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ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

’ Ανεξαρτήτως τής γί.- 
νικωτέρας κακής με- 
τχχειρίσεως, ής έξακο- 
λουθεϊ νά ε/η το προνό- 
μιον το προσωπικόν τής 
Εθνικές Τραηέίηί, 
νέα άΓιΐκέα δημιουργεί· 
ται διά τού τρόπου με 
τον όποιον γίνεται ή έν- 
ταξις των εκ τής ’Εθνι
κής προερχόμενων ύ« 
παλλήλων.

Πράγματι, έφ’ όσον 
τό προσωπικόν το προ- 
ερχόμενον εξ έκατέρας 
των συγχωνευθε ι σ ώ ν 
Τραπεζών διατηρεί τον 
βαθμόν όν είχεν εις μί
αν των παλαιών Τρα
πεζών και με τον βαθ
μόν τούτον εντάσσεται 
εις τό προσωπικόν τής 
νέας Τράπεζας, χωρίς 
νά εξετάζεται άν διά 
τον βαθμόν Απητείτο εις 
τάς δύο Τράπεζας ό αύ 
τός χρόνος ύπηρεδίαξ, ή 
μέριμνα διά τήν άποφυ- 
γήν τών Αδικιών ουδό
λως έταλαιπώρησε τους 
βυντάξαντας τον ’ Οργα
νισμόν τής νέας Τραπέ- 
ζης. Περαιτέρω ό ’ Ορ
γανισμός ελέγχεται με- 
ροληπτών όπέρ τών έκ 
τής Τραπέζες Αθηνών 
προερχομένων Επαλλή
λων .

Μέ τήν εφαρμογήν 
τών διατάξεων τού ού
τως συνταχθέντος ’ Ορ
γανισμού, ητοί τής Ανω
τέρω, ώς καί τής διατά- 
ξεως τού εδαφ. γ' τού 
άρθρου 34, κατά τήν 
όποιαν ό έχων συνολικά 
£τη ύπηρεσίας όλιγώτε- 
ρα τών όσων προβλέ- 
πονται άπό τον ’Οργα
νισμόν τής νέας Τραπέ
ζες διά τήν άπόκτησιν 
τού βαθμού όν κέκτεται 
σήμερον, διατηρεί τάς 
άποδοχάς τού βαθμού 
του, άλλ’ εντάσσεται εις 
τον άμέσως κατώτερον 
βαθμόν, διατερών δι
καίωμα προαγωγής αυ
τομάτως άμα τή συμπλη 
ρώσει τών ετών υπηρε
σίας πού Απαιτούνται, 
εκ τού ’ Οργανισμού 
τής νέας Τραπέζες» μέ 
τήν εφαρμογήνλέγομεν 
τών διατάξεων τούτων, 
εύνοείται τό προσωπι
κόν τό προερχόμενον έκ 
τής Τραπέζες Άθήνών 
καί οΰτω ύπάλλελοι άμ- 
φοτέρων τών Τραπε
ζών μέ τά αύτά έτη ύ- 
περεσίας εντάσσονται μέ 
τον αύτόν μέν βαθμόν, 
μέ διαφορετικάς όμως 
άποδοχάς. Εύνόητον ό
τι ή εύνοια αύτν^ είναι υ
πέρ τών ύπαλληλων τής 
,Τραπέζες Άθενών.

Ανεξαρτήτως όμως 
τής ύλικής ζεμίας, ήν 
ύφιστανται εκ τού τρό
που τούτου ρυθμίσεως 
τών Αποδοχών των οί ύ- 
πάλληλοι τής ’Εθνικής 
προκύπτει διά τούτους 
καί ήθική μείωσις.

Είναι Απορίας άξι- 
ον, έφ’ όσον ήτο διαπι
στωμένε ή ύφισταμένε 
κατά τό παρελθόν Ανο
μοιομορφία, ώς προς 
τούς όρους έργασίας καί 
τάς άποδοχάς έν γένει 
μεταξύ τού προσωπι
κού τών συγχωνευθει- 
σών Τραπεζών — ήτις 
Ανομοιομορφία σημειοΰ- 
ται καί εις τό σκεπτικόν 
τής ύπ’ άριθ. 401 ) 
1934 άποφάσεως τού 
^Συμβουλίου ’Επικρά
τειας — πώς δέν έλήφθε 
πρόνοια, ώστε νά μή συ- 
νεχισθή καί εις τό μέλ
λον ή Ανομοιομορφία 
αύτε·

Καί ταΰτα διά τούς 
μέχρι το ϋΑογιστού A 
ύπ)λους.Άλλά έχομεν 
τώρα τούς άνω τού Λο* 
γιστού A' βαθμούς καί 
τούς δεμιουργούμενους 
νέους τοιούτους, τού 'Τ 
ποτμεματάρχου, τού 
Χυμπράττοντος 'Τποδι- 
ευθυντού καί τού Ά*π) 
θυντού, οίτινες βαθ
μοί δέν ύπήρχον εις τήν 
’Εθνικήν. Αύται είναι 
θέσεις ’ Οργανικαί καί 
περιωρισμέναι εις άριθ 
μόν καί είναι ήδη κα- 
τειλημμέναι κατά τό 
πλείστον άπό ύπαλλή- 
λους τής Τραπέζες Ά
θενών καί τά κενά μόνον 
θά συμπλερώσωσι οί ύ- 
πάλλελοι τής ’Εθνικής.

Ώς προς τάς προσαυ
ξήσεις τών βαθμών άπό 
τού Αογιστοΰ A ' καί ά
νω, οί μέν ύπάλλελοι 
τής Τραπέζες Άθενών 
ούδεμίαν προσαύξεσιν 
χάνουν — διότι τάς έ
χουν ήδη λάβει — οί τής 
’Εθνικής, οί έχοντες 
τριετίας περισσοτέρας 
τής μιας λαμβάνουν μό
νον μίαν προσαύξεσιν, 
οί δέ μή έχοντες τήν 1. 
3.33 συμπεπλερθυμέ
νε ν τριετίαν άπό τής τε
λευταίας προαγωγής ού 
δεμίαν προσαύξε σ ι ν 
λαμβάνουν. .

Οΰτω, ό Τμηματάρ- 
χες A ' τής ’Εθνικής μέ 
33 έτών εύδόκιμον ύ- 
πηρεσί-αν καί ό Τμημα- 
τάρχες I* ' τής ’Εθνι
κής^ έπίσες μέ 2Τ καί 
πλέον έτών εύδόκιμον 
ύπηρεσίαν, λαμβάνουν 
άποδοχάς κατωτέρας 
τών τού 'Τποτμηματάρ- 
χου τής τέως ’Αθενών 
μέ έτών ύπηρεσίαν, 
δεδομένου ότι ό τελευ
ταίος οΰτος έχει ήδε λά
βει πάσας τάς ύπό τού

’ Οργανισμού προβλεπο 
μένας προσαυξήσεις.

’ Επίσες Αδικούνται 
καταφώρως καί οί Λο- 
γισταί A' τής ’ Εθνικής 
οί όποιοι, ένφ έχουν ύ- 
πέρ «θετή εύδόκιμον 
ύπερεσίαν, έπειδή δέν 
έχουν τήν 1. .3.33 συμ 
πεπληρωμένην τριετίαν 
άπό τής τελευταίας προ
αγωγής των — συμπλη
ρώνουν τριετίαν μετά 
τήν 1 .V .S3 — παραμέ 
νουν εις τον αύτόν βαθ
μόν, ύστερούντες κατά 
πολύ, τόσον βαθμολογι· 
κώς, όσον καί μισθολογι 
κώς, τών συναδέλφων 
των τής Τραπέζες Ά
θενών, τών έχόντων τά 
αύτά έτη ύπερεσίας.

0α ήτο παράλειψίς ε
άν δέν έτονίζετο ότι διά 
τον τραγελαφικόν τρό
πον τής έντάξεως τών υ
παλλήλων τής ’ Εθνικής 
δέν θά είναι Αμέτοχα 
ευθυνών τά ύπερεσιακά 
στελέχε τού τμήματος 
Προσωπικού, τά προερ
χόμενα έκ τής ’Εθνικής, 
εις εν περίπεωσιν, ώς 
έπεβάλλετο αύτοίς, δέν 
έθεσαν ύπ’ όψιν τής At- 
οικήσεως όλα τά στοι
χεία καί τούς όρους^ ύφ’ 
ούς διείποντο οί ύπάλλη 
λοβ τής Ε.Τ.Ε. ώστε

Ή Αιοικετική ’ Επι
τροπή τού Χυλλόγου 
κατόπιν αιτήσεως τες 
τήν ϋθ.3.34 έγένετο 
δεκτή ύπό τού κ. '!*■ 
πουργού τής ’Εργασίας 
ύπ’ όψιν τού όποιου έθε
σε τά άπασχολούντα τό 
προσωπικόν τής Τραπέ
ζες ζητήματα έπιδόσα- 
σα αύτώ έν τέλει τό κα
τωτέρω ύπόμνημα.

Ό κ. ’Τπουργός μας 
έξεδήλωσε όλόκληρον 
τό ένδιαφέρον του διά 
τήν ρύθμισιν τού Θέμα
τος τών ’ Ασφαλιστικών 
Ταμείων, έπεφυλάχθε 
δέ νά μελετήση τά έν τώ 
ύπομνήματι θίγόμενα 
λοιπά έρωτήματα.

Έν ’Αθήναις τή 25 Μαΐου 
1954.
Προς τήν A. Ε. τον 'Υπουρ

γόν τής ’Εργασίας κ. Ε
λευθέριον Tevflv

’Ενταύθα
Κύριε Υπουργέ,

Λαμέ άνομε ν τήν τιμήν νά 
θέσωμεν ύπ’ όψιν ’Υμών τά 
κάτωθι καί νά έπικαλεσθώμεν 
τήν επ’ αύτών δικαίαν κρίσιν 
Σας καί παρέμβασιν.

1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

Μέ 6αθεΐαν ίκανοποιησιν

νά μή παρατεροΰνται ά- 
δικίαι.

Περί τής ύφισταμένκ,ς 
Ανομοιομορφίας ώς προς 
τήν ένταξιν καί τών Αδι
κιών πού προσγίγνονται 
εις τό Προσωπικόν τής 
’Εθνικής, κατ’ έπανά- 
ληψιν ώχλήθεσαν ό κ. 
Αιοικητής καί οί Αρμό
διοι παράγοντες τής 
Τραπέζες- Τελευταί
ως ύπεβλήθη περί τού
του καί λεπτομερές ύ» 
πόμνημα προς τον κ. Ί* 
πουργόν τής ’ Εργασίας 
τού όποιου καί έζετήθε 
ή έπέμβασις. (Τό ύπό
μνεμα τούτο δημοσιεύε- 
ται εις άλλην στήλην).

Ώς άναφέρομεν καί 
εις τό προς τον κ. ’T- 
πουργόν τής ’Εργασίας 
υπόμνημά μας πιστεύο- 
μεν ότι είναι έξω τών 
προθέσεων τής Κυβερ- 
νήσεως ή δημιουργία Α
δικίας εις τό προσωπι
κόν τής νέας Τραπέζες 
διά τής άνίσου μεταχει» 
ρίσεως αύτού.

Μέ τήν πεποίθησιν ότι 
ή πρόθεσις τής Κυβερ- 
νήσεως είναι νά παγίω
σε τάξιν έν τή Τραπέζη 
άναμένομεν τήν έπέμβ'α 
σιν τού Αρμοδίου ’Τ- 
πουργού προς άρσιν τών

διεπιστώσαμεν τήν 24ην Μαρ
τίου έ. έ. ήμέραν καθ’ ήν εϋη- 
ρεστήθητε νά μάς όεχθήτε εις 
άκρόασιν, ότι Αναγνωρίζετε 
πλήρως τάς δυσμενείς συνέ
πειας άστινας έχει -διά τούς 
συνταξιούχους τής ’Εθνικής 
Τραπέζης ο διά τού Ν. Δ. 
2626)1953 γενέμενος χωρισμός 
τών Κοινών μετά τής Τραπέ
ζης τής Ελλάδος Ταμείων εις 
ειδικά Ταμεία. Δέν διέφυγαν 
ούτε διαφεύγουν τήν -προσο
χήν μας, Κύριε "Υπουργέ, αί 
όλως ιδιάζουσαι Ύμέτεραι 
προσπάθει-αι και τό Ιδιαίτερον 
"Υμών ένδιαφέρον διά τήν έ- 
πανόρθωσιν τής αδικίας ήτις 
έπανόρθωσις έγένετο κτήμα 
καί συνείδησις τής Σεβαστής 
Κυέερνήσεως καί ιδία τοΰ Σε
βαστού μας Προέδρου αυτής 
Στρατάρχου Π-απάγου.

Θά έπιτραπή ήμΐν, Κύριε 
'Υπουργέ, νά Σ«ς μεταφέρω- 
μεν τήν έκ τής παρατεινομέ- 
νη-ς έκκρεμότητος αγωνίαν 
τόσον τών Συνταξιούχων οϊ- 
τινες ζώσι μέ τήν άβεβαιοτη- 
τα τής λήψεω-ς τής Συντάξε
ως των (ώς γνωστόν Ύμίν 
μετά μυρίας προσπάθειας και 
κατόπιν τής Ύμετέρ-ας παρεμ 
βάσεως μόλις τήν 20ήν τρέ
χοντος κατεβλήθη αύτοίς τό 
ύπόλοιπον τής συντάξεως τοΰ 
μηινός Μαΐου έ. έ.) όσον καί 
τοΰ έν ένεργεία προσωπικού 
τής τέως Ε.Τ.Ε., τό όποιον εΐ- 
δεν έξαίφνης άρθείσαν τήν ά-

Κ-Λΐ προς τούτο δέν 
θά τελειώσωμεν χωρίς 
νά ένθυμηθώμεν τάς δι
αβεβαιώσεις τού τότε κ. 
’Τπουργοΰ τού Χυν- 
τονισμού κατά τήν συνε- 
δρίασιν τής Βουλής τής 
«0.1.33.

« Ί1 Κυβέρνησις θά έ- 
πιμείνη διά τήν ίσην με
ταχεί ρισιν τών έργαζο- 
μένων εις τάς συγχω- 
νευομένας Τραπέζας ύ- 
παλλήλων. Καί ή ίση 
μεταχείριαις έκτείνεται 
εις τά γενικώτερα θέ
ματα τών δύο Τραπε
ζών· ■.. Πώς κατακρινό- 
μεθα δ_ιά πράγματα τά 
όποια ούτε καν διενοή- 
θημεν καί πώς οί ύπάλ» 
ληλοι ένεργούν διά 
πράγματα τά όποια δέν 
ακόυσαν;».

’ Αλλά δυστυχώς οί ύ- 
πάλληλοι τής ’Εθνικής 
άπό τής συγχωνεύσεως 
καί έδώ πολλά ακόυσαν 
καί είδαν καί βλέπουν 
συνεχώς καί διά τούτο 
ζητούν τήν έπέμβασιν 
τής Κυβερνήσεως προς 
άπόδοσιν δικαιοσύνης 
καί είναι βέβαιοι ότι ή 
Κυβέρνησις έπεμβαί- 
νουσα θά άποδώση τό 
δίκαιον.

σφάλισιν έφ’ ή; έστήριξε τήν 
έν άπομαχία διαβίωσίν του.

Αί ένέργειαί Σας καί τό 
ένδιαφέρον Σας μας δημιουρ
γούν τήν -πεποίθησιν ότι τά
χιστα καί οί Συνταξιούχοι τής 
τέως Εθνικής Τραπέζης καί 
τό έν ένεργεία προσωπικόν 
αΰτής θά ϊδωσιν άποκαθιστα- 
μένην τήν αδικίαν τοϋθ’ όπερ 
θάέπισύρη τάς εύχαριστίας 
καί τήν ευγνωμοσύνην αύτών 
προς τε Ύμας καί τήν Σεβα
στήν Κυβέρνησιν.

2. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕ
ΣΙΑΣ

Θά έπιτραπή νά εϊπωμεν 
Ύμίν ότι ό ύπό τοΰ Διοικητι
κού Συμβουλίου τής νέας Τρα 
πέζης συνταγείς καί διά τοΰ 
άπό 17 Σεπτεμβρίου 1953 Β. 
Δ. κυρωθείς ’Οργανισμός Υ
πηρεσίας περιέχει πλείστας 
όσος -διατάξεις εις βάρος τοΰ 
προσωπικού αΰτης.

Άφηνομε-ν έπί τοΰ παρόν
τος τήν έρευναν τού συνόλου 
τοΰ ’Οργανισμού καί έρχόμε- 
θα εις τάς διατάξεις έκείνας, 
αϊτινες πλήττουσι κυρίως τό 
προσωπικόν τής τέως Ε.Τ.Ε. 
καθιερούσαι άνισον καί έπί τά 
χείρω μεταχείρισιν αυτού έ
ναντι τοΰ προσωπικού τής τέ
ως Τραπέζης ’Αθηνών. Δέν ό- 
μιλοΰμεν έδώ περί τής έξισώ- 
σεως τοΰ μισθολογίου τού προ
σωπικού τής τέως Τραπέζης

αδικιών

ΥΠΟΜΝΗΜαΓ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ^
ΠΡΟΣ ΤΟΝ κ. ΥΠΟΥΡΓΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ



’Αθηνών προς τό τοιοΰτον τού 
προσωπικού της τέως ’Εθνι
κής, αλλά περί της βαθμολογι 
κης έντάξεως ήτις θά ώφειλε 
νά άκολουθή ώρισμέ νους κα
νόνας παγιούντας ϊσην καί δι 
καίαν μεταχείρισιν ώστε κατ’ 
αντικειμενικήν κρίσιν ©ΰτε 
άδικίαι νά προσγίγνωνταιι ού
τε παράπονα νά ύπάρχονν.

Διά τού ’Οργανισμού τής 
νέας 'Τραπέζης δέν καθωρί- 
κόν τής τέως Εθνικής Τραπέ 
ζης νά ένταχθή εις τον Όρ 
γανισμόν τον ίσχύοντα παρά 
τή τέως Τραπέζη ’Αθηνών, 
καίτοι διάφορος εντελώς ύ- 
πήρςεν ή φύσις τού ’Οργανι
σμού τής Τραπέζης ταύτης 
όπως καί διάφορος ή αποστο
λή έκατέρας τών Τραπεζών.

Άνάγλυφον εικόνα τής ά
νίσου ταύτης μεταχειρίσεων 
παρέχουν αί εν άρθρω 34 τού 
’Οργανισμού μεταβατικαί αύ- 
τού διατάξεις καί ιδία τά ε
δάφια έ, γ καί ζ αυτού άτινα 
καί ιπαραθέτομεν.

ΕΔΑΦΙΟΝ β'. «Τό προσω
πικόν τό π'ροερχόμενβν παρ’ 
έκατέρας τών Τραπεζών δια
τηρεί τον βαθμόν όν ειχεν 
είς τήν Τράπεζαν, έκ τής ο
ποίας προήρχετο καί μέ τόν, 
βαθμόν τούτον εντάσσεται εις 
τό προσωπικόν τής Τραπέζης, 
τής σειράς άρχαιότητος καθο- 
ριζομέγης άναλόγως τών ε
τών παραμονής εις τον βαθ
μόν τόν όποιον κατέχει κατά 
τήν ένταξιν».

