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ΕΝΑ ΣΟΒΑΡΟΤΑΤΟΙ! ΖΗΤΗΜΑ
Τφ 1940 κατόπιν πολυετών προσπαθειών του Συλλόγου και τής Τραπεζιτικής έξετυπώθη ή έπετηρις τού Προσωπικού τής Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος. Τά μεσολαβήσαντα
κατά τά δύο τελευταία έτη γεγονότα και ή έπι έτος σχεδόν διακοπή τής έκδόσεως τού Συλ
λογικού Δελτίου δεν έπέτρεψαν τον σχολιασμόν τής έπετηρίδος ταύτης ήτις έμφανίζει λίαν
αξιοπερίεργα πράγματα, είς τάς στήλας των χρονολογικών προσλήψεως καί τελευταίας προα
γωγής, ούτε έκ μέρους ήμών, ούτε έκ μέρους τών συναδέλφων παρά τών όποιων άρκετάς
έπιστολάς εϊχομεν λάβει.
Ούτω έν αυτή βλέπομεν τά έξής χαρακτηριστικά : Ό μέσος όρος άποκτήσεως τών
διαφόρων βαθμών τού λογιστικού κλάδου έχει ώς έξής :

ill Hill I ill ίΙΡΓΜΜ
ΤΡΑΠΕΖΟΤΠΑΑΑΗΑΙΗΟΠ ΟΡΓΑΝΟΙΕΟΙΙ

Τήν 5ην άπογευματινήν ώ
ραν τής Δευτέρας 3 Αύ/ούστου
συνήλθαν είς σύσκεψιν αί όλο
μέλειαι τών Δ. Σ. τών έν Άθήναις
Τραπεζοϋπαλληλικών
ΟΙ σημερινοί Τμηματάρχαι Α ώνομάσθ. μεθ* υπηρεσίαν 27 1)2 έτών
όργανώσεων, κατόπιν προσκλή»
»
»
»
Βν όνομασθ. >
28 V2 »
θά γίνουν Α' μετά 33 σεως τής Επιτροπής συνεργα
»
»
»
»
»
Γ'
»
29
Α'
»
37 σίας πρός τόν σκοπόν δπως
»
>
»
»
» Α'
»
»
Δ'
20 1)2 »
»
35
»
»
»
Α'
»
»
»
»
ΛογισταΙ
20- 22 »
Α'
» 35 37 πληροφορηθώσιν τάς μέχρι τοϋΧ>
»
»
Χ>
»
»
Β
19
»
Α
»
37 δε ένεργείας τής Επιτροπής
»
»
*
.»
»
»
Γ'
18
»
Α
»
39 κοί έγκρίνουσαι αύτάς καθορί
»
»
»
»
»
Ύπολογισται Α'
»
16
»
»
39 σουν τάς μελλοντικάς αύτής
Α'
»
»
»
»
»
Β'
»
9
»
»
Α'
»
34 έργασίας.
»
»
»
»
»
7 1)2 »
Βοηθοί Α'
»
34
Α
Είς τήν συνεδρίασιν παρέ
»
»
»
>
»
»
»
Β'
7 1)2 »
Α
»
36
»
»
>
»
Γραφείς
4 1)2 »
στησαν
καί τά Δ. Σ. τών συλ
Α'
»
35
Ώς βάσις τής προοπτικής τής έξελίξεως άπό τ·οϋ βαθμού Τμηματάρχου Β καί κάτω λόγων τών κλητήρων, οί όποιοι
είς τον άνω πίνακα έλήφθη ή τετραετία διά τούς Τμηματάρχας, ή τριετία διά τούς Λογιστάς έπίσης είσήλθον είς τήν έπιτροπήν συνεργασίας κατόπιν σχε
καί ή διετία διά τούς υπολοίπους.
Και έρωτάται ήδη πού οφείλεται ή καθυστέρησις τών φερόντων σήμερον τούς βαθμούς τικής προσκλήσεως τής Επι
τού Τμηματάρχου Γ', τού Λογιστού Β\ τού Λογιστού Γ', και τού Ύπολογιστού Α', ώστε νά τροπής.
έχουν έν τφ συνόλφ τής υπηρεσιακής των ζωής ύποσκελισθή από τούς άρχαιοτέρους καί
Ή
σύσκεψις διεξήχθη
μέ
νεωτέρους των, Καί διατί αυτή ή άλματική έξέλιξις ώρισμένων Λογιστών Α' τάξεως; Διά
τούς Τμηματάρχας A', Β' καί Δ' τάξεως δέν τίθεται τοιούτον έρώτημα καθ' όσον ό ρυθμός πνεΰμα άπολΰτου συναδελφιτών προαγωγών προ τού έτους 1942 υπήρξε, λόγφ τών εύνοΐκών διά τό ‘ ίδρυμα συνθηκών, κότητος καί δύναται νά χαραταχύτατος ώστε ή έξέλιξίς των δέον νά θεωρηθή φυσιολογική.
! κτηρισθή ώς γεγονός διά τήν
Τήν απάντησε ν είς τά δύδ πρώτα ερωτήματα δίδει αυτή αύτη ή έπετηρις καί ή άνα- ί Τραπεζοϋπαλληλικήν σύνεργαδρομή είς τούς πίνακας προαγωγών τών ετών 1923—1940. Κατά τήν Ιδετίαν ταύτην λόγφ
μή ύπάρξεως ορισμένου χρονικού ορίου κρίσεως οί υπάλληλοι ήκολούθουν κατά τήν έπι- ι σίαν.
Έν άρχή τής συνεδριάσεως
γραμματικήν φράσιν τοϋ μακαρίτου Προσωπάρχου Βρυζάκη «Τυχηράς» καί «Άτυχους» σειράς
ωσάν νά έπρόκειτο περί τών παλαιών κληρωτών τού στρατεύματος. Δέν ύπεισερχόμεθα ό πρόεδρος τής Επιτροπής κ.
βεβαίως είς τήν ύπηρεσιακήν άξίαν τών τυχηρύν καί άτύχων συναδέλφων, ού ε θέλομεν νά Δημ. Βαφειάδης έχαιρέτησεν μέ
άχακινήσωμεν τό ζήτημα τών «κατ' εκλογήν» προαγωγών τσύ 1936, διότι κατά τήν περίφη- ;θερμούς λόγους τούς συνελμον φράσιν τού συνταξιούχου συναδέλφου κ. Μητσοπούλου άπαντώντος ε·ς τόν τότε Πρόε
δρον τού Συλλόγου Άνδρέαν Παπαδημητρίου όμιλήσαντος έν Συνελεύσει περί «έπιδόσεως» θόντας καί άνεμνήσθη τών πα
και «άποδόσεως», τό νοόμετρον δέν έχει έφευρεθεί# άλλ’ έκεΐνο τό όποιον είναι, έν πάσει λαιών άγώνων του ύπέρ τής
περιπτώσει, πανθομολογούμενον καί έκ τών πραγμάτων άποδεδειγμένον είναι ότι τό άμάρ- συλλογικής ιδέας.
τημα τών «καθυστερημένων» είναι ότι υπήρξαν μοναδικώς «άτυχοι».
«Τό δνειρον, εΐπεν ό κ. Πρόε
Καί καταλήγομεν : Είναι έπιτετραμμένον, είναι σοβαρόν, είναι δίκαιον δΓ "ίδρυμα δρος, έγινεν πραγματικότης
τής περιωπής τής Εθνικής Τραπέζης νά προτάσση δι* επισήμων στομάτων δικαιολογίας ώς
αΐ άνωτέρω; Καί είναι συμφέρον διά τό "ίδρυμα νά έχη Ικανοποιημένον καί άπαγοητευ- καί ή συγκίνησις αϋτη άς
μένον προσωπικόν; Είναι δέ ές άλλου λογικόν νά έξακολουθήση τό προβάδισμπ τών «έκ τού εϋρη τόν δρόμον της διά νά
παραθύρου» είσελθόντων συναδέλφων ών ό αριθμός κατά τά έτη 1922—1936 άνήλθον είς φθάση μέχρι καί του κατωτέ
σεβαστόν ποσόν.
ρου
τραπεζικού
ύπαλλήλου,
Καί δέν νομίζει ή Διοίκησις ότι έπιβάλλεται ή οριστική τακτοποίησις τού Προσωπικού ώς
άπήχησις τών εύγενών
καί ή βάσις τών συνολικών έτών υπηρεσίας, πλήν τών περιπτώσεων μεσολαβησάσην έξ
ύπηρεσιακής άνεπαρκείας στασιμότητας κατάταξις ήτις θά ικανοποίηση άξίωσιν τών άδικη- καί ώραίων άγώνων πού άνελάβομεν διά τούς κοινούς
θέντων συναδέλφων έχουσαν καί νομικόν έρεισμα ;
Καί δέν φρονούν οι άρμόδιοι ότι πρέπει τό ταχύτερον νά έκπονηθή 'Οργανισμός τής πόθους καί τά κοινά ιδανικά
Υπηρεσίας καθορίζω ν υποχρεωτικά διά τήν Τράπεζαν χρονικά όρια κρίσεως άπαξάπαντος είς τήν
έξυπηρέτησιν τής
τού Προσωπικού ώστε ή έννοια τής (δικαιοσύνης νά διαλάμψη καί ή ανταμοιβή τών κόπων Συλλογικής Ιδέας καί είς τήν
καί τής Ικανότητας τών ύπαλλήλων νά πραγματοποιούνται;
έπίτευξιν τής Ιδέας τών έρ·
γαζομένων. Παρήλθεν πλέον
ΕΝΩ ΚΥΛΑ Η ΖΩΗ
ή έποχή καθ' ήν ό ύπάλληλος μέ κλονισμένην τήν πίστιν
καί τό ήθικόν του ήτο μοιροεκτελειται
λατρικώς
σκυμμένος είς τό
Είναι γνωστός, γνωστότατος ό βλέπεις, βάζουν νά βγάζω τό φίδι
γρσφεΐον του καί μόνον οί έ·
τύπος του μεταξύ τών συναδέλφων. άπό τήν τρύπα. "Οπου τέτοιες δου·
πιτήδειοι διά τής δουλοφροσύΛΛ tC 1111 IS 111· It/J 1ISIIIIIIIHIIII1IIS«|||||SIIIII||||||||||
Ό περίφημος «Αναντικατάστατος» 1 λιές έμένα θά ύποδείξουν». Ό συ
σης,
χαμέρπειας καί κολακείας
Στό γραφείο του, ποίΓ είναι πάντα νάδελφος πού διέπραξε τό έγκλημα
άπέκτων
τήν εύνοιαν τοΟ έργεμάτο βιβλία, πίνακες καί παντός νά τοϋ άποτείνει τήν «βέβηλον» Εείδους Εντυπα, κάθεται βλοσυρός, ρώτησεν θά άποχωρήσει... κατη·
γοδότου.
χωμένος στά χαρτιά του πού τά κοι σχυμένος, χωρίς νά φωτισθή γιά
Παρήλθεν ή έποχή καθ’ ήν
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ΠΑΣΑ ΤΥΠΟ-

[Ρ,,ΑΦ,Ι,,ΚΗ,

τάζει έμβριθώς σαν νά περιέχουν
8λα τά μυστήρια τής άλχημείας καί
τής ...σολομωνικής. Οί κουβέντες
του είναι πάντα λίγες, καί τούς έμοτράπεζούς του τούς βλέπει σάν
κουνούπια, άνθρωπάκια μηδαμινά
ποί> δέν κατώρθωσαν—δπως αύτός—
νά κατέχουν τά μυστικά τής ...κινήσεως τοϋ Σύμπαντος.
Κάποτε μπορεί νά τόν πλησιά
ζει κάποιος συνάδελφος καί νά τόν
Ρωτήσει δειλά καί φοβισμένα : μέ
τί άσχολεΐται. Οά τόν κεραυνοβο
λήσει πρώτα μέ τή ματιά του, ΰ°τερα θά τόν άτενίσει μ5 Ενα βλέμ
μα οίκτου καί έσχάτης περιφρονήαεως καί θά τοϋ άπαντήσει άόριενώ τά μάτια του θά κοιτά
ζουν πέρα μακριά ίσως πρός τό Ύπερπέραν: «Φασαρίες, φασαρίες, 6λο μπερδεψοδουλειές. ‘Όλο εμένα

