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ΚΥΡΙΕ ΑΙΟίΚΗΤΑ,
ΑΠΟΔΩΣΑΤΕ ΕΙΣ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝ ΤΑΣ ΜΕΤΟΧΑΣ ΤΟΥ
τούτο τάς μετοχάς τοο εις
Είς το Χυλλαγιζόν Αελ- αύτδ νά νομίζη, ότι ούτως μας. Άλλά άς είναι βέ
τήν έζοοσίαν τοο. ’Επί τέβαιος
ό
ζ.
Αιοιζητής
ότι
ένεργών
θά
δονηθή
νά
διέλ
τ£ον της 28 " Ιουνίου έξελοος
ό ζ. Αιοιζητής πρέπει
δεν
θά
τδ
χάσωμεν.
Τδ
θη
τάς
σομπληγάδας
πέ
τέΟη εν ηά,ση (low.τη λεπτο
νά
άντιληφθή
ότι έχει ύποΙΕροσωπικόν,
ζ.
At
οιζητά,
μερείς ή βόζήτησις μετα,ξο τρας· ώς έάν τδ προσωπι
χρέωσιν
νά
άποδώση
εις τδ
έχει
ύποχρέωσιν
νά
άγω»
κών
είναι
έκείνο,
τδ
όποιον
τού ·/.. Αιονζητοο ζα.ί της -At
προσωπιζδν
τάς
μετοχάς,
άπετέλεσε
τήν
αιτίαν
τής
νισθή
διά
τδ
ίδρομα
ζαί
ή
οιζητιζης ’Επιτροπής επί
των βα,ιιαινιζόντων το 'ίδρυ δημιοοργημένης ήδη ζατα- πρώτη δήλωσις τού άγώνός αί όποίαι ώς ζαί κατά τήν
-Jfirwwr.v έζλονκιν τοο έδκ«μα, ζαί τδ προβωπιζδν ζητη στάσεως, τών σομπληγάδων τοο τείνει εις τδ νά λάβη
αύτών.
μάτων.
Αλλού ό ζ. Αιοιζητής έ
"Οπως ζαί εζει εγράφοπρεπε
νά έρεονήση ζαί νά
μεν, ούδεν προηλθεν έζ της
εύρη
τήν
αιτίαν, (τί λέγο
αοζητησεως έζείνης αποτέ
λεσμα. ’Έζτοτε έπανειλημ- μεν) τάς αιτίας αύτάς ζαί
μέναι. σο/ναί, όπηρςαν at άσφαλώς θά τάς εΰρισζεν
επαφαί μας μετά τοο ζ. Αι- έάν έθετεν εις έφαρμογήν
οιζητοο-, ζαδ’ άς διε'ξοδιζη τά μέτρα, τά όποία έπανειδιεςήγετο σοζήτησις επί «ί λημμένως κατά τάς έπί δέ
λών των γνωστών εις τδ κα εςάμηνον σοχνάς έπαφάς
Ή Διοικητική ’Επιτροπή κατά καίωσιν διότι α) ουδέποτε μέχρι
προσωπιζδν θεμάτων.
μας, ύπέσχετο ότι θά έλάμψ προχθεσινήν έπίσκεψίν της εις οήιμερον υπάλληλοι μοινιμόποιηΑ · Λ« ννΐϋΓνίΛί cfliCaCTI
Χαραζτηριστιζδν γνώρι βανε. ’ Αλλά ό ζ. Αιοιζ.ησμα των σοζητήσεών μας τής οόδέν £πραζε. 14 at νο ΰπ’ δψιν του τά ζητή ματα του Προ ματος αυτού τό όποιον ρητώς έν
μετά τοο ζ. Αιοιζητοο είναι μίζει τώρα ό ζ. Αιοιζητής, οωπικοΰ και έζήτησεν τήν έπίλυ- τώ ίσχύοντι Όργανισμώ προβλέή παντελής
έλλειψις οια- έζλαμβάνων ζαί πάλιν τδ σίν των. Ουτω:
πεται, καί β) οί πρόαχθέντες είς
σδήποτε έζ μέροος τοο οόσι προσωπιζδν ώς πολύ άφε
;
* Ί Τον βαθμόν τοΰ Βοη|6οΰ
πρέπει
αστιζης άλλά άζ«»μη ζαί το- λές, ότι είναι άπολύτως έν ΤΑΚΤΟΠΟIΗΣ I Σ ΠΡΩΣΩΡΙΝΟ- νά ακολουθήσουν δ,τι έγένετο
πιζης, επιχειρηματολογίας τάζει με τδν έαοτόν τοο καί
ΤΗΤΟΣ
πρακειμένο-υ περί τών τελευταίως
εις την δποίαν θά ήδύνατι» με τήν Τράπεζαν, προβάλ1 1
ill _ I ! I ίΐροαχθέντων λουπών ύπαλλήλων,
νά στηρίςη την πεισμόνως λων τήν πολοθρύλητον έζεί
Ή Διοικητική ’Ε,πιτρόπή άναοί όποιοι ελαβον τδ δάνειον λόγω
προβαλλομένην άρ ν η σιν νην, μετά δεζαεςάμηνον τιτύξαοο: καί πάλιν τό δλον θέμα
διαφοράς προαγωγής ιμέ τό θεω
τοο νά δώση λύσεις εις τα έννοείται, ένστασιν τής ά- ,ε’ις τόν κ. Διοικητήν άνεψέρθη
ζητήματα τοο προσωπιζοο. ναρμοδιότητος τού Χολλό- καί εις προηγουμένιην ΰπόσχεσιν ρηθέν ώς ιβάισιιμον έ,πιχίείρη μα τού
14at ή έ'λλειψις έζ μέροος γοο νά αναμιγνύεται εις ζη αΰτοΰ, γενομένηιν κατ,ά τήν συζή- Συλλόγου, δτι ή προοίγωγή των
τοο ζ. Αιοιζητοο, οίασδή- τήματα όρώντα τήν καλήν 1 τη.σιν τοΰ μισθολογίου τό παρελ έγένετο ϋπό χρονολογίαν πρό >ιής
ύπογραψής τών τελευταίων Συλ
ποτε
έπιχειρηματολογίας λειτοοργίαν τής
Τραπέ θόν φθινόπωρον, καθ’ ήν τά ζήτημα
είναι ή φοσιζη σονέπεια τοο ζης ώς εάν ή Τράπεζα τούτο θά έτοΐκτοποιεΐτο εις πρώ λογικών Συμβάσεων, καί δτι συ
γεγονότος, ότι ό Χύλλογος είναι κάτι τι ζένον πρδς τδ τη ν ευκαιρίαν, Έτονίσθη όπίσης νεπώς οϋδέν κώλυμα ύφίσταται
ούδέποτε εις την ιστορίαν Προσωπικόν.
δτι ή τυχόν πρόκληθησομένη έπι- διά τήν χορήγησίν αύτών.
τοο, περισσότερον δε σήμε
ΓΙροεβλήθησαν έκ ιμέρους τοΰ
* .Αλλά ή Τράπεζα ζ. Αι= βάρυνσις δέν πρέπει νά θεωρηθή
ρον, προέόαλε ζητήματα οιζητά, είναι τδ άπαντον Ιτ-οβαρά, ΒΙεδομένου ιμάλιστα δτι κ. ΔιοίικητοΟ δσον ιάψορά τούς μο
μη στηριζόμενα επί τοο δι διά τδ Προσωπιζδν ζαί το ζήτημα τούτο ανάγεται κυρίως νιμοποιηθέντας διάφορα επιχειρή
καίου, τής ήθιζής ζαί τής κατ’ ούδεμίαν άπολύτως πε εις τήν ήθικήν .ικανοποίησιν τών ματα καί κυρίως έιν τή Τραπέζη
λογικής.
ρίπτωσιν είναι δονατδν τού συναδέλφιων μας οι όποιοι κατ’ τής Ελλάδος ίσχΰοντα διά τήν
Ι4αί δεν είναι μόνον αύτδ το νά άνεχθή τοιάύτην κατ’ ούδεμίαν τίερίπτωσιν επιτρέπεται ώς άνω κατηγορίαν τών ύπαλλή
τδ χαραζτηριστιζδν γνώρι αοτού προσβολήν, έζτοςεοο νά ύπολείπωνται τών συναδέλφων λων αύτών, άλλ’ άντιπαρέτηρήθη
σμα τών σοζητήσεών μετά μένην μάλιστα ύπδ -προσώ των της Τραπέζης τής Ελλάδος ύπό τής Διοικητικής Επιτροπής ά
τοο ζ. Αιοιζητοο. Είναι ά- που, τού ζ.| Αιοιζζ/ιού, ό ό καί τής ’Αγροτικής Τραπέζης.
τι προικειμένου περί τών νεοπροΌ κ. Διοικητής παρά τάς άρ- σλαμβανομέ’/ωιν ύπαλλήλων τής
κόμη ζαί ένα άλλο. Ό ζ.
ποιος—ώς
διεδήλοο
ζαί
ώς
χικάς Του αντιρρήσεις ένέδοσε τε- Τραπέζης τής
Αιοιζητής δεν περιορίζεται
Ελλάδος, οϋτοι
μόνον εις τήν άρνησιν τής ί- φεύϊ έπίστεοσε τδ Πρόσω- λικώς νά έξετάστ| τό ,ζήτηιμα και
πιζών—εισήλθεν εις
τήν άνέθεσεν εις τήν Διεΰθυνσιν Διοι τυγχάνουν καλυτέραις μισαόλογικανοποιήσεως τών ζητημά
Τράπεζαν διά νά έζογιάνη κητικού νά συγικεντρώση δλα τά ,κής θέσεως καί δχι ιμόνον τούτο
των τοο Προσωπικού, άλλ’
άλλά οί εισερχόμενοι είς τήν ύέζ τοο έναντίοο, έκλαμδα- αύτήν καί νά τήν κ.αταστήση στοιχεία τά άψορώντα τήν άνωτέ
ίδρομα
ίζανδν
νά
έζ
πλή
ρω κοίτηγορίαν τών ύπαλλήλων πηρεσίοα' αποκτούν αμέσως σχε
νων τδ προσωπιζδν ώς πο
ρωσή
τήν
έθνιζήν
αότοΰ
α
καί ν;ά τά θέση ύπ’ δψιν του συν- δόν έν τώ συνόλω τήν μονιμότητα,
λύ άφελές, ρίπτει βλέμμα,
πάντοτε ιδέ μέ τόν μισθόν τοΰ Δοκί
τομώτατα.
τδ όποιον πολύ σαφώς οίο- ποστολήν.
μου ικλπ., ένώ ουτω 'δεν συμβαίνει
’Ολόκληρον τδ Προσωπισδήποτε ερχόμενος καί εις
μίαν ζαί μόνην μετ’ αότοο ζδν έχει άντιληφθή πού ζει- ΔΑΝΕΙΑ MONIΜ0Π01ΗΘΕΝΤΩΝ μέ τούς συνάδελφους τής ήμετέρας
επαφήν δόναται νά διαζρί- ται ή έστία τού κακού ζαί
ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΑΧΘΕΝ- Τραπέζης οί όποιοι παραμένουν
είς τόν βαθμόν τής προσωρινότη
άπδ
έτών
άγωνίζεται
καί
ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
νη, ρίπτει λέγομεν βλέμ
τας
επί δύο καί τρίοί (ετη λαμβάκοντά
εις
αύτδ
άγωνίζεται
μα, έπιδιώζει, πιστεύομεν
Έτονίσθη καί πάλιν εις τον κ. νοντες ιμισθόν πολύ κάτω εκείνου
ήμείς, πώς θά φαλζιδεόση καί ή Αιοιζητιζή ’Επιτροπή
καί κεκτημένα άζ«»μη διζαι πώς θά έπέλθοον αί πραγ Διοικητήν δτι τό ζήτημα τής χο- τόν όποιον λαμβάνουν οί συνά
ώματα τοο προσωπικού, δι ματοποιήσεις έκείναι, αί ρηγήσ.εως τών δοενείων είς τούς δελφοί των είς τήη Τράπεζαν της
ότι ίσως αύτδς νομίζει ή βελτιώσεις έκείναι, διά νά Ιμονιματιοιηθέντας Kciji προαχθέν- Ελλάδος.
Τελικώς ό κ. Διοικητής έδήλω
τδν σονεβοόλεοσαν άλλοι έ- μή ίδωμεν τδ ψωμί μας χα- ας είς τόν βαθμόν τού Βοηθού συ
κδέλφουο
πρέπει
ν,ά
εύρη
μίαν
®ι
οεν
δτι άνέθεσεν είς τήν διεΰ-θυνν«»μενον
έζ
τών
χειρών
χοντες κάθε σομφέρον δι’

