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ΥΠΟ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

II Will II ΙίίΗ 
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Εές το πλήθος των ά- 

φορήτων δεινών, τά ό
ποια άπό τή; σογχωνεύ- 
«εως εδοκίρ-αοε τό προ
σωπικόν τ/js τέως Έβνι 
κής ΊΓραπέζνις, διά τής 
έπιδλζ,Οείσ·/); επί τής κε
φαλής του «νέας τά'ξεως 
ποαγιι,άτων» ήλθε νά 
προστεΟή και )».ία άχαρα 
ιζτήριστος ψυχολογική 
πιεσις, υπό τήν μ.ορφήν 
έπιδείξεως διαφόρων 
πολιτικών παραγόντιον. 
"Αν δεν άπατώμ.εΟα 
προφανής άντικειμ,ενι- 
κός σκοπός τής τοιαύτης 
άστοχου έπιδείίςεως εί
ναι ό έμ.μ.εσος ψυχολογι 
κός έκβιασμ,ός του Χώ- 
μ.ατος των Ί’ηαλλήλων 
καί ή μοιρολατρική έγ= 
κατάλειψις τών δικαίων 
του εις τήν λήΟ'ρν. Ή 
μακιαβελική αυτή μέδο 
δος είναι γνωστή, πολύ 
γνωστή εις τον τόπον 
μας, καθώς επίσης εί
ναι γνωστά καί τά ολέ
θρια Αποτελέσματα της.

Έάν ή ζΆιοίκησις τής 
Τραπεζης νομίζει ότι 
δι’ αΰτου του τρόπου θά 
μάς έςαναγκάση ν’ άπο» 
στώμεν^τής χαραχθείσης 
γραμμής μας καί νά πα- 
ραιτηθώμεν τών διεκ
δικήσεων μας πλανάται.

Τά δίκαιά μας, τόσον 
τά ήθικά όσον καί τά όλε 
κά, τά προελθόντα εκ 
τής συγχωνευσεως είναι 
πολλά καί βασικά διά τό 
κύρος καί τήν επιβίωσίν 
μας, ώστε νά μή δυνά- 
μεθα νά τά παραβλέψω- 
μεν χωρίς νά μάς άποδο 
θή ή εξωφρενική μομφή 
τής «αύτοκαταδίκης->.

"Ο τρόπος κατά τόν 
όποιον σκέπτεται καί ε
νεργεί ή ηγεσία του 
πρώτου πιστωτικού Ι
δρύματος τής χώρας 
μας είναι αληθώς μεσαι 
ωνικός. Είναι ή φεου
δαρχική εκείνη νοοτρο
πία του αύθέντου προς 
τους δούλους του. Είναι 
ή διακυβέρνησες τού Ι
δρύματος μας «έλέω Οε 
ου» .

' Αλλά ή Τράπεζα 
δεν είναι φέουδον οΰδε- 
νός. 'II Τράπεζα ανή
κει εις τό κοινωνικόν σύ 
νολον τού όποιου, Οέλο- 
μεν νά πιστεύωμεν, ότι 
αποτελούμε σεβαστ ή ν 
καί υπολογίσιμο·/ μερί
δα.

II Κυβέρνησες ώς ά-

νώτατος ρυθμιστής, υπο 
γράφει αποφάσεις καί 
διατάγματα. Α-ύτάς τάς 
αποφάσεις έχει ύποχρέ- 
ωσεν νά τάς σεβασθή ή 
Διοίκησες τής Τραπέ- 
ζης, άν όχι ύπό τήν πίε- 
σιν τού Δόμου, τουλάχι
στον ύπό τήν πίεσιν κά
ποιων άγράφιον ηθικών 
κανόνων, οί όποιοι επι
βάλλουν τήν ανθρωπι
στικήν καί κοινωνικήν 
κατανόησιν.

Τά «αύθαιρέτως» πα- 
ραμένοντά ανεπίλυτα ζη 
τήματά μας εκτός τού 
σεβασμού προς τά κεκ- 
τημένα δικαιώματα καί 
τής χορηγήσεως τών αυ
ξήσεων είναι καί άλλα
λεπτότατα καί σοβαρό
τατα ζητήματα, τά ό
ποια προέκυψαν εκ. τής 
άδικου καί όλως άψυχο- 
λογήτου έντάξεως."

Είναι καιρός πλέον, 
νομίζομεν, νά δείςη ή 
Διοίκησες κάποιο πνεύ
μα δικαίου καί κατανοή
σει·»;, χωρίς νά έ'ςαναγ- 
κασθή εις τούτο ύπό τήν 
πίεσιν γεγονότουν.

Διότι πρέπει νά έχη 
ύπ’ οψιν της, ή Διοίκη
σες, ότι τό μεγαλύτερο·/ 
ποσοστόν τώνύπαλλήλων 
τής τέως ’Εθνικής Τρα- 
πέζης άποτελεϊταε άπό 
εφέδρους άξεωματι- 
κούς, άπό άναπήρους 
άπό τραυματίας καί άπό 
πολέμια :άς, οί όποιοι έ
άν άπεδείχθησαν έςοχοι 
μαχηταά εις τά πεδία 
τής τιμής διά τό γόητρο·/ 
καί τό μεγαλείο/ τής 
πατρεδος μας, δύναν- 
ται, ομοίως νά άποβοΰν 
έξοχοι καί πεισμονές μα 
χηταί καί εις τό κοινωνι
κόν πεδίο·/ διά τήν δι- 
καίωσιν τών στραγγαλι- 
σθέντων ζητημάτων 
των, εκ τών όποιων έ- 
ςαρτάται τό ήθικόν των 
κύρος και ή επιβίωσες 
των συγχρόνως.

”Δς παύση λοιπόν τάς 
άστοχους πολιτικάς επι
δείξεις καί άς παραιτη- 
θή τών ψυχολογικών πιέ 
σεων καί τών φεουδαρ
χικών τη; μεθόδων, διό 
τι ούτως ενεργούσα ή 
Διοίκησες ύποσκάπτει τά 
θεμέλια τού κοινωνικού 
μας οικοδομήματος, ά- 
ποβαίνουσα λίαν επιζή
μιος παράγων προς αυ
τήν ταύτην τήν υψηλήν 
καί μεγάλη·/ έννοιαν τής 
πατρίδος.
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Κοίτα τήν ΐδρυσιν τής ‘Ομο
σπονδίας τών Τραπεζιτικών Υ
παλλήλων τον Σύλλογόν μας έ- 
ξεπροσώπησαν οί κ. κ. Μελχ. 
Τσουδερός Πρόεδρος καί Άν. 
Προκοπίου Γεν. Γ ραμματεύς.

Προ τής ένάρξεως τής συζητή- 
σεως, οί εκπρόσωποί μας έδή- 
λωσαν ότι ό Σύλλογός μας ακο
λουθεί μίαν γραμμήν τήν Οποίαν1 
έχουν χαράξει άπό τής συγχω-. 
νεύσεως καί εντεύθεν τά προγε
νέστερα Διοικητικά Συμβούλιο! 
τών Συλλόγων καί τής όποιας 
ουδόλως 6’ άποστή. Τήν γραμ
μήν ταύτην γνωρίζουν καί ή Κυ- 
βέρνησις καί ή Τράπεζα καί ή 
άντιπολίτευσις ήτις έχει δηλώ
σει εις τόν Σύλλογον καί ενώπι
ον τής Βουλής ότι θά επανόρθω
ση τά όσα άμελετήτως έγένοντο. 
εις βάρος τού ‘ιδρύματος καί 
τοΰ Προσωπικού.

Κατά συνέπειαν τά κατ1 ιδίαν 
ζητήματα έκατέρων τών Τραπεζών 
είναι πολύ σοβαρότερα τών γενι
κών ζητημάτων διότι δέν είναι μά 
νον ύλικαί οί διάφοροί άλλα καί 
ήθικαί, αΐτινες δυνατόν νά προ- 
καλέσουν αντιθέσεις κατά τήν 
συζήτησιν τών γενικής φύσεως 
ζητημάτων.

Ή ‘Ομοσπονδία έχονσα 
ϋπ’ όψιν της τήν ανωτέρω δήλωσιν 
ιών : κπσοσώπων μας θά χωρήση 
εις τό έργον της.

ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΤΟΥ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΝΣΏΜΑΤΩΣΙΝ 

ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ 
ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΖΩΗΣ

Ή ένσωμάτωσις τοΰ επιδόμα
τος ακρίβειας ζωής συμφώνως 
μέ τάς έκδοθείσας Ύπουργικάς 
αποφάσεις δέν είχε έφαρμοσθή 
πλήρως καί δΓ ολας τάς κατη
γορίας τών υπαλλήλων τής' 
Τραπέζης μας. Ό Σύλλογος κα
τέβαλε πάσας τάς προσπάθειας 
του πρός άπάσας τάς κατευθύν 
σεις καί έπέτυχεν ταύτην άπό 
1.9. 1954.

Είναι αληθές ότι τό "Υπουργεί 
ον Εργασίας διά τοΰ Διευθυντοϋ! 
του κ. Χρυσανθοπούλου έπέδειξε 
μέγα ενδιαφέρον διά τήν πρα 
γματοποίησιν μιας συμβιβαστι 
κής Χύσεως* πρός άποφυγήν τα>- 
λαιπωριών τού προσ)κοΰ, διά 
τής προσφυγής του εις τήν δικαι
οσύνην, τήν οποίαν καί ημείς 
άπεδέχθημεν χωρίς βέβαια καί 
νά παραιτηθώμεν τής περαιτέρω 
διά παντός μέσου διεκδικήσεως. 
Διότι ώς γνωστόν ό Σύλλογός 
μας έχει μίαν ϊσην μεταχείρισιν 
μέ τάς Τραπέζας ‘Ελλάδος καί 
Αγροτικήν καί τής οποίας έπ’ 
ούδενί λόγςο θ’ άποστή.

Τήν ένσωμάτωσιν τοΰ έπιδόμσι 
τος ακρίβειας ζωής αί Τράπεζαι 
"Ελλάδος καί ’Αγροτική έπέτυ· 
χον δι’ ιδιαιτέρας ‘Υπουργικής 
Άποφάσεως, εις τήν οποίαν δέν 
συμπεριελήφθημεν ημείς.

Κ«8’ ν. πληρσφοροΰμεδκ ύ- 
ποψήφιοι ηγήτορες κατά τάς 
άρχαιρεσίας Τ. Υ. Π. Ε. Τ. 
τής 23)4)55 φέρονται οί κά
τωθι

1) ΠΑΝΤΕΛΗΣ MCYTCY 
ΣΗΣ

2) ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΑ 
ΚΟΠΟΥΛΟΣ

3) ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ 
— ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥΡΚΟΥ- 
ΤΑΣ.

Τό ψηφοδέλτιον ύπό τόν 
κ. Παντελή»’ Μουτούσην κατ' 
εγκύρους πληροφορίας Si πε- 
ριβληθή ιέκτός άπό τούς έν έ- 
νεργεία εκλεκτούς συναδέλ
φους καί άπό τόν Πρόεδρον 
τοΰ Συλλόγου κ. Μελχ. Τσου- 
«δερόν.

Σχετικός μέ τάς αρχαιρε
σίας τοΰ Τ. Υ. Π. Ε. Τ. ελά- 
6ομεν έκ μέρους τοΰ Προέ
δρου τοΰ Συλλόγου κ. Μ.

Άναδημοσιεύομεν ε’ιδησιν δη- 
μοσιευθεϊσαν είς τόν ημερήσιον 
τύπον πριοϊνόν καί άπογεϋματινόν 
σχετικός μέ τήν ένέργειαν τών

’Εκπρόσωποι τοΰ Συλλόγου 
τών υπαλλήλων τής Εθνικής Τρα- 
πέζης έπεσκέφθησαν τόν άναττλη- 
ροΰντα τόν υπουργόν τής Έργασί 
ας υπουργόν κ. Ράλλην καί τού α
νέπτυξαν τά ‘εκκρεμή ζητήματα 
τοΰ προσωπικού, έζήτησαν δέ την 
προσωπικήν του έπέμβασίιν πρός 
ρύθμισίν των. Οί εκπρόσωποι τών 
υπαλλήλων άνέφεραν είς τόν κ. 
Ράλλ.ην ότι ή Διοίκησις τής Τ ρα
πέζης άνέστειλε άπό τοΰ ’Ιανου
άριου τοΰ 1954 τάς προβλεπο- 
μένας ύπό τοΰ ’Οργανισμού προα 
γωγάς καί έζήτησεν όπως ΰπσ- 
χρεωθή αίτη είς τήν εφαρμογήν 
τοΰ ’Οργανισμού. ’Επίσης έζήτη
σαν όπως έψαρμοσθή καί είς τήν 
’Εθνικήν Τράπεζαν τό θερινόν ώ- 
ράριοίν έργασίαςι. καταργουμένηξ 
τής «απογευματινής «εργασίας. Κα 
τά παρασχεθ'είσας πληρ|οφορίας 
6 κ. Ρ άλλης εδωσεν έ'/τολήν είς 
τήν άρμοδίαν υπηρεσίαν όπως

Τσουδεροϋ τήν κάτωδι επι
στολήν :

Πρός τήν
«ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΝ»

Επειδή έξ ιδίας άντιλ.ήφε- 
ως έπείαδην* περί τών κινδύ
νων τούς όποιους διατρέχουν 
αί συνδικαλιστικά! μας οργα
νώσεις ιδίως δέ τό Τ. Υ. Π. 
,Ε. Τ. μας, προήλδον είς τήν 
άπόφασιν νά συνεχίσω τήν 
μετά τοΰ ήδη Προέδρου τοΰ 
Τ. Υ. Π. Ε. Τ. κ. Παντελή 
Μουτούαη συνεργασίαν, με
τόχων καί πάλιν τοΰ ύπό τη» 
ήγεσίαν του ψηφοδελτίου.

Έφιστώ τήν προσοχήν τών 
κ. κ, συναδέλφων έπί τήξ με
γάλης σημασίας τών «εκλογών 
τοΰ Τ. Υ. Π. Ε. Τ. τό όποιον 
διατρέχει τον* κίνδυνον νά χά
ση την αυτοτέλειάν του.

Καλόΰμεθα όδεν όλοι νά τό 
προστατευσωμεν.
Μέ συν)φικοΰς χαιρετισμούς 

Μ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ

προαγωγών καί τον καθορισμόν 
ωραρίου ώς είς τάς Τραπέζας Έλ 
λόιδσς καί ’Αγροτικήν έχοΰση,ς 
ώς κάτωθι:

γειας διά τήν συμμόρφωσιν τής 
Τ ραπέζης πρός τόν ’Οργανισμόν 
6ιεχεργουμένων τών προαγωγών 
τοΰ προσωπικού. ‘Όσον άψορά 
τήν κατάργησιν τής απογευματι
νής εργασίας ϋπεσχέθη νά συνεν- 
νοηθή προσωπικός μετά τοΰ κ. 
Ήλιάσκου καί ρυθμισθή, τό ζήτη
μα. ' .

ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΤΗΣ Γ.Σ.
Ε.Ε. ΔΙΑ ΤΟ ΩΡΑΡΙΟΝ ΕΡ
ΓΑΣΙΑΣ.

