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ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΓΟΣ
Τώρ-x πού ό θάνατος
έζλειαε το βιβλίον τής
ζωής του Αλεξάνδρου
ΙΙαπάγου καί εέσήλθεν
ούτος εις τήν δικαιοδοοίαν τής 'Ιστορίας, δύναται καί ή παρούσα
στήλη να γράψν) λίγα
λόγια διά τήν πολιτικήν
του καί ιδιαίτερα τήν
εργατικήν.
'Ο Αλέξανδρος Πα>
πάγος, πού ώς στρατιω
τικός εξ·/)σε κοντά στά
παιδιά των Αγροτών,
των Εργατών καί γενι
κά τών εργαξομ-ενων,
δεν μπορεί παρά νά εννοιωσε καί νά πόνεσε ώς
άνθρωπος γιά τήν έγκατάλειψι καί τήν δυστυ
χία τής τάξεως αυτής,
πού ·».έ ενθουσιασιαό καί
χωρίς ύπολογισμούς
προσέφερε πρώτη πάν
τοτε το αί)ί.α της καί τήν
ϊωήν της γιά τήν πατρί
δα. "Ισως δε, ένας λό
γος πού άπεφάσισε ν’ άναρ,ιχθή στήν πολιτικήν
νά ήταν καί ή φιλοδοξία
του νά βγάλη τήν τάξιν
τών εργαζόμενων γενι
κώς, άπό τήν δυστυχία
καί τήν έγκατάλειψι καί
νά δείξη εις τούς συμ,πολεμιστάς του αυτούς, ό
τι δεν λησμονεί αύτός
ώς στρατιώτης τήν συμ
βολήν των στούς άγώνες
γιά τήν ελευθερία καί
τήν ανεξαρτησία τής πα
τρίδας.
Στρατιωτικός
όμως
αύτός, εύθύς καί απονή
ρευτος, δεν άντελήφθη
ότι εκείνοι πού τον προ
ωθούσαν στήν πολιτική,
ήσαν κυρίως εκείνοι οί
όποιοι ούδεποτε ήσθάνθησαν τον πόνο καί τήν
δυστυχία τών λαϊκών
τάξεων, άλλά άντιθέτως
έκαναν ό,τι μπορούσαν
γιά νά αύξήσουν τήν δυσ
τυχία καί τήν άπόγνωσι,
άποθησαυρίξοντες
άπό
τήν εργασία τών άλ
λων, τών καταφρονεμένων.
Καί εδώ έπεσε στήν
παγίδα. Τον άγκάλιασαν οί Ίϊλιάακοι κλπ.
χρυσοκάνθαροι καί έτσι
άντί, ώς επεθύμει καί
έφιλοδόξει, νά μαλα|κώση τήν δυστυχία τών
εργατών, τών ύπαλλήλων, τών συνταξιούχων,
τών άγροτών καί τών μι
κροεπαγγελματιών, έ
γινε άθελά του ό φορεύς
μιας πολιτικής καθαρώς
άντιδραστικής.

Έπί τών ημερών τής
ύπ’ αύτού διακυβερνήσεως τής Χώρας κατηργήθησαν όλοι σχεδόν οί
με πολλούς αγώνες καί
θυσίες άποκτηθεντες προ
στατευτικοί τών εργαζο
μένων Χόμοι, καί δεν
ύπήρξε κεκτημένο δικαίωμα, πού νά μή ποδοπατήθηκε κατά τον
σκαιότερο τρόπο.
Τά κτυπήματα τής άν
τε ργατικής χύτης πολι
τικής, τής έμπνεομενης.
άπό τούς Ήλιάσκους
καί γενικά άπό τήν πλου
τοκρχτίχ, ιδιαιτέρως τά
ήσθάνθησαν οί ύπάλληλοι τής ’Εθνικής Τρά
πεζας.
"Ολοι ένθυμούμεθα,
όταν τον ’Ιανουάριον
τού S
οί ύπάλληλοι τής ’ Εθνικής Τραπέξης κατήρχοντο εις έ
να ιστορικόν γιά τήν ’Ε
θνική Τράπεζα καί τήν
ύπαρξί τους άγώνα, το
μήνυμα τού Στρατάρ
χου πού μάς έκάλει νά
διακόψωμεν τον άγώνα
καί νά έπανέλθωμεν εις
τήν εργασίαν μας καί
μάς ήγγυάτο ΠΡΟΣΩ
ΠΙΚΈΣ ΑΤΤΟΣ, ό
τι ούδέν έχομεν νά πάθωμεν.
Καί οί ύπάλληλοι τής
’Εθνικής Τραπεζης, πιστεύσαντες στο μήνυμα
του Στρατιώτου, διέκο
ψαν τον άγώνα καί επα
νήλθαν εις τήν εργασίαν
των.
Το τί έπηκολούθησε,
όλοι μας το γνωρίζου
με. Αλλεπάλληλα καί
έξουθενωτικά πλήγμα
τα κατεφέρθησαν κατά
τών ύπαλλήλων τής ’ Ε
θνικής Τραπέζης. "Ο,
τι ήθελε ό τοποθετηθείς
Σιοικητής τής ’Εθνικής
Τραπέζης, άνευ άντιστάσεως, εγίνετο Σό»
μος τού Κράτους. Χί
λιοι καί πλέον ύπάλληλοι πετάχθηκαν στούς
δρόμους, εξ αύτών μά
λιστα εκατόν περίπου ά
νευ συντάξεως.
Ε’ίμεθα βέβαιοι
ότι
ούδεποτε περιήλθον είς
γνώσιν τού Στρατάρχου
τά όσα είς τήν ’Εθνικήν
Τράπεζαν διεπράχθησαν καί ότι οί άνθρωποι,
εις τούς όποιους ούτος
ενεπιστεύθη τήν Σιοίκησιν τής Τραπέζης τον έξηπάτησαν,
παρουσιάζοντες τά γενόμενα ώς
γενόμενα μέ άντικειμε-
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Η 28 Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Ή έφετεινή επέτειος τής
28ης ’Οκτωβρίου ενέχει διά τό
Ελληνικόν ’Έθνος μίαν όλως
ιδιαιτέραν σημασίαν, διότι γε
γονότα ύψίστης σπουδαιότητος
τής προσδίδουν μίαν ίδιάζοσσαν αΐγλην.
Δέκα πέντε ολόκληρα χρό
νια συνεπληρώθησαν άπό τήν
μεγάλην και ιστορικήν εκείνηνημέρα ν τοΰ θρυλικοΰ «’Όχι»
τής μικράς Ελλάδος εις τό ι
ταμόν τελεσίγραψον μιας πανί
σχυρου καί σιδηρόφρακτου αυ
τοκρατορίας.
’Αντλώντας θάρρος άπό τήν
ακένωτη πηγή τής θυσίας, σύσσωμον τό Ελληνικόν ’Έθνος άνελάμβανε διά μίαν ακόμη φο
ράν τήν φωτεινήν σκυτάλην τών
προγόνων του διά νά συνέχιση
τήν θρυλικήν του
διαδρομήν,
τό ξεκίνημα τής οποίας πολύ
παλαιότερα είχε τραγουδήσει
ό "Ομηρος.
Μέ άκαταμάχητα δπλα τά ά
κατάλυτα Ιδανικά τής ελευθε
ρίας, τής θρησκείας καί τής οι
κογενειακό μικρός Ελληνικός
λαός μετεβάλετο είς ορμητι
κήν καταιγίδα, έγένετο Τ ιτάν
καί κατεδείκνυε μέ τον ήμιθε—
κόν ηρωισμόν του είς τήν κα-

τάπληκτον άνθρωπότητα, τήν
θαυματουργόν ύπεροχήν τής
’Ιδέας έναντι τής φθαρτής καί
άψυχου ύλης.
Ένφ ολόκληρος σχεδόν ή
Ευρώπη κατέκειτο είς σωρούς
έρειπίων καί έστέναζε ύπό τό
βαρύ πέλμα τής κατοχής τών
δυνάμεων τοΰ1 σκότους καί τοΰ
άφανισμοΰ, ή μικρά Ελλάς
ώρθωσεν υπερήφανα τό άνάρτημά της καί έτάχθη παρά τό
πλευράν τής άγωνιώσης ’Αγ
γλίας, ή οποία άπεγνωσμένως,
τήν εποχήν έκείνην, έμάχετο ύ-

νικά κριτήρια καί ώς Α
ποβλέπονται @ίς τήν έξυγί·ανσιν τού Τραπεζιτι
κού συστήματος,
ένφ
ταύτα ήσαν άποτέλεσμχ
τού πάθους των κατά τής
’Εθνικής Τραπέζης καί
τού Προσωπικού της.
Κατ’
έπανάληψιν ό
Σύλλογος έπεδίωξε νά
έλθη εις προσωπικήν ε
πικοινωνίαν μετά τού
Στρατάρχου, ϊνα τον κα
ταστήση ενήμερον τών
διαπραττομένων, ούδέποτε όμως τό κατώρθωσε, διότι οί περιστοιχίζοντες αύτόν είχαν σχη
ματίσει κλοιόν άδιαπέραστον καί τούτο ϊνα μή
λαμβάνη γνώσιν ό έντι
μος Στρατιώτης τών επ’
όνόματί του διαπραττο
μένων.
Παρά ταύτα, οί ύπάλληλοι
τής
’ Εθνικής
Τραπέζης, οί περισσό
τερον κτυπηθέντες, ϊστανται προ τής σορού
του εύλαβεις.