λοο, άνήζοον εις τδ Πρόσωζόν.
Αποδώσατε ζ. Αιοιζητά, εις τδ Προσωπιζδν τάς
Αϊετοχάς τοο.
Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΥίΓ ΟΦΙΝ ΤΟΥ κ· ΔΙΟ IΚ Η ΤΟΥ
σιν Διοικητικού νά έξετάση τά έν
τή Τραπέζη τής Ελλάδος ίσχύον
τα ιοτοιχεΐα.
Ο ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΚΑΤΑ
ΤΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΑΣ
Ή Διοικητική Επιτροπή μετέ
φερε καί πάλιν είς τον κ. Διοικη
τήν τον πόνον πολλών συναδέλ
φων οϊτινες από έτών, λόγω α
σθένειας παρελε,ίφθη|σαν άπό τάς
(ιτροαγ-ωιγάς. Η ίσχύονεα κατάοτασις έιμίφανίζεται ώς απειλή έναιτίον τών συναδέλφιων*1 οί οποί
οι άναλώσαντες τήν ζωήν των είς
τόος εργασίας τής Τραπέζης δέν
-τολμούν.. . ούτε καί νά ασθενή
σουν έφ’ δσον γνωρίζουν δτι ή άοΰένει-ά των θά τούς άποκλείση
Ιάπό τάς προάγωγάς.
Ή διοικητική Επιτροπή έίθεσεν
ύπ’ δψιν τόϋ κ. Διοικητού καί σχε
τικόν σημείωμα έπί τού όποιου
καί προεκλήιθη μακρά συζήτησις
τού κ. Διοικητού άρνηθέντος νά
άποδεχθή έν τώ συνόλω τάς έν αϋ
τώ περιλαμβα,νομένας προτάσεις
τοΰ Συλλόγου.
Ό κ. Διοικητής έδέχθη τελικώς
όπως εξετάζονται μο,ιομερώς ει
δικοί περιπτώσεις άοίθ-ενησάντων
συναδέλφων. Τό τοιοΰτον όμως
δέν λύει τό δλον ζήτημα καί ή
Διοικητική ’Επιτροπή είναι απο
φασισμένη νά συνέχιση τήν προσπάθειάν της νά πείση τόν κ. Διοιΐ
κητήν επί τής ανάγκης τής άνα
γνωρίσιεως τού δικαίου αΰτοΰ αι
τήματος.
***

Έ,πί τώινϊ λοιπών αιτημάτων τού
προσωπικού ή Διοικητική Έπιτρα
πή θά συνέχιση τήν συζήτησιν με
τά ιού κ. Διοικητού έντός τής τρε
χούσης έ βδομάδας.

Σελίς 2α

ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ

ΑΘΗΝΑΙ,

ΠΕΜΠΤΗ, 17 Ιουλίου 1952

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΟΑΗΓΙΑΙ ΤΟΥ ΤΥΠΕΤ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ
ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΟΛΙΚΟΣ
Η ΕΚΠΡΟΣΟΠΗΣΙΣ ΤΟΥ ΤΥΠΕΤ ΕΙΣ ΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
Το Ταμείον Υγείας έκοινοποιησε πρός

