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ΓΝΩΡΙΖΕΙ Ο κ.ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ,
"Οτι 41 έκ τών κατά τό πα

ρελθόν έτος προσληφθέντων, άπί-1 
χώρησαν τής . Τραπέζης λόγω ί 
τών ορών καί συνθηκών εργασίας ] 
τάς όποιας συνήντησαν;

ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ
ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

Γραφεία: ΡΟΥΖΒΕΛΤ (Ακαδημίας) 60 — Τηλ. 613.859 ΔΙΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΥΠΟ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περίοδος Β'

Άπό έτους περίπου 6 
Σύλλογος δεν επαυσε νά έ-

είλικρινη χαράν δταν αυξά
νει τά ημερήσια, τα νόμιμα

φιστά την προσοχήν τής Δι- κέρδη τής Τραπέζης, έστω 
οικήσεως επί τοΰ κυριωτέ- καί κατά 100 δραχμάς 
ρου παράγοντος τής έξυγι- 
άνσεως τών υπηρεσιών τής 
Τραπέζης, φέρομεν δε εις 
γνώσιν τών συναδέλφων, 
δτι επί τούτου υπάρχουν 
καί τέσσαρες (4) έμπιστευ- 
τικαί έπιστολαί τοΰ Προέ
δρου τοΰ Συλλόγου μας 
προς τον κ. Διοικητήν.

Δυστυχώς τά καταγγελ- 
θέντα ουδόλως έλήφΟησαν 
ύπ’ δψιν.

Τό σύστημα τών «ίδιων 
κύκλων» δχι μόνον διετηρή- 
ί)η, αλλά έπεκράτησαν καί 
αί μεγαλόσχημοι ιδέαι περί 
προωθήσεως τών «έκλε- 
κτών», ο! όποιοι ιδιαιτέρως 
καί προκλητικώς έναντι τής 
μοχθούσης μάζης τοΰ συν
όλου τών υπαλλήλων άμει- 
βόμενοι, νά αποτελούν δή
θεν την «έμπιστον φρου
ράν» τής Διοικήσεως καί 
τους ανεκδιήγητους φορείς 
ενός αθλίου «πνεύματος» 
δήθεν «αγάπης προς τήν 
Τράπεζαν καί μόνον».

Τό «πνεύμα» αύτό καί τό 
σκοτεινής έμπνεύσεως σύ
στημα τών προωθήσεων 
καί τών εύνοιών δημιουρ
γούν τις σκοτεινότερες! ε
κείνες συνθήκες οπού έκ- 
κολλάπτονται καί άναπτύσ- 
σονται οί ήρωες τών σκαν
δάλων,, οί όποιοι γενόμε- 
νοι ήρωες καί τού ήμερη- 
σίου τύπου φέρουν τά καί
ρια πλήγματα κατά τής 
Τραπέζης, τά όποια κατα
λήγουν τελικώς εις βάρος 
τού καθημερινού άρτου τού 
ανωνύμου καί τίμιου Προ
σωπικού. Τού Προσωπικού, 
τό όποιον περιμένει νά ζήση 
άπό τον πενιχρόν του μισθόν 
καί τό όποιον αισθάνεται 
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Άφ’ ής στιγμής είχε κατα- 
σιτή φανερόν, στι ή συσπείρωσις 
τοΰ ΠΙροσωπικοΰ πίριξ τών έπαγ- 
γελματιικών του οργανώσεων προ
ανήγγειλε μαχητικήν έξόρμησιν 
διά τήν έξαγωγήν τών ζητημάτων 
του έκ τοΰ τέλματος εις τό όποι
ον τά εΐχον ρίξει οί ‘Ηρακλείς 
τής Διοικήσεως, οί τελευταίοι οΰ- 
τοι μυρίας κατέβαλλαν προσπά
θειας διά τήν πάση Θυσίςι διά- 
σπασιν τής άρραγοΰί; ένότητοςΙ 
τών έργαζομένων έν τη Τραπέζη.

Αποκορύφωμα τών προσπαθει
ών τούτων, άπετέλεσε ή μακια- 
βελλική άνάμιξις καί παρεμβολή 
τοΰ άσφ^Χιστ ιιι^οΰ εις τό θέμα 
τής βελτιώσεως τών (Αποδοχών 
μέ τήν έλπίδα δτι ή προβολή τυ
χαίων ή τεχνητών «διαφορών» 
θά προεκάλει διχασμόν, ικανόν 
νά άν άστε ίλη τήν άποτελεσματ ι- 
κήν διεκδίκησιν έπιλύσεως τών 
λοιπών αιτημάτων.

Και πάλιν όμως σφάλλουν 
συνεχώς πειραματιζόμενοι 
παταγωδώς δ ιαψευδόιμενο ι

και κατα 
Τού Προσωπικού διά τήν 
κατάπνιξιν τών δικαιωμά
των τού οποίου, δημιουρ- 
γοΰνται αί παντοειδείς τά
ξεις τών ευνοούμενων.

Τά τελευταία γεγονότα 
είναι δυστυχώς μία έπαλή- 
θευσις τών προειδοποιήσε
ων τοΰ Συλλόγου καί έπιβε- 
βαίωσίς τής ορθής θέσεως, 
ήν έχει λάβει εις τό θέμα 
τής ήθικής τάξεως έν τή 
Τραπέζη.

Ό κ. Διοικητής θά έξα
κόλουθή νά κλείη τά ώτα; 
Έλπίζομεν δχι, διότι εΐμε- 
θα βέβαιοι, δτι τό καθήκον 
του νά περιφρουρήση τήν 
Τράπεζαν θά τό έκτελέση 
πλήρως. ’’Ας έφαρμόση 
λοιπόν πρώτος τήν ύπ’ άρ. 
43, κατόπιν εορτής έκ- 
δοθεΐσαν, εγκύκλιόν του 
«περί καταγγελίας ύποπί- 
πτουσών εις τήν άντίληψιν 
τών υπαλλήλων ανωμαλι
ών» λαμβάνων ύπ’ δψιν 
του τάς καταγγελίας τού 
Συλλόγου, έστω καί έκ τών 
υστέρων.

Καί τό σπουδαιότερου. 
Νά δώση περισσοτέραν ση
μασίαν καί πλήρη ίκανοποί- 
ησιν εις τά ζητήματα, τά ο
ποία αφορούν τό ΣΥΝΟ- 
ΛΟΝ τού Προσωπικού, έγ- 
καταλείπων πλέον όριση- 
κώς τυχόν υίθετηθείσας α
πόψεις ολέθριων στενών 
«συμβούλων» του προς δια
χωρισμόν τού Προσωπικού 
τούς οποίους κατόπιν τών 
παρουο ιααθεισώ ν εξελίξε
ων οφείλει νά άποπέμψη, 
ως τούς ύπ’άριθ. 1 εχθρούς 
τής ’Εθνικής Τραπέζης τής 
Ελλάδος.
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ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΤΙΚΛΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

Η ΛΙΟΙΚΗΣΙΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΠΙΔΙΩΚΟΥΣΑΤΟΝ ΠΡΟΣΕΤΑΙΡΙΣΜΟΝ 
ΤΩΝ ΟΛΙΓΩΝ ΠΕΡΙΦΡΩΝΕΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Η ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΣ ΤΟΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΜΗΝΑ
‘Ως έγράψαμεν εις τό προη

γούμενου ψύλλον αί προτάσεις 
τοΰ Συλλόγου έπί τών ληψθιει- 
σών ϋπο τής Διοικήσεως απο
φάσεων διά τήν βελτίωσιν τής 
οικονομικής θέσεοος τοΰ Προ
σωπικού συνίσταντο:

1) ‘Ως προς τό μισθό- 
λ ο γ ι κ ό ν: Βελτίωσις τών 
παροχών ώστε νά έπέρχηται

καθαρά αΰξησις 9-14% μέ έλά- 
χιστον δριον αΰξησεως εις 
τούς κατωτέρους βαθμούς δρχ. 
250.

2) Ώ ς προς τ ά ά- 
α φ ά λ ι σ τ ρ α: Διά τούς 
λαμβάνοντας άπαξ τοΰ έτους 
τήν ειδικήν ταύτην παρρχήν 
(δηλ. τό 90% τοΰ Προσωπι
κού) νά καθορισθή τό ποσοστόν

ΝΕΑ ΕΠΙΘΕΣΙΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΝ ΜΑΣ

ΠΑΟΥΕΡ & ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥΧΟΙ ΑΥΞΑΝΟΥΝ ΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ--------- *---------
ΓΕΝΙΚΗ ΑΓΑΝΑΚΤΗΣ I Σ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Οί εργαζόμενοι τών Αθηνών 
καί τοΰ Πειραιώς εύρίσκονται 
προ μίας νέας έπιθέσεως εναν
τίαν τών πενιχρών εισοδημά
των των. Ή 'Αγγλική ‘Εταιρία

% τών πολιτικών, καί κατά 
40% τών στρατιωτικών. Μιμού
μενα την ΠΑΟΥΕΡ τά τράστ 
τών λεωφορειούχων προέβησαν

Μεταφορών ΠΑΟΥΕΡ καλν- ε·ζ ισόποσου αΰξησιντών είσιτη 
πτομένη όπισθεν τής προσφά
τους ΰπογραφΙείσης συμβάσεως 
μετά τού Ελληνικού Δημοσίου 
καί λαβοΰσα αφορμήν άπό έ- 
πιβληθεΐσαν παρά τού Διαιτη
τικού Δικαστηρίου αϋξησιν

ρίων, επικαλούμενα τήν άρχήν 
τής «ίσης μεταχειρίσεως». Τό 
κοινόν τών ’Αθηνών τού Πει
ραιώς καί τών Π ροαστείων, ένώ 
άνέμενε δπως αί άρμόδιαι άρ- 
χαί εφαρμόσουν καί προς αύ-

"Εσοδα
"Εξοδα

ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΤΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥΧΩΝ

Στοιχεία έκ τού 6ου ΚΤΕΛ 
Φεβρουάριος 1958

δραχ. 8616,696
γενικά ΚΤΕΛ » 1.217.957 7.398.739

Μέρισμα κατά μέτοχον 37.1 79 
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 

Μισθός 2 μονίμων οδηγών 3.920
Άνάλογ. μισθού εφεδρικών όδηγ. 653.
Μισθός 2 μονίμων είσπρακτ. 3.200
’Αναλογία μισθού έψεδρ. είσπρακτ. 266 
Καύσιμα μηνιαίως 10.700
ΙΚΑ Όδηγ. καί Είσπρακτ. 1.081 19.820

17.359Καθαρόν κέρδος κατά μέτοχον (ιδιοκτήτην)
Και δμως μέ την έπιβαλλομένην αυξησιν τών εισιτηρί

ων αυξάνονται αυτά τά ίκέρδη ιείς βάρος τών μισθών μας 
τών 1.500 - 2.500 δραχμών.

τών άποδοχών τού προσωπικού 
αυτής κατά 8-9%, έλαβε αυ
θαιρέτους τήν άπόψασιν αύξή- 
σεως τών εισιτηρίων κατά 20
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οι 
και 
εις

τάς προσδοκίας των; πρίγκηπες 
τών φακελλακίων. Τό προσωπικόν 
τής Τραπέζης, ανεξαρτήτως προ- 
ελεύσεως, διαθέτει ήδη μίαν μι
κρόν άλλ’ έν πάσηι περιπτώσει 
πολυτιμωτάτην πείραν, ή όποια 
τό καθιστά ικανόν νά άντιλαμΊ 
βάνηται πάραυτα τούς άπωτέρους 
σκοπούς τών παντοτειδών «ρυ
θμίσεων» καί είναι έντελώς άπί-

Η ΕΝΟΠΟΙΗίΐ; TQH OPrmiQiHH
ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΝ 
ΑΙΑΣΠΑΣΕΩΣ ΤΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΜΑΣ

Θανον νά πέση εις τήν στηθεΐσαν 
παγίδα. ’Απεναντίας. Ή άπσκά- 
λυψις τών ύπό τών οργάνων τής 
Διοικήσεως χρησιιμοπο ιονμένων 
μεθόδων, ένισχύει τήν άπο- 
ψιν, δτι προβάλλει πλέον αδήρι
τος ή ανάγκη, όπως ή έπιτευιχθεΐ- 
σα ψυχική ένότης τοΰ προσωπιχοΰ 
έπισφραγισθή διά μιάς όλοκληρω- 
τιικής έντάξεώς του εις μίαν ένι- 
αίαν έπαγγελμάτικήν όργάνωσιν.1 
Βεβαίως, ούδείς ρεαλιστικώς σκε- 
πτόμενος συνάδελφος άμφιβαλλεν 
σήμερον, οτι ή κατάληξις αίπη 
καί λογική είναι καί φυσιολογική 
καί αναγκαία. Δεν άρκεϊ όμως ή 
διαπίστωσις αΰτη. Αί πρός την 
κατεύθυνσιν ταύτην εξελίξεις δέ
ον νά επιταχυνθούν εις τον άνώτα 
τον δυνατόν βαθμόν. Τά Διοικη
τικά Συμβούλια όλων ανεξαρτή
τως τών οργανώσεων τοΰ προσω
πικού δέον νά καταβάλουν προσ
πάθειαν διάτήν ύπερνίκησιν όλων 
νών έμποδίων τά όποια ΐστανται 
τεχνητός φραγμός εις τήν όσημέ- 
μέραι καθισταμένην έπιτακτικω-

τέραν ανάγκην τής πλήρους ένο- 
ποιήσεως.

Ή παράτασίς τής σημερινής κα 
ταστάσεως τοΰ οργανικού κατα
κερματισμού είναι ή σημαντικω- 
τέρα τροχοπέδη εις τάς έπιβοίλ- 
λομένας ένεργείας καί δράσιν 
πρός έπίλυσιν τών αιτημάτων 
μας καί έν μεγάλψ μέτρω ή αι
τία διά τήν παρατεινομένην οικο
νομικήν μας έξαθλίωσιν. Παρέχει 
τήν ευκαιρίαν εις τους ΰπο δαυλί- 
ζοντας τήν διαίρεσιν νά έλίσ- 
σωνται «ίκανοποιοΰντες» δήθεν 
τούς μέν «υποσχόμενοι» εις τούς 
δέ καί έξαπατώντες δλους, διάτής 
παρελκύσεως, νά έπιβάλλουν τε
λικώς, χωρίς νά συναντήσουν (Αν
τίστασιν ,τάς έκτρωματικάς «λύ
σεις» τών ζητημάτων.

