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Ε Ε ΤΙH IP ΤΙ Τ

Η ΜΟΝΗ ΟΡΘΟΑΟΞΟΣ ΑΥΣΙΣ
"Οταν το Προσωπικόν έ- 

ζή,τει καί έξακολουθητικώς 
Θά 'ί'/ιτϊ, τήν άνασύνταξιν 
τής Τράπεζας, τήν όποιαν 
ύπισχνείτυ ό κ. Αιθ'.κ/,τήί, 
Επραττε καί θά πράττη τού
το, διότι υϋτο» θά προκόψω 
ή απαραίτητος προϋπόθε- 
σις Εξ ενός τής μεγαλουρ- 
γίας τοΰ ’Ιδρύματος μέ ό- 
λας τάς εντεύθεν υπέρ το ο 
κοινωνικοί» συνόλου καί τού 
"Εθνους συνέπειας καί έξ 
ετέρου τής συνη ρτημένης 
προς τήν προκοπήν τοΰ ’Ι
δρύματος ευημερίας του 
Προσωπικού.

Το κεφάλαιον όμως τού
το τοΰ προγράμματος, μέ 
το όποιον εισήλθεν ό κ. 1ι- 
οικητής εις τήν Τράπεζαν, 
δεν Εχει Απλώς τεθή εις 
δευτέραν μοίραν Α,λλ* εχει 
τελείως έξοβελισθή έξ αύ- 
τοΰ δι’ 6 καί ή ΰπάρχουσα 
διάχυτος Αγωνία, ή οποία 
συνέχει όλους τους συνα
δέλφους άπό τοΰ ανώτατου 
μ,έχρι τοΰ κατωτάτου.

Αλλά έρωτάται: Ό κ- 
Αιοικητής δεν αντιλαμβα- 
νεται τήν σημασίαν του κε
φαλαιώδους τούτου μέρους 
τοΰ προγράμματος του;

Ήμείς πιστεύορεν, ότι 
ό κ. Σιοικητής κατ’ άξιαν 
Εκτιμά δεόντως το ζήτημα 
τούτο, Αλλά πιστεύορεν ε
πίσης, ότι νομίζει, ότι δύ- 
ναται ό ίδιος σκοπός νά ε- 
πιτευχθή καί δι’ άλλης ό- 
δοΰ, διότι ή ιδιοσυστασία 
του είναι τοιαύτη, ώστε νά 
βέλη νά φεύγη, όπως συνη
θίζεται νά λέγηται, άπό τίς 
κακοτοπιές ...

ΤΙ όδός όμως, τήν όποι
αν πειράται νά άκολουθηση 
ό κ. Αιοικητής, ώς τον δια- 
βεβαιώσαμεν, είναι αδιά
βατος καί όλως Αντίθετος 
προς εκείνα, τά όποια διε- 
δήλου, ότι θά άκολουθηση.

Σιοικητής νομίζει, ότι δύ» 
ναται νά τακτοποίηση τά 
τής Τραπέζης μέ κατάργη 
σιν ή καί φαλκίδευσιν δικαι 
ωράτων τοΰ Προσωπικού 
άπό πολλού θεσπισθέντων 
ύπέρ αυτού, όχι προς χά- 
ριν του, άλλά διά τήν κα
λήν καί Απρόσκοπτο ν λει
τουργίαν τοΰ ’Ιδρύματος.

Τό προσωπικόν δεν έζή- 
τει τίποτε άλλο άπό τήν J^i- 
οίκησιν είρή μόνον τήν Αξι» 
ολόγησιν τοΰ ρόχθου του, 
με τον όποιον προχωρεί τό 
’Ίδρυμα προς τά εμπρός.

Άφίνει όμως ό κ. Jkioi- 
κητής κατά μέρος όλα τά
άλλα καί τό βλέμμα του 
ρίπτει μόνον επί των άπο- 
λαυών τοΰ προσωπικού, νο- 
μίζων, ότι διά τοΰ περιορι
σμού των δύναται νά άνα- 
πληρώση τάς ελλείψεις — 
ημείς δεν τάς χαρακτηρίζο 
μεν μονον ελλείψεις — αι 
όποίαι εμφανίζονται εις τήν
Τράπεζαν.

Έν άλλαις λέξεσιν, ή Τι 
οίκησις δεν προσέχει τον 
νοΰν εις τό σκέλος των εσό
δων, των όποιων ή αΰξησις 
εις μάτην θά άναμένηται 
χωρίς τήν Ανασύνταξιν τοΰ 
’Ιδρύματος,ι άλλά όλην της 
τήν δραστηριόητα εκδηλώ
νει εις τό σκέλος των άπο- 
λαυών των συναδέλφων, αί 
όποίαι δεν είναι τίποτε άλ
λο παρά ή ζωή τοΰ Ιδρύ
ματος, ή όποια Ασφαλώς 
θά έκλειψη έ'ξ αυτής, όταν 
πραγματοποιηθούν τά τε- 
κταινόμενα.

Τιότι πώς είναι δυνατόν 
οί λειτουργοί τής Τραπέ
ζης νά Αφιερώσουν εις αυ
τήν ολόκληρον τον εαυτόν 
των, όταν ό μισθός των ό 
όποιος σήμερον κάθε άλλο 
παρά δύναται νά θεωρηθή 
ότι έξαρκεί εις στοιχειώ-

των, Απειλείται μέ περικο- 
πάς;

"Οταν ό ύπάλληλος δεν 
θά Εχη τήν περίθαλψιν έκ 
τοΰ Ταμείου ’Τγείας, τό 
όποιον κινδυνεύει νά κλεί
ση μετ’ ού πολύ τάς πύλας 
του;

"Οταν θά ξεύρη μετά μα
θηματικής έκ των προτέ- 
ρων Ακρίβειας ότι τό τέλος 
τοΰ ΰπηρεσιακοΰ του βίου 
θά έπισφραγισθή με μίαν 
πενιχράν σύνταξιν; Τιότι 
προσέξατε, κύριοι Συνά
δελφοι, αύτό θά είναι δι’ 
όλους μας τό Αποτέλεσμα 
των ένεργειών καί Αποπει
ρών τής Τιοικήσεως.

Πρόχειρον λοιπόν λύσιν 
ευρίσκει ή Αιοίκησις τής 
Τραπέζης τάς άποδοχάς 
τοΰ Προσωπικοΰι, λησμο
νούσα, Οτι αύται Εχουν όρι- 
σθή διά των Συλλογικών 
Συμβάσεων, ώς προς τάς 
όποιας δι’ Εγκυκλίου του ό 
κ. Τιοικητής Ελεγεν ότι ϊ 
«αύται ήξιο ποίησαν 
τον μόχθον τοΰ 
προσωπικό ΰ».

Τιότι τί άλλο Από έξου- 
δετέρωσιν «τής άξιο- 
ποιήσεως τοΰ μόχθου τοΰ 
Προσωπικού» — εις τήν ό
ποιαν Αξιοποίησιν Ετεινον 
αί Συλλογικαί συμβάσεις, 
Αλλ’ αί όποίαι προσθέτο- 
μεν ήμείς, δεν τήν έπραγ- 
ματοποίησαν — τί άλλο 
Από έπίθεσιν κατά των κε- 
κτημένων καί άπαραγρά- 
πτων δικαιωμάτων τοΰ προ 
σωπικοΰ Αποτελούν αί παν
τοειδείς ένέργειαι τής Τιοι 
κήσεως; "Οπως π.χ. ή μέ 
τήν όμαδικήν Εξοδον των 
συναδέλφων μετά στάσις έκ 
των ώμων τής Τραπέζης 
εές τούς Ασθενεστάτους τοι- 
ούτους τών Ασφαλιστικών 
μας Ταμείων ενός τεραστί 
ου ποσού Εξόδων" αί έμ= 
φανιζόμεναι έκάστοτε καθυ 
στερήσεις εις τήν ίκανοποί-

ησιν όργανικώς Ανεγνωρι- 
σμένων δικαιωμάτων τοΰ 
Προσωπικού * ή έγκατά - 
λειψις τού Ταμείου 'Τγεί
ας καί τόσαι καί τόσαι άλ» 
λαι περιπτώσεις όπως καί 
αυτή Ακόμη ή παιδική μέ
ριμνα, ή όποια σκοπόν Εχει 
τήν συμβολήν τής Τραπέ
ζης εις τήν διατήρησιν τών 
τέκνων τών συν) φων εις 
τήν ζιοή'*, Αλλ’ ή όποία διε 
τρεξε τόν κίνδυνον τής Α
νατροπής διά τού έξύπνου 
εις σύλληψιν Αλλ’ Απαραδέ 
κτου διά τό Προσωπικόν 
σχεδίου.

Άλλά ή πρόχειρος αΰτη 
λύσις όσονδήποτε καί άν θε
ωρητικούς δύναται νά συλ-

Κατά τήν τελευταίαν συ- 
νεδρίασιν τής ’ Επιτροπής 
Στεγάσεως, τής όποιας τήν 
προεδρίαν Ανέλαβε πρόσω» 
πικώς ό κ. Τιοικητής, έτέ- 
θη έκ μέρους τού Συνδέ
σμου, τών Αστέγων ’Τ- 
παλλήλων καί τού κ. Προ
έδρου τοΰ Συλλόγου τό ζή 
τημα τής χρηματοδοτήσεως 
τής στεγάσεως.

Ό κ. Τιοικητής Απάν
των, Ανεγνώρισε τήν όξύ- 
τητα τοΰ στεγαστικού προ
βλήματος, ιδίως τών συνα
δέλφων τών μή προστατευο 
μένων καί ΰπό τού νέου ε- 
νοικιοστασίου καί τών εις 
Ανεπαρκή ή Ανθυγιεινά οι
κήματα έστεγασμένων καί 
έπρότεινεν διαφόρους λύ
σεις, αί όποίαι μολονότι 
δεν δύνανται νά θεω'ρηθοΰν 
ίκανοποιητικαί, δύνανται 
νά θεωρηθούν ότι Αποτε
λούν Εν βήμα προς τά Εμ
πρός.

Εις τό προσεχές φύλλον 
τής «Τραπεζιτικής» θά δη- 
μοσιευθή ό ΰπό τής ’ Επι
τροπής Στεγάσεως καταρ-

ληφθή, αΰτη Εμφανίζει τοΰ 
το: ότι δηλαδή προ αύτής 
όρθούται ό ίδρώς τού! Προ
σωπικού, τόν όποιον ούδείς 
δύναται νά προσβάλη.

