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ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΠΛΡΟΠΙΔΑΙ
Ή πρόσφατος περιπέτεια 

τής προσαυξήσεως τοϋ 
15ο) ο εις τούς κατωτέρους 
βαθμούς αποτελεί άφ’ ενός 
μέν πιστοποίησιν μιας τραγί 
κής αλήθειας άφ’ έτέρου δέ 
ύποδηλώνει σαφώς μίαν έπι- 
τακτικήν ανάγκην.

Ή αλήθεια είναι ότι οί 
κρατικοί λειτουργοί, οί όποι
οι χειρίζονται «τεχνικώς» (ο
ρισμένα κοινωνικοοικονομι
κής υφής ζητήματα παρου
σιάζουν μίαν χαρακτηριστι
κήν καί δυσθεράπευτον ανε
πάρκειαν εγκυμονούσαν πλεί 
στους κινδύνους. Δεν πρό
κειται έν τή κυριολεξία περί 
έλλείψεως «γνώσεων». Αΰ- 
ται υπάρχουν καί έπιδεικνύ- 
ονται μάλιστα μέ στόμφον 
καί έν όνόματί των διαπράτ- 
τονται λάθη, τα όποια θά ή- 
δύναντο νά τροφοδοτήσουν 
πλουσίως τάς εύθυμους στή- 
λας των έφημερίδων καί τα 
νούμερα των επιθεωρήσεων, 
αν ή γενικωτέρακατάστασις 
των Ελλήνων μίσθοσυντη- 
ρήτων δεν ήτο τόσον θλιβε
ρά, ώστε ν’ άφαιρή εξαρχής 
κάθε διάθεσίν γέλίοτος. 
Πρόκειται διά την άνεξήγη- 
τον αδυναμίαν των «υπευθύ
νων» νά συλλάβουν έστω 
καί εις τάς πλέον γενικάς 
της γραμμάς τήν κρατούσαν 
σήμερον οίκονομικοκοινωνι- 
κήν πραγματικότητα, νά άν- 
τιληφθούν όρθώς τά πλέον 
βασικά καί έξόφθαλμα χα
ρακτηριστικά της καί νά 
χαράξουν μίαν λογικώς υ
ποφερτήν πολιτικήν. ’ Απετέ- 
λεσε βεβαίως πληγήν τά με
ταπολεμικά έτη ό πληθωρι
σμός. Καί άνελήφθη εις τάς 
περισσοτέρας των χωρών 
έντονος άγών διά τήνπερι- 
στολήν του. Εύθύςόμως, ώς 
ό κίνδυνος παρήλθεν έχαλα- 
ρώθησαν οί συναφείς περιο
ρισμοί καθ’ όσον άπετέλουν 
τού λοιπού τροχοπέδην εις 
τήν οικονομικήν καί πολιτι
στικήν άνάπτυξιν. Εις τήν 
χώραν μας άντιθέτως ή φο
βία τού πληθωρισμού συνέ
χει βαθύτατα τάς σκέψεις 
τών «άρμοδίων». ’Αλλά νά 
έξηγούμεθα. Μόνον εις τάς 
περιπτώσεις μηδαμινών αυ
ξήσεων τών γλίσχρων άπο- 
λαυών τών μισθωτών. Διότι 
ώς γνωστόν έν Έλλάδι ώς 
αιτία μοναδική τού πληθω
ρισμού θεωρούνται οί μι
σθοί. "Αν οί έργαζόμενοι 
δεν είχον τήν «υπερφίαλον» 
(!) άξίωσιν νά άμείβωνται 
έπαρκώς «όλα θά έβαινον 
κατ’ ευχήν». Τό 1,7ο)σ τών 
καταβαλλόμενων ύπό τής 
Τραπέζης διά μισθούς, άπε- 
τέλει ή περιλάλητος προσαύ- 
ξησις.Οί περισπούδαστοι οι
κονομολογικοί φωστήρεςτών 
Υπουργείων διέγνωσαν α
μέσως τον έπικρεμάμενον 
κίνδυνον τού πληθωρισμού. 
Είναι εις θέσιν νά σταθμί
ζουν τόσον έπακριβώς τά οι
κονομικά δεδομένα ώστε, οθς

ευαίσθητοι φαρμακευτικοί 
ζυγοί, άποφαίνονται μέ πε- 
πεποίθησιν διά τήν διαφο
ράν καί τών ελάχιστων χι
λιοστών τού γραμμαρίου. 
’Εάν από τήν άλλην πλευ
ράν, ή έλλειψις προγραμμα
τισμού, αί αντιφάσεις 
τής οικονομικής πολιτικής, 
αί οΰχί παραγωγικοί δαπά- 
ναι προκαλούν μίαν αφάντα
σταν σπατάλην τών κοινω
νικών πόρων καί προβάλ
λουν ώς ογκόλιθοιείς τήν ο
δόν τής οικονομικής άναπτύ- 
ξεως, δέν έχει διί’ αυτούς 
ούδεμίαν σημασίαν.

Αί παρωπίδες δέν τούς ε
πιτρέπουν νά βλέπουν είμή 
τον κόκκον τής άμμου τού 
1,7ο)ο τής λεγομένης αύ- 
ξήσεως. Καί έξανίστανται. 
Καί συσκέπτονται καί κατα- 
ναλίσκουν αφειδώς τήν φαι
ών των ουσίαν διά νά εΰρουν 
τρόπον τουλάχιστον περι
στολής τών «δεινών» τά ό
ποια θά έπιφέρή μελλοντι
κούς!!

Πρόδηλος είναι ή ανάγκη 
ή οποία προκύπτει έκ τής 
κωμικοτραγικής ταύτης κα- 
ταστάσεως. Ή Εθνική 
Τράπεζα ώς υπεύθυνος οι
κονομικός φορεύς ύψίστης 
σπουδαιότητος, άς περιλάβη 
μεταξύ τών καθηκόντων της 
καί τήν διά τού Διοικητοΰ 
της καί τών έπιτελικών της 
υπηρεσιών, έγκαιρον καί 
κατάλληλον διαφώτισιν τών 
άρμοδίων Υπουργείων έπί 
τής σημασίας τών μέσων 
προς συνειδητήν δραστηριο- 
ποίησιν τού παράγοντος «ερ
γασία». Νά έθίστ] τούς «ει
δικούς» τών υπουργείων νά 
βλέπουν καί από τήν «άλ
λην πλευράν τού λόφου» 
ήτοι τάς εύνοϊκάς έπιδρά- 
σεις έπί τής άποδόσεως τής 
έργασίας, τάς οποίας συνε
πάγεται μία βελτίωσις τής 
οικονομικής θέσεως τών έρ- 
γαζομένων. Διότι δυστυχώς 
εις τήν χώραν μας ουδόλως 
λαμβάνεται ύπ’ όψιν τούτο, 
ότι δηλαδή ή ούχί υψηλή 
«παραγωγικότης», τής έρ
γασίας είναι έν πολλοΐς α
ποτέλεσμα τής ανεπαρκούς 
αμοιβής τών φορέων της, ή 
οποία μετά πολλής δυσκολί
ας έπιτυγχάνει τήν κάλυψιν 
τών (ύπό τήν στενωτέραν 
δυνατήν έννοιαν) αναγκών 
τής ζωαρκείας. Ή πέραν 
παντός λογικού ορίου παρά- 
τασις τής καταστάσεως ταύ
της ωθεί συνεχώς εύρυτέ- 
ρας μάζας έργαζομένων εις 
τήν ψυχικήν άπαθλίωσιν μέ 
αποτέλεσμα τήν έγκατάλει- 
ψιν πάσης προσπάθειας διά 
τήν βελτίωσιν τής οίκονομί- 
κοκοινωνικής των προσφο
ράς. Τό αίσθημα πικρίας τό 
όποιον καταλείπει ή αδυνα
μία έξασφαλίσεως τών στοι- 
χειωδεστέρων · μέσων διά 
μίαν «ανεκτήν» ζωήν αποτε
λεί διά τούς "Ελληνας εργα
ζομένους βασικήν τροχοπε-
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Τραπέζης κ. Δ. Χέλμης, άφ’ ής 
άνέλαβε τά καθήκοντα του, έδή- 
λωσε προς τά έπισκεφθέντα αυ
τόν συμβούλια τών έπαγγελμα- 
τικών οργανώσεων τοΰ Προσω
πικού, ότι θά άφιερώση όλας 
του τάς δυνάμεις διά τήν επα
ναφοράν τής Τραπέζης εις τον

υψηλόν προορισμόν της, έπιλύ- 
ων τά άφορώντα αύτήν και τό 
Προσωπικόν της προβλήματα 
και έζήτησε τήν συνεργασίαν 
όλων, ϊνα τό "Ιδρυμα έπιβλη- 
θή καί εντός καί έκτος τής Ελ
λάδος καί έπανεύρη τήν παλαι
όν του αΐγλην.

Πλήρης άμεροληψία, θά δ ι έ

πη τάς σχέσεις αυτού προς τό 
’ ροσωπικόν. "Η ίκανότης έκα
στου ύπαλλήλου καί ιιόνον 9ά 
άϊτοτελή κριτήριον ανόδου, ενώ 
ή έπιδειξις πνεύματα; συνεργα
σίας καί αλληλεγγύης θέλει 
προαγάγη τά συμφέροντα τής 
Τ,ροοπέζης.

Έπίκεντρον τής δράστη,ριό-

τητος τοΰ Ιδρύματος θά είναι 
ή άνάπτυξις όλων τών καθυστε
ρημένων καί ανοργάνωτων κλά
δων τής Εθνικής παραγωγής, 
διά τήν δημιουργίαν καλλίτε
ρων μελλοντικών συνθηκών τό
σον διά τήν Τράπεζαν όσον καί 
διά τή,ν ’Ελληνικήν Πατρίδα.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΤΟΥ κ. ΛΙΟΙΚΗΤΟΥ
Τά άνωτέρω διετυπώθησαν 

καί δι’ άνακοινώσεως από 13) 
6)58 το πλήρες κείμενον τής ο
ποίας έχει οΰτω:
ΠΡ|ΟΣ ΑΠΑΝ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝ 

ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
. . Άναλσιμιβιάνων οοπό σήμερον τά 
καθήκοντα τοΰ Διοικητοΰ τής Ε
θνικής Τραπέζης τής Ελλάδος κα
τόπιν τής ύπό τής Γενικής Συνε- 
λεύσβως τής 12-ς * Ιούνιον &£. 

έκλσγής μου, αισθάνομαι τήν ύ-πο- 
χρέωσιν νά δηλώσω προς &παν το 
Προσωπικόν τής Τραπέζης, ότι; 
άττοσυρόμενιος όριστικώς τής πο
λιτικής, θέλω άφιερώση ολας μου 
ιτάς δυνάμεις άττοχλειστ ικώς εις 
πήν έξυπηρ,έτησιν τών μεγάλων 
σκοπών τής Τραπέζης, ώς καί τήν 
έτείλυσιν τών πολύπλοκων εκκρε
μών -προβλημάτων της.

Καλώ όλους τους υπαλλήλους 
νά έργασθοΰν μετά ζήλου, άψοσι- 
ώσεως καί πε θαρχίας διά νά εύ- 
ρύνωιμιεν είςτδ άνώτατον όρκον τάς 
έργασίας τής Τραπέζης καί νά

τήν έπι,βάλωμεν εις την απόλυτον 
έκτίμησιν τοΰ έλλην-ιικοΰ κοΛάλλοι- 
δαποΰ κοινού ώς τοΰ πρώτου καί 
μεγίστου πιστωτικού ιδρύματος 
τής χώρας, εις τρόπον ώστε συνε
χιζόμενης τής έν τφ μεταξύ έπι- 
τενχθείσης προόδου δυνηθή τοΰτο 
νά έπανεύρη τήν παλαιόν του αΐ
γλην, άποκαθισταμένης τής μα
κραίωνος παραδόσεως αΰτοΰ, ώς 
τοΰ μονστδι :<οΰ εθνικού πιστωτικού 
ιδρύματος τής Χώρας.
Ώς μή προερχόμενος έξ ούΐεμιάς 
τών συγχωνευθεισων Τραπεζών θέ
λω έπιΐδείξη άμιεροληψίαιν βρσ- 
6εύων τούς ικανούς άνεξαρτήτως 
προελεύσεως, διότι πιστειύω ότι 
μακράν πάισης χαριστικής εύνοι
ας μόνον ή επαγγελματική άμιλλα 
μέ κριτήριον τήν ικανότητα έκα
στου ώς καί ή έττίδειξ ς πνεύμαι- 
τος ειλικρινούς όλων συνεργασίας 
καί -άλληλεγγύηιςι θέλει προαγάγη, 
τ,ά συμφέροντα τής Τραπέζης και 
θεμελιώση την πρόοδον αυτής.

Γνωρίζω, ώς έκ τής προηγού

μενης θέσεώς μου τοΰ "Υπουργού 
τοΰ Συντονισμού, τά δυσχερή προ
βλήματα τά όποια άπό μακ,ροΰ Α
πασχολούν τήν Τράπεζαν καί τό 
Προσωπικόν της. Οά άφοσιωθώ εις 
τήν έπίλυσίν των καί θέλω νά πι
στεύω δτι θά ειΰρεθή τρόπος Ικα- 
νοποιητιικής έπιλύσεώς των, ώς 
καί ομαλής μετά τής Τραπέζης 
τής Ελλάδος συνεργασ ίας, διότι! 
ύπό τάς μεταπολεμικάς συνθήκας, 
τό λεπτόν 'θέμα τής άσκήσεως τής 
ττίσ-τ,εως Απαιτεί τήν συναιν-τίλη- 
ψιν καί κοινήν συνεργασίαν τοΰ 
Κράτους «αί τής Τραπέζης τής; 
Ελλάδος, ιδίως μετά τοΰ πρώτου 
πιστωτικού ‘ιδρύματος τής Χώ
ρας.

Διερχόμεθα ίμιαν μεταβατικήν 
περίοδον άνασυγκροτήσεως τής 
Ελληνικής Οικονομίας, καθ’ ήν Α
νεξαρτήτως τών λογιικών περιορι
σμών ου ς έπιβάλλει ή μεταβατ.κό-

θώμεν εις την έπίτευξιν όλων τών 
καθυστερημένων καί ανοργάνωτων 
είσέτι κλάδων τής Εθνικής παρα
γωγής, διότι ή ταχεία αΰξησίς 
Της θά δημνουργήση τάς καλυτέ- 
ρας συνθήκας τής αϋριον, εις τάς 
όποιας καί μόνον πρέπει, ν’ άπ,α- 
βλέπωμεν όλοι μας μετά πίστεωςι 
άκλονήτου.

Είμαι πεπεισμένος ότι 8παν 
το Προισωπικόν τής Τραπέζης 
συμμερίζεται τάς άνωτέ-ω σκέψεις 
μου καί θίά μιέ βοηθή-ση ώστε συν- 
τόμως νά δρέψη τό Εθνικόν μας 
τούτο 'Ίδρυμα τούς καρπούς τής 
κοινής όλων μας προσπάθειας.

