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01 ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΠΙ ΠΟΛΟΣ
'Η δίωρος άπεργία, τού Χα,ββάτου ήταν ένας
θρίαμβος. "Ηταν μτά νίκτ) των πρώτων· θυμάτων
της εξυγιαντικής πολίτικης. "Ηταν ή πρώτη
κροΰαις για την επιστροφή των άρπαγέντων.
"Ηταν ό προειδοποιητικός καπνός ενός Ηφαιστεί
ου το όποιον επί τριετίαν σιγοβράζει. "Ηταν ή
εκδήλωσις της μαχητικής διαθεσεως των θυμά
των της Ήλιασκικης περιόδου.
Λεν ήταν δυνατόν τα θύματα αυτής της περιό
δου νά αδρανήσουν. Λεν μπορούσαν οί επί τριε
τίαν άπωλεσαντες τάς προαγωγάς των, τάς
προσαυξήσεις των, τα οικογενειακά των επιδό
ματα, οί άνηθίκως ύποσκελισθέντες καί εκτοπισθέντες, νά παραμένουν αμέτοχοι τής πάλης. Α
ταίριαστο θά ήταν καί θά είναι δι’ εκείνους οί
όποιοι μόνοι - τελείως μόνοι = έδέχθηκαν τά άνηλεή κτυπήματα τού Α. 2ίί ΙΟ, νά μην άγανα
κτήσουν. νά μή διαμαρτυρηθούν, νά μην άπεργήσουν εναντίον εκείνων πού έν όνόματι τής όποιασδήποτε έξυγιάνσεως, όποιαδήποτε καί άν
είναι, άπό όπουδήποτε καί άν προέρχωνται, θέ
λουν νά παρατείνουν το τριετές μαρτύριόν τους.
Μέχρι σήμερον, οί πολλοί ώπλίσθηκαν με έώβιον υπομονήν, οί όλίγοι με εγκληματικήν αδια
φορίαν καί καρτερίαν, άλλ’ όλοι αύτοί τώρα
φωνάζουνι Φτάνει πιάΣ ΑΓά σταματήσουν οί οέρ.ωγές! Χά επουλωθούν τά σημάδια τού μαστιγίου! Λίά σταματήση το στόμα νά τρέχη πικρό παράπονοΣ ΛΙά δικαιωθή ό κατώτατος, ό μέσος, ό
άνώτατος
συνταξιούχοςΣ ’Όχι νέα τραύματα,
όχι νέα σήματα, όχι νέα σχέδια, όχι νέα σημεία*
Ηαί είναι αποφασισμένοι, ενωμένοι όλοι μαζί,
ν’ άγωνισθούν διά νά μή συνεχισθή ούτε μιά μέ
ρα — πολύ μάλλον νά μην έξαπλωθή καί εις τάς
άλλας Τραπέζας—ή πανούκλα πού σκόρπισε στην
Εθνική ή Τριετία. Εις τό ένιαιον μέτωπον των
Αιοικητών των Τραπεζών θά άντιταχθή ό, γρα
νίτης των χιλιάδων Τραπεζοϋπαλλήλων, των
απομάχων, των οικογενειών των.
Μέ τον άγώνα τους, γνωρίζουν ότι πολλά θά
κερδίσουν καί ένα μόνον θά χάσουν: τήν δυστυ
χία τους. Ή άρχή έγινε, σύντομος μεν, άλλά πο
λύ διδακτική καί προειδοποιητική. Χυμφέρον
τών άρμοδίων είναι νά μείνη μόνον ό καπνός.
•Χά μή ξεχυθή καί ή καυτή λάβα...

Η1. Ε. ΠΑΡΑ Τ« ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙ
Η Δ.Ε. τού
Συλλόγου μας
συνεχίζουσα τήν ένημέρωσιν τών
Κυβερνητικών και πολιτικών πα
ραγόντων έπΐ τών ζητημάτων τών
άφορώντων τό προσωπικόν τής
ΕΤΕ, ώς και τήν Τράπεζαν, έπεσκέφθη τήν παρελθοΰσαν έβδομά
δα τους υπουργούς Εμπορίου καί
’Εργασίας κ. ικ. Παπαληγούραν
καί Μπουρνιάν.
Είς τον πρώτον
τό προεδρε'ον της
εξέθεσε διά
μακρών τήν δεινήν οικονομικήν
6έσιν είς ην περιήλθον τά ασφα
λιστικά μας ταμεία καί δη τό τών
συντάξεων, καί έζήτησεν άπό τον
κ. υπουργόν νά συντελέση ούτως
ώστε νά τεθή είς εφαρμογήν παρά
τής Κυβερνήσεως ή άπό μακροΰ
μελετωμένη λύσις, συμφώνως άλ
λως τε καί προς τήν παρά τού
’Αντιπροέδρου τής
Κυβερνήσεως
κ. Άποοττολίδη δοθεΐσαν ΰπόσχεσιν περί τής εντός τού ’Ιουλίου
ρυθμίσεώς του. Ε'ς τον κ. Ποοπαληγούραν έτονίσθη δτι ή μή λύ
σις του προβλήματος του Ταμείου
Συντάξεων τής ΕΤΕ, καί τήν Τρά
πεζαν άποστερε· διαθεσίμων, καί
τούς Συνταξιούχους
κρατεί εν
δικαίω άναβρασμώ, άλλά καί γί
νεται έν μέρει έμπόδιον είς τήν
έπίλυσιν τών οικονομικών προβλη
μάτων τών έν ένεργείφ συναδέλ
φων.Ό κ. υπουργός άνεγνώρισεν

τήν ύπαρξιν καί τήν σοβαρότητα
τού προβλήματος.
Τό προεδρεΐον τής Δ.Ε. τού
Συλλόγου μας είς δύο έπισκέψεις του παρά τφ υπουργώ τής
Εργασίας κ. Μπουρνιά άνέπτυξεν είς αυτόν τά θέματα τής άρμεδιέτητός του καί κατέθεσε σχε
τικόν σημείωμα μέ τά κάτωθι
αιτήματα :
1 ) Τήν άμεσον λύσιν του άπό
μακροΰ χρονίσαντος θέματος τών
Ταμείων Συντάξεων Εθνικής καί
’Αθηνών κατά τάς προτάσεις τής
Διοικήσεως τής Τραπέζης μας
καί τού Συλλόγου Συνταξιούχων.
2) Τήν έπέκτασιν τής διά τής
ΰπ’ άριθ. 8954)733)7.2.55 άποφάσεως δοθείσης
αύξήσεως τού
10% καί είς τούς έχοντας μισθόν
άνω τών 3.000 ώς συμβαίνει δι’
όλους τούς εργαζομένους μέ μο
ναδικήν έξαίρεσιν τούς ύπαλλήλους τής ’Εθνικής Τραπέζης Έλ
λάδος καί ’Αθηνών.
3) Τήν κατάργησιν τών εισφο
ρών υπέρ Ταμείου ’Ανεργίας καί
’Οργανισμού ’Εργατικής κατοικί
ας καθ’ όσον έκ τών έν λόγφ
ασφαλιστικών ’Οργανισμών
ούδεμίαν έχομεν ή προσδοκώμεν νά
έχωιμεν αντιπαροχήν, λόγω
τής
άσφαλίσεώς μας είς ’Επικουρι
κόν Ταμεΐον καί τής λειτουργίας

ΠΛΗΡΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ
▲I ΕΚΑΟΘΕΙΣΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
"Ατταν τό προσωπικόν τής
Ε. Τ. Ε. Α. ένθουσιωδέστατα
<ατήλθεν είς τήν 2ωρον προει
δοποιητικήν απεργίαν τοΰ Σαβ
βάτου. ’Εν στενή συνεργασία
μέ δλους του συναδέλφους τής
παντραπεζικής οικογένειας, οί
υπάλληλοι τής ΕΤΕ έδωσαν
τήν πρώτην άπό τριετίας μά
χην εναντίον τών δυνάμεων ε
κείνων αί όποιαι οχυρού μεναι 6
πισθεν άπό τό σαγηνευτικόν
σύνθημα τής έξυγιάνσεως τής
πίστεως καί τής μειώσεως τοΰ
κόστους τοΰ χρήματος, έταξαν
ώς μοναδικόν τους σκοπόν τον
έξανδραποδισμόν τών υπαλλή
λων τών Τραπεζών. Ώς νά μή
έφθαναν αί άπολύσεις, ή μείωσις τών μισθών διά τής συνε
χούς αύξήσεως τού δείκτου
τοΰ τιμαρίθμου διά τής αύ
ξήσεως τής κυκλοφορίας τοΰ
χαρτονομίσματος, διά τής άφαιρέσεως προσαυξήσεων καί
επιδομάτων, διά τής μή διενερ
γειας τών προαγωγών, διά τής
επιβολής ποικιλώνυμων εισ
φορών καί κρατήσεων υπέρ τρί
των, θέλουν — τρώγοντας βέ
βαια έρχεται ή δρεξις — νά
βάλουν είς τό χέρι καί αυτήν
τήν άποταμιευμένην περιουσί
αν τών εργαζομένων. Περιουσί
αν ήτις δημιουργεΐται άπό τό
υστέρημα τοΰ ύστερή ματός των
μέ τον ιερόν σκοπόν τήν προ
στασίαν τής υγείας των καί.
τών γηρατειών τους.
Όμως δέν είναι πλέον
ή
Ήλιασκική περίοδος, δέν υ
πάρχουν τά περίφημα έτη ερ
γατών, υπαλλήλων καί αγρο
τών. Κατά τήν περίοδον εκεί
νην τό μαχαίρι είχε φθάσει ώς
το κόκκαλο. Καί οί οίμωγές
πού ήκούοντο δέν ήταν τίποτα
άλλο παρά οί πόνοι τής μεγά
λης γέννας. Γέννα πού άρχισε
μέ τήν προχθεσινή παντραπεζιτική απεργία ·— ώς πρώτο
βήμα —·, γέννα πού θά ψέρη
είς τούς εργαζομένους τό πρα
γματικόν δΓ αύτούς έτος άνακτήσεως τών άπωλεσθέντων δι
καιωμάτων τους, τήν κατάκτησιν νέων καί τήν κατωχύρωσίν
των.
Τό δίωρου παντραπεζικόν
ξεσήκωμα,
ό
ενθουσιασμός
τών υπαλλήλων, ή αλληλεγγύη
τών μέν προς τούς δέ, ή συνοχή
τους, ή πειθαρχία τους χαράσει
δύο οικοδομικών Οργανισμών.
4) Τήν κατάργησιν τής διά δια
ταγής Σας έξαιρέσεώς μας έκ
τοΰ καθορισμού τών ωρών έργασίας είς 39 έβδομαδιαίως.
Δέν
νοε'ται διαφορετική μεταχείρισίς
μας άπό τούς υπαλλήλους τών
Τραπεζών ‘Ελλάδος
καί ’Αγρο
τικής, αί'τινες άπέρρευσαν έκ τής
Εθνικής Τραπέζης τής. ‘Ελλάδος.
5) Τήν κατάργησιν ώρισμένων
άρθρων τοΰ Νόμου 2510 καί τοΰ
άρθρου 7 τοΰ Νόμου 3072.
6) Άμεσον οικονομικήν ένίσχυ
σιν, ήν επιβάλλει ή άλματική ά
νοδος τοΰ τιμαρίθμου. Οί μισθοί
μας υπολείπονται κατά 45 % άπό
τά έπίπεδα τοΰ 1952

