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ΕΝΕΚΡΙΘΗΣΑΝ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΟΣ 1951
Η ΕΚΛΟΓΗ ΥΠΟΑΙΟΙΚΗΤΟΥ ΛΙΕΓΡΑΦΗ ΕΚ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΑΙΑΤΑΞΕΟΣ

Ή έτηαέα. Γενεκ-/) αυνέλευαις των μετόχων ηερι- 
λαμβάνουσα, ώς γνωστόν, τα συνήθη θέματα Τακτι
κής συνελεύσεως θά ε'ξελίσσετο, όπως πάντοτε συμβαί
νει όμαλώς, αν μή εν τή ζαταρτεσθείση ήμερησεαε. δεα- 
τάςεε αυτής περεελαμβάνετο εν σπουδή καε τό θέμα τής 
εκλογής 'Τποδεοεκητοΰ, του οποίου ή θητεία ώς γνω
στόν, λήγεε τό προσεχές φθενόπωρον.

Ήναγκάσθη ή Λεοεκητεκή Έπετροπή νά λάβη θέ
σε ν επε του ζητήματος τούτου καε έχάραξε την γραμ
μήν, την όπόεαν τό προσωπεκόν θά άκολουθήση εές τό 
προκεεμενον θέμα, εν τή πεποεθήσεε, ότε ούτω θά εξυ
πηρετηθούν τά συμφέροντα τού 'Ιδρύματος, τού οποί
ου ή πρόοδος άποτελεε τον γνώμονα κάθε ένεργεεας 
τού Συλλόγου.

Εές άνακοενωσεν της, δημοσεευθεεσαν εες τό προη
γούμενο·# Αελτίον, ή Αεοεκητεκή Έπετροπή ανέπτυξε 
σεεράν έπεχεερημάτων, δεκαεολογούντων πλέον ή πλή
ρως την άποψεν τού Συλλόγου, ή όποία, εκτός τού προ 
αωπεκού, τό όποέον όλόκληρον άσπάζεταε ταύτην, εύ- 
ρεν άπήχησεν καε εές πολλούς καε σοβαρούς μετόχους, 
οέ όποέοε δεν ήτο δυνατόν παρά νά έκτεμήσουν την σο- 
βαράν ταύτην άποψεν τού προσωπεκού.

Αέν πρέπεε ποτέ νά λησμονήταε, ότε οέ μέτοχοε βα
σίζουν τάς ελπίδας άνα, πτύξεως τού 'Ιδρύματος καε 
εες το προσωπικόν, τό όποέον άποτελεε τό ζωντανόν κε- 
φάλαεον τής Τραπέζης. Αεότε γνωρίζουν πολύ καλώς 
τήν δημεουργηθεέσαν πλέον παράδοσεν τής πλήρους 
αύτοΰ άφοσεώσεως εές τό "Ιδρυμα, μέχρε τού σημείου 
ώστε οέ εν ,αύτφ έργαζόμενοε νά ταυτίζουν την ύπαρ- 
ξεν των μέ την ευημερίαν αύτού.

Έτονεσαμεν ότε έπεδείχθη σπουδή εές τό θέμα αύ- 
το τής ^συνελεύσεως, δεότε, ύπελείπετο μέχρε τής λή
ξεως τ5ίς θητείας £να πλήρες έξάμηνον. Τούτο άνε- 
ςαρτήτως των έπεχεερημάτων των περελαμβανομένων 
εες την ανακοενωθεεσαν εν τή συνελεύσεε έπεστολήν, ά- 
νεγνωρεσθη έν τοές πράγμασε, δε’ β καε δεεγράφη εκ 
της ημερήσιας δεατάξεως τής Αίυνελεύσεως. Αλλά 
το ουσεαστεκόν ζήτημα ύφέσταταε καε θά έπανέλθη φυ- 
σεκά όταν ό χρόνος έπεστή. Καε τό μέχρε τότε χρονε- 
κον δεαστημα εέναε άρκετόν δεά νά έξετασθή τό ζήτη
μα αΰτό μετά πάσης προσοχής.

Πάντως, ή Αεοεκητεκή Έπετροπή εμμένει εές όσα 
ανεπτυ,ε εες την προηγουμένην άνακοίνωσεν της καε 
θελεε να πεστευη, οτε έν τέλεε αέ άπόψεες της θά κατε- 
σχυσουν, δεοτε την λύσεν, τήν οποίαν προτεένεε ό σύλ
λογος, επεβαλεε τό συμφέρον τού Ιδρύματος. Μή λη- 
σμονωμεν, οτε ολοε μας έχομεν δώσεε όρκον, ότε θά τό 
ύπηρετουμεν εελεκρενώς ,καί τεμίως.

ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ
Τό παρελθόν Σάββατον 5 ’Απρι

λίου έγένετο ή προαγγελθεϊσα γε
νική συνέλευσις των μετόχων τής 
Εθνικής Τραπέζης "Ελλάδος.

Πρό τής ήμερη αίας διατάξεως ό 
πρόεδρος τής Συνελεύσεως κ. Πε- 
σμαζόγλου άνακοινοΐ προς τούς με
τόχους επιστολήν τοϋ ύποδιοικητοΟ 
κ. Π. Γουναράκη.

Ή έν λόγω επιστολή, έχει οΰτω:

Η ΕΠΙ ΣΤΟΛΗ 
ΤΟΥ κ. ΓΟΥΝΑΡΑΚΗ

Φίλε κ. Διουκητά,
Κατ’ άπόφασιν τού' Γενικού Συμ

βουλίου τής ’Εθνικής Τραπέζης τής 
Ελλάδος ληφθεΐσαν κατά τήν ήμε
ρον, καθ’ ήν άπεφασίσθη ή σύιγχλη- 
σις τής σήμερον συνερχομένης Γενι
κής Συνελεύσεως, ήτοι κατά τήν 
13ην Μαρτίου έ. ιέ. περιελήφθη μετα
ξύ των θεμάτων τής "Ημερήσιας Δι- 
ατάξεως αύτής καί τό, ύπ’ άριίθ. 5 
θέμα: «Εκλογή ύποδιοικητοΟ λόγω 
λήζεως θητείας».

’Επειδή τό θέμα τούτο μέ αφορά 
άμέσως, λαιμβαναμένου ύπ’ δψιν δτι

έν τή αυτή συνεδριάσει τού Γενικού 
Συμβουλίου έλήψθη καί άπόφασις 
περί ύποδείξεως εμού ώς ύποδιοι- 
κητού, ύπό τήν έννοιαν τής άνανεώ- 
σεως τής κατά τήν 26ην Σεπτεμβρί
ου έ. ε. ληγούσης θητείας μου, έχω 
τήν τιμήν νά παρακαλέσω ύμας τά 
έξης:

Τό θέμα τούτο περιελήφθη εις τήν 
"Ημερησίαν Διάταξιν — ούχί τή αι
τήσει μου — έν τή άντιλήψει ύμών 
καί τού Γενικού ‘Συμβουλίου, δτι 
δεν θά συνέτρεχε λόγος συγκλήσε- 
ως έκτακτου Γενικής Συνελεύσεως 
όλίγον πρό τής λήξεως τής θητείας 
μου καί δτι συνεπώς ή'δύνατο νά πε- 
ριληφθή τούτο ώς θέμα τής σημερι
νής Συνελεύσεως, οΟσης ούτω «τής 
αμέσως πρό τής λήξεως τής θητείας 
μου Γενικής Συνελεύσεως» συμφώ- 
νως τα> άρθίρω 22 τοΰ Καταστατι
κού.

"Η τοιαύτη έν τούτοις ένέργεια 
έδημιούργησε συζητήσεις περί τού 
νομίμου αύτής ού μήν αλλά καί £ν- 
τυπώσεις «περί έπιβείξεως αδικαιο
λογήτου σπουδής», έν δψει τού γε
γονότος, δτι αρκετός απολείπεται

χρόνος μέχρι τής λήξεως τής θη
τείας.

Τό γεγονός των συζητήσεων καί 
των εντυπώσεων τούτων μέ ώθεΐ έξ 
εύνοήτου ευθιξίας νά παρακαλέσω 
ύμας, όπως ύποβάλητε πρότασιν 
πρός τή,ν σήμερον συνερχομένην Γε
νικήν Συνέλευσιν περί λήψεως άπο- 
Ιφάσεως εκ μέρους αυτής, δπως τό 
έν λόγω θέμα διαγραφή έκ τής Η
μερήσιας Διατάξεως έν τή έννοια, 
δτι θά συγκληθή περί αυτού έκτα
κτος Γενική Συνέλευσις συμπίπτου- 
σα όλίγον πρό τής λήξεως τής θη
τείας τοΰ υποφαινομένου, εις τρό
πον ώστε νά τεθή τέρμα εις τάς συ
ζητήσεις περί τού νομίμου ή μή τής 
αναγραφής αύτού καί γενικώτερον 
νά διασκεδασθή ή έντύπωσις, δτι 
προώρως είσάιγεται πρός άπόφασιν.

Μετά τιμής 
Π. ΓΟΥΝΑΡΑΚΗΣ

Κατόπιν τής έν λόγω έπιστολής, 
ή γενική συνέλευσις άπεδέχθη τήν 
διαγραφήν τοΰ θέματος τούτου.

’Ακολούθως ό κ. ΚΩΣΤΟΠΟΥ- 
ΛΟΣ άνέγνωσεν έξ ονόματος τού 
γενικού συμβουλίου τήν εκθεσιν των 
πεπραγμένων τής χρήσεως 1951.

"Ο κ. ΒΑιΜΒιΕΤΣΟΣ, ομιλιών ώς 
μέτοχος έπί τής έκθέσεως είπε με
ταξύ των άλλων δτι συμφωνεί πλέον 
μέ τήν άσκουμένην πιστωτικήν πολι
τικήν, ή όποια εΐχεν ώς αποτέλεσμα 
νά περιορισθή ή ζήτησις χρυσών λι
ρών καί νά καμφθή ή τιμή των. Ό 
ικ. Βαμβέτσος, άναφέρεται εις τήν 
δργάνωσιν τής βιομηχανικής πιστώ- 
σεως καί τονίζει δτι ϊδρυσις ιδιαιτέ
ρας Τραπέζης διά τήν άσκησιν τής 
βιομηχανικής πίστεως είναι περιττή 
καί μόνον αποτέλεσμα θά έχη τήν 
δημιουργίαν προσθέτων δαπανών. 
Ό κ. Βαμβέτσος δέν έθεώρησεν ι
κανοποιητικά τά αποτελέσματα τής 
ληξάσης χρήσεως. Τά έξοδα διαχει- 
ρίσεως κατά τόν κ. Βαμβέτσον εί
ναι μεγάλα καί απέδωσε τούτο εις 
τούς γενομένους, ώς κυκλοφορεί ή 
φήμη, διορισμούς. Έζήτησεν έν συν
εχεία έκκαθάρισιν τοΰ ενεργητικού 
τής Τραπέζης, διά τής έικποιήσεως 
των χρεογράφων της καί των μή 
απαραιτήτων κτιρίων, ώστε νά άντι- 
μετωπισθούν διά ρευστών αί άνάγ- 
ικαι της καί νά εύρυνθή δ κύκλος 
έργασιών της.

Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ κ. ΚΩ ΣΤΗ

"Ο κ. ΚΩΣ ΤΗΣ (πρόεδρος τού 
συλλόγου υπαλλήλων Εθνικής Τρα 
πέζης). ’Οφείλω λέγει, νά μνησθώ 
τού, κατά τό διαρρεΰσαν έτος, θα- 
νόντος Κ. Ζαβιτσάνου, διοικητοΰ τής 
Τραπέζης καί νά άποτίσω φόρον τι
μής πρός τόν άνδρα, 6 όποιος δλην 
του τήν πείραν τήν οποίαν άπέκτη'· 
σε ΰστερα άπό τόσους πολιτικούς α
γώνας, τήν σοφίαν του, τό μυαλό 
του καί δλον του τό είναι, προσέφε- 
ρε ώς Διοικητής κατά τά τελευταία 
του χρόνια εις τήν Τράπεζαν.

Τό προσωπικόν τής Τραπέζης θά 
ένθυμεϊτε μέ συγκίνησιν τόν έκλιπόν 
τα διοικητήν, διότι εις τάς ζοφεράς 
έικείνας ήμέρας τό ενδιαφέρον του 
ύπέρ τής έπιβιώσεως τού προσωπι
κού ύπήρξε πράγματι πατρικόν.

Τό προσωπικόν ευχαριστεί δια τά 
περίληίφθέντα εις τήν έκθεσιν των

πεπραγμένων καλά λόγια ύπέρ αυ
τού ώς πρός τήν συμβολήν του πρός 
πραγμάτωσιν των σκοπών της Τρα- 
πέιζης.

"Ο κ. ΚΩΙΣΤΗΣ έξετάζων γενι
κώτερον τά πεπραγμένα λέγει δτι 
έκ τής άπλής άναγνώσεως τού ισο
λογισμού συνάγεται ένα γενικόν 
πό-ριομα: δτι ό αριθμός τών κεφα
λαίων της Τραπέζης, είναι περιωρι- 
σμένος. Τούτο είναι, απόρροια καί 
άλλων αιτίων αλλά κυρίως τών έκ 
τού νόμου περιορισμών.

ΟΙ νόμοι όμως είναι νόμοι καί 
συνεπώς πρέπει νά τούς σεβώμεθα 
καί ούικ ήν άλλως γενέσθαι. ’Απο
τέλεσμα τοΰ περ ιωρ ισμένου άριθ- 
μοΰ τών κεφαλαίων είναι δτι καί 
τά έσοδα είναι μικρά. Πρέπει συνε
πώς ταΰτα νά αύξηθοΰν, καί θά αύ- 
ξηιθούν μόνον εάν ύπαρξη μεγαλυ- 
τέρα κυκλοφορία τών κεφαλαίων 
μέ δλας τάς ύπέρ τής εθνικής οικο
νομίας εντεύθεν πηγαζούσας άλλας 
ώφελίμους συνέπειας. Τό μεγαλύτε
ρο ν όμως, τζιράρισμα τών κεφαλαί
ων τής Τραπέζης θά έπιτευχθή μέ 
εσωτερικήν άναδιοργάνωσιν αύτής ή 
όποια θά έπιφέρη έν ταυτω καί πολ 
λαπλα ύπέρ τούτης ώφελήματα. ’Ε
πί τοΰ σημείου τούτου, τής άναδιορ- 
γανώσεως τής Τραπέζης, έπεστήσα- 
μεν τήν προσοχήν τού κ. Διοικητοΰ 
άπό τής πρώτης στιγμής τής άναλή- 
ψεως τών καθηικόντων του. Έτονί- 

' σαμεν εις τόν κ. Διοικητήν, μόλις 
ιέπάτησεν τό κατώφλι τής Τραπέ
ζης, πόσον μεγάλη ήτο ή ανάγκη 
τής άναδιοργανώσεώς της. Τονίζο- 
μεν τούτο καί έν τή συνελεύσει καί 
θέλοιμεν νά πιστεύωμεν δτι τό μέγα 
τούτο ζήτημα θά εΰρη τήν δέουσαν 
λύσιν.

