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Προς κ».τ«.τόϊ«στν των οοναδελφων των ύποκαταεστημ,άτων — S.V και 0ά έχουν
λάβγι γνώαιν έ% άνακοινωβεων, Λί 6sot*t έκυκλοφόpvjeav καί έβτάληβαν εις
τ&ς άντεπροαωπείας μας —
άνακοινοΰταί ότι ίλα?ον χω
ραν itpo εδδομάδος πολλοί
έπαφαί τ^ς Α. Ε· μετά του
κ. Διοικητου, αί όποιοι
δυστυχώς, εις ούδέν άποτε^
λεσμα κατέλνι^αν.
Κατόπιν τουτου το προ
σωπικόν άπεδύθν) εις ένα
αγώνα, σκοπός του οποίου,
σύμφωνα με τας παραδό
σεις του ϋυλλόγου, είναι ή
ευημερία του
Ιδρύματος
καί τών εις αύτό εργαζομένων.
Ούτω κατα τό άπό της τε
λευταίας έκδόσεώς μας μέ
χρι σήμερον χρονικόν διά
στημα έλαδον χώραν διαμαρτυρίαι τού προσωπικού
έκδηλωθείσαι διά δίωρου
στάσεως εργασίας κατά τήν
M-'S ΛΙαΐου, 3ωρον κατά
τήν δβην Μ «.too καί ήμερησίαν κατά τήν 30 Μα ί
ου, με συμμετοχήν αυτήν
τήν φοράν καί τών συναδέλ
φων Πατρών, Βόλου καί
Οεσσαλονίκης .
Τό παρελθόν Χάδδατον
ή Αιοίκησις έκυκλοφόρησε
εγκύκλιον φθάνουσαν δι'
αυτής μέχρι
τού σημείου
νά απειλή τό προσωπικόν
διότι τούτο έτόλμησε ... ύ
στερα άπό 1 3μηνον ματ αί
αν αναμονήν νά ενδιαφερθή
διά τήν Τράπεζαν.
Εις τήν εγκύκλιον ταύτην
ή Α. ’Επιτροπή άπήντησε
δι’ άνακοινώσεως της ϋπό
σημερινήν ημερομηνίαν.
Έπιπροσθέτως δέ, έξεδηλώθη σήμερον δίωρος
στάσις εργασίας εις τό κεν
τρικόν καί τήν Διοίκηαιν εις
έκδήλωσιν πίστεως επί τού
δικαίου τών αιτημάτων διά
τήν ίκανοποίησιν τών όποι
ων τό προσωπικόν άγωνίζεται.
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Τό Ταμεΐον Υγείας Προσωπικού
δι’ άνακοινώσεως του προς άπαντα
τά Καταστήματα τής
’Εθνικής
Τραπέζης, έκτος τών Καταστημά
των τής περιφέρειας ’Αθηνών, γνω
ρίζει δτι έπικειμένης τής ένάρξεως
λειτουργίας-: τών Πάιδικώιν Εξο
χών τού Τ.Υ.Π.Ε.Τ., δέον όπως άποσταλοΰν τό ταχύτερον καταστά
σεις τών έπιθυμούντων νά συμμετάσχωσι τέκνων τών ύπηρετούντων
εις αύτά μελών, άπό ήλικίας 7 μέ
χρι 16 έτών, ήτοι:
Τών θηλέων (Α' Κοτασκηνωτική
Περίοδος)
τών γεννηθέντων.άπό
30.6.36 μέχρι 30.6.45.
Τών άρρένων (Β ' Κατασκηνωτική Περίοδος) τών γεννηθέντων άπό
31.7.36 μέχρι 31.7.45.
Ή κοτάστασις δέον νά περιλαμ6άνη τά κάτωθι στοιχεία:
α) Όνοματεπώνυμον, β) ’Ιδιό
τητα μέλους (έν ένεργείφ (βαθμός)
—Συνταξιούχος) ,γ) "Ονομα τέ
κνου, δ) Χρονολογία γεννήσεως.
Ή παιδική Έξοχή έν Διονύσιρ
θά λειτουργήση ώς κάτωθι:
Α'
Περίοδος (Θήλεα) :
’Από 4)7—6)9)52 (ήμέραι πα
ραμονής 33).
Β’ Περίοδος (Άρρενα):
Άπό 11)8—13)52 (ήμέραι
πα
ραμονής 33).
Αϊ δηλώσεις συμμετοχής δέον νά
είναι οριστικοί, ΐνα άποφευχθώσιν
άσκοποι έπιβαρύνσεις τού Ταμείου.
Ευθύς ώς ληφθοΰν αΐ δηλώσεις
συμμετοχής, θά διαβιβασθούν πίνα
κες τών άπαιτουμένων έφοδίων δι’
έκαστον τέκνον, ώς και σχετικά) όδηγίαι.
ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΝ
ΑΘΗΝΩΝ —- ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ
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ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Μ

Κατά τάς αρχαιρεσίας τής 20ής
Μαΐου 1952, ‘πρός άνάδειξιν Διοι
κητικής Επιτροπής καί Ελεγκτών
τού Ταμείου Αλληλοβοήθειας Υ
παλλήλων Εθνικής Τραπέζης, έψήφισαν έννεακόσια πεντήκοντα έτττά
(957) μέλη, έχοντα άπαντα κατά
τό Καταστατικόν δικαίωμα ψήφου,
καί ότι κατά τήν έπακολουθήσασαν
διαλογήν εύρέθησαν δέκα πέντε(1 5)
ψηφοδέλτια άκυρα καί οκτώ (8)
λευκά, έκ δέ τών λοιπών ίλαβον
ψήφους, κατά σειράν έπιτυχίας, οί
κάτωθι:
Α) Διάτόάξίωμα τού
Σ υμβούλου:
1)Κατσιάμπας Κων)τΐνος 929,
2) Κέκης ’Ιωάννης 929, 3) Λεχκός Παναγιώτης 929, 4) Γιαννάκης
Λουκιανός 928, 5) Μουτούσης Παν
τελής 927, 6) Κατσανοΰ Αικατερί
νη 927, 7) Παπαθανασιάδης Δημήτριος 927.
Β' Διά τό αξίωμα τού
Έ λ ε γ κ τ ο ΰ:
1) Καροΰσος Χαράλαμπος 927,
2) Πέτρου Γεώργιος 919, 3) Κριμπογιάννης Βασίλειος 918.
Οί άνωτέρω Σύμβουλοι τού Toeμείου Αλληλοβοήθειας, έκλεγέντες
κατά τήν ώς άνω ψηφοφορίαν καί
συνελθόντες είς πρώτην συνεδρίαν,
συνεκροτήθησαν είς Σώμα καί προέβησαν είς κατανομήν τών άξιωμά1 των ώς κάτωθι:
Παντελής Μουτούσης, Πρόεδρος
καί Δημήτριος
Παπαθανασιάδης,
Αντιπρόεδρος.

