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01 ΜΙΣΘΟΙ ΠΕΙΝΗΣ 01 ΜΗ ΕΠΑΡΚ0ΥΝΤΕΣ ΑΙΑ ΤΗΝ ΚΔΛΥΦΙΝ 
ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΟΥΣ ΑΔΥΝΑΤΟΥΝ ΝΑ ΚΑΛΥΨΟΥΝ 
ΤΑΣ ΑΝΑΓΚΑΣ ΤΟΥ ΕΠΕΡΧ0ΜΕΝ0Υ ΧΕΙΜΩΝ0Σ
ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΑΝΑΓΚΗ ΤΗΣ ΑΜΕΣΟΥ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΕΝΙΣΧΥΣΕ0Σ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ Η ΡΥΘΜΙΣΙΣ ΤΟΥ ΜΙΣΘ0Λ0ΓΙΚ0Υ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ 
ΤΟΥ ΝΑ ΜΗ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΘΑ ΤΟΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΝ ΜΑΣΤΟΝ ΛΟΙΠΟΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΑΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΑΜΕΣΟΣ ΕΠΙΛΥΣ1Σ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
Ή Διοικητική ’Επιτροπή 

τοΰ Συλλόγου, έκψράζουσα την 
άγανάκτησιν των συναδέλφων 
των επαρχιών καί τοΰ Κέντρου, 
την πηγάζουσαν εκ τής οικονο
μικής των ένδειας καί διοππ- 
στώσασα ότι λόγιο τής Κυβερ
νητικής πολιτικής έ(πί τών μι
σθών καί ημερομισθίων δεν 
προβλέπεται σύντομος ρύθμι- 
•σις τοΰ οικονομικού μας προ
βλήματος, ήχθη εις την ά-ττόφα- 
σιν νά προτάξη τών λοιπών αι
τημάτων τό θέμα τής εκτάκτου 
σοβαρός οικονομικής ένισχύσε- 
ως τοΰ Προσωπικού.

Τό Διοικητικόν Συμβούλιον 
τοΰ Συλλόγου άφήσαν νά πα- 
ρέλθη τό διπλάσιαν καί πλέον 
τοΰ αίτηθέντος παρά τής Διοι- 
^κήσεως χρονικόν διάστημα έ- 
πεσκέφθη τον κ. Διοικητήν καί 
έπανέθεσεν ύπ’ όψιν του τά 
χρήζοντα άμεσου λύσεως προ
βλήματα τοΰ Προσωπικού ("Εν- 
ταξις, Μισθολογικόν) πρότα
ξαν, λάγψ τών συνθηκών, τήν 
έκτακτον οικονομικήν ένίσχυ- 
αιν διά τήν προμήθειαν καυσί
μων καί λοιπών χρειωδών έν 
ρψει τοΰ έπερχομένου χειμώ
νας.

---- ------<g>----------
Ο κ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΡΝΕΙΤΑ!

Τό αίτημα τούτο τής έκτα
κτου οικονομικής ένισχύσεως 
τοΰ Προσωπικού ή Δ.Ε. ύπέ- 
βαλεν προς τον κ. Διοικητήν 
μετά τοΰ προσήκοντος προς αυ
τόν σεβασμού αλλά καί μετά 
τής προσήκούσης προς τήν δυ
στυχίαν τών συναδέλφων σοβα
ρότητα ς. Διά μακρών έξήγησεν 
εις τον κ. Διοικητήν ότι εΐναι 
έπάναγκες όπως ί κανοπο ιηιθή 
τό έλάχιστόν αυτό αίτημα τοΰ 
Προσωπικού. Ό κ. Διοικητής 
καί κατά τήν προγενεστέραν 
συνάντησίν τον μετά τής Δ.Ε. 
έζήτησεν άπό τό Προσωπικόν, 
μέσφ τοΰ Συλλόγου, δεκαήμε
ρον υπομονήν έλπίζων εις τήν 
έπίλυσιν τοΰ άπό πενταετίας 
υφισταμένου προβλήματος τοΰ 
Ταμείου Συντάξεων. Πλήν ό
μως εις τήν συνάντησίν τής 
20ής τρέχοντος ήρνήθη κατηγο
ρηματικότατα τήν ί κανοπο ιη- 
σιν τοΰ έλσχιστού αΰτοΰ αιτή
ματος καί έδήλωσεν οτι αί 
προθεσμίαι λόγω τής σοβαρό
τητας τοΰ προβλήματος τοΰ 
Ταμείου Συντάξεως εΐναι ρευ
στά ί, δυνάμεναι νά πολλαπλα- 
σιάζωνται άπεριορίστως.

Ή Δ.Ε. τοΰ Συλλόγου γνω- 
ρίζουσα έκ τής πείρας τών 
προηγουμένων έτών τάς πάσης 
ιψύσεως αντιδράσεις διά τήν έ- 
πίλυάιν τοΰ ζητήματος αύτοΰ, 
τό όποιον άν καί άπλοΰν καθί