τον δρόμον, τον μοναδικόν, τον
τίμιον, τον σωτήριον πού πρέ
πει νά ακολουθήσουν τά Συμ
βούλια, Ο.Τ.Ο.Ε., οί λοιπές
‘Ομοσπονδίες, ή ηγεσία τής
Γ.Σ.Ε.Ε. Δεικνύει είς τούς ζηλωτάς τοΰ Ήλιάσκου δτι κάθε
νέον σχέδιόν τους στρεφόμενον
κατά τών υπαλλήλων, εμμέσως
ή αμέσως θά τσακισοή είς τον
συμπαγή βράχον πού σχηματί
ζουν οί τραπεζοϋπάλληλοι, οί
απόμαχοι
καί οί οικογένειες
των.
Ό άγων αύτός είς τον όποΐ
ον ώθήθησαν
οί εργαζόμενοι
άπό τήν παρελκυστικήν τα
κτικήν τών άρμοδίων, πρέπει
νά συνεχισθή καί θά συνεχισθή
έντονώτερον. Δέν είναι νοητόν
χιλιάδες έν ένεργείςι καί χιλι
άδες έν άπομαχία νά βλέπουν
άπό τριετίας, λόγφ τής αλογί
στου Κυβερνητικής πολιτικής,
τό Ταμεΐον Συντάξεως των κε
νόν
καί καταχρεωμένον. Τό

Κράτος πού μέ τούς νόμους
του περί συγχωνεύσεως καί
τον 2510 έδημιούργησε τούς
πρωίμους συνταξιούχους θά πρέ
πει νά έλθη αρωγόν είς τό Τό
με ίον Συντάξεως. Νά θέση είς
έφαρμογήν τά σχέδιά του καί
έάν δέν έχη — παρά τάς δια
βεβαιώσεις τών άρμοδίων Υ
πουργών — τότε νά κόμη α
ποδεκτός τάς έπί τού θέματος
τούτου απόψεις τής Διοικήσεσεως τής Τραπέζης ή τών συν
ταξιούχων. Τό Κράτος τό ό
ποιον χειρίζεται τήν έκδοτικήν μηχανήν «άντιπληθωρικώς»
οφείλει νά καλύψη τά χρέη τών
’Ασφαλιστικών μας Ταμείων.
Καί όχι ή Τράπεζα, έν τελευ
ταία αναλύσει, νά δανείζη τό
Κράτος στερούμενη διαθεσί
μων τά όποια άλλως πώς θά
διοχέτευεν είς τήν οικονομίαν
και είς τούς έν ένεργεία υπαλ
λήλους της.

Ο ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ
Ενωρίς τήν Παρασκευήν
παραμονήν τής απεργίας, κλιμάκιον τής Ο.Τ.Ο.Ε μετά τοΰ
Προέδρου καί τοΰ Γεν. Γραμματέως τοΰ Συλλόγου μας περί
ήλθεν τά πλεΐστα καταστήμα
τα ’Αθηνών —- Πειραιώς δλων
τών Τραπεζών. Παντού έγένετο δεκτόν μέ ενθουσιασμόν καί
οί εργαζόμενοι
έξεδήλωναν
τήν χαράν τους διότι τούς έδίδετο ή ευκαιρία νά χρησιμο
ποιήσουν εναντίον τών εχθρών
τους τό τίμιον καί μοναδικόν
δπλον πού διαθέτουν, τήν άπερ
γίαν. Είχαν δλοι τους «χωνέ
ψει» δτ ι δέν ή μπορεί νά γίνη
άλλοιώς. Αί συνέπειαι τής είς
βάρος μας τακτικής τών άρμο
δίων εΐναι τόσον καταφανείς
ώστε ούδείς άντετάχθη είς τήν
κήρυξιν τής απεργίας καί ού
δείς έζήτησεν «έξηγήσεις» δι’
αύτήν. "Ολοι, διεβεβαίωναν δτι
είναι πρόθυμοι και διά 24ωρον,
48ωρον, καί δια.ρκείας προκει
μένου νά «ξεκολλήσωμεν» άπό
εκεί πού μάς «έκόλλησαν».
Καί πράγματι τό Σάββοττον
οΰδένα
κατάστημα κεντρικόν
ή περιφερειακόν ήνοιξεν.
Ή Ο. Τ. Ο. Ε.
καί
οί
καθ’ έκαστα Σύλλογοι, έξέδωσαν άνακοινώσε ις Έ ιά τούς α
περγούς. Ή
ΟΤΕ έξέδωσε
τήν ακόλουθον ΰπ’ άριθ. 16 άναχοίνωσίν της:
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
ΰπ’ άριθ. 16
Άθήναι τή 12 ’Ιουλίου 1956
’Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Τό μέγα θέμα τών κεφαλαί
ων τών ’Ασφαλιστικών μας Τα
μείων, τό Εκτελεστικόν Συμ
βούλιου παρηκολούθησεν μετ’
ιδιαιτέρου ένδιαφέροντος, είς 6λην του τήν διαχείρισιν παρά
τή Γ.Σ.Ε.Ε.
Μετέσχευ διά τοΰ Προεδρεί
ου της είς είδικώς παρ’ αυτή
συσταθεΐσαν Επιτροπήν, ήτις

κατήρτισε μακρά 'Υπομνήματα
διά τών οποίων ετίθετο είς τήν
Κυβέρνησιν, άφ’ ενός τό δλον
θέμα τής έξασφσλίσεως
καί
άποδεσμεύσεως τών Κεφαλαίων
τών Ταμείων μας καί άφ’ έτέ
ρου έζητεΐτο ή ένίσχυσις τών
μή δύναμένων ν’ άνταποκριθ'οΰν
είς τήν κάλυψιν τών ’Ασφαλι
στικών των υποχρεώσεων Τα
μείων.
Τά υπομνήματα ταΰτα. άνεπτύχθησαν διά μακρών καί
προφορικώς, είς παρουσιάσεις
τής προλεχθείσης Επιτροπής
προς
δλους τούς αρμοδίους
Κυβερνητικούς παράγοντας. Ή
υποδοχή δμως τούΐων, έν συνδυασμψ προς τήν έπακολουθή
oaoocv μακράν κυβερνητικήν σι
γην, πείθουν δτι, ή Κυβέρνησις
δέν είναι διατεθειμένη ν’ άποστή τών άπαραδέκτων αρχικών
αποφάσεων της.
Αί δέ αποφάσεις της,
ώς
προς τά ’Ασφαλιστικά άποθε(Συνέχεια είς τήν 3ην σελίδα)

ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ

Τά 14 «Σημεία»
Άλλο πάλι τούτο! Νά περιμέουμε χρόνια τώρα
ταπεινωμένοι
καί εξουθενωμένοι υλικά καί ήθ'ικά (προς δόξαν καί «ιδεολογίαν®·
συνδικαλιστών καί τοΰ «ελευθέρου®συνδικαλισμού τής ΓΣΕΕ) νά ερθη
κάποιος «μεσαίας», νά μάς λυτρώση, νά έρχεται ά «μεσαίας» νά εΐ
ναι δικός μας καί έκεΐ πού. περι
μένουμε νά πάρουμε βαθειά ανά
σα, νόσου τό δημοσίευμα
βαρύ
χέρι σαΰ σφίγγει
τό λαιμό. Το
τσεκούρι τοΰ δημίου στομωμένο α
πό τό αίμα τής τριετίας ξανακονίζεται γιά νά πέση πιο βαρύ καί
πιό κοφτερό. Δεκατέσσερες
πελεκιές γιά τήν έπανάλειψη
ενός
αποτυχημένου πειράματος.
Μά δόξα σοι ό Θεός! Μάς λέε μετά δτι αΰτά δέν είναι τοΰ δι
κοΰ μας.
Τήν ανάσα μας πάμε νά τήν πά-

0 INUUjU ΙΙ1ΜΙΙ
"ΑρΘρον του τ. Προέδρου κ. Σ. ΧΑΜΨΑ
Ψιν έντμπωσιακών τινων μέτρων,
τά όποια, πιθανόν, νά έδη,μ ιοΰιργησαν προσωρινώς αύξησιν έργοσίας, άλλά ό αντίκτυπος τών
μέτρων αύτών άπό άπόψεως κυ
κλοφορίας τών κεφαλαίων καί ε
πομένως άπό άπόψεως έσόδων,
όσον καί άπό τής άπόψεως τής
ίκανότητος
τού
Συνεταιρισμού
νά. ένεργή, έν τώ μέλλοντι, τον α
νεφοδιασμόν τών Πρατηρίων του
μέ τά εξαντλούμενα έκάστοτε ε1δη, δεν θά
βραδύνη, κατά τήν
γνώμην μας νά έκδηλωθή παρ ότι
άποχωρούντες έξ αυτού άφήκαμεν
διαθέσιμα έν τώ Ταμείφ καί πα
ρά τή Τραπέζη ποσόν έκ 500 χι
λιάδων περίπου.
Επίσης ονδεμία ακόμη λύσις
έδσθη εις τό πρόβλημα τού Πρα
τηρίου Τροφίμων ’Αθηνών είς τό
όποιον, ώς γνωστόν,
οφείλονται
κατά μέγα μέρος τά ελλείμματα
τού Συνεταιρισμού.
Διά τούτο παρά τήν προσωρι
νήν αύξησιν τών έργασιών, συνέ
εκλογής
τού
νέου πεια τής έπιμηκύνσεως τού χρό
Συμβουλίου,
οΰδέν νου έξοφλήσεως τών πιστώσεων,
ακόμη
έ ξ
αυτών
έύπολογίζομεν
ότι
καί
ή
λ ύί θ η.
χρήσις
τού τρέχον
Τόσον εις τήν έ'κθεσιν τών πε
τος
έτους θ’άφήση
πραγμένων τού παρελθόντος έ
σοβαρόν
έλλειμμα
τους, όσον καί κατά τήν
γενο- καί ουτω
είς
σύν
νομένην προφορικώς άνάπτυξιν
τομον
χρόνον θάάπαρά τού υποφαινομένου προς
πωλεσθή
τό
έ ν α πά
τήν συνελθούσαν τήν 29ην Μαρτί
με ϊ ν α ν
μικρόν υπό
ου έ. έ. τακτικήν Γενικήν Συνέλευλοιπον τής συνεται
σιν, ΰπήρξαμεν σαφείς ώς πρός
ρικής
μερίδας.
τήν ανάγκην τής άνευ αναβολής
Λαμβανομένου δέ ύπ’ όψιν ότι
περαιτέρωάναπτύξεως καί άναδιοργανώσεως τού Συνεταιρισμού, πέραν τούτου τά διαθέσιμα τού
διαρκώς μειοΰνπρος έτι μεγαλυτέραν
μείωσιν Συνεταιρισμού
τών σημαντικών έξόδων διαχειρί- ται έκ τής καταβολής τών καθοσεως αυτού, καθώς καί ώς πρός ρισθέντων χρεωλυσίων διά τά έκ
τήν έπέκτασιν τής διά διατακτι τής Τραπέζης Ελλάδος καί τής
κών έξυπηρετήσεως τών συνεταί ήμετέρας ληφθέντα δάνεια, πολύ
ρων πρός τον σκοπόν όπως εφε φοβούμεθο: ότι, έάν δεν έξευρεξής, εί δυνατόν, όλοι κάμνουν τάς θή τρόπος όχι μόνον διατηρήσεως
άλλά καί ένισχάσεως τών κεφοοπρομήθειας των μέσιρ αύτοΰ.
Μολονότι τ’ Ανωτέρω καί Ιδία λαίων τού Συνεταιρισμού, θά εΰείς
4 δ υ ν oJ
τ’ άφορώντα τήν έπέκτασιν τών ρεθή ο&τος
διατακτικών, παρηνοήθησαν
πα μίαν νά παρέχη τά είδη του
ρά τινων καί, ούτε ολίγον, ούτε είς τούς συνεταίρους μέ μακρο
καί γεινικώπολύ, έξελήψθησαν παρ’ αύτών ώς χρονίους πιστώσεις
οστοσκοπούντα τήν διάλυσιν τού τερον νά έκπληρώνη τον προορι
Συνεταιρισμού, έν τούτοις, ή Γε σμόν του, καί οΰτω θά προκύψη
νική Συνέλευσις ένέκρινε καί τάς ανάγκη επανόδου είς τό προ τού
περαιτέρω οικονομίας εις τά έξο πολέμου σύστημα, καθ’ δ αί πα
δα καί τήν έπέκτασιν τού θεσμού ρεχόμενοι υπό τού Συνεταιρι
τών διατακτικών, (καθώρισε δέ σμού πιστώσεις πρός τούς Συνε
όπως αί παρεχόμενοι πιστώσεις ταίρους άνελαμβάνοντο άμέσως
εξοφλούνται έντός 6 μέχρι 10 τό παρά τής Τραπέζης, ήτις έν συνε
χείςι, έπεμελεΐτο τά τής εΐσπράπολύ μηνών.)
Παρά τάς ώς άνωτέρω αποφά ξεώς των.
Δέν θά είναι, όμως, φρόνιμον
σεις τής
Γενικής Συνελεύσεως,
τό έκλεγέν Συμβούλιον άντϊ νά έ- νά λησμονώμεν ότι άλλαι ήσαν αί
πιδοθή άμέσως ε>ς τήν συνέχισιν έν γένει προπολεμικώς συνθήκαι
τού άρξαμένου παρ’ ήμών έργου καί άλλαι αί σημεριναί.
τής έξυγιάνσεως και τών οικο
νομικών άφησε
νά π αρέλθη πολύτιμος χρά
’Εθεωρήσαμεν ΰποχρέωσίν μας
νος
άχρησιμοποίηνά
έπιστήσωμεν έπϊ τών άνωτέρω
τ ο ς
καί έπεδόθη είς τήν λήvwww»wwwwwv\wwww» τήν προσοχήν τών διοικούντων
ρουμε, αλλά... Θε£ μου φύλαγε!... τον Συνεταιρισμόν, καθ’ όσον ουναι μέν δεν είναι τού δικού μας, τοι εΰρίσκομεν ότι όπεματών
λ η·
αλλά άλλων ή όλων τών εΐσηγου- κρύνθησαν
ύπ δ
τής
μένων δηλαδή υπάρχει... τό χέρι ψθεισών
Συνελεύσεως
Απο
ξανασφίγγει τό λαιμό.
καί τής χα
’Αλλοίμονο όμως στον τσοπάνά φάσεων
παρ’ήμών
πού δεν τον ξυπνήσει τού λύκου ραχθείσης
ώς
έ π ί
τό α-'ρλιαχτό. Τά χιλιάδες χέρια γραμμής,
καί
τών συνε
τών τροπτεζοϋπαλλήλων είναι έτοι ση ς
μα ν’ αμυνθούν καί νά τραβήξουν ταίρων, ένεκα τής
από πάνω τους μακρυά τον θανα αδικαιολογήτου Αδι
τηφόρο βραχνά. Τό έδειξαν προ αφορίας τών όποιων, ό
χθές, πού δύο ώρες όλα τά γκισσέ Συνεταιρισμός — διοικηθείς κα
ένέκρωσαν.
Τέτοιες φωνές
μπο κώς επί σειράν έτών — είχε πε
ρούν νά σταματήσουν τήν όρεξη ρί έλθει ε!ς δυσχερεσπάτην θέσιν.

