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Είναι γνωσται at περιστά

σεις, αιηνες μάς έφεραν εις 
την Διοίπησιν του Συλλόγου. 
Έν τούτοις δέν κρίνομεν ά- 
σκοπον, έπι τη έκδόσει του 
Συλλογικού Δελτίου τής Τρα
πεζιτικής, νά κάμωμεν μικράν 
Ιστορικήν άνασκόπησιν των 
γεγονότων, προς διαφώτισιν 
των κ. κ· συναδέλφων. Προη
γουμένως όφείλομεν νά έκ- 
φράσωμεν τάς ευχαριστίας μας 
διά την τιμήν μεθ’ ής μάς πε
ριέβαλαν οί αγαπητοί συνά
δελφοι και τήν ευγνωμοσύνην 
μας εις εκείνους οί όποιοι καί 
έργφ συνέδραμαν τάς προσπά
θειας μας.

Άνήκοντες από ετών εις ο
μάδα συναδέλφων, οί όποιοι 
ανέκαθεν εϊχομεν άντιστή κα
τά των παρατηρηθεισών τά
σεων διοικήσεως των συλλογι
κών πραγμάτων κατά στατι
κόν τρόπον καί επιβολής τής 
ιεραρχίας έν τφ Συλλόγφ, ώς 
καί είς τά άσφαλιστικά Ταμεία 
τού Προσωπικού, άνελάβομεν 
τό βάρος τής ηγεσίας έχοντες 
τήν άντίληψιν δτι ή δράσις τού 
Συλλόγου δέν έξαρτάται έκ 
τής προσωπικής βαρύτητας καί 
τής έν τή επαγγελματική ίε- 
ραρχίφ τάξεως τών διοικούν- 
νων, άλλά έκ τής ομαδικής δυ- 
νάμεως, ήτις μεταδίδεται είς 
τό Συμβούλων υπό τών μελών 
διά τής ψηφοφορίας. Βεβαίως 
ή άνάμνησις τής έν τή Τραπέ 
ζη ιεραρχίας είς ούδένα πρέ
πει νά άπολείπη. Δέν είναι 
όμως πρέπον ή ιεραρχία νά 
έπηρεάζη καί τά έκ τής Συλ
λογικής άντιλήψεως άπορρέον- 
τα δικαιώματα έκάστου, τά ό
ποια πρέπει νά έκδηλούνται 
πάντοτε έλευθέρως.

Ή πρόθεσις ημών παρηρμη- 
νεύετο. Ή ιδέα όμως ότι διά 
τών ιδεολογικών αύτών προ
σπαθειών μας ήθελεν έπιτευ- 
χθή, έστω καί έν τφ μέλλοντι 
ή ομαδική ώφέλεια, μάς έδω
σε τό θάρρος νά παρίδωμεν 
οίανδήποτε παρεξήγησιν, έ
χοντες βεβαιότητα άπόλυτον 
ότι μίαν ημέραν ήθέλαμεν δι
κά ιωθή καί παρ' έκείνων ά- 
κόμη, οίτινες έξ άρχής δέν 
άντελήφθησαν τό αγνόν τής 
τοιαύτης μας κινήσεως.

Ούτω αί τελευταίοι έκλο· 
γαί ένεφάνισαν τον Σύλλογον 
διηρημένον είς δύο διχογνω- 
μούσας ομάδας ιδεών. Είς ο
μάδα συντηρητικών καί είς ο
μάδα μέ συγχρονισμένος καί 
προσηρμοσμένας προς τήν ση
μερινήν πραγματικότητα άντι- 
λήψεις.

Ή έπακολουθήσασα ιδεολο
γική πάλη έδωσε τήν νίκην 
είς τήν δευτέρα ομάδα, τής ό
ποιας τό πρώτον έργον ήτο

νά προσπαθήση νά άποβάλη 
τήν δημιουργηθείσαν είς βά
ρος της προκατάληψιν. Ή άν- 
τίδρασις τελευταίως διεκήρυσ 
σεν ότι τόιε καί μόνον ό ήμέ- 
τερος Σύλλογος θά έχη τήν έμ- 
πρέπουσαν ίσχύν καί βαρύτη
τα, διά τών όποιων θά κατορ- 
θωθή ή άπόδοσις τών παρ' ό
λων μας άναμενομένων έπαγ- 
γελματικών άποτελεσμάτων, ό
ταν διοικήται παρά τών άνω 
τάτων έν τή ίεραρχίφ συνα
δέλφων μας.

Παρ' δλον όν σεβασμόν καί 
τήν άπεριόριστσν έκτίμησιν 
τήν οποίαν τρέφομεν προς αύ 
τούς, έν τούτοις είμεθα ύπο 
χρεωμένοι νά άναφέρωμεν ό
τι ούτοι βιούντες άπό πολλών 
έτών έν ύπη^εσίφ έμβλημα έ- 
χούση τήν ίεραρχικήν πειθαρ
χίαν, δέν ήτο εΰκολον νά ποο- 
σανατολισθώσιν, λόγφ τού έπι- 
στημονικώς βεβαιωμένου Νό
μου τού περιβάλλοντος, είς 
άντιλήψεις έξελικτικάς, ώς ά- 
παιτεΐ, ιδίως κατά τάς σημε
ρινός κοινωνικός άντιλήψεις, 
ή φύσις καί ό σκοπός οίουδή- 
ποτε Συλλόγου.

"Έχομεν όμως άπόλυτον πε- 
ποίθησιν είς τά φιλικά έναντι 
ήμών αίσθήματά των, τών ό
ποιων άσφαλώς καί ταχέως θά 
έχω μεν έμπρακτον έκδήλωσιν.

Διότι είναι νοητόν ότι ένας 
Σύλλογος διά νά έπιτύχη πάν 
δ,τι ποθήσει, δέον νά βαδίζη 
μέ τήν θέλησιν καί τίήν δύνα- 
μιν τής όλότητος τών μελών 
αύτού. Όσονδήποτε μικρόν 
σχίσμα έν τή γραμμή τής κα- 
τευθύνσεώς του, δύναται νά 
έπιφέρη μέγιστα έμπόδια είς 
τήν διεκδίκησιν τών δικαίων 
άπαιτήσεών του, πολλάκις δέ 
νά όδηγήση καί είς τά άντίθε- 
τα τών έπιδιωκομένων παρ’ 
αύτού άποτελεσμάτων.

Δεχόμεθα καί ήμείς, τήν 
συντηρητικότητα, διότι πράγ
ματι αρμόζει είς ήμάς, λει
τουργούς ιδρύματος παλαιού 
καί άκμαίου στηρίξαντος τήν 
άκμήν αύτού έπί τών άρχών 
τής συντηρητικότητος.

Άφίνομεν όμως έλευθέραν 
τήν φωνήν τής προόδου.

Τό πρόγραμμά μας θά είναι 
νά προαγάγωμεν τήν δικαιο
σύνην άδιαφοροΰντες διά τήν 
έπικράτησιν τών άτομικών μας 
δικαιωμάτων.

Έν ΆΘήναις τή 17 Ιουνίου 1942
Α. 2. Δ.

Άπό του παρελθόντος Αύ
γουστου διεκόπη ή τακτική έκ- 
δοσις μηνιαίου Συλλογικού Δελ
τίου έκδοθέντος μόνον κατά 
’Ιανουάριον έ. έ. έ^ός έκτά 
κτου τοιούτου περιέχοντας τήν 
έκθεσιν τής Δ. Ε. τού Συλλό
γου, πρός τήν Συνέλευσιν τής 
20 ’Ιανουάριου έπι τών πεπραγ 
μένων του έτους 1941. Τοιου
τοτρόπως τά μέλη του Συλλό
γου καί ιδίως τά έν ταΐς έπαρ 
χίαις τοιαυτα έστερήθησαν του 
μόνου σχεδόν μέσου παρακο- 
λουθήσεως τών Συλλογικών 
πραγμάτων ήτις λόγω άκριβώς 
τής ένσκηψάσης συνεπεία τών 
οικονομικών συνθηκών όξυτά- 
της κρίσεως είχε καταστή είς 
άκρον ένδιαψέρουσα. Συμπλη- 
ροϋντες τό άνωτέρω κενόν θά 
προσπαθήσωμεν νά δώσωμεν 
περίληψιν τών άπό του παρελ
θόντος φθινοπώρου μέχρι τής 
έκλογής τής νέας Δ. Ε. Συλλο 
γικών γεγονότων.

Είναι γνωστόν έκ δημοσιεύ- 
σεως είς τό Συλλογικόν Δελ- 
τίον του παρελθόντος Ιουνίου 
δτι ή πρώην Διοικητική ’Επι
τροπή του Συλλόγου συνέστη· 
σεν πρός καλυτέραν έξέτασιν 
καί ταχυτέραν έπίλυσιν τών ζη
τημάτων του Προσωπικού έπι- 
τροπήν ’Επαγγελματικών ζητη
μάτων άπαρτιζομένην έξ ύπό 
έπιτροπών: ’Οργανισμού καί 
’Επαγγελματικών σχέσεων, Τα
μείου Συντάξεων, Ταμείου Αύ- 
τασφαλείας, Στέγης, Ταμείου 
Υγείας καί Προμηθευτικού Συ
νεταιρισμού είς άς έτέθη προ
θεσμία συντόμου περατώσεως 
τού έργου των.

Άφ’ έτέρου τήν 9 ’Ιουλίου π. 
έ. έγένετο ή κατανομή τής πα
ρά τής αυτής Δ. Ε. συσταθεί- 
σης έπιτροπής ’Ερευνών είς ύ- 
ποεπιτροπάς : α') Νομισματι
κών ζητημάτων, β') Τραπεζιτι
κών έργασιών, γ') Τραπεζιτι
κής πολιτικής, δ') Τραπεζιτικής 
όργανώσεως, ε') ’Επαγγελματι
κής τραπεζιτικής έκπαιδευσεως 
καί στ') Νέων οικονομικών τά
σεων, αϊτινες κατά τό Συλλο
γικόν Δελτίον τού περυσινοΰ 
’Ιουλίου ήρχισαν συντονωτά- 
την έργασίαν.

Άτυχώς όμως φαίνεται δτι αί 
έπιτροπαί αυται, ή ιδέα τής συ- 
στάσεως τών όποίων ύπήρξεν 
όμολογουμένως λαμπρά, δέν 
έπροχώρησαν, πλήν μιας, είς τό 
έργον των καθόσον είς τήν έκ- 
θεσίν της έπί τών πεπραγμέ
νων τού παρελθόντος έτους ή 
Δ. Ε. τού Συλλόγου περιορίζε
ται νά έκφράση τάς ευχαρι
στίας αυτής πρός τά μέλη τών 
άνω έπιτροπών διότι έπελήφθη- 
σαν τού έργου των.

