
ΔΙΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
ΥΠΟ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΤΡΔΠεΖΙΤΙΚΗ ΤΕΤΑΡΤΗ

19
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 7 ΥΑΛΟΓ IKON Δ€ΛΤΙΟΝ ΜΑΡΤΙΟΥ

1952

ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ί>Α·£!Α ; Ρονσίιλτ ( Ακα&ημιος) 60 — Τηλ 2? .954 |

Τυπογρ. τηλ. 33291 [ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ

ΤΗΣ ΕΘΝΙΚμΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
I Περίοδος Β' — Άριθ. φύλλου 125 (219)

Η ΕΚΛΟΓΗ ΥΠΟΑΙΟΙΚΗΤΟΥ
ΤΙ ΘΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΣ ΤΗΝ 1ΥΝΕΑΕΥΣΙΝ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΩΣ ΜΕΤΟΧΟΙ

ΙΚβτεύομεν, καί μαζύ 
μας πιστεύει καί ή Λεοίχη· 
σις της Τραπέζης, όπως 
άλλωστε άνεγνωρίσθη ύπ’ 
αύτής, ότι ό Χύλλογος α
σκεί λειτουργίαν έν τφ Ί- 
δρύματι. Τούτο εξηγείται 
πρώτον ίστορικώς, διότι, 
έαν τις άναδράμη εις την 
ίδρυσιν τού Χυλλόγου, θα 
διαπίστωση, ότι το X to μα
τ ε ίο ν αύτό συνεστήθη μεν 
δια την βελτίωσιν τούι βιο
τικού επίπεδου καί έν γέ- 
νει την ικανοποίησιν των ε
παγγελματικών επιδιώξε
ων των συνάδελφων, άλλα 
οί παλαιότεροι, όλοι Ασφα
λώς, θα ενθυμούνται ότι ή 
κυρία Αφορμή της ίδρύσε- 
ώς του ύπήρξαν κάτι γεγο
νότα, εν τη Τραπέζή, τα ό
ποια Απετελεσαν αιτίαν δι- 
αταράξεως της έν αυτή τά 
ξεως, Αλλα τα όποια ό
μως, ουδέ πόρρωθεν είναι 
δυνατόν να συγκριθώσιν 
προς την έν αύτη κρατού
σαν σήμερον κατάστασιν.

Καί δια να γνωρίζουν ό
λοι, ό Χύλλογος έδρύθη 
ZO'ZS’ δ&ά. vi
μίαν Αδικίαν, ή οποία 
προσεγένετο καί προς το 
"Ιδρυμα καί προς ένα «ρό 
σωπον, το όποιον παρελεί- 
φθη τότε να όνομασθή δι
ευθυντής τής Τραπέζης. 
Καί το πρόσωπον αύτό ή
τα ό Αείμνηστος Αλέξαν
δρος Κορυζής. Ποιος υ
πήρξε ό Άλ. Κορυζής εί
ναι περιττόν να άναφέρω- 
μεν.

Άλλα έκτος των ιστορι
κών λόγων, ή έξήγησις πα
ρέχεται καί έξ ουσιαστι
κών λόγων. Καί ούτοι εί
ναι οί εξής :

1) Το τεράστιον μετόχι 
κόν ένδιαφέρον του Πρόσω 
πικού εις τό "Ιδρυμα καί

ϊ£) Τό ότι προς τό "Ι
δρυμα είναι ουνυφασμένη 
ή ζωή καί τό μέλλον τών 
έν ένεργεία καί Απομαχί^ 
χιλιάδων συναδέλφων.

Ασκεί, όθεν, λειτούργη 
μα ό Χύλλογος έν τη Τρα. 
πέζη καί κατα τήν ασκησιν 
αυτού, ή ιστορία διδάσκει, 
ούτος δεν έπαυσε ουδέ έπί 
στιγμήν να πράττη τό κα
θήκον του εις τό Ακέραιον, 
όπως τούτο διαγράφεται ύ- 
πό τών συμφερόντων τής 
Τραπέζης καί τής έθνικής 
καί κοινωνικής αυτής Απο
στολής. Ή πλέον πρόσφα
τος καί τρανή Απόδειξις 
αυτού, τα περυσινα γεγο
νότα έν τή Γενική Χυνελεύ 
σει τών Μετόχων. Άλλα 
δυστυχώς τα γεγονότα έ- 
κείνα δεν άπετέλεσαν όδη- 
γόν γραμμήν εις τας ένερ-·

γειας τών σήμερον κρατούν 
των. Κατόπιν τών Ανωτέ
ρω εισερχόμεθα εές τό κύ
ριον θέμα, τό όποιον θα Α- 
ποτελέση τό Αντικείμενον 
τής παρούσης, εές τό θέμα 
τής έκλογής ένός Ί’ποδι- 
οικητού, έπί τής όποιας έ
χομε ν να παρατηρήσωμεν 
τα Ακόλουθα ;

Α) "Ολως Απροόπτως έ- 
πληροφορήθημεν όλοι μας, 
ότι μεταξύ τών θεμάτων 
τής προσεχούς έτησίας τα
κτικής Γενικής Χυνελεύσε- 
ως τών Μετόχων τής Τρα 
πέζης περιελήφθη καί τό 
θέμα «έκλογή ένός ' Γποδι 
οικητού», ένώ όλοι μας έ- 
γνωρίζαμεν ότι ή θητεία 
τού Έποδιοικητού κ. II- 
Γουναράκη λήγει τό προ
σεχές φθινόπωρον καί όλοι 
συνεπώς Ανεμένομεν, ότι 
τότε θα Ανέκυπτε τό ζήτη
μα τής έκλογής ’ Γποδιοι- 
κητοΰ. Εμφανίζεται όθεν 
προδήλως μία τό όλιγώτε- 
ρον σπουδή, ήτις Αποτελεί 
δι’ όλους, όσοι ζώμεν ύπό 
τον ούρανόν αύτόν, μίαν έν 
δειξιν, προς ταίς αλλαις έν 
δείξεσι ή καί Αποδείξεσι, 
ότι κρατεί έν τή Τραπεζη 
ροπή, ήτις τείνει να γένη 
ένδημική πλέον νόσος καί 
ή ροπή αύτή συνέαταται εές 
τό ότι τα πάντα πρέπει να 
έπιδιώκωνται τή παρεμβά 
σει έξωτραπεζιτικών παρα 
γόντων. ’ Αλλα τα πάντα 
ταύτα, ώς γνωρίζομεν, 
δέν είναι προς όφελος τού 
Ιδρύματος. Καί τήν ρο
πήν αύτήν, πλήρη κινδύ
νων δια τό "Ιδρυμα, μας 
έδόθη πέρυσι ή Αφορμή να 
Αντιμετωπίσωμεν έκ καθή
κοντος, Από τού όποιου καί 
έφέτος δέν θα Αποστώμεν.

18) Αγωνία συνέχει τό 
Προσωπικόν δια τήν κατά- 
στάσιν τής Τραπέζης. Εί
ναι αί στίγμαέ, κατα τας ό
ποιας Ανασκουμπωμένοι ό
λοι, έπιβάλλεται να Αποδυ 
θώμεν εές ένα Αγώνα υπέρ 
τού 'Ιδρύματος. Καί αέ 
στιγμαί αύταί δέν διστάζο- 
μεν να είπωμεν ότι συγκεν 
τρούμεναι Αποτελούσι τό 
χρονικόν αύτό διάστ η μ α 
τών πέντε - έξ μηνών. Άλ 
λα ένώ προς τήν κατεύθυν- 
σιν τής όρθοποδήσεως καί 
Αναπτύξεως τού 'Ιδρύμα
τος όλοι μας όλας μας τας 
προσπάθειας έπρεπε να κα 
τευθύνωμεν, εύρισκόμεθα 
σήμερον προ φαινομένου, 
τό όποιον έμμέσως μέν, Αλ 
λα σαφώς, δεικνύει ότι 
τούς κρατούντας Απασχολεί 
πολύ τό ζήτημα τής παρεκ 
;άσεως τής θητείας τού 'Γ

ποδιοικητοΰ, μολονότι αύ
τη δέν έληξε. Έν αλλαις 
λέξεσι, πρόκεινται δύο 
πράγματα. Άπό τήν μίαν 
πλευράν τό προσεχές κρέσι 
μον έξάμηνον, τό προ τής 
λήξεως τής θητείας, καί Α
πό τήν άλλην πλευράν ή έ- 
ξασφάλισις μιας νέας εξα
ετούς θητείας τού Ί*ποδι- 
οικητοΰ. ΙΙάς Αντικειμενι
κούς κρίνων τα δύο αύτα 
πράγματα δέν έχει να άμ« 
φιταλαντευθή δια να ταχθή 
ύπέρ τού πρώτου, Αλλα δυ 
στυχώς φαίνεται ότι δέν έ
γινε ύπό τών κρατούντων 
ζύγισμα αυτών τών δύο πε 
ριπτώσεων ή καί αν έγινε 
ή πλάστιγξ φεύί έκλινε ύ
πέρ τής έξασφαλίσεως μι
ας νέας έξαετοΰς θητείας 
δια τον κ. ' Υποδιοικητήν.

Γ) Κάθε εύνομούμενος 
οργανισμός — όπως πρέπει 
να είναι καί τό "Ιδρυμά 
μας — έχει Ανάγκην ενός 
προσώπου, ένός οργάνου 
ίο όποιον θα Ασκή τον συν
τονισμόν όλων τών υπηρε
σιών τής Τραπέζης. Ο 
συντονισμός αυτός ήακεϊτο 
άλλοτε κυρίως ύπό τού ύ- 
πηρεσιακού Ί*ποδιοικη- 
τού. Καί έρωτάται αν κα
τα τό Από τής Απελευθερώ 
σεως διάστημα είοέ τις εκ 
τών συναδέλφων καί ίχνος 
τι συντονισμού έν τή Τρα- 
πέζη.

