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ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟΝ
Εις τήν ιστορίαν της Τραπέζης ξεχωρι
στόν Κεφάλαιον πρόκειται νά γραφή διά
τήν δνευ προηγουμένου περιπέτειαν τής
τελευταίας δίκης.
Τάς ουνεπείας τής πολύκροτου αυτής δί
κης, ή όποια συνεκλόνισε τήν Διοίκησιν τής
Έδνικής Τραπέζης καί άπηοχόλησε τόσον
ζωηρώς τό Πανελλήνιον, ζώμεν σήμερον
διά τής φυλακίσεως των Συναδέλφων μας,
εις τούς όποιους ή ψήφος ημών ένεπιστεύδη
τήν διαχείρισιν τών Συλλογικών μας ύποδέσεων.
Τι προηγήδη τής δίκης αυτής κα! δν ή
δίκη έπρεπε νά γίνη, δέν πρόκειται νά μάς
άπασχολήσωσι σήμερον. Ή φυλάκισις τών
συναδέλφων μας του Διοικητικού Συμβουλί
ου, μάς έμποδίζει νά άσχοληδώμεν έπ’ αυ
τών. Δέν έχει άλλως τε νόημα ή κριτική,
όταν οί κρινόμενοι δέν είναι δυνατόν νά
παροοτώσιν ούτοπροσώπως |ίς μίαν συνέλευοιν τών μελών του Συλλόγου, ώστε άντιμετωπίζοντες τήν κριτικήν, νά μάς άπαντήσουν. Κριτική χωρίς εύρεΤαν συζήτησιν, χω
ρίς άπάντησιν, χωρίς άπολογίαν, έάν δέλετε,
δέν παρέχει τάς δυνατότητας τής έξαγωγής
τών χρησίμων συμπερασμάτων καί συνεπώς
παύει άπό τού νά είναι κριτική καί μεταβάλ
λεται εις έπίδεσιν, ήτις λόγω τής άκουσίας
άπουσίας τών κριδηοομένων δά έκινδύνευε
νά χαρακτηρισδή ώς πράξις ήκιστα άνδρική.
ΉμεΤς δέ δέν εΐμεδα άνανδροι....
Συνεκλήδη δμως μία έκτακτος Γενική
Συνέλευσις τών μελών μέ τά γνωστά δέμα
τα. Τι έπεδιώκετο διά τής ουνελεύσεως αυ
τής ; Τά αίτια τά προκαλέσαντα τήν συνέλευσιν, δέν ήσδν ή καταδίκη τών μελών

τής Διοικητικής Επιτροπής τού Συλλόγου
μας. Τούτην άπήγγειλε ή 'Ελληνική Δικαιο
σύνη, τάς πράξεις τής όποιας ήμεΐς, ούτε
άρμοδιότητα έχομεν ούτε έπιτετραμμένον
είναι νά έλέγξωμεν. Αί άποφάσείις τής Δι
καιοσύνης πρέπει νά είναι καί είναι δΓ ό
λους μας σεβαστοί.
Τά αίτια τά προκαλέσαντα τήν σύγκλησιν
τής έκτάκτου Συνελεύσεως τών μελών τού
Συλλόγου τής 2 Αύγούστου έ.
είναι αί
έπακολουδήσασαι μετά τήν δικαστικήν έτυμηγορίαν πειδαρχικαί ποιναί έναντίον τών
μελών τής Διοικητικής Επιτροπής τού Συλ
λόγου.