Ό Γ. Γ ραμματεύς τής ΓΣ Ε«Ε 
άπέστειλε τό κάτωθι τηλεγρά
φημα πρός τήν κυβέρνησιν, σχε
τικός μέ τήν κατάργησιν τής ά- 
πογευμάπινής έργασί ας :

Καταφόρως άδικοι παραχωρή
σεις προνομίων κατά τό παρελθόν 
ώδήγησαν είς αϋξησιν ώρών έργα- 
(Συνέχεια είς τήν 6ην σελίδα)

ΑΜΕΡ1Π0Ν ΤΟ ΕΜΙϋΦΕΡΟϋ
ΤΟΥ ΫΠΒϊΡΓΒΥ ΤΗΪ ΙίΡΟΕΑΡΙΑΣ ΤΗϊ ΚΥΒΕΡΗΗΪΕΟΣ 
κ. ί. ΡΑ1ΑΗ ίϋ Τί ΑΙΚΑΙΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ Μ4Σ

ΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΩΡΑΡΙΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΗΣ ΕΟ ΝΙΚΗΣ ΖΗΤΟΥΝ ΝΑ ΓΙ
ΝΟΥΝ ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΟΟΥΝ ΑΙ 
ΑΠΟΓΕΥΜ ΑΤ1ΝΑΙ ΩΡΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΟΥ ΠΡΟΣΩ

ΠΙΚΟΥ

προβή είς τάς κατά νόμον ένερ-



’Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Τιμηθέντες διά τής ψήφου σας 
κατά τάς αρχαιρεσίας τής 21 )6)
1954, έπωμίσθημεν το τιμητικόν 
μεν άλλα έπίμοχθον εργον τής 
διοικήσεως τοΰ Ταμείου μας έπτί 
έν έτος, ήτοι άπό τοΰ ’Ιουνίου 
1954 μέχρι σήμερον.

"Ηδη έχομεν την τιμήν νά θέ- 
σωμεν ΰιιό την κρίσιν υμών τά 
πεπραγμένα τοΰ λήξαντός έτους, ■ 
τον Ισολογισμόν τής Χρήσεως I 
1954, ώς και τόν ττροϋιτολογι- ! 
σμόν διά τό έτος 1955.

Κατά τό διαρρεΰσαν έτος έ- 
πράξαμεν -ττάν ο,τι ήτο δυνατόν 
διά νά διατηρήσωμεν την ιατρο
φαρμακευτικήν και νοσοκομεια
κήν περίθαλψιν εις τό αυτό ώς 
καί πρίτερον ϋψος καί διά νά άν- 
τιμετωπίσωμεν τάς άναφυείσας 
νέας δυσχερείας, ας άναφέρομεν 
λεπτομερώς κατωτέρω. Επίσης 
.προσεπαβησαμεν νά περιστείλω- 
μεν τό κατά τήν παρελθοΰσαν 
χρήσιν 1953 προκΰψαν έλλειμμα.

Εΰρέθημεν δθεν εις τήν ανάγ
κην νά αναθεωρήσω μεν τό κρα
τούν σύστημα παροχής τής ιατρι
κής περιθάλψεως, καθιερώσαντες 
από τοΰ μηνός Φεβρουάριου 1954 
νέον τοιοΰτον διά τά ήσφαλισμέ- 
να υπό τοΰ Ταμείου μας μέλη. Ή 
θεώρησις των δελτίων ιατρικών έ- 
πισκέψεων καί συνταγών διά 
φάρμακα καί ή καταχώρησις αυ
τών εις ειδικήν καρτέλλαν μάς 
δίδουν ήδη, διά πρώτην φοράν, 
τήν ευχέρειαν τής παρακολουθή- 
σεως τής κινήσεως έκαστου μέ
λους εις ίοτρικάς έπισκέψεις καί 
φάρμακα, εις τρόπον ώστε νά 
λαμβάνωνται μέτρα τόσον διά τήν 
καλυτέραν προστασίαν τής υγείας

’Επί συνό
λου Μελών

Ταμεΐον Υγείας Προ
σωπικού Το. Ελλάδος 10.956 
Ήμέτερον Ταμεΐον

(Τ.Υ.Π.Ε.Τ.) 1 1.722

Είναι αυτονόητος ποία ή έπι- 
βάρυνσις τοΰ Ταμείου Υγείας εκ 
τοΰ διαρκώς αύξανομένου αριθ
μού τών συνταξιούχων - μελών 
του. Έξ άλλου άντεμετωπίσθη 
κατά τό 1954 αυξησις τών τιμών 
πολλών φαρμάκων καί παραχχρη- 
σις τών έν Άθήναις ίσχυόντων 
τιμολογίων θεραπειών και έπι- 
σκέψεων εις επαρχίας, κατόπιν 
πιέσεων τών κετά τόπους Ίατρι- 
κών Συλλόγων.

Δέον ν ά σ τ, μ ε ι ω θ ή 
ο τ ι ή οικονομική έ- 
ξ α θ λ ί ωι σ ι ς, λ ό γ ω τής 
ποικιλοτρόπου μει- 
ώ σ ε ωι ς τών αποδοχών 
τοΰ Προσωπικού —- 
Μελών τοΰ Τ.Υ.Π.Ε.Τ. καί τής δι
αρκούς ΰψώσεως τοΰ τιμαρίθμου, 
δημιουργεί εμμέσως έπιβάρυνσιν 
τών Ταμείων μας.

Καί ένώ αυξάνεται συνεχώς ό 
αριθμός τών Συνταξιούχων - με
λών τοΰ Ταμείου μας, δεν έχομεν 
«εισροήν νέου αίματος.» (νέων με
λών ) καί τούτο διότι ή Τράπεζα, 
παρά τάς εντόνους διαμαρτυρίας 
μας, ασφαλίζει τό νεοδιοριζόμε- 
νον προσωπικόν αυτής αποκλει
στικών εις τό Ταμεΐον "Υγείας 
τοΰ Προσωπικού τής τέως Τρα
πέζης Αθηνών, παρά πάσαν δι
καιοσύνην καί παρά τό πνεύμα 
τοΰ Νόμου, δστις συνεχ.'νευσε 
τάς Ει'ο Τραπέζαο.

Παρά τσΰτα τό ήμέτερον Τ«Γ 
μεΐον δεν καθιέρωσε συμυετοχήν 
έπί τών νοσηλειών, ιατρικών επι
σκέψεων η τών παρακλινικών εξε
τάσεων, ώς ένένετο εις άλλα ’Α
σφαλιστικά Ταμε*α, (Ταμ. "Υγεί
ας Προσ. Τραπ, "Ελλάδος), χω
ρίς μάλιστα τό Ταμεΐον μας νά

τών μελών, όσον καί διά τήν πε· ; 
ριφρούρησιν τών συμφερόντων τοΰ 
Ταμείου. Ταύτσχρόνως παρακο- ι 
λουθεΐται καί τό έργον τών ια
τρών τοΰ Τ.Υ.Π.Ε.Τ. ’Επίσης ώρ- 
γανώθη πληρέστερον ό καθιερω
μένος έλεγχος τών νσσηλευομέ- 
νων εις Νοσοκομεία καί Κλινικάς 
ασθενών μας καί έφηρμόσθη έλεγ
χος τών συνταγών υπό Έλεγκτοΰ 
ίο,τροΰ (κ. Λ. Φιλίπ).

"Η έξυπηρέτησις τών μελών 
παρεσχέθη μετά τής προσηκούσης 
προθυμίας, ή δ έ ιατρο
φαρμακευτική κ α ί νο
σοκομειακή περίθαλ- 
ψις έσυνεχίσθη ά
με ί ω τ ο ς, παρά τάς γνω- 
στάς δυσμενείς συνθήκας, αί- 
τινες άνακΰψασαι άπό τών. γε
γονότων >έν τή Τραπέζη τοΰ ’ I α- 
νουαρίσυ 1953, δεν έπαυσαν έκ- 
τοτε νά έπηρεάζ,ουν συνεχώς πάν- 
τας τούς ’Ασφαλιστικούς μας 
’Οργανισμούς, τήν οικονομικήν 
δυνατότητα τών οποίων ανάτρε
ψαν.

Αί υπό τής Τραπέζης γενόμε- 
ναι κατά τό 1954 άθρόαι απολύ
σεις Συναδέλφων, ^δημιούργησαν 
μέγα αριθμόν Συνταξιούχων — 
μελών τού Ταμείου μας, δι’ οϋς, 
ώς γνωστόν, δεν ΰφίσταται έργο- 
δοτική εισφορά. ’Αρκεί νά σημει- 
ώσωμεν οτι, κατά τήν 31 ) 1 2)53, 
οί Συνταξιούχοι — άμεσα μέλη 
τοΰ Τ.Υ.Π.Ε.Τ. άνήρχοντο εις 
1599, ένώ τήν 31)12)54 άνήλθον 
εις 2185, αριθμός δστις εις οΰ- 
δένα όμοειδή ’Ασφαλιστικόν ’Ορ
γανισμόν συναντάται.

Παραθέτομεν συγκριτικόν πί
νακα μετά τοΰ Ταμείου "Υγείας 
τοΰ Ποοσωπικοΰ τής Τραπέζης, 
"Ελλάδος.

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ Ποσοστόν
άμεσα έμμεσα σύνολον

899 977 1876 17,1%

2185 2817 5002 42,67%

τυγχάνη ιδιαιτέρας στοργής έκ 
μέρους τοΰ έργοδότον, ώς π. χ. 
συμβαίνει διά το Ταμεΐον ‘Υγεί
ας Προσωπικού Τραπέζης "Ελλά
δος, δπερ επιδοτείται διά τήν άν- 
τιμετώπισιν δαπανών Άντιφυμα- 
τικοΰ Άγώνος, ’Αεροθεραπείας, 
βαρέως νοσούντων, λεχωίδων, 
Παιδικής Μερίμνης, Παιδικών ε
ξοχών καί διά τήν κάλυψιν τυχόν 
έλλειμμάτων του.

'Όσον άφορφ τά Ταμεΐον "Υ
γείας Προσωπικού τέως Τραπέ
ζης ’Αθηνών, χαίρομεν ολως ιδιαι
τέρως δια τήν όσημέραι βελτίω- 
σιν τής παρεχομένης ΰπ’ αύτοΰ 
περιθάλψεως. ’Έχομεν όμως, νά 
παρατηρήσω μεν, δτι ή πρόσφατος 
αυξησις τών πόρων του (συνε
πείς: αύξήσεως άναδρομικώς τής 
μισθοδοσίας τών συναδέλφων τής 
τέως Τραπέζης ’Αθηνών) καί ποι
ας τίνος ιδιαιτέρας ένισχύσεως 
έκ μέρους τοΰ εργοδότου, έδωσαν 
τήν ευχέρειαν προσφάτων έπιτεΰ- 
ξεων, άπό πολλοΰ πραγματοποι
ηθεί σών παρ’ ήμΐν.

"Ο κατωτέρω πίναξ καταδει
κνύει τόν μέσον δρον παροχών 
κατά μέλος, βάσει τών έσάδων 
και τοΰ αριθμού τών μελών :

ΝΕΑΙ ΔΥΣΧΕΙΡΞΙΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ
1954
Καθ' ον χρόνον τό Διοικητικόν 

Συμβούλιον έσκέπτετο ποια μέ
τρα δέον νά λάδη διά νά αντιμε
τώπιση τήν κατάστασιν, νέαι 
δυσχέρειαι άνεφΰησαν. "Έν ση
μαντικόν τμήμα τών πόρων του 
δεν κατεβάλλετο. Τό Ταμεΐον 
Συντάξεων ήδη άπό τοΰ ’Ιανουά
ριου 1954 απέδιδε μέρος μόνον 
τών είσπραττομένων εισφορών 
τών Συνταξιούχων, άπό δε τοΰ 
{ιηνός ’ Ιουνίου 1954 έπαυσενά- 
λοσχερώς νά μάς άποδίδη τούρ
τας.

Παρά τά επανειλημμένα διαβή
ματα μας παρά τοΐς έν τή Τρα- 
πέξη καί τφ Ταμείω Συντάξεων 
άρμοδίοις, οΰδέν έπετείύίχθη. Ή 
άπάντησις ήτο στερεοτύπως ανα
βλητική, περιοριζομένη εις ΰπο- 
σχέοιει ς μόνον.

Έν τώ μεταξύ αΐ υποχρεώσεις 
ηΰξανον, Τά Νοσοκομεία, αί Κλι
νικοί, τά βοηθήματα έπρεπε νά 
πληρωθούν, αί χρεώσεις τών "Υ
ποκαταστημάτων νά τακτοποιη
θούν.

Τό Διοικητικόν Συμβούλιον, 
συμφ-ώνως καί πρός ληφΒεΐοαν 
κατά τήν Συνέλευσιν τής 19)6) 
54 άπόφασιν, ήναγκάσθη νά προ- 
6ή εις τήν υκποίησιν οδοντιατρι
κού υλικού καί άλλων στοιχείων 
έκ τοΰ ένεργη,τικοΰ, ϊνκ, καί μέ
χρι τής δ ιευθετήσεως τοΰ ζητήμα
τος, αντιμετώπιση τάς δαπάνας 
τοΰ Τ.Υ.Π.Ε.Τ. Παραλλήλως ’Επι
τροπή έκ τοΰ κ. Προέδρου καί 
Συμβούλων τοΰ Τ.Υ.Π.Ε.Τ. έξου- 
οτοδοτήθη ύπό τοΰ Διοικητικού 
Συμβουλίου, όπως χειρισθή τό 
ζήτημα τής διεκδικήσεως τών ει
σφορών. "Η ’Επιτροπή έπεσκέφθη 
τούς αρμοδίους (κ.κ. Γεωργιάδην, 
Διευθυντήν Τραπέζης, Χονδροδή
μον, ’Αντιπρόεδρον τοΰ Ταμείου 
Συντάξεων, Μαλατέσταν, Διευ
θυντήν "Υπουργ'είου Εργασίας 
καί Κεραμίδαν, Σύμβουλον τής 
Τροπέζης καί Πρόεδρον τοΰ Επι
κουρικού Ταμείου) καί έζήτησεν 
άπό τόν κ. Διοικητήν άκρόασιν, 
μ ή πραγματοποιηθεΐσαν.

Μέ τήν συμπαράστασιν τού 
Διοικητικού Συμβουλίου τοΰ Συλ
λόγου, ή Επιτροπή έπεσκέφθη 
κατ’ έπανάληψιν τόν κ. ‘Υπουρ
γόν τής Εργασίας καί διεμαρτυ- 
ρήθη διά τήν τακτικήν τοΰ Προέ
δρου τοΰ Ταμείου Συντάξεων καί 
Διοικητοΰ τής Τραπέζης κ. Κ. 
Ήλιάσκου, έπιδώσασα αύτώ καί 
λεπτομερές υπόμνημα. Επίσης 
προέβη εις διαβήματα καί εις 
διαφόρους άλλους Κυβερνητικούς 
παράγοντας.

Προ τής αναπόφευκτου ανάγ
κης, τό Διοικητικόν Συμβούλιον 
έλοβε τήν άπόφασιν νά προσφυ
γή εις τήν Δικαιοσύνην. Δι’ αγω
γής, ύπό χρονολογίαν 22)9)54, 
διεξεδικήσσμεν τήν άπόδοσιν τών 
κατακρατούμενων εισφορών τών 
συνταξιούχων.

Διά τής «ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΣ» 
καί ανακοινώσεων μας, κατεστή- 
σομεν γνωστά εις τά μέλη τά δια- 
τρέξαντα.

Τήν 15)12)54 έλάβομεν έπι- 
εττολήν τοΰ Ταμείου Συντάξεων, 
δι’ ής μάς έγνώριζεν δτι άπό τής

1)1)55, διακόπτει τήν περαιτέ
ρω εϊσπραξιν τών εισφορών τών 
Συνταξιούχων υπέρ τοΰ Τ.Υ.Π.Ε. 
Τ., έφ’ όσον δέν ήθέλομεν αποσύ
ρει τήν άγωγήν.

’Αμέσως έκοινοποιήσαμεν άνα- 
I κοινώσεις, εγκυκλίους καί τηλε
γραφήματα πρός τούς εκπροσώ
πους τοΰ Συλλόγου ‘Υπαλλήλων 
Εθνικής Τραπέζης εις τά ’Επαρ
χιακά Καταστήματα, ΐνα άναλά- 
βωσι τήν εϊσπραξιν τών εισφορών 

! τών έν Έπαρχίαις μελών - συντα- 
I ξιούχων, ένφ παραλλήλως ώργα- 

νώθη τάχιστα ή "Υπηρεσία είσ- 
| πράξεως τών εισφορών τών ένταΰ- 
6α συνταξιούχων.

