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Πόθος τών Τροκπεζοϋπαλ- 
λήλων ήταν και είναι ή δρα- 
στηρίοποίησις τής 'Ομο
σπονδίας και ή μεταβολή 
της εις αποφασιστικήν δύ- 
ναμιν κροΰσεως, ινα άποδυ- 
ί)ή εις αγώνα διά την έπίλυ- 
σιν τών ζωτικών προβλημά
των τοΰ κλάδου. Είναι δέ 
φυσικόν, επ’ ευκαιρία τής 
άνασυν&έσεως τοΰ Προε
δρείου αυτής, ό πόθος αυτός 
νά εχη λάβει τον τόΥον άξι- 
ώσεως.
Ούδείς βεβαίως παραγνω

ρίζει την σημασίαν τών έπι- 
τευχθέντων κατά τό βραχύ 
σχετικώς χρονικοί' διάστημα 
από τής συστάσεως τής 'Ο
μοσπονδίας καί εντεύθεν.

Πολύ δέ όρθώς έτονίσθη 
καί κατά τό συνελθόν τό 
παρελθόν έτος Α' Πανελ
λαδικόν Συνέδρων, ότι καί 
μόνη ή άποσόβησις τοΰ κιν
δύνου κατακρημνίσεως τών 
’Ασφαλιστικών μας Ταμεί
ων εις τό άπύθμενον βάρα- 
θρον τ*οΰ βαρέος νοσοΰντος 
Γενικού Φορέως Άσφαλί- 
σεως,αρκεί δι άνά υπογράμ
μιση την σημασίαν καί μό
νης τής ύπάρξεως τής Ο.
Τ.Ο.Ε.

Παρά ταΰτα είναι επίσης 
γεγονός, ότι αί πολυμήχα
νοι καί άδίστακτοί έργοδο- 
τικαί τάξεις επέτυχαν, διά 
τών οργάνων των καί διά 
μιας συντονισμένης καί αρι
στοτεχνικούς ώργανωμένης 
εκστρατείας διάβολων, νά 
καθηλώσουν καί αυτά ακό
μη τά πλέον συμπαγή καί 
μαχητικά τμήματα τής ’Ο
μοσπονδίας μας, τά όποια 
ώς έκ τής συγκροτήσεώς 
των καί τών δυνατοτήτων 
των ειχον τό προβάδισμα εις 
τούς κλαδικούς αγώνας.

Σκοπός τών ίθυνουσών 
τάξεων καίτών οργάνων 
των ή γο ή διά τής άκινητο- 
ποιήσεως τών ’Οργανώσε
ων ενός έκ τών ζωτικωτέρων 
κλάδων τής τάξεως τών ερ
γαζομένων, ραγδαία πρόο
δος είς τον κατακερματισμόν 
καί αχρήστευαιν τών επαγ
γελματικών οργάνωσε ω ν 
τών εργαζομένων από αγω
νιστικής άπόψεως, όιστε πά
σα αποτελεσματική των άν- 
τίδρασις είς τά έκάστοτε 
καί πολύ συχνά λαμβανόμε- 
,να καί πλήττοντα τούς δια
φόρους ^λάδους εργαζομέ
νων, μέτρα, νά καθίσταται 
αδύνατος. Καί πρέπει νά ό- 
μολογήσωμεν ότι, τάς μεν 
τραπεζοϋπαλληλικάς όργα- 
νοόσεις τάς καθήλο>σαν είς 
«άγώνα χαρακωμ ά τ ω ν» 
ςιρός περιφρούρησιν τών 
«κεκτημένων»όπου αύτά δεν 
έχουν καταβαραθρωθή, ένώ 
είς τούς περισσοτέρους τών 
λοιπών κλάδων άδιστάκτως 
έσπειραν τον όλεθρον.

"Ομως άς μή νομίσωμεν, 
ότι, ή άφεσις αυτί] τοΰ κλά
δοι' μας, προς τό παρόν, άνε

νοχλήτου είναι καθησυχα- 
στική.

’Ήδη τό τέλμα, είς τό ο
ποίον έχουν ριφθή αί οργα
νώσεις μας καί τά αιτήματα 
αυτών, έχει αποδώσει τούς 
καρπούς του. Πλείστα όσα 
φλέγοντα προβλήματα τοΰ 
προσωπικού τών γνωστών 
ώς «μεγάλων» Τραπεζών 
αναμένουν ματαίως την λύ- 
σιν των είς τάς καλλένδας 
τών «άρμίοδίων». Οί συνά
δελφοι τών Εμπορικών 
Τραπεζών εμπαίζονται έτη 
τώρα γύρω από τό ζήτημα 
τής βελτιώσεως τοΰ μισθο
λογίου των, ένώ τό είς τάς 
’Επαρχίας υπηρετούν μέρος 
τούτων ζεΐ υπό μεσαιωνικάς 
συνθήκας ώραρίου καί ή λέ- 
ξις «άδεια» τύποις μόφν ύ- 
φίσταται. Είς τάς λεγομέ- 
νας«μικράς»—όχι όμως καί 
από άπόψεως κερδών—Τρα- 
πέζας, έπικρατεί καθεστώς, 
όπου καί ή «καλημέρα» ακό
μη είς συνδικαλιστικόν στέ
λεχος θεωρείται έγκλημα 
καθοσιώσεως. Αί ήδη δέ γε- 
νόμεναι ένέργειαι διά ψηφι
σμάτων, παρουσιάσεων, ύ- 
ποανημάτων κλπ. είναι γνω
στόν ότι έτυχον τής υποδο
χής τής προσφιλούς είς τίτύς 
«άρμοδίους» άρχής. «’’Ας 
τους νά φωνάζουν, θά κου
ραστούν καίθά λουφάξουν», 
ένώ τό όπλον τής συκοφαν
τίας «περί πλουσιοπάροχων 
αμοιβών» στρέφεται έναντί- 
ρν ημών, είς στιγμήν, καθ’ 
ήν οί έξ ίσου μεθ’ ήμών ά- 
μειβόμενοι οίκονομ ικοϊ υ
πάλληλοι τοΰ ΔημοσίΟυ καί 
οί Δικαστικοί, αγωνίζονται, 
καί πολύ δικαίως, διά την 
βελτίωσίν τών Αποδοχών 
των πείνης.

Τό τέλμα καί ή «ήσυχία»; 
είναι έπικίνδυνοι καταστά
σεις··· ’Από αύτάς ξεπη- 
δοΰν πάντοτε οί είς βάρος 
μας αιφνιδιασμοί. ”Ας τεθή 
λοιπόν καθήκον όλων ημών 
τών τρ απεζοΰπαλληλικ ώ ν 
συνδικαλιστικών στελεχ ώ ν 
καί ζήτημα τιμής, ή δραστη- 
ριοποίησίς τής 'Ομοσπονδί
ας μας, ώστε νά άνταποκρι- 
θώμεν είς τον πόθον όλων 
εκείνων, /οί όποιοι μάς ένε- 
πιστεύθησαν τάς τύχας των, 
άναβιβάσαντες ημάς είς τάς 
Διοικήσεις τών Όργανώσε- 
ών τα>ν, τόσον τών Πρωτο
βαθμίων όσον καί τής Δευ
τεροβαθμίου.

Τά θέματα τού κλάδου 
είναι διατυπωμένα είς τάς 
αποφάσεις τοΰ Α' Πανελ
λαδικού Συνεδρδου τής 'Ο
μοσπονδίας. ’Αποτελούν ό
λα καί θέματα τών καθ’ έ- 
καστα οργανώσεων, αί ο
ποί αι καί τά έχουν προβάλ
λει όμοΰ μέ τά ίδικά των αι
τήματα προς τάς Διοικήσεις 
τών Τραπεζών.

Στις καλλένδες λοιπόν καί 
την αδιαφορίαν τών «αρμο
δίων» νά άντιπροβληθή ή ά

μεσος δραστηριότης τών ορ
γανώσεων καί ή ανύψωσις* 
τής 'Ομοσπονδίας είς επίπε
δον δράσεως.

Είς τούτο θά προχωρή
σω μεν τό μ,έν διά τής δρά
στη,ριοποιήσεως τών καθ’ έ- 
μαστα Συλλόγων υπό τών 
Διοικήσεών των, ώστε νά έ- 
χη δημιύυργηθή τό οργανω
τικόν καί αγωνιστικόν ύπό- 
βαθρον τής 'Ομοσπονδίας, 
τό δέ δι’ άκαταπονήτου 
προσπάθειας νά μετατροπή 
ο δευτεροβάθμιος ’Οργανι
σμός είς ευκίνητον καί ενερ
γόν Διοίκησιν διαχειριζομέ- 
νην καί κατευθύνουσαν ε
πωφελώς καί άπύτελεσμ στι
κτός, την ούτω προσφερομέ- 
νην δύναμιν τών (οργανωμέ
νων τρ απεζοϋπαλλή λων.

Αυτό τό δεύτερον ιδίως 
πρέπει ν’ άποτελέση III- 
ΣΤΙΝ τών ’Οργανώσεων 
μελών τής 'Ομοσπονδίας 
καί τών Διοικήσεών τιον, αί 
όποιαι πρέπει ν’ άποδυθοΰν 
είς μίαν άμιλλαν τοΰ ποιος 
θά προσφέρη τά περισσότε
ρα διά την ένίσχυσιν τοΰ θε
σμού, ό οποίος δεν είναι πα
ρά τό ΜΕΣΟΝ, τό ΜΟ
ΝΟΝ, διά την πραγματο- 
ποίησιν τών σκοπών τοΰ 
κλάδου.

Μεγαλυτέραν βεβαίως ευ
θύνην έχουν τά όργανα τά 
κατέχοντα τάς καίριας θέ
σεις τά όπΙοΐα έν τή άνταπο- 
κρίσει των προς τά άξιώμα- 
τα τούτα κρίνονται καί (ός 
άξια νά τά κατέχουν.

Ή βαρύτης όμως τής ευ
θύνης έξαρτάται έκ τής έκ- 
τάσεως τού προσφερομένου 
συλλογικού έργου' ό δέ βα
θμός αυτής είναι σχετικός 
.μέ τον βαθμόν τής ευθύνης 
έκαστου μέλους ν ιΰ συλλο
γικού οργάνου. ”Ας μή λη- 
σμονώμεν τέλος, ότι τά α
ξιώματα δέν έχουν τόσην α
ξίαν, όσην έχουν αί πράξεις 
ή αί παραλείψεις μας καί αί 
συνέπεια! των.

Μέ τάς άρχάς αύτάς άς■ 
βαδίσω μεν είς τό κοινόν έρ- 
γον,ΕΝ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΗΣ 
ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΜ
ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑ
ΔΟΥ ΜΑΣ.

Ή Διοίκησις τής Τ ραπέζης 
ήχθη κατά τό τελευταΐον δεκα
ήμερον τοΰ παρελθόντος \μηνός 
είς αποφάσεις προς ένίσχυσιν 
τών Ασφαλιστικών Όργανι-

Τό Γενικόν Συμβούλιου τής 
'Ομοσπονδίας Τραπεζοϋπαλλη
λικών ’Οργανώσεων Ελλάδος 
(ΟΤΟΕ) συνεδριάσαν την 15) 
5)59 εξέλεξε τον Πρόεδρον τοΰ 
Συλλόγου μας κ. Γεώργιον Κα- 
ραπάνον ώς Πρόεδρον τοΰ ’Ε
κτελεστικού Συμβουλίου (Δι- 
οικήσεως) τής 'Ομοσπονδίας.

Ή έκλογή έγένετο συμφώνως 
Τφ Καταστατική προς πλήρω- 
σιν τής συνεπεία τής άποχω- 
ρήσεως τοΰ κ. I. Άλευρά κενω- 
θείσης θέσεως τοΰ Προέδρου. 
Κατά την ψηφοφορίαν έλαβον: 
Ό κ. Γ. Καραπάνος ψήφους 
20ζ και ό κ. Γεώργ. Δασκα- 
λάκης (Πρόεδρος Συλλόγου 'Υ
παλλήλων Τραπέζης 'Ελλάδος) 
ψήφους 15, τοΰ κ. Νικολ. Βου-
γιουκλή (Προέδρου Συλλόγου 
Υπαλλήλων ’Αγροτικής Τρα-

ΝΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗ

ΕΠΕΤΚΠΙ
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Αί γενόμεναι προαγωγαί ά-< 
νωτέρων καί άνωτάτων βαθμών 
άφήκαν πολλούς ίκανωτάτους 
συναδέλφους είς τό περιθώριον. 
Υπάρχει διάχυτη ή γνώμη είς 
τό Προσωπικόν, δτι ήδικήθησαν 
έναντι νεωτέρων των έξ ίσου 
τουλάχιστοιν Ικανών.

Ύποχρέωσις λοιπόν τής Δι- 
ρικήσεως, δπως μετά την όλο- 
κλήρωσιν τών προαγωγών 1958 
προβή είς δημοσίευσιν τής έπε-ι 
τηρίδος, τοΰ μόνου ά δ ε
κ άστου μέτρου κ ρ ί
σε ω ς τών γενομένων 
.προαγωγών και τών 
δι ενεργησάντων α ο

σμών τοΰ Προσωπικού. Αί έν 
λόγφ αποφάσεις συντελοΟσαι 
είς την δημιουργίαν ενιαίου 
τρόπου παροχών τών ’Ασφαλι
στικών μας ’Οργανισμών άνοί-

πέζης) μή θέσαντος υποψηφιό
τητα. Εύρέθη καί μία ψήφος 
λευκή. Ή έκλογ ήπρός πλήρω- 
σιν τής κενωθείσης θέσεως τοΰ 
Β" ’Αντιπροέδρου, ήν καιτεΐ- 
χεν ό κ. Γ. Καραπάνος θέλει 
λάβη χώραν είς προσεχή Συνε- 
δρίασιν τοΰ Γεν. Συμβουλίου.

