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Ο κ. ΗΑΙΑΣΚΟΣ ΕΠΙ ΤΟ ΕΡΓΟΝ 
ΤΗΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

Τοί) Χώματος των ' Ε
παλλήλων της ’ Εθνεζής 
Τραπέζης της Ελλάδος 
την άντεληψεν ποτέ δεν δεέ- 
φυγον οέ σκοποί τον Αεοε- 
χητού ζ· ’ Ιΐλεάαχου, οε ό
ποεοε ήνοίχθησαν με την νό 
μω γενομένην συγχώνευ- 
οεν των Τραπεζών Έθνε
ζής ζα'ε Αθηνών. Δεότε 
εεναε εές όλους γνωστόν πό 
σον θανάσεμος άντέπαλος 
δεά την ’ Εθνεζήν Τράπε» 
ϊαν ύπήρξεν ό ζ. " ΙΙλεά- 
σζος, δ οποίος εν τοσούτιρ 
«Ολο ζαλώς έγνώρεζεν, ό
τε, βάλλων ζατά της Έθνε 
ζης Τ pot πεζής, έλεθοβό- 
λεε ζα,τά Ιδρύματος, τδ 
όποίον τόσας προσέφερεν 
εές την ζοενωνίάν καί τδ 
’Έθνος δλόζληρον ύπηρε- 
σέας.

Κα'ε ό μέγας, φανερός 
άλλως τε, τού ζ. Ήλεά- 
rsz.O'J σκοπός εεναε «ως ή 
Έθνεζη Τράπεζα θά άπορ 
ροφηθή ύπδ της Τ ραπέζης 
Αθηνών. Άλλ’ ό ζ. ’ 11- 
λεάσζος άντελαμβάνεταε ό
τε ή πραγμάτωσες τού με
γάλου του άντεζεεμενεζού 
σκοπού, τού μεγάλου του 
πόθου, θά συντελεσθή μό
νον με εζρεζωσεν έ,ζ της νέ
ας Τραπέζης τού ώραεο- 
τέρου πού έγνώρεσε ποτέ 
τδ Έλληνεζδν Τραπεζετε- 
ζδν στερέωμα «νεύματος 
ζαε με επεχράτησεν άντ’ αύ 
τού εν τώ Ίδρύματε τών 
συνηθεεών της Τραπέζης 
Αθηνών, τής Τραπέζης 
αυτής, ήτες εεναε αύτόχρη 
μα Τράπεζα τού έμπο - 
οεζοΰ γραμματίου. ΒΒρέ- 
πεε, όθεν, λέγεε ό ζ. Ή- 
λεάσζος, νά φύ'γουν έζ τής 
Έθνεζής Τραπέζης αε πα- 
ραδόσεες αύτής. Αε παρα- 
δόσεες όμως αύταε προϋπο
θέτουν φορείς. ΙΙρέπεε λοε 
πδν νά φύγουν οε φορείς 
τού πνεύματος αυτού, οε ό
ποεοε εεναε οε λεετουργοε 
τής Έθνεζής Τραπέζης,- 
καί άντ' αύτών νά έλθουν 
οε φορείς τών συνηθεεών 
τής Τραπέζης Αθηνών.

Εές αύτδ τδ πλαεσεον κε- 
νεεταε ή όλη πολετεία τού 
ζ. ΊΙλεάσζου ζαε δεν πα- 
ρέρχεταε χρόνου στεγμή 
πού νά μη μηχανεύεταε 
παντοεας μεθόδους πρδς 
πραγμάτωσεν τών σζοπών 
του.

* * *

Ούδεες συνεπώς εζπλήτ- 
τεταε με την έπεδεεζνυομέ- 
νην έζ μέρους του άσύστ'Ο- 
λον π ροσο> ποληψίαν του, 
τδ μεγαλύτερον αύτδ ελάτ

τωμα τδ οποίον όμως τό
σον τού χρεεάζεταε δεά την 
εύόδωσεν τού εύγενούς έρ
γου του.

Την ενδεχομένην προσω- 
ποληψίαν αύτήν τού z. "II* 
λεάσζου έχουσα προφανώς 
ύπ’ όψεν της ή Κυβέρνη- 
σες δεν άφήζε δεά τού «πε
ρί συγχωνεύσεως Τραπε- 
ζετεχών Έταερεεών» νόμου 
«ρωτοβολίαν εές τδν ζ· 
Αεοε,ζητήν. Αέν τδν άφήνεε 
ό Λϊόμος νά ζάμη ό,τε τού 
πάεε ή όρεξίς του. 'Όλαε, 
όρεζεε ό ΛΙόμος, αε πρά- 
ξεες τού χ. ’ ΙΙλεάσζου όσον 
αφορά την τοποθέτησεν τού 
Προσωπεζού εές τάς Θέσεες 
ζαε την ρύθμεσεν τής ύπη- 
ρεσεαζής εν γένεε ζαταστά
σεως αυτού, όσον άφοραέ 
ένα γενεχώτερον έζφρασθώ- 
μεν, την όλην δεάρθρωσεν 
τής Τραπέζης, όλαε λοε- 
πδν αύταε αέ πράξεες τού 
•ζ. ’ ΙΙλεάσζου δεά νά εεναε 
νόμεμοε, έγζυροε, πρέπεε 
νά τύχουν τής προηγουμέ- 
νης έγζρίσεως τών ζ.ζ. "Τ- 
πουργών έπε τού ’ Εμπορί
ου ζαε ’Εργασίας. ’Έθεσεν 
ούτως ό Αόμος υπέρ τού 
'Ιδρύματος, ύπέρ τού προ
σωπεζού, μίαν έγγύησεν 
ζαε ή έγγύησες αυτή εεναε 
ή άπόφασες τών άνωτέρω 
'Τπουργών. Εεναε ή ζρε- 
σες αύτών ή άσφαλεστεζή 
δεζλεές έναντε τού ζενδύ- 
νου μετατροπής τού Ίδρύ 
ματος εές τεμάρεον τού ζ. 
’ ΙΙλεάσζου ζαε έναντε τού 
ζενδύνρυ άνατ ροπής τών 
ζεζτημένων Πεζαεωμάτων 
τών εργαζομένων εές τδ *’S 
δρυμα. Αεότε ό ζ. ΊΙλεά- 
σ-ζίος έχεε ζάθε συμφέρον 
νά ζάμη, ότε δέν άντελαμ
βάνεταε την θεωρίαν τών 
ζεζτημένων δεζαεωμάτων 
μας (όρα σεωπήν του ζατά 
την προσφώνησεν), άλλ’ ή 
Κυβέρνησες άλλως ζρίνου- 
σα έδωζε την ύπόσχεσεν σε
βασμού τών δεζαεωμάτων 
μας αύτών. Ίΐτο δέ έπε- 
βεβλημένη ή ένέργεεα αυ
τή τής Κυβερνήσεως ώς έν- 
δεεζνυομένη ζαε έζ λόγων 
συμφέροντος τού 'Ιδρύμα
τος, άφ’ οϋ- ώς γνωστόν, 
παν ύπέρ τού Προσωπεζού 
λαμβανόμενον μέτρίον εές 
τδ συμφέρον τού 'Ιδρύμα
τος άποβλέπεε ζαε συντε
λεί, όπως ζαε παν εές βάρος 
τού ΙΙροσωπεζού εναντίον 
τού 'Ιδρύματος ζαταλήγεε. 
Αεότε μαχροχρόνεος ζαε συ
νεχής πρά.ςίς τε ζαε παρά- 
δοσες έχουν ζαταδεε'ξεε, ό
τε 'Ίδρυμα ζαε ΙΙροσωπε- 
ζδν εεναε δύο έννοεαε άρ -

ρήζτως πρρς άλλήλας συν- 
δεδεμέναε, ώστε ούδεμεα 
μεταξύ των δεάζρεσες νά 
δύναταε νά χωρήση. Την 
άλήθεεαν αυτήν εεχον ύπ’ 
όψεν των εές τάς ένεργεέας 
των ή πλεεάς τοίν λαμπρών 
Αεοεζητών, ζώντων τε ζαε 
τεθνεώτων, οέ όποεοε έπέ- 
ρασαν άπδ τδ έερδν τέμε - 
νος, εές τδ οποίον έστάθη- 
σαν εύλαβεζά ζαε εές τδ ο
ποίον όμως σήμερον άζού- 
εταε ρυπαενοντάς το ή μπό
τα τών ζαταζτητών.

^ :Ι: ❖

'Ο ζ. Ήλεάσζος όμως, 
όστες εεναε άπολύτως ξένος 
πρδς ζάθε τού είδους αυ
τού δόγμα, δεαβάζεε τδν 
νόμον ή τού τδν δεαβάζουν 
οέ νομεζοί του σύμβουλοε. 
Αέν δύναταε συνεπώς νά 
βλέπη μέ ζαλδ όμμα την έγ 
γύησεν αύτήν, πού έθεσε ό 
νόμος πρδς άσφάλεεαν τού 
ΙΙροσωπεζού ζαε τού Ι
δρύματος, δεότε άντελαμ- 
βάνεταε, ότε θά τού άνα - 
τρέψη τδν ζαταχτητεζδν 
σζοπόν,δε’ ό ζαε προσπαθεί 
δεά πολλών ζαε ποεζέλων 
μεθόδων νά την έξουδετε- 
ρώση.

Ούτω πρεν ή τδ όλον ζή
τημα τού ’ Οργανεσμού, τής 
τΌποθετήσεως εές τάς θέ
σεες τού προσωπεζού ζαε 
τής έπετηρέδος του τεθή ύπ' 
όψεν τών 'Τπουργών ζαε 
αποφασίσουν ούτοε επ’ αυ
τού, προσπαθεί ό ζ. ΊΙλε- 
άσζος νά δημεουργήση μί
αν χατάστασεν, ή οποία θά 
φέρη αυτούς πρδ τετελε - 
σμένου. Προβαενεε λοεπίιν 
εές άθρόας μεταβολάς ζαε 
παραδίδεε εές εΰνοουμέ- 
νους του ύπαλλήλους τής 
Τραπέζης ’ Αθηνών, τά 
ζαταστήμ,ατ α δεά ν ά 
τά ένη εές την πλήρη έ- 
ξουσίασίν του. Καί δεά 
τούτο βλέπομεν, ότε έχεε 
τοποθετήσεε εές τά Κ)τα 
Αεευθυντάς, ή όπερ άπολύ 
τως ταΰτόν, συνδεευθυντάς 
(νόεε πράγματε δεευθυντάς 
ή τούλάχεστον παρατηρη- 
τάς) ύπαλλήλους τής Τρα 
πέζης ’ Αθηνών, εές υπάλ
ληλον δέ τής αυτής Τρα
πέζης άνέθεσε ζαε αύτήν ά- 
ζόμη την Γενεζήν Έπεθε- 
ώρησεν. Εεναε δέ άδεάφο- 
ρα δεά τδν ζ. Ίΐλεάσζον ό
λα έζεε να τά προσόντα, τά 
οποία λαμβάνονταε ύπ’ ό
ψεν εές ζάθε εύνομούμενον 
όργανεσμόν πρδς απονομήν 
οίουδήπύτε, άζόμη ζαί τού 
μεζροτέρου άξεώματος. Εε

ναε άρχετδν δε’ αυτόν, ότε 
έχουν οέ ύποταχτεζοέ του τδ 
προσόν, όπερ ζρένεταε ά- 
παραίτητον- ότε δηλ. εεναε 
άπολύτως άφωσεωμένο ε 
προσωπεζώς εές τδν ζ. ’H- 
λεάσζίον έτοεμοε νά έζτε- 
λούν ό,τε οϋτος βούλεταε. 
Αε’ αύτδ έστάμεθα όλοε 
μας όχε μόνον έζπληζτοε άλ 
λά μέ σφεγμένην τήν ζαρ- 
δεά μας, βλέποντες Ι'ενε - 
ζδν Έπεθεω ρητήν έναν ά- 
πλοΰν ύπάλληλον προσλη- 
φθέντα σχέτον ύπάλληλον 
μόλες τδ 19S6, χωρίς 
ζανένα έδεαίτερον προσδν 
ζαί ζαθήμενον εές χαμέ- 
ζλαν, τήν οποίαν έζόσμη- 
σαν ένας ΑΙάξεμος, ένας 
Αροσόπουλος, ένας Κορε- 
ζής. Εεναε εντροπή πού 
τούς συγχρίνομεν, άλλά θά 
μά.ς επετράπη δεότε ή γε- 
γνομένη βεβήλωσες τής 
Τραπέζης εεναε πολύ με
γάλη. Τε δέ νά εεπωμεν 
δεά τά Καταστήματα — 
<·>εσσαλονεζης — ΙΙατρών 
— ΙΙεεραεώς ζαε τό σ α 
ζαε τόσα ζαταστήμα - 

τα, όπου ετΟποθετήθησαν ε
πί ζεφαλής των ύπάλληλοε 
τής ’ Αθηνών, οετενες άλλ οε 
μέν ούτε ώς απλοί προϊστά
μενο ε ύπηρεσεών άλλοε δέ 
ούτε ώς απλοί ύπολογεσταί 
ύπδ όμαλάς συνθήζας θά έ- 
γενοντο δεχτοί; 'Όλα δέ 
αυτά τά δεαπμάττεε ό ζ. " 18 
λεάσζος χωρίς τήν προη- 
γουμένην έγζρεσεν τών αρ
μοδίων 'Τπουργών. Καί 
έρωτάταε : όταν θά άχθη 
τδ όλον ζήτημα, ώς ό Αό- 
μος όρεζεε, ενώπεον τών άρ 
μοδεων 'Τπουργών τε θά 
γένη μέ όλους αυτούς, οέ ο- 
ποεοε έπεζάθησαν επί τών 
ζυρεωτέρων άξεωμάτων 

τής Τρα«έζη_ς; ’ Ιδού δεα- 
τε λέγομεν, ότε ό χ. ΊΙλε- 
άσζος θέλεε νά φέρη τήν 
Κυβέρνησεν πρδ τετελεσμέ
νου.

’ Αλλά ό χ. Ήλεάσζος 
δεαπράττεε ταΰτα ζαε δε’ 
έναν άλλον άντεζεεμενεζδν 
σζ.οπδν δεότε ούτω συμπλη- 
ρούταε τδ όλον σύστημα, 
τδ οποίον έχεε χαράξεε. 
<·>έλεε. όταν θά φέρη, ώς 
ν'ομίζεε, εές αεσεον πέρας 
τδν θεοχρατεχόν του όργανε 
σμόν, νά έχη δημεουργήσεε 
εν τη Τραπέζη χατάστασεν, 
ήτες θά τού έπετρέπη πλή
ρη αύτής εχ μέρους του έ
λεγχον, ώστε νά.... δυνη- 
θή, ώς νομέζεε, νά ζαταπνέ- 
ξη τήν άντεδρασεν τού 26,ώ- 
ματος τών ύπαλλήλων, τήν 
οποίαν εεναε εύλογον νά ά- 
ναμένη ύστερα άπδ τδ με

γάλο χαζό, τδ οποίον δεά 
τού ’ Οργανεσμού έξυφαίνεε 
εές βάρος τών συναδέλφων.