I ’Εννοείται δτι ή ’Επιτροπή έκ 
μελών τοΰ Διοικητικού Συμβου
λίου δέν έπαυσε τάς έπαφάς καί 
ενεργεί ας της.

’Εντός τών πρώτων ή μερών τοΰ 
Ιανουάριου τού 1955, κατόπιν 
συνεννοήσεων τοΰ Προέδρου τοΰ 
Διοικητικού Συμβουλίου μετά τοΰ 
κ. Κεραμιδά καί τή μεσολαβήσει 
τοΰ τελευταίου παρά τώ κ. Διοι
κητή, έπετεύχθη συμφωνία καί 
τήν 14)1)55 άντηλλάγησαν έπι- 
στολαί, συμφώνως προς τάς ο
ποίας τό Ταμεΐον Συντάξεων άνέ- 
z.c cz νά συνέχιση τήν εϊσπραξιν 
τών εισφορών, άπό 1)1)55, καί 
νά καταβάλη πάσαν προσπάθειαν 
διά τήν έντός συντόμου χρονικού 
διαστήματος ρύθμισιν τής μέχρι 
31)12)54 υφιστάμενης οφειλής, 
άνερχομένης εις δρ. 1.972.434,05.

Περαιτέρω, κατόπιν πολλών καί 
πάλιν ενεργειών, καθωρίσθη μη- ; 
νιαία καταβολή έναντι τής όφει- | 

ίλής δρχ. 50.000. Τό ποσόν τούτο i 
■ δέν έκρίθη ικανοποιητικόν καί κα- | 
I τόπιν έντόνωιν διαμαρτυριών πα
ρά τοΐς άρμοδίοις, έπετείύίχθη νά ! 
καθορισθή καταβολή δρχ. 100.000 
μηνιαίως.

Κύριοι συνάδελφοι, 
Άναλογισθήτε τήν αγωνίαν ήν 

διήλθε τό Διοικητικόν Συμβού
λιον καί τάο δυσκό),ους στιγμάς 

1 διά τό Τ.Υ.Π.Ε.Τ.
Παρά τάς δυσκολίας τάς οποί- ' 

ας άντεμετωπίσαμεν, έικρατήσα- 
μεν έκτεταμένας τάς πτέρυγας 
τοΰ Ταμείου μας. ί

ΠΟΙΑ Η ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΕΚΠΟΙΗ- 
ΘΕΝΤΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑ! ΠΩΣ 
ΘΑ ΡΥΘΜΙΣΘΗ Η ΑΝΑΠΛΗ- 
ΡΩΣΙΣ ΤΟΥ :
"Η συνολική αξία τοΰ έκποιη- 

θέντο ς κατά τήν χρήσιν 1954 ο
δοντιατρικού υλικού, σιδήρου και 
Μετοχών άνήλθεν εις δρχ. 1.223. 
000 περίπου.

Εις αντιστάθμισμα ένεγράφη 
ί εις τό Ενεργητικόν τοΰ Ταμείου 
ι μας ή οφειλή τοΰ Ταμείου Συντά- 
j ξεων άνερχομένη εις δρχ. 1.972.
I 434,05. ’Έναντι τοΰ ποσοΰ τού- 
! του κοτεβλήθησαν ήδη δοχ. 300.
1 000 (έντός τοΰ έτους 1955), δι’ 
ί ών ήγοράσθη καί πάλιν όδοντισ- 
ι τρικέν υλικόν. Τοΰτ’ αυτό θά γί
νεται έπί τη είσπράξει τών μη- 

, νισίων δόσεων.

ΠΕΡΙΘΑΑΨΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΚΑ
ΤΑ ΚΛΑΔΟΥΣ :

Α) ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΑΨΙΣ :

"Η δυσκολωτέρα καί πολυπλο- 
κω-τέρα μορφή τής ύπό παντός

Ταμ. Υγείας Πρ)κοΰ Τρ. "Ελλάδος 
» » » Άγροτ. Τρατέζης
» » » Τραπ. ’Αθηνών

"Ημέτερον Ταμεΐον (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.)

Άριθ. Με ’Αναλογία Άπασχό-
λών σμέ- δαπανών λησις ίδιου

1 9 5 4 clcv και έμ έπί έκα προσωπι
μεσων τί στου μέ κού κατά

ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ' 31.12.54 λους τήν 31.12.54

1 1.620.000 11.613.000 10.966 . 1.058 42
11.465.000 1 1.465.000 11.900 963,45 46
4.378.000 4.250.000 4 879 871,09 2

12.625.000 12.185.000 11.722 1.003,15 35

Ταμείου "Υγείας παρεχομένης 
περιθάλψεως είναι ομολογούμε 
νως ή ιατρική περί- 
6 α λ ψ ι ς.

Διά τήν έπιτυχίαν απαιτούνται 
πολλαί φροντίδες, διαρκής παρα- 
κολούθησις έπιλογή ιατρών, πει
θαρχία καί κατανόησε ς τών με
λών.

Κατά τό 1954 κστεβάλομεν 
πάσαν προσπάθειαν διά νά άντα- 
ποκριθώμεν εις τάς άνάγκας τών 
μελών. Δέν παραλείπομεν νά το- 
νίσωμεν καί πόιλιν, δτι οϋδεμία 
μείωσες έπήλθεν εις τήν Ιατρικήν 
καί φαρμακευτικήν περίθαλψιν 
τών μελών.

Κατά τά διαρρεΰσαν έτος άντε- 
μετωπίσαμεν ηύξημένην νοσηρό
τητα τών μελών.

Κατωτέρω παρέχςμεν στοιχεία 
κινήσεως τών διαφόρων κλάδεςν 
τής ιατρικής περιθάλψεως :

1) Ά κ τ ι ν ο λ ο γ ι κ ό ν:
Έγένοντο 3068 έξετάσεις καί

έχρησιμοποιήθησαν 7162 φίλμς 
ύπό τοΰ ’Ακτινολογικού Εργαστεί 
ρίου μας καί 1433 φίλμς οδον
τιατρικά.

2) Τ ο κ ε τ ο ί — ’Επίδο
μα Λοχείας:

α) Περιφερείας ’Αθηνών 93
6) Επαρχιών ................... 63
3) Φάρμακα:
Έν τή αναλύσει τών εξόδων 

παρουσιάζεται αύξησες τής δο«- 
πάινης διά φάρμακα.

Άπό τής 1)6)54 αΐ τιμαϊ τών 
«σπεσιαλιτέ» τής εγχωρίου βιο
μηχανίας ηΰξήθησαν κατά 6'/2%.

’Από 21)6)54 αί τιυαί τών 
Ευρωπαϊκών «σπεσιαλιτέ» ηΰ
ξήθησαν κατά 30%, τών δέ αντι
βιοτικών κατά 25%, πλήν χρυσο- 
μυκίνης, τερραμυκίνης καί κορτι
ζόνης. _

Άπό 23)6)54 αί τιμαί τών 
έγχωρίων καί ευρωπαϊκών «σπε
σιαλιτέ» ηΰξήθησαν κατά 4% καί 
αί τιμαί Πάς καί ντιανικοτύλης 
(ριμιφόν) κατά 30%.

4) Μικροβιολογικά:
Κατά τό 1954 έπραγματοποι-

ήθησαν 8015 μικροβιολογικαί έ- 
ξετάσεις.

5) ’Ηλεκτροκαρδιο
γραφήματα :

Έγένοντο 295.
6) ’Οδοντιατρικόν:
Κατά τά 1954 (8.12.54) έθρη^

νήισαμεν τήν απώλειαν ενός τών ε
ξαίρετων συνεργατών τοΰ Ταμεί
ου μας, τοΰ έλεγκτοΰ οδοντιά
τρου Θ. Θεοδώρου. Ε’ις άντικσ- 
τάστασιν αϋτοϋ, προεκρίναμεν 
διά τήν θέσιν ταύτην τήν κυρίαν 
"Ελένην Θεοδώρου, ήτις ήσχολεΐ- 
το καί πρότερον εις τόν έλεγχον 
τοΰ οδοντιατρικού.

Κατά τό διαρρεΰσαν έτος έ- 
πραγ μ ατοπο ι ήθη σαν αί κάτωθι 
οδοντιατρικοί έργασίαι :

’Εμφράξεις ............. 4306
Θεοαπεΐαι ............. 421
Έξαγωγαΐ ................ 1724
Καθαρισμοί όδόντωιν 258
Οϋλίτεδες ................. 1027
Προσθετικά! έργασίαι 1309

7) Λειτουργία ’Ια
τρείων :

Είς τά ’Ιατρεία τοΰ Τ.Υ.Π.Ε.Τ. 
(Κέντρου — Περιφ. Κατ)των και 
Επαρχιών) τά μέλη έξυπηρετοΰν- 
ται ποικιλοτρόπως. Ίατρικαί ε
ξετάσεις, ενέσεις, εμβολιασμοί, 
θεραπεΐαι κλπ. παρέχονται είς 
μέγαν αριθμόν μελών.

8) ’ I ν σ τ ι τ ο ΰ τ ο ν Φυ
σικής ’Αγωγής:

Είς τό ’ Iνοπιτοΰτον Φυσικής 
’Αγωγής έξυπηρετήθησαν 1031 
άτομα (μέλη καί μη) κατά τό 
1954 διά τής μηχανοθεραπείας 
καί 65 διά τής θεραπευτικής γυ
μναστικής. Τά έξοδα λειτουργίας



του έκαλύφθησαν πλήρως από τά 
είσπραττόμενα δικαιώματα θε
ραπείας τρίτων.

Ε) ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙ- 
ΘΑΛΨΙΣ :

Κατά τό 1954 συνεβλήθημεν 
μετά νέων έν Άθήναις καί Πει- 
ραιεΐ Κλινικών, πληρουσών τάς 
απαραίτητους προϋποθέσεις διά 
την εξυπηρετησιν τών μελών, αττ- 
να, λογω τών μεγάλων αποστάσε
ων, δέον δπως έχωσι, κατά τό δυ
νατόν, πλησίον τής διαμονής των 
Κλινικάς συμβεβλημένος, ιδίως 
διά τάς περιπτώσεις εκτάκτων 
αναγκών.

Κατά τό διαρρεΰσαν έτος ή νο
σοκομειακή περίθαλψις παρεσχέ- 
6η αμείωτος, ένοσηλεύθησαν δέ 
είς Νοσοκομεία καί Κλινικάς έν 
όλη) 669 μέλη, έξ ών 348 έκ τοΰ 
έν ενεργείς* Προσωπικού (άμεσα 
καί έμμεσα μέλη) καί 321 Συν
ταξιούχοι (άμεσα καί έμμεσα μέ
λη), ήτοι 669 έναντι 621 νοση-

λευβέντων κατά τό έτος 1953.
Ή παρακολουβησις των είς τά 

Νοσοκομεία καί Κλινικάς νοση
λευόμενων μελών έχει άνατεθή είς 
έλεγκτήν ιατρόν (κ. Μυλωνάν), δ- 
στις έπισκεπτ ο μένος ταΰτα δίς 
τής εβδομάδας ένημερώνει τό Τα- 
μεϊσν έπί τής καταστάσεως τών 
άσθενών μας. Διά τοΰ τρόπου αυ
τού περιφρουροΰνται τά συμφέ
ροντα τού Ταμείου μας.

Γ) ΑΝΤΙΦΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ:

Αϊ προσπάθεια* τού Τ.Υ.Π.Ε.Τ. 
καί τοΰ άρίστου επιστημονικού 
του Επιτελείου (κατά τό παρελ
θόν καί νΰν) έδωσαν άριστα απο
τελέσματα είς τόν τομέα τούτον 
τής περιθάλψε,ως. Διά τού άρτίως 
ώργανωμένου «Άντιφυματικού 
’Αγώνας», έπετεύχθη ή είς τό έ- 
λόχιστόν περιστολή τής έπαρά- 
του νόσου. Εκ τού παρατιθεμέ- 
νου πίνακας προκύπτουν σαφώς 
τά έπιτευχθέντα αποτελέσματα:

ΑΣΘΕΝΕΙΣ NOΣΗΛΕΥΘΕΝΤΕΣ ΕΙΣ 
ΣΑΝΑΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΡΡΩΤΗΡΙΑ

Άμεσα Μέλη ’Έμμεσα Μέλη Σ ύνολον Σ ανατ. Άναρρωτ
1951 88 40 128 15 113
1952 47 24 71 8 63
1953 26 21 47 7 40
1954 1 1 12 23 9 14

Τό Ταμεΐον έδαπάνησε διά τόν Άντιφυματιχέν ’Αγώνα τό πο- 
σον τών Δρχ. 822.891,20, ώς κάτωθι :

Νοσηλεία είς Σανατόρια καί ’Αναρρωτήρια 
Επιδόματα αεροθεραπείας είς 80 μέλη 

» έξωσανατοριακά είς 6 μέλη 
Παροχαί είς τρόφιμα :

A' Κατηγορίας είς 3 μέλη)
Β' » » 21 » 7
Γ' » » 104 » )

Άμοιβαί ’Ιατρών καί Νοσοκόμων

Δρχ. 285.721,50 
» 59.600
» 57.840

» 261.639,70

» 158.090

Δρχ. 822.891,20

Δ) ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ:
Η Προληπτική ‘Υγιεινή τών τέκνων τών μελών περιφερείας ’Α

θηνών καί Επαρχιών έφηρμόσθη τό πρώτον ϋπό τού Ταμείου μας 
τό 1945. ΔΓ αυτής έπετεύχθη ή άποκάλυψις καί πρόληψις ασθε
νειών, δΓ ας, είς πλείστας περιπτώσεις, οί γονείς οώδέν εΐχον 
άντιληφθή.

Εφέτος έξητάσθησαν 2525 τέκνα μελών, ή'τοι :

Περιφερείας Αθηνών : Άρρενα θήλεα Σύνολον
Εφηβικής ηλικίας .................. 2C0 250 450
Παιδικής » ................... 225 200 425
Βρεφονηπιακής ηλικίας .......... 190 210 4C0

1275
Επαρχιακών Καταστημάτων 1250

2525

Ή νοσηρότης κατά τό 1954 ή- 
το κατά 5% μεγαλυτέρα (είς τήν 
παιδικήν καί βρεφονηπιακήν ήλι- 
κίαν), λόγω τών έπιδημικών νο
σημάτων (ιλαράς, παρωτίτιδος, 
οστρακιάς) κατά τήν άνοιξιν τού 
1954.

Γενικώς τά τέκνα τών μελών 
έμφανίζουν νοσηρότητα μεγαλυτέ- 
ραν τής τών παρελθόντων ετών. 
Δεν 6ά είναι υπερβολή νά εί'πη 
τις ότι έπέδρασε καί ή κατάργη- 
σις ύπό τής Τραπέζης τής «Παι
δικής Μερίμνης». ‘Η κατάργησις 
έστέρησε τά παιδιά τών συναπ 
δέλφων τής καλής διατροφής, τήν 
οποίαν δέν δύνοτται νά προσφέρη 
ό περί κοπείς καί μειωμένος, συ
νεπείς* τής αΰξήσεως τού τιμαρίθ
μου μισθός.

Ε) ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΕΞΟΧΑI :
Αί κατ’ έτος όργανούμεναι υ

πό τού Τ.Υ.Π.Ε.Τ. κατασκηνώσεις 
διά τά παιδιά τών μελών (έν έ- 
νεργείφ καί Συνταξιούχων) άπε- 
τέλεσαν, άπό τής ίδρύσεώς των, 
ένα άπο τούς πλέον ουσιώδεις 
κλάδους δράσεως τού Ταμείου 
μας.

Πάντα τά μέχρι σήμερον διοι- 
κήσαντα τό Ταμεΐον μας Διοικη
τικά Συμβούλια κατέβαλαν άο
κνους προσπάθειας διά τήν άρ- 
τίαν όργάνωσιν καί λειτουργίαν 
των, ώστε α:ί κατασκηνώσεις μας 
νά θεωρούνται άπό ήμετέρους καί 
ξένους υποδειγματικοί άπό πά- 
σης άπόψεως.

