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TO ΚΑΤΑΤΕΦΕΝ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΝ 
ΕΠΙ TOY ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΟΥ

"Οτε κατά τον παρελθόντα Φε
βρουάριον έπεβάλλετο διά πράξεως 
τής Πολιτείας ή σΜγχώνευσις των 
Τραπεζών Εθνικής καί ’Αθηνών, 
διεκη,ρύττετο υπό ιών Κυβερνητι
κών παραγόντων πρός πάσαν γωνί
αν, όπου- υπάρχει ζωή, δ,τι κατά τό 
σταμάτημα τής απεργίας του· παρελ 
θόντος ’ ί ανουαρίου είχον οδτοι ΰπο- 
οχεθή πρός τον Άνώτατον Συνδικα 
λιστικόν ’Οργανισμόν -καί τούς έδώ 
τότε ευρισκομένους αντιπροσώπους 
-rrr Διεθνούς Ένώσεως Εργατικών 
Συνδικάτων ότι δηίλ. οί έν τή Έθνι 
κή Τραπέζη εργαζόμενοι ,ούδέν εΐ- 
Χρν νά χάσουν διά τής συγχωνεύσε- 
ως, διότι όλα τά δικαιώιματά των 
θά έγίνοντο σεβαστά. "Ελεγον οΐ 
Κυβερνητικοί παράγοντες τότε, δτε 
κατηρτίζετο 6 νόμος «περί σι',.Υω- 
νεύσεως Τραπεζών», ότι τά άρθρα 7 
καί 11 αυτού προεβλεπον περί όλων 
τών προκυπτόντων ζητημάτων τό 
μέν 7 διά τήγ ένίσχυσιν όλων τών 
’Ασφαλιστικών ’Οργανισμών ώς επί 
σης καί διά την καταβολήν τών ά- 
ποζημιώσεων λόγφ καταγγελίας 
συμβάσεως εργασίας, ήτις καταγ
γελία, ^σύμφωνα μέ τάς δηλώσεις 
τού κ. Υπουργού τής ’Εργασίας (δ- 
ρα πρακτικά Βουλής 10.2-53), θά 
έγίνετο εις 20, 40, 60, τό πολύ 100 
ύπαΧλήλους- τό -δε άρθ'ρον 11 προ- 
έβλεπε περί τοΰ ’Οργανισμού κ.λ,π. 
“Ολα, Ελεγεν ά κ. Υπουργός τής 
Εργασίας, είχον προβλεφθή μέ τό 
ανωτέρω δέ μάλιστα άρθίρον 11 τού 
νόμου περί συγχωνεύσεως, οί υπάλ
ληλοι είχον, ^ συνέχιζε, μίαν πλή,ρη 
έγγύησιν, διότι δλαι α[ πράξεις τοΰ 
κ. Ήλιάσκου σχετικώς μέ τό Προ
σωπικόν έπρεπε νά τύχου-ν τής προ
ηγούμενης έγκρίσεως τών Υπουρ
γών τής Εργασίας καί Εμπορίου. 
Καί δεν ή το μόνον μιά φορά πού άμ 
φότεροι οί άνφτέ,ρω κ.κ- Υπουργοί 
έδέχοντο ιφιλερέσκως τόν διδόιμενον 
ύφ’ ημών κατά τάς ιένώπιόν των πα
ρουσιάσεις μας χαρακτηρισμόν τής 
έγγυήσεως αυτής, ώς τής άσψαίΧι- 
στικής δικλεϊδος έναντι τής τυχόν 
αυθαιρεσίας τού κ. Ήλιάσκου, διά 
τόν όποιον ούιδεις δυνατοί νά ά,ενη- 
θή δτι δεν είναι απροσωπόληπτος. 

***

Καί από- τής καταρτίσεως τού νό
μου εκείνου ό χρόνος παρήρχετό 
άπρακτος, καί μάλιστα μακρός. "Ο 
λοι δ ιη πάρουν άν είχε γίνει συγχώ- 
νευσις ή αϋτηι ήτο μόνον εις τά χαρ 
τιά- Καί έκπληκτοι ήρώτω,ν διατί ό 
κ. Ήλιάσκος δεν προχωρεί. Δέν ή- 
δοναντο νά ψαντασθσυν τά τεκται- 
νόμενα. Διότι ή σαν τόσον έγκλημα- 
τικά, -ώστε δέν ήδΰναντο νά νοή
σουν, δτι θά υπήρχε άνθρωπος, δ-, 
στις θά έπεδίωκε τή,ν μετατροπήν 
τών πάντων εις τέφραν.

Εβλεπε λοιπόν ό κ. Ήλιάσκος, 
οτι οί σκοποί τής κατακτήσεως τής 
Εθνικής Τραπέζης δεν ή σαν έπιτεύ- 
ξιμοι άνευ τής έξ,οντώσεως τού Προ 
σωπικού της- Καί ή έξοντωσίς του 
δεν ήτο πραγματοποιήσιμος μέ την 
χειμένην έργατικήν νομοθεσίογ. Έ- 
καλλιέργει λοιπόν τό έδαφος, έστω 
καί άνθά παρήρχετό ό χρόνος, διό
τι αύτός μέ την πάραδον τού'χρό
νου απολύτως τίποτε δεν έχανε. ’Ε
άν θά παρετηρεΐτο ξεχαρβάλωμα 
εις την μηχανη,ν τής Τραπέζης, τού 
το ήτο χρήσιμον εις αυτόν, θά ένε- 
φοονίζετο ή Εθνική Τράπεζα γυμνό- 
πους ή δέ Τράπεζα ’Αθηνών πολΰ- 
πους. Διότι έν τούτω τω μεταξύ εί
χε λάβει δλα τά μέτρα του καί ε!χ£ 
φροντίσει νά άπογυγνώση τήν ’Εθνι
κήν Τράπεζαν άπό τάς μεγάιλας ερ
γασίας, τάς όποιας έπεμελήΐθη νά 
μεταψέρη εις έμπιστους χεΐρας, έίς 
τά καταστήματα τής Τραπέζης. Α
θηνών. Έίπειτα διά τής παρόδου 
τοΰ χρόνου μέ τήν πρόνοιαν τής με 
ταφοράς τών μεγάλων έργασιών 
κατ’ ούδέν θά έπάσχεν ή ’Ασφαλι
στική Έπιχείρησις τού Άστέρος, 
διότι καί περί αύτοΰ είχε ληιφθή πρό 
νσια, μέχρι τού σημείου- μάλιστα, 
ώστε 6 κόσμος νά μανθάνη τώρα 
τελευταία, δτι καί ή Έπιχείρησις 
αύτή είναι ή κατ’ ευθείαν γραμμήν

άπόγονος τού Γεωργίου Σταύρου-

Ή κείμενη, λοιπόν εργατική νομο
θεσία ήτο τό μεγαλύτερον έμπόδι
όν. Κάί τό έμ,πόδιον αυτό άντ-ελαμ- 
Sάνετο ό κ. Ήλιάσκος, δτι δέν ήτο 
δυνατόν νά τό ύπερπηιδήση μόνος 
του άνευ τής -κυβερνητικής βοήθει
ας. Καί τήν συνδρομήν αυτήν έπεκα 
λέσθηι διό καί ό.·... κοπτόμενος υ
πέρ τού ' Ιδρύματος τού Γεωργίου 
Σταύρου καί τΐωίν -λαμπρών διαδό
χων του- εις τούς κυβερνητικούς πα
ράγοντας ,μ«ς παρέ,πεμπεν, οί όποι
οι μέ τήν σειράν των μάς έγ-έμιζαν 
•μέ κενούς λόγους. Καί τό έμπόδιον 
αυτό άνέλαβον νά εξουδετερώσουν 
εκείνοι άκριβώς οί δύο κ.κ. Υπουρ
γοί, οί όποιοι μόλις πρό ολίγων μη
νών διεκήρυττον εν τοσούτω δτι τά 
άρθρα 7 καί 11 τού νόμου περί συγ
χωνεύσεως προεβλεπον περί διΧ-ων, 
ή σαν αί άσφαλιστικαί δικλείδες καί 
τράβα κορδέλλα.

Αυτοί λοιπόν οί κ. κ. Υπουργοί 
καταθέτουν τό νομοσχέδιον — τερα
τούργημα καί δέν αφήνουν τίποτε 
δρθιον άπό τηγ έργατικήν νομοθεσί
αν. Καταργούν τά πάντα, δ,τι ή ερ
γατική τάξις μέ κόπους καί μό- , 
χθους αίώνος καί πλέον απέκτησε. 
Συνοδεύουν δέ τό νομοσχέδιον αυτό 
μέ μίαν έκθεσιν, ήτις δημοσιεύεται 
εις άλλην ρτήληιν, καί ήτις είναι γε- ΐ 
μάτη άπό παμμεγίστας άνακριβεί- ’ 
ας, ώστε δικαίως νά έρωτώμεν άν 
ζώμεν εις τή-ν χώραν, όπου έιδιδά- 
χθη καί έχαράχθη εις πλάκα ή ηθι
κή αρχή, δτι ό πολιτικός πρέπει νά 
λέγη τήν άλήίθίειαν καί πρός τά ά
νω καί πρός τά κάτω. Καταστρέφει 
ό Φιλεργάτης αξιότιμος κ· Υπουρ
γός τής Έ,ργασίας δλην τήν έργα
τικήν Νομοθεσίαν, διότι έτσι τό θέ
λει ό κ. Ήλιάσκος,... δστις μόνος 
γνωρίζει τό όρθρόν καί δίκαιον. ιΕύ 
ρίσκει συνεπώς φρόνιμον 6 κ· Υ
πουργός τήν βούλησιν τοΰ κ. Ήιλιά- 
σκοι> νά τήν καταστήση νόμον τοΰ 
Κράτους, φθάσας άνευ κανενός εί
δους δισταγμού νά είπη ώς ποός 
τούς ύπαλλήλους τής ’Εθνικής Τρα
πέζης «δτι 6 σαλταδορισμός ή £λ- 
λ-ειψις τής άντιλήψεως ευθύνης καί 
καί... συνιστοΰν τό κατοχικόν πνεύ
μα, τό όποιον συναντώμεν καί σή
μερον»· ’Αλλά πρέπει νά γνωρίζη 6 
ύβρίσας τό Σώμα τών υπαλλήλων 
της Εθνικής, Τραπέζης, δτι οί ύπάλ 
ληλοι αυτοί είναι έκεΐνοι, οί όποιοι 
κατά τήν κατοχήν ώρθωσαν τό άνά 
στημά των έναντι τού κατακτη,τού 
και διέσωσαν τήν περιουσίαν τής 
Εθνικής Τραπέζης καί έχόμενοι 
στερ,ρώς τών ωραίων παραδόσεων 
τοΰ ιερού τεμένους αντιμετωπίζουν 
υπερήφανοι, όπως είναι, οίανδήποτε 
κατά τής Τραπέζης επιδρομήν. Έτέ 
ρωθεν τό Σ ώμα τ?ών ύπαλλήλω-ν α
κολουθεί τήν αρχήν δτι ή αξία τής 
ύβρεως είναι ευθέως ανάλογος πρός 
τήν άξίαν τοΰ ερ-κους τών όδόντων 
άπό τά όποιον -έκφεύγουν αί ύβρι- 
στικάί λέξεις.

***
Τό κατατεθέν νομοσχέδιον είναι 

τά έγικιΧηματικώτερον άπό δσα εί- 
δεν ή χώρα μας, διότι αποτελεί 
πλήγμα θανάσιμον κατά τού κοινω
νικού μας καθεστώτος. Καί έπληττε 
τό νομοσχέδιον, ώς είχε διατυπωθή 
άρχικώς κατά τήν κατάβεσίν του, 
δχι μόνον τούς υπαλλήλους τής ’Ε
θνικής Τραπέζης (άρθρα 1 — 6) 
άλλα καί όλους τούς εργαζομένους 
(άρθίρα 7 — 10)· Γενική ύπήρξεν ή 
κατακραυγή καί πρό ταύτης διά 
-λόγους τακτικής μέ τήν πολιτικήν 
τοΰ Δουιρείουι “Ιππου· ή ΚυβέρΥη-σις 
περιώ,ρισε τήν έκ,τασιν, ώστε νά 
πλήττηι μόνον τούς ύπαλλήλους τής 
Εθνικής Τραπέζης. "Ιδετε καί κα
μαρώσατε ηθικήν. Άμφιβάλλομεν 
άν αυτό τό πράγμα θά ήτο δυνατόν 
νά άπαντηθή καί εις βαρβάρους α
κόμη χωράς. Οί εργαζόμενοι όμως 
έχουν νοΰν. Καί γνωρίζουν τήν τα
κτικήν τών διαδοχικών κτυπημά
των δπως επίσης γνωρίζουν, δτι τής 
οίασδήποτε τακτικής κατισχύει πάν
τοτε ή ηθική· ΔΓ αυτά καί μετά τήν 
άπάλειψιν τών άρθιρων 7 καί 8 τού 
νομοσχεδίου! δχι μόνον οί έργαζόμε- 
νοι τής χώρας μας αλλά καί ή Διε-

Έπί τοΰ σχεδίου νόμου «πετρί ρυ 
θμίσεως ζητημάτων τινών προσωπι 
κού συγχωνευομένων ’Ανωνύμων 
Τραπεζιτικών Εταιρειών καί άλ
λων τινών διατάξεων».

ίΓξρος τήν Βουλήν τών Ελλήνων 
Ή ανάγκη; τής δημιουργίας τών 

γενικών προϋποθέσεων διά τήν ελά- 
ψρυσιν τής αγοράς τοΰ χρήματος 
άπό τάς ύπερόγκους διοικητικός 
τών τραπεζιτικών ιδρυμάτων, ώδή- 
γ.ησαν εις τήν θέσπισιν τών διατάξε 
ων τοΰ Ν. 2292)53 «πρρίι συγχωνεύ- 
σεως ’Ανωνύμων Τραπεζιτικών Ε

ταιρειών». Πέραν όμως τοΰ Νόμου 
τούτου-, ή κρατσΰσα άνομοιομορφία 
ώς πρός τε τούς ορούς εργασίας 
καί τάς άπσδοχάς έν γένει μεταξύ 
προσωπικού τών συγχωνευομένων 
Τραπεζιτικών 'Ιδρυμάτων, ή ύπό 
τοΰ έν λόγω προσωπικού γενομένη 

• έκιμετάλλευσι-ς μέχρις καί πέραν 
τοΰ άνωτάτου δυνατοΰ· ό-ρίου τής 
οικονομικής αντοχής τίώίν Τραπεζιτι 
κών 'Ιδρυμάτων καί τών πγοστατευ 
τικών διατάξεων τής κειιμένής ερ
γατικής νομοθεσίας καί ή ΰπαρξις 
ώς έκ τούτου προνομίων, τά όποια 
δέν ευρίσκουν καμμίαν δικαιολογί
αν εις τήν κοινήν, συνείδησιν, ούδ’

ίθνήις κοινή γνώιμηι ζητουν τήν άνά- 
κλησιν ολοκλήρου τοΰ έπαισχύντου 
αύτοΰ νομοσχεδίου. Καί δΓ αυτό 
αϋ,ριον διλ,ρι οί έργιαζάμενοι κατέρ
χονται είς τήν απεργίαν, διά νά 
6-ροντοφωνήσουν, δτι οί έργαζόιμε- 
νοι δέν είναι ανδράποδα καί δτι μό
νον μία επί τοΰ θέματος ,λύσίς ικα
νοποιεί. Καί αύτή είναι: ή άνάκλη- 
σις ολοκλήρου τοΰ! νοιμοσχεδίου.

"Ολοι μας λοιπόν, όπως πάντοτε, 
θά δώσωμεν μέ τήν -κέφαΧήν ύψηλά 
πρώτοι τό «παρών» είς τόν αύριανόν 
άνώνα.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

αύτών τών μισθωτών άλλων κατη
γοριών, καθιστούν έπιβεβλημένην 
τή,ν νομοθετικήν άναρρύθ'μισιν τών 
άφορώντων έν γένει τό προσωπικόν 
τών συγχωνευομένων Τραπεζιτικών 
'Ιδρυμάτων.