Ή σπουδή μεδ' ής αί ποιναί αΰται άπεφαοίοδησαν, αί ουνέπειαι αϊτινες δΓ αύτών
έπεδιώχδησαν, ή μετέπειτα τακτική ώρισμένων έκ τών άνωτέρων συναδέλφων, έκείνων
τών οποίων αί πράξεις προδίδουσι τάς διαδέσεις τής Διοικήσεως τής Τραπέζης, αί
έπακολουδήσασαι τήν σύγκλησιν τής Γενι
κής Συνελεύσεως τών μελών έγκύκλιοι τής
Διοικήσεως, ή άσκηδεΐσα πρωτοφανής πίεσις έπί τών συναδέλφων διά νά άπόσχωσι
τής συνελεύσεως τών μελών τού Συλλόγου,
όλα ταύτα άποδεικνύουοι τούς βαδυτέρους
σκοπούς τών άποκαλυφδέντων διωκτών τής
συνδικαλιστικής ιδέας. Ή συνέλευσις έκείνη
συνεκλήδη διά νά έμποδίση τήν έπέμβασιν
τού .εργοδότου εις τά συνδικαλιστικά μας
ζητήματα. Ή συνέλευσις έκείνη συνεκλήδη
διά νά άπαγορεύση τήν είσοδον τών διω
κτών τού συνδικαλισμού εις τόν ναόν τής
συνδικαλιστικής ιδέας. Ή συνέλευσις έκείνη
καί αί άποφάοεις αϊτινες έπρόκειτο νά ληφδούν δέν ήσαν παρά ή δμυνα ή προβαλ-

λομένη εις τήν έπίδεσιν των μάλλον κλα
σικών έκπροσώπων έκείνων, οϊτινες άποσκοποϋσι εις τό «σμπαράλιασμα» του συνδι
καλισμού καί τήν ταπεϊνωσιν των έργαζομένων.
Ή συνέλευσις έκείνη συνεκλήδη διά νά
βροντοφωνήσωμεν δλοι μαζύ καί δσο μπο
ρούμε πιό δυνατά : «Κάτω τά χέρια άπό
τόν Σύλλογον».
Ή συνέλευσις έκείνη συνεκλήδη διά νά
κρατηδή στή δέσι της άκλόνητος καί άπαραβίαστος ή μεγαλυτέρα κατάκτησις του
Ελληνικού καί τοϋ Διεδνοϋς Συνδικαλισμού :
«Ή απόλυτος ισοτιμία τών εργοδοτών
καί τών έκπροσώπων τής εργασίας».
Όταν αύτό χαδή, ΧΑΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΝ.
Αί εύδύναι δλων τών έργαζομένων καί
είδικώτερον αί εύδύναι ήμών τών ύπαλλήλων
τής Έδνικής Τραπέζης άπέναντι τοϋ συνδι
καλισμού, είναι ιστορικοί. Αί εύδύναι μας
άπέναντι έκείνων, οί όποιοι διά τάς μεγά
λος κατακτήσεις τού συνδικαλισμού έδωσαν
τό τίμι,ον αΤμα των, έκείνων πού έδωσαν
τήν άγνήν ζωήν των είναι τεσάστιαι.
Η συνέλευσις τής 2 Αύγούστου συνεκλή
δη διά νά άποδείξωμεν δτι συμμεριζόμεδα
τάς εύδύνας μας καί δτι δά άνταποκριδώμεν εις αύτάς.
Αλλά τι συμβαίνει; Περί τίνος πρόκειται;
_ Ή Διοίκησις τής Έδνικής Τραπέζης διά
νά άνταπεξέλδη εις μίαν φοβερόν άποκάλυψιν, κατά τούς έκπροσώπους τοϋ Συλλόγου
μας, εις μίαν έπίδεσιν κατά τήν ίδικήν της
άντίληψιν, έξέλεξε τόν δρόμον τών Δικα
στηρίων. Προσέφυγε εις τήν δικαιοσύνην, ή
δικαιοσύνη άπεφάνδη καί οί έκπροσωποϋντες
τόν Σύλλογόν μας έφυλακίσδησαν. Ή ύπό
τής Δικαιοσύνης έπιβληδεΐσα ποινή έκτίεται
ήδη καί ή έκτισις τής ποινής ικανοποιεί τό
δίκαιον καί αποζημιώνει τόν άδικηδέντα. Ή
έπιβολή τής ποινής καί ή έκτισις της, έξαγνίζει τόν άδικήσαντα.
. Ή Διοίκησις δμως τής Τραπέζης, δέν
ήρκέσδη δυστυχώς είς αύτό. Άγνοήσασα τήν
°Ρχήν τής ισοτιμίας τών μερών, άγνοήσασα
τήν ιδιότητα ύπό τήν όποιαν οί διωχδέντες
παρ’ αύτής ένήργησαν, ήδέλησε νά προχωρήση.
