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ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΝΩΠΙΟΝ 
ΤΩΝ κ.κ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΜΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ: Συν-
δήκαι καλής υπηρεσιακής έξελίξεως και 
ικανοποιητικής αμοιβής διά τούς έν τή 
Τραπέζη εργαζομένους.

Ή ττραγματοττοιηΒεΐσα την 25ην 
Μαΐου Γενική Συνέλευσις τών κ.κ. 
Μετόχων τής Τρσπέζης μας παρέ- 
σχε την ευκαιρίαν εις τό Διοικ. 
Συμβούλιον, διά τού προέδρου του 
να άναπτύξη αϊτό τοΰ βήματος τής 
Γεν. Συνελεύσεως, τα άπασχολοΰν-

τα τό προσωπικόν τής Εθνικής Τρα
πέζη ς θέματα καί νά ζητήση την ά
μεσον πραγματοποίησιν τών υπο
σχέσεων τής Διοικήσεως.

‘Ο κ. Διοικητής έξ άλλου πέραν 
τής κατ’ έτος γενομένης αναφοράς, 
εις τό προσωπικόν καί τάς έκφρα-

Epfioii hoi σμοιρή
Ή Έβνεκί) ΊΓράτίΞ.»»., sEvctt ό βασικός -παράγων 

σής ά να πτύξεως τής Εθνικής μας οικονομίας καί κατ’ 
άπέκτασιν τής εύκ,μερίας τού Ελληνικού λαού.

'Η πράγματι αλματώδης έςελιςις δλων τών οι
κονομικών μεγεθών τής χώρας, δηλοί δτι εΐσήλβομεν 
πανηγορικά εις το ατάδιον τής άναπτύξεως καί άτενί- 
ξομεν με πλήρη αισιοδοξίαν τον χώρον τής Ευρωπαϊ
κής Οικονομικής Κ,οινότητος. Τούτο δεν αποτελεί 
σχήμα λόγου, άλλα μία αναμφισβήτητη πραγματικό
τητα.

"Οπως όλα τά μεγεύη τής οικονομίας τής χώρας 
μας, ή Άπασχόληαις, ΙΙαραγωγή, Εθνικόν εισόδη
μα, ’Εβνικόν προϊόν, έξελίχΟησαν κατά λίαν ικανοποι
ητικόν ρυθμόν, οΰτω καί τά έν τή Τραπεξη μας οικο
νομικά μεγέθη έκ τών εργασιών, μετεβλήβησαν όμοίως.

Τυγχάνει γνωστόν, ότι ή οικονομική ανάπτυξες καί 
ή έξ αυτής πηγάξουσα κοινωνική εύημερία, έξαρτάται 
βασικώς έκ τής συγκεντρώσεως τού άποταμιευτικοΰ κε
φαλαίου καί τής διαόέσεως τούτου έν τή παραγωγική 
διαδικασία· Τούτο αποτελεί καί τήν βασικήν εργασίαν 
τών πιστωτικών Τραπεζών.

'ί£ς 6ά άποδείξωμεν κατωτέρω δε’ άριβμών, ή ’Ε
θνική Τράπεζα αποτελεί τήν κυρίαν πηγήν συγκεντρώ
σεως έν τή χώρα μας τού άποταμιευτικού Κεφαλαίου 
άπό τον κρουνόν τής οποίας ποτίζεται ή 'Ελληνική οι
κονομία.

Ούτω κατά τήν τελευταίαν τριετίαν 19ΤΟ— 
αί καταθέσεις ηύξήθησαν κατά 68ο)ο καί είς άπόλυτα 
μεγέθη 35$,55 δισεκ. δρχ., ήτοι άπό ά9,Β δισεκ. πού 
ήααν τό έτος 19ΤΟ άνήλθον εις #3,0 δισεκ. δρχ. τό 
έτος !$>>».

ΙΜέση έτησία αύξησες κατά τήν ώς άνω τριετίαν 
5$#,3ο) ο.

Κατά ταύτα ή ’Εθνική Τράπεζα άντιπροσωπεύει 
τό 68ο)ο τών καταθέσεων όψεων τών Τραπεζών.

Αί χορηγήσεις τής Ε.Τ.Ε. προς τήν οικονομίαν 
ηύξήθησαν κατά -4ί£ο)ο καί είς άπόλυτα μεγέθη 16,4 
δισεκ. δρχ. πάντοτε κατά τήν τριετίαν 19ΤΟ—19Τ2. 
" Επαρουσίασαν τουτέστιν μέσην έτησίαν αύξησιν περί
που %Οο)ο καί άποτελούν τά 68ο)ο τού συνόλου τών 
χορηγήσεων τών ’ Εμπορικών Τραπεζών τής χώ
ρας μας.

Αλλά καί όλα τά υπόλοιπα μεγέθη τών εργασιών 
τής Τραπέζης μας μετεβλήθησαν κατά λίαν ικανοποι
ητικόν ρυθμόν.

Ούτω τά κεφάλαια (Μετοχικόν, Άποθεματικά, 
Μροβλέψεις) ηύξήθησαν κατά 193,ϊ'ο)ο καί είς ά
πόλυτα μεγέθη 6,» δισεκ. δρχ. ήτοι μέση έτησία αύ
ξησες κατά !ΟΟο)ο περίπου. (Αύξησες μετοχκεών 
46ο)ν, ’Αποθεματικών STlo)o) τό σύνολον τού ε
νεργητικού ηύξήθη κατά 68ο)ο ήτοι κατά -40,3 δισεκ. 
δραχμών.

Τά μικτά κέρδη καθώς έπίσης καί τά καθαρά κέρδη 
τής Τραπέζης έξελίχθησαν ώς εξής (είς έκατ. δρχ.):

Μικτά κέρδη Καθαρά κέρδη
19ΤΟ
19Τ1
191«

».*οο
«.600
3.100

464,4 
66 7,3 
660, >

’Ήτοι, ηύξήθησαν τά μέν μικτά κατά -4Ιο)ο, τά 
δέ καθαρά τοιαύτα κατά 4«,Βο)ο.

"Ενεκα τών άνωτέρω έντυπωσιακών μεταβολών, ή 
χρηματιστηριακή τιμή τών μετοχών έδιπλασιάσθη, κα
τά τήν ώς άνω τριετία,ν, καί έκτος τής έντυπωσιακής 
αύξήσεως τού Μετοχικού Κεφαλαίου διά τής άναπροσ- 
αρμογής τών παγίων περιουσιακών στοιχείων, τά πρός

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 4ην ΣΕΛ.)

ζομένας ευχαριστίας διά τήν έργα- 
τικότητα καί άψοσίωσίν του, άνε- 
κοίνωσε τάς αποφάσεις τής Διοική- 
σεως τής Τραπέζης διά τά θέματα 
τοΰ προσωπικού. Τό απόσπασμα 
τής ομιλίας τού κ Διοικητοϋ καί 
τήν ομιλίαν τοΰ προέδρου τοΰ Συλ
λόγου μας δημοσιεύομεν κατωτέρω 
μετά τής άνακοινώσεως τοΰ Διοικ. 
Συμβουλίου ή οποία έκυκλοφόρησε 
τήν έπομένην τής Γεν. Συνελεύσεως 
τών κ.κ. Μετόχων.

Συνάδελφοι,

Ή διασφάλισίς τής όμαλής πορεί
ας πρός αίσιον τερματισμόν τών θε
μάτων μας, τής ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙ
ΡΙΣΕΙΣ καί τής ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕ- 
ΩΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕ
ΣΙΑΣ, επέβαλε εις τό Διοικ. Συμ
βούλιον, άπό τής Γενικής Συνελεύ- 
σεώς μας μέχρι σήμερον, νά άποφύ- 
γη πάσαν άνακοίνωσιν.

Τούτο έπράξαμεν παρά τάς ποι
κίλας πιέσεις τάς οποίας έδέχθημεν 
καί τό έντέχνως καλλιεργούμενον κλί
μα πρός δημιουργίαν άνησυχίας καί 
έπαύξησιν τής δικαιολογημένης ά-

Απόσπασμα lijo όμιλ
«Ή μεγάλη αΰξησις τών έργασιών 

τής Τραπέζης δημιουργεί επιτακτι
κός άνάγκας είς νέον Προσωπικόν, 
παρά τήν άπλούστευσιν τών διαδι
κασιών καί τήν έπέκτασιν τής χρή- 
σεως μηχανικών μέσων. Κατά τό υ
πό κρίσιν έ'τος, ή Τράπεζα διενήρ- 
γησε 509 νέας προσλήψεις, μέρος 
τών οποίων αντισταθμίζεται έκ τής 
άποχωρήσεως 269 υπαλλήλων, άνη- 
κόντων είς τό κύριον καί τό βοηθη
τικόν Προσωπικόν αυτής. Έκ τών 
προσληφθέντων, 1 82 άνήκουν είς τόν 
λογιστικόν καί ταμιακόν κλάδον, 12 
εις τό επιστημονικόν Προσωπικόν,
144 είναι κλητήρες, 80 καθαρίστρι- 
αι καί 91 έργάται καί λοιπόν Προ
σωπικόν.

Έξ άλλου, έκ τών άποχωρησάν- 
των, 213 άνήκον εις τόν λογιστικόν 
καί ταμιακόν κλάδον, 2 είς τό επι
στημονικόν Προσωπικόν, 22 ή σαν 
κλητήρες, 46 καθαρίστριαι καί 12 
έργάται καί λοιπόν Προσωπικόν.

Συνεπείς* τών μεταβολών αύτών ή 
συνολική δύναμις τοΰ Προσωπικού 
άνήρχετο κατά τήν 31ην Δεκεμβρίου 
1 972 είς 7.991 έν γένει υπαλλήλους 
έναντι 7.778 κατά τό τέλος τοΟ 
1971, σημειωθείσης ούτως αύξήσε
ως έκ 213 υπαλλήλων. Ή δύναμις 
είς κύριον Προσωπικόν, έν τούτοις, 
ηύξήθη μόνον κατά 43 υπαλλήλους 
καί τούτο παρά τήν πραγματοποιη- 
θεϊσαν μετάταξιν 65 υπαλλήλων έκ 
τοΰ βοηθητικού Προσωπικού.

Ή Διοίκησις τής Τραπέζης, λαμ- 
βάνουσα σοβαρώς ύπ’ όψιν τάς έπι- 
πτώσεις έκ τής έλλείψεως Προσωπι
κού καί έν τή έπιθυμίψ της δπως ή 
δύναμις τούτου εΰρίσκεται έν άρμο- 
νίς* πρός τό έπιτελούμενον καί προ- 
γραμματιζόμενον έργον, άφ’ ένός μέν 
άπεφάσισε τήν διενέργειαν προσλή- 
ψεως κατά τό τρέχον έτος, άφ’ έτέ- 
ρου 6έ ϊδρυσεν ειδικόν τμήμα προ
γραμματισμού καί άξιολογήσεως 
Προσωπικού διά τόν σχεδιασμόν τών 
είς υπαλλήλους άναγκών τής Τρα
πέζης τόσον βραχυχρονίως δσον καί 
μακροχρονίως. "Ηδη έχουν διενεργη- 
θή τοπικοί διαγωνισμοί διά τήν πρό- 
σληψιν υπαλλήλων πρός κάλυψιν τών 
άναγκών τών Καταστημάτων είς δια
φόρους περιοχάς τής Χώρας.Έξ άλ
λου, διά τήν εύχερεστέραν έπισήμαν- 
σιν καί άξιολόγησιν υπαλλήλων Ικα
νών διά τήν κατάληψιν θέσεων έπο- 
πτείας άμέσως ή μελλοντικώς έπη- 
νέχθησαν τροποποιήσεις είς τά κατ’ 
έτος καταρτιζόμενα δελτία ποιότη-1 

τος τοΰ Προσωπικού. Διά τοΰ τρό
που αυτού διασφαλίζεται ή έπιλο- 
γή τών πλέον ένδεδειγμένων υπαλ
λήλων καί ή τοποθέτησίς των είς υ
πευθύνους θέσεις.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ: Ζητοϋμεν τήν 
δίκαιαν αμοιβήν τής εργασίας μας και τήν 
δυνατότητα νά ζήσωμεν άξιοπρεπώς καί 
νά περιφρουρήσωμεν τήν ιδιότητα τοΰ υ
παλλήλου τής Έδνικής Τραπέζης.

γωνίας δλων, ύπό άντιπολιτευομέ- 
νων τό Διοικ. Συμβούλιον.

Τό Διοικ. Συμβούλιον ύπευθύνως 
διαχειριζόμενον τά θέματα τού Προ
σωπικού, δέν πρόκειται νά παρα- 
συ,οθή καί θά συνέχιση τό έργον του 
μέ μόνον γνώμονα τό συμφέρον τών 
μελών τοΰ Συλλόγου.

Ή σοβαρότης τών θεμάτων μας 
έπιβάλλει, διά νά μή προκληθή ζη
μία ή έστω καί άπλή καθυστέρησις 
νά μή δίδωμεν πίστιν είς τάς φήμας 
καί τάς συζητήσεις τών διαδρόμων. 
Τό Διοικ. Συμβούλιον, έντολοδόχος 
τών μελών τοΰ Συλλόγου, θά προ- 
βαίνη είς υπεύθυνον ένημέρωσίν σας. 
Έπαναλαμβάνομεν πάντως δτι προ- 
έχει ή διασφάλισίς τής όμαλής πο
ρείας τών θεμάτων μας.

Κατωτέρω παραθέτομεν τό άναφε- 
ρόμενον είς τά θέματά μας άπόσπα- 
σμα έκ τοΰ άπολογισμοΰ τοΰ Διοι- 
κητοΰ τής Τραπέζης μας καί τήν ό- 
μιλίαν τοΰ Προέδρου τού Συλλόγου 
μας, ένώπιον τής Γ ενικής Συνελεύ
σεως τών κ.κ. Μετόχων.

ίου η. Διοικητοϋ
Ή Διοίκησις τής Τραπέζης αι

σθάνεται τήν ύποχρέωσιν νά τονίση 
καί άπό τής θέσεως αύτής, δτι ή 
πραγματοποίησις τών άντικειμενι- 
κών στόχων τοΰ Ιδρύματος κατά τό 
1 972 θά ήτο ανέφικτος άνευ τής ά- 
φοσιώσεως καί τών συνεχών καί έ- 
πιπόνων προσπαθειών τού Προσωπι
κού, πιστεύει δέ δτι καί ή Γενική 
Συνέλευσις θά θελήση νά έκφραση 
τάς ευχαριστίας της πρός άπαν τό 
Προσωπικόν διά τόν μόχθον τόν ό
ποιον τούτο κατέβαλε διά τήν πρόο
δον τοΰ Ιδρύματος.

Άπό τής πλευράς της, ή Τράπε
ζα, έν τψ πλαισίφ τών υφισταμένων 
δυνατοτήτων, άποβλέπει είς τήν δι
αρκή βελτίωσιν τών δρων έργασίας 
τών υπαλλήλων καί τήν σταδιακήν 
έπίλυσιν τών αιτημάτων των, εντός 
βεβαίως τών έκάστοτε ίσχυόντων νο
μικών πλαισίων. Κατά τό ύπό έξέτα- 
σιν έτος έπραγματοποιήθη, ώς γνω 
στον, αΰξησις τών μισθών κατά 12%

ΑΙ ΘΕΡΙΝΑ! 
ΑΔΕΙΑΙ

Ή σημειουμένη, καθυστέρησις 
είς τήν χορήγησιν τών θερινών 
άδειών είς πλεϊστα υποκαταστή
ματα, τείνει νά μεταβληθή είς 
καθεστώς.

Υπηρεσιακά! άνάγκαι θά υ
πάρχουν πάντοτε. "Οσοι εΰχερώς 
καταφεύγουν είς τό έπιχείρημα 
αυτό διά νά στερούν τούς συνα
δέλφους των τοΰ δικαιώματος 
τής θερινής άναπαύσεώς των 
πρέπει νά άντιληφθοΰν, δτι προσ
φέρουν κακήν υπηρεσίαν καί είς 
τήν Τράπεζαν καί είς τούς συνα
δέλφους των.

Οί υπεύθυνοι έπί τοΰ θέματος 
καί τήν Εθνικήν Τράπεζαν εμφα
νίζουν ώς δυστροποΰντα έργοδό- 
την καί τήν εργατικήν νομοθεσί
αν καθ’ υποτροπήν παραβιάζουν.

Καιρός λοιπόν καί ή Εθνική 
Τράπεζα νά άποκατασταθή και 
ή έργατική νομοθεσία νά έφαρ- 
μοσθή.

”Αν έπιδειχθή ένδιαφέρον καί 
καλή διάθεσις είναι ευχερές νά 
άποφευχθή κατά τήν παρούσαν 
περίοδον τό φαινόμενον.

Τό ευχόμεθα διά νά μήν ύπο- 
χρεωθώμεν νά έπιβάλλωμεν τόν 
σεβασμόν τών δικαιωμάτων μας.

ή όποια άπό τής 1ης Μαρτίου 1973 
άνήλθε τελικός είς 17%. Διενεργή- 
θησαν έπίσης κανονικώς άπασοι α,ΐ 
ύπό τοΰ ’Οργανισμού Υπηρεσίας 
προβλεπόμεναι προαγωγαί καί =φηρ 
μόσθησαν, κατά τήν εύρυτέραν ύπέρ 
τών εΰεργετουμένων έρμηνείαν, ή ά- 
πόφασις τοΰ Δευτεροβαθμίου Διοιι 
τητικοΰ Δικαστηρίου περί προωθή-

σεως τών πτυχιούχων Άνωτάτκν 
Σχολών καί τό Ν.Δ. 179)69 περί 
προωθήσεως καί λοιπών εύεργετημά- 
των τών αγωνιστών τής Εθνικής 
’Αντιστάσεως.