Ημείς δέν ΰστερήσαμεν είς 
φροντίδας καί άγρυπνον παρακο- 
λούθησιν διά τήν καλυτέραν καί 
άνετωτέραν διαβίωσιν τών παι
διών έν Διονύσφ.

Τό περιβάλλον, ή φύσις, τό 
πράσινο, ή άφθονος καί έκλεκτή 
τροφή, αιί αρτιαι έγκαταστάσεις 
(ΰδρεύσεως, λουτρών, κουζίνας, 
ηλεκτρικού ψυγείου, ήλεκτροφωτι- 
σμοΰ), αΐ έγκαταστάσεις αθλο
παιδιών, ή ώργανωμένη Υγειονο
μική Υπηρεσία συντελούν είς τήν 
άνετον καί πλήρους χαράς διαβί
ωση* τών παιδιών.

Ζ) ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ :

Μέ τό βάρος ένάς ελλείμματος 
Δρχ. 1.011.000 τής Χρήσεως 
1953 καί άβεβαίαν τήν είσπρα
ξήν τών όφειλομέινων ήμϊν παρά 
τοΰ Ταμείου Συντάξεων εισφορών 
τών Συνταξιούχων (ώς άναφέρε- 
ται αλλαχού), τό Διοικητικόν 
Συμβοΰλιον δικαίως εΰρέθη προ 
διλήμματος, έάν έδει νά χορηγή- 
ση βοηθήματα ή νά άναστείλη 
τήν χορήγησιν αυτών. Παρά ταΰ
τα έλαβε τήν γένναίαν άπόφασιν 
νά χορηγιίση τά κάτωθι βοηθή
ματα :

α) Βοήθημα Λουτροθεραπείας: 
(Βάσει κρίσεως ύπό τής ’Επιτρο
πής Λουτροθεραπείας).

6) Βοήθημα ’Αεροθεραπείας : 
(Βάσει πίνακας τής Επιτροπής 
Φυματιολόγων).

γ) Βοήθημα Προσχολικής Με- 
ρίμνης.

Η) ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΙΣ ΣΕΙΣΜΟ
ΠΛΗΚΤΟΥΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ :

Τά Τ.Υ.Π Ε.Τ., αμέσως άμα έ- 
γνώσθησαν αΐ καταστροφαί έκ 
τών σεισμών έν Θεσσαλία, έν συ- 
νεννοήσει καί συνεργασίαι μετά 
τού Συλλόγου, άπέστειλεν 1 1 
σκηνάς διά τούς συναδέλφους 
τών Καταστημάτων Φαρσάλων, 
Καρδίτσης καί Τρικάλων.

Τό αυτό έγένετο καί διά τούς 
συναδέλφους τού Βόλου δπου έ- 
οτάλησαν 14 σκηναί μετά τών έ- 
ξαρτημάτων των καί φάρμακα.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟ
ΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΙΑΤΡΕΙΩΝ :

Έγένοντο διάφοροι απαραίτη

τοι βελτιώσεις είς τό Άκτινολο- 
λογικόν Έργαστήριον.
Διά τήν καλυτέραν έξυπηρέτησιν 

τών μελών καί διά λόγους οικο
νομίας παρηγγέλθη μηχάνημα λή- 
ψεως ήλεκτροκαρδιογραφημάτων 
τελευταίου τύπου PHL1PS· 
Κατά τούς μετριωτέρους υπολο
γισμούς, ή άπόσβεσις τής αξίας 
τοΰ έν λόγω μηχανήματος 3ά έ- 
πιτευχθή έντός ένός έτους.

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ :
Έγένετο άπόσβεσις έκ Δρχ. 

2.£51,30 οφειλών μελών - συντα
ξιούχων άποδιωσάντων καί μή 
κοταλιπόντων δικαιοδόχους τής 
συντάξεως των.

Επίσης έγένετο άπόσβεσις 
μέρους τής αξίας τών τελευταίων 
εγκαταστάσεων τού Άκτινολογι- 

! κοΰ καί τού αυτοκινήτου τού Τα- 
! με ίου.

Δυστυχώς αΐ περιστάσεις έπέ- 
βαλον κατά τήν κατασκηνωτικήν 

j περίοδον 1954 μείωσιν τών ημε
ρών παραμονής τών παιδιών άπό 
30 είς 22 ήμέρας.

' Διά τήν λειτουργίαν των κατά 
τό 1954 έζητήθη ή ένίσχυσις τής 
Τραπέζης. Ή άπάντησις αυτής 
καί άντ άπάντησις τοΰ Διοικητι
κού Συμβουλίου τοΰ Τ.Υ.Π.Ε.Τ. 
είναι ήδη γνωσταί ϋμϊν έκ τής 
δημοσιεύσεώς των είς τήν «ΤΡΑ
ΠΕΖΙΤΙΚΗΝ» (φύλλον ΰπ ’άριθ. 
145)17.6.54),

Κατά τήν Γενικήν Συνέλευσιν 
τών Μελών τής 19)6)54 έλήφθη 
άπόφασις δπως λειτουργήσουν 
οπωσδήποτε αί Κατα
σκηνώσεις τό 1954 μέ ο ί α ν- 
δήποτε θυσίαν.

Ό Σύλλογος τών Υπαλλήλων 
τής Εθνικής Τραπέζης ένίσχυσεν 
ήθικώς καί οΐκονομικώς τό Τ α- 
μεϊον μας διά τήν λειτουργίαν 
τών Παιδικών Εξοχών κατά τό 
έτος 1954.

Τό δαπανηθέν ποσόν σνήλθεν 
είς Δρχ. 340.594,50, ή δέ συμμε
τοχή άνήλθεν εις 546 κατασκηνω- 
τάς (261 άρενες καί 285 θήλεις) 
είς δύο κατασκηνωτικάς περιό
δους έξ 22 ήμερων έκάστη.

‘Ο κατωτέρω1 πίναξ παρέχει 
στοιχεία τινά πρός σύγκρισινj 
τών αποτελεσμάτων τών δύο τε-1 
λευταίων έτών :

1953

ΕΣΟΔΑ
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ

1951 1952 1 9 5 3

Είσφοραί Μελών ..........................
Είσφοραί Τραπ. (ΕΤΕ & ΕΚΤΕ) 
Διάφορα έσοδα .............................

6.659.738,35 
7.676.881,15 

1 10.669,80

7.998.639,30
8.933.930,95

293.908,10

6.776.360,10
4.858.589,35

281.031,90

19 5 4

7.727.1 19,45 
4.383.921,15 

514.701,80

14.447.289,30 17.226.478,35 1 1.91 5.981,45 1 2.625.742;40

ΣΗΜ.: Ώς προκύπτει έκ τού δημοσιευθέντος ’Ισολογισμού 1954 τής Τραπέζης τής Ελλάδος, αυ
τή διέθεσε τά κάτωθι ποσά διά την υγείαν τού Προσωπικού της καί τών οικογενειών του :

Υπέρ Ταμείου Υγείας................................... 5.1 70.000.—
» Παιδ. Μερίμνης καί Παιδ. Εξοχών 3.188.000.—

Φυματ. Υπαλλήλων .......................... 1.200.000.— 9.558.000.-

ΕΞΟΔΑ:
19 5 3

ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΙΣ ΜΕΛΩΝ:
’Ακτινολογικά .......................... 132.746,80
Γ υναικολογικά .......................... 336.931,60
Δερ ματολογ ικά ........................ 131.739,50
Νευρολογικά ................................ 86.811.—
’Ορθοπεδικά ................................ 27.343,50
Ουρολογικά ............................. · 32.751,50
Όφθαλμολογικά ........................ 153.013.—
Παθολογικά ................................ 1.949.904,7-0
Παιδιατρικά ................................ 223.570 50
Χειρουργικά ................................ 202.238.—
Ώτορινολαρυγγολογικά .... 194.026,50
Μικροβιολογικά ........................ 346.761.—
’Οδοντιατρικά ........................... 928.482,—
Όμματοϋάλια ......................... . 1 13.482,70
Ζώναι - Κηλεπίδεσμοι ........... 31.389,55
Φάρμακα ....................................... 1.587.238,65
’Έκτακτον βοήθ. λόγφ θανάτου 73.525.—
’Επιδόματα Λοχείας ............. 60.800.—

6.613.255.—
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΙΣ 2.199.350,55
ΑΝΤΙΦΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ ____ 1.007.613,05
ΑΝΤΙ ΣΥΦΙΛΙΔΙΚΟΣ ΑΓΩΝ ... 2.280,40
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ ........... 97.976,20
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ____ 555.900.—
ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΛΟΥΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 847.372,70
ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΕΞΟΧΑI ................... 591.2.29,80
ΔΑΠΑΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΩΝ 31.938,20
ΔΑΠΑΝΑI ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟ

ΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 168.846,80
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ .................. .. 7.421.—
ΑΠΟΔΟΧΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ..... 454.461,40
ΦΟΡΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 16.825,85
ΕΙΣΦΟΡΑΙ Τ.Υ.Π.Ε.Τ. ΥΠΕΡ Τ.Σ.Α.Υ. 81.872.—
ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ........................... 194.394,35
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ................................. 56.830,60

12.927.567,85

19 5 4

91 
370 
115 
59 
39 
52 

156 
1.950 

251 
205 
163 
430 
830 
1 1 1 

34 
1.979 

72 
62

978.— 
.775,50 
.159.— 
.471.— 
.601,50 
.769,50 
.757,75 
.673,55 
.923.50 
292.— 
642,55 
.763,30 
.783,40 
.459,65 
.309,90 
.146,80 
000.— 

400.—

I Ωσαύτως έδωρήθη είς το Τ.Υ.
| Π.Ε.Τ. παρά τού κ. Ίωάννου Β.
| ΓΊαννοπο,όλου μηχάνημα καταμε- 
τρησεως όξυγονου παρεχσμένου 
είς ασθενείς.

i ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑ :

Τά μεταχειρισμένα γραμματό
σημα έκ τής αλληλογραφίας τής 
Τραπέζης περιήρχοντο είς τό Τ.Υ. 
Π.Ε.Τ. άπό τής ίδρύσεώς του καί 
άπετέλουν ένα έκ τών πόρων του. 
’Από τής 1 )9)1954 ή Τράπεζα 
έστέρησε τό Ταμεΐον μας τού πό
ρου τούτου.

Διά δημοπρασίας γενομένης 
τήν 3)3)54, είς ήν έλαδον μέρος 
πλεΐστοι έν ’Αθήναις φιλοτελ ι

ό.978 
2.093 

822 
2

88
204
387
340
56

.906,90

.576,25

.891,20
166,80
566,95

.800.—

.037,10

.594,50
935.30

ΣΗΜΕΙΩΣIΣ :
Τά έξοδα άνήλθον κατά τό 1951 είς

» » » » » 1952 »
Δρχ.

262.678,90

7.557.—
582.939,95
25.090,30
81.584,05

194.683,75
55.746,30

12.185.755,25

14.612.510,84
15.996.182,92

ΤΑΜΕΪΟΝ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ 
ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Πρόσκλησις Γενικής Συνελεύσεως

ΔΩΡΕΑΙ :
Κατά τό 1954 έγένοντο αί κάτωθι δκρεαί είς τό Τ.Υ.Π.Ε.Τ

1) Παρά τοΰ κ. Κωστή Ήλιάσκου, μέσφ ’Εφημε
ρίδας «ΕΣΤΙΑ», είς μνήμην συζύγου του Δρχ. 10.000.—

2) Παρά τής Εταιρείας Υ.Φ.Α.Ν.Ε.Τ. είς 
μην συζύγου κ. Κωστή Ήλιάσκου

3) Παρά τοΰ Ταμείου Συντάξεων ’Εθνικής 
πεζής είς μνήμην συζύγου κ. Ήλιάσκου

4) Παρά τού κ. Παν. Γεωργιάδη είς μνήμην
Φ. Ράδοβιτς .................................. .............

μνη-

Τρα-
1.500.— 

5.000.—

150.-

Δρχ. 16.650.-

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΑ1 ΣΤΕΛΕΧΗ
Αρρενες Θήλεις Σ ύνολον ’Άρρενες Θήλεις

320 311 631 50 ' 52

261 285 546 43 48

ΣΥΝΟΛΟΝ Προσωπικόν Δαπανηθέν ποσόν

370 363
Σύνολον 733

304 333
Σύνολον 637

32

27

Δρχ. 591.229,80 
30 ήμέραι

Δρχ. 340.594,50
___ 22 ήμέραι
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΥΞΗΣΕΩΣ ΒΑΡΟΥΣ ΚΑΙ ΥΨΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΩΝ

Β Α Ρ Ο Σ Υ Ψ Ο Σ

1953 ’Άρρενες
Αΰξησις Μείωσις Στάσιμον Αΰξησις Στάσιμον
82,2% 10 % 7,8% 9,4% 90,6%

30 ήμ. Θήλεις 86,9% 6,1% 7 % 59,4% 40,5%

1954 ’Άρρενες 84,3% 6,5% 9,2% 70,5% 29,5%
22 ήμ. Θήλεις 70 % 14,5% 15,5% 46,5% 53,5%

Συμφώνως τώ Καταστατικό) 
καλούνται τά Μέλη τού Ταμείου 
’Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων Ε
θνικής Τραπέζης είς Γενικήν Συ·· 
νέλευσιν τήν ΙΙην Ιουνίου 1955 
ημέραν Σάββοπον καί ώραν 5.30' 
μ.μ. έν τώ Προμηθευτική Συνε
ταιρισμέ (Πεσμαζόγλου 1 ) μέ 
τά κάτωθι θέματα :

1. Υποβολή έκθέσεως λογοδο
σίας τής Διοικητικής Επιτρο
πής καί τοΰ απολογισμού τής 
διαχειρίσεως τής χρήσεως 1954.

2. ‘Υποβολή έκθέσεως ’Ελεγ
κτών.

3. Υποβολή πρός έγκρισιν 
τοΰ Προϋπολογισμού χρήσεως 
1955.
Έν Άθήναις τή 7 Ιουνίου 1955 

Ό Πρόεδρος
ΠΑΝΤ. Β. ΜΟΥΤΟΥΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΙΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Πρός τήν
Γενικήν Συνέλευσιν τοΰ Ταμείου 
Υγείας καί τών δύο Ταμείων ’Αλ
ληλοβοήθειας Προσωπικού ’Εθνι

κής Τροατέζης τής Ελλάδος.
’Ενταύθα

Κύριε Πρόεδρε,
Είς έκτέλεσιν τής άνατεβείσης 

ήμϊν ύπό τής Γενικής Συνελεύσε
ως έντολής, έχομεν τήν τιμήν νά 
γνωρίσωμεν ΰμϊν, οτι, έλέγξαν- 
τες τά λογιστικά βιβλία τού Τα
μείου. Υγείας Προσωπικού Ε
θνικής Τραπέζης τής ληξάσης 
χρήσεως 1954, είίρομεν ταΰτα τη- 
ρηθέντα έν τάξει.

Ο ’Απολογισμός καί Ί σολογι 
σμάς τής χρήσεως 1954 τού ύμε
τέρου Ταμείου είναι απολύτως 
σύμφωνος πρός τά λογιστικά βι
βλία,

Μεθ’ ύπολήψεως. ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΑ1

ΧΑΡ. I. ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ, ΒΑΣ. 
A. ΚΡΙΜΠΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΒΑΣ. 
Ε. ΣΤΕΡΓΙΟΥ.



στοά (έμποροι καί έρασιτέχναι), 
έπωλήθη μέρος των εις χεΐρας 
τού Τ.Υ.Π.Ε.Τ. γραματοσήμων. 
Την δημοπρασίαν, ήτις άπέφερε 
τό ποσόν των δρχ. 62.500,90 έ- 
νή,ργησεν Επιτροπή υπό τήν προ
εδρίαν τοΰ Συμβούλου τοϋ Τ.Υ.Π. 
Ε.Τ. κ. Λεκκοΰ. 'Ο συνάδελφος κ. 
Καλφαρέντζος (φιλοτελιστής) 
προσέφερε μεγίστην βοήθειαν εις 
το έργον τής Επιτροπής, εις ήν

συμμετέσχεν ώς μέλος.