:» *

Γνωρίζουν οέ συνάδελφοε 
έχ προηγουμένων άναχοε- 
νώσεών μας, ότε παρεδόθη 
εές τήν Αεοεζητεχήν Έπε» 
τροπήν ήμετελές τδ 
ύπδ τού Γεν. Συμβουλίου 
ζυρωθέν σχέδεον τού νέου 
’Οργανεσμού τής Τραπέ
ζης. Καί εεναε ήμετελές, 
δεότε έναντε τών βαθμών, 
τούς οποίους όρεζεε δέν ά« 
ναγράφονταε οέ βασεχοί με- 
σθοί, όπως ζαε δεότε ε/.λεί
πε ε έζ ιού παραδοθέντος τή 
Α.Ε. τεύχους τδ άρθρον 
31, όπερ, ώς προχύπτεε 
έχ τού προτασσομένου εύρε 
τηρεου, ομελεε περί τών με» 
ταβατεζών δεατάξεων. Έ- 
ζητήσαμεν έπανεελημμέ» 
νως τήν παράδοσεν τών ύ- 
πολοίπων φύλλων τού ’ Ορ
γανεσμού, άλλ’ ό ζ. Ήλε
άσζος δέν τολμά, πάντως 
δέν θέλεε, νά μάς τά παρα- 
δώση. ’ Αλλά χαί έζ τού ή- 
μετελοΰς αυτού σχεδίου άν 
τελαμβάνεταε πάς τες, ότε 
εεναε άζρεβέστατον άντε - 
γραφον τίού σήμερον έσχύ» 
οντος παρά τή Τ ραπέζη 
’ Αθηνών ’ Οργανεσμού ζαε 
ότε θέλεε ούτε λίγο ούτε πο 
λύ νά σφαγεάση τδ ΙΙροσω- 
πεζδν τής Έθνεζής Τραπέ
ζης, δεότε έτσε θά πραγμα- 
τοποεήση τήν πλήρη ζατά- 
ζτησεν της.

Άρζεε νά άναφέρωμεν 
τά εξής όλίγα :

1 ) Καταργεί τήν μονεμό 
τητα τών ύπαλλήλων.

2) Αημεουργεί τδ βαθμό 
λόγεον ζατά τοεούτον τρό - 
πον, ώστε, ώς έλπεζεε, θά 
μάς βάλη άπδ πάνω μας 
τούς ύπαλλήλους τής ’ Α
θηνών ρυθμεζίον τήν θέσεν 
τών ύπαλλήλων τής μεγα- 
λυτέρας Τραπέζης τής Έ
θνεζής, έπε τή βάσεε τού 
’Οργανεσμού τής Τραπέ
ζης ’ Αθηνών.

3) Καταργεί τά ύπηρε- 
σεαζά Συμβούλεα, εές τά 
οποία συμμετέχουν ζαε έζ» 
πρόσωποε τού Σώματος τών 
ύπαλλήλων.

Λ ) Αημεουργεί βαθμούς, 
οέ όποεοε θίγουν ζαε αύτήν 
άζόμη τήν άνθρωπένην άξε- 
οπρέπεεαν, δεά νά ζ.ατα- 
βροχθέση τούς άνωτέρους 
ύπαλλήλους.

2*) Τσαζεζεε τούς ζατω- 
τέρους ύπαλλήλους, ζαταρ 
γών τάς «ροσαυξήξεες ζαί
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τον χρόνον κρέ
οεως.

<> ) Το σύνολον των κα
τωτέρων καί ιαεοων θά σω- 
ptaoQfj είς τον β^θμ-όν τού 
Αογιττοο X. ’, τον όποιον 
ρ-ε/ρι της τελευτής του 6ί- 
ου των θά έχουν.

Ύ) Είναι κατασκεύασμα, 
εκ του όποιου άμεσον απο
τέλεσμα θά είναι ό σχημα
τισμός κλίκας.

Μ) ’Επειδή ό κ. Ίίλιά- 
σκος κρίνει, ότι ό όργανι - 
σμός αυτός δεν ικανοποιεί 
τάς άπόψεις της πλήρους 
κατακτήσεως, ζητεί να λά- 
6η έξουσιόδότησιν, όπως 
τον τροποποιή ή τον συμπλη 
ρώνη κατά τό δοκοΰν αύτω.

1>) Καταργεί, τήν Jki- 
εύϋυσιν Βιομ. ΙΙίστεως, τό 
Χικαστικόν Τμήμα από τό 
όποιον εχει περάσει καί έ
νας Αλκιβιάδης Κρασσάς 
τό Τεχνικόν Τμήμα καί 
ό,τι άλλο δεν πάει εις τήν 
ιδιοσυγκρασίαν του.

ΙΟ) ’Εκβάλλει έκ τής 
Τραπέζης τό θήλυ προσω
πικόν.

ΣΙ) Βραβεύει τούς ά- 
νευ καί τυπικών προσόντων 
υπαλλήλους.

Ζ’ενικόν δε συμπέρασμα 
συναγόμενον καί εξ άπλής 
άκόμη άναγνώσεως τού σχε 
δίου είναι ότι ό ’Οργανι
σμός αυτός προορίζεται διά 
δούλους καί όχι δι’ ελευ
θέρους άνθρώπους.

❖ ❖ *

’Ολόκληρον τό Χώμα 
των υπαλλήλων έπί τή α
ναγγελία τής συγχωνεύσε- 
ως των Τραπεζών έξηγέρ 
θη ώς είς άνθρωπος, διότι 
άντελήφθη τό θανάσιμον 
πλήγμα, τό όποιον επρόκει 
το νά κατενεχθή εναντίον 
του. Κατά τήν διάρκειαν 
τής πολυημέρου προσπαθεί 
ας του κατά τον παρελθόν
τα Ιανουάριον έδόθησαν 
ύπό τής Κυβερνήσεως ώ- 
ρισμέναι ύποσχέσεις, αί ό- 
ποϊαι, ολόκληρον τό πρόσω 
πικόν πιστεύει, θά έκτελε- 
σθούν. Καθ’ όσον αφορά 
εις τον /Διοικητήν κ. ’ ΙΙλιά 
σκον, εν ζατακλείδι εχομεν 
νά ειπωμεν, ότι αί πράξεις 
του τον προβάλλουν ώς πορ 
θητήν τής Τραπέζης, καί 
ώς τοιούτον θά τον αντιμε
τώπιση ολόκληρον τό Χώ
μα τών υπαλλήλων.
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ΠΑΝΤ. ΜΟΥΤΟΥΣΗΣ
‘Ο Διευθυντής

ΔΗΜ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣ ΙΑΔΗΣ
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Η ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΟΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑ TO 1952
’Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Τιμηθέντες διά της ψήφου οας 
κατά τάς άρχαιρεσ.ας τής 20)5)52 
έχομεν τήν τιμήν νά ύπσβά ιωμεν 
Οπό τήν κρίσιν υμών τά πεπραγμέ
να τοϋ έτους 1952, δευτέρου έτους 
τής θητείας μας, ώς καί τόν προϋ
πολογισμόν τής άρξαμένης χρήσε
ως 1953.

Κατά τό διαρρεϋσαν έτος 1952, 
τό Διοικη,τικόν Συμβούλιον κατέ,βα 
λε πάσαν προσπάθειαν διά τήν έξυ- 
πηρέτησιν των μελών κάί τήν επι
τυχή άντιμετώπισιν τών ζητημάτων 
τοΰ Ταμείου μας, παρά τάς αντίξο
ους περιστάσεις.

1) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ :

Αί δαπάναι κατά τήν περίοδον 
1952 άνήλθον εις Δραχμ. 15.996. 
182Γ.929, ΰπολειφθεΐσαι τών προϋπο 
λογισθεισών κατά Δραχ. 363.817.
171 ------  Αί δαπάναι έκαλύφθησαν
α) έκ τών εισφορών τών Μελών, 
αϊτινες άνήλθον εις Δρχ. 7.998.639. 
289. — (ήτοι πλέον τών προϋπολο- 
γισθεισών κατά Δρχ- 298.639.289),

8) έκ διαφόρων εσόδων, ώς εν τή 
αναλύσει τοΟ Λ)σμοΰ «ΕΣΟΔΑ 
ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ» άναφέρονται καί γ) 
έξ εισφορών τών Τραπεζών ’Εθνι
κής καί Κτηματικής, εν συνόλω 
Δρχ. 8.933.930.951, έξ ών ποσόν 
Δρχ· 3.683.204.511, οφείλεται είσέ- 
τι ύπό τής Τραπέζης, βάσει τής άρ 
χής «νά μή, ύπολειπώμεθα» τής Τρα 
πέζης τής Ελλάδος. Τό ποσόν τού
το τών Δρχ. 3-683.204.511.— πλέον 
α) Δρχ. 1.074.644.814· (υπολοίπου 
όφειλομένων ύπό τής Ε.Τ.Ε· εισφο
ρών έτους 1951) καί 6) Δρχ. 235. 
453.700. -— (καταδληβέν κατ’ εντο
λήν καί διά λ)μόν τής Ε-Τ.Ε. κα- 
τασκηνωτικόν έπίδομα έτους 1952), 
ήτοι εν συνόλω δρχ. 4.993.303.025. 
άφορα άνειλημμένας ύποχριεώσειςτής 
Τραπέζης έναντι τών Ταμείων μας, 
βάσει έγγραφων τής τέως Διοική- 
σεως. Τό Διοικητικόν Συμδούλιον 
έπανειλημμένως, άπά κοινού μετά 
τοΰ Συλλόγου, έπεδίωξε τήν. τακτό 
ποίησιν τοΰ ζητήματος τούτου διά 
διαδημάτων πρός τή|ν τέως Διοίκη- 
σιν τής Τραπέζης. ’Επίσης τό Συμ 
βούλιον εις παρουσιάσεις εις τήν

νέαν Διοίκησιν τής Τραπέζης έζή- 
τησε τήν ρΰθμισιν τοΰ ζητήματος 
τών έκκρεμουαών εισφορών.

Έν αναλύσει, αί δαπάναι κατά 
τό 1952 παρουσιάζουσι αΰξη.σιν, έν 
σχέσει πρός τάς δαπάνας τοΰ 195!, 
όφειλομένην εις ϋψωσιν τών τιμών 
τών φαρμάκων, τών ακτινολογικών 
πλακών καί τών τιμολογίων τών 
νοσηλειών τών Νοσηλευτικών Ι
δρυμάτων. Είδικώς εις τόν τομέα 
τοΰ Ά ν τ ι φι υ μ α τ ι κ ο ΰ "Α 
ιγ ώ ν- ο ς παρουσιάζεται μείωσις 
τής δαπάνης κατά Δρχ- 244.000.000 
περίπου όφειίλομένη, εις Τή,ν άσκη- 
θεΐσαν τακτικήν, δι’ ής ιέπετύχομεν 
καλύτερα άποτελέσματα μέ μικρο- 
τέραν δαπάνην, καίτοι, ώς άλλαχοΟ 
άναφέρομεν, ηύξήσαμεν τΐή,ν ποσό
τητα τών παρεχόμενων τροφίμων 
εις τούς έκ πνευμονικώλ νοσημάτων 
πάσχοντας.

‘Η οδοντιατρική περίθαλψις, καί 
τοι παρουσιάζει μείωσιν κατά Δρχ. 
344.000.000 περίπου, έν σχέσει 
πρός τό 1951, έν τούτοις έθεωρήθη 
σκόπιμον νά ληφθώσιν έκ νέου τήν 
4)3)53 μέτρα περιοριστικά, διότι,

παρά τόν αρχικόν, άπό 1)2)52, πε- 
' ριορισμόν εις τό 80% τής συμμετο
χής τοΰ Τ-Υ.Π.Ε.Τ. διά προσθετι- 
κάς οδοντιατρικός έργασίας, τό 
κονδύλιον τών δρχ. 1 -349.634.965 
αποτελεί δυαβ άστακτον βάρος, ό- 
φευλόμενον κυρίως εις άναληφθεί- 
σας προ τοΰ περιορισμού υποχρεώ
σεις, δι’ έργασίας ών αί σχετικοί 
δαπάναι, ώς ή το φυσικόν, κατεβλή- 
θησαν κατά τό διαρρεϋσαν έτος. 
Κατά τό 1953 έλπίζομεν, δτι αί 
δαπάναι διά τή|ν οδοντιατρικήν πε- 
ρίθαλψιν θά ψθάσουν εις πολύ χα- 
μηλότερον επίπεδον·

Δεν παραλείπομεν νά γνωρίσω- 
μεν εις τά μέλη:, δτι τό Δ.Σ. ήχθη 
έΐς τήν άπόφασνν λόγω τών γνω
στών δυσχερών σημερινών συνθη
κών, νά έπιψέρη κατά τό δυνατόν, 
πάσαν οικονομίαν εις τινας τομείς 
τής περιθάλψεως* τής παρεχομένη,ς 
ύπό τοΰ ΤΥΟΕΤ εις τά μέλη; αύτοΰ.

’Ήδη τά άποτελέσματα τών οίκο 
νομιών κατέστησαν έκδηλα, άλλα 
τό Δ.Σ. δέν άπέστη ποτέ τοΰ βασι- 
κοΰ καί άντικειμενικοΰ σκοπού τής 
καλυτέρας περιθάλψεως τών με-

ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 1952
ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΞΟΔΑ
Μεταψερθέντα εις Ταμέΐον Υγείας ττρός ττε.

ρίθαλψιν τών Μελών ..................................
Προμήθεια Τ.Υ.Π.Ε.Τ.............................................

ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ Λ1ΣΜΟΙ :
'Υπόλοιπον χρήσεως 1952 μέ 6άσιν τάς όφει- 

λομένας ύπά τής Τραπέζης εισφοράς έκ 
Δρχ. 4.993.303.025.— ............................

7.987.734.852.-
79.877.000.-

1.415.318.355.—

9.482.930.207.

Εισφορά! Μελών ..................................... ..... .........................
Έκ πλεονάσματος χρήσεως 1951  ..................... ,.............t

ΕΙΣΦΟΡΑΙ ΤΡΑΠΕΖΩΝ :
ΚαταβληθεΐσαΓ . .,.................................. .. 3.150.435.864.-
Όφειλόμεναι ύπό τής Ε.Τ.Ε, . ....................  2.209.922.706.-

ΕΣΟΔΑ
4.116,753.103.·

5.818.534.-

5.360.358.570.—

9.482.930.207.—

Ό Προϊστάμενος 
Γ. ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ

Έν ’Αθήναις τή 31 Δεκεμβρίου 1952 
Ό Πρόεδρος ΟΙ Σύμβουλοι

Π. ΜΟΥΤΟΥΣΗΣ Λ. ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ, Κ. ΚΑΤΣΙΑΜΠΑΣ, ΑΙΚ.
ΚΑΤΣΑΝΟΥ, Π. ΛΕΚΚΟΣ, Δ. ΠΑΠΑΘΑΝΑ- 
ΣI ΑΔΗΣ, ΙΩ. ΚΕΚΗΣ

Οί Έλεγκταΐ
X. ΚΑΡΟΥΣΟΣ, Γ. ΠΕΤΡΟΥ, Β. ΚΡΙΜΠΟ 

ΓΙΑΝΝΗΣ.

ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 1952

ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΤΗΡΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΞΟΔΑ
Μεταψερθέντα εις Ταμεΐον Υγείας πρός πε_

ρίθαλψιν τών Μελών ................ ....................
Προμήθεια Τ.Υ.Π.Ε.Τ................................................

ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ Λ1ΣΜΟΙ :
Υπόλοιπον χρήσεως 1952 μέ βάσιν τάς άφει- 

λομένας ύπό τής Τραπέζης εισφοράς έκ 
Δρχ. 4,993.303.025 ................ ..

5.5ι91.414.397.— 
55.914.000.—

675.746.052.-

,6.323.074.449.-

Είσφορα! Μελών ......... ..................................................................
Έκ πλεονάσματος χρήσεως 1951 ..............................................
ΕΙΣΦΟΡΑΙ ΤΡΑΠΕΖΩΝ:

Καταβληθεΐσαι ................ .................................... 2.100.290.576.—
Όφειλάμεναι ύπό τής Ε.Τ.Ε............................. 1 .-473.281.805.—

ΕΣΟΔΑ
2.744.502.068.-

5.000.000.-

3.573,572.381.

6.323.074.449.—

' Ο Προϊστάμενος 
,Γ. ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ

Έν Άθήναις τή 31 Δεκεμβρίου 1952 
‘Ο Πρόεδρος ΟΙ Σύμβουλοι

ΑΝΤ. ΣΟΦΙΚΙΤΗΣ ΧΡ. ΖΩΤΟΣ, ΑΝΤ. ΓΥΦΤΟΔΗΜΟΣ, ΣΤ.
ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ, ΑΘ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ.

Οι Έλεγκταΐ
Α. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ, Ε. ΣΑΚΚΑΣ

ϊιρογπολογιϊμοι;
ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΤΑΜΕΙΩΝ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΝ 1953

Α/ ΕΣΟΔΑ :
1) Είσφοραί Μελών
2) Είσφοραί Τραπεζών

Β/ ΕΞΟΔΑ :
Διά τήν περίθαλψιν τών Μελών καί τών προστατευομένων 
μελών τών οικογενειών αυτών

Δραχ. 7.500.000.00:1) 
» 8.500.000.000

Δραχ. 16.000 000.C00

Δραχ. 16.000.000.000

Έν Άθήναις τή 31 Δεκεμβρίου 1952 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΟΥΤΟΥΣΗΣ 
ΤΑ ΜΕΛΗ

Έμμ. Γαρέζος, Λ. Γιαννάκης, Κ. Κατσιάμπας, Μ. Καμπάνης, Αίκ. ΚατΦανού, Παν. Λεκ« 
κός> Άργ. Νόρ&ας, Δ. Παπαθσνασιάδης.

ΠΡΟνΠΟΛΟΓΙϊΜΟΪ
ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΝ 1953

Α.- ΕΣΟΔΑ :
1) Είσφοραί Μελών
2) Είσφοραί Τραπεζών

Β.' ΕΞΟΔΑ :
Διά τήν περίθαλψιν τών Μελών καί τών προστατευομένων 
μελών τών οικογενειών αυτών

Δραχ. 4.000.000.000 
» 5.300.000.000

Δραχ. 9.300.000.000

Δραχ. 9.300.000.000

Έν ’Αθήναις τή 31 Δεκεμβρίου 1952
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΟΥΤΟΥΣΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Λ. Γ ιαννάκης, Κ, Κατσιάμπας, Αίκ, Κατσανοΰ Π. Λεκχός, Λ. ΓΐβπαΟαν&σιάδής Ίωάν. Κέκης

λών τοΰ Ταμείου μέ γνώμονα πάν
τοτε καί προοπτικήν τήν καθιέρω- 
σιν καί πάλιν της ολοκληρωτικής 
περιθάλψεως τών μελών, έκεΐ δπου 
αϋτη περιωρίσθη λόγω τών γενο- 
μένων οικονομιών ευθύς ώς ήθελον 
επιτρέψει τοΰτο ομαλότεροι οίκο
ν ο·μι καί συνθήκαι·

2) ΙΑΤΡΙ'ΚΟΣ ΚΩΔΙΞ :

Έν συνεχεία τών άγώνων διά τήν 
άποτροπήν τών κινδύνων διά τά 
Ταμεία μας έκ τοΰ ’Ιατρικού: Κώδι 
κος, ύπεγράφη. καί έτέθη έν ίσχυί, 
άπό τής 1)3)53, «Συλλογική Σύμ- 
βασις», ρυθμίζουσα κατά τρόπον 
ικανοποιητικόν, διά τά Ταμεία μας, 
τό ζήτημα τών άμοιβών τών ια
τρών τής πειριφεριείας ’Αθηνών, ώς 
καί τών έργαστηριακών έξετάσεων.

3) ΠΑΙΔΙ ΚΑ! ΕΞΟΧΑ I :

Κατά τό έτος 1952 έλειτούργη- 
σαν αί ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΕΞΟΧΑ I μέ έ- 
ξαίρετον άπόδοσιν, δσον αφορά 
τήν υγείαν τών παιδιών, καί μέ έ- 
πίτευξιν οικονομίας „47.000.00d έν 
σχέσει πρός τό 1951, καίτοι ό άριθ- 
μός τών κατασκηνωτών ηύξήθη, κα
τά 107 καί έγένοντο νέα έργα, ή
τοι : άνόρυξις νέου φρέατος μετά 
τής ήλεκτρικής άχτλίας του, άνέ- 
γερσις Βωμοΰ διά τόν εκκλησια
σμόν τών κατασκηνωτών, βελτίωσις 
τής περιφράξεως διά τήν πλ,η,ρεστέ 
ραν άσφάλειαν τής Κατασκηνώσε- 
ως, διάνοιξις δρόμων, έπέκτασις 
τών χώρων παιδιών κ.λ.π.

Συγκριτικός Πίναξ
1951 :

Συμμετοχή : "Αρρενα 423, θή- 
λεα 400, σύνολον 823, δαπάναι δρχ 
780-144.434.
1952 :
Συμμετοχή : ‘Άρρενα 457, θή,λεα 
4,73, σύνολον 930, 'δαπάναι δρχ. 
733.307.195.

4) ΑΝΤΙ ΦΥΜΑ ΤI: Κ ΟΣ ΑΓΩΝ :

Ήγοράαθη, καί ιέτέιθη έν λειτουρ
γία ειδικόν άκτινοδιαγνωστικόν μη
χάνημα, τοΰ ετέρου χρησιμοποιού
μενου μόνον δι’ άκτινογραφίας.

Ήγοράσθιη καί ιέτέθη, έν λειτουρ
γία νέον μηχάνημα ΑΕΡΟΖΟΛ, ΐ- 
πιτευχθείσης σημαντικής οικονομί
ας·

Ηύξήιθηι ή ποσό της τών παρεχο- 
μένων τροφίμων κατά 'κατηγορίαν,

Έπετεύχθησαν οΐκονομίαι διά 
τοΰ αυστηρού ελέγχου τών ’Αναρ
ρωτηρίων καί τής παρακολούθησε- 
ως τών ά σθενών. Ό άριθιμός τών εις 
’Αναρρωτήρια νοσηλευόμενων έμει- 
ώθη σημαντικώς.

5) ΙιΝΣ'ΤΊΤΟΥΤΟΝ ΜΗΧΑΝΟΘΕ
ΡΑΠΕΙΑΣ (ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ).

Τό Δ.Σ· δέν βλλέιψεν νά παρά* 
σχη τά ιμέσα άρτιωτέρας περιθάλ* 
ψεως εις μιεγάλον άριΒμόν μελών 
τής Βορείου Ελλάδος καί τοΰτο 
ΐνα μη ΰψίσταται τό δίκαιον παρά* 
πονον τών συναδέλφων τούτων με* 
λών τοΰ Ταμείου, δτι μειόνεκτοΰν 
έναντι τής παρεχόμενης περιθάλψέ* 
ως εις τά μέληι τοΰ Κέντρου καί 
τών πληιρεστέρων αύτή περιοχών.

Πρός τοΰτο προέβημεν εις τήν 
έγκατάστασιν παρά τώ Κατ)ιματί 
θεσσαιλονικης μηχανημάτων γυμνά 
στικών ασκήσεων καί μηχανοθερα
πείας διά διαφόρους παθήσεις. Ή 
λειτουργία τών έν λόγφ μηχανη* 
μάτων ήρχισε τήν 3)11)52·

6) ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΝ
Τό Διοικητικόν Συμδούλιον ά- 

ποδίδον μεγάλη ν σημασίαν εις τόν 
εξοπλισμόν τοΰ ’Ακτινολογικού 
Τμήματος τοΰ Τ.Υ.Π.Ε.Τ. προέβη εις 
τήν παραγιγείλίαν τελειότατων μη
χανημάτων PHILIP’S, ήτοι : σερ ί
ο γράφου (αύτσμάτου καί ακριβούς 
λήιψεως άκτινογραφιών στομάχου) 
καί τομογράφου (διαγνωστικού συ
στήματος τών πνευμόνων) πρός συμ 
πλήρωσιν τοΰ ύπάρχοντος ήδη άκτι



ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝ 
ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΙΟΙΚΗΣΙΝ ΤΗΣΤΡΑΠΕΖΗΣ ΥΠΟΤΟΥΤΥΠΕΤ

νολογικοϋ μηχανήματος· Των μη
χανημάτων τούτων ήρχισεν ή εργα
σία τής τοποθέτήσεως καί θέλουσι 
τεθή έν χρήσει συντό.μως.

Επίσης ήγαράσ,θη καί έτέθη έν 
λειτουργία άκτινογραφικόν μηχάνη 
μα ιόδάντων, διά τοΰ όποιου έξυπη- 
ρετοΰνται αμέσως τά Μέι'νη.

Έκτος τής πλήρους καί ταχείας 
έξυπηρετήσεως των Μελών διά των 
ανωτέρω μηχανημάτων, θά προκύ- 
ψη καί σημαντική οικονομία, έκ 
τής όποιας θά άποσβεσθή εντός 
βραχέος χρονικού διαστήματος ή ά 
ξία των ιέν λόγω μηχανημάτων.

7) ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΝ ΙΑΤΡΩΝ -- NO 
ΣΟΚΟΜΕΙΩΝ Κ.Λ.Π·

’Από τοΰ μηνός Ιουνίου 1952έ- 
τέθη εις χρήσιν των μελών τό νέον 
βιβλιάριου ’Ιατρών — Νοσοκομείων 
κ.λ.π., περιλαμβάνον άπαντα τά 
στοιχεία πρός έξυπη,ρέτησιν αυτών·

8) ΠΡΟΘΥΜΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗ 
ΡΕΤΗΣΙΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΥΣΤΗ- 
ΡΟΤΗΣ :

Συνεπές πάντοτε πρός τά έζαγ- 
) ελθέντα από τής αρχής τής πρώ
της περιόδου τής θητείας του, τό 
Διοικητικόν Συμβουλιον συνέχισε 
μέ «πίστιν» τήν τακτικήν τής προθύ
μου έξυπηιρετήσεως τών μελών, ’Ι
διαιτέρα ψροντίς λαμβάνεται διά 
τούς ιέξ Επαρχιών πρός θεραπείαν 
εις Αθήνας έρχαμένους συνα
δέλφους.

Τό Διοικητικόν Συμβουλιον τοΰ 
ΤΎ.Π.Ε-Τ. εόρέθη εις τή,ν δυσάρε- 
στον θέσιν νά διαχιράψη προσωρι- 
νώς μέλη δι’ άσυμβΐβαστόν συμπε
ριφοράν, συμφώνως τώ Καταστατι
κό?.

9) ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠΑΡΑ- 
ΧΩΡΗΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟ ΤΗΣ 
Ε.Τ-Ε.

Κατόπιν διαβημάτων παρά τή 
τέως Διοικήσει, έτακτοποιήθη τό 
άπό μακροΟ έκκρεμοΟν ζήτημα τής 
παραχωρήσεως ύπό τής Τραπέζης 
ε’ις τό Τ.Υ.Π.Ε.Τ· διαφόρων ειδών 
χρησίμων διά τό ΰπό ΐδρυσιν Ά- 
ναρρωτήριον καί διά τήν Κατασκή
νωσήν.

10) ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ -- 
ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ
ΩΝ ΤΎ.Π.Ε.Τ.

Τελευταίως άνεφύη έν ζήτημα ΘΓ 
γον καιρ-ίως τό Τ.Υ,ιΠ.Ε.Τ., τό όποι
ον άποτελεΐ τόσον διά τούς εργα
ζομένους δσον καί διά τους Συντα
ξιούχους ίιεράν παρακαταθήκην ‘Η 
νέα Διοίκησις τής Τραπέζης, διά τοΰ 
Διεύθυντοΰ τοΰ Διοικητικού μας εί- 
δοποίησεν δτι επιθυμία της είναι νά 
μεταφερθοΰν τά Γραφεία, ’Ιατρεία 
καί εγκαταστάσεις τοΰ ΤΎ.Π.Ε.Τ. 
εις έτερον οίκημα, μακράν τής Τρα 
πέζης· _

Εύθύς ώς έλάβομεν γνώσιν τών 
απόψεων τής Διοικήσεως διεμαρ- 
τυρήθημεν πρός τόν κ. Διευθυντήν 
τοΰ Διοικητικού καί έζηρτήσαμεν ά- 
κρόασιν παρά τώ κ. Διοικητή.

Παρουσιασθέντες εις τον κ. Διοι
κητήν διεμαρτυρήθημεν καί έπεδώ- 
σαμεν υπόμνημα, τοΰ όποιου τό κεί 
μενον δημοσιεύεται εις τό παρόν 
φύλιλον τής «Τραπεζιτικής».

Ο κ. Διοικητής μάς έγνώρισεν 
δτι έπί τοΰ θέματος τούτου ήσχολή 
Θη τό Γενικόν Συμβουλιον τής Τρα 
πέζης, δεν απόκρυφε δέ δτι αΰτός 
οδτος είσηγήθη: είς τούτο τήν μετα
φοράν τής Υπηρεσίας τοΰ Τ.Υ.Π.- 
Ε.Τ· έκ τοΰ κατεχομένου ήδη χώ
ρου. Εν συνεχεία τό Διοικητικόν 
Συμβουλιον έδήλωσεν είς τόν κ. 
Διοικητήν, πόιντοτε διαμαρτυρόμε- 
νον διά τήν τοιαύτην μεταχείρισιν 
τοΰ Τ.Υ.ΠΈ.Τ., δτι αποκρούει, τήν 
πρότασίν του καί δτι οπωσδήποτε 
είναι ύποχρεωμένον νά φέρη τό ζή
τημα τούτο ύπ’ σφει τής Συνελεύ- 
σεως, μόνης αρμόδιας νά άποφασί- 
ση τήν αποδοχήν ή μή τώιν άποφά- 
σεων τής Διοικήσεως.

