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Αιρετή Διοίκηση του Συλλόγου μας 
μπορεί νά άποφασίση ενοποίηση

Τό θέμα τής ένοποιήσεως των 
’Ασφαλιστικών Ταμείων του Προ 
σωπιχοΰ τής Εθνικής Τραπέζης 
ήρθε και πάλι στήν επιφάνεια.

Αύτή τή φορά, υστέρα άπό 
συγκεκριμένη ενέργεια τοΰ Διοι
κητικού Συμβουλίου τοΰ Συλλό
γου Υπαλλήλων τής τ. Τραπέ
ζης ’Αθηνών, τό όποιο μέ υπόμνη
μά του, στο Υπουργείο Κοινωνι
κών Υπηρεσιών, ζήτησε την ένο- 
ποίηση τών Ασφαλιστικών μας 
Ταμείων μέ τήν ψήφιση σχετι
κού νόμου.

Τό Διοικ. Συμβούλιο τοΰ Συλ
λόγου Υπαλλήλων τ. Τραπέζης

Αθηνών όέν Εκρινε σκόπιμο νά 
άπευθυνίθή προηγουμένως στη Δι
οίκηση τοΰ Συλλόγου μας, άλλα 
ένήργησε εντελώς αιφνιδιαστικά, 
μέ τήν ελπίδα ίσως, δτι θά μπο
ρούσε νά βημιουργήση τετελεσμέ
νο γεγονός.

Μετά τήν ύποβολή τοΰ υπομνή
ματος πρός τό Υπουργείο Κοινω
νικών Υπηρεσιών καί πάντα χω
ρίς καμμιά ενημέρωσή μας, κυ
κλοφόρησε άνακοίνωση τοΰ ίδιου 
Συλλόγου για τήν άμεση ενοποί
ηση τών άσσφκλιστικών μας Τα
μείων.

Τήν ίδια ήμέρα πού κυκλοφό-

ΕΣΤΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑ 3 ΜΗΝΕΣ
Δεν είναι τοΰ παρόντος νά 

άνατρεξοομε εις όσα συνε- 
6ηααν προ καί μετά τήν συγ
χώνευση τής 'Β’ραπε'ίης 
Αθηνών στήν Εθνική 
Τράπεζα τής Ελλάδος. 
8 Πολύ περισσότερο δεν εί
ναι τοΰ παρόντος ή αναζή
τηση τών ΰπευθΰνίον γιά 
τή διαίρεση τοΰ Ιΐροσωπι- 
κοΰ μέ τήν ΰπαρζη δύο 
Ταμείων Άσφαλίσεως καί 
δυο Χυλλόγων τοΰ κυρί
ου Ιϊροσωπικοΰ.

Χημασία έχει, αύτή τή 
στιγμ,ή, τό γεγονός, ότι 

έτη μετά τή συγχώ
νευση τών Τραπεζών, τό 
Προσωπικό τής ’Εθνικής 
Τραπέζης εξακολουθεί νά 
είναι άσφαλισμενο σέ δύο 
Ασφαλιστικούς φορείς.

£το διάστημα τών S3 ε
τών πού έχουμε διανύσει, 
κάθε προσπάθεια, γιά τήν 
ενοποίηση τών Χυλλόγων 
τού ΒΕροσωπικού καί τών 
’ Ασφαλιστικών Ταμείων 
έναυάγησε γιά διάφορους 
λόγους.

"Ετσι, τό θέμα τής ένο
ποιήσεως παρέμ.εινε εκ
κρεμές, παρά τήν επιθυ
μία όλων νά πραγμ άτοποι- 
ηθή ενότητα, συνδικαλιστι
κή καί άσφαλιστική. όλων 
τών εργαζομένων στήν Ε
θνική Τράπεζα.

Τό θέμα ήρθε καί πάλι 
προ ήμερων στήν έπιμά- 
νεια μέ ανορθόδοξο, δυ
στυχώς τρόπο.

Τό Διοικητικό Συμβού
λιο τοΰ Χυλλόγου τών υ
παλλήλων τ. Τραπέζης 
* Δθηνών. άνευ ούδεμιάς
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προειδοποιήσεως υπέβα
λε υπόμνημα πρός τό Υ
πουργείο Κοινωνικών *ΐ·- 
πηρεσιών καί ζητούσε τήν 
άμεση διά νόμου ενοποίη
ση τών Ασφαλιστικών- μας 
Ταμείων καί μέ εξαιρετι- 
κώς επείγον έγγραφόν του 
τό Έ-πουργείο ζήτησε τις 
απόψεις μας.

*98 σημερινή Διοίκηση 
τοΰ Χυλλόγου μας, παρά 
τον αιφνιδιασμό, άντιμε- 
τώπισε μέ άπόλυτη ψυ
χραιμία τό θέμα. Κατέ
στησε πρός κάθε κατεύθυν
ση γνωστό, ότι επιθυμία ό
λων τών εργαζομένων στήν 
Εθνική Τράπεζα είναι ή 
ενοποίηση τόσο τών συνδι
καλιστικών όσο καί τών α
σφαλιστικών φορέων τού 
Προσωπικού, πάντοτε βέ
βαια ύπό όρους καί προϋ
ποθέσεις πού θά εξασφα
λίζουν τά δικαιώματά μας 
καί δέν θά προκύπτουν 
’,ελλοντικοί κίνδυνοι οίασ- 
Ίήποτε μορφής. *01 άπό- 
ραση όμως τής ενοποιήσε
ις δέν είναι έργον μιας 
.Προσωρινής Διοικήσεως 
τοΰ Χυλλόγου μας, οί αρ
μοδιότητες τής όποιας σα
φώς καθορίζονται άπό τήν 
απόφαση τοΰ διορισμού 
άπό τό Πρωτοδικείο. Εϊ- 
#αι έργον τής αιρετής Δι- 
οικήσεως τού Χυλλόγου 
μας, πού' θά άναδειχθή άπό 
;ίς προσεχείς αρχαιρεσί
ες πού θά διεξαχθοΰν με
τά τρεις μήνες.

Κάθε άπόεαση, ακόμη 
καί τής αιρετής Διοικήσε- 
ως ύπόκειται προηγουμέ
νως στην έγκρισή της άπό 
τό σύνολο τών μελών τού 
Χυλλόγου μας, όπως ά- 
ποφασίσθηκε άπό τίς Γενι
κές Χυνελεύσεις του.

Χτή θέση αύτή παραμέ
νει αμετακίνητη, ή σημε
ρινή Διοίκηση τού Χυλ
λόγου μας καί θέλουμε νά 
πιστεύουμε ότι όσοι ενδια- 

| φέρονται πραγματικά γιά 
τήν ενοποίηση τών συνδι
καλιστικών μας ’ Οργανι
σμών καί τών Ασφαλιστι
κών μα« φορέων δέν θά 
προχωρήσουν στήν δημι
ουργία καταστάσεων, πού 
θά δυσχεράνουν τήν πρα
γματοποίηση τής επιθυμί
ας αυτής τοΰ συνόλου τών 
εργαζομένων στήν ’Εθνι
κή Τράπεζα.

’Αναμονή λοιπόν μέχρι 
τήν άνάδειςη τής νέας αι
ρετής Διοικήσεως μας, 
μόνης, έπαναλαμβάνομεν, 
άρμοδίας νά χειρισθή τό 
θέμα.

Τρεις άκόμη μήνες, στο 
διάστημα τών 5£ίϊ ετών 
πού έχουν περάσει άπό τήν 
ήμέρα πού ύπάρχει ό δια
χωρισμός δέν πρόκειται νά 
προσθέσουν ή νά άφαιρέ- 
σουν τίποτα. Δύτό πού 
προέχει, είναι νά κατορ
θώσουμε νά φθάσουμε στην 
ενοποίηση. "Εστω καί μετά 
τρεις μήνες.

ρήσε ή ανακοίνωση, κοινοποιήθη
κε στό Σύλλογό μας το ακόλουθο 
έγγραφο τοΰ 'Υπουργείου Κοινω
νικών Υπηρεσιών χαρακτηρισμέ
νο. μάλιστα, ώς έξαιρετικώς ε
πείγον.
« ΑριΟ. Ιίρωτ. Β2)47)518 
ΘΕΜΑ: Συγχώνευσις τών Ταμεί 

ων προσωπικού τής Ε.Τ.Ε. 
ΣΧΕΤ.: Τό άπό 24.11.76 ύπό- 

μνημα τοΰ Συλλόγου τών Υ
παλλήλων τής Τραπέζης ’Αθη
νών
ΠΡΟΣ: 1. Τον κ. Διοικητήν 

τής ’Εθνικής Τραπέζης τής Ελλά 
δος, Αιόλου 86 - ΕΝΤΑΥΘΑ.

2. Τόν Σύλλογον Υπαλλήλων 
ΕΤΕ, Αιόλου 86 - ΕΝΤΑΥΘΑ 

ΚΟΙΝ.: Σύλλογον 'Υπαλλήλων 
τής Τραπέζης ’Αθηνών, Σταδίου 
38 - ΕΝΤΑΥΘΑ

Έχομεν τήν τιμήν νά όιαβιβά- 
σωιμεν υμΐν, συνημμένως, έν φω
τοτυπία τό άνωτέρω σχετικόν ύ- 
πόμνημα τοΰ Συλλόγου τών Υ
παλλήλων τής Τραπέζης ’Αθη
νών, διά τοΰ όποιου διατυποϋται 
τό αίτημα τής συγχωνεύσεως εις 
ενιαίο ν φορέα τών Ταμείων, α) 
Συντάξεων Προσωπικού Τραπέ

ζης (πρώην) Εθνικής καί β) 
Συντάξεων προσωπικού Τραπέ
ζης (πρώην) Αθηνών, καί νά 
παρακαλέσωμεν όπως εχωμεν τήν 
έπί τοΰ προκειιμένου ύμετέραν 
γνώμην».

.Η Διοίκηση τοΰ Συλλόγου μας 
μετά προσεκτική έξέταση τοΰ δ- 
λου θέματος πού άνέκυψε άπό τήν 
αιφνιδιαστική ενέργεια τοΰ Δ.Σ. 
τοΰ Συλλόγου τ. ’Αθηνών, συνε- 
κάλεσε σύσκεψη στά γραφεία τοΰ 
Συλλόγου.

Μετά τή: σύσκεψη κυκλοφόρη
σε άνακοίνωση, ή οποία δημοσι
εύεται κατωτέρω.

Ακολούθως συνεκλήθη γιά 
τήν 6 Δεκεμβρίου ή ’Ολομέλεια 
τοΰ Δοικητικοϋ Συμβουλίου τοΰ 
Συλλόγου μας.

Ή όλομέλεια ύστερα άπό μα- 
κρά συζήτηση καί εξονυχιστική 
έξέταση τοΰ όλου θέματος ένέκρι- 
νε τίς ενέργειες τοΰ Προεδρείου 
καί άπεφάσισε, κατόπιν είσηγή- 
σεως τοΰ Προέδρου μας,, τή σύ
σταση επιτροπής, σκοπός τής ο
ποίας te είναι νά μελετήση όλες 
τίς πλευρές τοΰ θέματος τής ένο
ποιήσεως τών ’Ασφαλιστικών Τα

μείων. Τά πορίσματα τής έπι- 
ροπής αυτής θά παραίδαθοΰν στήν 
αιρετή Διοίκηση τοΰ Συλλόγου, ή 
όποια είναι καί ή μόνη αρμόδια 
νά χειρισθή τό θέμα τής ένοποι- 
ήισεως.

Μέ τή ·σύσταση τής έπιτροπής 
αυτής ή σημερινή Διοίκηση τοΰ 
Συλλόγου μας επιδιώκει άπλώς 
καί μόνον νά ύποβοηθήση τή με
λέτη τοΰ θέματος άπό τό νέο Δι
οικητικό μας Συμβούλιο καί έτσι 
νά διευκολύνη τίς συζητήσεις πού 
πρέπει νά επακολουθήσουν μέ τά 
Διοικητικά Συμβούλια τών άλλων 
Συλλόγων Προσωπικού τής Τρα
πέζης.

Τήν επιτροπή θά απαρτίζουν:
0 Πρόεδρος τοΰ Συλλόγου μας 

ΚΩΝ. ΙΑΤΡ1ΔΗΣ. ό Πρόεδρος 
τοΰ Τ.Υ.Π.Ε.Τ. κ. ΠΕΤΡΟΣ 
ΚΑΡΑΗΣ, ό Πρόεδρος τοΰ Συλ
λόγου Συνταξιούχων Ε.Τ.Ε. κ. 
ΚΩΝ. ΜΕΑΙΣΣ ΑΡΟΠΟΤΑΟΣ,
οί τέως Πρόεδροι τοΰ Συλλόγου 
μας ΑΔ. ΟΘΩΝΑΙΟΣ. ΠΑΝ. 
ΘΕΟΦΑΝΟΙΙΟΥΛΟΣ, ΝΤΚ. ΠΙ- 
ΣΚΟΠΌΣ, ΑΘ. ΓΙΑΝΝΑΚΟ- 
ΙΙΟΥΛΟΣ καί οί κ.κ. ΕΠΑΜ. 
ΜΑΥΡΟΥΑΙΔΠΣ καί ΚΩΝ.

ΠΟΥΛΗΣ.
Μέ έγγραφό της εξ Άλλου στό 

Υπουργείο Κοινωνικών Υπηρε
σιών, τό όποιο κοινοποίησε καί 
στη Διοίκηση τής Τραπέζης μας, 
πρός τήν όποια είχε απευθύνει 
Εγγραφο παρόμοιο μέ εκείνο πού 
άπέστειλε στό Σύλλογό μας, τό 
’Υπουργείο , ή Διοίκηση τοΰ 
Συλλόγου μας κατέστησε γνω
στόν, δτι άρμόδιον γιά νά χειρι-

(ΣΤΝΕΧΒΙΑ ΣΤΗΝ 6η ΣΕΛΙΔΑ)
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Όσοι έκ τών κ.κ. συναδέλφων: 
*δέν έλαβαν άκόμη το επίδομα πο-: 

£ λυετίας, παρακαλοΰνται δπως έ-: 
*νημερώσουν τήν άρ,μαδίαν ΰπη-: 

ίρεσίαν εις τά τηλέφωνα 3215.629:
ί (έξωτ.) ή 275 (έσωτ.). :
-Κ-Κ
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Άπο τη ϋιοίκηση τοΰ 1υΒΒ6γου μας

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΑ ΙΑ ΕΚΚΡΕΜΗ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΣ 
ΥΠΕΒΛΗΘΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΗΙ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

Τα Δώρα 
των παιδιών

Ή σημερινή Διοίκηση τοΰ Συλ
λόγου μας, μόλις άνέλαβε τά καθή- 
ιοντά της, έσπευσε νά άντιμιετωττί- 
ση τό θέμα τής διανομής τών δώ
ρων στά παιδιά.

Ή Διοίκηση τοΰ Συλλόγου μας 
συζητά ήδη μέ τή Διοίκηση τής 
Τραπέζης τά εκκρεμή θέματα τοΰ 
Προσωπικού καί καταβάλλει προσ
πάθειες γιά νά έπιτΰχη τή ρύθμι
σή τους.

Κατά τήν πρώτη συνάντησή τη; 
μετά τοΰ κ. Διοικητοΰ, μεπά τήν 
προφορική ανάπτυξη τών -θεμάτων 
ύπέβαλε καί τό άκάλουθο υπόμνη
μα :

«Κύριε Διοικητά,
Ώς σάς είναι ήδη γνωστόν άνελά- 

βαμεν τήν Διοίκησιν τοΰ Συλλόγου 
των 'Υπαλλήλων τής ’Εθνικής Τρα
πέζης κατόπιν άποφάσεως τοΰ Πρω
τοδικείου ’Αθηνών καί ,μέ τήν εντο
λήν άφ’ ένός μέν νά διενεργήσωμεν 
αρχαιρεσία; πρός άνάδειξιν νέου Δι
οικητικού Συμβουλίου, άφ’ έτέρου νά 
έπιμεληθώμεν κατά τό έξάμηνον διά
στημα. τής θητείας μας, τών θεμά

των πού απασχολούν τά μέλη τοΰ 
Συλλόγου μας, υπαλλήλου; τής ’Ε
θνικής Τραπέζης.

Ώρισμένα εκ τών έν έκκρεμότηιτι 
θεμάτων τά όποια παρελάβαμεν ύπό 
τής πρόκα,τόχου Διοικήσεως τοΰ Συλ
λόγου μας χρήξουν αμέσου άντιμετω- 
πίσεως καί θέτομεν -ςαΰτα όπ’ δψιν 
σ-ας, έπικαλούμενοι τό έγνιοσμένο εν
διαφέρον σας διά τό προσωπικόν τής 
’Εθνικής Τραπέζης πρός έπίλυσίν 
των.

’Επιδόματα θέσεων Δ ι- 
οικήσεως — Χορήγησις 
κλάσματος π ρ σ σ αύ
ξησε ω ξ επί πλέον δί
αν υθέντος χρόνου

Αί παροχαί αδται αί όποίαι περιε- 
κόπηραν διά τής Συλλογικής Συμβά- 
σεως περί εξομοιώσεως, άπό 1.7.74 
είναι Επιτακτική ανάγκη νά έπαναχο-

ρηγηθοΰν, προ; άποκατάστασιν τής 
ομαλής καί εύρυθμου λειτουργίας τής 
Τραπέζης.

’Επί πλέον, ύφίσταται ηθική δέ- 
σμευσις τής Τραπέζης διά τήν άπο- 
κατάστασιν τής άδικου καί άνίσου με- 
ταχ,ειρίσεως τών στελεχών τής ώς 
ανω κατηγορίας, κατόπιν προφορικής 
άπαδαχής τοΰ αιτήματος, δταν τοΰ- 
το ύντεβλήθη πρός υμάς ύπό τοΰ προ- 
κατόχου Δνοικηπικοϋ Συμβουλίου τοΰ 
Συλλόγου μας (έγγραφόν του ΰπ’ ά- 
ριθ. 2944)19.7.76),

Τροίι'οποίησις οργανι
σμού υπηρεσίας

Τήν άνάγκη, αμέσου τροποποιήσεως 
τοΰ ’Οργανισμού υπηρεσίας τής Τρα
πέζης μας έπεσημάνατε άπό τής

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ 6η ΣΕΛΙΔΑ)

Δυστυχώς, έπειδή δέν είχε γίνει 
) άτταιτουμένη, προετοιμασία δέν ή
ταν δυνατή ή αντιμετώπισή του.
Γιά νά μην στερήση τά παιδιά άπό 

:ό δώρο τοΰ Συλλόγου άπεφάσισε 
ά δώση χρήματα άντί δώρου. ΤΗ- 

ro ν όμως υποχρεωμένη νά κι- 
/ηθή στά πλαίσια τών προηγουμέ
νων έτών. Τό ΰψος τής δαπάνης καί 
ί> μεγάλος άριθμός δικαιουμένων 
(περίπου 4.000 παιδιά) δέν τής πα
ρέχουν τό δικαίωμα νά αΰξήση τό 
ΓΓοσόν πού διατίθεται γιά τό σκοπό 
αύτο κάθε χρόνο.

’Έτσι τό ποσόν γιά κάθε παιδί 
λρίστηικε στις 300 δρχ., μέ αύξηση 
καί πάλι τής συνολικής δαπάνης 
κατά 20%.



Ένωσις Φιλάθλων

ΕΚΔΡΟΜΕΣ

Ό Πρόεδρος τού Ε.Ε.Σ. και ή ΰφηγήτρια τοΰ Πανεπιστημίου ’Αθη
νών μέ τον Πρόεδρο τοΰ Συλλόγου μας.
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$ ’Απευθυνόμαστε σέ κάθε Έλληνίδα καί σέ κάθε "Ελληνα πού
Τ πρέπει νά γνωρίζουν, δτΐ:
ί — Η ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ είναι μια Εθνική καί Κοι- 
$ νωνική έπιταγή, είναι μια υποχρέωση συμμετοχής γιά κάθε πολίτη.
* ΔΙΝΟΝΤΑΣ ΛΙΓΟ ΑΙΜΑ ΣΩΖΕΤΕ ΜΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΖΩΗ 
ί — Άίτ’ τον ’Ιούλιο τοΰ 1974 καταργήθηκε μέ Νόμο στήν Πα- 
■* τρίδα μας ή έπί πληρωμή αιμοδοσία γιατί αΰτό προσέβαλε την 
$ ατομική καί Έθινική μας αξιοπρέπεια. Αάτδ σημαίνει, δτι άπαι- 

τεΐται έθελοντική προσφορά γιά κάθε φιάλη αίματος πού θά χρη- 
σιμοποιηθή.

