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’Έχει πολλάκες τονεσθή— 
ώφελεΐ δέ δταν έπαναλαμ- 
δάνηταε — δτε ό ϊύλλογός 
μχ; προσδλέπεε προς δύο 
σκοπούς: τάς έηαγγελματι· 
κάς βελπώαεις άλλα, καί 
την ευημερίαν τού Ιδρύ
ματος.

’II Αιοιχητιχή Έπετρο- 
ηή προς τήν διπλήν αύτήν 
κατεύθυνσεν, Ιάτρεψε την 
προσοχήν της άμερεστον καί 
πάντοτε άπδ 14μήνον με 
το άγωνεστεκδν πνεύμα, το 
τόσον προσεδεάζον εες την 
συναδελφεκήν μας οίκογέ- 
νεεαν, ύπό την ύγεά πάντο
τε Ιννοεάν του, έπεδεώκεε 
την πραγμάτωσεν των δύο 
αύτών σκοπών.

’ Επεθυμούμεν να κατα- 
στήσωμεν ένημέρους τούς 
συναδέλφους, δτε αε έπεσκέ 
ψεες μας εες τον κ. Αεοεκη- 
τήν δεαδέχονταε ή μία την 
άλλην καί κύρεον άντεκεί- 
μενον των συζητήσεων μας 
είναε καί ή δημεουργεα των 
προϋποθέσεων έκεενων —ά
πδ τής έσωτερεκής πάντοτε 
πλευράς τής Τραπέζης — 
αετενες, πραγματοποεούμε- 
ναε, θά δίδουν εες πάντα 
συνάδελφον το δεκαίωμα να 
έλπίζη δασεμως ή να πε- 
στεύη δτε θά δυνηθή τδ "Ι
δρυμα νά δαδίση επί τής ο
δού, ή όποεα θά άγάγη εες 
την έκπλήρωσεν τής κοενω- 
νεκής καί έθνεκήξ άποστο- 
λής του καί αε όπόίαε προϋ- 
ποθέσεες δταν θά ύπάρξουν, 
θά ύποχρεώσουν αυτομά
τως δλους τούς έκτος τής 
Τραπέζης νά προσβλέπουν 
εες τήν ’Εθνεκήν Τράπε
ζαν ώς πρδς Έθνεκδν "Ι
δρυμα. ’Εν άλλαες λέξεσε, 
τδ προσωπεκδν θέλεε ή Έ- 
θνεκή Τράπεζα νά εεναε σε
βαστή εες τον εξω κόσμον, 
δπως πάντοτε ήτο, δεότε τό
τε, καί μόνον τότε, θά ε'δη 
καί τήν εδεκήν του εύημε» 
ρέαν.

$ * *
Καί αε προϋποθέσεες πε

ρί των όποεων έγένετο λό
γος εες τδν κ. Αεοεκητήν, 
εεναε δλαε έκεεναε, αε ό
ποεα ε άπδ των στηλών τού 
παρόντος Ιχουσε κατ’ έπα» 
νάληψεν τονεσθή. Εεναε έ
κεεναε αε όποεαε καθίσταντο 
άντεκείμενον πάντοτε συζη
τήσεων επί συνελεύσεων 
τών μελών τού Συλλόγου ή 
άποφάσεων αύτοΰ, καί τδ 
κυρεώτερον, είναε έκεεναε 
αε όποεαε περεελαμδάνον- 
το, δλαε, εες τάς προγραμ- 
ματεκάς μας άνακοενώσεες, 
ή τελευταία τών όποεων τό
σον πανηγυρεκήν Ιγκρεσεν 
έκ μέρους τού· προαωπεκού 
εσχεν.

Καί αε προϋποθεσεες αυ- 
ταί είναε συστατεκά ατοε- 
χεεα τής έγκαθεδρύσεως έν

τή Τραπεζη ύγεούς τάξε- 
ως, τήν όποίαν τόσον θελεε 
καί δεά τών τελευταίων άρ- 
χαερεσεών εδεεξεν δτε ά- 
ξεοί τδ προσωπεκδν. Καί 
κάθε μία έκ τών προϋποθέ
σεων αύτών εεναε < Ό\ΠΙ 
ΤΙ Ο SIMfE QUA ΑΟΑ 
τής ύγεούς τάξεως. Καί εέ» 
ναε έκ τών ών ούκ άνευ, δε- 
■τε ποεος λόγος δύναταε νά 

γένη περί τάξεως:
1) "Οταν τδ τεραστεας 

σημασίας ζήτημα τών ά» 
σφαλεστρων έμφανεζηταε έ- 
κάστοτε λυόμενον —δρα λΰ- 
σεες 19550 καί 1955 1 - 
άλλά πάντοτε εύρεσκεταε έν 
τή οξεία αύτού γνωστή κα- 
ταστάσεε, δεότε ούδέποτε ή- 
θελήθη ή λύσες του. Καί τε- 
θεταε μεν τώρα ώς άντεκεε- 
μενον έπετροπής πρδς λύ- 
σεν, καταδάλλεταε όμως, 
πάντοτε, πανταχόθεν προσ- 
πάθεεα, παρά τάς δηλώσεες 
ού μην άλλά καί τήν έκδη- 
λωθεεσαν εες ήμάς έπεθυμε- 
αν τού κ. Αεοεκητού πρδς ό- 
ρεστεκήν λύσεν τού θέματος, 
καταδάλλεταε, λέγ ο μ ε ν 
προσπάθεεα πώς θά ύπάρχη 
δεσμός τών λεετουργών τής 
Τραπέζης μετά τής άσφα- 
λεστεκής Έταερείας, καί 
πώς θά μείνη άνοεκτή ή Ού
ρα, ώστε καί εες τδ μέλλον 
νά γίνουν τά τέρατα καί 
σημεία, τά όποεα καί εες τδ 
παρελθδν έγένοντο.

Καί καταδάλλεταε ά κό
μη προσπάθεεα πώς θά πα- 
ραμεενουν ώς έκπρόσωποε 
τής Τραπέζης έν τή Έταε- 
psia σύμδουλοε αύτής οε 
λεετουργοί έκεενοε, — έν έ-
εργεία καί συνταξεούχοε— 

έπε τών ημερών τών όποε
ων Ιλαδον χώραν τά τέρα
τα καί σημεία, τά όποεα, 
άν μή τε άλλο, Ιπρεπε αύ- 
;οε νά τά προλάβουν.
Καί καταδάλλεταε ακό

μη προσπάθεεα πώς νά μή 
γένη δεκτδς έν τώ συμδου- 
λίω τής Έταερείας κοενδς 
άντεπρόσοιπος. Τίνων; ά- 
κούσατε: Τής Αεοεκήσεως 
καί τού προσωπεκοΰ. Τού 
προαωπεκού δμως, τδ όποι
ον συνετέλεσεν, ώς πάντες 
γνωρεζομεν, εες τήν άνά-

τυξεν τών έργασεών τής έ
ταερείας.

Τδ ζήτημα τών άσφαλε- 
στρων, άκόμη καί έν τή πο
ρεία τής ρυθμίσεώς του, έ- 
νεφάνεσεν περεπτώσεες, εκ 
τών όποεων προκύπτεε πό
σον δεκαεον Ιχεε τδ προαω- 
πεκόν, δταν ύποστηρεζη δτε 
ή ρύθμεσες του ύπαγορεύε- 
ταε έξ ήθεκών λόγων. Λ.χ. 
κατά τά ετη 19SO καί 
19S1 προέκυψαν ποσά ύ- 
πέρ τού προσωπεκοΰ, τά ό- 
τοία ή Αεοεκησες τής Τρα
πέζης ζητεί άκόμη καί νά 
φαλκεδέύση, μολονότε είναε

ώμολογημένα, ένφ έκ τού 
έναντεου πολύ πολλαπλα- 
σεα ποσά εεσπραχθέντα ή
δη, άφεενταε εες τδν μεκρδν 
κύκλον προσώπων.

«£) "Οταν μεταξύ τού κύ
κλου τών λεετουργών τής 
Τραπέζης - καί τούς γνω- 
οεζομεν δλοε οε συναδελφοε 
ποϊοε άπαρτεζουν τδν κύ
κλον αύτδν — γίνεταε πόλε
μός περί τάς θέσεες, ουχε 
δέδαεα άπδ δημεουργεκην 
φλόγα, άλλά άπδ τήν συνο- 
δεύουσαν έκάστην θεσεν 
πρόσθετον άμοεδήν, δεότε 
δλοε άκούομεν, δτε όσάκες 
πρόκεεταε νά γίνουν μετα-
δολαε, οε ένδεαφερόμενοε
έρωτούν καί κ α ν ο ν ε- 
ϊουν τάς ένεργείας άνα- 
λόγως τών παρακολουθούν- 
των έκάστην θέσεν, έκτδς 
μεσθού, ώφελημάτων, τά 
όποεα, όνομάζονταε μέν 
πρόσθετα, άλλά κάθε άλλο 
παρά πρόσθετα εεναε. ΤΙ 
Τράπεζα, ώς καί άλλοτε 
ίτονεσαμεν, δεν δύναταε νά 
στηρίζηταε έπε λεετουργών 
έχόντων νοοτροπίαν τοεαύ- 
την, ή όποεα μάλεστα έκ τής 
μακράς της έφαρμογής I- 
χεε έξελεχθή, άν έπετρέπε- 
ταε ή εκφρασες, έπεστημο- 
νεκώτατα...

3) "Οταν ύπάρχη τδ δε- 
δομένον, δτε κατά κανόνα 
αε έλεγχόμεναε ύπδ τής 
Τραπέζης έπεχεερή σ ε ε ς 
βαίνουν τήν κατεοΰσαν καί 
δμως παραμένουν άκόμη 
εες αύτάς τάς έπεχεερήσεες 
οε ε'δεοε έκπρόσωποε τής 
Τραπέζης.

Έπε τού σημείου τούτου 
εχεε έπεστηθή ή προσοχή 
τής Αεοεκήσεως τής Τρα
πέζης έπε τών λίαν έπεζη- 
μίων συνεπεεών, τάς όποε- 
ας συνεπάγεταε δεά τήν έ- 
ταερείαν ού μήν άλλά καί 
δεά τήν Τράπεζαν ή έπε 
μακρδν χρονεκδν δεάστημα 
παραμονή έν τή έλεγχομέ- 
νη έπεχεερήσεε τού αύτού 
λεετουργού. Αεότε, πολύ 
φυαεκδν έκ τού μακροχρο
νίου συγχρωτεσμοΰ νά δη- 
μεουργήταε ένας δεσμδς με

αξύ αύτού καί τής έταερεί
ας άμδλύνων τδ ένδεαφε- 
ρον ύπέρ τής Τραπέζης, 
ένδεαφέρον δμως τδ όποίον 
πρέπεε νά πρυτανεύη είς 
τάς σκέψεες καί κατευθύν- 
αεες αύτού. Θά ύπάρχουν 
ασφαλώς παραδείγματα μή 
ομαλής έξελεξεως τοποθε
τήσεων τής Τραπέζης ^ εκ 
τού λόγου δτε αύταε έγενον 
το κυρίως συνεπείς εισηγή
σεων έπηρεασμένων έκ τών 
άνωτέρω λόγων.^
Αποκτά μεγαλύτερον έν

δεαφέρον ή άνωτέρω προϋ- 
πόθεσες, δταν ή Τράπεζα 
έπεδεώκη, καί δεκαίως, νά 
άσκήση αΰτη τήν δεομηχανε

κήν πεστεν. Έχεε δθεν έπε- [ 
δεδλημένον καθήκον δπως 
έξεύρη τούς κρατεστους λεε 
τουργούς, οε όποιο ε θά τήν 
άντεπροσωπεύσουν εες τά 
συμδούλεα τών έλεγχομέ- 
νων ύπ’ αύτής έπεχεερήσε- 
ων δεά τήν εύδοκίμησεν τού 
κλάδου αύτού. ’Αλλά τδ 
τελευταίον τούτο, Ιχεε τε
λείως παραμεληθή δε’ δ 
καί ύπδ τής Λ,εοεκητεκής 
Έπετροπής Ιχεε ζητηθή δ
πως οε τοποθετούμενοε, ώς 
άνωτέρω, κρενονταε προη
γουμένως ύπδ τής έπετρο
πής τών προαγωγών.

