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Η ΑΡΜΟΑΙΟΤΗΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Ή έκδηλωθείσα διά της 

δίωρου στάσεως έργασίχς 
τής ?£χς ’ Ιουνίου έ.έ. πί- 
στις έπί των αιτημάτων του 
Προσωπικού άποτελεϊ πλή
ρη καί τελείαν άπόδειςιν, 
ότι ταύτχ έ'χουοι καθολικόν 
χαρακτήρα. Περί αύτοΰ, η
μείς πιστεύομεν, ό κ. διοι
κητής ούδεμίαν ποτέ ει/εν 
αμφιβολίαν, εάν δε προς 
χρόνου στιγμήν θ π ο θ έ- 
σ ω μ ε ν ότι έδημιουργή- 
Θη τοιαύτη, είμεθα βέβαι
οι, ότι εις τούτο Θά συνετέ- 
λεσεν ή έπίδρασις του περι
βάλλοντος του, το όποιον 
έσπευσαν νά απαρτίσουν οί 
εις όλους μας γνωστοί εκ 
τής μακροχρονίου.... δρά- 
σεώς των, άπό τήν όποιαν 
όμως Τράπεζα καί Προσω
πικόν πολλά έπαθον. Παί 
λεγομεν ότι προς στιγμήν 
θά άμφεβαλλεν ό κ. διοικη 
τής, διότι ασφαλώς ή άμφι- 
βολία αυτή θά ήρθη,θά πρε 
πη νά ήρθη έπειτα άπό ό
σα υύτυς ήκουσε καί άπό τά 
στόματα τής ’ Επιτροπής 
τής συγκεντρώσεως των 
Προϊσταμένων, υίτινες διε- 
κήρυςαν ότι τά ήθικά αιτή
ματα δεν είναι δημιουργή
ματα τής ίδιοτρόπου καί αύ 
θαιρέτου θελήσεως των συγ 
κροτούντων τήν σημερινήν 
διοικητικήν ’ Επιτροπήν του 
Συλλόγου άλλά είναι "άξί- 
ωσις όλοκλήρου του Πρόσω 
πικοΰ, το όποιον τά ενστερ
νίζεται, διότι άποβλέπουν 
ταύτχ εις τήν άναστήλωσιν 
καί εύημερίχν του πολυ- 
πλάγκτου 'Ιδρύματος καί 
των εν εν χύτφ εργαζομέ
νων. δεν είναι, είπον οί 
Προϊστάμενοι «λ ε γ ό μ ε
ν α καί χαρακτηριζόμενα 
όπό τού Προεδρείου 
ήθικά αιτήματα» άλλά εί
ναι αύτά ή θέλησις τού· Προ 
σωπικού. θέλησις όμως ή 
όποια λαμβάνει πλέον τήν 
μορφήν τής άζιώσεως άνάγ 
κης, τήν οποίαν προς μεγά- 
λην βλάβην τού 'Ιδρύμα
τος, δεν βλέπει τό Προσω
πικόν ί χχνοποιουμένην .

Καί ήναγκάσθη ό κ. δι
οικητής καί ενώπιον της’Ε- 
πιτροπής αύτής νά άναγνω- 
ρίση τήν ύπχρζιν τού ζητή
ματος τής άνάγκης προς εγ- 
καθίδρυσιν ύγιοΰς τάζεως.

Καί ή άναγνώρισις αύτή 
έγένετο διά πολλοστήν φο
ράν. διότι ό κ- διοικητής, 
εύθύς μόλις έπάτησε τό κχ- 
τώφλιον τής Τραπέζης, έ'- 
καμεν άναγνώρισιν τής ά
νάγκης αύτής. Καί όχι μό
νον αύτό. ’Έκαμεν άκόμα 
ένα συμβόλαιον με τό Προ
σωπικόν, ότι τήν ήθικήν τά- 
ξιν, ήλθε, διά νά φέρη εις 
τήν Τράπεζαν καί τό αύτό, 
τουλάχιστον τρις τής έβδο- 
μάδος, επί 1 25μηνον ήδη

έπανελάμβανεν εις τήν δι
οικητικήν Επιτροπήν κατά 
τάς παρουσιάσεις της.

Άλλ’ αί έπανειλημμέναι 
αύταί άναγνωρίσεις καί τά 
συμβόλαια έμειναν μόνον 
εις τό στάδιον των λόγων 
καί άπετέλεσαν μίαν φενά
κην διά τό ταλαί πώρον "Ι
δρυμα—’ Ιδέαν καί τόΠρο- 
σωπικόν του, έζ ού καί βλέ- 
πομεν σήμερον εις τήν άντί . 
πέραν όχθην τάς παρανό- , 
μους συζυγίας.

Καί είναι παράνομοι συ- 
ζυγίαι, διότι γνωρίζομεν 
τούς μεταΐςύ των διαπληκτι- | 
σμούς (είναι ό έλαφρότε- . 
ρος χαρακτηρισμός). Τούς 
βλέπομεν όμως σήμερον δ- ; 
λους αύτούς συσπειρωμέ
νους.

’ Επανειλημμένας λοιπόν 
άναγνωρίσεις έκαμεν ό κ. 
διοικητής περί τής άνάγ
κης προς άποκατάστασιν τής 
τάςειος καί δαψιλείς υπο
σχέσεις έδωκεν ότι θά ε- 
πραγματοποιεί τον πόθον 
τού Προσωπικού. Άλλ’ 
εις τό τέλος; Εις τό τέλος 
έφθασε, Κύριοι Συνάδελ
φοι, νά είπη ότι ό Σύλλο
γος, μέ τόν όποιον έν το- 
σούτιρ επί Ι^μηνον συνε- 
ζήτει καί εις τόν όποιον (ό
χι μόνον εις αύτόν) άφθο
νους έδιδεν ύποσχέσείς διά 
τήν τακτοποίησιν τού ζητή
ματος, έφθασε νά είπη, λέ
γομε ν, ότι ό Σύλλογος δεν 

! έχει αρμοδιότητα νά θέτη 
εις τήν διοίκηαιν τής Τρα
πέζης αιτήματα αναγόμε
να εις τήν καλήν λειτουργί
αν αύτής. Άλλά θά πρέ
πει νά γνωρίζη ό κ. διοι
κητής, ότι ό ισχυρισμός τής 
άναρμοδιότητος 'δεν γίνε
ται ποτέ δεκτός, όταν, ώς 
θά ένθυμήται, έχουν προη- 
γηθή αύτού συζητήσεις καί 
υποσχέσεις επί όλόκληρον 
1 25μηνον. Καί έτι πλέον 
όταν εντός τού 1. S μήνου 
αύτού έλαβον χώραν τόσα 
καί τόσα γεγονότα, καθ’ ά 
οί πλειστοι εκ των εις τήν 
άντίπεραν όχθην όχι μόνον 
άσμένως εδέχοντο, άλλά 
καί προεκάλουν επί ανα
λογών περιπτώσεων πα
ρέμβασιν τού Συλλόγου, 
διότι ενθυμείται καλώς τό 
Ιϊροσωπικόν, είναι τόσον 
νωπά άλλωστε τά γεγονό
τα, ότι όλοι τους είχον κρε- 
μασθή άπό τόν λαιμόν τής 
διοικητικής’ Επιτροπής τού 
Συλλόγου, ίκετεύοντες νά 
πα ρέμβη προς σωτηρίαν 
των καί έκλαμβάνοντες τάς 
ένεργείας τής δ. Ε. ώς 
τεινούσας εις τό νά διασω
θούν.... οί άδάμαντες. δέν 
έπρεπεν όμως, νά τούς δια- 
φεύγη, καί ιδού ή πλάνη 
των, ότι δ,τι έπραττεν ό 
Σύλλογος τό έπραττε διά

τό καλόν τού ιδρύματος καί 
όχι διά νά θέση εις τήν θέ- 
σιν τής μιας όμάδος, άλ
λην όμάδα, τήν ιδικήν των, 
διαπορούν σήμερον, διατί 
κάμνομεν αύτήν τήν κίνη- 
σιν. Άλλ’ είναι πολύ αφε
λείς νομίζοντες, ότι, εάν 
μέ τάςπερυσινάς ένεργείας 
μας εκτυπήσαμεν ώρισμένα 
πρόσωπα, τό έπράζαμεν... 
προς χάριν των. δί ένέρ- 
[γειαι τού Συλλόγου ίσταν- 
I ται επί μιας άλλης βάσε- 
ως, τήν όποιαν αύτοί, δέν 
δύνανται νά εννοήσουν ή 
μάλλον καμώνονται ότι δέν 
εννοούν. Καί ή βάσις αύτή 
είναι εκείνη, τήν όποιαν 
δημιουργεί διά τούς εκ
προσώπους τού Συλλόγου 
ή εύθύνη, ότι χειρίζονται 
ούτοι τάς τύχας 25.000 
οικογενειών, τάς όποιας 
δέν δυνάμεθα φυσικά νά θυ- 
σιάσωμεν διά τό... χατήρι 
τών όλίγων γνωστών.

δέν εύσταθεί, λοιπόν, ό 
T!£f»i άναρμοδιότητος τού 
Συλλόγου ισχυρισμός τού 
κ. διοικητοΰ, τώρα δέ μά
λιστα προβαλλόμενος κατα
δεικνύει, ότι ή διοίκησις 
τής Τραπέζης δέν δύναται 
νά κυττάςη κατάμματα τά 
προβλήματα τά γεννηθέν- 
τα εκ τής διασαλεύσεως 
τής εν αύτή τάςειος, άλλά 
κλείει προ αύτών τούς ο
φθαλμούς της.

Τό προσωπικόν όμως, 
δέν δύναται νά βλέπη τήν 
κατά στάσιν αύτήν άπαθές. 
’Έχει τό δικαίωμα, έχει 
τήν ύποχρέωσιν, νά ένδια- 
φέρεται διά τό "Ιδρυμα 
καί καμμία δύναμις, όσον- 
δήποτε ύψηλά καί άν ϊστα- 
ται, δέν είναι ικανή νά ά» 
παγορεύση εις τό προσωπι
κόν τήν εκτέλεσιν τών ύπο- 
χρεώσεών του. ’Έχει ύπο- 
χρέωσιν τό προσωπικόν νά 
έπιδεικνύη ενδιαφέρον όσον 
τούλάχιστον καί ή διοίκη- 
σις τής Τραπέζης. Καί ή 
έπίδειςις τού ενδιαφέρον
τος στηρίζεται εις τό επι
χείρημα (αύτό θά τό έπα- 
ναλαμβάνωμεν πάντοτε), 
ότι τό προσωπικόν είναι μό
νιμον έν τη έννοια, δηλαδή 
ότι δέν έρχεται καί παρέρ
χεται καί εις τό άλλο έπι- 
χείρημα, ότι τό προσωπι
κόν είναι ό πρώτος μέτοχος 
τής Τραπέζης, συγκεν- 
τρούν ένα τεράστιον αριθ
μόν μετοχών, 'ίϊς προς 
τάς μετοχάς ταύτας, δήμι
ου ργείται ένα τεράστιον ά
πό άπόψεως τούλάχιστον 
τάξεως ζήτημα διά τόν κ. 
διοικητήν, διότι κατά τήν 
περυσινήν Γενικήν Συνέ- 
λευσιν τών μετόχων τής 
Τραπέζης, δτε έξελέγη 
διοικητής της, έψήφισάν 
οί έν αύτή άντιπρόσωποί

του ύπέρ τής άπόψεως τού ' χουν συνήθως προτερήμα- 
Συλλόγου, ή όποια άπετέ- τα, άλλά έχουν κατά κανό- 
λεσε ειδικόν θέμα, τεθέν 'να τήν ιδιότητα νά θέλουν 
ύπό τήν κρίσιν τής Συνε-;νά κερδίζουν χρόνον, 
λεύσεως προ τής εισόδου 1 'Η ίδιότης όμως αύτη, έ- 
είς τήν ήμερησίαν διάτα- «ν δύναται ένδεχομένως νά 
ςιν. Καί ή άποψις αύτη εί- έκδηλοΰται λυσιτελώς εις 
ναι ότι αί μετοχαί αύταί άλλας σφαίρας, δέν έχει 
ανήκουν εις τό Προσωπικόν θέσιν, ^ προκειμένου περί 
καί ότι συνεπώς, τό δικαί- Τραπέζης, όπου ή απρα- 
ωμα τού παρίστασθαι δι’αύ ζτ(ίς πάροδος του χρονου

το

ποδεικνύεται ύπό τών Συμ- ‘/αίρομεν όμως ημείς δι’
βουλίων τών Άσφαλιστι- ί^-ύτό.
κών Ταμείων. Συνάδελφοι,
Καί όχι μόνον αύτό.Άλ- Ι2ρός αποφυγήν τών με

λά τήν αύτήν μέ τόν Σύλ- κακών, ώς έκ τών ό-
λογον γνώμην είχε καί ό κ. 
διοικητής τού έτέρου 'Ι
δρύματος, τού όποιου οί ύ- 
πάλληλοι είναι ήσφαλισμέ- 
νοι εις τά αύτά μέ ημάς 
Ταμεία, τής Τραπέζης 
τής Ελλάδος, όστις, ώς 
ένθυμούμεθα έψήφισε καί 

ι αύτός, όπως καί οί άντι- 
;πρόσωποι τού νΰν κ. διοι- 
κητού τής Εθνικής Τραπέ- 
ζης έψήφισάν, ότι δηλαδή 
μόνον ό ύπό τών Συμβουλί
ων τών Ασφαλιστικών Τα
μείων, εις ά άνήκουσιν αί 
μετοχαί, ύποδεικνυόμενος 
εκπροσωπεί αύτάς είς τήν 
Γεν. Συνελευσιν καί όχι ό 
κ. διοικητής τής ’Εθνικής 
Τραπέζης. Άλλ’ έλησμό- 
νησε πολύ γρήγορα ό κ. δι
οικητής τό ΰ,τι έπρέσβευε 
κατά τήν περυσινήν του έκ- 
λογην καί έρχεται καί αύ- 
τός σήμερον έπί τής τακτι- 
κής, τήν όποιαν ύ προκάτυ
χός του ήκολούθει.

| Τό Προσωπικόν όμως, 
Λεν λησμονεί, δι’ ό καί ζη
τεί άπό τόν διοικητήν τάς 
μετοχάς του.

’jT-πό τήν όλην ιστορίαν 
τού 1Sμήνου προέκυψε έ
να μεγάλο κακόν, διά τό 
οποίον τό Προσωπικόν δέν 
περιορίζεται μόνον εις δια
μαρτυρίαν. Καί τό κακόν 
αύτό, συνίσταται εις τό έ- 
εής: Το Προσωπικόν είχεν 
αποδυθή προ τής πέρυσι 
γενομένης έκλογής τού κ. 
διοικητοΰ, εις ένα άγώνα 
προς έγκαθίδρυσιν ύγιούς 
τάξεως πραγμάτων έν τή 
Τραπέζη. Καί τόν άγώνα 
αύτον έκριναμεν σκόπιμο ν 
λόγω τής μεταβολής εις 
τήν διοίκησιν τής Τραπέ- 
Ιζης νά τόν άναστείλωμεν. 
ίΠαρήλθεν όμως έκτοτε ένα 
Ι^μηνον πλήρες, λόγων 
καί μόνον λόγων, δι’ ό καί 
τά πράγματα έν τή Τρα
πέζη εύρίσκονται καί πάλιν 
εις τό σημείο ν, εις ό εύρί

ποιων μετά δέους ατενίζο
με ν τό μέλλον, τό Προσω
πικόν καί κοντά εις αύτό ή 
διοικητική ’ Επιτροπή, μέ 
πλήρη συναίσθησιν τών ύ- 
ποχρεώσεών των, θά πρό- 
ζωσι έν παντί τό καθήκον 
των.
Μετά θερμών συναδελφι-

κών χαιρετισμών.
'H διοικητική ’ Επιτροπή.