Ώς κυριώτερος λόγος τής μή 
εύοδώσεως τών έργασιών άμ- 
φοτέρων τών άνωτέρω έπιτρο
πών δύναται νά θεωρηθή ό ό- 
ξύτατος περί ύπάρξεως άγών 
δν άπό τού παρελθόντος φθι
νοπώρου ιδίως άγωνίζονται οί 
υπάλληλοι τής ’Εθνικής Τραπέ · 
ζης καί δστις περισπά άπασαν 
τήν προσοχήν αύτών καί δλσς 
τάς σωματικός των δυνάμεις 
είς τήν έξεύρεσιν τών πρός τό 
ζήν άναγκαίων. Αί βιωτικαί 
αυται δυσχέρειαι κατέστησαν 
άληθώς δραματικοί κατά τούς 
παρελθόντος ’Ιανουάριον καί 
Φεβρουάριον δτε τό προσωπι

κόν ριγούν έκ τού βαρυτάτου 
χειμώνας μή έχον ούδέ καθημε
ρινώς τόν άρτον του καί πεζο
πορούν έπί ώρας όλοκλήρους 
έξεπλήρωσε μετά στρατιωτικής 
πράγματι αύταπαρνήσεως τό 
πρός τήν Πατρίδα καί τήν Τρά
πεζαν καθήκον του, μή γενό- 
μενον ούδ’ έπί στιγμήν έπιλή- 
σμον τών πρός τό "Ιδρυμα ύ- 
ποχρεώσεών του. Ή τοιαύτη 
προσήλωσις τού προσωπικού 
είς τήν έννοιαν τού καθή 
κοντος είς στιγμάς τόσον χα- 
λεπάς άποτελεΐ τόν καλύτερον 
τίτλον τιμής δι’ αύτό, Ισάξιον 
παρασήμου.

Ή μή προχώρησις έξ άλλου 
τού έργου τών έπιτροπών δέον 
ν’άποδοθή καί είς τήν όλοσχερή 
άνατροπήν τών πραγματικών 
δεδομένων καί τών οικονομι
κών προϋποθέσεων έφ’ ών έ- 
στηρίζετο ή λειτουργία των συ
νεπεία τής ένσκηψάσης πρωτο
φανούς κρίσεως άνατρεψάσης 
πάν σταθερόν μέτρον έκτιμή- 
σεως τών άξιών. ΑΙ έπιτροπαί 
αυται άσφαλώς θά έχουσι νά 
έπιτελέσωσι πο.λλά μεταπολεμι- 
κώς, βάσει τής νέας οίκονομι 
κής διαρθρώσεως.

Άπό τής πλευράς τής Τρα- 
πέζης όφείλομεν νά όμολογή- 
σωμεν δτι κατά τό ύπό έξέτα- 
σιν χρονικόν διάστημα ή Διοί- 
κησις αύτής πρόθυμον καί στορ
γικόν έτεινεν ους είς τήν δια- 
βίβασιν αύτή τών πόθων καί 
τών άναγκών τού Προσωπικού, 
έάν μάλιστα ληφθώσιν ύπ’ δψει 
καί αί μεγάλαι δυσχέρειαι αϊ- 
τινες ένεφανίζοντο πρό αύτής 
μέ τήν έπελθούσαν οικονομι
κήν άναστάτωσιν. Ούτω, δια
νομή έπί πιστώσει είδών δια
τροφής είς τό προσωπικόν ήρ- 
ξατο λήγοντας τού θέρους—άν 
καί ποιά τις βραδύτης είς τήν 
σύστασιν τού Γραφείου ’Επισι
τισμού αίσθητώς έζημίωσεν τήν 
ύπόθεσιν, — άναστολή κρατή
σεων διετάχθη παραταθεΐσα 
διά τής ύπ* άριθ. 50)1942 έγ- 
κυκλίου μέχρι Δεκεμβρίου έ. έ., 
προκαταβολή τού πολεμικού έ- 
πιδόματος έπραγματοποιήθη καί 
δάνεια έκ τού Ταμείου Αύτα- 
σφαλείας παρεχωρήθησαν. Τέ
λος άπό τού παρελθόντος Μαρ
τίου ήρξατο λειτουργούν έν τώ 
Κ.Κ. συσσίτιον διά τούς ύπαλ- 
λήλους καί τάς οίκογενείας 
αύτών, λεπτομέρειαι τής όργα
νώσεως τού όποιου δημοσιεύ
ονται είς άλλην στήλην.

Ούτως είχον τά πράγματα 
δτε κατά τάς τακτικάς έτησίας 
έκλογάς τού Συλλόγου, τής 
προκατόχου διοικητικής έπιτρο
πής μή προβαλλούσης νέαν ύ- 
ποψηφιότητα, κατηρτίσθη ψη- 
φοδέλτιον ύπό τόν Διευθυντήν 
τού ΤμήματοςΣυναλλάγματος κ. 
Κ. Τσαλίκην δπερ τιμηθέν διά 
τής έμπιστοσύνης τού Προσω
πικού συνεκροτήθη είς σώμα ώς 
έξής: Πρόεδρος Συνελεύσεων 
Αλέξανδρος Τεγόπουλο'· ΠοόΓ 
δρος τής Δ.Ε. Κ. Τσαλίκης, Αν
τιπρόεδρος Ροδόλφος Κράους, 
έντεταλμένος Σύμβουλος Χαρ. 
θεοδωρίδης, Σύμβουλοι Άντ. 
Φουστάνος, θ. Εύθυμίου, Κ. 
Κόπιτσας, Κ. Χαύτας, I. Παπα- 
λέτσος, Άν. Τούντας, Φ. Χρι- 
στινάκης, Ζαφείρια Παναγο- 
πούλου, Έπιμεληταί: Γραφείου 
’Ελ. Φράγκου, Καταστήματος

Ν. Δουσαΐτης, Μορφώσεως Άντ* 
Κεφαλάς,’Επαγγελματικών συμ
φερόντων Ν. Φουρναράκης, ’Ε
ξωτερικών σχέσεων Γρηγόριος 
ΣπάρΓαλής, Υποκαταστημάτων 
Κ. Καραβασίλης, ΈλεγκταΙ: Κ. 
Μελισσαρόπουλος καί Αύγου
στος Νυδριώτης.

Παραιτηθείσης δμως τής Δι
οικητικής Επιτροπής ταύτης 
διεξήχθησαν τή 18 Μαΐου νέαι 
άρχαιρεσίαι καθ’ άς έπλειοψή- 
φισεν τό ύπό τόν Λογιστήν Α', 
’Ελεγκτήν κ. Άνδρέαν Ζ. Δη- 
μητρακόπουλον ψηφοδέλτιον, τά 
μέλη τού όποίου κατηρτίσθησαν 
είς Σώμα ώς έξής: Πρόεδρος 
Άνδρέας Ζ. Δημητρακόπουλος, 
Αντιπρόεδρος Κ. Μπάκας, έν
τεταλμένος σύμβουλος θεοδ. 
Εύθυμίου, Σύμβουλοι Άργ. 
Διαμαντής, Α. Τούντας, Άλ. 
Σπύρου Ν. Σταματόπουλος, 
Ν. Φουρναράκης, Κ. Χαύτας, 
Φ. Χριστινάκης, Ζαφείρια Πα- 
ναγοπούλου. Έπιμεληταί: Γρα
φείου Κ. Πολίτης, Καταστήμα
τος Ν. Δουσαΐτης, Μορφώσεως 
Γρ. Σπάρταλης, Επαγγελματι
κών συμφερόντων Β. Χριστό- 
πουλος, Εξωτερικών σχέσεων 
Έλ. Φράγκου, Υποκαταστημά
των Ν. Σακκάς.

Ή νέα Δ. Ε. τού Συλλόγου 
παρουσιάσθη ένώπιον τού Συν- 
διοικητου κ. Κ. Ζαβιτζιάνου 
τόν όποιον ό κ. Πρόεδρος προ- 
σεφώνησεν ώς έξής :
Σεβαστέ μας Κύριε Διοικητά,

‘Η Δ. Ε. τοϋ Συλλόγου ύπο- 
βάλλει Ύμΐν τά σέβη της καί 
Σας έκφράζει τήν ευγνωμοσύ
νην τοϋ Προσωπικού διά τήν 
ηατρικήν στοργήν με#3 ής τό 
περιεβάλατε κατά τάς κρίσι
μους στιγμάς. τάς όποιας διέρ
χεται ή φιλτάτη Πατρίς μας.

ΟΙ 'Υπάλληλοι τής Έδνικής 
Τραπέζης μετά συνέσεως καί 
στοργής είς τό "Ιδρυμα, δτιερ 
μακρά 'Ιστορία καί παραδόσεις 
διδάσκουσιν δτι διεκρίδη έν τή 
έξελίξει τής 'Ελληνικής Κοινω
νίας, συνδεόμενοι άρρήκτως 
πρός αύτό, ηαραοτάται τών συμ
φερόντων του καί ούχΐ άπλοι 
καϊάδιάφοροι μισδωταΐέργασίας, 
δντες κατανοούν πλήρως τάς 
έκ τής άνωμάλου καταστάσεων 
δυσχερείας διά μίαν ταχεΐαν καί 
ολοκληρωτικήν Ικανοποίησιν 
τών δικαίων αιτημάτων των.

Είναι δμως άπολύτως βέ
βαιοι δτι ό σημερινός Διοικητής 
των, κατ έξοχήν άνδρωπιστής, 
δά συνέχιση τάς εύγενεΐς του 
χειρονομίας υπέρ τοϋ χειμαξο- 
μένου έκ τών περιστάσεων 
Προσωπικού, έκ τής εργασίας 
τοϋ όποίου έξαρτάται ή ευημε
ρία καί ή πρόοδος τοϋ *Ιδρύ
ματος».

Ό Κος Διοικητής έν πνεύ- 
ματι άπολύτου εύμενείας έδέ- 
χδη τήν Δ. Ε. τοϋ Συλλόγου 
καί έβεβαίωσεν αύτήν δτι δά 
κάμη πάν τό άνδρωπίνως δυ
νατό^ διά νά Ανακούφιση τό 
—jr'fconixdv κατά τάς δυσκό- 
λους στιγμάς, τάς όποιας διέρ
χεται. Προέχει έτόνισεν ό κ. 
Διοικητής, νά εύρεδώμεν δλοι 
δρδιοι κατά τό τέλος τοϋ πο
λέμου καί πρός τόν σκοπόν αύ- 
τόν δά καταβάλφ πάσαν προ- 
σπάδειαν διά τήν καλλιτέραν 
λύσιν τοϋ έπισιτιστικοϋ προ
βλήματος. 'Ωσαύτως ύπεσχέδη 
ό κ. Διοικητής τήν αϋξησιν τής
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Τό νέον Διοικητικόν Συμβούλιον 
τοΟ Προμηθευτικού Συνεταιρισμού 
—έκλεγέν κατά τάς τελευταίας άρ- 
χαιρεσίας της 24ης Μαρτίου έ. £.— 
ευχαρίστως δράττεται τής εύκαιρίας 
τής έπσνεκδόσεως τής «Τραπεζιτι
κής» διά νά έπικοινωνήση μετά τών 
κ. κ. Συνεταίρων καί νά έκθεση έν 
όλίγοις τήν κατά τό μέχρι σήμερον 
διαρρεΰσαν χρονικόν διάστημα δρά- 
σιν του.