Άναφερόμενος έν συνεχεία εις τά 
ύπό τοΰ κ. Βαμβέτσου λεχθέντα ώς 
πρός τή;ν ρευστοποίησιν τοΰ χαρτο- 
φυλακείου τής Τραπέζης παρατηρεί 
δτι δ σχηματισμός τών πακέττων 
τής Τραπέζης άπετέλεσε προϊόν με- 
ρίμνης τών έκάστοτε διοικησάντων 
τό ίδρυμα καί αποτελούν ταΰτα σήκ 
μερον τό βάθρον έπί τού όποιου ή 
Τράπεζα στηρίζεται καί δέν αποτε
λεί λύσιν ούτε καί δυνατότητα άντι- 
μετωπίσεως τής έμφανιζομένης στε- 
νότητος ή έκποίησίς των. ’Επεδιώ- 
χθη, λέγει, τούτο (ή ρευστοποίησις) 
καί άλλοτε καί μας ενθυμίζει ή πρό- 
τασις αδτη τήν εποχήν τού κατοχι
κού Τσιρονίκου, ό όποιος ήθελε νά 
βάλη δλα τά χρεώγραφα εις τό 
σίφιυρί.

Καταλήγων τονίζει δτι τό προσω
πικόν τό οποίον γνωρίζει τήν αξίαν 
τών στοιχείων αύτών τού ενεργητι
κού τής Τραπέζης καί δπως τότε αν 
τετάχθη κατά τής πωλήσεώς των, 
δέν πρόκειται νά έπιτρέψη μίαν τοι- 
αύτην πραξιν καί είναι ύποχρεωμέ- 
νον νά ιέπιστήση τήν προσοχήν τής 
Διοικήσεως έπί τού σπουδαιοτάτου 
αύτού θέματος.

"Ο κ. ΒΛΑΧΑ ΚΗ Σ ύπεγράμμισε 
τήν άνάγκην τής άποκαταστάσεως 
τής πίστεως ,καί παρετήρησεν δτι τά 
Έξοδα διαχειρίσεως τής Τραπέζης 
είναι μεγάλα, δπως καί τό κονδιίλι
όν δι’ έπισφαλείς απαιτήσεις. ’Επί
σης παρετήρησεν δτι τό μέρισμα εί
ναι μικρόν. Άναφερόμενος εις τήν 

; δήλωσιν τού1 έκπροοώπου τών υ
παλλήλων τής Τραπέζης κ. Κώστη

δτι δέν θά επιτρέψουν ιέκποίησιν των 
χρεωγράφων της, έτόνισεν δτι ή 
στάσις αυτή τών υπάλληλων είναι 
αναρχική,

"Ο κ. ΚΩΣΤ1ΗΙΣ λαμβάνων αφορ
μήν έκ τών λεχθέντων ύπό τού κ. 
Βλαχάκη παρατηρεί δτι έάν ή ση
μασία τού θέματος τής έκποιήσεως 
τού χαρτοφυλακείου τής Τραπέζης 
εξετάζεται τόσον έπιπολαίως, οι ύ- 
πάλληλοι ήσχολήθησαν μέ τό ζήτη
μα αΰτό καί κατά τό1 παρελθόν καί 
άναψέρει συγκεκριμένως τήν σθενα- 
ράν στάσιν τού προσωπικού τής Τ ρα 
πέζης κατά τό έτος 1944 οπότε έ- 
πεδιώχθη καί τότε ύπό διαφόρων 
οικονομολόγων, τύπου Τσιρονίκου, 
ή πώλησις τού πακέττου τών μετο
χών τής Τραπέζης, ή όποια καί έμα- 
ταιώθη χάρις εις τή,ν σθεναράν στά
σιν τού προσωπικού. ’Απευθυνόμε
νος δέ πρός τόν μέτοχον Βλαχάκη ν 
λέγει ιέπί λέξει: ’Εάν κ. Μέτοχε τήν 
εποχήν εκείνην τό προσωπικόν τής 
Τραπέζης δέν άντέδρα εις τήν επιδι- 
ω,χθεΐσαν ρευστοποίησιν δέν θά ή- 
δύνασθε νά εύρίσκεσθε εις τήν αί
θουσαν ταύτην καί νά όμιλήτε περί 
έικποιήσεως πακέττων, τού βάθρου 
αύτού τής Τραπέζης, διότι θά είχον 
κάνει φτεοά. ’Επειδή, λέγει, τά δσα 
έλέχθησαν αποτελούν μομφήν διά 
τό προσωπικόν παρακαλώ τόν κ 
πρόεδρον νά ζητήσρ ν’ άναικληθή ή 
προσβλητυκήι αύτή φράσις.

Ό κ. ΠίΕΣΜΙΑΖιΟΓΑΟΥ έπεςηγών 
τήν ψρασιν τοΰ κ. μετόχου Βλαχά
κη παρατηρεί δτι άπετέλεσεν αυτή 
σχήμα λόγου καί δτι ούδεμία διά- 
θεσιν είχε ό κ. Μέτοχος νά θίξη τό 
προσωπικόν τής Τραπέζης, πράγμα 
τό όποιον άνεγνωρίσθή καί ύπό τοϋ 
μετόχου. Πρός τούτοις διασαφηνίζει 
δτι ό σύλλογος Ιδροί πάντοτε παρά
πλευρα πρός τήν Διοίκησιν τής Τρα
πέζης.

ΑΛΛΑ I ΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ

ΟΙ κ.κ. ΧΑΑΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΜΠΕΡ- 
ιΝΙΤΣΑΣ, ώς εκπρόσωποι τών μι
κρών έπιχειρήσεων ζητούν δπως λη- 
ιφιθή μέριμνα διά τήν μεγαλυτέραν 
άκανοποίησιν τών μικρών μετόχων 
καί ομιλούν διά τάς πολυτελείς ιδα- 
πάνας τής Διοικήσεως τής Τραπέ
ζης·

’Εν συνεχεία αναφέρουν δτι εις 
τάς έπαρχίας περιεκόπησαν αί πι
στώσεις δυσαναλάγως καί αναπτύσ
σουν τά παράπονα τών μικρών έπι- 
τηδευματιών. Πρός τούτο αναφέ
ρουν πρός τήν συνέλευσιν περιπτώ
σεις καί παραδείγματα καθ’ ας οί 
περιορισμοί τών πιστώσεων εϊς τι- 
νας μΒκράς πόλεις Έφθασαν τά 80% 
—90%.

"Ο ικ. ΛΥίΚ IΑ ΡίΔΟΠΟΥΛΟ Σ άνα- 
φέρεται εις τήν δυσαναλογίαν τών 
συντάξεων καί τών μισθών τούς ό
ποιους λαμβάνουν οί διευθυνταί τής 
Τραπέζης, μετά τήν κατάληψίν των 
ύπό τού όρίου ηλικίας, ώς έν ένερ- 
γεία υπάλληλοι.

Ό κ. ΠΑΠΑΙΟIΚΟΝΟΜΟΥ ανα
φέρει δτι τό χαρτοφυλάκειον τής Έ- 
ιθνυκής Τραπέζης άπετέλεσεν τήν 6ά 
σιν έπί τής όποιας έστη ρίχθη ή ϊδρυ- 
σις τής Τραπέζης ^Ελλάδος καί τής 
Κτηματικής. ’Άνευ αυτών δέν θά ύ- 
πηιρχον ούτε καλύμματα, ούτε Τρά
πεζα "Ελλάδος, οΰτε Κτηματική, ου 
τε Άγροτυκήι. Είναι απορίας άξιον 
πώς έπροτάθη ή έκποίησίς τοΰ χαρ
τοφυλακίου τής Τραπέζης. ’Ακόμη 
δέ χειρότερος είναι ό χαρακτηρι
σμός εις τόν όποιον προέβει ό μέτο
χος Βλαχάκης, 6 οποίος πρέπει νά 
κληθιη ν’ άνακαλέση καί ώς έκπρό-
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ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΙ
ΣΥΝΔΡΟΜΑ1

Έσωτερ.: Τρίμηνος Δρχ. 15.000 
» Έξάμηνος » 30.000
» Έτησία » 50.000

Τιμή φύλλου Δρχ. 1.000

Τά έμβάσματα έπ* όνόματι τής 
«ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΣ»

ΑΙ άποδείξεις δέον νά φέρωσι την ύπο- 
γραφήν του Διαχειριστού και την σφρα

γίδα τής έφημερίδος

Παρακαλουνται οι κ. κ. Σννδρομηται, 
δπως γνωστοποιούν είς τά γραφεία τής 
έφημερίδος πάσαν μεταβολήν τής διευ- 

θύνσεώς των

Διαχειριστής:
ΑΝΑΣΤ. Δ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 

Αγίας Λαύρας 71 (Τέρμα Πατησίων)

Διευθύνσεις συμφώνως τφ άρ- 
θρφ 6 § 1 του A. Ν. 1092)1938 

Υπεύθυνος έπί τής Ολης:
Δ. ΤΣΑΚ1ΡΟΓΛΟΥ 

Ροΰζβελτ 60
Προϊστάμενος Τυπογραφείου: 
-ΜΕΜΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 

Κολοκοτρώνη 11 6

σωπος των υπαλλήλων τής Τραπέ- 
ζηςΈλλάΐδος διαμαρτύρομαι διά τήν 
ανοίκειον αυτήν φράσιν εναντίον τών 
συνάδελφων μας τής Εθνικής.

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΣΩΘΗ
Η ΣΘΕΝΑΡΑ ΣΤΑΣΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΕΨΕ ΚΑΘΕ ΚΙΝΔΥΝΟΝ

Η ΔΕΥΤΕΡΟΛΟΓΙΑ 
ΤΟΥ κ. ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ

Μετά τάς ομιλίας τών μετόχων, ό κ. 
Κωστόπουλος, δευτερολογών, παρεδε- 
χθη δτι άπό τον περιορισμόν τών πιστώ 
σεων τό μεγαλύτερον πλήγμα ϋπέστη- 
σαν αΐ έπαρχίαι, καπέστησεν δμως γνω
στόν δτι θά γίνη προσεχώς δικαιοτέρα 
ανακατανομή. Ό μεγάλος περιορισμός 
προς τάς επαρχίας, οφείλεται είς τήν 
φύσιν τών προς αύτάς πιστώσεων. Δι- 
η-υκρίνησε κατόπιν δτι δεν προέτεινε αλ
λαγήν τού χαιρακτήρος τής Τραπέζης, 
δηλαδή τήν μετατροπήν της εις Τράπε
ζαν βιομηχανικής πίστεως, άλλα άνάθε- 
σιν είς αυτήν καί τής βιομηχοονικής πί- | 
στεως. Προς τον σκοπόν αυτόν, άνέφε- 
ρεν, ή Τράπεζα δνεκδικεΐ κεφάλαια έξω 
άπό τάς καταθέσεις. Άναφερόμενος είς 
τά γενικά έξοδα τής Τραπέζης, άνέφερε 
τάς προσπάθειας διά τήν περιστολήν 
των, μέ τήν παρατήρησιν δτι οί μισθοί 
πού προσωπικού κανονίζονται διά συμ
βάσεων καί είναι οί σϋτοί μέ τους τής 
Εκδοτικής Τραπέζης καί αναπροσαρμό
ζονται αύτομάτως, δηλαδή 6,τι γίνεται 
ιμέ τήν Τράπεζαν τής Ελλάδος γίνεται 
καί μέ την Εθνικήν.

"Οσον αφορά τό μέρισμα παρεδέχθη 
δτι θά ήτο δυνατόν νά ήτο μεγαλύτερον, 
άλλά δεν κατέστη τούτο δυνατόν λόγω 
•τού δτι έπεβαρύνθηι. ή χρήσις τού 1951 
μέ δαπάνας παρελθουσών χρήσεων. Ά
νέφερε προς τούτο δτι ή χρήσις τού 
1951 έπεβαρύνθηι μέ σημαντικόν ποσόν 
έκ τού τρόπου-υπολογισμού τών επιδο
μάτων ώς έπίσης καί μέ ποσόν έκ τής 
επιστροφής χαρτοσήμου. Εννοείται δτι 
άμφότεραι αί δαπάναι αύται ανάγονται 
είς τάς προ τού 1951 χρήσεις. Επίσης 
άνέφερε τήν έπιβάρυνσιν τής Τραπέζης 
έκ τής συμμετοχής της είς τον έρανον υ
πέρ τής άνεγέρσεως τών Εκκλησιών.

‘Ο κ. Κωστόπουλος δεν συνεφώ'νησε 
μέ τήν προταθεΐσαν έκποίησιν τού χαρ
τοφυλακίου, διότι είς αυτά στηρίζεται ή 
πίστις τής Τραπέζης. «Δεν συμφωνώ, 
είπε, κατ’ άρχήν μέ τάν βαθμόν τής έκ- 
ποιήσεως, δπως έπροτάθη. Άνανέωσις 
δμως καί διαρρύθμισις τού περιεχομέονυ 
τού χαρτοφυλακίου χρειάζεται καί μέ 
αυτήν άσχολεΐται τό Συμβούλων ήδη».

Τέλος, έτόνισεν δτι «ή Εθνική Τρά
πεζα δεν έπηρεάζεται άπό παροδικός 
κρίσεις ή μάλλον επικρίσεις ή πρόσκαι
ρα γεγονότα» καί, καταλήγων, έξήρε 
Την άποστολήν καί τάν γενικόν χαρα
κτήρα τής Τραπέζης, ή όποια είχε προ
χθές τήν 1 1 Οην έτησίαν Συνέλευσίν της.

Έπηκολούθησεν έν συνεχείρ έγκρισις 
τού Ισολογισμού τής παρελθούσης χρή- 
σεως καί απαλλαγή τών ’Ελεγκτών. ’Ε
πανεκλέγεται ώς Σύμβουλος ό Μακα-ρι- 
ώτατος ’Αρχιεπίσκοπος ’Αθηνών. Επί
σης εκλέγονται ώς Σύμβουλοι οί κ. κ. 
Ζολώτσς, Σπ. Βλάχος, Άντ. Μπενάκης, 
1. Τερζάκης καί Γ. Π. Παπάς καί έπε- 
κυρώθη ή περυσινή έκλογή τού Συμβού
λου κ. Β. Κυιριακοπούλου.