διά τους ιατρούς ειδικοτήτων. Βεβαίως ώς είκός, τόν ένιαϊον πίνακα τών νέων γασίας», αν καί θέμα μεταβολής «τών
ων Υγείας τών Τραπεζών ‘Ελλάδος
δρων εργασίας» είς τάς έπαρχίας δεν και ’Αγροτικής, παρακαλοΰμεν δπως ελ
ύφίσταται, δοθέντος δτι κρατεί ένιαί- θητε είς επαφήν, ώστε νά] υποστηρισημασίαν είς τάς έπαρχίας, λόγψ τού
ον σύστημα, τής συμφωνίας έπ’ αμοιβή χθοϋν,
Β)
ΑΡΜΟΔΙΑΤΗΤΕΣ
ΤΗΣ
ΕΠΙΤΡΟ
ει δυνατόν παράλληλοι άπόπεριωρισμένου αριθμού τών μελών, τού
κατ’ έξέτσσ,ν έν τοϊς ίδιωτικοϊς ίατρεί ψεις,
ΠΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2.
το όμως δέον νά ύπσστηριχθή, συμφώοις καί κατ’ οίκον τών ασθενών, Γπλήν
, Ή ιδιαίτερα .πάντως όργάνωσις έ
νως πρός τήν τηρουμένην ύπό τού Τα
δύο, τριών, περιπτώσεων δι’ ας θά δο καστου Ταμείου καί ή οικονομική κατάΔιά
τόν
νομίμως
έξουσιοδοτημένον
άν
θούν
ειδικά!
όδηγίαι).
μείου έν προκειμένη) γενικήν αρχήν.
στασις ^ τού ήμετέρσυ Ταμείου, επι
τιπρόσωπον τού Ταμείου ’Υγείας, δστις
Δέν θεωροΰμεν άσκοπον νά τονίσυιμεν βάλλει δπως_ ή έκπροσώπησις τού Τα
3) Θά άναγραφούν είς τήν σύμβασιν θά μετάσχη τής έν άρθρα) 2 τριμελούς δτι ή ’Επιτροπή δέν έχει αρμοδιότητα
μείου μας είναι χωριστή, ΐνα όποστηονόμαστικώς οί ιατροί, τήν συνεργασίαν ’Επιτροπής,
παραθέτομεν κατωτέρω αλλαγής προσώπων. Τούτο συνάγεται
τών οποίων εχει έξησφαλισιιένην ή πρό~ πρός ευχερή κατατοπισμόν του, τάς αρ καί έκ τού κειμένου τού ανωτέρω άρ ριχθοΰν σταθερώς αί άναπτυχθείσαι διά
τής παρουσης εγκυκλίου όπόψεις μας.
κειται νά εξασφάλιση κατ’ αύτάς 'τό
μοδιότητας τής έν λόγφ ’Επιτροπής, κα θρου 5 παρ. 2, δπερ άναφέρεται είς
ΤΥΠΕΤ δάί συμφωνίας έπ’ αμοιβή θώς καί τάς απόψεις τού Ταμείου έπί
τούς δρους έργασίας», άλλα συγχρόλ'ως Γ')
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΙΣ
ΤΟΥ
κατ’ έξέτασιν έν τοϊς Ίδιωτικοϊς ’Ια ενός έκάστου θέματος:
καί έκ τού άρθρου 5 παρ. 1 έδάφ. 4,
Τ.Υ.Π.Ε.Τ.
τρείο ς αυτών καί κατ’ οίκον τών άσθε
1) Ή ’Επιτροπή «γνωμοδοτεΐ έπί δπερ καθορίζει δτι οί ιατροί οί συνερνών. Ού'τω οί έν λόγω ιατροί δεν θά
τών έλαχίστων ορίων μισθού ή αμοιβής
θεωρούνται έμμισθοι, θά παρέχουν δέ κατ’ ιατρικήν έπίσκεψιν και πράξιν ή γαζόμενοι δ,ά συμφωνίας έπ’ αμοιβή
Τά τής έκπροσωπήσεως τού Τ.Υ. Π.
τάς υπηρεσίας των είς τό ΤΥΠΕΤ ά- καθ’ ώριαίαν έργασίαν τών ιατρών τών κατ’ έξέτασιν είναι τής απολύτου προ Ε.Τ. είς τήν έν άρθρφ 2 ’Επιτροπήν καί
κατά _τήν υπογραφής τής συλλογικής
ή
προσλαμβανόμενων τιμήσεως τών Ταμείων 'Υγείας.
κωλύτως, ώς καί μέχρι τοΰδε, ασχέτως υπηρετούντων
συμβάσεως μετά τού οικείου ’Ιατρικού
είς
Ταμεία..............
»
(’Άρθ.
2
παρά
άλλης οίασδήποτε μορφής σχέσεως πα
4) Ή ’Επιτροπή έχει καί τήν αρμο Συλλόγου ρυθμίζονται ώς ακολούθως :
ροχής τών υπηρεσιών των πρός ετέ γραφος 1).
διότητα, ώς προείπομεν, έπ! τυχόν δια
ρους ’Οργανισμούς Υγείας. Προκειμέ
Ό αντιπρόσωπος τού Ταμείου Ύγεΐ
Εν Άθήναις καί Πειραεϊ τό Τ.Υ.
φωνιών μας ιιετά τού ’Ιατρικού Συλ
ας,
κατά
τήν
σύσκεψιν,
δέον
νά
έπιμείνου νά υπογραφή ή συλλογική σύμβασις
λόγου ώς πρός τούς δρους τής ύπο- Π.Ε.Τ. θά έκπροσωπηθή ύπό τού Προ
νη
έπί
τής
διατηρήσεως
τών
σημερινών
μετά τού ’Ιατρικού Συλλόγου, θά χρει
γραφησομένης συλλογικής
συμβάσεως έδρου κ. Παντελή Μουτούση ή τού Δασθοΰν καί δέον νά έτοιμασθοΰν τό συν αμοιβών τών ιατρών, προβάλλων τό βά (άρθρ. 5 παρ. 1 έδαφ. 4).
ευθυντού κ. Κων)νου Κατσιάμπα.
σιμόν επιχείρημα τών οίκονοαικών δυτομώτερον αί κάτωθι καταστάσεις :
Εν Θεσσαλονίκη ύπό τού Διευθυντοΰ
5) Ή ’Επιτροπή
θά λειτουργήσμ
σχερειών,
ας αντιμετωπίζει τό Ταα') Κατάστασις
τών παλαιών ια μείσν (Διαφορά έπί έλαττον
έσόδων καθ’ δν τρόπον θέλει ορίσει άπόφασις τ°ά Τ.Υ.Π.Ε.Τ κ. Κων)νου Κατσιάμ
τρών τού ΤΥΠΕΤ, οΐτινες συνεγάξον- δρχ. 1.429.090.000
κατά τήν χρήσιν τού 'Υπουργού Προνοίας, δημοσιευόμε πα, η ενός τών μελών τής Διευθύνσεως
ται μεθ’ ύμών διά συμφωνίας έπ’ αμοι 1951, διεκδικουμένη ύπό τού Ταμείου. νη είς τήν έφημερίδα τής Ινυβερνήσεαις τού Καταστήματος τής ’Εθνικής Τρα
βή κατ’ εξετασίιν έν τοϊς ίδιωτικοϊς Λογοδοσία Διοικητικού Συμβουλίου Τ. (άρθρ. 2 παρ. 2). Σχετικώς θέλετε πέζης ή τού κ. Θωμά Σιωνίδου.
ίατρείοις αυτών και κατ’ οίκον τών α Υ. Π.Ε.Τ., ήν δύναται νά έπικαλεσθή συνεννοηθή άπό τοΰδε μετά »οΰ ΔιευΕν Πατραις ύπό τού Διευθυντοΰ τού
σθενών καί οί όποιοι ήσαν ιατροί τού έκ τού φύλλου τής Τραπεζιτικής τής θυντού τού ‘Υγειονομικού Κέντρου, δ- Τ.Υ.Π.Ε.Τ. κ. Κων)νου Κατσιάμπα η
Ταμείου κατά τήν ημέραν τής δημοσι- 14)5)52, πριότη σελίς, τρίτη στήλη) στις μετέχει τής ’Επιτροπής, άνευ ψή ενός τών μελών τής Διευθύνσεως τού
ενσεως τού Νόμου (19)4)52).
Καταστήματος τής ’Εθνικής Τραπέζης
ώς καί τήν ρητήν δήλωσιν τών έκποο- φου.
Είς τήν ’Επιτροπήν ύποχρεοΰσθε νά ή τού κ. Δημοσθένους Καρατξα.
β') Κατάστασις τών τυχόν νέων ια σώπων τού Πανελληνίου ’Ιατρικού Συλ
Είς τάς πόλεις, είς ας υπάρχει ‘Υγει
τρών τού ΤΥΠΕΤ, οΐτινες συνεργάζον λόγου πρός ήμας, δτι τά τιμολόγια ά- ύποβάλητε μέχρι τής 19)7)52 τό 6ραται διά σνικρωνίας έπ’ αμοιβή κατ’ "έξέ ιιοιβών τών ιατρών τών Ταμείων τών δύτερον :
νομικόν Κέντρον τού Κράτους καί ’Ια
τασιν έν τοϊς ίδιωτικοϊς ίατρείοις αυτών 3 μεγάλων Τραπεζών δεν θα μεταβλη
α') ’Ονομαστικήν κατάοτασιν, ώς τό τρικός Σύλλογος, τό Τ.Υ.Π.Ε.Τ. θά έκ
καί κατ’ οίκον τών ασθενών και οί ό θούν.
συνημμ^Υον ύπόδειγμα, τών συνεργα- προσωπηθή ύπο τού Διευθυντοΰ τού Κα
ποιοι έγιναν ιατροί τού Ταμείου μετά
2) Ή γνώμη τής ’Επιτροπής λαμβα- ζομένων ιατρών, οί όποιοι ήσαν ίαιροί ταστήματος τής ’Εθνικής Τραπέζης 1)
τήν δημοσίευσιν τού Νόμου, ήτοι άπό νομένη είτε αύτεπαγγέλτως είτε αιτή τού Τ.Υ.Π.Ε.Τ. κατά τήν 19)4)52, η
υπο τού ύπ’ αυτού όρισθησομένου αντι
τής 19)4)52 καί εντεύθεν.
σει παντός ένδιαφεριμένου είναι γενι μέραν τής δημοσιεύσεως
τού Νόμου
κή ή ειδική, δι’ ώρισμένον ή αόριστον 2049, (άρθρ. 4 παράγρ. 1). Μετά τού προσώπου.
Υ ) Κατάστασις τών πιθανών νέων Ζ90νον........... .. «(’Άρθρ. 2 παρ'. 3).
Διευθυντοΰ τού ’Υγειονομικού Κέντρου
Εις τάς πόλεις, είς ας δέν υπάρχει
καταλλήλων ιατρών, τούς όποιους άπό
Ό αντιπρόσωπος τού Ταμείου δέον θέλετε συνεννοηθή διά τήν παράδοσιν ‘Υγειονομικόν Κέντρον τού Κράτους η
τοΰδε θά βολιδοσκοπήσητε καί ένδεχο- νά ζητήση δπως ή γνώμη τής ’Επιτρο αύνφ τής καταστάσεως προ τής 19)7
Ιατροκος Σύλλογο^, ή έκπροσοντησις
μένως θά συμπεριλάβητε είς τήν συλλο πής αφορά διάστημα διετίας καί έν 1952.
γικήν σύμβασιν.
τού Τ.Υ.Π.Ε.Τ. θά γίνη ύπό τού
ανάγκη νά δεχθή δπως αύτη αφορά α
6') Τό Καταστατικόν τού ΤΥΠΕΤ
έΐκπροσώπου τού Καταστήματος
τής
Δεδομένου δτι, κατά τόν Νόμον «Πε όριστον χρονικόν διάστημα..
άρθρ. 4 παράγραφ. 1), αντίγραφα
ρί ’Ιατρικού Κώδικας», ώς προείπομεν,
πλησίον πολεως, είς ήν υπάρχει ‘Υγειο
S) Είς τήν έγκρισιν τής ’Επιτροπής τού όποιου αποστέλλει^.
τά Ταμεία ύποχρεοΰνται νά συνεργα- ύπόκεινται «αί ύφιστάμεναι κατά τήν
νομικόν Κέντρον τού Κράτους ή ’Ιατρι
σθοΰν μέ περισσοτέρους ιατρούς τών δημοσίευσιν τού Νόμου (19)4)52) συμΕίς τήν ’Επιτροπήν ύποχρεοΰσθε ό>
κός Σύλλογος, καί είς τήν όποιαν υπά
δσων προσέφερον τάς υπηρεσίας των φωνίαι, δι’ ών ρυθμίζονται οί όροι ια σαΰτως νά υποβάλλετε άνά έξάμηνον
κατάστασιν τών έπερχομέων μεταβο γονται αί προειρημένοι πόλεις.
κατά τήν ημέραν τής δημοσιεύσεοκ τού τρικής εργασίας» (άρθρ. 4 παρ. 2).
Νόμου (19)4)52), τής απολύτου δμως
Είς την τελευταίαν αυτήν περίπτωσιν
'Ο αντιπρόσωπος τού Ταμείου δέον λών είς τούς συνεργαζομένους Ιατρούς
προτιμήσεως αυτών, οί ιατροί τών κα να έπιμείνη είς τήν αποψιν τής διατη- (άρθρ. 4 παράγρ. 1).
δέον να διαβιβασθούν τό συντομώτερον
ταστάσεων 6' καί γ' θ’ άποτελέσονν, ρήσεως τών αυτών «δρων ιατρικής ερ
Μετά τών έκπροσώπων τών Ταμεί τα σχετικά στοιχεία (Καταστάσεις ίατρών)».

