔΔΥΤΗΣ
ΠΕΡΙ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΙΝ ΤΟΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Χαρακτηριστικόν τής διαφο
ράς άντιλήψεων μεταξύ του 
Προσωπικού καί τών εκπροσώ
πων του άφ” ενός καί τής Δ ι ευ
θύ νσεως Προσωπικού άφ’ ετέ
ρου, έπί τής σοβαρότητας τών 
ζητημάτων τού προσωπικού 
καί συνεπώς τής χωρήσεως είς 
τήν λήψιν άμεσων καί δραστι
κών μέτρων διά τήν αποτελε
σματικήν άντιμετώπισίν των 
καί τήν οϋτω έπίσπευσιν τής 
έπιλύσεώς των, άποτελεΐ καί ή 
ίδούσα τό φως τής δημοσιότη- 
τος άλληλογραφία μεταξύ τού 
Δ)ντοΰ Προσωπικού κ. Σπη- 
λιοπούλου καί τού Προέδρου 
τού Συλλόγου μας κ. Γ. Κα- 
ραπάνου.

Ή έπι στολή τού κ. Διευθυν- 
τοΰ έχει οΰτω:
«Φίλε κ. Πρόεδρε,

Μετ’ έκπλήξεως καί λύπης 
μου συνάμα άνέγνωσα είς τήν 
ύπό χθεσινήν ημερομηνίαν άνα- 
κοίνωσίν σας καί είδικώς είς 
τήν πρώτην παράγραφον ότι 
«όχι μόνον ούδέν έκ τών αιτη
μάτων τού Συλλόγου, άτινα υ- 
πεβλήθησαν βάσει τής ώποδει- 
χθείσης ύπό τής Διοικήσεως 
διαδικασίας (μεταξύ τών ό
ποιων καί τά βασικά: Μισθο- 
λογικόν καί Ένταξις) ήρχισεν 
νά μελετάται, άλλά καί τά λοι
πά τρέχοντα αιτήματα, πλήν 
τής άποδόσεως τών άποδοχών 
έκ περί κοπεί σης πολυετίας, 
εύρίσκονται είς τ(ό) στάδιον 
τών υποσχέσεων, ένφ ή μία ’Ε
πιτροπή Προαγωγών άργεΐ».

Νομίζω ότι ή άνακοίνωσις 
αΰτη δέν άνταποκρίνεται είς 
τήν πραγματικότητα, διότι είς 
χρόνον βραχύτατον καί είς ρυ
θμόν τοιοΟτσν ώστε καί αυτή ή 
τρέχουσα υπηρεσία νά παραμε- 
ληθή καί νά τεθή είς δευτέραν 
μοίραν, έπελύθησαν σοβαρά ζη
τήματα, ώς ή κατωτέρω άνά- 
λυσις:

1) Κατόπιν τής άνασυνθέσε- 
ως τής ’Επιτροπής Προαγω
γών δΓ άναπληρωματικών με
λών, ή πρώτη ’Επιτροπή μέ
χρι τού βαθμού τού Λογ ιστού 
Α' τάξεως συνεδριάζει τακτι
κούς καί συνεχώς, περατώσασα 
ήδη, ώς σάς είναι γνωστόν, τά 
Ιμέχρι τού βαθμού τού Υ πολο
γ ιστού Α' τάξεως προαγωγάς, 
αιτινες, καί έκοινοποιήθησαν1, 
τών δέ τού βαθμού Λογ ιστού 
Β' τάξεως περατούνται έντός 
τής τρεχούσης έβδομάδος. Ή 
δέ δεύτερα Επιτροπή, άπό τού 
βαθμού Ύποτμη,ματάρχου καί 
άνω, συνεδριάσασα τήν 1 ην Σε
πτεμβρίου έ. έ. θά συνέλθη ώς 
άνεκοίνωσα τήν 20ήν τρέχον
τος, έκ νέου είς δευτέραν συν- 
εδρίασιν αυριον διά τήν λήψιν 
τελικής άποφάσεως.

'Ως γνωρίζετε ή καθυστέρη- 
σις αΰτη δέν ύπήρξεν άγονος, 
διότι έδόθη έν τώ μεταξύ είς 
τό ζήτημα ύπό τού κ. Διοικη- 
τοΰ ή ίκανοποιητικωτέρα δυνα
τή λύσις.

2) Τό επίδομα εύδοκίμου 
παραμονής έν τώ βαθμώ Ύπο- 
λογιστού Β' έως Λογιστού Β 
τάξεως έχορηγήθη ήδη είς τούς 
υπαλλήλους τών βαθμών Ύπο- 
λογιστού Β' καί Α' τάξεως, 
οΐτινες είναι καί οί περισσότε
ροι τών δικαιούμενων.

3) ’ Εμον ι μοπο ι ήθησαν ο ί έ
πι τυχόιντες είς τόν διαγωνισμόν 
τής 9.3.58 προσωρινοί έπί 
συμβάσει υπάλληλοι.

4) Μετετάγησαν είς τό κύ
ριον προσωπικόν τού Λογιστι
κού Κλάδου οί έπιτυχόντες είς 
τόν διαγωνισμόν μετατάξεως 
τής 9.3.58 Ύποταμίαι, Είσ- 
πράκτορες καί Κλητήρες.

5) Κατόπιν τής υπό τού κ. 
Διοικητοΰ δοθεί σης έντολής 
προσελήφθησαν 34 τέκνα υ
παλλήλων τής Τραπέζης, έκ 
τού πίνακος τών έπιλαχόντων 
είς τούς διαγωνισμούς, προσ- 
λήψεως άρρενος καί θήλεος 
προσωπικού, καθ’ ΰπέρβασιιν 
τού διά τής προκηρύξεως καθο- 
ρισθέντος άριθμού.

6) Άπό τής 28ης Αύγου
στου έ. έ., κατόπιν τής δοθεί
σης έγκρίσεως ύπό τού κ. Δι
ό ικητοΰ, έδόθη έντολή καταβο
λής τής διαφοράς τών άποδο
χών έκ τής μειώσεως τούτων, 
λόγφ τής περικοπής τού επι
δόματος πολυετούς υπηρεσίας, 
όπου τούτο εΐχεν ύπολογισθή 
βάσει προϋπηρεσίας είς άλλας 
’Επιχειρήσεις ή ’Οργανισμούς. 
’Επειδή δέ ή έκκαθάρισις τών 
λογαριασμών θά έβράδυνε διά 
τεχνικούς λόγους, έδόθη έντο- 
λή ά μέσου χορηγήσεως προκα
ταβολών.