ΊΙ λύσις όμως εις τήν ό
ποιαν ήμείς πιστεύομεν εί
ναι ή άλλη, ή τής Ανασυν- 
τάξεως τής Τραπέζης, τήν 
όποιαν ό κ. Τιοικητής ΰπε- 
σχέθη καί τήν όποιαν Εχει 
ΰποχρέωσιν νά πραγματο
ποίηση. Χρειάζεται θάρ
ρος εις τάς λύσεις καί όχι 
ημίμετρα. Καί ή λύσις, 
εις τήν όποιαν ημείς πιστεύ 
ομεν, είναι ή μόνη όρθόδο-
ξος-
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τιζόμενος πίναξ, σειράς προ 
τεραιότητος τών συναδέλ
φων τών μή προστατευομέ- 
νων ΰπό τού ένοικιοστασίου 
καί τών εές Ανεπαρκή ή Αν
θυγιεινά οικήματα έστεγα
σμένων, οί όποιοι δικαιούν
ται συμφώνως τφ Κανονι
σμό», τής κατά προτίμησιν 
στεγάσεως.

Η ΧΟΡΙΓΗΙΙΙ ΤΟΥ
ΚΙΙΙΙΙΕΙΚΙΪ ΕΜΕΊΣ 
ΕΙΣ ΤΑ ΤΕΚΝΑ TIN 
ΙϊΝΑ&ΕΑΦΙΗΤΒΗ ΕΙΑΡΧΙΒΗ

Κατόπιν συνεννοήσεως τής Διοι- 
κήσεως τής Τραπέζης μετά τοΰ 
Διοικητικού Συμβουλίου τοΰ Συλ
λόγου τών Υπαλλήλων1 και τού Δ. 
Συμβουλίου τοΰ Τ. Υ. Π. Ε. Τν ά- 
πεφασίσθη όπως τό κατασκηνωτι- 
κόν επίδομα κα,ταβληθή εφέτος εις 
τά τέκνα των συναδέλφων τών έπαρ 
χιών ΰπό τοΰ Ταμείου Υγείας ενι- 
σχυομένου προς τοντο ΰπό τής Τρα 
πέζης μέ τό καταβληθησόμενον πο- 
σόν δι1 εκτάκτου έπιχορηγήσεώς 
της. _ „

Προς τοΰτο έξεδόθη ΰπο του Τα
μείου Υγείας καί σχετική έγκύ- 
κλιος.Καί συγκεκριμένως ό κ.δεις άνάγκας τής ζωής

ΣΤΕΓΑΣΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
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Η ΤΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΗΞΕΟΣ 
ΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΤΥΠΕΤ
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Ή έφεΨεινή περίοδος των παιδί 

χών κατασκηνώσεων τοΟ Ταμείου 
Υγείας εληξε την 11ην Σ) βρίου, 
μέ τό τμήιμα των Άρρένων τέ
κνων των συναδέλφων.

Ή όργανωθεΐσα τελετή υπήρξε 
πραγματικά μία άποκάλυψις ε
νός εκ των πλέον σημαντικών έρ
γων τά όποια έκτελεΐ ή όργάνω^ 
σις του Ταμείου Υγείας. Ή υγεία 
των παιδιών, αί γυμναστυκαί επι
δείξεις, τα παιγνίδια των, αί ά- 
παγγελίαι των έδωσαν την άφορ- 
μήν εις δλους τούς παρακολουθή- 
σαντας τήν εορτήν γονείς καί προ 
σκεκλημένους των -μικρών νά θαυ 
μάσουν τήν τελειότητα καί τήν ά- 
ποδοτικότητα του εφαρμοζόμενου 
προγράμματος διαπαιδαγωγησει 
ως καί διαβιώσεως τής πρόσκαι
ρου αυτής παιδικής κοινότητας.

Τήν εορτήν παρακολούθησαν 6 
Διοικητής τής Τραπέζης κ. Κω- 
οπόπουλος, τά (διοικητικά Συμβού 
λια των Συλλόγων τον προσωπι
κού τής Τραπέζης, οί γονείς καί 
οί κηδεμόνες τών κατασκηνωτών 
καθώς καί πλεΐστοι άλλοι φίλοι 
καί θαυίμασταί τού έργου τών παι 
δικών κατα|σκηνώάεων.

Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ π. ΜΟΥΤΌΥΣΗ

Μετά τό τέλος: των επιδείξεων ό 
πρόεδρος του Ταμείου 'Υγείας κ. Μου 
τούσης, κηρύσσων τήν λήξιν τής περι
όδου τών κατασκηνώσεων, λέγει: τά 
ξής:

«Ιζυριε Διοικητά, Κυρίαι καί Κύριοι,
Τελειώνει σήμερον ή λειτουργία τών 

παιδικών -μας έξοχων και έπ’ εΰκαιρίρ. 
τής μικρής αυτής κώτα,σκηνωτικής έ- 
ορίτής, σάς απευθύνω όλίγας λέξεις.

"Ολοι μας γνωρίζομ-εν δτι ή κατά 
θέρος κλιματοδιαιτητική αγωγή τών 
παιδιών είς κατασκηνώσεις, ενισχύει 
σοβαρώς τον οργανισμόν αυτιών.

Αί παιδικαι κατασκηνώσεις, ώς ενα 
τών μέτρων προληπτικής υγιεινής, έ- 
λαβον τελευταίαις καί έν Έλλάδι με- 
γάλην άνάπτυξιν.

Αί παιδικαι έξοχα! τρϋ Τ.Υ.Π.Ε.Τ. 
θεωρούνται ό)ς έκπληροΰσαι απολύτως 
τόν προορισμόν των κα τοΰτο οφείλε
ται είς τήν Ιδιαιτέραν προσοχήν, ήν α
ποδίδουν είς αύτάς τά έκάστοτε Διοι
κητικά Συμβούλια.

Πράσινο καί καθαρός αέρας, καλή 
τροφή, ποικίλη ψυχαγωγία, μία μικρή 
βιβλιοθηκοϋλα, ολίγη διδασκαλία- χειρο 
τεχνίας στά κοριτσάκια, ολίγη γυμνα
στική γιά τό ξεμούδιασμα τον σώμα
τος, χώροι παιδιών γιά ομαδικά καί 
ατομικά παιγνίδια καί τραγούδια εύθυ
μα, νά ή κατασκήνωσις τοΰ προσωπι
κού τής ’Εθνικής Τραπέζης μέ λίγες 
λέξεις.

'Υπεύθυνοι διά τό κάθε τι, όχι τυ
χαίοι, άλλ’ άνεγνωρ ισμένης ικανότη
τας, ’Αρχηγός, ιατρός, νοσοκόμος, μου 
σικός, γυμνάστρια, καθηγήτρια χειρο
τεχνίας στελέχη εκπαιδευμένα καί Δι- 
αχείρισις1, δλο·: μαζί αποτελούν τόν μο
χλόν, τόν κινοϋντα τήν κατασκήνωσίν 
μας καί είναι άξιοι τών ευχαριστιών 
μας.

’Εφέτος προέβημεν είς περιωρισμέ- 
νην συμπλήρωσιν τών εγκαταστάσεων, 
όσον τοΰτο έπετρέπετο από τάς οικο
νομικός μας δυνατότητας, χάρις δέ 
καί είς τό έπιδειχθέν υπό τής Διοική- 
σεως τής Τραπέζης πνεύμα κατανοή- 
σεως, έπΙεξετάθη ό χώρος τών κατα-ί 
σκηνώσεων καί έλειτουργησαν αΰται 
κατά τόν πλέον άνετον τρόπον.

"Ενα έργον δέ ιδιαιτέρας σημασίας 
είναι ό ενώπιον σας επί τής πλατΐίας 
άνεγερθείς βωμός. Ό εκκλησιασμός 
τών παιδιών έκάστην Κυριακήν καί ε
ορτήν καί ή ομαδική προσευχή των κά
θε μέρα γίνεται εκεί, είς τά ύπαιθρον, 
όπου αισθάνεται κανείς τόν εαυτόν του 
πλησιέστερα πρός τόν Θεόν.

Σέ σάς αγαπητά μου παιδιά εύχομα 
νά μή ξεχύσετε δτι ή κατασκήνωσις 
σας θά σάς περιμένη πιο καλή τήν προ 
σεχή φορά.

Τέλος, ευχαριστώ τούς αξιότιμους πε 
κλημμένους καί τούς γονείς καί κηδε
μόνας τών παιδιών πού μάς έτίμησαν 
διά τής παρουσίας των.

Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ κ. ΚΩΣΤΗ

’Ακολούθως ό Πρόεδρος τοΰ 
Συλλόγου λέγει τά έξης:

«Ή σημερινή άεμνή εορτή, ή ό

ποια άπετέλεσε μίαν ιμεγάλην η
θικήν άπόλαυσιν, ένα ψυχικόν 6Γ 
δλους μας λουτρόν, μαρτυρεί πό
σον μεγάλης σηιμασίας γεγονός 
είναι, πόσο Ιμιεγάλο κενόν είς τήν 
κοινωνικήν μας ζωήν, είς τήν ά- 
νάπτυξιν τΟΰ παιδιού έκάλυψαν 
αί κάτασκηνώισεις. Καί είναι με
γάλης σημασίας γεγονός αί κα
τασκηνώσεις, διότι έν πρώτοις δί
δεται ή ευκαιρία είς τά τέκνα 
τών συναδέλφων νά διέλθουν ένα 
'μεγάλο τμήμα τού καλοκαιριού 
ιμέσα είς αύτό τό ώραϊον περιβάλ
λον της φύσεως, βελτιωμένον -μά
λιστα μέ τήν έπίβρασιν τής προω- 
δευμένης τέχνης. ’Αλλά καί άλλα 
ώψελήιματα έκπηγά.ουν έ-κ τών 
κατασκηνώσεων. Οϋτω, τά παιδιά 
δέν διέρχονται τον χρόνον αϋτόν 
έν μαλθακότητι, άλλα γυμνάζον
ται διά νά αποκτήσουν' όγια σώ
ματα καί συνεπώς υνιά νοϋν.

Αί κατασκηνώσεις, συνεχίζου- 
σαι κατά τόν [δικόν των τρόπον, 
κατά τάς διακοπάς τών σχολείων 
τήν γόνιμον δράσιν αυτών, προσ
παθούν καί αΰται νά πλουτίσουν 
τάς γνώσεις τών παιδιών καί νά 
ενσταλάξουν είς τάς ψυχάς των 
παν 6,τι επιβάλλει ή Χριστιανική 
αγωγή, *ή κοινωνική αγωγή καί 
ή Εθνική αγωγή, σύμφωνα με 
τάς ώραίας παραδόσεις τής με
γάλης μας φυλής.