τις περίφημες αύτές «μπερδεψο
δουλειές».
Άν τύχει μάλιστα νά Εργάζεται
σέ καμμία άπό τις ύπηρεσίες πού
θεωροΰνναι άνώτερες καί κατάλλη
λες μόνον γιά .. μεγαλοφυείς, τότε,
άλλοίμονό σας ! δέν περπατάει
«φέρεται Επί πτερύγων», περνοδια
βαίνει καμαρωτός καί φουσκωμένος,
γεμάτος κόρδωμα καί οίηση.
Τό κόρδωμα Εξακολουθεί άκόμα
καί έξω άπό τήν Τράπεζα. Είναι
ό παντογνώστης πάντα σέ δλες τις
συζητήσεις, καί άν τά βρει κάποτε
σκοϋρα σέ καμμιά συζήτησι, μει
διά μέ τρόπο συγκαταβατικό καί
μυστηριώδη πού σημαίνει : «πτω
χοί άνθρωποι! πού θέλετε νά έναντιωθήτε στή γνώμη μου!» καί
(συνέχεια είς τήν 2αν σελίδα)
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ΔΩΡΕΑΙ
Ό Σύλλογος Υπαλλήλων
Εθνικής

Τραπέζης προσέ-

φερεν είς τό Τ. Υ. Π. Ε. Τ.

I"1 II

δραχμάς

5.000, εις μνήμην

Διαμαντή Διαμαντοπούλου.
ΜΑΓΕΡ
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'Ωσαύτως είσέφερεν δραχ
μάς 20.000, ύπέρ τών παι
δικών

κατασκηνώσεων

Δήμου ’Αθηναίων.