Αί «δήθεν» διαφοραΐ, τάς ο
ποίας τόσον φιλοτίμως προσπα
θούν οί άσπονδοι φίλοι τής Διοι- απαντήσω μεν 
κήσεως νά φέρουν εις τήν έπιφά- 
νειαν, είναι έν πολλοΐς (Αποτέλε
σμα τής κακοποιού δράσεως τών 
προκατόχων τών σημερινών μάν

την, τήν κατεύθυνσιν τήν τακτι
κήν τής «μη αύξήσεως» ττρός 
συγκράτησιν τού τιμαρίθμου, 
■—► Ή συνέχεια είς τήν 4ην σελίδα
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δαρίνων καί έν πάση περιπτώσει 
είναι πολύ εΰκολώτερον, λογικώ· 
τερον καί συμφερώτερον νά λυ
θούν έπί τή βάσει ορθών καί δι
καίων κριτηρίων είς τούς κόλ
πους τής αυτής οικογένειας πα
ρά νά έπιζητήται ή άρσις των υ
πό τών έχόντων πρόδηλον συμφέ
ρον νά παρελκύσουν είς τό διη
νεκές τήν ένεστώσαν κατάστασιν 
τής συγχυσεως καί τής άδιικίας.

’Αλλά καί ολοι οί ΰγιώς καί 
μέ ορθήν προοπτικήν σκεπτόιμενοι 
συνάδελφοι δέον νά καταστώμεν 
σταυροφόροι τής αμέσου ένοποιή- 
σεως. Καί μόνη ήδημοσία έκδή- 
λωσίς τών έπί τοΰ θέματος τού
του ορθών απόψεων, θά δημιουρ- 
γήση έν ίσχυρότατον ρεύμα τό 
όποιον θά άποθαρρύνη όριστικώς 
εκείνους οί όποιοι διαρκώς «πον
τάρουν» έπί τού διχασμού καί 
θά τούς άναγκάση νά έπιδοθοΰν 
έκόντες άκοντες είς τήν έξεύρε- 
σιν τών ένδεδειγμένων λύσεων.

Σύνθημα λοιπόν καί σκοπός 
δλων μας καί πρώτον τών συνδι
καλιστικών μας όργανώσεων ας 
είναι:

Είς τήν τακτικήν 
τής δ ι α ι ρ έ σ ε ω ς ν’ 

μ έ ά
μεσον δραστηριό
τητα διά τήν ταχεί
α ν οργανικήν μας 
έ ν ό τ η τ α.

είς 50% τοΰ μηνιαίου μισθού, 
μέ ελάχιστου δριον δρχ. 1.000 
άντί τού υφισταμένου 30% μέ 
ελάχιστου δραχ. 800.

Ή Διοίκησις τής Τραπέζης 
είς ειδικήν συζήτησιν τού 
πρώτου θέματος ,μετάτών έκπρο 
σώπων τού Συλλόγου1, δέν ά- 
πεδέχθή; τήν πρότασιν τοΰ 
Συλλόγου, προβάλλουσα τήν 
άρνησιν τής Κυβερνήσεως, ή- 
τις μάλιστα έξεδηλώθη και διά 
τάς ήδη καταβληθίείσας έπι- 
στροφάς τών 4-8 δραχ. ήμερ-η- 
σίως. <Τό Δ.Σ. τού Συλλόγου 
καίτοι είχε τήν εντολήν τής 
συγκεντρώσεως τών μελών τοΰ 
Συλλόγου τής 15ης ’Ιουνίου έ. 
έ. περί άμεσου δράσεως είς 
περίπτωσιν μη αποδοχής έκ 
μέρους τής Διοικήσεως τών ε
λάχιστων ώς άνω βελτιώσεων 
δμως έν τή έπιθυιμκχ του δπως 
διευκολύνη τήν Διοίικησιν τής 
Τραπέζης είς τήν έξεύρεσιν 
λόσεως, έζήτησε διά νέου υπο
μνήματος του:

1) Προκοοταβολήν τοΰ ημί
θεος τών άσφαλίστρων, υπο
λογιζόμενων κοττά την ανωτέρω 
έκτεθεΐσοτν πρότασιν τού Συλ
λόγου.

2) Τήν καταβολήν τών άφει- 
λομένων παρά τής Τροπτέζης 
αναδρομικών τών προαγωγών 
άπό 1.1.54 - 1.2.56 καί,

3) Τήν καταβολήν τών προ- 
κυπτόντων (Αναδρομικών λόγφ 
τής ένσωματώσεως είς τον ’Ορ
γανικόν μισθόν τών δι’ Υπουρ
γικών άποφάσεων χορηγηθει- 
σών αυξήσεων.

Διά τής έκπληρώσεως τών 
τήροτεινομένων, έν συνδυασμφ 
μετά τών οικονομικών συνεπει
ών έκ τής έΦαρμογής, κατόπιν 
τής άποφάσεως τοΰ Συμβουλί
ου τής Επικράτειας τής συλ
λογικής συμβάσεως «περί τής 
έκ 15% προσουξήσεως είς 
τους κάτω τοΰ Λογιστοΰ Α' 
βαθμούς» άναδρομικώς άπό 1. 
1.58, ώς άρχικώς αυτή είχεν 
υπογραφή, θά έπετυγχάνετο ή 
οικονομική άνακούφισις τού 
Προσωπικού καλυπτόμενη νο- 
μίμως άπό πάσης πλευράς.

ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ ΑΡΝΗΣΙΣ

Δυστυχώς ή δοθεΐσα μέσφ 
τής Διευθύνσεως Προσωπικού 
άπάντησις τής Διοικήσεως ήτο 
καί πόλιν (Απορριπτική. Διότι 
ή άνακοινωθεΐσα είς τούς Συλ
λόγους άπόψασις τής Διο^ή- 
σεως τής Τραπέζης άφεώρα:

1) Τήν άμεσον έφαρμογήν 
τής Συλλογικής Συμβάσεως 
διά τήν έκ 1 5% προσαύξησιν 
είς”τούς Λογιστάς Β', ΰπολο- 
γιστάς,, είσπράκτορας Β καί 
Γ καί κλητήρας Β καί Γ.

2) Είς την έκ τεσσάρων ε
τησίων δόσεων καταβολήν τών 
άναδρομικών τών πρακυπτόν- 
των έκ τής ένσωματώσεως είς 
Τον ’Οργανικόν μισθόν τών δι' 
Υπουργικών ’Αποφάσεων χο
ρηγηθεί σών αυξήσεων. Οΰτω 
έντός τοΰ 1959 θά καταβλη
θούν αί διαφοραΐ τού έτους 
1954 αΐτινες, εκφράζονται είς 
μηδαμινά ποσά αί δέ λοιπαί 
άντιστοίχως κατ’ έτος, έντός 
τριετίας.

Ή Διοίκησις έδήλωσεν δτι 
δέν δέχεται τήν καταβολήν τών 
άναδρομ ιΐκών τών προαγωγών 
1954-56 «διά λόγους άρχής» 
( !) την δέ έξ άσφαλίστρων 
παροχήν κρίνει σκοπιμώτερον 
νά καταβάλη έξ ολοκλήρου είς 
τό τέλος τοΰ έτους, ώς ή 
σχετική έγκύκλιος 
α ύ τ ή ς . Δηλ. απορρίπτει 
τό αίτημα τού Συλλόγου καί 
ώς πρός τήν βελτίωσιν τού έξ 
άσφαλίστρων ποσού τοΰ παρε
χόμενου είς τό μη λοομβάνον 
επίδομα θέσεως προσωπικόν.

Εΐναι φανερόν δτι τά εμφα
νιζόμενα ώς «ίκανοπο ι ηθέντα», 
αιτήματα δέν εΐναι άλλο τι εί- 
μή ή ΰποχρέωσις τής Τραπέ
ζης δπως έφαρμόση τά διά δι
καστικών αποφάσεων επιβε
βλημένα, συνεπώς ουδόλως έν- 
έδωσεν είς τάς προτάσεις τών 
εκπροσώπων τού Προσωπικού 
δταν μάλιστα και τό δυνάμενον 
νά θεωρηθή ώς (Αποδεκτόν παρ
ελκύεται έπί μίαν τετραετίαν.

‘Η άπάντησις τής Συλλογι
κής ηγεσίας ήτο ή έκφρασις 
τής λύπης αυτής και τού Προ
σωπικού διά τήν έλλειψιν έκ 
μέρους τής Τραπέζης πνεύμα
τος κατανοήσεως. Τουναντίον 
ώς έτονίσθη, διά τής μη Ικανο- 
ποιήσεως γενικών ζητημάτων 
καί τής προκλητικώς άδικου 
κλιμακώσεως τών «έπιδομάτων 
θέσεως» διεπιστώθη δτι έπι- 
διώκεται ό διαχωρι
σμός τού προσωπι
κού είς ΐκανοπσι- 
ουμένους και ;μ ή. 
Είς τήν Διεύθυνσιν 
Π ροσωπικοΰ έδηλώ- 
θηδτι έ π’ ο ύ δ ε ν ι 
λ ό γ φ θά παραιτη- 
θώμεν τών δικαιω- 
μ on- ω ν μας καί τών 
προσπαθειών μας 
διά τήν ίκανοποίη- 
σ ι ν ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ 
ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
και δη τής ά σ θ ε
ν ε σ τ έ ρ α ς ιμερίδος 
αυτού.

Η ΑΝΤΙΔΡΑΣΙΣ
ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

—♦—

Τά ανωτέρω, άνακοινωθέντα 
είς τό Προσωπικόν, έπροκάλε- 
σαν πικρίαν καί άπογοήτευσιν 
άνάμιΐκτον μετά τής οργής τήν 
όποιον δοκιμάζει ολόκληρος ά 
έργοιζόμενος κόσμος έκ τών κα
θημερινώς παρουσιαζομένων 
άναπτμήσεων. "Οπου εμφανί
ζονται τά συλλογικά όργανα 
δέχονται τό μεγάλο έ ρώτημα 
τών συναδέλφων άνεξαρτήτως 
προελεύσεως «πώς θ’ άντιμε- 
τωπισθή ή κατάστασις αυτή» 
καί τήν διαβεβαίωσίν των. ό
τι είναι έτοιμοι ν’ αποδοθούν 
είς αγώνας πάσης μρρφής.

ΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Πέραν τών δηλωθέντων ώς ά
νω είς τήν Δ)σιν Προσωπι
κού, τά Διοικ. Συμβούλια ά- 
πευθυνθέντα πρός τον κ. κ. Δι
οικητήν προσωπικώς, έζητήσαν 
δπως άιναίθεωρηθούν αί (Αρνη
τικά! αποφάσεις τής Διοική- 

► ‘Η συνέχεια εις τήν 4ην σελίοα
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ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΙΟΙΚΗΣΙΝ 
ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΕΠΙΔΟΜΑ ΟΕΙΕΩΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑΝ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΔΙΟΙΚΗΣΙΝ 
ΓΡΑΦΕΙ ΟΝ ΔΙΟ ΙΚΗΣΕΟΣ 

ΕΝΤΑΥΘΑ 

Κύριε Διοικητά,
’Έχιοιμιεν την τιμήν νά θέσωμεν 

ύττά την ΰμετέραν κρίσιν τά ακό
λουθα :

Εις την ενεργόν υπηρεσίαν τής 
Τραπέζης -υπάρχει αριθμός τις 
παλαιών καί έμπειρων υπαλλήλων, 
εις οΐ)ς εχουσιν ανατεθεί καθήκον
τα Έλεγκτοΰ.

Ή ίδιότης αυτή έθεσπίσθη καί 
έτ-έθηι έν ισχύ; μετά των λοιπών 
κατηγοριών τών νέων οργανικών 
θέσεων τής Τραπέζης άπό του έ
τους 1930, ότε τό πρώτον έφηρ- 
μόσθησαν τά νέα μέτρα έσωτερι- 
κής όργανώσεως των διαφόρων‘Υ
πηρεσιών τής Τραπέζης, άτι να 
καί διετηρήθησαν μέχρι τ-οΰ 1953, 
δτε έπήλθεν ή συγχώνευσις.

’Από τής συγχωνεύσεως έγένετο 
τροποποίησις καί έκδοσι-ς νέου 
’Οργανισμού, ο στις εις τό 1 ον 
άρθρον του καθορίζει τά τής συν- 
θέσεως τού προσωπικού καί δή 
τών παρά τή Διοικήσει ύπηρε- 
τούντων οϋς κατατάσσει ίερα-ρχι- 
κώς εις Προϊσταμένους Διευθύνσε
ων, Τμημάτων καί Υπηρεσιών.

Επειδή όμως διά μόνης τής ά 
νωτέρω κατατάξεως παρουσιάζον
ται άτέλειαι εις τήν πλήρη σύνθε- 
σι.ν τού προσωπικού, προ-εβλέφθη 
καί περιελήιφθη εις τον ’Οργανι
σμόν τά άρθρον 15, οπερ διαλαμ
βάνει καί έτέραν κατηγορίαν υ
παλλήλων τους οποίους διακρίνει 
εις Έπιθεωρητάς, ’Ελεγκτής, 
Κεντρικόν Ταμίαν καί Διιευθυντάς 
‘Υποκ)των καί παρέχει διά τού 
άρθρου 8 παραγρ. 4 εις τον Δι
οικητήν τά δικαίωμα νά χορηγή 
προς αυτούς μηνιαΐον έπιμίσθιον.

Τούτο χορηγεϊται/έκτοτε εις ά

λας τάς προαναφερθείσας κατη
γορίας πλήν τών έχόντων τήν Ι
διότητα τού Έλεγκτοΰ, καί το ι κα
τά τό παρελθόν προεβλέπετο διά 
τού ’Οργανισμού καί έχορηγεΐτο 
προς δλου-ς γενικώς τούς έχοντας 
τήν ιδιότητα αυτήν.

Κατόπιν τών ανωτέρω έκτιθεμέ- 
νων, παρακαλοΰμεν υμάς όπως εις 
περίπτωσιν καθ’ ήν διά τών λη- 
φθέντων μέτρων δεν προβλέπεται 
ή χορήγησις επιδόματος εις τους 
υπαλλήλους τούς άσκσΰντας ελεγ
κτικά καθήκοντα, έπεκταθή τούτο 
καί εις τήν κατηγορία ταύτην 
πράγμα τό όποιον είναι δι-καιώτα- 
το-ν ώς προβλεπόμ-ενον ύπό τού ι
σχύ οντος ’(Οργανισμού.

Β'. ’Επιδόματα ά,πεσπασμένωιν 
εις ’Ασφαλιστικούς ’Οργανισμούς 
Προσωπικού.

Εις τούς ανωτέρω οργανισμούς 
ΰπηρετιούσιν υπάλληλοι, οί όποιοι 
έτ αποθέτη θη σαν εις επικαίρους θέ
σεις ΐνα έκπληρώσωσι σοβαρωτά- 
την αποστολήν.