Είς τόν καθορισμόν ,τής διαδικα
σίας καί τών πλαισίων έντός τών ό
ποιων δέον νά πραγιματοπο ιηθη ή 
άναρκιθιμισις αυτή αποβλέπει· τό πα 
ρόν νομοσχέδιον. Δι’ αύτοΰ έκρίθη 
απαραίτητον καί άπό: οικονομικής ά 
πάψεως άλλα καί χάριν τής κοινω-

ώρισμένα προνόμια έπιβα|ρύνοντα 
δυσαναλόγω-ς τό κόστος τοΰ δανει
ζόμενου διά τήν παραγωγήν χρήμα
τος, άλλά καί δημιουργού-.τα διά- 
κρι-σιν προκλητικήν διά τούς λοι
πούς εργαζομένους "Ελληνας·

Χαρακτηριστικών άναφέρεται δτι 
υπάλληλος τής ’Εθνικής Τραπέζης 
έξερ^όμενος τής υπηρεσίας λαμβά
νει εκτός τής σημαντικής συντάξε
ως καί <έφ’ άπαξ ποσόν άπό 235 έ- 
κατο^μύρια ορα^μων -kocl 'Kqtco. Έ- 
πί πλέον οί εθελουσίως έξελθόντες 
έλαβον καί λαμβάνουν καί τήν δια
φοράν -μεταξύ τής συντάξεως καί 
τού μισθού τού έν -ένεργεία όμοιο- 
βάθμου των, έπί σειράν δέ ετών ή 
Τραπεζα κατεβαλλεν είς τό1 Ταμεΐ- 
ον Συντάξεων καί αύτήν τήν παρά 
τού Ταμείου1 τούτου κ αταβαλ,λοιμέ- 
νη.ν σύνταξιν. Τούτο μόνον στοιχίζει 
30 δισεκατομμύρια.

Έξ άλλου ή Τράπεζα ύποχ.ρεοΰ- 
ται νά καταβάλη δχι μόνον τήν ιδί
αν αυτής εισφοράν άλλά καί τήν ά 
ναλογοΰσαν είς τό' προσωπικόν, κα
θώς καί τόν φόρον συνολικής καθσ 
ράς προσόδου αύτοΰ. -Πέραν δέ τού 
των καί τών γενικών επιδομάτων πο
λυετούς υπηρεσίας παραμονής "είςτόν 
αΰτόν βαθμόν, οικογενειακών κλπ.,

ΕΙΙΗΓΙΙΤΙΚΗ ΕΚΟΕΙΙΣ
υπάρχουν καί τά είδι-κά έπιδόαμτο: 
θέσεως, βαθμού, χειροσμοΟ μη-χρ:- 
νών, φρουρήσεως, έστιάσεως καί 
παιδικής μεοίμνης. Ή έπυβάρυνσις 
τής Τραπέζης έκ τών ειδικών τού
των επιδομάτων ανέρχεται εις 10 
δισεκατομμύρια δραχμών ’ έτησίως. 
Επί πλέον ολόκληρον τό Διοικητι

κόν Συμβούλιον τού Συλλόγρυ τών 
ύπαλλήλων, Λαμβάνει πλήρεις τάς 
άποδοχάς "του άπό τή,ν Τράπεζαν 
Χφίς νά παρέχη είς αυτήν τάς υ
πηρεσίας του. Γοΰτ’ αύτά συμβαίνει 
καί μέ τό προσωπικόν τού Ταμείου 
Συντάξεων,, τού1 Ταμείου "Υγείας, 
του Ταμείου Αύτασψ αλε ί ας, τοΰ' Τα 
(μείου Επικουρήσεως, τών προμηθευ 
τικών συνεταιρισμών -καί τοΰ Συλ
λόγου τών ύπαλλήλων.

Αί τε,ράστιαι αύταί έπιβαρύνσις 
-πιπιπτουν τελι-κως εις τό· ικόστος 
τού >ρήματος καί αναβιβάζουν τόν 
τόκον είς μεγάλα ύψη, ,μ,έ τελικόν 
αποτέλεσμα νά είναι μέγα το -κό
στος τής παραγωγής καί αί τιίμάΐ 

j τ®ν ειδών ύψηλαί. Διά τών Χαμβα- 
I ν ο μενών -μέτρων ή ιΚυβέρ-νησις -έπι- 
| διώκει μεί-ωσιν τού τόκου, τής όποί- 
. ας τά ευεργετικά αποτελέσματα θά 

αισθανθούν όλοι οι εργαζόμενοι 
ΚΓ'1 φυσικά και οΐ Τραπεζιτικοί υ
πάλληλοι.

Τέλος ώς πρός τά χοπαργούμενα 
προνόαια τονίζεται δτι ο! ΰπάλλ,ηΓ 
λοι _της Τραπέζης τής Ελλάδος οί 
όποιοι είχαν ανάλογα τοιαύτα, προ 
σεφέρθησαν μόνοι των καί, έν συνε,ρ 
γασία μέ τήν Διοίκηοιν τού 'Ιδρύ
ματος, κατήργησαν αύτά άναγνώρί 
ζοντες δτι εις μίαν περίοδον, δπως 
ή σημερινή, ή διατήρησίς των ήτο 
δχι (μόνον επιζήμια αλλά καί σκαν 
δαλώδηις.

Η έξοδος τών π-λεοναζόντων 5- 
παλληλων τής τέως ’Εθνικής Τοαπέ 
ζης ό αριθμός τών όποιων άπό 2. 
000 θά π-εριορισθη, τή έπεμβάσει 
τού YnouipiyoO1 Εργασίας, κάτω 
τού τρίτου τού αριθμού τούτου, θά 
γίνη κατά τρόπον δίκαιον καί "εξυ
πηρετικόν όλων, τών ύπαλλήλων. Έ 
πίσης τή επεμβάσει τού Υπουργού 
Εργασίας οί ήδη καταβαλλόμενοι 

μιάθο-ί είς τό προσωπικόν τής τέως 
Τραπέζης Εθνικής δέν θά μειωθώ- 
σι, ιθά πιροσαρμοσθώσι δέ κα’ οί μι
σθοί τής τέως Τραπέζης ’Αθηνών.

Είύικώτερον 'διά τού άρθρου 1 
τού ύπό κρίσιν σχεδίου νόμου -καθο
ρίζεται δτι πάντα τά ζητήματα τοΰ 
ποοσω-πικοΰ τής συνιστωμένης δ-ιά 
τής συγχωνεύσεως Τραπέζης ρυίθαί- 
ζονται -έξ ύπαρχ,ής δι’ Όυγανισ ιού, 
κυρουμένου^ διά Β.Δ. έκδιδομένου 
ποοτάσει τον Υπουργόν Εργασίας 
και Εμπορίου;·

» Διά τοΰ άρθρου 2 τού έν ιλόγω 
σχεδίου νόμου1 ρυθμίζονται ουσιώ
δεις τινές διατάξεις, οΐτινες δέον νά 
περιέρχωνται είς τόν ’Οργανισμόν 
καί άφ ένός μέν καθορίζεται δτι αί 
καταβαλλόμεναι μεγαΧείτεραι άπο- 
σοχαί τών ύπό τού νέου Ό,ργανι- 
σμοϋ προβλεπομένω-ν, δέν μειοΰνται 
άλλά διατηρούνται μέχρι ρής διά 
τυχόν προαγωγής έξισώσεως αύτών 
πρός τάς ύπό τού ’Οργανισμού ό,ρι- 
ζομένας τοιαύτας, άφ’ έτέρου δέ τί
θενται ορισμένοι φραγμοί είς τ,οό- 
πον πού ν’ αποκλείονται ή χορήγη- 
σις έν τώ μέ'λλοντι άλλων έπιδομά- 
των πλή-ν τών έν τώ Όργανισμώ ικα 
θοριζομένων καί- ή πληρωμή , ύπό 
τής Τραπέζης τής είς τό προσωπι
κόν άναλογούσης εισφοράς είς Όρ 
γανισμούς Κοινωνικής Άσφαλίσεως 
καί Ασφαλιστικά Ταμεία τού 'φόρου 
συνολικής καθαράς προσόδου αΰ- 
τοΰ.

’Επίσης διά τού αύ γο0 άρθρου 2 
παρέχεται ή ευχέρεια περιορισμού' 
κατά τήν αρχήν τής ισχύος τού Όρ 
γανισμοϋ τοΰ ορίου ηλικίας πρός 
διευκόλυσιν τής εξόδου μέρους τοΰ 
προσωπικού, χωρίς τούτο νά ύφί-

νικής δικαιοσύνης νά καταργηθουν

[inn umiiBii
ΪΙί ΓΕΒ

ΕΡΓΙΤΙΙ Ε
Ή Διβίκησις τή; Γενική; Συνομοσπονδία; Εργατών Ελ

λάδος, φέρει ύπ’ ©φι-ν τοΰ κοινοΰ ώς καί τών μαχομένων τμη
μάτων ΐ.ί; εργατική; τ-.;-—-, τω ε;μ;:

1. Καθ’ ύπαρχοΰσα; πληροφορία; ή Κυβέρνησι;ι άπεφάσισε 
νά έντείνη τήν μετάδοσιν. παραπλανητικών- ειδήσεων μέ τά 
υπάρχοντα εί; τήν δάθεσίν της ποικίλα μέσα, δι’ δ,τι αφορά, 
τον άπεργιακόν αγώνα, rip ο; τέν σκοπόν δημιουργία; συγχύ- 
σεω;.

2. 'Η εκστρατεία αύτή προς παραπλάνησιν τού κοινού 8ά- 
ένταθρ άπό τή; σήμερον Κυριακή; καί καθ’ δλην τήν διάρκει
αν τή; αύ-ρι-ον Δευτέρα; διά νά δημιουργήσω τήν έντύπωσιν 
δτι πρόκειται ν’ άνασταλή ή Πανεργατική ’Απεργία τής Τρί
τη; 9ης τρέχοντος μηνός.

3. Συνιστάτ,αι εί; τό κοινόν καί τά έν επιφυλακή τμήματα 
τή; Εργατική; Τά,ξεω; ©πω; μή δίνουν βΰύε-μίαν πίστιν εί;:' 
διαδοσειις, ειδήσεις καί ανακοινώσει; οίασδήποτε προελεύσε- 
ως, έφ’ ©σον δεν δά προέρχωνται άπό τήν ύπεύδυνον υπηρεσί
αν τή; Γενική; Συνομοσπονδία; ’Εργατών 'Ελλάδος, τάς διοι
κήσει; των αρμοδίων Εργατικών Κέντρων καί τάς τοιαύτας 
τών 'Ομοσπονδιών.

*. Είδνκώτερον τά πρό; τον τύπον καί τά ξένα δημοσιογρα 
φικά πρακτορεία άποστελλομενα άνακοινωθέντα -μας, δέον νά 
φέρουν τήν Οίφρα,γίδα τή; Γ.Σ.Έ.Έ. καί τήν ύπογραφήν τού αρ
μοδίου, άλλως νά μή λαμβάνωνται ύπ’ δφιν.

5. Τέλος άνακοινούται δτι, συνεπεία άρ-ςαμένων διώξεων 
και επεμβάσεων Εισαγγελίκων καί Νομαρχιακών αρχών’’ κατά 
συνδικαλιστικών στελεχών, ή διοίκησι; τής Γ.Σ.Ε.Ε;. προέβη 
■εΐ; διάβημκ πρό; τόν κ. Εισαγγελέα του1 'Αρείου Πάγου καί 
τού; Νομάρχα; του Κράτους, άξιιούσα δπως άποσχουν πάση; έ- 
πεμβάσεω; καί προστατεύσουν τον- συνταγματικώ; κατοχυρω- 
-μένον άγω να έπιβιώσεω; τών Ελλήνων ’Εργατοϋπαλλήλων.

(Έκ τή; Διοιικήσεως τή; Γ.Σ.Ε.Ε.
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σταται ζημίαν ώς πρός τό ποσόν 
τής συντάξεως.

Διά την κατάργησιν, ώς έν αρχή 
τής παρ-ούσης, έκτίθεται, ΰΐφισταμ,έ- 
νων διατάξεων βάσει των όποιων έ- 
δτμιουργήθησαν προνόμια καί απα
ράδεκτοι παροχαί άλλά καί διά τη;ν 
έπίτευξιν του ομοιομόρφου' καί ενι
αίου των διατάξεων, των έφάομο- 
σθησομένων εις τό προσωπικόν τής 
διά τής συγχωνεύσεως σμνιστωιμέ- 
νης Τιραπέζης, κάθόρίζεται διά τοϋ 
άρθρου 3 ότι άπό τής δημοσιεύσε- 
ως του διατάγματος τοΰ -κυροΰ-ντος 
τον ’Οργανισμόν, πάσα Συλλογική 
Σύμβασις 'Υπουργική ή Διαιτητική 
άττόφασι-ς, κ.ιλ.π. άφο-ρώσα τό προ
σωπικόν έκάστης των συγχωνευο- 
μ-ένων Τραπεζών παύει αυτοδικαίως 
Ισχόουσα·

Διά τοϋ αύτοΰ- άρθρου 3 ή συνι- 
στω-μένη- Τράπεζα άπαλλάσσεαι πά- 
ση-ς έξ οίασδήποτε συμφωνίας μετά 
άποχωρησάντων προ τής συγχωνεύ
σεως υπαλλήλων σναληφιθιείσης ύπο- 
χρεώσεώς της πέραν τής έν τω σχε- 
δίω τοϋ Νόμου καθοριζόμενης, τού
το δέ καί πρός άποκατάστασιν τοΰ 
δικαίου καί κατάργησιν προνομια
κών διατάξεων άλλά καί ΐνα άπο- 
κλεισθή ή έν τω μέλλοντι εφαρμογή 
παρομοίων προνομιακών συμφωνιών 
εις βάρος τοΰ Ιδρύματος.

Διά τοΰ άρθρου 4 παρέχεται τό 
δικαίωμα εις τήν συνιστωμένην Τρά 
πεζαν ΐνα διά την ρύθμισιν τής έκ 
τής συγχωνεύσεως δημιουργουμενης . 
καταστάσεως ιένεργή·" καταγγελίας I 
συμιβάσεως εργασίας τοΰ π,ροσωπι- 
κοΰ της. Πράγματι ούτε -έπίτευξ,ις 
οικονομιών σημαντική -δύναται άλ
λως νά έπέίλίθη ούτε -καί ή -ένταξις 
τοΰ1 προσωπικού τών συγχωνευαμέ- 
νων Τραπεζών δύναται άλλως ευ
κόλως νά ιέπιτευχθη άλλ’ ούτε και 
ή έκκαθάρισις τοΰ πλεονάζοντας εις 
ώρισμένους βαίθίμού-ς προσωπικού δύ 
ναται άλλως νά γίνη. 'Ίνα όμως 
τοΰ μέτρου τούτου γίνη χρήσις με
τά πάσης φειδοΰς καί άντικειμενικό- 
τητος καί έν πνεύματα τής έπωφελε 
στέρας μεν διά τήν νέαν Τράπεζαν 
άλλά καί όλιγώτερον έπω-δύνου διά 
τό προσωπικόν .ρυθμίσεως, θεσπίζε
ται διά τάς τοιαότας καταγγελίας 
προηγούμενη έγκρισις Επιτροπής 
οριζόμενης 6ι’ άποφάσεως τών Ύ- 
'πουργιών Εργασίας καί Εμπορίου-

-Καί ιέπί τών τοιούτων καταγγε
λιών θά παρέχηται ή άποζημίωσις 
τοΰ Νόμου 2-112 ή τοΰ Β.Δ. 16)18 
’Ιουλίου 1920, έφ’ δσον δμως δεν 
παρέχεται έφ’ άπαξ παροχή έκ τοϋ 
Ταμείου Αύτασφαλείας ή τοΰ Ταμεί 
ου Προνσίας. Επίσης λαμβάνεται 
πρόνοια ΐνα, εις περίπτωσιν καθ' 
ήν ή παροχή -είναι τυχόν κατώτερα 
τής ώς άνω άπαζημιώσεως, ή Τρά
πεζα ΰποχρεοΰται νά καταβάλη τήν 
διαφοράν.