τοϋ

ούδείς ήθελεν νά άκούση τί πε
ρί του Δικαίου τοϋ έργαζομέ
νου, παρήλθεν πλέον άνεπιστρεπτεί ή έποχή καθ’ήν ό έργοδότης άναλόγως τής διαθέσεώς ένόμιζεν δτι φιλανθρωπικώς μόνον ήδύνατο νά βοηθή τόν σκληρόν άγώνα τής
ζωής τών ύπαλλήλων του».
Ό κ. Βαφειάδης έν συνε
χεία έξήρεν τόν ρόλον τόν ό
ποιον παίζει άνέκαθεν ή έργασία ώς συντελεστής τής πα
ραγωγής καί έξέφρασεν τήν
έλπίδα δτι αί Γεν. Διευθύνσεις
τών Τραπεζών, α’ίτινες άδικαιολογήτως μέχρι σήμερον δέν ήσθάνθησαν τόν παλμόν τής
Κοινωνικής άλληλεγγύης, θά
αίσθανθώσιν τί έπιβάλλεται νά
πράξουν ύπέρ τοϋ προσωπικοϋ
των κατόπιν τών διαβημάτων
τής Επιτροπής, λσμβάνουσαι
ύπ' δψει δτι καί οί ύπάλληλοι
μοχθοϋν διά τήν εύημερίαν
τών Ιδρυμάτων είς ά ύπηρετοϋν μέ άφοσίωσιν.
«Διαπνεόμεθσ, εΐπεν ό κ.
Πρόεδρος, ύπό τής θελήσεως
νά άντιμετωπίάωμεν σθεναρώς
τάς δυσχερείας νά έπιδιώξωμεν τήν δικαίωσιν τών αιτη
μάτων μας σωφρόνως καί ύ·
γιώς σκεπτόμενοι καί 6χι μέ
νωθρότητα καί δουλοπρέπειαν.
Τίμιοι άνθρωποι ύπερασπίζοντες
τιμίαν ύπόθεσιν έχομεν
τήν πλήρη βεβαιότητα δτι θά
εύρεθώμεν πρό δικαίων κριτών».
Καί έπέρανεν ώς άκολούθως :
«Σάς παρακαλώ καί έχετε
ύποχρέωσιν πρός τοϋτο, νά γί
νετε οί διερμηνείς είς δλους
τούς συναδέλφους τών τραπε
ζών περί τής συντελουμένης
θετικής καί καρποφόρου έργα
σίας. Νά τονώσητε είς έκαστον
συνάδελφον τό εύγενές συναί
σθημα τής συναδελφικής άλληλεγγύης,
νά διαθερμάνητε
τόν ζήλον δλων είς τό καθή
κον
τής έξυπηρετήσεως τοϋ
κοινωνικοϋ συνόλου, νά μεταδώσητε είς έκαστον συνάδελ
φον τήν έμπνευσιν έκείνην, ήτις θά τόν διακεντήση καί αίσθανθή βαθέως δτι είναι μία
ύπολογίσιμος άξία μεταξύ μας
καί νά αισθάνεται είς τήν καρ
διά του νά πάλλη ό ίδιος παλ
μός πού πάλλει είς τις καρδιές
τής όλότητος τών συναδέλφων
του διά τούς κοινούς πόθους
καί κοινά Ιδανικά».
Άκολούθως έλσβεν τόν λό
γον ό κ. Μιχ. θ. Πουσκούρης,
τής γραμματείας τής έπιτροπής, όρισθείς κατ' άπόφασιν
σύιής ώς εισηγητής τής συνε
δρίας.
Ό κ. Πουσκούρης προέβη
είς έκτενή είσήγησιν τής ιστο
ρικής έξελίξεως τών έπαγγελματικών σωματείων. Έκάκισεν
τήν μέχρι τοϋδε άδιαφορίαν
(συνέχεια είς την 4αν σελίδα)
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Προ καιρού, καθώς θά έπλη- μέθα λόγφ τής άνεπαρκείας τών
ροφορήθησαν οι συνάδελφοι, συ* αποδοχών μας.
| μας, έν τή σημερινή της Ιδίως
συνθέσει, δέν θά παράλειψη νά
νάδελφοι, συνάδελφος εν τή έκτεΉ υπέρογκος αΰξασις, ώς ανω
ένδιαφερθή δΤ δλας τάς κατηγο
λέσει τής εργασίας της ύπέστη η τέρω έλέχθη, τών δαπανών τού
Πρός
ρίας τών συναδέλφων κρίνομεν Πρός τόν ’Αντιπρόεδρον τού Συλ
λεκτροπληξίαν, καθ’ ήν στιγμήν Ταμείου καί ή ένδεχομένη μελλον
λόγου άπεστάλη έκ Θεσσαλο
τήν Διοικητικήν ’Επιτροπήν σκόπιμον νά σάς παρακαλέσωμεν
έχειρίζετο την λογιστικήν μηχα τική αδυναμία αυτού νά έκτελέση
νίκης ή κάτωθι έπιστολή.
τον
Σύλλογον
‘Υπαλλήλων δ πως έν ταΐς σχετικαΐς ένεργείας
νήν, Το ατύχημα αυτό τής συνα τάς υποχρεώσεις του έξηνάγκασε
σας έ'χητε ύπ’ ό'ψιν σας καί τήν
’Εθνικής Τραπέζης τής ’Ελλάδος
’Έρχομαι νά σάς συγχαρώ προ·
άδικίαν ή οποία έγένετο είς μίαν
δέλφου έγινε αφορμή νά επιδει- τό Δ. Σ., μέ μεγάλην του όφείλο
Είς
’Αθήνας
κατηγορίαν υπαλλήλων εις τήν ό σωπικώις διά τήν άντιπροεδρίαν
χθή ή μεταξύ μας υφιστάμενη αλ μεν νά δμολογήσωμεν λύπην, νά
ποιαν καί ημείς άνήκομεν.
τοΰ Συλλόγου καί να σάς παραληλεγγύη, διά τού εξαιρετικού εν κατάληξη είς ττιν άπόφασιν δτι έ ’Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Κατά τά έτη 1930 μέχρι τοΰ καλέσοι δπως διαβιβάσητε είς τόν
Παρά συναδέλφων τοΰ Κεντρι
διαφέροντος πού έπεδείξαμεν καί πρεπε νά άναθεωρηθή τό μέχρι
1932 προσελήφθησαν είς τήν υ
ώς οργανώσεις καί ως άτομα πα- τούδε ίσχύον σύστημα τών πρός κού Κατ)τος έχομεν τήν πληρο πηρεσίαν τής Τραπέζης πλεΐστοι κ. Πρόεδρον καί λοιπά μέλη τοϋ
φορίαν δτι έπικειμένων τών προα
συνάδελφοι ώς προσωρινοί. ’Ερ Διοικητικού Συμβουλίου τού Συλ
ρακολουθήσαντες με πραγματικήν τό Ταμειον εισφορών τών μελών
γωγών συζητοΰνται έν συσχετι
γαζόμενοι
ύπό σκληρός συνθήκας λόγου μας τά εγκάρδια συγχαρησυμπόνοιαν τήν έξέλιξιν τής κατα- του. Κατ’ αρχήν λοιπόν κατήργη- σμό) καί διάφοροι γνώμαι σχετιδεκαεξαώρου
συχνά* ις έντατικής τήριά μου.
στάσεώς της.
σε τήν μέχρι σήμερον εφαρμοζό κώς μέ τήν μετάταξιν, έλάιτωσιν
εργασίας
καί
άμειβόμενοι
μέ δρχ.
Δέν παραλείπομεν νά άναφέρω- μενη ν κράτησιν τών άνωτάτων τού χρόνου υπηρεσίας είς τόν ί
«Τόπον είς τούς νέους» αύιό
1500'—2000 μηνιαίως άπό 12ετίας
μεν καί ιό ενδιαφέρον τού κ, δρίων, καθιερώσαν τήν κατά πο- διον βαθμόν κλπ. Καίτοι εΐμεθα φέρουν τό βάρος τής διεκπεραιώ- θά ή to τό σύνθημά σας καθιος
Διοικητοΰ, δ όποιος δύο φορές σοστον 1. 1)2 ο)ο κράτησιν επί άπολύτως πεπεισμένοι δτι ή Διοι σεω; τοΰ ό'γκου τής εργασίας τής καταλαβαίνω καί αυτή ή στροφή
κητική Επιτροπή τού Συλλόγου
μειέβη, αυτοπροσώπως εις τό Θε- πάσης φύσεως αποδοχών τοΰ μέ
Τραπέζης·, έδέησε δέ μετά παρέ θά είναι νομίζω ή σωτηρία τής
ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ mill IIΙΙΙΙΙΙΙΙ III mill IIIIIHIIII
λιυσιν 5—6 δλοκλήρων έτών νά μεγάλης χορείας τοϋ προσωπικού
ραπευτήριον τού Ευαγγελισμού, λους συμπεριλαμβανομένων τών
κληθώσιν είς διαγωνισμόν πρός τής Τραπέζης μας άλλά καί ή ώσυνώδευσε δέ τό εθιμοτυπικόν αυ επιδομάτων γάμου, τέκτων κλπ.
μονιμοποίησιν μέ τόν βοθμόν τοΰ
τό ενδιαφέρον καί μέ τήν άναγ[Διά τά ύπό σύνταξιν μέλη
Πρός
Γραφέως, ένω μεταγενέστερον δ θησις πρός νέα συνθήματα εργα
καίαν πλήν τής ηθικής καί υλικήν (πρώην υπάλληλοι ή κληρονόμοι
χρόνος τής προσωρινότητος ήλατ- σίας, προόδου καί άπονομής τοΰ
τήν έφημερίδα Τραπεζιτικήν
υποστήριξιν.
τώθη είς 4, 3 καί άργότερον 2 δικαίου είς τούς φιλέργοις, τούς
το.ούτων) 1 ο)ο επί τού ποσού τής
ΈνταΟΘα
έτη.
Ή μετάβασις όμως αυτή πι· μηνιαίας συντάξεως μέχρι δρ. 10.
πειθαρχικούς καί τούς τίμιους έν
Τινές μάλιστα έξ αύτών παρε- γένει. άνευ κλικών, συγγενειών ή
στεύομεν δτι θά έδωσε τήν ευκαι 000 καί 1.1)2 ο)ο άνω τών δρ. Κύριε Διευθυντά,
λείφθησαν διότι ύπερέβησαν τό δρίαν είς τον κ. Διοικητήν νά δια- 10.000. Διά τούς εγγεγραμμένους
Εις άπάντηαιν σημειώματος σας ριον ηλικίας, καίτοι ή ηλικία των καί προτιμήσεων.
πιστώση τάς έξαιρετικάς δαπάνας είς τό ΤΥΠΕΤ οικείους των, κα- δημοαιευθέντος είς τήν Τραπεζιτικήν ή το γνωστή είς τήν Τράπεζαν κα
Διά τοϋ Συλλόγου καί διά συ
εις τάς οποίας ύποβάλεται μέ τάς ταργουμένης τής μέχρι τούδε ε τον μηνδς ’Ιουλίου ε. έ. σχετικού τά τήν πρόσληψίν των, ά'λλοι δέ χνών διαλέξεων είτε έπισήμων είτε
με τό ΦαρμακεΤον τον κ. ’Ανεμο- διότι άπέτυχον είς τά Γαλλικά έ
έμφανιζομένας έκάστοτε περιπτώ ξαμηνιαίας εισφοράς Δρ. 100, μημεμονωμένων έν τοίς έντενκτηρίοις
γιάννη έχομεν τήν*τιμήν νά πλησεις τό ΤΥΠΕΤ, δαπάναι αί ό- νιαίως δΤ έκαστον είκεΐον καί διά ροφορήαωμεν ‘Υμάς δτι τό περί κλήθησαν είς διαγωνισμόν μετά τοΰ Κατ)ματος τοΰ Συλλόγου είτε
1—2 έτη είς τρόπον ώστε έμονιποΐαι ό'χι από ημέρας εις ημέραν
τούς κλητήρας δρ. 50. Διά τά ύ ου ό λόγος Φαρμακεΐον είναι κα μυποιήθησαν μετά παρέλευσιν ο διά έγκυκλίων πρός τά Ύποκ]ματα
αλλά από στιγμής αυξάνονται ύθαρούς ιδιωτική επί χείρησις τον κταετίας ολοκλήρου. Οΰιω παρου πρέπει νά έμφυσηθή εις τούς κ.κ.
πό σύνταξιν μέλη καθωρίσθη διά
Φαρμακοποιού κ.
Άνεμογιάννη
περόγκως έν συγκρίσει προς τά
τούς λαμβάνοντας μηνιαίαν σύν και ονδεμίαν αρμοδιότητα πρός σιάζεται τό πρωτοφανές είς τά Συναδέλφους ή αγάπη πρός τήν
έσοδά του.
χρονικά τής Τραπέζης φαινόμενον Τράπεζαν, ή άγάπη τής έργασίας
ταξιν μέχρι δρ. 50.000, δι’ έκα έπέμβασιν έχει ό ήμετερος οργα
υπάλληλοι διανύοντες σήμερον 12 τής Τραπέζης, ή άγάπη πρός τήν
Διά τον λόγον αυτόν θέλομεν
στον οίκεΐον, δρ. 50 άνω δέ τών νισμός.
έτών
υπηρεσίαν νά κέκτηνται τόν
νά έλπίζωμεν δτι δεν θά παράλει
Επί τή ευκαιρία έπιθνμονμεν βαθμόν τοϋ βοηθού Α' καί Β' οί μελέτην διά τήν άνάδειξιν άξιων
ψη νά ένισχύοη τό Ταμειον, αΰ- 5000 δρ. 100],
Αί άποφασισθεΐσαι κρατήσεις ν άνακοινώσωμεν πρός τά μέλη δέ διανύοντες 10—9 έτών ύπηρε- καί αγλαών καρπών χρησίμων
ξάνων τό ποσόν τής ετήσιας επιχορηγήσεως είς βαθμόν πού νά δέν πρέπει νά θεωρηθούν άπό τον ΤΥΠΕΤ δτι δύνανται ν’ άπο- σίαν τόν βαθμόν τοΰ Γραφέως καί καί είς τήν Τράπεζαν διά τήν διαρ
δύναται νά άνταποκριθή τούτο τούς συναδέλφους ύπερβολικαί. τείνωνται καί είς άλλα φαρμακεία βοηθού Β'. Έι φ τόν βαθμόν τού κή πρόοδόν της άλλά καί είς τήν