Άφενομεν τδ άλλο γεγο- 
νδς δτε καί αε θέσεες αύταε, 
εες τά συμδούλεα τών έπε- 
χεερήσεων, θεωροΰνταε ά- 
πλώς καί μόνον πηγή άν- 
τλήσεως εισοδημάτων. 
Τούτο πρέπεε έπε τέλους 
νά σταματήση.

Λ.) "Οταν δεν έπετυγχά- 
νεταε τδ εκανοποεητεκδν τζε- 
ράρεσμα τών κεφαλαίων 
καί ύποθέσεες σοδαραε Ιτυ- 
χον κακού χεερεσμού. Αέν 
έπεδάλλεταε δέ κανέν jj-έ- 
τρον κυρώσεως. Αέν ύπάρ
χουν πταεσταε είς τούτο; 
"Αν ναί, είδε τες κανέν με- 
τρον κυρώσεως;

3) "Οταν ή Αεοεκησες έ- 
νεργοΰσα μεταδολάς περε- 
ορεζεταε μόνον εες τδν γνω
στόν κύκλον προσώπων, συ- 
νεπεία τών όποεων ή Τρά
πεζα πολλά Ιπαθεν, άφε» 
νουσα κατά μέρος λεετουρ- 
γούς τεμημένους, τούς ό
ποιους μόνον ή Αεοεκησες 
δεν θέλεε νά τεμήση.

6) "Οταν ή Αεοεκησες 
τής Τραπέζης έξακολουθεε 
νά θεωρή τδ προσωπεκδν 
ώς τελούν ύπδ CAPITIS 
DEMIMUTIO, άρνου- 
μένη νά αναγνώριση εες αύ 
τδ τά δεκαεώματά του τά ά- 
πορρέοντα έκ τής κατοχής 
μεγάλου άρεθμού μετοχών 
τής Τραπέζης.

Ύ) "Οταν ύφέσταταε ένας 
όργανεσμός, ό οποίος δεα- 
χωρίζεε τδ προσοιπεκδν εες 
παρέας καί εύνοουμένους.

Η ) "Οταν ούδεες, απολύ
τως ούδείς, συντονεσμός ύ
πάρχη έν τή Τραπεζη άλ
λά ύπάρχουν «καπετανάτα» 
τά όποεα όλονέν πληθύνον- 
ταε προστεθεμένων καί άλ
λων ομάδων λεετουργών, 
πολλοί τών όποεων μόνον 
τήν θυμηδίαν καί οίκτον 
προκαλούν.

9) "Οταν οε Θεσμοί, κα
κώς μάλεστα έφαρμοζόμε- 
νοε, μένουν άναλλοεοιτοε 
μολονότε εχεε μεταδληθή 
άρδην ή κατάστασες, δπως 
λ. χ. ούδέν Ιχεε γίνεε με 
τήν άρτεωτέραν όργάνωσεν 
τής δεομηχανεκής πεατεως, 
ήτες αποτελεί τδν κυρεώτε=

ρον κλάδον έργασεών τής 
Τραπέζης.
ΙΟ) "Οταν — δταν....
Άλλ’ εεναε μακρδς ό κα

τάλογος τών προϋποθέσεων 
έκ τής πραγματοποεήσεως 
τών όποεων έξαρτάταε ή όρ 
θοπόδησες καί ή πρόοδος 
τού 'Ιδρύματος. "Ολα τά 
άλλα, τά όποια γενονταε ά- 
ποτελούν, έάν έπετρέπηταε 
ή παραβολή, ενα τσερότο 
έπάνω εες μίαν πυορροού
σαν πληγήν, έκ τής έ,πεκολ- 
λήσεως τού οποίου δχε μό
νον εες μάτην άναμένεταε ή 
εασίς της, άλλά τούναντεον, 
φυαεκδν έπακολούθημά της 
εεναε ή δαθυτέρα μόλυνσες 
τού πάσχοντος όργανεσμού. 
Κ*ί έκ τών προϋποθέσεων 
αυτών ούδεμεα Ιχεε πραγ- 
ματοποεηθή καί συνεπώς με 
σφεγμένα τά δόντεα καί δε- 
καεολογημένηνάνησυχεαν δ
λοε οεσυνάδελφοε βλέπουν με 
αν κατάστασεν συνεχεϊομέ- 
νην καί έγκυμονοΰσαν μέ 
τήν άπρακτον καί άκαρπον 
πάροδον τού χρόνου πλεί- 
στους δσους κενδύνους ώς 
πρδς τδ μέλλον τού 'Ιδρύ
ματος καί τών έχόντων συν- 
δέσεε τήν τύχην των μέ αύ» 
τδ χελεάδων συναδέλφων έν 
ένεργεία καί άπομαχία.

'Ο κ. Αευεκητής δεανοεί- 
ταε λαμπρά καί άναμφεδό- 
λως τελεί έν γνώσεε δλων 
τών άνωτέρω. Τε νά ύπο- 
θέσωμεν; Αέν θέλεε; Η
μείς πεστεύομεν, δτε δέν ά- 
φίνεταε νά θέλη.

Τδ προσωπεκδν δ’ δμως, 
τού όποιου παίζεταε ή τύ
χη, αύτού καί τών οεκογε- 
νεεών του, δέν πρέπεε νά 
μείνη καί δέν θά μείνη ά- 
παθές.

ΙΙρώτον προεεσαγωγεκδν 
μέτρον, τδ οποίον πρέπεε 
άπαράετήτως νά ληφθή, 
φρονούμεν δτε εεναε ή σύστα 
σες μεάς έπετροπής έξ ύ- 
παλλήλων μέ συμμετοχήν 
καί εκπροσώπων τού Συλ
λόγου, ή όποεα τδ ταχύτε
ρο ν πρέπεε νά έπεληφθή τής 
έξετάσεως καί εεσηγήσεως 
πρδς έφαρμογήν δλων έκεε
νων τών μέτρων, δεά τών 
όποεων θά έμπεδωθή ή τά- 
ξες έν τή Τραπεζη καί δα
δίση αυτή τδν πρέποντα 
δρόμον.

'II Αεοεκητεκή ’ Επετρο- 
πή παρακολουθεί μέ άγρυ- 
πνον μάτε τήν δλην κατά
στασεν, καί δπως πάντοτε, 
άγωνεζεταε εναν άγώνα, ό 
όποιος εεναε δίκαεος, τεμε- 
ος, ήθεκδς καί πρδ παντδς 
άγων περί τής ύπάρξεώς 
μας.

Μετά θερμών συνάδελ
φε κών χαερετεσμών.

II AIOIKHTIK1I 
ΕΙ1ΙΤΈΟΙΙΙΙ
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ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Άνάκοινοΰτάι δτι από ιής 16(5)52 

(ήμερα Παρασκευή.) θά γ'νχι εναρξις 
τής λειτουργίας τής Σχολής Στελεχών 
τής Παιδικής Έξοχης τοΰ Γ.Ϋ.Π.Ε.Τ.

Δικαίωμα παρακολουθήσεως των μα
θημάτων τής Σχολής έχουν μόνον τά 
τέκνα, οί αδελφοί καί στενοί συγγενείς 
υπαλλήλων τής Τραπέζης, ηλικίας 17— 
25 ετών.

Οί έπιθυμουντές έκ των ώς άνω, νά 
έγγραφώσιν είς την Σχολήν, παρακα- 
λοϋνται όπως δηλώσωσι τοϋτο είς τήν 
Υπηρεσίαν τοΰ Ταμείου (κ. Ευάγγελον 
Βαμβακάν - τηλ.35-754) μέχρι τής 15 ( 
5)52 (καθ’ έκάστην καθ’ ολας τάς ερ
γασίμους ώρας).

Ή διδασκαλία θά γίνεται δίς τής 
εβδομάδας (Τετάρτην καί Παρασκευήν) 
είς τήν αίθουσαν τής Λέσχης των Ύπαλ 
λήλων τής ’Εθνικής Τραπέζης (Άκαδη 
μίας 60) από 5.30' μ.μ. εως 7.30'- μ.μ.

Λεπτομερές πρόγραμμα τών μαθημά
των θά διανεμηθή είς τούς μαθητάς τής 
Σχολής κατά τήν έ'ναρξιν τών μαθημά
των.

Ή χρησιμοποίησις τών αποφοίτων 
τής Σχολής ώς στελεχών τής Παιδικής 
’Εξοχής θά έξαρτηθή άποκλειστικώς 
από τήν διαγωγήν καί τον ζήλον ον 
θά έπιδείξουν κατά τήν διάρκειαν τών 
μαθημάτων, ώς καί από τάς άνάγκας 
αΐτινες θά προκόψουν κατά τήν έ'ναρξιν 
τής Παιδικής Εξοχής.

Οί χρησιμοποιηθησόμενοι ώς στελέχη 
απόφοιτοι τής Σχολής θά ύποδληθώσιν 
είς ιατρικήν έξέτασιν καί θά άναλάβουν 
υπηρεσίαν μόνον οί έξ αυτών απολύτως 
υγιείς.

Συνιστάται είς τούς κ.κ. Συναδέλφους 
τών όποιων τά τέκνα δεν δύνανται νά 
συμμετάσχουν τής Παιδικής ’Εξοχής, 
λόγω συμπληρο'ισεως τοϋ 16ου έτους τής 
ηλικίας των, όπως έπωφεληθώσι τής 
ευκαιρίας καί έγγράψωσι ταϋτα είς τήν 
Σχολήν Στελεχών, ΐνα καταστή οϋτω 
δυναΐτή ή συμμετοχή των.

Παλαιά στελέχη τής Παιδικής 'Εξο
χής, δέον όπως έγγραφώσι καί παρα- 
κολουθήσωσι τά μαθήματα τής Σχολής.

Ε Π ΕΚΤΕΙΝΕΤΑΙ
Ο ΧΩΡΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ

Κατόπιν διαβήματος τής διοικήσεως 
τοϋ ΤΥΠΕΤ έπετεύχθη ή παραχώρησις 
έκ μέρους τής τραπέζης τοϋ νέου χώρου 
παρά τάς κατασκηνώσεις είς Διόνυ
σον. Ή περίφραξις τοΰ νέου χοίρου έ- 
περατώθη.

ΔΙ ΠΑΙΑΙΚΑΙ ΕΞΟΧΑΙ
Τό Ταμεΐον Υγείας Προσωπικού 

Εθνικής Τραπέζης άνακοινοΐ τά έ
ξης :

«Προκειμένου οί -κ. κ. Συνάδελφοι 
νά ρυθμίσουν τά τής θερινής των ά
δειας, παραθέτομεν κατωτέρω τό 
πρόγραμμα τών Παιδικών Εξοχών 
1952:

ΚΑΤ:Α!ΣΐΚίΗΙΝΩΣιΕΙΣ 1952: Α) 
Κορίτσια:

Στελέχη: 1)7)52 ήμερα Τρίτη.
Κατασκηνώτριαι: 4)7)52 ήμερα 

Παρασκευή έως 6)8)52 ήμερα Τε
τάρτη (ήμέραι παραμονής 33).

