Καθ’ ήν στιγμήν όλοι oi εργαζόμενοι ζητοΰσι την αναπροσαρμογήν των μισθών
καί ημερομισθίων, ό Υπουργός τής Εργασίας κ. Γονής πειράται νά περικόφη τάς άποδοχάς τών ύπαλλήλων τής ’Εθνικής Τρσπέζης κατά 40 ο)ο
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0 ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ κ. ΓΟΝΗΣ
ΘΕΤΕΙ ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΝ ΤΟΥ ΤΟΝ κ. ΗΛΙ ΑΣΚΟΝ
Η MEAETQMENH ΕΞΟΝΤΟΙΙΣ ΤΟΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
0 κ. ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΑΞΙΟΙ ΟΠΟΣ Η ΘΕΑΗΣΙΣ ΤΟΥ ΓΙΝΗ ΝΟΜΟΣ ΑΙΑ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΟΝ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΑΝΟΣΙΟΥΡΓΗΜΑΤΟΣ
Ή επί τ-r, άναγγελίοκ. τη5 ζητήσεις μας είναι τά δια- θά πεθάνουν αλλά καί τό πουργού τρόπων λύσεων χύτερον διά νά ύπάρξη άνεσις
ηογχωνεόβεως ιών Τραηε μειφθεντα εις μίαν κατά τάς μαγαζί θά πάη περίπατο, ό τού προβλήματος θά έδιδε· είς τήν συζήτησιν, ’Όντως άπε
ίων Εθνικής καί Αθηνών συναντήσεις μας ταύτας συ πότε ό κ. 'Γπουργός λέγει το ή άπάντησις μετά τινας δέχθη τήν αϊτησίν μας αύτήν.
έχραγείβ* καί επί 1 -ίr/Λ^ «ητησεις. Ϊ5ίπε τότε είς ή- έπί λεξει μέ στροφήν 1 SO ημ&ρας.
καί έν ώ ήνοιξε τήν ατζένταν)
ραν ίΐι·».'ΐ/.έηγ.<!ΐ _ -λπε^γέζ. μάς παρισταμενου καί τού μοιρών «βρε άδελφιέ δέν
Έπανειλημμέναι υπήρ του διά νά δρίση τήν ώραν τής
εβτ*μ.άτηβε
ζγ,τόπιν (Αίας Γενικού Γραμματέως τής έννοώ όλα τά κονδύλια α ξαν εζτοτε αί προσπάθειαί συνεντεύξεως κατηυθύνθη είς
Γ.Σ.Ε.Ε. κ. Φώτη Μά θροιστικούς αλλά διαζευκτι μας νά ίδωμεν τον κ. " Γ- τούς αναμένοντας αυτόν είς.
«ανηγ^ιρ^ζώς τότε
κώς. ’Εγώ, συνεχίζει, θέ πουργόν διά νά συζητήσοι- τον προθάλαμον δημοσιογρά
zis. την Γ.Σ.Ε.Ε. καί __ α κρη.
«Επιθυμώ νά έχω διά λω μίαν οικονομίαν δρχ. μεν έπί τού ζητήματος αυ φους
πό τον βήματος τής Βουλής
είς τούς όποιους άνήγγει,
δισεκ. όπως έ γ ι- τού. ' Αλλ" ό κ.
έπαναληφθεέσης ϋποτ/έτε τήν ’Εθνικήν Τράπεζαν ε
' Γποορ» λε: «Έπήλθε ρήξις, έπήλθε ρί|
ως ότι Ga γίνουν αεβαβτά πί μισθολογίου δρχ. 14S ν ε κ α ί μ έ τ ή ν Τ ρ ά γός είχεν άλλα εις τον νουν ξις έπί τοΰ Τραπεζιτικού, αλ
•τά. ζ.εζ,τημένα Πτζα&ώματα δισ. 85—ΙΟΟ δισ. οικο π ε ζ α ν τ ή ς 'Ελλά του,
περιωρίζετο δέ νά
των συναδέλφων. Έγενε- νομίας καί ύπάρχουαιν αί δος καί μού είναι αδιά δηλώνη ότι μελετά τό ζή λά οί υπάλληλοι, δέν αναγνω
φορος ό τρόπος καθ’ όν θά, τημα καί πριν κατάληξη εις ρίζουν δτι έΙπήλθε ρήξις.»
το δέ καί ερμηνεία του ο εξής πηγαί. :
’Εκεί έτελείωσεν ή συζήτη1
)
’
Εξ
άπολύσεως
τών
ρού «ζεζ,τημενα δικαιώμα
έ'ξευρεθούν. Έννοώ δηλα άπόφασιν θά μάς έκάλει διά
τα», εις τον όποιον.ώς ρη- άπό τού 1940 καί εντεύ δή ότι είτε φύγουν οί 500 νά άκούση τάς απόψεις μας. σίς μέ τον κ. Υπουργόν.
τως έδηλώθη, περιελαμοά θεν είσελθόντων.
Τμηματάρχαι είτε θά πε- Τό αύτό έπανελάμβανε καί
ίϊ) Έκ περικοπής τών ά ρικοπούν αί άποδοχαί κατά ό ' Γπουργος κ. Τσουδε= Αί ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ κ. ΓΟ
νέτο ή προστασία τής "Ερ
ΝΗ.
‘-Min )ο είτε, είτε ειτε».Μά ρός ώς καί ό έπί τού Έμπο
γασίας (οΰ/ί δηλαδή απο ποδοχών.
3) Έξ άπολύσεως 300 λίστα εις τό σημείον αύτό ρίου ’Γπουργός κ. Μαψάλύσεις >, ή "προστασία των
Αί έφημερίδες, ώς γνωστόν^
προσέθεσε ότι «τά πάντα τε λης. Είχεν εις τον νούν του
δικαιωμάτων τα όποια ά- τμηματαρχων.
4 ) ’ Εκ έκ- εκ
λειώνουν» έάν δεχθώμεν ό κ. Γονής έ κείνα τά όποια κλείουν κατά Σάββατον πολύ
ποιρρέουν έκ τού ’^Οργανι
Εις τό σημείον αύτό άπαν μείωαιν τών μισθών μας κα ηθελεν ό κ. ’ Ιίλιάσζ.ος ζαί ενωρίς (8 μ.μ.), πολύ δέ άργά
σμού τής " 1*πηρεσίας. των
Συλλογικών συμβάσεων ώς τά ό κ.Πακρής ότι,όταν τό τά 5ΪΟο)ο.
διά τήν πραγματοποίησιν έτεθησαν ύπ’ δψιν μας α! δη
Είς ^ τό σημείον αύτό πα- τών όποιων όμως άπετέλει λώσεις τοΰ κ. Ύπουργοΰ, είς
επίσης πρόνοια περί τών ά μισθολόγιο ν είναι δραχ.
σφαλιστιζών ’Οργανισμών. 14Τ δισεκ., δεν δύναται ρεμβάς ό κ. Παζ.ρής έδή- μέγα ηθικόν έμπόδιον ή δο άπάντησιν τών οποίων έξεδόΑυτά τά έβήλωσε ρητώς ό νά γίνη λόγος περί οικονο λωσεν ότι έπειδή ή <"όρα ή θείσα ύπόσχεσις. Τό έμπό θη__ άνακοίνωσίς μας δημοσιευμιών δρχ.ίόο δισεκ.διό το προκεχωρηκυϊα ζαί έ- διον αύτό θέλει νά ύπερνι- θεΐσα είς τόν τύπον τής Κυρια
ζ. Γονής.
"Εζτοτε κατά τάς ζατό- τι τότε τό πρόβλημα είναι χρεια.ετο μελετη τοτν προ κηση αλλά δεν είναι δυνα κής 31-5.53 μέ τάς δηλώσεις
πιν αιτήσεων μας επιζοινω άλυτον καί οί εργαζόμενοι τεινομένων ύπό τού κ. ' Γ- τόν νά εύρη ηθικόν τρόπον. τοΰ κ. Ύπουργοΰ. Είς περαιτέ
νιας μας μετά τού Έπουρρω1 άνάπτυξιν τής άνακοινώσεγού ζ. Γονή, έφαίνετο πα
ώς )χας ΐπρός άντίκρουσιν τών
ρά τάς προσπάθειας του νά
δηλώσεων προσθέτομεν τά άκαλύπτεται, καθαρά ό σζ.ο
κολουθα.
πός εις τον όποιον ζατηοθύ
Αντιλαμβανόμεθα πλήρως
νέτο. ’Ήθελε σώνει καί ζα
‘Όλως αίφνιδίως έκ δη- τοΰ Συλλόγου παρουσιάσθηι μίαν προς μίαν ώς όρθάς δλας τήν οδύνην καί άγανάκτησιν
λά νά εφαρμόση πλήρες τό μοσιευίμάτων τοΰ τύπου έ-1 είς αύτάν.
μας τάς παρατηρήσεις έ)πΙ τών ή___όποία σάς συνέχει έξ αιτίας
■πρόγραμμα
έξοντώσεώ ς λάβ ο μ ε ν
γνώσ ι ν,
ρπως
Ή μετά τοΰ κ. Ύπουργοΰ συ
μας όπερ είχε χαράςη ό ζ. δλοι σας, ότι ό κ. Γονής ζήτησίς μας. Κύριοι Συνάδελ κατ, ιδίαν Θεμάτων ώς τό τών τον δηλώσεων τοΰ κ. Ύπουρ
απολύσεων, τό τοΰ ’Οργανι γοΰ τής Εργασίας. Ήρευνήσα
* Ιίλιάσζ.ος ζαί προσεπάθει είχεν1 έτοιμον
Νομοσχέδιον φοι ύπήρξε σύντομος. Ό κ.
δι’ ελιγμών νά απόσπαση, προς κατάθεσίν είς τήν Βου Υπουργός άφ’ οδ έγκατέλειψε σμού καί τό τής έντάζεως, καί μ£}( τήν ιστορίαν δλων τών έκ
έζλαμβάνων ώς πολύ αφε λήν διά του όποιου θά έρρύθ- τήν λύσιν τής πραγματοποιή- δτι ό κ. Ήλιάσκος θά έχη, προ τοΰ Υπουργείου Εργασίας
λή την Αιοίκησιν τού Συλ μιζετό Τραπεζιτικόν και δτι σεως οικονομιών δρ. 31δισ.έπα σέθετε, σταματήσει τάς μετα διελθόντων καί μά τήν αλήθει
κινήσεις ύπαλλήλων τής Τρα- αν δέν ήδυνήθημεν νά άνευρωλόγου, την συναίνεσίν της θά μας έκάλει διά νά άκούση
δι' όλα τά ανοσιουργήματα, τάς άπόψεις μας σύμφωνα μέ νήλθεν είς τήν άρχικήν του, πέζής 'Αθηνών προς τήν Εθνι μεν προηγούμενον. Διότι πρό
σκέψιν (είς τήν έπιδιωξιν τοΰ· κήν Τράπεζαν. Παρά τό· γεγο κειται περί μιας έπιθέσεως κα
τά όποια έσχεδιαζεν ό ζ.
τήν
ύάόσχεσίν
του,
προσέθετεν
κ.
Ήλιάσκου) περί οικονομι νός λοιπόν αύτό συνεπέρανεν τά έργαζομένων οί όποιοι τί
’ 11 λιασκός. 11 -σύναίνεοις
αυτή ήτο διά τον ζ. Έπουρ δμως καί κάτι τό όποιον άνέ- ών 86 δισ. καί άπηρίθμει τά δτι υπάρχει πλήρης διαφωνί ποτε άλλο δέν έπραξαν είμή
γόν αναγκαία διότι ούτος τρεπε τήν αξίαν τής τηρήσεως διάφορα κονδύλια. Αφ’ οδ όλ( αν, ωμίλει, περί ρήξεως καί νά μείνουν πιστοί είς τό "Ιδρυ
θά άπηλλάσσετο,τών ρητών j τής ύποσχέσεως δτι δηλ.| «Είτε γου δεΐν νά μάς άπο-πίέμψη διό κατέληξ,εν δτι τά πάντα θά μα τό όποιον'ώρκίσθησαν δτι
ύποσχεσεων τάς όποιας τό σύμφωνηση ό Σύλλογος είτε, τι τοΰ ύπενθυιμίσαμεν τήν συζή1 ρυθμίση διά νόμου καί θά κα- 6ά ύπηρετοΰν καί νά μή δέχων
σον πανηγυριζώς είχε δώ- διαφωνήση έγώ, έλεγεν ό κ· τησιν τήν όποιαν μετ’ αύτοϋ εϊ ταργήση καί δλα τά έπιδόμα- ται τήν άπαθλίοοιν είς τήν ό
*ση» τήν ματαίοισιν , όμως1 Υπουργός, θά χωρήσω είς τήν χομεν παρισταμένου καί τοΰ τα. ’Επί τοΰ τελευταίου τού ποιαν ό κ. Ήλιάσκος καί ό)
κ. Μακρή καί καθ’ ήν αύτός του, επειδή τό πρώτον έθίγετο
τών όποιων όπως φεύϊ ζα- λύσιν διά νόμου».
Διά τής Γ.Σ.Ε.Ε. μάς άνηγ- μόνος του έδήλωσεν οτι περί έν μεγάλη λεπτομερεία καί ό προστάτης του κ. Γονής θέ
τεδείχθη πλέον είχεν εις
τό πρόγραμμά του. Χαρα γέλθη όντως δτι ό κ. Υπουρ οικονομιών δρχ. 31 δισ. έπρό- κ. ΎΙπουργός έπείγετο"νά πα- λουν νά τήν περιαγάγουν.
κτηριστικόν
παράδειγμα γός μάς άνέμενε τήν ΊΟ 1)2 π. κειτο, δπως έγινε καί μέ τήν ραστή^ είς_ συμβούλιον έζητήσα
Ή άγανάκτησις τοΰ Σώμα
τής άμηχάνίας εις τήν όποί μ. τοΰ Σαββάτου ώραν καί τήν Τράπεζαν τής Ελλάδος, ήρχι- ■μεν νά μάς όρίση ώραν άλλης τος των Ύπαλλήλων γίνεται;
αν περιήρχετο κατά τάς συ ώραν τάύτην τό συμβούλιού σεν ό κ· Γονής νά άναγνωρίζη συνεντεύξεως τό δυνατόν τα- άκόμη μεγαλυτέρα άπό τήν ά-
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μήση τούτους άντικαθιστών αυτούς
μέ υπαλλήλους ημερομισθίων έξευτελιστι,κών.
5) Τά διάφορα επιδόματα ών τήν
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΑΟΙΙΙ
δλοσχερή κατάργησιν ζητεί ό κ.
Υπουργός τής Εργασίας χαρακτη
ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ
Έσωτερ.: Τρίμηνος Δρχ. 15.000
ρίζει ώς προνόμια. Προνόμια όμως
»
‘Εξάμηνος » 30.000
θά ή σαν εκείνα τά όποια θά έλάμβα
»
'Ετήσια
» 50.000
νον οί ύπάλληιλοί τής Ε.Τ Ε.
και
Τιμή φύλλου Δρχ. 1.000
δέν τά ιέλάμβανον οί λοιποί εργα
Τά έμβάσματα έπ' όνόματι τής
ζόμενοι. ’Αλλά είναι είς πάντας
«ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΣ*
γνωστόν 'δτι τά επιδόματα αύτά ών
έκαστον -έχει τήν απόλυτον αίτιολο
ΑΙ άττοδείξεις δέον να φέρωσι την ύπογραφήν του Διαχειριστοΰ και την σφρα
γίαν του είναι κοινά διά τούς ύπαλ
γίδα τής έφημερίδος
λήλους τών τριών μεγάλων Τραπε
Παρακαλοϋνται οί κ. κ. Συνδρομηταί,
ζών καί πλεΐστα τούτων /καί τών
δττως γνωστοποιούν είς τά γραφεία τής
υπαλλήλων τής Τραπέζης ’Αθηνών
έφημερίδος πάσαν μεταβολήν τής διευθύνσεώς των
ΐνα μή έπεκταθώμεν καί είς άλιλους
’Οργανισμούς.
Διαχειριστής:
ΑΝΑΣΤ. Δ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
Είναι λυπηρόν διότι ο κ. Υπουρ
Αγίας Λαύρας 71 (Τέρμα Πατησίων]
γός κάμνει έμψιαντικήν διάκρισιν
Διευθύνσεις συμφώνως τφ 6ρτής ίέκουσίας προσφοράς ώς προς
θρφ 6 § 1 του A. Ν. 1092)1938
Υπεύθυνος έπί τής Ολης:
τό σημεΐον τοϋτο τής θυσίας έκ με
Δ. ΤΣΑΚ IΡΟΓΛΟΥ
ρους τών .υπαλλήλων τής Τραπέζης
Ρούζβελτ 60
τής Ελλάδος όταν γνωρίζη, ότι ε
Προϊστάμενος Τυπογραφείου:
ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΦΡΑΓΚΙΔΑΚΗΣ
λάχιστα έκ τών επιδομάτων τούτων
όδος ‘Αγ. Φανουρίου 47
προσέφερον οί συνάδελφοι τής Τρα
πέζης τής Ελλάδος ικαί όταν γνωθέτησιν τής ύποσχέσεως τήν ο
ρίζιη έπί πλέον ότι τή,ν ώς πρός το
σημεΐον τόυτο ευθυγράμμιση/ τών
ποίαν ή Κυβέρνησις μας εδωύπαλλήλων τής Ε.Τ.Ε. τήν εΐχεν ό
κε καί διά τήν έκπλήρωσιν τής
κ. ’Υπουργός είς χεΐρας του άπό
όποιας δέν άφηνε στιγμήν ό κ.
τής πρώτης στιγμής, τή άπολύτω
Ύ,πουργός πού νά μήν έπανασυναινέσει τής Δ· Ε. τού Συλλόγου
λαμάνη δτι δέν έπρεπε νά αμ
ιμας.
φιβάλω μεν.
6) Είναι ώσαύτως λυπηρόν διό
Δέν ύπάρχε,ι είς τήν Ιστορί
τι ό κ. "Υπουργός όμιλών διά τήν
αν τού συνδικαλισμού μεγαλύ
άποζημίωσιν ,έκ τοΟ' Ταμείου Αύτα•τερον παράδειγμα έμπαιγμοΰ ώρισμένας λίαν ολιγάριθμους έξαισφαλείας ,ή όποια δέν -είναι άλλο
άποψάσεως.
Περί
τούτου
όμιλεΐ
ό
έργαζομένων έκ μέρους Ύ- Ρέσεις άμειβομένων μέ μεγάλα
παρά τό ταμιευτήριον τοΰ εργαζο
άνωτέρω νόμος ό όποιος ρυθμίζει μένου τονίζει
ποοργοϋ δστις μάλιστα έθεώ- ποσά (από αυτούς ώς πλη,ροφορού(πρός ποιον άραγε
μεθα είναι γεμάτη ή Τράπεζα
πλήρως τά κατ’ αυτήν. ’Αλλά τήν σκοπόν;) τήν άνωτάτ,ην άποζημϊωρει εαυτόν συνδικαλιστήν, καί ’Αθηνών) άπό τάς όποίάς έξαιρέένταξιν τήν θέλει ό κ. Ήλιάσκος σιν την όποιαν έλαβον ανώτατοι υ
ό όποιος θέλει τώρα άψ’ οδ σεις κατ’ άνεπίτρεπτον συνεκδο
μάς έβασκάλιζε μέ διάφορα χήν συνάγει ό κ. Υπουργός τό συμ
διά Νόμου άπρόσβλητον καί θά ά- πάλληλοι μετ,ρσύμενοι εις τά δάκτυ
λα τής μιας -χειρός και δέν αναφέ
λόγια νά παραδώση τό "Ιδρυ πέρασμα τών ήγεμονικών αμοιβών
πετέλει μέγαν βραχνάν ό έλεγχος ρει τήν ικατωτάτη,ν άποζημίωσιν ή
μα καί τούς υπαλλήλους δεμέ τών τραπεζιτικών.
του Συμβουλίου ’Επικράτειας.
τόν μέσον όρον αυτής ήτις άψορά τό
’Επ’ αυτού εΐχον γίνει μεγάλαι
νους πισθάγκωνα είς τόν κ.
Διό, καί διά τού νομοσχεδίου καί σύνοΑον τών ύπαλλήλων- Είναι έπί
καί έπανειλημμέναι συζητήσεις καί
Ήλιάσκον.
ή ένταξις τού Προσωπικού γίνεται σης λυπηρόν διότι ,ό κ. "Υπουργός
ό κ. Υπουργός έφέρε',ο πάντοτε
έν άντιθέσει πρός τά πράγματα έμΚαί είς δλα αύτά προστίθε συμφωνών είς τ’άνωτέρω. Πώς
Νόμος. Έν άλλαις λέξεσιν ή θέληφανιζει όλους τούς έξερ)(|ομΕνους ΰ
ται δτι είναι ύποχρεωμένον τόι τώρα δηλώνει τά αντίθετα, άς έρωσις τού κ. Ήλιάσκου καθίσταται θέ παλλήλους της ζΓραπέζης ώς λαμΣώμα τών Υπαλλήλων νά φο- τήση τόν εαυτόν του.
λησις τής Πολιτείας. ’Έτσι ό μέλ βάνοντας ώς σύνταξιν πλήρεις τας
ρέση καί έναν άκάνθινον στέ
Δεύτερος σκοπός τών κ.κ.
λων νά ψηψισθή νόμος είναι νόμος άποδοχάς τών έν ένεργεία άμοιοβάθ
φανον πού τού τόν 'θέτει ό κ. Ήλιάσκου—Γονή είναι ή άπόλυσις
i^CiDv tcov £Vco γνωρίζει κοχλως οτι fj
Ήλιάσκου, ό όποιος μόνος έν ΈλΓονής επειδή ό αξιότιμος κ· ‘Υ] 600 υπαλλήλων. "Εχει έπανειλημπερίπτωσις αυτή άψορα ιμόνον ωλάδι γνωρίζει ποιον είναι δίκαιον.
ρισμένας ττερηττωσεις δια τας ο
πουργός θέλει νά εϋρη αίτιολο- μένως λεχθή, αλλά ωφελεί ή έπανάποίας ο Σύλλογος έχει διαμαρτυγίαν νά έκφύγη έκ τού κλοιού
ρηθη.
τής ύποσχέσεως καί άνευ κάνε
7) Είναι απαράδεκτος καί πρόκα
νός είδους δισταγμού φθάνει
λεΐ τήν^ άγανάκτησιν ό ισχυρισμός
ό κ. Υπουργός είς τό σημεΐον
τοΰ κ. ΥπουργοΟ δτι ζη,τοΰμεν νά
νά ρίπτη λάσπην κατά τών υ
θέσωμεν ε-ίς δίωξιν καί έξόντωσιν
τούς συναδέλφους της Τραπέζης
παλλήλων διά νά έπιτύχη, ώς
ελπίζει, μέ τάς θεαματικάς
Μετά τήν έκθεσιν τού Ιστορικού ι Τραπέζης όσον καί προς τόν κ. Ύ- , ,Γ,ραμματέως τής Γενικής Σ-υναμο- ‘Αθηνών. Τοιοΰτον αίτημα είναι αν
φράσεις καί χαρακτηρισμούς τών συνεννοήσεών μας μετά τών jitouipiypv τής Έργασίας καί έπίμο- σπονδίας "Εργατών Έάλάδος, τήν τίθετον καί πρός τή,ν παράιδοσίν μας
κυρίευσιν τής κοινής γνώμης. αρμοδίων παραγόντων καί τήν γένι νον αίτησιν τού Συλλόγου όπως Χά συγκρόιτη,σιν μιας συσκέψεως έκ καί πρός τά ήθη μας.
’Αλλά τού δηλοΰμεν δτι οϋτε( κήν άνασκόπησιν τής όλης δημιαυρ βη γνώσιν Ψών απόψεων τής Διοική τοΰ κ. Υπουργού Έργασίας τοϋ
Τό έπικαΛούμενον ύπό τοΰ
κσεως τής Τραπέζης (έπί τής λ',ύσεως Δίοικητοΰ τής νέας Τραπέζης, τοΰ
τήν κοινήν γνώμην δύναται γΐηιθείσης καταστάσεως ή,τψς έγκυ- τού προβλήματος τοΰ προκύπτοντος Γεν. Γραμματέως τής Γ.ΣΈ.,Ε· καί Ύπουργοΰ ύπόμνημά μας άπό 23.3.
μονεΐ σοβαρωτάτους κινδύνους διά
πλέον νά κυριεύση άλλ’ τό 'Ίδρυμα καί τό Προσωπικόν, προ έκ τής συγχ^ονεύσεως έλάμβανε πα εκπροσώπων τών υπαλλήλων προς 53 περιελήφθη, είς τήν ύπ’ άριθ- 5
ούτε κατά μείζονα λόγον τά βαίνομεν κατωτέρω είς τήν κατ' Ι ρά μεν τής Διοικήσεως τής Τραπέ έξέτασιν τοΰ όλου θέματος. Έπί τών άνσκοίνωσιν τοΰ Συλλόγου μας —
Σώμα τών υπαλλήλων, διότι δ δίαν άντίκρουσιν όλων τών ισχυρι ζης τή,ν άπάντησιν ότι «ή Διοίκη,σις προτάσεων τούτων ό κ. Υπουργός ‘Η απλή άνάγνωσίς του πείθει παν
λος ό κόσμος έχει μάθει πλέον 1 σμών τού κ. Υπουργού τής Έργα- τής Τραπέζης δέν γνωρίζει τίποτε βιαζόμενος πόιντοτε, άπέφευγεν έ τα καλής πίστεως άν ό ισχυρισμός
καί ότι τό θέμα εΐχεν ολόκληρον πιμελώς μίαν άπάντησιν κατηγορη
πολύ καλά δτι τό δίκαιον καί σας.
τοΰ κ. "Υπουργού είναι άκριβήςεις χεΐρας της ή Κυίβέρνηρις» πα ματικήν.
Οϋτω
:
ή ήθική εύρΐσκεται μέ τό "Ι
ρά
δέ
τοΰ
κ.
Υπουργού
τής
Εργα
Επομένως προσπάθεια! διά μίαν Δέν ζητοϋμεν διά τοΰ ύπομνήμαιός
1)Τό άρθρον Ή τού Νόμου 2292
δρυμα τού Γεωργίου Σταύρου;
σίας,
φέροντοςείςτάς
ποθητήν
συνεννόησιν υπήρξαν άνλ’ μας αύτοΰ παρά μό,νον ένταξιν δί
καί τών είς αύτό έργαζομένων δέν προβλέπει, έπαναλαμβάνομεν, πάντοτε έπί π ο δ ό ς ά άπό τής πλευράς τοΰ Συλλόγου τής
νέον Νόμον όσον άφορα τή,ν (έντα
καί ούχί μέ τόν έπικαθήσάντα! ξης τής έντάξεως δυναμένης νά γί κρο ά σ ε ι ς μας ακροθιγώς Ε.Τ.Ε. καί άν υπάρχουν εύθΰναι διά καιον -είς ήν θά έκρίνοντο ασφαλώς
βάσει αντικειμενικών κριτηρίων καί
έπ’ αύτού κ. Ήλιάσκον.
νη βάσει αύτού' τούτου τοΰ Νόμου διάφορα άναμίξ προβλήματα χωρίς τήν μέχρι τοΰδε εκκρεμότητα αδται
έπί ΐσοις όροις, όπως είναι φυσικόν,
έκτος άν όπως είναι βέβαιον διά τήν έμφάνισιν ένός ώλοκληρωμένου έκ τών πραγμάτων βαρύνουν πάντα
ΠΟΙΟΙ ΟΙ ΣΚΟΠΟΙ
καί οί συνάδελφοι τής Τραπέζης
άλλον
πλήν
τοϋ
Συλλόγου
τών
'Υ
σχεδίου
διά
τήν
όλην
ύπόθεσιν,
τού νέου νόμου προβλέπεται ή καΕίναι φανεροί οΐ σκοποί τούς τάργησις κεκτημένων δικαιωμάτων τοΰθ’ δπερ έζήτει ό Σύλλογος, τήν παλλήλων τής Ε.Τ.Ε.
‘Αθηνών.
όποιους θέλουν άμφότεροι ό κ. ών τήν διατήρησιν ύπεσχέθη ό κ. άπάντησιν «νά μένωμεν ήσυχοι καί
4) Δέν είναι ακριβές ότι διά τήν
8) Άπεψύγαμεν καί άποφιεύγοΉλιάσκος καί ό κ. Γονής νά έπι- ‘Υπουργός.
δτι δλα τά προβλήματα καί τοΰ λειτουργίαν τής νέας Τραπέζης ή- μεν ιέπιμεΐΧΚς έκ λόγων λεπτότητας
τύχουν, προκύπτοντες καί έκ τών
2) Ή διά Νόμου σχεδιαζόμενη προσωπικού καί τού ’Οργανισμού το
αναγκαία χ]ωρίς δυσχέρειαν
δηλώσεων καί τής συναντήσεως τού εθελούσια .Εξοδος αποβαίνει έν τή καί τής έντάξεως θά συνεζητούντο τών εργασιών της ή άπόλυσις 2000 νά δώσωμεν τήν όφειλομένην άπάν
Σαββάτου:
πραγματικότητι αναγκαστική
καί ύπό τοΰ κ.Υπουργού ώλοκληρωμένα υπαλλήλων ήτις τή έπεμβάσει τοΰ τησιν είς τόν συνεχή τονισμόν έκ
Πρώτος σκοπός είναι ότι:
είναι αναγκαστική διότι ούδείς μετά τοΰ Συλλόγου καί. θά έξευ- κ. Υπουργού της Έργασίας έμειώ ,μέρόύς τοΰ κ- "Υπουργού καί χαρα
Θέλουν περιορισμόν τών αποδο ύπό τάς σημερινός συνθήκας αφή ρίσκετο ή λύσις.»
θη, είς 600. ,Α;ΐ εργασία ι τής Τρα -κτηρισμόν τής φωνής τοΰ δικαίου
χών μας κατά 40%. Ό κ. Υπουρ νει τήν έργρκσίαν του. Ό κ. "Υπουρ
Χαρακτηριστιικώς τονίζεται
δτι πέζης ώς θά άπεδεικνύετο έν τή συ ώς ένεργείας έζτρεμ.ιστικής.
γός λέγει ότι άφίνει τό μίσθολόγιον γός άπέφυγεν έπιμελώς νά ανακοί ή Διοίκησις τοΟ Συλλόγου €' ιέπου- σκέψει θά δοσχερανθοσν -καί μέ τήν
άθικτον. Δέν δύναται δμως νά νωση όρους εξόδου- Εκείνο τό όποϊ οα ότι παρατεινεται ό χ· όιος έπί άπόλυσιν
τών
600
υπάλληλων Συνάδελφοι,
'81 άνάγ-zrj τή; έξοπ'^ρεπαρασύρη κανένα διά τής δηλώσεεκτός
άν
ό
κΥπουργός
ακολου
ζημία
καί
τοΰ
προσωπικού
και
τοΰ
ον διακηρύττει είναι μόνον ή περι
ώς του διότι όταν τό μίσθολόγιον κοπή αποδοχών.
’Ιδρύματος ))ωρίς νά γίνεται έν τή θών ύκόι&Είξιν τοΰ κ. Ήλιάσκου α τήσεω? τών
δικαίων τοΰ
είναι 147 δισ. καί μειώνεται τούτο
ούσία τίποτε καί ΐνα τεριματισθή ή ποδίδει έλάσσονα σημασίαν είς τόν προ,αωτϊΐκοΰ
ρ-άς έττεδαλε
3)
Δέν
είναι
ακριβές
ότι
ό
'Υ
συνεπεία τών άπολύσεων κατά 45
αδημονία τοΰ προσωπικοΰ έζήτει έ- παράγοντα «Εργασία» καί παρα
τζ,ν
ρ.εχρι
τοΰδε
ττ/.ήρτ, έπι
πουργός
τής
Έργασίας
κατέβαλε
δισ. ήτοι μειώνεται τό μίσθολόγιον
πιμόνως τήν άν Ιθεσιν τοΰ προβλή γνωρίζω ν πείραν άψοσίωσιν είς τό
φολακτικόττητα
ε:ς
"',Αναείς 102 δισ. ζητείται δέ έτι περαι προσπάθειας διά την συνεννόησιν μέ ματος είς υπηρεσιακόν τοΰ Ύπουρ
Ιδρυμα τό μόνον στήριγμα δ
τέρω οικονομία ετέρων 41
δισεκ. τήν Διοίκησιν τοΰ Συλλόγου. Άντι- γείου ’Όργανον προς κατάρτισιν τοΰ περ εΐχον οί έν τή Τραπέζη έργαζό κοινώοεις ρ.-/.;„ Μέ
ζα)"ςέπεται ότι ή μείωσις τών αποδοχών ! θέτως είς επανειλημμένα δααβή,αα- σχεδίου. Έζήτησεν ακόμη ό Σύλ μενοι διά τήν ζωήν αυτών καί των ράν σογκίντ^σιν
οοντ^νττήοατοΰ Προσωπικού τό όποιον θά ίτα τόσον προς τήν Διοίκησιν τής λογος παρουσία καί τοϋ Γενικού οίκογενειών των θέλει νά καρατο- p,ev την εζ μιέρους σας 5τλή
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μεινη είςτήν Τράπεζαν θά είναι
40% άφοΟ έπί 102 δισ .θά πραγιματο
ποιηθή οικονομία 41 δισ.
’Αντιλαμβάνεται πάς τις τάς
συνέπειας ένός τοιούτου μέτρου.
Καλούνται δλοι οΐ ύπριλληλοι
νά
προσφέρουν τό αίμα των χάριν τών
ορέξεων τού κ. Ήλιάσκου.
Ό συνήγορός δμως τού κ. Ήλι
άσκου καί προστάτης τών έργαζομένων κ. Υπουργός τής Εργασίας
ευρίσκει το άδύνατον σημεΐον τής
υπερασπιζόμενης ΰποθέσεως καί
διά μιάς άπαραδέκτου έπιθέσεως
μέ τόν χαρακτηρισμόν τών άμοιβών
μας ώς ανήθικων νομίζει ότι τακτο
ποιείται ή κοινή γνώμη καί είναι
έλεύθερον πλέον τδ πεδίον δράσεως.
Αΐ άμοιβαί δλου τού Σώματος
τών Υπαλλήλων δέν είναι ανήθικοι.
Είναι προϊόν εργασίας καί υπό τάς
σημερινός μάλιστα συνθήκας κάθε
άλλο παρά επαρκείς καί διά τάς
στοιχειώδεις ακόμη άνάγκας των.
Μία προσφυγή είς τάς μισθοδοτικάς καταστάσεις αί όποΐαι πρέπει
νά είναι είς τήν διάθεσιν τού συνδικαλιστου άξιοτίμου κ. Υπουργού
θά τόν έπειθε, έάν βεβαίως ήθελε
νά πεισθή, ότι οί υπάλληλοι καί
τών τριών μεγάλων Τραπεζών είναι
πτωχοί καί τό πρόβλημα τό όποιον
ύφίσταται σήμερον δι’δλους τούς
εργαζομένους ύφίσταται οξύ καί
δι’αύτούς.
Δέν είναι δυνατόν νά
Ήαρασύρετα ή κοινή γνώμη από