Διά τοΰ άρθρου 5 καθορίζεται 
πρός αποφυγήν παρερμηνείας καί 
δημιουργίας άσκοπων διενέξεων, ό
τι ή μεταβολή τών όρων -εργασίας, 
έπερχομένη συνεπε'ία -εφαρμογής 
τών διατάξεων τοΰ Νόμου τούτου 
ώς καί τοΰ παρ’ αΰτοΰ προ&νεπομέ- 
νου ’Οργανισμού, -δέν δύναται νά θε 
ωρηθή ώς μονομερήίς -καταγγελία 
τής συμιβάσεως Εργασίας έκ μέ
ρους τής έργοδότιδος.

Καίτοι οί -δικηγόροι δέν υπάγον
ται κατά την .κρατούσαν νομοθεσίαν 
εις τάς διατάξεις περί μισθώσεως 
εργασίας, έν τούτοις έκρ-ίθη ώς δί
καιον είς τάς διατάξεις τοΰ προ κει
μένου σχεδίου νόμου ν-ά όπαχ'θώσι 
κατ’ έξαίρε-σιν -καί οί δικηγόροι καί 
τό -επιστημονικόν -έν γίνει προσωπι
κόν τό παρέχον υπηρεσίας έπί πα- 
γία άμοιβή ή αντιμισθία καί -μετέ- 
χον Ασφαλιστικού τινός Ταμεου ή 
’Οργανισ-μοΰ τοΰ Προσωπικού οίασ
δήποτε τών συγχωνευομένων Τ-ραπε 
ζών·

Τό άρθοον 6 άναφέιρ-εται είς τούς 
Ν. 1803)51 καί 694)37. Ώς γνω
στόν ό Νόμος -1803)-!951 επεδίωξε 
τήν προστασίαν τών Π-ρσέδρων και 
τών Γενικών Γραμματέων τών επαγ
γελματικών ’Οργανώσεων τών άριθ- 
μου-σών ώς μέλη, τουλάχιστον 100 
πρόσωπα ιεναντι τής αυθαιρέτου κα 
ταγγελίας τής συμβάσεως εργασίας 
παρά τών εργοδοτών αύτών λόγω 
τής συνδικαλιστικής των - δράσε-ως. 
Είς παρόμοιον σκοπόν άπέβλεψεν 
καί ό Α. Ν- 694)1937 όσον άφορδ 

.τά μέλη τών Διοικητικών Συμβου
λίων ή εξελεγκτικών ’-Επιτροπών, 
Ταμείων Συντάξεων * Πτονοίας καί 
έν γένει ’Οργανισμών Κοινωνικής 
Άσιφιαλίσε-ως" Κίνδυνος δμως αϋθαι 
ρέτου καταγχ ε" ίας τής συμβάσεως 
έργασίας λόγω συνδικαλιστικής δρά 
σεως δέν δύναται νά ύπαρξη -διότι 
ώς έκ τοΰ τρόπου τής συνθέσεως 
τής Διοικήσεως τής Τραπέζη-ς αϋτη, 
μή ιέχίουσα ’ίδια οικονομικά ή άλλα 
-συμφέροντα, αποκλείει πάντα κίν
δυνον αυθαιρέτου ένε;ρ|γ-είας έναντι 
ποΰ προσωπικού αύτής δΓ οίανδήπο 
πε λόγον τής συνδικαλιστικής αύ
τών -δράσεως.

Διά τοΰ άρθρου 7 παρέχεται ή

εΰχέραια ΐνα διά Υπουργικών απο
φάσεων συνισταται παρ’ οίωδήποτε 
Ό,ργανισμφ Κοινωνικής Άσφαλίσε
ως ή οίαδήποτε Δημοσία ιη Δημοτι
κή Επιχειρήσει ή Έ-κμεταλλεύσει ή 
’Επιχειρήσει Κοινωφελοΰ-ς Σ-κοποΰ 
ή δημοσίας χρήσεως, ’Επιτροπή έρ- 
γον τής οποίας θά είναι ή έπίτευ- 
ξις οικονομιών -έν τω πνεόματι τοΰ 
παρόντος νόμου- Ή σκ-οπιμότης τής 
διατάξεως είναι προφανής.

Τέλος ίδιά τοΰ άρθρου 8 σκοπεΐ- 
ται ή κατάργη-σις τής υφιστάμενης 
μέχρι σήμερον ανωμαλίας ώς έκ 
τής μή υπαγωγής υπό τον έλεγχον 
τής Πολιτείας ασφαλιστικών Όργα 
νισμών 'μεγάλης έ-κτάσεως, συστα- 
θέντων είς -έκτέλεσιν συλλογικών 
συμβάσεων ή βάσει τής περί σωμα
τείων νομοθεσίας.

Τοιοΰτον -έν γενικαΐς γραμμαϊς εί
ναι τό σχέδιον νόμου, -δπερ έχομεν 
τήν τιμήν νά -ΰποβάλ-ωμεν ύπό.τήν 
ικρίσιν τής Βουλής. Έάν καθυστερή 
σαμεν είς τήν ύποβολήιν αΰτοΰ τοΰ- 
το -οφείλεται -είς τήν καταδ χη-θείσοο ι

ειλικρινή προσπάθειαν μας όπως -έ- 
ξεύρωμεν -μίαν λύσιν, είς ήν θά συν 
εΐφ-ώνουν καί ο-ί ενδιαφερόμενοι, διά 
τήν έπίτευξιν οικονομιών συμφώ- 
νως πρός τήν ιύπό τής Κυβερ’νήσε- 
ως έπιδιωχθεΐσαν διά τοΰ νόμου 
2292 -έξυγίανσιν τοΰ Τραπεζιτικού- 
συστήματος τής Χώ-ρας. Άτυχώς ή 
προσπάίθ-ειά μας αυτή- -δέν έπέφερε 
τό προσδοκώμενον αποτέλεσμα λό
γω τής έπιδειχ-θείσηις έκ μ-έρους τών 
ένδ ιαφερομένων άδιαλλαξίας.

"Οθ-εν παρακαλοΰμεν δπως λόγω 
τοΰ‘επείγοντος χα-ρακ-τήρος τοΰ πα- 
,ρόντος σχεδίου νόμου χρρακτηρισθή 
τοΰτο ώς κατεπεΐγον καί ψη-φισθή 
είς μίαν μόνον κατ’ αρχήν καί άρ- 
-θρον αυζήτη,σιν-

Έν Άθήναις τή 1 Ιουνίου 1953 
ΟΙ "Υπουργοί 

Έπί τής Έ-ργασίας 
Ε. ΓΟΝΗΣ 

Βουλευτής ΆθηΥών 
Έπί τοΰ Εμπορίου 

θ. ΚΑΨΑΑΗΣ 
Βουλευτής ’Αθηνών

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ
Περί -ρυθμίσεως ζητη,μάτων τινών 
προσωπικού συγχωνευομένων ’Ανω
νύμων Τραπεζιτικών Εταιρειών καί 
άλλων τινών διατάξεων-

"Αρ-θρον 1.
Προκειιμένου περί ’Ανωνύμων 

Τραπεζιτικών Εταιρειών, συνιστω- 
μ-ένων ή συ-σταθ-εισών διά συγχωνεύ 
σεως ’Ανωνύμων Τραπεζιτικών Ε
ταιρειών κατ’ έφαρμογήΐν τών ιδιατά 
ξεων τοΰ Νόιμου 2292 «περί συγχ-ω- 
νεύ-σεως ’Ανωνύμων Τραπεζιτικών 
Εταιρειών», τά τών άποδογ^ον, οί 
δροι έργασίας έν γένει, τά τής -δια- 
βαθ-μίσεως, έντάξεως, π-ροα>ιωγών, 
ΰπη-ρεσιακής -έν γένει καταστάσεως, 
λύσε-ως τής ΰπαλληλικής σχέσ-ε-ως 
-καί -έν γένει παν δ,τι άφο-ρδ τό προ
σωπικόν καί τήν -διάρθρώσιν καί άρ- 
γάνωσιν τών υπηρεσιών, ρ-υ-θμίζοντα 
έξ ύπα,ρχής -δΓ ’Οργανισμού τής ώς 
άνω διά συγχωνεύσεως συνιστω-μέ- 
νη,ς ή συσταθείσης Τραπέζη,ς, κα
ταρτιζόμενου υπό τοΰ Διοικητικού 
Συμβουλίου αύτής καί κ-υρουμένου 
διά Β· Διατάγματος έκδιδομέν-ου 
προτάσει τών Υπουργών Έ-ργασίας 
καί Εμπορίου.

"Α-ρθρον 2.
1. Είς περίπτωσιν καθ’ ήν αΐ προ- 

βιλεπάμεναι κατά -βαθμόν άποδ-οχαί 
τοΰ προσωπι-κοΰ τής διά συγχωνεύ
σεως συ-στοοθεισης νέας Τ-ραπέζης, 
διά τοΰ -έν άρθρω 1 προβλεπομένου 
’Οργανισμού, είναι κατώτεραι τών 
αντιστοίχων -βαθμών (βάσει της ΰ- 
πό τού ’Οργανισμού γενομ-ένης έν
τάξεως καί διαβαθμΐσεως) τών συγ 
χωνευθεισώιν Τραπεζών, αί κατα- 
βαλλόμεναι είς τό προσωπικόν τοΰ
το μεγαλύτε-ραι άποδοχαί δέν μ-ει- 
οΰνται, άλλά -διατηρούνται μέχρι 
τής διά τυχόν προαγωγής έξισώσε- 
ως αύτών πρός τάς υπό τοΰ ’Οργα
νισμού όριζομένας τοιαότας-

Ώς τοιαΰται άποδοχαί θεωρούν
ται -μόνον ό. μισθός ιμετά τών ύπό 
τού ’Οργανισμού τής διά συγχωνεύ 
σεως συσταθείσης Τραπέζη,ς οριζό
μενων έπιδομάτων.

2. Απαγορεύεται -είς τάς ώς άνω 
διά συγχωνεύσεως συνισ-τωμένας 
Τραπέζας ή χορήγησις είς τό προ
σωπικόν αύτών άλλων επιδομάτων 
ή παροχών έν γένει πλήν τών έν τώ 
Όργανισμώ έκάστης τούτων καθο- 
ριζομ-ένων έστω καί άν προδλέπων- 
ται τοιάΟται ύπό έτέρας διατάξεως 
τής κείμενης νομοθεσίας.

Ωσαύτως απαγορεύεται ε’ις τάς 
αύτάς ώς άνω Τραπέζας ή ύφ’ ο'ι- 
ανδήποτε μορφήν -καταβολή είς τό 
προσωπικόν των τής εις τοΰτο άνα- 
λογούσης εισφοράς είς ’Οργανι
σμούς Κοινωνικής "Ασ-φαλίσεως καί 
οίαδήποτε ’Ασφαλιστικά Ταμεία ώς 
καί ή πληρωμή τοΰ -φόρου συνολι
κής καθαρας προσόδου ή άλλης πα 
ροχής.

3- Πρός διευκόλυνσιν τής εξόδου 
πλεονάζοντος προσωπικού τών ώς 
-άνο» συνιστω-μέν-ων ή συσταθεισών 
Τραπεζών, δύναται διά τοΰ -έν άρ- 
6,ρω 1 τοΰ παρόντος Ό-ργανισμοΰ, 
νά Ό-ρίζηται δτι κατά τήν ιέναρξιν 
τής ιέφαρμογής του Οεώ 'οϋνται ώς 
συμπληρώσαντες δριον ήλικίας όπο 
χρέωίτυκής ιέξόδου, οΐ συμπλήρωσαν 
τες ή έντός τοΰ έτους τής εφαρμο
γής τοΰ ’Ο-ργ-ανισμοΰ σ-υιμπληροΰν- 
τες ήλικίαν μ-έχοι τριών έτών μικρο- 
τέραν τής προβλεπομ-ένης υπό τοΰ 
Ό-ργανισμοΰ τοιαότης ώς κανονι
κού -ορίου ήλικίας υποχρεωτικής ε
ξόδου, ώς καί τυχόν εξαιρέσεις έ-κ 
της τοιαύτης -υποχρεωτικής -έξόδου.

Ή Τράπεζα ύποχρ-εοΟται τό μέν 
νά καταβάλλη είς τούς ο-ϋτ-ω ύπο- 
χ-ρεωτικώς άποχωροΰντας τήν δια
φοράν ιμετάξΰ τοΰ ποσοΰ τής συν
τάξεως ής θά δικαιωθώσι έπί τή βά 
σει τών ιέτών τής συνταξίμου- ύπη- 
-ρεσίας των καί έκ-είνου- δ θά έιλ-άμ- 
βανον, λόγω συντάξεως, άν -έξήρχον 
το βάσει τοΰ ύπό τοΰ ’Οργανισμού

προβλεπομένου ορίου ήλικίας, τό -δέ 
νά καταβάλη εις τό οίκεΐον Ταμεΐ- 
ον Συντάξεων τάς λόγω συντάξεως' 
κρατήσεις, ας οδτοι -θ-ά -κατέ-6αλλον 
είς τό Ταμείον τοΰτο μέχρι -συμπλη- 
ρ-ώσεώς τοΰ κανονι-κοΰ -ό-ρίου ήλικί
ας, τοΰ διαστήματος τούτου θεω-ρου 
μένου παρά τοΰ οικείου Ταμείου 
Συντάξεως -μόνον διά τήν πε,ρίπτω- 
σιν ταΰτη,ν ώς χρόνου ένερ-γοΰ- ύπη- 
ρεσίας.

"Αρθρον 3.
1. ’Από τής δημοσιεύσεως τοΰ κα 

τά τό άρθρον 1 τοϋ παρόντος Δια
τάγματος πάσαι αί άφορώσαι τό 
προσωπικόν έκάστης τών συγχωνεύ 
θεισών Τραπεζών Συλλογικοί συμ
βάσεις εργασίας, αποφάσεις έπιτρο- 
πών -διαιτησίας, Ύπου-ργ-ικαί άποψά 
σεις, ’-Οργανισμοί ή Κανονισμοί 
προσωπικού ικαί οίαιδήποτε συιμφω- 
νίαι ή συμβάσεις οίασδήποτε τών 
συγχω-νευθεισών Τραπεζών ιή τής συ 
σταθείσης τοιαύτης μετά τοΰ προ- 
σωπικοϋ αΰτώίν παύουσιν αύτοδικαί 
ως ίσχύουσαι-

2. Ωσαύτως άπό τής δημοσι-εύσε- 
ως τοΰ ώς άνω Διατάγματος παύει 
ισχόουσα πάσα σύμβασις ή συμφω
νία μεταΡ,ΰ οίασδήποτε τών συγχω- 
νευίθ-Βίσών Τραπεζών καί άποχωρη
σάντων πρό τής συγχωνεύσεως υ
παλλήλων -δΓ ής έχει συμ-φονηθή ή 
καταβολή! είς αύτούς οίασδήποτε 
παροχής λόγω -διαφοράς -μεταξύ 
συντάξεως καί τών αποδοχών τών 
εν ένεργε-ία -όιμοιοβάθμων των. Ή 
διά τής συγχωνεύσεως συνιστωμέ- 
νηΐ Τράπεζα -έπί τών τοιούτων πειρι- 
πτώσεως -ΰποχρεοΰται μόνον είς κα
ταβολήν τής διαφοοάς μεταξύ τής 
συντάξεως, ήν λαμβάνουν, καί έκεί- 
νης, ήν θά έλάμβανον, έάν έξήρχον- 
το τής -υπηρεσίας όταν θά κατελαμ- 
β-άνοντο -ύπό τοΰ1 ορίου- ήλικίας και 
μέχρι τής συιμπληρώσεως τοΰ διρ-ίου 
τούτου, θεωρείται ώς άκυρος πάσα 
όποχρέω-σις άφορώσα είς τήν κατα
βολήν οίασδήποτε διαφοράς -έκ μέ
ρους τής Τραπέζη,ς. ’Απαλλάσσεται 
έπίση-ς ή Τράπεζα άπό τής συντάξε
ως τής τοιαύτης συιμ-βάσεως πάσ-ης 
τυχόν άναληιφιθείσης παρ’ αύτής ΰ- 
ποχ-ρεώσεώς περί -καταβολής είς τό 
οίκεΐον Ταμεΐον Συντάξεων τών 
παρ’ αύτοΰ καταβληθεισών καί έν 
τώ μέλλοντι ,καταβληιθησομένων συν 
τάξεων είς τούς οΰτω άποχωυήσαν- 
τας, κ-ηρυσσομ-ένης έκτοτε διά τοϋ 
παρόντος άκύρου καί ανίσχυρου πά 
σης τοιαύτης ύποχρεώσεως, έφ’ ό
σον δέν -έξετελέσθη -μέχρι τής -δημο- 
σιεόσεω-ς τοΰ παρόντος-