διά τήν προμήθειαν τών άναγκαι- τον οί προγενέστεροι έλάμβανον
είς τάς υποχρεώσεις του, υποχρεώ
Πρέπει νά άναλογισθούν τήν εξω ονντων αντοίς φαρμακευτικών ει μετά 2—3 έτών ύπ,ηρεσίαν, οί δέ κοινωνίαν καί τό Κράτος άκόμη.
σεις πληθυνομένας καθ’ ημέραν,
Σήμερον εϊπέρ ποτέ καί άλλοτε
λόγφ τής αύξήσεως τού αριθμού φρενικήν αΰξησιν τών δαπανών δών, βάσει τών οικείων εντολ,ών μεταγενέστεροι αυτιών θά λάβουν
τών
ιατρών
τοϋ
ΤΥΠΕΤ,
είτα
δε
ή
πατρίδα μας έχει τήν ανάγκην
μετά
4—5
έτών
υπηρεσίαν,
δεδο
τών άσθενούντων συναδέλφων καί τών είς κλινικάς νοσηλευομένων
ίδίμ τών έκ φυματιώσεως προσ καί ιδία τήν τελευταίως παρατη νά συνεννοώνται μετά τοϋ Ταμείου μένου δτι οί προσληφθέντες τό δλων μας δπως τήν συνδράμωμεν
βαλλόμενων ως έκ τού αναγκαστι ρηθεΐσαν αύξησιν τού αριθμού Υγείας, διά τήν παροχήν αναλο 1939 άπ’ ευθείας μέ τόν βαθμόν είς τόν σκληρόν αγώνα, έργασίΐήτε
γών ευκολιών αγοράς τών έν λό τοΰ Γραφέως κατέχουν τόν βα
κού υποσιτισμού πού ύποβαλλόυπέρ τών συναδέλφων σας, διότι
τών έκ φυματιάισεως προσβληθέν- γω φαρμάκων.
θμόν τού βοηθού Β' μετά τριών
ή ηθική ύποστήριξις τών προοδευ
tiiiliiiiiiit:iiiimiiiiiiiiimiiii!iii2iiiii!iimic3iimiiimi[;miilimutiii των συναδέλφων μας, τούς ο Έν Άθήναις τή 11 Αύγούστου 1942 έτών μόνον ύπηρεσίαν.
Μία άλλη μικρά κατηγορία, έξ τικών συναδέλφων καί ή ιδέα ό
ποίους έχομεν ύποχρέωσιν νά μή
(συνέχεια έκ τής 1ης σελίδος)
Μετά τιμής
ίσου
άν όχι πλέον ήδικημένων, εΐ- τι θά έκτιμηθή δεόντως ή εργα
άφήσωμεν είς τήν τύχην των, αλ
1 σμειον Υγείας 1 Ιροσίνπικοΰ
ιαι καί έκ τής τέως Υπηρεσίας σία ενός έκαστου καί θά άμειφθή,
σιωπά μέ τήν βεβαιότητα πώς «ή λά πρέπει έστω καί μέ θυσίας νά
’Εθνικής Τραπέζης
’Ανταλλαξίμων προελθόντες συνά θά μόρφωση, τήν λαμπράν εκείνην
σιωπή κόσμον φέρει».
‘Ο Διευθυντής
σταθώμεν συμπαραστάται είς τήν Ό Πρόεδρος
δελφοι οί κατέχοντες σήμερον μό
Είναι ό άνθρωπος πού έχει κα
λις τόν βαθμόν βοηθού Β —Α, πα κυψέλην τού προσωπικού έν τή ο
τακτήσει το άκρον —άωιον τής ευ σκληράν μοίραν των. "Ολοι μας
ρά τήν έν τω Τδρύματι 12·—16 ποία άκαταπονήτως έκαστος ύπάλτυχίας, δλα τά είδε, δλα νά έμαθε, πρέπει νά σκεφθούμε δτι καί η
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣ1Σ
έτη ύπηρεσίαν των. Είναι στοι ληλος θά προσφέρη τήν εργα
δλα τά ξέρει. Έχόρτασε άπό μεγα μείς πιθανόν νά έχω μεν ανάγκην
χειώδες δίκαιον, ή λήψις καί υπέρ
λεία, άπά χαρές, άπό δόξες. Καμ περιθάλψεως τού ταμείου, δι’ οιονΆνακοινοϋμεν ‘Υμΐν δτι κα αύτών άναλόγου μέτρου συντο- σίαν του.
μία άνησυχία δέν φωλιάζει μέσα
Μέ πολλή ν αγάπην
δήιτοτε νόσημά μας, οπότε θά δυ- τόπιν ένεργειών τον Δ. Συμ μεύσεως τοΰ χρόνου προ.αγαιγής
του, κανένα ερωτηματικό δέν τοΰ
EYOYMICS
ΜΠΟΥΝ112ΝΑΣ
βουλίου
έπετεύχθη
ή
παραλα
σαρεστηθώμεν εάν τό Ταμειον
των, ώστε νά αποκτήσουν καί αυ
ζητά ικανοποίηση.
βή
καί
ετέρων
250.
(Διακοτοί, έν καιρφ, . τόν άντίστοιχον
Πολύ συχνά συμβαίνει τήν ιδέα δέν ίκανοποιήση τήν ανάγκην μας,
σίων πεντήκοντα όκάδων) ό- βαθμόν, τόν όποιον έπιβάλλει ή
αύτή νά τήν έχουν καί οί προϊστάμε πράγμα τό όποιον βέβαια δέν θά
ρυζης διά τάς άνάγκας τών με πολυετής των υπηρεσία.
νοί του. Τάν έχουν «μή στάξει καί προέρχεται άπό έλλειψιν προθυ
λών τοϋ ΤΥΠΕΤ.
Κατά τό παρελθόν προέβημεν
μή βρέξει» καί άκοΰς νά συνιστοΟν;
μίας τών διοικούντων τό ΣυμβούΌ τρόπος τής διανομής θέ είς έπανειλημμένα διαβήματα διά
«Νά άκοΰτε δ,τι σάς λέει, μήν τάν
λιον, άλλά λόγφ έλλείψεως τώ)ν ά- λει καθοριαθή προσεχώς διά τήν έπανόρθωσιν τής καταφανούς Κύριε Διευθυντά,
κουράζετε».
ταύτης είς βάρος μας άδικίας, ε
Επειδή δμως δλα τά ώραΐα σ’ ναγκαιούντων πόρων. Διά τόν αυ νεωτέρας άνακοινώαεώς μας.
Τό. διά τό φαρμακεΐον «Άνεμοαυτόν ιόν κόσμο έχουν καί τέλος, τόν ακριβώς λόγον νομίζομεν, δτι Εν Άθήναις τή 11η Αύγουστου 1942 πικαλούμενοι πάντοτε καί τήν ένίσχυσιν τοϋ Συλλόγου ή οποία δ γιάννη» σχόλιον τοϋ τελευταίου
κάποτε ό «άναντικατάστατος» κα δέν θά πρέπει νά δυσανασχετή
Ταμειον 'Υγείας Προσωπικού
μως κατά τρόπον πολύ χλιαρόν φύλλου τής άγαπητής «Τραπεζιτι
λείται «πρός άντικατάστασιν». θρή σουν καί οί άνώτεροι υπάλληλοι,
’Εθνικής Τραπέζης
μάς έδόθη ύπό τών προηγουμέ κής», πιστώς έκφράζει, ώς θέλω
νος καί όδυρμός, βρυγμός καί τριγ
Ό Γραμμκτεύς νων Προεδρείων του, ή Σ)στή
μός δδόντων. θά προσπαθήσει μέ ώς πρός τούς οποίους οφείλει νά Ό Πρόεδρος
νά πιστεύω,
τήν ίκανοποίησιν
Διοίκησις δμως ήρκεΐτο πάντοτε
κάθε τρόπο νά άπομακρύνει τόν άν- δμολογηθή δτι ή εισφορά παρου
πάντων
τών
συναδέλφων,
οίίτινες
είς τήν διαπίστωσιν καί μόνον τής
τικαταστάτη, καί άν δέν τό κατορ σιάζεται ηύξημένη λόγφ τοΰ υπο
Διοίκησιν
τής
Τραπέζης
μας.
Εί
άπλούοτατα
ούδεμίαν
έξυπηρέτησιν
αδικίας τούτης.
θώσει, θά τοϋ δείξει ελάχιστα πράγ λογισμού τού ποσοστού επί μειναι στιγμή πού πρέπει νά άντιληματα άπό τή δουλειά του, προσπα
Ή δοθεΐσα ύπό τοΰ άειμνήστου δύνανται vy εΰρουν είς τό έν λόγφ
ζόνων άποδοχών. Καί αυτοί έχουν φθί) δτι τά μέλη δέν δύνανται νά
θώντας νά παραστήσει τήν υπηρε
Λιοικηιού
Άλεξ. Κορυζή λύσις τή: φαρμακεΐον αφού τά πλεΐστα τών
σία του μέ βουνό, θά έπιδιώξει νά τό δικαίωμα νά απολαμβάνουν τής έπωμισθούν έξ ,δλοκλήρου τό βά άνά διιτίαν προαγωγής μας παρ’ φαρμάκων αναγκάζονται νά προαφήσει έπίτηδες τάν αντικαταστά αυτής πορεχομένης καί είς τούς ρος τών ύποχρεώσεων τού Τα ούδενός δύναται νά θεωρηθή ώ; μηθεύωνται άπό τήν μαύρην αγο
την νά πέσει αέ κάποιο λάθος γιά λοιπούς περιθάλψεως τού Ταμείου, μείου. Πρέπει ώς έκ τούτου νά ικανοποιητική.
ράν. Διά τούτο έπιβάλλεται δπως
νά φωνάξει κατόπιν μέ κομπορημο- ασχέτως εάν, ώς ισχυρίζονται τι- προσέλθη άρωγός πολλαπλασιάΚαίτοι πιστεύομεν δτι ή τακτό ζουσα
έν
άνάγκη
τήν
έτησίαν
έπιή Σ)τή Διοίκησις μελετήση τό ζή"
σύνη στον προϊστάμενό του «Βλέ
νές, άποφεύγουν νά εξασκούν τό χορήγησίν της. Μέσα είς τήν δί ποιησις παρομοίων ζητημάτων δέν
πεις, δέ στάλεγα έγώ, θά τά κάνει
τημα τοΰ φαρμακείου διά λυσεως
είναι
τής
παρούσης
στιγμής,
έν
θάλασσα μόλις φύγω», καλλιεργών δικαίωμά των τούτο. Πλήν τούτου νην τοϋ σημερινού πολέμου καί συγκρίσει μέ τά οικονομικά, έπισι- δυναμένης θετικώς, ιδία μάλιστα
τας στό περιβάλλον του τήν ιδέα υπέρ ποτέ άλλοτε σήμερον είναι ή τών άνευ προηγουμένου έπισιτι- μιστικά κλπ. ζητήματα μέ τά ό εις τάς σημερινάς δυσχερείς πε
πώς μόλις φύγει αυτός ή υπηρεσία εποχή τής συνδρομής τών δυναμι- σακών στερήσεων, ή έπάρρατος ποια άσχολεΐιαι δ Σύλλογος, σάς
νόσος τής φυματιώσεως καρραδοριστάσεις. νά έξυπηρετήση τό προ
θά παραλύσει...
κωτέρων πρός τούς άσθενεστέρους κεΐ σέ κάθε βήμα τήν ζωήν τών παρακαλοΰμεν όπως, επί τή ευκαι
σωπικόν νής^ Τραπέζης. Μοναδική
Αν δμως μ’ δλα αυτά δ Αντι οίκονομικώς.
υπαλλήλων. ’Έναντι αυτού τοϋ ρία τών επικειμένων προαγωγάιν δέ κατ’ εμέ λύσις πραγμ«ΐικΘζ
καταστάτης , άρκετά έξυπνος, μυριΑυτά είναι έν συνάψει τά ά- εχθρού ζη τοΰ μεν νά άμυνθώμεν κλπ. ύπομνήσητε είς τήν Σ)στήν
σθεΐ τά κόλπα, δ «άναντικατάστα- φορώντα τό ΤΥΠΕΤ.
σωτηρίας τών ύπαλλήλων θά ηΐο
καί δι’ αυτό ζητοϋμεν τήν ένίσχυ- Διοίκησιν τήν περίπτωσίν μας συτος» θά άντικατασταθεΐ καί θά φύ
Τά μέλη του καλούνται νά κα σιν τής Διοικήσεως ούτως ώστε δ- νηγορούντες υπέρ τών άπόψεών ή ΐδρυσις ίδιου φαρμακείου της
γει περίλυπος γιά τήν καινούργια
μας καί διά τήν οριστικήν άρσιν Τραπέζης δι’ οικονομικής συμΐ*ε
υπηρεσία του. Μήν τόν λυπάσθε δ ταβάλλουν έκ τού μισθού των, δ- ταν αΰριον άνατείλλη καί πάλιν ή τής άδικίας.
τοχής είς τούτο τής Τραπέζης και
μως. Σέ λίγον καιρό θά τόν δήτε στις ύπό τάς σημερινάς συνθήκας ημέρα τής ποθητής ειρήνης, νά
στό νέο γραφείο του τό ίδιο έμ- δέν έπαρκεΐ διά τήν έξασφάλισιν έχω μεν υγιείς καί άκμαίας τάς δυ Εύχαριστοϋμεν έκ τών προτέρων τοΰ προσωπικού της.
βριθή καί αμίλητο, φουσκωμένο τών βιωτικών άναγκών των, διά νάμεις μας γιά νά έπιδοθώμεν άπε- διά τάς έν πρσκειμένω ένεργείας ocxc
ρίσπαστοι πλέον είς τήν έργασίαν
Πειραιεύς τή 8)8)42
καί παντογνώστη. Τά κόρδωμα θα
τήν έξασφάλισιν τής ύγείας αύτών μας καί τήν έξυπηρέτησιν τών συμ
Έν Θεσ)νίκη τή 23)7)42
ξαναρχίσει καί ... «ή ιστορία έΜετά συναδελφικών χαιρετισμών
και τών οικογενειών των. Αυτό φερόντων της Τραπέζης.
Μετά συναδελψικών χαιρετισμών
παναλαμβάνεται».
ΙΕΡΕΜΙΑΣ
δέν πρέπει νά παροραθή άπό τήν
Πάνος I, Βασιλείου
Τό Διοικ. Συμβούλων ΤΥΠΕ Τ
"Επονται 35 ύπογραφαϊ
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΕΠΙ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ

ΔΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Τό κρατούν σύστημα παρά τή νεώσεως, άνακουφίσεως διά τήν
ΠληροψορούμεΘα ότι παρά
Τρτχπέζη μας τής διενεργείας τών συνέχισιν τής σταδιοδρομίας του, πονα ύπεβλήθησαν είς τήν Δ.Ε.
προαγωγών είναι πηγή, πλείστων τό θεωρεί ώς έν Ιερόν καί άνα- τοΟ Συλλόγου παρά πολλών
Κρούομεν τόν κώδωνα τοϋ κίνδυνον καί ζητοΰμεν άηό τήν ανωμαλιών καί συνεπειών οικο φαίρετον δικαίωμά του καί έχει συναδέλφων διά τά έξής ζητή
ματα :
Τράπεζαν ιά ένδιαφερ&ή αοβαρώς γιά τά παιδιά των ύπαλ- νομικών καί ηθικών.
εύλογον τήν άξίωσιν όπως τού α
1) Ώς γνωστόν ή Τράπεζα
λήλων της γΐά τά όποια καμμιά Απολύτως μέριμνα δέν ϊχει
ναγνωρίζεται
καί
τού
άπονέμεται
Είναι
ανεξήγηταν
μέχρι
τή;
άπό
1)1)1920 (έγκύκλιον 66)1920)
ληφθή. Τό άπαντον τής είδικώς παρασχεθείαης ένισχύσεως
καταβάλλει είς τό Ταμεΐον
οννίοια cat εις τόν διπλασιασμόν τοϋ έκ 2— 3 έκατοντα- στιγμής, πώς ζήτημα τοιαύτης τούτο μετά πάσης δικαιοσύνης.
9Αντί τούτου τό ζήτημα τή; Συντάξεων τήν βαρύνουσαν τό
δράχμου σχετικοϋ έπιδόμαιος καί χήν καθιέρωσιν τής Πλα σπουδαιότητος καί σοβαρότητας,
τωνικής μερίδας «Β» διαφερούσης μόνον κατά όλίγα δεκά τόσον ζωτικόν διά τούς εργαζο προαγωγή; τού Υπαλλήλου κα- προσωπικόν εισφοράν ποσοστοΟ S ο)ο έπί τών άποδοχών
δραχιια τής «Α» εις τιμήν καί ούδόλοος εις ποιότητα.
μένους τήν Τράπεζαν, δημιουρ τήγτησεν ύπόθεσις αγωνιώδους του άνεξαρτήτως τοϋ ίσου πο
ΚαΧ έρωτώμεν : πώς θά φάγη τό «σιιφάδο» καί τό «μπληγοΰρι»
τό βρέφος τών 2 έιών ; Καί πώς ό γονεύς τών 5 καί 10 γούν τόσην βαθεΐαν ανωμαλίαν καί έκνευριστικής αναμονής, ζή σού είς τήν πληρωμήν του ό
χιλιοδράχμων άνά δεκαπενθήμερον θά τοϋ άγοράαη τό αύγό καί διαταραχήν, τοιαύτας αντι τημα έξαιρετικής ψυχικής αντο ποιου ύποχρεουται αυτή ώς
τών 400, τό γάλα τών 1600, τό λεμόνι τών 400, τό ρύζι θέσεις μεταξύ τού προσωπικού χή;, μέχρι; ότου έλθη ή ακαθόρι εργοδότης* έπίοης καταβάλλει
καί τόν Φ.Κ.Π. άνερχόμενον είς
τών 8000 δραχμών πυύ ΑποτελοΟν τήν βάοιν %ής δια προξενούν
τόσην καταστροφήν στος εύθετος στιγμή, μετά τρία» 5 ο)ο έπί τών άναλόγων προ
τροφής του;
καί μαρασμόν ζήλου πρός εργα τέσσαρα ή καί πέντε έτη διά νά σόδων τοΟ προσωπικού, τό δώΚαί θά άποιελέοη άραγε τόσο μεγάλη έπιβάρυνσι γιά τήν Τρίπεζα ή παρασκευή ένός καταλλήλου, γιά τά παιδιά μέχρι 5 σίαν, τόσην άπαγοήτευσιν καί κριθή ικανός πρός προαγωγήν. ρον Πάσχα καί Χριστουγέννων
έτών συσσιτίου, καί ή αϋξησις τοϋ έπιδόματος τέκνων ή περιέχον τόσην αδικίαν, παρα Καί μέ πόσην βραδύτητα, πόσην καί τάνάλογα ποσοστά έπί τών
ή μέ κάθε τρόπο ένίσχυσις τών μαοτνοων πού καλούνται μένει είσέτι εκκρεμές καί άλυτον μυστικοπάθειαν καί αποκρυφι κερδών.
2) Βάσει τής συλλογικής συμγονείς βρεφών τοϋ 1942 καί πού είχαν ήδη ελθει στόν χωρίς νά έπιδιωχθή έπιμόνως ή σμόν, μέ πόσην δυσκινησίαν κυοβάσεως
κσθωρίσθη ένισϊον μιΚόσμο πρό τής τελευταίας θεομηνίας.
ψορεΐκαι ή σοβαρά αύτη ερ
δικαία καί οριστική διευθέτη
σθολόγιον
διά τούς συμπληγασία.
Χρειάζονται πράγματι
σές του.
χάλκινα νεύρα. Καί αποτέλεσμα ροϋντας ώρισμένα έτη συνολι
Δέν θά ή το δυνατόν νά άντιτα- νέαι άδικίαι, διαιώνισις μιας κα· κής έν γένει υπηρεσίας λαμχθή βίς τούτο, νά ύποστηριχθή ταστάσεω; τεινούσης είς αδιέξο βάνοντας έφ* δσον ύπηρετουν
lit ΤΗΝ EHITP. ΕΜΝΗΡβΟΕΕΗΝ 0 ΚΑΛΛΙΤΕΡΟΣ ΟΙΩΝΟΣ
δον, διχασμός τών υπαλλήλων είς είς έπσρχίας 10 ο)ο έπί έλατΕις τό Ύπ)μα Θεσ)νίκης υ
Ή Διοικηακή ’Επιτροπή του σοβαρώς καί λογικώς ότι οικονο προνομιούχους καί μή, εύνοουμέ- τον του μισθού τών είς ’Αθήνας
πάρχει μία κατηγορία συναδέλ Συλλόγου και ή Διεύθυνσι; τη; μικά αίτια ήγαγον κατά περιό νους καί άδικουμένους.
καί Πειραιά ύπηρετούντων.
φων, οί όποιοι έκρίθησαν στά Τραπεζιτικής εύχαριστούσι θερ δους τήν Τράπεζαν εις τήν α
'Ενώ δμως μέχρι τής 1)1 )4θ
Είναι κατώτερον τού ύψους
σιμοι— διά προσωπικούς ώς μώς τούς κ. κ. Συναδέλφους ο! νάγκην νά λάβη τόσον διάφορα καί τής Ιστορίας τής Εθνικής άπαν τό προσωπικόν, δπερ συμεπί τό πλεΐστον λόγους —κατά όποιοι προφορικώς καί δι’ επι
μέτρα έν σχέσει μέ τό ζήτημα Τραπέζης νά μή έχη οργανισμόν περιελήφθη είς τά χηονικά όρια
τά έτη 1927—1933 ύπό τού στολών δεν παΰουσι νά διαδηλώκαθορίζοντα κατά τρόπον σαφή τής συμβάσεως ελαβε καί έξατότε Προϊσταμένου του Λογι νωσι τήν έκτίμησίν των προς τούτο.
κολουθεΐ νά λαμβάνη έφ' δσον
Ή Τράπεζα ουδέποτε διέτρεξε τά όρια καί πάντα νά σχετικά μέ ύπηρέτει καί έξακολουθεΐ νά
στηρίου ό όποιος διοικούσε αυτούς καί π,-ός τό έργον των, τό
τάς προαγωγάς ζητήματα* καί έν
ούσιαστικως αυτός μόνος τό όποιον έν μέσφ πάσης φύσεως ή καί διατρέχει τοιούτον κίνδυνον γένει τήν έξέλιξιν τού υπαλλήλου. ύπηρετή είς ’Αθήνας καί Πει
Υποκατάστημα καί έχειρίζετο δυσχερείων μέ πραγματικήν ιιύτα · έκ τής δικαίας ίκανοποιήσεω;
’Επίσης ι να ή κρίσις τού υ ραιά τά ύπό τής συμβάσεως
τά ζητήματα τού προσωπικού. πάρνησιν άνέλαβον.
τών αιτημάτων τών υπαλλήλων παλλήλου γίνεται πληρεστέρα, ή καθορισθέντα μισθολόγια, ή
Καί ναι μέν οί συνάδελφοι
Αί εκδηλώσει; ανταί, μαζί μέ
έπιτροπή τών προαγωγών δέον Τράπεζα άπό 1)1)40 έπαυσεν
αυτοί, μετά τήν μετάθεσιν έκ τάς ενθουσιώδεις εκδηλώσεις τών της.
έφαρμόζουσα τήν σύμβασιν καί
’Ακόμη καί τούτο άν συνέβαι- νά συμπληρωθή δι’ έκπροσώπου ώς πρός τούς ύπαλλήλους τούς
Θεσ)νίκης τού είρημένουΠαοϊ- αγαπητών συναδέλφων τών ‘Υπο
τού συλλόγου ώς καί τού αρμο
σταμένου, έπαυσαν νά θεω καταστημάτων, άποτελοΰσι μεγί- νε, άν δηλαδή ύπό άδήριτον α δίου Διευθυντού.
δικαιουμένους αύξήσεως λόγω
ρούνται στάσιμοι, άλλ’ στην πτιγήν ένθαρρΰνσεως διά τήν νάγκην ή Τράπεζα εδει νά λάβη
Μέ τά σημερινά δεδομένα χρειά συμπληρώσεως έτών ύπηρεσίας
άπώλεσαν άλλοι ένα καί άλ συνέχισιν τού τραχέος έργου τής τοιαύτα μέτρα εις βάρος τών υ ζεται συνεχής έργασία μισού α’ι- μετά τήν 1)1)40, καταβάλλου·
λοι δύο βαθμούς έκ τής αύ Διοικήσεως τού Συλλόγου καί τόν
ώνος κατ’ έλάχιστον διά νά έξαν- σσ είς τούτους μέρος μόνον τής
Οαιρέτου αυτής καταδίκης. Ή καλύτερον οιωνόν, διά τήν εύόδω- παλλήλων της, ή έπίπτωσις τών τλήση τις τήν άπέραντον Ιεραρ διαφοράς τοΟ μισθοϋ των άπο
αδικία αύτη άνεγνωρίσθη άπό σιν τών προσπαθειών τών διαχει- τοιούτων βαρών έδει νά είναι χίαν τής Τραπέζης καί έπειδή δέ τής 1)1)42 έπαυσε νά κατα
όλους τούς αρμοδίους, άλλ’ ριζομένων τά κοινά.
γενική, ανάλογος καί ούχί κατα- φυσικά τούτο είναι αδύνατον νά βάλλει οίανδήποτε διαφοράν.
ούδέν έγένετο προς διόρθω
Καθ’ ά προφορικώς άνεκοιΣχετικώς νομίζομεν σκόπιμον θλιπιική διά μέρος μόνον τού γίνη παρ’ ένός προσώπου έφ* ό
σίν της.
νά αναγραφή ότι ήδη συνδρομη- προσωπικού της. ’Έχομεν πρός σον τό όριον τή; άποχωρήσεω; νώθη είς τούς ένδιαφερομέ"Ηδη, έπικειμένων επανορ ταί τής «Τραπεζιτικής» είναι άπα- τούτοι; νά προσθέσωμεν ότι ή τού υπαλλήλου είναι τό 62ον έ νους, ή διαφορά καλύπτεται
διά τής καταβολής ύπό τής
θώσεων, καιρός °ίναι νά διορ - ξάπαντες οί παρά τή Τςαπέζη
τος δέον νά παρασχεθή τό δικαίω
προκάτοχος
Διοίκησις
άνεγνώρισε
Τραπέζης:
θωθή καί τό άτομον τούτο καί μας εργαζόμενοι μέ έξαίρεσιν πέντε
μα νά κληροδοτήση είς τούς απο
Ιον) Τής εισφοράς έκ 5 ο)ο
κατ’
αρχήν
ότι
μέ
τό
υφιστάμε
νά τοποθετηθούν οι άδικηθέν- μόνον συναδέλφων τής Ν. Ιωνίας
γόνους του τήνΙκανότητα νά συ
τες συνάδελφοι εις τήν σει τά ονόματα τών όποιων χάριν πε νον καθεστώς τών προαγωγών έ ν εχί σου ν τήν σταδιοδρομίαν διά είς τό Ταμεΐον Συντάξεων προ
ράν των καί μέ τόν βαθμόν ριέργειας παραθέτομεν.Αύτοί είναι χουν συσσωρευθεΐ πλεϊσται όσαι νά φθάση εις τό τέρμα της. Κα σωπικού, τής βαρυνούσης τόν
εργαζόμενον. 2ον) του Φ.Κ.Π.
όν έδει νά είχαν άν δεν έμε- οί κ. κ. I. Σούρλας, Κ. Τσιγκόλης,
αόικίαι, αϊτινες χρ ήζουν έπα- τά τήν γνώμην μαζ 30ετή; υπη έκ μισθωτών ύπηρεσιών 5 ο)ο.
σολάβη ή άδικος αυτή κατα Α. Άθανασούλη:, Β. Στεργιου
νορθώσεω:, αλλά λόγψ τεχνικών ρεσία έδει να θεωρήται πλέον ή 3ον) Τών ποσοστών (μολονότι
δίκη των.
καί ή Δίς Α. Λαμπουσιάδου.
επαρκής χρόνος διά τήν έξάντληταυτα χορηγούνται είς σπαν
δυσχερειών παρουσιάζετο δύσκο σιν τής υπηρεσιακής έξελίξεως.
τό προσωπικόν δυνάμει του
λος ή λύσις τού ζητήματος τού
Το ζήτημα τούτο σοβαρώτατον, καταστατικού). 4ον) ΤοΟ δώρου
του απ’ ευθείας, θά έπετυγχάνε- ώς εϊδομεν είς σύντομον όιαδρο κατά τό Πάσχα καί τά Χρι
το δέ βαθμιαίως ή λύσις διά τού μην, έχει ανάγκην ριζική; λύσεως, στούγεννα καί 5ον) τού 20ημέόσον τό δυνατόν ταχύτερου ρυ μία δέ τοιαύιη υπάρχει, ή ανα ρου ή 15ημέρου διά τούς διπροσαρμογή τών υπαλλήλων είς
μετά
θμού τών προαγωγών. Καί ή ύ βαθμούς αναλογώ; τών έτών τής καιουμένους διαφοράς
πόσχεσίς αύτη έτηρήθη έπί μίαν υπηρεσίας των. Φυσικά τούτο πα τήν 1)1)42 καί 'ίσως λόγω τής
μεγαλυτέρας έπιβαρύνσεως τής
Δι3 Υπουργικής άποφά- Πληροφορούμεν τούς αγαπη διετίαν.
ρουσιάζει τεχνικά;
δυσχερείας, Τραπέζης σήμερον έκ τών ώς
τού; συναδέλφους τού ‘Υπ)τος
Τό ζητημιι τή; έξελίξεω; έν τή αλλά πρόκειται νά θεραπεύση μέ- άνω είσφορών της.
σεως αυξάνονται άπό 1ης Κορίνθου ότι κατόπιν ένεργειών
γα κ ικόν, κακόν τό όποιον όσημέτής Δκιικοΰσης ’Επιτροπής τού
Ουτω π. χ. υπάλληλος συνο
Σεπτεμβρίου έ. έ. οί μισθοί Συλλόγου παρά τή άομοδίμ ύπη- ίεραρχί^, καί τής προαγωγής τών ραι όγκουμενον τείνει νά γίνη φα λικής έν γένει ύπηοεσίας 14 έυπαλλήλων δέν πρέπει νά είναι γέδαινα, νόσος φθείρουσα τόν υ
τών Τραπεζιτικών Υπαλλή ρεσιφ τής Τραπέζης έ όθησαν τη ζήτημα τύχης ή εύνοιας, διότι ε παλληλικόν οργανισμόν, μέ έκδη τών τή 30)12)39 υπηρετών είς
λεφωνικό»; όδηγίαι εί: τόν Διευ
’Αθήνας ή Π=ιράιά έλαβε καί
λων κατά 50 ο)ο. Ή τιμή τού θυντήν τού Ύπ)τος διά τήν άρ- κτός τής οικονομικής πλευράς καί λιάσεις διαβρωτικάς καί διαλυτι- έξακολουθεΐ νά λαμβάνη μι
λειτουργίαν τών συσσι τής βελτιώσεως τών όρων τής κάς, έπηρεαζούσας βλαπτικώς, σο σθόν 4.900, χωρίς τό ‘Ίδρυμα
συσσιτίου δεν δΰναται νά εί τιωτέραν
τίων καί τήν προμήθειαν ειδών ζωής του, παρουσιάζεται Ιδία ώς βαρώς τήν ομοιομορφίαν του καί νά συμψηφίση τάς ώς άνω ει
τήν ομοιογένειάν του, παρεμποδί- σφοράς του. ‘Έτερος ύπάλληζήτημα ηθικής τάξεως.
ναι ανώτερα τών 75 δραχμών. διατροφής.
ζουσα
τήν δημιουργίαν συναδελ- λος ύπηρετών έν έπαρχία δπου
Εύχαριστούμεν θερμώς τού; α
Είναι ζήτημα ίκανοποιήσεω; φικού πνεύματος αλληλεγγύης καί λόγω 14ετους συνολικής έν γέΚατά τήν σΰνυαξιν τής ά- γαπητού; συναδέλφου: τού ‘Τ)ιος διά τήν άναγνώρισιν έκ μέρους αρμονικής συνεργασίας.
νει ύπηρεσίας έλάμβανε μισθόν
Μυτιλήνης διά τά συγχαρητήριά
’Ήδη οπότε τήν έδραν τής Διοι- δραχ. 4.410, μηνιαίως, μετατε
ποφάσεως κληθείς παρέστη των έπί ιή εκλογή μας. Τούς πλη τού έργοδότου τών 1 υπηρεσιών κήσεως
κατέχει άνήρ άνωτέρας μορ- θείς είς Άθήναις μετά τήν
ροφορούμεν ότι ή άρμοδία 1 Γπη του, μία άπό τάς σπανίας ευχαρι
φώσεως
καί εύρείας κοινωνικής αν 1)1)40 άντί νά τύχη τοΟ μισθού
και ό Πρόεδρος τού Συλλόγου. ρεσία έδωσεν όδηγί,.-ς εις τόν 'Ά. στήσεις πού τού παρέχει ή έργατί
λ
ήψεως
είναι ευκαιρία νά άθή- τών 4.900, έξακολουθεΐ νά
Διευθυντήν διά τήν προμήθειαν
Διά τό τόσον ύψίστης ση ειδών διατροφής διά τήν κατά τό σία του, αναμένει έναγωνίω; τήν σωμεν τό ζητημα προς λύσιν.
λαμβάνη τόν έν έπαρχία μι
ΛΗΜΠΤΡΙΟΣ ΣΑΚΚΑΣ
σθόν μέ τό ώς εϊρηται δικαιοδυνατόν άρτιωτέραν λειτουργίαν στιγμήν ταύτην ώ; σταθμόν άναμασίας διά τό προσωπικόν^ τών συσσιτίων.
λογητικόν. "Αλλοι συνάδελφοι
STIXOI SYNQflEAcfrQN
"