σταται δύσκολον, λόγιρ συμφε
ρόντων καί πολιτικής καί άνα- 
γνωρίζουσα οτι άπαιτεΐται χρό
νος δΓ εκείνον δστις άναλαμ- 
βάνει εντός τών ποικίλων αντι
δράσεων τήν έπίλυσιν του, αΰ- 
δεμίαν άντίρρησιν προέβαλεν 
ώς πρός τά λογικά χρονικά ό
ρια ■ τής έπιλύαεως τόσον αύ
τοΰ, όσον καί τοΰ μισθολογι- 
κοΰ, τής Έντάξεως καί τών λοι
πών ζητημάτων τοΰ Προσωπι
κού. "Ομως περισσότερον παν
τός άλλου συναδέλφου καί δή 
ευρισκομένου εις τήν κορυφήν 
τής πυραμίδας τής ιεραρχίας 
τής Τραπέζης, ζώσα τήν οίκ- 
τράν οικονομικήν κατάστασιν 
τών συνάδελφων καί έπιθυμοΰ- 
σα νά προλάβη δυσάρεστους 
έκδηλώσεις, διότι ό κενός στό
μαχος ουδόλως γνωρίζει τήν α
ναμονήν, εθεσεν έπί τάπητας 
τήν άμεσον οικονομικήν ένίσχυ- 
σιιν, μόνην ικανήν νά παράσχη 
τήν αίτουμένην πάρα τής Διοι- 
κήσεως πίστωσιν χρόνου άνα- 
γκαίαν διά τήν επιλύουν τών 
λοιπών σοβαρών αίτημάτων τοΰ 
Προσωπικού.

Ή θέλησίς της νά άπαλλάξη 
τον υπάλληλον έκ τών βασανι
στικών σκέψεων, αί όποΐαι τον 
κατατρέχουν κατά τήν ώραν 
τής εργασίας του έπιδρώσαι 
άνασταλτικώς έπί τής άποδο- 
τικότητός του καί αί πρόσφα
τοι δηλώσεις τοΰ Διοικητοΰ κ. 
Χέλμη έν Άθήναις καί έν Θεσ
σαλονίκη περί άρσεως; τοΰ ι
δρύματος εις τό ύψος τής προ
πολεμικής ’Εθνικής Τραπέζης 
τήν ώδήγησαν εις τό Γ ραφείο V 
αΰτοΰ Διά τούτο καί ύπήρξεν 
άκρως αποκαρδιωτική εις ό
λους τούς συναδέλφους ή κατη
γορηματική άρνησις τής Διοι- 
κήσεως νά δώση εις αυτούς 
μέρος τών όσων άπό τής συγ- 
χωνεύσεως καί εντεύθεν δικαι
ούνται.

—-------3>----------
Ο ΓΟΡΔΙΟΣ ΔΕΣΜΟΣ

Ουδόλως ύποστηρίζομεν ότι 
τό ζήτημα τοΰ Ταμείου Συν
τάξεων δεν εΐναι σοβαρόν. Ου
δέποτε έγένετο ή σκέψις ν’ ά- 
φήσωμεν τους συνταξιούχους 
μόνους εις τον τραχύ τους α
γώνα. Έπανειλημμένως έδεί- 
ξαμεν καί πάλιν δηλοΰμεν ότι 
εΐμεθα άνά πάσαν στιγμήν 
πρόθυμοι —ή δήλωσις αυτή έ
γένετο καί εις τον κ. Διοικη
τήν— νά ρίψωμεν ολόκληρον 
τό βάρος μας διά τήν έπίλυσιν 
του. "Ομως «τό μαχαίρι έχει 
φθάσει προ πολλοΰ εις τό κόκ- 
καλο». "Ολα τά οικονομικής 
φύσεως αίτήματά μας προσ
κρούουν άπό πενταετίας έπί

τού έλλειμματικοΰ Ταμείου. 
Καί έρωτώμεν: Εΐμεθα ημείς 
οι υπάλληλοι αίτιοι τής οίκ- 
τράς θέσεως τοΰ Ταμείου; Μή
πως δεν ήτο άνθηρώτατον καί 
υποδειγματικόν προ τής συγ- 
χωνεύσεως; Μήπως ηΰξησε τάς 
χορηγουμένας συντάξεις καί έ
νεκα τούτου' έπτώχευσεν; Μή
πως έγένετο κατάχρησις τών

διοικούντων αΰτο; Ούδεν εκ τών 
ανωτέρω συμβαίνει. ’Απεναν
τίας, άπό πενταετίας, ημείς τό 
έν ένεργεία Προσωπικόν ένι- 
σχύομεν τό έν λόγω Ταμεΐον μέ 
πασσστόν 5% έπί τών άποδο- 
χών μας καί τό άγχος μας κα
θίσταται έντονώτερον διότι 
δ ιαψορετ ι κή—έτσι τουλάχ ιστον 
μάς λέγουν—θά ήτο ή οικονο
μική μας κατάστασις εάν δεν 
έδημιουργήτο τό έν λόγω πρό
βλημα, τό όποιον κατέστη ό 
σύγχρονος Γόρδιος Δεσμός.

---------- ί$>---------- -
ΠΟΙΟΣ ΠΤΑΙΕΙ;

Ποιος πταίει είναι εις πάν- 
τας γνωστόν. Τό έπαναλαμβά- 
,νομεν άπαξ έτι. Πταίει τ ό 
,Κ ρ ά τ ο ς, τό όποιον μέ τον 
Νόμον περί Συγχωνεύσεως καί 
,τούς Νόμους περί απολύσεων 
καί διαχωρισμού τών Ταμείων, 
έτίναξεν κυριολεκτικώς εις τον 
αέρα τό ΰγιέστατον Ταμεΐον 
ρας.

Τό Κράτος, λοιπόν, καί κα
τά τον άγραφον καί κατά τον1 
γραπτόν Νόμον οφείλει νά πλή
ρωσή τάς ζημίας, τάς οποίας 
ιέπροξένηισε, παρά τάς προει
δοποιήσεις τής Συλλογικής η
γεσίας τής ’Εθνικής Τροπτέζης.