τασκηνω τ ι κ ή ν Περίο
δον (άρρένων) τά γεννηθέντα ά
πό 31)7)36 μέχρι 31)7)45, έφ’ ό
σον
προστατεύονται
παρά τού
Τ.Υ.Π.Ε.Τ.

Επίσης δι’ έτέρας άνακοινώσεΠας έγγραφόμενος θά έφοδιάζηως τού Τ.Υ.Π.Ε.Τ. προς τά μέλη
ται μέ δελτίον καταστάσεως καταπεριφερείας Αθηνών — Πειραιώς
σκηνωτοΰ, τό όποιον θά συμπληγνωρίζεται ότι μέχρι τής 7ης Ιου ρούται παρά τού γονέως μετά πό
νίου έ. έ. τό άργότερον ένεργσΰν- σης προσοχής, θά έπιστρέφηται δέ
ται εις τά Γραφεία τού Ταμείου Υ τήν έπομένην δεόντως ύπογεγραμγείας (κ. Στυλιανόν) αί έγγραφα!
μένον. Τό έν λόγφ δελτίον, έν συνδιά τήν συμμετοχήν τών τέκνων εις δυασμφ μέ τον παρ’ ήμΐν ατομικόν
τάς παιδικάς
κατασκηνώσεις τού φάκελλον έκάστου τέκνου θά έξεήμετέρου ’Οργανισμού.
τάζηται παρ’ ιατρού τού Ταμείου
Αί δηλώσεις συμμετοχής τών τέ
κνων τών Μελών τών ύπηρετούντων καί μετά σύμφωνον γνώμην αυτού,
εις τά Καταστήματα περιφερείας θά παραδίδεται είς τον γονέα ένΠειραιώς (Κεντρικόν Πειραιώς —1 τός 6 ημερών ειδική καρτέλλα διά
Ζέα — Νίκαια) θά γίνουν εις τό τήν συμμετοχήν τού τέκνου είς τάς
’ I ατρεΐον τού Καταστήματος Πει Παιδικάς Έξοχός.
ραιώς. Αί δηλώσεις τών τού Κατα
Παρακαλοΰμεν ιδιαιτέρως, όπως
στήματος Μητροπόλεως εις τό Ίααί
παρά τών γονέων δηλώσεις συμ
Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ
τρεϊον τού Καταστήματος τούτου.
Αί δηλώσεις τών λοιπών Κατα μετοχής τών τέκνων των είς τάς
ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
στημάτων περιφερείας Αθηνών θά παιδικάς κατασκηνώσεις είναι ορι
«Ε Θ Ν I Κ Η»
γίνουν εις τά Κεντρικά Γραφεία στικά!, Τνα άποφευχθοΰν άσκοποι
τού Τ.Υ.Π.Ε.Τ.
Τήν 23ην Μαΐου έγένετο ή ετή
καί έπιζήμιοι διά τό Ταμεΐον οικο
Πέραν τής 7ης ’Ιουνίου έ. έ. οι>
σια τακτική γενική συνέλευσις τών
νομικά!
έπιβαρύνσεις.
μετόχων τής ’Ασφαλιστικής Εται δεμία έγγραφή θά γίνη δεκτή.
Οί
γονείς
δέον νά έχουν ύπ’ όΕίς τάς παιδικάς κατασκηνώσεις
ρείας «Εθνική», εις τήν όποιαν παθά
γίνουν
δεκτά
παιδιά
ήλικίας
7
ψιν,
ότι
οΰδέν
τέκνον θά συμμετάρέστη ό Σύλλογος δι’ έκπροσώπων.
έτών μέχρι 1 6 έτών, ήτοι:
Διά σχη είς τάς παιδικάς έξοχός, άν
Έγένετο εκεί διεξοδική συζήτητήν Α’
Κατασκηνωτιδέν έχη έξετασθή κατά τήν τελευσις επί τών συνεχομένων με τάς ερ
κ ή ν Περίοδον (Θηλέων)
γασίας τής εταιρείας καί τάς προς
ταίαν
περίοδον τής προληπτικής
τά γεννηθέντα άπό 30)6)36 μέχρι
τούς πράκτορας προμήθειας ζητη
i Jttii!
30)6)45 και διά τήν Β' Κ α- υγιεινής.
μάτων, ώμίλησαν δέ σχετικώς από |
τής πλευράς του Συλλόγου οΐ εκ
Επίσης ύπό τών κ. κ. Χαρίση, Χρυσοχοΰ καί Μαρίνου, κατηρτίπρόσωποί του.
oSn ετερον ψηφοδέλτιον, είς τό ό-ποΐον μετέχουν οί κάτωθι:
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΟΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΝ
Ζαχαρίας Στυλιανός
Χαρίσης ’Ιωάννης
| Παρακαλοΰνται όσοι εκ |
Μπάκας Άνδρέας
Χρυσοχοΰ Χριστόφορος
| τών κ.κ. συναδέλφων κα- |
’Αβραάμ Γεώργιος
I θύστερούν
διδλία
τού 11 Μαρίνος Πίνδαρος
Άνδρέου Γεώριγιβς
ί Συλλόγου, όπως τά πα- I j Γυφτόδημος ’Αντώνιος
Κατσαΐτης Πέτρος
Ι ραδώσουν τό ταχύτερον. || Δασκαλόπουλος Ευάγγελος
Κλήμης ’Ελευθέριος
Κουτουλάκης Κωνσταντίνος
Κοκκίνου Αικατερίνη
Παπαζαχαρίου Πέτρος
Έκ τής Επιμελητείας Βι- 1!
Κοντογιάννη Κωστοΰλα
Πέτρουνάκος Γεώργιος
δ'.ιοθήκης καί Μορφώσεως. |
Σπηλιόπουλος ’Ιωάννης
s ...
'...... ....... ............................... |_ Ψαροβασίλης ’Αναστάσιος
ΕΛΕΓΚΤΗΣ
Καπράλβς Βασίλειος
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Περίοδος Β' — ΆριΘ. φύλλου 129 (223)

ΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤ ΟΗ
ΥΠΟ TOR κ. ΠΕΠΠΑί! ΥΠΟΣΧΕΤΑΙ ΤΗΝ
ΑΗΑΣΥΗΤΑΗ1Η ΤΟΥ ΙΥΗΕΤΑ1ΡΙΣΗ0Υ
Οί συνάδελφοι παρακολουθούν
μετά μεγάλου ενδιαφέροντος τάς
έπικειμένας αύριανάς έκλογάς τοΰ
Προμηθευτικού
καί
Πιστωτικού
Συνεταιρισμού καί δεν παραλεί
πουν νά έκώ,ηλώνουν την σημα
σίαν, ην αποδίδουν είς τόν ’Οργα
νισμόν αυτόν τού προσωπικού.
Τό παλαιόν Συμβούλιον θά ήτο
δυνατόν νά προσφέρη περισσοτέρας υπηρεσίας, χάρις είς τά πολλά
προσόντα τού απερχομένου προέ
δρου κ. Νικ. Δεμβίρη, άλλά δυστυ
χώς αί έκδηλωθεϊσαι έντάς τών
κόλπων τών συμβούλων του αντι
δράσεις καί διαφωνίαι δέν επέτρεψαν τήν πλήρη εφαρμογήν τού
προγράμματος αυτού.