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΤΗΣ Δ. Ε. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ζήτημα τών προαγωγών τό
Δ. Σ. επανειλημμένους άπησχόλησε τόν κ. Διοικητήν.
Καίτοι δεν έλαβε παρ3 αυτού
συγκεκριμένην

άπάντησιν

περί τού χρόνου τής διενεργείας των, έν τοΰτοις, έκ τών
μετά τού Κυρίου Διοικητού
συζητήσεων

άπεκόμισε τήν

έντΰπωσιν ότι δεν θά βρα
δύνουν νά κοινοποιηθούν.

ΑΙ ΕΝΙΡΓΕΙΙΙΪΟΥ ΑΙΟΙΚ. ΙΥΗ80ΥΑΙΟΥ
Μ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΙΜΙΤΙΙ

ΑΤΤΙΚΗ

miEMA ΠΕΝΘΗ
Τήν 7ην Αύγουστου άπεβίωσε έν
Φιλοθέη ό Διαμαντής Διαμα,ντόπουλος, ό μεταστάς υπήρξε άφοσιωμένος λειτουργός τής Τραπέζης καί
υπόδειγμα οικογενειάρχου. Ή «Τρα
πεζιτική» συλλυπείται θερμώς τόν
υΙόν του συνάδελφον κ. Κ. Διαμαντόπουλον καί τήν οίκογένειάν του
Άπεβίωσεν ώσαύτως ό συνάδελ
φος του Ύποκ)τος Τριπόλεως Περι
κλής Ίατρίδης καταλειπών έν δρφανεία σύζυγον καί τρία άνήλικα τέκνα
άτινα συλλυπούμεθα έγκαρδίως.

Ξανθή "‘Αττική. Πανέμορφη# ήλιολουσμένη χώρα.
-Μέ ι* άσπρα τά έκκίησίκια σου, τά πιΰκα, χΐς έληές,
ΤΙς ήρεμες, δαντελλωνές, χρυσές άκρογ.αλιέ;,
Τά πλούσια σου γιά τήν ψυχή καί γιά τό πνεύμα δώρα.
'Αν καί χειμώνας, γρήγορα θ' άνθίζανε σϊν τώρα,
Είς τοϋ Άπριλιοΰ τό φύσημα, οί κάμποι κι * οί πλαγιές,
Τών μπαλκονιών τά κάγκελα, τών κήπων οί βραγιές
Καί τών δεντρών τά πράσινα κλαριά τά μυροφόρα,
Τό φωτεινό σου άγκίλιασμα, μέ τόν γαλάζιο άγέρα,
Τούς τρίσβαθυους δρίζοντες, τή διάφανη Ατμόσφαιρα
Καί τά μενεξεδόφυλλα αιϊς άνλες σου κορφές,
Μέ χΐς αύγές, χαμόγελο, τραγούδισμα, τά βράδυα,
Τών φεγγαρόλουστων νυχτιών, τά μάγια καί τά χάδια,
Είναι σειρήνων κάλεσμα στϊς μύριες του μορφές.
’Ιούνιος του 1942
Ρ. ΚΡΑΟΥΣ

τής αύτής κατηγορίας Ύ πολο
γι σ.ταί Β', Βοηθοί Α' καί Β',
και Γραφείς, λαμβάνουν δραχμάς 4.400, δραχ. 4.090, δραχ.
4.070, δραχ. 4.045, δραχ. 4.035,
δραχ. 3.850, δραχ. 3.700, Δραχ.
3.400, δραχ. 2.850 καί έν γένει
διαφορετικόν μισθολόγιον καίτοι ύπηρετουσιν είς ’Αθήνας
καί Πειραιά μέ τόν αυτόν βα
θμόν τήν αυτήν έν γένει συ
νολικήν υπηρεσίαν, καί τά αυ
τά προσόντα. Μάλιστα Ιδιαιτέ
ρας μνείας τυγχάνει τό γεγο
νός δτι τήν 1)1)41 είς προσωρι
νούς ύπαλλήλους τούς συμπληρώσαντες 9ετή έν γένει ύπηρεσίαν καί λαμβάνοντας μέχρι
τότε δραχ. 3.000, μηνιαίως έχο-

(συνέχειχ είς την 4ην σελίδα)

(συνέχεια έκ τής lr,g σελίδος)