Εις τό κυκλοφόρησαν ψύλλον
τής 1ης τρέχοντος
μηνος τής
Εφημερίδας «Τραπεζιτικός ’Α
γών» δημοσιεύονται τά
αποτε
λέσματα των τελευταίων αρχαι
ρεσιών τού Προμηθευτικού μας
Συνεταιρισμού
καί έν συνεχεία
έντυπωσιακαί τινές ένέργειαι τού
έκλεγέντος Συμβουλίου, ίδίς< ώς
προς τήν έπιμήκυνσιν των παρεχομένων εις τούς συνεταίρους πι
στώσεων
καί τήν εντεύθεν προ
σωρινήν «νοδον τού ύψους τής
καταναλώσεως κλπ.
Περί τών βασικών
όμως
προβλημάτων
τοΰΣυνεταιρισμούαί
παρεχόμενοι έλάχισται
πληροφορία!
δεν
δύνανται
κατά
τήν γνώμην μας να
κριθώσιν ί κ α ν ο ποιη
τικοί,
διότι, μολο
νότι
διέρρευσεν
ο
λόκληρον
περίπου
τρίμηνον
από
τής

των μακάβριων πειραματιστών καί
Ιθά τούς κάνουν νά καθαρίσουν τά
συρτάρια καί τούς φακέλλσυς τους
άπό τέτοιου είδους σημεία καί τέ
Έξεδόθη τό 6ον τεύχος τού τρι
ρατα. Ή δύναμη τών άπειλουμένων υπάρχει καί ή θέληση ακόμη μηνιαίου περί οδικού «’Αγροτική
μέ περιεχόμενα:
Ε.
περισσότερο. Τούς τήν επιβάλλει Οικονομία»
τό ένστικτο τής α-'τοσυντηρήσεώς Γιούγκ, Ή άλληλεπίδρασις μετα
τής τεχνικής
τους. Τό καθήκον
μετατοπίζεται ξύ τών μεταβολών
ατούς
άνωτάτους
συνδικαλιστι είς τήν γεωργίαν και τό έμπόριον.
κούς "Οργανισμούς. "Αν καταλα- Θ. Κουλά, Τό πρόβλημα τής κο
σταφίδας.
Άνο&στα-βαίνουν τήν θέση τους καί μάλι ρινθιακής
στα τήν σημερινή, θά οδηγήσουν ισίου Γ ιαννοπούλου, Δαπάναι πα
σταψίδος.
τήν άμυνά μας στήν νίκη καί έτσι ραγωγής κορινΟιοοκής
πρό
μπορεί νά ξεχαστή καί τό παρελ Άπ. Δερμεντζοπούλου, Τό
θόν, άλλοιώτικα ή σφραγίδα τής βλημα τής προψύξεως και τής Ψυ
προδοσίας θά είναι ανεξίτηλη, ο κτικής μεταφοράς φρούτων καί λα
πότε αν έχης τέτοιους τσοπάνη χανικών έν Έλλάδι. Σχόλια, Γεωργοο ι κονομ ικά νέα,
Β ιιβλιοχριδες, τύφλα νάχουν οι λύκοι.
σία.
Ν.—

ΕίίΕΙΣ

ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ T1V ΠΡΟΣΟΠΙΚΟΪΤΗΣ ΕΤΕ&ΑΙΠΡΟΑΓΟΓΑΙ ΕϊΒΙΠΙΠΟΜΡΐ
ιΗ προκάτοχος Διοίκησις τής Tpcxπέζης καταπατούσα και αυτόν άκόμα
τον έμπνευσει της θεσπισθέντα «’Ορ
γανισμόν» καθυστέρησεν επί τριετίαν
τάς προβλεπομένας ύπ’ αύτοΰ προαγωγάς, πιστή είς τό δόγμα της «τά
πάντα είς βάρος του προσωπικού».
'Η παρούσα- Διοίκησις ύπεσχέθη
τόσον είς τό προηγούμενον όσον και
είς τό παρόν Σ υμβούλιον του Σ υλλόγου τών Υπαλλήλων τής ΕΤΕ ότι
θά ένεργήση οπωσδήποτε τάς προαγωγάς, έντός δέ τών ημερών μας έδόθη καί ή έντολή τής προόδου τής σχε
τικής εργασίας.
'Ο Σύλλογος τών Υπαλλήλων τής
ΕΤΕ δέχεται τάς προαγωγάς διότι άσκεΐται ουτω έν δικαίωμα μεγάλου
αριθμού έκ τών μελών του, παρεχόμενον αυτοΐς έστω καί διά του άχαρακτηρίστου
έν ίσχύχ Όργανισμοϋ
Υπηρεσίας.
'Ο Σύλλογος δέν άποποιεΐται δι
καιώματα του προσωπικού. Δεχόμενος
όμως τάς προαγωγάς, ούδόλοις παραι·
τεΐται του θεμελιώδους αιτήματος τής
συντάξεως
ΝΕΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕ
ΝΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Καί ΝΕΑΣ ΕΝΤΑΞΕΩΣ ΤΟΥ ΠΡΟ
ΣΩΠΙΚΟΥ, ώστε ή υφιστάμενη Ανισότης μεταξύ τών έξ έκατέρας τών
συγχωνευθεισών Τραπεζών προερχόμε
νων νά έκλειψη.
’Οργανισμός καί ’Ένταξις είναι ή
σπονδυλική στήλη τών αιτημάτων τοΰ
προσωπικού τής ’Εθνικής Τραπέζης, ό
δέ Σ ύλλογος υψώνει τό δίπτύχον τού
το είς τήν κορυφήν τών διεκδικήσεών
του, όχι μόνον διότι διά τής πραγματοποιήσεώς του θά άρθοΰν αί είς Βά
ρος τών μελών αύτοΰ άδικίαι, άλλά
καί διότι θά έξαλειφθή οΰτω τό σκο
πίμως ΰπό έπιστη μόνων δουλοκτητών
είσαχθέν σύστημα τής κατατεμαχίσεως τοΰ προσωπικού είς άντιμαχόμενα
καί άλληλομισούμενα στρατόπεδα.
Ό Σύλλογος, έν
τέλει, δέχεται
τάς προαγωγάς διότι πιστεύει ότι ή
παρούσα Διοίκησις έχει τήν δύναμιν
άρκεί
νά
τό
θ ε λ ή σ η,
όπως διά τών προαγωγών κλείση κα
τά τό δυνατόν τήν ψαλλίδα τής άνισότητος, ώστε ή έργασία διά τήν καθ’
όλοκληρίαν άποκατάστασιν τής δικαι
οσύνης έν τη Τραπέζη, καταστη κατά
πολύ εύκολωτέρα.

ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΑΣ ΤΑΜΕΙΑ
Τό Δ.Σ. έπελήφθη μετά ζέσεως τοΰ ζητή μαστός τής επιστρο
φής είς τούς συναδέλφους τών
άχρεωατήτως είσπραχθέν των
παρά τής Τραπέζης άπό 16-754 μέχρις τής 31-10-55 ποσών
υπέρ τοΰ Ταμείου άπασχολήσεως καί άσφαλίσεως ανεργίας.
Τό σύνολον τών εισπρακτέων
παρά τής Τραπέζης ποσών άνέρ
χεται είς δραχ. 668.618.25.
’Ήδη οί κ.κ Προκοπίου καί
Τσουδερός, δι’άγωγής τοΰ Συλ
λόγου ένεργηθέντος διά λογ)
σμόν των είσέπραξαν τά διά τό
ώς άνω χρονικόν διάστημα καταδληθέντα ποσά.Τοΰτο αποτε
λεί δεδικασμένον συνέπεια τοΰ
οποίου θά είναι ή καθολική επι
στροφή τών είσπραχθέντων είς
τούς εργαζομένους διά τήν αυ
τήν αιτίαν. Τό σύνολον τής άπαιτήσεως τής Τραπέζης καί
τοΰ ώς άνω Ταμείου ανέρχεται
είς Δραχ. 6.000.000 περίπου.
Μέλος τοΰ Προεδρείου τοΰ
Δ.Σ. έπεσκέφθη τούς Διευθυντάς τών διαφόρων Ασφαλιστικών
Ταμείων καί έζήτησε νά μάθη
περί τής οικονομικής αύτών
καταστάσεως.