ληψις, διότι πρόκειται περί τής
μεγαλυτέρας συμφοράς ήτις ποτέ
έπληξε τό "Ιδρυμα καί τό Προσω
πικόν, έχει λοιπόν λεχθή ότι ό κ.
Ήλιάσκος
θέλει νά έκδιώξη to
πνεύμα τής ’Εθνικής Τραπέζης καί
επειδή φορείς τού πνεύματος είναι
οί 600 αυτοί υπάλληλοι θέλει ό κ.
Ήλιάσκος νά τούς έκδιώξη.
Δέν
νοιάζεται ό κ. Ήλιάσκος διά τάς
οικονομίας διότι τώρα μάλιστα
ανοίγονται ορίζοντες διά έργασίας
καί κέρδη είς τό "Ιδρυμα. ’Εκείνο
τό όποιον τόν ανησυχεί είναι ή
παλαιά ’Εθνική Τράπεζα είς τήν
οποίαν θέλει νά δώση
τό ίδικόν
του... ώραΐον χρώμα. Αύτό λοιπόν
Θέλει ό κ. Ήλιάσκος καί τήν ικανό
ποίησιν τής Θελήσεώς του, τού πό
θου του, άνέλαβε νά πραγματοποιήση ό κ. Γονής.
Όμιλεΐ είς τάς δηλώσεις του ό
κ. Υπουργός ότι ή έξοδος τών
Υπαλλήλων θά είναι προαιρετική
άλλά ούδένα πείθει περί αύτού.
Διότι αποφεύγει νά μνημονεύση
τούς όρους τής εξόδου, έκ τού
εναντίου δέ όμιλεΐ
ότι θά κάμη
νόμον.
Έρωτάται δμως: Τί χρειάζεται ό
νόμος όταν ή έξοδος θά είναι προαι
ρετική; Δέν έχει παρά νά όρίση
τούς όρους ό κ. Ήλιάσκος καί νά
κράξη τούς υπαλλήλους, όσοι είναι
διατεθειμένοι νά φύγουν. ’Αλλά άλ
λα έπιδιώκει ό κ. Ήλιάσκος, Επι
διώκει τήν κατάργησιν τών δικαιω
μάτων των καί δΓ αυτό τού
χρειάζεται ό Νόμος, ό όποιος θά
τού δώση τήν ευχέρειαν νά έκ
διώξη καί υπαλλήλους πού δέν
έχουν τόν
συντάξιμον
χρόνον
(πού προσεγγίζουν ώς γράφει
είς τάς δηλώσεις του ό κ. Υ
πουργός, τόν συντάξιμον χρόνον).
Τ ρ ί τ ο ς
σκοπός τού κ. Ή
λιάσκου είναι ή επιβολή τού Όργα
νισμοΰ τής Τραπέζης ’Αθηνών είς
τήν νέαν Τράπεζαν.
Ό κ. Υπουργός μάς εΐπεν ότι
θά ζητήση νομοθετικήν έξουσιοδότησιν διά τό ζήτημα τού ’Οργανι
σμού.
Ήρωτήσαμεν τόν κ. Υπουργόν
νά μάς άπαντήση ώς κ. Γονής ποι
ος είναι καλύτερος οργανισμός ό