’Αλλά καί ένα άλλο ώφέλημα 
προκύπτει, τό όποιον όσονδήποτε 
καί άν δέν φαίνεται, είναι σοβα
ρόν καί τούτο είναι τό έξης:

Τά παιδιά -κατά τό διάστημα

αυτό, εύρίσκονται μακράν άπό 
τά χάδια καί τάς άδυναμίας τών 
γονέων των, ζοΰν έν κοινότητι μέ
σα είς ένα περιβάλλον λειτουρ
γούν επί τη βάσει τών αρχών τής 
πειθαρχίας καί τής ίσότητος. Γνω 
ρίζονται μεταξύ των καί άλληλο- 
συμπληρούνται, οϋτω δέ ισυντρε-
χούσης καί τής διδασκαλίας, ό 
νους των ύψοΰται, ή σκέψις των 
άπλούται, ή ΰπάρξίς των βελτι- 
οϋται καί έν γίνει άρχίζουν σιγά, 
σιγά νά μορφώνουν χαρακτήρα 
καί νά έτοιμάζωνται διά τήν μετ’

ασκήσεις τών κατασκηνωτών
ολίγα έτη μεγάλην των προσπά
θειαν, τή-νι προσπάθειαν τής κάτα- 
κτήσεως τής ζωής. Έπί. τοΰ ζη
τήματος τής διαμορφώσεως χαρα 
ικτήρων, έφιστώ δλωΐς ιδιαιτέρως 
τή-ν προσοχήν τοΰ ’Αρχηγού τής 
κατασκηνώσεως.

Τό Σώμα τών Υπαλλήλων τής 
Εθνικής Τραπέζης τής Έ,λλάδος, 
έκ μέρους τοΰ όποιου όμιλεΐ ό έ- 
χων τήν τιμήν νά απευθύνεται 
αΰτήν τήν στιγμήν πρός υμάς, 
χαίρει ιδιαιτέρως διαπιστοΰν τήν 
ίέπί τη βάσει αΰτών τών αρχών 
λειτουργίαν τών κατασκηνώσεων 
καί απευθύνει τά εγκάρδια συγ
χαρητήριά του είς τους συντελε
στές τού μεγάλου αυτού έργου, 
άπό τοΰ Προέδρου καί τών συμ
βούλων τού Ταμείου τού Ιατρού 
καί τού αρχηγού, έως καί τοΰ τε
λευταίου εργάτου αΰτοΰ.

Εφέτος, λόγω αντιξοοτήτων, 
δέν -έ|9όθη ή δυνατάτη,ς είς τά τέ
κνα τών συναδέλφων τών επαρ
χιακών Καταστημάτων νά άνα- 
πνεύσουν καί αυτά τόν καθαρόν 
άέρα τής έξοχης. Πιστεύω δτι ή 
Διοίκησις της Τραπέζης είς τό θέ
μα τούτο, θά θέληση νά επίδειξη 
πνεύμα κατανοήσεως».

Ο κ. ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ

Έκ μέρους τών γονέων ώμίλησεν 
ό Δικηγόρος, Διευθυντής Τμήματος Δι
καστικού τής Εθνικής Τραπέζης κ. 
Κουτσοΰκος, είπών τά έξης :

«Καί πέριισιν εσχον τήν τιμήν, έπί 
τή λήξει τής πρώτης -κοϋτασκηνωτικής πε

ρισδου, δι’ ολίγων νά διερμηνεύσω τάς 
ευχαριστίας ημών τών γονέων πρός 
τούς όργανωτάς τής παιδικής εξοχής 
καί διά τήν άρτίαν όργάνωσιν αυτής.

-Είμαι ευτυχής ότι μοΰ δίδεται καί 
πάλιν έφέτος ή τιμή νά διερμηνεύσω 
τά πολλαπλάσια αισθήματα εύχαριστι 
ών καί ευγνωμοσύνης πρός δλους δσοι 
έκοπίασαν ικαί -έμόχθησαν διά νά κατα 
στήισουν τήν δίαβίωσιν τών παιδιών 
μας εύχάρ ι-στο-ν. μέσα είς τό θαυμάσι
ου αύτό περιβάλλον δπου άνέπνευσαν 
τόν αέρα γής υγείας τής σωματικής άλ 
λά καί τής ψυχικής.

Ή έξέλιξις τής προόδου τής παιδι

κής ταύτηςν -εξοχής είναι τόσον όφθαλμο 
φανής καί άπτή, ώστε νά καθίσταται 
περιττή ή διά λόγων έξαρσις. Είχα 
τήν ευκαιρίαν νά παρακολουθήσω τάς 
φροντίδας, τους κόπους καί τάς θυσί
ας είς τάς όποιας υπεβλήθη ή Διοίκη 
σις τού Ταμείου 'Υγείας καί ιδιαίτατα 
προσωπικώς ό Πρόεδρος αυτού, άγαπη 
τός συνάδελφος κ. Μουτούσης, ό όποι
ος αφιέρωσε δλην του τήν δραστηριό
τητα εις τό έργον τής κατασκηνώσεως, 
παρακολουθών αεικίνητος νυχθημερόν 
καί βήμα πρός βήμα τήν δίαβίωσιν τών 
παιδιών μας, ώστε αδτη νά είναι άρί- 
στη καί υποδειγματική.

Κοντά του ή δεσποινίς Κατσανοΰ 
βοηθός καί συμπαραστάτης. Τούς άνή 
κει πάσα τιμή και ευγνωμοσύνη.

Ό αρχηγός τής κατασκηνώσεως, κα 
θηγητής κ. Γιόκαοης ύπήρξεν εξαίρετος 
οδηγός καί άντιλήπτωρ τής Κατασκη
νώσεως. ό όποιος πράγματι άγρυπνων 
έμόχθησε διά τά παιδιά μας διά νά έμ 
ψιιχώνη και -μεταδίδη είς αύτά μαζί μέ 
τήν σωματικήν καί τήν ψυχικήν ρώμην.

Ό ιατρός κ. Άντωνιάδης, εξαίρετος 
αυτός επιστήμων καί άνθρωπος, παρη 
καλσύθησε τήν υγείαν τών παιδιών μέ 
άφ-οσίωσι-ν, στοργήν καί αγάπην.

Ό καθηγητής τής Μουσικής κ. Πα- 
ναγιωτόπουλος μέ αυθόρμητον ζήλον έ- 
χάρισεν είς τά παιδιά -μας μέ τήν δύ- 
ναμι-ν τής μουσικής τήν ψυχαγωγίαν 
καί τήν χαράν.

Τέλος δλον τό προσωπικόν τής κατα 
σκηνώσεως μέ επικεφαλής τόν κ. Βαμ 
βαχάν ήσθάνθη τήν έδώ παρουσίαν του 
όχι ώς έκπλήρωσιν απλού υπαλληλικού 
καθήκοντος άλλ’ ώς προσφοράν υπηρε 
-αίας κοινωνικής. ’Αξίζουν λοιπόν είς δ 
λους. έκ μέρους δλων -μας, άπειροι εό- 
χαριιστίαι καί εύγνωμοσύνη.

Δέν πρέπει νά παραλείψω νά έξάρο 
έν ιδιαίτερον γεγονός, τό όποιον έάν 
στρέψωμεν τό βλέμμα μας άμέσως δι- 
ακρίνομεν -καί τού οποίου άλλοτε ή έλ- 
λειψις ήτο σημαντική. Πρόκειται περί 
τοΰ 'Ιερού Βωμού μέ τόν φωτεινόν 
Σταυρόν του, ό όποιος εκπέμπει διαρ
κώς τάς άκτί-νας του καί ενσταλάζει 
τήν θέρμην του -είς τάς άπαλάς ψυχάς 
τών παιδιών μας. Ό ιερός Βωμός εί
ναι έργον τοΰ διακεκριμένου αρχιτέ
κτονας καί πνευματικού καλλιτέχνου κ. 
Ζουμπουλίδη. Τόν εΰχαριστούμεν διά 
τήν έμπνευσίν του έκ τής όποιας έπραγ 
ματοπο ιή-Βη τό έργον τούτο.

διακρίνεται ό ιερός βωμός.

’Εκεί είς τόν Βωμόν αυτόν έτελεΐτο 
κατά την Κυριακήν ή θεία λειτουργία 
καί καθημερινώς ή τακτική προσευχή 
τών παιδιών.

Είμαι βέβαιος, παιδιά, δτι καί δτοηι 
έπανέλθετε είς τά σπίτια σας θά έχετε 
ένώπιάν σας τήν άγίαν εικόνα τοΰ Χρι 
στοΰ μας καί θά συνεχίσητε τήν τακτι 
κήν τής προσευχής σας ή οποία είναι 
ή καλυτέρα πνευματική τροφή τοΰ χρι 
στιανοΰ ανθρώπου.

Δέν θά ήθελα νά τελειώσω τήν μι-
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Μία εικών άπό τάς γυμναστικάς
Κατά τήν τελετήν τής λήξεως τής κα τασκ^νωτικής περιόδου τών άρρένων, 

οί κατασκηνωταί παρατεταγμένοι είς τόν χώρον τών άσκήσεων ψάλλουν τόν 
’ESviixcv "Υμνον. Είς τό βάθος
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κράν μου (χύτην ομιλίαν εάν δεν έδιδα 
καί μίαν άπάντηισιν εις έκφραχτθεΐσαν 
μεμψιμσιρίσν συναδέλφου τίνος έν σχέ 
σει μέ την έκ των δαπανών τής κατα- 
σκηνώσεως έπιβάρυνσιν. ‘Ο συνάδελ
φος εκείνος, άγαμος βεβαίως.· είπε : 
ΑΙ δαττάναι αί όποιαι γίνονται διά τάς 
κατασκηνώσεις είναι ασφαλώς μεγά
λα ι. Διά ττοΐον λόγον το Ταμεΐον 'Υ
γείας νά επιβαρύνεται μέ αύτάς με 
αντίστοιχον έτπβάρυνσιν τής εισφοράς 
οχι μόνον έκείνων τών μελών τά όπιοία 
έχουν τέκνα αλλά ικαΐ τών ατέκνων ή 
αγάμων.