Τό Κράτος, τά πλούσια

Τ α μ ε ΐ α τοΰ Κράτους, ό- 
ψείλουν νά πληρώσουν. Εις δέ 
έκ τών πακτωλών αυτών εΐναι 
τά ποσά —περισσεύματα— ά- 
τινα άγονται εις τον Κρατικόν 
προϋπολογισμόν άπό τά υπερ
κέρδη τής Τραπέζης τής Ελλά
δος. Άπό αυτήν τήν πηγήν (ί
σον τόκοι τοΰ συναλλαγματικού 
«αποθέματος κυριώτερος συντε

λεστής διά τήν δημιουργίαν 
τοΰ οποίου εΐναι ή Εθνική 
Τράπεζα) οφείλει τό Κράτος 
νά κλείση τήν αίμορροοΰσαν 
πληγήν καί όχι νά ΰποχρεώνη 
τά θύματα εις αποζημιώσεις, 
,τάς οποίας οφείλουν οί θΰται. 
Εις ούδέν πταίουν οί υπάλλη
λοι τής ’Εθνικής, οί όποιοι διά 
τής φιλότιμου έργασίας των, 
(στερεώνουν καί άνορθώνουν τήν 
’Εθνικήν οικονομίαν διά τής 
’Εθνικής Τραπέζης. Κατά ποι
αν λογικήν ό «βραχνάς,» αυτός 
τών Συνταξιούχων —θυμάτων 
τών κρατικών Νόμων—θά εΐναι 
εις τό διηνεκές έφιάλτης τοΰ έν 
ένεργεία Προσωπικού; Μέχρι 
πότε οί έν ένεργείφ υπάλληλοι 
θά στερούνται τής άμοιβής τής 
έργασίας των έξ αίτιας τών 
άντιοικονομικών καί αντικοινω
νικών Νόμων τοΰ Κράτους; Τό 
Κράτος τό όποιον εφαρμόζει 
πιστά καί κατά τά μακρότερον 
χρονικόν διάστημα τούς αντι
κοινωνικούς Νόμους οφείλει 
νά έπιβλέπη καί νά ζητή τήν 
πιστήν καί έπί μακράν χρόνον 
έκτέλεσίιν τών ολίγων ήμ(θερα
πευτικών Νόμων. Είναι άπρρί- 
ας άξιον νά δίδωνται διαβεβαι
ώσεις περί τής λύσεως τοΰ 
προβλήματος πρόσκαιρου ή ό-
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| ΔΝΑΚΟΙΗΩΣΙΣΥΠ’ API©, 15 |
ΒΒ

Ε Συνάδελφοι.
Έν συνεχείςι τής άπό 22ας Σεπτεμβρίου 1958 ύπ 

W άριθ. 14 άνακο’ΐνώσεώς μας καί κατόπιν τής διοατιστώσε- 
1 ως ότι, όχι μόνον έπί τών διαλαμβανομένων έν αυτή ζη- 
1 τημάτων τοΰ Προσωπικού καί δή τοΰ τής οικονομικής μας 
Η άνακουφίσεως, παρουσιάζεται πρόοδός τις, άλλα καί ευ- 
Η ρύτεροι διά τά συμφέροντά μας κίνδυνοι διαγράφονται,
| ΚΑΛΟΥΜΕΝ ΕΚΑΣΤΟΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΝ
g οίανδήποτε θεσιν καί εάν κατέχη νά εΐναι έτοιμος δι’ α- 
g περγιακούς αγώνας, τό σύνθημα τών οποίων θά δοθή έν- 
|| τός τών προσεχών ημερών.
ϋ Αθήνα ι, τή 29η Σ)βρίου 1958

S Μετά συνσδελφικών χαιρετισμών
Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
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ριστικής καί πάντοτε τούτο νά 
παραμένη άνεπίλυτον.

Ό κ. Διοικητής έβεβαίωσεν 
τήν Δ.Ε. ότι οϋτε ή Κυβέρνη- 
ίπς, ούτε ό κ. Ζολώτας αντιδρά 
εις τήν προσωρινήν λύσιν.

Οί Υπουργοί δηλώνουν, ότι 
δέν δύνανται νά υπογράψουν 
την σχετικήν άπόφασιν τής έ
ν ι σχάσεως τοΰ Ταμείου Συντά
ξεων, έψ’ δσον έλλείπουν αί ΰ- 
,πογραφαί τών δύο Διοικητών.

Τότε ποιος είναι τό έμπό- 
διον;

Μήπως είναι σκόπιμος ή έ- 
,πιβράδυινσις τής έπιλύσεώς 
του διά νά θραύωνται έπ’ αΰτοΰ 
καί ουδόλως νά προωθούνται 
τά λοιπά βασικά ζητήματα τοΰ 
•Προσωπικού;

Ποιος θά μάς δώση τήν συγ
κεκριμένη ν άπάντησιν1; Είναι 
ζήτημα ημερών ή υπογραφή του 
μάς διαβεβάιώνουν κάθε τόσο.