πέρ τής έλευθερίας καί τής ε καιοσύνης τής έδειξαν τήν μορ
φήν τής πλέον ειδεχθούς άδιθνικής άνεξαρτησίας.
Χωρίς καμμίαν ϋστερόβου- κίας.
λον σκέψιν, χωρίς υπολογι
Είς τό πανελλήνιον αίτημα
σμούς καί παζαρεύματα, ή τής αΰτοδιαθέσεως τοΰ έλληνιΕλλάς προσέφερε τό τιμημένο κωτάτου κυπριακοΰ λαού, ή
της αίμα υπέρ τής κοινής συμ καταρρέουσα γηραιά Άλβιών,
μαχικής ύποθέσεως τοΰ ελευθέ χάριν τής όποιας τά παλληκάρια τής Ελλάδος έχυσαν πο
ρου κόσμου.
Καί επάνω είς τά χιονισμένα ταμούς αίματος, άπήντησε κα
καί άφιλόξενα άλβανικά βουνά τά τρόπον πολύ ίταμώτερον
μέ τό ξΐφος τής τιμής καί τής άπό τό φασιστικόν τελεσίγρα’Οκτωβρίου
δόξης έγραψε τάς ώραιωτέρας φον τής 28ης
σελίδας τής ιστορίας της καί 1940.
έχάρισε τήν πρώτην καί άποφα
Έν όνόματι τής πολιτικής
σιστικήν νίκην είς τούς Συμμά σκοπιμότητας, τής άποικιακής
χους.
δουλείας καί τής ταπεινωτέρας
Ή Πίνδος, ή Κλεισούρα, τό ιδιοτέλειας, οί φίλοι καί σύμ
Τεπελένι, ό Μοράβας, τό ’ I βάν μαχοί μας δέν έδίστασαν νά μεάντιλαλοΰν ακόμη τήν δόξαν ταβληθοΰν είς δυνάστας καί
καί τήν περιφανή νίκην τής μεσαιωνικούς τυράννους τοΰ
Ελλάδος ή οποία, διά μίοτν ά- ελληνικού κυπριακού λαοΰ.
κόμη φοράν, είς τον μακραίωπ
Μέ τήν άχαρακτήρ ιστον στά
να ιστορικόν της βίον, συνέ- σιν των σχετικώς μέ τό κυπρια
βαλεν άποτελεσματικώς είς τήν κόν ζήτημα, έγέμισα ντήν Ελ
έπιβίωσιν τοΰ Δυτικοΰ πολιτι λάδα πικρίαν καί χολήν άντί
σμού καί τήν σωτηρίαν τής άν- τής άναμενομένης φιλικής καθρωπότητος άπό τήν λαίλαπα τανοήσεως καί φιλίας.
τής απολυταρχίας καί τοΰ μι
’Αλλά άς μή πλανώνται οί
λιταρισμού.
φίλοι μας, ας μή νομίζουν δτι
"Εκθαμβος ό ελεύθερος κό
μέ τρομοκρατικά μέσα καί με
σμος παρηκολούθη μέ άγωνίαν
σαιωνικός καταπιέσεις είναι
τό νέον ελληνικόν θαύμα, ένφ δυνατόν νά δαμάσουν τήν ελ
οί φίλοι καί σύμμαχοι τής ήληνικήν ψυχήν καί νά καταπνί
ρωϊκής αυτής χώρας έξεδήλωναν παντοιοτρόπως τον θαυμα ξουν τό πανελλήνιον αίτημα
σμόν καί τήν ευγνωμοσύνην τής έλευθερίας τοΰ κυπριακού
των.
λαοΰ.
Οί Σύμμαχοι καί φίλοι μας
Διότι ή Ελλάς άκολουθοΰείς τάς κρίσιμους καί ίστοριθοΰσα
άπαρεγκλίτως τά ιστο
κάς έκείνας στιγμάς ήσαν άφείδωιλοι είς υποσχέσεις, είς έ- ρικά της πεπρωμένα δύναται
πισήμους διαβεβαιώσεις διά άνά πάσαν στιγμήν νά άγωνίτήν άκριβοδικαίαν καί ϊσην κα ζεται, διά τήν έλευθερίαν καί
τανομήν τών καρπών τής νίκης. τήν δικαιοσύνην, άγώνας ωραί
Είς τάς κρίσιμους ώρας τοΰ
κινδύνου καί είς τούς άθλους ους καί μεγάλους.
"Ο,τι ή Ελλάς έπραξε κατά
τής έλληνικής ψυχής καί τών
ελληνικών οπλών, οί Σύμμαχοι τάς μεγάλας καί ιστορικός
καί φίλοι μας, δέν έπαυαν νά στιγμάς τής 28ης ’Οκτωβρίου
καίουν λιβανωτά είς τήν άκα- 1940 δύναται νά τό έποα/αλάτάλυτον ’Ιδέαν τής Αιωνίου
6η άνά πάσαν στιγμήν, κατά
Ελλάδος.
’Αλλά ή Ελλάς, τήν εποχήν τήν όποιαν τά έθνικά της συμ
εκείνην, δέν έζήτησεν άνταλ- φέροντα ήθελον τό έπιβάλλει.
λάγματα τών κολοσσιαίων θυ
σιών της, τών έρειπίων της.
Ζήτω ή 28η ’Οκτωβρίου!
Μεθυσμένη άπό τήν δόξαν της,
άπό τό μεγολεΐον τοΰ ήρωϊΖήτω τό Ελληνικόν ’Έθνος!
σμοΰ της, προσβλέπουσα υπε
ρήφανα είς τό περιφλεγές λά
βαρου τής Έλευθερίας, τό ό
ποιον εΐχεν άνεμίσει τό 1821
ό θρυλικός Δεσπότης είς τον
ύπερήφανον προμαχώνα τών
Συνεχίζεται ή έκδοσις δικα
Άροανείων, ή Ελλάς, δέν έζήτησε παρά μόνον κατανόησιν στικών άποφάσεων υπέρ τοΰ
καί δικαιοσύνην.
Προσωπικού.
Καί αυτή ή κατανόησις καί
Διά "προσφάτου
άποφάσεως
δικαιοσύνη, τήν όποιαν έζήτη τοΰ Πρωτοδικείου ’Αθηνών, δικάσεν ή Ελλάς, όταν παρήλθε
πλέον ό κίνδυνος καί ή νίκη έ- σαντος ώς ’Εφετείου, έπικυρώθη
στεφάνωσεν οριστικά τά συμ^ ή πρωτόδικος άπόφασις, ή οποία
μαχικά δπλα, άπενεμήθη είς ίδέχθη αγωγήν περί καταβολής
τήν μικράν καί ήρωϊκήν αυτήν ύπό τής Τραπέζης τής άπό 26)
χώραν κοσά τρόπον πολύ πα 9)1953 περικοπείσης διαφοράς
ράδοξον.
επιδόματος,
πολυετούς υπηρεσί
Είς άντάλλαγμα τών μεγά ας λόγφ έκπτώσεως τού χρόνον
λων καί ωραίων θυσιών της υ
υπηρεσίας είς άλλας
Τραπέζας,
πέρ τής έλευθερίας, οί φίλοι
καί σύμμαχοί της, έπιλήσμονες τό Δημόσιον, Νομικά Πρόσωπα
τών πομπωδών υποσχέσεων ■ Δημοσίου Δικαίου κλπ. παλαιοτων, άντί τής στοιχειώδους δι πολεμιστικής τοιάύτης.
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ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ
Μία από τάξ έξαιρετικάς φυοιογνωμίχς τοΰ τόπου, διακριθείαχ ιδία εις τό οικονομικόν' και Τραπεζιτικόν στερέω
μα, έξέλιπε.
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Ο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ
Κατωτέρω δημσσιεΰομεν

άντί-

Μαΐου 1955

ύπ’ άριθ. 3959)

γίας καί ή άπό 20)6)1955 πα

'Ένας πιστός λειτουργός τής ’Εθνικής Τραπέζης τής Ελ γραφον της ύπ’ άριθ. 4938)1955 1955 αγωγής του καί διά τούς ρέμβασις τοΰ τελευταίου ορ
λάδος, τήν οποίαν μέ άφοσίωσιν καί μέ τ>άς έξαιρετικάς του άποφάσεως τοΰ κ. Πρωτοδίκου έν αυτή άναψερομένους λόγους γανισμού.
’Αθηνών, έκδοθείσης,
κατά
τήν
Διά τής ύπό κρίσιν άγωγής,
ικανότητας ύπηρέτησε καί ως υπάλληλος διελθών όλας ανε διαδικασίαν τοΰ Νόμου Γ^ΟΔ, έ- ήτήσατο νά ύποχρεωθή ή ενα
ξαιρέτως τάς βαθμίδας τής ιεραρχίας τοΰ προσωπικού της καί ττί αγωγής τοΰ Συλλόγου διά τοΰ
όταν έκλήθη εις τήν Διοίκηση' αυτής πρώτον ως Υποδιοικη
τής καί όραδΰτερον, κατά τό 1920, ώς Διοικητής.
ΤΗ8ος έξαίρετον, άκεραιότης χαρακτήρες, ύφος γαλήνιον, απαράμιλλος ευγένεια καί στοργή πραγματική
πρός
τούς συνανθρώπους του υπήρξαν τά πιστοποιητικά τής πρα
γματικής αρχοντιάς του.
Πολλοί διακηρύσσουν τήν ισοτιμίαν τοΰ παράγοντος ερ
γασίας πρός τό κεφάλαιον. ‘Ο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ ό
μως ένσυνειδήτως τήν έπίστευε.
'Ολόκληρος η ζωή τοΰ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΞΙΜΟΥ ήναλώδη είς τήν εξυπηρέτηση' τοΰ συνόλου. Εις τήν ’Εθνικήν
Τράπεζαν άφήκε φωτεινά τά ϊχνη τής διαιδάσεώς του. Αί ύπηρεσίαι τάς οποίας προσέφερεν είς τήν Πολιτείαν, όταν
αΰτη τόν' εχρησιμοποίησεν εις διαφόρους άποστολάς καί ώς
Υπουργόν των Εξωτερικών καί ώς Πρόεδρον τής Κυβερνήσεως ύπήρξαν πολυτιμώταται.
έπέσυρε
Δικαίως λοιπόν ό ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ
τήν γενικήν έκτίμηοιν τής Κοινωνίας καί ολοκλήρου τοΰ πο
λιτικού κόσμου τής Χώρας.
Συνδεδεμένος στενώτατα μέ τό "ίδρυμα τής ’Εθνικής
Τραπέζης είδε μέ πραγματικόν άλγος τήν κατά τό 1927 άφαίρεσινι άπ’ αυτής τοΰ εκδοτικού προνομίου.
’Ήσκησε μέ
τόν γνωστόν είς όλους δυναμισμόν του ολόκληρον πολεμικήν
κατά τοΰ διαπραχθέντος εγκλήματος, χωρίς δυστυχώς νά δυνηθή νά τό άποτρέψη. "Αν ήτο τότε άνεπτυγμένον τό συν
δικαλιστικόν πνεύμα είς τήν ’Εθνικήν Τράπεζαν, θά ήτο α
σφαλώς συνεπίκουρον είς τήν πολεμικήν του καί ’ίσως το γενόμενον έγκλημα νά μη ©πραγματοποιείτο.
Τό δεύτερον πρόσφατον έγκλημα τής άπορροφήσεως τής
’Εθνικής Τραπέζης άπό τήν Τράπεζαν ’Αθηνών εΰρε τόν ΔΗMHTPIGN ΜΑΒΙΜΟ'Ν ύπό τό Φάρος τών ετών τής ήλικίας
του είς τό ήσυχαστήριόν του.
Κάποιος παλαιός λειτουργός τής Εθνικής Τραπέζης, άλ
λοτε Γενικός ’Επιθεωρητής αυτής, τόν εκάλεσε διά τοΰ Τύ
που νά έξέλθη άπ© τό ήσυχαστήριόν του. Τό ίδιον έκαμε καί
τό προσωπικόν τής ’Εθνικής Τραπέζης δ|ιά τών εκπροσώπων
του.
Ό ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ μέ πραγματικόν καί πά
λιν άλγος έκίνησε περίλυπος τήν κεφαλήν.
"Εόλεπεν ότι ή διά τοΰ Τύπου φωνή του θά ήτο φωνή
Φοώντος έν τή έρήμω, καί προύτίμησε νά έπισείση άθορύδως
είς τούς αρμοδίους τόν έκ τοΰ δευτέρου εγκλήματος κίνδυνον.
Μέ τάς θλίψεις καί πικρίας αύτάς κατέλιπε τόν κόσμον
τούτον.
'Ολόκληρος ή Κοινωνία καί ο πολιτικός κόσμος μέ εύλάέειαν συνώίευσε τήν σορόν του. Τό προσωπικόν τής παλαιάς ’Εθνικής Τραπέζης, μνήμον τών πρός τήν Τράπεζαν
καί τήν Πολιτείαν πολλαπλών υπηρεσιών του καί τής πρα
γματικής πρός αυτό στοργής του, προέπεμψε τόν ΔΗΜΗ'ΤΡΙΟΝ ΜΑΞΙ Μ ΟΧ μέ ιδιαιτέραν τιμήν καί εύλάόειαν, αλ
λά καί μέ ίεράν ύπόσχεσιν ότι θά συνέχιση τούς άγών'ας διά
τήν άναίίωσιν τής παλαιός Εθνικής Τραπέζης, διότι πιστεύει
ότι τούτο θά άποτελέσμ τό καλύτερον διά τόν ΔΗΜΗΤΡΙΟΝ
ΜΑΞΙΜΟΝ μνημόσυνον.
Είς τούς άγώνας του αυτούς τό προσωπικόν

τής

τέως

’Εθνικής Τραπέζης πιστεύει ότι θά έχη είς τό πλευράν του
έλόκληρσν τόν Ελληνικόν Λαόν.

ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ

Άριθ. 4939)1955
Ό κατά τήν διαδικασίαν τοΰ
Οί Σύλλογοι τών 'Υπαλλήλων' τής ’Εθνικής Τραπέζης Νόμου Γ^ΟΔ δικάσας Πρωτό
τής Έλλά/δος Κυρίου Προσωπικού καί Είσπρακτόρων ώς καί δικης ’Αθηνών Όρ. Νικόπουλος,
τό Τ.Υ.Π.Ε.Τ., τό Ταμεΐον' Συντάξεων καί ό Νέος Συνεται όρτσ&είς ύπό τοΰ Προέδρου:
ρισμός Στεγάσεως, έξέδωκαν ψηφίσματα έπί τώ δανάτω τοΰ
αειμνήστου Δημητρίου Μαξίμου.

γόμενη καί κοπαβόλη δρχ. 300 6 ένάγων αίτεΐται δπως ύπο

’Εθνική
Προέδρου τοΰ Συλλόγου τών Υ έντόκως άπό τής κοινοποιήσε- χρεωθή ή έναγομένη
καταβολή αύτφ
παλλήλων Εθνικής Τραπέζης καί ως μέχρις έξοφλήσεως. Νά κη- Τράπεζα καί
τοΰ Γ. Γραμματέως αυτού, άφο- ρυχθή προσωρινώς έκτελεστή ή τήν ύπέ.ο τοΰ παρεμβαίνοντος
’Οργανισμού
είσπραχθεΐσαν
ρώσης τήν άπόδοσιν
τοΰ παρα- έκδοθησομένη άπόφασις.
κρατηθέντος 1% έπί τών αποδο
Ή προσεπικαλοΰσα έν Ά- εισφοράν έξ 1% διά τήν άσφάχών των υπέρ τοΰ
’Οργανισμού θήναις έδρεύουσα Άν. Εται λισίν του κατά τής ανεργίας,
Άσφαλίσεως καί Άπασχολήσεως ρεία «Εθνική Τράπεζα 'Ελλά ή δέ έναγομένη προσεπικάλεσε
τής ’Ανεργίας. Κατά
τήν δίκην
δος καί ’Αθηνών» διά τής άπό τόν άνω ’Οργανισμόν δστις καί
-αυτήν, προσεπικληθεΐς υπό τής
’Εθνικής Τραπέζης Ελλάδος και 24 Μαΐου 1955 άνακοινώσεως παρέμβη. Αί άνω άγωγαΐ προκαί παρέμβασις
’Αθηνών παρενέδη καί ό υπέρ οΰ και προσετπκλήσεως πρός πα σεπίκλησις
ή κράτησις ’Οργανισμός
’Ανερ ρέμβασιν κατά τοΰ έν Άθήναις τυγχάνουσιν συνεκδικαστέαι.
II. Ή περί άναρμοδιότητος
γίας, ή δέ έκδοθεΐσα
άπόφασις εδρεύοντας Νομικοΰ Προσώπου
θέλει άποτελέσει
δεδικασμένον Δημοσίου Δικαίου ύπό τήν ε ημών ενστασις τοΰ παρεμβαί
καί κατά τοΰ Όργανισμοΰ τού πωνυμίαν «’Οργανισμός Άπα- νοντος άπορριπτέα κρίνεται ώς
του.
σχολήσεως και
Άσφαλίσεως άβάσιμος, καθ’ δσον, ώς προ
Διά τής άποφάσεως ταίΰτης
’Ανεργίας» νομίμως έκπροσω- κύπτει έκ τής κρινομένης άγω
αναγνωρίζεται ότι τό προσωπικόν
τής Ε.Τ.Ε.Α εξαιρείται τής άσφα πουμένου κοινοποιουμένης καί γής ό ένάγων ισχυρίζεται δτι
δέν καταβάλλει
λίσεως ’Ανεργίας, διότι τήν άσφά πρός τόν ένάγοντα ήτήσατο νά ή έναγομένη
λισιν ταύτην καλύπτει 6 Λογά- γίνη. δεκτή αΰτη. Νά παρέμβη αύτφ πλήρη τόν συμπεφωνημέάλλα μειωιμένον
ριασμός Έπικουρήσεως τοΰ Τα ό προσεπικαλούμενος ’Οργανι νον μισθόν,
μείου ’Αλληλοβοήθειας τοΰ Προ σμός είς τήν μεταξύ αυτής καί κατά 1% καί συνεπώς νομίμως
σωπικού μας και
ώς έκ τούτου τοΰ ένάγοντος
καταρξαμένης οδτος αίτεΐται τήν διαφοράν
όφ’ ένός μέν δεν ϋποχρεοΰται τό δίκης διά τής άπό 20ής Μαΐου μεταξύ τοΰ όφειλομένου καί
προσωπικόν μας είς κράτησιν 1%
1955 άγωγής του, έπί τφ τε τοΰ πράγματι καταβληθέντος.
ίπέρ τοΰ ’Οργανισμού ’Ανεργίας,
λεί
όπως άναλάβη 6 προσεπι- Τό γεγονός δτι ή έναγομένη ι
άφ’ έτέρου δέ απαλλάσσεται καί
δικαστικόν ά- σχυρίζεται δτι δικαιούται νά
ή Ε.Τ.Ε.Α. τής έκ τής αυτής αι καλούμενος τόν
έκτος δίκης κράτη τό ποσοστόν τοΰτο, βά
τίας εισφοράς της
έκ 2% υπέρ γώνα, τιθέμενης
τοΰ αύτοΰ ’Οργανισμόν. Ουτω έ- τής Τραπέζης, άλλως δέ καί 6- σει τοΰ ν. 2961)54, δέν μετα
δικαιώθησαν αί άπό έτους προσ- λως έπικουρικώς όπως παρέμ βάλλει τήν φύσιν τής άγωγής,
πάθειαι
τοΰ Συλλόγου, έπί τοΰ βη είς τόν δικαστικόν αγώνα ύ- ύπαγομένης, ώς άφορώσης ιδι
προκύψαντος νομικοΰ ζητήματος,
πέρ αυτής καί τήν ύποστηρίξη ωτικήν άξίωσιν μισθωτού κατά
οπερ τό πρώτον ετέθη όρθώς διά
πρός
άπόκρουσιν τής άνω ά Τοΰ έργοδότου πηγάζουσαν έκ
σχετικής γνωματεύσεώς του προ
έτους υπό τοΰ Νομικού Συμβού γωγής, έν πόση δέ περιπτώσει τής σχέσεως έργασίας κατ’ άρλου τοΰ Ταμείου
Συντάξεων κ. ΐνα έν καταδίκη τής Τραπέζης, θρον 1 του Β.Δ. τής 1)8)20
όπως πλήρωσή τό έν τή άγω- περί κωδικοποιήσεως τών δια
Νικ. Τσάκωνα.
την
Αί προσπάθειαι τοΰ Συλλόγου γή ποσόν, ύποχρεωθή ό προσε- τάξεων τοΰ ν. Γ^ΟΔ, είς
έστέψΒησαν ύπό επιτυχίας
υπέρ πι καλού μένος νά τφ πλήρωσή παρούσαν εργατικήν
διαδικα
μιας ορθής νομικής λύσεως, ήτις τό ποσόν τούτο μετά τών τό- σίαν. Αλλά καί έκ τοΰ
άρθρ.
εξυπηρετεί, οΰ μόνον
τά συμφέ κων καί έξόδων, άποτελέση δέ 27 τοΰ ν. 2961)54 5έν
απο
ροντα τοΰ προσωπικού, αλλά καί
κλείεται ή προσφυγή είς τά πο
ή
άπόφασις
δεδικασμένον
δι’
τής έργοδότιδος Ε.Τ.Ε.Α. καί δή
λιτικά δικαστήρια πρός έπίλυκατά μεγαλύτερον μέρος, άμα δέ αυτόν καί στερηθή οδτος τοΰ
ισχυροποιεί καί τόν Λογαριασμόν δικαιώματος τής τριτανακοπής σιν άστικής ψΰσεως διαφορών,
Έπικουρήσεως τοΰ Άλληλοβοηθη- τής άποφάσεως. Νά καταδικα- ώς ή έπίδικος.
III. Ό ισχυρισμός τοΰ πα
είς
τικοΰ Ταμείου μας, έν τή .εκπλη σθή ό προσεπικαλούμενος
ρώσει ίδιαζούσης κοινωνικής α τήν δικαστικήν δαπάνην καί α ρεμβαίνοντος καθ’ δν δέν απο
ποστολής, κατά πολύ
άνωτέρας μοιβήν τοΰ πληρεξουσίου Δικη τελεί δι’ αυτόν δεδικασμένον ή
άπό άπόψεως. -έκτάσεως άσφαλί γόρου.
άπόφασις ημών περί τής ύποσεως καί παροχών τοΰ άπολυομέΌ έν Άθήναις έδρεύων ’Ορ χρεωτικότητος ή μή τής εισφο
νου, έν σχέσει μέ τόν ύπό τοΰ Ν.
καί ράς, άπορριπτέα κρίνεται ώς
2961 ) 1954 ίδρυθέντα
’Οργανι γανισμός Άπασχολήσεως
σμόν ’Ανεργίας καί τήν κοινωνι Άσφαλίσεως Ανεργίας, νομί άβάσιμος, καθ’ όσον καί έκ δι
μως εκπροσωπούμενος διά τής καστικής κρίσεως έπί παρεμπι
κήν αύτοΰ αποστολήν.
ζητημάτων έν άλλη
Τήν ενώπιον τοΰ
δικαστηρίου άπό 20 Ιουνίου 1955 ύπ’ άριθ. πτόντων
ΰπεράσπισιν τής ΰποθέσεως άνέ- 4812)1955 παρεμβάσεως του δίκη, άποτελούντων
δμως άλαβεν ό δικηγόρος κ. Θ. Λιβαθη- κατά τοΰ ένάγοντος καί
κατά ναγκαίαν προϋπόθεσιν τοΰ κρινός, τέως Γεν. Γραμματεύς
τοΰ τής ’Εθνικής
Τραπέζης τής θέντος δικαιώματος παράγεται
Υπουργείου Δικαιοσύνης.
"Ηδη,
‘Ελλάδος καί Αθηνών καί διά δεδικασμένον έστω καί εάν μό
μετά τήν έκδοσίν τής ώς άνω ά
τούς έν αυτή άναφερομένους λό νον προκριματικώς έν τφ σκεποφάσεως άπομένουσιν αί προσγίνη δεκτή πτικφ τής άποφάσεως έκρίθηπάθειαι τοΰ Συλλόγου, τόσον πα γους ήτήσατο νά
ρά τή Διοικήσει τής Ε.Τ.Ε.Α., ό αΰτη έπί τφ τέλει όπως άπορι- σαν ταΰτα, έφ’ δσον τό δικασον καί παρά
τώ κ. Υπουργώ ριφθή ή άπό 24 Μαΐου 1955 στήριον ήτο αρμόδιον πρός έ’Εργασίας, ΐνα άφ’ ένός μέν δια προσεπίκλησις άλλως ν’ άπορ- ξέτασιν τής
άποτελούσης τό
κοπή πάσα περαιτέρω κράτησις ριφθή ή άπό 20 Μαΐου 1955 ά- παρεμπΐπτον ζήτημα δικαιολοτοΰ 1% είς βάρος τοΰ Προσωπι γωγή τοΰ ένάγοντος, αναγνώριζα γητικής σχέσεως,
ώς έκ τοΰ
κού, άφ’ έτέρου
δέ άποδοθώσι
μενού δτι οΰτος ύπάγεται είς τήν άντικειμένου αυτής (Α.Π.384)
τά μέχρι σήμερον πα.ρακρστηθένάσφάλισιν κατά τής ανεργίας 40 ΕΕΝ Ζ 5-48). Δεδικασμέτα ποσά είς τούς δικαιούχους.
Άπασχολή νον δέ δφίσταται καί όταν το
Αί πρός τούτο ένέργειαι
τοΰ τοΰ ’Οργανισμού
Συλλόγου
θέλουσιν
άνακοινωθη σεως καί Άσφαλίσεως Ανερ έν τή νές£ δίκη μεταξύ τών αυ
εις τήν τών διαδίκων ζητούμενον άνείς τό προσωπικόν έν καιρώ. Δέν γίας ύποχρεουμένου
παραλείπομεν νά προσθέσω μεν ό καταβολήν εισφοράς συμφώνως τικείμενον άν καί διάφορον, έ
τι ή Τράπεζα τής Ελλάδος δέν τφ Ν. Δ. 2961)54 καί καταδι- χη
άναγκαίαν
προϋπόθεσιν
ενεργεί τήν ώς άνω κρόίτησιν είς κσσθώσιν άμφότεροι είς τήν δι τήν ΰπαρξιν τοΰ ήδη κριθέντος
βάρος τοΰ Προσωπικού της, στη- καστικήν δαπάνην.
έν τή προτέριχ δίκη δικαιώμα
ριχθεΐσα είς τάς αύτάς
ώς άνω
τος καί πρόκειται ουτω περί
Προκειμένης
συζητήσεως
νομικάς απόψεις, τάς ΰπό τοΰ ήΆκούσαντες τών πληρεξου τής αυτής δικαιολογητικής σχέ
μετέρου Συλλόγου ΰποστηριχδείσίων τών δισδίκων αίτησαμέ- σεως καί τοΰ αύτοΰ νομικοΰ ζη
σας.
τήματος τοΰ διά τής προηγού
Τό κείμενον
έν τώ σκεπτικώ νων τά έν τοϊς πρακτικοΐς.
μενης άποφάσεως λυθέντος (Α.
τής άνω άποφάσεως έχει ώς α
’ I δόντες τήν Δικογραφίαν
κολούθως :
Σκεφθέντες κατά τόν Νόμον Π. 1)40 ΕΕΝ Ζ 145, 201)48
I. Φέοονται ύπό κρίσιν η
μών ή άπό 20 Μαΐου 1955 α
γωγή τοΰ ένάγοντος κατά τής
ένανομένης Τραπέζης, ή άπό
24)5)1955 άνακοίνωσις καί
προσεπίκλησις τής έναγομένης
κατά τοΰ οργανισμού άπασχο
Ό ένάγων διά τής άπό 2.0 λήσεως καί άσφαλίσεως ανερ