Η.ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Παν. Μουτούσης, Έμμ· Γαρέζος, 
Λουκ. Γιαννάκης, Κωνστ, Κα,τσι- 
άμπας, Μιχαήλ Καμπάνης, Αίκ. 
Κατσανοΰ, Παν. Λεκκός, Άνάργ· 
Νόρδας, Δημ. ιΠαπαΘανασιάδης,

Έν Άθήναις τή 18 ’Απριλίου 1953 
Πρός τήν
Σεβαστήν Διοίκησιν τής 
Εθνικής Τραπέζης Ελλάδος καί

’ΑΘηρών A. Ε.
Ενταύθα

Κύριε Διοικητά,
Παρά τοΰ κ. Διεύθυντοΰ τοΰ Διοι 

κητικοΰ έλάβομεν γνώσιν τής ΰπο- 
δείξεώς Σας περί άπομακρύνσεως 
τών έγκαταστάσεων τοΰ Τ.Υ.Π.ΕΤ 
έκ τοΰ κτιρίου τής Τραπέζηις, λό- 
ρ διαρροής τοΰ Προσωπικού τής 

Τραπέζης κατά τάς εργασίμους ώ
ρας, καθώς καί τής άνακλήσεως 
τών παρά τώ Ταμείω Υγείας το
ποθετημένων υπαλλήλων τής Τρα
πέζης.

Έπί ιών ανωτέρω, εχομεν τήν τι 
μην νά Θέσωμεν ύπ’ δψιν Υμών τά 
κάτωθι :

Τό Ταμεΐον "Υγείας άπό τής συ- 
στάσεώς του έλειτού,ργει ώς Όργα 
νικήί "Υπηρεσία τής Τραπέζης, άπό 
δέ τοΰ Ετους 1930, καίτοι ένομι- 
μοποιήίθη, ώς ’Οριγανισμός Κοινωνι 
κής ,Πιρονοίας, δέν άπεμακρύνθη 
τής κτιριακής εγκαταστάσεώς τής 
Τραπέζης, διότι οί αείμνηστοι ίδρυ- 
ταί τοΰ Ταμείου, Διοικηταί τής 
Τραπέζης Δροσόπουλος καί Κορυ- 
ζής έθεώρηισαν πάντοτε τό Ταμεΐον 
ώς ’Οργανικόν Τμήμα τής Τραπέ- 
ζης, ιέν τη πεποιιθήσει δτι ή υγεία 
του Προσωπικού είναι συνυφασμέ- 
νη, μέ τήν πρόοδον τοΰ "Ιδρύματος. 
Τούτων δέν ένιεκεν καί διά τήν έκ 
τοΰ σύνεγγυς παρακολούθηοιν τής 
ιδλης λειτουργίας τοΰ Ταμείου, έ- 
τοποθετοΰντο πάντοτε έκίλεκτοί λει 
τουργοΐ τής Τραπέζης πλαισιωμέ
νοι άπό τόν άπαιτούμενον αριθμόν 
υπαλλήλων.

Τό ενδιαφέρον τών άειμνήστων 
Διοικητών κατέστη παράδοσις καί 
εκτοτε ή ήθική. συμπαράστασις καί 
υλική αρωγή τής Τραπέζης δέν έ
παυσαν νά ιέκδήλοΰνται παντοιο- 
τρόπως· ’Αλλά καί αί άοκνοι προ
σπάθειαν καί θυσίαι τοΰ Προσωπι
κού τής Τραπέζης έσχον ώς αποτέ
λεσμα τήν δημιουργίαν ένός προτύ
που ‘Οργανισμού, οίος είναι σήμε
ρον, καί δή έκ τών πρώτων ιέν τή 
Χώρα μας, άπό άπάψεως άρτιότη- 
τος έγκαταστάσεων, άργανώσεως, 
λειτουργίας καί έξυπηριετήσεως τών 
Μελών του.

Ένδεικτικώς άναφέ,ρομεν τό «Ίν 
στιτοΰτον Φυσικής ’Αγωγής», τά 
μηχανήματα τοΰ όποιου έχρη,σιμο- 
ποιήθηραν επωφελώς διά τήν άπο 
κατάστασιν τής υγείας ού,χί μόνον 
τοΰ Προσωπικού τής Τραπέζης_καί 
άλλων Τραπεζών, αλλά καί 23000 
ηρωικών τραυματιών καί αναπήρων 
τών τελευταίων πολέμων. Δέν παρα 
λείπομεν νά άναφέρωμεν, δτι τό 
Ίνστιτοΰτον μας έτιμήθη, ΰπό τοΰ 
"Υπουργείου Στρατιωτικών διά τοΰ 
μεταλλείου έξαιρέτων πράξεων.

"Ηδη, ϊνα κατατοπίσωμιεν Υμάς 
πληρέστερον έπί τών έν άρχή τής 
παρούσης υποδείξεων Σας, θεω- 
ρουμεν σκόπιμον νά έκθέσωιμεν τάς 
απόψεις μας:

Σκοπός τής λειτουργίας τών ’Ι
ατρείων τοΰ ΤΎ.Π.Ε.Τ· εντός τής 
Τραπέζης, είναι ή άμεσος παροχή 
ιατρικής περιθάλψεως τών έχόντων 
ανάγκην μελών του καί ή είς τό 
έλάχιστον οικονομική έπυβάρυνσις 
του Ταμείου', Οί προσερχόμενοι είς 
τά ’Ιατρεία, κατόπιν άδειας τών 
Προϊσταμένων των, υπάλληλοι είτε 
λόγω αδιαθεσίας, είτε δι’ ενέσεις, 
είτε διά ιατρικήν συμβουλήν, δέν 
απουσιάζουν έκ τής "Υπηρεσίας των 
πέραν τών 5 — 10', ιένω, τούναν- 
τίον, εάν τά ’Ιατρεία ήσάν έκτος 
τής Τραπέζης οί ‘υπάλληλοι θά έ- 
λάμβανον άδειαν μακροτέιρας διαρ 
κείας ή θ’ άπουσίαζον όλόκληρον 
τήν ημέραν από τή,ν "Υπηρεσίαν, λό 
γω τής άδιαθεσίας των, έφόσον δέν 
θά εΐχον τήν εύχΐέρειαν τής εύκολου 
καί αμέσου περιθάλψεως των ύπό 
τοΰ ίατροΰ κατά τάς ώρας τής έρ- 
γασίας.

Είς πλείστας περιπτώσεις ασθε
νειών οικείων τών υπαλλήλων, έχου 
σιν ουτοι τήν εύχέρειαν, εντός ολί
γων λεπτών τής ώρας νά φροντί
σουν διά τή,ν άμεσον έκπλήρωσυν 
τών άπαιτουμένων διατυπώσεων διά 
τήν είααγωγήν των είς Νοσοκομεία 
κ,λ.π., ένω άλλως θά εδει ν’ απου
σιάσουν ίσως καί όλόκληρον τήν 
πρωίαν διά φροντίδας αύτοΰ τοΰ 
είδους·

ι#ύδεμία οδοντιατρική ιέργασία 
ένεργεΐται έντός τών ’Ιατρείων μας 
Έν αύτοΐς ένεργεΐται μόνον

Ελεγχος τών οδοντιατρικών έργασι 
ών τών έκτελουμένων ύπό συμβε
βλημένων μετά τοΰ Ταμείου οδον
τιάτρων καί είς τά ’Ιδιωτικά Ια
τρεία αυτών. "Ο Ελεγχος οδτος α
πασχολεί τόν εργαζόμενον ύπάλλη 
λον 5' τής ώρας καί άπαξ εντός 
διετίας ή Ετους.

Ή εκτός τής Τραπέζης λειτουρ
γία τών Ιατρείων, συνεπάγεται τε- 
ραστίαν πρόσθετον οικονομικήν έ- 
πιβάρυνσιν τοΰ Ταμείου, διότι οί 
ύπάλληλοι θά καταφεύγουν είς τά 
Ιατρεία τών ιατρών τής περιφέρει
ας τής κατοικίας των, δπου οί ια
τροί αμείβονται ιδιαιτέρως κατ’ έ- 
πίσκεψιν. Έξ άλλου· δέν είναι εφι
κτή ή λειτουργία τών -’Ιατρείων 
τοΰ Τ-Υ.Π.Ε.Τ. τάς απογευματινός 
ώρας, δοθέντος δτι οί Ιατροί κατά 
κανόνα τάς άπογευματινάς ώρας 
δέχονται εις τά ’Ιατρεία των.'

"Η προσέιλευσις τών τέκνων τον 
υπαλλήλων πρός έξέτασιν «Προ.χη- 
πτικής Υγιεινής» άπαξ τοΰ Ετους 
γίνεται έκ τής εισόδου τής όδοΰ 
Σοφοκλέους. Συνεπώς είς ούβεμί- 
αν έπικοινωνίαν Ερχονται μέ τό 
Προσωπικόν τής Τραπέζης·

Τό παρά τω Ταμείω "Υγείας Προ

ΤΑΜΕΪΟΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩιΙΙΙ- 
ΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑιΠΕΖΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

ΛΟΥΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Ανακοινοΰται ε’ις τά άμεσα· μέλη 
(υπαλλήλους έν ένεργείοι, έβελουσίως 
έξελίΐόντας καί συνταξιούχους τέως υ
παλλήλους τής Τραπέζης), τά εχοντα 
απόλυτόν ανάγκην λουτροθεραπείας, 
δτι μέχρι τής 10)6)53 τό βραδύ
τερου, δέον δπως υποβάλουν πρός τήν 
Υπηρεσίαν τοΰ Ταμείου αΐτησιν, έπι 

ειδικού έντυπου, άναφέρουσαν λεπτομε 
μερώς τήν πάβησιν έξ ής #ά δικαιλο- 
γήται ή άνάγκη λουτροθεραπείας.

Ειδικά έντυπα αίτήσεοιν θά παρέχων 
ται ΰπό τής "Υπηρεσίας τοΰ Τ.Υ.ιΙΙ. 
Ε.Τ. (Κας Ευθυμίου). Τά Καταστή
ματα περιφέρειας ’Αθηνών -—· Πειραι
ώς θέλομεν έφοδιάσει μέ έντυπα αίτή 
σεων, τά όπο}Τα τά μέλη θά παραλαμ- 
βάνουν άπό τά ’Ιατρεία ή τους άντι- 
προσώπους τοΰ Τ.Υ. Π .Ε.Τ.

Τά άμεσα μέλη, άτινα θά νποβάλω- 
σιν αιτήσεις διά λουτροθεραπείαν θά 
έξετασθώσιν ΰπό ’Επιτροπής ιατρών, 
άπαρτιζομένης έκ τοΰ κ. Ευγενίου Φω
κά. Καθηγητοΰ τής Κλινικής ''Υδρο
θεραπείας, καί ένός Κεντρικού Ιατροΰ 
τοΰ Τ.Υ.Π.Ε,Τ. Ή ’Επιτροπή αΰτη 
θά κρίνη περί τής ανάγκης λουτροθερα 
πείας καί θά καθορίζη τήν Λουτρόπο- 
λιν είς ήν δέον νά γίνη αΰτη, ή τήν 
χρήσιν τεχνητών ή θαλασσίων θερμών 
λουτρών. Οί κατά τά ως άνω έξ-ετα- 
σθησόμενοι ύπό τής ’Επιτροπής δέον1 
νά έ'χωσιν άπαραιτήτως μεθ’ εαυτών 
πάν σχετικόν μέ προηγηθεϊσαν θερα
πείαν των (βιβλιάριον συνταγών καϊ 
έργαστηριακών έξετάσεων, ακτινογρα
φίας καί καρτέλλαν διαθερμιών).

Τά έμμεσα μέλη (προστατευόμενα) 
θά ύποβάλωσιν αιτήσεις διά τήν χρή- 
σιν τεχνητών λουτρών, έπισυνάπτοντα. 
είς τήν αϊτησίν των παν σχετικόν μέ 
προηγηθεϊσαν θεραπείαν των ώς άνω 
τέρω άναφέρεται διά τά άμεσα μέλη.

Δικαίωμα χρήσεως φήσικώΐν) λου
τρών έχουσι μόνον τά άμεσα μέλη. 
Τά Εμμεσα μέλη δικαιούνται τεχνητών 
λουτρών.

Οί τυγχάνοντες έγκρίσεως λουτ,ροθε 
ραπείας φυσικών λουτρών, δέον νά ε- 
χωσιν ύπ’ οψει των τά κάτωθι:

α) "Ότι τό μέλος θά δικαιούται ε
πιδόματος λουτροθεραπείας έφ’ δσον 
ή θεραπεία θά γίνη είς τήν καθορι- 
σθησομένην ύπό τής ’Επιτροπής Λου- 
τρόπολιν.

6) Είς περιπτώσεις, κοθ’ ας άμε
σον μέλος ύποβληθή είς θεραπείαν 
είς Λουτρόπολιν κειμένην πλησίον τής 
πόλεως είς ήν διαμένει μονίμως, δέν 
παρίσταται δέ άνάγκη, λόγφ συγκοι
νωνιακών ευκολιών, παραμονής του 
έν τη Λουτροπόλει, χορηγείται ώς βο
ήθημα ποσόν άνάλογον πρός κάλυψιν 
τών δδοιπορικών έξόδων πλέον τής 
δαπάνης τών λουτρών, χωρίς βεβαί
ως τό ποσόν τούτο νά ύπερβαίνη τό

σωπικόν τής Τραπέζης αποτελεί 
τόν κυριώτερον παράγοντα τής κα 
λής λειτουργίας του, τής άνευ κιν
δύνων ιδιαχέιρίσεώς του καί τής 
στοργικής έξυπηρετήσεως τών με
λών του.

Τέλος, ή τυχόν μεταφορά τών 
έγκαταστάσεων τοΰ ΤΎ.ΙΠ.ιΕ·Τ. Θά 
άπαιτήση τειραστίαν δαπ'ίχνηιν καί 
άναστολή,ν τής λειτουργίας αυτών 
έπί αρκετόν χρονικόν διάστημα, μέ 
αποτέλεσμα πρόσθετον σοβαρόν έ- 
πιβάδυνσιν τοϋ Ταμείου.
Κύριε Διοικητά,

I Ιόντα τά ανωτέρω σάς έξεθέσα- 
μεν, ϊνα λάβητε γνώσιν ζητημάτων, 
άτινα δεν ήτο δυνατόν ίσως νά τε- 
θώσιν ύπ’ σψιν "Υμών ύπό λειτουρ
γών τής Τραπέζης, ώς μή πλήρως 
κατατοπισμένων, καί εΰελπιστοΰ- 
μεν, δτι δέν θά θελήσηιτε :διά τών 
άποφάσεών Σας νά θέσητε εις δυσ
χερή θέσιν ’Οργανισμόν ύψιστης 
σημασίας διά μισθοσυντηιρήτους ·έρ 
γαζομένους καί Συνταξιούχους, 
δι’ σάς τό ΤΎ.Π.Ε.Τ. αποτελεί ίε- 
ράν παρακαταθήκην, τήν είς τό έ- 
'λάχιστον παρηγοριάν καί τό μονα
δικόν καταψύγιον διά τήν υγείαν 
των.