Πόσων ημερών όμως; Ό κ. Ζο
λώτας, κύριος ρυθμιστής κατά 
γενικήν αντίληψιν τοΰ ζητή
ματος αναχωρεί τήν 2αν Όκτω- 
,βρίου διά τό είς Νέον Δελχί 
συνερχόμενον Συνέδριον τής 
Διεθνούς Τραπέζης ή δέ έπά- 
,νοδός του, έφ’ όσον θά έπι- 
σκεφθή ώς φημολογεϊται καί 
χτήν Γερμανικήν Δημοκρατίαν, 
δέν προβλέπεται σύντομος. Θά 
όναμένωμεν λοιπόν πολλούς 
ρήνας διά νά έπαναρχίσουν αί 
συζητήσεις περί τήν ΰπογρα- 
,φήν του. Αί οίκονομ ι καί όμως 
άνάγκαι μας δέν μάς έτίιτρέ- 
πουν περαιτέρω άπροσδιόρ ι
στόν αναμονήν. Άπό έξαετίας 
ή ημέρα προστίθεται είς τήν 
ημέραν ή έβδομός είς τήν έ- 
β'δομάδα, ό μην είς τον μήνα, ή 
μία αλλαγή προσώπων φέρει 
γην άλλην καί ήμεΐς πάντοτε 
(χναμένοιμεν, έπιφορτιζόμεν ο ι 
,νέας στερήσεις.

ΟΥΔΕΜΙΑ 
ΤΩΝ ΔΥΟ

ΣΥΣΧΕΤΙΣΙΣ
ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ

Ώς έδηλώσαμεν είς τήν Ά- 
νακοίνωσίν μας τής 21ης Σε
πτεμβρίου 1958, λόγιρ άκρι- 
βώς τής άτερμόνου αναμονής, 
θέτομεν τέρμα είς τόν συσχετι
σμόν τής άμοιβής τής εργασί
ας μας μέ τό έλλειμμα τοΰ Τα
μείου Συντάξεων. Ζητούμε ν έν 
ιμικρόν μέρος δικαιουιμένης ά- 
μόιβής μας. Άπό τό 1953 έρ- 
γαζόμεθα διά νά πληρώνη ό κ. 
Ήλιάσκος έκ τών σαρκών μας, 
(διότι ήμεΐς εΐμεθα ή σάρξ τής 
Τραπέζης, τά ύψηλά μερίσμα
τα. Έργαζόμεθα διά νά αίμο- 
δοτοΰμεν (εισφορά μας 5%) τό

Ταμεΐον Συντάξεων. Μοχθοΰμεν 
βιά νά άποσβενύομεν τάς χο- 
ρηγηθείσας παγωμένας πιστώ
σεις. ’Εθνική Τράπεζα τοΰ 
1958 μέ τήν αΐγλην τής τοΰ 
1938 δέν έννοεΐται μέ υπαλλή
λους στερούμενους τήν θέρμαν- 
σιν, τάς βιταμίνας, τόν ιματι
σμόν, τήν ύπόδησιν. Έξωθού- 
,μεθα εκεί όπου άποφεύγομεν νά 
,βαδίσωμεν. Είς τό έσχατον ό- 
,πλον μας: ΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑΝ.

Μάς πετοΰν τό γάντι. Θά τό 
,έπιστ,ρέψωιμεν, ώς ίππόται καί 
όχι ώς ΰπηρέται.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝ...
ΒΒ

Πληροφορούμεθα ότι είς τό Γραφεΐον ένός έκ τών 
Δ)ντών τής Διοικήσεως λαμβάνουν χώραν σχεδόν καθημε
ρινώς συμβούλια και συσκέψεις ξέναι πρός τήν άρμοδιότητα 
τοΰ κ. Δ)ντοΰ, είς τά όποια μετέχει έκτος ώρισμένων παρα
γόντων τής Τραπέζης, άρτι τοποθετηθέντων είς επικαίρους 
θέσεις, καί ό κ. Κανδηλάκης.

"Εχοντες ύπ’ όψιν ότι ό κ. Κανδηλάκης άπό τής άπο- 
πομπής του έκ τής Διευθύνσεως Προσωπικού εσχάτως μό
λις ήρχισεν κυκλοφορών είς τούς διαδρόμους τής Διοική- 
σεως, έν συνδυασμφ δέ μέ ώρισμένας άλλας ένεργείας τά 
ανωτέρω «Συμβούλια» έμβάλλουν τό, πικρόα/ πείραν έχον 
έξ αυτών Προσωπικόν, είς απολύτως δικαιολογημένος α
νησυχίας.

Σ υνιστώμεν σθεν είς τούς λαμβαίνοντας μέρος είς τά έν 
λόγφ «συμβούλια» όπως παυσουν συνερχόμενοι διότι θά ήτο 
σφάλμα έκ μέρους των νά έκληφθη ή ανοχή τοΰ Προσωπικού 
ώς αδυναμία.
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Σήμερον Δευτέραν 29ην Σε
πτεμβρίου και εις την μεγάλην 
αίθουσαν τής Λέσχης του Συλ
λόγου των Υπαλλήλων τής 
Τραπέζης Ελλάδος συνέρχεται 
το α' Πανελλαδικόν Συνέδριον 
τής ‘Ομοσπονδίας μας.

Πέραν των οργανωτικών θε
μάτων τής ‘Ομοσπονδίας τά ο
ποία θά συζητηθούν διά την έ- 
πικύρωσιν τής διαρθρώσεως και 
λειτουργίας τού δευτεροβα
θμίου μας Συνδικαλιστικού ’Ορ
γάνου, θά αναπτυχθούν, καί θά 
τεθούν είς την άφετηρίαν των 
αγώνων διά την πραγματοποί- 
ησίν των, τά ζωτικότερα α
πασχολούντο τον κλάδον των 
Τραπεζοϋπαλλήλων, ώς καί την 
τάξιν των εργαζομένων, εν γέ- 
,νει, ζητήματα δηλ. 1 ) Ή ανα
προσαρμογή των αποδοχών 2) 
κοπάργησις τού Ν. 3239)55 
,καϊ ισχύς καθεστώτος ελευθέ
ρων Συλλογικών Συμβάσεων. 3), 
Ένιαΐον ώράριον 39 ωρών 
καθ’ άπασαν την ‘Ελλάδα. 4) 
‘Οριστική λύσις τού ’Ασφαλι
στικού προβλήματος. 5) Κα- 
τάργησις απάντων τών άντερ- 
γατίκών Νόμων. 6) Κατάργη- 
,σις τών φαλκιδευτικών διά τάς 
.άποδοχάς μας κρατήσεων. 7) 
,Νομίιμοποίησις τών συνδικαλι
στικών οργανώσεων διά την δι
καστικήν διεκδίκησιν τών δικαι
ωμάτων τών μελών των.

