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Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
'Ένας χρόνος κύλησε άπό τότε πού αρχισαν οί συ

ζητήσεις για την τροποποίηση τοϋ ’Οργανισμού Υ
πηρεσίας ώς τήν τελευταία «ανακεφαλαιωτική» σύ
σκεψη για τό ίδιο θέμα. Τριακόσιες εξήντα μέρες υ
πομονής καί δοκιμασίας τού προσωπικού τής Εθνικής 
Τραπέζης, πού ενώ μέσα σ’ αύτό τό χρονικό διάστη
μα κατά καιρούς νόμιζε δτι έφτανε στο τέρμα, με α
περίγραπτη λύπη του τό έβλεπε νά μετατίθεται μα- 
κρύτερα ή καί νά χάνεται σαν «μιράζ» μέσα στις α- 
νυδρες εκτάσεις τής ύπηρεσιακής νοοτροπίας.

Πόσες ύποσχέσεις άθετήθηκαν καί πόσες συζητή
σεις πού εξάντλησαν τό θέμα έγιναν, είναι περιττό νά 
ύπενθυμίσουμε. Ή ανοχή τού Συλλογικού μας ’Ορ
γάνου έφτασε σε σημείο νά παρεξηγηθή άπό τό σύ
νολο σχεδόν των συναδέλφων καί — γιατί νά τό κρύ
ψουμε—νά δώση αφορμή γιά διάφορα σχόλια εις βά
ρος του. ’Αλλά ή ύπεύθυνη εκπροσώπηση των χιλιά
δων εργαζομένων τής Εθνικής Τραπέζης, έδειξε καί 
έξήντλησε άπό μέρους της ολα τά δυνατά καί επι
τρεπτά περιθώρια φρονήσεως καί καλής θελήσεως, 
μή παραβιάζοντας τήν αρχή δτι πέρα άπό τήν εξυπη
ρέτηση καί τήν επίλυση των ζητημάτων τού προ
σωπικού, πρέπει νά διασφαλίζεται άπό κάθε πλευρά 
καί τό "Ιδρυμα. Γιά μιά άκόμα φορά —κάνουμε μιά 
παρένθεσι — τονίζεται δτι τό ενδιαφέρον τού Συλ
λόγου γιά τήν προκοπή τής Τραπέζης είναι άπεριόρι- 
στο καί κανένας δεν μπορεί ν’ άντλήση καί τό ελά
χιστο επιχείρημα νά τό άμφισβητήση.

"Ομως τώρα πιά νομίζουμε δτι είναι καιρός καί 
δικαιούμεθα νά ζητήσουμε με τή σειρά μας, νά εί
ναι γρήγορη καί θετική ή άπάντηση τής Διοικήσεως. 
Ή δλη υπόθεση τού ’Οργανισμού συζητήθηκε λεπτο
μερέστατα καί δόθηκε δλη ή χρονική ευχέρεια στήν 
σημερινή Διοίκηση τής Τραπέζης νά μελετήση καί νά 
ύπολογίση, πράγμα πού πρέπει νά τό έχει κάνει, δ- 
λες τις επιπτώσεις πού θά έχουν οί προταθεΐσες άπό 
μέρους τού Συλλόγου τροποποιήσεις καί οί όποιες 
κατά τή γνώμη μας δεν είναι τόσο σοβαρές δσο προσ
παθούν νά τις παρουσιάσουν ώρισμένοι ύπηρεσιακοί 
παράγοντες.

Δεν μένει λοιπόν παρά νά γίνη ή μεγάλη εκείνη 
χειρονομία πού θά έχει τήν ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΦΡΑΓΙ
ΔΑ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΙΝΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ τής Εθνικής 
Τραπέζης, στον όποιο πάρα πολλές ελπίδες στήριξε 
καί στηρίζει τό προσωπικό καί άπό τόν όποιο άκό
μα περιμένει. Πρέπει στούς εργαζομένους, πού μέ τήν 
εντατική τους δουλειά καί μέ τή συνεχή βελτίωση 
τής άποδόσεώς τους άνέβασαν τήν ’Εθνική Τράπεζα 
σέ επίπεδα διεθνή καί τήν κατέστησαν ζηλευτό Τρα
πεζιτικό ’Οργανισμό σ’ δλη τήν Ευρώπη, νά άποδο- 
θή δικαιοσύνη. ’Ελπίζουμε δτι δέν θά «τείνει τό ούς» 
στούς διαφόρους καλοθελητές πού άπό χρόνια μάχον
ται τό Προσωπικό, γιατί τότε είμαστε ύποχρεωμέ
νοι νά προειδοποιήσουμε δτι δέν μένει τίποτ’ άλλο 
άπό τήν δραματική συνάντησή μας σέ άλλα πεδία.

ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΜΑΣ 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
ΤΗΝ 6 ΚΑΙ 7 Σ)ΒΡΙΟΥ
Τό Εκτελεστικό Συμβούλιο τής 

‘Ομοσπονδίας ώρισε και προχωρεί 
στήν πραγματοποίηση τού Γ' Παν
ελλαδικού Συμβουλίου τής Ο.Τ.Ο.Ε. 
γιά τήν 6η και 7η Σεπτεμβρίου.

Οί μετέχοντες Σύλλογοι, συμπε- 
ριλαμβανομένης και τής Τραπεζοϋ

παλληλικής Όργανώσεως τής Κύ
πρου μας (Ε.Τ.Υ.Κ.) ανέρχονται σέ 
i 3, συνολικής δυνάμεως 17.973 συν
αδέλφων.

Λεπτομερώς ή δύναμη των Συλ
λόγων εμφανίζεται ώς έξης:

Η πολιτική ανωμαλία
Η ΘΕΣΗ ΤΟΝ ΓΝΗΣΙΟΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ 
ΚΑΙ 01 ΓΝΩΣΤΟΙ ΕΡΓΑΤΟΚΑΠΗΛΟΙ

ΣΥΛΛΟΓΟΙ — ΜΕΛΗ Άριθ. Άριθ. Άναλογ. Άναλογ.
Μελών ψηφία. Συνέδρ. Γ. Συμβ.

Σύλλογος Ύπαλ. Τ. ‘Ελλάδος 2.774 2.588 14 6
» Υπαλλήλων Α.Τ.Ε. 3.450 2.353 14 7
» ‘Υπαλλήλων Ε.Τ.Ε. 3.795 3.126 14 8
» Ύπαλ. Τ ρ. τ. Αθηνών 1.527 939 9 3
» Ύπαλ. Έμπ. Τρ. Έλλ 2.770 2.403 14 6
» Υπαλλήλων Ίονικής -

Λαϊκής Τραπέζης ‘Ελλάδος 1.226 1.102 11 3
’-Εθνικός Παντραπεζικός Σΰλλ. 219 163 2 1
"Ενωσις Τ ραπ. Ύπαλλ. Κύπρου 799 645 6 2
Σύλλογος Υπαλλήλων Τραπέζης
«Α,ΜΕΡ ΚΑΝ ΕΞΠΡΕΣ» 178 167 2 1

» Είσπρακτ. Ε.Τ.Ε. 280 158 2 1
2> Βοηθητικού Προσωπικού

Τραπέζης ‘Ελλάδος 240 149 1 1
2> Βοηθητικού Προσωπικού

Α.Τ.Ε. 155- 96 1 1
2> Βοηθητικού Προσωπικού

Ε.Τ.Ε. 560 222 2 1

Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ν 17.973 14.1 1 1 92 41
ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡ ΟΥ

Τά θέματα τοΰ Συνεδρίου — σκεπτικισμό γιά τό αν θά άνταπο-
"τλήν τής Λογοδοσίας τής Διοική- κριθή τούτο στις προσδοκίες τών
σεως — είναι τά κατωτέρω, μαζί 
μέ τους είσηγητάς τους:

Δημ. Κοκκινάκης: ‘Ωράριο καί 
συνθήκες εργασίας.

Έπαμ. Μαυρουλίδης: ’Ασφαλι
στικό.

Κων. Κονταράκης: Μισθολογικό.
Κων. Πιερουτσάκος: Συλλογικές 

Συμβάσεις ’Εργασίας.
Συνδικαλιστικοί κύκλοι σχολιά- 

ζοντες τήν διάρκεια καί τά θέματα 
τοϋ Συνεδρίου, έξεδήλωναν μεγάλο

συναδέλφων, οί όποιοι θέλουν πλέον 
νά δουν τήν ‘Ομοσπονδία μαχητικό 
όργανο τού Κλάδου, τέτοια πού τήν 
έφαντάσθηκαν καί τήν έπεδίωξαν οί 
δημιουργοί της. Συγκεκριμένα οί 
συνάδελφοι ζητούν τό Συνέδριο ν’ 
άσχοληθή μέ όλα τά θέματα πού 
απασχολούν τον Κλάδο καί νά προ- 
γραμματίση τήν διεκδίκησή τους μέ 
ολα τά μέσα μηδέ τής απεργίας ε
ξαιρούμενης.

Καταγγελία τοϋ Εθνικού Παντραπεζι- 
τικοϋ Συλλόγου γιά άηθη συμπεριφορά

εκπροσώπου τής Τραπέζης 
Επαγγελματικής Πίστεος

Τήν 5ην τρέχ. καί ενώ διεξήγοντο 
διαπραγματεύσεις μεταξύ εκπροσώ
πων τού ’Εθνικού Παντραπεζιτικού 
Συλλόγου καί των εκπροσώπων τής 
Τραπέζης ’Επαγγελματικής Πίστεως 
κ.κ. Λιάντζουρα καί ’Αλεξίου, ό τε
λευταίος έγινε πρόξενος θλιβερού ε
πεισοδίου όταν έξεφράσθη περιφρο
νητικά καί χυδαία γιά τούς συνδι
καλιστές καί τό Προσωπικό τής Τρα
πέζης. Ό Ε. Π. Σύλλογος, μέ υπό
μνημά του ατό Δ.Σ. τής Τραπέζης 
καταγγέλλει τήν συμπεριφορά τού κ. 
’Αλεξίου, ζητώντας τήν άμεση έπέμ- 
βασή του.

Τό υπόμνημα άναφέρεται στήν 
συμφωνία γιά διαπραγματεύσεις επί 
τού μισθολογικοΰ καί ή ερώτηση τού 
Προέδρου τού Συλλόγου πώς παρα- 
νόμως καί παρά τόν ίσχύοντα ’Ορ
γανισμό τής Τραπέζης υπάρχει ίσο- 
πέδωση μισθών στους πρώτους 6α- 
μθούς τής Ιεραρχίας καί συνεχίζει:

Έπροτάθη τότε υπό τού κ. ’Αλε
ξίου ή λύσις τής διαφοράς διά τής 
διαιτησίας, έφ’ όσον καθ’ ημάς ύ- 
φίστατο διαφορά καί έδόθη ΰπό τού 
Προέδρου τού ήμετέρου Συλλόγου ή 
άπάντησις, δτι δέν ϋποχρεούμεθα νά 
δεχθώ μεν τήν πρότασιν τού κ. ’Αλε
ξίου, άλλ’ είναι θέμα έκτιμήσεως ή- 
μών ό τρόπος διεκδικήσεως των δι
καιωμάτων μας. Καί δτι πάντοτε 
προτιμώμεν τάς συζητήσεις, άπό 
τάς πρόσφυγάς εις τά Δικαστήρια 
καί τάς απεργίας.

Άνέφερεν ωσαύτως ό Πρόεδρος 
τού ήμετέρου Συλλόγου δτι οί υπάλ
ληλοι τής ’Εθνικής Τραπέζης διά τάς 
διεκδικήσεις των δέν προσέφευγον 
κατ’ ανάγκην πάντοτε είς τάς διαι
τησίας, άλλα καί συνεζήτουν καί εύ- 
ρισκον λύσεις ή καί δέν εύρισκον καί 
ήγωνίζοντο σθεναρώς καί έχουν νά 
έπιδείξουν αγώνας υπέροχους καί ι
στορικούς διά τήν τραπεζοϋπαλληλι
κήν τάξιν.

Άλλ’ ό κ. ’Αλεξίου είς τό άκου^ 
σμα «αγώνας» προφανώς διότι έπε- 
θύμει ούχί ελευθέρους ανθρώπους άλ
λα δούλους, καθώς καί θέσιν κυριάρ
χου, έξεστόμισε τήν βαρύτατη,ν ΰ- 
βριν είπών: «Τά ζητήματα αυτά δέν 
λύονται διά των γρόνθων καί 
τής ά ν α ρ χ ί α ς».

Άντιλαμβάνεσθε κ. Πρόεδρε δτι ό 
περί οΰ πρόκειται κ. ’Αλεξίου έξε- 
τράπη είς άπαραδέκτους εκφράσεις 
εναντίον τόσον τών παρευρισκομένων 
όσον καί τών συναδέλφων τής Τρα
πέζης ’Επαγγελματικής Πίστεως, άλ- 
λά καί γενικώτερον τών τραπεζου
παλλήλων οί όποιοι βεβαίως άγωνί- 
ζονται διά τά δίκαιά των εντός τών 
πλαισίων τών Νόμων.

"Ας άναγνώση ό κ. ’Αλεξίου καί 
ας προσαρμοσθή προς τό δτι, έστω 
ή άπεργία, δέν είναι αναρχία ώς θά 
έπεθύμει, άλλα δικαίωμα κατοχυρί> 
μένον συνταγμοπικώς.

Άπηντήσαμεν πρός τόν κ. Άλε-
(Συνέχεια στήν 2α σελίδα)

Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΑΣ 
ΖΗΤΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ 
ΟΜΑΑΟΤΗΤΟΣ

Ή Συνδικαλιστική Ηγεσία τοΰ Κλάδου μας, εκπρο
σωπούσα 18.000 καί πλέον Τραπεζικούς Υπαλλήλους 
καθ’ απασαν τήν Χώραν, μετ’ εξαιρετικής ανησυχίας 
παρακολουθεί τήν έξέλιξιν τής πολιτικής κρίσεως, ή τις 
συνεχιζόμενη θά έχη αμέσους καί ολέθριας επιπτώσεις 
επί τής θέσεως καί τών δικαιωμάτων τών εργαζομένων, 
οί οποίοι άποτελοΰν τό ζωτικώτερον καί πλέον ευπαθές 
είς τοιαύτας περιπτώσεις τμήμα τού Έθνους καί τού 
Ελληνικού Λαού.

Άπευθυνομένη πρός τόν ’Ανώτατον Άρχοντα καί α
πασαν αδιακρίτως τήν Πολιτικήν Ηγεσίαν τής Χώρας, 
ποιείται έκκλησιν διά τήν άμεσον λήψιν τών συμφώ
νων πρός τούς ελευθέρους θεσμούς καί τό Σύνταγμα 
μέτρων,, διά τήν άποκατάστασιν τής όμαλότητος είς 
τήν λειτουργίαν τόΰ Δημοκρατικού μας Πολιτεύματος.

'Υπό τό πνεύμα τούτο άπεστάλησαν καί σχετικά τη
λεγραφήματα.