Οδτως εύρισκόμεθα είς θέσιν
νά δώσωμεν τάς έξης πληροφο
ρίας :
Τό Ταμεΐον Συντάξεως μέχρι
τέλους Μαΐου έ. έ. είχε χρέος
πρός τήν Τράπεζαν έκ Δραχ.
110.000.000, τό δέ μηνιαϊον έλ
λειμμά του, τό όποιον καλύπτει
Π Τράπεζα, ανέρχεται είς 3Vz —
4 έκατ. Δραχμών.
Τά Ταμεΐον αύτασφαλίσεως
έ’χεισυνολικήν όφειλήν πρός τήν
Τράπεζαν έκ Δραχ. 81.000.000
ήτις βαίνει μειουμένη. Τό χρέ
ος αυτό άποσβέννυται σταθερά
μέ τό έκ δραχ. 3.500.000 ετήσι
ον περίσσευμα
τοΰ Ταμείου.
Τό πλεόνασμα αυτό θά παραμέυη σταθερόν έφ’δσον δέν γίνουν
νέες ομαδικές απολύσεις καί
ύπό τήν προσπάθειαν τής ρυθμί
σεως τοΰ ζητήματος τής άσφα
λίσεως είς αύτό τών νεοπροσλη
φθέντων ύπαλλήλων Ε.Τ.Ε.Α.
Καί τά ταμεΐον επικουρικής
άσφαλίσεως δέν διέφυγεν τήν
θεομηνίαν. Ουτω τον τελευταΐον καιρόν καί τούτου τά έξοδα
ύπερέβησοτν τά έσοδα μέ Αποτέ
λεσμα νά οφειλή είς τήν Τρά
πεζαν Δραχ. 2. 100.000.

ΤΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΜΑΣ
ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ
ΤΗΣ Δ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

απαραίτητοι έπείγουσαι έπισκευαι
έν τι! Λέσχη καί εξουσιοδοτείται
ό κ. Στρούλιας νά μεριμνήση σχε
τικούς.

Χαρές καί πανηγύρεις διά τήν
άρσιν τοΰ σήματος...
"Όταν ό Αλλάχ θέλη νά χαρή
& καϋμένος ό ψελλάχος, τον κάνει
νά χάση τήν γκαμήλα του καί σε
3 ημέρες νά τήν βρή. Έτσι ό καϋ
μένος ό ψελλάχος χαίρεται...

wwwwMwmMwmw
τής «Τραπεζιτικής». Έγκρίνε'ΐαι τά
περιεχόμενον
τής Άνακοινώσεως
No 4.
Άπότάποακτικάτής
15)6)56.
Εξουσιοδοτείται ό κ. Στρού
λιας, δπως συνεννοηθή μετά τοΰ
δικηγόρου τού Συλλόγου διά την
ρύθμισιν το θέματος τής άπό μακροΰ χρόνου πληρωμής παρά τοΰ'
Συλλόγου έξ ολοκλήρου τής
δα
πάνης ήλεκτροφωτισμοΟ τής εισό
δου τής Λέσχης,
είς ήν έ-δει νά
συμμετέχουν καί οί λοιποί ένοι
κοι.
Άποφασίζεται νά κληθούν διά
τής«Τραπεζιτ ικής» τά μέλη τώνέπαρχιακών Καταστημάτων νά έκλέ
ξουν παρ’ έκάστςο Καταστήματι
αντιπρόσωπον τού Συλλόγου καί
αναπληρωτήν αύτοΰ. Τά Καταστή
ματα Πατρών, Βόλου, ‘Ηρακλείου,
Χανιών, Μυτιλήνης, Καβάλας, Κα
λαμών, θά εκλέξουν Επιτροπήν έκ
3—5 μελών, ΰπό τήν προεδρίαν
τού έκλεγέντος συμβούλου
(δπου
υπάρχει). Το δέ Κατάστημα Θεσ
σαλονίκης Επιτροπήν έκ 5—7 με
λών.
Απότάπρακτικάτής
18)6)56.
Άνακοινοΰται δτι ό μηχανικός
κ. Κυπαρίσης, κληθείς ϊνα έξετάση τά ασανσέρ τής Λέσχης εΰρεν
αϋτά καλώς λειτουργούντα.
Άποφασίζεται νά έλαιοχρωιματισθοΰν
έσωτερικώς μέ
ντοΰκο
χρώματος
ανοικτού τά ασανσέρ
τής Λέσχης.
Άπότάποακτικάτής
2)7)56.
‘Ορίζεται ώς αρμόδιος διά τά
προσωπικά
ζητήματα τών μελών
τοΰ Συλλόγου ά Έντ. Σύμβουλος
κ. Έμμ. Παναγιωτόπουλος,
Άνακοινοΰται ό πίναξ τών πρός
τον Σύλλογον
πτώσεων έκ

οφειλών 37 περι
δραχμών

61.438,50

καί ανατίθεται είς τον κ. Παναπ
γιωτόπουλον ή επιμέλεια τής εΐσπράξεώς των.
Απότάπρακτικάτής
4)7)56.
Άνακοινοΰται δτι έξεδόθη άπόφασις τού Πρωτοδικείου' Αθηνών,
άπορρίπτουσα τήν άγωγήν τοΰ κ,
Προκοπίου περί
άκυρώσε ως τών
άρχαιρεσιών.
Συζητεΐται ή άκολουθητέα γραμ,
μή ύπό τοΰ Συμβουλίου καί καθο
ρίζεται αύτη ώς διατυπούται είς
τήν Άνακοίνωσιν No 7, ής όπτοφασίζεται ή κυκλοφορία.

Δημοσιεύομεν κατωτέρω απο
σπάσματα άπό τά πρακτικά συνε
Διευκρινίζεται δτι είναι έπιθυμη
δριάσεων τής Δ. Επιτροπής πρός τή ή αΰξησις τής πελατείας τού
ένημέρωσιν τών μελών τού Συλλό εστιατορίου καί διά μή μελών τού
γου καί Ιδίς< τών
αντιπροσώπων Συλλόγου.
τών επαρχιακών Κ)των, οϊτινες πα
Άποφασίζεται ή συμμετοχή είς
ρακαλούνται νά μάς διαβιβάζουν
τήν άποψασισθεΐσαν ύπό τής Γεν.
τάς απόψεις των.
Συνομοσπονδίας προσεχή έκδήλω
σιν διά τήν άποδέσμευσιν τών ά'Απότάπρακτικάτής
ΣΥΝΟΔΗ 1. ΠΑΠΑΠΑΝΝΙΤΣΗ
ποβεμοίτικώιν τών Άσψρλιστικών
27)5)56.
Χειρσΰργος Όδοιντίατρος
Τ αμείων.
Άποφασίζεται ή σύστασις ’Ε
πιτροπής
παρακολουθήσεως καί ’Απότάπρακτικάτής
Συμβεβλημένη
μετά τών Τα
ελέγχου τών οικονομικών τού Συλ
μείων ‘Υγείας τών
Ύπαλλήλων
4)6)56
λόγου ής ή άρμοδιότης θά είναι:
τής Ε.Τ.Ε.Α,, δέχεται καθ’ έκάιΤό Διοικητικόν Συμβούλιον λα- στη,ν 10—1 π.μ. καί 5—8 μ,μ.
α) 'Ο έλεγχος τής
διαχειρίσεως
τών πόρων τοΰ Συλλόγου άπό τής βόν γνώσιν τού περιεχομένου τής πλην Πέμπτης καί έπί συνεντεύιξει
1)1)1953 καί εντεύθεν καί 6) Ή άπό 30)5)56 έπιστολής τού έκ έν τώ έπί τής οδού Πατησίων 8
συμβούλων
κ
’Αστεριού καί Γλάδστωνος 2,
έξακρίβωσις τής σημερινής οικονο τών
Αος δροφος
μικής θέσεως τοΰ Συλλόγου, καί Τσούγκα, δΓ ής ουτος υποβάλλει No 11, Ίοπρείφ της, τηλ. 22-903
παρακολούθησις τών δαπανών κα παραίτησιν έκθετων καί τούς λό
τά τήν τρέχουσαν χρήσιν. Τήν έν γους τής ένεργείας
του ταύτης
Διά ΜΑΣΑΖ - ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ
λόγφ επιτροπήν θ’ αποτελούν οί αποδέχεται τήν παραίτησιν καί έκ
Καί όρθοπεδική θε
κ.κ. Κ. Παππάς;
Έρ. Σπανιδης φράζει τήν λύπην του διά τήν άτυ
ραπευτική
Γυμνα
χή εκλογήν τοΰ εκπροσώπου τών
καί Σπ. Διλιντάς.
στική
(Κινησιοθε
‘Ορίζεται όπως ή τρέχουσα οι συναδέλφων Βορείου Ελλάδος έν
ραπεία)
τού παραιτηθέντος
κονομική χρήσις χωρισθή είς δύο τζ> προσώπφ
περιόδους. Είς τήν άσκηθε'σαυ υ συναδέλφου.
Πρός Αποθεραπείαν τών άγκυπό τής άπελθούσης Δ,Ε. καί είς
‘Ορίζεται προσωρινώς ώς
εκ
λώσεων, ήμιπληγιών,
καταγμά
τήν υπό τής παρούσης.
των, παραλύσεων, Ατροφιών καί
πρόσωπος τοΰ Συλλόγου έν Θεσ
’Αναστέλλεται έπ’ αόριστον πά
διά πάσαν άλλην περίπτωσιν εχοσσαν
Ανάγκην
Αποθεραπείας
σα συνδρομή είς έράνους, φιλαν σαλονίκη ό κ. Νικόλαος Μητσάδιά τοΰ ματσάζ καί κινησιοθερα
κης.
θρωπικούς σκοπούς κλπ.
πείας ΖΗΤΕΙΤΕ τόν ΜΑΣ ΣΕΡ
Άνα.κοινούται αγωγή
άκυρώσε
’Ανατίθεται
ε ς τον δικηγόρον
— Κ ινησιοθεραπευτήν Κ. ΚΑΙ·
ΰπό τού κ.
τοΰ Συλλόγου όπως έπιληφθή τής ως τών αρχαιρεσιών
ΛΑΝ συμΒεΒλημένον μέ τά τα
Ανδρ.
Προκοπίου,
ής
ή
δικάσιμος
τροποποιήσεως τοΰ Κατασταπικού
μεία ύγειας τοΰ προσωπικού ό
ώρίσθη
διά
τήν
14ην
’
I
ουνίου
έ.έ.
διά τήν μείωσιν τής εισφοράς τών
λων τών
Τραπεζών. ΔΕΧΕΤΑΙ
6.30 — 8 μ. μ. τάς δέ άλλας
μελών τοΰ Συλλόγου άπό 1% είς Ανατίθεται ό χειρισμός τής όλης
ώρας έπί συνεντεύξει
όδός Γεις τον δικηγόρον κ.
Vz%, συμφώνως πρός τήν άπόφα1- ΰποθέσεως
ΣεπτεμΒρίου 58 (Πατησίων στά
σιν τής τελευταίας γενικής Συνετ Παντελήν Δημάκον, δ στις έξουσιοσις Μουσείου) τηλ.
προσωπικόν
δοτεΐται
έπίσης νά ένεργήση τά
λεύσεως.
812-898. ΔΓ έντολάς τηλεφωνεί
νόμιμα διά τήν ταχυτέραν παράτε είς τό τηλ. 36-632 κατά τάς
‘Απότάπρακτικάτής δοσιν ύπό τής τέως Δ. ’Επιτροπής
εργασίμους ώρας τής ή μέρας.
Έκτελοϋνται επισκέψεις (Αποθε
(κ. Τσουδερού) τών βιβλίων, κλει
1)6)56
ραπείας) καί κατ' οίκον.
Έγκρίνεται νά διενεργηθοΰν αί διών κλπ. τού Συλλόγου, ώς καί

Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ
ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ
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(Συνέχεια έκ τής 1ης σελίδας)
ματικά μας, συνίστανται, ώς
καί έν τή ύιτ’ άριθ1. 15)30.5.
56 ανακοινώσει μας έγνωρίσαμεν, είς τήν αναγκαστικήν με
τατροπήν τοΰ ιερού χρήματος
τής άσφαλίσεώς μας, είς ‘Έν
τοκα Γραμμάτια ή 'Ομολογίας,
καί τήν δέσμευα ιν τοΰ υπολοί
που, διά τήν δανειοδότησιν Βι
αμηχανιών καί Επιχειρήσεων.
'Όπως αντιλαμβάνεται τις,
τούτο αποτελεί ουσιαστικήν
καί άπροκάλυπτον δήμευσιν
υστερήματος καί τής έσχατης
άλλη, οί αρμόδιοι αποφεύγουν νά έλπίδος
καί καταφυγής τών
ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ
καταπιαστούν μέ τά χρονίζοντα έργαζομένων, υπέρ τού Προϋ
Τό άηθες θέαμα ποΰ παρουσιά
ζητήματα μας.
πολογισμού άφ’ ένός καί τών
ζει τό σαλόνι τής Λέσχης
κατά
Άναγνωρίζομεν δτι δέν είναι λί
πάς πρώτας άπογευματινάς ώρας γα, ούτε εύκολος ή επίλυσίς των. δανειοδοτούμενων ’Επιχειρήσε
Έπανάληψις,
πρέπει νά σταματήση. Τό σαλόνι "Ενα κακό ή μιά καταστροφή γί ων άψ’ ετέρου.
δηλαδή, δι’ ευφυούς και ύπου
ανήκει εις δλους καί είναι σαλόνι
νεται μέσα σέ λίγα δευτερόλεπτα.
καί όχι λαϊκόν ΰπνωτήριον.
Δεν Τό καλό ή ή έπανόρθωσις μιας ή λου αύτήν τήν φοράν μεθόδου,
εννοείται εις τούς 5 τακτικούς του
πολλών αδικιών, άπαιτεΐ χρόνον. τής μονίμου Κοινωνικής άδικίθαμώνες νά εμποδίζουν τήν παρα Αύτό, δμως, δέν νομίζομεν δτι μάς ας :
τού πλουτισμού τών όλί
μονήν είς αύτό άλλων συναδέλφων
εμποδίζει άπό τού νά έπισύρωμεν γων, είς βάρος τών πολλών καί
διά τής μετακινήσεως τών έπίπλων
τήν ιδιαιτέραν προσοχήν τών αρ άσθενεστέρων οικονομικός.
κλπ. Ή ευπρέπεια καί ή προστασία
μοδίων, δτι πάσα περαιτέρω παρΚατόπιν τής τοιαύτης, έπί
τών καλώς έννοουμένων δικαιωμά
έλκυσις έπιλύσεως τών δικαίων αι
των τών συναδέλφων απαγορεύουν
τούτου θέματος
τημάτων τού προσωπικού, θά έχη τοΰ μεγίστου
περισσότερόν ανοχήν τών άρμοδίων
κρατι
δυσμενείς συνεπείας έπί τής καθό τής Άσφαλίσεώς μας,
υπηρεσιών τής Λέσχης.
λου πορείας τού ' I δρύματος καί κής πολιτικής, τό ’Εκτελεστι
κόν Συμβούλιον άπεφάσισεν ό
τών εργασιών αϋτοΰ.
Η ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ
πως, δλοι οί Τραπεζικοί Ύπάλ
Τό προηγοόμενον ψύλλον
τής
ληλοι
’Αθηνών — Πειραιώς,
Τραπεζιτικής —- τό πρώτον
πού
συμμετέχοντες
μετ’ άλλων Όρ
έξέδωσεν ή νέα Διοικ. Επιτροπή
Τό επάρατον πνεύμα τής κατο
Ώφελείας,
-— είχεν αρκετά τυπογραφικά λά- χής ΰφίσταται είσέτι. ΟΙ γην καί γανώσεων Κοινής
'6η. Έλπίζομεν δτι τό άνά χεΐρας ύδωρ προσφέραντες είς τον κατα κλπ. είς εύρυτέραν διαμαρτυρί
θά έχη πολύ όλιγώτερα. Διότι τά
όργανουμένην παρά τής
χτητήν, εξακολουθούν νά λύουν καί αν
πυπογραφικά λάθη είναι σχεδόν άΓ.Σ.Ε.Ε., μ ή π ρ ο σ έ λνά δένουν.
δύνατον νά τά προλάβη κανείς έξ
είς τάς έργα
Δέν έδικαιώθησαν τά θύματα, θουν
'Ολοκλήρου
καί δικαιούνται οί θΰται καί έν σίας
των άπό τής
πολλοΐς ή κρίσις των βαρύνει έπί 8ης
ώρας,
μέχρι
«ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ»
τής τύχης τών θυμάτων των.
τής 10ης πρωινής
Ό τρόπος συμπεριφοράς έναν
Κ ρονομεν εγκαίρως τον κώδωνα
προσεχούς
τι τών συνανθρώπων σου, πολλώ τού κινδύνου, ώστε νά μή συμβή τοΰ
δέ μάλλον έναντι συναδέλφων καί καί πάλιν εκείνο, τό όποιον συνέ Σ αββ.άτου.
συνεργατών σου, είναι
αποτέλε βη είς τάς υπέρ ποτέ άλλοτε σή
Είς τήν έντονον ταύτην δια
σμα κατά βάσιν τής οικογενεια μερον έπ βαλλομένας άγαθάς σχέ μαρτυρίαν
περιέχεται καί ή
κής σου αγωγής. "Ο τρόπος δμωςι σεις Διοικήσεως καί Προσωπικού. προειδοποίησις
τοΰ Τραπεζο
συμπεριφοράς έναντι υφισταμένων,
Στοιχειώδης έννοια ’Ηθικής καί ϋπαλληλικού κόσμου προς τούς
παρουσίςτ μάλιστα πελατών — δί Δικαιοσύνης, έπιβάλλει τήν άνευ
άρμοδίους καθ’ ήν ουτος θ’ ά
καίως ή αδίκως είναι ζήτημα άπτό
χρονοτριβής έπίλυσιν τών αιτημά γων ισθ ή
μέχρις έσχατων, έάν
μένον, πλήν άλλων, τής υπαλληλι
των τού καθημαγμένου προσωπι κινδυνεύση ή αυτοτέλεια
τών
κής αξιοπρέπειας καί συνειδήσεως.
κού.
άσφαλιστικών του φορέων, τό
Μερικοί προϊστάμενοι Υπηρεσιών
—ε,ύτυχώς όλιγάριθμοι — φαίνε
σον τής κυρίας και Έπικουρι
ται νά λησμονούν καί αστούς τούς
κής του άσφαλίσεώς, όσον και
κανόνας τής στοιχειώδους
συμ
τής Υγείας του.
περιφοράς έναντι τών υφισταμένων
’Αγαπητή Τραπεζιτική,
Ή άσψάλισις αυτή, δημιουρτων...
Θέλομεν νά σέ παρακαλέσωμεν γημένη έκ τών εισφορών μας,
νά ένώσης καί σύ τήν φωνήν σου
δέν θά δεχθώμεν ν’ άπαλοτριΚΑΙ ΠΑΛΙΝ ΑΙ ΑΔΕΙΑΙ
μαζύ μας γιά ένα δίκαιον αίτημά
ωθή, έν όνόματι άβεβαίων εύρυΠολλοί συνάδελφοι δεν έλαβον μας.
τέρων πειραματισμών.
άδειαν απουσίας κατά τό
1 955
Εΐμεθα νέοι καί είναι άπογοηκαί
μερικοί ούτε
καί καπά τό
Έπί τούτου, θά ζητήσωμεν
τευτι-κόν στά πρώτα βήματα τής
1954. Ή άρμοδία υπηρεσία προ
υπαλληλικής μας ζωής νά
άντι- τήν άμεσον καί κατηγορηματι
σωπικού μάς διαβεβαιώνει δτι αί
κήν διαβεβαίωσιν τών άρμο
μετωπίζωμεν τήν άδικία.
«αθυστερούμεναι ώς ανωτέρω
ά
δίων.
Πρόκειται
γιά
τό
ζήτημα
του
δειοι θά χορηγηθούν οπωσδήποτε.
Πέραν τοΰ άσφαλισπικοΰ θέ
Σημειοΰμεν τήν διαβεβαίωσιν καί χρόνου προσωρινότητας ό όποιος
,άναμένομεν, τήν τήρησιν τής ύπο- δέν ύπελογίσθη κατά τήν ένταξιν ματος, ή τάξις μας θά διαμαρτής Διοικήσεως Ήλιάσκου.
σχέσεως.
τυρηθή μεθαύριον καί διά τήν
Ή κατάφωρος αΰτη αδικία έπλη σχεδιαζομένην εύρυτέραν
έπίξε
μόνον
τό
έκ
τής
Εθνικής
Τρα
ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΗ ΕΠΙ ΤΕΛΟΥΣ ;
θεσιν κατά τών κεκτημένων δι
Διερμηνεύοντες τό πικρόν παρά πέζης τής Ελλάδος προερχόμενον
καιωμάτων της.
πονον τών συναδέλφων τών Επαρ προσωπικόν,. διότι ή Τράπεζα ’Α
’Αντί τής έπουλώσεως τών
υπαλ
χιακών Κ )των διά τήν άνισον καί θηνών προσελάμβανε τούς
άδικον μεταχείρισιν δσον
αφορά λήλους της απ’ ευθείας μέ τον βα πληγών, τάς οποίας ή άφρων
κατά τό παρελθόν άντεργατιτάς ώρας
έργασίας
κατά τούς θμόν τού δοκίμου.
Οΰτω προέκυψεν ηθική καί υλι κή πολιτική έπροξένησε είς τήν
θερινούς μήνας, φρονοϋμεν δτι εί
ναι καιρός πλέον δπως απαλλα κή μείωσις δι’ ημάς τους έκ τής τάξιν μας, θά ήτο άνήκουστον
γούν καί οδτοι τής άπογευματινής Εθνικής Τροπέζης τής Ελλάδος νά δημιουργήση καί νέας πλη
έργασίας γνωστού οντος δτι
είς προερχόμενους υπαλλήλους έναντι
γής.
-τά Επαρχιακά Κ) ματα ή εργα τού προσωπικού τής τέως Τραπέ
Καί θέλομεν έπ’ αυτού, νά
σία παρατείνεται πολύ πέραν τών ζης ‘Αθηνών.
είς τούς άρμοδί
Παρακαλοΰμεν θερμώς τον σε ΰποδείξωμεν
χεκανονισμένων ωρών.
βαστόν μας κ. Διοικητήν, δπως έ- ους ότι, ή συνέχισις τού διω
πανεξετάση προσωπ ικώς τήν πε- γμού θά έπιβόΛη τήν όφειλοΔΙΚΑΙΟΝ ΑΙΤΗΜΑ
Έχομεν είς χεΐρας μας πολλάς ρίπτωσίν μας καί εΐμεθα βέβαιοι μένην σκληράν άμυναν.
έπιστολάς συναδέλφων σί όποιοι δτι θέλει έπανορθώση τήν κατάφωΜέ τοιοΰτον περιεχόμενον
διεκτραγωδούν τήν οϊκτράν οικο ρον ταύτην αδικίαν.
ή μεθαυριανή διαμαρτυρία μας,
νομικήν των κατάστάσιν · συνε Ε'-'χαριστούμεν διά τήν φιλοξενίαν
πιστεύομεν ότι θά είναι καθο
πείς* τών δυσβάστακτων
κράτησε
Εντολή συναδέλφων:
λική. Πάντες, άπό τοΰ νεωτέων προς τ’ άσφαλιστικά Ταμεία
ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΝ INI ΑΣ
ρου μέχρι τού άρχαιοτέρου
λόγφ γάμου ή μονιμοποιήσεως καί
Ζ. ΠΗΓΗΣ 36
Τραπεζικού υπαλλήλου καί μέ
ζητούν δπως άνακουφ ισθούν είτε
διά αναστολής τών κρατήσεων τού
Α'°ΉΝΑΙ
χρι τοΰ Συνταξιούχου Τραπέζι
των, είτε διά δανείου, τό όποιον
κοΰ, πρέπει νά διακηρύξωμεν
Άνακοίνωσις
νά ένσωματωθή είς τό ένοποιη μέ
τήν διαμαρτυρίαν μας ζητοΰννον τοιοΰτον.
Καθίσταται γνωστόν εις
τους τες :
1) Τήν διασφάλισιν καί άπο
συναδέλφους
δτι
ήρχισεν
έπαναλειΕΙΝΑΙ ΚΑΙΡΟΣ ΠΛΕΟΝ
τών άποθεματικών
τουργούν
τό μπιλλιάρδον καί ή δέσμευιν
Τό πολλαπλώς καί ποικιλοτρόαίθουσα ζατρικίου.
τών
Ταμείων
μας.
πως
άδικηθέν προσωπικόν τής
2) Τήν κατοχύρωσιν τής Αυ
Τραπέζης μας, δικαίως δυσανασχε
— Ό συνάδελφος Σπ. Λοδέρτεί διά τήν μή ΑΠΑΡΧΗΝ έπιλύ- δος θά έπιστατήση είς τήν συγ- τοτέλειας τών Ταμείων μας.
3) Τον σεβασμόν τών κεκτη
σεως τών αιτημάτων του. Πότε μέ κρότησιν όμάδος σκακιστών
τής
τή μια δικαιολογία, πότε μέ τήν ’Εθνικής.
μένων δικαιωμάτων μας.
Καί κατά το παρελθόν καί προσ- οϋτω είτε επιτύχουν είτε όχι τού
μεγάλας
-φάτως έχουν έκδσθή αυστηρά! δι- σκοπού των, πρακαλοΰν
αταγαί άπαγορεύιουσαι την χρη- ζημίας είς τό ‘Ίδρυμα. Διότι έπισιμοττοίησιν πολιτικών μέσων διά τυγχάνοντες μέν γίνονται όργανα
πήν προώθησιν,
προαγωγήν καί τού προστάτου των έπί βλάβη των
τοποθέτησιν υπαλλήλων καί
αύ- συμφερόντων τού Ιδρύματος (πλεΐ
γνωστά!
στηραί
κυρώσεις
προ βλέπονται. σται δσαι περιπτώσεις
Μέ τό πνεύμα των διαταγών αυ ίείς δλαυς μας), άποτυγχάνοντες
ένδιαψερομέτών συμφώνου μεν πλήρως.
Διότι δέ διαθέτουν τούς
οι οϋτω άναρριχάμενοι
κατά κα νους προστάτας δυσμενώς έναντι
νόνα στερούνται των ουσιαστικών τούτου. Τάς ζημίας καλείται πάν
προσόντων, άλλως δεν θά
κατέ- τοτε νά καλύψη τό προσωπικόν.
φευγον εις τοιάΰτα μέσα, τά ο
Κατόπιν των ανωτέρω συνηγοποία θίγουν τήν αξιοπρέπειαν καί ροΰμεν
δπως αί προβλεπόμεναι
τον έγω'ίσμόν των ατόμων.
κυρώσεις έπιβάλλωνται μετ’ αυστη
Προς
τούτοις οί
ένεργοΰντες ρότητος καί άνευ έξαιρέσεων.