Άπό τα στόματα όλων 
τών συναδέλφων εξέρχε
ται ότι τέτοιο πράγμα δέν 
ύπάρχει εές τήν Τράπε
ζαν, εκ τού έναντίου δέ ύ- 
πάρχουσι «καπετανάτα», ΘΑ 
έλέγομεν «πασαλίκια», τα 
οποία Αρχίζουν κυρίως Α
πό τούς κ. κ. 'Γποδιοικη- 
τας καί έπεκτείνονται έτι 
περαιτέρω κατα τας άρχας 
τής μιμήσεως, ή όποία, εέ- 
ρήσθω έν παρόδω, Αποτε
λεί τήν βάσιν τής προόδου 
Αλλα έν ταύτώ καί τής κα
ταστροφής.

Έπί τή βάσει τών Ανωτέ 
ρω έρωτώμεν, ποία είναι 
ή κυρία Απασχόλησις Αμφο 
τέρων τών κ. κ. Έποδιοι- 
κητών;

Α) "Οταν κατα τό έτος 
3 ί>,4;5, έτος τής μεγαλυ- 

τέρας καταπτώσεως, τήν ό
ποιαν έγνώρισέ ποτέ ό τό
πος, είδε τό Προσωπικόν 
διοριζομένους ύπό τής Γ. 
Χυνελεύαεως δύο Ί*ποδι- 
οικητας (κ. κ. ΑΙανέαν, 
Χμπαρούνην καί έν συνε
χεία κ. κ. Μανέαν καί 
Γουναράκην) διηρωτάτο 
έαν έζώμεν εές κατεστραμ- 
μένον τόπον ή εές πελάγη 
ευημερίας. " Εάν τις άνα- 
δράμη εές τό παρελθόν θα

ίδη ότι ούδέποτε ή Τράπα 
ζα εέχεν τόσην πλησμονήν 
Αιοικητών Ακόμη, καί όταν 
αύτη εύρίσκετο εές τό με
σουράνημα τού μεγαλείου 
της.

Ούτω, κατα τό 1920, 
ότε Αιοικητής ήτο ό κ. Μά 
ξιμος, μέλος τής Αιοικήσε- 
ως τής Τραπέζης ήτο μό
νον ό μακαρίτης ’Ιωάννης 
Αροσόπουλος. Καί βραδύ- 
τερον Αιοικητής Αιομήδης 
συνδιοικητής Αροσόπουλος. 
Καί όταν παρέστη Ανάγ
κη, λόγω τής μεγάλης έκ- 
τάσεως τών λογ)σμών τού 
Αημοσίου, ένισχύαεως τής 
Αιοικήσεως, έξελέγη Ί*- 
ποδιοικητής ό κ. Τσουδε- 
ρός. Έν συνεχεί-cf, 1928
- ί 99(5 Αιοικητής Αρο
σόπουλος 'Τποδιοικητ ή ς 
Άλέξ. Κορυζής. 1996
- 1939 Αροσόπουλος. 
1939 - 1940 Κορυ
ζής. 1941 - 1942 Ζα- 
βιτσιάνος. Καί δια να προ 
χωρήσωμεν έτι περαιτέ
ρω, άλλα σταματώμεν έ- 
δώϊ!

Καί όλα αύτα έγένοντο 
όταν ή Τράπεζα εύρίσκετο 
εές τό άνώτατον σημείον 
τής δράσεως καί άκμής της 
μέχρι μέν τού 1928 μέ 
τό έκδοτικόν προνόμιον, έν 
συνεχεία δέ μέ τον τερά
στιον όγκον κεφαλα ίων. 
Άφίνομεν τό άλλο γεγο
νός ότι σήμερον εές ένα άλ
λο "Ιδρυμα, τό όποιον Α
σκεί περισσοτέρας λειτουρ
γίας τών ύπό τού 'Ιδρύμα
τος μας Ασκουμένων, δη
λαδή εές τήν Τράπεζαν 
τής 'Ελλάδος, ύπάρχει έ
νας 'Γποδιοικητής. Χυνε- 
πώς είναι ήλιου φαεινότε- 
ρον, ότι, Ανεξαρτήτως τών 
οικονομικών έπιβαρύν σ_ε- 
ων, ή ύπαρξις δύο Ί’ποδι 
οικητών Αποτελεί ένα πλε
ονασμόν, ό όποιος είναι 
πάντοτε σφάλμα, εές τήν 
παρούσαν δέ περίπτωσιν 
τό σφάλμα αύτό δύναται να 
Αποβή αύτόχρημα κατα
στρεπτικόν δια τήν Τράπε 
ζαν, έαν ήδη δέν Απέβη.

Ε) Τα προβλήματα τής 
Τραπέζης τα μεταπολεμι
κά καί ιδιαιτέρως τα αημε 
ρίνα είναι τεράστια, διότι 
Αναφέρονται εές αύτήν ταύ 
την τήν ύπαρξιν τής Τρα
πέζης. Τών προβλημάτων 
αύτών άνεμένετο ή άντιμε 
τώπισίς των καί ύπό τών κ. 
κ. 'Γποδιοικητών.

Έρωτάται όμως Απολύ
τως καλοπέστως :

Ίίδυνήθηααν άμφότεροι 
οί ' Γποδιοικηται καθ’ ό- 
λον τό Από τής άπελευθε- 
ρώσεως καί έφεξής διάστη

μα καί να άντιληφθώσι τα 
προβλήματα; Καί τα προ
βλήματα όλονέν αύξανόμε- 
να καί εές τό τέλος συσσω- 
ρευθέντα έφθασαν να Απο
τελούν σήμερον έν άλλο τε 
ράστιον πρόβλημα, πού λέ 
γεται «Εθνική Τράπε
ζα».

Άλλα δια τήν λύσιν αυ
τού τού τελευταίου μεγά
λου προβλήματος δέν δύ- 
ναται να προβάλη τον έαυ- 
τόν του πάς, όστις δέν άντε 
λήφθη τα κατ’ έδίαν προ
βλήματα.

* * *
Άνακεφαλαιοΰντες, έχο 

μεν να είπωμεν ότι ένδεί- 
κνυται ή κατάργησις όχι' μό 
νον τής μιας, άλλ’ άμφοτέ 
ρων τών θέσεων τών ' 1*πο 
διοικητών.

Τα αξιώματα έν τή Τρα 
πέζη όσον ύψηλότερα είναι 
τόσον είναι περισσότερον 
Ακάνθινα. Είναι λειτουργή 
ματα γεμάτα άπό καθήκον
τα, μόνον Από ύποχρεώ- 
σεις. "Οπως είναι σήμερον 
ή Τράπεζα, Αποτελεί θα- 
νάσιμον Αμάρτημα ή δημι
ουργία Αξιωμάτων ή ή δι- 
ατήρησις αύτών μόνον καί 
μόνον δια τήν τακτοποίησιν 
προσώπων.

" Αλλα τό Προσωπικόν 
δέν θα μείνη Απαθές προ 
μιάς τοιαύτης καταστάσε- 
ως καί θα άγωνισθή μέ ό
λας του τάς δυνάμεις

1) Αιότι ώς ένιαίον σύ- 
νολον έχει ένα τεράστιον 
εές τήν Τράπεζαν μετοχι
κόν ένδιαφέρον.

2) Αιότι όλοι οί συνά
δελφοι έχουν βάλει ένα λι
θάρι εές τήν Τράπεζαν, 
άλλος άπλοΰν καί άλλος

γκωνάρι.
*») Αιότι τό Προσωπι

κόν έχει βεβαιώσει μέ τήν 
έπίκλησιν τού θείου ότι θα 
ύπηρετή τό "Ιδρυμα καί

4 ) Αιότι μέ τήν Τράπε
ζαν είναι συνδεδεμένον τό 
ψωμί τόσων χιλιάδων συ
ναδέλφων.

Β Μ01ΒΒΤΙΚΗ EHTMBB

!Γ Oil!! TO]j. ΙΙΟΙΚΗΙΟΪ
Έν σχέσει μέ τήν έκλο

γή ν τού 'Γποδιοικητοΰ ή 
A. Ε. τού Χυλλόγου έσχεν 
έπανειλημμένας έπαφας με 
τά τού κ. Αιοικητού καί τής 
έδόθη ή εύκαιρία να άνα- 
πτύξη τας έπί τού θέματος 
τούτου Απόψεις της ώς έν 
τή Ανωτέρω Ανακοινώσει 
*ΰτής έκτίθενται.
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Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ κ. ΚΟΣΤΗ

«Ή σημερινή σεμνή εορτή τής κο> 
ταεέσεως τον θεμελίου λίθου εις τον 
χώρον αυτόν αποτελεί έμπρακτον έκδή 
λωσιν οτι ή προσπάθεια τού Ταμείου 
Συντάξεων του Προσωπικού των τριών 
Τραπεζών διά τήν άνέγερσιν μεγάρου, 
εισέρχεται εις τό στάδιον τής πραγμα 
τοποιήσεως τού σκοπού.