’Από τής άναλήψεως τών καθη
κόντων του εύρέθη άντιμέτωπον τε
ραστίων δυσχερείων, πηγαζουσών, 
ώς πάντες γνωρίζουσιν, έκ τής πα- 
ρούσης καταστάσεως. Τάς δυσχέ
ρειας ταύτας, χάρις εις τήν αοκνον 
εργατικότητα καί δραστηριότητα τΟν 
μελών του, κατώρθωσεν έν τούτοις 
κατά μέγα μέρος νά ύπερνικήση άν 
καί προσκροϋσαν διηνεκως είς παν
τός είδους άντιδράσεις καί συνεχί
ζει άποφασιστικώς τήν άπό τής πρώ
της στιγμής χαραχθεΐσαν ρεαλιστι
κήν καί θετικήν πολιτικήν του, ευτυ
χές διότι έπέτυχεν ήδη σημαντικά 
άποτελέσματα, άτινα ήθελον είναι 
6τι σημαντικότερα, έάν αί άδικαιο- 
λόγητοι καί έπιβλαβεϊς διά τόν έπι- 
διωκόμενον υπέρ του γενικού καλού 
σκοπόν ήδη άναφερθεΐσαι άντιδρά- 
σεις, τό εΓχον άφίσει άπερίσπαστον 
είς τό εργον του.

Τό Διοικητικόν Συμβούλιον αισθά
νεται τό καθήκον νά ύπογραμμίση 
ένταύθα τήν είς τήν δρασιν του πο
λύτιμον συνδρομήν τών Διοικήσεων 
τών Τραπεζών, αΐτινες, μέ τήν δια- 
κρίνουσιν αύτάς διορατικότητα καί 
μέ τήν φιλόστοργον ύπέρ τών όπαλ- 
λήλων μέριμνάν των, είς τό ύψος 
τών περιστάσεων, παρέστησαν συ- 
νεπίκουροι τών προσπαθειών τού 
Συνεταιρισμού καί παρέσχον αΰτώ 
άνεπιφυλάκτως καί μετ’ ένθουσια- 
σμού τήν όλικήν καί ήθικήν των ΰπο- 
στήριξιν.

Πρό όλίγων ήμερών—καί κατόπιν 
τής άλληλοδ1 αδόχου άποχωρήσεως 
πέντε έκ τών μελών τού Δ. Συμβου
λίου, παραιχηθέντων δι’ οϋς λόγους 
θέλομεν προσεχώς έκθέσει έν έκτά- 
σει,— τό ’Εποπτικόν Συμβούλιον 
προέβη, συμφώνως πρός τάς διατά
ξεις τού καταστατικού, είς τόν διο
ρισμόν πέντε προσωρινών άναπλη- 
ρωιών καί είς τήν προκήρυξιν άνα- 
πληρωματικών έκλογών διά τήν πλή- 
ρωσιν τών κενωθεισών θέσεων.

Μετά τήν συμπλήρωσίν του, τό Δ. 
Συμβούλιον έλπίζει νά δυνηθή νά 
χωρήση άπερίσπαστον πλέον καί μέ 
ηύξημένην δραστηριότητα είς τήν ό- 
λοκλήρωσιν τού προγράμματος του, 
τούτέστιν είς τήν άντί πάσης θυσίας, 
έξεύρεσιν καί άγοράν ειδών πρώτης 
άνάγκης, μέ τήν έμπνέουσαν αύτό 
προοπτικήν τής άποτελεσματικωτέ- 
ρας, κατά τό δυνατόν, άντιμετωπί- 
σεως καί πληρώσεως ιών άναγκών 
τών Συνεταίρων είς τάς δυσκόλους 
περιστάσεις, &ς πάντες διερχόμεθα, 
περιστάσεις αΐτινες ούδ’ έπί στιγμήν

Ϊ6ΤΕΙΝΙ IiniSffl
Κατά τό διαρρεΰσαν άπό 

ταΰ παρελθόντος θέρους χρο
νικόν διάστημα τό Ταμεΐον 
Συντάξεων έχορήγησε:

1) Δάνεια:

Είς τούς λαμβάνοντας σύν 
ταξιν Δρχ. 2.000, δάνειον 5 μη
νιαίων συντάξεων.

Είς τούς λαμβάνοντας σύν
ταξιν άπό 2.001—4.000, δά
νειον 4 μηνιαίων συντάξεων.

Καί είς τούς λαμβάνοντας 
σύνταξιν άπό 4.001 καί άνω 
δάνειον 3 μηνιαίων συντάξεων.

2) Πιστώσεις:
Έδόθησαν είς τούς συντα

ξιούχους πιστώσεις μέχρι δρχ. 
45.000, διά τήν άγοράν τροφί
μων έκ τοΟ Προμηθευτικού Συ
νεταιρισμού καί τών Γραφείων 
'Επισιτισμού τών Τραπεζών ’Ε
θνικής καί Ελλάδος.

Πληροφορούμεθα δτι πρόκει
ται ύπό τοΟ Διοικητικού Συμ
βουλίου του Ταμείου Συντά
ξεων νά έγκριθή κονδύλιον δρχ. 
35.000.000, διά τήν παροχήν πι- 
στώσεως είς τούς συνταξιού
χους πρός άγοράν οσπρίων.

διαφεύγουν τής ένδελεχούς καί ά
γρυπνου προσοχής του.

"Ηδη, έπί τή προόψει δευτέρου ύ
πό άποκλεισμόν πολέμου χειμώνας, 
— δυσμενεστέρου ίσως άπό έπισιτι- 
στικής άπόψεως τού παρελθόντος— 
προέβη κατά τήν όλιγόχρονον δρα- 
σιν του είς τήν είς σοβαρούς έμπο
ρους, παραγγελίαν άξιολόγων ποσο
τήτων διαφόρων ειδών καί δή γεω- 
μήλών, όσπρίων, έλαίου, έλαιών,καυ
σίμου ύλης, άλιπάστων, ζαχαρωδών 
προϊόντων κλπ., θά έξακολουθήση 
δέ μετά τού αύτοΰ καί έντατικωτέ- 
ρου είσέτι ρυθμού, τήν προσπάθειάν 
του διά τήν συνέχισιν καί, κατά τό 
δυνατόν, συμπλήρωσίν τής άποστο- 
λής του, έλπίζον άδιστάκτως δτι αί 
Σεβαστοί Διοικήσεις τών Τραπεζών, 
υίοθετοΰσαι έν προκειμένω τάς άντι- 
λήψεις τού Δ. Συμβουλίου, θά έξα- 
κολουθήσωσι παρέχουσαι μετά τού 
αύτοΰ ένθουσιασμοΰ τήν άμέριστον 
συνδρομήν των, πρός έπίτευξιν τού 
έπιδιωκομένου κοινού σκοπού.

Τό Δ. Σ. τοΰ Ταμείου ‘Υγείας 
διερμήνευαν έν προκειμένη) καί 
τά αισθήματα τών μελών του, αι
σθάνεται βαθυτάτην ύποχρέωσιν 
νά έκφραση τάς θερμοτάτας ευ
χαριστίας του πρός τόν Σεβαστόν 
Κύριον Διοικητήν τής Τραπέζης 
μας διά τό στοργικόν ένδιαφέρον 
τό όποιον έπέδειξε ως πρός παν 
ότι αφορά τό Ταμεΐον μας. Οΰτω 
άναγνωρίσας δτι υπό τάς σημε- 
ρινάς οικονομικός συνθήκας ήτο 
αδύνατος ή εκπλήρωσις τών υπο
χρεώσεων τοΰ Ταμείου έναντι 
τών άσθενούντων μελών του 
προήλθε είς τήν άπόφασιν νά αύ
ξηση τήν έτησίαν έπιχορήγησιν 
διά τό έτος 1942 σημαντικώς.

Ή ως ανω χειρονομία έκτιμω- 
μένη δεόντως ύπό τοΰ Δ. Σ. τοΰ 
Ταμείου τό ύποχρεοΐ νά έκφραση 
καί πάλιν τήν ευγνωμοσύνην του 
■εις τόν Κύριον Διοικητήν εύελπι- 
στοΰν δτι τό αύτό στοργικόν έν
διαφέρον θά έπιδειχθή καί μελ- 
λοντικώς έκ μέρους του, διά παν 
ζήτημα άφορόν τό Ταμεΐον μας.

Κατωτέρω θά προσπαθήσωμεν 
νά έκθέσωμεν δΓ ολίγων τί μέχρι 
σήμερον έπραγματοποιήθη καί τί 
ακόμη πρόκειται νά έπιτελεσθή.

Τό Δ. Σ. άπό τών αρχών τοΰ 
έτους, εΐχεν νά αντιμετώπιση τήν 
υπερβολικήν άνατίμησιν τών φαρ
μακευτικών ειδών καί έν γένει 
τών εξόδων νοσηλείας τών μελών 
του. Παρ’ δλα ταΰτα τό Δ, Σ. 
κατέβαλε πάσαν προσπάθειαν ό
πως κατά τό διαρρεΰσαν 4μηνον 
τής θητείας του παράσχη πάσαν 
δυνατήν βοήθειαν πρός τά άσθε- 
νοΰντα μέλη. Οΰτω προσάρμο
ζαν σύμφωνα μέ τήν παρούσαν 
οικονομικήν κατάσταση;, τά χο
ρηγούμενα βοηθήματα διά μεν 
τόν ’Ιανουάριον κατέβαλε δραχ.
91 < .49ό διά τόν Φεβρουάριον 
1.286.367, τόν Μάρτιον 1.670.472, 
’Απρίλιον 2.063.459, καί τόν 
Μάϊον 3.241.199.

(Επίσης ύπεχρεώθη νά προβή 
εις τήν αύξησιν τών αμοιβών τών 
όδοντοϊα τρων τών όδοντοτεχνι- 
τών καί τών εμμίσθων Ιατρών τοΰ 
Ταμείου ήτις ήτο αναγκαία κα
θόσον άλλως θά εύρισκόμεθα 
πρό δυσχερειών έν τή παροχή υ
πηρεσιών τών ως άνω).

Τό ένδιαφέρον τοΰ Δ. Σ. έστρά- 
φη επίσης διά τόν άνευ έπιβα- 
ρύνσεως έπιβαλλόμενον εμβολια
σμόν τών μελών του, διά τόν λό
γον δέ τούτον προέβη εις τήν ά
γοράν ικανού αριθμού άντιτυφι- 
κών εμβολίων Pasteur καί εμβο
λιασμόν δλου τοΰ προσωπικού 
καί τών οικείων αυτών.

"Ετερον ζήτημα τό όποιον άν- 
τεμετώπισε τό Δ. Σ. ήτο ή δυσκο
λία τής συντηρήσεως τών έν Σα- 
νατορίοις ευρισκομένων συναδέλ
φων μας οι όποιοι δεν έπρεπε 
κατά τήν παρούσαν περίστασιν

νά άφεθοΰν άνευ συνδρομής, καί 
πρός τούς όποιους κυρίως έπρεπε 
νά έπιδειχθή ή αλληλεγγύη καί 
ή συμπόνια μας. ΙΙροήλθαμεν ώς 
έκ τούτου είς τήν άπόφασιν νά 
καταβάλωμεν είς τά σανατόρια 
τά ζητηθέντα νοσηλεία μολονότι 
δυσβάστακτα διά τήν οικονομικήν 
αντοχήν τοΰ Ταμείου μας. Οΰτω 
διά τούς νοσηλευομένους κατα- 
βάλομεν μηνιαίως δρχ. 530.000, 
τών δέ έν έλευθέρφ νοσηλείφ 
ευρισκομένων 15 τόν αριθμόν ηύ- 
ξήθησαν κατά πολύ τά μηνιαία 
βοηθήματα.