"Ηδη είς τάς αρχαιρεσίας κα
τέρχεται ψηφοδέλτιον, ύπό τήν ήγεσίαν
τοΰ
κ.
Φιλ.
Πέππα,
περιλαμιβάνον
πεπειραμένους, ήθικούς,
ακεραίους
καί
άξι
ους πόσης εμπιστοσύνης συναδέλ
φους καί τό όποιον παρέχει τήν
έγγύησιν καί βεβαιότητα της όλοκληρώσεως τοΰ σκοπού καί προορι
σμού τού Συνεταιρισμού μας πρός
τό συμφέρον ημών καί τών οικο
γενειών μας.
Αί κατωτέρω
δημοσιευόμεναι
προγραμματικαί ανακοινώσεις πε
ριλαμβάνουν' έλα τά κύρια σημεία
ή πραγματοποίησις τών όποιων' θά
καταστήση δυν'ατήν τήν άνασύνταξιν τσϋ Συν)σμού.

ΑΙ ΑΥΡΙΑΝΑ! ΙΡΗΙΡΕΙΙΑΙ ΙΟΪ ΣΕΪΙΙΡΙΣΕ
β ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΑΝΑΚΟΙΝΟΣΙΣ ΙΟΥ ». ΠΕΠΠΑ
Οί ύττό τό ψηφοδέλτιον τοΰ κ.
Πέτπτα υποψήφιοι είς τάς αύριανάς
άρχαιρεσίας
τοΰ
Προμηθευτικού
καί Πιστωτικού Συνεταιρισμού τών
■ Υπαλλήλων τής Εθνικής καί Κτη
ματικής Τ ραπέζης έκυκλοφόρησαν
τήν κατωτέρω προγραμματικήν άνακοίνωσιν:

σικά υλικά κάθε κοινωφελούς έργασίας.
Νομίζομεν,
ότι
γνωρίζομεν τί
χρειάζεται
ό Συνεταιρισμός μας
διά νά τελειοποιηθή, άλλά καί ό,τι
δέν γνωρίζομεν ημείς οί ίδιοι, θά
ζητήσωμεν άπό όλους τούς συνε
ταίρους νά μάς τό υποδείξουν.
Ή άφθονία, ή έκλεκτή ποιότης,
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
ή ποικιλία τών ειδών τών Πρατη
Προτού άποφασίσωμεν νά ζητή- ρίων, θά είναι έκ τών κυρίων πρω
σωμεν τήν έντολήν σας, διά τήν ταρχικών μελημάτων μας. Άλλά τά
διοίκηση/ τού Προμηθευτικού καί κυριώτερον θά είναι ή άφθονία, ή
Πιστωτικού Συνεταιρισμού μας, ά- καλή ποιότης καί ή χαμηλή τιμή
νεμετρήσαμεν θετικά τό έργον, τό τών βασικών ειδών.
όποιον έπωμιζόμεθα. Ή ύποψηφιόΑί κατ’ ευθείαν άγοραί έκ τών
της μας συνεπώς είς τάς αρχαιρε πηγών παραγωγής,
ό παραμερι
σίας τής 4ης ’ Ιουνίου είναι προϊόν σμός κάθε μεσάζοντος, ώς καί πας
μελέτης τοΰ μεγάλου προορισμού, περιορισμός περιττών γενικών έξότόν όποιον έχει ό Προμηθευτικός δων καί ή κατάλληλος χρησιμοποί
Συνεταιρισμός μας καί τών μέσων, ησή τού προσωπικού τού Συνεται
μέ τό όποια ό προορισμός αύτός ρισμού, εϊμεθα βέβαιοι ότι θά συμ
θά καταστή δυνατόν νά πραγμοττο βάλουν είς τήν αισθητήν
μείωσιν
ποί ηθή.
τών τιμών πωλήσεως τών ειδών
Ζώντες τάς καθημερινός δυσχέ πρός τό συμφέρον τών Συνεταίρων.
ρειας καί τά προβλήματα τών συ
‘Ο λεπτός μηχανισμός τής διαναδέλφων
μας,
άντιλαμβανόμεθα χειρίσεως τού Συνεταιρισμού και
τόν Συνεταιρισμόν, ώς ένα πολύτι όλης έν γένει τής] οικονομικής του
μον βοηθόν τού καθενός μας, είς λειτουργίας
θά κινήται
όπισθεν
τήν άντιμετώπιοιν τών βιωτικών διαφανούς κρυστάλλου. Τούτο θά
μας αναγκών.
είναι δι’ ή μάς έργον θεμελιώδες.
Είναι κοινοτυπία νά έπαναλάΚατερχόμενοι είς τόν αγώνα τής
βωμεν ότι ό μισθός, όχι μόνον τού 4ης ’Ιουνίου μέ τό άνωτέρω πρό
μέσου, —— τί νά εϊπωμεν διά τους γραμμα, ζητοΰμεν την ψήφον σας.
κατωτέρους — άλλά δυστυχώς, καί
Μετά Συναδελφικών χαιρετισμών
τοΰ ανώτερου υπαλλήλου τών Τρα
Πέππας Φίλιππος, Βαλασιόίδης
πεζών μας δέν άρκεΐ διά τάς άνάγ- Κορνήλιος, Γάτος Ήλίας (Πειραικας τού καθημερινού βίου. Έάν δι- εύς), Δασκαλόπουλος Ευάγγελος,
εθέτομεν, λοιπόν, ένα Συνεταιρι (Κτηματικής Τραπέζης), Κοτσΐκος
σμόν άρτίως ώργοενωμένον, θά κα- ’Ιωάννης, Παπαλεξοπούλου Ελένη,
τωρθώναμεν δι’ αυτού να άμδλύνω- Σεργιάννης
Γεώργιος,
Φυλακτός
μεν τά βιωτικά μας προβλήματα.
Ευάγγελος, Ψαροβασίλης ’Λ.ναστάΠρωτίστως, θά καταβάλω μεν ό σιος (Συνταξιούχων),
Γιαννοπούσα ηθικά κεφάλαια διαθέτομεν, έν- λου Χρυσούλα, Γιαντζελίδης Αθα
θουσιασμοΰ, ζήλου,
σχολαστικής νάσιος, Διονυσόπουλος Πέτρος, Ζα
άκαιρεότητος, έργσπκότητος, που χαρίας Στυλιανός,
Θωμόπουλος
θά είναι καί τά θεμέλια τής άναΕυάγγελος
Καραράς
Νικόλαος
Κον
συγκροτήσεως τοΰ Προμηθευτικού j
Κωστούλα, Μπόγδανος
μας Συνεταιρισμού.
Αυτά είναι, τογιάννη
άλλως τε, καί τά απαραίτητα βα Άνδρέας, Χρονόπουλος Νικ.
Τό ύ«ό τού κ. Πέππκ καταρτισθεν ψηςοίέλτιον
περιλαμβάνει
τούς κάτωθι:
ΔΙΟΚΗΤΙΚΟΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
Πέππας Φίλιππος
Ζαχαρίας Στυλιανός
Βαλασιάδης Κορνήλιος
Γιαννοπούλου Χρυσούλα
Γάτος Ήλίας
Γιαντζελίδης ’Αθανάσιος
Δασκαλόπουλος ΙΕύάγγελος
Διονυσόπουλος Πέτρος
Κοτσΐκος ’Ιωάννης
θωμόπουλος Ευάγγελος
Παπαλεξοπούλου Ελένη
Καραράς Νικόλαος
Σεργιάννης Γεώργιος
Κοντογιάννη Κωστούλα
Φυλακτός Ευάγγελος
Μπόγδανος Άνδρέας
Ψαροβασίλης Αναστάσιος
Χρονόπουλος Νικόλαος
ΕΛΕΓΤΗΣ
Δεμβίρβς Νικόλαος
■:'· |'.!