Ή προσπάθεια αϋτη χρονικώς σκο- 
πουμένη έχει τήν αρχήν της εις τήν 
προπολεμ ικήν εποχήν. Έ'δώ εΐμα, υπο
χρεωμένος νά μνησθ'ώ τού μακαρίτου 
Διοιικητού Ίω. Δροσοπούλου, έπί τής 
προεδρίας καί τή έπί μονή τού όποιου 
ήγοράσθη ό χώρος αυτός. ’Αλλά ή προσ 
πάθεια αϋτη άνεκόπη λόγιρ τού πολέ

Ci κ. κ. Διοιχηταί z.ad Ύποδιβικη τχί των τριών Τραπεζών, καί τά Συμβούλια των Συλλόγων των Υ παλλήλων καί Συνταξιούχων 
τριών7 Τραπεζών παρακολουθούν τήν' τελετήν τής καταθέεεως τού θεμελίου λίθου τού Μεγάρου

των

μου καί τής κατοχής. Παρά τήν αντι
ξοότητα όμως τών συνθηκών τό Συμ- 
βουλιον τοΰ Ταμείου δηλαδή οί έν αύ- 
τώ έκττρόαωτΓΟι τών ιδρυμάτων, οι 
έκττρόσωττο τών έν αύτοΐς εργαζομέ

νων καί ό καί αντιπρόεδρος τοΰ Συμ
βουλίου έκΊτρόσωττος τοΰ υπουργείου 
Εργασίας, δεν έπαυσαν ουδ’ έπί στιγ 
μην νά ένδισφέρωνται διά τήν έπίτευ- 
ξιν τοΰ σκοποΰ αυτού- Ιδού δέ σήμε

ρον, δτι εύρ σκόμεθα εις τήν ενοορξιν 
τής πραγματοποιήσεώς του καί τής ό- 
σονούττω όλοκληρώσεώς του. Ευχαρι
στία! οφείλονται εις τον αντιπρόε
δρον τοΰ Συμβουλίου κ. Μητσόπουλον,

Ή ιμοοκέττα τοΰ ύπό άνέγερσιν μεγάρου του Ταμείου Συντάξεων τοΰ Προσωπικοΰ τών Τραπεζών Ελλάδος, Εθνικής καί Κτηματικής.

δΤ δσα υπέρ τής πραγματοποιήσεώς 
τοΰ σκοπού αυτού επραξΞ καί δεν ΰ- 
πάρχει τι, τό όποιον παρέλειψε νά 
πράξη.

Ούτως, απαξ ετι, άποδεικνύεται το 
τί δύνανταΐι νά έπιτύχουν αΐ οργανώ
σεις τών εργαζομένων. Διότι δχι μό
νον έκπληροΰν τήν κοινωνικήν των απο
στολήν έν τή στενή αυτής έννοίςι, δη
λαδή τήν τής έξυπηρετήσεως τών με
λών των, άλλά διά τών ένεργε ών τών 
οργανώσεων πραγματούται πάντοτε 
καί ένας γενικότερος κοινωνικός σκο
πός. Καί ό γενικότερος αυτός σκοπός 
εις τήν προκ,ειμένην περίπτωσιν, είναι 
οτι εις τον χώρον αυτόν Θά άνεγερβίί 
έν μέγαρον, τό όποιον έν τοίς πράγμα- 
σι θά παραδοθή εις τήν πόλιν τών ’Α
θηνών διότι τάς άνάγκας αΰτής τούτο 
θα εξυπηρέτηση .Έτέρωθεν αί οργανώ
σεις των έν ταΐς Τραπέζαις έργαζο- 
μένων, συμβάλλουν καί εις τήν άνοι- 
κοδόμηισιν τής Ελλάδος μας, τής ό
ποιας τόσην ανάγκην ΰστερα άπό τάς 
τόσας δοκιμασίας έχει ή χώρα μας. 
Άφήναμεν τά άλλο γεγονός, δτι δίδε
ται καί εργασία εις 'Έλληνας.

Κατ’ αυτόν τον τρόπον, οί εργαζό
μενοι έν γένει καί τά χρήματά των καί 
τήν έργασίαν των θέτουν εις τήν υπη
ρεσίαν τής χώρας.

Είθε όλος ό κόσμος νά μιμηθή τό 
παράδειγμά των

Εύχομαι άπό καρδίας, δπως μέ τήν 
βοήθειαν τού Παντοδυνάμου Θεού, ζή- 
σωμεν και ιδωιμεν τό άνεγερθησόμενον 
εις τον χώρον αυτόν μέγαρον ολακλη- 
ρωμένον καί τό καμαρώνωμεν, διότι 
όντως καμαρι θά είναι τό μέγαρον αυ
τό, καμάρι τής πόλεως τών ’Αθηνών.». 

ΟΙ κ. κ. ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ 
ΚΑΙ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Έν συνεχείς; ό Διοικητής τής Ε
θνικής Τραπέζης κ. Κωστόπουλος έξή- 
ρε καί ούτος τήν σημασίαν τοΰ έργου 
και ετονισεν δτι αποτελεί τούτο ένδει- 
ξιν ζωτικάτητος τών Ιδρυμάτων καί 
τών εις αυτά έργαζομένων καί ίδιαιτέ- 
ρως τσΰ προσωπικού, τό όποιον απο
τελεί δι* αυτά τό πλέον ζωντανόν κεφά- 
λαιον.

Ύπό τό αυτό πνεύμα ώμίλησε καί 
ό υπουργός τής Εργασίας κ. Κασιμά- 
της, τονίσας δτι τά άνεγειρόμενον μέ
γαρον θά άποτελέση διά τούς οοπομά- 
χους υπαλλήλους, παρηγοριάν καί έλ- 

πίδα.

Τήν 8ην τρέχοντος έγένετο ή τελετή 
τής καταθέσεως τοΰ θεμελίου λίθου τοΰ 
μεγάρου τού Ταμείου Συντάξεων Προ
σωπικού τών Τραπεζών Ελλάδος, ’Ε
θνικής καί Κτηματικής έπί τής πλα
τείας 25ης Μαρτίου (Κλοτυθμώνος). 
Παρέστηισαν οί κ. κ. Μαντζαβίνος, Δι
οικητής τής Τραπέζης Ελλάδος καί 
ό Υποδιοικητής κ. Γρηγορίου, ό Διοι
κητής τής ’Εθνικής Τραπέζης κ. Κω
στόπουλος καί οί Ύποδιοι κηταί κ, κ. 
Μανίας καί Γουναρ-άχης καί ό Διοικη
τής τής Κτηματικής Τραπέζης κ. Άρ- 
λιώτης. Επίσης παρέστη ό υπουργός 
τής Εργασίας κ. Γρ. Καισιμάτης, ό 
Γενικές Διευθυντής τού υπουργείου 
Εργασίας καί αντιπρόεδρος τού Τα
μείου Συντάξεων κ. Μητσόπουλος.

Εκ μέρους τού Προσωπικού τών 
Τραπεζών παρέστηισαν τά συμβούλια 
τών όργανώσεών του, τά ιμέλη τού συμ 
βουλίου τού Ταμείου Συντάξεων μέ έ
πί κεφαλής τον κ. Π. Χονδροδήμον ό 
Πρόεδρος τών συνελεύσεων καί Πρόε
δρος τοΰ Ταιμείου Υγείας κ. Μουτού- 
σης καί πολλοί συνάδελφοι.

Μετά τον αγιασμόν καί τήν κατάθε- 
σιν τού θεμελίου λίθου, εις ιήν όποιαν 
έλαβαν μέρος ό υπουργός Εργασίας 
κ. Κασιμάτηις, οί Διοικηταί τών Τρα
πεζών καί ό Πρόεδρος τού Συλλόγου 
Υπαλλήλων ΤραπέζηΓ Έλλλάδος κ. 
Παπαοικονόμου καί τού Συλλόγου Υ
παλλήλων ’Εθνικής Τραπέζης κ. Κώ- 
στης, ό κ. Κώστης έπεξηγών πρός τους 
παρισταμένους τήν σημασίαν τοΰ δλου 
έργου, λέγει τά έξής:
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^ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ 
ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ 

ΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ
'Υπό τής Διοικήσεως τής Τραπέζης 

άπεφασίσθη δπως εις ένίσχυσιν των 
έπιθυμούντων νά έκπαιδευθώσιν εις 
την Γαλλικήν γλώσσαν καί ύπηρετούν- 
των εις Καταστήματα πόλεων ένθα 
δεν εδρεύουν παραρτήματα τοΰ Γαλ
λικού ’Ινστιτούτου, έν συνεννοήσει μετ’ 
αυτού καί κατόπιν ενδελεχούς προεργσ 
σία,ς, οργανωθούν μαθήματα δι’ αλλη
λογραφίας κλασικού καί Τραπεζικοοι- 
κονομικοΰ περιεχομένου.

Τά μαθήματα θά λαμβάνουν χώραν 
κατά τό ύποδε;κνυόμενον διά τού συ
νημμένου δελτίου γενικών ύδηγιών σύ 
στημα, τά δέ κείμενα θά άποστέλλων- 
ται καί θά παραλαμβάνωνται μέσφ 
τής αρμόδιας 'Υπηρεσίας, ή όποια θά 
παρσκαλουθή την έγκαιρον ανταπόκρι
σήν καί την έν γένει πρόοδον έκαστου 
-διδασκόμενου.

Εις ένίσχυσιν τοΰ άνωτέρςι σύστημα 
ιος θά καταβληθή προσπάθεια, διά 
τά Καταστήματα δπου ό αριθμός των 
έγγραφη,σομένων θά ύπεοβαίινη τούς 
πέντε, αλλά καί δπου καθίσταται τεχνι 
κώς ευχερές εϊς τό Ίνστιτοΰτον, δπως 
γίνεται περιοδική έπ σκεψις έκ μέρους 
καθηγητών τοΰ ’Ινστιτούτου έκ των 
περιφερειακών Παραρτημάτων του. 
έπί σκοπφ συμπληρώσεως τής δίδασκα 
λίας διά ζώσης.