'Ομοσπονδία Τραπεζοϋπαλληλικών 
’Οργανώσεων Ελλάδος

ΈποοοΑ^πτήρια 

προτομής np&m τής 
Έ8ν. Αντιστάσεως
Ό Σύλλογος εθνικών άγωνιστών 

Μυλοποτάμου «Ψηλορείτην» έτέλεσε 
στις 15 Αύγουστου στα Άνώγεια 
Ηρακλείου τά άποκοώνπτήρια τής 
προτομής τού πρώτου άρχηγοΰ ’Ε
θνικών ’Αντάρτικών ‘Ομάδων «Ψειλο- 
ρείτη» Ίω. Σ. Δραμουντάνη. ‘Ο ’Ιω. 
Αραμουντάνης, πατήρ τού συμβού
λου τοΰ Συλλόγου μας κ. Ζ. Δρα
μουντάνη, έφονεύθή άπό τους Γερ- 
μανούς κατά τήν εκτέλεση τού πρός 
τήν Πατρίδα καθήκοντος του. Κατά 
τήν έορτή άπενεμήθησαν 552 μετάλ
λια ’Εθνικής ’Αντιστάσεως πρός ισα
ρίθμους άνδρας, οί όποιοι είχαν πά
ρει μέρος στον άντιστασιακό άγώνα 
τής Κρήτης.

Άπό τό Σύλλογό, μας, παρέστη 
καί κατέθεσε στέφανο δάφνης, ό 
σύμβουλος κ. Σ. Διλιντάς.

Ό ©ΐυοδομιιιός 
συνεταιρισμός τοϋ 
Έδνιυοϋ Εαντρα- 

πεξιτιιιοϋ Συλλόγου

Τό Διοικητικό Συμβούλιο τοΰ Οι
κοδομικού Συνεταιρισμού τοΰ Εθνι
κού Παντραπεζιτικού Συλλόγου, μό
λις έτελείωσε ή διανομή τών οικο
πέδων τοΰ Πόρτο - Γερμανού, έ- 
στράφη σέ αναζήτηση νέας οίκοπε- 
δικής έκτάσεως πρός ικανοποίηση 
τής άθρόας ζητήσεως τών μελών 
του.

’Ήδη, κατά πληροφορίας, υπάρ
χει προσφορά τριών οίκοπεδικών ε
κτάσεων, τό δέ Διοικητικό Συμβού
λιο θά έπιλέξη τήν καλλίτερη καί 
έξ άπόψεως τοποθεσίας καί έξ άπό- 
ψεως τιμής.

Μέ καταφανή θλίψη καί υπέρτα
τη άγωνία ή ‘Ελληνική έργατοϋπαλ- 
ληλική τάξη αντιμετωπίζει τήν έκρα- 
γεΐσα κρίση γύρω άπό τήν διακυ
βέρνηση τής χώρας. Θλίψη, γιατί, 
ενώ περίμενε καί όπως όλες οί εν
δείξεις έκεΐ οδηγούσαν, τήν άνοδο 
τής Πατρίδας μας, οικονομική, ηθι
κή, εθνική, καί τήν άξια διεθνή προ
βολή της, βλέπει όχι μόνο στασι
μότητα άλλά θανάσιμη άνακοπή καί 
καταβαράθρωση. Γ Γ αύτό κατέχεται 
άπό τό έντονο καί εναγώνιο πόθο 
τής ταχείας άποκαταστάσεως τής 
όμαλότητος δπως τήν υπαγορεύουν 
ή εθνική αξιοπρέπεια καί ή συντα
γματική τάξη.

Άλλά οί εργαζόμενοι ποθούν καί 
διαρκώς επιδιώκουν τήν εσωτερική 
γαλήνη καί τήν ομαλή λειτουργία 
ιού Δημοκρατικού Πολιτεύματος καί 
γιά τόν λόγο δτι, μέσα σ’ αύτό τό 
κλίμα είναι δυνατή ή δημιουργική 
προσφορά τους σαν κοινωνικής τά- 
ξεως γιά τήν θεμελίωση μιας ισχυ
ρής ’Εθνικής Οικονομίας καί ή επι
κράτηση τών άρχών τής κοινωνικής 
δικαιοσύνης, τής δικαιοτέρας καί 
λογικωτέρας κατανομής τού ’Εθνικού 
Εισοδήματος.

Ό1 μόχθος τών 'Ελλήνων εργαζο
μένων, πού άποτελεΐ τήν ΠΡΩΤΗ 
προσφορά γιά την πρόοδο καί τήν 
ευδαιμονία τής Πατρίδος μας δικαι
ώνει καί είναι δημιουργικός γιά τήν 
χώρα μόνον δταν λειτουργεί ομαλά 
καί ειρηνικά τό δημοκρατικό πολί
τευμα. Ή άναταραχή καί ή ανωμα
λία στον πολιτικό βίο προσβάλλει 
τά γενικά συμφέροντα τής χώρας 
αλλά τις οδυνηρές συνέπειες άμεσα 
ΰφίστανται οί εργαζόμενοι οΐ όποιοι 
πρώτοι δέχονται τόν άντίκτύπο άπό 
τήν παράλυση τής οικονομικής ζωής.

Καθήκον λοιπόν τών εργαζομένων 
καί τών υγιών καί άξιων τοΰ προο
ρισμού τους επαγγελματικών οργα
νώσεων, είναι νά εκδηλώσουν 
τήν παρουσία τους στις κρί
σιμες αυτές στιγμές καί νά άξιώ- 
σουν άπό δλους τούς άρμοδίους πα
ράγοντες νά έπανέλθη τάχιστα ή 
πολιτική κατάσταση στον ομαλό ρυ
θμό, νά άποκατασταθή πάραυτα ή 
εϋρρυθμη λειτουργία τού δημοκρα
τικού πολιτεύματος, νά εΐσακουσθή 
η φωνή τής λογικής, νά πρυτανεύση 
τό αίσθημα τοΰ καθήκοντος, νά πα· 
ραμερισθή κάθε άλλη σκοπιμότητα 
χάριν τοΰ συμφέροντος τής Πατρί
δας καί πρώτιστα, νά γίνη άπόλυ- 
τα σεβαστή άπό δλους τούς υπευ
θύνους ή θέληση τού κυριάρχου 
Λαού καί νά έξασφαλισθοΰν οί συν
ταγματικές καί πολιτικές ελευθερίες 
τών ‘Ελλήνων.

Αυτή είναι ή σωστή θέση τών γνη
σίων καί συναισθανόμενων τό καθή
κον τους έργατοϋπαλληλικών ’Ορ
γανώσεων.

Αυτή είναι ή θέση καί τής ‘Ο
μοσπονδίας μας πού τήν εκδηλώνει 
μέ τηλεγραφική εκδήλωση πού δη
μοσιεύουμε σ’ άλλη στήλη.

Καί ό άγώνας τους αυτός δέν έ
χει καμμιά σχέση μέ πολιτι
κό κόμματα καί παρατάξεις. “Ο
πως, άνεξάρτητες άπό κόμματα, οί 
συνδικαλιστικές οργανώσεις, τά πο
λεμούν δταν αύτά, σαν Κυβέρνηση 
παίρνουν άντεργατική θέση, έτσι ά- 
πρόσωπα καί τώρα τά καλούν, ηγέ
τες, στελέχη καί μέλη,, δπως καί κά
θε υπεύθυνον, νά πράξουν τό ’Εθνι
κό τους καθήκον.

Ή γνωστή όμως ομάδα τών Φώ
τη Μάκρη, ©εοδώρου, Κασιμάτη, 
Δη μητρακοπούλου Τριανταφυλλάκη 
κ.λ.π. (φώναξε «παρών» άσθμαίνον- 
τας καί ό πολύς Γονής) ή οποία 
είκοσι χρόνια περίπου είχε έπικαθή- 
σει μέ νόθα καί άντιδημοκρατικά 
μέσα, στον τράχηλο τής έργατοϋ- 
παλληλικής τάξεως, πού κύριό της 
έργο ήταν νά διασπά καί νά προδί- 
δη τούς εργαζομένους, νά «έκτονώ- 
νη» τους άγώνες τους, νά συμμαχή 
υέ κάθε άντεργατικό στοιχείο καί 
νά ύποστηρίζη κάθε άντεργατικό- μέ- 
•φο, εκμεταλλεύεται τήν σημερινή ε
θνική συμφορά γιά νά άνοικαταλά- 
6η τά «πόστα» άπό τά όποια ή γε
νική κατακραυγή τήν άπολάκτισε.

Ή ομάδα αΰτή παρ’ όλες τις ε
σωτερικές διαφορές τις όποιες πα
ρουσίαζε στο παρελθόν, διαφορές 
μόνο ατό ποιος θά έχη τά πρωτεία 
σέ ζημιές είς βάρος τής έργατοϋ- 
παλληλικής τάξεως, συμφωνεί καί 
ταυτίζεται σήμερα πρός ένα σκοπό.

Νά εξυπηρέτηση καί νά ένθαρρύνη 
τάσεις πρός λύσεις άνώμαλες καί 
άντιδημοκρατικές. Γιατί μόνο 
κάτω άπό άνώμαλες συν
θήκες επιπλέει.

Έτσι, πριν νά έκδηλωθή ή πολι
τική κρίση μέ κάθε μέσον προσέβα
λαν τόν -Νόμο 4361)64, ό όποιος 
είναι γνωστό δτι εισάγει σκιώδεις 
αρχές έλευθέρας καί δικαίας άνα- 
δείξεως τής ηγεσίας τών συνδικά
των. Καί άπό τόν σκοπό τους αύτό 
δέν έχουν παραιτηθή. Γιατί καί μέ 
τις ελάχιστες αύτ-ές προϋποθέσεις 
έλευθέρας λειτουργίας τών συνδικά
των, οί κύριοι αυτοί θά είναι καί 
τ ύ π ο ι ς οί άπόβλητοι τής έργατο- 
υπαλληλικής τάξεως.

Αποκορυφώθηκε όμως ή ύποπτη 
δραστηριότητα τους, άφοΰ εκδηλώ
θηκε ή πολιτική κρίση.

Χωρίς νά εκπροσωπούν τις εΰ- 
ρείες έργατουπαλληλιμές δυνάμεις 
προσπαθούν νά έξαπατήσουν καί τις 
Αρχές άλλά κυρίως τόν δημοκρατι- 
κώτατο ‘Ελληνικά Λαό, σπέρνοντας 
•ιήν σύγχυση καί εμφανίζοντας δή
θεν τήν έργατοϋπαλληλική τάξη, δτι 
πρόσκειται πρός μία κατάσταση καί 
κατεύθυνση. ’Εκεί δηλ. που αυτοί 
μέ προσδοκίες άνομων άνταλλαγμά
των προσφέρουν τοιρα τις υπηρεσί
ες τους. Μάλιστα μέ τόν τρόπο αύ
τό. εκμεταλλεύονται άθέμιτα καί τήν 
σιωπή τών οργανώσεων εκείνων που 
γιά πολλούς καί διαφόρους λόγους 
Εέν έχουν λάβει καμμιά θέση 
στο μεγάλο εθνικό θέμα τών ημε
ρών μας.

Καταγγέλλομεν τούς εχθρούς τού
τους τών έργαζομένων στον ‘Ελλη
νικό Λαό, τούς "Ελληνας εργαζομέ
νους είδικώτερα, στάν έλληνικό καί 
ξένο τύπο, στις Αρχές καί τόν Πο
λιτικό Κόσμο τής χώρας, δτι μέ κα
νένα τρόπο αύτοί δέν εκπροσωπούν 
τούς εργαζομένους ούτε εκφράζουν 
τις επιθυμίες, τήν θέληση καί τήν 
γνώμη τοΰ έργατοϋπαλληλ ι κοΰ δυ
ναμικού τής χώρας.

Άποτελοΰν κεφαλές χωρίς σώμα, 
γνωστά σωματεία σφραγίδες, τά ό
ποια στήν εΰνοϊκώτερη γι’ αυτούς 
περίπτωση τήν ελάχιστη μειοψηφία 
κατά κλάδον έργαζομένων συγκεν
τρώνουν. Αντίθετα συγκεντρώνουν 
τήν περιφρόνηση, τήν δυσμένεια καί 
τήν άηδία δλων τών έργαζομένων τής 
χώρας.

Κανένα δέν πείθουν μέ τις εμφα
νίσεις καί τις ένέργειές του.

Τρανή άπόδειξη, δτι καμμιά άξιό- 
λογη συγκέντρωση έργαζομένων δέν 
είναι σέ θέση νά πραγματοποιή
σουν. Τις διαλύουν πριν τις συγκα-

Ή SwSiualieimn 
Βραοτιιριότϋς 

ϊ®ΰ ιι. Άπο·5τοΑάϋ©υ

Καμμιά πρόθεση δέν είχαμε νά 
ασχοληθούμε μέ τόν τέως κ. Υ
πουργό Προνοίας. “Οπως δέν εί
χαμε δταν ήταν Πρόεδρος τής Α. 
Δ,Ε.Δ.Υ. “Οπως δέν είχαμε στήν 
πολυκύμαντη πολιτική του καρ- 
ριέρα σαν πολιτευτοΰ καί 6ου- 
λευτοΰ. Οί ευχές μας μόνον τόν συν
όδευαν, δπως κάθε πολιτικό άνδρα, 
νά συμβολή μέ επιτυχία στο καλό 
τοΰ τόπου. Μάς προκαλεΐ δμως ό κ. 
Άποοπολάκος, δπως προκαλεΐ καί 
δλον τόν τίμιο συνδικαλιστικό κόσμο 
τής χώρας δταν, έχοντας τήν ιδιό
τητα τοΰ Υπουργού-, οργανώνει συγ
κεντρώσεις έργαζομένων μέ συνδικα
λιστικό χαρακτήρα καί μέ καθαρό 
πολιτικό περιεχόμενο), τό- περιεχό
μενο τής υπουργικής του πολιτικής. 
Ανεξάρτητα άπό τήν επιτυχία ή 
όχι τών συγκεντρώσεων αύτών, οΐ 
ένέργειές του ώς Υπουργού - συν- 
δικαλ ιστού είναι απαράδε
κτες. Γ ιατί ποτέ ό συνδικαλιστι
κός κόσμος τής χώρας δέν δέχεται 
ούτε καν σκέψη γιά κυβερνητικό συν
δικαλισμό. Αΰτά θυμίζουν 4η Αύ- 
γούστου, Μουσολίνι, Γκαΐμπελς καί 
τακτική γενικά ολοκληρωτικών κα
θεστώτων. Ακόμα δέ περισσότερο 
δταν μέ αυτές τις ένέργειές του συμ
μαχεί καί ταυτίζεται μέ τους άπο- 
δοκιμασμένους άπό τήν έργατοϋ- 
παλληλική τάξη τής χώρας Μακρή- 
6ες γιά τούς οποίους καί 6 ίδιος 
κάποτε έξεφράζετο κάθε άλλο παρά 
κολακευτικά.



ΕΝΩΣΙΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΔΠΕΖΗΣ

ΆιιύρΜβις άποφά- 
οεως 5ΐ0γρ®φής uoi 
ώρισμένα έρ&πτήματα 
προς τον Νέον Συν)' 

ΎπαΑΑήΑων 
Β.Τ.Ε.

ορόν
τέως
Αγαπητή «Τραπεζιτική»,

'Ως ανέγραψα καί είς προηγούμε- 
νον ψύλλον σου, ό κ. ’Αντιπρόεδρος 
τού Δ.Σ. τού ΝΕΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙ
ΣΜΟΥ ΣΤΕΓΑΣΕΩΣ ΥΠΑΛΛΗ
ΛΩΝ ΤΕΩΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕ- 
ΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, άλλα καί τινα μέ
λη τής Διοικήσεως αυτού, αντί νά 
μάς παράσχουν εξηγήσεις έπί των 
ανεπίτρεπτων ενεργειών των υπευθύ
νων, έπρότεινον τήν διαγραφήν μου 
με το αίτιολογικόν δτι δεν συμφέρει 
ό ολοκληρωμένος έλεγχος τού Συν
εταιρισμού καί άλλα τινά απίθανα 
(ενώ καθ’ ημάς συμφέρει διότι εις 
τούς Συνεταιρισμούς, ώς έγρα
ψα μεν καί άλλοτε, έχουν δοθή 
προνόμια καί πρέπει νά έλέγχω-ν- 
ται, άλλο άν δεν άρέση είς τά μέλη 
τής Διοικήσεως τού Συνεταιρισμού. 
"Αλλως τε ή άποκάλυψις τής αλήθει
ας είναι χρήσιμος καί διά το μέλ
λον ώστε νά μην έπαναληψθοΰν πα- 
ρόμοιαι ανεπίτρεπτοι ένέργειαι). 
Μετά ταΰτα τή συναινέσει τού Νομι
κού Συμβούλου τού Συνεταιρισμού 
(διά τον όποιον καί άλλοτε έξεφρά- 
οαμεν την γνώμην δτι δεν έπρεπε νά 
είναι μέλος τού Συνεταιρισμού είτε 
έξ αρχής, είτε, βάσει τού άρθρου 9 
τού Καταστατικού, άργότερον) δτι 
Θά ήτο σύμφωνος προς το Καταστα
τικόν ή διαγραφή μου αΰτη, τινές των 
συνεταίρων, είτε έξ άφελείας είτε 
δι’ άλλους λόγους τούς οποίους εγώ 
δέν γνωρίζω, άπεδέχθησαν την άπο- 
ψιν περί διαγραφής μου καί οϋτω 
παρέσυρον καί άλλους οϊτινες προ·

Άπόδειξις δτι τινές ήγνόουν ταΰ
τα είναι δτι, ώς έπληροφορήθην άρ- 
Υότερον, μέλος τού Συνεταιρισμού 
έξ εκείνων πού με διέγραψαν δεν έ- 
γνώριζεν δτι το οίκόπεδον πού είναι 
είς τό δνομά του είναι τμήμα κοινο
χρήστου χώρου καί δτι έπί πλέον εί
ναι μέρος τού έκ 325 στρεμμάτων 
δάσους καί ώς έκ τούτων δέν έπιτρέ- 
πεται νά οίκοδομηθή καί νά πωλη- 
θή.

’Επίσης τινές των συνεταίρων πού 
έδέχθησαν τήν άποψιν περί διαγρα
φής μου μέ άφησαν νά εννοήσω δτι 
ήσαν μέλη καί άλλου όμοειδοΰς Συν
εταιρισμού, παρά τό γεγονός δτι ή 
αϊτησις περί εισδοχής των μελών καί 
υποτίθεται καί περί τής παραμονής 
των είς τον Συνεταιρισμόν, άπηγό- 
ρευε τούτο.

Άντιθέτως οΐ γνωρίζοντες τήν έκ- 
τασιν των άνεπιτρέπτων ενεργειών 
άντετάχθησαν είς τήν έπιθυμίαν των 
ώς εϊρηται μελών τής Διοικήσεως 
τού Συνεταιρισμού περί διαγραφής 
μου, διό καί τούς ευχαριστώ.

'Μετά τήν λήψιν τής σχετικής Και
ν οποιήσεως κατέθεσα αγωγήν άκυ- 
ρώσεως τής άποψάσεως περί διαγρα
φής μου, έφ’ ής έξεδόθη ή ύπ’ άριθ. 
ί 257)65 άπόφασις τού κ. Είρηνο- 
δίκου ’Αθηνών, ήτις μέ δικαιώνει καί 
κηρύσσει άκυρον τήν όπτόφασιν τής 
30.5.1965 τής Γενικής Συνελεύσεως 
ώς προς τήν διαγραφήν μου καί κα
ταδικάζει τον Συν)σμόν είς τήν δι
καστικήν δαπάνην.

’Επί τή ευκαιρία τής παρούσης 
έρωτώμεν τά κάτωθι:

1. Είχεν ύπ’ όψιν του ό κ. Νομι
κός Σύμβουλος τό άρθρον 40 τού 
Καταστατικού καί τό άρθρον 42 έδ.
2 τού Ν. 602 περί Συνεταιρισμών; 
’Εάν δχι, λυπούμεθα δΓ αυτόν, έάν 
ναι, τότε πώς έξηγεΐ τήν συναίνεσίν 
του προς διαγραφήν μου;

2. Έλπίζομεν νά έ,νθυμήται ό κ. 
Νομικός Σύμβουλος δτι καί πέρυσι

Εκδηλώσεις μηνάς Σεπτεμβρίου 1965
Α. ΕΚΔΡΟΜΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ.

ΙΤΑΛΙΑ (Διάρκεια 10 ήμέραι).
Άναχώρησις έκ Πειραιώς τήν 4)9)65 μέ τό πολυτελές Υ) Κ «Ο
ΛΥΜΠΊΑ».
"Εξοδα συμμετοχής: Δρχ. 5.700. (Μεγάλαι εΰκολίαι πληρωμής). 
Πληροφορία! (Προγράμματα - δηλώσεις συμμετοχής). 
Πρακτορεΐον ΚΡΗΤΗ, Λεωφ. ’Αμαλίας 4α τηλ. 234.000 καί 
223.090.
ΒΙΕΝΝΗ — ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ (Διάρκεια 12 ήμέραι).
Άναχώρησις τήν 11)9 μέ πολυτελές Πούλμαν. ’Επιστροφή είς ’Α
θήνας τήν 22)9)65.
"Εξοδα συμμετοχής: Δρχ. 2.800 
δόσεις.
Πληροφορίαι - Δηλώσεις είς Κον Γ. 
ή κ. Α. Ραγάζον, τηλ. 223.551.

ΕΚΔΡΟΜΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ.

(Καταβλητέα είς τρεις (3) 

Μουσιόπουλον, τηλ. 612.664

ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΤΗΣ Ο.Τ.Ο.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΧΕΑΙΟΥ 

ΚΟΛΙΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Β.

ψανώς δέν έγνώριζον τά κακώς έ'χον- j ύπεστήριξεν ένθέρμως τόν Συνεταιρι-
____________________ | σμόν ενώπιον τού κ. Δασονόμου Λαυ-

| piou, τ,-ςχρ^ ταΰτα δμως άπεδείχθη- 
*Η 1C €11S V 'Ρ ε ί C1. σαν τ“ κακ“ζ έχοντα, κατά τήν έπι- 

® * | στροφήν δέ εντός τού αυτοκινήτου έ-
τ Οϋ ϋανΤβαπεΖίηοΑ ιξεφράσθη ώς έξης: «"Ετσι δπως τά 

k % I έκαμαν ας τά βγάλουν ττέρα. Νομί
ζεις δτι τόσο εύκολα είναι νά διορ- 
j θωθοΰν;» "! σως δμως έλησμόνησε 
κατά τήν τελευταίαν Γενικήν Συνέ-

ΣυΆΆόγου

(Συνέχεια άπό τήν 1η σελίδα)
ξίου δτι θεωροΰμεν τήν έκφρασιν βα- 
ρεΐαν, τήν όποιαν έπιστρέφομεν, αλ
λά καί άποχωροΰμεν.

Και άπεχωρήσαμεν.
Διαμαρτυρόμεθα, κ . Πρόεδρε, διά 

τήν τοιαύτην αναίδειαν τού κ. ’Αλε
ξίου.

Ή στοιχειώδης ευγένεια όταν ΰ- 
πάρχη δέν επιτρέπει τοιαύτας εκ
φράσεις.

Έμέναμεν μέ τήν ελπίδα λύσεως 
τού προβλήματος διά διαπραγμα
τεύσεων δεδομένου δτι τόσον υμείς 
δσον καί ό κ. Λιάτζουρας έπεδείξα- 
τε διάδεσιν καί κατανόησιν δπως καί 
ήμεΐς.

Δέν δεχόμεθα δμως ύβρεις καί δέν 
άναγνωρίζομεν εις τόν κ. ’Αλεξίου νά 
παριστάνη. τόν Ήρακλέα τής Τρα- 
πέζης.

Τό προσωπικόν της έξ ίσου συμ
βάλλει ώς καί ή Διοίκησις διά τήν 
πρόοδόν της καί προσφέρει μάλιστα 
τόν ιδρώτα, τόν μόχθον καί τάς στε
ρήσεις του, συμβολήν είς τήν προσ-

ειπε προ έτους, 
πλήρωσή τά έξοδα

πάθειαν. 
Άλλ’ δχι καί νά άποθάνωμεν».

λέσουν. Καμμία άξιόλογη ΰπο- 
οτήριξη τής δικαστικής προσ
φυγής ^ τους, ενώ κατετέθη,σαν 
παρεμβάσεις έναντίον της άπό 600 
περίπου ισχυρές ’Οργανώσεις καί 
άποδοκιμάστηκαν άπό 1.000 περί
που Ελληνικά συνδικάτα, άπό τό 
σύνολο σχεδόν των Κυπριακών συν
δικάτων και άπό τις σπουδαιότερες 
διεθνείς 'Ομοσπονδίες καί συνδικά
τα τής Δύσεως.

Κάθε εξουσία στην χώρα μας, 
καί ολόκληρος ό Πολιτικός Κόσμος 
δς είναι βέβαιοι δτι είναι μέσα οπήν 
αλήθεια, δτι είναι μέσα στην πρα
γματικότητα, δτι άνταποκρίνονται 
στην θέληση τού συνόλου τής αγνής 
καί τι μίας έργατοϋπαλληλικής τά- 
ξεως τής χώρας, όταν ακούσουν μό
νο τόν παλμό καί τή φωνή τού δι
καίου άπό τις υγιείς καί πραγμα
τικά αντιπροσωπευτικές τού πλήΓ 
θους των εργαζομένων συνδικαλιστι- 
κές οργανώσεις καί διαγράψουν καί 
αυτοί άπό τήν σκέψη τους καί τήν 
συνείδησή τους (άν δέν τό έχουν 
κάνει ακόμη) τούς καταδικασμένους 
άπό καιρό στην συνείδηση τών μι- 
οθοσυντηρήτων τής χώρας, έργατο- 

Σ.Σ. Τό άρθρο αυτό έγράφη 
πριν άπό τήν έκδοση τής σχετικής 
μέ τήν αντικατάσταση τής Διοική- 
σεως τής Γ.Σ.Ε.Ε άποψάσεως τήν

την
λευσιν αυτά πού

3. Ποιος θά 
τής δίκης;

4. Τίς είναι ό λόγος διά τόν ό
ποιον δέν μάς δίδουν οί αρμόδιοι 
τού Συνεταιρισμού άντίγραφον Κα
ταλόγου τών μελών αυτού μέ τέλος 
τού μηνάς Δεκεμβρίου 1964;

5. Εστάλη ήδη, είς τό Είρηνοδι- 
κεΐον άντίγραφον τού Καταλόγου 
τούτου;

ό. Ένεγράφησαν οϊ μέχρι τής τε
λευταίας Γενικής Συνελεύσεως μή έ- 
χοντες έγγραφή οικοπεδούχοι συνά
δελφοι κλπ., προβλεπόμενοι ϋπό τού 
Καταστατικού, ώστε νά αποκτήσουν 
τό δικαίωμα τής ψήφου καί γενικώ- 
τερον νά μή θεωρούνται τρίτοι καί 
έν αποφατική περιπτώσει διατί;

7. "Ολοι δσοι ένεγράφησαν ώς μέ
λη τού Συνεταιρισμού, προβλέπον- 
ται άπό τό Καταστατικόν ή χρειάζε
ται τροποποίησίς του διά μερικούς 
έξ αυτών;

8. Είς ποιον σημειον εύρίσκονται 
αί ενέργειαι τής Διοικήσεως τού 
Συνεταιρισμού διά τήν οίκοδόμησιν 
τών οικιών μας είς τήν περιοχήν 
«Γ ιουρντά»;

9. Είς τό οριστικόν συμβόλαιον 
ύπ’ άριθ. 6332)1961 άναφέρεται δτι 
κατόπιν καλυτέρας καταμετρήσεως 
ή έκτασις τής πρώτης αγοράς εύρέ- 
6η κατά 55 στρέμματα μεγαλυτέρα 
άπό δ,τι είχεν ύπολογισθή κατά τό 
προσύμφωνον, ενώ τής δευτέρας α
γοράς κατά 28 στρέμματα μικρότε
ρα;

Δεδομένου δτι, ώς ήμεΐς βλέπο- 
μεν, ή πρώτη, αγορά άποτελεΐται έκ 
δύο τμημάτων, παρακαλοΰμεν δπως 
μάς γνωρίσουν οΐ αρμόδιοι είς ποίον 
σημειον της πρώτης αγοράς προέ- 
κυψαν τά έπί πλέον 55 οικόπεδα καί 

0. Έκ τών παραμενόντων ώς πε
ριουσία τού Συνεταιρισμού οικοπέ
δων, έπιθυμοΰμεν νά πληροφορη,θώ- 
μεν διά ποίον σκοπόν πρόκειται νά 
χρησιμοποιηθή έν έκαστον έξ αυτών 
καί είδικώτερον έάν τινά έκ τούτων 
πρόκειται νά διανεμηθούν είς αγο
ραστός οικοπέδων καί τίνι τρόπω.

Γενικώτερον έχομεν την έντύπωσιν 
τι αυτού τού είδους τάς πληροφο-

Γ.

ΚΑ,ΜΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ (Κυριακή 4)9).
"Εξοδα: Μέλη Δρχ. 60. Τρίτοι Δρχ. 100.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗ (10, 11 καί 12)9) προς έπίσκεψιν τής Διεθνούς 
Έκθέσεως.
Εξοδα: Μέλη Δρχ. 220. Τρίτοι Δρχ. 300. (περιλαμβάνονται τό 

είσιτ. Πούλμαν καί δύο διανυκτερεύσεις εις Ξενοδοχεΐον Γ' κατη
γορίας).
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (17, 18 και 19)9) πρός έπίσκεψιν τής Διεθνούς 
Έκθέσεως.
"Εξοδα: 'Ομοίως ώς άνω.
ΧΑΑΚΙΣ — ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ (Κυριακή 19)9).
"Εξοδα: Μέλη Δρχ. 40. Τρίτοι Δρχ. 60.
ΧΑΑΚΙΣ —- ΑΧ MET ΑΓΑ (Κυριακή 26)9).
"Έξοδα: Μέλη Δρχ. 60. Τρίτοι Δρχ. 80.

