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Ό σπειρών ανομίαν θέλει θερίσει συμφοράς.
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Την τϊα,ρελθούσα,ν 46- 
46ν)μ.οσΐ£ύθγ) ύ- 

«6 τν,ς Ε.Τ.Ε.Α,. προ- 
XTjfjDii; 5ι»γωνιβμ.«ΰι 
διά. την «ρόβληψιν SO 
ί)η*'Λλήλων.

’ Εκτος τούτου, κατ’ 
£cyjzpi6<flJ.4v,3,.c ηληραφο 
ρΐΎ.ς |ΐ.χς, ά«ο έτους κ*/.ΐ 
πλέον προαλαμ,βάνοντιχι 
νέοι ύπάλληλοι ενταύθα 
καί εις τα ’ Επαρχιακά 
Κ.) τα. τήί Τράπεζας.

Ή πρόαληψις νέων υ
παλλήλων άποδεικνύει 
δτι αι 6άσει του Αίό;».ου 
^SIO γενόμεναι Απο
λύσεις, έγένοντο πλέον 
τού επιτρεπόμενου διά 
την όμαλήν λειτουργίαν 
τής Τράπεζας άριβμοΰ 
και έδχιμιούργνισαν κε
νά, συμπλν)ρούμενα ήδη .

Ός κατ’ έπανάλκ/ψιν 
άπο των στηλών τούτων 
έτονίοδη ό άπηνής διω
γμός των έν ενεργεία ύ- 
παλλήλων τής ’ Εθνικής 
Τραπέζης καί αι εις εύ 
ρυτάτην κλίμακα καί ά- 
νευ άντικειμενικών κρι
τηρίων απολύσεις — άπε 
λύβησαν ώς γνωστόν νε- 
ώτατοι ύπάλληλοι τής 
Ε.Τ.Ε. καθ’ όλα αρι- 
στοι καί πολλοί μάλιστα 
τούτων άνευ συντάξεως 
καί εκρατήθησαν εις τήν 
ύπηρεσίαν ύπερεξηκον- 
τούτιδες ύπάλληλοι τής 
Τραπέζης ’ Αθηνών — 
ενα σκοπόν είχον την ά- 
λωσιν τού οχυρού «Ε0· 
1>Ι1λΙΙ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΤΗΪ ΕΑΑΑΑΟΣ .

’Απο τούς γνωρίζον
τας τήν νοοτροπίαν τής 
σημερινής Αιοικήσεως 
άνεμένετο ό Αποκεφαλι
σμός των έμενόντων εις 
τήν ιδέαν τής ’ Εθνικής 
Τραπέζης τής Ελλά
δος ύπαλλήλων της, διό 
τι αυτί» αποτελεί πηγήν 
άνακοοφίσεως καί αίσθη 
μα άσφαλείας διά τον κ. 
Ήλιάσκον καί τό περι
βάλλον του.

Αιά τα εις τήν Εθνι
κήν Τράπεζαν γενόμε- 
να δεν είναι άπηλλαγ- 
μένη ευθυνών καί ή Κυ 
βέρνησις ή όποια καίτοι 
εγνώριζε τάς διαθέσεις 
τού κ. Ι<. Ήλιάσκου έ
ναντι τής Εθνικής Τρα 
πεζής καί τού προσωπι
κού της παρέσχε zie τού 
τον διά τού IV. 2S10 
τά γνωστά δικτατο- 
ρικά δικαιώματα, απο
τέλεσμα των όποιων εί
ναι ή εκδίωξις ή ό εξανα 
γκασμος εις παραίτησιν 
ύπερ χιλίων άριστέων 
ύπαλλήλων καί ή έξου- 
θένωσις τού μη ύποτα- 
γέντος καί παραμένον-

«Σολομώντος Κεψ. κδ'»

τος πιστού εις τήν ιδέαν 
τής Ε.Τ.Ε. έν ένερ- 
γεία προσωπικού.

’Αλλά τό παραμένον 
πιστόν εις τήν ιδέαν τής 
Ε.Τ.Ε. προσωπικόν έν 
ένεργεία καί άπομ,αχία 
βυναισθανόμενον τήν α
δικίαν ή όποια διεπρά- 
χθη εις βάρος του δεν θά 
παύση άπο τού νά ζητή 
τήν άπόδοσιν δικαιοσύ
νης.

Καί άπόδοσις δικαιω 
σύνης θά είναι α) ή ά- 
ναθεώρησις τών γενομέ- 
νων Απολύσεων καί ό κα 
θορισμός τής εξόδου τού 
τυχόν πλεονάζοντας προ 
σωπικού αύχί αύθαι- 
ρέτως αλλά 6άσει αν
τικειμενικών κριτηρίων 
ύπό άδιαδλήτου ’ Επι
τροπής ώς πρώτον δε 
6ήμα ή ματαίωσις τού 
προκηρυχΟεντος διαγοι 
νισμοΰ καί ή άμεσος έπα 
ναπρόσληψις εκ τών ά- 
πολυθέντων τών μη συμ- 
πληρωσάντων συντάξι
μον χρόνον ύπαλλήλων 
6) ή σύνταξις νέου ’Ορ
γανισμού άποκαθιστώ- 
ντος τό δίκαιον καί τήν 
ιεραρχίαν χωρίς άκατα 
νόητα προβαδίσματα καί 
εύνοίας γ) ή ενταξις τού 
ΙΙροσωπικού τών συγχω 
νευθεισών Τραπεζών 
κατά τρόπον δίκαιον καί 
μη προκαλοΰντα Ανισό
τητας καί μείωσιν τών ύ 
παλλήλων τής ’Εθνικής 
Τραπέζης έναντι τών ύ 
παλλήλων τών Τρα
πεζών ’ Αθηνών. ’Εάν 
δεν γίνη τούτο ού- 
δέποτε θά ήρεμήση τό 
προσωπικόν τής νέας 
Τραπέζης — δ) ή επα
νασύνδεσές τών άδικαιο 
λογήτως χωρισθέντων 
Ασφαλιστικών Ταμείων 
ή έκπλήρωσις έναντι 
αύτών εις τό ακέραιον 
τών ύποχρεώσεων τών 
Τραπεζών καί ή χορή- 
γησίς όλων τών χορηγη 
θεισών εις τούς άλλους 
συνταξιούχους αυξήσε
ων ε) ή άποκατάστασις 
τών καταπατηθειαών συν 
δικαλιστικών ελευθερι
ών καί στ) ή επαναφορά 
όλων τών καταργηθέν- 
των κεκτημένων δικαιω
μάτων καί ίση μεταχει- 
ρισις τών ύπαλλήλων 
τής Τραπέζης προς 
τούς ύπαλλήλους τών 
Τραπεζών ’Ελλάδος 
καί Αγροτικής ώς ίσ- 
χυε προ τής συγχωνεύ- 
σεως.

Διά τόν Άξιότιμον κ. Υπουρ
γόν έπί τοΰ Συντονισμού. 
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΝ

Οί Τραπεζικοί υπάλληλοι ήδη 
από τοΰ Ετους 1952 είχον θέσει 
ζήτημα αναπροσαρμογής τών άπο 
δοχών των καί διεξεδίκουν αΰξη- 
σιν 2C% πρός άνάκτησιν τόσον 
τής μειωθείσης άπο τοΰ 1951 
(άφ’ ής χρονολογίας είχον υπο
γράψει τάς τελευταίας των Συλ- 
λογικάς συμβάσεις) αγοραστικής 
αξίας τών μισθών των, δσον καί 
διά τόν ε,τι περαιτέρω περιορι

σμόν τής έπιβληθείσης κατά τήν | 
μισθσδοτικήν αναπροσαρμογήν τοΰ 
1947 γενικής μειώσεως τών μι
σθών καί ημερομισθίων, λόγφ τοΰ 
μεισμένου τήν εποχήν εκείνην έκ 
τής έκ τοΰ συμμοριτισμού ανα
ταραχής τοΰ ’Εθνικού εισοδήμα
τος.

Μετά τήν άνάληψιν τής διακυ- 
βερνήσεως τής χώρας παρά τοΰ 
Στρατάρχου Παπάγου άνεμένετο 
δτι τό αίτημα τούτο θά ικανοποι
είτο δι’ υποβιβασμού τοΰ κό
στους ζωής συμφώνως πρός τάς 
έξαγγελίας καί διαβεβαιώσεις 
τής Κυβερνήσεως τοΰ Στρατάρ
χου.

Αντί δμως τούτου, λόγφ τής 
έπακολουθησάσης ϋποτιμήσεως 
τής δραχμής καί τών γνωστών δυ 
σμενών οικονομικών παραγόντων, 
οΐτινες εκτοτε έβάρυναν τήν οίκο 
νομίαν τής χώρας μας έπήλθε πε 
ραιτέρω μείωσις τής αγοραστικής 
αξίας τών μισθών τών Τραπεζι
κών Ύπαλλήλων, άνελθοΰσα κατά 
τόν τιμάριθμον εις 40%.

Τό δίκαιον δθεν αίτημα τής 
αναπροσαρμογής τοΰ μισθολογί

ου συνίστσ,ται εις τήν διεκδίκησιν 
αύξήσεως έξ 60%.

"Εναντι τής αύξήσεως ταύτης 
Εχει χορηγηθή ποσοστόν 22.5% 
(βάσις μέσος μηνιαίος μισθός 
έκ δρχ. 2.500 μέ αϋξησιν 20% διά 
τό τμήμα 1.000 καί 15% διά τό 
υπόλοιπον τμήμα τών 1.500, πλέ
ον τής αύξήσεως τών δρχ. 128) 
ήτοι απομένει πρός χορήγησιν 
ποσοστόν 37.72% ϊνα οίίτω άνα- 

I κτηθή ή κατά τά άνω άπολεσθεϊσα 
αγοραστική άξια τών σήμερον κα 
ταβαλλομένων μισθών.

Κατόπιν τούτων, οί Τραπεζικοί 
Υπάλληλοι θέτουν καί αΰθις ζή
τημα μισθολογίου καί διεκδικοΰν 
τουλάχιστον ποσοστόν έκ 30% ϊνα 
ανακτήσουν, ώς είναι δίκαιον, τήν 
άπολεσθεΐσαν αγοραστικήν άξίαν 
τών μισθών των, ήτις σημειωτέον, 
ουδέποτε υπήρξε τοιαύτη, ώστε 
νά καλύπτη ΐκανοποιητικώς τάς 
βασικάς κοινωνικός άνάγκας καί 
τάς άνάγκας διαβιώσεως.
Ω Ρ A Ρ I Ο Ν

Οί Τραπεζικοί Υπάλληλοι ζη
τούν ένισίαν μεταχείρισιν διά τό 
ώράριον εργασίας μέ τριάκοντα 
εννέα (39) ώρας έβδομαδιαίως 
καί κατάργησιν τής απογευματι
νής εργασίας, ώς συμβαίνει καί 
εις τούς δημοσίους υπαλλήλους. 
ΚΑΤΑΡΓΗΣI Σ ΤΩΝ Ν. Δ. 2510) 

53 καί 3072)54.
Τό Ν. Δ. 2510)53 άδικον καί 

αναχρονιστικόν, έψηψίσθη διά νά 
κατάργηση πολλά καί βασικά κε- 
κττ,μένα δικαιώματα τών τραπε- 
ζοϋπαλλήλων καί νά παράσχη τήν 
ευχέρειαν εις ώρισμένους Τραπε
ζικούς Έργοδότας νά άπολύσουν 
μέγιστον άριθμόννπαλλήλων άνευ

»ΙΙΗΕΪιΙ II nm
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Διά δύο προσφάτων αποφάσε
ων τοΰ Έφετείου ’Αθηνών έγένε- 
το δεκτόν δτι αί έξελθοΰσαι τής 
ύπτίρεσίας υπάλληλοι άπό 1 ’Ι
ανουάριου 1954, λόγιο μειώσεως 
τοΰ ορίου ήλικίας δικαιούνται νά 
λάβουν άπό τήν Τράπεζαν άπό 1 
’Ιανουάριου μέχρι 31 Αύγουστου 
1954 τήν σύνταξίν των ΰπολογι- 
ζομένην έπί τή βάσει έτών υπη
ρεσίας μέχρι τής κατ αλήφεώς 
των ύπό τού όρ ίου τοΰ προβλεπο 
μένου άπό τόν ’Οργανισμόν τόν 
ίσχΐοντα κατά τόν χρόνον τής 
προσλήψεώς των, άπό δέ 1 Σεμ- 
πτεμβρίου 1954 καί έψεξής τήν 
διαφοράν μεταξύ τής συντάξεως 
πού λαμβάνουν σήμερον άπό τά 
Ταμεϊον Συντάξεων καί τής ώς ά 
νω καταβλητέας μείζονος τοιαύ
τη 9.