Ή οικονομική έπιβάρυνσις τών σπου 
δαστών διά τήν έκπαίδευσυν ταύτην θά 
■άνέλθη εις δραχ. 20.000 μηνιαίως διά 
τό παρόν έτος, μέ άνάλογον συμμετο
χήν τής Τραπέζης, διά τά Ιίαταστήμα 
τα δπου δεν θά καταστή δυνατή ή με 
τάβασις Καθηγητών καί εΐς δραχ. 

.30.000 μηνια’ως, διά τούς ύπηρετοΰν- 
τας εις Καταστήματα περιληφθησόμε- 
να εις τήν περιοδικήν μετάβασιν Κα
θηγητών.

Εϊς τά ανωτέρω μαθήματα δεν δύ- 
νανται νά μετάσχουν υπάλληλοι υπηρε 
τοΰντες εις Καταστήματα πόλεων ένθα 
ίδρεύουν παραρτήματα τοΰ ’Ινστιτού
του, καθώς καί οί έ'χοντες δηλώσει, 
συμμετοχήν εις μαθήματα Αγγλικής 
■γλώσσης.

Συμφώνως καί προς τήν έκδοθεΐσαν 
Εγκύκλιον δύνανται, ύπό τάς άνω προϋ 
ποθέσεις, οί έπιθυμοΰντες νά μετά- 
•σχουν τών μαθημάτων, νά συμπληρώ-

πάσης ευθύνης άποζημιώσεως" διά τήν 
χρήσιν 1951.

5. — ’Εκλογή ενός Ύποδιοικητοΰ, 
λόγω λήξεως θητείας.

6. — ’Εκλογή Συμβούλων.
7. — ’Εκλογή Τακτικών καί Άναίπλη 

ρωματικών ’Ελεγκτών διά τήν διαχεί- 
ρησιν τοΰ έτους 1952 καί καθορισμός 
τής αμοιβής αύτών.

8. — Προσδιορισμός αμοιβών μελών 
Γενκοΰ Συμβουλίου καί Διοικήσεως.

Ό Διοικητής τής Έδνκίϋς Τραπέζης κ. Κωστόπουλος ύπό τάς εύχάς τοΰ ίε'ρέυς, παρισταμένων και 
των κ.κ. Μαν-τζαβίνου, Άρλιώτη, ώς καί των κ.ικ. Κώατη, Προέδρου τοΰ Συλλόγου 'Υπαλλήλων Έ- 
δνικής Τραπέζης, Παπαοιζονόμου .Προέδρου τοΰ Συλλόγου Υπαλλήλων Τραπέζης τής Ελλάδος καί 
τοΰ κ. Μάνου έκ ιμέρους τής Ένώσεως Συνταξιούχων των' τριών Τραπεζών, κατα8έτει τόν θεμέλιον

λίθον εις τό -κεντρικόν 6ά8ρο\' τοΰ Μεγάρου
·> ·>-> *:· ·> ·> *>*> *.·

ρο'ισουν Γαλλιστί ειδικόν δελτίον ερω
τήσεων καί πληροφοριών δ ά νά δυνη 
θή τό Ίνστιτοΰτον νά σταθμίση άναλό 
γως τών γνώσεων έκαστου, τό σημείον 
από τό όποιον θά έδει νά άρχιση τήν 
διδασκαλίαν του.

Τό δελτίον τούτο, ώς καί δήλωσις 
τοΰ υπαλλήλου δέον νά διαβιβασθονν 
πρός τό τμήμα επαγγελματικής μορφώ 
σεως μέχρι τέλους τρέχοντος μηνός.

Ή 'Υπηρεσία επιφυλάσσει είς έαυ- 
τήν τό δικαίωμα νά διακόψη τήν δι
δασκαλίαν Σπουδαστών, τούς οποίους 
θά άντιληφθή δι’ οίονδήποτε λόγον μή 
άνταποκρινομένους εις τήν προσπάθεν- 
αν αυτήν καί ΰστεροϋντας έμφ.ανώς 
είς τήν έπιβαλλομένην πρόοδον, ή ό
ποια θά έκτιμηθή έξ άλλου δεόντως δι’ 
έκείνους οί όποιοι θέλουν έπ: δείξει δτι 
καταννοοΰν τήν ανάγκην τής γνώσειος 
τών ξένων γλωσσών κατά τάς σημερι
νός απαιτήσεις τοΰ έπαγγέλματός μας.

ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ 
ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 
5 ’Απριλίου *1952 — Σάούατον — 

— 12 μεσημβρινή

ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ

Συμφώνως πρός τόν Νόμον 2190 
«περί ανωνύμων 'Εταιριών», άρθρα 25 
καί 26 καί τό Καΐταστατικόν τής Τρα
πέζης, άρθρα 17 καί 19, τό Γενικόν 
Συμβούλιον αυγκαλεΐ τούς μετόχους 
τής Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος 
είς έτησίαν τακτικήν Γενικήν Συνέλευ 
σιν διά τήν 5ην ’Απριλίου 1952, ημέ
ραν Σάβ(ίατον καί ώραν 12ην μεσημ

βρινήν, έν Άθήναις καί έν τώ Κεντρί 
κώ Καταστήματι τής Τραπέζης.

'Η Ημερήσια Διάταξις τών θεμά
των έχει ώς ακολούθως:

1. — 'Υποβολή τοΰ ’Ισολογισμού τής 
31 Δεκεμβρίου 1951 καί τοΰ ’Απολογι
σμού τής Διαχειρίσεως τού έτους 1951 
ώς καί έκθέσεως τού Διοικητικού Συμ 
βουλίου επί τών πεπραγμένων τοΰ έ
τους 1951.

2. — Υποβολή έκθέσεως τών έλεγ- 
κτών επί τής διαχειρίσεως τοΰ έτους 
1951.

8.— "Εγκρισις τον ’Ισολογισμού τής 
31 Δεκεμβρίου 1951 καί τοΰ ’Απολο

γισμού τής διαχειρίσεως τοΰ έτους 
1951.

4.— ’Απαλλαγή τού Διοικητικού 
Συμβουλίου καί των ελεγκτών άπό

Είς τήν Συνέλευσιν ταύτην δικαιοΰν 
τσ,ι νά λάβωσι μέρος καί -ψηφίσωσι, 

ί είτε αυτοπροσώπως είτε δι’ άντιπροσώ 
| πων, κατά τό Καταστατικόν τής Τρ.α- 
g πεζής, αρθρον 11, οί κύριοι πέντε τού 
| λάχιστον μετοχών τής ’Εθνικής Τραπέ 
| ζης τής 'Ελλάδος.

Διά νά μετάσχωσι τής ανω Γενικής 
Συνελεύσεως οί κ.κ. Μέτοχοι δέον ο

ι πως, συμφώνως πρός τάς διατάξεις 
1 τοΰ Νόμου 2190' «περί ανωνύμων έται 

ριών» αρθρον 28 καί τοΰ Καταστατι
κού τής Τραπέζης αρθρον 15, καταθέ 
σωσι πέντε τουλάχιστον ημέρας προ 
τής δρισθείσης διά τήν συνεδρίασιν 
τής Συνελεύσεως, ήτοι μέχρι τής 31 
Μαρτίου 1952 επί Αποδείξει τάς ,μειο- 
χάς των: παρά τή ’Εθνική Τραπέζη 
τής 'Ελλάδος (Καταστήματα καί Ηρα 
κτορεία), παρά τφ Ταμείο) Παρακα
ταθηκών καί Δανείων καί παρ’ οίαδή- 
ποτε άνωνύμω Τραπεζική εταιρία.

Μέχρι τής αυτής ώς ανω χρονολογί 
ας, 31ης Μαρτίου 1952, δέον νά προ- 
σκομισθώσιν είς τήν ’Εθνικήν Τράπε
ζαν τής 'Ελλάδος (Διοίκησιν, Κατα
στήματα καί Πρακτορεία) αί σχετικά! 
αποδείξεις κφαθέσεως μετοχών, ώς 
καί τά έγγραφα αντιπροσωπείας εϊς 
τήν Συνέλευσιν.

Διά πάσαν σχετικήν πληροφορίαν ά 
πενθυντέον έν Άθήναις μεν είς τήν 
Διοίκησιν τής Τραπέζης (Λιεύθυνσιν 
Τμήματος Γραμματείας, τηλ. 32.354), 
έν ταϊς έπαρχίαις δέ είς τά Καταστή
ματα καί Πρακτορεία αΰτής.

’Εν Άθήναις τή 13 Μαρτίου 1953

’Εντολή τοΰ Γενικού Συμβουλίου

Ό Δοικητής

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ 
-Διαθέσιμα :

1) εις δραχμάς έν τφ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΑΑΑΑΟΙ A. Ε.
ΕΤΟΣ I ΙΟ°ν

ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1951
Κατάστασις τη 51 Δεκεμβρίου 1951

Ταμείφ καί παρά τή Τραπέζη
2) !ς vou^Lvilw,;,;■ ;ύί ·«:.;·δρχ· 165·'32-496.203

είς χρυσόν, συνάλλαγμα καί ξένα τραπεζικά γραμ-
28.965.960.936 r94.098.457.139

_Ομολογίαι Εθνικών Δανείων καί έντοκα γραμμάτια Έλ>.ην,Κο0 Δημοσίου 
^Προεξοφλήσεις και Ανοικτοί Λογαριασμοί έπί προσωπική άσψαλεία 
Δάνειά καί ’Ανοικτοί λογαριασμοί έπ’ ένεχύρφ χρηματογράφΜν 
Δάνειά καί ’Ανοικτοί λογαριασμοί έπ’ ένεχύρφ έμπορευμάτ(0ν.
Δάνειά πρός νομικά πρόσωπα καί όμολογίαι νομικών προη·,:^,™

«Δάνειά Άνασυγκροτήσεως διά λογαριασμόν Ελληνικού Δη ****'** *
Μετοχαϊ Τραπεζών καί Εταιρειών .......................................... . . ...........
Καταστήματα καί Κτήματα Τραπέζης ................................... * *
"Έξοδα Έγκαταστάσεως ............................................... .r. ν . -..........