— Γιά νά ύπάρχη πάντοτε -διαθέσιμο αίμα πρέπει το 10% τοΰ 
πληθυσμού τής χώρας νά προσφέρη αίμα μιά τουλάχιστον φορά 
το χρόνο.

— Ή αιμοδοσία μόνο σέ έκτακτη ώρα άνάγικη γιά νά σώσου
με τό συγγενή ή τό φίλο δέν λύνει τοπρόβλημα.

— Ο! υγιείς άνδρες 18 —1 60 έτών ήμποροΰν νά δίνουν 300 
—400 κ.έ. αίμα τρεις έως τέσσερεις φορές τό χρόνο. ΟΙ υγιείς 
γυναίκες τρεις φορές τό χρόνο.

— Ή αιμοδοσία είναι τελείως ανώδυνη.
— Ή αιμοδοσία εΐναι τελείως άκίνδυνη.
— Ή αιμοδοσία διαρκεΐ λίγα λεπτά τής ώρας.
— Τό αίμα πού προσφέρετε τό αναπληρώνει ό οργανισμός τα

χύτατα.
— Τά Κρατικά Κέντρα αιμοδοσίας και τό Κέντρο Αιμοδοσίας 

τοΰ Ε.Ε.Σ. και τοΰ Ι.Κ.Α. έχουν άναλά&ει άπό κοινού τό έργο τής 
Εθνικής Αιμοδοσίας μέ τήν άποστολή στους χώρους εργασίας 
κινητών συνεργείων αιμοληψίας έτσι, ώστε νά μην ΰπάρχη τα
λαιπωρία καί απώλεια χρόνου τοΰ έργαζομένου έθελοντοΰ αιμο
δότου.

—- Τό Κέντρο Αιμοδοσίας τοΰ Ε.Ε.Σ. έχει μεγάλες ανάγκες σέ 
αίμα γιατί έχει άναλάβει τό πρόγραμμα μεταγγίσεως 300 ασθε
νών παιδιών μέ Μεσογειακή ’Αναιμία. Πολλά άπό αυτά τά παιδιά 
έρχονται άπό τήν έπαρχία στήν ’Αθήνα γιά νά μεταγγισθοΟν.

— Γιά τις μεταγγίσεις αύτών των παιδιών χρειάζονται 700 
φιάλες αίμα άθε μήνα δηλαδή περίπου 10.000 φιάλες τό χρόνο.

— Τά Νοσοκομεία τής χώρας έχουν επίσης μεγάλες ανάγκες.
Σέ κάθε 10 νοσοκομειακούς ασθενείς οΐ 2 χρειάζονται μετάγγι
ση αίματος. Τό 22% όλων των μεταγγίσεων χρειάζονται γιά συ
νήθεις χειρουργικές επεμβάσεις καί τό 12% γιά ειδικές περιπτώ
σεις όπως οϊ Εγχειρήσεις τής καρδιάς,

.— 'Ο ’Εθελοντής Αιμοδότης του Ε.Ε.Σ. δίνοντας μία ψιάλη 
αίμα:

— Αποκτά τήν ηθική ικανοποίηση, δτι έκανε τό καθήκον του 
σάν άνθρωπος καί σάν πολίτης καί, δτι ιμέ τήν πράξη του αύτή 
έσωσε μιά ζωή.

— ’Εξασφαλίζει μιά φιάλη αίμα σέ ώρα επείγουσας προσωπι
κής ή οικογενειακής του ανάγκης.

— Δικαιούται δωρεάν αιματολογικές εξετάσεις σέ περίπτωση 
προσωπικής του άσθενείας.

ΤΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΕΙΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

>-
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
σεως ·χχςέ|ΐε'7.ν τί> ποσόν των δρ.

ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΟΡΤΩΝ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ Υ

Παρασκευή — Δευτέρα 24-27. 
12.76 ΣΤΥΛΙΣ ΜΠΗΤΣ — ΜΟ
ΝΗ ΞΕΝΙΑΣ — Π ΗΛΙΟΝ — 
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ.

Παρ. Άναχ. 1.30 μ.μ. γιά Κ· 
Βούρλα (στάση) Λαμία, ^Στυλίς 
Μπήτς. Τακτοποίηση ατά -ενοδο- 
χεΐο. Τό βράδυ συμμετοχή στο έορ- 
ταστικό ρεβεγιόν. Δια)ση„

Σαβ. Μετά τό πρωινό αναχώρη
ση γιά Μονή Ξενίας. ’Επίσκεψη τής J 
Μονής μέ τη θαυματουργή εικόνα 
τής Παναγίας. ’Επιστροφή στο 
Ξενοδοχείο γιά μεσημεριανό φαγη
τό καί ανάπαυση. Τά βράδυ διασκέ
δαση στο Νάϊτ Κλαμπ του ξενο
δοχείου. Διαν)ση.

Κυρ. Μετά τό πρωϊνό αναχώρη
ση γιά Βόλο (στάση) Πορταριά, 
σ,Μκ ρ-υν ίτσα. Σύντομη παραμονή 
στο γραφικό χωριό μέ τά ωραία 
άρχοντικά καί τήν πανοραμική θέα 
τοΰ Παγασητικοϋ καί συνέχεια γιά 
Πορταριά. αραμονή γιά περιπάτους 
καί μεσ. φαγητό. Τό άπόγευμα 
αναχώρηση γιά Βόλο (στάση) Κα- 
ραβόμυλο, Ξενοδοχείο. Δείπνο, δια- 
νυκτέρε-υση.

Δευ. Μετά τό πρωινό αναχώρηση 
γιά Μακρακώμη, "Αγιο Γεώργιο, 
Καρπενήσι. Παραμονή γιά περιπά
τους καί μεσ. φαγητό. Τό άπόγευ
μα μετάβαση στό Μεγάλο Χωρ-ιό 
καί μετά σύντομη παραμονή ανα
χώρηση γιά ’Αθήνα, μέ ενδιάμεσες 
στάσεις.

ΕΞΟΔΑ: Δρχ. 1.850 — 2.000 
(πούλμαν, 3 δείπνα, 3 διαν)σεις, 3 
πρωινά). ΑΤΟΜΑ 50.

Υπεύθυνος Α. Κατσιελίδης.
Κυριακή 26.12.76 ’Απογευματι

νό τσάϊ στό «Κοπακαμπάνα».
‘Ελάτε μαζί μας νά χορέψουμε 

καί νά διασκεδάσουμε μέ τά καλλι
τεχνικό πρόγραμμα τού Κέντρου 
«Κοπακαμπάνα», σέ ένα απογευμα
τινό τσάϊ (6—9 μμ.) πσΰ έξασφα- 
λίσαμε γιά σάς.

ΕΞΟΔΑ: Δρχ. 210 (τσάϊ κομ
πλέ).

Παρασκευή — Κυριακή 31.12. 
— 2.1.77: «ΚΑΛΑΜΟΣ ΜΠΗΤΣ»

αΠρ. ’Αναχώρηση 4 μ.μ. γιά Α
γίους Αποστόλους. Τακτοποίηση 
στό ειδυλλιακό Ξεν)χεΐο, ξεούραση. 
Τό βράδυ έορταστικό δείπνο και 
χορός μέ τήν -κεφάτη ορχήστρα του 
Ξενοδοχείου.

Σάβ. — Κυρ. Ημέρες έλεύθερες 
μέ ξεκούραση καί ψυχαγωγία στίς 
ωραιότερες Εγκαταστάσεις τοΰ ξε

νοδοχείου. Τό άπόγευμα τής Κυρια
κής στίς 6 αναχώρηση γιά ’Αθή
να.

ΕΞΟΔΑ: Δρχ. 950 — 1.050
(πούλμαν, 2 διαν)σεις, 2 πρωινά, 
2 γεύματα, 2 δείπνα).

ΔΗΛΩΣΕΙΣ: Μέχρι 15.2.76, έ- 
πΐ καταβολή, δραχμών 500.

Υπεύθυνος Α. Βάσιλα.
Τετάρτη — Πέμπτη 5-6.1.77: 

ΝΑΥ'ΠΛΙ ΟΝ
Τετ. ‘Αναχ. 2 μ.μ. γιά ’Ισθμό 

(στάση), Ναύπλιον. Τατκοποίηση 
στό Ξεν. ΠΑΡΚ, διαν)ση.

,Πέμ. Πρωϊνό στό ξενοδοχείο. 
Παραολούθηση τής τελετής τής 6α- 
πτίσεως τοΰ Σταυρού, περίπατος 
μέχρι τό Παλαμήδι -καί έπιστροφή 
γιά μεσ. φαγητό καί ξεκούραση. 
Τό άπόγευμα στις 6 άναχώρηση 
γιά ’Αθήνα, μέ ενδιάμεση στάση 
στον Ισθμό.

θύνσεως Προσωπικού τής Τροατεζης 
μας έξέδωσαν ένημερωτικό δελτίο 
γιά τό Προσωπικό τής ’Εθνικής 
Τραπέζης τής Ελλάδος. «Γνωρίζο- 
μεν ΰμίν» εΐναι ό τίτλος τοΰ δελτίου 
καί υπόσχεται:
— Νά καλύψη μιάν έλλειψη πού υ

πήρχε στις σχέσεις τοΰ Προσωπικού 
ιμέ τή Διοίκησή του.
— Νά πλησιάση τούς συναδέλ

φους μ’ έναν άπλό τρόπο γραφής, 
πού νά ξεφεύγη άπ’ τά γνωστά πα
λιωμένα μέσα έπικοινωνίας.

—■ Νά σημάνη τήν αφετηρία γιά 
ένα καινούργιο ξεκίνημα.
— Νά δη-μιου,ργήση μιάν «έστία» 

πού θά θερ-μάνη μέ τό φιλικό της ύ
φος καί τόν Εγκάρδιο τόνο της δύο 
συντελεστές τής δραστηριότητας 
τής Τραπέζης.
— Νά δώση τήν ευχέρεια στό προ

σωπικό νά μιλήση καί νά πή τίς α
πόψεις του γιά θέματα γενικού 
ενδιαφέροντος πού έχουν άμεση Ε
ξάρτηση άπό τήν ΰπαλληλικ ητου 
ζωή.
— Νά γίνη «βήμα» έγκυρης καί 

έγκαιρης πληροφορήσεως τών συν
αδέλφων πάνω στα δικαιώματα 
τους.

— Νά τούς μάθη όσα είναι χρή
σιμα νά γνωρίζουν σάν μέλη τής 
τραπεζικής οικογένειας καί δ,τι τούς 
ενδιαφέρει καί χρειάζεται μιά μι
κρή ύπενθύιμιση.
— Νά ένημερώση γιά τή δραστη

ριότητα τής Τραπέζης εκείνους όού 
δουλεύουν γι’ αυτήν καί πού συνή-

ΕΞΟΔΑ: Δρχ. 390 — 430.
(πούλμαν, διαν)ση, πρωϊνό).

ΔΗΛΩΣΕΙΣ: Μέχρι 18.12.76
έπΐ καταβολή δραχμών 200.

Υπεύθυνος Α. Βάσιλα.
ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΣΤΗ ΡΟΔΟ: (1η:

23.12.76 — 27.12.76 -καί 2η: 30.
12.76 — 3.1.77)

1η ήμέρα: Συγκέντρωση καί ά
ναχώρηση άπό τό ’Αεροδρόμιο τοΰ 
Ελληνικού στις 9 π.μ. "Αφιξη ύ
στερα άπό μία ώρα. Μεταφορά καί 
τακτοποίηση στό Ξεν)χεΐο. Θά ά- 
,κολαυθήση μικρή συγκέντρωση υ
ποδοχής, κατά τήν οποίαν θά γίνη 
ένημέρωσις τών εκδρομέων γιά τό 
τξιοθέατα τού νησιοΰ. ’Ελεύθερη ή 
ύπόλοιπη ήμέρα γιά περιπάτους 
στήν πόλη καί γιά ψώνια στά εν
διαφέροντα καί φθηνά καταστήμα
τα.

2η ήμέρα: Πρωινή ξενάγηση στά 
αξιοθέατα τοΰνησιοΰ, πού εΐναι 
μιά απίθανη σύζευξη μεσαίωνα καί 
αναγέννησης. Εντυπωσιάζει ξεχω
ριστά τό μεσαιωνικό κομμάτι, κλει
σμένο στά τείχη, τής παληάς πό
λης, μέ έκατοντάδες πανέμορφα 
κτίρια, ακριβά σημερινά στολίδια 
τής Ρόδου. ’Ελεύθερο άπόγευμα. 
Ξεκούραση γιά τό βραδυνό γλέντι 
πού θά γίινη σΤ9 Ξενοδοχείο (μουσι
κή — χορός).

3η ήμέρα: Ελεύθερο πρωϊνό.
Προαιρετική απογευματινή εκδρομή 
στό Κάμειρο μέ τίς ενδιαφέρουσες 
αρχαιότητες τοΰ 6ου π.Χ. αιώνα 
καί στήν ωραιότατη Φιλέρημο μέ 
τό θαυμάσιο μεσαιωνικό μοναστή
ρι καί τήν υπέροχη θέα.

4η ήμέρα: Προαιρετική έκδρομή 
στήν πανέμορφη Λίνδο. Είναι άναμ- 
φιτβήτητσ ή ΤΠ0 ψημησμένη τοπο
θεσία τοΰ νησιοΰ. Τά γραφικά σπι
τάκια μέ τίς όμορφες αύλές καί ή 
ακρόπολη, άπ’ δπου ό επισκέπτης 
μπορεί νά άγναντεύση τό πέλαγος, 
θά σάς μείνουν αξέχαστα,

5η ήμέρα: ’Ελεύθερο πρωϊνό.
Κάνετε τίς αγορές πού δέν προλά
βατε. Τά μαγαζιά εΐναι στή διάθε
σή σας. Νωρίς τό άπόγευμα τό 
πούλμαν θά μάς μεταφέρει στό ’Α
εροδρόμιο καί άπ’ έκεΐ άναχώρηση 
γιά τήν έπιστροφή μας στήν ’Αθή
να.

ΕΞΟΔΑ Συμμετοχής: Δρχ. 3. 
900 — 4.200 περιλαμβάνονται

α) Άεροοπρικά εισιτήρια.
6) Μεταφορές άπό τό ’Αεροδρό

μιο στό Ξεν)χεϊο καί άντιστρόψως.
γ) Μία ξενάγηση μέ ξεναγό στήν 

πόλη.
δ) Διοονυκτερεσύεις (4) στό ξε

νοδοχείο «ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ ΚΑ- 
ΨΗΣ» (λούξ κατηγορίας),

ε) Πρωϊνό.
ΔΗΛΩΣΕΙΣ: Μέχρι 13.12.76

γιά τήν πρώτη έκδρομή καί μέχρι
20.12.76 γιά τήν δετύε,ρη, μέ προ
καταβολή δρχ. 1.500. Έξόφλησις 
μέχρι 22.12.76.

Υπεύθυνος X. Σοΰπος. 
ΕΞΩΤΕΡ1 ΚΟΥ

1) ΓΥΡΟΣ ΕΛΒΕΤΙΑΣ (24.12. 
76 — 2.1.77) Δρχ. 14.650 — 15. 
000.

2) ΚΥΠΡΟΣ (24.12.76 — 2.1. 
77): Δρχ. 7.500

3) ΛΟΝΔΙΝΟ (27.12.76 — 6.
1.77): Δρχ. 1 1.100 — 1 1.500. 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ — ΔΗΛΩΣΕΙΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Στά τηλέφωνα
3210411 έσωτ 624 ή 3240373.

Ε.Φ.Ε.Τ.

πεζικά θέματα πο ύτούς αφορούν.
! — Νά τούς έπισημάνη τις βελ
τιώσεις πού γίνονται γύρω άπό τόν 
άξονα τής δουλειάς τους καί πού έ
χουν σ’ αυτούς ευνοϊκές επιπτώσεις.

—· Νά καλλιεργήσ-η τις ανθρώπι
νες σχέσεις.

Τό Δελτίο δέν επιδιώκει:
■—- Νά ύποκαταστήση τις Εγκυ

κλίους.
— Νά πάρη τή θέση μέ όποιοδή- 

ποτε τρόπο τών ανακοινώσει»- τών 
Συλλόγων. ’Απλά και μόνο έρχε
ται νά συμπλήρωσή ένα κενό π.»ύ 
υπήρχε άπό τήν πλευρά τής Διοι- 
κήσεως.
— Νά γίνη βήμα παραπόνων καί 

περιπτωσιολογίας. Κάθε άναφορα 
σέ ειδικές περιπτώσεις θά εξετάζε
ται —όπως γινόταν πάντοτε—■ άπό 
τίς αντίστοιχες ύπηρεσίες.
— Νά βοηθήση στήν εκτόνωση 

λογοτεχνικών καί καλλιτεχνικών τά
σεων

Χαιρετίζουμε τήν κυκλοοψρία τοΰ 
«Γνωρίζομεν ΰμίν» καί εύχόμεθα νά 
ίκιπληρωθοΰν οί υποσχέσεις πού 
μάς δίνει.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ 
Χειρ. ’Οδοντίατρος 

οδός Κάνιγγος 7, 6' όροφο; 
Δέχεται μέ τιμές ΤΤΠΕΤ

ΕΤΧΕΣ

Είς τόν αγαπητόν μου φίλον καί 
συνάδελφον Νικόλαον Πλέσσαν τής 
Θυρίδος Καλλιφρονά διά τήν χαρι
τωμένη κορ-ούλα .τού απέκτησε, ευχο- 
ααι άλοψύχως νά τοΰ ζήση.

ΓΕΩΡ. Π. ΓΡΗΓΟΡΙΟΤ 
Κ)μα Γ' Σ) βρίου (166)

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ
Ή οικογένεια, οΐ συγγενείς, ή 

μνηστή και οΐ φίλοι τοΰ άτυχούς 
ΓΕΩΡΓΊΟΥ ΜΙΧΑΗΛ, εύχαριστοΰν 
θερμά άπαντας τούς συναδέλφους 
τους τής Ε.Τ.Ε. πού παντοιοτρόπως 
ιέξεδήλωσαν τήν συμπαράστασή 
τους στίς άχαρες στιγμές τοΰ 6α- 
ρυτάτου πένθους των.

’Ιδιαιτέρως ευχαριστούν τά Δι
οικητικά Συμβούλια τών Συλλόγων 
τοΰ Προσωπικού γιά τή συμπαρά
στασή τους,

★
Ευχαριστούμε θερμά όλους τούς 

συναδέλφους, πού ιμας συμπαραστά
θηκαν στήν τραγική απώλεια τού α
γαπημένου μας
ΝΙΚΟΤ Δ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ 

έτών 36, συναδέλφου στήν Δ)νσι Με
λετών ’Επιχειρηματικών Δρ)των 
ΕΛΕΝΗ Ν. ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ 
ΣΠΤΡΟΣ Δ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΣ

ΤΠΕΡ ΑΣΤΛΟΤ ΑΝΙΑΤΩΝ
Οΐ υπάλληλοι τού υποκαταστήμα

τος Ναυαρίνου στή μνήμη τοΰ Γεωρ
γίου Μιχαήλ, δρχ. 2.200.

ΣΤΉ ΜΝΗΜΗ 
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑΣ ΧΑΡΠΌΓ

Στή -μνήμη τής Κλεοπάτρας 
μητέρας τοΰ Δη-μήτρη Χ-αρίτου, 
οί συνάδελφοί του τής Οργανώ-

3.200 υπέρ τοΰ Ασύλου Ανιά
των.

ΤΠΕΡ ΤΟΤ Τ.Τ.ΙΙ.Ε.Τ.

-—Σύλλογος ’Τπαλλήλων ’Εθνικής 
Τραπέζης στή μνήμη τού Νικ. Πα- 
παδοποΰλου, δρχ. 1.000.

—Οΐ υπάλληλοι τοΰ υποκαταστή
ματος ΕΤΕ Καλλιθέας στή μνήμη 
τού Γεωργίου Μιχαήλ, δρχ, 1.400.

«ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ»

'Ληνιαίον δργανον τοΰ Συλλόγου 
[ 5ν Υπαλλήλων τής Εθνικής

’’"ραπέζης τής "Ελλάδος.
®

1 Δ)νσεις συμψώνως τψ Νόμφ: 
Υπεύθυνος:

ΚΩΝ)ΝΟΣ ΙΑΤΡ ΙΔΗΣ 
Στρ. Καλλάρη 16— Κ. Πατήσια

Διευθυντής Συντάξεως- 
ΓΙΑΝΝΗΣ Λ. ΣΠΥΡίΔΑΚΗΣ 

) Κσμελιών 42 — Π Ψυχικόν
*

- Υπεύθυνος Τυπογραφείου:
Αθ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 

Ρήγα Πσλαμήδη 5 —Άθήνου
Τπλ. 3219306

ι

Έφη I. Γεωργοπούλου 
Χειρουργός — ’Οδοντίατρος 

"Ηβης 37 και ‘Αφροδίτης 
Παλαιόν Φάληρον

τηλ. 9825017 Τιμολ. Τ.Υ.Π.Ε.Τ.
Δέχεται τούς ήσφαλισμένους τών 

Ταμείων Υγείας Εθνικής καί τέως

«Γνωρίζομεν 6μϊν»
Ή Υποδιεύθυνση Δημοσίων Σχέ-;θως τήν πληροφορούνται «κατόπιν 

σεων μέ τή συνεργασία τής Διευ- ί έορτής» άπό τίς Εφημερίδες.
! — :Νά τούς γνωρίση διάφορα τρα-

’ϋΐΟΒΙΙϊΒΚΙΒ ΤΪ5 ΒρίΒΒΒϊίίΐΙ 

|ΙΒ ΙίρΒϊί ΒΡΒΒΜΠΙΒ8Β ΤΡΙΒΕΛΙ

’Από τή Διοίκηση τής ’Ομοσπον
δίας μας κυκλοφόρησε ή ακόλουθη 
ανακοίνωση:
'Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Τό ’Εκτελεστικό Συμβούλιο τής 
’Ομοσπονδίας σέ δυο πολύωρες 
συνεδριάσεις του έξέτασε τά θέμα
τα τοΰ Προσωπικού τών Τραπεζών 
Εμπορικής, 'Ιονικής — Λαϊκής, 
Πίστεως, Ε.Τ.Β.Α., Γενικής, ΑΜΕ~ 
PJKAN EXPRESS καί CITI
BANK·

Τά συμπεράσματα τής έξετάσε- 
ως αυτής £Ϊναι ότι τά θέματα τοΰ 
Προσωπικού:

ΠΑΡΑΜΕΡΙΖΟΝΤΑΙ συστημα
τικά, ΠΑΡΕΛΚΥΟΝΤΑΙ καθημερινά 
καί ΠΑΓΩΝΟΥΝ μεθοδικά μέσα σέ 
μηχανισμούς, ό κυριώτερος άπ’ τούς 
όποιους εΐναι έξω άπ’ τό χώρο 
τών Τραπεζών.

Πρόκειται γιά τήν περίφημη ’Ε
πιτροπή Τιιμών καί Εισοδημάτων, 
ή οποία περιβάλλεται μέ παντοδυ
ναμία, ΰποκαθιστά τραπεζική αρ
μοδιότητα καί διαχειρίζεται έξου- 
σία καί τύχες -ανθρώπων τών οποί
ων δέν είναι έργοδότης.

Τό 'Εκτελεστικό Συμβούλιο δια
πιστώνει δτι στό κανάλι αύτής τής 
διαδικασίας παραπέμπουν συστη
ματικά οΐ Διοικήσεις (καί αποδέ
χονται ευχαρίστως οί άρμόδιοι) αι
τήματα τών τραπεζικών υπαλλή
λων αποκλειστικής αρμοδιότητας 
τών Διοικήσεων τών Τραπεζών. 
Πρόσφατο παράδειγμα τά θέματα 
τοΰ Προσωπικού τής Α.Τ.Ε. καί 
σημερινό τά ζητήματα τοΰ Προ
σωπικού τοΰ Συγκροτήματος τής 
Εμπορικής καί Ίονικής — Λαϊκής.

Καί έρωτάται:
Προς τί αυτή ή παραπομπή θε

μάτων γιά τά όποια ή σημερινή π. 
χ. Διοίκηση τοΰ Συγκροτήματος 
άναγνώρισε πανηγυρικά αρμοδιό
τητα καί ευθύνη έπιλύσεώς τους 
καί διαβεβαίωσε τό Προσωπικό κα
τηγορηματικά (πριν 3 μήνες) γιά 
τήν άμεση τακτοποίησή τους; Τό 
ίδιο παραμένουν, «παγωμένα» στήν 
’-Επιτροπή άπό καιρό θέματα τοΰ 
Προσωπικού τής Ε.Τ.Β.Α.

Υπάρχουν δμως καί άλλοι «μη
χανισμοί» άποδυναμώσεως τών αι
τημάτων τοΰ Προσωπικού μέσα 
ττίς Τράπεζες. Πρόκειται γιά τήν 
τακτική τής μακροχρονίου συζητή- 
τεως, τής άποτελ-ματώσεως καί τε
λικά τής ΰπαναχωρήσεως καί ανα
στροφής. Καί ιδού παραδείγματα:

Στή-ν Τράπεζα Πίστεως, το ύέμα 
τοΰ 'Οργανισμού άψοΰ πέρασε ά
πό διάφορες φάσεις συζητήσεων, 
υποσχέσεων καί διαβεβαιώσεων, 
μπήκε στό στάδιο τής συστημα
τικής κωλυσιεργίας καί τοΰ παγώ
ματος καί ήδη στή φάση τής απρο
κάλυπτης στήν ουσία, άρνήσεως καί

Στάσεις εργασίας πού τελικά δέν 
πραγματοποιήθηκαν είχε προαναγ
γείλει ή Ο'.Τ.Ο.Ε. μέ τήν παρακά
τω ανακοίνωσή της.

Ή ένότητα τοΰ κλάδου εψερε τό 
άποτέλεσμά της,

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

’Αγαπητοί Συνάδελφοι,

"Οπως σάς πληροφορήσαμε καί 
μέ τήν προηγούμενη ανακοίνωσή 
μας πολλά σοβαρά προβλήματα 
συναδέλφων μας διαφόρων Τραπε
ζών παραμένουν άλυτα. Καί τό 
χειρότερο εΐναι δτι ώρισμένες 
Διοικήσεις, δχι μόνο δέν προχω
ρούν στήν έπίλυσή τους αλλά υπ
αναχωρούν καί άπό συγκεκριμένες 
υποσχέσεις καί συμφωνίες 
μέ τό προσωπικό τους.

Οί σημερινές Διοικήσεις τής 
Εμπορικής καί Ίονικής - Λαϊκής, 

ΰπονεχώρησαν δχι μόνο άπό τίς 
ρητές υποσχέσεις τους καί τίς κα
τηγορηματικές διαβεβαιώσεις τους 
προς τό Προσωπικό τους, άλλα 
καί άπό τήν συγκεκριμένη συμφω
νία μαζί του έν σχέσει μέ τήν έπί- 
λυση ώρισμένων ζητημάτων του. 
Οΐ συνάδελφοί μας έπέδειξαν με
γάλη ύπομονή καί προσπάθησαν 
σέ διάστημα 3 περίπου μηνών, νά 
πείσουν τίς Διοικήσεις τών δύο 
Τραπεζών δτι δφειλαν νά τηρή
σουν τίς υποσχέσεις τους καί τή 
συμφωνία τους, πού δέν αποτελού
σε άλλωστε παρά έκπλήρωση στοι
χειωδών υποχρεώσεων τών νέων Δι
οικήσεων τών δύο Τραπεζών οστέ- 
ναντι στους υπαλλήλους τους.

Δυστυχώς αυτό δέν συνέβη. Άν- 
τιθέτως τά ζητήματα τους μπήκαν 
στό ψυγείο τής Επιτροπής Τιμών 
καί Εισοδημάτων, δπως συνέβη 
παλαιότερα καί μέ τά θέματα τής 
Εθνικής καί Α,Τ.Ε,

Οί συνάδελφοί μας μή Εχοντας 
πλέον άλλο τρόπο γιά τήν διεκδί
κηση τών αιτημάτων τους, άπεφά- 
σισαν σειρά αγωνιστικών εκδηλώ
σεων .

Επίσης ή Διοίκηση τής Τρα
πέζης Πίστεως ϋπανεχώρησε στό

ι τής άθετήσεως υποχρεώσεων κα'
! υποσχέσεων τής Διοικήσεως.

Στήν Ε.ΤΒ.Α. καθυστερούν συ
στηματικά οί προαγωγές 5 ολό
κληρα χρόνια, μέσφ τοΰ ίδιου «μη
χανισμού».

Στή Γενική, ή Διοίκηση δέν ά- 
σωπικοΰ γιά τόν ’Οργανισμό.

Στήν Άμέρικαν Εξπρές, ή Διοί
κηση άρνεΤται απροκάλυπτα τήν 
εφαρμογή τοΰ ’Οργανισμού κάτω 
άπ’ τόν οποίο τό μελάνι τής υπο
γραφής της είναι άκόμη νωπό.

Στή Σίτιμπάνκ, μέσω τοΰ ίδιου 
μηχανισμοΰ χρονίζει τό σχέδιο τοΰ 
νέου ’Οργανισμού ένώ παράλληλα 
συστηματική παραμένει ή προσπά
θεια άναμί-ξεως τής Τραπέζης σέ 
συνδικαλιστικά θέματα.

"Ολα αυτά ούτε άσχετα είναι 
μεταξύ τους, ούτε ξένα πρός μιά 
κοινή επιδίωξη. Στήν ουσία, οίκοδο- 
μεΐται μιά ‘Ιερή Συμμαχία γιά 
νά καταδολιεύει τά συμφέροντα 
τών 27.000 Τραπεζικών υπαλλή
λων. Καί αυτό βεβαίως ούτε απα
ρατήρητο μπορεί νά περάσει ούτε 
— καί προπάντων αναπάντητο. Τό 
γεγονός δτι ή Πολιτεία έ’χει τήν ευ
θύνη χαράξεως τής γενικώτερης πο
λιτικής, δέ νσημαίινει δτι ζητήματα 
αποκλειστικής άρμοδιότησος τών 
Διοικήσεων τών Τραπεζών πρέπει 
νά υπάγονται σέ μηχανισμούς καί 
διαδικασίες ξένες καί πρός τόν 
Τραπεζικό χώρο καί πρός τήν ευ
θύνη καί αρμοδιότητα πού υπέχουν 
αυτές οί ίδιες ο! Τράπεζες. Ή δια
δικασία πρός τήν ’Επιτροπή Τι
μών καί Εισοδημάτων, αποτελεί 
«διάδρομο» μέσω τοΰ οποίου οί 
Τράπεζες διοχετεύουν τά θέματα 
τοΰ Προσωπικού άπό τά δικά τους 
ψυγεία στό μεγάλο «ψυκτικό χώ
ρο» τής Επιτροπής.
Συνάδελφοι,

Τό ’Εκτελεστικό Συμβούλιο:
1. ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΙ καί ΚΑ- 

ΤΑΓΓΕΛΕΙ τήν τακτική αυτή
2. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΕΙ δτι ή αντί

δραση ρέν μπορεί παρά νά είναι: 
ανάλογη καί

3. ΑΠΟΦΑΣ ΙΖΕ,Ι καθολική, 
ιέ ν ε ρι γ ό συμπαράσταση 
τοΰ κλάδου, στίς αποφάσεις καί 
στίς ενέργειες τών συναδέλφων μας 
τών παραπάνω Τραπεζών γιά δυνα
μική διεκδίκηση τών τελματωμένων 
θεμάτων τους.

Μέ τή γνωστή αποφασιστικότητα 
μας καί τήν ενότητά μας, οΐ Τρα
πεζικοί υπάλληλοι θά παραμερί
σουμε τά εμπόδια και θά κερδίσου
με τόν αγώνα μας πού είχε πάν
τοτε δίκαια καί λογικά αιτήματα.

Μέ Συναδελφικούς χαιρετισμούς;
ΤΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

θέμα τοΰ ’Οργανισμού, άρνουμένη 
νά δεχθεί το πόρισμα τής Κοινής 
’Επιτροπής τήν όποια είχε ορίσει 
ή ίδια.

"Επειτα άπό αΰτό καί άφοΰ οί 
συνάδελφοί μας τής Πίστεως έ- 
ξήντλησαν δλα τά μέσα γιά τήν 
τήρηση τών συμφωνηθέντων, απο
φάσισαν νά διεκδικήσονν μέ κινη
τοποίηση τό δίκαιό τους.

Τό Εκτελεστικό Συμβούλιο τής 
'Ομοσπονδίας, πού ασχολήθηκε 
τόν τελευταίο καιρό Επανειλημμένα 
μέ τά προβλήατα αυτά, αποφάσι
σε ομόφωνα Ενεργό καί καθολική 
συμπαράσταση πρός τούς συναδέλ
φου μας τής ’Εμπορικής, Ίονικής
- Λαϊκής καί Πίστεως μέ:

1. Ωριαία στάση Εργασίας 
11 —12 τή Δευτέραν καί Τετάρτη 
13 καί 15 Δεκεμβρίου δλων τών

I Τραπεζικών τής περιοχής ’Αθηνών
— Πειραιώς καί

2. Δίωρη στάση Εργασίας 8— 
10 τό Σάββατο 18 Δεκεμβρίου, δ
λων τών Τραπεζικών ολοκλήρου 
τής Χώρας.

Ή 'Ομοσπονδία ύποσχέθηκε τήν 
συμπαράσταση της σέ κάθε περί
πτωση ανάγκης, άθετήσεως ύπο- 
σχέσεων καί άρνήσεως έκπληρώσε- 
ως ύποχρεώσεων τών Τραπεζών. 
Αΰτό καί κάνει.
Συνάδελφοι,

Μέ τήν αλληλεγγύη που μάς 
χαρακτηρίζει, τήν ένότητα πού μάς 
ένώνει καί τήν αποφασιστικότητα 
πού μάς διακρίνει, θά δώσουμε 8- 
λοι μας τήν συμπαράσταση 
πού χρειάζονται οί συνάδελφοί 
μας, καί τήν απάντηση πού ο
φείλεται στήν απαράδεκτη τακτι
κή τών υπαναχωρήσεων.
Μέ συνσδελφικούς χαιρετισμούς 

ΤΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ή όδοντ ιατρός 
ΛΕΜΟΝΙΔΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ 

Δέχεται τους υπαλλήλους ΕΘΝΙ
ΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ καί κατά τάς 
ώρας 9—12 π.μ. καί 5—9 μ.μ., 
καθημερινώς πλήν Κυριακής.

Ροκδεστοΰ 43 — Νέα Σμύρνη
Τηλέφωνον 9414584



'Ο Συνεταιρισμός μας ξαναβρηκε τό δρόμο 
γιά νά έκπληρώση σωστά την αποστολή του
Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΤΟΥ Δ. Σ. 
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΝΙΣΧΥΟΗ ΑΠΟ ΟΔΟΥΣ

Συνομιλία μέ τον Πρόεδρο ΑΝΤΩΝΗ ΣΤΡΟΥΛΙΑ
Κάθε έρευνα καταλήγει 

τελικά σέ ·*ιά συνέντευξη 
μέ ένα αρμόδιο ηρόβωηο, 
πάντοτε βέβαια άναζητάμε 
το sco άρμόδιο. Sxijv περί
πτωση του Συνεταιρισμού 
μας καί για νά ολοκληρώ
σουμε τον ζύζλο της ένημε- 
ρώσεώς μας, απευθυνθήκα
με στον Βρόεδρο του Λιοι- 
κητικού Συμβουλίου του 
συν. Άντώνη Στρούλια.

Ή συζήτησή μας μαζί 
του μάς οδήγησε από έκ
πληξη σέ έκπληξη γιατί 
πραγματικά άγνοούσαμε 
πάρα πολλά πράγματα.

Μάθαμε κατ’^ αρχήν ότι 
ό Προμηθευτικός καί Πι
στωτικός Συνεταιρισμός 
μας είναι ό άρχαιότερος στο 
είδος του ατά Βαλκανια (ί
ο ρύθηκε τό Σ $) 18) . Χολ
ώσαμε περηφάνεια γι’ αυ
τό καί στενοχωρηθήκαμε 
ταυτόχρονα μέ τη σύγκριση 
που αυτόματα έγινε στη σκέ
ψη μας. Οί συνάδελφοί μας 
τού 1918 ίδρυσαν καί μάς 
παρέδωσαν έναν Συνεται- 
ρισμό. Ά» όλοι οί μετέπει- 
τα δείχναμε ενδιαφέρον, ό 
Συνεταιρισμός μας έπρεπε 
σήμερα, όχι άπλώς νά μας 
εξυπηρετεί άλλά νά δεσπό- 
ζη στην Ελληνική Αγορά.

—Ποΰ βρίσκεται σήμερα ό Συ
νεταιρισμός; ρωτήσαμε έντελώς 
αύθόρμητα τον Πρόεδρο του κ. 
Στρούλια.

— ’Ο Συνεταιρισμός μας 
ξυπνάει άπό τό λήθαργο καί 
ξαναζωντανεύει.

Χύτη ήταν ή απάντηση 
τού κ. Ιΐροέδρου. Ό τόνος 
τής φωνής του μάς έδωσε 
τήν απάντηση στο δεύτερο 
ερώτημα πού είχαμε σκοπό 
νά τού ύποβάλλουμε, άλλά 
τό θεωρήσαμε περιττό. Αι- 
ακρίναμε τήν διάθεση γιά 
τήν αναδημιουργία, γιά τήν 
ανάπτυξη τού Συνεταιρι
σμού μας. Καί σάν νά άντε- 
λήφθη τή σκέψη μας ^ συμ
πλήρωσε τήν άπάντησή του.
— 'Ολόκληρο τό Αιοικ. 

Συμβούλιο άγωνίζεται άπό 
τήν ημέρα τής εκλογής του 
γιά νά έφαρμοσθή τό προ
εκλογικό μας πρόγραμμα. 
’ Επιδιώκουμε νά κάνουμε 
πράξη τις υποσχέσεις μας. 
Ζητήσαμε καί ζητάμε τή 
βοήθεια όλων των συναδέλ
φων γιά νά άναδείξουμε τό 
Συνεταιρισμό μας καί νά 
τόν καταστήσουμε πρότυπο 
στο είδος του.

—Ποιές είναι συγκεκριμένα οί 
επτιδιώξεις σας;

— Πρώτη άμεση καί βασι
κή επιδίωξή μας είναι νά 
εγγράφουν όλοι οί συνάδελ
φοί μας στο Συνεταιρισμό. 
Λεύτερη επιδίωξή μας εί
ναι νά υπάρξουν όλες οί 
προϋποθέσεις εξυπηρετήσε
ι·.» ς των συνεταίρων καί ό 
Συνεταιρισμός νά κερδίση 
τήν εμπιστοσύνη τους. Αύτό 
είναι βέβαο, ότι θά βοηθή- 
ση στήν άνάπτυξη τής συν
εταιριστικής ιδέας, πράγμα 
πού είναι τόσο απαραίτητο. 
Επιδιώκουμε νά γίνη άπό 
όλους κατανοητό ότι ό Συν
εταιρισμός είναι συμφέρον 
μ.ας καί όχι επιχείρηση. Γι’ 
αύτό πρέπει όλοι νά τόν άγ- 
καλιάσουμε.

Αέν ύποστηρίζω ότι μέ 
όποιεσδήποτε συνθήκες λει
τουργίας του, πρέπει νά 
προτιμάται ό Συνεταιρι
σμός, άπλώς καί μόνο επει
δή προσφέρει μειωμένες 
τιμές. Στήν εποχή μας, δεν 
μπορούμε νά αγνοούμε τούς

παράγοντες που υπεισέρ
χονται καί επιδρούν προ- 
κειμένου νά προμηθευθού- 
με τά είδη πού μάς χρειά
ζονται.

—Σέ ττοιές ένέργειες έχετε 
προχωρήσει ή σκοπεύετε νά προ
χωρήσετε γιά νά έξασφαλίσετε 
αύτές τις προϋποθέσεις;

— Σάν πρώτο βήμα εξω- 
ραΐσαμε τό ισόγειο τού 
Πρατηρίου μας πού λει
τουργεί στή στοά Πεσμαζό» 
γλου Σ καί προχωρούμε 
στον έξωραϊσμό καί το|ύ 
1ου ορόφου. "Ετσι οί συν
εταίροι θά εξυπηρετούνται 
σέ όσο γίνεται πιο εύχάρι- 
στο περιβάλλον.

Αύξήσαμε τις ποικιλίες 
τών έμπορευμάτων πού δια
θέτουμε στο πρατήριό μας, 
ώστε νά ύπά,ρχη ή εύχέρεια 
τής επιλογής.

Λημιουργήσαμε νέα τμή
ματα μέ είδη απαραίτητα 
στο σύγχρονο νοικοκυριό 
γιά νά καλύπτουμε, έτσι, 
περισσότερες ανάγκες τών 
αγοραστών.