7) Άπό τών μέσων τού μη- 
νός Αύγουστου έδόθη έντολή 
χορηγήσεως προκαταβολής διά 
προμήθειαν καυσίμων είς τούς 
υπαλλήλους τούς ύπηρετοΰντας 
τις Ύποκ)ματα Βορείου Ελ
λάδος καί ορεινών περιοχών, 
καί γενικώς είς τούς Αναπή
ρους πολέμου.

8) Έδόθη έντολή άπό τών 
άρχών τού τρέχοντος μηνός 
καταβολής είς τούς σπουδά
ζοντας παρά τή Άνωτέρα Σχο
λή Βιομηχανικών Σπουδών τήν 
Στατιστικήν! καταβολής δραχ. 
500 είς έκαστον τούτων δΓ ά- 
ξίαν άγορασθέντων βιβλίων.

9) ’Επίσης άπό τών άρχών 
τού μηνός Σεπτεμβρίου έ. έ. 
έδόθη έντολή χορηγήσεως προ
καταβολής δΓ έκπαιδευτικάς ά- 
νάγκας τών τέκνων τών υπαλ
λήλων, ώς καί τών έκ τών ιδίων 
υπαλλήλων σπσυδαζόντων.

10) 'Όσον άφορά τό ζήτημα 
τής δ ι εκδικούμενης παρά τών 
Τμηματαρχών Α' τάξεως έκ τής 
έντάξεως τριετίας, θέμα πολύ- 
πλοκον καί έπί τού οποίου αυ
τοί ουτοι οί ενδιαφερόμενοι έ- 
χουσι διαφόρους απόψεις, τού
το άπετέλεσε άντικείμενον έ- 
πανειλημμένων συνεννοήσε ω ν 
τόσον μεθ’ υμών όσον καί μετ’ 
άντιπροσώπων τών ένδιαφερο- 
μένων, ώς δέ σάς έγνώρισα τό 
παρελθόν Σάββατον θά είση- 
γηθώμεν εις; τόν κ. Διοικητήν 
έντός τής τρεχούσης έβδομάδος 
τήν λήψιν τής οριστικής έπ’ αυ
τού άποφάσεως.

11) ’Επίσης έδόθη έντολή 
χορηγήσεως τών αίτηθέντων δα
νείων προς σεισμοπαθείς τών 
περιφερειών Βόλου καί Ζακύν
θου.

12) Ώς σάς άνεκοίνωσα κα
τά τήν συνάντησίν μας τής 
20ής τρέχοντος, ό κ. Διοικη
τής ένέκριινε τήν πρόσληψιν έκ 
τών έπιλαχόντων, κατά τούς 
τελευταίους διενεργηθέντας δι
αγωνισμούς κατά σειράν έπιτυ- 
χίας άναλόγσυ άριθμού υπαλ
λήλων, άρρένων καί θηλέων, 
διά τήν έπάνδρωσιν τού προ
σωπικού τών Ύποκ)των

Τέλος δέν παραλείπω νά 
σάς γνωρίσω καί πάλιν, ώς 
σάς άνεκοίνωσα καί κατά τήν 
άνωτέρω συνάντησίν μάς, ότι 
έλαβον ρητήν έντολήν άπό τόν 
κ. Διοικητήν όπως θέσω ύπ’ ό- 
ψιν του κατά τήν τρέχουσαν 
εβδομάδα τά έκκρεμοΰντα είσέ- 
τι αιτήματα τού καθ’ υμάς 
Συλλόγου ϊνα λάβη τελικός ά- 
ποφάσεις έπί έκείνων τών ο
ποίων είναι δυνατόν νά δοθώ- 
σι άμεσοι ή σταδιακαί λύσει ς,

Γνωρίζων άριστα τήν καλήν 
πίστιν, ή όποια σάς διακρί
νει, πιστεύω, ότι σάς είναι 
χρήσιμος καί εύπιρόσδεκτος ή 
έπανόρθωσις, τήν όποιαν έκρι
να σκόπιμον νά κάμω διά τής 
παρούσης μου.

Έν Άθήναις τή 23.9.58 
Μετά συναδελφικών 

χαιρετισμών
ΚΩΝ. Α. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ»

Ό κ. Πρόεδρος άπήντησεν 
οΰτω:

Άθήναι, 2 ’Οκτωβρίου 1958 
«Κύριε Διευθυντά,

Δέν ήτο, ώς καί προφορι- 
κώς σάς έδήλωσα, έπιθυμία 
μου νά έκλάβω τήν άποστολήν 
τής προς έμέ έπι στολής σας 
Τής 23ης λήξαντός μηνός ώς 
πηγήν δημιουργίας ζητήματος.

Φρονώ ότι τόσον ή ύφ’ υμάς 
Διεύθυνσις τής Τραπέζης ό
σον καί ό Σύλλογος δέιν: έχουν 
διαθέσιμον χρόνον διά τήν δη
μιουργίαν ζητημόττων έκ τού 
μή όντος.

Πέραν τούτου, άντετάχθην 
καί είς τήν ύμετέραν έπιθυμί- 
αν όπως τό περιεχόμενον τής 
επιστολής έλθη είς δημοσιότηπ 
τα διά τόν λόγον άκριβώς του 
νά μή άχθήτε άκάλυπτος ενώ
πιον τής κρίσεως τού Προσω
πικού.

Πράγματι έν βλέμμα είς τόν 
άπό 23.9.58 ύποβληθέντα ύ- 
μΐν ύπό τού Συλλόγου συγκεν
τρωτικόν πίνακα τών αιτημά
των τού Προσωπικού, ή'ρκει διά 
τήν άνάκλησιν τής έπιθυμίας 
σας.

Σημειώ ότι αί προαγωγαί 
ουδόλως δύνανται νά θεωρη- 
θώσιν επίτευγμα. Αυται άπο- 
τελούν ένδειξιν ομαλής λει
τουργίας τής Τραπέζης καί 
δή τής ύφ’ υμάς Δ ι ευθύ νσεως, 
συνεπώς ή ύπό σημερινός συν- 
θηκας άνακίνησις τού ζητήμα
τος ουδόλως ήθελε άποβή ευ
νοϊκή δι’ υμάς.