Αί προθέσεις μου είναι άπολύ- 
τως είλικρινεΐς. "Ας έργασθώμευ 
όλοι μέ τήν αυτήν ειλικρίνειαν καίΐ 
άμοιβαίαν κατανόησιιν διά τό κα
λόν τής Τραπέζης καί τής Ελλη
νικής Πατρίδας.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

ΔΗΜΗΤΡ 1ΟΣ Ε. ΧΕΛΜΗΣ

ΠΔΡΠΥΣΙΔΤΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

της τής περιόδου ήν διανύθιμενίΖ, 
τΓρέιτΓει νιά πρωτοστοατήσωμεν ώς 
Τράπεζα καί όλοψίχως νά έπιδο-

ΚΓAS ΤΟ ΥΓΙΟΒΛΗΘΕΝ ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Τήν Ιην άρξαμένου μηνός ή 
Δ.Ε. τού Συλλόγου έπεσκέφθη 
τον κ. Διοικητήν, μέ τον σκοπόν 
τής διατυπώσεως τών άπόψεών 
της έπί τών άπσσχολούντων τό· 
Προσωπικόν προβλημάτων.

Ό κ. Διοικητής έν άρχή έδή-
»»»»♦♦♦♦♦♦♦■»♦»♦»■»♦»»'»♦
δην εις τήν άνάπτυξιν τών 
ποικίλων Ικανοτήτων των. 
"Οσον ένωρίτερον κατανοη 

θοΰν αί άπλαΐ αύταί άλήθει- 
αι τόσον ταχύτερον θά έξέλ- 
θωμεν άπό τό τέλμα τής 
στασιμότητας τό όποιον α
πειλεί νά μολύνη δλους τούς 
κλάδους της Έθνικοοικονο- 
μικής δραστηριότητας.

’Ιδιαιτέρως οί υπάλληλοι 
τής Εθνικής Τραπέζης, οί 
όποιοι έπλήγησαν μετ’ ίδία- 
ζούσης σκληρότητος ΰπο- 
στάντες μίαν άνευ προηγου
μένου συμπίεσιν τών αποδο
χών των μέ τήν πρόφασιν 
τής «έξυγιάνσεως» τοϋ Τρα
πεζιτικού συστήματος, ανα
μένουν τήν έπανόρθωσιν τής 
αδικίας. Τό «κόστος» μιας 
καλυτέρας μίσθολογικής 
των μεταχειρίσεως θά ύπερ- 
κερασθή ταχύτατα άπο τήν 
«κινητοποίησιν τών δυνάμε
ων καί τών ικανοτήτων αυ
τών διά τήν έκπλήρωσιν τής 
υψηλής αποστολής τού Ε
θνικού μας Ιδρύματος καί 
τήν συνέχισιν τών εύγενών 
αυτού παραδόσεων».

λωσε τήν βασικήν τοποθέτησιν 
τής πολιτικής του έναντι τοΰ 
Προσωπικού, ή οποία συνίστα- 
ται είς 1) τήν βαθεΐαν έκτίμη- 
σιν προς τον παράγοντα «ερ
γασία» άποτελοΰντα διά τήν 
Εθνικήν Τράπεζαν έγγύησιν έ- 
πιτυχίας εις τό Εθνικόν της 
έργον έψ’ όσον ό παράγων ου- 
τος εΐναι άπηλλαγμένος τοΰ 
αισθήματος τής άποθαρρύνσε- 
ως, τό όποιον τού δημιουργούν 
σκληραΐ βιοτικοί άνάγκαι.

2) Τήν συνεργασίαν μετά 
τών πάσης φύσεως έπαγγελμα- 
τικών οργανώσεων τού Προσω
πικού.

3) Τήν έξησφαλισμένην καί 
άκώλυτον σταδιοδρομίαν διά 
τούς άξιους, ύποστήριξιν τών 
νέων , καί άνοδον έν γένει τοϋ 
ύπαλλήλου τής ’Εθνικής Τρα
πέζης εΐς τήν προπολεμικήν 
αύτού θέσιν καί κοινωνικήν επι
βολήν.

’Ey συνεχείς: ό κ. Διοικητής 
έδήλωσεν δτι έπελήφθη ήδη τών 
τεθέντων ύπ’ δψιν του, ύπό τής 
άρμοδίας ύπηρεσίας, ώς έκκρε- 
μούντων προ τής έλεύσεώς του 
ζητημάτων. Ούτω εδωσεν έντο- 
λήν συστάσεως τών οικείων ’Ε
πιτροπών κρίσεως τών ύπαλ- 
λήλων διά τήν περάτωσιν τών 
προαγωγών τοΰ 1957 καί άμε
σον διενέργειαν τών τού 1958. 
Υπέγραψε τάς πράξεις μετα- 
τάξεως τών έπιτυχόντων εις τον 
σχετικόν διαγωνισμόν κλητήρων 
ώς καί τάς τοιαύτας μονιμοποι- 
ήσεως προσωρινού προσωπικού 
τού έπιτυχόντος κατά τάς εξε
τάσεις τής 9.3.58. Διά τήν με- 
τάταξιν είσπρακτόρων εις τον 
ταμιακόν κλάδον καί κλητήρων 
εΐ ς είσπράκτορας, έδωσεν εντο

λήν προς ύποβολήν σχετικής 
εΐσηγήσεως. "Εδωσεν επίσης 
έντολήν δπιως τά τέκνα συνα
δέλφων τά παρουσιάσαντα κατά 
τον τελευταΐον διαγωνισμόν 
προσλήψεως ικανοποιητικήν έ- 
πίδοσιν, προσληφθοΰν πέραν 
τοΰ όρισθέντος άριθμοΰ έπιτυ
χόντων. Συνέβαλεν εις τήν άπό- 
δοσιν τών προσαυξήσεων εις 
τους κατωτέρους βαθμούς, ύ- 
ποστηρίξας τό πνεύμα τής σχε
τικής συμβάσεως, ώς αΰτη εΐ- 
χεν ύπογραφή, ένφ τό ζήτημα 
τών άδικηθέντων έκ τής έντά- 
ξεως 1953 Τμηματαρχών Α'. 
θέλει ρυθμίσει λίαν συντόμως. 
Ιδιαιτέραν σημασίαν αποδίδει 
είς τήν άμεσον επαφήν μετά 
τοΰ Προσωπικού έπί ειδικών 

προσωπικών θεμάτων, δι’ δ καί 
έξέδωκε τήν ύπ’ άριθ. 28)21 
6.58 ΕΔ. (Σειρ.Α).

Τά άνωτέρω άνεκοινώθησαν 
είς τό Προσωπικόν έν λεπτομε
ρείς: διά τής ύπ' άριθ. 32) 1.7. 
58 Εγκυκλίου Διοικήσεως 
(Σειρ. Α.).

Ή Δ.Ε. τοΰ Συλλόγου, εύχα- 
ριστήσασα τον κ. Διοικητήν διά 
τό έπιδειχθέν παρ’ αυτού ένδια- 
φέρον προς ρύθμισιν τών έκκρε- 
μών ζητημάτων τοΰ Προσωπι
κού, καί έκφράσασα τήν ίκανο- 
ποιήσίν της διά τάς έκδηλωθεί- 
σας ύπό τού κ. Διοικητοΰ δια
θέσεις έναντι τού παράγοντος 
«έργασία», έθεσεν ύπ’ δψιν τοΰ 
κ. Διοικητοΰ τά θεμελιώδη ζη
τήματα τοΰ Προσωπικού ύπα- 
βοοΚοΰσα και σχετικόν ύπόμνη- 
μα. Ύπεγραμμίσθη ιδιαιτέρως 
ή σπουδαιότης τών αιτημάτων 
αυτών , ώς τού τών αποδοχών, 
τοΰ τής άσψαλίσεως καί ιδία 
τού τής έπανεντάξεως, ήν ό κ.

Διοικητής έδέχθη, καθ’ δ μέτρον 
εΐναι αΰτη έποικοδομητική διά 
τήν Τράπεζοη*.

Ώς πρός τό συνταξιοδοτικόν 
ό κ. Διοικητής έδήλωσεν δτι 
βαίνει πρός Ικανοποιητικήν καί 
οριστικήν λύσιν.

Μετά τήν ύπό τού κ. Διοικη- 
τού μελέτην τού ύπομνήμοττος 
6ά έπακολουθήση έτέρα έπίσκε- 
ψις τής Δ.Ε. πρός εύρυτέραν 
συζήτησιν.

ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟΝ 
ΤΟΥ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ

Τό ύποβληθέν ύπό μνήμα τής 
Δ.Ε. έχει ώς ακολούθως:
Άξιότιμον Κύριον Δ. Χέλμην, 
Διοικητήν Εθνικής Τραπέζης 

τής Ελλάδος.
’Ενταύθα

Κύριε Διοικητά,
Έκ μέρους τών υπαλλήλων 

τής Εθνικής Τραπέζης, εΰχόμε- 
θα όπως έπιτύχητε πλήρως είς 
τό έργον Σας άποβή δέ είς 
τό "Ιδρυμα έλευσίς Σας στα
θμός έκ τών σημαντικωτέρων 
τής μακράς ιστορίας του.

Λυπούμεθα βαθύτατα, διότι, 
μετά πενταετίαν καί πλέον άπό 
τής συγχωνεύσεως, δέν έμφα- 

‘νίζεται τό κύριον Προσωπικόν 
τής Τραπέζης ύπό ένιαίανέκπρο 
σώπησιν, έξ αιτίας τού ύφίστα- 
μένου είσέτι διαχωρισμού του, 
διά λόγους τούς οποίους έν συ
νεχείς* θ’ άναψέρωμεν καί είς 
τήν προσπάθειαν -έξαλείψεω.ς 
τών οποίων, ζητοΰμνν, δπως 
σταθήτε πρωταγωνιστής.

Διά τοΰ παρόντος ύπομνημα-
συνέχεια είς τήν 3ην σελίδα



ΑΡΘΡΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

ΑΝΑΓΚΗ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ
--------- ♦---------

Ό αιών τόν όποιον διοαύο- 
μεν είναι άναμφιβόλως ό αιών 
τής ταχύτητας, εύλογος δέ 
τυγχάνει ό ισχυρισμός ότι ί 
σημερινός κόσμος αξιολογεί 
έμπράκτως καί εις μεγάλην έ- 
κτασιν τό τής ’Αρχαίας Έλλά- 

•δος: «Χρόνου Φείδου». Τούτο, 
βεβαίως είναι δείγμα συνέσεως 
καί προόδου διότι αν άνρλογι- 
σθή τις την βραχύτητα τής αν
θρώπινης ζωής, αντιλαμβάνεται 
πόσον επιτακτική είναι ή ανά
γκη τής έντοΠΊκής έκμεταλλεύ- 
σεως τού προς παραγωγικήν 
εργασίαν διατιθέμενου χρόνου. 
Καί ή έκμετάλλευσις αύτήάπε- 

δείχθη έκ των πραγμάτων δτι 
επιτυγχάνεται διά τής χρήσε
ως «στενογραφικού» — ούτως 
είπεΐν — συστήματος έργασί
ας·

Βεβαίως πλεΐστοι λόγοι έπέ- 
βαλον τήν καθιέρωσιν ώρισμέ- 
νων διατυπώσεων διά τήν ά- 
σφαλεστέραν διεξοιγωγήν έκά- 
στης εργασίας. Άλλ’ ό άνθρω
πος καί δή ό σύγχρονος, προσ
παθεί πάντοτε ν’ ά-εύρη τό 
καλλίτερον, τό άκοπώτερον, τό 
ταχύτερον είς κάθε εργασίαν 
—ι ίδίρ σχέσιν εχουσαν με τήν 
πλήρωσιν των αναγκών τής 
ζωής. Είναι ή εφαρμογή τού 
«τό γοργόν καί χάριν ίχει», δ- 
περ προσδίδει καί κάποιον τό
νον είς τον καθ’ ή μέραν βίον, 
τόν τόσον δύσκολον κατασταν- 

·. επί τών ή>ερών μας. Προς 
άρσιν λοιπόν των δυσκολιών, αϊ 
τινες αντιμετωπίζονται, είσή- 
χθη είς έκτεταμένον βαθμόν, ή 
άπλοόστευσις τής διατυπώσε- 
ως άλλ’ οΰχι έπί ζημίφ τής ά- 
σφαλοΰς διεξαγωγής. Συγκοι
νωνίας βιομηχανία, έμπόριον, 
οίκονομικαί συναλλαγαί, ακο
λουθούν τόν ρυθμόν τού αίώ- 
νός μας. Αί Τράπεζας αποτε
λούσα ι τόν κύριον μοχλόν τής 
οικονομικής συναλλαγής ένός 
τόπου, θά ήσαν άναχρονισμέ- 
ναι εάν δεν ήκολουθουν κατα 
πόδας τόν ρυθμόν καί τήν ά· 
πλούστευσιν, που άλλοι τομείς 
Τής κοινωνικής δραστηριότητος 
υιοθέτησαν. Ή ανάγκη τού ει
δικού αύτοΰ συγχρονισμού πα
ρουσιάζεται καταφανώς ίδίρ 
είς τάς μετά πελατών συναλ- 
λαγάς μιας Τροπτέζης.

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ

Τό θέμα δμως τής ταχύτη
τας καί άπλουστεύσεως δεν εί
ναι καί τόσον ευκολον, όσον δυ
νατά ι κανείς νά φαντασθή διό
τι είναι πολλοί οί παράγοντες, 
έξ ών τούτο έξαρτάται. Προ 
πάσης έφαρμογής άπαιτεΐται 
σοβαρά μελέτη, έρευνα καί όρ- 
γάνωσις τού δλου θέματος.

Προ πάσης δέ μελέτης καί 
όργανώσεως άπαιτεΐται ή έξέύ1 
ρεσις καταλλήλων στελεχών 
άτι να θά άναλάβωσι ταύτας. 
Τά στελέχη ταΰτα θά πρέπει 
άρχικώς νά μελετήσουν α) 
Τάς έφαρμογάς, άςτινας ξέναι 
Τράπεζα ι έχουσιν εν χρήσει έν 
τή πράξες β) τήν έμπρακτον 
πείρα τών είς ποικίλας εργα
σίας τής Τροστέζης έργαζομέ- 
νων υπαλλήλων καί γ) τήν 
πρωτότυπον γνώμην οΐουδήπο- 
τε υπαλλήλου τής Τραπέζης, 
δυναμένου νά συνεισφέρη ταύ- 
την. Αυτή θά είναι ή συγκέν- 
τρωσις τού προς μελέτην υλι
κού, δπερ, μετά τήν επεξεργα
σίαν του τήν έπισταμένην, θά 
διαμορψωθή είς σύστημα πλή
ρως άνταποκρινό μενον είς τάς 
συγχρόνους άνάγκας καί θ’ ά- 
ποτελή συνάμα, ούχί μόνον τό 
καύχημα τού ‘ Ιδρύματος, τό 
όποιον είχε τήν πρωτοτυπίαν 
νά παρουσιάση κάτι τό καινό* 
φανές, άλλά καί αυτού τούτου 
τού "Εθνους είς δ τό "Ιδρυμα 
άνήκει.

’Αλλά δεν είναι μόνον ή δη
μιουργική φιλοδοξία ή όποια 
πρέπει νά μάς κινή ΐνα βελτιώ
σω μεν τήν διεξαγωγήν τής 
Τραπεζικής έργασίας. Μάς τό 
επιβάλλει καί ή στοιχειώδης 
λογική, άφοΰ καί έν άπλοΰν 
βλέμμα, π.χ. είς τά έν χρήσει 
έντυπα διεξαγωγής τής Τραπε
ζικής έργασίας ως καί τι να 
τών είσαγομένων, υάς πείθει 
πόσον εϊμεθα όπισθοδρομικοΐ 
είς τόν τομέα τού συγχρονι

σμού.
’Εν τή ήμετέρςι Τραπέζη υ

πάρχουν καί τά μέσα καί αί 
προϋποθέσεις, προ πάντων δέ 
ή φιλοδοξία τών έν αΰτή έργα- 
ζομένων νά ϊδωσι τάς έργασίας 
της όλονέν βελτιουμενας και 
συγχροννζομένας, κατά τό αί
τημα τού αίώνός μας.