"Αρθρον 4.
Διά τήν ρύθμισιν τής έκ τής σ-υγ- 

χωνεύσεως δημιουργουιμένής κατα
στάσεως, ή συσταθεΐσα ή συνιστώ-1 
μένη. Τράπεζα -δικαιούται ν-ά -ένε;ρ|>ή 
καταγγελίας συμβάσεως -έργασίας 
τοΰ π-ροσωπικοΰ της. Έν τή πε,ρι- 
πτώσει ταύτη τοΰτο -δι-καιοΰται τής 
άποζημιώοεως τόΰ Ν. 2-112 «περί υ
ποχρεωτικής ικαταγγειλίίας τής συιμ- 
βάσεως έργασίας,τών ι’υδιωτικίώιν ύ- 
παλλήλων» ώς -έτροποποιήθη, ή τοΰ 
Β.Δ. τής 16)18 Ιουλίου 1920 «πε 
ρί έπεκτάσεως τοΰ -Νόμου 2112 και 
έπί τών -έργατών τεχνιτών ικαί υπη
ρετών» μόνον έφ’ όσον δέν δικαιού
ται έφ’ άπαξ παροχής παρά τοΰ Τα 
μείου αύτασφαλείας |ή Ταμείου Προ 
νοίας. Έόόν τό ποσόν τής έφ’ άπαξ 
παροχής είναι μικρότερον τής ώς 
άνω άποζηιμιώσεως, ή Τράπεζα ύ- 
ποχρεοΰται νά συμπληρώση τήν δια 
φίορ-άν- Ή τοιαύτη- παροχή ιθεωρ-εΐ- 
ται -ώς άποτέλουσα τήν ειδικήν ιμέ- 
ρι-μναν τήν προβλεπομένη-ν ύπό τοΰ 
άρθρου 9 τοΰ Νόμου . 21-12 ώς τοΰτο 
συνεπληρώθη ΰπό τού Νόμου 4558 
(άρθρον 6).

Διά τάς τοιαύτας καταγγελίας 
α-υμβάσεως έργασίας άπαιτεΐται προ 
ηγουμένηι ιεγκρισις έπιτροπης όιρι- 
ζομένης δι’ άποφάσεως. τών Υπουρ

γών Έργασίας καί Εμπορίου -καί 
άποτελουμένης έξ ένός έκπροσώπου 
τοΰ Ύπου-ργοΰ Έργασίας καί έξ έ
νός τών Διευθυντών έκατέρας τών 
συγχωνευομένων Τ ραπεζών.

"Αρθρον 5·
1. Μεταβολή, τ!ώ/ν όρων έργασίας 

τοΰ προσωπικού τών συγχωνευθει- 
σών Τραπεζών, έπερχομένη, ώς έκ 
της συγχωνεύσεως κατ’ -έψαρμοιγήν 
τών διατάξεων τοΰ παρόντος Νόμου 
ώς καί τών διατάξεων τοΰ ώς άνω 
προβλεπομένου Όργανισμοΰ-, -έν οΰ- 
δ-εμιά περιπτώσει δύναται νά θεω-ρη 
-θή ώς μονοιμερής μεταβοιλιή| τών ό
ρων έργασίας έκ μέρους τής έργο- 
δάτι-δος ώς άνω διά τής συγχωνεύ- 
οεως συνιστωμένης Τραπέζη,ς, ούδ’ 
ώς μονομερής καταγγελία της συμ
βάσεως έργασίας έκ μέρους ταύτης 
τών διατάξεων τοΰ παρόντος ώς καί 
τοΰ παρ’ αύτοΰ προβλεπομένου Όρ. 
γ,ανιομοΰ, κατισχυ-ουσών πάσης έ
τέρας -διατάξεως Νόμου, Διατάγμα 
τος, Συλλογικής συμβάσεως, Υ
πουργικής -ή Διαιτητικής άποφάσε
ως, συνήθειας ή έθίμου.

2. Αί διατάξεις τοΰ παρόντος Νό
ιμου έφαρμόζονται -καί έπί διγηρό- 
ρων καί έπιστημονικ-οΰ -έν γένει προ 
σωπιικοΰ παρέχοντας ύπηρεσίας -έπί 
παγία άμο ΐή ή αντιμισθία καί με- 
τέχοντος, άτ-φαλιστικοΰ- τίνος Ταμεί 
ου ή ’Οργανισμού τοΰ προσωπικοϋ 
οίαδήποτε τών συγχωνευομένων Τρα 
πεζών·

"Α-ρθρον 6.
Τόσον έπί τών -καταγγελιών συμ

βάσεως έργ-ασίας τών γιγνο-μένων 
καί’ έφαρμογήν τοΰ άρθρου. 4 τοΰ 
παρόντος -δσον καί έπί πάσης κα
ταγγελίας συμβάσεως -εργασίας 
τοΰ προσωπικού τών έκ συγχωνεύ-σεΐ 
ως συσταθεισών ή συνιστωμένων ή- 
μεδαπών ’Ανωνύμων Τραπεζιτικών 
Εταιρειών δέν -έχουσιν έφαρμογήν 
αί διατάξεις τοΰ A. Ν. 1803)1951 
καί τοϋ Α. Ν· 6-94)1937.

"Α-ρθρον 7.
1. ΔΓ άποφ-άσεω-ν τοΰ Ύπουργου 

Εργασίας -καί τοΰ οί-κ-είου Υπουρ
γού έκάστοτε έκδιδσμένων δύναται 
νά συ-νιστάται παρ’ οίωδήποτε Όρ- 
γανιαμώ Κοινωνι-κής Άσφαλίσεως ή 
οίαιδήποτε -δημοσία ή δημοτική- -επι
χειρήσει Ιήι έκμκταλλεύσκι ή Όιριγα- 
νισμω Δημοσίου Δικαίου ή επιχει
ρήσει ή έκμεταλλεύσει έν γένει κοι
νωφελούς σκοπού ή δημοσίας χρή
σεως, ’Επιτροπή οικονομιών άποτε- 
λουμ-ένηι -έξ ενός έκπρ-οσώπου- τοϋ Ύ 
πορργοΰ ’Εργασίας, ένός -έ-κπροσώ- 
που τοΰ οικείου Ύπουργ-οΰ, έψ’ δ
σον άνή-κει είς άλλου Υπουργείου 
ιέποπτείοιν, καί ένός έκπροσώπου 
της έργοδότιδος -έπιχειρήσεως ή ,έκ- 
,μεταλλεόσεως.

2. Εις τήν άριμοδιόιτητα τής Επι
τροπής ανήκει ή γ^ωμάτευ-σις έπί 
τών έν άρΙθρω 1 τοΰ παρόντος ό.ρι- 
ζομένων θεμάτων, -έπί τώ τέλει έπι- 
τεΰξεως οικονομιών διά καθορι
σμού θέσεων, βαθμών, αποδοχών, 
πλεονάζοντος προσωπικού, ώς καί 
τής Α-ήψεως μέτρων κοινής ασφαλεί
ας ωσαύτως -δέ -καί τής καταρτίσε- 
ως νέου Όργανισμοΰ.

Διά τώ·ν αύτών άποφάσεων καθο 
ρίζονται αί λεπτο-μέρειαι τής λει
τουργίας έκάστης Έπιτροπης.

3· Αί γνωματεύσεις τών ώς άνω 
Επιτροπών, έ|γκρονόμεναι -έν -δλω ή 
-έν μέρει ή TFomoTto^UiP^vaii διά ά- 
ποίφάσεως τοΰ Ύπουργου Εργασί
ας καί τοϋ Ύπου.ργοΰ εις τή-ν αρ
μοδιότητα τοΰ όποιου υπάγεται ή 
παρ’ ή ή Επιτροπή -έπιχείοη,σις, -έκ- 
μετάλλευσις, ή Όργανιρμός έάν δέν 
άνή-κη μόνον ε’ις τήν άρ-μ-οδιότη,τα 
τοϋ Ύπου,ργοΰ ’Εργασίας, κηρύσ
σονται έκτελεσταί άπό τής δημοσι- 
εύσεως αύτών είς " τή;ν Έφη-μερίδα 
τής Κυβερνήσεων, τών αρμοδίων Υ
πουργών ύποχίρεουμενων εις εκτε- 
Λ-εσιν τούτων -έντός μηνάς άπό τής 
δημοσιεύσεως.

"Αρθρον δ.
’Οργανισμοί ή Ταμεία Αΰτασφα- 

λείας ή -Πρόνοιας -καί -έν γένει ’Ορ
γανισμοί Άσφαλίσεως, κυρίας ή ε
πικουρικής, συνεστημένοι είτε είς 
έκτέλεσιν συλλογικών συμβάσεων 
είτε άλλων συμφωνιών, είτε βάσει 
της περί έπαγγελματικών σωματεί
ων νομοθεσίας, λογίζονται νομικά 
πρόσωπα δημοσίου δικαίου είς την 
περί τών -οποίων νομοθεσίαν άπό τής 
ισχύος τοΰ παρόντος καί υπάγον
ται-

Οί ’Οργανισμοί οδτοι υπάγονται 
εφεξής είς τήν αρμοδιότητα καί τον 
έλεγχον τοΰ Ύπου-ργοΰ Έργασίας, 
δΓ άποφάσεως τοΰ όποιου, δημοσι
ευόμενης είς τήν Έφη-μερίδα τής 
Κυ-βερνήσεως, ορίζεται ή σύν-θεσις 
τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου αυ
τών ώς καί ό τρόπος διορισμού! τών 
μελών των.

'Άρθρον 9
ΐΠδσα ιδιάταξις άμέσως ή έμμ-έ- 

σως άνηκειμένη- εις τάς διατάξεις 
του παρόντος καταργεΐται.

1Η Ισχύς τοΰ παρόντος άρχεται

άπό τής δημοσι-εύσεώς του είς τήν 
Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως.

Έν Άθήναις τή 1 ’Ιουνίου 1953 
Οί Υπουργοί

Έπί τής Έογασίας 
-Ε- -ΓΟΝΗΣ 

Βουλευτής Αθηνών 
Έπί τοΰ Εμπορίου 

Ο. ΚΑΨΑ,ΛΗΣ 
Βουλευτής ’Αθηνών 

Ε Κ θ Ε Σ I Σ 
Τής Γενικής Διευθόνσεως Δημοσί

ου Λογιστικού (άρθρον 57 παρ. 3 
τοΰ Συντάγματος) έπί τοΰ Νομο
σχεδίου τοΰ Υπουργείου Έργασίας 
«περί ρυθμίσεως -ζητημάτων τινών 
προσωπικού -συγχωνευομένων Ανω
νύμων Τραπεζιτικών Εταιρειών καί 
άλλων τινών διατάξεων».

Έκ τών διατάξεων τοΰ ανωτέρω 
Νομοσχεδίου, δΓ ών ,ρυιθμίζονται/ζη 
τήματά τινα τοΰ προσωπικού τών 
συγχωνευομένων ’Ανωνύμων Τραπε
ζιτικών ΈΤαιρειών κλπ. -δέν προκα- 
λεΐται έπιβάρυ-νσις τοΰ προϋπολογι
σμού το ΰΚράτους.

Έν Άθήναις τή 1 ’Ιουνίου 1953 
Ό Γενικός Διευθυντής 
ΓΡ. ΖΑΡΙ ΦΟΠ-ΟΥΛΟ Σ

Σημ. Ό κ· Υπουργός ένώπιον 
τής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
τής έπεξεργασθ-είσης τό Τραπεζιτι
κόν Νομοσχέδιον έζήτησε καί έγέ- 
νετο δεκτή ή άπάλείψις τών άρθρων 
7 καί 8.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Έν Άθήναις τή 6η ’Ιουνίου 1953 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣIΣ No 14

Συνάδελφοι,
Χθες είδε το φως τής δημοσιό- 

τητος εϊδησις καθ’ ήν ό κ. Υπουρ
γός τής ’Εργασίας έδέχθη δπως έκ 
τοΰ κατατεθέντος τραπεζιτικού νο
μοσχεδίου άπαλειφθοΟν τά άρθρα 
7 καί έπέκεινα. *Η εϊδήσις έπεδε- 
βαιώθη τήν έσπέραν δταν τό Νομο- 
σχέδιον είσήχθη είς τήν Κοινοβου
λευτικήν ’Επιτροπήν.

Ό κ. Υπουργός τής Έργασίας 
διά τοΰ ανωτέρω Νομοσχεδίου, ως 
άρχικώς ήτο διατυπωμένον κατά 
τήν κατάθεσί του είς τήν Βουλήν 
ένα καί μόνον έπεδίωκε σκοπόν:
Πώς νά πλήξη δλους τους Τραπε
ζιτικούς υπαλλήλους καί -τους είς 
τάς δημοσίας και δημοτικας επιχει 
ρήσεις καί έν γένει κοινωφελείς Όρ
γανισμούς έργαζομένους.

Με άλλας λέξεις διά του κατατε
θέντος Νομοσχεδίου έπεδίωξε κα
θαρά πώς να ξεκαθαρίση μια γιά 
πάντα μέ τον παράγοντα «Εργα
σία» ό όποιος φαίνεται πολύ να ε- 
νοχλή διότι παρουσιάζεται ώς έμ- 
πόδιον είς τάς τάσεις τής όλιγαρ- 
χίας-

Ή άνωτέρω κρίσις δέν είναι ίδι- 
κ ήμας. Παρίσταται άνάγλυφος είς 
δλας τάς διατάξεις τοΰ Νομοσχεδί- 
ου.

Καί αί μέν διατάξεις τών άρθρων 
1—6 έχουν άμεσον στόχον τους ύ- 
παλλήλους τής Εθνικής Τραπέζης, 
.τέως ’Αθηνών, Ίονικής καί Λαϊκής, 
αί δέ τοιαΰται τών άρθρων 7 και 
έπέκεινα τούς ύπαλλήλλους τών λοι 
πών κατηγοριών.

"Οταν ό κ. Υπουργός είδε τήν 
σημειωθεΐσαν — δπως ήτο φυσικόν 
— γενικήν έξέγερσιν και κατακραυ 
γήν, τότε άντελήφθη δτι έσφαλμένη 
ύπήρξεν ή τηρηθεΐσα τακτική, διότι 
αϋτη μέ τά άρθρα 7 καί έπέκεινα 
τοΰ Νομοσχεδίου ένεφάνιζε τον κίν 
δυνον ματαιώσεως τής ψηφίσεως 
αΰτοΰ δπερ έχει τοιαύτην πληρότη
τα έν τή σατανικότητι ώστε δικαί
ως νά άπονεμηθή είς τον. συντάκτην 
του τό άνάλογον εϋσημον.

Μέ άλλας λέξεις πλέον σαφεϊς ό 
κ. - Υπουργός διά τών διατάξεων 
τοΰ Νομοσχεδίου έν συνδιασμώ μέ 
τάς γενομένας άπαλείψεις σκέπτε
ται καί λέγει τά εξής:

«Πρόθεσί ςμου σαφής είναι νά 
πλήξω' δλους τούς έργαζομένους. 
Περιορίζομαι έπί τοΰ παρόντος είς 
τούς Τραπεζιτικούς καί τούς τών 
Δημοσίων, Δημοτικών ’Επιχειρήσε
ων καί έν γένει ’Οργανισμών Κοι
νωφελούς σκοπού. Άλλά ή σημειω- 
θεΐσα κατακραυγή μέ έμποδίζει νά 
κτυπήσ ω-και τούτους δλους μαζί. 
Άς άπομονόσω λοιπόν τούς υπαλ
λήλους τών συγχωνευομένων Τρα
πεζών Εθνικής, Αθηνών, Λαϊκής, 
Ιωνικής άπαλείφων τάς διατάξεις 
τών άρθρων 7 καί έπέκεινα και ά- 
ψοΰ κτυπήσω τούτους, βάλλω συν- 
τόμως και κατά τών ύπολοίπων 
οϋς προέβλεψαν διά τών άρθρων 7 
καί εφεξής καί υστέρα μέ δλην την 
εώχέρειαν συνεχίζω τό έτύπημα καί 
καθ’ δλων τών εργαζομένων».