Διά προσφάτου επίσης άποφά- 
σεως τοΰ κ. Πρωτοδίκου ’Αθηνών 
έγενετό δεκτόν ότι ή άπο 1 Μαρ 
τίου 1954 διαταχθεΐσα ένσωμάτω 
σι ς τοΰ επιδόματος ακρίβειας 
πρέπει νά γίνη εις τόν βασικόν 
μισθόν, έπί δέ τσΰ προκύπτοντος 
έκ τής ένσωματώσεως ηύξημένου 
βοσικσΰ μισθού νά ύπολογίζων- 
τσι αί όργανικαΐ προσαυξήσεις 
καί κατόπιν (έπί τοΰ αθροίσμα
τος) τά διάφορα επιδόματα.

καταβολήr σποζημιώσεώς τίνος 
καί κατ’ειδικήν διαδικασίαν, παρά 
τά ίσχύοντα και γενικώς παραδε
δεγμένα, τής οποίας κύρια χα
ρακτηριστικά υπήρξαν ή αυθαιρε
σία καί τό άνεξέλεκτον. Τά έν 
λόγφ Ν. Δ. ώς έκ τής φύσεως καί 
αποστολής του ήτο άψ’ εαυτού πε 

ί ριωρισμένης χρονικής διάρκειας, 
άλλα δυστυχώς καθ’ ήν στιγμήν 
έπιστεύετο δτι έπρόκειτο εφεξής 
νά άτονίση λόγφ τοΰ διαδραμόν- 
τος έν τώ μεταξύ χρόνου ήκολού- 
θησεν ή ψήφισις τοΰ έτέρου Ν. 
Δ. 3072)54 τό όποιον έτροποποί- 
ησε καί συνεπλήρωσεν έπί τά χει
ρ ω τά προσναφερθεν έι.ρον Νομο
θετικόν Διάταγμα καί τό Οριστικά 
ποίησεν δυστυχώς, προσδώσαν εις 
αυτό ίσχύν αορίστου χρονικής δι 
αρκείας. Τών νομοθετικών τού
των διαταγμάτων ζητείται ή κα 
τάργησις διά τούς άνωτέρω λό
γους άλλα καί διότι ταΰτα δέον 
νά θεωρηθούν ηθικώς άπαράδεκτα, 
έφ’ δσον γίνεται δεκτόν δτι χαρα
κτηριστικόν τών ευνομούμενων χω 
ρών είναι ή ίσότης καί ή κοινωνι 
κή δικαιοσύνη.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΌΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ 

ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
’Αποτελεί γενικόν κανόνα ή άρ- 

χή δπως εις έκάστην εισφοράν 
τών εργαζομένων υπέρ ’Οργανι
σμών έχόντων εύρυτέραν κοινωνι
κήν αποστολήν καί σημασίαν ί- 
σχύη καί αντίστοιχος συνεισφορά, 
διπλάσιά κατά ποσάν ή ποσοστόν, 
τών Εργοδοτών. Ή έφαρμογή 
τής ρχής ταύτης ζητείται καί διά 
τήν προκειμένην περίπτωσιν. Έξ 
άλλου, επειδή οι Τραπεζοϋπάλλη- 
λοι Εχουν ώργανωμένους ίδιους 
στεγαστικούς Συνεταιρισμούς, ζη 
τοΰν δπως τό σύνολον τής εισφο
ράς καί τής έπιβληθησομένης, ώς 
άνω, διπλάσιάς συνεισφοράς πε
ριέρχεται έξ ολοκλήρου καί εις τό 
ακέραιον άπ’ ευθείας εις τούς 
κατ’ ιδίαν στεγαστικούς Συνεται
ρισμούς των.

Τέλος, ζητούν τήν κατάργησιν 
τής πλέον τοΰ έξ 1 % πολλοπτλής 
εισφοράς έκ δρχ, 2 καί προσέτι 
μέσφ τής ’Εργατικής Εστίας έ-

ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΕΙΜΑΣΤΕ !
_________________ I

Τις μέρες χύτες πού πχθένας ρωτάει τόν άλλον μέ » 
ποιόν είναι, αισθανόμαστε καί μεΐς την ΰποχρέωση νά ι 
πούμε μέ ποιόν είμαστε καί μέ ποιόν όέν είμαστε.

(Είμαστε μέ τούς εργαζομένους καί όέν είμαστε μέ , 
τούς έργοδότας.

Είμαστε μ’ έκείνους πού πιστεύουν στα δικαιώματα * 
τής εργασίας καί ιδέν είμαστε ιμέ κείνους πού τά οτραγ- j 
Υ-αλίζουν.

Είμαστε μ’ έκείνους πού άγωνίσ£ι·,καν κι’ έπεσαν ■ 
καί ιδέν είμαστε μ’ έκείνους πού έξαγοράζονται μέ τά, [ 
κλειστά φακελλάκια.

Είμαστε μέ κείνους πού καταπιέζονται καί δέν είμα- * 
στε μ’ αυτούς πού καταπιέζουν.

Είμαστε μ’ έκείνους πού πεινάν καί υποφέρουν καί ■ 
δέν είμαστε μ’ έκείνους πού προκαλοϋν τήν δυστυχία {
καί τήν άπόγνωσι. ί

Είμαστε μ’ έκείνους πού πολεμούν καί μάχονται γιά ι
ίμια καλλίτερη αύριο καί δέν είμαστε μ’έκείνους πού έ- , 
παναπαύονται στό χειρότερο χθές....

Είμαστε μ’ έκείνους πού θά έλθουν καί δέν είμαστε * 
μ’ έκείχΌυς πού θά φύγουν.

Είμαστε μέ τούς ζωντανούς καί δέν είμαστε μέ το; ι 
πτώματα.



*

■ εηυμβει mm iPiEzin mi mm ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ MEAQN TOY L l TOY ΣΥΛΛΟΓΟΥ'ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ,

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ

Υπεύθυνος επί τής ίίλης : 

ΑΝΑΣΤ. Δ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 

‘Αγίας Λαύρας 71 

(Τέρμα Πατησίων)

Προϊστάμενος Τυπογραφείου 

Κλεάνθης Φραγκιδάκης 

‘Αγ. Φανουρίου 47.
*- '-v.-ι -,-ι-ιν·νν·,ι^ν·ν WVVW

τέρων δρχ. 2 μηνιαίως, ώς και 
την απαλλαγήν των 'Οργανισμών 
των Κοινωνικής Άσφαλίσεως, τό
σον διά το παρελθόν, όσον καί διά 
το μέλλον, έκ τοΰ βάρους τής εισ
φοράς του 1 )ό έκ των κατά μίμοι 
είσπράξεών των.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

Οΐ Τραπεζοϋπάλληλοι καί ίδίφ 
ο.ί των Τραπεζών Ελλάδος, Εθνι
κής καί 'Αθηνών, ζητούν άπό τήν 
Κυδέρνησιν καί ιδιαιτέρως άπό υ
μάς όπως άσκηθή πίεσις εις τάς 
Διοικήσεις των Τραπεζών μέχρι 
σημείου πειθαναγκασμού των έν 
ανάγκη, προς έκπλήρωσιν άπό μέ 
ρους των πασών των έναντι τών 
Άσφοίλιστικών 'Οργανισμών ύφι- 
σταμένων ήδη υποχρεώσεων των 

καί τήν άποκατάστασιν τής προσ 
γενομένης εις αυτούς ζημίας έκ 
τών άθρόων απολύσεων ήσφαλι— 
εμένων τών έν λόγφ 'Οργανισμών. 
‘Ωσαύτως οί Τραπεζούπάλληλοι 
ζητούν όπως ή Διοίκησις τών ’Α
σφαλιστικών των 'Οργανισμών ά- 
νήκη κατά πλειοψηιφίαν εις τούς 
ήσφα,λ ισμένονς, τούς υποδεικνυό
μενους υπό τών Διοικήσεων τών 
επαγγελματικών των Σωματείων.

Γ
ΠΟΛΕΜΙΣΤΑ1 ΤΟΥ ΣΥΜΜΟΡΙ

ΤΟΠΟΛΕΜΟΥ Ν. 751 καί 1835

Οΐ ύπηρετοΰντες εις τάς Τοα- 
πέζας τής άνω κατηγορίας, ένε
κα τών προς τήν Πατρίδα υιτοχρε 
ώσεών των, εΐσήλθον εις τήν ύττη 

■ρεσίαν εις ηλικίαν μέσου όρου 
28 — 30 έτών. Εθνική άναγνώ- 
ρισις, άλλα καί κοινωνική ανάγ
κη επιβάλλει όπως ούτοι τύχσυν 
διετούς προωθήσεως ή ειδικού έπι 
δόματος. Σχετικόν ευεργετικόν με
τράν έψηΦισεν ή Βουλή διά τοΰ 
του Ν. 3015)29.12.54 διά τούς 
εις τον ΟΤΕ ύπηρεποΰντας πόλε 
μιστός.

Ευεργετικής έπίσης μεταχειρί 
σεως τυγχάνουν καί οί Δημόσιοι 
υπάλληλοι τής είρημένης. κατηγο 
ρίας.

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩ-
ΠίΚΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑ
ΠΕΖΗΣ, ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΑΘΗ
ΝΠΝ.

Ζητείται διά λόγους αρχών, -■ 
θικής τάξεωις καί δικαιοσύνης τ, 
έπέκτασις τής αύξησε,ως τού 1 Ολ
κοί εις εκείνον' έκ τού προσωπι
κού ,σϊτινες έξνοέθησαν τούτης- 
"Ομοίως ζητείται άναδρομικώς ή 
διενέργεια προαγωγών καί ή χο 
ρήγησις τριετιών, οΐτινες αύθερέ 
τκς καί άδικαιολογήτως κατά πα 
ράβασιν τοΰ 'Οργανισμού, τόν ό
ποιον σημειωπέον σύτή αυτή ή 
Διοίκησις κατήρτισεν μονομερώς, 
δεν χορηγούνται καθυστερούμενα,ι 
άπό 1.1.1954. Τέλος ζητείται ό
πως ή Κυβέρνησις και υμείς ίδι 
αιτέρως μεοιμνήσητε μετ’ ενδια
φέροντος διά τήν δελτίωσιν τής 
κρατσύσης εις τήν έκ συγχώνευ
α ε-ως προελθοΰσαν Τράπεζαν κα 
ταστάσεως, έξ αιτίας τής έφαρ- 
μογής «παραδεκτών μεθόδων καί 
συστημάτων υπό τής σημερινής 
Διοικήσεως τής Τραπέζης τού
της.

Είδικώς διά τούς σεισμοπαθείς 
Βέλου ζητείται ή ίση μεταχείρισις 
έκ μέρους τής ΕΤΕΑ διά τής χο 
ρηγήσεως αύξήσεως 50% έπί 3μη- 
νον έπί τοΰ μισθού, ώς τούτο έγέ- 
νετο διά τούς Δημοσίους Ύπαλλή 
λους καί υπαλλήλους όλων τών 
Τραπεζών καί λοιπών 'Οργανι
σμών.