ΕΔΑΦΙΟΝ γ'. «’Εάν κατά 
τήν εφαρμογήν τού παρόντος 
’Οργανισμού υπάλληλος προ
ερχόμενος έξ έκατέρας τών 
συγχωνευθεισων Τραπεζών έ
χει συνολικά έτη ύπηρεσίας ό- 
λιγώτερα τών όσων κατά τόν 
παρόντα ’Οργανισμόν προβλέ 
πονται διά τόν βαθμόν όν κέ- 
κτηται σήμερον, διατηρεί μό
νοι' τάς άποδρχάς τού βαθμού· 
του, πλήν εντάσσεται εις τόν 
άμέσως κατώτερον βαθμόν δι
ατηρεί όμως το δικαίωμα τής 
αυτομάτου προαγωγής ευθύς 
άμα τή συμπληρώσει τών διά 
τού παρόντος ’Οργανισμού 
προδλεπομένων ετών υπηρε
σίας. Ή διάταξις αϋτη ισχύει 
μόνον διά τούς μέχρι τού βαθ
μού Λογιατοΰ Α' συμπεριλα,μ- 
βανομένου βαθμούς».

Πριν ή είσέλθωμεν εις τήν 
έξέτασιν τού εδαφίου ζ' 8ά 
έπιτραπή ημίν ΐ'ά άναλύσω- 
μεν, πώς, έκ τής έφαρμογής 
τών ανωτέρω εδαφίων, προ
κύπτει επί τά χείρω μεταχεί- 
ρισις τού προσωπικού τής τέ
ως ’(Εθνικής.

Έκ τών εδαφίων τούτων τό 
μέν 6) αφορά τούς υπαλλή
λους άμφοτέρων τών αυγχω- 
νευθεισών Τραπεζών, ένώ τό 
εδάφιον γ) άφορά μόνον τό 
προσωπικόν τής τέως ’Αθηνών 
όπερ είχε ταχυτέραν βαθμο
λογικήν έξέλιξιν βάσει τού 
παρά τή Τραπέζη ’Αθηνών 
’Οργανισμού, προβλέποντος 
μικρότερον χρόνον ύπηρεσίας 
έν έκάστω βαθμώ.

Έφαρμοζομένων τών δια
τάξεων τών ανωτέρω εδαφίων 
καθορίζεται ώς εξής ή έντα- 
ξις τού προσωπικού τής τέως 
’Εθνικής έναντι τού τοιούτου 
τής τέως Αθηνών.

’Υπάλληλος 5 ετών τέως 
’Αθηνών εντάσσεται ώς υπο
λογιστής Β' μέ άποδοχάς ύ- 
πολογιστοΰ Α'.

Υπάλληλος 5 έτών τέως 
’Εθνικής εντάσσεται ώς ύπολο 
γιστής Β' μέ άποδοχάς ύπο- 
λογιστού Β'.

Υπάλληλος 9 έτών τέως 
’Αθηνών εντάσσεται ώς υπο
λογιστής Α' μέ άποδοχάς Λο- 
γιστού ιΒ'.

'Υπάλληλος 9 έτών τέως 
’Εθνικής εντάσσεται ώς υπο
λογιστής Α' μέ άποδοχάς Ύ- 
πολογιστού Α'.

'Υπάλληλος 12 έτών τέως 
’Αθηνών εντάσσεται ώς Λογι
στής Β' μέ άποδοχάς Λογι- 
στού Α'.

Υπάλληλος 12 έτών τέως 
’Εθνικής έντάσσεται ώς Λογι
στής Β' μέ άποδοχάς Λογι- 
στού Β'.

, Βημειο,ΰμεν ότι έπί τών 
δύο πρώτων περιπτώσεων, ό 
τής ’(Εθνικής 'Υπάλληλος με

τά έν έτος 8ά λάβη τάς άπο- I ’Οργανισμόν χορηγούνται προ
δοχάς τού άμέσως άνωτέρου ---- --------
βαθμού, έπί δέ τής τρίτης πε- 
ριπτώσεως ό υπάλληλος τής 
τέως Εθνικής θά λάβη τάς ά· 
ποδοχάς τού άμέσως άνωτέ· 
ρου (βαθμού μετά μίαν τριε
τίαν'.

Έν προκειμένω επίσης θά 
έπιτραπή ήμίν νά σημειώσω- 
μεν ότι ό ’Οργανισμός ύπηρε- 
οίας τής νέας Τραπέζης καθι- 
εροϊ καί τρεις βαθμούς, τούς 
οποίους περιείχε μέν ό ’Ορ
γανισμός τής τέως ’Αθηνών 
ούχί όμως καί ό τής τέως ’Ε
θνικής.

Οι βαθμοί ούτοι είναι ό τού 
Ύποτμηματάρχου εις όν προ· 
άγονται οι Λογισταί Α' σύν 
15 ο) ο, τού συμπράττοντος Ύ 
ποδιιευθυντού καί τού Ύποδι- 
ευθυντού εις ους προάγονται 
οί Τμηματάρχαι Α'.

^Δεδομένου ότι αί θέσεις 
τών βαθμών τούτων' είναι ορ
γανικά! καί επομένως περιω- 
ρισμέναι εις αριθμόν, κατέ
χουν δέ βαθμούς τοιούτους ύ- 
πάλληλοι τής Τραπέζης ’Αθη
νών, διά τού νέου ’Οργανι
σμού μόνον τά κενά τών θέσε
ων τούτων καλούνται νά συμ- 
πληρώσωσι οί ύπάλληλοι τής 
τέως ’Εθνικής.

Ούτω οί Λογισταί Α' σύν 
15 ο)ο τής τέως ’Εθνικής καί 
οί Τμηματάρχαι Α' τής αύτής 
Τραπέζης, καίπερ έχουσι μα- 
κρότερον χρόνον εύδοκίμου υ
πηρεσίας παρά τή Τραπέζη, 
παραμένουσιν άνεξέλικτοι ά- 
πό άπόφεως βαθμολογικής 
προαγωγής έκ τού λόγου ότι 
δέν' άπέμειναν' δΓ όλους τού
τους κεναί Θέσεις εις τούς ά- 
νωτέίρω βαθμούς, δεδομένου 
ότι αί θέσεις αύται είναι ήδη 
κατειλημμέναι ύπό τών ύπαλ- 
λήλων τής τέως ’Αθηνών.

Καί ήδη είσερχόμεδα εις τό 
εδάφιον ζ' τού άρθρου 34 τού 
άφορώντος κυρίως τάς προσαυ 
ξήσεις λόγω παραμονής εις 
τόν άΰτόν βαθμόν'.

Τό έδάφιον τούτο έχει ώς 
έπεται :

«Είδικώς δ|ιά τό προσωπικόν 
τό «ροερχόμενον έκ τών συγ 
χωνευθεισών Τραπεζών αί 
υΐατάξεις τού άρθρου 7 «πε
ρί προοαυξήσεων μισθού» έ- 
έφα'ρμόζονται ώς ακολούθως:

Έφ’ όσον ό αριθμός τών' 
παρ’ έκατέρα τών Τραπεζών 
έτών πραγματικής ύπηρεσίας 
τού ύπαλλήλου είναι κατά 
τήν Ιην Μαρτίου 1953 ανώ
τερος τών προδλεπομένων 
κατά τόν παρόντα ’Οργανι
σμόν έτών' προς άπόκτησιν 
τού βαθμού ύφ’ ον καί υπη
ρετεί ό υπάλληλος κατά τήν 
προμνησθεισαν ήμερομηνιαν 
ή έπί πλέον διαφορά χαρα
κτηρίζεται έξαιρετικώς ώς 
χρόνος παραμονής εις τον 
αυτόν βαθμόν καί δίδει δι
καίωμα εις τήν προβλεπομέ- 
νην συναφώς προσαύξησιν. 
Παν τυχόν άπομένον κλά
σμα λαμβάνεται ύπ’ οφιν 
πρός συμπλήρωισιν τών έφε- 
ξής διανυθησομένων νέων' 
τριετιών έν τώ αύτώ βαθμώ 
μέχρι τής συμπληρώσεως τών 
6 τριετιών.

’Ασχέτως πρός τ’ άνωτέ- 
ρω θά χορηγήται προσαύξη- 
σις μισθό ύμόνον' έφ’ όσον ό 
υπάλληλος Θά έχη συμπληρώ 
ση άπά τής τελευταίας προ
αγωγής τριετίαν έν τώ αύτώ 
βαθμώ, έκτος εάν ή τυχόν 
παρ’ αυτού λαμβανομένη 
πιροσαύξησις προέρχεται έξ 
υπολοίπου τοιαύτης προσαυ- 
ξήσεως εις τόν προ τής τε
λευταίας προαγωγής βαθμόν. 
Εις τήν περίπτωσιν ταύτην 
αί προσαυξήσεις ύπολογίζον- 
ται άπό τού προηγουμέν'ου 
'βαθμού, βάσει τού μισθολογί
ου τού παρόντος ’Οργανι
σμού. Έν πάση περιπτώσει ό 
άριθμός τών χορηγηθησομέ- 
νων προοαυξήσεων' δέν' δύ- 
ναται νά ύπερβαίνη τάς ήδη 
λαμβανομένας πλέον τής 
μιας, μέ άνώτατον πάντοτε 
όριον τάς έξ».

Τό άνωτέρω έδάφιον ζ' ά
φορά τούς άπό τού Λογισιού 
Α' καί άνω υπαλλήλους εις 
οΰς καί μόνον κατά τόν νέον

σαυξήσεις.
Τό περίεργον έν προκειμέ

νω είναι ότι αί δύο τελευ- 
ταϊαι παράγραφοι τού άνωτε- 
ρω έδαφίου άνατρέπουσι τήν' 
πΐρώτην τοιαύτην.

Έφαρμοζομένου τού έδαφί
ου τούτου, προκύπτουν τά κά
τωθι :

1) Οί ύπάλληλοι τής τέως 
’Αθηνών οϋδεμίαν προσαύξη- 
σιν χάνουν διότι τάς έλαόον 
ήδη βάσει τού παρά Τή Τρα
πέζη ’Αθηνών ίσχύοντος ’Ορ
γανισμού.

2) Οί τής τέως Εθνικής έ- 
χοντες_ τριετίας περισσοτέρας 
τής μιας λαμβάνουν μόνον 
μίαν προσαύξησιν καί

3) Οί τής τέως Εθνικής έ- 
χοντες πρός προσμέτρησιν 
πλεονάζοντα έτη, άλλά μή έ- 
χοντες τήν' 1.3.53 συμπεπλη
ρωμέ νην τριετίαν άπό τής τε
λευταίας προαγωγής οϋδεμίαν' 
προσαύξησιν λαμβάνουν.

_ Ούτω ό Τμηματάρχης Α'. 
τής τέως ’Εθνικής μέ 33 έτών 
εΰδόκιμον ύπηρεσίαν καί Τμη
ματάρχης Β'. τής Εθνικής μέ 
27 έτών εΰδόκιμον ύπηρεσίαν 
λαμβάνουν άποδοχάς κατωτέ- 
ρας τού 'Υποτμηματάρχου τής 
τέως ’Αθηνών μέ 28 έτών ύ
πηρεσίαν δεδομένου ότι ο τε
λευταίος ούτος έχει λάβει ά- 
πάσας τάς ύπό τού ’Οργανι
σμού προ-βλεπομένας (προσαυ
ξήσεις.

’Αλλά καί μεταξύ τών ύπαλ 
λήλων τής τέως ’Εθνικής έκ 
τής εφαρμογής τού άνωτέρω 
έδαφίου δημιουργείται άνισος 
μεταχείρισις έν σχέσει μέ την 
ένταξιν'.

Ούτω δύο Λογισταί Α'. έ- 
χοντες διαφοράν' εις τήν σει
ράν άρχαιότητος 6 μηνών, με
τά τήν' ένταξιν, θά έχουν ά- 
πόστασιν εις τήν σειράν' άρ
χαιότητος τριών έτών καί 6 
μηνών

Φρονούμεν, Κύριε 'Υπουρ
γέ, ότι τ’ άνωτέρω παρέχουσι 
σαφή καί πειστικήν τήν' εικό
να τής άνίσου καί άδικου με- 
ταχειρίσεως.

Είναι έκτος πάσης άμφισβη- 
τήσεως ότι τρεις είναι οί πα
ράγοντες τής δικαίας καί ίσης 
μεταχειρίσεως τού προσωπι
κού.

1) Τά έτη ύπηρεσίας 2) Τά 
προσόντα καί 3) ή ευδόκιμος 
ύπηρεσία.

Βάσει τών παραγόντων τού
των, παρεκαλέσαμεν τήν Δι- 
οίκησιν τής Τραπέζης όπως 
έντάξη τό προσωπικόν' καί 
τών δύο Τραπεζών. Δυστυχώς 
ή παράκλησίς μας δέν έγένέ
το -δεκτή.

Ημείς πιστεύομεν ϊτι είναι 
έξω τών προθέσεων καί Υ
μών καί τής Κυβερνήσεως, ή 
δημιουργία άδικίας εις τό 
προσωπικόν τής νέας Γ1 ραπέ- 
ζης διά τής άνίσου μεταχειρί
σεως -αυτού.

Πίστις μας είναι ότι προ- 
θεσις τής Κυβερνήσεως καί Ύ 
μών είναι νά παγιώση τάξιν 
έν τή Τραπέζη ήτις θά έγγυά- 
ται καί τήν γαλήνην τού προ
σωπικού καί τήν εύημερίαν 
του 'Ιδρύματος.

Μέ τήν πίστ-ιν αώτήν έπι- 
καλούμεθα τήν έν προκειμέ
νω 'Υμετέραν παρέμβασιν.

Φρονούμεν, Κύριε 'Υπουρ
γέ, ότι ο μέχρι τούδε ισχύων 
υπολογισμός διά τήν χορήγη- 
σιν τού άνω έπιδόματος (λαμ- 

(βάνων χώραν -άλλωστε εις ό- 
λας «άς άλλ-α-ς Τραπέζας καί 
Επιχειρήσεις) έξεπλήρου κοι- 
ν'ων'ΐκόν σκοπόν διά τής άμοι- 
βής 'μακροχρονίου ύπη-ρεσιας 
του ύπαλλήλου.

Τούτο μάξ δημιουργεί τήν 
πεποίθησιν ότι θά εύαρε-στη- 
θήτε νά έκτιμήσητε ικαί θά 
παρέμβητε παρά τή Διοικήσει 
τής Τραπέζης άρνηθείση εις 
τήν' ίκανοποίησιν τού αιτήμα
τος τούτου.

4. 2ΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ «ΠΕ
ΡΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΒΕΩΣ ΔΙ
ΑΤΑΞΕΩΝ Τ1ΝΩΝ ΤΟΥ 
Ν. Δ. 2510 κλπ.».

3. ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

"Ως γνωστόν, διά τήν χορή
γηση' τού έπιδόματος πολυε
τούς ύπηρεσίας προσεμετράτ© 
καί ό χρόνος (προϋπηρεσίας 
των ύπαλλήλων έκατέρας ιών 
Τραπεζών παρά όμο-ειδέσιν 
Όργανισμοϊς ή παρά τώ Δη- 
μοσίω.

’Ήδη ή Διοίκησις τής Τρα
πέζης διά τήν χορήγησιν τού 
έπιδόματος τούτου λαμβάνει 
ύπ’ όφιν μόνον τόν χρόνον 
προϋπηρεσίας παρά έκατέρα 
τώ-ν συγχωνευθεισών Τραπε
ζών.

Οϋτω μειώνει τάς άποδοχάς 
τών ύπαλλήλων έκείνων' οϊτι- 
νες έλάμβανον' έπίδ-Ομα πολυ
ετούς ύπηρεσίας συνε-πεία προ 
ύπηρεσίας των' εις έμοειδεΐς 
Όργανισμούς ή εις τό Δημό
σιον.

”Α ρ 8 ρ ο ν 1. Ή παρά
γραφος α'. όρθώς έτέθη ώς έ- 
ξασφαλίζουσα όντως τάς διά 
γενιικών νομικών διατάξεων 
καθοριζομένας παροχάς εις 
τούς εργαζομένους χωρίς έξαί 
ρεσιν' του προσωπικού τής Έ- 
θν'ΐκής Τραπέζης τής Ελλά
δος καί "Αθηνών.

Τά α' ικαί -β' εδάφια τής 
β' παραγράφου διασαφηνίζον- 
τα καί έπεκτείνοντα τήν έν
νοιαν τών συμβάσεων', άποφά- 
σεων κλπ., δι’ ών έδημιουρ- 
γήθησαν καί -διά τού Ν. Δ. 
2510 κατηιργήθησαν κεκτημένα 
δικαιώματα τού προσωπικού 
παρέχουσι-ν εϋχέρε-ιαν, ιδία 
λόγω τής άοριστίας τής έκφρ-ά 
σε ως, εις τήν Διοίκησιν τής 
Τραπέζης νά έπεκτείνη τόν 
στραγγαλισμόν παντός δικαι
ώματος τού προσωπικού.

Τό γ' έδόφιον' τού αυτού 
άρθρου ενώ καταργεί δικαιώ
ματα δικαστικώς άναγνωρι- 
σθέντα έπιρρίπτει προσθέτως 
ν'έα βάρη εις τό Ταμεϊον 
Συντάξεων τής Εθνικής Τρα
πέζης, τά βάρη τής κατηγορί
ας τών ύπαλλήλων' τού Νόμου 
759)1937, άτινα διά τού Νόμου 
τούτου ©βάρυναν' τήν Τράπε
ζαν'. Ή έπίρριφις τού βάρους 
τούτου είν'αι φυσικόν νά μάς 
δη-μιουργή πικρίαν διότι έν 
όψει ενός Ταμείου καταστάν- 
τος άσθενικοϋ μετά τόν χωρι
σμόν θά έδει νά άναμένωμεν 
διάταξιν Νόμου -έπιβάλλουσαν 
ενίσχυση' τού Ταμείου έκ μέ
ρους τής Τραπέζης καί ούχί 
έπίρριφιν νέων βαρών'.

Ά ρ 8_ ρ ο ν 6. Φά έπι
τραπή ήμΐνι, Κύριε Υπουργέ, 
ν'ά έκφράσωμεν τό δίεδικαιολο 
γημέν'ον παράπονον καί τήν 
πικρίαν μας διά τάς διατάξεις 
τού άρθρου τούτου, πολύ δέ 
περισσότερον διότι κατά δη- 
μοσιευθεϊσας εις τάς ΈΙφημερί 
δας άνακοινώσεις. αί διατά
ξεις αύται έντοπίζονται εις 
τόν Σύλλογον τών 'Υπαλλή
λων τής τέως ’Εθνικής Τρα
πέζης.