Είς τήν σειράν τών ληφθέν- 
των μέτρων έπίσης περιλαμβάμ- 
νεται καί ή συσταθεΐσα καί κα
τά Σάββατον συνερχομένη έξ ια
τρών Επιτροπή ή οποία γνωμα
τεύει έπί τών ΰποβαλλομένων αι
τήσεων ύπό τών άσθενούντων έκ 
διαφόρων νοσημάτων είδικώίς δέ 
τών έχόντων ανάγκην ύπερσιτι 
σμοΰ καί άποφαίνεται περί τών 
χορηγηθησομένων βοηθημάτων, 
τά όποια ηύξήθησαν σημαντικώς 
έν αναλογία πρός τάς σημερινός 
οικονομικός συνθήκας.

Τό Δ. Σ. κατέβαλε πάσαν προ
σπάθειαν διά νά κατορθώση νά 
προμηθευθή τρόφιμα άναγκαιοΰν- 
τα διά τήν δίαιταν τών άσθενούν
των μελών. Χάρις είς διαφόρους 
ένεργείας παρά τφ ‘Υπουργείο) 
Επισιτισμού κατόρθωσε νά προ
μηθευθή μέχρι σήμερον ποσότητα 
225 οκ. όρύζης ή οποία καί θά 
διανεμηθή προσεχώς εις εκείνα 
τών μελών τά όποια έχουν άμε- 
σωτέραν άνάγκην, κατόπιν γνω- 
ματεύσεως τής ώς άνω συσταθεί- 
σης Επιτροπής ’Ιατρών. Δέν πα
ραλείπει νά τονίση δτι αί προ- 
σπάθειαί του αύται θά έξακο- 
λουθήσουν καί μελλοντικώς, καί 
έχει λόγους νά πιστεύη δτι θά έπι- 
τύχη εις τάς προσπάθειας του.

Έν κατακλεΐδι δέον νά άνα- 
φερθή δτι τό Δ. Σ. επεξεργάζεται 
ήδη καί τήν τροποποίησιν τοΰ 
Καταστατικού ώς πρός ώρισμένα 
σημεία τά οποία χρήζουν τροπο- 
ποιήσεως, καί ιδία ώς) πρός τό ζή
τημα τής εύρυτέρας συμμετοχής 
καταστατικώς τοΰ προσωπικού.

Αύτά είναι έν περιλήψει τά 
έπιτελεσθέντα ύπό τοΰ Δ. Σ. κα
τά τό διαρρεΰσαν σύντομον χρο
νικόν διάστημα τής θητείας του. 
Τό Δ. Σ. αντιλαμβάνεται δτι 
πολλά άκόμη ύπολείπονται νά έ- 
πιτελεσθοΰν. Δέν πρέπει δμως 
νά παραβλέπονται αί δημιουργη- 
θεΐσαι έκ τής σημερινής κατα
στάσεως οικονομικά! δυσχέρειαι 
διά τάς οποίας τό Συμβούλιον 
καταβάλει άοκνους προσπάθειας 
νά ύπερβή κατά τό μέτρον τοΰ 
δυνατού, ούτως ώστε τά μέν ά- 
σθενοΰντα μέλη τοΰ Ταμείου νά 
εύρίσκουν τήν άναγκαιοΰσαν εις 
αύτά άρωγήν, τά δέ μέλη τοΰ 
Συμβουλίου νά αΐσθάνωνται τήν

ΠΙΛΟΤΟΙ
EMM Κ1Ι ΜΙΑΡΟ# 
ΕΟΚΙΚΗΣ ΜΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΟΙ 
ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΙ ΜΑΙΟΣ

ΑΝ ΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
Κατόπιν τών γενομένων ’Αρχαι

ρεσιών τού Συλλόγου Βοηθητικού 
Προσωπικού ’Εθνικής Τραπέζης τής 
’Ελλάδος καί Κτηματικής Τραπέζης 
τό νέον Διοικητικόν Συμβούλιον αυ
τού, συνεκροτήθη ώς εξής:

Πρόεδρος ό κ. Κωνσταννΐνος Βέϊ- 
μος, ’Αντιπρόεδρος ό κ. Μιχαήλ Βα- 
νακάρας, Γεν. Γραμματεύς ό κ. Πέ
τρος Παλαιολόγος, Ταμίας ό κ. Βα
σίλειος Λάσκαρης, Έφορος ό κ. 
θεοχάρης Βαγενας.

Σύμβουλοι οί κ κ. Άλεξανδράκης 
Στυλιανός, Ναυπλιώτης Παύλος, 
Ραυτόπουλος Απόστολος, Σουφλής 
Δημήτριος.

Μετά τήν εκλογήν των ό Πρόε
δρος μετά τών Συμβούλων Στυλια
νού Άλεξανδράκη καί Παύλου Ναυ- 
πλιώτου, έγένοντο δεκτοί πρό 20ημέ- 
ρου παρά τού Κου Διοικητοΰ τής 
Τραπέζης είς δν άφ' οδ όπέβαλαν 
τά σέβη των ηύχαρίστησαν θερμώς 
διά τό μέγα ένδιαφέρον του διά τό 
Βοηθητικόν Προσωπικόν.

'Υπεβλήθη έν ταυτω καί υπόμνη
μα έν τω όποίω διελαμβάνοντο τά 
κάτωθι αιτήματα :

Ιόν) "Όπως αύξηθή λόγω τών πε
ριστάσεων τό πρός τόν Σύλλογον δι- 
δόμενον Βοήθημα τής Τραπέζης.

2ον) ‘Ίνα έν τη μερίμνη της ή Τρά
πεζα προμηθευθή ένδυμασίας διά 
τό κατώτερον προσωπικόν ϊνα μή 
κατά τήν έρχομένην περίοδον εύρε- 
θώμεν πρό χειροτέρας καταστάσεως.

3ον) ’Επίσης δπως φροντίση καί 
παραγγείλη υποδήματα διά τό προ
σωπικόν καθότι ή όμαδική παραγγε
λία θά είναι εύκολος καί σχετικώς 
εόθηνοτέρα.

4ον) "Οπως καθορισθή χρονικόν 
δριον πρός προαγωγήν τού προσω
πικού άπό τοΰ ενός Βαθμού, είς τόν 
ετερον καί τοιουτοτρόπως ό καλός 
υπάλληλος θά περιμένη όριστικώς 
καί μετά πεποιθήσεως τήν προαγω
γήν του έν ώ μέχρι τοΰδε τό δριον 
τούτο έκανονίζετο κατά βούλησιν ά
πό τάς έκάστοτε συνερχομένας ’Ε
πίτροπός καί ώς έκ τούτου πολλαί 
άδικίαι προσεγένοντο.

'Ως άπάντησις έδόθη είς τόν 
Πρόεδρον τοΰ Συλλόγου παρά τού κ. 
Προσωπάρχου δτι ό κ. Διοικητής 
έξήτασεν τά άνωτέρω αιτήματα εΰ· 
μενώς.
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Ικανοποίησιν δτι πάσαν προσπά
θειαν καταβάλλουν νά φανούν 
αντάξιοι τών ελπίδων καί τής εμ
πιστοσύνης μέ τάς οποίας τούς 
περιέβαλαν οί Συνάδελφοι.

Κ. ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ
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μερίδας τον συσσιτίου είς μίαν 
χαί ήμίαειαν ήμερηοίω ς.

Τελευτών ό κ. Διοικητής ά- 
πεδέχθη παράκλησιν του Προέ
δρου, δπως γίνεται δ εκτόν τό 
Προεδρείου τοΟ Συλλόγου α- 
παξ τής έβδομάδος είς άκρόα- 
σιν παρ’ αύτω πρός συζήτησιν 
τής πορείας τών Συλλογικών 
ζητημάτων. Συνεπής πρός τήν 
τοιαύτην ύπόσχεσίν του ό κ. 
Συνδιοικητής εύηρεστήθη νά δε- 
χθή τήν 8ην τρέχοντος έπιτρο- 
πήν έκ τών κ. κ. Α. Δημητρα- 
κοπούλου Προέδρου, Κ. Χούτα 
καί Άρ. Διαμαντή, ήτις τώ έπέ- 
δωσεν ύπόμνημα περί τών άμε- 
σωτάτων άναγκών τοΰ Προ
σωπικού δπερ μετά διεξοδικήν 
καί έν πνεύματι άπολύτου κα- 
τανοήσεως καί εύμενείας συ- 
ζήτησιν έκρατήθη παρά τή Δι
οικήσει πρός μελέτην τών έν 
αύτώ άναφερομένων ζητη- 
μάτω ν. ι

Κατά τάς έπακολουθησάσας 
τήν ΊΟ καί 15 τρέχοντος δύο 
μακράς προφορικός άναπτύ- 
ξεις τοΰ έν λόγω ύπομνήματος 
ό κ. Διοικητής εύηρεστήθη νά 
δηλώση είς τήν Δ. Ε. τοΰ Συλ
λόγου δτι μετά τάς γενομένας 
αυξήσεις τών μισθών τών Τρα
πεζιτικών 'Υπαλλήλων καί τήν 
έξ αύτών νέαν έπιβάρυνσιν τής 
Τραπέζης θά μελετήση τό ύ
πόμνημα καί θά κόμη δτι δύ- 
ναται, έντός πάντοτε τών όρίων 
τών δυνατοτήτων τής Τρα- 
πέζης.

Έν τω μεταξύ καί άπό τών 
πρώτων μετά τήν έκλογήν του 
ήμερών ό κ. Πρόεδρος συνεχί- 
ζων τήν ύπό τής πρώην Δ. Ε. 
χαραχθεΐσαν γραμμήν συνερ
γασίας μετά τών Συλλόγων 
τών ’Υπαλλήλων τών άλλων 
Τραπεζών καί είδικώτερον με
τά τών άδελφών ‘Ιδρυμάτων 

1 Ελλάδος καί ’Αγροτικής συ-1

νηντήθη τήν 8 ’Ιουνίου είς τό 
Κατάστημα τοΰ Συλλόγου με
τά τών Προέδρων τών οικείων 
Συλλόγων κ. κ. Βαφειάδου καί 
Παπαχρήστου. Οί συνελθόντες 
άντήλλαξαν τάς γνώμας των 
έπί τής πραγματοποιήσεως στε- 
νωτάτης έπαφής καί συνεργα
σίας μεταξύ τών τριών Συλλό
γων έπί τών άκολούθων βά
σεων :

Συνεστήθη έπιτροπή έκ τεσσά
ρων μελών έξ έκάστου Συλλόγου 
τής όποιας εργον θά είναι ή έ- 
ξέτασις δλων τών ζητημάτων 
τών άφορώντων αυτούς ή καί 
Εν έκαστον Σωματείου ιδιαιτέ
ρως. Αί άποφάσεις τής έπιτρο- 
πής θά είναι έκτελεσταί μόνον 
έφ’ δσον τύχουν τής έγκρίσεως 
ψαί τών τριών Συλλόγων άπό 
κοινού συνεδριαζόντων.