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ γΤΡΑΠ&^ΙΙΚΗν ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ, 2 ’Ιουνίου 1952

Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ
ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1951
Τή*ν 19ην Μαΐου έγένετο έν τώ
Γυμναστή,ρίω τής Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος, ή γενική συνέλευ
σις των μελών τοΰ Ταμείου ’Αλλη
λοβοήθειας.
Ευρισκόμενης τής Συνελεύσεως
έν Απαρτία, ό Πρόεδρος τοΰ Τ.Υ.Π.
Ε.Τ. κ. Π. Μουτούσης ικηρύσσει τήν
έναρξιν τής Συνελεύσεως καί άναΐγιγνώσκει τά θέματα τής ημερήσιας
διατάξεως.
Ή Συνέλευσις εγκρίνει δμοφώνως απως μή άναγνωσθή ή ΕκΟεσις
των πεπραγμένων, έφ’ δσον αυτή
Εχει δηιμοσιευθή, μεθ’ δ ,καί εισέρ
χεται εις τήν συζήτησιν των θεμά
των τής ήμερησίας διατάξεως.
Ό κ. Πρόεδρος Αναγιγνώσκει εις
τήν Σ υνέλευσιν έπιστολήν μελών,
ζητούντων τήν άναβολήν τής Συνε
λεύσεως.
Ή Συνέλευσις άποφαίνεται, δτι ή
διαμαρτυρία αδτη δέν δύναται νά
εύσταθηση, δεδομένου μάλιστα δτι
ούδείς κύριος έκ τών ύπογραψάντων
εύρίσκεται παρών έν τή Συνελεύσει.
Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ικ. ΚΩΣΤΗ
Μ ΕΙΣΦΟΡΑΙ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

Εΐτα λαμβάνει τον λόγον ό Πρόε
δρος τής Δ. ιΕ. τοΰ Συλλόγου κ.
Γ. ΚΩΣΤΙΗΙΣ, δ στις λέγει τά εξής:
’Αγαπητοί Συνάδελφοι,
‘Η δημοσιευθεΐσα εκβεσις τοΰ
Συμβουλίου τοΰ Ταμείου Υγείας,
άπήρξε σαψοΰς περιεχομένου. Δέν
θά σας Απασχολήσω μέ όλα τά έν
τή έκθέσει διαλαμβανόμενα, αλλά
θά περιορισθώ μόνον εις 3 σημεία
τής έκθέσεως.
‘Εκ τών τριών σημείων αυτής τό
πρώτον είναι τό ζήτημα τών εισφο
ρών τής Τραπέζης εις τό Ταμεΐον
Ύίγείας καί γενικώτερον εις δλα
τά ’Ασφαλιστικά Ταμεία. Διότι, λέ
γει, πρέπει νά εΐπω εδώ δημοσία,
(τό ιεχω είπή καί άλλοτε), δτι ή
Διοίκησις τής Τραπέζης προσπαθεί
νά θέσπιση (άλλο τό ζήτημα άν θά
τό έπιτύχη ή όχι), μίαν αρχήν. Τή,ν
άρχήν τής περιστολής τών υποχρε
ώσεων τής Τραπέζης έναντι τοΰ
,Προσωπικού καί κατά συνέπειαν
τών ’Ασφαλιστικών Ταμείων του.
•Νομίζει, ή Τράπεζα, δτι δύναται
νά ανακούφιση τά 6ξαδά της μέ τό
νά μείωση τός εισφοράς της εις τά
’Ασφαλιστικά Ταμεία τοΰ Προσωπι
κού. Αυτό, είναι μία άρχή, τήν ό
ποιαν πειράται νά παγιώση. ’Αλλά
ή ένέργεια αυτή όπωσδήποτε δέν
θά τελεσφορήση, άλλά θά μείνη εις
τό στάδιον τής Απόπειρας. ’Απόρ
ροια λοιπόν τής περιστολής αυτής
τών έξόδων, είναι δτι ή Τράπεζα
καθυστερεί έναντι τοΰ Ταμείου Υ
γείας ώρισμένα χρήματα. Καί διά
νά γίνω πλέον σαφής, εΐνάι Ανάγκη
νά άναδράμω εις τό παρελθόν καί
νά σάς εΐπω τό εξής:
Υπάρχει — συνεχίζει ό κ. Κώστης — ένα συμβόλαιον μεταξύ τής
Διοικήσεως τής Τραπέζης καί τοΰ
Προσωπικού, έπί τή βάσει τοΰ ό
ποιου ή ’Εθνική Τράπεζα έχει τήν
ύποχρέωσιν νά μεταχειρίζηται τό
Προσωπικόν της, όπως καί ή Τρά
πεζα τής Ελλάδος τό ίδικόν της.
Δηλαδή, νά δίδη τόσα εις τό Τα
μεΐον ΎγΈίας, δσα καί ή Τράπεζα
τής Ελλάδος.
Άλλ’ έπειδή ή Τράπεζά μας ου
δέποτε τό είχε κάνει αύτό, άπό τό
1947 άκόμη·, τό τότε Συμβούλιον
τοΰ· Συλλόγου, υπό τόν Αγαπητόν
συνάδελφον κ. Άποστολόπουλον,
άνεκίνησε τό ζήτημα τούτο. Τότε υύπήρξε μία μεγάλη διένεξις μεταξύ
τής τότε Διοικήσεως καί τοΰ Προ
σωπικού καί τό Συμβούλιον τότε
έζήτησε νά συνεισφέρη ή Τράπεζά
μας δσα συνεισέφερε καί ή Τ ράπεζα τής Ελλάδος, πράγμα τό όποιον
έσήμαινε νά δίδη ή Εθνική Τράπε
ζα ποσοστόν εισφοράς 12%— 13%,
έπί τοΰ μισθολογίου, άλλά ή Τρά
πεζα δέν τά έδιδε. ’Έδιδε τότε ή
Τράπεζα ένα ποσόν, κάτω τοΰ 12%
ικαί έν τέλει έδέχθη νά δώση ένα
ποσόν, τό όποιαν μετεψράζετο εις