χορηγηθησόμενον άνώτατον δριιον βο
ηθήματος φυσικών λουτρών.

Έν Άθήναις τή 20 Μαΐαυ 1953

( Εκ τοΰ Ταμείου 'Υγείας Προσωπι
κού ’Εθνικής Τραπέζης.)

Η ΠΡΟΣΕΧΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ 
ΤΟΥ ΤΥΠΕΤ ΚΑΙ Η ΕΚ ΠΡΟΣΩ 
ΠΗΣΙΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗ
ΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟύ 
ΡΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΤΗΡΩΝ.

Πλησιάζουν οί ήμερες πού θά συγ-ι 
κληθή ή γενική Σίυνέλευσις τοΰ 
ΊΎΓΙΕΤ.

Σ’ αυτήν έκτος άπό τά γνωστά θέ
ματα, πρόκειται ν’ άναγνωσθή καί μία 
έπιστολη τοΰ Συλλόγου τού Βοηθητι
κού ΙΙροσοιπικοΰ ’Εθνικής καί Κτημα
τικής Τραπέζης, περί έκπροσωπήσεως 
τού Ταμείου ’Αλληλοβοήθειας Είσπρα- 
χτόπων κα! Κλητήρων είς τό Συμβού
λων τοΰ ΤΥΠΕΤ, ώς έξ άλλου συμ
βαίνει κα! μέ τό Ταμεΐον ’Αλληλοβοή
θειας τών 'Υπαλλήλων.

Νομίζω οτι δέν θά βρεθή ύπάλληλος 
πού νά φέρη άντίρρησιν σ’ αυτό τό δί
καιον αίτημα τοΰ Βοηθητικού Προσω
πικού, διότι άλλοίμονον, τό ζήτημα θ’ 
ακολουθούσε άλλην οδόν δχι βεβαίως 
την όρθήν καί συνεπώς έπιζημίαν δι’ 
δλους μας.

Μέ τήν ελπίδα δτι ή μέλλουσα Συνέ- 
ί λευσις θά μάς επίλυση τό άπό μακροϋ 

χρόνου έκκρεμοΰν ζήτημά μας.
Διατελφ μετά θερμών εύχαριστιών 

ΚΩΣΤΑΣ ΤΡΙΜΗΣ 
’Αντιπρόεδρος Συλλόγου Βοηθητι
κού Προσωπικού ’Εθνικής καί Κτη
ματικής Τραπέζης.

Ε.ΚΘΕΣΙΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ *

Πρός τήν Γενικήν Συνέλευσιν τοΰ 
Ταμείου ΆλληΛρβοηϋείας 'Υπαλλή
λων καί Δακτυλογραφιών ’Εθνικής 
Τραπέζης.

’Ενταύθα
Κύριε Πρόεδρε,

Είς έκτέλεσιν τής άνατεθείσης ύμίν 
ύπό τής Γενικής Συνελεύσεως έντολής, 
εχομεν τήν τιμήν νά γνωρίσωμεν ύμίν, 
δτι, έλέγξαντες τά λογιστικά βιβλία 
τοΰ Ταμείου Αλληλοβοήθειας 'Υπαλ
λήλων καί Δακτυλογράφων ’Εθνικής 
Τραπέζης τής ληξάσης χρήσεως 1952, 
εΰρομεν ταΰτα τηρηθέντα έν τάξει.

Ό ’Απολογισμός καί ’Ισολογισμός 
τής χρήσεοτς 1952 τοΰ ύμετέρου Ταμεί 
ου είναι απολύτως σύμφωνος πρός τά 
λογιστικά βιβλία·.

/
Μεθ' ύπολήψεως 

ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΑΙ 
X. ΚΑΡΟΥΣΟΣ 

Γ. ΠΕΤΡΟΥ
I Β. ΚΡΙΜΠΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΑΜΕΙ 
ΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑ

ΚΤΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΤΗΡΩΝ Ε
ΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

Συμφώνως τφ Καταστατιζφ καλούν
ται τά μέλη τοΰ Ταμείου ’Αλληλοβοή
θειας Είσπρακτόρων κα! Κλητήρων 
’Εθνικής Τρεπέζης είς Γενικήν 
Συνέλευσιν τήν 27 Μαΐου 1953, η
μέραν Τετάρτην καί ώραν 2 μ.μ. έν 
τφ Ίνστ. Φυσ. ’Αγωγής, μέ θέματα:

1) Έγκρισις τών κατά τήν Γενικήν 
Συνέλευσιν τής 22 Μαΐου έ.έ'. ύποβλη- 
θέντων:

α) Έκθέσεως λογοδοσίας τής Διοι
κητικής Έπιτρρπής καί απολογισμού 
τής χρήσεως 1952.

6) Έκθέσεως ’Ελεγκτών.
γ) Προϋπολογισμοΰ χρήσεως 1953.
2) Εκλογή μελών Διοικητικής Έπι 

τροπής καί 3 Έλεκτών διά τήν χρήσιν 
1953.

Έν περιπτώσει μή όπτ-τίας καλούν 
ται τά μέλη είς δεντέραν Συνέλευσιν 
τήν 3 ’Ιουνίου έ.έ., ημέραν Τετάρτην 
έν τώ αύτώ τόπιρ καί χρόνψ καί μέ τά 
αυτά θέματα:

Έν Άθήναις τή 23 Μαΐου 1953 

Ό Πρόεδρος 

ΑΝΤ. ΣΟΦΙΚΙΤΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΑ
ΜΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ.

Συμφώνως τφ καταστατικό) καλούν
ται τά μέλη τοΰ Ταμείου 'Υγείας Προ 
σωπικοΰ ’Εθνικής Τραπέζης είς Γενι
κήν Συνέλευσιν τήν 27 Μαΐου 1953, ή- 
μέραν Τετάρτην και ώραν 5 μ.μ. έν 
τφ Πρατήριο.) 'Υφασμάτο)ν τοΰ Προ
μηθευτικού Συνεταιρισμοΰ, μέ θέματα:

1) Έγκρισις τών κατά τήν Γενικήν 
Συνέλευσιν τής 22 Μαΐου έ.έ'. ύποβλη- 
θέντων:

α) Έκθέσεως λογοδοσίας τής Διοι
κητικής ’Επιτροπής κα! απολογισμού 
Τής Χθήσεως 1952.

6) Έκθέσεως ’Ελεγκτών, 
γ) Προϋπολογισμού χρήσεως 1953.

Έν περιπτώσει μή απαρτίας κα
λούνται τά μέλη είς δευτέραν Συνέλευ 
σιν τήν 3 ’Ιουνίου έ. έ'., ημέραν Τετάρι 
την έν τφ αύτφ τόπφ καί χρόνο.) κα! 
μέ τά αύτά θέματα.

Έν Άθήναις τή 23 Μαΐου 1953 

Ό Πρόεδρος 

Π. ΜΟΥΤΟΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΑΜΕΙ
ΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΥΠΑΛ
ΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑιίΙΕΖΗΣ

Συμφώνοις τφ καταστατική) καλούν
ται τά μέλη τοΰ Ταμείου Αλληλοβοή
θειας 'Υπαλλήλων Εθνικής Τραπέζης 
είς Γενικήν Συνέλευσιν τήν 27 Μαΐου 
1953. ημέραν Τετάρτην καί ώραν 5 μ. 
μ. έν τφ Ήρατηρίω 'Υφασμάτων τοΰ 
Προμηθευτικού Συνεταιρισμού, μέ θέ
ματα:

1) ’Έγκρισις τών κατά τήν Γενικήν 
Συνέλευσιν τής 22 Μαΐου έ.έ'. ύποβλη- 
θέντων:

,Εκθέσεως λογοδοσίας τής Διοικη
τικής ’Επιτροπής καί απολογισμού Τής 
χρήσεως 1952.

Έκθέσεως ’Ελεγκτών.
γ) Προϋπολογισμού χρήσεως 1953.
2) ’Εκλογή μελών Διοικητικής ’Ε

πιτροπής καί 3 ’Ελεγκτών διά τήν χρή 
σιν 1953.

Έν περιπτοόσει μή απαρτίας καλούν 
ται τά μέλη είς δευτέραν συνέλευσιν 
τήν 3 Ιουνίου έ.έ'., ημέραν Τετάρτην 
έν τφ αύτφ τόπφ κα! χρόνφ καί μέ 
τά αύτά θέματα.

Έν Άθήναις τή 23 Μαΐου 1953 

Ό Πρόεδρος 

Π. ΜΟΥΤΟΥΣΗΣ
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■Ή Διοικητική Επιτροπή τού 

Τυλλόγου κοττόπιν αίτήσεως πολ
λών συναδέλφων, ιδία των επαρχία 
κών καταστημάτω ν, δημοσιεύει κα
τωτέρω τον έκφωνηθέντα παρά 
του ’Αντιπροέδρου τοΰ Συλλόγου, 
συν. Βασ. Γιαννοπαύλου και συνέ
δρου εις τό 11 ον Πανελλαδικόν 
Εργατικόν Συνεδρίαν λόγον, σχε - 
πικώς μέ τό δημιουργηθέν ζήτημα 
έκ πής απόπειρας τής μεταβολής 
πού ίσχύσντος οργανισμού υπηρε
σίας ώς και έκ τής εν γένει εχθρι
κής στάσεως τού κ. Ήλιάσκου έ
ναντι τοΰ προσωπικού τής Εθνι
κής Τραπέζης.

«Ό Συνάδελφος Γεν. Γραμμα- 
πεύς τής Γ.Σ.Ε.Ε. Φώτης Μακρής, 
ώς καί τα μέλη τής Γραμματείας 
πού άνωτάτου συνδικαλιστικού μας 
’Οργανισμού, μάς δώσανε πλήρη 
πήν εικόνα των πεπραγμένων κατά 
τό διαρρεύσαν άπό τού 10ου Παν
ελλαδικού Συνεδρίου μέχρι σήμερα 
διάστημα.

Τα δσα κοπά τό χρονικό αυτό 
διάστημα έπετεύχθησαν, εξεταζό
μενα ύπό τό πρίσμα των γενικωτέ- 
ρων δυσμενών συνθηκών μέσα στις 
όποιες κινήθηκε ή 'Ελληνική Οικο
νομία, είναι πράγματι αξιόλογα.

Τά αυθόρμητα χειροκροτήματα 
πής μεγάλης πλειοψηφίας τών συν
αδέλφων συνέδρων, μέ άπαλλά- 
σουν τοΰ χρόνου δστις θά άπητήτο 
διά τήν έ'ξαρσιν τών επιτυχιών αυ
τών, αϊτινες οφείλονται κατά μέγα 
μέρος είς τον έπιδέξιον άπό μέρους 
τής Διοικήσεως τής Γ.Σ.Ε.Ε. χενρι 
σμόν.

Θά περιορισθώ λοιπόν, συνάδελ
φοι σύνεδροι, είς 2 ειδικά θέματα, 
διά τά όποια έγένετο ειδική μνεία 
εις τήν έκθεσιν τών πεπραγμένων 
τήν οποίαν ακούσαμε άπό τους συ
ναδέλφους Φώτη Μακρή Γ εν. Γ ραμ- 
ματέα τής Γ.Σ.Ε.Ε. καί Γιάννη 
Πατσατζή Γραμματέα επί τοΰ 
’Οργανωτικού.

Θά προτάξω έκεΐνο πού έθιξε ό 
cruv. Πατσατζής γιά τό όποιο θά 
σάς άπασχολήσω μονάχα μέ δυο 
λόγια. Κρίνω αναγκαίο νά ασχο
ληθώ μ’ αυτό, γιατί στή Συνέλευ- 
•σι τών εκλεκτόρων τοΰ ’Εργατικού 
Κέντρου ’Αθηνών ήσκήθη κριτική 
άπό τον έκλέκτορα Λέανδρο Μίχα 
τοΰ Παντραπεζιτικοΰ. Είναι τό θέ
μα τής ομοσπονδίας τών Τραπεζι- 

πικών υπαλλήλων, μιάς τάξεως έρ
γαζομένων συναδέλφων σας, ή ό
ποια αριθμεί 15.000 ,μέληι, έκ τών ό 

ττοίων 10.000 περίπου έργάζονται 
στην ’Αθήνα καί στον Πειραιά.

'Ομολογώ Συνάδελφοι Σύνεδροι, 
ίοτι τό φταίξιμο δεν είναι όϋτε στή Γ. 
'Σ Ε.Ε.,οΰτε στο συνάδελφο Γιάννη 
Πατσατζή, είδικώτερα. Τό φταίξιμο 
είναι δικό μας, ήμών τών Τραπεζι
τικών καί συνεπώς αί έπικρίσεις 
ποΰ συναδέλφου ‘Μίχα ε’ίτανε «δι
κοί. Ό συνάδελφος Πατσατζής έ
καμε δ,τι έπρεπε νά κάμη, κατέ
βαλε δση προσπάθεια έπρεπε νά 
καταβληθή, αλλά ή αποτυχία δεν 
τον βαρύνει.

Ύποσχόμεθα στο νέο μας Συνέ
δριο νά μάς βρήτε όλους όμοσπον- 
διωμένους, δπως τό θέλει ό ανώτα
τος συνδικαλιστικός μας ’Οργανι
σμός καί δπως έπιβάλλεται να 
γίνη.

Τό άλλο θέμα μέ τό όποιον θά 
μοΰ έπιτρέψητε νά σάς απασχολή
σω κάπως έκτενέστερα, γιατί συν- 
ίδέεται απόλυτα μέ τό γενικώτερο

έργατικό αίτημα τής διατηρήσεως 
τών «Κεκτημένων δικαιωμάτων τής 
’Εργατικής τάξεως» είναι έκεΐνο 
πού έθιξε ό συν. Γεν. Γραμματεύς 
στήν Έκθεσι τών πεπραγμένων 
τής Διοικήσεως. Θά μοΰ έπιτρέψη
τε νά τό έπαναλάβω δπως τό είπε 
στο τυπωμένο κείμενο τοΰ λόγου 
του, στήν σελίδα 8 καί στο κεφά
λαιο «Έπίθεσις κατά τών δικαιω
μάτων τών έργαζομένων».

«Έφιστώμεν έπ’ αύτοΰ τήν προ
σοχήν τής Κυβερνήσεως, διότι ό 
αντίκτυπος τών αντιδραστικών αυ
τών έπιθέσεων δύναται νά έπηρεά- 
ζη τάς πράξεις τής Κυβερνήσεως 
καί νά δηλητηριάζη τάς έλπίδας 
τών έργαζομένων.

Έχομεν, άλλωστε, ένώπιόν μας 
έπικρεμαμένην τήν απειλήν κατά 
τών συναδέλφων τραπεζιτικών καί 
ίδίς< τών υπαλλήλων τής ’Εθνικής 
Τραπέζης.

Παρά τάς κατηγορηματικός ύπο 
σχέσεις τής Κυβερνήσεως, λέγον
ται καί γράφονται περί προγρα
φών καί περί άπολύσεως 600 υ
παλλήλων.