Έάν δεν ύτττήρχον αί δαπδίναι αύταί 
θά ήτο δυνατόν νά είναι ελαφρότερα ή 
εισφορά τών μελών. Καί τί ανάγκην έ- 
χομεν ημείς οί άτεκνοι ή άγαμοι νά 
συνεισφέρωμεν διά τά παιδιά τά Ιδι- 
κά σας;

Εις ταΰτα λοιπόν, χωρίς νά έξετά- 
σω τό μέγεθος τών δαπανών'(αί όποΐαι 
ασφαλώς είναι σοβαραί) ούτε τά ζητή 
μοττα τών είσφορώιν τών μελών, τά 
όποΐα δεν είναι τού παρόντος, πιστεύω 
ότι χρειάζεται νά δοθή ή εξής βασική 
άπάντησις.

Εφ’ δσον ζώμεν εις μίαν κοινωνίαν 
ώργανωμένην καί μάλιστα κοινωνίαν 
Ελληνική- τό παιδί δεν ανήκει μόνον 

είς τούς γονείς του. Τό παιδί άνήκει 
είς τήν κοινωνίαν, άνήκει είς την Π'ατρί 
δα. ’Ανήκει είς τό "Εθνος, εΐναι ή ελ
πίς τού "Εθνους, είναι τό μέλλον τού 

Εθνους. Είναι τό χέρι που θά γίνη 
δυνατό διά νά ξαναχτίση τά έρείπια τά 
όποια έπεσώρευσαν ά πόλεμος καί αί 
αντίξοοι περιστάσεις, είναι τό νέον αί 
μα που θά δώση ζωήν καί σφρίγος είς 
τήν κοινωνίαν τής αύριον. Είναι ή αυ 
ριανή Ελλάς.

Ο ικ. Ν. ΒΑΜ.ΒΑΚΑΣ

'Ο κ. Nik. Βαμβακάς, γενικός γραμ 
ματευς τής ενώσεως φιλάθλων ’Εθνικής 
Τροπτέζης έξαίρει τό έριγον τών κατα
σκηνώσεων δσον αφορά τήν σωματικήν 
αγωγήν και διαπιστώνει οτι τά αποτε
λέσματα τόσον είς τά άγόρια δσον καί 
εις τα κορίτσια παρα τό μιίκρόν χρονι 
κόν διάστημα τών κατασκηνώσεων είναι 

-αρκούντως ικανοποιητικά.

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ κ. ΓΙΟΚΑΡΗ

Τέλος λαμβάνει τον λόγον ό αρχη
γός τής κατασκηνώσεως π. I. Γιόκα- 
®ης, οστις άιναλύων τον σκοπόν και 
τό έργον τών κατασκηνώσεων λέγει:

«Και πάλιν σας ευχαριστώ, κ. Διοι- 
κητα, κ. Πρόεδρε, Κυρία ι καί Κύριοι, 
πού δώσατε τήν ευκαιρίαν είς τούς 
μικρούς μου φίλους νά αποδείξουν μέ 
καμάρι, ενώπιον σας, τάς άρετάς των.

Ή χαρά καί ή ευτυχία τών μικρών 
?χ(χς κατασκηνωτών γεμίζει τήν ψυχήν 
μας ικανόποιίησιν καί νοιώθουμε τήν 
ανάγκη νά σφίξουμε δυνατά τό χέρι 
-όλων 'Υμών γιατί σείς είσθε οί δημι
ουργοί τής ευτυχίας καί τής χαράς 
τών παιδιών τούτων.

Σείς εΐσθε εκείνοι πού δώσατε τά μέ- 
κ«ί τήν δύναμιν είς τό Ταμεΐον -Υ

γείας Προσωπικού ’Εθνικής Τραπέ- 
ξης, διά νά δημιουργήση είς τό θαυ- 
μάσιον τούτο άλσος τού αρχαίου Θεού 
τής ξενοιασιάς και τής ευθυμίας, τήν 
θαυμασίαν αυτήν κατασκήνωσιν οπού

σφυρηλατείται ή υγεία καί ή αρετή 
τών παιδιών σας.

Πρέπει νά αίσθάνεσθε υπερηφάνει
αν καί ίκανοποίησιν διότι τό έργον 
τούτο είναι δημιούργημα καί καύχημα 
δικό σας καί αποτελεί τό πρότυπον ό
λων τών κατασκηνώσεων τής 'Ελλάδος.

’Αξίζει ένα μεγάλο εύγε σ’ ολους 
σας καί ιδιαιτέρως στό Συμβούλιον 
τού Τ.Υ.Π.Ε.Τ. καί ολους τούς άλ
λους πού μέ πραγματικήν άγάπην καί 
ενδιαφέρον μοχθούν καί αγωνίζονται, 
διά τήν άρτιωτέραν οργάνωσήν της.

Μέσα σ’ αυτήν εδώ τιή κατασκήνω- 
σ«, πού τά παιδιά περνούν 33 ημέρες 
χαρούμενα καί αμέριμνα, μακρυά άπό 
τήν οικογένειαν τους καί τήν κοινωνί
αν τών μεγάλων, καλλιεργούμε τήν α
ρετήν καί προσπαθούμε νά δημιουργή
σουμε τόν άρχαίον ιδανικόν τύπον τού 
«καλού καί αγαθού».

Οί Σπαρτι.αται παρέδιδον τά παιδιά 
τους στην Πολιτείαν όταν συνεπλήρω- 
να-f τό 7ον έτος τής ηλικίας των. Ή 
πολιτεία τά άνέτρεφε καί τά διαπαιδα- 
γωγούσε σύμφωνα μέ τάς έπιδιώξειξ 
της, εις κατασκηνώσεις παρά τόν Ευ
ρώτα. Εις τάς κατασκηνώσεις αύτάς 
διήγον τά πα διά ομαδικήν ζωήν καί 
διεπαιδαγωγούντο ύπό μεγαλύτερων 
παιδιών, διακρινομένων διά τό ήθος 
των, τήν ριόμην των καί τάς διοκητι- 
κάς των ικανότητας. Ό' σκοπός τών 
κατασκηνώσεων τού Ευρώτα είναι γνω 
στός σ’ ολους. Ήτο ή δημιουργία αν
δρείων καί καρτερικών μαχητών καί 
πολιτών μέ υψηλόν φρόνημα. Τά απο
τελέσματα επίσης είναι γνωστά: Οί 
τριακόσιοι τού Λεωνίδα είς τήν μάχην 
τών Θερμοπυλών.

Σείς παραδίδετε τά παιδιά σας είς 
τήν κατασκήνωσιν Τ.Υ.Π.Ε.Τ. γιά 33 
ημέρας μέ τήν επιθυμίαν νά ξεκουρα- 
σθ-ούν καί νά πάρουν βάρος. Καί ημείς 
ρυθμίζουμε τό πρόγραμμά μας, έτσι, 
ώστε νά επιτυγχάνεται ό σκοπός αυτός, 
αλλά μαζί μ’ αυτόν καλλιεργοϋμεν καί 
άναπτύσσομεν: 1) Τό Θρησκευτικόν
συναίσθημα, 2) τό πατριωτικόν συναί
σθημα, 3) τήν τάξιν καί τήν πειθαρχί
αν 4) τήν σωματικήν καί μουσικήν 
αγωγήν καί 5) τήν άγάπην προς τήν 
ζωήν τού υπαίθρου. ’Εκτός τούτων έπι- 
διώκομεν ν’ απόκτηση τό παιδί τις 
γνώσεις, συνήθειες καί ψυχικές διαθέ
σεις πού τού είναι αναγκαίες διά νά 
διατηρήση τή ζωτικότητά του, στό Ο
ριο εκείνο πού αντιστοιχεί στην ηλικία 
του καί είναι σύμφωνο μέ τήν φυσική 
του ιδιοσυγκρασία, καί ζητούμε 1) ν’ 
αναπτύξουμε τις οργανικές δυνάμεις 
τού παιδιού γιά νά γίνη περισσότερο Ι
κανό νά εργάζεται καί νά άνθίσταται 
στις προσβολές κάθε άρρώστειας. 2) 
Νά δυναμώσωμε τό νευρικόν σύστημα 
διά νά δίνη δύναμι καί δεξιότητα στις 
κινητήριες πράξεις. 3) Νά δημιουργή- 
σωμεν στην ψυχή του συνήθειες καί 
διαθέσεις πού θά τό βοηθήσουν νά ζή 
σύμφωνα μέ τούς ορούς τής υγιεινής.
4) Νά βοηθήσωμεν νά έκφρασθοΰν τά 
κοινωνικά ένστικτα καί νά καλλιεργή- 
σωμεν στην ψυχήν του, υπομονή, σεβα
σμό στά δικαιώματα τον άλλου, διά-

θεσι γιά συνεργασία, αυτοθυσία, Ικανό
τητα γιά αρχηγία καί Ικανότητα γιά 
αύτοκυβερνησία καί 5) Ζητούμε νά 
βοηθήσουμε τήν καλαισθητικήν άνά- 
πτυξιν.

"Ολα αυτά προσπαθούμε νά έπιτύχω- 
μεν χωρίς πολύωρες διδασκαλίες άλλ* 
εφαρμόζοντας τό απλά πρόγραμμα τής 
κάτασκηνώσεως πού στηρίζεται στην 
φυσική ζωή καί διαβίωσι τών παιδιών 
καί τήν αγρυπνον παρακολούθησι καί 
καθοδήγησι ημών τών πρεσβυτέρων.

Είς τήν προσπάθειαν μας αυτήν εί
χαμε πολυτίμους συμπαραστάτας οί ό
ποιοι άφοσιώθησαν ψυχή τε καί σώματι 
είς τήν έξυπηρέτησιν τών παιδικών κα
τασκηνώσεων.

Ό κ.. Πρόεδρος ό κ. Διευθυντής το 
Συμβούλιον, ό Προϊστάμενος τού Τα
μείου 'Υγείας ό κ. Ζουμπουλίδης ό κ. 
Καββαδίας ή Δις Κμτσανού καί ό κ. 
Βαμβακάς είναι άξιοι θαυμασμού διότι 
παρ’ δλον τόν φόρτον τής εργασίας των 
διαθέτουν πολυτίμους ώρας τής άνα- 
παύσεώς των καί καταβάλλουν κόπους 
καί θυσίας διά τήν κατασκήνωσιν.

Ή ευτυχής λήξις τής κατασκηνω- 
τικής περιόδου 1952 μού δίδει τήν ευ
καιρίαν ν’ απευθύνω ενώπιον τού Δ. 
Συμβουλίου τού Τ.Υ. Π ,Ε-.Τ. καί τών 
γονέων καί κηδεμόνων δερμά συγχαρη
τήρια καί άπειρους ευχαριστίας είς τούς 
εκλεκτούς συνεργάτας μου. κ. Πανα- 
γιωτόπουλον Διδα Βούλγαρη, Διδα Τασ 
σοπούλου καί Διδα Περδικάρη.