Θεωρούμεν καθήκον νά κα- 
τατοπίσωμεν 'Υμάς έπί τής 
περιπτώσεως τής άφορώσης 
τόν Σύλλογόν μας.

Συμφώνως τώ άρθρω 1 τού 
Καταστατικού τού ήμετέρου 
Συλλόγου, σκοπός τού Συλλό
γου μας είναι ή προστασία 
καί ή προαγωγή τών έπαγγελ 
ματικών καί οικονομικών συμ 
φερόντων τών μελών του.

Διά τών εκτάκτων μέτρων 
τών ληφθέντων ύπό τής Διοι- 
κήσεως τής Τραπέζης, άλλα 
μέν ιέκ τών μελών' τού Συλλό
γου άπελύθησαν έτερα δέ έ- 
ξη-ναγκάσθησαν εις παραίτη
ση’. Συνεπώς έθίγησαν καί τά 
οικονομικά καί τά έπαγγελ- 
ματικά του συμφέροντα.

Ή Γεν'ΐκή Συνέλευσις τού- 
ήμετέρου Συλλόγου πρός προ
στασίαν τών’ μελών αύτού κα
τά ’Ιούλιον 1953 ένέκρινε τρο- 
ποποίησιν τού Καταστατικού, 
καθ’ ήν, τακτικά μέλη τού 
Συλλόγου δύνανται νά είναι 
«πάντες οί μόνιμοι υπάλλη
λοι τής ’Εθνικής Τραπέζης 
τής Ελλάδος οϊτινες άπελύ- 
θησαν η πχρητήθησαν μετά 
τήν 7ην ’Ιανουάριου 1953 ή 
θέλουσι άπολυθή ή παραιιτηθή 
εις τό μέλλον προ τής συμ
πληρώσεως τού όρίου ήλικίας 
των όπερ ΐαχυε κατά τόν χρό
νον τής έξ-όδου των' δυνάμει

τού ’Οργανισμού τής Τραπέ
ζης καί κατέστησαν συνταξι
ούχοι. Τήν ιδιότητα τού μέ
λους διατηρούσιν ούτοι μέχρι 
συμπληρώσεως τού όρίου τού
του ήλικίας».

Έκ τής ανωτέρω τροποποι- 
ήσεως σαφώς καταδεικνύεται 
ότι είς τόν Σύλλογον τών Υ
παλλήλων τής τέως Ε.Τ.Ε. 
δέν εισέρχονται οί κανονικοί 
Συνταξιούχοι, άλλά εξακολου
θούν νά είναι μέλη οί ύπάλ- 
ληλοι ώρισμένης κατηγορίας 
οί όποιοι έπλήγησαν έκ τών 
εκτάκτων μέτρων.

ΤΗτο φυσικόν οί υπάλληλοι 
ούτοι νά παραμείνωσι είς τήν 
στέγην, εις ήν έστεγάζοντο 
καί ν'ά μή έγγραφώσι είς τόν 
Σύλλογον τών Συνταξιούχων, 
ό όποιος κύριον σκοπόν* έχει 
τήν δικτήρησιν καί βελτίωσιν 
τών συντάξεων κατ’ άντίδε- 
σιν πρός τούς έξ έκτάκτων μέ
τρων άπολυθέντας ή παραιτη- 
θέντας, οϊτινες επιδιώκουν κυ
ρίως τήν άνάκτησιν τών ά- 
πολεσθέντων δικαιωμάτων 
των'.

Κατ’ άκολουθίαν τών άνω
τέρω, ή γενομένη τροποποίη- 
σις τού Καταστατικού, τήν ό
ποιαν' έψήφιοαν όλοι οί ύπάλ- 
ληλοι τής Εθνικής Τραπέζης 
τής Ελλάδος Κεντρικού καί 
’Επαρχιακών Καταστημάτων, 
ή το καί δ ικαί α καί φυσική, 
διότι δέν ήτο έπιτρεπτόν είς 
τόν Σύλλογον ν’ άποξενώση 
τής προστασίας του μέλη αυ
τού «ληγέντα εκ τών έκτά
κτων μέτρων έρχόμενος οϋτω 
είς καταφαν'ή άν'τίδεσιν πρός 
τον σκοπόν του.

Έν συναρτήσει πρός τ’ α
νωτέρω, ή Γενική Συνέλευσις 
τού Συλλόγου δέν ήθέλησε νά 
θεωρήση τά μέλη ταΰτα ήσσο- 
νος κατηγορίας μέλη, τούτου 
δέ ενεκα ήτο φυσικόν* νά μή 
άποστερήση ταύτα πάντων 
τών δικαιωμάτων των ώς με
λών καί συνεπώς καί τού δι
καιώματος τού έκλέγεσθαι.

Φρονούμεν, Κύριε 'Υπουρ
γέ, ότι καί άν άκόμη διετη- 
(ρεΐτο ή γενική διατύπωσις 
τού άρθρου ή στηριζομένη έπί 
άλλης βάσεως, θά έξηρεΐτε Υ
μείς, Κύριε 'Υπουργέ, ό πα
λαιός Σύν'δικαλιστής, τήν ει
δικήν περίπτωσιν τού Συλλό
γου τών Υπαλλήλων τής τέ
ως Ε.Τ.Ε.

Έν τώ πνεύματι τούτω θέ- 
λομεν νά έλπίζωμεν ότι θά έ- 
πανίδηιτε τό Θέμα έπί τής πε- 
ριπτώσεως τού άρθρου 6.

’Έχομεν επίσης τήν πεποί- 
δησ,ιν ότι μετά τά έκτεθέντα 
όσον άφορά τά 3 έδάφια τής 
παραγρ. β' τού άρθρου 1 δεν 
θά έπιμείνητε είς τήν φήφι- 
σιν αύτών διότι είναι έξω τών 
προθέσεών σας ό περαιτέρω 
στραγγαλισμός τών δικαιωμά
των τού προσωπικού τής Τρα
πέζης.

Μέ τήν πεποίθησιν ταύτην 
διατελοΰμεν μετά σεβασμού.

Ό Πρόεδρος
Μ. ΔΡΕΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Ό Γεν. Γραμματεύς 
Σ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΪΑΒ

"";ΤΡΑΠΪζϊτίκΗΓ<Ι

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΑΟΣΙΖ
ΎιπΰΘννος έπί τής δλης: 

ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΑΣ 
Ρονζβελτ 60

Προϊστάμενος Τιητογραψείου: 
ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΦΡΑΓΚΙΔΑΚΗΣ 

όδος ‘Αγ. Φανουρίου 47

Διαχειριστής:
ΑΝΑΣΤ. Δ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 

Αγίας Λαύρας 71 (Τέρμα ΠαπισίΑ·*!



[El 1 ΒΤΑΠΒβΝ ΤΟΥ ΤΗ ΥΓΕΙΑΣ
Κύριοι Συνάδελφοι,

"Εχομεν τήν τιμήν νά ΰποβά- 
λωμεν ϋπό τήν κρίσιν υμών τά 
πεπραγμένα τής χρήσεως 1953, 
ώς καί τον προϋπολογισμόν τής 
χρήσεως 1954.

’Από τής άναλήψεως ΰφ’ ήμών 
τής Διοικήσεως τού Ταμείου, με
τά τάς αρχαιρεσίας τών Ταμείων 
’Αλληλοβοήθειας τής 8)6)53 και 
τού Ταμείου 'Υγείας τής 15)6) 
53, ή προσπάθεια μας ΰπήρξεν 
δπως έξυπηρετήσωμεν τά μέλη 
εις πάσας τάς άνάγκας αυτών 
και κατά τό δυνατόν άνευ οΰδε- 
μιάς μειώσεως τής παρεχόμενης 
περιθάλψεως, έν έπιγνώσει των 
δυσχερείων, αΐτινες διεγράφοντο 
λόγιρ τής πρσβλεπομένης μειώσε
ως τών εσόδων καί έξ άντιθέτου 
αύξήσεως τών δαπανών.

Αί δυσμενείς συνθήκαι, αί δη- 
μιουργηθεΐσαι έκ τών γεγονότων 
έν τή Τραπέζη, αΐτινες έπηρέα- 
σαν πάντας τούς Οικονομικούς 
καί ’Ασφαλιστικούς ’Οργανισμούς 
τού Προσωπικού τής Ε.Τ.Ε., ώς,

ήτο φυσικόν, επηρέασαν καί τό 
Ταμείον 'Υγείας.

'Η άπό τού τέλους τοΰ έτους 
1951 σοβούσα διαταραχή τής 
άλλοτε όμαλωτάτης οικονομικής 
-ελίξεως τών Ταμείων μας, κα

τέστη εντονωτάτη κατά τό διαρ- 
ρεΟσαν έτος, συνεπείς» τών συνε
χών άπολύσεων υπαλλήλων τής 
Τραπέζης, αΐτινες έπέφερον σο- 
βαρωτάτην μείωσιν τών εισοδη
μάτων τών Ταμείων μας, διά 
τούς, κάτωθι λόγους :

α) 'Ένεκα τοΰ δημιουργηθέν- 
τος μεγάλου αριθμού συνταξιού
χων, αΐτινες καταβάλλουσι εισφο
ράν έπί ποσού συντάξεως κατά 
πολύ άπέχοντος τής μισθοδοσίας 
των έν ενεργείς» υπαλλήλων.

6) Διότι ό εργοδότης δεν συν
εισφέρει διά τούς καταστάντας 
συνταξιούχους.

γ) Διότι έκ τής περικοπής τής, 
μισθοδοσίας τού έν ένεργεία Προ j 
σωπίκού (κατάργησις έπιδομά- 
των) προήλθε μείωσις άποδόσε- 
ως τής εισφοράς τών μελών καί

τής Τραπέζης.
Θεωροΰμεν σκόπιμον νά άναφέ- 

ρωμεν εις τά μέλη, στι έναντι πο
σοστού 7,50%, δπερ είσέφερε 
πρότερσν ή Τράπεζα διά τόν κλά- 
δον Υγείας έπί τής πλήρους μι
σθοδοσίας τοΰ Προσωπικού, ήδη, 
διά τής έφαρμογής τού υπολογι
σμού τής εισφοράς της, βάσει 
τεκμαρτών ήμερομισθίων, ή έκ 
τής πλήρους μισθοδοσίας άπόδο- 
σις καταλήγει εις ποσοστόν πε
ρίπου 4,50%, χωρίς έξ άλλου ή 
Τράπεζα νά έπιδοτή τό Ταμείον 
"Υγείας διά τάς Παιδικάς Έξο- 
χάς καί τόν Άντιφυματικόν αγώ
να, ώς συμβαίνει είς άλλους ’Ορ
γανισμούς.

Καίτοι ή υγεία τοΰ εργαζομέ
νου καί τής οικογένειας του είναι 
συνυφασμένη μέ τήν ποσοτικήν 
καί ποιοτικήν άπόδοσιν αύτοΰ 
καί συνεπώς μέ τό συμφέρον τής 

j Τραπέζης, δυστυχώς, δεν έδειξεν 
άνάλογον ένδιαφέρον.

'Ως νά μή ήρκουν αί έπισωρευ- 
θεΐσαι άτυχίαι κατά τό έτος

1953, ή άπόφασις τοΰ Υπουργού 
’Εργασίας τού Δεκεμβρίου 1953, 
διά τής, οποίας τό δώρον Χρι
στουγέννων άπηλλάγη τής εισφο
ράς υπέρ τών ’Ασφαλιστικών 
’Οργανισμών, έστέρησε τό Τα- 
μεϊον μας σημαντικωτάτου πό
ρου.

Παρά τάς έκκλήσεις τοΰ Διοι
κητικού Συμβουλίου προς τά μέ
λη, ϊνα καταβάλωσιν τήν έκ τοΰ 
δώρου εισφοράν, τό συγκεντρω- 
θέν σχετικόν κσνδύλιον άνήλθεν

Α) ΕΣΟΔΑ : 1951

Εισφορά! Μελών 6.659 738.352 
Είσ)ραί Τραπεζών 

(ΕΤΕ καί ΕΚΤ) 6.247.881.168 
Είσφοραί Τραπε

ζών όφειλόμεναι 
ΰπό τής ΕΤΕ 1-429.000.000 

Διάφορα έσοδα 110.669.806

14.447.289.326

'Ως προκύπτει έκ τοΰ άνωτέρω 
πίνακος, ή μείωσις τών «Εσό
δων» έξ εισφορών Μελών Ανέρχε
ται είς, Δρχ- 1.222.279.177 έν 
σχέσει προς τήν χρήσιν 1952 
καί ή μείωσις έξ εισφορών Τρα
πεζών είς Δρχ. 4.075.341.577, 
ήτοι ποσοστόν μειώσεως 31% πε
ρίπου.

Είς τάς «Εισφοράς Μελών» πε
ριλαμβάνονται καί αί είσφοραί 
Συνταξιούχων, αΐτινες Ανέρχον
ται διά :
τό 1951 είς Δο. 1.230.457.086

» 1952 » » 1.137-384.118
» 1953 » » 1.683.315.401

Εννοείται στι αί άνάγκαι τών 
διαρκώς αύξανομένων είς Αριθμόν 
συνταξιούχων είναι πολύ μεγαλύ
τεροι τοΰ είσφερομένου ποσού, 
δοθέντος δτι μέγα μέρος τών με
λών - συνταξιούχων, λόγω ηλικί
ας, έχουσι μεγαλύτερος Ανάγκας 
διά νοσοκομειακήν καί ιατροφαρ
μακευτικήν περίθσλψιν.

Β) ΕΞΟΔΑ :
Έκ τοΰ παρατιθεμένου πίνα

κος εξόδων τών τριών τελευταί

ων έτών προκύπτει, δτι σημαντι
κή προσπάθεια έγένετο πρός πε
ριστολήν δαπανών κατά τήν χρή
σιν 1953 :

1951 έξοδα Δρ. 14.612.510.842
1952 » » 15.996.182.929
1953 » » 12.927-567.859

Προέκυψεν δθεν διαφορά έπί 
έλαττον εξόδων Δρχ. 3.068.615. 
070, ήτοι μείωσις περίπου 20% 
έν συγκρίσέι πρός τό 1952, καί- 
τοι τά πάντα ηΰξάνοντο.

Παρά τάς προσπάθειας κα,ΐ 
τά ληφθέντα υπό τοΰ Δ. Σ. μέ
τρα, άτι να έν όμαλαΐς περιστά- 
σεσιν θά Απέδιδαν μέγα πλεόνα
σμα, δέν Απεφεύχθη ή δημιουργία 
έλλείμματος έκ δρχ. 1.011.586. 
473, δπερ θετομεν υπό τήν κρί
σιν τής Συνελεύσεως.

Έν λεπτομερείαις τά έξοδα 
τής χρήσεως 1953 έχουσιν ώς 
κάτωθι, έν συγκρίσέι πρός τά έ
ξοδα τών χρήσεων Ι952καί 1951:

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΞ ΕΞΟΔΩΝ 1951 - 1952 - 1953

ΕΞΟΔΑ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΙΣ ΜΕΛΩΝ

’Ακτινολογικά ........................
Γυναικολογικά ........................
Δερματολογικά ...........
Νευρολογικά ..........................
’Ορθοπεδικά ...........................
Ουρολογικά ............................
Όφθαλμολογικά ....................
Παιδιατρικά ..........................
Χειρουργικά ..........................
Ώτορ ι νολαρυγγολογ ι κά ....
Παθολογικά ............................  1
Έπίδ. Λοχείας
Μικροβιολογικά ...............
’Οδοντιατρικά ........................ 1
Όμματοϋάλια . . · ................
Ζώναι ...................... ..............
Φάρμακα ................   1
’Έκτακτον βοήθ. λόγω θανάτου

19 5 1 19 5 2 1 9

133.304.000 155.845.500 132.746.800
288.500.150 344.988.250 336 931.600
126.384.500 128.294-500 131.739.500
77.089.000 86.555.000 86.811.000
25.956.000 57.527.500 27.843.500
22.051-000 36.383.500 32.751.500

159.385.500 168.068.500 153.013.000
213.218.000 260.377.000 223.570.500
188.935.200 210.406.300 202.238 000
159.821.500 201.908.500 194.026.500

.887.058.000 2.165.580.400 1.949.904.200
24.350-000 53.350.000 60.800.000

300.297.000 350.549.500 346.761.000
.692.928.750 1.349.634.965 928.481.980
106.979.500 116.845 250 113.482-700
48.004.150 47.922.700 31.389.550

.621.914.141 2.045.704.268 1.587.238.658
58.857.000 7.135.033 391 95.293.000 7.875.234.633 73.525.000

3

6.613.254.988

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ .............................
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΙΣ ...............

ΑΝΤΙΦΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ ...............................
ΑΝΤΙΣΥΦΙΛΙΔΙΚΟΣ ΑΓΩΝ ...........................
ΑΝΤΙΤΥΦΙΚΟΣ ΑΓΩΝ .................................
ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΛΟΥΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ...........
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ .............................
ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΕΞΟΧΑI ........................................
ΔΑΠΑΝΑI ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ...........
ΔΑΠΑΝΑI ΑΚΤΙΝΟΛ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ -----
ΙΝΣΤ1ΤΟΥΤΟΝ ΦΥΣ. ΑΓΩΓΗΣ ΘΕΣΣ)ΝΙΚΗΣ
ΑΠΟΔΟΧΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ...........................
ΦΟΡΟΙ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΕΙΣΦΟΡΑΙ Τ.Υ.Π.Ε.Τ. υπέρ Τ.Σ.Α.Υ- 
ΕΠΙΚΟΛΛΗΘΕΝΤΑ ΙΑΤΡΟΣΗΜΑ
ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ............................................
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤ...........
ΑΠΟΣΒ. ΕΞΟΔΩΝ ΕΓΚΑΤ. ΠΑΙΔ. ΕΞΟΧΩΝ 
ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ Λ)ΣΜΟΙ (Χρεω

στικοί Λ)σμοί άποσβενύμενοι)....................

Σ ύ ν ο λ ο ν Δρχ...............

Έκ τοΰ Ανωτέρω πίνακος κα
ταφαίνεται, δτι έκ τής άσκηθεί- 
σης τακτικής έπετεύχθησαν ση
μαντικοί οίκονομίαι είς πλεί- 
στους τομείς τής ιατροφαρμακευ
τικής περιθάλψεως, χωρίς παντά- 
πασιν νά μειωθή ή παρεχομένη 
περίθαλψις, ήτοι :

Είς τά Παθολογικά οίκονομίαι 
Δρχ. 215.676.200 έν σχέσει πρός 
τό 1952.

