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Την 30ην παρελθόν
τος μ,ηνός ή Α.Ε. too 
Χολλόγοο εγενετό δε
κτή εις ρ,αζραν άζρόα- 
ecv παρά, τοό ζ. Αιοιζυ,- 
τοΰ παρου<$ία του ζ. ' Γ- 
ποδιοιζητοΰί ζαί του ζ. 
ΑιευΟυντοΰ Αιοιζητι- 
ζου, με θέμα ουζητήσε- 
ως τα όποβληθέντα δι’ 
όπομνήμα,τος φλέγοντα 
ζητήματα του Οροοωπι- 
ζου τής Ε.Τ-Ε.

'Ο ζ. Αιοιζητής έζ- 
θέσας εν συντορία την 
σημερινήν ζατάστασιν 
τής Τραπέζης έδήλω- 
σεν εις τήν Α.Ε· οτι δεν 
Θεωρεί έαυτόν εργοδό
την άλλα συνάδελφον ι- 
στάμενον εις τήν κορυ
φήν τής Υπαλληλικής ιε
ραρχίας. Είτα παρεδέ- 
χθη άπαντα τά διά του 
υπομνήματος όποβλη- 
θέντα αιτήματα ώς δί
καια δηλώσας ότι ορι
σμένα ήδη εόρίσικονταί 
εις τήν όδόν τής έπιλυ- 
σεως των ένφ έτερον ή 
έπίλυσις εςαρτάται έν ό
λο ή έν μέρει έζ τής πο
ρείας των εργασιών τής 
Τραπέζης καί τής έργα 
γατοϋπαλληλιζής πολι
τικής τής Κυόερνησε- 
ως. Ήκολούθησεν ή συ- 
ζήτησις έπί έκαστου θέ
ματος έκ των όποιων τά 
δυνάμενα νά έπιλυθοΰν 
έπί του παρόντος έχωρί- 
σθησαν άνατεθεισών των 
λεπτομερειών εις τον 
διευθυντήν κ. Ιλορο- 
γιαννάζην.

Ή δ.Ε. άπερχομένη 
έδήλωσεν ότι έπιστρα- 
τεύουσα άπάσας τάς δυ
νάμεις της θά διεςαγά- 
γη πείσμονα άγώνα προς 
πάσαν κατε'υθυνσιν ώστε 
νά άρθοΰν τά έμπόδια 
τά όποια έπί του παρόν
τος δεν έπιτρέπουν τήν 
όλοκλήρωσιν τής ικανό- 
ποιήσεως τών αιτημά
των του προσωπικού.

Τήν δ.Ε. μετά τήν έ
ξοδόν της έικ τών Γρα
φείων τής Αιοιζήσεως 
άνέμενεν εις τήν αίθου
σαν τών συναλλαγών του 
Κ,εντριζοΰ Καταστήμα
τος πλήθος άγωνιώντων 
συναδέλφων του Κεν
τρικού, διοικήσεως ζαί 
περιφερειακών Κατα
στημάτων τους όποιους 
ό Πρόεδρος του Συλλό

γου ένημέρωσε έπί τών 
διαμειφθέντων.

•Αλγεινήν έντύπωσιν 
προεκάλεσεν εις τους 
συναδέλφους ή ζαταγ- 
γελθέΐσα ύπό τής δ.Ε. 
του Συλλόγου στάσις 
τών κ.κ. Προκοπίου 
(τέως γεν. Γραμματέ- 
ως του ΪΕΕΤ) καί 
Τρίμη (Προέδρου του 
Συλλόγου B.H.) του 
μέν πρώτου προσπαθούν 
τος δι’ άλλεπαλλήλων 
δικαστικών περιπετειών 
ν’ άποκεφαλίση τον Χύλ 
λογόν μας του δε δευ
τέρου ζαθυβρίσαντοί 
τήν Λ.Ε. έν τή ΟΤΟε!

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ 
ΠΡΩΤΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΣ

^Κατόπιν τής γενομένης έττα 
Φης μετά τών κ.κ. Διοικητοΰ 
και Υττοδιοικητρύ και μετά 
των κ. κ. Κορογιαννάκη καίΒσσι 
λοττούλου, ή Δ.Ε. είναι είς θέ- 
σιν νά^ ανακοίνωση είς το Προ
σωπικόν ότι τά έττί τοΰ παρόν- 
τος επιλυόμενα θέματα εχουσι 
ως εξής:

1) Προαγωγαί.

Η σχετική εργασία εΰρίσκε 
ται ηδη^ έν εξελίξει κατά υπεύ
θυνον δέ δήλωσιν τοΰ κ. Κορο- 
/ιαννακη καταβαλλεται προσ 
παθεια όπως αυται διενεργη- 
θωσι με γοργόν ρυθμόν καί 
κατα πασαν πιθανότητα εντός 
τοΰ α' δεκαπενθημέρου τοΰ 
Αύγουστού θα κοινοποιηθούν 
αι προαγωγαί τών δοκίμων.

AL σχετικοί καταστάσεις συν- 
τάσσονται ήδη.

Λαμβάνεται πρόνοια όπως 
δια των προαγωγών άρθωσι κα 
τα το δυνατόν αί άδικίαι τής 
ενταξεως καθ οσον έπί τοΰ πα

ρόντος ή σύνταξις νέου οργα
νισμού καί νέας έντάξεως εί
ναι ανέφικτος.

2) Επιστροφή κρα 
τ ή σ ε ω ν.

Εδοθη έντολή όπως έπι- 
στραφώσι αΐ κρατήσεις τού Τα 
μείου ’Ανεργίας Ιουλίου 1954 
—Νοεμβρίου 1955 και τά κρα 
τηθεντα ήμερομίσθια απεργί
ας 1953.

3) Έ π j δ ° μ α χει- 
Ρ ·„σ τριών Λογιστι
κών μηχανών.

Έδόθη έντολή καταβολής έ- 
ξετάζεται δε ό τρόπος καθορι
σμού παγίας αμοιβής βάσει 
τής οποίας θά υπολογίζεται 
καί ή άπόδοαις έκάστης χειρι 
στριας. (Επ’ αύτοΰ θά γίνη
ειδική ^ συνεργασία τής Δ.Ε. 
καί τοΰ κ. Διευθ'υντού Διοικη
τικού) .

Εκ των ειδικών 
θεμάτων.

C I | .. , Γ. ί ■
Η ^προϋπηρεσία, ή άνάκτη- 
τήζ^ VALEUR τών πολεμι- 

στων τής ζώνης τών πρόσω 
καί ή άναθεώρησις τής έντάξε
ως των ύποταμιών έκ μετατάξε 
ως εξετάζονται εϋμενώς.

Τό θέμα τής προϋπηρεσίας 
θελει λυθή σταδιακώς προηγου 
μενης τής κατηγορίας τής προ 
υπηρεσίας παρ’ άλλαις Τρα- 
πέζαις.

Η Δ.Ε. τού Συλλόγου πα- 
ρακολουθεί ατενώς τήν πορείαν 
των ως άνω ζητημάτων καί θά
ένημερώνη έπί ταύτης τό Προ
σωπικόν.

Μακρά συζήτησις έγένετο έπί 
του θέματος τών "Ασφαλιστικών 
Ταμείων όπερ θέλει άντιμετωπι
σθή άπό κοινού μετά τής Διοι- 
κήσεως τής Τραπέζης καί τών 
’Οργανώσεων τών έν άπομαχία 
Συναδέλφων.

ΙΜΙΒΜΒ ΪΒΡΠΙΚΒ ΕΒ1ΙΙΙ 
Τ8Ϊ 8. IPli MU ΙΒΪ i. Ε.ΪΒΪΙΪΜΒΕΒΪΕ

Τήν 28ην Ιουλίου συνήλθεν 
είς σύσκεψιν τό ’Εκτελεστικόν 
Συμβούλιον της Ο-Τ.Ο.Ε. μέ' 
)έματα της ήμερησίας διοαά- 
;εως: άνακοινώσεις Προεδρεί
ου καί θέσις τής Ο.Τ.Ο.Ε. έπί 
τής άπεργίας της Α.Τ.Ε.

Προ τής ήμερησίας διατά- 
ξεως, κατόπιν προτάσεως τοΰ 
Προέδρου τής Ο.Τ-Ο.Ε. κ. Ά
λευρά καί μέ είσήγησιν τοΰ ί
διου, διεξήχθη συζήτησις έπί 
τής θέσεως τού Συλλόγου τής 
Ε.Τ.Ε. έπί της δημοσιευθείσης 
είς τόν τύπον ύπ’ άριθ. 18 άνα- 
κοινώσεως της Ο.Τ.Ο.Ε·

Κατά τήν σύσκεψιν ταύτην 
καί ένώ ό έκπρόσωπος τοΰ 
Συλλόγου μας Γενικός Γραμ
ματέας αύτοΰ άντέκρουσε τήν 
κατά τοΰ ήμετέραυ- Συλλόγου 
κριτικήν,, ό κ. Τρίμης —Πρόε
δρος τοΰ Βοηθητ. προσωπικού

της Ε.Τ.Ε.— διακόψας άνευ ά
δειας τόν όμιλοΰντα, έξεστόμι- 
σε ύδριστικάς κατά τής Δ Ε. 
τοΰ Συλλόγου μας φράσεις διά 
τών όποιων κατηγορούσε τήν 
Δ.Ε. έπί προδοσία της άποστο- 
λής της.

Ό έκπρόσωπος τοΰ Συλλό
γου μας σεβόμενος τό Σώμα 
καί έπειδή προ παντός υπήρχε 
έγγεγραμμένον είς τήν ήμερη- 
σίον διάταξιν τό σοβαρόν καί 
παρακαμφθέν θέμα τών άπερ- 
γούντων συναδέλφων της 'Α
γροτικής Τραπέζης, δέν έδωσε 
ούδεμίαν συνέχειαν κατά τήν 
ή μέραν έκείνην.

Ή στάσις όμως τοΰ κ. Τρί
μη, έγινεν άντικείμενον συζη- 
τήσεως έκτακτου Συμβουλίου 
της Δ. Ε· τοΰ Συλλόγου μας, 
καθ' δ έλήφθη άπόφασις δπως 
κατατεθή κατά τήν έπομένην

Η 1. [. ΠΑΡΑ 18 ΚΥΒΕΓΝΗΙΕΙ
Ό Πρόεδρος τοΰ Συλλόγου 

μας μετά τών λοιπών μελών 
τοΰ προεδρείου τής Ο.Τ.Ο.Ε. 
καί τοΰ Γενικού Γραμματέωςί 
τής ΓΣΕΕ έπεσκέφθη τούς "Υ
πουργούς Συντονισμού καί Έρ 
γασίας, εις τούς όποιους ά- 
νεπτύχθησαν τά άπασχολοΰντα 
τούς Τραπεζοϋπαλλήλους ζη
τήματα. "Υπό τοΰ Προέδρου τής 
Δ.Ε. έξετέθη είς τούς κ. κ. ‘Υ
πουργούς, ή σοβαρότης τοΰ 
προβλήματος τοΰ Ταμείου Συν
τάξεων τής ΕΤΕ τό όποιον έκ
τος τοΰ ότι κρατεί είς διαρκή 
ανησυχίαν τούς απομάχους, γί
νεται τό σοβαρώτερον έμπόδιον 
διά τήν φυσιολογικήν έξέλιξιν 
τών έν ένεργεία ύπαλλήλων 
καί στερεί τήν Τράπεζαν σο
βαρών διαθεσίμων, διά τήν ά- 
νάπτυξιν τών έργασιών της. 
Τόσον ό κ" Χέλμης, όσον καί ό 
κ. Μπουρνιάς, άνεγνώρισαν 
τήν ΰπαρξιν καί τήν σημασίαν 
τοΰ προβλήματος, ύπεσχέθησαν 
δέ νά συμβάλουν είς τήν έπίλυ- 
σίν του·

Τό ίδιον θέμα μέ τάς αύτάς 
απόψεις, έξετέθη ύπό τής Δ.Ε. 
είς τόν Γενικόν Διευθυντήν του 
"Υπουργείου Εργασίας κ. Χα- 
τζηδημητρίου είς ειδικήν έπί- 
σκεψιν κατά τήν 31 λήξαντος 
μηνός.

Ύπ’ όψιν τοΰ κ. Γενικού έ- 
τέθη έγγραφον τοΰ Υπουργείου 
πρός τόν Σύλλογον Συνταξιού
χων τής ΕΤΕ χρονολογοΰμε- 
νον άπό 30.4.1956 δι’ ού έγνω- 
στοποίει δτι άνετέθη είς τήν 
άρμοδίαν ύπηρεσίαν τοΰ Ύπουρ 
γείου, όπως έν συνεργασία με
τά τοΰ κ. Διοικητοΰ τής Ε.Τ. 
Ε.Α., ώς καί τών έκπροσώπων 
όλων τών ενδιαφερομένων πλευ
ρών, προωθήση τήν γενομένην 
προεργασίαν ύποδείξεως τών 
ληπτέων μέτρων πρός ρύθμισιν 
τοΰ έν λόγω ζητήματος.