Είς τούς αγαπητούς; μου Κοινοτά
ρχη; καί τών δύο περίιόδων καί είς 
έργασθέντας καί τιμήσαντας τήν κατα- 
σκήνωσίΎ όμαδάρχο^ς διά τήν όντως 
φιλότιμον προσπάθειαν, τόν ζήλον καί 
τήν άφοσίωσιν διά τήν δ'σον τό δυνα
τόν πληρεστέραν έξυπηρέτησιν καί δια
παιδαγώγηση- τών παιδιών.

Ευχαριστώ καί σάς αγαπητά μου παι
διά δεν θά ξεχάσω ποτέ τό κέφι σάς, 
τόν ενθουσιασμό σας, τήν προθυμίαν 
σας καί τήν καλήν σας καρδιά.

Σάς εύχομαι νά εΐσθε πάντοτε χα
ρούμενοι καί ευτυχισμένοι, καλή πρόοδο 
στό σχολείο σας καί καλή άντάμωσι τό 
ερχόμενο καλοκαίρι εδώ στην κατασκήι- 
νωσι.

Η ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΠΑΘΛΩΝ

Εν συνεχείς: ό κ. Γιάκαρης σνακοι- 
νεΐ δτι κατά τήν έφετεινήν περίοδον 
τών κατασκηνώσεων τό Διοικητικόν 
Συμβούλιον τού Ταμείου Υγείας άπε- 
φάσισε νά άπονείιμη αναμνηστικά μετάλ 
λεία εις όλα τά έργασθέντα στελέχη. 
’Επίσης άπεφάσισε τήν απονομήν προς 
δημιουργίαν εΰγενοΰς άμίλλης 6 Έπάθ 
λων διά τούς διακριθέντας κοινοτάρ- 
χας 10 ’Επάθλων διά τους διακριθέν- 
τας Οιμαδάρχας, 2 είς τους διακριθέν 
τας κατασκηνωτάς είς τήν γυμναστι
κήν, 2 εΐ τήν μουσικήν, 2 είς τήν χειρο 
τεχνίαν καί 4 ιδιατακτικάς διά τούς 2 
πρώτους κοινοτάρχας καί 2 πρώτους 
Όμαδάρχας.

Τά ,μεταλλεία ήθλοθέτησαν:
Ή ’Εθνική Τράπεζα τής Ελλάδος. 

Ό Σύλλογος τών Υπαλλήλων ’Εθνι
κής Τραπέζης. 'Ο Σύλλογος τών είσ- 
πρακτόρων ’Εθνικής Τραπέζης. 'Ο Σύλ 
λογος βοηθητικού προσωπικού ’Εθνι
κής Τραπέζης. Ό Προμηθευτικός συν
εταιρισμός προσ. Έθν. καί Κτημ. 
Τραπέζης. Ή Ένωσις φιλάθλων Έθύι 
κής Τραπέζης.

‘Ως κριτήρια διά τήν εκλογήν έλήφθη 
σαν ΰπ’ οψιν τό ήθος, ή δραστηριότης, 
ή πειθαρχία, ή διοικητική ίκανότης, ή 
άπόδοσις καί ή άφοσίωσις καί άγάπη 
είς τά παιδιά καί τήν κατασκήνωσιν.

ΠΟΙΟΙ ΕΒΡΑΒΕΥΘΗΣΑΝ

Ακολούθως ό κ. Διοικητής τής Τρα 
πέζης υπό τά χειροκροτήματα τών πα- 
ρισταμενων επιδίδει ιδιοχείρους τά με 
τάλλεια εις τά διακριθέντα στελέχη καί 
κατασκηνωτάς.

Πρώτος Κοινοτάρχης άνεδείχθη ό 
Καραγιάννης Δημήτριος, στέλεχος εκ
λεκτό, άφωσιωμένο είς τήν κατασκη
νώσω μέ ήθος άρ ιστόν.

Πρώτη Κοινοτάρχης άνεδείχθη ή 
Ψάρρου Λίτσα συγκεντρώνουσα όλα τά 
ανωτέρω προσόντα υπήρξε έν τή έκτε- 
λέσει τών καθηκόντων της απαράμιλ
λος.

Δεύτερος Κοινοτάρχης άνεδείχθη ό 
Χρυσοβ ιτσιώτης Παναγιώτης.

Δευτέρα Κοινοτάρχης άνεδείχθη ή 
Χριστοφοράκη ’Αντωνία.

Τρίτος Κοινοτάρχης άνεδείχθη ό Πα 
παχαραλάμπους Κωνσταντίνος.

Τρίτη Κοινοτάρχης άνεδείχθη ή Κα- 
ρακάση Ρίτσα.

Πρώτος ομαδάρχης άνεδείχθη ό Δή- 
λερης Νικόλαος.

Πρώτη ‘Ομαδάρχης άνεδείχθη ή 
Σακκά "Αννα.

Δεύτερος ‘Ομαδάρχης άνεδείχθη ό 
Μπουρατινος Βασίλειος.

Δευτέρα ‘Ομαδάρχης άνεδείχθη ή 
Καμπάνη Καλυψώ.

Τρίτος 'Ομαδάρχης άνεδείχθη ό Μα- 
ταράγκας Γεώργιος.

Τρίτη Ομαδ. άνεδείχθη ή Τσιτσιλί- 
άνη Χαρίκλεια.

Τέταρτος 'Ομαδάρχης άνεδείχθη ό 
Ζανΐκος Αναστάσιος.

Τετάρτη Όμαδ. άνεδείχθη ή Παπα- 
δημητρίου Μαρία.

Πέμπτος 'Ομαδ. άνεδείχθη ό Άνα- 
γνωστάκης Δημήτριος.

Πέμπτη Όμαδ. άνεδείχθη ή Δελη- 
γιάννη Πολυξένη.

^Είς τήν Γυμναστικήν έπρώτευσεν έκ 
τών κατασκηνωτρ ιών ή Αυγδοπούλου 
Μιράντα καί έκ τών κατασκηνωτών ό 
Τερζάκης Μιχαήλ.

Είς τήν Μουσικήν άνεδείχθη έκτος 
συναγωνισμού ή κατασκηνώτρια Μορ
φονιού ’Αγγελική. Έν συνεχείς διεκρί 
θη ή Μακρή Ήλιάνα. Έκ τών κοσασκη 
νωτών διεκρξθη ό Χατζηγ ιαννάκης 
Εύάγγελος.

Είς τήν Χειροτεχνίαν διεκρίθη ή κα- 
τασκηνώτρια Πολλάκη ‘Ελένη καί ό κα
τασκηνωτής Κατσάνος Γρηγόριος.

Επίσης απενεμήθη έπαινος είς τούς 
κοινοτάρχης: Μπιμπέλαν Άθαν. Χρι- 
στοφοράκη Εύάγ·, Άγγελόπουλον Χρ., 
Καλέκη Μαρία, Ροζάκην Σπΰρον, Βλα- 
χανδρέα ’Ιωάννα, Κωστάπουλον Δημ., 
Ραφτόπουλου Ελένη, Καλαβρυτινού 
Παναγ., καί είς τόν Χαιρόπουλον Άγγ. 
διά τήν συμβολήν του είς τήν ψυχαγω
γίαν.

’Επίσης είς τούς Όμαδάρχας: Κα- 
λογεράκην Ίωάν., ’Αικρω,τηριανάκην 
Νικ., Τ σερώνην Κων)νον, Άργυρ ιάδη 
Άσημ., Λαζάρου Ίωάν., Γεωργίου 
Μαρ., Γραβάνη ’Αλεξ., ’Αντωνίου Ελέ
νη, Γ ραβάνη Γ κρέτα, Δημητροπούλου 
Εύάγ., Διαμαντάτου Καίτη,, Ίερωνυμά- 
κη Τασία, Κ αλαβρού Ρίτα, Καλλ ιπολί- 
του Καλ., Κόθρου Ίολάνδη, Λαβίδα 
Βασ., Λαβίδα Μαρία, Δέοντος Μαρία, 
Διάκου "Ολγα, Μαυρομάτη Κική, Μπερ 
τουμή Καίτη, Παπαγεωργίου Μαίρη- 
Παπαδοπούλου "Αννα, Παπαδάκη ’Αν. 
Σαμίου Γεωργία, Σαράντή Άρριάνα, 
Τάφα Ζωή, Τσαντ ι ράκη Μαρία, Τσιοβα- 
ρίδου "Αννα,, Τσιοβαρίδου Θεανώ, Φίλη 
Ελένη, Βούλτσον Διόν.. Γεωργακόπου- 
λον Γεωρ., Έξαρχόπουλον Σπ., Κου- 
σούρην Άργ./ Λουκάν Μάρκον, Μαρό- 
πουλον "Αγγ., Παπαδόπουλον Φίλ., Ριου 
μελιώτην Χρηστόν, Ρουφογάλην Μιχαήλ 
Δημητριάδην Νικ., Σισμάνην Νικ., καί 
Μαντονανάκην.

Τό έπαμειβόμενον κύπελλον άπενεμή 
θη είς τόν Καραγιάννην Δημήτριον.

‘Η ’Ένωσις Φιλάθλων ήιθλοθέτησίεν 
τριετές έπαμειβόμενον κύπελλον διά 
τήν νικήτρια Όμάδα εις τό ΜΠΑΣΚΕΤ- 
ΜΠΩΛΛ μεταξύ όμάδος κατασκη- 
νώσεως καί τής όμάδος Ένώσεως φι
λάθλων ’Εθνικής Τραπέζης. Είς τήν νι
κήτρια ομάδα Κατασκηνώσεως Μπά- 
σκετ μπώλλ απενεμήθη κύπελλον καί είς 
ένα έκαστον τών παικτών μετάλλειον,ή
τοι είς τούς Δημητριάδην Νικόλα
ον, Καραμανλήν Μίλτον, ’Ιωσήφ Νικό
λαον, Ροζάκην Σπΰρον, Χαραλαμπίδην 
Μιχαήλ.

ΣΥΗΜΕΛΦΙΚΑ ΠΕΝΘΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΝΑΤΣΟΣ 

Άπέθανε και έκηδεύθη τό παρελθόν 
Σάβίβατον ό συνάδελφος ’Ιωάννης 
Μπονάτσος, τμηματάρχης Α'.

Ό αιφνίδιος θάνατος το(> εκλεκτού 
συναδέλφου έλύπησε βαθύτατα ολό
κληρον τό προσωπικόν τής Τραπέζης

και έστέρησε τό "Ιδρυμα ενός έκλε- 
κτοΰ στελέχους άφιερώσαντος ολόκλη
ρον τήν ικμάδα τής ζωής του είς τήν 
έξυπηρέτησιν τού έργου της.