Εις τήν λογοδοσίαν τοΰ Συλλό 
you τών Συνταξιούχων Εθνικής 
καί ’Αθηνών τής 20.5.55 έλέχθη 
ύπό τοΰ Προέδρου αυτής κ. Κων
σταντίνου Άποστολοπούλου ότι 
«ό Σύλλογος τών Συνταξιούχων 
στέκει άκόμη καί ότι οΰτος ενθυ
μίζει ’Εθνικήν Τράπεζαν», συνι- 
στά δε όπως προσέξωμεν τον 
Σύλλογον αυτόν διότι αυτός κρα
τεί τον άγώνα. Χωρίς νά εϊπη 
6 κ. Πρόεδρος ποΐαι είναι α! α
ποδείξεις ή καί αί ενδείξεις άκό
μη εκείνοι οίτινες άπό τής συγ
χωνεύσεις καί εντεύθεν ενθυμίζουν 
Εθνικήν Τράπεζαν καί ποια είναι 
ή δράσις αυτών ώς Συλλόγου 
τών Συνταξιούχων, δεδομένου μά 
λίστα ότι, ώς γνωστόν, ό κ. Άπο 
στολόπουλος συνεδέετο στενώτα 
τα μετά τής Κυβερνήσεως καί 
Ιδιαιτέρως μετά τοΰ αρμοδίου Υ
πουργού αύτής κ. Ελευθερίου Γο
νή, δστις καί εις τάς δηλώσεις 
του διεφήμιζε αυτόν ώς τόν άρι- 
στον Συνδικαλιστήν καί στενόν 
του φίλον.

Τήν διαγωγήν τήν όποιαν έπέ- 
δειξεν ό κ. Πρόεδρος καί τί επέ
τυχε άπό της συγχωνεύσεως καί 
εντεύθεν είναι τοϊς π-άσι γνωστόν

Τήν 25.6.55 Ελαβε χώραν ή 
έτησία τακτική Γεν. Σ υνέλευ- 
σις τοΰ Προμηθευτικού καί Πι
στωτικού Συν)σμοΰ τών Ύπαλ 
λήλων Τραπεζών Εθνικής καί 
Κτηματικής έν τώ έπί τής όδοΰ 
Πεσματζόγλου 1 Πρατηρίω υ
φασμάτων.

Κατ’ αυτήν καί πρό τής η
μερήσιας διατήξεως έζητήθη 
παρ’ ένίων συνεταίρων ή ανα
βολή τής συνελεύσεως, ϊνα πα- 
ρασχεθή, ώς οΰτοι διετείνοντο, 
6 άπαιτούμενος χρόνος διά τήν 
μελέτην του ισολογισμού πράο 
μόρφωσιν σαφούς γνώμης παρ' 
οίΰτών.

Τό Δ. Σ. άψοΰ εθεσε,ν ύπ’ ο- 
ψιν τής συνελεύσεως ότι σϋτη 
συνεηλήθη ώς τό καταστατικόν: 
καί ό Νόμος ορίζει, άπέκρου- 
σε τήν αναβολήν.

Τό θέμα τεθέν εις ψηφοφορί
αν άπερρίφθη διά 140 ψήφων 
έναντι 78.

Έν συνεχεία τό Δ. Σ. έπρο- 
νώρησεν εις τήν λογοδοσίαν1 ά- 
ναπτύξαν λεπτομερώς τάς δυ-

Άττό τής ίδρύσεώς του, τό 
1917 ό Σ ύλλογός μας, άπέβλε 
ψε πάντοτε εις τήν άνάπτυξιν 
τής οικονομικής του δυνάμεως 
ήτις -θά άττετέλει, ώς είναι εύ- 
νόητον , τόν στυλοβάτηυ τής 
δράσεώς του.

Πάντα τά άπό τής εποχής έ 
κείνης Διοικητικά Συμβούλιο 
δεν παρέλειψαν νά δώσουν τήν 
δέουσαν προσοχήν εις τό οΰσι 
ώδες ζήτημα τής οικονομικής έ 
παρκείας τοΰ Συλλόγου μας.

Πράγματι χάρις εις τάς φρον 
τίδας τού Διοικητικού Συμβου
λίου ιδίως κατά τά τελευταία 
πρό τής συγχωνεύσεως έτη,, ο 
Σύλλογός μας απέκτησε δύνα 
μιν υλικήν, ή όποια άπετέλεσε 
τό βάορον τής δράσεώς του.

Δεν πρέπει νά λησμονώμεν 
δτι χάρις εις τήν οικονομικήν 
του επάρκειαν καί εις τήν δύνα 
μιν τής έελήσεως τών μελών του 
ό Σύλλογός μας ήδυνήθη νά δι 
ε,ξαγάγη μεγάλους ιστορικούς 
καί δικαίους αγώνας.

Κατά τά τελευταία έτη πολ
λά Σωματεία έκάμφθησαν λό- 
ycp έλλείψεως οικονομικής δυνα 
τάπητας.

Δυστυχώς χρόνοι χαλεποί

καί κατά συνέπειαν θεωροΰμεν πε 
ριττόν ν’ άναφέρωμεν.

Διά τήν δράσιν τοΰ έν ένεργεία 
Συλλόγου αψευδής μάρτυς είναι 
οί τίμιοι αγώνες του άπϊοτέλε- 
σμα τών οποίων υπήρξαν τά Συν 
δικαλιστικά θύματα άτινα εκ συν 
δικαλιστικών καί μόνον λόγων εύ 
ρίο'κοντο έκτος Τραπέζης, χωρίς 
νά λαμβάνουν ώς σύνταξιν ολό
κληρον τών μισθόν των.

Ό Σύλλογος τοΰ έν ένεργεία 
προσωπικού ενθυμίζει ’Εθνικήν 
Τράπεζαν τής ‘Ελλάδος τήν δέ 
νησίδα τήν οποίαν έκράτει τήν κρα 
τεί καί θά τήν κράτηση ακολου
θών τήν γραμμήν του τήν οποίαν 
άπό τής συγχωνεύσεως έχάραξε 
καί βο: συνέχιση ακολουθών ταύτην 
μέχρι τής τελείας άποκαταστά- 
σεω-ς τών πραγμάτων έπ ώφελείψ 
τοΰ τε ‘Ιδρύματος, τού έν ένεργεία 
καί άπομασίςι προσωπικού.

Ώς προς τήν δοθεϊσαν έκ νέ
ου εμπιστοσύνην εις τήν Διοίκη 
σιν του Συλλόγου τών Συνταξιού 
χων υπεύθυνοι είναι οί δώσαντες 
αυτήν, ϋπενθυμίζομεν μόνον αΰ- 
τοίς, έπί τον παρόντος,, ότι το 
«δίς έξαμαρτεϊν οΰκ άνδρός σο
φού».

σχερείας, ας συνήντησεν εις τό 
έργον του, λόγω τών αντιξοο
τήτων, καί τα~αίτια τών παρου- 
σιασθέντων αποτελεσμάτων.

“Επί τής λογοδοσίας τοΰ Δ. 
Σ. ώμίλησαν πολλοί συνεταί
ροι τινές τών όποιων έζήτησαν 
τήν μή απαλλαγήν τοΰ Διοικη
τικού καί ’.Εποπτικού Συμβου
λίου.

Μετά δευτερολογίαν δμως 
τοΰ έκ τών ’Αντιπροέδρων κ. 
Μαρίνου πλέον διαφωτιστικήν, 
ή Συνέλευσις κατόπιν ψηφοφο
ρίας ένέκρίνε τά πεπραγμένα 
καί άπήλλαξεν άμφότερα τά I 
-τυμίβοΰλια διά ψήφων 1,24 Ε
ναντι 67.
Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΡΟ

ΜΗΘΕΥΤΙΚΟΝ ΣΥΝΕΤΑΙ-
Ρ!ΣΜΟΝ
Ευχαρίστως πληροφοροΰμέ

θα, δτι ό ένεργηθείς ύπό τοΰ 
αρμοδίου ‘Υπουργείου διαχει
ριστικός καί λογιστικός βλεγ- 
νος τοΰ Συν)σμοΰ μας, ύπήρ- 
i'sv απολύτως ικανοποιητικός.

ηλθον. Ή συνα.δελφική μας οίκο 
γένεια έδέχθη τρομερά; κτυττή- 
μοτα. Αί συνέπειαι υπήρξαν ό 
δυνηραί διά τά μέλη καί διά 
τον Σύλλογόν μας, τήν οΐκονο 
μικήν δυνατότητα τοΰ όποιου 
άνέτρεψαν.

Ή Κυβέρνησις έπί 2Vl ήδη 
έτη δέν έπαυσε νά καταφέρη 
τρομερά πλήγματα: κατά τών 
εργαζομένων πότε διά τών άν- 
τεργατικών υομοθετημάπων της 
καί πότε διά τών εργοδοτών.

’Ιδιαιτέρας μεταχειρίσεως έ 
τυχε ό Σύλλογός μας. Τά μέ
τρα τά όποια έλήφθη-σαν ύπό1 
τοΰ εργοδότου ετειυον πάντοτε 
εις τήν οικονομικήν του έξάρ- 
θρωσιν.

Οί συνάδελφοι δέν πρέπει νά 
λησμονούν ποΐον είναι τό κα
θήκον των. Δέν παραγνωρίζουν,, 
δτι ό Σύλλογος πρέπει νά ζή 
ση καί νά έχη οικονομικήν αν
τοχήν, διότι πάντοτε πρέπε1 νος 
εύρ:σκεται έν έπι φυλακή.

Συντόμως, ίσως αΰριον θά 
χρειασθή νά διεξαγάγη καί 
πάλιν αγώνας. Θά ήτο τραγι
κόν ό Σύλλογός μας ό πρώτος 
άλλοτε άπό άπόψεως αντοχής 
νά εύρεθή εις δύσκολον θέσιν

Ώς καί δι’ άνακσινώσεώς τών' 
έγνωστοποίησαν, ΰπέβαλον παραι 
τήσεις τά κάτωθι μέλη τοΰ Δ.Σ. 
τοΰ Συλλόγου:

1) Έμμ. Μπαρσύμης, Άντιπρόι 
εδρος.

2) Βασιλ. Δημητρόπουλος, 
Σύμβουλος.

3) Γρηγ. Σπυρόπουλος, Σύμ
βουλος.

'Ομοίως έπέβσ,λον παραιτήσεις 
καί οί Έπιμεληταί κ. κ. Κ. Γλεν 
τζάκης, Άναστ. Κλειδής, ’Ιωάν. 
Τσάκωνας καί Παντ. Τσαγκάρης.

Κατόπιν τής υποβολής των πα 
ραιτήσεων τών ανωτέρω, έικλήθη- 
σαν οί Σύμβουλοι τού Συλλόγου 
τών ’Επαρχιακών Καταστημάτων 
κ.κ. ’Αρχέλαος "Ωρολογάς, ’Αντι
πρόεδρος Κατ)ματος Θεσσα
λονίκης, Δη μ. Ζή,κος, Λαρ ίσης, 
Βασ. Παπαδάκης ’Ηρακλείου καί 
Ίάσων Μπελεζίνης, Πατρών.

Πρσσήλθον απαντες πλήν 
τεΰ κ. Ωρολογά οστις λόγω άτυ- 
χήματυς δέν ήδυνήθη νά προσέλ- 
θη. Εις σύσκεψιν λαβοΰσαν χώραν 
εις τά Γ ραφεία τής λέσχης τον 
Συλλόγου, έξητάσθη τό ζήτημα 
τής αποδοχής ή μή τών παραιτή
σεων καί διάφορα αλλα θέματα.

Σχετικώς μέ τάς παραιτήσεις 
τών μελών τοΰ Δ. Σ. τού Συλλό
γου έγένετο πρότασις έκ μέρους 
τών Συμβούλων τών ’Επαρχιακών 
Κατ)των όπως καταβληθή προσπά 
θεία καί μεταπεισθοΰν οί ΰποβα 
λόντες παραιτήσεις νά αποσύ
ρουν ταύτας,, προς άποφυγήν τών 
έκ τής διενεργείας άναπληρωματι 
κών εκλογών, δημιουργηθησομένων 
"ξόδων, εις εποχήν μάλιστα οίκοι
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Μερικοί Συνάδελφοι, εΰθυς με 

τά τήν άνακοίνωσιν τών παραιτη 
εέντων μελών τοΰ Δ. Σ. τοΰ Συλ
λόγου, έσπευσαν νά συμβουλεύ
σουν τόν Πρόεδρον νά παραιτηθή 
καί νό: διενεργήιση έκλογάς, διά 
νά σώση όπως διετείνοντο τό γό- 
ητρόν του........