Ό ήμέτερος Σύλλογος έ- 
ζήτησε νά μάθη είς ποιον σημεΐ- 
ον εύρίσκεται σήμερον ή προώ- 
θησις παρά τή άρμοδία υπηρε
σία· "Ελαβε δέ τήν άπάντησιν, 
ότι έπειδή τό ζήτημα είναι πολύ 
ακανθώδες Απαιτείται...χρόνος. 
Επίσης καί διά τά θέματα τά

συνεδρίασιν τής Ο.Τ.Ο.Ε. ή Α
κόλουθος δήλωσις:

«Ή Δ.Ε. τοΰ Συλλόγου τών 
υπαλλήλων τής Ε·Τ.Ε., λαβοΰ- 
σα γνώσιν τής έκτοξευθείσης 
ύβρεως κατ' αύτοΰ έκ μέρους 
τοΰ Προέδρου τοΰ Βοηθητικού 
Προσωπικού τής ΕΤΕ ώς καί 
τής άνεκτικότητος τοΰ διευθύ- 
νοντος τήν συζήτησιν τής Ο.Τ. 
Ο.Ε., διαμαρτύρεται κατ’ άρ- 
χήν διά τήν τοιαύτην άνεκτικήν 
στάσιν κάί δηλοΐ ότι έν ή πε- 
ριπτώσει δέν άνακαλέση ό κ. 
Τρίμης τήν φράσιν του καί δέν 
ζητήση συγγνώμην άπό τούς 
προσβληθέντας, θά άποχωρήση 
τή_ς αιθούσης τών συνεδριάσεων 
διότι δέν δύναται νά παρακά- 
θηται μέ άτομα τά όποια. άπο- 
καλοΰν προδότας τήν Δ Ε. τοΰ 
Συλλόγου μας. 'Η παρούσα 
δήλωσις νά άναγραφή είς τά 
πρακτικά καί ν’ άποτελέση θέ
μα συζητήσεως τής πρώτης 
συσκέψεως τής ΟΤΟΕ, είς ήν 
νά κληθή νά παρίσταται καί 
ό ύβριστής».

Ή δήλωσις αΰτη κατεχωρήθη 
είς τά πρακτικά τής συνεδριά- 
σεως τής Ο-Τ.Ο.Ε. ήτις έλαβε 
χώραν τήν έπομένην ήμερον, 
ώρίσθη δέ ώς θέμα συζητήσεως 
τής προσεχοΰς συνεδριάσεως.

συμπεριλαμβανόμενα είς τό κα- 
τατεθέν παρά τω κ. Ύπουργφ, 
καί παρ’ αύτφ τω ίδίω σημεί
ωμά μας —ώς άνεψέραμεν είς 
τό προηγούμενον φύλλον μας— 
ειπεν ότι θά...«μελετηθούν».

Κατόπιν τών όνωτέρω παρελ
κυστικών άποντήσεων ή Δ.Ε· 
τοΰ Συλλόγου μας κρίνει δτι 
ή έπίλυσις τοΰ θέματος τοΰ 
Ταμείου Συντάξεων θά πρέπει 
νά γίνη βασικόν αίτημα τής 
ΓΣΕΕ καί τής Ο.Τ.Ο.Ε..

’Ήδη ή Δ.Ε. θά θέση τό ο_- 
λον ζήτημα είς τήν προσεχή 
σύσκεψιν τής Ο.Τ-Ο.Ε. καί θά 
ζητήση τήν συμπαράστασιν τής 
Τ ραπεζοϋπαλληλικής οικογέ
νειας είς τόν άρξάμενον κοινόν 
άγώνα απομάχων καί έν ένερ
γεία συναδέλφων.

XPONCr? ΦΗΜΑ

ΠΡΟΣ βΕΟΪ κ. ΒΕΡΑΡΙ!...
(Γράμμα «κοστολόγου»)

’Αξιότιμε Κύριε,
Δέν μπορώ νά πιστέψω' δτι ε

πιχειρηματίας διεθνούς κύρους θα 
είχε τοιαύτην καθυστέρησιν είς 
πολιτικήν ευστροφίαν καί τοιαύτην 
άγνοιαν τών γλωσσικών κανόνων 
πού πρέπει νά χρησιμοποιούνται 
άνά toc διάφορα γεωγραφικά μήκη 
και πλάτη τής υδρογείου.

Τρίβω τά μάτια μου καί μοδρχε 
ται άσψυξία όταν διαβάζω αύτά 
πού γράφετε πρός τούς οικοδομι
κούς συνεταιρισμούς τών Τροστε- 
ζικών.

«Συμφώνως προς πληροφορίας 
τών άμερικανικών οίκονομικών 6- 
ττηιρεσιών τής Ελλάδος οΐ είσπρα- 
τόμενοι μισθοί παρά τών Τραπε
ζικών θά ήσαν καθαρώς ανεπαρ
κείς διά νά καλύψουν τάς ϊποχρε> 
ώσεις των» κα'ι εννοείται ή εξόψλη- 
σις τού οικοδομικού δανείου.

— Μά κύριε Βεράρ! Λέγονται 
αύτά τά πράγματα καί μάλιστα 
σέ Έλληνας; Ξέρετε τί θά είπή 
"Έλλην εργαζόμενος; Ένα πλά
σμα πού είναι κουρδισμένο Ετσι 
ώστε νά φοβάται συνεχώς μην πέ- 
ση στις έκατοντάδες χιλιάδες τών 
ανέργων και Ετσι είναι πεσμένο 
ΐμονίμως στην διάθεσίν μας. ΚΓ 
έσεΐς Ερχόσαστε νά τόν ξεκουρδί- 
σετε.

Σάς παρακαλώ. Προκειμένου νά 
μιλήσετε γιά Ελλάδα δέν παίρ
νετε καμμιά πληροφορία γιά τό 
τί γίνεται εδώ; Καλά αύτές σΐ άι- 
μερικανικές 'υπηρεσίες πού αν 
καί ξαίρουν τά "Ελληνικά πράγμα 
τα καλλίτερα άπό τούς «άρμοδί- 
ους» δέν σάς έπληροφόρησαν. 
Συμμαχικόν «τακτ» βλέπετε. ’Αλ
λά χαθήκαμε Εμείς, τά Εντιμα μέ
λη τής διεθνούς οικογένειας; Θα
νάσιμο σφάλμα κ. Βερόϋρ. Έτσι 
άπληροφόρητος καί άβαής μού 
σκαρώνετε εκείνο τό τηλεγράφηη 
μα. Καί έπιασαν Εκείνοι και μάς 
τά Εβγαλαν ανακοίνωση καί βλέπει 
ό κόσμος δτι ο! Τραπεζικοί παίρ
νουν μισθούς πού ούτε γιά νά φά
νε δέν τούς φθάνουν. Οί Τραπεζι
κοί πού τούς Εχουμε τό κόκκινο 
πανί χιά νά πέφτουν Επάνω τους 
τά μπουλούκια τών Εργαζομένων 
καί νά μάς άψίνσυν εμάς ήσυχους. 
Το κυρτότερο κουρδιστήρι κ. Βε
ράρ πάτε νά μάς το χαλάσετε 
σείς.

'Α, κύριε Βεράρ! Χρηματοδό
της Λνοικοδαμήσεως εϊσαστε ή 
άνατροπεύς τής Θεϊκής άρμονίας
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Πεντέλης καί παρά την τοποθεσίαν 
Διόνυσος εις περιφραγμένην πευ- 
κόφυτον έκτασιν 200 στρεμμάτων 
εύρίσκονται αί έγκοταστάσεις των 
παιδικών κατασκηνώσεων τού Τ.Υ. 
Π,Ε.Τ.

Χάρις εις το ύπερκείμενο βουνό, 
καί την άπεραντσσύνη τοΰ χώρου, 
εις το ολιγόχρονο μά πυκνά πεύκο, 
εις το νερό, εις τάς εγκαταστάσεις 
εις την άοκνον προσπάθειαν καί 
δημιουργικήν θέλησιν των συναδέλ
φων τής Ε.ΤΕ (εκείνων βέβαια πού 
καπά καιρούς διήθυνον τό Ταμεϊον) 
αΐ Κατασκηνώσεις τοΰ Τ.Υ.Π.Ε.Τ. 
όποτελοΰν δίχως καμμίαν υπερβο
λήν πρότυπον Κατασκηνώσεων πού 
άσφαλώς θά τάς ζηλεύουν καί τά 
πλέον εξελιγμένα καί πλούσια κρά
τη. Αύτό βέβαια δεν σημαίνει άτι 
αί Κατασκηνώσεις οφείλονται ειίς 
κρατικήν ή άλλην φιλανθρωπικήν 
ένίσχυσιν. "Ο,τι ό επισκέπτης βλε 
πει έκεΐ οφείλεται εις τήν εισφοράν 
τού υπαλλήλου καί μόνον αυτού.

‘Η είσοδος είς τήν Κατασκήνω- 
σιν γίνεται διά μιάς σιδερένιας 
μεγαλοπρεπούς πόρτας διά νά βρε
θούμε εμπρός είς μίαν πρασινάδα 
ή οποία περιβάλλει τό μωσαϊκόν 
«Τ.Υ.Π.Ε.Τ.» τό οποίον περιλείχουν 
καί δροσίζουν αρκετοί μικροί άνα- 
βρυτήρες. Μία άψδωτή λεωφόρος 
βάθους πολλών δεκάδων μέτρων 
σχημαπιζομένη όστό πεύκα — χω
ρίς βέβαια νά λείπη ή πικροδάφνη 
—καί άλλα δένδρα καί άνθη μάς 
όδηγεΐ, άφοΰ πάρομεν, άριστερά 
ένα στενότερο δρομάκι είς τήν πλα 
τεΐαν τελετών δπου ό έκκλησιαστι
κός βωμός καί ή πρόχειρος ιατρική 
καί κινηματογραφική σκηνή. Άνερ- 
χάμενοι τά τρία πέτρινα σκαλοπά
τια πού έχουν γίνει εις τό σκάμα 
τής πλατείας, εύρισκόμεθα είς τήν 
Κεντρικήν τρόπον τινά λεωφόρον 
τής Κ ατασκηνώσεως μήκους 15 Ο1 
περίπου μέτρων ή οποία καταλήγει 
είς ένα περίτεχνον πίδακα μέ μίαν 
λιμνοΰλα άπό τήν όποιαν δεν λεί
πουν τά χρυσόψαρα, τά εύοσμα 
άνθη καί τό πράσινον.

Δρομάκια καλοφτιαγμένα, δρο
σερά μέ τά άσπροβαμένα πετρα- 
δάκια άδηγοΰν είς τις κατεσπαρμέ- 
νες 47 ευρύχωρες καί δροσερές

πού καταφέραμε νά έχη ή χώρα
μ«ςι;

Τώρα άν είδατε τά σκούρα καί 
θέλατε νά τό στρίψετε, ήταν ανάγ
κη νά τό πήρε έτσι καθαρά καί 
ξάστερα; Σ’ εμάς παμφίλτατε ή 
εϋθύτης πρέπει νά έχη μόνον θε
ωρητικήν άξίαν. Πολύ όμορφα άλ- 
λάξατε τήν ‘Εταιρεία. Μπορού
σατε νά τό συνεχίσετε. Καί μετά 
άς έτρεχαν νά σάς βρουν. "Ετσι 
κάνει έδώ σωρεία «εντίμων» κυ
ρίων καί ξεφεύγει κάλλιστα τούς 
φόρους καί τις διάφορες όφειλές, 
καί σείς δεν θά μπορούσατε νά ξε 
φύγετε άπό τούς "Ελληνας φελ- 
λάχους; Τούς εργαζομένους έν- 
νοώ.

Έξ άλλου έχουμε καί τον Ο ΕΚ. 
Θά σάς παίρναμε, θά σάς χρηΓ 
ματρδοτούσαμε άντί νά μάς χρη- 
ματοδοτήτε — τά χρήματα είναι 
άπό τούς φελλάχους φυσικά — θά 
παγώνατε μίαν ήμερον, όπως τό
σοι άλλοι «άξιοσέβαστοι» συνά
δελφοί σας καί θά σάς εύγνωμο- 
νοΰσε τό Έθνος διά τήν συμβο
λήν σας είς τήν άνοικοδόμησιν. 
Πώς; τί θά γίνη άπό άπόψεως πί- 
στεως στην χώρα μας; Τί σάς Εν
διαφέρει κύριε Βεράρ. Κοιτάξτε 
τήν τσεπούλα σας όπως κάνει όλος 
ό κόσμος. "Αλλως τε έτσι δημι- 
ουργεΐται καί αΰτό πού λέμε έ- 
μεΐς ιέδώ «κακοδαιμονία Τραπε
ζών» — είναι πολύ τής μόδας ξέ
ρετε — καί γι’ αΰτό είμαστε καί 
μείς οί «κοστολόγοι» καί οί πλά
τες τών Τραπεζικών για νά τήν 
σηκώνουν μέχρι ς ότου έξολοθρευ- 
θούν όλοι, καί πάλι 6 Θεός είναι 
μεγάλος. Δεν χανόμαστε.

"Αν θέλετε περνάτε άπ’ έδώ ν’ 
άπολαύσετε τήν κατάστασιν καί 
άπό κοντά. Καί δεν θά βγήτε ζη
μιωμένος.