Η ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΤΏΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

Ή Διοίκησις τοΰ Ταμείου Υγείας, 
(χνακοινοΐ, δτι ό ’Αναγκαστικός; Νό
μος 1843)51 «περί Ίατρυκοΰ Κωδι
κός» έψηφίσθη τελειωτικώς τήν ιπα- 
ρελθοΰσαν Πέμπτην 3ην ’Απριλίου 
ύπό τής Βουλής', τροποποιηθέντων 
τών καταστρεπτικών διά τά Ταμεία 
Υγείας άρθρων 2, 4, 5 και 8, ώστε 
νά εξασφαλίζεται ή ομαλή, λειτουρ
γία -καί ανεξαρτησία τών Κλαδικών 
Ταμείων Υγείας.

Τό δίκαιόν μας άνεγνωρίσθη κα
τόπιν επιπόνων προσπαθειών, αϊτινες 
διήρκεσαν έπί ολόκληρον δεκάμη- 
νον.

Διά μίαν είσέτι φοράν άπΡδείχθη 
οτι σώζει μόνον ή άγρυπνος παρα
κολούθησή τών ζητημάτων καί ή α
ποφασιστική; κινητοποίησις τών ερ
γαζομένων. Ή έπιδειχθεΐσα συνοχή 
μεταξύ εργαζομένων καί εκπροσώ
πων έσωσε τά Ταμεία άπό τήν με- 
γάλην απειλήν.

Ή Επιτροπή καθορισμού αμοι
βής τών ιατρών έπαυσέ νά είναι υ
ποχείριος τοΰ- "Ιατρικού Συλλόγου, 
έξη,σφαλίσθη δέ ένα δεύτερον στά- 
διον έγγυήσεως διά τής υποχρεώσε

ι.

ως τού Υπουργού νά λαμδάνη, ο
πωσδήποτε άπόφασιν έπί τής γνώ
μης τής Επιτροπής καί νά τροπο- 
ποιή ενδεχομένως τάς προτάσεις αύ 
της.

Έξησφαλίσθη ή λειτουργία τών 
’Ιατρείων τών Ταμείων Υγείας, τά 
■κλείσιμο τών όποιων έπεδιώκετο.

Έξηά,φΙα,λίσθη τό δικαίωμα τών 
Ταμείων νά εκλέγουν τούς συνεργα- 
ζομένους ιατρούς, ένω έξ άλλου ά- 
πηλείφιθη ή παράγραφος 3 τού άρ
θρου 5 διά τής όποιας τό δικαίωμα 
τούτο παρείχετο είς τόν Ιατρικόν 
Σ ύλλογον.

"Ωσαύτως δέν έγένετο αποδεκτή; 
τροποποίησις τοΰ ’Ιατρικού Συλλό
γου, περί προσλήψεως ύπό τών Τα
μείων δλων τών ιατρών τής χώρας.

Καί τέλος ,έξησφάλίσθή, ώστε ν.ά 
μή μετέχουν είς τά Διοικητικά Συμ
βούλια τών Ταμείων "Υγείας εκπρό
σωποι τού ’Ιατρικού Συλλόγου.

Κατωτέρω παραθέτομεν τά άρ
θρα 2, 4, 5 καί 8 ώς είχον καί ώς 
τελικώς διεμορφώθησαν καί έψηφί
σθη σαν ύπό τής Βουλής.

Γενομένων αρχαιρεσιών διά τήν ά- 
νάδειξιν Διοιπήσεως τοΰ Συλλόγου Υ
παλλήλων τής Τραπέζης Αθηνών έπα- 
νεξελέγη διά μεγάλης πλειοψηφίας 
(761 ψήφοι έπί συνόλου έγκυρων ψήφο 
δελτίων 1065) καί διά τετάρνην συνε
χή φοράν τό υπό τόν κ. Θ. ΕυσταΟιά- 
δην παλαιόν Διοικητικόν Συμβούλων.

ΩΣ ΚΑΤΕΤΕΘΗ 
Άρθρον 2.

Επιτροπή άποτελουμένη έκ τοΰ 
ΔιενΘυντοΰ τού "Υγειονομικού Κέντρου 
ή τούτου κωλυόμενου ύπό τοΰ νομίμου 
αύτοΰ άναπληρωτοΟ ώς Προέδρου, τών 
νομίμων αντιπροσώπων τοΰ οικείου 
’Ιατρικόν Συλλόγου καί τών ενδιαφε
ρομένων έργοδοτών, γνωμοδοτεϊ έπί 
τών ελάχιστων ορίων μισθού ή αμοι
βής κατ’ ιατρικήν έπίσκεψιν καί πρά- 
ξιν, ή καθ' ώριαίαν εργασίαν των ια
τρών τών ύπηρετούντων ή εφεξής προσ- 
λαμβανομένων είς Νοσηλευτικά Ιδρύ
ματα, Ίατρεΐοο, Εργαστήρια, Υπηρε
σίας ιατρικής άντιλήψεως καί υγιεινής 
πόσης φύσεως καί κατηγορίας, Δή
μους, Κοινότητας, Νομικά Πρόσωπα, 
ή ’Οργανισμούς καί "Ιδρύματα, Άσφα 
λιστικούς ’Οργανισμούς, ’Ασφαλιστικά 
Ταμεία, ’Επιχειρήσεις, Εταιρείας πό
σης φύσεως, Σωματεία, ’Οργανώσεις 
Έργοδοτών ή Μισθωτών, Συνεταιρι
σμούς καί πάντα έν γένει τά φυσικά 
ή Νομικά Πρόσωπα τά απασχολούντο 
ιατρικόν προσωπικόν.

2. Τά τών συνεδριάσεων, τού τρό
που λήψεως αποφάσεων καί πάσα λε
πτομέρεια σχετική προς τήν λειτουρ
γίαν τής Επιτροπής, κανονίζονται δι’ 
άποφάσεως τοΰ Υπουργού Κοιν. Πρό
νοιας, δημοσιευομένης είς τήν ’Εφη
μερίδα τής Κυβερνήσεως.

3. "Η γνώμη τής ’Επιτροπής λαμ- 
βανομένη εϊτε αύτεπαγγέλτως εϊτε 
αιτήσει παντός Ενδιαφερομένου, είναι 
γενική ή ειδική δΓ ώρισμένον ή αόρι
στον χρόνον καί αφορά μίαν ή πλείο- 
νας οργανώσεις έκ τών άναφερομένων 
έν τή προη,γουμένη παραγράφω τού 
παρόντος άρθρου, υποβάλλεται δέ 
προς τόν Υπουργόν Κοιν. Προνοίας, 
οστις διά πράξεως αυτού έκδιδομένης 
έντός μηνός άπό τής υποβολής και δη 
μασιευομένης είς τήν ’Εφημερίδα τής 
Κυβερνήσεως, έπικυροΐ ήτιολογημένως 
-τάς αποφάσεις τής Επιτροπής. Αί 
τοιαΰται πράξεις τού ‘Υπουργού έπέ- 
χουν θέσιν Συλλογικής συμβάσεως έρ- 
γασίας. Παρερχομένης απράκτου τής 
κατά τά ανωτέρω προθεσμίας, αί απο
φάσεις τής επιτροπής τίθενται αυτο
δικαίως είς έφαρμογήν καί ύποχρεοΰ- 
σιν Επαντας τούς συμβαλλομένους.

’ΆρΘρον 4.

I. Άπαντα τά έν άρθρω 2 άναφε- 
ρόμενα Ιδρύματα, ’Οργανισμοί, έπι- 
χε ρήσεις καί Νομικά ή Φυσικά Πρό
σωπα ΰποχρεοΰνται έντός τριμήνου ά
πό τής δημοσιεύσεως. τού παρόντος 
νά υποβάλουν προς τήν επιτροπήν τής 
περιφέρειας των ονομαστικήν κατά- 
στασιν τών παρ’ αΰτοις ύπηρετούντων 
ιατρών έμφαίνουσαν λεπτομερώς τόν 
χρόνον υπηρεσίας έκαστου ιατρού, 
τάς έργασίμους ώρας, το είδος τής έκ- 
τελουμένης έργασίας, τάς άποδοχάς 
καί παροχάς έν γένει, τούς ορούς τής

αρ-

ΩΣ ΕΤΡΟΠΟΠΟ IΗΘΗ
"ΑρΘρον 2

Ή πρώτη παράγραφος τού άρθρου. 2 
άντεκατεστάθη ώς έξής:

«’Επιτροπή άποτελουμένη έ ξ έ
νας Πρωτοδίκου όριζομένου 
ύπό τοΰ Υπουργού τής Δικαιοσύνης είς 
τήν άρχήν έκαστου έτους ώς Προέδρου., 
τού Δ) ντοΰ τίΟ οΙκείου Ύγειονομ. Κέν
τρου μετέχοντας τής ’Επιτροπής ώς εί- 
σηγητοΰ, άνευ ψήφου, καί τών νο
μίμων αντιπροσώπων 
τού οικείου ’Ιατρικού 
Σ υλλόγου καί τών έ ν δ ιαφε- 
ραμένων έργοδοτών, γνω 
μοδοτεΐ έπί τών έλαχίστων ορίων μι
σθού ή αμοιβής κατ’ ιατρικήν έπίσκεψιν 
καί πράξιν, ή καθ’ ώριαίαν έργασίαν 
τών ιατρών τώιν ύπηρετούντων η έφεξής 
προσλαμβανόμενων είς Νοσηλευτικά "Ι
δρύματα, Ιατρεία, Εργαστήρια, Υπη
ρεσίας ιατρικής άντιλήψεως καί ΰγιει- 
νής πάσης φύσεως καί κατηγορίας, Δή
μους, Κοινότητας, Νομικά Πρόσωπα ή 
’Οργανισμούς καί "Ιδρύματα, ’Ασφαλι
στικούς ’Οργανισμούς, ’Ασφαλιστικά 
Ταμεία, ’Επιχειρήσεις, Εταιρείας πό
σης φύσεως, Σωματεία, ’Οργανώσεις 
’Εργοδοτών ή Μισθωτών, Συνεταιρι
σμούς καί πάντα έν γένει τά φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα τά απασχολούντο ’ια
τρικόν προσωπικόν έν τη περιφερείς τού 
οικείου "Υγειονομικού Κέντρου».

2. "Η δεύτερα παράγραφος τοΰ άρ
θρου 2 παρέμεινεν ώς εΤχεν.

3. ‘Η παράγραφος 3 τοΰ αυτού 
θρου 2 άντεκατεστάθη ώς έξής:

«Ή γνώμη τής ’Επιτροπής λαμβανο- 
μένη είτε αύτεπαγγέλτως εϊτε αιτήσει 
παντός ενδιαφερομένου, είναι γενική ή 
ειδική δΓ ώρισμένον ή άόριστον χρόνον 
καί αφορς μίαν ή πλείονας οργανώσεις 
έκ τών άναφερομένων έν τή προηγουμέ- 
νη παραγράφφ τού παρόντος άρθρου, 
ύποβάλλεται δέ προς τόν "Υπουργόν 
Κοινωνικής Προνοίας, όστις ύποχρεοΰ- 
ται νά έγκρίνη ή νά α
πόρριψη τούτην ή νά έ- 
πιφέρη τάς κατά τήν 
κρίσιν του έπενεκτέας 
τροποποιήσεις, διά πράξεως 
αύτοΰ ήτιολσγημένης, έκδιδομένης έντός 
μηνάς άπό τής υποβολής καί δημοσιευ- 
ομένης είς τήν ’Εφημερίδα τής Κυβερ
νήσεως. Αί τοιαΰται πράξεις τού Ύπουρ 
γοΰ έπέχουν θέσιν Συλλογικής Συμβά
σεως έργασίας».

’ΆρΘρον 4
1. "Η πρώτη παράγραφος τού άρθρου 

4 παρέμεινεν ώς εΤχεν.

2. ‘Η δευτέρα παρότγραφος τού άρ 
θρου 4 παρέμεινεν ώς είχεν, μέ την δή 
λωσιν τοΰ ‘Υπουργού Προνοίας . έν τή 
Βουλή, γενομένην αποδεκτήν, « δτι διά 
τής διατάξεως αυτής δέν πρόκειται νά

ΩΣ ΚΑΤΕΤΕΘΗ
μεταξύ τού ’Οργανισμού ίσχυούσης 
συμβάσεως, ώς έπίσης καί τό καταστα 
τικόν λειτουργίας; τού οργανισμού καί 
πάν άλλο στοιχεϊον σχέσιν εχον πρός 
τούς ορούς τής ιατρικής υπηρεσίας. 
"Ομοιαι καταστάσεις τών έπερχομέ- 
νων μεταβολών, υποβάλλονται ύποχρε- 
ωτικώς άνά έξάμηνον ύπό των αυτών 
ώς άνω Ιδρυμάτων καί ’Οργανισμών.

2. Άπασαι αί ύφιστάμεναι κατά 
τήν δημασίευσιν τού παρόντος Νόμου 
συμφωνία ή συμβάσεις, δΓ ών ρυθμί
ζονται οί δροι ιατρικής έργασίας, ύ- 
πέκεινται είς τήν έγκρισιν τής έπ τρο- 
πής τού άρθρου 2 τοΰ παρόντος ανα
προσαρμοζόμενα! καί τροποποιούμε
νοι 6 ά πράξεων τού Υπουργού Κοιν. 
Προνοίας, δημοσιεύονται δέ είς τήν 
Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως εντός 
μηνός άπό τής υποβολής.

’ΆρΘρον 5.

1. ’Απαγορεύεται είς τούς ιατρούς 
νά κατέχωσι πλείονας τής μιάς εμμί
σθους θέσεις, δΓ άς ώς έψόδιον απαι
τείται τό πτυχίον τής ιατρικής. Κατ’ 
έξαίρεσιν δύνανται οί ιατροί νά κατε- 
χωσι καί έτέραν θέσιν έφ’ δσον πρό- 
κε ται περί ύπηρετούντων είς περιφέ
ρειας Ενθα δέν υπάρχουν άλλοι έκ τών 
ελευθέριος άσκούντων ιατρών κατά 6ε- 
βαίωσιν τού οικείου Ιατρικού Συλλό
γου τεθεωρηιμέν.ην παρά τοΰ προϊστα
μένου τοΰ οικείου "Υγειονομικού Κέν
τρου. Οί ΰποβάλλοντες ψευδείς βειβ,αι- 
ώσεις διώκονται καί τιμωρούνται κα
τά τάς διατάξεις τού άρθρου 221 τοΰ 
Ποινικού Νόμου. ‘Ως Εμμισθος θέσις 
λογίζεται καί ή έπί συμβάσει ή έπί 
θητεία καί ή έπ’ αμοιβή κατ’ έξέτασιν 
συμφωνία μετά ’Οργανισμών πάσης 
φύσεως Νομικών προσώπων. Κλαδικών 
Ταμείων κλπ.

2. ’Ιατροί κατέχοντες κατά τήν δη- 
μοσίευσιν τοΰ παρόντος Νόμου, πλ,είο 
νας τής μιας έμμισθους θέσε ς ΰπο- 
χρεούνται δπως έντός διμήνου άπό 
τής δημοσιεύσεως τού παρόντος Νό
μου δηλώσωσι πρός τόν οίκείον Ια
τρικόν Σύλλογον καί τό ‘Υγειονομικόν 
Κέντρον ποιαν έκ τών θέσεων προτι
μούν νά διατηρήσωσι, παραιτούμενοι 
πάσης άλλης.

