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ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΙΣ
Ή παρούσα 1(«(χητιχή
’Eflitponij είς τον προγραμ
ματισμόν τη;, ένα
κυρί
ως περιέλαβε σκοπόν τον
σκοπόν πώς θά, σομβάλη ό
Δύλλογος είς την πρόοδον
του 'Ιδρύματος, μέ την
προκοπήν του όποιου είναι
σονοφασμένη καί ή ευημε
ρία τών συναδέλφων.
Τον σκοπόν αότόν, τον ό
ποιον ή Διοικητική Έπιτρο
πη προέθετο καί τον όποιον
τό Δώμα τών όπαλλήλων
περιέβαλε μέ την επιδοκι
μασίαν του διά καταπληκτι
κής, ώς γνωστόν, «λειοψηφίας, ήθελήσαμεν από της
άναδείξεώς μας είς την δια
χείρισιν τών συλλογικών
μας πραγμάτων νά φέρωμεν είς πέρας καί προς αυ
τήν την κατεύθυνσιν όλας
μας τάς ένεργείας έστρέψαμεν. Καί ταυτα μεν όσον
αφορά είς τον σύλλογον.
Καθ’ όσον δε άφορά είς
την Τράπεζαν, κατά τό έ
τος 19S1 έλαβε χώραν έ
να πολύ σημαντικόν γεγο
νός, καί αύτό όπήρξεν ότι
ήλλαξεν ή σύνθεσις της Δι«ικήσεως αύτής διά μεταβο
λής είς τό πρόσωπον του Δι
οικητου.
Την μεταβολήν αυτήν τό
Προσωπικόν την έχαιρέτισεν ώς αύτόχρημα μεταπολίτευσιν, εκ της όποιας δι
καίως άνέμενε, σύμφωνα
άλλωστε καί μέ τάς δηλώ
σεις τού κ. Διοικητου, όλα
εκείνα τά πράγματα, τά ό
ποια επακολουθούν κάθε με
ταπολίτευσιν.
Έπίστευσε, δηλαδή, τό
Προσωπικόν είς εγκαινίασιν νέας καταστάσεως εν τή
Τραπέζη, έκ τής όποιας θά
προέκυπτον αί άναμενόμεναι βελτιώσεις, διά την πρα
γμάτωσιν τών όποιων ό κ.
Διοικητής δέν παρέλειπεν
εύκαιρίαν άπό τού νά διακηρύττη, ότι αυτός είναι ό
σκοπός, διά τον όποιον ήλθεν είς τήν Τράπεζαν,
Αί πρώται όμως ήμέραι,
εντός τών όποιων έπρεπε
νά έκδηλωθή ή λήψις όλων
τών άναγκαίων μέτρων παρήρχοντο. Καί παρήλθον ε
βρομάδες καί μήνες καί συν
επληρώθη ήδη Γ8μηνον,
χωρίς εν τώ μεταξύ νά έκ
δηλωθή τίποτε — άπολύτως
τίποτε —, τό όποιον έστω

καί πόρρωθεν νά δεικνύη,
ότι ή Τράπεζα έχει ανάγ
κην άναδιοργανώσεως, άνασοντάξεως, άπό τε τής άπόψεως τών θεσμών καί ά
πό τής άπόψεως τών χρησιμοποιητέω ν καταλ λ ή λ to ν
προσώπων. Διό προ τής αν
υπαρξίας οιοοδήποτε μέ
τρου, τό ϋώμα τών υπάλ
ληλο) ν έξεδήλωσε προ διμήνου τήν ανησυχίαν, ή ό
ποια τό συνέχει διά τήν γνω
στήν είς όλους μας κατά στα
σιν. Αλλά ό κ. Διοικητής
μεταβάλλων άπό ήμέρας
είς ήμεραιν καί άπό μηνός
είς μήνα άπόψείς καί γνώμας, άφ’ ού εν τφ μεταξύ»
είς έπανειλημμένας έπαφάς
μας, μάς καθησύχαζεν, δηλών καί όπισχνούμενος ότι
θά έπραττε τό παν διά τήν
έξυψωσιν τής Τραπέζης, έφθασεν είς τό τέλος καί νά
εκτόξευση ακόμη κατά τού
Προσωπικού τάς τέσσαρας
εκείνας άπειλάς εάν (ακού
σατε διατί) , εάν επέμεινε
νά συνέχιση νά ενδιαφέρηται διά τό "Ιδρυμα" ώς εάν
τό Δώμα τών όπαλλήλων
είναι ό παρίας τής Τραπέ
ζης, ώς εάν τό Προσωπικόν
ουδέν έπραξεν ύπέρ αύτής,
ώς εάν τό Προσωπικόν δέν
είναι ό κοριώτερος μέτοχος
τού 'Ιδρύματος. Καί είς
τάς άπειλάς αύτάς ό κ. Δι
οικητής εύρεν επικούρους
πρόσωπα, τά όποια πολλά
όφείλουν είς τήν θαρραλέαν δράσιν τού Δώματος.
Αλλά ή άποψις τού Δώ
ματος τών όπαλλήλων δέν
είναι δυνατόν νά ρίπτηται
είς τον κάλαθον τών άχρήστων, διότι αύτό έχει θέσει
τους άκρογωνιαίους λίθους
τής Τραπέζης καί είς τήν
Τράπεζαν έχει δείξει ότι
θά άφήση τά όστά του.
Δηλαδή όλα αύτά σομποκνούνται είς τό εξής: ότι έ
ναντι μιας δημιουργικής έ
νεργείας, προκαλούσης τον
έπαινον καί τά συγχαρητή
ρια όλων τών έντός καί τών
έξω τής Τραπέζης ένδιαφε
ρομένων πράγματι διά τό
"Ιδρυμα, ένεφανίσθη ό κ.
Διοικητής κατ’ άρχάς μέν
άρνούμενος τήν ύπαρξιν οίουδήποτε ήθικού ζητήματος
έν τή Τραπέζη, βραδύτερον δέ σονομολογών τήν ύπαρξιν πολλών ήθικών προ

βλημάτων, άλλά φεΰϊΣ μη
ένδίδων είς τό τέλος είς τήν
έφαρμογήν τού μεγάλου έκείνου είς πνοήν προγράμ
ματος, μέ τό όποιον, διεδήλου, ότι ήλθεν είς τήν Τρά
πεζαν καί τό όποιον πρα
γματοποιούμενων θά έξύψω
νε τό τε "Ιδρυμα καί τούς
έν αύτώ έργαζομένοος.
Γράφομεν άνωτέρω ότι ό
κ. Διοικητής δέν ένέδωκε.
Δέν θά μάς ηύχαρίστει, έάν ό κ. Διοικητής μόνον ένέ
δίδε. 'Ο κ. Διοικητής, πιστεύων, είς τήν άνασύνταξιν τής Τραπέζης θά έπρε
πε νά είναι ό μέγας ταγός,
ό άρχηγός τής κινήσεως
προς έξυγίανσιν τής Τρα
πέζης, παράπλευρα δέ αύτού θά ήθέλομεν νά ίσταται
ό σύλλογος, διότι τό συμφέ
ρον τού Δυλλόγου είναι συν
ηρτημένον μέ έναν κραταιόν θεσμόν Διοικήσεως.
***

Γίνεται λόγος άνωτέρω
περί Ανυπαρξίας οίασδήποτε μεγάλης πρός άνακαίνισιν πνοής έν τή Τραπέζη.
Είς τούτο έπιμένομεν, διό
τι δέν δύναται νά άντιταχθή τίποτε, τό όποιον ν’ άνατρέπη, ώς όλοι γνωρίζομεν, τήν διαπίατωσιν αύτήν. Τούτο φανερούται έκ
τών κατωτέρω ένδεικτικώς
σημειουμένων.
I) Οά ήδύνατο κάτι νά
είπη ό κ. Διοικητής προκειμένου περί τών Ασφαλί
στρων. Άλλά ή ρύθμισις
τών άσφαλίστρων μή στηριχθείσα εις τήν ύπό τού Δυλ
λόγου τεθείσαν βάσιν είναι
αύτόχρημα πλατωνική, ό
πως μάς έρχονται πανταχόθεν πληροφορίαι.
II) Δονέστησεν ό κ. Διοι
κητής μίαν έπιτροπήν όργα
νισμ.οΰ. ΔΙόλις όμως ή έπι
τροπή είσήλθεν είς έξέτασιν τού κεφαλαίου τής διαρθρώσεως τών όπηρεσιών
καί έζητήθη ή προσκόμισες
στοιχείων, διά νά κριθή αν
όπάρχη νόσος ή όχι, αι έργασίαι τής έπιτροπής έγι
ναν τέλμα καί τά στοιχεία
δέν προσεκομίσθησαν. Καί
πρός έξεύρεσιν έκεϊ διεξό
δου έπιχειρείται ή έξέτασις διαφόρων άρθρων τού

όργανισμού χωρίς νά έρευνάτα,ι πρότερον ή πραγμα
τική κατάστασις, ώστε βααίμως νά δύναται τις νά έκφέρη γνώμην διά τήν προσ
αρμογήν τού οργανισμού
πρός τάς άνάγκας τής Τρα
πέζης.
III) Διαφόρους μεταβο»
λάς είς τάς διευθύνσεις τών
καταστημάτων έκαμεν ό κ.
Διοικητής, άλλά θά ήτο πο
λύ άφελής κανείς νά παρα
δεχθώ ότι αί μεταβολαί αύταί έγένοντο μέ κριτήριον
τήν πρόοδον τοΰ ιδρύμα
τος.
Είδομεν δι’ αύτών πληττομένην τελείως τήν άρχήν
τής ιεραρχίας. Είδομεν ί»
δροομένας ύποδεευθύνσεις
έκεί όπου τίποτε δέν έδικαι
ολόγει ταύτας. Είδομεν το
ποθετήσεις λειτουργών, άφ’
ού πρότερον διεκανονίζον»
το αί πρόσθετοι άπολαυαί.
Είδομεν, είδομεν είδο
μεν...
IV) ΔΙετά τήν έκδήλωσιν τού προσωπικού τού πα
ρελθόντος ’Ιουνίου συνεστή
θη μία έπιτροπή τον χαρα
κτηρισμόν τής όποιας ημείς
καί μαζί μας όλον τό ΙΙροσωπικόν δέν δυνάμεθα νά
δώσωμεν...
Διότι δέν ύπάρχει άντικείμενον αύτής, άφ’ ού
πρώτον ώνομάσθη έπιτροπή
καθάρσεως, ύστερα έρεύνης καί τέλος οικονομιών.
Άλλά καί έάν ύπήρχε άντικείμενόν τι, πάλιν ούδέν
θά προέκυπτε. Διότι λεί
πουν άπό αύτήν οί κατάλλη
λοι είσηγηταί, ώστε διά
πλατα νά άποκαλυφθή ή κα
τάστασις. Διότι λείπουν οί
έκπρόσωποι τού Δώματος,
οί όποιοι θά άποτελούν μί
αν έκ τών κυρίων εγγυήσε
ων τής ’Επιτροπής. ’Αφή»
νομεν τό άλλο γεγονός ότι
ή προθεσμία τερματισμού
τών έργασιών τής άνευ άντικειμένου ’Επιτροπής αύ
τής έχει άπό πολλού ήδη
έκπνεύσει.
Δ") Άθρόα έξοδος ύπαλλήλων σημειούται καί ταύ»
την ό κ. Διοικητής έχαρακτήρισεν ώς έξυγίανσιν.
'Ημείς τήν βλέπομεν μό
νον ώς περιορισμόν τών έξό
δων τής Τραπέζης, μέ προ
απάθειαν μεταφοράς τού ό
λου βάρους είς τούς άσθε-