714% έπί τοΰ μισθολογίου, άλλά τό
μικρότερον ποσόν καί τό 714% δέν
έλεγε τίποτε άπό άπόψεως τυπικής.
’Έπρεπε λοιπόν, νά σχηματισθή
ένα έρεισμα, έπάνω εις τό όποιον ή
Τράπεζα θά έστηρίζετο, καί θά έπλήρωνε τό 7%%.
Έκλήθησαν οί νομικοί, οι όποιοι
καλούνται πάντοτε εις αύτάς τάς
περιπτώσεις καί δίδουν τήν γνώμην
των καί έγνωμάτευσαν δτι, άψοΰ· ή
Εθνική, Τράπεζα έδέχετο νά δώση
εις τό Ταμεΐον Υγείας ως εισφορά
ποσοστόν 714%, τοΰτο θά ήδύνατο
νά στηριχθή εις τήν νομοθεσίαν πε
ρί τοΰ Ι.Κ.Α. Τό Τ.Υ.Π.Ε.Τ., χωρίς
νά παραιτηθή τής άξιώσεώς του, έ
δέχθη, τό 714%.
ΤΗτο, λοιπόν, ένα καθ ιερωμένον
καθεστώς
νά είσπράττωμεν ένα
714%. ’Αλλά τά πράγματα εις τήν
χώραν μας, μεταβάλλονται συχνά
καί συνεπώς καί οί νόμοι καί, επει
δή έμειώθη τό ποσοστόν αυτά εις
τό Ι.Κ.Α., ό κ. Διοικητής εΐπεν δτι
•καί έκεΐνος θά πληρώνη 6%. Αύτό
άνηγγέλθη καί εις τόν Σύλλογον
καί εις τό Τ.Υ.Π.Ε.Τ. Ήιμεΐς όμως
δέν τό άποδεχόμεθα καί έχαρακτηρίσαμεν τήν ενέργειαν αυτήν τής
Διοικήσεως, ώς αυτόχρημα έίγικληματίκήν, διότι δέν ήμπορεϊ νά κλείη
ισολογισμούς καταστρέφουσα τήν ύγείαν τών συναδέλφων. Άλλά αύτό
τό κάμνει ή Διοίκησις καί άπό λό
γους τακτικής, δηλαδή, τρόπον τινά, κάμνει ή Τράπεζα μίαν άντεπίθεσιν εις τήν ένέργειαν τής Δ. Ε.
τοΰ Ταμείου Υγείας νά ζητήση τήν
έφαρμογή,ν τής ίσης μεταχειρίσεως,
αίτημα τό όποιον έθεώρησεν ώς έπίθεσιν.
ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΣ
Η ΕΠΙΔΙΩΞΙΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
Ό κ. Διοικητής λοιπόν, βάζει
τήν σφήνα αυτήν τής μειώσεως τής
εισφοράς άπό 714% εις 6%. Δέν
μπορεί δμως ή Διοίκησις τής Τραπέζης νά παίζη έν ου παικτοϊς. Εί
πα προηγουμένως, δτι ή Τράπεζα
καθιέρωσε μίαν άρχήν νά περιστείλη τάς υποχρεώσεις της έναντι τοΰ
Προσωπικού καί βλέπει τά Άσφαλι
στικά μας Ταμεία ώς έδαφος καλό.
Ούτε γάτος, ούτε ζημιά. Δέν θά τό
πάρουν εϊδησι οί Συνάδελφοι, λέ
γει ή Τράπεζα, έάν βάλω χέρι εις
τά Ταμεία. Επειδή εις τό Τα
μεΐον Υγείας Ανάγεται καί τό ζή
τημα τοΰ Ταμείου τής Επικουρικής
άσφαλίσεως, φέρω τόν ' λόγον καί
εις τό ζήτημα αύτό. "Υπάρχουν ώρισμέναι διατάξεις τοΰ
Κανονισμού
τοΰ Ταμείου Επικουρικής Άσφαλί
σεως καί συμφωνίαι μεταξύ Τραπέ
ζης — Συλλόγου, νά είσπράττωνται
ώρισμένα ποσά έκ τών προμηθειών
έξ Ασφαλίστρων υπέρ τοΰ Ταμείου
αύτοΰ. Είναι κάτι ψυχία τά όποια
Απομένουν μετά τήν παχυλήν διανο
μήν εις μικρόν κύκλον προσώπων.
ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ
Γνωρίζετε τόν πόλεμον, ό όποιος
γίνεται γύρω άπό τά Ασφάλιστρα.
Είχε γίνει μία ρυθμισις τό 1950, έκ
τής όποιας προέκυψεν υπέρ τοΰ Τα
μείου, ποσόν 700 εκατομμυρίων.
Κατόπιν έπερίσσεψαν 1150 έκατ. έκ
τών όποιων 250 ή 350 έκατ. υπέρ
τοΰ κλάδου προικοδοτήσεων θηλέων
"Επρεπε ή Τράπεζα νά τά καταβάλη καί διά νά είμαι Ακριβέστερος,
νά μάς πιστώση. Επιτιθέμεθα έπά
νω σ’ αύτό τό ζήτημα καί ό κ. Δι
οικητής μάς λέγει δτι θά σάς κα
ταβάλω τά 700 έκατ. τοΰ
έ'τους
1950 καί μετά άλλα 700 έκατομμ.
τοΰ έτους 1951, θά σάς τά δώσω τά
1953, χωρίς νά δέχεται νά μάς πιστώση άπό τοΰδε.
Τό Ταμεΐον Επικουρικής Άσφα
λίσεως δηλαδή, έχει νά λάθη άπό
τά Ασφάλιστρα 1406 έκατομμ. έκ
τών όποιων ή Τράπεζα δέχεται νά
•καταβάλη τά 700 έκατομμ. τοΰ έ'
τους 1950, τά δέ ύπόλοιπα 700 —
800 έκατομμ. περίπου τοΰ έτους