Εκπλήττομαι διότι άνιαφέ- 
ρετε τά υπό στοιχεία 2, 3, 4, 
5, 7, 9 καί 11 θέματα, ώς έ- 
πιτεύγματα. Μήπως πρέπει νά 
άνησυχήσω ότι οί είς τό μέλ
λον έπιτυγχάνοντες είς διαγω
νισμόν μονιμοποιήσεως1 ή μετα
τάξεως δέν θά μονιμοποιούνται 
ή δέν θά μετατάσσωνται ή ότι 
δέν θά έκτελώνται τά διά συλ
λογικών συμβάσεων οριζόμενα 
ή πρόκειται νά καταργηθώσι 
συνήθειαι άπό μακροΰ ίσχύου- 
σοα είς τήν Τράπεζαν καί έπί 
Ήλιάσκου άκόμη;

Διά τό ύπ’ άριθ. 12 φρονώ 
ότι ήτο ή καλλιτέρα ΰπόδειξις 
τού Συλλόγου διά τήν κόΛυψιν 
τών αναγκών τής Τραπέζης, έ- 
νφ διά τό ύπ’ άριθ. 8 ούδεμία 
σοβαρά μνεία θά έπρεπε ινά 
γίνη.

Άλλ’ έτι μάλλον καί ό χρό
νος έρχεται άδυσώπητος νά 
σημείωση, άς μοί έπιτραπή 
ή φράσις, άσυνέπειαν έπί ση
μείων τινων (ϊσως τών σοβα- 
ρωτέρων) τής έπι στολής σας.

Οΰτω:
α) Άναφορικώς προς τάς 

προαγωγάς ύποτμηΐματαρχ ώ ν 
καί άνω (τέλος σελ. 1 άρχή 
σελ. 2) τό «αϋριον διά τήν λή
ψιν τελικής άποφάσεως» άσφα- 
λώς ήνινόει τήν 24ην λή ξαντός 
μηνός

Δέν γνωρίζω μέχρι σήμερον 
ΰποτμηματάρχην τι να τής Τρα
πέζης, όστις νά έλαβε είδοποί- 
ησιν περί προαγωγήις του.

β) Ή «τρέχουσα έβδομός» 
διά τήν λήψιν οριστικής άπο
φάσεως τοΰ ύπ’ άριθ. 10 θέ
ματος (σελ. 3) συμφώνως πρός 
τό ήμερολόγιον, έληξε τήν 27ην 
παρελθόντος μηνός.

γ) Κατά τήν αυτήν «τρέ
χουσα1/ έβδομάδα» θά έτίθεντο 
ΰπ’ όψιν τού κ. Διοικητοΰ τά 
έκκρεμοΰντα είσέτι 
(!) αιτήματα τού Συλλόγου 
πρός λήψιν τελικών άποφάσεων 
κλπ., κλπ. (σελ. 4 προτελευ
ταία παράγραφος).

Μέχρι σήμερον ούδέν έπί 
τούτου νεώτερον μάς άνεκοινώ- 
σατε.

Βεβαίως τά άνω θέματα έλ
κουν τήν έκκρεμότητά των έκτών 
προκατόχων σας διελθόντα έπί 
τούτων τάς βρεφικός, εφηβι
κός, έν πολλοΐς δέ καί ώριμους 
προθεσμίας.

Άλλ’ ουτοι έκαλύπταντο ό-

’Επαναλαμβάνω ότι άντετά
χθην είς τήν ύμετέραν έπιθυμί- 
αν όπως ή επιστολή σας ΐδη 
τό φώς τής δημοσιότητας.

Ή διάδοσις όμως τοΰ πε
ριεχομένου τής έπιστολής σας 
καί ή έμφάνισίις του, έλπίζω 
όχι έκ μέρους υμών, ώς συν
τριπτικού στοιχείου κατά τών 
«υπερφιάλων» (!) άξιώσεων τοΰ 
Συλλόγου, μέ άναγκάζει νά υ
ποχωρήσω.

Τό Προσωπικόν άς κρίνη.
Φιλικότατα

ΓΕΩΡ. ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ»
Σ.Σ.: Ή «Τραπεζιτική» εύ- 

ρί σκέτα ι είς τήν δυσάρεστον 
θέσιν νά πληροφόρηση τούς 
συναδέλφους ότι όχι μόνον τά 
ύπό στοιχεία 1 καί 10 άναφε- 
ρόμενα θέματα δέν έπερατούθη- 
σαν, άλλά καί αί άπό τών μέ
σων Σεπτεμβρίου άρξάμεναι 
προαγωγαί λογιστών Β ' 1958, 
περιήλθον είς στασιμότητα.

--------------------- <$>---------------------

ΚΑΤΑΣΤΑΣIΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ 
ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
(συνημμένη τής ώς άνω επι
στολής).

ΥΠ’ οψι^δΤευθυντου

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ κ. ΣΠΗΛίΟ- 
Π ΟΥΛΟΥ.

I. ΓΕΝΙΚΑ
Α' ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ:
1) Μισθολογικόιν, 2) Έντα- 

ξις, 3) Ασφαλιστικόν, 4) Ώ- 
ράριον Ύποκ)των - Συνθήκαι 
Εργασίας - ’Άδειαι.

Β' ΟΡΓΑΝΙΚΑ:
1 ) Τροποποίησις Όίργανι- 

σμοΰ, 2) Μεταβολή τοΰ συστή
ματος εκθέσεων ποιότητας υ
παλλήλου. 3) Κανονική διενέρ
γεια προαγωγών (Αδικαιολό
γητος καθυστέρησι ς προαγω
γών 1957). 4) Στέγασις Προ
σωπικού.
II. ΗΘΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

1) Κατάργησις μυστικών ά- 
μοιβών διά φακέλλων - Επάνο
δος έπιδομάτων θέσεως (Έάν 
παρουσιάζωνται δυσχέρειαι ώς 
πρός τήν έπάνοδον τών έπιδο- 
μάτων θέσεως, αυτά ταΰτα τά 
άσφάλιστρα νά διανέμωνται 
βάσει ειδικών εμφανών 
μισθοδοτικών Καταστάσεων ή 
άποδείξεων).