Προσφέρουμε σέ σημαν
τικά μειωμένες τιμές όλα 
τά είδη πού διαθέτουμε. 
’Εδώ πρέπει νά σημειώσω, 
ότι οί μειωμένες τιμές ί-
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Ιό 1. ίιιρ|ούλιο τού Ιυνειαιριομοϋ
ΣΤΡΟΥΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤ. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Α' 

ΒΑΡΒΕΡΗΣ ΣΠΥΡ. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Β- 

ΤΡΙΓΚΑΣ ΣΤΥΛ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ 

ΑΞΕΛΗΣ ΤΡΙΑΝΤ. ΤΑΜΙΑΣ 

ΑΡΒΑΝ1Τ0Π0ΥΛ0Σ ΚΩΝ)ΝΟΣ ΜΕΛΟΣ 

ΒΥΖΥΗΝΟΣ ΕΛΕΥΘ. ΜΕΛΟΣ 

ΚαΤΣΟιΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΕΛΟΣ 
ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΝΕΛΛΗ ΜΕΛΟΣ

σταδιακή μείωση τής ποσο
στιαίας έπιβαρύνσεως στά 
Γενικά μας έξοδα. ΊΙ μεί
ωση αύτή, όπως είναι επό
μενο, θά έχει άμεση επί
δραση σέ μιά πρόσθετη δι
αμόρφωση τής τιμής τών 
έμπορευμάτων μας προς τά 
κάτω.

—Τί χρειάζεται γιά νά γίνεις 
συνεταίρος;

— Αρκεί νά είσαι έργα-

Μπροστά σ’ ένα άπό τα τμήματα 
κουρτινών, ό Πρόεδρος τοΰ Συνεται

αχυουν και για τις αγορές 
επί πιστώσει. Αέν ύπάρχει 
καμμιά πρόσθετη επιβάρυν
ση, ενώ τό χρονικό διάστη
μα έξωφλήσεως είναι αρκε
τά μεγάλο (3 χρόνια) καί 
δέν είνα αισθητή ή μηνιαία 
κράτηση πού γίνεται άπό τή 
μισθοδοσία.

Γιά νά επιτύχουμε χαμη
λότερες τιμές, ζητήσαμε ά- 
τό τή Αιοίκηση τής Τραπέ- 
»ης καί y-άς χορήγησε προ
καταβολή γιά άγορές τοϊς 
μετρητοίς. "Ετσι κάναμε 
σημαντικές άγορές ειδών 
τοϊς μετρητοίς μέ Αποτέλε
σμα νά εξασφαλίσουμε τις 
πιο συμφέρουσες τιμές.

Πιστεύουμε, τέλος, ότι 
θά έχουμε άθρόες εγγρα
φές νέων συνεταίρων. Φι
λοδοξία μας, επαναλαμβά
νω, είναι νά εγγραφούν ό
λοι οί συνάδελφοί μας. Ή 
αύξηση τών συνεταίρων θά 
επιφέρει αύξηση τού τζίρου 
τοΰ Συνεταιρισμού καί αύ
τή Θά μάς επιτρέψη νά προ
χωρήσουμε στήν εφαρμογή 
ενός μεγαλόπνοου προ
γράμματος πού θά έχη σάν 
αποτέλεσμα νά προσφέρου
με ακόμη καλύτερα είδη, 
περισσότερο χαμηλές τι
μές, καλύτερη εξυπηρέτη
ση.

Μέ τήν αύξηση τού τζί
ρου μας Θά έχουμε επίσης

τοΟ Συνεταιρισμού, τό τμήμα 
ρισμοΰ συν. Άντώνης Στρούλιας.

ζόμενος σέ μιά άπό τις 
τρεις Τράπεζες (Εθνική, 
Κτηματική, ΕΤΒΑ). Ό 
Σύλλογος στον όποιο είσαι 
εγγεγραμμένος δέν έχει ε
πί τοΰ προκειμένου σημα
σία. Αέν άπαιτείται παρά ή 
υποβολή μιάς αΐτήσεως καί 
ή καταβολή τής συνεταιρι
στικής μερίδος πού σήμερα 
άνέρχεται στο άσήμαντο πο- 
σόν τών 1.000 δρχ. καί 
εξοφλείται σέ τρία χρόνια.

■—Στήν προσπάθεια γιά τήν 
έγγραφή νέων συνεταίρων συναν
τήσατε άνταπόκριση ή αδιαφο
ρία;

— Μού δίνετε ή εύκαιρία 
νά εκφράσω δημόσια τήν ι

κανοποίησή μου γιά τά μέ
χρι τή στιγμή αύτή αποτε
λέσματα τής εξορμήσεώς 
μας γιά τήν έγγραφή, όχι 
νέων συνεταίρων, όπως εί
πατε, άλλά γιά τήν έγγρα
φή όλων τών συναδέλφων 
μ.ας στο Συνεταιρισμό.

Άπό τις SO ’Οκτωβρί
ου πού άρχισε ή εξόρμηση 
μέχρι τής 10.1S.T6 ό ά- 
ριθμός τών συνεταίρων αύ- 
ξήθηκε κατά TOO άτομα, 
όσα δηλ. γράφτηκαν στο 
Συνεταιρισμό στά τελευ
ταία 3» χρόνια.
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ 4η ΣΕΛΙΔΑ)

Γιά νά γίνης μέλος 
τοΰ Συνεταιρισμού

Γιά νά γίνης μέλος τοΰ Συνεται
ρισμού, αρκεί νά ύττοδάλης μιά αί
τηση σάν αύτή ποΰ δημοσιεύουμε.

Ζήτησε άπό τά γραφεία τού 
Συνεταιρισμού νά σου σταλή τό 
έντυπο.
Κύριε Πρόεδρε,

Μέ τήν παρούσα μου σάς παρα
καλώ νά μέ γράψετε μέλος τοΰ 
Συνεταιρισμού τής Τραπέζης μας 
γιά μιά μερίδα καί δηλώνω, έν 
γνώσει τών συνεπειών τού Νόμου 
περί ψευδούς δηλώσεως στι:

1 ) "Εχω δλα τά υπό τού άρθρου 
3 τού Καταστατικού τού Συν)σμοΰ 
προδλεπόμενα προσόντα.

2) Δέν αποτελώ μέλος άλλου 
Συν)σμοΰ πού νά επιδιώκει στον 
αύτό τόπο τον αύτό κύριο σκοπό.

3) Δέν διετέλεσα μέλος άλλου 
Συν)σμού ή άν διετέλεσα έχω εκ
πληρώσει δλες τις προς τόν παλαιό 
Συνεταιρισμό υποχρεώσεις μου.

4) Δέν έχω διαγράφει άπό άλλο 
Συν)σμό κατά τις περιπτώσεις Β' 
καί Γ' τού έδαφίου 6 τού Νόμου 
602 «Περί Συνεταιρισμών» ή άν έ
χω διαγράψει, συμπληρώθηκε έτος 
άπό τή διαγραφή μου αύτή.

Τέλος, άποδέχομαι ανεπιφύλακτα 
δλες τάς διατάξεις τοΰ Καταστατι
κού καί τις μέχρι σήμερα ληφθεΐσες 
Αποφάσεις άπό τά "Οργανα τοΰ 
Συν)σμοΰ καί αναλαμβάνω τήν ύ- 
ποχρέωση νά συμμορφωθώ μέ τις 
Αποφάσεις τής μέλλουσας Γενικής 
Συνέλευσης τών Συνεταίρων περί 
τυχόν προσθέτων έναντι τού Συν) 
σιμού ύποχρεώσεών των.

Μέ έκτίμηση 
Ο ΑΪΤΩΝ
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Μέσω τού Συνεταιρισμού άγοράζετε λάστιχα 

MICHELIM ή PIRELLI 

Μπορείτε ακόμα νά προστατεύσετε τό αυτο
κίνητό σας άπό τή σκουριά μέ ειδική Σκωριομό- 

νωση σέ ειδικό συνεργείο μέ τό όποιο έχομε συμ
βληθεί.

ΑΝΕΜΟΙ ΑΝΑΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ
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Ό αντίκτυπος μιάς με
γάλης προσπάθειας πού γί
νεται τόν τελευταίο καιρό 
στον Προμηθευτικό καί 
Πιστωτικό Συνεταιρισμό 
μας, ώδήγησε τά βήματά 
μας στά γραφεία του καί 
στή συνέχεια στο Πρατή
ριό του.

’ Επαληθεύσαμε τις πληρο
φορίες μας καί αποφασί
σαμε νά προβάλλουμε τήν 
προσπάθεια, όχι για νά ε
παινέσουμε δημόσια τή δι
οίκηση τού Συνεταιρισμού 
άλλά γιατί πιστεύουμε ότι 
ή προσπάθεια αύτή εξυπη
ρετεί τά συμφέροντα, μας 
καί επομένως πρέπει νά 
συμβάλλουμε όλοι στήν ο
λοκλήρωσή της.

Είναι αλήθεια ότι ή συν
εταιριστική ιδέα δέν καλ
λιεργήθηκε ποτέ σχεδόν 
καί ότι μόνον σέ δύσκολες 
ώοες τήν υλοποιούμε γιά 
νά άντιμετωπίσουμε μέσα 
άπό τούς συνεταιρισμούς 
τις δυσκολίες καί μάλιστα 
κυρίως όταν οί δυσκολίες 
αύτές άφορούν στά είδη 
διατροφής. Μόλις ξεπερα» 
στεί ή δυσκολία ξεχνάμε 
τή μεγάλη προσφορά τού 
Συνεταιρισμού, ξεχνάμε 
δηλ. τό ίδιο μας τό συμφέ
ρον, απομακρυνόμαστε και 
γιά νά είμαστε περισσότε
ρο ειλικρινείς ειρωνευό
μαστε εκείνους πού επιμέ
νουν νά κρατούν ψηλά τή 
συνεταιριστκή ιδέα καί νά 
άγωνίζονται γιά τή διατή
ρηση τών συνεταιρισμών.

Κάτι τέτοιο συνέβη καί 
μέ τό Συνεταιρισμό μας. 
Τόν Προμηθευτικό καί 
Πιστωτικό Συνεταιρισμό 
τών υπαλλήλων τών Τρα
πεζών Εθνικής, Κτημα
τικής καί ΕΤΒΑ.

Στή μεγάλη πλειοψηφία 
μας άγνοούμε καί τήν ύ
παρξή του.

©i ήταν μεγάλη αδικία 
άν σπεύδαμε νά ρίξουμε 
τις ευθύνες στις έκάστοτε 
διοικήσεις τοΰ Συνεταιρι
σμού.

Οί περισσότεροι λοιπόν 
άγνοούμε καί τήν ύπαρξη 
τού Συνεταιρισμού, μιά 
άλλη κατηγορία τόν θεω
ρεί σάν εμπορική επιχεί
ρηση, άλλοι τόν άντιπαρέρ- 
χονται σάν κάτι τό ξεπερα
σμένο γιά τήν έποχή μας 
καί μερικοί θεωρούν υποτι
μητικό νά προμηθεύωνται 
τά διάφορα άγαθά άπό τό 
Πρατήριο τού Συνεταιρι
σμού.

Αέν θά επιχειρήσουμε 
σήμερα νά άναπτύξουμε τό 
θέμα καί τήν μεγάλη προσ
φορά τών Συνεταιρισμών, 
ιδαίτερα στους εργαζόμε
νους.

©» τονίσουμε τό ρόλο 
πού διεδραμάτισαν σέ δύ
σκολες γιά τούς λαούς στι
γμές καί μεταφερόμενοι 
στά καθ’ ήμα,ς Θά Θυμίσου
με τήν περίοδο τής κατο
χής. Τώρα βέβαια τά 
πράγματα είναι διαφορε
τικά. Γιά τούς εργαζόμε
νους όμως τό πρόβλημα 
στή βάση του ύπάρχει πάν-

Ί*ποχρεωμένοι νά καλύ
πτουμε τις βιοτικές μας α
νάγκες άπό τό εισόδημα 
τής εργασίας μας αντιμε
τωπίζουμε συνεχώς δυσκο- 
σκολίες. Ό Συνεταιρι
σμός, όταν λετουργεί σω
στά, μάς άνακουφίζει. 
Μάς προσφέρει σέ χαμη
λότερες τιμές τά είδη πού 
μάς χρειάζονται, άρα αυ
ξάνει τό εισόδημά μας, 
παράλληλα μέ τήν πίστω
ση πού μάς παρεχει, χω

ρίς φυσικά πρόσθετη επι
βάρυνση, αντίθετα σέ χα
μηλότερη τιμή άπό εκεί
νη τού ελευθέρου εμπορί
ου, μάς διευκολύνει νά 
προμηθευθούμε είδη πού 
μάς χρειάζονται σέ μιά 
δεδομένη στιγμή καί δέν 
έχουμε τή δυνατότητα τής 
άγοράς τους μετρητοίς.

Σέ τελευταία ανάλυση 
ό Συνεταιρισμός είναι γιά 
τούς εργαζόμενους πρόσ
θετη πηγή εισοδήματος.

"Οχι όμως μόνον αύτό. 
Είναι τό μόνο όπλο πού 
διαθέτουν οί εργαζόιμενοι 
ενάντια στην άκρίβεια καί 
ένα άπό τά σημαντικώτερα 
μέσα μέ τό οποίο μπορούν 
νά επιτύχουν τήν μείωση 
τοΰ κόστους ζωής.

Είναι λοιπόν νά άπορή 
κανείς γιατί άρνούμεθα τό 
μεγάλο αγαθό τής συνεται- 
ρστκής ιδέας.

"Ας τό αποδώσουμε στην 
έλλειψη τής κατάλληλης 
ένημερώσεώς μας. Εύτυ- 
χώς όμως ότι βρίσκονται 
πάντοτε πρωτοπόροι.

Τό 1918 πρωτοπόροι 
συνάδελφοί μας ίδρυσαν 
τόν 13 οομηθευτικό καί Πι
στωτικό Συνεταιρσμό μας, 
πού είναι ό αρχαιότερος ατό 
είδος του, στά Βαλκάνια. 
ΊΙ προσφορά του, στά 2ίΧ 
χρόνια ζωής του είναι πρά
γματι σημαντική. Ί*πήρ- 
ξαν στιγμές πού ή λειτουρ
γία του ύπήρξε σωστική γιά 
τά μέλη του. Ίϊ αλλαγή 
νοοτροπίας στή ζωή μας ά- 
πεμάκρυν-ε άπό τό Συνεται
ρισμό. Τπήρξαν όμως οί 
στυλοβάτες συνάδελφοι πού 
τόν διατήρησαν.

Σήμερα, άλλοι πρωτοπό
ροι συνάδελφοι ξεκίνησαν 
καί αγωνίζονται νά τόν επα
ναφέρουν στήν παληά του 
αίγλη. Χά τόν κάνουν ικα
νό νά εξυπηρέτηση τά συμ- 
φέροντά μας.

Κατά σύμπτωση, οί στι
γμές είναι καί πάλι δύσκο
λες γιά τούς εργαζόμενους. 
'Β άκρίβεια τών άγαθών 
μειώνει κάθε μέρα καί πιο 
πολύ τό εισόδημά μας.

Ό Συνεταιρισμός μέ τή 
σημαντική διαφορά τιμών 
προς τά κάτω μπορεί νά 
υ,άς τό άναπληρώση σέ ικα
νοποιητικό σημείο.

Τό συμφέρον μας λοιπόν 
επιβάλλει νά βοηθήσουμε 
τήν προσπάθεια τού Λιοικ. 
Συμβουλίου τοΰ Συνεται
ρισμού μας. Τό συμφέρον 
μας επιβάλλει νά γίνομε 
συνεταίροι καί νά προμη- 
θευόμεθα, τοϊς μετρητοίς ή 
επί πιστώσει, τά άγαθά πού 
μάς χρειάζονται άπό τό 
πρατήριό του ή έστω τά μα
γαζιά μέ τά όποια είναι 
συμβεβλημένος .

Τό ξεκίνημα έγνε.
Ούτε ένας πιά έξω άπό τό 

Συνεταιρισμό. Γιά νά χτυ
πήσουμε τήν άκρίβεια, γιά 
νά αυξήσουμε τό εισόδημά 
μας, γιά νά διευκολυνθού
με στις άγορές μας, γιά νά 
εξασφαλίσουμε καλύτερους 
όρους προμηθειών.

Τό συμφέρον μας πρέπει 
νά όδηγήση τά βήματά μας 
στο Συνεταιρισμό.

Ό άνεμος άναδημιουργί- 
ας πού πνέει σήμερα καί 
πού χάρη σ’ αύτόν έχουν γί
νει πολλές βελτιώσεις σέ ό
λους τούς τομείς λειτουρ
γίας τού Συνεταιρισμού, 
πρέπει νά συνεχισθή. "Ας 
ι».ή χάσουμε τήν ευκαιρία. 
Ό Συνεταιρισμός εξυπη
ρετεί τά συμφέροντά μας.

Ο ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΣΠΙΔΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ 
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ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ Η ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΜΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ 
ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΜΑΣΜέ ξεναγούς τον Πρόεδρο συν. 

Άντώνη Σίοραύλια καί το συνερ
γάτη. του Γεν. Γραμματέα· τοΰ Συ
νεταιρισμού Στυλ. Τρίγκχ γνωρί-

Πρατηρίου. Σας τά παρουσιάζου
με, για νά γνωρίσετε καί σείς ώ- 
ρισμένα άπ’ αύτά. (Συνέχεια έκ της 3ης σελ.)

—Μέ τά μέτρα πού λάβατε 
αυξήθηκε ό τζίρος του Συνεται
ρισμού;

« —■ Χαίρεσαι πραγμ,ατιαά 
| νά βλέπεις τά απογεύματα 
| πλημμυρισμένο, το άλλοτε 
νεκρό, πρατήριό μας. Ό 
τζίρος διπλασιάστηκε σχε
δόν τούς τελευταίους μήνες, ι 
Πιστεύουμε ότι μέσα στο 
1 &ΎΎ ό τζίρος μας θά 
αύξηθή τουλάχστον κατά 
50ο)ο σε σύγκριση μέ το 
19Σ6.

—Πώς αγοράζετε τά έμπορεύ- 
ματα;

— Αναζητούμε κυρίως 
τις πηγές τής παραγωγής 
καί αποφεύγουμε τούς κάθε 
λογής μεσάζοντςε. ’Επιδι
ώκουμε νά άγοράζουμε 
πάντοτε τοΐς μετρητοΐς. 
Χτόχρς μας είναι, από τό 
νέο έτος, νά γίνονται όλες 
υνας οί άγορές τοΐς μετρη- 
ιοΐς καί άπ’ εύθείας άπό τις 
πηγές τής παραγωγής. 
Χύτό, θά έςαρτηθή εν πολ- 
Χοΐς. άπό τη Χιοίκηση τής

Τραπέζης μας άπό την ο
ποία έχουμε ζητήσει μιά 
έκτακτη οικονομική ενίσχυ
ση. Χέν άμφιβάλλουμε ότι 
καί στην περίπτωση αυτή ή 
Αιοίκηση τής Τραπέζης 
μας θά ένισχύαη τήν προσ- 
πάθειά μας, όπως καί κατά 
τό. παρελθόν, πράγμα γιά 
τό όποιο καί τήν εύχαρι- 
στούμε.

—Πόσο καιρό είναι τό Συμ
βούλιό σας στη Διοίκηση τοΰ 
Συνεταιρισμού;

—· "Εξι μήνες. Μικρό βέ
βαια τό διάστημα, άλλά 
δουλεύουμε όλοι μέ φανα
τισμό γιά νά έκπληρώσουμε 
τις ύποσχέσεις πού δώσαμε 
προεκλογκά. Πρέπει νά το
νίσουμε ότι στήν προσπά
θεια αυτή συμμετέχει όλό- 
Φυχα καί τό Προσωπικό τού 
Συνεταιρισμού.

Ό φωτογράφος, πού εί
χαμε καλέσει έν τω μεταξύ, 
γιά νά φωτογραφήσουμε καί 
νά σάς παρουσιάσουμε άπό 
τις στήλες τής «Τραπεζιτι
κής» τά διάφορα τμήματα 
τού Πρατηρίου τού Συν
εταιρισμού, διέκοψε στο ση
μείο αύτό τη συνομιλία μας 
μέ τον συν. ’Χντώνη Στρού 
λια. Πρόεδρο τού Αιοκ. 
Συμβουλίου τού Συνεται
ρισμού.

Αέν μάς μένει παρά νά 
τού ευχηθούμε μέ όλη μας 
τήν καρδιά νά πραγματο- 
ποιήση όλους τούς στόχους 
του. 'Τποχρέωσή μας θεω
ρούμε επίσης νά συστήσουμε 
σέ όσους δέν είναι μέλη τού 
Συνεταιρσμού, νά σπεύσουν 
νά έγγραφούν. 'Ο Συνεται
ρισμός είναι πρόσθετη πηγή 
αύξήσεως τού μισθού μας 
καί ή άαπίδα μας κατά τής 
άκρίβειας καί τής άδυαώ- 
πητης κερδοσκοπίας.