Ό κ. Καραπάνος αμα τή ε
κλογή του άφοΰ ηυχαρίστησε 
τό Συμβούλιον ύπίεσχέθη δτι θά 
καταβάλη πάσαν προσπάθειαν 
ΐνα φανή αντάξιος τής εμπιστο
σύνης αΰτοΰ έζήτησε δέ την 
βοήθεκχν δλων τών έν τή Όμο-

γουν τον δρόμον προς τήν ένο- 
ποίησιν τής άσφαλίσεως τοΰ 
Προσωπικοΰ τής Τραπέζης.

Αί Συλλογικά! ’Οργανώσεις 
τοΰ Προσωπικοΰ εύρίσκονται 
είς συνεχή επαφήν μέ τάς άρ- 
μοδίας Υπηρεσίας τής Διοική- 
σεως τής Τραπέζης διά τήν ρύ- 
θμισιν και έτέρων συναφών ζη
τημάτων τοΰ Προσωπικού.

Λεπτομέρειαι έπί τής έξελί- 
ξεως τών έν λόγφ ζητημάτων 
ώς καί τών ενεργειών τής Συλ
λογικής ηγεσίας, θά άνακοινω- 
θοΰν είς τό προσωπικόν είς 
συγκεντρώσεις, τάς όποιας θά 
πραγματοποιήσουν οί Σύλλο
γοι.

Ή διά τών συγκεντρώσεων 
άούτων διαρκής επαφή τοΰ Προ-· 
σωπικοΰ μετά τής Συλλογικής 
του ήγεσίας, σκοπόν θά έχη 
πέραν τής ένημερώσεως τών 
συναδέλφων, καί τήν άνά πάσαν 
στιγμήν ικανότητα τοΰ σώμα
τος τών υπαλλήλων, δπως άν- 
τιδράση ένεργώς κατά πάσης 
κακής τροπής, ήν τυχόν ήθελον 
λάβη τά δίκαια αιτήματα αύ- 
Υοΰ.

Γ. ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ί_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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σπονδίφ συνεργατών του, διά 
τήν έπιτυχίαν τοΰ έργου αύτής.
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ΕΗ ΚΡΥΠΤΩ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΥΣΤΟ
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'Ο σκοπός τών Συνδικαλιστικών ’Οργανώσεων δέν 
είναι μόνον, ώς γνωστόν, ή άμυνα διά τήν περιφρούρησιν 
τών συμφερόντων τών μελών των, άλλα και ή προβολή 
τών διεκδικήσεων αυτών. Καί ώς πρός τό πρώτον μέν ού- 
δαμοΰ έχει έκδηλωθή είσέτι άντίρρησις καί ώς ήτα φυσι
κόν, λόγφ τοΰ αναμφισβήτητου καί τοΰ άπλοΰ τής έννοι
ας καί παρά τής Τραπέζης.

'Ως πρός τό δεύτερον όμως, φαίνεται δτι ώρισμένοι 
κύκλοι περί τήν Διοίκησιν τής Τραπέζης, σταματούν μό
νον είς τήν διατύπωσιν τής έννοιας ώς αξιώματος, ώς 
πρός δέ τήν εφαρμογήν αυτής έν τή πράξει έχουν πολύ 
ιδιορρύθμους αντιλήψεις, τάς όποιας οΐ ζώντες είς τό 
δεύτερον ήμισυ τοΰ 20οΰ αίώνος δέν δύνανται νά εννοή
σουν.

Νομίζουν λοιπόν οί κύκλοι ουτοι, δτι ή «προβολή τών 
διεκδικήσεων τών εργαζομένων ύπό τών συνδικαλιστικών 
των οργανώσεων», περιορίζεται είς τήν διατύπωσιν τών 
διεκδικήσεων τούτων δι’ ύπομνήματος δι’ ου νά παρέχη- 
ται παν στοιχεϊον, πρός διευκόλυνσιν τοΰ πρός ον τό ύπό- 
ίμνημα καί ή συγκεκριμενοποίησις τοΰ αίτήματος. Καί 
πέραν τούτου ούδέν έκ μέρους τών εκπροσώπων τής έργα- 
σίας. Διότι έκεΐθεν, οί «αρμόδιοι» τής Διοικήσεως θά τά 
παραλάβουν πρός μελέτην, δταν έλθη τό πλήρωμα τοΰ 
χρόνου, περαιτέρω θά τά έξετάσουν οί ανώτεροι «αρμό
διοι», δταν θελήσουν, τέλος δέ, ερήμην τής γνώμης τών 
συλλογικών οργάνων νά έκδίδεται ή άπόφασίς ύπό μορφήν 
τετελεσμένου γεγονότος.

Ή τοιαύτη άντίληψις ευρίσκει τάς Διοικήσεις τών 
’Οργανώσεων τοΰ Προσωπικού όχι μόνον έκ διαμέτρου αν
τιθέτους, άλλα ετοίμους ινά δράσουν ένεργώς διά τήν έκ- 
ρίζωσίν της.

Δέν θά προβώμεν εδώ είς άνάπτυξιν τής άπσστολής 
τοΰ συνδικαλισμού καί τής σημασίας αύτής είς τήν σύγ
χρονον κοινωνίαν. 'Ένα μόνον λέιγομεινι: Έψ’ όσον κρίνε- 
ται ορθόν, δπως αί συλλογικοί. ’Οργανώσεις προβόιλλουν 
τά ζητήματα τών εργαζομένων, έπι βάλλεται ή συμμετοχή 
αυτών καί είς τήν έξέτασιν τών έν λόγφ ζητημάτων, κατά 
τό στάδιον δηλαδή τής διαμορφώσεως τής έπιλύσεως αύ- 
τών. ’Άλλως, δέν ύφίσταται καλή πρόθεσις άμφοτέρωθεν, 
άλλα δημιουργεΐται άπλώς κατάστασίς τηρήσεως προσχη
μάτων.

Οί έπινοοΰντες τήν μέθοδον τοΰ «έν κρυπτή καί πα- 
ραβύστφ» ώς πρόσφορον διά τό κλείσιμον «μπελάδων», 
άπατώνται καί θά πρέπει νά έγκαταλείψουν τά σχέδιά 
των.

Ή λύσις τών προβλημάτων δέν επιτυγχάνεται κατ’ 
αυτόν τον Τρόπον, διότι πλήν τοΰ σάλου έκ τής άμεσου 
άντιδράσεως τών έργαζομένων, τά ζητήματα περιπλέκον
ται, μετατρεπόμενα είς πληγάς, διά τήν έπούλωσιν τών 
όποιων θά γίνεται συνεχής καί έντσνώτερος άγών. 'Όρα 
«ένταξιν» Ήλιάσκου.

Άντιθέτως ή διά της έλευθέρας διατυπώσεως γνω
μών έξ άμψοτέρων τών πλευρών έξαγομένη άπόφασίς, ψέ- 
ρουσα τήν σφραγίδα τής συμφωνίας συνθέτει τήν πραγμα- 

= τικήν καί μόνιμον έννοιαν τής λύσεως. 
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Η ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 
ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

Η ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣΟ.Τ.Ο.Ε.



Η ΧΙΛΙΟΣΤΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΕΝΟΣΕΟΣ ΦΙΛΑΘΛΟΝ
ΜΙΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΚΡΟΥΑΖΕΡΙΑ

Το βράδυ τής Τετάρτης 20ηςθέαμα: Τις φωτισμένες απ' τους
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τασε την χιλιοστή εκδρομή της 
μέ μιά πανηγυρική κρουαζιέρα 
στό Σαρωνικό. Ή κρουαζιέρα αυ
τή, ή οποία έσημείωσε μοναδικήν 
έπιτυχία. έπραγματοποιήθη μέ τό 
κομψά τουριστικά σκάφος «Νερά
ιδα» τής άτμοπλο'ίας Ι.Σ. Λάτση, 
Τ άπλοίο, ειδικά ναυλωμένο άπό 
την ΕΦΕΤ, ήταν στη διάθεση των 
μελών της καί των φίλων της οί 
όποιοι συνολικά ξεπερνοΰσαν τούς 
πεντακοσίους καί είχαν πλημμυ
ρίσει τό κατάστρωμα καί τις εύ- 
ρύχωρες οήθουσές του. Μεταξύ αυ
τών ανώτατα καί ανώτερα στελέχη 
τής Τραπέζης καί πλήθος νεολαία 
μέ έορταστική διάθεση, τών Κεν
τρικών καί Περιφερειακών Κατα
στημάτων.

Ή γλυκεία σεληνοφώτιστη νύ
χτα καί ή ήρεμη καί άκύμαντη 
θάλασσα υπήρξαν οί Προϋποθέσεις 
για ένα αλησμόνητο ταξεϊδι άπό 
τά Πειραιά μέχρι τό Σούνιο. Στό 
σημείο αυτό ή «Νεράιδα» άνέκοψε 
τήν ταχύτητά της γιά νά απο
λαύσουν οί επιβάτες ένα υπέροχο

προβολείς της, Κάβο-Κολώνες.
Τόν ιδιαίτερα χαρούμενο τόνο 

έδωσε ή ορχήστρα ή οποία εΐχε 
εγκατασταθεί στό έπάνω κατά
στρωμα.

Στήν πίστα πού σχηματίσθηκε 
εκεί έχόρεψε ή νεολαία, μοντέρνους 
ρυθμούς καί ελληνικούς χορούς. 
Ο ένθουσιασμάς έ'φτασε στό κα- 

τακόρυφον μέ τις έμφανίσεις τοϋ 
γνωστού εξαιρετικού ντουέττου 
Κορώνη-Φίλανδρου πο ύμέ τά ό
μορφα ελληνικά τραγούδια σκόρ
πισε άφθονο κέφι. Ή πιο ζωηρή 
έκπληξη τής βραδυάς ήταν ή καΰ- 
σις πυροτεχνημάτων άπό τή γέ
φυρα τού πλοίου, τά όποια διέθε
σε γιά τή γιορτή τής ΕΦΕΤ, ή 
’Ατμόπλοια I. Σ. ΛΑΤΣΗ.

Τό γλέντι συνεχίστηκε άμεΐίωτο 
μέχρι τήν ώρα τής επιστροφής. 
"Ολοι έξέφρασαφ τά θερμάτους 
συγχαρητήρια προς τήν ΕΦΕΤ 
γιά τήν οργάνωση τής κρουαζιέ
ρας, καί τήν ευχή νά έπαναληφθή 
κΓ άλλες φορές στό διάστημα τού 
θέρους.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ 
ΤΑΜΕΙΩΝ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ & ΤΥΠΕΤ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ & ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝ) ΣΜΟΣ 
ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝ. Π. Ε, 
Β@

ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ 
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

Συμφώνως προς τά άρθρα 24 έως καί 29 τού Κατα
στατικού, καλοΟμεν τούς κ.κ. Συνεταίρους εις Α' συνε- 
δρίασιν ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ έν τή 
αιθούση τού Πρατήριου Υφασμάτων τού Συν)σμοΰ (αί
θουσα παλαιού Χρηματιστηρίου) όδός Πεσμοζόγλου άριθ. 
1, τήν 4ην ’Ιουνίου έ.έ. ημέραν ΠΕΜΠΤΗΝ καί ώραν 6ην 
μ.μ. καί έν περιπτώσει μή άπαρτίας τήν 1 1 ην ’Ιουνίου 
έ.έ. ημέραν ΠΕΜΠΤΗΝ καί ώραν 6ην μ.μ. έν τώ αύτιό 
χώρφ μέ τά εξής θέματα:

1. —Εκθεσις τού Διοικητικού Συμβουλίου έπί τών 
πεπραγμένων τού έτους 1958.

2. —·ΎποβοΧή ’ Ισολογισμού καί ’Απολογισμού δια
χεί ρίσεως τού έτους 1958.

3. —"Εκθεσις τού ’Εποπτικού Συμβουλίου.
4. —"Εκθεσις τού Έλεγκτοϋ.
5. —’Έγκρισις τού ’Ισολογισμού καί ’Απολογισμού 

διαχειρίσεως έτους 1958.
6. —’Απαλλαγή έκ τών ευθυνών τού τε Διοικητικού 

καί ’Εποπτικού Συμβουλίου ώς καί τού Έλεγκτοϋ.
7. —Υποβολή καί έγκρισις Προϋπολογισμού έσόδων 

καί έξόδων διαχειρίσεως έτους 1959.
Έν Άθήνάις τή 18 Μαΐου 1959 

Ό Προϊστάμενος τού Εποπτικού Συμβουλίου
ΔΗΜΗΤΡ ΙΟΣ ΜΑΝΙΑΚΗΣ

Σ ϋμφώνως τώ Καταστατικώ 
καλούνται τά Μέλη τού Ταμεί
ου ’Αλληλοβοήθειας Υπαλλή
λων ’Εθνικής Τραπέζης εις 
Γενικήν Συνέλευσιν τήν 4ην 
’Ιουνίου 1959, ημέραν Πέ
μπτην καί ώραν δ. μ.μ. έν τώ 
Προμηθευτικό) Συνεταιρισμό) 
(Πεσμαζόγλου 1 ) μέ τά κάτω
θι θέματα:

1 ) "Εγκρισις τών κατά τήν 
Γενικήν Συνέλευσιν τής 29ης 
Μαί'ου έ.έ. ύποβληθέντων:

α) Έκθέσεως λογοδοσίας 
τής Διοικητικής Επιτροπής 
καί άπολογισμοΰ τής χρήσεως 
1958.