Μετά μάλιστα τήν αποτυχίαν 
τοΰ ύπ’ αυτόν ψηφοδελτίου τοΰ 
ΤΥΠΕΤ αί σύμβουλοί έδίδοντο άπό 
τηλεφώνου και εις τόνον πολύ άπέ 
χ,οντα πλέον ώς Φαίνεται τοΰ συμ 
βουλευτικού, ‘Η γνωστή όμως α
πάθεια και αταραξία τού Προέδρου 
τοϊς έξενεύριζε. Τότθε έπεστράτευ 
σαν — έάν δέν ήσαν οί ίδιοι καί 
ήλλαζον τήν φωνήν των — εύαρίθ 
μους αφελείς ευτυχώς καί ήνώ- 
χλουν τόν Πρόεδρον συνεχώς.

Ό Πρόεδρος εις άλλους άπήν- 
τα: Καλά, έτσι θά κάμω, σάς εύ 
χαριστώ. Εις άλλους, μά μήπως 
θεωόηθή πε·σμα μου, κ,λ.π,

"Εχασε όμως ό Πρόεδρος τήν 
ψυχραιμίαν του έξ αιτίας κάποιου 
πολύ ενοχλητικού καί εις μίαν 
στιγμήν ήκούσθη λέγω ν:

«"Ακούσε καλέ μου φίλε. Μή 
κουράζεσαι, ευχαριστώ για τό έν 
δ ι αφέρον σου, άλλα δίνουμε μάχη 
καί μάχη σκληρή, δέν πρέπει νά 
σου δισφεύγη. Είναι Φυσικόν λοι
πόν νά έ'χωμεν απώλειας. Άλλοί- 
μονον όμως εις τόν ηγήτορα μονά 
5ος μάχης, αν μέ τήν απώλειαν ό 
λίγων παλληκαριών έστω, έγκα 
ταλείψη τήν μάχην καί μάλιστα 
όπως είμαστε τώρα, ενώπι
ον τ c 5 εχθρού. Άλλοί- 
μονόν του.

‘Ημείς είμαστε αποφασισμένοι 
νά συνεχίσωμεν τήν μάχην μέχρις 
εσχάτων».

νά καμφθή auveireig έλλείψεως 
οικονομικών μέτρων

Τόν Σύλλογόν μας διέκρινε 
πάντοτε ζωντάνια. ’Έτσι πρέ
πει νά συνέχιση τήν ζωήν του 
διά νά έκπληρώση τούς σκο
πούς του.

Άπευθυνόμεθσ προς πάντα 
τά μέλη, τά έν Άθήναις, Πειραι 
εΐ καί Έπαρχίαις μέ τήν πεποί 
θησιν δτι θά κατανοήσουν πλή 
ρως τά ανωτέρω σπεύδοντες 
πάντοτε νά καταβάλλουν τήν 
συνδρομήν των έψ’ όσον ή Τρά 
πεζά διέκοψε άπό πολλού1 τήν 
μέσω τής ύπηρεσίοίς εΒσπραξιν 
τών συνδρομών.

νομικής δυσπραγίας τοΰ Συλλό
γου.

Κατόπιν τής προτάσεως τ αυ
τής, τό Συμβούλιον δέν κατέληξε 
εις άπόφασιν αποδοχής τών πα
ραιτήσεων.

Πάντως ό Σύλλογος διατηρών 
απαρτίαν βάσει τοΰ Καταστατι
κού συνεχίζει τάς προσπάθειας 
του.
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Τή.ν 24ην ’Ιουλίου άπέθανεν 

ό Γ. Α. Μαντζαβΐνος, τέως Δυ 
οικητής τής Τραπέζης τής ΈΧ-ι 
λάδος.

Ή κηδεία του έγένετο έκ! 
τοΰ ‘Ιερού Ναού τής Μητροπό- 
λεως δαπάναις τής Τραπέζης 
τής Ελλάδος.

_Ό θάνατός του ένεποίησε 6οί 
θυτάτην θλΐξιν εις τήν κοινωνί
αν καί ιδιαιτέρως εις τήν Τρα 
πεζιτικήν οικογένειαν.

Τό Εκτελεστικόν Συμβούλι 
ον τής Ο.Τ.Ο.Ε συνελθόν έκτά 
κτως έξέδωκε ψήφισμα, παρη- 
κολούθησε δέ σύσσωμον τήν κη; 
δείαν.

Έκ μέρους τής Ο.Τ.Ο.Ε καί, 
τής Γ.Σ.Ε.Ε. άπεχαιρέτησε τόν! 
νεκρόν ό Πρόεδρος τής:O.T.Oj 
Ε. κ. I. ’Αλευράς διά τών κάτω 
θι. συγκινητικωτάτων λόγων:

Μεγάλε Νεκρέ,

Έκ μέρους τής ‘Ομοσπονδίας 
Τραπεζοϋπαλληλικών ’Οργάνωσε 

ων Ελλάδος στέκομαι μπροστά 
Σου για νά Σοΰ μεταφέρω τις 
συγκινητικές δεήσεις καί ευχές 
Δέκα επτά χιλιάδων Τραπεζικών 
‘Υπαλλήλων, όπως ή αίωνία Σου 
ζωή είναι ήσυχη καί γαλήνια, σαν 
τήν χριστιανική επίγειο ζωή σου.

Έπιτελοΰμε τό ίίψιστο αυτό 
χρέος μας προς ’Εσέ, γιατί πολ
λές πάρα πολλές φορές, ή μεγά
λη Σου καρδιά χτύπησε τούς ί
διους παλμούς μέ τή δική μας 
ταλαιπωρημένη καρδιά και ο ά 
παράμιλλος άνθρωπισμός σου έ- 
κινήθη μέ φλογέράν πίστιν, εϊς 
Την υπηρεσίαν τής ικανοποιήσε
ι: εως τών αναγκών ολοκλήρου τοΰ 
Τραπεζοάίπαλληλικοΰ κόσμου.

Ένέγραψες έ'τσι ίεράν υποθή
κην εις τήν εύγνωμοσύνην τής 
Τραπεζοϋπαλληλικής τάξεως, γιά 
νά μείνη αλυστος πλέον ή μνήμη! 
τής υπέροχου μορφής Σου καί 
τοΰ άσυνκρίτου χαρακτήρος 
Σου.

Τήν άδόκητον απώλειαν Σ OJ 
πενθεί μαζί μας καί ό ανώτατος 
Συνδικαλιστικός μσς Οργανι
σμός, ή Γεν. Συνομοσπονδίά 
Εργατών Έ>,λάδος, ή οποία μοΰ 
έ'κανε τή,ν ιδιαιτέραν τιμήν νά 
Σοΰ απευθύνω καί -έκ μέρους της 
τόν τελευταΐον αποχαιρετισμόν, 

διότι -έπέδειξεν τήν βαθέθαν σου 
στοργήν καί τό άποτελεσματι 
κόν Σου .ενδιαφέρον, όχι μόνον 
διά τήν οικογένειαν τών Τραπε- 
ζοϋπαλλήλων πού, άμεσα διηύθυ- 
νες, άλλα καί δΓ ολην τήν έργατσ 
υπαλληλικήν τάξιν τής όποιας 
τά αιτήματα έκάστοτε διεχειρί- 
σΕης μέ βαθυτάτην συνανθρωπί- 
νην άντίληψιν.

Τέτοιο πλούσιο υλικό μάς έ- 
κληροδότησε ή ζωή Σου, εις μεγοί 
λειώδη παραδείγματα συνιστών- 
τα ύψηλάς παρακαταθήκας διά 

τήν πολιτείαν καί τήν ζωήν Δήμο 
σίου άνδρός έναρέτου καί όψηλό- 
φρονος.

Δεόμεθα άκόμη μια φορά στη 
σορό Σου, ϊνα ό "Υψιστος σοΰ 
δώση τήν θέσιν τοΰ ήσυχου μεγα 
λείου, όπως τό έδημισύργησες 
ώς άνθρωπος εις τήν ζωήν.

Μέ βαρεία τήν καρδιά άπό τη 
θλίψη, σ’ αποχαιρετούμε, Μεγάλε 
Νεκρέ, καί άντί γιά λοίυλούδιά 
σκεπάζουμε τή σορό Σου μέ τά 
αισθήματα τής μεγάλης μας α
γάπης καί τής ευγνωμοσύνης, 
γιατί πιστεύουμε ότι τά αισθή
ματα αυτά θά κρατήσουν όλο 
τό βάρος άπό τό χώμα πού σέ 
λίγο θά σέ σκεπάση, γιά νά εί
ναι έτσι ήσυχη καί ελαφρά ή Αί 
ωνία Σου Ζωή.
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Κατόπιν τής παραιτη,σεω; τού 

Λ.Σ. τοΰ ITgou. SK’-v) οίιρϋ — 
πλήν ενός συμβούλου καί το3 έ'/εγ. 
κ το Γ — προεκηρύχΟησαν «ρχνι-
ρεσίαι διά τήν άνάδειξιν συμ

βούλων τοΰ Δ.Σ. καί !» τον Επο
πτικού διά τήν 1.8.55.

Μή γενομένης απαρτίας αύται Λ, 
Υεβλήθησαν διά τήν 8.8.1955.
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1ΡΑ II ΙΕΕ Η ΠΙΪΤΙΙ 1EH ΜΕΕΙ1Ι
Οί υπάλληλοι τής Εθνικής Τρα 

πεζής αντιμετωπίζουν καθ’ ημέραν 
μεγάλα προβλήματα — παλαιά 
καί νέα.

'Η ελπίς τής προόδου καί τής 
έξελίξεως έξέλιπον. Παλαιοί καί 
νέοι εΰρίσκονται ψυχικός τραύμα 
τκτμενει διότι τά ιδανικά καί ή 
προοπτική μέ τά όποια είσήλθον 
εις τήν Τράπεζαν άνετράπησαν.

Το. βιοτικόν επίπεδον καθ’ ή
μερον κατέρχεται καί ούδεμίςι έλ 
πίς βελτιώσεώς του υπάρχει.

Ή Διοίκησις τής Τραπέζης άν 
τί νά οταθή πλησίον των δοκιμα
ζόμενων υπαλλήλων της αντιμε
τωπίζει ολα τά ζητήματα των μέ

στυγνότητα καί αδιαφορίαν έν- 
θυμίζουσαν τήν Σουλτανικήν έπο
χήν.

Ουδέποτε ό υπάλληλος περιεφρο 
νήθη τόσον δεινώς, δσον ΰπό τής 
παρούσης Διοι,κήσεως.

Ή ιεραρχία καί τά πάντα ά
νετράπησαν πρός όφελος των εύ- 
νοουμένων.

Παρ’ όλα όμως αυτά οί ΰπάλ 
ληλοι τής Εθνικής Τραπέζης έ
χουν τόσην ζωτικότητα καί ψυχι
κήν διύίναμιν ώστε τά σημερινά γε 
γονότα τά θεωρούν παροδικά κα· 
ή πίστις των διά τήν καλλιτέραν 
αΰριον δέν κλονίζεται.

ΤΑΧΕΙΑ ΡΥΘΜΙΣΙΣ
Ταχύτατα πρέπει νά ρυθμισθή 

τό .ζήτημα τής άναγνωρίσεως 
καί υπολογισμού, διά τήν προάγω 
γην, τού χρόνου τής προσωρινότη
τας των ώς εκτάκτων ή έπί συμ- 
βάσει προσληφθέντων υπαλλήλων 
καί τού χρόνου τής στρατεύσεως 
ό όποιος εις μερικούς συναδέλφους 
δέν ϋπελογίσθη κατά τάς προάγω 
γάς.