Είς τά ’Οδοντιατρικά οίκονο-

141.103.550 138.081.380 97.976.200
1.887.397.260 2-291.123.950 2.199.350 540
1.857.467.300 1.613.375.100 1.007.613.050

4.695.500 7.807.900 2.280.400
3.787 700 1.009.600

1.175.717.850 1.338.134.000 847.372.700
702.250.000 718.650.000 555.900.000
540.557.312 498.662 510 591.229.808
38.635.600 46.018.540 31-938.200

210.427-700 369.876.901 168.846.782
38.015.500 7.421.000

343.273.500 471.532.150 454.461.400
16.825.850
81.872.000

8.818.800
119.212.150 332.736-080 185.575.541

8.981.500 21.280.000 56.830.600
274.854.099 234.644.685

169.116.430

14.612.510.842 15.996Ί 82.929 12.927.567.859

.985 έν σχέσει σεις οίκονομίαι Δρχ. 201.030. τω διά τήν θέσιν 6’ τά νοσήλεια
πρός τό 1952.

Είς τά φάρμακα οίκονομίαι 
Δρχ. 458-465.610 έν σχέσει πρός 
τό 1952.

Είς τόν Άντιφυμοτπκόν ’Αγώ
να οίκονομίαι Δρχ. 605.762.050 
έν σχέσει προς τό 1952.

Είς τά βοηθήματα λουτροθερα
πείας οίκονομίαι Δρχ. 490.761. 
300 έν σχέσει πρός τό 1952.

Είς τάς Ακτινολογικός έξετά-

119 έν σχέσει πρός τό 1952
Αί άνωτέρω οίκονομίαι έπετεύ

χθησαν παρά τάς Αντίξοους, συν- 
θήκας, αΐτινες συνοψίζονται ώς 
κάτωθι :

α) ΑΥΞΗΣΙΣ ΝΟΣΗΛΕΙΩΝ :
Άπό τών Αρχών τοΰ 1953 τά 

τρία μεγάλα Νοσοκομεία (Ευαγ
γελισμός, Ερυθρός Σταυρός, Κλι 
νική Σμπαρούνη), ηΰξανον διαρ
κώς τά ημερήσια νοσήλεια. Οϋ-

άνήλθσν τόν ’Ιούλιον τοΰ 1953 
είς δρχ. 155.000.

6) ΑΥΞΗΣΙΣ ΤΙΜΩΝ ΦΑΡΜΑ
ΚΩΝ

Κατά τό 1953 έσημειώθησαν 
αί εξής αυξήσεις έπί τών τιμών 
τών φαρμάκων:

Άπό 17)3)53 δι’ δλα τά φάρ
μακα αϋξησις 22%.

Άπό 17)3)53 διά τά Αντιβιο
τικά αϋξησις 30%.

είς Δρχ. 215.000.000 περίπου έ
ναντι 550.000.000 προϋπολογι- 
σθέντων.

Είναι λυπηρόν δτι τό ήμισυ 
τών συναδέλφων οΰδέν συνεισέφε- 
ρον έν προκειμένη, ένώ επωφε
λούνται έκ τής συνεισφοράς τών 
άλλων.

Παραθέτομεν κατωτέρω συγκρι 
τικόν πίνακα τών ΕΣΟΔΩΝ καί 
ΕΞΞΟΔΩΝ κατά τά τρία τελευ
ταία έτη :

1952 1953

7.998-639.289 6.776.360.112

5.250.726.440)
(
( 4.858.589.374 

3.683.204.51 1)
293.908.11 1 281.031-900

17.226.478.351 1 1.915.981.386

Άπό 8)5)53 νέα αϋξησις τών 
φαρμάκων κατά 14,6%.

Άπό 8)5)53 νέα αϋξησις, τών 
Αντιβιοτικών κατά 11%.

γ) ΑΥΞΗΣΙΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ 
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗ
ΡΙΟΥ :

Άπό τής άνατιμήσεως τοΰ $ 
είς Δρχ. 30.000, αί τιμαί τών 
Ακτινολογικών φίλμς καί φαρμά
κων ηύξήθησαν σημαντικώς. Πα
ρά τό γεγονός τούτο καί τήν αΰ- 
ξησιν τών ύποβαλλομένων είς Α
κτινογραφίας Ασθενών, έσημειώ- 
θη μείωσις τοΰ σχετικού κονδυ
λίου δαπάνης, λόγφ παραλαβής 
είς τάς άρχάς τοΰ 1953 φίλμς 
παραγγελθέντων Απ’ ευθείας υπό 
τοΰ Ταμείου είς τό εξωτερικόν 
καί λόγφ τής παρασκευής τών Α
κτινολογικών φαρμάκων έν τφ ή- 
μετέρω Έργαστηρίφ.

Αποφάσεις τοΰ Διοικητικού 
Συμβουλίου τοΰ Ταμείου μας, 
κατά τομείς δράσεως, άναφέρον- 
ται κατωτέρω :
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗ

ΡΙ ΟΝ :
Άπό τών μέσων τοΰ 1953 έτέ- 

θησαν έν χρήσει ό σεριογράφος 
καί ό τομογράφος τοΰ Ακτινο
διαγνωστικού Εργαστηρίου τού 
Τ.Υ Π.Ε.Τ., όλοκληρωθεισών οΰτω 
τών έγκαταστάσεων αΰτοΰ. 
ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΙ ΔΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΚΑΤ)ΜΑΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
Διά τής Από τοΰ παρελθόντος, 

’Ιουλίου έγκαταστάσεως μηχανή
ματος διαθερμιών έν τώ ’ Ια- 
τρείιρ Τ.Υ.Π.Ε.Τ. παρά τώ Κατα- 
στήματι Πειραιώς, έξυπηρετοΰν- 
ται ήδη πλήρως τά έν Πςιραιεί 
μέλη.
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΙΣ 

Λόγφ τοΰ ΰψους είς δ Ανέρχε
ται ή δαπάνη διά τήν οδοντιατρι
κήν περίθαλψιν, τό Διοικητικόν 
Συμβούλιον, δι’ άποψάσεώς του, 
κατήργησε άπό 5)3)53 τήν συμ
μετοχήν τοΰ Τ.Υ.Π.Ε.Τ. είς τήν 
Αξίαν τοΰ χρυσού έπί προσθετι
κών οδοντιατρικών έργασιών τών 
μελών, ώς τούτο άλλωστε εφαρ
μόζεται πολύ πρότερον καί είς 
άλλους ίσχυρστέρους ’Οργανι
σμούς Υγείας.
ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΕΙΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥ- 

ΛΙΟΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ :
Τό Διοικητικόν Συμβούλιον ή- 

σκησε προσφυγήν ένώπιον τοΰ 
Συμβουλίου Επικράτειας, σχετι- 
κώς μέ τήν έκπροσώπησιν τών 
είς τήν κατοχήν τοΰ Τ.Υ.Π.Ε.Τ. 
μετοχών τής Εθνικής Τραπέζης. 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣ IΣ ΚΑΝΟΝΙ

ΣΜΟΥ :
ΤΟ Διοικητικόν Συμβούλιον, 

τροποποίησαν, διά τής άπό 2)7) 
53 άποψάσεώς του, τήν παρά
γραφον 3 τού άρθρου 4 τοΰ Κα
νονισμού, καθώρισεν δτι, άπό 
1)7)53 τά ύπό τοΰ Τ.Υ.Π.Ε.Τ. 
προστατευόμενα μέλη τής πατρι
κής οικογένειας Αμέσου μέλους



0ά βαρύνωνται μέ ποσοστόν 25% 
διά την νοσοκομειακήν περίθαλ- 
ξιν αύτών. Επίσης διά τής τρο- 
ποποιήσεως τής παραγράφου 5 
έδάφ. ε' τοΰ Ιδιου ώς άνω άρθρ· 
καθωρίσθη εις 6 μήνας το άνώτα- 
τον οριον νοσηλείας εις Σανατό
ρια καί 'Αναρρωτήρια τών γονέ
ων αμέσου μέλους.
ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΙΣ ΣΕΙΣΜΟΠΑ

ΘΕΙΣ
Τό Διοικητικόν Συμβούλιον, 

ευθύς άμα τή άναγγελίςι τών σει
σμών Επτάνησου, διέθεσε 10 
σκηνάς τών 10 άτόμων και 5 σκη 
νάς τών 40 άτόμων διά την στέ- 
γασιν τών σεισμοπαθών. 
ΕΚΠΟΙΗΣΙΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙ

ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ :
Προς κάλυψιν τής άπαιτηθεί- 

σης δαπάνης διά την αγοράν γη
πέδου δι* Άναρρωτήριον καί ά- 
γοράν τών ακτινολογικών μηχανη 
μάτων, δι’ ήν έχρησιμοποιήθη Ο

ανοικτός λ)σμός, παρέστη άνάγ- 
κη όπως έκποιηθή μέρος τοΰ ο
δοντιατρικού υλικού. 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛ- 

ΨΙΣ καί ΑΝΤΙΦ. ΑΓΩΝ 
Έκ τής παρακολουθησεως καί 

τοΰ διαρκούς έλέγχου τών εις 
Νοσοκομεία καί Κλινικάς νοση- 
λευομένων, έμειώθη ό αριθμός αύ
τών εις 621 κατά τό 1953 έναντι 
706 τού έτους 1952. Οΐ εις Σα
νατόρια καί ’Αναρρωτήρια νοση- 
λευθέντες περιωρίσθησαν εις 48 
κατά τό 1953 έναντι 68 τοΰ 
1952.
ΜΕΛΕΤΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΣΤΗ

ΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥ
ΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ : 
Έμελετήθη ή εφαρμογή νέου 

τρόπου παρακολουθήσεως τής Ια
τροφαρμακευτικής περιθάλψεως. 
Διά τού τρόπου τούτου θά δύνα- 
ται ή ΰπηρεσία τοΰ Τ.Υ.Π.Ε.Τ· 
άνά πάσαν στιγμήν νά γνωρίζη 
τό ϋψος τής γενομένης χρήσεως

Ιατρών καί φαρμάκων διά πάν 
μέλος, πράγμα οπερ δέν ήτο εφι
κτόν άλλοτε.
ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΕΞΟΧΑΙ :

Κατά τό 1953 αΐ Παιδικοί Έ
ξοχα! έλειτούργησαν κατά τρό
πον υποδειγματικόν μέ έλαφράν 
αϋξησιν τοΰ άριθμοΰ τών συμμε- 
τασχόντων τέκνων (άρρένων καί

31)12)53

θηλέων) μελών, άπό 466 τού 
1952 εις 489.

Πάν περιττόν έξοδον περιεκό- 
πη, ένφ έξ άλλου έβελτιώθη ή 
τροφοδοσία τών κατασκηνωτών. 
ΜΕΛΗ ΤΟΥ Τ.Υ.Π.Ε.Τ.

Κατά τήν 31)12)53 τά μέλη 
τοΰ Τ.Υ-Π.Ε.Τ. (άμεσα καί έμμε
σα) άνήρχοντο εις 11762, ήτοι:

ΑΜΕΣΑ : 2934 καί Κλητ. 
826

1415

Συνταξ.
1599
1892

Σύνολ.
5359
6403ΕΜΜΕΣΑ : 3096

6030 2241 3491 11762

Διά τής άνωτέρω έκθέσεως 6:- 
δομεν μίαν μικράν εικόνα τοΰ με
γάλου έργου καί τής, υψηλής ά- 
ποστολής τοΰ Τ.Υ.Π.Ε.Τ.

Εϊμεθα βέβαιοι, δτι δέν θά ή
το δυνατόν, άνευ τής ΰπάρξεως 
σταθερών παραγόντων νά έπιτευ- 
χθώσιν καλύτερα αποτελέσματα.

Τό άπερχόμενον Δ. Σ. κατέβα
λε πάσαν προσπάθειαν ϊνα άντα- 
ποκριθή ε’ις τάς άνάγκας τών με
λών τών Ταμείων μας παρά τάς 
δυσχερείας τής ληξάσης χρήσεως.

ΤΟ ΔΙΟΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

ΤΑΜΕΙΟΥ ΪΓΕΜΣ Ml TOil Mfl Mill AAAHA0B0H6EIAIΗΜΙΙΚΟΥ Ε9ΗΕΚΗΙΤΡΑΠΕΖΗΣ ΜΜ1553
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ

1. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ .......................................  1.213.570.400.-
2. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ............................................................... 498.634.999.-
3. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΝ ΥΛΙΚΟΝ ......................................... 640.-
4. ΚΤΗΜΑΤΑ Τ.Υ.Π.Ε.Τ...................     485.261.700.-
5. ΑΚΙΝΗΤΑ ΕΝ ΔΙΟΝΥΣΟ .......................................... 1 .-
6. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ ........... .. ..·.................................. - · 1.-
7. ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΕΞΟΧΑΙ :

’Υπόλοιπον τροφίμων κλπ. Ολικών . . 39.277.657.—
Εγκαταστάσεις ................................. 1.— 39.277.658.-

8. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ :
'Ιατρεία: Κέντρου, Πειραιώς,
Μητροπόλεως, Θεσσαλονίκης, Πατρών,
Φιλοθέης, Άντιφυματικόν, Μικροδιολο 
γικον μηχάνημα, 'Ινστιτοντον Φυσ.
’Αγωγής, Γραφεία ΤΥΠΕΤ, ’Αξία αυ
τοκινήτου ................................................................................. 169.000.012.-

9. ΟΦΕΙΛΑΙ ΜΕΛΩΝ ΕΚ ΝΟΣΗΛΕΙΩΝ ...........  157.157.000.-
10. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΑI ΕΙΣ ΜΕΛΗ ΕΝΑΝΤΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ 29.900.150.-
11. ΔΙΑΦΟΡΟΙ Λ)ΣΜΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Υ.Π.Ε.Τ. .. 60.114.150.-
12. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΑΘΗΝΩΝ

Λ1ΣΜΟΣ ΟΦΕΙΛΩΝ :
’Οφειλή έξ εισφορών 1951 1.074.644.814,—

» » » 1952 3.683.204.511.—
» έκ καταβληθέντος, λ)σμώ

της, Κατασκηνωτικοΰ έπι-
δόματος 1952 ....... 234.823.700'.— 4.992.673.025.-

13. ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 1953 .......................... 1.011.586.473.-

Δρχ. 8.657.176.209.-

1. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Τ.Υ.Π.Ε.Τ. . .............................
2. ΑΝΟΙΚΤΟΣ Α1ΣΜΟΣ ΠΑΡΑ ΤΗ Ε.Τ.Ε.Α.
3. ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ Λ1ΣΜΟΙ

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ
. .............. Τ7.766..137.-
............... 4.705.884.0901.-

...................................................  998.525.982-

4. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ :

ΔΓ άνέγερσιν Σανατορίου ...........  1.690.000.000.—
ΔΓ άνέγερσιν Νοσηλευτικού Ίδρυμα

τος ....... ............................. ......... 1.245,000.000’.— 2.905,000’.000.-

Δρχ. 8.657.176.209.—

’ Ο Π ρ οϊστ άμ ενο ς 
Γ. ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ

Οί Έλεγκταί

’Εν ’Αθήναις τίϋ 31η Δεκεμβρίου 1953 
"Ο Πρόεδρος 

Π. ΜΟΥΤΟΥΣΗΣ
X. ΚΑΡΟΥΣΟΣ, Β. ΚΡΙΜΠΟΓΙΑΝΝΗΣ, Γ. ΠΕΤΡΟΥ

*0 Διευθυντής 
Δ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ

Ml MH1Ϊ0 Mil
BUI Ell 1111 ϊίΕΙΙΙ

mmi ΤΡΑΠΕΖΗΣ TUI ΕΜΜΟί MW 1553
ΕΞΟΔΑ
I. ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΑΨΙΣ ΜΕΛΩΝ

1. ’Ακτινολογικά ..........................
2. Διάφορα, ήτοι 

Γυναικολογικά

132.746.800.—

Δερματολογικά 
Ν ευρολογ ικά 
’Ορθοπεδικά 
Ουρολογικά 
Όφθαλμολογικά 
Παιδιατρικά 
Χειρουργικά 
Ώτορινολαρυγ- 

γολογικά 
Παθολογικά

336.931.600.— 
131.739.500.— 
86.811.000 — 
27.843.500 — 
312,75.1.500.— 

153.013.000.— 
223.57θ’. 500.— 
202.238.iQ001.—

194.026.500.— 
1.949.904.200.— 3.338.829.300.—

3. Μικροβιολογικά ........................ 346.76.1.000.
4. 'Οδοντιατρικά ........................ 928.481.980
5. Όμματοϋάλια ........................ 113.482.70C
6. Ζώναι — Κηλεπίδεσμοι κλπ. . . 31.389.550
7. Φάρμακα . .,............................ 1.587.238.65!
8. "Εκτακτον βοήθημα λόγω θανάτου 73.525.OOC
9. 'Επιδόματα λοχείας ........... 60.800.000 — 6.613.254.988.—

II. ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ ............................
III. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΑΨΙΣ------ ..........
ΙΥ. ΑΝΤ1ΦΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ ..----- ·--····
Υ. ΑΝΤΙΣΥΦΙΛΙΔΙΚΟΣ ΑΓΩΝ .. . . - -4.........
ΥΙ. ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΛΟΥΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ .........
ΥΙΙ. ΠΡΟΣΧΟΛ1ΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ..............................
ΥΙ II. ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΕΞΟΧΑΙ .........................................
IX. ΔΑΠΑΝΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΩΝ Τ.Υ.Π.Ε.Τ.
X. ΔΑΠΑΝΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΚΤΙΝ)ΚΟΥ ΕΡΠΡΙΟΥ
XI ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
XII. ΑΠΟΔΟΧΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Υ.Π.Ε.Τ..............
XIII. ΦΟΡΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΙΥ. ΕΙΣΦΟΡΑΙ Τ.Υ.Π.Ε.Τ. ΥΠΕΡ Τ. Σ.Α.Υ. -----
ΧΥ. ΕΠΙΚΟΛΛΗΘΕΝΤΑ ΙΑΤΡΟΣΗΜΑ .................
XYU -ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ . ...........................................
ΧΥ1Ι. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

97 
2.199 
1.007 

2. 

847, 
555 
591, 

31. 
168, 

7 
454. 

16 
81. 

8. 
185, 
56.

976.200.-
350.540, - 

.613.050.- 
.280.400.- 
,1372.700.- 
.900.0001- 
229.808.- 
938.2001.- 
846.782.- 
.421.000.- 
461.400.- 
.825.850.- 
872.000.- 
818.800.-
575.541. - 
830.600.-

Δρχ. 12.927.567.859.—

ΕΣΟΔΑ
I. ΕΙΣΦΟΡΑΙ ΜΕΛΩΝ

1. ’Υπέρ Ταμ. ’Αλληλοβοήθειας
’Υπαλλήλων ..............................  3.972.574.874.— \;

2. ‘Υπέρ Ταμ. ’Αλληλοβοήθειας
Εϊσπροχτόρων καί Κλητήρων ... 1.120,469.837.—

3. Εισφορά! Μελών Συνταξιούχων 1.683.315.401.— 6.776,360.112.-

II. ΕΙΣΦΟΡΑΙ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
1. ‘Υπέρ Ταμ. ’Αλληλοβοήθειας

Υπαλλήλων ................................  3.789.699.55-1.—
2. "Υπέρ Ταμ. 'Αλληλοβοήθειας

Εΐσπρακτόρων καί Κλητήρων .. 1.068.889.82,3.— 4.858.589.374.-

III. ΜΕΡΙΣΜΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 1953—ΜΕ
ΤΟΧΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ................................ 36.720.000.-

ΙΥ. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ .............................................   230.066.800.-
Υ. IΝΣΤ1ΤΟΥΤΟΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ .....................  14.245.100’.-

11.915.981.386.-
ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 1933................................ 1.011.586.473.-

Δρχ. 12.927.567.859.—

"Ο Προϊστάμενος 
Γ, ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ

’Εν Άθήναις τή- 31η Δεκεμβρίου 1953 
Ό Πρόεδρος 

Π. ΜΟΥΤΟΥΣΗΣ Π.
Ό Διευθυντής 

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
ΤΑ ΜΕΛΚ

ΕΚΘΕΣΙΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Πρός την
Γενικήν Συνέλευσιν τοΰ Ταμείου 
Υγείας καί τών δύο Ταμείων 
’Αλληλοβοήθειας Προσωπικού ’Ε
θνικής Τραπέζης τής Ελλάδος.