*
’Από πολλοΰ χρόνου σύσσω

μος ή έργατοϋπαλληλική τάξις 
έχει θέσει τό αίτημα τής αυξή
σεων τών άποδοχών κατά 30%. 
Ή επίσημος άρχή σιωπά επί 
τού ζωτικωτάτου τούτου θέμα
τος. ' Διαβήματα έπί, διαβημά
των έχουν γίνει «ειρηνικότατα 
καί πολιτισμένα» με αποτέλε
σμα τό ήμερομίσθιον πείνης 
τών 43 δρχ. νά γίνη 47 καί ό 
έμπαικτικός μισθός τών 1.000 
δρχ. νά γίνη 1.080 (!)

Ή τεράστια διαφορά άπό τό 
κόστος τής ζωής, τό έκ 2.500 
δρχ. έλλειμμα τής εργατικής 
,οικογένειας διά νά άπσκτήση 
τό φασόλι, τό μαύρο ψωμί καί 
τό ντρίλι—τό ’ίδιο έλλειμμα ί 
σχύει καί διά τούς Τραπεζοϋ- 
,παλήλους τών, οποί ων ή πλειο- 
νότης χαροπαλεύει με τούς 
«πριγκηπικούς» (!) μισθούς 
τών 1.500 καί 1.800 δρχ.—κα
λύπτονται διά τών θεωριών «πε
ρί έλευθέρας αμοιβής τής έρ- 
γασίας» καί «συνδικαλιστικής 
δράσεως». Καί τό μεν πρώτον 
(είς εν καθεστώς συλλογικών 
συμβάσεων όπου ή λέξις «ελεύ
θερα» υπό τον πέλεκυν τού Υ
πουργείου Συντονισμού, μόνον 
σαρκασμός τής έννοιας δύναται 
,νά χαρακτηρισθή, συζήτησίς δε 
έπί τού δευτέρου είναι «παίξιμο 
;τής γάτας με τό ποντίκι» όταν 
τά πάντα είναι είς την έξουσίαν 
τών έργοδοτών,όταν ό έργαζόμε
νός σμιλών περί συνδικαλισμού 
κρύπτεται άπό τον πλησίον του, 
όταν ή συνδικαλιστική όργά- 
νωσις δέν έχει τά μέσα νά κα
ταφυγή είς τήν δικαιοσύνην διά 
,νά αναγνώριση τό δίκαιον τού 
τρομοκρατημένου ΰπαλλήλου 
μέλους της, όταν τό Κράτος έ- 
πισήμως δίδει δικαίωμα είς τον 
εργοδότην νά άφαιρή τήν άμοι 
βήν τής απεργίας καί όλλα 
πολλά ανήκουστα, τά όποια 
έντρεπόμεθα νά κατονομάσω- 
ιμιεν.

'Όταν ή φωνή «πεινώ» λαμ
βάνει ώς άπάντησιν—αν λάβη

ιάφορα παραμύθια μόνον καί 
μόνον διά νά γίνη«άλλατγή κου
βέντας» καί νά ξεχασθή τό κύ
ριον 6έμ<χ» ή λάβη άπεριφρά- 
στως τήν άπάντησιν «άν 6έγ 
πεθάνετε δέν σάς πιστεύω», τό
τε πλέον αυτός πού φωνάζει δέν 
έχει παρά νά πάρει τό δίκιο του 
με τήν δύναμίν του.

Ό ‘Ομοσπονδία μας εΰρί- 
σκεται ένώπιον ενός ετέρου κα- 
θήκοντοςίί Νά διατηρήςτη τήν 
άσφόλισιν τών Τραπεζοϋπαλ- 
λήλων, τήν όποιαν με μακράν 
σειράν άγώνων καί μόχθων α
πέκτησαν καί διεφύλαξαν.

Ή υποδειγματική αυτή ά- 
σφαλισίς υγείας καί άπομαχί- 
ας, δεικνύουσα είς τούς «σκουν
τάς τήν1 κοινωνικήν πολιτικήν 
ποιαν οδόν πρέπει νά άκολουθή- 
σουν διά νά.καλύψουν τάς άσφα- 
λιστικάς άνάγκας όλων τών έρ^ 
γαζομένων, ακριβώς διά τον 
λόγον τούτον θεωρείται κόρ
φος είς τούς οφθαλμούς καί 
τίθεται δυναμίτης είς τά θεμέ
λιά της λόγψ «κοινωνικής έξι- 
σώσεως».

Οΰτω βλέπομεν αδιαφορίαν 
περί τήν τόνωσιν καί ένίσχυσιν 
ών έλλειμματικών ασφαλιστι

κών ’Οργανισμών, έλλειμματι- 
κών διότι αυτό τούτο τό Κρά
τος, τούς κατέστησε, ένώ καί 
τών υγιών τοιούτων τούς δε
σμεύει τά κεφάλαια διά νά εΰ- 
ρεθοΰν καί αυτοί μίαν ήμέραν 
είς οικονομικήν άδυναμίαν ίκα- 
νοποιήσεως τών έκ συνταξιοδο- 
τήσεως ύποχρεώσεών των.