τής Εθνικής ή ό τής ’Αθηνών καί
μάς έδήλωσεν ότι πιστεύει ότι διά
τό προσωπικόν καλύτερος , είναι ό
τής Εθνικής. Καί ημείς προσεθέσα
μεν ότι είναι καλύτερος καί διά τό
"Ιδρυμα διότι μόνον μέ προσωπικόν
εύχαριστημένον καί μέ δημοκρατι
κήν άντίληψιν διοικήσεως ήν εΐχεν
άπό τής ίδρύσεώς της ή Εθνική
Τράπεζα, τό " I δρυμα θά προχωρήση. Παρά ταΰτα δμως ό κ. Υπουρ
γός προκρίνει τόν ’Οργανισμόν τής
Τραπέζης ’Αθηνών αδιαφορών ότι
προσβάλλονται ουτω τά κεκτημένα
δικαιώματα, τά όποια κυρίως είς
τόν οργανισμόν στηρίζονται.
Έρωτάται όμως καί προκειμένου
περί τού 'Οργανισμού είς τϊ απο
βλέπει ό μέλλων νά γίνη νόμος άφ’
ου τό δικαίωμα τού Υπουργού ύπάρχει έκ τού Νόμου 2292 περί
συγχωνεύσεως ανωνύμων Τροτπεζιτι
κών Εταιρειών καί διά υπουργικής
Άποψάσεως δύναται νά θέση οίονδήποτε ’Οργανισμόν θέλει;
Έρωτάται λοιπόν έπίσης. Είναι
προστασία αυτή τών έργαζομένων
έκ μέρους Υπουργού ’Εργασίας.;
Τ έταοτος σκοπός είναι ή
έμπέδωσις τής έντάξεως τδΰ Πρόσω
ικοΰ, όπως τήν αντιλαμβάνεται ό κ.
Ήλιάσκος. Καί ή ένταξις τού προ
σωπικού θά έγίνετο δι’ υπουργικής
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σεως δέν αρέλειψεν νά τονίση τό άδιάλειπτον ενδιαφέρον μέ τό όποιον
ή Διοίκησις τής ΓΣΕΕ παρηκολούθησεν τήν έξέλιξιν τής άπεργίας,
καυτηριάσας συνάμα τάς μεθόδους
τάς οποίας
μετήλθεν ό Διοικών
Ίύμβουλος τής Τραπέζης διά νά
έκβιάση τό προσωπικόν αυτής νά
έπσ,νέλθη είς τήν εργασίαν του, ι
δία δέ τό μέτρον τής χρησιμοποιήσεως υπαλλήλων ξένης Τραπέζης,
ληψθέν κατά παράβασιν πάσης έν
νοιας ναμιμότητος καί ηθικής.
Έξ άλλου κατά τήν πρόοδον των
συζητήσεων έξητάσθη καί τό δημιουργηθέν ζήτημα έκ των προθέσεων
άς έξεδήλωσαν έσχάτως έργοδοτικοί τινες κύκλοι, προς κατάλυσιν
κεκτημένων δικαιωμάτων τής εργα
τικής τάξεως, διά τό όποιον συμφώ
νως τά μέλη τής Διοικήσεως έξέφρασαν τήν άγανάκτησιν ήτις κατέ
χει τους έργατοϋαλλήλους τής Χώ
ρας έκ των έκδηλωθεισών ώς άνω
προθέσεων καί των τελευταίων σχε
τικών δημοσιευμάτων.
Συνεχιζόμενης τής συνεδριάσεως
προσκληθείς προσήλθεν καί ό Υ
πουργός τής εργασίας κ. Έλευθ.
■Φ'Ί κκτανόvjotv τής σημ,-χσ'- Γονής, δστις, λαβών γνώσιν τών συ
τής τ<κ. χ·>τζ4.ς
τακτικής ζητουμένων θεμάτων, διεβεβαίωσεν
τής τηρν)ιθ©ίσν)ς έκ μέρους τά μέλη τής Διοικήσεως περί τοΰ ά
' -ή2 Αιοικζ,τικής
Έποτ ρο δικαιολογήτου τών έκφρασθεισών ά
πής τοΰ Χυν,λόγου.
νησυχιών δηλώσας άπαξ έτι δτι ή
As καταηληκτικα,ι δζ;λώ- Κυβέρνησις είς ούδεμίαν θά χωρή3Εΐς τοΰ κ. 'ί’πουργοΰ τής ση άπόψασιν, έπί ζητημάτων άφο'Εργασίας αίρουν αύτομά-, ώντων τήιν έργατικήν τάξιν πριν ή
τως τον λόγον τής τρρ-ρΟεί» συνεννοηθή μετά τής Γ.Σ.Ε.Ε. ΰποσ·ρς έπιφυλακτικής τακτι- γραμμίσας δτι ισχύει καί διά τούς
:ν.ήςν
Τραπεζιτικούς. Είδικώτερον ό κ. Ύ
Αια των ανωτέρω Ανα πουργός παρέσχεν κατηγορηματι
κοινώσεων μας φρονοΰμεν κήν διαβεβαίωσιν δτι οΰτε σκέψις έότι και ήμείς <ϊιε'ξ«»<>ικοί ΰ- γένετο κάν διά τήν κατάργησιν ή
πήρςαμεν καί σείς κατεστη- τροποποίησιν τοΰ Νόμου 2112.
τε ενήμεροι.
Είς άάντη,σιν τών άνωτέρω δηλώ
ένας καί όλοι μαϊί σεων τοΰ κ. Γονή ό Γεν. Γραμμα: εις ένα καταλήγομεν συμπέ τεύς τής ΓΣΕΕ κ. Φ. Μακρής ύπερασμα.
γράμμισεν είς τον κ. Υπουργόν τήν
, ’ Εκ τής εφαρμογής των άποτελμάτωσιν είς ήν περιήλθον 6απειλούμενων μέτρων μαΰ λα τά εργατικά ζητήματα καί συ
ί)*ι ήμέραι αναμένουν καί γκεκριμένους τήν ουσιαστικήν άχρη
τό "Ιδρυμα καί τους εργα σίαν είς ήν περιέπεσεν άπό τοΰ
ζομένους. Καί εκείνους οί παρελθόντος Νοεμβρίου ό Νόμος
όποιοι θα μείνουν εις τήν
2053 περί ρυθμίσεως συλλογικών
Τράπεζαν καί εκείνους οί διαφορών τονίσας είς αυτόν προσέ
όποιοι Οα άναγκασθοΰν νά
τι δτι ή έργατική τάξις δέν δύναται
Αποχωρήσουν.
Έπάρχει κανένας ό όποί έν ούδεμιά περιπτώσει νά άποδεος να φρονή να ότι ή Οέσις χθή τήν δημοσιευθεΐσαν άποψιν τοΰ
είς ήν θέλουν να μας περια προχθεσινού ενώπιον τής Βουλής
γάγουν μας συνιστα στωϊ- λόγου τοΰ κ. Υπουργού τού Συντο
κότρτα καί απάθειαν, δη λα νισμοΰ, είς ήν ουτος φέρεται άρνηδ ή αυτοκτονίαν καί έφαρμο θείς είς τήν έργατικήν έκπροσώπηγήν τοΰ λαϊκού ρητού «Χ-φά σιν τό δικαίωμα νά άκούεται ή γνώ
ςε με * Αγά μου νά .Αγιά μη της έπί τής οικονομικής καί κοι
νωνικής πολιτικής τής Κυβερνήσεσω»;
Τοιαύτην στάσιν θά έδέ- ως, δεδομένου δτι αυτή, έχει ώς έπα
χοντο μόνον ψυ/αί μ ή υπε κόλουθον τήν διμόρφωσιν τών συνθη
κών ζωής τών εργαζομένων.
ρήφανοι.
Μετά ταΰτα κατ’ άπόφασιν τής
Το Χώμα όμως των Ί®Διοικήσεως
διεκόπη ή συνεδρίασις
παλληλων
τνις
’ Εθνικής
Τραπέζης τό διακρίνει ΰπε προκειμένου νά έπισκεφθή ή Γραμ
ρηχός υπερηφάνεια ή οποία ματεία τής ΓΣΕΕ τον κ. Υπουρ
1
,~ύ όδηγήση είς τήν κατά γόν τοΰ Συντονισμού.
Ούτω ή συνάντησις τών εργατι
τρόίΤπν ανδρικόν άντιμετώπισιν τής καταστάσεως εΰ- κών εκπροσώπων μετά τοΰ κ. Υ
■θΰς ώς δοθή ΰπό τής Α.Ε. πουργού Συντονισμού έπραγματοτοΰ Χυλλόγου τό σύνθημα. ποιήθη τήν 1.15' μετά μεσημβρίαν
Έστε λοιπόν ΕΤΟΙ παρισταμένων καί τών κ.κ. Κοΰ
ΜΟΙ
περς καί τού Υπουργού ’Εργασίας
Κατ’ αυτήν ό Γεν. Γραμματεύς
II ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
τής ΓΣΕΕ άφοΰ έανέλαβεν. προς
EISITPOIIH
Σήμερον την πρωίαν συνήλθεν
υπό την Προεδρείαν τού άφιχθέντος
εκπροσώπου τής Διεθνούς Συνομο
σπονδίας των 'Ελευθέρων Εργατι
κών . Συνδικάτων (ΔΣΕΕΣ) κ. Έβερτ Κοΰπερς, ή Διοίκησις τής ΓΣ
ΕΕ, ήτις ήσχολήθη μέ την έκδηλωθεΐσαν άπό πολλών πλευρών έπίθεσιν έναντίαν ζωτικών και βασικών
δικαιωμάτων τής εργατικής τάξεως
ώς και την άποτελμάτωσιν άπό
μακροΰ χρόνου έκκρεμούντων εργα
τικών ζητημάτων, ιδιαιτέρως δέ μέ
τό ζήτημα τής απεργίας των Τρα
πεζιτικών, λόγφ τής σοβαρότητας
και του,επείγοντος αυτού.
Κατά την ώς άνω σύσκεψιν άνεπτύχθη διά μακρών υπό τοΰ Γενι
κού Γραμματέως τής ΓΣΕΕ τό ϊστο
ρικόν τής απεργίας τού προσωπι
κού τής Εθνικής Τραπέζης ώς καί
Π ψυχολογία υπό τό κράτος τής ο
ποίας κατέληξεν τούτο εις την άπό■ φασιν καθόδου του εις άπεργίαν
προς ματαίωσιν τής συγχωνεύσεως.
Ό κ. Μακρής άναπτύσσων τό
δλον θέμα ρός τά μέλη τής Διοική-