Οΐ ίοϊόίίΐιροι 
των επαρχιακών 
καταστημάτων

Οί συνάδελφοι πού εργάζονται 
σέ επαρχιακά Υποκαταστήματα 
μπορούν νά έγγραφούν στο Συνε
ταιρισμό μέ τήν ίδια διαδικασία 
πού εγγράφονται καί οί εργαζό
μενοι στο Κέντρο.

Δέν έχουν παρά νά απευθυν
θούν στα γραφεία τού Συνεταιρι- 
μοΰ (Π εσμαζόγλου 1, τηλ. 3215. 
245) γιά νά τούς άποσταλή ή αί
τηση πού πρέπει νά ύποβάλουν 
ή νά περάσουν άπό τά γραφεία 
του ’όταν βρίσκονται στήν ’Αθή
να καί νά τή· συμπληρώσουν, δ- 
πως επίσης μπορούν νά κάνουν 
τις αγορές τους κάθε φορά πού θά 
έριχωνται γιά όποιαδήποτε αιτία 
στήν Αθήνα.

Ή Διοίκηση τού Συνεταιρι
σμού θά καταβάλη κάθε προσπά
θεια γά τήν εξυπηρέτηση των συ
ναδέλφων των Επαρχιακών 'Τ- 
π οκαταστημάτω ν.

0 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 
ΑΙΑΟΕΤΕΙ

ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΙΑ ΤΑ 
ΚΑΤΟΟΙ ΕΙΔΗ:

ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ 

— ΚΡΕΤΟΝ
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ΚΑΣΜΗΡΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ — ΑΓΓΛΙΚΑ

★

ΥΠΟΚΑΜΙΣΑ — ΓΡΑΒΑΤΕΣ 

ΠΥΖΑΜΕΣ

— ΕΣΏΡΡΟΥΧΑ Κ.Λ.Π.

★

ΣΕΝΤΟΝΙΑ — ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ 

ΦΛΟΚΑΤΕΣ 

— ΧΑΛΙΑ Κ.Λ.Π.

★

ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ

★

ΕΤΟΙΜΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ 

ΠΑΛΤΑ — ΤΑΓΙΕΡ 

★

ΕΤΟΙΜΑ

ΑΝΔΡΙΚΑ ΕΙΔΗ

★
ΕΤΟΙΜΑ 

ΠΑΙΔΙΚΑ ΕΙΔΗ 
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

★

ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ 

— ΑΣΗΜΙΚΑ

*

ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΑ

ΜΟΝΟΦΩΝΙΚΑ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

*

ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΑΤΗΡΙΟ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ

*
ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ

ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΣ 
ΜΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 

ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ 
ΕΙΔΟΣ

Ένα τμήμα πού συναγωνίζεται τά ειδικά καταστήματα κασμηρίων. 
Ποικιλία σέ σχέδια καί ποιότητες καί κυρίως χαμηλές τιμές.

Υποκάμισα — Γραβάτες — Έσώιρρουχα. "Ενα άπό τά πλουσιότε
ρα τμήματα τοΰ Συνεταιρισμού μας.

Τον τελευταίο καιρό ό Συνεταιρισμός πλουτίσβίηκε μέ ένα άκόιμη 
τμήμα. Κοσμήματα καί ασημικά. Ή βιτρίνα πού παρουσιάζου

με είναι αψευδής μάρτυρας.

’Ιδιαίτερη προσοχή στό τμήμα έτοιμων γυναικείων ένδυμάτων. Δέν 
μπορούσε άλλωστε νά γίνη διαφορετικά.

Χαμηλές τιμές καί μεγάλη ποικιλία σέ χρωματισμούς, σχέδια καί 
ποιότητες, ώστε νά ικανοποιείται κάθε γούστο, στο τμήμα ετοίμων 

ανδρικών ένδυμάτων.
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ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ - ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 

ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 
ΕΘΝΙΚΗΣ - ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ - ΕΤΒΑ 

Πεσμαζόγλου 1 — ’ Αθήνα ι

Έγγραψήτε μέλη στό Συνεταιρι
σμό μας δέν κοστίζει τίποτα καί 

σάς προσφέρει πολλά.

ΔΗΛΩΣΗ

Στόχος μας, οί τιμές τοΰ Συνεταιρισμού, έ π ί 
πιστώσει νά γίνουν πολύ καλύτερες 
άπό τις τιμές πού πετυχαίνετε στήν άγορά 

τοΐς μετρητοΐς

Συνάδελφοι,
ΠΡΟΣ ΟΧ Η !

Στό ισόγειο τοΰ Συνεταιρισμού μας λειτουργεί τώρα, μέ έπιτυχία, ένα ύπερμοντέρνο ΤΜΗ
ΜΑ ΜΕ ΕΤΟΙΜΑ ΑΝΔΡΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ υψηλής ραπτικής καί ποιότητας.

"Αν βγήτε γιά έτοιμο ρούχο, παντελόνι, πλεκτό κλπ., περάστε πρώτα νά δήτε τη συλλογή 
μάς, είναι πολύ φθηνότερη άπό παντού.

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλοΰμε τις κυρίες καί Δεσποινίδες νά έπισκεφθοΰν τό γυναικείο μας τμήμα, δπου 
πολλές ευχάριστες έκπλήξεις τις περιμένουν. . .

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Οί νεώτεροι συνάδελφοί μας μπορούν, μέσω τού Συνεταιρισμού μας, νά ικανοποιήσουν 
όποιανδήποτε απαίτησή τους σέ ηχητικά, στερεοφωνικά, φωτογραφικά ή κινηματογραφικά 
συγκροτήματα.

ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΔΩΡΑ ΣΑΣ ΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ — ΣΤΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΠΛΟΥΣΙΟΤΑ
ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ, ΣΤΟ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΜΑΣ.

ΔΗΛΩΣΗ

Ό Συνεταιρισμός μας αντέχει τώ

ρα σ’ όποιαδήποτε κρίση καί σύγ

κριση. Βοηθήστε μας μέ τις παρα

τηρήσεις σας νά τον κάνουμε κα

λύτερο.

ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΗΜΙΚΑ ΣΑΣ ΜΠΙ

ΖΟΥ, ΕΙΔΗ ΔΩΡΩΝ ΤΩΡΑ ΣΤΟ 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΜΑΣ

τ************************* **********************************************<

Ό συνεταιρισμός δέν είναι κερδοσκοπική
| επιχείρηση. Φιλοδοξία μας είναι νά γίνη
*

* τό φτηνό μαγαζί και νά ξανακερδίση τήν
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Στό προηγούμενο φύλλο μας, 
καταχωρήσαμε Ενα μικρά μέρος 
τοϋ υπομνήματος πού είχε υπο
βάλει ή Διοίκηση του Συλλόγου 
μας στό Πρωτοβάθμιο Διαιτητι
κά Δικαστήριο για τη «χορήγη
ση Επιδόματος άνθυγιει-νής καί Ε
πικινδύνου Εργασίας» εις τούς ά- 
πασχολουμένους εις τούς ήλεκτρο- 
νικούς ύπολογιστάς τοΰ Κέντρου 
Μηχανογραφίας κα'ι τάς χειριστρί- 
ας Λογιστικών Μηχανών (διατρη- 
τρίας).

Καταχωρούμε σήμερα ολόκλη
ρο το ΰπό-μνημα, ύστερα άπό αί
τημα πολλών Ενδιαφερομένων, για 
νά είναι πλήρης ή Ενημέρωσή τους.

ΤΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ 

Ενώπιον
τού Πρωτοβαθμίου Διοικητικού Διαι- 
τικοΰ Δικαστηρίου ’Αθηνών 

’Υπόμνημα
Τοΰ Εν Άθήναις (οδός Πεσμαζόγλου 
άριθ. 1) έδρεύοντος Επαγγελματι
κού σωματείου ύπό τήν Επωνυμίαν 
«Σύλλογος των Υπαλλήλων τής ’Ε
θνικής Τραπέζης τής Ελλάδος», νο- 
μίμως Εκπροσώπουμένου.

Κατά
Τής Εν Άθήναις έδρευούσης ’Ανωνύ
μου Τραπεζιτικής Εταιρείας ύπό 
τήν Επωνυμίαν «’Εθνική Τράπεζα 
τής Ελλάδος Α.Ε.», νομίμως Εκπρο- 
σωπουμένης.

Έπί τής συζητηθείσης σήμερον Ε
νώπιον υμών συλλογικής διαφοράς 
Εργασίας, άναφυείσης μεταξύ τού 
ήμετέρου ΣΥΛΛΟΓΟΥ, ώς έκπροσω- 
πευτνκής Εν προκειμένψ όργανώσεως 
των περί ών ή ύπό κρίσιν διένεξις 
μισθωτών, καί τής άντιδίκου «’Εθνι
κής Τραπέζης τής ‘Ελλάδος Α.Ε.» 
και ήτις διαφορά, άφορώσα εις τήν 
χορήγησιν Επιδόματος ανθυγιεινής 
καί Επικινδύνου Εργασίας είς τούς 
άπασχολουμένους είς τούς ήλεκτρονι- 
κούς ύπολογιστάς τού Κέντρου Μη
χανογραφίας ταύτης (ΕΤΕ) καί τάς 
χειριστρίας λογιστικών μηχανών 
(διατρητρίας), παρεπέμφθη Ενώπιον 
τού ύμετέρου δικαστηρίου διά τοΰ 
ύπ’ άριθ. 38800)7769)76 Εγγράφου 
τού Υπουργείου ’Εργασίας, κατό- 
τής άδυναμίας υπογραφής σχετικής 
συλλογικής συμβάσεως Εργασίας, 
παρακαλοΰμεν όπως μάς Επιτραπή 
καί θέσωμεν ύπ’ όψιν ύμών τά κά
τωθι, Εκ τών όποιων άποδεικνύεται 
τό νόμιμον, βάσιμον, δίκαιον, Επι- 
βεβλημένον και απολύτως ίκανοποιή- 
σιμον το ύαΐτήματός μας, ώς τούτο 
σαφώς και ώρισμένως διατυποΰται 
είς τό ύφ’ ήμών καταρτισθέν άπό 
15.7.76 σχέδιον ΣΣΕ καί τό συνο- 
δεΰον αυτό ύπό τήν αύτήν ήμερομη- 
νίαν ύπόμνημά μας καί τήν προς τό 
Ύπουργεΐαν ’Εργασίας ύποβληθεΐ- 
σαν άπό 26.7.76 αϊτησίν μας.

I. ΒΡΑΧΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ

Μεταξύ τών μελών μας - ύπαλλή- 
λων τής άντιδίκου «Εθνικής Τραπέ
ζης τής Ελλάδος Α.Ε.» περιλαμ
βάνονται καί δύο κατηγορίας ύπη- 
ρετούντων ύπό δλως εΐδικάς καί ά- 
κρως ανθυγιεινός καί Επικινδύνους 
συνθήκας Εργασίας. Είς τήν πρώτην 
κατηγορίαν ανήκουν οί συνάδελφοί 
μας, οί άπασχολούμενοι είς τούς ή- 
λεκτρονικούς ύπολογιστάς τοΰ Κέν
τρου Μηχανογραφίας τής ’Εθνικής 
Τραπέζης, είς δέ τήν δευτέραν ο! ά- 
πασχολούμενοι είς τάς διατρητικάς 
λογιστικός μηχανάς. Οί τής πρώτης 
κατηγορίας ανέρχονται σήμερον είς 
τον άριθμόν τών 30 άτόμων, τής 
δέ δευτέρας είς τον άριθμόν τών 90, 
Εξ ών οί 78 υπηρετούν είς τάς ’Αθή
νας καί 12 είς τήν Θεσσαλονίκην. 
"Ητοι συνολικώς πρόκειται περί 1 20 
άτόμων, μεταξύ τών πολλών χιλιά
δων υπαλλήλων τής ΕΤΕ. Καί οί συ
νάδελφοί μας ουτοι καλύπτονται ά
πό τήν έκάστοτε ίσχύουσαν ΣΣΕ ή 
άπόφασιν διαιτησίας κλπ., «περί 
τών δρων άμοιβής καί Εργασίας τού 
υπαλληλικού προσωπικού τής «’Ε
θνικής Τραπέζης τής Ελλάδος», 
πλήν όμως ουδέποτε είχε ληφθή πρό
νοια διά τήν άντιμετώπισιν τής ει
δικής καταστάσεως, ή όποια δημι- 
ουργείται είς βάρος τής ύγείας των, 
ώς Εκ τοΰ ανθυγιεινού καί Επικινδύ
νου τής ύπ’ αύτών Εκτελουμένης Ερ
γασίας. Ό ήμέτερος Σύλλογος Ε- 
πανειλημμένως, διά διαβημάτων 
του προς τήν Εργοδότιδα Εταιρείαν, 
είχε ζητήσει τήν καθιέρωσιν ειδικού 
Επιδόματος ανθυγιεινής καί Επικινδύ
νου Εργασίας διά τάς Εν λόγφ κα
τηγορίας μελών του, δυστυχώς ό
μως συνήντησεν τήν πείσμονα άντί- 
δρασιν τής άντιδίκου νά ίκανοποιήση 
τό αίτημά μας τούτο. Κατόπιν αυ
τό ΰή κατά τήν 10.11.1975 συνελ- 
θοΰσα Γενική Συνέλευσις τών μελών 
τού «Συλλόγου» μας,, άπεφάσισεν 
όπως άκολουθηθή ή οδός τής δικα
στικής Επιλύσεως τής περί ής πρό
κειται διαφοράς (ϊδετε προσκομιζό- 
μενον απόσπασμα τής άποφάσεως 
ταύτης — σχετ. ύπ’ άριθ. I). Καί 
πάλιν δμως, διά μίαν άκήμη φοράν, 
Επεχειρήσαμεν νά έπιλύσωμεν τό 
πρόβλημα τούτο τών συναδέλφων 
μας άπ’ ευθείας μετά τής άντιδίκου, 
άλλά καί πάλιν συνηντήσαμεν τήν 
πείσμονα άρνησίν της —· έστω καί 
νά συζητήσει Επ’ αυτού. Κατόπιν 
τούτου δέν μάς άπέμενεν άλλη οδός, 
άπό τήν προσφυγήν είς τήν ύποχρε- 
ωτικήν διαιτησίαν.

II. ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑ

Προκειμένου νά τηρηθή ή ύπό τοΰ 
νόμου 3239)55 προβλεπομένη προ
δικασία, μετά τήν αποτυχίαν τών

Γιά ιό επίδομα ανθυγιεινής εργασίας 
Προοφυγΰ υιό διαιτητικό δικαστήριο
προσπαθειών μας προς τήν άντίδι- 
κον, προκειμένου νά ίκανοποιήση 
αΰτη οίκειοθελώς τό σχετικόν αίτη
μά μας, κατηρτίσαμεν τό άπό 15.7. 
1976 σχέδιον συλλογικής συμβάσε
ως Εργασίας, «περί χορηγήσεως Επι
δόματος άνθυγιεινής καί Επικινδύνου 
Εργασίας είς τούς άπασχολουμένους 
είς τούς ήλεκτρονικούς ύπολογιστάς 
τοΰ Κέντρου Μηχανογραφίας τής Ε. 
Τ.Ε. καί τάς χειριστρίας λογιστι
κών μηχανών», τό όποιον όμοΰ μετά 
τοΰ άπό 16.7.1976 Υπομνήματος 
μας Επεδώσαμεν διά δικαστικού έ
πι μελητοΰ πρός τήν άντίδικον, τήν 
οποίαν Εκαλέσαμεν πρός διεξαγω
γήν άπ’ ευθείας μεταξύ μας δια
πραγματεύσεων, διά τήν έπίτευξιν 
συμφωνίας καί ύπογραφήν τής προ- 
τεινομένης ειδικής ΣΣΕ ("Ιδετε άν- 
τίγραφον τού Εν λόγφ σχεδίου καί 
τού ύπομνήματός μας είς περιεχο- 
μένην είς φάκελλον δικογραφίας ύπ’ 
άριθ. 7636)17.7.76 έκθεσιν έπιδό- 
σεως τού δικαστικού Επιμελητοΰ τοΰ 
Πρωτοδικείου Αθηνών Νικολάου Τσι- 
γάντε).

’Επειδή καί πάλιν ή άντίδικος ήρ- 
νήθη έστω καί νά συζητήση Επί τοΰ 
διά τών άνωτέρω Εγγράφων μας ύ- 
ποβληθέντος πρός αύτήν αιτήματος 
μας, ύπεχρεώθημεν νά προσφύγωμεν 
πρός τήν άρμοδίαν ύπηρεσίαν τού 
Υπουργείου ’Εργασίας, διά τής ά
πό 26.7.76 αίτήσεως - ύπομνήμα- 
τό ςμας καί νά ζητήσωμεν τήν συμ- 
Φώνως πρός τήν διάταξιν τού άρθρου 
2 παρ. 4 τού Ν. 3239)55 μεσολά- 
βησιν, πρός έπίτευξιν συμφωνίας καί 
ύπογραφήν τής προτεινομένης συλλο
γικής συμβάσεως Εργασίας. Δυστυ
χώς καί πάλιν ή άντίδικος Εξεδήλω- 
σε τήν άρνητικήν Εν προκειμένφ 
στάσιν της καί οϋτω: ή μεσολαβη
τική προσπάθεια τοΰ Υπουργείου 
άπέτυχεν, ώς δείκνυται Εκ τών Εν 
φακέλλφ στοιχείων, δι’ δ καί ή δια
φορά παρεπέμφθη, συμφώνως πρός 
τήν διάταξιν τοΰ άρθρου 9 τοΰ ίδι
ου νόμου, διά τοΰ ύπ’ άριθ. 38809) 
7769)76 Εγγράφου τούτου, Ενώπιον 
τοΰ ύμετέρου δικαστηρίου πρός έ- 
πίλυσιν.

’Επειδή, κατά τήν διάταξιν τής 
παρ. 5 τοΰ άρθρου 7 τοΰ νόμου 
3239)55, «αί είδικαί συλλογικά! 
συμβάσεις Εργασίας συνάπτονται 
καί ύπογράφονται μεταξύ μιάς ή 
πλειόνων Επαγγελματικών οργανώ
σεων τών Εργοδοτών καί τής Επαγ
γελματικής όργανώσεως μιάς ή πλει- 
όνων Επιχειρήσεων. Έξαιρετικώς αί 
είδικαί συλλογικά! συμβάσεις Ερ
γασίας, αί άφορώσαι τό προσωπι
κόν τών Επιχειρήσεων ή Εκμεταλλεύ
σεων κοινής ώφελείας ή τραπε
ζιτικών ιδρυμάτων, 
δύνανται νά συνάπτωνται καί ύπο- 
γράφωνται καί παρ’ Εξουσιοδοτημέ
νων Εκπροσώπων τής Επιχειρήσεως, 
τής Εκμεταλλεύσεως ή τών ιδρυμά
των μόνον». Έξ Ετέρου, κατά τήν 
διάταξιν τής Επομένης παρ. 6 τοΰ 
ίδιου άρθρου, «διά τήν κατάρτισιν 
καί ύπογραφήν τών ύπό στοιχεΐον 
δ' ουλλογικών συμβάσεων Εργασίας 
(ειδικών), απαιτείται άπόφασις τοΰ 
Διοικητικού Συμβουλίου τών οικείων 
οργανώσεων Εργοδοτών καί μισθω
τών, δεόντως Εξουσιοδοτημένων ύπό 
τής γενικής συνελεύσεως τών μελών, 
λαμβανομένης κατά τούς δρους τοΰ 
καταστατικού τής οικείας όργανώ
σεως. (Τάς άποφάσεις ταύτας προσ- 
κομίζρμεν - σχετ. ύπ’ άρ. 1 καί 2).

Τηρηθείσης, κατά ταΰτα, τής νο
μίμου προδικασίας, νομίμως παρε
πέμφθη ή ύπό κρίσιν διαφορά Ενώ
πιον ύμών, συμφώνως πρός τήν διά- 
ταξιν τοΰ άρθρου 9 τοΰ Ν. 3239)55 
καί Εξεταστέα κατ’ ουσίαν τυγχάνει.