Ϊ1 ΠΕΛΕΪΓτϊί” ΙΡΜΕΖΒΙin ιι MEfin imm
Ή Επιτροπή ή έκΧεγείσα κα

τά τήν συγχέντρωσιν τών κ. κ. 
Προϊοπαμένων της 4ης τρέχοντος 
(μηνάς ΙάινακοινοΙ τά έξης:

’ Επεσκέφβη τόν κ. Διοικητήν 
'τό πρώτον τήν έκτην τρέχοντος μη
νάς. Κατά τήν συνάντησΐν ταώτην 
ή Επιτροπή έτόινισεν εις τόν κ. Δι
οικητήν δτι ή ϋπαρξις καί επιβολή 
τών υγιών εκείνων αρχών ιμέ τάς 
όποιας έπί έια καί πλέον αιώνα 
έ μεγαλούργησε τό " Ιδρυμα; ε Ι- 
να ι καθολικόν α ΐ τ η- 
ΐμα τ ο Ο προσωπικού 
τής Τραπέζης, άλλά καί 
πόθος καί ελπίς αΰτοϋ καί παρε- 
κάλεσε τόν κ. Διοικητήν όπως, διά 
τό συμφέρανι του 'Ιδρύματος καί 
τοΟ πράαωπικοΰ, πρός άποψυγήν . 
οίασδήποτε άναταραχής, χωρήση 
εις τήν σύσιασιν Επιτροπής ή ό
ποια Θά υπόδειξη τά ληπτέα σχε- 
τυχώς ιμέτρα. Ό κ. Δίοιικητής ή
κουσε μετά προσοχής άλλ' έτόνι- 
ιοεν δτι ύφίστανται σοβαρότατα 
καί φλέγοντα άλλα ζητήματα διά 
τήν άνσπτυξιν τών εργασιών τής 
Τραπέζτς, έ^τινα τόν άπασχολοΰν 
καί νομίζει δτι ή άνακίνησις τοι- 
ούτου ζητήματος γενιχωτέρας άλ
λως τε μορφής. Θά έβλαπτε τήν 
καταβαλλομένην παρά της, Διοι- 
κήσεως τής Τραπέζης προσπάθει
αν πρός ευνοϊκήν έ,πίλυο ιν τών έν 
λόγω σοβαρών έπιδιώξεών της.

Τελικός έδήλωσεν δτι θά μελε 
τήση τό ζήτηιμα καί θά καλέση 
τήν Επιτροπήν συ:1 όμως ϊνα τή'ς 
άνακοινώπη τάς σχεακάς άποφά- 
06ΐς του.

ΣήΙμΙερον 19ην τρέχοντος ή Έ(- 
πιτρόπή κληθεί;α έπεσκέφθη τόν 
κ. Διοικητήν ό όποιος ανακοίνωσε 
τά έξης;

’Επανερχόμενος έπί τής γνώ
μης ήν διετυπωσε κατά τήν πρώ- 
την συνάντησΐν έπανέλαβεν δτι τό 

ί θιγόιμεινον ζήτη μα τόν απασχολεί
σκοντο την 8ην δί αρτίου 1 σοβσίρώς ζητεί δέ άπό τό προσω- 
198 1 (ημέραν έκλογης i Ιπικόν δπως έχη έ,μπίστοσΰνην είς 
τού κ. διοικητοΰ), άν μη οΰτόγ διότι κύριον μέλη,μά του εΐ-

1 1 ναι η ι κανοπο ιη σις -c ο υ α ι-
τήματος τούτου τ ο ΰ 

(Συνέχεια είς τήν 3ην σελίδα)
χειρότερα.

Οί πολιτικοί άνδρες έ-



Σελίς 2α

Την 17 ’Ιουνίου έγένετο ή γενική ναδέλφων τής προαναφερθείση; κατη-
συνέλευσις τοΰ συνδέσμου τών άστε
γων. Κατ’ αύτήν ό πρόεδρος κ. Σερ. 
Χριστοδουλιάς εκθέτει προς τούς συν
αδέλφους τά πεπραγμένα! λέγων: δτι 
αί έκτακτοι οικονομικά! συνθήκαι αΐ 
όποΐαι έπικρατοϋν κατά τό τρέχον έ
τος δεν μάς έδωσαίν τά αποτελέσμα
τα τά όποια καί ημείς θά ήθέλομεν νά 
φέρωμεν προ ύμών. Βεβαίως τά έπι- 
τευχθέντα δέν δύνανται νά θεωρηθούν 
απολύτως Ικανοποιητικά, πλήν όμως 
έγένετο μία έναρξις την στεγαστικής 
μας προσπάθειας και έλπίζομεν δτι βελ 
τιουμένων των οικονομικών συνθηκών 
καί παρερχομένων τών σημερινών έκ
τακτων δυσχερείων θά μάς δοθούν τά 
μέσα, !να ή στέγασις λάβη ταχύτερον 
ρυθμόν άπό τον σημερινόν.

Έν συνεχεία λέγει : «Εύχαριστοΰ- 
μεν την Δ. Ε. τοΰ Συλλόγου, ή οποία 
είς κάθε ζήτημα διά τό όποιον έζητή- 
σαμεν την έπικουρίαν της καί την ένί- 
σχυσίν της, προθύμως μάς την παρί- 
σχεν. Ώ!ς προς τό ζήτημα τών οικο
πέδων Φιλοθέης, δ Οικοδομικός Συν
εταιρισμός Φιλοθέης, καθώς σάς εί
ναι γνωστόν έκ τών ΰπ’ άριθ. 4 και 5 
Ανακοινώσεων, μάς άπέστειλεν ενα έγ
γραφον διά τοΰ όποιου μάς προτείνει 
μίαν λύσιν είς τό ζήτημα τά όποιον 
βασανίζει τούς άστέγους συναδέλφους.

γορίας, πρέπει, κατα την γνώμην μου 
τό έπιτευχθέν, ώς προς την κατηγορίαν 
ταύτην, άποτέλεσμα νά θεωρήται Ικα
νοποιητικόν.

Συνεχίζων τονίζει : Προηγουμένως, 
κ. Συνάδελφοι, έτόνισα, δτι έκτος τού 
εύνοϊκοΰ άποτελέσματος, περί τοΰ οποί
ου σάς άπησχόλησα καί τό όποιον Αφο
ρά ώρισμένην κατηγορίαν συναδέλφων, 
ούδέν ευνοϊκόν άποτέλεσμα έπετεύχθη 
ώς| προς τούς λοιπούς άστέγους συνα
δέλφους, οί όποιοι είναι καί οί περισ
σότεροι καί έχουν μεγαλυτέραν Ανάγ
κην.

Βεβαίως έμεσολάβησα'ν δυσκολίες, 
οί όποιες, όπως δλοι γνωρίζομεν, οφεί
λονται είς στενότητα διαθεσίμων, την 
όποιαν Αντιμετωπίζει ή Τράπεζα καί οί 
όποιες ήτο φυσικόν νά περιορίσουν τάς 
δυνατότητας αυτής, δπως δυνηθϊ; νά 
διάθεση τά Αναγκαία κεφάλαια, προς 
τμηματικήν, ώς άνεμέναμεν δλοι, ίκα· 
νοποίησιν τών Αστέγων συναδέλφων, 
κατά τρόπον ώστε έτησίως νά ίκανο- 
ποιήται ένας Αξιόλογος Αριθμός έξ αυ
τών.

Ή στενότης αΰτη διαθεσίμων, κ. Συ 
νάδελφοι, υπήρξε πάντοτε κατά την 
μεταπολεμικήν περίοδον καί έπεδεινοι- 
θη, ώς δλοι γνα'ρίζομεν, κατά τό τε
λεύταγαν έξάμηνον, Αλλά κατά τό

δι* δσους έγκατεστάθησαν είς Φιλο- 
θέην.

ιΟ ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ κ. ΚΩΣΤΗ

. . , , , , , προηγούαενον έξάμηνον ή κατάστασις° Οικοδομικός Συνετά,ρισμος-λε- | ^ δέγ ε!χΕ τόσον -„ιδεινω^ κα, Μ
ήδύνατο ή Δ.Ε. διά καταλλήλων ένερ- 

1 γειών καί διά καταλλνήλου χειρισμού 
, νά εξασφάλιση ένα άξιόλογον ποσόν 
κεφαλαίων, δπως έγινε καί είς την

γει ό κ. Χριστοδουλιάς — θέτει 
είς την διάθεσίν ιιας .134 οικόπεδα ύ- 
πόί τον δρον δτι τά σπίτια τά όποια 
θά κτισθοΰν πρέπει νά είναι Ανάλογα 
είς κυβισμόν μέ τά υπόλοιποι σπίτια 
τής Φιλοθέης. Νομίζω, δτι ό δρος αυ
τός είναι λογικός καί πρέπει νά τον 
δεχθώμεν. Ώς προς τά έξοδα δι’ έρ
γα κοινής ώφελείας, καθδις θά ένθυ- 
μεϊσθε, ημείς εΐχομεν προτείνει νά μάς 
δοθούν δωρεάν τά οικόπεδα, ήδη ό 
Σ)σμός ζητεί δπως τφ καταβληθη τό 
ήμισυ τών έξόδων κοινής ώφελείας. 
Έπ’ αύτοΰ δε θά ήθέλαμεν την γνώ
μην τής Σύνελεύσεως. Τέλος ή Δ. Ε. 
είσηγεϊτοα νά ληφθή ύπό τής γενικής 
σύνελεύσεως Απόφασις νά έξετασθή 
εύμενώς ή πρότασις αύτή τοΰ Συνεται
ρισμού καί νά έξουσιοδοτηθή ή μέλ- 
λουσα νά έκλεγή Δ. ’Επιτροπή νά δια- 
χειρισθή έν λευκώ τό δλον ζητημα εν 
συνεργασία μέ τήν Δισίκησιν τής Τρα- 
πέζης καί τήν Επιτροπήν Στεγάσεως, 
ώστε νά κατοχυρωθή ή παραχώρησή 
αΰτη τών οικοπέδων τής Φιλοθέης. Ή 
γνώμη τής Δ. Ε. ή οποία έπί ένα χρό
νον ήδη Αγωνίζεται μετά διαφόρων δι
οικήσεων τοΰ Συν)σμοΰ Φιλοθέης δια 
νά ψέρη είς πέρας τήν ύποθεσιν αυτήν 
είναι, δτι πρέπει νά δεχθώμεν αύίτήν 
τήν λύσιν διότι τυχόν Αντιδικία μας μέ 
τον Συν)σμόν δέν ξέρω έάν είναι δυ
νατόν νά εύδοκιμήση ύπέρ ημών. Κα- 
ταλήγων τονίζει : Διεχειρίσθημεν τά 
ζητήματα τής στεγάσεως μέ κάθε δρα
στηριότητα. Βέβαια καί ημείς δέν ει- 
μεθα Απολύτως Ικανοποιημένοι διά τά 
συντελεσθέν έργον Αλλά να σημειωθή 
δτι ύπό τάς παρούσας οίκονομικάς συν 
θήκας δέν ήτο δυνατόν νά κάμωμε τί
ποτε άλλο.

ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΟΜΙΛΗΤΑΙ

Είτα λαμβάνων τόν λόγον δ κ. Τρα- 
νάκος λέγει δτι ώς προκύπτει έκ τών 
Ανακοινώσεων τής Διοκήσεως τοΰ Συν
δέσμου, ούδέν τό άξοσημείωτον έπε
τεύχθη, πλήν τών δσων Αναφέρει ή Δ. 
Ε. περί τών συναδέλφων οί όποιοι $ί- 
χον Ανάγκην νά συμπληρώσουν Ανοικο- 
δομηθείσας δι’ ίδιων χρηματικών μέ
σων οικοδομάς ή νά συμπληρώσουν τα 
ίδια αύτών χρηματικά μέσα προς άγο- 
ράνί κατοικίας ή διά έπισκευάς καί 
διαρρυθμίσεις ’ιδιοκτήτου κατοικίας 
των.

Κατά τήν ύπ’ άριθ. 5 Ανακοίνωσιν 
είς τούς συναδέλφους τούτους έχορη- 
γήθησαν δάνεια μέχρι δρχ. 25.000.000 
υποτίθεται δέ δτι διά τών δανείων τού 
των ή κατηγορία αυτή τών συναδέλ
φων ίκανοποιήθη καί αν Απομένουν καί 
άλλοι Ακόμη, οί όποιοι δέν έλαβον πα
ρόμοια δάνεα θά ίκανοποηθοΰν καί σί
το, άφοΰ τό ληφθέν μέτρον έχει γενι
κόν χαρακτήρα), άνευ δακρίσεων.

Έάν, διά τοΰ μέτρου τούτου, ίκα.Ό- 
ποοΰντα πράγματι αί άνάγκαι τών συ-

Τράπεζαν τής 'Ελλάδος, όπου πολλοί 
συνάδελφοι έπωφελήθησαν καί Απέκτη
σαν στέγην,

Τό δτι δέν έπετεύχθη καί ώς προς 
ήμάς τά αύτό Αποτέλεσμα, τό Αποδίδω 
είς οΰχί καλόν χειρισμόν τοΰ ζητήμα
τος ύπό τών χειρισθέντων τούτο μελών 
τής Δ.Ε. τοΰ Συνδέσμου Αστέγων, 
Αλλά καί είς τά γεγονός δτι ή Δ.Ε. τοΰ 
Συλλόγου δέν περιέλαβε τό ζήτημα τής 
στεγάσεως μεταξύ τών αιτημάτων τής 
τελευταίας Απεργίας. Έάν, λέγει ή Δ. 
Ε. τοΰ Συλλόγου είχε θέσει ένώπιον 
τής Διοικήσεως τής Τραπέζης τό ζή
τημα τής στεγάσεως, όμοΰ μέ τά μι- 
σθσλνογικόν κατά τήν Απεργίαν, ή ό- 
πόία έ'γινε διά τό μισθολογικόν, Ασφα
λώς θά είχεν Από τότε έπιτύχει εύνοϊ- 
κόν Αποτέλεσμα, δπως έπέτυχε καί διά 
τά μισθολογικόν.

Δέν μνησίκακα», λέγει, κατά τών με
λών τής Δ.Ε. τών Αστέγων κ. Συνά
δελφοι, καί πολύ περισσότερον δέν μνη 
σικακώ κατά τοΰ Προέδρου αύτής, ό 
όποιος καί ικανότητας έχει καί έπαξίως 
έλαβε τήν θέσιν, ή όποια τοΰ προσε- 
φέρθη ύπό τής Τραπέζης, Αλλά, έμφο- 
ρούμενος άπό τάς καλάς έκείνας άρ- 
χάς τάς όποιας δλοι μάς έδιδάχθημεν 
έντός τής συναδελφικής οικογένειας, ο
φείλω νά τονίσω δτι δέν είναι δυνατόν 
έν τφ αύτφ προσώπφ νά συνυπάρχη ή 
ίδιότης τοΰ έκπροσώπου τής Τραπέζης 
καί τοΰ έκπροσώπου τών Συναδέλφων.

"Οσον Αφορά τά οικόπεδα τής Φι
λοθέης, παρατηρεί δτι πράγματι οί συ
νάδελφοι τής Φιλοθέης δέν εμφορούν
ται, Ατυχώς, Από τά αισθήματα έκεϊνα 
μέ τά όποια έπρεπε νά εμφορούνται έ
ναντι τών Αστέγων συναδέλφων, Αλλά, 
κατοχυρωμένοι νομοτύπως ώς προς τήν 
κυριότητα τών Αδιαθέτων οικοπέδων, 
δέν φαίνονται διατεθειμένοι νά συνει
σφέρουν ταΰτα, μολονότι είναι γνω
στόν δτι τά οικόπεδα ταΰτα ήγοράσθη- 
σαν διά χρημάτων τής Τραπέζης, Ο

πως · άποτελέσουν βάσιν στεγάσεως 
τών Αστέγων συναδέλφων. ’Αλλά κα! 
ή Δ.Ε. επαναλαμβάνω, δέν ένδιεφέρ- 
θη σοβαρώς, Αφοΰ ή ίδια ομολογεί δτι 
τό ζήτημα τούτο εύρίσκεται έκεΐ πού 
εύρίσκετο τόν Όκτοιβριον τοΰ 1951. 
φαίνεται, δέ δτι έκτοτε ούδεμ/ία σοβα- 
ρά προσπάθεια κατεβλήθη, ένώ υπήρχε 
τρόπος νά υποχρεωθούν οί συνάδελφοι 
Φιλοθέης, δπως έκ.πληρδισουν τάς δι- 
καίας Αξιώσεις τών λοιπών Αστέγων 
συναδέλφων, οί όποιες, κατά τήν γνο»· 
μην μου, δέν πρέπει νά περιορίζονται 
μόνον είς 120 οικόπεδα, Αλλά είς τό 
σύνολον τών Αδιαθέτων οικοπέδων, ύπό 
τόν δρον τής καταβολής μικρού τιμή
ματος, ώς έγινε κα! προπολεμικώς.