ΝΙΚΟΛ. ΦΡΑΓΚΟΣ

ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΙΙ ΠΡΟΣ ΜΕΛΕΤΗΝ

ΠΑΙΔΙΚΑ! ΕΞΟΧΑ!

Κάθε χρόνο στέλνω τά παι
διά μου στις Παιδικές Κατα
σκηνώσεις τού Διονύσου καί 
είμαι άπόλυτα ικανοποιημένος 
άπό τήν διαμονή των εκεί. Πέ
ρυσι μάλιστα μοΰ έδσθη ή ευ
καιρία νά έπισκεφθώ τήν κατα
σκήνωση νά παραμείνω έπί 
μίαν ή μέραν καί νά διαπιστώ
σω τήν άρτίαν όργάνωσίν των 
καί τήν άγρυπνον παρακολού- 
θησιν έκ μέρους τού Προέδρου 
κ. Μουρκουτά.

Έκ στοιχείων, που έχω ύπ’ 
δψιν μου προκύπτει δτι κατ’ έ
τος εξυπηρετούνται περί τά 
1.000 παιδιά, άγόρια καί κο
ρίτσια, είς δύο περιόδους τών 
22 — 25 ή μερών.

Τό κόστος παραμονής κάθε 
παιδιού υπολογίζεται είς 900 
— 1.000 δραχμάς καταβαλλό- 
μενον έξ ολοκλήρου ύπό τού 
ΤΥΠΕΤ άνευ οΰδεμιάς έπιβα- 
ρύνσεως τών μελών, δεδομένου 
δτι καί τά έξοδα ταξειδίου τών 
παιδιών άπό τάς επαρχίας 
πληρώνονται άπό τό Ταμεΐον.

Αί εγκαταστάσεις τών Παι
δικών εξοχών εύρίσκονται είς 
καλήν κατάστασιν, κάθε δμως 
έγκατάστασις, έχει άνάγκην 
συντηρήσεως, βελτιώσεως, ά- 
νακαινίσεως καί συγχρονισμού 
διά τήν καλλιτέραν διαμονήν 
τών παιδιών μας. Αυτά βεβαί
ως προϋποθέτουν σοβαράς δα- 
πάνας μή δυναμένας νά καλυ
φθούν έξ ολοκλήρου ύπό τού 
Ταμείου τό οποίον έχει νά άν- 
τι μετωπίση κυρίως τάς δαπά- 
νας διά τήν ιατρικήν, φαρμα
κευτικήν, νοσοκομειακήν καί 
λοιπήν περίθαλψιν τών μελών. 
Ούτε εΐναι λογικόν καί δίκαιον 
νά ζητοΰμεν τήν όλοκλήρωσιν 
τών δαπανών τούτων άπό δλα 
τά μέλη διότι σοβαρός άριθμός 
μελών δεν έχουσι παιδιά καί 
όσοι έχουν δεν τά στέλνουν ό
λοι στή Παιδική έξοχή.

"Ας μοΰ έπιτραπή λοιπόν 
νά υποβάλω τήν πρότασιν ό
πως θεσπισθή τό δικαίωμα τής 
συμμετοχής κατ’ έτος, δραχμ. 
100 γιά κάθε παιδί πού θά

ΞΕΝΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΑΝΔΡΕΑΔΗ ΚΑΙ ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ
"Ιση μεταχείρισις τού Προ

σωπικού όλων τών Εμπορικών 
Τραπεζών. Αυτό ήταν καί εΐναι 
τό αίτημα τών ύπαλλήλων τών 
Τραπεζών Εμπορικής, Ίονικής 
καί Λαϊκής. "Ιση άμοιβή έρ
γασίας καί έξ άπόψεως βασικών 
μισθών καί έξ άπόψεως ’Οργα
νισμού Εσωτερικής Υπηρεσί
ας, ό όποιος καθορίζει τά λοι
πά συμπληρώματα τού μισθού. 
"Ιση μεταχείρισις όσον άφορά 
τό ώράριον καί τάς συνθήκας 
έργασίας.

Ή προηγούμενη Διοίκησις 
τού Συλλόγου τών Υπαλλή
λων τής Εμπορικής Τ ραπέζης 
μή έκτιμώσα όρθώς τό μέγεθος 
καί τήν έξησφαλισμένην, λόγψ 
τού δικαίου τού αιτήματος, έπι- 
τυχίαν τής διεκδικήσεως, ουδέ
ποτε έθεσε τό αίτημα τής έξο- 
μοιώσεως προς τήν ΕΤΕΑ άλλά 
πάντοτε έπεδίωκε μίαν ποσο- 
στιαίαν αυξησιν μέ τήν ψευδαί- 
σθησιν δτι οΰτω μειοΰται ή με
ταξύ τών συναδέλφων τής Ε 
TEA καί τού συγκροτήματος 
Άνδρεάδη διαφορά.

Τό άντίθετόν δμως συνέβη 
μέ τήν νέαν Διοίκησιν τού Συλ
λόγου τής Εμπορικής, ή οποία 
ολίγον μετά τήν άνάληψιν τών 
καθηκόντων της έθεσε κατά τρό
πον έπιτακτικόν τό θέμα τής έ- 
ξομοιώσεως, τό όποιον αί Διοι
κήσεις τών Συλλόγων Ίονικής 
καί Λαϊκής ήδη τό είχαν θέσει 
είς τήν κοινήν πλέον Διοίκησιν.

’Αποτέλεσμα τής τοιαύτης 
συνδυασμένης πλέον πιέσεως ύ- 
πήρξεν ή μονομερώς ύπό τού έρ~ 
γοδότου, χορήγησις αύξήσεως 
κυμαινομένης άπό 7—10%.

Οί Σύλλογοι έδέχθησαν βε
βαίως τόνέον μισθολόγιον, άλλ’ 
όχι ώς ικανοποιούν τό αΐτημα^ 
τό οποίον παραμένει άναλλοιω* 
τον. Έξομοίωσις προς τήν Ε. 
Τ.Ε.Α.

Άλλ’ όπως δλοι γνωρίζουν, 
δπως καί άνωτέρω έτονίσαμεν, 
τό θέμα τών μισθών δέν άποτε- 
λεΐ είμή τό έν μόνον σκέλος τής 
μεταχειρίσεως τού Προσωπικού. 
Τό έτερον σκέλος εΐναι ό ’Οργα
νισμός.

Καί είς μέν τάς Τραπέζας 
Ίονικήν καί Λαϊκήν έπί ’Αγγλι
κής Διοικήσεως ύπήρχεν εις 
’Οργανισμός άπό τής 1.8.1949 
ό όποιος διά νεωτέρων συλλο
γικών συμβάσεων μετεβληθη 
βελτιωθείς, πλήν ώρισμένων έπί 
τά χείρω μεταβολών, αί όποΐαι 
έπηνέχθησαν είς αυτόν λόγφ 
άναγραφής κατά τήν συλλογι
κήν σύμβασιν τού 1954 πα
ρομοίων διατάξεων, αί όποΐαι 
προηγουμένως εΐχον συμπερι- 
ληφθή είς κεχωρισμένως ύπο- 
γραφεΐσαν σύμβασιν τής Ε
μπορικής Τ ραπέζης. Άλλ’ είς 
τήν ’Εμπορικήν Τράπεζαν τού 
κ. Καθηγητού τού Διοικητικού 
Δικαίου, ούδείς-οΰτε έκ μέρους 
τής Διοικήσεως ούτε έκ μέρους 
τού Συλλόγου—ε γνώριζε ποτέ 
τί ισχύει είς τόν τομέα τού ’Ορ
γανισμού Εσωτερικής Υπηρε
σίας.

Διά τούτο, έπειδή ό μέν ’Ορ
γανισμός τών Τραπεζών Ίονι-· 
κής-Λαϊκής εΐχεν άνάγκην κωδι- 
κοποιήσεως καί εκσυγχρονι
σμού, διά δέ τήν Εμπορικήν 
Τράπεζαν επιτακτική προέβα- 
λενή άνάγκη συντάξεως ’Οργα
νισμού, όρθώς οίτρεΐς Σύλλογο1 
έθεσαν έπιτακτικώς είς τήν Δι- 
οίκησιν το θέμα τού ’Οργανι
σμού.

Ύπό τήν πίεσιν ταύτην ή 
Διοίκησις έθεσεν ύπ’ δψιν τού 
Συλλόγου τής Εμπορικής Τρα- 
πέζης εν σχέδιον ’Οργανισμού, 
τό όποιον ούχί μόνον τό αίτημα 
τής έξομοιώσεως δέν ικανοποιεί 
άλλ’ άντιθέτως—προκειμένου

περί τών Τραπεζών Ίονικής· 
Λαϊκής—προχωρεί είς κατάρ- 
γησιν πλήθους κεκτημένων δι
καιωμάτων.

Οί τρεις Σύλλογοι, άντί'με- 
τωπίζοντες πλέον μέ τό αυτό 
ένδιαφέρον δλα τά θέματα τού 
Προσωπικού, έφ’ δσον μοιραίως 
ή μεταχείρισις του καί είς τάς 
δύο Τ ραπέζας δέν δύναται είμή 
νά εΐναι ή αυτή, έσχον έπαφάς 
καθ’ ας συνεφώνησοιν κατ’ άρ- 
χήν τήν άπό κοινού άντιμετώπι- 
σιν τού θέματος τούτου.

Τό γεγονός τής συνεργασίας 
τοωτης άποτελεΐ άρκετά παρή· 
γορον φαινόμενον καί τήν μονα
δικήν έλπίδα τού προσωπικού 
διά μίαν άπόκρουσιν τών «φι
λεργατικών». διαθέσεων τής Δι- 
οικήσεως, δπως αΰται διετυπώ- 
θησαν είς τό ρηθέν σχέδιον, τό 
όποιον μόνον μέ τό άπσικιακόν 
«σχέδιον» Μάκ-Μίλλαν δύναται 
νά συγκριθή.

Αί Διοικήσεις τών τριών Συλ
λόγων πρέπει νά προσέξουν. 
Πρέπει ν’ άναλογισθοΰν τάς ί
στορικάς των εύθύνας έναντι 
τού ύπηρετοΰντος Προσωπικού 
τών Τραπεζών των, έναντι τού 
μελλοντικού τών Τραπεζών τού
των Προσωπικού, έναντι τών 
λοιπών Τραπεζών. Διότι καί έ
ναντι τούτων έχουν ίστορικάς 
εύθύνας. Εΐναι γνωστόν δτι οί 
συνάδελφοι τής ΕΤΕΑ είς κάθε 
ουσιώδη έξόρμησίν των προσ
κρούουν είς τό έπιχείρημα τής 
Διοικήσεως δτι ή ΕΤΕΑ ύφίστα- 
ται τόν άθέμιτον συναγωνισμόν 
τού συγκροτήματος Άνδρεάδη, 
λόγφ τών χαμηλοτέρων τού 
Προσωπικού άποδοχών. Καί οΰ
τω έμποδίζεται τό δνειρον τών 
Τραπεζοϋπαλλήλων καί τό κα
θήκον τής συνδικαλιστικής των 
ηγεσίας τής έξομοιώσεως δλων 
τών Τ ραπεζοϋπαλλήλων δ ι ά 
τής προωθήσεως τών

συμμετέχη τών Κατασκηνώσε
ων. Φρονώ δτι τό ποσόν τών 
100 δρχ. είναι μηδαμινόν έναντι 
τών 1000 δραχμών πού διαθέ
τει τό Ταμεΐον διά τήν διατρο
φήν καί τών 100 — 200 δρα
χμών πού ήθέλομεν διαθέτει 
διά τήν ψυχαγωγίαν τού παι
διού εάν δέν συμμετείχε τών 
Κ ατασκη νώσεων.

Τό οΰτω συγκεντρού μενον 
κατ’ έτος ποσόν τών δραχμών 
100.000 (1000X100) συμπλη- 
ρούμενον μέ μέρος τών ύπό 

τού Ταμείου διατειθεμένων διά 
τήν συντήρησιν καί συμπλήρων
α ιν τών εγκαταστάσεων τών 
Παιδικών εξοχών έκ δραχμών 
50.000 περίπου ήτοι έν συνό- 
λψ δρχ. 150.000 δύναται νά 
άποτελέση τό κεφάλαιον τής 
κατ’ έτος άνακαινίσεως τών έγ- 
καταστάσεων, ή τό τοκοχρεω- 
λύσιον ένός δανείου άπό τήν 
Κτηματικήν ή τήν Τράπεζαν 
Ελλάδος διά τήν ταυτόχρονον 
άνακαίνισιν τών έγκαταστάσε- 
ων τών Παιδικών έξοχών, ήτοι:

1 ) Τήν άντικατάστασιν τών 
σκηνών διά μονίμων οικιακών 
τών 10 κλινών διαστάσεων 5Χ 
7X3 μέτρων έκ τούβλων μετά 
στέγης κεραμοσκεπούς καί δα
πέδου έκ τσιμέντου ή μωσαϊκού, 
ολόκληρον τό βάθος τού οικι
ακού θά άποτελεΐ συνεχές ίμα- 
τιοφυλάκιον 10 διαμερισμάτων. 
Η άξια έ-κάστου οίκίσκου ύπο- 
λογίζεται περί τάς 15 — 20. 
000 δραχμών ήτοι τών 50 οι
κιακών δρχ. 750.000-1000.000 
Εν ή περιπτώσει ήθελεν έπι- 

τευχθή ή σύναψις δανείου τό
τε τό κόστος τής κατασκευής 
τών 50 οίκίσκων άσψαλώς θά 
μειωθή σοβαρώς, άλλως ή τμη
ματική άντικατάστασις 7 οίκί
σκων κατ’ έτος, θά περαιωθή 
έντός έπταετίας,

2) Τήν κατασκευήν 500 
κλινοστρωμνών έκ βάμβακος 
διαστάσεων 1,75X0,70 βάρους 
5—6 οκάδων καί 500 μαξιλα- 
ριών έκ βάμβακος. Ή άξία άμ- 
φοτέρων ύπολογίζεται προς 
δρχ, 100—120 ήτοι συνολική 
δαπάνη δρχ. 50.000—60.000.

3) Τήν προμήθειαν 1000 
μάλλινων κουβερτών (2 γιά 
κάθε παιδί) άξίας δρχ. 125—- 
150 έκάστης ήτοι συνολικής 
άξίας δρχ. 125.000—150.000

Βεβαίως ή άνακαίνισις καί 
ό συγχρονισμός τών έγκατα
στάσεων τών Παιδικών έξοχών 
δέν όλοκληροΰται μέ τήν έκτέ- 
λεσιν τών ώς άνω έργων, άτι- 
να ένδεικτικώς έμνημονεύσαμεν.

"Ας άρχίσωμεν δμως γιατί 
εΐναι πολλά πού όφείλομεν νά 
φτιάξωμεν γιά τά παιδιά μας. 

Ν. ΠΑΝΑΓ1ΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 
(Πάτραι)

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΙΝ 
ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ

Άπό τις πρώτες μέρες τού 
καλοκαιριού άρχισαν κι’ έψέ- 
τος οί καθημερινοί άπογευματι- 
νοΐ περίπατοι γιά μπόα/ιο. Οί 
περίπατοι αύτοί, προς τις ο
μορφότερες άκρογιαλιές τής 
Αττικής πραγματοποιούνται 
μέ άνετα λεωφορεία Πούλμαν 
μέ πολύ φθηνό εισιτήριο καί έ
χουν προκαλέσει ζωηρότατον 
ένδιαφέρον είς τούς συναδέλ
φους.