Ή Διοικητική ’Επιτροπή τού Συλ
λόγου, έρμηνεύουσα τήν συμπάθειαν ο
λοκλήρου τού Σώματος τών υπαλλήλων 
της Τραπέζης πρός τόν έκλιπόντα συ
νάδελφον, άπευθύνει πρός τήν άπορ- 
φανισθεΐσαν οικογένειαν του τά θεομά 
της συλληπητήρια.

Τήν κηδείαν του συναδέλφου παρη- 
κολουθησεν έν σωματι ή Διοικητική 
’Επιτροπή τού Συλλόγου καί πολλοί 
συνάδελφοι φίλοι του έκλιπόντος.

Είς μνήμην του έκλιπόντος, ό Σύλ
λογος τών ‘Υπαλλήλων ’Εθνικής Τρα- 
πέζης διέθεσε τό ποσον τών 200.000 
δρχ. υπέρ τοΰ ’Ασύλου ’Ανιάτων.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Ό Τμηματάρχης τής ’Εθνικής Τρα- 

πεζης κ. Ιίωστής Ν. Μελισσαρόπουλος 
έκυκλοφόρησεν ένα πολύ ένδ αφέρον βι- 
βλίον, τό θεατρικόν του έργον «Ό Κο
μήτης», τό όποιαν έβραβεύθη μέ τό Α'- 
Βραβείον είς τον Καλοκαιρίνειον - Δια
γωνισμόν Παρνασσού 1950. Είναι έ'να 
έργον, διά τό όποιον ό Γρηγόριος Ξέ- 
νάπουλος έ'γραψεν «εμπνέει θάρος, υπε
ρηφάνεια, ελπίδα καί γαλήνη. Γραμ
μένο περίφημα, απλά, σοφά, άπό πε
πειραμένο συγραφέα, σέ ωραία γλώσ
σα. Ό συγραφεύς εΐναι φιλόσοφος καί 
ποέητής».

Σημε ωτέον δτι δ «Κομήτης» είναι 
τδ 6ον βιβλίον τό οποίοι- εκδίδει 6 κ. 
Κωστης Ν. Μελισσαρόπονλος καί δ'τι 
δπως καί δλα τά προηγούμενα είναι δ'χι 
μόνον αριστόν άπό άπόψεως περιεχομέ
νου, αλλά καί’ ή εξωτερική του εμφά
νισης προδίδει επιμέλειαν καί καλαισθη
σίαν.
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ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Η ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΕΤΟΣ 1ΔΡΎΣΕΩΣ 1841

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ: IT. ΚΩΙΪ0ΠΟΥΑΟΧ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ (Τηλέφ. 3ο.ο1Ι)
110 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝ ΑΙΓΥΠΤΟ:
ΚΑ Ι ΡΟΝ (Rue Adly Pacha 34)
ΑΛΕ—ΑΝΔΡΕΙΑ (Rue de I'Ancienne Bourse 4) 

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΑΙ ΕΙΣ ΟΛΑΣ ΤΑΣ ΧΩΡΑΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 
Εκτελοϋνται δλαι αί Τραπεζικαί εργασία! ύαό τους μάλλον συμφέρον τας ορούς....
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ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ γΪΡΑΠ&ΡΙΙ&Β» ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΤΡΙΤΗ, 7 ’Οκτωβρίου

Αι Αποη-έις μας

Η ΠΑΙΔΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ
Ή άπόφασις της Διοικήσεως 

τής Τραπέζης ν« ρύθμιση (καθ’ ον 
τρόπον έξήγγειλεν δτι άπεφάσισε 
να ρυθμίση, εις τό μέλλον, τό ζή
τημα της παιδικής μερίμνης, μαρ 
τυρεΐ δυστυχώς, την έκδηλουμέί- 
νην έικάστοτε έναντι των διαφό
ρων θεμάτων τοΟ προσωπικού, 
προχειρότητα είς τήν άντιμετώπι- 
σίν των. Είναι πιθανόν καί τό μέ- 
τρΟν αύτό νά περιέχεται είς τά 
γενικόν σχέδιον τής Διοικήσεως, 
τής φαλκιδεύσεως δηλονότι των 
άπολαυων τού προσωπικού, αλλά 
οί αρμόδιοι Είσηγηταί και οΐ ά- 
ποφασίζοντες τελικώς τάς λύσεις 
θα Επρεπε νά γνωρίζουν δτι α'ι 
άπΐολαυαί αύται τού προσωπικού, 
αποτελούν ισυνάρτησιν των απο
δοχών των, αί όποΐαι έχουν άνα-

γνωρισθή καί κατασφαλισθή διά 
των οργανικών διατάξεων καί 
τών Συλλογικών σρμβάσεων, τού 
Καταστατικού α,ΰτοΰ χάρτου τών 
σχέσεων τών εργαζομένων καί 
εργοδοτών. "Η Διοικητική Έπιτρο 
πή έδήλωσεν είς τον κ. Διοικη
τήν δτι τό προσωπικόν δέν είναι 
διατεθειμένον νά δεχθη σΰδεμίαν 
μονομερή τροποποίησιν τών δρων 
τών Συλλογικών συμβάσεων, δε
δομένου δτι ή παιδική μέριμνα 
είναι κατοχυρωμένη δι’ αυτών.

Πρός τούτοις, έιψιστα τήν προ
σοχήν τής Διοικήσεως έπί τού δ- 
λου θέματος καί πιστεύει δτι τε
λικώς αΰτηι θά θελήση νά άναθεωι 
ρήση τήν έν προκείμένω ενέρ- 
γειάν της.

ΙΥΜΠλΒΡΙΙΙΤΙΚΙ ΕΓΚΪΚΜ 111 ΤΗΝ ΡΙ1ΙΙΣΙ1Ι ΙΟΙ ΪΒΤΗΗΑΤΟΣ ΙΟΙ ΠΡΒΪ1ΡΙΙΙ0ΤΒΤ0Ι

ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ Ν. 751
Θά άνέγνωσαν οί συνάδελφοι τήν 

κυκλοψορήσασαν προ ήμερων άνα- 
κοίνωσιν υπαλλήλων διορισθέντων 
είς τήν Τράπεζαν έπί τή βάσει τού 
Νόμου 751. Έκτος τών ανακριβεί
ων και ύβρεων τής άνακοινώσεως, 
τάς οποίας άντιπαρερχόμεθα, αΰτη 
πάσχει καί από ελλειψιν σαφήνει
ας, είς τρόπον ώστε νά μή προκύ- 
πτη άμέσως καί καθαρά τό αίτημά 
των.

Διά νά γνωρίζουν οί συνάδελφοι 
πώς Εχει τό ζήτημα αύτό, σημειοΰ- 
μεν, δτι έπί τή βάσει τής αρχής 
τής «ίσης μεταχειρίσεως», έζητήθη 
καί έπετεύχθη πέρυσι, ώς πρός αυ
τούς νά όνομασθοΰν οΟτοι βοηθοί 
μετά διετίαν άπό τής προσλήψεώς 
των και ουχΐ είς τον όριζόμενον υ
πό τού οργανισμού τής Τραπέζης 
χρόνον. "Ητοι, προκειμένου περί 
τών είσαχθέντων άνευ έξετάσεων, 
μετά τετραετίαν άπό τής προσλή
ψεώς των, δηλαδή δύο Ετη υπηρε
σίας προσωρινού έπί συμβάσει καί 
δύο Ετη ύπηρεσίας δοκίμου. Καί 
προκειμένου περί τών κατόπιν δη
μοσίου διαγωνισμού είσελθόντων, 
είς τήν Τράπεζαν, εν Ετος προσωρι 
νοΰ καί δύο Ετη, δοκίμου.

Ή Διοικητική ’Επιτροπή τού 
Συλλόγου, έν τή προσπαθείς! της 
νά έφαρμόση τό δόγμα τής «’ίσης 
μεταχειρίσεως» καί είς άλας κατη
γορίας τού προσωπικού, αί όποΐαι 
έπληγησαν μέ τον θεσμόν τής προ
σωρι νότητος, έζήτησε και επέτυχε:

Ώς πρός τούς είσελθόντας κα
τόπιν έξετάσεων να καταργηθή ή 
προσωρι νότης, ώς πρός δέ τούς ά
νευ έξετάσεων νά περιορισθή ό χρό 
νος τής ύπηρεσίας, ώς έπί συμβά- 
σει προσωρινών, άπό 24 μήνας είς 
18 μήνας.

Οί συντάκται τής ανωτέρω άνα- 
κοινώσεως, βλέποντες μέ ζηλόφθο- 
νον διάθεσιν τήν άνωτέρω- έπιτυχί- 
αν, έζήτησαν όπως όνομασθοΰν βο
ηθοί μετά εν Ετος άπό τής προσλή
ψεώς των είς τήν Τράπεζαν. Έδόθη 
είς αυτούς ή άπάντησις, δτι άπό 
τής ίδρύσεως τής Τραπέζης, οΰδεΐς 
υπάλληλος Εχει όνομασθή βοηθός 
μέ υπηρεσίαν έν τή Τραπέζη μόνον 
ενός Ετους, καί δτι, καί είς τήν 
Τράπεζαν τής Ελλάδος οί συνά
δελφοί των , ώνομάσθησαν βοηθοί 
μετά διετή ΰπηρεσίαν.

Άποφεύγομεν νά δώσωμεν τον 
■προσήκοντα χαρακτηρισμόν είς τό 
κείμενον τής άνακοινώσεως, διότι 
σδτος θά είναι πολύ βαρύς, Δέν δυ- 
νάμεθα δμως νά άποσιωπήσωμεν 
τό γεγονός, δτι ή διαγωγή των υ
πήρξε αύτόχρημα άντισυναδελφική. 
'Οπωσδήποτε ό χαρακτηρισμός αυ
τός αφορά τούς συντάκτας τής ά- 
νακοινώσεως, διότι πολλοί εκ τών 
ψερομένων ώς ύπογραψάντων τήν 
άνακοίνωσιν, προσήλθον είς τά 
Γραφεία τού Συλλόγου καί κατόπιν 
τής κατατοπίσεως ή οποία έγένετο 
είς αυτούς έπί τού δλσυ θέματος, 
άπεδοκίμασαν τήν ένέργειαν ώς άν- 
τισυναδελφίκήν.