Ουτοι κατέχουσιν -υπευθύνους 
θέσεις έξ ών δημιουργεΐται ή α
νάγκη προβολής προς ύποστή-ριξιν 
τών συμφερόντων τής Τραπέζης 
καί τού Προσωπικού, πράγμα τό 
όποιον διά -νά έπιτευχθή υποχρεώ
νει τά στελέχη ταΰτα ϊνα ύποβά- 
λωνται εις άξι-ολόγους δαπάνας 
πέραν τών συνήθων.

Ύπο-βάλλο-μεν δθ-εν τήν παρόν 
κλησιν όπως ή χορήγησις επιδο
μάτων ή έφ’ δσον χορηγούνται 
τοιαΰτα ή τακτοποίησίς των βά
σει τού κριτηρίου τής άποστολής 
των, έπεκταθή καί εις τούς λει
τουργούς τούτους τής Τραπέζης. 

Μετά τιμής 
‘Ο Πρόεδρος 

Γ, ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ 
Ό Γεν. Γραμματεύς 

ΣΠ. ΔΙΛΙΝΤΑΣ 
18)6)59

ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ:
Διεύθυνσιν Προσωπικού.

ΑΡΘΡΑ 1ΥΗΕΡΓΑΤΩΗ

ΑΙ ΜΗΤΕΡΕΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ
Αξιότιμου Κύριον Δη-μήτριον 

Χέλ:μηυ, Διοικητήν Εθνικής 
Τραπέζης τής ‘Ελλάδος

’Ενταύθα

Κύριε Διοικητά,
Έχομεν τήν τιμήν νά γνω- 

ρίσωμεν Ύ-μΐν, δτι διά τής ύπ’ 
ά-ριθ. 142)20.4.54 έγκυκλ)ίου 
Δ)σεως τής "Τραπέζης καιθω- 
ρίσθή, δπως αί υπάλληλοι —
μητέρας μετά τήν επιστροφήν 
των έκ τής άδειας, λόγφ τοκε
τού καί λοχείας, προσέρχων- 
ται -εις τήν έργασίαν των ή ά- 
ποχωροΟσιν αυτής κατά μίαν 
ώραν βραδύτερον ή ένωρίτερον 
τού κεκανσιΧισμένου ωραρίου 
προσελεύσεως ή άποχωρήσεως 
μέχρι τής συμπληρώσεως ύπό 
τού βρέφους ήλικίας 6 μηνών.

Διά τής αυτής εγκυκλίου 
προεβλέπετο καί ή απαλλαγή 
τών μητέρων υπαλλήλων καί 
έκ τής άπογευματινής εργασί
ας τής Παρασκευής, μέχρι τής 
συμπληρώσεως ύπό τού βρέ
φους ήλικίας ένός έτους, λαμ- 
βανομένου ύπ’ δψιν δτι -κατ' ε
κείνην τήν έποχήν εΐχεν έφαρ- 
μοσθή καί απογευματινή έρ- 
γασϊα.

Έκ τού ανωτέρω προκύπτει 
σαφώς, δτι διά τού εύεργετι- 
κοΟ τούτου μέτρου αί είς τήν 
κατηγορίαν ταύτην ύπαγόμε,- 
ναι συνάδελφοι εΐχον απαλλα
γήν έκ τής υπηρεσίας τής Τρα
πέζης 100 ώρών έκ τής πρωι
νής εργασίας -καί 125 εκ τής

άπογευματινής τοιαυτής, ήτοι 
συνολική απαλλαγή 225 ώρών.

Ή Τράπεζα τής Ελλάδος 
-καί ή Αγροτική, είς άς ουδέ
ποτε ϊσχυσε τό άπογευματινόν 
ώράριον, άναγνωρίζουσαι, δτι 
η θυσία τών 225 ώρών διά τήν 
θηλάζουσα μητέρα είναι ή ό- 
φειλομένη μίνιμουμ άμοιβή 
τού κεφαλαίου προς τήν έργα- 
σίαν έν τή ασκήσει έτέρου 
κοινωνικού λειτουργήματος, ε
πιτρέπουν ή μέν πρώτη την επί 
11 ιμηνον ώριαίαν βραδεΐ α ν 
προσέλευσιν ή ταχεϊαν άναχώ- 
ρησιν, ή δέ δεύτερα τήν έπί 
9μηναν 2ωρον -καθ’ ημέραν ά- 
πουσίαν.

Ή έκ μέρους Υμών πίστις, 
δτι τό Προσωπικόν τής Εθνι
κής Τραπέζης δεν πρέπει νά 
ύπολείπεται τού τής Τραπέζης 
τής Ελλάδος, μάς επιτρέπει 
νά ύποβάλωίμεν Ύμΐν τήν πο- 
ράκλησιν, δπως αί ύπδίλληλοι- 
μητέραι προσέρχωνται ή άπο- 
χωροΰσι τής εργασίας των έ
νωρίτερον ή β-ραδύτερον επί 1 
ώραν ήμερησίως και διά χρο
νικόν διάστημα 1 1 μηνών.

Ή πρόσθετος απώλεια ώ
ρών εργασίας διά τήν Τράπε
ζαν έκ τής τοιαύτης ρυθμίσεως 
τού θέματος συμπληρώνει τάς 
προυπολογι-σθείσας 225 ώρας. 

„ Μετά τιμής 
Ό Πρόεδρος 

Γ. ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ 
Ό Γ εν. Γ ραμματεύς 

ΣΠ. ΔΙΛΙΝΤΑΣ 
25)6)59 '

ΑΑΙΚΙΑΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ 
ΣΤΡΑΤΕΥΘΕΝΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ

ΕΘΝΙΚΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑΝ 

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΙΝ

ΓΡΑΦΕΙ,ΟΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 
ΕΝΤΑΥΘΑ

Κύριε Διοικητά,

θέμα: Χρόνος στρατιωτικής ϋπη- 
ρεσίας στρατευθέντων έπί συμ- 
6-άσει υπαλλήλων,
Έν τφ πλαισίω τών προσπαθει

ών σας δπως τακτο-πο ιηθώ-σι τό 
ταχντιερ-ον αί ύφιστάμεναι έκκρε- 
μάτητες περί τά ζητήματα τού 
προσωπικού, λαμβανομεν την τι
μήν νά θέσω-μεν ύπ’ δψιν υμών τό 
έν έπι-κ-εφαλίδι θέμα,

Τό θέμα τούτο καί παλσιότε- 
ρο-ν εΐχεν άπασχολή-σει τήν Συλ
λογικήν ηγεσίαν τού π-ροσωπικον

τής Τραπέζης, ήτίς μή εύρ ίσκ-ου- 
σα τήν δέουσαν κατανόησιν έκ μέ
ρους τής τότε Διοικήσεως άπηυι· 
θύν-θη διά τού -ύπ’ άριθ. 262)10.1. 
57 εγγράφου της είς τό ΰπουρ- 
γείον Έ-ργασίας-, καθ’ δσο-ν έπρο- 
κειτο περί κατάφωρου παραβιάι- 
σεως σαφών διατάξεων κειμένων 
Νόμων (Ν. 2054)52 άρθρον 8 καί 
Ν. 2962)54 άρθρον 34 παράγρ. 
7). Τό Ύπουργεΐον Εργασίας 
διά τού ύπ’ άριθ. 1703)1 146)24. 
1.57 εγγράφου του πρός τήν Δι
ό ίκη-σιν τής Τ-ραπέζης άντίγραφον 
τού οποίου έπισυνάπταμεν, ύπεμί- 
μνησκεν αυτή τήν ύ-φισταμένην 
σχετικήν νομοθεσίαν καί νομολο
γίαν.

Επειδή δέ κατά τάς προαγωγάς 
έγένετο μερ-ική μο-νον διορθωσις 
τών διά τής παραβάσεως τών ΰ-

ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΘΟΡΥΒΟΣ
Τού κ. Ν. ΦΡΑΓΚΟΥ

Ώς έπληροφορήθημεν εσχά
τως διά τού τύπου, κατά τό 
τελευταΐον πενθήμερον τού ’Α
πριλίου έ.έ. συνήλθεν είς Παρί
σιους διεθνής διάσκεψις προς, 
μελέτην τών αποτελεσμάτων 
τού θορύβου έπί τών εργαζο
μένων. Κατ’ άρμσδίως γε-νομέ- 
νην άνακοίνωσιν, έγνώσθη δτι 
δακτυλογράφοι έργαζόμεναι είς 
αίθουσας μεμονωμένος κατά 
τού ήχου διαπράττουν κατά 
23% όλιγώτερα σφάλματα τών 
είς συνήθη γραφεία έργαζομέ- 
νων.Έκ τής διαπιστώ-σεως ταύ- 
της, ώς καί άλλων παρομοίων, 
αΐτινες κατά καιρούς έξήχθησαν 
ύπό ειδικών επιστημόνων, προ
κύπτει δτι το πρόβλημα τού 
θορύβου, δπερ έχει μέχρι τοϋδε 
απασχολήσει την Φυσιολογία» 
καί κατ’ έπέκτασιν καί την Υ
γιεινήν τής Εργασίας ώς ειδι
κόν θέμα έρεύνης, παραμένει 
είσέτι άνοίκτόν, ίδίςε μέ τον ό- 
λοέν έπιταχυνόμενον ρυθμόν 
τής ζωής καί μέ την δημιουρ
γίαν ειδικών συνθηκών έν αυτή.

Ό βαθμός τής σοβαρότητας 
τού προβλήματος τούτου εΤναι 
διάφορος, έξαρτώμένος έκ τής 
εκάστοτε περιπτώσεως είς ήν 
τούτο εμφανίζεται. Οδτω, βα
ρεία ι βιομηχανίαι καί έργοστά- 
σια ειδικών κατασκευών πρέπει 
ν’ αντιμετωπίζουν τό πρόβλημα 
τούτο άμεισώτ-ερον, ή δίλλαι έπι- 
χειρήσεις, είς άς οί εργαζόμε
νοι είναι εκτεθειμένοι εις έλα- 
φροτέρους μέν θορύβους, άλλ’ 
ικανούς νά ασκούν τήν δυσάρε-

στον - επιβλαβή έπίδρασίν των 
έπ’ αυτών.

Συνήθως, έν Έλλάδι, όμΐ- 
λοΰντες περ-ι ύγιεινών συνθηκών 
εργασίας, παραλείπομεν νά 
συγκαταλέξωμεν και τον παρά
γοντα «θόρυβος», σστις έχει ί- 
διάζουσαν σημασίαν ΐδίςι διά 
τούς εργαζομένους: είς διανοηπ 
τικήν εργασίαν. Τό θέμα έχει 
κάποιαν σημασίαν ήτίς μέχρι 
τοΰδε δεν έτυχε τής δεούσης 
προσοχής μας. ’Άς μή νομισθή 
δτι «διϋλίζοιμεν τον κώνωποο> ά- 
σχολούιμενοι μέ άπίθανα προ
βλήματα, ώς τό θιγόμενον, διό
τι όχι μόνον ή επιστημονική έ
ρευνα έχει διαπιστώσει την σο
βαρότητα τής παρουσίας του, 
άλλα καί αυτή ή καθ’ ή μέραν 
πείρα έκάστου έξ ήμών, ώς δι- 
ανοητικώς έργαζσμένου ύπαλ- 
λήλου, έχει επιβεβαιώσει.

Σύμφωνα μέ τά δεδομένα τής 
πείρας, ό θόρυβος άσκεΐ ανα
σταλτικήν έπίδρασίν έπι τής 
διανοητικής δραστηριότητας τού 
ανθρώπου. Διά νά συγκεντρω- 
θώμεν έπί ένός ζητήματος χρει- 
αζόμεθα απουσίαν θορύβων. 
Άλλ’ ό θόρυβος δέν διασπά τάς 
άνωτέρας νοητικάς λειτουργίας 
μόνον, επιφέρει συνάμα καί κό- 
πωσιν τού νευρικού συστήμα
τος τού ανθρώπου. Άνεκαλύφθη 
μάλιστα ύπό φυσιολόγων πει
ραματισμένων έπι τών ύπό 
τού θορύβου δημ ι ουργου μένων 
άντιδράσεο^ν, δτι οι παρατετα- 
μένοι Θόρυβοι επιφέρουν αλλοι
ώσεις των κυττάρων τού κεν-

01 ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΚΟΙ Γι/ΙίΚΙΝ 
ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΤΕΡΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗΝ
Ό κατωτέρω πίναξ δεικνύει 

δτι ή χώρα μας κατέχει τό ρε

κόρ των μικρότερων άδειων 

έν Ευρώπη. ’ Ιδιαιτέρως δσον 

άφορά τούς έργάτας, ή διαφο

ρά είναι τόσο μεγάλη,, ώστε 

τό άνώτατον δριον ήμερων ά

δειας ένός έργόττου είς τήν Ελ

λάδα είναι κατώτερον και τού

κατωτάτου ορίου τών ξένων 
έργοπών.

ΗΜΕΡΑΙ ΑΔΕΙΑΣ 
ΧΩΡΑΙ ΕΡΓ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 
Αυστρία 12-24 12-24
Δανία 18-30 18-30
Γαλλία 12 και άνω 21 και άνω 
Δ.Γερμ. 12 καί άνω 12 και άνω 
Αγγλία 14 και άνω 14 καί άνω 
Ιταλία 12 - 18 15 - 25
Νορβηγ. 21 και άνω 21 καί άνω 
Σουηδ. 1 8 και άνω 18 καί άνω 
ΕΛΛΑΣ 6-16 8-26

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
------------► -Ν------------

Ν. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΝ. 
Ιωάννινα. Έλάβομεν τό κεί
μενον τής διαλέξεώς σας. Είς 
τό πρώτον έξασέλιδον θά δη- 
μοσιευθή.

ΕΛ. ΜI ΧΑΑΟ'ΠΟΥΑΟΝ: 
(Πειραιά).Ή «Τραπεζιτική»ώς 
’Όργανον τού Συλλόγου μας 
προβαίνει είς δημοσιεύσεις τών 
άρθρων τών άπηχούντων τάςγνώ 
μας καί θέσεις τού Δ.Σ. κα
τόπιν έξουσιοδστήσεως ή εντο
λής αυτού.

φιπταμένων νόμων γενομένων αδι
κιών, παρακαλοΰμεν όπως δώσητε 
εντολήν άποκαταστάσεως τών 
πραγμάτων.

Μετά τιμής 
‘Ο Πρόεδρος 

Γ. ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ 
Ό Γεν. Γραμματεύς 

ΣΠ. ΔΙΛΙΝΤΑΣ 
13)6)59

Κοινοποιείται: Διεύθυνσιν Προ
σωπικού.
Σ υ ν η μ έ ν ω ς:
1. Άντίγραφον τού πρός τό Ύ

πουργεΐον ’Εργασίας έγγράψου 
τού Συλλόγου άπό 10) 1 )ο6.