β) Έκθέσεως Ελεγκτών, 
γ) Προϋπολογισμού χρή

σεως 1959.
2) Εκλογή μελών Διοικ. Ε

πιτροπής καί 3 Ελεγκτών.
Έν πριπτώσει μή άπαρτίας 

καλούνται τά Μέλη εις δευτέ
ραν Συνέλευσιν τήν 8ην ’Ιου
νίου έ.έ., ημέραν Δευτέραν έν 
τώ αΰτώ τόπω καί χρόνω καί 
μέ τά αύτά θέματα:
Έν Άθήναις τή 1η Ίονν. 1959 
TAME ΙΟΝ ΑΛ) ΒΟΗΘΕΙΑΣ 
ΥΠ) ΑΩΝ ΕΘΝ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ 

‘Ο Πρόεδρος 
Ν ΜΟΥΡΚΟΥΤΑΣ 

*
Συμφώνως τώ Καταστατικώ 

καλούνται τά Μέλη τού Ταμεί
ου ’Αλληλοβοήθειας Είσπρα- 
κτόρων καί Κλητήρων Εθνικής 
Τραπέζης εις Γενικήν Συνέ- 
λευσιν τήν 4ην Ιουνίου 1959, 
ή μέραν Πέμπτην Καί ώραν 3 
μ.μ. έν τώ ’Ινστιτούτά Φυσικής 
’Αγωγής μέ τά κάτωθι θέματα:

1 ) ’Έγκρισις τών κατά τήν 
Γενικήν Συνέλευσιν τής 29ης 
Μαΐου έ.έ. ύποβληθέντων.

α) Έκθέσεως λογοδοσίας 
τής Διοικητικής ’Επιτροπής καί 
απολογισμού τής χρήσεως 
1958.

β) Έκθέσεως ’Ελεγκτών, 
γ) Προϋπολογισμού χρήσε

ως 1959.
2) Εκλογή μελών Διοικητι-

ΙΙ*!Ι!Ι

κής Επιτροπής καί 3 Ελεγ
κτών διά την χρήσιν 1959.

Έν περιπτώσει μή άπαρτίας 
καλούνται τά Μέλη εις δευτέ- 
ραν Συνέλευσιν τήν 8ην ’Ιου
νίου, ημέραν Δευτέραν έν τώ 
αΰτώ τόπορ καί χρόνφ καί μέ 
τά αύτά θέματα.
Έν Άθήναις τή 1η Ίουν. 1959

Ταμεΐον 'Αλληλοβοήθειας 
Είσπρακτόρων καί Κλητήρων 

Εθνικής Τραπέζης 
Ό Πρόεδρος 

Κ. ΤΡΙΜΗΣ 
*

Συμφώνως τώ Καταστατικώ 
καλούνται τά Μέλη τού Ταμεί
ου Υγείας Προσωπικού ’Εθνι
κής Τραπέζης εις Γενικήν Συν- 
έλευσιν τήν 4ην Ιουνίου 1959, 
ημέραν Πέμπτην καί ώραν 6μ. 
μ. έν τώ Προμηθευτικώ Συνε- 
ταιρισυώ (Πεσμαζόγλου 1 ) μέ 
τά κάτωθι θέματα:

1 ) "Εγκρισις τών κατά τήν 
Γενικήν Συνέλευσιν τής 29ης 
Μαΐου έ.έ. ύποβληθέντων:

σ) Έκθέσεως λογοδοσίας 
τής Διοικητικής ’Επιτροπής 
καί άπολογισμοΰ τής χρήσεως 
1958.

6) Έκθέσεως Ελεγκτών, 
γ) Προϋπολογισμού χρή

σεως 1959.
2) Έγκρισις τής γεννησο- 

μένης ύπο τού ΤΥΠΕΤ, διά 
τής ύπο τής Τραπέζης χορη- 
γηθείσης ειδικής οικονομικής 
ένισχάσεως, αγοράς έδαφικής 
έκτάσεως, 60 στρεμμάτων έν 
Διονύσω’ προς ολοκληρωτικήν 
άπόκτησιν τού κτήματος, ένθα 
λειτουργούν αϊ Παιδικοί Κα
τασκηνώσεις.

Έν περιπτώσει μή άπαρτίας 
καλούνται τά Μέλη εις δευτέραν 
Συνέλευσιν τήν 8ην ’Ιουνίου, 
ήμέραν Δευτέραν έν τώ αΰτώ 
τόπω καί χρόνω κα ίμέ τά αύ
τά θέματα.
Έν Άθήναις τή 1η Ίουν. 1959 
Ταμεΐον Υγείας Προσωπικού

ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ 
Ό Πρόεδρος 

Ν. ΜΟΥΡΚΟΥΤΑΣ 
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ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝ) ΣΜΟΣ 
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ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ‘ΣΥΝ. Π. Ε.
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ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ

ΑΚΙΝΗΤΟ-ΠΟΙΗΜΕΝΌΝ 
Είδη Έγκαταστάσεως 
ΑΠΗΣΧΟΛΗΜΕΝΟΝ 
Εμπορεύματα: 
α) Πρατηρίου Υφασμάτων 
6) Πρατηρίου Τροφίμων

ΓΕΝΙΚΟΣ I ΣΟΛΟΓΙ 
(Κατάστασις τή

266.800 —

ΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 1958 
31η Δεκεμβρίου 1958) ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ

Χρεόγραφα
Γραμμάτια Εισπρακτέα 
Πιστώσεις πρός Συν)ρους 
Διάφοροι Λογ)σμοί Προσωπικού

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΝ
Ταμεΐον
Καταθέσεις παρά Ε.Τ.Ε.

Διαφορά κατά τήν άποκατάστασιν 
Κεφαλαίου Χρήσεως 1954—57 
Λ ο γ)σ μ ο ΐ Τ ά ξ ε ω ς

Χρεωστικόν υπόλοιπον εις NEON

4.036.497.— 
594.421.—

4.630.918.— 
148'009,70 
200.000.— 

6.685.355,20 
250.089.—

104.740,80
277.050,25

1 1.914.371,90

381.791,05

1.847.710.— 
77.1 19,25

14.487.792,20
40.201.—

ΚΕΦΑΛΑ Ι(ΟΝ
("Ητοι Συν)ικαί Μερίδες 4297 πρός 1.000) 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 
α) Δάνεια έκ Χρημ. Τραπ. Έλλάδ. 4.528.650.— 
6) » έκ Διαθεσίμων Ε.Τ.Ε. 2.025.000.—
γ) Όφειλόμενοι τόκοι τών ώς άνω

Δανείων 618.610.—

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΥΣ 
α) Όφειλόμενα εις έξελθόντας

Συνεταίρους 191.832,55
6) Όφειλόμενον Μέρισμα έτους

1951 95.400 —

4'297.000.

7.172.260,

287.232,55

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙ ΣΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ {’Εμποροβιομηχάνους)
’Ανοικτοί Λογ)σιμοί 688.377.—
Γραμμάτια Πληρωτέα 1.325.900.— 2.014.277.—
ΛΟΙΠΟΙ ΛΟΓ)ΣΜΟI
Διάφοροι Λ)σμοί πρός Διακανονισμόν 596.847,90
Διαφορά έξ αναπροσαρμογής (Χρεογράφων) 83.256,50
Λ ο γ)σ μ ο i Τάξεως 77.1 19,25

X Ρ Ε Ω Σ I Σ

14.527.993,20

ΑΝΑΛΥΣΙΣ Λ Ο Γ)Σ Μ Ο Υ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

’Έξοδα Διαχειρίσε
ως (Γενικά) 1.483 618,45 

"Εξοδα Διαχειρίσε
ως (’Αμοιβή Συν
εργείου Ελέγχου
'Ορκωτών Λογιστών) 48.000.—■ 1.531.618,45

Τόκοι έτους 1958 486.837.—

Άιποσβέσε ι ς:
α) Κονδυλίου έξ έκκ)σεως Κεφ)ου 12 643,40 
6) Κονδυλίου έξ έκκ)σεως Διαν)ών

jOYNNPA (Παλαιού Συν)σμοϋ) 12.585,40
γ)Κονδυλίου παλαιού Χρεωστικού 

ύπ)που Λ)σμοΰ οφειλής Σ)σμοΰ 30.300,25
δ) 'Ολοκλήρου τού υπολοίπου κον

δυλίου αμοιβής άποχωρησάντων 
'Υπαλλήλων τού Συν)σμοΰ 447.661.—

ε) 20% έπί αξίας ειδών Έγκ)σεως 66.724.—

2Ό18.455,45

569.914,05

Υπόλοιπον χρήσεως 1957 
’Έσοδα έξ Υφασμάτων 
"Εσοδα έκ Τροφίμων

2.072.772,10
451.090,65

Διάφορα (έκ Χρεογράφων)
Χρεωστικόν Υπόλοιπον πρός έξίσωσιν

14.527.993,20

1 I Σ Τ Ω Σ I Σ

14.681,15

2.523.862,75

9.624,60 
40.201 —

2.588.369,50

Ό Προϊστάμενος 
Τούι ’Εποπτικού Συμβουλίου

(ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΝΙΑΚΗΣ)

2.588.369,50

Έν Άθήναις τή 31η Μαρτίου 1959 

‘Ο Πρόε δρος
Τού Λιοικητι κοϋ Συμβουλίου 

(ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ)

Ό Προϊστάμενος 
Τοϋ Λογιστηρίου

(ΘΑΝΟΣ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ)

Π Ε Ν Ν I Ε Σ

Ο ΕΠΙΣΗΜΟΣ
Πριν χρόνια τον ήξερα κουτόν 

κΓ ανυπόφορο. ’Αλλά, σ’ αυτό 
τό μεταξύ, έκαμε περιουσία κΓ 
έγινε άνθρωπος σοβαρός, απέ
κτησε μιά κοιλιά καί δυο φα
κούς μυωπικούς πού θά κατέ- 
πλησσαν κΓ ένα αστεροσκο
πείο. Ή ψωνήτου, είναι φωνή 
μικρής αντιπαθητικής καραμού
ζας, όμως στον δρόμο οί γνω
στοί τού βγάζουν τό καπέλλο 
καί τού μιλούν στον πληθυντι
κό. "Ασχετα δηλαδή, άν μισούν
ται θανάσιμα, σαν διπλωμάτες 
γειτονικών χωρών πού βρεθήκα
νε σέ δεξίωση τρίτης πρεσ
βείας.

Μόλις, λοιπόν, μέ ε ΐδε θέ
λησε νά μου φερθή προστατευ
τικά, μέ μιά φιλία, μέ μιά οι
κειότητα, όλο μεγαλόπρεπε ια. 
Είχα όμως ένα χαμόγελο πού 
τον ανησυχούσε. "Ενοιωσα τήν 
ανάγκη νά διαλύσω τό φούσκω
μά του μέ δυά - τρία λόγια 
μόρτικα πού κατασπίλωσαν 
τήν λαμπρή, του επισημότητα. 
Γιά μιά στιγμή δίστασε κι* -ό 
'ίδιος. "Εκανε ν’ άνασηκωθή ά- 
νακτισμένος. Άλλα μετάνοιωσε, 
άπό δειλία, έμεινε καί μοΰ ψι
θύρισε στ’ αυτί.

—Μή φωνάζεις, τουλάχι
στον !.. Ν. Σ .

♦------- ·--------♦«>·<£♦------- ·——♦
• ΕΚΔΟΣΕΙΣ »
♦ ------------- ♦ <$> ·--------------♦

Έκυκλοφόρησε τό 13ο τεύ
χος (Α'. τού 4 ου έτους) τού 
Περιοδικού έλευθέρας σκέψεως 
«ΙΛΙΣΟΣ», μέ 96 σελίδες καί 
κυριώτερα περιεχόμενα: Κ.
Μ>ελ ι σσαροπούλου «Δημ. Γα
λανός ό Αθηναίος καί αί μετα
φράσεις του τών ’ Ινδικών». Δ. 
Ίωαννίδη «Ή αρχή τής Μετεν- 
σαρκώσεως». L·. Axley «.Η αδι
άκοπη έρευνα» Σπ. Μάγου «Ή 
Θεά Αφροδίτη». Ίω. Βασιλή 
«Στοχασμοί μπροστά σ’ ένα 
λίκνο». J. Krishnamurti «Φι 
λοδοξία καί φόβος». Κριτικά 
σημειώματα Άνδρ. Καραντώνη 
«Τό Σημειωματάριο ενός Μύ
στου» καί Χρ. Ρ ιζοπούλου «’Α
γωνίες». Ή παγκόσμια αδελ
φότης στον Προσκοπισμό, στον 
’Οδηγισμό καί στη Θεοσοφική 
' Εταιρία. Ποιήματα Δελή, 
Πορφύρα, Σ ικελιανοΰ, Π. Μίχα, 
Έμ. Κωλέττη, Χρονικά κλπ.

’Ετήσια συνδρομή: δραχ. 40. 
’Εξωτερικού £ 2.

Διευθυνσις: Κωστής Μελισ- 
σαρόπουλος, ’Ακαδημίας 63, 
Άθήναι.

Β=
Β
Β-

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
------♦ 3ί ♦------

ΓΑΜΟΙ

—=5)

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ

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

BETA ΑΝΔΡΕΟΓΛΟΥ 
ΜΠΙΜΠΙΡΗ

Χειροϋργος-’Οδοντίατρος 
Συμβεβλημένη

• μέ τό Τ.Υ.Π.Ε.Τ
• Β ίκτ. Ούγκώ 1 7α
• Τηλ. 521.523 — Άθήναι

Διονύσιος Μιχόπουλος — 
Δέσποινα Τσίχλα (Ύποκ)τος 
Χίου) έτέλεσαν τούς γάρους 
των έν Xitjj.

Ό Σύλλογος καί ή «Τραπε
ζιτική» εύχονται πάσαν Ευτυ
χίαν.

..........   .τ·--π^-0
♦ ♦
♦ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ♦
♦ *Β=- =*■ ί===Β

Ν. ΦΡΑΓΚΟΝ — Ενταύθα: 
Έλάβομεν τήν νέαν συνεργασί
αν σας. Λαμβάνει τήν σείιράν 
της πρός δημοσίευσιν.