ΙΑΤΡΟΙ Τ.Υ.Π.Ε.Τ.:

Κατά τό 1954 τό Ταμείαν μας 
συνεβλήθη μέ νέους διακεκριμέ
νους ιατρούς, διαφόρων ειδικοτή
των. Δεν παραλείπομεν νά τονί- 
σωμεν, δτι άλλα Ταμεία, ώς τών 
Υπαλλήλων τής Τραπέζης Ελλά
δος καί τών Υπαλλήλων τής ‘Α

γροτικής Τραπέζης, έχουσι συμ- 
βληθή μέ μεγαλύτερον αριθμόν 
ιατρών.

ΜΕΛΗ Τ.Υ.Π.Ε.Τ.:

Παραθέτομεν συγκριτικόν πί
νακα τών Μελών τοΰ Τ.Υ.Π.Ε.Τ. 
(αμέσων καί. έμμέσων).

"Υπάλληλοι έν ίνεργείςι 
Εϊσπρ. & Κλητ. έν ένεργ. 
Συνταξιούχοι

‘Υπαλλήλων έν ένεργεία 
Είσπρ. & Κλητ. έν ένερ· 
Συνταξιούχων ................

Άμεσα
Μέλη

19 5 5
’Έμμεσα

Μέλη

Α

Σύνο-
λον

Μ Ε

Ποσο- 
στόν %

Σ Α

"Αμεσα
Μέλη

Μ Ε 
19 5 4 
"Εμμεσα 

Μέλη

Λ Η

Σύνολον Ποσο- 
στόν %

2934 3096 6030 51,30% 2455 2476 4931 42,07%
826 1415 2241 19% 678 1111 1789 1 5,26%

1599 1892 3491 29,70% 2185 2817 5002 42,67%

5359 6403 1 1762 5318 6404 11722

Ε Μ

Σύνολ. Έμμ.

Μ Ε 
1

Μελών

Σ Α
9 5 4 

Σύζυγοι

Μ Ε

Τέκνα

Λ Η

Γ ονεΐς Άδελφαΐ

2476 816 1255 358 47
EiCC . . . 1111 395 664 49 3

2817 1206 1372 175 64

6404 2417 3291 582 114

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΤΟΥ
ΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥ- 

| ΡΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ:

Διά τής άπό 17)3)54 άποφά- 
σεως τοΰ Διοικητικού Συμβουλί
ου, προστατεύονται παρά τοΰ1 
Τ.Υ.Π.Ε.Τ. οι επιδοτούμενοι υπό 
τοΰ Επικουρικού Ταμείου συνά
δελφοι, οί άπολυθέντες δυνάμει 
τοΰ άρθρου 4 Ν. Δ. 2510.

Περαίνοντες, θεωροΰμεν καθή
κον νά εύχαριστήσωμΕν τούς συμ
βεβλημένους μετά τού Ταμείου 
μας Ιατρούς (Συμβούλους, Κεν
τρικούς ιατρούς, περιφερειακούς 
κλπ.), διά τάς προσφερθείσας 
είς τό Τ.Υ.Π.Ε.Τ. καί τά μέλη 
αύτοΟ υπηρεσίας των.

Επίσης εΰχαριστοΰμεν τό 
Προσωπικόν τού Τ.Υ.Π.Ε.Τ. (τό 
έκ τής Τραπέζης, καί τό ‘ίδιον 
Προσωπικόν τού Τ.Υ.Π.Ε.Τ.), τό 
όποιον διά τής άοκνου εργασίας 
του έβοήθησε τό Διοικ. Συμβού- 
λιον νά φέρη είς πέρας τό βαρύ 
έργον του καί μάλιστα είς δύσκο
λους διά τό Τ.Υ.Π.Ε.Τ. περιστά
σεις.

ΤΟ ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΜΙ Μ MS TIME! ΜΙΜ HUE Ε1Ι1Ϊ ΤΡΑΠΕΖΗΣ MMl 1951

Γ Η T I Κ Ο ΝΕΝΕΡ 
ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑ ΤΗ Ε.Τ.Ε.Α. 
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΝ ΥΛΙΚΟΝ
ΚΤΗΜΑΤΑ Τ.Υ.Π.Ε.Τ. ..................
ΑΚΙΝΗΤΑ ΕΝ ΔΙΟΝΥΣΟ .............
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ ........................
ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΕΞΟΧΑ! :

Ύττάλο'.πτσν τροφίμων κλπ. υλικών 
Εγκαταστάσεις .............................

19.312,95 
1 -—

743.500.— 
518.7σ0.— 

52.21 3,1C 
485.261,70 

1 .—

19.313,95

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ :
1 α τ ιρ ε Τ a : Κέντρου, Πειραιώς, 

Μητροπόλεως, Θεσσαλονίκης, Πσ- 
τρών, Φιλοθέης, ’ Αντ ι φυματ ι κόν, Μι
κροβιολογικόν Μηχάνημα, ’ Ινστ.ιτοΐ/- 
τον Φυσικής ’Αγωγής, Γραφεία Τ.Υ. 
Π.Ε.Τ., ’Αξία αυτοκινήτων,· Άκτινο-
λογ ι κό ν ............................... .................

Μεΐον άποσίβέαεως ......................
181.573.— 
51.66.0'.—

ΟΦιΕΙΛΑΙ ΜΕΛΩΝ ΕΚ ΝΟΣΗΛΕΙΩΝ ........................
ΔΙΑΦΟΡΟΙ Λ) ΣΜΟI ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Υ.Π.Ε.Τ...........
Π ΡΟ Κ ΑΤΑΒΟΛΑ I ΕΙΣ ΜΕΛΗ ΕΝΑΝΤΙ ΠΕΡIΘΑΛΨΕΩΣ 
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑ! ΑΘΗΝΩΝ - Λ)σιμόο 

’Οφειλή έξ εισφορών 1951 1.074.6-44 an
» » » 1952 3.683,204 50
» έκ κατοιβληθέντος, λ)σμω 

της, Κατοοσκηνωτικού έ- 
π.δόματος 1952 .... 934 823.70

129.913,—

144.422 
41.328.50
16.140.80

Όοειλών

TAME ΙΟΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ 
’Οφειλή του έξ εισφορών συνταξιούχων
μελών του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. μέχρι 31)12) 1954 .............

ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 1953 ........... 1.011.586.50
Μεΐον: ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ Χρήσεως 1954 439.987,15

1.972.434,05 

571.599,3£

9.687.551,45

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ .....................................................
ΑΝΟΙΚΤΟΣ Α) ΣΜΟΣ ΠΑΡΑ ΤΗ Ε.Τ.Ε.Α. 
ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ Λ)ΣΜΟΙ ........................  ......

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ
20.101,80

-----  4.399.056,35
. „ 2.333.393,30

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ :

Δι’ άνέγερσιν Σανατορίου ......
ΔΓ άνέγερσιν Νοσηλευτ. Ιδρύματος

1.690.000.— 
1.245.000.— 2.935.000,—

9.687.551,45

Έν Άθήναις τη 31? Δεκεμβρίου 1954 
Ό Διευθυντής "Ο Προϊστάμενος

ΔΗΜ. β. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣ1ΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΑΝΤ. ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ
‘Ο Πρόεδρος 

ΠΑΝΤ. Β. ΜΟΥΤΟΥΣΗΣ
Οί Έ,ΐβ«—' ΧΑΡ ι ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ. ΒΑΣ. Α. ΚΡΙΜΠΟΠΑΝΝΗΣ. ΒΑΣ. Ε. ΣΤΕΡΓΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΜΕΙΟΥ 
Ml TDH MS ΪΕ1 MSMSSSSSEIIIΠΡΟΙΟΠΙΚΟΥ E8HIKHI ΤΡΑΠίΖΗΙ ΤΒΣ ΕΜΜΟΙ

ΕΞΟΔΑ:
ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΑΨΙΣ ΜΕΛΩΝ

Ακτινολογικά .............................
Γυναιικολογνκίά 3701.775',50
Δερματολογ ι κά 115.159.—
Ν ουρολογικά 59.471.—
Όρθοττεδιχά 39.601,50
Ουρολογικά 52.769,50
Όφ3οιλμο>ογ.κά 156,757,75
Ποίθολογικά 1 .950.673,55
Παιδιατρικά 251.923,50
Χειρουργικά 205.292.—
Ώτ od ι νολαρυγγολογ :κά 163.642,55
Μ .κοοβ ι ολσγ νκα 430.763,30
’Οδοντιατρικά 830.783,40
’ Οιμματοϋάλ ια 111.459,65
ΖώνΘίι - Κηλειτίδεσμοί 34.309,9<α
Φόιομακα ' 1 .979.146,80
"Εκτακτον βοήθτ'μα λόγ(ρ

θ:νάτου 72.000.—
Έττιδάμ^σα Ααχείας 62.400.—

91.978.—

6.8'86.928,90 6.978.906,90

ΕΙΣΦΟΡΑΙ ΜΕΛΩΝ :
1 Υπέρ Τ ομε ί ου ’ Αλληλο οοη υε ί ας
’Υπαλλήλων ...................................... 3.209.806/—
Υπέρ Ταμείου ’Αλληλοβοήθειας
θσττροχτσρων καί Κλητήρων ......... 1.187.188,50
Ε’σφοραι Μελών Συνταξιούχων ... 3.313.721,35
Ε’σφοραι Προσωττικοΰ Τ.Υ.Π.Ε.Τ. 16.403,60

ΕΙΣΦΟΡΑ,! ΤΡΑΠΕΖΩΝ :
Υπέρ Ταμείου ’ Αλλ,ηλοβοηιθεί αις
‘Υπαλλήλων .................................. . . 3.203.261,15
‘ Υπέρ Ταιμ ε ί ου ’ Αλληλοβοηθε ί α·ς
Εισπρακτάρων και Κλητήρων .... 1.183.660.—

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑ ............... ....................................
ΜΕΡΙΣΜΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 1954 — Μετο

χών τέως ’Εθνικής Τραπέζης ..............................
ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ...................... ... .........
ΕΣΟΔΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΔΩΡΕΑI ......................................................................
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

ΥΓΕΙΑΣ
ΧΡΗΙΕΟΣ11
ΕΣΟΔΑ:

7.727.119,45

4.383.921,15

62.500,90

22.182,80
20.116.—
13.299,55
16.650:.—

379.952,55
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΑΨΙΣ ..............................
ΑΝ ΤΙ ΦΥΜΑΤ IΚΟΤ ΑΓΩΝ .............................................
ΑΝΤΙ ΣΥΦΙΛΙ ΔΙΚΟΣ ΑΓΩΝ ........................................
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ ...............................................
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ..........................................
ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΛΟΥΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ........................
ΠΑΙΔΙΚΑΙ ΕΞΟΧΑΙ .......................................... .............
ΔΑΠΑΝΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΩΝ Τ.Υ.Π.Ε.Τ. 
ΔΑΠΑΝΑ! ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΠΟΔΟΧΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Υ.Π Ε.Τ...........................
ΦΟΡΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ .............................
ΕΙΣΦΟΡΑΙ T.Y.n.fe.T. ΥΠΕΡ Τ.Σ.Α.Υ...........................
ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ............................................................

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ :
Δ'άφοροι ............. .. .................................. 4.086,30
’Εγκαταστάσεων .................... ................. 5·1.660.

2.093
822

S3
204,
387
340
56

252
7

582
25
81

194

.576,25 
891,2.0 
166 80
566.95 
800.— 

.037,10

935*30
678,90
557.—
939.95 
090,30 
584,05 
683,75

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 1954

Ό ,Πρόεδσας
ΠΑΝΤ. Β. ΜΟΥΤΟΥΣΗΣ

55.746,30

12.185.755,25
429.937,15

12.625.742,40

ΕΚΘΕΣΙΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

12.625.742,40

Πρός την
Γενικήν Συνέλευσιν τοΰ Ταμείου 
"Υγείας Προσωπικού ‘Εθνικής 

Τραπέζης τής "Ελλάδος.
‘Ενταύθα

Κύριε Πρόεδρε,
Εις έκτέλεσιν τής άνατεθείσης 

ήμΐν υπό τής Γενικής Συνελεύσε- 
ως εντολής, εχομεν τήν τιμήν νά 
γνωρίσωμεν ύμϊν, στι, έλέγξαντες 
τά λογιστικά βιβλία τοΰ Ταμείου 
Υγείας Προσωπικού ‘Εθνικής 
Τραπέζης τής ληξάσης χρήσεως 
1954, ευρομεν ταΰτα τηρηθέντα 
έν τάξει.

Ό ’Απολογισμός καί Ισολογι
σμός τής χρήσεως 1954 τού υμε- 
τέρου Ταμείου είναι απολύτως 
σύμφωνος πρός τά λογιστικά βι
βλία.
Μεθ’ ΰπολήψεως. ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΑΙ 
ΒΑΣ. Α. ΚΡΙΜΠΟΠΑΝΝΗΣ, 

ΓΕΩΡΓ. ΠΕΤΡΟΥ.

ΕΚΘΕΣΙΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Πρός. τήν
Γενικήν Συνέλευσιν τού Ταμείου 
Αλληλοβοήθειας Είσπρακτόρων 
και Κλητήρων Εθνικής Τραπέζης 

’ Ενταύθα
Κύριε Πρόεδρε,

Είς έκτέλεσιν τής άνατεθείσης 
ΰμίν υπό τής Γενικής Σόνελεύσε- 
ως έντολής, εχομεν τήν τιμήν νά 
γνωρίσωμεν υμΐν, ότι, έλέγξαντες 
τά λογιστικά βιβλία τοΰ Ταμείου 
’Αλληλοβοήθειας Είσπρακτόρων 
καί Κλητήρων ‘Εθνικής Τραπέζης 
τήη ληξάσης χρήσεως 1954, εΰ- 
ροΐμεν ταΰτα τηρηθέντα έν τάξει.

‘Ο ’Απολογισμός καί ’Ισολογι
σμός τής χρήσεως 1954 τοΰ ύ- 
μετέρου Ταμείου εΐναι απολύτως 
σύμφωνος πρός τά λογιστικά βι
βλία.
Μεθ* ΰπολήψεως. ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΑΙ 

Γ. ΖΟΜΠΟΛΑΣ 
ΣΗΜ.: Οι κ. κ. Ε. Β.ιζυηνός 

καί Β. Παπαστοθόπουλος κληθέν- 
τες δέν προσήλθον διά τον έλεγ
χον·__________________________ ___

ΙίΕΟί ΠίΙΕΙΗΙϋ! ΙΤΕΓΑΙΕΒΐ
A Ν A Κ Ο ί Ν Ω Σ ί Σ No 1

Έν
‘Ο Διευθυντής

ΔΗΜ. Ο. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣ IΑΔΗΣ

Αθήναις τή 31η Δεκεμβρίου 1954
Ό Προϊστάμενος 

ΓΕΩΡΓ. ΑΝΤ. ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ

Οί Έλεγκταί: ΧΑΡ. 1. ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ, ΒΑΣ. Α. ΚΡΙΜΠΟΠΑΝΝΗΣ, ΒΑΣ. Ε. ΣΤΕΡΓ ΙΟΥ

Φέρομεν είς γνώσιν τών κ.κ 
Συναδέλφων τής τ. Εθνικής 
Τραπέζης τής "Ελλάδος έν ε
νέργεια καί συνταξιούχους δτι 
διά τής ύπ’ άριθ. 7796)250)
1955 άποφάσεως τοΰ κ. έττί 
τής Εργασίας ‘Υπουργού ένε- 
κρίθη τό καταστατικόν τού νέ
ου Συνεταιρισμού Στεγάσεως, 
ύπό τον τίτλον «Συνεταιρισμός 
Στεγάσεως ‘Υπαλλήλων τ. ‘Ε
θνικής Τραπέζης τής Ελλά
δος» Συν. Π.Ε. όπερ έκτυπω- 
θέν τίθεται είς τήν διάθεσιν 
παντός ένδιαφερομένου.