Μία τοιαύτη τυχόν άπόφασις, α
ναιρούσα τάς επισήμους διαβεβαι
ώσεις καί δημιουργούσα σοβαρόν 
κοινωνικόν ζήτημα άνευ λόγου καί 
είς τήν πλέον ακατάλληλον στιγ
μήν, θά εΐχεν οδυνηρός συνέπειας».

Ημείς, οί τραπεζιτικοί, ύψιστά- 
μεθα τήν απηνή έπίθεσιν τοΰ γνω
στού υπάλληλομάχου Κώστα Ήλι- 
άσκου, τον όποιον ή Κυβέρνησις 
κατόπιν Νόμου, έτοποθέτησε στήν 
Διοίκησι τών Τραπεζών Εθνικής 
καί ’Αθηνών.

Ο τρόπος μέ τόν όποιον ένεργεΐ 
τήν έπίθεσιν του ό απαίσιος αύτός 
έργοδότης κατά τών κεκτημένων 
δικαιωμάτων τών συναδέλφων μας, 
τούς όποιους έχω τήν ύψίσπην τι
μήν νά έκπροσωπώ καί τήν φωνήν 
τών οποίων σάς μεταφέρω, είναι 
πράγματι σατοη/ικός.

Δέν γνωρίζω πώς τά κατάφερε 
νά πάρη τό δικαίωμα άπό τό Νόμο 
νά κάμη τόν οργανισμό τής νέας 
Τραπέζης πού θά ρυθμίζη τήν τύ
χη 6.000 οικογενειών Ελλήνων έρ- 
γαζομένων. ’Εκείνο όμως πού είδα 
αυτές τις μέρες καί τό όποιον πολ
λοί άπό σάς συνάδελφοι πού παρ- 
ευρίσκεσθε έδώ θά τό είδατε άπό 
τήν είδησεογραφία τοΰ Τύπου, εί
ναι ότι ό οργανισμός πού κατήρτι- 
σε, είναι ένα κατασκεύασμα πού 
προσβάλλει τήν άνθρωπίνην αξιο
πρέπειαν, υπερβαίνει τά όρια τοΰ 
θράσους καί κατεξευτελίζει τήν έ- 
ποχή μας. Άπετόλμησε ό .κλασσι
κός αύτός τύπος τού «άφέντη τού 
Μεσαίωνα» νά κοπαργήση οικονο
μικά δικά ώματα κατοχυρωμένα ά
πό πρόσφατες συλλογικές συμβά
σεις καί ήθικά δικαιώματα άνεγνω- 
ρισμένα άπό δεκαετηρίδων.

Καταργεί τις βασικές άρχές τής 
έκπροσωπήσεως τών έργαζομένων 
στά Υπηρεσιακά Συμβούλια, ανα
γνωρίζει είς έαυτόν τό δικαίωμα 
τοΰ κατεξευτελισμοΰ τής αρχής τής 
υπηρεσιακής ιεραρχίας καί άπο- 
τολμά τήν περιγραφήν τοΰ τρόπου 
τής έγκαθιδρύσεως τοΰ άρριβισμοΰ 
καί τής σπηγουνιάς μέσα σέ μιά 
τάξι 6.000 έργαζομένων διά νά έ- 
πιτύχη τούς σκοπούς τούς όποιους 
ό ίδιος διακηρύσσει ώς άποτελοΰν- 
τας οικογενειακή του παράδοση.

Είναι ό άνθρωπος τής νοοτροπί
ας τοΰ Σάϋλων, είναι άϋτός τόν ό-

Ο ΕΚΦΩΝΗΘΕΙΣ ΛΟΓΟΣ ΥΠΟ ΤΟΥ κ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ποιον, άν έζοΰσεν είς τήν εποχήν 
μας ένας Σαίξπηρ θά τόν έπαιρνε 
γιά τό πρότυπο πού θά τοΰ χρησί
μευε νά συγγράψη ένα νέο δραμα- 
τούργημα μέ τό όποιο θά παρέδι
δε οπούς έπιγενομένους τόν τύπο 
τοΰ άπολαμβάνοντος μέ σαδισμό 
τήν κατάππωσι καί τήν ύποδούλω- 
σι τοΰ έργαζομένου.

Είναι έντροπή, συνάδελφοι, σή
μερα τό έτος 1953 νά συζητούμε 
καί νά άπασχολούμεθα μέ έργοδό- 
τες τέτοιας απαίσιας νοοτροπίας. 
Είναι έντροπή νά άπασχολούμεθα 
εμείς, δπως είναι καί έντροπή νά 
ύπάρχουν έπι κεφαλής τής κοινωνι
κής καί οικονομικής ήγεσίας τής 
αστικής τάξεως τοιοΰτοι ήγέται.

Είναι χαρακτηριστικές τής έκμε- 
ταλλευτικής νοοτροπίας τοΰ Τραπε 
ζίτου αύτοΰ, αί δηλώσεις του προς 
τόν τύπον αί σχετικές μέ τήν απο
φυγή του νά έρχεται σέ έπαφή μέ 
τούς μοχθοΰντας.

«Δέν πάω στά έργοστάσια, έ- 
δήλωσε στον τύπο ό άπαίσιος αΰ- 
τός έργοδότης, γιαπί φοβάμαι μή
πως καμφθή, μήπως συγκινηθή ή 
ψυχή μου άπό τή σκληρή προσπά
θεια, πού τά κουρασμένα σώματα 
τών έργαζομένων καταβάλλουν γιά 
νά κερδίσουν τό ψωμί τους. Ό τρα- 
πεζίτης, δεκήρυξε, πρέπει νά εί
ναι σκληρός καί αλύγιστος».

Τέτοιες δηλώσεις έκαμε ό κύριος 
αύτός τόν Ιανουάριο τοΰ 1953 δ- 
ταν άνέλαβε στά χέρια του τόν 
ισχυρότερο οικονομικό ’Οργανισμό 
τής Ελλάδος μέ προσωπικό 6.000 
έργαζομένων.

Τό πράγμα είναι φοβερό. Γίνε
ται δέ άκόμα φοβερώτερο καί μάς 
δίνει το δικαίωμα νά δώσουμε τούς 
χαρακτηρισμούς τούς όποιους προ 
ολίγου άκούσατε γιατί δλα αύτά 
αποτολμοΰνται υστέρα άπό τις τό
σες έπίσημες διαβεβαιώσεις τις ό
ποιες γνωρίζει καί ό ίδιος ότι δο
θήκανε άπό τοΰ βήματος τής Βου
λής προς τήν Εθνική ’Αντιπροσω
πεία καί μέσα στά γραφεία τής 
Γ.Σ.Ε.Ε. άπό τόν Υπουργό Έργα 
σίας Λευπ. Γονή καί άπό τόν Υ
πουργό Συντονισμοΰ Σπΰρο Μαρ- 
κεζίνη οπό Υπουργικό του Γρα
φείο. Καί αί διαβεβαιώσεις αύτές 
που ειτανε τόοΌ ρητές άψοροΰοχχν 
τό σεβασμό τών κεκτημένων 'δικαι
ωμάτων μας. Και δέν τις πήρανε 
μονάχα οί έκπροσωποΰντες τό Έ
θνος, δέν τις πήρανε μονάχα οί έκ
προσωποΰντες τήν άνωτάτη συνδι - 
καλισπική μας ήγεσία, δέν τις ά- 
κούσαμε μονάχα οί άμέσώτερα έν- 
δσφερόμενοι, δέν τις διαβάσατε 
στόν τύπο ώς άνακοινώσεις τής Γ. 
Σ.Ε.Ε. δλοι σας εσείς οί σύνεδροι 
καί δλοι οί έργαζόμενοι τής 'Ελλά
δος, τήν ήκουσε καί ό κατά τήν πε
ρίοδον έκείνην τοΰ άγώνος μας ευ
ρισκόμενος στήν 'Ελλάδα συνάδελ
φος έκπρόσωπος τής Διεθνούς Συ
νομοσπονδίας των έλευίθέιρων Ερ
γατικών Συνδικάτων Έβερτ Κοΰ- 
περς. Και ο συν. Iρβιγκ Μπράουν 
έχει πληροφορηθή, νομίζω, περί 
αυτών.

Τήν έπίθεσιν κατά τών κεκτημέ
νων δικαιωμάτων τών έργαζομένων 
τήν άρχίζει ό Κώστας Ήλιάσκος. 
Τόν άμεσώτερο άντίκτύπο τόν αι
σθανόμαστε σήμερα έμεΐς.

Τήν ίδια έπίθεσι θά τήν ύποστή- 
τε αύριο καί σείς άπό άλλους έρ- 
γοδότες.

Ό Γεν. Γ ραμματεύς συν. Φ. Μα

κρής στόν απολογισμό τών πεπρα- 
μένων του έτόνισε ιδιαίτερα ένα 
δόγμα. Αύτό πού άναφέρεται στή 
σελίδα 10 στήν έκθεσί του.

«Τά δικαιώματα δέν παραχω- 
ροΰνται δίκην έλεημοσύνης, κ α- 
τακτώντα ι. Καί έάν θέλω- 
μεν νά γίνουν καί νά μείνουν σεβα
στά τό δικαιώματά μας πρέπει νά 
εϊμεθα έτοιμοι νά τά όπερα- 
σ π ι σ θ ώ μ ε ν».

Συνάδελφε Γενικέ, Συνάδελφοι 
Σύνεδροι,

Οί έργαζόμενοι στήν ’Εθνική 
Τράπεζα τής Ελλάδος διαβεβαι- 
οΰμεν ότι τά δικαιώματά μας εϊμέ
θα άποφασισμένοι νά τά ύπερασπί 
σωμεν.

Μέ τήν άποφασιστικότητα καί 
πίστη τών συναδέλφων σας τούς 
όποιους έκπροσωπώ, μέ τήν συν
δρομή τού Άνωτάτου Συνδικαλι
στικού μας ’Οργανισμού, μέ τήν 
συμπαράστασιν τών έργαζομένων 
δλης τής Ελλάδος, καί μέ τήν κα- 
τανόησι τήν όποιαν περιμένουμε ά
πό ολόκληρη τήν Κυβέρνησι καί 
είδικώτερα άπό τόν Υπουργό τής 
Εργασίας Λει/τέρη Γ ονή προς τόν 

όποιον έχουμε ήδη άπευθυνθή μέ 
έμπιστοσύνη, εϊμεθα βέβαιοι δτι 
θά άντεπεξέλθουμε στήν έπίθεσι 
πού έπιχειρεΐται κατά τών κεκτη
μένων δικαιωμάτων τών έργαζομέ
νων καί πού άρχίζει μέ τήν έπίθεσι 
κατά τών δικαιωμάτων τών συνα
δέλφων σας τούς όποιους έκπρο
σωπώ.

Οταν έλθη ή ώρα θά θέσουμε ύ
πό τήν κρίσιν σας καί μέ τήν ά
δεια τοΰ προεδρείου ένα σχετικό 
ψήφισμα γιά τό όποιο θά ζητήσου
με τήν έγρισίν σας.

Συνάδελφοι ’Εκπρόσωποι τής 
Διεθνοΰς καί τών ξένων ’Εργατικών 
Σ υνδικάτων,

Συνάδελφε Γενικέ, Συνάδελφοι 
Σύνεδροι,

Θά βαστάξουμε μέ υπερηφάνεια 
τό βάρος τών προφυλακών στήν έ- 
πιχειρουμένη έπίθεσι κατά τών κε- 
κτημενών δικαιωμάτων μας μέ τήν 
πίστη δτι ή νικηφόρα άμυνά μας 
θά σημανηι τήν νίκη ολόκληρης τής 
έργατικής τάξεως, τοΰ άγνοτέρου 
καί Ελληνικωτέρου κομματιού τοΰ 
'Ελληνικού Λαού.

Θά κρατήσουμε τήν άμυνα γερά, ι 
ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ».
Τήν έπομένην ό έπι τοΰ Τύπου 

και τής Προπαγάνδας Γ ραμματεύς 
τής Γ.Σ.Ε.Ε. κ. Γ. Λάσκαρης, είσ- 
ηγήθη είς τήν 'Ολομέλειαν τοΰ Συ
νεδρίου τήν άποδοχήν τοΰ κατωτέ- 
ρω ψηφίσματος, όπερ ένεκρίθη 
παμψηφεί :

«Τό Π ον Πανελλαδικόν ’Εργα
τικόν Συνέδριον, άκοΰσαν :

Τήν περικοπήν τής έκθέσεως τής 
Διοικήσεως τής Γ .Σ.Ε.Ε., σχετικώς 
μέ την προσβολήν τών κεκτημένων 
δικαιωμάτων τών έργαζομένων.

Ακοΰσαν επίσης είδικώτερον :
Τόν σύνεδρον Βασίλειον Γιαννό- 

πουλον, έκπρόσωπον τοΰ Συλλό
γου τών Υπαλλήλων τής ’Εθνικής 
Τραπέζης εκθέσαντα έν λεπτομε
ρείς* τόν επιχειρούμε νον σφαγια- 
σμόν τών κεκτημένων δικαιωμάτων 
τών υπαλλήλων τής ’Εθνικής Τρα
πέζης :

ΨΗΦΙΖΕΙ

1) Κοτταδικάζει τάς έξαγγελ- ! 
θείσας άντιλήψεις καί μεθόδους 
τοΰ Διοικητοΰ τής Εθνικής Τραπέ
ζης Κωστή Ηλιάσκου, περί τών

σχέσεων τοΰ έκπροσωποΰντος τό
Ιδρυμα μετά τοΰ προσωπικοΰ, ώς 

μεσαιωνικός καί προσβαλούσας 
τήν άνθρωπίνην άξιοπρέπειαν.

2) Άποδοκιμάζει τό ύποβληθέν 
εις τήν Κυβέρνησιν σχέδιον οργα
νισμού έσωτερικής υπηρεσίας τής 
Τραπέζης ώς θΐγον βασικός άρχάς 
τοΰ δικαίου καί ώς τεΐνον νά μετα- 
τρέψη τούς εργαζομένους είς αν
δράποδα.

3) Ζητεί άπό τήν Κυβέρνησιν 
δπως παρεμβαίνουσα, έπιβάλη είς 
τήν Διοίκησιν τής Εθνικής Τραπέ- 
ζης τής 'Ελλάδος καί ’Αθηνών, τον 
σεβασμόν τών κεκτημένων δικαιω
μάτων τών έργαζομένων ών τήν τή- 
ρησιν κατηγορηματικώς ύπεσχέθη 
ή Κυβέρνησις προς τήν Γ.Σ.Ε.Ε.

4) Επικροτεί τήν άπόφασιν τής 
Γ.Σ.Ε.Ε. τήν ληφθεΐσαν κατά τήν 
συνεδρίασίν της τής 22)1)53 δΓ 
ής δηλοΐ αΰτη δτι θά τεθή επί κε
φαλής τών υπαλλήλων τής Εθνικής 
Τραπέζης μέ ολόκληρον τήν έργα- 
τικήν τάξιν είς περίπτωσιν ύπανα- 
χωρήσεως άπό τά υπεσχημένα καί 
τάσσεται άνεπιφυλάκτως παρά το 
πλευράν τών υπαλλήλων τής ’Εθνι
κής Τραπέζης.