Μετ’ έκτιμήσεως
ΚΟΣΤΟΛΟΓΟΣ 

καί διά τήν άντιγραφή 
Ν.—

σκηνές. Κάθε σκηνή φιλοξενεί δέκα 
παιδάκια καί μία «μαμά». Έχει 
ξεχωριστή τραπεζαρία είς τήν ο
ποίαν οί κατασκήνωσα! υπό τήν έ
πί βλεψιν καί τήν φροντίδα τοΰ ειδι
κευμένου στελέχους άπολσ■ ■ βάνουν 
τά παρασκευάσματα τού άρτιωτά- 
του Καί καθαρωτάτου μαγειρείου. 
Όλες οί σκηνές μαζυ άπστελοΰν 
οκτώ «κοινότητες» διευθυνομένας 
ΰπό τών «κοινοταρχών». ’Εκτός 
άπό τίς σκηνές τών μικρών τροφί
μων υπάρχουν ή σκηνή τού αρχη
γείου, τής χειροτεχνίας, τού ιατρού, 
του άρχηγοΰ, τού μουσικού, τής ά- 
δελφής, ή σκηνή άναρρωτηρίου, Οί 
σκηναί απασχολούμενου προσωπι
κού, τοΰ προέδρου, τοΰ δ ιαχειρ ι
στού, αί σκηναί τών «κοινοταρχών».

Τά πιο πάνω δεν σημαίνουν ότι 
δέν υπάρχουν καί κτίσματα. ’Απ’ 
έναντίας τό οίκημα τοΰ μαγειριού 
έπιβλητικώτατο, καταλαμβάνει αρ
κετούς τετραγωνικούς πήχεις πρός 
τό Ν. μέρος τής έκτάσεως. Μία 
κανούργια πετρελαιομηχανή, μέ 
τρεις εστίες καί τρεις φούρνους 
δίνει άνετα 600 καλομαγειρευμένες 
μερίδες, ένας ήλεκτροπατατοκαθα- 
ρ ιστήρας τροφοδοτεί τούς φούρ
νους μέ 200' άκ. πατάτες τήν ώρα. 
‘Η μηχανή τού κυμά καί τής μαρεγ 
κας μέ τ’ άφθονα μαγειρικά σκεύη, 
συμπληρώνουν τόν έξοπλισμό τής 
κουζίνας. Οί «γοΰρνες» τό άφθο
νο νερό, ή αίθουσα διανομής άρ
του καί φρούτων μέ τά καλαθάκια, 
οί αποθήκες φρούτων καί τροφίμων, 
τό εύρύχωρον ήλεκτρικόν ψυγεΐσν, 
ή Τραπεζαρία τού προσωπικού μα 
ζί μέ τό 12μελές προσωπικόν τής 
κουζίνας καταλαμβάνουν τό ισόγει
ον τού κτιρίου. Ό ήμιόροφος άπο- 
τελεΐται άπό μία εύρύχωρη αίθου
σα όπου οί χαρακτηριστικοί ήχοι 
τών δύο πίγκ-πόγκ συμπλέκονται 
ιμέ τις μελωδίες τού ΰπάρχοντος 
πιάνου, —έχει καί αύτό την ιστο
ρία του— καί τις χαρούμενες φω- 
νοΰλες τών μικρών ηθοποιών οί ό
ποιοι προβάρουν τάς χάρτινους εν
δυμασίας τής βραδυνής παραστά- 
σεως.

Προχωρώντας προς τά επάνω 
φθάνομεν στο μηχανοστάσιο. Τρεΐς 
ηλεκτρομηχανές δυνάμεως 12,42 
καί 40 ίππων έκάστη καί συνολι
κής άποδόσεως 51 ώριαίων κιλαβάγ 
χαρίζουν άπλετο φως καί θέτουν είς 
κίνησιν τά μοτέρ τών ψυγείων καί 
τάς άντλίας αί όποιαι πληρούν τε
ράστιας ΰδαταποθήκας ώστε τά 
λουτρά, ή κουζίνα, oil πολυάριθμοι 
πίδακες, οί άρκετες βρύσες καί οί 
κατασκηνωτές νά μή παρίσταται 
ανάγκη νά κάνουν τήν έλαχίστην 
οικονομίαν.

Οί κατασκηνώσεις τού Τ.Υ.Π.Ε. 
Τ δέν παρέχουν εις τούς κατασκη,- 
νωτάς μόνον τόν καθαρόν άέρα 
τήν άφθονη καί υγιεινή τροφήν 
4.000 θερμίδες περίπου, τήν ψυ
χαγωγίαν, τήν μόρφωσιν, τήν κοι
νωνικήν διαπαιδαγώγηση/. Τούς 
παρέχουν την παιδική χαρά διότι 
είναι ένας μεγάλος κήπος όπου τό 
πλήθος τών έγκαταστάσεών του 
δέν άφίνει τό παιδάκι να πλήξη 
Τό παιδί ανάλογα μέ τήν ήλικία 
του, θά καταφυγή είτε εις τά ζη^ 
λευτά τερραϊν τσΰ βόλεϋ-μπώλ, 
τού μπάσκετ-μπώλ, τού τέννις, είς 
τά σκάμματα τοΰ άλματος είτε εις 
τίς αναρίθμητες τραμπάλες, τσουλί 
θρες καί προπαντός είς τό Λσΰνα 
Πάρκ καί είς τήν βιλιοθήκην είς τήν 
όποιαν υπάρχουν βιβλία για όλα 
τά γούστα καί γιά όλες τίς ηλι
κίες.

Τό καθημερινό βραδυνό θέοττρο 
μέ τά άριστα φιλοτεχνηιμένα προ
γράμματα του, ό κινηματογράφος, 
ή μουσική, ό χορός, ή έξ ιδίων ό- 
;μαδική ψυχαγώγησις, χωρίς νά 
κουράζουν τόν κατασκηνωτήν ή τόν 
επισκέπτην δέν τοΰ παρέχουν ούτε 
τόν έλάχιστόν χρόνον διά νά πλή
ξη ή ν’άναπολήση τήν «μανοΰλα» 
ή τούς φίλους.

Έφ’ όσον θά προστεθή, όπως 
μελετάται, καί ή πισίνα, άσφαλώς 
οί κατασκηνώσεις τού Τ.Υ.Π.Ε.Τ. 
θά είναι άπό πάσης άπόψεως πα
ράδειγμα πρός μίμησιν.

Καθήκον όλων τών συναδέλφων 
είναι νά ύπερασπίζωνται μετά σθέ
νους τήν αυτοτέλειαν τοΰ Ταμείου 
Υγείας μας διότι μόνον έτσι θά δι

Μοΰ είναι τελείως όγνωστα τά 
πρόσωπα τά όποια έλαβον τήν 
εντολήν ν’ άσχοληθοΰν μέ τήν έν- 
ταξιν τοΰ προσωπικού τής τέως 
’Αθηνών καθώς επίσης μοΰ είναι 
άγνωστα καί τά κριτήρια, τά ό
ποια θά λάβουν τά πρόσωπα ταΰ- 
τα ύιτ’ όψιν των, διά νά προχωρή
σουν καί φέρουν είς πέρας τά έρ- 
γον των.

’Εκείνο τό όποιον γνωρίζω εί
ναι τό γεγονός, ότι ένα τόσον σο
βαρόν έργσν, πού θ’άποτελέση στα 
θμσν είς την σταδιοδρομίαν τού 
προσωπικού καί τών δύο Τρα
πεζών, ήρχισε νά έκτελήται χω-

στηρηθή καί θά άναπτυχθή, αΰτό τό 
θαύμα τοΰ Διονύσου. "Ολοι οί συ
νάδελφοι έχουν ύποχρέωσιν νά έπι- 
σκεφθαΰν τόν Διόνυσον διά νά ϊδσυν 
τί θησαυρό υπερασπίζονται.

Έπίσκεψις τοΰ κ. Αιοικητοϋ
Τό έσπέρας τής 30 ’Ιουλίου 

έ. έ. οί κ,κ. Διοικητής καί Υποδι
οικητής συνοδευάμενοι ΰπό τών κ. 
κ. Διευθυντών τής Διοικήσεως καί 
τοΰ Κεντρικού Καταστήματος έπε 
σκέφθησαν τάς κατασκήνωσε ι ς τοΰ 
Διονύσου.. Τούς έπισκέπτας ΰπε- 
δέχθησαν καί «έξεναγώγηραν», ό 
Πρόεδρος καί τά μέλη τοΰ Διοικη
τικού Συμβουλίου τοΰ Τ.Υ.Π.Ε.Τ.

Η ΛΗΞΙΣ ΤΗΣ Α.'ΚΑΤΑΣΚΗ 
ΝΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Τήν Ιην Αύγουστου ελη,ξεν 
ή «' κατασκηνωτική περίοδος 
(θηλέων). Τήν προηγουμένην 
ήμέροα/, παρουσία πολλών προ
σκεκλημένων καί τών γονέων 
τών κατασκηνωτών, έδόθη ή ά- 
ποχαιρετιστήριος παράστασις, 
ή όποια έκτος άπό τάς θεαματι
κός γυμναστικός Επιδείξεις τών 
στελεχών περιελάμδανε, απαγ
γελίας,, τυρολέζικες καντρίλλι- 
ες, οΰγγαρέζικον χορόν, Κρητι
κόν χορόν μέ τις άνάλογες σέ 
κάθε περίπτωσιν ένδυμασίες. 
Εξαιρετικήν έντύπωσιν έπροκά 
λεσεν ή προσωποποίησις τής 
μαύρης νύχτας, τής αύγής, τής 
ή μέρας μέ τά ανθισμένα λου
λούδια, τό αηδόνι, τήν μέλισσα, 
τήν πεταλούδα, τόν ήλιο. “Ολα 
αρμονικά, σεμνά, μέ τήν παιδι
κή χάρι κατενθουοίασαν τούς 
γονείς καί τούς έπισκέπτας· 
Πριν άπό τήν εορτή δ Διευθυν
τής τού ΤΥΠΕΤ κ. Περεσιάδης 
άττεχαιρέτισε τούς κατασκηνω- 
τάς ώς έξης :

Αγαπητά παιδιά,
Σήμερα λήγει ή Α' Περίο

δος τής Κ ατασκηνώσεως. ΑΟρ ι
όν θά εύρεθήτε καί πάλιν πλη
σίον τών προσφιλών σας προ
σώπων, μέσα εις τό οικογενει
ακόν περιβάλλον τής στοργής, 
τής άγάπης καί τών φροντίδων 
τών δικών σας.

θέλομεν νά πιστεύωμεν, ότι 
τίς λίγες ή μέρες πού περάσατε 
έδώ στή Κατασκήνωσι δέν ή- 
σθάνθητε τήν έλλειψιν τών γο
νέων σας, διότι παρά πάντων 
κατεβλήθη κάθε δυνοιτή προ- 
πάθεια διά νά μή γίνη αισθητή 
αϋτη.

Τήν στιγμήν αυτήν τής άπο- 
χαιρετιστηρίου τελετής, αίσθα- 
νόμεθα τήν ύποχρέωσιν νά εώ- 
χαριστ,ήσωμεν πρωτίστως τήν 
Σεβαστήν Διοίκησιν τής Τρα- 
πέζης μας, ή δποία διά τής υ
λικής άρωγής καί τής ηθικής 
συμπαραστάσεώς της μεγάλως 
συνετέλεσεν είς τήν έπιτυχίαν 
τής λειτουργίας τής Κατασκη- 
νώσεώς μας κατά τήν τρέχου- 
σαν περίοδον.

’Επίσης ευχάριστου μεν άπαν 
τό προσωπικόν τής Κατασκηνώ 
σεως, τό όποιον διά τών άο
κνων αΰτοΰ προσπαθειών συνέ- 
βαλεν είς τήν άρτιον λειτουργί 
αν τών Παιδικών μας Εξοχών.

Σέ σάς δέ τά Στελέχη καί 
τάς κατασκηνωτρίας έκφράζο- 
μεν τήν ικανοποίησή/ μας διά 
τήν έπιδειχθεισαν πειθαρχίαν, 
τήν προσήλωσιν είς τό καθή
κον καί τήν έν γένει θαυμαστήν 
συμπεριφοράν σας.

ρΐς νά καταστήσουν είς ημάς γνω
στός τάς βασικάς άρχάς έφ' ών 
θά στηρίξουν τήν όλην εργασίαν 
τής έντάξεως. Ό Σύλλογος, 6 όποΐ 
ος είναι ό μόνος άρμόδιος έν προ
κειμένη παρέλειψε νά μάς πληροφσ 
ρήση σχετικώς, ίσως - ίσως μάλι
στα ούτε καί ό ίδιος να έφ ράντισε 
να. ιμάθη τί έπί τού προκειμένου.

Έν πάση περιπτώσει τό θέμα 
είναι σσβαρώτερον καί θάπρεπε νά 
έκτεθοΰν δημοσίςι αί γνώμαι δια
φόρων συναδέλφων έπί τοΰ ζητή
ματος τούτου ή εάν κρίνεται σκό- 
πιμον, ή άρμοδία ’Επιτροπή νά 
ζητήση νά της απευθύνουν οί συνά 
δελφοι μέχρι μιάς τακτής προθε
σμίας τάς γνώμας των έγγράφως.

Μέ τήν κατωτέρω έκτεθησομέ- 
νην γνώμην μου ούδεμίαν πρόθε- 
σιν έχω νά αδικήσω τούς καθ’ ό
λα άγαπητούς καί συμπαθείς εις 
έμέ συναδέλφους τής τέως Τραπέ
ζης ’Αθηνών ασχέτως αν ή πρσ- 
τεινομένη λύσις αδικεί αΰτούς. Ή 
έπί τοΰ προκειμένου γνώμη μου 
είναι άντικειμενική.
,Ούδεμία υπάρχει αμφιβολία ότι 
ή δικαιότερα ένταξις είναι έκείνηι 
ή όποια θά στηρίζεται έπί τών έ
ξης βασικών πλευρών:

1) Τών ετών υπηρεσίας 2) τών 
σπουδών καί 3) τής υπηρεσιακής 
καταρτίσεως.