Κατά τήν γενομένην την 5ην 
Μα'ίου πρώτην Γενικήν Συνέλευ 
σιν μεταξύ τών ιδρυτικών με
λών τοΰ Συνεταιρισμού έξελέ- 
γησαν οί κάτωθι, οϊτινες συμ- 
ψώνως τώ άρθρφ τοΰ Κατα
στατικού συνεκροτήθησαν · είς 
Σώμα ώς έξης:

Α" ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕ
ΛΕΥΣΕΩΝ: Παναγιώτης Γκιρ 
τζής.
Β" ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

1) Άνδρέας Μπόγδανος 
Πρόεδρος.

2) Κων)νος Γατσόπουλος 
’Αντιπρόεδρος

3) Ιωάννης Κατσίνης Γραμ 
ματεύς

4) "Ελένη Λαζοποΰλου Τα
μίας

5) Βασίλ. Στεργίου Σύμ
βουλος

6) Δημ. Παπαϊωάννου Σύμ
βουλος

7) Κων)νος Τρίμης Σύμ
βουλος

8) Δημ. Τσακίρογλου Σύμ
βουλος

9) Δημ. Μανιάκης Σύμβου
λος

Γ" ΕΠΟΠΤΙΚΟΝ ΣΥΜ- 
ΒΟΥΛΙΟΝ

1) Νικ. Τσιμπέρης Προϊστά 
μένος

2) Εύάγγ. Θωμόπουλος ά- 
ναπλ. προϊστάμενοί

3) ’Ιωάννης Τσάκωνας Σύμ 
βουλος

4) Γεώργιος Παπαϊωάννου 
Σύμβουλος

j 5) Όρ. Παπαδοπούλας Σύμ 
βουλος

Οί έπιθυμοΰντες έκ τών κ.κ.
! Συναδέλφων έν ενεργείς: καί



ΠΡΟΎ'ΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ι3ΜΕΙ0Ϊ ΥΓΕΙΑΣ HI IQH ΔΥΟ THIS# Μ6Μ080ΙΕΙΜΙΟΪΟΡΟΙΟΟΙΗΟΪ ΙΕ ΕΘΝΙΚΗΣ ΪΡΕίΙΣ 111 11# mm ms

ΕΞΟΔΑ ψ
ΔιοπΈθησόμενα διά τήν 'ττερίθαλψιν των μελών (άμέσων και 

έμμεσων) των δύο Ταμείων ’Αλληλοβοήθειας τού Πρσσω-
ττιικού της Έθνικιηις Τραπτέζης ........... ...................... Δρχ.

Προς κάλνψιν μέρους ύπολοίττου έλλείμμ ατος χρήσεως 1953 »
12.2Ο0.ΟΟΟ1.— 

300.000.—

Δρχ. 12.500.000.-

*0 Πρόεδρος
ΠΑΝΤ. Β. ΜΟΥΤΟΥΣΗΣ

Εισφοράΐ Μελών :
Ύτταλλ. — Είσττρακτ. και Κλητήρων

έν ενεργεί pc ...................................... 4.300.000.—
Σ υνταξ ι ονχων .................... ................. 3.300. 000. —

Είσφοραι Τραπεζών :
Ε.Τ.Ε.Α................................... ................... 4.610.000.—
Ε.Κ.Τ.Ε. (μέχρι 30'.4.55)   90,000.—

Διάφορα έσοδα ·.............................

‘Ο Διευθυντής
ΔΗΜ. θ. * ΠΑΠΑΒΑΝΑΣ 1ΑΔΗΣ

ΕΣΟΔΑ:

7.600.000.—

4.700.0001.—

200.000.—

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΧΡΗ ΣΕΩΣ 19 5 4

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ
Στοιχεία Ενεργητικού, ώς ή άνάλυσις) έν τώ Γεν. ’ Ισολο

γισμέ τού ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΤΑ
ΜΕΙΩΝ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ Δρχ. 7.071.912,60

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ
Στοιχεία Παθητικού, ώς ή άνάλυσις έν τώ Γεν. ’Ισολογι

σμέ τού ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΤΑτ
ΜΕ ΙΩΝ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΧΡΗ ΣΕΩΣ 19 54

ΕΞΟΔΑ

Με-αψερθέντα εις το Ταμεΐον Υγείας πρός ττερίθαλψιν

Είσφοραι Μελών
» Τροττεζών

των Μυελών (άμέσων και έμμεσων) .................................. Δρχ. 6.410.067,15

01 Έλεγκταί: ΧΑΡ. I. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ, ΒΑΣ. Α. ΚΡΙΜΠΟΠΑΝΝΗΣ, ΒΑΣ. Ε. ΣΤΕΡΓΙΟΥ

ΠΡΟΎ'ΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΝ 19 5 5

ΕΞΟΔΑ

Διατειθησόμενα διά την ττερίθΐχλψιν των 
Μελών (άμέσων καί έμμεσων) ........... Δρχ. 6.570.000.—-

ΕΣΟΔΑ
Είσφοραι Μελών ............................................................. **.. Δρχ. 3.100.000.-
Είοφσραΐ Ε.Τ.Ε.Α. ....'■..................................................... » 3.310.000.-

» Ε.Κ.Τ.Ε. (μέχρι 30.4.55) ............................. » 60,000.-
Διάψορα "Έσιαδα ................· ·.............................................. » 100.000.-

Δρχ. 6.570.000,

"Ο Πρόεδρος
ΠΑΝΤ. Β. ΜΟΥΤΟΥΣΗΣ

‘Ο Διευθυντής
ΔΗΜ. Θ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΤΗΡΩΝ ΤΗΣ ■ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1954

ΕΝΕΡΓΗΤ! ΚΟΝ
Στοιχεία Ενεργητικού, ώς ή άνάλυσις έν τφ Γεν. 1 Ισολο- 

γιάμφ των «ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ
ΤΑΜΕΙΩΝ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ Δρχ. 2.615.638,85

> ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ
Στοιχεία Παθητικού, ώς ή άνάλυσις έν τώ Γεν. 11σολογι- 

σμφ τών «ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΤΑ
ΜΕΙΩΝ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ» .................................. Δρχ. 2.615,638,85

ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ
ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΤΗΡΩΝ ΤΗΣ ' ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 19 5 4

ΕΞΟΔΑ

.Μεταφερθ'έντα εις
τών μελών (άμέσων και έμμεσων)

Τ ατμεΐον .Υγείας προς ττερίθαλψιν
Δρχ. 2.370.848,50

Είσφοραι Μελών
» Τραπεζών

Ε Σ Ο Δ 
Δρχ. 1.187. 

» 1.183

A
188,50
660.—

Δ,ρχ. 2.370.848,50

Ό Πρόεδρος Β. ΛΑ.ΣΚΑΡΗΣ Τά Μέλη : ΔΗΜ. ΠΑΠΑΊΏΑΝΝΟΥ, ΘΕΟΧ. ΒΑί ΕΝΑΣ Οΐ Έλεγκταί . Γ. ΖΟΜΠΟΛΑΣ.
ΣΗΜ.: Δέν υπέγραψαν οΐ Σύμβουλοι κ. κ. Κ. Τρίμης, καί Γ. Βρεττός καί οΐ Έλεγκταί κ. κ. Ε. Βι ζυηνός κα! Β. Παπτασταθόπουλας.

ΠΡΟΎ'ΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΤΗΡΩΝ ΤΗΣ ' ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΝ 1955

ΕΞΟΔΑ

Διατεθησόμενα διά την ττερίθαλψιν τών Μελών (άμέσων
καί έμμεσων) ................................. Δρχ. 2.630.000.-

ΕΣΟΔΑ
Είσφοραι Μελών .................................................................. Δρχ. 1.200.000.—-

» Ε.Τ.Ε.Α. ..··.................................................... » 1.300.000.—
» Ε.Κ.Τ.Ε. (μέχρι 30.4.55) ............................... » 30.000.—

Διάφορα ’Έσοδα  ................................................................. » 100.0100.—

Δρχ. 2.630.000.-

Ό Πρόεδρος Β. ΛΑΣΚΑΡΗΣ Τά Μέλη : ΔΗΜ. ΠΑΠΑ'Ι ΩΑΝ ΝΟΥ, ΘΕΟΧ. ΒΑΓΕΝΑΣ.

συνταξιούχοι νά λάβωσιν γνώ- 
σιν τών διατάξεων τού Κατα
στατικού και νά έγγραφώσιν 
Μέλη τού Συν)σμοΰ, δέον ό
πως όπτευθύνωντοα:

α) Οί τών Κατ)των τής πε
ριοχής ’Αθηνών: εις τον κ. Γε
ώργιον Παπαϊωάννου (Γραφεία 
Συλλόγου έν τή Τραπέζη 4ος 
αροφος Τηλ. 34-659).

β) 01 τών Κατ)των Πειραι
ώς: Εις τον κ. Κων. Γατσόπου 
Τιον — Κεν)κόν Κ) μα Πειραι
ώς.

γ) 01 τών ’Επαρχιακών Κα 
παστήμάτων: Είς τούς κατά 
τόπους αντιπροσώπους τού 
Συλλόγου.

Μετά
Συναδελφικών χαιρετισμών 

ΤΟ ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ,

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΛΟΣΙΖ

‘Υπεύθυνος έπί τής ϋλης :
ΑΝΑΣΤ. Δ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 

"Αγίας Λαύρας 71 
(Τέρμα Πατησίων)

0 ΙΕ ΠΕΜΠΕ HEWPIEE ΕΪΡΙΣΗΕΤ1Ι 
ΕΙΙ 10 ΠΟΙΟΙ! TUB ΙΙΙΜΒΙΪΗΙΜ

EOimiEIl! ΤΜΕΙ8 ΕΓΓΡ8ΦΊ Π8ΕΤΙΙΡ18

18ΡΜΠΕΜΙ ΤΟΝ ΕΞΕΤΗΕΟΙ 
KOI II ΕΟΙΕ ΙΜΡΙΙΤίΤΙ 
ΙΤΟΙϊΕΙϋΙΙ ΙΒΗ E0IIHI1# 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ!

Δρχ. 12.500.000.—

Δρχ. 7.0-71.912,60

ΕΣΟΔΑ
3.209.806.—
3,200.261,15

6.410.067,15

Προϊστάμενος Τυπογραφείου 
Κλεάνθης Φραγκιδάκης 

Άγ. Φανουρίου 47.

ι Διά τής ύπ" άριθ. 7796)250) 
1955 άποφάσεως τού κ. έπί τής 
’Εργασίας "Υπουργού ένεκρίθηΙ 
τά Καταστατικόν τού νέου Συν
εταιρισμού Στεγάσεως υπό τόν1 
τίτλον «Νέος Συν)σμόις Στε· 
γάσεως υπαλλήλων τέως ’Εθνι
κής Τραπέζης τής Ελλάδος» Συν. 
Π. Ε. αί κυριώτεραι διατάξεις 
τού όποιου εχουσιν οϋτω :

Ιον Σκοπός τού Συν)σμού.
(’Άρθρον 3) .— "0 Συνίσμός 

έχει σκοπόν νά έξασφαλίση είς 
τους συνεταίρους του ιδιόκτητον 
κατοικίαν καί γενικώτερον νά 
μεριμνά περί τών ζητημάτων στε 
γάσεως αυτών.»

(’Άρθρον 4). —- «Πρός έκπλήι- 
ρωσιν τού σκοπού του ό Συνε
ταιρισμός δύναται νά προβαίνη:

1 ) Είς την σύναψιν δανείων πά 
σης φύσεως ή αναλογών συμβά
σεων, μετά τής ’Εθνικής Τραπέ
ζη ς τής "Ελλάδος καί ’Αθηνών ή 
μεθ’ οίασδήποτε άλλης Τραπέζης 
ή μεβ’ οίουδήποτε άλλου φυσικού' 
ή νομικού προσώπου, εν τε τώ έ- 
σωτερικώ καί τώ έξωτερικώ.

2) Είς την αγοράν κατοικιών 
καταλλήλων διά την στέγασιν 
τών συνεταίρων, οικοπέδων ή οι

κιών οΐκοπεδικής αξίας και εκ
τάσεων γηπέδων πρός ρυμοτόμη- 
σιν, έπιμελούμενος τών σχετικών 
μελετών καί τής έκτελέσεως τών 
άπαιτουμένων έργων, ή την σύνα
ψιν καί συνομολόγησιν συμβάσε
ων μετά φυσικών ή νομικών προ
σώπων, έν τφ εσωτερική ή τώ 
έξωτερικώ, μέ σκοπόν την έκ μέ
ρους τούτων, άνάληψιν, τής χρη- 
ιματοδοτήσεως καί άνεγέρσεως ή 
τού ενός έκ τών δύο, τών κατοι
κιών τών μελών .

3) Είς την άνοικοδόμησιν έπί 
οικοπέδων ιδιοκτησίας τού Συνε
ταιρισμού ή τών συνεταίρων του 
παντός είδους κατοικιών.

4) Είς την χορήγησιν μόνον έ 
νυποθήκων δανείων πρός τούς 
συνεταίρους του, διά την έξυπη- 
ρέτησιν τής στεγάσεως αυτών ή
τοι έπεκτάσεως, συμπληρώσεως 
ή έπισκευών, έκ κεφαλαίων έξευρι 
σκομένων διά δανεισμού.

5) Είς την έπένδυσιν τών δια
θεσίμων τού Συνεταιρισμού δι’ 
αγοράς άκινήτων έξυπηρετούντων1 
τόν σκοπόν του ώς και τήν διά- 
θεσιν ή πώλησιν αυτών έφόσον 
αΰτη κρίνεται αναγκαία ή έπω- 
φελής διά τόν Συνεταιρισμόν».

2ον Περιορισμός διά τήν πα
ραδοχήν Συνεταίρου.

(’Άρθρον ό.). — Συνεταίροι 
δικαιούνται νά είναι διά μίαν ή 
πλείονας συνεταιρικάς μερίδας 
«τό μόνιμον προσωπικόν παντός 
βαθμού» τού τε Κεντρικού Κατα
στήματος καί τών "Υπ)των η 
Πρακτορείων τής τέως ’Εθνικής 
Τραπέζης τής "Ελλάδος είς οϋς 
περιλαμβάνονται και οί άνήκον- 
τες είς τό μόνιμον καί τεχνικόν 
προσωπικόν αυτής ώς καί οί έκ 
τούτων προέρχόμενοι συνταξιού
χοι·

’Επίσης δικαιούνται νά είναι 
συνεταίροι ό Σύλλογος "Υπαλλή 
λων Εθνικής Τραπέζης τής "Ελ
λάδος, τό Άλληλοβοηθητικόν Τα 
μεΐον Περιθάλψεως "Υπαλλήλων 
τής ’Εθνικής Τραπέζης τής "Ελ
λάδος, ό Προμηθευτικός και Πι
στωτικός Συνεταιρισμός τών "Υ 
παλληλων τής ’Εθνικής Τραπέ
ζης τής "Ελλάδος, ώς καί τά Τα 
μεϊα κυρίας και έπικουρικής ά- 
σφαλίσεως αυτών καί οί σύλλο
γοι τών υπαλλήλων, είσπρσκτό- 
ρων και βοηθητικού προσωπικού 
τέως Εθνικής καί Κτηματικής 
Τραπέζης, τά άλληλβοηθητικά Τα 
μεΐα "Υπαλλήλων και Είσπρακτό- 
ρων και κλητήρων, ώς καί ό σύλ
λογος άπομακρυνθέντων υπαλλή
λων τέως ’Εθνικής Τραπέζης ή 
«Τραπεζιτική "Ένωσις»».