3. Πάσα α’ιτησις ιατρού περί προσ
λήψεως ή διορισμού αύτοΰ είς οίανδή- 
ποτε Εμμισθον θέσιν, δέον άπαραιτή- 
τως νά συνοδεύηται άπό βεβαίωσιν 
τοΰ οικείου Συλλόγου, οτιι ό αϊτών δέν 
κατέχει άλλην Εμμισθον θέσιν ή δτι 
δέν υπάρχει άλλος ’Ιατρός δυνάμενος 
νά διεκδικήση τήν κενήν θέσιν.

4. Νοσηλευτικά ‘Ιδρύματα, ’Ιατρεία 
Οργανισμοί κλπ. έκ τών έν άρθρω 2

παρ. I τού παρόντος, προτιθιέμενα νά 
προσλάβωσιν ιατρικόν πρασωπ κόν ύ- 
ποχρεοΰνται νά άπευθύνωνται πρός 
τόν ’Ιατρικόν Σύλλογον τής περιφερΗ- 
ας των, δστις άπαφαίνετα: εντός δε
καημέρου άπό τής πρός αυτόν παρα
πομπής τής αίτήσεως, έάν ό ύποψή- 
φιος πρός διορισμόν ιατρός έμπίπτει 
είς τάς απαγορεύσεις τοΰ παρόντος 
άρθρου. Μετά τήν πάροδον τής δεκαη
μέρου ταύτης προθεσμίας ό διορισμός 
θεωρείται Εγκυρος.

’ΆρΘρον 8.

1. Είς τά Διοικητικά Συμβούλια ή 
’Αδελφάτα, ή Έπιτροπάς απάντων 
τών Νοσηλευτ ικών ‘Ιδρυμάτων τού Δη
μοσίου ή Νομικών Προσώπων Δημοσί
ου Δικαίου πάσης κατηγορίας, ώς καί 
τών Ασφαλιστικών Ταμείων Υγείας 
ή ’Οργανισμών Κοινωνικής Άσφαλί- 
σιιως κατά τής άσθεν-είας, ό Ίατρ κός 
Σύλλογος τής περιφερείας μετέχει δΓ 
ένός άντιπροσώπου όριζομένου ύπό 
πού οικείου Συλλόγου έκ τών μελών 
του, τών συμπληρωσάντων εικοσαετή 
άσκησιν τοΰ έπαγγέλματος έφ’ δσον 
έκ τών κειμένων διατάξεων δέν π-ρο- 
βλέπεται ή συμμετοχή τοι.ούτου άντι.- 
προσώπου.

ΩΣ ΕΤΡΟΠΟΠΟ I ΗΘΗ
Θιγή ή; λειτουργία τών ’Ιατρείων τών 
Ταμείων ‘Υγείας».

"ΑρΘρον 5
1. ‘Η πρώτη παράγραφος, άντεκατε

στάθη ώς έξής:
«’Απαγορεύεται είς τούς Ιατρούς νά 

κατέχωσι πλείονας τής μιάς έμμισθους, 
θέσεις, δΓ άς ώς έψόδιον απαιτείται 
το πτυχίον τής ιατρικής.

Τής άπαγαρεύσεως ταύτης έξαιρούν- 
ται οί τακτικοί καθηγηταί τής ’Ιατρι
κής Σχολής τού Πανεπιστημίου ’Αθηνών 
καί Θεσσαλονίκης έφ’ δσον έλλείψει Πα
νεπιστημιακών κλινικών ή. έργαστηρίων· 
διευθύνουν, έγκρίσει τής Συγκλήτου, 
εργαστήρια ή κλινικάς έξωπανεπιστημι 
ακάς πρός; άσκησιν τών φοιτητών τής, 
‘Ιατρικής.

Κατ’ έξαίρεσιν δύνανται οί ιατροί νά 
κατέχωσι καί έτέραν θέσιν έφ’ δετόν πρό 
κειται περί ύπηρετούντων είς περιφέ
ρειας Ενθα δέν υπάρχουν άλλοι έκ τών 
ελευθέριος άσκούντων ίοττρών κατά 6ε- 
βαίωσιν τοΰ οικείου Ιατρικού Συλλό
γου, τεθεωρημένην παρά τοΰ προϊστα- 
-,μενού τού οικείου Υγειονομικού Κέν
τρου.. Οί ΰποβάλλοντες ψευδείς βεβαι
ώσεις διώκονται καί τιμωρούνται κατά 
τάς διατάξεις τού άρθρου 221 τού. Ποι
νικού Νόμου ‘Ως Εμμισθος- θέσις λογί
ζεται καί ή έπί συμβάσει ή έπί θητείφ. 
καί. ή έπ-’ αμοιβή κατ’ έξέτασιν συμφω
νία μετά Όργαη/ισμών πάσης φύσεως 
Νομικών Προσώπων, Κλαδικών Ταμεί
ων κλπ.

Κατ’ έξαίρεσιν ή. -έν τοΐς ίδιωτικοϊς 
ίστρείοις τών ιατρών καί ή, κατ’ οίκον 
τών ασθενών έπ’ άμοιβή κατ’ έξέτασιν 
συμφωνία δέν λογίζεται ώς Εμμισθος θέ 
σις, έψ’ οσαν προηγείται συλλογική 
σύμβασις καθορίζουσα. όνομαστικώς: 
καί τό έλάχιστον δριον άριθμ,οΰ τών χρη 
οτμοποιθυμένων έξ έκάστης ειδικότητας 
Ιατρών ύπό τών έν λόγφ Ταμείων ‘Υγεί
ας κλπ. κατ’ απόλυτον- πρατίμησίν των, 
πάντως περισσοτέρων τών νΰν προσφε-
ρόντων είς αυτά τάς υπηρεσίας των, μέ. 
-έλευθέραν εκλογήν τών ήσφαλισμένων, 
ώς καί τό άνώτατον δ- 
ριον τών παρ’ έκαστου 
ί α τ ρ ο ΰ· έπ ιτρεπο μίναν- 
έ ξ ε τ ά σ ε ω ν. Έν περιπτώσει τυ
χόν διαφωνίας άποφαίνονται αί κατά τ& 
αρθρον 2 τοΰ παρόντος Έπιτροπαί.

2. Ή δευτεέρα παράγραφος άντεκα
τεστάθη ώς έξής:

«’Ιατροί κατέχοντες κατά τήν δημο
σίευα» τοΰ παρόντος Νόμου, πλείονας 
τής μιάς έμμισθους ή άμισθους θέσεις, 
ύποχρεοΰνται δπως εντός διμήνο-υ άπο 
τής δημοσιεύσεως τοΰ παρόντος Νόμοι» 
δηλώσωσι πρός τόν οίκείον Ιατρικόν 
Σύλλογον καί τό Υγειονομικόν Κέντρον 
ποιαν έκ τών θέσεων προτιμούν νά δια- 
τηρήσωσι, παραιτούμενοι πάσης άλλης 
τών ’Οργανισμών καί Ταμείων Υγείας 
καί λοιπά, είς αΰς ΰπηρετοΰσιν οί ώς 
άνω, ύποχ-ρεουμένων νά διακόψωσι τήν 
μισθοδοσίαν, άπολύοντες τού
τους ευθύς ώς είδοποι- 
ηθώσιν ΰπό τοΰ ‘Υγειο
νομικού Κέντρου ή τού 
’Ιατρικού Συλλόγου σχε 
τ ι κ ώ ς. ’Απαγορεύεται ή άνευ Αμοι
βής ή άλλψ τρόπιρ καταβολής έξυπηρέ- 
τησις τών μετόχων ή ήσφαλισμένων τών 
Όργοτνισμών ύπό τών Ιατρών».

3. Ή τρίτη παράγραφος διεγράφη 
παντελώς.

4. ‘Η τετάρτη παράγραφος παρέμει- 
νεν ώς είχε (άφορά τούς έμμισθους).

"Αρθρον 8

Τό άρθρον 8 αντικαθίσταται ώς έξής, 
διαγραφείσης τής φράσεως «Άσφαλιστι 
κών Ταμείων Υγείας».

«1. Είς τά Διοικητικά Συμβούλια ή 
Αδελφάτα ή Έπιτροπάς απάντων τών 

νοσηλευτικών Ιδρυμάτων τού Δημοσίου 
ή Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαί
ου ώς καί ’Οργανισμών Κοινωνικής Ά» 
σφαλίσεως κατά τής άσθενείας ό τοπι
κός ’Ιατρικός Σύλλογος μετέχει δΓ ένός 
έκ τών μελών του τών συμπληρωσάντων 
εικοσαετή άσκησιν τού έπαγγέλματος. 
Έφ’ δσον έξ άλλων διατάξεων προβλέ- 
πεται συμμετοχή άν-τιτηροσώπου τού οι
κείου Συλλόγου είς τά ώς άνω Συμβού
λια,. ’Αδελφάτα ή Έπιτροπάς, ή άντικα- 
τάσταοσις αΰτάΟ κατά τάς διατάξεις τοΰ 
παρόντος γίνεται μετά τήν λήξιν τής θη
τείας του».
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Αημοσιεύομεν κατωτέρω τά αποτε

λέσματα τού Διαγωνισμού τής 18ης 
Νοεμβρίου 1951 κατά σε ράν επιτυ
χίας. Ουτω οί μετασχόντες εις τον 
διαγωνισμόν των Βοηθών ΰποχρέων 
Προαγωγιικοΰ Διαγωνισμού, επέτυχαν* 1 
άπαντες.

ΑΙ ΕΠΙΤΥΧΟΥΣ AI ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
Β' ΚΑΙ ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΟI Α'
ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΤΑΞΙΝ :

’Αβραάμ Δ. Χρυσοΰλα, Άναγνωστο- 
τγούλου Π. Ελένη, Άνανιάδου Ν. Γκολ 
φω, Άνέστη Γ. Κορνηλία, Βερναρδή I. 
'Αλεξάνδρα, Βουγαλέρη Γ. Χρηστίνα, 
Γαβαιλά Θ. ’Αγγελική, Γαϊτάνη Ν. Μα
ρία, Γατσοπούλου Κ. ’Άννα, Γραββά- 
νη Π. Ελένη, Γραμματικοί I. Σοφία, 
Δεσποτάκη Β. Άβηνά, Διαλετά Α. 
-Ευαγγελία, Δουλίδου X. Ευθυμία, Ζα 
«ούρα Μ. "Ελλη, Κουρτίδου X. "Ολ
γα, Ίσαακίδου I. Ευφημία, Καπερώ- 
νη Δ. Έλένηι, Καραβασίλη Κ. ’Αγγε
λική, Καραγιάννη Π. Σοφία, Καρβοΰ- 
νη Ν. Ευγενία, Κατσιρούμπα Γ. ’Αθή
να, Κόλια Γ. Πηνελόπη, Κουτσουμπή 
Π. Πελαγία, Κοφνά Σ. ’Αγγελική, 
•Κυριάκού Δ. ’Αγγελική, Λιαναντωνάκη 
I. Καλλιόπη, Μαρίνου Α. Μπήλιω, 

ιΜαρτίνη X. Ήώ.
Μιλάνου Α. Μαρία, Μπερζονάνη Λ. 

Αικατερίνη, Μπικάκη Γ. Αικατερίνη, 
Μπούκουρα Α. ’Αναστασία, Νικολακά- 
«η X. Μαριάνα, Νικολακάκη X. "Ολγα 
Οίκονομίδου Δ. ’Ασημίνα, Οικονόμου 
ΑΙ. Εΰαγγελινή, Παπαγεωργίου I. Πο
λυξένη, Παπαγεωργίου Δ. Σοφία, Πα- 
παδημητριου Α. Σμαράγδα, Παπαδο- 
Ίτούλου Κ. Ελένη,, Παπαδοπούλου Δ. 
Σοφία, Παπαζήτη I. Σοφία, Παπα- 
ισταμούλη Σ. Κική, Παπα,χατζή Σ. 
Ελένη, Παπαχρήστου Ε. Ευφροσύνη, 
Πουρναρά Ν. Ήρώ, Ρηγάκη Σ. ’Ανα
στασία, Ρυσσιάνου Π. Ένένη, Σακελ- 
λαρίου Α. Ελένη, Σταυροπούλου Α. 
Μαρίνα, Τζοσκούνογλου Ν. ’Ιωάννα, 
Τσαρουχά Π. ’Αμαλία1, Φσυκαράκη Γ. 

Μαρία, Χασιρτζόγλου Ζ. Μαρία, Χρι- 
ξοπούλου Θ. Φωτεινή, Χριστοφίδη, Ν. 
Βαρβάρα.

ΟΙ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΔΟΚΙΜΟΙ ΠΡΟ
ΑΓΩΓΙ ΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Άλεξανδράχης Σ. Στέφανος, Άνα- 
Ίστασιάδης Δ. ’Αλέξανδρος, Άνδριανό- 
πουλος Ο. Χαρίλαος, Άντωνιάδης Ε. 
Αντώνιος, Άρμενάικης Ν. ’Ιωάννης, 

Βαμβαχάς Α. Αιμίλιος, Βάμβαλης Κ. 
'Βασίλειος, Βασιλείου Η. Βασίλειος, 
Βουγιουκας Ε. Κων)νος, Βυζανιάρης 
·Ϊ1. Μιλτιάδης, Γιακωβάκης Β. ΆΒανά- 
«σιος, Γ ιαννακόπουλος Σ. ’Ιωάννης,
Γιαννιώτης Ν. ’Αλέξανδρος, Γιαννού- 
λας Θ. ’Ιωάννης, Δακής Ε. ’Εμμανου
ήλ, Δαμίρης Ν. Παναγιώτης, Διμέλης 
Κ. Στέφανος, Δουβλίδης Α. ’Αλέξαν
δρος, Ζα-χυνθινάκης I % Σπυρίδων, Θεο- 
-δωρόπουλος Δ. ’Αριστομένης, Θωμάς 
1. ’Αθανάσιος, ’Ιατρίδης Π. Μαργαρί
της, Ίωαννίδης Ε. Νικόλαος, Ίωάν- 
νου Α. Βασίλειος, Καλαντζόπουλος Α. 
Αριστομένης, Καραγιάννης Π. Βασί
λειος, Καραμάνος Α. Γεώργιος, Καρα- 
μπέτσος Τ. Δημήτριος, Καρυανάκης 
Γ. Γρηγόριος, Καρκάνης Γ. Κωνσταν
τίνος, Κάσδαγλης X. ’Εμμανουήλ, Κα- 
τσαντώνης I. Δήμος, Κατσιμπούρης 
Ν. Γεώργιος, Κατσιμπρής |. Μερκού
ριος, Κεραμιδάς Γ. Πανταζής, Κλών- 
τζας Ν. Γεώργιος.