Ή συμμετοχή των είς αύ- 
τούς αύξάνει συνεχώς πολύ δέ 
σύντομα θά καθιερωθή ή άνα- 
χώρησις τών Πούλμαν νά γίνε
ται καί άπό τ ά μεγάλα περι
φερειακά Υποκαταστήματα 
προς διευκόλυνσι τών Μελών 
τής Ένώσεως, τά όποια ύπηρε- 
τοΰν είς αυτά.

Έκ παραλλήλου γίνονται οί 
σχετικές ένέργειες ώστε νά έ- 
ξασφαλισθή ειδικό βενζινόπλοιο 
γιά ήμερήσιες θαλάσσιες εκ
δρομές στά διάφορα νησιά, τις 
Κυριακές ή άλλες άργίες.

Υπογραμμίζεται ή μεγάλη 
έπιτυχία τής Ένώσεως Φιλά
θλων γιά τή συμμετοχή τών 
μελών της είς τό Κέντρον Πα- 
ραθερισμοΰ καί Διακοπών «Ο
ΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΤΗ» τής Κυλ
λήνης. Πρόκειται γιά ένα πο
λιτισμένο θέρετρο σέ μιά μα
γευτική τοποθεσία ή οποία 
συνδυάζει άφθονο πράσινο μέ 
μιά ώραιοτάτη παραλία γιά 
μπάνιο.

Τό Κέντρον παρέχει δλες 
τις άνέσεις πού ικανοποιούν 
καί τόν πλέον άπαιτητικό πα
ραθεριστή. Ή Ένωσις Φιλά
θλων έπέτυχεγ, διά τά Μέλη 
της τιμές διαμονής άπολύτως 
προσιτές.
---------------- ----------------------

ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ
Τένης Παναγιωτίδης, Ύποκ) 

τος ’ Ιωαννίνων καί ή δ)νΐς Άν- 
νούλα Φλώρου έκ Κονίτσης έ- 
δωσοα/ άμοιβαίαν ύπόσχεσιν 
γάμου. Εύχόμεθα ταχεΐαν τήν 
στέψιν.

— Ό συνάδελφος κ. Φίλιπ
πος Τζώρτζης καί ή συνάδελ
φος δ)νΐς Εύδοκία Ζαφειράκου 
ήρραβωνίσθησοίν έν Άθήναις.) 
Τάς κοΛλιτέρας μας εύχάς.

--------- <$---------
ΕΚΛΕΚΤΟ I ΓΑΜΟ I

Ό συνάδελφος κ. Εύάγγ. 
Μπογδάνος καί ή δ)νίς Έβίτα 
Κ. Άσφή έτέλεσαν τούς γό
μους των έν Άθήναις, Τάς καλ- 
λιτέρας μας εύχάς.

*
Ο συνάδελφος κ. ’Αλέξαν

δρος Καμέρτος, Θεσ)νίκης, καί 
ή δ)νίς Μαρία Εύμορψιάδου 
ένυμφεύθησαν, έν Θεσ)νίκη τήν 
29)6)68. Θερμάς εύχάς.
♦-------- ——-------------- ♦

» ♦ 
-----♦

Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ 
ΣΟΥΝΙΟΥ ΟΡΓΑΝΩΝΕΙ :

ΠΕΝΘΗ

καθυστερημένων καί 
τής τελικής κατακτή- 
ο· ε ω ς τής θ έ σ ε ω ς τήν 
οποίαν δικαιούται ό 
κλάδος.

Αί διοικήσεις τών Συλλόγων 
τού συγκροτήματος έχουν, έπα- 
ναλαμβάνομεν, ίστορικάς εύθύ
νας. Ή Διοίκησις, ένεργοϋσα 
ώς δλοι οί έργοδόται, προσπα
θεί νά έπιφέρη διάσπασιν.

Θέλει νά συζητήση καί νά 
συμφωνήση πρώτον μέ τόν 
Σύλλογον τής Εμπορικής καί 
κατόπιν τόν ύπογραφησόμενον 
οργανισμόν νά έφαρμόση είς 
τήν νέαν Τράπεζαν διά νά κα- 
ταργήση οΰτω τά κεκτημένα 
δικαιώματα τού Προσωπικού 
τής Τ ραπέζης ταύτης.

Τό άξίωμα δηλαδή τών έρ- 
γοδοτών «διαιρεί καί βασίλευε» 
είς πλήρη έφαρμογήν.

Είς τό άξίωμα τού έργοδό- 
του πρέπει ν’ άντιπαρατεθή 
τών έργαζομένων ώς βασική 
άρχή: «έν τή ενώσει· ή ισχύς». 
Μόνον ή άρραγής ένότης τών 
τριών Συλλόγων εΐναίι ικανή 
νά κάμψη τήν έργοδοτικήν ά- 
καμψίοεν. Καί μόνη ή ύποστή- 
ριξις —· έστω καί κεχωρισμέ- 
νως — τού κοινού αιτήματος 
ώδήγησεν είς τήν χορήγησιν 
τής έν άρχή άναφερθείσης αύ
ξήσεως, ή όποια άπέβλεπεν είς 
τό νά βγή ή Διοίκησις άπό τό

1) Απογευματινός έκδρομάς 
έκάστην Τετάρτην καί Σάββα- 
τον μέ λεωφορεία ΠΟΥΛΜΑΝ. 
Τό πρόγραμμα περιλαμβάνει 
τήν έπίσκεψιν τού Ναού τού 
ΓΙοσειδώνος, μέ δικαίωμα θα
λασσίων λουτρών είς τήν ιδιαι
τέραν πλάζ τής GREEN CO
AST.

2) ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΣ άπό 
ώρας 8 μ.μ. είς τό Κέντρον 
GREEN COAST άπό 10ης 
Ιουλίου καί καθ’ δλην τήν δι
άρκειαν τού θέρους, έπιδείξεις 
Ελληνικών χορών τή συμπρά- 
ξει 12μελοΰς χορευτικού συγ
κροτήματος τής Γυμναστικής 
Ακαδημίας ’Αθηνών.

Έγγραφα! καί πληροφορίαι: 
Καραγεώργη Σερβίας 10 τηλ.. 
35.086. (κ. Λ. Κ. Βαρβίας).

άδιέξοδον είς τό όποιον εύρί- 
σκετο.

Καί προκειμένου περί τού 
’Οργανισμού ή ένότης καί μόνη 
ή ένότης θά έξασφαλίση ένα 
’Οργανισμόν άνταποκρινόμενον 
είς τούς πόθους τού Προσωπι
κού.

Κοινή διεκδίκησις. Καί οί 
τρεις Σύλλογοι πρέπει ν’ άξιώ- 
σουν τήν άπό κοινού μετά τής 
Διοικήσεως έπεξεργασίαν τού 
νέου ’Οργανισμού. Πρέπει νά 
κάνουν τήν Διοίκησιν νά κατα- 
λάβη δτι έχει ν’ άντιμετωπίση 
έν Προσωπικόν ήνωμένον. Έν 
Προσωπικόν δπισθεν τού οποί
ου στέκει ολόκληρος ό Τραπε
ζοϋπαλληλικός κόσμος., μέ τήν 
μαχητικήν του όργάνωσίν, τήν 
ΟΤΟΕ.

Καί τότε — μόνον τότε — 
θά νικήσουν, προσφέροντας έ
τσι ύψίστην ύπηρεσίαν καί 
προς τό Προσωπικόν τους καί 
προς τήν Τραπεζοϋπαλληλικήν 
οικογένειαν.

Εύχαριστώ Σ ανάδελφος 
ΙΟΝΙΚΗΣ— ΛΑ-Ι-ΚΗΣ

Υ.Γ. Πέραν τού ’Οργανισμού' 
καί άλλα βεβαίως ζητήματα 
υπάρχουν καί κυρίως τό άσψα- 
λιστικόν, τό όποιον εΐναι λίαν 
έπεΐγον καί σπουδαΐον. Μέ αύ- 
τά θά άσχοληθώμεν προσεχώς, 
έφ’ δσον βεβαίως τό έπιτρέψη 
ό χώρος τής άγαπητής «Τρα
πεζιτικής».

Τόν συνάδελφον κ. Κ. Κον- 
τοδημόπουλον, συλλυπούμεθα 
διά τόν θάνατον τής προσφι
λούς του μητρός.

*
Τόμ συνρδελψον |κ„ Γ. Β, 

Δερμεντζόπουλον συλλυπούμε- 
θα διά τόν θάνατον τής μητρός 
του έπισυμβάντα τή 5.6.58 έν 
Άθήναις.

*
Τό έσπέρας τής 7ης τρέχον

τος μηνός έκηδεύθη ό άποβιώ- 
σας, μετά πολύμηνον άσθένειαν, 
συνάδελφος Γεώργιος Κατωλί- 
ας, Αντιπρόεδρος τού Διοικητι
κού Συμβουλίου τού Ταμείου 
Υγείας Ύπαλλήλων Τραπέζης 
Αθηνών. Τήν νεκρώσιμου άκο- 
λουθίαν καί τήν έκφοράν τού 
'νεκρού παρηκολούθησαν, έκτος 
τών οικείων καί συγγενών τού 
μεταστάντος, τά Διοικητικά 
Συμβούλια τού Συλλόγου καί 
τού Ταμείου Υγείας Υπαλλή
λων Τ ραπέζης Αθηνών, ό Αν
τιπρόεδρος τού Διοικητικού 
Συμβουλίου τού Συλλόγου Ύ
παλλήλων Εθνικής Τραπέζης, 
ώς έκπρόσωπος αύτοΰ καί πλή
θος συναδέλφων. Τόν νεκρόν ά- 
πεχαιρέτισεν ό Πρόεδρος τού 
Συλλόγου Ύπαλλήλων Τραπέ
ζης Αθηνών καί σύμβουλος τού 
Διοικητικού Συμβουλίου τού 
Ταμείου Υγείας συνάδελφος 
Σ. Γκιτάκος ώς άκολούθως:

«Αείμνηστε Γιώργο,
»Μοίρα φθονερή έκοψε τό νή

μα τής ζωής σου και σέ πήρε 
άπό κοντά μας, δημιουργώντας 
έτσι ένα τεράστιο κενό άνάμεσα 
στήν όίκογένειά σου, στούς 
συγγενείς σου, στούς φίλους 
καί συνεργάτας σου, πού τόσο 
σ’ άγάπησοο/ γιά τό ήθος σου, 
Τήν άκεραιότητα τού χαρακτήρα 
σου, τήν βαθειά πίστι σου σέ 
κάθε τίμια προσπάθεια καί τά 
τόσα άλλα χαρίσμοετα πού στό
λιζαν τόν χαρακτήρα σου σάν 
λούλουδα τής Αττικής γής, ό
μοια μ’ αυτά πού μοΰδωσε κΓ 
άπόθεσα έπί τού σεπτού σου 
νεκρού, άντί γιά τελευταΐον ά- 
σπασμόν, ένας άλλος φίλος 
σου, (*) τόν όποιον, λόγοι άνε- 
ξάρτητοι τής θελήσεώς του, 
κράτησαν μακρυά σου τούτη 
τήν ύστατη στιγμή,

»Τήν ίδια ύστατη στιγμή, 
κατά τήν όποιαν κι’ έγώ, έκτε- 
λώντας χρέος προς σέ ιερόν καί 
άποτίόντας φόρον τιμής έξ ονό
ματος δλων τών συναδέλφων 
σου καί τών συνεργατών σου 
στήν Διοίκησι τού Ταμείου Υ
γείας, σοΰ άπευθύνω τις άπα
χα ιρετι στή ριες αύτές γραμμές 
πού θά σέ συνοδεύσουν στήν 
αιώνια σου κ αποικία γιά νά σέ 
διαβεβαιώσω πώς ή μνήμη σου 
θά ναι παντοτεινή σέ μάς καί 
πώς τό παράδειγμά σου θά 
άποτελή τόν λάμποντα ήλιον, ό 
οποίος θά καταυγάζη μέ τό 
φώς του τόν δρόμον μας στήν 
έκτέλεσι τού καθήκοντος καί 
τήν έξυπηρέτησι τών κοινών μας 
πραγμάτων. Μέ τήν διαβεβαίω- 
σι αΰτή, άείμνηστε Γιώργο, 
κλίνουμε εύλαβικά τό γόνυ προ 
τού σεπτού σου νεκρού καί σοΰ 
άπευθύνουμε, μαζί μέ τόν τε
λευταΐον άσπασμόν μας, τό 
γαΐαν έχοις έλαφράν».

(*) Σ. Σ. Πρόκειται περί 
τού συμβούλου τού Ταμείου Υ
γείας συναδέλφου Γ. Τζωρτζι- 
νάκη.
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Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ 
ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ

Π αρσκολουθοΟντες τον Έτταρ 
χιακόν τύπον βλέπσμεν μηνύσεις 
ιΔευθυντών Καταστημάτων τής 
Τραπέζης μας, διά παράβασιν 
τοΰ ωραρίου.
. ,,Έάν ό έλεγχος ήτο συστημα
τικός και σύμφωνος προς τάς 
σχετικάς διατάξεις τότε το φαι- 
νόμενον θά έπαρουσιάζετο διά 
την συντριπτικήν πλειοψηφίαν 
των ’Επαρχιακών Υποκαταστη
μάτων. Καί ό έλεγχος, κατόπιν 
των πιέσεων μάλιστα τής ‘Ομο
σπονδίας μας, θά άποβή συστη
ματικός καί τά όργανα τής έπι- 
θεωρήσεως εργασίας θά μάς έ
χουν ύποστηρικτάς είς την έκτέ- 
λεσιν τού καθήκοντος των. Άλ- 
τά τό καθήκον των κ.κ. Διευθυν
τών τών Υποκαταστημάτων, έν 
τοιαύτη περιπτώσει, θά είναι 
ή είς βάρος τής υγείας τών υ
παλλήλων «τσιφούτικη» αϋξη- 
σις τών προμηθειών ή ή προ
στασία τοΰ κύρους τής Τ ραπέ
ζης άπό τού νά σύρεται άπό 
τό εν έδώλισν είς τό άλλο;

-------------------------<$>----------------------------

ΚΑΙ ΕΠΕΤΑΙ Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ...

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΝ 
ΔΙΑ ΤΑΣ ΦΡΙΚΑΛΕΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ ΕΝ ΚΥΠΡΩ

Πέραν δμως τοΰ ωραρίου, ώ- 
ρισμένοι κ.κ. Διευθυνταΐ έχουν 
πολύ γλυκαθή άπό τό ψητό τών 
περ ι κεκομ μένων αδειών τοΰ 
1956 καί 1957 καί άρχίζουν, 
διά τής μεθόδου τής άναστολής 
νά στερούν τούς συναδέλφους ο
λοκλήρου τής άδειας τοΰ 1958.

Οΰτω άπό τοΰ ’Απριλίου 
προεβλήθη τό επιχείρημα τών 
εκλογών, ήκολούθησαν οΐ τόκοι 
τής εξαμηνίας, έρχεται ή του
ριστική περίοδος, άργότερα α’ι 
εποχιακοί χρηματοδοτήσεις, 
οΐ τόκοι καί ό ισολογισμός τής 
β’. εξαμηνίας, διά ν’ άκολου- 
θήση τό «δικαίωμα» τής επιλο
γής μεταξύ άδειας 1958 ή 
1959!.

Αυτή ή λογική «άλλα Καρα
γκιόζη» πρέπει νά σταματήση 
καί αί άδειαι νά δοθούν. ’Αποτε
λεί άλλωστε τούτο δείγμα ίκα· 
νότητος τοΰ διευθύνειν. ’Επί τή 
εΰκαιρίςς ύπενθυμίζομεν τό κα
θήκον, πού έχουν οΐ συνάδελφοι 
νά καταγγέλλουν είς τον Σύλ
λογον τάς τοιαύτας παραβά
σεις.