Τά στοιχεία τούτα δέον άπα- 
ραιτήτως νά λαμβάνωνται ύπ’ όψιν 
προκειμένου νά ένταχθή τό προ
σωπικόν μιάς Τραπέζης. Επίσης 

I δύναται καί πρέπει νά λαμβάνων- 
ται ιύπ’ όψιν όταν εντάσσεται τό 
προσωπικόν δύο συγχωνευσμένων 
Τραπεζών, πλήν όμως όταν ή συγ 
χώνευαις γίνεται κατόπιν ψύχραι
μου συμφωνίας καί έπί τή βάσει 
διαπραγματεύσεων αΐτινες κατα
λήγουν είς τήν συμφωνίαν τής συγ 
χωνεύσεως. "Οπως θά ληψθοΰν 
ύπ’ όψιν και Θά έκτιμηθσΟν όλα τά 
ακίνητα περιουσιακά στοιχεία ού- 
τω θά έκτιιμηθή καί θά άποτελέση 
άντικείμενσν προσεκτικής μελέτης 
τό ζήτηιμα τοΰ εμψύχου περιουσι
ακού στοιχείου, τοΰ ύπαλληλικού 
τούτέστιν προσωπικού όπερ θά έν 
ταχθή ΰπό ώρισμένας προϋποθέ
σεις είς τήν έκ τής συγχωνεύσεως

Συμψώνως πρός ώτόφασιν τής 
Διοικήσεως οί κάτωθι νεοπροσλη- 
ψθέντες συνάδελφοι ήσφαλίσθησαν 
είς τά Ταμεία τής Ε.Τ.Ε. καί α
ποτελούν άπό τής προσλήψεώς των 
είς τήν Τράπεζαν, μέλη τοΰ Συλ
λόγου μας.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΕ! ΔΗΜΗΤΡΙ 
ΟΣ Θεσ) νίκης A', ΓΙΑΝιΝΟΥΛΟ 
ΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ. θεσ)νίκης Α', 
ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΕΣ A Ν Τ Ω- 
ΝΙΟΣ Διοικήσεως, ΣΑΡΡΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ Τριπόλεως, ΛΙΟΑΑ- 
ΚΗ ΕΛΕΝΗ Διοικήσεως Λ.Κ., 
ΤΣΟΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
Λαρίσης, ΤΑΞΕ ΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑ
ΟΣ Καμινίων, ΑΝΤΏιΝΟίΠΟΥ- 
ΑΟΥ ΣΟΦΙΑ Κεντρικού Αι' Λ- 
Κ.Ι.Δ,, ΚΟΥΚΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ 
Διοίκησις (Λογ. Κέντρ.), ΣΑ- 
ΚΕΛΛΑΡΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ Διοική- 
σεως (Λογιστικόν Κέντρον), 
ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΣΩΤ. θεσ) νίκης 
Α', ΒΟΊΊΚΑΣ: ΓΡ. θεσ)νίκης Α’ 
ΚΟΛΕΦΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ: ΙΠλ. Συν 
τάγματος, ΡΙΖΟΥ ΕΑΒίΙΡΑ Κεν
τρικόν Β', ΙΩΑ.ΝΝΙΔΗΣ ΕΥΘΥ
ΜΙΟΣ Καμινίων, ΤΑΤΟΥΡΗ 
ΒΑΣΙΛ. Κεντρικού Β', ΜΙΧΑ- 
ΛΑΡΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ Κεντρικού 
Α' Τ.Χι,Ρ., ΜΙΧΑΛΟΠ ΟΥΛΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τριπόλεως, ΓΙΟΚΑ 
ΡΙΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Λιμ. Βα- 
θέος, ΚΟΜΠΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
Γυθείου, ΜΠΟΥΝΑ ΜΑΡΙΑ Φαρ
σάλων, ΓΕΡΑΚΙΟΕ; ΝΙΚΟΛΑ
ΟΣ Κάλυμνου, ΒΛΑΜΟΣ ΝΙΚΟ
ΛΑΟΣ Ναυπλίου, ΒΛΑΝΤΙΚΑΣ 
ΚΩΝ)ΝΟΣ "Αρχής, ΚΑΡΑΜΠΕ 
ΤΣΌΣ ΧΡΗΣΤΌΣ ’Αγρίνιου, ΚΑ
ΡΑΝ ΑΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ θηβών 
ΚΟΤΟΠΟΥΛΗΣ: ΠΑΝ. Λαρίσης, 
ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Δι- 
οικήσεωις ΧΡΗΣΤΟΥ ΔΗΜΗγ 
ΤΡΙΟΣ Διοικήσεως Ert. Εντ. 
Εξ., ΠΕΔΙΩΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ Διον 
κήσεως (Λογιστικόν Κέντρον), 
ΧΩΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ Κεντρικού Β '

προκύπτουσαν Τράπεζαν.
Ή συγχώνευσις όμως τών Τρα

πεζών Εθνικής καϊ ’Αθηνών δέν 
ήτο όπόρροια διαπραγματεύσεων, 
άλλ’ έπεβλήθη είς τήν 'Εθνικήν διά 
τοΰ Νόιμου 2510) 1953 πρός ι
κανοποιήσω ίδιοτελών σκοπιών. 
Κατά συνέπειαν δέν ήρωτήθη εάν έ- 
πεθύμει καν τήν συγχώνευαιν. Οΰ- 
δεμία δ ι απραγμάτευσ ι ς έγένετο 
καί τά πάντα ιέγενοντο έν προκει- 
μένω αΰθαιρέτως. Ή 'Εθνική Τρά 
πεζά ήδύναπο μέ μόνον τό Προσω
πικόν της νά συνέχιση τάς έργα- 
σίας καί ιμετά τήν συγχώνευα ιν ή 
το κάτω - κάπω νά προσελάμβανε 
νέον καί εύθυνόν προσωπικόν. Οϋ- 
δείς λόγος υπήρχε νά ϋποχρεωθη 
νά προσλάέη τό Προσωπικόν τής 
τέως ’Αθηνών άλλά καί έάν ϋπε- 
χρεούτο πρός τούτο, δέν πιστεύω 
νά ύπάρξη έστω καί εις καί έκ 
τής Τραπέζης ’Αθηνών ακόμη προ
ερχόμενος ό όποιος νά ΰπεστήρι- 
ζε τήν 7.1.1 953, ημέραν της συγ 
ιχωνεύσεως, ότι έδει νά εξίσωση 
τούς 'μισθούς τοΰ Προσωπικού τής 
Αθηνών πρός τούς τοιούτους 

τού Προσωπικού τής ’Εθνικής., Οί 
πρώτοι θά ήσαν ευχαριστημένοι 
διότι, έν μΐφ νυκτί, θά ,μετεπήδουν 
είς μίαν μεγόλην Τράπεζαν καϋ 
θά διείποντο είς τό μέλ\υ.. &π'„ 
έναν ’Οργανισμόν Υπηρεσίας ά- 
συγκρίτως άνώτερον έκείνου τής 
Αθηνών. ‘Υπό τόν ’Οργανισμόν 
τής ’Αθηνών ούτε όριον ηλικίας 
υπήρχε άλλ’ ούτε καί έφηρμόζον- 
το αί διατάξεις περί προαγωγών 
κλπ

Κατόπιν τών άνωτέρω, ή ψυχρά 
λογική επιβάλλει τήν ένταξιν τοΰ 
Προσωπικού τής τέως Τραπέζης 
Αθηνών έπί τη 'βάσει τού μισθού 

πού έλάμβανε τούτο κατά τήν η
μέραν τής συγχωνεύσεως. Ούδέν 
κεκτη,μένον αυτού δικαίωμα κα- 
ταργείται ή ιμειοϋται. Δεν είναι 
δυνατόν νά θεωρηθούν κεκτημένα 
δικαιώματα τά μετά τήν συγχώ
νευα ιν χαρισθέντα εις τό Προσω
πικόν τής ’Αθηνών ποσά είς βάρος 
τού Προσωπικού της ’Εθνικής.

Αύτή είναι ή έν προκειιμένψ 
γνώμη μου ή όποια νομίζω ότι 
είναι ή πλέον όρθή καί δίκαια.

ΜΑΝΤΖΩΡΟΥ ΑΓΓΕ
ΛΙΚΗ Κεντρικού ΒΓ, ΤΡΙΓΛΙ- 
ΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Διοικήσεως 
ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΥ ΛΗΔΑ Διοικ. 
Ert. Εντ: Εξ. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ 
ΑΡΓΥΡΗ Κεντρ. Β' ΚΑΝΕΛΛΑ- 
ΚΗΣ ΑΛ. Χαλκίδας, ΜΠΕΛΑΟΣ 
ΑΔΑΜ Ζακύνθου, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ- 
ΔΟΥ ΣΟΦΙΑ Κεντρ. Β', ΠΕΠ- 
IIΑ ΕΛΕΝΗ Κεντρ. Β' ΤΣΑΝΤΙ 
ΑΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Διοικήσεως Δι- 
άθεσις Π ροσ., ΠΑ)ΠΑΝΔΡΕΟΥ 
ΘΩΜΑΣ Κεντρικόν Α', ΖΟΜ- 
ιΠΟΛΑ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ Διοική- 
σεως Λ. Κ., ΒΑΡΟΤΣΗ ΜΑ
ΡΙΑ Διοικήσεως ΡραμμαΤ, 
ΑΓΓΕΛΟ Π ΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡ Ι
ΟΣ -Πειραιώς, ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΕ
ΤΡΟΣ Πειραιώς, ΚΟΝΤΟΜΗ
ΝΑΣ ΑΝΤΏΝΙΟΣ Μητροπόλεως, 
ΠΑΤΡΙΚΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ Πει
ραιώς, ΓΑΛΗΓΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑ
ΣΙΑ Ζέας, ΓΕΩΡΓΟίΠΟΥΛΟΥ 
ΚΩΝ)ΝΑ ’Αγοράς ΖΑΧΑΡΙΟΥ- 
ΔΑΚΗ ΑΔΑΜΑΝΤ. Π λ, Συντά
γματος, ΚΩΣΤΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩ
ΤΑ Κεραμεικού, ΣΤΑΘΟΠ ΟΥ
ΛΟΥ ΑΜΑΛΙΑ Π ολυκλείτου, 
ΣΕΝΤΕΡΗ ΑΝΝΑ Όμονοίας, ΕΛ 
ΛΕΡΙΖΑΚΗΣ ΠΑΥΛ. ΙΠσλυκλεί 
Ψου, ΦΛΕΗΚΑ: ΣΟΦΙΑ Έλασ- 
σώνος ΚΑΛΑΤΖΗΣ; ΔΙΟΝ. Ζακύν 
θου, ΒΑΝΔΩΡΟΣ Γ. ’Αγοράς, 
ΛΕΊ-ΜΟΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ’Α
γοράς, Μ ΠΑΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
Σοφοκλέους, ΤΣΙΛΙΜΠΙΓΚΡΑΣ 
ΑΝ Δ Ρ Ε Α Σ Δημηττσάνης, 
ΓΚΟΓΚΟΥ ΟΛΓΑ Τρικκάλπν, 
ΓΚΟΛΦΙΝΟ Π ΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥ 
ΛΑ Άθηνάς, ΚΟΜΙΠΙΟΥΛΗ ΑΙ
ΚΑΤΕΡΙΝΗ Καλλιθέας, ΤΖΟΥ- 
ΜΑ ΖΩΗ Πειραιώς, ΛΥΓΕΡΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡ. Πολυκλείτου, Μ)Π|Αγ 
ΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ Ψυγεί
ων, ΚΟΥΡΤΕΣΗ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ 
Πειραιώς, ΚΛΕΝΤΘΥ ΠΑΝΑ
ΓΙΩΤΑ - ΑΝΤΊΓΌίΝΉ Ναυαρίνου,

ΝΕΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ



Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ ΕΪ8Ϊ1 ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ...
ΤΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Τό έπιδοθέν πλήρες καί λε
πτομερές υπόμνημα πρός_ τον 
κ. Δ)τήν καί κυκλοφόρησαν 
έν συνεχεία εις ΑΠΑΝ τό προ
σωπικόν έπροξένησεν άρίστην 
έντύπωσιν, τόσον ώς περιεχό- 
μενον, δσον καί ώς Εκδοσις.

Τούτο μας ικανοποιεί Ιδιαι
τέρως διότι ΟΥΔΕΠΟΤΕ άπό 
της έπαράτου Κατοχής καί άπό

τής ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΩΣ εί- 
σέτι, τα ζητήματα τοΰ προσω- 
πικοϋ έτυχον τοιαύτης ταξινο- 
μήσεως καί προβολής.

"Η Εναρξις πραγματοποιήσε- 
ως των έν αύτω διαλαμβανόμε
νων, άποτελεΐ " την άφετηρίαν 
καλυτέρων ήμερων .καί διά τό 
“Ιδρυμα καί διά τούς Εργαζο
μένους.

ΤΑ ΝΕΑ ΜΕΛΗ
Ή Δ.Ε. χαιρετίζει την εισδοχήν 

εις τον Σύλλογόν μας των όγδοή- 
οιοντα πέντε νέων συναδέλφων. Εί
ναι βέβαια οτι σίτοι ία φανούν αν
τάξιοι τής Ιστορίας καί τής Απο
στολής τον Συλλόγου μας δντες δέ 
νέοι εις τήν ηλικίαν ίά συντείνουν 
διά τής μαχητικότητος των εις τήν 
Επίλυσιν των ζητημάτων τά όποια 
απασχολούν ολους μας.