2. "Έγγραφον τού ώς άνω Υπουρ
γείου πρός τήν Τράπεζαν ύπό 
ημερομηνίαν 24)1)57,

3. Άντίγραφον τού πρός τήν Δι
ό ίκησιν ύποδληθέντος υπομνή
ματος τών ενδιαφερομένων κατά 
μήνα Απρίλιον 1959.

• Ό χειρουργός ιατρός ·
• ΚΑΜ. ΜΠΟΝΕΛΛΟΣ ·
• δέχεται τά μέλη τού Τ.Υ. ·
• Π.Ε.Τ. εις τό έπί τής ό- ·
• δοΰ Πιπίνου άριθ. 21 ία- ®
• τρεΐον του καθ’ έκάστην ·
• 5—7 μ.μ. Τηλ. 814.317 ·

τρϊκου νευρικού συστήματος, με 
άντίστοίχον —καττ’ άκολομθίαν 
—διαταραχήν τών πνευματικών 
λειτουργιών.

Φανερόν, λοιπόν, δτι ό θόρυ
βος άποτελεΐ έπιζήμιον ποςοά- 
γοντα, διά νά μή ε’ίπωμεν ύ
πουλου εχθρόν, τού συγχρόνου 
άνθρώπου καί δή τού έργοοζσμέ- 
νου, κατά τήν ώραν τής εργα
σίας του. Έν 'Ελλάδι έχει πα- 
ρατηρηθή δτι (ιϊσως ένεκα τού 
Μεσογειακού χαρακτήρος μας) 
οί ύφιστάμενοι θόρυβοι έν τή 
έργασίςε μεγάλων επιχειρήσε
ων είναι αρκούντως ηύξημένοι. 
Ή διαπίστωσις αυτή έχει γί
νει κυρίως δπου πολλοί ύπάλ- 
ληλοι έργάζονται είς κοινάς αί- 
θούσας, ώς συμβαίνει καί μέ 
τάς Τραπέζας, κατά τάς ώρας 
τών συναλλαγών των. Ή έκ τού 
ηύξημένου τούτου θορύβου τών 
συναλλαγών κόπωσις, καθίστα
ται έκδηλος, δχι μόνον είς τούς 
ύπαλλήλους, άλλα καί είς τούς 
μετ’ αυτών συναλλασσομένονς, 
πολλοί τών όποιων άποροΰν 
πώς ύπό τοιούτον θόρυβον δύ- 
νανται οί πρώτοι νά έργάζων- 
ται.

Καί δμως, οΐ υπάλληλοι ά- 
διαμαρτυρήτως εργάζονται α
νεχόμενοι, ενίοτε, ούχί απλώς 
τον θόρυβον τής συναλλαγής, 
αλλά καί τάς φωνασκίας είτε 
των πελατών, είτε άνωτέρων 
των, δημοσία έπιπληττόντων 
αυτούς. Καί ακριβώς εκείνο τό 
όποιον επαυξάνει τον θόρυβον 
τής συναλλαγής είναι ώς έπί 
τό πολύ, αί ύφιστάμεναι φω
νασκίας είς ας δλοι οί Μεσο
γειακοί λαοί καί ιδίως ήμεΐς οί 
"Ελληνεςέχομεν ιδιαιτέραν προ- 
τίμησιν, παρά την έκ τής πνευ
ματικής μας παρακαταθήκης 
διδαχήν «μή προτρεχέτω ή 
γλώσσα τής διανοίας σου».

Τών δεδομένων τού προκει- 
μένου προβλήματος οΰτω τεθέν-

των, εξεταστέος ό τρόπος άν- 
τιμετωπίσεως καί έπιλύσεώς 
του. Νομίζομεν ότι πρός περι
στολήν τού είς φωνασκίας όφει- 
λομένου ποσοστού έν τφ θόρύ- 
βφ, δέον νά γίνη κατάλληλος 
σύστασις πρός τούς ρέποντας 
είς ταύτας δπως τάς περιστεί- 
λουν. Σχετικώς ας ένθυμούμεθα 
καί την ήρεμου ατμόσφαιραν 
τών συναδέλφων Τραπεζών τού 
εξωτερικού, δπως αύτη χαρα- 
κτηριστικώς απεικονίζεται είς 
τό κλασσικόν περιστατικού, δ
περ έλαβε χώραν προ πολλών 
έτών εντός μιας τών μεγοώυτέ- 
ρων Τραπεζών τού Λονδίνου, δ
τε ό τότε Διοικητής τήςΈθνικής 
Τραπέζης I. Δροσόπουλος είχε 
μεταβή έκεΐ. Ουτος, ιτεριερχό
μενος τούς διαδρόμους τής 
Τραπέζης, έξεπλάγη έκ τής νε
κρικής σιγής ήτις έβασίλευεν 
έκεΐ καί ήρώτηισε τούς συνο
δούς του πώς ή Τράπεζα εκεί
νη εΐργάζετο ύπό τοιαύτην σι
γήν. Καί τού άπήντησαν: «Α
κριβώς, διά τούτο εργάζεται»!.

Βεβαίως, τοιαΰτα επίπεδα 
δέν είναι έφΐκτά εις τον τόπον 
μας καθ’ ολοκληρίαν, άλλα ση
μαντική έλάττωσις τού έν έρ- 
γασίς( ύφισταμένου θορύβου εΐ- 
να ιδυνατόν νά έπιτευχθή άν τό 
θελήσωμεν.

Φανταζόμεθα δέ δτι δέν θά 
παραστή ανάγκη, πρός λύσιν 
τού πρακενμένου προβλήμαπος, 
πέραν τής καλής μας θελήσεως, 
ούτε νά χρησιμοποιήσωμεν την 
—|ώς προ έτών έπληροφορού μέ
θα διά τού τύπου— άκρως έν- 
διαφέρουσαν συσκευήν Γόώλου 
μηχανικού, δι’ ής έπετυγχάνετο 
άπόσβεσις ύπαρχόντων οΐωνδή- 
ποτε ήχητικών κυμάτων, ούτε 
νά έπιβάλωμεν διάταξίν τινα 
περί σιγής, ώς εκείνην ήτις Τ- 
σχυε διά τούς Τραππιστός μο
ναχούς τού Abbagia di tre 
Fontane τής Ρώμης...

ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ ΑΝ ΕΥ ΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

Διαθέτομεν πλουσιωτάτην συλλογήν ωρολογίων τών κοώλιτέρων 
Ελβετικών Εργοστασίων και κοσμημάτων άρίστης τέχνης. 

Έξόφλησις είς δέκα 15θημέρους δόσεις.

ΕΠΙ
Ε Κ Π ΤΩ Σ I Σ 

ΠΑΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟ
1 0%

Σ ΜΕΤΡΗΤΟIΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΘΕ0ΔΩΡΑΚ0Π0ΥΛ0Σ ΚΑΙ Σ
ΑΡ I ΣΤΕΙΔΟΥ 9 — ΤΗΛ. 31.845

ιΑ

Υπεύθυνος έπι τής ύλης: 
ΕΠΑΜ. ΜΑΥΡΟΥΛΙΔΗΣ 

Φωτάκου 4 —ι Άθή,ναι

♦ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ *
♦ «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ» ♦ 
φ ΜΟΥΛΑΓ1ΑΓΙΓΙΗ — KA4U1PH ♦
♦ ΑΙΟΛΟΥ 70 ♦
♦ (ΣΤΟΑ ΑΗΜΗ I ΡΑΚΟΠυϊΛΟΥ) ♦
♦ Α θ Η Μ A 1 ♦
[!♦=♦·<>♦ ------ ♦<>♦=♦0

ΜΟΝΟΝ ΣΤΟΥ

ΤΑΤΙΟΥ
ΕΠΙΠΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΓΟΥΣΤΟ 

ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΡΥΘΜΩΝ
1 Τραπεζαρίαι εκ 'ξνφν δρυός καί έκ ξύλου καρυ- 
1 διάς, κρεββατοκάμαραι σαλόνια κ.τ.λ. Λόγφ τού 
I καλού συστήματος καί τών τελειότερων μηχανημά- 
ί των τού έργοστασίου μας, επιπλώσεις 25ο) ο εύθη- 
| νότεραι τής αγοράς. Έτοιμ]οπαράδοτοι και είς με- 
[ γάλην συλλογήν. Παρέχομεν έγγύησιν 10 έτών καί 

ευκολίας πληρωμής.
ΤΑΤΣΟΣ Μητροπόλεως 20,

| Τηλέφ. έκΟεσεως 21.736 Έργοστασίου 665.703 
1 ΔΙΑ ΤΟΥΣ κ.κ. ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΟΥΣ Υ)ΛΟΥΣ 
I ΕΙΔΙΚΑΙ ΤΙΜΑΙ - ΜΙΚΡΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 
1 ΜΟΝΟΝ ΣΤΟΥ

ΤΑΤΙΟΥ

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΑΚΩΒΑΚΗ

Συμβεβλημένη μετά τού ΤΥΠΕΤ

Σκουφά 59 — Τηλέφ. 611-172 
8 — 12 π.μ. καί 4 — 8 μ.μ.

1·ΙΙ·ΙΙΙΙ·!ΙΙΙ·ΙΙ!ΙΙ·ΙΙΙΙΙ·ΙΙΙΙΙ·ΙΙΙΙ·ΙΙΙΙ·Ι1Ι·ΙΙΙΙ
ΣΤΡΑΤΟΣ Σ. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ
Χειρουργός - ’Οφθαλμίατρος 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ 
ΠΑΝΕΠ)ΜΙΟΥ Ν. ΥΟΡΚΗΣ 
Ό μόνος έν Έλλάδι διαθετών 

ήλεκτρονικόν τονογράφον. 
Ώραι έπισκέψεως 4—7 μ.μ. 
ΣΚΟΥΦΑ 64 & ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 

ΤΗΛ. 617 - 741 
■1111·!
♦<$-♦=♦0

• ’Ωτορινολαρυγγολόγος
• ΦΙΛΙ Π. ΣΤΥΛI ΑΝ ΙΔΗΣ
• Συμβεβλημένος μετά τού
• Τ.Υ. Π.Ε.Τ. & Ταμείου
• Υγείας Προσωπικού Τρα-
• πεζής ’Αθηνών
• Δέχεται 1 2 — 2 μ. μ.
• Σ κουφά 64-Τηλ. 616.810
0ψ=*Ο* == ♦<>♦=♦0 
0Φ=*~φ~Φ· -------♦<>♦=♦0
• BETA ΑΝΔΡΕΟΓΛΟΥ
• ΜΠΙΜΠΙΡΗ
• Χειροΰργος-ΌδοντίοΓΓίρος
• Συμβεβλημένη
• μέ τό Τ.Υ.Π.Ε.Τ
• Βίκτ. Ούγκώ 17α
• Τηλ. 521.523 — ’Αθήναι
0ψ=ΦΟφ· ===== ♦<>♦=♦0

ΙΑΤΡΟΣ - ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ1ΩΤΑΚΗΣ 
τ. Επιμελητής Ευαγγελισμού 
Δέχεται τά Μέλη τού Τ.Υ.Π. 
Ε.Τ. καθ’ έκάστηνι 8—10 πψ. 
καί 5—7 μ. μ, άδ. Σολωμοΰ 
20 — Έξάρχεια, τηλέφωνον 

615.237.
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Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ “ΔΡΑΣΙΣ,,

Συμφώνως προς τό Μην ι«Ιον Δελτίον του Γραφείου 
Μελετών καί Στατιστικής τής Γ.Σ.Ε.Ε, μηνός ’Ιουνίου 
1959 τό έλλειμμα μιας τετραμελοΰς εργατικής οικογένει
ας κατά μήνα Ιούνιον άνήλθεν εις δραχ. 1,570,30 έναντι 
δρχ. 1.561.70 τόΰ παρελθόντος Μαρτίου και δρχ. 1.492. 
τοΰ αντιστοίχου πέρυσινοΰ. Ή σύνθεσις τού έλλείμματος 
έχει ώς εξής:
1) "Ε ξοδα διαβιώσεως μηνός 4 μ έ
λους οικογένειας.
Τρόφιμα δραχ. 1.485,45
Γενικά (Φωτισμός, Καύσιμα, » 837,85

Καθαριότης) ένοίκιον κλπ.
’Ιματισμού (τιμαί οδού » 434

’Αθηινάς) Σύνολον δρχ, 2.757,30
2) ’Έσοδα έξ 25 ημερομισθίων μηνός » 1.187

Μηνιαΐον ’Έλλειμμα » 1.570,30

Καί οΐ εργαζόμενοι περιμένουν ποια θά είναι ή άν- 
τίδρασις τής ΓΣΕΕ. Προς τό παρόν βλέπουν τά συνηθι
σμένα τηλεγραφήματα, συγχαρητήρια καί τις ατέλειω
τες βίζιτες ξένων καί προς ξένους καί μεγαλοσχήμονας 
ντόπιους. Καί τό έλλειμμα δλο ανεβαίνει! !.....

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑΝ ΠΡΟΣΟΧΗΝ
----------------<$,---------------

Συνιστώμεν εις την «πρώτην κυκλοφορίαν έχουσαν έξ όλων των 
έν Έλλάδι συνδικαλιστικόν έφημ ερίδων» συνάδελφον, δπως προκειμε
νού να θίξη θέματα άφορώντα κατηγορίας Τραπεζούπαλλήλων νά εί
ναι περισσότερον προσεκτική καί αντικειμενική καί τούτο, προς δια- 
φύλαξίν τής σοβαρότητός της.

Διότι ένώ βιάζεται ή συνάδελφος νά υιοθέτηση τάς άπόψεις ετέρου 
Σωματείου κατά τής μεταβολής τού Καταστατικού τού «Ταμείου Συν
τάξεων τού Προσωπικού τής τέως ΕΤΕ»μέ τρόπονμάλιστα έμφανί- 
ζοντα το έν λόγω Σωματεΐον ώς ΰπεραμυνόμενον τής ασφαλιστικής 
σωτηρίας τού προσωπικού τής ’Εθνικής «άνεξαρτήτως προελεύσεως», 
εις έτέραν στήλην τοΰ αυτού φύλλου ζητεί άπό τό ΣΚΑ δπως έπισπεύ- 
ση τήν άπόφασίν του καί νά μ ή άκολουθήση την τακτικήν δι’ ής κα
θυστέρησε τούς συνταξιούχους τής ΑΤΕ έπϊ 14 μήνας καί τής Τ.Ε. 
έπί 1 2 μήνας.