3.737 
891.324

5.399 
655.559 

296 
50.708 
81.426 
94.382
9.737

941.712
420.714
096.763
000.282
761.621
.281.850(1)
038.545
630.388
270.194

1.984.669.899.208

<1) Λογιστικόν ισότιμον Δολλαρίων 10.14^.656,37 πρός Δρ 5.000.—
ΣΗΜ. Οί είς ξένα συναλλάγματα' λογαριασμοί έμψονίζονται έπί τιμαΐς Λίρας

Κεφάλαια:
1) Κεψάλαιον μετοχικόν ............. Δρχ.

Ανξησ. 10% Ν.Δ. 2021)1942 »

2) Κεφάλαια άποθεματικά:
α) τακτικόν ....................................»
6) έκτακτον ..................................  »

80.000.000.000
8.000.000.000

44.000.000.000
70.752.094.698

Δρχ. 88.000.000.000

114.752.094.698

428.992.383.630
27.484.974.436
11.70-5.121.737

492.248.539.064

Καταθέσεις :
1) "Οψεως .....................................................................................
2) Ταμιευτηρίου ........................................................................
3) Έπί προθεσμίςι καί διαρκείς .........................................
4) Δημοσίων ’Οργανισμών συμφώνως Α.Ν. 1611)1950

Ελληνικόν Δημόσιον Κ.Ε.Δ.—Λογ)σμάς μακροπροθέσμων 8ανείων Άνασυγκροτήσεως
Πιστωτικοί τρέχοντες λογαριασμοί .......................................... .......................................................
’Εκκρεμείς λογαριασμοί .................................................................................................................
Μέρισμα έτους 1951 ............................ _........................................... .....................................
Υπόλοιπον κερδών Ετους 1951 είς νέον . .................................

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ

202.752.094.698

960.431.018.867

50.708.281.850 
651.609.429.523 
110.868.321.603 

8.250.000.000 
50.752.667

1.984.669.899.208

’Αγγλίας Δρ. 20.000.—, Δολλαρίου Δρ. 5.000.— καί άναλόγως τών λοιπών νομισμάτων.

Κ F ΡΔ Η ΚΑΙ Ζ Η Μ I A I
ΧΡΕΩΣΙΣ
"Εξοδα:

$Είς έξοδα διαχειρίσεως ....................................................
» φόρους (καθαρών προσόδων, κύκλου εργασιών κλπ.) 
» Ταμεία Συντάξεων, ’Αλληλοβοήθειας καί Αύτσσφα- 

λείας Προσωπικού ..............................................................

Τ ό κ οι:
Εις τόκους καταθέσεων οψεως, ταμιευτηρίου, έπί προθε

σμία καί διαρκών καί Δημοσίων ’Οργανισμών .... 
» τόκους πιστωτικών τρεχόντων λογαριασμών .............

Αποσβέσε ι ς:
Είς Καταστήματα καί Κτήματα Τραπέζης ............................

» έξοδα έγκοτταστάσεως .........................................................
» κρατήσεις δι’ αποσβέσεις ..................................................

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ .............................................

Δρχ 148.541.269.207
12.870.195.913

36.682.053.956

33.157.105.041
21.985.869.371

5.275.200.921
1.906.256.450
7.000.000.000

198.093.519.076

55.142.974.412

14.181.457.371

8.300.752.667

275.718.703.526

Άπό κέρδη καί ζημίας, τό υπόλοιπον τοΰ παρελθόντος έτους...........................................
Άπό τόκους τοποθετήσεων, μερίσματα, προμήθειας, ψύλακτρα χρηματογράφων, νΐο- 

σόδους κτημάτων, συναλλαγματικήν διαφοράν καί διάφορα άλλα κέρδη ... .

ΠΙΣΤΩΣΙΣ 
68.285 152

275.650.413-^74

rr.ww.· ·■» - —

275.718.703.526

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ
ΔΙΑΘΕΣΙΣ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΕΚ ΔΡΑΧΜΩΝ 8.300.752.667.__

Δρχ. 8.300.752.667
Είς μέρισμα μικτόν, ήτοι υποκείμενον είς παρακράτησιν τοΰ άναλυτικοΰ φόρου καθαρός προσόδου, πρός Δρ. 375.000.__ κατά μετοχήν

» μεταφοράν είς νέον ................................... ........................................................................ . ........................................ ................................................... * Δρχ. 8.250.000.000 
» 50.752.667

Τό μέρισμα εΤνα, καταβλητέου μετά τήν Εγκρισιν τοΰ παρόντος Ισολογισμού ύπό τής Ετήσιας τακτικής Γενικής Συνελεύσεως τών ειετόχων είς ήμέρσ·. ορισθησομένην ΰπά τούτης
Εν Αθήναις τη 13 Μαρτίου 1952

'Ο Πρόεδρος τεύ Γενικού Συμβουλίου "Ο Διοι κητής
Γ. I. ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ ΣΤ. 1. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ < J

*0 Διευθυντής τού Λογιστικού
Γ. Δ. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ,-ΤΡ^Π&^ΤΙΚϋ. ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 19 Μάρτιον 1952

Αι Αποψειςμας
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"ΝΑ ΜΗ ΥΠΟΑΕΙΠΩΜΕΘΑ,, ΕίΖ ΤΟ Τ.Υ.Π.Ε.Τ
Εις τον Διοικητήν τής Τραπέ

ξης κ. Σταύρον Κωστόπονλον, ύ- 
πεδλή&π π>ρό τριμήνου περίπου, υ
πόμνημα τοΰ Ταμείου 'Υγείας, διά 
του οποίου έζητεΐτο ή καταδολή 
ύπό τής Τραπέξης εις τό Τ.Υ.Π.,Ε. 
T.twv κα&υστερουμένοαν διαφορών 
έξ εισφορών τών ετών 1949 — 50, 
δάσει της αρχής «νά μή ύπολίειπώ- 
μεδα».

Έπΐ τοΰ ζητήματος τούτου επα
νήλθαν πολλάκις οί 'εκπρόσωποι 
τοΰ Συλλόγου καί τοΰ Ταμείου Υ
γείας, χωρίς ,μέχρι στιγμής νά λη- 
φδή επί τοΰ πΐρσκειμένου οριστική 
άπόφασις ΰπό τής Διβικήσεως,

Τό Προσωπικόν άρχίξει νά άνη- 
συχή άπβ μερικάς φήμας, καθ’ ας 
κινούνται καί πάλιν οί κακοί έϊ-

σηγηταί, οί όποιοι, ώς λέγεται, ε
πιθυμούν νά μή έφαρμοσθη ή αρ
χή αϋτη, καί νά έςομοιωθώμεν ώς 
πρός τάς εισφοράς τής Τραπέξης 
μέ τό Ι.Κ.Α.

Τούτο δεδαίως, δεν δύναται νά 
πραγιματοποιηθή.

Πάντως, ισολογισμός εις τό Τα
μ εΐον Ύ,γειας δέν μπορεί νά συν- 
ταχ&ή πριν γίνη έκκαδάρισις τών 
εισφορών τής Τραπέξης καί έχκα- 
θάρισις τών εισφορών .δέν μπορεί 
νά γίνη πριν άπόφασίση ή Διοίΐκη- 
σις έπΐ τού ύπομνήματος τού Τα
μείου Υγείας.

Εύρ’ΐσκομεθα περί τό τέλος Μαρ 
τίου καί εύχομεθα καί ελπίζομε ν'· 
νά μή όραδύνη ή άπόφασις τής 
Διοικήσεως.

Η ΠΑΡΑΙΤΗΣΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜ
ΒΟΥΛΟΥ κ Β. ΚΥΡΙΑΚΟ-
ΠΟΥΛΟΥ
'Ο άριστός λειτουργάς τής Τρα- 

πέζης, ό οποίος είχε διβρισδή μό
λις πρό έτους ύπό τής νέας Διοι- 
κήσεως τής Τραπέξης εις τό Γε
νικόν Συμδούλ,ιόν της ώς μέλος 
αυτού, ύπ έθαλε τήν εκ τής θέσε ως 
ταύτης παραίτηβίν του.

Τό προσωπικόν ήκουσε τήν πα- 
ραίτησιν ταύτην μέ δαδείαν θλϊ- 
φιν.

ΑΦΟΡΗΤΟΣ ΣΥΝΩΣΤΙΣΜΟΣ
Εις τινα καταστήματα1 περιφερεια

κά των Αθηνών καί Επαρχιακά τής 
Τραπέζης έχει διαπιστωθη τόσον έξ 
ίδιας ημών αντιλήψεως δσον καί έξ ΰ- 
ποβληθέντων παραπόνων τών εργαζο
μένων είς αυτά υπαλλήλων δτι έχει 
δημιουργηθή αφόρητος κατάστασις 
από άπόφεως χώρου καί, οί υπάλληλοι 
είναι αναγκασμένοι νά έργάξωνται ΰπό 
δραματικός συνθήκης.