Συνάδελφοι, -πρασ-επαθήσαμεν, πι-



Η ΠΡ0ΚΗΡΥΞ1Σ ΤΗΣ Γ.Σ.Ε.Ε.
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

"Η Διοίκηση του ’Ανώτατου Συν
δικαλιστικού1 ’Οργανισμού 'μας, τής 
Γεν. Συνομοσπονδίας ιμας, αισθάνε
ται την υποχρέωση νά επικό ινωνή- 
ση μαζύ σας γιά νά σας ένημερώση 
πάνω στή δηιμιουργηβεϊσα κατάστα
ση καί τή ραγδαία εξέλιξη των γε
γονότων των τελευταίων αυτών ήμε 
ρών καθώς και στην ανάγκη καί 
τόν τρόπο της άντιμετωπίσεώς τους.

Δύο άπό τά βασικά καί κεφαλαι-
• ωδη.' ζητήματα μας πα,αακόίλουθοΰ- 
αε ή Γενική Συνομοσπονδία μας μέ 
εξαιρετική αγωνία ιδλον αυτόν τόν 
καιρό:

Τό’ ενα ή'τανε τό ζήτημα τής α
νεργίας, πού έπηρε τρομακτικές δι
αστάσεις άπό τή λήξη· τοΰ νόμου 
2222 μέ τις άθ.ρόες απολύσεις πού 
γινόντουσαν κάθε μέρα, έπειτα άπό

- τή,ν άρνηρηι του Υπουργού τής ’Ερ
γασίας γιά την παράταση τού νό
μου αύτοΰ.

Τό δεύτερο ήτανε ή ίλιγγιώδης 
αυξησις των τομών δλων ανεξαιρέ
τως των ειδών, πού είχε σάν απο
τέλεσμα την αύξηση τού κόστους 
τής ζωής, καί κατά συνέπειαν τό λι
γόστεμα των μισθίων καί ημερομι
σθίων -κατά 30% μόνο σ’ ένάμισυ 
μήνα, δηλαδή άπό. τις 9 ’Απριλίου, 
πού έγινε ή υποτίμηση, τής δραχμής 
μέχρι τής 27 τοΰ περασμένου μήνα, 
μή υπολογιζόμενων των άλλων αυ
ξήσεων, πού είχανε προηγηθή τής 
ύποτ.μήσεως τής δραχμής. Καί δλα 
αύτά χωρίς νά γένη καμμιά ανα
προσαρμογή; των μισθών καί ήμε- 
ρομισθίων·.

Κατάπληκτοι δμως, συνάδελφοι, α
κούσαμε τόν 'Υπουργό νά μάς λέγη:

Γιά μέ την ανεργίαν δτι ετοιμάζει 
νομοσχέδιον γιά τό μέλλον, χωρίς καμ- 
μιά αναδρομική έφαρμογή δπως είχε ό 

' νόμος 2222, γιά δέ την ανάγκη τής ά- 
1 ναπροσαρμογής των μισθών καί ημερο
μισθίων, δτι θά συτηθΐ) δταν σταματή
σουν οί ανατιμήσεις, καί διαμορφωθούν 

■οί οριστικές τιμές ειδών.
Οί καταπληκτκές αυτές δηλώσεις τοΰ

στευσατε, νά μή καταγνωσωμεν
τάς ανωτέρω προθέσεις εις τόν κ. 
Υπουργόν, άλλα δεν μάς βοηθούν 

, δυστυχώς εις τούτο αί διατάξεις 
τοΰ Νομσχεδίου οίαδήποτε καί αν 
γίνη μικροβιολογική αυτών άνάλυ- 
σις.

Επομένως μία αντίθετος κρίσις
• ώς προς τάς ανωτέρω προθέσεις 
τοΰ κ. Υπουργού θά ήτο άντικρυς

. αντίθετον προς την αλήθειαν, θά έ- 
νεφάνιζεν ήμάς μή γνωρίζοντας ά- 

« νάγνωσιν καί γραφήν καί θά κατε- 
λογίζετο τόσον εις ήμάς δσον καί 
ολόκληρον την Εργατικήν καί Υ
παλληλικήν τάξιν περισσή άφέλεια.

Ή έργάτική δμως καί υπαλληλι
κή τάξις τής χώρας δέν εΐναι τόσον 
άφελής. Γνωρίζει τί καί παρά τάς

- σατανικάς άαλείψεις την αναμένει 
καί σύσσωμος καί ηνωμένη άντιτάσ 
σει τήν στοιχειώδη της άμυναν. "Ε
να εΐναι τό αϊητμά της:

Νά ά,ποσυρθή τό Νομοσχέδιον 
τό όποιον ή κοινή γνώμη κατεδίκα- 
σεν ώς τερατούργημα.

’Έπρεπε ό κ. Υπουργός νά πα- 
ρευρίσκεται προχθές εις τήν Γ ενι
κήν Συνομοσπονδίαν ’Εργατών Έλ 
λάδος καί χθές εις τό Εργατικόν 
Κέντρον ’Αθηνών εις τάς συσκέψεις 
τών εκπροσώπων δλων τών Συνδι
κάτων.

Μία έκεΐ ύπήρξεν ή φωνή καί ένα 
τό αίτημα δλων τών Συνδικάτων:

«Νά άποσυρθή ολόκληρον τό α
μαρτωλόν Νομοσχέδιον. Ή τακτική 
τής άπομονώσεως αποτελεί ύβριν 
διά τήν Εργατικήν καί Υπαλληλι
κήν τάξιν τής Χώρας».

Παρά ταΰτα δμως ό κ. ’Υπουρ
γός έπιμένει νά συζητηθή τό Νομο
σχέδιον. Τί θά κάμη ή ’Εθνική ’Αν
τιπροσωπεία:

Θά έπευφημήση τήν σατανικότη 
τα τοΰ Νομοσχεδίου καί θά χειρο- 
κροτήση τήν τακτικήν παραγνωρί- 
ξουσα δτι άμφότερα εΰρίσκονται άν 
τιμέτωπα προς τήν στοιχειώδη ένοι 
αν τής ήθικής: Θά διακινδυνεύση 
νά έμφανισθή ί Ελληνική Πολιτεία 
ώς μή Πολιτεία Δικαίου: ’Αλλά 
τούτο θά ήτο Έπανάστασις. "Οχι 
δμως Έπανάστασις τής Εργατι
κής τάξεως.

"Ετσι έχει τό,θέμα, έτσι τό βλέ
πει πάς σοβαρώς σκεπτόμενος, έ
τσι τό βλέπομεν καί ώς έργαζόμε- 
νοι καί ώς "Ελληνες πολΐται.

Μετά συναδελφικών χαιρετισμών 
ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ 

ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙ ΣΙ ΙΡΑΚΤΟΡΩΝ 
ΚΑΙ ΚΛΗΤΗΡΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ 

ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

εκπροσώπου τής Κοινωνικής Πολιτικής 
τής Κυβερνήσεως, ,είχανε τήν έξης ση
μασία:

Γιά τήν ανεργίαν: "Οσοι, 
διώχττηκανάπό τις δουλειές τους, εΐναι 
καλά διωγμένοι, Άς πεθάνουν τής πεί
νας. "Οσοι έ'μειναν, θά προστατευθοϋν 
μόνον αμα γίνη ό νέος νόμος, τούτο δέ, 
αποτελούσε καί παρότρυνση προς τούς 
εργοδότες νά σπεΰσουν ν’ άπολύσουν 
δσους θέλουν, πριν νά γίνη ό νέος νόμος.

Γιά τήν αναπροσαρμο
γή:. Θά εξακολουθούν νί γίνωνται Uv-t 

ξήσεις καί κατά συνέπειαν νά πέφτουν 
σέ αγοραστική δύναμη τά μεροκάματα, 
μέχρι τής σταθεροποιήσεως τών τιμών, 
πού δμως είναι άγνωστον πότε θά γίνη 
όποτε καί θά συζητηθή ή αναπροσαρμο
γή τους.

Τό δίλημμα, συνάδελφοι, πού έμπαινε 
μπροστά στήν τάξη μας έπειτα άπό τις 
καταπληκτικές αύτές δηλώσεις τού Υ
πουργού, ήτανε:

ΘΑΝΑΤΟΣ ΑΠΟ ΠΕΙΝΑ, νΗ Α
ΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ.

.Η έκλογή δέν ήτανε δύσκολη. ’Απο
φασίσαμε τόν αγώνα, ή εκδήλωση τοΰ 
όποιου θά γινόταν ευθύς ώς έπέστρεφαν 
ό Προθυπουργός καί ό Υπουργός τού 
Συντονισμού διά νά λάβωμεν καί αύτώνι 
τήν απάντηση ώς ύπευθΰνως διαχειρι- 
ζομένων τά ζητήματα τής Χώρας.

Ένφ δμως έξαντλοΰμεν καί τό τε
λευταίου αύτό περιθώριον τής αναμονής, 
εόρέθημεν προ νέας προκλήσεως, καί 
προ νέας άπροκαλΰπτου έπιθέσεως τής 
Κυβερνήσεως κατά τών δικαιωμάτων 
τών εργαζομένων, πού δέν επιτρέπουν 
πιά καμμιά αναμονή, γιά κανένα λόγον.

Κατετέθη δηλαδή άπό τόν Υπουργόν 
τής ’Εργασίας στη Βουλή νομοσχέδιον, 
μέ τό όποιον:

1. —Καταργεϊται τό δικαίωμα καταρ- 
τίσεως συλλογικών συμβάσεων.

2. —-Παρέχεται τό δικαίωμα είς τόν 
Υπουργόν Εργασίας νά μίειώση ή νά 
καταργήση τήν άποζημίωσιν τοΰ νόμου 
2112, πού δικαιούνται οί μισθωτοί σέ 
περίπτωση άπολύσεως.

3. —.Παρέχεται επίσης είς τόν αύτόν 
Υπουργόν τό δικαίωμα νά καταργή τό 
άρθρον 9 τού Ν. 118)1945, βάσει του 
όποιου ό εργοδότης ύποχρεοΰται επί 
ποινή άκυρότητος τής καταγγελίας συμ- 
βάσεως έργασίας, στήν καταβολή άπο- 
ζημιώσεως.

4. —Περέχεται στον ίδιο Υπουργό τό 
δικαίωμα ν’ αύξάνη μέ απλή απόφασή 
του τις ώρες έργασίας τών υπαλλήλων 
Τραπεζών καί ’Ανωνύμων 'Εταιριών.

5. —Παρέχεται στον ίδιο 'Υπουργό 
τό δικαίωμα νά μειώνη τις αποδοχές 
καί τόν άριθμό τοΰ προσωπικού, καθώς 
καί νά ύποβιβάζη αύτό, καί γενικά νά 
ρυθμίζη τήν υπηρεσιακή θέση τοΰ προ
σωπικού μέ απλές αποφάσεις του.

6. —’Εξουσιοδοτείται ό 'Υπουργός 
Έργασίας νά ρυθμίζη τούς δρους έργα
σίας κατά τήν απόλυτη κρίση του, ακό
μη καί κατ, άντίθεσιν προς κειμένας 
διατάξεις ίσχούσας άπό δεκαετηρίδων 
καί στηριζομένας είς διεθνείς συμβά-1 
σεις.

7. —Καταργεϊται ή διεθνής αρχή τής 
Τριμερούς Συνεργασίας καί στο μέλλον 
γνώμην έπί δλων τών ανωτέρω θεμά
των τών έργαζομέων θά έχουν μόνον 
οί έργοδόται άποκλεισθείσης τής συμμε
τοχής έργατικοΰ αντιπροσώπου είς τάς 
οικείας Έπιτροπάς.

8. —Καταργεϊται ή αύτοδιοίκησις τών1 
Ταμείων ’Αλληλοβοήθειας καί Πρόνοι
ας τών ’Εργατικών Συνδικάτων, και ή 
Διαίκησις αυτών άνήκουσα ώς τά τώρα 
στη Συνέλευση τών Σωματείων, περιέρ 
χεται στον 'Υπουργό τής Έργασίας.

Στή διαδικασία αύτή τού νομοσχεδίου, 
πλήν τών Τραπεζών, υπάγεται τό πρόσω 
πικόν δλων τών Επιχειρήσεων Κοινής 
Ώφελείας, δηλαδή Σιδηροδρόμων, Αυ
τοκινήτων, Τροχιοδρόμων, ,Πλεχτικών 
Εταιριών, 'Εταιρίας .Υδάτων, Ο.Τ.Ε., 
Νοσοκομείων, ’Αλευρομύλων, ’ Αρτοποι
είων, Λιμενεργατών, Διγνιτ,ορυχείων, 
’Αεριόφωτος, Τ.Α.Ε., ’Ηλεκτρικών Σι
δηροδρόμων, Κρατικών ’Εργοστασίων! 
Δημοσίας Έπιχειρήσεως ’Ηλεκτρισμού, 
Δημοτικών ’Εκμεταλλεύσεων πάσης φύ- 
σεως καθώς καί άπατες οί ’Οργανισμοί 
Κοινωνικής Άσφαλίσεως, ανεξάρτητα 
αν ύπάγωνται στο Ύπουργεϊον ’ιάργασί- 
ας ή οχι (Ταμείον Νομικών, Κληρικών, 
’Ιατρών κλπ.).
ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ,

Αυτήν τήν κατάσταση αντιμετωπίζει; 
σήμερα ή τάξη μας.

’Ανοιχτή επίθεση τής Κυβερνήσεως 
εναντίον τών βασικών θεσμών μας καί 
δλων τών δικαιωμάτων τών έργαζομέ-ι 
νων· καί τών Όργανώσεών τους, καί 
προ παντός εναντίον τού δικαιώματος 
πού είχαμε στή ζωή, χάριν τής οικονομι
κής ολιγαρχίας, τής οποίας υιοθετεί μέ 
τό νομοσχέδιον αύτό ή Κυβέρνηση δλες 
τίς απαιτήσεις πού διατυπώθηκαν είς 
βάρος τών εργαζομένων άπό τά Εμπο
ρικά καί Βιομηχανικά Επιμελητήρια, 
ευθύς μετά τήν έκλογήν της.

"Ολες οί κατακτήσεις μας, οί ηθικές, 
■οί πνευματικές, οι οικονομικές, τινάζον
ται στον αέρα μέ τό κατάπτυστο αύτό 
νομοσχέδιον γιά τό όποιον θά πρέπει νά 
ντρέπεται ή Χώρα μας, καί τό οποίον 
αποτελεί αίσχος γιά τήν Κυβέρνηση, 
καί στίγμα ανεξίτηλο γιά τόν εισηγητή 
του .Υπουργό τής Έργασίας.

Μέ τήν ψήφιση τοΰ νομοσχεδίου αύ- 
τοϋ, ή τάξη μας παραδίδεται δεμένη 
στήν άπόλητη διάθεση καί έκμετάλ- 
λευση τής οικονομικής ολιγαρχίας.

Μόνο τό πνεύμα τοΰ Κόκκινου ή τοΰ 
Μαύρου Φασισμού μπορούσε νά έμνεύση 
τή διατύπωση τών διατάξεων πού περι
έχει τό μεσαιωνικό αύτό έκτρωμα πού 
λέγεται νομοσχέδιο Γονή, γιά τήν ψή
φίση τοΰ όποιου θά. είναι δοσίλογοι, 
απέναντι τοΰ έργαζομένου Λαοΰ τής Χ,ώ 
ρας μας καί απέναντι τοΰ Διεθνούς Κό
σμου τής Έργασίας στο σύνολόν της ή 
Κυβέρνηση, καί κάθε Κόμμα, καί κάθε 
πολιτικός πού δέν θά τό καταδικάση. 
ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ,

"Επειτα άπό τά πάρα πάνω δέν έπι-' 
τρέπεται πιά καμμιά αναμονή, κανένας; 
δισταγμός, καμμιά αμφιταλάντευση.