ΤΟ ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΟΪΓΐΥΛΛΟΓΟΝ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ - ΙΟΝΙΚΗΣ - ΑΛΊ ΚΗΣ

Χαιρετίζομεν τήν έκδοσιν τού 
κοινού Μηνιαίου Δελτίου των 
Συλλόγων ’Εμπορικής - Ίονικής- 
Λαϊκής ώς έν λαμπρόν αγωνιστι
κόν βήμα των άδελφων Συλλό
γων. Διότι είναι γνωστή ή βοή
θεια τήν οποίαν παρέχει τό τα
κτικόν έντυπον εις χείρας μιας 
συνδικαλιστικής άργανώσεως, 
τόσον πρός σύνδεσιν των μ,ελων 
της μεταξύ των, δσον καί τού
των πρός τήν ηγεσίαν άλλα καν 
ώς μέσου έπαφής των με τήν κοι
νήν γνώμην.

*Η ενωμένη φωνή των, υπό 
έξαιρετικώς δυσμενείς συνθήκας 
τελούντων, συναδέλφων μας τών 
τριών Τραπεζών θά συντονιισθή 
καί θά προβάλη δημοσία τά κοι
νά καί δίκαια αιτήματα των. Θά

εήναι ό καθρέπτης ειλικρινούς 
συνεργασίας, ό κορμός τής ένο- 
ποιημένης δράσεως ή όποια ά- 
σφαλώς θά σηιμάνη τήν έπί τέ
λους ικάμψιν τού κοινού έργοδότου 
διά νά λύση τά χρονίζοντα ζωτι
κά των αιτήματα.

Χαιρετίζομεν τό «ΔΕΛΤήΟΝ» 
καί ώς συνάδελφον, έπίσημον όρ
γανο ν Τραπεζοϋπαλληλικών Συλ
λόγων έκφράζοντες τήν χαράν 
μας διότι 6 συνδικαλιστικός τύ
πος τοΰ κλάδου μας περιέρχεται- 
βαθμηδόν εις υπευθύνους καί ε
πισήμους φορείς.

Εΰχόμεθα εις τό «ΔΕΛΤΙΟΝ» 
έπιτυχίαν εις τό έργον του καί 
άνάπτυξίν του συντόμ-ως εις ι
σχυρόν δημοσιογραφικόν συνδι
καλιστικόν δργανον.

-Φ
ΑΙ ΑΔΕΙΑΙ ΕΤΟΥΣ 1959

♦
Είσήλθε καί ό τελευταίος 

μην τού θέρους κατά τον όποι
ον τό ή-μισυ τουλάχιστον τών 
Συναδέλφων, κατά Υπηρεσίαν, 
Διεύθυνσιν, Κατάστημα ή Ύ- 
ποκατάστη-μα, πρέπει νά έχη 
λάβη την κανονικήν του άδειαν 
διά τό τρέχον έτος.

Αΐ αΰστηραΐ διαταγαί, αΐ ό
ποια ι ΐσχυον διά τό 1958 ισχύ
ουν καί τώρα. Αί άρμόδιαι υ
πηρεσία ι τόσον τής Δοικήσε-

ως τής Τραπέζης δσον καί τού 
Υπουργείου Έργάσίας) οφεί
λουν ΑΠΟ ΤΩΡΑ νά ελέγξουν 
τήν κανονικήν χορήγησιν τών 
άδειων καθ’ άπασαν τήν ’Επι
κράτειαν, διά ν’ αποφευχθούν 
αί καθυστερήσεις, αί επιπτώ
σεις διά τό επόμενον έτος, αί 
διώξεις και αί «εμπνεύσεις» ώ- 
ρισμένων, κακή τή μοίρα διευ
θυντών, περί εξοφλητικών απο
δείξεων άδειων -καί «προαγω
γής πρός ψευδομαρτυρίαν»....

-Ψ-

ΑΙ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ 
ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Μετ’ ού πολύ συμπληρώνεται 
ολόκληρον έτος άφ’ οτου τό 
Γραφεΐον Διοικήσεως εΐχεν εις 
χείρας του πίνακα τών υπαλλή
λων οί όποιοι εΐναι άπεσπασμέ- 
νοι ή οπωσδήποτε μετέχουν εις 
Εταιρείας δΓ άς ή Τράπεζα 
ένδιαφέρεται Μετοχικώς ή δα- 
νειακώς.

Κατόπιν επανειλημμένων δι
αβημάτων τοΰ Σ υλλόγου καί των 
άπό τών στηλών τής έφημερί- 
δος μας διατυπωθεισών απόψε
ων έν σχέσει με τήν ρύθμισιν 
τοΰ θέματος τούτου, τό όποιον 
έχαρακτηρίσθη ώς τό ύπ’ άριθ. 
2 ηθικόν θέμα, τής Τραπέζης, 
δεδομένου δτι τον αϋξ. άριθ. 1 
είχε τό τών έπνδομάτων θέσε- 
ως, άνεμέν-ομεν τήν τακτοποίη- 
σιν τούτου.

Φαίνεται όμως δτι πρέπει 
νά περιμένωμεν ένα χρόνο άκό- 
μη, έφ’ δσον ή αναμενόμενη τα
κτ οποί ησις τοΰ ΰπ’ άριθ. 1 α- 
πήτησε ίσον χρονικόν διάστη
μα·

Αυτά άποδεικνύουν πώς βλέ
πουν οί υπεύθυνοι τά ηθικά 
θέματα τής Τραπέζης.

ΤΡΑΠΕΖΟ ΫΠΑΛΛΗΛΙΚΑ! ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑΝ

ΑΙΟΞΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΥ

7-8-9
—φ—

Δεν εΐναι αριθμός τηλε
φώνου μικράς επαρχιακής πό- 
λεως. Εΐναι τρεις άριθμοϊ περί 
τούς οποίους έπαίχθη, ώς μετά 
θλίψεως καί άπογοητεύσεως 
έπληροφορήθημεν, ένα θλιβερό 
παιγνίδι.

Ό Σύλλογος έζήτησεν δπως 
ή βάσις κρίσεως τών προσφά:- 
τως διά προαγωγήν έξετασθέν- 
των. κατέλθη διά τό μάθημα 
τής έκθέσεως ιδεών, λόγφ τής 
αυστηρότατης κρίσεως, εις τό 
8. "Ηρχισεν ή σχετική περί 
τούτου συζήτησις μεταξύ τών 
αρμοδίων καί, παρά ώρισμένας 
αντιδράσεις, έγένετο δεκτή ή 
βάσις 9. "Οταν συνεζητήθη 
διά τό 8 καί έξευρίσκετο ή 
«μέση λύσις» δηλ. υπό τον ά
ρον τής βαθμολογίας εις τήν 
λογιστικήν καί εγκυκλίους άνω 
τού 16, εις τών «αρμοδίων» έ
ζήτησεν, δπως τό αυτό ίσχύ- 
ση και δι’ ώρισμένας περιπτώ
σεις τοΰ 7. Εις άντίδρασιν οί 
λοιποί έθυσίασαν καί τό 8.

Περνμένομεν έπίσημον διά- 
ψευσιν. "Αλλως καταγγέλεται 
δημοσία τό πώς κρινό-μιεθα. Με 
ενα παιγνίδι μακάβριας «ρου- 
λέττας».

Κατόπιν τών επισήμων δια
βεβαιώσεων τοΰ Προέδρου τών 
Δ.Σ. τών Τραπεζών Εμπορι
κής, ’ I ονικής - Λαϊκής κ, ’Αν- 
δρεάδη πρός τούς έκπροσώ- 
πους τών Συλλόγων καί τής Ο 
ΤΟΕ περί εφαρμογής τής πλή
ρους έξομσιώσεως, ήλπίσθη 
γενικώς δτι θά έδηιμιουργοΰντο 
αί προϋποθέσεις διά τήν άπο- 
κατάστασιν τής όμαλότητος, ή 
οποία διεσαλεύθη άπό τήν έ- 
πιχειρηθεϊσοίν εφαρμογήν ένός 
πλημμελούς μέτρου καί τών 
γνωστών κατά τοΰ Συλλόγου 
τής ’Εμπορικής ενεργειών (δη
λώσεις άπσκηρΰξεως, ηθελημέ
νη άγνοια τών Συλλογικών εκ
προσώπων, άπαγόρευσις κυ
κλοφορίας ανακοινώσεων, μή 
κράήησις εισφορών υπέρ τοΰ 
Συλλόγου). Ό Σύλλογος τής 
’Εμπορικής έτήρησε στάσιν ά- 
ποβλέπουσαν καί διευκολύνου- 
σαν τήν άποκατάστασίν τής ό
μαλότητος, πλήν δμως ή καθυ- 
στέρησις περί την εφαρμογήν 
τής ΰποσχεθείσης έξομοιώσε- 
ως καί ή μή άρσίς τών ανωτέ
ρω μέτρων, διατηρούν τήιν ανώ
μαλον κατάστασιν εις τήν 
Τράπεζαν.

Το θέμα άχθέν εις τήν Ο- 
ΤΟΕ έπροκάλεσεν άπόφασίν 
αυτής περί αμέσων ένεργειών 
παρά τή Διοικήσει τής Τρα
πέζης, τά άποτελέσματα τών 
όποιων έξετέθησαν εις άνακοί- 
νωσιν πρός τό προσωπικόν 
τής ’Εμπορικής, έχουσαν οΰτω: 
«’Αγαπητοί συνάδελφοι,

Κοινοποιοΰμεν κατωτέρω, ϊ- 
να λάβητε γνώσιν, τηλ) ματα 
πρός τον Διοικητήν τής Τρα
πέζης σας κ. Στρατήν Άνδρε- 
άδην, έχοντα οΰτω:
Τηλ)μα 26.6.59.

«Παρελκυστική τακτική σας 
έξαγγείλητε ύπο-σχεθεΐσαν μι
σθό λογικήν έξομοίωσιν αμοι
βών προσωπικού Τραπέζης 
σας δεδ ι και ολογημ ένως οδη
γεί 'Ομοσπονδίαν δώση συνέ
χειαν δΓ άνακοινώσεων STOP.
’ΕπανειλημμέΙνως παρεκαλέσα- 
μεν ιδιαίτερον γραφεΐον σας 
ρυθμίση ζήτημα συνεντεύξεώς 
μας πρός συζήτησιν καί τερ
ματισμόν θέυατος άνευ άποτε- 
λέσμαήος STOP.. Αρνητική 
τακτική αυτή κρινομένη απα
ράδεκτο^ δηλοϋίμεν δτι θέλει 
όδηγήση εις έπιζημίους συνέ
πειας.. Εντολή Εκτελεστικού 
Συμβουλίου, Πρόεδρος Καρα- 
πάνος».

Τηλ)μα 27.6.59
«Συνεχίζων χθεσινόν δια

μαρτύρομαι έντόνως διότι ύμέ
τερος Γενικός Διευθυντής Κυ- 
ριακόπουλος θέλων έπιδείξη 
δύναμίν του άπέφυγεν έπικοι- 
·ΙΙ!Β!ΙΙίΙ·ΙΙΙΙ»ίΙΙΙί·ΙΙ!ίΙ·ί!ΙΙΙ·ΙΙΙΐρΐ!ΙΙΙ·ΙίΙίΙ·ΙΙΙΙ1·ΙίΙ!Ι·

νωνησωμεν με συνέπειαν όπως 
μή χορηγηθή άδεια εις Γενικόν 
Γραμματέα Συλλόγου Υπαλ
λήλων Μποζανίνον παρευρεθή 
εις χθεσινόν Γενικόν Συμβού- 
λιον 'Ομοσπονδίας STOP. Τοι- 
αΰται μέθοδοι κρινόμεναι απα
ράδεκτοι ου μόνον δεν προά- 
γωσι συνεργασίαν έργαζρμέ- 
νων μετ’ εργοδοτών άλλ’ άντι- 
θέ|τως δημιουργοϋσι χάσματα 
ένίοτε αγεφύρωτα STOP. ’Ε
άν πράγματι πιστεύετε εις έκ- 
τεθείσας μοι αντιλήψεις κατά 
πρώτην συνάντησίν μας επι
βάλλεται άμεσος μετάθεσις 
Μποζανίνου Άθήναις πρός ά- 
σκησιν καθηκόντων του STOP. 
Παρακαλών ένεργήσητε ταύτην 
πρός άμβλυνσιν ύφισταμένης 
διενέξεως καί άποκατάστασίν 
όμαλότητος STOP. "Αλλως εί
μαι υπόχρεος ακολουθήσω λη- 
φθείσας αποφάσεις 'Ομοσπον
δίας όδηγούσας εις δημιουρ
γίαν ειδικού καί γενικωτέρου 
σάλου.

’Εντολή ’Εκτελεστικού 
Πρόεδρος Καραπάνος»

«Κατόπιν τοΰ δευτέρου τών 
άνω τηλ)των, ό κ. Άνδρεάδης 
επικοί νωνήσας αυθημερόν καί 
τηλ)νικώς μέ τον Πρόεδρον τής 
’ Οίμοσπονδί ας, δι εβεβα ίωσεν 
αυτόν δτι έπί τού ζητήματος 
τής μισθολογικής έξρμοιώσεώς 
σας έχει περατωθή ή μελέτη 
τής ’Επιτροπής, εις ήν εΐχεν 
άνατεθή ή έργασία αυτή, έζη- 
τήθη δέ έν συνεχείςι ή έγκρισις 
τοΰ αρμοδίου 'Υπουργείου 
Συντονισμού.

Άναμένομεν δπως ό κ. Άν- 
δρεάδης μάς ανακοίνωση τάς 
έν συνεχείς! προσπάθειας του 
διά τήν τακτοττοίησιν τού ζη
τήματος, δτε θά έπαν έλθωμεν. 
Μετά συν)φικών χαιρετισμών 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΡΑΠΕΖΟΫ
ΠΑΛΛΗΛΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕ

ΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ»

ΛΟΙΠΑΙ ΤΡΑΠΕΖΑΙ

Η ΕΞΟΜΟΙΩΣΙΣ ΕΠΕΤΕΥΧΘΗ

Τήν 12ην τρέχοντος μηνός, 
άνεκοινώθη ύπό τοΰ κ. Υπουρ
γού τού Συντονιάμοΰ εις τά 
Προεδρεία τών Συλλόγων τών 
Τραπεζών ’Εμπορικής, Ίονι
κής - Λαϊκής, ότι διά τό θέμα 
τής πλήρους έξσμοιώσεως έδό- 
θη ή αναμενόμενη λύσις καί ύ- 
πεγράψη ύπ’ αυτού ή σχετική 
άπόφασις.

Ή εΐδησις, άνακοινωθεΐσα 
εις τό προσωπικόν έχαιρετίσΟη 
ώς πραγματική νίκη τών Συλ
λόγων, κοοτόπιν τών μακρών 
καί έπιπόνων έπί τού κεφαλαι
ώδους τοώτου αιτήματος προσ
παθειών των.