Συμβουλίων
τών
Τραπεζών,
σεων είς τά προμηθευτικά μας σιτίων των.
δργανα.
Ό κ. ’Επίτροπος τής ’Εργα ώστε νά λείψη τό άδικον τό ό
τών
τραπεζικών ύπαλλήλων
2) Τόν έπίσημον καθορισμόν σίας άπεδέχθη άπολύτως τά ά ποιον παρατηρεί ται σήμερον
διά πάσαν συλλογικήν έκδήλω- εϊτε διά τών άρμοδίων κρατι νωτέρω ζητήματα μας ύπερφα- νά δικάζουν τά πειθαρχικά μας
Λόγω τοΰ μεγάλου κόστου; σιν καί άπέδωσεν είς αύτήν κών ύπηρεσιών εϊτε διά τού Ια λαγγίσας μάλιστα είς δλα έξ παραπτώματα αύτοί οί άντίτρικού Συλλόγου τών ποσοτή αύτών,
δικοί μας. Είς τό νέον τούτο
τής έκδόσεως τοΰ φύλλου, τό τήν άφορμήν τής δημιουργίας των έκάστου τροφίμου τών ά- Συνεκροτήθη Επιτροπή άπο- Συμβούλιον δέον νά λαμβάνη
«τής συκοφαντικής, ψευδούς καί
Συλλογικόν Δελτίον έκτυποΰ- ςιποβολιμσίας άντιλήψεως δτι ναλογουσών διά τήν διατροφήν τελεσθεΐσα ύπό τών κ. κ. Δ. μέρος ’Ανώτατος δικαστικός
άτόμου.
Βοφειάδη, Α. Δημητρακοπού- λειτουργός καί νά έκπροσωπήται εϊς απολύτως ώρισμένον οί τραπεζικοί ύπάλληλσι άνή- έκάστου
3) Τήνπαροχήν πόσηςφύσεως λου, X. Παπαχρήστου, Κορνά- ται όπωσδήποτε ό Σύλλογος
ώριθμόν αντιτύπων άνιιστοι- κουν είς άριστοκροτικήν τάξιν εύχερείας είς τά προμηθευτικά ρου, και Γ, Τσελίκα, ήτις έν τών Ύπαλλήλων.
4) Περιορισμός τού άνωτάχοϋντα προ; τού; ουνδρομη- καί άποτελοΟν προνομιοΟχον μας δργανα διά τήν προμήθειαν συνεργασία μετά τοϋ άρμοδίου
τών
ανωτέρω
καθορισθησομέτου
όρίου ώρών Εργασίας.
Διευθυντοϋ
τοϋ
"Υπουργείου
θέ
τμήμα τοΰ έλληνικοΟ λαού, άντάς τής «Τραπεζιτικής».
νων ποσοτήτων τροφίμων δι’ ά λει καθορίσει τά νομοθετικά μέ5) Χορήγησις έκ μέρους τών
τίληψιν κατά τής όποιας δέν
Παρακαλοϋνται δ&εν οι άντέδρασαν ένεργώς οί Σύλ παντα τά είς αύιά ύπαγόμενα νρα δΓ ών θά έξασφαλισθώσι Τραπεζών τοϋ άντιτίμου τοΰ
άτομα, άναλογοϋντα δι’ όλό τ’ άνωτέρω ζητήματά μας.
διαρκοΰ είσητηρίου ’Ηλεκτρι
μεν κ. κ. Άνιαποκριταί μας λογοι.
’Αξία ιδιαιτέρας έξάρσεως εΐ κών Σιδηροδρόμων διά τούς
κληρον τήν χρονικήν περίοδον
,
μέχρις τής νέας έσοδείας, άπ’ ναι έπίσης ή ύπ’ άριθ. 4)13.7.42 Συναδέλφους τούς ύπηρετούν·
Εϊτα έσυνέχισεν:
όπως μάς γνωρίζωσι πάσαν
άπόφασις τής Επιτροπής, έπα- νας είς τα Ύποκ)ματα Πει
«Πράγματι ή παγκόσμιος ά- εύθείας έκ τής παραγωγής.
μεταβολήν είς τήν δύναμιν
4) Την άμεσον έπέμβασιν τού ναληφθεΐσα κατά τήν ύπ’ άριθ. ραιώς, Προάστεια κλπ.
ναταραχή καί ή σκληρά πραγτων συνδρομητών των (έκ με ματικότης τήν όποιαν ζή δλος Υπουργείου παρά ταΐς Διοική- 6)27.7.42 συνεδρίαν της, δπως
Πρέπει άκόμη ή ’Επιτροπή ή
ταθέσεων ή άλλων αίτιων) οί ό λαός τής Χώρας αύτής, τού σεσι τών Τραπεζών, παρ’ αΐς άντιπροσωπευθή αϋιη δι’ ένός μών νά έξετάση λεπτομερώς δ
άποτελοΟμεν άνα π ό- δέν λειτουργούν συσσίτια, δπως μέλους έξ έκάστου Συλλόγου λα τά ειδικά ζητήματα τά άδε κ. κ. Συνάδελφοι τοΰ Κ. Κ. όποιου
σπαστον μέρος, εΐχεν μαζί μέ ίδρύσωσι τοιαϋτα καί χρηματο- είς τήν Πανεστιακήν ’Επιτροπήν πασχολοΰντα ιδιαιτέρως έκα
δπως έν περιπτώσει άδειας ή τά τόσα δεινά καί μίαν, ας μάς δοτήσωσι έπαρκώς τούς Συνε Αθηνών, ή όποια καταβάλλει στον Σύλλογον καί νά έπιδιώτών Συναδέλφων άπεγνωσμένας μέν γονίμους δ ξη έν συντονισμώ τήν έπίλυσιν
άπουσίας αυτών γνωρίίουαι έπιτραπή νά εϊπωμεν ευεργετι ταιρισμούς
μως προσπάθειας πρός διατή αύτών. Τοιαϋτα ζητήματα ύκήν έπίδρασιν έπί τής όργανω μας.
είς τήν Διαχείρισιν τής «Τρα τικής καταστάσεως τών Συνα 5) Τήν καθιέρωσιν κρατικού ρησή τοΰ θεσμού τών Λαϊκών πάρχουν
είς δλους τούς Συλ
πεζιτικής» πού έπιθυμοΰσι ν’ δέλφων μας, έπίδρασιν ή οποία ή οίουδήποτα άλλου έλέγχου, συσσιτίων. Τό γεγονός δέν πε λόγους.
’Εκείνο δμως είς τό όποιον
νά χαρακτηρισθή σάν κατά τήν κρίσιν τού Υπουργού ριορίζεται μόνον είς τήν σήμα
άποστέλληται τό φύλλον των, δύναται
Ενα ισχυρά τράνταγμα, ένα ά- έπί τής άκριβοΰς διανομής τών αίαν τής συμμετοχής μας είς πρέπει νά στρέψωμεν τήν προ
δπερ δύνανται νά παραλαμ πότομο ξύπνημα άπό ενα λή άνω είδών, τών μέν διά τών ένα άγώνα κοινόν καί τήν προ- σοχήν μας, άγαπητοί Συνάδελ
έπεκτεινομένων είς σπάθειάν μας νά μή παραλει- φοι, καί τό όποιον θά μάς ύβάνωσι και έκ τών Γρα θαργο, ενα όραμα τής Δαμα συσσιτίων,
δλα τά άτομα τής οίκογενείας φθώσιν τά συσσίτιά μας τών ποβοηθήση είς τήν έπίλυσιν δ
σκού.
φείων μας (Σοφοκλέου; 10
Είς τάς Διοικήσεις τών Συλ μεσημβρίαν καί έσπέραν, τών γενησομένων διανομών τοΰ Δι- λων τών ζητημάτων μας εΐναι
Α' όροφο.), καθ’ έ^άστην λόγων μας άνεδείχθησαν δι’ έ δέ διά τών κατά Τραπέζας εθνοΰ Κομιτάτου τοΰ Ερυθρού νά καταστήσωμεν τήν Επιτρο
λευθέρας καθολικής ψηφοφο Προμηθευτικών ’Επιτροπών.
Σταυρού. ’Εξέρχεται άπό τά πήν μας συνείδησιν καί κτήμα
12— 1 μ. μ.
Έζήτησεν άκόμη ή Επιτροπή στενά οικονομικά καί Επαγγελ δλων τών Τραπεζικών Ύπαλ
ρίας άνθρωποι μέ έπίγνωσιγ
Έχοντες δε έξ άλλου ύπ* τής ούσιαστικής άποστολής των, τήν μή έξαίρεσιν τών Συνα ματικά πλαίσια ή άπόφασίς μας λήλων. "Όταν κατορθώσωμεν
δέλφων μας τών ’Επαρχιών έκ οϋτη καί φανερώνει τήν άλλη- τούτο κατορθώνομεν τό πάν.
συνδικαλισταί.
δψιν ώρισμένας άνωμαλίας άγνοί
Άπό τών πρώτων ήμερών τοϋ τών γενησομένων είς τάς Ε λεγγύην μας πρός τόν άγωνι- Προσφέρομεν τήν μεγαλυτέραν
έπισυμβάσας είς τήν διανο ιστορικού αύτοΰ συλλογικού έ παρχίας διανομών τροφίμων είς ζόμενον ύπέρ τών συσσιτίων ύπηρεσίαν πρός τό σύνολον τών
Δημοσίους ύπαλλήλους.
του "Ελληνικόν Λαόν, ό όποιος ύπαλλήλων καίτόν μεγαλύτερον
μήν τοΰ φύλλου τοΰ μηνός τους, ή ίδέα τής συνεργασίας τούς
Ή
άπάντησις τού κ. Υπουρ χάρ-ς είς αΰ%ά κατώρθωσε νά φόρον τιμής καί εύλαβείας πρός
δλων τών συλλόγων, άπησχόΙουλίου άπεφασίσαμεν δπως λησεν δλα τά Συμβούλια, καί γού χωρίς νά είναι άπολύτως διατηρήση άκόμη τό σφρίγος τόν ιερόν λόχον τών Συναδέλ
ή παράδοσίς του έφεξής γίνε ή πραγματοποίησις τής συνερ ικανοποιητική παρέχει δμως ί- καί τήν άκμήν του, άποτελεΐ δέ φων μας, οί όποιοι έπεσαν
κονοποιητικά στοιχεία τά όποια
ται έπΐ τή βάσει τοΰ δελτίου γασίας ήλέκτρισεν δλους ήμάς θά πρέπει νά διέπουν τάς μελ άκόμη ή άπόφασίς μας αϋττ διά τήν ζωήν αύτοΰ τοΰ Λαού,
καί υστέρα άπό άρκετόν χρό
τήν πιό έμπρακτον άπόδειξιν τοΰ όποίου ήμεΐς πρέπει νά
παρουσίας έκάστης ‘Υπηρε νον πού ξοδεύσαμε στήν άρσιν λοντικός μας ένεργείας. Έπέ- τής διακηρύξεώς μας δτι εϊμε- φροντίσωμεν διά τήν διατήρησίας τοΰ Κ. Κ.
τών εκατέρωθεν παρεξηγήσεων, μεινεν έπί τής γνωστής ήδη ά- θα καί θά εϊμεθα ένα κομμάτι σιν έν τώ μέτρω τής άρμοδιό
χρόνον ό όποιος ήτο άναγκαΐος πόψεως τού Υπουργείου δπως τοΰ λαού αυτού.
τητός μας καί τοϋ όποίου εί
Έν Άθήναις τή 6 Αύγουστου 1942 καί γιά τήν τελικήν διαμόρφω- αί προμήθειαι γίνωνται κατά
Είς τούς κ. κ, Συναδέλφους μαστε ένα μεγάλο
κομμάτι.
μήνα καί τούτο ϊνα άποφευχθή
(ΕΚ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΣ) σιν ιών Διοικητικών Συμβου ή δημιουργία άποθεμάτων έκ τούς έπιφορτισθέντας μέ τό έρ Πρέπει νά γίνωμεν δλοι μας οί
λίων καί έπίλυσιν θεμελιωδών
γον αύτό άνήκει νά συσφίξουν κήρυκες τής άποστολής τής ’Ε
μέρους τών Τραπεζών, είς χα- δσο μπορούν περισσότερο τάς πιτροπής μας καί δέν πρέπει
ιδιαιτέρων
ζητημάτων
τών
Συλ
ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜΪΪΪΙΐΐϊΐ’ΐΐίϊΐϊΐΐΙΐϊ.....ι1··ιιιι·*ιιιΪΜ*Μίίίίίϊίίίίϊίίίί
λόγων, φθάσαμε είς τό πρωτο μηλάς τιμάς, ένώ θεωρεί ταύ- σχέσεις μας καί τήν άλληλεγ- νά φύγωμεν άπό τήν αίθουσαν
κολλάν τής 8 6.42, τής συνερ τας ύποχρεωμένας νά άγορά- γύην μας πρός τήν Πανεστια- αύτήν έάν δέν ύποσχεθώμεν
(συνέχεια έκ τής 3ης σελίδος)
γασίας δηλαδή τών τριών τό ζουν πάντοτε βάσει τών έκά- κήν ’Επιτροπήν, τό έργον τής δλοι δτι θά δημιουργήσωμεν
πρώτον