’Άν θέλώμε νά ζήσωμε σάν έλεύθε- 
ροι, άνθρωποι, αν έχωμε συνείδηση τών 
δικαιωμάτων μας, πού κατεκτήσαμε έ- 
δώ καί τόσα χρόνια καί σάν εργάτες καί 
σάν ’Οργανώσεις μέ τόσους αγώνες καί 
μέ αίμα. "Αν εϊμεθα άξιοι αύτών, άν 
θέλωμε νά διατηρήσομε τήν άνθρώπιν?] 
αξιοπρέπεια μας, αν θέλωμεν νά εΐμε- 
θα άξιοι τής έκτιμήσεως καί τής συμ- 
παραστάσεως τοΰ Διεθνούς Συδικαλι-ι 
σμοϋ πρέπει νά κτυπήσωμε τό πνεύμα 
τού ολοκληρωτισμού πού χαρακτηρίζει 
τήν επίθεση πού μάς γίνεται, πρέπει νά 
τσακίσομε τά χέρια πού σηκώνονται κα 
τά τών δικαιωμάτων μας, πρέπει ν’ ά- 
γωνισθοΰμε σκληρά καί αποφασιστικά, 
όσες δήποτε θυσίες κι’ άν χρειασθή νά 
ύποστοΰμε, κι’ οποίες δήποτε θυσίες κι’ 
άν εχη ό άγάνας μας.

"Η θ’ άγωνισθοϋμε καί θά νικήσουμε, 
ή θά πρέπει νά γυρίσομε 50 χρόνια πί
σω, νά διαλύσωμε τίς ’Οργανώσεις 
μας, καί νά περιμένωμε τήν φιλανθρω
πία τής Κεφαλαιοκρατίας καί τών έπρο 
σώπων, πού έ'χει στις Κυβερνήσεις.

Ή στιγμή είναι μεγάλη, είναι ιερά, εΐ 
ναι ή πιο κρίσιμη άπό δσες έχει περάσει1 
ή τάξη μας.

’Εμπρός στον αγώνα, πού κι’ αυτή 
τή φορά είνε άγώνας πραγματικά ΕΘΝΙ 
ΚΟΣ, γιατί αποβλέπει στήν έπιβίωση 
τού έργαζομένου Λαοΰ μας.

Ό άγώνας αυτός άρχισε άπό σήμερα, 
μέ τήν κάθοδο τών τραπεζιτικών σέ α
περγία.

Τρομοκρατημένη ή Κυβέρνηση άπό 
τό ξεκίνημα τών σκλάβων έχασε ήδη τήνΙ 
ψυχραιμία της καί καταφεύγει σέ σπα
σμωδικά μέτρα διατάσσουσα συλλήψεις 
καί άσκηση τρομοκρατίας, · πού φανερώ
νουν τήν ανησυχία της γιά τό ξεσήκωμα 
τοΰ έργαζομένου κόσμου, άλλα καί τίς 
πραγματικές της διαθέσεις απέναντι, 
στήν τάξη μας.

Τά μέτρα δμως αύτά, καί δσα τυχόνΙ 
θά πάρη, αντί νά μάς λυγίσουν, θά πρέ 
πει νά ατσαλώσουν τήν απόφασή μας νά 
νικήσομε στον αγώνα στον όποιον προ- 
καλούμεθα, ΚΑΙ ΘΑ ΝΙΚΗΣΟΜΕ.

Άπό στιγμή σέ στιγμή θά πάρετε 
έντολές άπό τίς ’Οργανώσεις σας γιά 
νά κατεβήτε καί σείς στον αγώνα, ΕΝΩ 
ΜΕΝΟΙ ΜΠΡΟΣ ΣΤΟΝ ΚΟΙΝΟ ΘΑ 
ΝΑΣΙΜΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΙΊΟΥ ΑΠΕΙ
ΛΕΙ ΤΗΝ ΤΑΞΗ ΜΑΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟ
ΛΟ ΤΗΣ, ΚΑΙ Π ΕΙΘΑΡΧΗΜΕΝΟΙ 
ΣΤΙΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥ
ΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩ
ΣΕΩΝ ΣΑΣ.

Κάθε δισταγμός θά είναι έγκλημα καί 
κάθε απειθαρχία προδοσία.

ΖΗΤΏ Ο ΑΓΩΝΑΣ ΜΑΣ 
ΖΗΤΩ Η ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΤΑΞΗ

Γιά τή Διοίκηση τής Γ.Σ.Ε.Ε.
Ό Γενικός Γραμματεύς 

ΦΩΤΗΣ ΜΑΚΡΗΣ 
’Αθήνα, 4η ’Ιουνίου 1953

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ! ΔΗΛΟΕΕΙΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΝ ΔΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟΝ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ

Έν ΆΘήνα,ις τη 3 Ιουνίου 
19S3

’Αγαπητοί ϊονάδελφοτ,

Κατά τάς αρτσίμοος /.αί 
άγωνεώδεες «τεγμ,άς τάς ό- 
Λοία,ς όλοε ;*.ας ζώμ,εν, εεμ,ε 
θα, ΰττοχρεωμ,ενοε εκ τοΰ 
Κ αταοταττ/οΰ και των προ 
θεσμιων νά χωρήαωμεν εις 
την λογοδοσίαν έπι τοΰ έρ
γου τοΰ Τ.Τ.ΙΙ.Ε.Τ. καί 
την άνάδεεξεν της νέας του 
Διοικήσεως.

Τιμηθεντες είς δυο συνε
χείς άρχαιρεσίας έκλογής 
Αι'οικητικης Έπι* ροπής 
τοΰ Ταμείου ’ Αλληλο^οη-

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
ΜΟΥΤΟΥΣΗΣ ΠΑΝΤ. 
ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ 

(Κατ) τος Πειραιώς)
ΚΑΤΣ ΑΙΝΟΥ ΑΙ.ΚΑΤ.
ΛΕΚ-ΚΟΣ ΟΑίΝιΑιΓ.
ΠιΑ,ΝΑιΓI ΩΤΟΠΟΥΛΟΣί :ΕΜίΜ.

(Κατ)τος Μητιριοπ.)
ΓΙΛί ΙΛΘΑΠΛΣ I ΑΔΗΣ ΔΗΜ- 
ΦΙΑΙΚΑΣ ΣΩΤΉΡ.

(Ν. 751 — Κατ)τος Άγο.ρας) 
Ε Λ Ε Γ Κ Γ A I 

ΚΑΡΟΥΣΟΣ ΧΑΡ.
Κ Ρ ΙίΜΠΟΐΓ! ΑίΝ ΝΙΗΙΣ Β Α!Σ.
ΠΕΤΡΟΥ Γ,ΕΩΡ,Γ.

θείας - (Περίοδος 1931 
καί 1) πιστεΰομεν 
άκραδάντως δτι άπεδεί/υη 
μεν άντάξιΟΊ τών προσδοκι
ών σας καί δτι άνταπεκρίθη 
μεν πλήρως είς τδ ιδιαιτέ
ρως δαρΰ έργον τοΰ Τα
μείου, λόγω τών αντίξοων 
περιστάσεων, τάς όποιας ό
λοι γνωρίζετε καί τάς όποί 
ας άντεμετωπίσαμεν.

"Εχοντες πλήρη συναίσθη 
σιν τών εύθυνών καί τών σο 
βαρών προβλημάτων, τά ό
ποια ενδεχομένως θά άνα- 
κύψουν εις τό προσεχές μελ 
λον διά τήν διατήρησιν τοΰ 
Ταρ-είοι» μας ΰπό την σημ,ε 
νήν του μορφήν ή μή, ΰπο- 
σχόμεθα έν τφ μετρώ τοΰ 
δυνατίοιΰ καί τών οικονομι
κών μέσων, ΰπό τάς σημερι 
νάς ·ζρισίμους περιστάσεις 
άς διερχόμεθα, τήν συν- 
ε χ ι σ ι ν τ ή ς ό λ ο κ λ η 
ρωτιζής περί θά λ- 
ψ ε ω ς, διά τής όποιας 
καί μόνον φρονοΰμεν ότι ε
ξασφαλίζεται ή πλήρης υ
γεία.

Δέν ποιοΰμεθα μνείαν ί- 
κ.ανοποιήσειος ώρισμέν ω ν 
βοηθημάτων, διότι σκοπός 
μας, ώς ανωτέρω, είναι ή 
παροχή πάντοτε όλοκληρω- 
τικής περιθάλεψε ως καί 
πραγματικής βοήθειας τών 
χρηζόντων τοιαΰτης, κρι- 
νομενων μέ πνεύμα άντικει 
μενικών καί καθαρώς έπι- 
στημόνικών κριτηρίων.

'11 άρξαμενη προεργασία 
διά τήν ένίσχοσιν τών με
λών τών έχόντων ανάγκην 
λουτροθεραπείας θά όλο- 
κληρωθή.

Οΰδεμία περικοπή πρό
κειται νά γίνη είς τά παρε
χόμενα βοηθήματα (Λου
τροθεραπείας — ϊΐροσχολι- 
κ,ής — ’ Λεροθερα π ε ί α ς
κ.λ.π.).

Λ ικαιωθεντες διά τής ψή
φους σας έπί ' δύ'ο συναπτά 
έτη, έλπίζομεν ότι καί πά
λιν θά τιμηθώμεν δι’ αυτής 
κατά τάς έκλογάς τής αΰρι- 
ον (^ην τρέχοντος μηνός), 
ώστε νά συνεχίσωμεν τήν 
προσπάθειαν μας ΰπέρ τής 
άρτιωτέρας καί πλέον εύ
ρυθμου λειτουργίας τοΰ 
Ταμείου καί τής διατηρή- 
σεως τών μέχρι σήμερον 
κεκτημένων δικαιωμάτων 
τών ήσφαλισμένων.

Μετά Χυναδελφικών 
Χαιρετισμών

ΜουτίοΙΰσης Παντελής, ©ω 
μόπουλος ©ωμάς (Ηατ) 
τος Πειραιώς), Πατσα- 
νοΰ Π^ίτη» Λεκκός Παν
αγιώτης, Παναγιωτόπου. 
λος ’Εμμ. (Κ,ατ)τος:

Έν Άθήναις τί) 3α Ιουνίου 1953
A Ν A Κ ΟΊ Ν Ώ Σ I Σ 
’Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Κατερχόμενοι είς τάς έπικειμένας 
άρχαιρεσίας τοΰ Ταμείου Άιλληλο- 
8οηβείας, =θεω,ροΰμεν πρωτίστως ΰ- 
ποχιρέιωσίν μας νά ιδηλώσωμεν σα
φώς, δτι ο'ισδήποτε καί άν είναι τό 
άποτέιλεσμα τών αρχαιρεσιών, τού
το έν ούδεμια περιπτώσει δύναται 
νά εχρ σχέσιν μέ τήν Συλλογικήν 
μας Όργάνωσιν, τήν όποιαν 
σ ύ σ σ <ΰ μ ο ν τ ό Προσωπικόν 
ακολονθ'εΐ είς τούς άγώ
νας διά τήν άντιμετώπισιν 
τών ζητημάτων τής παρού- 
σηι ς σ τ ι γμμή ς.

Η διευκρίνησις αυτή έκρίθη, ά- 
ναγκαία διά νά ιμ|ή; ύπάρξουν, εξ ά- 
φορμής τής έμφανίσεως δύο ψηφο-

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ’ 
ΑΘΑΝΑ Σ ΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡ ΓΙΟΣ 
ΒΟΥΤΣΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 

(Κατ)τος Πειραιώς) 
ΖΩΗΜΙΧ'ΟΥ ΜΑ ΡΙΚΑ 
ΚΑΤΣ ΙΜΠ,ΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΛΥΜιΠΕ Ρ ΟΙΠΌΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝI 0;Σ 
ΟΙΚΟ'ΝΌΜΙΔΗιΣ ΕΥΆΓ.

(Κατ) τος Μητροπόλεως) 
ΡΟΥΜΠΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

Ε Λ Ε Γ Κ Τ A 1 
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΚΑΡΟΥΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
ΠΑΝΤΛΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

δελτίων σκόπιμοι παρρρμηνεΐαι ώς 
προς τήν Ενότητα τού Προσωπικού, 
ή οποία ΰφίσ τ α τ α ι πάντο
τε ά ρ ρ α γ ή ς καί αδιάσπα
στος.

Δύνανται συνεπώς οί Συνάδελφοι 
ίέΐλευίθέρως ;καί άνεπηρεάστως νά έκ 
λέξουν τό ικατά τήν κρίσιν των κα
λύτερον Σ υμιβούλιον, δοθ'έντος. δτι 
τό θέμα τών αρχαιρεσιών είναι άρ- 
χήίθεν περιωρισμένον, είς τήν έκλο- 
ίγήν καταλλήλων προσώπων καί μό
λον.

Συνάδελφοι,
Σύντομος θ’ άνακόψουν διά τό 

Ταμείον σοόαρώτατα ζητήματα, 
προστιθέμενα εις τά ήδη; ΰπάρχοντα 
έπί τάπη,τος πρός λύσιν.

Αΐ πρόσφατοι δημοσιογραφικαί 
ειδή σεις περί μελετώ μένων μέτρων, 
άψορώντων τούς άσφαλιστυκούς ορ
γανισμούς ύγείας, άποτελοΟν προ- 
μηινάματα δυσοίωνα.

_ Νομίζομεν δτι πρέπει νά άρχίση 
μία προπαρασκευαστική; εργασία 
κοινής άντιμετωπίσεως τών ζητημά
των Οπό τών έχόντων έν πολλοϊς ο
μοιόμορφον τρόπον λειτουργίας ά- 
σφαλιστικών ό,ργανισμών-

Είναι άνάγκη, νά προώίθηθή καί 
στερεωθή ή μεταξύ τών Ταμείων Ύ 
γείας τών τριών μεγάλων Τραπε
ζών εγκάρδιος συνεργασία, ή τόσον 
είς αποτελέσματα γόνιμος άποδει- 
χ|8εισα κατά τόν μεγάλον άγώνα 
τού «’Ιατρικού Κώδικος».

Φιλοδοξούμεν είς τόν Τομέα τής 
Ύγείας νά έκπροσωπήσωμεν ακρι
βώς αυτήν τήν τάσιν, τής συνενώσε- 
ως τών 'δυνάμεων πρός άντιμετώπι- 
σιν τών κοινών κινδύνών.

Καί τά έιδυκώτερα όμως ζητήμα
τα τού Ταμείου 'Υγείας δέν στερούν 
ται σοβαρότητος·

Ή εισφορά τής Τραπέζης πρέπει 
νά καταβάλλεται βάσει τής αρχής 
«νά ιμή, ύπολειπώμεθα τών συναδέλ
φων τής Τραπέζης Ελλάδος». Ή 
αρχή αυτή, δέν είναι Ιφιράσις κενή έν 
νοίας. Έθεσπίσθη κατόπιν σκληρών 
αγώνων ολοκλήρου τού Προσωπι
κού καί άνεγνωρίσθη ώς ικαλώς ΐ- 
σχύουσα ΰπό τής Γενικής Συνελεύ- 
σεως τών μετόχων τής Τραπέζης 
καί ΰπό τών έκάστοτε Κυβερνήσε
ων- Ούδείς συνεπίώις, ούτε ήμεϊς ού
τε άλλος κανείς, ιεχει τό δικαίωμα 
νά παραιτηθή τής αρχής αυτής.

Ή άρξαμενη, έπί Διευίθύνσεως 
τού έξ ήιμών κ. Κ. Κατσιάμπα, προ
σπάθεια άναδιοργανώσεως τού Τα
μείου, δύο μέτρα τής οποίας έγιναν 
ιδιαιτέρως αισθητά — ή εκδοσις 
τού 'Κανονισμού δικαιωμάτων καί ύ 
ποχρεώσεων τών μελών ικαί ή άλλα 
ΐγή τής ατμόσφαιρας υποδοχής τών 
συναδέλφων — θά συνεχισθή καί θά 
όλοκληρωθή.