Β) ’Αγόρια:
Στελέχη : 8)8)52 ήμερα Παρα

σκευή.
Κατασκηνωταί: 11)8)52 ήμέρα 

Δευτέρα έως 13)9)52 ήμέρα Σάβ- 
βατον (ήμέραι παραμονής 33).

Λεπτομερείς ανακοινώσεις θέλου- 
σιν έκδοθή προσεχώς».

ΑΛΛΟΤΕ ΚΑΙ ΤΩΡΑ

ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ
ΤΗ Πρωτομαγιά σαν έορτή τών λου- 

λουδιών που είναι, πανη,γυρίζεται μέ 
ομαδικήν έξοδον είς τούς αγρούς μέ 
έπισφράγισμα τό κρέμασμα τοϋ βρυλι 
κοΰ «Μάη» στις πόρτες καί στα μπαλ 
κονία τών σπιτιών μας.

Το χαρακτηριστικόν τών συγχρόνων 
εορτασμών τής πρωτομαγιάς, ή ό
ποια είναι υπόλλειμμα εθίμου προ- 
χριστιανικών χρόνων, είναι οτι οϋτοι 
δεν έχουν ουδέμίαν σχέσιν μέ τήν θρη
σκείαν.

’Ενώ κατά τήν αρχαιότητα συνέ- 
βαινε τήν εποχήν αυτήν τό αντίθετον. 
Έτελούντο θρησκευτικοί έορταί είς 
τήν Σικελίαν καί τήν Ελλάδα, καλού
μενοι «άνθεσφόρια» πρός τιμήν τής 
κόρης Περσεφόνης είς άνάμνησιν τής 
ημέρας καθ’ ήν αίίτηι άνηρπάγη υπό 
τού Πλούτωνος ένφ έκοπτεν άνθη καί 
μετήχδη εις τον "Αδην. Κατ’ αύτάς 
παρθένοι έφεραν στεφάνους έξ άνθέων 
τούς οποίους είχον πλέξει ίδιοχείρως, 
καθ’ όσον έθεώρουν πρόστυχαν νά φέ
ρουν κατά τάς έορτάς αγοραστούς 
τοιούτους.

Παρόμοιοι έορταί έτελούντο είς τό 
’Άργος πρός τιμήν τής θεάς "Ηρας, 
τά λεγάμενα «ανθεία», είς τήν Κνωσ- 
σόν τής Κρήτης πρός τιμήν τής ’Α
φροδίτης, καθώς καί είς τήν Μεγαλό- 
πολιν οπού είς τό ’Ιερόν τών Μεγά
λων θεών ύπήρχον αγάλματα άνθεσφό- 
ρων κορών αΐτινες έφεραν έπί τών κε
φαλών των κάνιστρα πλήρη άνθέων.

Ή Πρωτομαγιά έχει παντού καί πάν 
τότε τό γνώρισμα εύθυμου φυσιολα
τρικού εορτασμού.

Ή ευωδιασμένη φύσις μάς καλεΐ είς 
το ύπαιθρον νά τήν άπολαύσωμεν καί 
νά τήν χαρώμεν. Πάμπολλα είναι τά 
διηγήματα, τά ποιήματα καί τά τρα
γούδια πού έχουν γράψει καί στιχουρ 
γήσει οί λογοτέχναι, οί ποιηταί καί 
οί συνθέται είς ολον τον κόσμον διά 
τόν Μάϊον.

Ό εορτασμός τής ημέρας αυτής 
συνδέεται μέ πολλά έθιμα έκ τών ο
ποίων παλαιότερον είναι ό πρωτομα
γιάτικος στέφανος νά γίνεται έκ κρομ 
μύων καί σκόρδων, καθώς επίσης καί 
ή παρασκευή τήν παραμονήν τής πρω- 
τομαγιάς έπταζύμου άρτου καί κου- 
λαυριών άτι να μετά πασχαλινής κου
λούρας συνόδευαν τό πρωινόν ρόφημα 
τήν ημέραν τής πρωτομαγιάς.

Καί όμως ό Μάιος γενικώς έχει καί 
τις προλήψεις του καί πρό παντός 
μίαν, τήν έπικρατεστέραν, ή όποια α
ποκλείει καθ’ ολην τήν διάρκειάν του 
ται ή σύναψις γόμων.

Ή μή τέλεσις γάμου δέν είναι δει
σιδαιμονία μόνον ίδική μας, άλλα καί 
άλλων λαών. Επομένως ή ερμηνεία 
πού δίδουν μερικοί δτι ή δεισιδαιμονία 
αυτή προέρχεται από τήν συγγένειαν 
τών λέξεων «Μάϊος» καί «μάγια» δέν 
εύσταθεϊ διότι δέν υπάρχει ή αυτή σύμ 
πτωσις καί είς άλλας διαλέκτους.

Φυσικωτέρα λοιπόν είναι ή έξήγη- 
σις οτι ή πρόληψις αΰτη προέρχεται 
άπο τούς Ρωμαϊκούς χρόνους, δτε έ- 
τελεΐτο τόν Μάϊον ή έορτή τών νεκρών 
ή καλούμενη Λεμούρια, καί φαίνεται, 
οτι έκ τοΰ λόγου αυτού δέν έπετρέπε- 
το ή σύναψις γόμων.

Μέ πολύ κέφι έώρταζον παλαιότε
ρον τήν ημέραν αυτήν οί ’Αθηναίοι, ή- 
το δέ ανέκαθεν ή περί τά Πατήσια πε
ριοχή τό έπίκεντρον τού έορτασμοΰ. 
'Από πολύ ένωρίς μέχρι τών πρωινών 
ώρών τά ευρισκόμενα είς τήν περιοχήν 
τών Πατησίων καί κυρίως τής ‘Αλυσί
δας κέντρα, ήσαν κατάμεστα κόσμου 
έπιθυμοΰντος νά παρακολούθηση καθή- 
μενος τήν πρωτομαγιάτικην κίνησιν, 
καί νά δοκιμάση τό νσστιμώτατον κο
κορέτσι, πού παρεσκεύαζον καί προσ- 
έφερον οί υπαίθριοι καταστηματάρχαι 
μαζύ μέ κεχριμπαρένια ρετσίνα τών 
Μεσογείων. "Αλλοι έξέδραμον οίκογε- 
νειακώς είς τάς γύρω τών ’Αθηνών πε- 
ριοχάς, ’Αμπελοκήπους, Ποδονίφτην, 
διά νά έπιστρέψουν τό βράδυ κατάκο
ποι άλλα ευχαριστημένοι, γεμάτοι άν
θη άπό τά όποια έκαναν μόνοι των τόν 
«Μάην» για νά τόν κρεμάσουν έν συ
νεχείς μέ γελοία καί χαρές είς τήν έ- 
ξώθυραν ή τό μπαλκόνι για τό γούρι. 
Πλήν τών Πατησίων καί τού Ποδονί- 
φτη (νΰν Νέας Φιλαδέλφειας) πολλοί

’Αθηναίοι έξεστράτευον οδοιπορικός 
πρός τό Ψυχικόν καί τήν Καισαριανήν 
καί τούτο έπειδή ήσαν τότε μακρυά 
καί δέν ύπήρχον συγκοινωνιακά μέσα.

Ή δέ μετάβασις εως εκεί ίσοδυνα- 
μοΰσε μέ μακρυνήν έκδρομήν διά τήν 
όποιαν έχρειάζετο οπωσδήποτε πεζο- 
πορική ΐκανότης.

"Αλλοι, «οί εύγενείς» έπέβαινον τοΰ 
τραίνου τοΰ πάλαι ποτέ «θηρίου» που 
άνεχώρει άπό τήν πλατείαν Λαυρίου, 
καί μετέβαινον είς Άμαρούσιον, την 
Κηφισίαν καί τό Στροφύλι.

Τό δέ απόγευμα τής πρωτομαγιάς 
ώργανοΰντο είς τό κέντρον παρελάσεις 
αρμάτων άνθοστολίστων ύπό τών έπαγ 
γελματιών ανθοπωλών μετά τό πέρας 
τών. οποίων έβραβεύοντο τά καλύτερα 
καί άπενέμοντο χρηματικά έπαθλα.

Εννοείται, οτι καθ’ ολην τήν Sιάρ- 
κειαν μέσα στο αδιάπτωτο καί αυθόρ
μητο κέφι, διεξήγετο σφοδρός άνθοπό- 
λεμος. Αί δύο τελενταΐαι παρελάσεις 
έγένοντο είς ’Αθήνας καί Κηφισιάν τά 
έτη 1938 — 39. Καί ή ώραία καί ευ
χάριστη αύτή ήμέρα, έτελείωνε για 
νά παραχώρηση τήν θέσιν είς τήν 2αν 
Μαΐου δπου οί άνθρωποι θά συνέχιζαν 
τάς διακοπείσας εργασίας των άνα- 
ζωογονημένοι καί χαρούμενοι.

Καί σήμερον κατά τόν ίδιον πατρο- 
παράδοτον τρόπον έορτάζεται ή πρω- 
τομαγιά καί είς τούς αυτούς περίπου 
τόπους, μέ τήν διαφοράν δτι δλαι έ- 
κείναι αί περιοχαϊ τάς όποιας κατα
λαμβάνουν σήμερον οίκοδομαί, ήσαν 
ατέλειωτοι ανθόκηποι.

"Οσον αφορά τήν έργατικήν πρω- 
τομαγιά, αύτη έθεσπίσθη ώς διεθνής 
πανεργατική έορτή ύπό τού συνελθόν- 
τος έν Παρισίοις διεθνούς εργατικού 
καί σοσιαλιστικού Συνεδρίου, έν έτει 
1889 είς άνάμνησιν τής πρό τριών έ- 
τών, ήτοι τφ 1886, έκκραγείσης έν 
’Αμερική μεγάλης έργατικής απεργί
ας, άποβλεπούσης είς τήν ικαθιέρωσιν 
όκταώρου έργασίας.

Κ. Γ. ΔΗΜΟΛΙΤΣΑΣ

ΔΕΞΙΩΣΙΣ
ΤΩΝ ΙΤΑΛΩΝ ΞΙΦΟΜΑΧΩΝ 

ΥΠΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ

Τό παρελθόν Σά66ατον ή Ένωσις 
Φιλάθλων ’Εθνικής Τραπέζης έδεξϊώθη 
είς τό Ίνστιτοϋτον Φυσικής ’Αγωγής 
τής Τραπέζης δπου εύρίσκονται τά άσκη 
τήριά της τούς ενταύθα άφιχθέντας ’Ι
ταλούς Ξιφομάχους οι οποίοι μετέσχον 
τών μεταξύ ’Αθηνών καί Μπάρι 'Οπλο
μαχητικών αγώνων. Οί προσκεκλημένοι, 
μέ έπί κεφαλής τόν Πρόεδρον τοΰ Μπά 
ρι κ. Άμπροζίνι δστις τυγχάνει άνώτε 
ρος παλαιός Τραπεζιτικός 'Υπάλληλος 
τής BANCA DI NAPOLI κσι τόν αρ
χηγόν τής όμάδος κ. Ρόκκα συνοδευ- 
όμενοι άπό τόν καθηγητήν Ξιφασκίας κ. 
Τζερέσκυ καί τούς "Ελληνας Ξιφομά
χους κ.κ. Έμίρην Μανωλέσον, Τζίν- 
τζον καί Λυκουρεζον έπεσκέφθησαν τάς 
εγκαταστάσεις καί τό γυμναστήριον ά- 
φοΰ προηγουμένως παρηκολούθησαν α
σκήσεις τών Ξιφομάχων τής Ένώσεως 
Φιλάθλων.