ΙΙΙί·ΙΙΙΙΙ·ΙΙΙΙΙ·ΙΙΙΙΙ·ΙΙΙΙΙ·ΙΙΙΙΙ·ΙΙΙΙΙ·ΙΙΙΙ·ΙΙΙΙΙ·ΙΙ·ΙΙΙΙ·ΐΐΐ
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ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. 
Συμφώνως πρός άνακοίνωσιν τοΰ 
Συλλόγου άπό 22)7)59 ή Διοί- 
κησις τής Τραπέζης περιωρίσθη; 
εις τήν έγκρισιν ώρισμένων έκ των 
μή βασικών αιτημάτων τού Συλ
λόγου καί ώς έκ τούτου τό Δ.Σ. 
δεν είναι ίκανοποιημένον άπό τά 
άποτελέσματα τών έπί τετράμηνον 
προσπαθειών του. Κατά τάς ύ- 
παρχούσας πληροφορίας ή Τρά
πεζα άνέλαβε τάς κρατήσεις υ
πέρ τού ΟΕΚ καί τού ’Οργανι
σμού ’Ανεργίας άνερχαμένας εις 
τήν εύνοϊκωτέραν περίπτωσιν εις 
2% τοΰ μισθού. Τό Γ. Σ. τής· 
Τραπέζης έξ άλλου ένέκρινε τό> 
σχέδιον έθελουσίας έξσδου1 τό ό
ποιον δεν τυγχάνει τής έγκρίσε- 
ως τού Συλλόγου. Κατά τό σχέ
διον τάσσεται δίμηνος προθεσμία 
υποβολής αίτήσεως περί εθελού
σιας έξόδου, ή αποδοχή τών ο
ποίων τελεί υπό τήν κρίσιν τής 
Διοικήσεως, Αί έκ τής έθελου
σίας έξόδου κενούμεναι όργανικαί 
θέσεις καταργοϋνται.

*
ΑΓΡ,ΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ. Τά έν 

γένει θέματα τοΰ Προσωπικού 
εΰρίσκονται εις τό στάδιον τής; 
μελέτης. Κατόπιν ευνοϊκής γνω-

ματεύσεως τοΰ Νομ. Συμβουλίου 
τής Τραπέζης τίθεται λίαν προ
σεχώς εις έφαρμογή,ν ή έπετηρίς. 
‘Η Διοίκησις τής Τραπέζης δι’ 
άποφάσεώς της δεν θεωρεί τούς 
προαχθέντας προσφάτως άρχιλο- 
yιστάς ώς στάσιμους.

*

Ι ΟΝΙ ΚΗ-ΑΑ Ι-ΚΗ. Έχορηγή- 
θη αΰξησίς ταμιακού έπιδόματος; 
άπό δρο^χ. 150 εις 300 διά τούς 
Ταμίας καί άπό δραχ. 75 εις 
150 διά τούς καταμετρητάς. Διά 
τό θέμα τής ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΞΟ- 
ΜΟΙΩΣΕΩΣ τοΰ μισθολογίου με
τά τής ’Εθνικής, ή έργασία Εχει 
όλακληρωθή; καί ύπεβλήθη πρός 
Εγκρισιν εις τό Ύπουργεΐον Συν
τονισμού. ’ Ελήψθΐη άπόφασις δ
πως χορηγηθή προσχολικόν Επί
δομα κατασκηνώσεως έκ δραχ. 
600 εις Εκαστον τέκνον.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΜΠΟΡ. ΠΙΣΤΕ
ΩΣ. Τό διά τήν ιέφετεινήν περί
οδον έπίδσμα παιδικής κατασκη- 
νώσεως ώρίσθη εις δραχ. 400 διά 
τό α' τέκνον καί δραχ. 300 διά 
τά υπόλοιπα. Έχαρηγήθη έπίσης 
καί τό χορηγηθέν προ καιρού εις 
άλλας Τραπέζας 1 δεκαπενθήμε
ρον ώς δάνειον.

Η ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 
ΚΑΙ Η ΠΟΙΟΤΗΣ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ
Επειδή τελευταίως καί έν οψει 

τών Επικειμένων προαγωγών, Εχει 
έκδηλωθή εις μεγάλην Εκτασιν ή 
ανησυχία τών συναδέλφων, ίδίςι 
τών Επαρχιακών ύποικαταστημά- 
των, έκ τής Ενδεχόμενης λήψεως 
ώς κανονικού στοιχείου διά τήν 
κρίσιν των, τού άναφερομένου εις 
τήν ύπ’ άριθ. 79)58 Εγκύκλιον 
«Δελτίου Προσωπικής Έπιδόσεως 
υπαλλήλων διά τήν άνάπτυξιν 
τών Καταθέσεων», Εχομεν νά προ* 
βώμεν εις τάς άκοιλούθαυς διευκρι
νίσεις.

‘Ως έκ τοΰ γράμματος αυτής 
ταύτης τής ’Εγκυκλίου προκύπτει, 
τό έν λόγω δελτίον, ούδεμίαν σχέ- 
σιν δύναται νά Εχη μέ τήν εκθεσιν 
ποιότητος τού ΰπαλλήλου ή οποία 
συντάσσεται βάσει τών γενικών 
καί ειδικών κριτηρίων τής έπιιδό- 
σεως καί άποδόσεως τού ϋπαλ- 
λήλου εις τήν εργασίαν του έν τή 
τραπέζη. Αί Εκθέσεις αύται σήμε
ρον εΰρίσκονται εις τό φάκελλού 
τοΰ υπαλλήλου καί βάσει α ύ- 
τ ώ ν θά κριθή ό υπάλληλος. Τό 
σχετικόν μέ τάς καταθέσεις άν- 
τιγράφου τού δελτίου· ιάποστέλ-ί 
λεται όχι- είΐς τήν Διεύθυνσιν

Προσωπικού , αλλά εις τήν Διεύ- 
θυνσιν Καταθέσεων.

‘Η λαμβανομένη μέριμνα όπως 
έν τή μελετωμένη τροποποιήσει 
τού «Δελτίου Ποιότητος; Υπαλ
λήλων» ΐδιάζουσα δοθή θέσις έν τή 
άποτιμήσει τών ίικανοτήτων τού 
υπαλλήλου εις τον τομέα τής ά- 
ναπτύξεως τών καταθέσεων, εΐ
ναι τι τό μελλοντικόν καί λίαν 
συζητήσιμου.

Βεβαίως ή περίπτωσις καθ’ ήν 
υπάλληλος έπιδείξη δραστηριότη
τα είςτό τομέα τούτον μέ ικανά 
άποτελέσματα, θά Εχη έπίδρασϊν 
έπί τής κρίσεως του, ηύξημένην, 
δέν σημαίνει δμως τούτο δτι ό 
λαμπρός υπάλληλος τών τοποθε
τήσεων ή τοΰ οίουδήποτε ετέρου 
πλήν τού τής προσελεύσεως κα
ταθέσεων, τμήματος, θά δημιουρ- 
γήιση εις τήν ’Επιτροπήν προα
γωγών μοωμένην έντύπωσιν έκτοΰ 
λόγου δτι δέν θά Εχη προσέλκυ
ση καταθέτας.

Ούτως Εχουν τά πράγματα λο- 
γικώς καί νομίμως.

Πάν διάφορον πρός τά ανωτέρω 
λεχθέν ή διαδοθέν δέν άνταποκρί- 
νεται, ούτε πρός τήνάλήθειαν ού
τε καί πρός τα νομίμως ίσχύοντα. 
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ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ,
— ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΤΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΝ ΣΑΣ ΕΙΣ 

ΤΗΝ «ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΝ».
— ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ ΜΕΤΑΞΥ 

ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ.
- ΒΟΗΘΗΣΑΤΕ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟΝ ΕΙΣ ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΟΥ
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ΕΡΓΑΠΗΡΙΑΑΙΜΑΤΟΛΟΓυΐΙ-ΜΙΚΡΟΒΙΟλΟΓΙΑΤ&ΒΙΙΙΧΗΜΕΙΑΙ
ΠΡΩΗΝ «I. ΠΑΠΑΣΩΤΗΡ I ΟΥ»

ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ — ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΩΝ
ΓΕΩΡΓ. Θ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ 

Έπί πενταετίαν είδικευθέντος έν- 
ταΰθα καί έν Παρισίοις. Ειδικά 
Πτυχία. Μελετών Αιματολογίας 
(Πανεπιστημίου Παρισίων) καί 
Μικροβιολογίας τού ’Ινστιτούτου 

Μέλους

ΘΕΟΦ. Γ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ 
Έπί τετραετίαν βοηθού τού Ερ
γαστηρίου τής Υγιεινής καί Μι 

κροβιολσγίας έν τώ Έθνικώ 
Πανεπιστημίορ.

Ράλλειον Άριστεΐον
Έπί τετραετίαν 'Υγειονομικού Παστέρ τών Παρισίων. 
ΈπιθεωρητοΟ τοΰ Κράτους καί έν τής Διεθνούς Ένώσεως αίματο- 

Παρνσίοις μετεκπα ι δευθέντο ς. λογίας.
ΜΕΓΑΡΟΝ ΑΑΖΑΡ ΙΔΟΥ — ΜΠΟΝΗ 

7 ΟΔΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΥ 7 
(Γωνία Πλατειών Κλαυθμώνος—'Αγίων Θεοδώρων) 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 21.846 
Έκτελεΐται καί βασικός μεταβολισμός.

ΙΙΙΙΒΙΙΙΙΙΙ ΙΙΙΙΙ
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ΙΙΙΙΙΙΒΙΙΙΙΙΒΙΙΙΙΙΒΙΙΙΙΙΒΙΙΙΙΙΒΙΙ

ΚΛΙΝΙΚΗ |
ΩΤΟ - ΡΙΝΟ - ΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΗ |

«Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ» |

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΕΥΓΕΝΙΔΗ |
ΣΟΛΩΝ Ο Σ 80 — ΤΗΛΕΦ. 616.387 

ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΗ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ | 
ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΕΘΝΙΚΗΣ, ΑΘΗΝΩΝ, ΑΓΡΟ- | 

ΤΙΚΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ, ΙΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΤΕ. 
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ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΒΙΒΛΙΟΦΙΛΟΥΣ I ♦- 
Γ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΑΟΣ 

Πανεπιστημίου 64 
Γ' όροφος, Γραψ. 12 

ΒΙΒΛΙΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ 
f-ΙΠ I ΣΤΗΜΟΝΙ ΚΑ-Ι ΣΤΟΡ I ΚΑ 
- Μεγάλαι εΰκολίαι πληρωμής 

Οί ενδιαφερόμενοι συνάδελ
φοι ν’ άπευθύνωνται: 
κ. Γ. ΜΠΟΥΚΑΝ Τηλ. 34.659

ΙΙΙΙΙΙΒΙΙΙΙΙΒΙΙΙΙι

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ

Δέχεται τά μέλη τών Ταμείων 
'Υγείας τής Εθνικής Τραπέ
ζης τής Ελλάδος καί Αθη
νών 11 — 1 καί 5 — 7 μ.μ. 
Λυκαβηττού καί Άλεξ. Σού- 
τσου 24 — Τηλ. 613.513

I..ΒΙΙΙΙΙΒΙΙΙΙΙΒΙΙΙΙΙΒ...Bill·......

ΚΛΙΝΙΚΗ

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ — ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ — ΓΥΝΑΙ ΚΟΛΟΓΙ ΚΗ |

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ
■

Σ ΚΟΥΦΑ 37 — ΤΗΛ. 611-131 
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΘΕΙΣΑ ΠΛΗΡΩΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΘΕΙΣΑ 1 
ΔΓ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ME- I 
ΣΩΝ ΤΙΘΕΤΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΙΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ 1 

ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
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01 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΝΤΑΙ
ΑΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΙΝ ΤΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

------- <-------
■------ ► Συνέχεια έκ τής 1ης σελίδας

ώς πράττουν προκειμένου περί 
μισθών και ημερομισθίων, μετ' 
έκπλήξεως ήκουσαν τον Υφυ
πουργόν των Συγκοινωνιών κ. 
Κόνιτσαν δικαιολογούντο την 
αΰξησιν ώς προερχόμενην έκ 
τής αΰξήσεως τών μισθών (εις 
τά ΐδιωτ. λεωφορεία δέν έγένε- 
τοιαύτη) τών καυσίμων, τών 
ελαστικών κλπ. (Σηιμ. ή ΠΑ- 
ΟΥΕΡ διά τά είδη ταΰτα άπο- 
λς^μβρν(ει ειδικής άτελείας).

Τό γεγονός προκαλεΐ την 
γενικήν άγανάκτησιν του επι
βατικού κοινού, ίδίφ τών μι- 
σθοβιώτων, και τοΰ ‘Αθηναϊκού 
τύπου., Διότι εΐναΐι άποδεβει.-ί 
γμένον, ότι επιτυγχάνεται αΰ- 
ξηΐσις τών ιμηΰια<ίων καθαρών 
εισοδημάτων τών λεωφιορειοΰ· 
χων άνερχομένων είς δραχ. 15 
-25.000 (κατά ιδιοκτήτην) είς 
βάρος ανθρώπων με μηινιαΐον 
εισόδημα 800 - 2.000 δραχ. 
Χαρακτηριστικόν είναι τό σχό- 
λιον έγκριτου Κυβερνητικής Έ- 
φημΐερίδος δι’ ου εκφράζεται τό

άστή ρ ικτον τών δ ικα ιολογ ι ών 
του κ. Κόνιτσα καθ’ δσον κατά 
έτέρας Κυβερνητικός δηλώσεις 
ούδεμία αϋξησις έξ ών άνέφε- 
ρεν ό κ. Υπουργός έλαβε χώ
ραν.

Αΐ οργανώσεις τών εργαζο
μένων έκδηλώνουν την άντίδρα- 
σίν των προς τό μέτρον, άπο- 
φασισμέναι νά τό ματαιώσουν. 
Τυχόν εφαρμογή του θά έγείρη 
άγώνας διά την έφαρμογήν ερ
γατικού εισιτηρίου και γενικήν 
αΰξησιν τών άποδοχών.

Πρώται ή Ένωσις τού Προ
σωπικού τής ΗΕΜ καί ή 'Ο
μοσπονδία ’Ηλεκτρισμού διέ- 
ψευσαν τον ισχυρισμόν τής Ε
ταιρίας περί «άντι στοίχου αΰ
ξήσεως τών μισθών». Έκινητο- 
ποιήθησαν έπίσης καί τό ’Ερ
γατικόν Κέντρον ’Αθηνών, ή 
Πανελλήνιος 'Ομοσπονδία Τα- 
1 με ισκών Υπαλλήλων ή 'Ομο
σπονδία μας εντός τών ή μερών 
δέ κινητοποιούνται καί έτεραι 
’Οργανώσεις.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η.Ε.Μ,

«'Η ’Ηλεκτρική Εταιρία Μετακ 
ψαρών δι’ άνακοινώσεώ ςτης άγ
γελλε ι, δτι άπό 16ης Αύγουστου 
1959 επιβάλλει αΰξησιν είς τά 
εισιτήρια, μέ τό δικαιολογητικόν 
δτι βάσει τής ύπ’ άριθ. 8)59 
άποψάσεως τού Δευτεροβαθμίου 
Διοικητικού Διαιτητικού Δικαστη
ρίου έχορήγησεν αΰξησιν είς τό 
προσωπικόν της.