Ν. Σ ΑΜΑΡΑΝ. Θεσ) νίικην: 
Έλάβομεν καί τήν δευτέραν 
σας έπι στολήν μετά τών έσω- 
κλείστων. "Οχι προς Θεού, δεν 
πρόκειται διά «καθ’ ύπόδειξιν» 
εργασίαν, άλλα παράκλησιν ό
πως εις τό ψύλλον μας έρχεται 
ή εργασία σας εκείνη, ή οποία 
πηγάζει άπό τήν πλουσίαν σέ 
θέματα πηγή τών προβλημάτων 
τής ζωής τού κόσμου μας. Σάς 
ευχαριστούμε δΡ όλα.

Κ. ΔΗΜΟΛΙΤΣΑΝ—’Ενταύ
θα: Ή συνεργασία σας «Εργα
σία καί άνθρωποι», δυστυχώς, 
λόγφ τοϋ μήκους της, δεν εί
ναι δυνατόν νά δημοσιευθή.

ΔΓ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΝ 
ΔΙΠΛΩΜΑ ΟΔΗΓΟΥ 

Α Υ Τ Ο Κ 1ΝΗΤΩΝ 
Διδασκαλία τής τέχνης του 

άδηγεΐν εις 20 ωριαία μαθήμα
τα άντί κατωτέρας δαπάνης 
1.500 δρχ. (άνευ έξόδων έκδο- 
σεως διπλώματος - ιατρικών ε
ξετάσεων κλπ.) καταβαλλόμε
νης εις δεκαπενθημέρους δόσεις 
τών 100 ή 150 δραχμών.

Έκπαίδευσις δι' αύτοκινή- 
των OPEL OLYMPIA καί RΕ
Κ OH D.

ΤΗΛ. 620.964
Εκπαιδευτής : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΑΟΣ
niiBiiiiia ιιιιι inn

(Λ. ΓΡΙΜΑΛΔΗΣ - Μ. ΚΟΥΠΑΣ & ΥΙΟΣ
I ΛΕΩΦ. ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β'. ΑΡΙΘ. 46 
| Μεταξύ Χαλανδρίου - Φιλοθέης (στάσις σίδερα) 

ΤηλέφωνοΛ' 683 - 308
1 (Ίδρνται οί έν άπομ,αχία συνάδελφοι κ.κ. Α. Γρι- 
1 μάλδης καί Μ. Κούγιας)
1 ΕΠΙΠΛΑ " ΝΕΟΣΤΡΩΜ — ΜΕΤΑΛΛΙΝΑ 
1 ΕΠΙΠΛΑ — ΗΛΕΚΤΡΙΚΑI ΣΥΣΚΕΥΑΙ — 
I ΨΥΓΕΙΑ — ΡΑΔΙΟΦΩΝΑ—ΘΕΡΜΑΣΤΡΕΣ 
| ΚΑΙ Ο.ΤΙ ΧΡΕΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΙ- 
I ΚΟΚΥΡΙΟ.
| Μέ δόσεις καί σέ τιμές ευνοϊκές διά τούς συνα- 
§ δέλφους.
1 ΑΝΕΥ ΟΥΔΕΙΜΙΑΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ
ιιΙΙ·!ΙΙ*!Ι!ΙΙΒΙΙΙΙΙΒΙΙΙΙΙΒΙΙίΙΙΒΙΙΙΙΙΒΙΙΙΙ1Β!ΙΙΙΙΒΙΙ1ΙΙΒΙΙΙΙΙΒίΙΙΙΐ·ΙΙΙΙΙΒΙΙΙΙΙΒΙΙΙΙΙΒΙΙΙΙΙΒΙΙΙΙΙΒΙ1ΒΙΙΙΙΙΒΙΙΙΙ!ΒΙΙΙΙΙΒΙΙΙΙΙΒ

IIIIIIBIIIIIBIIIIIBIIII1 ΙΙΙΙΙ ΙΙΙΙΙΙΒΙΙΙΙΙΙ ΙΙΙΙΒΙΙΙΙΙΒΙΙΙΙΙ

ΐΕΡΓΑΠΗΡΙΑΑΙΜΑΤΟΑΟΓΙΑΪ-ΜΙΚΡΟΒΙΟλΟΓΙΑί£ΒΙΟΙ(ΗΜΕΙΑί
ΠΡΩΗΝ «I. ΠΑΠΑΣΩΤΗΡ IΟΥ»

ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ — ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΩΝ 
ΘΕΟΦ. Γ. ΑΓΓΕΛΟΠ ΟΥΛΟΥ 

Μ Έπί τετραετίαν βοηθού τού Εργαστηρίου τής 'Υγιεινής 
jg καί Μικροβιολογίας έν τώ Εθνικά) Πανεπιστημίω. 
ρ Ράλλειον Άριστεΐον
■ Έπί τετραετίαν 'Υγειονομικού Έπιθεωρητού τού Κράτους 
ΐ καί έν Παρισίοις μετεκπαιδευθεντος.
| & ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ο. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΑ ΟΥ

! Έπί πενταετίαν είδικευθέντος ενταύθα καί έν Παρισίοις. 
ΜΕΓΑΡΟΝ ΛΑΖΑΡ ΙΔΟΥ — ΜΠΟΝΗ 

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

1 ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 21.846
| Έκτελεΐται καί βασικός μεταβολισμός.
..........................................................................................................ΒΙΙΙΙΙΒίΙ
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ΕΚΒΙΑΣΜΟΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΝ
Οΐ συλλαβόντες τήν ιδέαν 

το ΰμέτρου τής λήψεως «δηλώ
σεων» άποκηρύξεως των συλλο
γικών ενεργειών παρά τοΰ προ
σωπικού τής Εμπορικής Τρα- 
πέζης, έδωσαν έξετάσεις με
σαιωνικής νοοτροπίας, θεωρή- 
σαντες έν τμήμα Ελλήνων ερ
γαζομένων και π^εφοπτκώς 
καλλιεργημένων μάλιστα, ώς 
αγέλην, ή οποία υπό τό μαστί- 
γιον τής στερήσεως τών μισθών 
πείνης θά προέβαινον εις τήν 
πώλησιν τής συνειδήσεώς των.

Έάν όμως εις α ύτό έλαβον 
«άριστα» εις τήν πραγμοττικό- 
ήητα έκέρδισαν τήν περιψρόνη- 
σιν και τήν αηδίαν τών τραπε
ζικών και ίίλων τών εργαζομέ
νων. Νά είναι δέ βέβαιοι δτι 
επέτυχαν τό ο^ως αντίθετον α
ποτέλεσμα, όπως ακριβώς συμ

βαίνει είς παρομοίας περιπτώ
σεις εκβιασμού συνειδήσεων. 
Έπέτυχον και έν ακόμη. Διέ- 
βαλον είς τό κοινόν καί τό πι
στωτικόν ίδρυμα τό όποιον ή
θελαν κατ’ αυτόν τον τρόπον 
νά «έξυπηρετήσουν», δώσαντες 
τήν εικόνα συγχρόνου Βαστί
λης.

Είναι παρήγορον τό δτι ό 
Γενικός Διευθυντής τής ’Εμπο
ρικής Τραπέζης Καθηγητής κ. 
Στρατής Άνδρεάδης, δηλώσας 
είς τον Πρόεδρον τής 'Ομο
σπονδίας δτι αί «δηλώσεις» έ- 
ζητήθησαν έν άγνοια του, άπε- 
δοκίμασε τήν ενέργειαν.

Άναμένομεν τό ουσιαστικόν 
αποτέλεσμα. Δηλ. καταστροφήν 
τών «δηλώσεων» καί κολασμόν 
τών υπευθύνων.

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΥΣΤΗΡΑΝ ΕΝΤΟΛΗΝ
is

Ό κ. Διοικητής κατόπιν έντονου διαμαρτυρίας τοΰ 
Συλλόγου έδωσεν «αύστηράν» εντολήν, όπως απασαι αί 
έκκρεμεΐς προαγωγαί 1958, 1957 καί παλαιστέρων έτών 
περατωθοΰν αμέσως. ’Ακολούθως έγένετο ή 23η κατά σει
ράν «τελευταία» συνεδρίασις τής αρμόδιας ’Επιτροπής 
καί έπερατώθησαν αί προαγωγαί Τμημ)χών Β . προς Α'. 
’Ενώ όμως έδει νά συνεχισθή ή έριγασία τής Επιτροπής 
διά τους Λογιστάς καί Ύποτμ)χας, λόγω...«κωλύμματος 
Διευθυντών τινων μελών αυτής» —παλαιά μελωδία( ! ) — 
διήλθεν αϋτη έκ δύο ήδη αναβολών.

Καί έρωτώμεν: Έάν ή κοινή γνώμη τοΰ Προσωπικού 
δεν θίγει τήν ευαισθησίαν τών άρμοδίων καί έάν αί αυ
στηροί έντολαί τοΰ Διοικητοΰ συναντούν τήν αδιαφορίαν 
των, τί πρέπει νά γίνη περαιτέρω;. . .

ΙΙΙΙΗΙΙΙΙ·ΙΙΙΙΙ·ΙΙΙΙΙ·ΙΙΙΙΙ·ΙΙΙΙΙ·Ι1ΙΙΙ·ΙΙΙΙΙ·ΙΙΙ!!·ΙΙΙΙΙ·ΙΙίΙ!Ι·ΙΙΙΙί·Ι!ΙΙΙ·ΙΙΙΙΙ·ΙΙΙΙΙ·ΙΙΙΙΙ·ΙΙΙΙ!·ΙΙΙΙί·ΙΙΙΙΙ·ΙΙ1Ι!·ΗΙίΙΗΠ

ΤΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΟΝ
Τά ύπό τοΰ ’Οργανισμού 

‘Υπηρεσίας οριζόμενα αναθεω
ρητικά πειθαρχικά Συμβούλια 
δέν έχουν λειτουργήσει άπό
τριετίας. Έν τή> μεταξύ αί υπο
θέσεις συσσωρεύονται, μέ συ
νέπειαν, σοβαράς έκκρεμότητας 
περί τήν θέσιν πολλών συνα
δέλφων αλλά καί οικονομικήν 
ζημίαν τής Τραπέζης.

Νομίζομεν δτι είναι καιρός 
πλέον νά λειτουργήση ό θεσμός 
τής άναθεωρήσεως τών ποινών 
καί διά λόγους τάξεως. Είναι 
βέβαια τά αρμόδια δργαναάπη- 
σχολημένα μέ έτέρας σοβαράς 
υποθέσεις τοΰ Προσωπικού. 
Πρέπει δμως κάτι νά γίνη. Ή 
κατά κόρον π.χ. προταθεϊσα 
άποσυμφόρησις τής Επιτροπής 
Προαγωγών θά προσέφερε καί 
είς τό σημεΐον αυτό μεγίστην 
ωφέλειαν.

-<&-
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣIΣ 

ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣ I Σ

Είς υπέρμετρου αυστηρότη
τα ή είς πραγματικήν ανεπάρ
κειαν τών έξετασθέντων οφείλε
ται ή σημειωθεΐσα πρωτοφανής 
αποτυχία κατά τάς τελευταίας 
προαγωγικάς έξετάσεις; Έρω- 
τοΰν ένδιαφεράμ'ενοι καί μη.

Ημείς Φρονοΰμεν δτι άμψό- 
τερα συμβαίνουν. Διό καί συν- 
ηγοροϋμεν υπέρ τής διατυπς*. 
θείσης άπόψεως τοΰ Συλλόγου, 
δπως αναθεωρηθούν τά γραπτά 
ΰπο πνεύμα σχετικής επιείκει
ας, οί δέ και μετά ταύτα άπορ- 
ριπτό)μενοι, έάν τό ποσοστόν 
έξακολουθή νά παραμενη μεγά
λο, νά ύποστοΰν, έξοδοις τής 
Τραπέζης, ειδικήν έκπαίδευ- 
σιν είς τήν σύνθεσιν έννοιών, 
εκθεσιν ιδεών, σύνταξιν καί 
ορθογραφίαν διά νά έπανεξε- 
τασθοΰν συντόιμως είς τό μά- 
θηιμα, κριθοΰν δέ έκ νέου εντός 
τού έτους.

Διότι, είτε τό θέλομεν είτε 
όχι, έχει άνακύψει ζήτημα κα- 
ταρτίσεως μεγάλης μερίδος υ
παλλήλων τής Τραπέζης.

ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ

’Ανώτεροι Λειτουργοί τής 
Τραπέζης άξιοΰν δπως ή πει
θαρχία τηρήται μετά θρησκευ
τικής εύλαβείας. Σ υμψωνούμεν 
καί ΰπερθεματ ί ζσμ εν έπί τής 
άξιώσεως ταύτης ύπό τήν προ- 
ύπόθεσιν τής αντικειμενικής 
όρθότητος διότι ή πειθαρχία, 
άποδεικνύουσα, έκτος άλλων, 
Τον αλληλοσεβασμόν τών ατό
μων, ΰπήρξεν είς έκ τών κυρι- 
ωτέρων μοχλών τής κατά τό 
παρελθόν αλματώδους ανόδου 
τής Τραπέζης.

Λυπούμεθα δμως είλικρινώς 
διότι έχομεν διαπιστώσει δτι 
ανώτερος λειτουργός τής Τρα
πέζης, καίτοι δίς έκλήθη προ 
πολλοΰ, νά έκτελέση ώρισμένην 
εντολήν δέν τήν έξετέλεσε μέ
χρι τοΰδε.

Φαίνεται δτι ή «πειθαρχία» 
δέν ισχύει είς τους άνωτέρους 
καί ή Διοίκησις άς φροντίση 
νά τήν έμπνεύση καί μεταξύ 
αυτών.

ΑΡΘΡΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Η ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ
ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ

ΑΙ ΑΚΡΟΑΣΕΙΣ

Ό κ. Διοικητής ολίγον μετά 
τήν άνάληψιν τών καθηκόντων 
του, καθώρισε διά τής ύπ’ άρ. 
28)21.6.58 εγκυκλίου τον τρό
πον τής μετά τοΰ προσωπικού 
άπ’ ευθείας έπαφής.

Πολλοί συνάδελφοι μάς έρω- 
τοΰν καί έν συνεχείφ ημείς έ
ρωτώμεν τό Γραφεΐον Διοική- 
σεως, ώς αρμόδιον;

1..Μήπως σιωπηρώς ήτόνι- 
σεν ή ανωτέρω διαταγή καί έν 
καταφατική περιπτώσει διατί 
δέν γνωστοποιείται τούτο άρ- 
μοδίως;

2, Είς ήν περίπτωσιν ή δια
ταγή έξακσλουθεΐ ίσχύουσα, ώς 
πιστεύομεν, διατί δέν έφοψμό- 
ζεται; Είναι πάντως γεγονός, 
δτι, συνάδελφοι, οί οποίοι προ 
εξαμήνου έζήτησαν νά παρου- 
σιασθοΰν είς τον κ. Διοικητήν, 
τελούν ακόμη έν αναμονή πρα- 
γματοποιήσεως τής αίτηθείσης 
παρουσιάσεως.

Άναμένομεν άπάντησιν.
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Ιατρός - Παθολόγος 
Π,ΟΠΗ ΧΡΑΝΙΩΤΗ 

(ΜΑΥΡΟΥΔΗ)
’Ιατρός - Μικροβιολόγος 
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Σμύρνης 30 
(Πάροδος ’Αχαμνών)

Τηλ. 813.528 
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Ωτορινολαρυγγολόγος 
ΦΙΛΙ Π. ΣΤΥΛI ΑΝ ΙΔΗΣ
Συμβεβλημένος μετά τού 
Τ.Υ.Π.Ε.Τ. & Ταμείου 
Υγείας Προσωπικού Τρα

πέζης ’Αθηνών 
Δέχεται 12 — 2 μ. μ.

Σκουφά 64-Τηλ. 616.810

Οί έργαζόμενοι είς τάς Ύ- 
πηρεσας Συναλλάγματος τών 
Τραπεζών διαπιστοΰμεν πολλά- 
κις, έκ τών στατιστικών στοι
χείων, μίαν διάκύμανσιν περί 
τήν κίνησιν τοΰ τουριστικού 
συναλλάγματος, ή οποία συνή
θως μάς εκπλήσσει διότι έρχε
ται εις άντίθεσιν μέ τήν παροο- 
τηρουμένην συνεχή δραστηριό
τητα τών Υπηρεσιών.

Άνφφισβητήτως, αί καττά 
τό δεδομένον χρονικόν διάστη
μα λαμβάνουσαι χώραν δυσμε
νείς διεθνείς εξελίξεις έχουΰ 
ουσιώδη αντίκτυπον έπί τής δι
εθνούς τουριστικής κινήσεως< 
Έπί παραδείγματι τά συμβάν
τα έν Γαλλία καί οί έπακολου- 
θήσαντες κυβερνητικοί περιορι
σμοί έξαγωγής συναλλάγματος 
έξ αυτής έστέρησαν τήν χώραν 
μας άπό πλήθος Γάλλων ταξι
διωτών οϊτινες θά προσεκόμιζον 
ικανήν ποσότητα συναλλάγμα
τος. Πάντως ή παρατηρουμένη 
ελαφρά μείωσις πρέπει νά στρέ
ψη τήν προσοχήν τών άρμοδίων 
καί έπί τής ανάγκης άρτιωτέ- 
ρας όργανώσεως τών ύπό τών 
Ελληνικών Τραπεζών ήδη δια- 
τιθεμένων υπηρεσιών έξυπηρε- 
τήσεως ξένων ταξειδιωτών. Ή 
όργάνωσις δέ αυτή φρονοΰμεν 
δτι πρέπει προκειμένου πίερί 
μεγάλων Τραπεζικών Κ )των νά 
περιστροφή κυρίως περί τρεις 
πόλους κατά τό ακόλουθον: *
1) ΕΠΑΝΔΡΩΣΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙ
ΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ

α) υπηρεσία έξυττηρειτήσεως 
άλλοδαπών πελατών, β) υπη
ρεσία έξυπηρετ. εντοπίων πελα
τών. γ) υπηρεσία διεξαγωγής 
έσωτερ. υπηρεσίας τών (α) καί 
(β) υπηρεσιών (ΰποϋπηρεσι
ών).
2) ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣIΣ ΔΙΑ
ΤΥΠΩΣΕΩΝ

α) "Εκδοσις ειδικών έντυπων. 
6) εύρύτεραι δικαιοδοσίαι είς 
τάς Τραπέζας περί τήν μίετα- 

ι τροπήν ξένων νομισμάτων είς 
διάφορα είδη αυτών.
3) ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΠΡΟΣΕΛ- 
ΚΥΣΕΩΣ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ

α) διαφημιστικά έντυπα διά 
τό έξωτερικόν, β) εκδοσις συνο
πτικού πληροφοριακού φυλλαδί
ου διά τούς ξένους, γ) τιμή ξέ
νων χαρτονομισμάτων είς διάθε- 
σιν των ξένων, δ) άμεσος παρο
χή πόσης φύσεως αίτουμένης 
πληροφορίας.

Άναλυτικώς έκαστος πόλος 
αναλύεται ώς εξής;

1) ΕΠΑΝΔΡΩΣΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙ
ΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ

Πλήρης είς προσωπικόν έ- 
πάνδρωσις τής όλης υπηρεσί
ας συναλλάγματος ήτις ούσι- 
αστικώς υποδιαιρείται ήδη είς 
τρεις ύπΟϋπηρεσίας δϋευθυνο- 
μένας ύπό ισαρίθμων προϊστα
μένων, οϊτινες θά συνεργάζων- 
ται μεταξύ των, άλλα θά έχουν 
ιδιαίτερον πεδίον απασχολήσει 
ως έκαστος, (ώς τό ανωτέρω 
μνημονευθέν αναλυτικόν διά
γραμμα).

Έκάστη ύποϋπηρεσία περυ- 
λοιμβάνει (έκτος τοΰ προϊστα
μένου) τον έλεγκτήν, τούς υ
παλλήλους καί τον κλητήρα της. 
Ό άριθμός τών δΓ έκάστην ΰ- 
ποϋπηρεσίαν άπαηουμένων υ
παλλήλων δύναται νά ύπολο- 
γισθή έκ τών στατιστικών στοι
χείων κι-νήσεως έκάστης, μέ πε- 
^ριθώριον έπαρκείας προς κά- 
λυψιν καί άντιμετώπιαι-ν άπρο- 
όπτως έμφανισθησομένων κε
νών.

—Φρονοΰμεν δτι ή ύποϋπη- 
ρεσία διεξάγωγής έσωτερι^ής 
υπηρεσίας τών (α) καί (β) ύ- 
ποϋπηρεσιών δύναται ν’ άπο· 
χωρισθή τών έτέρω-ν δύο, έπι- 
λυομένης οΰτω καί τυχόν άνα- 
κυπτούσης δυσχειρ>είας περί τήν 
ευχερή έγκατάστασιν τής δλης 
υπηρεσίας.

Αί (α) καί (β) ύποϋπηρεσίαι 
θά πλαισιούνται καί ύπό έπαρ- 
κοΰς αριθμού Ταμιών, ούτως 
ώστε ν’ άποφεύγηται ή λόγφ 
άνεπαρκείας καθήλωσις τών ύ- 
παλλήλων αύτών είς τήν θέσιν

των, μέχρι βαθμού ώστε ν’ α
δυνατούν νά απουσιάσουν έκ 
τής υπηρεσίας των καί προς 
στιγμήν δΓ εκτάκτως άναγκαί- 
ους λόγους.
2) ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣ ΙΣ ΔΙΑ
ΤΥΠΩΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ 
Αυτή θά αφορά:

α) Τήν μελέτην καί έκδοσιν 
ειδικών έντυπων διεξαγωγής 
τής συναλλαγής έν τφ όλω τμή- 
ματι συναλλάγματος, καταρ- 
γουΐμένων τών νΟν έν χρήσει, 
πολύπλοκων εντύπων ή χρησι- 
μοποιουμέων -μόνον είς είδικάς 
περιπτώσεις.

Π.χ. 1) Προκειμένου περί ε
πιταγών έλευθέίρου συναλλάγ
ματος, ή έπί τοΰ εντάλματος 
πληρωμής άναγραφή τοΰ τίτλου 
έκδοτρίας Τραπέζης τής έπι- 
ταγής καί τοΰ ονόματος τού είς 
δ) γήν προσώπου είναι περιτ
τή, άψοΰ διά τοΰ έπί τής έπ)- 
γής τιθεμένου αϋξοντος αρι
θμού, δυνάμεθα δΓ αναδρομής 
είς τά σχετικά αντίγραφα «φύλ 
λων εισαγωγής άγοράς συν
αλλάγματος» (έντ. Α. 531 
852)55) ν’ άνεύρωμεν πλήρη 
στοιχεία.

2) Προκειμένου περί άγο
ράς ταξιδιωτικών επιταγών ή 
επιταγών μέχρι ποσού δολλα- 
ρίων 50 ή λιρών 20, νομίζομεν 
δτι αρκεί μία υπογραφή, τοΰ έ- 
λεγκτοΰ ώστε νά προωθήται ό 
πελάτης ταχέως είς τό Ταμεΐ- 
ον.

3) Προκειμένου περί είσπρά- 
ξεως τελών χαρτοσήμου έπί ε
πιταγών (έπί Λονδίνου) νά ά- 
ναγράφεται τούτο είς σχετικόν 
χώρον κάτωθι τού είς δραχ-μάς 
αντιτίμου καί ν’ άφαιρήται, έκ- 
διδομένου ενός συνολικού εν
τάλματος, ευθύς μετά τό πέρας 
τών συναλλαγών (οικονομία 
χρόνου καί χάρτου).

IΥ)Ή άναγραφή ολογράφως 
τοΰ είς δραχμάς αντιτίμου άγο· 
ραζομένων ξένων χαρτονόμισμά 
των έπί τοΰ οικείου εντάλματος 
ύποδ. 2786(738)55) είναι πε
ριττή διά ποσά μέχρι καί $ 50. 
6) Τήν παροχήν είς τήν Τρά
πεζαν εΰρυτέρων δικαιοδοσιών 
δΓ άμεσον μετατροπήν είδους 
τίνος νομίσματος είς έτερον ά- 
νευ διατυπώσεων (τηρουμένων 
βεβαίως τών σχετικών διατάξε
ων τής Νομισματικής Επιτρο
πής). Φρονοΰμεν δέ δτι τοιαΰ- 
ται δικαιοδοσίαι πρέπει νά πα
ρασχεθούν και είς τάς λοιπάς 
έν Έλλάδι Τραιπέζας, κατά τό 
πρότυπον τών Ελβετικών Τρα
πεζών, δπου ό έπισκέπτης αυ
τοστιγμεί μετατρέπει νομίσμα
τα χώρας τίνος είς τοιαΰτα έ
τέρας κατ’ αρέσκειαν.

β) ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΠΡΟΣΕΛ-
ΚΥΣΕΩΣ ΠΕΛΑΤΩΝ
Αυτή δύναται νά περιλάβη:
α) ’Αποστολήν διαφημιστι

κών εντύπων (ώς ό εσχάτως έκ- 
δοθείς ύπό τής ’Εθνικής Τίρα-ι 
πέζης Τουριστικός οδηγός Ελ
λάδος) είς διεθνείς ταξιδιωτι
κούς όργοονισμούς, δΓ ών θά 
προβάλλωνται είς τό Εξωτερι
κόν αί ύπό τής Τραπέζης πα
ρεχόμενα ι έξυπηρετήσεις είς 
ξένους ταξειδιώτας, κατά τήν 
παραμονήν των έν Έλλάδι.

β) "Εκδοσιν συνοπτικού φυλ
λαδίου (δισέλιδου ή τετρασέλι
δου ) περιλαμβάνοντος;

I) Δ) νσεις καί τηλέφωνα υ
πηρεσιών χρησίμων διά τούς 
ξένους (π.χ. ΣΕΚ, ΣΠΑΠ, ’Α
ερολιμένας ’Αθηνών, Τουριστι
κών Γ ραφείων, Πρεσβειών καί 
Πρόξενε ίων. Σταθμού Α' Βοη
θειών, Νοσοκομείων, Πυροσβε
στικών ύπηρεσιών, ’Αστυνομι
κής περιπόλου άμέσου δράσέ
ως,Μουσείων καί αρχαιολογικών 
χώρων).

II) Τάς κυριωτέρας τελωνει
ακός διατάξεις τάς άφορώσας 
Τούς ξένους έπισκέπτας (ποσόν 
καί είδος είσακτέωνκαίέξακτέων 
νομισμάτων, διατυπώσεις τελω
νειακών δηλώσεων,επιτρεπόμενα 
■ Η συνέχεια είς τήν 4ην σελίδα

ΑΡΘΡΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟΝ ΥΓΕΙΑΣ
Διάβασα μέ προσοχή τά δύο άρ

θρα τοΰ συναδέλφου κ, Ά. Παπα- 
κωνσταντοπσύλου επάνω στο ζή
τημα του τρόπου τής έξυπηρετήσε- 
ως άπό τό Τ.Υ.Π.Ε.Τ. τών μελών 
του, άμεσων καί έμμεσων

’Ασφαλώς, δέν μπορούμε νά υ
ποστηρίξουμε δτι ή περίθαλψις 
πού παρέχεται σήμερα άπό τό Τ. 
Υ.Π.Ε.Τ. είναι ή ιδεώδης καί θά 
ήτανε ευχής εργον άν οί συνάδελ
φοι που έχουν τήν δυνατότητα τής 
μελέτης καί τοΰ χειρισμού τού 
θέματος, έξέθεταν τις γνώμες των, 
για νά βρίσκεται μέ τήν καλόπι
στη συζήτησι ό καλλίτερος τρόπος 
λειτουργίας καί δράσεως τού Τ. 
Υ.Π.Ε.Τ.

