ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ

Μ Η ΝIAIΟ Ν ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ

Η ΕΝΟΤΗΤΑ
ΤΟΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Δεκατρία χρόνια πέρασαν
από την εποχή πού πραγμα
τοποιήθηκε ή συγχώνευση
των Τραπεζών Εθνικής καί
’Αθηνών. Μέσα στα δεκατρία
αυτά χρόνια, πολλά ειπώθη
καν και γράφτηκαν καί πολ
λές υπήρξαν οί αντιδράσεις,
υγιείς καί μη, γύρω άπό τό
θέμα αυτό. "Ομως ή πραγμα
τικότητα παραμένει μία καί
ασάλευτη: άπό τό 1953 υ
πάρχει καί λειτουργεί μία —
ας τήν πούμε — νέα Τράπε
ζα καί έλπίζουμε δτι τό σύ
νολο τού Προσωπικού της έ
χει καταστήσει συνείδησή
του δτι τό πράγμα δεν έπιδέ
χεται
καμμιά αμφισβήτηση
καί άκόμα περισσότερο δτι
δεν μπορούν νά ύπάρχουν πιά
«προελευσιακές» διακρίσεις.
"Ενα δμως βασικό θέμα —
άπότοκο τής νέας καταστάσεως — παραμένει άκόμα άνεπίλυτο. Ή συγχώνευση των
Συλλόγων καί των ’Ασφαλι
στικών ’Οργανισμών. Καί εί
ναι βασικό τό θέμα γιατί
συντηρεί μιά κατάσταση κατατμήσεως των συνδικαλι
στικών δυνάμεων τής Τραπέζης άπό τή μιά μεριά άλλά
καί τή διαφορετική έμφάνιση
των άσψαλιστικών οργανι
σμών τού Προσωπικού άπό
τήν άλλη. Δεν θά άναφερθοΰμε στις άδυναμίες πού προ
κύπτουν άπό τήν συνεχιζομένη αυτή ανωμαλία. Είναι σέ
δλους γνωστές οί βλαβερές
έπιπτώσεις τού «δικό μου»
καί τού «δικό σου» καί τής
μη
ομοιόμορφης
δράσεως
διαφόρων συνδικαλιστικών έκπροσωπήσεων πού υπηρε
τούν διάφορα, — έστω καί
τυπικά — συμφέροντα αν
θρώπων εργαζομένων κάτω ά
πό τήν ίδια στέγη καί των ό
ποιων οί στόχοι καί ή τύχη
είναι κοινή. Ή ομοιομορφία
τής έμφανίσεως καί ή ενότη
τα των δυνάμεων είναι τελεί
ως άπαραίτητες
προϋποθέ
σεις γιά τήν ύπαρξη απόλυ
της υγείας στο χώρο των έπαγγελματικών επιδιώξεων
άλλά καί τής έξασφαλίσεως
ένός καλλίτερου μέλλοντος.
Καί αυτή τήν απόλυτη υγεία
πρέπει ν’ αναζητήσουμε τό
γρηγορώτερο. Φυσικά πολλές
προσπάθειες έχουν καταβληθή άπό δλα τά ενδιαφερόμε
νο μέρη καί ήδη έξευρέθη μιά
θετική βάση ώς προς τό καί
ριο θέμα τής συγχωνεύσεως
των ασφαλιστικών οργανι
σμών ή οποία κρίνεται άπό
δλους ικανοποιητική.
"Ομως αυτή τή στιγμή πού
τδ πράγμα έχει φτάσει σ’
ένα σημείο ωριμότητας, πρέ
πει καί ή Τράπεζα άπό τή
δική της πλευρά νά δώση τήν
άπαιτούμενη βοήθεια ώστε ή
συγχώνευση τών Ταμείων νά
γίνη πραγματικότης. Καί εί
ναι επιβεβλημένο καθήκον
της νά τό πράξη. Τό μέλλον
τών Υπαλλήλων της πού εί
ναι καί δικό της μέλλον, έξαρτάται σέ σημαντικό βα
θμό άπό τήν πραγματοποίη
ση τής συγχωνεύσεως αυτής.
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«Βοηθά με φτωχέ νά μή σοΰ μοιάσω». Αύτή ή λαϊκή παροιμία ται
ριάζει απόλυτα μέ τις τελευταίες άξιώσεις πού προέβαλαν οί γιατροί
μέ τό σχέδιο Ν.Δ. «περί Τ.Σ.Α.Υ.»
καί πού ούτε λίγο ούτε πολύ ζητού
σαν νά μοιράσουν τά ποσά πού α
παιτούνται γιά τή συνταξιοδότησή
τους μεταξύ αυτών καί τών ασφα
λιστικών μας ’Οργανισμών. Μιά τέ
τοια αξίωση
τής συμπαθέστατης
κατά τά άλλα τάξεως τών γιατρών,
θά είχε σάν αποτέλεσμα, έάν έπραγματοποιεΐτο, τήν επιβάρυνση τών
ταμείων μας μέ ίλιγγιώδη ποσά τά
όποΐα θά ήταν εξαιρετικά δύσκολο
ν’ άντιμετωπισθούν. Σέ σχετική ανα
κοίνωσή της ή Ο.Τ.Ο.Ε τονίζει δτι:
«Αΐ διατάξεις τού Σχεδίου Ν.Δ.
περί Τ.Σ.Α.Υ., διά τών οποίων έπεβάλλοντο απαράδεκτοι επιβαρύνσεις
επί τών Ταμείων Υγείας, ωσαύτως,
παρά τήν αιφνιδιαστικήν κατάθεσιν
καί ταχείαν προώθησιν τού έν λόγψ Νομοσχεδίου προς άσνζητητ ί(!) ψήφισιν,
έξουδετερώθησαν,
καί δή εγκαίρως.
I
‘Η ‘Ομοσπονδία μετ’ άπόφασιν
τής Συντονιστικής Επιτροπής Ο.Τ.
Ο.Ε.
καί Διοικήσεων Ταμείων Υ
γείας, άντέδρασε αμεσότατα καί
δραστικότατα, άφ’ ένός κινητοποιήσασα τον Κλάδον εις άπεργιακόν α
γώνα 9 - 1 0ης τρέχοντος μηνός, άφ*
ετέρου δέ ένεργήσασα διά τήν κράτησιν τού Νομοσχεδίου, μέχρις ου
τούτο θά καθίστατο άκίνδυνον διά
τά Ταμεία μας.
Τό ευρισκόμενον έν τή Βουλή, κα
τά τήν κρίσιμον νύκτα τής 9ης προς
1 Οην τρέχοντος μηνός, κλιμάκιον τής
‘Ομοσπονδίας μας, έλθον εις έπαφήν
μετά
τών αμέσως ενδιαφερομένων
’Εκπροσώπων τών ’Ιατρών, ώς καί
τών ’Εκπροσώπων τού Προσωπικού
τού Τ.Σ.Α.Υ., ουτινος σοβαρότατα
αιτήματα έρυθμίζοντο διά τού Νο
μοσχεδίου
έπέτυχεν, εγκαίρως, δι’
ειδικών τροπολογιών, δπως εξουδε
τερωθούν
αί επικίνδυνοι διατάξεις
καί υπό τον δ ρ ο ν τούτον
καί μόνον νά προωθείτο τούτο
προς ψήφισιν.
Τελικός καί τού Νομο
σχεδίου τούτου έματαιώθ η ή ψ ή φ ι σ ι ς».
Κι’ έτσι γιά μιά άκόμα φορά κυ
ριολεκτικά γλυτώσαμε άπό τού χά
ρου τά δόντια.
Άλλά δέν κινδυνέυσαν μόνο τά
Ταμεία μας άπό τήν τελευταία νο
μοθετική δραστηριότητα τής ’Επι
τροπής Νομοθετικής Έξουσιοδοτήπ
σεως. Κατά τήν ίδια ανακοίνωση τής
Ο.Τ'Ο.Ε., εξουδετερώθηκε
καί ό
κίνδυνος τής υπαγωγής τής σχέσεως
εργασίας τών Υπαλλήλων τών Τρα
πεζών Ελλάδος, ’Αγροτικής, ’Εθνι
κής, Κτηματικής καί Ε.Τ.Β.Α., στήν
απόλυτη εξουσία
τών Υπουργών
Συντονισμού
καί Οικονομικών. Ή
νέα αύτή σοβαρή απειλή (γιά τήν
όποια είχαν γίνει οί μεγαλειώδεις
κινητοποιήσεις τού περασμένου ’Ι
ουνίου) είχε περιληφθη στο Νομο
σχέδιο «περί εκτάκτων υπαλλήλων».
Άλλά τελικά, συνεχίζει ή Ο.Τ.Ο.Ε.
στήν ανακοίνωσή της:
«Εις ειδικήν συνάντησιν τών ’Εκ
προσώπων τού Κλάδου μας
μετά
τού κ. Υπουργού τού Συντονισμού,
πραγ μ ατοπο ιη θεΐσαν τή προσκλήσει
του, τήν έσπέραν τής 7ης τρέχοντος

Ιστορικής σημασίας

ΕΚΘΕΣΗ
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
ΣΤΟ ΖΑΠΠΕΙΟ
’Άνοιξε τις πύλες της στο μέγα
ρο τοΰ Ζαππείου έκθεση τής ’Εθνι
κής Τραπέζης μέ τήν ευκαιρία τού
εορτασμού τών 125 χρόνων λειτουρ
γίας της. Τά εκθέματα είναι πολλά
καί διάφορα. Ανάμεσα σ’ αυτά ένδιαφέρον προκαλοΰν οί πρώτες γρα
φομηχανές καθώς καί τά πρώτα χαρ
τονομίσματα πού έθεσε σέ κυκλοφο
ρία ή Τράπεζα. ’Επίσης προβάλλε
ται αναμνηστική ταινία. Συνιστοΰμε
σέ δλους τούς συναδέλφους νά έπισκεφθοΰν τήν έκθεση γιά νά μπορέ
σουν ν’ άντιληφθοΰν
καλύτερα τί
πραγματικά προσέφερε στο "Εθνος
ή ’Εθνική Τράπεζα.
ί

είς τήν Βουλήν, ούτος, έδήλωσε
σαφώς δτι θά άποσύρη τήν διάταξιν. Σχετική εντολή τού κ. 'Υ
πουργού διεβιβάσθη είς τον αρμό
διον Γενικόν Διευθυντήν τού Υπουρ
γείου Οικονομικών (κ. Τράκαν), διά
τήν τελικήν διαμόρφωσιν τού Νομο
σχεδίου, δπερ τελικός δέν
συνεζητήθη παρά τής ’Ε
πιτροπής
’Εξουσιοδοτή
σει» ς παραπεμφθέν είς τάς Κανονικάς Συνεδριάσεις τού Σώματος».
’Επίσης, μολονότι ή σχετική διά
ταξη άποσύρθηκε, γιά τό σχέδιο Ν.

Δ. «περί Διοικήσεως Τραπεζών» οι
Βουλευτές τού κόμματος τών Προο
δευτικών έχουν καταθέσει τροπολο
γία πού ζητά απολύσεις ’Υπαλλή
λων τής Εθνικής Τροπτέζης. Είμαστε
δμως απόλυτα βέβαιοι δτι καί αυ
τός ό σκόπελος θά ξεπεραστή καί
δτι μέ τήν μαχητική στάση πού έ
δειξαν οι Συνάδελφοί μας γιά ν’ άντιμετωπισθούν οί κίνδυνοι πού απει
λούν τον κλάδο μας, δόθηκε γιά μιά
άκόμα φορά ή έγγύηση γιά τήν ε
πιτυχία τών δικαίων έπιδιώξεών μας.

Η ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΡΑΡΙΟΥ
Καθημερινά φτάνουν στα γραφεία τοϋ Συλλόγου
μας υπεύθυνες καταγγελίες γιά συστηματική παρα
βίαση τοΰ ώρα~ίου. Τελευταία μάλιστα, ή ανωμαλία
αύτή εκδηλώνεται πιο οργανωμένη και αφόρα δλο
καί σέ μεγαλύτερο αριθμό συναδέλφων. Καταγγέλλου
με τήν κατάσταση αύτή στήν Διοίκηση τής Τραπέζης
μας καί άναμένομε νά λάβη αμέσως τά άπαιτούμενα
μέτρα εναντίον τών ύπευθύνων, γιά νά σταματήση αυ
τό τό κακό. Σέ αντίθετη περίπτωση, είμαστε ύποχρεωμένοι νά δηλώσουμε δτι θά χρησιμοποιήσουμε όλα τά
νόμιμα μέσα πού έχουμε στη διάθεσή μας γιά ν’ άντιμετωπισβή αποφασιστικά τά νέο αύτά κϋμα σττισβοδρομήσεως.’Αναβίωση τών φαντασμάτων τοϋ παρελ
θόντος είναι τελείως απαράδεκτη γιά τό Προσωπικά
τής ’Εθνικής Τραπέζης καί γιά τούς καιρούς στους
οποίους ζοϋμε.

Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ 28^
ΟΚ)ΒΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ
Ό πανηγυρικός τοϋ Συναδ. ΤΑΚΗ ΧΑΤΖΗΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
Τήν Πέμπτη, 27)10)66, γιορτάστηκε μέ μεγαλοπρέ
πεια στη μεγάλη αίθουσα τελετών τοΰ Κεντρικού Κατα
στήματος, ή έπέτειος τής 28ης ’Οκτωβρίου.
Προς τούξ συγκεντρωθέντας μίλησε ό συνάδελφος καί
δόκιμος λογοτέχνης κ, Τάκης Χατζηαναγνώστου. Τό κείμε
νο τής ομιλίας του έχει ώς έξης:
Σεβαστέ Κύριε Διοικητά,
Κύριοι Ύποδιοικηταί
Κύριοι Διευθυνταί
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
“Οταν πριν δυόμισυ χιλιάδες χρό
νια, μεγάλος βασιλιάς ένός άκόμα
πιο μεγάλου βασιλείου, έμαθε πώς
έξω άπ’ τ’ απέραντα σύνορά του,
ζοΰσε ελεύθερος, πάνω σ’ αυχμηρή
καί γεμάτη πετρόβραχους γή, ένας
λαός, πού, ακριβώς γι’ αυτή του τή
λευτεριά, ήταν δχι μονάχα αυτάρκης
άλλά καί περήφανος, έπιασε αμέσως
καί τοΰστειλε πρεσβεία, ζητώντας
άπ’ τούς άρχοντες του γή καί νερό,
σημάδι υποταγής ολάκερης τής χώ
ρας στον μεγάλο αδηφάγο αύθέντη.
Γιατί άλλοιώς, λέει, οί αμέτρητες
χιλιάδες τού στρατού του, θά πλημ
μύριζαν μέσα σ’ έλάχιστο χρόνο τό
μικρό τόπο, πνίγοντας τον στο αί
μα καί στή ντροπή άπ’ άκρη σ’ ά
κρη. ,
ΚΓ οί ‘Έλληνες ·— γιατί
τών
Ελλήνων ήταν εκείνη ή, τάχα, ασή
μαντη πατρίδα — χωρίς νά λογα
ριάσουν μήτε αυτόν πού φοβέριζε,
μήτε τήν ’ίδια τή φοβέρα, μήτε τήν
απροσμέτρητη συμφορά, πού τό α
παίσιο της πρόσωπο διαγραφόταν
κιόλας πίσ’ άπ’ τά λόγια τών στυ
γνών πρεσβευτών, χωρίς καν νά σκεφτοΰν, μήνυσαν στον προπετή βα
σιλιά πώς, άπό τότε πού οί πρόγο
νοί τους κατοίκησαν τά μέρη αύτά,
τό μόνο πού κληρονόμησαν, καί θά
κληροδοτήσουν κΓ εκείνοι στις ερχό
μενες γενεές είναι ή περηφάνεια νάχουν τό μέτωπο αψηλά, νά μή σκά
φτουν τό κεφάλι σέ κανέναν, μήτε
άκόμα κΓ άν είναι βέβαιο δτι τούς
περιμένει ό όλεθρος κι’ ό άφανισμός.
Γ ιατί δέν υπάρχει στον κόσμο άλ
λο, πιο μεγάλο, πιο αξεπέραστο α
γαθό άπ’ τήν ελευθερία. Γ ιατί ή ε
λευθερία είναι ή δύναμη, είναι τό