Έκ ιιέρους τής Τραπέζης και τοΰ 
Προσωπικού παρέστησαν ό Διευθυντής 
Προσωπικοΰ κ. Γεοιργιος ’Ανδρόνικος 
καί ’Εκπρόσωποι, τών Συλλόγων τοΰ 
Προσωπικού καί τοΰ Ταμείου 'Υγείας 
καί ό Προϊστάμενος τοΰ τμήματος Φυ 
σικής ’Αγωγής τής Τραπέζης κ. Καλό 
γερόπουλος.

Ο Ίταλο; άθληταί άποχωροΰντες ηύ- 
χαρίστησαν θερμώς διά τήν γενομένην 
είς αυτούς υποδοχήν έκφραζόμενοι έν- 
θουσιωδώς διά τάς έν τή Τραπέζη εγ
καταστάσεις τοΰ Γυμναστηρίου καί τό 
έπττελουμενσν διά τήν σωματικήν αγω
γήν τοΰ Προσωπικού έργον.

Έπί τή εύκαιρίρ άνάκοινοΰτάι δτι κα 
τά τούς αγώνας Πανελληνίου πρωτα
θλήματος ξίφους άσκήσεως οί συνάδελ
φοι Μέλη τής Όμάδος Ξιφασκίας τής 
Ένώσεως κ. κ. Κ. Νοτάρης κα! Δημ. 
Πολίτης κατέλαδεν ό πρώτος τήν δευ- 
τέραν θέσιν και ό δεύτερος τήν πρώ- 
την. Λόγφ δμως τυπικών κω/υμμάτων 
δσον αφορά τήν υπαγωγήν τής Ένώσε- 
ως Φιλάθλων είς τόν Σ.Ε.Γ.Α.Σ. δέν 
τούς επετράπη νά μετάσχουν τής ’Αθη
ναϊκής Όμάδος, ΐνα εκπροσωπήσουν τά 
χρώματα τής Πόλεως τών ’Αθηνών.

Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΟΝ ΦΑΡΗΑΚ ΟΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

Κατά τήν συνεδρίασιν τής 14ης 
παρελθόντος τοϋ Ύιγειονομικ ο ϋ 
Συμβουλίου τού Τ.Υ.Π.Έ.Τ., .καθ’ ήν 
ελαβον μέρος οί κ. ικ. Άνδρέας Για- 
ταγάνας, Κων) νος Ζευγολάτης, 
Λάμπρος Κατσιλάμπρος, Κων) νος 
Κυζούλης, Μιχαήλ Σ αρακηνός, Λου
δοβίκος Φιλίπ, Βύρων Χαλίδης καί 
Παναγιώτης Χάρτης, συνεζητήθη ή 
ύπό τοϋ Τ.Υ,Π.Ε.Τ. είς τά μέλη αύ- 
τοΰ χορήγησις τών αντιβιοτικών 
χρυσομυικίνης, χλωρομυκητίνης, γαι- 
ομυ,κίνης, μπαύθίνης καί κορτιζόνης, 
έλήφθησαν δέ αί ικάτωθι αποφάσεις:

ΧΡΥ.ΣιΟΜΥΚ IΝΗ : Άπεφασίσθη 
όπως αΐίτη χορηγήται :

1) Έπί περιπτώσεων καθ’ ας ή 
προηγούμενη χρήσις τών λοιπών αν
τιβιοτικών καί συγκεκριμένως τής 
πενικιλλίνης καί τής στρεπτομυκί
νης έσημείωσεν αποτυχίαν, κατόπιν 
συμφώνου γνωματεύσεως πρός τήν 
του θεράποντος ιατρού καί ενός τών 
Κεντρικών Παθολόγων (κ. κ. Γιατα- 
ιγάνα, Κατσιλάμπρου, Μυλωνά, Σ α 
ρακηνοΰ καί Φιλίπ).

2) Έπί άμοιβαδώσεως είς τάς α
κολούθους συγκεκριμένος περιπτώ
σεις, κατόπιν συιμι ώνου γνωματεύ
σεως πρός τήν τοϋ θεράποντος ια
τρού καί τοϋ στομαχοεντερολόγου 
κ. Ζευγολάτη:

α) Όσάκις άντεβείκνυται ή διά 
τών λοιπών φαρμάκων θεραπεία, ώς 
'έπί πνευμονικής φυματιώσεως καί 
νεφρίτιδας 'καί

β) Όσάκις ή διά τών λοιπών φαρ 
ιμάκων επίμονος καί συστηματική 
θεραπεία δέν έδω.κεν υκανοποιητικά 
άποτελέσματα.

3) Είς τάς λοιμώξεις τοΰ ουρο
ποιητικού συστήματος (κολιβακιλ- 
λώσεις).

4) Είς τάς παθήσεις τών παίδων:
α) Τόν κσκκύτην, τάς νόσους τάς

όψειλομένας είς διηθητούς ιούς (βα
ρείας περιπτώσεις επιδημικής παρω
τίτιδας, άνεμευλογΐαν, ιλαράν κ.λ. 
π.). καί τάς βαρείας έντερικάς ή 
ούροποιητικάς λοιμώξεις, κατόπιν 
συμφώνου γνωματεύσεως πρός τήν 
τοΰ θεράποντος ιατρού καί ενός τών 
Κεντρικών Παιδιάτρων (κ. κ. Βου- 
δούοη, Κυζούλη, Σπηλιοπούλου καί 
Χαλίδη).

:β) Τάς νόσους τοΰ αναπνευστικού 
συστήματος (αμυγδαλίτιδα, πνευμο
νίαν, Βρογχοπνευμονίαν) έφ’ δσον 
άνθίστανται είς τά λοιπά Αντιβιοτι
κά καί συγκεκριμένως τήν πενικιλ- 
λίνην, τήν στρεπτομυκίνην καί σουλ 
φαμίδας, κατόπιν συμφώνου γνωμα
τεύσεως πρός τήν τοϋ θεράποντος ι
ατρού καί ένός τών Κεντρικών Παι
διάτρων (κ. κ. Β ουδού ρη, Κυζούλη, 
Σ'πηλιοπούλου καί Χαλίδη).

ΧΛΩΡΟΜΥΚΗΤΙΠΗ : Άπεφασί
σθη όπως αΰτη χορηγήται:

1) Εις τάς τυφικός καί παρατυ- 
φυκάς λοιμώξεις, τόν μελιταιον πυ
ρετόν, τήν νόσον τοΰ Νικολάου 
Φάβρ, τόν κηλιδώδη πυρετόν καί 
τόν ερπητα ζωστήρα.

2) Είς τάς περιπτώσεις καθ’ ας 
ή προηγουμένη χρήσις τών λοιπών 
άντιβιοτικώιν καί συγκεκριμένως τής 
πενικιλλίνης καί τής στρεπτομυκί
νης έσημείωσεν αποτυχίαν, κατόπιν 
συμφώνου γνωματεύσεως πρός τήν

ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΛΤΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

'Υπό τοΰ Προμηθευτικού καί Πι
στωτικού Συνεταιρισμού άνακοινοΰ- 
ται πρός τούς κ.κ. Συνεταίρους, 
τούς έχοντας καταθέσει τά δελτία 
τροφίμων, δτι ήρχισεν άπό τής πα- 
ρελθούσης Δευτέρας ή ανταλλαγή 
τών παλαιών διά νέων ατομικών ε
πισιτιστικών δελτίων εις τό πρατή- 
ριον τροφίμων (Μπενάκη 18) διά 
τούς μήνας Μάϊον εως καί Αύγου
στον 1952.

Οί ενδιαφερόμενοι δέον νά σπεύ- 
σωσι διά τήν παραλαβήν τών νέων 
των δελτίων μέχρι καί τής 9ης 
Μαΐου 1952, διότι συμψώνως 
πρός τήν όπ’ άριθ. 844 Διαταγήν 
τοΰ Υπουργείου Εμπορίου, τά μή 
παραληφθησόμενα μέχρι τής ανωτέ
ρω ημερομηνίας, θά έπιστραφώσιν 
είς αυτό καί θά διαγραφώσι, δυνά
μει τής ΰπ’ άριθ. 87)47 Άγορανο- 
μικής Διατάξεως.

τού θεράποντος ιατρού καί ένός τών 
Κεντρικών Παθολόγων (κ.κ. Γιατα 
γάνα, Κατσιλάμπρου, Μυλωνά, Σα- 
ρακηνοΰ καί Φιλίπ).

3) Είς τάς λοιμώξεις τοϋ ουρο
ποιητικού1 συστήματος (κολιβακιλ- 
λώσεις).

4) Είς τάς παθήσεις τών παίδων, 
δΤ ας χορηγείται καί ή χρυσοαυκί- 
νη, υπό τάς αύτάς δέ προϋποθέσεις
(ώς άνωτέοω καθορίζεται περί χρυ 
σομυκίνης είς έδάφιον 4).

ΓΑΙΌΜΥΚΙΙΝίΗ: Άπεφασίσθη ό
πως αΰτη χορηγήται:

1) Έπί περιπτώσεων καθ’ ας ή 
προηγουμένη χρήσις τών λοιπών άν 
τιβιοτικών καί συγκεκριμένως τής 
πενικιλλίνης καί τής στρεπτομυκίνης 
έσημείωσεν άποτυχίαν, κατόπιν συ μ 
ψώνου γνωματεύσεως πρός τήν τού 
θεράποντος ιατρού καί ένός τών 
Κεντρικών Παθολόγων (κ.κ. Γιατα 
γάνα, Κατσιλάμπρου, Μυλωνά, Σα- 
ρακηνοΰ καί Φιλίπ).

2) Έπί άμοιβαδώσεως, είς τάς 
περιπτώσεις δΓ ας χορηγείται καί 
ή χρυσομυικίνη, ύπό, τάς αύτάς δέ 
προϋποθέσεις (ώς άνωτέρω 'Καθορί
ζεται περί χρυσομυκίνης εις έδάφι
ον 2).

3) Είς τάς λοιμώξεις τοΰ< ούρο- 
ποιητικοΰ συστήματος (κολιβακιλ- 
λώσεις).

4) Εις παθήσεις τών παίδων, δΓ 
ας χοεηγεΐται καί ή χρυσομυκίνη, 
ύπό τάς αύτάς δέ προϋποθέσεις (ώς 
άνωτέρω καθορίζεται· περί χρυσομυ 
κίνης είς έδάφιον 4).

ΜΉΑΝΘΙ'Ν,Η: ‘Η χρήσις της δέν 
συνιστάται, ώς μή δίδουσα θεραπευ
τικά αποτελέσματα.

ΚΟΡΤΙΖΌΝΗ: Λόγω τών παρε
νεργείων τάς όποιας αυτή προ καλεΐ 
δέν συνιστάται. Έξαιρετικώς καί κα 
τό,πιν συμφώνου γνώμης 3 Κεντρι
κών ιατρών, άποφασίζεται δπως αΰ
τη χορηγήται:

1) Είς περιπτώσεις χρονίου βρογ 
χικοϋ άσθματος, μή ύποχωροϋντος 
είς ού,δεμίαν τών γνωστών .μεθόδων 
θεραπευτικής.

2) Είς περιπτώσεις όξείας πολυ
αρθρίτιδας.

3) . .Είς περιπτώσεις χρονιάς άγκυ 
λωτικής άρθρίτιδος, έφ’ δσον ή συ
νήθης θεραπεία δέν άπέδωκεν άπο
τελέσματα.

’Ωσαύτως χορηιγεΐται, έφ’ δσον 
γίνεται θεραπεία έν Νοσοκομείω 
'καί υπάρχει γνω.μάτευσις τού Διευ- 
θυντοΰ τής Κλινικής έν ή νοσηλεύε
ται δ άσθενής.