Ώς πρώτα θέματα τά όποια 
συνεζητήθησαν ήσαν τά Άλληλ] 
τικά Ταμεία τών Συλλόγων ή I

Λειτουργία κοινού Φαρμα
κείου, ή έν καιρώ οίκοδόμησις 
καί συντήρησις κοινού Νοσο
κομείου, ή σύστασις μετοχικού 
Ταμείου κλπ.

Είς τή>· εύόδωσιν τής έργα- 
σίας τούτης, έκταθησομένης 
καί είς εύρύτερον κύκλον μελ 
λοντικώς, ή Δ. Ε. άποδίδει έ- 
ξαιρετικήν σημασίαν καθόσον 
αΰτη θά συντονίση τάς ένερ
γείας του Τραπεζοϋπαλληλικού 
κόσμου διά τήν κατάταξιν αύ
τοΰ είς τήν άρμόζουσαν θέσιν 
μετά τό πέρας τής παγκοσμίου 
θυέλλης, έκτιμωμένης οΰτω τής 
ύποδειγματικώς ήθικής στά
σεως ήν ουτος έτήρησεν κατά 
τήν διάρκειαν τής θεομηνίας 
τοΰ πολέμου.

'Η νέα Δ. Ε. τοΰ Συλλόγου 
φρονεί δτι οΰτω πράττουσα εύ- 
ρίσκεται έν ψυχική έπαφή μέ 
τούς τιμήσαντας αύτήν διά τής 

I ψήφου των άγαπητούς συνα

δέλφους συς καί έπί τή ευκαι
ρία εύχαριστεΐ θερμώς, δηλοΐ 
δέ δτι θά έξακολουθήση πολι- 
τευομένη ύπό τάς άνωτέρω χα· 
ραχθείσας κατευθυντηρίους 
γραμμάς μετά λελογισμένης 
συνέσεως, πρός ίκανοποίησιν 
τών αιτημάτων τοΰ Προσωπι
κού έντός τοΰ πλαισίου τής δυ
ναμικότητας τοΰ ’Ιδρύματος καί 
έν αρμονία μέ τήν Διοίκησιν 
αύτοΰ πρός ήν έκφράζει θερμάς 
εύχαριστίας διά τήν μέχρι τοΰ- 
δε έπιδειχθεΐσαν άπέναντί της 
εύμένειαν, έλπίζει δέ δτι διά 
τής συνεχίσεως τής περιβολής 
αυτής διά τής έμπιστοσύνης 
πάντων τών κ. κ. συναδέλφων, 
άνευ προκαταλήψεως, θά δυνη
θή νά συντελέση είς τήν άνα- 
τολήν νέων καλυτέρων διά τό 
προσωπικόν ήμερών μέχρι τής 
ποθητής Ειρήνης καί τής έπα- 
νόδου τής όμαλότητος.
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Σκεψεις και Κρίσεις
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Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ
(Αΐ ύπύ την άνωτέρω έπικεφαλίδα δημοσιευόμεναι παρατηρήσεις 

άπηχοϋσι τάς απόψεις τής Δ. Ε. του Συλλόγου έπί των διαφόρων 
συλλογικών ζητημάτων. Αί εις την παραπλεύρως στήλην δημοσιευ- 

θησόμεναι κατά μήνα έπιστολαί των κ. κ. συναδέλφων, άφο_ 
ρώσι τάς προσωπικός αυτών γνώμας και αντιλήψεις, τής Δ. Ε· 
έπιφυλασσομένης νά λάβη θέσιν έπ* αυτών υιοθετούσα ή μή συμ- 
μεριζομένη τάς απόψεις των.)

Ή στήλες αΰτές άποτελοΰν τό ελεύθερον βήμα άπ* όπου δά δημο
σιεύονται ή άπόψεις τών συναδέλφων άπάνω στά διάφορα 
έπαγγελματικά καί γενικού ενδιαφέροντα ζητήματα. Επειδή τούτο 
τό μήνα λόγω τού έκτάκτου τής έπανεκδόσεως τού Συλλογικού 
Δελτίου τέτοια ύλη δέν ΰπάρχει άφιερώνουμε τις στήλες

Κ€ΙΝΟΥΕ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ...

01 ΝΕΟΙ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ
Χαίρομεν Ιδιαζόντως διότι 

; παλαιά είσήγησις τής «Τραπε
ί ζιτικής» περί όνομασίας τών 
I Προϊσταμένων ‘Υπηρεσιών του 
■ Κ. Κ. έκ τών έλεγκτών έπραγ·
I ματοποιήθη διά τής όνομασίας 

άρκετών έξ αύτών είς νέας θέ- 
ί σεις, άσχέτως μέ τό έάν ή δι- 
! χοτόμησις ώρισμένων Υπηρε

σιών δέν ύπήρξε τεχνικώς εύ- 
τυχής καί μέ τήν άλλοθεν δια- 
τυπουμένην γνώμην ότι θά ήτο 
προτιμωτέρα ή όνομασία έπι- 
σήμων Ύποπροϊσταμένων τών 
Υπηρεσιών άπό τήν κατάτμη- 
σιν τούτων. Ό άνωτέρω τρό
πος έξελίξεως τών άξιωματού- 
χων τοϋ Κ. Κ. δηλαδή Ελεγ
κτής- Προϊστάμενος- ‘Υποδιευ
θυντής κλπ. θά ήτο καλόν καί 
όργανικώς νά θεσπισθή διά νά 
μή σημειουνται καί έξαιρέσεις 
άπ* εύθείας όνομασίας ύπαλ- 
λήλων ως Προϊσταμένων ως καί 
προχθές άκόμη—κατά τόν νό
μον τών δύο μέτρων καί σταθ
μών— συνέβη. Έξ άλλου έχο- 
μεν καί ήμεΐς μετά πλείστων 
συναδέλφων τήν γνώμην δτι οί 

! Έλεγκταί τοΟ Κ. Κ. δέον νά 
I ύπαχθώσιν είς τό Τμήμα Γενι- 
1 κής Έπιθεωρήσεως τοϋ Κ. Κ. 
ι συγκροτοΟντες μετά τών δοκί- 
ί μων Επιθεωρητών καί τών Ε

πιθεωρητών τό τόσης σημασίας 
διά παν Τραπεζιτικόν ‘Ίδρυμα, 
Σώμα τής Έπιθεωρήσεως.

S

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΙΣ ΤΟ ΥΑΙΚΟΝ
Πρός τούς άγαπητούς συνα

δέλφους έρχόμε'&α καί ήμεΐς νά 
αυβτήσωμεν άπόλυτον οικονο
μίαν και φειδώ είς τήν κατανά- 
λωσιν τοϋ πάσης φύσεως ύλι- 
κοϋ δπερ άποτελεΐ τά πόλεμό 
φόδια τοϋ υπαλλήλου. Πράττο- 
μεν δέ τούτο διότι μετά λύπης 
μας παρετηρήσαμεν δτι δέν ε- 
χουαι πάντες ένσιερνισΰ'εΐ τάς 
έπανειλ ημμένας συστάσεις τής 
Διοικήσεως τής Τραπέζης έπί 
τοϋ ΰ'έματος τούτου.

• φ

ΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ
Έγγιζούσης τής 1ης Ιουλίου 

καθ’ ήν άριθμός τις συναδέλφων 
συμπληροΐ τόν πρός προαγωγήν 
άπαιτούμενον χρόνον, άναμένομεν 
τήν κατ' αύτάς κοινοποίησιν τών 
προαγωγών. "Ως πρός τά χρονικά 
δρια τής κρίσεως ταϋτα θά πρέπη 

j νά είναι: Τετραετία διά τούς Τμη· 
ματάρχας, τριετία διά τούς Λογι- 
στάς, καΐ διετία διά τούς ύπολοί- 
πους υπαλλήλους άμφοτέρων τών 
φύλων ώς έγένετο κατά τόν Ιανουά
ριον, πρυτανευούσης τής άπόψεως 
δτι τό «ούκ έπ’ άρτψ μόνον ζήσε- 
ται άνθρωπος» ισχύει είς πάσαν έ- 
ποχήν καί δτι αί ήθικαί άμοιβαί 
έν παντί καί πάντοτε δέον νά προ- 
βαδίζωσιν τών ύλικών, χωρίς νά 

, λησμονήται δτι καί πνεύμα δικαιο
σύνης έπιβάλλει τήν κατ’ ισα χρο
νικά διαστήματα κρίσιν παντός άνε- 
ξαιρέτως τοϋ Ιΐροσωπικοϋ.

*
ΤΟ ΣΥΣΣΙΤΙΟΝ ΤΟΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Άπό τοϋ παρελθόντος Ια
νουάριου κατόπιν τής όλονέν 
έντεινομένης ακρίβειας και τής 
σπάνιος τών διάφορων ειδών, 
ή Διοίκησις τής Τραπέζης ήρ-

ξατο παρέχουσα μεσημβρινόν 
συσσίτιον είς τό κατώτατον 
προσωπικόν και τά μέλη τών 
οικογενειών αϋτοϋ, δπερ βα
θμιαίους έπεξετάθη άπό διμή- 
νου είς άπασαν τήν ιεραρχίαν. 
Έάν ώς ύπεσχέθη όκ.Διοικητής 
έπεκταθή τό συσσίτιον και τό 
σπέρας, μεγάλην άνακοΰφισιν 
θέλει αίσθανθή τό Προσωπι
κόν. Άπό μηνός περίπου ή 
λειτουργία τοϋ συσσιτίου έ
πεξετάθη και εις τινα τών 
Ύπ)των, τό Προσωπικόν τών 
όποιων, παρά τό κακώς έν Ά- 
θήναις νομιζόμενον, ύπέφερεν 
έξ ίσου άν μή καί περισσότε
ρον τών έν τή Πρωτευοΰση 
συναδέλφων του έξ έλλείψεως 
τροφίμων. Λεπτομέρειαι βε
βαίως περί εύρυθμωτέρας λει
τουργίας τοϋ συσσιτίου ύπάρ- 
χουσιν, ύποδεικνυόμεναι ύμΐν 
παρά διαφόρων συναδέλφων 
ώς λ. χ. ή καθιέρωσις, βοη 
θείφ και τοϋ Έρυθροϋ Σταυ- 
ροϋ, ειδικών μερίδων διά τ* 
άνήλικα τέκνα και δή τά βρέ
φη, παροχήν συσσίτιον και είς 
πάντας τους υπό τοϋ ΤΥΠΕΤ 
προστατευομένους οίκείουςτών 
συναδέλφων οιτινες συνοικώ- 
σι καί είναι άποκλειστικώς 
είς βάροσ των κλπ. Έπί τών 
δύο τούτων σημείων άναμέ
νομεν άπάντησιν τοϋ Γρα
φείου Έπισιτισμοϋ.