2) ’ Επαναπρόσλ ηψ ι ς άπολυ- 
θέντων συνδικαλιστών, άναπή- 
οω.ν καί μή συνταξ ι οΕ^τ η 9έν- 
των

3) Έπανεξέτασις άποσπά- 
σεων είς Εταιρίας.
III. ΕΙΔΙΚΑ

1) Τακτοποίησις Τμηματαρ- 
χών Α' άδικηθέντων διά τής 
έντάξεως 1953. 2) Επαναφο
ρά επιδόματος παιδικής μερί·< 
μνης. 3) Επαναφορά επιδόμα
τος πολυετίας λόγιμ προϋπηρε
σίας είς ετέρους οργανισμούς.
4) Προώθησις πτυχιούχων Ά- 
νωτάτων Σχολών. 5) Ζητήμα
τα προστατευομένων ύπό Ν. 
751 καί 1836. 6) α) ’Ενσω- 
μάτωσις είς τόν οργανικόν μι
σθόν τής χορηγηθείσης διά 
τής Συλλογικής Συμβάσεως 
άπό 10.6.58 προσαυξήσεως 
είς βαθμούς Λογιστοΰ Β' καί 
κατωτέρων, β) Υπολογισμός 
προσαυξήσεων Λογιστοΰ Α' 
καί άνω έπί συνολικού βασι
κού μισθού. 7) Μετάταξις κλη
τήρων καί είσπρακτόρων. 8) 
Άνωμαλίαι καί άδικίαι είς 
προσληφθέντας άπό 1954 καί 
έντεΰθεν. 9) Ρύθμισις αδικιών 
γενομένων είς άσθενήσαντας 
υπαλλήλους.πισθεν τού προφορικού λόγου.
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To συνελθόν την 29ην και 
30ήν Σεπτεμβρίου Α' Πανελ
λαδικόν Συνέδριον τής Όμο- 
σπονδ ί ας Τ ραπεζοϋτταλληλ ι κών

’Οργανώσεων 'Ελλάδος, έλαβε 
διά ψηφίσματος τάς κάτωθι α
ποφάσεις επί των ζητημάτων 
του κλάδου:

ΨΗΦΙΣΜΑ T0V Α' ΠΑΚΕΑΛΑΔΙΚΟΥ ΙΪΗΕΛΡΙΟΪ 
ΟΜΟΐΠΟΝΔΙΑΪ TDK ΪΜΙίΖΙΪΙΙΑΙΙΙΙΙΙΙ OPfAHQHQK
To A' Πανελλαδικόν Συνε

δρίαν 'Ομοσπονδίας Τραπεζοϋ
παλληλικών ’Οργανώσεων 'Ελ
λάδος, συνελθόν κατά την 29ην 
καί 30ήν Σεπτεμβρίου 1958 
καί ακόυσαν των ομιλητών καί 
εισηγητών έπί τών θεμάτων τής 
ήμερησίας διατάξεως ψηφίζει:

’Αποφασίζει όμοφώνως:
1) Διεκδίκησιν αύξήσεως 

τών άποδοχών τών Τραπεζικών 
Υπαλλήλων κατά τό δημιουρ
γού με νον έλλειμμα τών μισθών, 
συνεπείς: αύξήσεως τού πρα
γματικού τιμαρίθμου.

2) Ένιαΐον ώράριον διά τούς 
Τραπεζικούς Υπαλλήλους 39 
ώρών έβδομαδιαίως, καθ’ άπα- 
σαν την Χώραν καί κατοχύρω- 
σιν αύστηράς εφαρμογής του.

3) Ριζικήν άντιμετώπισιν ’Α
σφαλιστικού θέματος Τραπεζι
κών Υπαλλήλων δι’ άποδε- 
σρεύσεως ’Ασφαλιστικών Άπο- 
θεματικών, δι’ ένισχύσεως έλ- 
λειμματικών Ταμείων, δι’ ένο- 
ποιήσεως Άσφαλίσεως υπό 
κοινόν εργοδότην καί ταχείας 
τακτοποιήσεως ζητημάτων Τα
μείων Υγείας.

4) Πλήρη άπο κατάστασιν 
συνδικαλιστικών ελευθεριών καί 
κατάργησιν ανελεύθερων Νόμων 
509/512, 516.

5) Κατάργησιν τού Ν. 
3239)55 καί άντικατάστασιν 
αυτού διά τού Α. Ν. έτους 1 936 
περί Συλλογικών Συμβάσεων, 
ά ν απροσαρμοζομένου άναλό- 
γως κατά τάς συγχρόνους συν- 
θήκας.

6) Κατάργησιν άντιϋπαλλη- 
λικών διατάξεων τών Ν. Δ. 
2510)53 καί 3072)54 άφορω- 
σών τον Κλάδον τών Τραπεζι
κών Υπαλλήλων

7) Τροποποίησιν τών Ν. Δ. 
2961)54 καί 2963)54 δι’ ών 
επιβάλλονται άδικοι εισφορά! 
εις βάρος τών μισθών τής τά- 
ξεώς μας.

8) Νομιμοποίησιν τών ’Ε
παγγελματικών ’Οργανώσεων 
διά την ενώπιον Δικαστηρίων 
διεκδίκησιν προσβαλλαμέν ω ν 
δικαιωμάτων τών μελών των.

9) Κατάργησιν τού A. Ν- 
1 943) 51 τού άφορώντος την 
υποχρεωτικήν κράτησιν τών η
μερομισθίων απεργίας.

10) Τροποποίησιν τού Ν.Δ.

3789)57 τού άφορώντος τήν 
διαδικασίαν καθιερώσεως ’Ορ
γανισμού Εσωτερικής Υπηρε
σίας είς τάς ’Επιχειρήσεις.

1 1) Επαναφοράν τής ισχύος 
τών A. Ν. 694)47 καί 1803) 
51 καί διά τούς Τραπεζικούς 
Υπαλλήλους.

12) ’Επαναπρόσληψιν τών, 
συνεπείς: τής συγχωνεύσεως 
τών Τραπεζών Εθνικής καί ’Α
θηνών, άπολυθέντων καί μή δι- 
καιωθέντων συντάξεως.

Τέλος αποφασίζει τήν έπίδο- 
σιν τού παρόντος είς τον κ. 
Πρόεδρον τής Κυβερνήσεωςτούς 
κ. κ. Υπουργούς Συντονισμού, 
Οικονομικών, Εμπορίου καί 
’Εργασίας καί τήν Γ.Σ.Ε.Ε. 
καί τήν δημοσίευσιν αυτού είς 
τον ήμερήσιον τύπον.

Έντέλλεται δέ καί έξουσιο- 
δοτεΐ τήν έκλεγησομένην Διοί- 
κησιν δπως έπιδιώξη διά παν
τός νομίμου μέσου, έν ανάγκη 
δέ καί διά τής όργανώσεως καί 
άναλήψεως εντόνου άπεργιακοΰ 
άγώνος, τήν ίκανοποίησιν τών 
διά τού παρόντος ψηφίσματος 
καθορισθέντων αιτημάτων τού 
Κλάδου μας.

Η ΕΚΑΕΓΕΙΣΑ ΗΕΑ 11(118112
Τά διά μυστικής ψηφοφορίας 

ιέκλεγέντα παρά τού Συνεδρίου 
όργανα Διοικήσεώς τής 'Ομο
σπονδίας άπετελέσθησαν έκ 
τών κάτωθι:

Α' ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ 
1 ) Άλεξανδρίδης Άλεξ. Τ. 