νείς ώμους τών άσφαλιστικών ταμείων χωρίς καν νά
δύναται νά γίνη λόγος περί
έξογιάνσεως, διότι τοιούτος λόγος θά ήδύνατο νά γί
νη είς πάσαν άλλην περίπτωσιν ούχί όμως είς τήν
έξοδον ώρισμένων ύπαλλήλων δυναμένων νά άποτελέ
σουν πηγήν άντλήσεως δυνάμεως διά τήν Τράπε
ζαν.
ΈΙ άθρόα αύτή έξοδος
τών όπαλλήλων άποτελεί
τον καλύτερόν μας μάρτυ
ρα δι’ όσα πάντοτε διεκηρύττομεν, ότι δηλαδή ή
Τράπεζα μέ τάς άστοχους
κατά καιρούς ένεργείας,
συνεχιζομένας δέ ήδη, πε
ρικλείει ένα μαραζωμένον
προσωπικόν τό όποίον δέν
βλέπει τήν ώραν νά έγκατα
λείψη τήν Τράπεζαν.
VI. Προσωπικόν έξήλ»
θεν έκ τής Τραπέζης. Άλ
λά προσωπικόν είσήλθε καί
προσωπικόν εισέρχεται καί
είς άντικατάστασιν τών αι
τία... έξογιάνσεως έξερχο
μένων άλλοι, πάλιν έξογιάνσεως... ένεκα, μένουν
καί θά μπουν. Καί έτσι όλα
θά πάνε καλά.
***