τονς εκπροσώπους^ αυτού είς τά διάφο τό θέμα τούτο δεν έχει ιδιαιτέραν τινά ιατρών.
ρα καταστήματα τής Τραπέζης οδηγίας
ώς προς την εφαρμογήν τού νόμου περί
’Ιατρικού Κώδικας. Ούτω:
Α') ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ, ΣΥΜΒΑΣΙΣ ΜΕΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Μετά τού αήτόθι ’Ιατρικού Συλλό
γου δέον νά έλθητε είς επαφήν καί ύπογράψητε τήν συλλογικήν σύμβασιν την
προβλεπομένην ύπό τού Νόμου (άρθρων
δ παρ. 1 έδ. 4).
Έν περιπτώσει διαφωνιών σας μετά
τού ^’Ιατρικού Συλλόγου, θ’ άποφανθή ή
έν άρθρω 2 Επιτροπή, τής όποιας ή
σύνθεσις είναι τριμελής (Πρωτόδικης
— ’Αντιπρόσωπος τού Ταμείου ‘Υγείας
— ’Αντιπρόσωπος τού ’Ιατρικού Συλ
λόγου καί Εισηγητής, αννυ ψήφου, ό
Διευθυντής τού ‘Υγειονομικού Κέν
τρου).
Διά τής συλλογικής συμβάσεως δεν
πρόκειται νά καθορισθοΰν αί άμοιβαί
των ιατρών, διότι τούτο είναι έργον τής
έν αρθρφ 2 ’Επιτροπής καί τού ‘Υπουρ
γού Πρόνοιας, αλλά τά κάτωθι :
1) Θά καθορισθή τό έλάχιστον δριον
άριθμοΰ των χρησιμοποιούμενων έξ έκάστης ειδικότητας ιατρών. Τούτο έχει
σχέσιν μέ τήν αύξησιν τού άριθιιοΰ
τών ιατρών, οί οποίοι κατά τόν Νόμον
δέον νά είναι τής απολύτου προτιμήσεως
τών Ταμείων, όμως περισσότεροι εκεί
νων οΐτινες προσέφερον τάς υπηρεσίας
των κατά τήν ημέραν τής δημοσιεΰσεως τού Νόμου (19)4)52).
Κατόπιν τούτου έξουσιοδοτείσάε σχετικώς ν’ άποφασίσητε διά τόν καθορι
σμόν τού ελάχιστου ορίου, έχοντες πάν
τοτε ύπ’ δψιν την βασικήν γραμμήν τού
Ταμείου, ήτοι τήν αύξησιν τού αριθ
μού τών ιατρών είς όσον τό δυνατόν μικροτέραν κλίμακα.
2) Θά καθορισθή τό άνώτατον δριον
τών παρ’ έκάστου ιατρού έπιτρεπομένων
κατά μήνα εξετάσεων. Είς τήν περίπτωσιν ταύτην δέον νά ύποστηρίξητε,
δπως τό άνώτατον δριον τών έπιτρεπο
μένων κατά μήνα έξετάσεων καθορισθή
ούτως, ώστε, λαμβανομένων ύπ’ δψιν
τών ίσχυουσών αμοιβών τών ιατρών, αύϊ
ται νά μή υπερβαίνουν κατά μήνα τό
ποσόν τών δρχ. 1.500.000 διά τούς ια
τρούς παθολόγους καί δρχ. 2.000.000

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

1

,,ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ η
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ

.VWW%'WVW%VWV«iV‘.'?,-%Vi'W^VWVWV

Η ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
ΕΤΟΣ

ΙΔΡΥΣΕΩΣ

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

1841

Τιμή φύλλου Δρχ. 1.000

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ: IT. ΚΠΙΤΟΠΟΥΛΟΙ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ
110

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΕΝ
ΚΑ!

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΑΘΗΝΑΙΣ

(Τπλέφ. 3ο.ο1Ι)

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ
ΕΝ

Τά έμβάσματα έπ' όνόματι της
«ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΣ»

ΕΝ

Αί Αποδείξεις δέον νά φέρωσι την intoγραφήν του ΔισχειριστοΟ και την σφρα
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Παρακαλοϋνται οι κ. κ. ΣυνδρομηταΙ,
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έφημερίδος πάσαν μεταβολήν τής διευΘύνσεώς των
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IIΜΠΕΙΝΙΙ Mill Till ΓΡΙΦΕ1
HEillTBIUI Kill ΤΗΗ [EN0MENHNΙΥΤΟΨΙΙΗ