τον κ. Μαρκεζίνην τά δσα προηγου
μένως εΐχεν έκθέσει καί προς τον κ.
Γονήν, έζήτησεν άπό τον κ. Ύπουρ
γόν τοΰ Συντονισμού δπως παράσχη διαβεβαιώσεις περί τής θέσεως τών Τραπεζιτικών καί ερί σέβα
σμού τών δικαιωμάτων των, δσον άφορά τήν έκ τής ίσχυούσης έργατικής νομοθεσίας προστασίαν, τάς άποδοχάς των καί τήν ίσχυουσαν άσφαλιστνκήν προστασίοη>.
Ό κ. Υπουργός τοΰ Συντονι
σμού έδήλωσεν είς τήν Γραμματείαν τής ΓΣΕΕ καί τον κ. Κούπερ ό
τι ούδεμίαν άνησυχία δικαιολογεί
ται άπό μέρους τών υπαλλήλων τής
Εθνικής Τραπέζης, διότι ή Κυβέρνησις δέν προτίθεται νά θίξη
τά
κεκτημένα δικαιώματα τών εργαζο
μένων, έκάλεσε δέ τούς έκπροσώπους τής Γ.Σ.Ε.Ε δπως τον έπισκε
φθοΰν έκ νέου τήν προσεχή Δευτέ