Εις τούς υπαλλήλους τής Τρα
πέζης Αθηνών, δέν υπάρχει ούδε 
μία περίπτωσις των ανωτέρω δε 
δομένου ότι έκεΐ ώς πολλάκις διε 
κήρύξαμεν οί υπάλληλοι προσελαμ 
βάνοντο άπ’ ευθείας μόνιμοι (δό
κιμοι) καί κατά συνέπειαν ουτοι 
εξελίσσονται κανονικός,

'Η διάφορος αϋτη μεταχείρισις 
άδιικεΐ μεγάλως τήν κατηγορίαν 
αυτήν των υπαλλήλων τούς όποί 
ους θέτει εις τό αριστερόν των 
συναδέλφων των τής Τραπέζης Ά 
θηνών καί επιβάλλεται νά γίνη τα 
χύτοτα έπανόρθωσις.

ΈΝΑ ΑΚΟΜΗ ΛΕΠΤΌΝ ΖΗΤΗ 
ΜΑ
Έφιοτώμεν τήν προσοχήν τής 

Διοικήσεως τής Τραπέζης έπί 
τής κατηγορίας των υπαλλήλων 
οί οπαίοι, λόγφ τής στρατεύσεως 
των είσήλθον εις τήν Τράπεζαν 
εις μεγολυτέραν ήλικίαν καί μέ 
μικρόν βαθμόν.

Διά τούς υπαλλήλους τούτους 
τούς διαθέσαντας τά πρώτα νεα 
νικά των χρόνια διά τήν Πατρί
δα πρέπει τό ταχύτερου νά λη- 
φθή πρόνοια ώστε διά τής συν 
τμήσεως τού χρόνου προαγωγής 
των νά άνσικτήσωσι μέρος των ά- 
πολεσθέντων διά νά μή παραμέ
νουν μέ τήν πικρίαν ότι οί άγω 
νισθέντες διά τήν πατρίδα παραγ 
κωνίζονται.

‘Η στήλη αύτή θά παρακολου 
θήση τόν ζήτημά των καί θά έ- 
πανέλθη.

ΝΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΝΤΑΙ ΑΙ 
ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ
Αύστηράν τήρησιν τών ώρών 

εργασίας μέ συνεχή διαβήματα 
ζητά ό Σύλλογός μας καί ή Ο.Τ. 
Ο. Ε.

Παρακαλοϋνται οί συνάδελφοι 
τών Ύπ)των, μέ πλήρη έμπιστο- 
στοσύνην εις τον Σύλλογόν τους 
νά καταγγέλουν τάς παραβάσεις.

’Εκ τής διάρκειας τής ημερή
σιας εργασίας, έξαρτάται τό μέ- 
τρον καθ’ δ ό υπάλληλος δύναται 
ν’ άφοσιωθή εις τά συμφέροντα 
τής οικογένειας του, εις τήν έπι- 
μέλειαν τής υγείας του, καί εις 
τήν άνάπτυξιν τού πνευματικού 
του βίου.

*0 υπάλληλος δέν δύναται νά 
είναι μέσον πλουτισμού.

ΒΕΙΙ ΕΕΜΙΠΙΙ
Μέ μεγάλην ίκανοποίησιν πα 

ραικολουθοΰ'μεν τήν κίνησιν συνα 
δέλφων καί δή μικρών βαθμών, 
διό: τήν άνάμιξίν των εις τήν Δι 
οίκησιν τών συνδικαλιστικών 
μας ’Οργανισμών.

Μετά τήν αιμορραγίαν ήν ύ- 
πέστη ό έν τή Τραπέζη μας συν 
δικαλιομος έπιβάλλεται- ή εισροή 
νέου αίματος.

Ή -κίνησις αϋτη δεικνύει τήν 
ζωτικότητα καί τήν αγωνιστικήν 
δοιάθεσιν τών υπαλλήλων τής Ε. 
Τ. Ε. πράγμα τό όποιον δικαιώ
νει διά μίαν ακόμη φοράν τούς 
Συλλογικούς μας αγώνας.

Ή Κίνησις τών Νέων μάς πάρε 
κάλεσΕ,ν νά δημοσιεύσωμεν τήν 
κάτωθι δήλωσιν :

Δ Η Λ Ω Σ 1 Σ

Πληροφορούμεθα δτι ,3νιοι τών 
υποψηφίων τών κάτεργο μέ,νωιν εις 
τάς προσεχείς έκλογάς τού Συν- 
εταΐ'ρισμοΰ, κατά τάς προεκλογι
κός συζητήσεις των εμφανίζονται 
ώς δήθ'εν έκπροσωπούντες τήγ Κί 
νησιν τών Νέων ή δτι τυγχάνουν 
τής νποστηρίξεώς της. ί

Διά τής παρούσης δηλοΰμεν κα 
τηγορη,μαπικώς δτι ή Κίνησις τών 
Νέων επιφυλάσσει εις έαυτήν τά 
δικαίωμα ύποστηρίξεως ψηφοδελ
τίου έκ τών μελλόντων νά κοπαρτι 
σθ'οΰν, άφόΰ έμφανισθοΟν τά πρό
σωπα τά άπαρτίζαντα ταΟτα, ώς) 
καί τά σχετικά προγράμματα.

Συνεπώς ο κ.κ. συνάδελφοι πα 
ρακαλοΰνται όπως μή δίδουν ού- 
δεμίαν πίστιν εις τούς κίάμνοντας 
χρήσιν τόΰ1 ονόματος τής Κινή- 

ι σεως.

.Μ ΠΡΟΣΩΡ IΝ Η ΕΠITΡΟΠΗ

ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗ 
Η ΥΠΟΙΧΕΣΙΣ

Εις τό φύλλον τής «ΤΡΑΠΕΖΙ
ΤΙΚΗΣ» τής 16.4.55 ήσχολήθη- 
μεν μέ τήν καταβολήν τής άποζη- 
μιώσεως εις τούς μή λαβόντας 
τήν κανονικήν των άδειαν απουσί
ας τού έτους 1954 καί παλαιότε- 
ότερον.

Μέχρι σήμερον ή Τράπεζα οΰ 
τε τήν άποζημίωσιν κατέβαλε ου 
τε καί τάς άδειας ίχορήγησε.

Κατά τήν τελευτάίαν παρουσί- 
ασιν τής Ο.Τ.Ο.Ε. παρά τφ Δι
οικητή μάς έδηλώθη ύπ’ αύτοΰ ό
τι ή επιθυμία του είναι νά χορη- 
γοΰνται· άδειαι καί τούτο πρός τά 
συμφέρον άμφοτέρων τής τε Τρα
πέζης καί τών Υπαλλήλων.

Άνομένομεν τήν πραγματοποί 
ησιν τής ΰποσχέσεως.

ΙΑ ΦΙΙ1Ρ1 ΤΒΗΙΪΜΕΛΕΪΣΕΟΗ
Κατά τάς συνελεύσεις τοΰ 

Τ.Υ.Π.Ε.Τ. καί τοΰ Προμηθευτι 
κοΰ . Σ.υ.νεταιρισμοΰ μας παρε- 
τηρήθη δτι όμιληταί ήσαν τινές 
γνωστοί νέοι καί τινες ηλικιω
μένοι άλνά διά πρώτην φοράν 
άναιμιγνπόμενοι εις τά “κοινά 
ίΣπνάδελφοι.

Χαριτολογιών συνάδελφος έ- 
χαρακτήρισε τούς νέους αΟτούς 
συναδέλφους ώς άνατέλοντας 
αστέρας. "Ετερος συνά
δελφος συμπληρώνων τόν πρώ
τον έχαρακτήρισε τούς ήλικιω- 
,μένοπς συναδέλφους ώς δύοντας 
αστέρας.

Καί ή συντροφιά διερωτήθη: 
Καλά οί δύοντες πότε ά ν έ - 
τ ε ι λ α ν ;
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’Ε κ μέρους τής Γ.Σ.Ε.Ε. άπε- 
στάλησαν πρός τό Ύπουργεϊον 
’Εργασίας τά κάτωθι υπομνήματα 
σχετικά μέ τάς συνδικαλιστικός 
ελευθερίας καί τό ώράριον έργασί 
ας:

7766
Έν Άθήναις τή 11)7)1955 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ 
ΣΧΕΣΕΩΝ 

Πρός
Τό Ύπουργεϊον Εργασίας 

Ενταύθα

Κύριε Υπουργέ,

‘Ως τυγχάνει Ύμΐν γνωστόν 
ή Όργάνωσίς μας ύπεχρεώθη 
κατά τόν ’Ιούνιον 1954 νά προ
σφυγή εις τήν Επιτροπήν Συν
δικαλιστικών ’Ελευθεριών τού 
Δ.Γ.Ε. παραπονθυμένη διά τήν 
άπειληθεΐσαν παραβίασιν τού 
συνδικαλιστικού δικαιώματος 
εις διαφόρους κλάδους έργαζο 
μενών (τραπεζικούς κλπ.) εξ 
αφορμής κατατεθέντος τότε εις, 
τήν Βουλήν νομοσχεδίου, εις τό 
όποϊον περιείχετοι διάτοίξιςκατά 
τήν οποίαν ό μισθωτός απολυ
όμενος τής εργασίας του έχανε 
αυτομάτως τήν θέσιν του τήν 
οποίαν είχε τυχόν εις τό Διοικη 
τικόν Συμβούλιον τής Όργανό 

, σεώς του.
Τό Δ. Συμβούλιον τού Δ.Γ. 

Ε. συστάσει τής ’Επιτροπής 
Σ υνδικαλ ιστικών ’ Ελευθεριών 
μή έχούσης τότε ύπ’ δψιν δτι 
ή έν λόγφ διάταξις περιελήφθη 
εις τό Ν. Δ. 3072)1954, άπε 
φάσισε νά έπισύρη τήν προσο
χήν τής Ελληνικής Κυβέρνησε 
ως εις τό δτι άν τό ώς άνω No 
μοσχέδιον έψηφίζετο ύπό τής 
Βουλής θ’ άπετέλει έμπόδιον 
εις τούς εργαζομένους νά έκλέ 
γουν έλευθέρως τούς άντιπροσώ 
πους των δικαίωμα τό όποϊον 
αποτελεί ένα άπό τά πλέον ού 
σιώδη στοιχεία τής Συνδικαλι
στικής ’Ελευθερίας.

Έπί τού θέματος τούτου ά- 
πησχολήσαμεν Υμάς εμθύς ώς 
άναλάβατε τό Ύπουργεϊον Έρ 
γασίας καί έζητήσαμεν τήν κα 
τάργησιν τής διατά/ξεως τ αυ
τής τού Ν. Δ. 3072)1954 θι- 
γούσης καιρίως τήν Έλευθερ! 
αν τού Συνδικαλίζεσθαι.Εΰηρε 
σητε δτι θά προεβαίνατε εις 
σητεδτι θά προεβαίνατε εις 
τήν κατάργησίν της δπερ άλ
λωστε έγνωρίσατε δι’’ εγγρά
φου σας άπό 30)4)54 πρός 
τήν Επιτροπήν Συνδικαλιστι
κών Ελευθεριών τοΰ Δ.Γ.Ε.

Κατόπιν τής πρός ήμ<άς δια 
βεβο:ιώσεώς σας τήν οποίαν εύι 
θύς έγνωρίσαμεν πρός τό Δ.Γ. 
Ε. ή ’Επιτροπή Συνδικαλιστι
κών Ελευθεριών είσηγήθη και 
τό Διοικητικόν Συμβούλιον 
τοΰ Δ. Γ. Ε. έση,μείωσε τήν ί- 
κανοποίησίν του διά την παρα 
σχεθεϊσαν παρ’ Υμών πληροψο 
ρίαν περί προσεχούς τροποποι 
ήσεως εις τό έπίμαχον σημεϊον 
τού Ν. Δ. 3072)1954.