’Αδηφάγος έπικρέμαται ή ά- 
πειλή κατά τών άσφολιζόντων 
τήν υγείαν μας ’Οργανισμών.. 
Αί έκάστοτε Κυβερνήσεις σκο- 
ποΰσαι όπως έπεκτείνουν ή 
«βελτιώσουν» τήν άσφόλισιν είς 
,έτέρας άπορωτέρας τάξεις όχι 
όμως — προς Θεού (!)—είς 
βάρος τών έργοδοτών ή τών 
Κρατικών κονδυλίων, ώς έχουν 
μποχρέωσιν νά κάμουν, αλλά 
άπό τά κεφάλαια τών λοιπών 
Οργανισμών δέν άφησαν ούτε 
αφήνουν ευκαιρίαν άνεκμετάλ- 
λευτον διά τήν πραγματοποίη- 
σιν τού τοιούτου σκοπού των.

Ο σκλάβος τραπεζόυπάλ- 
ληλος τών έπαρχιακών ύποκα- 
ταστημόττων περιμένει χρόνια 
-τώρα «μιά καλλίτερη ή,μέρα» 
νά έφαρμοσθή καί τηρήται έν 
ανθρώπινον ώράριον έργασίας, 
νά γυρίση ένα βράδυ1 καί νά 
εύρη τά παιδιά του ξύπνια, νά 
είναι είς θέσιν νά τά παρακο- 
λουθήση είς τήν ζωή τους ,νά λά
βη τήν κανονική του άδεια, νά 
ίδή, νά κατολάβη ότι ζή είς 
άνθρωπίνην κοινωνίαν,

Ή όλη άνωτέρω κατάστα- 
σις, ή οποία μικράν εικόνα δί
δει τής έξαθλιώσεως τών συν
αδέλφων τού κλάδου μας, έχει 
ρημιουργηθή έξ αίτιας τής έ· 
ξαρθρώσεως τών μέσων άγώνος 
τών έργαζομένων. Σειρά άντερ- 
γαττικών Νόμων έχουν καθηλώ
σει σωματεία, ομοσπονδίας, 
κέντρα, έχουν έξουδετερώσει 
συνδικαλιστικά στελέχη είτε 
διά βιαίας άπομακρύνσεώς των 
άπό τά συνδικάτα είτε διά τών 
δεσμών παντός ήθικοΰ εξανα
γκασμού, ώστε ο συνδικαλισμός 
σήμερον νά είναι «νόμιμος» μό
νον όταν συνυπογράφει καί χει

ροκροτεί τήν καθοριζσμένην ύ- 
ρτό τής έκάστοτε Κεντρικής έ- 
ξουσίας έργατοϋπαλληλ ική ν πο
λιτικήν. Αί φωναΐ τών έκπρο- 
σώπων τών έργοίζομένων όταν 
άκούονται κατά τάς συνεδριά
σεις τών διαφόρων συμβουλίων 
ένθα λαμβάνονται άποφάσεις 
έπί έργατοϋπαλληλ ικών ζητη
μάτων, μόνον πλατωνικήν ση
μασίαν έχουν καί σκοπόν νά 
νομιμοποιήσουν τάς οιασδήπο- 
,τε τοιαύτας άποφάσεις, Δέν γί- 
,νεται τίποτε άλλο δηλ. άπό τό 
νά παρίσταται ό έργαζόμενος, 
ό άνίσχυρος κοινωνικός, είς τήν 
καρατόμησήν τών συμφερόντων 
του.

Αί οργανώσεις τών Τραπεζο
ϋπαλλήλων μέ έπίκεφολής τήν 
Ο.Τ.Ο.Ε. έζησαν καί ζοΰν ο
λόκληρον αυτό τό δράμα τών 
έργαζομένων. Εΐναι νωπός άκό- 
μη ό ένθουσιασμός άπό τό με
γάλο ξεκίνημα τού Δεκεμβρίου 
1956 δι’ αϋξη'σιν τών άποδο
χών κατά 30%, βαθεΐαι καί ζων
τανοί αί έντυπώσεις άπό τάς

πιέσεις τής εξουσίας καί άνε- 
πανόρθωτοι αί διώξεις συνδικα
λιστικών στελεχών τού κλάδου
μας-

Ή άπειλή κατά τού προέ
δρου τής ‘Ομοσπονδίας άκόμη 
βοά.

Ή ‘Ομοσπονδία ήγήθη, έ- 
ζησε στιγμάς αγωνιστικής έ- 
ξάρσεως καί έσωσε τά ’Ασφα
λιστικά μας ταμεία. Ήπειλήθη, 
έχασε τήν συνοχήν της έπί τι 
διάστημα καί ό κίνδυνος τής ά- 
φανείας ήρχισε νά τήν σκεπά-
ζη·

Ή θέλησις τών τραπεζου- 
παλλήλων νά ζήσουν τήν άνεζω- 
πύρωσε τήν άναδ ιωργάνωσε 
τήν έθεσε πάλιν είς τον δρόμον 
τού προορισμού της. "Ομως ή 
βαρεία άντεργατική άτμόσφαι