Έν συνεχείρ λαμβάνει τόν λόγον ό 
Πρόεδρος τής Δ.Ε. τοΰ Συλλόγου κ. 
Γ. ΙίΩΣΤΗΣ, δστις λέγει τάέξής :

Κύριοι Συνάδελφοι, ή Δ. Ε. τοΰ 
Συνδέσμου τών ’Αστέγων, κάθ’ δλον 
τόν χρόνον τής θητείας της, κατέβαλε 
μίαν εξαιρετικήν προσπάθειαν διά τήν 
πραγματοποίησιν τών σκοπών είς τούς 
όποιους Αποβλέπει δ Σύνδεσμος, έπιδεί; 
ξασα μίαν έξαιρετικήν δραστηριότητα 
τήν όποιαν παρηκολούθησα έκ τοΰ σύ
νεγγυς. Πρώτον έκαμε δλα τά τυπικά 
δπως π.χ. συγκέντρωσες στοιχείων, κα
νονισμός κλπ. καί έν γένει έβαλε τά 
πράγματα σέ ενα αύλάκι. ’Από τήν. 
άλλην πλευράν, είναι τά χρηματικά μέ
σα καί τά οικόπεδα. Προς τήν διπλήν 
αύτήνΙ κατεύθυνσιν ή Δ.Ε. τοΰ Συνδέ 
σμου κατέβαλε τάς προσπάθειας της, 
καί ουτω βρήκε μίαν σημαντικήν έκτα- 
σιν είς Φιλοθέην τήν όποιαν έφερε μέ
σα είς τόν Σύνδεσμον τών ’Αστέγων. 
Τά οικόπεδα αύτά έφέρσντο κατά κυ
ριότητα τοΰ Συν)σμοΰ τών συναδέλ
φων τής Φιλοθέης. Επομένως καί έάν 
ποτέ κατεφεύγαμεν είς τά δικαστήρια 
δέν γνωρίζω αν · θά τά έκερδίζαμεν 
αύτά τά οικόπεδα.

Τά χρηματικά μέχα—συνεχίζει δ κ. 
Πρόεδρος τοΰ Συλλόγου—προσπαθή
σαμε νά τά βρούμε. Δυστυχώς συναν
τήσαμε μίαν αρνησιν έκ μέρους τής 
Διοικήσεως, ή όποια δέν έπέδειξε τήν 
στάσιν τήν όποιαν έπέδειξαν οί συνά
δελφοι τής Φιλοθέης κα! δι’ αύτό εί
ναι άξιοι συγχαρητηρίων. ’Εδώ Απο- 
δεικνύεται, δτι μόνον δ φτωχός αίσθά- 
νεται τοΰ φτωχού τόν πόνο. Έν τέλει 
ή Διοίκησις, μετά πολλά τά όποια έλέ- 
χθησαν, έγράφησαν καί έπράχθήσαν, 
έδέχθη νά καταβάλη 1.000.000.000 
πρός έ'ναρξιν τής στεγάσεως. Αύτό εί
ναι μηδέν καί ας μή αύταπατώμεθα.

Κύριοι Συνάδελφοι,
Ό συνάδελφος κ. Τρανάκος είχεν 

δτι τό ζήτημα τό στεγαστικόν έπρεπεν 
ό Σύλλογος νά τό φέρη είς τόν Απεο- 
γιακόν Αγώνα τοΰ παρελθόντος ’Οκτω
βρίου διά νά τό επιτυχή. Ό κύριος συ
νάδελφος φαίνεται δτι δέν έχει άναιιι- 
χθή είς τά συλλογικά. Τό μισθολογι- 
κόν πρόβλημα έλύθη κατόπιν κοινοΰ ά- 
γώνος τών Συλλόγων τών τριών Τρα- 

I πεζών. Δέν μπορούσαμε νά συμπεριλά- 
ί βωμέ καί τήν στέγασιν, διότι ή Τρά- 
' πεζά τής Ελλάδος είχε προχωρήσει 
είς αύτήν.

Έν τή προβολή τής άξιώσεως, δ 
Σύλλογος δέν μπορεί ποτέ νά προβάλη 
ύπερμέτρους Αξιώσεις. Έν συνεχεία ό 
κ. Κώστης λέγει, δτι ό κ. Τρανάκος 
είπεν δτι Ανεδαφική ύπήρξεν ή τοποθέ- 
τησις τοΰ αιτήματος τής στεγάσεως 5- 
μοΰ μέ τά αλλα ζητήματα τά τεθέντα' 
κατά τήν τελευταίαν Απεργίαν. ’Ανε
δαφική τοποθέτησις τοΰ ζητήματος 
τούτου θά ήτο έάν έθετα τόν παρελ
θόντα ’Οκτώβριον μαζί μέ τό μισθολο- 
γικόν καί τό ζήτημα τής στεγάσεως, 
διότι δέν μπορούσαμε κατά τόν παρελ
θόντα ’Οκτώβριον νά βγούμε μέ δύο 
αιτήματα, ήτοι ψωμί καί σπίτι, κα! νά 
συνεχίσουμε τόν Αγώνα μολονότι είχε 
λυθή τό μισθολογικόν. Τώρα έφ’ δσον 
έρρυθμίσθη κάπ|ως τό μισθολογικόν 
μας ζήτημα, έρχόμεθα έπί τοΰ στεγα- 
στικοΰ. Επίσης ό κ. Τρανάκος είπεν 
δτι έν τή έπιδιώξει έπιλύσεως αιτημά
των ό Σύλλογος πρέπει νά πιέζη. Ή 
π'εσις έκδηλοΰται έν κατακλείδι δι’ Α
περγίας. Πρέπει νά ξέρετε κ. Συνά
δελφοι—λέγει ό κ. Κώστης—δτι τήν 
τελευταίαν Απεργίαν τήν έκαμε τό 
Προσωπικόν δι’ ηθικά αιτήματα καί εί 
ναι πρός τιμήν αυτών τών συναδέλ
φων. Ό Δημοσθένης λέγει : «Τό μέν 
οΰν έπ: τιμάν φήσαι αν τις είναι ράδιον 
κα! τοΰ παντός», Αλλά καί τό νά είπή 
κανείς τί πρέπει νά γίνη αύτό είναι δύ 
σκολον. Καί ό κ. Τρανάκος έπετίμησε 
τήν Δ.Ε. τοΰ Συνδέσμου, Αλλά δέν εί 
πε καί δέν ήμπόρεσε νά πή τίποτε πε ,.ί 
τοΰ πρακτέου. ’Επίσης ό κ. Τρανάκος 
έψεξε τόν Πρόεδρον τοΰ Συνδέσμου 
τών ’Αστέγων, διότι έδέχθη τήν θέσιν 
τοΰ Προϊσταμένου 'Υπηρεσίας.

Αύτό—συνεχίζει ό κ. Κώστης είναι

μία κατάκτησις τοΰ Συνδέσμου τών ’Α
στέγων,διά τής τοποθετήσεως είς τήν 
καιρίαν έκείνην θέσιν άπό τήν όποιαν 
θά περνούν τά ζητήματα τοΰ Προσω
πικού, άλλως τε, λέγει ό κ. Κώστης, 
δέν βλέπω τίποτε τό Ασυμβίβαστον τό 
όποιον νά ύπήρχεν έάν έπρόκειτο περί 
τοΰ Συλλόγου διότι, ό Σύλλογος Ασκεί 
μίαν τρόπον τινά εξουσίαν. Ένώ είς 
τί(ν περίπτωσιν τήν προκειμένην τοΰ 
Συνδέσμου ό Πρόεδρος τών ’Αστέγων 
δέν έχει καμμίαν Απολύτως εξουσίαν, 
Αλλά συγκεντρώνει Απλώς πληροφο- j 
ρίας καί τοποθετεί τά ζητήματα τής 
στεγάσεως, δέν μπορεί ώς ννωστόν νά , 
Ασκήση καμμίαν πίεσιν. Ή τοποθέτη- 
σις τοΰ προϊσταμένου αύτοΰ δέν ήτο 
νά τόν πάρη τόν κ. Χριστοδουλ.ιάν ό κ. 
Κωστόπουλος, Αλλά ήτο κατάκτησις 
τοΰ Προσωπικοΰ κα! τήν έπεδίωξεν ό 
Σύλλογος, διά νά φανή χρήσιμος είς 
τό Προσωπικόν, όπως χρήσιμος άπέβη 
όλη ή πολιτεία του, διά τήν όποιαν τόν | 
συγχαίρω. Αί Αρνήσεις του νά δεχθή | 
τήν θέσιν ήσμν επανειλημμένοι Αλλά , 
δέν ήδύνατο καί δέν έπρεπε νά έπιμεί- j 
νη, διότι άλλως θά έχανε τό προσωπι- | 
κόν τάς υπηρεσίας ενός άρίστου καί σε 
μνοΰ συναδέλφου.

Έπΐίσης—συνεχίζει δ κ. Κώστης— 
ό συνάδελφος κ. Τρανάκος είπεν, ό'τι 
πρέπει νά πάρωμε τά λεπτά Από τό Τα 
μεϊον Αύτασφαλείας. Αύτό δέν είναι 
καθόλου σωστό. Τά λεπτά πρέπει νά 
τά πάρωμεν άπό τήν Τσάπεζαν. Τά λε
πτά τοΰ Ταμείου Αύτασφαλείας χρειά
ζονται γιά άλλους σκοπούς. ’Άλλωστε, 
νά μή μάς διαφεύγη δτι ό λ)σμός τοΰ 
Ταμείου Αύτασφαλείας είναι λ)σμός δ 
όποιος έχει έσοδα καί έξοδα κα! μένει 
ένα περίσσευμα τό όποιον πρέπει νά έ- 
πενδύεται διά νά προληφθοΰν ζημίαι 
έκ νομισματικής διαταράξεως.

δέλφων οί όποιοι κατά τήν αύτήν πε
ρίοδον παρέμενον μσνίμως είς τήν πρω
τεύουσαν γευόμενοι τά Αγαθά αύτής. 
είτε παρέμεινον είς τήν έπαρχΐαν, 
Αλλά βραχύτερον τών έκ τής Αδίκου 
διατάξεως ταύτης τοΰ Κανονισμού πα- 
ραίγκωνιζομένων Συναδέλφων χρόνου.

Ο κ. ΚΑΡΑΒΙΑΣ

Τονίζει δτι τό ζήτημα τής στεγά
σεως είναι ζήτημα ύψίστης σημασίας 
καί είναι ζήτημα ζωής καιί θανάτου τό
σον διά τούς συναδέλφους δσον καί διά 
τά παιδιά αύτών καί έπικαλεΐται -άς 
υποσχέσεις αί όποΐαι είχον δοθή, δη
λαδή περί παραχωρήσεως οικοπέδων 
ύπό τής Τραπέζης, καθώς καί περί Α
σφαλίστρων τά όποια θά διοχετεύοντο 
Απ’ εύθείας είς τόν Σύνδεσμον τών ’Α
στέγων. Επίσης καί γιά 250 οικόπεδα 
έν Φιλοθέη. Δέν δύναται νά έξηγήση 
πώς ταΰτα κατήλθον είς 134.

Ο κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΑΣ

Ο κ. ΚΟΥΤΣΟΒΙΤΗΣ

Είναι, λέγει, ευτύχημα, πού ό Πρόε
δρος τοΰ Συνδέσμου κ. Χριστοδουλιάς 
έδέχθη νά καταλάβη τήν θέσιν τοΰ 
Προϊσταμένου καί τοΰτο, διότι ως 
χαρακτήρ ό έξαίρετος κα ϊ ό Αδέ
καστος αύτός αύτάς άνθρωπος, είναι 
εΐς θέσιν νά θέση δλα τά πράγματα 
είς τήν τάξιν των. Φρονώ οτι καλώς 
έδέχθη τήν θέσιν αύτήν καί δτι πρέ
πει νά τόν συγχαρώμεν καί πρέπει νά 
έπιμείνωμεν νά έπαναεκλεγή πάλι Πρό 
εδρος τών Αστέγων, διότι είναι δρα
στήριος καί, εξαιρετικός άνθρωπος.

Ώς πρός δέ τό νά πάρουν οί άστε
γοι τμήμα τής Αύτασφαλείας των, φρο 
νώ δτι αύτό! είναι δυναθόν, διότι τό 
Ταμείον Αύτασφαλείας δέν έχει νά 
βλαφθή, διότι είναι λεπτά τά οποία δ 
καιούμεθα καί δέν βλέπω τον λογον 
διοβτί νά μή τά πάρωμε. Αύτό το ζή
τημα πρέπει νά τό θέσωμε ύπ’ ,δψει τής 
σύνελεύσεως έάν πρέπη νά πάρωμε ένα 
ποσοστόν αύτασφαλείας γιά νά μπορέ- 
σωμε νά χτίσωμε κα! έμεϊς οί άστεγοι 
ένα σπίτι καί οΰτω νά έξασφαλίσουμε 
τήν οίκογένειάν μας.

Ο κ. ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ

’Εκφράζει καί ουτος τά συγχαρητή
ριά του πρός τήν 'Δ.Ε. τών Άστεγων 
διότι αΰτη έξετέλεσε πλήρως τό καθή
κον τη; καί διότι επί τών ημερών της 
έλύθη τό ζήτημα τής Φιλοθέης, ή λύ- 
σις τοΰ οποίου οφείλεται είς τόν Πρόε 
δοον τοΰ Οικοδομικού’ Συν) σμου και 
τόν Γραμματέα αύτοΰ.

Ο κ. ΜΙΛΙΔΑΚΗΣ

Άναφερόμενος είς τήν διάταξιν τοΰ 
κανσνισμοΰ καθ’ ήν παρέχεται απόλυ
τός προτίμησις ύπέρ τών τοποθετηθέν- 
των κα! έγκατασπαθέντων είς τήν πε
ριφέρειαν τής τέως Διοικήσεως Πρω- 
τευούσης συναδέλφων, λέγει δτι αν 
καί ευρίσκει τήν δοθείσαν έξήγησιν 
στηρίζομενην έν μέρει έπί λογικής 6ά- 
σεως, έν τούτοις είναι Αδύνατον νά έν- 
νοήση πώς είναι δυνατόν συνάδελφοι 
έγκατασταθέντες ένταΰθα μετά τήν 30- 
6-49 καί ύπηρετήσαντες συνεχώς είς 
τι’ιν έπαρχίαν μακρότερον χρόνον τών 
άλλων καί ευρισκόμενοι σήμερον έδώ 
πληρώνοντες έλειθερα καταθλιπτικα ε
νοίκια, νά τεθούν είς ήσσονα μοίραν, 
αν μή είς τό περιθώριον, άλλων συνα

Τέλος ό κ. Χριστοδουλιάς, άτταν- 
τών είς τούς άνσψερθέντας είς τά πε
πραγμένα τού Συνδέσμου λέγει:

Κυρίοι Συνάδελφοι,
Πολλοί έξ υμών παρηκολουθήσατε 

κατά τά τελευταία χρόνια ώρισμένους 
συναδέλφους, οί όποιοι είς κάθε γενικήν 
συνέλευσιν τοΰ Συλλόοκυ καί άΦ’ ής 
συνεστήθη ό Σύνδεσμος είς κάθε γενι
κήν συνέλευσιν τού Συνδέσμου, νcir θί
γουν πάντοτε το ζήτημα τής στεγάσε- 
ο»ς· ,

Οί σημερινοί έπτικριται μας, ουδέ
ποτε ένεφανίσθησαν είι; οίανδήποτε 
συνέλευσιν καί όλους ήμάς οί όποιοι ά- 
νακινούσαμεν πάντοτε τό ζήτημα αυτό, 
μάς έθεώρουν άνειροπάλ,ους, διότι έπε- 
διώκαμεν ένα πράγμα τό όποιον καπά 
τήν γνώμην των τότε, ήτο άδύνο6τον_ νά 
πραγματοποιηθή. Διότι δέν εξηγείται 
άλλως ή πλήρης αδιαφορία των διά το 
ζήτημα τούτο. Μέ εύχαρίστησιν βλέπω, 
ήδη δτε ή στέγασις είσήλθε πλέον είς 
τό στάδιον τής πραγματοποιήσεις της, 
τούς συναδέλφους αυτούς οί όποιοι μάς 
ώκτιραν άσφαλώς εΐς τό παρελθόν διά 
τάς προσπάθειας μας, νά παρουσιά- 
ζωνται σήμερον οί κύριοι έπικριταί μας 
καί νά μας άρνοΰνται κάθε ύπηρεσίαν. 
Τούτο όστοδεικνύει δτι κάπι έχει _έπι- 
τευχθή καί τό κάτι αύτό προκοολεΐ το 
ένδιαφέρον των.

Τό νά μή τό παραδέχονται άποδει- 
κνύει τήν ποιότητα τής κριτικής των.