Έξ άλλου, έξηκολούθησε καί κα
τά τό 1972 ή παροχή έπιδομάτων 
στεγάσεως καί καυσίμων είς τούς 
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 4ην ΣΕΛ.)

ΕΠΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΟΣ ΤΗΣ «ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΣ»

’[πιστολη τού συν. Π. θεοφανοπούΑου 
m τό Αιοικητικόν Ιυρ|ού1ιον

'Υπό τού συν. Π. Θεοφανοπού- 
λου άπεστάλη πρός τό Διοικ. Συμ
βούλιον ή κατωτέρω έπιστολή: 

Πρός τό Διοικητικόν Συμβούλιον 
τοΰ Συλλόγου Υπαλλήλων Ε
θνικής Τραπέζης τής Ελλάδος 

Ενταύθα

Έν Άθήναις τή 23η Μαΐου 1973 

Κύριε Πρόεδρε,
Άναφεράμενος είς τήν κυκλοφο- 

ρήσασαν, τόν τρέχοντα μήνα, ύπ’ 
άριθ. 328)422 Απριλίου 1973, 
ΤΡΑΠΕΖΙΤΙ ΚΗΝ, μηνιαΐον δημοσιο
γραφικόν δργανον τοΰ Συλλόγου 
μας σημειώ δτι μετά μεγίστης έκ- 
πλήξεως άνέγνωσα τήν κάτωθι έπι- 
κεφαλίδα:

«Η ΜΕΙΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ Η ΑΡΝΗΣΙΣ 
ΑΠΕΔΟιΚΙΜΑΣΘΗΣΑΝ ΤΟ Υ
ΠΟ ΤΟΝ κ. ΝIΚ. ΠIΣΚΟΠΟΝ 
ΨΗΦΟΔΕΛΤ ΙΟΝ ΕΛΑΒΕ ΤΗΝ 
ΠΛΕΙΟΨΗΦΙ ΑΝ ΚΑΤΑ ΤΑΣ 
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ 7ης ΚΑΙ 
8ης τ.μ. ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΟ 
ΕΡΓΟΝ ΤΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ 
ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙ
ΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ».

Ή ανωτέρω έπικεφαλίς, δημοσί
ευα μένη είς κρίσιμους διά τά έπαγ- 
γελματικά μας προβλήματα στι- 
γμάς καθ’ ας έπιβάλλεται ή άπό- 
λυτος ένότης τοΰ συνόλου τών έν 
τή Τραπέζη εργαζομένων,

1. κατασυκοφαντεΐ τήν έκ 58% 
πλειονοψηφίαν τού Προσωπικού, ήν 
εμφανίζει ώς άποτελουμένην έκ «μει
οδοτών» καί «αρνητών». Τήν έν λό- 
γφ Οβριν δέν άπετόλμησαν ουδέ 
καν οϊ κατά καιρούς χειρότεροι πο
λέμιοι τοΰ προσωπικού,

2. φέρεται ώς προερχομένη έκ 
μέρους τής Κεντρικής Εφορευτικής 
Επιτροπής, δπερ — εάν τυγχάνη 
αληθές — αποτελεί πράξιν πρωτο
φανή καί άναμψισβητήτως ποινικώς 
κολάσιμον, έκθέτουσαν άνεπανορ- 
θώτως τά μέλη τής έν λόγω Επι
τροπής.

Έν άντιθέτω περιπτώσει, τό έν 
λόγω υβριστικόν διά τό Προσωπι
κόν τής ήμετέρας Τραπέζης δημοσί
ευμα έμπίπτει είς τάς διατάξεις τοΰ 
περί τύπου νόμου μέ άπάσας τάς 
έντεΰθεν διά τούς ύπευθύνους συνέ
πειας.

Τέλος, προκύπτει, έν συνδυασμφ 
πρός τάς κατά τήν προεκλογικήν 
περίοδον ανακοινώσεις και προφο
ρικός ένώπιον συναδέλφων συζητή
σεις ένίων μελών τοΰ Διοικητικού 
Συμβουλίου, δτι ό χαρακτηρισμός 
«μειοδόται» στρέφεται εύθέως έναν- 
τίον τοΰ προσώπου -μου συνεχιζόμε
νης ούτω, κατά συστηματικήν δια- 
στρέβλωσιν τής άληθείας, τής κακό
βουλου καί άήθους προσπάθειας σας 
κατασπηλώσεως τής συνδικαλιστι
κής, υπηρεσιακής και κοινωνικής μου 
ύποστάσεως, μέ άπάσας τάς εντεύ
θεν δυσμενείς έπιπτώσεις.

"Οθεν, καλώ ύμάς δπως, συμφώ- 
νως τφ Νόμφ, προβήτε διά τής 
ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΣ είς τάς άπαραι-

τήτους διευκρινήσεις και διαψεύσεις 
πρός πλήρη άποκατάστασιν τής α
λήθειας, δημοσιεύοντες ταυτοχρό- 
νως τήν παρούσαν είς τόν αύτόν 
χώρον καί ύπό τά αυτά τυπογραφι
κά στοιχεία.

Μέ τήν έπιφύλαξιν παντός νομί
μου δικαιώματος μου

ΠΑΝ. Σ. ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΗΜ.: Έκ δημοσιογραφικού κα
θήκοντος δημοσιεύομεν τήν ώς άνω 
επιστολήν τού συναδέλφου κ. Π. 
Θεοφανοπούλου.

Έπ’ αύτής εχομεν νά παρατηρή- 
σωμεν τά έξης, μέ τήν δήλωσιν δτι 
δέν πρόκειται νά έποο/έλθωμεν έπΐ 
τοΰ θέματος, καθ’ δσον, τά καθή
κοντα κα'ι αί εύθύναι μέ τάς όποι
ας μάς έπεφόρτισεν ή ψήφος τών 
συναδέλφων και τό γεγονός δτι, κα
τά τήν περίοδον άύτήν, συζητοΰν- 
ται καί εύρίσκονται έν έξελίξει σο
βαρότατα και βασικής σημασίας έ- 
παγγελματικά μας θέματα, δέν μάς 
επιτρέπουν ν’ άσχολούμεθα μέ προ
σωπικά θέματα και άντεγκλήσεις:

1. — Ή «ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ» είναι 
δργανον τοΰ Συλλόγου καί δχι τής 
Εφορευτικής Επιτροπής, τής οποί
ας τό έ'ργον έξαντλεΐται μέ τήν διε
ξαγωγήν τών αρχαιρεσιών, τήν δια
λογήν τών ψηφοδελτίων και τήν έκ- 
δοσιν άνακοινώσεως τών αποτελε
σμάτων τής ψηφοφορίας. Ή «ΤΡΑ
ΠΕΖΙΤΙΚΗ» έδημοσίευσεν τής Εφο
ρευτικής Επιτροπής τήν άνακοίνω- 
σιν, ή οποία καί μόνον έκφράζει 
τάς απόψεις της. Ούδεμία σύνδεσις 
είναι δυνατόν νά γίνη τοΰ έπιτί- 
τλου τής πρώτης σελίδος τής έφημε- 
ρίδος μας, άναφερομένου γενικώς 
είς τάς άρχαιρεσίας καί τής ρηθεί- 
σης άνακοινώσεως τής Εφορευτικής 
Επιτροπής.

2. Τά δημοσιεύματα τής «ΤΡΑ
ΠΕΖΙΤΙΚΗΣ» δέν είναι έπιτρεπτόν 
νά συνδέωνται πρός οΐασδήποτε 
προεκλογικός άνακοινώσεις συνδυα
σμών ή ομάδων ύποψηφίων, αί ό- 
ποίαι μόνον τά άποτελοΰντα τούς 
συνδυασμούς τούτους άτομα δε
σμεύουν. "Αλλωστε, ή «ΤΡΑΠΕ
ΖΙΤΙΚΗ», ώς δργανον δλων τών 
συναδέλφων, άπέφυγεν, ώς γνω
στόν, νά δημοσιεύση προεκλογικάς 
άνακοινώσεις συνδυασμών ύποψη
φίων.

3. Ό έπικαλούμενος έπίτιτλος 
τής πρώτης σελίδος τής έφημερί
δας μας, ούδόλως άναφέρεται είς 
πρόσωπα. ’Αφορά τήν έν γένει συν
δικαλιστικήν πολιτικήν είς τόν κλά
δον μας καί ώρισμένας τάσεις αύ
τής πρός συμβιβασμόν και μειο
δοσίαν έπι τών βασικών μας διεκ
δικήσεων, ήτις πολιτική άπό πολ
λών ετών καί άπό πολλών πλευ
ρών ύφίσταται έντονον κριτικήν. 
Τό δτι ό συν. Π. Θεοψανόπουλος 
έσπευσεν νά συνδέση τόν έαυτόν 
του πρός τόν έν λόγω έπίτιτλον 
και τήν είς αύτόν κρίνομένην συν
δικαλιστικήν πολιτικήν δέν σημαί
νει δτι καί ήμεΐς είς τούτο άπεβλέ- 
ψαμεν.



ANAKOINDIII ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 
ΑΙΑΤΑΣ ΠΑΙΔΙΚΑΐ ΚΑΤΑΙΚΗΝΟΣΕΙΣ

Ιό BuHnoiniiBin Kiyqpn mi ni npnoinmi mi
S Διάλεξις τοΰ Γεν. Γραμματέως τού Συλλόγου κ. ΑΛΕΞ. ΡΩΣΣΕΤΗ

Β' ΤΕΛΕΥΤΑ ΙΟΝ

Η Παγκόσμια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία καί 
Π Διεθνής Συν)δία Έλευδ. Έργατ. Συνδικάτων

Ή Διοίκησις τοΰ Ταμείου Υγείας 
Προσωπικού Εθνικής Τραπέζης έξ- 
έδωσε την κατωτέρω άνακοίνωσιν:

«Άνακοινοΰται δτι αΐ Παιδικαί 
Έξοχα! κατά το θέρος 1973 θά λει
τουργήσουν ώς κάτωθι:

Α' ΚΑΤΑΣ ΚΒΝΩΤIΚΗ ΠΕΡΙΟ
ΔΟΣ ΑΡΡΕΝΩΝ άπό 9.7.73 (ήμερ. 
Δ|ευτέραν) έως και 2.8.73 (ήμερ. 
25). ’Επιστροφή πρωίαν Παρασκευ- 
σκευής 31.8.73.

"Αρρενα: άπό ηλικίας 7 έτών 
(συμπεπληρωμένων) μέχρι 16 έτών, 
ήτοι τά γεννηθέντα άπό 30.6.57 μέ
χρι 30.6.66.

Β' Κ AT ΑΣΚΗΝΩΤ1Κ Η ΠΕΡΙΟ
ΔΟΣ ΘΗΛΕΩΝ άπό 6.8.73 (ήμερ. 
Δευτέραν) έως κα! 30.8.73 (ήμέραι 
25). Επιστροφή πρωίαν Παρα
σκευής 31.8.73.—

Θήλεα: άπό ήλικίας 7 έτών (συμ
πεπληρωμένων) μέχρι 16 έτών, ήτοι 
τά γενηθέντα άπό 31.7.57 μέχρι 
31.7.66.

Δηλώσεις συμμετοχής διά τήν Α' 
Κατασκηνωτικήν Περίοδον άρρένων 
θά γίνωνται δεκτά! μέχρι τής 23.6. 
73 τό αργότερου. Πέραν τής 
χρονολογίας ταύτης, ο ΰ δ ε μ ί α 
δήλωσις θά γίνη δεκτή.

Δηλώσεις θά κατατίθενται εις τά 
Κεντρικά Γραφεία τοΰ ΤΥΠΕΤ (Σο- 
φοκλέους 2, τηλ. 491 Δίς Άναδιώ- 
του) διά τά τέκνα τών ιμελών τών 
ϋπηρετούντων εις τά Κεντρικά Κατ) 
τα καί τά Κατ)τα περιφέρειας ’Α
θηνών (πλήν Μητροπόλεως).

Αΐ δηλώσεις τών μελών τοΰ Κατ) 
τος Μητροπόλεως θά ϋποβληθώσι 
μέσω τοΰ εις τό Κατ) μα τούτο ΰπη- 
ρετοΰντος Συμβούλου κ. Νικ. Οίκο- 
νομοπούλου.

Αΐ καταστάσεις τών δηλώσεων 
συμμετοχής τών τέκνων τών μελών 
τών ϋπηρετούντων εις τά Κατ)τα 
περιφερείας Πειραιώς θά υποβληθώ- 
σιν μέσω τοΰ Συμβούλου τοΰ ΤΥΠΕΤ 
κ. ’Αντωνίου Σαρρή εις τό Κεντρικόν 
Κατ)μα Πειραιώς.

Αΐ έγγραφα! διά τήν Β' Κατα
σκηνωτικήν Περίοδον Θηλέων θά έ- 
νεργώνται άπό τής 10ης.7.73 μέχρι 
τής 25ης.7.73.

Διά κάθε έγγραφόμενον τέκνον 
θά συμπληροΰται παρά τοΰ γονέως 
ή κηδεμόνας ειδικόν έντυπον χορη
γού μενον υπό τής Υπηρεσίας τοΰ 
ΤΥΠΕΤ ή υπό τών ώς άνω κ.κ. Συμ
βούλων.

Παρακαλοΰμεν Ιδιαιτέρως, δπως 
αΐ παρά τών γονέων δηλώσεις συμ
μετοχής τών τέκνων εις τάς Παιδι- 
κάς κατασκηνώσεις είναι οριστικοί, 
ϊνα άποφευχθώσιν άσκοποι απασχο
λήσεις τής Υπηρεσίας τοΰ ΤΥΠΕΤ.

Δέον νά σημειωθή, δτι τέκνα δι
καιούμενα συμμετοχής κα! μή συμ- 
μετέχοντα δΓ οΐονδήποτε λόγον,

Κοινωνικά

ΔΠΡΕΑΙ
ΥΠΕΡ ΤΟΥ Τ.Υ.Π.Ε.Τ,

• Οί συνάδελφοι τής ύποδιενθύν- 
σεως Βιομηχανικών Χορηγήσεων είς 
μνήμην Κων. Χαρίση συζύγου τής 
συναδέλφου Ελένης Χαρίση Δραχ. 
550.

9 Ήλίας καί Δέσποινα Χατζηαν- 
δρέου είς μνήμην Ελένης Χατζή αν- 
δρέου Δρχ. 500.

★
® Ή ύπηρεσία Διοικήσεως Κατα

στημάτων καί ή υπηρεσία Μηχανών 
Ι.Β.Μ. καί NIXDORF τοΰ Κ. Μ. 
κατέθεσαν είς μνήμην Άνδριανής 
Βαρβιτσιότη, είς τό «Σπίτι τής Στορ
γής Γλυφάδας ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ Ο 
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ» Δρχ. 1.200.

ΓΑΜΟΙ

Ό συν. ’Αντώνιος Λύτρας καί ή 
δνίς Ελένη Χαραρά έτέλεσαν τούς 
γόμους των, είς τόν Ιερόν Ναόν 
'Αγίας Ζώνης Κυψέλης.

Εύχόμεθα 6ίον άνθόσπαρτον.
Κ. Λ.

• Ό κ. Παπαηλιάδης Ήλίας καί 
ή συν. Κική Διαμαντοπούλου έτέλε
σαν τούς γάμους των.

Εύχόμεθα νά μας ζήσουν.
Κ. Λ.

9 Ό κ. Γεώργιος Άρχοντάκης 
καί ή συν. Ειρήνη Πίττα, τοΰ Κ. Μ. 
έτέλεσαν τούς γάμους των είς τόν 
"Αγιον ’Ελευθέριον Πειραιώς.

Εύχομαι κάθε ευτυχίαν.
Κ. Λ.

ΕΥΧΑΙ

Στον αγαπητό φίλο καί συνάδελ
φο Δημήτριον Τοΰλαν τοΰ υποκατα
στήματος Άγρινίιυ εύχόμεθα κάθε 
χαρά καί εύτυχία, στην καινούργια 
του ζωή.

ΑΛ. ΡΩΣΣΕΤΗΣ 
ΑΠ. ΜΠΑΜΙΧΑΣ

Θερμάς εύχάς διά τούς αρραβώ
νας του, απευθύνω είς τόν συν. τοΰ 
'Υποκαταστήματος Θηβών, Δήμον 
Καμούτσην.

ΑΛ. ΡΩΣΣΕΤΗΣ

Συγχαίρω θερμά διά τούς αρρα
βώνας του τόν συν. Δήμον Καμού
τσην, 'Υποκαταστήματος Θηβών.

ΑΠ. ΜΠΑΜΙΧΑΣ

ούδενός σχετικού βοηθήματος, δι
καιούνται.

Οΐ γονείς, κηδεμόνες και κατα- 
σκηνωτα! δέον νά έχωσι ύπ’ δψει τάς 
οδηγίας αί όποΐαι περιλαμβάνονται 
είς ειδικόν έντυπον, προς τάς οποί
ας δέον άπαραιτήτως νά συμμορφω- 
θώσιν».

Σχολή Προπαιδεύσεως 
Προσωπικού

Τεσσαράκοντα τέσσαρες νεοπροσ- 
σληφθέντες συνάδελφοι εκ τών περιο
χών ’Ηπείρου, Ίονίων Νήσων κα! 
Κρήτης, έπιτυχόντες είς τούς τοπι
κούς διαγωνισμούς τής 24.2.1973, 
παρηκολούθησαν άπό 4 έως 16 ’Α
πριλίου τά μαθήματα τής Σχολής 
Προπαιδεύσεως Προσωπικού, είς τό 
ξενοδοχεΐον «Άπέργη» Κηφισίας. 
Είσηγητα! τών διαφόρων θεμόπων ή- 
σαν οΐ κ.κ. Γ. Παπαχρήστου, Διευ
θυντής Όργανώσεως, Σ. Ζομπανά- 
κης/ Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων 
παρά τη Διοικήσει, I. Περαντώνης 
κα! Α. Μαστραντώνης, Ύποδιευθυν- 
τα! Όργανώσεως, Α. Μαγκανιάς 
τής Όμάδος ’Επιλογής Προσωπικού 
κ. ά.

ΣΥΣΤΛΣΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΕΝΤΑΞΕΩΣ ΕΡΓΑΤΩΝ

Διά πράξεως τοΰ κ. Διοικητοΰ 
συνιστάται έπιτροπή, ή οποία, θά έ- 
χη ώς έργον τήν κατάρτισιν πινά
κων τών έργατών, οί όποιοι συγκεν
τρώνουν τάς απαραιτήτους προϋπο
θέσεις διά νά ένταχθοΰν είς τό Υ
πηρετικόν Προσωπικόν.

Ή έπιτροπή άπετελέσθη έκ τών 
κ.κ. Μιχ. Κούμπα, προϊσταμένου 
τής Διευθύνσεως Προσωπικού, ώς 
προέδρου, κα! Α. Τσιμερλή, προϊ
σταμένου τής Διευθύνσεως Γενικού 
Λογιστηρίου, Γ. Παπαχρήστου, προ
ϊσταμένου τής Διευθύνσεως Έπιθεω- 
ρήσεως, Κ. Βουγιούκα, άναπλήρω
του προϊσταμένου τής Διευθύνσεως 
Προσωπικού κα! Δ. Παπαδοπούλου, 
ύποδιευθυντοΰ τής Ύποδιευθύνσεως 
Β' Προσωπικού, ώς μελών.

Προώθησή πτυχιοιίχων 
άνωτοτων σχολών

ΔΓ άποφάσεως τής Διοικήσεως 
αναγνωρίζεται πρόσθετος χρόνος υ
πηρεσίας τεσσάρων έτών είς τούς 
κάτωθι πτυχιούχους άνωτάτων σχο
λών: Κων. Πιτσάκην - Λογιστήν Β', 
Έμμ. Μαυροφόρον - Υπολογιστήν 
Α', ’Ιωάν. Κοτίδην - Υπολογιστήν 
Α', Άθαν. Παπαντωνίου - ’Υπολο
γιστήν Α', Άλέξ. Ροδίτην - Υπο
λογιστήν Α', Έμμ. Κούκουλαν - Υ
πολογιστήν Α', Όδυσ. Γιακουμέλον 
Υπολογιστήν Α', Δη μ. Ματσαγκά- 
κην - ’Υπολογιστήν Α', ’Ιωάν. Κα- 
ραμΐχον - ‘Υπολογιστήν Α', ’Ασπα
σίαν Ποσταδοπούλου - ‘Υπολογιστήν 
Α'; ’Ολυμπίαν Καλοχαιρέτη - ’Υ
πολογιστήν Α', Δη μ. Λαμπρόπουλον 
Υπολογιστήν Α’, Άθαν. Πέτρο με- 
λίδην - Υπολογιστήν Β', ‘Ελένην 
Μητσάκη - Υπολογιστήν 146, Ειρή
νην Στάθη - Υπολογιστήν Β', Στ. 
Μακεδονόπουλον - ‘Υπολογιστήν Β', 
Παναγ. Ταλιαντζήν - Δόκιμον, Ευγε
νίαν Σύριγγα - Δόκιμον, Φωτεινήν 
Καρκαφίρη - Δόκιμον κα! Ειρήνην 
Βιταντζάκη - Δόκιμον.

«ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ»

Μηνιαΐον οργανον τσΟ Συλλόγου 
τών Υπαλλήλων τής ’Εθνικής 

Τραπέζης τής Ελλάδος.

•

Δ)νσεις συμφώνως τψ Νόμφ: 
Υπεύθυνος:

ΝΙΚ. ΠΙΣΚΟΠΟΣ 
21ης ’Απριλίου άριθ. 37

Διευθυντής Συντάξεως: 
ΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ 
Καμελιών 42 — Π. Ψυχικόν

•

Υπεύθυνος Τυπογραφεί ου: 
ΑΘ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 

Ρήγα Παλαμήδη 5 —’Αθήναι 
Τηλ. 319.306

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ 
Χειρουργός ’Οδοντίατρος

Κάνιγγος 7 
2ος όροφος 

Τηλ. 630.277
Δέχεται τούς Υπαλλήλους τής 
Τραπέζης με τό ίσχϋον τίμολό- 

γιον ΤΥΠΕΤ

Άπό τήν πλευρά τους οί εργαζό
μενοι τό 1945 ιδρύουν τήν Παγκό
σμια Συνδικαλιστική, ‘Ομοσπονδία 
(Π.Σ.Ο.). ’Αξίζει νά αναφέρουμε με
ρικούς αριθμούς διά νά καταφανή 
εις ποιον έπίπεδον εΐχεν άνέλθει άπό 
οργανωτικής κυρίως πλευράς τό διε
θνές εργατικόν κίνημα. Αί αντιπρο
σωπεία! που έλαβαν μέρος είς τήν 
διάσκεψιν τής ίδρύσεως τής Π.Σ.Ο. 
εκπροσωπούσαν έκατομμύρια εργα
ζομένων. Κατά σειράν ώργανωμένων 
έργατών ήσαν: ΕΣΣΔ 27.1 24.000, 
Μεγάλη Βρεταννία 6.600.000, Η.Π. 
A. (C.I.O.) 6.000.000, ’Ιταλία 5. 
200.000, Γαλλία 5.100.000, Λατι
νική ’Αμερική 4.000.000, Τσεχο
σλοβακία 1.500.000, Ρουμανία 1. 
267.000, Σουηδία 1.087.000, Πο
λωνία 1.011.000, Μεξικό 1.000.000

Πριν εϊσέλθωμεν είς τήν διαπί- 
στωσιν τής σημερινής θέσεως τών 
εργαζομένων καί τήν διατύπωσιν 
προοπτικών διά τό μέλλον θά προ- 
βώμεν είς μίαν σύντοιμον παρουσίαν 
σιν τις έξελίψεως τού συνδικαλιστι
κού κινήματος είς τήν χώιραν μας.

‘Η ιστορία τού εργατικού κινή
ματος είς τήν χώραν μας αρχίζει 
άπό τήν Σύρο. ’Εκεί σχηματίζεται 
ό πρώτος εργατικός πυρήν καί έκεΐ 
ιδρύεται τό πρώτο εργατικό Σωμα
τείο τόν Φεβρουάριο τοΰ 1879 μέ 
τόν τίτλον «’Αδελφικός Σύνδεσμος 
Ξυλουργών τού Ναυπηγείου Σύρου». 
Τό καταστατικό του μέ 25 άρθρα 
πήρε τόν τύπο συμφωνητικού και δι’ 
αυτό έγινε καί συμβολαιογραφική 
πράξις. Τό έτος 1882 είς τάς 11 
’Ιουλίου ακολουθεί ή ίδρυαις τού ερ
γατικού συνδέσμου Τυπογράφων ’Α
θηνών. Οί τυπογράφοι εκδίδουν καί 
δική τους έφημερίδα τήν πρώτη ελ
ληνική συνδικαλιστική έφημερίδα, 
Τό 1889 ιδρύεται ό πρώτος σύλλο
γος τών Μηχανικών καί Θερμαστών 
πλοίων Πειραιώς ύπό τόν τίτλον 
«Μετοχικόν Ταμεΐον τών ‘Ελλήνων 
Μηχανουργιών «Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ». 
Τό ’ίδιο έτος ιδρύονται τά σωματεία 
Ραπτεργατών καί Ύ πο δημ ατ ερ γ α
τών. Τό έτος 1891 ιδρύεται ό Σύλ
λογος ’ Εμπσροϋπαλλήλων ’Αθηνών, 
Τό 1901 ή Άλληλοβοηθητική ’Αδελ
φότης Τυπογράφων ’Αθηνών. Τό 
1905 ή Συντεχνία Σταφιδοκιβωτο- 
ποιών Πατρώιν. Τό 1906 τό Σωμα
τείο ν Μεταλλωρύχων Λαυρίου μέ δύ- 
ναμιν 3.000 μελών. Τό 1907 ή Άλ- 
ληλοβοηθητική ’Αδελφότης ό «ΣΩ- 
ΤΗΡ» τών Μαγειροϋπαλλήλων ‘Υ
παλλήλων Ξενοδοχείου. Τό 1912 ι
δρύεται τό Εργατικόν Κέντρον Πει
ραιώς καί ό Σύλλογος Παιντοϋπαλ- 
λήλων «Η ΝΙΚΗ».

Ένωρίτερον, τό 1910, αί συντε- 
χνίαι τών ραπτεργατών, λατόμων, 
μαρμαρογλυπτών σιγαροποιών, άρ
τοπο ιών ίδρυσαν τήν πρώτη ν ",Εινω-

Οΰγγαρία 880.000, Κίνα 800.000, 
Γάλλοι Καθολικοί 750.000, Γιουγ
κοσλαβία 662.000, Αυστραλία 625. 
000, Κούβα 557.000, Νιγηρία 500. 
000.

Μεγάλη προσπάθεια κατεβλήθη 
νά άποκλεισθή ή πολιτική δράσις 
είς τούς κόλπους τής Π.Σ.Ο.

Είς τάς 19 Ιανουάριου τοΰ 1949 
ή Π.Σ.Ο. διεσπάσθη κατόπιν τής 
προσπάθειας τών συνδικάτων τών 
ανατολικών χωρών νά πολιτικοποιη- 
θή. ’Αφορμήν έδωσε τό σχέδιον Μαρ- 
σάλ.

’Ακολουθεί ή Υδρυσις τής Διεθνούς 
Συνομοσπονδίας ’Ελευθέρων Συνδι
κάτων. Ύπό τήν σημαίαν της οί 
εργαζόμενοι τοΰ ελευθέρου κόσμου 
συνεχίζουν τόν άγώνα των διά νέας 
κατακτήσεις.

σιν Συνδικάτων, τό εργατικό Κέν
τρο ’Αθηνών, τά εγκαίνια τοΰ οποίου 
έγιναν τήν 21 ην Μαρτίου 1910.

Τά περισσότερα Καταστατικά 
τών εργατικών σωματείων άπό τό 
1880 έως τό 1910 μαρτυρούν ότι αί 
έργατικαί επαγγελματικά! ’Οργα
νώσεις εύρίσκοντο είς μίαν διάμε
σον μορφήν συντεχνιακής κα! συνδι
καλιστικής Όργανώσεως. Άποτε- 
λοΰντσ άπό έργάτας καί έργοδότας 
μέ προέδρους κυρίως δικηγόρους, 
χρηματιστάς, άλλους έπαγγελματί- 
ας καί πολιτικούς. Οΰτω άνευ,ρίσκο- 
μεν Πρόεδρον εργατικού Σωματείου 
τόν I. Πεσμαζόγλου και τόν δημο
σιογράφον κ. Κ. Γιολδάσην. Πρώτο 
καθαρώς εργατικό Σωματείο τών 
έργατών Τυπογράφων ’Αθηνών. Μέ 
τήν ϊδιρυσιν τού Εργατικού Κέντρου 
Αθηνών ή εργατική τάξις αποκτού
σε αυτοτέλειαν, αύτοενέργειαν καί 
αυθυπαρξίαν, ή οποία κατωχυρώθη 
διά τού Νόμου 281 ό όποιος άπη- 
γόρευσε τήν ϊδρυσιν κοινών έργατο- 
εργοδοτικών Σωματείων.

Άπό τό περιοδικό «ΟΙΚΟΝΟΜΙ
ΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ» (έτος έκδόσε- 
ως 1833 σελ. 305) πληρσφορούμε- 
θα ότι ήρχισαν νά όργανώνωνται 
καί οί έργοδόται. Ιδού τί αναφέρει 
σχετικώς:

«Οί έργάται συνεταιρίζονται 
προς ΰπερτίμησιν τού ήμερο μι
σθίου, τοιουτοτρόπως καί οί έρ- 
γοστασιάρχαι συνενοΰνται πρός 
πρός ύποτίμησιν αυτού». Οΰτω 
«ΐδρύθη είς Αθήνας ή "Ενωσις 
τών έργο στασιαρχών, ό πρώτος 
έργο δοτικός συνασπισμός».

Οά άναφερθώμεν είς τό προ- 
λογίζον τό Καταστατικόν τοΰ 
Συνδικάτου ή «ΑΜΥΝΑ» 1911, 
άρθρ. 24α: «Εχθρούς ή μ εις έχο- 
μεν τούς διαφόρους έκμεταλλευ- 
τάς μας, τά συμφέροντά των εί
ναι ΑΝΤΕΘΕΤΑ πρός τά ϊιδικά 
μας, ημείς άπστελοΰμεν τάξιν ι
διαιτέραν μέσα εις τήν κοινω

νίαν, τήν τάξιν τών πτωχών έκ- 
μεταλλευομένων. Ανάγκη νά ύ- 
περασπίσωμιεν ΜΟΝΟΙ μας τά 
συμφέροντά μας καί νά μή ζη- 
τοΰμεν δικαιοσύνην έκεΐ όπου δέν 
υπάρχει. Ημείς οί ’Εργατικοί οί 
όποιοι παράγομεν τά πάντα καί 
τρέφσμεν τούς πάντας θά ζητή- 
σωμεν τό ψωμί τών κόπων μας. 
Οί ισχυροί ε’ίμεθα ημείς, επειδή 
ε’ίμεθα τά πλήθος άρκεΐ νά τό 
έννοήσωμεν. Μέ τή δύναμί μας 
θά έπιβάλωμεν τήν θέλησί μας. 
Έχομεν παράδειγμα ενθαρρυντι
κό 10 έκατομμύρια συναδέλφους 
μας έργάτας ώργανωμενου είς ό- 
λον τόν κόσμον μέ τάς ΙΔΕΑΣ 
αΰτάς. Κατ’ αυτόν τόν τρόπον 
όλοι οί έργάται τής γής ΕΝΩ
ΜΕΝΟΙ θά πραγματοποιήσουν 
μίαν ημέραν μαζί μέ τά αίτήΓ 
ματά των καί τήν ευτυχίαν τής 
ανθρωπότητας. Τά συμφέροντα 
τών έργατών είναι καί συμφέ
ροντα όλων τών ανθρώπων».
Είς άλλο Καταστατικό τής πρώ

της Όργανώσεως Τυπογράφων άνα- 
φέρεται δά πρώτη,ν φοράν καί «ή κή- 
ρυξις απεργίας είς περίπτωσιν μή 
φιλικής συνεννοήσεως μετά τών κα
ταστηματαρχών.

Διά τήν ιστορίαν άναψέρομεν ότι 
μερικές απεργίες έγιναν είς τήν ’Ελ
λάδα καί προ τού 1880. Απεργία 
έσημειώθη έπίσης καί κατά τήν πε
ρίοδο τοΰ ’ Εθν ι κοαπελευθερωτ ι κοΰ 
άγώ ος, ώς μάς πληροφορεί ό ιστο
ριοδίφης Ο. Βαγενάς άπό έρευναν 
είς τά Κρατικά Αρχεία. Ιδού τί α
ναφέρει σχετικώς:

«Οι ελάχιστοι τυπογράφοι τής 
έποχής έκείνης καί μάλιστα τοΰ 
1 826, πού μάς ενδιαφέρουν, δού
λευαν στά τυπογραφεία τών τρι
ών έφημερίδων: τής Γενικής ’Ε
φημερίδας τής Ελλάδος που έ
βγαινε στο Ναύπλιο, τής Έφη- 
μερίδος τών Αθηνών που έβγαι
νε στήν Αθήνα και τοΰ Φίλου 
τοΰ Νόμου πού έβγαινε στήν ‘Ύ
δρα. Τυπογραφεία άλλα δέν υ
πήρχαν τότε σ’ ενέργεια (γιατί 
καί τό τυπογραφείο τοΰ Μεσο
λογγίου είχε διαλυθή). Καί οί 
λίγοι αύτοι τυπογράφοι δούλευαν 
μέ ήερομίσθιο καί μάλιστα τού 
Ναυπλίου έθεωροΰντο «δουλευται 
τής Εθνικής Τυπογραφίας» καί... 
πεινούσαν περισσότερο άπό τούς 
άλλους (μια κι’ ήσαν... δημόσιοι 
υπάλληλοι). Διότι, όπως είναι 
γνωστόν, ή Προσωρινή Ελληνι
κή Διοίκηση δέν είχε πάντοτε 
χρήματα νά τούς πληρώνη κι’ οί 
τυπογράφοι έμεναν πολλές φο
ρές νηστικοί καί έγόγγυζαν έ- 
ναντίον τών υπευθύνων... "Ετσι 
κάποτε έχασαν τήν υπομονή τους 
καί κάθησαν καί έγραψαν μιά 
διαμαρτυρία πρός τό Βουλευτικό 
Σώμα, στις 6 Μαρτίου τοΰ 1 826. 
Μ’ αυτή διαμαρτύρονται εναντί
ον τοΰ «Συντάκτου» -ής Γενικής 
Έφημερίδος τής Ελλάδος, τοΰ 
γνωστού λογίου καί άρχιμανδρί- 
του Θεοκλήτου Φαρμακίδη, ό ό
ποιος όχι μόνον δέν έφρόντιζε νά 
πάρη χρήματα καί νά τούς πλή
ρωση, αλλά τούς έδιδε «εθνικές 
ομολογίες» πού δέν μπορούσαν 
νά τις έξαργυρώσουν ή τις έξαρ- 
γύρωναν στους έπιτηδείονς μέ 
έξευτελιστικές τιμές. Γράφουν 
λοιπόν καί τά έπόμενα: «Οί ύ- 
ποσημειούμενοι άναφερόμεθα, ό
τι δέκα μήνες όλους δουλεύομεν 
ένταΰθα είς τήν Τυπογραφίαν τής 
Σ. Διοικήσεως, καί τών πρώτων 
μηνών τους δεδουλευμένους ήμών 
μισθούς έλάβομεν, καί άφοΰ ήλ- 
πίζαμεν μεγάλως νά λάβωμεν 
καί τών άλλων πέντε, άφοΰ μά
λιστα έδιωρίσθη παρά τής Σ. 
Διοικήσεως Συντάκτης ό κ. Ο. 
Φαρμακίδης κατά τήν οποίαν ΰ- 
πόσχεσιν μάς έδωκε. "Ιδομεν ό
μως τό έναντίον καί μόνον τό εν 
τρίτον έκ διαλειμμάτων τοΰ μι
σθού μας έλάβομεν παραυτοΰ, 
ζητοΰντες δέ καί τό υπόλοιπον 
έξυβρίσθημεν παρά τής σοφολο- 
γιότητός του, άλλα διά νά μάς 
καταπείση καί λάβωμεν εθνικός 
όμολογίας έμεταχειρίσθη τήν βί
αν καί λέγει «όποιος δέν λάβει 
αυτός άς φύγη, καί ούτε καν α
ποδεικτικόν τοΰ δίδω, καί άς 6- 
πάγη όπου θέλει». Μέ τοιούτους
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’Ενώ άκόμα ή συνδικαλιστική 
Όργάνωσις εύρί σκέτο είς νηπιώδη 
κατάστασιν ήιρχισαν νά έκδηλώνων- 
ται αί πρώται άπεργίαι. Τό έτος 
1880 άρχισαν μεγάλες απεργίες είς 
τήν Σύρο, τό 1888 άπεργοΰν οί τυ
πογράφοι Αθηνών πριν άποκτήσουν 
σωματείο τό 1883 γίνεται ή πρώτη 
απεργία τών Μεταλλωρύχων Λαυρί
ου καί τό 1887 ή δεύτερη άπεργαί 
τους και τό 11896 ή τρίτη πού έξε- 
λίχθη είς μίαν μικρόν έπανάστασιιν.