ραν 26 τρέχοντος καί συνεργασθοΰν
έπί τών θεφάτων αυτών.
Πάντα τά άνωτέρω άνεκοάνωσεν
ό κ. Μακρής είς τήν διοίκησιν τής
ΓΣΕΕ κατά τήν έπανάληψιν τής άπογεΰματινής της συνεδριάσεως.
Ή Γραμματεία τής ΓΣΕΕ έν συ
νεχεία έκάλεσεν είς σύσκεψιν τά
Διοικητικά Συμβούλια τών Συλλό
γων τών έργαζομένων είς τήν Έθνι
κήν Τράπεζαν είς τά όποια διά τοΰ
Γεν. Γραμματέως τής ΓΣΕΕ άνεκοίνωσεν τάς παρασχεθεί σας παρά
τοΰ κ. Υπουργού Συντονισμού ώς
άνωτέρω διαβεβαιώσεις καί μετά
συζήτησιν κατέληξαν είς τήν άπόψασιν. δπως τό Προσωπικόν τής
Εθνικής Τραπέζης έμπιστευόμενον
τό έκδηλωθέν προσωπικόν ένδιαφέρσν τοΰ Στρατάρχου Παπάγου καί
τάς διαβεβαιώσεις τών Υπουργών
Συντονισμού καί Εργασίας λύση