5) ’Εξουσιοδοτεί τό Προεδρεΐον 
δπως έπιδώση τό παρόν ψήφισμα 
είς τήν Κυβέρνησιν, κοινοπονήση 
τό περιεχόμενον αύτοΰ είς τάς Ό
μοσπονδίας καί τά ’Εργατικά Κέν
τρα τής χώρας καί δημοσίευση 
τοΰτο διά τοΰ τύπου.

Άθήναι, τή 26η ’Απριλίου 1953

ΕΚΘΕΣΙΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Προς τήν Γενικήν Συνέλευσιν τοΰ Τα
μείου 'Υγείας καί τών δύο Ταμείων 
’Αλληλοβοήθειας Προσωπικοΰ ΈίΙνι 
κής Τραπέζης τής ’Ελλάδος.

Ε ν τ α ν δ α
Κύριε Πρόεδρε,

Εις εκτελεσιν τής άνατεθείσης ήμΐν 
υπό τής Γενικής Συνελεύσεως εντολής, 
εχομεν την τιμήν νά γνωρίσωμεν ύμϊν, 
ΟΤΙ, έλέγξαντες τά λογιστικά βιβλία 
τοΰ Ταμείου 'Υγείας Προσωπικού ’Ε
θνικής Τραπέζης τής ληξάσης χρήσε- 
ως 1952, εδρομεν ταΰτα τηρηθένια εν 
τάξει.

'Ο ’Απολογισμός καί ’Ισολογισμός 
τής /ρήσεως 1952 τοΰ ύμετέρου Ταμεί 
ου είναι απολύτως σύμφωνος προς τα 
λογιστικά βιβλία.

Μείί’ ίιπολήψειος 
ΟΙ ΕΔΕΓΚΤΑΪ 

Γ. ΠΕΤΡΟΥ 
MIX. ΚΑΛΟΔΙΚΗΣ

ΕΚΘΕΣΙΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ 
Προς τήν Γενικήν Συνέλευσιν τοΰ Τα

μείου , Αλληλοβοήθειας Είσπρσκτό-
ρων καί Κλητήρων ’Εθνικής Τραπέ

ζης.
Έ ν τ α ϋ θ α

Κύριε Πρόεδρε,
Εις εκτελεσιν τής ανατεθε’σης ήμΐν 

ί’πό τής Γενικής Συνελεύσεως εντολής, 
εχομεν τήν τιμήν νά γνωρίσωμεν ύμϊν, 
δτι, έλέγξαντες τά λογιστικά βιβλία 
τοΰ Ταμείου Άλ/,ηλοβοηθείας Είσπρα- 
κτόρων καί Κλητήρων ’Εθνικής Τραπε 
ζης τής ληξάσης /ρήσεως 1952, εδ
ρομεν ταΰτα έν τάξει.

Ό ’Απολογισμός καί ’Ισολογισμός 
τής /ρήσεως j!)S2 τοΰ υμετέρου Ταμεί 
ου είναι απολύτως σύμφωνος προς τά 
λογιστικά βιβλία.

Μεθ’ ΰπολήψεως 
ι ΟΙ ΕΔΕΓΚΤΑΪ

’ΑΝΤ. ΑιΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ 
Ε, ΣΑΚΚΑΣ
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Αι Αποη-έις Μας
Ο "ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ,,

ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΤΗΣ ΤΡΑ ΠΕΖΗΣ 
ΕΙΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Άν άνοίξτι ζα,νείς τον νε- 
ον τηλεφωνικόν κατάλογον 

iclvi ότι το εμβλημ» τίς 
’Εθνικές Έοατίέ-ν^ς «ό Ζ'ε 
ώργιος Χταύροο» άντικα-

Σεβόμενοι τον θεσμόν της Ο.Ε.Τ.Ο'. 
δέν θα παρακολουθήσωμεν τον κατη
φορικόν δρόμον, τον όποιον ήκολοίιΟη- 
σε τό Δ. Συμβούλων τοΰ αδελφού Συλ
λόγου των Υπαλλήλων τής Τραπέζης 
τής Ελλάδος μέ την πλήρη αιχμών, 
διά λίαν σαφούς περιεχομένου υπαινιγ
μών, εκθεσιν των πεπραγμένων του έ- 
νώπιον τής Τακτικής Γενικής Συνελεύ- 
σεως τών μελών τοΰ Σ.Υ.Τ.Ε.

Θά περιορισθώμεν όμως καί θά ά- 
παντήσωμεν μόνον . εις τό σημεϊον τής 
έκθέσεως, όπου τό Δ. Συμβούλων τού 
Συλλόγου τών συν)φων τής Τραπέζης 
τής Ελλάδος γράφει έπί λέξει τά έ
ξης:

"Οταν αύτή ύπηρξεν ή πολιτεία 
καί αί επιδιώξεις τής τέως Ε.Τ.Ε. 
(Σ.Σ. δηλαδή ότι ή Ε.Τ.Ε. καί τά 
ποικίλα περί την τέως Ε.Τ.Ε. στρε
φόμενα. . -συμφέροντα ετρεφεν τό ο 
νειρον τής άπορροφήσεως τής Τρα- 
πέίης τής Ελλάδος) δικαιολογούμε 
θα νσμίξομεν νά σάς εΐπωμεν ότι ύ- 
πήρξαμεν οί μόνοι οΐτινες δέν α. ί- 

Γ <ρ ν ι δ ι ά σ # η: μ ε ν όταν τήν 
22.15' τής 7.1.53 έπληροφορούμε- 
θα την συγχώνευσιν τής τέως Ε.Τ. 
Ε. μετά τής τέως Τραπέζης Άθη- 
νών.
Καί ή άπάντησίς μας είναι ότι:
1. Δέν είναι ακριβές τά λεγόμενον 

υπό τού Σ-Υ.Τ.Β. ότι ή Β.Τ.Ε. καί ό 
Σύλλογος τών Υπαλλήλων της έτρε
φαν ή τρέφουν τό όνειρον άπορροφήσε
ως ύπ’ αυτής τής Τραπέζης τής Ελ
λάδος.

2. Δέν είναι ακριβές ότι τό Δ. Σ. 
τοΰ Σ.Υ.Τ.Ε. δέν αίφνιδιάσθη έπί τή 
αναγγελία τής συγχωνεύσεως τών Τρα 
πεζών Εθνικής καί ’Αθηνών. Διότι, 
λίαν πρωί τήν 8.1.53 ολόκληρον τό Δ. 
Συμβούλων τοΰ Σ.Υ.Τ.Ε. έπεσκέφθη 
τήν Δ.Ε, τοΰ Συλλόγου μας εις τά 
γραφεία της κοά πλήρες ανησυχιών 
μιά φωνή πρ'οέτεινεν όπως ή Δ.Ε. τοΰ 
Συλλόγου μας κηρύξη αμέσως απεργί
αν δήλωσαν αμέσως ότι οί συνάδελφοι 
τής Τραπέζης τής, Ελλάδος θά ήρχο- 
ντα αμέσως εις αρωγήν τών συνάδελ
φων της Εθνικής κηρυττομένης καί 
ΰπ’ αυτού αμέσως απεργίας.

Ή Δ.Ε. τοΰ Συλλόγου μας, άφ’ ον 
ηύχαρίστησε τό Δ.Σ. τοΰ Σ.Υ.Τ.Ε., ε- 
δήλωσέν εις αύτό, ότι ήλπιζεν ακόμη 
εις Ιό Γενικόν Συμβούλων τής ’Εθνι
κής, τό όποιον θά συνήρχετο τό άπόγευ 
μα τής 8-1.53 διά νά άποφασίση έπί 
τής προτάσεως τής συγχωνεύσεως καί 
ότι, εις ήν περίπτωσιν καί τοΰτο συνε- 
φώνει ώς προς τήν συγχώνευσιν, ή Δ·. 
Ε' τοΰ Συλλόγου θά έκήρυττε απεργί
αν όπε,ρ καί έγένετο ως γνωστόν τήν 
9.1.53.

"Acta τό Δ.Σ. τοΰ Συλλόγου τής 
Τραπέζης τής Ελλάδος είχεν αίφνι- 
διασθή.

Καί αύτό πρέπει νά είναι ακριβές 
διότι άλλως θά ήδύνατό τις νά συναγά 
γη τό συμπέρασμα, τά όποιον ημείς 
τουλάχιστον διαρρήδην άποκρούομεν, 
οτι τό Δ.Σ. τοΰ Συλλόγου τούτου συνέ 
βάλε καί αύτό εις τήν συγχώνευσιν 
τήν οποίαν ημείς έπανάλαμβάνομεν ότι 
πιστεύομεν ότι άλλοι, καί όχι 6 Σ.Υ. 
Τ.Ε., άπειργάσθησαν.

ιΠάντως δ άπεργιακσς αγών τών υ
παλλήλων τής Εθνικής Τραπέζης, ώς 
πανταχόθεν αναγνωρίζεται, ώφέλησεν 
όλους τούς έν Έλλάδι εργαζομένους, 
μεταξύ τών όποιων περ ιλαμβάνονται 
καί οι συνάδελφοι τής Τρεπέζης τής, 
‘Ελλάδος, οβ όποιοι ασφαλώς θά διηυ-

τεαταΟνι ΐ*.έ τίιν «ΆΘνινάν» 
έ!Α6λν)Μ.αι τ^ς Τραπέζκς 
ΆΟνίνών.

ΙΙρόζε&τα.ε. τι Ώέν «ρόζει- 
τα,ι «ερί κατα/τήβεως τζς 
’Εθνιζζς Τρα·πέζνις;~

κολύνθησαν εις τήν ρύθμισιν τών ζη
τημάτων το>ν, ήτις έξ’ όλης καρδίας 
εύχόμεθα νά πραγματοποιηθή. Θά ά- 
νεμένομεν λοιπόν νά ίδωμεν έν τή έκ- 
θέσει των μίαν έστω καί απλήν μνείαν 
άναγνωρίσεως τής συμβολής του αγώ
νας μας άλλ’ ή μνεία αύτή ούδαμοΰ 
τής έκθέσεως υπάρχει. Δέν ύπήρξε συ
νεπώς αντικειμενικόν τά Δ.Σ. τοΰ Σ.Υ. 
Τ.Ε. εις τήν εκθεσίν του όπως αντικει
μενικός δέν ύπήρξε καί ό Διοικητής 
των κ. Ματζαβϊνος, (τούς λόγους θά 
τούς γνωρίζη ό ίδιος), όταν επλεξε 
τον διθύραμβον τής συγχωνεύσεως ό
πως έπίσης δέν ύπήρξεν αντικειμενικός 
καί ό συνάδελφός μας κ. Κωνσταντ. 
Άποστολόπουλος, όστις πλέκων τό έγ- 
κώμιον τοΰ κ. Μαντζαβίνου δέν ευρεν 
ούτε μίαν λέξιν διά νά διαμαρτυρηθή 
κατά τής συγχωνεύσεως, τήν όποιαν, 
διά τής πλήρους του ώς προς τό κεφά 
λαιον αύτό σιωπής του, έν άντιθέσει 
προς τό λαλίστατόν του έπί τών άλ
λων κεφαλαίων, εΰρε ώς πολύ ωραία 
γενομένην.

ΑΞΙΑ ΠΑΝΤΟΣ ΣΕΒΑΣΜΟΥ

Οί Συνάδελφοι όμως έν τφ Συμβου-, 
λίφ τοΰ Συλλόγου τών υπαλλήλων τής 
Τραπέζης τής Ελλάδος δέν ώρκσϋνΤαϊ 
εις αίχμάς κατά τής ’Εθνικής καί τών 
έν αύτή έργαζομένων. Ευρίσκουν διά 
τής έκθέσεώς των ευκαιρίαν ά βάλουν 
καί κατά τής μεγαλυτέρας προσωπικό
τητας τοΰ τραπεζιτικού στερεώματος.

Διά τήν προσωπικότητα ταύτην δέν 
ύπερηφανεύεται είδικώς μόνον ή Έθνι 
κή Τράπεζα τής Ελλάδος, έκ τών 
σπλάχνων τής οποίας προέρχεται, αλλά 
καί ολόκληρον τό Ελληνικόν "Εθνος 
διά τάς παντοειδείς καί πλείστας ύψί- 
στας, υπηρεσίας τάς οποίας αΰτη προ- 
σέφερεν εις αύτό κατά κρίσιμους διά 
τήν Ελλάδα στιγμάς.

Ή έν λόγιρ πρσσωπικότης είναι τό 
όλιγιότερον αξίας παντός σεβασμού, 
τον όποιον καί τό Συμβούλιον τοΰ α
δελφού σωματείου θά Επρεπε νά έπιδει 
κνύη προς αύτήν.

Ο ΝΟΜΟΣ

Εις τόν τύπον εδημοσιεύθη. δτι^ό 
Υπουργός της Εργασίας κ. Γονής 
έδήλωσεν εις τούς συντάκτας τών 
εφημερίδων οτι ή ενταξις τοΰ προ
σωπικού τής ’Εθνικής Τραπέζης θά 
γίνη διά νόμου.

Πιστεύομεν οτι θά πράκηιται πε
ρί εσφαλμένης διατυπώσεως τών 
δηλώσεων τοΰ κ. Υπουργού, άν 
πράγματι έγένοντο τοιαϋται· Διότι 
τό πώς θά γίνη ή ενταξις του προ
σωπικοί} τής νέας Τραπέζης καί τό 
πώς θά ρυθμισθή ή έν γένει υπηρε
σιακή κατάστασις αύτοΰ καθορίζε
ται εις τόν ψηφισθέντα ύπό τής Βου 
λής νόμον καί είδικώς. είς τό άρ- 
θρον Μ αΰτοΰ.

Πλήν τούτων δμως, ό ίδιος Υ
πουργός τής Εργασίας έδήλωσεν 
έπανειλημμένως δτι δέν πρόικειται 
διά τής συγχωνεύσεως νά θίγουν 
τά δικαιώματα τών υπαλλήλων τής 
Εθνικής Τραπέζης, έπιθεθαιώσας 
καί ενώπιον τής Βουλής τή,ν ακρί
βειαν τοΰ σχετικού ανακοινωθέν
τος τής Γ.Σ.Ε.Ε.

Έξ δλων τούτων ώς καί έκ τών 
συμπερασμάτων τών συζητήσεων, 
αϊτινες διεξήχθηισαν -κατά τάς επα
νειλημμένος παρ’ αύτώ άκροάσεις 
τής Δ-Ε. τοΰ Συλλόγου, προκύπτει 
δτι διά τούς παρά τή Εθνική Τρα- 
πέίζρ τής Ελλάδος εργαζομένους

δέν όφίσταται θέμα οργανισμού οϋ 
τε έντάξεως, διότι καί οργανισμός 
υπάρχει καί τό προσωπικόν είναι 
ιέντετα>μένον είς αυτόν.