ΔΙΑ ΤΑ.Σ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
Έ!φ’ δσον γίνεται χρήσις τών ά

νωτέρω φαρμάκων, τά μέλη θά ύ- 
ποβάλλουν τάς συνταγάς, κατά τά 
ικεκανονισμένα, συνοδευομένας ύπό 
έκθέσεως τοΰ θεράποντος ίατροΰ 
περί τής προηγηθείσης θεραπευτι
κής άγωγής, ώστε τό άρμόδιον Υ
γειονομικόν Κέντρον τοΰ Τ.Υ,Π.Ε.Τ. 
ή ή Κεντρική Υπηρεσία νά κρίνη 
περί τής άνάγκης τής χρησιμοποιή-* 
σεως τοΰ άντιβιοτικοϋ φαρμάκου.

Τά Υγειονομικά Κέντρα τοΰ Τ.Υ. 
ιΠ,ιΕ.Τ. δέον νά συμβουλεύωνται έν 
προκειμένω τούς Συμβούλους ή Κεν 
τρυκούς ιατρούς των.

Ο ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 
ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

Πληροφορούμεθα δτι ή εργασία 
τής συντάξεως Κανονισμού τού Τα
μείου Υγείας συνεπληρώθη καί εύ- 
ρίσκεται ύπό έκτύπωσιν. Ό έν* λό
γω Κανονισμός, άναπροσαρμοσθείς, 
πρόκειται νά άποτελέση τόν Κατα
στατικόν Χάρτην τοΰ Ταμείου μας.

Β'. ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΝ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡ ΙΟΝ 

Έξ άλλου αί έργασίαι διά τήν 
ιάργάνωσιν τοΰ Β' Ακτινολογικού 
Εργαστηρίου τοΰ Τ.Υ.ΠΈ.Τ. συμ- 
πλη.ροΰνται κατ’ αύτάς καί έλπίζε- 
ται δτι τοΰτο θέλει τεθή είς λειτουρ 
γίαν περί τά τέλη τοΰ τρέχοντος 
μηνάς. Διά τοΰ- Β' αύτοΰ Ά,κτινο- 
λογικοΰ Εργαστηρίου θά κατανε- 
μηθή ή σλη εργασία τών άκτινογρα 
ιψιήσεων καί ακτινοσκοπήσεων πρός 
άμεσον έξυπηρέτησιν τών συναδέλ
φων.
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Αι Απόψεις μας
Η ΠΕΤΡΑ ΤΟΥ ΣΚΑΝΔΑΛΟΥ

Η ΛΟΥΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ

’Έχει χιλι©ειπ«6η, ©τι το ζήτη μα των ασφαλίστρων αποτελεί αι
τίαν διαφθοράς συναδέλφων.

Έπανειλημμένως έ ό ε ί χ 5 η ©τι δίδεται λύσις. Ουτω κατά το 
έτος 1950 επί της πρβκατβχβυ Δισι ζήσεως παρεστάΘη ©τι έδβθπ λύσις 
Τ © αύτ© καί κατά το έτος 1951 έπί τής σημερινής Διοικήσεως, Καί 
γίνεται λόγος περί άπλής έ μ φ α ν ί σ ε ω ς λύσεων, διότι ©λβι 
γνωρίξομεν ©τι τ© αποτέλεσμά τω ν ύπήρξεν © πλουτισμός συναδέλ
φων.
Καί τώρα άπό μηνός εις δύο συνεδριάσεις τής έπί των ασφαλί

στρων Επιτροπής έπεδιώχθη ύπό τής Τραπέζης καί τής Εταιρίας 
■λύσις. ’Αλλά καί αΰτη πάσχει τά αυτά δασικά, ©πως καί αί πρβη- 
γούμεναι, ελαττώματα:

1) Διότι δεν καταργοΰνται, jon ως είχε γίνει πέρυσι δεκτόν κατά 
τάς συζητήσεις έν τη Επιτροπή, αί έξ ασφαλίσεων προμήδειαι.

2) Διότι, μολονότι αναγνώριζε ται, ©τι αί προσπά-ειαι ανήκουν 
εις τό προσωπικόν, έν τούτοις άλλη έν τοίς πράγμασι δίδεται λύσις.

3) Διότι καί αυτών των πέρυσι όρισβέντων υπέρ τοΰ Προσωπικού 
’ψιχίων επιδιώκεται ή φαλκίδευσις

καί 4·) Διότι βύδεμία, απολύτως οΰδεμία έγγύησις ύφιστάται ©τι 
δέν 8ά δίδωνται καί άλλαι άμοιδ αί άλλως.

Αί απόψεις τοΰ προσωπικού έχο υσιν έκτεβη εις ύπόμνημα, τό ό
ποιον ύπεέλήθη εις την Επιτροπή ν.

Μόνον διά τής άποδοχής των θά δυνάμεδα νά όμιλώμεν περί λύ- 
-σεως.

ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΗ Η ΑΝΑΛΓΗΣΙΑ

Ή εις άλλην στήλην δημοσιευ
όμενη εκθεσις τοΰ ιατρού τοΰ Τα
μείου Υγείας έρχεται, διά μίαν 
«κόμη φοράν, νά άποκαλύψη, πλέ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ 
ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

ον έπισήιμως, μίαν άφόρητον κα- 
τάσίτασιν, εις τήν οποίαν εΰρίσικον 
ται τινα των καταστημάτων τής 
Τραπέζης καί συνεπώς ύπό ποιας 
άνθυγειανάς συνθήκας είναι α
ναγκασμένοι νά έργάζωνταυ οί είς 
αύτά ύπηρετοΰντες συνάδελφοι.

Άν αί μέχρι σήμερον ϋποδεί-

Έκ τοΰ Ταμείου Υγείας τοΰ Προ 
σω.πικοϋ άνεκοινώθησαν τά έξης:

«Έπικειμένης τής λουτρικής πε
ριόδου 1952 παρακαλοΰνται τά ά
μεσα μέλη; (υπάλληλοι εν ένεργεία 
εθελουσίως έξελθόντες καί συνταξι- 
οΰχοι τέως υπάλληλοι τής Τραπέ
ζης) τά έχοντα απόλυτον ανάγκην 
λουτροθεραπείας, όπως μέχρι τής 
20)5)52 τό βράδύτερον, υποβάλουν 
πρός τήν Υπηρεσίαν τοΰ Ταμείου 
αϊτησιν, έπί ειδικού εντύπου, έν ή 
θά έπισυνάπτηται γνωμάτευσις ια
τρού τού Τ.Υ,ίΠ.Ε.Τ. (θεράποντος 
τοΰ μέλους) άναφέρουσα λεπτομε
ρώς τήν πάθησιν, έξ ής θά δικαιολο

ιξεις μας περί της άνάγκης τής 
βελτιώσε-ω'ς τής καταίστάσεως έ
μειναν άνευ άποτελέσιματος, έπι- 
'θυμούμεν νά δηλώσωμεν δτι τό 
τοιοϋτον δέν θά γίνη αποδεκτόν 
διά τό μέλλον. Έχοιμεν τήν άξί- 
ωσιν πηγάζουσαν έκ τών δικαιω
μάτων μας ώς ανθρώπων, νά λη- 
φθοϋν αμέσως δλα τά ένδειικνυό- 
μενα μέτρα διά τήν δημιουργίαν 
ανθρωπίνων συνθηκών εργασίας.

Τά «πατάργια», οί «διάδρομοι» 
καί τά ανήλια καί βρωμερά ύπό- 
γεια έάν δ που δήποτε άλλου είναι 
'δυνατόν νά χρησιμεύσουν ώς μέ
σα έξοικονομήσεως τής καταστά- 
Ισεως, διά την ’Εθνικήν Τράπεζαν 
Τό τοιοΟτόν αποτελεί αναλγησίαν 
καί χτυπητήν άντίθεσιν πρός την 
ιάφειδώς παρεχαμένην πολυτέλει
αν είς άλλας εκδηλώσεις αυτής 
όλιγώτερον παραγωγικάς.

γήται ή άνάγκη λουτροθεραπείας.
Ειδικά έντυπα αιτήσεων θά παρέ- 

χωνται ύπό τής Υπηρεσίας τού Τ. 
Υ.Π,ιΕ.Τ. (κυρίας Εύθυμίου). Τά 
Καταστήματα περιφέρειας ’Αθηνών 
— Πειραιώς θέλομεν εφοδιάσει μέ 
έντυπα αιτήσεων, τά όποια τά μέ
λη θά παραλαμδάνουν άπό τά ’Ια
τρεία ή τούς αντιπροσώπους τοΰ 
Τ.Υ.Π.Ε.Τ.

Τά άμεσα μέλη, ατινα θά ύπο- 
δάλωσιν αιτήσεις διά λουτροθερα
πείαν θά έξετασθώσιν ύπό ’Επιτρο
πής ιατρών, άπαρτιζομένης έκ τών 
kjk. Εύγενίου Φωικα, Καθηγήτοϋ 
τής Κλινικής Υδροθεραπείας, ή τού 
του κωλυομένου ύπό τοΰ ’Επιμελή - 
τοΰ αύτοΰ κ. Κωνσταντίνου Ν. ’Αν-' 
δριωτάκη καί δύο Κεντρικών ια
τρών τοΰ Τ.Υ.Π.Ε.Τ. "Η ’Επιτροπή 
αυτή θά πρίνη περί τής άνάγκης 
λουτροθεραπείας καί θά καθορίζη 
τήν Λουτρόπολιν έ’ις ήν δέον νά γί
νη αΰτη, ή τήν χρήσιν τεχνητών ή 
θαλασσίων θερμών λουτρών. Οί κα
τά τά ώς άνω έξετασθη σόμενο ι ύπό 
τής Επιτροπής δέον νά έχωσι μεθ’ 
έ αυτών παν σχετικόν μέ προηγηθεΐ- 
σαν θεραπείαν των.

Τά έμμεσα μέλη (προστατευόμε- 
να) θά ύποδάλωσιν αιτήσεις διά τήν 
χρήσιν τεχνητών λουτρών, έπισυνά- 
πτοντα είς τήν αϊτησιν των γνωμά- 
τευσιν Κεντρικού ιατρού τοΰ Τ.Υ.Π. 
Ε.Τ. ΤαΟτα δέν θά 'έξετασθώσιν ύ
πό τής ’Επιτροπής Λουτροθεραπείας

Δικαίωμα χρήσεως φυσικών λου
τρών έχουσι μόνον τά άμεσα μέλη. 
Τά έμμεσα μέλη δικαιούνται τεχνη
τών λουτρών.

Οΐ τυγχάνοντες έγκρίσεως λου

τροθεραπείας φυσικών λουτρών, δέ
ον νά Εχω σ ιν ύπ’ δψιν των τά κά
τωθι:

α) "Οτι τό μέλος θά δικαιούται 
επιδόματος 'λουτροθεραπείας έφ’ δ- 
σον ή θεραπεία θά γίνη είς τήν Λου- 
τρόπολιν τήν καθορισθησομένην ύπό 
τής ’Επιτροπής.

6) Είς περιπτώσεις, καθ’ άς άμε
σον μέλος ΰποβληθή είς θεραπείαν 
είς Λουτρόπολη/ κειμένην πλησίον 
τής πόλεως εις ήν διαμένει μονίμως, 
δέν παρίσταται δέ ανάγκη, λόγω 
συγκοινωνιακών ευκολιών, παραμο
νής του έν τή Λουτροπόλει, χορη
γείται ώς βοήθημα ποσόν- άνάλογον 
πρός κάλυιψιν τών όδοιπο ρικών εξό
δων πλέον τής δαπάνης τών λου
τρών, χωρίς βεβαίως τό ποσόν τού
το νά ύπερδαίνη τό χορηιγηθησόμε- 
νον άνώτατον δριον βοηθήματος φυ
σικών λουτρών.