Συλλόγων, τό όποιον στοτε τιμών. Άνεγνώρισε τήν όποιας μέ τόσον Ενδιαφέρον μέσα είς τόν κύκλον τών Συνα
ρηγήθη ή ύπό τής συμβάσεως
ηύρήνθη
τήν 6.7.42 περιλαβόν ύποχρέωσιν τών Ιδρυμάτων δ παρακολουθεί ή ’Επιτροπή μας, δέλφων μας μίαν εύρεϊαν συπροβλεπομένη διαφορά έκ δραχ.
είς συνεργασίαν δλους τούς πως διαθρέψωσι τό προσωπικόν άλλά καί ολόκληρος ό "Ελλη ζήτησιν έπί τής άποστολής τής
780, άνελθόντος οϋτω τοΰ μι
Τραπεζικούς Συλλόγους τών ύ των καί έκάκισε τούς Γενικούς νικός Λαός.
’Επιτροπής μας.
σθού των είς δραχ. 3.700, χω παλλήλων διά νά φθάσωμεν εις Διευθυντάς τών Τραπεζών, οϊΑύταί εΐναι, Κύριοι Συνάδελ
Είς τούτο θά ύποβοηθήση καί
ρίς είς τούς έν λόγω νά γίνουν τήν τελείαν πλέον συνεργασίαν τινες διέκοψαν τήν χορήγησιν 1 φοι, αί μέχρι τοΰδε ένέργειαι ή Επιτροπή μας διά τών έκάσυσσιτίων,
είς
τό
προσωπικόν,
τής Επιτροπής ήμών.
καί αι ώς άνω άναφερόμεναι διά τής ύπ’ άριθ. 5)20,7.42 άποστοτε Ανακοινώσεων της καί
φάσεώς μας, βάσει τής όποιας προφασιζόμενοι έλλειψιν πόρων,
Αί ένέργειαι αϋται, ή ταχύτης προ παντός μέ τάς συσκέψεις
έκπτώσεις διά συμψηφισμού ει
είσήλθον ήδη είς τήν Επιτρο καί κατά παρερμηνείαν τής σχε μέ τήν όποίανλαμβάνει καί πραγ τών Συλλόγων, τάς όποιας άσφορών του ή καταβολών τής πήν μας οί Πρόεδροι τών Συ τικής Διαταγής τοϋ Υπουργείου ματοποιεί τάς άποφάσεις της,όέ
ύποσχεθείς δτι θά καλέση αύ λεύθερος καί κατά πάντα άντι- πεφάσισε νά πραγματοποιήσή».
Τραπέζης. Προσωρινός ύπάλ- ναδέλφων μας Κλητήρων.
Μετά τόν κ. Πουσκούρην έΤί έπετέλεσε μέχρι τοϋδε ή τούς παρ’ αύτώ. Παρεκάλεσε προσωπευτικός τρόπος καθ’ δν
ληλος δστις τελευταίως ώνομά- ’Επιτροπή μας είναι γνωστά τήν Επιτροπήν δπως παρακο- προήλθεν τήν Εξαιρούν ώς ένα λαβον τόν λόγον οί Πρόεδροι
τών συνεργαζομένων Συλλόγων
σθη Γραψεύς λαμβάνει μείζονα διά τής ύπ’ άριθ. 1)30.7.42 άνα- λουθή έκ τού σύνεγγυς τήν λει άνώτατον δργανον
μελέτης, κ. κ. Α. Δημητρακόπουλος τών
κοινώσεώς της. Τό μέχρι τοΰδε τουργίαν τών συσσιτίων καί κα- προστασίας
καί προαγωγής Ύπαλλήλων τής Ε. Τ. Ε. κ. X.
μισθόν άπό συνάδελφόν του
έργον της παρουσιάζεται ώς τογγείλη πάσαν τυχόν άνωμα- τών οικονομικών κοί Επαγγελ Παπαχρήστου πρόεδρος ύπαλ
άπό διετίας Βοηθόν Β', καίτοι άκρως ικανοποιητικόν καί διά λίαν ή όλιγωρίαν πρός άνακού- ματικών συμφερόντων
δλων
φισιν τών ύπαλλήλων. Ύπεσχέ- τών Τραπεζικών Ύπαλλήλων, λήλων Α. Τ. Ε. κ. 1. Κορνάρος
άμφότεροι όπηρετοΰν είς ’Αθή τούτο άξίζει νά άναφερθή είς
θη δτι θά προσπαθήση διά τής δργανον ύποκείμενον βεβαιωθ τής Τραπέζης ’Αθηνών, κ. Λ.
βαθεΐαν άνάλυσιν :
Μίχας τού Εθνικού Παντραπενας μέ τά αύτά προσόντα καί
Ή ’Επιτροπή μας παρουσιά- προμήθειας είδών είς τούς ύ είς τόν έλεγχον καί τήν κρίσιν ζικοϋ Συλλόγου, οϊτινες έξέπαλλήλους,
νά
δημιουργήση
δι’
τήν αύτήν συνολικήν ύπηρε- σθη είς τούς πλείστους τών Γε
ύμών, τής συνελεύσεως διά τών φρασαν τήν Εμπιστοσύνην τών
νικών Διευθυντών τών μικρών αύτούς ένα ειδικόν τιμάριθμον Διοικητικών Συμβουλίων.
σίαν, τιθεμένου οϋτω είς μειο
Διοικητικών των Συμβουλίων
Τραπεζών καί έπέτυχεν άρκε- τού όποιου δέν θά έξαιρεθώσιν
‘Η δράσις της διευκολύνει ά
πρός
τήν Επιτροπήν καί τήν Iοί
Τραπεζιτικοί
ύπάλληλοι,τούς
νεκτικήν μισθολογικήν μοίραν νάς διευκολύνσεις υπέρ τών Ερ
πολύτως τήν δράσιν τών καθ’
όποιους
κατατάσσει
έπίσης
είς
κανοποίησίν
των διά τό έρ
έκαστον Σύλλογον Δ. Σ. καί
τοΰ μονίμου Βοηθού Β' άπό γαζομένων είς αύτάς συναδέλ
φων μας. Αί παρουσιάσεις αύ- τήν κατάστασιν τών μισθωτών, έτσι άποβαίνει ώς ένα μέσον γον της.
τόν μέχρι χθές προσωρινόν συ ταί μάς έδωσαν σαφή τήν άν- τών μή δυναμένων νά παρακο
συντονισμού τών προσπαθειών
’Ακολούθως ώμίλησεν ό Γεν.
νάδελφόν του. ’Αλλά ή συλλο τίληψιν τί δυνάμεθα νά κατορ- λουθήσουν όπωσδήποτε τήν ά δλων.
Γραμματεύς τής ’Επιτροπής κ.
νοδον
τών
τιμών.
Ακόμη κάτι
περισσότερο,
γική σύμβασις ρητώς διαλαμ θώσωμεν δταν εϊμεθα ήνωμένοι
Άγ. Άποστολίδης.
Ή ’Επιτροπή προέβη ήδη είς
καί ώργανωμένοι.
σφυρηλατεί τήν ένότητα τών
βάνει δτι «τυχόν ΰφιστάμενοι
"Ωμίλησαν κατόπιν οί κ. κ.
Παρουσιάσθη είς τόν κ. Υ διάβημα είς τήν Ένωσιν Ελ 15.000 τραπεζικών Ύπαλλήλων
ληνικών
Τραπεζών
καί
είς
τούς
πουργόν
τών
Παραγωγικών
Υ
Χριστόπουλος,
σύμβουλος τοϋ
καί συμβάλλει έν τώ μέτρω τής
καλύτεροι δροι ίσχύουσιν κλπ.»
πουργείων, είς τόν όποιον προέ- Δ οικητάς τών μεγάλων Τραπε άρμοδιότητός της είς τήν τόσον Συλλόγου ύπαλ) ήλων τής ΕΤΕ,
καί έπειδή ώς προεξετέθη διά 3η είς μίαν ύπέροχον διακήρυ- ζών, ζητήσασα τήν ένίσχυσιν
άναγκαίαν ένότητα και άλλη- κ. Βέϊμος πρόεδρος συλλόγου
τών ώς άνω συμψηφισμών προ ξιν πρός άρσιν τής έν άρχή αύτών έναντι τών μικρών Τρα λεγγύη τού Λαού μας.
κλητήρων ΕΤΕ, Πάτρου τοΰ
πεζών καθώς καί τήν καθιέρω’Ενώπιον ήμών τίθενται ήδη
φανώς άδικεΐται μερίς συνα τής παρούσης διαγραψείσης πα- σιν τού έλέγχου τών Εργαζο
Συλλόγου
είσπρακτόρων
καί
ρεξηγήσεως : «Οί Τραπεζικοί
τά κάτωθι θεμελιώδη ζητήματα:
δέλφων άπό 1)1)40 έν συγκρί- Υπάλληλοι κ. Υπουργέ, οόδ’ μένων έπί τών συσσιτίων τού
κλητήρων
ΑΤΕ,
Λιβαδάς
σύμ·
1) Ό καθορισμός Ελάχιστου
των.
σει πρός τούς ύπολοίπους άπο- έπί στιγμήν εΐναι δυνατόν ν’
όρίου συντηρήσεως είς εϊδη Βουλος Συλλόγου ύπαλλήλων
Εκ τών παρουσιάσεων αύτών
άνεχθώσιν τήν Εγωιστικήν άντίλαμβάνοντας πάντων τών μι- ληψιν περί άριστοκρατικής των προκύπτουν σαφή συμπεράσμα βιωτικής άνάγκης καί καθιέ- Τραπέζης "Ελλάδος, Διαμαντής
ρωσις τού έλέγχου τών Εργα
σθολογικών όρίων καί προνο- προελεύσεως, καί τήν άξίωσιν τα τά όποια πρέπει νά μάς δι ζομένων έπί τών συσσιτίων σύμβουλος Συλλόγου ύπαλλή
δάξουν πολλά.
λων ΕΤΕ, Μιχαήλ σύμβουλος
των.
μοίων τής τε συλλογικής συμ νά ζήσουν αύτοί διαφορετικώς
Είς τό διάβημά της τέλος ή
καί είς βάρος τοϋ Ελληνικού
2) ’Εφαρμογή τών ευεργετι ύπαλλήλων Τραπέζης ’Αθηνών
βάσεως καί τοΰ Ιδρύματος, δί Λαού. Τό μόνον τό όποιον ζη Επιτροπή πρός τόν κ. ’Επίτρο
κών διατάξεων τού ένοικιοστα- καί Κοντόπουλος σύμβουλος ύ
καιον εύρίσκομεν δπως ή Σ)τή τούν είναι νά τούς παρασχε πον τού "Υφυπουργείου Εργα σίου καί έπί τών Τραπεζικών
παλλήλων ΑΤΕ, θίξαντες διά
θούν τά έλάχιστα μέσα συντη- σίας, έζήτησεν τά κάτωθι :
ύπαλλήλων. Χορήγησις είς αύ
Διοίκησις έπιληφθή καί του ζη ρήσεως ώστε νά έπιζήσουν καί
1) Τήν παροχήν άδειών συγ
τούς τού είς τούς Δημοσίους φορα ζητήματα Ενδιαφέροντα
τήματος τούτου πρός άρσιν τής αύτοί καί αί οίκογένειαί των τών κλήσεων Γενικών Συνελεύσεων. ύπαλλήλους χορηγηθέντος Επι τούς Τραπεζοϋπαλλήλους.
2) Τήν μή συγχώνευσιν τών
’Ακολούθως οί παριστάμενοι
άδικίας ταύτης είς συναδέλ δύσκολων ήμερών αί όποΐαι κλαδικών Ταμείων συντάξεων δόματος άκριβείας ζωής. Λήμάς άναμένουν άκόμη».
ψις μέτρων, ώστε νά μή Εξαι άπεδέχθησαν δι* άναστάσεως
μεθ’ οίουδήποτε ’Ασφαλιστικού
φους κατωτάτων ίδια βαθμι
ρούνται οί Τραπεζιτικοί ύπάλ- τήν είσήγησιν τής γραμματείας
Έζήτησεν ή ’Επιτροπή άπό ’Οργανισμού.
δών, οίτινες έξ ίσου μέ τούς τ°ν κ. Υπουργόν τήν έπίλυσιν
ληλοι τών ύπέρ τών Δημοσίων
3) Τόν καθορισμόν, διά Νό Ύπαλλήλων θεσπιζομένων εύ- τής Επιτροπής καί ένέκριναν
λοιπούς προσφέρουν άφοσιω- τ°0 Επισιτιστικού ζητήματος διά
τής λήψεως τών κάτωθι μέτρων : μου, έλαχίστου όρίου συντηρή- εργετικών νόμων καί Εξαιρέ τό μέχρι τοΰδε έργον αύτής
μένως τάς υπηρεσίας των είς
σεως είς εϊδη βιωτικής άνάγκης σεων.
παρασχόντες αύτή τήν Εντο
1) Τήν άρσιν τής άπαγορεύκαί καθιέρωσιν τοΰ έλέγχου
τό "Ιδρυμα.
3)
θέσπισις
ένός
ένδικου
μέ
λήν
τής έξακολουθήσεως τών
σεως τής χορηγήσεως πιστώ τών Εργαζομένων έπί τών συσ
σου κατά τών
πειθσονικών Εργασιών τη~.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