Γιά μιά άκόμη φορά, στο 
διάστημα ολίγων ετών, οΐ βα- 
ζιβουζοΰκοι τής Άγκύρας, μέ 
τίς ευλογίες τών άποικιοκρα- 
τών τοΰ Λονδίνου, ώργάνωσαν 
καί εξαπέλυσαν έναντι ον τών 
άδελφών μας Κυπρίων τή βία 
καί τό θάνατο.

Οΐ καννίβαλοι τοΰ Κ ιου- 
τσούκ δολοφονούν "Ελληνες, 
πυρπολούν ελληνικές εκκλησί
ες, έλληνικά καταστήματα καί 
σπίτια, λεηλατούν έλληνικές 
περιουσίες.

Σκοπός τών νέων αυτών εγ
κληματικών ενεργειών είναι ή 
κοπΌπρομοκράτηση τοΰ έλληνι- 
κοΰ στοιχείου καί στη Κύπρο 
καί στην Ελλάδα, γιά νά ύ- 
ποκύψη στο Βρεττανικό σχέδιο 
συνθηκολογήσεως καί νά έγκα- 
ταλείψη τό ιερό αίτημα τής 
αύτοδιαθέσεως.

Οΐ ιμπεριαλιστικοί εγκέφα
λοι τοΰ Σίτυ καί τοΰ Φόρεϊν 
’Όφις, άφοΰ είδαν τά τρομο
κρατικά τους σχέδια μέ κύριον 
εκφραστή τον Χάρτινγκ νά κα
ταρρέουν καί τόν Κυπριακό λαό 
νά βγαίνη πιο γερός άπό τή 
φωτιά πού τοΰ άναψαν, προδί- 
δοντας τό αΐμα τοΰ ίδιου τοΰ 
Βρεττανικοΰ λαοΰ, πού χύθηκε 
στο Β' παγκόσμιο πόλεμο, έ
θεσαν σ’ εφαρμογή τό νέο σχέ
διό τους μέ εκφραστή τόν Φούτ.

Μάς λέγουν. Έγκαταλείψετε 
τήν αύτοδιάθεση γιατί ό Μεν- 
τερές θά κάνη τή διχοτόμηση 
«ντε φάκτο» μέ τή φωτιά καί 
τό τσεκοΰρι.

Γιατί, τι άλλο λέει τό τουρ
κικό μαχαίρι, πού πέφτει στά 
κεφάλια τών Ελλήνων Κυπρίων 
άμέσως μετά τά ταξείδια τών 
"Αγγλων διπλωματών καί

τοΰ Κ ιουτσούκ στήν "Αγκυρα; 
Τί άλλο μάς λέει τό άδειασμα 
ολοκλήρων περιοχών άπό τόν 
Ελληνικό πληθυσμό; Τί άλλο 
μάς λένε οΐ χιλιάδες τών πά
νοπλων Βρεττανών στρατιωτών, 
πού παραμένουν στή Κύπρο 
δήθεν «διά τήν τάξιν» καί υπο
κρίνονται δτι δέν μποροΰν νά 
συγκρατήσουν τά στίφη τών 
άφηνιασμένων Τούρκων. Μισούν 
τήν άρχή τής αύτοδιαθέσεως 
τών λαών γιά τήν οποία καί οΐ 
ίδιοι πολέμησαν καί προτιμούν 
τό διαμελισμό τής Κύπρου — 
τό τουρκικό σχέδιο — έφ’ δσον 
τό δικό τους εξάμβλωμα περί 
τριχοτομήσεως δέν γίνεται δε
κτό. Γ ιατί ή χωρισμένη Ελλη
νική Κύπρος δέν θά άνήκη πα
ρά μόνον είς τόν ψωραλέον λέ
οντα τής Μικράς Βρεττανίας.

Εμείς οΐ "Ελληνες Τραπε
ζικοί υπάλληλοι μέ δλους τούς 
"Ελληνες εργαζομένους πέραν 
τοΰ δτι καταγγέλομε σ’ ολό
κληρο τό πολιτισμένο κόσμο 
τίς ρυπαρότητες τής σύγχρο
νης Τουρκικής ιστορίας, ή ο
ποία αντιγράφει τό παρελθόν 
της καί τίς χυδαιότητες τής 
πολιτικής τών Βρεττανών 
«συμμάχων» μας, διακηρύσσο
με τό πόθο τοΰ Ελληνικού "Ε
θνους, δτι 1) δέν άναγνωρίζο- 
με τέτοιους συμμάχους, γιατί 
τότε τί νά τούς κάνομε τούς 
εχθρούς, καί 2) δτι είς πείσμα 
όλων εκείνων, οΐ όποιοι συνω
μοτούν κατά τής Κυπριακής ε
λευθερίας τό "Εθνος θ’ άπαντή- 
ση μέ ένταση τοΰ άγώνα υπέρ 
τοΰ άπαραγράπτου δικαιώμα
τος τοΰ Κυπριακού λαοΰ, τοΰ 
δικαιώματος τής αύτοδιαθέ
σεως.

ΤΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΣΤΑΣΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ 
Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

Παρουσιάζονται είς τάς Γενι- 
κάς Συνελεύσεις τών Μετόχων 
τής Τ ραπέζης όμιληταί άναφε- 
ρόμενοι είς τά ζητήματα τοΰΠρο 
σωπικοΰ. Έκτιμώμεν τήν πρό- 
θεσίν των καί τούς εύχαριστοΰ- 
μεν.

"Εχσμεν δμως νά παρατηρή
σω μεν δτι ή άλλεπάλληλος ά- 
πασχόλησις τής Σ υνελεύσεως 
μέ τό αύτό θέμα καί πρλλάκις 
έπανάληψις τών ιδίων μάλιστα 
άπόψεων επιφέρει τήν κόπωσιν 
τού Σώματος καί καταλήγει 
είς άποτέλεσματα αντίθετα τών 
έπιδιωκομένων. Πέραν λοιπόν 
τών τακτικών εκπροσώπων των 
Συλλογικών ’Οργάνων τοΰ Προ
σωπικού σκόπιμον θά είναι νά 
μή λαμβάνουν τόν λόγον έπΐ θέ- 
μάτων τοΰ Προσωπικού τρίτοι, 
τούλάχιστον άνευ προηγουμένης 
συνεννοήσεως μετά τών οικείων 
Συλλόγων.

--------- φ---------
ΑΒΔΗΡΙΤΙΣΜΟΣ

Αύτοί οΐ παληοί μας πρό
γονοι στά "Αβδηρα, χτίσανε 
κάποτε μιά πολυτελή βρύση 

έτσι γιά νά μήν υστερούν άπό 
τούς άλλους "Ελληνες ποΰχαν 
δλοι τους λαμπρά μνημεία. Μό
νο πώς ή βρύση αύτή δέν είχε 
νερό.

Οΐ σύγχρονοι "Ελληνες γιά 
νά μήν υστερούν κι’ αΰτοί έφε
ραν κάποιο μηχάνημα ποΰ τό 
χουν Κι’ άλλοι καί πού τό λένε 
Air Conditioning. Μόνο πώς 
τό μηχάνημα αύτό δέν έχει άέ- 
ρα. Κι' έτσι ό ταλαίπωρος κό
σμος μέσα στις σόλλες τ 
Κεντρικού Καταστήματος, μένει 
μόνο μέ τήν ιδέα τής ύπάρξεως 
τοΰ μηχανήματος καί μ’ αύτή 
προσπαθεί νά ύποβάλη έαυτόν 
πώς δροσίζεται.

Ή ‘Ομοσπονδία Τραπεζοϋ
παλληλικών ’Οργανώσεων Ελ
λάδος (ΟΤΟΕ) είς έκτακτον 
συνεδρίασίν της τής 1 6ης ’ I - 
ουνίου άπεφάσισε τήν κήρυξιν 
ωριαίας στάσεως εργασίας διά 
τήν Τετάρτην 18)6)68 καί 
συγκεντρώσεις τοΰ Προσωπι
κού τών Κεντρικών Καταστη
μάτων τής περιοχής ’Αθηνών 
καί Πειραιώς διά τήν έκφρασιν 
διαμαρτυρίας κατά τών σφα
γών τών άδελφών Κυπρίων καί 
τήν έγκρισιν τών ψηφισμάτων 
τής 'Ομοσπονδίας.

Αί πραγμοτοποιηθεΐσαι στά
σεις έργασίας καί συγκεντρώ
σεις έσημείωσαν, ως άνεμένε- 
το, έξαίρετον επιτυχίαν. Άξιο- 
σημείωτον είναι τό δτι είς τήν 
συγκέντρωσιν τής Τ ραπέζης 
Ελλάδος συμμετέσχε καί πο

λυπληθής όμάς παρευρεθέντων 
Ευρωπαίων Τουριστών.

Ή άνακοίνωσις τής ‘Ομο
σπονδίας είχεν οΰτω:

«’Αγαπητοί συνάδελφοι,
»Αΐ σφαγαί, αί δηώσεις καί 

οΐ βανδαλισμοί τών Τούρκων 
εναντίον τών άδελφών μας Κυ
πρίων ύπό τάς εύλογίας τών 
Αγγλων δυναστών προεκάλε- 

σαν, ώς ήτο φυσικόν, τήν άγα- 
νάκτησιν τοΰ Πανελληνίου.

>Οΐ άδελφοί μας Κύπριοι, 
άγωνιζόμενοι τόν ώραΐον ύπέρ 
τής έλευθερίας άγώνα, διά τήν 
ύπεράσπισιν, τής όποιας τόσον 
αίμα καί τόσαι θυσίαι προσε- 
φέρθησαν κατά τόν τελευταΐον 
Παγκόσμιον πόλεμον, κατέ
στησαν στόχοι κοινής έπιθέσε- 
ως έκ μέρους τών Τουρκοκυπρί
ων Βασιβουζούκων καί τών 
"Αγγλων «τζέντλεμεν», οίτινες 
έπεδόθησαν είς έν άνευ προη 
γουμένου όργιον αίματος προς 
διατήρησιν τών δεσμών τής 
δουλείας είς βάρος τών πεντα- 
κοσίων χιλιάδων ομοεθνών μας 
τής Κύπρου.

»Τό ’Εκτελεστικόν Συμβού- 
λιον τής 'Ομοσπονδίας μας, είς 
έκδήλωσιν εντόνου διαμαρτυρί
ας, άπεφάσισε τήν κήρυξιν στά
σεως έργασίας διά τήν Τετάρ 
την, 18.6.58 άπό 11—12π.μ., 
είς τήν οποίαν θά λάβουν μέ
ρος οΐ Τραπεζικοί υπάλληλοι 
τών Κεντρικών Καταστημάτων 
καί τών Ύποκταστη μάτων Ά

θηνόον και Πειραιώς, όλων τον

Τ ραπεζών.
»Κατά τήν διάρκειαν τής έν 

λόγφ στάσεως θέλουν πρα- 
γματοποιηθή είς τά Κεντρικά 
Καταστήματα τών Τραπεζών 
συγκεντρώσεις τών είς αύτά 
ύπηρετοΰντων συναδέ λφων, 
προς έγκρισιν τών σχετικών 
τηλεγραφημάτων καί ψηφισμά
των διαμαρτυρίας.»

Τά άποσταλέντα ύπό της 
ΟΤΟΕ τηλεγραφήματα ή σαν 
τά άκόλουθα:

«Τηλεγράφημα προς τήν 
Κυβέρνησιν, τήν Βουλήν καί 
τόν Εθνάρχην Κύπρου Μακά
ριον,

»Όμοσπονδίο Τραπεζοϋπαλ
ληλικών ‘’Οργανώσεων Έλλά- 

δ,ος διαμαρτύρεται έντόνως διά 
βανδαλισμούς Τούρκων είς βά
ρος Ελλήνων Κύπρου ύποκι- 
νήσει ’Αγγλικών ’Αρχών Στόπ. 
Ζητεί ανένδοτον διεκδίκησιν ε
φαρμογής αύτοδιαθέσεως καί 
πλήρη διαφώτισιν Διεθνούς 
Κοινής Γνώμης τόσον επί Έλ 
ληννκότητος Κύπρου δσον καί 
έπί διαπραττομένων βαρβαρο 
τήτων.
Τό ’Εκτελεστικόν Συμβούλιον»

*
«Τηλεγράφημα προς τήν Δι 

εθνή τών ’Ελευθέρων Έργα 
τικών Συνδικάτων καί τά ’Αγ
γλικά ’Εργατικά Συνδικάτα.

»Όμοσπονδία Τραπεζοϋπαλ
ληλικών ’Οργανώσεων Ελλά
δος παρακαλεΐ ένεργήσητε πα
ρά ’Αγγλική Κυβερνήσει διά 
λήψιν άναγκαίων μέτρων πρός 
προστασίαν Ελλήνων Κύπρου 
καί τερματισμόν ωμοτήτων 
Τούρκων εναντίον 'Ελληνικού 
στοιχείου μεγαλονήσου Στόπ 
Ελληνικός λαός δοκιμάζει με- 
γίστην άγανάκτησιν διά καθ’ 
υποτροπήν άγριότητας Τούρ
κων σκοπούσας άψανισμόν Ελ
λήνων Κύπρου καί διαιώνισιν 
’Αγγλικής κατοχής Στόπ Ά
ξιοι συμπαράστασιν έλευθέρου 
κόσμου πρός άγωνιζόμενον δΓ 
ελευθερίαν του Κυπριακόν λα
όν.
Τό Εκτελεστικόν Συμβούλιον»

*
«Τηλεγράφημα πρός τον 

’Οργανισμόν Ηνωμένων ’Ε
θνών

»Τραπεζικοί Υπάλληλοι Χώ

Hg^· Συνέχεια έικ τής 1ης σελίδας

τος λαμβάνομεν τήν τιμήν, άφ’ 
ενός μέν \ά έπιβεβαιώσωμεν 
τήν δήλωσιν τοΰ κ. Προέδρου 
τοΰ Συλλόγου μας περί συαπα- 
ραστάσεως είς τήν άνορθωτι- 
κήν διά τήν Τράπεζαν προσπά 
θειάν Σας, άφ’ έτέρου δέ να 
καταστήσω μεν είς Ύ μάς γνω- 
στάς τάς απόψεις τοΰ Προσω
πικού έπί τών άπασχολούντων 
αύτό θεμελιωδών προβλημάτων, 
η μή είσέτι έπίλυσις τών οποί
ων, άναποφεΰκτως άποτελεΐ έμ- 
πόδιον είς τήν εύχερή έκ μέρους 
τοΰ Προσωπικοΰ άσκησιν τών 
καθηκόντων του περί τήν εξυ- 
πηρέτησιν τοΰ Ιδρύματος.

Τά έν λόγφ προβλήματα έ
χουν έν συνάψει ώς άκολούθως: 
ΕΠΙΒΙΩΣΙΣ

Αί άποδοχαί τοΰ Προσωπικού 
τής Τ ραπέζης είναι άνεπαρκεΐς 
διά τήν κάλυψιν καί τών στοί
χε ιωδ εσπέρων άκόμη βιοτικών 
άναγκών μιας μέσης ύπαλληλι- 
κής οικογένειας. Τούτο σημαί
νει μαρασμόν τοΰ παράγοντος 
έργασία, στροφήν τών φορέων 
αύτής πρός έτέρας, έκτος τής 
Τ ραπέζης, άσχολίας μέ τήν φυ
σικήν έκ τούτου άλλαχοΰ άνά- 
λωσιν πολυτίμων διά τήν Τρά
πεζαν δυνάμεων, ένώ, ή συνο- 
δεύουσα τήν άπαθλίωσιν τών 
λειτουργών τής ’Εθνικής Τροπτέ- 
ζης ηθική μείωσις έπιπίπτει 
παντοι οτρόπως έπί τοΰ κύρους 
τοΰ ' I δράματος.