Ό κ. Τρανάκος είπεν δτι είς τήν λο 
γοδοσίαν της ή Δ. Ε. δέν αναφέρει τι 
έκαμε διά τά μικροδάνεια. Διότι, διά 
τό άλλο ζήτημα τής στεγάσεως ούδέν 
έκαμε κα! κατά συνέπειαν δέν δύναται 
νά μάς έπαινέση, τουλάχιστον διά τά 
μικροδανεια έφ' δσον δέν λεγοιμεν είς 
τήν άνακοίνωσιν μας δτι τά έπετύχαμεν
έί,εΤς· . - V . A ' -c

Του απαντωμεν δτι η Διοικητική ε
πιτροπή παραλλήλους πρός την καθολι
κήν στέγασιν τή» όποιαν ούτος αγνοεί 
διότι ώς είπεν ούδέν έπετεύχθη, |λαβεν 
ώς είχεν ΰποχρέωσιν θέσιν καί διά τα 
μικροδάνεια καί μέ θέρμην υποστήριξε 
τό αίτημα τούτο είς τήν Διοίκησιν τής 

ί Τραπέζης ήτις μέ τήν διακρίνουσαν αυ
τήν υπέρ τού προσωπικού μέριμναν ά- 
πεψάσισε τήν διάθεσίν προς τούτο ενός 
σεβαστού ποσού. _ „

’Επί πλέον έζητήσσμεν και_ έπετυ- 
χομεν δπως καί τά δάνεια ταΰτα χο
ρηγούνται παρά τής ’Επιτροπής Στεγα 

! σεως καί ό κ. Διοικητής ευχαρίστως το 
άπεδέχθη, διά νά διασφαλίζεται μετ 
έρευναν ή ,χο-ρήγησις τούτων είς τους 
πράγματι έχοντας ανάγκην. _

’Ο κ. Τρανάκος άνέφερεν επίσης οτι 
«τά δάνεια αυτά δίδονται άνευ διακρί- 
σεως καί είς συναδέλφους οί όποιοι δεν 
έχουν ανάγκην». Λάθος ,κάμνει ό κ._ Συ
νάδελφος, τα δάνεια αύτά χορηγούνται 
κατόπιν έπισταμένης έξετάσεως υπο 
τριμελούς ’Επιτροπής έκ τριών_ ανώτα
των συναδέλφων, δίδοντας δέ^μόνον εϊς 
τούς συναδέλφους οί όποιοι έχουν άμε
σον στεγαστίκήν ανάγκην καί πολυετή 
ύπηρεσίαν έν τή Τραπέζη.

‘Ως πρός τήν καθολικήν στέγασιν ό 
κ. Τρεχνάκος είπεν: «Πώς ήδύνατο ^ νά 
έπιτευχθή ή καθολική στέγασις άνευ 
τής συνδρομής τής, Δ. Ε. τοΰ Συλλό
γου, καί ότι ό Σύνδεσμος δεν επιεσε 
τόν Σύλλογον καί έπειδή δέν τόν έπίε- 
σε γι’ αύτό καί δέν έπετεύχθησαν _ τά 
προσδακώμενα άποτελέσμοπα.» ’Επίσης 
μάς κατηγόρησε διότι δεν ήξιωσαμεν 
από τόν Σύλλογον δτε έγένετο ή άπτε,ρ- 
γία νά τεθή καί τό στεγαστικόν ζήτη
μα ώς αίτημα τής άπεργίας καί δτι έ
άν ό Σύλλογος δέν έδέχετο τήν πρότα- 
σίν μας αύτήν, εΐχομεν ύποχρέωσιν νά 
παραιτηθώμεν καί νά καταγγείλωμεη 
τήν Δ. Ε. τού Συλλόγου», 

j Κύριοι Συνάδελφου _
Το γεγονός αύτό σ&ς δίδει το δι

καίωμα νά έκτιμήσητε τήν άντιπολίτευ- 
σιν τοΰ κ. συναδέλφου διότι πώς ήτο 
δυνατόν νά τεθή τότε ώς αίτημα άπερ- 
γιακόν καί ή στέγασις καθ’ _ήν στιγμήν 
ήγωνίζετο όλόχληρον τό σώμα τών ύ-

(Συνέχεια είς 3ην σελίδα)
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Είς άλλην στήλην δημοσιεύεται 
ή έκδοθεΐσα άνακοίνωσις της Επι
τροπής των προϊσταμένων ή όποια 
κατά τήν διάρκειαν τής απεργίας 
έπεσκέφθη τόν κ. Διοικητήν και 
συνεζήτηισιεν ιμετ’ αότοϋ σχετικώς 
ρέ τά αιτήματα τού προσωπικού.

Έκ τής άνακοινώσεως αύτής 
ιπροκύπτουν τά εξής τρία συμπερά
σματα: 1) δτι τά αιτήματα τού 
προσωπικού, και Ιδίως τά άναψε- 
ράμενα είς την ήιθικήν τάξιν εχου- 
σι καθολικόν χαρακτήρα, 2) άνε- 
γνώρισεν ό ικ. Διοικητής την ϋπαρ- 
ξίν τού γενικού ζητήματος της α
νάγκης τής έξυγιάνσεως, 3) δτι! 
τό προσωπικόν 'δέν 'μένει ίκανοποι- 
ημένον έξ όλων των μέχρι τοΰδε 
ληψθέντων, άν έλήφθησαν, μέτρων 
τής Διοίκήσεως και 4) ή ανησυχία 
ή όποία συνέχει τά στελέχη τής 
Τραπέζης, διά τήν μή πρόοδον των

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΙΣ
Ή απονομή τοΰ παρασήμου τοΰ χρν· 

αοΰ Σταυρού τοΰ Βασιλικού τάγματος 
τού Φοίνικας είς τόν έφορον τοΰ Ίν 
•στιτούτου Φυσικής ’Αγωγής τής Too 
πεζής μας κ. Λεωνίδαν Καλογερόπου 
λον αποτελεί πανηγυρικήν άναγνώρισ,ν 
των πολλαπλών υπηρεσιών τάς όποιας 
ουτο; προσέιρερμ καί έξακολρυύεϊ νά 

προσφέρη προς τούς ενδόξους τραυμα
τίας καί ηρωικούς αναπήρους τών πο
λέμων από τοΰ 1940 καί μέχρι σήιιε- 
·®ον, καθώς καί προς τούς άλλους ά- 
■σύενεϊς ol όποιοι προσφεύγουν είς τό 
«άρτιον αυτό ίδρυμα άναζητοΰντες τήν 
άπο^.ατάστασιν τής κλονισύείσΐης ύ- 
•γείας των. 'Ο εκλεκτός συνάδελφος ε- 
^ζει τιμηθή καί κατά τό 1946 διά τοΰ 
μεταλίου έξαιρέτων πράξεων ώς καί 

υιατά τό 1950 διά τοΰ αύτοΰ παρασή
μου.

"Οσον καί αν αποτελεί προσωπικήν 
«κανοπσίησιν ή τιμητική αυτή διάκρισις 
τοΰ ακαμάτου αύτοΰ συναδέλφου, άν 
τανακλά επίσης καί είς ημάς δι’ ο καί 
ίρμηνεύοντες τά αισθήματα ολοκλήρου 
τοΰ προσωπικού, άπευθύνομεν προς αύ- 
τόν τά θερμά μας συγχαρητήρια.

1 ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ ϊ 
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(Συνέχεια έκ της 1ης σελίδος)_ 
-π p οσ ω π ικο ΰ τ ό όποι
ο ν είναι καί ή ί δ ικ ή 
ιοί) επιθυμία, δέν δ ύ 
ν α τ α ι δ μ ω ς ν ά δε- 
<σ μ ευ θ ή διά π ρ ο θ ε- 
■xs μ ιί α ς.

Πάντως, έδήλωσεν, κατήρτισεν 
’Επιτροπήν είς ήν έταξε προθεσμί- 
«ν μέχρι τέλους τοΰ τρέχοντος μη 
νός ή τό βραδΰτερον διά τό πρώ
τον δεκαήιμερον τού προσεχούς είς 
ήν ανέθεσε τήν μελέτην παρεμφε
ρών θεμάτων, άτινα χωρίς νά κα
λύπτουν τό έπΐμαχον ζήτημα, έν 
τούτοις είναι δ,τι έιπΐ τοΰ παρόν
τος είναι δυνατόν νά γίνη, προσέ
θεσε δέ δτι μετά τήν υποβολήν τοΰ 

-πορίσματος τής Επιτροπής τ αυτής 
θά προχωρήση είς τήν περαιτέρω 
μελέτην τού δλου θέματος.

Είς άπάντησιν ή Επιτροπή 
μας έτόνισεν δτι νομίζει δτυ τό λη- 
φθέν μέτρο ν δέν δύναται νά θεω- 
ρηθή ώς λύσις ικανοποιούσα τό 

-προσωπικόν καί δτι αν ό κ. Διοι
κητής χωρήση είς τήινι λήψιν των 
μέτρων διά τήν ριζικήν λΰσιν τού 
ζητήματος τούτου ή Τράπεζα ού- 
Βεμίαν θά ϋποστή ζημίαν, άλλ’ 
άντιθετως ωφέλειαν τό προσωπι
κόν δέ τής Τραπέζης θά χειροκρο- 
-τήστ] τήν τοιαύτην άπόφασιν τού 
Διοικηιτοΰ του, τήν οποίαν άπό 
•πολλοΰ αναμένει.

Τέλος ή ’Επιτροπή έτόνισεν είς 
■τόν κ. Διοικητήν δτι κατά, την 
γνώμην της είναι άπαραίτητος ή 
συμμετοχή τού Συλλόγόυ ΰπαλλή 
Χων. έστω και είς τήν συσταθεΐ- 
«τανίώς άνω ’Επιτροπήν.

Ό κ. Διοικητής είς άπάντησιν 
μάς έδήλωσεν δτι δέν δύναται νά 
τροποποιήση τάς αποφάσεις του.

Κατόπιν τού ανωτέρω ή Επι
τροπή θεωρεί τερμαπσθεΐσαν την 
αποστολήν της.
Έν Άθήναις τή 19η ’Ιουνίου 1952 

Η Ε,ΠΙΤΡΟΠΗ
1Ω. ΜΠΟΝΑΤΣΟΣ, ΑΘΑΝ. ΚΑ

ΛΑΦΑΤΗΣ, ΙΩΑΝ. ΤΖΩΡ- 
ΤΖΟΠΟΥΛΟΣ, Π. ΜΠΙΤΣΙ- 
ΚΩΚΟΣ, Ε. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, 
Κ. XΡ IΣΤΟΔΟΥΛI ΑΣ.

μεγάλων ζητημάτων.
Σημειωτέον δτι ή ’Επιτροπή κα 

τά τήν δευιτέραν επαφήν, ήν έσχε 
μετά τού κ. Δ-.οικητοΰ είχε σχημα
τίσει, δχι απλώς, τήν έντύπωσιν δτι 
τά πάντα θά έβαιναν καλώς, πρα
γματοποιούμενων τών πόθων τού 
Προσωπικού. Άλλ’ είς μάτην διότι 
ή συγκατανεύσει καί τού Συλλό
γου παραχωρηθεΐσα ΙΟήμερος προ 
θεσμία, έντός τής όποιας, ώς είχεν 
ε’ίπει ό κ. Διοικητής, θά έδίδετο 
λύσις παρεμφερής πρός εκείνην 
τήν όποιαν έζήτει τό προσωπικόν, 
παρήλθε καί αϋτη άπρακτος, όπως 
άπρακτον παρήλθε δλον τό 15μη- 
νον. Άποδεικνύεται ούτως άπαξ 
έτι δτι μεγάλη, σημασία δίδεται 
είς τόν παράγοντα.... χρόνον.

Ή άνακοίνωσις αϋτη άποτελεΐ 
πλήρη επιδοκιμασίαν τής στάσεως 
τού Συλλόγου.
ΕΠΕΤΥΧΕΝ ΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤ ΙΟΝ 

ΤΟΥ κ. ΧΡ ΙΣΤΟΔΟΥΛΙΑ 
Γενομένων άρχαιρεσιών τού Συν 

δέσμΟυ ’Αστέγων προσωπικού Ε
θνικής Τραπέζης "Ε,λλάδος επέτυ
χε πλήρως τό ψηφοδέλτιον τού κ. 
Χριστοδουλιάς

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ 
Έκ μέρους τών επιτυχόντων 

είς τάς άρχαιρεσίας ταύτας έξε- 
δόθη ή κατωτέρω άνακοίνωσις:

Κύριοι Συνάδελφοι, Μέ είλικρι 
νή συγκίνησιν σάς άπευθύνομεν 
τάς πλέον εγκαρδίους ευχαριστίας 
διά την εξαιρετικήν τιμήν μέ τήν 
όποιαν περιεβάλλατέ τό -ψηφοδέλ- 
τιόν μας.

Υπερήφανοι διά τήν τιμητικήν 
ταύτην διάκρισιν, ίσιας διαβεβαιοϋ 
μεν δτι, μέ τήν αυτήν ώς καί μέχρι 
σήμερον δραστηριότητα θά διαχει 
ριάθώμεν τό στεγαστικόν μας ζή
τημα.

Άθήν,αι τή 26 ’Ιουνίου 1952 
Μετά Σ _ναδελφικών Χαιρετισμών 
Σεραφείμ Χριστοδουλιάς, Σπυρ. 

Σιόπουλος, Κων. Γατσόπουλος, 
Άνδρ. Μπόγδανος, Μελχ. 
Τσουδερός, Ίγν. Τσαϊρίδης, 
Στ. Χατζηπέτρος, Δη μ. Παπα- 
ϊωάννρυ, Άντ. Σοφικίτης, Ό- 
ρέστης ΠαποοδόπουΧος, Χρη
στός Κΐτσος.

-------- Λ --------
ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΚΑ -ΠΕΝΘΗ

Τήν 7ην * Ιουνίου άπεβίωσε ό συνάδελφος 
Κ. Παπαγιαννόπουλος τμηματάρχης ΰπερετών 
εις τό κατάστημα Πειραιώς. Ό θάνατος τοΰ 
έκλεκτοΰ συναδέλφου, συνέπεια ραγδαιοτάτης 
έξελίξεως έπαράτου νόσου, έλύπησε βαθύτατα 
ολους μας. ’Ακάματος έργάτης κα! αύτός, έπΐ 
τρεις περίπου δεκαετηρίδας, προσέφερεν 8,τι 
ήτο δυνατόν είς τήν Τράπεζαν, κα! μέχρι τής 
προτεραίας τοΰ θανάτου του παρέμεινε είς τό 
καθήκον του.

Ή Διοικητική 'Επιτροπή έρμηνευουσα τά 
αισθήματα κα! τών συναδέλφων του έκφράζει 
πρός τήν οΐκογένειάν του τά θερμά συλλυπητή
ρια.

Η ΚΗΔΕΙΑ ΤΟΥ
Τήν κηδεία τοΰ άλησμονήτου Παπαγιαννο- 

πούλου παρηκολούθησαν πολλοί συνάδελφοι καί 
ό πρόεδρος τοΰ Συλλόγου.

Τόν νεκρόν άπεχαιρέτησε 6 πρόεδρος τοΰ 
Συλλόγου κα! ό συνάδελφος τοΰ καταστήματος 
Πειραιώς κ. Βαζουράς.

ΔΩΡΕΑΙ
Είς μνήμην τοΰ συναδέλφου Κωνίτίνου Πα

παγ ιαννοπούλου οί συνάδελφοι του καταστήμα
τος Πειραιώς διέθεσαν ίιπέρ τών σκοπών τοΰ 
Τ.Υ.Π.Ε.Τ. τό ποσόν τών Δρχ. 500.000.

"Επίσης ά Σύλλογος διέθεσεν άντ! στεφά
νου 100.000 δρχ. υπέρ τοΰ ’Ασύλου ’Ανιά-

™σ ΘΑΝΑΤΟΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ 

ΕΙΣ ΚΑΜΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ 
Άνηγγέλθη έκ Λουτρών Κομμένων Βούρλων 

δτι άπεβίωσε έκει, δλως αίφνιδίως 6 Κωνστ. 
Πστρικάκης, Είσπράκτωρ Α .

"Η Διοικητική ’Επιτροπή του Συλλόγου 
καί δι’ αυτής οί συνάδελφοί του άπηύθυνον 
πρός τήν οικογένειαν θερμά συλλυπητήρια.

Δημοσιευαμεν κατωτέρω τόν λόγον τοΰ 
συναδέλφου κ. Θεοδωρ ί δη πρός τήν 
συνέλευσιν τοΰ Ταμείου Υγείας, ό 
όποιος είχε παραλειφθή κατά την 
δημοσίευσιν τών πρακτικών είς τήν 
«Τραπεζιτικήν» λόγφ -έλλείψεως χώ 
ρου. Ό λόγος τοΰ :κ. Θεοδωρίδηι έ
χει ώς έξης:

«Κύριοι Συνάδελφοι,
Θά μοΰ έπιτρέψητε νά σας άπαστχολήσω 

δι’ ολίγων έττι τοΰ θέμοπτος τών πεπραγμένων 
τής υπό κρίσιν Δ. Ε.