ΕίΣΐϊίΙϊΙΙΪί

4) Τήν ριζικήν καί άμεσον
όντιμετώπισιν τής έξαρκείας
τών πόρων τών Ασφαλιστικών
Ταμείων ΕΤΕ καί ’Αθηνών καί
5) Τήν εφαρμογήν τών διαι
τητικών αποφάσεων τών Συλλο
γικών Συμβάσεων, ώς καί άρ
σιν τού Κρατικού παρεμβατι
σμού.
Τό προσεχές Σάβ
βατόν άπό τής 8ης
μέχρι τής 10ης πρω
ινής, είς τ ά Κα
ταστήματα τών Τ ρ α
πεζών ούδείς συν
άδελφος θά προ σ
έ λ θ η.
ΤΟ ΕΚΤΕΛ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
Ύπ’ Άριθ. 7
Άθήναι, 5 Ιουλίου 1956
Συνάδελφοι,
Ή Νέα Διοικ.
Επιτροπή
Συλλόγου
έπιληφθεΐσα
τού
μετ’ άφοσιώσεως, έπιμονής καί
έπιμελείας τού διττού έργου
της, άφ’ ένός μέν τής άναδιοργανώσεως τοΰ Συλλόγου, άφ’
ετέρου δέ τής ύπερασπίσεως
τών συμφερόντων τοΰ προσωπι
κοΰ, είς μέν τον α' τομέα έθεσεν ήδη στερεάς τάς βάσεις
τής έπιτυχίας, χωρήσασα μετ’
άποφασιστ ικότητος είς τό έργον, ώστε τά πρώτα άποτελέσματα νά καθίστανται ήδη αι
σθητός άντιληπτά, είς δέ τον
β' τομέα — τον καί σπουδσιότερον —, μελετήσασα έπισταμένως καί μετά περισκέψεως τά πολύπλευρα προβλήμα
τα, ή μακρά καθυστέρησις τής
λύσεως τών οποίων έχει δικαιολογημένως
περιαγάγει
τό
προσωπικόν είς άπογοήτευσιν,
έκνευρισμόν καί άπόγνωσιν,
κατέληξεν είς τά έξης συμεράσματα, τά όποια φέρει είς γνώ
σιν τών Μελών:
Βασική αίτια τής κακοδαιμο
νιας τού προσωπικού είναι ή
άδικαιολογήτως γενομένη συγχώνευσις τών Τροπτεζών καί ό
τρόπος κατά τον όποιον έγένετο αΰτη. Ή συγχώνευσις, όχι
μόνον δέν έθεράπευσεν ούδέν
τών κακών διά τήν θεραπείαν
τών οποίων δήθεν έγένετο, άλ
λα έπολλαπλασίασε τά δεινά
καί έγέννησε δυσεπίλυτα προ
βλήματα. Καί ή μέν συγχώνευ
σις, άπαξ γενομένη, ούκ άπογίγνεται. Αλλά τά έξ αυτής
δημιουργηθέντα δεινά, δύνανται έν τινι μέτρφ νά θεραπευθοΰν. Τά έξοδα όμως τής θερα
πείας δέον
νά καταβάλη ό
τρώσας καί όχι ό τρωθείς, ώς έξακολουθεΐ νά συμβαίνη. Το
Κράτος οφείλει νά θεραπεύση
τά έκ ταύτης έπελθόντα δεινά.
Πέραν όμως τής παρά τοΰ Κρά
τους αίτουμένης θεραπείας πρέ
πει καί ή Διοίκησις τής Τραπέ
ζης, έγκαταλείπουσα τήν συντη
ρητικότητα αυτής, νά χωρήση
μετ’ άποφασ ι στ ι κότητος καί
τόλμης είς τό καθήκον τής άποκαταστάσεως τών γενομένων ά
δίκιών, δημιουργούσα καί αΰτη
μέ τήν · σειράν της τετελεσμένα
γεγονότα, ώστε τό Κράτος νά
άναγκασθή νά έκτελέση καί αύ
τό τό καθήκον του.
Είναι, λοιπόν, άνάγκη νά άγωνισθώμεν,
άνευ περαιτέρω
καθυστερήσεως, μετά άποφασ ιστ ικότητος καί έπι μονής, άγω1
να σκληρόν καί πολυμέτωπον,
μέ άδιάσπαστον ενότητα καί
μέ πίστιν είς τό δίκαιον τού
άγώνος καί είς τήν ώς έκ τού
του επιτυχίαν αυτού. Καί διά
νά μή άορ ιστολογώμεν, χαράσ
σομεν σαφώς τά βασικά άντικεί

μένα τού άγώνος μας, άποψασισμένοι νά μή άνεχθώμεν πε
ραιτέρω τήν παρέλκυσιν τής
λύσεως αυτών.
Συνάδελφοι,
Ζητοΰμεν τήν άμεσον
λύσιν τοΰ άπό μακροΰ χρονίσαντος θέματος τών Ταμείων
Συντάξεων Εθνικής καί Αθη
νών, τιθέμενοι παρά τό πλευράν
τών άπομάχων συναδέλφων μας,
όχι μόνον διά τήν άποκατάστα
σιν μιάς τεράστιας είς βάρος
των άδικίας, άλλα καί διότι ή
παράτασις τής έκκρεμότητος
ταύτης έπιβαρύνει έπικινδύνως
τήν Τράπεζαν καί παρακωλύει
τήν ίκανοποίησιν τών λοιπών
οικονομικών αιτημάτων μας.
Ζητοΰμεν άποκατάστασιν τών γενομένων κατά τήν
τελευταίαν τριετίαν άδικιών,
τόσον έπί τοΰ υλικού, όσον καί
έπί τού ηθικού έπιπέδου.
Ζητοΰμεν άμεσον διε
νέργειαν τών νομίμων,
άλλα
άπό μακροτάτου χρόνου καθυ
στερούμενων προαγωγών, διό
τι είναι άπό πάσης πλευράς
άπαράδεκτον ό μόχθων καί άπο
δίδων έργαζόμενος νά στερήται τής φυσιολογικής έπαγγελ
ματικής έξελίξεώς του, καθη
λωμένος ώς έπί τό πολύ είς μι
σθούς πείνης — ώς εϋχερέστατατα δυνάμεθα είς πάντας νά
άποδείξωμεν — άπογοητευμένος κατά τρόπον έπικίνδυνον
διά τήν ψυχικήν του υγείαν, διά
τό ’Ίδρυμα καί διά τήν κοινω
νίαν.
Ζητοΰμεν ϊσην μετα
χείρισή μετά τών συναδέλφων
μας τών ετέρων μεγάλων Τρα
πεζών, αί'τινες άπέρρευσαν έκ
τής ίδικής μας Τραπέζης, διό
τι δέν νοείται άνισος μεταχείρισις τέκνων τής αυτής Μητρός.
Είς τά δικαιότατα ταΰτα αί
τήματά μας, καλοΰμεν συμπαραστάτας τήν έκ τών κόλπων
μας προερχομένην καί άντιλαμ
βανομένην πληρέστερον παν
τός άλλου τον πόνον τοΰ προ
σωπικού Διοίκησιν τής Τραπέ
ζης, τους συναδέλφους τών έτέ
των Τραπεζών καί τούς έν γί
νει έργαζο μένους, ώς καί πάν
τα καλόπιστον άνθρωπον καί
τήν κοινήν γνώμην.
Συνάδελφοι,
Νά εΐσθε έτοιμοι διά νά άποδυθώμεν είς σκληρόν αγώνα,
-άοοΰ έξαντλήσωμεν πάν όριον
υπομονής έν τή προσπαθείς* νά
έπιτύχωμεν διά τής πειθοΰς τά
ώς άνω δίκαια καί λογικά αίτήμοττά μας.
Μετά Συν)λψικών χαιρετισμών
Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Άνακοίνωσις No 8
Άθήναι, 13 ’Ιουλίου 1956
Συνάδελφοι,
Ή ακόρεστος ολιγαρχία καί
ό κρατικός υπέρ αυτής παρεμ
βατισμός διά μίαν είσέτι φο
ράν ώθοΰν μέ τά σχέδιά των
τούς έργαζομένους νά καταφύ
γουν είς τό όπλον τής άπεργίας.
Αφού προ τριετίας διά τής
τακτικής τής «έξυγιάνσεως»
τής Τραπεζιτικής πίστεως έξεκένωσαν τά άσφαλιστικά μας
Ταμεία, μέ άποτέλεσμα νά
προστίθενται είς τήν έξ 191 έκατομμ. παγοποιουμένην οφει
λήν των προς τήν Τράπεζαν 50
εκατομμύρια έτησίως, λόγω ελ
λείμματος, οί αίτιοι τού κακού
όχι μόνον δέν έφράντισαν διά
τήν ταχυτάτην θεραπείαν τής
νόσου, άλλ’ έπεξεργάζονται
σχέδια αρπαγής και αυτής τής
περιουσίας των.
Διά τον λόγον αυτόν ή Δ.

Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΑΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΗ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΥΗΑΑΕΛΦΟΥΣ ΟΛΩΝ ΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΟΣ ΕΚ 14 ΣΗΜΕΙΟΗ. - Η ΑΙΟΙΚΗΣΙΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΑΙΑΨΕΥΑΕΙ. - ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΗΣ Δ*. ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΓΣΕΕ
Eig τον Οικονομικόν Ταχυ
δρόμον τής 13ης Ιουλίου καί
eig τάς εφημερίδας έδημοαιεύ8η οχέδιον έκ 14 σημείων
ή εφαρμογή των όιτοίων—κα
τά τούς έμιπνευστάς του —θά
συντελέση εις την μείωσιν τοϋ
κόστους τοϋ τραπεζιτικού χρή
ματος.
Τό σφαγιαστικόν διά
τούς υπαλλήλους όλων γενι
κώς των Τραπεζών αύτό «σχέδιον» έπροκάλεσεν άγανάκτησιν εις τούς ύπαλλήλους. Ό κ.
Διοικητής, ®1ς τόν όποιον α
ποδίδεται τό σημείωμα
έδήλωσεν είς τόν Πρόεδρον τοϋ
Συλλόγου μας κα8ώς καί είς
τούς δημοσιογράφους ότι τού
το ουδόλως άπηχεΐ τάς από
ψεις τής Διοικήσεως τής Ε.Τ.
Ε.Α. ’Εκ μέρους τοϋ κ. ύπουργοϋ Εμπορίου έδηλώθη οτι τό
οχέδιον ιπεριέχει τάς άπόφεις
όλων των Διοικητών τών Τρα
πεζών.
Ή τέταρτη ολομέλεια τής
ΓΣΕΕ ήτις συνεχίζει τάς ερ
γασίας της έν ’Αθήναις άπηΰ8υνε την 14ην ’Ιουλίου τό
ακόλουθον τηλεγράφημα δια
μαρτυρίας είς τούς κ.κ. Πρό
εδροί' καί ’Αντιπρόεδρον τής
Κυδερνήσεως, καί τούς ύπουργούς Συντονισμού, Εμπορίου
καί ’Εργασίας :
Τετάρτη ολομέλεια Διοικήσεως ΓΣΕΕ μετ’ άγανακτήσεως καταγγέλλει άναδίωσινάντιϋπαλληλικής μανίας Ήλιάοκου είς ύπομνημα σημερινής
Διοικήσεως ΕΙΤΕΑ περί μεθό
δων μειώσεως τραπεζικού κό
στους.
θεραπεία νοσοΰντος
τραπεζιτικού συστήματος δέ

ον άναζητηδή παρ’ άρμοδίων είς δασικά όργανικά αίτια
ασθένειας
ευρισκόμενα
μα
κράν οίασδήποτε ευθύνης μοχθοϋντος προσωπικού Τραπε
ζών καί «ρτι άπομάχων. Διοίκηοις ΓΣΕΕ μή λησμονούσα
ότι καί προ τριετίας έπίθεσις
ολιγαρχίας εναντίον εργατι
κής τάξεως είχεν ως πρώτον
στόχον προσωπικόν ’Εθνικής
Τραπέζης, είναι άποφασισμένη
άντιταχθή εναντίον άποκαλυπτομέν'ης νέας έπιδουλής κα
τά δικαιωμάτων εργαζομένων
εξαπολυόμενης διά τής αυτής
όδοΰ. Έξ άνόματος όλοκλήρου
ώργανωμένης εργατικής Δυνάμεως στιγματίζει καταπληκτικάς απόψεις Διοικήσεως Ε.
Τ.Ε.Α. καί καλεϊ κυδέρνηΐσιν
αποκήρυξή αύτάς δηλοΰσα ότι
καί
μερική
έστω
υίοθέτησις
α ύ_τ ώ ν
θέλει
προκαλέσει
καθολικήν
ιέξέγερσιν
εργατικής
τά
ξεως
προς
ύπερασπισιν
ά'πειλουμέν ω ν
δασικών
Δι
κά ι ω μ ά τ ω \' της.
Αίτούμεθα ομοίως άμεσον ά
νάκλησιν σήματος ύπουργείου ’Εμπορίου περί αναστολής
προαγωγών, απονομής επίδομά
των εΰδοκίμου ύπηρεσίας. ‘Ως
καί ρύθμισιν χρονίζοντος συνταξιοδοτικοΰ θέματος συντα
ξιούχων ύπαλλήλων τέως ’Ε
θνικής τραπέζης, περιελθόντων
άπόγνωσιν λόγω άνατροπής
οικονομικής Θεμελιώσεως ’Α
σφαλιστικού Ταμείου των άιπ©

άσύνετα μέτρα τέως Διοικήσεως καί Κράτους.
’Εντολή
Διοικήσεως
ΦΩΤΗΣ ΜΑΚΡΗΣ

Επιτροπή τοΰ Συλλόγου μας,
διερμηνεύουσα τήν αγωνίαν και
τήν μαχητικότητα τών συναδέλ
φων, έθεώρησε τιμήν της νά άποτελέση μεθ’ δλων τών μελών
της Τραπεζοϋπαλληλικής οικο
γένειας τό πρώτον κλιμάκιον
είς τόν ύπό τής ΓΣΕΕ άναλαμβανόμενον καί όργανούμενον άγώνα, υπέρ τής διασφαλίσεως
τοΰ μόχθου τών έργαζομένων.
Συνάδελφοι,
Τό χρόνισαν ζήτημα τής νο
μοθετικής ρυθμίσεως τής έξαρκείας τών πόρων τοΰ δυσαναλόγως έπιβαρυνθέντος Ταμείου
Συντάξεων, έκτος τοΰ ότι στε
ρεί τήν Τράπεζαν σημαντικών
διαθεσίμων έπί ζημίςε τών έργασιών της, άφ’ ένός μέν γίνε
ται πρόξενος τής μή προωθήςτεως βασικών τοΰ έν ενεργείς/
προσωπικοΰ αιτημάτων, άφ’ έτέρου δέ κρατεί είς διαρκή ανη
συχίαν τούς απομάχους συνα
δέλφους μας, ώς καί τούς έπιθυμοΰυτας νά έξέλθουν τής ύπη
ρεσίας.
’Αξίωσίς μας, άξίωσις τών
άπομάχων καί τών οικογενειών
των, άξίωσις τοΰ Ιδρύματος
είναι νά τερματισθή ή έκ τής
αιτίας ταύτης αιμορραγία καί
ανησυχία.
’Απαιτοΰμεν
Τήν άμεσον λύσιν τοΰ χρονίσαντος θέματος τών Ταμείων
Συντάξεως.
Τήν ΐσην μεταχείρισιν μετά
τών συναδέλφων μας τών Τρα
πεζών Ελλάδος καί ’Αγροτι
κής, όσον άφορφ τήν άμοιβήν
καί τάς ώρας εργασίας, διά τε
τήν πρωτεύουσαν καί τάς έπαρχίας.
Τήν διατήρηση/ τής αυτοτε
λείας τοΰ ΤΥΠΕΤ.
Τήν άνάκτησιν τών άπωλεσθέντων δικαιωμάτων μας.
Συνάδελφοι,
Αυριον Σάββατον 14ην ’Ιου
λίου και ώραν 8 - 10 π.μ. κατ’
έρχόμεθα εις απεργίαν, μαζί
μέ όλους τούς ύπαλλή,λους τών
έν "Ελλάδι Τραπεζών.

Ή καθολική συμμετοχή μας
άπό τοΰ άνωτάτου μέχρι τοΰ
κατωτάτου, είς τήν δίωρον αύτήν άπεργίαν, θά είναι ή επι
τυχής άρχή τοΰ άγώνος, τόν ό
ποιον επιβάλλει ή ιερά ύποχρέωσις άπέναντι τής άξιοπρεπείας μας καί τοΰ άρτου τής οικο
γένειας μας. Ούτως ένεργοΰντες, έξυπηρετοΰμεν όχι μόνον
τά συμφέροντά μας καί τό συμ
φέρον τής Τραπέζης, άλλά καί
τήν προώθησιν τής ήθικής άποκαταστάσεώς μας ώς λειτουρ
γών τοΰ πρώτου πιστωτικού ’Ι
δρύματος τής χώρας.
Τό πρωί" τοΰ Σαββάτου1, 14
’Ιουλίου, αΙ Τράπεζαι στήν ’Α
θήνα καί στον Πειραιά πρέπει
νά παραμείνουν κεναί ύπαλλή
λων άπό 8—10 π.μ. Οΰδείς θά
προσέλθη είς τήν ύπηρεσίαν
του πρό τής 10ης πρωινής.
Μετά συναδελψικών
χαιρετισμών
Η ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ

τηλεγραφήματος, τό όποιον ή
’Ομοσπονδία Τραπεζοϋπαλλη
λικών ’Οργανώσεων ‘Ελλάδος
άπέστειλεν είς τούς αρμοδίους
Κυβερνητικούς παράγοντας :
«Πρόεδρον Κυβερνήσεως, ’Αντι
πρόεδρον
Κυβερνήσεως, ‘Υ
πουργούς Συντονισμού, Οικο
νομικών, Εμπορίου,
’Εργα
σίας.
»Όμοσπονδία Τραπεζοϋπαλλη
λικών ’Οργανώσεων ‘Ελλάδος
συμμετέχουσα άρχόμενον άγώνα
Τ ραπεζοϋπαλληλ ικής
τάξεως διαμαρτύρεται σήμε
ρον διά καθολικής διώρου άποχής
έργασίας
’Αθήνας;
Πειραιά έπί άγνοηθέντων αι
τημάτων καί μελετωμένων μέ
τρων. Αίτούμεθα πρώτον διασφάλισιν καί άποδέσμευσιν
κεφαλαίων άσφαλιστικοΰ μας
μέλλοντος συμφώνως ύποβληθέντι ύπομνήματι ΓΣΕΕ, δεύ
τερον κατοχύρωσιν αΰτοτελείας άσφαλιστικών μας Ταμεί
ων διατηρουμένων καί συντηρουμένων δΓ εισφορών έργα
σίας μας, τρίτον σεβασμόν
κεκτημένων δικαιωμάτων μας
ώς όφειλσμένην Εναντι Εργαζο
μένων έξασφάλισιν ζωής άπηλλαγμένης φόβου καί πενί
ας, τέταρτον ριζικήν άμεσον
άντιμετώπισιν έξαρκείας πό
ρων άσφαλιστικών Ταμείων
ΕΤΕ καί ’Αθηνών πληγέντων
έξ άθρόων άπολύσεων συνε
πείς Εξοντωτικών μέτρων πα
ρελθόντος, πέμπτον Εφαρμο
γήν διαιτητικών άποφάσεων
Συλλογικών Συμβάσεων καί
άρσιν Κρατικοΰ παρεμβατι
σμού κοταργοΰντος πάσαν
εννοιοον έλευθερίας διαπροτ/μα
τεύσεων. Τ ραπεζοϋπαλληλική
τάξις πληγεΤσα δεινώς πρό
σφατον παρελθόν ύπέρ δήθ!εν
ώφελείας κοινωνικού συνόλου
άπεδείχθη ότι ύπήρξε μόνον
θΰμα άφρονας πολιτικής καί
μάλιστα έπί μεγίστη κοινω
νική βλάβη. Σημερινή καθολι
κή διαμαρτυρία τάξεώς μας
έλπίζομεν προκαλέση δικαίας