ΟΙ ΑΑΙΟΝΟΩΤΟΙ
Κύκλοι προσκείμενοι πράς 

τήν πάλαι ποτέ ύπάρξασαν |5ω- 
βολογίαν, προσπαθούν νά δια- 
βρώσουν τήν ένυπάρχουσαν Ε
νότητα τού Προσωπικού καί τήν 
άπόλυτον αύτού Εμπιστοσύνην 
προς τήν σημερινήν του Συλ
λογικήν ήγεσίαν, διά διαφόρων 
σπερ μολογ ιών καί φημών ήκι- 
κιστα κολακευτικών διά τούς 
κατασκευαστάς των.

Οί σκοποί των είναι πολύ 
διαφανείς καί άποβλέπουν εις 
τήν διά παντός μέσου Επάνοδον 
εις τήν «καλήν» καί «καφεδο
λογ ικήν» εποχήν τού ήσυχαστη- 
ρίου τοΰ 4ου Όρόφου!

01 κύκλοι αυτοί δρώντες Εκ 
τών παρασκηνίων καί μέ ειδι
κευμένους κομπάρσους διαδί
δουν παντός είδους φήμας άπό 
τάς πλέον πιθανάς μέχρι τών 
πλέον άπιθάνων, καίτοι αδται 
διαψεύδονται αύθωρεί Εκ τών 
πραγμάτων· Προσπαθούν, εις 
μάτην δμως, νά θεμελιώσουν 
έν τη πράξει, τήν περίφημον 
φράσιν τού Γκαΐμπελς :

«“Οσο μεγαλύτερο είναι Ενα 
ψέμμα — τόσο πιο εύκολα γί
νεται πιστευτό» ! !

Χωρίς νά θέλω μεν νά θίξω μεν 
τήν νοημοσύνην τώνσυναδέλφωΥ 
τούς συνιστώμεν νά μή δίδουν 
ΟΥΔΕΜΙ ΑΝ πίστιν εις τάς τοι- 
αύτας σπέρμολογίας καί άνευ- 
θύνους πληροφορίας, άντιθέτως 
δέ, διά τής στάσεώς των νά δί
δουν τήν πρέπουσαν άπάντησιν 
εις τούς φθηνούς δημαγωγούς, 
οΐτινες άλλωστε εις τούς πλεί- 
στους είναι γνωστοί καί μετρών 
ται εις τά δάκτυλα τής μιας 
χειρός

74 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΤΕΛΗ
Ή έπιβληδείσα αΰξησις τών Εκ

παιδευτικών τελών κατά 80 — 
100ο)ο πλήττει σοβαρότατα ολους 
τούς μισθοσυντήρητους μεταξύ 
τών οποίων συγκαταλέγονται καί 
οί Τραπεζοϋπάλληλαι. Καθήκον τής 
Ο.Τ.Ο.Ε. είναι νά προβή εις τάς 
καταλλήλους Ενέργειας ίνα τά 
τέκνα τών Τραπεζοϋπαλλήλων πε-

ΣΓΙΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ 
Εύρυπίδου, ΣΤΑΜΑΤΟΠ ΟΥΛΟΣ 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ Θεμιστοκλέους, ΣΕ- 
ΜΕΝΤΕΦΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ θεσ 
) νίκης ΣΤΕΦΑΝΟΥΔΗΣ ΦΏΤΙΟΣ 
Λέοντος Σόφοΰ, ΚΑΡΕΑΛΑΣ ΓΕ
ΏΡΓΙΟΣ 'Ομονοίας, ΚΟΤΖΑΜΑ- 
ΝΟΓΛΟΥ ΡΙΧΑΡΔΟΣ θεσ) νίκης 
A' ΚΟΥΚΩΝΟΣ ΦΙΛ. θεσ) νίκης, 
Α' ΣIIHAIOII ΟΥΛΟΣ ΣΠΗ
ΛΙΟΥ Ζέας, ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Ι
ΩΑΝΝΗΣ ’Πίειραιώς, ΊΒΑΣΙΛΑ 
ΜΑΡΙΑΝΑ Πειραιώς, ΑΣ Π PO- 
ΙΕΡΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤ. Πειραιώς, 
ΔΡ ΑΓΑΤΣΙΚΑΣ Γ, Λέοντος 
Σοφού ΚΑΡΑΣΤΑΘΗ ΜΙΡΑΝ
ΤΑ Λαρίσης, ΔΡΑΚΟΥΛΗΣ ΝΙ
ΚΟΛΑΟΣ Κυπαρισσίας, ΖΕΥΓΟ- 
ΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Σύρου, OIKO- 
ΝΟΜΟΠ ΟΥΛΟΣ ΓΕΏΡΓΙΟΣ Λε- 
βαδείας, ΖΩΓΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ή 
ΖΏΓΡΑΦΟΣ I. Κομοτινής, ΚΑΡΑ- 
ΤΣΟΑΗ ΑΘΗΝΑ Μεγάρων, ΚΑ- 
ΤΣΙΝΗ ΜΑΡΙΑ Καλαβρύτων,

ριληφίοΰν εις τάς κειμένας δια
τάξεις περί Εκπτώσεων εις τούς 
αποδεδειγμένους άπορους.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Κλιμάκιου τού Συλλόγου 

ήρχισε περιοδείαν εις τά διάφο
ρα περιφερειακά Καταστήματα. 
Αί επισκέψεις τοΰ κλιμακίου, 
έχουν ώς σκοπόν, άφ’ ένός μέν 
τον σχηματισμόν άμέσου_ άντι- 
λήψεως έπί τών συνθηκών έρ- 
γασίας τών έργαζομένων, άφ 
έτέρου δέ τήν πληρεστέραν Ε
παφήν μετ' Εκείνων οί όποιοι 
Εξέλεξαν ώς Εκπροσώπους των, 
ούχί τούς Εμφανιζόμενους άπαξ 
τού έτους καί δή τήν παραμο
νήν άρχαιρεσιών, άλλ’ Εκείνους 
οί όποιοι φύσει καί θέσει έχουν 
ύποχρέωσιν καί καθήκον άνά 
πάσαν στιγμήν νά ίστανται πα
ρά τό πλευράν των. Αί περιο- 
δεΐαι θά συνεχισθοΰν καί πέραν 
τών περιφερειακών Κατ)των, 
τά άγαθά δέ αύτών άποτελέ- 
σματα δέν θ' άργήσουν νά φα
νούν-

Ο Κ. ΤΡΙΜΗΣ
Εις έτέραν στήλην έκθέτομεν 

τήν άπρακάλυπτσν και υβριστικήν 
Επίθεσιν τού Προέδρου τοΰ Βοηθ. 
Προσωπικού τή Τραπέζης κατά 
τής Δ.Ε. τού Συλλόγου τών Ύτταλ 
Λήλων τής ΕΤΕ κατά τήν συνεδρί- 
ασιν τής ΟΤΟΕ τής 28.7.56.

‘Η τακτική τοΰ κ. Τρίμη δεν 
μάς βκπλιγττει. Τήν έπίθεσιν του 
τήν εΐχεν Αρχίσει ότε Ακόμη Εθε
τα μεν ύποψηφιάτητα διά τήν διοί- 
κησιν τού Συλλόγου διαδίδων ή 
κυκλδφορών ύποχβονίως Εντύπους 
διάβολός, ήν καί έσυνέχισεν μετά 
τήν Επιτυχίαν ιμας παντοιστρόπως.

Ή στάσις του είναι λίαν «περί
εργος». Οΰδεΐς είναι άφελής νά πι- 
στεύση δτι κίνητρον τοκιστών ά
πρεπε ιών είναι ή άναδρσμική «κομ- 
βιολογία». Πιθανόν ή έμφάνισις 
ένός αδελφού Συλλόγου μέ πρό
γραμμα δράσεως και άττόφασιν 
νά προώθηση τά άποτελματωθέν- 
τα ζητήματα τού Προσωπικού1, έ- 
ξη,ρέθιζον τόν κ. Πρόεδρον τού 
Βοηθητικού Προσωπικού διότι 
συγκριτικώς ήθελεν άποκαλυφθη ή 
γύμνια του. Πιθανόν νά αντανα
κλάται καί έπί τοΰ κ. Τρίμη ή 
όργή ώρισμένων μεγιστάνων τοΰ 
«συνδικαλισμού» δτι ή Νέα Δ.Ε. 
τού Συλλόγου τών ’Υπαλλήλων 
τής ΕΤΕ δεν Εννοεί νά είναι ό 
πειθήνιος ούραγός των, καί πολ
λά άλλα πιθανά δυνατόν νά συμ
βαίνουν..

Εκείνο δμως τό όποιον πρέπει 
νά γνωρίζουν οί συνάδελφοι τοΰ 
Βοηθητικού Προσωπικού ώς και 
τά λοιπά μέλη τού Λ. Συμβουλίου 
τοΰ Συλλόγου των είναι τό δτι τό 
άφηνίασμα καί οι άφροί τοΰ Προ
έδρου των, είναι τά πλέον ακατάλ
ληλα μέσα διά τήν έπίλυσιν τών 
ζητημάτων τοΰ Β.Π. καί δτι ή 
Δ.Ε. τοΰ Συλλόγου μας δέν θά 
δεχθή νά τής καθορίση ό κ. Τρίμης 
ούτε τό πρόγραμμά της ούτε τήν 
τακτικήν της.

ΓΙΑΤΙ ;
Δέν είναι καθόλου Ενθαρ

ρυντικόν διά ιτά συλλογικά μας 
ούτε καί κολακευτικόν, διά 
τους ήσφαλισμένους ή έττιδει- 
χθεΐσα έκ μέρους των αδιαφο
ρία διά τό ΤΥΠΕΤ κατά τήν 
προχθεσινήν Έτησίαν τακτικήν 
αυτού Συνέλευσιν. Τήν στιγμήν 
που κινδυνυει ή αυτοτέλεια τσΟ 
ΤΥΠΕΤ καί έπιχειρεΐται μία 
άνευ^ προηγουμένου έπέμβασις 
τού Ιατρικού Συλλόγου είναι 
Εγκληματικόν νά άντιτάσσεται

"Ο τόσον σκληρώς άττοδοκιμα- 
σθείς καπά τάς τελευταίας αρχαι
ρεσίας κ. Προκοπίου, προσπαθεί 
νά έπιλύση τό μέγα νομικόν ζή
τημα.

—Ποιος είναι ό νικητής εις μί
αν Εκλογήν — ό πλειοψηφήσας ή 
ό ιμειοψηφήσας;

Καί διά μέν τούς άγνοοΰντας 
τά τής θέμιδος — είναι ό πλειο
ψηφήσας! Διά τόν κ. Προκοπίου 
δμως είναι ό μειοψηφήσας. Διά 
τήν θεμελίωσιν τής θεωρίας του 
τούτης προσέφυγε καί πάλιν είς 
την Δικαιοσύνην δ Γ υποβολής έφέ- 
σεως κατά τής πρωτοδίκου άποφάμ 
σεως δι’ ής άπερρίφθη ή Αγωγή 
του. Δικαίωμά του. Τινές δμως 
υποψιάζονται, δτι ή άσκησις έφέ- 
σεως προέρχεται άπό τήν άρνησιν 
τού Συλλόγου να ΠΛΗΡΩΣ Η τά 
έξοδα τής πρώτης δίκης τών οποί
ων τήν καταβολήν έζήτησεν ό κ. 
Προκοπίου. ’Οπότε γιά τούς άμυή- 
τους τής Νομικής, άναφύεται ένα 
■μεγάλο Ερωτηματικό :

■—· Τά δικαστικά έξοδα πρέπει 
νά πληρώνονται άπό τούς δικαιω- 
θέντας ή άπό εκείνους οί όποιοι 
έχασαν την δίκην καί Εν προκειμέ- 
νω κάθε α'σθημα ΕΝΤΡΟΠΗΣ ! !

☆
Ό κ. Καραγιάννης, ώς πληρο- 

φορούμεθά τσίμπησε τό έπιμίσθι- 
ον τού υπευθύνου τής «Τ Ρ ΑΠ ΕΖΙ- 
ΤΙΚΗΣ» τοΰ ιμηνός Ιουνίου προ- 
καταβολικώς. Τά δικαιολογητικά 
τοΰ Ταμείου τοΰ Συλλόγου τουλά- 
•χ ιστόν τόν φέρουν ώς λαβόντα πα 
γίαν προκαταβολήν Εξόδων τής 
«Τραπεζιτικής» μέχρι τέλους ’Ιου
νίου. Τώχε δίπορτο, ό φίλτατος ό 
Τ άσσος, αν κερδίση τις εκλογές 
ό Μελχής, θά συνεχισθη. τό κοροΐ- 
δηλίκι τών συναδέλφων, αν δ μή 
γένοιτο τις χάση ό Μελχής, τί ψυ 
χή έχουν 1500 ψωρσδραχμές γιά 
τό.... πλούσιο Ταμείο τοΰ Συλλό
γου ;;

☆
*0 ’ Εντεταλμένος Σύμβουλος

έχη κσταστή ό δήμ ιος τΟν δ σπα
νών. Δέν δέχεται άναιτιολογήτως 
ούτε τήν δαπάνη, ένός γραμματο
σήμου. Όταν συζητεϊται οικονο
μικής φύσεως θέμα δλοι κρέμονται 
άπ’ τά χείλη του. Τό «Βέτο» του 
έχει άποφασιστικήν σημασίαν. 
Σύμβουλος, σχολιάζων τήν τακτι 
κήν του ’Εντεταλμένου είπεν :

-—Αΰτόν νάχαμε υπουργό Οικο
νομικών. καί σοΰλεγα Εγώ δν θά 
τολμούσε κανείς νά τού ζητήση 
δεκάρα!