’Επειδή δμως πρόκειται περί νέ
ων υπαλλήλων, εχομεν υποχρέωσήν 
νά τούς συμβουλεύσωμεν, δπως α
ποφεύγουν νά γίνωνται θύματα 
καί όργανα ξένων πρός τάς συνδι
καλιστικός έπιδιώξεις, ένεργειών.

ΤΌ ΑΚΙΝΗΤΟΝ ΤΗΣ ΟΔΟΥ «ΕΥ
ΓΕΝΙΟΥ ΚΑΡΑΒΙΑ» ΚΑΙ Η ΣΤΕ- 
ΓΑΣΙΣ
'Υπάρχει εν ακίνητον τής Τραπέζης 

επί τής όδοϋ «Ευγενίου Καραβία», τό 
όποιον έπρόκειτο, κατά δή/,ωσι ν τής 
Διοικήσεως, νά παραχωρητή είς τό 
Ταμεϊον 'Υγείας. Κατόπιν παρεχωρή- 
ΰη καί είς τούς αστέγους καί ΰστίερα 
τό περί ο5 πρόκειται κτίριον έπισκευα- 
σόέν δαπάνα,ις τής Τραπέζης, διατε- 
θέντων πρός τοΰτο πολλών εκατομμυ
ρίων, παρεχωρήόη τΒλικώς, ώς πληρο
φορούμενα, διά τήν έγκατάστασιν άλ
λων προσώπων.

Νά Εμεινε αρά γε τίποτε διιά τούς 
άστεγους; Διότι, διά τό Ταμεϊον 'Υ
γείας, δέν γεννάται ζήτημα, άφαϋ ή
δωρεά..... ώς άστοργος φαίνεται άνε-
κλήφη.

ΑΙ ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΕΙΣ
’Επανερχόμενα καί πάλιν έπί τού 

ζητήματος τών αδικιών αί όποΐαΐι, ε- 
γένοντο είς βάρος συναδέλφων, οί ό
ποιοι άδικαιολογή,τως παρελείφΰησαν 
κατά τάς ένεογηΟείσας είς τό παρελ- 
{)όν προαγωγάς, δτε τά Σώμα ηών 'Υ
παλλήλων δέν μετείχε τοΰ Συμβου
λίου κρίσεως. Άπό τό Γραφεΐον τοΰ 
κ. Διοικητοϋ παρήλασαν πλεΐστοι αδι- 
κηόέντες συνάδελφοι1, έδόΰη δέ οϋτα> 
ευκαιρία είς αυτόν νά άντιιληφ'Οή ώι
οί ς ό'μμασι τό μέγεθος τής άδικίας ή 
οποία προσεγένετο είς αύτούς. Τό ζή
τημα τοΰτο, έφαίνετο άγόμενον είς τόν 
ορθόν» δρόμον, αλλά τίποτ® μέχρι σή
μερον δέν έ'χει γίνη, Είναι δμως μία 
κατάστασις, ή όποια κρατεί έν ανατα
ραχή μέγα αριθμόν συναδέλφων, τήν 
όποιαν συμφέρον έ’χει ή Διοίκησις νά 
τήν σταματήση. Π ιστεύομεν δτι τελι
κώς ή Διοίκησις θά συγκατατεύή εις 
τήν σύστασιν τοΰ Συμβουλίου, το ο
ποίον θά κρίνη δλα τά παράπονα.

Ύπό τής Διοικητικής z Έπιτρο- 
ττής τού Συλλόγου έξεδοθη η κα
τωτέρω άνακοίνωσις:

«Συνάδελφοι,
Άνακοινοΰμεν ΰμΐν, δτι κατόπιν 

έπανειλημμένων διαβημάτων μας 
πρός ρυθμισιν τοΰ ζητήματος τής 
προσωρινότητας κλπ·, ένεκρίθησαν 
τελικώς ΰπό τοΰ κ. Διοικητοϋ τα 
κάτωθι: , , „ 10<|7

Οί μετά την κατα το έτος 174/ 
εγκρισιν τοΰ Ειδικού Κανονισμού 
προσλήψεώς καί μονιμοποιήσεως 
προσωπικού, προσληφθέντες εις τήν 
υπηρεσίαν τής Τραπέζης, κατόπιν 
έπιτυχοΰς δοκιμασίας είς δημόσιον 
διαγωνισμόν, θεωρούνται _ εύθυς έξ 
άρχής ώς Δόκιμοι, τού ενός Ετους 
τής προσωρινότητος θεωρουμένου 
ώς διανυθέντος είς τόν βαθμόν τοΰ 
Δοκίμου. Κατόπιν τούτου απόντες 
οΐ άνωτέρω υπάλληλοι προωθούνται 
κατά εν Ετος. , ,

Είς τό αύτό μέτρον υπηχθησαν 
καί οί κατόπιν τού δημοσίου διάγω 
νισμοΰ τού Ετους 1942 προσληφθεν 
τες είς τήν υπηρεσίαν τής Τραπέ
ζης, οϊτινες, ώς γνωστόν, έξηρέθη- 
σαν τής έντάξεως.

Είς τό αύτό επίσης μέτρον περι
λαμβάνονται καί αί άπό τής θέσε- 
ως έν ίσχύϊ τοΰ άνωτέρω Κανονι
σμού, προσληφθεΐσαι είς. τήν ύπηπ 
ρεσίαν, κατόπιν έπιτυχοΰς δοκιμα
σίας είς δημόσιον διαγωνισμόν προ 
σωριναί δακτυλογράφου

"Οσον αφορά είς τούς προσωρι
νούς έπί συμβάσει υπαλλήλους,^ ως 
καί τάς έκτάκτους έπί συμβάσει 
δακτυλογράφους, ό χρόνος τής διε
τούς έπί συμβάσει, ώς μέχρι του- 
δε, ύπηρεσίας των, μειοΰται κατα 
6 μήνας καί επομένως τό δικαίωμα 
πρός συμμετοχήν είς τούς διαγωνι
σμούς μονιμοποιήσεως γεννάτοα ά
πό τής συμπληρώσεως 18 μόνον 
μηνών υπηρεσίας.

Κατόπιν τής μειώσεως ταυτης, 
οΐ ήδη μονιμοποιηθέντες προωθούν
ται κατά 6 μήνας.

Τέλος κατά 6 έπί πλέον μήνας, 
προωθούνται καί οί έκ τών ^ στρα- 
τευθέντων μονιμοποιηθέντες ως Δό
κιμοι, οϊτινες εΐχον στρατευθτί ως 
προσωρινοί έπί συμβάσει, είς την 
κατάστασιν δέ ταύτην εΐχον ένος 
Ετους πραγματικήν ύπηρεσίαν έν 
τή Τραπέζη, ύπό τήν αυτονόητον 
προϋπόθεσιν, δτι οί τελευταίοι^ οΰ- 
τοι, οΐ κατά εξ έπι πλέον μήνας 
(ήτοι κατά εν έν συνόλω Ετος) προ
ωθούμενοι κατ’ ούδεμίαν περίπτω- 
σιν, διά τής προωθήσεώς των τού
της θά προηγούνται τών συναδέλ
φων τής σειοάς των.

Έν Άθήναις, τή 10η Σεπτεμ
βρίου 1952.

Μετά συναδελφικών χαιρετισμών 
Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 
ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

πραγματικήν ύπηρεσίαν Δοκίμου- 
γ) Οί Δόκιμοι, οΐ προερχόμενοι 

έκ Προσωοινών έπί συμβάσει Υ
παλλήλων" (άνευ εισαγωγικού δια
γωνισμού), άδιαφορως στρατευσε- 
ως ή μή κατά τόν χρόνον τής προ
σωρινότητας, έφ’ δσον συμπληρουν 
κατά τήν Ιην ’Απριλίου 1953 ένος 
και ήμίσεος Ετους πραγματικήν υ
πηρεσίαν Δοκίμου.

Οί Δόκιμοι τών λοιπών κατηγο
ριών θέλουσι μετάσχει έφ’ δσον 
συμπληρούν κατά τήν1 ρηθεΐσαν χρο 
νολογίαν, πραγματικήν ύπηρεσίαν 
Δοκίμου δύο έτών. 
β) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΟΝΙΜΟ- 

ΠΟΙΗΣΕΩΣ (ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ) 
ΤΩΝ ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙ ΥΠΑΛ
ΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑ
ΦΩΝ
Τοΰ διαγωνισμού τούτον δυνατοί 

νά μετάσχωσιν έπί πλέον καί οι 
συμπληρούντες ή αί συμπληροΰσαι 
κατά τήν Ιην ’Απριλίου 1953 ενός 
και ήμίσεως Ετους"πραγματικήν εύ-
δόκιμον ύπηρεσίαν. _
γ) ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟ- 

ΡΕΣ.
Έκτος τών διά τής ύπ’ άριθ. 68

Εγκυκλίου κοΑουμένων Είσπρακτό- 
ρων δύνανται νά μετάσχωσιν __ ύπό 
τάς αύτάς προϋποθέσεις διά τήν μο 
νιμοποίησίν των ώς Δοκίμων καί οι 
Προσωρινοί Είσπράκτορες οί συμ- 
πληροΰντες τήν Ιην ’Απριλίου 1953 
πραγματικήν ύπηρεσίαν ένος καί 
ήμίσεος Ετους.

Κατόπιν τών ανωτέρω: τροποποι
ήσεων ή προθεσμία υποβολής τών 
σχετικών αιτήσεων πρός^ συμμετο
χήν είς τούς διαγωνισμούς τούτους 
παρατείνεται μέχρι τέλους ’Οκτω
βρίου έ.Ε.

Κατά τά λοιπά ίσχύουσιν ο» εν 
τή ύπ’ άριθ. 68 ήμετέροί Έγκύκλίφ 
άναγραφόμεναι όδηγίαι».
Η ΠΡΟΩΘΗΣ I Σ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ

ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ
Πρός τούτοις άνακοινοΰται πρός 

τούς συναδέλφους, δτι έκ^ μέρους 
τής άρμοδίας ύπηρεσίας της Τρα
πέζης συνεχίζεται ή εργασία^ διά 
τό τεχνικόν μέρος τής προωθήσεως 
καί τών λοιπών συναδέλφων, συμ- 
φώνως πρός τά περιλαμβανόμενα 
έν τή άνώτέρψ ανακοινώσει τής Δι
οικητικής Επιτροπής.

ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΙΙΣΤΙΣΙΣ ΤΟΥ ΣΥΗΕΤ1ΣΜ0ΪII’ ΑΓΟΡΑΝ ΕΙ10Η

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ
Ή ύπό διαρκή μεταμόρφωσιν ύπάρ- 

ξασα... ’Επιτροπή Οικονομιών, άφοΰ 
έκινήΦη έπί μακράν κατέληξε φαίνε- 
ταιι είς ώρισμένα συμπεράσματα!