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ.

Δ.

I) 9 Τετάρτη ΝΗΣΑΚΙΑ 
επιστροφή 1 9.00'.
4)9 Σάββατον ΚΙΝΕΤΤΑ 
επιστροφή 19.30'.
8)9 Τετάρτη ΠΌΡΤΟ ΡΑΦΤΗ 
15.00' έπιστροφή 19.00'.
II) 9 Σάββατον ΣΟΥΝΙΟΝ (Δρχ. 20.- καί 30.-) άναχώρ. 15.00' 
έπιστροφή 1 9.30'.
15)9 Τετάρτη ΩΡΩΠΟΣ (Δρχ. 20.- καί 25.-) 
επιστροφή 19.30'.
Πληροφορία! - Δηλώσεις είς κ. Α. Ραγάζον, Κεντρικόν 
μα ΕΤΕ, τηλ. 223.551, Έσωτ. 339.

ΠΡΟΒΟΛΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΧΡΩΜΩΝ 
ΔΙΑΦΑΝΕΙΩΝ.

(Δρχ. 15.- καί 20.-) άναχώρ. 15.00' 

(Δρχ. 18.- καί 25.-) άναχώρ. 15.00' 

(Δρχ. 15.- και 20.-) άναχώρ.

. 15.00' 

άναχώρ. 15.00' 

Κατάστη-

Ρ
σις

οποία δημοσιεύουμε στην 4η: σελίδα, τέλει

ίας πού ζητοΰμεν έπρεπε ή Διοίκη- 
ις τού Συνεταιρισμού νά μάς τάς 

είχε παράσχει εγκαίρως καί λεπτο- 
μερώς, πρός πλήρη, ένη μέρωσίν μας.

Διά τόν αυτόν επίσης σκοπόν, ορ
θόν νομίζομεν δτι θά ήτο νά άπο- 
ατείλη ό Συνεταιρισμός είς τούς κ.κ. 
συνεταίρους φωτοτυπίαν τού οστό 
75.5.1961 σχεδιαγράμματος ώς έπί- 
σης καί Λογιστικήν Κστάστασιν έν

έτους 1964, περιλαμβά-

Ε.

Άπό τού Σεπτεμβρίου 
ταινιών 1 6 όμιλουσών
κά θέματα, καθώς καί εγχρώμων διαψανειών 
στήριον τής Ε.Φ.Ε.Τ.
Οί προβολές θά γίνωνται ήμέροπ Τετάρτην 
κατά μήνα.
Τά ειδικά προγράμματα θά

ΕΓΓΡΑΦΑI ΕΙΣ
Άπό 1ης Σεπτεμβρίου έ.έ.
Ρυθμικής Γυμναστικής.
Πληροφρίαι κ. Αγγελικήν Σακκαλή, τηλ. 222.841

10 π. μ.

θά γίνωνται κινηματογραφικές προβολές 
μέ αθλητικά, φυσιολατρικά καί έπιστημονι- 

στό κλειστόν Γυμνα-

μέ ρυθμόν τέσσαρες

άνακοινοΰνται εγκαίρως.

ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΡΥΘΜΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ.
άρχονται αί έγγραφα! είς τό Τμήμα

καθ’ έκάστην
Τρίτην, Πέμπτη καί Σάββατον 8 -

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΣ

Α!Α ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ

Κύριοι,
Ευρισκόμενα είς τήν εΰχάριστον θέσιν, νά σάς άναγ- 

γειλωμεν ότι, κατόπιν άποψάσεως τοΰ Διοικητικού Συμ
βουλίου τοϋ Συνεταιρισμού σας συνεβλήθημεν μετ’ αΰτοϋ 
και 9·ετομεν εις την διαθεσίν σας τήν πλουσιωτάτην είς 
ΩΡΟΛΟΓΙΑ και ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ συλλογήν μας.

ΔΓ ΑΓΟΡΑΝ ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ: ΕΚΠΤΩΣΙΣ 15 ο/ο

ΣΩΤ. ΟΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 9 —

& Σια

ΑΘΗΝΑΙ - ΤΗΛ. 2 3 1.845

νουσαν καί τούς τυχόν υπάρχοντας 
κεκλεισμένους λογαριασμούς.

Οσον αφορά τόν φόρον, περί ου 
άναφέραμεν είς τά προηγούμενα φύλ
λα τής «Τραπεζιτικής», κατά μίαν 
άποψιν γνώστου παρόμοιας περιπτώ- 
σεως, θά πληρωθή άπό τούς τρίτους 
τούς όποιους καί αφορά, τό δέ πρόσ
θετον ή θά πληρωθή καί αυτό άπό 
τούς τρίτους, ή έάν χρειασθή, θά 
πληρωθή κατ’ άνάγκην τελικώς άπό 
τούς υπευθύνους.

Έάν έχη ουτω, τότε καλόν είναι 
νά τό έχουν ύπ’ δψιν των οί κ.κ. συν
εταίροι.
Αθήναι τή 12.8.65

Μετά τιμής
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 

Κεντρικόν Κατάστημα

§ 
§ 
§ 
§

§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§
§
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§
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§ 
§ 
§

IP ΠΑΣΧΑΛΗΣ Γ. Ε6ΕΝ
Ειδικός Παιδίατρος-Παθο
λόγος τ)ς Άρχιεπιμελητής 
τοΰ Αύστριακοΰ νοσ)μείου 
(*Αγ Γεώργιος) Κων)λεως 

ώρα 4-7 μ.μ.
Πατησίων 242 τηλ. 878-247 

ΑΘΗΝΑΙ
Δέχεται τούς ήσφαλι- 

σμένους είς τά ταμεία 'Υ
γείας Προσωπικού Εθνι
κής Τραπέζης τής Ελλά
δος είς τό ίατρεϊον του έπί 
τής οδού Πατησίων 242 
(ώραι 4-7 μ.μ.) τηλ. 878. 
247

ΑΡΘΡΟΝ 4ον) Αναγκαστι
κόν Δίκαιον.

Νά προστεθή 2α παράγραφος ώς 
έξης: Διατάξεις τού παρόντος Κώ
δικας δέν δύνανται νά καταργήσωσι 
δικαιώματα τών μισθωτών, καθυστε- 
ρηθέντα καθ’ οίονδήποτε τρόπον, ώς 
καί βάσει εθίμων καί συνηθειών καί 
δΓ &ν προβλέπεται εύνοϊκωτέρα ύπέρ 
τών μισθωτών ρύθμισις τών οικείων 
περιπτώσεων.

(Ή ώς άνω διάταξις δύναται νά 
τεθή καί είς τον Εισαγωγικόν Νόμον 
τοΰ Κωδικός).

ΑΡΘΡΟΝ 1 1 ον) Ε ί δ ι κ ώ τ ε- 
ρ ο ι Προσδιορισμοί Υ
παλλήλων.

Είς τήν παράγραφον I νά προσ
τεθή: Ώς καί οί Είσπράκτορες καί 
Κλητήρες τών Τραπεζών.

ΑΡΘΡΟΝ 51 ον) Μετάθεσις 
μ ι σ θ ω τ ο 0.

Είς τήν παράγραφον 2 νά προσ
τεθή: Επίσης ό μισθωτός δικαιού
ται ν’ άξιώση τό μηνιαΐον ένοίκιόν 
του πλήν είς περίπτωσιν καθ’ ήν 
πρόκειται περί οίκειοθελοΰς μεταθέ- 
σεως.

ΑΡΘΡΟΝ 88ον) Λογαρια
σμός μισθωτ οΰ.

Έκ τής παραγράφου 1 (σειρά 
δεύτερα) ν’ άπαλειφθή: Έπί τή αι
τήσει του.

ΑΡΘΡΟΝ 94ον) Δώρα Εορ
τών.

Ή παράγραφος 1 ν’ άντικατα- 
σταθή ώς εξής: Οί Έργοδόται ύ- 
ποχρεοΰνται εις καταβολήν είς τούς 
μισθωτούς παροχών είς χρήμα ή είς 
ε’δος ενός μισθού έπί ταΐς Έορταΐς 
τών Χριστουγέννων καί ήμίσεος μι
σθού κατά τό Πάσχα.

Ή παράγραφος 3 ν’ άπαλειφθή 
έξ ολοκλήρου.

ΑΡΘΡΟΝ 1 09ον) Κρατήσεις 
υπέρ Επαγγελματικών 
’Οργανώσεων.

Νά προστεθή παράγραφος 2 έ- 
χουσα ουτω: Ή κράτησις εισφο
ράς υπέρ τής οικείας ’Επαγγελμα
τικής Όργανώσεως είναι υποχρεω
τική έφ’ δσον άπεψασίσθη παρά τής 

εν. Συνελεύσεως αυτής.
ΑΡΘΡΟΝ 1 12ον) Κ α τ ά σ χ ε- 

σ ι ς μισθού, 
ί Ή παράγραφος ! νά τροποποιη
θώ ώς έξης: Μέχρι τοϋ 1 )4 τοΰ μι
σθού 6Ρ όφειλάς πρός τό Δημόσιον 
ή δΓ άπαίτησιν διατροφής μέχρι των 
2)5 τού μισθού έπί πλειόνων δικαι- 
ουμένων διατροφής.

Α,ΡΘΡΟΝ 1 14ον) Υπολογι
σμός μισθού έπί κατά
σχεσε ω ς κτλ.

Νά τροποποιηθή ώς εξής: Έπ 
τού καθαρού ποσού τού μισθού.

ΑΡΘΡΟΝ 130ον) Διάρκεια 
Ά δ ε ί α ς.

Νά έξισωθοΰν αί ήμέραι άδειας 
τοΰ Βοηθητικού Προσωπικού (Είσ
πράκτορες καί Κλητήρες) ώς τών 
Υπαλλήλων.

ΑΡΘΡΟΝ 132ον) Συνέχεια 
Χρόνου Άδειας.

Νά συμπληρωθή ώς έξης: . . .κα
τά τά 2)3 αυτής τοϋ ετέρου 1)3 
δυναμένου νά χορηγηθή, τμηματικώς 
τή αιτήσει τοΰ μισθωτού.

ΑΡΘΡΟΝ 133σν) Απώλεια
δικαιώματος.

Νά συμπληρωθή ώς έξης: Πλήν 
τής περιπτώσεως ασθενεί ας τού μι
σθωτού.

ΑΡΘΡΟΝ 140ον) Μισθός ά
δειας.

Νά τροποποιηθή ή παράγραφος 
I ώς έξης: Προσηυξη,μένου κατά τό 
αναλογούν ποσόν τών ήμερων άδειας 
με έλάχιστόν τό ήμισυ τούτου.

ΑΡΘΡΟΝ 146ον) ’Απεργία 
καί ατομική σχέσις ’Ερ
γασίας.

Ν’ άπαλειφθή ολόκληρον τό άρ
θρον.

ΑΡΘΡΟΝ 147ον) Ύποχρέω- 
σις Ειρήνης.

Ν’ άπαλειφθή ολόκληρον τό άρ
θρον.

ΑΡΘΡΑ 163, 164, 165 καί
166ον) Α ύ σ ι ς σ χ έ σ ε ως Ερ
γασίας καί άποζημίω- 
σ ι ς.

Νά έξισωθή είς τάς έν λόγφ δια
τάξεις καί τό Βοηθητικόν Προσωπι
κόν (Είσπράκτορες - Κλητήρες).

ΑΡΘΡΟΝ 171 ον) Ά; π ο ζ η μ ί 
ωσις έπί λύσεως σχέσ έ
ως λόγφ θανάτου μισθω
τού.

Ν’ άπαλειφθή τό μετά: 
τριετίαν (σειρά 5η).

ΑΡΘΡΟΝ 1 82ον) Λ ύ σ ι ς σχέ- 
σεως ’Εργασίας έπί πε
ριπτώσεων τινων.

Έκ τής παραγράφου I (σειρά 
ή) ν’ άπαλειφθή τό: ΔΓ εγγράφου 

συμφωνίας τών μερών.
ΑΡΘΡΟΝ 197ον) Προστα- 

τευόμενα Συνδικαλιστι
κά Στελέχη.

Ν’ άντικατασταθή ολόκληρον τά 
άρθρον ώς έξης: α) "Απαντα τά 
μέλη τής Διοικήσεως τών ’Οργανώ
σεων παντός βαθμού καί β) Απαλ
λάσσονται τής υπηρεσίας των του
λάχιστον ό Πρόεδρος καί ό Γενικός 
ων παντός βαθμού.
Γραμματεύς όλων τών Όργανώσε-

υττερ τήν

ΑΡΘΡΟΝ 198ον) Διάρκεια 
Προστασίας.

Νά συμπληρωθή μέ άπό (σειρά 
5η) . . .τής θητείας τούτων καί έπι 
2ετίαν άπό τής λήξεως αυτής.

Ή έν συνεχείςτ παράγραφος ν’ 
άπαλειφθή έξ ολοκλήρου.

ΑΡΘΡΟΝ 199ον) Καταγγε
λία διά σπουδαΐον λό
γον Ειδικών κατηγορι
ών μισθωτών.

Είς τήν παράγραφον 1. έδάφ. 6' 
καί γ' νά προστεθή: Έφ’ δσον ύ- 
πάρχει τελεσίδικος Δικαστική άπό- 
Φασις.

Νά προστεθή 3η παράγραφος ώς 
έξης: Πάσα Συνδικαλιστική δρά
στη ριότης έν οΰδεμιψ περιπτώσει 
ούναται νά θεωρηθή ή νά συνδυασθή 
μέ πράξεις δτωκομένας υπό τού Α.Ν. 
509, 512 καί 516.

VH παρούσα ώς άνω διάταξις 
δύναται νά τεθή καί είς τόν Εισα
γωγικόν Νόμον τοΰ Κώδτκος).

ΑΡΘΡΟΝ 200ον) Καταγγε
λία σχέσεως Εργασίας 
Εγκύων γυναικών.

Οί έξ μήνες νά γίνουν δώδεκα με
τά τόν τοκετόν.

ΑΡΘΡΟΝ 239ον) Ήμέραι 
Αργίας.

Νά προστεθή είς την παράγρα
φον I:

α) Τό Μέγα Σάββατον.
6) Ή 1η Μαΐου.
ΑΡΘΡΟΝ 280ον) Προστα

σία Κ υ ή σ ε ω ς καί Λ Ο
Χ ε ί α ς.

Νά τροποποιηθή ώς έξης: 10 έ- 
βδομάδες μετά τόν τοκετόν καί εξ 
ττρό τοΰ τοκετού.

ΑΡΘΡΟΝ 281 ον) Άξίωσις 
μισθού.

Νά τροποποιηθή ώς τό άρθρον 
280ον (έξ έ βδομάδας προ καί 10 
εβδομάδας μετά τόν τοκετόν).