Ενταύθα
Κύριε Πρόεδρε,

Είς έκτέλεσιν τής άνατεθείσης 
ήμϊν υπό τής Γενικής Συνελεύσε- 
ως έντολής, έχομεν τήν τιμήν νά 
γνωρίσωμεν ύμίν, δτι, έλέγξαντες 
τά λογιστικά βιβλία τού Ταμείου 
Υγείας Προσωπικού Εθνικής 
Τραπέζης τής ληξάσης χρήσεως 
1953, είίρομεν ταΰτα τηρηθέντα 
έ,ν τάξει.

‘Ο ‘Απολογισμός καί ’Ισολο
γισμός τής χρήσεως 1953 τοΰ 
ΰμετέρου Ταμείου είναι άπολότως 
σύμφωνος πρός τά λογιστικά 
βιβλία.
Μεθ’ ύπολήψεως. Οί ΕΛΕΓΚΤΑΙ 
X. ΚΑΡΟΥΣΟΣ, Β. ΚΡΙΜΠΟ- 

ΓΙΑΝΝΗΣ, Γ. ΠΕΤΡΟΥ-
ΕΚΘΕςΊΓ ΕΛΕΓΚΤΩΝ-----

Πρός τήν
Γενικήν Συνέλευσιν τοΰ Ταμείου 
’Αλληλοβοήθειας "Υπαλλήλων καί 
Δακτυλογράφων Έθν. Τραπέζης.

Ένταΰθα
Κύριε Πρόεδρε,

Εις έκτέλεσιν τής άνατεθείσης 
ήμΐν ύπά τής Γενικής Συνελεύσε- 
ω-ς έντολής, έχομεν τήν τιμήν νά 
γνωρίσωμεν ΰμιν, δτι, έλέγξαν
τες τά λογιστικά βιβλία τού Τα
μείου ’Αλληλοβοήθειας "Υπαλλή
λων καί Δακτυλογράφων Εθνικής 
Τραπέζης τής ληξάσης χρήσεως 
1 953, ευρομεν ταΰτα τηρηθέντα 
έν τάξει.

"Ο ’Απολογισμός καί ’Ισολο
γισμός τής χρήσεως 1953 τοΰ ύ- 
μετέρου Ταμείου είναι απολύτως 
σύμφωνος πρός τά λογιστικά 
βιβλία.
Μεθ’ ΰπολήψεως. Οί ΕΛΕΓΚΤΑΙ
X. ΚΑΡΟΥΣΟΣ, Β. ΚΡΙΜΠΟ- 

^^ΊΑΝΝΗΣ, Γ. ΠΕΤΡΟΥ

ΕΚΘΕΣΙΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Πρός τήν
Γενικήν Συνέλευσιν τοΰ Ταμείου 
’Αλληλοβοήθειας Εΐσπρακτόρων 
καί Κλητήρων ’Εθνικής Τραπέζης 

Ένταΰθα
Κύριε Πρόεδρε,

Εις έκτέλεσιν τής άνατεθείσης 
ήμϊν υπό τής Γενικής Συνελεύσε- 
ως έντολής, έχομεν τήν τιμήν νά 
γνωρίσωμεν ΰμΐν, δτι, έλέγξαν
τες τά λογιστικά βιβλία τοΰ Τα
μείου ’Αλληλοβοήθειας Είσπρα- 
κτόρων καί Κλητήρων ’Εθνικής 
Τραπέζης τής ληξάσης χρήσεως 
1953, εϋρομεν ταΰτα τηρηθέντα 
έν τάξει.

"Ο ’Απολογισμός καί ’Ισολο
γισμός τής χρήσεως 1953 τοΰ ύ- 
μετέρου Ταμείου είναι άπολύτως 
σύμφωνος πρός τά λογιστικά βι
βλία.
Μεθ’ ύπολήψεως. Οί ΕΛΕΓΚΤΑΙ
Α. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ, Ε. ΒΙΖΥΗ- 

ΝΟΣ-

TAME ΙΟΝ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ 
ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Πρόσκλησις Γενικής Συνελεύσεως

Συ-μφώνως τώ Καταστατικό) 
καλούνται τά Μέλη τοΰ Ταμείου 
’Αλληλοβοήθειας "Υπαλλήλων 
’Εθνικής Τραπέζης εις Γενι
κήν Συνέλευσιν τήν 17ην ’Ιουνί
ου 1954 ημέραν Πέμπτην καί 
ώραν 5V4 μ.,μ. έν τώ Προμη
θευτικοί Συνεταιρισμό) (Πεσμα- 
ζόγλου 1) μέ τά κάτωθι θέμα
τα:

1) ’Έγ-κρισις τών κατά τήν 
ΓεΓνική,ν Συνέλευσιν τής 15 
’Ιουνίου έ.έ όποβληθέντων:

α) Έκθέσεως λογοδοσίας 
τής Διοικητικής Επιτροπής καί 
άπολογισμοΰ τής χρήσεως 
1953.

8) Έκθέσεως Ελεγκτών.
γ) Προϋπολογισμού χρήσε

ως 1954.
2) Εκλογή μελών Διοικητι

κής Επιτροπής καί 3 Ελεγ
κτών διά τήν χρήσιν 1954.

Έν περιπτώσει μή απαρτίας 
-καλούνται τά μέλη εις δευτέραν 
Συνέλευσιν τήν 19ην ’Ιουνίου 
έ.ε., ημέραν Σάββατον έν τώ 
αυτό) τόπω και χρόνω και μέ τά 
αυτά θέματα.

Έν Άθήναις τή 16)6)1954 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

Π. ΜΟΥΤΟΥΣΗΣ



ΠΡΟνΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
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" .................................................................... "".....................................

ΕΣΟΔΑ: 
Εισφορά! Μελών 
Εισφορά! Τραπεζών

Δρχ. 6.500.0001000.—
» 4.300.00Ο1.000. —

-------------------------- Διά τήν Περίθαλψιν Μελών ί’Αμέσων
Δρχ. lOL8OO.0OOi.ODO.— καί * Εμμέσων) .............................

ΕΞΟΔΑ:

Δρχ. 10.800.000.000.—

TAME ΙΟΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ■ 
ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ 

(ΠΡΩΗΝ) ΕΘΝΙΚΗΣ 
Έν Άθήναις τη 15η Μαρτίου 

1954.
Άριθ. Πρωτ. 1552)659 
Πρός τήν
ΕΘΝΙΚΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑΝ ΕΛ

ΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΑΘΗΝΩΝ 
Δ)ΣIN ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

’Ενταύθα.
Έν 'Αθήναις τή 31η Δεκεμβρίου 1953 

‘Ο Πρόεδρος Π. ΜΟΥΤΟΥΣΗΣ
Τά Μέλη : Α. ΝΟΡΔΑΣ, Δ. ΠΑΠΑΘΑ ΝΑΣΙΑΔΗΣ, Λ. ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ, Π. ΛΕΚΚΟΣ, Α. ΚΑΤΣΑΝΟΥ, Ε. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, Θ. ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ 

Σ. ΦΙΑΚΑΣ.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΝ 1-953

ΕΝΕΡΓΗΤΙ ΚΟΝ 
*Γ1ερ ίθαλψις Μελών (’Αμέσων καί ’Εμ

μέσων) .........................................
ΤΙλεόνασμα Χρήσεως 1953 ...............

Ό Πρόεδρος
Π. ΜΟΥΤΟΥΣΗΣ

6.593.059.608 — 
1.312,541.082.—

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ
ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ:
Εισφορά! Μελών ..................................................... ........ 3.972.574.874.—

» Τραπεζών (ΕΤΕ καί ΕΚΤΕ) ........................ .. 3.789.699.550.—
Διάφορα άλλα έσοδα ...................................................... 143.326.265.—

7.905,600,690— 7.905,6100.6901.—

"Εν "Αθήναις τή 31η Δεκεμβρίου 1953 
"|0 Διευθυντής 

Δ. ΠΑΠΑΘΑ ΝΑΣ ΙΑΔΗΣ
ΟΙ Έλεγκπαί : X. ΚΑΡΟΥΣΟΣ, Β. 
ΚΡΙΜΠΟΓΙΑΝΝΗΣ, Γ. ΠΕΤΡΟΥ.

ΑΝΑΛΥΣΙΣ
«ΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΤΑΜΕ,ΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΝ 1953

ΕΞΟΔΑ:
4Διά την περίθαλψιιν Αμέσων και Έμ

μεσων Μελών .................................................. .... 6.593.059.608 —

ΕΣΟΔΑ:
Έξ εισφορών Μελών ...................... .. ........................ 3.972.574.874.__

Είλεόνασμα Χρήσεως 1953 ............... ,........................ 1.312.541.082 —

7.905,600.690.— 7.906.600.690.—

ΠΡΟ ·Υ· ΠΟΛΟΓΙ ΣΜΟΣ
ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΝ 1954

Κύριε Διοικητά,
‘Έχομεν τήν τιμήν νά γνωρί- 

σωμεν ύμΐν δτι συμφώνως μέ 
τό αρθρον 5 του Κανονισμού 
τοΰ Ταμείου (δπτερ ισχύει άπό 
τοΰ· ’Ιουνίου 1953) οί ερχόμε
νοι εις γάμον ήσφαλισμένοι 
(άρρενες καί θήλεις) ύποχρε- 
οϋνται νά καταβάλωσιν εις τά 
Ταμείον έφ’ άπαξ εισφοράν ϊ- 
σην πρός τό 1)2 των αποδοχών 
τοΰ έπομένου μηνός άπό της τε- 
λέσεως τοΰ γάμου (είς ας άπο- 
δοχάς θά λογίζηται τό επίδο
μα γάμου ούχί δμως καί τό έ- 
πίδομα πολυετίας έφ’ οδ δέν 
ικαταβάλλονται είσφοραί).

Είς περίπτωσιν μή; εγκαίρου 
πληρωμής ή εισφορά αυτή λο
γίζεται κατά τά άνω έπί των 
άποδοχων τοΰ μηνός καθ’ δν 
θά παρακρατήται καί έντόκως 
πρός 5% άπό τοΰ χρόνου της 
τελέσεως τοΰ γάμου.

Παρακαλοΰμεν δπως ευάρε
στη θήτε καί χορηγήσητε σχετι
κήν μέ τό ζήτημα τοΰτο έντο- 
λήν είς τάς αρμόδιας ύπηρεσί- 
ας, ϊνα έγκαίρως ένεργήσουν 
τήν σχετικήν ύπέρ τοΰ Ταμείου 
κράτησιν.

Μετά τιμής
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚ. 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ A. Α.

ΕΠίΤΡΟΠΙ ΚΩΣ
MWMMUUHUUMMHUW
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗ
ΛΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑ- 

ΠΕΖΗιΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Άριθ. Πρωτ. 256
’Εν ’Αθήναις τή 2 "Ιουνίου 

1954.
ΕΣΟΔΑ:

«ίσφοραΐ Μελών ..............................
«ίσφοραΐ Τραπεζών ΕΤΕΑ καί ΕΚΤΕ

Δρχ. 3.315.000.000.—
» 3.355.0-00.000.—

-------------------------- Διά τήν περίθαλψιν τών Μελών (Άμέ-
Δρχ. 6.670.000.000.— σων καί ’Εμμέσων) ....................

ΕΞΟΔΑ:

Δρχ. 6.6701.000.000.—

Έν ’Αθήναις τή 31 η Δεκεμβρίου 1953
Ό Προϊστάμενος "Ο Πρόεδρος "Ο Διευθυντής

Γ. ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ Π. ΜΟΥΤΟΥΣΗΣ Δ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣ ΙΑΔΗΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΤΗΡΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΝ 1953

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ 
ΙιΤερϊθαλψις Μελών (Αμέσων καί ’Εμ

μέσων) .............................................. 2.456.237.890.-

2.456.237.890.—

ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ :
Εισφορά! Μελών ................... .. ................
Εισφορά! Τραπεζών (ΕΤΕ καί ΕΚΤΕ) . 
Διάφορα άλλα έσοδα ...............................

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ

"Έλλειμμα Χρήσεως 1953

1.120-, 469.837.· 
1.068.889.823.- 

53.396.075.-

2,242.755.735.-
213.482.155,-

2,456.237.890'.—

Ό Πρόεδρος 
ΑΝΤ. ΣΟΦΙΚΙΤΗΣ

Έν "Αθήναις τή 31η Δεκεμβρίου 1953
01 Έλεγκταί : Α. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ, Τά Μέλη :

Ε. ΒΙΖΥΗΝΟΣ. Κ. ΤΡΙΜΗΣ, Β. ΛΑΣΚΑΡΗΣ, ΓΕΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Γ. ΜΑΡΗΣ.

ΑΝΑΛΥΣΙΣ
ίαΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΤΗΡΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΑ ΤΗΝ

ΧΡΗΣΙΝ 1953

ΕΞΟΔΑ :
ΖΔιά τήν περίθαλψιν ’Αμέσων καί Εμ

μέσων Μελών ................................. 2.456.237.890.-

2.456.237.890'.—

Έξ εισφορών Μελών 
Έξ εισφορών Τραπεζών 
Διάφορα άλλί έσοδα

"Έλλειμμα Χρήσεω- 1953

ΕΣΟΔΑ:
1.120.469.837.-
1.068.889.823.-

53.396.075.-

2.2:42.755.735,-
213.482.155.-

2.456.237.890'.-

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΤΓΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΤΗΡΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΝ 1954

ΕΣΟΔΑ: 
ΈΕσφοραϊ Μελών 
"ίΕΙσφοραί Τραπεζών

Δρχ. 1.235.000.000.— 
» 945.OQQ.OOOi.—

Δρχ. 2.180,000.000.—

Έν 'Αθήναις τη 31η Δεκεμβρίου 1953

Διά τήν περίθαλψιν τών Μελών (Άμε
σων και Έμμεσων) ............

ΕΞΟΔΑ

Δρχ. 2.1801.000.000.-

ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΔΙΑ ΤΟΝ κ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΝ

Ή Διοικητική Έάιτροπή τοΰ 
Συλλόγου τών 'Υπαλλήλων της 
’Εθνικής Τραπέζης τής Ελλά
δος παρακαλεΐ τον κ. Διοικη
τήν δπως έγκρίνει τήν χορήγη- 
σιν βοηθήματος είς τούς σεισμό 
πλήκτους συναδέλφους τών Κα 
ταστημάτων Θεσσαλίας καί 
Φθιώτιδας, οϊτινες έπλήγησαν 
έκ τών τελευταίων σεισμών, ώς 
συνέβη καί διά τούς συναδέλ
φους τών Καταστημάτων τών 
*Iονίων Νήσων.

Ό Πρόεδρος 
Μ. ΔΡΕΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

'Ο Γεν. Γρααματεύς 
Σ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΑΣ

TAME ΙΟΝ
ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ 

ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ 
ΚΑΙ ΚΛΗΤΗΡΩΝ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ 
ΠΡΟ|Σ ΚΛΗΣ I Σ 

ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ 
Συμφώνως τώ Καταστατικω 

καλούνται τά Μέλη τοΰ Ταμεί
ου ’Αλληλοβοήθειας Είσπρα- 
κτόρων καί Κλητήρων ’Εθνικής 
Τ ραπέζης είς Γενικήν Συνέλευ
ση; τή,ν 17ην ’Ιουνίου 1954 η
μέραν Πέμπτην καί ώραν 6 μ.μ. 
έν τή Λέσχη Υπαλλήλων ’Εθνι
κής Τραπέζης (Ακαδημίας 60) 
μέ τά κάτωθι θέματα:

1) "Εγκρισις τών κατά τήν 
Γενικήν Συνέλευσιν τής 15 "Ι
ουνίου έ.ε. ύποβληθέντων:

α) Έκθέσεως λογοδοσίας τής 
Διοικητικής ’Επιτροπής καί α
πολογισμού τής χρήσεως 1953. 

β) ,Εκθέσεως ’Ελεγκτών, 
γ) Προϋπολογισμού χρήσεως 

1954.
__2) Εκλογή μελών Διοικητι

κής ’Επιτροπής καί 3 ’Ελεγκτών 
διά τήν χρήσιν 1954.

"Εν περιπτώσει μή απαρτίας 
ακλοΰνται τά -μέλη είς δευτέραν 
Συνέλευσιν τήγ 19ην ’Ιουνίου 
έ.ε., ημέραν Σάββατόν έν τώ 
αΰτώ τόπω καί χρόνω καί μέ 
τά αυτά θέματα.

’Εν Άθήναις τή 16)6)1954.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Α. ΣΟΦΙΚΙΤΗΣ
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ΕΘΝΙΚΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΝ ΔΑΝΕΙΟΝ

Καί με μίαν μόνον ομολογίαν, των ISO δραχμών, δοηδείτε την οίζονομιζην άνασυγζρότηαιν της χώρας ζαί αυγχρό- 
νωςί Πραγματοηοιεϊτε μίαν μιζραν Αποταμίευσήν όπό πρωτοφανώς εύνοϊζούς όρους ζαί μετέχετε ένός μεγάλου Λα

χείου μέ ζέρδη πολλών έζατομμυρίων (δισεζατομμυρίων παλαιάς έζδόσεως)

ΕΓΓΡΑΦΑΙ: 9-19 ΙΟΥΝΙΟΥ
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Κατά παράκλησιν του Συντα
ξιούχου κ. "Αλκή Κωτσάκη 
δηιμοσιεύομεν την ικατωτέρω 
Επιστολήν του.

’EV Άθήναις τη 10.6.54 
ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΛ
ΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙ
ΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΚΑΙ Α
ΘΗΝΩΝ

’Ενταύθα
Κύριε Πρόεδρε,
"Εχω τήν τιμήν νά θέσω ύπ’ 

6ψιν Υμών δτι εις τήν Διαρκή 
"έκθεσιν Ζωγραφικής των Συγ
χρόνων Ζωγράφων ή,τις ύπό τήν

Διεάθυνοίν μου λειτουργεί εις 
τήν οδόν Δαιδάλου 1 (πάροδος 
Λεωφ. ’Αμαλίας) έκτίθενται 250 
Αντιπροσωπευτικοί — έπιλεγμέ- 
ναι πίνακες, ύπερπεντήκοντα έκ 
των γνωστοτέρων καλλιτεχνών 
μας, ήτοι Ελαιογραφίες, άκουα- 
ρέλλιες, παστέλ, τέμπερες, έργα 
χαροοκτιικής καί έκ σμάλτου μέ 
θέματα συνθέσεις, τοπεΐα, θα
λασσογραφίες, γυμνά, νατύρ —· 
μάρτ, άνθη, αγιογραφίες, προ
σωπογραφίες, μινιατούρες κλπ. 
πού προσφέρονται μέ πολύ χα- 
μηλάς τιμάς εργαστηρίου.