3 ον Παραδοχή Συνεταίρων.
(’Άοθρον 7.). —- «Διά νά γί

νει τις μέλος τού Συνίσμοΰ πρέ
πει νά ΰποβάλη είς τό Διοικητι-

Μετά άπό άρικετόν χρόνον άφ’ 
ί δτου έλαβον χώραν αί έξετάσεις 
διά τήν μονιμοποίησιν συναδέλ
φων, οϊτινες εΐχον προσληφθή ώς 
προσωρινοί άπό τήν προκάτοχον 
Διοίκησιν τής Τραπέζης, έδέησε 
νά έκδοθούν τά αποτελέσματα.

Είς ταύτα παρετηρήθη κάποια 
αύστηρότης. Δηλαδή, ή νύν Διοί- 
κησις ή θέλησε ν’ άντιγράψη τήν 
τακτικήν τών προκατόχων Διοική
σεων τής Τραπέζης, άλλα παρε- 
ξέκλινε ταύτης είς τό σοβαρώτε- 
ρον κεφάλαιον, διότι δέν έτήρησε 
τήν προαναγγελίαν τών έξετά- 
σεων πρό τών καθιερωθέντων προ 
θεσμιώιν (τρίμηνον), ώστε νά δο- 
8 ή καιρός προπαρασκευής είς 
τούς υποψηφίους, ούτε συνεκρό- 
τησε CoUTS προπαρασκευή ς τών 
υποψηφίων τή συνεργασίςι και 
τού Συλλόγου, πληρώνουσα ώς 
άλλοτε και τό άντίτιμον τών δι
δάκτρων ή χορηγούσα δάνειον είς 
τούς υποψηφίους.

Εις την προκειμένην περίπτω- 
σιν ΰπελείφθη τού στοιχειώδους 
τούτου μέτρου καί ώς έκ τούτου 
ήτο έπόμενον νά έχωμεν πολλάς 
αποτυχίας.

’Έχομεν λοιπόν τήν γνώμην ό
τι θά πρέπει ή Διοίκησις νά δεί- 
ξη "κάποιαν έπιείκειαν διά τής έ- 
πσνεξετάσεως τών γραπτών, κρί- 
νουσα τούς υποψηφίους και έκ 
τών ατομικών των φακέλλων. ’Άλ
λωστε λ έπιείκεια είναι συνυφα- 
σμένη μέ τήν δικαιοσύνην.

’Άς έλπίσωμεν λοιπόν ότι θά 
είσοικουσθώμεν είς τό σημεΐον 
τούτο και θά εϋρωιμεν κατανόησιν 
έκ μέρους τής Διοικήσεως.

κόν Συμβούλιον τού Συν)σμού 
έγγραφον αΐτησιν δήλωσιν, είς 
τήν οποίαν δηλοΐ ένυπογράφως,. 
οτι άποδέχεται άνεπιφυλάκτως 
τό κατασατικόν τούτο καί τάς ά- 
ποφάσειςτής Γενικής Συνελεύσε- 
ως.

Αί δηλώσεις αΰται έπέχουσι 
τύπον συμβάσεων μεταξύ τού 
Συνεταιρισμού και τών Συνεταί
ρων και φυλάσσονται ύπευΕύνως 
έν τώ Άρχείψ τού Συνεταιρι
σμού.».

4ον Συνεταιρικοί μερίδες.
(’Άρθρον 44.). — «"Η συνεται 

ρική μερίς, ορίζεται είς Δραχμάς 
1.500 (χιλίας πεντακοσίας).

Οί έγγραφόμενοι συνεταίροι υ- 
ποχρεοΰνται αμα τή έγγραφή των 
νά άποκτήσουν μίαν τουλάχιστον 
συνεταιρικήν μερίδα, καταβάλλον 
τες τήν άξίαν αυτής ή κατόπιν 
κοινής άποφάσεως τού Διοικητι
κού και ’Εποπτικού Συμβουλίου 
τό 1)10 (έν δέκατον) τής αξίας 
αυτής αμα τή έγγραφή των, τσ 
δέ υπόλοιπον είς μηνιαίας δόσεις 
καθοριζομένας έν τή αυτή άποφά- 
σει ών ό αριθμός έν πάση περι- 
πτώσει δέν δύνσνται νά ΰπερβαι 
νη τάς είκοσι κλπ.» .

Σ η μ ε ί ω σ ι ς : Κατόπιν
κοινής άποφάσεως τού Διοικητι
κού καί ’Εποπτικού Συμβουλίου 
ή άξια τής Συν)κής μερίδας θά 
καταβάληται είς 20 μηνιαίας δό
σεις τής πρώτης έκ δρχ. 75. ΚΟΟ- 
ταβαλλομένης άμα τή έγγραφή.

5cv Χορηγούμενα Δάνεια Στε
γάσεως.

(’Άρθρον 49).— Δανείων στε
γάσεως δικαιούνται τά μέλη τού 
Συνεταιρισμού μετά τήν συμπλή 
ρωσιν τριετοΰς μονίμου υπηρεσί
ας παρά τή ’Εθνική Τραπέζη τής 
"Ελλάδος καί Αθηνών καί «ή τέως 
’Εθνική Τραπέζη "Ελλάδος.

Τά δάνεια στεγάσεως χορη
γούνται δΓ άποφάσεως τού Διοι
κητικού Συμβουλίου σύμφωνα με 
κανονισμόν οστις θέλει ψηφισθή 
υπό τής Γενικής Συνελεύσεως 
καί έγκριθή διά πλειοψηφίας τών 
3)4 τού αριθμού τών μελών τής 
νομίμου απαρτίας, Διά τής αυ
τής πλειοψηφίας τροποποείται δ 
ισχύων έκάστοτε κακονισμός 
κ. λ. π. ». . .

Καθ’ ά πληροφορούμειθα τσ 
Διοικητικόν Συμβούλιον τού νέου 
Συν)ομοΰ εΰρίσκετατ είς δια
πραγματεύσεις μετά ομίλων οε- 
νων Κεφαλαιούχων διά τήν έ- 
ξευρεσιν κεφαλαίων πρόις δανει
σμόν είς τούς έπιθυμοΰντος κ. κ. 
συναδέλφους -— έν ένεργεία καί 
Συνταξιούχους — νά άποκτήσω- 
σιν ιδιόκτητον κατοικίαν έντός 
δέ τού τρέχοντος μηνός έλπίζει 
νά είναι είς θέσιν νά άνοικοινώση 
τά άποτελέσματα τών ενεργειών 
του πρός κατατοπισμόν τών έν- 
διαφερομένων.
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Ή Διοικητική Επιτροπή 
τοΰ Συλλόγου nxpeusiχαίεϊαζ 
είς τόν κ. Διοικητήν έξέδεσεν 
■έν λεπτομερείς άιταντα τά «- 
φορώχ'τα ζητήμχτκ τό προσω-
πικον; Ώς πρώτον αίτημα προ 
έβαλε το ζήτημα των Άαφαλι 
οτικών Ταμείων διά τό οποίον 
έζήτησε-ν όπως ο κ. Διοικητής 
καταστήεη ένημερον ταύτή.ν, 
εις ποιον αημεϊον εύρίεκεται 
καί ιέάν ύπάρχη πε'ρίπτωσις 
ταχείας δίευθετήσεώς του.

Οώτος άπήντησεν ότι παρα
κολουθεί τό ζήτημα καί ότι ή 
μελέτη] τούτου έχει άνατεθή 
εις τίν ΎιΊοδίοικητήιν τής 
Τραπέζπς τής Ελλάδος κ. Β. 
Κυριακοπουλον έκ μέρους τοΰ 
Στρατάρχου. » -

Μας έδήλωσε δέ οτι ή υπό
δεσις τοΰ Ταμείου Συντάξεων 

_ τοΰ είναι βραχνάς διότι κατά 
μήνα καταβάλλει ή Τράπεζα 
χρήματα διά τά οποία δέν λαμ 
βών-ει οΰτε τόκον. Εις παρατή 
ρησίν μας οτι έχει άναλάβει 
ύποχρέωσιν δι’ επιστολής του 
νά ένισχύη τό Ταμείον Συν', 
τάξεων', άπήντησεν ότι δέν 
έφαντάζετο ότι θά άνήρχετο 
ή έπιχορήγησις εις τόσον με 
γάλον' ποσόν (φαίν'εται ότι « 
κ. Διοικητής δέν' είχε προϋπο 
λογίισει καλά' τήν έκτασιΥ 
των εκκαθαρίσεων. ..!!!)

Διά τήν ύιπΙόθεσιν αυτήν, ώς 
μάς εδήλωσεν, είδε καί τόν 
κ. ίΖ-ολώταν Διοικητήν τής 
Τραπέζης τής 'Ελλάδος.

Μετά ταΰτα έγινε συζήτη- 
σις διά τό ,ήτημα των προάγω 
γών, επί τοΰ οποίου μάς άπην- 
τησεν ότι ή Τράπεζα δέν' εί
ναι εις θέσιν ακόμη νά ένερ- 
γήση προαγωγάς διότι αί έρ· 
γασίαι της δέν απέδωσαν Α
κόμη κέρδη καί ότι τήν παρέ 
λχβε εις άθλίαν' οικονομικήν) 
κατάστασιν.

Καθ’ ημάς τοΰτο ώς πολλά 
κις έχομε ν' διακηρύξει είναι 
εντελώς άπαράδεκτον δεδομέ 
νου ότι, ώς τοίς πάσι είν'α,ι 
γνωστόν, ή Εθνική Τράπεζα 
τής Ελλάδος έκινεϊτο καί κι
νείται οίκονομικώς κατά τρό
πον επιτυχή, δοθέντος ότι καί 
ιδιόκτητον' ακίνητον περιου
σίαν έχει καί μετοχάς εις πολ 
λάς ίάνθηράς επιχειρήσεις έ

TO QPAPI
(Συνέχεια έκ τής 1ης σελίδας) 
αίας καί μεταβολήν ωραρίου Τρο; 
πεζών έφαρμοζομένου άττό έτών 
STOP "Ηδη καθ’ ήν στιγμήν εί- 
σάγεται γενιικώτερον ή άττογευμα- 
τινή αργία του Θέρους νποχρέω- 
σις τής Κυβέρνησε ως είναι νά θέ
σπιση αυτήν καί διίά τους Τραπε
ζιτικούς οί όποιοι έστερήθησαν δι
καιώματος κτηθέντος άπό μακροή 
καί περιήλθον εις μειονεκτικήν 
θέσιν STOP Τυχόν ϋξαίρεσις 
Τροπεζιτικών έκ τού δικαίου μέ
τρου απαλλαγής έκ τής οστογευ- 
ματινής έργασίας δημιουργεί τήν 
έντύπωισιν οτι συνεχίζεται ή δίω- 
ξις τοΰ κλάδου προς έξυπηιρέτησιν 
Τραπεζιτικών μονοπωλείων καί 
επαυξάνει τήν πικρίαν ή όποια έ
χει συσσωρευθή κ'ατά τό παρελ
θόν STOP Έλπίζομεν οτι ή 
Κυβέρνησις θά έπιληφδή τής εύ- 
κσιρίας νά παράσχη προς τούς 
Τραπεζιτικούς ένα δείγμα άνα- 
γνωρίσεως κεκτη μόνων δικαιωμά
των των ώς απαρχήν έλπίδος έπα- 
νεξέτάσεως παραπόνων καί άρσε- 
ως αδικιών.

ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΤΩΝ 
ΜΑΚΡΗΣ

χει και τας εργασίας της εχει. 
Κατά συν'έπειαν' ο ισχυρισμός 
τοΰ κ. Δ’.οικητοΰ δέν' εύσταθεϊ. 
Μόνον ή Τράπεζα ’Αθηνών, 
ώς πληροφορούμεθα, εύρίσκε- 
το εις οικονομικόν αδιέξοδον', 
5Γ δ καί δέν' ένήργει ούτε αυ
ξήσεις, οΰτε προαγωγάς καί έ- 
καλύφθη διά τής μετά τής 
•-Εθνικής ουγχωνεύσεως, ώστε 
νά μεταβίβαση τά βάρη της, 

Τελικώς επί τοΰ ζητήματος 
των προαγωγών' ό κ. Διοικη
τής, μάς εδήλωσεν ότι έμπό- 
διον πίσης διενεργείας αυτών 
ίέπέφερον καί αί τελευταίως 
επεδληθείσαι παρά τής Κυβερ- 
νήσεως αύξήσεις.

’Εν' συνεχεία έγένετο συζή- 
τησις διά τάς απολύσεις. Ό κ. 
Διοικητής μάς εΐπεν ότι έφυ
γαν' πολλοί οί οποίοι δέν έ
πρεπε νά φύγουν καί έμειναν 
επίσης πολλοί οί οποίοι έπρε 
ιπε νά φύγουν, άλλά δέν ή το 
Διοικητής τής Εθνικής Τρα- 
πέζης άλλά τής Τραπέζης ’Α
θηνών' καί δέν' είχε ακριβή 
γνώσιν των πραγμάτων'.

Εις τήν προκειμένην περί
πτωση' ό κ. Διοικητής Ανα
γνωρίζει τά σφάλματά του. 
’Έχομεν λοιπόν τήν γνώμην 
ότι μέ τήν' πάροδον τοΰ χρό 
νου καί μέ τόας άνάγκας αϊτι- 
νες θά παρουσιάζωνται θ’ άνα- 
γνωρισθή ότι τό καθιερωθέν 
νέον σύστημα θά καταδειχθ,ή 
άν'ευ άξίας καί συντόμως θά 
έπανέλθωμεν εις τήν- προτέ- 
ραν κατάστασιν, μέ τάς υπό 
των έκάστοτε Συλλόγων' ύπο- 
ΰειχθησομίνχς παραλλαγάς 
■καί εκκαθαρίσεις διά τήν έξυ- 
γίανσν των υπηρεσιών' καί 
τοΰ προσωπικού.

Παρεμπιπτόντως θά ήθέλα- 
μεν ινά έρωτήσ-ωμεν τήν διοί- 
κησιν τί σκέπτεται νά πράξη, 
θά προβή εις τήν άναθεώρη-· 
σιν των' απολύσεων προς επα
ναφοράν' των' άδικηθέντων καί 
προς αποκατάσταση' τής ευ
ρύθμου λειτουργίας των υπη
ρεσιών. Πότε καί κατά τίνχ 
τρόπον; Έάν δ|έ τούτο πρα- 
γματοποιηθή πρέπει νά έχη 
καθολικόν χαρακτήρα.

Πιστεύομεν ότι μέ μίαν' σο- 
βχράν χειρονομίαν τής Κύ
βε ρνήσε-ως θά έπανέλθη ή
πρότερον κρατούσα κατάστασις 
έν τή Τραπέζτ] έιπέτε θά έπα- 
νακτήση τήν αϊγλην του τό 
Ιδρυμα (άσκοΰν τήν κοινωνι- 

κήν του λειτουργίαν κλπ.) 
καί τό προσωπικόν. 'Έχει ύ- 
ποχρέωσιν προς τούτο ή Κυ- 
βέρνησις διότι παρ’ αύτής έ- 
πλήγημεν καί παρ’ αύτής έ
χομεν τήν απαίτησιν νά ά- 
παλλαγώμεν τής καθιερωθεί- 
σης νέας καί άσυμφόρου διά τε 
τό "Ιδρυμα καί τό προσωπικόν 
τακτικής. Ή δέ χειρονομία 
αΰτη θά έκτιμηθή δεόν'τως, 
ώς απαρχή έπανορθώσεως των' 
άπό τής συγχωνεύσεως καί έν 
τεϋθεν' άώ.ικιών κατά τού ‘Ι
δρύματος καί τού Προσωπι
κού.

Δέν διστάζομεν δέ νά ύπο 
γραμμίσωιμειν ότι ή σημερινή 
κατάστασις μαρτυρεί ασυγχώ
ρητο ν' επιπολαιότητα καί έλ
λειψη' συναισθήσεως ευθύνης 
των αρμοδίων.