ΤΟ

τήν άπεργίαν καί έπαναλάβη την
έργασίαν του έν τη Τραπέζη.
Μέ τήν πεποίθησιν δθειν δτι ή άποφασισθεΐσα λύσις έξυπηρετεΐ καί
κοττωχυρώνει τά πραγματικά συμ
φέροντα τοΰ προσωπικού τής Τρα
πέζης, ή Γ.Σ.ΕΕ, παρέχει τήν ρη
τήν καί κατηγορηματικήν διαβεβαί
ωσιν δτι ό ’Ανώτατος Συνδικαλιστι
κός ’Οργανισμός θά τεθή έπικεφα
λής τών υπαλλήλων τής’Εθνικής Τρα
πέζης καί θά κινητοποίηση όλόκλη
ρον τήν έργατικήν τάξιν είς τήν
περίπτωσιν ΰπαναχωρήσεως τών άρ
μοδίων άπό τάς δοθεί σας κυβερνη
τικάς υποσχέσεις, άφορώσας τήν έ
ξασφάλισιν τής θέσεως καί τών κε
κτημένων δικαιωμάτων τών άπερ
γών.
ΦΟΤ. ΜΑΚΡΗΣ

ΕΜΒΛΗΜΑ

"ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ,, ΚΑΙ
Έξ άφορμής σχολίου τής «ΕΣΤΙ
ΑΣ» είς τό ψύλλον αυτής τής 25
Μαίου έχοντος ώς έπετα,ι :
ΙΕΡΑ ΑΓΑΝΑΚΤΗΣ 1 Σ
Τό έπέτυχε, πάλιν, ό Σύλλογος
τών Υπαλλήλων τής Εθνικής Τρα
πέζης : Καταγγέλλει είς τούς παν
έλληνας, δτιό «πορθητής» τής Τρα
πέζης (πρόκειται περί τοΰ.... Διοικητοΰ των) ένέκρινε νά τυπωθή, έν
εϊδει σκιώδους «φιλιγκράν» είς μί
αν εύφυά διαψήμισιν τής Τραπέζης,
έπί τοΰ έσωφύλλου τοΰ νέου Τηλε
φωνικού Καταλόγου — δπου ο! ’Α
θηναίοι, άντί νά βλέπουν ρεκλαμαρι
ζόμενα τά ονόματα τών κ.κ. Πεσμα
ζόγλου καί Σίας, ώς συνέβαινεν άλ
λοτε, θά ήμποροΰν νά γράφουν τούς
άριθμούς πού χρειάζονται συχνότερον — ένα ώραΐον κεφάλι τής Άθη
νάς.
Είναι δέ φοβερόν τό πραξικόπη
μα αυτό, διότι κατά τούς κ.κ. συνδι
καλιστάς τής Εθνικής Τραπέζης
έ'πρεπε νά προτιμηθή ή κεφαλή τοΰ
Γεωργίου Σταύρου — ίσως διότι ή
Άθηνά, έκ... Κων)πόλεως καί αυ
τή προερχομένη, είναι συγγενής
τοΰ κ. Ήλιάσκου. Λησμονούν, όμως
οι καλοί νέοι, δτι συχνότοττα μέχρι
τούδε οί ήμεροδεΐκται τού τοίχου,
τούς όποιους τυπώνει κατ’ έτος ή
Τράπεζα, έχουν ώς συμβολικήν φι
γούραν μίαν ’Αθήναν —ώραιοτέραν
κάπως άπό τον άείμνηστον Γ. Σταΰ
ρον. Έπί πλέον, δμως, λησμονούν
δτι ό θόρυβός των διά τήν Άθηνάν
είναι αυτόχρημα γελοίος, έφ’ δσον
έπί τόσά έτη ήνείχετο άνευ τής έλα
χίστης διαμαρτυρίας τά έγκλήμα—
τα τών διαφόρων κυρίων, οί όποιοι,
ώς θ’ άποδειχθή μετ’ ολίγον δημο
σία, μόνον.... φωτιάν δέν είχαν βά
λει είς τό «Ιερόν Τέμενος»!...
Ό Σύλλογος
άπέστειλεν αυτή

(Τ.Σ.)Ό Γεν. Γραμ)ύς ΓΣΕΕ

τήν κάτωθι ΰπό ημερομηνίαν
Μαΐου έ.έ. έπιστολήν :

Η "ΕΣΤΙΑ,,

27 ζης ουτινος συνημμένως διαβίβαζα^
μεν άντίτυπον, τήν συνέχειάν της
είς τον τηλεφωνικόν κατάλογον και
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ τό έπίλογον ’ίσως — έάν άποτολμη
θή — είς τήν άφαίρεσιν τού είς την
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ
μετώπην τού Κεντρικού Καταστή
ματος τής Τραπέζης έμβλήματος
ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ
τοΰ Γεωργίου Σταύρου.
ΟΔΟΣ ΡΟΥΖΒΕΛΤ
60
(ΤΗΛ.
’Εναντίον τής καταργήσεως μι
ας παραδόσεως ήτις, ώς προσφυώς
27.954. & 27.944)
έπί τοΰ θέματος αυτού έγράφη, κα
λύπτει ένα αιώνα καί πλέον καί ή
ΓΡΑΦ. ΕΝ ΤΗ ΤΡΑΠΕΖΗ (ΔΩΜ. οποία τόσον έχει συνυφανθή μέ το
"Εθνος καί μέ τήν οικονομικήν δρα
No 173 ΤΗΛ. 34.659)
στηριότητα τοΰ τόπου μας διεμαρτυ
Έν Άθήναις τη 27 Μαΐου 1953
ρήθη ό ήμέτερος Σύλλογος καί εί
Άξιότιμον Διεύθυνσιν τής
ναι λυπηρόν διότι ή «ΕΣΤΙΑ» τήν
Έφημερίδος «ΕΣΤΙΑΣ»
διαμαρτυρίαν ταύτην χαρακτηρίζει
ώς «γελοΐον θόρυβον», φθάνουσα
ΕΝΤΑΥΘΑ
μάλιστα είς τό σημεΐον, παρασυρο
Αξιότιμε Κύριε Διευθυντά,
μένη εξ έσφαλμένων προφανώς πλη
Έξ άφορμής σχολίου τής ύμετέ- ροφοριών, νά καταγγέλλη τό Σώμα
ρας Εφημερίδας τής 25.5.53 ύπό τών υπαλλήλων τής Εθνικής Τροπτε
τον τίτλον «ΙΕΡΑ ΑΓΑΝ ΑΚΤΗ
ζης διά παραλείψεις έκτελέσεως
Σ ΙΣ» θά μάς έπιτρέψητε νά σάς
τοΰ
προς τό 'Ίδρυμα καθήκοντος
όμολογήσωμεν δτι έπιστεύομεν δτι
τουκ
ώς δήθεν άνεχθέντος ανώμαλον
καί τήν «ΕΣΤΙΑΝ» ήτις κατ’ έξοχήν υπεραμύνεται—· λίαν όρθώς—- έν τη Τραπέζη κατάστασιν.
τών θεσμών καί τών παραδόσεων
Εΐχομεν τήν έντύπωσιν δτι ή σο
θά τήν κατελάμβανεν ιερά άγανάκτησις έκ τοΰ γεγονότος τής ΰπό βαρότης τής «ΕΣΤΙΑΣ» θά τη έ
τοΰ κ. Διοικητοΰ τής Τραπέζης κα- πέβαλλε νά έχη ύπ’ δψιν της τάς
ταργήσεως τοΰ έμβλήματος τής πράξεις καί τά κείμενα τών έκάστσ
Εθνικής Τραπέζης οΐον άπετέλει ή 'τε άνακοινώσεων τοΰ Συλλόγου τό
μορφή τοΰ Γεωργίου Σταύρου καί
πλεϊστον τών οποίων άνάγεται είς
τής καθιερώσεως ώς
έμβλήματος
τής νέας Τραπέζης τοΰ τοιούτου τήν προ τής Συγχωνεύσεως περί ο
τής Τραπέζης ’Αθηνών οιον άποτε- δον αίτινες περιεχόμενον έχουσαι
λεΐ ή κεφαλή τής ’Αθήνας. Διότι τήν τής Εθνικής Τραπέζης έξυγίαν
δέν πρόκειται περί «ευφυούς διαφη- σιν θά τήν ώδήγουν είς τήν έπευφη
μίσεως τής νέας Τραπέζης έπί τού
έσωφύλλου τού νέου τηλεφωνικοΰ μίαν τοΰ Σώματος τών Υπαλλήλων
καταλόγου έν εϊδει σκιώδους «φιλι τής Εθνικής Τραπέζης καί ούχί είς
γκράν» ώς έν τώ σχολίφ άναφέρε- τήν συνέχισιν τής κατ’ αυτοΰ βλα
ται άλλά περί καταργήσεως αυτού σφημίας.
τοΰ έμβλήματος τής Εθνικής Τρα
Έφ’ δσον δμως έν προκειμένη
πέζης καί άντικαταστάσεώς του διά
συνεχίζει δυστυχώς νά έχη πέπλα
τοΰ έμβλήματος τής Τραπέζης ’Α
νημένην άντίληψιν ή «ΕΣΤΙΑ» άς
θηνών ήτις έχει τήν άρχήν της είς
νεοτυπωθέντα έντυπα τής Τραπέ(Συνέχεια είς τήν 4ην σελίδα)