•

Η ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙΜΟΝ ΕΙΣ ΤΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝ
Άπό τοϋ παρελθόντος Θέρους, 

ώς καί άλλαχοϋ γράφομεν, ήρ 
ξατο ή διανομή τροφίμων είς 
τό Προσωπικόν ήτις άρκούν- 
τως έξυπηρέτησεν τάς άνάγ- 
κας του. Ό τρόπος δμως τής 
διανομής κατά σύστημα έκπα
λαι προσφιλές τή Εθνική Τρα- 
πέζη, έστηρίχθη έπί δύο μέτρων 
καί σταθμών, δηλαδή ένώ είς 
τήν διανομήν τοϋ συσσιτίου 
λαμβάνονται ύπ* όψιν τά μέλη 
τής οικογένειας, ή διανομή τών 
τροφίμων ένεργεΐται καθ' ύ- 
πάλληλον καί οϋτω π. χ. πα
τήρ έπτά τέκνων λαμβάνει τήν 
αύτήν μέ τόν άγαμον καί άνευ 
ύποχρεώσεων, ποσότητα. Έχο- 
μεν τήν έλπίδα δτι ή έξώφθαλ- 
μος αυτή άνισότης είς τήν δια
νομήν θέλει τερματισθή, διανε- 
μομένων τών ειδών μελλοντι- 
κώς άναλόγως τών μελών τής 
οίκογενείας έκάστου.

•

ΑΙ ΑΑΕ1Α1 ΤΟΝ ΥΠΑΑΑΗΑΟΝ
Μέ τήν έναρξιν του θέρους 

άπευθυνόμεθα πρός τόν κ. κ. 
Συνδιοικητήν καί τόν παρακα- 
λοϋμεν ϊνα εύαρεστηθή καί ρυ
θμίση ό ίδιος τό ζήτημα τής 
παροχής άδειών είς τό Προ
σωπικόν. Έάν είς όμαλάς πε
ριστάσεις ή Πολιτεία είχε καί 
νομοθετικώς κατωχυρώσεί τό 
ύπαλληλικόν τοΟτο δικαίωμα, 
έκτος πάσης συζητήσεως τυγ
χάνει δτι κατ’ έξοχήν ύπό τάς

...ΑΠΟ JHNJTPAneZA
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΔ1ΩΤΗΣ 
Είς τό πρόσωπον τοϋ Τμη- 

ματάρχου Α' τάξεως Ίωάννου 
Πολυκαρδιώτη ό όποιος κατα
ληφθείς ύπό τοϋ όρίου ήλικίας 
άπεσύρθη άπό 1ης Ιανουάριου 
έ. έ. τής Υπηρεσίας, ή Εθνική 
Τράπεζα έστερήθη τών ύπηρε- 
σιών άνωτάτου λειτουργού της 
δστις κατά τό ούχί μακρόν 
διάστημα τής Υπηρεσίας του 
έστάθη ύπόδειγμα έργατικό- 
τητος. Καί είς τό Υποκα
τάστημα Σμύρνης, καί ώς 
Υποδιευθυντής Θεσσαλονίκης, 
καί ώς Ελεγκτής καί Συμπροϊ- 
στάμενος τής ύπηρεσίας Αστι
κών Συνεταιρισμών τοϋ Κ. Κ. 
ό Ιωάννης Πολυκαρδιώτης έ- 
ξεπλήρωσεν εύστόχως καί εύ- 
όρκως τό καθήκον του. ΟΙ λό
γοι αύτοί ήγαγον τήν Τράπε
ζαν καί νά τοποθετήση τόν έ- 
κλεκτόν συνάδελφον Διευθυν·

ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ

παρούσας συνθήκας ό ύπάλ- 
ληλος δέον διά λόγους πλέον 
ύποστάσεως ν' άναπαυθή. Ή 
χορήγησις άδειών είς τούς Υ
παλλήλους τών μάλλον κατα- 
πονουμένων τμημάτων (π. χ. 
Καταθέσεων κλπ.) δύναται νά 
ρυθμισθή δΓ άναπληρώσεως 
τών άδειούχων παρ’ ύπαλλή- 
λων άλλων" Τμημάτων άτινα 
ώς έκ τών ένεστωσών οίκονο- 
μικών συνθηκών δέν παρουσιά- 
ζουσι μεγάλην κίνησιν. Επειδή 
δέ καί οί ΔιευθυνταΙ Τμημάτων 
καί οί Διαχειρισταί Κ. Κ. δι 
καιοϋνται είς άνάπαυσιν, συμ- 
φώνως σχετική διατάξει τοΰ 
Όργανισμοΰ τής Ύπηρεσίας, 
φρονοϋμεν δτι θά έδει νά μή 
στερηθώσι καί οδτοι έφέτος 
τής άδείας των.

*

ΖΗΤΗΜΑ ΗΒΙΚΗΣ ΤΑΞΕΩΣ
Και διά να κλείσωμεν τά ση

μειώματα μας φέρομεν ύπ5 όψει 
τής Διοικήσεως τής Τραπέζης τά 
άκόλουθα: Κατά καιρούς ή Τρά
πεζα καί οι έκάστοτε Διοικήσαν- 
τες αύτήν εύρέθησαν εις τήν α
νάγκην, πιεζόμενοι ύπό Ισχυρών 
πολιτικών ή βιαίων δικτατόρων, 
νά προσλάβουσι ώς στελέχη τής 
Ύπηρεσίας ή νά προαγάγωσι ή 
πσικιλοτρόπως νά άμείψωσι υ
παλλήλους έν γνώσει δτι ή υπη
ρεσιακή γνώμη περί αύτών δέν 
συνέπιπτε μέ τήν άξίωσιν τοϋ 
προστάτου του. Άτυχώς δμως ού- 
δέποτε εΐδομεν τούς οϋτω αντι
κανονικούς προβαδίσαντας τών 
συναδέλφων των νά έπιστρέψωσι 
τά οϋτω κτηθέντα καί νά έπα- 
νέρχωνται είς τήν θέσιν τής έκκι- 
νήσεώς των εφαρμοζομένου καί 
εις τήν περίπτωσιν αύτήν τοϋ «πό- 
θεν έσχες». Έχοντες τήν άντίλη- 
ψιν δτι τά άνωτέρω άποτελοϋσι 
αληθώς ζήτημα ηθικής τάξεως ά
ναμένομεν άπό τήν Σεβ. Διοίκη- 
σιν τήν έμπρακτον σύμπτωσιν 
τών άντιλήψεών της διά πρόσω
πα άτινα καί αύτή καί ήμεΐς 
γνωρίζομεν.

τήν τών Έλσιουργιών τής Ελ
λάδος δπου είς στίβον καλύτε- ί 
ρον προσσρμοζόμενον πρός τήν 
ιδιοσυγκρασίαν του άσκεΐ καί 
έξακολουθών άσκών, άπό τριε
τίας τά κ,χθήκοντά του. Ό 
Σύλλογός μας έγνώοισε τόν 
Ίωάννην Πολυκαρδιώτην ώς 
ένα τών καλυτέρων Προέδρων 
τών Συνελεύσεων ςιύτοΟ καί ή 
γενική συμπάθεια τοϋ Προσω- 
πικοΟ τόν συνοδεύουν είς τόν 
παρασυναδελφικόν βίον του δν 
εύχονται νά είναι μακρός.

*
* *

Μαζύ μέ τόν Ίωάννην Πολυ
καρδιώτην κστελήφθη ύπό τοϋ 
όρίου τής ήλικίας καί ό Ιωάν
νης Καλλιμάνης, Τμηματάρχης 
Δ' τάξεως Προϊστάμενος τών 
Έλεγκτών Τ. Τ. έπί σειράν έ- 
τών ύπηρετήσας είς τό Ταμιευ 
τήριον τής Τραπέζης δταν τοϋ- 
το άπό μίαν μικράν ύπηρεσίαν 
έξελήχθη είς τήν πολυθόρυβον 
Κυψέλην τής όδοϋ Γ. Σταύρου. 
Μειλίχιος, έργατικός, σώφρων ό 
Ιωάννης Καλλιμάνης άφήκε 
τάς καλυτέρας τών έντυπώ- 
σεων είς τούς συναδέλφους του.

*
* *

Άπό τής αύτής χρονολογίας 
έπίσης συνεπλήρωσαν τό 62ον 
έτος τής ήλικίας των οί Συνά
δελφοι κ. κ. Γ. Παναγιωτάκης, 
Τμηματάρχης Γ' τάξεως, 'Υπο
διευθυντής τοϋ Υποκαταστή
ματος Χανίων, Π. Κωνσταντό- 
πουλος, Τμηματάρχης Δ' τά
ξεως, Ελεγκτής Τ. Τ., Κ. Μι- 
χαλακάκος Λογιστής Λ' τάξεως 
Διευθυντής τοϋ Υποκαταστή
ματος Καλλιθέας, Ν. Ψημένος 
Λογιστής Β' τοϋ Κ. Κ. καί οί 
Ταμίαι κ. κ. Α. Ψαροβασίλης, 
Λ. Φιορέντης, Κ. Βασιλείου, Κ. 
Λύκας, Άλ. Διαμαντίδης, καί 
Γ. Σφυρίδης τινές τών όποίων 
παρέμειναν, λόγω τής κατα- 
στάσεως ύπό τύπον προσωρι
νότητας είς τήν Ύπηρεσίαν τής 
Τραπέζης.

. . . ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΞ/ΛΟ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΠΛΑΣ

Μέ τόν άπροσδόκητο καί πρόω
ρό θάνατο τοϋ Δημητρίου Δίπλα, 
ή ’Αθηναϊκή Κοινωνία έχασεν έ
να έκ τών συμπαθεστέρων πα
ραγόντων της, ή Τράπεζα ένα 
τών καλυτέρων λειτουργών της 
καί ή συναδελφική οικογένεια έ
να έκ τών έγκριτωτέρων μελών
trK· e , x’Αληθινός σπόρτσμαν, απλός
τήν έμφάνισιν καί τήν ψυ
χήν, αύτοδημιούργητος, ο Δημή- 
τριος Δίπλας διά τής γλωσσομά
θειάς του, τοΰ διοργανωτικού 
πνεύματός του καί τοϋ αρίστου 
διοικητικοϋ του έλαμπρυνε καί 
συνεχρόνισε τήν θέσιν τοϋ Γράμ
μα τέως τής Τραπέζης ήν ένεκαι- 
νίασε προ εκατονταετίας ό, συ
νεργάτης τοΰ Γεωργίου Σταυρου, 
Θ. Χαιρέτης.

Τό Τμήμα Γενικής Γραμμα
τείας έλειτοΰργει μέ ακρίβειαν ώ· 
ρολογίου καί δσον καί αν ώρισμένα 
μέτρα άτινα πρός τούτο έλαβεν έ- 
νεΐχον κάποιαν δόσιν πολυγραφίας 
έδικαιολογοϋντο καθ’ημάς, δοθεί-
σης τής φυσικής άκαταστασίας 
καί τοϋ άψικόρου τοϋ Έλληνος 
ήν καλώς έγνώριζεν. Τό έργον

του δμως δέν περιωρίζετο είς τήν 
Τράπεζαν: Πρόεδρος τοΰ Ο.Σ.Υ. 
Ε.Τ., οργανωτής καί ψυχή τοΰ 
Συλλόγου πρός διάδοσιν τών Ελ
ληνικών Γραμμάτων, Γενικός 
Γραμματεύς ·τής Γενικής ‘Ελληνι
κής Εταιρείας καί άλλων Νομι
κών Προσώπων, ό Δημήτριος Δί
πλας άφήκε παντοϋ άνεξάλειπτον 
τήν σφραγίδα τής εύεργετικής 
διαβάσεώς του.