Q1 άστεγοί συνάδελφοι τής Τρα ■κειται νά συγκληθή ή Γενική- Συνέπέζης μας αισθάνονται μεγάλην πι λευσις τών συνεταίρων του- Οικοδο
κρίαν βλέποντες δτι εις άλλους Όρ μικού Συνεταιρισμού- Φιλοθέης, διά
γανισμούς καταβάλλεται Ιδιαιτέρα νά έγικιρίνη τήν παραχώρησιν τοΰ
φροντίς καί -έκδηλοΰται εξαιρετικόν άποφασισθέντος άρίθμοϋ οικοπέδων
ενδιαφέρον Ιδιά τήν Ιεξεύρεσιν τρό διά τήν 'στέγασιν των άστεγων συ
που -άντιμετωπίσεως τοΰ- ζητήματος ναδέλφων.
Δημοσιεύομεν κατωτέρω καί νέαν
τής
τν μισθωτών, ενώ_ εις. I Τοΰτο δ’ δμως δέν αρκεί, διότι
, στέγης
c .
αναφοράν τοΰ ’ιατροΰ τοΰ Τ.Υ.Π.Ε.Τ
την γήιμετέραν Τράπεζαν τό ζήτημα | αποτελεί μέρος τής Χύσεως τού 6κ. Φιλίπ, έν σχέσει προς τήν γενομέ.θήρίσκεται ε’.σέτι εν άποτελ-ματώ- - λου ζητήματος καί απαιτείται ή ένιγν πρό καιρού έπιθεώρησιν τής αι
’Έχω νά τονίσω δ'τι ή έκάεσίς μου | πάπνοδόχος λειτουργεί τής ύφισταμέσει, διότι δέν δύνατοψ νά γίνη σο- ξεύρεσις -κεφαλαίων, ώστε νά δυνάθούσης τοΰ Ταμείου Τίτλων καί τής δέν έβασ'σθη εις πληροφορίας ως έν VT1S τοιαύτης τοΰ «Σαντράλ» μή λει-βαρός^ λόγος περί ιένάρζεως λύσε- μέθα νά ιόμολώμεν περί πραγματι-_____,
,
„ ' έπι,
τουονούσηrrnn I
νν^ιι ν-Λ-m,
τ.-,
,τΛ
τουργουσης πρό
έννεαμήνου.
Κατά
έπ κρατοΰσης έν αυτή ανθυγιεινής κα ! τή~ τελευταίςι
παοαγράφω
τής άνω
•ως τοΰ στείγιαστικοΰ- προβλήματος, -κής ένάόξεως τής στεγάσεως.
ταστάσεως. Τή/ν αναφοράν αυτήν ό | στολής τοΰ Τεχν. Τιιήιιατο; άναφέοε- συνέπειαν δέν είναι νοητόν πώς είναι
μέ τό τεθέν εις τήν διάθεσιν τοΰ Τα- - Έπί εν έτος ήδη διεξάγονται συκ. Φιλίπ ΰπέβαλεν εξ αφορμής τής | ται. Τό κατ’ εμέ αρμόδιον είναι τό Τε δυνατόν νά άπορροφάται παρά τοΰ μη
^'είου, Στεγάσεως πενιχρόν ποσόν ζητήσεις, Ιέπανειλημμέναι έγένοντο
δημοσιευόμενης κατωτέρω επιστολής χνικάν Τμήμα νά έξηγήση τό πως στρώ i %ανηματος ι/ίύσλη ιφ’ δσον δέν ύπάρτοΰ ενός δισεκατομμυρίου δρχ.
j συνεδριάσεις τής "Επιτροπής Στε-'Ά
το-ΰ τεχνικού τμήματος τής Τραπέ- j μα αΙΜλης έκάλυπτε τά γραφεία καί ! Χει τοιαύτη πλησίον τής άεροδόχου.
Η Διοίκησις τής Τραπέζης πρέ- σεως, άλλ’ ούδέν φως έκ τούτων
πει νά λάθη ύπό σοβαράν ιέποψιν προέκυψεν.
τά γκισσέ τής Αιθούσης .Ταμείων Τίΐ j Έκτος δε τούτου τό σύστημα τοΰ αε
ζη
τό ζήτημα τής στέγης των συναδέλ I
***
τλων καί ιιόνον.
ρισμού είναι έφοδιασμένον διά τριών
σειρών φίλτρων είς τρόπον ώστε καί
φων, ο-ί όποιοι πλήττονται τόσον 6α ; Ό Σύνδεσμος των ’Αστέγων καΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ
είς τήν περίπτωσν ύπάρξεως αιθάλης
ρέως άπό τήν οξύτητα τοΰ προβλή- ι ταδάλλει -εξαιρετικός προσπάθειας,
Άθήναι τή 17)7)51.
αυτή νά έπικολλάταε έπί τών φίλτρων
ματος τούτου.
I (δυστυχώς, δμως, δέν (επιδεικνύεται
Πρός τό Ταμείον Υγείας -Υπαλλή
ώστε
νά μή κατέρχεται Αίς τήν αίθου
'Ως πληροφοοούμε'θα, τό ζήτημα έκ fP°'J<;
Τραπέζης τά ένδει' λων ’Εθνικής Τραπέζης
Μετά τιμής σαν είς βλάβην τής ύγε-ίας τών έργα
τών οικοπέδων τής Φιλοθέης είσέρ- κνυόμενον πνεύμα ,κατανοησεως τής
ζομένων.
’Ενταύθα
χεται εις τήν οδόν τής οριστικής μεγάλης αυτής ανάγκης τών άστέΣυνεπώς δέν είναι δυνατόν νά ύπάρΛ. ΦΙΛΙΠ
ξηι μόνο-ξείδιαν (ΐοΰ αθρακος καθόσον
του ρυ-θμίσεως καί κατ’ αύτάς πρό- γων συναδέλφων.
Κύριε Π ρόεδρε,
Ή έπιστολή τοΰ Τεχνικού Τμήματος ώς ανωτέρω άναφέρομεν δέν ύπάρχει
Η ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
γεννησουργός εστία.
Είς άπάντησιν τής υπό ημερομηνίαν τής Τραπέζης έχει οδτω :
Τελευτώντες δέν παραλείπομεν νά
Έν
Άθήναις
τή
2οι
’Ιουλίου
1952.
2
’Ιουλίου
1952
άποσταλείσης
έπιστοΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Τ. Υ. Π. Ε. Τ. λής τοΰ Τεχν. Τμήματος πρός τήν Πρός τήν έφημερίδα «ΤΡΑΠΕΖΙΤΙ προσθέσωμεν
δτι ή εντεταλμένη
διά.
τήν παρακολούθησιν τών εγκαταστάσε
Τό Διοικητικόν Συμβούλιου τοΰ
Ή λήψις άττοφάσεων έπείγει.
«Τραπεζιτικήν»
ήν μΙοϋ έθέσατε ύπ’ ΚΗΝ»,
ων αερισμού τής αιθούσης Ταμείων Τί
Ταμείου Υγείας έπανειλημμένως
Κύριε Διευθυντά,
Τό Διοικητικόν Συμβούλιον τοΰ δψιν εχω νά παρατηρήσω τά εξής :
τλων καθ’ ημάς Μηχανολογική Ύπη^ε
μέχρι σήμερον εξέθεσε είς τον Διοι
“Οτε έπεσκέφθην τήν 25)6)52 μεθ’
Είς τό Συλλογικόν δελτίον τής 28ης
κητήν τής Τραπέζης κ. Κωστόπου- Ταμείου δέν δύ-ναται πλέον νά προ- ύμώ^ καί -μετά τοΰ κ. ’Αντιπροέδρου παρελθόντος έδηαοσιεύθη έκθεσις τΐοΰ σία κατά τάς επανειλημμένος επισκέ
ψεις της δέν δΤεπίστωσεν ίίπαρξιν αι
χωρήση
εις
τό
εργον
του
μέ
άσταθ
τοΰ
Συλλόγου
τών
υπαλλήλων
τήν
Αί
λον τά αιτήματα τοΰ Ταμείου και
ίατροϋ τοΰ ΤΥΠΕΤκ. Α. Φιλίπ έπί
θουσαν Ταμείων Τίτλων κατόπιν προ- τών ανθυγιεινών συνθηκών! ύπό τάς ό- θάλης ουδέ τοιοΰτον παράπονον διετυείδικώτερον τήν ανάγκην δπως ρυθ- μήτους παράγοντας.
σκλήσεώς σας συνεπε-ίμ διαμαρτυρίας ποίας_ εργάζονται οί («πάλληλοι
μισθή οριστικώς τό ζήτημα τών
τών πώθη άπό μακροΠ χράνου παρά τών
"ΙΗΙμέΐς θέλομεν νά πιστεύώμεν
έν τή Αιθούση έργαζομένων. Γεγο Ταμείων Τίτλων τοΰ Κεντρικού Κατα έργαζομένων. Προφανώς ό Ιατρός τοΰ
εισφορών τής Τραπέζης προς τά Τ„ δτι τό Ταμεΐσν Υγείας τό όποιον τών
νός είναι δτι κατά τήν έπίσκεψίν μου στήματος. Παρακαλοϋμεν δπως εύαρέΥ.Π.Τ., διότι ή συνεχιζομένη αυτή
ταύτην τά γραφεία καί τά γκισσέ έκαλιί στηθήτε καί δημοσίεύσητε τήν κάτωθι ΤΥΠΕΤ έβασίσθη είς έσφαλμένας πλη
διέφυγε
τον
έ'ξωθενΐ
έκ
τοΰ
’Ιατρι
έκκρεμότης; άποτελεΐ κίνδυνον 6Γ
πτοντο ΰπό στρώματος
αιθάλης ως άπάντησϋν
μας πρός άποκάτάοτασιν ροφορίας.
αυτήν ταυτην τήν υποστασ ιν του κού Κωδικός κίνδυνον, δέν είναι δυ καί ό ίδιος διεπιστώσατε μετά τοΰ κ. τών
πραγμάτων.
Π ετρουλάκη καί τών έν τή αιθούση
Ταμείου Υγείας.
νατόν νά πληγή μέ οικεία βέλη.
Ό Διευθυντής τοΰ Τεχν. Τμήματος
Ό αερισμός τής αιθούσης τών Τα
έργαζομένων κ. κ. υπαλλήλων.
μείων Τίτλων γίνεται διά τεχνικού συ
Είς τήν ύπό ημερομηνίαν 26)6)52 έκ στήματος αερισμού λειτουργοΰντο; έπί
Η ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ
Σ. ΤΡΟΥΠΑΚΗΣ

ΚΑΙ HE» ΑΗΑΦΡΡΑ Τ8Τ ΙίΤΡΟΥ ΤΟΥ ΤΥΠΕΤ

ME ΤΑΖ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Άνακοινοΰται έκ μέρους τής Διοικήσεως τοΰ ΤΥΠΒ-Τ δτι ή παρατηρη
θεί σα κατά τήν παρελθοϋσαν Τρίτην α
ταξία είς τήν κίνησιν τών λεωφορείων
τής γραμμής Διονύσου, γεγονός τό ό
ποιον είχεν οις συνέπειαν τήν παραμο
νήν εκατοντάδων επισκεπτών τών κα
τασκηνώσεων τοΰ ΤΥΠΕΤ είς τό ύ
παιθρον μέχρι τοΰ μεσονυκτίου,
δέν
θά έπαναληφθή. Ή άρμοδία πρός τοΰ
το υπηρεσία τής ΰπεραστικϋς γραμμής
Μπογιατίου — Διονύσου θά έπρεπε νά
συστήση είς τά ύπ’ αυτήν- όργανα δτι
έπιτελοΰν κοινωνικόν έργον καί όχι
«παλληκαρισμούς».
Πάντως δηλοΰται
πρός τούς συναδέλφους ότι έξ αφορμής