πνεύμα πού στήνει όρθια τή ζωή, εί
ναι ή τιμή κΓ ή αξιοπρέπεια τού αν
θρώπου, μέ τις όποιες μήτε 6 θάνα
τος ό ίδιος δέν μπορεί ν’ άντιμετρηθή, είναι ή ευτυχία και μαζί ή παλληκαριά, πού δίνει φτερά νά πετοΰμε πάνω άπ’ τούς κινδύνους, πάνω
άπ’ τις αντιξοότητες, πάνω άπ’ ο
ποί αδήποτε τύρβη καί υπολογισμό.
Τ’ άκονσεν ή πρεσβεία, κΓ έσφι
ξε τά χείλια, γεμάτη περιφρόνηση
καί μίσος. Ό αντίλογος θ:ωρήθηκε
προσβολή. Οί εχθρικές δυνάμεις έ
φτασαν κιόλας μεμιάς ώς έξω άπ’
τή χώρα, χτύπησαν τά τείχη της.
Μά οί ’Έλληνες, μιά χούφτα μαχη
τές
μπροστά στις αναρίθμητες
στρατιές, πού, σ’ αλλεπάλληλα κύ
ματα, πρόσβαλαν τήν ίδια τήν τιμή
τους, χωρίς
καν νάναι μαθημένοι
στις ταλαιπωρίες, μήτε νά τούς ά
ρε ση ό πόλεμος — γιά τον όποιο·,
μάλιστα, αισθάνονται άπό καταβο
λής τους φυσική αποστροφή —, φτε
ρωμένοι μόνο άπ’ τό αθάνατο ιδα
νικό πού στερέωσε τή φυλή ατούς
αιώνες, αυτό, τής αρετής: ή νά ύ
πάρχουν άξιοι καί περήφανοι απάνω
στή γή, ή νά μήν ύπάρχουν διόλου,
ρίχτηκαν καταπάνω στον αντίπαλο
μέ το κέφι τής πίστης δτι αύτή τους
ή πράξη είναι ή πιό ωραία, ή ασύγ
κριτη, ή κορυφαία τής ζωής. Καί νί
κησαν ! Καί νικούν πάντα, είτε χτυ
πιούνται στο Μαραθώνα, είτε στις
Θερμοπύλες, είτε στις Πλαταιές, εί
τε στά δρη καί στά λαγκάδια τού
επαναστάτη μένου 21, είτε στά ά
γρια Αλβανικά βουνά στις 28 τοΰ
Όκτώβρη τοΰ 1940. Γιατί πάντα
καί παντού ό αγώνας είναι ένας: εί
ναι ή μάχη τής λευτεριάς.
"Εχει ειπωθεί πώς ή υλική δύνα
μη, απρόσωπη καί τυφλή πάντα της,
dim στρατεύεται καί κυνηγά μέ λύσ
σα τό πνεύμα, άπ’ τήν πρώτη - πρώ-

(Συνέχεια στήν 2η σελίδα)

Β’
Μέ τήν ευκαιρία τής συμπληρώ
σει» ς δεκαετίας άπό τήν ανάληψη
τής διαχειρίσεως
τών συλλογικών
μας πραγμάτων άπό τούς εκπροσώ
πους τής «ΝΕΑΣ Κ IΝΗΣΕΩΣ» δη
μοσιεύτηκαν στο προηγούμενο φύλ
λο τής «Τραπεζιτικής» τά κυριώτερα
επιτεύγματα τής περιόδου αυτής
σχετικά μέ τήν επίλυση θεμάτων τού
Προσωπικού πού άνέκυψαν κυρίως
άπό τήν Συγχώνευση τών Τραπε
ζών καί τό σφαγιασμό τών κεκτημένων δικαιωμάτων
τών συναδέλφων
τής ’Εθνικής.
Οί λύσεις πού δόθηκαν, χωρίς νά
είναι σέ πολλά σημεία σωστές ή ο
λοκληρωμένες, άπετέλεσαν σημαντι
κά βήματα
προς τήν κατεύθυνση
τών δύο κυριωτέρων στόχων τών Νεοκινησιακών Διοικητικών Συμβουλί
ων: τήν εναρμόνιση, άπό χρονικής
πλευράς τής έξελίξεως τών εργαζο
μένων στο 'Ίδρυμα, πού είναι ταυ
τόχρονα καί μιά άπό τις βασικές
προϋποθέσεις γιά τήν ενοποίηση καί
τών συλλογικών μας
οργανώσεων
καί τήν έκ νέου εφαρμογή τής αρχής
τής ίσης μεταχειρίσεώς μας μέ τούς
συναδέλφους τών λοιπών μεγάλων
Τραπεζών πού ϊσχυε προ τής συγ
χωνεύσεως.
Θά ήταν δμως μεγάλη παράλειψη
έκ μέρους μας αν δέν υπενθυμίζαμε
δτι τά παραπάνω επιτεύγματα δέν
ήρθαν μόνα τους σάν μιά λογική
συνέπεια τής άναγνωρίσεως έκ μέ
ρους τών διοικούντων τό ” Ιδρυμα,
δτι τά αιτήματα τών έργαζομένων
σ’ αυτό είναι δίκαια καί δτι έπεβάλλετο ή ικανοποίησή τους.
Χρειάστηκαν
σκληροί
αγώνες,
παντός είδους,
γιά νά φθάσουμε
στις λύσεις πού δόθηκαν μέχρι τώ
ρα. Στή συνέχεια τοΰ άρθρου παρα
θέτουμε ενδεικτικά
τούς άπεργιακούς αγώνες στούς οποίους αναγκά
στηκε νά άποδυθή τό Προσωπικό τοΰ
Ιδρύματος γιά νά έπιβάλη τήν α
ναγνώριση τών δικαίων του κατά τή
δεκαετία 1956 - 1966. Ευνόητο δτι
θά άναφερθούμε στούς άπεργιακούς
αγώνες πού διεξήγαγε μόνο τό Προ
σωπικό τής ’Εθνικής καί δχι στούς
γενικώτερους αγώνες
τού κλάδου
πού πάντα πρωτοστατεί.
Βέβαια ή απεργία δέν είναι παρά
μία μόνο άπό τις μορφές τού αγώ
να γιά τήν έπίλυση τών θεμάτων
μας πού συνεχίζεται
μέ πολλούς
τρόπους αδιάλειπτος έπί δέκα χρό
νια.
Κοντά
στή μαχητική έκδήλωση
τής απεργίας οί αδιάκοπες παρου
σιάσεις στούς άρμοδίους, οί άτέτειωτες διαπραγματεύσεις, ή συνε
χής ήθική πίεση, ή προσπάθεια γιά
τήν διατήρηση
τής ένότητος τών
συναδέλφων καί τού μαχητικού τους
δυναμικού σέ ψηλό επίπεδο αποτε
λούν τήν σταθ:ρή βάση στήν οποία
στηρίζονται μεθοδικά καί μετρημένα,
όταν ή αναλγησία
τών αρμοδίων
τούς καθιστά αναπόφευκτους, οί άπεργιακοί μας αγώνες.
Περιττό νά υπενθυμίσουμε δτι ή
αναδρομή αύτή στο παρελθόν έχει
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Κατά τις άρχαιρεσίες τού Συλ
λόγου τής τ. Τραπέζης Αθηνών οί
όποιες διεξήχθησαν
τήν 6 καί 7
Νοεμβρίου, έξελέγη τό ψηφοδέλτιο
τοΰ συναδ. κ. Στ. Γκιτάκου μέ ψή
φους 741 έναντι 350 πού έλαβε τό
ψηφοδέλτιο τοΰ συναδ. κ. Κ. Κατσούλη. Σύμφωνα μέ τά παραπάνω
αποτελέσματα έξελέγησαν οί ακό
λουθοι :
Γκιτάκος Στυλιανός
Δημητριάδης ’Ιωάννης
Θεοφύλακτου Φωτούλα
Μαυρογιάννης Κων)τΐνος
Μουστάκης Στυλιανός
Πιερρουτσάκος Κων)τΐνος
Ροδόπουλος Γεώργιος
Τζωρτζάκης Νικόλαος
Φουκαρίδης Στέφανος
’Επίσης έξελέγησαν Πρόεδρος Γ ε
νικών Συνελεύσεων ό κ. Μανιατόπουλος Αντώνιος, Αναπληρωματι
κοί γιά τό Δ.Σ. ή Δΐς Καζούρη Χρι
στίνα
καί
οί κ.κ. Κουφογιάννης
Σταύρος, Τ ιλγκερίδης Βασίλειος,
Χώτης Δη μητριός, Έλεγκταί οί κ.κ.
Θεοφίλου Γεώργιος καί Πρατικάκης
Δημήτριος, καθώς καί οί τακτικοί
καί αναπληρωματικοί αντιπρόσωποι,
τόσο γιά τήν Ο.Τ.Ο.Ε., όσο καί γιά
τό Ε.Κ.Α.

ένα καί μοναδικό σκοπό: τον εξο
πλισμό μας μέ τά απαραίτητα δι
δάγματα καί τό σθένος νά αποδο
θούμε στήν περαιτέρω προσπάθεια
γιά τήν ολοκληρωτική έπίλυση τών
έκκρεμών θεμάτων μας καί τήν επι
τυχή αντιμετώπιση αυτών πού κάθε
φορά ανακύπτουν.

ί

ΤΟ ΜΟΥΔΙ ΑΣΜΑ
ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΌ ΤΗ ΣΥΜΦΟΡΑ
ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ
Ήρωϊκή καί πραγματικά ‘ιστορι
κή — άσχετα μέ τά σφάλματα —
ήταν στις αρχές τού 1953 ή αντί
σταση τού Προσωπικού τής ’Εθνι
κής στήν απόφαση τής τότε πανί
σχυρης κυβέρνησης γιά τή συγχώ
νευση μέ τήν Τράπεζα Αθηνών καί
τό σφαγιασμό τών κεκτημένων δικαι
ωμάτων του. Καί συνεχίστηκε ακλό
νητη μέχρι τον Αύγουστο τοΰ ίδιου
χρόνου. Τελικά δμως έπήλθε ή κάμ
ψη. Οί νόμοι πού στήν ουσία θεσπί
ζονταν μέσα στά γραφεία τού κατακτητοΟ Ήλιάσκου καί τό γενικό
τερο άντεργατικό κλίμα πού μέ ιδι
αίτερο ζήλο καί μέ κάθε μέσο καλ
λιέργησαν ώρισμένα επιφανή στελέ
χη τής Κυβερνήσεως τού Στρατάρ
χου Παπάγου καί ειδικότερα οί α
πολύσεις
εκατοντάδων υπαλλήλων
χωρίς καμμιά βάσιμη δικαιολογία,
είχαν σάν αποτέλεσμα τήν έξουδετέρωση
τής μαχητικής αξίας τοΰ
Προσωπικού τοΰ Ιδρύματος μέ τή
λαμπρή αγωνιστική παράδοση.
Δύο ολόκληρα χρόνια
πέρασαν
χωρίς καμμιά ουσιαστική άντιστασαική έκδήλωση τής τότε επίσημης
συλλογικής ήγεσίας. Τό φρόνημα ή
ταν γι’ αυτό πεσμένο πολύ χαμηλά.
Άλλά τά σαλπίσματα τών νεοκινησιακών μέ τά δημοσιεύματα, τις
συγκεντρώσεις, τήν πολυποίκιλη ορ
γανωτική εργασία έφεραν σιγά - σι
γά τήν αλλαγή. Τά φτερά τοΰ Προ
σωπικού ήρχισαν νά ξεδιπλώνωνται
καί πάλι. Ή πίστη στήν δύναμή του
ξαναζωντάνεψε.
Η ΠΡΩΤΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΙΩΞΗ
ΤΟΥ ΚΑΤΑΚΤΗΤΌΥ, ΔΙΕΤΙΑ
Δέν ήταν βέβαια εύκολη άλλά ού
τε καί σκόπιμη στις αρχές τού 1 956
πού άνέλαβε καθήκοντα τό πρώτο
Δ. Συμβούλιο τής Ν. Κινήσεως, ή
άμεση κάθοδος σέ αυτοτελείς άπεργιακούς αγώνες τού Προσωπικού τής
Εθνικής γιά τήν αποκατάσταση τών
ζημιών του άπό τή Συγχώνευση.
Χρειαζόταν γι’ αυτό έπειτα άπό
τόση μεγάλη άπραξία μία επιμελη
μένη προπόνηση. Καί ή προπόνηση
αύτή έγινε μέσα στά πλαίσια τών
άπεργιακών αγώνων τής Ο.Τ.Ο.Ε.,
κατά τά έτη 1956 καί 1957, γιά
διάφορα θέματα τού κλάδου: τήν
αυτοτέλεια τών ασφαλιστικών μας
οργανισμών, τό μισθολογικό κλπ.
Σιγά - σιγά, ’Εκπροσώπηση καί
λοιποί συνάδελφοι, μάθαιναν τήν τε
χνική τής όργανώσεως καί τής περιφρουρήσεως τών άπεργιακών αγώ
νων. Καί στις αρχές τοΰ 1 958 όταν
ή Διοίκηση Κυριακοπούλου ύστερα
άπό εντολή τής Κυβερνήσεως περιέκοφε τις αποδοχές μας τοΰ a' 15νθημέρου τού Απριλίου, έγινε ή πρώ
τη πραγματική καί καθαρή Έθνοτραπιζική άπεργιακή έκδήλωση.
ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΩΝ
ΑΠΕΡΓΙΑΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