Ε. 2) Βάος Άθαν. Τ.Ε. 3) Βι- 
ζυηνός Έλ. Βοηθητ. ΕΤΕ. 4) 
Γοργίας Ίω. Τ.Ε. 5) Διλιντάς 
Σπ. ΕΤΕ, 6) Θεοδωρόπουλος 
Ίω. Ίον. Το. 7) Κατσούλης 
Ίω. Έμπορ. 8) Κουραχάνης 
Κ. Βοηθ. Τ.Ε., 9) Μαυρουλίδης 
Έπαμ. ΕΤΕ, 10) Μητρόπουλος 
Ν. Είσπράκτ. ΕΤΕ, 11 ) Μίχας 
Λέανδρος Παντραπεζ., 12) 
ΜποζανΤνος Νικ. Έμπορ. Τ., 
13) Νικολάου Γεώργ. Τ. ’Αθη
νών, 14) Παπαπολυχρον ίου X. 
ΑΤΕ, 15) Πιερρουτσάκος K.T. 
’Αθηνών 16) Σωτηρόπουλος 
Γ. Λαϊκής, 17) Τσαγκαρόπου- 
λος Χρ. ΑΤΕ.
Β' ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠ)ΠΗ

1 ) ’Αγέλαστος Στεφ , 2) 
Χρυσομάλλης Άλεξ., 3) Ψα- 
λτώρ ’Ακριβή.
Γ' ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΝ ΣΥΜ- 

ΒΟΥΛΙΟΝ
1) Ίωάν. ’Αλευράς Πρόε

δρος, 2) Νικ. Βουγιουκλής Α' 
Αντιπρόεδρος, 3) Γεώργ. Κα- 

ραπάνος Β' ’Αντιπρόεδρος, 4) 
Στ. Γκιτάκος, Γεν. Γραμμα
τείς, 5) Κων. Κονταράκης, Ά- 
νοατλ. Γραμματεύς, 6) Κων. 
Τρίμης, Ταμίας.

Μέλη: 7) Πρόεδρος Συλλ. 
Υπαλλήλων ’Εμπορικής Τρα- 
πέζης, 8) Π. Σπηλιώτης 9) 
Θεμ. Λεοντόπουλος, 10) Κων. 
Κατσίκης, 11) Γρηγ. Σκου- 
λάκης, 12) ,Εμμ. Καβαλάρης.

ΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΕΙΣ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΤΗΣ Ο.Τ.Ο.Ε.
(Συνέχεια έκ τής 4ης σελίδας)
Τράπεζαν διά νά κάνη τήν κσ- 
τάθεσιν άπό τήν εΐσπραξιν τής 
.«πραμάτειας», τήν εντολή είς 
τον προμηθευτήν, ακόμη καί ά- 
νάληψιν προς ίκανοποίησιν α
ναγκών του διασκεδάσεως.

Έπόπται εργασίας ύπάρ- 
χουιν .μόνον είς τάς μεγάλας 
πόλεις. Είς τάς μικροτέρας 
καθήκοντα έπόπτου έχει ό χω- 
ροφύλαξ, δστις τά άσκεΐ κατά 
τό δοκοΰν. ’Αλλά καί όπου υ
πάρχει έποπτεία εργασίας καί 
θέλει νά έργασθή φιλοτίμως 
έξουδετεροΰται διά μέσων άρ- 
χομένων άπό τής απλής άπο- 
κρύψεως καί μεταφοράς εργα
σίας οϊκαδε, τής ψευδορκίας 
είς τά δικαστήρια ύπερ τών μη- 
νυομένων διευθυντών, μέχρι καί 
τού εκβιασμού άκόμη, μέσω το
πικών πολιτικών παραγόντων.

Ύπερωρίαι καταβάλλονται 
κυρίως εις τινα μόνον Ύποκ)- 
τα τής ’Εθνικής, αλλά αποτε
λούν πολλάκιίς δόλωμα δι’ έτι 
περισσότερον αύξησιν τής πα
ραμονής είς τό Ύποκ)μα. Οί 
πλεΐστοι μάλιστα τών διευθυν
τών δεν ζητούν υπερωρίας διά 
νά μή παρουσιάσουν «έπί ζη
μία τής καριέρας των», ηύξη- 
μένα τά γενικά έξοδα τού Ύ- 
ποκ)τος.

’Αδειαι δεν παρέχονται. Πα
ρά τήν διοαοτ/ήν περί διπλα
σιασμού τής άιμσιβής τού μή 
χρησιμοποιηθέντος χρόνου ά
δειας, αί αδειαι δέν δίδονται 
ή διδόμεναι φαλκιδεύονται. Οί 
συνάδελφοι πλείστων όσων ε
παρχιακών Ύποκ)των δέν έ
χουν λάβει τάς άδειας τού 
1957 καί έχουν υπογράψει 
ψευδείς «έξοψλητικάς;» αποδεί
ξεις. Πληθώρα δέ αδειών 1956 
καί παλαιοτέρων ετών οφείλον
ται.

Πολλάκις έχουν έκστομισθή 
φράσεις ώς: «ζητήστε άδεια 
καί τά λέμε». «’Άν θές νά σέ 
κάψω δούλεψε μόνον τις 42 ώ
ρες»! !

Αίτια τού κακού είναι:
1) Ό ύπερδιπλασιασμός 

τών εργασιών καί ή έλλειψις 
Προσωπικού.

2) Αί πιέσεις τών Διοικήσε
ων τών Τραπεζών, αϊτινες μέ- 
σφ τών κ.κ. Διευθυντών τών 
Υποκαταστημάτων, έναντι ι
δίων ανταλλαγμάτων καί ώφε- 
λειών, τείνουν είς τήν αϋξησι

τών εργασιών καί τήν άσκησιν 
ανταγωνισμού μέ βαρεία ν ερ
γασίαν μόνον είς βάρος τών, 
τραπεζοϋπαλλήλων ιδίως τών 
κατωτέρων βαθμών.

Κατόπιν τών ανωτέρω τό Ε. 
Σ. είσηγεΐται είς τό Συνεδρίαν 
όπως ζητηθή:

1) Καθιέρωσις ωραρίου 39 
ώρών έβδομαδιαίως καθ’ άπα- 
σαν τήν Ελλάδα.

2) Αυστηρά τήρησις τών ο
ρίων συναλλαγής διενεργουμέ- 
νης μόνον κατά τάς πιρωϊνάς ώ
ρας.

3) Νά δοθούν αυστηροί δια- 
ταγαί προς τούς κοσά τόπους 
Έπόπτας Εργασίας διά τήν 
άνευ φόβου καταγγελίαν καί 
τιμωρίαν τών παραβατών. Ει
δικοί δέ έπιθεωρηταί έργασίας 
νά κάμουν αίφνίδιον έλεγχον έ- 
ποπτών, οϊτινες πρέπει νά έ- 
πεκταθούν καί είς τάς μικροτέ- 
ρας πόλεις.