Ως έκ τούτου, τό αίτημα τής 
άναπροσαρ μογής τών άποδοχών 
τοΰ Προσωπικού, όμοΰ μέ τήν 
άρχήν τοΰ ν ά μή ΰπολει- 
π ώ μ ε θ α τών συναδέλφων 
μας τών Τραπεζών, αΐ οποία ι 
έδημιουργήθησαν ύπό τής Ε
θνικής, συνθέτουν τήν λύσιν 
τοΰ προβλήματος τούτου, ήτις, 
κατόπιν τής άναπτύξεως τών 
έργασιών τοΰ Ιδρύματος καί 
τών πραγματοποιουμένων διά 
τής συμβολής καί τών θυσιών 
τοΰ Προσωπικού άποτελεσμά- 
των, καθίσταται έφικτή.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΝ
ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Γνωρίζετε;, καλλίτερον παν
τός άλλου, όποιον θανάσιμον 
πλήγμα έπέφερε κατά τής ά- 
σφαλίσεως τών άπομάχων τής 
Τ ραπέζης μας, ό διά τοΰ Ν. 
2626)53 έπιβληθείς διαχωρι- 
σμός τοΰ Ταμείου Συντάξεων 
Προσωπικοΰ ΕΤΕ άπό τό κοι
νόν Ταμείου Συντάξεων τοΰ 
Προσωπικοΰ τών Τραπεζών 
‘Ελλάδος, ’Εθνικής καί Κτημα
τικής.

Ως Υπουργός Συντονισμού, 
έπρωτοσταπήσατε είς τήν γενο- 
μένην προσπάθειαν άρσεως τής 
αδικίας, θεσπίσαντες τόν Ν 
3662)57, οΰτινος ή καλόπιστος 
εφαρμογή θά ήδύνατσ νά συντε- 
λέση είς τήν λύσιν τοΰ συντα- 
ξιοδοτικοΰ προβλήματος.

Εύλόγως, ή άσφάλισις τών 
άπομάχων συναδέλφων ένδιαφέ- 
ρει άμέσως καί τό έ,ν ένεργεία 
Προσωπικόν, τό οποίον άναμέ- 
νει άπό Υμάς, όπως καταήά- 
λητε προσπάθειαν καί άσκήση- 
τε πάσαν έπιρροήν πρός οριστι
κήν λύσιν τοΰ προβλήματος, 
διά τής καθιερώσεως όρων έγ- 
γυωμένων άπολύτως τήν μελ
λοντικήν λειτουργίαν τοΰ Τα
μείου μας ώς αύτοτελοΰς όργα-

ρας μας ώς καί σύμπας ‘Ελλη
νικός Λαός παρίστανται καί 
πάλιν μάρτυρες βανδαλισμών 
διαπραττομένων παρά Τούρκων 
είς βάρος Ελληνικού στοιχεί
ου Κύπρου τή άνοχή ’Αγγλικών 
’Αρχών, αϊτινες ούδέν μέτρον 
προστασίας Κυπρίων ομοε
θνών μας λαμβάνουν Στόπ Ελ
ληνικός Λαός δοκιμάζει μεγί- 
στην άγανάκτησιν διά κοτταπά- 
τησιν θεμελιωδών άρχών ΟΗΕ 
πρός ύπεράσπισιν τών όποιων 
καί προσφάτως έχύθη τόσο αΐ
μα άξιοι δέ άμεσον έφαρμογήν 
άρχής αύτοδιαθέσεως διά Κυ
πρίους ι$αί έπέμβασιν ύμετέρου 
Όργανισμοΰ πρός κατάπαυσιν 
ωμοτήτων.
'Ομοσπονδία Τ ραπεζοϋπαλλη 
λικών ’Οργανώσεων Ελλάδος 

Παρόμοια κίνησις έγένετο 
τήν άκολουθήσασαν εβδομάδα 
καί είς τάς έπιχειρήσεις Κοι
νής Ώψελείας καί άλλας ’Ορ
γανώσεις.

νισμοΰ, άλλως, έπιβάλλεται ή 
έπαναφορά είς τήν προ τοΰ Ν. 
2626)53 κατάστασιν.

Τό πρόβλημα όμως, παρου
σιάζει καί έτέραν πλευράν. Τήν 
τής άναδιοργανώσεως τής ά- 
σφαλίσεως, τούτέστιν τής ά- 
πλουστεύσεως τής πολυμορφίας 
τών άσφολιστικών φορέων καί 
τών κατηγοριών ήσφοώισμένων 
τής νέας ’Εθνικής Τ ραπέ
ζης τής Ελλάδος καί τής το- 
ποθετήσεως τοΰ είδους καί τοΰ 
υπολογισμού τών παροχών έπί 
ένιαίων βάσεων.

Ο έτερος κλάδος άσφαλίσε- 
ως τοΰ Προσωπικοΰ τής Τρα- 
πέζης, ήτοι ό τής Υγείας, δια
τρέχει νέον κίνδυνον, κοπόπιν 
τής ύπό τών ’Ιατρικών Συλλό
γων έκδηλουμένης έπιθέσεως 
κατά τής ύποστάσεώς του.

Παραλλήλως πρός τήν οικο
νομικήν βοήθειαν τής Τ ραπέ
ζης πρός τά Ταμεία Υγείας 
τοΰ Προσωπικού της, ζητοΰμεν 
τήν θετικήν συμβολήν Σας είς 
τόν άγώνα, τόν όποιον τυχόν 
ήθελεν άναλάβει τό Προσωπι
κόν, ύπεραμυνόμενον τής προσ
τασίας τής ύγείας του.
ΕΝΤΑΞΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διά τών μεταβατικών διατά
ξεων τοΰ ίσχύοντος ’Οργανι
σμού (άρθρ. 34) έγένετο έν έ- 
τει 1953 ή «ενταξις» τοΰ Προ
σωπικού μέ βάσιν τόν βαθμόν, 
όν είχεν έκαστος ύπάλληλος είς 
τήν Τράπεζαν έξ ής προήρχετο, 
τής σειράς άρχαιότητος καθορι- 
ζομένης άναλόγως τών έτών πα
ραμονής είς τον βαθμόν, 
τόν όποιον κατεΐχεν κατά τήν έν- 
ταξιν.

Τό κριτήριον τούτο ήτο ά- 
κρως λανθασμένον λόγφ τοΰ ότι 
οΐ προϋφιστάμενοι οργανισμοί 
τών συγχωνευθ ε ι σών Τραπεζών 
περιείχαν διατάξεις καθοριζού- 
σας χρόνον διάφορον διά τήν 
κατάληψιν τών άντιστοίχων βα
θμών. Οΰτω τό έκ τής παλαιάς 
Εθνικής προερχόμενον Πρόσω- 

πικόν, βεβαρυμένον μέ τάς συ
νέπειας επαχθών συνηθειών, ή
τοι μακροχρονίου προσωρινότη
τας, παρανόμου άψαιρέσεως 
στρατιωτικής ύπηρεσίας, χρό
νου άσθενειών, καθυστερήσεως 
θήλεος προσωπικού κλπ., ύπε- 
λείφθη τοΰ έκ τής τέως ’Αθηνών 
προερχομένου. Ό δέ ύπό τών 
έδαφίων Γ’ καί Ζ' οριζόμενος 
τρόπος διαβαθμισεως, έδη-μι-. 
ούργησεν έτέρας άνισότητας 
είς τινας έπί μέρους βαθμούς.

Ό διαφορισμός οΰτος άπετέ- 
λεσε τήν κυριωτέραν αίτίοον δι
χασμού τοΰ Προσωπικού. Ό' 
διχασμός οΰτος σπαρείς προφα 
νώςδΓ άπάδοντας πρόςτό ηθικόν 
ύψος τής Τ ραπέζης σκοπούς 
έξέθεσε πλειστάκις αύτό τούτο 
τό "Ιδρυμα.

ΓΊόρρω άπέχεν τής πραγματι
κότητας τό έπιχείρημα, ότι διά 
τών δ ι ενεργού μένων άπό τοΰ 
Σεπ)6ρίου 1 956 παραγωγών 
έπιτυγχάνεται ή άπάλειψις τοΰ 
διαφορισμοΰ τούτου. Τό άντί- 
θετον, παρά πάσαν προσδοκίαν 
αύτοΰ τούτου τοΰ Προσωπικού 
τής παλαιάς Εθνικής Τ ραπέ
ζης,έπεβλήθη καθυστέρησις καί 
είς τό έκ τής τέως Τ ραπέζης 
’Αθηνών προερχόμενον Προσω
πικόν διά τής έπιβολής είς αύ
τό τινών έκ τών έπαχθών συνη
θειών τής παλαιάς ’Εθνικής. 
Οΰτω, ούτε βασικοί πόθοι τοΰ 
έκ τής παλαιάς ’Εθνικής προερ
χομένου Προσωπικού έξεπλη- 
ρώθησαν, ούτε έξίσωσις έπήλ- 
8εν, ένώ αί έπιβληθεΐσαι καθυ
στερήσεις δύνανται ν’ άνατρα- 
ποΰν άνά πάσαν στιγμήν, διά 
νά προσλάβη ή ήδη ύφισταμένη 
ανωμαλία μεγαλυτέρας δια
στάσεις.

Φρονοΰμεν ότι, ή Διοίκησις 
τής Τραπέζης, έχουσα τήν πρό- 
θεσιν τής άποκαταστάσεως τής 
όμονοίας έν τφ Ίδρύματι, δύ-

έξ άνωτάτων ύπαλλήλων, προ- 
ερχομένων έξ άμφοτέρων τών 
συγχωνευθεισών Τραπεζών καί 
έκ τών έκπροσώπων τών άντι- 
στοίχων Συλλόγων, τήν διενέρ
γειαν τής έπανεντάξεως τοΰ 
Προσωπικοΰ βάσει:

α) τών έτών ύπηρεσίας.
6) τών προσόντων έκάστου

Μ,
γ)τής εύδοκίμου ύπηρεσίας, 
"Εχει καταστή συνείδησις είς 

άπαν τό Προσωπικόν, ότι μόνον 
δΓ αύτοΰ τοΰ τρόπου θάπαύση 
ή ύφισταμένη είς τό "Ιδρυμα 
άναταραχή, ή όποία, έπαναλαμ- 
βάνομεν, μόνον πρόξενος ζημιών 
δύναται νά είναι.
Κύριε Διοικητά,

Προετάξαμεν τά ανωτέρω θέ
ματα, διότι θεωροΰμεν ταΰτα 
ώς θεμελιώδους σημασίας διά 
τήν άποκατάστασιν τής ηθικής 
τάξεως έν τή Τραπέζη, ήτις ά
ποτελεΐ άπαραίτητον προϋπό- 
θεσιν τής όμολής καί άπροσκό- 
πτου λειτουργίας της.

Έξ ίσου όμως ζωτικά προ
βλήματα διά τό Προσωπικόν, 
ών ή λύσις, κατά τήν ήμετέραν 
άντίληψιν, δύναται νά έπιτευ- 
χθή παραλλήλως πρός τά άνω- 
τέρω έκτεθέντα, έκκρεμοΰν.

Ένδεικτικώς άναφέρομεν τά 
σπουδαιότερα έξ αύτών:

1) Κάλυψις τών όαελειών τού 
ίσχύοντος Όργοο/ισμοΰ, ώοτε 

άφαιρεθέντα κεκτημένα δικαιώ
ματα τών έν τή Τραπέζή έργα- 
ζομένων (π.χ. έπιδόματα θέσε- 
ως—-καταργουμένων τών μυστι
κών διά φακέλλων παροχών-παι- 
δικής μερίμνης,Έτολυετίας λό
γφ προϋπηρεσίας κλπ.) έπα- 
νέλθουν, ίσχύση δέ και είς τήν 
ήμετέραν Τράττεζαν ή ίσχύουσα 
είς τάς λοιπάς μεγάλας Τρα- 
πέζας καί τό Δημόσιον, μετα- 
χείρησις τών πτυχιούχων Άνω- 
τάτων Σ χολών.

2) ‘Ωράριον, συνθήκαι έργα
σίας, άδειαι, ίδίφ ώς πρός τά έ- 
παρχια-κά Υποκαταστήματα.

3) Προστασία πολεμιστών 
Ν. 751 καί 1836, καί

4) Στέγασις προσωπικού, 
έφ’ ών θέλομεν Σάς κατατοπί
σει προφορικώς.

Τά πλεΐστα έκ τούτων όμοΰ 
μέ έτερα άφορώντα είδικωτέρας 
περιπτώσεις, έχουν ύποβληθή 
είς τήν άρμοδίαν Διεύθυνσιν 
Προσωπικού, παρακαλοΰμεν δέ 
όπως έπιληφθήτε προσωπικώς 
τής ταχυτέρας κατά τό δυνατόν 
έπιλύσεώς των..

Περαίνοντες, έκφράζομεν τάς 
εύχαριστίας τοΰ Προσωπικοΰ 
διά τήν έπάνοδον -είς τήν παλαι- 
άν παράδοσιν τής Εθνικής Τρα
πέζης, τήν άμεσον δηλ. έπαφήν 
τής Διοικήσεως μετά τοΰ Προ
σωπικού, ή όποία κρίνεται απα
ραίτητος διά τήν δημιουργίαν 
τών σχέσεων έκείνων μεταξύ 
τής κεφαλής τής Τ ραπέζης καί 
τοΰ παράγοντος «έργασία», αΐ- 
τινες συντελούν τά μέγιστα διά 
τήν πρόοδον τοΰ ‘ I δρύματος.

Μετά πλείστης τιμής 
ΕΝΤΟΛΗ

ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

Γ. ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ
ΟΠΤΙΚΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ

Γ. ΣΥΚΑΡΑΣ
a

Στι. Μηλιού 26 (Μέγ. Μετ. Ταιι.
Στρατού). Τηλ. 22.086-ΑΘΗΝαΙ

® ®
3 ΟΙ ΠΛΕΟΝ ΜΟΝΤΕΡ ΝΟΙ ΣΚΕ

ΛΕΤΟΙ
□ ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ ΟΛΩΝ 

ΤΩΝ ΑΝΕΓΝΩΡI ΣΜΕΝΩΝ ΕΡ
ΓΟΣΤΑΣ ΙΩΝ

31 ΑΚΡΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΣΤΗΜΟΝΙ- 
ΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣ 1 Σ ΣΥΝΤΑΓΩΝ κ. 
κ. ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΩΝ

Π ΚΑΙ ΠΑΣΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΡ
ΓΑΣΙΑ

ναται ν αναθεση εις επιτροπήν
- η 7ρα

Σ υ ν ά δ ε λ ιφ ο ι,
Ύπσοτηρί-ξαιτιε τό Έστιατόριον τής Λέσχης

ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΟ ΣΑΣ

άΰξησις τής καταναλώσει»ς1 ΐΕίά φ-έρη τήν μείωσιν τών 
τιμών καί τήν βελτίωσιν τών μερ-ίδων.
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ΤΑ ΘΕΣΠΙΣΘΕΝΤΑ ΠΕΡΙ ΑΜΟΙΒΩΝ 
Η ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΝΕΥ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡίθΑΛΦΕΩΣ

Υπάρχει προδιαγεγραμμένον σχέδιον διαλύσεως 
των ’Ασφαλιστικών Ταμείων μας ;

' ‘Ως εΐχομεν αναγράψει εις τό 
ψύλλον μας τής 16)4)58, οι ια
τρικοί Σύλλογοι ήρνούντο την 
εφαρμογήν τής έκδοθείσης με 
βάσιν τό σχετικόν Β.Δ. περί ι
ατρικών αμοιβών, Υπουργικής 
άποψάσεως, δι’ ής καθωρίζετο 
διά τούς ’Ασφαλιστικούς ’Ορ
γανισμούς τό 50% των ύπό του 
Β.Δ. προβλεπομένων αμοιβών.