III. ΕΠΙ ΤΗΣ ΘΥΣΙΑΣΤΗΣ ΔΙΑ
ΦΟΡΑΣ

1. Τό άντικείμενον τής ύπό κρί
σιν συλλογικής διαφοράς Εργασίας 
προσδιορίζεται σαφώς καί συγκε- 
κριμένως Εκ τής άπό 26.7.67 αίτή- 
σεώς μας - υπομνήματος, τό όποιον 
άποτελεΤ καί τό εισαγωγικόν δικό- 
γραφον τής διαφοράς, είς τό περιε- 
χάμενον τής όποιας αίτήσεως καί 
άναψερόμεθα. Είναι δέ τό άντικείμε- 
νον τοΰτο, ώς έξετέθη, ή χορήγη- 
σις Επιδόματος άνθυγιεινής καί Επι
κινδύνου Εργασίας είς τά μέλη τοΰ 
Συλλόγου μας, τά άπασχολούμενα 
είς τούς ήλεκτρονικούς ύπολογιστάς 
τοΰ Κέντρου Μηχανογραφίας τής άν
τιδίκου καί είς τάς χειριστρίας τών 
λογιστικών μηχανών (διατρητρίας), 
άνερχομένου είς ποσοστόν είκοσι 
τοΐς εκατόν (20%) Επί τοΰ συνό
λου τών πάσης ρύσεως τακτικών ά- 
ποδοχών των.

2. Κατ’ αρχήν δέον νά τονισθή, ό
τι ή χσρήγησις τοΰ Επιδόματος άν- 
θυγιεινής καί Επικινδύνου Εργασίας 
σκοπόν έχει τήν άπό τίνος άπόψεως 
έξισορρόπησιν τών δ
ρων Εργασίας τών ύ- 
πό ιδιαιτέρως δυσμε
νείς συνθήκας ά π α- 
σχολο υμένων κατηγο
ριών μισθωτών. Ώς Εκ 
τούτου ή παροχή τοιούτου Επιδόμα
τος, οΰτε πρός γενικάς αυξήσεις ά- 
ποδοχών, δικαιολογουμένας Εκ τής 
αύξήσεως τοΰ Εθνικού εισοδήματος 
καί τού κόστους ζωής, δύναται νά

συμψηφισθή, δεδομένου δντος δτι 
διάφορος είναι ή αιτία καί ή βάσις 
έκατέρας τών παροχών, οΰτε πρός 
τήν έπερχομένην οικονομικήν Επιβά
ρυνα ιν τοΰ Εργοδότου ώς καί τών 
γενικών αυξήσεων δύναται νά συναρ- 
τηθή καθ’ έκατήν. ("Ιδετε Όλ. Σ.τ. 
Ε. 2361)64 Ε.Ε.Δ. 23 σελ. 1090). 
Οΰτως τό Επίδομα άνθυγιεινής Ερ
γασίας συναρτάται ά- 
ποκλειστικώς πρός 
τήν φύσιν ή τάς συν
θήκας Εργασίας, προϋ- 
ποθέτον ώς άποκλειστικόν δρον χο- 
ρηγήσεώς του τήν Εν έ,κόστη συγκε
κριμένη περιπτώσει διαπίστωσιν 
εϊτε βαρείας είτε ανθυγιεινής κατά 
ψύσιν Εργασίας, ο ϊ α ν απο
τελεί καί ή ιδιαιτέ
ρως κοπιώδης τοιαύ- 
τ η, είτε Εργασίαν έκτελσυμένην 
ούχί ύπό όμαλάς συνθήκας, ά λ- 
λά ύπό συνθήκας κα- 
θιστώσας τήν παρο
χήν αυτής δυσχερε- 
στέραν ή δυσμενεστέ- 
ρ α ν. ("Ιδετε: Σ.τ.Ε. 1441)1965 
Ε.Ε.Δ. 24 σελ. 912, Α.Π. 596)63 
Ε.Ε.Δ. 22 σελ. 1393, Έλ. Στεφα- 
νάκη Ε.Ε.Δ. 24 σελ. 257). Τό κρί- 
σιμον συνεπώς ζήτημα είναι, άν ή 
ύπό τών περί ών Ενταΰθα πρόκειται 
μισθωτών παρεχομένη Εργασία, ε Τ- 
ναι κατά φύσιν καί 
κατά τάς συνθήκας 
παροχής της τοιαύ- 
τη, ώστε νά πληροί 
τούς ώς άνω όρους πρός χορήγησιν 
τοΰ αίτουμένου Επιδόματος.

3. Έν πρώτοις δέον νά τονισθή, 
δτι διά τούς περί ών πρόκειται Ερ
γαζομένους υπάρχει σαφώς Εκπε
φρασμένη σύμφωνος νομοθετική άν- 
τίληψις, προκύπτουσα Εκ τών Εξής 
στοιχείων:

α) Διά τής ύπ’ άριθμ. 22737) 
1199)17.3.66 άποφάσεως τοΰ ‘Υ
πουργού ’Εργασίας, δημοσιευθείσης 
είς τό ύπ’ άριθ. 181)28.3.66 ΦΕΚ 
τεύχος Β' (ιδετε ΕΕΔ 25 σελ. 499 
έπ.), ρητώς καί κατηγορηματικώς 
χαρακτηρίζεται ή Εργασία τών χει
ριστών μηχανογραφικών μηχανημά
των, οϊα άναμφισβητήτως είναι ή 
Εργασία τών Εργαζομένων είς τούς 
ήλεκτρονικούς ύπολογιστάς καί τών 
διατρητριών, ώς «ιδιαζόν
τως βαρεία καί ανθυ
γιεινή». Σημειωτέον δτι ό χα

ρακτηρισμός τών είς τήν Υπουργικήν 
ταύτην άπόφασιν Εργασιών, ώς « ι
διαζόντως βαρειών 
καί άνθυγιεινών» έ- 
γένετο κατόπιν Εμπεριστατωμένης Ε
πιστημονικής διερευνήσεως τής φύ- 
σεως αυτών, άσχέτως τοΰ τόπου καί 
τών λοιπών συνθηκών παροχής των.

6) Διά τής ύπ’ άριθ. 36)70 άπο
φάσεως τοϋ Δευτεροβαθμίου Διοικη
τικού Διαιτητικού Δικαστηρίου ’Α
θηνών, Εχορηγήθη Επίδομα άνθυγιει- 
νής Εργασίας Εκ 10% είς τάς χει- 
ριστρίας τών μηχανογραφικών μη
χανών τοΰ Μηχοαιογραφικοΰ Κέντρου 
τοΰ ΟΤΕ. Άλλο βεβαίως είναι τό 
ζήτημα, δτι ή άπόφασις αΰτη δέν 
Ενεκρίθη ύπό τών Υπουργών Συντο- 
νισμοΰ καί ’Εργασίας τής Εποχής Ε
κείνης, πράξις ή όποια εύρίσκετο 
Εντός τοΰ πνεύματος τής ύπό τής 
δικτατορίας άσκουμένης άντεργατι- 
κής πολιτικής, άλλά καί τής περι- 
φρονήσεως τών δικαστικών αποφά
σεων. Καί λέγομεν τοΰτο, διότι ή ά- 
πόφασις Εκείνη Εστηρίχθη είς πρά
γματι άτραντάκτους βάσεις, οΐαι ή- 
σαν αί πραγματογνωμοσύναι τάς ο
ποίας διενήργησεν Επιτροπή Εξ ύγει- 
ονολόγων ιατρών, συγκροτηθεΐσσ 
διά τών ύπ’ άριθ. 69011)3467)67 
καί 8953)5559)69 άποφάσεων τοΰ 
Υπουργού ’Εργασίας. Δυστυχώς 
δέν δυνάμεθα νά π,ροσκομίσωμεν τάς 
σχετικάς άπό 27.8.69 καί 12.11.69 
Εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης τής 
ρηθείσης Επιτροπής, διότι δέν εύρί- 
σκονται είς χεΐρας μας. Τό Δικαστη
ρίου σας δμως δύναται εύχερώς νά 
λάβη γνώσιν τούτων, διότι αυται εύ- 
ρίσκονται είς τό φάκελλον τής δικο
γραφίας τής Ενώπιον ύμών συζητη
θείσης πρό τινων ήμερών καί Εκκρε- 
μούσης πρός έκδοσιν άποφάσεως 
διαφοράς τών τηλεφωνητριών καί 
τών διοπρητριών τοΰ ΟΤΕ, περί χο
ρηγήσεως Επιδόματος άνθυγιεινής κ. 
λπ. Εργασίας.

γ) Διά τής ύπ’ άριθ. 19)75 άπο
φάσεως τοΰ ΔΔΔΔ ’Αθηνών, κηρυ- 
χθείσης Εκτελεστής διά τής ύπ’ άρ. 
21752)3764)1)7.5.75 άποφάσεως 
τοΰ Ύπουργοΰ Άπασχολήσεως (Φ. 
Ε.Κ. 468)75 τεΰχος Β', ϊδετε τού
το προσκομιζόμενσν —· σχετ. ύπ’ ά
ριθ. 3) Εχορηγήθη είς τάς δκχτρητρί- 
ας τής Α.Ε. «’Ολυμπιακή ’Αεροπο
ρία» Επίδομα ανθυγιεινής Εργασίας 
Εκ 10% Επί τοΰ μισθοΰ των.

4. Τό γεγονός δμως δτι ή Εργα
σία τών Εργαζομένων είς τούς ήλε- 
κτρονικούς ύπολογιστάς τοΰ Κέντρου 
Μηχανογραφίας τής άντιδίκου Ε.Τ. 
Ε. καί τών διατρητριών είναι άκρως 
ανθυγιεινή καή Επικίνδυνος, άποδει- 
κνύεται καί Εκ τής προσκομιζομέ- 
νης άπό 3.5. 76 γνωμοτεύσεως τοΰ 
Καθηγητοΰ τοΰ Πανεπιστημίου ’Αθη
νών κ. Γ. Χαρτοφυλακίδη - Γαροφα- 
λίδη (προσκομιζόμενον σχετ. ύπ’ ά
ριθ. 4), Εκ τής οποίας προκύπτει, 
δτι αί συνθήκαι καί 
ή φύσις τής Εργασί
α ς τών άπασχολου μενών είς τάς 
μηχανογραφικός μηχανάς είναι 
άναμφισβητήτως κο
πιώδης καί άνθυγιει- 
ν ή. Τοΰτο είναι εύεξήγητον, διό
τι ή Εργασία αΰτη, διεξαγομένη Εν
τός διαρκούς καί μονοτόνου θορύβου 
κυριολεκτικώς Εξουθενοΰντος τό νευ
ρικόν σύστημα τοϋ Εργαζομένου, α
παιτεί ιδιαιτέραν προσοχήν καί συγ- 
κέντρωσιν, μέ άποτέλεσμα νά προ- 
καλήται πρόωρος κάματος καί άδυ- 
ναμία συνεχίσεως τής Εργασίας πέ
ραν ώρισμένης χρονικής μονάδας, 
άλλά καί οΰτως ή άλλως, μετά τήν 
πάροδον χρόνου τίνος έκτελέσεως 
τής Εργασίας ταύτης, δστις ποικί
λοι άπό ατόμου είς άτομον, καθ’ ό
σον υπάρχει διάφορος μυϊκή αντο
χή καί ανατομικοί παραλλαγαί, νά 
καθίσταται Επιβεβλημένη ή άπαμά- 
κρυνσις τοΰ Εργαζομένου Εκ τής έν 
λόγφ Εργασίας.

5. Άλλά καί τής ιδίας τής άντι
δίκου ή άντίληψις είναι, δτι ή Εργα
σία τών περί ών ή ύπό κρίσιν δια
φορά μισθωτών είναι πράγματι κα
τά φύσιν ιδιαζόντως βαρεία καί Ε
πίπονος. Πράγματι:

α) Ή άντίδικος έχει θεσπίσει διά 
τοςύ Εργαζομένους τούτους μειωμέ
νου ώράριον άπασχολήσεως, άνερχό- 
,μενον είς 6 ώρας ήμερησίως καί 36 
έβδομαδιαίως, αντί τών 6 καί 30' 
ήμερησίως καί 39 έβδομαδιαίως, τό 
όποιον ισχύει διά τούς λοιπούς ύπαλ- 
λήλους της, ακριβώς διότι αναγνω
ρίζει, δτι ή Εργασία αυτών είναι ι
διαιτέρως κοπιώδης καί διεξάγεται 
ύππό συνθήκας διαφόρους, άπό τάς 
συνθήκας ύφ’ άς διεξάγεται ή Ερ
γασία τών λοιπών ύπαλλήλων της, 
μέ άποτέλεσμα νά μήν είναι δυνα
τόν νά συνεχισθή ή Εργασία των ά-

ΝΑ ΑΝΑΣΥΪΚΡ01ΗΣ0ΥΝΜΕ ΤΙΣ ΑΥΝΑΜΕΙΙ ΜΑΣ 
ΚΑΙ ΝΑ ΜΡΗΙΟΥΜΕ ΣΕ ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ
φΤοΰ Γ. Γ. τοϋ Συλλόγου μας κ. ΑΝΔΡΕ Α ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ

Ή προσφορά τών Εργαζομένων 
στήν ’Εθνική Οικονομία κάθε χώ
ρας, είναι ή δύναμη πού Επιτρέπει 
στά κράτη νά δημιουργούν καί νά 
άναπτύσσωνται καί νά παρέχουν τή 
δυνατότητα ευημερίας στό σύνολο 
τοΰ πληθυσμού τους.

Οί Εργαζόμενοι, Ε
χουν σήμερα τή θέση 
τους στήν κοινωνία 
καί ή προσφορά τους είναι διεθνώς 
αναγνωρισμένη. Απόδειξη τής άνα- 
γνωρίσεως αύτής, είναι καί ή απο
δοχή τοΰ αιτήματος γιά συνεχή βελ
τίωση τών δρων Εργασίας καί τής 
ύλικής καί ήθικής ίκο(νοποιήσεώς 
τους.

Χρειάστηκαν, βέβαια, σκληροί ά- 
γώνες τών Εργαζομένων, γιά νά φθά- 
σουμε στό σημείο πού βρισκόμοτστε 
σήμερα, στήν άναγνώρι- 
σ η δηλ. τής προσφοράς 
καί τής άμοιβής τής 
παρεχομένης Εργασί
α ς. Μέσα στούς άγώνες αυτούς 
σφυρηλατήθηκε ή συνείδηση τών Ερ
γαζομένων γιά τά δικαιώματά τους 
καί άναπτύχθηκε τό συνδικαλιστικό 
κίνημα σάν μέσο Εκφράσεως τής θε- 
λήσεως τών Εργαζομένων.

Οί τραπεζικοί ύπάλληλοι σάν 
κομμάτι τών Εργαζομένων συνέβαλ
λαν καί συμβάλλουν μέ τήν Εργασία 
τους τόσο στήν άνάπτυξη τής οικο
νομίας τής χώρας μας, δσο καί στήν 
άνάπτυξη τοΰ συνδικαλιστικού κινή
ματος. Πρέπει, μάλιστα, νά τονίσου
με άπό τήν άρχή δτι τό συνδικαλι
στικό κίνημα τής τάξεώς μας δέν 
άργησε νά έμφανιστή καί μέ τήν Εμ
φάνισή του συνέβαλλε τά μέγιστα 
στήν Εξέλιξη δλου τοΰ συνδικαλιστι
κού κινήματος στή χώρα μας.

‘Ο Σύλλογός μας, ό Σύλλογος 
τών ύπαλλήλων τής ’Εθνικής Τραπέ
ζης τής Ελλάδος, συμπληρώνει τό 
1 977 ζωή 60 χρόνων. Είμαι βέβαιος 
πώς ή Επέτειος αυτή θά γιορταστή 
άπό τό Σύλλογό μας δπως άρμόζει.

Στά 60 χρόνια ζωής τοΰ Συλλό
γου μας οί άγώνες τών μελών του 
άποτελοΰν φωτεινό παράδειγμα τής 
πάλης τών Εργαζομένων γιά νά βελ
τιώσουν τή θέση τους.

Καρπός τών άγώνων αύτών είναι 
ή ασφάλισή μας κατά τών κινδύνων 
τοΰ γήρατος καί τής άσθενείας. 
Καρπός τών άγώνων αυτών είναι ό

σα Επιτεύγματα άπολαμβάνουμε σή
μερα σάν Εργαζόμενοι. Καί ή προσ
πάθεια συνεχίζεται. Είναι στή μοίρα 
τών Εργαζομένων νά άγωνίζωνται 
διαρκώς. Γιατί μόνο μέ τή συνεχή 
έπαγρύπνιση καί τον άδιάκοπο άγώ- 
να τους θά μπορέσουν νά διατηρή
σουν τά κεκτημένα δικαιώματά τους 
καί νά Επιτύχουν τήν καλυτέρευση 
τών δρων Εργασίας τους καί τή βελ
τίωση τών αποδοχών τους. "Οταν δέ 
μιλάμε γιά βελτίωση τών άποδοχών 
δέν Εννοούμε άπλώς τήν άπόσπαση 
μιάς κάποιας αύξήσεως, άλλά τήν 
πραγματική, άπό κάθε άποψη, αμοι
βή τής προσφερομένης Εργασίας μας.

Γιά νά προωθήσουμε Επομένως 
τή θέση μας, γιά νά είμαστε σε θέ
ση νά άντιμετωπίζουμε κάθε μορφής 
Επιβουλή κατά τών συμφερόντων 
μας, πρέπει, άντί πάσης θυσίας νά 
προστατεύσουμε τό συνδικαλιστικό 
μας δργοα/ο. "Οταν μιλάμε γιά κα
τακτήσεις, πρέπει νά θεωρούμε σάν 
πρώτη καί μεγαλύτερη κατάκτηση, 
τήν 'ίδρυση τοΰ Συλλόγου μας. "Ο
ταν μιλάμε γιά νέες κατακτήσεις, 
γιά τήν άνάγκη Ενός καλύτερου αΰ- 
ριο, πρέπει νά θεωρούμε σάν πρώτη 
καί άπαραίτητη προϋπόθεση τήν δια
τήρηση τοΰ Συλλόγου μας καί τήν 
ομαλή λειτουργία του.

"Οταν χωλαίνει ή Διοίκηση τοΰ 
Συλλόγόυ μας, τότε, δχι βελτίωση 
τής θέσεώς μας δέν πρέπει νά περι
μένουμε, άλλά νά είμαστε βέβαιοι 
δτι τά θέματά μας διοαρέχουν τον 
κίνδυνο τής όπισθοδρομήσεως.

Ή ομαλή λειτουργία, λοιπόν, τοΰ 
Συλλογικού μας οργάνου είναι καθή
κον καί ύποχρέωση δλων μας. Καί 
μαζί μ’ αυτήν ή ομαλή λειτουργία 
τών συνδικαλιστικών φορέων τοΰ κλά
δου μας μέ Επικεφαλής τήν ΟΤΟΕ. 
"Οταν ή συνδικαλιστική μας Εκπρο
σώπηση είναι ύγιής, τότε είναι άπό- 
λυτα βέβαιο δτι είμαστε σέ θέση 
νά Επιτύχουμε πολλά. "Οταν είμαστε 
Ενωμένοι κανένας κίνδυνος δεν μάς 
άπειλεϊ. Τί συμβαίνει δμως σήμερα 
στό χώρο μας;

"Εχουμε χωριστεί σέ διάφορες 
κατηγορίες καί ή μία βάλλει κατά 
τής άλλης. Οΐ διάφορες συνδικαλι
στικές παρατάξεις έχουν οξύνει τις 
μεταξύ τους σχέσεις καί ή συκοφαν
τία καί αί ύβρεις είναι σύνηθες φαι
νόμενο.

Κανείς δέν μπορεί νά ίσχυρισθή 
δτι ή σημερινή κατάσταση στό συν
δικαλιστικό μας χώρο ύποβοηθεΐ τήν 
προώθηση τών θεμάτων μας. Αντί
θετα συντελεί στήν άποτελμάτωση 
πρώτα καί ακολούθως στήν οπισθο
δρόμηση.

Καιρός λοιπόν νά σταματήση τό 
κακό. Καιρός νά άντιληφθοΰμε δλοι, 
συνδικαλιστικοί ήγέτες καί άπλά μέ
λη, δτι ό συνδικαλισμός πρέπει νά 
μάς Ενώνει καί δχι νά μάς χωρίζει. 
Φιλοδοξία δλων, δσων Επιθυμούν 
νά άναμιγνύωνται στά κοινά πρέπει 
νά είναι ή Εξυπηρέτηση τοΰ συνό
λου και δχι ή ικανοποίηση προσωπι
κών Επιδιώξεων.

Άς σταματήσουμε Εδώ. Άς άνα- 
συγκροτήσουμε τις δυνάμεις μας καί 
άς προχωρήσουμε. ’Άς προσπαθή
σουμε δλοι νά Ενωθούμε καί πάλι 
καί άς ξεχάσουμε δτι Εγινε. Δέν πρέ
πει ποτέ νά ξεχνάμε δτι Ενωμένοι 
κατορθώσαμε νά Επιτύχουμε πολλά. 
Μέ τή διαίρεση πού καλλιεργείται 
τελευταία καί πού δυστυχώς βρήκε 
Εδαφος, κινδυνεύουμε νά χάσουμε δ,τι 
μέ άγώνες καί θυσίες Εχουμε Εξα
σφαλίσει.