1951 θά τά καταβάλη τό 1953, ο
πότε, λέγει, θά μάς. πιστώση.
Καί ουτω ή Τράπεζα ένω άπό τή
μιά μεριά ζητάει νά πάρη άπό τό
Προσωπικόν, άπό τήν άλλη μεριά,
δχι μόνον δέν πέρνει τίποτε,, άλλά
καί δίδει κιόλας διά τάς υπηρεσίας
των. Νομίζει δτι αυτοί προσφέρουν
υπηρεσίας καί δχι τό προσωπικόν.
Επίσης δέν δίδει λύσιν ώς πρός
τό ζήτημα τοΰ ποΰ θά περιέρχωνται
τά Ασφάλιστρα συνεπεία τής μειώ
σεως τών παροχών πρός τούς πρά
κτορας καί παραγωγούς.
Λέγει, δμως, ή Διοίκησις, δτι δλα
τά άπομένοντα μετά τήν άφαίρεσιν
τοΰ ποσού δρχ. 1200 έκατ. τού· προοριζομένου διά τούς παραγωγούς
καί πράκτορας συναδέλφους καί
τοΰ ποσοΰ δρχ. 1150, έκ., δσα Ανα
λογούν εις τό Προσωπικόν, τά υπό
λοιπον αύτό άνερχόμενον εις 3000
έκ. θέλει τώρα νά τό πάρη ή Τρά
πεζα διά νά ενίσχυση τά έσοδά της.
Μέσα δηλαδή εις τήν διένεξιν μετα
ξύ τής μερίδος τών συναδέλφων πού
είναι πράκτορες καί παραγωγοί
καί τού συνόλου τοΰ προσωπικού,
μπαίνει τώρα ή Τράπεζα καί λέγει
κοντολογής: «Άφοΰ δέν μπορώ νά
•δώσω εις τούς λεβέντες, δέν θά τά
δώσω ούτε σέ σάς προσωπικόν, θά
τά πάρω έγώ ή Τράπεζα». Άλλ’
εις τήν ένέργειαν αυτήν Αποφεύγω
νά δώσω τόν προσήκοντα χαρακτη
ρισμόν, διότι οίοσδήποτε καί άν 6ο•θη, θά είναι πολύ βαρύς.
'Άλλη έκδήλωσις τής άρχής τοΰ
δτι θέλει ή Τράπεζα νά περιστείλη
τάς υποχρεώσεις της, είναι καί ή
μείωσις τών εισφορών της εις τό
Ταμεΐον Συντάξεων, εις τό όποιον
μολονότι υπάρχει μία άπόφασις τοΰ
Δ.|Σ. τοΰ Ταμείου προ καιρού ληφθεΐσα, νά καταβάλωνται αί είσφοραί τής Τραπέζης έπί τών πάσης
•φύσεως Αποδοχών, έν τούτοις ή
Τράπεζα δέν καταβάλλει τάς είσφο
ράς κατ’ αυτόν τόν τρόπον, άλλά
χωρίς νά υπολογίζονται τά διάφορα
εισοδήματα. "Η άπόφασις αύτή δέν
&χει περιβληθη μέ τό κύρος τοΰ "Υ
πουργού.
Δηλαδή, έκκρεμεΐ εις τά συρτά
ρια τοΰ υπουργείου Εργασίας. "Ό
ταν εις τό αύτό τραπέζι εύρίσκωνταΠΑντιπρόσωποι έργσδοτών καί έρ
γαζομένων καί συμφωνούν καί έρ
χεται κατόπιν ή Τράπεζα καί λέγει
δτι δέν δίδει τά λεπτά πριν ό κ. "Υ
πουργός είπή τό ναι, αύτό σημαί
νει, δτι παραβιάζει ή Τράπεζα μίαν
συμφωνίαν.
ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΟΥ Τ.Υ.Π.Ε.Τ.
•Περαιτέρω ό κ. Κώστης έφιστδ
τήν προσοχή,ν τών συναδέλφων έπί
τοΰ θέματος τών Ασφαλιστικών Τα
μείων, λέγων δτι τόσον ή Δ. Ε. του
Τ.Υ.Π.Ε.Τ. δσον καί ό Σύλλογος έπαγρυπνοΰν καί θά κάμουν δ,τι
πρέπει νά κάμουν έπί τοΰ σημείου
αύτοΰ.
Τό δεύτερον σημεΐον, τό όποιον ό
κ. Κώστης θίγει, είναι τό ζήτημα
τοΰ ’Ιατρικού Κώδικας, λέγων δτι
είχε δημοσιευθή ο A. Ν. Δηλαδή—
έπεξηγεϊ περαιτέρω — είχομεν μίαν
έπίθεσιν εναντίον τών Ασφαλιστικών
Ταμείων μιάς κοινωνικής δυνάμεως,
δπως είναι ή Εθνική Τράπεζα. Εκ
τός δμως τής έπιθέσεως αύτής, τό
Ταμεΐον "Υγείας άντίκρυσε καί έναν
άλλον κίνδυνον διαλύσεώς του, έξ
ένός "Αναγκαστικού Νόμου. Ήθελήθη, οΰτε λίγο, οϋτε πολύ, ή κατάργησις τών Ασφαλιστικών Τα
μείων. Παρηκολοόθησα,— συνεχίζει
ό κ. Κώστης — έκ τοΰ σύνεγγυς
τήν δράσιν τοΰ Συμβουλίου καί μετέσχον τοΰ άγώνος. Διά τοΰτο θέ
λω νά συγχαρώ τά μέλη τοΰ Συμ
βουλίου τοΰ Ταμείου "Υγείας δι’ 6λας τάς προσπάθειας, τάς όποιας
κατέβαλαν διά τό καλό τέλος, τό
όποιον εΐχεν ή ύπόθεσις αύτή. Δη
λαδή, θέλω νά συγχαρώ δχι μόνον
τό Συμβούλιον τοΰ· Τ.Υ.Π.Ε.Τ. άλλά
καί δλο τό Προσωπικόν, εις τό ό
ποιον δέν χρειάζεται νά μεταλαμπα