θς έπακολουθησάσας συ
σκέψεις τών εκπροσώπων τών 
Ταμείων Υγείας και τών Ιατρι
κών Συλλόγων, παρουσία του 
Υπουργού Προνοίας κ. Στρα
τού και τού Υφυπουργού κ. 
Ψαρρέα, έγένετο ύποχώρησις 

έκ μέρους τών Ταμείων Υγείας 
δι’ αΰξησιν τής Ιατρικής αμοι
βής πέραν τής προβλεπομένης 
ύπό τής Υπουργικής άποφάσε- 
ως. Ούτω έγένετο δεκτόν όπως 
ή άμοιβή τών Ιατρών άνέλθη εις 
δρχ. 30 κατ’ έπίσκεψιν -είς τό 
,ίατρεΐον και 40—45 κατ’οΤκον, 
άντΐ τών 25 και 40, πού προ
βλέπει ή σχετική υπουργική ά- 
πόφασις. Σημειωτέον δτι τό διά 
τό ΤΥΠΕΤ Ισχύον τιμολόγιον 
ήτο δραχ. 20 καί 25 άντ ιστοί- 
χως. Συνεπώς ή έπερχομένη έ- 
πιβάρυνσις διά τό Ταμεΐον είναι 
65% κατά μέσον όρον.

ΟΙ έκπρόσωποι όμως τών ’Ι
ατρικών Συλλόγων παρέμειναν 
άδιάλλακτοι καί έπΐ τής ύπο- 
χωρήσεως ταύτης, τής αδιαλλα
ξίας των προκαλεσάσης τήν 
δυσφορίαν και αυτών τούτων 
τών παρισταμένων Υπουργών. 
Συνέπεια τής ασυμφωνίας ταύ
της είναι ή διά πιέσεως τών ’ I α- 
τρικών Σ υλλόγων μή παροχή 
περιθάλψεως έκ μέρους τών έν 
ταΤς έπαρχίαις κυρίως συμβε
βλημένων μετά τών Ταμείων Υ
γείας Ιατρών και εξαναγκασμός 
τών ήσφαλισμένων είς καταβο
λήν τού άντιτίμου τής έλευθέρας 
έπισκέψεως.

Κατόπιν τής ούτω διαμορψω- 
θείσης κ ατοοστάσεως αΐ Διοική
σεις τών Ταμείων Υγείας άπέ- 
στειλαν, προς τούς έν έπαρχί
αις έκπροσώπους των, έγκύκλι- 
ον καθορίζουσαν τό νέον βάσει 
τής Υπουργικής Άποψάσεως 
τιμολόγιον προς ένιαίοον έφαρ- 
μογήν. Ή μή συμμόρψωσιςπρός 
τήν Υπουργικήν Άπόφασιν θέ
λει συνοοντήσει άναλόγους αν
τιδράσεις έκ μέρους τόσον τών 
Διοικήσεων τών Ταμείων διά 
τήν άσκησιν τών ύπό τού νό
μου προβλεπομένων αστικών 
και ποινικών κυρώσεων δσον 
και ύπό τών αντιστοίχων συνδι
καλιστικών οργανώσεων τών 
ήσφαλισμένων, διά τήν προβο
λήν του πλέον ώς κοινωνικού αι
τήματος. "Ηδη αί όμοσπονδίαι 
Τ ραπεζοϋπαλλήλων, ’Οργανώ
σεων ΟΤΕ και Έπιχ)σεων Κοι
νής ’Ωφελείας, κοοτήρτισαν ’Ε
πιτροπήν προς συντονισμόν τής 
δράσεως τών οικείων κλάδων 
διά τήν περιφρούρηση/ τού δι
καιώματος τής άσφαλίσεως τής 
ύγείας τών έργαζομένων—με
λών των.

Έν πάση περιπτώσει πάντα 
ταύτα άποτελούν ένδείξεις δτι 
τά σχέδια διά τήν έξόντωσιν 
τών ύποδειγματικώς λειτουρ- 
γούντων αυτοτελών ασφαλιστι
κών όργοη/ισμών και ή ύπαγωγή 
των είς ένιαίον φορέα, έκ τών 
πραγ'μάτων άποδειχθέντα Ιώς 
άνίσχυρον νά παράσχη και ύ- 
ποτυπώδη περίθαλψιν, δεν έ- 
γκατελείφθησοα/, με πραγματι
κόν σκοπόν τήν συγκέντρωσιν 
τών διαθεσίμων τών άσφαλιστι- 
κών οργανισμών και τήν κατά 
τήν κρίσιν τής κεντρικής έξου- 
σίας διαχείρισίν των.

Περίεργος είναι ή λαμβανο- 
μένη έν προκειμένφ ύπό τών Ι
ατρικών Συλλόγων θέσις, ή ο
ποία, άνεξαρτήτως τής προθέ- 
σεως αυτών, συντελεί είς τήν 
άπαθλίωσιν ήσφαλισμένων μι
σθοσυντήρητων, αλλά και διά 
τόν Ιατρικόν κόσμον τής χώρας 
δημιουργεί κοοτάστασιν άπαρά- 
δεκτον, καθ’ δσον καταλήγει είς 
τήν ύπαλληλοποίησιν ένός άρι- 
θμοΰ Ιατρών με χαμηλάς μονί

μους άμοιβάς άνεξαρτήτως ά- 
ριθμού άσθενών, ένώ τό σΰνολον 
τών ύπολοίπων παραδίδεται εις 
τήν δίνην ένός εμπορικού αντα
γωνισμού, ό όποιος θά ήτο έπω- 
φελής μόνον δι’ ώρισμένους 

«συστημένους» μεγαλο-ίατρούς.
Η ΕΓ)ΛΙΟΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ 
ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΠΑΡ
ΧΙΑΚΟΥΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ 
ΤΩΝ
Συνάδελφοι,

Ai Διοικήσεις τών ήμετέρων 
Ταμείων Ύγείας άντιμετωπί- 
ζουν, ώς γνωστόν, τό ύπό τών 
διαφόρων ’Ιατρικών Συλλόγων 
δημιουργηθέν σοβαρόν ζήτημα 
σχετικώς μέ τόν καθορισμόν τού 
ύψους τών Ιατρικών αμοιβών, 
προσεπάθησαν δέ παντοιοτρό- 
πως νά έπιτύχουν μίαν λογικήν 
λύσιν τού προβλήματος έντός 
τών πλαισίων τών οικονομικών 
δυνατοτήτων τών ’Οργανισμών 
μας.

Κατακλεις τών προσπαθει
ών τούτων ύπήρξεν ή πραγμα
τοποίησή, κατά τό έσπέρας τής
5)6)58, κοινής συσκέψεως τών 
εκπροσώπων τών Ταμείων μετά 
τών έκπροσώπων τών ’ I ατρικών 
Συλλόγων ’Αθηνών και Πειραι
ώς, ώς και τού Πανελληνίου ’Ι
ατρικού Συλλόγου, ύπό τήν 
Προεδρίαν τών κ.κ. Υπουργού 
καί Υφυπουργού Προνοίας.

Δυστυχώς ή έπιδειχθεΐσα α
καμψία τών έκπροσώπων τών 
είρημένων Ιατρικών Συλλόγων 
καί ή έμμονή αυτών είς τάς 
προβληθείσας αξιώσεις των, αϊ- 
τινες ήτο αδύνατον έξ αντικει
μένου νά εύρουν ΐκοτνοποίησιν 
έντός τών σημερινών οικονομι
κών δεδομένων τών Ταμείων 
μας, ώς καί ή δήλωσις τών έκ
προσώπων τού Πανελληνίου ’Ι
ατρικού Συλλόγου δτι καί είς 
περίπτωσιν έπιτιεύξεως συμφω
νίας έπί τού θέματος ά είρημέ- 
νος Σύλλογος αδυνατεί νά ύπο- 
χρεώση τούς κατά τόπους ’ I α- 
τρικούς Συλλόγους είς έφαρμο- 
γήν καί τήρησιν τών συμψωνη- 
θησομένων, ώδήγησαν τ ήν έν 
λόγφ σύσκεψιν εις πλήρες άδι- 
έξοδον.

Χαρακτηριστικόν έν προκει
μένφ τυγχάνει τό γεγονός δτι οΐ 
παραστάντες κατά τήν σύσκε
ψιν κ.κ. Υπουργός καί Υφυ
πουργός Προνοίας διεπίστωσαν 
έξ Ιδίας άντιλήψεως τήν άνεδα- 
ψικήν πολιτικήν τών έκπροσώ
πων τών είρημένων ’Ιατρικών 
Συλλόγων, έπιρρίψαντες έξ ο
λοκλήρου είς βάρος αυτών τήν 
ευθύνην διά τήν άποτυχίαν τής 
τοιαύτης προσπάθειας.

Κατόπιν τούτου τά Διοικη
τικά Συμβούλια τών Ταμείων 
μας, προς αντιμετώπιση; τής 
καταστάσεως, άπεφάσισαν τήν 
έφαρμογήν διά τούς έν ταίς Έ- 
παρχίαις ήσψαλισμένους μας 
τού σχετικού Βασιλικού Διατά
γματος περί Ιατρικών άμοιβών 
(Ε.Κ. άριθ. ψυλ. 15)1.2.58, 
τεύχος Α) έν συνδυασμφ προς 
τήν ύπ’ άριθ. 1 5667)31.3.58 
κοινήν Άπόφασιν τών Ύπουρ- 
γών Προνοίας, Οικονομικών καί 
Εργασίας (Ε.Κ. άριθ. φύλ. 95) 
1.4.58, τεύχος Β') περί μειώ- 
σεως, διά τούς ήσψαλισμένους 
τών ’Οργανισμών μας, τών πο
σών τών Ιατρικών άμοιβών τής 
πρώτης στήλης τού έν λόγφ 
Β.Δ. κατά 50%.

Συνεπώς, έπί τή βάσει τών 
ανωτέρω, αί άμοιβαί τών Ια
τρών καθορίζονται είς δρχ. 25. 
-—δι’ έπίσκεψιν έν τφ ίατρείφ 
και δρχ. 40.—δι’ έπίσκεψιν 
κατ’ οίκον.

Διά πάσας τάς λοιπάς πε
ριπτώσεις, προς έξεύρεσιν τού 
έκάστοτε καταβλητέου ποσού 
Ιατρικής αμοιβής διά παρεχο- 
μένην παρά τών Ιατρών περί
θαλψιν, δέον νά λαμβάνηται τό 
είς τήν πρώτην στήλην τού άνω 
Β. Διατάγματος καί έναντι έ- 
κάστης περιπτώσεως άναγρα- 
φόμενον πσσόν, μειωμένον κατά 
τό ήμισυ.

“Οθεν, παρέχοντες πρός ΰ-

ΤΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

Η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΙΣ ΔΙΑ ΤΟ 1ST 
ΝΙΕΤΕΒΛΗΘΗ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΝ

Τό Ύπουργεΐον Συντονισμού, 
έπιληφθέν τού έλέγχου τής μελ- 
λούσης νά χορηγηθή ύπό τής 
Τραπέζης προσαυξήσεως 15% 
είς τούς κατωτέρους βοοθμούς 
τής Ιεραρχίας τού προσωπικού 
της, έσχημάτισε τήν γνώμη δτι 
αυτή αντιβαίνει (! ) πρός τήν 
έν γένει πολιτικήν τής Κυβερ- 
νήσεως έπί τών μισθών καί η
μερομισθίων καί ήγετο είς τήν 
λήψιν άποψάσεως τουλάχιστον 
περικοπής τής έν λόγφ προσαυ
ξήσεως. Πέραν τών ένεργειών 
τών Συλλόγων, δπως διαφωτί
σουν τάς άρμοδίας Υπηρεσίας 
τών Υπουργείων έπί τής ου
σίας τού ζητήματος, τούτο ά- 
πετέλσεν θέμα συζητήσεως με
ταξύ τών κ.κ. Υπουργών Συν
τονισμού καί ’Εργασίας καί τού 
Διοικητού τής ΕΤΕ κ. Χέλμη. 
Κατά πληροφορίας μας κατε- 
βλήθη προσπάθεια έκ μέρους 
τών τελευταίων, δπως μεταπεί
θουν τόν κ. Πρωτοπαπαδάκην, 
Η είσήγησις πάντως τού ’Υ

πουργείου Συντονισμού πρός τό 
Γνωμοδοτικόν Συμβούλιον τού 
Ν. 3239)55 ήτο, δπως ή 
προσαύξησις περιορισθή είς τό 
ήμισυ τής διαφοράς πρός τόν 
έπόμενον βαθμόν. Οι Σύλλογοι 
παραστάντες έξέφερον τάς άν- 
τιρρήσεις των ύποστηρίξοα/τες 
τό άμετάβλητον τού γράμμα
τος καί τού πνεύματος τής ύπο- 
γραφείσης συμβάσεως καί κα- 
ταρρίψαντες τό έπιχείρημα τού 
'Υπουργείου Συντονισμού περί 
άνατροπής τής μισθολογικής 
πολιτικής διά τής είσαγομένης 
«πολυτελείας» είς τάς άποδο- 
χάς τού Προσωπικού τής ΕΤΕ, 
καθ’ δσον ή τοιαύτη κλιμάκωσις 
τής Ιεραρχίας Ισχύει εις τάς 
μεγάλας Τραπέζας, ΐσχυεν είς 
τήν παλαιάν ’Εθνικήν και έπα- 
νερχομένη καλύπτει μόλις τό 
1,70% τού συνόλου τών άποδο- 
χών τού Προσωπικού.

Τό Γνωμοδοτικόν Συμβούλιον 
τελικώς έδέχθη τάς έν λόγφ 
προσαυξήσεις ώς ώρισμένα πο
σά, καθωρισθέντα διά τής δη- 
μοσιευθείσης μετά τήν 5ην ’Ι
ουλίου έ. έ. κοινής άποψάσεως 
τών Υπουργών Συντονισμού 
καί ’Εργασίας ώς κάτωθι:

α') Διά τούς Λογιστάς Β' 
καί Ταμίας Β' δραχ. 250.

β') Διά τούς Ύπολογιστάς 
καί Ύποταμίας Α' δραχ. 200.

γ') Διά τούς Ύπολογιστάς 
καί Ύποταμίας Β·' δραχ. 175.

δ') Διά τούς Είσπράκτορας 
Β' καί Τεχνίτας Β' δραχ. 160.

ε') Διά τούς Είσπράκτορας 
Γ' καί Τεχνίτας Γ' δραχ. 120. 

στ') Διά τούς Κλητήρας Β'

μάς τάς έν λόγφ οδηγίας, πα- 
ρακαλοΰμεν δπως, έφεξής, έ- 
φαρμόσητε πιστώς τά κατά τά 
άνω καθοριζόμενα ποσά Ιατρι
κών άμοιβών, σημειοΰντες Ιδιαι
τέρως καί γνωρίζοντες πρός τά 
ένδιαφερόμενα μέλη δτι πάσα 
τυχόν ύπέρβασις τών ποσών 
τούτων θά βαρόνη άποκλειστι- 
κώς καί μόνον, κατά τό ύπερ- 
6άλλον μέρος, αυτά ταύτα τά 
μέλη.