Κατά τήν δεκαετίαν 1908—1918 
έγένοντο άπεργίαι τών καπνεργα
τών, τών ναυτοθερμαστών, τών τσι- 
γαράδων, τών σιδηροδρομικών τοΰ 
Ε.Α.Π., τών μεταλλωρύχων Λαυρίου 
Τραμβαγέρηδων τής ’Αθήνας, τών 
έργατών φωταερίου τής Κέρκυρας, 
τών σιδηροδρομικών, τών μεταλλο- 
ρύχων τής Σερίφου, τών αρτοποιών, 
τών Γ α ι σνθρακεαργτών. ’Αναφέρου
με τάς σπουδαιοτέρας έκ τών απερ
γιών αί όποΐαι έχηρύχθησαν κατά 
τήν δεκαετίαν 1908—1918 καί ση- 
μειοΰμεν ότι πλεΐσται έκ τών ώς ά
νω απεργιών έλαβον σοβαρός δια
στάσεις καί διεδραματίσθησαν κατ’ 
αΰτάς επεισόδια, μέχρι σημείου 
διασαλεύσεως τής τάξεως καί πα- 
ρεμβάσίως τών άρχών.

λοιπόν λόγους μάς κατέπεισεν 
καί μάς έδωκε άντί μετρητών έ- 
θνικάς όμολογίας κλπ,,.». Τήν 
αναφορά υπογράφουν οί τυπο
γράφοι Κωνστ. Τόμπρας, Άνα- 
στασ. Ν ι κολαΐδη ς, Δημ. Βλα
στός, Ίωάν. Τόμπρας, Εύάγ. 
Ζωντανός, Άποστ. Σοφιανόπου- 
λος καί Ίωάν. Καραλής. ‘Η δια
μαρτυρία τών τυπογράφων δια
βάστηκε στό Εκτελεστικό καί ε
κείνο ζήτησε άπό τό υπουργείο 
τών ’Εσωτερικών νά πληροφορη- 
6ή αν άληθεύουν αυτά».

Αξίζει έπίσης νά άναφερθή ότι 
τό έτος ! 822 οί τυπογράφοι ζητού
σαν νά λάβουν «δώρο» τού Πάσχα. 
’Ιδού τί άναφέρει σχετικώς ό ίδιος 
6 Ο. Βαγενάς άπό άλλο έγγραφο 
πού εύρέθη έπίσης είς τά Κρατικά 
Αρχεία.

«Βρισκόμαστε άκόμα —γρά
φει ό Βαγενάς— στις αρχές τού 
Μεγάλου Αγώνα τοΰ Είκοσιένα. 
Τόν Απρίλη τοΰ 1822 ή Προσω
ρινή Διοίκηση τής Ελλάδος ή
ταν εγκατεστημένη στήν Κόριν
θο, όπου έμεινε μέχρι ς οτου ό 
κίνδυνος άπό τήν κάθοδο τοΰ 
Δράμαλη - πασά τήν ανάγκασε 
νά κατέβη στό Αργος1. ΈκιΑ 
στήν Κόρινθο είχε μεταφερθεΐ 
καί τό Τυπογραφείο τής Διοική- 
σεως, όπου δούλευαν οΐ πρώτοι 
νεοέλληνες τυπογράφοι μ’ έπι- 
κεφαλής τόν Κωνσταντίνον Τάμ- 
πραν καί τόν ανεψιό του τόν Ι
ωάννη Τόμπρα. Λίγο πριν άπό 
τις γιορτές τοΰ Πάσχα, ό Κ. 
Τόμπρας, έκ μέρους τού συνερ
γείου τών τυπογράφων τής Κό
ρινθου, έστειλε μιά αΐτησί του 
πρός τήν Ελληνική Διοίκηση, 
(που περ ισώθηκε στά Γενικά 
'Αρχεία τοΰ Κράτους), αυτήν ε
δώ: «Πρός τό Μινιστέριον τής 
Οικονομίας, Επειδή καί κατ’ αΰ
τάς έφθασαν αί τού Πάσχα έορ- 
τάσιμοι ήμέραι καί θέλσμεν ν’ 
άγοράσωμεν άλλος παπούτσια, 
άλλος τζουράπια καί άλλος άλ
λο τι, διά τούτο παρακαλοΰμεν 
τό Μινιστέριον νά μάς δώση ο
λίγα >ρόσια διά ν’ άπεράσωμεν 
ταύτας τάς έορτασίμους ήμέρας, 
άναπληροΰντες τάς χρείας μας. 
1822 Απριλίου α’. Κωνσταντί
νο Τόμπρας».

Μέ τήν άνάπτυξι τοΰ εργατικού 
κινήματος έμφανίζονται καί οί διά
φορες πολιτικές ομάδες. Σοσιαλι
στικές οί περισσότερες, επιδιώκουν 
νά προσεταιρισθοΰν τό εργατικό κί
νημα, νά τό καθοδηγήσουν καί νά 
έπιτύχουν δΓ αυτού τήν έπικράτη- 

(Συνέχεια είς τήν 3ην σελ.)

ΕΠ1ΣΤΟΛΑ1

Κύριε Διευθνντά,
Θά μοϋ επιτρέψετε νά γνωρίσω 

είς τούς άναγνώστας τής ΤΡΑΠΕ
ΖΙΤΙΚΉΣ ότι «τό ημερολόγιο» πού 
έγραψε ή γυναίκα μου ΛΕΝΑ ΑΝ
ΤΩΝΙΟΥ στό Λονδίνο, θά έκδοθή 
σέ βιβλίο άπό τις γνωστές στούς 
φίλους τοΰ βιβλίου ΕΚΔΟΣΕΙΣ 
«ΔΩΔΩΝΗ» ΑΘΗΝΑ καί θά κυκλο- 
φορήση τόν Σεπτέμβριο τοΰ 1973, 
οπότε κλείνει κι’ όλας χρόνος άπό 
τότε πού ή Λένα ’Αντωνίου έφυγε 
γιά πάντα.

Στό βιβλίο δώσαμε τόν τίτλο: 
«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΖΩΗ ΚΑΙ 
ΣΤΟ ΘΑΝΑΤΟ», γιατί, όπως είναι 
σέ πολλούς γνωστό, έτσι έζησε ή 
ΛΕΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ κ.Γ έτσι αντιμε
τώπισε τό θάνατο.

Εύχαριστώ γιά τή φιλοξενία 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 

Συνάδελφος 
' Ιάσιου 2, Άθήναι, 140

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ & ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 

ΕΘΝΙΚΗΣ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ & ΕΤΒΑ ΣΥΝ. Π.Ε.

’Ey ’.ΧΟήνχες ττ, «3γι Μα,έου 1 «23

Άνακοίνωσις
Ιί,ύρεοι Χυνεταϊροι,

38ας ιτλ»)ροφοροΰμεν οτε το ΙΙρα,τήρεον Ύ*φα
σμάτων ηαρελαβεν καί δεαθέτεε, εες συμφερούσοες 
τεμάς, τά αάτωΟε εεδν):

IIAU ESOXHS & ΘΑΛΛΧΧΙΙΧ

Καθίσματα πτυσσόμενα, ΙΙολυθρόνες, Πλαστεκες 
[Ιάρκε;, Στρώματα, Μάσκες, Βατραχοπέδελα, 
Ποδήλατα καί πλήθος άλλα εεδη, ώς καί Ι·Ί·ίΙ6 
FORGE.

ΕΙΔΗ ΤΛΗΙΔΙΟΥ

Βαλίτσες, Χάκ Βόυαγεάζ, Τσάντες, Νεσεσέρ κ.λ.

ΕΙΔΗ ΑΓΤΟΚΙΙΥΙΙΤΟν

'Τπενθυμεϊομεν ότε δύνασθε, δεά δεατακτεκών τοΰ 
Χυνεταερεσμοΰ, νά προμηθεύεσθε τά γνωστά Έ
λα σ τ ε κ ά ποεότητος, GOOD l’EAR. 
Έκτος τών έλαστεκών όμως, δεατίθενταε δεά τών 
ΙΙρατηρεων μας, ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ δε’ ΑΥΤΟ
ΚΙΝΗΤΑ, ώς καί έίαερετεκά 3SET ESOXIIS 
δε’ αυτοκίνητα ήτοε, εεδεκή βαλίτσα, έταλεκής προ- 
ελεύσεως, μετατρεπομενκ, εέςη τραπεζε με τεσσαρα 
καθίσματα.

Έν τέλεε, σάς πληροφοροΰμεν ότε τά ΙΙρατή- 
ρεα Έφασμάτων καί Τροφίμων, Εχουν συμπληρώ- 
σεε πλήρως τόν εφοδεασμόν των.
’Έχετε συμφέρον σήμερον, με τάς είδεκάς εν τή 
άγορσΐ συνθήκας νά προμηθεύεσθε όλα τά αναγκαία 

είδη άπό τόν Χυνεταερεσμόν

ΕΚ ΤΟΥ* ΪΥΑΕΤΑΙΡΙΧΜΟΥ

Τό συνδικαλιστικό κίνημα είς τήν Χώραν μας

Απεργία
κατά τόν Έδνικοαπελευθερωτικό άγώνα
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Λΰ£ΠΒΐί των ίΒΐΙϋκΰν mil 3D1). 
egnUBB ιό ΒϋΐΕίρίΟν Tffe Ο.Τ.Ο.Ε.

e ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ
Την 28ην Μαΐου έπραγματοποιήθη εις Αθήνας τό 6ον Παν

ελλαδικόν Συνέδριον τής ‘Ομοσπονδίας Τραπεζοϋπαλληλικών ’Ορ
γανώσεων Ελλάδος, (Ο.Τ.Ο.Ε.), μέ συμμετοχήν 181 Αντιπρο
σώπων των κλαδικών οργανώσεων έξ ολοκλήρου τής χώρας καί 
τής Κύπρου.

Κυριώτερα θέματα τά όποια άπησχόλησαν τό συνέδριον ήσαν:

1) Ή αϋξησις τών αποδοχών κατά 30%.
2) Τό ’Ασφαλιστικόν.
3) Τό ένιαίον ώράριον Κέντρου και Επαρχιών.
4) Ή πλήρης εφαρμογή τής εργατικής νομοθεσίας.
5) Ή δημιουργία προτύπου νοσηλευτικής μονάδος.
6) Τό στεγαστικάν.
7) Ή άποκατάστασις τών πολεμιστών, ως τούτο έγένετο 

καί διά τούς άγωνιστάς ’Εθνικής Αντιστάσεως.

Ή ομιλία τοΰ Προέδρου τού 
Συλλόγου μας κ. Νικ. Πίσκοπου
‘Ο Πρόεδρος τού Διοικ. Συμβουλίου τοΰ Συλλόγου μας κ.

Νικ. Πίσκοπος σμιλών ενώπιον τοΰ συνεδρίου εΐπεν τά ακόλουθα:

ΤΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΝ ΚΙΝΗΜΑ 
ΚΑΙ ΑΙ ΤΤΡΟΟΤΤΤΙΚΑΙ ΤΟΥ

«’Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σάς μεταφέρω τον θερμόν συνα- 
δελφικόν χαιρετισμόν τών μελών 
τοΰ Συλλόγου τών Υπαλλήλων τής 
’Εθνικής Τραπέζης καί την ευχήν 
όπως τά Συνέδριον μας καταλήξει 
εις τάς αποφάσεις έκείνας αί ό- 
ποΐαι θά συντελέσουν εις την δελ- 
τίωσιν τής θέσεως τών Τραπεζικών 
Υπαλλήλων.

Ή σημειωθεΐσα κατά τούς τελευ
ταίους μήνας αλματώδης αϋξησις 
τών τιμών όλων τών ειδών άνέτρε- 
ψε πλήρως τά δεδομένα βάσει τών 
οποίων εΐχε κριθή ώς ικανοποιητική 
ή αϋξησις τήν όποιαν έλάβομεν ΰπό 
τοΰ Διαιτητικού Δικαστηρίου. Δεν 
έχει άκόμη ένσωματωθή ολόκληρος 
ή αϋξησις εις τον μισθόν μας καί 
σί συνάδελφοί μας Αντιμετωπίζουν 
μεγαλύτερα άνοίγματα άπό εκείνα 
πού ύπήρχον πρό τής χορηγήσεως 
τής αΰξήσεως. Εΐμεθα συνεπώς πτω
χότεροι. Καί τούτο μάς υποχρεώνει 
νά προβάλωμεν άμέσως καί έντο- 
νώτερα άπό κάθε άλλην φοράν τό 
αίτημα τής αΰξήσεως τών μισθών 
μας εις έπίπεδα πού θά μάς έπι- 
τ.ρέψουν νά άντιμετωπίσωμεν τάς 
βασικός μας άνάγκας ώς έργαζόμε- 
νοι. Δεν λέω ώς έργσζόμενοι εις 
Τραπέζας. Εις αυτήν τήν περίπτω- 
σιν τήν οποίαν έπιβάλλεται νά με- 
λετήση ή ‘Ομοσπονδία, τό μισθο- 
λογικόν μας θέμα πρέπει νά άντι- 
μετωπισθή έπί εντελώς άλλης βά- 
σεως. Καί ιμέ αυτό τό θέμα θά Α
σχοληθώ έν άρχή.

’Επέστη νομίζω ή στιγμή, άγα- 
πητοί συνάδελφοι, νά έπανεξετασθή 
ή βάσις τής άμοιβής τών υπηρε
σιών τάς οποίας προσφέρομεν εις 
τά Τραπεζικά ‘Ιδρύματα τής χώ
ρας μας. _

Τό συνέδριον μας πρέπει νά δώ- 
ση εντολήν εις τό νέον εκτελεστι
κόν Συμβούλιον τής Ο.Τ.Ο.Ε. νά με- 
λετήση καί είσηγηθή τον τρόπον ό 
όποιος θά έπιτρέψη νά άμειβώμεθα 
καί ούχί νά λαμβάνομεν άπλώς έναν 
μισθόν τήν βελτίωσιν τοΰ όποιου 
κατά X ποσοστόν θά εΐμεθα υποχρε
ωμένοι νά έπιδιώκωμεν, άγωνιζόμε- 
νοι συνεχώς καί ύποχρεούμενοι έξ 
αΰτ,οΰ τοΰ γεγονότος νά παραβλέ- 
πωμεν ετερα κεφαλαιώδους έπίσης 
σημασίας θέματά μας.

"Ας σπεύσωμεν λοιπόν νά ζητή- 
σωμεν τήν κατά 30% αϋξησιν τών 
μισθών μας, διά νά καλύψωμεν τάς 
άνάγκας τής σήμερον καί ας προ- 
γραμματίσωμεν ένα καλύτερον μέλ
λον. Οί νεώτεροι έξ ήμών καί οί έ- 
περχόμενσι θά μάς ευγνωμονούν.

"Ας μήν θεωρηθή υπερβολή τό αί
τημα τής κατά 30% αΰξήσεως τών 
μισθών. Φοβούμαι μήπως είναι μι
κρόν κατά τον χρόνον τής ένσωμα- 
τώσεώς του εις τόν μισθόν μας.

Δέν θά σάς κουράσω Αγαπητοί 
συνάδελφοι διότι θά άποφύγω τάς 
κρίσεις έπί τοΰ άπολογισμοΰ τοΰ 
έργου τοΰ ’Εκτελεστικού Συμβου
λίου. Θά περιορισθώ άπλώς νά συγ
χαρώ διά τά έπιτεύγματα καί διά 
τά λάθη ή τάς παραλείψεις νά εΐ- 
πω, δτι όφείλσμεν δλοι νά τά ά- 
ποφύγωμεν εις τό μέλλον. Διότι αΰ- 
τό ένδιαφέρει.

Πλεΐστα θέματα πέραν τοΰ μι- 
σθολογικοΰ πρέπει νά μάς απασχο
λήσουν. Καί νά μάς Απασχολήσουν 
οΰχί παρεπιπτόντως ή περιστασια- 
κώς.