τής προχθεσινής διαταραχής έγένοντο
έκ μέρους τής Διοικήσεως τοΰ
ΤΥΠΕΤ έντονοι παραστάσεις πρός τό
πολιτικόν γραφεϊον τοΰ Υπουργείου Με
ταφορών καί τήν υπηρεσίαν Τροχαίας
Κινήσεως καί έξητήθη ή επιβολή κυρώ
σεων έναντίον τών υπευθύνων.
Κατόπιν τών διβημάτων αυτών παρεσχέθη έκ μέρους τών αρμοδίων ή πλή
ρης διαβεβαίωσις ότι έφ’ εξής θά έξασφαλισθή απολύτως ή μεταφορά τών ε
πισκεπτών κατά τάς ημέρας τών επι
σκέψεων. Πρός τούτοις ή Διοίκησις τοΰ
ΤΥΠΕΤ θά παρακολούθηση έπισταμένως τήν όργάνωσιν καί έξασφάλισιν
τής συγκοινωνίας αυτής.
ι

ΜΗΛΙΚΑ ΠΡΟ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ Κ.Λ.Π.
’Ey σχέσει μέ τήν έκ τής Τραπέ- προέρχεται έξ οργάνου, τό όποΤον
ζης αναγκαστικήν φυγήν πολλών δέν λαμβάνει ύπ’ οψιν τά άσφαλισυναδέλφων, έκυκλοφόρησε είς τά | στικά ταμεία, διότι προφανώς μέ
επαρχια-κά καταστήματα έπιστολή τό-ν θεσμόν τών ιέ-πιτίμων... -διευθυνοργάνου τής Τραπέζης, καλοΰντος ! τών, δέν θά λάβη οδτος ποτέ τήν
ΤΠΝΓ
n/nrSsrXfhrAx; rmAi
ιι ιγμ'ιμ 1 ΛιιΛ\/ι/νν, /νΛτΛ,,1 \ Α,
______Ω. .
τούς Ftf·
έκ ΤΓ.ΎΧ/
τών m
συναδέλφων
επιθυμούν
ανάγκην αυτών. Ά
'Αλλά
ύπενθυμίζοπας νά αποχωρήσουν, νά έπωφελη- μεν είς τον επιστολογράφον δτι τά
θοΰν τών παρεχομένων διευκολύνσε πράγματα είς τόν κόσμον αυτόν καί
ων.
ιδίως είς τήν πατρίδα μας, πολύ εΰ
Είς άλλην 'στήλην δημοσιεύεται κόλα μεταβάλλωνται. Ή ιστορία,
έκτενώς τό τί επιδιώκει ή Τράπεζα, πολλών,, πάλαι ποτέ άκμασάντων,
πιστεύομεν δέ δτι ή έπιστολή αυτή έπιβεβαιοΤ πλήρως τά ανωτέρω.
!Η ιΝΙΕιΑ -ΔΙΟΊΚΗΣΙΣ
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΠΑΛΑ IΩΝ ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ
ΤΡΑΠΕΖIΤΙιΚΩιΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Γενομένων αρχαιρεσιών τήν 15ην
"Ιουνίου 1952 τοΰ Συλλόγου Πα
λαιών Πολεμιστών; Τραπεζιτικών
'Υπαλλήλων τής ’Εθνικής Τραπέζης
Ιεξελέγησαν οί κ.κ.:
1. Πρόεδρος, Καράμπελας Ευάγ
γελος, Τραπέζης ’Εθνικής, Βαλτε
τσίου 22.
2. ’Αντιπρόεδρος, ’Άννινος Διο
νύσιος, Τραπέζης Ελλάδος, Ζ. Πη
γής 122. .
3. Γεν. ίΓραμματεύς, Χατζόπουλος Νικόλαος Τραπέζης ’Εμπορικής

Κρήνης 4.
4. Ταμίας, Δούκας ’-Εμμανουή,λ,
Τραπέζης ’Αθηνών, Κ. Παπ)λου 15.
5. Σύμβουλοι :
Άποστολόπουλος Βασίλειος, Τρα
πέζης Έ-θνικής, Μάρνη 54.
Πετεουλάκης Χαράλ. Τραπέζης
’Εθνικής, Έιθν. Τράπεζα.
Γερούσης Κωνσταντίνος, Τραπέ
ζης Ελλάδος, Γκυλφόρδου 36.
-Διαμαντάπουλος Νικ., Τραπέζης
Ελλάδος, Χ-ά-ριτος 35.
-Παπα-κοσμας -Λ-άιμψρος, Τραπέζης
Ελλάδος, Τράπεζα Ελλάδος.
Γιουροΰκος Δημ., Τράπεζα ’Εμπο
ρικής, Δρυόπων 28.
Ζώτος Κοσμάς, Τραπέζης Ίονικής, ' 1 πποκράτους 108.

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Έ Ι/ΣΙ ΤΗίΝ Δ,ΙίΑΜΑΡΤΥΡ ΙΑ-Ν
ΥΠΕίΡ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
Κατόπιν τής προσκλήσεως τής
(Πανελληνίου Έάιτροπής υπέρ τής
Ένώσεως τής Κύπρου, δπως τήν
4ην ’Ιουλίου ήιμέραν Παρασκευήν,
-μετάσχωιμεν τής ιέκδηλώσεως διαμα;Ρ;τυρίας ίδιά τήν παράνομον, άδι
κον -καί άνελευθέραν κατακράτησιν
τής Ελληνικής (Κύπρου ύπό τής Με
γάλης Βρεταννίας, τό προσωπικόν
της Εθνικής Τραπέζης μετέσχε σύσ
σω,μογ είς τή|ν έκδήλωσιν τής διαμαιρτυρίας αυτής.
Είς σχετικήν άνακοίνωσιν τών
Διοικητικών Συμβουλίων τών Σ.υλλόγων τών Υπαλλήλων καί Κλητήnr"'
-— -----------ρων τής T'w-w»Τραπέζης μας,
τονίζονται
μεταξύ άλλων καί τά εξής:
« Ημείς, οϊτινες πρώτοι άντετάχθημεν είς πασαν καταπίεσιν, θέλο-μεν συμμορφωθιή -πρός τήν ανω
τέρω (δκικλησιν τής Επιτροπής, διά
νά διατρανώσωμεν τόσον πρός τούς
Β ρεταννούς, δσον καί πρός δλον
τόν πεπολιτισμένον Κόσμον, -διά
μίαν ακόμη φοράν, τήν άδιάσειστόν
άπόψασιν τών 'Ελλήνων τής Έλευθέρας 'Ελλάδος καί τών υποδούλων
τής δέσμιας Κύπρου, -δτι ή άπόφασίς μας είναι νά σταματήσωμεν τόν
άρξάμενον αγώνα, μόνον δταν ή
•Κύπρος καταστή ελεύθερα».

-Η ΑΠΟΖΒΜΙΩΣΊΣ
ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΑΡΓΙΑΣ
Κατόπιν επανειλημμένων διαβη
μάτων τής Διοικητικής ’Επιτροπής
τοΰ Συλλόγου, ή Διοίκησις τής
Τραπέζης ιέΐδέχθη, καί κατέβαλε τήν
παρελ-θοΰ-σαν εβδομάδα ύπό τόν
γνωστόν τύπον, τήν άποζημίωσιν
τών δύο ήμερων αργίας έπί τή βά
σει τής -άρχής τής ίσης μεταχει,ρίσεως.

-ΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

μεν είς πέρας καί ίδιά τό όποιον δλοι πρέπει νά είμε'θα υπερήφανοι ώς
"■Ελληνες.
-Κατόπιν αίτήσεως συναδέλφων
Τήν 9ην ’Ιουλίου συνήλθε τό Συμ σας, ή ίΔιευΙθυνουσα τόν «ΠΑΠΥ
βούλιον τοΰ Ταμείου Συντάξεων ΰ ΡΟΝ» Επιτροπή, -έδέχθη δπως τά
πό τήν προεδρίαν τοΰ -κ. Διοικητοΰ. βιβλία μας ΙδίΙδωνται εις τούς ύπαλΚατά τήν συνεβρίασιν ταύτην, συ- λήλους τοΰ Ύιμετέρου 'Ιδρύματος
νεζη,τή-θησαν διάφορα θέματα άνα- έπί πιστώσει -ύπό τούς εξής δ ρους:
γιόμενα είς τό ζήτημα τής ρυθμίσε
-1. Διά παίράδοσιν 30 τόμων άδε
ι» ς τών συντάξεων καί τής περιου των, άξίας
Δρχ. 540.000—
σιακής έν γένει καταστάσεως τοΰ
Προκαταβολή
»
50.000—
Ταμείου,
Κατά 15)ΐθήμερον »
30.000—
2. Διά παράδοσιν 50 τόμων άδε
’Επίσης κατά τήν συνεδρίασιν αυ
Δρχ. 900.000—
τήν έγένετο εκτενής -εκ-θεσις τών των, άξίας
Προκαταβολή
»
100.000—
απόψεων τών Συλλόγων έπί τοΰ θέ
Κατά 15)ιθήμερον »
50.000—
ματος τής ιέπιβαρύνσεως τοΰ Τα
3.
Διά
παράδοσιν
100
τόμων
ά
μείου, συνεπεία τής ομαδικής εξό
Δρχ. 1.800.000—
δου τών συνάδελφων καί τοΰ ζητή δετων άξίας
Προκαταβολή
»
200.000-—
ματος τών εισφορών τών Τραπεζών
Κατά 15)©ήμερον » 100.000-—
‘π;ρός τό Ταμείον.
Ή άποφασισθεϊσα πίστωσις απο
'Ως πληροφορούμεθα, τό Συμβού τελεί τι-μητιικήν -έξαίρεσιν διά τούς
Υιόν θά συνεδριάση καί πάλιν τόι α υπαλλήλους τοΰ Ύμετ. 'Ιδρύματος,
πόγευμα, ύπό- τήν προεδρίαν τοΰ κ. καθόσον αί δυσχερείς έκδοτικαί συν
Διοικητοΰ.
θήκαι κατά τήν σημερινήν περίοίδον
(-χάρτης καί τυπογραφικά πανάκρι
βα καί μόνον τοΐς μετρητοΐς) δέν
έπιτ,ρέπουν γενίκευσιν τών πιστώσε
Κύριε Πρόεδρε,
ων κατά τό προπολεμικόν σύστημα,
Ή Έ-πιστημονυκή 'Εταιρεία τών έκ τοΰ -όποιου ό «ΠΑΠΥΡΟΣ» το'(Ελληνικών Γραμμάτων «ΠΑΠΥ σαύτας ζημίας ύπέστη; λόγω τοΰ
ΡΟΣ» ήιρχισε νά έκδίδη άπό έτών, πληθωρισμού.
ίδιά πρώτην φοράν έν "'Ελλάδι, τά
’-Εάν τυχόν κάνε ς έκ τών συνα
'Άπαντα τών ’Αρχαίων '.Ελλήνων δέλφων. σας απέκτησε προπολεμι-πε-ζα>Ίράφων καί ποιητών, μέ πλή- κώς ημιτελή -έργα ’Αρχαίων Συγρες το αρχαιον -κείμενον καί πιστήν γραψ|ων άλλου έκ,δότου, δϊακόψανμεταφρασιν παραλληλως εκαστης τ €,κτοτε τήν συνέγισιν τής ^δό„
σελιδος, μέ
με άναλυτικην εισαγωγήν
εισαγωγήν' σεως,
c„r Ιδεχόμεθα νά παςαδώσωμεν
____
-καί πολλά σχόλια.
τούς νεωτέρους τόμους μας τοΰ ί
Ή έκδοσις τών τόμων «ΠΑΠΥ διου συγγραφέως πρός συμπλήρωΡΟΥ» συνεχίζεται -καί μεταπολε-μι- σιν τών έργων πού άφησαν ημιτελή
κώς, χάρις δέ είς τήν ήθΐκ-ήν καί ύ- άλλοι ιέκδόται.
λι.κήν ένίσχυσιν τών συνδρομητών
Μέ τήγ παράκ-λησιν δπως φέρητε
-μάς, -έλπί-ζομεν οτι συντόμως θά ό- είς γνώσιν τών συναδέλφων σας τό
λοκληρώσω-μεν τό κολοσσιαΐον έθνι έγγραφον τοΰτο τής ’Επιστημονικής
κάν -καί μορφωτικόν τοΰτο εργον, Εταιρείας τών Ελληνικών Γραμμά
τό όποιον -έφιλοδοξήσαμεν νά ψέρω- των,
Διατελοΰμεν πρόθυμοι

ΤΑ EPfA ΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΟΗ
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ΤΕΑΕΥΤΑΙΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ γΪΡΑΠ^ΙΙΕτΗν ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΠΕΜΠΤΗ, 17 Ιουλίου 1952

·© Σύλλογος ζη και εργάζεται διά τό "Ιδρυμα. Δεν τον ένδιαφέρουν αί των εις
την αντίπεραν όχθην κρίσεις, αι όποιοι όσον δυσμενέστεροι είναι τόσον συντελούν
εις την ένδυνάμωσίν του. Τό μόνον όπερ ενδιαφέρει τον Σύλλογον είναι ή γνώμη
των μελών του - τού προσωπικού - ή όποια πάντοτε βροντόφωνε! καί υπενθυμίζει ότι
ή, διά τό καλόν τού 'Ιδρύματος προσπάθεια άποτελεΐ τό καθήκον όλων μας.
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λογον ποσόν, διά νά δυνηθή
τοδτο ν’ αντιμετώπιση τάς έκ
τής έξόδου τών ανωτέρω ύπαλ
λήλων δημιουργουμένας εκτά
κτους άνάγκας.
πεζαν
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τό
Έπί τών ανωτέρω τριών έπι
όποιον πλεΐστοι δσοι έκ διώξεων
Διοικήσεως τής
των συναδέλφων έχουν κα Τραπέζηςτήςέχομεν
νά παρατη
ταληφθή ύπό
άπογοητευ- ρήσω μεν τά ακόλουθα:
σεως, 1 μαρασμού καί δεν
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ήλεγμένων στοι
ιδτι τούς πλε ιστούς αυτούς συν χείων, κατόπιν
μάλιστα τής
αδελφούς συνέχει μία αηδία. άρνήσεως τής ΤραΙπέζης
νά
Τήν διαπίστωσιν αυτήν ή Διοι συνέχιση τήν εισφοράν καί έπί
κητική Έπιτροίπή εδρε τών
επιδομάτων πολυετούς υ
πλείστας δ σας εύκαιρίας νά
πηρεσίας
κ,λ.π., μόλις καί με
μεταφέρη εις τόν κ. Διοικητήν
τά
βίας
θά
δυνηθή κατά τήν
άλλ’ οδτος, μολονότι μετά προ
παρούσαν
χρήσιν
νά άνταποσοχής καί ενδιαφέροντος ήκριίθή
εις
τάς
ύφισταμένας
κουσε τήν διαπίστωσιν αυτήν, μ ε ρ ο ν υποχρεώσεις του.σήούδέν, εν τούτοις, μέτρον έλα
Συμπέρασμα λοιπόν λογι
βε, τό όποιον νά άποτελή έ
στω καί απαρχήν τής ένδεικνυ κόν είναι δτι τό ασφαλιστικόν
ομένης σειράς όλης ενεργει αύτό Ταμεΐον έπιβαρυνόμενον
άίποτόμως καί με τάς συντά
ών.
Άλλ’ ενώ άνεμένο μεν τήν λή ξεις τών τριακοσίων (300) ή
ΐψιν αυτών τών μέτρων, άλλως ; καί πολύ όλιγωτέρων ακόμη,
σκεφθεΐσα ή Διοίκησις τής ί νέων συνταξιούχων1, δεν είναι
Τραπέζης καί άκολουθήσασα δυνατόν παρά νά καμφθή, διό
δρόμον πολύ άπότσμον καί κα τι τούτο έχει στηθή επάνω εις
τηφορικόν, ενόμισεν δτι ήδύνα μίαν φυσιολογικήν έξοδον τών
το νά μετατρέψη προς τό κα υπαλλήλων, οϊαν όμως δεν ά
λόν τοΰ ιδρύματος τήν κατά- ποτελεΐ ή έπιδιωκομένη ύπό
τής Τραπέζης έξοδος συναδέλ
στασιν αυτήν, τής οφτογοητεύ- φων
10 καί 15 έτη προ τής κασεως, του μαρασμού καί τής
ταλήψεώς
των ύπό τοΰ ορίου:
άηδίάς, άνοίγουσα τήν θύραν
Παλλάκις άίττό των στηλών
του Συλλογικοί} μας δελτίου
εΐχεν έιτιστηθη ή προσοχή τής
Διοικήσεως τής Τραπέζης επί
ενός επικινδύνου διά την Τρά

διά τήν έκ τής Τραπέζης άπο,χώρησιν τών συναδέλφων αύτών, οί όποιοι έν τοσούτω θά
ήδύνατο νά γίνουν πηγή δυνάμεως διά τό ίδρυμα.

ηλικίας.
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ψεις εις πάσαν άποσυμφόρησιν. ’Αλλά αντί τούτου, αντί
δηλαδή ό κ. Διοικητής νά προι
κοδοτήση τό Ταμεΐον, όχι μό
νον φορτώνει έπί τών ώμων
του τούς τριακοσίους ή καί έ
στω όλιγωτέρους άκόμη, αλ
λά επιδιώκει τήν μείωσιν τών
εισφορών. Καί άμφότεραι αΰται αί έπιδιώξεις έχουν έναν
καί μόνον σκοπόν, τήν ελά
φρυνση/ τών γενικών έξόδων
τής Τραπέζης τά όποια όμως
μόνον έξ εσόδων εργασιών τής
Τραπέζης έπρεπε νά άντιμετωπισθοΰν.
"Ισως ό κ. Διοικητής νά

ΕΡί

ί!