Πρώτον εχομεν τήν οικονομικήν ένίσχυσιν 
τής Τραπέζης, βάσει τής άρχής του νά μή υ- 
πολειπώμεθα, ώς και τήν άνάληψιν παρ’ αυτής 
τών δαπανών μισθοδοσίας τοΰ λογιστικού και 
βοηθητικού προσωπικού τοΰ Τ.Υ.Π.Ε.Τ., πρά
γματα πού ύπεσχέθη είς τό πρόγραμμά της 
ή Δ. Ε. "Εμειναν άπραγματοποίητα μέχρι σή
μερον, ίσως διότι ούκ ήν άλλως γενέσθαι, λό- 
γφ τών έκτάκτως δυσχερών οικονομικών συνθη
κών, ύφ’ άς διατελοΰμεν. Θά έπρεπε δμως νά 
καταβληθή μείζων καί πλέον έπίμονος προσ
πάθεια είς τρόπον ώστε νά καθορισθή παρά 
τής Τραπέζης τό ΰΨος τής έπιχορηγήσεως, ώς 
άναγνώρισις τής άρχής τής ’ίσης μεταχειρίσε- 
ως μέ τήν Τράπεζαν τής Ελλάδος, έστω καί 
εάν δέν ήτο δυνατή έπί τοΰ παρόντος ή κατα
βολή της.

ΔΕΥΤΕΡΟΝ: 'Ολοκληρωτική περίθαλψις 
τοΰ έργαζομένου.

"Οταν είς τό πρόγραμμά της ύπέσχετο 
πέρυσι ή Δ. Ε. δτι θά έπιτελέση βήματα πρός 
τήν όλοκληρωτικήν άσφάλισιν, αυτή εΐχε σχε
δόν συντελεσθη παρά τών προκατόχων της, 
ύπελείπετο δέ μόνον νά κάμη Εν βήμα, νά ό
ρίση δηλ. συμμετοχήν τοΰ Τ.Υ.Π.Ε.Τ. κατά 
25<% είς τά φάρμακα SPECIALITES, διά νά 
όλοκληρωθή ςάίτη. 'Αντί τούτου είς τόν θεμε
λιώδη τοΰτον διά τόν έργαζόμενον τομέα, ή Δ. 
’Επιτροπή έσημείωσεν όπισθοδρόμησιν, έλατ- 
τώσασα τήν συμμετοχήν τοΰ Τ.Υ.Π.Ε.Τ. είς 
τήν οδοντιατρικήν περίθαλψιν διά τά κύρια 
μέλη κατά 20% ^πί τής προσθετικής Εργασίας.

*Η οδοντιατρική περίθαλψις δέν είναι ζή
τημα αισθητικής, είναι ουσιώδες ζήτημα προ
ληπτικής υγιεινής. Ή έλλλειψξς όδόντων καί 
κακή μάσσησις έχουν ώς συνέπειαν άνώμαλον 
λειτουργίαν τών όργάνων τοΰ πεπτικού συστή
ματος καί ενίοτε συνεπάγονται σοβαρά ς πα
θήσεις αυτών. Αι οϊκονομίαι νά γίνωνται, δχι 
δμως είς βάρος τής υγείας τοΰ έργαζομένου 
καί νά βαρύνουν περισσότερον τά έμμεσα μέλη 
καί δχι τόν μσχθοΰντα καί είσφέροντα διά τήν 
συντήρησιν τοΰ Ταμείου υπάλληλον. ’Εκ τών 
έσόδων τοΰ Ταμείου προηγούνται αί δαπάναι 
διά τήν πλήρη περίθαλψιν τοΰ έργαζομένου καί 
τά υπόλοιπα θά διατίθενται διά τά παρε
πόμενα, τά έξηρτημένα μέλη.

Τά δικαιώματα τών έργαζομένων, έπί τής 
πλήρους περιθάλψεως είναι, κατά τόν νόμον 
καί τό καταστατικόν Επικρατέστερα άπό τά 
τών εμμέσων μελών. Τούτο πρέπει νά κατανο- 
ηθη καλώς.

ΤΡΙΤΟΝ: Προληπτική Υγιεινή έργαζο-

ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΑΠΕΙΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑΝ ΑΗΛΗΤΗΡΙΑΣΙΝ

ΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΑΙ ΣΥΝΟΗΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Δημοσιεύομεν κατωτέρω ξικθεσιν 

τού ιατρού τού ΤΎΠιΕΤ ιέττί τών αν
θυγιεινών συνθηκών ύπό τάς όποιας 
έργάζονται οί ύπάλληλοι τού Τα
μείου Τίτλων τοΰ Κεντρυκοΰ Κατα
στήματος. ’Έχομει# άσχοληθή καί 
κατά τό παρελθόν μέ τάς έπικρα- 
τούσας άνθυγιεινάς συνθήκας είς 
ώρισμένα καταστήματα τού κέν
τρου ή περιφερειακών (Ζέας, Νί
καιας) , ώς καί τών έπαρχιών, αλλά 
μέχρι τής στιγμής, ούΐδεμίαν έκ μέ
ρους τών άρμοδίων διεπιστώσαμεν 
ενέργειαν πρός βελτίωσιν αυτών. 
Είναι περιττόν νά τονίσωμεν δτι ή 
συνέχισις τής καταστάσεως αυτής 
αποβαίνει είς βάρος τής υγείας τών 
συναδέλφων καί ώς ιέικ τούτου τό 
δλον θέμα δέν πρόκειται νά μείνη 
άνευ συνεπειών.

ΧΡΟΝΙΑ ΔΗΛΗΤΗΡ ΙΑ.ΣίΙ Σ

Ή έν ΐλ,όίγω έκθεσις έχει ώς έξής: 
Πρός τό Ταμεΐον Υγείας Προσωπι

κού ’Εθνικής Τραπέζης, ’Ενταύθα 
Κύριε Πρόεδρε, Έ>πισκεφθείς σή

μερον 25)6)52, κατόπιν προφορικής 
(εντολής τήν Αίθουσαν Ταμείων Τί
τλων τοΰ Κεντρικού Καταστήματος 
παρετήρησα δτι στρώμα αιθάλης έ- 
κάλυπτε τά πάντα (γραφεία κλπ.).

Έκ τής έρεύνης τήν όποιαν ένηρ- 
γήσαμεν άπεκαλύψθη δτι ή αιθάλη 
εισέρχεται άπό τό σύστημα αερι
σμού τής αιθούσης ταυτοχρόνως με
τά τού καθαρού άέρος. Τούτο όψεί- 
Ιλεται προφανώς είς τό δτι υπάρχει 
καπνοδόχος άνωθεν τοΰ' στομίου τού

συστήματος αερισμού. Επομένως, 
ι έφ’ όσον αιθάλη παραλαμβάνεται 
διά τοΰ στομίου άερισμού, είναι φν 
σικόν νά παραλαμβάνεται καί μο- 
νοξείδιον τού άνθρακας, δταν λει- 
τουργή ή άνω. τοΰ στομίου κείμενη 
καπνοδόχος καί οϋτω άντί καθαρού 
άέρος νά στέλνεται είς τήν αίθου
σαν Ταμείων Τίτλων καί μονοδείξι- 
ον τού άνθρακας ,μέ αποτέλεσμα τήν 
δηλητηρίασιν τών έν τή αιθούση έρ
γαζομένων υπό δύο ιμορφάς, τήν ό- 
ξεΐαν ή τΐή|ν χρονιάν.

Καί είς μέν τήν πρώτην περί- 
πτωσιν θά εχωιμεν τά γνωστά φαι
νόμενα, τής άξεΐας δηίλη,τηριάσεως 
διά μονοξειδίου τοΰ άνθρακας, είς 
δέ τή.ν δευτέραν θά έ’χωμεν φαινό
μενα χρονιάς δηλητηιριάσεως μέ ά- 
βλυχράς έκδηλώσεις.

Έικ τών περιπτώσεων τούτων, έάν 
δέν έχη τις ύπ’ δψιν του τά ανωτέ
ρω έκτεθέντα, δσον αφορά, τόν αε
ρισμόν, είναι δυνατόν νά δυσχεραν- 
θή έπί μακράν ή διάγνωσις τής χρο
νιάς δηλητη,ριάσεως διά μονοξε ιδί
ου τοΰ άνθρακας πρός ζημίαν του 
παθάντος.

’Αλλά, έκτος τής δηλητη ριάσεως 
διά μονοξε ιδίου τού άνθρακας καί 
αύτή αϋτη ή αιθάλη, εισερχόμενη 
συνεχώς, δέν είναι δυνατόν παρά 
βλάβην νά προικαλέση κυρίως εις 
τά αναπνευστικόν σύστημα.

’Επιβάλλεται, έπομένως, ή λήψις 
τών ,ένδεδειγμένων μέτρων τό ταχύ- 
τέρον.

Μετά τιμής: ’Ιατρός Λουδ. Φιλίπ.

Η ΝΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ 
ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΥ 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Καί η

Κατά τάς _ένεργηθείσας τήν 4ην 
’Ιουνίου έ. ε. άρχαιρεσίας τού 
Προμηθευτικού * και Πιστωτικού 
μας Συνεταιρισμού έξελέγησαν οί 
κόοτωιθι:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙ
ΟΥ: Χαρίσηις ’Ιωάννης, Χρυσο- 
χοϋ Χριίστόφορος, Μαρίνος Πίνδο- 

I ρος, Γυφτόδημος 'Αντώνιος, Δα- 
. - , σκαλόπουλο'■ Ε ύάννελος Κουτου-ι προγραμματική αυτή επαγγελία , τ. „ ’’ 1 „

τής Δ. Ε. δέν Ετηρήθη παρ’ αύτής, καί το. αΰ- | ΚωντΓαντινος, Π(Χπαζαχαρι
τη Ενείχε μεγάλην σημασίαν διά τους ύτταλλή- | ilEtpoC. FlCTpΟUVCX^KΟζ F*ECOp'y'l- 
λους. Καί άπό τής άπόψεως αυτής τά μέλη ; Οζ, Ψ€Κροβ ϋβίΐίλης ’AVOCOTOCOIO^. 
μειονεκτοΰν τών Εμμέσων, άτινα είς τήν όδον- | ^ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ :
τιατρικήν περίθαλψιν, είς τήν προληπτικήν ύ- 
γιεινήν, Απολαύουν πλήρους περιθάλψεως.
‘Η άνεπάρκεια άκτινολογικών έργαστηρίων καί 
αιθουσών έξετάσεως ήτο γνωστή είς τήν Δ. Ε. 
δταν αΰτη έδιδε τάς υποσχέσεις.

ΤΕΤΑΡΤΟΝ: ’Ιατρική Περίθαλψις με-

*Η μεγάλη αΰξησις τών δαπανών ιατρικής 
περιθάλψεως, δέν οφείλεται μόνον είς τήν κα
τά 25% αΰξησιν τών άμοιβών τών ιατρών, άλ- 
λά καί είς τήν πρόσληψιν παρά τής Δ. Ε.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 
Πληροφορούμεθα, δτι έγένοντο έ- 

πανειληιμμένως συνεδριάσεις τής 
Επιτροπής έπί τοΰ ’Οργανισμού, 
είς ήν καί ό σύλλογος μετέχει καί 
θέλομεν νά ιέλπίζωμεν δτι τά συμ
περάσματα, είς τά όποια ή Επι
τροπή αϋτη θά καταλήξη, θά είναι 
ιέπ’ ώφελεία καί τοΰ ‘Ιδρύματος καί 
τού Προσωπικού.
ΤΗΝ ΠΡΟΣΕ,ΧΗ® ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΝ

αρχίζουν
ΑΙ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ 

Δι’ άνακοινώσεως τού Ταμείου 
Υγείας ορίζεται δτι ή πρώτη ικα- 
τασίκηνωτιική περίοδος άρχεται τήν 
4ην ’Ιουλίου, θά συμμετάσχουν δέ 
πάντα τά θήλεα τέκνα, ήλικίας 7 
— 16 ετών.

"Οσοι έκ τών κ. κ._Συνα
δέλφων, έκ παραδρομής, δέν 
έδήλωσαν τά παιδιά των δι,ά 
νά συιμιμετάσχουν τών «Παι
δικών Έξοχώινό> τόΰ Τ.Υ.Π.Ε. 
Τ. παρακαλούνται όπως σπεύ- 
crouv νά τά δηλώσουν.

Ζαχαρίας Στυλιανός, Μπάκας Άν 
δρέας,^ Αβραάμ Γεώργιος, Άνδρε 
ου Γεώργιος, Καπσαΐτης Πέτρος, 
Κλήμης ’Ελευθέριος, Κσκκίνου Αι
κατερίνη, Κσντογιάννη Κωστούλα, 
Σπηλιόπουλος ’Ιωάννης.

ΕΛΕΓΚΤΗΣ: Καπραλος Βασί
λειος.

Συμφώνως τοΐς άρθροις 17 καί
κατά τό τρέχον έτος νέων ιατρών. ’Εάν πάσχη lxCXTCKCTTOQTUKOU E^£AEyT]|CJOCVI
τό ΤαμεΤον ‘Υγείας δέν πάσχει άπό έλλειψιν 
ιατρών, άλλά μάλλον άπό πληθώραν. Ή άρ
τι ωτέρα καί πληρεστέρα έξυπηρέτησις καί πε
ρί θαλψις τών μελών δέν έξαρτάται άπό τόν 
μέγαν άριθμόν ιατρών, άλλά κυρίως άπό τήν 
Επιστημονικήν κατάρτι σι ν καί ευσυνειδησίαν
καί τό ενδιαφέρον αυτών. "Οσον ευρύνεται 6 
κύκλος τών ιατρών, τόσον εΐναι φυσικόν νά χα 
λαροΰται τό ενδιαφέρον α^τών, δταν αί άμοι- 
βαί των εΐναι γλίσχροι. Εΐναι καιρός νά τεθη 
φραγμός είς τάς προσλήψεις ιατρών παρά τών 
έκάστστε Δ. Ε. διά νά μή καταντήση τό Τα- 
μεΐον Υγείας, Ταμεΐον δχι μόνον περιθάλψεως 
υπαλλήλων άλλά περιθάλψεως καί τών ιατρών.

ΠΕΜΠΤΟΝ : ’Ιδιόκτητα Ιδρύματα —
Νοσηλευτικόν καί ’Αναρρωτήριον.

‘Η άπόκτησις ίδικών μας * Ιδρυμάτων εί
ναι σκέψις άπό πάσης άπόψεως συμφέρουσα 
καί Επαινετή. Νομίζω δμως δτι προέχει ή ά- 
πόκτησις κυρίως νοσηλευτικού ‘Ιδρύματος, χω 
ρΐς καί νά υποτιμώ τήν χρησιμότητα καί τοΰ 
’Αναρρωτηρίου, καί τούτο, διότι τό Νοσηλευ
τικόν "Ιδρυμα άψορά τό σύνολον τών μελών,
Ενφ τό ’Αναρρωτήριον περιορίζεται είς μι
κρόν άριθμόν μελών, καί διότι διά τήν ί'δρυσιν 
ένός συγχρονισμένου νοσηλευτικού

Πρόεδρος τού Διοικητικού Συμβου 
Χίου ό κ. ΧΑΡΙΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 
Αντιπρόεδρος Α'. ό κ. ΧΡΥΣΟ- 

ΧΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ, Άντιίιτρόε- 
Ερος Β'. ό κ. ΜΑΡΙΝΟΣ ΠΙΝΔΑ
ΡΟΣ, Ταμία'ς ό κ. ΔΑΣΚΑΛΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, Γραμμα- 
τεύς ό ικ. ΠΑΠιΑΖΑΧΑ Ρ I ΟΥ ΠΕ
ΤΡΟΣ, Προϊστάμενος φοΰ Εποπτι
κού Συμβουλίου ό κ. ΖΑΧΑΡΙΑΣ 
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ καί αναπληρωτής 
τούτου ό κ. ΜΠΑΚΑΣ ΑΝΔΡΕ ΑΣ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ immim ιιτεγιι
(Συνέχεια έκ τής 2ας σελίδος)

παλλήλων τών τριών Τραπεζών μέ μό
νον αίτημα τό μισθολάγισν.