Κοκκωσης X. Νικόλαος, Κυπριανός 
•Α. Ζωής, Λοβέρδος Α. Σπυρίδων, Μα- 
•ζαράκης Γ. Μελισσινός, Μαργετίδης 
-X. Ήλίας, Μαρκουΐζος Σ. ’Ιωάννης, 
Μαστραντώνης I. ’Αντώνιος, Μελισσα- 
-ροπουλος Κ. Νικόλαος, Μενοΰνος Ν. 
Κωνσταντίνος, Μοσχονάς Γ. Ευάγγε
λος, Μπακατσέλος Σ. Κων)νος, Οικο
νόμου Ν. ’Ιωάννης, Πανόπουλος Π. Νι
κόλαος, Πανούσης Θ. Κλέαρχος, Παπα 
δέλλη-ς Η. Θεόδωρος, Παπαζαχαρίου 
-Π. ’Ιωάννης, Παπαματθαίου Ν. Ματ
θαίος, Πατρίκιος Ε. Σωτήριος, Περαν- 
τώνης Μ. ’Ιωάννης, Πάλι ουράς Π. Ίω. 
Ρούπας Η. Νικ., Ρουσόπουλος Π. Χρη
στός, Σακελλαρόπουλος Σ. Γεώρ., Σα 
μαντάκης Ν. Σαράντος, Σενδηγιάννης 
Λ. Ιωάν,, Σιδερόπουλος Ε. Μιλτιάδης

Σκληβανιώτης Δ. Γεώργιος, ΣπαΙχίδης 
Γ. Κυριάκος, Στούμπουλος Ζ. Νικό
λαος, Τζέοας Η. Γεώργιος, Τριαντα- 
φυλλίδης Κ. ’Εμμανουήλ, Τσούνης X. 
’Αντώνιος, Φωτόπουλος X. Κωνσταν
τίνος, Χάμψας Γ. Δημήτριος, Χατζηα- 
ναγνώστου Ε. Παναγιώτης.

ΟΙ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΙΣΑΓΩ
ΓΙΚΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΝ ΠΡΟΣ 
ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΙΝ :

Αϊκατερινιάδης Γ. Βύρων, Άλατζι- 
τζής X. Σταμάτιος, Άντωνιάδης Δ. 
’Αντώνιος, Άπαλάκης Δ. Ματθαίος, 
Άποσκίτης X. Κωνσταντίνος, Άπο- 
στολίδης X.- Γεώργιος, Άρσένης Δ. 
Γεράσιμος, Βαρδακαστάνης Δ. Διονύ
σιος, Βαρδάκης Γ. Αντώνιος, Βαρλα- 
μίδης Δ. Βασίλειος, Γαϊτανάρος Α. 
Δημήτριος, Δασκόπουλος Φ. Γεώργιος 
Δήμος Γ. Κωνσταντίνος, Ζέρβας I. 
Κων)νος, Ζής Α. Χρήοτος, Θελούδης 
I. ’Αθανάσιος, Κανέλλης Γ. ’Ιωάννης, 
Καρελάς Ε. Κων)νος, Κοντόξογλου Κ. 
Δημήτριος, Κοντός X. Κων)νος, Κον
τός Δ. Σωτήριος, Κρητικός Μ. ’Αλέ
ξανδρος, Κυδωνάκης Ε. Γεώργιος, Κω- 
τσοικάλης Λ. Απόστολος, Λεβεντάκης 
Γ. Δημήτριος, Μαραγκάκης I. ’Εμμα
νουήλ, Μελάς Μ. Κων)νος, Μπακάπου- 
λος Θ. Χρήστος, Μπαχτής X. Γεώρ
γιος, Μπεκιάρης Δ. Κων)νος, Μπο- 
τσαράκος I. Πέτρος, Μπουμπούς Μ. 
Λεωνίδας, Νάτσης X. Άνδρέας, Νταγ 
κουνάκης Α. Δημήτριος, Παντουβάκης 
Α. Χριστόφορος, Παπαστεργίου Α. 
Πολύχρονης, Παππάς Κ. Νικόλαος, 
Πέππας Μ. Γεώργιος, Πίκουλας I. 
Κωνσταντίνος, Πλούμος Θ. Μιχαήλ, 
Σακελλαρίου I. Βασίλειος, Σταματε- 
λάκης Γ. Διονύσιος, Συγγρός Α. Κων
σταντίνος, Τσίγκας Ν. Παναγιώτης, 
Τσιώρας Ν. ’Αθανάσιος, Τσουδερός Ε. 
Μιχαήλ, Τσώνας Η. Θεόδωρος, Φάρος 
Π. Γεώργιος, Φιδετξής Κ. ’Ιωάννης, 
Φραγκιάς Α. Γεώργιος, Χριστόφιλος 
Β. Πέτρος, Χρυσοχόος Α. Ευθύμιος.

’Επίσης έπέτυχόν καί οί κάτωθι έν 
στρατεύσει διατελοΰντες Προσωρινοί 
Υπάλληλοι, ών ή έν τή Τραπέξη θέ- 
σις 6ά διακανονισθή μετά την άπο- I 
στράτευσίν των:

Βίγγος Σ. Άνδρέας, Γιαννόπουλος 
Δ. Κωνσταντίνος, Παναγιωτίδης Θ. 
Εΰρυσθένης, Σπηλιωτόπουλος Α. Γε
ώργιος.

Α') ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ Ε Ι,Σ ΠΡΑ
ΚΤΟΡΕΣ Β' ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΙΣΑ
ΓΩΓΙΚΟΝ ΔΙΑΓΩ Ν I Σ Μ Ο Ν 
-ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΤΑΞΙΝ ΕΙΣ ΤΟΝ 
ΒΑΘΜΟΝ ΔΟΚΙΜΟΥ:

Ζησίίδης Α. Δηιμήτριος, Καβαλλιε- 
ρατος Σ. ’Αναστάσιος.

Β') -ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΚΛΗΤΗΡΕΣ 
Ε Ι Σ TON ΕI ΣΑΓΩΓI ΚΟΝ ΔI Α
ΓΩΝ IΣ-ΜΟΝ Π-Ρ ΟΣ ΜΕΤΑΤΑ- 
ΞI IN ΕΙΣ ΤΟΝ ΒΑΘΜΟΝ ΔΟ
ΚΙΜΟΥ:

Άικριβιάδης X. ’Αναστάσιος, Άλ- 
βανόπουλος Π. Δημήτριος, Δελη- 
γιάννης Μ. Κων) νος, Καίμάκης Δ. 
Παναγιώτης, Καραμιχάλης I. Κων) 
νος. Καράδης Ν. Γεώργιος, Μανδρα 
-κος I. Παναγιώτης, Μπογδανος Α. 
ΕΟ-άγιγελος, Τζανετόπουλος Κ. -Γε
ώργιος.

-Γ') ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΚΛΗΤΗΡΕΣ 
ΕΙΣ ΤΟΝ ΕI Σ ΑΓΩΝ I ΚΟΝ ΔΙΑ
ΓΩΝΙΣΜΟΝ ΠΡΟΣ Μ-ΕΤΑΤΑ- 
ΞΙΙΝ -ΕΙΙΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥΣ Υ
ΠΑΛΛΗΛΟΥΣ :

Άλεξανδρά-κης Δ. ’Ιωάννης, ’Α
ποστόλου Κ. ’Απόστολος, θεοφανό- 
πουλος Σ. Παναγιώτης, Καρρας Δ. 
’Αλέξιος, Κόττος Β. Παναγιώτης, 
Σικορδούλης Κ. Διονύσιος.

Δ') ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΙΕΡΓΑΤΑΙ 
ε:IΣ ΤΟΝ ΕΙΣΑΓΩΓI-ΚΟΝ ΔIΑ 
ΙΓΩιΝΙ ΣιΜΟΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ Ω Σ 
ΤΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ Υ
ΠΑΛΛΗΛΩΝ:
-Γρηγορόπουλος Δ. Δημήτριος, Δε

λημάρας Α. ’Αντώνιος, Μηνιάτης Ε. 
Σπυρίδων, Σ-κορδΊλης Δ. ’Ιωάννης, 
Χαρΐτος Α. Δημήτριος.

ΑΙ ΕΠΙΤΥΧΟΥΣΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ 
ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΟΙ ΕΙΣ ΤΟΝ 
ΕΙ Σ ΑΓΩΓΙ ΚΟΝ Δ I Α Γ Ω Ν I -
Σ-ΜΟΝ ΠΡ-ΟΣ ΜΙΟΝ -1ΜΟΠ ΟIΗ - 
Σ IN:

’Αγγελοπούλου Ν. Δέσποινα, Ά- 
λεξά,κη. Ε. Εύανθ-ία, ’Αναγνώστου 
Σ. ’Αρετή, ’Αποστολή X. θάλεια, 
’Αρχιμανδρίτου Δ. Σοφία, Βάγγου 
Γ. Εύαιγγελία, Βασιλειάδου Β. Σαπ 
φώ, Βασιλείου θ. Ελένη, Βλαστά- 
ρη Α. Πολύτιμη, Βογιατζόγλου Ε. 
Μυρσίνη, Βοτνκα Δ. Περσεφόνη, 
Βρακατσέλη θ. Μαρία Γνφτοδήμου 
Γ. Φωτεινή, Δάμη Α. Αίικατερίνη, 
Δάμη Α. Κασσιανή, Δαπέργολα Π. 
Μαριάννα, Δημητροποώλου Δ. ’Ανα
στασία, Δημοποόλου θ1. Μαρία, Ή- 
λιάδου Α. Εύλοομπία, Ίατρί-δου Π. 
Παναγιώτα, Καμπούρη Ε. Πηνελό
πη, Κανδαράκη I. Στέλλα, Κάπου 
Γ. Αικατερίνη, ΚαρΙδάρα Η. Ευτυ
χία, Κατζούρου Β. ’Ιωάννα, Κοντο- 
γεώργη θ. Κονδύλω, Κουμεντάκου 
ιΓ. Κατίνα, Κουνούγιου Ε. Βαρβά
ρα, Λαμπρίδου Μ. Δήμητρα, Λεκα- 
τσα Σ. Μαρία, Λυάρη Β. "Αννα, 
Μαλατέστα Ν. Δέσποινα, Μανωλε- 
ιδάκη Γ. Εύγενία, Ματαρα Μ. Ελέ
νη, Μαυροπούλου Γ. Σοφία, Μίχου 
Π. Καλλιόπη-, Μπου-κογιάννη Π. Μα
ρία, -Νεράντζη Γ. Άλικη, Νικολετο- 
πούιλου Π. Αικατερίνη, Παναγιωτο- 
πούλου Σ. ΆΙδαιμαντΟδη, Πανταζο- 
πούλου Α. ,Εύμορφία, Παπαβασιλεί 
ου Δ. Ήρώ, Παπαδοπούλου Γ. 
Κλειώ, Παπαίθεοδώρου Φ. Ελένη, 
Πέτσα Α. Αίκατερίνη, -Πουλά-κη Γ. 
’Άννα, Πυλιώτου Α. Κυρια-κή, Ρά
πτου Μ. Μαρίκα, Σαφάκα X. Ευθυ
μία, Σιέρμπου Μ. "Αννα, Σ ιόντα Ζ. 
Χρηστίνα, Σ πανοποόλου X. ’Ιουλία, 
Σπόρου Ε. Μαρία, Στάθακοπούλου 
Π. Μαρία, Σταμούλη X. Χρυσούλα,
Τσαούσογλου I. Άιθηνδ, Τσεκούρα 
Ν. Άβηναΐς, Τσιούνη Η. θεοδώρα, 
Μουμτζή Κ. Ελένη, Τσίχλη X. Μα
ρία, Τσιώλη Γ. Μαρία, Φαφούτη I. 
Εό-αγ-γελία, Χιλιαίδά-κη Γ. Θεοδώρα.

ΟΙ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΔΟΚΙΜΟΙ Ν.
751 ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙ
ΣΜΟΥ :

Άδριανός Ε. Κωνσταντίνος, Άθανα- 
σιάδης X. Μιχαήλ, ’Αλβανόύδης Δ. 'Εμ
μανουήλ, Αποστόλου I. Εύάγγελος, Άρ 
βανιτάκης X. Φώτιος, Άργυρόπουλος X. 
’Ιωάννης, Βαδροοχάνης Μ. ’Ιωάννης. Βα- 
ρότσης Π. Σωτήριος, Γιακουμής Α. Στυ 
λιανός, Γ ιαννόπουλος Γ. Βασίλειος, Γ ι- 
αννουλάτος Π. ’Απόστολος, Γιαννουλό- 
πουλος Π. Κρέων, Γοβδελάς Γ. ’Ελευθέ
ριος, Γουμπερίτσης Ε. Στέφανος, Γρη- 
γορίου Κ. Χρήστος, Δημητρόπουλος Γ. 
Θεόδωρος, Διαλινάς Γ. Ματθαίος, Δρο- 
σάκης Κ. Ιωάννης, Δροσίδης Δ. Θεοφά 
νης, Δρόσος Λ. Κωνσταντίνος, Ζώτος Κ. 
Θεόδωρος, Θεοδώρογλου Π. ’Αριστείδης, 
Θεολογίδης Ε. Μερκούριος, Ίσμιρλό- 
γ-λΟυ I. Χαράλαμπος, Ίωάννου I. Ε
λευθέριος, Καλσγερόπουλος Δ. Παντε
λής, Καμέρτας I. ’Αλέξανδρος, Καμπα- 
δέλης Γ. Μιχαήλ, Καμπουράκης Δ. Άγ
γελος, Καναβούτσης Σ. Γεώργιος, Κα- 
-ραγεωργιου Δ. ’Ιωάννης, Καραγιάννης 
Β. Γεώργιος, Καρακΐτσος Σ. Δημήτρι- 
ος, Καρδάσης Α. Άσημάκης, Καρδοΰ- 
λης Μ. ’Εμμανουήλ, Καρλής Δ. Πέτρος, 
Καρυτσιώτης Γ. Ευάγγελος, Κατσαρός 
Κ. Γεώργιος, Καψετζηδάκης I. Γεώργι
ος, Κίσσας X. Φώτιος, Κλειδής Μ. Α
ναστάσιος, Κλήτσης Σ. Παναγιώτης, 
Κολλιός Β. Νικόλαος, Κου-κουζέλης Π. 
Δημήτριος, Κουτσοδόντης Γ. Νικόλαος, 
Κρητικός Π. Νικόλαος, Κωνσταντόπου- 
λος Α. Ήλίας, Λαμπούσης Δ. Παναγιώ
της, Λαμπρόπουλος Α. Δρόσος, Λεβέν
της Γ. Κων)νος, Λέσσιος X. Άγγελος, 
Λοΐζος Σ. Αλέξανδρος, Μαλλιαρός I. 
Γεώργιος, Μά.μαλης X. Δημήτριος, Μαρ 
κογιάννης Γ. Ιωάννης, Μαρσάν I. Βλα
δίμηρος, Μαστο,ράκης Ε. Νικόλαος, Μα- 
τιάκης^ Ν. Δημήτριος, Μιχαλόπουλος Θ. 
Αθανάσιος, Μπακανάκης Π. ’Ιωάννης, 
Μπ,αίλές Κ. ’Αλέξανδρος, Μπούμπουρας 
I. "Ομηρος, Νάνος Γ. Εύάγγελος, Νικσ- 
λαΐδης Β. Νικόλαος, Νοτάρης Σ. Κων
σταντίνος, Ντόκος Δ. Κωνσταντίνος, 
Ντούνης Δ. Χρήστος, Ξυνόγαλος Θ. 
Κωνσταντίνος, Οίκονομίδης Λ. Άνδρέ
ας, Παπαδημητρίου X. Αναστάσιος, Πα

Την 28ην Μαρτίου έγένετο ή γενική 
συνέλευσις των συνταξιούχων Τραπε
ζών ’Εθνικής Ελλάδος καί Κτηματι
κής. Κατ’ αυτήν ή Διοίκησις τής 'Ενώ 
σεως προέβη ε’ις λογοδοσίαν των πε
πραγμένων του έτους 1951. Ή λογο
δοσία έχει ως εξής :
’Αξιότιμοι Κυρίαι καί Κύριοι,

ΤΙ "Ενωσις των Συνταξιούχων των 
Τραπεζών ’Εθνικής, 'Ελλάδος καί 
Ιντ)κής εμφανιζόμενη ενώπιον υμών 
λαμβάνει τήν τιμήν δι’ έμοΰ νά υπο- 
βάλη υπό τήν έγκρισίν σας τήν έκθε- 
σίν της περί των πεπραγμένων της κα 
τά τό λήξαν συλλογικόν έτος 1951.