εύη τις τό Ανέσπερον αύτό φώς
τής θυσίας, διότι τό άνέσπερον αύ
τό φώς υπάρχει εις τάς καρδιάς, ό
λων τών συναδέλφων.
Περαίνων ό κ. Κώστης, Αναφέρει
τό. γεγονός, δτι τό Συμβούλιον του
Τ Ύ.Γ Ι,ιΕ.Τ. κατέστη περισσότερον
προσιτόν. Κάθε συνάδελφος μπορεί
νά πάη καί νά είπή τόν πόνον του.
θέλω νά συγχαρώ τά μέλη τοΰ Συμ
βουλίου καί νά ευχηθώ, δπως αί
διάδοχοί του κάμουν περισσότερα
υπέρ τοΰ* Προσωπικού τής Εθνικής
Τραπέζης.
•Ο κ. ΓΚΟΛΦ ΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
Ό κ. ΓΚΟΛΦ ΙΝΟΠΟΥΛΟΣ όμ ί
λών έπί τών πεπραγμένων έξαίρει
τήν εργασίαν διά τήν έκπόνησιν τοΰ
«Κανονισμού τού ΓΥΠΕΤ», διότι εί
ναι έν τη ούσία εργον τεράστιον καί
πολύμοχθον, ώς έξ ιδίας άντιλήψεως άπό τό παρελθόν γνωρίζω. Διότι,^έπι τών ήμερων μου, εις τό Τα
μεΐον "Υγείας δίς έξεπονήιθη: κανονισμός, δστις μού έστοίχιοε έκάστοτε
ύπέρ τήν 4μηνον καθ’ έκαστον από
γευμα άπασχόλησιν, τώ 1;940 καί
1944. Τά έπακολουθήσαντα δμως
γεγονότα τότε, δέν έπέτρεψαν τήν
δημοσίευσίν του.
"Η συγκέντρωσις τών στοιχείων,
βάσει τών έκάστοτε αποφάσεων τοΰ
Δ. Σ. καί τό φορμάρισμα εις ενιαΐον
καί άρμονικόν σύνολον είναι δυσχερέστατον έ'ργον.
Τό εργον είναι καί μέγα καί με,γί
στης σημασίας. Φρονώ δέ δτι όφείλονται εύχαριστίαι τών μελών πρός
τήν Διεΰθυνσιν τοΰ ΤΥΠΕΤ, διά τό
άπόκτημα, τό όποιον μάς έδώρησε.
θέλω άκόμη. νά έπιστήσω τήν προ
σοχή,ν τόσον τοΰ Δ. Σ. δσον καί
τής Γενικής Συνελεύσεως έπί ένός
έτέρου σημείου.
Ο απολογισμός όμιλε! περί ίδρύσεως « Αναρρωτηρίου, Σανατορίου
καί Νοσοκομείου».
"Η άπόκτησις ύπό τοΰ Ταμείου
"Υγείας τοιούτων "Ιδρυμάτων ' έχει
πολλά πλεονεκτήματα καί ίίδία οι
κονομικά, άλλά καί πολλά μειονε
κτήματα, διά τά όποια θά κατεπόνουν τήν Σ υνέλευσιν αν είσηρχόμην
εις άνάλυσιν.
Έν συνεχεία όμιλεΐ ·έπί τών πε
πραγμένων ό κ. θεοδωρίδης.
Η ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ
ΤΟΥ κ. ΜΟΥΤΌΥΣ Η
"Ο κ. Μουτούσης άναψερόμένος εις
τά λεχθέντα ύπό του κ. Γκολφινοποΰλου λέγει τά έξης: Ώμίλησαν οί κ.κ.
συνάδελφοι
περί σανατορίου, αναρ
ρωτηρίου καί νοσοκομείου.
Εμείς εις τάς προγραμματικός μας
δηλώσεις δέν ώμιλήσαμε καθόλου περί
σανατορίου, διότι έκεΐνο τό όποιον προ
έχει είναι τό Άναρρωτήριον. Τούτο εί
ναι έκ τών ών ούκ άνευ. Καθημερινώς
έχομεν καυγάδες πότε μέ τό φαγητό
δτι δέν είναι καλό καϊ πότε τό ένα
και πότε τό άλλο. Έπ ιπροσθέτως δέ
και τό κυριώτρον δλων είναι δτι πληρώνομεν καί πολλά λεπτά. Άνεζητήσαμεν έτοιμον οικοδόμημα, άλλά δυστυ
χώς δέν υπήρχε κατάλληλον. Έκάμομεν αυτήν τήν εργασίαν έπί μήνας ο
λοκλήρους. Τήν άγορασθεΐσαν περιο
χήν τών Βρυλησίων έπεσκέψθησαν Καθηγηταί ·ίοπροΐ καί άπεψάνθησαν δτι
είναι τό καταλληλότερον μέρος δι’ Ά
ναρρωτήριον.
Θά προχωρήσωμεν, κύ
ριοι συνάδελφοι, μέ τό εργον τού Α
ναρρωτηρίου. Είχαμε κατά το παρελ
θόν θέρος, κατά μέσον όρον, 3 0· άσθε
νεΐς στην «VILLA VIENNA» ·μέ έπιβει
ρυνσιν 800 έκοπομμυρίων περίπου έτησίως. Θά έχουμεν μίαν οικονομίαν
40—50%. ώς έχουμε πληροφορίας. Έ
πι τοΰ σημείου τούτου ό Πρόεδρος κ.
Μουτούσης έρωτά τήν Συνέλευσιν έάν
έγκιρίνη νά προχωρήση ή Δ.Ε. εις τήν
άνέγερσιν τού Άναρρωτηιρίου.
Ή Συνέλευσις έγκρίνει όμοψώνως.
"Οσον άφορά τήν προληπτικήν έξέτασιν τών ήσφαλισμένων, δέν είχομεν
ακτινολογικόν . έργαστήριον επαρκές.
Συγχρόνως μέ τήν προληπτικήν υγιει
νήν τών παιδιών διεξάγεται και ή άκτι
νοσκόπησ'ς τών
φυματικών, πράγμα
πολύ επικίνδυνον διά τά παιδιά και
διά τό όποιον έφροντίσαμεν άπό τήν
άρχήν, κά.μνσντες ένεργείας πρός τόν