Επίσης ό «. Τρανακος καπηγόρη- 
uui. σεν την Δ. Ε. τοΰ Συνδέσμου, ότι «κα- 

ίδρύματος : Τ“, Τήν έκπόνησιν τοΰ Κανονισμού δέν 
θά περιορισθοΟν αϊσθητώς α! ηδη τεράστιοι ήξίωσεν άπό τήν Διοίκησιν τής Τραπε- 
δαπάναι τού Ταμείου, θά ένεργήται άποτελε- | Ο,ναλογως Τ0>ν
σματικώτερον καί άρτιώτερον ή περίθαλψις καί ετί:9ν ετ^ΠΡεΟΊΟες και μονον, αν ευ ευδε- 
θά διασφαλισθή έπί πλέον καί θά κατοχυρωθή μιαζ Ο ιακρια^Οζ».
άσφαλέστερον ή οικονομική ιδίως αυτοτέλεια ί Έπί του πρθΚ£ΐ,μέν·ί>υ Βά μου έπι- * 
τοΰ Ταμείου μας. \ τρέψη ό κ. συνάδελφος νά τοΰ ΰπενθυ- ■

ΕΚΤΟΝ: ’Ιατρικός κώδιξ. ' μίσω κάτι τό όποιον ό ίδιος μ,οΟ είπε !
Θά ήτο παράλε,ψις νά μή άμολογηθή _δτ, I Λδ‘Ynyou,^ότ._ δηλαδή εΐναι έπιδε·

ή Δ. Ε. άπειδείχθη άκαταπόνητος εις σθένος
κα! προσπάθειαν είς τον σκληρόν άγω να τόν 
όποιον τόσον εϋστόχως διεξήγαγεν dnro κοι
νού κα! έν πλήρει συνεργασία μέ τάς ’Επίτρο
πος τών άλλων 'Ασφαλιστικών 'Οργανισμών, 
διά τήν άντιμετώπισιν τοΰ ζητήματος τον Ι
ατρικόν κωδικός. Είς τόν άγώνα τοΰτον εΰρε 
προθύμους καί ισχυρούς συμπαραστάτας τάς 
Δ. Ε. τών Συλλόγων όλων τών ένδιαφερομέ- 
νων σωματείων. Οί δέ υπάλληλοι δλοι άνε- 
ξαιρέτως μέ άδιάσπαστον ένότητα κα! πειθαρ
χίαν ήκολοΰθησαν άμοθύμως ναύτην. Ή μεγά
λη αύτή έπιτυχία τής Δ. Ε. έδικαίωσε τάς 
έλπίδας καί τάς προσπάθειας δλων μας, διότι 
άποτελεΐ πλήρη διασφάλισιν καί κατοχύρωσιν 
τής διοικητικής καί οικονομικής αύτοτελείας 
τοΰ Ταμείου ’Αλληλοβοήθειας.

βλημένη ή διάκρισις τών άνεπαρκώς έ- 
στεγάομένων συναδέλφων καί νά τόν 
έρωτήσω τί έμεσολάδησεν κατά τό δίμη- 
νον αΰτό διάστημα ώστε νά μεταβάλη 
γνώμην καί νά μάς επικρίνει διά τάς 
διακρίσεις: Τό αίτημα τόσον τής Δ. Ε. 
τοΰ Συνδέσμου τών ’Αστέγων, είς τήν 
'Επιτροπήν Στεγάσεως· όσον καί τής 
Δ. Ε. τοΰ Συλλόγου, ήτο ή στέγασις 
νά εΐναι άναλόγως τών ετών υπηρεσίας 
ώς άμοιβή τρόπον τινά τής πολυετούς 
έν τή Τραπέζη ύπηρεσίσς. Δέν ήδύνατο 
όμως νά παραγνωρ ισθοΰν καί αί καπη- 
γορίσι τών συναδέλφων τών μή προστα 
τευομένων ΰπό τσΰ ένοικιοσπασίου καί 
τών άνεπαρκώς καί είς ανθυγιεινά οι
κήματα έστεγασμένων, κατηγορία ι συνα

δέλΦων σΐ όποιοι βασςτνίζονται περισ
σότερον άπό άπόψεως στέγης, άπό τούς 
άλλους τούς προ<;τ ατευο μένους ύπό του 
ένοικιοστεοσίου. Άλλωστε, καί ό προσ- 
φάτως ψηψιοθεΐς ύπό τής Βουλής .Νό
μος «περί λαϊκής στέγης» καθιερώνει 
τσς_ αύτάς διακρίσεις τάς όποιας καί 
έμεϊς έκάμσμεν. Δέν ήτσ δυνατόν κύρι
οι νά γίνη στέγασις άνευ τών διακρίσε
ων τούτων διότι θά ήτο ανεδαφική καί 
έκτος τών πραγμάτων.

Περαιτέρω ό κ. Χριστοδουλιάς έκ- 
θέτει είς τήν συνέλευσιν ποΐαι ττεριπτώ- 
σεις συναδέλφων θά προτιμηθούν καί γε 
νικώς δλας τάς προϋποθέσεις τών δια
κρίσεων αΐ όπσΤαι έτέθησαν είς τόν Κα 
νονισμσν_ τής στεγάσεως, τήν ευθύνην 
τών όποιων άναλαμδάνει πλήρως ή Δι
οικητική ’Επιτροπή. Έν συνεχείά άπαν 
τών είς τά λεχθέντα ύπό τοΰ1 κ. Τρα- 
νάχου ότι οί συνάδελφοι τής Τραπέζης 
τής Ελλάδος εκαμον στέγσσιν άνευ Κα 
νονισμών, καί 'Επιτροπών καί ότι έστε 
γάσθη σημαντικός άριθμός υπαλλήλων 
λέγει ότι ή στέγασις συναδέλφων τής 
Τραπέζης γεναμένη άνευ κανόνων, έδη- 
μιούργησεν ώς πληροφορούμεθα πολ
λά εύλογα παράπονα. Ημείς όμως εϊ- 
πρμεν ότι θά κάμωμεν κανονισμόν βά
σει τών κανόνων τοΰ οποίου θά γίνεται 
ή στέγασις, ώστε αΰτη, νά είναι άπό πά 
σης πλευράς αδιάβλητος καί νσμίζομεν 
ότι τούτο τό έπετύχαμεν.

’Επίσης ό συνάδελφος κ. Τρανάκος
— συνεχίζει ό κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΑΣ
— εΐπεν «ότι ό υποφαινόμενος ώς Πρό 
εδρος τής Διοικητικής ’Επιτροπής τό 
μόνον πού Εκαμε διά τήν στέγσσιν, εί
ναι ή υπηρεσία Στεγάσεως τήν προϊ- 
στασίαν της οποίας ελαβεν ώς δώραν 
καί πέραν αύτοΰ τίποτε άλλο δέν επέ
τυχε».

Άς μοΰ έπιτρέψη ό κ. συνάδελφος 
νά τοΰ ειπω ότι είναι άντίθετσν τοΰ 
χαρακτήρας μου^νά επιδιώκω ωφελήμα
τα καί όταν μοΰ έπροτάθη νά άναλάδω 
τήν ': π ο; εσίστ > ταύτην τό συνεζήτησα 
μέ όλους τους Τ υνο δέλφους έν τφ Συμ- 
βουλίφ καί ε παν: έάν μέν ή προϊστα- 
σία συνδυασύή μ': άπ-χώρησιν άπό τήν 
προεδρίαν τοΰ Σι.ν.έσμσυ δέν είναι δυ
νατόν νά δεχθώ_έγώ νά γίνω προΐστάμε 
νος. Καί ερωτώ τόν κ. I ρανάκον Εχει 
τι συγκεκριμένον περί πσρογωοήσοως 
τίνος τοΰ Χριστοδουλιά έναντι τής Διοι- 
κήσεως είς αντάλλαγμα τής προϊστα- 
σίας;

Είς τό σημεΐον τούτο ό κ. Τρανάκος 
άπαντά είς τόιν κ. Χριστοδουλιάν ότι 
δέν Εχει τίποτε υπ’ δφιν του συγκεκρι
μένον.

Έδέχθην τήν θέσιν τοΰ Προϊσταμέ
νου — συνεχίζει ό κ. ΧΡIΣΤΟΔΟΥΛΙ 
ΑΣ — μέ μίαν Επιθυμίαν καί φιλοδοξί
αν νά εξυπηρετήσω όσον τό δυνατόν τό 
ζήτημα τής στεγάσεως.

Κύριοι Συνάδελφοι, τήν κριτικήν τοΰ 
κ. Τρανάκσυ θά μας επιτροπή νά τήν 
χαίρακτηρίσωμεν όχι καλόπιάτον διότι 
παρουσιάσθη άμφισβητών τά πάντα. 
Είς υμάς εναπόκειται νά κρίνετε έάν 
κατά τά όλιγόμηνον διάστημα τής θη
τείας μας έπετύχομεν, ή όχι, καί μέ 
απόλυτον εμπιστοσύνην έπαφιέμεθα είς 
τήν κρίσιν σας.



ΤΙ ΤΕΘΕΝΤΑ ΥΙΓ ΟΤΙΝ ΤΟΥ ι ΑΙ0ΙΙ1Τ0ΥΑΙΤΙΜΑΤΑ ΚΑΙ HΙΒΙβΕΙΙλ ΕΠ’ ΑΥΤΟΝ ΠΖΠΕΙI
'Η Διοικιγτιική Έιτιτροττή του Συλ

λόγου άνοφιίοινοί τά κάτωθι:
«Ή Διοικητική Έττιτροττή έττεσκέ- 

φθη τόν κ. Διοικητήν την ιτσιρελθοΰσαν 
Δευτέραν 23 ’Ιουνίου έ. ϊ. καί έβεσεν 
ύπτ’ όψιν αύτοΰ καί δι’ άλλην μίαν ά- 
κόμη φοράν τόν νίνακα τών αιτημά
των, έιτί των όττοίων διεξήχθη ιμακρά 
μέν συζήτησις, έκ τής όιτοίας δμως 
οΰδέν άτιοτέλεοιμα ττροέκυψεν.

Πρά τής εισόδου τής συζη,τήσεως 
εις τά κατ’ ιδίαν αιτήματα, ιέγένετο 
ί,ττό του Προέδρου τοΰ Συλλόγου μία 
προεισαγωγική γενική άνάπτυξις τών 
θεμάτων, ττεριστραφεΐοΐα καί γύρω τής 
συζητήσεως, τήν όιτοίαν ή Επιτροπή 
τής συγ’κεντρώσεως τών προϊσταμέ
νων εσχεν μετά του κ. Διοικητοΰ έπι 
τοΰ θέματος κυρίως τής υγιούς τά- 
ξεως έν τή Τραπέζη. Καί έν κατα- 
κλεΐδι, ό Πρόεδρος τού Συλλόγου έτό- 
νισεν δτι ή δεκαήμερος προθεσμία διά 
τήν οποίαν καί ό Σύλλογος είχε συγ
κατάνευση, παρήλθε χωρίς απολύτως 
κανέν άποτέλεαμα. Τούτα, άλλωστε, 
εκτίθενται καί εις τήν (σχετικήν άνα- 
κοίνωσιν τής ’Επιτροπής τών προϊ
σταμένων, ή οποία δημοσιεύεται εις 
άλλην στήλην τού παρόντος.

Εις τό σηιμεΐον τούτο ό κ. Διοικη
τής έτόνισεν δτι εΐχεν όντως επαφήν 
μετά τών προϊσταμένων, αλλά, «ώς 
οργάνων τής Τραπέζης». Εις τούτο, 
άνταπαντήσαμεν δτι «οί προϊστάμε-ι 
νοι μετέφεραν καί αυτοί εις υμάς (τόν 
κ. Διοικητήν), τήν Αγωνίαν τού προ
σωπικού καί τήν καθολικότητα: τών αι
τημάτων, ένήργησαν δε ώς συνδικαλι- 
σταί.

Έν συνεχείς! ό κ. Διοικητής άναφο
ρό μένος εις τά αιτήματα, έδήλωσεν ό
τι διά τής εγκυκλίου του ΰπ’ άριθ. 
47α, 31.5.52, έχάοαξε τάς γραμιμάς, 
τάς οποίας θά άκολουθήση σχετικώς.

ΑΠΗΝΤΗΣΑΜΕΝ δτι ή έγκύκλιός 
του απευθύνεται προς τους υπαλλή
λους, ήτοι προς πρόσωπα τελούντα υ
πό τήν πειθαρχικήν αυτού έξουσίαν> 
τά όποια είναι καί μέλη τού ΣωμαΗ 
τείου μας, τό όποιον δμως, δεν θά 
φρσνή βέβαια: ό κ. Διοικητής, δτι τε
λεί καί τούτο ύπό τήν πειθαρχικήν ε
ξουσίαν του, δι’ δ καί ή Διοικητική 
Επιτροπή έζήτησεν όπως cm’ ευθείας 
πρός τήν Δοικητικήν ’ Επιτροπήν έκ
θεση, ή Διοίκησις τής Τραπέζης, τάς 
Απόψεις της έπί τών ΰπσδληθέντων 
εις αύτήν αιτημάτων τοΰ Σώματος 
τών Ύπαλήλων. Τήν άποψιν ταύτην 
άνεγνώρισεν ό κ. Διοικητής, ιμεθ’ δ ή 
συζήτησις είσήλθέν εις τήν έξέτασιν 
τών κατ’ ιδίαν αΐτημόπων.

Κατωτέρω σηιμειούμεν τά αιτήμα
τα καί έκθέτοιμεν τήν έιτί ένός έκα
στου διεξαχθεΐσαν συζήτησιν.

1) ΕΞΥΠΑΝΣΙΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ:
Έζητήσαμεν κοοθιέρωσιν νέων υγι

ών θεσμών έν τή Τροέπεζη και την ε- 
ξεύρεσιν τών χρησιμοποιηττέων προσώ
πων. , ,

Έπί τούτου, ό κ. Διοικητής άπην->
τησεν, δτι ή Διοικητική ’Επιτροπή εί
ναι αναρμόδια νομικώς νά είσέλθη εις 
τοιοΰτον θέμα, μεταβολών προ
φανώς προσθέταμεν ημείς, —■ τήν 
άλλοτε καί άδιακόπως μέχρι προ ολί
γων ημερών γνώμην του, δτι 6 Σύλλο
γος άάκεΐ λειτουργίαν έν τή Τραπέζη 
καί δτι, συνεπώς, ήτο αρμόδιος νά εί
σέλθη καί εις τήν έξέτασιν τοιαύτης 
ύφής θεμάτων.

ΑΝΤΑΠΑΝΤΗΣΑΜΕΝ εις τόν κ. 
Διοικητήν, δτι ό Σύλλογος είναι αρ
μόδιος καί ή άποψις αυτή τού Συλλό
γου στηρίζεται εις επιχειρήματα, τά 
όποια εκτίθενται έν πλάτει εις τήν ά- 
νακοίνωσιν, τήν δημοσιευσμένην εις 
τήν πρώτην σελίδα τοΰ παρόντος.

2) ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ:
Ό κ. Διοικητής έπί τού ζητήματος 

τούτου, έδήλωσεν δτι έδωκε λύσιν εις 
αυτό μετά προηγουμένην συζήτησιύ 
ήν είχε μετά τής Διοικητικής Επιτρο
πής. "Αλλο τό ζήτημα, προσέθεσεν, ο- 
τι ή αυζήτησις αΰτη δέν κατέληξε εις 
κοινήν συμφωνίαν Διοικήσεως καί 
Συλλόγου. Έν συνεχείςι δέ έδήλωσεν 
δτι δέν αναγνώριζε ι_ πε
ραιτέρω αρμοδιότητας τοΰ Συλ- 
toyou έπί τοΰ θέματος τούτου.

Εις το «περαιτέρω» τού κ. Διοικη- 
τού, ή Διοικητική Επιτροπή άντέτα- 
ξε, δτι υπάρχει περαιτέρω άριμοδιό- 
της και δι’ όλους λόγους, αλλά καί 
εις τό κάτω - κάτω, διότι ό Σύλλογος 
δέν δύναται νά περικλείη εις τούς 
κόλπους του συναδέλφους δ ιαφθει ρα

μένους διά τής μεθόδου τών προμη
θειών έξ άσφαλίστρων.

3) ΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΜΑΣ
ΜΕΤΟΧΑΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑ
ΠΕΖΗΣ:
Εϊπομεν εις τόν κ. Διοικητήν έπί 

λέξει: Τό Προσωπικόν ζητεί άπό υ
μάς τάς μετσχάς τών ασφαλιστικών 
Ταμείων».

Ό κ. Διοικητής άπήντησε δτι, 
«διά τών μετοχών αυτών εκπροσωπώ 
εις τάς Γενικάς Συνελεύσεις τών Με
τόχων τής Τραπέζης, τά ’Ασφαλιστι
κά Ταμεία τού προσωπικού, έπί τή 
βάσει ερμηνείας τού Κανονισμού των» 
κα( προσέθεσεν δτι, «άφ’ ής άνέλαβον 
τήν Διοίκησιν τής Τραπέζης καί τήν 
προεδρίαν, συνεπώς, τών Ταμείων, έ- 
ξετέλεσα τάς αποφάσεις τών Συμβου
λίων των».