Τήν γνώμη τού κ. Παπακων- 
σταντοπούλου τήν βρίσκω ένδια- 
φέρουσα αλλά νομίζω πώς είναι 
τελείως ανεφάρμοστη.

Δέν θά αμφισβητήσω τήν ευσυ
νειδησία τών μελών τοΰ Ταμείου. 
Τό πέρνω ώς δεδομένο δτι δλοι α
νεξαιρέτως είναι «κύριοι». Δέν 
μπορούμε δμως νά παραδεχθούμε, 
δτι έχουν δλοι τήν ’ίδια ψυχοσύν- 
θεσι καί τήν ίδια κρασί. Βλέπου
με συνηιθέστατα, σέ μιά έπιδημία 
παραδείγματος χάριν, νά προσ- 
βάλλωντα ι πάμπολλα πρόχωπα ά
πό τήν ίδια άρρώστεια καί ό κα
θένας νά είναι «διαφορετικά άρ
ρωστος» άπό τον άλλο καί σέ δια
φορετικό βαθμό. Καί στ,ήν περί- 
πτωσι ακόμα πού δύο άτομα θε
ραπεύονται άπό τόν ίδιο γιατρό 
θεωρούνται άπ’ αυτόν ώς άσθε- 
νοΰντα κατά τόν αυτόν βαθμόν, 
βλέπουμε τά άτομα αυτά νά θεωρή 
τό καθένα τόν εαυτό του περισσό
τερο ή λιγώτερο άρρωστο, άνάλο- 
γα μέ τήν ιδιοσυγκρασία του.

Πώς λοιπόν θά διατιμήσουμε 
τήν κάθε άρρώστεια άφοΰ υπάρ
χουν άπειρες διαβαθμίσεις της 
καί πώς πληρώνοντας τό ίδιο 
ποσά στον κάθε άρρωστο θά τόν 
πείσουιμε δτι ένεργοΰμε δίκαια, ά
φοΰ έκεΐνος πιστεύει, ίσως δίκαια 
-ίσως άδικα, δτι είναι περισσότε
ρο άρρωστος άπό έναν άλλο πού 
καί έκεΐνος πληρώθηκε τό ’ίδιο 
ποσό; Καί πώς θά τό κάνουμε ό
ταν τοΰ ενός ή γρίππη δ ι αρκεί 
δέκα ημέρες καί τοΰ άλλουνοΰ μό
νο δυο ήμερες; Θά τόν υποχρεώ
σουμε καί αυτόν νά συνέχιση τά 
κρεβάτωμα γιά νά δικαιολογήση 
τά έξοδα θεραπείας ή θά κανονί
σουμε τό ποσόν τών εξόδων μέ 
βάσι τό διήμερο καί κάθε δύο η 
μέρες θά πληρώνουμε καινούρια 
άποζημίίωση; Καί πώς θά διαπι- 
στώσουιμε δτι τό ττοσόν ττου είσε- 
πράχΐθη άπό τό μέλος δαπανήθηκε 
ή δτι άντιθέτως δέν έπήρκεσε; Ο 
ένας, άμελής έκ φύσεως δέν δίδει 
καί πολλή σημασία στήν άρρώ- 
στειά του καί τήν περνά μέ ένα 
χαμομήλι, ένώ ό άλλος πανικό-

βάλλεται μέ τό παραμικρό καί έ- 
πηρεάζοντας καί τό γιατρό του ά- 
κόμα, αρχίζει άτελείωτη σειρά ά
πό παρακλινικές καί έργαστηρια- 
κές έξετάσεις.

Πώς νά έλέγξουμε μιά άρρώ- 
στεια που διαρκεί λίγες ώρες 
(δηλητηρίασις, κωλικός κ, τ. λ.) 
καί τί νά πληρώσουμε γι’ αυτήν;

"Οσον αφορά τό ζήτημα τής 
έμπιστοσύνης τού άορώστου στο 
γιατρό, πού ασφαλώς παίζει 
σπουδαίο ρόλο στή θεραπεία, είναι 
γνωστό δτι τά Ταμείο διαθέτει 
αρκετούς γιατρούς άπό κάθε ειδι
κότητα, ώστε νά μπορούν εύκολα 
τά μέλη νά βρουν ανάμεσα σ’ αυ
τούς τουλάχιστον ένα πού νά τούς 
έμπνέη έμπιστοσύνη. Τό νά τούς 
παραμερίζη κανείς όλους αυτούς 
καί νά ζητή άποκλειστικώς έναν 
ώρισμένο γιατρό άπό τούς μή συμ
βεβλημένους, μάς κάνει νά ύπο- 
πτευώμαστε, άν μή τι άλλο, του
λάχιστον μιά απαράδεκτη ιδιο
τροπία. Δυστυχώς τό Ταμείο μας 
δέν είναι σέ θέσι νά ίκανοποιή καί 
ιδιοτροπίες.

Νομίζω λοιπόν, δτι το σύστημαί 
πού ακολουθείται σήμερα, είναι 
κατά βάσιν τό πιο σωστό, χωρίς 
αύτό νά σημαίνη δτι δλα είναι τέ
λεια καί δτι δέν χωρούν βελτιώ
σεις. Σημειωτέσν δτι τό σύστημα 
αυτό δέν είναι δπως γράφει ό κ. 
Παπακωνσταντόπουλος άντ ιγραφή 
τοΰ I.K.A. άφοΰ τό Τ.Υ.Π.Ε.Τ. 
είναι πολύ άρχαιότερο τού I.K.A.

Παραδοχή τού προτεινομένου ά
πό τόν κ. Παπακωνσταντόπουλο 
συστήματος θά σήμαινε, όχι τήν 
έπιθυμητή βελτίωσι τής περιθάλ- 
ψεως άλλ’ άπλούστατα κατέβασμα 
τών μελών τού Ταμείου σέ τέτοιο 
βαθμό, ώστε νά έκμεταλλεύωνται 
έμπορικά τις άρρώστειες των ή 
τις άρρώστειες τών οικογενειών 
των μέ οικονομικά αποτελέσματα 
καταστρεπτικά γιά τό Τ.Υ.Π.Ε Τ. 
τό όποιο έκτος τών άλλων θα 
χάση έτσι τελείως τόν έλεγχο τής 
περιουσίας του, τήν οποία θά πα- 
ραδώση στήν άνεξέλεγκτη διαθεσι 
τών γιατρών. Καί είναι γνωστόν, 
δτι οϊ γιατροί άπό ρκετά χρόνια 
τώρα αυτό βάλανε ώς σκοπο τους: 
Νά παραμερίσουν τά Ταμεία καί 
νά διαχειρίζωνται ουσιαστικά αυ
τοί τήν περιουά,ία τους.

Μπορεί τό «Ταμεΐον Τεχνικών» 
νά παραδέχθηκε τό σύστημα πού 
υποδεικνύει ό κ. Παπακωναταντό- 
πουλος καί νά τό έφήρμοσε, άλλα 
νά δούμε στο τέλος τί αποτελέ
σματα θά έχη.

ΑΛΕΞ. ΣΕΝΤΕΡΗΣ
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Υπεύθυνος έπί τής Ολης; 
ΕΠΑΜ. ΜΑΥΡΟΥΛΙΔΗΣ 
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ΣΤΟΥ

ΤΑΤΣΟΥ
ΕΠΙΠΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΓΟΥΣΤΟ 

ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΡΥΘΜΩΝ
Τραπεζαρία! έκ ξύ^ιυ δρυός καί έκ ξυλου καρυ
διάς, κρεββατοκάμαραι σαλόνια κ,τ.λ. Λογω τοΰ 
καλοΰ συστήματος και τών τελειότερων μηχανημά
των τοΰ έργοστασίου μας, έπιπλώσεις 25ο)ο εΰ9η- 
νότεραι τής αγοράς. Έτοι^ ίπαράδοται και είς με- 
γάλην συλλογήν. Παρέχομεν έγγυησιν 10 έτών καί 

ευκολίας πληρωμής.
ΤΑΤΣΟΣ Μητροπόλεως 20,

Τηλέφ. έκ δέσεως 21.736 ’Εργοστασίου 665.703 
ΕΙΔΙΚΑΙ ΤΙΜΑΙ - ΜΙΚΡΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 
ΔΙΑ ΤΟΥΣ κ.κ. ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΟΥΣ Υ)ΛΟΥΣ 

ΜΟΝΟΝ ΣΤΟΥ

I

ΤΑΤΣΟΥ
Hill ιιιιι ιιιι·ιιιι·ιιιιιι
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ΚΛΙΝΙΚΗ
ΩΤΟ - ΡΙΝΟ - ΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΗ 

«Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ»

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΕΥΓΕΝΔΗ
ΣΟΛΩΝΟΣ 80 — ΤΗΛΕΦ. 616.387 

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

ΤΙΚΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ, ΙΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΤΕ.
ί!·ΙΙΙΙΙ·ΙΙΙΙΙ·ΙΙ!ΙΙ·ΙΙΙΙ!·ΙΙΙΙΙ·!ΙΙΙΙ·ΙΙΙ·ΙΙΙΙΙ·Ι!ΙΙΙ·!Ι!ΙΙ·ΙΙΙ!!·ΙΙΙΙΙ·ΙΙΙΙΙΙ·ΙΙΙΙΙ·ΙΙΙΙΙ·ΙΙΙΙ ΙΙΙΙΙ

ΙΙΙ·!ΙΙΙΙΙ ·ΙΙΙ·ΙΙΙΙ·ΙΙΙ*ΙΙΙΙ·ΙΙΙΙΙ·ΙΙΙΙΙ·ΙΙΙΙΙ·ΙΙΙΙ!Ι 11*1111*111

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΗΝΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ

Οικία: Δημητρακοπούλου 100—-Καλλιθέα—Τηλ. 968.240 
’Iατρεΐον: Λεωφ. Θησέως 286 & Άγαμέμνονος (Γωνία) 

—Στάσις Περόνια — Τζιτζιψιές 
ΩΡΑΙ ΙΑΤΡΕΙΟΥ 9—10 π.μ. & 5—7 μ.μ. 

Δέχεται τούς Ήσφαλισμένους τών Ταμείων Υγείας: 
ΤΡΑΠΕΖΩΝ: Εθνικής — Ελλάδος — ’Αγροτικής 

Εμπορικής — ’Αθηνών
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ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑΝ

Η ΕΞΟΜΟΙΑΣΙΣ ΑΠΟΑΟΧΟΝΙΡΟΣΑΙΙΚΘΥ 
TON TPA1EZQN ΑΝΑΡΕΑΑΙΚΑΙESNIK11 
ΑΙΤΙΑ ΑΙΕΙΕΞΕΟΣ ΣΥΑΑΟΓΟΥ-ΑΙΟΙΚΙΣΕΑΣ

το NEON ι συμβουλίων ΜΕΤΑ ΠΡΩΤΟΦΑΝΗ ΔΥΣΤΟΚΙΑΝ 5 ΜΗΝΩΝ ΕΠΕΡΑΤΩΘΗΣΑΝ 
ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Α| ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΩΝ Β* ΕΙΣ Α' ΣΕΙΡΑΣ 1957-58

ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΚΒΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΝ- 
ΣΙΣ ΤΗΣ Ο.Τ.Ο.Ε.

ΕΠΕΜΒ Α-

Κατά την Γεν. Συνέλευσιν τών 
Μετόχων τής Εμπορικής Τραπέ- 
ζης ό Διοικητής αυτής κ. Σ. Άν- 
βρεάδη ς ΰπεσχέθη την πλήρη έξο- 
μοίωσιν τών άπΌδοχών τού Προσω
πικού προς τάς τής Εθνικής.