4) Αιφνιδιασμούς νά ένερ- 
γοΰν κλιμάκια τής Όμοσπονδί- 
ας, τά όποια νά έπι βάλουν ή 
νά έν ι σχύου ν άναλόγω ς τούς έ
πόπτας έργασίας είς τήν ά- 
σκησιν τών καθηκόντων των.

5) Διάγγελμα τού Συνεδρί
ου προς τούς Διοικητάς τών 
Τραπεζών, όπως προσλάβουιν 
προσωπικόν προς έπάήδρωσιν 
τών Ύποκ)τωνι διά τοπικών 
διαγωνισμών.

6) Σ ύμπηξις κατά πόλιν 
κλιμακίων τής 'Ομοσπονδίας ή 
τοπικών συμβουλίων έχόντων 
σύν τοΐς άλλοις καί καθήκον 
συνενοήσεως δι’ έφαρμογήν τών 
μειωμένων ωρών έργασίας.

7) Παρόμοιος έλεγχος νά γί- 
νη καί είς τά περιφερειακά 
Ύποκίτα τών Εμπορικών Τρα
πεζών ’Αθηνών καί Πειραιώς.

Ό υπάλληλος είς οίονδήποτε 
σημεΐον τής χώρας καί αν ύπη- 
ρετή έχει ανάγκην κανονικής 
άναπαύλας έν τή εργασία του 
διά τήν άνανέωσιν όχι τόσον 
τών σωματικών άλλα ίδιοι 
τών πνευματικών του δυνάμεων 
καί δι’ άπαραιτήτου μορφώσε- 
ως, δΓ ήν απαιτείται ή ΰπαρ- 
ξις ελευθέρου χρόνου

Πρέπει νά γίνη συνείδη,σις 
είς πάντα «αρμόδιον», είτε Υ
πουργός λέγεται, είτε Διοικη
τής Τραπέζης, είτε Διευθυντής 
Ύποκ)τος, ότι ό Τραπεζικός 
υπάλληλος, σήμερον, μέσα είς 
τήν ατομικήν έποχήν, δέν είναι 
τό προ πεντηκονταετίας μυωπι
κό ανθρωπάκι τού κατάστιχου,

αλλά άνθρωπος μέ προσωπικό
τητα καί αξιώσεις είς τά πνευ- 
ιματικά κυρίως δικαιώματα τής 
ζωής μέ άλλους λόγους έχει 
καί ύπόστασιν έξωγραφειακήν, 
άνθρωπίνην.

ΑΣΦΑΛΙΣΤίΚΟΝ
—♦—

Ό εισηγητής κατήγγειλεν 
είς τό Συνέδριον τά σχέδια τού 
Κράτους όπως γενικεύση τήν 
άσφάλισιν είς βάρος τών κεφα
λαίων τής αυτοτελούς τοιαύτης 
ισοπέδωναν τήν αθλιότητα άπό 
άπόψεως άσφαλίσεως, αντί μι
ας υγιούς ασφαλιστικής πολι
τικής.

Τούτο, όσον αφορά τά Τα
μεία Συντάξεων, έκδηλοΰται 
διά τής δι’ άντεργατικών Νό
μων καταστάσεως τούτων είς 
έλλειίμματικά καί τής μετέπει- 
τα άρνήσεως ένισχύσεως καί έ- 
ξυγιάνσεώς των καί διά τής 
δεσμεύισεως τών άποθεματικών 
κεφαλαίων τών νΰν υγιών Τα
μείων, ώστε νά περιέλθουν καί 
(ταΰτα είς οικονομικήν ασφυξί
αν.

'Η σχετική μέ τήν λύσιν εί- 
σήγησις άναφέρεται είς 1) Έ- 
ξασφάλισιν τής μονιμότητας 
τών πόρων τών έλλειμμοτικών 
ασφαλιστικών ’Οργανισμών 2) 
Αϋξησιν τής Έργοδοτικής εισ
φοράς δεδομένοιυ ότι αϋτη είναι 
μικροτέρα τής προς τό IΚΑ 
3) Ένοποίησις τής Άσφαλίσε- 
ως τών έργαζομένων υπό τον 
αυτόν έργοδότην.

'Ως προς τά Ταμεία Υγείας 
ή αυτή πολιτική διαλύσεως έ- 
ξεδηλώθη παλαιότερον μέν διά 
■ηροποποιήσεως τού Ιατρικού 
Κώδικος, ώστε οί οργανισμοί 
ιά στερώνται τού δικαιώματος 
τής έπιλογής τών ’ιατρών, ανοι
κτά δέ κατόπιν διά συστάσεως 
επιτροπής μελέτης συγχωνεύω, 
σεώς των, ώς καί τών Ταμείων 
Συντάξεων, είς τό I ΚΑ διάθε- 
σιν τήν οποίαν άνέκοψε ό ενι
αίος άγων τής 'Ομοσπονδίας 
καί τών Όργανώσεωιν ’Επιχει
ρήσεων Κοινής ’Ωφελείας καί 
ΟΤΕ τον Αύγουστον-Σεπτέμ
βριον 1956.

Σήμερον δέ ό πόλεμος κατά 
τών Ταμείων Υγείας έι^δηλοΰ- 
ται διά τής έπιθέσεως τών Ια
τρικών Συλλόγων μέ μέσον τό 
θέμα τών ιατρικών αμοιβών.

’Απαιτείται λοιπόν, κατά 
τήν είσήγησιν, λύσις τού θέμα

τος δΓ Υπουργικής! Άποφά- 
σεως υποχρεωτικής δΓ όλους, 
λαμβανούσης ύπ’ όψιν τήν άδυ- 
ναμίαν τών ταμείων λόγφ τής 
καθηλώσεως τών άποδοχών τών 
ήσφαλισμένων ώς καί δΓ αύξή
σεως τής έργοδοτικής είσφο-
ράς.

Έν γένει τούς τεραστίους 
κινδύνους κατά τής άσφαλίσε- 
ώς μας θά τούς άποτρέψη μόνον 
ή ένότης όλου τού κλάδου τών 
τροπτεζοϋπαλλήλων ανεξαρτή
τως «υγιών» καί «ασθενών» α
σφαλιστικών οργανισμών διότι 
ή διαχωριστικήί γράμμή είναι 
άκαθόριστος, ή διαρκής έπα- 
γρύπνησις καί ή άμεσος δρά 
σις.