Τό πράγμα δέν Μ έσχολιάζετο έάν 
προσέβαλλε μόνον την αισθητικήν τής 
Τραπέζης δψιν, άλλ’ έν προκειμένιρ 
ή κατάσταίσις αΰτη αφορά τήν ΰγείαν 
τών εργαζομένων ΰπό τάς συνθηκας αΰ 
τάς συναδέλφων. Είναι πολύ φυσικόν 
ΰπό τοιουτους δρους καί ή κανονική ά- 
πόδοσις εργασίας νά περιορίζεται άλ
λα καί τό σοβαρώτερον νά τραυματί
ζεται ή υγεία τών συναδέλφων, διότι 
μέσα είς ένα χώρον δυσανάλογον πρός 
τον αριθμόν τών εργαζομένων μοι,ραι
ώς θά δημιουργηθή νοσηρά κατάστα- 
σις.

Τό ζήτημα αυτό πρέπει νά τύχη τό 
ταχότερον τής προσοχής τόσον τών 
διευθυντών τών Καταστημάτων ένθα 
υπάρχει έλλειψι,ς τοΰ αναγκαίουντος 
χώρου, δσον καί τής Διοικήσεως, καί 
νά βελτιωθούν οί δροι έργασίιας τών 
ΰπαλλήλων, διότι άλλως δέν ΰπάρχουν 
αί βασικαί προϋποθέσεις καλής μετα- 
χειρίσεωςτοΰ προσωπικού. —’Αλλά καί 
διά τον φωτισμόν καί έξαερ-.σμόν τών 
γραφείων θά πρέπη νά ληφθή πρόνοια, 
διότι τελευταίως παρετηρήθησαν πολ
λά! παθήσεις οφθαλμών.

ΕΙΝΑΙ ΚΑΙΡΟΣ
Εν όψε ι τών ανωτέρω- έχομε-ν τήν 

γνώμην ότι τό δλον ζήτημα τό όποιον 
άφορφ τάς^ συνθήκας εργασίας τών συν
αδέλφων δέον νά έξετασθή πολύ γενικό
τερα.

Επ’ αυτού καί ό Σύλλογος καί τό 
Ταμεΐον υγείας προέβησαν κατ’ επα
νάληψην'είς σχετικά διαβήματα πλήν 
διμως μέχρι τής στιγμής οϋδέν έγένετο. 
Δέν νομίζει ό κ. Διοικητής τής Τραπέ
ζης οτι είναι καιρός νά λάβη σοβαρώς 
ΰπ’ όψιν τήν σύστασιν αυτών τών εργα
ζομένων;

ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 751
Δέν δικαιολογείται περαιτέρω πα- 

ράτασις τής έκκρεμότητος τοΰ ζητή
ματος τής μονιμοποιήσεως τών προ
σωρινών τοΰ νομού 751, οϊτι,νες έχουν 
συμπληρώσει τον άπαιτούμενον χρόνον 
πρός μονιμοποίησιν. Ή εργασία τής 
μονιμοποιήσεως, ώς καί άλλοτε έγρά- 
ψαμεν, έχει αρχίσει άπό καιρού καί 
πρέπει νά λάβη έν τέλος, τώρα μά
λιστα, οπότε ή υπηρεσία τοΰ προσωπι
κού είναι άπηλλαγμένη τοΰ φόρτου τών 
εξετάσεων τού Νοεμβρίου 1951, τών 
οποίων τά αποτελέσματα έκδίδονται 
κατ’ αΰτάς.

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ώς πληροφορούμεθα τά αποτελέσμα
τα τού διαγωνισμού τής 18 Νοεμβρίου 
1951 θά έκδοθοϋν εντός τής τρεχούσης 
έβδοιμάδος.

ΤΙ lllillll II! 1HEHII0I
Ή Διοικητική Επιτροπή είς επανει

λημμένος παρουσιάσεις της πρός τον κ. 
Διοικητήν έθεσεν ύπ* δψιν αΰτού τά έκ- 
κρεμοΰντα άπό μακροΰ αίτήμοπα τού 
προσωπικού.

Ό κ. Διοικητής, ώς έδήλωσε, θά 
έξετάση ταϋτα καί θά δώση τήν ποέ- 
πουσαν λύσιν κατ’ αύτάς.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ 
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

Κατόπιν έγκρίσεως τού Καταστατι
κού τοΰ Σωματείου «Σύλλογος Φυματι- 
κών υπαλλήλων 'Εθνικής Τραπέζης τής 
Ελλάδος», γενοιμένης διά τής ύπ* άριθ. 
1.0222)51 άποφάσεως τού Πρωτοδικεί
ου 'Αθηνών, καλούνται είς Γενικήν Συν
έλευσην τά μέλη τού ανωτέρω Σωματεί
ου τήν 7ην ’Απριλίου έ. έ, ημέραν Δευ
τέραν καί ώραν 6 μ.μ. είς τήν αίθουσαν 
τού Συλλόγου Υπαλλήλων ’Εθνικής 
Τραπέζης (οδός ’Ακαδημίας 60).

ΘΕΜΑΤΑ:
1) Έγγραφή νέων μελών.
2) ’Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου,

ί Έν 'Αθήνα ις τή 15)3)52
Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ.

01Ι501ΕΙΙ8ΕΙΙΕΙΑΙΙΙΙΠΡ0Σ1Π0Ι 
ΕΙΣ II ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΙΛΙΣΙΑ

Τα Διοικητικά Συμβοιύλ ια τών τριών 
συλλόγων τών είς τήν Τράπεζαν εργα
ζόμενων εγνωρισαν δ ι3 εγγράφου των 
πρός τό Εργατικόν Κέντρσν, είς άπάν- 
τη,σιν ερωτήματος του, τά σνόματα τών 
συναδέλφων^ οι όποιοι θά εκπροσωπή
σουν τους ήσφαλ ισμένους συναδέλφους 
εις τό Ταμεΐον Συντάξεως.

ΔΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΪΟΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Ουτω προτείνανται διά τό συμβούλι- 
?itqT0^ Ταμείου Συντάξεων Υπαλλήλων 
Εθνικής Κτηματικής τής Ελλάδος ώς 

τακτικά μέλη οί Γεώργ. Κώστης, Σπυρ. 
Βασιλοπούλας, Κ. Μπογιατώτης, Χαρ. 
Πετρουλάκης καί Στυλ. Ζαχαρίας και 
ώς αναπληρωματικοί: Δήμος Δημοκω- 
στούλας, Εύαγγ. Θωμόπουλος, Δημ. 
Τσακύρογλου, Ό ρέστης Παπαδοπούλας 
καί Δημήτρ. Παπαϊωάννου.

ΔΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΪΟΝ ΑΥΤΑΣΦΑΑΕΙΑΣ

Διά τό Ταμεΐον Αύτασφαλεί ας προ- 
τείνσντοα οί κ. κ. Γ. Κώστης καί ’Ιωάν. 
Τζωρτζόπουλος (ώς τακτικά μέλη) καί 
Χαρ. Πετρουλάκης καί Δ. Τσακύρογλου 
(ώς αναπληρωματικά.)

ΔΙΑ ΤΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΝ

Διά τό συμβαύλιον τού Επικουρικού 
Ταμείου τοΰ προσωπικού Τραπεζών ’Ε
θνικής, Κτηματικής τούς κ. κ. Γ. Κώ- 
στην, Σπυρ. Βασιλοπούλαν καί Δ. Τσα
κύρογλου ώς τακτικά μέλη καί τούς κ. 1 
κ. Δ. Οίκονομίδην καί ’Ιωάν. Νοταράν ' 
άναπληρωμοα ικά.

ΤΟΝ ΕΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΕΣΤΕΙΑΣΜΕΝΩΝ
Ή Επιτροπή Στεγάσεως κατά τήν 

τελευταίαν συνεδρίασίν της άπεφάσισε 
τήν σύστασιν επιτροπής έκ τών κ. κ. 
Άθ. Δάρμου, διευθυντοΰ τής Τραπέζης, 
Π. Μανουηλίδη τεχνικού Συμβούλου τής 
Τραπέζης, Πλ. Δελένδα, διευθυντοΰ τού 
αρμοδίου τμήματος τής Τραπέζης, Γε- 
ωργ. Κώστη, προέδρου τοΰ συλλόγου 
καί Σερ. Χρυστοδουλιά, προέδρου τοΰ 
Συνδέσμου Αστέγων ή οποία καί θά 
είσηγηθή, μετά π,ροηγουμένην μελέτην, 
είς τήν Επιτροπήν Στεγάσεως τόν ά
ριθ,μόν καί τήν θέσιν τών οικοπέδων τής 
Τραπέζης έπί τών όποιων δυνατόν νά 
άνεργερθοΰν άίκαδο,μαί. *Η αύτή Επι
τροπή θά προτείνη επίσης καί διαφό
ρους τύπους κατοικιών οί όποιοι θά 
προκριθούν διά τήν στέγασιν τών συν- 
αδέλφων.

Άπεφασίσθη επίσης ή σύστασις τής 
ύπό τοΰ κανονισμού Στεγάσεως προβλε 
πομένης ϋποεπιτροπής είς τήν όποιαν 
καί άνετέθη ή κατόπιν αυτοψίας, έξα- 
κρίβωσις τών ίσχυριζομένων ανεπάρκει
αν στέγης συναδέλφων! Ή έν λόγφ υ
ποεπιτροπή άπετελέσθη έκ τών κ. κ. 
Γ. Κ ατορο,ΰ καί Κ.ρεμέζήι μηχανικών έκ 
μέρους τής Τραπέζης,__ A. Χατζηχρή- 
στου αντιπροσώπου τοΰ συλλόγου καί 
Μελχ. Τσουδεροΰ έκ μέρους τού Συνδέ
σμου Άστεγων.