Είδυκώς προικειμένου περί

των Υπαλλήλων τής Εθνικής 
Τραπέζης καί [Αθηνών — μελών 
του καθ’ Ύμας Συλλόγου οί 
Αγοραζόμενοι πίνακες καί άλ
λα έργα προσφέρονται μέ δλως 
Εξαιρετικάς χρονυκάς ευκολίας 
ιέξοφλήσεως.

Έπί τούτοις, παρακαλώ! ό
πως εύαρεστούμενοι Ανακοινώ- 
σητε εις τά μέλη τοΰ καθ’ Ύ
μας Συλλόγου σχετικά μέ τάς 
παρεχομένας ύπό τής Έκθέσε- 
ως Αλως έξαιρετικάς εύχερείας.

Μετά τιμής, ό Διευθυντής: 
ΑΛΚΗΣ Μ. ΚΩΤΣΑΚΗΣ.

ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΚΘΕΣΙΣ ΖΩ
ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟ
ΝΩΝ ΖΩΓΡΑΦΩΝ, οδός Δαι
δάλου 1 (πάροδος Λεωφ. ’Αμα
λίας) τηλ. 34.437. Είσοδος Ε
λεύθερα 5—9 μ .μ.

ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΚΟΝ ΠΕΝΘΟΣ

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
Τμηματάρχης Α'. 
Κ)τοξ Πειραιώς

'Ο Σύλλογος εκφράζει τά 
συλλυπητήρια εις τήν οικογέ
νειαν τοΰ μετασταντος. Τον 
έπικήόειον έξεφώνμσεν ό κ. 
Πάνος Βαζούρας.

Κατωτέρω δημοσιεύομεν ά- 
μιλίαν τοΰ ’Αντιπροέδρου τού 
Συλλόγου των Συνταξιούχων 
τής ’Εθνικής Τραπέζης κ. Ήλία 
Σταμούλη κοιτά τήν Γενικήν Συ- 
νέλευσιν τών Μετόχων τής Τρα
πέζης Ελλάδος τής 17ης ’Α
πριλίου 1954.

Κύριοι Μέτοχοι,
Παρίσταμαι εις τήν σημερινήν 

Συνέλευσιν τοΰ ’Εθνικού Πιστωτι
κού ‘Ιδρύματος ώς Εκπρόσωπος 
2.500 οικογενειών, Απομάχων τής 
Εθνικής Τραπέζης και ώς έκ τού
του υποβάλλω τήν παράκλησιν, ό
πως τύχω τής 4κ μέρους υμών 
προσοχής εις όσα πρόκειται νά 
έκθέσω ΰμΐν.

Είναι άναμφισβήτητον, δτι ή 
λογοδοτούσα σήμερον Διοίκησις 
τού ‘Ιδρύματος Επραξε κατά τό 
παρελθόν και πράττει έν συνεχεία 
δ,τι τής είναι δυνατόν μέ γνώμο
να πάντοτε τό συμφέρον τού τό
που καί τήν προαγωγήν τής Οι

κονομίας μας. Διότι αΰτός είναι σ· 
ρόλος και ή Αποστολή τής Εκδο
τικής Τραπέζης, ουδέποτε δε ή 
κερδοσκοπία ύπό τήν έννοιαν τών 
λοιπών μικρών καί μεγάλων πό
σης φύσεως επιχειρήσεων.

Κατά τό υπόλογον έτος έλήφθιγ 
σαν μέτρα Εξαιρετικά ύπό τής, 
Κυβερνήσεως τοΰ Στρατάρχου 
Παπάγου έπϊ τ$ σκοπφ τής έξυ- 
γιάνσεως τής Οικονομίας καί έ
πί τφ τέλει τής βελτιώσεως τοΰ 
βιοτικού επιπέδου τοΰ Λαού.

Μεταξύ τών μέτρων τούτων ήτο 
καί τό τής ρυθμίσεως τού Τραπε
ζιτικού προβλήματος τής Χώρας 
διά τής συγχωνεύσεως τών Τρα
πεζών ’Εθνικής καί ’Αθηνών εις, 
Ένιαΐον Τραπεζιτικόν ’Οργανι
σμόν βιώσιμον καί μεγάλον καί 
έπί κεφαλής τούτου έτέθη Τραπε
ζιτική φυσιογνωμία άνεγνωρισμέ- 
νης καταρτίσεως, ικανότητας καί 
πείρας.

Τό μέτρον τούτο εσχεν ώς όδυ- 
νηράν συνέπειαν τήν άθρόαν Από-

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΛΓ ΛΛΧΕΙ«\ 

ΛΟΙ’ΚΙΛΧΟΓ ΓΙ ΙΧΛΛΚΙΙ

(Συνταξιούχου ’Εθνικής Τραπέζης)

ΜΕΓΑΡΟΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ (Κλαυθμώνος)

; ΚΑΙ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΣΤΟΑΣ 
ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΛΑ-Ι-ΚΟΝ ΛΑΧΕ ΙΟΝ 

[ ΛΑΧΕ ΙΟΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ
1 ΛΑΧΕ ΙΟΝ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ (ΣΟΥΗΠΣΤΕΗΚ)



ΣΧΟΛΙΑ
ΟΠΕ Ϊ1Β01ΕΙΙ. ΟΠΕ DNITII

"Από παλομ,ότερον ή το γνω
στόν δτι τον κ. Διοικητήν τής 
Τραπέζης τόν ήνόχλει δ συνδι
καλισμός καί ικατά συνέπειαν 
ή ϋπαρξις έπαγγελματικοΰ Σ ω
ματείου των ύπαλλήλων των 
Τραπεζών Διά τούτο καί άπέ- 
λυσε δυνάμει τοϋ νόμου 2510 δ- 
λους τούς ύπαλλήλους τής Ε
θνικής πού είχαν κάποιαν άνά- 
μιξιν εις τόν συνδικαλισμόν. Τάς 
ί;ναντι τοΰ συνδικαλισμού διαθέ
σεις του δέν ήδυνή,θη νά άπο- 
ικρύψη κατά τήν τελευταίαν συ- 
<νάντησίν του μέ τό Προεδρεΐον 
τοΰ Σ/υ/υλόγου μας εις τό όποι
ον άπεριφράστως έδήλωσεν δτι 
αυτός δέν έχει ανάγκην «ούτε 
ύποβολέ'ων ούτε προωθητών διά 
τά ζητήματα τοΰ Προσωπικού 
-τής Τραπέζης διότι δ,τι ζήτημα 
προκύπτει διά τό Προσωπικόν 
-τό συλλαμβάνει καί τό επιλύει 
-<ό Ιδιος».

'Ημείς δμως, δπως άνεφέρα-

ιμεν καί εις τόν κ. Διοικητήν, 
ιέξακολουθοϋμεν νά πιστεΰωμεν 
'δτι ό συνδικαλισμός αποτελεί 
μίαν πραγματικότητα τήν οποί
αν αί Κοινωνίαι έπέβαλον καί 
αί Πολιτεΐαι υιοθέτησαν, άκρι- 
βώς διότι οδτος άποτελεΐ τόν 
άπαραίτητον παράγοντα διά 
τήν δικαίαν έπίλυσιν των κοινω
νικών προβλημάτων καί τήν άρ- 
μονίαν τών σχέσεων έργοδοτών 
καί έργεζομένων.

Ευχής έργον έτονίσαμεν εις 
τόν κ. Διοικητήν είναι δπως ο
σάκις έκάτερον τών μελών έρ 
γαζόμενοι — έργοδόται εύρε- 
θή έν παντοδυναμία νά μή ποι- 
ήται χρήσιν τής παντοδυναμίας 
του, διότι τότε καί μόνον προ- 
άγεται ή συνεργασία καί έπι 
τυγχάνεται ή όμαλή, λύσις τών 
άναφυομένων προβλημάτων.

Εις τήν δοξασίαν αυτήν έπι- 
μένομεν.

ΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
Είνα ιή 17η τοΰ μηνός Ίουνίον 

Stai ακόμη δέν έδόίίη εντολή εις 
τό Ταμείον Συντάξεων καταβολής 
τοΰ υπολοίπου τής συντάξεως τοΰ 
*ιηνός ’Ιουνίου. ’Από δλους τούς 
«συνταξιούχους τής Ελλάδος μό- 
"vov οί συνταξιούχοι τής τέως Ε.Τ. 
Ε. προσέρχονται εις τάς θυρίδας 
τοΰ Ταμείου καί ευρίσκουν ταύτας 
.κλειστός.

Ένφ διά νά είμεθα δίκαιοι άνα- 
■γνωρίζομεν εις τόν κ. Διοικητήν 
τήςΤραπέζης δτι καταβάλλει προ 
•σταθεί ας διά τήν κατά τρόπον ο
λιστικόν ρύάμισιν τοΰ θέματος 
τών ’Ασφαλιστικών Ταμείων δέν 
δικαιολογοΰμεν έν τούτοις τούτον

διά τήν καάυστέρησιν τής καταβο
λής τής συντάξεως.

Είναι σκληρόν νά βλέπη τις υ
παλλήλους λευκανάέντας εις τήν 
υπηρεσίαν τής Τραπέζης καί χή
ρας καί ορφανά αυτών νά αναμέ
νουν δίκην επαιτών τήν πληρωμήν 
τής συντάξεως καί νά επανέρχον
ται εις τάς οικίας των μέ κενάς 
τάς χείρας εις τρόπον ώστε πολ- 
λαί οίκογένειαι νά στερούνται καί 
τοΰ ημερησίου άρτου.

Ή ταλαιπωρία αυτή τών απο
μάχων τής εργασίας πρέπει νά 
σταματήση. Πολλοί λόγοι επιβάλ
λουν τούτο καί προ παντός τό γόη- 
τρον τής Τραπέζης.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙ
ΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕΤΑ ΤΟΥ 
ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙ 
ΑΣ ΤΗ!Σ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 
κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΑΛΛΗ 
Ή Δ.Ε. τοϋ' Συλόγου γενο- 

μένη δεκτή ύπό τοΰ Ύπουργοΰ 
τής Προεδρίας τής Κυβερνήσε- 
'ως ικ. Γ. Ράλλη άνέπτυξεν είς 
τοΰτον τό θέμα τών ’Ασφαλιστι
κών Ταμείων έφ’ οδ συνήντησεν 
έκ μέρους τοΰκ. Ύπουργοΰ πλή
ρη κατανόινησιν.

ΑΙ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΑΙ ΤΗΣ 31ης 
ίΜΑ·Ι·ΟΥ 1954 ΤΟΥ ΠΡΟΜΗ
ΘΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙ
ΚΟΥ ΣΥΝ) ΣΜΟΥ ΤΩΝ Υ
ΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕ
ΖΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΤΒ 
ΜΑΤΙΚΗΣ.

ΕΞΕΛΕιΓΗ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ ΤΟ 
ΥΠΟ ΤΟΝ κ. ΙΩΑΝΝΗΝ ΧΑ· 
Ρ I Σ ΗΝ ΨΗΦΟΔΕΛΤ 1 ΟΝ. 
Κατά τάς διεξαχθείσας τήν 

31ην Μαΐου 1954 άρχαιρεσίας 
δι" άνάδειξιν τής νέας Διοική- 
σεως τοΰ Προμηθευτικού καί 
Πιστωτικού Συνεταιρισμού τών 
Υπαλλήλων τών Τραπεζών Ε
θνικής καί Κτηματικής Συν. Π. 
Ε., έξελέγη: όλόκληρον τό ύπό 
τόν κ. Ίωαν. ΧαρίσηV- ψηφο- 
δέλτιον λαβόν 1000 ψήφους έ- 
πί 1818 ψηψισάντων, έναντι 453 
ψήφων ας έλαβεν τό ύπό τόν κ. 
Ν. Πουρναρδν ψη.φοδέλτιον καί 
339 ψήφων τό ύπό τόν κ. Ν. 
Θεοδοσιάδην. (Εύρεθέντων καί 
26 λευκών καί άκύρων ψηφο
δελτίων) .

Οΰτω τήν νέαν Διοίκησιν του 
Συνεταιρισμού άποτελοΰσιν οί 
κόιτωθι :
ΔΙΑ ΤΟ Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ 

Χαρίσης Ίωάν. Πρόεδρος 
Μαρίνος Πίνδαρος ’Αντ)δρος A 
Νικολάου Γρηγ. Άντ)δρος Β. 
Νοτάρης Κων. Γεν. Γραμματεύς 
Δασκαλόπουλος Εύαγ. Ταμίας

Γυφτοδήμος Άντ. Μέλος 
Ίατρίδης Άνδρ. »
Κουτουλάκης Κων. »
Πολίτης Κ. »

ΔΙΑ ΤΟ ΕΠΟΠΤΙΚΟΝ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ 

Μάρης Άλεξ. Προϊστάμενος 
Πετρουνακος Γεώργ. Άναπλη- 

ίΠροϊσταμένου.
’Αβραάμ Γεώργ. Μέλος
Βούλγαρη Άδαμ. »
Ζαννετόπουλος Κ. Εύαγ. » 
Κατσαΐτης Πέτρ. »
Κ ατσανοπούλου Άντουαν. » 
Λεονταρ ίδης Δημ. »
Σπηλιόπουλος Ίωαν. »

*Ως ΕΛΕΓΚΤΗΣ δε έξελέγη 
ό κ. Τσουδερός I. Μελχής.

ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ 
ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΥ 
ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕ
ΤΑΙΡΙΣΜΟΥ Ο ΣΥΛΛΟ
ΓΟΣ ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΚΑ
ΤΩΘΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣ IN.

Έν Άθήναις τή 29 Μα ou 1954 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ No 5 
Συνάδελφοι,

Η Διοικητική ’Επιτροπή τοΰ 
Συλλόγου έχομένη στερρώς τής 
πίστεως καθ’ ήν τά μέλη τοΰ Συλ 
λόγου καί τών λοιπών Συναδελ
φικών ’Οργανισμών καί ιδίαν ΰ- 
πάστασιν καί οντότητα καί άν- 
τίληψιν καί κρίσιν έχουσιν, α
ποφεύγει έπιμόνως νά συστήση 
οίανδήποτε προτίμησιν είς τά έν

δψει τών αρχαιρεσιών τοΰ Προμη
θευτικού καί Πιστωτικού Συνετοί 
ρισμοΰ καταρτισθέντα ή καταρτι- 
σθησόμενα ψηφοδέλτια.

’Εάν άλλα φρονών ό δημιουρ
γός τών χρισμάτων τοΰ παρελ
θόντος κ. Πρόεδρος τοΰ Συλλό
γου τών Συνταξιούχων, έπανε- 
λαβε χθες τήν γνωστήν σακτικήν 
συστήσας είς συγκέντρωσιν τών 
Συνταξιούχων τήν προτίμησιν ώ- 
ρισμένου ψηφοδελτίου, τοΰτσ ά- 
φήνει εντελώς άνεπηρέαστον τήν 
Διοικητήν ’Επιτροπήν είς τήν λη 
φθεΐσαν άπόφασίν της τής μή ά- 
ναμίξεώς της είς τάς άρχαιρε- 
σίας τοΰ Συναδελφικοΰ , ’Οργα
νισμού

Ή Διοικητική ’Επιτροπή πι
στεύει δτι όλοι οί Συνεταίροι 
(υπάλληλοι έν ένεργείςι καί Συν 
ταξιοΰχοι) δέν έχουν ανάγκην ό- 
ποδε’ίθεων καί είναι είς θέσιν οί 
ίδιοι κατ’ έλευθέραν καί άνεπη
ρέαστον κρίσιν νά ψηφίσουν έκεί 
νους τούς οποίους θεωρούν κα
ταλλήλους καί ικανούς νά διοι
κήσουν τόν Συναιτερισμόν μας.

Ή Διοικητική Επιτροπή πα
ραμένει αΰστηρώς ούδετέρα πρός 
άπαντα τά ψηφοδέλτια έκαστον 
δέ τών μελών της όπως καί δλοΐ 
οί Συνεταίροι θά κρίνουν κατά 
έλευθέραν συνείδησιν·

Μετά ΣυναβελφιΙιους 
χαιρετισμούς

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΙ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ
ΕΓΓΡΑΦΟΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ 

ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΠΡΟΣ 
ΤΟ ΤΑΜΕΙΟΝ ΥΓΕΙΑΣ

-λυσιν προσωπικού λευκανθέντος 
ίείς τήν Υπηρεσίαν τών δύο συγ- 
χωνευθεισών Τραπεζών καί τό ό- 
-ττοΤον, ανίκανον πλέον προς δη
μιουργίαν άλλης καρριέρας, έχει 
>ώς μόνην ελπίδα συντηρήσεώς 
του τους ’Ασφαλιστικούς ’Οργα
νισμούς τοΰ Προσωπικού.

Ή Κυβέρνησις έπηγγέλθη, ότι 
Θά προβή έκ παραλλήλου είς ανά
λογα μέτρα προστασίας τών ά- 
'.©ρόως άπολυθέντων, διά τής συγ- 
,-χωνεύσεως τών ’Ασφαλιστικών Τα 
,μείων κατά κλάδους, ώστε διά 
σειράς μέτρων νά έπιτευχθή ή ό- 
ίίαλή καί απρόσκοπτος λειτουρ
γία των καί ή έκπλήρωσις τής α
ποστολής των καί μάλιστα κατά 

-τρόπον πολύ προστατευτικώτερον 
*δ'ά τους ήσψαλισμένους καί ήδη 
•απομάχους, τοΰθ’ δπερ είναι ή, φι
λοδοξία τής σημερινής Κυβερνή- 
•σεως.