Οί τυχόν όροοματισμοί καί άπό- 
πειραι πρός κατάργηριν τοΰ ίσχύ- 
οντος /οργανισμού καί έξανδραποδι 
σμόν τοΰ προσωπικού της Εθνικής 
Τιραπέζης ούδεμίαν άπήχίησιν θά 
ευρουν παρά τοΐς άριμοδιοις Ύ- 
πουργοϊς, διότι ώς έγραψεν καί ή 
εφημερίς «Καθημερινή», είς τά φύλ 
λα της _τής 23ης και 2'5ης ’Ιανουά
ριου έ.ε·, οί ύπάλληλοι τής Εθνι
κής Τραπέζης έλαβου διαβεβαιώ
σεις, ^δτι δέν πρόικειται νά θίγουν 
ιέκ τής συγχωνεύσεως καί δτι τό 
κράτος, είς τό όποιον άνή/κει ή πλει 
οψηιφία τών μετοχών της Τραπέζης 
Εδωσεν ύποσχέσεις έίς τούς υπαλ
λήλους, τάς οποίας δέν είναι δυνα
τόν νά άθετήση.

Έπαναλαμβάνομεν λοιπόν καί ή- 
μεΐς και αί ιεχοντες ώτα άκοΰειν 
άκουέτωσαν :

Τό Κράτος Εδωσεν υποσχέσεις, 
τάς όποιας ουδέποτε θά άθετήση.

ΤΑ ΕΞΥΠΝΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Ο αξιότιμος ’Υπουργός τοΰ Έ.μπο 
ρίου κ. Καψόλης έρωτηθείς κατά μί- 
cx-v τών παρ οτυτώ όκροάσεων, τταρ εκ 
προσώττων τής Δ.Ε. του Συλλόγου άν 
ό κ. Ήλιόσκος άπέατειλε πρός εγκρι- 
σιν συμψώνως τώ Νό-μω τόν παρ’ αΰ- 
τοΰ καταρτισθέντα ’Οργαΐνισιμάν υπη
ρεσίας τής νέας Τραπέζης, άπήντησε 
κατηγςρηιμόΓΤικώς οτι 8έν είχε λάβει 
τοιοΰτον σχέόιον οργανισμού1 οϋτε έ-
7 νωρ [ ζεν ό: ι εΤχε κατορτ ι σΰη τοιοΰ- 
τος. ΕΤχεν όμως λάβει, προσέθεσε, τό 
Καταστατικόν τής νέας Τραπέζης, τό 
οττοΐον ήτο οχιμψ^νον μέ τόν Νόμον κοί 
τό όττο-ίον ένέι'κρινε.

Εν τΰύτοις όμως έν τή έριεύνη τών 
διατάξεων περί τής Διοικήισεως τής 
νέας Τραπέζης αποκαλύπτεται σατα
νική δ ι άτα,ξ ι ς τής παραγρ. 4 τοΰ άρ
θρου 32, καθ' ήν ό ‘Υποδιοικητής κα
ταντά νά είναι οχι ό άντικαθιστών τον 
Διοικητήν, άπόντα ή κωλυόμενον, 
κ αι 8 ό λ η ν τήν ε κ τ α σ ι ν 
τών δικαιωμάτων του, άλλα ένας α
πλούς, ανώτερ-ος υπάλληλος τής Τρα- 
πέζης κατα,τασσόμενος διά τοΰ Κατα- 
σταίτικοιΰ είς άνωτεραν τοΰ Διευθύντοΰ 
ιειραρχικήν κλίμαικα άψ’ cu κατ’ αύτό 
ούτε καν μόλος τοΰ Γενικού1 Συμβουλί
ου α-υτής είναι.

Είναι πΐροψανές, οτι τό νόημα τής 
διαταξ/εως αυτής τοΰ Καταστατικού 
είναι νά έξουδετερώση τούς σκοπούς 
τής κυβερνητικής ΰποσχέσεως περί 
τής πληρώσιεως τής θέσε ως τοΰ Ύπο- 
διοιικη/τεΰ διά προσώπου έκ τής πλευ
ράς τής Εθνικής Τραπέζης καί οΰσισ- 
στιΙκώς να κατάργηση ενα ΘΙεσμόν τό
σον άπαραίτητον διά τόν μεγαλύτερον 
οικονομικόν Οργανισμόν τής Ελλά
δος.

Ελπίζσμεν βασίμως δτι ό κ. ‘Υπουρ 
γός τοΰ Εμπορίου μέ την αντικειμε
νικότητα, ήτις τόν διακρίνει θά έπανί
8 η τό θέμα.

ΔΙΑΤΙ ΤΟ ΕΚΑΜΕ

Τ ρατπεζ ιτ ι κοο ικονοιμ νκός παράγων, 
πα-ρευρεθείς είς συζήτησιν σοβαρών 
σχολιαστών τών άρθρων τθΰ Καταστα
τικού τής νέας Τραπέζης καί είδικώς 
τών περί Υποδιοικητού διατάξεων αύ- 
τοΰ, έδωσε τήν έξης άπάντησιν είς 
τούς έρωτήσαντας αύτόν περί τ:ΰ 
ποιαν έξήγησιν δίδει είς τά διαλαμβα
νόμενα τής παραγράφου 4 τού άρθρου 
32. Τήν άνα/φέρσμεν έπί λέξει, ώς μάς 
μετεδόθη, διότι είναι τηράγιματι έτπ- 
γιραμματική.

«Ή παράγραφος αύτή έτέθη διά νά 
έξασφσλισθή απολύτως δτι ούδείς σο
βαρός άνθρωπος σεβόμενος έαυτόν θά

Είς τό Καταστατικόν τής νέας 
Τ ραπέζης πειριελήφθη διάταξις, 
κάθ1’ ήν τά έν γένει ασφαλιστικά 
Ταμεία, μεταξύ τώΐν οποίων περι
λαμβάνονται καί οί ασφαλιστικοί 
’Οργανισμοί μας, θά έκπροσωπών- 
ται είς τάς -Γενικάς Συνελεύσεις 
τών μετόχων της νέας Τραπέζης 
ούχ}ί ύπό τών οριζόμενων ύπό τών 
Δ. Συμβουλίων τών έκπιροσώπων, 
άλλ’ ύπό τών Υπουργών Προνοίας, 
Εργασίας καί ’Εμπορίου. Έν σχέ 
σει μέ τήν διάταζιν ταύτην, ήτις εΐ 
ναι παράνομος καί άντϋκειται είς 
τά Σύνταγμα ήσκήθη, ύπό τοΰ Συλ 
λόγου προσίμυγήί είς τό Συμβούλι- 
ον Επικράτειας περί άκυιρώ-σεως 
τής έγ'κ-ρινάσης τό Καταστατικόν

Η ΕΝ Ι ΣΧΥΣ 1 Σ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΑΥΤΑιΣΦΑΛΙ Σ ΕΩΣ

Είναι γνωστή είς τούς συναδέλ
φους ή δυσχερής οικονομική; θέσις, 
είς ήν έξ αιτίας της εξόδου συνα
δέλφων είχε περιέλθει τά Ταμεϊον 
Αύτασφρ/λείας, πρός ένίσχυσιν τοΰ 
όποιου είχεν άποφασισθή έπί τής 
προκατόχου Διοικήσεως τής Τ,ραπέ 
ζης ή συνομολόγησις δανείου, τήν 
κατά κεφάλαιον καί τόκους έξυπη 
ρέτησιν τοΰ όποιου θά άνελάμβα- 
νον αί -δύο Τράπεζαι·

’Αντί τής λύσεως ταύτης προε- 
κ,ρίθη έτέρα καθ’ ήν αί διοικήσεις 
τών Τραπεζών έδεχθησαν τήν ένί- 
σχυσιν τοΰ Ταμείου διά καταβο
λής είς αυτά τών ποσών, τά όποια 
κατέβαλε τό Ταμεϊον λόγω άποζή- 
•μιώσεώς είς τούς άπό 1.1.52 μέχρι 
τοΰδε έξελθόιντας (πλή-ν τών λόγω 
ορίου ήλικίας καί θανάτου) ώς έπί 
σης καί τοΰ ποσού, τό όποιον θά 
καταβληθή είς τούς μέχρι 311.12.53 
ίπλή,ν τών άνωτέρω έξερχοιμένους). 
Έξ άλλου τό Ταμεϊον θά έπιστρέ- 
ψη είς τάς Τραπέζας τά ποσά ταϋυ 
τα, δταν θά.έπέιλθη ή ασφαλιστική 
έκαστου έξ αύτών περίπτωσις (5- 
ριον ηλικίας ή θάνατος).

Ή επανόρθωσις τής προσγενο- 
μενης είς τά Ταμεία Συντάξεων 
καί Επικουρικής Άσφαλίσεως ζη
μία παραμένει πάντοτε εκκρεμής.

έδέχετο νά άναλάβη τό άλλοτε αξίωμα 
τοΰ ΎττοδιΟικηιτοΰ τής Τραπτέζης».

ΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ

Διά πράξεως τής Διοικήσεως τής 
Τροοτέζης —Ίτρο τής συγχωνεύσεως^— 
κοινοποιηθείσης καί είς τήν Δ. Ε. τοΰ 
Συλλόγου, είχε συγκροτηθή ’Επιτροπή 
ήτις έπελαμβάνετιοι τής κρίσεως τόίν 
έχό-ντων δικαίωμα προαγωγής συνα
δέλφων.

Ή ’Επιτροπή διμως δέν συνήλθεν 
είσέτι ϊνα έπιληφθή τοΰ- άνατεθέντος 
“ύτή έργου.

Έξ άλλου, νέα διαταγή τής Διοική- 
σεως άναστέλλουσα τό εργΐ:ν τής ’Ε
πιτροπής έπί τών προαγωγών δέν 
έξεδόθη.

Πιστεύομεν δτι, ό Πρόεδρος τής Ε
πιτροπής διευθυντής τής Τραπέζης κ. 
Ε. Παπανικολάου θά συγκαλέση τά 
μέλη της άτινα πρέπει νά έπιληφθώσιν 
συντόμως τ/:ΰ Εργου των τοσούτφ μάλ
λον καθ’ ά'σον καθυστερεί ή κρίσις τών 
έχόντων δικαίωμα προαγωγής άπό 1ης 
Ιουλίου 1952 κ«ί 1ης ’Ιανουάριου 

1953.
Δέν φίνομεν άσκ/οπον νά προσθέ- 

σωμεν δτι ένηργήθησαν μετά τήν 
συγχώνευσιν κάποιαι άλ- 
λαι προαγωγαί (λέγουσιν καί περί έ- 
πανορθώσεων) καί δτι πλησιάζομεν 
γο,ργώς τήν Ιην ’Ιουλίου 1953.

ΤΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΝ ΤΑΜΕΪΟΝ

Oi εκπρόσωποι των Ασφαλισμένων εις το

πράξεως τοϋ Ύπουργοϋ τοϋ Έμπο 
ρίου.

,ΕΚΠΡΟΣΩ,ΠΗΣΙΣ ΤΩΝ 
ΜΕΤΟΧΩΝ

Κατά τήν τελευταίαν Γενική/ι 
Συνέλευσιν τών μετόχων τής Τρα— 
πέζης τής Ελλάδος τάς μετοχάς, 
αϊτινες άνή,κουσιν είς τήν περιουσί
αν τών Ταμείων Συντάξεως και Αιλ 
τασφαλείας, έξεπροσώπηισε δυνάμει, 
άποφάσεων τών Διοικητικών Συμ
βουλίων τών Ταμείων ό Πρόεδρος;, 
τοΰ Συλλόιγου τών Υ.Τ-Ε. συν Νικ- 
Χαρισόπουλος.

Έξαίρομεν τήν σημασίαν τών ά- 
ποφάσεων τών Συμβουλίων, διότι 
6Γ αύτών άποδεικνύεται δτι, πράγ
ματι οί άσφαλιστικοί μας οργανι
σμοί ΑΥΤΟ,Δ ΙΟ Ι/ΚΟΥΝΤΑϊ.

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Ή Δ. ’Επιτροπή τοΰ Συλλόγου- 
ουδέποτε είχεν αμφιβολίας δτι θά 
γνωστοποιηθούν τά αποτελέσματος- 
τών έξετάσεων, είς άς δΓ έγκυκλί- 
ου τής Τραπέζης, έκλήθησαν καί 
έλαβον μέρος οί συνάδελφοι τον- 
παρελθόντα Νοέμβριον.

Τά γενόμενα διαβήματα άφεώ- 
ρων είς τήν σημειωθεΐσαν καθυστέ
ρηση; τής δημοσιεύσεως αΰτών^ 
πράγμα, δπερ, ώς ήτο έπόμενον,. 
είχε δημιουργήσει τήν δικαιολογη- 
μένην δυσφορίαν οχι μόνον τών εν
διαφερομένων, άλλα καί ολοκλήρου 
τοΰ σώματος τού προσωπικού.

Ή δοθεΐσα έντολή πρός δήμο- 
σίευσιν τών αποτελεσμάτων τών ε
ξετάσεων τούτων τακτοποιεί μίαν 
εκκρεμότητα, τήν όποιαν οί συνά
δελφοι μιμούμενοι τήν Δ. Ε., εΐνα$ 
ασφαλώς διατεθειμένοι νά ξεχώ
σουν.

ώς άνω Ταμεϊον έχουν έπανειλημμένως ζητήσει 
απο τον Πρόεδρόν αυτόθι, την ούγκλησιν 
συμβουλίου διά τήν συζήτησιν καί λήψιν Απο
φάσεων έπί πολλών ζητημάτων, τά οποία μέ- 
νουσιν εκκρεμή άπό μακροΰ χρόνου.

Ελπίζομεν δτι ό Διοικητής τής Τραπέζης 
και Πρόεδρος τοΰ Ταμείου θά συγκαλέση το* 
Συμβούλιον.

Η ΕΝΟΤΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΟ ΤΑΜΕΪΟΝ 

ΥΓΕΙΑΣ

"Ως πλη,ροφορούμεθα, ό ,κ· Παντε: 
λής Μουτούσης_, Πρόεδρος του Τα
μείου Υγείας, εσχε τήν πρωτοβου
λίαν, δπως κατά τάς προσεχείς άρ 
χάιρεσίας πρός άνάδειξιν νέου Συμ. 
βουλίου τού Ταμείου Άλλ.ηλοβοη- 
θείας, ήγηθή ψηφοδελτίου, τού όποί 
ου ή σύνθεσις λόγω τών σημερινών 
συνθηικών θά περιλαμβάνη ολας 
τάς τάσεις τών συναδέλφων.

Όχι μόνον έπιδοκιμάζομεν άλλά 
κα-ί έπι,κροτοΰμιεν τήν πρωτοβου
λίαν αύτήν. "Αλλως τε καί ή νέα 
Διοικητική Επιτροπή, τοΰ Συλλό
γου τήν αύτήν σύνθεσιν Εχει, δι’ ο 
καί έφιστά αυτη; τήν προσοχήν τών 
συναδέλφων έπί τής άνάγκης τής. 
ύπάρξεως Συμβουλίου μέ τοιαύ- 
τη,ν σύνθεσιν διά τό Ταμεϊον Υγεί
ας, τό όποιον τόσα δυσχερή προ
βλήματα Εχει νά άντιμετωπίστμ

ΑΙΧΜΑΙ