Κατά τά λήξαν υπόλογον έτος έπε- 
τεύχθη τό πρώτον γενική αΰξησις των 
συνταξεών μας, κατά κλιιιάκωσιν άπό 
δραχ. 57.000 έως 132.000 κατά σύντα
ξιν, καί τελευταίον βάσει διαπιστωθέν- 
τος περισσεύματος εις τό Ταμεϊον των 
Συντάξεων, άπεφασίσθη καί επραγμα- 
τοποιήθη γενική αΰξησις των συντάξε 
ων κατά ποσοστόν 16 ο) ο, καί ηυξημέ 
νη μερική τοιαύτη κλιμακωτή διά τούς 
έ'χοντας πολυετή υπηρεσίαν, άνεξαρτή 
τως βαθμού καί συντάξεως, τουτέστιν 
ανω τών 25 συνταξίμων ετών. Περιτ
τόν θεωροϋμεν νά άναφέοωμεν ύμϊν 
δτι ευθύς ώς αί Διοικήσεις τών δυο 
Τραπεζών ήθελον προβή εις τήν κατα 
βολήν τών όφειλομένων ΰποχρεώσεών 
των προς τό Ταμεϊον Συντάξεων, θέ
λει ασφαλώς πρόκυψη νέα κατάστασις ι 
πραγμάτων ήτις θέλει μάς επιτρέψει I 
νά ζητήσωμ.εν καί νά έπιτΰχωμεν άσφα 
λώς νέαν αναπροσαρμογήν τών συντά 
ξεών μας.

Εις τό σημεϊον αυτό κρίνω σκόπιμον 
νά σάς αναφέρω περί τής προθύμου 
βοήθειας καί αρωγής ής έτύχομεν παρά 
τών Συλλόγων τών έν ένεργείφ συνα
δέλφων μας, ύπερμαχησάντων υπέρ 
τών συμφερόντων μας, καί νά παρα- 
καλέσω νά δεχθήτε προτασίν μου δΓ 
ής σείς οί άποτελοϋντες τήν Γενικήν 
συνέλευσιν τής Ένώσεώς μας, δηλονό 
τι τό κυρίαρχον Σώμα, άποφασίσητε 
καί έκφράσητε τήν ευγνωμοσύνην δλων 
μας εις τούς έκπροσωποΰντας τούς δύο 
Συλλόγους αξιότιμους (Προέδρους κ.κ. 
Κώστην καί Παπαοικονόμου, ανθ’ ών 
ε’ιργάσαντο υπέρ ημών.

Γεγονός μεγίστης σημασίας συνετε- 
λέσθη κατά τό υπόλογον έτος, δι’ Ο

λους τούς έξελθόντας τής υπηρεσίας 
τών Τραπεζών κατά τά έτη άπό 28—
4—41 έως 31—12—50 καί μή τυχόν
τος ικανοποιητικής άποζημιώσεως έκ 
μέρους τού Ταμείου Αΰτασφαλείας. 
Μετά πολλάς καί επιμόχθους συζητή
σεις άπεφασίσθη άφ’ ενός μέν ή συγχώ 
νεύσις τών δύο ασφαλιστικών Ταμείων 
Αΰτασφαλείας τών Τραπεζών ’Εθνικής 
καί Ελλάδος καί άφ’ ετέρου ή άποζη 
μίωσις τών κατηγοριών εκείνων τών 
υπαλλήλων τών έξελθόντων κατά τό 
ώς ανωτέρω χρονικόν διάστημα μέ 6ά 
σιν τήν ίσχύουσαν μισθοδοσίαν τής 31 
—12—50. Εις τούς δικαιούχους, κατά 
τά ανωτέρω, συμπληρωματικής άποζη 
μιώσεως κατεβλήθησαν τά 75 ο)ο μέν 
εις τούς μέχρι τής 1—1—1948 έξελ
θόντας, ποσοστόν δε κατά τι ηύξημέ- 
νον εις τούς έξελθόντας άπό τής ανω
τέρω ημερομηνίας μέχρι καί τής 
31—12—50. Τό Ιστορικόν τούτο έργον/ 
μνημειώδες αύτό καθ’ εαυτό, συνετε- 
λέσθη κατόπιν πολλών κόπων καί μό
χθων δλων μας, έν συνεχεία όμοιας ε
νέργειας τών προκατόχων μας, προς

παδόπουλσς I. Νικόλαος, Πατταϊωάννου 
Κ. Άνδρέας, Πασσάς Δ. Ίωοαινης, Πα- 
σχαλίδης Π. ’Αντώνιος, Πατεράκης Κ. 
Χρήστος, Περδικάρης Π. Σπυρίδων, Πο
λίτης Δ. ’Αντώνιος, Πολυβακίδης Δ. ’Ι
ωάννης, Πρεβεδουράκης Κ. ’Ιωάννης, 
Πριόβολος Γ. Χρήστος, Πρώϊος Ν. ’Ιωάν 
νης, Ραυτόπουλος X. Παναγιώτης, Ρι- 
βέλλης Π. ’Αλβέρτος, Σακελλαρίου Κ. 
Όδυσσεύς, Σαραντόπουλος Φ. Μιχαήλ, 
Σιδέρης Π. ’Ιωάννης, Σκλαβενίτης Δ. 
Κωνσταντίνος, Σκόκος Π. Σωτήριος, 
Σπηλιόπουλος Κ. ’Ιωάννης, Στεργιού- 
λας Η. Γεώργιος, Στέφας I. Γεώργιος, 
Στυλιάρης Π. Γεώργιος, Τραΐκοβιτς I. 
Αθανάσιος, Τριανταφύλλου X. Άχιλ- 
λεύς, Τσακαλίδης Σ. Αναστάσιος, Τσά1 
κωνας Δ. ’Ιωάννης, Τσίλλης Β. Άστέ- 
ριος, Τσιμπουκάς Α. Τρ ιαντάφυλλος, 
Τσούτσουρας Σ. Παναγιώτης, Τσοχατζί 
5ης Σ. Λάζαρος, 'ΥΒράς Σ. Διονύσιος, 
Φωτόπουλος Α. Άνδρέας, Χαριτίδης Γ. 
Δημοσθένης, Χατζόπουλος Δ. Σπυρί
δων. ·

οΒς έκφράζομεν καί διά μίαν ακόμη 
φοράν τάς απείρους εύχαριστίας δλων 
μας. "Ηδη καταβάλλομεν πάσαν προ
σπάθειαν, άντικρύζοντες δμως πολλάς 
δυσκολίας, ίνα πεισθώσιν αί Διοικήσεις 
τών δύο Τραπεζών καί θελήσωσι νά 
όλοκληρώσωσι τό ευεργετικόν των έρ- 
νον άποδίδοντες τοϊς δικαιούχοις τό ύ- 
πολοιπόμενον ποσοστόν. Έλπίζομεν δτι 
αί Σεβαστοί Διοικήσεις τών δύο Τρα
πεζών αίτινες έπέδειξαν τοιαύτην φιλά 
στοργον μέριμναν μέχρι σήμερον διά 
τήν ίκανοποίησιν τών συμφερόντων τής 
τάξεώς μας θά θελήσωσιν, έν εύθέτω 

I χρόνο», δπως καί τό δίκαιον τούτο αΐ- 
I τημά μας ίκανοποιήσωσι καί πρός τον 
! το σάς παρακαλώ ίνα έγκρίνητε πρό- 
τασίν μου περί έκφράσεως εύγνωμοσύ 
νης τού Σώματος εις τάς Διοικήσεις 
τών δύο Τραπεζών. Παρακαλοΰμεν νά 
σημειώσητε καλώς δτι θέλομεν μετά 
πάσης προσοχής παρακολουθήσει τήν 
έξέλιξιν τής τόσον ένδιαφερούσης Ο

λους δικαίας τούτης ύποθέσεως.
Διά τό Ταμεϊον 'Υγείας έζητήσαμεν 

δύο τίλ'α, πρώτον μέν νά έξισωθώμεν, 
ώς πρός τάς εισφοράς, πρός τούς έν 
ένεργείφ συναδέλφους μας καί δεύτε
ρον νά δοθή καί εις τούς συνταξιού
χους τό δικαίωμα τού έκλέγειν καί έκ 
λέγεσθαι. Τάς απόψεις μας ταύτας 
έστηρίξαμεν καί εις νομικόν υπόμνημα 
δπερ ύπεβάλαμεν εις τήν Διοίκησιν τον 
Τ.Υ. Π ,Ε.Τ. καί έφ’ ου μέχρι σήμερον 
ούδεμιάς έτύχομεν άπαντήσεως. Εις έ- 
πανειλημμένα,ς οχλήσεις ιιας καί εις 
προσωπικόν διάβημά μας πρός τόν ά- 
ξιότιμον κύριον Πρόεδρον τού Τ.Υ.- 
Π.Ε.Τ., έλάβομεν τήν άπάντησιν δτι 
τούτο είναι άπησχολημένον, τάς ημέ
ρας ταύτας, μέ τόν νέον Νόμον πού 
έπιδιώκει τήν ψήφισίν του τό Ύπουρ- 
γεΐον Π ρ ονοία ς καί δστις, έάν ήθελε 
ψηφισθή ώς έ'χει, θέλει θέσει έν κινδύ 
νφ αύτήν ταύτην τήν ύπόστασιν τού 
Ταμείου. Τούτου ενεκα, άναγνωρίζον- 
τες καί ήμεϊς τήν σοβαρότητα τού ά- 
πειλοΰντος τό ΤΥΠΕΤ κινδύνου, άνε- 
στείλαμεν πάσαν ενέργειαν μας παρα 
κολουθοϋντες μετά προσοχής τήν έξέλι 
ξ ιν τού φλέγοντος τούτου ζητήματος.

Τό Ταμεϊον τούτο ερχόμενον εις 
συμπλήρωσιν τής συντάξεως μας προ- 
σέφερε καί προσφέρει μεγάλας τάς υ
πηρεσίας μας εις δλους μας. Πρός 
διόρθωσιν τών αδικιών συνεστήθη ’Ε
πιτροπή, ή όποια μετά ένταιικήν μελέ
την καί έξονύχισιν ύπ’ οψιν της τεθέν 
των ζητημάτιον, έ'φθσ,σεν εις αίσιον 
τέρμα λαβοϋσα δριστικάς αποφάσεις 
κατά τήν τελευτα'αν της συνεδρίασιν 
τής 4—3—52. . ’ Γ

Οΰτω άπεφασίσθη :
1) Π αράτασις επί μίαν τριετίαν τών 

διακοπεισών έπικουρήσεων( κατά ποσο
στόν 75 ο) ο τών μέχρι τού δε καταβαλ 
λομένων, πλήν τών βοηθηματούχων 
τής Ε.Τ.Ε. ο’τινες θά λάβωσι τό 50ο)ο

2) IIαράτασις έπί μίαν τριετίαν τής 
καταβολής έπικουρήσεως, άπό τής κα
τά τόν ίσχύοντα Κανονισμόν λήξεώς 
της, εις δλους τούς έπικουρουμένους 
συναδέλφους μας.

3) Ή αΰξησις τού 20 ο)ο ήτις μάς 
έδόθη έπί τής έπικουρήσεως τελευταί
ως, χορηγήται άναδρομικώς άπό 1—10 
—51 (ήτοι άφ’ ής ηύξήθησαν καί αί 
συντάξεις) ανευ συμψηφισμού τού ήδη 
χορηγηθέντος δεκαπενθημέρου δώρου 
τοΰ Πάσχα.

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 
’Εκ τής Διευθύνσεως Διοικητικού άνε 

κοινώθη δτι έκ τής μισθοδοσίας τοΰ μη 
νός ’Απριλίου έ.έ'. δεν θά ένεργηθώσιν 
αί κάτωθι κρατήσεις :

1) Διά τό δάνειον ένοποιήσεως.2) 
Διά τά έγκυκλίως χορηγηθέντα εις 
τούς προσωρινούς υπαλλήλους καί κλη
τήρας δάνεια. 3) Διά τήν έξ 25ο)ο τών 
μηνιαίων αποδοχών χορηγηθείσαν ιίς 
«παν τό προσωπικόν προκαταβολήν. 4) 
Διά τά έκπαιδευτικά δάνεια. 5) Διά 
τήν προικοδότησήν. 6) Διά τον "Ερανον 
Άνοικοδομήσεως τών καταστραφέντων 
'Ιερών Ναών. 7) Διά τήν αγοράν υφα
σμάτων έκ τού Προμηθευτικού Συνιται 
ρισμοΰ.

— Άνεκοινώθη έκ τής υπηρεσίας τον 
προσωπικού δτι ήρχισεν ή εργασία τής 
μονιμοποιήσεως τών συναδέλφων τον 
νόμου 751, δι’ οΰς έχει συαπλήρωθή δ 
άπα,ιτούμενος χρόνος πρός μονιμοποίη
ση’.
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ΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
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ΤΟ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝ ΥΠΟΜΝΗΜΑ

0 ΕΟΡΤΑΣΜΟΙ ϊΐί ΙΨ ΜΑΡΤΙΟΥ

Άπο την ’Εθνικήν έορτήν τής 25ης Μαρτίου: Ό Γενικός γραμματεΰς τού συλλόγου κ. 
Δ, Τσακίρογλου ,έκφωνών τον πανηγυρικόν τής ημέρας.