Έπίθυιμοΰμεν ιδιαιτέρως νά τονί- 
σω.ΐΓ.ν, δτι δλοι άνεξαιρέτως οί Συν 
άδελφοι, ανεξαρτήτως ιΚλάδου -καί 
Βαθμού, θά εύρίσκουν κατονόησιν 
καί προθυ .ίαλ· έ.ξυπηοετήσεως, διό
τι' δέν είναι έπ ιτετ ραμμένο ν ό πόνος 
τών 'συναδέλφων νά επαυιξάνη άπό 
παγειράν υποδοχήν καί αβασάνι
στους απαντήσεις·

Είς τό Ταμείον πρέπει νά έπικρα-
(Συνέχεια είς τήν 4η,ν σελίδα)

ΔΙητρΊι-πόλεως), Παπαι- 
θα,ναισιάδης Δημ-ήτριος, 
Φιακάς Χωτήριος (X. 
TSS1 — Κατ)τος Άγο»
ρ«ς>·



ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ, ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΖΕΩΖ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ 
ΠΡΟΚΥΦΑΝΤΩΝ ΕΚ ΤΗΣ ΖΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ

ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΤΙΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

(ΥΓΕΙΑΣ)·

IUII ΜΕ MW I ΙϊΡΜΠΙί
Αρθρον Τ.—Καταργεί δλα τά 

εις τον ’Οργανισμόν καί εις τάς 
Συλλογικός Συμβάσεις κλττ. άττο- 
φασεις τής Τραπέζης δικαιώματα.

Τό κυκλοφόρησαν σχέδιον Όργα 
νισμοΰ τής νέας Τραπέζης βέβαιοί 
τήν ανωτέρω κατάργησιν.

Άρθρου 2.—‘Η παραγρ. 1 αφή
νει άνεξέλιγκτον' τό Προσωπικόν 
και μειώνει τάς άπαδοχάς, α! όποΤ- 
αι θα αποτελούνται έκ τοΰ μισθού, 
ό όποιος θά άριάθή ΰπό τοΰ νέου 
’Οργανισμού καί. ό όποιος, ώς σα
φώς αφήνεται νά νοηθη θά είναι μι
κρότερος τοΰ νΰν ορισμένου καί α
πό τά επιδόματα τά όποια, εχει -έλευ 
θερίαν ό εργοδότης νά όριζη διά τοΰ 
’Οργανισμούς ώς θέλει. ‘Αλλά τά 
έπιδάματα αυτά είναι καθαρός μι
σθός..

"Η παράγραφος 2 καταργεί δλα 
τά εις τούς κειμένους νόμους στηρι- 
ζόμενα δικαιώματα ώς- τά δδοι- 
πορικά, άμοιβάς. έκ νυκτερινής ερ
γασίας. επίδομα στολής καί αυτήν 
ακόμη τήν αμοιβήν ST ύπερωρίας. 
Δηλαδή αφήνει την Διοίκησιν τής 
Τραπέζης ελεύθερον νά άπασχολη 
τό προσωπικόν καί πέραν των νομί
μων ώρών- καί άνευ αύδεμιάς προ
σθέτου άτΐΌζημειώσεως. ‘Ομοίως τό 
αντιστοιχούν εις τον εργαζόμενον ά 
σφάλιστρον υπέρ τοΰ Ταμείου Συν 
τάξεων τό. οποίον άπό τοΰ 1858 
είχε καθιερωθή νά- καταβάλλητσι 
ΰπό τής Τραπέζης Επιρρίπτει επί 
τοΰ εργαζόμενου. Τοΰτο είναι 5%. 
Επίσης καί τον συνθετικόν φό,ρον 
θά πληρώοη (_καά όρθώς) δ ΰπάλ- 
ληλσς.

Ή παραγρ. 3 μειώνει τό όριον ή 
λικίάς κατά 3 ετη καί διά τής προ
ώρου εξόδου επιβαρύνεται, διά πα 
ροχής συντάξεως, τό Ταμεΐον Συν
τάξεων, καταργουμένου τοΰ Ν. 
759)1937 δ,Γ αυ εις τάς πεοιπτώ- 
σεις ταύτας ό εργοδότης καταβάλ
λει τάς συντάξεις mt τά άσφάλι-ί 
στρα. μέχρι τής έπιλεύσεως της α
σφαλιστικής περιπτώσεως κατά τό 
πρσϊσγΟον δριο,ν ήλχκίας-

" Αρθρο» 3.—-Παραγρ. I Τό άρ- 
θϊρον 3 -καταργεί τά πάντα .(συλλο
γικά! συμβάσεις, ΰττουργ. άπσφά- 
σεις, συμφωνίαι κλττ.). Άλλ’ αΐ 
συλλογικά! συμβάσεις εΐναι συμφω 
νίαι καταρτισθέΐσαι ΐπτό τής Τρα
πέζης, τή έλευθέρό αυτής συναινέ- 
σει καί μέ απόλυτον συμφωνίαν τού 
Κράτους; "Οπως δέ είνε άνήθικονό
ταν- τό κράτος, καταργή αίανδήποτε 
ατομικήν συμφωνίαν τό αότό ουμβάί 
νει καί ενταύθα όπου- το -κράτος, θέ
λει νά- -καταργή-ση τήν συμφωνίαν, 
σότην ιτεώ λέγεται συλλογική; σύιμ- 
6ασις;.

Παραγρ; 2 Άπαλλάσει τάς Τρα 
πέζας; τής ΰποχρεώσεώς των κατα
βολής τής διαφοράς μεταξύ μισθού 
καί συντάξεως διά τους εθελουσίως 
έξελθόντας ώς επίσης απαλλάσσει 
τήν Τράπεζαν της ΰποχρεώσεώς 
τής' καταβολής των οικείων συντά
ξεων αΰτώνι προς το Ταμεΐον Συν
τάξεων; όπερ, μέχρι τής I ‘Ιουνίου 
1953 δικαιούται λαμβάνειν α) πα
ρά τής Ε.Τ.Ε. ποσού δραχμών 5. 
214.124.00Ο, 5) παρά τής Τραπέ
ζης τής Ελλάδος 838.010,500 καί 
γ) παρά: τής Εθνικής Κτηματικής 
Τραπέζης δρχ; 336.029.400 κατά 
των όποιων- τό Ταμεΐον- Συντάξεων 
έχει εγείρει άγωγάς α! σποϊαι δι
κάζονται τήν Τ8' Σεπτεμβρίου 
1953 ενώπιον- τού Πρωτοδικείου Ά 
θηνών; Τά ποσά ταΰτα ώς καί τά 
άπό Της Ιουνίου Τ953 διά τής άνω 
διατάξεως χαρίζονται άπό τό Τα- 
μεΐον είς τάς Τραπέζάς. Δηλαδή ε- 
χομεν έπέμβασιν- τής νομοθετικής 
εξουσίας προς κατάργησιν αξιώσε
ων, επί των- οποίων έχουν κληθή τά 
Δικαστήρια να άττοτανθούν.

"Αρθρο» 4.:— Καταργεΐται ούσια 
στικώς ή έκ τού Ν'. 2ϊ Ϊ2 παρεχο- 
μένη αποζημίωσές συμφηψιζομένη 
μέ τήν έκ τού Ταμείο» Αυτασφαλεί- 
ας παροχήν καί χαρακτηρίζεται ή 
το ι αυτή παροχή ώς αποτελούσα 
τήν ειδικήν- μέριμναν την ττροβλε- 
πομένην- ΰπό τοΰ.- παραγρ. ΐ τού 
Ν. 21 Τ2. ‘Αλλά τά χρήματα τοΰ 
Ταμείου Αύτασψαλείάς σχημοαίζον 
ται διά κρατήσεων εκ. των άποδο-

νηθείσης ίσοπόσου εισφοράς τού 
έργοδότου. Συνεπώς οι υπάλληλοι 
αύτοαποζημιούνται, 
διότι ώς έχει ΰπολογισθή οί υπάλ
ληλοι ψεύγοντες λαμβάνουν ποσόν 
τό όποιον έξισοΰται προς τάς κρα
τήσεις μέ ένα τόκον 5%. Είναι ή 
δέν εΐναι αύτααποζημίωσις; .

Έν τέλει τού άρθρου τούτου εμ
φανίζεται ύποτιθεμένη έγγύησις 
διά συστάσεως έπιτροπής είς ήν 
ούτε κάν μετέχει έκπρόσωπος των 
εργαζομένων.

Αρθρον 5.— Διά τοΰ άρθοου 
τούτου καταργεΐται πλήρως ή ϊ- 
σχύουσα Εργατική Νομοθεσία καί 
άναπληροΰται διά τοΰ ύπ1 όψιν ορ
γανισμού δστις κατισχύει πάσης 
διατάξεως Νόμου, διατάγματος, 
συλλογικής συμβάσεως, Ύπουργ. 
η διαιτητικής άποφάσεως συνήθει
ας καί έθίμου.

Διά τού άρθρου τούτου καταρ- 
γοΰνται οί Νόμοι 1803)51 καί 694 

•—37 προστασίας των συνδικαλι
στικών στελεχών.

"Αρθρον 7, 8.—- Διά των άρθρων 
τούτων όλαι αΐ ώς άνω- στραγγαλι- 
στικαί διατάξεις έπεκτείνονται έπί 
παντός ασφαλιστικού οργανισμού 
καί πάσης έν γένει έπιχειρήσεως ή 
έκμεταλλεύσεως ή Δημοσίας χρή- 
σεως.

’Επίσης καταργεΐται καί ή αΰ- 
τοδιοίκησις των λοιπών ασφαλιστι
κών οργανισμών (Ταμεία Υγείας, 
Προνοίας κλπ.) Επιβαρυνόμενων 
διάτων έξόδων Διοικήσεως αυτών 
καί ανοίγεται ή θ-ύρα τών διορι
σμών.

"Αρθρον 9.—- Διά τού άρθρου 9 
καταργεΐται όλοσχερώς ή διοικητι
κή καί καταστατική αύτοτέλεια και 
αυτονομία τών άσφαλιστικών οργα
νισμών τοΰ προσωπικού τών Τρα
πεζών Εθνικής, Ελλάδος καί Κτη
ματικής ή έριδομένη έπί συμβατι
κών ύποχρεώσεων τού Κράτους, 
προερχόμενων έκ διεθνών ύποχρεώ
σεων έπικυρωθεΐσα δί ειδικών Νό
μων (3483)1929 καί 4586) 1929) 
καί κατοχυρωθεΐσα συνταγματικώς 
(αρθρον 1 1 τοΰ συντάγματος) καί 
ήτις πολλαπλώς άνεγνωρίσθη δι" 
αποφάσεων τοΰ Συμβουλίου- τής Έ 
πικρατείας καί τών λοιπών δικαστή 
ρίων (1466)1926 Σ. Έπικ. 529) 
43 Έφετείου ’Αθηνών).

Ουτω προβλέπεται ή σύνθεσις 
νέου Διοικητικού Συμουλίου κατά 
τό δοκοΰν τφ Υπουργώ |<αί ασφα
λώς διά προσώπων τά όποια οΰδε- 
μίαν σχέσιν έχουν μέ τούς ήσψαλι- 
σμένους οί όποιοι σήμερον συγκεν
τρώνουν τήν πλειοψηφίαν.

Ψήφ-ισμα τής Γεν. Συνειλεύσεως 
τών Μελώίν τοΰ Ταμείου Άλληλοβο- 
ηθείας Προσωιτ. Εθνικής Τραπέζης 
τής 3)6)53 πρός τόν Διοίκησιν τής 
Τραπέζης:

ΨΗΦΙΣΜΑ
Ή Γενική Συν-έλευσις τών Μελών 

τού Ταμείου ’Αλληλοβοήθειας καί 
Ταμείου- Υγείας τών Υπαλλήλων 
τής Εθνικής Τραπέζης τής Ελλά
δος, λααοϋ-σα γνώσιν τής υπό τής 
Διοικήσεως τής Τραπέζης Αηφθεί
σης άποφάσεως περί -μεταφοράς 
τών Εγκαταστάσεων ικαί Γραφείων 
τοΰ Τ.Υ.ίΠ-Ε.Τ. έκ τού κτιρίου- τής 
Τραπέζης είς δ σήμερον στεγάζε
ται,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
θεωρεί τήν μεταφοράν τών Εγ

καταστάσεων καί Γραφείων τοΰ Τ. 
Υ.Π.ιΕ-Τ. άδύνατσν δι’ ους λόγους 
άναφέρονται -έν τώ άπό 18 ’Απριλί
ου- 1953 ,έγγράφω τοΰ Τ.Υ.Π.Ε-Τ. 
πρός τήν Διοίκησιν τής Τραπέζης, 
τό -κείμενον τού οποίου έδηιμοσιεύθη, 
εις το ψύλλον τής 19 Μάΐουι 1953 
τού Συλλογικού οργάνου-.

Χαρακτηρίζει τήιν άττόψ-ασιν τής 
Διοικήσεως τής Τραπέζης ώς στρε
φόμενης κατά τού ιερού προορι
σμού, δν -έκτειλ-εΐ τό Τ.Υ-Π.Ε.Τ. καί 
ώς τοιαύτην τήν αποκρούει καί τήν 
καταδικάζει.

Εξουσιοδοτεί τό μέλλον νά προ- 
έλθη έκ τώ-ν άρχαιρεσιών Διοικητι
κόν Συιμ-δούλιον, -δπως χειρισθή έν 
λευικώ τό ζήτημα διά τήν ματαίω
ση» της μεταφοράς τών Εγκαταστά
σεων τού Τ.Υ.Π.Ε-Τ.

ΔΕΥΤΕΡΑ, 8 ’Ιουνίου 1953

ΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑδααδδαααδααδααδ

: πειθαρχικοί ■
: χρμβορλ ι οχ :
■ Εις έκτεΧεβιν άποφά- ·
: οεο»ς τής παρελθούσιης ;
; Γενικής Χυνελεύσε ω ς ■
■ ‘Si Xιαικητιζή Έπιτρο- ί 
: «ή τού Χολλ’όγίοΙ» άνέ- :
; θεσεν εις τό Οειθαρχι- ;
■ κόν Χϊομιίιού'Αίον τήν έ- [ 
| ςετκσιν των εμφκνισΟει- :
; αών εστ-ω και ελάχιστων ;
; Ttsp-ΐιπτώοεων άτιειΟκρ- I
■ χίας μελών τού Χίυλλό- ■ 
| γου εις τάς άποφάσεις · 
; αύτού, ιδία, τάς άφορώ·= '
• Απεργέ'ας κ.λ.η. :
■ Τό πειθαρχικόν Χομ» :
• βούλιΐοΐ'# έπιληφόέν τού ; 
ΐ θέματος θέλει έκδώση · 
; πιθανώτατα τήν «poos- · 
\ χή Τετάρτην τήν άπό- ί 
« φα-αιν -αύτοΰ ήτις καί θέ- ■ 
; λει άνα,κοινωθή είς τά » 
; μέλη τού Χολλόγον. !
fYYYVYYYYrvVT»VVy?TT»T»YV>

Ψήφισμα τής Γεν. Συνελεύσεως 
τών Μελών τίώίν'Ταμ. ’Αλληλοβοή
θειας Προσ-ωπ· Εθνικής Τραπέζης 
τής 3)6)53 πρός τήν Κυβ-έρνησιν: 

ΨΗΦΙΣΜΑ
Ή Γενική Συνέίλευσις τών Με

λών τού Ταμείου ’Αλληλοβοήθειας 
καί Ταμείου- Υγείας λαβοΰσα γνώ
σιν τοϋ ύπό τοϋι Υπουργού ’Εργασί
ας κατατεθέντος είς τήν Βουλήν No 
μοσχεδίου διά τοΰ οποίου καταργεί 
ται ή αύτοδιοίκησις τών Ταμείων 
μας

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΕΤΑΙ 
διά τάς άντεργατικάς διατάξεις τοϋ 
Νομοσχεδίου καί ποιείται έ'κκιλησιν 
πρός τήν Κυ6έρνη-σιν, τούς Άρχη,- 
γούς τών Κομμάτων καί τούς Βου- 
λευτάς διά τήγ άπάρριψιν τού -έν λό 
γο Νομοσχεδίου τοϋ- στραγγ-αλίζον 
τος κ-εκτημένα δικαιώιματα τών έρ- 
γ αζομένων.