Από τής στιγμής αύιής εισέρχεται είς
τόν όλισδηράν δρόμον τής έπεμβάσεως είς

τά συνδικαλιστικά μας δικαιώματα. Άπό τής
στιγμής αύτής καταργεί τήν ισοτιμίαν τών
μερών καί δέτει έαυτήν ύπεράνω τοϋ έτέροο
ισοτίμου μέρους. Άπό τής στιγμής αύτής ό
έργοδότης άνακηρύσσει έαυτόν αύδαιρέτως
προϊστάμενον καί μεταβάλλει τόν Σύλλογον
είς υφιστάμενόν του. Άπό τής στιγμής αύ
τής μεταμορφούται ό μηνυτής έργοδότης είς
πειβαρχικόν συμβούλιον καί έπιβάλλει έξοντωτικάς ποινάς είς τήν Διοίκησιν τού Συλλό
γου. Καί έπιβάλλει άπόλυσιν οριστικήν τών
έπί κεφαλής τής συνδικαλιστικής μας έκπροσωπήσεως. Έπιβάλλει έξάμηνον παΰσιν καί
ύποβιβασμούς είς τά ύπόλοιπα μέλη τά έκπροσωποϋντα τήν συνδικαλιστικήν μας όργάνωσιν..:...
'Ημείς δμως εϊμεδα ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ δνδρωποι. Εϊμεδα έλεύδεροι νά όργανούμεδα είς
σωματεία έπαγγελματικά, εϊμεδα έλεύδεροι
νά συζητώμεν τά έπαγγελματικά μας ζητή
ματα, είς ήμδς αποκλειστικός άνήκει ήί εκ
λογή έκείνων οϊτινες δά διοικήσωσι τά
επαγγελματικά μας σωματεία καί δά διαχειρισδώσι τά έπαγγελματικά μας ζητήματα. Είς
ήμάς, άποκλειστικώς, άνήκει ό έλεγχος τών
πράξεων τών έκπροσώπων μας, όταν αύται
ένεργοϋνται άπό τήν ιδιότητά των, καί είς
ήμάς^καί μόνον άνήκει τό δικαίωμα τοϋ κο
λασμού τών πράξεων τών Συλλογικών μας
έκπροσώπων. Είς ήμάς τέλος καί ΜΟΝΟΝ
ΕΙΣ ΗΜΑΣ άνήκει τά δικαίωμα τής άφαιρέοεως τής εντολής μέ τήν όποιαν εϊναι έμπεπιστευμένοι οί Διοικοϋντες τήν έπαγγελματικήν μας όργάνωσιν. Πάσα έπέμβασις τρί
του μή άνήκοντος είς τό σωματεΐον μας,
έπέμβασις ήτις ΜΑΣ ΑΦΑΙΡΕΙ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟ
ΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕί ΧΟΥ καί τοϋ ΚΟΛΑΣΜΟΥ
τών πράξεων τών Συλλογικών μας έκπροσώ
πων, άποτελεί αύτόχρημα αυθαίρετον έπέμβααιν είς τά συνδικαλιστικά μας δικαιώματα
καί ώς τοιαύτη πρέπει νά άντιμετωπισδή.
Ή γενομένη παρά τού έργοδότου παϋαις
τών μελών τής Διοικητικής Επιτροπής τοϋ
Συλλόγου μας, άποτελεί καδαράν καί έσκεμένην έπέμβασιν είς τά συνδικαλιστικά μας
δκαιώματα.Ειναι πράξις ήτις μάς στερεί τής
δυνατότητος τής άσκήσεως τής κριτικής
καί τοϋ ελέγχου τών σοβαοωτέρων καί ίερωτέρων τούτέστι συνδικαλιστικών μας δι
καιωμάτων, άνευ τών όποίιΛ' ό συνδικαλ,-

σμός ούδέν νόημα έχει, ούδένα σκοπόν έκπληροΤ, άνευ των οποίων ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ.
Τοιαύτη έπέμβασις, άφινομένη νά παρέλδη άπαρατήρητος δά όδηγήση, μαθηματικώς, είς τήν ύποδούλωσιν των συνδικαλι
στικών μας οργανισμών είς τόν έργοδότην,
δά μας στέρηση τής ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑ
ΣΙΑΣ, τής οποίας τό παρελδόν καί τό ΠΑΡΟΝ
άπέδειξεν δτι δλοι μας έχομεν τήν άνάγκην.
Τάς συνέπειας τής ύποδουλώσεως τών
συνδικαλιστικών ήας οργανισμών, δέν είναι
δύσκολον νά προόλέψωμεν. Πλήρης έξουθένωσις τών έργαζομένων. ’Απώλεια τής αξιο
πρέπειας μας, πλήρης έξανδραποδισμός. Θά
καταντήσωμεν άνδράποδα τών άπλήστων
καί άναλγήτων εργοδοτών.