Τό Διαιτητικόν όμως Δικαστή- 
ριον, είς τό σκεπτικόν τής ώς άνω 
άποψάσεως του την όποιαν επικα
λείται ή "Εταιρία, δικαιολογούν 
τήν χορηγηθεϊσαν πενιχρόν αϋξη- 
σιν είς τό προσωπικόν, άποφαί- 
νεται έπί λέξει:

Ή κατά τά άνωτέρω έπιβά- 
ρυνσις ΔΥΝΑΤΑI ΝΑ ΑΝΑΛΗ- 
ΦΘΗ υπό τής έν διενέξει έπιχει- 
ρήσεως, κατόπιν τών έξασφαλι- 
σθέντων υπέρ αυτής περιθωρίων, 
έκ τού περιορισμού τοΰ αριθμού 
τοΟ παρ’ αυτή προσωπικού, τής 
υπαγωγής τούτου είς τήν άσφά- 
λισιν τού ΙΚΑ τής απαλλαγής 
ταύτης έκ τού κατ’ έτος υπέρ τού 
ειδικού ασφαλιστικού Ταμείου

τού προσωπικού της παγίας εισ
φοράς καί τής μή άποδόσεως άπό 
1.1.59 είς τό Δημόσιον τής έκ 
δραχμών 0,05 έφ’ έκαστου εισι
τηρίου έκδιδομένου υπό τών θερ
μικών καί ηλεκτροκινήτων λεωφο
ρείων αύτής εισφοράς διά τήν κα
τασκευήν οδών και απορρίπτει τά 
περί τοΰ αντιθέτου παράπονά της.

'Ως έκ τώ άνωτέρω καταφαί
νεται ή άπόφασις τοΰ Δευτεροβα
θμίου Διαιτητικού Δικαστηρίου 
περί αΰξήσεως τών άποδοχών τοΰ 
προσωπικού άπό 7% έως 9% έ- 
στηρίχθη έπί τών οικονομικών 
δεδομένων τής ΗΕΜ όπως' εΐχον 
ταΰτα προ τής 18ης ’Ιουνίου 
1959.

’Αποτελεί, κατά συνέπειαν, α
παράδεκτου ανακρίβειαν ό ισχυ
ρισμός ότι ή άναγγελθεΐσα αΰξη- 
σις κατά 20% είς τά πολιτικά 
εισιτήρια καί κατά 40% είς τά 
στρατιωτικά εισιτήρια έχει οΙ- 
ανδήποτε σχέσιν μέ τήν μνημονευ- 
ομένην άπόφασιν τοΰ Δευτεροβα
θμίου Διοικητικού Διαιτητικού 
Δικαστηρίου»,

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

·♦·

«Ή διοίκησις τής Πανελληνίου 
‘Ομοσπονδίας ’Ηλεκτρισμού καί 
’Επιχειρήσεων Κοινής ΏφελεΙίας 
άναφερομένη έπί τής αΰξήσεως 
τών κομίστρων τής ’Αγγλικής Ε
ταιρίας Μεταφορών κατά 20% ά
πό 16,8.59, μέ τήν δικαιολογίαν 
δτι ηύξήθησαν οί μισθοί τών ερ
γαζομένων είς αύτήν, φέρει είς 
γνώσιν τών αρμοδίων1 υπουργεί
ων καί τοΰ έπιβατικοΰ κοινού τά 
κάτωθι:

1 ) "Οτι οί μισθοί τοΰ προσω
πικού τής ΗΕΜ ηύξήθησαν κατό
πιν άπεργιακών αγώνων μόνον 
μέχρι 9%.

2) Τό Δευτεροβάθμιον Διαιτη
τικόν Δικαστήριον, τό όποιον έ- 
πεκύρωσε τήν πρωτοβάθμιον ά- 
πόφασιν, ρητώς λέγει είς τό 
σκεπτικόν του δτι «ή αϋξησις μέ- 
χρις 9% είναι μέσα είς τάς οί
κονομ ικάς δυνατότητας τής Η.Ε. 
Μ.», γεγονός τό όποιον απέκλειε 
τήν μελλοντικήν αΰξησιν τοΰ κο- 
μ ίστρου.

3) Ή αύθαίρετος καί ανεξέ
λεγκτος, αϋξησις τοΰ κομίστρου 
τής ΗΕΜ συνεπάγεται αύτομάτως 
καί αΰξησιν τών κομίστρων τών

ιδιωτικών λεωφορείων, ΕΗΣ κλπ. 
τά όποια καλούνται νά πληρώσουν 
οί έργαζόμενοι ώς φορολογούμε
νοι «υπήκοοι» τής ’Αγγλικής Ε
ταιρίας καί τών (οργανωμένων 
τραστ τών ιδιωτικών λεωφορείων.

Ή "Ομοσπονδία ’Ηλεκτρισμού 
καταγγέλλουσα τήν ώργανωμένην 
καί αδικαιολόγητον αύτήν αΰξη- 
σιν τών κομίστρων, θεωρεί ηθικώς 
απαράδεκτου τήν μέθοδον ότι κάθε 
μικρά καί εύτελή αΰξησιν ημερο
μισθίων, πού επιτυγχάνουν οί έρ- 
γαζόμενοι νά μετατρέπεται είς 
πακτωλόν άνομων κερδών υπό τών 
έργοδοτών, δίχως τήν άπ ο φασι
στικήν παρέμβασιν τοΰ κράτους. 
’Ενώ, άντιθέτως, δταν πρόκειται 
περί αυξήσεων μισθών καί ήμερο- 
μισθίων διαρκώς τό κράτος προ
βάλλει βέτο καί επικαλείται τήν 
γενικήν οικονομικήν κατάστασιν 
τής χώρας. Ή "Ομοσπονδία ’Η
λεκτρισμού αιτεί άπό τον πρόε
δρον τής Κυβερνήσεως καί τον 
υπουργόν Συγκοινωνιών νά άπορ- 
ρίψουν τήν αΰξησιν καί νά θέσουν 
τέρμα είς τά άποράδεκτα προνό
μια τής ΗΕΜ ή οποία κατήντησε 
νά άποτελή «κράτος έν κράτει».

Η ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΜΑΣ
------- ♦-------

Ώς πρώτην έκδήλωσιν δια
μαρτυρίας τό Ε.Σ. τής Ο.Τ.Ο. 
Ε. άπέστειλεν είς τήν Κυβέρ- 
νησιν τό κατωτέρω Τηλεγράφη,- 
,μα, κατήγγειλε δέ είς τό κοι
νόν τήν ληφθεΐσαν περί αΰξή
σεως τών κομίστρων άπόφασιν 
διά τής έν συνεχεία δοθείσης 
είς τον Τύπον άνακοινώσεως:

Πρόεδρον Κυβερνήσεως,

Υπουργόν ’Εργασίας,

Υπουργόν Συγκοινωνιών,

'Ομοσπονδία Τραπεζοϋπαλ
ληλικών ’Οργανώσεων Ελλά
δος διαμαρτύρεται έντόνως δι’ 
άποφασισέεΐσαν αΰξησιν τι
μής εισιτηρίων κατά 20% έν ώ 
xpovy άποδοχαί εργαζομένων 
άπό πενταετίας εΰρίσκονται

καθηλωμένοι είς έπίπεδα πεί- 
νης. Έν περιπτώσει πιραγμα- 
τοποιήσεως αΰξήσεως εισιτη
ρίων έπιβάλλεται αμέσως λή- 
ψις μέτρων υπέρ έργαζομένων, 
συντσταμένων είς γενικήν αϋξη- 
σιν άποδοχών των καί καθιέ- 
ρωσιν έργατικοΰ εισιτηρίου1. 
Τραπεζοϋπαλληΐλικαί ’Οργανώ
σεις είναι άποφασισμέναι ά- 
ποτρέψουν διά παντός μέσου 
τήν είς βάρος πενιχρών άποδο
χών μισθοβιώτων έτι περαιτέ
ρω αΰξησιν υπέρογκων κερδών 
Η.Ε.Μ. καί Λεωφόρε ι αύχω ν.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΡΑΠΕΖΟ
ΫΠΑΛΛΗΛΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩ

ΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Καθ’ ήν στιγμήν αί άποδο
χαί τών έργαζομένων έχουν κα- 
θηλωθή, παρά τήν συνεχή ά-

ΩΣ ΑΠΕΦΑΗΘΗ Ο ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ
---------♦---------

ΕΠΙ ΕΠΤΑΕΤΙΑΝ 01 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ 
TOY I. Κ. Α. ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΠΑΡΑΝΟΜΟΣ

ΜΕΙΩΜΕΝΑΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
--------------♦ -...—

Άπόφασις τής "Ολομέλειας 
τον Άρε ίου Πάγου έκδοθεϊσα προ 
μηνός περίπου κρατεί είς συγκί- 
νησιν 60.000 συταξίούχους τού 
ΙΚΑ "Ο ’Άρειος Πάγος άπεφάνθή 
δτι ή δοθεΐσα έκ 30% αϋξησις' 
τών συντάξεων τό 1952 εδει νά 
ΰπολογισθή έπί τής έν τώ μεταξύ 
όρισθείσης κατωτάτης συντάξεως 
έκ δραχ. 400 καί αχι έπί τών 
π,ρότερον ίσχυόντων κατωτάτων 
ορίων τών 250 δραχ. διά τούς 
άνδρας καί 200 δραχ. διά τάς 
γυναίκας ώς έπραξε το IΚΑ.

Το ποσον το όποιον οφείλει νά 
καταβάλη το I ΚΑ είς τους συν
ταξιούχους του κατόπιν τών άνω- 
νέρω, ανέρχεται είς 1.000.000 
δραχ. περίπου.

Ή Διοίκησις τοΰ ΙΚΑ καί ή 
Κυβέρνησις κινούνται όπως ά- 
παλλαγοΰν τής οφειλής των ταύ
της διά τής Νομοθετικής όδοΰ. 
Τούτο δμως έπροκάλεσεν αληθή 
έξέγερσιν είς τάς τάξεις τών 
συνταξιούχων τοΰ I ΚΑ, τούς ό
ποιους αί οργανώσεις των έθε
σαν είς διαρκή κινητοποίησιν. 
Οΰτω δύο μεγάλα ι συγκεντρώσεις 
τών συνταξιούχων έπραγμοποποι- 
ήθη σαν τήν 3ην καί 6ην τρέχον
τος μηνάς είς Αθήνας καί μία

τήν 7ην τρέχοντος μηνάς είς Θεσ
σαλονίκην κατά τάς οποίας οί 
συγικεντρωθέντες έξ ονόματος ό
λων τών συνταξιούχων τής χώρας 
άπεφάσισαν νά άποδυθοΰν είςι 
σκληρούς άγώνάς διά τήν πρσ( 
στάΙσίαν τών δικαιωμάτων των 
ώς ταΰτα διεμορφώθησαν διά τής 
άποψάσεως τού Άρε ίου Πάγου 
καί τήν καταβολήν τών όφειλομε
νών άναδρομικώς ώς καί τήν δη
μοσιότητα το ΰσχεδίου τοΰ Κω
δικός περί ΙΚΑ. Τον άγώνα τών 
συνταξιούχων υποστηρίζουν ή Γ. 
Σ.Ε.Ε. τό Ε.Κ. Αθηνών καί έτε- 
ρα Ε.Κ. ώς καί πλήθος οργανώσε
ων έργαζομένων ή σφαλισμένων είς 
το ΙΚΑ.

Το θέμα όμως ένδιαψέρει καί 
απαντας τούς ή σφαλισμένους καί 
συνταξιούχους τής χώρας διότι 
άφ’ ένός μέν δέν πρέπει νά κα- 
θιερωθή ή κακή άρχή τής ΰπερ- 
φαλαγγίσεως διά τής Νομοθετι
κής όδοΰ τών υπέρ τών μισθοσυν
τήρητων αποφάσεων τών δικα
στηρίων, άφ’ έτέρου δέ διότι τά 
κρυφίως συντασσόμενα «αί αίφνι
δίως προβαλλόμενα Νομοσχέ
δια (ώς τό σκοπούμενον καί ό 
Κώδιξ τοΰ ΙΚΑ) πολλάκις περι
έχουν διατάξεις πληττούσας καί 
έτέρσυς κλάδους.

Η QEI! II ΖΙΙΙΜΙΤΜ Μι!
--------- ψ---------

(Συνέχεια έκ τής 1ης σελίδας)

σεως, συντμηθή δέ ή προθε
σμία καταβολής τών αναδρομι
κών έκ τής ένσωματώσεως τών 
δι’ Υπουργικών αποφάσεων 
αυξήσεων, είς τον βασικόν μι
σθόν.

Το Δ.Σ. τοΰ Συλλόγου άπα- 
σχοληθέν, συν τοϊς άλλοι ς, καί 
μέ τήν κατόπιν τών ώς άνω 
εξελίξεων διαμόρφωσιν τών 
ζητημάτων τών εργαζομένων 
έν τη Τραπέζη είς τρεις συν
εδριάσεις αυτού, έξ ών ή μία 
έν όλομελείςι έλαβε τήν άπόφα- 
σιν, βπως, διά παντός νομίμου 
(ϋΐέσου, έπιδιώξη τήν ίκανοποί- 
ησιιν τοΰ συνόλου τών προβλη- 
θέντων αιτημάτων, άρχής γε- 
νομένης διά τής προσφυγής 
είς τήν δικαιοσύνην, προετοι- 
μασθή δέ καί διά την έν συνε
χείς μετάβασίν μας είς έντο- 
νωτέρας έκδηλώσεως άγώνας. 

ΝΕΩΤΕΡΑΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

Καθ’ ήν στιγμήν τό παιρόν
<wvwvvvvvwvvv^vvwv
νοδον τοΰ τιμαρίθμου, είο τά 
αυτά έπίπεδα τοΰ 1956, ή 
ΗΕΜ αΰθαιρέτως προβαίνει είς 
τήν αΰξησιν τής τιμής τών ει
σιτηρίων κατά 20%, μέ τήν δι
καιολογίαν δτι τό Διαιτητι
κόν Δικαστήριον έπέβαλεν αΰ- 
ξησιν τών άποδοχών τοΰ Προ
σωπικού αυτής κατά 8—9%. 
Δυνάμει δέ τής άρχής τής ί
σης μεταχειρίσεως αυξάνονται 
ομοίως καί τά εισιτήρια τών 
λεωφόρε ίων.