31)3)58:
Δίωρη στάση γιά
τήν περικοπή τού a' 15νθήμέρου
τού Απριλίου κατά τό ήμισυ τής
διαφοράς μεταξύ τού ληφθέντος τήν
8)3)58 έκτακτου
δεκαπενθημέρου
καί τοΰ έξ 800 δραχμών επιδόμα
τος καυσίμων.
5)4)58: Τρίωρη στάση γιά τό
ίδιο θέμα.
8) 5)58: 24ωρη απεργία γιά τήν
εφαρμογή τού Νόμου 3662)57 σχε
τικά μέ τήν ενίσχυση τού Ταμείου
Συντάξεων. Πορεία προς τό Πολιτι
κό Γ ραφείο.
4)10)58: Δίωρη στάση γιά τά
καταπιεστικά μέτρα τής Διοικήσεως
Χέλμη έν δψει τοΰ προγραμματισθέντος άγώνος γιά τήν παρελκυστική
τακτική τών αρμοδίων σχετικά μέ
τά θέματα τοΰ Προσωπικού.
7)10)68: Τρίωρη στάση γιά τό
σύνολο τών έκκρεμών θεμάτων.
9) 10)58: Τρίωρη στάση γιά τον
ίδιο σκοπό στά καταστήματα Θεσ)
νίκης, Βόλου, Πατρών Ηρακλείου.
1 1)10)58: 24ωρη απεργία στο
Κέντρο καί τά παραπάνω· Καταστή
ματα γιά τον ίδιο σκοπό.
Χαρακτηριστικό: α) επέμβαση
τού κρατικού μηχανισμού. Βιαία α
πομάκρυνση τών έκπροσώπων τών
Συλλόγων
άπό τά καταστήματα,
συλλήψεις συνδικαλιστών κ.λ.π., 6)
Διανομή ασφαλίστρων.
7)12)59: Δίωρη στάση γιά τά ά-
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KOINQKIK A
σεν δρχ. 600 υπέρ τού Ασύλου Α
νιάτων, είς μνήμην τής μητρός^ τού
Ή σύζυγος τοΰ συναδέλφου Σω προϊσταμένου των
κ. -ενοφώντος
τηρίου Σαλαμούρα έτεκεν άρρεν.
Λογοθέτη.
— Ή κ. Αδαμαντία σύζ., Δημ.
Μακρυγιάννη ('Υπ)τοΰ Τριπόλεως)
ΔΩΡΕΑI ΥΠΕΡ ΤΥΠΕΤ
έτεκεν άρρεν.
1) Κατάθεσις Συναδέλφων Τ μη μ.
— Ή κ. Γεωργία σύζ. Αβραάμ
Κατιρτζή
(Αλεξάνδρειάς)
έτεκεν Δικαστικού ΕΤΕ είς μνήμην τού άποβιώσαντος συναδέλφου Δικηγόρου
άρρεν.
— 'Η κ. Λήδα σύζ. Μιχαήλ Χω ΕΤΕ Ίωαν. Ρήγα Δρχ. 1.500.
2) Κατάθεσις Συλλόγου Συν)χων
στή (Ίωαννίνων) έτεκεν άρρεν.
ΕΤΕ είς μνήμην τού άποβιώσαν— ‘Η κ. Εύλαμπία σύζ. Αναστα τος Σ υν) χου ΕΤΕ Άνδρίτσου Άνσίου Μπαλτατζή (Λαγκαδά) έτεκεν δρίτσου Δρχ. 500.
άρρεν.
3) Κατάθεσις Δ)νσεως καί Προ
— Ή κ. Ύβόνη σύζ. Δημητρίου σωπικού Δ)σεως Βιομηχανικής ΠίΆσβεστά (Σερρών) έτεκεν θήλυ.
στεως είς μνήμην τοΰ άποβιώσαντος
— Ή κ. Μαρία σύζ. Γεωργίου Ύποδιευθυντοΰ ΕΤΕ Κ. ΠολυχρονάΚαζαναράκη (Σητείας) έτεκεν θήλυ. κη Δρχ. 1.000.
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

I

σηκώνη τά μάτια καί νά τά ταξιδεύη
δίχως φραγμούς κι’ απαγορεύσεις
τη παρουσία τού ανθρώπου πάνω , σ’ αυτά τά βουνά καί σ’ αυτά τά
οπή γή. Αυτό κιόλας συνιστώ καί j πέλαγα, κΓ έκεΐ, χωρίς φόβους, χω
θεμελιώνει το «γιατί» τής ρήσης δτι ρίς καχυποψίες, λεύτερα κΓ άνυπόή ιστορία άδιάκοπα επαναλαμβάνε ■ κριτα, ν’ άνταμώνη τό Θεό του.
ται. Μονάχα τά συγκεκριμένα δεδο
Ξεκινώντας άπ’ τις παραπάνω άρμένα αλλάζουν κάθε φορά μορφή.
ΕΚΔΡΟΜΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
' χές, άς στρέψουμε σήμερα τό νοΰ
ΚΓ άλήθεια; σέ τί παράλλαξαν τά
μ’ ευλαβική συγκίνηση σ’ όλους ε
ΜΕΓΑΛΟ ΠΕΥΚΟ - ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ: Κυριακή 6)11 ώρα 8.30
γεγονότα τού πρωινού τής 28ης Ο
κείνους, πού, «ποτέ άπ’ τό χρέος μή
κτωβρίου,
μέ
τό
μύθο
πού,
άναφέρπ.μ. Άναχώρ. διά Μεγάλο Πεύκο - Φανερωμένη. "Ωρα 11 ο'ι εκδρομείς
θηκε στήν άρχή; Καί σέ τί διέφερε κινούντες», άφοβοι κΓ ατρόμητοι, πι
θά τταραστοΰν εις τά αποκαλυπτήρια τής προτομής τού μεγάλου μας
ό Μαραθώνας, άπ’ τις μάχες τής στοί στά προαιώνια κελεύσματα τής
ποιητοΰ καί φυσιολάτρου ΑΓΓΕΛΟΥ ΣI ΚΕΛΙ ΑΝΩ Υ. Την προτομήν εΠίνδου, τής Κορυτσάς, τού Αργυ πατρίδας, ρίχτηκαν μέ τό τραγού
φιλοτέχνησεν ή γνωστή γλύπτρια κ. Λουκία Γεωργαντή, συζυγος του
ρόκαστρου, τού Πόγραδετς, καί τό δι στά χείλια στον άνισον άγώνα,
συναδέλφου μας κ. Γεωργ. Κ. Οίκονομοπούλου.
σων άλλων; "Ιδια σκοτεινή κΓ άπει- γιά νά κάνουν, μέ τήν ίδια τή ζωή
Έξοδα: Μέλη δρχ. 28. Τρίτοι δρχ. 35.
λητική ή βία κΓ ή δύναμη. Ίδια κΓ τους, πράξη, τό ιερό καθήκον νά
ή άντίσταση τού πνεύματος ενός έ μείνουν ελεύθεροι γιά πάντα, κατα
ΔΙΑΚΟΠΤΟΝ - ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ - ΑΓΙΑ ΛΑΥΡΑ: Σάββατον - Κυ
θνους, πού θέλει νά κρατήση άσβη κτώντας τις πιο άψηλές κορφές τής
ριακή 12 - 13)11. Άναχώρ. 3 μ.μ. διά Διακοπτόν. Διανυκτέρευσις εις
στη τή φλόγα τής αγέρωχης ιστο
Ξενοδοχεία ή σπίτια. Κυριακή άναχώρ. διά Καλάβρυτα - Άγ. Λαύραν,
τιμής, πού διδάσκει πώς:
ρίας του. Γέμισαν, βέβαια, τά πε- |
επιστροφή εις Καλάβρυτα διά φαγητόν. Το απόγευμα επιστροφή εις
— ή μεγαλωσύνη στά έθνη
δία των μαχών νεκρούς, καί πλήθος
Διακοπτόν καί έν συνεχείςι άναχώρ. δΓ Αθήνας μέ ένδιαμέσους σπά
δέ μετριέται μέ τό στρέμμα
μάνες
τών
παιδιών
τής
Ελλάδας
οί
σεις εις Ξυλόκαστρον καί Κόρινθον.
μέ τής καρδιάς τό πύρωμα με
ντύθηκαν
μαύρα.
Μά
άς
θυμηθούμε
"Εξοδα: (Πούλμαν, Διανυκτέρευσις - Είσιτ. Σιδηρ.) Μέλη Δρχ.
τριέται
μέ περηφάνεια όλοι, τί λάμψη είχε
120. Τρίτοι Δρχ. 150.
καί μέ τό αίμα.
στά πρόσωπα τής εποχής εκείνης ή
ΧΑΑΚΙΣ - ΑΧΜΕΤ ΑΓΑ: Κυριακή 13)11. Άναχώρ. 8 π.μ. διά
ΤΑΚΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
τιμή τού πένθους, σάν τεκμήριο τής
πιο μεγάλης συνεισφοράς πού αξιώ
Χαλκίδα - Άχμέτ Άγά. Παραμονή μέχρι τής 3 μ.μ. και έν συνεχείςι
θηκε άνθρωπος ποτέ. Γιατί, — κΓ
άναχώρ. διά Χαλκίδα - Αθήνας.
ας θυμηθούμε εδώ τον Επιτάφιο τού
Έξοδα: Μέλη Δρχ. 45. Τρίτοι Δρχ. 60.
Δρ ΜΙΧΑΗΛ ID, ΠΑΠΑΛΕΤΣΟΣ
Περί κλέους —, ένας θάνατος σάν
ΛΙΜΝΗ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ (απογευματινός
περίπατος):
Τετάρτη
κΓ αυτόν, άπάνω στή μάχη για τήν
’Ορθοπεδικός— Χειρουργός
16)11. Άναχώρ. 3 μ.μ. διά Μπογιάτι - Λίμνην Μαραθώνας. Παραμονή
ελευθερία τής πατρίδας, γιά τήν ε
καί άναχώρ. 7 μ.μ. δι* Αθήνας.
λευθερία τής ζωής, φανερώνει αυτού
Επιμελητής
"Εξοδα: Μέλη Δρχ. 15. Τρίτοι Δρχ. 20.
σια τήν παλληκαριά, σάν άρετή ψυ
’Ασκληπιείου Βούλας Ε.Ε.Σ.
χής, σάν πρώτο μήνυμα καί τελευ
ΚΑΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ (Διήμερος): Σάββατον - Κυριακή 19 - 20)11.
ταία σφραγίδα. Δέν είναι πιά ό άν
τ. ’Επιμελητής τοϋ Croydon
Άναχώρ. 3 μ.μ. διά Καμένα Βούρλα. Διανυκτέρευσις εις Ξενοδοχεΐον
θρωπος εκείνο τό σκύβαλο τής κα
ΓΑΛΗΝΗ. Τήν Κυριακή μετάβασις είς Θερμοπύλας,^ επιστροφή εις Κα
Group Of Hospitals London
θημερινότητας, μέ τις άδυναμίες, τις
μένα Βούρλα διά φαγητόν καί άναχώρ. 6 μ.μ.^ δΓ Αθήνας.
Μαυρομματαίων και Μετσό
ιδιοτέλειες, τά μικροσυμφέροντα,,τις
"Εξοδα: (Πούλμαν, Διανυκτέρευσις, πρωινό) Μέλη Δρχ. 130. Τρί
πανουργίες. Είναι ή θελημένη δύνα
βου 8 — Τηλ. 8 18.939.
τοι Δρχ. 150.
μη, πού παραμερίζει τόν κίνδυνο.
ΧΑΑΚΙΣ - ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ - ΣΕΤΤΑ: Κυριακή 27)11. Άναχώρ.
Δέχεται : 5 — 7 μ.μ. και
Γίνεται ομορφιά, στολισμένη τό άν
ώρα 8 π.μ. διά Χαλκίδα - Άμάρυνθον - Σέττα. Παραμονή δια φαγητό
θος τής σοφίας καί τής γνώσης. Γί
έπ'ι συνεντεύξει.
καί το απόγευμα άναχώρ. διά Χαλκίδα - Αθήνας.
νεται τό θεμέλιο κΓ ό στόχος τού
"Εξοδα: Μέλη Δρχ. 55. Τρίτοι Δρχ. 70.
άθάνατου παραμυθιού αυτής τής φυ
λής, πού οι ρίζες του, βαθιά χωμένες
ΕΚΔΡΟΜΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
μέσα στήν πέτρα καί τή θάλασσα
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΝ (Αεροπορική)
τής γής μας, θά προεκτείνουν ως τις
(22-28)12)66) Έξοδα: (Άεροπορ. είσιτ.. Ξενοδοχεία, έκδρομαί,
εσχατιές τής αιωνιότητας τό απλό
γεύματα)
I μεγαλείο τών 'Ελλήνων.
Πέρ’ άπ’
θέσις ΛΟΥΞ
Δρχ. 3.260.
j τόν ατομικό κίνδυνο, καί πέρ’ άπ’
πεπειραμένος πσραδίδει μα
»
Αη
Δρχ. 3.055.
I τή νόμιμη λαχτάρα νά χαρή ό κα
θηματικά κατ’ οίκον εις μα»
Βα
Δρχ. 2.865.
θείς ξεχωριστά τις χαρές τής ζωής,
θητάς Γυμνασίου καί Λυκείου
υπάρχει ή πρωταρχική ανάγκη νά
ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΟΣΧΑΝ (Αεροπορική)
τ’ άπολαύση δλα άνασαίνοντας μ’
(26)12)66 - 4)1)67)
Έξοδα Δρχ. 7.000.^
Πληροφορίαι: Τηλ. 938.815
άνοιχτά στήθεια, μ’ ανοιχτά πνεμο
Ζητήσατε άναλυτικά προγράμματα
νιά, τόν άγέρα πού φυσά άπ’ τά
Δηλώσεις συμμετοχής:
βουνά καί τά πέλαγα, νά μπορή νά
Γραφεΐον Ταξειδίων ΕΒΕΡΕΣΤ (Λυκουργου 14 - 16, Βος όρο
φος, τηλ. 530.648).

(Συνέχεια από τήν 1η σελίδα)

Εκδρομές

μηνάς Νοεμβρίου

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΗΝ ΒΙΕΝΝΗΝ (Μέ πολυτελές Πούλμαν)
ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗΝ

(22)12)66 - 6)1)67 ήμέραι 16)
Έξοδα: Δρχ. 4.200.
Δηλώσεις συμμετοχής;
,
„
Πρακτορεΐον Ε-ΠΕΡ (Δραγατσανίου 6 έντός τής Στοάς, τηλ.
236.364).
Ζητήσατε αναλυτικόν πρόγραμμα

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΝ ΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝ.Π.Ε.
Έν Άθήναις τή 17/10/1966

ΑΝΑΚΟίΝΩΣΙΣ
’Ανακοινοϋμεν εις τούς κ.
κ. Συνεταίρους δτι τό χειμε
ρινόν ώράριον τών Πρατηρίων
τοΰ Συνεταιρισμού καθωρίσθη
από σήμερον ώς κάτωθι :
Α'.Πρατηρίου'Υφασμάτων
Πρωίαν: 8 π. μ. —· 1 μ. μ.
Κατημερινώς.
’Απόγευμα: 4,30' μ.μ. —
7,30' μ μ. πλήν τών απογευ
μάτων Τετάρτης καί Σαββάτου
Β'. Πρατηρίου Τροφίμων
Πρωίαν : 8 π. μ. — 3,15' μ.μ.
Καθημερινώς.
Τρίτην καί ΙΙέμπτην ’Απόγευ
μα 5,30' μ. μ. — 7,45' μ.μ.
Εκ τοϋ Συνεταιρισμού
\