Παραδόξως, δμως, ό κ. Διοικη
τής της Τραπέζης τής Ελλάδος, 
■οδτινος τά| φιλοϋπαλληλικά αίσθή 
ματα ούδείς δύναται νά άμφισβη- 
τήση, ώς οικονομικός, λόγφ θέ- 
σεως, Σύμβουλος τής Κυβερνήσε- 
ιως, είσηγήθη τόν χωρισμόν τών 
πάντοτε κοινών μετά τής Έθνι- 
ιΚής, t Κτηματικής καί Τραπέζης 
τής Ελλάδος ’Ασφαλιστικών Τα- 
,μείων καί οΰτω άντί νά ένισχυθοΰν 
τά Ταμεία προς άντιμετώπισιν 
τών έκ τών άθρόων άπολύσεων έ- 
πιβαρυνσεων των, έξησθένισεν ό 
;χωρισμός οδτος τά Ταμεία τής 
"Εθνικής καί_ ένίσχυσε τά νεοϊδρυ- 
θέντα Ταμεία τής Τραπέζης τής 
Ελλάδος. Άς μοΰ έπιτραπή είς 

τό σημεΐον τούτο νά εϊπω, δτι ό 
Κύριος Διοικητής τής Τραπέζης 

-τής Ελλάδος έσκέφθη έν προκει- 
,μένιρ ώς έπιχειρηματίας καί οϋχι 
•ώς^ Διοικητής τού ’Εκδοτικού Ι
δρύματος. Διότι καί αν άκόμη οΐ- 
σιδήποτε λόγοι έπέιβαλον τυχόν 
άλλοτε είς τήν Τράπεζαν τής Ελ
λάδος νά προδή είς τόν χωρισμόν 
τούτο δέν έπρεπε νά γίνη είς μί- 
*αν έποχήν προσπάθειας πρός ά- 
υαζωογόνησιν τής ’Εθνικής Τρα- 
'’ξέζης, ούτε εις μίαν έποχήν δει- 
ψήν κσταστάσαν διά τόν άπόμα-

χον Κόσμον τής ’Εθνικής Τραπέ
ζης, δστις συνεπείφ τού χωρισμού 
των ‘Ασφαλιστικών Ταμείων, κα
λείται νά πλήρωσή αυτός καί μό
νον οώτός, μέ τήν σύνταξίν του, 
τά μέτρα τής προστασίας τού 
Τραπεζιτικού μηχανισμού τής Χώ 
ρας. _

Διότι, ώς προσφυώς έλέχθη, τό 
’Εκδοτικόν "Ιδρυμα, όσάκις άναι- 
τίως του δημιουργοΰνται ή καί 
πρόκειται νά δημιουργηθοΰν κοι
νωνικά προβλήματα οικονομικής 
φύσεως, σπεύδει διά γενικω- 
τ έ ρ ο υ ς λόγους καί τά 
προλαμβάνει, τά επουλώνει καί 
τα θεραπεύει άκόμη, έπΐ οικονο
μική θυσίφ του καί ούτωι άποσο- 
βούνται τά επακόλουθα δεινά.

Είς τήν προκειμένην περίπτω- 
σιν, ή Τράπεζα τής ‘Ελλάδος, ού 
μόνον δέν έπραξε τούτο ώς ώφει- 
λεν, άλλά άντιθέτως προεκάλεσε 
τό πρόβλημα κατά τρόπον προδί- 
δοντα προσπάθειαν περιφρουρήσε- 
ως τών ίδιων αύτής στενών συμ
φερόντων άπό τήν δήθεν λαίλαπα 
ήτις ένέσκηψεν έκ τών έξυγιαντι- 
κών μέτρων τής Κυβερνήσεως.

Δέν νομίζω, Κύριοι Μέτοχοι, δ- 
τι τά μέτρα τής Κυβερνήσεως εί
ναι λαίλαψ δεινών. Ή λαίλαψ έν- 
σκήπτει άπό τό μέτρον τού χωρι
σμού τών πάντοτε κοινών Ταμεί
ων είς μίαν έποχήν άκαιρον καί 
ήκιστα ένδεδειγμένην, άκρως δέ 
άντίθετον πρός τό Πρόγραμμα 
τής Κυβερνήσεως. Δέν διστάζω 
μάλιστα νά εϊπω, ένώπιον υμών, 
δτι τό μέτρον τούτο δέν είναι σύμ 
φωνον μέ τήν δλην ύψηλόφρονα 
καί γενικωτέραν πολιτείαν τού κ. 
Μαντζαβίνου, ούτινος ή όλη δημο
σία ζωή είναι πλουσιωτάτη καί 
γόνιμος υπέρ τού τόπου καί τών 
προβλημάτων του, άτι να άνπιμετώ 
πισεν ή χώρα προπολεμικώς.

Ή μπορεί νά άντιταχθή, οτι τόν 
χωρισμόν τόν έζήτησε τό Προσω
πικόν τής Τραπέζης τής Ελλάδος, 
οτι /Ήνε διά νόμου καί δτι ούδεμί 
αν έχει^ άνάμιξιν ή Δ)σις τής Τρα- 
πέζης. Ή μπορεί νά λεχθή καί δ,τι 
δήποτε άλλο. ’Εκείνο δμως τό ό
ποιον γνωρίζουν καλώς αί 2.500

οίκογένειαι τών συνταξιούχων τής; 
Εθνικής Τραπέζης, αί άποζώσαι 
έκ τής συντάξεως των, είναι δτι 
τούτο τό είσηγήθη καί τό έπέτυ- 
χεν ό Διοικητής τής Τραπέζης 
τής Ελλάδος καί Πρόεδρος τών 
Ταμείων άξιότιμος κ. Γεώργιος 
Μαντζαβίνος, άπό τόν όποιον είς 
μίαν καμπήν άναρρώσεως τής μη- 
τρός ’Εθνικής Τραπέζης άνεμένο- 
μεν συνδυασμούς δημιουργικούς, 
καί όχι οδυρμούς καί συμφοράς, 
είς βάρος μιάς πολυπληθούς τάξε- 
ως συντηρικωτάτων άνθρώπων, χη 
ρών καί ορφανών, άνικάνων πλέον 
πρός εργασίαν.

Άνεμένομεν λύσεις έκ μέρους 
τοΰ κ. Μαντζαβίνου καί όχι δια
λύσεις, ώς είναι ό χωρισμός τών 
άνέκαθεν κοινών Ταμείων. Άνεμέ- 
νομεν κατανόησιν, άντίληψιν, καί 
όχι έγκατάλειψιν καί σπρώξιμον 
είς τόν κρημνόν καί είς τόν έκ 
πείνης θάνατον. Τό στυγνόν καί 
στενόν συμφέρον έπρυτάνευσεν έκ 
μέρους τού ’Εκδοτικού 'Ιδρύματος 
εις βάρος μιάς όμοιογενοΰς τάξε- 
ως συνταξιούχων, ή όποια διά τού 
μέτρου τού χωρισμού τού Κοινού 
Ταμείου βάλλεται είς μίαν έποχήν 
καθ ήν δεινώς χειμάζεται συνε
πείς τών άθρόων έξόδων καί συ
νεπείς σφαλμάτων τοΰ παρελθόν
τος, διά τά όποια δέν είναι άμέ- 
τοχος ή σημερινή Διοίκησις τού 
Εκδοτικού 'Ιδρύματος.

Παρακαλώ τόν κ. Διοικητήν νά 
έκθεση ενώπιον τής Συνελεύσεως 
έπί τού δημιουργουμένου τούτου 
ανήκουστου κοινωνικού ττροβλήμα- 
τος τάς _άπόψεις του, διά νά πλη- 
ροφορηθή ό κάθε έργαζό μένος έάν 
είναι ηθικόν καί συγγνωστόν, με
τά μακροτάτην έντιμον άφοσίωσιν 
είς to καθήκον του, νά τόν άνα- 
μένη είς τά γηρατεία του ό έκ 
πείνης θάνατος όπλώς καί μόνον 
διά νά προστατεύση τό ’Εκδοτι
κόν Ιδρυμα τά ίδικά του άπο- 
κλειστικώς συμφέροντα μολονότι 
είναι λίαν άμφίβολον, έάν ό καλύ
τερος τρόπος προστασίας τών 
συμφερόντων του είναι εκείνος τόν 
όποιον ό κ. Διοικητής προέκρινεν 
έν προκειμένη.

•ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ- 
ΔΟίΣ ΚΑΙ ΑΘΗΝΩΝ 
ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ 

Προσωπικόν 
Άριθ. Πρωτ. 1865 
Πρός τό Ταμείον Ύείας Προ

σωπικού Εθνικής Τραπέζης 
Έ ν τ a G θ a 

Έν Άθήναις τή 11.6.1954 
Κύριε Πρόεδρε, 
ιΕ'ίς άπάντησιν αίτήσεώς σας 

περί οικονομικής ένισχύσεως 
τοΰ καθ’ ύμας Ταμείου, πρός 
άντιμετώπισιν τών δαπανών τής
θερινής κατασκηνώσεως διά τά 
τέκνα τοΰ Προσωπικού, έπιβε- 
βαιοΰμεν διά τής παρούσης τά

οσα καί προφορικώς άνεκοινώ- 
θησαν ύμϊν παρά τοΰ Διευθυν- 
τοΰ κ. Δ. Γεωργιάδη, συμφώ- 
νως πρός τά όποια ή ήμετέρα 
Τράπεζα αποδέχεται, δπως ά- 
ναλάβη άπ’ ευθείας καί άνευ 
άναμίξ'εως τοΰ καθ’ άμάς Τα
μείου τήν δλην δαπάνην καί ευ
θύνην διά τήν λειτουργίαν τής 
Παιδικής Κατασκηνώσεως διά 
τά τέκνα τοΰ έν ένεργεία Προ
σωπικού τής Τραπέζης, κατά 
τήν θερινήν περίοδον 1954.

Διατελοΰμεν μετά τιμής 
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ

ΔΟΣ ΚΑΙ ΑΘΗΝΩΝ 
ιΓ. ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ, A. ΚΑΝ- 

ΔΗΛΑΚΗΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΙΝ

Έν Άθήναις τή 16)6)1954 
Πρός τήν 

’Εθνικήν Τράπεζαν Ελλάδος καί 
’Αθηνών Α·Ε.

Ένταΰθα
Κύριε Διοικητά,

Είς άνάντησιν τού ΰπ’ άριθ. 
1865)11 -6-54 ύμετέρου έγγ ρά
ψου, εχομεν τήν τιμήν νά γνωρί- 
σωμεν ύμϊν τά ακόλουθα:

Ώς καί προφορικώς έξεθέσα- 
μεν εις τον ύμέτερον Διευθυντήν 
κ. Γεωργιάδην, ένέργειαι τής 
Τραπέζης, οΐον αί άθρόαι απολύ
σεις προσωπικού, αί μειώσεις α
ποδοχών κ.λ.π., έπέφερον σημαν
τικός εις τό καθ’ ημάς Ταμείον 
ζημίας. Πρός έξουδετέρωσιν μι
κρού άλλως τε μέρους αυτών, έ- 
ζητήσαμεν τήν οικονομικήν ένί- 
σχυσιν τής Τραπέζης, έπειδή κα
τά την εποχην μάλιστα τούτην 
εχομεν ν’ άντι μετωπίσωμεν τάς 
δαπάνας τής Παιδικής Κατασκη 
νόσεως.

,Αντι τουτου, δηλαδή αντί τής 
καθαρός χορηγήσεως ένισχύίσεως 
έθεωρήσατε πρέπον νά ζητήσητε

ν άναλάβητε υμείς τήν δαπάνην, 
άλλά καί τήν ευθύνην διά τήν δ- 
νευ αναμίξεως ήμών λειτουργίαν 
της Κατασκηνώσεως.

Το τελευταΐον τούτο λυπούμε- 
διότι, έν ούδεμιά περιπτώσει, 

είναι δυνατόν νά δεχθώμεν.
( Π ς εκ περισσού γνωρίζομεν 
υμϊν,^ οτι αί Κατασκηνώσεις τοΰ 
ημετέρου Ταμείου θά λειτουργή
σουν καί εφέτος ώς καί κατά τά 
προηγούμενα ετη·

Εν τέλει, δέν θεωροΰμεν ά
σκοποι/ νά τον ί σωμ εν ύμϊν, δτι 
αϊ ήμέτεραι Κατασκηνώσεις, κα
τά διαπίστωσιν τών αρμοδίων, 
Ελλήνων τε καί Ξένων, καί γενι

κήν ομολογίαν, υπήρξαν πρότυ
πον, λειτουργήσασαι κατ’ άξιο- 
μίμητον τρόπον, πάντοτε δέ ύ
πό τήν διεύθυνσιν τοΰ αΐρετοΰ 
Συμβουλίου τοΰ Ταμείου Ύγεί- 
ας.

Μετά τιμής
ΤΑΜΕΙΟΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙ

ΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ 
Ό Πρόεδρος 

Π. ΜΟΥΤΟΥΣΗΣ



Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΤΟΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΑΑΑΔΟΣ ΚΑΙ ΑΘΗΝΟΝ

Την 15 Μαΐου έ.ε. έγένετο ή 
έτησία Γεν. Συν)σις τών Μετόχων 
τής Εθνικής Τραπέζης Ελλάδος 
καί ’Αθηνών.

Κατ’ αΰτήν ό Πρόεδρος τής 
Ένώσεως τών Συνταξιούχων τής 
Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος 
κ. Κωνστ. Άποστολόπουλος είπε, 
τα έξής:

Κύριοι Μέτοχοι,
Πολλάκις κατά τό παρελθόν 

μου έκάμετε τήν τιμήν νά μέ ά- 
κοΰσετε δμιλούντα είς τάς συ
νελεύσεις της Εθνικής Τραπέ
ζης διά ζωτικότατα ζητήματα 
ταύτης.

θά σας είμαι εύγνώμων έάν 
βελήσετε νά άκούσετε εν τερά
στιον ζήτημα, τό όποιον άνεφύ- 
η κατά τό ΰπάλογον έτος 1953 
είς βάρος μιας πολυπληθούς τά- 
θεως άπομάχων τής ’Εθνικής 
Τραπέζης Ελλάδος καί ’Αθη
νών καί τό όποιον είχεν ώς συ
νέπειαν 2500 οικογένειας ήτοι 
υπέρ τάς δέκα χιλιάδας γέρον
τες, χήραι καί όρψανά νά παύ- 
σουν είσπράττοντες τήν σύνταξίν 
των καί νά στερούνται οϋτω σή
μερον του μοναδικού πόρου ζω
ής των.

, Είς τήν αίθουσαν ταύτην πα- 
ρευρίσκονται καί οί τρεις Διοι- 
κηταί τών Τραπεζών Εθνικής 
καί ’Αθηνών, 'Ελλάδος καί Κτη
ματικής.

Είναι γνωστόν 8τι αί τρεις 
αδται Τράπεζαι εΐχον μέχρις έ- 
σχάτων κοινά ασφαλιστικά τα
μεία διά τό προσωπικόν των. 
ΐΚα[ αντί νά εξετάσουν άπό κοι
νού τά προβλήματα τών Ταμεί
ων, ατινα εΐχον άνακύψει συνέ
πεια τής κατοχής καί τής με- 
τέπειτα νοσηρας νομισματικής 
καταστάσεως τής χώρας καί 
των άκαίρ'ων έξόδων προσωπι
κού κατά τά ετη 1946—1952 εις 
βάρος τών άσφαλιστικών ταμεί
ων, ήκολούθησαν κατά τό υπό
λογον έτος τακτικήν ήκιστα συ
νεπή; καί προς τάς ΰποχρεώσεις 
τών ιδρυμάτων καί πρός τό κα
λώς έννοούμενον συμφέρον τών 
Τραπεζών καί τοΰ τόπου.

Συγκεκριμένως ό Αξιότιμος 
κ. Διοικητής τής Τραπέζης τής 
’Ελλάδος εδρε τήν ευκαιρίαν 
νά έπιτύχη ενα νόμον περί χω
ρισμού τών άνέκαθεν κοινών 
Ταμείων καί νά απαλλαγή οδ- 
τώ τό έκδοτικόν ίδρυμα σημαν- 
τικωτάτων ύποχρεώσεών του. 
Ό άξιότιμος Διοικητής τής Κτη
ματικής, διαβλέπων τήν συμφο
ράν 6κ τής ένεργείας ταύτης 
τής Τραπέζης τής Ελλάδος,, ε- 
σπευσε καί έπέτυχε νά έντάξη 
τό προσωπικόν τής ής προΐστα- 
ται Τραπέζης είς τό νεοϊδρυθεν 
Ασφαλιστικόν ταμεΐον τοΰ έκδο- 
τικοΰ "Ιδρύματος.

Κατ’ αυτόν τον τρόπον ό νεο- 
αφιχθείς εις τήν ’Εθνικήν Τρά
πεζαν Ελλάδος καί ’Αθηνών 
σημερινός Διοικητής άφέθη μό
νος νά Αντιμετώπιση Εν πρόβλη
μα συνταξιΟδοτικόν τεράστιον, 
τό όποιον δέν είχον λύσει άπό 
έτών αί ΰπόχρεοι τρεις Τράπε- 
ζαι μέ Αποτέλεσμα νά σταματή- 
ση πλέον ή καταβολή; συντάξε
ων.

Τό,ν νόμον περί χωρισμού δ 
άρμόδιος Υπουργός άνεγνώρι- 
σεν ώς άδικον, δ επιστήμων Α- 
ναλογιστής τοΰ Κράτους έθεώ- 
ρησεν ώς πρωτάκουστον καί ό 
Στρατάρχης Παπάγος έχαρα- 
κτήρισεν τήν Ενέργειαν ταύτην 
τοΰ Εκδοτικού Ιδρύματος ώς 
αίσχος.

Είναι εύλογον, Κύριοι Μέτο
χοι, νά έρωτήσετε, τότε διατί ή 
ιΚυβέρνησις δέν καταργεί τόν

άδικον νόμον καί πρός τι ό ε- 
χων τήν τιμήν νά σάς όμιλε! Α- 
πευθύνεται πρός όμάς καί όχι 
πρός τήν Κυβέρνησιν;

θά σάς έικούραζον πολύ έάν 
ιέπρόκειτο νά σάς Αναπτύξω νο- 
μιικώς,. άναλογιστικώς καί ήθι- 
κώς τό ζήτημα, ούτε ύπάρχει 
Αμφιβολία ότι ή Κυβέρνησις θά 
καταργήση τόν περίφημον αύ- 
τόν νόμον.

Άφ’ ής στιγμής δμως τοιαΰ- 
ται ύπήρξαν αί διαθέσεις τών 
Διοικήσεων τών δύο άλλων Τρα
πεζών, δέν Αρκεί πλέον ή κα- 
τάργησις τοΰ νόμου τούτου, Αλ- 
λά καί ή εφεξής κατοχύρωσις 
τών κοινών Ταμείων, κατά τρό
πον καί Αδιάβλητον καί άπρό- 
σκοπτον διά τό μέλλον. Καί τοΰ- 
το θά γίνη διά τής είς τό Ακέ- 
ραιον έκπληρώσεως Εκ μέρους 
τών τριών Τραπεζών τών άπό 
μακροΰ μή έκπληρωίθεισών ύπο
χρεώσεών των ώστε νά μή εΰρι- 
σκώμεθα σήμερον προ τοΰ τρα- 
γικοΰ φαινομένου νά εχη στα
ματήσει ή καταβολή συντάξεων 
είς τούς απομάχους τής ’Εθνι
κής Τραπέζης καί διά τής συγ- 
χωνεύσεως όλων έν γένει τών 
Ασφαλιστικών ταμείων τών εκ 
τής Εθνικής Τραπέζης προελ- 
θουσών κατά καιρούς Τραπε
ζών ώς καί τών μετ’ αυτής μέ
χρι σήμερον συγχωνευθΕΐσών.