γ) Είς τάς Λουτροπόλεις: Αιδη
ψόν, Καμμένα Βοΰρλα, Λουτράκι, 
Μέθανα καί Υπάτην, όπου ύπάρχου- 
σιν ειδικοί ιατροί τοΰ Κράτους, θά 
ίσχύση σύστημα παρακολουθήσεως 
τής λουτροθεραπείας ύπό τών έν 
λόγω ιατρών, μεθ’ ών τό Τ.Υ.Π.Ε. 
Τ. ήλθεν είς σχετικήν συνεννόησιν.

4) Πδν μέλος, δπερ ήθελε τυχόν 
ασθενήσει κατά τό χρονικόν διάστη
μα τής λουτροθεραπείας του, εις 
τάς άναφερομένας ώς άνω Λουτρο- 
πόλεις, θά δύναται νά καλέση τόν 
έκ τών άνωτέρω ιατρόν τής Λουτρο- 
πόλεως, τό δνομα τοΰ όποιου θά ά- 
ναφέρηται είς ειδικήν καρτέλλαν, 
παραδοθησαμένην είς έκαστον μέ
λος».

«Συμφώνως πρός τά άρθρα 25, 
. 26 καί 27 τοΰ Καταστατικού, ,κα- 
λοΰμεν τούς κ. κ. Συνεταίρους είς 
Α' συνεδρίασιν Τακτικής Γενικής 
Συνελεύσεως έν τώ Πρατηρίω Υ
φασμάτων τοΰ Συν)σμο0, όΐδος Πε- 
•σματζόγλου άριθ. 1 (παλαιά αίθου
σα Χρηματιστηρίου) τήν 15ην Μαΐ
ου έ. έ., ή μέραν ’Πέμπτην καί ώραν 
-5.30' μ. μ. καί έν περιπτώσει μή α
παρτίας τήν 2 2 α ν Μα ίου 
;έ. έ., ημέραν Πέμπτην 
‘-καί ώραν 5.30' μ. μ. έν τώ αΰτω 
χώρω μέ τά εξής θέματα:

1— "Εκθεσις τοΰ Διοικητικού 
Συμβουλίου έπί τών πεπραγμένων 

•τοΰ Έτους 1951.

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ & ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΓΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ! ΣΥΝ. Π. Ε.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1951

ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΤΗ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1951

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ:

, 137.774.755.—
Εθνική Τράπεζα — Λογ. Καταθέσεων 512.515.498.  650.29C.253. 

ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ:
Χρεώγραφα 64.753.200.—
Είδη Έγκαταστάσεως 381.828.780.__
Μεϊον αποσβέσεις 56.828.780.— 325.000.000.— 389.753.200 —

ΚΕΦΑΛΑΙΑ: 
Μερίδες Συνεταίρων μέχρι 30)6)51 

Μερίδ. 5172 πρός 1.000.000.—
Δρ....................................................... 5.172.000.000.—

Μερίδες Συνεταίρων άπό 1)1)51 —31)
12)51 Μερίδ. 134 πρός 1.000.000.—
Δρ............................................................. 134.000.000.—

ΠΑΘΗ ΤΙ ΚΟΝ

5.306 000 000.—

2. — "Υποβολή: ’Ισολογισμού καί 
'’Απολογισμού διαχειρίσεως έτους 
Τ951.

3. — "Εκθεσις τοΰ ’Εποπτικού 
Συμβουλίου.

4. — "-Εκθεσις τοΰ Έλεγικτοΰ.
5— "Εγκρισις Ί σολογισιμοΰ καί 

’Απολογισμού- διαχειρίσεως έτους 
1951.

6. — ’.Απαλλαγή ίέκ. τών ευθυνών 
τού τε Διοικητικού καί ’Εποπτικού
Συμβουλίου ώς καί τοΰ ’Ελεγκτοΰ.

7. — "Υποβολή καί εγκρισις προϋ
πολογισμού ’Εσόδων καί ’Εξόδων 
διαχειρίσεως έτους 1952.

8. — Συζήτησις καί λήίψις άποφά- 
σεως έπί έκκρεμούσης άπό του έ
τους 1949 ύποθέσεως όρ-ύζης Ιτα
λίας.

’Επίσης, συμφώνως πρός τά αύτά 
'ΐώς άνω άρθρα τοΰ Καταστατικού, 
καλούμεν τούς κ. -κ. Συνεταίρους 
-είς Β '. συνεδρίασιν τής Τακτικής 
Γενικής Συνελεύσεως έν τώ -Πρατη
ρίω "Υφασμάτων τοΰ Συν)σμοΰ, ό- 

■δός Πεσματζόγλου άριθ. 1 (παλαιό 
αίθουσα Χρηματιστηρίου) τή,ν 28ην 
Μαΐου έ. Έ., ήμέ-ραν Τετάρτην καί 
ώραν άπό 9ης π. μ. μέχρι 9ης μ. μ. 
καί έν περιπτώσει μή απαρτίας τήν 
4η ν ’Ιουνίου έ. έ., ή μ έ- 
ραν Τετάρτην καί ώ
ραν ά π φ 9 η ς π. μ. μέχρι 
9 η ς μ. μ., έ ν τ ώ α ύ τ ώ 
■ώς άνω χώρω πρός εκ
λογήν Διοικητικού 
Συμβουλίου καί Έ π ο- 
ι τ ι κ ο 5 Συμβουλίου 
καί έ ν ό ς Ελεγκτοΰ. 
Έν ’Αθήναις τή 28 ’Απριλίου 1952 

"Ο Προϊστάμενος 
τοΰ Εποπτικού Συμβουλίου 

Στυλιανός Ζαχαρίας

ΑΠΗΣΧΟΛΗΜΕΝΑ:
Εμπορεύματα Πρατηρίου Υφασμά

των 4.157.546.200.—
Εμπορεύματα Πρατηρίου Τροφί

μων 930.160.750.— 5.087.706.950.—

Διάφοροι Χρεωστικοί Λογ)σμοΐ 
Όφειλαί έκ Χορηγηθεισών Πιστ. είς 

Συνεταίρους
Όφειλαί έκ Χορηγηθεισών Πιστ. είς 

’Οργανισμούς

Συνεταίροι —Υπόλοιπον έξ αύξήσε- 
ως συνετ. μερίδος ε’ς Δρ. 200.000.— 

Συνεταίροι — Διαφορά έξ αύξήσεως 
συνετ. μερίδος είς Δρ. 1.000.000.— 

Μεϊον τό διατεθέν ποσόν διά μέρισμα

997.791.091.—

6.669.325.730.—

80.351.275.—

4.244.800.000.— 
— 258.600.000.—

12.836.175.046.-

79.002.400.—

3.986.200.000.—

17.941.420 899.—

Άποθεματικόν Τακτικόν 
Άποθεματικόν "Εκτακτον

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ: 
Πιστώσεις έκ Χρηματοδοτήσεως Νο

μισματικής Επιτροπής μέσφ ’Ε
θνικής Τραπέζης

Προμηθευταί ’Εμπορευμάτων καί διά
φοροι Πιστωτικοί Λογ)σμοί 

Ύπουργεΐον ’Εμπορίου (Διεύθυνσιν 
Έσωτ. Εμπορίου)

Μερίδες Έξελθόντων Συνεταίρων

Κράτησις δι* ένδεχομένας Ζημίας 
Υπόλοιπον Λ)σμου άποτελεσμάτων είς Νε

ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

X Ρ Ε Ω Σ I Σ
Είς έξοδα Διαχειρίσεως 1.468.001.540.—
Είς τόκους προμήθειας καί έξοδα

Τραπεζών 344.475.520.—
Είς αποσβέσεις δαπανών συντηρήσε-

ως καί ειδών έγκαταστάσεως 56.828 780.— 1.869.305.840.—

Κράτησις δι’ ένδεχομένας Ζημίας

Υπόλοιπον έσόδων διατιθέμενον ώς έξής:
Είς Τακτικόν άποθεματικόν 10% έπί

325.264.192.— ......................... 32.500.000.—
Μεϊον Va υπέρ 1 Υπουργείαυ ’Εμπο

ρίου (άρθρ. 2 Ν. 6070) 8.125.000.—

Είς Ύπουργεΐον ’Εμπορίου τό Va τοΰ 
Τακτικού Άποθεματικού 

Είς "Εκτακτον άποθεματικόν 10% έ
πί 325.264.192.—

Είς Μέρισμα πρός Δρ. 50.000.— έ
πί 5172 Μερίδων, μεταφερόμενον 
είς πίστωσιν Συνεταίρων έναντι ό- 
φειλομένης διαφοράς έξ αύξήσεως 
τής Συνεταιρικής Μερίδος

Υπόλοιπον άφιέμενον είς Νέον

Ό Προϊστάμενος τοΰ ’Εποπτικού Συμβουλίου 
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ

42.000.000.—

24.375.000.-^

8.125.000.—

32.500.000.—

258.600.000.—

1.9J 1.305.840.—

Υπόλοιπον παρελθόντος έτους 
Πρόσοδοι έκ Χρεωγράφων
"Εσοδα έξ Υφασμάτων .............
"Εσοδα έκ Τροφίμων ...............

323.600.000.— 

1.664.192 — 

2.236.570.032.—

Έν ’Αθήναις τή 28 ’Απριλίου 1952

Ο Α ’Αντιπρόεδρος τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡ1ΣΗΣ

24.375.000 —
32.500.000.— 5.362.875.000

10.400.000.000.—

1.995.914.507.—

8.125.000.—
10 442.200.— 12.414,481.707.—

162.400.000.— 
1.664.192.—

17.941.420.899.—

Π 1 Σ Τ Ω Σ I Σ 
............... 138.478.—
............... * 9.031.500.—

1.757.054.007.—
470.346.047.— 2.227.490.054.—

2.236.570.032.—

κΟ Διευθυντής τών Οικονομικών κιχ* 
Λογιστικών Υπηρεσιών 

ΙΩΑΝΝΗΣ -ΜΠΕΝΑΣ



ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ
Γ ΥΑΛΟΓ IKON Δ € AT t Ο Ν
" ΣΑΒΒΑΤΟΝ, 3 Μαίαν Τ95Ζ

ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Η ΕΚΠΡΟΣΟΠΗΣΙΖ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΟΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΝ 
ΕΙΣ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΗΣ ΤΡΛΠΕΖΗΣ

ΤΑ ΪΙΊ0ΑΗΧ6ΕΝΤΑ ΠΡΟΙΟΠΑ - ΑΙ ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΙΟΙΚΗΙΕΟΙ

ΕΚΚΡΕΜΗ III ίϋΙΜΜΙΙ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
Ή Διοικητική Έ,πιτροπή του

Ή Διοικητική Επιτροπή τοΰ Συλ
λόγου, εις παρουσιίασίν της πρός τον 
χ. Διοικητήν ανέπτυξε πρός αυτόν τό 
μετοχικόν ένδιαφέρσν τοΰ προσωπικού 
καί έζήτησε παρ’ αώτου τήν έξεύρεσιν 
τρόπου έκπροσωπήσεως αυτού εις τά 
Γενικόν Συμβούλιον τής Τραπέζης. 'Ο 
κ. Διοικητής άναγνωρίσας τό ορθόν 
τών άπόψεων τοΰ Συλλόγου, έζήτησεν 
όπως υποδειχθούν τρία πρόσωπα, έκ 
τών οποίων οϋτος θα ήδύνατο νά έκ- 
λέξη εν διά τήν συμπλήρωσιν μιας 
κενής βεσεως έν τώ Γενικώ Συμόου- 
λίω

Κατόπιν τής δηλώσεως αυτής τοΰ 
*. Διοικητοΰ, ή Δ. Ε. άπέστειλε πρός 
αυτόν τήν κατωτέρω πρότασιν, έχου- 
σαν οϋτω:

Η ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

«Πρός τήν Διοίκησιν τής Εθνικής 
Τραπέζης τής Ελλάδος, ενταύθα.