§

§
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Παρά τής Δ)νσεως καί τοΰ Προ
ΓΑΜΟΙ
σωπικού τοΰ Ύπ)τος ΕΤΕ Αγοράς
— Παναγιώτα Εύαγ. Βασιλείου
είς μνή μην τού άποβ ιώσαντος συνα
(κατ)τος Σταδίου 38), Δημήτριος δέλφου των Αθανασίου Τραίκοβιτς,
Ίορδ. Άσλανίδης.
δρχ. 1.610.
— "Αννα Π. Άνάγνου, Αντώνιος
’Εν Άθήναις τή 13)7)66
Ν. Χριστοδουλίδης.
I
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ
— Νίκος X. Χατζηδάκης (καταοτ)τος Χοα/ίων), Ρουμπινή I. ΠερΠάντας τούς συμ μετασχόντας είς
τό πένθος μας έπΐ τ$ θανάτφ τού
ράκη.
—- Δημήτριος Σιμιτός (κατ)τος προσφιλούς μας συζύγου, πατρός,
καί ιδιαιτέρως τούς κ.κ. Διευθυντήν,
Διδυμοτείχου), Βασιλική Σταύρου.
— Νίκος Κωστόπσυλος (Κεντρι Ύποδιευθυντάς καί Προσωπικόν Ύεΰχαρικού κατ)τος), Μαργαρίτα Βοσκα- ποκ)τος Μοναστή ρακίου,
στοΰμεν θερμότατα.
VI0CV.
Οικογένεια Αποστόλου Ψημίτη
— Τριαντάφυλλος Θεοδωρίδης (Ν.
Όρεστιάδος), Ελένη Βλασακίδου.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ
— Μιχαήλ Σαπουντζάκης (ΓρεΔιά τήν συμμετοχήν σας εις τό
βενών), Δέσποινα Καζάνα.
βαρύ πένθος μας έπΐ τή άπωλείςι
τοΰ προσφιλούς μας συζύγου, πα
ΠΕΝΘΗ
τρός καί αδελφού
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡ I ΟΥ
ΗΛ 1 A
Πέθανε στις 31)10 καί κηδεύθηΕΰχαριστοΰμενθερμώς
κε τήν επομένη άπό τό Γ' Νεκροτα
Η ΣΥΖΥΓΟΣ
φείο.
Ασπασία Παποιναστασίου
ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΥΜΑΝΤΑΡΟΣ
ΤΑ ΤΕΚΝΑ
Πέθανε στις 31)10 και κηδεύθηκε τήν μεθεπομένη άπό τό Α' Νε
Αικατερίνη καί Γεώργιος Κοσσυκροταφείο.
φάκης
Αναστάσιος καί Αγγελική Πα
ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
Πέθανε και κηδεύθηκε στήν Ξάν παναστασίου
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟI
θη.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ
ΕΠΑΜ. ΚΟΜΗΣ
Πατήρ τής συναδ. ’Ιωάννας ΚεΠάντας τούς συναδέλφους τούς όφαλληνοΰ, πέθανε στις 29)10)66.
πωσδήποτε συμ μετασχόντας είς τό
ΔΩΡΕΑ I
βαρύτατον πένθος μας θερμώς εΰΤό προσωπικόν τής Υπηρεσίας χαριστοΰμεν.
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Βασιλείου ΚουΛογιστηρίου Προσωπικού τοΰ Τμή
ματος Γενικού Λογιστηρίου κατέθε- μαντάρου.

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ "Η ΕΣΤΙΑ,,

ΜΟΛΙΣ ΕΚΥΚΑΟΦΟΡΗΣΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

Ένα βοήθημα απαραίτητο γιά δλους τούς συναδέλφους
Ένα βιβλίο πού τό συνιστοΰμε χωρίς καμμίαν έπιφύλαξιν.
Τό μοναδικό ερμηνευτικό Λεξικό τής Εμπορικής καί
Οικονομικής ορολογίας.

Τό Δ. Συμβούλων τοΰ Συν
εταιρισμού, συνεπές προς τήν
δοθεΐσαν ύπόσχεσίν του, κατά
τήν συγκέντρωσιν τής 13.6.66
τών άγοραστών τής έκτάσεως
ΛΕ Ι-ΛΑΚΙ - ΚΟΝΤΡΑ ΡΕ
ΤΣΙΝΑ τοΰ Δήμου Κρωπίας,
οτι θέλει ρυθμίσει συντόμως
τήν έν τή συγκεντρώσει άναφερθεΐσαν παρ’ ένίων άγορα
στών δουλείαν ύφισταμένης
μισθώσεως τής ρηθείσης περιοχής, σάς άνακοινοΐ ευχαρί
στως δτι τήν 12ην τρέχοντος
μηνός, διά τής ύπ’ αριθμόν
459)1966 συμβολαιογραφι
κής πράξεως τοΰ Συμ)φου
’Αθηνών Παν. I. Παντελή έξεχωρήθησαν είς τόν Συν)σμόν
άπαντα τά μισθωτικά δικαιώ
ματα τής έν λόγω έκτάσεως.
’Εκ παραλλήλου τό Δ. Σ.
δέν επαυσεν ούδ’ έπΐ στιγμήν
νά συνεχίζη τάς ένεργείας του
διά τήν τελικήν διανομήν είς
τούς άγοραστάς τής έν λόγιο

BOUTIGUE
Άναγνωστοποΰλου 2 7, Κολωνάκι. Τηλέφ. 635.674.
Ταγιερ, Παλτά, Φορέματα,
Μπλούζες, Φούστες κλπ. έ'τοι
μα καί επί παραγγελία. Συμ
βεβλημένη μετά τοΰ Συ · )σμοΰ
Δεχόμεθα καί Fagon

ΠΑΓΚΡΑΤΙ: £4
πωλοϋνται διαμερίσματα έ
τοιμα πολυτελούς κατασκευ
ής. ’Ομοίως είς υπό άνέγερσιν πολυκατοικίαν όδοΰ Φορ
μίωνος 1, 2, 3, καί 4 δωμα
τίων. Τιμαί ευκαιρίας καί
εύκολίαι πληρωμής.

§

I

ΤΟ ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

Δρ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΛΕΣΑΝΔΡΗΣ
Καρδιολόγος
(έκ Κωνσταντινουπόλεως)
ΕΙδικευθείς εις ΙΙαρίσίους επί
πενταετίαν. Έξέτασις κλινική,
ακτινολογική, ήλεκτροκαρδιογραφική.
Δέχεται καθ’ έκάστην 5—8
μ. μ. Λεωφόρος ’Αλεξάνδρας
1, τηλέφωνον 822.678.

(Hastings) Co, Ltd.
•.ίΤΊ

ιζί

AN ΑΚΟΙΝ_ΩΣΙΣ

Κύριοι,
Εύρισκόμεθα εις τήν εύχάριστον θέσιν, νά σάς άναγγείλωμεν δτι, κατόπιν άποφάσεως τοΰ Διοικητικού Συμ
βουλίου τοΰ Συνεταιρισμού σας συνεβλήθημεν μετ’ αυτού
καί θέτομεν εις τήν διάθεσίν σας τήν πλουσιωτάτην εις
ΩΡΟΛΟΓΙΑ καί ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ συλλογήν μας.
ΔΓ ΑΓΟΡΑΝ ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ: ΕΚΠΤΩΣΙΣ 15 ο/ο

ΣΟΙ. ΘΕΟΑΟΡΑΚΟΠΟΥΑΘΣ & Isa
ΑΡΙΣΤΕΪΔΟΥ 9 — ΑΘΗΝΑ! - ΤΗΛ. 2 3 1.845

SUSSEX ENGLAND

Άνεγνωρισμένον ύπό τοΰ Βρεττανικοΰ
'Υπουργείου Παιδείας

ΐώ»τ ·<ίτttf-.

ΑΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΈΣ

I

Πλήν δι’ εΰνοήτους λόγους
δέν δύναται νά σας άνακοινώση τι έπΐ τοΰ παρόντος έπιφυλασσόμενον ευθύς ώς εΰοδωθοΰν αί σχετικοί ένέργειαί
του.
Μετά φιλικών χαιρετισμών

CONTINENTAL COLLEGE

Πληρ. τηλ. 628.860-629.248

§

§

έκτάσεως καί έν συνεχείςι τήν
μεταβίβασιν αυτής.

ΤΙΜΑΤΑΙ ΔΡΧ. 300
ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ
»
250
ΣΚΜΕΙΩΣΙΣ:
Προς διευκόλυνσιν τών συναδέλφων, το άντίτιμον
δύναται νά έμβσσθή είς τούς έκδότας έντός τριών μη
νών από τής ταχυδρομήσεως τοΰ Λεξικού.
Διά πάσαν παραγγελίαν ή πληροφορίαν άποταθήτε:
Εθνικήν Τράπεζαν τής Ελλάδος
I. Χρυσοβιτσιώτην , Κεντρικόν Κατ)μα Έσ. τηλ. 425
I. Σταυρακόπουλον Έσ. τηλ. 312

II

ΔΕΚΤΟΙ Σπουδασται καθ’ δλην τήν διάρκειαν τοϋ
έτους.
ΣΠΟΥΔΑΙ δι’ εξετάσεις τών Πανεπιστημίων Λονδί
νου κάι Κέϊμπριτζ.
ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ α) Γενικής Κολλεγιακής Εκπαίδευσεως (συνήθους καί προκεχώρημένου επιπέδου)
β) Είς τήν ’Αγγλικήν είς δλα τά επίπεδα,
γ) Οικονομικών — Εμπορικών σπουδών, Λογιστι
κής, Στενογραφίας καί Δακτυλογραφίας.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ! -ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ είς
τά Γραφεία τοϋ Συλλόγου Ύπαλλήλοον Ε.Τ Ε. καί
τόν εκπρόσωπον του Κολλεγίου, τηλ. 875.603.