Διά καλυτέραν έφαρμογήν 
τών ανωτέρω δέον δπως ύπάρξη 
συνεργασία τών κατά τόπους 
άντιπροσώπων τών ήμετέρων 
Ταμείων Ύγείας,
Μετά συναδελφικών χαιρ)σμών 
Διά τά Ταμ. Ύγ. Προσωπικού 

Τραπέζης ‘Ελλάδος 
(Γεώργιος Δασκαλάκης) 

’Εθνικής Τραπέζης 
(Άνδρ. Περεσιάδης) 

Αγροτικής Τραπέζης 
(Σπυρ. Κυπριώτης) 
Τραπέζης Αθηνών 
(Άθαν. Σιώρης) 

’Εμπορικής Τ ραπέζης 
(Σταμ. Καρίβαλης) 
Ίονικής Τραπέζης . 
(Έλευθ. Στούμπος) 

’Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών 
‘Ελλάδος

(Θεοδοσ. Μαλοπάστας)
Ήλεκτικής Εταιρίας Αθηνών 
-—Πειραιώς καί Έλλην. ’Ηλε

κτρικής Εταιρίας 
(Άναστ. Κ αραβίας)

δραχ. 120.
ζ') Διά τούς Κλητήρας Γ' 

δραχ. 110.
Οί Σύλλογοι θά έξοη/τλήσουν 

πάν μέσον διά τήν έφαρμογήν 
τής πραγματικής έννοιας τών 
διά τής συμβάσεως συνομολο- 
γηθέντων.
ΤΟ ΒΟΗΘ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝ

Ύπό τού Συλλόγου τού Βοηθ 
Προσωπικού έλάβομεν τήν κά
τωθι άνακοίνωσιν, ' ήν ευχαρί
στως δημοσιεύομεν:

«Τήν 9)6)58 ύπεγράφη Συλ
λογική σύμβασις διά τήν προσ- 
αύξησιν 15% μετά διετή εύδό- 
κιμον ύπηρεσίοα/ είς τούς βα
θμούς κλητήρας Γ' καί Β'.

«Δυστυχώς ή Διοίκησις δεν 
έδέχθη τό αίτημα τού Συλλό
γου περί έπεκτάσεως τής προσ
αυξήσεως καί είς τούς Κλητή
ρας Α'.

Κατόπιν τούτου τό Διοικητι
κόν Συμβούλιον κατέθεσε ταυ- 
τοχρόνως μέ τήν ύπογραφήν τής 
Συμβάσεως τήν κάτωθι έπιστο- 
λήν.

Αθήναι, 9 ’Ιουνίου 1958 
Άρ. Πρ. 77
Πρός τήν ’Εθνικήν Τράπεζαν 

Ελλάδος.
«Ενταύθα

«Κύριε Διοικητά,
«Έν σχέσει πρός τήν ύπο- 

«γραψησομένην Σύμβασιν Έρ- 
«γασίας δΓ ής χορηγείται 
«προσαύξηισις 15% έπί τών 
«μισθών τών βαθμών Κλητήρος 
Β'. καί Γ'. μετά διετή εΰδόκι- 
«μον ύπη,ρεσίαν, κρινομένης ύ-

«πό τού Διοικητού τής Τραπέ- 
«ζης έν έκάστφ τών ώς άνω βα- 
«θμών καί δή έφ’ άπαξ, δηλού- 
«μεν ύμΐν διά τής παρούσης εις 
«έκτέλεσιν σχετικής άποφάσε- 
«ως τής έκτάκτου Γ ενικής Συνε- 
«λεύσεως τών μελών τού Συλλό- 
«γου μας τής 9)5)58, δτι είς 
«τήν ύπογραφήν τής Συλλογι
κής ταύτης συμβάσεως προ- 
«βαίνομεν έπί τή έπιφυλάξει 
«παντός νομίμου δικαιώματος 
«μας καί δή τού δικαιώματος 6- 
«πως έπιδιώξωμεν διά παντός 
«νομίμου μέσου έν εύθετφ χρό- 
«νφ τήν προσαύξησιν 15% καί 
«έν τφ βαθμφ Κλητήρος Α'. 
«μετά διετή εύδόκιμον ύπηρε- 
«σίαν έν αύτφ άντΐ τής χορη- 
«γουμένης σήμερον τοιαύτης 
«10% μετ’ εύδόκιμον τριετή ύπη 
«ρεσίαν έν αύτφ.

Μετά τιμής 
Ό Πρόεδρος 
Κ. ΤΡΙΜΗΣ 

‘Ο Γεν. Γραμματεύς 
Ε. Β ΙΖΥΗΝΟΣ

Είς άπάντησιν τής έπιστο
λής τού Συλλόγου ή Διοίκησις 
τής Τ ραπέζης άπέστειλε τό ε
ξής έγγραφον:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
« ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΑΘΗΝΩΝ 
« ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
«Άρ. 359.
«Σύλλογον ΒοηθηπΠροσωπικού 
«Εθνικής Τραπέζης Ελλάδος 

«Έ ν τ α ΰ θ α
«Κύριοι,

«Είς άπάντησιν τού ληφθέν-

«τος παρ’ ήμών ύπ’ άριθ. 77) 
«9.6.58 έγγράφου σας δηλοΰ- 
«μεν ύμΐν, δτι ή ήμετέρα Τρά- 
«πεζα ύπογράφουσα τήν περί 
«ής τό έγγραφόν σας Συλλογι- 
«κήν Σύμβασιν Εργασίας ύπό 
«σημερινήν ήμερομηνίαν, δεν ά- 
«ποδέχεται τήν έν τφ έγγράφφ 
«σας περιλαμβοτνομένην έπιφύ- 
«λαξιν δικαιωμάτων ώς καί τήν 
«συναφή έπιδίωξίν σας.

Μετά Τιμής 
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΑΘΗΝΩΝ
Ν. ΚΟΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ 
Σ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 

«Συνάδελφοι,
«Έλπίζομεν δτι ή Νέα Διοί- 

«κησις τής Τραπέζης μας δεν 
«θά έπιμείνη είς τήν άρνησίν. 
«της,
«Πάντως σάς διαξεβαιούμεν δτι 
«δΓ δλων τών νομίμων μέσων, 
«πού έχομεν είς τήν διάθεσίιν 
«μαςθά έπιδιώξωμεν καί θά έ- 
«πιτύχωμεν τελικώς τό δίκαιον 
«τούτο αίτημά μας.
Μετά συναδελφικών χαιρετι
σμών. Διά τό Διοικ. Συμβούλιον 

Ό Πρόεδρος 
Κ. ΤΡΙΜΗΣ 

Ό Γεν. Γ ραμματεύς 
Ε. Β ΙΖΥΗΝΟΣ

Σ.Σ. Διευκρινίζομεν δτι τά 
ώς άνω έγγραφα άντηλλάγησαν 
κατά τήν ύπογραφήν τών συλ. 
λογικών συμβάσεων. Ή μετέ- 
πειτα έξέλιξις ήτο κοινή διά τό 
κύριον καί βοηθητικόν προσωπι
κόν.

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΪΟΝ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΛΕΤΑ
ΤΟ ΘΕΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙ)! ΤΗΣ ΘΕΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΜΕΙΩΣΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΩΝ ΥΠΑΛ
ΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΔΑΤΩΝ

Πρός τό Ύπουργεΐον Ερ
γασίας έγένοντο έπανε ίλη μ μέ
να διαβήματα διαφόρων κλά
δων έργαζομένων μεταξύ τών 
οποίων καί τής ‘Ομοσπονδίας 
Ηλεκτρισμού καί Επιχειρήσε
ων Κοινής Ώψελείας δΓ ών έ- 
ζητεΐτο:

1) Άμεσος άναπροσαρμογή 
μισθών καί ήμερομισθίων, 2)
’ Επαναφορά τού περιορίζον- 
τος τάς άπολύσεις Ν. 2112 καί 
3) Άναδιοργάνωσις τών Κοι
νωνικών Ασφαλίσεων.

Ό κ. Δημητράτος έδήλωσεν 
δτι τό θέμα τής βελτιώσεως 
τής θέσεως τής έργατοϋπαλλη- 
λικής τάξεως άναγόμενον είς 
τήν γενικωτέραν οικονομικήν

πολιτικήν τής Κυβ-ερνήσεως έ- 
ξετάζεται έμπεριστατωμένως 
καί μέ ίδιάζουσοη/ προσοχήν.

(Κατά πληροφορίας μας με- 
λετάται ή παροχή αυξήσεων η
μερομισθίων καί μισθών Ιδιω
τικών μόνον ύπαλλήλων, μέ
χρι 10%.

Έν τφ μεταξύ τό Ύπουργεΐ
ον Συντονισμού παρά τό περι- 
εχόμενον ύπογραφείσης σχετι
κής συλλογικής συμβάσεως με
ταξύ τής Εταιρείας Ύδάτων 
καί τού Προσωπικού της καί 
τήν σχετικήν είσήγησιν τού Υ
πουργείου Εργασίας, έμείω- 
σε τήν προβλεπομένην διά τής 
έν λόγφ συμβάσεως αΰξησιν ά- 
ποδοχών άπό 8% ρίς 4%.

ΤΛ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ
--------- ♦----------

ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Ο Διοικητής τής Εμπορικής 
Τραπέζης κ. Άνδρεάδης κατό
πιν έπανειλη μμένων διαβημά
των τού Συλλόγου προέβη είς 
τήν λήψιν άποφάσεων, αί όποΐ- 
αι άποτελούν μικρόν μόνον μέ
ρος τών έπιδιώξεων τού Συλ
λόγου.

Ούτω αυξάνονται αί οργανι
κά! θέσεις. Επίσης αί τριε- 
τίαι είς τρεΐς. Πτυχιούχοι 
άνωτάτων σχολών διορίζονται 
είς τόν βαθμόν τού βοηθού ένώ

οί παλαιοί πτυχ.ιοΰχοι θά κρι- 
θώσι ιδιαιτέρως καί βάσει τών 
δελτίων ποιότητάς των. Διπλα
σιάζεται τό ταμειακόν έπίδομα 
είς δρχ. 200. Αυξάνεται ή ά
δεια τών κλητήρων είς ήμ. 20 
ένώ άπερρίφθη τό αίτημα τής 
ένδύσεως καί ύποδήσεως αυ
τών. Επίσης άπερρίφθη τό αί
τημα τής παροχής έκτάκτου οι
κονομικής ένισχύσεως είς τό 
προσωπικόν.

Η ΚΑΤΑΒΟΛΗ
ΤΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 

•—♦—
Κατόπιν τών ληφθέντων μέ

τρων πρός άρσιν τής έπελθού- 
σης ανωμαλίας, έκ τής περικο
πής τών αποδοχών μας παρελ
θόντος Απριλίου, ή καταβολή 
τής μισθοδοσίας άπό 1)7)58 
συμπεριλαμβα ν ο μ έ
ν η ς, ώρίσθη τήν Ιην καί 16ην 
έκάστου μηνός. Κατ’ αύτάς 
τάς χρονολογίας θά καταβάλ
λεται δεκαπενθήμερον οπωσ
δήποτε καί άνευάναβο- 
λ ή ς. Πάσα άντίρρησις ή άμ- 
φισβήτησις έκ μέρους διευθυν
τών ή άρμοδίων προϊσταμένων 
αποτελεί καταστρατήγησιν, δο- 
θείσης ύπέρ τού προσωπικού 
λύσεως καί πρέπει νά καταγ- 
γέλεται.
---------------- -----------------------

Ο ΕΒΝΙΚΟί
ΠΑΙΤΡΑΙΕΖΙΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

Τό έκ τών τελευταίων άρ- 
χαιρεσιών άναδειχθέν νέον Συμ
βούλιον τού Εθνικού Πσντρα- 
πεζ ιτ ι κοΰ Σ υλλόγου ( Τράπε- 
ζαι Εμπορικής Πίστεως, Μ. Τ, 
Σ., Έπαγγ. Πίστεως, Πειραι
ώς, κλπ.) άπηρτίσθη έκ τών 
συναδέλφων κ. κ. Κων. Κοντα- 
ράκη Προέδρου, Δημ. Μαραγ- 
κάκη Αντιπροέδρου, I. Σ ιδε- 
ράκη Γ εν. Γ ραμμστέως, Μιχ. 
Βαμβακά Ταμίου, Ν. Παπαστά- 
μου Εφόρου καί Ν. Γούσκου 
καί Άχ. Λάγκα Συμβούλων.

Ή άνάδειξις Διοικητικού 
Συμβουλίου, είς τόν Παντραπε- 
ζιτικόν Σύλλογον χαιρετίζεται 
ύπό τής τραπεζοϋπαλληλικής 
οικογένειας ώς έπιτυχία, έξα- 
λείφουσα μίοτν άνακύψασαν 
προσφάτως άδυναμίοο; τού κλά
δου μας. Ό Σύλλογος Ύπαλ
λήλων Ε.Τ.Ε. καί ή «Τραπεζι
τική» εύχονται είς τό νέον Συμ
βούλιον έπιτυχίαν είς τό έργον 
του. I

δικού Τραπεζοϋπαλληλικού Συ
νεδρίου. Πρώτον βήμα θά είναι 
ή ένημέρωσις τού κ. Υπουργού 
Εργασίας έπί τών άπασχο- 
λούντων τήν ‘Ομοσπονδίαν προ- 
βλημόττων μεταξύ τών οποίων 
καί ή έπελθοΰσα αφόρητος κα- 
τάστασις είς τά Επαρχιακά 
καί Περιφερειακά Υποκαταστή
ματα τών Εμπορικών Τραπε
ζών.

----------- --—   ΟΦ-Φ--------  -------- ---- -- —  

ΤΟ ΝΕΟΝ ΕΚΤΕΑΕΣΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΗΣ ΟΤΟΕ
--------- φ---------

Η Α' ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡ 1Α ΕΙΣ
Τό Εκτελεστικόν Συμβού

λιον τής Ο.Τ.Ο.Ε. είς συνε- 
δρίασίν του τής 26ης παρελ
θόντος μηνός συνεκροτήθη είς 
σώμα ώς ακολούθως:

Πρόεδρος: I. ’Αλευράς (Πρό
εδρος Συλλόγου Ύπαλλήλων 
Τραπέζης Ελλάδος) Α'. Αντι
πρόεδρος: Γ. Καραπάνος (Πρό
εδρος Συλόγου Ύπαλλήλων 
Εθνικής Τραπέζης), ΒΑντι

πρόεδρος: Π. Σπηλιώτης
(Πρόεδρος Συλλόγου Ύπαλλή-

ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟΝ ΜΑΣ
Ίονικής Τραπέζης), Γεν. Γ ραμ
ματεύς: Ε. Γκούμας (Πρόεδρος 
Συλλόγου Ύπαλλήλων Εμπο
ρικής Τραπέζης), Ταμίας: Κ. 
Τρίμης (Πρόεδρος Συλλόγου 
Βοηθ. Προσωπικού ’Εθνικής: 
Τ ραπέζης).

Κύριος σκοπός τού νέου 
Συμβουλίου είναι ή άμεσος ά- 
νάπτυξις δραστηριότητος πρός 
προώθησιν τών ζητημάτων τού 
κλάδου τών Τ ραπεζοϋπαλλήλων 
καί ή σύγκλησις τού Πανελλα-