Δ1ΑΦΩΤΙΣΙΣ
ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ

—·—
ΕΙΣΗΓΗΣΙΣ ΤΟΥ κ. Γ. ΚΕΗ

Έκτος τών έπισήμων ειση
γήσεων έγένετο δεκτή παμψη- 
φεί ή πρότασις τού συνέδοου 
έκ τής Εθνικής κ. Γ. Κέη περί 
ένημερώσεως τών άρμοδίων Υ
πουργών άφ’ ένός καί τής κοι 
νής γνώμης άφ’ έτέρου περί 
τών άποδοχών μας.

Διότι ώς έδήλωσεν διά μιάς 
αναδρομής είς τό παρελθόν ό 
καθείς άντιλαμβάνεται ότι κα
τά τήν προπολεμικήν περίοδον 
οί υπάλληλοι τών Τραπεζών ή- 
σαν οί έξ όλων τών μισθωτών 
τής χώρας οί καλλίτερον άμοι- 
βόμενοι.

Αί Συλλογικοί Συμβάσεις 
τού έτος 1936 έβελτίωσαν έτι 
περισσότερον τάς τότε είς κα
λόν επίπεδον εύρισκομένας ά- 
ιτολαυάς τού Κλάδου μας .

Κατά τήν διάρκειαν τής κα
τοχής ή κατάστασις τών Τρα
πεζοϋπαλλήλων ήτο ή πλέον έ
πί ζήλος έν συγυρίσει μέ τούς 
άλλους έργαζομένους καί αυτό 
έπετεύχθη χάρις είς τούς άγώ- 
νας τούς οποίους διεξήγαγον 
ύπό τήν καθοδήγησιν τών Συλ
λογικών των ’Οργάνων.

Ή αυτή κατάστασις έσυνε- 
χίσθη καί κατά τήν ιμετακατο
χι κήν περίοδον μέχρι τού έτους 
1953, οπότε έξαπελύθη ό ά- 
πηνής διωγμός τής τάξεώς μας. 
Οί μισθοί περιεκόπησαν κεκτη- 
μένα δικαιώματα διά μακρών 
άγώνων κατηργήθησαν έν μΐφ 
νιυκτί, οί ασφαλιστικοί μας 
’Οργανισμοί, θύμοαα μιάς ά-

ΤΡΑΠΕΖΟΤΠΑΛΛΗΛΙΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ή άπό μηνός καί πλέον σο

βούσα κρίσις είς τήν συνδικαλι
στικήν ήγεσίαν τού Συλλόγου 
τών Υπαλλήλων τής ’Εμπορι
κής Τραπέζης έληξε διά τών 
αρχαιρεσιών τής 15)10)58 
καθ’ άς έξελέγησαν οί συνάδελ
φοι Γκούτας, διά ψήφων 600, 
Μποζοα/ίνος, (ψ. 578), Μπού- 
κης (ψ.558), Βογδάνου (ψή
φους 533), Φλώρος (ψ. 515), 
καί Π απαγεωργόπουλος (ψ. 
507).

Τά άλλα ψηφοδέλτια έλαβον. 
Τού κ. Δ. Κοκκινάκη ψήφους 
430 καί τού κ. Γκοΰμα 150.

Τό έκλεγέν Διοικ. Συμβού
λιου κατηρτίση είς σώμα, ώς 
ακολούθως: Πρόεδρος ό κ. Δ.

Γκούτας, ’Αντιπρόεδρος! 6 κ. 
Α. Ροΰσσος, Γεν. Γ ραμματεύς 
ό κ. Ν ΜποζανΤνος, Ταμίας ό 
κ Παν Φλώρος καί σύμβουλοι 
οί κκ. Φ. Μπούκης, Ήλ. Π απα
γεωργόπουλος καί Σ. Βο
γδάνου.
ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣIΣ 
ΕΙΣ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝ ΤΩΝ 
ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ 
ΚΑΙ ΙΟΝΙΚΗΣ—ΛΑΊ-ΚΗΣ.

Ή Διεύθυνσις τών ώς άνω 
Τραπεζών προέβη είς τήν χο- 
ρήγησιν νέας έκτακτου οικονο
μικής ένισχύσεως είς τό Προ
σωπικόν αυτών, κυμαινόμενης) 
άπό δραχ. 500.-έως 900.-ένφ 
διά τάς καθαρίστριας προβλέ- 
πονται μικρότερα ποσά.

<*·*<
ΥΠΟΤΡΟΠΗ ΕΙΣ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ;

--------------♦——

Μετά άπό ταλαιπωρίαν μη
νών έξεδόθη τον παρελθόντα 
μήνα Κοιινιή Άπόφασι ς τών Υ
πουργών Οικονομικών, Πρόνοι
ας καί Εργασίας, καθορίζου- 
σα τά κοοτώτατα όρια ιατρικών 
αμοιβών διά τά Ταμεία Υγεί
ας μέ ειδικήν πρόβλεψιν διά 
τά ασθενή Ταμεία, τερματίζου- 
σα έπί τέλους τό δράμα τών 
ήσφαλισμένων ίδιο: τών έπαρ- 
χιών.

Είς τήν άπό 19.10.58 όμως 
Γεν. Σ υνέλειυσιν τού Πανελλη
νίου Ιατρικού Συλλόγου έλή- 
φθησαν αποφάσεις καταλύου- 
σαι τάς Ύπουργικάς τοιαύτας 
(!) καί θέτουσαι είς νέον κίν
δυνον τήν ύπόστασιν τών Τα
μείων Υγείας.

Αί ’Οργανώσεις τών ήσφαλι- 
σμένων πρέπει νά κινηθούν α
μέσως καί δραστικώς διά νά 
ύπεραμυνθούν τής άσφαλίσεως 
τών μελών των.

Αυτήν τήν φοράν πιρέπει έ
πί τέλους καί οί μισθοσυντή
ρητοι νά δείξουν τήν δύνσμίν 
των. Δέν είναι δυνατόν μία τά- 
ξις μέ καθηλωμένας άπό έτώιν 
άποδοχάς νά θυσιάση τήν ά- 
σφάλισίν της χάριν τής αύξή
σεως τών αμοιβών έτέρας τά- 
ξεως, όσον δίκαιον καί άν εί
ναι τό αίτημα τής τελευταίας 
τούτης.

’Άν ή δικαιοσύνη πρέπει νά 
νσχύη δΓ όλους, άκόμη περισ
σότερον δέν πρέπει νά ισχύ η ή 
αδικία είς βάρος τών οικονο
μικούς άισθενεστέρων.