ΕΕΝ ισ 498, Α. Π. 250)49
ΕΕΑ β 533).
IΥ. Έπί τής ουσίας, έκ τής
καταθέσεως τοΰ έξετασθέντος
μάρτυρας, τών προσαχθέντων
εγγράφων καί τής έν γένει συ
ζητήσεως έβεβαιώθησαν, κατά
την έκ τών ένόντων κρίσιν ημών,

Αι Απόψεις Μας
"ΤΐΑ ΤΟΥΣ κ. κ. ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ,
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Άπό διετίας οί 2.500
ξιούχοι τής Ε.Τ.Ε.
οί
βέντες είς την ϋττηρεσίαν
θνικού Ιδρύματος καί αί
νεια! των ϋφίστανται τά
λουθα τής συγχωνεύσεις,
θνικής Τραιτέζης είς τήν
ζαν Αθηνών.

Συντα
λευκαντού Ε
οικογέ
έπακότής Ε
Τράπε

Τραπέζης τής Ελλάδος κ. Β. Κυ
ριακοπούίλου κατηρτίσθη τό έπανορθοΰν την αδικίαν Νομοθετήματα, τό όποιον καί έκκρεμεϊ λόγφ
τού θανάτου
τού
Στρατάρχου
καί τού σχηματισμού τής
νέας
Κυβερνήσεως.
Είς τούς νέους κ.κ. 'Υπουργούς
Οικονομικών, ’Εργασίας καί Έμ
πορίου έναπόκειται πλέον ή άπο-"!
κατάστασις τής
προσγενομένης
είς τούς Συνταξιούχους τής Έ- ί
Βνικής Τραπέζης
αδικίας,
διά
τής ταχυτέρας
καταθέσεως είς
τήν ’Επιτροπήν Νομοθετικής Έξουσιοδοτήσεως
πρός
ψήφισιν,
τού σχετικού Νομοσχεδίου.
Οί υπάλληλοι
τής
Εθνικής
Τραπέζης έν ένεργεία καί συντα
ξιούχοι αναμένουν άπό τούς κ.κ.
Υπουργούς οί όποιοι διακρίνοντα καί δι’ ένεργητικότητα καί δι*
ανθρωπισμόν όπως δώσουν
τέρ
μα είς τήν αγωνίαν 5.000 οικο
γενειών.
Ή στήλη αυτή άνεμένει τήν ρα
γδαίαν ένέργειάν των διά νά χει
ροκροτήση τόσον
αυτούς
όσον
καί ολόκληρον τήν Κυδέρνησιν.

Η ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΕΝΘΟΥΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΑΙΑ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ
Τήν 20ήν Σεπτεμβρίου έ. έ.
ημέραν τού ’Εθνικού πένθους
καί διαμαρτυρίας διά τά γεγο
νότα τής Τουρκίας, τό Προσω
πικόν της Ε.Τ.Ε. περί ώραν 11
π. μ. διέκοψε τήν ιέργασίαν καί
συνεκεντρώθη είς τήν μεγάλης
αίθουσαν τών συναλλαγών, ο
πού- ό "Πρόεδρος τού Συλλόγου
έξεψώνησε τον κατωτέρω λόρ
γον :
Κύριε Διοικητά,

Κύριε Ύποδιοικητά,
Κύριοι Συνάδελφοι,
Προ καιρού, είς τήν κανονικήν
πορείαν τού Κυπριακού1
ζητήμα
τος πρός τον Ο.Η.Ε, παρενεβλήπέζης νά υστερούν σήμερον δλων
θη μία διάσκεψις όχι διμερής άπό
τών άλλων συνταξιούχων καί αυ
τήν οποίαν θά ήλπίζετο
κάποια
τών ακόμη τής Τραπέζης’Αθηνών,
συνεννόησις μεταξύ
το'ΰ σημερι
τάς συντάξεις τών οποίων
ό κ.
νού κυριάρχου τής Κύπρου πρός
διευθέτησιν
τοΰ θέματος,
άλλα
*Ηλιάσκος έφρόντισε νά προσαρτριμερής, μέ τήν συμμετοχήν τοΰ
μόση αδιαφορών μόνον διά τούς
Τουρκικού παράγοντος, ούδέν
έ
συνταξιούχους τής Εθνικής Τρα
χοντας ή έλκοντος έπί τής
Κύ
πέζης τής Ελλάδος.
πρου δικαίωμα.
Ή προσγενομένη είς τούς συν
‘Ο τρόπος τής συγκλήσεως τής
ταξιούχους τής Εθνικής Τραπέ
διασκέψεως προεδίκαζε τό
ναυάζης αδικία, άνεγνωρίσθη καί υπό
γιον αυτής,
ή δέ συμμετοχή τού
τού αειμνήστου Στρατάρχου ΠαΤουρκικού παράγοντος έπεκύρωπάγου, όστις είχε δώσει έντολήν
νε έκ τών προτέρων τούτο.
ταχείας διά Νόμου έπανσρθώσεΕις τήν διάσκεψιν αυτήν, φίλη
ως τής αδικίας. Κατόπιν ειδικής
καί σύμμαχος ή Μεγάλη Βρεταν
μελέτης τού Ύποδιοικητοΰ
τής
νία έπανελάμβανε τό «ΟΥΔΕΠΟ
Τραπεζών Ελλάδος - ’Αγροτικής ΤΕ», ένφ έκ παραλλήλου ό Τουρ
κικός παράγων τον οποίον
έπικαί Κτηματικής.
στεΰσαμεν φίλον καί σύμμαχον,
’Ενώ τό άνώτερον υπαλληλικόν
άνεκάλυπτε, έπί τής Κύπρου ίδικά
περιβάλλον τής Διοικήσεως κατά
του κυριαρχικό δικαιώματα.
συντομότατα χρονικά
διαστήμα
Δέν έχει αξίαν είπαν καί
οί
τα προάγεται, αί προαγωγαί τού
δύο, ότι κατοικούν τήν
Κύπρον
ΐιπολοίπου προσωπικού τής
’Ε
400 χιλιάδες "Έλληνες καί 80 χι
θνικής Τραπέζης
έξωργιστικώς
Παρήλθεν αρκετός , χρόνος λιάδες μόνον Τούρκοι.
«αθυστεροΰνται άπό διετίας.
άφ’ ής κατεβλήθη τό ήμισυ. Ε
Δέν έχει άξίαν ή άρχή τής αύΌ κ. Διοικητής πριν προχωρή ναντι του αίτηθέντος
δανείου
μισθού δι’ έκ τοδιαθέσεως διά τήν οποίαν τό
ση είς τήν ένέργειάν τών καθυ- ενός
ένίσχυσιν αΤμα έρρευσεν ποταμηδόν.
στερουμένων προαγωγών έπιδιώ- τακτον οικονομικήν
’Αξίαν έχει είπαν οί Βρεταννοί
κει τήν ψήφισιν Νόμου Υνα φαλκι- τού Προσωπικού.
ή ασφάλεια τής ’Ανατολικής Με
δεύση καί πάλιν δικαιώματα τών
Ή ένίσχυσις αυτή δι’ ολο σογείου τήν όποιαν έγγυάται ή
έχόντων σειράν προαγωγής ΰπαλ κλήρου μισθού έχει ήδη κατα6ληθή άπό τάς άλλας Τράπε κατοχή τής Κύπρου άπό μάς, καί
λήλων*.
άξίαν Εχει μόνον
ή
γεωγραφική
ζας
προ παλλοΰ.
Αί προαγωγαί τού
Προσωπι
συνέχεια, δηλαδή
ό
περίφημος
Έάν δεχθώμεν δτι ή καθυ- ζωτικός χώρος τού Χίτλερ, είπαν
κού προβλέπονται καί
ρυθμίζον
καταβολής τού οί Τούρκοι καί οί ’Άγγλοι έπεκρό
ται διά τού, ύπά τού ίδιου κ. Δι- στέρησις τής
δικαιολογείται μέ
οικητοΰ, καταρτισθέντος
’Οργα υπολοίπου
τησαν τά λεγόμενό των.
νισμού καί ούδεμία ανάγκη ειδι χρι σήμερον, δέν δεχόμεθα δτι
Είναι άδιάφορον διά τούς Βρεδύναται
νά
παραταθή.
κού Νόμου παρίσταται.
ταννούς, αν ό έχων ό φυσικόν δι
Ή περαιτέρω πλέον
καθυστέρησίς των αποτελεί πρόκλησιν.
μείου τή,ς όριζομένης έπικουρή-