"Ως άντιπρόεδρος τοϋ Συλλόγου 
Υπαλλήλων Εθνικής Τραπέζης, 
είς έποχήν καθ’ ήν έντονος λαν- 
θάνουσα σύγκρουσις μεταξύ άνω- 
τέρου καί κατωτέρου προσωπικού 
ύφίστατο, διεκήρυξεν έγγράφως 
καί μετά παρρησίας καί ειλικρί
νειας τάς πεποιθήσεις του έξυ- 
ψωθείς είς τήν έκτίμησιν πάντων 
άνεξαιρέτως τών Συναδέλφων οϋς 
τό άγγελμα τοΰ θανάτου του κα- 
τελύπησεν.

Τάς άδελφάς τοΰ μεταστάντος, 
τήν έκλεκτήν ποιήτριαν ΚανΚλεα- 
ρέτην Δίπλα—Μαλάμου καί τήν 
Διδα Ούρανίαν Δίπλα συλλυπού- 
μεθα έγκαρδίως.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ

Τό Κεντρικόν Κατάστημα δέν 
έγνώρισεν έπί μακρόν τόν Βασί
λειον Κοσμάν δστις τά 23 έκ τών 
27 ετών τής Ύπηρεσίας του διήλ- 
θεν είς τά Υποκαταστήματα τής 
Τραπέζης τών όποίων ύπήρξε καί 
είς έκ τών καλυτέρων Διευθυν
τών. Μετατεθείς έκ τοϋ Υποκα
ταστήματος Χαλκίδας είς τήν Ύ- 
ποδιεύθυνσιν τοϋ Τμήματος Προ-' 
σωπικοϋ παρέμεινεν εις αύτήν 
μέχρι τοϋ θανάτου του έπελθόν- 
τος κατόπιν πολυώδυνου νόσου. 
Εις τούς μετ’ αύτοϋ έλθόντας είς 
επαφήν άφήκεν άγαθήν έντΰπω- 
σιν. Ουτοι συλλυποϋνται μεθ’ ή- 
μών τόν υιόν του συνάδελφον 
κ. Μάριον Κοσμάν καί τήν θυ
γατέρα του.

ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ

’Απίστευτο μάς ήρθε πριν ά
πό ένα μήνα άπό τό Βόλο, δπου 
μόλις είχε μετατεθεί ώς Διευθυν
τής, τό άγγελμα τοΰ αιφνίδιου 
θανάτου τοΰ ’Αγγέλου Κουτσού- 
κου. Καί δέν ξέρουμε ποιόν νά 
πρωτοκλάψουμε στο πρόσωπο 
τοΰ έκλιπόντος : τόν Κύριον, τόν 
Τραπεζίτην ή τόν Συνάδελφον. 
Γιατί ύ Άγγελος Κουτσοϋκος 
συνεδύαζε δλες τις δυνατές άν- 
θρώπινες άρετές: μειλιχιότητα, 
εύπροσηγορίαν, άι^ογον έμφανι- 
σιν, άνωτερότητα ήθους, τραπε
ζιτικήν κατάρτισιν, πνεύμα συ- 
ναδελφωσύνης. Τά προσόντα του 
αύτά τόν ώδήγησαν άπό κατώτε
ρον ύπάλληλον τοϋ "Υποκαταστή
ματος Βόλου σέ » Υποδιευθυντή 
τοϋ ίδιου Υποκαταστήματος καί 
έπειτα άπό μία θριαμβευτική δε
καετή διευθυντική σταδιοδρομία 
στήν Καλαμάτα, στή θέσι τοΰ 
Διευθυντοϋ τοϋ Υποκαταστήμα
τος πού τόν έδέχθη στά κατώ
τερα "Υπηρεσιακά του βήματα.

Μά άλλοίμονο! Βάσκανη μοί
ρα δέν θέλησε νά άφήση στή 
Κοινωνία, στήν Ίράπεζα, σ έμάς 
τόν έκλεκτό Συνάδελφο καί εκεΐ 
στήν ωραία παραλία τής περιφε- 
ρείας τοϋ Παγασητικοϋ,δποί) προ- 
τοεΐδε τό φώς τής ημέρας, έκλεισε



το ΠΙΑΤΟ ΤΟΥ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ! ΠΡΟΤΟΚΟΛΛΟΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
(Μία συνέντευξις μέ τόν ’Επιμελητήν 
τοϋ Καταστήματος κ. Ν. ΔΟΥ£Α·Ι·ΤΗΝ)

J1 fut un temps. ’Έτσι άρ-1 » λεΐται έκ ξηράς τροφής, που
χίζει κάποιο επίγραμμά του δ » εμφανιζόταν κατά τρόπο όξΰ

1» τατο καί χειροτερεΰοντα από 
μέρα σέ μέρα. "Οντας καί δ ϊ-

Piron. "Ηταν λοιπόν κάποτε 
που μέ λιγώτερες των 30 δραχ 
μών είχες στο Σύλλογό μας—tu I » διος εργένης έβλεπα πώς δ μι- 
ώραΐα καλοκαιρινά βράδυα τής I» σθός δεν έφθανε οΰτε κατά 
προπολεμικής ’Αθήνας — ένα θαυ- » προσέγγισι γιά ένα πιάτο βρα- 
μάσιο δείπνο από hors d’ oeuvres » δυνοΰ φαγητού...Σκέφθηκα λοι- 
μέχρι μπυρα, φρούτα καί καφέ. » πόν πώς θά έπρεπε νά όργανω- 
*Ηρθαν δμως καί «χρόνοι δίσε-1 » θή στη λέσχη ένα είδος βρα- 
κτοι» όπου δ αγαπητός συνάδελ- ■» δυνοΰ συσσιτίου δπου οι συνά 
φος Νίκος Δουσαΐτης —πού έχει » δελφοι θά έτρωγαν ιιιά στρα 
άναλάβει τό βάρος τής Επιμελή- I » τιωτική μερίδα σέ τιμή φθηνή 
τείας Καταστήματος στην εποχή » καί μέ υλικά αγνά. ’Απαραίτη 
αύτή—προσπαθεί νά μάς έξηγή- » τη προϋπόθεσι δμως γιά την 
ση, ένα φλογισμένο, μεσημέρι τοϋ » πραγματοποίησι τοϋ σχεδίου 
’Ιουνίου, πώς κατώρθωσε τό πιά-1 » αΰτοΰ ήταν ή εξεΰρεσις πόρων 
το πού τρώμε άντίκρυ-άντίκρυ καί » γιατί ή τιμή κόστους καί ΰλι 
πού άποτελεΐται από μπάμιες » κών—χωρίς τά έξοδα παρα 
λαδερές νά στοιχίση μόνον ... 490 » σκευής— υπερέβαινε καί πάλι 
δραχμές. » τήν δυναμικότητα τών Ύπαλ

Κρίνοντας πώς ή δράσι αύτή » λήλων. Καί προς τό σκοπό αύ 
τής Επιμελητείας Καταστήματος » τό έκροΰσαμεν τήν θΰραν τής 
ή δποία ώς ένσάρκωσις τοΰ pri- » Σεβαστής Διοικήσεως ή δποία 
mum vivere κατέστη ή σπου- » μέ πρόθυμη άντίληψι μάς εμέ 
δαιοτέρα ’Επιμελητεία τοΰ Συλ- » τρησε 150.000 δρχ. στις 20 
λόγου πρέπει νά γίνη γνωστή » ’Απριλίου ώς πρώτη δόσι τών 
καί στούς οίκογενειάρχας συνα- » 500.000 δρχ. πού κατά τούς τό 
δέλφους έκ τών οποίων άλλοι μα- » τε υπολογισμούς έχρειάζοντο 
καρίζουν τούς εργένηδες μου δέν » γιά τήν έναρξι καί τήν έζασφά 
έχουν οικογενειακά βάρη καί » λισι τής λειτουργίας τοΰ συσ 
μπορούνε συνεπώς νά ...τρώνε » σιτίου. Τό ποσό αυτό μαζί μέ 
περισσότερο, άλλοι δέ τούς συμ- » 120.000 τοΰ Συλλόγου έχρησι 
πονούν σκεπτύμενοι τί θά τρα- » μοποιήσαμεν γιά τήν αγορά ά 
βουν στα εστιατόρια καί στις κο- » πό τό Γραφεΐο’Επισιτισμοΰ τής 
σμικές ...μαυραγορίτικες ταβέρνες, » Τραπέζης καί τον Πιστωτικόν 
σάς μεταφέρουμε δσα ακούσαμε » Συνεταιρισμόν Φιλοθέης, 50 ό 
από τό στόμα τοΰ φίλου συνα- » κάδων λαδιοΰ, 33 οκάδων φα
δέλφου καί πού φέρουν τή σφρα
γίδα τής ένεργητικότητος καί τής.

σολιών, 20 οκάδων μπελτέ καί 
15 οκάδων αλατιού πού έπαρ

αισιοδοξίας πού τον διακρίνουν. » κοΰν γιά 50 μέρες από τήν έ 
Μόλις άνέλαβα τήν Επιμελή- » ναρξι. ‘Η Διοικητική Έπιτρο-
ΡI C1 Κ η τ'π γττ >ι 11 ηΤ η c-rri -r ηΓι I W. Ί Ί / .. ,. Λ_______» τεία Καταστήματος, επί τοΰ |» 

» προκατόχου συμβουλίου, μέ ά
πή τοΰ Συλλόγου τόσον ή προη- 

» γούμενη δσο καί ή τωρινή μάς
» πησχόλησε τό ζήτημα τής βρα- » παρέσχον κάθε ύποστήριξι στο
» δυνής τροφής τών άνευ οίκο- * έργο μας αυτό ωρίσασαι τούς
» γενείας συναδέλφων, ώς καί » συμβούλους κ. κ. Θ. Ευθυμίου 
» μεσημβρινής τοιαύτης δπόταν τό » καί Α. Τούνταν ώς Επιτροπήν
» συσσίτιον τής Τραπέζης άποτε- » Συσσιτίου μαζί μέ τον ύποφαι-
ΙΙΙΙ,ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ,ΙΙΙΙΙΙΙΙΙ,ΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ,ΙΙΙ,,ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ,Ι, I νομενον». ^

γιά πάντα τά μάτια τή στιγμή (> κ; ^Ρυσαιτης μάς εΐπεν εν 
πού οί συμπολίτες του ύποδέχον-1 σ*,νε"Ζει<? °*1 το παρεχόμενος συσ- 
ταν τον αύτοδημιούργητο Διευ- cn/nov' ποιοτητος άριστης^καί πο- 
θυντή τους καί σέ εποχή πού ή σοτητος ^υπερδιπλάσιας ^τών εστία- 
Τράπεζα τόση ανάγκη έχει καί θά τοΘιων ω5 εζ ίδιας άντιληψεως 
έχη εκλεκτών άνωτέρων στελεχών. και —γευσεως επείσθημεν, παρε- 