,ύποβληθέντων είς τον Υπουρ
γόν ’Εργασίας αιτημάτων άπε- 
τέλεσεν άντικείμενον προσοχής. 
Τουναντίον ή άπάντησις ήτο 
«περιμένετε καί θά περιμένετε. 
"Εχουν άλλοι σειράν». ’Αλλά 
είς τούς «άλλους» ο| όποιοι ά- 
ναμφισβητήτως εύρίσκονται είς 
χειροτέραν μοίραν, προβάλλον
ται τά «όρια δυνατοτήτων τής 
Εθνικής Οικονομίας». Τά όρια 
πίθος Δαναΐδων διά τούς εργα
ζομένους και πακτωλός κούρ
σας, βίλλας, θαλαμηγών καί 
ίκαζίνων διά τήν οικονομικήν ο
λιγαρχίαν. Συμπέρασμα; Ό 
διαφορισμός τού βιοτικού έπι- 
πέδου προβαλλόμενος ύπό τοι
αύτας συνθήκας μόνον στοιχεΐον 
παρελκύσεως καί έμπαιγμοΰ 
γών έργαζομένων άποτελεΐ. Πέ

ρα τής καταθλίψεως καί τού έμ- ραν τούτου ό διαφορισμός οΰτος
παιγμοΰ στάθηκε πιο δυνατή 
άπ’ αυτήν καί τής ΰπηγόρευσεν 
τήν οδόν τής «συνέσεως».

Καί ή άπάντησις στήν «σύ- 
νεσιν> τής ‘Ομοσπονδίας βλέ
πομεν ποια είναι. Ούδέν έκ τών

μόνον δακρύων κροκοδείλου ση
μασίαν έχει, διότι τά πλεΐστα 
τών προταθέντων ύπό τής Ο.Τ. 
Ο.Ε. θεμάτων, άφορώσι άπαν- 
τας τούς έργαζομένους.

Ή άπάντησις είς τον προ-

τασσόμενον διαφορισμόν είναι 
μία.

Ένότης τών έργατοϋπαλλη
λ ικών οργανώσεων, πίστις, σύν- 
δεσις καί συνδυασμός άγώνων,

Ή ‘Ομοσπονδία μας άς έ- 
πανακτήση τήν πρωτοπορεια- 
^ήν θέσιν. "Εχει ήδη τήν ήθικήν 
,βάσιν διά τήν άνόληψιν άγώνος 
ένεκα τής σιωτιηράς καί ρητής 
άπορρίψεως τών αιτημάτων της 
παρά τής Κυβερνήσεως.

Έάν ή βαρεία άντεργατική 
άτμόσφαιρα τής καταθλίψεως/ 
τού έμπαιγμοΰ καί τής ψευτο
νομ ι μοφροσύνης έστάθη ίσχυ- 
ρωτέρα άπό τήν θέλησιν τής ή- 
γεσίας τής ‘Ομοσπονδίας, τό 
Α'. Πανελλαδικόν Συνέδριον άς 
,δείξη μέ τον όγκον του καί τήν 
μαχητικότητά του ότι ή ‘Ομο
σπονδία μας, ένωμένη μάλιστα 
μετά τών λοιπών όμοειδών ορ
γανώσεων, είναι- κατά πολύ ί- 
σχυρωτέρα καί έν μόνον καθή
κον τής μένει. ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗ- 
ΣΗ.

ΑΡΘΡΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΣ ΤΟ Α' 
ΤΡΑΠΕΖΟ Ϋ ΠΑΛΛΗΛΙΚΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ

Τή Δευτέρα 29)9)58 συνέρ
χεται τό πρώτο Τραπεζοϋπαλ
ληλικό Συνέδριο τής; Ο.Τ.Ο.Ε.

Τό γεγονός θάπρεπε νά γι- 
,ορτασθή άπ’ όλους τούς Τρα- 
πεζοϋπαλλήλους σαν ό ίστορι- 
κώτερος σταθμός τής συνδικα
λιστικής ζωής τού κλάδου 
μας.

Καί ή όργάνωσίς του θάπρε
πε να ναι ανάλογη πρός τή ση
μασία του. Θάπρεπε ή προε
τοιμασία του νά σημαίνη πρα
γματικόν συναγερμό για όλους 
τούς συναδέλφους...

Δυστυχώς όμως ή εσπευσμέ
νη σύγκλησίς του καί ιδιαιτέ
ρως τό περιωρισμένο περιεχό
μενό του δέν άνταποκρ ίινονταν 
στο ιστορικό γεγονός.

'Όμως αυτό δέν σημαίνει ό
τι δέν πρέπει νά χαιρετισθή 
σάν μιά καλή άρχή πού μπορεί 
καί πρέπει νά άποτελέση τήν 
άφετηρία τής κατακτήσεως, τών 
δικαίων διεκδικήσεων τού κλά
δου.

Διότι εΐναι άνο<μφισβήτητον 
ότι ή ‘Ομοσπονδία μας στό 
Συνέδριο αυτό θά βγή ένισχυ- 
μένη κι’ ’ίσως... νά πραγματο
ποίηση πάλι τον υπέροχο αγώ
να τών ασφαλιστικών ταμείων.

Τό Συνέδριον θέτει σέ ίση 
μοίρα τά λοιπά θέματα, κυρίως 
τήν εκλογή άντιπροσώπων στό 
ϊ 3ο Π αν εργατικό Συνέδριο, μέ 
τό βασικό θέμα: Αιτήματα τού 
■κλάδου.