'II άνασκόπησις αύτή τής
όλης καταστάσεως τής Τρα
πέζης καί τοΰ Δυλλόγου εί
ναι άναγκαία διά νά δειχθή
άπαξ έτι ότι τό Δώμα τών
όπαλλήλων ένα μόνον έμ
βλημα έχει. Τήν πρόοδον
τού ιδρύματος διά τήν όποί
αν θά καταβάλη όλας του
τάς δυνάμεις καί δέν έλπίζει άπλώς άλλά πιστεύει
ότι παρ’ όλας τάς άντιξοότητας αί όποίαι παρεμβάλ
λονται πανταχόθεν, είς τό
τέλος θά ίδη πραγματοποιούμενον τον σκοπόν, ό όποι
ος άποτελεί τό κύριον μέ
λη;»'/ κάθε σκέψεως, κάθε
ένεργείας τού Δώματος
τών όπαλλήλων.
Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
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Τήν 27ην 'Ιουλίου Κυριακήν, έτεςυνδρομαι
λέσθη ύττό τοΰ Οικοδομικού Συνεται
Έσωτερ, ; Τρίμηνος Δρχ. 15.000
Έξάμηνος > 30.000
»
ρισμού Υπαλλήλων
Εθνικής Τραπέ
Την 5ην Αύγουστου είς τον χώρον κατά τήν λήγουσαν κατασκηνωτικήν πε ποιήσητε δλας τάς φιλοδοξίας σας».
Έτησία
» 50.000
»
ζης
έτήσιον
Αρχιερατικόν
Μνημόσυό ένθουσιασμός αυτός είναι
των κατασκηνώσεων τοΰ Τ.Υ.Π,Ε. ρίοδον,
Τιμή
φύλλου
Δρχ.
1.000
νον
είς
τόν
γραφικόν
ναόν
τής
‘Αγίας
Ο κ. Π ΑΠΑΤΏΑΝΝΟΥ
Τ. έν Διονύσφ έγένετο ή τελετή τής σόμμικτος μέ αίσθημα πλήρους ικανόΦιλοθέης,
έν
τω
όμονύμω
προαστίω,
λήξεως τής πρώτης κατασκηνωτικής ποιήσεως καί υπερηφάνειας.
Τά έμβάσματα έπ* όνόματι τής
«ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΣ»
Τέλος ό κ. Παπαϊωάννου, εκπρόσω υπέρ άναπαύσεως τής ψυχής τού αει
Ώς γονείς αΐσθανόμεθα
ίκανοποίηπεριόδου των θηλέων τέκνων τών συ
μνήστου Ίωάννου Δροσοπούλου Διοιπος
τον
Συλλόγου
τών
Είσπρακτόρων,,
ναδέλφων. Τήν τελετήν παρηκολού- σιν διότι τά κορίτσια μας κατά τήν
Α! άποδείξεις δέον νά φέρωσι τήν intoκητοΰ τής 'Εθνικής Τραπέζης, Ιδρυτοΰ
γραφήν του Διαχειριστον και τήν σφρα
θησαν
οί γονείς καί ιοί κηδεμόνες εδώ διαβίωσίν των έξησφάλισαν τήν λέγει :
τού Προαστίου καί πρώτου Προέδρου
γίδα τής έφημερίδος
χαράν
καί τήν ψυχικήν καί σωματικήν
τών κοριτσιών καί πολλοί συνάδελ
τού Δ)κοΰ Συμβουλίου τοΰ Οικοδομι
Παρακαλοϋνται
οί κ. κ. Συνδρομηταί,
«Κύριε Πρόεδρε, Κυρίες καί Κύριοι, κού Συνεταιρισμού.
φοι θαυμαστοί τοΰ ώραίου αύτοΰ έ'ρ-1 υγείαν εις τό οικογενειακόν περιβάλ
δττως γνωστοποιούν είς τά γραφεία της
’Επί
τή
λήξει
τής
πρώτης
κατασκη
λον
καί
τό
ήθικόν
πλαίσιον
πού
έδημιγου τοΰ Ταμείου Υγείας.
έφημερίδος πάσαν μεταβολήν τής διενΠαρέστησαν τά μέλη τής οικογένει
Βύνσεώς των
Εθνικής
Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ κ. ΜΟΥΤΟΥΣΗ ουργήσατε, Σείς κ. Πρόεδρε καί οί ε νωτικής περιόδου, είναι έξαιρετική εύ- ας του, ό Διοικητής τής
Μετά τό τέλος τής εορτής ό πρό κλεκτοί συνεργάται σας. Σπανίως γο χαρίστησις δι’ έμέ ώς εκπροσώπου τοΰ Τραπέζης κ. Κωστόπουλος καί πολλοί
Διαχειριστής:
ΑΝΑΣΤ. Δ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
εδρος τοΰ Ταμείου Υγείας κ. Mior νείς είχαν τό αίσθημα τής ασφαλείας, Συλλόγου τών Είσπρακτόρων τής ’Ε συνάδελφοι.
Αγίας Λαύρας 71 (Τέρμα Πατησίων)
θνικής Τραπέζης, ν’ απευθύνω καί ε
Τήν δέησιν υπέρ άναπαύσεως τής
Διευθύνσεις συμφώνως τφ 6ρφέτος τά έγκάρδια συγχαρητήρια τοΰ ψυχής τοΰ μεταστάντος Ίωάννου Δρο
Bpcp 6 § 1 τοΰ A. Ν. 1092) 1938
Συλλόγου μου πρός τό νΰν Συμβούλων σοπούλου, άνέπεμψεν ό αντιπρόσωπος
Υπεύθυνος έπί τής Ολης:
Πατριαρχείων
Μπτροπολίτης
Α. ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ
τοΰ Ταμείου Υγείας, διά τό ώραίον έρ τών
ΡοΟζβελτ 60
γον τό οποίον βλέπομεν.
Ό διαρκώς Πριγ,ηπονήσων Δωρόθεος, οστις έξεΠροϊστάμενος Τυπογραφείου:
φώνησε τόν κάτωθι έμνευσμένον λόγον:
ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΦΡΑΓΚΙΔΑΚΗΣ
βελτιούμενος τρόπος ζωής τών κατα
« Εκείνο τό όποιον κτίζομεν μέ
όδός ‘Αγ. Φανουρίου 47
σκηνωτών, ή έπέκτασις καί συμπλήρωνει. Μένουν καί τά σπίτια μας είς
σις τών εγκαταστάσεων, ιδιαιτέρως δέ
τά όποια κατοικοΰμεν. ‘Ημείς παρή κατασκευή τιοΰ Ίεροΰ Βωμού είς τόν
ερχόμεθα, τό καλοκαίρι πέρνα, άλΕΚΔΡΟΜΑΙ
όποιον από τής ένάρξεως τής ληγούλά ή πνοή του εισέρχεται είς τό
σης περιόδου γίνεται ή Θεία λειτουρ
ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ
αίμα μας, είς τό σπίτι μας. Η κα
γία καί αναπτύσσεται τό θρησκευτικόν
λοκαιριάτικη πνοή τοΰ Αειμνήστου
καί πολυκλαύοτου Ίωάννου Δροσο
συναίσθημα τών παιδιών, αποτελούν τί
Τήν Κυριακήν 31 Αύγουστου ή
πούλου, τού οποίου ιερόν μνημόσυ- ‘Ένωσις φίλάθλων’Εθνικής Τραπέ
τλσυς τιμής διά τό Συμβούλων τοΰ Τα
νον τελοΰμεν σήμερον έδώ, ζωογό ζης όργανώχΈΐ έκδρομήν
€Ϊς Α
μείου Υγείας.
νος καί γλυκεία έμεινεν είς τήν ώ
ΓΙΑΝ*-MAP ΙΝΑΝ - ΑΦΑΙΑΝ ’Α
Ό Σύλλογός μου ό οποίος παρακο
ραίαν καί πολυπαθή καί ένδοξον αύ
ναχώρησες άπά τάν Πειραιά είς
λουθεί τό θεάρεστον αύτό έργον μετά
τήν χώραν, ή οποία μέ τρυφερότη
τ,άς 8.30'π.μ μέ τό ά)π «ΑΝΝΑ—
μεγίστου ένδιαφέροντος προεκήρυξεν 4
τα κρατεί τήν μορφήν του, καί μέ
ΜΑΡΙΑ»
δι’ ‘Αγίαν Μαρίναν. Πα
βραβεία αξίας περίπΙου ένός εκατομ
τήν άγάπην της καί τήν προσοχήν
μυρίου δραχμών,
διά τά καλλίτερα
της προστατεύει τήν διάρκειάν του ραμονή μέ προαιρετικήν μετάβαστελέχη τής κατασκηνώσεως τής έφεκαί μέ τήν γην της τήν Αγαθήν σιν είς Ναόν "Αφαίας. Άναχώρηέναγκαλίζεται τήν αιωνιότητα του. σις διά Πειραιά είς τάς 8 μ. μ.
τεινής περιόδου.
Ένώνομεν καί ημείς κατά τήν ίεράν διά τοΰ ίΐδίίου μέσου. ’Έξοδα συμ
Είς τόν Πρόεδρον κ. Μουτούσην, 6
Εις τήν ώραίαν καί μεγαλοπρεπή πλ ατεϊαν τών κατασκηνώσεων
καί πααύτήν στιγμήν τήν φωνήν τής αγά μετοχής : διά τά μέλη δρχ. 24.
ρουσίςι τών γονέων των, τά κορίτσια έκτελοΰν μέ μεγάλην έπιτυχίαν τάς οποίος χωρίς νά ύπολογίζη κόπους πα
πης μας καί τής προσευχής μας μέ 000, διά πάντα τρίτον δρχ. 28.000.
Ασκήσεις των. Εις τήν εικόνα μας μία όμάς κοριτσιών ώς μαρκησίαι... χο ρακολουθεί καί κατευθύνει τό έργον μέ
τό άκατάπαυστο μήνυμα που μάς
χρι
βαθείας
νυκτός,
είς
τόν
διευθυντήν
ρεύουν μέ τούς ίππότας... των καδρίλλιες.
φέρνει ή σκέπη τοΰ τάφου του.
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
τής κατασκηνώσεως κ. Βαμβακάν, · εις
‘Ο τόπος αυτός είς τό ξύπνημά
τούτοι ς ομίλων πρός τούς συγκεντρο) δσον ημείς. Διότι έγνωρίζαμεν δτι πε
Έξεδόθη καί έκυκλοφόρησεν εργασία
Γιόκαρην, είς
του χρειάσθηκε τόν Ίωάννην Δροριτριγύριζαν τάς σκηνάς καί δλην τήν τόν αρχηγόν αύτής κ.
μένους είπε τά εξής :
υπό
τόν τίτλον «Τά χρεόγραφα» τοΰ
τόν καθηγητήν τής μουσικής κ. Πανασόπουλον, όπως ή "Ανοιξις χρειά
«Κυρίες καί
Κύριοι. ’Επί τή λήξει κατασκήνωσιν φύλακες — άγγελοι καί γιωτόπουλον καί γενικώς είς ολους ό
συναδέλφου κ. Άνδρέου Ζ. Δημητρακ,ι
ζεται
ώρισμένα
πρόσωπα.
Τόν
χρει
τής πρώτης κατασκηνωτικής περιόδου, στοργικοί συμπαραστάτες τών παιδιών
Υπηρεσί
άσθηκε προ πάντων τό μεγάλο "Ι πούλιου, Προϊσταμένου τής
σους μοχθούν διά τήν έπιτυχίαν τοΰ
τοΰ τμήματος Θηλέων, τό Διοικητικόν μας, Σείς κ. Πρόεδρε μέ τήν πολύτι
δρυμα τής χώρας : ή ’Εθνική Τρά ας Συναλλαγών Ταμείων Τίτλων, τήν
θαυμάσιου
αύτοΰ
έργου,
άπευθύν.ομεν.
Συμβούλων τοΰ Ταμείου ‘Υγείας Προ μον συνεργάτιδά σας τήν δίδα Κατσαπεζα. Μέ τό συγκεκινημένο πέταγ όποιαν συνιστώμεν θερμώς είς τούς κ.
τά πλέον εγκάρδια συγχαρητήριά μας
μά του Απ’ αύτήν Ανάμεσα μας ό κ. συναδέλφιους καί ιδιαιτέρως είς τούς
σωπικού Εθνικής Τραπέζης απευθύνει νοϋ καί τόν άκούραστον κ. Βίαμβακά,
όρίζων μας έγινε περισσότερον εΰ- νέους.
δι’ έμοΰ όλίγας λέξεις πρός τούς γο
ιρύς. Ήρχίσαμεν να άναπνέωμεν τήν
νείς καί κηδεμόνας τών μικρών κατα‘Η τιμή έκαστου βιβλίου ώρίσθη είς
διαφάνειαν, τό φέγγος νά σταλάσκηνωτριών
καί πρός τιούς παρευριΔραχ.
75.000. —διά δέ τούς συναδέλ
ζη είς τήν ψυχήν μας. "Ενα κομμά
σκομένους ένταϋθα συντελεστάς τοΰ έρ
τι καθαρού οΰοανοΰ, μπροστά μας φους είς 60.000.—πληρωτέας είς τρεις
γου τούτου.
ήταν αυτός. "Εχει καταξίωση τήν Ιδθημέρους δόσεις έκ Δραχ. 20.000.—1
Έπράξαμεν ο,τι ήτο άνθρωπίνως δυ
ζωήν του καί τό έ'ργον του, έχει κα έκάστης.
νατόν, μή φεισθέντες κόπων καί θυσι
ταξίωση μέ τήν άγαθήν μνήμην του
ικαί τόν θάνατόν του. Ή Φιλοθέη, ή ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ «ΤΡΑών, διά νά άνταποκριθώμεν
είς τάς
ώραία αυτή καί γραφική ικηποόποπροσδοκίας σας καί νά εύχαριστήσωλις, έργον καί αύτή τής πρωτοβου 1 ΠΕΖΙΤΙΚΗΝ»
μεν τά παιδιά σας πού μας ένεπιστεύλίας του θαυμαστόν. Αντανακλά καί ΚύριΙΟΊ,
θητε.
Τήν ψυχήν του καί τήν ζωήν του,
Ευχαριστώ
Ιδιαιτέρως τούς εκλε
ΑίσθάΜαμαι ίεράν
τήν ύποχρέωσιν
«αΐ μάς δείχνει ώς πού μπορεί νά
κτούς καί Ικανούς συνεργάτας τοΰ έρ
άνεβή ένας άνθρωπος,
ένα παιδί δπως καί από τών στηλών τοΰ δελτίου
γου τούτου : Τον έμπειρότατον ’Αρχη
τοΰ λαού, ένας πτωχός, ένας άγνω μας έκφράσω τήν άπειρον εύγνωμοσν4
γόν κ. Γιόκαρην, τον άκούραστον Κα
στος, ένας μικρός.
νην καί Τάς ευχαριστίας μου είς ολόκλη
θηγητήν τής Μουσικής κ. ΠαναγιωΤί αν άπέθανεν ό Ιωάννης Δρο- ρον τό Συμβούλων τοΰΤ.Υ.Π.Ε.Τί.διαι.
τόπουλον καί τόν ιατρόν κ. Άντωνιάσόπουλος, ό θάνατος δέν είναι κα | τέρος drov Π ρόεδρον αιύτοΰΐκ. Π.Μουδην, δστις μέ πατρικόν ενδιαφέρον έκόν, ό θάνατος είναι μεγάλος, εΐ- τοΰσην καί Δι.ευθ)ην κ. Κων. Κατσάα
ναι χρήσιμος μέσα είς τήν οικονο παν, καθώς καί
στάθη πλησίον τών παιδιών.
δλους τούς ύπαλλήμίαν τών θείων πραγμάτων.
Καί τώρα απευθύνομαι σέ σάς άγα1 λους τοΰ Ταμείου διά τό στοργικόν
Τόν θάνατον τόν χρειάσθηκαν δ- τους ένδιαφέρον καθ’ δλον τό διάστηπητά μου παιδιά, πού είχα τήν τύχην
λοι οί μεγάλοι καί όλοι οί καλοί,
μικρές
κατασκηνώτριες, πού έμφανισθεΐσαι εις τόν ρόλον
"Αλλες
νά είμαι μαζί σας καθ’ δλον τό διά
μα τής σοβαρώς άσθενιούσης συζύγου
δπως χρειάζεται ό ήρωας, ό μάρστημα τής έδώ διαμονής σας καί νά τής «μαμάς» αποσπούν τά ένθουσιώδη χειροκροτήματα τών παρισταμένων.
μου.
τυς. "Οπως τόν χρειάσθηκε καί ή
σέ δ'λη σας τή τόν άξιο καί αεικίνητο αρχηγό μας,
σάς παρακολουθήσω
κοιμωμένη τοΰ Χαλεπά, καί οί Σου
Καί τώρα, σείς αγαπητές μου^ ΕλΩσαύτως ευχαριστώ τούς ’Ιατρούς
ζωή πού κάνατε έδώ. πέρα.
λιώτισσες, καί
τό τραγούδι τοΰ κ.κ. Ά. Γιαταγάναν καί τούς διακεκρι
τόν ένθουσιώδη καί μοναδικόν κ. Πα- j ληνοποΰλες, να θυμάστε παντα τα οσα
Είμαι βέβαιος
δτι τώρα πού φεύ
Αισχύλου είς τους Πέρσας, καί ό μένους Δερματολόγους τΐοϋ Τ.Υ.Π.ΕΙ.Τ.
ναγιωτόπουλον καί' τόν αγαπητόν μας έδιδάχθητε από τόν αρχηγόν σας καί
γετε από τόν παράδεισον αύίιόν καί
"Αγνωστος
Στρατιώτης.
"Οπως κ.κ. Μαρκιανόν,
Καθηγητήν καί ’Ια
δεν
θά
χάσετε.
γιατρό καί όλο τό εκλεκτό έπιτελεΐον
τόν χρειάζεται καί ή μάνα μας είς
γυρίζετε στούς γονείς σας δέν πρέπει
Σάς είίχίομε νά γίνεται τέλειες Έλτρόν
Βούλγαρην
διότι
έξ αρχής διέγνα>
σας, μέχρι καί τοΰ τελευταίου. ’Έτσι
τόν τελευταΐον γλυκόν
ύπνον της
νά ξεχάσετε
ποτέ τήν κατασκήνωση
σαν τό είδος τής άσθε-νείας καί ήκολού
κατωρθώσατε ή πειθαρχία νά συνδυα- λ.ηνοποΰλες καί καλή πρόοδο».
είς
τό
οπίτι
μας.
αυτή πού σάς έδωσε μέσα στις λίγες
σθή πρός τήν θαυμαστήν ψυχαγωγίαν
Ό θάνατος — καί ένα άλλο θησαν τήν ένδεδειγμένην θεραπείαν.
αυτές ημέρες
δ,τι πολύτιμο υπάρχει
ΠΑΡΑΣΗΜΟΝ
καί τήν άρίστην ύγείαν τών παιδιών
πράγμα άκάμη, ή αγάπη — χρόνια
Κ. ΚΟΥΤΟΥΛΑΚΗΣ
στή ζωή, υγείαν καί χαράν.
ΕΙΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΝ
τώρα βασιλεύουν. Ή βασιλεία των
μας.
Σάς εύχομαι νά περάσετε καλόν χει
είναι Απέραντη! ‘Ο θάνατος : Τό
Έτι δέ πλέον διά τής ίδρύσεως τοΰ
μώνα καί τοΰ χρόνου τό καλοκαίρι νά
ήλθαν τά χρυσά χρόνια. Καί ταξι
Διά Β. Δ. δημοσιευθέντος εις τήν
σπίτι μας τό πατρικό! ‘Η γή μας
ίεροΰ εκείνου βωμβϋ καί τής καθιερώ- ’Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως (τεύ
δεύει ό Νέος ‘Οδυσσέας, καί πλέει
μάς έλθετε πάλι μέ τά καλό.
ή αγαθή! "Ολοι άνήκομεν είς αυ
τής Κυριακάτικης
λειτουργίας χος Γ'.) ύττ’ άριθ. 173 τής 19)7)
ή Νέα ’Αργώ καί
Ανεβαίνουν οί
Τερματίζων, επιθυμώ νά ευχαριστή σεως
τόν. ‘Η Αλήθεια του είναι Απέραν
Νέοι Μαραθωνομάχοι, καί κτίζεται
τη. Η δύναμίς του Ακατάλυτη. ‘Ο
σω τούς αξιότιμους
κεκλημένους καί διετηρήσατε είς τά παιδιά μας καί κα 52, άττενεμήθη ό χρυσούς σταυρός
ή Νέα 'Αθήνα.
θάνατος μάς κάμνει ώριμους, ώρι
τιούς γονείς καί κηδεμόνας τών παι τά τήν έδώ παραμονήν των τήν επα τοΰ Τάγματος τοΰ Φοίνικας είς τον
Μέ τέτοια πρόσωπα
πάμε είς
μους διά νά νοιώσωμεν τόν Θεόν,
διών διά τήν τιμήν τής σν|μμετοχής φήν των μέ τήν εκκλησίαν καί έκαλλι- συνάδελφον Ύττάτιον Λ. Κοσσένοτν,
τήν αιωνιότητα, ώσάν ρυάκι τρέχοδπως ή γή τόν νοιώθει. Καί πρέ
είς τήν σημερινήν εορτήν μας».
εργήσατε τά θρησκευτικόν των αίσθη τμημ. Α'., Διευθυντήν τοΰ Κατα
μεν.
πει νά γίνωμεν ώριμοι, διά νά ώριμα καί μάλιστα είς τό σπάνιον αύτό στήματος ’Αλεξανδρείας.
μάση ή βασιλεία τοΰ Θεοΰ έπάνω
Άπομακρυνόμεθα, καί 8,τι είναι
Ο κ. ΠΕΤΡΟΥΝΑΚΟΣ
Ώς γνωστόν, είς τον κ. Κοσσέφυσικόν περιβάλλον, όπου ι,αισθάνεται
είς τήν γήν ώριμοι καί σιωπηλοί
εφήμερο θα περάση, καί έκεϊνο που
ναν εΐχον άνατεθή δύο άττοστολσί
νά γίνωμεν, ώσάν τόν σπόρον που
μένει μάς μυεί είς τό μεγάλο μυ
Έν συνεχεία όμιλεΐ δ κ. Γ. Πετρου- κανείς έγγύτατα τοΰ Θειου.
έχει πεποίθησιν καί υπομονήν, δτι
στήριον.
Τήν Αλήθειαν αύτήν τήν
’Αλλά καί ώς ιμέλη ,το® Τ.Υ.'Π ,Ε.Τ. αί μελέτης καί έρεύνης τών οικονομι
νάκος έκ μέρους τών γονέων καί κηδε
θά ριζώση Καί θά βλαστήση, θά
νοιώθομεν βαθειά είς τό άντίκρνσθανόμεθα υπερηφάνειαν διότι σείς οί κών συνθηκών έν Αίθιοπίςι καί Λι
μόνων, δστις λέγει τά έξης :
σμα της φωτεινής μορφής τοΰ ‘ίω
ένδυθή ώσάν νύμφη, καί θά δώση
«Κύριε Πρόεδρε, ό ενθουσιασμός δ- εκλεκτοί μας, τό Διοικητικόν δηλαδή βύη, ή πρώτη έν συνεργασία μετά
καρπόν πολλαπλασίονα.
άννου Δροσοπούλου, είς τό άνάmxτοΰ
κ.
Η.
Κριμπά.
λων μας είναι μεγάλος από τήν ώραί Συμβούλων καί ή διεύθυνσις τιοΰ Τ.Υ. ι
σμα τής μνήμης του, ή όποια ξυ
"Ο Ιωάννης Δροσόπουλος καί
Αΐ σχετικά! έκθέσεις του ΰπεβλή
αν αύτήν εορτήν. Γί’ αύτό καί συγχαί- Π.Ε.Τ. κτωρθώσατε νά έγγίσητε τό
πνά συχνά μέσα μας,
ώσάν ενα
έρρίζωσε καί έβλάστησε κα, έφερε
θησαν και είς τό υπουργείου ’Εξω
ρομεν έγκαρδίως δλους όσοι συνετέλεπαιδί, γλυκεία, δροσερή. Τήν κροί·
καρπόν πολΰν είς τήν άγαθήν αύτήν
ιδεώδες είς τήν φιλότιμον προσπάθει- τερικών. ’Επί πλέον ό κ. Κοσσένας
σαιν είς τήν άρτίαν της
όργάνωσιν
τοΰμεν μέ άγάπην, δπως κρατεί ή
γήν. Τό έργον του, κάμπος χρυσω
στάμνα τό νερό. Τήν ψέλνομεν ώ
τόν αρχηγόν κ. Γιόκαρη, τήν εξαιρετι άν σας τής όργανώσεως τής καρούσης παρέχει πολυτίμους υπηρεσίας καί
μένος, είναι έτοιμος είς θερισμόν,
σάν ενα ύπέρτατο ’Αλληλούια.
είς τήν έν ’Αλεξάνδρειά Ελληνικήν
όραμα α’ωνιότητος. Πρόσωπα ώσάν
κήν γυμνάστρια δίδα Περδικάρη καί κατασκηνώσεως.
αυτόν έκτισαν τήν καινούργια Ελ
Μαζί μέ ένα μεγάλο ευχαριστώ Σάς παροικίαν ώς σύμβουλος τοΰ εκεί
Τοΰ Αειμνήστου καί
πολυκλαύστελέχη καί κατα#<κηνώΐτριες. Είς Ο
λάδα.
στου άνδρός Ίωάννου
Δροσοπού
σους δμως έξ ημών έδόθη ή ευκαιρία απευθύνω έκ μέρους όλων τών γονέων Ελληνικού Έμπορικοΰ Έπιμελητηλου ή μνήμη εϊη αιώνια».
Μαζύ μέ τέτοια πρόσωπα ξανανά πρακολουθήσωμεν τό
έργίον σας τήν ευχήν όπως άξιωθήτε νά πραγματο ρίου καί άλλων Ιδρυμάτων.
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ΤΟ Τ.Υ.Π.Ε,Τ. ΚΙΗΟΥΝΕΥΕΙ ΝΑ RAEIEH ΤΑΣ ΠΥΛΑΣ
Είναι γνωστά τά αλλεπάλληλα Ή άφαίρεσις κεκτημένων δικαιω
διαβήματα των Συμβουλίων του μάτων και μάλιστα είς βάρος τής
Τ.Υ.Π.Ε,Τ. καί τού Συλλόγου προς υγείας των εργαζομένων, δημιουρ
πήν Διοίκησιν, διά τον καθορισμόν γεί ψυχολογίαν έξεγέρσεως.
Τό Ταμεΐον Υγείας κινδυνεύει
τών εισφορών τής Τραπέζης προς
πό Ταμεΐον Υγείας, βάσει τής αρ νά κλείση τάς πύλας, άλλά πριν
ληφθή μία τοιαύτη άπόφασις, θά
χής «νά μή ύπολειπώμεθα».
Μέχρι σήμερον, δχι μόνον ούδέν προηγηθή μία άλλη : Οί συνάδελ
μέτρον έλήφθη διά τό δίκαιον τούτο φοι θά κληθούν είς ένα άνευ προη
αίτημα τού Προσωπικού, άλλά του
ναντίον έπιχειρεΐται μείωσις των γουμένου άγώνα, προς προστασίαν
νείσφορών τής Τραπέζης καί έξομοί- τής υγείας αυτών καί τών οικογε
«σίς μας προς τό Ι.Κ.Α.
νειών των.