Έν συνεχεία συνεζητήθη- 
σαν πολλά ζητήματα, ώς τό ώ 
ράριον κλπ. διά τά όποια μάς 
εδήλωσεν ό κ. Διοικητής ότι

θά έξετάοη καί θά δώση τάς 
δέουσας λύσεις. (VΕδωσαν τήν 
λύσιν ό κ. Διοικητής διά τό 
ώράριον. 42 ώρας τήν εβδομά
δα καί δύο απογεύματα!! 1) 

Επίσης έζητήσχμεν τήν 
οικονομικήν ένίσχυσιν των 
σεισμοπλήκτων, συναδέλφων 
Κ)τος Βέλου. Μάς άπήντησεν 
ότι θά έξετάση τήν περίπτω- 
σιν ενός έκαστου τούτων καί 
θά τούς έινισχύση άναλόγως. 
Τοΰ έδηλώσαμεν οτι ό Σύλλο 
γος π-αρέσχεν έν τώ ' μέτρω 
των δυνάμεων του ολίγα τρό
φιμα καί 17 σκηνάς τού Ταμεί 
ου υγείας διά τήν' πρόχειρον 
στέγαση’ καί διά τάς όποιας 
άνέλαβε τήν ύποχρέωοιν έναν
τι αυτού τής άντικαταστάσε- 
ώς των'. -

(Εί’μεθα εις θέσιν νιά βεβαι- 
ώσωμεν ότι ή Τράπεζα προέ- 
6π εις τήν' οικονομικήν' ενί
σχυση' δι’ έν'ός δεκαπενθημέ
ρου ν’ομίζομεχ’ όμως ότι τό πο 
σόν αυτό δέν είν'αι αρκετόν 
διά τήν έπούλωσιν των' άναγ- 
κών των'. Οΰτε καί πρέπει νά 
λησμονάμεV ότι τό πτωχόν 
κράτος καί οί λοιποί οργανι
σμοί τήν οικονομικήν αυτήν 
ιένίσχυσιν τήν έχορήγησαν' δι’ 
έν τρίμηνον).

Τέλος προεβλήθη καί τό 
ζήτημα τής έντάξεως. Έπ’ χύ
του άνε γνώρισε τό άδικον' 
πλήν' όμως, ώς μάς έδήλωσε, 
τίποτε δέν' ήμπορεΐ ν’ά γίν'χι 
διότι θά δήμιουριγη,θοΰν άλλαι 
άνωμαλίαι δυνάμεναι νά προ- 
καλέσουν χειροτέραν' τής ήδη 
ύπαρχούσης καταστάσεως. Μάς 
έδήλωσε δέ έπίσης ότι τάς 
προαγωγάς εις τήν' τ. Τράπε
ζαν ’Αθηνών' τάς ένήργει ώς 
έπί τό «λεϊστον κατ’ έκλογην'. 
Εις ημάς τό τοιούτον δέν συν- 
έβαινε. Κατ’ εκλογήν μόνον 
εις άνωτέρους υπαλλήλους έ- 
γένετο, αύστηρώς μάλιστα καί 
εις μικράν' κλίμακα.

Δοθέντος ότι επί τοΰ θέμα
τος αύτοΰ κυρίως έγκειται ή 
μεγάλη ήιαφοριά μας ώς έκ 
τής όποιας /όχι μόνον; προκα- 
λεϊται διχασμός εις τό προσω
πικόν' τής τέως Έθν’ΐκής καί 
τής τέως ’Αθηνών, άλλά δη- 
μιουργεΐται καί άγανάκτησις 

κατά τής Διοικήσεως, διεμαρ 
τυρήθημεν έντον'ως καί ήξιώ 
σαμεν τήν' άρσιν τοΰ άτοπου 
διά νέας δικαίας έπανεντάΐξε- 
ως ολοκλήρου τοΰ προσωπι
κού.

Καί έν κατακλείδι ό κ. Δι
οικητής μάς είπε-ν' ότι έχει άν 
τιπαθείας — βέβαια έκ τής τα 
κτικής τήν όποιαν τηρεί — 
άλλά δέν' τόν' ενδιαφέρει διό
τι δέν πολιτεύεται καί κατά 
συνέπειαν δέν πηγαίνει για 
ψήφους.

Έπί τοΰ σηιρμείου τούτου 
νομίζομεν ότι τόν λόγον δέον 
νά λάβουν οί αρμόδιοι.

Πάντως ήμεΐς άντιτιθέμεθα 
έπί τής όλης δημιουργηθείσης 
καταστάσεως εις βάρος τοΰ ‘Ι
δρύματος καί τοΰ Προσ)κοΰ 
αύτής διότι ή τακτική τοΰ κ. 
Διοικητοΰ δέν είν'αι ή ένδε- 
δειγμένη διά τό "Ιδρυμα τής 
Εθνικής ΓΓραπέξης, δοθέντος 
ότι οΰτε ή κοινωνική λειτουρ
γία αύτής άσκείται πλήρως 
οΰτε καί εις τό προσωπικόν δι 
καιοσύνη παρέχεται.

Εκείνο τό οποίον παραμέν'ει 
είναι ό Νόμος 2510 — δήλ. ή 
δαμόκλειος σπάθη— δικαίωμα 
τής Διοικήσεως καί τών άρμο

ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΔΙΕΥΟΥΝΤΟΥ 
ΔΙΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΙΝ ΩΡΑΡΙΟΥ

mu e« EiiiBAKBOVH mi εις mi u- pisiim m eimpiiuik imiieum
Ώς πληροφορούμεθα, τό Ύ- 

πουργεΐον ’Εργασίας ήρχισε τόν 
Ελεγχον τής Εφαρμογής τοΰ ωρα
ρίου εις τά Ενταύθα Καταστήμα
τα τής Τραπέζης, αποτέλεσμα 
τού οποίου ΰπήρξεν ή παραπομπή 
εις δίκην ένός τών Διευθυντών 
μας καί ή καταδίκη τούτου εις 
είκοσσήμερον φυλάκισιν. Έπί τής 
άποφάσεως αύτής ήσκήθη έ'φεσις.

Προς τούς υποχρεώνοντας, τούς 
υφισταμένους των υπαλλήλους, 
διευθυντάς καί προϊσταμένους, 
διά τήν παραβίασιν τού ωραρίου, 
οί υπάλληλοι αισθάνονται δχι μό
νον αηδίαν, άλλά καί άγανάκτη- 
σιν, όταν εϋρίσκωνται Ενώπιον 
τοιούτων δουλοπρεπών Εκδηλώσε
ων τών σημερινών ιθυνόντων.

Τοιαΰται αυθαίρετοι ένέργειαι 
προξενούν εύλογον άναστάτωσιν 
καί οδύνην εις τάς τάξεις τοΰ 
προσωπικού, ένώ συγχρόνως μαρ

τυρούν άχαρακτήριστον αδιαφορί
αν έναντι τών κειμένων Νόμων, 
σύς ή Κυβέρνησις έθέσπισε. Τί
νος λόγου ένεκεν; Μήπως τό υ
περβολικόν ενδιαφέρον διά τήν 
Τράπεζαν ή μήπως τό Εντός τοΰ 
φσκέλλου περιεχόμενον;

Είναι ντροπή νά γίνεται μία 
τοιαύτη έκμετάλλευσις εις βάρος 
τού προσωπικού.

Το τροπάριον τούτο πρέπει νά 
σταματήση, διότι έάν δέν στα- 
ματήση θά τό σταματήσωμεν η
μείς διά πόσης νομίμου οδού. 
Διότι ή υπάρχουν νόμοι καί Ε
φαρμόζονται ή δέν υπάρχει τίπο
τε. Αυτό δυνάμεθα ευκόλως νά 
τό μάθω-μεν.

Κατ’ αΰτάς έπίκειται αύστη 
ρός ’έλεγχος εις δλα τά Επαρχία 
κά καταστήματα διά τήν άκριβή 
Εφαρμογήν τού ωραρίου.

ΔίΚΑΪΤΙ&ΔΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Ώς πληροφορούμεθα εξακο

λουθούν οί εργατικοί δικασταί 
νά έπυδι-κάζουν τάς έξ αναδρο
μικών προαγωγών ή προσαυξή 
σεων διαφοράς, τάς όποιας κα
θυστερεί · ή Τράπεζα, παρά τήν 
πρόσφατον άπόψασιν τοΰ Πρω
τοδικείου ’Αθηνών, ή οποία πα 
ραδόξως μετά δύο προηγουμέ 
νας άπαφάσεις του καί τάς 
έκδοθείσας δεκάδας τών απο
φάσεων τοΰ1 Πρωίτοδικείου υι
οθετεί τήν αντίθετον άποψιν.

IIΙΙΕΙΙΙ ΒΡΟίΜΨίΙί 
#«1IIΙΙΦΜΙΗΙΜ Mil

Πληροφορούμεθα οτι ή Τράπε
ζα Εχει προσλάβει σημαντικόν ά- 
ριθμόν υπαλλήλων καί δακτυλο
γ ράφων πρός κσλυψιν τών δήμι
ου ργηθεισών άναγκών έκ τών ά 
θρόως άπσμακρυνθέντ-ων υπαλλή
λων έκατέρων τών Τραπεζών ’Ε
θνικής καί Αθηνών.

Τούς νεοπροσληφθέ.ντας υπαλ
λήλους σύμφωνα μέ τά κεκανονι- 
σμένα, οί οργανισμοί μας (Τα- 
μεΐον Συντάξεως καί Ταμείον Ύ- 
γείος) ύποχρεούνται νά έγγρά- 
ψωσι τούτους ώς μέλη των.

Αί δέ κρατήσεις μετά τής Α
νάλογου· εισφοράς τής Τραπέζης, 
ένεργοΰνται παρ’ αύτής καί άπο- 
δίδονται είς τά Ταμεία.

Εις τήν Τράπεζαν μας υπάρ
χουν δύο Ταμεία Συντάξεως καί 
δύο Ταμεία Υγείας. Τάς γενομέ
να ς κρατήσεις καί τήν εισφοράν 
της, τάς άποδίδει μόνον είς τό 
Ταμείον Συντάξεων καί Ταμείον 
Υγείας τής τ. Τραπέζης ’Αθη
νών. Διατί τούτο; Αί άπολύσεις 
έγένοντο είς έκατέρας τών Τρα
πεζών, άναλόγως λοιπόν πρός 
τόν άριθμόν τών άπολύσεων έ
πρεπε νά -έγγράφωνται καί είς τά 
Ταμεία μας.

Έκτος, έάν ή αρμόδια υπηρεσία 
τής Τραπέζης σκέπτεται τίποτε 
άλλο διά τό μέλλον καί θέλει νά 
τούς έχη μαζύ της. "Ας μάς τό 
πή καί δέν θά έχω μεν καμμίαν 
άντίρρησιν νά τό άποδεχθώμεν.

Πάντως, Εκείνο τό οποίον επι
βάλλει ή τάξις καί ή δικαιοσύνη 
είναι, οί νεοπροσλαμβανόμενοι υ
πάλληλοι νά έγγράφωνται ώς μέ
λη είς άμφότερα τά Ταμεία, διό
τι άμφότερα τά Ταμεία έχουσιν 
υποχρεώσεις καί είς άμφότερα τά 
Ταμεία έπέπεσε τό βάρος τής Ε
ξόδου, πολύ περισσότερον τής τ. 
Εθνικής Τραπέζης, διότι παρ’

αύτής έφυγον υπάλληλοι νεότα. 
τοι, ένώ έκ τής τ. ’Αθηνών έφυ
γαν ώς έπί τό πλείστον γεγηρα- 
κώτες δεδομένου οτι ή τ. Τράπεζα 
’Αθηνών δέν είχεν δριαν ηλικίας.

Διά προσφάτου άποφάσεως 
έργατικοΰ δικαστοΰ άνεγνωρί- 
σθη οτι ή Τράπεζα δέν είχε δι 
καίωμα νά περί κόψη τό προ 
τοΰ νέου ’Οργανισμού καταβαλ 
λόμενον μεΐζον επίδομα πολυε
τούς υπηρεσίας λόγς) μή συν- 
υπολογ)φ)μοί1 ! είς τήν παρά 
ταΐς συγχωνευθείσαις καί τή 
νέα Τραπέζη υπηρεσίαν καί 
προϋπηρεσιών παρ’ άλλαις 
Τραπέζαις ή Όργανισμοΐς.

ΔΓ έτέρας άποφάσεως τοΰ 
αύτοΰ δικαστοΰ έν άντιθέσει 
πρός προγενεστέραν έκρίθη ό
τι ή δυνάμει τοΰ ίσχύοντος όρ 
γανισμοΰ ένταξις τών υπαλλή
λων επιβάλλει δπως άπονέμε- 
ται ή αντίστοιχος λόγφ περισ 
σευούσης; τριετίας προσσάξη;- 
σις ανεξαρτήτως τοΰ άν εν
τασσόμενος είχε συμπληρώ
σει τριετή παραμονήν έν τφ 
ώ φέρεται τήνΐ Μαρτίου 1953 
κεκτημένος βαθμφ.

βίων τήξ Κυβερνή-σεως ν’ Α
πολύουν τούς ύπκλλήλους της 
-κατά βούλησιν χωρίς νΓά 
παρέχεται αύτοίς δικαίωμα ά- 
μύνης.

Διά, τοΰτό ή Κυβέρνηοις 
πρέπει νά λάβη τά μέτρα 
της.

ΚΑΤΕΤΕΘΗΣΑΝ ΑΓΘΓΑΙ ΑΙΑ Μ 
KPAIHIIN ΑΝΕΡΓΙΑΣ

Ή Διοικητική Επιτροπή 
τοΰ Συλλόγου προέβη είς έ- 
νεργείας παρά τοΐς 'Αρμοδί- 
οις καί ίδίρ πρός τόν Πρόεδρον 
τοΰ ’Οργανισμού Άπασχολή- 
σεως καί Άσφαλίσεως ’Ανερ
γίας καί κατετόπισεν αυτούς 
ώς πρός τό ζήτημα τής κρατή- 
σεως 1 % έπί τών αποδοχών 
τοΰ προσωπικού υπέρ τοΰ Όρ 
γαίνισμοί) τούτοι/; ύποσπηρ-ίξα 
σα, συμφώνως πρός τήν - γνώ
μην τοΰ Νομικού τοΰ Συλλόγου? 
τήν ορθότητα τών άπόψεών 
μας έπί τοΰ παρανόμου τής 
κρατήσεως ταύτης δΓ ής έπι- 
βαρύνεται ού μόνον τό προσω
πικόν διά ποσοστού 1% άλλά 
καί ή Τράπεζα διά ποσοστού 
2%. Μετά τάς έπαφάς τσίπας 
ή ’Επιτροπή κατέληξεν είς τήν 
άπόψασιν τής έγέρσεως άγω- 
γής κατά τής ’Εθνικής Τραπέ
ζης ύπό τοΰ Προέδρου καί τοΰ 
Γενικού Γραμματέως τοΰ Συλ
λόγου, ΐνα δΓ αυτών προσεπι- 
καλουμσνου καί ήοΰ .’Οργανι
σμού Άσφαλίσεως καί Άπα- 
σχσλήσεως ’Ανεργίας, ύπέρ 
τοΰ οποίου θεσπίζεται ή κρά- 
τησις αΰτη, κριθή όριστικώς 
ή ύπόθεσις διά τής δικαστικής 
όδοΰ. Ή εγερσις τών αγωγών 
τούτων άνετέθη είς τόν διαπρε 
πή δικηγόρον τών ’Αθηνών κ. 
Θεοδόσιον Λιβαθηνόν, τέως 
Γενικόν Γραμματέα τοΰ Ύπου-ρ 
γείου Δικαιοσύνης. Αί άγωγαι 
αδται καπετέθησαν ήδη ένώ π ι ον 
τοΰ Πρωτοδίκου ’Αθηνών (Δια
δικασίας Νόμου Γ Ο Δ) και 
έκδικάζεται τήν 23ην Ιουνίου έ, 
έ. ή μέραν Πέμπτην.