Δνέ γνωρίζομεν ποιές εΐναι 
,οί προθέσεις τής Διοικήσεως 
καί Ιδιαίτερα τού Προεδρείου 
τής ΟΤΟΕ διά τήν προβολή

τών θεμάτων μας. Νομίζομεν ό
μως ότι τό Συνέδριο μπορεί 
καί πρέπει νά απαθή ιδιαίτερα 
πάνω στό τελευταίο αυτό θέμα 
καί, παρατείνοντας έν ανάγκη 
τις εργασίες του καί μία καί 
δύο ήμερες, νά συζητήση καί νά 
προβάλη τά αιτήματα καί προ 
πάντων νά τά διοχέτευση στό 
σώμα τών ύπολλήλων.

Μπορεί καί πρέπει νά προσ
κληθούν νά παρ ακολ ο υθ ήσουν 
τις έριγασίες τού Συνεδρίου, 
ρλες οί Διοικήσεις τών Συλ
λόγων—Μελών, άκόμα κι’ όσοι 
συνάδελφοι θά θέλανε νά πα
ρακολουθήσουν τις έργασίες 

υ—κι’ είναι ευτυχώς άρκετοί 
οί συνάδελφοι πού θά τό θέλα
νε! !...

Παλαιότερα σέ περιόδους 
,καθεστώτος πραγματικών συν
δικαλιστικών ελευθεριών, τό 
Συνέδριο ήταν τό πιο μεγάλο 
γεγονός για τον Κλάδο. Είναι 
καιρός ΰστερ’ άπό τήν πικρή 
,πεΐρα, πού καί στον κλάδο μας 
δυστυχώς άποκτήσαμε, νά ξα- 
ναβροϋμε τον σωστό δρόμο τής 
ςτυνδικαλιστικής ένότητος καί 
τού άγώνος.

Καί για νά βιρεθή ό δρόμος 
αυτός χρειάζεται πριν άπ’ όλα 
καί πάνω άπ’ όλα επαφή ηγε
σίας καί βάσεως. ’Άς μή ξε
χνούν οί ήγέται τής ΟΤΟΕ τον 
μύθο τού ’Ανταίου. Καί γιά 
ηούς δικούς μας Άνταίους, ή 
,Μάννα—Γή είναι ή Τραπεζοϋ
παλληλική μας οικογένεια.

Δυστυχώς ό περιορισμένος 
χώρος ένός άρθρου δέν μάς ε
πιτρέπει νά έπεκταθοΰμε στα 
τόσα «πίϊέπει» πού μπαίνουν1 
μπροστά στό Συνέδριό μας.

Συνοπτικά μονάχα θ’ αναφέ
ρουμε πώς πρέπει τό Συνέδριο 
ν’ άποφασίση:

α) Τήν τροποποίηση καί 
έκδημακρατικοποίηση τού κα
ταστατικού. πού ούσι αστικά, 
παρά τον όρισμό«τό Συνέδριον 
είναι τό κυρίαρχον όργανον» 
άχρηστεύει τό Συνέδριον έφ’ 
όσον αυτό δέν μπορεί ούτε νά 
,έλέγξη ούτε ν’ άντ ι κοααστήση 
τήν Διοίκηση μιά καί είτε θέ
λει, είτε δέν θέλει τό Συνέδριο, 
Διοίκηση είναι αυτή πού προ
βλέπει τό καταστατικό καί δέν 
εκλέγεται, άλλ’ έπιβάλλεται 
,στό Συνέδριο.

ιβ) Νά έξασφαλίση τήν ένό-
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τητα τού κλάδου καί μεγαλύτε
ρη έπαφή ηγεσίας καί βάσεως.

γ) Νά εύρη τά σημεία ένό- 
Τητος μεταξύ τών Τραπεζοϋ
παλληλικών Συλλόγων ώστε νά 
έπιτευχθή ή σύσφιξις τών δε
σμών τών Συλλόγων εντός τής 
ΟΤΟΕ καί νά καταστή δυνατή 
ή έπανάληψις τής νίκης τών α
σφαλιστικών μας ταμείων.

δ) Νά καθορίση ένα μίνι
μουμ οικονομικών διεκδικήσεων 
καί νά προγραμματίση τήν ά
γων ιστ ική ν των διεκδίκησιν.

ε) Νά προγραμματίση ουσι
αστικόν άγώνα διά τήν άποκοο- 
τάστασιν τών συνδικαλιστικών 
ελευθεριών γενικώτερον καί τών 
συνδικαλιστικών έλευθερι ώ ν 
τών Τραπεζοϋπαλλήλων ε’ιδικώ- 
τερον, διά τής καταργήσεως ό
λων τών άν ελευθέρων Νόμων. 
(Ν. 516, 2510, 3072 κλπ.).

στ) Νά προγραμματίση τήν 
/ριζικήν άντιμετώπισιν τού ά- 
σφαλιστικοϋ μας θέματος καί 
τήν άντιμετώπισιν τού θέματος 
τών άποθεματικών.

ζ) Τήν άνάγκην τής συνερ
γασίας μέ όλας τάς συνεπείς 
συνδικαλιστικάς δυνάμεις καί 
πρωτίστως μέ τήν ‘Ομοσπον
δίαν ’Επιχειρήσεων κοινής ώ- 
,φελείας μέ τήν οποίαν μάς συν
δέουν τόσοι δεσμοί καί ιδία ό 
επιτυχής αγών τών ασφαλιστι

κών μας Ταμείων.
Μέ βάση τις άρχές αυτές 

καί μόνο έτσι εΐναι βέβαιο ότι 
τό Συνέδριο θ’ άποβή πρα
γματικό αντιπροσωπευτικό Συ
νέδριο τού κλάδου.

Π.Θ.