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΟΣ ΕΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΑ Κ)ΜΑΤΑ
Οί Συνάδελφοι τών Επαρχιακών
(Καταστημάτων παραπονούνται διά
τον τρόπον χρησιμοποιήσεως υπό
τού Προμηθευτικού Συνεταιρισμού
ττών είς αυτούς, ως συνεταίρων, άναλογουσών πιστώσεων τροφίμων,
ώποδήσεως, ένδύσεως και λοιπών
ειδών.
Τό ήδηι έφαρμοζόμενον σύστημα
'εφοδιασμού αύτών δι’ άποστολής
δειγμάτων, ούδόλως, ως γράφουσι,
■τούς εξυπηρετεί, καθ’ δσον,
συν
τοΐς άλλοις, ό χρόνος δστις μεσο
λαβεί μεταξύ άποστολής δειγμάτων
καί λήψεως τών σχετικών παραγγε
λιών είναι τόσον μεγάλος, ώστε πολ
■λάκις συμβαίνει νά εξαντλούνται τά
'διάφορα είδη καί αί παραγγελίαι
νά παραμένουσιν ανεκτέλεστοι, ό«σάκις δέ τύχη νά έκτελοΰνται, επι
βαρύνονται μέ ταχυδρομικά έξοδα
καί τοιαΰτα άσφαλίσεως, ένφ άπεy/αντίας οί τού κέντρου έχουν τό

πλεονέκτημα τής επιλογής καί άμέσου προμήθειας.
Έκφράζοντες τό παράπονον, ζητοϋσιν οί συνάδελφοι τών επαρχια
κών Καταστημάτων δπως παραχωρηθώσιν είς τά επαρχιακά Καταστή
ματα, ως συμβαίνει
καί μέ την
Τράπεζαν τής Ελλάδος :
1) Αί πιστώσεις τών τροφίμων,
τών οποίων μέχρι σήμερον ούδέποτε έκαμαν χρήσιν, άναγνωριζομένου
καί είς αύτούς τού δικαιώματος
προμήθειας τών βασικωτέρων ει
δών, ήτοι ελαίου, βουτύρου κλπ. α
πό τάς Έπαρχιακάς άγοράς, όπου
καί εύθι,νότεραι τιμαί καί ποιότητες
άνώτεραι επιτυγχάνονται.
2) Αί πιστώσεις ειδών ύποδήσεως, ένδύσεως κλπ., ΐνα καθένας
δύναται νά προμηθεύεται τά είδη
τής άπολύτου εκλογής του καί άμέσως.
"Ας προσέξη ό Προμηθευτικός
Συνεταιρισμός τό ζήτημα τούτο.