’Αλλεπάλληλα πλήγματα
κατε
φέρθησαν
κατά των ’Ασφαλιστι
κών των Ταμείων, ώστε μόνον οι
συνταξιούχοι τής Εθνικής
Τρα-

ΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ

ΝΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗ ΤΟ
ΥΠΟΛΟΙΠΟΝ ΤΟΥ
ΔΑΝΕΙΟΥ

ΟΥΤΕ "ΔΡΑΧΜΗ ΕΞΩ
ΤΟΥ ΣΥΝ)ΡΙΣΜΟΥ

ΤΟ ΩΡΑΡΙΟΝ
Καί πάλιν ό κ. Διοικητής τής
Τραπέζης δέν έτήρησε τήν είς
τήν Δ.Ε. τού Συλλόγου δοθεΐσαν
δπόσχεσιν, ότι πρά πόσης
με
ταβολής τών ωρών ’Εργασίας
τής Τραπέζης θά έπεκοινώνει με
τά τής Δ.Ε.
Τούτο άποδεικνύει διά μίαν είσέτι φοράν οτι ό κ. Διοικητής
δεν ήδυνήθη ν’ άποβάλη παλαιός
του συνήθειας, καί κατά συνέπει
αν ούδεμία μετ’ αυτού ειλικρινής
συνεργασία δύναται νά ύπάρξη.
Κατόπιν τούτου ή Δ. Ε. τού
Συλλόγου πρέπει
νά κόμη οτι
πρέπει ώστε ή νέα ΰπό τον
κ.
Καραμανλήν Κυβέρνησις
καταρ
γούσα διά Νόμου τά ψηφισθέντα
τερατουργήμοττα,
επαναφέ
ρει τό προ αυτών ίσχύον
ώράριον, όπερ ήτο τό αύτό με τό τών

-τά έξης : Ό ένάγων άπδ μακροΰ χρόνου ύπηρετεΐ ώς ύπάλληλος τής έναγομένης Τραπέ
ζης ήδη επί βαθμφ Τμηματάρχου β' προσέψερε δέ τάς υπη
ρεσίας του1 πρότερον καί κατά
τό κρίσιμου χρονικόν διάστημα
άπό 15 ’Ιουλίου 1954 μέχρι
τής άγωγής, έπί συμπεφωνημένης άλλως καί συμφώνως
ιτρός τον ’Οργανισμόν τής έναγομένη,ς προσδιορισθείσαις άττοδοχαΐς αϊτινες άνήρχοντο ά
πό 15 ’Ιουλίου 1954 είς δρχ.
«4.161 καί άπό 1ης ’Ιανουάριου
1955 εις δρχ. 4.333,60 μηνιαίως καί δτι ή έναγομένη παρεκράτησεν άπό 15)7)54 δρχ.
*25 μηνιαίως καί άπο 1)1)55
«μέχρι τής άγωγής δρχ. 32,50
|ΐηνιαίως ήτοι έν συνόλφ δρχ.

Αύτό είναι τό σύνθημα τού Δ.
Σ. τού Προμηθευτικού μας Συνε
ταιρισμού.
”Ας
τό ένστερνισθώμεν
όλοι
κι’ άς έλπίσωμεν ότι ’έτσι θά όρθοποδίση ό πολλά παθών Συνε
ταιρισμός μας.
Διά νά πραγματοποιηθή όμως
τούτο, δέν εΐναι άρκεταΐ αί συ
στάσεις, άλλα πρέπει ή Δ. Ε. τού
Συνεταιρισμού νά καταβάλη έν
τονους προσπάθειας πλουτισμού
τών πρατηρίων, τόσον τών υφα
σμάτων όσον καί τών τροφίμων,
μέ ποικιλίαν ειδών — προ παντός
πρώτης ανάγκης — καλής ποιό
τητας καί είς τιμάς τουλάχιστον
ϊσας μέ τάς τών έμπορικών κα
ταστημάτων.
’Έτσι ’ίσως δικαιολογηθούν και
τά σκληρά μέτρα πού έλαβεν είς
βάρος τών Συνεταίρων.

300, έπί τή αιτιολογία δτι αυ
τή ΰποχρεοΰται νά παρακρατή
το ποσόν 1% έπί τεκμαρτού μι
σθού, ώς έργατικήν εισφοράν
βάσει τού ν. δ. 2961)54. Ώς
προκύπτει έκ τών προσαγομένων έγγράφων καί τού έν άντιγράφφ προσαγομένου κατα
στατικού τού Ταμείου ’Αλλη
λοβοήθειας Υπαλλήλων τής
’Εθνικής Τραπέζης, νομίμως
συσταθέντος καί
τού ειδικού
Κανονισμού, πάντες οί οπωσ
δήποτε απολυόμενοι ύπάλληλοι είτε λόγφ ορίου ήλικίας,
είτε λόγφ εκούσιας άποχωρήσεως είτε λόγφ άπολύσεως δι’
οίοτνδήποτε αιτίαν, ανεξαρτή
τως αν δικαιούνται ή μή συντά
ξεως κατ’ άρθρ. 4 αύτού δι
καιούνται παρά τού άνω Τα-

σεως, είς ήν καί υπάγονται διά
τήν περίπτωσιν ανεργίας (έ
κουσίας άποχωρήσεως ή άπο
λύσεως) λαμβάνοντες τά διά
τοΰ ρηθέντος κανονισμού άπονεμόμενα έπιδόματα, άτινα εν
αντιπαραβολή πρός τά τοΰ
αρθρ. 21 τοΰ ν.δ. 2961) 54 εΐναι
ανώτερα τών τελευταίων καί
συνεπώς ό ένάγων υπάλληλος
τής τέως ’Εθνικής
Τραπέζης
εΐναι ήσφαλισμένος κατά τής
ανεργίας καί ώς τοιοΰτος έξαιρεϊται τής άσψαλίσεως άνεργίας κατά τήν διάταξιν τοΰ άρθρ.
12 παρ. I έδ. ιβ τοΰ ν.δ. 2961)
54 καθ’ ήν «οί ήσφαλισμένοι
είς άλλον ασφαλιστικόν φορέα
διά τον κίνδυνον τής ανεργίας
έξαιροΰνται τής άσφαλίσεως α
νεργίας», έν προκειμένφ δέ,
κατά τά άνωτέρω, ύψίσταται
διά τον ένάγοντα υπάλληλον
τής τέως ’Εθνικής Τραπέζης,
άσφάλισις κατά τής ανεργίας
εις άλλον ασφαλιστικόν φορέα,
οΐος εΐναι καί τό άνω Ταμεΐον
νομίμως συσταθέν κοιτά τον νό
μον περί έπαγγελματικών σω
ματείων καί ήδη ΰφιστάμενον
κατά τήν διάταξιν τοΰ άρθρ. 5
τοΰ ά. ν. 1846)51 καθ’ ήν πάν
τα τά μέχρι τής δη-μοσιεύσεως
τοΰ νόμου οίασδήποτε μορφής
ταμεία, τά συνεστημένα έπί τή
βάσει τοΰ ν. 2868 ή ειδικών
νόμων ή τοΰ Δ)τος τής 15)5)
20 περί έπαγγελματικών σω
ματείων έξακολουθοΰν λειτουργοΰντα καί δ ι επόμενα ΰπό των
ίσχυουσών δι’ έκαστον διατά
ξεων. Τούτου βεβαιωθέντος κα
τά το αρθρ. 32 παρ. 1 τοΰ ν.δ.
296 ί) 54 ό ένάγων δστις κατα

καίωμα #π τής Κύπρου ΰπή,ριξ4
ό διαρκής φίλος καί -σύμμαχός
των, ό οποίος πάντοτε
έσήκωσε
τό βάρος τού πολέμου καί είς στι
γμάς κατά τάς οποίας ό Βρεταν
νικός λέων εΐχεν άπομείνει μόνος
καί ό βρυχιθμός του εΐχε σιγήσει.
Τό Βρεταννικόν
συμφέρον αυ
τήν τήν φοράν ΰπηγόρευε τον προ
σεταιρισμόν τοΰ Τουρκικού παρά
γοντος έστω καί έάν είς τον πρώ
τον πόλεμον ήτο φανερός -εχθρός,
τού δέ δευτέρου πολέμου αισχρός
έκμεταλλευτής καί έμπορος.
Είς τήν διάσκεψιν, τό μένος τοΰ
Ζσρλοΰ, ύίπό τήν
έπιδοκιμασίαν
τών Άγγλων καί αί έμπρηστικαί
δηλώσεις τού Μεντερές,
έπρεπε
νά έχουν ώς φαίνεται τήν φυσικήν
των συνέπειαν, άλλα ή προσχεδισσθείσα συνέπεια,
ήτο ανάγκη
νά έχη καί τήν αφορμήν της.
"Επρεπε νά άνακαλυψθή ό νέος
Νταούτ - Χότζας τής Φασιστικής
έπιθέσεως.
Καί εΰρέθη τό καψύλιον τής δυναμίτιδος τού Τουρκικού
Προξε
νείου τής Θεσσαλινίκης τό όποι
ον έτοποθέτησεν
κατ’ έντολήν, ό
κλητήρ τού Προξενείου.
Καί τότε έξαπελύθη, ό προητοι
μασμένος τουρκικός όχλος μέ τά
βάρβαρα ένστικτά του είς τήν
Σμύρνην
καί τήν Κωνσταντινού
πολη',
Πάν τό
Ελληνικόν παρεδόθη
είς τον έμπρησμόν καί τήν διαρπα
γήν. Αί
έκκλησίαι
κατεστράφησαν. Τά άγια χρυσά σκεύη διηρπάγησαν, τά ιερά άμφια έπετάχθηκαν είς τούς δρόμους,
τάφοι
έσκυλεύθησαν καί έλληνικά κατα
στήματα καί οίκοι έδυώθησαν.
Τά πάντα έβεβηλώθησαν, ένφ ιέκ
παραλλήλου τό ξέσχισμα τών Έλ
ληνικών σημαιών καί αί επιθέσεις
εναντίον οικογενειών Ελλήνων άξιωμοπΊκών προσέβαλαν κατά τρό
που καίριου τήν Εθνικήν φιλοτι
μίαν.
"Υστερα άπό τά ειδεχθή καί
αποτρόπαια αυτά γεγονότα έπεριμέναμεν χωρίς άλλο τήν Πάγκο
σμίαι έξέγερσιν.
Άλλ’ ούτε τήν
εϊδομεν
ούτε
τήν ήκούσαμεν.
Ούδεμία στηλίτευσις τών απε