Από τής ά-ιτελευθερώσεως καί έν- 
τεΰβεν αί προμήθειαι έξ Ασφαλίστρων 
μελών τινων τής συναδελφικής οικογέ
νειας ελαβον τοιαύτην εκτασιν, ώστε 
εΰλόγως έχαρακτηρίσθησαν ώς σκάν- 
δαλον, τά όποιον τείνει νά συγκλονί
σω έκ βάθρων, αν ήδη δέν συνεκλόνισε, 
την ηθικήν τάξιν έν τή Τραπέζη. Διό
τι κατ’ αυτόν τον τρόπον παραβιά- 
ζσντοα καί άγραφοι Νόμοι, τούς όποι
ους ή παράδοσις τής Τραπέζης εχει 
πλέον χαράξει καί καβ’ οΰς ή άσκητις 
του λειτουργήματος έν τή Εθνική 
Τραπέζη περιποιεϊ μόνον τιμήν διά 
τούς υπαλλήλους, κατ’ οΰδεμίαν δέ α
πολύτως περίπτωσιν δύναται νά γίνη 
ανεκτός πλουτισμός, τον όποιον, ώς 
γνωστόν, λειτουργοί — εχει ήδη γίνει 
κοινή των συναδέλφων συνείδησις — 
έθεσαν εις έαυτους ώς μόνον έμβλημά 
των. Έν άλλαις λέξεσιν ή μετά τής 
’Ασφαλιστικής Εταιρίας οικονομική 
συναδέλφων σχέσις άπετέλεσεν αιτίαν 
— Βέλομεν δέ νά πιστεύωμεν δτι αυτή 
μόνον είναι ή αιτία — διαφθοράς αυ
τών, ή δέ κατάστασίς αύτή δέν δύνα- 
ται παρά νά έχη περαιτέρω τον αντί
κτυπον έπί τής τύχης ακόμη τού Ίδρύ 
ματος, διότι έ'να "Ιδρυμα ώς ή ’Εθνι
κή Τράπεζα, εΐνα( Εθνική ’Ηθική Τρά 
πεζά καί οί λειτουργοί αυτής αυτόν ά- 
κριβώς τόν χαρακτήρα τού Ιδρύματος 
δέον νά έχουν ύπ’ δψιν κατά τήν ασκη- 
σιν τού λειτουργήματος των.

Πρό τοιαύτης καταστάσεως εύρεθέν 
τό γαλουχηθέν μέ τάς παραδόσεις τού 
’Ιδρύματος σώμα των υπαλλήλων, ή- 
το επόμενον νά έπιδιώξη, έν τή προσ- 
παθείςι του προς έξύγίανσιν, καί τήν 
ρύθμισιν τού ζητήματος τούτου, τό ό
ποιον ώς καί ανωτέρω έλέχθη, φέρει 
αυτόχρημα χαρακτήρα σκανδάλου.

Ή Διοίκησίς τής Τραπέζης ύπό τήν 
νέαν της μορφήν άναγνωρ ίσασα τήν 
υπαρξιν καί τήν ανάγκην τής ρυθμίσε- 
ως τού ζητήματος, συνέστησεν Επι
τροπήν μονίμως λειτουργούσαν άπό 
τού ’Απριλίου τού παρελθόντος έτους. 
Άλλ’ αϋτη πρέπει νά όμολογηθή δέν 
άπέδωκε, διότι αί συνεδριάσεις της υ
πήρξαν δύο μόνον κατά τόν παρελθόν
τα Μάϊον καί κυρίως διότι δέν έτέθή- 
σαν είς εφαρμογήν τά συμφωνηθέντα.

Οΰτω άνεγνωρίσθη κατά τάς περυ- 
σινάς συνεδριάσεις, δτι έπρεπε νά 
άχθώμεν εις κατάργησίν των προμη
θειών έξ ασφαλίστρων, ή δέ διαφορά 
απόψεων μεταξύ τής Διοικήσεως τής 
Τραπέζης καί τού σώματος τών υπαλ
λήλων συνίστατο είς τό αν θά ήγόμεθα 
αμέσως είς τήν κατάργησίν τών προ
μηθειών, ώς τό Σώμα ύπεστήριζεν, ή 
βαθμιαίως όπως ή Τράπεζα έδέχετο. 
’Οπωσδήποτε όμως εΐχε ληφθή έπί τού 
σημείου τούτου μία άπόφασις, μειο- 
φηφούντων τών έκπροσώπων τοϋ Συλ
λόγου, δτι θά ώρίζοντο αί άμοιβαί είς 
ποσά έκ τών προτέρων καθορισμένα 
(ούχί έπί ποσοστοΐς έπί τού κύκλου), 
μή ΰπερβαίνοντα πάντως τό ήμισυ τοϋ 
δασικού μισθού.

Όμοφώνως έξ άλλου, εΐχε γίνει δε
κτή ή άποψις τρΰ Συλλόγου, καθ’ ήν 
θά έλαμβάνετο έγγύησις δτι οί λει
τουργοί τής Τραπέζης μόνον είς τά 
καθορισμένα ποσά θά περιωρίζοντο. 
Ή έγγύησις αυτή κατά τάς απόψεις 
τού Συλλόγου, συνίστατο είς τήν το- 
ποθέτησιν ώς Εντεταλμένου Συμβού
λου, αμίσθου φυσικά, προσώπου έκ 
τής συναδελφικής μας οικογένειας συγ 
κεντροΰντος ήθος καί ικανότητα καί 
χαίροντος τής κοινής εμπιστοσύνης 
τής Διοικήσεως τής Τραπέζης καί τού 
Σώματος τών υπαλλήλων αυτής. Τήν 
έγγύησιν ταύτην έζήτει τό προσωπι
κόν καί δι’ ένα άλλον λόγον, ό όποιος 
πολύ ένδιαφέρε τους υπαλλήλους, νά 
ϊδη δηλαδή άναπτυσσομένας καί δχι 
περιοριζομένας τάς έργασίας τής ’Α
σφαλιστικής Εταιρίας. Διότι διά τής 
«αταργήσεως τών προμηθειών έξ άσφα 
λίστρων μεταβάλλεται τό σύστημα 
τής λειτουργίας τής Εταιρίας, διά 
τήν έπιτυχίαν τού όποιου έχει κάθε 
λόγον, ηθικόν κυρίως, νά ένδιαψέρε-

ται τό Σώμα τών υπαλλήλων.
Καί ένώ άνεμένετο δτι αί άμοιβαί 

έξ ασφαλίστρων θά ήσαν περιωρισμέ- 
ναι κατά τό έτος 1951, θά ήγόμεθα 
δέ περαιτέρω άπό τού 1952 είς πλή
ρη κατάργησίν αυτών κατά τήν άντί- 
ληψιν αυτής ταύτης τής Τραπέζης, εύ- 
ρέθημεν ήδη άφ’ ένδς πρό πίνακας έκ 
τού οποίου προκύπτει, δτι αί άμοιβαί 
κατά τό 1951 έξ ασφαλίστρων (τών 
κυριωτέρων εννοείται Καταστημάτων, 
περί ών άλλως τε ό λόγος) διετηρήθη- 
σαν είς υψηλά επίπεδα, άφ’ ετέρου δέ 
πρό σχεδίου, τού όποιου βάσίς είναι 
δτι εξακολουθεί νά διατηρήται τό σύ
στημα, τό καί ύπό τής Διοικήσεως υ
πό τήν νέαν της μορφήν καταδικασθέν, 
τής καταβολής τούτέστι προμηθειών 
έξ ασφαλίστρων είς λειτουργούς τής 
Τραπέζης.

Άντικρούοντες τό σχέδιον τούτο, έ- 
χομεν νά παρατηρήσωμεν καί έγγρά- 
φως τά δσα άνεπτύξαμεν προφορικώς 
κατά τήν συνεδρίασιν τής ’Επιτροπής 
τής 28ης Μαρτίου έ. έ.

Ιον) Δέον νά γίνη συνείδησις τών 
λειτουργών τής Τραπέζης, δτι ή προοκτό 
ρευσις τής Άσφαλ. Έταιρ. ή «ΕΘΝΙ
ΚΗ», άσκουμένη ύπ’ αυτών, εμπίπτει 
είς τάς γενικάς υποχρεώσεις των έναντι 
τού Ιδρύματος, θεωρούμενου ένταΰθα 
έν τοΐς πράγμασι δτι ασκούν ουτοι έν 
προκειιμένφ λειτούργημα τής Τραπέζης. 
Κατά συνέπειαν οόδεμία οικονομική σχέ 
σις μεταξύ αυτών καί τής Εταιρίας δύ- 
ναται νά ΰφίσταται.

2ον) Δοθέντος δτι τό όλον προσωπι
κόν τής Τραπέζης συντελεί είς τήν άνά- 
πτυξιν τών έργασιών τής Άσφαλ. Εται
ρίας ή «ΕΘΝΙΚΗ» αί προμήθειαι έξ ά- 
σφαλίσεως ανήκουν είς αυτό δικαιωμα- 
τικώς. Καί επειδή τό Ταμεΐον ’Επικου
ρικής Άσφαλίσεως έχει καθολικόν διά 
τό προσωπικόν χαρακτήρα, μόνος δικαι 
ούχος τού ποσού τούτου είναι τό έν λό- 
γορ Ταμεΐον, ώς έχει γίνει δεκτόν, περι- 
ληφθείσης σχετικής διατάξεως εις τόν 
Κανονισμόν αυτού καί είδικώς είς τό πε
ρί πόρων κεφάλαιον.

3ον) Ό λογισμός συμβάσεως 11.2. 
47 περί προικοδστήσεως τέκνων τών υ
παλλήλων τής ’Εθνικής Τραπέζης δέον 
νά περιέλθη είς τό Ταμεΐον ’Επικουρι
κής Άσφαλίσεως, έξευρισκομένου καλυ
τέρου τρόπου ένισχύσεως τού κλάδου 
τούτου τής άσφαλίσεως.

4ον) Άναλόγως τής σπουδαιότητος 
τών Καταστημάτων τής Τραπέζης καί 
ούχί τής κατά' τά τελευταία Ετη διά τήν 
Εταιρίαν παραγωγικής άποδόσεως (κύ
κλος έργασίας τής Εταιρίας), δύναται 
ή Τράπεζα, έάν κρίνη, νά όρίση ποσά 
καλύπτοντα τάς συνήθεις δαπάνας κινή- 
σεως ή παραστάσεως τών μελών τής 
Διευθύνσεως τών Καταστημάτων.

5ον) Προεβλήθη άξίωσις τής Τροπτέ- 
ζης, δπως άναβάλη τήν καταβολήν είς 
τό σύνολον τού προσωπικού (έν προκει- 
ΐμένορ Ταμεΐον Επικουρικής Άσφαλίσε
ως) τού ποσού τών δρχ. 2.000 έκατομι. 
περίπου, δπερ οφείλεται είς αυτό, έκ τής 
γενομένης κατά τό παρελθόν έπί τής 
προκατόχου καί τής νΰν Διοικήσεως διαρ 
ρυθμίσεως, καθ’ ήν άπέρρευσεν ύπέρ 
τού προσωπικού τά κεφάλαιον τούτο. 
Εΐμεθα υποχρεωμένοι νά τονίσωμεν δτι 
κατά τά έτη 19501 2 3 4 καί 1951 αί κατα- 
βληθεΐσαι ύπό τής "Εταιρίας προμήθει- 
αι έξ ασφαλίστρων είς τούς άσκοΟντας 
τήν πρακτσρευσιν υπαλλήλους τής Τρα
πέζης άνήλθον είς ποσόν ύπερτριπλάσι- 
ον τού είρημένου κεφαλαίου τών δραχ. 
2.000 έκατομ. δπερ ανήκει είς τά σύνο
λον τού προσωπικού. Καί ένώ ό περιο
ρισμένος αριθμός τών ύπαλλήλων ε ί
σε τγ ρ α ξ ε τό τεράστιον τούτο πο
σόν, καλείται ήδη τό σύνολον τού προ
σωπικού νά ΰποστή τήν θυσίαν έστω καί 
τής άνσβολής. Ή άξίωσις αύτη τής Tea 
πέζης εΐναι άπαράδεκτος. Θά έδεχόμεθα 
έν τούτοις τήν θυσίαν ταύτην τής ανα
βολής, έάν είς παρομοίαν θυσίαν ύπε- 
βάλλετο καί δ μικρός αντός αριθμός ύ
παλλήλων καί έπέστρεφεν είς τήν Τρά
πεζαν τά είσπραχθέντα.

Ώς πρός τό μέλλον τονίζομεν δτι δι- 
εκδικοϋμεν τό σύνολον τών προμηθειών, 
διότι ά π α ν τό προσωπικόν συντε- 
τελεΐ είς τήν άνάπτυξιν τών έργασιών 
τής Άσφαλ. Έταιρ. ή «ΕΘΝΙΚΗ». Καί 
προφορικώς μάς έδόθη ή ευκαιρία νά ά- 
ναπτύξωμεν δτι κατά τό παρελθόν αί 
προμήθειαι έξ ασφαλίστρων άπετέλουν 
πόρον διά τά Ασφαλιστικά Ταμεία καί 
άνεψέραμεν συγκεκιριμένως τόν περιελ-

θόντα πόρον είς τό Ταμεΐον Αΰτασφα- 
λείας (πλασματικά ενέχυρα).

Λαμβάνοντες δμως ύπ’ δψιν τά δσα 
άνέπτυξεν ό κ. Διοικητής, δεχόμεθα έ- 
ξαίιρετικώς διά τό έτος 1952, δπως ή 
καταβολή τού συνόλου τών προμηθειών 
τού έτους τούτου είς τό Ταμεΐον Επι
κουρικής Άσφαλίσεως ένεργηθη κατά 
τάς άρχάς τού έτους 1953-

όον) Συνέπεια τής ώς άνω ύπ’ άριθ.
1 παραγράφ. αρχής είναι, δτι πάσα πα- 
ράβασις περί τήν άσκηισιν τού λειτουρ
γήματος τής πρακτορεύσεως θά άποτελή 
αυτόχρημα παράβασιν καθήκοντος, ήτις 
θά έπισύρη τάς ύπό τού ’Οργανισμού 
προβλεπομένας κυρώσεις. Φρονοϋμεν δέ, 
δτι λόγορ τής έν τώ παρελθόντι δράσε- 
ως ένίων έκ τών Διευθυντών Καταστη
μάτων δέον να έπέλθουν αί ένδεικνυόμε- 
ναι μεταβολαί. Είς τό σημεΐον τούτο εί
ναι ανάγκη νά τονισθή, δτι πρέπει νά 
τύχουν ιδιαιτέρας προσοχής αί περιπτώ
σεις άσφαλίσεως ύπό τών πελατών είς 
άλλας Άσφαλ ιστικάς Εταιρίας είτε 
κατ’ ανάγκην είτε προαιρετικώς, έξευ- 
ρισκομένου τρόπου έξασφαλίσεως τού 
εσόδου έκ τών προμηθειών.