AS ΠΡΟΎΤΙΟΟΕΙΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ύπό τής Διοικήσεως άπεφασίάθη ή διενέργεια τών ύπό τού όρ
γανισίμού τής υπηρεσίας καί τοΰ
κανονισμού προρλήψεως ικαΓι μο
νιμοποιήσεων προσωπικού προβλεπομένων διαγωνισμών. Οί διά
γωνιίσιμοί θά ένεργηθούν τήν 30ήν
Νοεμβρίου έ.έ. Διά τής κοινοποιη
θείσης σχετικής εγκυκλίου,, ορί
ζονται τά κάτωθι :
1.

ΔI ΑΓΩΝ I Σ ΜΟΣ ΜΕΤΑΤΑ,ΞΕΩΣ ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΩΝ.

σει τών διατάξεων τού Νόμου
751)1948 θέλουσι μετάσχει τού ά
νω διαγωνισιμοϋ, έφ’ δσον μέχρι
πής 31ης Μαρτίου 1953 έχωσι συμ
πληρώσει ενός μόνον έ τ ο u ς
πράγματυκήν καί εύδόκιμον ύπηρεσίαιν ώς Δόκιμοι.
Επίσης τοΰ διαγωνισμού τού
του ύποχρεοΰνται δπως μετάσχω
σι καί εκείνοι έκ τών Βοηθών, είς
οΰς άπενεμήθη σ βαθμός οΒτος,
ύπό τήν προϋπόθεσιν τής έκ τών
υστέρων συμμετοχής των είς τόν
σχετικόν διαγωνισμόν καί οί ό
ποιοι δέν μετέσχον μέχρι σήμε
ρον δι’ οίονδήποτε λόγον, τοιού
του διαγωνισιμοϋ.
Τά εξεταστέα θέματα τοΰ προάγωγικού διαγωνισμού είναι:
1. Τό Λογιστικόν Σύστημα τής
Τραπέζης, καί
2. Οί κανονισμοί καί αί Έ,γκύκλιοι τής Τραπέζης.
Οί μέλλοντες νά μετάσχωσιν
είς τόν άνωτέρω διαγωνισμόν δέ
ον άπαραιτήτ ω ς νά ύ(ποβάλωσι σχετικός αιτήσεις. Αί
έν λόγω αιτήσεις θά γίνωνται δε|κταί μέχρι τής 30ής Σεπτεμβρίου
έ. ε., θά ΰποβάλλωνται δέ είς τό
Τμήμα Προσωπικού διά τών όρμο
ιδίων παρά τή Διοικήσει Τμημά
των ή τών Διευθυντών Καταστη
μάτων, μετά ειδικού δι’ έκαστον
αίτοΰντα δελτίου τΐοιότητος, έν ώ,
έκτος τών δι’ αΰτοΰ καθοριζομένων στοιχείων θά άναφέρεται καί
πάσα άλλη πληροφορία δυναμένηι
νά συντέλεση είς τόν σχηματισμόν
άσφαλοΟς περί τής έν γένει ποιό
τητας τού ΰποψηφίου γνώμης.

ΠΟΙΗΣΕΩΣ (ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ)
[ΤΩΝ ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙ ΥΠΑΛ
ΛΗΛΩΝ ΚΑΙ
ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑ
ΦΩΝ

Τού διαγωνισμού τούτου δόναν*
ται νά μετάσχωσι : α) "Οσοι έκ
τών ύπηρετούνταιν έπί συμβάσει
Υπαλλήλων καί Δακτυλογράφων
θά συμπληρώσουν μέχρι τής 31ης
Μαρτίου 1953 διετή τούλάχιστον
εύδόκιμον ύπηρεσίαν, συμφώνως
τώ σχετικώ κανονισμώ, β) οί μή
προσελθόντες καί αί μή προσελθοΟσαι, δι’ οίονδήποτε λόγόν, είς
προηγοόμενον διαγωνισμόν, καίτοι έκλήθησαιν,,και γ) οί άποτυχόν
τες καί αί άίποτυχοϋσαι είς προηγούμενον διαγωνισμόν.
Έκ τών Υπαλλήλων καί Δακτυ
λογράφων τής γ' κατηγορίας οί
άποτυχόντες είς έν μάθημα τού ει
σαγωγικού διαγωνισμού θά ύποβληθώσιν είς δοκιμασίαν μόνον
είς τό μάθημα τούτο.
Τού ώς άνω διαγωνισμού άπαλλάσσομεν τούς Προσωρινούς Υ
παλλήλους τούς
προσληφθέντας
βάσει τών διατάξεων τών Ν. 751)
1948 καί 1836)1951.
Διά νά παράσχεθή έπίσης ή δυ
νατότης έξελίξεως είς τόν Λογι
στικόν Κλάδον καί είς τούς έκ τοΰ
Υπηρετικού τοιούτου έχοντας εύδόκψον ύπηρεσίαν καί τά άπαι·
τούμενα προάόντα σπονδών, ήτοι
απολυτήριον Γυμνασίου ή Μέσης
Δημοσίας Εμπορικής Σχολής, έ
νεκρίθη δπως καί ο Βίοι ύποβάλωσιν αιτήσεις πρός συμμετοχήν είς
τόν ώς άνω διαγωνισμόν. Οί έκ
τούτων μόνιμοι, οί έχοντες ΰπηρε
σίαν τοΰλάχιστον τριών έτών, θά
ΜΟΝΙΜΟ- όνομασθώσι Δόκιμοι.

Τοΰ διαγωνισμού τούτου δύνανται νά μετάσχωσι, συμφώνως τω
άρθρφ 20 παράγραφός ε' τού Όρ
γανισμσύ τής Υπηρεσίας, αί Δακτυλογράφοι Α' τάξεως, αί συμπληροΰσαι μέχρι της 31ης Δεκεμ
βρίου έ. έ τετραετή τοΰλάχιστον
πραγματικήν έν τώ βαθμώ τούτω
υπηρεσίαν.
’Εξεταστέα θέματα είναι ;
1. Τό Λογιιστικόν Σύστημα τής
Τραπέζης, καί
2. Οί Κανονισμοί καί άί Εγκύ
κλιοι τής Τραπέζης.
Ή συμμετοχή είς τόν ανωτέρω
διαγωνισμόν
είναι προαιρετική.
Επομένως αί έπιθυμοϋσαι δπως
μετάσχωσι δέον άπαρ α ι τ ήτ ω ς νά ύποβάλωσι σχετικήν
αϊτησιν μέχρι τής 30ής Σεπτεμ
βρίου έ. ε. Εΰνόητον δτι δσαι δεν
θέλουσι μετάσχει τοΰ άνω διαγωνισμού δεν δύνανται νά μετάσχωΤΟ ΚΑΤΑΙΚΗΝΩΤΙΚΟΝ ΕΠΙΑΟΜΑ
σι μελλοντικού τοιούτου,
εκτός
έάν ή μή συμμετοχή των Θά οφεί
"Η Τράπεζα έπεκτείνουσα την μας όρ.γανισμών, γεμίζει μέ άγαλεται είς δείόικαιολογημένην αι
ΤΤολιπικήν τών οικονομιών είς βά νάκτηισιν τήν ψυχήν τών μοχθούντίαν άρμοδίως καί εγκαίρως δια- III. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ρος τής ύγειας τών υπαλλήλων των υπαλλήλων.
πιστόυμένηιν.
ami τών οικογενειών' των, άρνεΐΤό ίδρυμα τούτο, πού λέγεται
ται τήν καταβολήν του κατασκη- ’Εθνική Τράπεζα, άλλοτε είχε τό
2. ΠΡΟΑΓΩΓΤΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙ
νωτικοΰ επιδόματος είς τά τέ- προβάδισμα
και είς τόν τομέα
ΣΜΟΣ
ΔΟΚΙΜΩΝ.
Όρίζεται έπίσης δτι δλως έ:«ινα τών συναδέλφων έπαρχιών, τών μέτρων ΰπέρ τού Προσωπικού
Τά μή δυνάιμεν/α νά προΐσέλθουν
Σήμερον,
«φεϋ, μετατιθέμεθα;
ξαιρετικώς, είς τούς ώς άνω διεΤού διαγωνισμού τούτου, θέλου νεργηθτσαμένους
■ είς τάς έν Άθήναις Παιδικός Έ- είς τήν θέσιν τού οΰραγοΰ. Οί ϋ
διαγωνισμούς
συμφώνως τώ άρίξοχάς, καταλύουσα οΰτω δικαίω πάλληλόι Ιδ|ιά τής πολιτείας τών σι ιμετάσχει,
α;) Μονιμοποιήσεως
(είσαγωγιμα τών έργαΐζομένων ίσχύον άπά κρατουντών εξωθούνται είς σκλη θρψ 23 παράγραφος ε' τού Όργα
κόν)
καί
β)
Προαγωγιικόν,
δύπόλλών έτών.
ρούς αγώνας. Τό παρελθόν θά έ νισμοΰ τής Υπηρεσίας, οί ώς Δό
κιμοι
ύπηρετούντες
Υπάλληλοι,
νανται
νά
μετάσχωσίν
διά
τήν
μεΉ αδιαφορία αΰτή τής Τραπέ πρεπε νά είχε πείσει τούς άρμοδι
ζης δι,ά τήν ύγ·είαν τών τέκνων ούς δτι δεν πρέπει νά έξωθούμε- οί συιμπληροΰντες μέχρι τής 31ης τάταξίν των είς τόν Λογιστικόν
τών συναδέλφων
επαρχιών, έρ- 6α είς τά έσχατα, Έφ’ δσον Μαρτίου 1953 διετή τουλάχιστον Κλάδον καί οί Είσπράκτορες, οί
χσμένη έν συνεχεία του τιθεμέ- δμως τό θέλουν, θά πεισθοΰν' και πραγματικήν καί εύδόκιμον υπη
έχόντες
ήδη πλήρη
προσόντα
νου είς έφαρμογήν μέτρου περι πάλιν δτι ή συνδικαλιστική μας) ρεσίαν Δοικίμου.
σπουδών,
ήτοι
απολυτήριον
Γυμνά
ορισμού τών εισφορών της προς
Έξαιρετικώς οί Δόκιμοι τής κα
■τό Ταμεΐον Υγείας ικαί τών πληγ συνείδηισις αντέχει είς τοιούτους τηγορίας τών προσληφθέντων βά- Ο ίου ή Μέσης Δημοσίαςς ’Εμπο
-μάτων κατά τών ασφαλιστικών αγώνας.
ρικής Σχολής, έφ’ δσον θά έχουν
συμπληρώσει τήν 31ην Μαρτίου
νενστικοδ συμβολαίου.
ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ
δ) είς τό κατά τά ανω χορηγηθησό- 1953 τά ώς κάτωθι
οριζόμενα
Βαθύτατη
ύπήοξεν ή εύχαρίστησις τής υπαίθρου καί υπό τήν καθοδήγησιν μενον δάνειον θέλει προστεθή καί
ή χρονικά δρια έν τοΐς βαθμοΐς :
■τήν όποιαν έδοκίμασαν οί παρακιολουθή καί μέριμναν τών στελεχών τής κατα- τυχόν υφιστάμενη οφειλή έξ άχρεωστή
1. Ε,ίσπράκτορες Α' τάξεως μέ
«σαντες τήν έορτήν τής λήξεως τής α' σκηνώσεως απολαμβάνουν
τήν χαράν τως έπιστραφείσης αξίας χαρτοσήμου,
διετή
τουλάχιστον έν τώ βαθμώ
.-«ατασκηνωτικής περιόδου τών κατασκη τής εξοχής καί διαπαιδαγωγοΰνται κα τό δέ σύνολον έξοφληθήσεται έντόκως,
Οδτοι ύποχρεοΰνται,
•νώσεων τοΰ ΤΥΠΕΤ είς Διόνυσον. Το τά τρόπον ό οποίος θέτει τάς βάσεις πρός 1,1)2 ο)ο έτησίως·έντός τών ύπό ύπηρεσίαν.
ίολον έργον, το όποιον
ένεπνεύσθησαν τής ύγιοΰς οικογενειακής καί ομαδικής τής ύπ’ άριθ. 57)1952 έγκ. Διοικήσεως όπως μετάσχωσίν ά,μφοτέρων τών
οί άρ;/.ΰί πρωτεργάται αύτών, δυνά- διαβκόσεως. ’Αποτελούν αί κατασκηνο') προδλεπομένων προθεσμιών.
διαγωνισμών, Είσαγωίγικοΰ
καί
.ιιεθα νά ειπωμεν δτι τείνει νά φθάση σεις μίαν άπό τάς πλέον έμπνευσμένας
Εις τούς μ ον ιμοποιηθέντας ύπό VA Πρσαγοογικοϋ, έπιτυγχάνοντες 15,6
■*ίς τό σημεϊον είς τό όποιον οί καρποί έκδηλοισεις τής
συνδικαλιστικής μας LEUR μεταγενεστέραν μέν τής 31.12.
είς αύτούς θά όνομασθώσι Βοη
που καθίστανται πλέον ή έκδηλοι.
όργανώσεως καί υπό τήν προϋπόθεσιν 51,πρόγενεστέραν δέ τής 1.7.1952 το ώς
Εκατοντάδες κορίτσια καί παιδιά
θοί
μετά μιάς προσαυξήσεως.
αυτήν έπιβάλλεται είς όλους μας νά έρ ανω δάνειον ύπό τούς άνωτέρω δρους
■συναδέλφων υπό τήν πατρικήν περίθαλ
2. Είσπράκτορες Α' τάξεως μέ
χορηγηθήσεται
τμηματικώς
ώς
εξής:
••ψιν τών οργανωτών τής κατασκηνώσε γασθώμεν διά νά καταστήσωμεν αύτάς
1) αμέσως, ποσόν ίσον πρός τάς άπο ύπηρεσί,άν
έν τώ βαθμώ κάτω;
ις, μέσα είς τό
φυσικόν περιβάλλον περισσότερον άποδοτικάς.
δοχάς τριών μηνών.
τών δύο έτών και Είσπράκτορες