Εις έκτέλεσιν τής άποφάσεως 
ταύτης έξεδόθη εγκύκλιος τής 
Τραπέ'ζης έξομοιοΰσα τάς άποδο- 
χάς μόνον ώς προς τούς βασικούς 
μισθούς. Ή Συλλογική ηγεσία έ- 
ζήτησε σχετικάς διευκρινίσεις 
πλήν όμως αν-ευ αποτελέσματος, 
καθ’ όσον ή Διοίκησις άπέφυγε 
συνάντησιν μετά τού Συλλόγου. 
Προ τής τοιαύτης καταστάσεως ή 
Συλλογική ηγεσία κατήγγειλε 
προς τό Προσωπικόν διά δριμυτά- 
της άνοίκοι ν ώσεω ς—ανοικτής επι
στολής, τής 12)5)59, τήν Διοί- 
κησιν ώς άσυνεπή, αθετούσαν τάς 
υποσχέσεις αυτής καί σκοπούσαν 
όπως αΐφνιδίως και ερήμην τών 
συλλογικών οργάνων καταδολίευσή 
τά δικαιώματα τών ΰποίλ’λήλων. 
ΔΓ έτέρας άνακοινώσεως εκήρυσσε 
τήν εναρξιν άγώνος, εχοντος ώς 
πρώτην φάσιν συγκέντ ρωσ ι ν τού 
προσωπικού εις τό θέατρον «Κεν
τρικόν». Έιμεσολάβησεν όμως δή- 
λωσις τού κ. Άνδρεάδη προς τούς 
Συλλόγους 11 ονικής-Λαϊκής,οϊτι 
νες άνησνχήσαντες εκ τής μή 
πλήρους έξομοιώσεως καί τής κα- 
θυστερήσεως ετέρων ζητημάτων 
των, έπραγ ματοπο ίησαν συνάντη- 
σιν μετ’ αύτοΰ. Κατά τήν έν 
λόγο) δήλωσιν, ό κ. Άνδρεάδης

έπεκαλέσθη «άγνοιαν» τών λε
πτομερειών τής Εγκυκλίου καί 
τών παραλείψεων αΰτής καί ΰπε
σχέθη τήν εκδοσιν νεωτέρας πλέ
ον σαφούς τοιαύτης, έξασφαλι- 
ζούσης τήν πλήρη έξομοίωσιν, εις 
έπαναληφθείσας δέ συναντήσεις 
του μετά τών Συλλόγων Ίονικής 
—Λαϊκής έδήλωσεν δτι άνέθεσεν 
εις έπιτροπάς τήν μελέτην καί 
διεκπεροζίωσιν τών ζητημιάτων τού 
Προσωπικού. Κατόπιν τούτου ό 
Σύλλογος άνέστειλε τήν συγκέν- 
τρωσιν.
Έν τώ μεταξύ, ώς κατήγγειλεν 

ό Σύλλογος διά τής ύπ! άριθ. 21)
I 8.5.59 άνακοινώσεώς του, ό κ. 
Άνδρεάδης έκάλεσε τούς Διευθυν- 
τάς τού Κεντρικού καί τών Υπο
καταστημάτων καί διεβίβασε μέσω 
αυτών καί τών προϊσταμένων έν
τυπα «δηλώσεων» αποδοκιμασίας 
τών συλλογικών ένεργειών, τάς ο
ποίας, πιεσθέν, ύπέγραψεν ολό
κληρον σχεδόν τό προσωπικόν.

Τά πρωτοφανές αυτό εις τον 
Τραπεζοϋπαλληλικόν κόσμον «μέ- 
τρον» ήχθη εις τήν ΟΤΟΕ ήτις 
διά παρουσιάσεως εις τήν Διοίκη- 
σιν τής ’Εμπορικής Τραπέζης ή- 
ξίωσε τήν άχρήστευσιν τών «δη
λώσεων» τούτων καί τήν ίκανο- 
ποί η σ ι ν τών αιτημάτων τού Προσω
πικού.

ίΟ κ. Άνδρεάδης: διεβεβαίωσε 
οτι τό «μέτρον» τούτο έλήφθη «έν 
άγνοια του» τό θεωρεί δέ ώς μη
δέποτε λαβόν χώραν.

ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΤΕΤΡΑΩΡΟΣ ΚΑΙ 24ΩΡΟΣ 
ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΩΝ 0ΙΚ0Ν0Μ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Τή έντολή τών αρμοδίων δη
μοσιοϋπαλληλικών 'Οργανώσε
ων κατήλθον τήν 1 2ην καί 1 4ην 
Μαΐου εις 4ωρον καί 24ωρον, 
άνστιστοίχως, άπεργιακάς εκ
δηλώσεις οί περιφερειακοί Οί
κονομ. ϋπαλ)λοΓΑΘηνών-Πειρου 
ώςκαίΠ ροαστε ίων,είςένδει ξινδια 
μαρτυρίας, διά τήν μή έπίλυ- 
σιν τών, πλέον του έτους, άπο- 
τελματωθέντων αιτημάτων των, 
κυριώτερα τών οποίων είναι τό 
οικονομικόν, το στεγαστικόν, ή 
ένοποίησις τών βαθμών γραμ
ματέων καί εισηγητών κ.λ.π. 
Ή απεργία έσήμείωισεν απόλυ
τον επιτυχίαν.

Αΐ κηρύξασαι τήν απεργίαν 
δημοσιοϋπαλληλικοί όργαν ώ- 
σεις, 'Ομοσπονδία Περιφερει
ακών Οικονομικών Υπαλλήλων 
Πανελλήνιος ‘Ομοσπονδία Τα
μειακών Υπαλλήλων, Πανελλή
νιος 'Ένωσις Εφοριακών Υ
παλλήλων, Πανελλήνιος "Ενω- 
σις Τελωνειακών Υπαλλήλων, 
Πανελλήνιος "Ενωσις Καπνε- 
Φοριακών ‘Υπαλλήλων, αί έκ- 
προσωποΰσαι τό σύνολον τών 
περιφερειακών οικονομικών υ
παλλήλων έχουν προγραμματί
σει διά τήν περίπτωσιν καθ’ ήν 
τά αίτήματά των δέν γίνουν 
δεκτά, αγώνας εις πανελλαδι
κήν κλίμακα, οί όποιοι θα πε
ρί λάβουν περί τούς 12.500 υ
παλλήλους.

Παρά τό πλευράν τών απερ
γών έτάχθη καί ή διοίκησις 
τής Α.Δ.Ε.Δ.Υ., ή οποία δΤ ά- 
νακοι νώσεως της, «δι άδηλοί 
τήν άμέριστον συμπαράστασίν 
της καί τονίζει τήν βαθύ τέραν 
σημασίαν τού άρξαμένου άγώ
νος προς τόν όποιον εξωθούνται 
οί Δημόσιοι Υπάλληλοι, κατό
πιν τής άθετήσεως τών προς 
αυτούς δσθεισών πανηγυρικών 
υποσχέσεων περί έφαρμογής 
βασικών θεσμών υπέρ τών Δ.Υ.»

ΑΠΕΡΓΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 
ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ

ΔΤόμοφώνου άποφάσεως τής 
Γενικής Συνελεύσεως τού Σω
ματείου τών Εργατών Τύπου 
’Αθηνών, ό κλάδος εύρίσκεται 
έν όψει άπεργιακοΰ άγώνος δι
άρκειας, είς ένδειξιν διαμαρτυ
ρίας καί διά τήν άνάκλησιν τής 
άπολύσεως του Ταμ ίου τής Έ- 
νώσεως καί κατά τής προσπά
θειας, ή όποια καταβάλλεται 
όπως άρθή ή κατοχύρωσις τού 
έπαγγέλματος καί άφαιρεθοΰν 
τά κεκτημένα δικαιώματα τών 
εργατών. Προειδοποιητική ήτο 
ή 48ωρος απεργία τής 22ας 
καί 23ης Μαΐου. Ό άγων κατ' 
άνιακοίνωσιν τού συνδικάτου θά 
λάβη πανελλαδικόν^ χαρακτήρα, 
διά τής συμμετοχής είς αυτόν 
καί τών έργατών τύπου Θεσ)- 
νίκης, Πατρών κ.λ.π. έζητήθη 
δέ καί ή συμπαράστασις τής 
‘Ομοσπονδίας μας. Ό άγων α
ν εστάλη, λόγς> παραπομπής 
τών αιτημάτων του κλάδου είς 
τήν διαιτησίαν.

ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΤΕΡΓΑΤΑΙ

Επίσης τά Σωματεία ’Αρ
τεργατών ’Αθηνών— Πειραιώς 
διά ψηφίσματος των πρός τόν 
Πρόεδρον τής Κυβερνήσεως, 
τήν Βουλήν, τούς Υπουργούς 
Εργασίας καί Εμπορίου προ- 
ανήγγειλον απεργίαν προει
δοποιητικήν 48ωρον διά τον 
λόγον τής χειροτερεύσεως τών 
όρων, έργοσίας συνεπεία αλλα
γής τοΰ μετρικού συστήματος 
τό όποιον αυξάνει τό όριον πα
ραγωγής κατά εργάτην.

Ή απεργία πριαγματοποιη- 
θεΐσα τήν 29ην καί 30ην Μαΐου 
έσημείωσε πλήρη έπιτυχίαν μέ 
μερικήν άποδοχήν τοΰ αιτήμα
τος τών απεργών.

ΔΓ άποφάσεως τοΰ Υπουργού 
τής ’Εργασίας δημοσιευθείσης 
είς τό ύπ’ άριθ. 74)5.5.59 
(τεϋχος Γ') ψύλλον τής Εφη
μερίδας τήςι Κυβερνήσεως, ή 
σύνθεσις τοΰ Συμβουλίου τοΰ 
Ταμείου Συντάξεων Προσωπι
κού Εθνικής Τραπέζης ώρίσθη 
ώς ακολούθως:

’Αντιπρόεδρος ό κ, Π. Άπο- 
στολάκος Διευθυντής Υπουρ
γείου Εργασίας μέ αναπληρω
τήν τόν κ. Πανάρετον.

Έκ τής τάξεως τών ήσφαλι- 
σμένων: Οί κ.κ. Νικ. Φωτόπου- 
λος, Κων. Κοντοδημόπουλος, 
Γεώργ. Καραπάνος καί Έπαμ. 
Μαυρουλίδης. Έκ τής τάξεως 
τών συνταξιούχων ό κ. Ήλ. 
Χατζηανδρέου. ’ Αναπληρω ματ ι - 
κοί: Έκ τής τάξεως τών Ασφα
λισμένων οί κ.κ. Σπ. Δίλιντάς, 
Μιχ. Άθανασιάδης, Γεώργ. 
Κέης καί Κων. Π ουλής. Έκ τής 
τάξεως τών συνταξιούχων ό κ. 
Δ. Ρίτσος.

Χρέη Προέδρου τοΰ Ταμείου 
ασκεί κατόπιν άποφάσεως τής 
Διοικήσεως τής Τραπέζης, ό 
Διευθυντής κ. Σπηλ. Καπάντα
ης.

Λόγω τής έπενεχθείσης πα
ρά τοΰ κ. ‘Υπουργού Εργασί
ας μεταβολής τής προτάσεως 
τοΰ Συλλόγου, διά μεταθέσεως 
τοΰ κ. Σπ. Διλιντά είς τούς α
ναπληρωματικούς, ό Σύλλογος 
διατηρών τά δικαιώματα του 
τά πηγάζοντα έκ τής αύτοτε- 
λείας τού Ασφαλιστικού μας 
’Οργανισμού διεμαρτυ ρ η θ η 
πρός τό Ύπουργεΐον Έργασί- 
ο:ς διατυπώσας τάς έπι φυλά
ξεις του έναντι τής τοιαύτης 
πράξεως τοΰ κ. Υπουργού.

Διά τής ύπ’ άριθ. 26)1959 
(Α' σειράς) Εγκυκλίου Διοι- 
κήσεως έκοινοποιήθησαν αί α
πό τοΰ παρελθόντος Δεκεμβρί
ου διενεργοήμεναι προαγωγαί 
42 Τμημ)χών Β' πρός Α' καί 
αί προσαυξήσεις δΓ εύδόκι- 
μον υπηρεσίαν εις τούς μή προ- 
αχθέντας ελλείψει οργανικών 
θέσεων.

Ώς γνωστόν ή έπιβράδυνσις 
τών προαγωγών τών σειρών 
1957, 1958 καί παλαιοτέρων 
άπετέλεσε τήν αιτίαν έπανει- 
λημμένων διαμαρτυριών τοΰ 
Συλλόγου. Κατόπιν τής τελευ
ταίας άπό 11)5)59 λίαν έντο
νου τοιαύτης ό κ. Διοικητής έ- 
δωσεν εντολήν, όπως αυται πει 
ρατωθοϋν αμέσως

Επίσης ύπεγράφη πράξις 
Διοικήσεως δΓ ής προάγσνται 
είς Ύποδιευθυντάς 23 Συμ- 
πράττοντες Ύποδιευθυνταιί καί 
είς Συμπράττοντας 24 Τμημα- 
τάρχαι Α'.

ΕΤΕΡΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
Ταμειακά ίπιδόματα

Διά πράξεως Διοικήσεως ηύ- 
ξήθησαν ταύτα κατά 36 έως 
75 δραχμάς. Ό Ταμιακός κλά
δος άνέμενε τήν πλήρη άποδο
χήν τού αιτήματος τοΰ Συλλό
γου, ήτοι τής αύξήσεως είς δρ. 
400 ώς τής Τραπέζης Ελλά
δος. Τούτο έπεβάλλετο έκ τής 
διογκώσεως τών συναλλαγών 
καί τής έκ τούτων άνολόγου αύ
ξήσεως τών περιπτώσεων δια
χειριστικών λαθών πρός κάλυ-

0 κ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΝΕΧΩΡΗΣΕΝ ΔΙΑ ΛΟΝΔίΝΟΝ
Τήν μεσημβρίαν τής 3ης τ.μ. ό 
κ. Διοικητής άνεχώρησε διά 
Λονδΐνον. Τούτον κατευώδωσαν 
είς τόν Αερολιμένα ‘Ελληνικού 
οί Διευθυνταϊ τής τραπέζης καί 
τά Δ.Σ. τών Συλλόγων. Παρα- 
πλεύρως καί κατωτέρω δύο ει
κόνες άπό τήν άναχώρησιν τού 

κ. Διοικητοΰ.
Είς τήν δευτέραν φωτογραφί
αν, περί τον κ. Διοικητήν 
διακρίνονται κατά σειράν. 
Ό Διευθυντής Προσωπικού 

κ. Σπηλιόπουλος, ό Σύμβου
λος τοΰ Συλλόγου κ. Κέης, 
ό Πρόεδρος κ. Γ. Κ αραπά
νος, ό Πρόεδρος τού Συλλό
γου Υπαλλήλων Τ.Α. κ. Γκι- 
τάκος, ό Α' ’Αντιπρόεδρος 

τού Ι.Υ.Ε.Τ.Ε. κ. Μΐχος, ό 
Πρόεδρος τών Συνταξιούχων 

κ. Χατζηανδρέου καί ό Γ εν. 
Γραμματεύς τού Συλλόγου Β.