Ή ευθύνη γιά δ,τι Εγινε, είναι συλ
λογική. Συλλογική λοιπόν πρέπει νά 
είναι καί ή προσπάθεια γιά τήν Ε
ξυγίανση.

Οί προσεχείς άρχαιρεσίες γιά τήν 
ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβου
λίου στά Σύλλογό μας, μάς δίνουν 
τήν ευκαιρία.

"Οσοι πραγματικά ένδιαφέρονται 
νά προσφέρουν τις ύπηρεσίες τους 
στό σύνολο, άς προχωρήσουν απαλ
λαγμένοι άπό τις αδυναμίες τοΰ 
παρελθόντος καί άς Ενστερνισθοΰμε 
δλοι τις άρχές Ενός ύγιοΰς συνδικα
λισμού πού θά μάς όδηγήση σέ νέ
ες κατακτήσεις.

Οί προσεχείς άρχαιρεσίες μάς δί
νουν τήν εύκαιρία νά Ενώσουμε τις 
δυνάμεις μας καί νά Επαναφέρουμε 
στό Σύλλογό μας τήν αίγλη καί τό 
μεγαλείο πού είχε άποκτήσει μέ τούς 
άγώνες τών μελών του.

Άπό μάς έξαρτάται νά ξαναγίνη 
ό Σύλλογός μας τό ζωντανό όργανο 
πάλης στήν ύπηρεσία τών συμφε
ρόντων τοΰ Προσωπικού τής ’Εθνι
κής Τραπέζης.

ποδοτικώς πέραν τών 6 ωρών καθ’ 
έκάστην ή μέραν.

β) Παρά τό γεγονός δτι ή άντί
δικος ισχυρίζεται, δτι αί συνθήκαι 
Εργασίας τών περί ών πρόκειται μι
σθωτών είναι Εξαιρετικοί, Εν τούτοις 
ομολογεί δτι θά βελτιωθούν ετι πε- 
ρισστερον, πράγμα τό όποιον σημαί
νει, δτι καί ή ιδία ά- 
ναγνωρίζει δτι αυται 
πράγματι χρήζουν 
βελτιώσεως, άνεξαρτήτως 
τής βελτιώσεως τών συνθηκών Εργα
σίας τών ύπαλλήλων της Εν γένει. 
’Εν πάση περιπτώσει ή βελτίωσις 
τών δρων καί συνθηκών, ύφ’ ας ά- 
πασχολοΰνται οί περί ών ή προκει
μένη διαφορά μισθωτοί, οΰδεμίαν 
σχέσιν Εχει μέ τήν φύσιν τής ύπ’ 
αυτών Εκτελουμένης Εργασίας, ή- 
τις ύφ’ οίασδήποτε 
συνθήκας καί δρους 
άπασχολήσεως είναι 
ιδιαζόντως κοπιώδης 
καί ανθυγιεινή, δι' δ 
καί πρός Εξισορρόπησιν τών Επιβλα
βών διά τήν ύγείαν τών Εργαζομέ
νων συνεπειών, δέον δπως τούς χο- 
ρηγηθή τό αίτούμενον Επίδομα.

6. Ή άντίδικος πειράται νά συ
σκότιση τά πράγματα, έπικαλουμέ- 
νη τό σήμερον εις τάς διατρητρίας 
χορηγούμενον «Επίδομα άποδόσεως». 
Τό Επίδομα δμως τοΰτο, ώς Εξ αυ
τής τής φύσεως καί τοΰ προορισμού 
του δείκνυται, ούδεμίοαι σχέσιν Εχει 
μέ τήν φύσιν καί άνθυγιεινήν καί Ε
πικίνδυνον τής Εργασίας τών Εργα
ζομένων εις τούς ήλεκτρονικούς ύπο- 
λογιστάς καί τον χειρισμόν τών δια- 
τρητριών λογιστικών μηχανών, άλλά 
συναρτάται άπολύτως πρός τήν ά- 
πόδοσιν τών Εργαζομένων. Διά τόν 
λόγον ακριβώς αυτόν είναι δυνατόν, 
νά χορηγήται εις τινας έξ αύτών 
καί νά μήν χορηγήται είς άλλους, ή 
τό ΰψος αύτοΰ νά ποικίλλη, άνεξαρ
τήτως τής φύσεως τής παρεχομένης 
Εργασίας, ώς άνθυγιεινής καί Επι
κινδύνου, ή όποια παραμένει ή ιδία 
άσχέτως άποδόσεως.

7. Τά περί δήθεν άοριστίας τοΰ 
είς τό εισαγωγικόν δικόγραφον τής 
ύπό κρίσιν διαφοράς περιεχόμενον 
αιτήματος μας ύπό τής άντιδίκου 
προβαλλόμενα, τυγχάνουν τελείως ά- 
βάσιμα καί άπορριπτέα. Σαφώς αί- 
τοΰμεθα τήν χορήγησιν τοΰ περί οΰ 
ό λόγος Επιδόματος είς άπαντας 
τούς άπασχολουμένους είς τούς ή- 
λεκτρονικούς ύπολογιστάς τοΰ Κέν
τρου Μηχανογραφίας τής άντιδίκου, 
άσχέτως τοΰ τόπου ένθα εύρίσκεται 
τό Κέντρον τοΰτο (είς τάς Αθήνας, 
τήν Θεσσαλονίκην ή οίανδήποτε άλ
λην πόλιν τής ‘Ελλάδος), διότι δέν 
είναι, βεβαίως, αί κλιματολογικαί 
κλπ. συνθήκαι, έκεΐναι αί όποίαι κα
θιστούν άνθυγιεινήν καί Επικίνδυνον 
τήν Εργασίαν των, άλλά ή φύσις αύ
τής, άνεξαρτήτως τόπου καί συνθη
κών παροχής της. Τήν χορήγησιν 
τοΰ ίδιου Επιδόματος αίτούμεθα καί 
διά τάς χειριστρίας τών λογιστικών 
μηχανών (διατρητρίας), άσχέτως τό
που άπασχολήσεώς των, δηλαδή πό- 
λεως, ώς καί τοΰ Εάν άπασχολοΰν- 
ται Εντός τοΰ Κέντρου Μηχανογρα
φίας ή είς άλλους χώρους, διότι καί 
αύτών ή Εργασία, ώς Εκ τής φύσεως 
αυτής, είναι άνθυγιεινή καί Επικίνδυ
νος, άνεξαρτήτως τόπου καί χώρου 
άπασχολήσεως. Πάντα ταΰτα προ
κύπτουν τόσον Εναργώς Εκ τοΰ εισα
γωγικού ύπομνήματός μας (αίτήσε
ως), ώστε πράγματι νά έκπληττώ- 
μεθα διά τήν προσπάθειαν τής άν
τιδίκου, νά Εμφάνιση τό αίτημά μας 
ώς δήθεν άόριστον. Έν πάση περι- 
πτώσει Επαρκώς, παραδεκτώς καί 
νομίμως, διευκρινίζεται τοΰτο διά 
τών άνωτέρω, Εάν βεβαίως ήθελε θε- 
ωρηθή, δτι όντως χρήζει διευκρινί- 
σεως, πράγμα τό όποιον κατηγορη
ματικώς άρνούμεθα καί άποκρούο- 
μεν.

8. Άβάσιμος τέλος καί άπορρι- 
πτέος τυγχάνει καί ό ισχυρισμός 
τής άντιδίκου Τραπέζης, καθ’ όν δή
θεν, ίσχυούσης ΣΣΕ ή άποφάσεως 
διαιτησίας, διά τής όποιας ρυθμί
ζονται οί όροι άμοιβής καί Εργασίας 
τοΰ προσωπικού Εν γένει ταύτης, 
δέν είναι νόμφ Επιτρεπτή ή εγερσις 
συλλογικής διαφοράς Εργασίας, έ- 
(ΣΤΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ 6η ΣΕΛΙΔΑ)

Ό ’Οφθαλμίατρο; 
ΙΑΩΝΝΗΣ Γ. ΓΕΡΑΣΙΜΙΔΗΣ 

Δέχεται τούς 'Υπαλλήλους ’Εθνικής 
Τραπέζης κατά τάς ώρας 6—9 μ.,μ. 
καθημερινώς πλήν Σαββάτου, Κουν- 
τουριώτου 141—143 κα'ι Β. Γεωργίου 
Α', Πειραιεύς — Τηλ. 4172.243.

ΟΥΡΑΝΙΑ X. ΠΥΡΡΟΥ 
’Οδοντίατρος

ΙΊατριάρχου ’Ιωακείμ 25, Κολωνάκι 
Δέχεται τούς ήσφαλισμένους τοϋ Τ. 
Υ.Π.Ε.Τ. καθ’ έκάιστην 5—8 καί 

Επί συνεντεύξει. 
Τηλέφωναν: 711.616

ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ ΤΖΙΡΑ 
Χειρουργός ’Οδοντίατρος 

Σινώπης 57 — 5η στάσις Περισσού 
Δέχεται καθ’ έκάστην 

Άπό 9—1 π.μ. κα'ι 17.30—20.30 μ.μ. 
Τηλέφ.: 2755.900



II ίιίπιρι ιοί Σιϋήιι 
oil Διοίκηση τηη Ιριοόζιι
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 1η ΣΕΛ.)

πρώτης ημέρας τής επικοινωνίας σας 
μετά τοΰ προσωπικού τής Τραπέζης 
μας, μετά την άνάληψιν των καθη
κόντων σας ώς Διοικητοΰ.

Έχουν παρ έλθει δύο καί πλέον έ
τη κα'ι ή διαδικασία τροποποιήσεως 
τοϋ ’Οργανισμού 'Υπηρεσίας ουδόλως 
προχωρεί.

Παρακοαλούμεν δθεν υμ&ς &τω; 
δο,σητε Εντολήν και δραστη,ριο,τοιη- 
θή ή εΐδικως προς τον σκοπόν αυτόν 
σνσταθεϊσα ’Επιτροπή διά νά άπο- 
κτήσωμεν έπί τέλους καί έντός τα
κτής προθεσμίας έναν σύγχρονον ’Ορ
γανισμόν υπηρεσίας ό όποιος θά έξα- 
φανίση τάς άτελείας καί τάς έξ αυ
τών συνέπειας τοϋ Ισχύοντος ’Οργα
νισμού.

Μή πτυχιοϋχοι

'Τποχρέωισίν μας θεωροΰμεν νά έ- 
πισημάνωμεν την ύφισταμένην, έκ 
τής παρατεινομένης έκκρεμότητος 
τοΰ θέματος, αναταραχήν μεταξύ τοΰ 
Προσωπικού τής Τραπέζης μας, α
ναταραχήν ή οποία μοιραίως αντανα
κλά καί έπί τής Τραπέζης.

Ούδεμία έξήγησις έχει δοθεί μέχρι 
σήμερον διά τούς λόγους οί όποιοι 
δέν Επέτρεψαν, ώς είχε έπισήμως ά- 
νακοινωθή, τήν κατάθεσιν νομοσχε
δίου εις τήν ’Επιτροπή έξουσιοδοτή- 
σεως τής Βουλής, προς ρύθμισιν τοϋ 
σοβαρωτάτου θέματος.

’Ασχέτως των ανωτέρω, έπανερχό- 
μεθα έπ’ αύτοΰ καί αιτούμεθα τήν 
άμεσον ίκαναπαίησιν τοΰ αιτήματος 
τών μή πτυχιούχων υπαλλήλων τής 
Τραπέζης μας.

Προσωρινότητες

Διά τής ύπ’ άριθ. 352)76 πράξεως 
ύμών συνεστήθη έπιτραπή προς άντι- 
μετο,πισιν τοΰ ώς άνω θέματος.

Δοθέντος οτι ή ’Επιτροπή αδτη δέν 
συνεκλήθη. μέχρι σήμερον, ύποβάλλο- 
μεν τήν παράκλησιν, όπως, δώσητε 
έντολήν συγκλήσεως τής ’Επιτροπής

καί ο',ρίσητ® χρόνον υποβολής τών έ
πί τοΰ θέματος προτάσεων της ώστε 
νά καταστή Εφικτή ή ίκανοποίησις 
τοϋ αιτήματος μας αύτοΰ.

'Υπολογισμός υπερω
ριών

’Αδικαιολόγητος δύναται νά χαρα- 
κτηρισθή, μετά τήν άναγνώρισιν τοΰ 
δικαίου αιτήματος μας. ή σημειονμέ- 
νη καθυστέρησις εις τήν έκπλή-ροχτιν 
τής ύποχρεώσεως τής Τραπέζης μας 
διά τόλ- ορθόν υπολογισμόν τής ύπερ- 
ωριακής άποζημιώσεως τοΰ προσιοπι- 
κοΰ καί τής καταβολής τών αναδρο
μικών.

Διά νά έκλειψη, ή έκ τής αιτίας 
ταύτης αναταραχή αιτούμεθα τήν 
παρέμβασίν σας προς άμεσον έκπλή- 
ρωσιν τής ύποχρεώσεως ταύτης τής 
Τραπέζης.

Τ έ λ λ ε ρ ς

Διά τής ύπ’ άριθ. 041 Σειρά A 
1976 έγκυκλίου τής Διοικήσεως άνε- 
γνωρίσθη ή προσφορά έξειδικευμέ- 
νης καί συνθέτου υπηρεσίας τών τέλ- 
λερς καί ύποδεικνύονται μέτρα προς 
ύποβοήθησιν καί άνάπτυξιν τοΰ θε
σμού, ό όποιος αποτελεί απαραίτη
τον προϋπάθεσιν ταχείας διεκπεραι- 
ώσεως τών εργασιών καί ύποβοηθή- 
σεως τών δραστηριοτήτων τής Τρα
πέζης.

Ή Εν λόγφ εγκύκλιος δυστυχώς 
δέν τυγχάνει εφαρμογής, είτε έξ ά
γνοιας είτε έξ έτσιθελικής διαθέσε- 
ως ένίων υπευθύνων.

'Τποβάλλομεν οθεν τό αίτημα τής 
πιστής Εφαρμογής τών διατάξεων 
τής ώς άνω έγκυκλίου.

Έξ άλλου έκκρεμεΐ αίτημα τοΰ ύ- 
μετέρου Συλλόγου διά τήν αύξησιν 
τοΰ καταβαλλομένου επιδόματος έξει- 
δικευμένης έργασίας, αΰξησις ή ο
ποία θεωρείται αναγκαία διά τήν έ- 
δραίωσιν τοΰ θεσμού, δεδομένοι' δτι 
τό ήδη καταβαλλόμενον δέν άνταπο- 
κρίνεται εις τάς σημερινάς απαιτή
σεις».

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΓΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ 
- ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΙΜΑΤΟΣ -

Μέ Αντικειμενικό σκοπό νά με- 
ΘοδευΘή ή έΟελοντική προσφορά αί
ματος τοΰ Προσωπικού τής Εθνι
κής Τραπέζης, πραγματοποιήθηκε 
τήν Πέμπτη 9 Δεκεμβρίου, συγκέν
τρωση τού Προσωπικού τών Υπη
ρεσιών Διοικήσεως, Κεντρικού Κα
ταστήματος καί τού Καταστήμα
τος Σταδίου 38, στην αίθουσα 
Συναλλαγών τοΰ Κ ,Κ.

Ό Πρόεδρος τοΰ Ε.Ε.Σ. κ. Πα
ναγιώτης Γεωργοΰτσος ανέπτυξε 
τό σκοπό τής Εθελοντικής αιμοδο
σίας καί ή ύφηγήτρια τοΰ Πανεπι

τήν προσφορά ας, τη σταυροφορία 
προς διάδοση τής Εθελοντικής 
Αιμοδοσίας.

Γνωρίζουμε πόση σημασία έχει 
γιά τον συνάνθρωπό μας άλλα καί 
για μάς τούς ϊδιους ή έΟελοντική 
προσφορά αίματος καί ό καθένας 
άπό μάς σαν μέλη τής κοινωνίας, 
εκπληρώνουμε τό χρέος μας.

Συνειδητοποιούμε όμως περισσό
τερο τήν υποχρέωσή μας αυτή, μέ τή 
σταυροφορία πού διεξάγει ό Ελλη
νικός ’Ερυθρός Σταυρός. Καί δέν 
ήταν δυνατό νά Απουσιάσουν άπό

Ό Πρόεδρος τοΰ Συλλόγου μας κ. Κων)νος Ίατρίδης όμιλεϊ στη
συγκέντρωση.

στημίου δίς ’Ιωάννα Οίκονομίδου 
μίλησε γενικά γιά τήν αιμοδοσία.

Ό Πρόεδρος τοΰ Συλλόγου μας 
κ. Κων)νος Ίατρίδης προλογίζον
τας είπε τα έξής:

«Άνταποικρινόμενοι στην Εκκλη
ση τοΰ Ελληνικού Έρυθροΰ Σταυ
ρού συγκεντρωθήκαμε σήμερα στο 
χώρο σύτό, γιά νά ένισχύσουμε μέ

Επανόρθωση
Άπό τον πίνακα τών μελών τή; 

Προσωρινής Διοικήσεως τοϋ Συλλό
γου μας, πού δημοσιεύσαμε στό προ
ηγούμενο φύλλο μας, παραλείφθηκε 
τό ονομα τοΰ συμβούλου Βασ. Παπα- 
δοπούλου, τοϋ Ύποκ)τος Πάτριον.

τό προσκλητήριο οί υπάλληλοι τής 
Εθνικής Τραπέζης καί νά μην 

προσέλθουν ώς οργανωμένη δύναμη 
νά πυκνώσουν τό Σώμα τών ’Εθε
λοντών Αιμοδοτών.

Κύριε Πρόεδρε τοΰ Έλληνικοΰ 
Έρυθροΰ Σταυροΰ, σάς ευχαριστώ 
έκ μέρους τοΰ Προσωπικοΰ τής Ε
θνικής Τραπέζης διότι προσήλθατ-ε 
ό ’ίδιος νά μάς αναπτύξετε τήν ι
διαίτερη σημασία, τής έθελοντικής 
αιμοδοσίας. Καί έπί πλέον τήν ύ- 
φηγήτρια τοΰ Πανεπιστημίου ’Α
θηνών δίδα Οίκονομίδου, που άνέ- 
λαβε νά μάς κατατόπιση γενικό
τερα.

Οί συνάδελφοι πού έπιθυμοΰν νά 
προσφέρουν έθελοντικά αίμα παρα- 
καλούνται νά τό δηλώσουν στό 
Σύλλογό μας, τηλεφωνιικώς γιά νά 
έγγραφοΰν στον πίνακα αιμοδοσί
ας. Ή ημέρα καί ή ώρα τής προσ
φοράς θά γνωστοποιηθούν μέ ανα
κοίνωση τοΰ Συλλόγου μας».

ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΗΚΕ ΟΡΙΣΤΙΚΑ

0 βρεφονηπιακός οταθρς τοϋ ΠΠΕΤ οτά ΒριΑήσια
ΑΙΡΕΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 8Α ΑΠΟΦΑΣΙΣΗ 
ΤΗΝ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΜΑΣ

Τό Διοικητικό Συμβούλιο τοΰ 
Τ.Υ.Π.Ε.Τ. κατέληξε στήν απόφαση 
νά ί δράση- Βρεφονηπιακό ΣταθΙμό- 
στά Βριλήσσια.

Σχετικά κυκλοφόρησε τήν Ακό
λουθη ανακοίνωση, πού τή συνοδεύ
ει καί μέ ένα Ερωτηματολόγιο στό 
όποιο καλούνται νά απαντήσουν οί 
ήσφαλισμένοι τοΰ Ταμείου Υγείας 
Προσωπικού Εθνικής Τραπέζης.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΥΠΕΤ

’Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Τό Ταμεϊον Υγείας Προσωπικού 

’Εθνικής Τραπέζης έν τφ πλαισίω 
τών δραστηριοτήτων του καί παρά 
τό πλήθος τών προβλημάτων άτι- 
να τό απασχολούν, δέν Εθεσε οΰ5’ 
έπί στιγμήν είς δευτέραν μοίραν τό 
σοβαρόν θέμα τοΰ Βρεφονηπιακού 
Σταθμοΰ.

Προς ένημέρωσίν σας, τταραθέτο- 
μειν κατωτέρω τάς υπό τοϋ Δ.Σ. 
τοϋ Ταμείου ληφθείσας αποφάσεις 
κατόπιν έξονυχιστικής μελέτης τοΰ 
ώς άνω φλέγοντος θέματος:

1 ) ’Αναθεώρησα μεν προηγουμέ- 
νην άπόφασιν (ληφθεΐσαν προ 7ε- 
τίας) δΓ ϊδρυσιν Βρεφονηπιακού 
Σταθμοΰ δυναμικότητος ΓΟΟ μόνον 
παιδιών, διότι αί άνάγκαι ύπερβαί- 
νουσι κατά πολύ τον αριθμόν τού
τον.