ΑΡΘΡΟΝ 284ον) Ελεύθε
ρος χρόνος θηλασμού.

Νά τροποποιηθή ώς έξης: Μέχρι 
60 λεπτών ήμερησίως καί έπί έννεά- 
μηνον μετά τόν τοκετόν.

ΑΡΘΡΟΝ 285ον) Ήμέραι
Ο ί κ ο κ υ ρ ά ς.

Νά τροποποιηθή ώς έξης: Πέραν 
τών 36 ώρών καθ1’ εβδομάδα.

ΑΡΘΡΟΝ 288ον) Μ,έ τ ρ α ‘Υ
γιεινής καί Ασφαλείας.

Νά καθορισθή ό έλάχιστος χώρος 
κατά τετραγωνικόν μέτρον καί ν’ ά- 
παγορευθοΰν αί αϊθουσαι συναλλα
γών είς τά υπόγεια.

ΑΡΘΡΟΝ 289ον) Ανθυγιει
νή καί επικίνδυνος Ερ
γασία.

Νά προστεθή: Ό εργοδότης ύπο- 
χρεοϋται, ένεκα βεβαιουμένης επι
βλαβούς έπιδράσεως έπί τής υγείας 
τοϋ μισθωτού τών ύφ’ άς οΰτος έρ- 
γάζεται συνθηκών, συντρεχουσών ει
δικών λόγων, νά μετάθεση τούτον 
είς έτερον τμήμα ή τόπον έργασίας, 
άπηλλαγμένον τοιαύτης έπιδράσεως.

ΑΡΘΡΟΝ 298ον) Θεώρησις 
Πινάκων Προσωπικού.

Είς τήν παράγραφον 1 νά προ
στεθή έδαφ. ε' ώς έξης: Παν στοι- 
χεΐον ΰποδειχθησόμενον ύπό τής αρ
μόδιας υπηρεσίας, περί άπασχολή- 
σεως τών μισθωτών, ώστε νά καθί
σταται ευχερής ό έλεγχος τών δια
τάξεων διά τοΰ παρόντος.

ΑΡΘΡΟΝ 299ον) Ύποχρέω- 
σ ι ς Καταρτή. σεως.

Είς τήν παράγραφον I νά προ
στεθή: Άπό κοινού μετά τής οικείας 
Επαγγελματικής Όργανώσεως.

ΑΡΘΡΟΝ 302ον) Πειθαρχι
κοί διατάξεις.

Είς τό έδαφ. γ' της παραγρά
φου 2. νά προστεθή: Έκτος έάν διά 
Συλλογικής συμβάσεως ’Εργασίας 
ή Κανονισμού Έργασίας ή ’Οργανι
σμού Προσωπικού καί λειτουργίας 
τής Έπιχειρήσεως προβλέπεται άλ- 
λοία διάθεσις τών προστίμων ύπέρ 
ειδικών Κλαδικών ’Οργανώσεων ερ
γαζομένων, ήτις καί κατισχύει.

ΑΡΘΡΟΝ 313ον) Διαδικα
σία Τροπσποιήσεως καί 
Συμπλήρωσε ως Κανονι
σμού.

Νά προστεθή παράγραφος 2 ώς 
έξής: Οί υφιστάμενοι Κανονισμοί
δύνανται νά τροποποιηθώσι κατόπιν 
αίτήσεως τής οικείας ’Επαγγελματι
κής Όργανώσεως.

ΑΡΘΡΟΝ 31 6ον) Ό ρ γ α ν ι-

1Ρ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ν. ΚΑΪΛΑΣ
Μαιευτήρ - Χειρ. Γυναικο
λόγος. ’Επιμελητής Μαι
ευτηρίου « ’Αλεξάνδρα»

ΙΑΤΡΕΪΟΝ
Λουκιανού 22 Τηλ. 722.377 
Καθημερινώς 5 8 μμ πλήν 
Σαββάτου

ΟΙΚΙΑ :
Πατησίων 116 Τηλ.817.026



0 ΠΡΟΑΓίΙΠΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Β'

Άναφερόμενοι σέ έπιστολές συν
αδέλφων οί όποιοι πρόκειται νά 
συμμετάσχουν στον προαγωγικό 
διαγωνισμό Υπολογιστών Β' της 
7ης Νοεμβρίου, τούς γνωρίζουμε 
ότι ή Διοίκηση έχει καταρτίσει ο
νομαστικές καταστάσεις βάσει των 
οποίων άά άποστείλη τά σχετικά 
βοηθήματα σέ όλους τούς ύποφη- 
φίους, μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου. 
'Επίσης πληροφορούμενα ότι πρό
κειται νά λειτουργήση προπαρα
σκευαστικό τμήμα στις σχολές 
προπαιδεύσεως Προσωπικού.

σ μ ό ς.
Νά τροποποιηθή ώς έξης: Μεί- 

ζων τών έκατόν. (άντϊ τριακοσίων).
ΑΡΘΡΟΝ 317ον) Περιεχό- 

μενον ’Οργανισμού.
Έκ τής παραγράφου 2 ν’ άπα- 

λειψθή ή λέξις: Δύναται.
ΑΡΘΡ ΟΝ 320ον) Έ. φ α ρ μ ο γ ή 

τών περί Κανονισμού 
Διατάξεων καί έ π ί ’Ορ
γανισμού.

Νά προστεθή παράγραφος 2 ώς 
έξης: Εις περίπτωσιν παραβάσεως, 
παρά τού ’Εργοδότου τού ’Οργανι
σμού, παρέχεται τό δικαίωμα εις 
την οίκείαν ’Επαγγελματικήν Όρ- 
γάνωσιν τής Δικαστικής προσφυγής.

ΑΡΘΡΟΝ 322ον) Περιεχό- 
φενον Σ.Σ.Ε.

Νά προστεθή εις τό τέλος τού 
έδαφ. 6' τής παραγράφου 3 το έ- 
ξής: Καί έφ’ δσον δεν έγένετο α
παρχή καταγγελίας αυτής.

ΑΡΘΡΟΝ 323ον) ‘Υποχρεώ
σεις έ ξ ’Ενοχικών όρων.

Νά προστεθή εις τό τέλος τό ε
ξής: Έφ’ δσον εις τάς τελευταίας 
διά συμβάσεως, ή άλλως πως, δεν 
ύφίσταται εύνοϊκωτέρα ρύθμισις υ
πέρ τών μισθωτών, ήτις καί κατι
σχύει.

ΑΡΘΡΟΝ 326ον) Τύπος —
Κ ατάθεσι ς.

Νά άπαλειφθή έκ τής παραγρά
φου I τό έξής: Ή αναγκαία σύμ- 
ττραξις Δικηγόρου.

ΑΡΘΡΟΝ 327ον) Δημοσίευ
α ι ς.

Νά προστεθή εις τήν παράγρα
φον 1 τό έξής: Ύποχρεωτικώς εν
τός 1 Οημέρου.

ΑΡΘΡΟΝ 329ον) Δέσμευ
α· ι ς έκ τής Σ.Σ .Ε.

Νά προστεθή είς τήν παράγραφον 
2 τό έξής: Καί έφ’ δσον δεν έγέ
νετο απαρχή καταγγελίας αυτής.

‘Ομοίως εις τήν παράγραφον 4 
τό έξής: Ή παρούσα διάταξις δεν 
Ισχύει έάν τό άποχωριζόμενον τής 
Όργανώσεως μέλος ή ή άποχωριζο- 
μένη τής Ένώσεως Όργάνωσις έ- 
πέτυχον διά συμβάσεως, αποφάσεις 
Διαιτησίας, ή διατάξεις ’Οργανι
σμού ή Κανονισμού Υπηρεσίας, εύ- 
νοϊκωτέραν μεταχείρισιν.

ΑΡΘΡΑΝ 332, 333, 334 καί 
335ον) Περί Σ.Σ.Ε.

Νά καταργηθή ό θεσμός τής κη- 
ρύξεως μιας Σ.Σ. ώς υποχρεωτικής 
ανεξαρτήτως άν κρίνεται γενικού εν
διαφέροντος ή μη. Διότι ό θεσμός 
οϋτος καθιστά τάς Σ.Σ. υποχρεωτι
κήν διατίμησιν τής εργασίας έκ μέ
ρους τού Κράτους καταλήγουσαν 
πάντοτε είς βάρος τών εργαζομέ
νων.

ΑΡΘΡΟΝ 339ον) Παράτα- 
σ ι ς Ισχύος Σ.Σ.Ε.

Ν’ άπαλειφθή ή παράγραφος I 
τού άρθρου τούτου.

ΑΡΘΡΟΝ 350ον) Απ’ Ε ύ- 
θείας Παραπομπή Συλ
λογικής Διαφοράς.

Τό ανωτέρω άρθρον δέον δπως ά- 
παλειφθή έξ ολοκλήρου.

ΑΡΘΡΟΝ 351 ον) Διοικητι
κοί ’Επίτροποί Διαιτη
σίας.

Ν’ άπαλειφθή τό έδαφ. β'·. τής 
παραγράφου I.

ΑΡΘΡΟΝ 356ον) Σύνθεσις 
Ε.Σ.Ε.Σ.Δ.

Έκ τής παραγράφου I νά άπα- 
λείφθή τό έδαφ. β' καί γ'.

Οι εκπρόσωποι τών μισθωτών 
δέον δπως εκλέγονται ώς ακολού
θως:

α) Πρωτοβάθμιοι ’Οργανώσεις, 
δι’ έκλογής έκ τών μελών των υπό 
τής Γεν. Σ υνελεύσεως.

β) Δευτεροβάθμια! 'Οργανώσεις 
καί Γ.Σ.Ε.Ε., δι’ έκλογής των υπό 
τού Συνεδρίου των.

Αί Πρωτοβάθμιοι Επίτροποί Δι
αιτησίας δέον δπως εδρεύουν είς έ- 
κάστην έδραν Νομού ανεξαρτήτως

έάν ύφίσταται Γ.Σ.Ε.Ε.
Δευτεροβάθμια! Έπιτροπαΐ νά ί- 

δρυθοΰν άνά μία είς 5 κατ’ άνώτα- 
τον όριον, Πρωτοβαθμίους Ε.Δ.

ΑΡΘΡΟΝ 357ον) Κήρυξις 
άποφάσεως ΰποχρεωτι- 
κ ή ς.

Νά προστεθή είς τήν παράγρα
φον I ώς έξής: ... ‘Ο Υπουργός 
'Εργασίας δ Ρ ή τ ι ο λ ο γ η μ ε
ν η ς άποφάσεώς του.

‘Ομοίως είς τό τέλος τής παρα
γράφου 2 τό έξής: Καί καταγγε
λίας αύτών.

Πάντως όρθώτερον είναι νά κα- 
ταργηθούν αί διατάξεις περί κατα- 
στάσεως υποχρεωτικής τής άποφά
σεως τού Δευτεροβαθμίου Συμβου
λίου, ώς άντιβαίνουσαι τήν άρχήν 
τής Έλευθέρας δ ι απραγ ματεύσεως 
τής άμοιβής καί τών όρων έργα- 
σίας.

ΑΡΘΡΟΝ 359ον) Ρύθμισις
θεμάτων τινών διά Β.Δ.

Νά έξαιρεθοΰν τής ρυθμίσεως διά 
Β.Δ. τά θέμοσα Διαδικαστικών Προ
θεσμιών καθοριζομένων:

α) 1 δήμερον διά τήν έ'κδοσιν ά
ποφάσεως Πρωτοβαθμίων Επιτρο
πών άπό τής παραπομπής καί

6) 20ημερον διά τήν εκδοσιν άπο
φάσεως Δευτεροβαθμίων Επιτροπών 
άπό τής παραπομπής.

Αί ώς άνω προθεσμίαι νά είναι 
άνατρεπτικαί.

ΑΡΘΡΟΝ 368ον) Ποιναί έ π ί 
παρακωλύσεω ς τού "Ε ρ- 
γου ’Οργάνου Σώματος 
Έ π ι θ ε ω ρ ή σ ε ω ς Έρ γ α σ ί
α ς.

Τό αδίκημα τής παραβάσεως τού 
ώραρίου νά ϋπαχθή είς τό άρθρον 
366 ινα έφαρμόζωνται έπ’ αύτοΰ αί 
ποιναί τού άρθρου 365 καί έφ’ δσον 
δΓ ειδικής διατάξεως δεν θά προ- 
βλέπωνται βαρύτεροι τοιαΰται.

ΓΕΝΙ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Νά άπαλειφθοΰν άπασαι αί ά- 

ναφερόμεναι είς τό Γνωμοδοτικόν 
Συμβούλιου Κοινωνικής Πολιτικής 
διατάξεις σχετικώς με τάς Σ.Σ. δε
δομένου ότι ή σχέσις καί ή αμοιβή 
εργασίας δέον νά ρυθμίζονται δΓ 
έλευθέρας δ ιαπραγ ματεύσεως μετα
ξύ Εργοδοτών καί ’Εργαζομένων, 
ή παρεμβολή τής Κρατικής Πολιτι
κής είναι άπολύτως αδικαιολόγητος, 
ibiqt δέ είς τάς περιπτώσεις Συλ
λογικών Συμβάσεων καί Διαφορών.

2. Διά τού Εισαγωγικού Νόμου 
τού Κώδικας δέον νά όρισθή ρητώς 
ή κατάργησις τών Ν.Δ. 3239)55 
καί 3755)57, ώς καί απάντων τών 
Νόμων ών τό αντικείμενου μεν προ- 
βλέπεται ϋπό τού Κώδικας, λεπτο- 
μέρειαι τινές όμως δεν δύνανται νά 
καλύπτωνται, συμπληρωμοπικώς, 
διά διατάξεων (το πλεΐστον άντερ- 
νατικών) τών Παλαιών Νόμων είς 
περίπτωσιν μή ρητής καταργήσεως 
αύτών.

3. Νά θεσπισθή διάταξις παρέ- 
χουσα δικαίωμα είς τάς ’Οργανώ
σεις τών μισθωτών τής αύτεπαγγέλ- 
του Δικαστικής Προσφυγής είς τάς 
περιπτώσεις παραβιάσεως τών δρων 
σχέσεως Εργασίας, τών άπορρεόν- 
των έκ τού Νόμου, Κανονισμού Ερ
γασίας, 'Οργανισμού, Συλλογικών 
Συμβάσεων ή Διαιτητικής άποφά
σεως.

4. "Απασαι αί διοοτάξεις τού Κω
δικός νά χαρακτηρισθώσι ρητώς ώς 
Δημοσίας Τάξεως τοιαΰται.

5. Καθιέρωσις ‘Ωραρίου 39 ώρών 
έβδομάδιαίως διά τάς Τραπέζας είς 
δλην τήν Ελλάδα.

6. Δημιουργία Έργατοδικείων είς 
δλην τήν Χώραν.

7. Νά άπαγορευθή ή έπέμβασις 
τών Εργοδοτών είς τήν πάσης φύ- 
σεως λειτουργίαν τών Συνδικαλιστι- ί 
κών ’Οργανώσεων.

Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ
’Όχι παρατάοεις

Επειδή άρχισαν άπό τώρα 
νά κυκλοφορούν διαδόσεις — 
σκόπιμα ή μή — σύμφωνα 
μέ τις όποιες πολλοί απ’ αυ
τούς οί όποιοι καταλαμβά
νονται άπό τό δριο ηλικίας 
στο τέλος τού χρόνου, θά πά
ρουν «παράταση», θεωρούμε 
σκόπιμο γιά μιά άκόμη φο
ρά νά τονίσουμε δτι πάνω σ’ 
αυτό τό ζήτημα ή θέση τού 
Συλλόγου είναι άπόλυτα σα
φής: γιά τήν άπρόσκοπτη 
λειτουργία τού 'Ιδρύματος 
άλλά καί γιά τήν ομαλή εξέ
λιξη τών εργαζομένων σ’ αυ
τό, καμμιά παράταση ορίου 
ηλικίας δέν είναι επιτρεπτή. 
’Άς ελπίσουμε δτι τή φορά 
αυτή θά εισακουστούμε καί 
δέν θά βρεθούμε στή δυσάρε
στη Θέση νά καταγγείλουμε 
νέες πράξεις φαβοριτισμού 
τής Διοικήσεως. Νομίζουμε 
άλλωστε δτι άρκετός καιρός 
δόθηκε στους τυχόν αίτουμέ
νους μιά τέτοια παράταση 
γιά νά άναπτύξουν τήν δρα- 
στηριότητά τους έπ’ ωφελείς» 
τού 'Ιδρύματος. 'Όσους πρα
γματικά υπηρέτησαν καί ω
φέλησαν τήν Τράπεζα καί τό 
Προσωπικό της, τούς ευχαρι
στούμε. ’Άς άποτελέσουν πα
ράδειγμα γιά τούς διαδόχους 
τους. 'Όσοι δμως—καί είναι 
οί έντονώτερα ζητοΰντες τήν 
παράταση γνωστοί καί μή ε
ξαιρετέοι—δέν τήν ωφέλησαν 
ή διέψευσαν τις ελπίδες τών 
συναδέλφων, γιά ένα λόγο πε
ρισσότερο πρέπει νά φύγουν.

Ήάναδιάρθρωδίς 
μιβδων Τπο- 

τμζιμ&ταρχών ιι.λ.π.
Ή διά τής Τραπεζιτικής 

γενομένη άνάλυσις τοϋ έν έ- 
πικεφαλίδι θέματος καίτοι 
δέν ήμφισβητήύη παρ’ ούδε- 
νός ως προς τήν ορθότητα, 
παρά μόνον, δι’ ασθενούς ε
πιχειρηματολογίας τοϋ κ. Δι- 
ευθυντοϋ Προσωπικού, όστις 
έξηναγκάσθη τελικώς νά δε-

ΓΙΑ ΤΟΝ κ. ΔΙΟΙΚΗΤΗ
Στο προηγούμενο φύλλο τής Τραπεζιτικής έδημοσιεύσα- 
μεν τά εξής:
«Μάς κατηγγέλθη άπό συνάδελφον καί Ιλεγχθέν διεπιστώ- 
θη άπό ή μάς, ότι ανώτατο στέλεχος τής Τραπέζης πού υ
πηρετεί σέ σοβαρή, υπεύθυνη θέση, έδέχθη, γιά νά μην 
ποΰμε ότι έπίεσε, γιατί θά είναι ίσως βαρειά ή λέξη αυτή:
1. Τό παιδί του νά εργάζεται «οίκοι» (αυτό είναι έρευ- 
νητέον δηλαδή έάν ειργάζετο) σέ εργασία τελείως ξένη 
προς αυτό.
2. Έπί μήνες νά είσπράττη σάν μηνιαία ΰπερωριακή
αποζημίωση τό ανώτατο ποσόν πού κατεβάλλετο, τήν έ- 
ποχή πού ειργάζετο. _ff
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3. Ένώ υπήρχαν ά'λλοι συνάδεφοι τής ιδίας εργασίας 
δέν εκαλούντο νά Ιργασθοϋν ύπερωριακώς. ’Ερωτάται 
κ. Διοικητά: Είναι επιτρεπτό τό στέλεχος αυτό πού ουσι
αστικά θαπρεπε νά κληθή σέ απολογία γιά τήν πράξη του 
αυτή, νά ύπηρετή σέ θέση υπεύθυνη καί δή σοβαρή;
Ή Έκπροσώπησις σάς μεταφέρει τήν καταγγελία καί α
ναμένει νά έπιληφθήτε προσωπικώς τής ΰποθέσεως τήν 
οποίαν αποφεύγουμε νά χαρακτηρίσουμε».
Μολονότι συμπληροϋται μήνας άπό τής άνω καταγγελίας 
μας, ούδεμίαν πληροφορίαν έχομεν έάν καί κατά πόσον τό 
θέμα άπησχόλησε τον κ. Διοικητήν καί τό επαναλαμβάνο
με, έλπίζοντες βασίμως ότι ήδη θά κινήση τό ενδιαφέρον του.

χθή τό βάσιμον τών άπόψεών 
μας, έν τούτοις παραμένει 
εισέτι ΘΕΜΑ. Καί έρωτώμεν: 
Ό κ. Διευθυντής διά τήν 
προσωπικήν ίκανοποίησιν 
του, διότι είναι άληθές ότι έ- 
βλήθη υπό τής προκατόχου 
Διοικήσεως, υπέβαλε μήνυσιν 
κατά τοϋ κ. Χέλμη, ήτις τε
λικώς δέν συνεζητήθη, ως ά- 
ποσυρθεΐσα κοινή συμφωνία 
άμφοτέρων. Θά ή το συνεπώς 
λογικόν οί ενδιαφερόμενοι νά 
ακολουθήσουντήν ίδιαν οδόν; 
Είναι ανάγκη ν’ άναλογισ- 
θοϋν οί ύπεύθννοι ότι αί λύ
σεις δέν πρέπει νά δίδωνται 
υπό τών δικαστηρίων, άλλά 
οί υπηρεσιακοί παράγοντες 
νά σπεύδουν νά τακτοποιούν 
τά τοιαύτης φύσεως ζητήμα
τα πριν ή είναι άργά.

'Άς γνωρίζουν ιιαλά
εκείνοι πού έγραψαν τήν 

άπό 11 Αύγούστου 1965 άνα- 
κοίνωση τού Συλλόγου Υ
παλλήλων Τραπέζης ’Αθηνών 
(γιά εκείνους πού τήν συν
υπέγραψαν κανένας δέν μπο
ρεί νά γίνη λόγος) δπως καί 
οί γνωστοί άντιδραστικοί κύ
κλοι τής Διοικήσεως τής Τρα
πέζης πού σέ συνέχεια θά τήν 
έκμεταλλευθοΰν, δτι καμμιά 
πλεκτάνη καί καμμιά «παρερ
μηνεία» τών συσκέψεων τής 
μικτής ’Επιτροπής γιά τον 
’Οργανισμό δέν μπορεί ούτε 
νά φαλκιδεύση τό μεγάλο αυ
τό αίτημα ούτε νά τό έκτρέ- 
ψη άπό τον δρόμο τής ολοκλη
ρωμένης καί σωστής του λύ- 
σεως.

Είναι σέ δλους γνωστό δτι 
τά σημεία τροποποιήσεως καί

συμπληρωσεως τού ’Οργανι
σμού Υπηρεσίας δέν συζητή
θηκαν στήν ’Επιτροπή στο 
σύνολό τους. Συζητήθηκαν 
μόνο εκείνα επάνω στά όποια 
γιά ειδικούς λόγους καί κυρί
ως λόγους οικονομικής έπι- 
βαρύνσεως έπρεπε νά προη- 
γηθή μία κατά βάση συμ
φωνία.

Τό σύνολο τών ζητημάτων 
πού πρέπει νά ρυθμισθοΰν μέ 
τον ’Οργανισμό καί θά ρυθμι- 
σθσΰν, γιατί είναι ή θέληση 
σύσσωμου τού Προσωπικού, 
είναι γνωστά στήν Διοίκηση 
τής Τραπέζης άπό τότε πού 
έχει άνακύψει τό θέμα καί 
συνοψίζονται κατά «μίνι
μουμ» στο προηγούμενο ψύλ
λο τής «Τραπεζιτικής» (χρο
νολογία 20.7.65).

Ή προσθήκη οποιοσδήποτε 
«σάλτσας» αιτημάτων στις 
εργασίες τής ’Επιτροπής πού 
θά μπορούσε, συνεπικουρού- 
μενη άπό ώρισμένες φράσεις 
τής άναφερθείσης άνακοινώ- 
σεως (π.χ. «ώλοκληρώθη καί 
έτερματίσθη ή άντιμετώπισις 
τού δ λ ο υ(! ) ζητήματος τής 
τροπσποιήσεως τού ’Οργανι
σμού·..») νά περί ορίση τά 
θέματα καί νά «κλείση» τό δ- 
λο ζήτημα σ’ αύτά μονάχα εί
ναι ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ καί κά
θε εκμετάλλευσή της είναι 
άπό τώρα καταδικασμένη σέ 
άποτυχία.

Είναι άΑήθεια...
ότι ή υποδιεύθυνση Δ' Βιο
μηχανικής πίστεως άρνεΐται νά 
δώση τις ετήσιες άδειες στο 
προσωπικό της μέ τό αΐτιο- 
λογικό... ότι θά στερηθή τοϋ 
επιχειρήματος τής ανεπάρκει
ας τοϋ Προσωπικού!;
Έάν καί, τί λένε έπ’ αύτοϋ: 
πρώτον δ προϊστάμενος τής 
Διευθύνσεως Διευθυντής καί 
δεύτερον δ κ. Διευθυντής Προ 
σωπίκοϋ;

Συνάδελφοι,

Τό 'Εστιατόριο της Λέσχης ξανάρ
χισε την κανονική του λειτουργία 
άπό τής 22 Αύγούστου. Ή ποικι
λία τών φαγητών, ή ποιότης τών 
ύλικών καί ή χαμηλή τιμή έγγυών- 
ται τήν πλήρη ικανοποίησή σας. 
Κάντε τή λέσχη μας ένα δεύτερο 
σπίτι σας.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Γάμοι

Μιχάλης Άργυράτος - Καίτη Δη- 
μητρίου.

Τάκης Παπακωνσταντόπουλος - 
Έφη ’ I μιρλιάδου.

Γεώργιος Πιέτρης - "Ολγα Άδα- 
μοπούλου.

Νίκος ’ΑγάΘος - Τζένη Λάμπρου.
’Αλέξανδρος Άδαμόπουλος - ’Α

θανασία Δροσοπούλου.
Δημήτριος Χώτης - Ελένη Βρυ- 

σιώτη.

ΔΩΡΕΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ

Οί συνάδελφοι τοϋ Καταστή
ματος Πειραιώς (Α· ’Εθνικής 
’Αντιστάσεως) κατέθεσαν υπέρ 
τοϋ ΤΥΠΕΤ Δραχ. 1.700 στήν 
μνήμη τοϋ άποβιώσαντος συνα
δέλφου Άλεξ. Θεοδώρου.

Πεπειραμένος παραδίδει 
μαθηματικά είς μαθητάς 
Γυμνασίου.

Γράψατε κ. Γ. Ζ. 
’Αδάνων 9 Ν. Σμύρνη

ΜΑΙΡΗ Α Π ΟΣΤΟΛΟΥ
Π Α Π Π Α

ΙΑΤΡΟΣ
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ

Εΐδικώς μετεκτταιδευθεΐσα 
είς Παρισίους

Επιστημονικά! θερσπείσι 
άποτρίχωσις, άκμή, τριχό- 
πτωσις, εύρυαγγεϊσι κ λ π.

Δέχεται καθ’ έκάστην 5—7 
είς τό Ίατρεΐον της, όίός 
’Αριστοτέλους 18 0, Τηλέ- 
φωνον 87q478, τούς ήσφα- 
λισμένους του Ταμείου ’Υ
γείας προσωπικού ’Εθνικής 
—’Αθηνών

Έ εξέλιξη τον 
μισ8ολογιιιοϋ οτήν 
Τράπεζα Έπαγγελ~ 
ματιιιής Πίστεως

‘Η εξέλιξη τού μισθολογικοΰ θέ
ματος στήν Τράπεζα Επαγγελματι
κής Πίστεως έχει ώς έξής: Ή Διοί
κηση τής Τραπέζης δέχεται νά χο- 
ρηγήση αύξήσεις 15% έπι τών άπο- 
δοχών πού προβλέπονται άπό τήν 
Συλλογική Σύμβαση ’Εργασίας τής 
18ης Ιουνίου 1964, ένώ ό Σύλλο
γος επιμένει δπως ή έκ 15% αύξη
ση χορηγηθή πάνω στους πραγμα
τικούς μισθούς πού κατεβάλλοντο 
στις 31)5)65, δεδομένου δτι ή Τρά
πεζα είχε προ πολλοΰ αναγνωρίσει 
δτι τό μισθολόγιο ήταν εξαιρετικά 
χαμηλό και κατέβαλλε μισθούς με
γαλύτερους άπό τούς προβλεπο μέ
νους άπό τήν Σ.Σ.Ε. τής 18)6)64.

Έλπίζεται τελικά δτι ή Διοίκηση 
τής Τραπέζης θά συμφωνήση μέ τις 
απόψεις τού Συλλόγου.

Γό Τυπογραιρεΐον

ΜΟΥΤΟΥ - ΜΑΝΟΥΣΑΡΙΔΗ
Κάνιγγος 7, Άθήναι

είς αό όποιον έκτυποΰται 
τά «ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ»

αναλαμβάνει
τήν έκτύπωσιν βιβλίων, 
μέ εύκολίας πληρ ωμής. 
Επίσης τήν καλλιτεχνικήν 
έκτύπωσιν, επισκεπτηρίων 
προσκλητηρίων κλπ.

DR ΧΡΗΣΤΟΙ Κ. ΒΑΜΒΑΛΗΣ
Ειδικός Παθολόγος 

’Επιμελητής Κλινικής Κέντρου Νοσημάτων Θώρακας 
Βορ. Ελλάδος

Δέχεται τούς ήσφαλισμένους είς τά Ταμεία Υγείας Προ
σωπικού ’Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος είς τό Ίατρεΐον 
του έπί τής όδοϋ Μεγ. ’Αλεξάνδρου άριθ. 88 (ώραι 5-8 μ.μ.)

Τηλέφωνον ’Ιατρείου 35.266 
» Οικίας 75.985



ΠΡΟΣ NEON ΑΠΕΡΓΙΑΚΟ ΑΓΩΝΑ ΣΤΗΝ 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΑΑΑΑΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ 
ΤΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΕΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΟΗ ΗΑΗ 3ΩΡΗ ΣΤΑΣΗ
Ό Σύλλογος Υπαλλήλων τής 

Τραπέζης Ελλάδος μέ τή,ν ύπ’ ά- 
ριθ. 31)9.8.65 ανακοίνωσή του κα- 
λεΐ το Προσωπικά σέ αγωνιστική έ· 
τοιμότητα, για την άντιμετώπιση 
τής παρελκυστικής τακτικής των άρ 
μοδίων υπηρεσιακών και διοικητικών 
παραγόντων στα βασικά θέματα 
τού Προσωπικού.