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ;ΤΡί&Π&?Ι1ΙΚΗί.ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ,

Α» Αποη-έις Μας
ΤΟ ΗΘΙΚΟΝ ΖΗΤΗΜΑ
Υπερβαίνει τά δρια τής άνο- ραψε είς τά παληά του τά πα
-χής μας ή έκτοξευθεΐσα παρά πούτσια τό άρθρον 11 τοΰ Ν·
του συνδ ικαλιστοΰ Ύπουργοΰ 2292.
τής Εργασίας κ· Γονή ϋβρις,
Τό κείμενον τοΰ υπομνήμα
δτι δήθεν διά τοΰ από 23 Μαρ τος τούτου έγνωστοποιήθη διά
τίου εγγράφου του Συλλόγου τής ύπ’ άριίθ. 5 ανακοίνωσε ως
μας ζητείται ή δίωξις και έ- τοΰ Συλλόγου, είς την οποίαν
ξόντωσις των συναδέλφων τής δημοσιεύεται ολόκληρον.
Τραπέζης Αθηνών.
Ούδέν άλλο έγγραφον τοΰ
Ή δήλωσις αϋτη τοΰ κ. Γονή Συλλόγου μας υπό ημερομη
δημιουργεί μέγα ΗΘΙΚΟΝ ΖΗ; νίαν 23 Μαρτίου 1953 έχει είς
ΤΗΜΑ.
χειρ ας του ό κ. Υπουργός τής
Διότι ή πράγματι έζητήθη Εργασίας.
τοιοΰτον τι παρ» ημών, οπότε'
Άναμένομεν νά δεχθή την
ημείς εϊμεθα ανάξιοι ήγέται πρόκλησιν καί νά δημοσίευση
τοΰ έκ των πλέον ιστορικών τό έγγραφον τοΰτο.
σωματείων τής πατρίδας μας
'Ημείς επί τοΰ παρόντος άνα
ή δεν έζητήθη οπότε ό χαρακτη τυπώνομεν τοΰτο καί θά τό άρισμός τοΰ προβάντος εις την ποστείλωμεν είς την Γ.Σ.Ε.Ε.
τοιαυτην δήλωσιν μπαίνει σάν τό Εργατικά Κέντρα τής Χώ
ανεξίτηλος σφραγίς εις τό μέ- ρας την Ο.Ε.Τ,Ο. την Ο.Υ.Ε.Τ.
τωπόν του.
είς τά μέλη τής Κυβερνήσεως,
Τό έγγραφόν μας τοΰτο εί είς τούς βουλευτάς καί οπού
ναι ένα υπόμνημα αυστηρός άλλου νομίζομεν σκόπιμον·
νομικοΰ περιχομένου ύποβληΤαΰτα μέ την δήλωσιν, δτι
θέν εις τούς Υπουργούς Έργα άν δεν προβή ό κ. Γονής είς
αίας καί Εμπορίου καί άφο-ι τήν δημοσίευσίν του θά τό δηρών εις τά σταμάτημα τών πα μοσιεύσωμεν ήμεΐς.*
ρανομιών τοΰ κ. Ήλιάσκου, 6ΤΟ ΗΘΙΚΟΝ ΖΗΤΗΜΑ έτέστις, ως αποδει'κνόεται διά θη καί δεν δύναται παρά νά
τοΰ υπομνήματος τούτου, έγ- [ έχη συνέχειαν.
ΤΌ ΑΡΘΡΟΝ 11 ΤΟΥ Ν. 2292. ως» ώς ενα έκ τών μέρων τοΰ
Κ.Κ.Ε., διά νά παρασύρη είς
- Ό κ. Γονής έχόμενος σοβά τάς τάξεις του τάς μάζας τών
|3ώς τοΰ αξιώματος του δηλοΐ εργαζομένων.
ότι τό άρθρον 11 τοΰ περί συγ|
Τήν θεωρίαν ταυτην μετέβα
χωνεύσεως Νόμου π ρ ο β λ έ λε ό κ· Γονής επί τής; άλησμοπ ε ι την κατάθεσιν Νομοσχε νήτου Υπουργίας του είς πραδίου, δι’ οΰ θά ρυθμίζονται, ξιν.
τά τής έντάξεως τοΰ προσω
πικού τών συγχωνευομένων ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ
Τραπεζών. Μεταφέρομεν ολό
κληρον τό κείμενον τοΰ άρθ Ή έννοια τής λέξεως είναι σα
ρου τούτου καί έρωτώμεν πάν φής — σαφεστάτη, Σημαίνει,,
τα γνωρίζοντα άνάγ,νωσιν καί δτι μία τάξις ή ενα άτομον ά-ι
στοιχειωδώς καλόπι- παλαμβάνει κάτι, τό όποιον
στον άνθρωπον νά κρίνη την δεν απολαμβάνει άλλη τάξις ή
σοβαρότητα τών δηλώσεων άλλο άτομον. Όιμιλών δθεν
του συνδικαλιστοΰ Ύπουργοΰ. περί προνομίων τής τάξεως
«Τό προσωπικόν τής διά τής τών υπαλλήλων τής Εθνικής
συγχωνευσεως συνιστωμένης ΤραΙτέζης ό συνδικαλιστής
Ανωνύμου Τραπεζιτικής Έται Υπουργός, εννοεί ασφαλώς
ρείας συγκροτείται υποχρεωτι δτι τά λαμβανόμενα παρ’ αυ
πώς εκ των υπαλλήλων τών τών είς ουδέμίαν άλλην κατη
συγχωνευομένων
Τραπεζών. γορίαν μισθωτών καταβάλλον
Τά τής έντάξεως αυτών είς ται.
,
|
τάς θέσεις τής νέας Τραπέζης
Έρωτώμεν : Είναι αληθές
καί τά τής ρυθμίσεως τής υ τοΰτο; καί άν όχι επιτρέπεται
πηρεσιακής αυτών έν γένει κα νά μη τό γνωρίζη ο κ. Υπουρ
ταστάσεως, ορίζονται, μέχρι γός τής ^Εργασίας; Ταΰτα α
τής καταρτισεως τοΰ οικείου σχέτως άν τά διά συλλογικών
οργανισμού, δι αποφάσεων! συμβάσεων συναφθεισών υπό
του Γενικού Συμβουλίου τής τήν έποπτείαν τοΰ1 Κράτους ε
νέας Τραπέζης, έ γ κ ρ ι νο πιτρέπεται νά χαρακτη ρίζωνμέ ν ω ν υπό τ ώ'ν Υ ται υπό συνδικαλιστών μάλι
πουργών Εργασίας' στα, ώς προνόμια.
καί Εμπορίου».
Ο ΓΕΛΩΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΕΝΟΣ
Ύπό τά ανωτέρω ψευδώνυ
μον συνέγραψε δ συνδικαλι
στής Υπουργός τής Εργασίας
την «Θεωρίαν τής άπαθλιώσε-

Ή ονομασία τών καταβαλλομένων επιδομάτων είς τούς
εργαζομένους προκαλεΐ κατά
τάς δηλώσεις του κ. Ύπουρ
γοΰ ^τής ’Εργασίας τον γέλω
τα, Ερωτώμεν τον γελώντα

1

Ιουνίου 1953

Υπουργόν τής Εργασίας :
Τά επιδόματα ταΰτα καταβάλ
λονται από ετών καί είναι κατωχυρωμένα δι’ άλλεπαλήλωνί
συλλογικών συμβάσεων ήσαν
δέ γνωστά καί έθεωροΰντο δι-.
καιότατα παρά τοΰ κ, Γονή κα
τά την εποχήν πού διετέλεσε
καί άλλοτε Υπουργός τής
Εργασίας. Διατί τότε δεν ήσχολήθή μέ αυτά; ’Ή μήπως
διότι τήν εποχήν εκείνην συνεφώνει είς τό δίκαιον τής κατα
βολής των;
ΣΥΝΤΑΞΙΣ
ΡΩΜΑ

ΚΑΙ

ΣΥΜΠΛΗ

Έν τή έσκεμμένη προσπάθεια
του νά δυσφημήση τό σώμα
τών Υπαλλήλων τής Εθνικής
Τραπέζης, ό κ. Υπουργός τής
Εργασίας δηλώνει δτι «εις υ
πάλληλος τής Εθνικής Τραπέ|
ζης έξερχόμενος τής υπηρεσί
ας λαμβάνει επίσης τήν σύντα:
ξίν του καί επί πλέον τήν δια
φοράν μεταξύ συντάξεως καί
μισθοΰ». Αύτό ούδαμοΰ τώνί
κανονισμών τών ’Ασφαλιστι
κών Ταμείων ή τοΰ Όργανισμοΰ τής Τραπέζης αναγράφε
ται. Συνεπώς δεν λαμβάνει;
τοιαυτην διαφοράν ό έξερχόμε
νος τής υπηρεσίας κανονικός.
Λαμβάνουν όμως τοιαυτην δια
φοράν οι εξελθόντες ρουσφετολογικώς τής Τραπέζης καί
δι άτόν τρόπον τής εξόδου τώη
όποιων γνωρίζει ό κ. Ύπουρ-,
γός δτι ό Σύλλογος διεμαρτυρήθη. Διατί λοιπόν οίτιάται ήιμας καί όχι εκείνους, οί όποιοι
έδέχθησαν ή συνέστησαν την]
τοιαότη σκανδαλώδη έξοδον
των, τούς οποίους αν επιθυμεί
νά είναι όπως «ή γυνή τοΰ Καί
σαρος» πρέπει νά άνευρη καί
στηλιτεύση, δημοσία;
ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΕΣ ΜΕΤΡΟΝ
Προκειμένου ό κ. Υπουργός
νά προβή είς δηλώσεις ώς αί
περί καταβολών άποζημιώσεων, συντάξεων καί συμπληρωμάτων είς τούς έξερχομένους
υπαλλήλους τής Εθνικής Τρά
πέζης έπρεπε νά μη βασισθή
είς όσα τοΰ έβαλε στο στόμα ό
κ. Ήλιάσκος αλλά νά μελετήση καί νά πληροφορηθή περί
αυτών από οίονδήποτε υπάλ
ληλον τής Τραπέζης. θά ήδύνατο π.χ, νά έρωτήση τον έπ’
αδελφό γαμβρόν του υπάλλη
λον τής Εθνικής Τράπέζης, ο
πότε θά προεφύλασσε τήν σο
βαρότητα καί τοΰ αξιώματος
τό όποιον κατέχει καί τό άτομόν του. Αύτό είναι από τά
στοιχειώδη μέτρα, τά όποΐά
πρέπει νά λαμβάνη κανείς
πριν ή προβή είς δηλώσειςΗ

ΣΥΜΠΑΘΕΣΤΑΤΗ
ΞΙ Σ . · ..