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ 0ΡΓΑΗ1ΙΗ0Υ
Τήν παρελθοΰσαν Δευτέραν συνήλ-1
θεν εις τήν πρώτην αυτής προεισαγω- 1
γιχ-ή^ν συνεδρίασιν ή επιτροπή τών προ
αγωγών. Ή επιτροπή αυτή θά κρίνη
τους συναδέλφους τούς συμπληρώσαντας τόν άπαιτούμενον χρόνον κατά τήν
Ιην Ίανουρίου 1952.
Θέλομεν νά πιστεύωμεν δτι ή ’Επι
τροπή θά έργασθή συντόνως ώστε οί
Συνάδελφοι νά λάβουν τήν προαγωγήν
των, ή όποια έπί τόσον μακράν χρόνον
καθυστέρησε.

τό

Ταμεΐον έπί τοΰ όποιου τόσας
■ελπίδας όλοι στηρίζομεν θά
κλείση τάς πύλας του!
Β) Έφ' όσον ή Διοίκησις τής
Τραπέζης θέλει νά κάμίη άποσυμφόρησιν τοΰ προσωπικού
(ημείς άμφισβητοΰμεν δτι ύ***
πάρχει συμφόρησις, αλλά ύπάρχει μή κατάλληλος χρησι
Ουτω καθ’ ας έχομεν εγκύ μοποίησές τοΰ ιπροσωπικοΰ) έ
ρους πληροφορίας ή Τράπεζα πρεπε ό κ. Διοικητής νά σκεεπιδιώκει τά εξής:
φθή πώς τό ’Ασφαλιστικόν Τα
1) Τήν έκ τής Τραπέζης άπο μεΐον θά Ιδυνηθη νά άντειτεζέλ,χώρησιν (300) τριακοσίων συν ι&η, εις τάς νέας έκ τής έξόδου
έκτάκτους επιβαρύνσεις. Καί
αδέλφων!
2) Τήν περικοπήν τής εισφο άμέσως έπρεπε νά έλθη εις
ράς τής Τραπέζης προς τό Τα τήν σκέψιν τής Διοικήσεως τής
μεΐον Συντάξεων άπό 10% εις Τραπέζης δτι ώφειλε νά προι
5 %.
κοδότηση τό Ταμεΐον Συντάξε
3) Τήν χρηματοδότησιν, δη ων δι* αόξήσεως τών εισφορών
λαδή τόν δανεισμόν, του Τα της. Τά άνωτέρω άποτελοΰν ύμείου Αύτασφαλείας, με άνά- ποχρέωσίν στοιχειώδους σκέ

φρονή δτι δύναται νά θέση χεΐραν έπί τών αποθεμάτων τοΰ
Ταμείου. ’Αλλά θά πρέπει άναμφιβόλως νά γνωρίζη δτι
ταΰτα είναι ισχνά αλλά ακόμη
καί αν ή σαν ικανά, κατ’ ούδεμίαν απολύτως περίπτωσιν δύνανται νά χρησιμοποιηθούν δι’
άλλοτρίους σκοπούς, διότι ταΰ1
τα άποτελοΰν ίεράν παρακατα
θήκην τών χηρών καί ορφανών
καί τών έν άπομαχία γεγηρα,κότων συναδέλφων αλλά καί
τήν έλπίδα δτι τό γήρας δλων
ημών τών έν ένεργεία θά εύρη
μίαν παραμυθίαν.
Γ) Τό Ταμεΐον Αύτασφαλεί

Ή ’Επιτροπή μελέτης και τοοποποιήσεως1 τοΰ ’Οργανισμού είργάσθη εις
πολλάς συνεδριάσεις, τά πρακτικά δε

Η ΕΚΔΗΛΩΣ IΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ
ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
Τήν παρελθοΰσαν Δευτέραν συνεκροτήθη εις τά γραφεία τής Γενικής Συνο
μοσπονδίας ’Εργατών ’Ελλάδος σύσκεψις εις ήν μετέσχον οί εκπρόσωποι υ
παλληλικών καί εργατικών οργανώσεων
προκειμένου νά έξετασθή τό ζήτημα τής
συνεχιζόμενης απεργίας τών υπαλλήλων
τής Τραπέζης ’Αθηνών.
Εις τήν σύοκεψιν ταύτην, εις τήν
όποιαν μετέσχον ικαί (Αντιπρόσωποι
τοΰ Συλλόγου μας, Ιέγένετο διεξσδι,κή( σύζήτησις έπί τοΰ Θέματος της
απεργίας τών υπαλλήλων της Τρα
πέζης ’Αθηνών, πρόκειται Ιδέ νά εκ
δηλωθούν Ιέπ’ αυτής ένέργειαι τής
Γενικής Συνομοσπονδίας ’Εργατών
"Ελλάδος.

τών συζητήσεων έτέθησαν ύπ’ οψιν τοΰ
κ. Διοικητοΰ διά νά μελετηθούν ύπ’ αΰτοΰ, έξ αφορμής ' έκδηλωθείσης διαφο
ράς αντιλήψεων έπί τοΰ βασικού θέμα
τος τού χωρισμού τοΰ κεντρικού κατα
στήματος.
,Εντός τών ημερών ό κ. Διοικητής
κατατοπιζόμενος έπί τών) απόψεων τών
μελών τής ’Επιτροπής θά έκφράση καί
ούτος' τήν γνώμην του.

ας θέλει νά τό δανείση ό κ. Δι
οικητής. ’Αλλά τό Ταμεΐον διά
ν’ άνταποκριθή εις μίαν τοιαύτην δαπάνην έχει ανάγκην
προικοδοτήσεως.

Ή Διοικητική Επιτροπή θέτουσα ύπ’ δψιν τών συναδέλ
φων τά άνωτέρω έφίστα τήν
προσοχήν των έ)πί τών κινδύ
νων τούς όποιους διατρέχουν
τά ’Ασφαλιστικά Ταμεία.
Ή Διοίκησές τής Τραπέζης
έχει ύποχρέωσιν νά προσέξη

τά ’Ασφαλιστικά Ταμεία.
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Π ληροφοροΰμεθα δτι τόν πρίοσεχή
Νοέμβριον θά διενεργηθή διαγωνισμός
μονιμοποιήσεως καί προαγωγικύς τών
συναδέλφων τών συμπληρωσάντων ιόν
άπαιτούμενον χρόνον.
Η ΜΟΝΙΜΟ Π ΟΙΗΣΙΣ
ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΤΟΥ Ν. 751

’Επίσης κατ’ αύτάς θ’ αρχίσουν at
έργασίαι τής Επιτροπής προς μόνιμό—
ποίησιν τών συναδέλφων τοΰ 751 τών
Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ συμπληρωσάντων τόν άπαιτούμενον χρό
ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
νον μέχρι καί τοΰ μηνός Ίοιλίου Τρέ
χοντος έτους.
Τήν 28 ’Ιουνίου έγένετο ή έτυσία γε
Ο ΑΠΕΡΓΙΑΚΟΣ ΑΓΩΝ ΤΩΝ
νική συνέλευσις τών μετόχων τής ’Ε
ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΤΗΣ
θνικής Κτηματικής Τραπέζης. Κατ’ αύ
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ
την δ Διοικητής τής Κτηματικής Τρα
πέζης κ. Ιζαρ. Άρλιώτης άνέγνωσεν έμ
Ό Σύλλογος 'Υπαλλήλων τής ’Εμ
περιστατωμένην έκθεσιν έπί τής εσω
τερικής οικονομικής καταστάσεως και πορικής Τραπέζης κατόπιν τής αδιαλ
λάκτου καί πείσμονος άρνήσεως τοΰ Δι,
τής διεθνούς τοιαύτης.
ευθυντοΰ των Λεωνίδα Νικολοπονλου νά
συζητήση τά δίκαια αιτήματα τών ύπαλ
Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΕΙ
λήλων προετοιμάζει άπεργιακόν αγώνα
ΜΗΤΡΩΟΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ
διάρκειας.
Έξαντληθέντων τών επι
χειρημάτων τοΰ κ. Νικολοπούλου παρέΉ διοικητική ’Επιτροπή τοΰ Συλλό μεινε ώς μόνον ή κατ’ αύτάς υπάρχου
γου άπεφάσισε τόν καταρτισμόν
μη σα ταμειακή δυσχέρεια εις τάς Τρατρώου υπαλλήλων εις τό όποιον θά ά- πέζας, άλλ’ οί εκπρόσωποι τού συλλό
ποτυπούται ή έν γένει κατάστασις καί γου τοΰ άπήντησαν δτι καί ό πρωτοείσακτος εις τά οικονομικά άντ λαμβάνεκίνησις τών συναδέλφων. Προς τούτο ται δτι ή διάθεσις τών κεφαλαίων υ
άπηόθυνε έγγραφον πρός τήν Λιεύθυν- πέρ τό έπιβαλλόμενον δριον ρευστότη
σιν Διοικητικού διά τοΰ όποιου ζητείται τας έχει ώς συνέπειαν τήν άποκόμισιν
μεγάλων κερδών. 'Επομένως παραμένει
δπως κοινοποιούνται καί πρός τόν σύλ ώς συψ.εκρμ^νη αιτία τής άρνήσεως
λογον αί έκάστοτε έπερχόμεναι μετα- του ή αίτια τού Θησαυρσμού εις βάρος
βολαί εις τό προσωπικόν (μεταθέσεις, τών δημιουργούντων τά κέρδη πενοπροαγωγαί, μετατάξεις κλπ.)
μένων υπαλλήλων.