Π. Ε.Τ.Ε. κ. Βιζυηνός.

ΝΕΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 
ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΘΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΕΓΩΝ
Γενομένων εκλογών τήν 29ην 

Απριλίου, έξελέγη νέον Διοικητι
κόν Συμβούλιον τοΰ Συλλόγου 
Άπομακρυθέντων ΕΤΕ, οπερ κα- 
τηρτίσθη είς Σώμα ώς έξης: ‘Ο 
κ. Σερ.Χριστοδουλιάς Πρόεδρος
οί κ. κ. Ν. Δεμοΐρος καί Γρηγόριος 
Νικολάου Άν)δροι, ό κ. Κων Γιαν- 
νακόπουλος Γεν. Γραμματεύς, ό κ. 
’Ιωάν. Συγγελάκης Ταμίας καί οί 
κ.κ. Δη μ. Άναγνωστόπουλος, Π ι- 
πίτσα Γ εωργιλάικη, Ευάγγελος, 
Θωμόπούλος, Θιεόφ,Μακεδών, Πετρ. 
Μπιτσικώκος καί ’ Ο ρέστης Παπα
δοπούλας, Σύμβουλοι. Πρόεδρος 
Συνελεύσεως έξελέγη ό κ. Δημ· 
Π απαθαν ασ ι άδη ς.

Τό νέον Δ. Συμβούλιον καλεϊ 
έκτακτον Γενικήν Συνέλευσιν, βά

σει τών αποφάσεων τής όποιας θά 
προβή είς τάς ένδειικνυομένας έ- 
νεργείας διά τήν άπόδοσιν δικαι
οσύνης είς τούς έκ τής συγχωνεύ- 
σεως πληγέντας συναδέλφους τής 
ΕΤΕ.

’Επίσης έκ τών αρχαιρεσιών τής 
25ης ΜαίουπρόςάνάδειξινΔιοικήισε 
ως είς τον Σύνδεσμον Άστεγου 
Προσωπικού ΕΤΕ άνεκηρύχθησαν. 
‘Ο Δ. Τσικλητήρας, Πρόεδρος 
Συνελεύσεων. Οί κ. κ. Ν. Γιαννα- 
κάπουλος, Σοψ. Δρίβα, Μιχ. Μα- 
ραγκός, Γ. Παπαϊωάννου, Ο. Πα- 
παγιαννόπουλος, Γ. Σακελλαρό- 
πουλος, Δ. Χατζηκωνσταντ ίνου, 
Δημ. ίΚηρΰκος, Κων. Σταματόπου- 
λος, Μ. Βλαβιανος καί Β. Παπα- 
σταθόπουλος, Σύμβουλοι. Οί κ.κ. 
Άλ. Σέντερης καί Ίωάν, Ροΰσ- 
σος, Έλεγκταί.

ΚΟΙΝΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ 
Λ. Σ. ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΟΫ ΠΑΛΛΗΛΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

Τήν Δευτέραν 25ην Μαΐου 
τό Διονκ. Συμβούλιον τοΰ Συλ
λόγου μας, εντός τών πλαισίων 
τής προσπάθειας διά τήν στε- 
νωτέραν γνωριμίαν, άνάπτυξιν 
καί σύσφιξιν τών σχέσεων με
ταξύ τών μελών τών Δ.Σ. τών 
άπαρτιζόντων τήν Ο. Τ. Ο. Ε. 
Συλλογικών ’Οργάνων, προσε- 
κάλεσεν είς φιλικήν συγκέντρω- 
σιν είς τήν Λέσχην μας, τά μέ
λη τών Δ. Σ. τών Τραπεζοϋ
παλληλικών ’Οργανώσεων. Κα
τά τήν διάρκειαν τής έν λόγφ

ψιν των οποίων χορηγείται το 
έπίδομα.

’Αντιπροσωπεία τού Δ. Συμ
βούλιου τού Συλλόγου έπραγ- 
ματοποίησε τήν 6. 5. 59 συνάν- 
ντησιν μετά τοΰ Υπουργού Ε
μπορίου κ. Λ. Δερτιλή άναπτύ- 
ξασα αΰτω τά αίτήματά μας 
καί έπιδάσασα σχετικόν συνο
πτικόν σημείωμα.

Τό ΔΣ έχει ζητήσει συνάν- 
τησιν μετά τών κ.κ. Προέδρου

καί ’Αντιπροέδρου τής Κυβερ
νήσεως καί τών κ.κ. Υπουργών 
Εργασίας καί Συντονισμού.

Τό Πολ. Γραψεΐον τοΰ κ. 
Πρωθυπουργού έζήτησεν όπως 
τά αίτήματά του ό Σύλλογος 
ΰποβάλη δΓ υπομνήματος διό
τι ά κ. Καραμανλής λόγω φόρ

του εργασίας δέν είναι δυνατόν 
επί τοΰ παρόντος, νά δεχθή τό 
Δ. Συμβούλιον.

0 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΖΗΤΗΣΕΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗΝ 
ΤΩΝ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ 1854 -1856

Ώς γνωστόν κατά τάς πρα- 
γματοποιηθείσας τώ 1956 προ- 
αγωγάς έτών 1954—56 άνε- 
γνωρίσθη μέν ή κανονική VA- 
LEUR δέν κατεβλήθησαν όμως 
άπό τής αυτής χρονολογίας αί 
διαφοραί τής μισθοδοσίας.

Ουτω οί έχοντες VALE1JR 
1)1)54άπώλεσαν διαφοράς μι
σθοδοσίας δύο ετών καί 1 μη
νάς οί τής 1)7)54 ένός έτους 
καί 8 μηνών, οί τής 1)1)55 έ

νός έτους καί 3 μηνών, οί τής 
1)7)55 10 μηνών και οί τής 
1)1)56 5 μηνών.

Αί διαφοραί αΰται έζητήθη- 
σαν δΓ υπομνήματος ΰποβλη- 
θέντος εις τήν Διεύθυσιν Προ
σωπικού τήν 15)5)59 δεδομέ
νου ότι ό Σύλλογος κατά τήν 
διενέργειαν τών έν λόγφ προα
γωγών είχε διατυπώσει τάς 
έπιψυλάξεις του, ώς πρός τήν 
κράτησιν τών αναδρομικών.

Η Γ.Σ.Ε.Ε. ΖΗΤΕΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΙΝ 
ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Ή Γ.Σ.Ε.Ε. άνεκοίνωσεν, ό
τι υπέβαλε πρός τόν Πρόεδρον 
τής Κυβερνήσεως καί τούς αρ
μοδίους Υπουργούς υπόμνημα 
διά τήν τροποπσίησιν τοΰ Ν. 
3239)95 «περί συλλογικών 
συμβάσεων».

Διά τοΰ ύπομνήματος ζη
τούνται : 1) Κατάργησις τοΰ 
άρθρου 20 (Δικαίωμα τής Κυ
βερνήσεως νά τροποποιή τάς 
συλλογικάς συμβάσεις καί δι- 
αιτητικάς αποφάσεις), 2) Πρό- 
σδοσις είς τήν φράσιν «όροι 
εργασίας» εύρυτέρας έννοιας, 
ώστε νά περιλαμβάνη αΰτη 
πάντα τά έκ τής σχέσεως εργα
σίας θέματα( 3) Νά τεθή χρο
νικός περιορισμός 15 ήμερων 
είς τήν διαδικασίαν μεσολαβή- 
σεως τοΰ Υπουργείου, 4) Νά 
παρασχεθή δυνατότης καταγ
γελίας μέρους μόνον ή ώρισμέ- 
υων όρων τής συμβάσεως καί 
νά θεσπισθή ή δημοσιότης τής

καταγγελίας είς τήν Εφημερί
δα τής Κυβερνήσεως κ.ά.

Ώς γνωστόν ή κατάργησις 
τοΰ Ν. 3239)55 καί ή θέσπι- 
σις Νόμου πραγματικώς ελευ
θέρων συλλογικών συμβάσεων, 
είναι τό αίτημα τών εργαζομέ
νων καί όχι ή τροποποίησις α
πλώς τοΰ Νόμου. Πάντως και 
μία τροποποίησις τοΰ Νόμου 
διά τής έπεκτάσεως τών τρο
ποποιήσεων καί είς έτερα ου
σιώδη σημεία (ώς π.χ. τής α
περγίας κατά τήν διαιτησίαν) 
8ά άποτελή σοβαρόν βήμα. Οί 
εργαζόμενοι αναμένουν άπό 
τήν άνωτάτην ηγεσίαν νά μήν 
άφεθή τό υπόμνημα άνευ πε
ραιτέρω ύποστηρίξεως και βελ- 
τιώσεως, είναι δέ έτοιμοι νά 
δ ι εξαγάγουν αγώνας διά νά ί
δωμεν και είς τόν τόπον μας 
πραγματικός συλλογικάς συμ
βάσεις.

Η ΝΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

Γενομένων αρχαιρεσιών τήν 
30)5)59 διά τήν άνάδειξιν Δ. 
Σ είς τό Ταμεΐσν Υγείας ‘Υ
παλλήλων τ. Τραπέζης ’Αθη
νών, άνεδείχθησαν οί κ.κ. Σ.

Κατσώλας, Άθαν. Σιώρης,ΆΘ. 
Μάρκου, Ήλ. Δέλλιος, Ζωή Σι- 
ώκου καί Νικ. Κοντογιάννης 
διά ψήφων 642 έναντι τοΰ ψη-

Γ κι τάκος, Γεώργ. Τζωρτζινά- | φοδελτίου τής «’Ανεξαρτήτου 
κης, Άριστ. Χατζηδάκης, Σωκ. ι Παρατάξεως» λαβόντος 194,

ΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑ! ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ

συγκεντρώσεως, είς ήν παρευ- 
ρέθησαν τά Δ.Σ. καί άντπρο
σωπεία ι τών περισοτέρων τρα
πεζοϋπαλληλικών 'Οργανώσεων 
άντηλλάγησαν απόψεις έπι τών 
διαφόρων θεμάτων τοΰ κλάδου 
μας.

Οί παρευρεθέντες Σύλλογοι 
ή σαν: Ελλάδος (Κυρίου καί 
Βοηθητικού Προσωπικού) Εμ
πορικής, Ίονικής, Λαϊκής καί 

I οί Σύλλογοι Είσπρακτόρων καί 
: Βοηθητικού Προσωπικού Έθνι- 
; κής Τραπέζης.

Β----- ► Σ υνέχεια έκ της 3ης σελίδας
εισακτέα καί έξακτέα είδη καί 
άψορολόγητος ποσότηςτουτων).

Τό φυλλάδιον αυτό μέ τάς 
τόσον πολυτίμους προσφάτους 
πληροφορίας του θ’ άποτελή 
πραγματικόν έγκόλπιον τοΰ’ ξέ
νου επισκέπτου, όστις -ευρισκό
μενος ίσως διά πρώτην φοράν 
είς ξένην χώραν θά κατατοπί
ζεται δΓ αύτοΰ πλήρως καί 
ταχύτατα είς δ,τι χρειασθή. 
Περιττόν νά λεχθή ότι τό σύν
τομον αυτό φυλλάδ ιον (μετα- 
ψρασμένον κεχωρισμένως -είς 
τήν ’Αγγλικήν, Γαλλικήν καί 
Γερμανικήν) θά προσφέρεταιί 
δωρεάν είς τούς ξένους πελότας 
τής Τραπέζης.

γ) Τήν παροχήν πόσης δυ
νατής πληροφοριακής έξυπηρε- 
τήσ-εως είς τούς ξένους πελό
τας, ΰπό τοΰ προϊσταμένου ή 
τών ύποίλλήλων τής οικείας ύ- 
ποϋπηρεσίας.

Ούτως, έν συντόμφ αναλύσει( 
έχει τό καθ’ ήμάς διάγραμμα 
άρτιωτέρας όργανώσεως τών υ
πηρεσιών συναλλάγματος, έν- 
δέχεται δέ αί ανωτέρω διατυ- 
πωθεΤσαι σκέψεις — απόρροια 
τής καθ’ ήμερον πείρας —- νά

είναι έλλιπεΐς, χρήζουσαι πε
ραιτέρω έπεκτάσεως καί συμ-< 
πληρώσεω-ς. ’Αλλά τούτο ακρι
βώς αποτελεί καί τήν φιλοδο
ξίαν μας. Νά καλέσωμεν όλους 
είς τήν άρτιωτέραν οικοδομήν 
τοΰ παρόντος ή καί τοΰ μέλλον
τος ακόμη, πράγμα τό όποιον 
απαιτεί τήν συνδρομήν όλων.

Πιστεύομεν δέ ότι δέν υπάρ
χει πλέον εύοίωνσν σημεΐον διά 
τήν πρόοδον μιας έπιχειρήσεως 
η μιάς χώρας γενικώτερον, άπό 
τήν καθολικήν προσπάθειαν 
πρός βελτίωσιν τοΰ ήδη ύπάρ- 
χαντος, είς περιπτώσεις ιμόίλι- 
στα καθ’ άς τούτο δέν άνταπο- 
κρίνεται είς τάς τρέχουσας α
παιτήσεις, τάς πάντοτε μετα
βαλλόμενος άπαιτήσεις, αΐτινες 
ανακύπτουν έκ τοΰ άδυσωπήτου 
«γίγνεσθαι», δπερ άνά πάσαν 
στιγμήν τελείται πέριξ ήμών.

Ν. ΦΡΑΓΚΟΣ

♦ ♦
♦ ΤΥΠΟΓΡΑΦ! ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ1 ♦
♦ «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ» ♦
♦ ΜΟΥΛΑΓΙΑΝΝΗ — ΚΑΖΟΥ Ρ Η ♦
♦ · ΑΙΟΛΟΥ 70 # ♦
♦ ( ΣΤΟΑ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ) ♦
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♦ ♦