Άθήναι, 14 ’Ιουλίου 1956
’Ανακοίνωσις No 9
Συνάδελφοι,
Ή Δ.Ε. τοΰ Συλλόγου σάς
άπευθύνει θερμόν συναδελφικόν
χαιρετισμόν καί σάς συγχαίρει
διά τήν πειθαρχίαν καί τήν συ
νοχήν, τήν όποιαν έπεδείξατε
κατά τήν σημερινήν δίωρον ά
περγίαν ύπέρ τών άπαραγράπτων δικαιωμάτων μας ώς έρ
γαζομένων.
Ή σημερινή άπεργία δέν εί
ναι παρά ή άρχή ενός μεγαλει
ώδους άγώνος, τόν όποιον μάς
έπιβάλλουν ή οικονομική μας
έξαθλίωσις, ή άπώλεια βασι
κών κεκτημένων δικαιωμάτων
μας, ή άπρόσκοπτος βαθμολο
γική μας έξέλιξις, ή διασφάλισις τών γηρατειών μας καί ή
περιψρουρησις τών άσφαλιστικών μας οργανισμών.
Είναι βέβαιον ότι είς τόν άγώνα αύτόν θά έξέλθωμεν νικηταί, διότι τό δίκαιον καί ή ήθική είναι μέ τό μέρος μας.
Παραθέτομεν άντίγραφον τοΰ

Ecvoit δι/αί« ή άγα·
νάκτησις όλων τών τραπεζοϋηαλλήλων διότι ή
μ-ελέτν) τοιούτων άντιϋ«αλληλι/ών
μέτρων
διαγράφει δεινήν εναν
τίον
των
Απειλήν.
,/Δ.λλ’ εάν διά τούς άλ
λους τά μέτρα ταΰτα α
ποτελούν άηλ^ν άπειλ))ν, διά τά ΙΜελν) τού ίδικού μας Συλλόγου άποτελούν οκληράν πραγ
ματικότητα. Διότι τά
πλεΐστα τούτων άπό τρι
ετίας ¥χουν έφαρμοσθεΐ
είς βάρος μας καί ό
Χύλλογος ^‘παλλήλων
Εθνικής Τραπέζης περισαότερον όλων ε/ει
πληγεί άπό τάς τοιαύτας
άντιϋπαλληλικάς
τάσεις. Τά μελετώμενα μέτρα πρέπει έντόνως νά καταπολεμηθούν
άπό τό σύνολον τού τρα
πεζοϋπαλληλικού
κόσμουόχι μόνον έν τη ένvoicr, της μη επιβολής
των εις τούς συναδέλ
φους τών άλλων Τρα
πεζών, άλλά, κυρίως,
εν τη εννοιατής αρσεως

Κατετέθησαν είς
τό Πρωτοδικεΐον ’Αθηνών τά σχετικά τής Γ.
Χυνελεύσεως καί τής ψηφοφορίας
διά τήν τροποποίησιν τοΰ Κατα
στατικού οσον αφορά τήν μείωσιν
τής είσφορ&ς υπέρ τοΰ Συλλόγου
ώς τό Vi %. Ή σχετική αΐτησις θά
έκδικασθή τήν 24 ’Οκτωβρίου'
έπί τή ευκαιρία κάμνομεν γνω
στόν είς τούς συναδέλφους
δτι
έφ’ οσον δέν τροποποιηθή τό κα
ταστατικόν δέν εχομεν τό δικαί
ωμα τής οποιοσδήποτε
μεταβο
λής είς τό ποσοστού τής εισφο
ράς.

των άπό τών ύπαλλή
λων τής Εθνικής Τρα
πέζης, τούς όποιους άπό
τριετίας καταθλίβουν.
Άλλά ό Χύλλογος
τών ύπαλλήλων Εθνι
κής Τραπέζης άρνεΐται
νά πιστεύση άφελώς ότι
την πλήρη ευθύνην καί
πατρότητα τών ύποδεικνυομένων μέτρων φέ
ΤΟ Τ.Υ.Π.Ε.Τ.
ρει ό /Διοικητής τής
ΕΤΕΑ, ώς άνέγραψεν
Μέ τήν προσέλευσιν τών στε
ό «Οικονομικός Ταχυ λεχών ήρξατσ τήν 7.7.56 ή έψετειδρόμος» εις τό φύλλον νή κατασκηνωτική περίοδος. Ή
πρώτη όμάς (θηλέων) μετέβη εις
του τής Ιίϊης τρέχ., τάς κατασκηνώσεις τοΰ ‘Αγ. Διο
διά νά τό διαψεύση εις νυσίου τήν 11 ’Ιουλίου. Έκάσηι
τό έπόμενον φύλλον του σειρά 6ά παραμείνη 22 ημέρας,
τής
1$>ης τρέχοντος. βά άπολαμβάνη έκτος τοΰ καθα
Χυνεπώς δεν είναι δια ρού άέρος τά άρκετά καί καλά
αγαθά τοΰ ΤΥΠΕΤ.
"Ο αριθμός
τεθειμένος νά άποτελέ- τών συμμετεχόντων παιδιών είναι
ση εύήθη ούραγόν εις οπτό κότθε άλλην φοράν μεγαλύτεπροσωπικήν κατά τού κ. Ρσς.^
—‘Η συνέλευσις καί αί έικλογαί
Βασ.
Ιίυριακοπούλου
εκστρατείαν, όταν μάλι είς τό ΤΥΠΕΤ θά γίνουν έντός
τοΰ μηνός. Μέχρις ώρας τήν τι
στα έχει ύπ* όψιν του μήν τής διαχειρίσεως τοΰ λεπτού
τήν γενομένην προς τόν αυτού κλάδου τής άσφαλίσεώς
Βρόεδρον τού Χυλλό- μας διεκδικοΰν τό σημερινόν υπό
γου δήλωσιν τού κ. Χι- τόν κ. Μαρκουτάν συμβούλιον καί
οικητού, ότι τά δημοσι- ό κ. Κατσιάμπας.
ευθέντα περί ύποβολής
Λιάψευσις
ύπό τής /Διοικήσεως τής
άνακριβοΰς είδήσεως
ΕΤΕΑ τού έν λόγω ύπομ νήματος τών
1 4L
Είς τόν «Τραπεζιτικόν αγώνα»·
άρθρων είναι ά ν υ πό 1ης Ιουλίου 1956 αναγράφεται
δτι κατά τήν συγκέντρωσιν
τών
στα τ α .
μελών τοϋ Συλλόγου Συνταξιού
λύσεις προβλημάτων. "Αλλως
προειδοποιοΰμεν διά ταύτης
ότι έπανάληψις διώξεως τρα
πεζικών ύπαλλήλων ύποχρεώση είς άγώνας σκληροτάτους».
Σύλλογος Ύπαλλήλων Εθνι
κής Τραπέζης τής ‘Ελλάδος.
Σύλλογος Είσπρακτόρων ’Εθνι
κής Τραπέζης.
Σύλλογος Βοηθητικοΰ Προσωπικοΰ Εθνικής Τραπέζης.
ΟΙ ΑΠΟΜΑΧΟΙ ΤΗΣ ΕΤΕ
ΠΑΡΑ ΤΟ ΠΛΕΥΡΟΝ ΜΑΣ
’Εκ μέρους τοΰ Συλλόγου τών
Συνταξιούχων τής ΕΤΕ έξεδόθη
καί έδημοσιεύθη κατά τήν ήμέραν
τής 2ώρου άπεργίας μας άνακοίνωσις διά τής όποιας τάσ
σεται οΰτος αλληλέγγυος μέ τό
έν ένεργείςι προσωπικόν τής ΕΤΕ

χων Εθνικής έτέθή ΰπ’ δψιν τών
συγκεντρωθέντων δήλωσις τοΰ ύπουργοΰ τώ Οικονομικών προς τονπρόεδρον τού Συλλόγου ‘Υπαλλή
λων 'Εθνικής κ. Κ. Μελισσαρόπον
λον ότι «ούδέν άλλο ασφαλιστικόν
Ταμεϊον γνωρίζει πλήν τού Ι.Κ.Α.
όπου θά ύπαγάγη όλους τούς συν
ταξιούχους».
Παρεκλήθημεν ύπό τού κ. Κ. Μέ
λισσαρσπούλου νά δημοσιεύσωμεν
δήλωσίν του δτι τά δήθεν λεχθ’έντα είς αύτόν ύπό τού κ. ύπουργαΟ
τών Οικονομικών ουδέποτε
έλέχθησαν καί δτι είναι τελείως άνυ^πόστατα.

Υπεύθυνος έπί τής Ολης :

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ
Ρέθυμνου 1 8
κλεανθ.

φραγκιδακης:

Μεταμορψώσεως

2

ΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓ ΑΙ
Όλίγας ώρας μετά τήν κυκλο
φορίαν τής ΰπ’ άριθ. 7 άνακοινώσεώς μας,
ό κ. Κορογιαννάκης
έκάλεσε τόν πρόεδρον τού Συλ
λόγου μας καί τού ανήγγειλε τό
εύχάριστον γεγονός δτι έδόθη έντολή διόιτήν διενέργειαν τών προ
αγωγών.
Είς τό συγκροτηθησόμενον
Συμβούλιον
προαγωγών,
κατόπιν σχετικής αίτήσεώς μας,
θά άντιπροσωπεύεται καί ό Σύλ
λογός μας.
Αί προαγωγαί θά έξαγγέλωνται τμηματικώς αμα τώ πέρατι
τής έργασίας δΓ έκάστην κατη
γορίαν, άρχής γενομένης άπό
τούς κατωτάτους βαθμούς, Ή Δ..
Ε. τοΰ Συλλόγου
θά καταβάλΐ!
πάσαν προσπάθειαν — συμφώ
νως άλλως τε καί μέ προφορικήν
διαβεβαίωσιν τοΰ κ. Διοικητοΰ—
όπως αί προαγωγαί διενεργηθοΰν μέ πάσαν δικαιοσύνην. Εί
ναι διά τόν Σύλλογον άπαράδεκτον νά προαχθή είς τόν έπόμενον
βαθμόν υπάλληλος
τής τ. Άθη-

νών μέ ύπηρεσίαν Α έτών και.
νά μή προαχθή υπάλληλος τής
τ. ΕΤΕ εχων έπί πλέον τών Α έ
τών διετή ή τριετή ύπηρεσίαν,
λόγω τής έλέω Ήλιάσκου διθείσης
είς άμφοτέρους
διαφόρου

valeur.
Λυπούμεθα διότι
δέν ε’ίμεθα
ακόμη ε'ς θέσιν νά άνακοινώσωμεν τά ονόματα τών άποτελούντων τήν έπιτροπήν
προαγωγών
μελών, είς τήν οποίαν θά μετέχθ
καί ό Σύλλογος, οΰδέ τήν ακριβή
ημερομηνίαν
τής άνακοινώσεως
τών ονομάτων τοΰ πρώτου κλιμα
κίου τών προαγομένων, τουτέστι
τών Δσκίμων είς Ύπολογιστάς
Β-. ’Έχομεν δμως πάντα λόγον
νά πιστεύωμεν είς τήν άκρίβειαν
τών υποσχέσεων τών αρμοδίων.

ΜΜΙΙΡΑΙΕΙΙ

Πληροφορούμεθα δτι
διά καταρτιζομένης έγκυκλίου καλούνται
εις προαγωγικόν διαγωνισμόν διά
Παρακαλοΰνται οιϊ κ.κ.
συνά τον βαθμόν τοΰ ΰπολογιστοΰ Α'
δελφοι οΐ έχοντες είς χείρας των
ο! μέ valeur 1)7)53 ΰπολογισταί
βιβλία έκ τής βιβλιοθήκης τής Λέ
σχης, όπως τά έπ [στρέψουν τό τα- Β’. Αί έξετάσεις θά ένεργηθοΰν
κατά τό τέλος ’Οκτωβρίου.
χύτερον.
θερμη παρακαηςις