Άκούσας τό σχόλιον ό περί οδ 
πρόκειται άπήντησε :

—Αϋτά νά σάς λείπουν... νά 
σμιλτγτε περί Εσόδων καί ιμόνον πε 
pi Εσόδων. Τά έξοδα Αντιπροσω
πεύονται έπαρκώς άπό τους προ- 
κατόχουςI!!

είς αύτά, τά διαλυτικά σχέ
δια, ή αδιαφορία τών ήσψαλι- 
σμένων. Είναι έντροπή μας δτι 
είς την συνέλευσιν έκ τών 5000 
ήσφαλισμένων προσήλθον μό
νον 80 άτομα.

ΚΥΒΕΡΗΗΤΙΚΟΣ ΧΑΒΑΣ
’Αφού Επί μήνας καί διά συνερ 

γείων, κατόπιν Κυβερνητικής Εν
τολής, συνέλεξειν καί έπεξειργά- 
σθη τά άπαραίτητα «στοιχεία» 
τριμελής ’Επιτροπή, απαρτιζόμε
νη άπό ανώτατους Επαλλήλους, 
τών ’Υπουργείων Συντονισμού, Οί1 
κοναμικών καί ’Εργασίας χωρεΐ 
εις τήν περαιτέρω Εργασίαν διά 
τήν ένσποίησιν δλων τών άσφαλι- 
στικών Όργανισιμών.

Ή Κυβέρνησις ώς φαίνεται εί
ναι Αποφασισμένη μέ τόν άλφα ή 
βήτα τρόπο, νά βάλη στο χέρι τά 
άποθεμστικά καί τήν περιουσία 
τών διαφόρων ασφαλιστικών οργα
νισμών τών Εργαζομένων. ’Αφού ό 
άμεσος τρόπος της άπέτυχεν, τώ
ρα μετέρχεται την μέθοδον τής«έ- 
νοποιήσεως» — έξανεμίσεως. ’Ε
μείς τής λέμε: «Μολών λαβέ».

Υπεύθυνος έπι τής Ολης :
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΝΤΩΝ1ΑΔΗΣ 

Ρέθυμνου 18

Προϊστάμενος Τυπογραφείου 
ΚΛ. ΦΡΛΚΙΑΔΑΚΗΣ 
Πλ. Μεταμορφώσεις

— At όφειλαί συναδέλφων τρόΓ τόν 
Σύλλογον Ανέρχονται είς δρχ. 57. 

652,50;
— Είς τόν λογαριασμόν «έξοδα 

Γραφείου Διοιχ. Συμβουλίου» τής 
χρήσεως 1955 — 1956 έκ δρχ. 20. 
613,90 ποσών έκ δρχ. 14.935,90 ά- 
φορα έξοδα κινήσεως έντός τών ‘Α
θηνών τοΰ Προεδρείου τοΰ Συλλόγου;

— Κατά τό Ιδιον χρονικόν διάστη
μα έπληρώΟησαν δρχ. 31.485,50 διά 
έξοδα κινήσεως καί έκτός έδρας διά 
τούς άντιπροσώπους τών έπαρχιακών 
καταστημάτων;

— Είς τόν Ισολογισμόν τοΰ παρελ
θόντος έτους άναγράφεται κονδύλων

01 m. ΤΠΑΑΑΗΑΟΙΕΒ ΕΞΕΓΕΡΣΕΙ
Ή Κυβέρνησις διά δηλώσεων 

τοΰ Αρμοδίου ίπουργαϋ της καί 
παρά τάς προεκλσγκάς Επαγγε
λία της—άπέρριψεν τό δικαιόττα 
τον αίτημα τών Δ.Υ. περί αύξησε- 
ως τών Αποδοχών των. Είς άνα- 
κοίνωσίν ή της ΑΔΕΔΥ τονίζει δτι 
ή Κυβερνητική άνακοίνωσις μέ τό 
στυγνόν καί σΐύτόχρημα προκλη
τικόν περιεχόμενόν της διέλυσεν 
τή,ν πλάνην είς τήν όποιαν Από 
εξαμήνου διετέλουν οί Δ.Υ. Πρέτ 
πει ν γνωρίζη ή Κυβέρνησις δτι ή 
πρώτη Αύγουστου έχαράχθη είς 
τήν ψυχήν τοΰ δημοσιοϋπαλληλικού 
κόσμου ώς άποφράς ήμερα.

ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ 

ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΑΘΗΝΩΝ

Ώς μάς γράφουν άπό τό Κατά
στημα Θεσ) νίκης συνάδελφοι τοΰ 
Εκεί καταστήματος είχον την πρω
τοβουλίαν τής ΐδρύσεως τοπικού 
ομίλου Φιλάθλων ’Εθνικής Τραπέ- 
ζης Ελλάδος καί ’Αθηνών. Κύρι
ος σκοπός τοΰ άμίλου θά είναι 
ή διά της σωμασκείας, άθλαπαι- 
διών, Εκδρομών, διαλέξεων κλπ. 
προστασία τής υγείας τών με
λών αύτού, ψυχαγώγησις καί μόρ 
φωσις αύτών. Ή Δ.Ε. τού Συλλό
γου συγχαίρει τούς Συναδέλφους 
τής πρωτευούσης τού Βορρά διά 
τήν προοδευτικήν πρωτοβουλίαν 
τους.

ΔΙΑ ΜΑΣΣΑΖ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙ
ΚΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΙΟΘΕΡΑ
ΠΕΙΑΣ

Προς αποθεραπείαν τών άγ- 
κυλώσεων, ήμιπληγιών, κατα
γμάτων, παραλύσεων, άττροφι 
ών, μυαλγιών κλπ. ΖΗΤΕΙ
ΤΕ τόν μακράς πείρας ΜΑΣ- 
ΣΕΡ — Κ ινησιοθεραπευτήν 
Κ. ΚΑ' I ΛΑΝ συμβεβλημένον 
μέ τά Ταμεία Υγείας τών Τρα 
πεζών. ΔΕΧΕΤΑΙ: 6—8 μ.μ. 
Τάς αλλας ώρας έπί συνεντεύ- 
ξει όδος Γ' Σεπτεμβρίου 58 
(Μουσεΐον) τηλ. 36-632 καί 
812-898. Επισκέψεις καί κατ’ 
οίκον. 1 ,

ΣΥΝΟΔΗ I. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΤΣΗ 
Χειρουργός ’Οδοντίατρος

Συμβεβλημένη μετά τών Ταμεί
ων Υγείας τών ‘Υπαλλήλων τής 
Ε.Τ.Ε.Α., δέχεται καθ’ έκάστην 
10—·1 π.μ. καί 5—8 μ. μ. πλήν 
Πέμπτης καί Επί συνεντεύξει έν τώ 
έπί τής όδοΰ Πατησίων 8 καί 
Γλάδστωνος 2, Αος δροφος No 
11, Ίοτρείιρ της, τηλέφ. 22.903.

"Ο Ώ-ορινολαρι,γγολόγοΓ 
-ΓΕΩΡΓ. ΠΙΠΙΚΙΟΣ 

Δέχεται ά μέλ ■ τ··ΰ Τ Υ.Π.Ε.Τ. 
Λυκαβηττού καί Λ· Σούτσου24. 

11—1 καί 5—7 μ.μ.
Τηλ. 613.513

δρχ. 74.856 δι* έξοδα συνδικαλιστι
κών Αγώνων;

— *Εκ του ποσού τούτου δρχ. 28. 
600 Αφορούν δικαστικά £ξοδα, δρχ. 
36.478 έξοδα δημοσιεύσεων είς τάν 
ήμερήσιον Τύπον καί δρχ. 3.000 φι
λοδωρήματα είς κλητήρας του πολί
τικου γραφείου ΓΣΕΕ κλπ.;

— "Οτι τό πτωχότατο ν Αλλά φιλό- 
πτωχον Ταμειον του Σ υλλόγου μας 
έπλήρωσε τό 1955 διά βοηθήματα καί 
φιλοδωρήματα δρχ. 23.838;

— "Οτι τά Εξοδα συνελεύσεων καί 
Αρχαιρεσιών κατά τό 1955 ήσαν δρχ. 
29.533,35 καί κατά τό Α' 5μηνον τοΟ 
1956 δρχ. 45.874;

— Μέχρι τής 28ης Μαΐου έ.Ε. ό 
Σύλλογος και τό ΊΞστιατόριον Απα
σχολούσαν προσωπικόν Εμμισθον έκ 18 
προσώπων. ‘Ο Σύλλογος έπλήρωσε 
κατά τό 1955 διά μισθούς καί ΙΚΑ 
δρχ. 332.354,80;

— *Η περί γκαγκστερισμού άνακοί- 
νωσις τής 6)6)56 του κ. ΤσουδεροΟ 
έπληρώθη λάθρα καί «γκαγκστερι- 
κώς» άπό τόν Σύλλογον, μέ χρήματά 
του τά όποια διεχειρίζετο ό κ. Καρα- 
γιάννης;

— Ό κ. Τσουδερ^ς, κληθείς νά έπι- 
στρέψη τάς διά τήν προσωπικήν τοο 
άνακοίνωσιν πληρωθείσας 697 δρχ. 
ήρνήθη νά τό πράξη;

Ε ΠΙΣΤΟ ΑΛΙ
’Αγαπητή Τραπεζιτική, 

θέλομεν νά παρακαλέσωμεν, 
δπως διά της δημοσιεύσεως της 
έπιστολής μας ύψώσης καί σύ 
τήν φωνήν σου καί διαμαρτυ- 
ρηθής διά τήν άπό πολλών έ- 
τών μαστίζουσαν άδικίαν όλί- 
γους κλητήρας τής Εθνικής 
Τ ραπέζης.

Είμεθα περίπου 10 καί δλον 
έχουμε τά άπαιτούμενα προ
σόντα/(’Απολυτήριον Γυμνασίου 
κλπ.) ώς καί καθαρώς λογιστι
κήν όπηρεσίαν είς τήν Τράπε
ζαν πάνω άπό 8ετία·

Έπανειλημμέναι αιτήσεις μας 
κατά τήν τριετίαν τής Ήλια- 
σκικής Κατοχής ώς καί πρός 
τόν νυν σεβαστόν κ. Διοικητήν 
μας, δπως τύχωμεν τής προση- 
κούσης ηθικής άμοιβής, μετα
τασσόμενοι είς τό κυρίως προ
σωπικόν τής Τ ραπέζης, ούδέν 
άποτέλεσμα έφερον.

Τώρα πού ή Σεβαστή Διοί- 
κησις τής Τραπέζης μας διέτα
ξε δπως γίνουν αί προαγωγαϊ 
δέν είναι ορθόν καί δίκαιον νά 
διατάξη τά δέοντα διά τήν ά- 
ποκατάστασιν καί ήμών οί ό
ποιοι άποτελούμεν τήν πλέον ά
δικη μένην κατηγορίαν τού προ
σωπικού, καί αί δποΐαι ούδόλως 
θά Επιβαρύνουν τήν Τράπεζαν ;

Εύχαριστούμεν διά τήν φιλο- 
ξενείαν.

Σ. ΜΑΝΕΑΣ 
θ. ΘΩΜΑΣ 
I. ΑΡΑΒΟΣΙΤΑΣ 
Α. ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 
Ν. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ 
Β. ΤΣΕΛΙΟΣ

Έκυκλοψόρησε τό 2ον τεύχος 
τού περιοδικού ΙΛΙΣΟΣ, πού ά 
πευθύνεται πρός τους ανθρώπους 
τοΰ πνεύματος καί περιέχει άρ
θρα καλλιεργούντο τήν έλευθέραν 
σκέψιν, τόν άνθρωπισμόν καί τήν 
Εσωτερικήν φιλοσοφίαν, πρωτότυ
πα καί μεταφράσεις άπό τά καλύ 
τέρα δημοσιεύματα όλου τοΰ κό
σμου.