Η ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΙ ΑΠΕΡΓΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 10ΕΤΙΑ Ή τακτοποίηση
Νά τοποθετηθούν
’Άρθρο τοΰ συναδ. ΟΡ. ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Γεν. Γραμματέως τής’Ομοσπονδίας Ηλεκτρισμού
’Αναδημοσιεύουμε έκτενή περίλη- j 87.500 άντιπρσοωπεύει ή σημερινή
ψη τού άρθρου τοΰ συναδ. Όρέστη νόθος Διοίκησις τής ΓΣΕΕ. Αυτά
Χατζηβασιλείου μέ τήν πεποίθηση δυστυχώς είναι τ’ άποτελέσματα τής
δτι οΐ συνάδελφοι πού θά τό διαβά καταστροφικής προσπάθειας τών
σουν θά φωτισθοΰν πλήρως πάνω Μακρήδων, ή όποια τελικά περιόστο θέμα τοΰ Ελληνικού συνδικαλι ρισεν τήν δύναμιν τής ΓΣΕΕ είς τό
σμού.
έν πέμπτον τών οργανωμένων έργα-.
Μέ τον ταχύ ρυθμό της οικονομι τοϋπαλλήλων.
κής καί βιομηχανικής
άναπτύξεως
Καί τίθεται εύλογα τά έρώτημα.
πού έπι κρατεί σε ολόκληρο τον Ευ Ποιοι αντιπροσωπεύουν τούς υπό
ρωπαϊκόν χώρον καί μέ τις ραγδαίες λοιπους 362.500 οργανωμένους έρ
τεχνολογικές έξελίξεις πού τίθενται γάτες. Ή ’ίδια ή πραγματικότητα
σέ έφαρμογή, σέ δλα τά μήκη καί
πλάση τού κόσμου, καθημερινά ανα δίδει τήν άπάντησιν. Οί ‘Ομοσπον
μορφώνεται ή οικονομία κάθε χώρας δίες καί τά έργατικά κέντρα πού
καί οί έργαζόμενοι είς αυτές, οργα κατήγγειλαν άνοικτά ώς νόθον τό
νωμένοι καί ένωμένοι είς ευέλικτους 15ον συνέδριον τής ΓΣΕΕ πού δέν
άγωνιστικούς σχηματισμούς, τά Συν έλαβον μέρος στήν νόθευσι τής θεδικάσα τους, παρακολουθούν καί κα λήσεως τών έργαζομένων. Οί μαζι
ταστρώνουν τά προγράμματα των κές καί πολυάριθμες πρωτοβάθμιες
δπως τού ΟΤΕ, τών
εργατικών διεκδικήσεων καί συμμε οργανώσεις,
τέχουν ταυτοχρόνως είς τον οικονο Οικοδόμων, τών Έμποροϋπαλλήλων,
μικόν καί βιομηχανικόν προγραμμα τοΰ Μετάλλου, τής Χημικής Βιομη
τισμόν τής πασρίδος των.
χανίας κλπ. οί όποιες δέν άντιπροΜόνον έδώ είς τΰν ελληνικόν χώ σωπεύθησαν είς τό συνέδριον διά
ρον τό εργατικόν κίνημα, δεν δύνα- πολούς καί συγκεκριμένους λόγους.
ται ακόμη αποφασιστικά νά διαδρα- Ή αποκαλυπτική αυτή εικόνα τών
ματίση τον ιστορικόν ρόλον του, νά άριθμών άποδεικνύει δτι κατά τρό
γίνη δηλαδή, μία ανεξάρτητος συν πο άντιδημοκρατικό
ή μειοψηφία
δικαλιστική δύναμις, άπό Κυβερνή τών οργανωμένων έργατών εύρίσκεσεις, εργοδοσία καί κόμματα, ή ο ται έκτος αύτής. ‘Οπότε τίθεται καί
ποία άπό θέσιν ισχύος θά ύπαγο- νέον έρώτημα. Ποιος οργάνωσε καί
ρεύση είς τήν άσύδοτον καί άδηφά- καθοδήγησε τούς πρόσφατους άπεργον έργοδοσίαν τούς ορούς εργα γιακούς άγώνες τις έργατικής τά
σίας καί διαβιώσεως τών έργατών
ξεως; Τις τεράστιες κινητοποιήσεις
καί υπαλλήλων.
Είς τό ποιος φταίει, ύπάρχουν α εκατοντάδων χιλιάδων έργατών; 'Α
παντήσεις. Θά προσπαθήσω μεν ό σφαλώς δχι ή «Κυβερνητική» Διοίμως μέ άνυπάκριτον αντικειμενικό κησις τής ΓΣΕΕ. Οί σκληροί καί
τητα, μακρυά άπό προσωπικές συμ συνεχείς άγώνες τών έργαζομένων
πάθειες ή άντιπάθειες καί προ παν είς τήν Μεταφοράν, τών οικοδόμων,
τός σάν έρευνητές τής άντικειμενι- τών Τραπεζοϋπαλλήλων, τών έργα
κής άληθείας, νά δώσωμεν μίαν πλή ζομένων είς τήν Κοινή ’Ωφέλεια, τού
ρη καί άναμφισβήτητη άνατομία τοΰ Μετάλλου τών Μεταλλευτών, τών Νο
Ελληνικού συνδικαλιστικού κινήμα σηλευτικών, τού ιματισμού, τών ερ
τος.
γαζομένων είς τήν Καπνοβιομηχα
Είς τήν χώραν μας τό έργατικά νίαν καί τών λατόμων, οργανώθηκαν
δυναμικό άνέρχεται περίπου είς 1. καί έτερμάτισαν νικηφόρα τον άγώ050.000
εργατοϋπαλλήλους.
Έκ να των ερήμην τής ΓΣΕΕ καί τών
τούτων μόνον 450.000 ε ναι οργα «κοινωνικών αγωνιστών της».
νωμένοι είς σωματεία, εϊτε αυτά άΟί κοινωνικοί δμως καί έργατικοί
νήκουν είς τήν ΓΣΕΕ, εϊτε δχι. Οί
υπόλοιποι 600.000 έργατοϋπάλλη- άγώνες, τονίζει ό κ. Χατζηβασιλείου,
συνεχίσθησαν καί δίχως τήν «τυπική
λοι, τελείως ανοργάνωτοι καί απο ήγεσία» τής ΓΣΕΕ και καθοδηγήγοητευμένοι άπό τήν κακοδαιμονία
θησαν άπό τούς συνεπείς καί προο
πού ύφίσταται είς τον συνδικαλιστι
κόν χώρον, προσφέρονται άνάλογα δευτικούς συνδικαλιστάς τών ‘Ομο
καί τών πρωτοβαθμίων
μέ τις συνθήκες έργασίας καί τήν σπονδιών
έποχιακή άπασχόλησι στήν ΰπερεκ- οργανώσεων σέ έκτασι τέτοια καί
μετάλλευσι τής έργοδοσίας. Οί κυ έντασι, πού όλες οί αρμόδιες άρχές
ρίως ύπεύθυνοι διά τήν άπαράδεκτον καί κρατικές υπηρεσίες έπείσθησαν,
αυτήν κατάστασιν είναι οί γνωστοί δτι τό «κατασκεύασμα» τής ΓΣΕΕ
«κοινωνικοί άγωνιστές» πού σήμερα δέν έκφράζει απολύτως τίποτε πλέον
εύρίσκονται παρά τήν θέλησιν τών είς τον συνδικαλιστικόν χώρον.
"Ηδη διά τής άντικειμενικής παέργαζομένων είς τήν Διοίκησιν τής
Γ.Σ.Ε.Ε. καί οί όποιοι «έλέφ Κυ- ραθέσεως γεγονότων, άριθμών καί
βερνήσεως» ξαναγύρισαν έκεΐ, άπό καταστάσεων, φθάσαμεν στήν πλή
δπου τούς έξεδίωξαν οί εργάτες. Οί ρη άνατομία (εκθεσι) τοΰ συνδικα
άνθρωποι αυτοί
έπί 20 ολόκληρα λιστικού μας κινήματος. Άπό τήν
χρόνια άγωνίσθησαν καί άγωνίζον- μίαν όχθην τού ποταμού, εΰρίσκονται μέ σύστημα καί μέθοδο νά μη ται οί σημερινοί άνθρωποι τής Γ.Σ.
μαζικοποιηθοΰν τά συνδικάτα, νά Ε.Ε., οί όποιοι άλλοτε άλληλούβρίμην όργανωθούν οί έργάτες γής, μέ
ζοντο στά συνέδρια καί άλλη,λοεμημοναδικό
άντικειμενικό σκοπό νά
νύοντο στά δικαστήρια, καί σήμερον
μη τούς διαφύγη τελικό δ «έλεγχος
«συμβιοΰν άνετως» με τις παχυλές
τοΰ συνδικαλιστικού κινήματος».
παροχές τής ’Εργατικής Εστίας καί
"Ετσι τό έργατικό δυναμικό δέν
άπό τήν άλλην όχθην, ή συντριπτική
Ιλαβεν τις φυσιολογικές συνδικαλι
στικές διαστάσεις του, δέν άπλωσε πλειοψηψία τής έργατικής τάξεως
μέ τούς πραγματικούς
άνώνυμους
τις δημιουργικές φτεροΰγες του, σέ
δλα τά έργοτάξια καί έργαστήρια καί έπώνυμους ήγέτες της.
Άπ’ έδώ καί πέρα πλέον άρχίτής χώρας, δέν έφθασε στους κάμ
πους καί βουνά διά νά οργάνωση ζουν οί ιστορικές, οί τεράστιες ευ
τούς έργάτες γής καί κάθε τυχόν θύνες τών τίμιων, τών προοδευτικών
"Ελληνα
άπασχολούμενσν στήν ύ συνδικαλιστικών ηγετών,
έναντι ε
παιθρον. Περιορίσθηκε μόνον είς τις κείνων πού έκπροσωπούν, έναντι έμεγάλες πόλεις καί φυσικό ήτο νά κείνων οί όποιοι τούς εξέλεξαν. Η
μή δύναται νά έκφράση τον έμφυτον έργατική τάξις σέ καμμιά περίπτω
δυναμισμόν του καί νά έπιτελέση ση δέν δύναται καί δέν πρέπει νά
την ιστορικήν άποστολήν του. "Αμε μείνη δίχως ουσιαστική ήγεσία. Καί
σον αποτέλεσμα. Ή Ελλάς έχει τό τον ρόλον αυτόν καλούνται νά τον
θλιβερόν προνόμιον νά είναι ή προ διαδραματίσουν οΐ
‘Ομοσπονδίες
τελευταία είς τον διεθνή κατάλογον καί τά έργατικά κέντρα πού άρνήτής αμοιβής τής έργασίας. Μέ άλ
θηκαν νά λάβουν μέρος είς τον βια
λα λόγια οί "Ελληνες έργαζόμενοι
σμόν τής έργατικής θελήσεως, πού
λαμβάνουν τό χαμηλότερον ήμεροκατήγγειλαν φανερά τον μηχανισμόν
μίσθιον άπό όλους τούς συναδέλφους
των τής κοινής Ευρωπαϊκής ’Αγοράς τής νοθείας τής Μακρικής φατρίας,
καί όλων τών Κρατών τής Ευρώπης. καί τήν άπροσχημάτιστον άσκησιν
τής ψυχολογικής βίας. Δίχως καμμιά
Ή Μακρική όμως φατρία δέν α
καθυστέρησιν, έπι βάλλεται ή Πανελ
πασχολείται μέ αυτές τις «λεπτο
λήνιος
συσπείρωσις δλων τών έργα
μέρειες». ‘Αδίστακτη σέ σχέδια καί
πράξεις, προχώρησε βάσει σχεδίου τικών δυνάμεων σέ μία, ηνωμένη συν
είς τήν διάσπασιν τών έργατικών δυ δικαλιστική αντιπολίτευση ή όποια
νάμεων, διαγράψει έτσιθελικά κάθε θ’ άναλάβη ύπεύθυνα τήν προβολήν
όργάνωσιν
πού κατέστη «ύποπτη τών έργατικών αιτημάτων καί τήν
διά ψηφοφορίαν» καί ούτω έφθασε όργάνωσιν καί καθοδήγησιν τών έρ
στήν πλήρη άποδιοργάνωση τού κι γατικών άγώνων. Κανένας διστα
νήματος, δημιουργώντας είς τήν θέ γμός δέν δικαιολογείται. Οί καιροί
σιν τών διαγραφέντων οργανώσεων είναι χαλεποί. Ή έργατική τάξις έ
άντισυνδέσμους τής τάξεως τών 20 χει καθήκον καί ύποχρέωσι νά όρέως 50 ατόμων, οί όποιοι προσφέ- γανώση τις έργατικές της δυνάμεις,
ρονται, διά νά έξυπηρετηθοΰν προ- σ’ ένα αδιαπέραστο σινικόν τείχος,
σωπικώς. "Ετσι έφθάσαμεν είς τό είς τό όποιον άσφαλώς θά κονιορ
περίφημον 15ον συνέδριον τής Γ.Σ. τοποιηθούν, όλες οί έργοδστικές έπιΕ.Ε. είς τό όποιον έψήφισαν τελικά
θέσεις καί θά συντρίβουν δλα τά
μόνον 350 αντιπρόσωποι. ’Εάν ληάντεργατικά σχέδια τής Κυβερνήσεψθή ύπ’ οψιν, σύμφωνα μέ τό κατα
ως καί τής νόθου Διοικήσεως τής
στατικόν τής ΓΣΕΕ
καί τό Ν.Δ.
ΓΣΕΕ.
4361, δττ κάθε αντιπρόσωπος αντι
Κανένας λοιπόν δισταγμός, συνε
προσωπεύει
μόνον 500 έργαζομένους, τότε τό 1 δον συνέδριον αντι χίζει ό κ. Χατζηβασιλείου, καμμιά
προσωπεύει 175.000 μόνον. 'Αλλά άμφιβολία, δέν πρέπει νά ύπαρξη,
είναι δεδομένον δτι οί ίδιες οργανώ στη δημιουργία μιας ήνωμένης προ
σεις πού ψηφίζουν στις ’Ομοσπονδί οδευτικής συνδικαλιστικής άντιπολιες, ψηφίζουν καί στά έργατικά κέν τεύσεως, πού στην πραγματικότητα
τρα. Τότε φθάνομεν στον πικρό ά- θά είναι ή ήγεσία τών ‘Ελλήνων έρριθμό διά τούς Μακρήδες, δτι μόνον , γαζομένων.

(Συνέχεια άπό τήν 1η σελίδα)
ναδρομικά τών προαγωγών 1954 1956 καί τά λοιπά έκκρεμή θέματα
(Κεντρικό Α').
9)12)59: Δίωρη στάση γιά τον
ίδιο σκοπό στά ύποκ)τα τοΰ Πειραι
ώς.
11)12)59: Δίωρη στάση γιά τον
ΐδιο σκοπό στη Μητρόπολη.
16)12)59: Δίωρη στάση γιά τον
Ϊδιο σκοπό στο Κεντρικό Β'.
6)7)60: 24ωρη όοτεργία γιά τό
15νθήμερο τού ισολογισμού.
9)7)60: 24ωρη άπεργία γιά τό
’ίδιο θέμα.
14)7)60: 24ωρη άπεργία γιά τό
’ίδιο θέμα. Στήν άπεργία έλαβαν μέ
ρος καί τά ύποκ)τα Θεσ)νίκης.
|
19 - 20)7)60: 48ωρη άπεργία
γιά τό ίδιο θέμα. Ιστορική συγκέν
τρωση στο Ίντεάλ.
22 - 23)7)60: 48ωρη άπεργία
γιά τό ίδιο θέμα. Διακοπή ύστερα
άπό παρέμβαση τής κρατικής μηχα
νής καί παραπομπή τού θέματος στη
διαιτησία.
31)8)63: Τρίωρη στάση γιά τήν
αύξηση τών άποδοχών καί τά λοιπά
έκκρεμή θέματα. (Σέ έκτέλεση άποφάσεως εκτάκτων Γενικών Συνελεύ
σεων τών Συλλόγων στο θέατρο Σα
μαρτζή
τήν 5—8—63). "Ελαβον
μέρος ή Διοίκηση καί τά δύο Κεν
τρικά.
3)9)63: Τρίωρη στάση γιά τά
’ίδια θέματα. Έλαβον μέρος έκτος
τών παραπάνω καί τά "Υποκατα
στήματα Μητροπόλεως καί Καλαμιώτου.

7)9)63: Τρίωρη στάση γιά τά ί
δια θέματα (Διοίκηση, δύο Κεντρι
κά).
12)9)63: Τρίωρη στάση γιά τά
’ίδια θέματα στά ύποκ)τα τοΰ Πει
ραιώς.
14)9)63: 24ωρη άπεργία
γιά
τά ίδια θέματα στά κατ)τα ’Αθηνών
Πειραιώς. ’Απαράδεκτη στάση ώρισμένων Δ)ντών. Συλλήψεις συνδικα
λιστών διαμαρτυρίας γιά τήν στά
ση τής Διοικήσεως τής Τραπέζης
καί τών άρχών.
5)10)63:
24ωρη άπεργία γιά
τήν έπιδειχθεΐσα πρόθεση τών Διοι
κήσεων έξουθενώσεως τής Έκπροσωπήσεως καί τού συνδικαλιστικού
κινήμοσος.
10)9)64:
24ωρη άπεργία γιά
τήν ίδρυσιν τής ΕΤΒΑ.
11) 9)65: Δίωρη στάση γιά την
παρέλκυση τού θέματος τού ’Οργα
νισμού καί τών Προσωρινοτήτων.
26)10)65: 24ωρη άπεργία γιά
τον ίδιο σκοπό.
Άπό τά παραπάνω συνάγεται δτι
ή Εκπροσώπηση μέ μεγάλη φειδώ
χρησιμοποίησε τό έσχατο στή διά
θεσή της δπλο —■ τήν άπεργία —
καί μόνο δταν έξαναγκάστηκε προς
τούτο άπό την τακτική τής Διοικήσεως καί τών λοιπών αρμοδίων πα
ραγόντων. Έξ άλλου, μιά αντιπαρα
βολή τών άπεργιακών άγώνων μας
προς τις γενόμενες αποδεκτές ρυθμί
σεις όπως δημοσιεύονται στο προη
γούμενο φύλλο τής «Τραπεζιτικής»,
οδηγεί σέ πολύ εύγλωττα συμπερά
σματα.

Ψήφιομα τής Ένύοίως Δπολυθέντον
Υπάλληλον Ελλάδος
Ή συνελθοΰσα σήμερον 23ην ’Ο
κτωβρίου 1966, ήμέραν Κυριακήν,
είς τό θέατρον «ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ» ογ
κώδης συγκέντρωσις τών μελών τής
Ένώσεως Άπολυθέντων Ύπαλλήλων
Ελλάδος, τή προσκλήσει αυτής καί
παρουσία Βουλευτών δλων τών Κομ
μάτων καί έκπροσώπων τών Συνδι
καλιστικών, Πνευματικών, Κοινωνι
κών καί Επιστημονικών ’Οργανώ
σεων
Άκούσασα
Τήν παρά τού Προέδρου τής Ένώ
σεως γενομένην είσήγησιν καί τούς
λοιπούς όμιλητάς έπί τοΰ θέματος
τής άποκαταστάσεως τών διά πολι
τικούς λόγους άπολυθέντων ύπαλλή
λων, είς τά δικαιώματα των, άπό τά
όποια βιαίως καί άνωμάλως άπεξενώθησαν
Ψηφίζει
1. Θεωρεί δτι άπό πλευράς τής
Διοικήσεως τής Ένώσεως κατεβλήθη
πάσα προσπάθεια, προς πάσαν κατεύθυνσιν, διά τήν προβολήν καί έπίλυσιν τοΰ ζητήματος τών άπολυθέντων.
2. Διαπιστώνει δτι ή Κυβέρνησις
καί ιδιαιτέρως ό Πρόεδρος τής Κυβερνήσεως κ. Στέφ. Στεφοτνόπουλος,
ό όποιος έχειρίζετο προσωπικώς τό
θέμα τών άπολυθέντων άπό τής 1 Ο
Ι 1-65 μέχρι 2-6-66, τελικώς τό έγκατέλειψεν καί τό άποτελμάτωσεν,
λησμονήσας τάς ύποσχέσεις του, διά
μίαν ταχεΐαν, δικαίαν καί όληκληρωτικήν λύσιν.
3. Διαμαρτύρεται έντόνως διά τήν
έμπαικτικήν καί παρελκυστικήν πο
λιτικήν τής Κυβερνήσεως, έναντι τών
άπολυθέντων καί τού ζητήματος των,
ή οποία συνεχίσθη έπί εν ολόκληρον
έτος.
4. Καλεΐ τήν Κυβέρνησιν δπως
βασιζομένη κατ’ άρχήν έπί τής περατωθείσης τή έντολή τοΰ κ. Προέ
δρου τής Κυβερνήσεως είς τό Γενι
κόν Λογιστήριον καί τό Ύπουργεΐον
’Εργασίας προεργασίας, καταρτίση
άμέσως σχετικόν Νομοσχέδιον, καλϋπτον τό αίτημά μας, ώς τούτο έ
χει κατά καιρούς διατυπωθεί προς
τήν Κυβέρνησιν, τό όποιον νά προωθηθή έν τάχει προς ψήφισιν.
5. Ευχαριστεί τούς παρισταμένους κ.κ. Βουλευτάς καί έκπροσώ-

ΜΑΙΡΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ - ΠΑΠΠΑ
ατρος
Δερματολόγος — Αισθητικός
Ί

Είδικώς μετεκπαιδευθεΐσα είς
Παρισίους
Επιστημονικά! θεραπεϊαι :
Άποτρίχωσις, ’Ακμή, Τριχόπτωσις, Εύρυαγγεΐαι και λοι
ποί δερματοπάθί-ιαι.
Δέχεται καθ’ έκάστην 5—7
μ. μ. είς τό Ίατρεΐον της Ά
ριστοτέλους 180, τηλ. 870.478
Τούς ήσφαλισμένους τών
Ταμείων Υγείας τοΰ Προσω
πικού ’Εθνικής Αθηνών.