Ή άνακοίνωση άναφέρει όλα τα 
θέματα τα όποια συμπεριλαμβότνον- 
ται στο προς την Διοίκηση υπόμνη
μά του. Είναι δέ τά εξής:

Εθελούσια έξοδος.
Αναθεώρηση τού φύλλου ποιότη

τας.
Εκσυγχρονισμός τού 'Οργανι

σμού Εσωτερικής Υπηρεσίας και 
τού Κανονισμού Καταστάσεως τών 
'Υπαλλήλων.

Δημιουργία άδιαβλήτου Δεύτερο· 
βαθμίου ’Οργάνου Κρίσεως.

Επίδομα γάμου θηλέων ύπαλλή 
λων.

Καθορισμός κατωτάτου ορίου οι
κογενειακού επιδόματος.

Έποίναχορήγηση επιδόματος α
σφαλείας.

’Αναπροσαρμογή έπιδό μ α τ ο ς 
Πρακτόρων στα Δημόσια Ταμεία 
και Τεχνικών.

Καθιέρωση επιδόματος ανθυγιει
νής εργασίας καταμετρήσεως καί 
διαλογής Τραπεζογραμματίων.

’Αναπροσαρμογή επιδόματος πο
λυετούς υπηρεσίας καί επέκτασή 
του μέχρι 30% διά 3θετή υπηρε
σία.

'Ομοιόμορφη ρύθμιση τού θέμα
τος τών Πτυχιούχων Άνωτάτων Σχο
λών καί Σχολής Τραπεζικών Σπου
δών.

’Εκτός τούτων, κατά τήν διενέρ
γεια τών προαγωγών προέκυψαν και 
άλλα θέματα, τά όποια επίσης μέ 
υπόμνημα ΰπεβλήθησαν στήν Διοί
κηση. Αυτά είναι:

Ή άμεση διενέργεια προαγωγών 
ταμιακών Τμηματαρχών σέ ’Εντε
ταλμένους, ή εφαρμογή τού υπεσχη
μένου μέτρου περί άποχωρήσεως εκ 
τής Τραπέζης τών έπιθυμούντων έκ 
τών παραλειφθέντων Τμηματαρχών 
κατά τις τελευταίες προαγωγές, μέ 
τήν απονομή σ’ αυτούς τού βαθμού 
τού ’Εντεταλμένου1 και τής παροχής 
τής εΰχερείας έξοφλήσεως τού στε- 
γαστικοΰ τους δανείου από τήν σύν
ταξη καί ή χορήγηση τής τετάρτης 
προσαυξήσεως στον βαθμό τού Ύ- 
πολογιστοΰ Α' άπά τήν ίδια ήμερο- 
μηνία, 1.1.65, πού έπροήχθησαν σέ 
Αογιστές, στους συναδέλφους οι ό
ποιοι τήν 1.1.65 συνεπλήρωσοτν χρό
νο προς λήψη τής 4ης προσαυξή
σεως.

Πλήν τών άνωτέρω ό Σύλλογος 
θέτει ήδη έξ ύπαρχής το θέμα τής 
χορηγήσεως τών προσαυξήσεων έπί 
βάσεως συμφώνου μέ τά γράμμα 
και τό πνεύμα τών Διατάξεων τού 
’Οργανισμού ’Εσωτερικής Υπηρε
σίας.

Χορήγηση δηλαδή τών προσαυ

ξήσεων άπό τής συμπληρώσεως τού 
χρόνου πρός λήψιν τούτων, ασχέτως 
έάν ό χρόνος αυτός συμπίπτη μέ τον 
χρόνο προαγωγής.

Στή συνέχεια ή άνακοίνωση το
νίζει ότι ένώ άπό μέρους τού Συλ
λόγου έπεδείχθη καλή θέληση καί 
κατεβλήθησαν πολλές προσπάθειες 
πρός τήν κατεύθυνση τής Διοικήσε- 
ως, τίποτα δεν έγινε. Γιά τον λόγο 
αυτό ό Σύλλογος μολονότι πραγμα
τικά προσπαθεί νά άποφύγη τήν λύ

ση τών ζητημάτων πού απασχολούν 
τούς Υπαλλήλους μέ άλλα μέσα, 
είναι υποχρεωμένος ν’ άναλάβη άγώ- 
να στον οποίο καλεΐ δλους τους συν
αδέλφους τής Τραπέζης Ελλάδος νά 
είναι έτοιμοι νά πάρουν μέρος.

Έν τώ μεταξύ, σάν πρώτη έκδή- 
λωση τής άποφάσεως αυτής τού 
Συλλόγου, τήν Παρασκευή 13 τρέχ. 
έπραγματοποιήθη 3ωρη στάση ερ
γασίας ή οποία έσημείωσε άπόλυ- 
τη επιτυχία.

ΑΝΤΙΚΑΤΕΣΤΑ6ΗΣΑΝ ΕΝΝΕΑ ΜΕΛΗ 
ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΟΣ ΤΗΣ Γ,Σ,Ε,Ε,

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΑΡΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΟΝ

Οί πρ©αγωγέςιών 
’Αρχιλογιστών στήν 
Άγροτιυή Τράπεζα

Παρακολουθήσαμε μέ ιδιαίτερο εν
διαφέρον τά τών προαγωγών τών 
‘Αρχιλογιστών σέ Τμηματάρχες.

Τήν 9η τρέχοντος έκυκλοφόρησε 
άνακοίνωση ’Επιτροπής ’Αρχιλογι
στών ή όποια στήν πρώτη σελίδα 
άναφέρει τά εξής:

«Παρετηρήθη άλλως τε τό φαι- 
νόμενον νά προαχθοΰν όλοι οί 
Άρχιλογισταί μέλη τού Διοικητι
κού Συμβουλίου τού Συλλόγου, έ- 
πιμεληταί, έλεγκταί, αντιπρόσω
ποι είς τό ’Εργατικόν Κέντρον, τήν 
ΟΤΟΕ. Έν ώ οί περισσότεροι έξ 
αυτών υστερούν έναντι παραγκω- 
νισθέντων συναδέλφων των». 
Μολονότι καμιά άμφιβολία δέν υ

πάρχει γιά τήν αλήθεια τών καταγ- 
γελλομένων, διότι άλλοιώς θά έδη- 
μιουργεΐτο θέμα συκοφαντικής δυσ- 
φημήσεως τών υπευθύνων καί είδικώ- 
τερον τού κ. Μαντέλλου, ό όποιος 
σάν συνδικαλιστής μάλιστα καί Πρό
εδρος τής OTjOE μέχρι τών τελευ
ταίων ημερών, δέν ήταν επιτρεπτό 
νά δεχθή τέτοιες λύσεις. Λύσεις οί 
οποίες κατά κοινή ομολογία κρίνον- 
ται απαράδεκτες.

Τά ζητήματα αυτά απτό μένα τής 
ήθικής τάξεως κάθε Τραπέζης είναι 
φυσικό άλλά καί βέβαιο ότι θά οδη
γήσουν σέ σοβαρές διενέξεις, τό τέρ
μα τών οποίων είναι αδύνατο νά προ- 
βλεφθή άπό τώρα.

Έπιση ραίνοντας τήν σοβαρότατη 
αδυναμία ή οποία έπρεπε εγκαίρως 
νά άπασχολήση τούς υπευθύνους, τε
λούμε έν αναμονή τών έξελίξεων γιά 
νά έπανέλθουμε.

Τήν 7.8.65 έξεδικάσθη ένώπιον 
τού Προέδρου Πρωτοδικών ’Αθηνών 
ή αίτηση άνακλήσεως τής παρούσης 
Διοικήσεως τής Γ.Σ.Ε.Ε. πού υπε
βλήθη άπό τούς γνωστούς καταδι
κασμένους στήν συνείδηση τών έρ- 
ι-αζομένων «συνδικαλιστάς» τής ο
μάδας Φ. Μακρή, Θεοδώρου κ.λ.π.

Κατά τήν διεξαχθεΐσα συζήτηση, 
οϊ άντικατασταθέντες στήν προσω
ρινή Διοίκηση τής Γ.Σ.Ε.Ε. ύπεστή- 
ριξοτν μέσφ τών δικηγόρων τους δτι 
«οί ένέργειες τής Συνομοσπονδίας 
δέν είχαν κανένα πολιτικό ή κομμα
τικό κίνητρο σέ ότι άφωροΰσε τις 
εκδηλώσεις καί κινητοποιήσεις τών 
εργαζομένων, στις όποιες έπρωτο- 
οτάτησε καί ώργάνωσε ό 'Ανώτατος 
Συνδικαλιστικός ’Οργανισμός, άλλά 
άντιθέτως είχε καθήκον νά έκφράση 
τήν έντονη άνησυχία καί τήν αγωνία 
αυτών γιά τήν διατάραξη τής συντα
γματικής τάξεως, τήν ανάγκη τής 
ύπάρξεως καί λειτουργίας τού Δη
μοκρατικού Πολιτεύματος και τή,ν 
διασφάλιση τών συνδικαλιστικών ε
λευθεριών καί τών κεκτημένων δικαι
ωμάτων τών έργαζομένων.

Όσον άφορά δέ τις αιτιάσεις δτι 
ή Διοίκησις τής Γ.Σ.Ε.Ε. παρημέλη,- 
σε τό κύριο έργο της δηλ. τήν προ
ετοιμασία τών ’Οργανώσεων γιά τήν 
σύγκληση τού 15ου Πανελλαδικού 
Πανεργατικοΰ Συνεδρίου» υποστήρι
ξαν οί παραπάνω «άποδεικνύεται 
ότι αυτή καταβάλλει όλες της τις 
δυνάμεις γιά νά επιτυχή, σύμφωνα 
μέ τά ΐΝόμο, τήν σύγκληση ενός ά
διαβλήτου, τίμιου καί δημοκρατικού 
Συνεδρίου τών Έργαζομένων».

λος (Έμποροϋπαλλήλων ’Αθηνών), 
Δ. Παπαμήτρος, X. Χονδρέλης, Κ. 
Γαϊτανίδης, Γ. Παπάς (’Ηλεκτροτε
χνιτών) καί Η. Κουμαρίδης.

’Αναπληρωματικά μέλη διωρίσθη- 
σαν οί κ.κ. Κ. Πάντος, Σ. Εύφραι- 
μίδης, X. Ξηρός, Γ. Κινικλής, I. Πα
παδοπούλας, I. Τουμανίδης, 1. Ν 
κολάου, I. Μπερδέσης, Δ. Βλάχο ύ
λης, Π. Ροκανάς, Β. Μυλωνάς καί 
Α. Εύθυμίου.

Ό Πρόεδρος Πρωτοδικών μέ από
φασή του προέβη στήν άντικατάστα
ση τών μελών τής προσωρινής δι- 
ακήσεως τής Συνομοσπονδίας ’Ερ
γατών κ.κ. Ν. Παπαγεωργίου γενι
κού γραμματέως, Κ. Παπαϊωάννου, 
Ν. Βιτώρη, Α. Εύστρατίου, Χρ. Κα- 
ρακίτσου, Άγ. Μπαντούνα, Δ. Βε- 
λισσαράτου, Σπ. Τσάντη καί Β. Κα- 
τσιώνη. Ό κ. Γουρνάς έδέχθη μέ 
τήν άπόφασή του δτι τά άνωτέρω 
μέλη τής διοικήσεως τής Γ.Σ.Ε.Ε. 
«ήσχολήθησαν μέ έργα άλλότρια τής 
εντολής ή όποια τούς έδόθη διά τής 
άποφάσεως διορισμού των, ήγήθη- 
σαν συγκεντρώσεων καί άπεφάσισαν 
Πανεργατικήν απεργίαν άνευ άπο
φάσεως τής όλομελείας τής διοική- 
σεως τής Γ.Σ.Ε.Ε. τήν όποιαν δέν 
συνεκάλεσαν».

Κατόπιν τής άποφάσεως τού Προ
έδρου Πρωτοδικών ή νέα διοίκησις 
τής Γ.Σ.Ε.Ε. ώρίσθη έκ τών κάτω
θι: I. Γαλάτης γενικός γραμματεύς 
('Ομοσπονδίας Μετάλλου), Κ. Γιάν
νας γραμματεύς οικονομικού (Ερ
γατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης) καί 
μέλη οί κ.κ. Κ. Δικαιάκος, (Πρόε
δρος τού συλλόγου υπαλλήλων Τρα
πέζης Ελλάδος), Α. Χιώτης (’Ερ
γατικού Κέντρου Σπάρτης), Μ. Ζερ
βός (Ρόδου), Α. Παπαδάτος (’Α
θηνών), Π. Στεφόπουλος (Τρικά
λων), Δ. Κρικέλας (’Αλμυρού), Γ. 
Ψαλτάκος (Σιδηροδρομικών), Κ. 
Τζαβάρας (Θυρωρών), Ν. Βενιέρης 
(Ηρακλείου), Γ. Καλίλας (Κεραμο- 
πλινθοποιών), Α. Ρήγας (‘Υπαλλή
λων Ο.Τ.Ε.), Ν. Ζάβλαρης (Γιαν
νιτσών), Χρ. Πλευρίτης (Φορτοεκ
φορτωτών), I. Μποσκαΐνος (Προσω
πικού Κ.Υ.Δ.Ε.Π.), Κ. Μαυρίκος 
(’Αεροπορικών ’Επιχειρήσεων), Γ. 
Άποστολόπουλος (’Αλεξανδρουπό- 
λεως), Α. Φραγκιάς (Προσωπικού 
Δ.Ε.Η.), Κ. Πλουμαδάκης (Χανίων), 
I. Δαφέρμος, 1. Βουδούλας, Κ. Νι- 
κολαΐδης (Ίδιωτ. Υπαλλήλων), Π. 
Καρανασόπουλος (Συνταξιούχων I. 
Κ.Α.), Μ. Κοράλης (’Επιστημονικού 
Προσωπικού Δ.Ε.Η.), Λ. Γιαννόπου-

ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΟΑΟΧΩΝ 
ΕΙΧΕ ΖΗΤΗΣΕΙ Η 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙΣΑ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΓΣΕΕ

Ό τέως Γενικός Γραμματεύς τής 
Γ.Σ.Ε.Ε. συναδ. Παπαγεωργίου, 
πριν άπό τήν αντικατάστασή του εί
χε προ6ή σέ δηλώσεις σύμφωνα μέ 
τις όποιες, μόλις έτερματίζετο ή πο
λιτική κρίση, έπρόκειτο, υπό τήν ι
διότητά του νά θέση θέμα αύξήσεως 
τών κατωτάτων ορίων αποδοχών σέ 
ύψος άνταποκρινόμενο στον πραγμα
τικό σημερινό τιμάριθμο. "Οπως εί
χε δέ τονίσει, τά σημερινά κατώτα- 
τα δρια αμοιβών είναι, τό λιγώτε- 
ρο, εξευτελιστικά. Σύμφωνα μέ τις 
απόψεις τού συναδ. Παπαγεωργίου, 
ή άναπροσαρμογή τών κατωτάτων 
Ορίων τών άποδοχών, θά είχε σάν 
αποτέλεσμα τήν άνάλογη αύξηση 
τού συνόλου τών άποδοχών τών έρ
γαζομένων.