Ή έργατική νομοθεσία παραβιά- 
ζεται συστηματικώς εις ολας σχε
δόν τάς Τραπέζας. Τό κακό πρέ
πει νά κτυπηθή εις τήν ρίζαν του, 
νά έκλειψη.

Προτείνω όπως ή Ο.Τ.Ο.Ε, άπο- 
κτήση τό όργανόν έκεΐνο, τό όποιον 
θά μάς έπιτρέψη νά έπιβάλωμεν τόν 
σεβασμόν εις τήν έργασίαν μας.

Τό ’Ασφαλιστικόν θέμα, τό όποι
ον πλειστάκις νικηφόρως άντιμετω- 
πίσα,μεν δεν έπιτρέπεται νά μάς 
αίφνιδιάζη κατά διαστήματα. Όψεί- 
λομεν νά μήν τό άντι μετωπίζομεν 
πάντοτε άμυνόμενοι.

Προτείνω δπως καί τό θέμα τού
το, τόσον ζωτικής δι’ δλους σημα
σίας άντι μετωπίσο μ εν κατά τρό

πον πού νά παύση πλέον νά εί
ναι εφιάλτης. "Αν ένσκήψωμεν εις 
αΰτό θά εϋρωμεν τάς διεξόδους, θά 
δυνηθώμεν νά έξουδετερώσωμεν τά 
υφιστάμενα έμπόδια. Τώρα όμως 
πριν δεχθώ μ εν νέαν έπίθεσιν.

Ή άναφορά εις τό ’Ασφαλιστικό 
θέμα μοΰ έπι βάλλει νά άναφερθώ 
εις τήν Ανάγκην τής ένότητος τοΰ 
κλάδου. Διά τής ένότητος έπιτύχο- 
μεν κάθε φοράν νά άπομαχρύνωμεν 
τούς κινδύνους καί νά διατηρήσω- 
μεν τήν άνεξαρτησίαν τών Ασφαλι
στικών μας Ταμείων, Αΰτήν τήν έ- 
νότητα πρέπει νά τήν διατηρήσωμεν 
οπωσδήποτε καί δσοι διά τών έρ
γων τήν τορπιλίζουν πρέπει εγκαί
ρως νά καταγγέλλωνται. Ο'ύδείς δι
καιούται νά θέτη ΰπεράνω τής ένό
τητος τοΰ κλάδου τόν εαυτό του. 
Εις αυτήν τήν ενότητα διακηρύσ- 
σωμεν τήν προσήλωσίν μας. 
Συνάδελφοι,

Οί υπάλληλοι τής ’Εθνικής Τρα- 
πέζης, τούς όποιους έχω τήν τιμήν 
νά εκπροσωπώ, δέν παρέλειψαν ο
σάκις τούς έζητήθη νά προτάξουν 
(ά στήθη των διά τήν ΰπεράσπισιν 
τών αιτημάτων τού κλάδου.

Καλούμενοι θά πράξουν τό ίδιον 
καί εις τό μέλλον. Δέν έζήτησαν 
λόγψ τοΰ όγκου των ιδιαιτέραν με- 
ταχείρισιν. Τήν ηΰξημένην δύναμιν 
των θέτουν εις τήν υπηρεσίαν τοΰ 
συνόλου τών συναδέλφων των όλων 
τών Τραπεζών.

Έπιτρέψατέ μου πριν τελειώσω 
νά άπευθυ,θώ ιδιαιτέρως εις τούς 
αδελφούς Κυπρίους συναδέλφους καί 
νά εύχηθώ όπως τό προσεχές συνέ- 
όριόν μας πραγματοποιηθή εις τήν 
ήνωμένην μέ τήν μητέρα Ελλάδα, 
Κύπρον.

Εύχομαι δπως αί έργασίαι τοΰ 
συνεδρίου μας συντελέσουν εις τήν 
ίκανοποίησιν τών αιτημάτων μας».

‘Ο άντιπρόσωπος έξ άλλου 
τοΰ Συλλόγου μας διά τήν Ο.Τ. 
ΟΕ. κ. Εύστ. ιΜουτζουρέλης κα
τά τήν ομιλίαν του ένώπιον τοΰ 
συνεδρίου άνεφέρθη κυρίως εις τά 
Απασχολούντο τούς συναδέλφους 
τών έπαρχιακών υποκαταστημά
των θέματα (ώράριον, συνθήκαι 
έργασίας, άδειοι κλπ.).

‘Ο Γεν. Γραμματεύς τής Ε.Τ. 
Υ.Κ. άπηύθυνε προς τό συνέδρι
όν τόν κατωτέρω χαιρετισμόν:

«’Αγαπητοί συνάδελφοι,

Στο σημερινό 6ον Πανελλαδικό 
Συνέδριο τής 'Ομοσπονδίας μας βρί
σκεται δπως πάντα καί ή αντιπρο
σωπεία τής Ένώσεως Τραπεζικών 
'Υπαλλήλων Κύπρου.

Σαν αρχηγός τής αντιπροσωπείας 
αυτής, νοιούθω ξεχωριστή χαρά, που 
μοΰ δίνεται καί πάλιν ή ευκαιρία νά 
επικοινωνήσω μαζί σας, καί νά σάς 
μεταφέρω τόν θερμό αγωνιστικό χαι
ρετισμό τών αδελφών σας τής Κύ
πρου.

Σάς μεταφέρω μήνυμα συμπαρα- 
στάσεως, συναδελφικής αλληλεγγύης 
καί ειλικρινούς αδελφικής αγάπης. 
Σύνάδελφοι,

Τό μήνυμα πού σάς μεταφέρω δέν 
αποτελεί μίαν τυπική καί ανευ πε
ριεχομένου προσφώνηση. ’Αποτελεί 
τήν εκδήλωση τής αγάπης καί έκτι- 
μήσεως τών Κυπρίων Τραπεζικών 
υπαλλήλων προς τήν άξια Όργάνω- 
σίν σας.

’Αποτελεί τήν έξοπερίσκευσιν τοΰ 
θαυμασμού καί τής έκτιμήσεως τών 
Κυπρίων εργαζομένων, προς τήν 
γνήσιον, τήν μαχητικήν, τήν πάντα 
πρωτοπόρα καί ασυμβίβαστη συνδι
καλιστική δύναμιν τής 'Ελλάδος. 
Συνάδελφοι,

Μέσα άπό τις δύσκολες κακοτο
πιές πού ώδηγήθηκε κατά καιρούς 
ό Συνδικαλισμός στην Ελλάδα, μό
νη ή ’Οργάνωσίς σας κράτησε ψηλά 
τό λάβαρο τής γνήσιας καί άένναης 
συνδικαλιστικής πάλης. Μόνη ή Όρ-

γάνωσίς σας έδωσε κύρος καί οντό
τητα στο συνδικαλιστικό κίνημα τής 
'Ελλάδος.

Οί εργαζόμενοι τής Κύπρου καί 
τοΰ εξωτερικού μά προπαντός οί 
Κύπριοι συνάδελφοί σας, θυμούνται 
μέ υπερηφάνειαν τόν πρόσφατο με
γαλειώδη αγώνα τής Ο.Τ.Ο.Ε., γιά 
τήν διαφύλαξιν καί κατοχύρωσιν 
τών ασφαλιστικών οργανισμών τών 
'Ελλήνων Τραπεζικών υπαλλήλων.

Ή ΟΤΟΕ σήκωσε τότε καί πάλιν 
ψηλά τό περήφανο συνδικαλιστι
κό της ανάστημα, καί έκαμε τις 
καρδιές τών 'Ελλήνων ’Εργαζομέ
νων νά κτυπήσουν ξανά στούς ρυ
θμούς τής γνώριμης συνδικαλιστικής 
τους παραδόσεως.

Ή Όργάνωσίς μας έζησε άπό 
κοντά τόν μεγαλειώδη εκείνον αγώ
να, καί νοιώσαμε καί εμείς μαζί σας 
τήν γλυκιά γεύση τ ής Νίκης, ή ό
ποια έπετεύχθηκε χάρις στήν μαχη
τικότητα τήν ενότητά σας καί τήν 
διεθνή συμπαράστασιν. Ή διεθνής 
αυτή αλληλεγγύη καί συμπαράστασις, 
πρέπει νά έχη διδάξη δλους μας δτι 
καμμιά συνδικαλιστική όργάνωσίς, 
δσον ισχυρή καί αν είναι δέν μπορεί 
νά διεξάγη ένα σκληρόν συνδικαλι
στικόν αγώνα, εναντίον τής οργα
νωμένης εργοδοσίας μέσα σε συνθή
κες τοπικής άπομονώσεως. 'Η διε
θνής συνδικαλιστική αλληλεγγύη εί
ναι απαραίτητο στοιχείο επιτυχίας. 
Αυτό τό πολύτιμο δπλο, αυτή ή διε
θνής συνδικαλιστική αλληλεγγύη, 
πρέπει συνεχώς καί έντονα νά καλ
λιεργείται μέ τήν συνεχή καί συνεπή 
διεθνή προβολή τής Όργανώσεώς, 
καί τήν συμμετοχή σας στούς σοβα
ρούς αγώνες καί εκδηλώσεις τών 
διεθνών οργανώσεων μέσα στις ό
ποιες χαλκεύονται οί ισχυροί καί α
κατάλυτοι θεσμοί τής παγκοσμίου 
αλληλεγγύης καί συμπαραστάσεως. 
Συνάδελφοι,

’Από τήν ημέρα πού ή ΕΤΤΚ μπή
κε στην ΟΤΟΕ, άπό τότε που οί Κύ
πριοι τραπεζικοί άπετέλεσαν αναπό
σπαστο τμήμα τοΰ ευρύτερου τρα
πεζοϋπαλληλικού συνόλου, οί δεσμοί 
καί οί σχέσεις μας έχουν άναπτυχθή. 
’Ακολουθούμε μαζί τόν ίδιον δρόμο. 
Τόν δύσκολο δρόμο τής τίμιας, τής 
συνεπούς καί ασυμβίβαστης συνδικα
λιστικής αγωγής.
Συνάδελφοι σύνεδροι,

’Εμείς τής ΕΤΤΚ μπήκαμε στήν 
ΟΤΟΕ δχι μονάχα άπό επαγγελμα
τική καί συνδικαλιστική σκοπιμότητα 
άλλά καί άπό εθνική άνάγκη.

Μαζί σας, μαζί μέ τήν τεράστια 
δύναμη τής Ελληνικής τραπεζοϋ
παλληλικής οικογένειας, μαζί μέ το 
αδιαμφισβήτητο κύρος τής άξιας 
Όργανώσεώς μας τής ΟΤΟΕ νοιώ
θουμε πιό σίγουροι καί πιο δυνατοί. 
"Οταν ή ΟΤΟΕ ρίχνει τό βάρος της 
καί τό κύρος πού τής δίνει ή καθ’ 
δλα υπολογίσιμος δύναμις τών 20. 
000 οργανωμένων υπαλλήλων, πού 
πιστά τήν ακολουθούν, οί εργοδότες 
μας άναγκάζονται νά λογικευθοϋν 
καί νά άντικρύσουν μέ λογική τά αί- 
τήματά μας.

’Εκεί δμως πού οί εργοδότες μας 
δέν λογικεύονται. ’Εκεί πού οι εργο
δότες ζοΰν άκόμη τήν εποχή τοΰ με- 
σαίωνος καί τοΰ ξεπερασμένου σα
τραπισμού, εκεί χρειάζεται νά δεί
ξουμε τήν δύναμιν τήν μονολιθικό- 
τητα καί τήν αλληλεγγύη μας.

Πρέπει νά προειδοποιήσωμε τούς 
σατράπες εργοδότες μας τής κεφα
λαιοκρατικής ολιγαρχίας, οτι ή έπο- 
χή τής δουλοπαροικίας καί τών α
πόλυτων δικαιωμάτων έχει παρέλ- 
θει. Σήμερα οί εργαζόμενοι έχουν 
τιμήν, αξιοπρέπειαν καί δικαιώματα 
τά όποια εάν χρειασθή θά υπερα
σπίσουμε μέ κάθε μέσο καί κάθε 
θυσίαν.
Συνάδελφοι Σύνεδροι,

Ζούμε καί άγωνιζόμαστε σέ δια
φορετικούς χώρους άλλά ακολουθού
με τόν ίδιο δρόμο καί έχουμε τους 
ίδιους σκοπούς.

Στόχος μας είναι ή ευημερία, ή 
κοινωνική δικαιοσύνη καί ή ευτυχία 
τού κοινωνικού συνόλου.

Ή έπίτευξις όμως αυτών τών ευ
γενικών στόχων χρειάζεται άγώνας 
χρειάζεται σύμπνοια καί συνεργασία 
ολοιν τών εργαζομένων.

"Ας δώσουμε λοιπόν στήν ηγεσία 
τής 'Ομοσπονδίας μας τήν βοήθεια 
καί τήν συμπαράστασιν πού τής 
χρειάζεται, γιά νά παίξη ή Όργα- 
νωσίς μας τόν ηγετικό της ρόλο στήν 
καθολική προσπάθεια τής έξυψώσεως 
τής θέσεως τών 'Ελλήνων εργαζομέ
νων.

’Εμείς οί Τραπεζικοί υπάλληλοι 
τής Κύπρου, σάς διαβεβαιοΰμεν δτι 
θά εΐμεθα πάντοτε έτοιμοι γιά κά
θε θυσία προς πραγματοποίησιν τών 
πανανθρώπινων ιδανικών τής εργα
τικής τάξεως.
Συνάδελφοι,

Διακατεχόμενος άπό αισθήματα α
γωνιστικής έξάρσεως τά όποια δη
μιουργεί καί εκτρέφει ή επαφή μας 
μαζί σας δέν έχωμε παρά νά εΰ- 
χηθώμε κάθε επιτυχία στο σημερινό 
μας συνέδριο.

Ζήτω ή Ο.Τ.Ο.Ε.».

(Συνέχεια έκ τής 2ας σελ,) 
σιν τών πολιτικών των απόψεων.

Έπί μακράν σειράν έτών το έρ- 
γατικόν συνδικαλιστικόν κίνημα τής 
χώρας εΰρίσκεται αιχμάλωτον εις 
τάς χείρας τών πόσης μορφής καί 
άποχρώσεως Αριστερών οί όποιοι 
εκμεταλλεύονταν τήν δυστυχίαν τών 
εργαζομένων.

Αί πολιτικοί άντιθέσεις επηρεά
ζουν εις μέγιστόν βαθμόν τήν Όρ- 
γάνωσιν τών έργαζο μενών έκτρέπουν 
τοΰ σκοπού των τά σωματεία καί 
συντελούν εις τήν καθυστέρησιν τής 
ίκανοποιήσεως τών έργατικών αιτη
μάτων, ‘Η λεπτομερής άναφορά εις 
τήν δροσιν καί τάς επιδράσεις τής 
πολιτικής εις τό συνδικαλιστικόν 
κίνημα τής χώρας μας καί χρόνον 
πολύν θά άπαιτοΰσε καί θά μάς ά- 
πεμάκρυνε τοΰ θέματος. Έπαναλαμ- 
βάνομεν άπλώς δτι φθοροποιός ΰ- 
πήρξεν ή δράσις όλων εκείνων οί ό
ποιοι μέ ποικίλα απατηλά συνθή
ματα, ηδυνήθησαν έπί τι διάστημα 
νά επηρεάσουν τήν συνδικαλιστικήν 
ζωήν τής χώρας.

Παρά τάς έξωθεν δμως επιδρά
σεις, παρά τήν έλλειψιν οργανωτι
κής πείρας, τό συνδικαλιστικόν κί
νημα εΰρισκε τόν δρόμο του καί ή 
έργατική τάξις έσημείωνε σημαντι
κά βήματα είς τήν κατάκτησιν τών 
δικαιωμάτων της.

Κατά τά έτη 1911 —1914 ή Κυ- 
βέρνησις Βενιζέλου υπέβαλε είς τήν 
Βουλήν μίαν σειράν νομοσχεδίων 
πού άπέβλεπαν είς τήν προστασίαν 
τών έργαζομένων.

Προηγουμένως εΐχον γίνει διαβή
ματα καί είχεν ύποβληθή σωρεία υ
πομνημάτων άπό σωμοπεΐα, συνδέ
σμους, ’Εργατικά Κέντρα. "Ολα δί
δουν πλήρη εικόνα τών συνθηκών έρ
γασίας καί άμοιβής κατά τήν έπο- 
χήν εκείνην. Σημαντικώτερον όλων 
είναι τά υπόμνημα τοΰ ’Εργατικού 
Κέντρου ’Αθηνών τό όποιον παρου
σιάζει τήν κατάσταση είς δλους 
τούς κλάδους τής βιομηχανίας καί 
υπεβλήθη είς τήν Διπλή Βουλή τό 
1911.

Ή εισαγωγή τών έργατικών νομο
σχεδίων είς τήν Βουλήν συνήντησε 
μεγάλην άντίδρασιν. Παρά ταΰτα 
τά νομοσχέδια έψηψίσθησαν. Αύτή 
ήτο καί ή πρώτη μεγάλη κατάκτηυ 
σις τών 'Ελλήνων έργαζομένων.

*=&
Μετά τούς πολέμους 191ι2 καί

1913 έπήλθεν διάλυσις τών ’Εργα
τικών ’Οργανώσεων καί οστό τοΰ
1914 ήρχισεν ή προσπάθεια τής ά- 
ναδιόργανώσεώς. Μέ ταχύν ρυθμόν 
καί μέ έντονον δραστηριότητα τών 
πολιτικών παρατάξεων έντός τοΰ 
συνδικαλιστικού κινήματος έπρα- 
γματοποιήθη ή άνασύνταξις τών 
συνδικαλιστικών ’Οργανώσεων καί ή 
σύστασις τής Γενικής Συνομοσπον
δίας ’Εργατών τής Ελλάδος τό 
1918.