Αύτο όμως ήμεϊς ΔΕΝ ΘΑ ΤΟ ΕΠΙΤΡΕΨΩΜΕΝ !! Θά περιφρουρήσωμεν τά συνδικαλι
στικά μας δικαιώματα. Θά ΰπερασπίσωμεν
τάς συνδικαλιστικός μας ελευθερίας. Θά
άπαγορεύσωμεν τήν ΕΜΜΕΣΟΝ καί ΕΚ ΤΩΝ
ΑΝΩ έπιβολήν τών έκπροσώπων μας.
Ή έκλογή τών έκπροσώπον μας άνήκει
εις ήμάς.
Ό έλεγχος τών παραβαινόντων τάς έντολάς μας καί τών καταχρωμένων τήν Συλ
λογικήν έξουσίαν άνήκει εις ημάς καί ή έπιέολή κυρώσεων κατά τών συλλογικών οργά
νων ΕΚΔΗΛΟΥΤΑΙ ΔΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤ1ΚΗΣ ΨΗΦΟΥ τών μελών.
Τά μέλη τοϋ Συλλόγου έμπιστεύονται.
Τά μέλη τοϋ Συλλόγου κρίνουσι. Τά μέλη
τοϋ Συλλόγου καταδικάζουσι.
Καί άποτελοΰν άκόμη άνάμιξιν άπαράδεκτον αί τελευταίοι έγκύκλιοι τής Τραπέζης
καί ή άσκηδεισα άναξιοπρεπής διά τά άξιώματα, τά όποιο μερικοί κατέχουσι, πίεσις, ή
άσκηδεισα διά νά έμποδίση τήν προσέλευσιν τών Συναδέλφων εις τήν συνέλευσιν τής 2ας Αύγούσ'του.
Καί μάς κάμνει ό έργοδότης μαδήματα
συνδικαλισμοϋ. Διδάσκει συνδικαλισμόν ό
θέσει καϊ φύσει έχδρος τοϋ συνδικαλισμού.
"Ας βεβαιωδή όπ ΚΑΝΕΝΑ δέν πρόκει
ται νά παραπλανήση. "Ας τοϋ βροντοφωνήσωμεν ότι ήμεϊς είμαστε, όχι μόνον άρμόδιοι, άλλά καί ΩΡΙΜΟΙ νά διακρίνωμεν καί
νά χορακτηρίσωμεν τάς συνδικαλιστικός καί
τάς όντισυνδικαλιστικάς πράξεις. Καί άς τοϋ

τονίσωμεν δτι έν πόση περιπτώσει, τοϋτο
είναι άπό έκεΐνα πού άφοροϋν ήμάς καί
μόνον ήμάς. Είναι άπό έκεΐνα διά τά άποϊα
ούδέν δικαίωμα καί ούδεμίαν άρμοδιότητα
τοϋ άναγνωρίζομεν. Ή γραμμή μας έδώ
είναι απόλυτα ξεκαθαρισμένη : «ΜΑΚΡΥΑ
Η ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ
ΣΥΛΛΟΓΟΝ».
Καί μετεβλήδη ή Διοίκησις τής Τραπέ
ζης, δηλαδή ό μηνυτής, εις πειδαρχικόν
αυμβούλιον, διά >ά εξόντωση Συναδέλ
φους, οί όποιοι κατείχαν νομίμως καί ΔΙΑ
ΤΗΣ ΨΗΦΟΥ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ τήν Διοίκησιν
τοϋ Συλλόγου.
Τιμωρώ όμως σημαίνει άσκώ έξουσίαν,
σημαίνει έπι6ά>λομαι, σημαίνει ότι είμαι
ύπεράνω τοϋ τιμωρουμένου, σημαίνει ότι
θεωρώ τόν τιμωρούμενον ώς ύποδεέστερόν
μου.