Διευθυντής: Κωστής Μελισσα-
ρόπουλος, Φιλοθέη — Άθήναι. 
Έτησία συνδρομή δρχ. 30

ΓΑΜΟΙ
‘Ο συνάδελφος κ. Βαλαβανιώ- 

της Δ)ντής Ύ)τος Πειραιώς έ- 
νυμφείθη,. Ή Δ.Ε. τού Συλλόγου 
άπευθύνει είς τούς νεονύμφους τάς 
εΰχάς -της.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΣ "ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΣ,,
Άπό 1-1-56 ϊως 31-5-56 ’Από 1-6--56 Εως 11-8-56

Εκδοδένχα φύλλα: 1 δισέλιδο, 2 Έκδοθέντα φύλλα: 1 έξασέλιδον. 2
τετρασέλιδα, 1 δωδεκασέλιδο. τετρασέλιδα.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΟΣΤΟΣ

Γενικά Εξοδα Δρχ. 10026.— Γενικά Εξοδα Δρχ. 0,00
Διεκπεραίαχϊΐς » 678.— Διεκπεραίωσις 160.—
Άξια χάρτου 3> 2978,50 Άξια χάρτου > 1900. —
Διόρθωσις δοκιμίων 5> 825.— Διόρθωσις δοκιμίων » 450. —
Κλισέ 25.— Συνεργασίαι 0.00
Συνεργασίαι 6500.— Έκτύπωσις 5600.—
Εκτύποχιις > 9200.—

Σΰνολον > 30232.50 Σύνολον 8110.—
Κόστος διοελίδο» 2839,30 Κόστος δισελίδου > 1158,60



Εις τόν «Οίκον. Ταχυδρόμον» 
της 2ας τρέχοντος μηνός, δη
μοσιεύεται ή πληροφορία καθ’ 
ην, κατόπιν εντολής του Προέ
δρου τής Κυιβερνήσεως, ώρίσθη 
έπιτροπή έξ αντιπροσώπων των 
Υπουργείων Συντονισμού, Γε
νικού Λογιστηρίου καί Εργασί
ας διά τήν «μελέτην» τοϋ ολου 
θέματος της Κοινωνικής Άσφα- 
λίσεως. Ή νέα «μελέτη» άπο- 
σκοπεΐ εις τήν ένοποίησιν τής 
κοινωνικής άσφαλίσεως ήτις θά 
παρέχεται ύπό ένός ένιαίσυ 
όργανισμοϋ τελοΰντος ύπό τήν 
έποπτείαν τοϋ Υπουργείου Οι
κονομικών. Ό καθορισμός των 
συντάξεων θά γίνεται έπί των 
αύτών βάσεων ώς καί διά τούς 
δημοσίους ύπαλλήλους. Ύπό 
των Υπουργείων Οικονομικών 
καί Συντονισμού -πάντοτε κατά 
τάς πληροφορίας τοϋ «Οίκον. 
Ταχυδρόμου» - ύποστηρίζεται 
δτι οί έργαζόμενοι οίουδήποτε 
κλάδου καί κατηγορίας πρέπει 
νά λαμβάνουν μετά τήν άποχώ- 
ρησίν των έκ τής ύπηρεσίας 
τήν αύτήν σύνταξιν (άσφαλώς 
πείνας) άναλόγως τών ετών ύ
πηρεσίας καί ούχί άναλόγως

Τό ύπό τόν κ. Άποστολόπου- 
λον Δ.Σ. τοϋ Συλλόγου Συν 
ταξιούχων τής ΕΤΕ ύπέβαλε 
τήν παραίτησίν του εις ενδειξιν 
διαμαρτυρίας διά τήν άρνητι- 
κήν στάσιν τής Κυβερνήσεως 
καί τών Τραπεζικών παραγόν
των άπέναντι τών αιτημάτων 
τής τάξεώς των καί δή έναντι 
τοϋ ζητήματος τοϋ Ταμείου 
Συντάξεως τής ΕΤΕ.

Εις κυκλοφορήσασαν άνακοί- 
νωσίν του τής 30 ’Ιουλίου 1956 
τό παραιτηθέν Δ. Σ · αναφέρει 
«ίστορικώς» τάς απόψεις τών 
κυριωτέρων Κυβερνητικών καί 
Τραπεζικών παραγόντων έπί 
τοϋ θέματος τής διαχωρίσεως 
τών Ταμείων Σ υντάξεων^ Εθνι
κής καί 'Ελλάδος άφ’ ένός 
καί έπί τής ρυθμίσεως τοϋ, προ- 
κύψαντος έκ τής διαχωρίσεως 
ταύτης όξυτάτου προβλήματος 
τοϋ Ταμείου Συντάξεων τής 
ΕΤΕ άφ’ έτέρου. Ή άνακοίνω- 
σις καταλήγει εις τήν διαπίστω- 
σιν «δτι τό ζήτημα τών άσφα-

Άπό τά πρακτικά τής 9)7)56 
Άποφοοσίζεται ή συμμετοχή μας 

εις τήν δίωρον στάσιν εργασίας 
τοΟ Σαββάτου 14 Ιουλίου καί ό
πως, πέραν τών γενικής ρύσεως 
,ητημάτων, τεθούν δι’ άνακοινώσε- 
ως τού Συλλόγου μας καί τά ει
δικά αιτήματα ρας.
Άπό τά πρακτικά τής 12)7)56 
Ή ενώπιον τού Προέδρου τών 

Πρωτοδικών συζήτησις διά τήν εγ- 
κρισιν τής τροποποιήσεως τοΰ κα
ταστατικού, ώς προς τήν μείωσιν 
τής εισφοράς προς τον Σύλλογον 
άπό 1% είς '/2%, ώρίσθη διά τήν 
24ην ’Οκτωβρίου 1 956.
’Από τά πρακτικά τής 16)7)56 

Σημειοΰται ή απόλυτος έπιτυχία 
τής διώρου απεργίας ταύ Σαββά
του 14 τρέχοντος.

Αναγιγνώσκεται τό καταρτισθέν 
ϋπόμνηιμα τοΰ Συλλόγου προς τόν 
κ. Διοικητήν έπί τών αιτημάτων τοϋ 
προσωπικού, και μετά μακράν ε
ξονυχιστικήν συζήτησιν έγκρίνεται 
όμοφώνως ή τελική διατύπωσίς του. 
Άποφασίζεται όπως, μετά τήν έπί 

ίιδοσίν του, έκτυπωθή εις ιδιαίτε
ρον ψυλλάδιον καί διανεμηθή είς 
πάντας τους συναδέλφους.
Άπό τά πρακτικά τής 23)7)5-6 

Άνακοινούται ότι ή κόρη τού 
άειμνήστου Διοικητοΰ Δημητρίου 
Μαξίμου, έδώρησεν είς τόν Σύλλο
γον 2 χαλκογραφίας παριστώσας 
τόν Γεώργιον Σταύρον καί τούς 4 
πρώτους Διοικητάς καί την Έθνι-

τών οικονομικών δυνατοτήτων 
τοΰ άσφαλιστικοΰ όργανισμοϋ 
είς τόν όποιον ύπάγονται.

Κατά τήν ώρισθεισαν έπιτρο
πή ν, πρέπει νά καταργη- 
θ ή ή έργοδοτική εισ
φορά ύπέρ τών επι
κουρικών ταμείων, έφ’ 
δσον δέ λειτουργήσουν ταϋταδιά 
τής εισφοράς τών έργαζομένων 
τό ποσόν τής έπικόυρήσεως θά 
καθορίζεται είς ποσοστά έπί τής 
συντάξεως, τά σύνολον δέ τών 
δύο τούτων ποσών έπ’ ούδενί 
λόγω είναι άνώτερον τοϋ συνό
λου τών αποδοχών τάς όποίαξ 
έλάμβανεν ό ήσφαλισμένος πρό 
τής έξόδου του.

Αί ώς δίνω νέαι «όρέξεις» 
τών «κοστολόγων» καί -«φρου
ρών» τών συμφερόντων τών έρ- 
γοδοτών, αποκρούονται άπό 
τούς τραπεζοϋπαλλήλους, οί ό
ποιοι είναι αποφασισμένοι νά 
μή βάλουν με όποιοδήποτε 
τρόπο συνέταιρον είς τήν τσέ
πην των, οϋτε καί νά δεχθοϋν 
τήν απαλλαγήν τοϋ εργοδότου 
των άπό τήν ύποχρέωσίν του 
ύπέρ τών έπικουρικών ταμείων.

λιστικών Ταμείων τής ΕΤΕ έ
χει λάβει ήδη διαστάσεις καί 
πανταχόθεν ύποστηρίζεται δτι 
τόσον ή Κυβέρνησις, δσον και 
αί Διοικήσεις τών Τραπεζών, 
δέν δίδουν τήν δικαίαν λύσιν 
διότι δέν κατορθώνουν ν’ άπαλ- 
λαγοϋν τών έπιρροών τών όρ- 
γανωμένων συμφερόντων τής 
οικονομικής όλιγαρχίας τής ό
ποιας τά συμφέροντα προτάσ
σονται καί αύτοϋ άκόμη τοΰ 
ψωμιόύ τών άπομάχων τά _ ό
ποιον άδιαντρόπως άφηρέθη 
άπό τριετίας». Είδικώς άναφέ- 
ρεται ή Κυβερνητική εύθύνη 
ώς καί αϋτη τής Διοικήσεως 
τής Τραπέζης τής Ελλάδος, ή- 
τις άναμένει τήν... νομοθετικήν 
κατοχύρωσιν τών κατά_ τόν 
διαχωρισμόν άναληφθεισών ύ- 
ποχρεώσεών της.

Κατά τάς γενομένας άρχαι- 
ρεσίας διά τήν άνάδειξιν νέου 
Δ.Σ. έξελέγη τό ύπό τόν κ. 
Χατζηοινδρέου- ψηφοδέλτιον.

κήν Τράπεζαν. Ή Δ. ’Επιτροπή ά- 
πέστειλεν εύχαριστήριον επιστο
λήν'

Ανατίθενται καθήκοντα β ι-βλι-ο- 
θηκαρίου εις τόν συνάδελφον κ. 
Δ. Μακρυγιάννην καί ή ένημέρωσις 
τών άκοταχωρήτων άπό 1. 1. 56 

βιβλίων τοΰ Συλλόγου είς τόν συν
άδελφον κ. Χάρ. θεοδωράκην.
Άπό τά πρακτικά τής 27)7)56

Αναγιγνώσκεται ή άπόφασις 
τοΰ Πρωτοδικείου Αθηνών, δι’ ής 
απορρίπτεται ή αγωγή τοΰ κ. 
Ανδρ. Προκοπίου περί άκυρώσεως 

τών αρχαιρεσιών τού Συλλόγου. 
Άνακοινούται ότι ό κ. Άνδρ. Προ
κοπίου, άπορριφθείσης τής προφο
ρικής αΐτήσεώς του περί καταβο
λής αύτώ ύπό τού Συλλόγου τής 
άμοιβής τοΰ δικηγόρου του, ΰπέ- 
βαλεν Εφεσιν κατά τής άποφάσεως 
τοΰ Πρωτοδικείου.

Ό κ. Διλιντάς έξουσιοδοτεΐται 
νά άπευθύνη έπιστολάς πρός τους 
κ. κ. Μ. Τσουδερόν καί Καρα- 
γιάννη, δι ών νά ζητήται ή επι
στροφή τών κακώς παρ’ αύτών άνοι 
ληφθέντων, ήτοι ύπό μέν τοΰ κ. Κα- 
ραγιάννη τοΰ επιμισθίου διαχειρί- 
σεως τής «Τραπεζιτικής» διά τόν 
μήνα ’Ιούνιον έκ δρ. 1496, ύπό δέ 
κ. Τσουδερού τού έκ δρ. 697,50 
ποσού, με τό όποιον έχρεώθη δι’ 
ΰπ’ αύτοΰ έκδοθεΤσαν ιδιωτικήν ά- 
νακοίνωσιν τής 6ης ’Ιουνίου 1956.

ΙΤΙΙΙΙΙΙ ΕΙΕΕΙΙ
Η ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟ

ΡΑ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΓΣΕΕ.
Τό Συμβούλων ’Επικράτειας 

κατόπιν έφέσεως τοΰ προσωπικού 
τής ΗΕΑΠ διά λόγους τυπικούς 
ήκύρωσεν τόν Νόμον τοΰ Υπουρ
γείου ’Εργασίας διά τοΰ οποί
ου ιέπεβάλλετο κράτηισις ενός πλή
ρους ημερομισθίου ύπέρ τής Γ.Σ. 
Ε.Ε. Ώς πληροφορούμεθα τό * Υ
πουργείου θά περιβάλη μέ τούς 
απαραιτήτους «τύπους» τον σχετι 
κον Νόμον καί θά τον θέση έν ί- 
σχύΐ. Ή Δ.Ε. τοΰ Συλλόγου διερ- 
μηνεύουσα τάς απόψεις τών συνα 
δέλφων τής ΕΤΕ οί όποιοι ύπέβαλ 
λον δηλώσεις άρνούμενοι τό «χα
ράτσι» δέν θά δεχθή νά γίνη ού- 
δεμία κράτησις ύπέρ τής ΓΣΕΕ.

ΟΙ ΣΕΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΘΗΡΑΣ
’Αμέσως μετά τάς πρώτας πλη

ροφορίας περί τών ζημιών τής 
νέας θεομηνίας ό Σύλλογος έν 
συνεργασία μέ τό ΤΥΠ-ΕΤ άπέ- 
στειλεν κατασκηνωτικά, φαρμα
κευτικά καί άλλα εφόδια διά τούς 
πληγέντας συναδέλφους. ’Επίσης 
είς κάθε συνάδελφον άπέστειλεν 
χρηματικόν βοήθημα έκ χιλίων 
δραχμών.

ΘΛΙΒΕΡΗ ΕΞΑΙΡΕΣΙΣ
Είς τό τελευταίου παντραπεζιτι 

κόν ξεσήκωμα πέντε (5) συνά
δελφοι τών Αθηνών καί ένας( 1) 
τού Πειραιώς δέν άπήργησαν. Σε
βόμενοι εαυτούς δέν παραδίδαμεν 
τά όνόματά τους—διά πρώτην καί 
τελευταίαν φοράν— είς τήν δημο
σιότητα. "Οταν θά είσπράξουν τά 
άργύρια τής προδοσίας των τό 
προσωπικόν θά τούς δώαη καί 
τήν αμοιβήν πού τούς άξίζει.
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Σ υνάδελφοι,
Ή σημερινή συνάντησίς μας 

μετά τής Διευθύνσεως Διοικητι
κού, κατά τήν όποιαν διά πολ
λοστήν φοράν έξετέθησαν τά
ζητήματά μας, θά εχη ώς συνέ
χειαν, εύρεΐαν σόσκεψιν διά τήν 
μεσημβρίαν τής Δευτέρας με
ταξύ τής Διοικήσεως, Ύποδιοι- 
κήσεως, Διευθύνσεως Διοικητι
κού τής Τραπέζης καί της Δ. 
Επιτροπής τοϋ Συλλόγου.