Ή Επιτροπή θά άρχίση τό έργον 
της εντός τής προσεχούς, έβδομάδος.

ΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 
ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ 

ΓΕΝΙΚΗΝ ΣΥΝΕΑΕΥΣΙΝ
Επικείμενης τής γενικής Συνελευσε- 

ως τών μετόχων τής Τροτπέζης θά συν- 
έλθουν τά διοικητικά συμβούλια τών α
σφαλιστικών ταμείων προσωπικού ήτοι 
Ταμεΐον Συντάξεων, Ταμεΐον Αύτασψα- 
λείας καί Ταμεΐον Επικουρικής άσφα- 
λίσεως, προκειμένου νά ορίσουν τούς 
αντιπροσώπους των είς τήν ανωτέρω, 
συνέλευσιν καί να λάβουν άπόφασιν έπί 
τών θεμάτων τής συνελεύσεως καί ιδιαι
τέρως έπί τοΰ θέματος τής εκλογής τοΰ 
ΰποδισικητοΰ.

10 ΖΗΤΗΜΑ 10» ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ»
Ή Διοικητική Επιτροπή έπεσκέψθη 

κατ’ έπανάλειψιν τον κ. Διοικητήν καί 
έζήτησε τήν ρύθμισιν τού ζητήματος 
τών έξ .ασφαλίσεων προμηθειών.

Ό κ. Διοικητής άνακοίνωσεν είς την 
Διοικητικήν Επιτροπήν δτι θά θέση είς 
εφαρμογήν λύσιν, τό περιεχόμενον τής 
οποίας, έξ όσων ολίγων άνέφερε, κάθε 
οίλλο παρά ικανοποιεί τό προσωπικόν 
τό όποιον άξιοι τήν κατάργησιν τού 
καθεστώτος τών πολλαπλών άπολαυών 
ώς καί τήν κατοχύρωσιν τής καταργή- 
σεως.

Παρήλθε άπό τού παρελθόντος θέ
ρους μέγα χρονικόν διάστημα χωρίς 
νά συγκληθή ή λειτουργούσα μονίμως 
έπιτροπή τών ασφαλίστρων. Είς επα
νειλημμένα διαβήματα τής Δ. Ε. έδό- 
θησα-ν έκάστοιτε άπαντηισεις αί όποίαι 
έν μόνον αποτέλεσμα εσχον τήν αναβο
λήν τοΰ ζητήματος.

Έν τούτφ τφ μεταξύ τά πρός τό Τα
μεΐον Επικουρικής Άσφαλίσεως όφειλό 
μένα γλίσχρα ποσά δέν έχουν είσέτι 
καταβληθή ένφ τό μέγ ιστόν μέρος τών 
προμηθειών έχει διατεθή.

Πώς εχει διατεθή, δλοι γνωρίζομεν.

r~"T'ΡΑΠΈΖΠΪΚΗ^
| ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΑΟΣΙΣ

ΣγΝΔΡΟΜΑΙ
Έσωτερ.: Τρίμηνος Δρχ. 15.000 

» 'Εξάμηνος » 30.000
» Έτησία » 50.000

Τιμή φύλλου Δρχ. 1.000

Τά έμβάσματα έττ' όνόμοπι τής 
«ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΣ»

■ ΑΙ Αποδείξεις δέον νά φέρωσι τήν ίπο- 
ξ γραφήν τοΰ ΔιαχειριστοΟ και τήν σφρα

γίδα τής έψημερίδος

! Παρακαλοΰνται οί κ. κ. Συνδρομηταΐ, 
δπως γνωστοποιούν είς τά γραφεία τής 

| έψημερίδος πάσαν μεταβολήν τής διευ- 
θυνσεώς των 
—

Διαχειριστής:
ΑΝΑΣΤ. Δ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 

I Αγίας Λαύρας 71 (Τέρμα Πατησίων]

Διευθύνσεις συμφώνως τώ 6ρ-
Βρφ 6 § 1 τοΰ A. Ν. 1092)1938 

Υπεύθυνος έπί τής Ολης:
Δ. ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ 

| Ροΰζβελτ 60
Προϊστάμενος Τυπογραφείου:
ΜΕΜΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

Κολοκοτοώνπ 116

Είς τήν Βουλήν είχε κοπατεθή πρό 
20ημέρου περίπου ό ’Αναγκαστικός 
Νόμος 1843)51 «περί ’Ιατρικού Κωδι
κός» καί είχε παραπεμφθή πρός επε
ξεργασίαν είς τήν Κοινοβουλευτικήν Ε
πιτροπήν, ενώπιον τής όποιας κατά τάς 
διαβεβαιώσεις τών ’Αρχηγών τών κομ
μάτων, Υπουργών καί λοιπών αρμοδί
ων θά εκαλούντο ΐνα έκθέσουν τάς από
ψεις των οί εκπρόσωποι τών Ταμείωύ 
Υγείας.

Ή Κοινοβουλευτική Επιτροπή έν μι$ 
νυκτί, άπεφάσισε τήιν έποοναφοράν τού 
Νόμου είς τήν Βουλήν μέ τροποποιή
σεις ενδιαφέρουσας μόνον τόν ’Ιατρικόν 
Συλλόγου, παρά τήν πρότασιν Βουλευ
τών τινων, δπως τηρηθούν αί δοθεΐσαι 
ύποσχέσεις καί κληθούν di εκπρόσωποι 
τών Ταμείων ΐνα καί π,ροφορικώς ανα
πτύξουν τάς απόψεις των έν λεπτο,με- 
ρείςι.

Κατόπιν τής τοιαύτης τροπής τού 
ζητήματος οί Σύλλογοι καί τά Ταμεία 
Υγείας έκινηθηραν αμέσως. Αί Τράπε- 
ζαι έκήρυξαν δίωρον στάσιν εργασίας 
καί ή Ηλεκτρική Εταιρεία ’Αθηνών — 
Πειραιώς έπρόκε,ιτο νά κατέλθη είς ά- 
πειργίαν τό παρελθόν Σάβ βατόν.

Ή έιν συνεχείς εξέλιξές τού ζητήμα
τος προκύπτει άπό τάς ακολούθους ά- 
νακοινώσεις:

Α,ΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ 
ΔΙΑ ΤΗΝ ΔΙΩΡΟΝ ΑΠΕΡΓΙΑΝ
Κύριοι Συνάδελφοι, κατόπιν τής έπι- 

χουρουμένης έπιψηφίσεως ύπό τής Βου
λής τοΰ ’Αναγκαστικού Νόμου 1843)51 
«Περί ’Ιατρικού Κωδικός» δΓ ού απει
λείται διάλυσις τών Ταμείων μας Υγεί
ας, χωρίς νά ληφθοϋν ύπ1’ δψιν αί δίκαι
α;, απόψεις μας, παρός τάς δοθείσας ρη- 
τάς ^ διαβεβαιώσεις εκ μέρους τών άρ- 
μοδίων, καλοΰμεν υμάς δπως κατέλθητε 
είς δίωρον προειδοποιητικήν στάσιν ερ
γασίας, σήμερον άπό 1 1 — 1 μ.μ.

Έν Άθήναις ιη 12 Μαρτίου 1952
Τά ΔΣΣ. Κυρίου καί Βοηθητικού 

Προάωπικοΰ Τραπεζών Ελλάδος - 
Εθνικής καί ’Αγροτικής.

ΑΙ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙ ΑΙ

Έν συνεχείς έκυκλοφόρησε καί ή κα
τωτέρω άνακοίνωσις έπί τών ύποδειχθη- 
σών τροποποιήσεων:

_«Κατόπιν τής έντονου διαμαρτυρίας 
τών ήσφσλισμένων Τραπεζιτικών καί 
ΰπαλλήλων τής ’Ηλεκτρικής Εταιρείας 
καί τών^ αλλεπαλλήλων διαβημάτων τών 
εκπροσώπων τών Συλλόγων καί τών Τα
μείων Υγείας αυτών πρός τόν Πρόε
δρον Κυβερνησεως, τούς Αρχηγούς τών 
Κομμάτων καί τούς λοιπούς αρμοδίους, 
έγένετο χθές τό απόγευμα είς μίαν τών 
αιθουσών τής Βουλής σύσκεψης ύπό τήν 
Προεδρίαν τοΰ^’Υπ. Πρόνοιας κ. Ζα'ίμη, 
είς τήν οποίαν έλαβον μέρος ό Πρόεδρος 
καί οί Εϊσηγηταί τής άρμοδίας Κοινο- 
βρυλευτικής ’Επιτροπής, οί έκπρόσω- 
ποι τών Συλλόγων καί τών Ταμείων Υ
γείας καί οί εκπρόσωποι τού Ιατρικού 
Σ υλλόγου.

Έπί τών άρθρφν 2, 4 κα:Ι 8 έγένον- 
ΤΟ άποδεκταί αί τροποποιήσεις αί ύπο- 
δειχθεΐσαι ύπό τών εκπροσώπων τών 
Ταμείων Υγείας. Σ υγκεκιρ ιμένως:

_"Αρθρον 2: Ή σύνθ'εσις τής Επιτρο
πής καθοριισμοΰ αμοιβής τών ιατρών, ή 
οποία άπηρτίζετο έκ 2 ιατρών καί ενός 
εκπροσώπου τοΰ Ταμείου, κσθωρίσθη 
τριμελής, ώς ακολούθως:
. ,1) Πρωτόδικης, 2) Εκπρόσωπος Τα
μείου Υγείας, 3) Εκπρόσωπος ’Ιατρι
κού Συλλόγου καί Εισηγητής άνευ 
ψ ή Φ' ο υ, ό Νομίατρος.