χθών δραστών ουδέ καν έκδήλωσις συμπάθειας πρός τά θύματα.
Άντ’ αυτών εΐχομεν το
κυνικόν μήνυμα τοΰ Ντάλλες.
Αί καταστροφαί καί τά θύματα
έβύθισαν στο πένθος τό
"Εθνος

βάλλει τήν εισφοράν του είς τό
άνω ταμεΐον, δέν ύπάγεται είς
τήν έργατικήν εισφοράν τοΰ ά
νω ν. δ. 2961)54 καθ’ δσον ή
διάταξις αΰτη (τοΰ άρθρ. 32
παρ. I) ρητώς καθορίζει, δτι ε
πιβάλλεται έπί τών αποδοχών
τοΰ είς τήν άσψάλισιν τής α
νεργίας υπαγόμενου προσωπι
κού. Τ έλος ώς πρός τό έξ. αν
τιδιαστολής έπιχείρημα τοΰ
παρεμβαίνοντος καθ’ δ καί οί
ήσφαλισμένοι είς άλλον ασφα
λιστικόν φορέα διά τον κίνδυνον
άνεργίας θά καταβάλλωσιν ο
πωσδήποτε εισφοράν, άφοΰ δέν
συμπεριλαμβάνονται είς τάς
έν τφ άρθρ. 12 άναφερομένας
κατηγορίας, αϊτινες δέν καταβάλλουσιν έργατικήν εισφοράν,
δέον νά λεχθή δτι ή διάταξις
τοΰ άρθρου 1 2 παρ. I, καθ’ ήν,
ώς έλέχθη, έξαιροΰνται ώρισμέ;ναι κατηγορίαι μισθωτών έν
αΐς δέν συμπεριλαμβάνεται καί
ή άνωτέρω κατηγορία ιβ) δέν
δύναται νά δημιουργήση ύποχρέωσιν εισφοράς καθ’ έαυτήν άλλά μόνον έν συνδυασμφ
πρός τήν διάταξιν τοΰ άρθρ.
32 παρ. I, άφοΰ δέον νά ΰπόκειται κατά τό άρθρ. 32 παρ. I
είς εισφοράν ό μισθωτός διά
νά έχη νόημα ή έξαίρεσις άπό
τής καταβολής, πάντως προέχουσαν θέσιν έχει ή θετική διάταξις δι’ ής ορίζεται ποιοι ύ-|
πόκεινται είς εισφοράν καί οΰχί ή όρίζουσα ποιοι έξαιροΰνται.
Κοα’ άκολουθίοη/ πάντων τών
άνωτέρω ή έναγομένη, παραΡ
κρατήσασα, κοττά τήν προσαγομένην βεβαίωσίν της τό έν τή
αγωγή τοΰ ένάγσντος ποσόν,

δέον νά ΰποχρεωθή αΰτη είς
τήν καταβολήν αύτφ του ποσού
τούτου, τής περαιτέρω ένοχική.ς
σχέσεως μεταξύ έναγομένης
καί τοΰ ’Οργανισμού μή ΰπαγο-μένης είς τήν άρμοδιότητα ήμών, δεκτής καθισταμένης τής
κρινομένης άγωγής καί άπορριπτομένης τής ΰπο κρίσιν πα
ρεμβάσεως, συμψηφιζομένης δέ
τής δικαστικής δαπάνης, καθ’
δσον εύλογον άφσρμήν εΐχον οί
διάδικοι νά άμφιβάλλωσι περί
τής έννοιας τών άνω νομικών
διατάξεων.
Υ. Κατά τήν κρίσιν μας δέν
συντρέχει περίπτωσις δπως κη
ρυχθή ή πα,ροΰσα προσωρινώς
έκτελεστή.
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
Συνεκδικάζομεν
τάς
ΰπό
κρίσιν άγωγήν προσεπίκλησιν
καί παρέμβασιν, δεχόμενοι τήν
ΰπό κρίσιν άγωγήν. Άπορρίπτοντες τήν παρέμβασιν. Ύποχρεοΰμεν τήν έναγομένην δ
πως καταβάλη τφ ένάγοντι
δρχ. τριακοσίας (300) νομίμως
έντόκως άπό τής έπιδόσεως τής
άγωγής μέχρις έξοψλήσεως.
Καί συμψηφίζομεν τήν δικαστι
κήν δαπάνην.
Έκρίθη άπεφασίσθη καί έδημοσιεΰθη έν Άθήναις τή 30
Σεπτεμβρίου 1955. ‘Ο Πρωτό
δικης : Θ. Νικόττουλος. Ό
Γραμματεύς : Μ. Κουτσομιχάλης.
v**%%*w%v%v***%»v**<**%***W

μας·

‘Η προσβληθεϊσα ’Εθνική Τιμή
προκοώεΐ τό μίσος καί τήν άγανάκτησιν. Νά γιατί πολύ όρθώς αί
όργανωμέναι τάξεις τού
Ελληνι
κού Λαού καθώρισοα; τήν σημερι
νήν ήμέραν ώς
ήμέραν
πένθους
καί διαμαρτυρίας.
Μερίς
τού
Ελληνικού
ΛαοΟ
καί -ημείς μόλις
συγκροποΰντες
τον πόνον καί τήν
άγανάκτησίν
μας
μετέχομεν
όλοψύχω-ς
είς
τήν σημερινήν Πανελλήνιον
έκδήλωσ ιν.
Μερίς τού Ελληνικού
ΛαίοΟ
καί ημείς εΐμεθα
μαζύ μ’ αΰτόν
ύπερήφανοι
καί υπερήφανους άξιοΰμεν
καί άπο τήν
Πολιτικήν
ήγεσίοαι νά μάς έιμφανίζει.
Άξιοΰμεν στάσιν σθεναράν χω
ρίς ήττοπόθειαν, άπσχρεωτικότητα καί άκοπανόητον σκοπιμότητα.
Άξιοΰμεν πλήρη
ικανοποίηση»
καί τών υλικών ζημιών άλλά προ
πάντων τής
προσβληθείσης
’Ε
θνικής μας φιλοτιμίας.
Μερίς καί ήμεΐς τού ΈλληνικοΟ
Λαοΰ, εΐμεθα είς τό πλευράν τών
υποδούλων αδελφών μας.
Σήμερα πού τό θέμα τής Κύ
πρου άγεται καί πάλιν είς τον
Ο.Η.Ε., κάμνομεν
έκκλησιν
είς
τον ’Οργανισμόν τούτον- ζητοΰντες δικαιοσύνην. Δέν θέλομεν νά
πιστεύσωμεν, ότι ό 'Οργανισμός
ιούτος,
γέννη,μα
αίματος
υπέρ
τών έλευθεριών καί αρχών αύτοδιαθέσεως, θά θελήση νά καταπατήση τάς άρχάς
αύτάς,
έπί
τών οποίων καί μόνον στηρίζει το
θεμέλιόν Του.
Μόνον μέ τήν τήρησιν τών άρχών αυτών θά παρα
μείνουν
ακλόνητα τά
θεμέλειοί
αυτοί.
Μέ τήν πίστιν αυτήν σάς παρα
καλώ νά άναφωνήσωμεν:
ΖΗΤΠ ΤΟ ΕΘΝΟΣ
ΖΗΤΩ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ
ΖΗΤΩ Η
ΑΠΕΛΕΥ)ΘΕΡΩΣ I Σ
ΤΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ
ΚΥΠΡΙΩΝ

Υπεύθυνος έπί τής Ολης :
ΑΝΑΣΤ. Δ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
‘Αγίας Λαύρας 71
Προϊστάμενος Τυπογραφείου
Κλεάνθης Φραγκιδάκης
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ΤΟΪ ΣΪΜΟΤΟΪ ΜΕΤΑ ΤΟΚ
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ΑΠΟ ΤΟ 1Τ ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ

ΤΟ ΕΓΚΡΙΟΕΝ ΥΠΟ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑ
Την 12ην τρέχοντος μηνάς συνήλθεν ένταϋθα το 12ον Πανεργα
τικόν Συνέδριον.
Τάς εργασίας
τού Συνεδρίου
παρηκολούθησαν, έκτος
τΰν άλ
λων, ό Πρόεδρος τής 'Ομοσπον
δίας
Τραπεζοϋπαλληλικών ’Ορ
γανώσεων Ελλάδος κ. Ί. ’Αλευ
ράς, έκ μέρους δέ τοΰ Συλλόγου
μας ό Πρόεδρος κ. Μ. Τσουδερός
καί ό συνάδελφος κ. Κ. Κιόντος
τοΰ Υποκαταστήματος μας Θεσ
σαλονίκης.
Επίσης τάς εργασίας τοΰ Συ
νεδρίου παρηκολουθησεν ό Πρόε
δρος τοΰ Συλλόγου
Είσπρακτόρων κ. Δ. Παπαϊωάννου καί ως
μέλος τής Διοικήσεως τοΰ ’Ερ
γατικού Κέντρου ’Αθηνών.
Πλεΐστοι των συνέδρων λαβόντες τον λόγον,
κα;τέκριναν την
Κυβέρνησιν τοΰ Συναγερμού, κα
τά την περίοδον τής οποίας, ώς
έτένισαν, έψηφίσθησαν αναχρονι
στικοί καί στραγγαλιστικοί Νό
μοι διά τούς εργαζομένους
καί
κοτηργήθησαν κεκτημένα δικαιώ
ματα τών έργατοϋπαλλήλων.
’Ιδιαιτέραν έντύπωσιν προεκάλεσεν ή ομιλία τού Προέδρου τής
Ο.Τ.Ο.Ε κ. Άλευρά.
‘Ο κ. ’Αλευράς κατώρθωσεν εν
τός τοΰ καθιερωθέντος
χρονικού
ορίου ομιλίας (15' τής ώρας),
νά δώση πλήρη την εικόνα τής
άσκηθείσης Κυβερνητικής πολιτι
κής εναντίον τής εργατικής τά
ξεως καί νά τονίση τάς έκ ταύτης
ένδεχομένας
δυσαρέστους
κοινωνικάς συνέπειας.
κατωτέρω
τον
Δημοσιεύομεν
λόγον τού κ. Άλευρά, σημεία τοΰ
οποίου
ενδιαφέρουν
ιδιαιτέρως
ήμάς, ώς είς τά έπίσημα πρακτι
κά τού Συνεδρίου
διατυποΰται,
καί έν συνεχεία τό έγκριθέν ϋπό
τοΰ Συνεδρίου ψήφισμα διά τούς
έν διωγμψ τελοΰντας υπαλλήλους
τής ’Εθνικής Τραπέζης.
Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ κ. ΑΛΕΥΡΑ