Μετά τόν Β' Παγκόσμιον πόλε
μον άρχίζει έντονος καί πάλιν ή 
συνδικαλιστική δραστηριότης ή ό
ποια συνεχίσθη μέ τήν σύγκλησιν 
τών κάτωθι Πανελλαδικών ’Εργατι
κών Συνεδρίων:

Τήν 1 ην Μαΐου 1946, συνήλθεν 
είς ’Αθήνας τό 8ον Πανελλαδικόν 
’Εργατικόν Συνέδριον, τό όποιον ή
το ή Γενική Συνέλευσις τής ΓΣΕΕ, 
μέ τήν συμμετοχήν τριμελούς αντι
προσωπείας τής Παγκοσμίου Συνδι- 
καλσιτικής ‘Ομοσπονδίας, είς τό ό
ποιον δμως δέν συμμετέσχε ή κα- 
λουμένη Ρεφορμιστική παράταξί ς 
τών έργαζομένων.

Τά 8ον Πανελλαδικόν ’Εργατικόν 
Συνέδριον, είς τό όποιον έξεπροσω- 
πήθησαν 1352 έργατικαί καί υπαλ
ληλικοί οργανώσεις, έξέλεξε τήν ο
ριστικήν Διοίκησις τής ΓΣΕΕ, Πλήν 
δμως αϋτη, μετά τήν έκδοσιν άπο- 
φάσεως τοΰ Συμβουλίου ’Επικρά
τειας, διά τής όποιας ήκυρώθη ή 
άπόφασις τοΰ Ύπουργοΰ τής ’Ερ
γασίας, ήτις εΐχε καθορίση τόν τρό
πον τής έκλογής τής προσωρινής 
διοικήσεως τής συγκαλεσάσης τό 
Συνέδριον, έθεωρήθη ανύπαρκτος 
καί έξεβλήθη έκ τής διοικήσεως τής 
ΓΣΕΕ. Άντ’ αύτής, διωρίσθη ΰπό 
τοΰ Ύπουργοΰ ’Εργασίας νέα διοί- 
χησις τής όποιας ό διορισμός ήκυ- 
οώθη δΓ άλλης άποφάσεως τοΰ Συμ
βουλίου Επικράτειας, ή νέα δέ προ
σωρινή διοίκησις, διωρίσθη κατά τό 
άρθρον 69 τοΰ ’Αστικού Κώδικος. 
Μετά τήν άποτυχίαν μακρών συμ
βιβαστικών προσπαθειών μεταξύ 
τών δύο διϊσταμένων παρατάξεων 
συνεκλήθη είς τόν Πειραιά τήν 
28ην Μαρτίου τοΰ 1948, τό 9ον 
Πανελλαδικόν Εργατικόν Συνέδρι
ου. Είς τό συνέδριον αΰτό, δέν με- 
τέσχον οί άριστεροί, ή άριστερί- 
ζοντες έογαζόμενοι. Παρ’ δλον τού
το, αί άντιθέσεις μεταξύ τών μετα- 
σχόντων αύτοΰ συντηρητικών στοι
χείων προσέλαβον έξαιρετικήν οξύ

τητα, αΰται δέ προεδίκαζον ανώμα
λον τήν έξέλιξιν αΰτοΰ. Τέλος με
τά κόπους, έπετεύχθη ή έκλογή τής 
νέας διοικήσεως τής ΓΣΕΕ, άφοΰ 
παρέστη άνάγκη έν τώ μεταξύ, νά 
έπανέλθη διά κατεσπευσμένως έκ- 
δοθέντος Νόμου, τό σύστημα τής 
αναλογικής έκπροσωπήσεως, δπερ 
καθιέρου ό ’Αναγκαστικός Νόμος 
986 τοΰ 1946.

I Οον Πανελλαδικόν ’Εργατικόν 
Συνέδριον πραγματοποιηθέν είς ’Α
θήνας τά έτος 1950.

II ον Πανελλαδικόν ’Εργατικόν 
Συνέδριον πραγματοποιηθέν είς ’Α
θήνας τό έτος 1 953,

12ον Πανελλαδικόν ’Εργατικόν 
Συνέδριον πραγματοποιηθέν είς ’Α
θήνας τό έτος 1955.

13ον Πανελλαδικόν ’Εργατικόν 
Συνέδριον πραγματοποιηθέν είς ’Α
θήνας τό έτος 1958.

14ον Πανελλαδικόν ’Εργατικόν 
Συνέδριον πραγματοποιηθέν είς ’Α
θήνας τό έτος 1961.

15ον Πανελλαδικόν ’Εργατικόν 
Συνέδριον πραγματοποιηθέν είς ’Α
θήνας τό έτος 1966.

Άπό τοΰ 9ου Συνεδρίου (1948) 
μέχρι τοΰ 15 ου (1966) Γενικός 
Γραμματεύς τής ΓΣΕΕ έξελέγετο ό 
Φ. Μακρής, παρέμεινε δέ μέχρι τής 
9ης Μαΐου 1969, οπότε διά τής 
άπό 10ης Μαΐου 1969 ημέραν δη>- 
μοσιεύσεως τοΰ Νομοθετικού Διατάυ 
γματος 185)69 καί διά τής ΰπ’ ά- 
ριθ. 5286)69)2,8.1969 άποφάσεως 
τοΰ Μονομελούς Πρωτοδικείου ’Α
θηνών, διωρίσθη προσωρινή Διοί- 
κησις τής ΓΣΕΕ, μέ Γενικόν Γραμ
ματέαν τόν I. Καμπανέλην.

Ή διορισθείσα προσωρινή Διοί- 
χησις προεκήρυξεν τό 16ον Πανελ
λαδικόν Πανεργατικόν Συνέδριον, τό 
όποιον έπραγματοποιήθη είς Δελ
φούς τήν 8ην ’Απριλίου 1970 καί 
έξέλεξεν Γενικόν Γραμματέαν τόν I. 
Κουρμούζην.

Παραθέτομεν κατωτέρω στατιστι
κά στοιχεία τής δυνάμεως τών επαγ
γελματικών σωματείων καί μελών

Ή σύγχρονος διεθνής άντίληψις, 
επιστημονική καί πρακτική, έχει ά- 
ποδεχθή ώς άναγκαίαν προϋπόθεσιν 
πόσης προσπάθειας, οικονομικής 
καί κοινωνικής άναπτύξεως τήν ά- 
πόλυτον καί έν άγάθή σύμπνοια ει
λικρινή συνεργασίαν, όλων τών συν
τελεστών τής παραγωγής: Κράτους, 
έργοδοσίας καί έργασίας.

‘Ο σύγχρονος συνδικαλισμός έχει 
άπσβάλει τήν παλαιάν άντίληψιν νά 
παροοσύρη τάς μάζας τών έργαζο
μένων είς άσκοπους ή σκόπιμους ά- 
χλοκρατικάς έκδηλώσεις, αί όποιαι 
έμποδίζουσαι τήν οικονομικήν άνά- 
πτυξιν ι.αέτληγον άμέσως ή έμμέ- 
σως είς βάρος τών συμφερόντων τών 
έργαζομένων. Τό πεδίσν δράσεως 
τών ’Εργατικών συνδικόίτων έπεξε- 
τάθη είς εύρυτέρους τομείς καί ό 
συνδικαλισμός άπέβη άποφασιστι- 
κός παράγων είς τήν διασφάλισιν 
τής κοινωνικής ισορροπίας ένψ πα- 
ραλλήλως συμβάλλει είς ειρηνικούς, 
κοινωνικούς μετασχηματισμούς, άν- 
ταποκρινομένους είς τά σύγχρονα 
κοινωνικά, οικονομικά καί πολιτικά 
αιτήματα.

Τό γεγονός τέλος τής δημιουρ
γίας τόσων διεθνών έργατικών βη
μάτων (Διεθνής Όργάνωσίς ’Εργα
σίας, Εΰρωπάίκός ’Οργανισμός Πα
ραγωγικότητας, Συμβουλευτική Συν
δικαλιστική ’Επιτροπή, Ο.Η.Ε., Δι
εθνής ‘Ομοσπονδία ’Ελευθέρων ’Ερ
γατικών Συνδικάτων, Διεθνείς Ε
παγγελματικά! Γραμματεΐαι, Διε
θνή καί Εθνικά Εργατικά Συνέ
δρια κλπ ), άποδεικνύει οτι ό ’Ερ
γατικός Συνδικαλισμός, καθίσταται 
όσημέραι άποφασ ιστ ι κώτερος πα
ράγων είς τήν διαμόρφωσιν τής ζω
ής τών Λαών τής Άνθρωπότητος, 
πράγμα τοΰ όποιου τήν σημασίαν 
δέν έπιτρέπεται νά παραγνωρίζω- 
μεν. Είναι έπίσης άναγκαΐον νά το
ν ισθή δτι τό έργατικόν κίνημα εί
ναι πολύτιμος συμπαραστάτης τών 
έκάστοτε Κυβερνήσεων κατά τόν 
προγραμματισμόν καί τήν άσκησιν 
τής καθόλου κυβερνητικής πολτιι-
κής.

Οί διεθνείς κανόνες έργασίας, οί 
όποιοι θεσπίζονται ΰπό τής έτη- 
σίας συνδιασκέψεως τής Δ.Ο.Ε, 
λαμβάνουν τήν μορφήν συμβάσεων 
καί συστάσεων. Άπό τό 1919, έ
χουν θεσπισθή 130 συμβάσεις καί 
134. Τά κείμενο αύτά άποτελοΰν 
τόν Διεθνή Κώδικα ’Εργασίας. Αί 
συμβάσεις τής Δ.Ο.Ε. άναφέρονται 
είς εύρύτατον κύκλον διαφόρων θε
μάτων τά όποια ποικίλλουν άπό τήν 
διάρκειαν τής έργασίας μέχρι καί 
τής προστασίας κατά τών Ακτινο
βολιών, τήν άσφάλισιν έπιζώντων.

αύτών άπό τής ίδρύσεως τής ΓΣΕΕ
(1918).
"Ετος ’Αριθμός Μέλη

1918
Σωματείων

319 70.579
1919 389 86.298
1928 560 167.509
1948 1545 201.266
1955 1894 369.267
1969 2824 630.000

Αύτή είναι σέ πολύ γένιικές γραμ-
μές ή πορεία τής Όργανώσεώς καί 
άναπτύξεως τοΰ Έλληνικοΰ ’Εργα
τικού κινήματος.

Ό Ελληνικός Συνδικαλισμός εί
ναι σήμερον έντεταγμένος είς τήν 
δύναμιν τής Διεθνούς Συνομοσπον
δίας ’Ελευθέρων ’Εργατικών Συνδι
κάτων τής όποιας καί είναι ιδρυτι
κόν μέλος.

Οί "Ελληνες έργαζόμενοι άπο- 
λαμβάνουν τής έλευθερίας τής διεκ- 
δικήσεως τών αιτημάτων των καί ή 
έφαρμογή τοΰ συστήματος τής τρι
μερούς συνεργασίας (Κράτος - Έρ- 
γοδόται - ’Εργαζόμενοι) έχει συντε- 
λέσει τά μέγιστα είς τήν έπίλυσιν 
τών διαφορών μεταξύ έργαζομένων 
καί έργοδοτών.

Ή ‘ Ελλάς έχει έπι κυρώσει τόν 
χάρτην τής Διεθνούς Όργανώσεώς 
Έργασίας καί διά συνεχών προσ
αρμογών τής νομοθεσίας της, προσ
παθεί μέσω τών συγκρουομένων συμ
φερόντων, νά έπιτύχη τήν έφαρμο
γήν τών διακηρύξεων καί τών έπί 
τή βάσει τούτων έκδοθεισών καί έ- 
πικυρωθεισών ΰπ’ αυτής Διεθνών 
Συμβάσεων.

Τό Ελληνικό συνδικαλιστικό κί
νημα έχει άπαλλαγή τοΰ έναγκαλι- 
σμοΰ τοΰ κομμουνιστικού κόμματος 
καί τών πολιτικών έπιρροών έν γί
νει καί μέ σταθερά βήματα προχω
ρεί είς τήν έκπλήρωσιν τής Αποστο
λής του. Τήν έξυπηρέτησιν τών συμ
φερόντων τών έργαζομένων καί τήν 
οικονομικήν καί κοινωνικήν, ΰπό τήν 
εύρεΐαν έννοιαν τής λέξεως, άνάπτυ- 
ξιν. ι

τόν καθορισμόν τών μισθών καί τάς 
άδειας μετ’ Αποδοχών.

Αί συμβάσεις καί συστάσεις τής 
Δ.Ο.Ε. δυνάμεθα νά ΰποστηρίξωμεν 
δτι συνετέλεσαν καί συντελούν είς 
τήν συνεργασίαν τών τριών παρα
γόντων παραγωγής Κράτους - Ερ
γοδοσίας - Έργασίας. "Οσον διευ
ρύνεται ή συνεργασίας αυτή τόσον 
βέβαιον είναι δτι αί κοινώνίαι θά 
εύημεροΰν καί θά έξαφανισθή ή πε
νία.

Είς δλας τάς προηγμένος χώρας, 
τά συνδικαλιστικόν κίνημα, είναι 
πλέον κοινωνικόν λειτούργημα καί 
οί προσανατολισμοί του είναι πολύ 
εΰρύτεροι. Δυνάμεθα χωρίς τόν φό
βον νά διαψευσθώμεν νά ΰποστηρί
ξωμεν δτι δέν είναι μακράν ή έπο- 
χή δπου ό έργατικός συνδικαλισμός 
θά άσχολήται όλιγώτερον μέ τά 
στενώς έννοούμενα συμφέρον τών 
έργαζομένων καί πολύ περισσότερον 
μέ τά γενικά κοινωνικά καί πολι
τιστικά θέματα τών λαών είς τούς 
όποιους περιλαμβάνεται καί ή Ερ
γατική τάξις. Είς τοΰτο βοηθεΐ ση
μαντικά καί ή έργοδοσία ή όποια 
άντιλαμβανομένη όλονέν καί περισ
σότερον τήν Αξίαν καί τόν ρόλον 
τής έργασίας άντιδρήί όλιγώτερον 
είς τήν ίκανοποίησιν τών αιτημά
των τών έργαζομένων καί διευκολύ
νει τήν συνεργασίαν ή όποια είναι 
Απολύτως Απαραίτητος καί έξυπη- 
ρετεϊ τά συμφέροντα άμψοτέρων τών 
συμβαλλομένων μερών.

Προς άπόδειξιν τούτου θά κλείσω 
τήν ομιλίαν μου μέ Απόσπασμα ό- 
μιλίας τοΰ διεθνούς κύρους Γάλλου 
Βιομηχάνου Άντουάν Ριμπού είς 
τήν συνέλευσιν τοΰ Συνδέσμου Γάλ
λων βιομηχάνων.

«Είς τήν έποχήν μας, ό επιχει
ρηματίας καί τά στελέχη πρέπει 
νά κρίνωνται καί νά έπικρίνωνται 
δχι μόνον ΰπό τών μετόχων διά τήν 
έπιτυχίαν τών οικονομικών στόχων, 
άλλά καί ΰπό τοΰ προσωπικού διά 
τήν έπιτυχίαν τών Ανθρωπίνων καί 
κοινωνικών στόχων».

Νομίζω δτι μεγαλυτέρα άπάδει- 
ξΐς τής επιτυχίας τοΰ συνδικαλι
στικού κινήματος κα: τής άναγνω- 
ρίσεως τοΰ ρόλου τών έργαζομένων 
άλλά καί τών προοπτικών αί όποΐαι 
διαγράφονται διά τήν συνεργασίαν 
έργοδοσίας καί έργασίας δέν υ
πάρχει.

Αρχίσαμε τήν όμιλίσν μας μέ 
τήν όξείαν διαμάχην, διατί δχι, τόν 
πόλεμο έργαζομένων καί έργοδοτών. 
Είμαι εύτυχής διότι δύναμαι νά 
τερματίσω μέ δσα άνέγνωσα Από 
τήν ομιλίαν τοΰ κ. Άντουάν Ριμ- 
πού.

0ΕΟΦ. ΜΕΦΛΙΖΙΔΗΣ
Χειρουργός ’Οδοντίατρος

τΩραι έπισκέψεως 9—1 & 5—8 
Πλάτωνος 3 — Τηλ. 968.854 

Καλλιθέα — Άθήναι 
Δέχεται τούς ΰπαλλήλους τής 
Τραπέζης μέ τό ίσχΰον τιμολό- 
γιον Τ.Υ.Π.Ε.Τ.

μζ***********************************************
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Ενώπιον της Γεν. Συνελεύσεως 
έτέδησαν δώματα Προσωπικού
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.)

ύπηρετοΰντας εις έπαρχιακά Κατα
στήματα, τοΰ δευτέρου μάλιστα ηύ- 
ξη μενού κατά 50%. Ένισχύθησαν ε
πίσης τα συλλογικά όργανα καϊ οι 
οργανισμοί άσφαλίσεως του Προσω- 
τπκοΰ διά την λειτουργίαν τού έ- 
στιατορίου τής Λέσχης των υπαλ
λήλων, την διοργάνωση/ των παιδι
κών κατασκηνώσεων, την ένίσχυσιν 
των βαρέως νοσούντων κλπ.

Συνεχίσθη προς τούτοις ή χορή- 
γησις χρηματικών βραβείων, και δή 
ηύξημένων κατά 100%, εις άριστεύ- 
σαντας μαθητάς, τέκνα υπαλλήλων.