πους ’Οργανώσεων καί τον Τύπον
καί τούς παρακαλεΐ νά συνεχίσουν
παρέχοντες τήν πολύτιμον συμπαράστασιν καί συνδρομήν των, διά
τήν ταχεΐαν καί ριζικήν έπίλυσιν τοΰ
ζητήματος των.
6. Καλεΐ δλους τούς συναδέλφους
νά παρασταθούν δΓ δλων τών μέ
σων προς τήν "Ενωσιν, διά νά συνέ
χιση τήν δραστηριότητα της
καί
κατά τό παρόν καί κατά τό μέλλον
καί μέχρις δτου άχθή τό ζήτημά μας
προς μίαν δνκαίοτν, ριζικήν καί ολο
κληρωτικήν λύσιν.
7. Αποφασίζει τέλος, δπως τό
παρόν έπιδοθή διά πολυμελών Ε
πιτροπών πρός τήν Κυβέρνησιν, τήν
Βουλήν, τά Πολιτικά Κόμματα, τούς
κ.κ. Βουλευτάς, τάς Συνδικαλιστι
κός, Έπιστημονικάς, Κοινωνικός καί
Πνευματικός ’Οργανώσεις, πρός τούς
’Οργανισμούς τής Τοπικής Αύτοδιοικήσεως καί τον Τύπον.
Τό Διοικητικόν
Συμβούλιον τής
Ένώσεως
Άπολυθέντων Ύπαλλή
λων Ελλάδος.
"0 Πρόεδρος; Άθαν. Μακρής, ‘Ο
Γεν. Γραμματεύς: Άνδρ. Άθανασιάνος, ‘Ο Αντιπρόεδρος: Άθ. Παπα
ναστασίου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
"Οσοι συνάδελφοι έχουν υπη
ρετήσει στά Σώματα Άσφαλι-ίας, παρακαλοΰνται νά επι
κοινωνήσουν μέ τόν συναδ.
κ. I. Λίτινα γιά υπόθεση πού
τούς αφορά. Τηλέφωνα: εσωτερ. 492, άπ’ευθείας 319.149

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Σ. ΣΤΑΜΑΤΗ
Προσωκρ-τικοί Φιλόσοφοι

τής VALEUR
Μία άπό τις κακές κληρο
νομιές τής Διευθύνσεως
Προσωπικού είναι καί ή
φαλκίδευση του χρόνου ύπηρεσίας καί έξελίξεως τοΟ ύπαλλήλου μέ τήν μετάθεση
τής «VALHUR» στήν άρχή
τοΰ έπσμένου έξαμήνου, χάριν στρογγυλέματος». Συ
νέπεια αύτοΰ είναι νά χά
νουν οί ύιτάλληλοι (καί) πεν
τάμηνο ολόκληρο στήν έξέλιξή τους. ’Ανεξάρτητα άπό
τήν Συλλογική διεκδίκηση
τοϋ περιορισμού στά τρίμη
να ή τής δικαιότερης άκόμή βάσεως τής διατηρήσ&ως
σάν άφετηρίας, τής πραγμα
τικής ημερομηνίας προσλήψεως, σημειώνουμε ένα χα
ρακτηριστικό πρόσφατο γε
γονός, δείγμα τής νοοτροπί
ας τοϋ άκρωτηριασμοΰ τοΰ
χρόνου τών ύπαλλήλων.
Στήν κρίση γιά τόν βαθμό λογιστοϋ Α' ισοπεδώθηκαν, όλότελα αύθαίρετα, χωρίς
κανένα λόγο καί οί σέ προ
ηγούμενες κρίσεις δοθεΐσες
ένδιάμεσες «V ALEURS» ε
νός καί δύο μηνών πριν άπό
τήν 1ην ’Ιουλίου καί 1η Ίανουαρ ου. Καί έρωταται:
Οί κύριοι που τις είχαν δώοή προηγουμένως σύτέςτίς
«V ALEURS» (γιατί περί
τών ίδιων πρόκειται) γιατί
τώρα τις άφαίρεσαν; Τΐ με
σολάβησε; Δέν γνωρίζουν
δτι έκτος άπό τήν νομική
βάση διώξεως τήυ Τραπέζης
πού έδημιούργησαν, έξέθεσαν γιά μιά άκόμη φορά καί
τούς έαυτούς τους άπέναντι ολοκλήρου τοΰ προσω
πικού γιά τήν στείρα τακτι
κή τοΰ ψαλιδίσματος τοΰ
μόχθου των συναδέλφων;
‘Η νέα Διεύθυνσις Πρόσω
πικοΰ έχει νά ξερριζώση καί
αύτό τό άνκαθάκι μαζί μέ
τά τόσα άλλα άγκάθια πού
κληρονόμησε.

48ωρη γενιαή
GTQ6EI έργο6ίας
ucai πανεργατιιιή
συγτιέ¥τρωοη
στήν Κέριι^ρα
Μέ πρόσκληση
της διοικήσεως
τού Εργατικού Κέντρου Κέρκυρας
πραγματοποιήθηκε συνέλευση
τών
αντιπροσώπων τών σωματείων τοΰ
Εργατικού Κέντρου στήν οποία άποφασίσθηκε
νά κηρυχθεί γενική
πανεργατική 4ωρη στάση έργασίας
καί νά πραγματοποιηθή πανεργατι
κή συγκέντρωση σέ ένδειξη διαμαρ
τυρίας γιά τη συνεχιζόμενη άνοδο
τοΰ τιμαρίθμου καί τής άκρίβειας.
Μέ τις άγωνιστικές αύτές έκδηλώσεις οί έργαζόμενοι τής Κέρκυ
ρας θά διεκδικήσουν αύξηση μισθών
καί ήμερομισθίων καί έπίλυση τών
προβλημάτων πού τούς άπασχολοΰν.

Έκυκλοφόρησε
Διά τούς υπαλλήλους τής Τρα
πέζης πωλείται δρχ 40 εις τό
πρατήριον υφασμάτων τοΰ
Προμηθευτικού
Συνεταιρι
σμοΰ Ε. Τ. Ε.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑΙ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΦΩΤΙΣΜΟΥ - ΚΙΝΗΣΕΩΣ
Επισκευές κάθε είδους
Ηλεκτρικών συσκευών

ΝΙΚ. ΜΑΝΟΥΣΑΡΙΔΗΣ
Κάνιγγος 7—Άθήναι

τηλ,

6 2 7,5 1 4

Εύγενίις
χειρονομία
συναδέλφου
Στις 25 ’Ιουνίου καί έπί παρου
σία τού Δημάρχου καί τού Δημοτι
κού Συμβουλίου, καθώς καί πλήθους
κόσμου, έτελέσθησαν
τά έγκαίνια
τού Κέντρου Παιδικής Χαράς, κειμέ
νου έπί τών οδών Πλάτωνος καί Άχιλλέως, εις τήν Καλλιθέαν.
Ή έν λόγφ Παιδική Χαρά έδημιουργήθη μέ έξοδα τοΰ Δημοτικού
Συμβουλίου — τού έν λόγφ Δήμου
—· καί τού συναδ. Σταύρου Πιερρουτσάκου είς μνήμην τής συζύγου
του Αικατερίνης.
Σχετική αναμνη
στική πλάκα ένετειχίσθη κατά τήν
διάρκειαν τής τελετής.
Ή φιλάνθρωπη χειρονομία τιμά
τόν εκλεκτόν συνάδελφον άλλά καί
τόν άνθρωπον.

Ικανός αριθμός συναδέλφων
παραμένει στήν διάθεση τής Διευθύνσεως Προσ)κοΰ είτε λόγφ
καταργήσεως θέσεως εϊτε λόγφ
έπιστροφής τους άπό άδεια «άνευ άποδοχών» καί δΓ άλλους
λόγους πού καθόλου δέν αφο
ρούν τήν ποιότητά τους, ώς ύ
παλλήλων. Οΐ συνάδελφοι αυτοί
έξακολουθοΰν νά παραμένουν άχρησιμοποίητοι γιά χρόνο άσύμφωνο καί πρός τήν κατάρτισή
τους καί τήν δυνατότητα άξιοποιήσεώς της, άλλά καί πρός τά
υφιστάμενα στις Υπηρεσίες τής
Τραπέζης κενά.
Αφήνουμε τήν
προκαλουμένη σ’ αυτούς ήθική
ζημία καί τις συνέπειές της. Άς
τοποθετηθούν λοιπόν, τό ταχύτερον.

Ή όπερεργασία
Πληροφορούμεθα δτι ή Διοίκη
ση δ ι έκοψε παντελώς τήν κατα
βολή ύπ^ρωριών.
Δέν γνωρίζουμε άν τό μέτρο
είναι μέρος προγραμματισμένων
ένεργειών τής Τραπέζης πού άποσκοποΰν σέ ένα πλέον γενικό
πνεύμα περισυλλογής καί τήν κα
τόπιν ανακατατάξεων νέα μεθόδευση
τού τρόπου λειτουργίας
τών ύπηρεσιακών μονάδων, άπο
τέλεσμα τής οποίας θά είναι ή,
ένδεχομένως,
έπάρκεια
ωρών,
προσωπικού καί, φυσικά, ή καλυ
τέρευση στις συνθήκες έργασίας.
Αυτά βεβαίως, είναι πράγμα
τα σοβαρά άλλ’ δχι τοΰ παρόν
τος.
Εκείνο πού τή στιγμή αυτή
ενδιαφέρει τήν έκπροσώπηση ■—
χορτάτη
άπό πικρές έμπειρίες
τοΰ παρελθόντος — είναι, δτι μέ
κανένα τρόπο δέν πρόκειται νά
δεχτή τήν αντικατάσταση τής έπ’
αμοιβή προσφερομένης ύπερεργασίας μέ τήιν προσφορά αυτής δω
ρεάν.
Ούτε μιάς ώρας έργασία δέν
έπιτρέπεται νά προσφερθή άπό
τούς έργαζομένους δωρ-άν. Αυτά
τό σημειώνουμε ιδιαίτερα γιά κά
ποιους ατσίδες προϊσταμένους
τής «καριέρας» πού αδίστακτοι
δπως πάντα, προκειμένου νά
προσφέρουν — ανέξοδα — τις
«καλές» τους υπηρεσίες στήν
Τράπεζα πιέζουν εύσχήμως ή α
προσχημάτιστα τό ύπ' αυτούς
προσωπικό νά έργαστή δωρεάν
γιά τό μεγαλείο τής Τραπέζης
(διάβαζε πιο σωστά:
τό δικό
τους).

Τό όποηατάστηρα
Καλλιθέας
Εβδομήντα πέντε (75) περί
που τετραγωνικά μέτρα άπό τά
όποια τά 40 περίπου καταλαμ
βάνουν γραφεία κα1 έπιπλα. 'Ε
λεύθερος χώρος 35 τ.μ. Μέσα σ’
αυτόν πρέπει νά έργάζωνται καί
νά κυκλοφορούν 34
ύπάλληλοι
καί 40 πελάτες κατά μέσον 6ρον, κάθε στιγμή τις ώρες τής
συναλλαγής. Άτομα έν συνόλφ
74. Ούτε ένα άτομο κατά τετραγων. μέτρο. Έξαερισμός καί
λοιποί οροί υγιεινής σέ άθλια
κατάσταση. Οί συνάδελφοι μω
λωπίζονται ή σχίζουν τά ρούχα
τους στήν παραμικρή τους μετα
κίνηση. Αύτό είναι τό ύποκ)μα
Καλλιθέας τής ’Εθνικής ΤραπεζΠ9 τήζ Ελλάδος. Λίγα μέτρα
πιο πέρα τό ύποκ)μα μιάς άνταγωνιστρίας. Ευρύτερο, νεόκτι
στο, σύγχρονο, άψογο καί, πρός
τό παρόν, μέ λιγώτερη πελατεία,
τήν οποία άσφαλώς θά ήθέλαμε
νά προσελκύσουμε μέ τήν «γοη
τεία» τού δικού μας ΰποκ)τος.
Εικόνα δίνουμε. Κρίσεις δέν κά
νουμε. Ρωτάμε δμως.
Σέ ποιό
σημείο έκτελέσεως
εύρίσκονται
τά σχέδια καί οΐ μελέτες τής Τε
χνικής Υπηρεσίας; Καί ποιος ό
έλεγχος αυτής άπό τήν άρμόδια
προϊσταμένη Διοικητική Υπηρε
σία, ή οποία άσφαλώς ένδιαφέρεται διά τήν μεταστέγαση;

Συνάδελφοι,
Είναι συμφέρον
σας νά έσηάζεσάε
στό έστιατόριο της
Λέσχης μας. Προ
σφέρει φαγητά έξαιρετικης ποιότη
τας καί σέ πολύ χα
μηλές τιμές. Λει
τουργεί κάάε μέρα
μεσημέρι - βράδυ
έκτος Κυριακής.