’Εάν κοινή κανείς άπό δσα ήλΦον 
είς φώς, διαπιστώνει οτι τινά τούτων 
αν οχι είς τό σύνολόν των, στρέφονται 
καΰ’ όλοκληρΟαν είς τό μόνον προσιτόν 
κεφάλαιον, τό τής προσβολής τών κε- 
κ,τημένωίν διικαίωμάπων τοΰ πρόσωπά 
κοΰ.

Άλλ’ ό δρόμος αυτός, δπως καί είς 
τό άρΟρον άναφέρεται, καύε άλλο πα
ρά εύκολος είναι. Νά υπήρξε άρά γε 
ή έπιχειρουμένη προσβολή τών δίκαι
ων τοΰ προσωπικού αποτέλεσμα τοΰ Ει- 
ση.γ.ητοΰ τιής Έιατροπής, ό όποιος ένη- 
βρύνετο διά τόν τίτλον τοΰ παλαιού 
συνδιικαλιστοΰ;;

Οΰτω, είς μερικήν έκπλήρωσιν 
τών άνωτέρω, έξεδόθη έκ μέρους 
τής Διοικήσεως ή κατωτέρω εγκύ
κλιος, όρίζουσα τόν τρόπον τής 
συμμετοχής τών ώς έν τή άνωτερψ 
άνακοινώσει μας περιλαμβανόμε
νων συναδέλφων είς τόν εσωτερικόν 
διαγωνισμόν τής 30ής Νοεμβρίου 
1952. Ή έγκύκλιος Εχει ως έξης:

«Τροποποιούντες έν μέρει τήν 
ύπ’ άριθ. 68 έ. Ε. Εγκύκλιον ήμών 
καθορίζομεν τά κάτωθι: 
α) ΠΡΟΑΓΩΓ1ΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙ

ΣΜΟΣ. „ ,
Τοΰ διαγωνισμού τουτου^ δυναν- 

ται νά μετάσχωσιν, έκτος τών έν τή 
ώς άνω Έγκυκλίφ άναφερομένων,

α) Οί Δόκιμοι, οί προσληφθέντες 
άρχικώς ώς Προσωρινοί Υπάλλη
λοι αορίστου χρόνου (κατόπιν έπι- 
τυχούς εισαγωγικού διαγωνισμού) 
καί συμπληρούντες μέχρι καί τής 
1ης ’Απριλίου 1953, ένος έτους 
πραγματικήν ύπηρεσίαν Δοκίμου.

β) Οΐ Δόκιμοι, οΐ προερχόμενοι 
έκ Προσωρινών έπί συμβάσει Υ
παλλήλων (άνευ εισαγωγικού δια
γωνισμού), οϊτινες κατά ^τήν υπη
ρεσίαν των ώς Προσωρινών Υπαλ
λήλων έστρατεύθήσαν τουλάχιστον 
έπί έξάμηνον καί εμονιμοποιήθησαν 
μέ πραγμοΓΓίκήν ύπηρεσίαν έν τη 
Τροατέζη τουλάχιστον ένος έτους, 
έφ’ δσον συμπληρούν μέχρι και της 

,1ης ’Απριλίου 1953 ενός έτους

Ύπό τοΰ Προμηθευτικού καί Πι
στωτικού Συνεταιρισμού άπεφασί- 
σθη ή χορήγησις έκτακτου πιστώ- 
σεως είς άπαντας τούς __ Συνέται
ρους διά τήν άγοράν ειδών έκ του 
Πρατηρίου Τροφίμων. Πρός^ τούτο 
έκυκλοφόρησεν ή κατωτέρω άνακοι- 
νωσις: _

«Άνακοινοΰμεν εις τους κ.κ. Συ
νεταίρους, δτι άπεφασίσθη ΕΚΤΑ
ΚΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ ειδών τροφίμων 
τής άρεσκείας τών κ.κ. Συνεταίρων 
διά διατακτικών καί διά τά έξης 
ποσά:

ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
Άπό τού Λογιστοΰ καί άνω δρ)<;. 

750.000. Άπό τοΰ Προσωρινού μέ
χρι καί τοΰ Ύπολογιστοΰ δρχ.500. 
000. Άπό τού Εκτάκτου καί κάτω 
δρχ. 300.000. ,

Τά αύτα ισχυουν και οια τους 
έξομοιουμένους τούτοις μισθολογι 
κώς.
ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ 

Μέχρι ττοσοί) (τυνταξεος ορχ· 
600.000, δρχ. 300.000. Άπό πο
σού συντάξεως δρχ. 601.000 Εως 
1.200.000, δρχ. 500.000. Άπό πο
σού συντάξεως δρχ. 1.201.000 και 
άνω, δρχ. 750.000.

Ημερομηνία ένάρξεως 9)10)52 
(ήμερον Πέμπτην) καί λήξεως 31) 
10)52.

Ή έξόφλησις τής οΰτω χορηγου- 
μένης πιστώσεως θά γίνη^ διά 5 
(πέντε) μηνιαίων δόσεων,^ τής πρώ
της δόσεως άρχομένης διά μεν τους 
έν ένεργεία έκ τών αποδοχών του 
μηνός ’Ιανουάριου 1953,__ διά δε 
τούς συνταξιούχους έκ τής συντά
ξεως μηνός Φεβρουάριου J953.

Πρός τούτο παρακαλοΰνται οι κ. 
κ. Προϊστάμενοι τών Υπηρεσιών 
τής Διοικήσεως, Κ)κοΰ Κτος και 
Περιφερειακών Καταστημάτων της 
Εθνικής Τραπέζης ώς καί τής Κτη
ματικής δπως άποστε|λωσιν εις το 
Πρατήριον Τροφίμων, Έμμ. Μπενα- 
κη 18, όνομαστικάς __καταστάσεις 
είς διπλοΰν, μόνον τών έπιθυμουν- 
των νά μετάσχωσι είς τήν διανομήν 
ταύτην σημειουμένου άπαραιτητως 
καί τού βαθμού· έκάστου, προς εκ- 
δοσιν τών σχετικών διατακτικών και 
παράδοσιν τούτων είς τούς δικαιού
χους, μέσω τών ύπηρεσιών των.

Οί παραλαμβάνοντες τάς διατα
κτικός των δέον νά προσελθωσιν ε^ς 
τό Πρατήριον Τροφίμων, μέχρι τής 
31ης Όκτωβοίου 1952 πρός εκτε- 
λεσιν. Οΐ έπιθυμοΰντες τήν μεταφο
ράν τών άγορασθησομένων είδων 
κατ’ οίκον, διά τοΰ αύτοκινήτου jou 
Συν)σμοΰ, δέον νά Εχωσιν ύπ’ δψιν 
των δτι θά τηρηθή άπαραιτήτως σει 
ρά προτεραιότητος, δΓ δ καί παρα- 
καλοΰνται δπως δώσωσι έγκαιρως 
καί αΰτοπροσώπως τάς παραγγελί
ας των. „ ,

Οί κ. κ. Προϊστάμενοι των υπηρε 
αιών, παρακαλοΰνται δπως δώσωσι 
έντολήν, ΐνα έπί τών καταστάσεων 
αναγραφή ό άκριβής τίτλος έκαστης 
ύπηρεσίας, πρός αποφυγήν λαθών

και άνωμαλιών κατά τήν σύνταξιν 
τών χρεωστικών καταστάσεων.

Δέον νά σημειωθή δτι ή παραλα
βή τής διατακτικής συνεπάγεται καί 
τήν χρέωσιν τοΰ συνεταιρικού ανοί
γματος έκτελέσεως ή μή ταύτης.
ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ

ΟΒτοι θά προσέρχωνται αύτοπρο 
σώπως είς το Πρατήριον Τροφίμων, 
καί θά παραλαμβάνωσι τήν διατα
κτικήν των, έπί τή έπιδείξει τής 
ταυτότητος τοΰ συν)σμοΰ.

’Εάν καθίσταται αδύνατος ή προ- 
σέλευσις τών ιδίων κ. κ. Συνταξιού
χων Συνεταίρων, νά εξουσιοδοτούν 
οΰτοι πρόσωπον τής έμπιστοσύνης;; 
των, δι’ έπιστολής των, άναγράφον- 
τες έπ’ αυτής άπαραιτήτως καί τόν 
άριθμόν τής ταυτότητος τοΰ συν> 
σμοΰ.

ΪΠΡΑΙΡΙΚΙΙΤΒίΙ mo καταργηςικ
Κατόπιν χποφάσεως τού Γενι

κού Συμβουλίου τής Τραπέζης, 
έ'ματαιώθη ή -σύγκλησις Γενικής 
Συνελεύσεως τών Μετόχων τής: 
Τραπέζης, διά τήν άνανέωσιν τής: 
βητείας τοΰ έκ εών Υποδιοικη
τών τής Τραπέζης κ. Γοσναράκη, 
(άναγνα>ρισθεισών έν προκευμένω 
τών απόψεων τού Συλλόγου.

ΖΒΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΙΡΠΙΚΟΥ
Τήν παρελθοΰσαν Παρασκευήν^ 

3ην ’Οκτωβρίου, ή Διοικηνυκή ’Ε
πιτροπή τοΰ Συλλόγόυ έπεσκέφθη 
τον κ. Διοικητήν καί ανέπτυξε 
πρός αυτόν ζητήιματα τοΰ πρόσω- 
πικοΰ, έπί τών όποιων, ώς έδήλω- 
σε, θά δώοη τάς προσηικούσας: 
λύσεις.

’Ιδιαιτέρως ή Διοικητική Επι
τροπή έπέιμεινεν έπί τοΰ ζητήμα
τος τών προαγωγών, ή πράξις: 
τών οποίων, ώς γράφομεν είς άλ
λην στήλην ΰπεγράψη.

ΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ

Άνακοινοΰται πρός τούς συνα
δέλφους, δτι ή πράξις τών προαγω
γών ίης ’Ιανουάριου 1952 ύπεγρά- 
ψη ύπό τού κ. Διοικητοϋ, ή σχετι
κή δέ έγκύκλιος θά κυκλοφορήση: 
κατ’ αύτάς.

ΑΙ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΑΙ 
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ:

ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ένεργοΰνται σήμερον άρχαιρε- 
σίαι διά τήν άνάδειξιν νέας Διοική- 
σεως τοΰ Συλλόγου Υπαλλήλων 
τής Τραπέζης τής Ελλάδος.