Κύριε Διοικητά. Άναφερόμενοι εις 
τήν προφορικήν μεθ’ ώμων συνεννόησίν 
μας, περί έκπροσωπήσεως τοΰ Σώμα
τος τών 'Υπαλλήλων τής Τραπέζης εις 
τό Γενικόν Συμβούλιον αυτής, ώς συγ 
κεντροΰντος σεβαστόν ώριθμόν μετο
χών τοΰ κεφαλαίου της, έχομεν τήν τι
μήν νά γνωρίσωμεν ύμΐν, οτι θά ήθέ-

Τήν παρελθοΰσαν Τρίτην τά μέλη 
τής Διοικητικής Επιτροπής τοΰ Συλ
λόγου μετά τού Προέδρου τοΰ Ταμείου 
Υγείας καί τοΰ ’Ιατρού τοΰ Ταμείου 
κ. Γιαταγάνα έπεσκεύφθησαν τά Κατα 
στήματα Ζέας καί Νίκαιας, προκειμέ- 
νου νά διαπιστωθούν αί συνθήκαι υπό 
τάς όποιας εργάζονται οί εις αυτά ΰ- 
πηρετοΰντες συνάδελφοι.

Έκ τής έπισκέψεως ταύτης προέκυ- 
ψε μιά οντως αποκαρδιωτική κατάστα- 
σις συνθηκών έργασίας τόσον άπό ά- 
πόψεως στενότητος χώρου όσον καί ά
πό άπόψεως ανθυγιεινών συνθηκών, αί 
όποΐαι επικρατούν εις τά έν λόγω γρα
φεία.

Δημοσιεύομεν κατωτέρω τήν σχετι
κήν έκθεσιν τοΰ Ίατροΰ κ. Γιαταγάνα, 
διά τής οποίας παρέχεται πλήρως ή 
είκών τής θλιβερός πράγματι έγκατα- 
λείψεως τήν οποίαν αί άρμόδιαι ΰπη- 
ρεσίαι τής Τραπέζης επιδεικνύουν 
πρός ώρισμένους συναδέλφους. 'Η εκ- 
θεσίς έχει ώς εξής:

Πρός τό Συμβούλιον Ταμείου Υ
γείας Προσωπικού Εθνικής 
Τραπέζης, ένταΰθα.

Κύριε Πρόεδρε,
’ Επισκεψάμενος τά 'Υποκαταστή 

ματα Ζέας καί Νίκαιας κατόπιν ύ- 
μετέρας εντολής, ΐνα μελετήσω τάς 
'Υγιεινάς συνθήκας υπό τάς οποί
ας εργάζονται οί Υπάλληλοι αυ
τών, έχω τήν τιμήν νά αναφέρω 
πρός Υμάς τάς ήμετέρας εντυπώ
σεις α'ίτινες συνοψίζονται επί τών 
εξής δύο βασικών σημείων.

Καί κατά πρώτον τά άνωτέρω 
*Υπ)ματα πληρούν τούς βασικούς 
όρους Υγιεινής ή μάλλον τούς 
στοιχειώδεις όρους αύτής, οίίτως 
ώστε αί διαστάσεις αυτών νά είναι 
ανάλογοι πρός τον αριθμόν τών 
εντός αυτών εργαζομένων Υπαλ
λήλων; 'Ο άερισμός αυτών γίνε
ται κανονικός κατά τον χειμώνα 
καί τό θέρος; 'Ο φωτισμός αυτών 
είναι έπαρκής;

At διαστάσεις τοΰ χώρου άμφο- 
τέρων τών Υποκαταστημάτων καί 

| ιδιαιτέρως τοΰ τής Ζέας είναι ά- |

λομεν, όπως ή ΰπάρχουσα κενή Βέσις 
Συμβούλου τής Τραπέζης πληρωθή υ
πό ένός τών κάτωθι άναψερομένων:

1) Τοΰ κ. Ίωάννου Τζωρτζσπούλου, 
Τμηματάρχου Α'.

2) Τού κ. Παντελή Μουτούση Τμη
ματάρχου Α' Προέδρου τών Γενικών 
Συνελεύσεων τοΰ Συλλόγου.

καί 3) Τού ικ. Σπυρ. Βασιλοπούλου, 
Τμηματάρχου Α' τέως Προέδρου τής 
Διοικητικής Επιτροπής τοΰ Συλλό
γου.

'Ως καί προφορικώς έδηλώσαμεν ύ
μΐν, ούδεμίαν άμοιβήν θά έχη έκ τής 
θέσεως ταύτης ό έκ τών άνωτέρω διο- 
ρισθησόμένος ή καί αν όρισθή τοιαύτη 
θά περιέρχηται αυτή ολόκληρος εις τό 
Ταμείον Υγείας τού Προσωπικού τής 
Τραπέζης.

Μετά πάσης τιμής. "Ο Πρόεδρος, 
Τά Μέλη».

Η ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΥΠΑΝΑΧΩΡΕΙ

Παραδόξως όμως ό κ. Διοικητής ύ- 
παναχωρήσας έκ τών όσων προηγουμέ 
νως ΰπεσχέθη, έδήλωσεν εις νέαν 
συνάντηΐσίν του μετά τής Δ. Ε., ότι 
δεν δύναται νά άποδεχθή οΰδένα έκ 
τών προταθέντων διά τήν θέσιν τοΰ 
Συμβούλου έν τώ Γεν. Συμβουλίιρ μέ

τήν δικαιολογίαν ότι οί προτεινόμενοι 
ΰπό τοΰ Συλλόγου δεν έχουν τον βαθ
μόν τοΰ Διευθυντοΰ τής Τραπέζης καί 
ότι ή τυχόν έκπροσώπησις τοΰ προσω
πικού διά συναδέλφου Εχοντας βαθμόν 
Τμηματάρχου, θά προσέκσπτε εις τήν 
ιεραρχίαν.

ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝ ΘΑ ΕΠΙΜΕΙΝΗ

Εις τούτο άντετάχθη διά σειράς ό
λης επιχειρημάτων ή Δ. Ε. καί κυρί
ως διότι έν προκειμένη) τό προσωπι
κόν ώς ένιαίον σύνολον λαμβανόμενον, 
είναι κάτοχος τών μετοχών καί συνε
πώς μόνον ό υπό τοΰ Σωματείου Υπο
δεικνυόμενος πρέπει νά καταλάβη τήν 
διά τό προσωπικόν προοριζομένην θέ
σιν.

’Αντιλαμβάνονται όλοι οί συνάδελ
φοι, όποιαν σημασίαν έχει ή συμφώ- 
νως πρός τάς απόψεις τοΰ Συλλόγου 
λύσίς τοΰ ζητήματος, τήν όποιαν έν 
τοσούτψ άπό πέρυσιν ό κ. Διοικητής 
εΰρισκε ώς ορθήν καί σύμφορον διά 
τό 'Ίδρυμα.

’Επί τοΰ θέματος τούτου ή Δ. Ε. θά 
έπιμείνη καί Επειδή πρόκειται περί 
τοΰ δικαιοτέρου τών αιτημάτων, οΰδε- 
μία άμφιβολία υπάρχει ότι τούτο θά 
εύρη τήν ίκανοποίησίν του.

ζομένου αυξάνει έφ’ όσον οΰτος εί
ναι υγιής ή δέ έξασφάλισις καί 
διατήρησις τής υγείας παντός Ερ
γαζομένου έξαρτάται έκ τής υγιει
νής κατοικίας, τής καθαρός τρο
φής, τής υγιεινούς ενδυμασίας καί 
περιβάλλοντος εντός τοΰ οποίου 
Εργάζεται.

Ή υγεία εις τον άνθρωπον είναι 
πλούτος ατομικός καί τοΰ συνόλου, 
είναι ή βάσις τής ’Εθνικής Οικο
νομίας ενός ’Έθνους.

Τό δεύτερον σημεΐον είναι ή κα
λή θέλησίς τής Διοικήσεως τής 
Τραπέζης, ή όποια άναθέτουσα τήν 
μελέτην τών άνωτέρω εις τό τεχνι
κόν αυτής Τμήμα, θά έξουδετερώ- 
ση κατά τον καλύτερον καί άποτε- 
λεσματικώτερον τρόπον τούς δυσ
μενείς παράγοντας, οϊτινες έπικά- 
θηνται ώς Δαμόκλειος σπάθη έπί 
τής υγείας τών Εργαζομένων έν τή 
Τραπέζη Υπαλλήλων.

Τό έργον τής έξυγιάνσεως διά 
τοΰ Τεχνικού Τμήματος, δεν πρέ
πει βεβαίως νά περιορισθή μόνον 
εις τά δύο άναφερόμενα άνωτέρω 
Ύπ) ματα, άλλά ή έρευνα καί ή έ- 
ξυγίανσις πρέπει νά έπεκταθή καί 
εις όσα άλλα Ύπ)ματα ολοκλήρου 
τής Ελλάδος, τά όποια ήθελον κρι- 
θή ανθυγιεινά.».

ΥΠ’ ΟΨΙΝ ΤΟΥ κ. ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ

Τά συμβούλια τοΰ Συλλόγου καί 
τού Ταμείου Υγείας έπεσκέφθησαν 
τόν κ. Διοικητήν καί έζήτησαν όπως 
ληφθοϋν άμέσως μέτρα διά τήν βελτί- 
ωσιν τής καταστάσεως, ήτοι έπέκτα- 
σιν τών γραφείων.

Έπί τή εύκαιρίςι δέ αυτή ύπεμνή- 
σθη καί πάλιν ή άθλια κατάστασις 
πολλών επαρχιακών καταστημάτων, ή 
όποια είναι πηγή κινδύνων διά τήν υ
γείαν τών συναδέλφων.

Ο κ. Διοικητής έκράτησε σημείω- 
σιν καί ΰπεσχέθη ότι θά λάβη τά δέον-

Συλλόγου έπισκεφθεΐσα καί πά
λιν τον κ. Διοικητήν έζήτηισεν τήν 
επίλυσιν τών κάτωθι αιτημάτων 
τοΰ προαωπικόΟ άτινα άπό μα- 
κροΰ έκκρεμοϋν.

1) Διαρύθμισις τών κρατήσεων.
2) Βελτίωσις τών άποδοχών 

τών συνάδελφων τών κατωτέρων 
βαθμών συμφώνως καί πρός τήν 
ιπαρασχεθεΤσαν ϋπό τοΰ κ. Διοικη- 
τοΰ ΰπόσχεσιν.

3) Αί μετατάξεις άπο κλάδου 
εις κλάδον νά γίνωνται Οπό τοΰ 
Συμβουλίου τών προαγωγών.

4) Πρόσληψις τών τέκνων τών
συναδέλφων.

5) Οί διορισμοί τών Συμβού
λων καί παρατηρητών εις εταιρεί
ας έλεγχομένας ΰπό της Τραπέ
ζης νά γίνωνται ΰπό τής επιτρο
πής τών προαγωγών.

6) Έπανωρθώσεις — VALEUR 
1944 — 1945 - 1946.

7) Ασφάλιστρα.
8) Ασφαλιστικά Ταμεία.

ΕΠΙΛΥΘΕΝΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Έκ μέρους τής Διοικήσεως έπε 
λύθησαν τά κατωτέρω αιτήματα:

1) Καταβολή τοΰ 25% έπί τής 
συνεργιαχής αμοιβής είς τούς έρ- 
γασθέντας συναδέλφους άπό τοΰ 
ιβαθμοΰ τοΰ ΰπολογιιστοϋ κάί κά
τω.

2) Καταβολή άποζηιμιώσέως είς 
τοΰς μή λαβόντας άδειαν κατά 
τό έτος 1951.

3) Καταβολή διαφοράς δανείου 
είς τους συναδέλφους εκείνους ο'ί 
Ιτινες έλαβον προαγωγήν κατά 
τήν Ιην Ιουλίου 1951.

4) Τήν κατόπιν διαγωνισμού 
ίπρόσληψιν θηλέων τέκνων συνα
δέλφων.

5) Επίσης διά τό ζήτημα τής I

Έ6ημοσι;εύθη είς τήν εφημερί
δα τής Κυβερνήσεως (άριθ. 101 
τεΰχ. Α') ό νόμος 2053 περί «ρυθ
μίσε ως συλλογικών σχέσεων καί 
διαφορών έργασίας».

ΔΓ αότοΟ ορίζεται ότι: «Συνι- 
στάται παρά τώ Ύπουργείω Ερ
γασίας Συμβούλιον Ρυθμίσεως 
Συλλογικών Σχέσεων καί Διαφο
ρών.

Τό Συμβούλιον είναι δεκαεξα- 
μελές καί απαρτίζεται:

Έξ ένός Καθηγητοΰ τοΰ Πα
νεπιστημίου ή τής Άνωιτάτης Σχο 
λής Οικονομικών καί Εμπορικών 
’Επιστημών ή άλλης Άνωτάτης 
Σχολής ή έξ ένός Συμβούλου τής 
Επικράτειας, ώς Προέδρου, άνα- 
πληρουμένου έν περιπτώσει κωλύ
ματος ή απουσίας ΰπό ένός επί
σης Καθηγητοΰ ή Συμβούλου τής 
Επικράτειας, ώς ’Αντιπροέδρου. 
Άμφότεροι ορίζονται παρά του 
ΎπουργικοΟ Συμβουλίου.

Έκ πέντε Κρατικών λειτουρ
γών ήτοι:

α) Τοΰ Γενικού Διευθυντοΰ τοΰ 
Υπουργείου Εργασίας.

β) Τοΰ Διευθυντοΰ Συλλογικών 
Σχέσεων καί Διαφορών τοΰ Υ
πουργείου Έργασίας.

γ) Έ,νός Διευθυντοΰ τοΰ Υ
πουργείου ’Εμπορίου.

δ) Ένός Διευθυντοΰ τοΰ Ύπουρ 
γείου Βιομηχανίας.

ε) Ένός αντιπροσώπου τοΰ Υ
πουργείου Συντονισμού.

Τά ώς άνωτέρω έκ Κρατικών 
λειτουργών γ', δ' καί ε' μέλη 
μετ’ Ισαρίθμων άναπλη ρωμανι
κών ΰποδεικνύονται ΰπό τών οίκεί 
ων Υπουργών.

ονομασίας τών άσκούντων ’Ελεγ
κτικά καί καθήκοντα Πρόϊσταμέ 
νων ό κ. Διοικητής έδώσεν λύσιν 
άπό του παρελθόντος Αύγούστου1 
έν τούτοις όμως ή εφαρμογή του 
είσέτι καθυστερεί. Αί έν έκκρεμό- 
Ιτητι εύρισκόμεναι προτάσεις τών 
Διευθυντών τών Καταστημάτων 
ίπρόκειται νά άχθοΟν ύπ’ όψιν τοΰ 
Κ. Διοικητοΰ κατά τήν προσεχή; 
Δευτέραν 5.5.1951.

Ό Σύλλογος επιδιώκει τόν τερ
ματισμόν του θρυλλικοΰ κατα- 
στάντος ζητήματος τούτου.

Άνεκοινώθηι άρμοδίως ότι κυ
κλοφορεί όριστικώς έντός τοΰ 
πρώτου ΙΟημέρου τοΰ μηνάς Μαΐ- 
ου έ. έ. ή έγκΰκλιος τών έξετάσε- 
ων του διαγωνισμού τής 18.10. 
1951 ώς επίσης καί ή έγκύκλιος 
μονιμοποιήσεως τών συναδέλφους, 
τοΰ Νόμου 751 τών έχάντων συμ
πληρώσει τόν άπαιτούμενον χρό
νον πρός μονιμοποίηίσιν.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ

Επικείμενης τής ένάρξεως τής έ
πί τών προαγωγών Επιτροπής διά 
τή;ν κρίσιν τών συμπληρωσάντων 
τήν Ιην ’Ιανουάριου 1952 τόν πρός. 
προαγωγήν ή χορήγησιν προσαυξή- 
σεων άπαιτούμενον χρόνον, συμφώ
νως τώ όργανισμώ τής υπηρεσίας,, 
ώς έκπρόσωποι τοΰ Προσωπικού ώ- 
ρίσθησαν δι’ άποφάσεως τής Δ. Ε
πιτροπής τοΰ Συλλόγου οί κ. κ. Γε
ώργιος Κώστης, Παντελής Μουτού
ση ς καί Νικόλαος Παπαευθυμίου.. 
Έν άπουσία ή κωλύματι οίουδήπο- 
τε έκ τών άνωτέρω θέλει άναπλη- 
ροϊ τόν άπόντα ή κωλυόμενον ό κ- 
ΣπΟρος Βασιλόπουλος.

"Η Επιτροπή τών Προαγωγών» 
θέλει συσταθή κατ’ αύτάς καί πα- 
ρακαλοΰνται οί κ. κ. Διευθυνταί τών 
Καταστημάτων όπως ΰποδάλλουν 
έγκαίρως τά δελτία ποιότητας τών 
συναδέλφων.

Έκ πέντε έργοδοτικών αν
τιπροσώπων μετ’ ισαρίθμων ανα
πληρωματικών, ύποδείκνυο μένων:

α) Δύο ΰπό >to0 Συνδέσμου Ελ
λήνων Βιοιμηχάνων.

β) Ένός ΰπό τοΰ Εμπορικού 
Συλλόγου ’Αθηνών, καί 

γ) Ένός Βιοτέχνου καί ένός Έ 
(παγγελματίου, ΰποδεικνυομένων 
ΰπό τής Γενικής Συνομοσπονδίας 
' Ε,παΥ γελματιώ ν καί Βιοτεχνών 
Ελλάδος.

δ) Έκ πέντε έργατικών αντι
προσώπων μετ’ ισαρίθμων άνοοπλη 
,ρωματυκών, ΰποδεικνυομένων ΰπό 
τής Γενικής Συνομοσπονδίας Ερ
γατών Ελλάδος.

Είς περίπτωσιν καθ’ ήν αί ώς: 
άνω οργανώσεις δέν ήθελον ΰπο- 
δείξει έντός 15 ή μερών άπό τής 
λήψεως παρ’ αΰτών τοΰ σχετικού 
έγγράφου τοΰ Υπουργείου Έργά 
σίας τοΰς αντιπροσώπους των 
πρός διορισμόν είς τό Συμβούλι
ον, ό Υπουργός Εργασίας δύνα- 
ται οϊκοθεν νά διορίση τούτους 
άνευ τής γνώμης τών έν λόγω ορ
γανώσεων.

Τά μέλη τοΰ ώς άνω Συμβου
λίου ορίζονται δι’ άποφάσεως τοΰ 
Υπουργού Έργασίας, πλήν τόΟ 
Προέδρου καί ’Αντιπροέδρου ορι
ζόμενων ΰπό τοΰ Υπουργικού 
Σ υμβουλίου.

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣIΣ 
ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 

ΕΞ ΗΜΙΣΕΙΑΣ
Διά τοΰ αΰτοΟ νόμου ορίζεται: 

επίσης ότι: «Τό έπί τών εξοφλητι
κών αποδείξεων λήψεως μισθού ή 
ήμερομισθίων χαρτόσημον βαρύ
νει έξ ήμισείας τούς έργοδότας, 
καί τους έργαζαμένους»..

νεπαρκέστατος έν σχέσει μέ τόν α
ριθμόν τών έντός αύτοϋ εργαζομέ
νων. Ιδιαιτέρως οί υπάλληλοι οί 
εργαζόμενοι είς τόν έξώστην (πα
τάρι) εργάζονται ΰπό πλήρεις αν
θυγιεινός συνθήκας, διότι τό ύψος 
αυτού μέ τήν οροφήν δέν υπερβαί
νει τά 2 μέτρα, οί εργαζόμενοι Ε
φάπτονται άλλήλων, ό έξαερισμός 
αυτών ελλείπει καί οϋτω ή ατμό
σφαιρα τοΰ χώρου αΰτοΰ γίνεται 
τελείως άποπνικτική.

'Ο αερισμός άμφοτέρων τών Υ
ποκαταστημάτων γίνεται διά τής 
κυρίας μόνον εισόδου αυτών, ή ό
ποια καί αύτή παραμένει κλειστή 
κατά τούς χειμερινούς μήνας. Οί 
εξαεριστήρες τού Ύπ) ματος τής 
Ζέας δέν λειτουργούν. Εξαεριστή
ρες τοΰ Ύπ) ματος τής Νίκαιας 
δέν υπάρχουν. Οϋτω, πάς εισερχό
μενος αντιλαμβάνεται άμέσως τήν 
άποπνικτικήν ατμόσφαιραν.

Τό δωμάτιον τοΰ νυκτοφύλακος 
εις τό Ύπ) μα τής Νίκαιας ακα
τάλληλον, ώς τελείως ανθυγιεινόν 
διότι στερείται παντελώς παραθύ
ρου καί εύρίσκεται παραπλεύρως 
τής τουαλέττας. Διά τούτο ό νυ- 
κτοφύλαξ αναγκάζεται νά διανυκτε 
ρεύη είς ένα κατεστραμένον κανα
πέ, παρά τό γραφεΐον τοΰ Διευ- 
θυντοΰ.

'Ο φωτισμός άμφοτέρων τών 
Ύπ)μάτων είναι ανεπαρκής.

Επομένως έπί τή βάσει τών ά
νωτέρω έκτεθέντων στοιχείων, τά 
Ύπ)ματα Ζέας καί Νίκαιας ώς 
έ'χωσιν σήμερον, είναι ανθυγιεινά 
διά τούς εργαζομένους είς αυτά υ
παλλήλους. Καί είναι απορίας ά- 
ξιον, πώς ή Εθνική Τράπεζα, έ
νας τοιοΰτος ’Οργανισμός μέ φι
λοπροόδους πάντοτε τάσεις καί μέ 
δλα τά μέσα τά όποια διαθέτει είς 
χρήμα καί είς άρτιον τεχνικόν προ 
σωπικόν νά δεικνύη τοσαύτην άδια 
φορίαν, ούτως ώστε έκ τοΰ άνθυ- 
γιεινοΰ περιβάλλοντος τών ανωτέ
ρω Ύπ) μάτων νά καθίσταται έπι- 
σφαλής ή υγεία τών έντός αυτών 
έργαζομένων. Έξ άλλου είναι γνω 
στον, δτι ή άποδοτικότης τοΰ έργα-τα μέτρα.

ΠΚΙΙΤΑΤΑΙ ΐνίΒΟΪΑΙΟΚ ΡΪΙΕΕΙΙ ΣΪΜΒΠΚΙΒ ΑΙΑΦΟΡΟΝ