ΣΥΝΕΚΑΗΟΗ ΤΟ Γ Ε ΗIΚ Ο ΣΪΜΐΗΣΗ ™ συλλογών
μετά το νοθο is? συνέδριο
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ Ο Τ Ο Ε |Ε Τ°"mm Π1Τ101 ΓΝΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ
οεματα ΠΟΥ απασχολούν ΣΥΓΚΕΝΤΡΟΥΝΤΑΙ ΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΠΑΕΟΝ
ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Λογοδοσία - Συμπλήρωσις Αιοικήσεως - ΟλοΜΟΡΦΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
κλήρωσις τών αποφάσεων τοΰ Συνεδρίου
Οί στόχοι τής Αιοικήσεως τής Ομοσπονδίας μας

Σ„ΐΚνί'Σ'9!i»»V°5Tt Η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΜΑΣ

θνικής Τραπέζης, παρουσιάσθησαν
’Η έγκατάσταση των καταδικα- γανικήν σύνδε,σιν εις τήν έκκαθάριστον κ. Διοικητή και εξέθεσαν τούς
Τή,ν^ 17η Οκτωβρίου συνήλθε σέ ληφθοΰν σύντονα μέτρα γιά την Τ-1
-ΝΟΜΟΣ 2112· Νά ισχύει για δ λόγους οί όποιοι επιβάλλουν τήν συγ- σμένων στήν εργατική
συνείδηση σιν τής καταστάσεως και τήν προετική συνεδρίαση το Γ. Σ. τής δρυση παιδικών σταθμών
,
, ,,
,
Υ “,
χώνευση των Ασφαλιστικών Όργα- προσώπων στον ηγετικό θώκο τού βολήν ζητημάτων τών εργαζομένων»,
Ο.Τ.Ο.Ε. και ελαβε τις ακόλουθες
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ: Νά έτταναΦεοθή ι ζι χ“ρι,ς ,ε^αιρεση' τ°^ς υπαλλη- νισμών τοΰ Προσωπικού σέ σύντουο Άνωτάτου Συνδικαλιστικού ΌργαΣύμφωνα υε
μέ ανακοίνωση τής Ο.
„ „
,
—*
κ-υμψωνα
άττοφάσεις έπι των θεμάτων τής ή- το πριν από την εφαρμογή τοΰ Ν λ°υζ 1“' ϊ σποκατασταθη το δικαι- γρόν ικό διάστημα.
νισμου της
χωράς
γ.Ο.Ε.
έλαβαν μέρος εκπρόσωποι
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στους
κλητήρες
διατάξεως:
4444)64 φορολογικό'καθεστώς" καί
Ό κ. Διοικητής, άφοΰ ακούσε τα γεΧονο1>· ^lvou, το αποτέλεσμα γνω- δευτεροβαθμίων ’Οργανώσεων, Όμοκαί τό λοιπό βοηθητικό προσωπικό
1. Ένέκρινε παμψηφεί τήν λογο- νά μάς άποδοθή το κεκτημένο δι- τών Τραπεζών.
έκτεθέντα έδήλωσε δτι τό θέμα τον στων γΧ^σμ^ων που Ρια ΥενικΎ σπονδιών καί ’Εργατικών Κέντρων
ενδιαφέρει απόλυτα και δτι πρόκει- τερη' ε!.<"τος των εργατοϋπαλληλικων πο0 αντιπροσωπεύουν 820 σωματεία
δοσία τοΰ Έκτελ. Συμβουλίου.
καίωμα τής καταβολής τοΰ φόρου
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑ,ΤΕΥΣ Ο.Τ. ται- νά
ίδιος, σύντομα
^σκοπιμότητα
μ£
ώργανωμένους
Κύρια χαρακτηριστικά αυτής ήτδν Εργοδότη. Νά αΰξηθή πά
- τό
- έξετάση
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-ό ----------,,---------- --- -------- συΡΦ?Ροντ“ν/
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KC- 300
^VV χιλ.
λΙ/\. περίπου
Μ ψΙΙ
..................................
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· απάντησή
· '
· του. Ψε·
είναι οτι αυτή η «ηγε- έργατοϋπαλλήλους.
ί„ν^τη,·νττΓτλλήλη,,Γ
α- δέ
θά μάς δώση
τήν
ψ5* άγονος
εγ0ν0<? £lv?‘
σαν: α) οΐ αγώνες τής Όμοσπον- Ρα^4ηλα γιά τούς εργαζομένους το Ο.Ε.:
Ν’ απαλλαγή από τήν έργα
σια»
συνεχίζει
ήδη
τον
γνωστό
της
δίας έπι τοΰ μισθολογικοΰ θέματος, αΦ°Ρ°λόγητο δριο κατά 200% τοΰ- σία τουστήν^Τράπεζα ό Γενικός
’Ύστερα άπό τήν παρουσίαση δοόυο
τον δοόυο τηο 'διαιηέσε-Γπ
Οί συσκεφθέντες έπειτα άπό λε
ώς καί διά τή,ν περιφρούρηση τών
, ^ ,___
ξ<^υ^σηζσΐάζ
ΚΌ ^
Διο^η'Γή- °1 Σύλλ?Υ°' έπε- καί άποσυνθέσεως τοΰ συνδικαλιστή πτομερή εξέταση καί έκθεση άπόΤαμείων, διά τήν αυτοτέλεια τών ΝΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ^ ΥΠΗΡΕΣΊΑΣ:
γραφεία της Ομο- σκεφθησαν τον κ. Διευθυντή Πρόσω- κοΰ κινήματος καί πού καλύπτει τήν ψεων γιά όσα σήμερα συμβαίνουν
δρυμάτων καί τήν σχέση εργασίας
καταρτισθοΰν Οργανισμοί Υ
ς'"Εγναΐ avl3rriTpE'Trr,0 θ Δ,'- ΤΓΙΙ<ου κ“' εζητησαν νά δοθή άπάν- «δράση» της αυτή
μέ κηρύγματα ^-υν
στοννννν,.αζχ,ν,,
συνδικαλιστικό χώρο διεπίστωπηρεσίας σέ όσες Τράπεζες δεν ε- οίκηση τουΣυγκροτήματος Ανδρεα- τηση στο υπόμνημα τό όποιον έχουν μ,οαλλοδοξίας καί πλατωνικό χαρ- σανχνομοφωνα
τών τραπεζ. υπαλλήλων
ομόφωναοτι:
δτι:
6) Ή συμβολή τής Ο.Τ.Ο Ε. εις X°W Υ'°< νά σταματήση τό ύφ,στά- ποό™
'ΤαΓ Την -°·γ ·°'Ε·
ύπ°6άλε, άπό καιρό. Μάλιστα, γ,ά Απόλεμο, δήθεν πόλεμο κατά τη?ς
(αντιγράφουμε
τήν ανακοίνωση
τόν αγώνα διά τήν εξυγίανση τοΰ
Κ,αθεστως .^αναγκασμού
και πρόσωπο του Γενικού Γραμματεως να διευκολυνθη
η κατασταση, οί έργοδοσίας καί τών πάσης φύσεως τής ΟΤΟΕ).
συνδικαλιστικού κινήμοςΓος,
, Ταπεινωσεων που υπάρχει σ αυτές. ης'
| Σύλλογοι προεβησαν_ σε ιεράρχηση έχθρών τής έργατοϋπαλληλ,κής τά- ι
«α) Ή άνωμάλως καί παρανόμως
1 τ<))ν <υπ°°ληθιντων αιτηματίών άπό ξεως. Καί είναι φυσικό, άφοΰ δέν I » άναρριχηθεϊσα
ηγεσίαν τήι
γ) δημιουργία καί σύσφιγξη σχέ- ■
"
™~—■“—■—■===
άναρριχηθεϊσα είς
είςτήν
τήν ήγεσίαν
τής
τα οποία πρoετasav περί τα δωδε- συγκεντρώνει καί δέν μπορεί νά συγ- | » Γ.Σ.Ε,Ε. σημερινήΔιοίκησιν
αύσεων μέ δι.θνεΐς καί όμοιοεπαγγελ0Ρ κέ Προσωπάρχης υπεσχεθη- κεντρώση, έξ αιτίας αυτής τής δια- » τής, δέν αντιπροσωπεύει ούδέ τό
ματικές ’Οργανώσεις τοΰ εξωτερι
οτι θα μας απάντηση γρήγορα και λυτικής τακτικής της, τήν πραγμα- » 1)10 τής δυνάμεως τών Ελλήνων
κού,
ηοη περιμένουμε την εξαγγελία των ΤΙΚή εργατική δύναμη, τήν μόνη πού » ’Εργαζομένων,
δ) πολιτιστικές εκδηλώσεις.
σχετικών λύσεων.
- μττορει- νά- διεξαγάγη
^ αγώνες,
ττου »
Διοίκησις αυτή μη εχουσα
2. Εξέλεξε, εφαρμόζοντας ειδική
είναι^ το μονο^ μέσο εξαναγκασμού » τήν έμττιστοσύνην τών Έργαζομέμεταβατική διάταξη τοΰ Καταστατι
σε αττοδοχή τών εργατικών αίτημά- >> νων, όχι μόνον δέν δύναται νά ττροκού, μέ σκοπό τήν συμπλήρωση τών
τω^·
^w,v°c^51' ,
» βάλη καί διεκδίκηση τά βασικώ’Οργάνων Διοικήσεως έκ τοΰ Συλλό
,
.ΟοΟ.ΟΟΟ είναι το σύνολο τών » τερα: ττροβλήματά των, αλλά καί
γου Υπαλλήλων Τραπέζης ’Αθηνών
εργαζόμενων στην χωρά μας.^
» δέν τό επιθυμεί, ΐνα μη δη,μιουρτούς συναδ. Σωκ. Κατσώλα, Δημ.
Sidfevsopso
’Ανακοίνωση το» Σύλλογο»
4ο0.000 οι ώργανωμένοι σέ δυν- » γήση προσκόμματα είς τους πάΑιάτσην καί Σ. Ταμβακάκην, ώς τα
οικατα
(Σωματεία
Συλλόγους). » ση,ς ψόσεως προστάτας της, αφού
κτικούς Γενικούς Συμβούλους μέ άΜέ ανακοίνωσή του ό Σύλλογος
ρειαιάξεω^
Εκπροσωπήθηκαν στο 15ο «Συνέ- » ε[ς τεράστια θέματα, όπως τής
ναπληρωματικους τους Π. ΛΛαυρον, Υπαλλήλων Ίον.κής - Λαϊκής, κα- επαγγελματικής μας σταδιοδρομίας.
Ηδη σοβαροί κίνδυνοι άπειλοΰν
δριο» της Γ.Σ.Ε.Ε. μονον 130.000. » συνεχούς ανόδου του Τιμαρίθμου,
Γ. Ααζαροπουλον και Κ. Βαγ,αν.
ταγγέλλε, στο προσωπικό τήν τακτιΈκ τών τακτικών Γεν Συίιβοΰλην
νυ προσωπικό την τακτι- δ,τι μέχρι σήμερον έπετύχομεν. Καί
Απέναντι όμως στο γεγονος συ—
ή του άνελευθέοου ι^έτοου τδε Π ο—
έξελέγη
=ϊμεθ“ T°XPfΉΔ-οίκηση
τήςΤραπέζης
μας τό οί έκπροσωποΰντες τήν συντρι- „ λ,τ,κής έπ,^εύσεως κ.λ π. ot
;ελέγη’Εκτελεστικός"
’ΕκτελεστικόςΣ^οϋλίςΐ
Σύυβουλος ό όποια" θΓλεΤνάΤπαναΦέΓτό^άν^ ^
τήν απειλήν ^
ταύτην εϊμεθα
ύποχρεσυνάδ. Δ. Λιάτσης μέ άναπληρωμα- μαλο καθεστώς τΰς Γπονθο
1
^ αντΨετωΓπ"ισωμεν
εΤΦ με εγκύκλιό της άνήγγειλε τήν άνα- πτικη πλε,οψηφ,α ^ των εργαζόμενων, » δεμίαν θέσιν έλαβε, ένώ άντιθέτως
τικό τάν συνάδ. Σ. Κατσώλα.
‘Η άνακοίνωσπ ένπ Λο ΑκηληΛ ανρωπος. ^
_
βολή τοΰδιαγωνισμού μετατάξεως
έχουν χρέος να αντιδρασουν. Διότι ^ -π-ροσπαθεΐ νά παραπλανήση τήν
η εχει ως ακολουΔεν καλε^σθε
σημερον
εις _αγω- τής 13)11)66
γιά τήν
έτσι ι----μονο τά
μέ εναν
έναν άνευ
,
"
ι... 19)3)67.
ι y; ν y υ/. δεν
— θα
/ υποστηρίξουν
------ ιτ-·;,— ----·“ »» ’Εργατικήν
αργοτικην Τάξιν
ι αςιν
με
3. Στήν κενωθείσα θέση τοΰ Α' θως:
να
δια
αποδοχών
Κατά
πληροφορίες
μας
ή
αναβολή
>>
προηγουμένου
χαρτοπόλεμον,
Λ την
‘ , ,Φελτιωσιν των
^
IXU.IU.
11/Ί
H-U.V,
IJ
U.VU.UU/U
|συμφέροντα
Γ" Τ -I
- —αυτών πού έκπροσωποΰν
-------- ------------------------- κ
’Αντιπροέδρου εξέλεξε τον συνάδ. Ε.
αΰτη οφείλεται
όοείλεται κατ’ αρχήν
άηνην σέ
αί κα- άλλά
αλλά καί
καί τήν
τήν αλήθεια,
άλήθεια. ήή υποστήριξη
ΰποςητήοιΕη
„
μας, την ενισχυσιν τοΰ Άσφαλιστι- αυτή
’Αγαπητοί Σ υνάδελφο
Μ^ρουλίδη (Ε.Τυ ) μέχρι τώρα Αχ ι.
χυμ/ανιυμυυ, την
ί) 6) Έκ τών άνωτέρω λόγων άκοΰ μας ’Οργανισμού,
τήν αυςησιν
αϋξησιν θαρά τεχνικές δυσχέρειες, άλλά καί τής οποίας ήδη ανάγεται σέ έθνι»
παραίτητος
προκύπτει ή άνάγκη
ναπλ^ Γεν Γραμ. Την θέση αυτή καΣοβαρωτατον γεγονος μας ύπο- τών άσφαλίστρων ή
τήν
παραβίασιν
„
0.
κ
-Λ··------*'■----- Γ° °Τ', ^
κήν υπόθεση
άφοΰ,
μέ εργατική
«ήΒον^ου πΙΓό η ™άτ· Σ7=λλ“ ΧΡεΤ· νάάπευθυνθώμενπρός υμάς τοΰ ’Οργανισμού -άλλά
θά "κληθήτε
° αΡ'!μ°ς ^ Υ^σία»
πού δέν
συγκεντρώνει
τήί, έμ» συνδέσεως άπασών τών ϋγιώς σκεΓΗ
r
,
χΑ..^ννννωμεν ιιμυς υμάς του οργανισμού άλλά θά κληθήτε ,
ΒογΟ-ανου
οχι δια
δια να
να σας
σας ενημερώσω
ενημερώσω,μεν
έπι διά
όλοι ,,αλί
μαζί fi,’
δΓ υποψήφιων,
Βογοανου ( Εμπορικής Τραπέζης). οχ,
μεν έπϊ
διάνάνάύπεραμυνθώμεν
ύπεοαυυνθώυεν όλη,
υποψήφιων, πρ<
προστιθέμενων όσων θά πιστοσύνη τής έργατικής τάξεως, ή » πτομένων Δευτεροβαθμίων ΈργαΣτήν συνέχεια συζητήθηκαν τά ά- τή9 πορείας^ τών χρονιζόντων ζητη- αυτήν τήνεπαγγελματικήν
μας ά- συμπληρώσουν
στό μεταξύ τον ά- τελευταία είναι άκαθοδήγητη, άσύν- » τοϋπαλληλικών ’Οργανώσεων, ΐνα
πασχολοΰντα τον κλάδο θέματα καί Μ®των ύ«ς άλλά διά νά σάς καταγκεραιότητα.
—____'.___
δετη καί έρμαιο τής χειρότερης μορ » συστηματικώς καί μέ συγκεκριμέπαιτούμενο χρόνο κρίσεως.
οΐ σχετικές διεκδικήσεις συγκεντρώ- Yf'Σωμεν τήν έγκαινιαζομένην τακτι- '