ΤΟ Ι30Ν ιιανεααααικοΓςϊνελριον m Γ.Ϊ.Ϊ.Ε
ΕΝΘΑΡΡΥΝΤΙΚΟΝ ΒΗΜΑ 111 ΤΗΝ ΑΝΙίϊΓΚΡΟΤΗΙΙΝ 
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Τό συνελθόν άπό 15ης μέχρι 
19ης π. μ. έν Άθήναις 1 3ον Πα
νελλαδικόν Πανεργατικόν Συνε
δρίαν τής Γ.Σ.Ε.Ε. ύπήρξεν ε- 
να γιεγονός τό όττοΐον δικαίως 
συνεκέλπ-ρωσε τήν προσοχήν δ-> 
λων τών Ελλήνων έργαζομένων.

Κατά τούτο συνεζητήθησαν 
τά θέματα τής έργατοϋπαλλη- 
λικής τάξεως και έπεκράτησε 
συνδικαλιστικόν πνεύμα πολύ 
περισσότερον άπό δτι είς τά 
προηγούμενα συνέδρια.

Νίκη τής τάξεως τών εργα
ζομένων θεωρείται ή έξ αρχής 
Συνεδρίου έξουδετέρωσις έξω- 
συνδικοώιστικών δυνάμεων, ό
πως διακόψουν τάς έργασίας 
του, ώς καί ή γενική καταδίκη 
τών διασπαστικών τάσεων.

Πλέον ενθαρρυντικόν διά τήν 
πορείαν τού συνδικαλιστικού 
μας κινήματος είναι τό γεγονός 
ότι τό συνέδριον εΰθυγραμμίσθη 
μέ τήν θέλησιν τών έργαζομέ
νων. Ή ανάγκη όπως διασφαλι- 
σθή ή ένότης, ή συνοχή καί ή 
άνεξ αρτοπο ί ησί ς τού κινήμα
τος, ή συγκέντρωσις όλων τών 
’Οργανώσεων έντός τής Γενικής 
Συνομοσπονδίας, ή ένταξις και 
τού τελευταίου εργάτου είς τά 
συνδικάτα, καί ή γενική άπό- 
ψασις όπως ενωμένη; καί ορ
γανωμένη ή έργοττοϋποΛληλική 
τάξις προχωρήση είς τήν άγω- 
νιστική διεκδίκησιν τών μεγά
λων αιτημάτων της, έτονίσθη 
ΰφ’ όλων τών συνέδρων.

Οί άποσχισθέντες και τεί- 
νοντες είς τήν δημιουργίοω «πα- 
ρα-όργανώσεων» αποτελούν ώς 
έπί τό πλεΐστον άτομα, πλεΐ-

στα τών όποιων αργά ή γρήγο
ρα θά επανορθώσουν τό σφάλ
μα των.

Παρά τό γεγονός τούτο, τό 
συνέδριον ήτο έν θετικόν βήμα. 
Ήκούσθη ή φωνή τών έργαζομέ 
νων, έπεκράτησε πνεύμα ενό
τητας καί περιψρουρήσεως τών 
συνδικαλιστικών οργανισμών. 
Μέ τό βήμα αυτό ήνοιξεν ό 
δρόμος διά τήν άνασυγκρότη- 
σιν τού έλληνικοΰ συνδικαλι
στικού κινήματος. Άπό τούς 
έργαζοΙμένους καί τά συνδικα
λιστικά τους στελέχη έξαρτά- 
ται ή όλοκλήρωσίς του.
ΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αί ληφθεΐσαι υπό τού Συνε
δρίου αποφάσεις είναι αί ακό
λουθοι :

1) Νά αυξηθούν διά γενικού 
μέτρου αί άποδοχαί όλων τών 
έργαζομένων.

2) Νά καταργηθή ό Ν. 3239 
περί συλλογικών Συμβάσεων.

3) Νά άναθεωρηθή ή οικονο
μική πολιτική καί νά γίνη δι- 
καιωτέρα ή κατανομή του Έ- 
θνι είσοδήμοπος.

4) Κατάργησις τού μέτρου 
τών πολιτικών πεποιθήσεων κα
τά την πρόσληψιν τών εργαζο
μένων ώς καί κατά τήν έφαρμο
γήν τών δκχτάξεων τού Νόρου 
περί ’Εργατικής Κοττοικίας..

5) Κατάργησις όλων τών 
άντεργατικών Νόμων.

6) Κατάργησις τών διατάξ- 
ων τού Γ’. ψηφίσματος. Ώς 
προς τούς συνδικαλιστάς, τυ
χόν κυρώσεις νά ύποβάλλωνται 
μόνον κατόπιν δικαστικής άπο- 
φάσεως.

φρονος πολιτικής, έτινάχθησαν 
στον άέρα, μέ αποτέλεσμα ό 
τραπεζοϋπάλληλος τού έτους 
1958 ν’ άντιμετωπίζη μετά τής 
μεγαλυτέρας δυσκολίας τάς 
βασικός του βιωτικάς άνάγκας 
καί τήν άβεβαιότητα διά τό 
μέλλον.

Παρ’ όλα ταύτα οσάκις τίθε
ται θέμα διά μίαν έλαχίιστην 
αϋξησιν έχομεν εναντίον μας 
τούς αρμοδίους Υπουργούς 
πρώτον, καί δεύτερον τήν κοι
νήν γνώμην.

Καί οί μέν πρώτοι διατεί- 
νοντας ότι αγνοούν τήν πρα
γματικήν μας κατάστασιν, μέ 
σκοπόν νά παρελκύουν ή νά ά- 
πορρίπτουν οίονδήποτε αίτημά 
μας σχετικόν μέ αϋξησιν τών

άποδοχών μας. Οί υπόλοιποι 
έργαζόμενοι όμως έχοντες ύπ’ 
όψιν των τήν άλλοτε επικρα
τούσαν κατάστασιν καί ώς μή 
άμεσοι ενδιαφερόμενοι δέν εί
ναι είς θέσιν νά γνωρίζουν πώς 
αυτή διεμορφώθη σήμερον, κα
τόπιν τής έφοφμογής είς βά
ρος μας σωρείας άντεργατικώιν 
Νόμων. 'Όθεν έπι βάλλεται ή 
άμεσος ένημέρωσις τής κοινής 
γνώμης περί τών αποδοχών μας 
καί τών όρων ύπό τούς οποίους 
έργαζόμεθα ούτως ώστε είς πε- 
ρίπτωσιν καθ’ ήν θά έχωμεν 
ν’ άγωνισθώμεν υπέρ τής βελ- 
τιώσεώς των νά έχωμεν άντι- 
ιμέτωπον μόνον τήν έργοδοτικήν 
νοοτροπίαν καί ούχί καί τους 
έργαζομένους.