2) Άπεφασίσαμεν τήν ϊδρυσιν 
τού Σταθμοΰ εις τό προάστιον τοΰ 
Ψυχικοΰ.

Δυστυχώς δμως, παρά τάς έν
τονους προσπάθειας μας, ό χώρος 
δν είχαμε έπιλέξει δέν άπεκτήθη, 
δΓ δ και κατελήξσμεν εις τήν θέ- 
σιν τών Βριλησσίων, άντιμετωπί- 
σαντες έπιτυχώς τον ’Οργανισμόν 
Σχολικών Κτιρίων, δστις εΤχεν απο
φασίσει τήν άπαλλοτρίωσιν τού 
ευρισκομένου Εκεί οικοπέδου ήμετέ- 
ρας ιδιοκτησίας.

3) Άναθέσαμεν είς 1 Ιμελή αμά
δα μηχανικών τής Τεχνικής "Υπηρε
σίας τής Τραπέζης τήν έκπόνησιν

. σχεδίων ώς καί τήν μελέτην τοΰ έρ
γου, ή δαπάνη τοΰ όποιου θά εϊναι 
τής τάξεως τών δραχμών 80.000 
000 περίπου.
Συνάδελφοι,

Τό εργον τό όποιον θά συντελε- 
σθή θα άποτελή υπόδειγμα είς τό 
εΐδος του.

Θά σχεδιασθή έπί προτύπων δια
γραφών αϊτινες ΐσχύουσι είς λίαν 
προηγμένα κράτη καί έπί επιστη
μονικών τοιούτων αϊτινες λαμβάνου- 
σι σσβαρώς ύπ’ δψιν το παιδί είς 
τήν τρυφεροτέραν ήλικίαν του έντός 
τής συγχρόνου κοινωνίας.

Περαίνοντες, παρακαλοΰμεν, δ- 
πως πρός διευκόλυνσιν τών περαιτέ
ρω Ενεργειών μας άπαντήσητε δσον 
τό δυνατόν συντομώτερον είς τό έ- 
ρωτηματολόγιον τοΰ συνημμένου

έντύπου, άναφέροντες τό όνοματε- 
πώνυμόν σας είς τό άνω .μέρος αύ
τοΰ.

Δέν παραλείπομεν νά σάς άνα- 
φέρωμεν δτι οίαδήποτε ύπάδειξις 
τίνος έξ υμών έπιθυμοΰντος νά βο- 
ηθήση είς τήν προσπάθειάν μας 
ταύτην, θά έγένετο ευχαρίστως δε
κτή ύπό τοΰ Δ.Σ. τοΰ Ταμείου.

Μετά συναδελφικών χαιρετισμών 
Τό Διοικητικόν Συμβούλιον 

Τοΰ Ταμείου Υγείας 
Προσωπικού ’Εθνικής Τραπέζης

01 ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ 
ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΝ
Πρός τό
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ 
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗ
ΛΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ 
ΑΘΗΝΑΣ
Συνάδελφοι,

Καταγγέλουμε τή διασπαστική 
καί άντισυναδελφική προσπάθεια 
συναδέλφων οί όποιοι αβασάνιστα 
ψήφισαν σήμερα τούς «’Εκπροσώ
πους τους» γιά τό σύλλογο τττυχι- 
σύχων Εθνικής Τραπέζης.

Μέ πλέγμα ένοχης γιά τις ένέρ- 
γειές τους, έψήφσιαν «κρυφά» γιά 
ία ολοκληρώσουν τό στόχο τους 
πού εϊναι ή διάσπαση τοΰ προσωπι
κού τόσο μέσα στήν Εθνική δσο 
καί στό χώρο τών Τραπεζοϋπαλλή- 
λων μέ τελικό σκοπό τήν ίδρυση 
«άλλης» Ο.Τ.-Ο.Ε.

Δέν Εχουν διδαχθή δτι τό «διαι
ρεί καί βασίλευε» είναι παλιά τα
χτική τών δυνατών καί έπί τοΰ προ- 
κειμένου τής έργαδοσίας πού θά ο
χυρώνεται πίσω άπό τις πλάτες τοΰ 
ενός συλλόγου γιά νά χτυπήση τον 
άλλον.

‘Οπωσδήποτε τό προηγούμενο Δ. 
Σ. Εχει βαρύτατες ευθύνες γιατί 
δέν προσπάθησε νά άπομονώση 
τούς διασπαστές δπως Εγινε στις 
άλλες Τράπεζες.

Καταγγέλλουμε έπίσης τά σχή
ματα «Πτυχιοϋχοι» «Μή Πτυχιοΰ- 
χοι» γιατί εϊναι τό ίδιο διασπαστι
κά καί καλούμε τό προσωπικό σέ 
αγωνιστική συσπείρωση γιά τήν ε
νότητα τοΰ Προσωπικού στήν ’Εθνι
κή καί στήν ΟΤΟΕ.

Καλούμε τό προσωρινό Δ.Σ. νά 
ένεργήση. σέ κάθε κατεύθυνση γιά 
jo. χτυπήση τις διασπαστικές Ενέρ
γειες τών άντισυναδέλψων γιά νά 
προλάβουμε χειρότερες συνέπειες.

ΟI ΣΥΝΑΔΕΛΦΟ I 
ΤΩΝ ΥΠ)ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ

’Ενώπιον τοΰ ΠρωτοροΒμίου 
ΔιπιτητίΗοϋ Αΐϋΐντηρίοι ’Αθηνών
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 5η ΣΕΛ.)

στω καί άν δΓ αυτής έπιζητείται ή 
ρύθμισις θεμάτων μή ρυθμιζομένων 
ύπό τής ίσχυούσης ΣΣΕ ή διαιτη
τικής άποφάσεως. Ή άποψις δμως 
αϋτη ούδέν έρεισμα ευρίσκει είς τον 
νόμον ή τήν νομολογίαν, τουλάχιστον 
προκειμένου περί ρυθμίσεως θέμα
τος, άναψερομένου είς ώρισμένην 
μόνον κατηγορίαν έκ τοΰ συνόλου 
τών Εργαζομένων ώρισμένης έπιχει- 
ρήσεως ή έκμεταλλεύσεως καί έν 
προκειμένψ τής άντιδίκου Τραπέζης. 
Μόνον έφ' δσον τό άντικείμενον τής 
συλλογικής διαφοράς έργασίας θ ά 
άφορά τό σύνολον 
τών μισθωτών, Εστω καί 
έάν άνάγεται είς θέμα μή ρυθμιζό- 
μενον ύπό τής έν ΐσχύϊ διατάξεως, 
θά ήδύνατο, ίσως, νά γίνη δεκτή ή 
ύπό τής άντιδίκου ΰποστηριζομένη 
άποψις. Έν προκειμένφ δμως δέν 
συμβαίνει τοιοϋτον τι. Άντιθέτως, 
μάλιστα, τό έπίδομα τοΰ οποίου αί- 
τούμεθα τήν χορήγησιν, άφορά είς έ- 
λάχιστον αριθμόν υπαλλήλων, έκ 
τών πολλών χιλιάδων μισθωτών τής 
άντιδίκου, οί όποιοι υπάλληλοι Ερ
γάζονται ύπό δλως είδικάς καί ι
διαζόντως κοπιώδεις συνθήκας, έκ- 
τελοΰντες Εργασίαν ιδιαιτέρως ώς 
έκ τής φύσεώς της άνθυγιεινήν καί 
Επικίνδυνον. ΔΓ οΰς λόγους έξεθέσα- 
μεν άνωτέρω, ύπό στοιχεΐαν I 11 άρ. 
2, ή χορήγησις τοΰ Επιδόματος αν
θυγιεινής έργασίας ΔΕΝ συναρτάται 
πρός τάς γενικάς αυξήσεις άποδο- 
χών, οΐαι είναι αί χορηγούμενοι ύ
πό τών καλυπτουσών όλόκληρον τό 
προσωπικόν τής άντιδίκου ΣΣΕ ή 
άποψάσεων διαιτησίας, πρός τάς ο
ποίας κα ίδέν δύναται νά συμψηφι- 
σθή, δοθέντος δτι διάφορος είναι ή 
βάσις έκατέρας τών παροχών τού
των. Κατά συνέπειαν δέν δύναται νά 
εΰσταθήση ό ισχυρισμός τής άντιδί
κου, περί δήθεν άπαραδέκτου τής 
ύπό κρίσιν αίτήσεώς μας, έφ’ δσον

ή ΰπαρξις διατάξεως, ρυθμιζούσης 
γενικώς τά τών δρων αμοιβής καί 
έργασίας τοΰ προσωπικού τής άντι
δίκου, οΰδεμίαν έπίδρασιν δύναται 
νά εχη έν προκειμένφ.

9. Τελευτοΰντες τό παρόν υπόμνη
μά μας, θέλομεν νά τονίσωμεν τό 
γεγονός, δτι ό αριθμός τών μισθω
τών είς τούς οποίους αιτούμεθα δ
πως χορηγηθή τό περί ού ό λόγος 
έπίδρμα, είναι πράγματι άσήμαντος 
(120 άτομα μεταξύ τών 10.000, πε
ρίπου, μισθωτών τής άντιδίκου) καί 
ώς έκ τούτου κυριολεκτικός μηδαμι
νή θά είναι ή έπιβάρυνσις ταύτης 
έκ τής χορηγήσεως αύτοΰ, ένώ διά 
τούς μισθωτούς τούτους θά άποτελή 
μίαν έστω καί συμβολικήν άνταπό- 
δοσιν διά τήν φθοράν τής υγείας 
τω,ν τήν οποίαν ύφίστανται είς τήν 
υπηρεσίαν τής Τραπέζης.

’Επειδή, έν δψει πόα/των τών άνω
τέρω έκτεθέντων, νόμιμον, βάσιμον, 
λογικόν, μετριοπαθές καί απολύτως 
ίκανοποιήσιμον τυγχάνει τό περί χο
ρηγήσεως Επιδόματος άνθυγιεινής 
έργασίας αίτημά μας.

’Επειδή τό παρόν υπόμνημά μας 
είναι νόμιμον, βάσιμον καί άληθές.

’Επειδή άρνούμεθα καί άποκρούο- 
μεν τό υπόμνημα, τάς Ενστάσεις 
καί Ισχυρισμούς έν γένει τής άντι
δίκου, ώς μή νομίμους, άβασίμους, 
άναληθεΐς καί αναπόδεικτους 

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
Καί μέ τήν ρητήν έπιφύλαξιν παν
τός έν γένει δικαιώματος μας. 

ΑΙΤΟΥΜΕΘΑ
Νά γίνη δεκτόν τό παρόν υπόμνημά 
μας ώς καί ή ύπό κρίσιν αϊτησίς 
μας καθ’ δλα αύτής τά αιτήματα. 
Καί νά άπορριφθοΰν έξ ολοκλήρου, 
τό υπόμνημα, αί Ενστάσεις καί ι
σχυρισμοί τής άντιδίκου μας.

Έν Άθήναις τή 15.10.1976 
Ό πληρεξούσιος δικηγόρος 
ΓΙΩΡΓΗΣ I. ΠΑΤΡΙΝΟΣ

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΥΗΝ 1η ΣΕΛ.)

αθη το θέμα -ης ένοποιήσεως τών 
’Ασφαλιστικών Ταμείων είναι αι
ρετό· Διοικϊ,τικό Συμβούλιο καί 
οχι ή Προσωρινή. Διοίκηση, τής 
όποιας τά καθήκοντα καθορίζει 
ή απόφαση τοΰ Πρωτοδικείου.

Ώς έκ τούτου, καταλήγει τό 
έγγραφο τοΰ Συλλόγου μας, τό 
Υπουργείο Κοινωνικών Υπηρε
σιών πρέπει νά άναμείνη τήν διε
νέργεια τών αρχαιρεσιών πού θά 
γίνουν τον προσεχή Μάρτιο καί 
άπό τις όποιες θά άναδειχθή ή 
νέα Διοίκηση τοΰ Συλλόγου μας.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΤΟΓ ΣΓΛΛΟΓΟΤ ΜΑΣ

Συνάδελφοι,
Μέ λύπη μας, είμαστε άναγκα- 

σμένοι νά καταγγείλουμε, καί νά 
καυτηριάσουμε δημόσια, ώρισμέ- 
νες ενέργειες τοΰ Διοικ. Συμβου
λίου τοΰ Συλλόγου τών ύπαλλήι- 
λων τής τ. Τραπέζης Αθηνών.

Μέ μιά άνεξήγητη σπουδή πού 
τίποτα δέν μπορεί, αύτή τή στι
γμή·, νά τή δικοίολογήση, έπιχεί- 
ρηισαν νά επιβάλουν άνωθεν, ενο
ποίηση τών Ταμείων Συντάξεων 
τοΰ Προσωπικοΰ τής Εθνικής 
Τραπέζης. Στήν ένέργεια αύτή 
προέβησαν χωρίς νά συνεννοη- 
θοΰν μέ κανένα, χωρίς νά ζητή
σουν προηγουμένως τις άπόψεις 

I τοΰ Συλλόγου μας.
Μέ τήν ένέργειά του αύτή το 

Δ.Σ. τοΰ Συλλόγου Υπαλλήλων 
τ. Τραπέζης ’Αθηνών έθεσε ευ
θέως σέ κίνδυνο τόσο τά άσφαλι- 
στικά δικαιώματα τών συναδέλ
φων μας μελών τοΰ Συλλόγου, δ
σο καί δλων τών ’Εργαζομένων 
στήν Εθνική Τράπεζα.

Επισημαίνουμε ιδιαίτερα τά 
γεγονός, δτι παρέβησαν καί τήν 
παγία άρχή, πού άκολούθησαν 
στ-αίθερά οί Σύλλογοι τοϋ Προσω
πικού τής Εθνικής Τραπέζης 
γιά τήν προστασία τών άσφαλι- 
στικών συμφερόντων μας, άρνού- 
μενοιι κάθε παρέμβαση δσες φο
ρές έπιχειιρήθηκε καί μέ τούς ά- 
γώνες τους προάσπισαν τήν αυτο
τέλεια τών Ασφαλιστικών μας 
Ταμείων.

Ή Διοίκηση τοΰ Συλλόγου μας 
δηλώνει, δτι ή ποικιλοτρόπως έκ- 
φρασθεΐσα επιθυμία τών έργαζο- 
μένων στήν Εθνική Τράπεζα., 
γιά τήν ένότητα τών Συλλόγων 
καί τών Ασφαλιστικών Ταμείων 
παραμένει κοινό αίτημα καί ύπο- 
χρέωση δλων μας είναι νά τήν 
πραγματοποιήσουμε.

Τρέπει δμως νά τή,' θεμελιώ
σουμε σωστά, καί νά τή κατοχυ
ρώσουμε. Καί ή κατοχύρωσή της 
θά γίνη, μόνον όταν εξαφανΐσθόΰν 
δλες οί περιπτώσεις ύπονομεύσε- ί 
ώζ της.

Ή ενοποίηση τών Άσφαλίστι-1 
κών μας ταμείων προϋποθέτει 
πλήρη κατοχύρωση τών δικαιω
μάτων μας καί εξασφάλιση δτι 
δέν θά ύπάρξουν άδικούμενοι καί 
άδικοΰντες. δτι δεν θά ύπάρξουν 
άφορμές γιά, έριδες καί μελλοντι
κός κίνδυνος ενός νέου χε,ιρότε- 
ρου διαχωρισμού.

κινδύνους τούς όποιους έγκυμονεΐ 
ή -σπουδή πού έπεόείχθη καί ή 
προσπάθεια έξ υφαρπαγής ένο- 
ποιήσεως τών ’Ασφαλιστικών Τα
μείων, χωρίς νά προηγηθή συνεν
νόηση, χωρίς νά έχουν κ-ατοχυ- 
ρωθή τά δικαιώματα δλων.

Εδήλωσαν έπίσης δτι όπονα- 
δνροοτε πρόταση γιά ένοποίηση 
τών ’Ασφαλιστικών Ταμείων ή 
όποιαδήποτε τυχόν άλλη πρότα
ση γιά τά Λσφαλιστοκά μας Τα
μεία δέν είναι δυνατόν νά γίνη 
δεκτήν άν δέν έγκριθή διά ψηφο
φορίας άπό τούς ή σφαλισμένους 
τοΰ Ταμείου Συντάξεών μας.

2. Προέβη σέ άμεση ένημέρω- 
ση τών άρμοίδίων έπί τοΰ θέματος 
παραγόντων καί κατέστησε πρός 
πάσαν κατεύθυνσιν σαφές, δτι προ 
τής διενεργείας τών Αρχαιρεσι
ών πρός άνά'δειξιν του νέου Δι
οικητικού Συμβουλίου τοΰ Συλλό
γου μας, ούδεμία άπόφαση έπί 
τοΰ ασφαλιστικού θέματος είναι 
δυνατή.

3. Άπεφάσισε νά προτείνη στό 
Δ.Σ. τή σύσταση ειδικής έπιτρο- 
πής, ή οποία θά μελετήση τό θέ
μα τής ένοποιήσεως καί ή μελέ
τη- της νά παραδοθή στό νέο Δι
οικητικό Συμβούλιό μας. Ή σχε
τική πρόταση τοΰ Προέδρου μας 
θά ύποβληθή στήν ολομέλεια τοΰ 
Διο,ικ. Συμβουλίου πού συνεκλήθη 
σέ έκτακτη συνεδρίαση. 
Συνάδελφοι,

Νά είσθ-ε βέβαιοι, δτι τά ’Ασφα
λιστικά μας δικαιώματα θά προ- 
στατευθ'οΰν οπωσδήποτε. Ή Δι
οίκηση τοΰ Συλλόγου μας, τις 
προσπάθειες τής οποίας ένισχύ- 
ουν δλα τά μέλη του θά πράξη 
τό καθήκον της στό ακέραιο.

"Οσοι πιστεύουν δ'τι μπορούν 
νά μάς έπιβάλλουν λύσεις θά άν- 
τιλη-φθοΰν σύντομα τό λάθος τους.

Κανένας δέν είναι τόσο ισχυ
ρός ώστ,ε νά μπορή νά θίξη τά 
’Ασφαλιστικά μας δικαιώματα.
Μέ συναδελφ-ικούς χαιρετισμούς 

Ό Πρόεδρος 
Κ. ΙΑΤΡΙΔΗΣ 

Ό Γεν. Γραμματεύς 
ΑΝ. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

ΣΤΙΣ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
”Εγ ι ν ε 

ό διαγωνισμός 
γιά τήν πρόσληψη 

τών τέκνων
Στις 5 Δεκεμβρίου εγιν® ό διαγω

νισμός γιά τήν πρόσληψη 115 τέκνων 
Εργαζομένων καί συνταξιούχων τής 
Τραπέζης μας.

Στά διαγωνισμό πήραν μέρος 415· 
ατομα. Τά αποτελέσματα θά ανακοι
νωθούν .πιθανώς προ τών έορτών.

Έ σημερινή Διοίκηση τοΰ Συλ
λόγου μας μόλις άνέκυψε τό Θέ
μα πού προκάλεσε τό Δ.Σ. τοΰ 
Συλλόγου τής τ. Τραπέζης ’Αθη
νών προέβη στις άκόλουθες ένέρ- 
γειες:

1. Συνεκάλεσε σύσκεψη είς τά 
γραφεία τοΰ Συλλόγου μας. Στή 
σύσκεψη έκτος άπό τό προεδρείο 
τοΰ Συλλόγου μας έκλήθηκαν καί 
πήραν μέρος τέως Πρόεδροι τοΰ 
Συλλόγου -μας, κ-αί ό Πρόεδρος 
τοΰ Τ.Γ.Π.Ε.Τ.

"Ολοι ο-ί συμμετα-σχόντες έτό- 
νισαν οτι έπιθυμοΰν τήν ένοπο-ίη- 
ση καί -έξέφρασαν τή λύπη τους 
γιά τήν ένέργεια τοΰ Δ.Σ. τοϋ 
Συλλόγου τών υπαλλήλων τής τ. 
Τριαπέζης "Αθηνών.

Έπεσήμαναν ακολούθως τούς

ΝΕΟΣ ΠΡΟ Ϊ ΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΓΡΑΦΕΙΠΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

Μέ πράξη τοΰ κ. Διοικητοΰ το
ποθετήθηκε Προϊστάμενος τής Ύ- 
ποδιευθύνσεως Γραφείων Διοική- 
σεως ό κ. Γεώργιος Άρχοντής, 
Τμηματάρχης Α'.

Ρίξτε μιά ματιά 

στήν 3η και 4η σελ. 

σάς ενδιαφέρουν