Διά μίαν είσέτι φοράν ή Δ. 
Ε. θά γίνη κομιστής τών αιτη
μάτων σας καί τής άμετακλή- 
του άποφάσεώς σας νά μή ά- 
νεχθήτε περαιτέρω παρέλκυσιν 
της έπιλύσεώς των·

Έλπίζομεν δτι ή Διοίκησις 
τής Τραπέζης, άνταποκρινομένη 
είς τό έπιδειχθέν έκ μέρους σας 
πνεϋμα κατανοήσεως, θέλει προ 
βή είς τήν ταχυτάτην έπίλυσιν 
τών ύποβληθέντων αυτή αιτη
μάτων, προλαμβάνουσα Απροό
πτους έξελίξεις.

Συνάδελφοι,
Ζώμεν τήν αγωνίαν σας, αί- 

σθανόμεθα τόν μαχητικόν σας 
παλμόν καί σας καλοϋμεν νά 
διατηρήσητε τήν ψυχραιμίαν 
σας καί τήν έπιφυλακήν σας 
διά τήν άντιμετώπισιν παντός 
ενδεχομένου.

Ή έξοδος τής Δ.Ε. έκ τών 
γραφείων τής Διοικήσεως θά 
σημάνη όπωσδήποτε δΓ δλους 
μας τήν απαρχήν μιας νέας πε
ριόδου. Περιόδου έπανορθώσε- 
ως τών είς βάρος μάς άδικι,ών 
ή: έντιμου αδιάλειπτου άγώνος.

ΑΙ ΡΡΟΑΠΡΜ ΕΚΤΑΣΕΙΣ
Έξεδόθη ή ύπ’ άριθ. 127) 

4.8.56 Εγκύκλιος τής Διοική- 
σεως δΓ ής καλούνται είς προα- 
γωγικάς έξετάσεις πάντες οί 
ύπολογισταί Β' διά τήν 4ην 
Νοεμβρίου 1956.

Σημ. : Οί διαγωνισθέντες 
διά τόν βαθμόν τοϋ βοηθοΰ συ
νάδελφοι τής τέως ΕΤΕ νυν 
ύπολογισταί Β δέν ύπάγονται 
είς τήν ώς άνω έγκύκλιον.

ΤΟ Τ.Υ.Π.Ε.Τ
Κατά τάς διεξαχθείσας χθες 

άρχαιρεσίας πρός άνάδειξιν 
τοϋ νέου Διοικητικού Συμβουλί 
ου τοϋ ΤΎΠΕΤ έξελέγη τό ύπό 
τόν κ. Μουρκουτάν ψηφοδέλτι- 
ον·

Τό προσωπικόν τής Α.Τ.Ε· 
κατήλθε τήν 26ην καί 28ην ’Ι
ουλίου είς 48ωρον άπεργίαν 
διά τήν έπιχειρουμένην έκ μέ
ρους τής Κυβερνήσεως κατάρ- 
γησιν κεκτημένων δικαιωμάτων 
τοϋ Προσωπικού. Ή άπεργία 
ήτις τήν 28 ’Ιουλίου έπεξετάθη: 
καί είς τήν έπαρχίαν, μέ φροντί 
δα τοΰ Συλλόγου νά μή παρα- 
κωλυθή ή έξυπηρέτησις της ’Α
γροτικής οικονομίας, έσημείω- 
σεν Απόλυτον έπιτυχίαν.

Ή Δ.Ε. τοϋ Συλλόγου μας 
τεθεΐσα άμέσως παρά τό πλευ
ράν τών άπεργούντων συναδέλ
φων διεμαρτυρήθη διά τήν έπι- 
χειρουμένην έκ μέρους της Κυ
βερνήσεως κατασυκοφάντησιν

Τό προσωπικό τής Ίονικής 
καί τής Λαϊκής Τραπέζης έκι- 
νητοποιήθη δι’άπεργίαν ή όποια 
είχε προγραμματισθή διά τήν 
Δευτέραν 30.6.56. Ή άπεργία 
άπεφασίσθη κατόπιν τής άρνή- 
σεως τής έδώ Διευθύνσεως νά 
δεχθή τήν καταβολήν τοϋ καθω 
ρισθέντος έποχιακοΰ δανείου 
καί τής άπορριπτικής άπαντή- 
σεως τής έν Λονδίνω Διοική- 
σεως είς τήν όποιαν προσέφυ- 
γον οί Σύλλογοι.

Πρό τής αποφασιστικής δμως 
στάσεως τών Συλλόγων ή Δι- 
εύθυνσις τών δύο Τραπεζών ή- 
ναγκάσθη νά ύποχωρήση καί νά 
δεχθή τό αίτημα·

'Ήδη οί Σύλλογοι έθεσαν τό 
ζήτημα τής άναμορφώσεως τοΰ 
Όργανισμοϋ καί τής τροποποι
ήσεως τοΰ καταστατικού τοΰ 
Ταμείου Προνοίας

Ύπό τοΰ Συλλόγου τής Εμ
πορικής Τραπέζης έπεδόθη είς 
τό Διοικητικόν Σ υμβούλιον τής 
Τραπέζης λεπτομερές υπόμνημα 
περιλαμβάνον πάντα τά έκκρε- 
μή βασικά αιτήματα τών ύ- 
παλλήλων.
Η ΑΠΕΡΓΙΆΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣί

ΤΟΥ 15ΘΗΜΕΡΟΥ
Άπεργία λιμενεργατών, μέ 

αιτήματα τήν ένίσχυσιν τής αύ- 
τοτελείας τοΰ Ταμείου των κα
θώς καί τήν οικονομικήν ένί- 
σχυσιν.

Άπεργία πείνης Καπνεργα
τών μέ αίτημα τήν αύξησιν τών 
ήμερομισθίων.

Άπεργία Αγροτικής Τραπέ
ζης·

Άπεργία όδηγών καί είσπρα 
κτόρων λεωφορείων Αθηνών— 
Πειραιώς μέ αίτημα τήν μή πε
ρικοπήν τής δοθείσης πέρυσι αύ 
ξήσεως τοϋ 15ο) ο.
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Τό Διοικητικόν Σ υμβούλιον 
τής Ένώσεως Φιλάθλων ’Εθνι
κής Τραπέζης συνελθόν έκτά- 
κτως έπί τώ θλιβερώ άγγέλμα- 
τι τοΰ θανάτου τοΰ
ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ Σ· ΚΑΒΒΑΔΙΑ 

Ίατροΰ
διατελέσαντος έπί σειράν έτών 
Διευθυντοϋ τοϋ ’Ινστιτούτου 
Φυσικής Αγωγής τής Τραπέ
ζης καί προσενεγκόντος πολυτί
μους ύπηρεσίας είς τήν "Ενω- 
σιν καί τό προσωπικόν της 
Τραπέζης

Ψηφίζει
1. Νά παρακολούθηση τήν 

κηδείαν τό Διοικητικόν Συμ
βούλιον της Ένώσεως.

2. Νά έκφρασθώσι τά συλλυ
πητήρια της Ένώσεως είς τήν 
οικογένειαν τοΰ )μεταστάντος.

3. Νά κατατεθούν είς μνήμην 
αύτοΰ δραχμαί πεντακόσιοι 
(500) είς τό Ταμεϊον Υγείας 
’Αθλητών καί

4. Νά δημοσιευθή τό παρόν 
ψήφιομα διά τών έφημερίδων·

Άθήναι τή 27 ’ I ου"* .ου 1956 
Ό Πρόεδρος

ΑΝΔΡ. Δ. ΠΑΠΑΒΑ ΣΙ ΛΕΙΟΥ 
Ό Γεν. Γρυμματεύς 

ΝI Κ. Κ. ΒΛΜΒΑΚ ΑΣ

τών άπεργιών τών Τραπεζοϋ- 
παλλήλων, ώς ένεχουσών δήθεν 
πολιτικά έλατήρια, άπέστειλε 
δέ είς τόν Σύλλογον τής ΑΤΕ 
τό άκόλουθον τηλεγράφημα:

«Συνάδελφοι Έθνοτραπέζης. 
παρακολουθούν μετά συμπιαθεί- 
ας άρξάμενον δίκαιον αγώνα 
σας, διαμαρτυρόμενοι διά δυσ
φημιστικήν προσπάθειαν άπερ- 
γίας ώς ενεχούσης δήθεν πολι
τικά έλατήρια».

Ώς άνεκοίνωσεν ό Σύλλο
γος τών "Υπαλλήλων της Α.Τ.Ε. 
ή έπίλυσις τών αιτημάτων πα- 
ρεπέμφθη είς τήν διαιτησίαν 
βάσει τοϋ άντεργατικοΰ νόμου 
3239. * 1 2 3 4 5

ΑΙ ΕΚΛΟΓΑΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΣΥΛ
ΛΟΓΟΝ τ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ Α
ΘΗΝΩΝ.
Κατά τάς διεξαχθείσας τήν 

24ην ’Ιουλίου έκλογάς είς τόν 
Σύλλογον τής Τραπέζης Άθη 
νών διά τήν άνάδειξιν Νέου Δι
οικητικού Συμβουλίου έπέτυ- 
χον καί τά δύο ψηφοδέλτια. Τό 
ψηφοδέλτιον τοΰ κ. Κατσούλη 
άνέδειξεν πέντε συμβούλους τό 
δέ τοϋ κ· Γκιτάκου τέσσαρας. 
Κατά τάς διεξαχθείσας διμε
ρείς συνομιλίας άπεφασίσθη ή 
μετεκλογική σύμπραξις ύπό 
τήν προεδρίαν τοϋ κ. Κων. Κα
τσούλη τοϋ Διοικ. Συμβουλίου· 
καταρτισθέντος είς Σώμα ώς 
ακολούθως:

Κώστας Κατσούλης, Πρόε
δρος.

Στυλιοτνός Γκιτάκος, Άντι- 
πρόεορος.

Ιωάννης Μπουλιγαράκης,. 
Γεν. Γραμματεύς.

Ελένη Γ εωργακοπούλου,, 
Ταμίας.

Ήλίας Δέλιος, "Εφορος· 
Σύμβουλοι :

Κωνστ. Βάγιας 
’Ιωάννης Βούλγαρης 
Γεώργ. Τζωρτζινάκης καί 
Άριστ. Χατζήδάι· ης.

Έν συνεχεία τής ύπ’ άριθ^ 
11)25.7.56 κυκλοφορησάσης, 

άνακοινώσεως τοΰ Νέου Συνε
ταιρισμού Στεγάσεως ύπαλλή- 
λων τ· Εθνικής, παραθέτομεν 
κατωτέρω, πρός έχημέρωσιν· 
των μελών του, τό κε'μενον λη. 
φθείσης νεωτέρας πρός αυτόν» 
έπιστολής :

’Αγαπητοί Κύριοι,
Έν σύνεχεία τής ύπ’ άριθ- 

13)23.7.56 έπιστολής μου, σάς 
αναγγέλλω δτι ή σύσκεψις ή- 
τις έλαβεν χώραν είς τάς 24 
τρέχοντος είς τό Μονάχον έπε- 
ρατώθη, άφοΰ έπετεΰχθη όριστς 
κή συμφωνία έπί τοϋ συνόλουι 
τής ήμερησίας διατάξεως, ήτοι:

1) Σχηματισμός μιάς ειδικής; 
έταιρείας, τό ταχύτερον δυνα
τόν.

2) Πραγματοποίησις τοϋ 
συνόλου τών σχεδίων διά τήν 
Ελλάδα.

3) Δημιουργία διά τόν σκο
πόν αύτόν ένός συνασπισμού 
συνεργασίας άσφαλιστικών έ- 
ταιρειών, Τραπεζών, έπιχειρήσε. 
ων, βιομηχανικών κλπ.

4) Διαπραγμάτευσις μιάς 
συμφωνίας μεταξύ «INCOFIN»- 
καί

5) Μελέται καί έκτέλεσις; 
τοϋ προγράμματος τής Τ. Ρ. 
μέ τάς Άραβικάς Χώρας, μέ 
τήν PLAQUE TOURNANTE καί: 
είς τάς ’Αθήνας μέ τήν HELCO
PIN.

Έν τούτο ις, δοθέντος δτι δια- 
νύομεν τήν περίοδον τών δια
κοπών. ή άφιξίς μας είς τάς Ά 
θήνας δέν δύναπαι νά λάβη χώ
ραν πρό τών πρώτων ημερών· 
τοΰ προσεχούς Σεπτεμβρίου.

Θέλετε μέ ύποχρεώσει πολύ 
φέροντες τά ανωτέρω, έπισή- 
μως, είς γνώσιν τών κ·κ. Προέ
δρων τών Συνεταιρισμών τών 
Τραπεζών καί άλλων ’Οργανι
σμών.

(Υπογραφή) ΒΕΡΡΑΡ’
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