Δεδομένου έν τούτοις δτι 
μέχρι σήμερον δέν έγένετο ή 
τοιαύτη τροποποίησις, άπευθυ 
νόμεθα Ύμΐν έν προκειμένφ μέ 
τήν θερμήν παράκλησιν δπως εύ 
αρεστηθήτε και προβήτε . εις 
ταύτην κατά τό δυνατόν ταχύ- 
τερον άποδίδοντες εις τούς θι- 
γέντας κλάδους τών εργαζομέ
νων τό δικαίωμα τής έλευθέρας 
εκλογής τών αντιπροσώπων

των, ουτινος άπεστερήθη,σαν 
διά τής διατάξεως ταύτης.

Μετά τιμής 
Εντολή Διοικήσεως 
Ό Γεν. Γραμματεύς 

Φ. ΜΑΚΡΗΣ

7773
Έν Άθήναις τή 19)7)1955 

Πρός
Τό Ύπουργεϊον ’ Εργασίας 

. Ενταύθα
Έν σχίσει πρός τό ύπ’ άριθ. 

43206)3272)5.7.55 Ύμέτερον 
έχομεν τήν τιμήν νά έπανέλθφ 
μεν διά τούς έξης λόγους:

Τό παράπονον περί έπιβο 
λής απογευματινής εργασίας 
συμπλέκεται μέ τήν αύξησιν 
τών ωρών εργασίας καί τούτο 
άντίκειται είς τάς κειμένας δια 
τάξεις. Οΰτω κατά τό άρθρον 
18 τού Ν. Δ. 7) 13.4.1932 περί 
κωδικοποιήσεως τών διατάξε

ων περί χρονικών ορίων έργασί 
ας ή διάρκεια τής εργασίας τοΰ 
υπαλληλικού προσωπικού τών 
Τραπεζών δέν δύναται νά ύπε,ρ 
βαίνη τάς 8 ώρας, δπου όμως 
δι’ εθίμου καθιερώθη, μικροτέ- 
ρας διάρκειας εργασία ισχύει 
το έθιμον τούτο. Ή διάταξις αύ 
τη έτροποποιήθη, ύπό τού άρη 
θρου 7 πα,ρ. 3 τοΰ A. Ν. 547) 
37 έπί τό έπιεικέστερον καί κα 
θιερώθη τό 7ωρον έκ τούτου ό
μως ουδόλως επεται δτι έπαυσε 
νά Ισχύ η καί ή αρχική 5ιά- 
ταξις περί εθιμικού ωραρί
ου άφοΰ άλλως τε καί γενικώς 
τό έθιμον έξακολουθεΐ νά ίσχύη 
κατά τόν ’Αστικόν Κώδικα.

Έν προκειμένφ έχομεν παρα 
βάσεις εθιμικού ώραρίου διότι 
συμψώνως πρός τήν ύπ’ άριθ. 
35)1948 άπόφασιν τής ’Ανώ
τατης Μονίμου Επιτροπής Δι 
ο:ιτησίας ’Αθηνών άνεγνωρίσθη 
ή έπελθοΰσα παράτασις τών 
χρονικών ορίων εργασίας εις 
τάς Τραπέζας έπί καταβολή 
τής διαφοράς μισθού πλήν ό
μως κατά τήν εποχήν εκείνην

’Άλλοτε δνειρον κά6ε γονέ- 
ω; ή το τό πχιόί του νά γίνη 
υπάλληλος τής ’Εθνικής Τρχ- 
πέζης. Διότι είχε αίγλη ν ό υ
πάλληλος τής Εθνικής Τραπέ 
ζης. Σταδιοδρομίαν έξησφαλι- 
σμένην, κοινωνικήν θέσιν άρί- 
στην, εργασίαν ανθρώπινη ν, 
αλληλοσεβασμόν καί αξιοπρέ
πειαν εντός τοΰ ιδρύματος, τέ 
λος δέ μισθόν επαρκή διά μί
αν άνετον ζωήν'. Διά τούτο ό
χι μόνον πτωχοί έπεζήτων μί
αν θέση' είς τήν ’Εθνικήν Τρά 
πεζαν άλλά καί ή ανώτερα λε- 
γο,μένη κοινωνική τάξις έπεδί 
ωκε εκεί νά τακτοποίηση τά 
παιδιά της. Και έτσι τό προ
σωπικόν τής ’Εθνικής άπετε-

ΑΡΧΑ1ΡΕΣ1Α1 ΕΙΣ ΤΟΝ 
ΣΥΛΛΟΓΟΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
Κατά τάς διεξαχθ'είσας τήν 

26ην 'Ιουλίου τρ. έ. αρχαιρε
σίας είς τόν Σύλλογον 'Υπαλ
λήλων Τραπέζης ’Αθηνών, 
πρός άνάδειξιν νέας Διοικήσε
ως, έπεκράτησεν έξ ολοκλή
ρου καί μέ διαφοράν 108 ψή
φων έπί πλέον τό ύπό τόν κ. 
Σ. Γ|<ιτάκον ψηφοδέλτιον.

Τό έτερον ψηφοδέλτιον ύπό 
τούς κ. κ. Α. Κουϊμελήν — Κ. 
Κατσούλην έμειωψήφισεν.

εΐχον διαμορΦωθή χρονικά δρια 
πλέον παρατεταμένα τών κατα 
χικών, έν πόση όμως περιπτώ- 
σει μικροτέρας διάρκειας τών 
σημερινών.

Ύπό τάς συνθήκας αίΰτάς 
πιστεύομεν δτι ύοίσταται έδα 
φος Ύμετέρας έπεμβάσεως διά 
τής Έπιθεωρήσεως Εργασίας 
και διεξαγωγής διοικητικών ά 
νακ/ρίίσεων πρός καθορισμόν 
τού υφισταμένου εθιμικού ώρα 
ρίου και τών έπερχομένων ήδη 
συμφώνως πρός τάς καταγγε 
λείας τού προσωπικού μετέβα 
λων και της έντεΰθεν έξακριβώ- 
σεως τού περί παραβάσεως τών 
χρονικών ορίων παραπόνου. "Ε 
χομεν τήν γνώμην δτι δΤ έν τό 
σον σοβαρόν θέμα δημοσίας 
τάξεως και είς βασικός έπιχει- 
ρήσεις είναι καθήκον τής έπι 
θεωρήσεως εργασίας νά ένερ- 
γήση έρευναν καί νά ύποβάλη 
Ύμΐν πόρισμα έστω καί άν δέν 
προκύπτει έκ πρώτης δψεως 
ή συγίκεικριμένη μορφή τής 
παραβάσεως. Πρέπει δέ έν πά 
ση περιπτώσει νά έγκαταλει- 
φθή κάποτε ή άντίληψις δτι αί 
αποφάσεις τών διοικήσεων τών 
οικείων Τραπεζών δύνανται νά 
καθορίζουν τά χρονικά δρια έρ 
γασίας και τάς εργασιακός 
σχέσεις έν γένει κατά τρόπον 
εξουσιαστικόν καί ανεξέλεγκτοι/ 
καί νά έψελκύση τήν προσοχήν 
τών άρμοδίων οργάνων ό τρά 
πος εφαρμογής τών γενικών δι 
ατο'ξεων περί χρονικών ορίων έρ 
γασίας ό όποιος ιδιαίτερα είς 
τάς Τ ραπέζας εμφανίζει ποικι
λίαν καταστρίχτηγήσεων ένίσ 
τε δέ καί παραβάσεων τής πλέ 
ον τυπικής μορφής.

Έλπίζομεν δτι θά ευάρεστη 
θήτε νά μάς άνακοινώσητε συν 
τόμως ένα διαφωτιστικόν πόρι 
σμα άρμοδίου καί καταλλήλου 
οργάνου.

Μετά τιμής 
’Εντολή Διοικήσεως 
Ό Γ εν. Γραμματεύς 

Φ. ΜΑΚΡΗΣ

λείτο άπό παιδιά εργατών, υ
παλλήλων, άγρρτών, διπλωμα
τών, καθηγητών πανεπιστημί
ων, άνωτάτων δικαστικών κλπ.

Εϋγεν'ώς άμιλλόμενοι ξεχώ
ριζαν οί καλλίτεροι υπάλληλοι 
καί άνήρχοντο είς τάς άνωτά- 
τας θέσεις έτσι ώστε καί ή δι- 
οίκησις ακόμη τής Τραπέζη$ 
νά καταλαμβάνεται άπό ύπαλ 
λήλους τής καρριερας μέ τά: 
γνωστά ευεργετικά διά τά 

προσωπικόν', τήν κοινωνίαν άλ 
λά και αυτό τούτο τό Κρά
τους ά,ποτελέσματα.

ΙΙόσαι καί πόσαι προσωπικό
τητες δέν έξεπήδησαν άπό τήν 
’Εθνικήν' Τράπεζαν! Είς πρό
εδρος Δημοκρατίας, τρεις πρωί 
θυπουργοί καί πολλοί ύπουρ;- 
γοί-

Αΰτοί η-αν άλλοτε οί ύπάλ 
ληλοι τής ’Εθνικήξ Τραπέζης* 
έν'ώ σήμερα! Σήμερα δυστυ
χώς τίποτε δέν έμεινε ορθιον 
άπ’ όλα αύτά. Τά πάντα με- 
τεβλήθηοαν είς ερείπια. Χίλιοι 
καί πλέον ύπάλληλοι λευκαν- 
θέντες είς τήν διακονίαν τής 
Τραπέζης έπετώχθησαν είς 
τούς δρόμους ή έξηναγκάσθη- 
σαν είς παραίτησιν. Ή ιεραρ
χία άνετράπη καί ό άλληλοσε 
δασμός έξέλιπε. ’Αντί τή< ' ύ- 
γενού: άμίλλης είσηχθη ό θε- 
αμόσ τών' «φακέλλων». Οί έ-

ΚΡΑΥΓΗ ΑΠΕΛΠΙΣΙΑΣ



Η THH HHiHillillffl 112 lU
II [ΙΡΓΕΙΙΙ HI HIH0MIM 

111 El* EMIlli SHE
Τό εκτελεστικόν Συμβούλιου 

τής OTOE κατόπιν τής από 
15.6,55 άνακοινώσεώς του διά 
τής όποιας εις γενικσς γραμ- 
μάς άνεφέροντο αί επάγγελμά 
τικαι επιδιώξεις τού Τραπεζοϋ 
παλληλικοΰ κλάδου προέβη εις 
σειράν διαβημάτων καί ενεργεί 
ών προς τούς Διοικητάς τών 
Τραπεζών και τούς αρμοδίους 
Υπουργούς μέ τον σκοπόν ό
πως έκθεση τάς άπάψεις τηςέπί 
τών ύπό κρίσιν θεμάτων άλλα 
και συγχρόνως έκ μ,ίχς προσω
πικής επαφής και επικοινωνίας 
σχηματίσει ίδιαν και άμεσον έν 
τύπωσιν τών αντιλήψεων αΐτι- 
νες επικρατούν έπί τών επαγ
γελματικών μας ζητημάτων.

Οΰτω εις τάς άρχάς τρέχον 
τος μηνός ή ολομέλεια τοΰ Εκ
τελεστικού Συμβουλίου έπεσκέ 
φθη τον Διοικητήν τής Τραπέ- 
ζης τής 'Ελλάδος κ. Ζολώταν 
είς τον όποιον έπέδωσε σημείω 
μα άναφερό μενού είς τό γεγο
νός ότι οί μισθοί μας έχουν ύ 
ποστή τιμαριθμικήν απώλειαν 
άνερχομένην είς ποσοστού 53% 
Βάσει τής απώλειας τούτης 
και τών χορηγηθεισών έν τχμ 
μεταξύ αυξήσεων έζητήθη συμ 
πληρωματική αϋξησις κατά τσ 
ΰπολοιπόμενον ποσοστόν 30%. 
Ό κ. Ζολώτας άπήντησε οτι 
θά έξετάση τό θέμα μετά τής 
Κυβερνήσεως συνέστησεν δμως 
όπως κατά τήν υποβολήν οίκο 
νομικών αιτημάτων φροντίζομεν 
νά μήν έρχόμεθα είς άντίθεσιν 
μέ τήν άκολουθουμένην γενικώς 
Κρατικήν πολιτικήν έπί τοΰ ζη
τήματος τών μισθών καί ήμερο 
μισθίων. Είς τον κ. Ζολώταν έ 
δηλώθη δτι ή ’Εθνική μας Οι
κονομία υποφέρει κυρίως άπό 
ύποκατανάλωσιν καί θά ήτο 
σκόπιμου νά άνεθεωρεΤτο ή 
Κρατική πλιτική έπί τοΰ ση
μείου τούτου.