2έ σάς, αγαπητοί Συνάδελ
φοι, πού άπό τις τέσσαρες γω
νίες τής ΙΕλλάδος
συνεκεντρώθητε σήμερον εδώ, διά νά
μεταφέρετε τις αγωνίες καί
τούς παλμούς τής εργαζόμενης
Ελλάδος, έκ μέρους τών Τρα
πεζιτικών συναδέλφων σας,
σάς χαιρετώ μ’ ένα έγκάρδιο
«καλώς ώιρίσατε» καί σάς εύ
χομαι όπως αί σκέψεις καί αί
αποφάσεις σας διανοίξουν ένα
καινούργιο δρόμο διά τό καλόν
τής έργατοϋπαλληλικής τά
ξεως (χειροκροτήματα).
Είς όλους μας είναι γνω
στόν^ καί περιττεύει ή παράθεσις Ιδιαιτέρων περιστατικών
καί στοιχείων, διά νά συμπεράνω ότι, ή διαρρεύσασα τριε
τία ύπήρξεν ή πλέον φρικτή
καί κατασκότεινμ περίοδος διά
τήν έργατοϋπαλληλικήν τάξιν
τής χώρας μας.
Φοόερά δεινά έπεσωρρεύθησαν καί τρομερά όεσμά έχαλκεύδησαν έναντίον αυτής.
Ή οικονομική ολιγαρχία τής
Ελλάδος, τής όποιας ό πλου
τισμός καί αί μέδοδοι είναι αί
πλέον άπληστοι είς τήν' χώραν'
«ύτήν, άπό παντού άλλου, εδρεν τήν καλυτέραν της έκφρασιν είς τάς τάξεις τής Κυβερνησάσης παρατάξεως τοΰ «Ελ
ληνικού Συναγερμού» (χειρο
κροτήματα) .
Δέν' κάμνω πολιτικήν άπό
τοΰ βήματος τούτου. Πιστεύω
ότι όλοι μας είς τήν αίθουσαν
αυτήν διαπνεόμεδα άπό μίαν
καί μόνην σκέψιν καί μίαν έχομεν κατεύδυνσιν : Νά προστατεύσωμεν τά επαγγελματι
κά μας ζητήματα καί τήν έξ
ιαύτών έξαρτωμένην ζωήν μας,
είς τρόπον ώστε ούδέν άλλο
ελατήριον νά δύναται νά έπη-

ρεάση αύτήν μας τήν βασικήν
σκέψιν, ή νά μας έκτρέψη άπό
τον μέγαν αύτόν σκοπόν (χει
ροκροτήματα) .
"Οσον όμως καί άν είναι α
παράδεκτος ή πολιτικολογία,
άλλο τόσον πιστεύω ότι είναι
καθήκον' καί δικαίωμά μας νά
κρίνωμεν εντός τής αιθούσης
αύτής, εκείνους οί όποιοι επί
μίαν τριετίαν έκυβέρνησαν
τις τύχες μας καί έρρύδμισαν
τά ζητήματά μας,
Έκκινών έκ τής αρχής ταύτη$, σάς παρακαλώ νά μοϋ έπιτρεψετε νά διαφωνήσω ριζικώς προς τήν τείνουσαν νά έπικρατήση άποψη', ότι μόνον
καί μόνος υπεύθυνος διά τά
δεινά τής έργατοϋπαλληλικής
τάξεως υπήρξε,ν ό άλλοτε Υ
πουργός τής Εργασίας, Γονής.
Τήν κυρίαν καί βασικήν ευ
θύνην φέρει τό1 άντιεργατοϋπαλληλικέν πνεύμα καί ή αν
τιλαϊκή νοοτροπία τού Ελλη
νικού Συναγερμού, τής όποιας
ο Γονής ύπήρξε τό καταλλή
λως έπιλεγέν όργανον διά τήν
έφαρμογήν της.
'Υπό τό φοβερόν, λοιπόν,
αύτό πνεύμα, κατά τήν παιρελ
δοΰσαν τριετίαν, όλόκληρος ή
έργατοϋπαλληλική
τάξις ύπέστη στερήσεις, διώξεις. ’Έζησεν ύπό τήν δ,ιαρκή άπειλήν
τής πενίας καί τής άνεργίας.
Ύπέφερε, ©πόνεσε καί ©δυστύ
χησε.
Άλλ’ ένώ τό σύνολον τών
εργατοϋπαλλήλων έζει ύπό τά
κράτος αύτό τοΰ ζόφου, δύο
κατηγορίες έπελέγιχσαν διά ν’
αποτελόσουν τούς
τραγικούς
στόχους μιάς~ άπροκαλύπτου
καί έξοντωτικής έπιθέσεως έκ
μέρους τής Κυβερί'ήσεως:
Οί
καπνείργάται καί οί Τραπεζι
κοί ύπάλληλοι
(χειροκροτή
ματα ).
Διά τούς συναδέλφους κα
πνέ ρ γάτας, έλπίζω ότι άλλοι
άρμοδιώτεροι έμού, θά σάς ο
μιλήσουν. Διά τούς Τραπεζι
κούς όμως συναδέλφους σας,
τούς όποιους έχω τήν τιμήν νά
εκπροσωπώ, θά εϊπω ότι έπί
δύο καί πλέον χρόνια έζων ύ
πό τό κράτος τής πλέον ψυχοφθόρου αγωνίας καί ύπό τό
άγχος τής άδεβαιότητος διά
τήν έπαύριον. Μετέβαινον είς
τήν έργασίαν των τήν πρωίαν
χωρίς νά γνωρίζουν εάν τό με
σημέρι πού θ’ άπεχώρουν έξ
αύτής, θά διετήρουν τήν θέσιν
των. "Εβλεπον ©τι ή έξασφάλισις τού μέλλοντος αυτών καί
των οικογενειών των, στηριχθεΐσα είς τήν άνάλωσιν τών
κόπων καί τών μόχθων μιας
ολοκλήρου ζωής, διελύετο ύ
πό τά αλλεπάλληλα, νομοθετι
κά πλήγματα
τής Κυβερνήσεως.
Ύπό τό καθεστώς αύτό καί
ύπό τό πρόσχημα ενός νεφε
λώδους σχεδίου τής δήθεν έξυγιάνσεως τοΰ Τραπεζικού μη
χανισμού, έκ τού όποιου έπέμενον μέ άκάθεκτον εγωιστι
κήν αύταρέσκειαν ότι θά έπετύγχανονζ τήν μείωσιν τοΰ κό
στους τού τραπεζικού χρήμα
τος, γεγονός οπερ θά προεκάλει, ώς_ ίσχυρίζοντο, εύρυτάτους ευμενείς άντικτύπους έ
πί _του γενικού κόστους τής
ζωής, κατήργησαν μέ άσυγκρά
τητον μανίαν τό ένα μετά τό
άλλο, πάντα σχεδόν τά κε
κτημένα δικαιώματα τών τρα
πεζικών ύπαλλήλων
διά νά
δημιουργήσουν
ύπερδισχίλια
θύματα, πού εύρίσκονται σήμε
ρα στόν δρόμο.
Αύτός είναι ό αριθμός τών
άπολυθέντων Τραπεζικών ύ
παλλήλων καί όχι ο αριθμός
τών χιλίων, ©πως έκ προφα

νούς λάθους άνέφερεν ό Γενι
κός Γραμματεύς τής Γ.Σ,Ε.Ε.
κ. Μακρής κατά τήν χθεσινήν
ομιλίαν του έπί τοΰ απολογι
σμού.
Δηλαδή, 1.127 τής τέως Ε.
Τ.Ε., 420 τής Τραπέζης τής
Ελλάδος, 370 της τέως ’Αθη
νών καί ικανός αριθμός έκ συ
ναδέλφων τών άλλων Τραπε
ζών.
Τά συμπαθή αύτά θύματα
τής άντιεργατικής καταιγίδος,
απευθύνουν σήμερον' προς τό
συνέδριον σας, όι’ έμού, τό λυ
πημένο τους χαιρετισμό καί
τήν ικετευτικήν των παράκλησιν, όπως διακηρύξετε έντόνως ότι τά ιερά δικαιώματά
τους δέν έχάθησαν καί θά ξαναβροΰν τις θέσεις των (χειροχροτήαατα).
Ή διακήρυξίς σας αυτή, πέ
ραν τής έκδηλώσεως τής οφειλομένης άλληλεγγύης καί τής
συναδελφότητος,
θά περιέχη
καί τήν' ύψηλήν καί θεμελιώ
δη έννοιαν νά προειδοποιήσε
τε καί τούς τυχόν μέλλοντας
ή σκεπτομένους νά επιβουλευθούν τάς κατακτήσεις τής έρ
γατοϋπαλληλικής τάξεως, μέ
τήν βροντερήν άπαγόρευσίν
σας : «Κάτω τά χέρια άπό τά
κεκτημένα δικαιώματα τής
έργατοϋπαλληλικής
τάξεως».
|(Ζωηρά καί
παρατεταμμένα
χειροκροτήματα).
Ποιον ύπήρξε τό αποτέλεσμα
τού θορυβώδους καί έντυπωσιακού μέτρου τής έξυγιάνσεως τοΰ Τραπεζικού ’Οργανι
σμού, τό γνωρίζομεν τώρα ό
λοι. " Οχι μόνον μείωσις τού
κόστους τού χρήματος δέν έπήλθεν, άλλ’ άντιθέτως άπεδείχθη ότι, εύθύς μετά τό μέτρον', τό χρήμα στοιχίζει ά~
κριβώτερα
καί ή Ελληνική
οικονομία άσφυκτιά ήδη άπό
μεγαλυτέραν έλλειψίν του.
Τό μέτρον περαιτέρω τής
συγχων'εύσεως τής δήθεν κινδυνευούσης ’Εθνικής Τραπέζης
μέ τήν Τράπεζαν ’Αθηνών',
είχε τά ίδια τραγικά άποτελέσματα. Καί αί δ)ύο συγχωνευθείσαι Τράπεζαν νά απειλούν
ται άπό πλήρη καί οριστικόν'
μαρασμόν.
Ό ισολογισμός τής κοινής
πλέον Τραπέζης Ε.Τ.Ε. καί
’Αθηνών είναι ό ισχνότερος,
παντός άλλου ισολογισμού καί
τής έποχής ακόμη' έκείνης πού
ύπεοτηρίχθη ότι ή ’Εθνική
Τράπεζα έπασχεν.
Άλλ’ άν όμως τοιαύτα ύπήρ
ξαν τά όδυνηρά άποτελέοματα καί διά τήν τραπεζοϋπαλ
ληλικήν οικογένειαν καί διά
τόν τραπεζικόν μηχανισμόν
καί διά τήν Χώραν γενικώτερον, τό βαθύτεροι' πνεύμα τών
Κυβερνώντων τήν έποχήν ε
κείνην εύρε τήν' πλήρη ίκανοποίησίν του. Έίγκατέστησεν'
(έπί κεφαλής τοΰ μεγάλου αυ
τού Πιστωτικού
Οργανισμού
μίαν στυγνήν άντιϋπαλληλικήν Διοίκησιν, ή όποια είσήγαγεν' άναχρονιστικά συστή
ματα καί καταπιεστικάς μεθό
δους πού θυμίζουν μεσαίωνα!
Καί ώπλισε τήν Διοίκησιν'
αύτήν ή Κυβέρν'ησις μέ τά φο
βερά άντιϋπαλληλικά όπλα
τών' Νομοθετικών Διαταγμά
των' 251C καί 3072. Δύο Νομοθετήματα άπό τά πλέον κατά
πτυστα τής άντιεργατικής περιόδιου.
Αύτήν τήν στιγμήν έλαβον
τήν διακριτικήν είδοποίησιν
τοΰ Προεδρείου ότι ύπερέβην
τό τέταρτον τής καθιερωθείσης
ομιλίας καί ένεκα τούτου εί
μαι υποχρεωμένος νά συντομεύσω τήν παραμονήν μου είς
τήν θέσιν αύτήν. Πριν όμως