ΤΑ-

Ο κ. Υπουργός τής Εργα
σίας καί συνδικαλιστής κ. Γο
νής άπειλεΐ διά τών δηλώσεων!
του τήν λήψιν μέτρων εναντίον
των εργαζομένων είς τήν Έθνι
κήν Τράπεζαν είς περίπτωσή
εκδηλώσεων διά την περιφρου*
ρησιν τής αξιοπρέπειας καί

ΤΟ ΕΜΒΛΗΜΑ
"ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ,,ΚΑΙ Η "ΕΣΤΙΑ,,
σαν είς τάς στήλας τής ύμετέρας
(Συνέχεια έκ τής 3ης σελίδος)
τής δώση τελευταίαν αφορμήν ή Έφηιμερίδος,
παρούσα νά αναδίφηση τά κείμενα
Διατελοΰμεν
καί νά έπανίδη μετά προσοχής τόθέ
Μετ’ έξαιρέτου τιμής
μα όιτότε ή καλή πίστις πιστεύομεν
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ε
θά τήν όδηγήση είς τήν άρσιν τής ΣΥΛΛΟΓΟΣ
©ΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛ
πλάνης της και είς τό σταμάτημα
ΛΑΔΟΣ
τής κατά τών υπαλλήλων τής Έθνι
κής Τραπέζης άδικου έπιθέσεως.
Άλλ’ ή έπιστολή μας αυτή
Μέ τήν πεποίθησιν δτι θά εύαρε δεν είδε τήν είς τάς στήλας
στηθήτε νά φ ιλοξενήσητε τήν παροΰ τής «ΕΣΤΙΑΣ» έμψάνισιν.

τής ύπάρξεώς των. Άποκαλεΐ
δέ εκείνους εναντίον τών όποίωνέκτοξεύει τάς άπειλάς του
«Συμπάθεστάτην τάξιν εργα
ζομένων». Κύριε Γονή γιατί
μάς κοροϊδεύετε; Πουθενά δεν
βάζετε τέλος ΐπάντων σύνορα;
ΟΙ ΦΑΚΕΛΛΑΚΗΔΕΣ
"Ολοι άκουομεν, ότι είς τήν
Τράπεζαν ’Αθηνών διανέμον
ται σοβαρότατα ποσά μηνιαί
ος εντός κεκλεισμένων φακέλ
λων > ίς μίαν συνομοταξίαν ει’>
νοουμένων τοΰ ·κ. Ήλιάσκου.
Είναι εκείνοι, οϊτινες αποτε
λούν τό άμεσον περιβάλλον
τοΰ κ. Ήλιάσκου, τά οργανέτα
τοΰ εύφυοΰς Τραπεζίτου, οί άπεργοσπάσταυ οί δεδηλωμένοι
ιέχθροί τών έργαζομένων. Τό!
περιεχόμενον καί άγνωστον
είς τούς πολλούς ποσόν τών
μυστικών αυτών φακέλλων άποτελεΐτά καταβαλόμενα ΰ'πό
τοΰ κ. Ήλιάσκου προσωπικά
επιδόματα. Περί τών μυστι-ι
κών αύτών επιδομάτων δεν
φαίνεται νά είπε τίποτε ό κ·
Ήλιάσκος είς τον κ. Γονήν, όστις όμως συνδικαλιστικός ήγέτης θά γνωρίζη ασφαλώς τά
σύστημα αύτό τής εξαγοράς
τής σιωπής ίσως τής ύποταγής
πιθανώς ή τής συναλλαγής
κοπ’ άλλην εκδοχήν προς δη
μιουργίαν επιδομάτων.
Οί συνάδελφοι τής Τραπέζης
’Αθηνών όμιλοΰντες περί τών
υπαλλήλων τούτων τοΰ κ. Ή
λιάσκου, τούς άποκαλοΰν «φακελλάκηδε». "Αν τοΰτο είναι
αληθές, έρωτώμεν είς ποιαν
κατηγορίαν επιδομάτων πρέ
πει νά κατατάξη ταΰτα ό κ. Γο
νής, όταν τό επίδομα τών χειριστριών τώνλογιστικών μη
χανών τό κατατάσσει είς τήν
κατηγορίαν τών προκαλούντων τον γέλωτα;
ΓΕΛΩΣ ΚΑΙ ΔΑΚΡΥΑ
Είναι γνωστή ή αιτιολογία τής
καταβολής τοΰ έπιδόματος είς τάς
χειριστρίας τών λογιστικών μηχα
νών. Έφηρμόσθη από τής προπολε
μικής περιόδου τή είσηγήσει τοΰ
Διευθυντοΰ
κ. Βασιλείου Κυριακο!
πούλου. Επί τής Διοικήσεως Δρο
σοπούλου — Κορυζή, λόγω τής έξαιρετικής βαρείας εργασίας ήτις
φέρει μετά μαθηματικής άκριβείας
φθοράν τής υγείας ,έκτος τούτου έκ
τών χειριστριών τούτων έχομεν ήδη
τά πρώτα θύματα ωραιότατα καί νε
ώτατα κορίτσια — συνάδελφοι χειρίστριαι τής Τραπέζης υπέστησαν
έν τή έκτελέσει τής υπηρεσίας τών
παράλυσιν λόγφ ήλεκτροπληξίας.
Είναι τά θύματα τοΰ καταβαλλο

μένου1 έπιδόματος χειριστριών λογι:
στικών μηχανών, τοΰ έπιδόματος ή
ονομασία τοΰ οποίου προεκάλεσεν
τον γέλωτα τοΰ συνδικαλιστοΰ Ύουργοΰ τής ’Εργασίας κ. Γονή.
"Ετσι είναι. "Αλλοι άπό τήν ϊδια
αιτία γελούν καί άλλοι άπό τήν ι—
δια πάλι αιτία νά κλαίουν....

Η ΜΕΙΩΣΙΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙ
ΟΥ
Ό κ· Υπουργός τής Έργασί
ας είς τάς δηλώσεις του άναφέ
ριεται καί είς τό ζήτημα τής
μειώσεως τοΰ επιτοκίου, ή ό
ποια θά έπιδράση ευεργετι
κός είς τήν μείωσιν τοΰ κό
στους τής παραγωγής.
Τό δλον θέμα τής άναδιοργατ
νώσεως τοΰ Τραπεζιτικού συ
στήματος καί είδικώτερον τής
συγχωνευσεως τών Τραπεζών!
Εθνικής καί ’Αθηνών ήρευνήθη έπισταμένως παρά τών ει
δικών καί έξωνυχίσθη διά τών
συζητήσεων τής Βουλής. Αί έ
ρευνα ι καί αί συζητήσεις πατέ.
ληξαν είς τό αδιαμφισβήτητον
συμπέρασμα, δτι ή συγχώνευσις ουδόλως πρόκειται νά έπη-·
ρεάση τό κόστος τής παραγω-ι
γής ακόμη καί αν γίνουν αί άναφερόμεναι είς τάς δηλώσεις
τοΰ κ. Ύπουργοΰ απραγματο
ποίητοι οίκονομίαι είς βάρος
τών έργαζομένων είς τήν Έθνι
κήν Τράπεζαν.
Καί επειδή ό κ. Υπουργός
τής Εργασίας αναμιγνύει είς
τάς δηλώσεις του καί τό «ΓΕ-ι
ΛΩΤΑ» τον παρακαλοΰμεν voc
έρωτήση τήν άρμοδίαν Διεύ-ι
θρνσιν τοΰ Υπουργείου Συ ντο
νισμοΰ κατά ποιον ποσοστόν ε
πιβαρύνει τό κόστος τής παροί
γωγής ό Τραπεζιτικός τόκος;!
Άφ’ οΰ πληροφορηθή τον συν
τελεστήν τής έκ τούτου έπιβα-ι
ρύνσεως νά δηλώση είς τό κοι
νόν κατά ποιαν εκατό στ ιαίαυ
αναλογίαν — έκατοστιαίαν έπαναλαμβάνομεν αναλογίαν—
θά μειωθή τό κόστος παραγω
γής έκ τής μειώσεως τοΰ Tpoc
πεζιτικοΰ τόκου. Διά νά ειναυ
μάλιστα αί δηλώσεις του πλή
ρεις θά πρέπει νά συμπληρω->
θώσι καί μέ ένα άλλο στοιχείο
απαραίτητον διά νά κριθή ί|·.
περί τούς άριθίμούς ίκανότης
τοΰ -κ. Ύπουργοΰ τής Εργασί
ας. Νά δηλώση λοιπόν πόσοντοΐς εκατόν θά μειωθή ό Τρα
πεζιτικός τόκος έφαρμοζομένων τών άπειλουμένων μειώσε·
ων τών αποδοχών τών ύπαλλή
λων τής Εθνικής Τραπέζης.
"Οταν τά δύο αυτά νούμερα
γωστοποιήση ό κ. Υπουργός
τής Εργασίας δημοσία, Oqc συ
ζητήσωμεν περί «ΓΕΛΩΤΟΣ».