Είς τον Διοικητήν Εθνικής 
Τραπέζης καί ’Αθηνών κ, Κ. Ή 
λιάσκον, τον όποιον έν συνεχείς! 
έπεσκέφθη τό Διοικητικόν Συμ 
βούλιον τής 'Ομοσπονδίας έκ
τος τοΰ μίσθοδοτικοΰ θέματος 
άνεπτύχθησαν κα ίτά λοιπά θέ 
ματα τα άφορώντα τό προσωπι 
κόν τής Τραπέζης καί είδικώτε 
ρον δέ τό θέμα τής κατάργησε 
ως τής απογευματινής έργασίας 
τοΰ καθορισμού τών εργασίμων

ωρών είς 39 καί τής έκπληρώ 
σεως τών υποχρεώσεων τών Δι 
οικήσεων τών Τραπεζών προς 
τά ’Ασφαλιστικά Ταμεία. Ό κ. 
Ήλιάσκος άπέφυγε νά δώση 
συγκεκριμένην άπάντησιν έδή 
λωσεν δμως δτι θεωρεί εξυπη
ρετικήν διά τήν Τράπεζαν τήν 
απογευματινήν έργασίαν καί 
κατά τήν διάρκειαν τοΰ θέρους 
ακόμη.

Τό ’^Εκτελεστικόν ΣυμβούλΙ
λιον τής ΟΤΟΕ έπεσκέφθη τήν 
7.7.55 τον Υπουργόν Εργασί
ας κ. Στράταν καί ένεχείρησε 
είς αυτόν υπομνήματα μέ τά 
εξής θέματα. Μισθολογικόν, 
Ώράριον, Κατάργησις τών Νό 
μων 2510 καί 3072, ’Οργανι
σμός Εργατικής Κατοικίας, 
’Οργανισμός ’Ανεργίας, ’Α
σφαλιστικά Ταμεία, καί ειδικά 
θέματα τοΰ προσωπικού τής 
Εθνικής Τραπέζης Ελλάδος 

καί ’Αθηνών. Ό κ. Υπουργός 
ΰπεσχέθη δτι θά μελετήση τά 
τεθέντα διά τοΰ υπομνήματος 
θέματα.

Ταυτόσημον περίπου υπό
μνημα έπεδόθη έν συνεχείζχ καί 
προς τον Υπουργόν τοΰ Έμπο 
ρίου κ. Μακκάν δστις μετά μα 
κράν καί κατατιπιστικήν συζή- 
τησιυ έδωσεν οδηγίας νά κλη|- 
θή ειδική σύσκεψις Τραπεζιτών 
καί ΟΤΟΕ διά νά γίνη συζήτη 
σις καί ληφθώσιν σχετικά! άπο 
φάσεις.

Ή Διοίκησις τής ΟΤΟΕ ά- 
πη,ύθυνε άπό τής 1 1 ης τρέχον
τος ταυτόσημον έγγραφον προς 
τά Υπουργεία ’Εργασίας, καί 
Δημοσίας ’Ασφαλείας διά τοΰ 
οποίου καταγγέλει καταστρα 
τηγήσεις τών όρων έργασίας 
ένταΰθα καί έν TqTq έπαρχίαις 
έκ μέρους τών Τραπεζών καί 
ζητεί άμεσον παρακολούθησ ιν 
προς αποφυγήν παραβάσεων 
αϊτινες συντελούν είς τήν δξυν 
σιν τοΰ άνεργειακοΰ πρόβλημα 
τος.

Τέλος διά τοΰ άπό 16 Ίου 
λ ίου τηλέγραφήματός της προς 
τούς Αρμοδίους ή ΟΤΟΕ έζή 
τησεν κατάργησιν τής εισφο
ράς διά τήν ’Εργατικήν κατοικί 
αν, άλλως έπιβολήν διπλάσιάς 
ταύτης είς τούς έργοδότας, 
μέ τον σκοπόν τής ένισχύσ-εως 
τών στεγαστικών Συνεταιρι
σμών τών Τραπεζάϋπαλλήλων.

ναπομείναντες δέ υπάλληλοι 
κχτήντητχν ψωμοζήτα!

Αυτή είναι ή λυπηρά άλή- 
8ειχ. Οί υπάλληλοι της κρχται 
©τέρας Τρχπέζης τη ξι Ελλάδος 
ψωμοζήται! Οί άμφιβάλλοντες 
!χς προσέξουν τάς αποδείξεις 
.μισθοδοσίας τών δοκίμων καί 
υπολογιστών οί όποιοι ά- 
ποτελοΰν καί τό μεγαλύτεροι' 
ποσοστόν τών υπαλλήλων. Μέ 
ύπηρεσίαν 6, 7 καί 8 ετών λα,μ 
έάνουν ήμερησίως 25—35 δρχ. 
Πώς νά ζήσουν οί άνθρωποι 
αύτοί; Πώς νά είναι αξιοπρε
πείς όπως τούς θέλει ή Τράπε 
ξα καί όπως πρέπει νά είναι; 
Πώς νά πληρώσουν το ένοίκι- 
©ν, το νερό, τον φωτισμό τά 
πλαστικά; ’Έφθασαν νά τρώ
γουν είς τήν Λέσχην τού Συλ 
λόγου μας πρώϊ - βράδυ μακοί 
ρονιά καί χόρτα.

Τί νά ε’ίπωμεί' διά τούς ©ί- 
κογενειάρχας έξ αυτών; Πώς 
νά περιγράφω,μεν τό δράμα 
τών συναδέλφων μας τών "Υ
ποκαταστημάτων, πολλοί τών 
όποιων κατέχουν υπευθύνους 
θέσεις ώς προϊστάμενοι λογι
στηρίων.

Πού ήκούσθη «οτέ μορφωμέ 
νοι υπάλληλοι, νά άμοίβωνται 
μετά τόσα χρόνια υπηρεσίας 
όσο μία ανειδίκευτος νεοπροα 
λαμέανομένη εργάτρια;

Μοναδική λοιπόν φιλοδοξία 
τοΰ άιοικητοΰ της νέας Τρα

πέζης ώς καταδείκνυται, ήτοι 
νά εξουθενώσω τούς ύπαλλή- 
λους τής Εθνικής Τραπέζης 
καί νά τούς μετατρέψη εις 
δούλους. Μια ματιά όμως γύ
ρω του θά τον πείση ®τι μο
ναδική προσπάθεια, κάθε δού
λου είναι νά σπάση τά δεσ,μά 
Του, νά γίνη ελεύθερος.

Μέχρις ότου τακτοποιηθή ό- 
ριστικώς τό ζήτημα τών μι
σθών, καλείται ή Τράπεζα νά 
αύξηση κατά 30ο)ο τάς άποδο 
χάς τών κατωτέρων υπαλλή
λων της άναλόγως δέ καί τών 
άλλων,

Νά διενεργήση τάς προάγω 
γάς καί νά έπανεξετάση άνευ 
αναβολής τήν ένταξιν.

"Η κραυγή τών υπαλλήλων' 
τήν' όποιαν θέλει νά άγνοή ό 
κ. Διοικητής θά γίνη, άς μήν. 
αμφιβάλλει ούδ’ έπί στιγμήν, 
χείμαρρος ασυγκράτητος.

"Ο Σύλλογος δέν θά μείνη 
μέ έσταυρωμένας τάς χείρας 
εμπρός είς τό δράμα των με
λών του. Διά τών ιδίων του 
δυνάμεων άλλος καί μέ τήν 
βοήθειαν όλων τών συνησπι- 
σμένων τραπεζοϋπαλλ,ήλων 
τής χώρας θά πράξη τ® καθή
κον του όταν έπιστή ή στι
γμή. Διότι ό Σύλλογος έχει ε- 
πίγνωσιν τής εύθύνρς του τό
σον έναντι των μελών του ό
σον καί έναντι τοΰ κρατοΰν- 
τος κοινωνικού καθεστώτος.

Η ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ 
ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΔΑΣΚΕΙ

"ΥπεστηρίχΘη άπό πολλούς συν 
ναδέλφους έξ αφορμής τών εκλο
γών τού Ταμείου Υγείας, οτι ή 
Διοίκησις τού Συλλόγου οέν πρέ
πει νά αναμειγνύεται στα ζητή
ματα εκλογής τών διοικήσεων τών 
διαφόρων ’Οργανισμών μας, ό
πως τό Τα,μεΐον Υγείας, ό Συντ- 
ταιρισμός κλπ.

Ή άποψις αύτή, πού δυστυχώς 
τήν δέχθηκαν καί μερικοί άπ’ 
τους συμβούλους τοΰ Συλλόγου, 
είναι ολοκληρωτικά λανθασμένη. 
Ή συνδικαλιστική ιστορία μάς 
διδάσκει ότι αν υπάρχουν οί ορ
γανισμοί στην Τράπεζα μας, σ’ 
όλες τις Τράπεζες κι* όπου άλλου 
υπάρχουν, αύτό οφείλεται στό ότι 
προϋπήρξαν Σύλλογοι εργαζομέ
νων πού άγωνίσθηκαν καί τους δη 
μιούργησαν.

Τήν καλήν Διοίκησιν τών Όρ 
γανισμών αυτών έχει δικαίωμα καί 
ΰποχρέωσιν νά έποπτευη ό Σύλ
λογος.

Αύτά για τήν σωστή τοποθέτη- 
σι τοΰ ζητήματος.

αΠρχαιρεςΓαΊ
ΤΟΥ ΤΑΜίΙΟΥ ΑΑΑΗΑΟΒΟΚΟίΙΑΣ

Είναι ή τρίτη Συνέλευσις καθ’ήν 
τά Προσωπικόν έκλήθη νά έκλέ- 
ξη τούς άντιπροσώπους του διά 
τά Ταμεΐον Άλληλοβοηθέ ίας. Δυ
στυχώς καί κατά τάς τρεις ψηφο
φορίας ούδέν τών ψηφοδελτίων ή- 
δυνήθη νά συγκέντρωση τήν άπό 
λυτόν πλειοψηφίαν καί τούτο διό
τι διεξεδίκουν τήν Διοίκησιν τρία 
ψηφοδέλτια.

Ό Σύλλογος διέβλεψε τον κίν
δυνον καί άπό τής δευτέρας Συν 
ελεύσεως συνέστησεν όπως κοι
νή συμφωνίφ πάντων συγκροτηθή 
έν καί μόνον ψηφοδέλτιον μέ συμ 
μετοχήν τών άριστων καί πλέον ί 
κανών συναδέλφων διά τήν διοίκη 
σιν τοΰ Ταμείου Ύγείάς.

Δυστυχώς δέν είσηκούσθη.
’Ήδη επαναλαμβανομένων τών 

αρχαιρεσιών τήν 8.8 1955 σκό- 
πιμον θεωροϋμεν όπως έπανέλθω 
μεν έπί τής ανωτέρω συστάσεως 
τού Συλλόγου τήν οποίαν θεωρού 
μεν ώς τήν πλέον συμφέρουσαν 
διά τό ΤΥΠΕΤ.