Οί έργαζόμενοι άνέμενον Ο
τι ή έν λόγιρ αϋξησις, ήτις 
συνεπάγεται νέαν μείωσιν τών 
πενιχρών άποδοχών των θά ά- 
πετρέπετο διά τής Κυβερνητι- 
κήΓ έπεμβάσεως. Άντιθέτως 
δμως παρά τάς διαμαρτυρίας 
τών εργαζομένων καί μεγάλης 
μερίδας τοΰ Τύπου, ό άρμόδι- 
ος Υπουργός προέβη είς δη
λώσεις, αί όποΐαι συνηγορούν 
ύπέρ τών άπόψεων τών Αεω- 
φορειούχων καί τής ΗΕΜ.

Αί Τραπεζοϋπαλληλικαί ’Ορ
γανώσεις είναι άποφασισιμέναι 
δπως άμοΰ μετά τών λοιπών 
Έργατοϋπαλληλ ιικών ’Οργανώ
σεων άποτρέψουν την έτι 
περαιτέρω αΰξησιν τών ύ
περόγκων κερδών τών άνε- 
ξελέγκτων δυναστών τών 
συγκοινωνιών είς βάρος τών 
μ ισθοισυντη ρήτων. Είς περί- 
πτωσιν δμως καθ’ ήν τούτο τέ
λι κώς δέν άποφευιχιθή θά αξιώ
σουν διά παντός μέσου άπό τήν 
Κυβέρνησίν δπως προβή είς 
τήν χορήγησιν γενικών αυξή
σεων καί τήν άμεσον έφαριμο- 
γήν τής άρχής τοΰ έργοπικού 
εισιτηρίου.
ΤΟ ΕΚΤΕΛ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

ψύλλον στο ιχει οθετεΐται, έχο- 
μεν την πληροφορίαν, ήν καί 
μεταδίδομεν μετ’ έπιφυλάξεως, 
δτι έπίκειται νέα συνεργασία 
τού κ. Διοικητοΰ μετά τού κ. 
Διευθυντοΰ Προσωπικού προς 
έπανεξέτασιν τών δύο άπορρι- 
φθέντων ώς άνω περιπτώσεων.

Ώς άνεφέρθη καί διά σχετι
κής άνακοινώσεως ή μισθοδο
σία μηνός Σεπτεμβρίου θά πε- 
ριλαιμβάνη ένσωιμαιτωμένην κα
νό νικώ ς τήν προσαύξηισιν έκ 
1 5% δι ά τούς δ ι και θυμένους 
αύτήν, αί δέ διάφοροί αυτής 
άπό 1 .1 .58 - 31 .8.59 θά κατα
βληθούν εντός τού 3ου δεκαη
μέρου τοΰ τρέχοντος μηνός.
—------------- ------ Φ----------------------

ΝΑ ΕΛΕΓΧΘΟΥΝ
ΚΑΙ ΑΙ ΤΡΑΠΕΖΑΙ

—♦----
Τήν 7ην τρέχοντος μηνός ό 

Ύπουργόςι Έργασϋαςι κ. Δηπ 
μητράτος συνοδευόμενος ύπό 
άνωτάτων υπαλλήλων τού Υ
πουργείου ένήργησεν αιφνιδια
στικόν έλεγχον είς τό έργο- 
στάσιον ΕΒΓΑ, όπου καί διε- 
πίοπωσε παράβασιν τού ωρα
ρίου εργασίας είς βάρος των 
οδηγών αύτοκινήτων τής 'Εται
ρείας, ώς καί έτέρας παραβά- 
ώς προς τούς όρους έργασί- 
ας. Παρσκαλοΰιμεν τον κ. Υ
πουργόν δπως συνέχιση, τους 
αιφνιδιασμούς του, οί όποιοι δ
μως νά συνοδεύωνται καί μέ 
πραγματικόν κολασμόν τών 
παραβατών άλλά καί τών όλι- 
γωρούντων οργάνων έποπτΕιας 
τής Εργασίας. Πλείίστας) δέ 
δσας παραβάσεις ωραρίου1 καί 
άδειων θά εύρη είς τά Ύποκ) - 
τα τών Εμπορικών Τραπεζών, 
αύξανομένας δσον θ’ άπομα- 
κρύνηται τών ’Αθηνών, όπου1 
τά Ύποκ)τα έχουν καταντήσει 
χρΟσές φυλακές διά τούς υ
παλλήλους.

ΕΡΙΟΪΪΙΑ
ΑΝΑ ΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΑ ΥΗ0Α1ΤΑ

Ό Πρόεδρος καί ό Γεν. Γραμ 
ματευς τοΰ Συλλόγου μας συν- 
οδευόίμενοι ύπό τού Συμβού* 
λ ου Θεσ)νίκης κ. Παπαχρή
στου περιώδευσαν τά έν Μα- 
κεδονίψ καί Θράκη Ύπ)τα 
τής Τραπέζης μας μελετήσαν- 
τες έπιτοπίως τά ζητήματα 
τών έκεΐ ύπηρετούντων συναι 
δέλφων τά όποια δι’ ειδικής 
έκθέσεως) θά ύποβληθσΰΐν είς 
τήν Διοίκησιν προς έπιλυσιν. 
'Έτερα κλιμάκια τοΰ Δ.Σ. θά 
προβοΰν είς έπισκέψεις Ύπ)- 
των άλλων περιοχών.

ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Ο.Τ.Ε.
"Οπως έγράψαμεν είς τό 

προηγού(μενον ψύλλον μας τό 
προσωπικόν τού ΟΤΕ είχε κα- 
τέλθ'ει εις αλλεπαλλήλους ά
γώνας διά νά έπιτύχη:

I) Αΰξησιν τών άποδοχών 
κατά I 5%. 2) Αΰξησιν τών χο
ρηγούμενων κλιμακίων άπό 8% 
είς 9%. 3) Καταβολή ύπό τοΰ 
έργοδότου τοΰ Ι% υπέρ Ο ΕΚ. 
4) Επιστροφή τών κρατηθέν-· 
των ημερομισθίων τών ημερών 
άπεργίας, ύπό τύπον δανείου. 
Ή Γεν. Διεύθυνσις τού ΟΤΕ 
άπήντηφ δ ν’ έπ ιστρατεύσεως 
τού Προσωπικού, άλλά οί ά- 
γώνες έσυνεχίσθησαν.

Τελικώς έμεσολάβησεν ή Γ, 
Σ.Ε.Ε. διά τηλεγραφήματός 
της προς τήν Κυβέρνησίν καί 
τήν Διοίκησιν τού ΟΤΕ & ζητεί 
τήν ίκανοποίησιν των αιτημά
των προς «άποφυγήν άπεργια- 
κοΰ σάλου». Μέχρι στιγμής 
ύπαρχε ι ύπόσχεσις του Προέ
δρου τής Κυβερνήσεως, δτι θέ
λει έξαγγείλει αποφάσεις ίκα
νοπο ιούσας τό Προσωπικόν, 
ώς καί δήλωσις τού κ. Υπουρ
γού Συγκοινωνιών περί χορη- 
γήσεως έκ μέρους τών Ταχυ
δρομικών Ταμιευτηρίων στεγα
στικών δανείων είς τό Προσω
πικόν τοΰ ΟΤΕ.

ΟΥΔΕΜΙΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ 
ΤΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ

■-------- 4---------
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΤΕΓΩΝ

’Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σήμερον έπεσκέψθηιμεν έκ 
νέου τούς άρμοδίους καί 5ιά 
πολλοστήν φοράν μετεφέραμεν 
τήν αγωνίαν τοΰ άστέγου προ
σωπικού διά τήν μή είσέτι προ- 
ώθησιν τού στεγαστικοΰ προ- 
βλήμοοτος, τό όποιον έν τού- 
τοις είς άλλους όμοειδεΐς ορ
γανισμούς έπαυσεν άπό μα- 
κροΰ ν’ άποτελή θέμα.

Ό κ. Διευθυντής τοΰ Προ
σωπικού μάς έπανέλαβε τήν 
διαβεβαίωσιν δτι έντός I 5 η
μερών ή συσταθεΐσα Επιτρο

πή Στεγάσεως, θά έπιληψθή 
τού έργου της.

Τό Προσωπικόν δικαιούται 
νά έλπίζη δτι ή είρημένη Επι
τροπή, άναγνωρίζουσα τήν 
οΌβαρότητα καί τό έπεΐγσν 
τού θέματος, θά περατώση 
συντόμως τό έργον της καί δτι 
δέν θά παράλειψη, νά πλαισιω- 
θή καί άπό τούς εκπροσώπους 
τών άμέσως έδιαψερομένων, ώς 
είχε πράξει τούτο καί ή προ- 
κάτοχός της.
Μετά συν)ψικών χαιρετισμών 

Άθή-ναι 13 ’Ιουλίου 1959 
ΤΟ ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

0 Κ. ΔΗΜΗΤΡΑΤΟΣ ΕΔΕΧΘΗ
ΤΟ Δ. Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

---------♦---------
Κατόπιν έπανε ιλημ μένω ν α

ναβολών όφειλαμένων, ώς καί 
ό ’ίδιος ό κ. Δημητράτος έδή- 
λωσεν, είς τον φόρτον τής Κυ
βερνητικής εργασίας του, τό 
Δ.Σ. έπραγματοπο ι ί ησεν έν 
τέλει τοΰ| παρελθόντος μηνός 
συνάντησιν μετά τού κ. Υ
πουργού ’Εργασίας. Κατ’ 
αύτήν έτέθησαν ύπ’ όψιν τού κ. 
Υπουργού τά άπασχολοΰντα 
τό προσωπικόν ζητήματα, έδό- 
6η δέ είς τον κ. Υπουργόν καί 
σχετικόν υπόμνημα τό όποιον 
ό κ. Δημητράτος έδήλωσεν δτι 
θά έξ'ετάση μετά τής δεούσης

προσοχής. Ιδιαιτέρως ό κ. Υ
πουργός παρεκλήθη δπως με- 
ρΐιμνήση διά τήν σύντομον κύ- 
ρωσιν ύπό τού ΣΚΑ τής έξο- 
μοιώάεως τοΰ καταστατικού 
τού Ταμείου μας Συντάξεων 
προς τό τών Τραπεζών Ελλά
δος καί Κτηματικής ώς καί τής 
έψαρμογής τοΰ ώραρίου των 
39 ώρών καθ’ άπασαν τήν χώ
ραν. Ό κ. Υπουργός έδωσε I- 
κανοποιηιτικάς διαβεβαιώσεις 
διά τό πρώτον, ώς πρός δέ τό 
δεύτερον βήμα, εΐπεν δτι θά 
προέλθη είς νέας συνεννοήσεις 
μετά τών Διοικήσεων τών Τρα
πεζών.

----------------------------------- ·------------------------------------

ΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΛΙΟΥ 1959
Συμψώνως πρός δοθεί σας δι

αβεβαιώσεις ύπό τού κ. Δ) ντοΰ 
Προσωπικού ή κρίσις τών Συν
αδέλφων τών έχόντων σειράν 
διά βαθμόν καί προσαύξη,σιν 
τήν 1)1 καί 1) 7 πάντων τών 
βαθμών άρχεται άπό τήν 17ην 
τρέχοντος.

©εωροΰμεν έπιβεβλημένον, 
νά γνωρίσωμεν, διά μίαν είσέτι 
φοράν, δτι τά γενάμενα, κατά 
τήν παρελθοΰσαν κρίσιν αιτί
α ι διενέξεως μεταξύ Συλλόγου 
καί Δ)νσεως Προσωπικού, θά 
πρέπει νά άποφ-ευχθοΰν κατά 
τήν έπικει μένην κ,ρίσιν.

----------------------------------------------- Φ---------------------------------------------- -

Δ!Α ΠΟΛΛΟΣΤΗΝ ΦΟΡΑΝ 
ΤΑ ΘΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΗΛΙΑΣΚΟΥ ΖΗΤΟΥΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΝ

---------4---------
Ή Γενική Συνέλευσις τών 

μελών τού. Συλλόγου τών ΆπΟ'- 
μακρυνθέντων τής 22ας ’ I ου- 
λίου άπέστειλε είς τήν Διοί- 
κησιν τής Τροστέζης τό κατω
τέρω τηλεγράφήμα.

«Άξιότιμον Κύριον Δημή- 
τριον Χέλμην, Διοικητήν ’Εθνι
κής Τ ραπέζης,

Ή Γενιίκή Συνέλευσις τών 
μελών Συλλόγου Άπσμακρυν- 
θέντων Υπαλλήλων τής Εθνι
κής Τραπέζης συνελθοΰσα σή
μερον καί άκούσασα τοΰ Δι
οικητικού Συμβουλίου διαβε- 
βαιώσαντος δτι ή Διοίκησις 
τής Τραπέζης λόγφ σοβαρω- 
τάτων άσχολιών της δέν ήδυνή- 
θη νά άσχοληθή μέ τά χρονί- 
ζοντα άρτό, ιμα|κροΰ αίτήΐματα 
τών βίψ έξελθόντων ίκ τής Τρα
πέζης καί δτι τό βραδύτερον 
μέχρι τέλους τρέχοντος μηνός 
θά δώση λύσιν είς αύτά άψοΰ 
προηγουμένως άκούση τό συμ- 
βούλιον καί τήν έξουσιοδοτη- 
μένην έπιτροπήν τού σώματος 
έδέχθη τήν σχετικήν πρότασιν

τής αναβολής. Δέν παρέλειψεν 
έν τούτοις νά διαμαρτυρηβή 
διά τήν έπί τόσον μακράν χρό
νον παράλειψιν τής Τροπτέζης 
νά άρη τήν κραυγάζουσαν ά- 
δικίαν είς βάρος λειτουργών 
τής Τραπέζης οί όποιοι διά τού 
γνωστού άγώνος έκράτησαΰ 
ταύτη,ν είς υψηλόν σημεΐον ώ
στε καί σήμερον νά όμιλώμεν 
πάλιν περί ’Εθνικής Τραπέ-
ζης·
Έν Άθήναις τή 22. 7. 1959 
Σύλλογος Άπομακρυνθέντων 
υπαλλήλων Έθν. Τραπέζης» 

Είναι γνωστόν, δτι τά αιτή
ματα τών βιαίως έξελθόντων 
τής Τραπέζης συναδέλφων πε- 
ριωρίσθησαν τόσον, ώστε ή ί- 
κανοποίησις αύτών ένώ ύλικώς 
ούδεμί(χν ζημίαν θά έχη διά 
τήν Τράπεζαν, επιβάλλεται η
θικώς, δταν μάλιστα ύπό τήν 
πίεσιν ισχυρών τινων, ικανο
ποιούνται πρόσωπα, ούδειμίαν 
δικαίαν άξίωσιν έχοντα ένοατι 
τής Τρκχπέζης.