ΑΙΑ m ΜΕΤΑΤΑΞΙΗ ΤΟΝ Ε1ΣΠΡΑΚΤ0Ρ0Η

2) τήν 15.9.1952 ποσόν ίσον πρός
τάς άποδιοχάς ενός μηνός.
3) τήν 15.10.1952 ποσόν ίσον πρός
τάς άποδοχάς ενός μηνός.
4) τήν 15.11.1952 ποσόν ϊοιον πρός
Ταμεΐον Συντάξεων οφειλής λόγιο έφ’
τάς
άποδοχάς ενός μηνός πλέον δρχ.
απαξ
εισφοράς χορηγηθέντων τοιού200.000.
των, και
Τέλος ένεκρίθη δπως είς τούς κατό
2) τής δυνάμει τής ύπ’ άριθ. 39)
1951 έγκ. Διοικήσεως
χορηγηθείσης πιν τοΰ τελευταίου διαγωνισμού ποοαπροκαταβολής έξ 25 ο)ο τών μηνιαί χθέντας άπό τοΰ βαθμοΰ τοΰ δοκίμου
είς τόν βαθμόν
τοΰ βοηθού υπαλλή
ων αποδοχών.
Τών ύπ’ άριθ. 1 καί 2 ώς ανω οφει λους ύπό VALEUR μέχρι καί τής 31.12
λών ή έξύφλησις γενήσεται. κατά τά 1951, χορηγηθή συμπληρωματικόν δά
ήδη έπί μιας έκάστης
περιπτώσεως νειον ίσον πρός τά έξαπλάσιον τής λόΥΦ πραγωγής των προκυψάσης
διαδιατεταγμένα.
γ) τό δάνειον χσρηγηθήσεται έπί τή φράς αποδοχών των ενός μηνός (τού
ύπό τών ένδιαφερομένων έκχωρήσει α των λογιζομένων έπί τβ βάσει τοΰ μι
νάλογου μέρους έκ παντός κατά τοΰ σθολογίου μηνός Σεπτεμβρίου 1951).
Ταμείρυ ΑύΙτασφα/λίσεως δ,·ικαιώμθ|^ός Έπί τών άνωτέρω θέλει έκδοθή έν συ
των , καί έπί υπογραφή άναλόγου δα- νεχείς έγκύκλιος Διοικήσεως.

Μ ΧΟΡΗΓΗΣΙΣ ΔΑΝΕΙΟΥ ΕΠΕΚΤΕΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΟΥΣ
Μ0ΝΙΜ0Π0ΙΗΘΕΝ1ΑΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΚΑΙ ΚΛΗΤΗΡΑΣ
Άνεκοινώθη
δτι ένεκρίθη υπό τής
ΑιΚπκήσεως δπως είς τούς μέχρι σήμε«ον και υπό BALEUR μέχρ καί τής 31
12.1001 μονιμήποιηθέντας υπαλλήλους
ικαί κλητήρας χορηγηθή τό καί είς τό
Λοιπόν μόνιμον προσωπικόν κεγορηγη-1
ιένον δάνειον ένοποιήσεως έξ έθ πλή-$αων μηνιαίων μισθών πλέον δρχ. 200.
900, (εγκύκλιος Διοικήσεως 66)1951)
τύπο τούς κάτωθι δρους :
α) ώς μηνιαίος μισθός θά ληφθή ό
που μηνός Σεπτεμβρίου 1951 τοιοϋτος.
6) είς τό δάνειον συμψηφισθήσεται
.τιαν υπόλοιπον οφειλής των έκ προη
γουμένων δανείων, πλήν :
1) τών πρός έξόφλησιν τής προς τό

Β' τάξεως μέ τριετή τοΰλάχιστον
ύπηρεσίαν έν τώ βαθμώ. ΟΒτοι έ*
πίσης 6πο|χρεοδνται, δπως μετάσχωσιν άμφοτέρων τών διαγωνι
σμών, έπιτυγχάνοντες δέ είς αυ
τούς θά όνομασθώσι Βοηθόί.
3. Είσπράκτορες Β' τάξεως μέ
όλιγωτέραν τών τριών έτών ύπη
ρεσίαν έν τώ βαθμώ. ΟΒτοι θά με
τάσχωσι μόνον τοΰ Ε,ίσαγωγικοα
διάγωνισμού, έπιτυγχάνοντες δέ
αυτόν θά όνομασθώσι Δόκιμοι.
4. Προσωρινοί Είσπράκτορες έ
χοντες υπηρεσίαν
τοΰλάχιστον
δύο έτών. ΟΒτοι έπιτυγχάνοντες
είς τόν διαγωνισμόν θά μονιμοποιηθώσιν ώς Δόκιμοι.
Ή συμμετοχή τών Είσπρακτόρων είναι, ώς εύνόητον, προαιρε
τική. Επομένως οί έπιθυμοΰντες
δπως μετάσχωσι τών διαγωνι
σμών τούτων δέον άπαραιτ ή τ ω ς νά ύποβάλωσιν ήμΐν
σχετικός αιτήσεις κατά τά ανω
τέρω καθοριζόμενα.