Ελπίζουμε δτι ή ίδια γραμμή θά 
τηρηθή καί άπό τή νέα προσωρινή 
Διοίκηση τής Γ.Σ.Ε.Ε.

ΣΕΙΡΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΣΥΛΛΗΨΗ ΤΟΝ ΠΕΝΤΕ 

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΗΝ
Μέ αίτημα τήν άπόλυση τών συλ- 

λι,ιφθέντων πέντε συνδικαλιστών, οί 
τυπογράφοι, λιθογράφοι καί βιβλιο
δέτες, κατέρχονται σέ 24ωρη άπερ- 
γία ή όποια θά πραγματοποιηθή 
σήμερα.

’Επίσης, τήν 'Παρασκευή κατέρ
χονται σέ 24ωρη πανελλήνια άπερ- 
γία καί οί Οικοδόμοι, μέ τό ίδιο 
αίτημα.

Τέλος, σύμφωνα μέ πληροφορίες 
τού ημερησίου τύπου, προετοιμάζον
ται γιά παρόμοιες εκδηλώσεις καί 
πολλοί άλλοι κλάδοι έργαζομένων.

Β. ΕΚΑΟΣΗ
Άιιυρώθηιιαν 

οί εκλογές 
τοϋ ΣοΜόγοη 

Τραπέζης Αθηνών

Σύμφωνα μέ άπό φάση τού Έφε- 
τείου, ή ύποβληθεΐσα άπό τά μέλη 
τού παραπάνω· σωματείου αίτηση 
περί άκυρώσεως τών αρχαιρεσιών 
τής 2 καί 3 ’Ιουνίου έγινε δεκτή καί 
πρόκειται νά διωρισθή προσωρινή 
Διοικούσα ’Επιτροπή ή όποια καί 
θά πραγματοποίηση τις νέες έκλο- 
γές.

Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ
ΚΑΙ 01 ΑΜΟΙΒΕΣ 
ΠΡ0Σ0ΠΙΚ0Υ ΤΗΣ

ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΤΟΥ ΚΑΤΟΤΕΡΟΥ 
ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΜΑΣ

Εισήγηση τού Συλλόγου πρός τήν Διοίκηση γιά καλλίτερη 
χρονική αξιοποίηση τής έξελίξεως τών υπαλλήλων μέχρι 

καί τοϋ βαθμού τοϋ Λογιστοϋ Β'
Δέν είναι δυνατόν ν’ άμφίσβητηθη άπό κανένα δτι ή μισθολ·γική εξέλιξη τών κατωτέ
ρων^ ύπαλλήλων εμφανίζει στασιμότητα σέ σύγκριση μέ τούς άπό τοϋ βαθμού τού Λογι 
στοΰ Α' καί άνω συναδέλφους τους.
Ή Εκπροσώπηση έπεσήμανε τό θέμα καί μέ τό έν συνεχεία κοινοποιούμενο έγγραφό 
της πρός τήν Διοίκησιν τής Τραπέζης έθεσε τούτο μέ τήν παράκληση δπως τύχη υίοθε 
τήσεως καί ρυθμίσεως.
Τό σχετικό έγγραφο έχει ως εξής:

Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΤΗΣ 
ΚΑΙ ΤΟ ΑΔΙΕΞΟΔΟ

Στο προηγούμενο ψύλλο 
τής Τραπεζιτικής είχαμε γρά
ψει ξανά γιά τήν υπαναχώρη
ση τής Διοικήσεως στο θέμα 
τής άρσεως τής προσωρινότη
τας άπό τό 1953 καί μετά, 
χωριστά άπό τά θέματα τού 
’Οργανισμού. Μολονότι μεσο
λάβησε Ενας μήνας καί παρά 
τις διαβεβαιώσεις τής Διοι- 
κήσεως, καμμιά σαψής Ενδει
ξη δέν υπάρχει έκ μέρους της 
γιά τήν γρήγορη έπίλυσι τού 
θέματος. Είμαστε λοιπόν υπο
χρεωμένοι νά τήν προειδοποι
ήσουμε δτι ή τακτική της αυ
τή Ερχεται σέ σοβαρή αντί
θεση καί μέ το Συλλογικό 
’Όργανο άλλά καί μέ τήν με
γάλη μάζα τών συναδέλφων.

Ή Τράπεζα γνωρίζει 
πολύ καλά σέ τί κρίσιμα 
σημείο μπορεί νά ψτάση ή έκ- 
δήλωση τής άγανακτήσεως 
τοΰ Προσωπικού καί μάλιστα 
όταν ή ίδια δέν Εχει κανένα 
σοβαρό έπιχείρημα πού νά 
βασίζη την άρνησή της στο 
έπίμαχο θέμα. "Ας προσέξουν 
λοιπόν πολύ οί είσηγσύμενοι 
λύσεις αντίθετες πρός τό κοι
νό αίσθημα, γιατί γρήγορα 
θά ψτάση 6 καιρός πού γιά 
μιά ακόμα φορά θά διαπιστω- 
θή δτι ή κοντόφθαλμη πολι
τική τους δημιουργεί αδιέξο
δο, άποδεικνύοντας δτι μόνο 
κακές υπηρεσίες προσφέρουν 
στο "Ιδρυμα άπό τό όποιο α
μείβονται αρκετά πλουσιοπά
ροχα.

Η ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΣ 27,7,65
Ή απεργία τήν οποίαν έκήρυξε ή 

ΓΣΕΕ τήν 27.7.65 καί πνευματι
κές, έπαγγελματοβ ιοτεχν ι κές, επι
στημονικές, καλλιτεχνικές καί φοιτη
τικές ’Οργανώσεις γιά τήν υπερά
σπιση τών δημοκρατικών θεσμών πε
ριέλαβε σύμφωνα μέ άνακοινώσεις 
ιης 44 κλάδους (οί όποιοι άναφέ- 
ρονται λεπτομερώς).

Οί προαγωγές οτήν 
Τράπεζα Μ. Τ. Σ.

Έτελείωσε ή κρίσις δλων τών 
βαθμών προαγωγικής περιόδου 1.7. 
1965 στήν Τράπεζα Μετοχικού Τα
μείου Στρατού καί αναμένεται εν
τός τών ημερών ή κοινοποίησίς 
τους.

Άριθ. Πρωτ. 100 
ΠΡΟΣ ΤΗΝ
ΣΕΒΑΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΙΝ 
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ

Άθήναι, 7η Αύγουστου 1965

ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΕΝΤΑΥΘΑ

Άξιοποίησις χρόνου εργασίας κατωτέρου προσωπικού 
Κύριε Διοικητά,

Μεταξύ τών ζητημάτων ήθικής καί οικονομικής φύσεως, τά όποια, 
κατά τήν παρούσαν στιγμήν, απασχολούν τήν Έκπροσώπησιν καί συ
νεπώς καί Υμάς, τήν πρώτην θέσιν καταλαμβάνει τό έν έπικεφαλίδι 
θέμα, τό όποιον, έν ώ διά τούς άπό τοΰ Βαθμού τοΰ Λογιστοϋ Α' καί 
άνω έλύθη κατά έναν τρόπον, δστις, ώς έδηλώθη, σαφώς καί κατηγο- 
ρηματικώς, ουδόλως άνταποκρίνεται πρός τά μετά τής Υπηρεσίας συμ- 
πεφωνημένα, άφορά τούς βαθμούς Υπολογιστών Β' καί Α' καί Λο- 
γιστοΰ Β'.

Καί τούτο διότι, βάσει τών ΐσχυουσών σήμερον οργανικών διατά
ξεων καί της μετά τής Τραπέζης ειδικής συλλογικής συμβάσεως, πα- 
ρατηρεΐται^ δτι οί μέν τής πρώτης κατηγορίας άξιοποιοΰσι κατά τρι
ετίαν τον διανυόμενον χρόνον υπηρεσίας, οϊ δέ τής δευτέρας κατά 
τετραετίαν καί οί Λογισταί Β' μετά 5 ’/ζ έτη. Συνεπώς δίκαιον καί λο
γικόν είναι νά ύπάρξη αρμονία είς τήν χρονικήν άξιοποίησιν, είδικώτε- 
ρον δέ διά τούς κατωτέρους βαθμούς.

ΟΒτοι βάσει τών ίσχυόντων εμφανίζουν τήν ακόλουθον μισθολογι- 
κήν έξέλιξιν:
Ό Υπολογιστής Β' έχων Βασικόν Μισθόν Δρχ. 2.542.—-
θά λάβη μετά διετίαν 20% έπ’ αυτών ήτοι » 508.—

Αΐ άποδοχαί του θά άνέλθουν είς » 3.050.—

Ένώ ό Υπολογιστής Α' έχει Β. Μισθόν άνερχόμενον είς » 2.865.—
Κατ’ ακολουθίαν ό Υπολογιστής Β' + 20% θά λάβη 
διαφοράν άποδοχών ευθύς ώς τώ χορηγηθή έφ’ άπαξ 
προσαύξησις 20%, μετά διετίαν, έν τώ νέφ βαθμώ 
(Υπολογιστής Α') ήτοι μετά τετραετίαν άπά τής 
είς τον προηγούμενου βαθμόν χορηγηθείσης αύτφ προσ
αυξήσεως ' » 572.----

Σύνολον » 3.437.—
Συνεπώς ούσιαστικήν αΰξησιν τών άποδοχών του θά λάβη μετά 

πάροδον τετραετίας καί ταύτην περιοριζομένην εις δρχ. 387, δεδομένου 
δτι έκ τών 572 δρχ. προεισέπραττεν ήδη 1 85, ώς έχων τον βαθμόν τού 
Ύπολογιστοΰ Β' συν 20% (δρχ. 3.050, έναντι δρχ. 3.437).

Όξυτέρα έμφανίζεται ή είκών είς τον βαθμόν τοΰ 
Λογιστοϋ Β', δστις σήμερον λαμβάνει τάς άποδοχάς 
τού Ύπολογιστοΰ Α' + 20% ήτοι Δρχ. 3.437.—-
έναντι βασικού μισθού του έκ » 3.333.__

ήτοι λαμβάνει έπί πλέον »
Οΰτω ό Λογιστής Β' μετά 2'/ζ έτών Υπηρεσίαν λαμ- 
βάνων προσαύξησιν 20% έκ δρχ. 3.333 ήτοι Δρχ.

104.-

666.-

θά έχη σύνολον άποδοχών » 3.999.__-
έναντι βασικού μισθού τού Λογιστοϋ Α’ » 3.960.__
Έν τοΐς πράγμασι δμως θά λαμβάνη μισθόν 3.999 (Λογ. Β' + 20%).

Έκ τών δεδομένων τούτων προκύπτει ή ταχύτερα άξιοποίησις τού- 
χρόνου εργασίας τών άνωτέρων βαθμιδών, δπου αί προσαυξήσεις χορη
γούνται κατά τριετίαν, ένώ εις τούς ασθενέστερους, οί όποιοι πιέζον
ται έκ δυσβαστάκτων βαρών λόγω τών οικογενειακών υποχρεώσεων, 
δέν πραγματοποιείται άξιοποίησις ολοκλήρου τοΰ χρόνου. Επιβάλλε
ται συνεπώς, μή υπάρχοντας άλλως τε ούδενός ετέρου τρόπου, έκ τών 
κειμένων, δπως, διά τήν διανυομένην δευτέραν διετίαν ή 2'/ζ έτη (προ- 
κειμένου περί Λογιστοϋ Β') χορηγήται δευτέρα προσαύξησις έκ 10% 
τουλάχιστον έπί τοΰ βασικού μισθού, δτε αί άμοιβαί τών περί ών πρό
κειται βαθμών θά δισμορψώνται ώς έξης:
Υπολογιστής Β' Βασικός μισθός Δρχ. 2.542.—
Πρώτη προσαύξησις 20% » 508.—
Δευτέρα προσαύξησις 10% » 254.—■

Σύνολον »

Υπολογιστής Α' (διατηρών άποδοχάς Ύπολ. Β+30%) 
Πρώτη προσαύξησις (διαφορά 20% ήτοι 2.865 + 573 
μεΐον 3.304)
Δευτέρα προσαύξησις 10%

3.304.—

3.304.—

134.— 
286.—

Σύνολον » 3.724.—

Λογιστής Β' (διατηρών άποδοχάς Ύπολ. Α' + 30%) 
Α' προσαύξησις (20% ήτομ 3.333+666 μεΐον 3.724) 
Β' προσαύξησις 10%

3.724.— 
275.— 
333.—

Σύνολον » 4.332.—

Οΰτω θά έπέλθη σχετική μισθολογική αρμονία διότι ό Ύπ)χης 
λαμβάνει ήδη δρχ. 4.554.

’Εάν τό υφιστάμενον σημερινόν μισθολογικόν καθεστώς είς τάς 
κατωτέρας βαθμίδας, αί όποΐαι, αποτελούν τήν σπονδυλικήν στήλην τής 
Τραπέζης, καί διά τούς έκτεθέντας ήδη λόγους, συνθλίβονται ΰπό τό 
βάρος τών υποχρεώσεων, καθισταμένης προβληματικής τής άντι μετώπι
ο εω9 τύ>ν στοιχειωδέστερων προβλημάτων τής ζωής, δέν μεταβληθή, θά 
οδηγηθώμεν εις επικίνδυνον κάμψιν τού ενδιαφέροντος μέ άδηλους τάς 
περαιτέρω έξελίξεις.

Η Εκπροσώπησις μή έχουσα σοβαρόν λόγον άμφισβητήσεως τού 
Ύμετέρου ενδιαφέροντος διά τήν βελτίωσιν τής δέσεως δλων τών έν τήι 
Τραπέζη έργαζομένων, στηρίζει βάσιμους ελπίδας δτι θά έπιληφθήτε 
προσωτΓΐκώς τής^ εύμενοΰς έξετάσεως τοΰ δλου θέματος καί θά υίοθετή- 
σητε τάς έκτεθείσας απόψεις της, αί όποΐαι ναι μέν, έκ πρώτης οψεως, 
άποβλέπουν είς τήν βελτίωσιν τής θέσεως τών κοττωτέρων βαθμιδών, κυ
ρίως όμως αποσκοποΰν εις την επαυξηαιν τού κλονιζόμενου καί συνεχώς 
μειουμένου ενδιαφέροντος τών μοχθούντων συναδέλφων.

Μετά Σεβασμού
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΤΕ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ
Γ. ΚΑΡΑΠΑΝΌΣ Κ. Π ΟΥΛΗΣ