κ. Διοικητήν νά. μάς παραχωρηθή, χώ
ρος δύο δωματίων και. έντός τοΰ μηνός
έλπίζομεν νά τεθή έν λειτουργία τό Β'
Ακτινολογικόν Έργαστήριον.. Ταιουτο
τρόπως 6ά διαχωρισθή τό Άκτινολολογικόν. άπό τα Άντιφυματιικόν Ίατ.ρεΐον. ’Επίσης, συνεχίζει ό κ. Μου
τούσης,. οι συνάδελφοι ήραν ήναγκασμένοι. προκειμένου. νά κάμουν· μίαν
άκτινοσκόπησιν στομάχου, νά άναμένουν έως δτου, έλθ,η ή, σειρά τοιν έπί
πολλάς, ημέρας,, όταν δε. ήρχετο. ή, σει
ρά. των παρέμενον νηστικοί άπό το
βράδυ έως. τήν έπομένην τό μεσημέρι.
"Η ολοκληρωτική, άαφάλι,σις δσον ά
φορά τήν οδοντιατρικήν
περίθαλψιν,
συνεχίζει ά κ,. Μουτούσης. άπαντών
εις τόν κ. Θεοδωρίδην, έπεβάρυνε τό
Ταμεΐον μέ. 1..Jό. δ’σεκατομμΰριον περί
που. Καθώς είδατε είχομεν αλματώδη
έξέλιξιν,. "Όταν όμως εΐδαμεν δτι είχο
μεν πάρει τόν κατήφορον έπρεπε νά
σταματήσωμεν κάπου.
Πρέπει ιφ προηγηθή το Άναρρωτή
ριον καί Νοσοκομεΐον,, διά νά δυνηθώμεν νά φθάσωμεν νά φθάσωμεν, άκινδύνως διά τήν ύπόστασιν τοΰ Ταμείου,
εις; τήν· όλοχληρωμο,τικήν των δοντιών
καί. έτι περαιτέρω εις τήν εύρυτέραν
περίθαλψιν καί τών έμμεσων μελών.
"Οσον άφορά τήν πρόσληψιν ιατρών,
συνεχίζει ό κ. Μουτούσης, θά έβλαπτε
τό Ταμεΐον ό άπεριόριστος ή ό μεγά
λος αριθμός ιατρών. Δι’ αύτό άλλωστε
έκάναμε. Αγώνα: καί δταν έμαχόμεθα
κατά τοΰ ’ Ιατρικό,ΰ Κωδικός. Έφ’ δ
σον δμως τό Τ.Υ.Π.Ε.Τ. πλουτίζεται
μέ άριθμόν τινά διακεκριμένων ιατρών,
νομίζω, δτι τοΰτο δέν είναι σφάλμα. ΕΤ
χαμέ τρεις διακεκριμένους ώτορινολα
ρυγγολάγους εις 'Αθήνας, δέν είναι
σφάλμα νά έχουμε τέσσαρες.
Παθολόγους δέν διωρίσαμεν εί μή
δύο, τρεις, έκεΐ δπου άπεχώρησαν άλ
λοι καί έκεΐ δπου ή ανάγκη τό έπέβαλ
λε. Μόνον παιδιάτρους π.ροσελάβαμε
κατά συνοικίας. Διότι, όταν κάθεται
ένας συνάδελφος στο Κατσιπόδι, δέ9
μπορεί νά τίρέξη εις οίανδήποτε ώραν
στην "Ομόνοια νά άναζητήση τόν Κεν
τρικόν παιδίατρον.
Αυτό ήτο άπαραίτητον.
"Αλλωστε
•είχομεν ύποχρέωσιν καί άπό τόν Ίατρι
κόν Κώδικα ν’ αΰξήσωμεν κατά τι τόν
άριθμόν τών ιατρών. ‘Ως πρός τόν α
γώνα τοΰ Κωδικός
ευχαριστώ πολύ
τούς προλαλήσαντας λέγει ό κ. Μου
τούσης, διά τήν άναγνώρισιν τών προ
απαθειών μας. Εμείς εΐμεθα οί πρώτο
πόροι, διότι δταν άνελά'βαμεν τό Τ.Υ.
Π.Ε.Τ. τά Ταμεία τών δύο άλλων Τρα
πεζών καί ίδικόν μας έζήτουν μόνον
τήν τραποποίησιν τοΰ 5ου άρθρου τοΰ
Κωδικός Τά άλλα άρθρα, αρθρον 2ον
«καθορισμός Επιτροπής δ1’ αμοιβήν ι
ατρών», άρθιρον 4ον καί άρθρον 8 ον,
πού θά συμ μετείχαν εις τό Τ.Υ.Π.Ε.Τ.
και εκπρόσωποι τοΰ ’Ιατρικού Συλλό
γου, τά ήγνόησαν καί έζήτουν, δπως
σάς άνέφερον, τροποποίησιν μόνον τοΰ
5ου άρθρου. Τοιουτοτρόπως, κατόπιν*
έντονωτάτου άγώνος, τόν όποιον μάλι
στα ό Ιατρικός Σύλλογος έχαρακτήρι.
σεν ώς «άδυσώττη!Τον», έπετεύχθησαν.·
τά γνωστά αποτελέσματα.
Εις τό σημεΐον αύτό
εκφράζονται;
συγχαρητήρια παρά τής Συνελεύσεως,
εις τήν Δ.Ε. τού Τ.Υ.Π.Ε.Τ. δ'ά τήν ε
πιτυχή έκβασιν καί λύσιν τών διαφό
ρων ζητημάτων καί έγκρίνσνται τά θέ
ματα τής
ήμερησίας διατάξεως τής
Συνελεύσεως.
ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ
ΤΟΥ ΠΡΟΜ. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ
ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1.95.1
Τήν 22αν παρελθόντος μηνός έ
γένετο είς το Κατάσ-ι;ημα τοΰ ΓΙρομηβευτικοΟ καί Πιστωτικού Συνε
ταιρισμού ή έτησία γενική συνέλευο'ΐς τών μετόχων. Κατ’ αυτήν άνεγνώσθη ή έκθεσις τών πεπραγμέ
νων τής Διοικήσεοος τού Συνεται
ρισμού τοΰ-έτους 1951. Ή συνέλευσις ένέκρινε τά πεπραγμένα.

Η ΠΡΟΣΜΕΤΡΗΣΙΣ ΤΟΥ
ΧΡΟΝΟΥ
ΠΡΟΎ ΠΗΡΕΣ I ΑΣ
Διά τήν προσμέτρησιν τοΰ χρό
νου υπηρεσίας εις τό Ταμεΐον Συν
τάξεων τών υπαλλήλων Τραπεζών
’Εθνικής, Ελλάδος και Κτηματικής
ή συσταθεΐσα Επιτροπή ήρχισε
τήν προετοιμασίαν
έπεξεργασίας
τών σχετικών αιτήσεων.