Προς διευκόλυναιν τού Προσωπι
κού, Ιδιά την άντιμετώπισιν εκτά
κτων αναγκών του, έχορηγήθησαν 
συνολικώς δάνεια 45,5 έκατ. δρχ. 
εις 2.350 υπαλλήλους. ’Επίσης ένε- 
κρίδησαν στεγαστικά δάνεια συνολι
κού ύψους 35,7 έκατ. δραχμών εις 
1 1 8 υπαλλήλους.

Ή Διοίκησις τής Τραπέζης, έχου- 
σα πλήρη άντίληψιν τής συμβολής 
τού Προσωπικού εις την άνάπτυξιν 
τών εργασιών τοΰ Ιδρύματος και

«Κύριε Υπουργέ, Κύριε No μάργα, 
Κύριε Διοικητά, Κύριοι Μέτοχοι,

Διά μίαν είσέτι φοράν άπό τοΰ 
βήματος τής Γεν. Συνελεύσεως σας, 
έξεφράσθησαν ϋπό τοΰ κ. Διοικητοΰ 
τής Εθνικής Τ ραπέζης, εϋχαριστίαι 
προς το Προσωπικόν της, διά τήν 
μεγίστην προσφοράν καί συμβολήν 
του εις την άνάπτυξιν τών εργασιών 
καί τήν έν γένει πρόοδοόν της. Διά 
μίαν είσέτι φοράν ό έπί κεφαλής τού 
Εθνικού ‘Ιδρύματος άνεγνώρισεν έ- 
πισήμως, ότι μόνον χάρις εις τήν 
άφοσίωσιν καί τον ζήλον τοΰ Προ
σωπικού κατέστη εφικτή ή πραγμα- 
τοποίησις τών σκοπών καί ή κατάν 
κτησις τών στόχων τους οποίους έ- 
προγραμμάτισεν ή Διοίκησις τής 
Τ ραπέζης μας κατά τήν παρελθοΰ- 
σαν χρήσιν.

Δεν δυνάμεθα δυστυχώς νά ε'ίπω- 
μεν καί ήμεΐς δτι ε'ίμεθά εις τόν αυ
τόν βαθμόν ικανοποιημένοι.

Έχορηγήθη βεβαίως κατά το πα
ρελθόν έτος αΰξησις έπί τών βασι
κών μισθών τοΰ Προσωπικού κατά 
12%‘ ’Αλλά καί δΓ αυτήν άκόμη 
τήν μικράν αΰξησιν ύπεχρεώθημεν 
εις αγώνα, καί μόνον κατόπιν τής 
άποφάσεως τοΰ Διαιτητικού Δικα
στηρίου μάς έδόθη. Δεν δύναται συ
νεπώς νά -ύποστηριχθή δτι έστω: καί 
αυτή ή μικρά επαναλαμβάνω, αϋξη- 
σις τών βασικών μισθών τού Προσω
πικού, εδόθη οίκείφ βουλήσει καί εις 
άναγνώρισιν τής προσφοράς μας.

Δικαιούμεθα άρα νά εϊπωμεν, ό
τι κατά το έτος 1972 δεν έτύχομεν 
τής οϊας έπι βάλλεται νά τυγχάνω μεν 
μεταχειρίσεως.

Ή ίκανοποίησίς δευτερευούσης 
σημασίας αιτημάτων μας δεν είναι 
άπόδειξις στοργής καί ενδιαφέρον
τος διά τό μοχθούν Προσωπικόν.

Θά ήτο μεγίστη ή ίκανοποίησίς 
μας καί θά εϊχωμεν λησμονήσει ό- 
λας τάς πικρίας τοΰ παρελθόντος, 
διότι τό Προσωπικόν τής Εθνικής 
Τραπέζης δεν μνησικακεΐ, αν κατά

γενικώτερον τής ελληνικής οικονομί
ας, προτίθεται δπως καταστήση τό 
1973 έτος ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος 
αυτής διά τό Προσωπικόν.

Έν τφ πνεύματι τούτφ προέβη 
κατά τόν Φεβρουάριον εις τήν σύ- 
στασιν δύο Επιτροπών υπό τήν προ 
εδρίαν μέλους τοΰ Διοικητικού Συμ
βουλίου διά τήν μελέτην θεμάτων ά- 
φορώντων αμέσως εις τό Προσωπι
κόν. "Υπό τής πρώτης Επιτροπής 
μελετάται τό θέμα τής άναθεωρήσε- 
ως τού ’Οργανισμού τής Υπηρεσίας 
έπί σκοπφ εκσυγχρονισμού καί προ
σαρμογής αύτοΰ εις τάς άνάγκας 
τής Τ ραπέζης, ώς καί βελτιώσεως 
τών δρων έξελίξεως τών υπαλλήλων. 
Ύπό τής έτέρας Επιτροπής μελε- 
τάται τό θέμα τοΰ μισθολογίου τοΰ 
Προσωπικού έπί εύρυτέρας βάσεως. 
Τό έργον άμφοτέρων τών ’Επιτρο
πών έχει συντελεσθή ήδη κατά τό 
μεγαλύτερου μέρος. Συνθήκαι καλής 
υπηρεσιακής έξελίξεως καί ικανο
ποιητικής αμοιβής διά τους έν τή 
Τραπέζη εργαζομένους θά είναι τό 
άντικείμενον ειδικής μερίμνης τής 
Διοικήσεως κατά τό τρέχον έτος».

τό διαρρεΰσαν πεντάμηνον τού τρέ
χοντος έτους είχε σαφώς διαγραφή 
ή προοπτική τής ταχείας ίκανοποιή- 
σεως τών αιτημάτων εκείνων τοΰ 
Προσωπικού, τήν ΐκανοποίησιν τών 
οποίων έξήγγειλεν ώς άπόφασιν τής 
Διοικήσεως τής Τραπέζης ό κ. Διοι
κητής, κατά τήν εορτήν τής πίττας 
τοΰ Συλλόγου μας τόν παρελθόντα 
’Ιανουάριον.

Ποια είναι τά αίτήματά μας αυτά;
Πρώτον ή μισθολογική καί βαθμό 

λογική έξομοίωσίς μας με τούς συν
αδέλφους μας τής Τραπέζης τής Ελ
λάδος. Αίτημα πού δεν είναι τόσον 
οικονομικής δσον ηθικής άποκατα- 
στάσεώς μας.

Δεύτερον ή τροποποίησις τού Όρ 
γανισμοΰ Υπηρεσίας τής Τραπέζης 
μας, αίτημα τό όποιον δεν θά έπρε
πε καν νά προβάλλεται ύπό τού Προ 
σωπικοΰ. Ή προσαρμογή τού ’Ορ
γανισμού Υπηρεσίας τής Τραπέζης 
μας εις τάς απαιτήσεις τών σημε
ρινών δεδομένων, πρέπει νά είναι 
μέλημα τής Διοικήσεως, διότι άν διά 
τό Προσωπικόν, τό όφελος τής τρο
ποπο ιήσεως τού ’Οργανισμού είναι 
10 διά τήν Τράπεζαν καί τους Με
τόχους της είναι 50.

ΈπανηγυρίσαμΙεν καί έχκιροκρο- 
τήσαμεν τήν έπισήμως γενομένην ύ
πό τοΰ κ .Διοικητοΰ, κατά τόν πα
ρελθόντα Ιανουάριον, εξαγγελίαν 
τής επιθυμίας τής Διοικήσεως, δπως 
έντός τού 1973 ικανοποιηθούν καί 
τά δύο αυτά αίτήματά μας.

Ή άμεσος σύστασις δύο Επιτρο
πών διά τήν μελέτην καί εισήγησιν 
καί τών δύο ώς άνω1 θεμάτων, ύπό 
τήν Προεδρίαν τοΰ Συμβούλου τής 
Τραπέζης μας κ. Π. Μανωλοπούλου, 
έπέτρεψε καί είς τούς πλέον έπιφυ- 
λακτικούς έξ ήμών, λόγφ τής κακής 
εμπειρίας έκ τού παρελθόντος νά 
αίσιοδοξήσουν διά τήν έντός συντό
μου χρονικού διαστήματος πραγμα
τοποίησή τής ύποσχέσεως, ή οποία 
έκτοτε έπανελαμβάνετο καί επανα

λαμβάνεται καί ούδείς αμφιβάλλει 
διά τήν ειλικρίνειαν τού κ. Διοικη- 
τοΰ καί διά τήν (δικήν σας επιθυμί
αν προς ΐκανοποίησιν τών ανωτέρω 
αιτημάτων, τό δίκαιον τών όποιων 
άνεγνωρίσθη ύπό τής Διοικήσεως.

"Ετι περισσότερον αίσιοδοξήσα- 
μεν έκ τού γεγονότος ότι ή επιτρο
πή διά τήν μίσθολογικήν καί βαθμο
λογικήν έξομοίωσίν μας, ή ’Επιτρο
πή έπί οικονομικών ζητημάτων τού 
Προσωπικού, ώς άπεκλήθη, έχει έ
τοιμον τό πόρισμά της.

Δεν έξέπνευσε βεβαίως ή προθε
σμία τήν οποίαν έταξεν ό κ. Διοι
κητής. Έξέπνευσεν όμως ή άντοχή 
τού Προσωπικού, κ.κ. Μέτοχοι. Καί 
τό γεγονός τούτο μάς ύποχρεώνει 
νά θέσωμεν σήμερον ενώπιον σας τό 
θέμα καί νά ζητήσωμεν όπως ή πα
ρούσα Γεν. Συνέλευσις, μή περιορι- 
σθή είς τήν κατ’ έθιμον πλέον γε
νομένην, λόγφ καί ούχί έργφ, άνα- 
γνώρισιν τής προσφοράς καί τών 
θυσιών τοΰ Προσωπικού διά τήν πρό 
οδον τής ’Εθνικής Τραπέζης τής Ελ
λάδος.

Ή μικρά αύξησις τήν οποίαν έλά- 
6ομεν διά τής Διαιτητικής άποφά
σεως έξηνεμίσθη πριν άκόμη. ένσω- 
ματωθή είς τόν μισθόν μας.

Πρέπει λοιπόν νά άναμένωμεν τό 
τελευταίου λεπτόν τής προθεσμίας;

Δικαιούμεθα νά ζητήσωμεν τήν έ- 
πίσπευσιν, τήν άμεσον πραγματο
ποίησή τών υποσχέσεων τής Διοι- 
κήσεως.

Έψ’ όσον ύπάρχει πόρισμα τής 
Επιτροπής δεν δικαιολογείται ανα
μονή. 1

Διά τής ΰπ’ άριθ. 185)9.5.73 πρά- 
ξεως τοΰ κ. Διοικητοΰ έτέθη έν ί- 
σχύί ή νέα ’Οργανωτική διάρθραι- 
σις τής Διευθ ύνσεως Βιομηχανικών 
Χορηγήσεων.

Διά τής ΰπ’ άριθ. 186 πράξεως 
τοΰ κ. Διοικητοΰ έτοποθετήθησαν είς 
τά συσταθέντα τμήματα καί υπηρε
σίας οί κάτωθοι υπάλληλοι τής ώς 
άν οι Διευθΰνσεως.

Είς τό Τμήμα Χορηγήσεων προς 
Βιομηχανίας είδών διατροφής, πο
τών καί καπνοΰ (1—A—1). Ό κ. 
Γεώργιος Φλώρος— ‘Τποτμηματάρ- 
χης -— Προϊστάμενος μέχρι τοΰδε 
τής 'Τπηρεσίας Χορηγήσεων III 
«Βαμβακουργίαν». Είς τό Τμήμα Χο
ρηγήσεων προς Χημικάς Βιομηχα
νίας καί Ξενοδοχειακάς καί Τουρι- 
στικάς ’Επιχειρήσεις (1—Β—2). Ό 
κ. Αθανάσιος Σακκαλής — Τμημα- 
τάρχης Β' τάξεως, Προϊστάμενος 
μέχρι τοΰδε τής 'Τπηρεσίας Χορη
γήσεων VII «Χημικαί Βιομηχανίαν, 
Βιομηχανίαν συνθετικών καί τεχνη
τών ίνών».

Είς τό Τμήμα Γενικών Ζητημά
των καί Γραμματείας (1—Ε—1), δ 
κ. Παναγιόίτης βεοφανόπουλος — 
Τμηματάρχης Α' τάξεως, Προϊστά
μενος 'Τπηρεσίας παρά τή ώς άνω 
Διευθυνσεΐ.

Είς τήν 'Τπηρεσίαν Χορηγήσεων 
προς Βιομηχανίας οπωρών, χυμών, 
ποτών καί καπνοΰ (1—A—11), δ κ. 
Μιχαήλ Λάρδης — Λογιστής Β' τά
ξεως, είς τήν ’Τπηρεσίαν Χορηγή
σεων προς Βιομηχανίας βάμβακος 
καί ειδών ιματισμού (1—Α31). Ό 
κ. Λεωνίδας Καλόθεος — Λογιστής 
Α' τάξεως, είς τήν 'Τπηρεσίαν 
Χορηγήσεων προς Βιομηχανίας οι
κοδομικών υλών (1—Β—12). Ό κ. 
Νικόλαος Ζευγώλης — Λογιστής Α’ 
τάξεως, είς τήν 'Τπηρεσίαν Χορη
γήσεων προς Χημικάς Βιομηχανίας 
(8—Β—21). Ό κ. ’Αναστάσιος Στά- 
ϊκος — Λογιστής Β' τάξεως.

Είς τήν 'Τπηρεσίαν Καθυστερήσε
ων (1—Δ—11), δ κ. Ήλίας Ζαφει- 
ρόπουλος —■ 'Τποτμηματάρχης.

Κατόπιν τών ανωτέρω ή στελέ- 
χωσις τής ανωτέρω Διευθΰνσειυς 
κατά 'Τποδιευθύνσεις, Τμήματα καί 
'Τπηρεσίας, έχει ώς ακολούθως:

'Τποδιεύθυνσις 1—Α (Π. Στα- 
ματόπουλος).

1—Α—1 Τμήμα (Γ. Φλώρος).
1—Α—11 'Τπηρεσία (Μ. Λάρδης), 
1—Α—12 'Τπηρεσία (I. Χριστόπου- 
λος).

1—Α—2 Τμήμα (I. Παπαζαχα- 
ρίου).
1—Α—·21 'Τπηρεσία (Α. Άνδρϊ- 
τσος), 1—Α—22 'Τπηρεσία

1—Α—3 Τμήμα (Μ. Αίλιανός). 
1—Α—31 'Τπηρεσία (Λ. Καλόθεος) 
1—Α—32 'Τπηρεσία (Α. Δεμερ- 
τζής).

‘Τποδιεύθυνσις 1—Β (Π. Κανί- 
νιας).

1—Β—1 Τμήμα (Α. Ξαγοράρης)

"Εχουν έξαντληθή, δεν ύφίστανται 
πλέον περιθώρια αναμονής καί ή ατ
μόσφαιρα καθίσταται όλοέν καί πε
ρισσότερον άποπνικτική. ’Επιτακτι
κή προβάλλει ή άνάγκη τού άνοί- 
γματος τής βαλβίδας διά νά άνα- 
πνεύσωμεν. Δεν ζητοΰμεν συμμετο
χήν είς τά κέρδη τής Τραπέζης. Τήν 
δικαίαν αμοιβήν τής εργασίας μας 
καί τήν δυνατότητα νά ζήσωμεν ά- 
ξιοπρεπώς καί νά περιφρουρήσωμεν 
τήν ιδιότητα τού υπαλλήλου τής ’Ε
θνικής Τ ραπέζης ζητοΰμεν.
Κύριοι Μέτοχοι,

Τό πρόβλημα έτέθη ήδη ένώπιόν 
σας καί δεν επιδέχεται αναβολήν ή 
σιωπηρόν άντιμετώπισιν. Εΐμεθα βέ
βαιοι ότι καί Ύμεΐς θά ένισχύσητε 
την προσπάθειαν τής Διοικήσεως ό
πως ίκανοποιήση τά δίκαια αιτήμα
τα τοΰ μοχθοΰντος Προσωπικού.

Τήν άνταπόκρισιν τοΰ Προσωπι
κού διά τήν τοιαύτην όμόθυμον έκ- 
δήλωσιν τών αισθημάτων τών κ. κ. 
Μετόχων καί τής Διοικήσεως τής 
Τραπέζης μας ύμεΐς υπέρ πάντα άλ
λον γνωρίεζττε».

★
Συνάδελφοι,

Τό συμφέρον όλων επιβάλλει σύ- 
νεσιν καί σωφροσύνην. "Ας βοηθήσω- 
μεν όλοι ώστε είς τόν συντομώτερον 
δυνατόν χρόνον νά έχω μ εν τό αναμε
νόμενον άποτέλεσμα.

Μέ συναδελφικούς χαιρετισμούς
Διά τό Διοικητικόν Συμβούλιον 

‘Ο Πρόεδρος 
ΝIΚ. ΠΙ ΣΚΟΠΟΣ 

Ό Γεν. Γραμματεύς 
ΑΛ. ΡΩΣΣΕΤΗΣ

1—Β—11 'Τπηρεσία (Π. Βλαχού- 
λης).
1—Β—12 'Τπηρεσία (Ν. Ζευγώλης)

1—Β—2 Τμήμα (Α. Σακκαλής)
1—Β—21 'Τπηρεσία (Α. Στάϊκος)
1—Β—22 'Τπηρεσία (Ν. Μαρίδης)

1—Β—3 Τμήμα (Γ. Σταμούλης)
1—Β—31 'Τπηρεσία (Σ. Τσόντας)
1—Β—32 'Τπηρεσία

'Τποδιεύθυνσις 1—Γ (Μ. Μεραμ- 
βελιωτάκης).