Εις τούτο ΑΝΤΑΠΑΝΤΗΣΑΜΕΝ ό
τι έ'χομεν ενδοιασμούς εις τήν έκτέλε- 
οιν τών αποφάσεων τών Συμβουλίων 
τών ’Ασφαλιστικών Ταμείων — πράγ- 

! μα τό όποιον δέν έφάνη άρνηθείς ό κ.
| Διοικητής, — έτονίσαμεν δέ δτι δεν 
δύναται κατ’ ούδε,μίαν περίπτωσιν νά 

I έκπροσωπή τό Συμβούλιον τού Άσφα- 
1 λιστικοΰ Ταμείου, όταν ή άπόφασις 
αυτού σχηματίζεται κατά πλειοψηφί- 
αν, συμβαίνει δέ ουτος, ό κ. Διοικη- 

I τής, νά μή εΰρίσκεται έν τή πλειοψη- 
φίςι τοΰ Συμβουλίου, άλλ’ έν τή μειο- 
ψηφίςι αύτοΰ.

Καί συγκεκριμενως: Ύποθετέον δτι 
η πλειοψηφία τοΰ Συμβουλίου τοΰ 
Ασφαλιστικού Ταμείου τάσσεται έπί 
θέματος τής Γεν. Συνελεύσεως λ. χ. 
εκλογή Ύποδιοικητοΰ, μέ τήν άποψιν, 
οτι ενδείκνυται ή κατάργησις τής 6έ- 
σεως, αυτός δέ, ό κ. Διοικητής, ψηφί
ζει εις τό Συμβούλιον τοΰ Ταμείου 
υπέρ τής διατηρήσεως τής θέσεως. 
Ήρωτήσαμεν τόν κ. Διοικητήν, πώς 
είναι δυνατόν άφ’ συ εις τό Συμβού
λιον τοΰ Ταμείου έτάχθη έναντι ον τής 
κ αταργήσεω ς, εις τήν Γενικήν Συνέ- 
λευσιν τών Μετόχων νά άγορεύση υ
πέρ τής καταργήσεως τής θέσεως; 
Θα έκόηλωθή, συνεπώς, μία άντίφαίαις 
εις τούς λόγους καί εις τάς πράξεις 
τοΰ κ. Διοικητοΰ, ή όποια κατά τούς 
γραπτούς καί άγραφους κανόνας, εί
ναι απαράδεκτος.

"Αλλωστε, ΕΤΟΝΙΣΑΜΕΝ εις τόν 
κ. Διοικητήν, κατά ποιαν λογικήν θά 
άποξενωθή τό Συμβούλιον τού ’Ασφα
λιστικού Ταμείου τοΰ δικαιώματος 
τού νά ορίζη αυτό, δΓ άποφάσεως του, 
τόν αντιπρόσωπόν του εις τήν Γενι
κήν Συνέλευσιν, όταν αυτό, δυνάμει 
τού Κανονισμού, διαχειρίζεται καί 
διοικεί τήν περιουσίαν τού Ταμείου;

Μετά ταΰτα, 6 κ. Διοικητής επειδή 
ώς έδήλωσεν, άλλην αυτός δίδει ερμη
νείαν εις τόν Κανονισμόν, προσέθεσεν 
δτι δέχεται νά τρσπσποιηθή ό Κανονι
σμός δΓ άποφάσεως τού Συμβουλίου 
τού 'Ασφαλιστικού Ταμείου, σύμφωνα 
μέ τάς απόψεις τοΰ Συλλόγου.

Έδηλώσαμεν εις τόν κ. Διοικητήν, 
δτι τοισύτη άπόφασις υπάρχει άπο 
τοΰ 1947, άλλ’ αΰτη έκκρεμεϊ είσέτι 
εις τό ΰπουργείον Εργασίας, μή πε
ρί βληιθεΐσα τό κύρος τής Υπουργικής 
άποφάσεως διά λόγους τούς οποίους 
ημείς, τσΰλάχιστον, δέν δυνάμεθα νά 
εξηγηοω,μεν.

(Αί απόψεις τοΰ Συλλόγου έπί 
τού θέματος τούτου, έκτίθενται 
έκτενέστερον εις τήν άνακοίνω- 
σιν τής πρώτης ίοιελίδος).

4) ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΩΝ
ΥΠΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΠΙΧΕΙ
ΡΗΣΕΩΝ:
‘Η Διοικητική Επιτροπή ανέπτυξε 

τάς έιτί τοΰ θέματος τούτου γνωστάς 
άποψεις της, ότι οί κράτιστοι τών 
λειτουργών έπρεπε νά τοποθετηθώσιν 
εις αΰτάς, έξευ,ρισκόμενοι διά κρίσεως 
τής έπί τών προαγωγών Επιτροπής.

Ό κ. Διοικητής, άφ’ ου έπανέλαδεν' 
δτι άναιρμοδία καί έπί τού θέματος 
“τούτου είναι ή Διοικητική Επιτροπή, 
έδράχθη τής ευκαιρίας νά κόμη μίοον 
έπανόιρθωσιν π α ρ e ι σ φ ρ η σ ά- 
σ η ς παραδρομής ώ ς εΐ- 
π ε ν, εις τήν εγκύκλιόν του ΰπ’ άρ. 
47α, καθ’ ήν τάχα ό Σύλλογός 
έζήτησε νά νποδεικνύη τούς συμβού
λους εις τάς επιχειρήσεις, ένώ τό α
κριβές είναι δτι ό Σύλλογος ζητεί, ή 
τοποθέτησες τών συμβούλων νά γίνε
ται διά τής Επιτροπής τών προαγω

γών δπαυ ό Σύλλογος ώς γνωστόν, 
δέν διαθέτει τήν πλειοψηψίαν.

Ό Σύλλογος άντετάχθη κατά τοΰ 
ισχυρισμού τού κ. Διοικητοΰ περί ά- 
ναρμοδιότητος καί έδήλωσεν δτι ση
μείο! τήν γενσμένην ύπό τού κ. Διοι- 
κητοΰ τής μιάς έκ τών «π α ρ α δ ρ ο- 
μ ώ ν» έπανόρθωσιν, τής έγκυκλίου 
47α.
5) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ:

Ή Διοικητική Επιτροπή έζήτησε 
νά πληροψορηθή άπό τόν κ. Διοικητήν 
τό πνεύμα τού οποίου έμφοροΰνταιΐ 
τά μέλη τής Επιτροπής, τά ΰπαδει- 
χθέντα ύπό τής Τραπέζης, διότι δέν 
άπσκρύπτομεν, έτονίσαμεν, τήν άνησυ 
χίαν μας, ή οποία μάς συνέχει, ώς έ< 
τοΰ λόγου δτι έπανειλημμένως έγένέ
το συζήτησις έν τή Επιτροπή περί 
«συμφορή-'εως» εις ώρισμένους βαθ
μούς καί έν κοαακλείδι έζητήσαμεν ά
πό τον κ. Διοικητήν νά δηλώση δτι, 
έκ τής τροποπο ι ήσεω ς τού οργανισμού 
θά κατσστή ή θέσις τών συναδέλφων 
κσ'υτέρα.

I Ό κ. Διοικητής έπί τοΰ σημείου 
τούτου, έδήλωσεν δτι κατ’ ούδεμίαν 
περίπτωσιν ή θέσις τών υπαλλήλων 
θά καταστή χειρότερα, άλλα καλύτερα.

Έπί πλέον, ή Διοικητική Έπιτρο- 
. πή έζήτησεν δπως παρίστανται κατά 
τάς συνεδριάσεις τής ’Επιτροπής δ- 
λα τά μέλη αώτής.
6) ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ:

Η Διοικητική Επιτροπή έζήτησε 
τήν άμεσον κοινοποίησιν τής πράξεως 
τής συγκροτήσεως τής Επιτροπής 
προαγωγών καί τήν ταχυτέραν εναρ- 
ξιν τών έργασιών αυτής.

Ό κ. Διοικητής έδήλωσεν δτι ή πρά 
ξις τής συγκροτήσεως τής Επιτροπής 
ύπεγράφη καί θά δόση εντολήν κοινο- 
ποιήσεώς της. ‘Ως έκ περισσού, ή Δι
οικητική Επιτροπή ύπεστήριξεν δτι ή 
έννοια τής κατ’ άρχαιότητα προαγω
γής, είναι δτι πάς δστις έχει κοολάς 
έκθέσει ς, θά κρίνεται προακτέος.

Έπί τού σημείου τούτου, ό κ. Διοι
κητής έδήλωσεν δτι αΐ προαγωγαί θά 
γίνωνται άνευ περιορισμού.

7) ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΕΙΣ:
ΕΖΗΤΗΣΑΜΕΝ καί πάλιν άπό τόν

κ. Διοικητήν όπως, σύμφωνα άλλωστε 
κα; μέ όσα εις έπανειληιμμένας έπαφάς 
μας μετ’ αύτοΰ εϊχομεν ζητήσει, κρι- 
θώσι τά πολλά παράπονα πολυαρίθ
μων συναδέλφων περί άδικαιολογήτου 
παρσλείψεώς των έκ τών. άκάστοτε 
προαγωγών.

Ό κ. Διοικητής καίπερ μή έχων έ- 
πιχειρήματα νά άνατρέψη τό βάσιμο ν 
τού αιτήματος, άπήντησε καί πάλιν 
άποφατικώς.

Τά παράπονα δμως ύφίστανται 
καί τίποτε δέν δφιαιολογεί τήν παρά- 
λειψιν τής Τραπέζης νά έρευνήση 
ταΰτα.
8) ΑΙ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΚΛΑ

ΔΟΥ ΕΙΣ ΚΛΑΔΟ Ν ΝΑ ΓΙΝΩΝ-
ΤΑΙ ΔΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ 
ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ:
Εκτενής, διά πολλοστήν φοράν, 

άνάπτυξις έγένετο εις τόν κ. Διοικη
τήν τοΰ θέματος αύτοΰ, άλλα οϋτος 
Ε ΠΕΜΕΝΕ καί κατά τήν συνάντησίν 
μας ταύτην νά κρατή τάς μετατάξεις 
εις τήν διακριτικήν αύτοΰ εξουσίαν ώς 
μίαν έκ τών προνομιών τής Διοικήσε
ις. ’Αλλά αΐ μετατάξεις είναι κάτι τί 
μείζον τών προαγωγών καί έπομένως 
καί αυται πρέπει νά τυγχάνουν τής 
έγγυήσεως τής κρίσεως τής Επιτρο
πής προαγωγών.
9) Ο ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΚΑΤΑ

ΤΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΑΣ:
Άνεπτύξαμεν πλεΐστα δσα άτοπα

τά οποία έμφαν ίζονται εις τόν υπολο
γισμόν τοΰ χρόνου τής άσθενεας τών 
συναδέλφων συνεπεία τής οποίας 
πλεΐστοι συνάδελφοι άποκλείονται 
τών προαγωγών καί έν καταιχλεϊδι έ
τονίσαμεν εις τόν κ. Διοικητήν δτι εί
ναι τόσον βαρύς ό πέλεκυς, ώστε οΰ- 
δείς τών συναδέλφων ΤΟΛΜΑ καί νά 
άσθενήση άικόμη.

Ο κ. Διοικητής έζήτησεν εν αναλυ
τικόν σημείωμα έπί τού θέματος τού
του, άφησα ς νά ύπονοηθή συνάμα, δτι 
θά τύχη τούτο εύμενσΰς έξετάσεως. 
1C?) ΣΤΕΓΑΣΙΣ:

‘Η Διοικητική Επιτροπή έκαμε δια 
στολήν μεταξύ τοΰ Οικοδομικού Συνε
ταιρισμού Φιλοθέης, δστις παρέχει εις 
τούς αστέγους έναν Ικανοποιητικόν α
ριθμόν οικοπέδων, καί τής Τραπέζης, 
έκ τής όποιας οί άστεγοι σύδέν φως

μέχρι τοΰδε είδον.
Ό κ. Διοικητής άπήντησεν δτι! 

πρός τό παρόν πέραν εκείνων τά ο
ποία άνεκοινώθησαν πρός τήν Επι
τροπήν Στεγάσεως, οΰδέν άλλο πρός 
τό παρόν δύναται νά δώση ή Τράπε- 
ζα.

(Πληρεστέραν κατανόησιν θά 
έχουν οί συνάδελφοι έπ’ αύτοΰ 
καί έκ τών άνακοινώσεων τοΰ 
Προέδρου τοΰ Συνδέσμου τών 
’Αστέγων).

11) ΒΕΛΤΙΩΣIΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑ
ΤΩΤΕΡΩΝ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΣΥΜΦΩ
ΝΑ ΠΡΟΣ ΔΟΘΕΙ ΣΑΝ ΥΠΟΣΧΕ- 
Σ1Ν:
Εις τόν κ. Διοικητήν έτονίσαμεν δ- 

τι κατά τόν παρελθόντα Δεκέμβριον, 
είχε δώσει ύπόσχεσιν έπ’ αύτοΰ.

Ο κ. Διοικητής ίσχυρίσθη δτι τήν 
ύπόσχεσιν ταύτην έδωσε ύπό τήν αΐ- 
ρεσιν βελτιώσεως τών έργασιών τής 
Τραπέζης.

Ή Διοιίχητιική ’Επιτροπή ΑΝΤΕ- 
ΤΑΧΘΗ, προσθέσαισα δτι κατά τήν ύ 
ποσχεσιν τού Δεκεμβρίου, ό κ. Διοι
κητής είχε δηλώσει ότι θά ήγηθή τής 
προσπάθειας πρός βελτίωσιν τών κα
τωτέρων κλιμακίων, άλλά μέχρι τής 
στιγμής ούδεμίαν εϊδομεν προσπάθει
αν καταβληθεΐσαν.

‘Ο κ. Διοικητής νομίσας δτι έιδράτ- 
τετο εύ?<αιρίας άνεμνήσθη τήν προσπά 
θειάν του εν τή Επιτροπή τού Μισθο
λογίου, άλλ’ ή Διοικητική Επιτροπή 
ΑΠΕΔΕΙΞΕΝ, διά σειράς δλης γεγο
νότων, δτι ούδεμίαν ό Σύλλογος εΰρε 
κατανόησιν εις τήν προσπάθειαν του, 
διά τήν βελτίωσιν τών κατωτέρων κλι
μακίων.

‘Η άρνησίς του δέ είναι περισσότε
ρον αδικαιολόγητος όταν ληφθή ΰπ’ 
ο'ψιν, ή καλυτέρα έξέλιξις τών συνα
δέλφων τής Τραπέζης τής Ελλάδος έν 
οιχέσει μέ τούς συναδέλφους μας ώς 
έκ τοΰ τταρ’ ήμίν κ,ρατοΰντος θεσμού 
τής προσωρινότητος ύπό τήν οποίαν 
bl παρ’ ήμίν συνάδελφοι στενάζουσι. 
Περί τοΰ τελευταίου τούτου γίνεται 
άνάπτυξις εις τό αμέσως κατωτέρω 
κεφάλαιον.
12) ΚΑΤΑΡΓΗΣΙΣ ΠΡΟΣΩΡIΝΟΤΗΤΟΣ:

‘Ο θεσμός αυτός, ώς εϊπομεν εις τόν κ.
Διοικητήν, είναι τελείως άδικαιολόγητος καί 
επιβλαβής διά τήν1 Τράπεζαν, διότι δέν κά- 
μνει τούς συναδέλφους, άπό τών πρώτων βη
μάτων των έν τή ύπηρεσίφ τής Τραπέζης, νά 
άγαπώσι τό "Ιδρυμα. Καί είναι δέ ετι περισ
σότερον άδικαιολόγητος ό θεσμός, όταν ή 
πρόσληψις τών συναδέλφων γίνεται διά δημο
σίου διαγωνισμού, διά τοΰ όποιου επιτυγχά
νει ή Τράπεζα νά προσλαμβάνη τά άνθος τών 
υποψηφίων. ΕΖΗΤΗΣΑΜΕΝ, λοιπόν, καί πά
λιν σύμφωνα μέ δσα είχον λεχθή εις τήν ’Ε
πιτροπήν τοΰ Μισθολογίου, όπως διά πράξεως 
τής Διοικήσεως ρυθμισθή τό ζήτημα τοΰ χρό
νου υπηρεσίας, τόν όποιον διήνυσαν οί συνά
δελφοι εις τό στάδιον τοΰ προσωρινοΰ.