01 ΔΙΑ10ΝΙΣΜ0Ι ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ
ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ, ΠΑΤΡΑΣ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ
τών άνωτέρω
Οί ώς άνω διαγωνισμοί θέλου δτι άπσκλείονται
διαγωνισμών, δι’ έλλειψιν τών άσι διεξαχθή έν Άθήναις, Πάτραις παιτουμένων προϋποθέσεων συμ
καί Θεσσαλονίκη.
μετοχής.
ΟΙ μέλλοντες νά ύποβάλωσιν
αιτήσεις συμμετοχής ώς καί οί ······»······«·······················
ϋποχρεούμενοι όπως
μετάσχωσι’
ΔΙΪΥΘΥΝΣΙΣ
ΙΑΤΡΟΥ
τών διαγωνισμών τούτων θέλουσι
'προσέλθει είς έν τών άνωτέρω
*0 Παιδίατρος τοΰ Ταμείου Υγείας
Κέντρων κατά τήν έν άρχή τής κ. Ήλίας Πλάτης, δέχεται εις τό Ια
παροΰσης ;καθοριζομένην ήμερο- τρείου του, Γκυιλφόρδου 6 (Πατησίων
75) 5 — 7 μ.μ. Άριθ. τηλεφώνου
Ιμηνίαν καί ώραν 8ην πρωινήν, 83 - 293.
πλήν έ κείνων οϊτινες θέλουσιν ένΟικία : *Αγ. Λαύρας 73 (Πατήσια)
Ε|εχ;ομένως είδσποιηθή έγγράφως τηλ. 880 - 178.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΤΡΙΤΗ, 26 Αύγουστου 1952
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ι iiiTianiTiii; τι» ιιιι ιι μ ειιηιε ηιιιιιι
Ό κ. Διοικητής, συνεχίζων τάς
ένεργείας του, όπως έπιβαρύνη τά
’Ασφαλιστικά Ταμεία του Προσω
πικού διά μεταφοράς εις βάρος των
μέρους των δαπανών τής Τραπέζης,
άπηύθυνε προς το Ταμεΐον Συντά
ξεων του Προσωπικού τό υπό χρο
νολογ iocv 6 Αύγουστου 1952 εγγρα
φον, διά τού οποίου ούτε λίγο ούτε
■πολύ, ζητεί όπως έπιρρίψη επί τού
Ταμείου τό ποσόν, τό όποιον κατα
βάλλει εις τούς έκουσίως κατά τό
1946 έξελθόντας διά τάς συντάξεις
των εκ δρχ. 4.600.000.000, μολο
νότι ή Τράπεζα, κατόπιν συμφωνίας
με τό προσωπικόν, άναγνοορίζουσα
δτι ΰπαιτιότητί της είχε γίνει ή ε
πιζήμιος αύτή έξοδος των υπαλλή
λων, είχε δεχθή, όπως άναλάβη αύ
τή τό βάρος των συντάξεων μέχρις
οδ οί έξελθόντες συμπληρώσουν τό
οριον τής ήλικίας των. Βάσει δέ
αύτής τής συμφωνίας, ή Τράπεζα
επί μακράν σειράν ετών έκτελούσα
την ύποχρέωσίν της ταύτην, έπλήρωνε αύτή έξ ιδίων τά άντιστοιχοΰντα ε!ς τάς συντάξεις τών εθελου
σίως έξελθόντων ποσά.
Τό δλον περιεχόμενον τού έγγράφου παρουσιάζει νομικήν κατα
σκευήν, ή όποια δεικνύει τήν προσ
πάθειαν τού συντάξαντος τό εγγρα
φον νομικού, δπως υπεράσπιση υ
πέρ τής Τραπέζης, μίαν ύπόθεσιν
φοβερά άδικον.
Τό έγγραφον τούτο έχει έπί λέξει ώς εξής:
ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟΝ
ΤΟΥ κ. ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
Έν Άθήναις τή 6η Αύγου
στου 1952.
Προς τό Ταμεΐον Συντάξεων τού
Προσωπικού τών Τραπεζών
Εθνικής, ΚτημοΓΓίκής καί Έλ
λάδος.
Ενταύθα
Κύριοι,
Κατόπιν άποφάσεως τού Γε
νικού Συμβουλίου τής Τραπέζης,
ληφθείσης κατά τήν συνεδρίασιν
αύτοΰ τήν 8-12-1947 καί άνακοινωθείσης προς τό Διοικητικόν
Συμβούλιον τού ύμετέρου Τα
μείου κατά τήν συνεδρίασιν αύ
τοΰ τής 8-12-1947, ή Τράπεζα,
άναγνωρίζουσσ τήν δυσάρεστου
οικονομικήν κατάστασιν, εις ήν
εύρίσκετο λήγοντας τού έτους
1947 τό Ταμεΐον,
άν έ λ αβε τό βάρος τής έ
τη σ ί α ς δαπάνης έ κ
τής συνταξιοδοτήσ ε ω ς τών εθελουσίως έξελ
θόντων υπαλλήλων αύτής, άνερχομένης κατά τήν έπσχήν έκείνην εις 600.000.000 δραχμών.
Τόσον έκ τών Πρακτικών τής
συνεδριάσεως τού Γενικού Συμβουλίου τής Τραπέζης, δσον καί
έκ τών Πρακτικών τής συνεδριάσεως τού Διοικητικού Συμβου
λίου τού ύμετέρου Ταμείου, προ
κύπτει δτι ή Τράπεζα προήλθεν
εις τήν ανωτέρω άπόφασιν προς
τον αποκλειστικόν σκοπόν τής
άνακουφίσεως τού τότε δυσπραγοϋντος ύμετέρου Ταμείου. ’Επί
πλέον, ή Τράπεζα έλαβε τήν
τοιαύτην άπόφασιν, έχουσα ύπ’
οψιν της, δτι ή έξ αύτής έτησία
έπιβάρυνσίς της θά άνήρχετο
κατ’ άνώτοτον δριον είς δραχμάς
600.000.000.
Σήμερον δμως, ή μεν οικονο
μική δυσπραγία τού ύμετέρου
Ταμείου έχει έξαλειφθή, ένώ ή

έπιβάρυνσίς τής Τραπέζης έκ
τής καταβολής τών συντάξεων
είς τούς έθελουσίως έξελθόντας
έχει ΰπερεπταπλασιασθή
(4.
500.000.000) έναντι άρχικώς
προβλεφθείσης δαπάνης 600.
000.000 δραχμών έτησίως. Πρό
κειται επομένως κατ’ άμφοτέρας
τάς περιπτώσεις, περί απροβλέ
πτου μεταβολής τών συνθηκών,
ύφ’ άς προήλθεν ή Τράπεζα είς
τήν είρημένην άπόφασιν,
ήτις
παρέχει είς αύτήν τό δικαίωμα,
δπως άνακαλέση τήν άρχικήν
της άπόφασιν.
Τό δικαίωμα τούτο τής Τρα
πέζης έπιρρωνύεται καί έκ τού
γεγονότος, δτι ή περί ής ό λό
γος έπιβάρυνσίς τής Τραπέζης,
δεν άπετέλει καθ’ εαυτό είπεΐν
ύποχρέωσίν αύτής προς καταβο
λήν τών συντάξεών των είς τους
έθελουσίως έξελθόντας ύπαλλήλους της, άλλ’ άπλώς μίαν έκτα
κτον οικονομικήν εισφοράν προς
τό ύμέτερον Ταμεΐον, άνανεουμένην κατ’ έτος άπό τού 1947,
χορηγηθεΐσαν δέ διά τούς προμνησθέντας λόγους.
"Αλλως τε καί έκ τού Κανο
νισμού τού ύμετέρου Ταμείου, 6στις έν άρθρω 5 αύτοΰ αναγρά
φει περιοριστικής τούς πόρους
αύτοΰ, προκύπτει δτι μοναδική
παροχή έκ μέρους τών Τραπε
ζών προς τό Ταμεΐον δύνοπται νά
είναι ή έτησία εισφορά αύτών,
άπαγορευομένης λόγω τής φύσεως τών σχετικών διατάξεων
ώς τοιούτων δημοσίας τάξεως,
καί αύτής έτι τής ύπό τού ύμε
τέρου Ταμείου αποδοχής δωρε
ών, είτε έκ μέρους τών Τραπε
ζών, είτε έκ μέρους τρίτων. Έκ
τής έν λόγφ διατάξεως έπεται,
δτι αί Τραπεζαι ύποχρεοΰνται
μεν νά καταβόλλωσιν είς τό ύμέ
τερον Ταμεΐον έτησίαν εισφοράν
ϊσην προς τό σύνολον τών έτησίων εισφορών τών ύπαλλήλων των
(τακτική εισφορά), δύνανται δέ
κατά τήν έλευθέραν κρίσιν αύ
τών νά αύξάνωσι κ α τ’ έτος
τήν εισφοράν ταύτην δΓ έκτάκτου εισφοράς, καθοριζομένης
βάσει τών αναγκών τού ύμετέ
ρου Ταμείου. Πάντως, έν ούδεμΐφ περιπτώσει είνςχι δυνατόν νά
νοηθή άνάληψις ύποχρεώσεως
τής Τραπέζης βάσει τού άρθρου
5 τού Κανονισμού τού ύμετέρου
Ταμείου, περί καταβολής είς αύτό εκτάκτου εισφοράς είς τό διη
νεκές, ή έστω έπί μακρόν χρο
νικόν διάστημα.
Περαιτέρω καί είδικώτερον,
δέον νά σημειωθή δτι, ώς προς
τήν κατηγορίαν τών έκ τών προ
ειρημένων συνταξιούχων, τέως ύ
παλλήλων τής ήμετέρας Τραπέ
ζης, έξελθόντων τής υπηρεσίας
διά λόγους ύγείας, συνεποογομένους πλήρη καί διαρκή ανικανό
τητα πρός έργασίαν,
κατόπιν
μάλιστα έλέγχου ταύτης καί κρί
σεως τών αρμοδίων ιατρών τού
ύμετέρου Ταμείου, δέν δύναται
νά εΰσταθήση παράπονον περί
τού δτι ή έξοδος αύτών ηύνοήθη
έξ ένεργείας τής Τραπέζης, διό
τι αυτή προφανώς οφείλεται είς
λόγους κειμένους έξω τής Τρα
πέζης καί άναφερομένους είς τήν
αδυναμίαν τών ούτως έξελθόν
των, δπως παρέχουν τάς ύπηρε
σίας των.
Διά πάντας τους προεκτεθέντας λόγους, ή ήμετέρα Τράπεζα

προήλθεν είς τήν άπόφασιν, δ
πως κατά τό τρέχον ημερολόγια
κόν έτος άπαλλαγή τής έπιβαρύνσεως έκ τής δαπάνης τής
συνταξ ιοδοτήσεως τών έθελου
σίως έξελθόντων ύπαλλήλων της.
Γνωρίζοντες ύμΐν τήν άπόφασιν ταύτην τής Τραπέζης, δηλοΰμεν ύμΐν ταύτοχρόνως, δτι έν
ή περιπτώσει ήθελε παρουσιασθή τοιαύτη άνάγκη, μελλοντικώς, ή Τράπεζα θά ήτο πάντοτε
πρόθυμος, δπως έξετάση καί εν
δεχομένως άποφασίση τήν κατα
βολήν νέας έκτάκτου εισφοράς,
πρός ένίσχυσιν τού ύμετέρου Τα
μείου, αποκλεισμένης πάντως
τής χορηγήσεως τοιαύτης έν σχέ
σει πρός τούς έξελθόντας, λόγφ
πλήρους ανικανότητας, διά τήν
οποίαν, άλλως τε, είς άνάλογον
άπόφασιν κοινοποιηθεΐσαν ύμΐν,
κατέληξε καί ή Τράπεζα τής
Ελλάδος.
Ό Διοικητής
Σ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΕΙ
ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΗΣ
"Οπως βλέπουν οΐ συνάδελφοι, ό
κ. Διοικητής άρνεΐται νά έκτελέση
μίαν ύποχρέωσίν μέ τά κάτωθι κυ
ρίως έπιχειρήματα, τελείως άβάσιμα-:
1) Ή ύποχρέωσις, λέγει ή Τρά
πεζα, άνελήφθη ύπό τον δρον REBUS SIC STANTIBUS ήτοι:
ύπό
τον δρον δτι αί συντάξεις θά παρέμενον είς τό αύτό άπό τού 1946
έπίπεδον καί συνεπώς δτι ή δαπά
νη τής Τραπέζης διά τήν συνταξιο
δότησα τών έθελουσίως κατά τό
1946 έξελθόντων θά άνήρχετο έν
συνόλφ είς τό άρχικόν ποσόν δρχ.
600.000.000 καί ύπό τον άλλον δ
ρον, δτι θά συνεχίζετο ή τότε οι
κονομική δυσπραγία τού Ταμείου.
Ό ανωτέρω ισχυρισμός τού συν
τάξαντος τό έγγραφον νομικού, εί
ναι τελείως άνεπέρειστός, διότι ούδείς έκ τών άνωτέρω δρων περιλαμ
βάνεται είς τήν άνωτέρω συμφω
νίαν, τούτο δέ ανεξαρτήτως τού γε
γονότος, δτι ή οικονομική δυσπρα
γία τού Ταμείου συνεχίζεται καί έπιτείνεται μάλιστα έτι πλέον, μέ
τάς άστοχους ένεργείας τής Τρα
πέζης. Τήν δυσπραγίαν αύτήν, εΐρήσθω έν παρόδφ, μόνον ό συντάξας
τό έγγραφον νομικός δέν αντιλαμ
βάνεται,"ίσως έκ τού λόγου, δτι νο
μίζει, δτι δέν θά λάβη ποτέ τήν άνάγκην του. "Αλλως τε έπί σειράν
έτών, ή Τράπεζα έπλήρωνε αύτή έξ
ιδίων δλας τάς άποδοχάς είς τούς
έθελουσίως έξελθόντας, πιστεύουσα
δτι ουτω πράττουσα έξεπλήρου ύποχρέωσιν νομικήν.
2) Δέν ύποχρεοΰται ή Τράπεζα,
λέγει ό συντάξας τό έγγραφον νο
μικός, νά δώση τι είς τό Ταμεΐον
πέραν τών όριζομένων ύπό τού Νό
μου εισφορών, άπαγορευομένης πό
σης πέραν τών εισφορών παροχής.
Λησμονεί δμως ό διατυπώσας τό
έγγραφον, δτι τό Ταμεΐον έπροικοδοτεΐτο άλλοτε ύπό τής Τραπέζης
καί δτι αί έπιχορηγήσεις αύταί κα
τέστησαν κοττά τον Νόμον ύποχρεωτικαί, καί
3) Προκειμένου είδικώτερον περί
τών διά λόγους ύγείας κατά τό
1946 έξελθόντων κατά τούς δ ρους
τής έθελσυσίας έξόδου, τό έγγρα
φον λέγει «δέν δύναται νά εύσταθήση παράπονον περί τού δτι ή έ
ξοδος αυτών ηύνοήθη έξ έ-