Ωσαύτως καθιεροΟται 2ον στάδιον 
ελέγχου τής άπεφάσεως τής Επιτρο
πής ΰπό τού Υπουργού.

Αρθρον4: Προστίθεται διάταξις
καθ’ ήν «δέν πρόκειται νά θιγή ή λει- 
τουρία τών ’Ιατρείων τών Ταμείων Υ
γείας».

"Αρθρον 8: Έτροποποιήθη, άπαλει- 
φθείσης τής φράσεως «’Ασφαλιστικών 
Ταμείων Υγείας» έκ τού εδαφίου 1 
καί συνεπώς δέν θά μετέχη εκπρόσωπος 
τοΰ ’Ιατρικού Συλλόγου είς τά Διοικη
τικά Συμβούλια τών Ταμείων Υγείας.

Η συζήτησις κατά τήν ανωτέρω σύ
σκεψην καί έν τή Βουλή έπΐ τού άρθρου 
5Ζ/ διά τού οποίου προβάλλεται ή απα
ράδεκτος άξίωσις τών ’Ιατρικών Συλ
λόγων ^νά χρησιμοποιούν τά Ταμεία Υ
γείας όλους τούς ιατρούς τής Χώρας, ά- 
νεβλήθη τη άξιώκτει τών εκπροσώπων 
τών Ταμείων, ΐνα προηγηθοΰν αί απα
ραίτητοι συσκέψεις.

Δεδομένου δτι ό ’Αναγκαστικός Νό
μος θά συζητηθή καί είς δεντέραν συνε
δρίασην έν τή Βουλή, κατ’ αρθρον καί 
κατά σύνολον, προειδοπονούμεν τούς 
συναδέλφους ιμας δτι ένδεχομένως θ’ 
άπαιτηθή έντονώτερος άγων καί καλοΰ
μεν όλους νά εύρίσκωνται έν επιφυλα
κή. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙ- 
ΟΝ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ».

ΠΟΙΑ Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΣ

Έξ άλλου, λτρός ένημέρωσιν τών αρ
χηγών τών κομμάτων καί τών βουλευ
τών έπεδόθη πρός αυτούς τό κατωτέρω 
σημείωμα:

«Π Τά Διοικητικά Συμβούλια τών 
Ταμείων Υγείας είναι αιρετά, εκλεγό
μενα κατ’ έτος, δΓ_άρχαιρεσιών ελευθέ
ρων, καί λογοδοτοΰσιν ενώπιον Γενικών 
Συνελεύσεων κατά τήν λήξιν τής θητεί
ας των.

2) Τό ποσόν τών εισφορών ήσφα,λι- 
σμένων καί εργοδοτών ανέρχεται δΓ έ
καστον Ταμεΐον Υγείας είς Δραχμάς 
8—10 ^ δισεκατομμύρια έτησίως περί
που καί ούχί είς 25, ώς άνακριβώς δια
δίδεται.

Πλεονάσματα είς τά ’Ασφαλιστικά 
Ταμεία Υγείας δέν υπάρχουν. Τά εμ
φανιζόμενα ενίοτε ελάχιστα τοιαύτα κα
τά τούς ισολογισμούς, είναι προσωρι
νά, δεδομένου δτι έπακολουθσΰν κατά 
τήν άνοιξιν αΐ δαπάναι δΓ αεροθεραπεί
αν φυματικών, προληπτικής υγιεινής 
παιδιών, παιδικών κατασκηνώσεων, λου 
τροθεραπείας καί άλλαι, αΤτινες δχι 
μόνον απορροφούν τά πλεονάσματα, άΧ 
λά δημιουργούν καί έλλείιμματα.
3) ΑΡΘΡΟΝ 5 ΤΟΥ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙ

ΚΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΠΕΡΙ ΙΑΤΡΙΚΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ».
ΔΓ αυτού καθορίζεται δτι: «απαγο

ρεύεται είς τούς ιατρούς νά κατέχωαι 
πλείονας τής _ ,μιάς έμμισθους θέσεις» 
καί οτι «ώς έμμισθος θέσις λογίζεται 
καί ή έπ’ άμοιιβή κατ’ έξέτασιν συμφω
νία» έκτος έάν ό άριθίμός τών ιατρών 
είναι απεριόριστος, υπογράψομε,νης σχε 
τικής συλλογικής συμβάσεως, δΓ ής. 
θά ύποχρεοΰνται τά Ταμεία νά εγγρά
φουν πάντας τούς ιατρούς τής Χώρας, 
είς τήν δύναμίν των.

Τά Ταμεία Υγείας συμφωνούν είς 
τήν διοοτή,ρησιν τής πρώτης διατάξεως 
περί ,καταργή,σεως τής πολυθεσίας, άλ
λα δέν δέχονται τήν δευτέραν, καθ’ ήν 
«ώς εμιμισθος θέσις λογίζεται ή έπ’ ά— 
μΟιβή κατ’ έξέτασιν συμφωνία», διότι 
εν τοιαύτη περιπτώσει θά στερηθούν 
τών ύπηρεσιών τών διακεκριμένων ια
τρών^ άλλ’ οΰτε δέχονται καί τήν τρο- 
ποττοίησιν περί ύπογραφής συλλογικής 
συμβάσεως πρός χρησιμόποίησιν όλων 
των γιατρών τής Χώρας, διότι ή εισδοχή 
είς^ένα Ταμεΐον τής ολότητας τών ια
τρών, 8 χιλιάδων περίπου, οδηγεί ά
φευκτος είς οικονομικήν κατάρρευσιν 
τού Ταμείου, καθ’ δσον, εκτός τών άλ
λων, καθίσταται άδύνατος ό έλεγχος, 
και επί τών συνταγών τόσου μεγάλου 
αριθμού ιατρών.

Τό σύστημα, άλλωστε τούτο, τής δή
θεν έλευθέρας εκλογής, έδοκιμάσθη, έν 
Γαλλίφ καί ώδήγησεν είς τήν διάλυσιν 
πλειστών ’Ασφαλιστικών ’Οργανισμών 
καί τήν παραίτησιν τοΰ συντάξαντος τόν 
σχετικόν Νόμον Υπουργού.

Τά Ταμεία Υγείας ακολουθούν έν 
προκειμενφ τήν σώφρονα γραμμήν τής 
συμφωνίας έπ’ αμοιβή κατ’ έξέτασιν με 
τα των ιατρών, ουτω δέ γίνεται χρήαις. 
τών __υπηρεσιών σημαντικού αριθμού ι
ατρών, άλλ’ οχι απεριορίστου, ώστε καί. 
έλευθέρα εκλογή νά εξασφαλίζεται καί 
έλεγχος τής όλης περιθάλψεως νά καθί
σταται δυνατός.»

ΙΟΪ ΜΙΣΕΜΕΝΟΙ ΜΕΓΑΡΟΥ
Τό έπί τών πλατειών 25ης Μαρτίου 

καί Άγ. Θεοδώρων άνεγειρόμενον Μέ- 
γαρον τού Ταμείου Συντάξεων Προσω
πικού Τραπεζών Ελλάδος, Εθνικής καί 
Κτηματικής θά άποτελήται έξ ύπογεί- 
cu, ισογείου καί ετέρων 7 ύπερκειμένων 
όρόψκον.

Εν τφ ίσογείω προ'βλέ?ιτεται ή κατα
σκευή καταστημάτων τόσον πρός τάς: 
όψεις τού κτιρίου δσον καί είς τό εσω
τερικόν διά τής δημιουργίας στοάς ή- 
τις άρχομένη, άπό τής πλατ. 25ης. 
Μαρτίου καθ'έτως πρός ταύτην στρέφει 
πρός τά άριστερά φθόνου,σα μέχρι τής 
πλατείας Άγ. Θεοδώρων. 'Η είσοδος: 
τοΰ κτιρίου τοποθετείται έπί τής πλατ, 
25ης Μαρτίου καί κατά τό μέσον περί
που τού^ μήκους τής δψεως ταύτης διή- 
κουσα μέχρι τής είς τό βάθος στοάς.

Δύο κλίμακες μαρμάρινες μετά 8 
αναβατήρων έξυπηρετοΰσι τούς 7 ορό
φους τού κτιρίου ο'ίτινες δροφοι διαμορ 
φούνται είς γραφεία. Ή διάταξις τών 
γραφείων τούτων είναι τοιαύτη ώστε 
νά δημιουργοΰνται ανεξάρτητα διαμερί
σματα γραφείων είς έκαστον όροφον με
τά προθαλάμων καί ιδιαιτέρων άποχωρη 
τηρίων (ενός ή δύο) δΓ έκαστον διαμέ
ρισμα.

Έν τηγ ύπογείφ προ βλέπονται άπο- 
θήκ.αι πρός χρήσιν τών έν ίσογείφ κα
ταστημάτων ή καί πρός αυτοτελή διά
θεσην εξυπηρετούμενοι δΓ ιδιαιτέρας, 
κλίμακας καί ανελκυστήρας βαρών.

Εΐδικοδτερ,ον τό κτίριον θά άποτελή- 
ται έκ τών κάτωθι στοιχείων:

8 Καταστήματα έπί τών 2 όψεων.
21 Καταστήματα έπί τής στοάς.
320 Γραφεία είς τούς ορόφους καί 

ήμ ι· ορόφους.
' Δύο αϊθουσαι μεγάλοι μετά 6 μικρό

τερων γραφείων είς τόν 7ον όροφον (τε
λευταία εσοχή).