1—Γ—1 Τμήμα (Ν. Κυριαζόπου- 
λος).
1—Γ—11 'Τπηρεσία (Ε. Χαρίση)
1—Γ—12 'Τπηρεσία (I. Λισύλιας)

'Τποδιεύθυνσις 1—Δ (I. Κοπανά-
ρης)·

1—Δ—1 Τμήμα (Κ. Καρελλάς)
1—Δ—11 'Τπηρεσία Η. Ζαφειρόπου- 
λος)

1—Δ—2 Τιιήμα (Β. Παπαδοπού
λας).
1—Δ—21 'Τπηρεσία (Γ. ’Αρβανί
της).

'Τποδιεύθυνσις 1—Ε (I. Άντω- 
νόπουλος).

1—Ε—1 Τμήμα (Π. Θεοφανόπου- 
λος).

1—Ε—11 Τμήμα ( Π. Θεοφανό- 
πουλος)
1—Ε—11 'Τπηρεσία (Δ. Ήλιόπου- 
λος)
1—Ε—12 'Τπηρεσία (Α. Γιαννακο- 
πούλου).

Η ΟΪΟΕ Οιορνάνωσεν 
ανωνοο ηοΟοσφαίρου

’Αγώνας ποδοσφαίρου μεταξύ τών 
ποδοσφαιρικών ομάδων τών Τραπε
ζών τής δυνάμεώς της διοργάνωσεν 
ή Ο.ΤΟΕ.

Είς τά πλαίσια τών αγώνων αυ
τών ή ποδοσφαιρική όμάς τής Τρα
πέζης μας συνηντήθη τήν 3 1 ην Μαΐ- 
ου μέ τήν όμάδα τής Τραπέζης τής 
'Ελλάδος.

'Ο άγων διεξήχθη είς τό γήπεδον 
'Αγίου Κοσμά καί ή όμάς τής Τρα
πέζης τής Ελλάδος έξήλθεν νική
τρια μέ τέρματα 2—0.

Ειδοποιούνται οί συνάδελφοι, οι 
άσχολούμενοι μέ τό άθλημα τοΰ πο
δοσφαίρου καί ενδιαφερόμενοι νά 
μετάσχουν τής όμάδος τής Τραπέ
ζης μας όπως επικοινωνήσουν μετά 
τού εφόρου ψυχαγωγικών καί αθλη
τικών έκδηλώσεων τοΰ Συλλόγου 
μας κ. Γεωργίου Κουμανιώτη (τηλ. 
321 1.617).

Τήν Παρασκευήν 9ην ’Ιουνίου ή 
Όμάς τής Τραπέζης μας θά συναν- 
τηΰή μέ τήν όμάδα τής Τραπέζης 
Πίστεως, είς τό γήπεδον 'Αγίου 
Κοσμά.

ΙΙρός διευκόλυνσιν τών συναδέλ
φων οί όποιοι επιθυμούν νά παρακο
λουθήσουν τόν αγώνα θά άναχωρή- 
ση πούλμαν τήν 4,30' μ.μ. άπό τόν 
πρό τής Τραπέζης χώρον.

ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΗ
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.)
δεανομην κέρδη εές τούς μετόχους ηύςήΟησκν κ*τ* 
S9o)o κχί ούτοί τό ίδιοτελές κέρδος τών μετόχων κα
τέστη μέγα. Τα <ΐέ είσέτι άφανη άηοΟεματικα τής Τρα
πέζης ανέρχονται είς υψηλά ποσά (χρηματιστηριακή 
τιμή χρεωγράφων κλπ.).

Άλλ’ άν προσπαΟήσωμεν νά άναλύσωμεν τούς αρι
θμούς τούς σχέσιν έχοντας μέ τό προσωπικόν, ούτοι 
παρουσιάζουν αντίστροφον εικόνα. -%ί άποδοχαί τού 
προσωπικού ηύςήΟησαν μόνον κατά 33,3ο) ο ό- 
φειλομένης τής αϋζήσεως ταύτης κυρίως είς τήν 
εισδοχήν νέου προσωπικού, ένφ οΰσιαστικώς με- 
τεβλήΟησαν μόνον κατά 118ο)ο, αϋξήσεως ήτις δεν 
καλύπτει ούτε τήν τιμαριθμικήν μεταβολήν. Άλλ’ ενώ 
η Εθνική Τράπεζα τόσον συνέβαλε καί συμβάλλει είς 
τήν άνάπτυςιν τής Εθνικής μας οικονομίας καί τής 
ευημερίας τού Ελληνικού λαού τό προσωπικόν αυτής 
εύρίσκεται είς κατωτέραν ηθικήν καί υλικήν μεταχεί- 
ριοιν έναντι τού προσωπικού τών άλλων Τραπεζών. 
Αιά νά άποδείζωμεν τούτο καί 8ι’ άριθμών, ή συνο
λική έπιβάρυνσις τών μικτών κερδών διά τών άποΠα
χών τού προσωπικού άνέρχεται περίπου είς 29— 
30ο) ο ποσοστόν λίαν χαμηλόν βιά μίαν οικονομικήν 
μονάοα έντάσεως εργασίας καί Πή Τραπέζης έάν Ώέ 
ήθέλαμεν συγκρίνη τό ποσοστόν τούτο μέ τό τών άλλων 
Τραπεζών, τούτο τυγχάνει χαμηλόν (Τράπεζα ’Ελ
λάδος, άνω τού 40ο)ο).

Ή ομιλία του ΠροέΟροιι ίου Συλλόγου ροο

Νία διάρθροοις Διευθύνσεως 
Βιομηχανικών Χορηγήσεων

ΤΑ ΝΕΑ ΑΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΑΙΑ 
ΤΟΥ ΑΑΑΗΑΟΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ 
ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
Τά Διοικητικά Συμβούλια τών 

Ταμείων ’Αλληλοβοήθειας καί Υγεί
ας προσωπικού τής Τραπέζης μας, 
■μετά τήν άνακήρυξίν των ύπό τής 
’Εφορευτικής Επιτροπής κατηρτί- 
σθησαν είς σώμα ώς κάτωθι:

TAME 1 ΟΝ ΑΛΑΗΛΟΒΟΗΘΕI ΑΣ

ΚΑΡΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ Πρόεδρος 
ΒΙΓΓΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤ. Α' Άν)δρος 
ΚΥΡΟΥΣ Η Σ ΘΕΟΔ. Β' ’Αν)δρος 
ΚΟΥΜΑΝΤΟΣ ΦΙΛ. Σύμβουλος 
ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ Κ. Διευθ. Σύμβουλος 
ΟΙΚΟΝΟΜΟ Π ΟΥΛΟ Σ Ν. Έπιθεωρ. 
ΣΑΡΡΗΣ ΑΝΤ. Βοηθ. Διευθ. Συμβ.

Ε Λ Ε Γ Κ Τ A I 
ΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΛΟΥΒΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞ. 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ)ΝΟΣ

TAME ΙΟΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΑΡΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ Πρόεδρος 
ΖΕΜΠΗΣ ΚΩΝ. Είδ. Συμ. έπί τών 

Δημοσίων Σχέσεων 
ΚΥΡΟΥΣ Η Σ ©ΕΟΔ. Σύμβουλος 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓ. Σύμβουλος 
ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΚΩΝ. Σύμβουλος 
ΟI ΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΕΥ. Β' Άν)δρος 
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤ. Α' ’Αν)δρος 
ΣΚΛΗΒΑΝΙΩΤΟΥ ΕΛ. Σύμβουλος 
ΤΣΟΝΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Σύμβουλος 

Ε Λ Ε Γ Κ Τ A I 
ΚΟΥίΚΟΥΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ 
ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΝΑ ΜΗΝ ΑΙΑΙΠΑΙΑΙ Η ΕΤΗΣΙΑ 
ΘΕΡΙΝΗ ΑΑΕΙΑ ΜΕΤ’ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

"Εγγραφον τού Έργατούπαλ- 
W ληλικού Κέντρου ’Αθηνών

"Εντονος ύπήρξεν ή άντίδρα- 
σις τών έκπροσώπων τών έργα- 
ζομένων έπί σχεδίου Ν.Δ. περί 
διοοσπάσεως τού χρόνου πραγμα- 
τοποιήσεως τής κανονικής κατ’ 
έτος άδειας τών μισθωτών.

Παραθέτομεν κατωτέρω, λόγφ 
τού ενδιαφέροντος τό όποιον πα
ρουσιάζει, έγγραφον τού ’Εργα- 
τοϋπαλληλικού Κέντρου ’Αθηνών 
προς τό ύπουργεϊον ’Εθνικής Οι
κονομίας, έπί τού άνωτέρω θέ
ματος:

Έπί τού ΰπ’ άριθ. 15601)96) 
73)29.3.73 ΰμετέρου, έχομεν τήν 
τιμήν νά σημειώσωμεν τά έξής:

1) Διά τοΰ ΰπ’ άριθ. 653)16.3. 
1973 έγγραφου μας, ούτε θέμα «άν^ 
τισυνταγματτκότητος» τής διατό> 
ξεως, ήτις άφορά τήν έν τφ Σχεδίφ 
τού σχετικού Ν)κοΰ Δ)τος διάσπα- 
σιν τού χρόνου πραγματοποιήσεως 
τής κανονικής κατ’ έτος άδειας τών 
μισθωτών, είχε τεθή, ούτε καί ΰπε- 
δηλοΰτο δτι κάτι παρόμοιον άπα- 
γορεύεται υπό τής οικείας Διεθνούς 
Συμβάσεως ’Εργασίας.

Αί σκέψεις μας έστηρίχθησαν είς 
δύο λογικάς βάσεις. Ή πρώτη (ή 
τυπική) έδράζετο έπί τοΰ γεγονό
τος δτι, κατά τόν έν ίσχύϊ Α.Ν. 
539)45, δστις ήγγισεν μίαν 30ε- 
τίαν έφαρμογής, ή χρήσις τής κα
νονικής έτησίας άδειας πραγματο
ποιείται «είς συνεχείς καί ούχί δια- 
κεκομμένας άλλεπαλλήλους έργασί- 
μους ήμέρας». Καί ή δεύτερα (ή ου
σιαστική) έξεφράζετο μέ τήν πρό- 
βλεψιν δτι ή διάσπασις αΰτη θά 
άποβή οπωσδήποτε μόνον είς βάρος 
τοΰ μισθωτού, χωρίς νά κατάληξη 
άπαραιτήτως είς όφελος τής έπι- 
χειρήσεως ή —γενικώτερον— τής 
’Εθνικής μας Οικονομίας.

2) ’Επειδή έχομεν ώς άρχήν νά 
άμιλοΰμεν πάντοτε άπό θέσεως πλή
ρους ευθύνης, νά μ ή παραδλέπωμεν 
τάς διαμορφουμένας νέας οίκονομι- 
κάς καί κοινωνικάς συνθήκας καί νά 
διαμορφώνωμεν τάς προτάσεις μας 
ύπό τό ρεαλιστικόν πρίσμα τού «ε
φικτού» καί έντός τού πλαισίου τού 
«κοινωνικώς ωφελίμου», προέβη μεν 
είς τήν εισήγησιν —καί έπιμένο- 
μεν— δπως:

α) Επιτρέπεται ή μετάθεσις (καί 
ούχί ή διάσπασις) τοΰ χρόνου τής 
άδειας καί τούτο καθ’ ας περιπτώ
σεις λόγοι άνωτέρας βίας ή έκτα
κτοι καί άπρόβλεπτοι άνάγκαι έπι- 
βάλλουν τήν είς τήν έπιχείρησιν πα
ρουσίαν (καί προσφοράν υπηρεσίας) 
τού μισθωτού καί πάντως ύπό τούς 
ή'δη ίσχύοντας περιορισμούς καί 
τάς προϋποθέσεις τού Α.Ν. 539) 
1945.

β) Αυτούς τούς λόγους «άνωτέ
ρας βίας» ή «έκτάκτων καί άπρο- 
βλέπτων άναγκών», διαπιστώνη καί 
θεωρή δεδικαιολογη μένους συστα- 
θησόμενον "Οργανον τριμερούς συν- 
θέσεως ή έν πάση περιπτώσει Κρα
τική τις άρμοδία ’Αρχή.

3) Ή ίκανοποίησίς τυχόν ύπο- 
βαλλομένων αιτήσεων «περί τμημα
τικής χορηγήσεως τής άδειας» δέν 
άπεκλείετο ύπό τού Α.Ν. 539)45, 
έφ’ δσον έν προκειμένφ συνέπιπτον

ΐ βουλήσεις έργοδότου καί μισθω
τού.

4) Υπογραμμίζεται δτι ή «σχε
τική» διάταξις τού άρθρου 666 τού 
’Αστικού Κώδτκος καί πρός άλλον 
σκοπόν άποβλέπει καί διαφόρους, 
τών τού Α.Ν. 539)45, περιπτώ
σεις καλύπτει. Τό άρθρον 666 τού 
Α.Κ. (μεταγενέστερον τών διατά

ξεων τού Α.Ν. 539)45) καλύπτει 
τελείως διάφορον κύκλον περιπτώ
σεων, ισχύει παραλλήλως πρός τάς 
διατάξεις τοΰ ΑΝ. 539)45 καί άνα- 
ψέρεται μόνον είς τάς προσωπικάς 
καί συγκεκριμένος περιπτώσεις 
«... έργασίσς καταναλισκούσης έν- 
τελώς ή ούσιωδώς τάς παραγωγικάς 
δυνάμεις τοΰ μισθωτού..,». Καθ' υ
μάς, συνεπώς (καί άδιαφόρως τοΰ 
αν σπανιώτατα έγένετο έπίκλησις 
καί χρήσις τής διατάξεως αυτής) 
δέν ΰφίσταται λόγος καταργήσεώς 
της. Διότι καί λίαν ουσιαστική είς 
περιεχόμενον είναι —αυτή ή διάτα- 
ξις τοΰ άρθρου 666 τού Α.Κ.— καί 
σημαντικήν κατάκτησιν τής έργατι- 
κής τάξεως άποτελεΐ. Έκτος καί άν 
έξ ίδιοτύπου γωνίας «έπισηυάνσε- 
ως», έχει (ένδεχομένως) συγκατα- 
λεγή μεταξύ τών άντικινήτρων.

5) Ή υποχρεωτική λήψις τής κα
νονικής άδειας (έφ’ δσον αίίτη, ύ- 
παιτιότητι τοΰ έργοδότου, δέν έχο- 
ρηγήθη είς τόν καιρόν της) έντός 
τού μηνός Δεκεμβρίου θά δημιουρ- 
γήση θέματα ουσιαστικής καί νο
μικής ψύσεως:

Ουσιαστικής ψύσεως, 
καθ’ δσον ό Δεκέμβριος είναι μήν 
δραστηριοποιήσεως τής κινήσεως 
τών έπιχειρήσεων καί, λόγφ τού 
χειμώνας, μή πρόσφορος διά τήν 
χρήσιν τής άδειας.

Νομικής φύσε ως, διό
τι ή αυθαίρετος (είς πλείστας πε
ριπτώσεις υπευθύνου τοισύτης ή ερ
γασίας ήτις άποτελεΐ τό «κλειδί» 
τής έπιχειρήσεως) θά δημιουργήση 
δυσυπερβλήτους δυσχερείας διά τήν 
λειτουργίαν τής έπιχειρήσεως έλεί- 
ψει εΰχερείας άνττκατσοτάσεφς — 
είς τήν υπεύθυνον έργαοΐαν— τοΰ 
μισθωτού, υποκειμένου ένδεχομένως 
καί είς τόν κίνδυνον καταγγελίας 
τής συμβάσεως τής έργασίας του.

Υπάρχει έπίσης καί θεμελιοΰται, 
έκ προοιμίου, ή άποψις δτι θά κα- 
ταστή μάλλον άδύνατος, διά τόν 
μισθωτόν ή άπόδειξις δτι ό έργο- 
δότης τόν ήμπόδισε νά κάμη χρή
σιν τής άδειας του (δικαίωμα δπερ 
παρέχεται —είς τόν μισθωτόν-- ύ
πό τού νόμου) καί μετά τούτα νά 
τύχουν έφαρμογής αί διατάξεις πε
ρί ύποχρεώσεως —τού έργοδότου— 
νά καταβάλη είς τό διπλάσιαν, τάς 
άποδοχάς τής άδειας.

Έφ’ δσον, συνεπώς, τό εύλόγως 
προταθέν καί άρκοΰντος κατά τάς 
άντιλήψεις μας θεμελιωθέν αίτημα, 
περί μή διασπάσεως τής έτησίας 
κανονικής άδειας δέν ήθελε γίνει ά- 
ποδεκτόν καί, έν πάση περιπτώ- 
σει, έφ’ δσον ή άδεια δέν χορηγη- 
θή είς τόν μισθωτόν, δέον νά καθο- 
ρισθή μέ σαφήνειαν δτι, ούτος δι
καιούται είς τό διπλάσιαν τάς ά
ποδοχάς τής άδειας του, άλλως εί
ναι δυνατόν νά ίσχύση ό κανών δτι 
:<ό έξ οικείου αμαρτήματος ζημιού- 
μενος ού δοκεΐ ζημιοΰσθαι».

Θά χρειασθή, ώς έκ τούτου, σχο
λαστικός προσδιορισμός καί τοΰ 
χρόνου ένάρξεως τής άδειας καί τών 
συνεπειών, καθ’ ας περιπτώσεις δέν 
γίνεται, είς τόν καιρόν της, ή χρή
σις αυτής.

To Ε.Κ.Α, έπανέρχεται —τέλος 
— καί αΰθις έπί τού αιτήματος του 
περί προσαρμογής τών όρίων άδει
ας είς τά διεθνή έπίπεδα, τής έξο- 
μοιώσεως τών, περί έργατοτεχνι- 
τών, διατάξεων μέ τάς ίσχυούσας 
έπί τών ύπαλλήλων τοιαύτας καί 
καταργήσεώς —ώς πρός τάς άδει
ας— τών διακρίσεων μεταξύ τών 
διαφόρων μορφών έπιχειρήσεων».

Νά έκλειψη ό φραγμός των οργανικών δέσεων