Τοΰτο Αναποκρίνεται πρός 
τόν όρθώτατον προγραμματι
σμόν τής Κυβερνήσεως περί 
συγχωνεύσεως τών Άσφαλιστι- 
ικνώί Ταμείων κατά κλάδους καί 
εις τόν όποιον προγραμματι
σμόν της ή Κυβέρνησις συνήν- 
τησε παραδάξως τήν σφσδράν 
άντίδρασιν τής Τραπέζης τής 
Ελλάδος.

’Ίως λεχθή άκόμη δτι ώς τί
θεται τό ζήτημα είναι έκτος τής 
ήμερησίας διατάξεώς τής σημε
ρινής συνελεύσεως, άφοΰ άλλο- 
θεν καί ούχί έκ τής λογοδοτού- 
σης Διοικήσεως προήλθε τό ζή
τημα.

"Οχι, Κύριοι Μέτοχοι, βαρύ- 
νεται καί ή σήμερον λογοδο
τούσα Διοίκησις Εξ ίσου, όσον 
καί α! Διοικήσεις τών δύο άλ
λων Τραπεζών. Καί τοΰτο διό
τι δέν Εσπευσε καί δέν κατόρ
θωσε μέχρι σήμερον νά έπιλύση 
τό ζήτημα, είτε διά κοινής συ- 
νεννοήσεως μετά τών δύο άλ
λων Διοιηκήσεων, είτε νά εμφά
νιση τό τραγικόν αδιέξοδον είς 
τήν ύπεύθυνον Κυβέρνησιν τής 
Χώρας καί νά άξιώση τήν ρύθ- 
μισίν του τό ταχύτερον καί έν 
τώ συνόλφ του.

Κύριοι Μέτοχοι,
Μεταφέρω τήν στιγμήν ταύ

την τήν άγανάκτησιν καί τήν 
άπάγνωσιν δέκα χιλιάδων καί 
πλέον γερόντων, ανικάνων πλέ
ον πρός εργασίαν,, άπροστατεύ- 
των χηρών καί δρφανών καί εί
μαι βέβαιος δτι τό θέμα είναι 
έξόχως κοινωνικόν.

’Απευθύνομαι πρός ύμάς, διό
τι καλώς Αντιλαμβάνεσθε δτι ή 
περικοπή τών συντάξεων, άκό
μη περισσότερον δέ ή μή κατα
βολή των, άποτελεΐ τήν μονα
δικήν καί πολύτιμον ύπηρέσίαν 
τήν όποιαν τό κοινωνικόν καθε
στώς μας δύναται άθελά του, νά 
προσφέρη είς τούς δπσδούς τής 
άναρχίας καί τοΰ όδυρμοΰ.

"Οταν οί συνταξιούχοι Αγω- 
νισΰν άν θά είσπράξουν τήν σύν
ταξίν των καί δταν τελυκώς λαμ 
βάνουν τήν άπάντησιν δτι στα
ματά ή σύνταξίς των, Αντιλαμ- 
βάνεσθε έπίσης ποιον παράδειγ
μα δίδεται είς τούς έν ένεργεία 

, συναδέλφους των διά τήν αύρια-

νήν τύχην έαυτών κα ίτών οι
κογενειών των μετά μακράν σει- 
ρόιν έτών Εντιμον άσκησιν τών 
καθηκόντων των.

Περαίνων, Κύριοι Μέτοχοι, 
παρακαλώ δπως μή μείνη ή έν- 
τύπωσις δτι διά τό Ανακΰψαν 
μέγα θέμα τών άνέκαθεν κοι
νών ασφαλιστικών Ταμείων τοΰ 
Προσωπικού τών Τραπεζών Ε
θνικής, Κτηματικής καί Ελλά
δος καταβάλλεται προσπάθεια 
ΐνα ή μία Τράπεζα κλη.θή νά 
συνεισφέρη ΰπέρ τοΰ Προσωπι- 
ικοΰ τής άλλης, διότι ούδέν τού
του άνακριβέστερον, Αναληθέ- 
στερον καί παραπλανητικώτε- 
ρον. Απλώς ζητείται έκ μέρους 
τών Τραπεζών ή συνέπεια καί 
ό σεβασμός τών ανειλημμένων 
ύποχρεώσεών των ώς προσήκει 
είς πάντας καί πρό παντός ώς 
προσήκει είς τά Πιστωτικά Ι
δρύματα τοΰ Τόπου.

Επίσης ό αντιπρόεδρος τοΰ 
Συλλόγου τών Υπαλλήλων τής 
’Εθνικής Τραπέζης κ. Θεοφάνης 
Βενακίδης είπε τά κάτωθι :

Κύριε Πρόεδρε,
Κύριοι Μέτοχοι,

Σάς ευχαριστώ έκ μέρους τοΰ 
Συλλόγου τών Υπαλλήλων τής 
’Εθνικής Τραπέζης διότι έδέχθητε 
νά μή τεθή έκτος τής σημερινής 
συζητήσεως τό θέμα τών ’Ασφα
λιστικών μας Ταμείων δπερ μάς 
έξέθεσεν ό κ. Πρόεδρος τοΰ Συλ
λόγου τών Συνταξιούχων. Δέν ά- 
νεμένετο άλλωστε είμή παρομοία 
στάσις έκ μέρους τής Συνελεύσε
ως τών Μετόχων τής ’Εθνικής 
Τραπέζης, διότι θά ήτο άκατανό- 
ητον τό δράμα τών Συνταξιούχων 
νά μή συγκινή κυρίως τήν Συνέ- 
λευσιν τών Μετόχων τής Τραπέ
ζης·

‘Ο Σύλλογος τών Υπαλλήλων 
τής Εθνικής Τραπέζης, δταν εί- 
σήγετο πρός ψήφισιν τό Ν. Δ. 
2626 περί άναδιοργανώσεως τών 
κοινών Ταμείων τοΰ Προσωπικοΰ 
τών Τραπεζών Ελλάδος, ’Εθνικής 
καί Κτηματικής είς Ειδικά Τα
μεία τοΰ Προσωπικού τών Τρα
πεζών "Ελλάδος καί Κτηματικής 
άφ’ ένός καί τέως ’Εθνικής άφ’ 
έτέρου, εγκαίρως έτόνισε καί τό 
αδικαιολόγητον τοΰ χωρισμού καί 
τάς δυσμενείς συνέπειας άς θά εί
χε διά τά χωριστά Ταμεία τής 
τέως ’Εθνικής ό τρόπος τοΰ χωρι
σμού. ’Ιδιαιτέρως ό Σύλλογος 
τών ‘Υπαλλήλων τής ’Εθνικής Τρα 
πέζης ΰπεγράμμισε τήν πρωτοφα
νή αδικίαν ήτις έγένετο έναντι 
τών Συνταξιούχων τής τέως Ε
θνικής Τραπέζης έκ μέρους τής 
Διοικήσεως τής Τραπέζης τής 
Ελλάδος καί τών εκπροσώπων 
τοΰ προσωπικού της έπιδιωξάν- 
των διά τής Νομοθετικής όδοΰ νά 
άποστώσι συμβατικών ΰποχρεώσε 
ων ρητώς άναληφθεισών έκ μέρους 
τών δύο Τραπεζών κατά τό έτος 
1928 περί διατηρήσεως κοινών 
των ’Ασφαλιστικών Ταμείων. Δεν 
έπέρασε παρά όλίγον διάστημα 
άπό τής ψηψίσεως τοΰ Ν.Δ. 2626 
διά νά εκδηλωθούν αί τραγικοί 
συνέπεια! του καί 2.500 συντα
ξιούχοι νά τελούν υπό διαρκή α
γωνίαν άν θά λάβουν τήν σύντα
ξίν των.

Μέ ίκανοποίησιν έν τούτοις, Κύ 
ριε Διοικητά, σάς ήκούσαμεν δτι 
συμμερίζεσθε τό δίκαιον καί τόν 
πόνον τών συνταξιούχων καί θεω
ρείτε άναγκαίαν τήν έπανόρθωσιν 
τής άδικίας καί μέ βαθεΐαν ίκα- 
νοποίησιν έπίσης άκούομεν δτι ή 
Σεβαστή Κυβέρνησις υιοθετεί τό 
δίκαιον τοΰτο καί διά Νομοθετι
κού μέτρου θέλει ροβή είς την έ- 
κοΰ μέτρου θέλει προβή είς τήν έ- 
πανόρθωσιν τής άδικίας.

Σάς εύχαρνστώ έπίσης, Κύριε 
Διοικητά, διά τους καλούς λόγους 
τους όποιους έτοποθετήσατε έν τή

έκθέσει τών Πεπραγμένων έν σχέ- 
σει μέ τήν φιλοπονίαν καί άποδο- 
τικότητα τού προσωπικού.

Θά εύρισκόμην, 'έν τούτοις, έκ
τος αλήθειας, έάν δέν άνέψερα είς 
τήν Γενικήν Συνέλευσιν τών Μετό
χων δτι μία κατάστασις ούχί ευ
χάριστος έδημιουργήθη είς τό 
προσωπικόν τής τέως ’Εθνικής 
Τραπέζης, τόσον τό παραμείναν 
έν ενεργείς: δσον καί τό άποχω- 
ρήσαν συνεπείς τών ληφθέντων μέ 
τρων. "Οντως ή άποσυμφόρησις 
τοΰ προσωπικού ήδύνατο νά μή έ- 
ξιχθή είς τόν άριθμόν είς δν έξί- 
χθη μέ συνέχειαν άτελεύτητον καί 
θά έπρεπε νά ένεργηθή αΰτη βά
σει ώρισμένων κανόνων καθιερούν- 
των κριτήρια άντικειμενικά και 
ούχί ώς έγένετο αΰτη άνευ οΰδε- 
νός κριτηρίου, άλλα μέ κρίσιν ά- 
ναιτιολόγητον. Άφ’ έτέρου τό έν 
ενεργείς προσωπικόν τής τέως 
’Εθνικής Τραπέζης έτέθη είς ήσ- 
σονα θέσιν έφαρμοσθείσης ώς 
πρός αύτά άνίσου καί αδίκου με- 
ταχειρίσεως.

Δέν θά έπρεπε, Κύριοι Μέτο
χοι, νά παραγνωρίζηται τό προ
σωπικόν τής τέως ’Εθνικής Τρα
πέζης καί δη ένα προσωπικόν, τό 
όποιον άπό τής εισόδου του είς 
τήν Τράπεζαν εδωκεν είς αυτήν 
τό είναι του, ένα προσωπικόν τό 
όποιον είς μίαν κρίσιμον τού Έ
θνους περίοδον όταν άλλοι σωμα
τειακοί 'Οργανισμοί ύψωσαν τήν 
Σημαίαν τήν ’Ερυθρόν, αυτό, άπό 
τό "Ιδρυμα είς δ ύπηρέτει, πρώ
τον τήν κατεβίβαζε, καί ένα προ
σωπικόν τό όποιον προέτασσε τά 
στήθη του διά τήν διαφύλαξιν ά
θικτων τών θετικών περιουσιακών 
στοιχείων, όταν έπεχειρεΐτο κατά 
τήν επάρατον περίοδον της Κατο
χής ή αρπαγή, και ένα προσωπι
κόν τό όποιον εΰθαρσώς άντετάσ- 
σετο κατά τής κατά τήν μεταπε- 
λευθερωτικήν περίοδον πεπλανημέ 
νης προτάσεως ένίων μετόχων 
έκποιήσεως τοΰ πακέτου τών χρε
ογράφων διά νά ματαιωθή ή έκ- 
ποίησις αΰτη καί νά εΰρεθή ή ση
μερινή Διοίκησις τής Τραπέζης 
είς τήν εύχάριστον θέσιν νά στη- 
ρίζη έπί τού πακέτου τούτου τήν 
βάσιν τού ’Ισολογισμού της.

Ό Σύλλογος των Ύπαλλή
ΕΙΣΦΟΡΑ! ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛ-

ΛΟΓΟΥ
’Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Ό Σύλλογός μας κατά τήν πρό
σφατον Ιστορίαν του διεξήγαγε με 
γάλους αγώνας, βασιζομένους είς 
τήν δύναμιν τής θελήσεως τών με
λών του άλλα καί είς τήν υλι
κήν δύναμίν του, τήν όποιαν τά 
μέλη διά τής μηνιαίας εισφοράς 
των, εδιδον είς αυτόν.

Είναι νομίζομεν, περιτόν νά το- 
νίσωμεν ποιαν σημασίαν Εχει διά 
τόν Σύλλογόν μας ή οικονομική του 
έπάρκεια.

Σκοπός τής παρούσης είναι νά 
καταστήσωμεν ήδη γνωστόν είς τά 
μέλη δτι, άφ’ ής ή εΐσπραξις τών 
συνδρομών δέν ένεργεϊται ύπο τής 
υπηρεσίας τής Τραπέζης ώς άλλο
τε,ό Σύλλογός μας έστερήΰη ί κ α 
ν ο ΰ ποσοστού εισοδημάτων του 
δυσχαιρενομένης ουτω τής άπρο- 
σκόπτου λειτουργίας του.

Έπιθυμοΰμεν οθεν νά έπιστήσω 
μεν τήν προσοχήν τών μελών έπί 
τοΰ ουσιώδους τούτου ζητήματος 
καί νά παρακαλέσωμεν δπως μή 
παραλείπωσι νά καταδάλωσι τήν 
μηνιαίαν εισφοράν των.

Εύελπιστοΰντες δτι απαντα τά 
μέλη θά έπιδείξουν κατανόησιν.

Διατελοΰμεν
Μετά συναδελφικών χαιρετισμών 
Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΥΠΟΜΝΗΣΙΣ
Ύπομιμνήσκομεν είς πάντας 

τούς Οπωσδήποτε έξελθόντας τής 
Τραπέζης άπο τής Της ’Ιανουά
ριου 195S καί εφεξής, Συναδέλ
φους, δπως τάς συνδρομάς των 
καταβάλωσιν είς ταν Σύλλογον

λων τής Εθνικής Τραπέζης. 
θέλει νά έλπίζη βτι ή Δισίκη- 
σις της Τραπέζης 8ά έπανιύη 
τό όλβν θέμα έν τή έννοια 
τής άποκαταατάσεως ’ τής δι
καιοσύνης διότι μόνον άπβ- 
κατάστασιν τοΰ δικαίου ζητεί 
τό προσωπικόν τής τέως Ε
θνικής ^Τραπέζης διά νά έιμπε- 
δωδη ή γαλήνη, απαραίτητος 
διά τήν εύημερίαν τοΰ Ιδρύ
ματος.

Μάς ικανοποιεί έπίσης ή ένάρ- 
γεια καί ή σαφήνεια μεθ’ ής δια- 
τυποΰνται έν τή σχετική ’Εκθέσει 
ό τρόπος τής ύπό τής ’Εθνικής 
Τραπέζης άσκήσεως τής Βιομηχα 
νίκης Πίστεως. Πράγματι ή 6ιο- 
μηχανία έν Έλλάδι είς τήν Εθνι
κήν Τράπεζαν εΟρε τόν πραγμα
τικόν Οίκον της. Τώρα άκούομεν 
δτι εττιχειρεΐται νοτ φυγή ή βιομη
χανική πίστις άττό τόν πράγματι- 
κον οίκον της, είτε διά νά προ- 
σαρτηθή — δέν γνωρίζομεν ποΰ 
— εις άλλον οίκον, είτε διά νά 
άποτελέση Οίκον αυτοτελή, άλλα 
έν τή οΰσίφ πλασματικόν.

’Αλλά, Κύριοι Μέτοχοι, άρκε- 
ταί είναι αί άφαιμάξεις, αί όποΐ- 
αι έγένοντο άπό τήν ’Εθνικήν Τρά 
πεζαν. 'Αφαιμάξεις, αί όποιαν, 
κατά κοινήν πλέον όμολογίαν καί 
συνείδησιν δέν έ'καμαν τίποτε άλ
λο είμή νά δημιουργήσουν πολυ
τελείας είς μίαν Χώραν πτωχήν 
ώς ή ίδική μας. Καιρός είναι, φρο 
νώ νά σταματήσουν αί αφαιμά
ξεις αδται καί νά παραμείνη ή, 
Βιομηχανική πίστις είς τόν οίκον 
της.

Πρός τοΰτο δμως δέν είναι άρ- 
κεταί μόνον αί προσπάθεια! τής, 
Διοικήσεως τής Τραπέζης. Τάς:, 
προσπάθειας τής Διοικήσεως ο
φείλουν νά Επικουρήσουν οί κ. κ. 
Μέτοχοι έκαστος τών όποιων κα
τέχει καί είς τήν Πολιτείαν καί είς, 
τήν Κοινωνίαν θέσιν υψηλήν. "Αν 
οί κ. κ. Μέτοχοι χρησιμοποιήσουν 
τήν σκοπιάν των εις τήν έξυπηρέ- 
τησιν τής Τραπέζης καί δέν πε
ριορίζουν τό ενδιαφέρον των δι’- 
αυτήν μόνον είς τήν έκάστοτε είς, 
τάς Γενικός Συνελεύσεις παρουσί
αν των, τότε πολλά είναι δυνατόν 
νά αποφευχθούν, πολλά νά γίνουν 
καί ή Τράπεζα νά εϋημερήση.
Υπαλλήλων ’Εθνικής Τραπέζης, 
τής Ελλάδος, είς ον εξακολουθούν 
σι νά είναι μέλη, συμφόνως τώ. 
άρθρφ 3 τοΰ Καταστατικού τοΰ> 
Συλλόγου.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ 
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Συνάδελφοι,
Ή Διοικητική ’Επιτροπή τοΰ= 

Συλλόγου συνεχίζουσα παλαιόν 
παράδοσιν ένισχύσεως κάθε προ
σπάθειας έθνικής, άπεφάσισε τήν' 
εγγραφήν τοΰ Συλλόγου είς τό 
’Εθνικόν Παραγωγικόν Δάνειον 
διά διακοσίας (200) ‘Ομολογίας.

Ή Διοικητική Επιτροπή τοΰ? 
Συλλόγου είναι βεβαία ότι προ- 
σθέτως πρός τήν άνωτέρω Εγγρα
φήν τού Συλλόγου, έκαστος τών 
κ. κ. Συναδέλφων άποβλέπων είς, 
τόν Εθνικόν σκοπόν δν πρόκειταΐι 
νά έξυπηρετήση τό έν λόγω Δά
νειον, δέν θά παραλείψη νά ζητή- 
ση τήν έκ τοΰ ύστερή ματός τοι> 
Εγγραφήν εις αΰτό.
Μετά Συναδελφικών χαιρετισμών

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1ϊ¥ϊμΓ
Ή «Τραπεζιτική» εύρίσκε- 

το είς τό Πιεστήριβν, όταν1' 
■μ«ς άνεκβινώθη δτι έδόθη ffe 
Εντολή τής_ καταβολής τοΰ ΰ~ 
πολοϊπου της Συντάξεως τοΰ>. 
ιμηνός ’Ιουνίου άπό τής αΰ- 
ριον 18.6.1954.