ΤΑΜΕΪΟΝ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

ΕΘΝΙΚΗΣ' ΤΡΑΠΕΖΗΣ

ΑΙΝΔΚΟΤΝΩΣ I Σ 
Άνακοινοΰ-αι είς τούς κ.κ. Συν

αδέλφους δτι -κατά τήν Γενικήν 
Συνέλευσιν τών Μελών τοΰ Ταμεί
ου Αλληλοβοήθειας καί Ταμείου 
Υγείας τής 3—6—1953, μετά τήν 
έγκρισιν τών πεπραγμένων κ.λ.π·,. 
έλήΐφίθη- άπό-φασις δπως α[ άρχαι-ρ-ε- 
σίαι διά τήγ άνάδειξιν 7 Συμβούλων 
καί 3 ελεγκτών τού Ταμ. ’Αλληλο
βοήθειας Υπαλλήλων Έθν. Τραπέ
ζης, -διεξαχθ-ώσι τήν Δευτέραν 8 ’Ι
ουνίου- 19-5-3-

Άθήναι 4-6-1953
Έκ τοΰ- Ταμείου ’Αλληλοβοήθειας 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ

TAME I ΟΝ ΑΛΑ ΗΛΟΒ ΟΗΘ Ε I Α Σ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ 
ΥΠΟΜΝΗΣΗΣ

Ύπενθυιμίζομεν -είς τά Μέλη, δτι 
α[ άρχαιρεσίαι -διά τήν άνάδειξιν 
νέας Διοικητικής Έπιτροπής τοΰ 
Ταμείου ’Αλληλοβοήθειας τοΰ Προ
σωπικού- ’Εθνικής Τραπέζης θέλου- 
σιν ένεργηιθή τήν Δευτέραν 8)6)53 
άπό ώ-ρας 9 π-μ. εως 8.30' μ.μ. έν 
τώ. Πρατηιρίω Υφασμάτων τοΰ Προ
μηθευτικού Σΰινεταιρνσμοΰ (Πεσμα 
τζόγιλου 1).

Δικαίωμα ψήφου Εχου-σιν οί ΰ- 
πάλληλοι άπό τού Βαθμού τοϋ Δο
κίμου καί όίνω.

Έν Άθήναις τή 4η ’Ιουνίου 1953 
(Έκ τοΰ Ταμείου ’Αλληλοβοήθειας 

Προσωπικού ’Εθνικής Τραπέζης)

TAME, ί O N1 ΑΛΛΙΗΛύίΒΟΗΘΕ IΑ Σ 
ΕΙ Σ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ 

ΚΑΙ ΚΛΗΤΗΡΩΝ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ 

Έν Άθήναις τή 5 ’Ιουνίου 1953 
A Ν -A Κ Ο I Ν Ω Σ I Σ No 1 

Συνάδ-ελφοι,
Γενο-μένων αρχαιρεσιών τήν 4η-ν 

Ίου-νίου έ- ε. έψήφισαν 147 καί έ- 
ξελέγηισαν ο-ί -κάτωθι:

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΣΟΦΙΚΙΤΗΣ ΑΝΤΩ-ΝΙ-ΟΣ 146
ΤΡΙΜ,ΗΣ ΚΩΝ)ΝΟΣ 146
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΡΑ,Σ. 145
ΜΑ Ρ Η Σ ΓΕΩΡΠ ΟΣ 145
ΑΑΣΚΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 138

ΕΛΕΓΚΤΑΙ
ΒΙΖΥΗ-ΝΟΣ ΕΛΕΥΘΈΡΙΟΣ 146
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝ. 145
Μετά Συναδελφ-υκώ-ν Χαιρετισμών 

Μ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Έιλέκος ΦιλαδΕλφ-εύς, Βασίλειος 

•Κονίστρας, Δημήτιρ-ιος Μόσχος.

Σήμερον διεξάγονται είς τό Πρα- 
τή,οιον Υφασμάτων τού Προμηθευτι
κού Συνεταιρισμού άπό πρωίας εως 
τής έσπέρας α-ί άρχαιρεσίαι πρός 
άνάδειξιν νέου Διοικητικού Συμβου 
λίου τοΰ Ταμείου Άλληλοβοηθείας- 

Είς τάς -έ-κ-λογάς κατέρχονται δύο 
ψηφοδέλτια. Τό Βν -ΰπό τόν ήδη- Πρό 
εδοον τοΰ Ταμείου Υγείας κ. Παν- 
τελήν Μ-ουτού-σην, εις τό όποιον πε- 
ριελήψθη-σαν εκπρόσωποι δλων τών

ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ,
.Ο αγώνας γιά τό "Ε6-νος καί το Λαό 

μας αρχίζει.
Οί Συνδικαλιστικοί ’Οργανισμοί Σας 

καλούνε νά σταΑ-ητε καί πάλιν ορθοί 
στις επάλξεις τοϋ ταξικού σας χρέους 
ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ ΤΟ ΨΩΜΙ ΜΑΣ. ΚΙΝ 
ΔΥΝΕΥΕΙ Η ΖΩΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 
ΜΑΣ.

Καταλύονται δικαιώματα κεκτημ,έναι 
μέ αγώνες κί αίμα. ’Απειλείται ή Πατρί 
δα. μας νά βυθισθή στό χάος καί στην! 
καταστροφή.

Χιλιάδες πεινασμένων συναδέλφων 
μας, ΔΙΩΓΜΕΝΩΝ άπό τις δουλιές 
τους δίνουν τόν χαρακτήρα τοϋ ασύλλη
πτου δράματος στό οποίον μάς έβύθισε 
ή Κυβέρνησις κατ’ επιταγήν τής ο’ικονο 
μικής ολιγαρχίας τής. οποίας άπεδείχϋη 
πιστό όργανο.

Ή Κυβέρνησις στην όποια έδώσαμε

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

(Συνέχεια έκ τής 3ης σελίδος)

τήση πνεύμα περισυλλογής καί νά 
ληφθοΰ-ν -μέτρα -ώστε v-ά γίνεται 
χρήσις τής ΰπό τού Ταμείου παρεχο 
μένης βοήθειας καί δχι κατάχρησις.

Α-ί Παιδίκαί Κατασκηνώσεις θά 
έξακαλ-ο-υθή-σο-υν λειτου-ργούσαι, ώς 
τοΰτο γίνεται είς δλο-υ-ς τούς προη
γμένους ’Οργανισμούς Ύγε-ίας.

Τά βοηθήματα λουτροθεραπείας, 
αεροθεραπείας καί προσχολικής με- 
ρΐμνης θά έξακολο-υθήσουν -κατα
βαλλόμενα καί -έπ’ οό-δενί λό-γω πρό 
κειται νά μειωθούν τά αντίστοιχα 
ποσά.

Ό δι.όμος εκείνων οί -όποιοι θά 
έπωμισθοΰν τάς εύθύνας της Διοι- 
κήσ-εως τού Ταμείου -δεν εΐναι στρω
μένος μέ ρόδα- "Εχομεν έπ-ίγν-ωσιν 
τών βαρ-υτάτων ευθυνών τής παρού- 
ση-ς ώρας. Ζητοϋντες νά μάς τιμή-- 
σητε διά τής εμπιστοσύνης σας έχ-ο- 
μεν μίαν μόνον σκέψιν καί μίαν μό
νον φιλοδοξίαν, νά -ύπηρετήσωμεν.

Έν τέλει κ.ρίνομεν σκόπιμ-ον νά έ- 
πιστήσωμεν τήν προσοχήν υμών έπί 
τής συνθέσεως τοΰ ψηφοδελτίου- 
μας, τό όποιον περιλαμβάνει άφ’ ε
νός ιμέν παλαιούς συναδέλφους οί 
ό.ποΐο-ι ύπηρ-έτησαν καί άλλοτε τό- 
Ταμεΐον, χειρισθέντες -ύπευθύνως 
-καί -έπιτυχώς σοβαρά -θέματα, ' καί 
άφ’ έτέρσυ συναδέλφους μέσων καί 
ν-εωτέρων βάθμών, οί όποιοι μέχρι 
τοΰδ-ε δέν έξεπροσ-ωπο-ΰντο έπαρκώς 
είς τά Συμβούλια τού Τ.Υ.Π.Ε-Τ. 

Μετά συναδελφι-κών χαιρετισμών
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΟΥΤΣΗΣ 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (Κατ)τος Πειραιώς), ΖΩΗ- 
ΜΙΧΟΥ ΜΑΡΙΚΑ, ,ΚΑΤΣΙΑΜΠΑΣ ΚΩΝ
ΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΑΟΣ ΑΗ- 
ΤΩΝ ΙΟΣ (έχ tmv νέων συναδέλφων του Ν. 
751), ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (Κα
ταστήματος Μητροπόλεως) ΡΟΥΜΠΑΝΗΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ.
Σηιμ. Τή,ν ιμ-ίαν έκ τών δύο Θέσε

ων διά τήν σ-υμπλήρωσιν το-ΰ- Συμ
βουλίου κατά τάς αρχαιρεσίας τοΟ- 
Ταμείου- Ύιγείας, θέλει καταλάβει ό 
Ταμιακός κ- Λάμπρος Παγανός.

Διευθύνσεις σνμφώνως τψ 6ρ- 
θρφ 6 § 1 του A. Ν. 1092)1938

Υπεύθυνος έπί τής δληςι 
Δ. ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ 

Ροϋζθελτ 60

Προϊστάμενος Τυπογραφείου: 
ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΦΡΑΓΚΙΔΑΚΗΣ 
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ΑΘΗΝΩΝ

τάσεων τών Συναδέλφων -καί τά Ε
τερον ύπό τόν -κ. Γεώργ. Άθιανατ 
σό-πουίΧον-

Δικαίωμα εκλογής έχουν όλοι οί 
Συνάδελφοι μέχρι καί τοΰ: βαθμού 
του Δοκίμου-.

Ή' πρσσέλευ-σις είς τάς αρχαιρε
σίας πρέπει νά είναι πυκνή ίδιά νά 
δοθή απάντησις είς τήν - άπειλουυιέ- 
νη.ν κατάρ-γηριν τής αΰτσδιοικήσεως 
τού Ταμείου- Υγείας.

αΜόομητα τήν ΨΥΧΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΥ- 
ΝΑ-ΜΙ ΜΑΣ γιά τήν άνόρΰ-ωσι καί τήν. 
προκοπή τοϋ Έθνους καί τοϋ λαοϋ μας, 
τή ΔΥΧΑΜΙ αυτή τήν χρησιμοποιεί το» 
ρα γιά νά χτυπήση κατάκαρδα καί μέ 
σαδισμό τή τάξι μας.

Ουδέποτε ή τάξι μας συνήντησε άπό 
Ινυβέρνησι τόση αναλγησία καί ΕΧ-. 
ΘΡΟΤΗΤΑ.

Καταλύονται ΘΕΣΜΟΙ πού στηρίζον
ται σέ διεθνείς συμβάσεις καί μάς έξασ. 
φαλίζουν κάποια ανθρώπινη αξιοπρέ
πεια καί δίνουνε αξιολόγηση καί θέση 
στή δημιουργική μας προσπάθεια, στην 
εργασία μας.

Οί κατακτήσεις μας πού κερδίθηκαν 
μέ σκί.ηρούς καί αιματηρούς αγώνες 
ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ μία πρός μία άντί τής 
κοινωνικής δικαιοσύνης καί τής καλύτε·* 
ρης ζωής τήν όποιαν μας ύπεσχέθη μέ 
τά Συ μ 6 ο ύ λ ι ο- ν 'τ ή ς Θ ε σ σα- 
λ ο ν ί κ η ς.

Ό «ΦΙΛΕΡΓΑ ΤΗΣ» Υπουργός τής. 
’Εργασίας, ό ίσχυριζόμενος δτι. . . προ
έρχεται άπό τά σπλάχνα τής έργατι&ς 
ό άποκαλών τά τίμια στελέχη μας «συ
ναδέλφους» του καί «αδελφούς», άπεκά- 
λυψε τόν εαυτόν του.

Τό Νομοσχέδιο πού κατέθεσε προχθές 
στή Βουλή αποτελεί μιά πράξι ΚΑΤΑ-* 
ΠΤΥΣΤΙΙ καί ΕΠΟΝΕΙΔΙΣΤΗ γιά 
τήν τάξι μας, γιατί τήν ΠΑ-ΡΑΔΙΔΕΙ 
ά ν υπ ε ρ ά σ π ι σ τ η στήν έκμε« 
ταλλευτική βουλιμία το,ϋ κεφαλαίου.

Μόνη έπανόρθωσι γιαυτόν είναι ή Α
ΜΕΣΗ ΑΠΟΧΩΡΗΣΙΣ του άπό τό- 
Ύπουργείον ’Εργασίας αν δέν θέ/.η νά 
σύνδεση τό όνομά του μέ τήν πειό μαύ
ρη σελίδα τής κοινωνικής μας ιστορίας.

ΑΔΕΡΦΙΑ, ΕΡΓΑΤΕΣ, ΕΡΓΑΤΡΙ
ΕΣ, καί ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ τών ΑΘΙΗ 
ΧΩΧ.

Τό ΨΩΜΙ έγινε είδος πολυτελείας. 
Τά είδη διατροφής είναι πια ΑΠΡΟ
ΣΙΤΑ γιά μάς. Μία νέα μαύρη περίο-ι 
δος τής ΛΑΧΑΝΙΔΑΣ αρχίζει. Τά με
ροκάματα καί οί μισθοί, πού πριν άπό· 
τις 9 ’Απριλίου ήσαν ΜΙΣΘΟΙ ΠΕΙ
ΝΑΣ, τώρα γίνη-καν μισθοί καί μεροκά 
ματα ΘΑΝΑΤΟΥ.

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ, ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑ
ΤΑ ΑΝΕΡΓΕΙΑΣ, δέν άρκοΰν οΰτε για. 
τίς ανάγκες δύο- ημερών.

Οί μισθοί άπό τούς συναδέλφους μας. 
’Εργατοϋπαλλήλους ζοΰν κάτω άπό τό 
καθεστώς τής ολοκληρωτικής ΑΝΕΡ
ΓΙΑΣ ή ύποαπασχολήσεως, μέ τις γνα> 
στές γιαυτούς τραγικές συνέπειες.

Ή Κυβέρνησις αντί τής άνορθώσεως. 
προσφέρει στό Λαό τό οικονομικό ΧΑ
ΟΣ. ΞΕΦΥΓΕ άπό τά χέρια της ό ελεγ 
χος καί. αναζητεί νά βρή. τή λύση στραγ 
γίζοντας καί τήν τελευταία σταλαματιά 
τοϋ αίματός μας.

ΚΑΤΑΡΓΕΙ τό Νόμο 22-22, καί άπο- 
καλεί «αναιδείς» ό ’Υπουργός τής Έρ-ι- 
γασίας αυτούς πού τόν ελέγχουν γιά: 
τήν επονείδιστη πράξι του. '

ΣΦΑΓΙΑΖΕΙ και ΣΤΡΑΓΓΑΛΙΖΕΙ 
ολοκλήρους ΕΡΓΑΤΙΚΟ Υ Σ Κ Λ Α- 
ΔΟΥΣ, δπως τούς Καπνεργάτες και 
τούς Τραπεζιτικούς, καί. ναρκισεύεται 
γιά τά κατορθώματά ιον.

"Ολοι στήν 24ωρη- Πανεργατική ά-ί 
περγία τής Τρίτης 9 ’Ιουνίου γιά τό 
ψωμί γιί τήν περιφρούρηση τών δικαι
ωμάτων μας. .

Η ΔΙΟΙΚΗΣΕΣ

- ΠΕΙΡΑΙΩΣ
χων του.' πρα©ω;πνκου· κοα. συ-μψω-

ΖΗΤΩ Η 24ΩΡΗ ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ

Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΕ ΤΟΥ Ε .Μ.
ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΤΕΣ

ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΝ ΑΘΗΝΩΝ