φής έκμεταλλεύσεως μέ συνέπειες, » νην μορφήν συνεργασίας προχωρήθηκαν σέ υπόμνημα τής Όμοσπον- κ1ΐ'( της Διοικήσεως τής Τραπέζης
τήν επέκταση τής άριθμητικής μειώ- » σουν είς τήν έκκαθάρισιν τής άδίας πού υπεβλήθη προς τήν Κυβέρ- $ °ΤΓΟ'α μσς δημιουργεί κατάστασιν
σεώς της μέ τήν μετανάστευση, καί » παραδεκτού αυτής καταστάσεως,
νηση καί τούς αρμοδίους παράγον- “κΡ“ς ανησυχητικήν.
τήν υλική, πνευματική καί ηθική κα » επί σκοπώ άνατροπής τοΰ ΰπάρ» χοντος καθεστώτος τής Γ.Σ.Ε.Ε.
Ώς. νά ....
μή ήρκουν αί πολλαπλαΐ
τες
_______ _
ταρρευση
τών άπομενόντων στήν
Λ - X
s
ν'',','
Χαρακτηριστικό είναι δτι ή Διοί- αυ^έπειαι έκ τής μή επαρκούς έπανχώρα υπολοίπων
υπολοίπων της.
τηο.
» και τ^ς πραγματοπο,ησεως ενός
χώρα
»
γνησίου
αντιπροσωπευτικού
Παν
κηση τής 'Ομοσπονδίας θέτει σαν δρώσεως τών Καταστημάτων
τής
Έκφράζοιχχα ή ‘Ομοσπονδία μας
στόχο τήν πραγματοποίηση τών λοι- Τραπέζης^ καί ή συνεπεία τούτου έτήν θέληση όλων τών υγιών συνδι ί) ελλαδικοΰ Συνεδρίου, μέ παράλληπώ-ν αποφάσεων τοΰ 3ου Πανελλαδι- ξο^τλητική εργασία
τών συναδέλκαλιστικών δυνάμεων
άνέλαβε τήν » λον προβολήν καί διεκδίκησιν τών
«
,
' » οασικων
βασικών αιτηι
αιτημάτων τών Ελλήνων
κοΰ Συνεδρίου καί γ,ά τήν επίτευξή Φ?ν ρε παράλληλον έπίδρασιν έπι
,·π-εγραφη
η
πραξη
Διοικήσεως
ένω^
Υπεγράφη ^ ή πράξη Διοικήσεως προωθήσεις γιά τον ίδιο λόγο συμ πρωτοβουλίαν μιας συγκεντρω-σεως >;> Έργαζο
’Εργαζομένων.
τους είναι αποφασισμένη νά έπ,δεί- των Οικονομ,κων^του Ασφαλιστικού σχετικά μέ τήν προώθηση τών άπό
των υγιών δυνάμεων του κινήματος
s Η
ξη δραστηριότητα
καί δυναμισμό
Οργανισμού, οστ,ς ηδη νοσεί μετάταξη προερχόμενων συναδέλφων ψηφίζονται μέ τήν παρούσα. 'Η προ πρός συζήτηση καί εξέταση τής δη» Τέλος άπεφασίσθη, δπως πρωΉ πράξη ώθηση αυτή δίδεται γιά άποκατά- μιουργηθείσης
πέρα άπο τήν απλή προβολή τους. βαρύτατα προσετεθη προσφατως τοΰ ταμειακού κλάδου.
»
τοβουλία
καί πάλιν τής Ο.Τ.Ο.Ε.,
καταστάσεως.
'Η
σταση τής άδικίας που προήλθε άπό
αυναδέλ7 ·°ς °^°«υσε“ς ΙΓαΓΓ°ς προβλέπει προώθηση πέντε μηνών τήν μακροχρόνια μισθολογική καθή- συγκέντρωση πραγματοποιή θ η κ tε » συνέλθη εντός συντομωτάτου χροΤΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ
νέα --------σύσκεψις,
__
,
στις 27—10—66 στή Λέσχη τοΰq » νικοΰ διαστήματος,
----- ■------- y/ —
!-·-><
λ^ση των παρκητανω συνάδελφων. | Συλλόγου μας. Κύριο χαρακτηριστι- » ητις προβλέπεται πολύ εύρυτέρα,
Κατά πληροφορίες μας τό υπό
Οσους έχουν τα τυπικά προσόντα „
,
, ,
μνημα τό όποιο πρόκειται νά ΰπο- τΜθΡοφοΡ'ες
τ
’
κό ήταν ή θέληση όπως «άποφεύ- * κα® Πν θά τεθούν α! βασικοί άρ(άπολυτήριο γυμνασίου) καί τέσσε- ικνατα
μας, η εργασία
Συνάδελφοι,
βάλη ή Ο.Τ.Ο.Ε. προς τήν Κυβέρρις μήνες γιά τούς υπολοίπους. Τυ- Υ'ά τήν έκδοση τής σχετικής έγκυ^ γοντες σφάλματα τοΰ παρελθόντος ^ λ0·) θά προσδιορισθή η μορφή καί
Καταγγέλλομεν
τήν
νέαν
άρξαμενησιν άναφέρεται ατά άκόλουθα θέ
προχωρήσωμεν μέ συγκεκριμένην op0Ci επιδιώξεις τής συνεργασίας τα,ύνη,ν προσπάθειαν τής Διοικήσεως τής χόν άλλες κατά καιρούς δοθεΐσες 1 κλίου βρίσκεται στο τέλος.
ματα:
» της, καί θά ληφθοΰν αί ένδει κνυόΑΝΟΔΟΣ
IYOTTOVT TOUT τΡαπέζης πρός κατατρομο-κράτησιν
» μεναι άποφάσεις».
,ΙΟΔΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΖΩΗΣ: των συνάδελφων διά τής επιβολής
ιατυπωση διαμαρτυρίας
γιά τήν σκληρότατων ποινών παραβιάζοντας
σ-υνεχι ^ομενη άνοδο ^ του τιμαρίθμου ουτω κάθε έννοιαν του προσψάτως
και του φορου που έχουν ήδη έξσνε- ύπογραφέντος ’Οργανισμού μας.
Τ"ΛΛΤ?'ευ'Γί?)α α^|θσΓΙ ΤΓΟΕ' ύ“ς
‘Η αυθαίρετος καθ’ ή μάς αΰτη έεδοθη. Αλλως θα προβληθη άμεσον 'ΐέργεια τής ΤΡαπέζης τής καταγγεριιιρ©©©^δέ©ρΐϋΐΡ'
αιτημα νέας αυξησεως αποδοχών. λίας δηλονότι τής συμβάσεως έργαΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ — Ω- σίας καί τής δυσμενέστατης μεταθέBonS. ΠροοωπίΗΟϋ
ΡΑΡΙΟ: στιγματίζεται τό αποικία- σεως, μέ αποτέλεσμα τον έξαναγκα«Αποτελεί δικαίωμα τοΰ εργάτου
Είναι
λυπηρό
τό
φαινόμενο,
τήν
κο^ καθεστώς στήν επαρχία τό ό- σμόν είς παραίτησιν τοΰ μετατιθε- ή υπαλλήλου ή συμμετοχή είς κηρυστιγμή κατά τήν οποία δλοι οί Σύλ
ποιον άποτελεΐ καί παράβαση, τής μενού, ώς τοΰτο συνέβη άτυχώς μέ χθεΐσαν άπεργίαν διά τήν βελτίωσιν
λογοι τής Τραπέζης βρίσκονται σέ
κείμενης έργατικής Νομοθεσίας καί δύο συναδέλφους Υποκαταστήματος τών δ ρων εργασίας». Τούτο άναφέΔημοσιεύουμε τά κυριώτερα ση
στενή μεταξύ τους συνεργασία καί
ζητειται παραλλήλως πρός τήν κα- τής Θεσσαλονίκης, άφ’ ενός μέν έ- ρεται στήν δημοσιευθεΐσα 495)1966
μεία τής άπό 31)10)66 άνακοινώίσως
πολύ
σύντομα
Θά
ένωθοΰν,
νά
θιερωση τοΰ ενιαίου ωραρίου 39 ώ- πληξεν βαρύτατα τούς εν λόνφ συν- άπόραση τοΰ A' Timnrrrnr -rnC, -A
σεως
τοΰ Συλλόγου
Βοηθητικού
παρουσιάζονται μεμονωμένες καί άρων μέ πράξη τής Πολιτείας, ή έν- αδελφούς καί άφ’ ετέρου προεκάλε- ρεΙοΓπάγου ό όποίαΞ,· Τό δ
Προσωπικού Εθνικής Τραπέζης
ή
σή,μαντες σέ άριθμό ομάδες συνα
τονωτερη^ κα, ανελλιπής παρακολού- σε κα, προκαλεΐ είς τό σύνολον τών καίωμα αυτό έχουν ούχί τά μεμονωοποία άναφέρεται στα τελευταία ε
δέλφων
οί
όποιες
δημιουργούν
χω
θηση του ωραρίου οστο την επιθεω- συνάδελφων την αβεβαιότητα καί τό μένα orroua η άνοονάνωτοι όιίάδ-r
πιτεύγματα τοΰ παραπάνω Συλλό
ριστικές
συνδικαλιστικές
τάσεις. γου.
ρηση εργασίας καθώς καί ή τιμωρία άγχος διά τήν έν τή Τραπεζ η στα- ,,,, , ,
,
μ
”
Μια τέτοια ομάδα ώργάνωσαν οί
τών παραβατών. Επίσης ζητείται ή διοδρομίαν των, δταν μάλιστα λη- α' , τα αν^7νωρι)ΤμεΥ0ί, επαγγελμαΉ άνακοίνωση άναφέρεται άρχικαθιέρωση επιδόματος στους ύπη- φθή ΰπ’ δψιν δτι οί άνωτέρω συνά- τι,κα>,σω^σ.τεια και εφ οσον ή άπερΕφθνεΰθ·η σέ αύτοκινητιοτι- μηχανικοί τής Τραπέζης (οί οποίοι κά στήν περάτωση τών προαγωγών
σύμφωνα μέ τον νέο ’Οργανισμό ένρετοΰντες σέ τουριστικές περιοχές, δελφοι κατά πάντα ικανοί, καί πε- Υια εΧει σποφασισθη κατά, τάς προ- κό ,s
...............
τάσσονται' μέ τάν βαθμό'"τοΰ "'Υπο- 1°,^
«αί μον,μοδυστύχημα
έξω άπό τό Βελι
τοϋλάχιστόν στις εποχές αιχμής.
πειραμένοι, άπελύθησαν δΓ άσήμαν- υτΓΟ°εσε|ζ τα9 οποίας ορίζει ό νό- γράδι, ο συναδ. Κώστας ΙΙαπα- τμηματάρχου καί άνω γ,ά νά προ- πο,ησε ς ε^ερατ“θ^σαν επ'σθς, ή
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙ ΚΟ: Νά έξαψανισθή τον υπηρεσιακήν άφορμήν.
Επίσης, δικαίωμα διά τήν σύ-τ., γιά
, — ____
fy,.|vy.| τής
,l|s Rnu'“'Γ·-, “"'V>U,IM|S
οια
ΥίΙΟ δ ιέ ν&υ1ν - J
Γα αιτ,ηματα τ?υς', ΤΈ °' λίαν συντόμως, ένφ ή προεργασία
κάθε σκέψη
κατάργηση
κλαΣυνάδελφοι,
1 ν?Ψιν,
συλλογικής uupuuutui,
συμβάσεως
διά Υ «ννακης ^
δικής μας άσφαλίσεως ή όποια λειΤό δημιουργηθέν θέμα είναι τε- Της °ΤΓΟίας Ρυθμίζονται oti διάφοροί τήζ· Η συζυγος του είναι σοβά- j χ
Μάλιστα° vu? vA^lrrfnT-, w διά: τθν προώθησιν τών πολεμιστών,
τουργεί υποδειγματικά. Νά στα μα- ράστιον. Καί είναι τεράστιον
καί εργοδοτων και εΡΥ«ζ°μεν»ν, έχουν ρωτατα τραυματισμένη. Μέχρι: ^ «λαϊκό έρεισμα» τό κατασ-α~ικό τών “νηκόντων είς τον Νόμον 751,
τησουν οί αιφνιδιασμοί καί νά δίνε- άκρως σοβαρόν διότι
ή Διοίκησις p6vov
έπαγγελματ,καί όργανό- τή στιγμή πού στοιγ. ιοθγτεΐται τής όμάδος - Συλλόγου ποοβλέπε, λΡχισεν/ ή ,δέ κατατοπιστική έγκύται η ευκαιρία στην ’Εκπροσώπηση τής Τραπέζης, τό μέν Θεωρεί σαν ^εις των μισθωτών είς τάς οποίας s A
fS
κ',
τε,ν έγγραφη σ’ αυτόν καί κητωτέ- , L°5 Δ'°'κησεως πρόκειται νά έκ
του κλάδου νά διατυπώνη έγκαιρα θέμα απολύτου άρμοδιότητός της, ανήκει και τό δικαίωμα προσφυγής
;Υ_y ^ \ ··
ν γι.ο γνω ρου βαρθοΰ συναδέλφων τοΰ τ„....
δοθΏ κατ αυτας
Τεχνιc , την
, άρσιν
„
Χ
,Αι ενεργειαι„
δ,“
τις- απόψεις
τά οποία
όποια τήν
τών συναδέλφων,
καί υυχι
ούχί τα
τά μεμονω- Γ)
?τθτε και που ΰ'Ο: γινη η κη- κοΰ κλάδου.
_ .-·. της
··,, γιά
, — μέτρα τα
>ην τύχην
τύχην των
συναοεΛφων, τό
το δέ
οέ άά- c,s διαιτησίαν και
=
χ
}
z των περιορισμών της Νομισματικής
λαμδάνει ή Πολιτεία καί μάς άφο- ποκλείει τήν οίανδήποτε έπέμβασιν Ι-ίενα άτομα ή ομάδες άνοργανώτων θειο του.
Προς ολους οσους^ θ άκολουθή- Επιτροπής, άναψορικώς μέ τό ύψος
ροΟν άμεσα. Σέ αντίθετη περίπτω- τοΰ Συλλογικού ’Οργάνου ώς πρός μισθωτών».
σουν τήν ομάδα αυτή είμαστε υπο- του ποσού τών χορηγούμενων στεγσση, σύσσωμος ό κλάδος θ’ άντιδρά τό θέμα τοΰτο.
'
Κατά τήν άπόφαση τοΰ Άρείου '
χρεωμένοι νά γνωρίσουμε ότι, σύμ- στικών δανείων επιτέλους έκαρποφόμε,οξύτητα.
Συνάδελφοι,
Πάγου, δέν άντίκειται στο άρθρο 11 |
ψωνα με τό ^καταστατικό του Συλ- ρησαν, άρθέντων
δέ τών π^ριοριΦ3ϋΐ?ό είσιτήρι®
Επίσης, ν’ άποδεσμευτοΰν τά ά- Μακροί καί
σκληροί άγώνες διε- τ°ΰ Συντάγματος ή άναγνώριση ύπό
λογου^ μας Γ,άρθρον 3 παρ. 3) παυ- σμών, θ5 αυξηθή τό χορηγουμενον
ποθεματικά τών Ασφαλιστικών μας ξήχθησαν διά τήν έξασφάλισιν τής ν°ύου τοΰ δικαιώματος τής άπεργί0/Υί//Υ1ΙΙΛ·||ΛΐΙ l/yy) , .2. Λ
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’Οργανισμών
καί νά ληφθοΰν μέτρα
γιά Tig συναυΑίεξ ουν νά αποτελούν^ πλέον μέλη του, υπό τής Τραπέζης είς τούς συναδέλας μονο στα άνεγνωρισμένα
εψ όσον ειδοποιούμενοι δέν δηλώ- φους στεγαστικόν δάνειον,
γιά τήν ανόρθωση τών είς δυσχερή
παγγελματικά σωματεία, διότι
το
σουν ότι δέν αποτελούν μέλη «ετέΤάς αρμόδιας υπηρεσίας και τήν
οικονομική θέση ευρισκομένων Τα
ί
άρθρο
τοΰτο
προστατεύει
μόνο
τήν
’’.R'roueiimen
ρας
οργανώσεως^
τού
προσωπικού
έΔιεύθυνσιν
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