Είναι όμως ό ΣΥΛΛΟΓΟΣ ύποδεέστερος
τής Διοικήσεως τής Τραπέζης; Είναι Η ΕΡ
ΓΑΣΙΑ καϊ οί έκπρόσωποί της, υποδεέστε
ροι τοϋ κεφαλαίου καί τών έκπροσώπων
του; Ποιος τολμά νά ύποστηρΐξη τοιαύτην αποψιν; Ό ίδιος ό Διοικητής τής
'Εθνικής Ιραπέζης όχι μιά φορά, άλλά πολ
λές φορές έδήλωσε ότι αναγνωρίζει καί
σέβεται τήν απόλυτον ισοτιμίαν τών δύο
μερών. Καί όταν δηλώνει αύτά, τότε μέ
τιοιό δικαίωμα ή Διοίκησις τής Τραπέζης, τό
έτερον δηλαδή τών ισοτίμων μερών, λαμβά
νει πειθαρχικά μέτρα διά νά εξόντωση
τούς έκπροσώπους τοϋ ετέρου ισοτίμου μέ
ρους ; Δέν πιστεύει είς ότι λέγει; ’Ή θέλει
τώρα νά καινοτομήση ; ’Ή θέλει ή Διοίκησις
τής ’Εθνικής Τραπέζης —έν έτει 1949— νά
είσαγυγη νέας άρχάς είς τόν συνδικαλι
σμόν ; Άρχάς ίδικάς της, άρχάς άναχρονιστικάς, άρχάς άντιθέτους πράς τάς έν
Έλλόδι καί Διεθνώς παραδεδεγμένος
καί ίσχυούσας; Ανεμέτρησε τάς εύθύνας
της ; 'Ανεμέτρησε τάς δυνάμεις της ; Έσκέφθη ποιον μέγα συνδικαλιστικόν ζήτημα, τό
έιιί τοϋ Οποίου ένδιαφέρον ΕΞΕΡΧΕΤΑΙ ΤΩΝ
ΟΡΙΩΝ τοϋ ίδικοϋ μας, στενοϋ ένδιαφέροντος, άντελήφθη, λέγομεν, ποιον ΜΕΓΑ ΚΑΙ
ΓΕΝΙΚΩΤΕΡΟΝ συνδικαλιστικόν ζήτημα
δημιουργεί;
Συνάδελφοι! I Είς τό ζήτημα αύτό, τό ζη-

τημα δηλαδή τής πλήρους καί απολύτου
ισοτιμίας τών δύο μερών δέν πρόκειται νά
παίξωμεν. Δέν μπορούμε παρά νά ζητήσου
με διαταγάς άπό τούς άνωτέρους συνδικα
λιστικούς μας οργανισμούς ύπό τήν καδοδήγησιν τών όποιων εϊμεθα υποχρεωμένοι
καί πρέπει νά πάρουμε τήν άπόφασιν νά
άγωνισβοϋμε διά παντός εις τήν διάβεσίν μας μέσου.
Άδήναι 6 Αύγούστου 1949
Β. Σ. Γ.

ΑΙ ΟίΚΟΝΟΜΙΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΑΙ
Τό προκύψαν έκ τής έπιβολής πειδαρχικών ποινών εις τά μέλη τής Δ. Επιτροπής
τού Συλλόγου συνδικαλιστικόν ζήτημα, δέν
πρέπει νά μάς έμποδίση άπό τού νά έξετάσωμεν καί τάς οικονομικός συνέπειας,
τάς όποιας έχουν αί άπολύσεις διά τούς
διωχδέντας συναδέλφους μας. Τουναντίον
μάς έπιβάλλεται νά λάβωμεν τάς δέουσας
άποφάσεις ϊνα κρατήσωμεν εις τήν ζωήν
τούς συναδέλφους μας αύτούς καί τάς οικο
γένειας των. "Εχουν καί αυτοί γυναίκες,
έχουν καί αΰτοί παιδιά, έχουν καί αύτοί
άνάγκας.
Ημείς πρέπει νά λάβωμεν τά μέτρα μας
καί τάς άποφάσεις μας ώστε καί αί άνάγκαι
τής ζωής των νά ίκανοποιηδούν καί ή κοι
νωνική των άξιοπρέπεια νά κρατηδή.
Δέν πρέπει νά τούς στείλωμεν εις τό
ιδιαίτερον γραφεΐον τής Διοικήσεως.
Αύτούς οι όποιοι μας έξεπροσώπησαν,
πρέπει νά τούς όναλάβωμεν ήμεϊς, μέ
τήν βεβαιότητα δτι έκπληροϋμεν όχι μόνον
συνδικαλιστικόν άλλά καί συναδελφικόν
καδήκον.
Πρέπει νά άποφααισωμεν δτι ούδεμία
οικονομική συνέπεια δά πρόκυψη διά τούς
διωχδέντας έκπροσώπους τού Συλλόγου μας.