’Εάν τούτο δέν έπιτευχθή τότε 
τήν λύσιν πρέπει νά δώσουν οί 
συνάδελφοι άναδεικνύοντες είς 
τήν διοίκησιν τοΰ Ταμείου τούς 
υποψηφίους εκείνους οί όποιοι έγ 
γυώνται δτι θά κρατήσουν τό ΤΥ 
ΠΕΤ μακράν οίασδήποτε έπιρροής 
καί θά έργασθούν ώστε τούτο νά 
συνέχιση τήν περίθαλψιν τών με
λών του κατά τον πλέον επιτυχή 
τρόπον.

ΓΪΙ
ΕΙΝΑΙ Rlionmomi

Ή Διοίκησις τής Τραπέζης έ- 
χορήγει κατά καιρούς δάνεια κα
τόπιν αίτήσεως συναδέλφων μα- 
στιζομένων άπό ανέχειαν, έξωφλη 
τέα είς σύντομα χρονικά διαστή
ματα.

τΗτο καί αύτή «μιά κάποια λύ- 
σις» διά τούς συναδέλφους αΰτοΰς 
οί όποιοι έχουν περιέλθη είς ά- 
πόγνωσιν λόγω τής περικοπής 
τών αποδοχών των άπό τής συγ- 
χωνεύσεως καί τής περαιτέρω 
μειώσεως αύτών έ'νεκα τών υπέρ 
διαφόρων νεοσυστάτων ’Οργα
νισμών κρατήσεων.

’Ήδη ώς πληροφορούμεθα ή Δι
ό ίκησις έσταμάτησε καί αώτόν 
τον τροπον άνακουψίσεως τών 
συναδέλφων. Μά πώς τέλος πάν
των σκέπτονται ο.ί αρμόδιοι τής 
Διοικήσεως; Δέν άντιλαμβάνονται 
ότι έκτος τού φόβου τής, «έκταμι- 
εύσεως» υπάρχει καί ό φόβος τών 
κενών στομάχων.

Ϊ1* ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Έμπεριστατωμένον υπόμνημά 

τοΰ Συλλόγου υπεβλήθη είς τούς 
αρμοδίους Κυβερνητικούς παρά
γοντας, ώς δέ έπισήμως πληροφο
ρούμεθα, καταβάλλεται προσπά
θεια έπιλύσεως ώρισμένων βασι
κών ζητημάτων τοΰ προσωπικού.
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ΩΡΑΡΙΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ή Διοίκησις δι’ εγκυκλίου της 

έρύθμισε το ζήτημα τοΰ ωραρίου 
διά μέν τά Κεντρικά Καταστήμα 
τα καί Υποκαταστήματα ’Αθη
νών καί Πειραιώς εις 40’Λ ώρας 
έβδομαδιαίως καί τήν κατάργη- 
σιν ενός άπογεύματος διά δέ τά 

Επαρχιακά Καταστήματα παρα 
μένει ώς έχει.

Τήν ρύθμισιν αυτήν τοΰ ωραρίου 
καί ιδία τήν έξαίρεσιν τών Ε
παρχιακών Κ)των ό Σύλλογος 
καί ή Ο. Τ. Ο. Ε. έθεωρησαν «πα
ραδεκτόν δι’ ό καί σπέστειλαν τ>| 

λεγρσφικάς διαμαρτυρίας προς 
τούς αρμοδίους Κυβερνητικούς 
παράγοντας.

ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ
"Υπουργείου Συντονισμού, Έρ 

γασίας, ’Εμπορίου.
Ένταΰθα

Έμμονή Διοικήσεως ένίων 
.Τραπεζών είς διχτήρηοιν έ- 
νός εργάσιμου άπογεύματος 
καί καθορισμόν τεσσαράκοντα 
καί ήμιαίας ωρών, έργασίας, 
καθ’ έ,βδομάδα μέ έξαίρεσιν έκ 
τοΰ μέτρου τούτου τοΰ προσω
πικού τών έπαρχιών, είναι ά- 
παράδεκτος άπό Διοίκησιν 
"Ομοσπονδία μας στο.π1 παρα- 
καλοΰ,μεν έπέμβητε άποφασι-

στικώς προς Ικανοποίησιν τε- 
λικώς σχετικού αιτήματος μα® 
συμφώνως δοθεϊσας υποσχέσεις 
ολοσχερούς καταργήσεως απο
γευματινής έργασίας καί καθο
ρισμού εβδομαδιαίου ώρα ρίου 
έκ τριάκοντα έννέα έργα σι
μών ώρών οι’ άπαν προσωπι
κήν τραπεζών κέντρου καί &~ 
Ιπαρχιών.
Έντολίΐ ’ιΕχτ,ελεστιικοΰ Συιμιβσυ 
λ ίου

Ό Πρόεδρος
I. ΑΛΕΥΡΑΣ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 
ΤΡΑΠΕΖΟ-Υ-ΠΑΛΛΗΛΙ ΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΆΘήναι τη 30ή ’Ιουλίου 1955 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ 

;π’ σριθ. 2

’Αγαπητοί Συνάδελφοί,
Ή Διοίκησις τής ‘Ομοσπονδίας 

μας κατέβαλε ν μεγίστας προσπα- 
θέίας καί δια πιεστικών καί επι
μόνων παραστάσεων της είς τάς 
αρμόδιας Διοικήσεις τών Τραπε
ζών καί τους κ.κ. "Υπουργούς ’Ε- 
πουργούς ’Εργασίας και ’Εμπορί
ου έπεόίωξεν τήν πλήρη κατάργη- 
σιν τής απογευματινής έργασίας 
καί τή.ν καθιέρωσ.ν τών 39 έργα- 
σίμων ώρών έβδομαδια;ως βάσει 
εθιμικού δικαίου, όπερ είχε δη μ ι- 
ουργηθή έκ τών πρότερον καί ά
πό μακροΰ ίσχυόντων έν προκει- 
μένω.

Άτυχώς καί παρά τάς προσδο
κίας μας ο! αρμόδιοι προέβησαν 
είς μερικήν έπίλυσιν τοΰ έν λόγφ 
αΐιήματός μας διό τής διατήρησε 
ως τοΰ ενός εργασίμου απόγευμα 
τος καί τοΰ καθορισμού τοΰ εβδο
μαδιαίου ώραρίου έργασίας είς 
40.1)2 ώρας διά τινας Τραπέζας 
καί μόνον διά τά Κεντρικά Kccrofr· 
στήματσ καί τά έν Άθήναις καί 
Πειραιεϊ "Υποκαταστήματα αύτών, 
έξαιρεθέντων τοΰ μέτρου τούτου 
πάντων τών 'Επαρχιακών "Υποκα
ταστημάτων

Ή Διοίκησις τής "Ομοσπονδί
ας μας Θεωρούσα άπαράδεκτον 
τήν δοθεΐσαν λύσιν οατηύθυνε τη
λεγραφικήν διαμαρτυρίαν πρός 
τούς αρμοδίους, επιφυλάσσεται δέ 
όπως διά νέων συντόνων διαβημά- 

I των της παρ’ αύτοΐς ζη,τήση τήγ 
πλήρη ικανοποίησιν τοΰ αιτήματος, 
δΓ ολοσχερούς καταργήσεως τής 
απογευματινής έργασίας καί κα- 
θιερώσεως εβδομαδιαίου ώραρίοΰ 
έκ 39 ,έργασίμων ώρών δι’ απανι 
ανεξαιρέτως τό προσωπικόν, τόσον 
τών Κεντρικών, όσον καί τών Ε
παρχιακών Καταστημάτων.

Έξ άλλου, προς έπίλυσιν τών 
λοιπών αιτημάτων, άτινα απασχο
λούν τό σύνολον τών μελών τής 
τραπεζοϋπαλληλικής μας οίκογε- 
νείας, ήτοι: αναπροσαρμογή απο
δοχών, κατάργησις Ν. Δ. 2510) 
53 καί 3072)54, κατάργησις εϊσ 
ψαρών μας υπέρ ’Οργανισμών ’Α
νεργίας καί ’Εργατικής Κατοικί
ας, ’Ασφαλιστικά. Ταμε;α, άνασύν- 
θεσις Διοικητικών Συμβουλίων ’Α
σφαλιστικών μας ’Οργανισμών καί 
διορισμός έν τοίς τών έkπpoσώπωv 
των υποδεικνυόμενων υπό τών Ε
παγγελματικών μας Σωματείων 
κλπ. τό ’Εκτελεστικόν Συμβούλιον 
τής "Ομοσπονδίας μας συνεχίζει 
τάς έπαφάς καί συζητήσεις του 
μετά τών άρμοδίων.

Τέλος σχετικώς μέ τήν εφαρμο
γήν τού ώραρίου έργασίας άνακοι·

νοΰμεν ότι, ώς γνωστόν, ούδείς υ- 
ποχρεοΰται εις έργασίαν πέραν 
τών νομίμων ή συμβατικών εργα
σίμων ώρών άνευ καταβολής έκ μέ 
ρους τών Τραπεζών τής ΰπερωριοί 
κής άποζημιώσεως. _

’Επειδή παρά ταύτα κατηγγέλ- 
θησαν παραβάσεις τό ’Εκτελεστι
κόν Συμβούλιον τής ‘Ομοσπονδίας 
μας κοαόπιν παρουσιάσεων καί υ
πομνημάτων του πρός τά Υπουρι 
γεια Έργασίας καί Δημοσίας ‘Α
σφαλείας έπέτυχεν τήν έκδοσιν αΰ 
στηρών διαταγών τών τελευταίων·, 
πρός τά αρμόδια όργανα αυτών 
είς όλην τήν χώραν διά τήν στε
νήν παρακολούθησ ιν της εφαρμο
γής τών σχετικών περί ώρών έρ
γασίας διατάξεων.

Έάν παρά τά ανωτέρω συνεχι— 
ζωνται ύπό τινων προϊσταμένων 
παραβάσεις τοΰ είδους τούτον, παί 
ρακαλοΰμεν τούς κ. κ. συναδέλ
φους όπως διά των Συλλογικών 
Οργάνων ή καί άπ’ ευθείας κα
ταγγέλλουν είς τήν "Ομοσπονδίαν 
πάσαν περίπτωσιν, ϊνα προβαίνη 
αΰτη είς καταγγελίαν πρός ποινι
κόν κολασμόν τών υπευθύνων.

Περαίνοντες πληροφοροΰμεν υ
μάς ότι έντός τών προσεχών ήμε
ρων έλπίζομεν νά έχη όλοκληρωκ 
θή ό πρώτος κύκλος ενεργειών μας. 
οπότε θά ει μέθα εις θεσιν να σάς 
κατατοπίσωμεν δΓ εκτενούς ανοο— 
•κοινώσεώς μας έπί τής πορείας, 
πάντων τών ζητημάτων μας.
Μετά συναδελψικών χαιρετισμών

Τό Εκτελεστικόν Συμόούλιον

ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ
"Υπάρχουν θετικοί πληροφορία! 

ότι τό ζήτημα τών προαγωγών* 
ΕΪσήλθεν είς οδόν πραγματοποιή,- 
σεως.

’Εκεί όπου προσκρούει είναι, 
ότι ή Διοίκησις δέν συγκατατί- 
θεται είς αναδρομικήν καταβολήν 
διαφορών τών αποδοχών έχσμεν 
όμως τήν γνώμην ότι καί αύτσ 
θά ύπερπηδηθή δεδομένου ότι ή 
καταβολή τών διαφορών είναι νό
μιμός καί δικαίου

’Εντός συντομότατου χρονικοί? 
διαστήματος λοιπόν έλπίζομεν 
νά έχη περατωθή ή σχετική προ
εργασία καί νά λείψη ώς πρός 
τό αίτημά μας αύτό ή άγων ίο* 
μας.

til 111 llillWl
Ή Δ. Επιτροπή τοΰ Συλλόγοι/' 

Βύρίσκεται είς τήν εύχάριστον θέ- 
σιν ν’ άναγγείλη, ότι κατόπιν ε
πισήμων διαβεβαιώσεων τών αρ
μοδίων Κυβερν. Παραγόντων τά 
διαδοθέντα περί υπαγωγής είς τόν 
ένιαΐον ψάρον τής αΰτασψαλίσεως. 
τού προσωπικού είναι ανακριβή.