&
Άπό τήν δλην ΰιτόθέσιν τών ασφαλί

στρων έδημιουργήθη, ώς έχει ανωτέρω 
λεχθη, κατάστασίς άπαράδεκτος, τήν 
λήξιν τής όποιας έπιδιώκει, ώς έχει δη
λώσει, καί ή Διοίκησίς τής Τραπέζης. 
Αί ανωτέρω έκτιθέμεναι απόψεις τού 
Σώματος τών ύπαλλήλων δίδουν τήν λύ- 
σιν είς τό τεράστιον τούτο θέμα. Πέραν 
δμως αυτού είναι έκ τών ών οΰκ άνευ νά 
υπάρξουν αί έγγυήσεις, δτι τά πάντα 
θά γίνουν έν πλήρει φωτί. Μία τών έγ- 
γυήσεων θά άποτελέση ή τοποθέτησις 
ώς έντεταλμέναυ Συμβούλου παρά τή 
Έταιρίφ ύπαλλήλου συγκεντροϋντος ή
θος καί ικανότητα καί άπολαύοντος τής 
κοινής έμπιστοσύνης τής Διοικήσεως τής 
Τραπέζης καί τού Σώματος τών Ύπαλ
λήλων.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ΕΝ ΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙ

ΣΤΡΩΝ

Η ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣIΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ 
ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΥΝΕΛ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

"Ως εΐχε προαγγελθή, συνήλθεν είς 
συνεδρίασιν τό Διοίικ. Συμβοΰλιον τοϋ 
Ταμείου Συντάξεων Ύπαλλήλων Εθνι
κής, Τραπέζης "Ελλάδος καί Κτηματι
κής τήν 24ην Μαρτίου 1952 μέ θέμα 
«έκπροσώπησίς τών μετοχών τοϋ Τα
μείου είς τήν έτησίαν Γεν. Συνέλευσιν 
τών Μετόχων τής Εθνικής Τραπέζης.

Κατά τήν συνεδρίασιν διεξήχθη 
μακρά συζήτησις, μεθ’ ήν άπεφασίσθη 
δπως έπιδιωχθή ή κατάργησις τοϋ θε
σμού τού ύποδιοικητοΰ, ζητηθή δέ καί 
ή μηνιαία έκ τού νόμου καί έκ τού Κα 
ταστατικοϋ αναβολή λήψεως άποφά- 
σεως έπί τής εκλογής ύποδιοικητοΰ. 
Εις τήν άπόψοοσιν αυτήν έμειοψήφισεν 
ό κ. Διοικητής καί οί δύο εκπρόσωποι 
τών Τραπεζών.

Έγεννήθη δμως καί μέγα ζήτημα 
έν αύτή έν σχέσει μέ τήν έκπροσώπη- 
σιν τού Ταμείου κατά τήν συνέλευσιν, 
τού μέν Διοικητού έπιμένοντος δτι 
αυτός θά έκπροσωπήση τάς μέτοχός, 
τών δέ αντιπροσώπων τών έργαζομέ- 
νων ΰπαστηριζόντων δτι ή έκπροοώ- 
πησις δέον νά γίνη δι’ άλλων προσώ
πων τής έκλογής τού Συμβουλίου τοϋ 
Ταμείου, διότι έφ’ δσον ό κ. Διοικη
τής εύρίσκετο έν μειοψηφίφ δέν θά ή- 
δύνατο νά υποστήριξή έπί συνελεύσε- 
ως τήν άποψιν τού Ταμείου.

Ο κ. Διοικητής διέλυσε τήν συνε- 
δρίασιν τών άντιπροσώπων τών έργα- 
ζομένων διαμαρτυρηθέντων διά τόν 
τρόπον λύσεως τής συνεδριάσεως.

Ή αύτή άπόφασις έλήφθη καί ΰπο 
τού Ταμείου Επικουρικής Άσφαλί
σεως.

ΤΟ ΤΑΜΕΪΟΝ ΑΥΤΑΣΦΑΛΕΙ ΑΣ
Τό Ταμεΐον δμως Αΰτασφαλείας λό- 

γψ διαφόρου συνθέσεως τού Συμβου
λίου, Ελαβε άπόφασιν μειοψηφούντων 
τών άντιπροσώπων τών έργαζομένων, 
δπως έξουσιοδοτηθή έν λευκφ ό κ. Δι
οικητής, διά τόν χειρισμόν τού ζητή
ματος.

Είς τήν μεγάλην αίθουσαν τών συν 
αλλαγών τοϋ κεντρικού καταστήματος 
τής Τραπέζης έγένετο τήν 2ΰην 
Μαρτίου ή τελετή τοϋ εορτασμού τής 
επετείου τής Έπαναστάσεως τού 1821

Είς τήν έορτήν ελαβον μέρος δλοι 
οί συνάδελφοι καθώς καί ή Διο.ησις 
τής Τραπέζης Ή αίθουσα, είχε διακο- 
σμηθή μέ τά έθνικά χριόματα. Είς τόν 
εορτασμόν έλα.βεν μέρος μέ μεγαλην 
επιτυχίαν καί ή χορωδία τής Τραπέζης 
ύπό τήν διεύθυνσιν τού κ. Διαμαντή.

Τόν πανηγυρικόν τής ημέρας έξεφώ 
νησε ό γενικός γραμματεΰς τού Συλ
λόγου κ. Δ. Τσακίρογλου οστις είπε 
τά έξής:

Κύριε Διοικητά, Κύριοι,
’Ανατέλλει καί πάλιν ή μεγάλη τρι- 

σένδοξος καί αθάνατη ’Επέτειος τής 
’Εθνικής Έ π α ν α σ τά σ ε- 
ω ς τού 1821.

Βαθύτατη συγκίνησις κατέχει τάς 
ψυχάς μας κατά τάς ίεράς αύτάς στιγ- 
μαάς.

Ώς μεγάλη ημέρα θά τήν ψάλλουν 
οί γεννεές τών "Ελλήνων. Καί εις τους 
αιώνας μέ χαράν καί αγωνίαν θά τήν 
περιμένουν.

«Κάθε χρόνο πιο καινούργια, κάθε 
χρόνο πιο μεγάλη»

Καί θά σκέπτονται πώς ατά μέρα 
σαν κΓ αύτή ή Πατρίδα μας εγινε 
στήν γη καί στήν θάλασσα μια πεδιά
δά μάχης πού μέ ανέκφραστο ένθουσι 
ασμό, γυναίκες, παιδιά, ανδρες καί γέ 
ροι έπανεστάτησαν γιά τήν πίστι καί 
γιά τήν ’Ελευθερία.

Τετρακόσια χρόνια μαύρης σκλαβιάς
Καί ύπήρχον οί πιστεύοντες οτι ή 

ΕΛΛΑΣ δέν υπήρχε πλέον «Ψυχρά καί 
γλυκειά νεκρά καί ωραία έσκόρπισεν 
φρίκην, γιατί δέν είχε πιά ψυχή, για
τί δέν ήταν ζωντανή» έλεγε τότε ό α
λησμόνητος Βύρων.

’Αλλά τι πλάνη! Τό ’Έθνος το ΕΛ
ΛΗΝΙΚΟΝ δέν είχεν άποθάνει είχε 
μόνον κοιμηθή. Ή "Ελλάδα έκοιμήθη 
σαν λιοντάρι τον ύπνον τόν μακρόν καί 
τό βαθύ γιά νά μήν άντικρύση τις κα
ταστροφές άπό τόν βάρβαρον.

Το ’Έθνος δέν είχε παραδεχθή δτι 
τά πάντα είχαν χαθή. ....

Γι’ αυτό παρεσκευάζετο γιά τήν άπο 
λύτρωσίν του γιά τόν μεγάλον ’Εθνι
κόν ’Αγώνα πιστεύοντας σ’ αύτόν καί 
δίδοντας τό αίμα καί τούς θησαυρούς 
γιά τήν άνάστασιν τού ΕΘΝΟΥΣ, γιά 
τήν ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ τής Πατρικής Γής.

’Αλλά διά νά ύψωθή ή Κυανόλευκος 
καί νά βλάστηση ό φοΐνιξ τής ΕΛΕΥ
ΘΕΡΙΑΣ, έπρεπε ή ξηρά καί ή θάλασ 
σα νά βαφοΰν μέ αφθονον ’Ελληνικόν 
Αίμα, έπρεπε ακόμη οί ηρωικές Σουλιώ 
τισες νά σύρουν τόν χορόν τού Ζαλόγ
γου, έπρεπε νά δράσουν είς τόν Αίγαΐ- 
ον τά Πυρπολικά τού Κανάρη, ίπέπρω 
το άπειροι "Ελληνικοί χώροι νά γίνουν 
αιματόβρεχτοι καί ολοκαύτωμα μέ έπι 
κεφαλής τήν Χίον καί τά Ψαρρά διά 
νά τραπούν είς άπαίσχυντον φυγήν οί 
βάρβαροι άπό τήν Ελληνικήν Γην.

’Έμελλεν έπίσης νά άπαγχονίσθή ό 
Πατριάρχης, νά σουβλισθή ρ Διάκος 
γιά νά άναστηθή ή "Ελλάς καί νά άπο 
κτήση τήν άνεξαρτησίαν της, μέ σόμβο 
λσν καί πίστιν πρός τόν ΧΡΙΣΤΟΝ 
καί πρός τά Εύγενέστερα ’Ιδανικά τής 
Άνθρωπότητος.
Ή έπέτειος διαδέχεται ή μία τήν άλλην 

I καί όλφνέν ή κληρονομιά κατάιμορίτος

δόξης καί μεγαλείου γίνεται βαρυτέρα.
Θά είναι έγκλημα νά φανώμεν κα- 

ΐοιτεροι τών προσδοκιών τών προγόνων 
μας.

Τήν ΕΛΛΑΔΑ τήν όποιαν παρελάβ» 
μεν έκ τών χαλύβδινων χειρών τών 
Παλληκαριών τής ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕ- 
ΩΣ, άφείλομεν πάντες νά παραδώσω- 
μεν άπό γενεάς είς γενεάν Ίσχυράν 
καί ’Ένδοξον. ”Ας βαδίσωμεν ηνωμέ
νοι και ας βροντοφωνήσωμεν οτι ή ΕΆ 
ΑΑΣ προόρισται νά ζήση καί νά μεγα 
λουργήση.

Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ κ. ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ 
Έξαι'ρων τήν σημασίαν τής εορτής 

ή όποια περιλαμβάνει θρησκευτικήν καί. 
έθνικήν έννοιαν ευχαριστεί τόν Σύλ
λογον διά τήν έμπνευσιν πού είχε νά: 
όργανώση τήν ώραϊαν αυτήν τελετήν.

Έπάλεσε, λέγει, ή "Ελληνική φυλή-, 
είς τήν Σαλαμίνα, Μαραθώνα, Πλαται; 
άς, είς τό Βυζάντιον, είς τό 1821 καί 
είς τό 1941 ώς παλεύει καί σήμερον 
είς τήν τρυκιμιώδη εποχήν πού ύιανυ- 
ομεν. Μας έδίδασκον οί πατέρες μας 
δτι πρέπει νά εί'μεθα υπερήφανοι διότι 
έγεννώμεθα ‘Έλληνες. ΤΙΤτο τούτο ή 
ουσία τής ύπάρξεως τής "Ελληνικής φυ· 
λής καί ή αληθής έννοια τών σκοπών 
τού ’Έθνους τότε πού δέν έτιδιώκετσ* 
ή πλαστογράφησις τής "ιστορίας. Τό- 
δτι έγεννήθημεν "Ελληνες δέν παρέχει 
εις ημάς μόνον δικαιώματα αλλά καί 
υποχρεώσεις.

Καταλήγων έτόνισε : «"Οτι μάς έ— 
κληροδοτήθη πρέπει νά τό κρατήσωμεν 
ιερόν. Πρέπει νά παραδόσωμεν τήν 
Ελλάδα είς τάς μελλοόσας γενεάς καλυ- 
τέραν καί τήν Έθνικήν Τράπεζαν τη
ρούμενων τών αναλογιών, ισχυρότέραν»·

ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 
Ή Διοικητική ’Επιτροπή τοϋ Συλλό

γου έπισκεφθεϊσα καί πάλιν τόν κ. Δι
οικητήν έζήτησε τήν έπίλυσιν τών κά
τωθι αιτημάτων τού προσωπικού ατινα: 
είσέτι έκκρεμοΰν. Ό1 κ. Διοικητής μετά'- 
διεξοδικωτάτην έπ’ αύτών συζήτησιν, 
ώς έδήλωσεν, θ^ έξετάση ταΰτα καί 
θά δώση τήν πρέπουσαν λύσιν έζητήθηϊ"

1) Πραγματοποίησις τής καταβολής; 
τού 25 ο) ο έπί τής συνεργειακής αμοι
βής είς τούς έργασθέντας συναδέλφους 
άπό τού βαθμού τού Ύπολογιστοΰ καΓ 
κάτω, ώς τούτο έγένετο καί παρά τη; 
Τραπέζη τής ’Ελλάδος.

2) Διαρρύθμισις τών δανείων»
3) Καταβολή διαφοράς δανείου είς: 

τούς συναδέλφους εκείνους οϊτινες έ- 
λαβον προαγωγήν τήν 1)7)51.

4) Βελτίωσις τών άποδοχών τών 
συναδέλφων τών κατωτέρων βαθμών 
συμφώνως καί πρός τήν παρασχεθεί- 
σαν ύπό τού κ. Διοικητού ύπόσχεσιν..

5) Καταβολή άποζημιώσεως είς τούς: 
μή λαβόντας αδειαν κατά τό έτος; 
1951.

6) Αί μετατάξεις άπό κλάδου είς: 
κλάδον νά γίνωνται ύπό τοϋ Συμβουλί, 
ου τών Προαγωγών.

7) ΙΙρόσληψις τών τέκνων τών συν
αδέλφων.

8) Οί διορισμοί τών συμβούλων καί 
παρατηρητών είς ’Εταιρείας έλεγχο— 
μένας παρά τής Τραπέζης νά γίνωνται- 
ύπό τής ’Επιτροπής τών προαγωγών.

9) ’Επανορθώσεις.
10) Έπίσπευσις έκδόσεως εγκυκλίου5 6 7 8 9 10 11 

διά τήν ονομασίαν τών άσκούντων ελεγ
κτικά καί καθήκοντα προϊσταμένου.

11) Άφεσις χρεών καταληφθέντα» 
νπό τού δρίου: ηλικίας..