Ό κ. Διοικητής παρέπεμψε ή μάς είς τήν 
Επιτροπήν τοΰ ’Οργανισμού, λησμονήσας δτι 
είχε ζητήσει και σημείωμα έκ τής άρμοδίας 
υπηρεσίας διά νά ϊδη ποιος ό αριθμός τών 
συναδέλφων, οί όποιοι υπάγονται εις τήν πε- 
ρίπτωσιν ταύτην.
13) ΔΙΑΡΡΥΘΜΙ ΣΙ Σ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ:

Ό κ. Διοικητής έπωφεληθείς τής ευκαιρίας 
δτι ή Διοικητική Επιτροπή έζήτησε τόν κατ’ 
άνώτατον δριον προσδιορισμόν τών κρατήσεων 
έκ τών άποδοχών, έδήλωσεν δτι είς τό όφει- 
λόμενον ύπό 10 συναδέλφων έκ δανείων πο- 
σόν ΠΡΟΣΕΘΕΣΕΝ καί τό λόγιρ χαρτοσή
μου καταβληθέν πέρυσι είς τούς συναδέλφους 
ποοόν, τό δέ σύνολον διήρεσε διά τοΰ άριθ- 
μοΰ 160 ή 140, όσοι είναι οί μήνες εντός 
τών οποίων έκρινεν δτι δέον νά εξοφληθούν 
αί όφειλαί αυται.

ΕΤΟΝΙΣΑΜΕΝ είς τόν κ. Διοικητήν, δτι 
τό αϊτημα τοΰ Συλλόγου έστρέψετο είς δελ- 
τίωσιν καί οϋχί χειροτέρευσιν τής θέσεως τοΰ 
προσωπικού, διότι χειροτέρευσιν αποτελεί τό 
γεγονός, δτι τά σύνολον τών άφειλών ηύξήθη 
κατά τό ποσόν τού χαρτοσήμου άνερχόμενον 
είς 2.200 έκατομμ. δραχμών, τό όποιον, έν 
τοσούτφ, είχε δηλώσει είς τήν Γενικήν Συνέ- 
λευσιν τών Μετόχων δτι είχε άποσβεσθή έκ 
τών κερδών τής χρήσεως 1951. Ή χρέωσις 
αΰτη τών υπαλλήλων διά τοΰ ποσού τοΰ χαρ
τοσήμου, περί τής οποίας άπό πολλών μηνών
ό κ. Διοικητής μάς άμιλεΐ, άποδεικνύει τά__
φιλικά αισθήματα τοΰ κ. Διοικητοΰ έναντι τοΰ 
προσωπικού.

Είναι περιττόν νά εϊπωμεν δτι ΕΔΗΛΩΣΑ- 
ΜΕΝ είς τόν κ. Διοικητήν, δτι δέν άναγνωρί- 
ζομεν τήν χρέωσιν αυτήν.
14) ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΛΕΓΚΤΩΝ, ΠΡΟ·|·ΣΤΑ-

ΜΕΝΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ:
’Από τοΰ παρελθόντος Αύγουστου, ό κ. Δι

οικητής είχε κάμη δεκτόν τό αίτημα τοΰτο, 
άλλά ή πραγματοποίησις αύτοΰ, άν καί συμ- 
πλ,ηρουται έτος, εΰρίσκεται έν έκκρεμοτητι. 
Τώρα, ο κ. Διοικητής μας, έδήλωσεν δτι θά 
τ ακτοπο ιήση τό ζήτημα τών ασκού ντων καθή
κοντα Προϊσταμένων, άρνηθείς νά δώση επί
δομα είς τούς άσκοΰντας καθήκοντα έλεγκτοΰ, 
ίσχυρισθεΐς δτι ό υφιστάμενος νέος 'Οργανι
σμός δέν αναγνωρίζει θέσιν έλεγκτοΰ, έκτος 
τών ήδη ώνομασθέντων.

ΑΠΗΝΤΗΣΑΜΕΝ δτι ά έν ίσχύϊ οργανι
σμός (έτους 1943) προβλέπει θέσεις ελεγ
κτών, διότι ό άπό τοΰ 1950 καταρτισθείς όρ- 
γανισμός καί τελευταίως κυκλοφορήσας, δέν 
έχει τύχη δηλώοεως αποδοχής έκ μέρους τών 
συναδέλφων καί συνεπώς δέν δύναται νά θεω- 
ρηθή ισχύων δΓ αυτούς.

Είναι καί τούτο ένα παράδειγμα τοΰ κέρδους, 
τό όποιον προκύπτει έκ τής παρόδου τοΰ χρό
νου, καί έκ τών συνεπειών τοΰ οποίου άνα- 
φερόμεθσ είς τήν άνακοίνωσιν τής πρώτης σε
λίδας. Ώς πρός τήν σΰξησιν τοΰ επιδόματος 

, τών διαχειριστών, ό κ. Διοικητής έζήτησε 
στοιχεία καί έδήλωσεν δτι θά τύχη τούτο έ
ξετάσεως.

15) Η ΥΠΕΡΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ 
ΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ : 
Πέρυσι είχε καταβληθή διά τήν ύπερεργα-

σίαν τών έτών 1945 — 1950 τό ήμισυ τών 
μηνιαίων άποδοχών διά τήν άνευ αμοιβής κα
τά τά έτη ταΰτα ΰπερεργασίαν τών συνάδελ
φων τών επαρχιακών καταστημάτων. Κατόπιν 
τής νέας ρυβμισεως τών υπερωριών ουνάμει 
τής όποιας κατεβληθη πρόσθετον 25% ε.ς τους . 
ύπερεργασόέντας καί πληρωθέντας τά σύνολον 
τών ύπερωρειών συναδέλφους τών μεγάλων κα
ταστημάτων, ΕΖΗΤΗΣΑΜΕΝ άπό τόν κ. Δι
οικητήν όπως τό 25% τοΰτο καταοληθη καί 
είς τούς συναδέλφους τών λοιπών καταστημά
των οίτινες πρός διακανονισμόν Ολης τής ύ- 
περεργασίας είχον είσπραξει πέρυσι μόνον έν 
οεκαπενθήμερον.

Τούτο απετελεσεν έν έλάχιστον δείγμα ευ
γνωμοσύνης τής Τραπέζης προς τούς εργασθεν 
τας καί μη πΛηρωβέντας συναδέλφους των έ— 
παρχιων, Οι’ ό καί η καταβολή του προσθέ
του αύτοΰ 25% είναι περισσότερόν άπο επι
βεβλημένη.

Ο κ. Διοικητής ϋπεσχέθη δτι θά έξετασιχ 
τό ζήτημα τούτο καί θά οωση τήν προσηκου- 
σαν Λύσιν.
16) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ. 

ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΑΣ TAMclA
Εζητήσαμεν την καταβολήν άφειλων της, 

Τραπεςης πρός τά ασφαλιστικά μας ί αμεια.
Ο κ. Διοικητής μας άπήντησεν 1) 11Σ.

ΠΡΟΣ TO TAME ΙΟΝ > ΓΕΙΑΣ : ϊό θέμα των 
εισφορών επιθυμεί όπως γίνη ’ αντικειμενον ε- 
ξετασεως είς κοινήν σύσκεψιν αυτού, τ-u Συλ- 
Λογου καί του ϊ αμείου Υγείας.

Σ) ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΑΜΕίΟΝ ΑΥΤΑΣΦΑ- 
λε-Ό-ι Εοηλωοεν οτι θά εξέταση καί πά- 
Λίν .U ςητημα της ύποχρεωσεως τής Ί ραπεζης, . 
ν,ί-“ν ‘υχ-υν της^ αυτής μεταχειρισεως οί ε- 
ς-,.νν.τες από τοΰ 1948 καί εφεξής συναόελ- 
τοι μας με τους συναδέλφους της Ί ραπεζης 
τής ‘Ελλάδος,

ο) ιις ΙιΓΟΣ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟΝ ΕΠΙΚΟΥ
ΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΑΙΣΕΩΣ: Έδήλωσεν ότι θά 
συγκαλεση Συμβούλιον διά την έπένδυσιν κ. 
λ.π. τών διαθεσίμων αύτοΰ. Οΰδέν όμως Α- 
ΝΕΦΕΡΕΝ διά τό τί θά γίνη μέ τήν μείω— 
«ιν τών εισφορών τής Τραπέζης πρός τά Τα- 
μειον Συντάξεων καί ώς πρός τά καθυστερού- 
μενα ποσά εξ ασφαλίστρων, πρός τό Ταμείου 
Επικουρικής Άσφαλίσεως.
17) ΥΠΟΣΧΕΟΕΙ ΣΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΙΣ ΟΙΚΟ

ΠΕΔΟΥ ΛΕΣΧΗΣ:
Εΰθυς ως είχεν άναλάβει τά καθήκοντα του. 

ό κ. Διοικητής, τόν Μάρτιον 1951, ϋπεσχέθη, 
τήν παραχώρησιν οίουδήποτε έκ τών οίκοπέ- 
δφν τής Τραπέζης έπί τοΰ όποιου ά Σύλλογος, 
θά έπεθύμει νά άνήγειρε τό μέγαρον τής Λέ- 
«XIζ του. Ώς τοιοΰτον ή Διοικητική ’Επιτρο
πής εξέλεξε τό έπί τής πλατείας Κάνιγγος- 
Τοΰτο άνακοινώσαμεν είς τόν κ. Διοικητήν πρά 
μηνών, άλλά ουτος ύπαναχωρών τής ΰποσχέ- 
σεως του, μάς έδήλωσεν δτι τό οικόπεδον 
τοΰτο προορίζεται διά τήν άνέγερσιν καταστή
ματος τής Τραπέζης καί μάς έδήλωσεν ότι. . 
δυνάμεθα νά έκλέξωμεν οίονδήποτε τών ύπο- 
λειπομένων.

Εφέραμεν καί πάλιν τό ζήτημα τοΰτο ύπ’ 
όψιν τοΰ κ. Διοικητοΰ, άλλ’ ό κ. Διοικητής 
ΕΠΕΜΕIΝΕΝ έπί τών άνωτέρω.
^ Είνοτι περιττόν κύριοι Συνάδελφοι νά σάς: 

ειπωμεν οτι οΰδέν έκ τών υπαρχόντων οικο
πέδων είναι κατάλληλον διά μέγαρον Λέσχης-
18) ΧΟΡΗΓΗΣIΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΙΣ ΜΟΝΙΜΟ- 

ΠΟΙΗΟΕΝΤΑΣ ΚΑΙ ΕΙΣ ΠΡΟΑΧΘΕΝΤΑΣ 
ΕΙΣ ΤΟΝ --,νίΟ Μ ΤΟΥ ΒΟΗΘΟΥ:
Είς παρατήρηοίν μας διατί δέν έχορηγήθη- 

σαν τα ανωτέρω δάνεια, ό κ. Διοικητής μάς 
έδήλωσεν, δτι έσταμάτησεν ή χορήγησις δα
νείων κατόπιν τής ύπογραφείσης συλλογικής; 
συμβάσεως.

ΑΠΑΝΤΗΣΑΜΕΝ δτι ή συλλογική σύμβα- 
σις δέν αποτελεί κόλυμμα α) ώς πρός τούς; 
μονιμοποιηθέντας, διότι κατά τήν σύμβασιύ 
δέν χορηγούνται διάφοροί έκ τής αναπροσαρ
μογής τών μισθών ή έκ τής προαγωγής ή προ 
σαυξήσεως κ ε χ^ ω ρ η γ η μενών δα
νείων, ^ καί συνεπώς οΰδέν κώλυμμα ύπαρχε κ. 
διά την χορήγησιν τών δανείων αυτών, τά ό
ποια έχουν λάβει όλοι οί έν τή Τραπέζη υ
πηρέτου ντες. 6) Ώς πρός τούς προαχθέντας 
είς τόν βαθμόν τοΰ βοηθού, διότι οΰτοι προ- 
ήχθησαν πρό τής ύπογραψής τής συλλογικής 
συμβάσεως. ’Άλλωστε είς όλους τούς άνω τοΰ* 
βαθμούς τοΰ βοηθού προαχθέντας υπαλλήλους; 
έχορηγήθησαν τά δάνειο.

Ό κ. Διοικητής έδήλωσεν δτι θά επανεξέ
ταση τό ζήτημα καί θά δώση τήν προσήκου— 
σαν λύσιν.
19) ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΣ ΕΡΓΑ

ΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΔΥΟ ΕΟΡΤΑΣΙΜΟΥΣ ΗΜΕ
ΡΑΣ:
Ώς δλοι γνωρίζομεν ύπό τής Τραπέζης τής: 

Ελλάδος κατεβληθη είς τό προσωπικόν της. 
άποζημίωσις δΓ έργασίαν δύο ήμερων άργίας. 
’Επί τή βάσει τής αρχής τής ’ίσης μεταχει— 
ρίσεως, έζητήσαμεν νά γίνη ή καταβολή αυ
τή καί διά τά προσωπικόν τής ’Εθνικής Τρα
πέζης.

Ό κ. Διοικητής θέλων νά ΑΠΟΦΥΓΗ τήν- 
πληρωμήν, έπεκαλέσθη διάφορα επιχειρήματα 
τά όποια όμολογουμεν δτι δέν ήδυνήθημεν νά 
άντιληφθώμεν διότι άναχωροΰμεν πάντοτε έκ: 
τής αρχής, τήν οποίαν πρεσβεύει τό προσωπι
κόν, δτι αϊαδήποτε πληρωμή ή όποια γίνεται 
υπό τής Τραπέζης τής Ελλάδος είς τό προ
σωπικόν της πρέπει να γίνεται καί ύπό τής- 
Έθνικής Τραπέζης είς τά ίδικόν της. Ά#ντ ι- 
λαμβάνεσθε κύριοι συνάδελφοι δτι ή άρνησις, 
τοΰ κ. Διοικητοΰ αποτελεί ΚΑΤΑΦΩΡΟΝ ΠΑ- 
ΡΑΒΙΑΣΙΝ τής ίσης μεταχειρισεως ή όποια 
ποικιλοτρόπως εχει κατωχυρωθή καί άποτελεΐί 
τήν κυρίαν βάσιν τοΰ μισθολογικοΰ μας κα
θεστώτος.

Έν τελεί έδηλώσαμεν είς τόν κ. Διοικητήν' 
δτι τό προσωπικόν ΑΝΑΜΕΝΕΙ τήν πληρωμήν 
τής άποζημιώσεως ταύτης.

Συνάδελφοι,
Έπί όλων τών ζητημάτων καί τοΰ τελευ

ταίου ιδίως αιτήματος δέν εϋρωμεν απολύτως: 
ούδεμίαν κατανόησιν έκ μέρους τοΰ κ. Διευ- 
θυντοΰ τοΰ Διοικητικού, ό όποιος, εϊμεθα υ
ποχρεωμένοι πρός μεγάλην μας λύπην, νά εϊ- 

j πωμεν, δτι έπί όλων τών ζητημάτων τηρεί.
1 μίαν τακτικήν, τήν όποιαν πρός τό παρόν'
| χαρακτηρίζομεν τουλάχιστον παρελκυστικήν.

Υπάρχουν καί άλλα αιτήματα διά τά όποια 
\ 6 κ. Διοικητής ισχυρίζεται δτι έδωσεν λύσεις 
| δπως π.χ. ή πρόσληψις τών τέκνων συναδέλ- 
ί φων, ή διαγραφή τών χρεών τών έξελθόντων 
ί λόγιο ορίου ήλικίας συναδέλφων, κλπ., άλλοι 

οΰδεμία πραγματοποίησις τών δοθεισών λύσε
ι ων είδε τό φώς, έν τούτη) δέ τώ μεταξύ S- - 
; μως βλέπρμεν νά προσλαμβάνωνται νέοι ύπάλ— 
ί ληλοι είς τήν Τράπεζαν.

Συνάδελφοι,
- Δέν απαιτείται κοπιώδης μελέτη τής παροΰι 

σης διά νά πεισθήτε δτι οΰδεμία διαθεσις έκ.- 
δηλοΰται έκ μέρους τοΰ κ. Διοικητοΰ πρός 
έπίλυσιν τών βασανιζσντων τό "Ιδρυμα καί τα 
προσωπικόν ζητημάτων,

Είς άλλην προηγουμένην άνακοίνωσιν έγρσ- 
ψαμεν δτι ά κ. Διοικητής κωφεύει είς τά δια- 
τυπούμενα έκάστοτε αιτήματα τοΰ προσωπικού-- 
καί ή περικοπή αυτή τής άνακοινώσεως μας; 
άπετέλεσε τήν αιτίαν νά εκδήλωσή πρός η
μάς τήν δυσφορίαν του. ‘Η άνωτέρω έκΒεσις, 
τών συζητήσεων τάς όποιας εϊχομεν μετά τού 
κ. Διοικητοΰ άποτελεί τόν πλέον άψευδή μάρ
τυρα δτι πάντοτε λέγομεν τήν άλήθειαν».