Είς έπανειλημμένας παρουσιά
σεις της είς τον κ. Διοικητήν, ή Δ.
Ε. τού Συλλόγου άνέπτυξεν είς αύτόν τά έκκρεμοΰντα ζητήματα.
Ό κ. Διοικητής έπραγματοποίησε τήν δόθεΐσαν ύπόσχεσιν α) τής
καταβολής συμπληρωματικής άποζήμιώσεως είς τούς συναδέλφους
τών έπαρχ ισκών Καταστημάτων διά
τήν έντατικήν ύπερεργασίαν τών έ
τών 1946 — 1950 κατά τήν κατω
τέρω κλίμακα :
Είς τούς Τμημ. Α' καί Β' δραχ
μάς 250.000
Είς τούς Λογιστάς Α' καί Β',
καί Γραμματεΐς Α' δρχ. 200.000.
Είς τούς λοιπούς δρχ. 175.0000.
Είς τό ύπηρετικόν προσωπικόν

(κλητήρας) δρχ. 150.000 καί
β) Τής χορηγήσεως τών δανείωνείς τούς μον ιμοποιηθέντας καί τής,
διαφοράς τών δανείων είς τούς προαχθέντας κατόπιν τού τελευταίου?
διαγωνισμού είς τον βαθμόν τού.
βοηθού, σύμφωνα μέ τήν έκδοθεΐσαν
σχετικήν εγκύκλιον.
"Οσον άφορά τόν θεσμόν τής προ
σωρινότητας καί τών έκτάκτων έπί
συμβάσει, δίδεται λύσις, περί τής
οποίας ή Δ. Ε. θά έκδώση ειδικήν
άνακοίνωσιν.
Έπί τών λοιπών θεμάτων διεξά
γονται συζητήσεις, τά συμπερά
σματα δέ είς τά όποια αΰται θά:
καταλήξουν θά άνακοινώσωμεν έν*
καιρφ.

mm in τι ιμιιετιμ ταμεία
Έ,ξ αιτίας τής σημειωθείσης άβρόας έκ τής ’Εθνικής Τραπέζης
εξόδου υπαλλήλων συνεκροτήθη
πρδ ημερών είς τήν Τράπεζαν τής
Ελλάδος ειδική σύσκεψις τών κ.
,κ. Διοικητών τών Τραπεζών Ελ
λάδος καί ’Εθνικής καί έκπρόσώ
τών συλλόγων ύπαλλήλων καί
συνταξιούχων καθ’ ήν έγένετο
διεξοΒΙική
ισυζήτησις διά τόν
τρόπον άντιμετωπίσεως τής έστανται τά ταμεία έκ τής άθρό-

ας προώρου έξόδου πρασωπι—
πιβαρυνσεως τήν οποίαν ύφί—
κοΰ καί έγένετο δεκτόν δπως όρισθή άναλογιστής δστις νά προσ
Βιορίση τό μέγεθος τής αιφνίδιου
αύτής έπιβαρυνσεως, Έδηλώθη
σχετικώς ύπό τών κ. κ. Διοικητών
δτι τά ταμεία ούδέν θά πάθουν,
παν δέ μέτρου τό όπόΐον ύπέρ αύ
τών θά ληφθή θά έχη αναδρομι
κήν, δηλαδή άπό τής ένάρξεως
τής έξόδου, δύναμιν.

Μ ίΙΡΟΦΟΡΙΑ)
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ΠΡΟΣ ΤΙ TAHEIBI ΥΓΕΙΑΣ
Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΣΥΣΚΕΨΙΣ

Είς μερικάς Άθηναϊκάς έψη μερί
δας έδημοσιεύθη ή κάτωθι εϊδησις
διά τόν θεσμόν των Υποδιοικητών
τής Εθνικής Τραπέζης :
«Καθ’ ά πληροφορούμέθα, άπεφασίσθη δπως, ληγούσης εντός τών
προσεχών ήμερων τής θητείας τού
έκ τών Υποδιοικητών τής Εθνικής
Τραπέζης κ. Π. Γουναράκη, μή άνανεωθή αΰτη. Τό ζήτημα τής τυ
χόν καταργήσεως τής θέσεως τού
ετέρου τών Υποδιοικητών, θά λυθή κατά πάσαν πιθανότητα ^ υπό
τής Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως
τής Τραπέζης, κατά τό προσεχές
έτος».

Χθές τό απόγευμα, εκπρόσωποι.!
τού Συλλόγου καί τού Ταμείου Υ
γείας έπεσκέφθησαν τόν κ. Διοικη
τήν και ανέπτυξαν είς αυτόν τό ζή
τημα τών εισφορών τής Τραπέζης;
πρός τό Ταμεΐον Ύγείας,
βάσει»,
τής αρχής τής ίσης μεταχειρίσεως.
Έγένετο διεξοδική συζήτησις καί
τελικώς ό κ. Διοικητής έδήλωσεν ό
τι τήν άπόντησίν του έπί τού θέμα
τος αύτοΰ, θά δώση μέχρι τής προ
σεχούς Δευτέρας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣIΣ ΤΟΥ Τ.Υ.Π.Ε.Τ.

Ό ύπουργός τής Εργασίας κ.
Κασιμάτης σμιλών έπί τού ζητήμα
τος τών απεργιών, άνεκοίνωσεν δτ:.-:
τδ Κράτος δέν έχει έκ τού νόμου
ευχέρειαν διά νά παρεμβαίνη εξου
σιαστικούς πρός λύσιν τών έκαστο—
τε κηρυσσομένων απεργιών. Ουτω,
απομένει διά τό Κράτος καί τό υ
πουργείου Εργασίας, μόνον ή με
σολαβητική προσπάθεια.
"Οσον άφορς τήν κράτησιν τών
αποδοχών τών ημερών απεργίας βά
σει τού νόμου 1933)51, ό κ. ύπουρ
γός διετύπωσε τήν άποψιν, δτι πρέ
πει νά έπιδιωχθή ή κατάργησις τούέν λόγφ νόμου, οί έργοδόται δέ καί
οί έργάται νά αναλαμβάνουν τάς
εύθύνας των ώς υπεύθυνοι κοινωνι
κοί παράγοντες καί νά μή όχυροΰνται όπισθεν τής άνω κρατικής άπαγορεύσεως.
’Ακολούθως ό κ. Κασιμάτης έκα—
μεν έκκλησιν προς τούς εργαζομέ
νους, νά αποφεύγουν τήν κήρυξιν α
περγίας καί νά προσφεύγουν είς
τήν διαιτησίαν, μέ δυνατότητα να
κρίνη τήν προσφυγήν των είς δεύ
τερον βαθμόν το συσταθέν Συμβού
λιου μισθών καί ημερομισθίων.

Άνακοινοΰται δτι άπό τής 25)8)
52 ήρξατο λειτουργούν τό ’Ακτινο
λογικόν Έργαστήριον είς την νέαν
αίθουσαν, παραπλεύρως τών γρα
φείων τού Τ.Υ.Π.Ε.Τ., πραγματοποιηθέντος ουτω τού διαχωρισμού
τών Εργαστηρίων «’Ακτινολογικού»
καί «Άντιφυματικοΰ».
»·······4···················«·········ί

νεργείας τής Τραπέζης».
Έρωτώμεν: Δέν είναι εύνοια έκδηλουμένη μάλιστα χ ρ ή μ α σ ι
δταν ή Τράπεζα είς τούς διά λό
γους υγείας έξελθόντας καταβάλλη
καί τήν διαφοράν μεταξύ τού ποσού
συντάξεως καί τού ποσού τών απο
δοχών τού έν ένεργείςι υπαλλήλου;
ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝ
ΘΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ
"Οπως πάς τις αντιλαμβάνεται
ή ύπόθεσις αυτή είναι λίαν σοβαρα
διά τό Ταμεΐον, τό όποιον είναι ή
δη κατερειπωμένον
ύστερα άπό τόν άγριον διωγμόν, ό
όποιος ασκείται είς βάρος του.
'Οπωσδήποτε ή Διοικητική Επι
τροπή τού Συλλόγου θά πράξη, δ
πως πάντοτε, και είς τήν προκειμένην περίπτωσιν τό καθήκον της καί
πιστεύει, δτι ή ένέργεια αύτή, ή
τείνουσα πρός καταβαράθρωσ ι ν
τών Ταμείων, θά μείνη μόνον είς τό
στάδιον τής απόπειρας.

ΑΙ ΑΠΟΔΟΧΑΙ
ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΕΡΓΙΑΣ
ΘΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗ~ Ο ΝΟΜΟΣ:

Ο ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΑΛΛΑΓΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ
ΙΑΤΡΕΙΟΥ
Ό κ. Θεοδ. Θεοδώρου, οδοντίατρος»,
προϊστάμενος τοΰ οδοντιατρικού τμήμα
τος τοΰ ΤΥΠΕΤ, μετέψερε το δδοντιατρεϊόν του, Σίνα 30. Άριδ. τηλειρ.
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