τήν έγκαταλείψω, θά ήθελα
νά σας υπενθυμίσω τήν καθο
λικήν εύθύνην τής Κυβερνητι
κής παρατάξεως, έπί τού μέ
τρου τής ύπερυποτιμήσεως τής
δραχμής, "Ολο τό καταθλιπτικόν βάρος τοΰ μέτρου τούτου
έπεσεν έπί τών ώμων τών άοθενεστέρων τάξεων
καί δή
έπί τής έργατοϋπαλληλικής,
άποδ|ειχθείσης οϋτω πλέον άρρήκτου σχέσεως τής πλουτο
κρατίας προς τήν Κυβέρνησιν
καί τής πλήρους άστοργίας
καί τής έχθρότητος μάλλον
τής τελευταίας προς τήν τάξιν
μας.
Ένθυμεΐσθε τότε ότι, διά νά
καλύψη τήν άντιλαϊκήν ταύτην ένέργειάν της ή Κυβέρν,ησις καί πρό τής άρξαμένης άγανακτήσεως, ύπεσχέθη τό «έ
τος τοΰ εργάτου». Δέν θά σάς
τά θυμίσω. Σέβομαι τήν ησυ
χίαν σας, σέβομαι τήν γαλή
νην σας καί ευλαβούμαι τήν
ιερότητα αύτού τοΰ χώρου, για
νά μή τόν πλημμυρίσω άπό τις
άναμνήσεις αύτές, μέ τό κύμα
τής άγανακτήσεως καί τής άΠδίας σας.
Σημειώ μόνον ότι τοιοΰτος
ιέμπαιγμός καί έξευτελιστικός
προπηλακισμός, δέν νομίζω -νά
έχη σημειωθή ποτέ καί είς τήν
πλέον καθυστερημένην χώραν
άπ© Κυβέρνησιν έναντι τών
πλέον απολίτιστων υπηκόων
της.
Υποχρεωμένος νά τερματί
σω τόν λόγον, νομίζω ότι έκ
της συντόμου ταύτης άνασκοπήσεως, προέκυψαν τά τραγικά
συμπεράσματα, τά οποία πρέ
πει νά εγχαραχθούν βαθύτατα
είς τις σκέψεις μας καί νά κα
τευθύνουν τάς μελλούσας άποφάσεις μας.
Μέ τήν όδυνηράν, λοιπόν,
αύτήν έμπειρίαν, σάς καλώ νά
έλέγξετε τήν φωνήν ιιιας νέ
ας σειρήνας, ή οποία* είς τόν
άπιαλόν τόνον λικνιστικών ύποσχέσεω-ν μάς ψιθυρίζει σή
μερα, στ’ αυτί αύτά τά λόγια:
«’Εργαζόμενε, ζητάς τήν βελτίωσιν του βιοτικού σου έπιπέδου. "Εχεις δίκιο! ’Αλλά ξέ
ρω ότι είσαι λογικός! Κύτταξε λοιπόν. Είμαστε Κράτος
φτωχό. Τό ’Εθνικόν μας εισό
δημα είναι μικρό. Πρέπει νά
κάμωμεν έπενδύσεις, νά κάμωμε παραγωγικά έργα, ν’ αύ
ξηθη τό ’Εθνικόν μας εισόδη
μα, οπότε λογικώς καί δικαίως
θ’ αύξηθή καί ή άμοιβή τής
έργασίας σου!».
Είς αύτήν τήν σαγηνευτικήν
φωνήν πρέπει νά άπαντήσωμεν: Συμφωνοϋμεν απολύτως
είς τό νά γίνουν έπενδύσεις,
νά γίνουν παραγωγικά έργα,
ν’ αύξηθή τό ’Εθνικόν μας ει
σόδημα καί προσθέτομεν τήν'
ύπόσχεσιν νά συμβάλωμεν διά
τής έντατικής μας προσπάθει
ας καί τής ανενδότου πίστεως
ύπέρ τής επιτυχίας τοΰ όντως
μεγάλου αύτού κοινωνικοεθνικου σκοπού, άλλά ύπό μίαν βα
σικήν καί άπαρέγκλιτον προϋπόθεσιν: "Οτι θά γίνη ή δί
καια καί τιμία ά - να - κα τα - νο - μή τοΰ Εθνικού ει
σοδήματος ( χε ιροκροτήματα).
Διότι, άν ή κατανομή καί
τής έπιδιωκομένης αύξήσεως
Υ.ίνη μέ τά νϋν κριτήρια καί
τήν σήμερον κρατούσαν πολι
τικήν σκέψιν, τότε ή έργατο
ϋπαλληλική τάξις θά λάβη μί
αν περιφρονητικήν' μερίδα ψυχίων ή τίποτε. ’Ακριβώς, όπως
συμβαίνει καί σήμερον πού, έ
νώ έχομεν άξιόλογον αΰξησιν
τοΰ ’Εθνικού εισοδήματος, τό
βιοτικόν έπίπεδον τής έργαζο(μένης τάξεως είν'αι σημαν'τι-

Ή Δ. Ε. εύθύς μετά τόν
σχηματισμόν τής νέας ύπό
τόν' κ. Καραμανλή ν Κυβερ
νήσεις έπεδίωξεν όπως έλότγ
είς έπαφήν' τόσον μέ τόν
Πρωθυπουργόν κ. Καραμανλήν, όσον καί μέ τούς πλέον
αρμοδίους Υπουργούς, ήτοι
’(Εργασίας, ’Εμπορίου καί Οι
κονομικών, ϊνα έκθέσμ τήν
δημιουργηθεΐσαν
κατάστασιν
έν τη Τραπέζη άπό τής συγχων'-εύσεως καί εντεύθεν και
τάς γενομένας καταφώρους α
δικίας είς βάρος τού Προσωπι
κού τής τέως ’Εθνικής Τραπέ
ζης.
Περί όλων τών άπασχολούντων τό Προσωπικόν τής ’Εθνι
κής Τραπέζης
τής Ελλάδος
ζητημάτων συνετάγη λεπτομε
ρές ύπόμνημα, τό οποίον καί
θά άναπτυχθή είς τούς αρμοδί
ους Κυβερνητικούς παράγον
τας καί ιδιαιτέρως είς τόν κ.
Πρόεδρον τής Κυβ’ερνήσεως, ©
οποίος καί θά παρακληθή όπως
έπιιμεληθή ιπροσωπικώς τής άποκαταστάσεως τοΰ δικαίου.
Άμα τώ πέρατι τών επαφών
μας μεθ’ απάντων τών αρμο
δίων Κυβερνητικών παραγόν
των θέλομεν εκθέσει ύμΐν έν
λεπτομερεία δι’ εκτάκτου φύλ
λου τής «Τραπεζιτικής» ή άνακοινώσεως, άπαντα τά όιαμειφθησόμενα, ϊνα έκαστος έξύμων καταστη ένήμερος τής
όλης καταστάσεως.
κώς
μειωμένον έναντι τού
προπολεμικού.
Πιστεύω, λοιπόν, ότι τό κύ
ριον καί έντονον σύνθημα
τού παρόντος συνεδρίου πρέπει
νά είναι: «Αΰξησις τοΰ ’Εθνι
κού εισοδήματος καί δικαία α
νακατανομή αΰτοΰ». ” Αλλως,
ό μέγας άπατημένος καί τής
νέας αύτης έμπαικτικής σκη
νοθεσίας θά είναι καί πάλιν &
εργαζόμενος λαός καί ο μέγας
κερδισμένος ή πλουτοκρατία
καί έν τέλει, κατ’ άναπόφευκτον μοίραν, ό κομμουνισμός,
1 (Παρατεταμμένα χειροκροτή
ματα).
ΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ
Τό 12ον Πανελλαδικόν Πανεργατικόν Συνέδίριον τής Γ.
Σ.Ε.Ε. λαβόν ύιπί όψιν σχετι
κήν' έγγραφον' αναφοράν τών
Συλλόγων Υπαλλήλων καί
ΙΕίσπρακτόρων ’Εθνικής Τρα,πέζης, ώς καί εϊσήγησιν της έ
πί των προτάσεων ’Επιτροπής,

Ψηφίζει:
1) Άποδοκιμάζει τάς είς
βάρος τοΰ προσωπικού τής τέ
ως ’Εθνικής Τραπέζης ληφθέντα ύπό τής Διοικήσεως αύτής
τή έγκρίσει τής Κυβέρνησε ως
άντεργατικά μέτρα.
2) Άξιοι τήν άμεσον έπαν'απρόσληψιν τών άπολυθένπων
συναδέλφων τής ’Εθνικής Τρα
πέζης καί μή δικαιωθέντων
συντάξεως.
3) Ζητεί : α) Τήν' άναθεώρησιν των απολύσεων
υπέρ
1.000 ύπαλλήλων, βάσει αντι
κειμενικών κριτηρίων, ύπό ει
δικής ’Επιτροπής προεδρευομένης ύπό Δικαστοΰ καί εις ην
νά μετέχουν άνώτερος υπάλ
ληλος τοΰ Υπουργείου ’Epyar
σίας καί εκπρόσωποι τών έργαζομέ ν ω ν', ύποδει κνυομένων
ύπό τής Γ.Σ.Ε.Ε. β) Νά ύποχρεωβή ο έργοδότης νά έκπληρώση τάς προς
τούς ’Α
σφαλιστικούς ’Οργανισμούς τού
προσωπικού τής Ε.Τ.Ε, άναληφθείσας έγγράφως υποχρεώσεις
του καί τάς
όποιας ήθέτησε
διά Νόμου.
4) Νά καταργηθοΰν οί Νό
μοι 2510 καί 3072 καί νά έπαναφερθούν έν ίσχύϊ οί προστα
τευτικοί τών' έργαζομέν'ων νό
μοι καί διά το προσωπικόν τής
Ε.Τ.Ε, ώς καί ©ί νόμοι 1803)51
καί 694)37.
Έν’Αθήναις τή 14ή Όκτω-βρίβυ 1955.