Πρέπει νά άποφασίσωμεν δτι Η ΠΡΩΤΗ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΙΣ τού Ταμείου τού Συλλόγου
είναι ή καταβολή τών μηνιαίων άποδοχών
—πόσης φύσεως— τών συναδέλφων μας
τούτων καί μέχρις οτου άποκατασταάοΰν
υπηρεσιακός.
ΒΑΣ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ
ΤΟΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΟΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΝ
ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Εις τήν Τράπεζαν τής Ελλάδος συνεκλήδη τό άπόγευμα τής 10ης τρέχοντος ή Γε
νική Συνέλευοις τών μελών τού Συλλόγου
μέ άποκλειστικόν δέμα τάς έπιβληδείσας εις
τήν Δ. Ε. τού Συλλόγου μας ποινάς.
Κατά τήν έν λόγω συνέλευσιν παρετηρήδη άδρόα προσέλευσις τών μελών τού
άδελφού Σωματείου καί ή διεξαχδεϊσα έπί
3ωρον συζήτησις ένεφάνιαε τό ζωηρόν ένδιαφέρον τών συναδέλφων μας διά τό δημιουργηδέν μέγα συνδικαλιστικόν ζήτημα.
Μετά τήν διεξαχδεΤσαν συζήτηοιν έγένετο δεκτή ή πρότασις τού προέδρου τού
Δ. Σ. τού Συλλόγου κ. Στρούζα, δπως διεξα
χδή τήν προσεχή Τετάρτην 17ην τρέχοντος
μυστική ψηφοφορία έπί τού τεδέντος έρωτήματος έάν αϋτη «έξουσιοδοτεϊ έν λευκώ
τό Δ. Σ. τού Συλλόγου διά τήν διεξαγωγήν
οίασδήποτε μορφής άγώνος μέ άποκλειστικόν οκοπόν τήν άρσιν τών έπιβληδεισών εις
τά μέλη τής Δ. Ε. τού Συλλόγου μας ποινών».

ΑΙ ΕΠΙΒΛΗΘΕΙΣΑΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑΙ ΠΟΙΝΑΙ
ΠΑΡΑ ΤΟΥ κ. ΠΕΣΙΥίΑΖΟΓΛΟΥ ΕΙΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΤΟΥ Α. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ
ΕΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΝ ΜΕΓΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛ)ΚΟΝ ΖΗΤΗΜΑ
Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙί, Η Γ. Σ. Ε. Ε., ΤΟ Ε. Κ. Α.,
ΤΟ Ε. Κ. Π., Η Ο. Ε. Τ.Ο. ΜΕΛΕΤΟΥΝ
ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙΣΑΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΝ
Αί έπιβληδετσαι πειδαρχικαί κυρώσεις παρά
τής Διοικήσεως τής Έδνικής Τραπέζης εις
τά μέλη τού Δ. Συμβουλίου τού Συλλόγου
μας έπροκάλεσε τήν άγανάκτησιν εις ολό
κληρον τόν έργατοϋπαλληλικόν κόσμον τών
Άδηνών καί τού Πειραιώς.
Ή Γ.Σ.Ε.Ε., τό Ε.Κ.Α., τό Ε.Κ.Π., ή Ο.Ε.Τ.Ο.
προέβησαν εις έντονα διαβήματα εί, τήν
Κυβέρνησιν καί έξέδωοαν ψηφίσματα διαμ; ρτυρίας, τά όποια διεβιβάσδηοαν τηλεγραφικώς εις τήν Κυβέρνησιν καί τούς άρχηγούς
τών Κομμάτων.
Ή ολομέλεια τής Διοικήσεως τής Γ.Σ.Ε.Ε.
εις ειδικήν όλονύκτιον συνεδρίασιν άπησχολήδη μέ τό δημιουργηδέν ζήτημα καί έλαβε
σειράν άποφάοεων, τάς οποίας έν άναμονή
τών μέτρων τής Κυβερνήοεως, είναι έτοιμη
νά δέση εις έφαρμογήν. Παρόμοιοι -άποφάσεις έλήφδησαν παρά τού ΕΚΑ, ΕΚΠ καί ΟΕΤΟ.
"ΕΚΤΥΠ,,-Σ. ΣΤΡΑΓΓΑΛΟΣ

- Κ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡ0Π0ΥΛ0Σ
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