Τό κενό πού αφήνει ό θάνατος λεΤαι ει? ^ους 24 30 συσσιτοΰν-
τοΰ "Αγγέλου Κουτσούκου στό Πας συνάδελφους, χάρις εις τάς 
Σώμα τών 'Υπαλλήλων τ Γ·ς Έθνι- ανωτε9ω οικονομικός επιχορ_ηγή- 
κής Τραπέζης είναι μεγάλο καί I σει^’ ει?._?° ^ ^ τθ5 τιμής τοΰ κο- 
άνάγκη από λόγια παρηγοριάς έ 
χει καί αυτό- δσα μπορούν νά πε

στους. ’Έτσι π. χ. οί τιμές τοΰ 
I πιάτου τοΰ 'Υπαλλήλου κυμαί

ρισσέψουν από τά άπευθυνθέντα νοντ“.ι: Φασ°λι·« ασπρα 375—400, 
στή σεβαστή μητέρα του πού έ- Φασ(^αα μαυρομάτικα 200, κολο
χα σε τό καμάρι της καί στή γυ- κυ^“κια γιαχνί 225, πατάτες 
ναΐκα του πού στερήθηκε τον ά- 7ι«Χνι 420 κλπ.^ Προ ολίγων ήμε- 
νεκτίμητο σύντροφο τής ζωής της. λαΘιζ ^ στον Προμηθευτικό

Συνεταιρισμό πού παρεχώρησε σέ 
ευνοϊκή τιμή ψάρια, τηγανίστη- 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | καν μερικά άπ’ αυτά προς 480
τήν μερίδα επί κόστους 950. Στις 

. τιμές αυτές προστίθεται μόνον ε- 
Κατοπιν σκληρότατης και πο- να φιλοδώρημα γιά τήν περιποίη- 

λυωδύνου νόσου άπέθανεν έν Ά- σι από 30 δραχμές τό άτομο, 
θήναις δ Προϊστάμενος τής Ύ- Σημειωτέον δτι τό μεσημέρι κά- 
πηρεσίας Λογιστηρίου Ομολο- θε συνάδελφος μπορεί νά χρησι- 
γιακών Δανείων καί Μετοχών μοποιήση τό εστιατόριο τοΰ Συλ- 
Βασίλειος ΙΙλιόπουλος. Καλός λόγου γιά νά φάη τό συσσίτιον 
καί συμπαθής συνάδελφος ύπήρ- τής Τραπέζης καί νά συμπληρώ- 
ξεν υπόδειγμα οικογενειάρχου καί ση τό πρόγευμά του μέ κανένα 
συγγενούς. Γήν σύζυγόν του, τήν αυγό, σαλάτα, φρούτο κλπ. 
μικράν θυγατέρα του, τον άδελ- 
φόν του καί τον ανεψιόν του συ
νάδελφον κ. Ν. Πουρναράν συλ- 
λυπούμεθα έγκαρδίως.

Γό χρόνον πού διατρέχουμε χά
σαμε καί τούς εξής ακόμα άγα-

Ενα άλλο πράγμα πού μάς 
έκανε έντύπωσι είναι ή άπαστρά- 
πτουσα καθαριότης τής Λέσχης, 
μαγειρείου καί αιθουσών, πού ε
πιτυγχάνεται χάρις στήν άγρυπνη 
παρακολούθησι τοΰ Έπιμελητοΰ 
και την αφοσίωσι τοΰ υπηρετικού
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Τά Διοικητικά Συμβούλια τών 
Συλλόγων 1) τών ‘Υπαλλήλων τής 
’Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος 
2) τών Υπαλλήλων τής Τραπέζης 
τής Ελλάδος, καί 3) τών 
παλλήλων τής ’Αγροτικής Τραπέ 
ζης τής Ελλάδος έμφορούμενα ύπό 
τοΰ κοινού σκοπού τής προστασίας 
καί προαγωγής τών Οικονομικών 
καί Επαγγελματικών συμφερόντων 
τών μελών τών Συλλόγων αυτών 
τής συσφίξεως τών δεσμών τής συ 
ναδελφικής άλληλεγγύης μεταξύ 
τούτων καί τής πνευματικής προα 
γωγής τών μελών αύτών, πιστεύον 
τα δέ δτι όπό τάς παρούσας συν 
θήκας μόνον ή στενή ένωσις καί 
συνεργασία δλων τών Τραπεζοϋ 
παλληλικών ’Οργανώσεων καί 
κοινή δράσις είναι δυνατόν νά έπι 
φέρουν τό ποθούμενον άποτέλεσμα 
συνήλθαν σήμερον τήν 8ην ’Ιουνίου 
1942 εν ' τή αιθούση ταύτη τοΰ 
Συλλόγου τών Υπαλλήλων τής Έ 
θνικής Τραπέζης τής Ελλάδος καί 
μετά σύσκεψιν άπεφάσισαν :

1) Συγκροτούν 12μελή έπιτροπήν 
άπαρτιζομένην έκ τών κάτωθι με 
λών; α) έκ μέρους τής Εθνικής 
Τραπέζης τής Ελλάδος οί κ, κ. Α 
Δημητρακόπουλος, Ν. Σταματόπου 
λος, Α. Τούντας, καί ή κ. ίΐανα 
γοπούλου, 6) έκ μέρους Τραπέζης 
τής Ελλάδος, οί κ. κ. Δ. Βαφειά 
δης, Α. Ρημάκης, Μ. ΙΙουσκούρης 
καί ή κ. Λέλα Δημορούβα—Μπου 
λιγαράκη, γ) έκ μέρους τής ’Αγρο
τικής Τραπέζης, οί κ. κ. X. ΙΙαπα 
χρήστου, I. Μαρούλης, Α. Άπο 
στολίδης καί Δίς Κ. Βιολάκη.

2) Σκοπός τής ’Επιτροπής εί
ναι ή συζήτησιξ καί λήψις άποφά- 
σεων έπί ζητημάτων κοινοΰ ένδια 
φέροντας διά τούς τρεις Συλλό
γους καί ή κοινή ενέργεια επί τών 
άποφάσεων τούτων, ώς καί ή ένι- 
αία έμφάνισις τών Συλλόγων ένώ- 
πιον τών Σεβαστών Διοικήσεων τών 
Τραπεζών καί οίασδήποτε άλλης 
’Αρχής. ΣυνομολογεΤται ρητώς δτι 
ή Επιτροπή αϋτη είναι άνοικτή διά 
τήν προσέλευσιν καί έκπροσώπησιν 
έν αύτή καί τών λοιπών Τραπεζοϋ 
παλληλικών ’Οργανώσεων, διά τήν 
μετά τών όποιων συνεργασίαν πα
ρέχεται άπό τοΰδε εις τήν ’Επιτρο
πήν ταύτην ή έντολή καί έξουσιο- 
δότησις δπως άναλάβη σχετικήν 
πρωτοβουλίαν.

3) Μόνιμος Πρόεδρος τής άνω- 
τέρω Επιτροπής έκλέγεται κοινή 
συνεναίσει τών συνεργαζομένωνΣυλ· 
λόγων ό κ. Δημήτριος Βαφειάδης, 
ΙΙρόεδρος τοΰ Συλλόγου τών Υ
παλλήλων τής Τραπέζης τής Ελ
λάδος, άναπληρούμενος έν κωλύμ- 
ματι ύπό τών ώς ’Αντιπροέδρων 
τής Επιτροπής έκλεγομένων κ. κ. 
Α. Δημητρακοπούλου καί X. Πα
παχρήστου, Γραμματεύς τής ’Επι
τροπής όρίζεται ό κ Α. Άποστο- 
λίδης άναπληρούμενος έν κωλύματι 
ύπό τοΰ κ. Α. Τούντα.

4) Τά συζητούμενα είς τήν άνω- 
τέρω ’Επιτροπήν θέματα δέον νά 
ώσιν προκαθορισμένα έκ τής προη- 
γουμένης Συνεδριάσεως αυτής, δρι- 
ζομένου δι’ έκαστον τούτων καί έ- 
νός είσηγητοΰ.

5) Αί έπί τών θεμάτων τούτων 
λαμβανόμεναι άποφάσεις κοινοποι
ούνται είς τά Διοικητικά Συμβού
λια τών Συλλόγων έν περιπτώσει 
δέ διαφωνίας τινός έπί τών άποφά- 
σεωε τούτων τό ζήτημα έπανέρχε- 
ται είς τήν δλομέλειαν τών Διοικη
τικών Συμβουλίων τών συνεργαζο- 
μένων Συλλόγων καλουμένων είς 
κοινήν Συνεδρίαν ύπό τοΰ Προέ
δρου τής άνωτέρω ’Επιτροπής.

δέλφους στούς οικείους τών ο 
ποίων άπευθύνομεν θερμότατα 
συλλυπητήρια. Τον Δικηγόρο τής 
Τραπέζης καί έγκριτο πρώην Έ-
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σιτεΐ στή Λέσχη.
Συμπέρασμα είναι—γιά νά ξα- 

νάρθωμε στόν πρόλογόν μας,—
ΎΤ .-V? ΟΛΑΙΡΑΙΑΛ^ΑΑ -, ΓΧ - Τα .. _— ί-φέτη ’Αναστάσιον Κούτραν, δια- 7ως 'ί'1 ε0Υένηδες τής Ιραπέζης

τελέσαντα καί ’Αντιπρόεδρον τοϋ 
Συλλόγου, τον Διευθυντήν τοΰ
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- | υποφέρουν δλιγώτερον, χάρις στο 
πιάτο τοΰ υπαλλήλου πού επραγ
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Υποκαταστήματος Τριπόλεως Νι- ^τοποιησ! Ί 5νισ%υσιζ τγ1? Διοι- 
κόλαον ΙΙετρακόπουλον, τόν Έ- ?ησεως ,και τ0^ Συλλόγου καί ή 
λεγκτήν τοΰ Κ. Κ. Κλεομένην Κο- Κθγατικοτης τών άνωτέρω μελών

1 Δ. L·. |τοποΰλην, τόν Λογιστήν τοΰ Κ._____ _
Κ. Βασίλειον Νικολακόπουλον καί I Τό πιάτο τοϋ υπαλλήλου πρέ- 
τόν Ταμίαν τοΰ Ύποκαταστήμα- πει νά συνεχισθή καί νά έπεκτα- 
τος ’Αθηνών Παναγιώτην ’Α- Γ®“Π ως τήν ημέρα—ή οποία δεν
ρωνην. πρεπει νά είναι μακρυά—πού ή 

Ν. Μ. I Τράπεζα θ’ άναλάβη καί τή βρα-
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δυνή τροφή τών Υπαλλήλων της. 
VI αυτό βέβαια δέν ευχόμαστε 
μακροημέρευσι τών συσσιτίων. 
Αντίθεται ελπίζουμε πώς δ βίος 

τους δέν θαναι μακρός.
To sport τοΰ μελανός ζωμοϋ, 

ωραίο γιά τήν Σπαρτιατική Πο
λιτεία καί τούς τεταρτοαυγουστια- 
νούς θαυμαστές της, άρχισε νά 
γίνεται ανιαρός Καί ευχόμαστε 
νά τελειώση τό γρηγορώτερο ό 
πόλεμος γιά νά διαλέγη δ υπάλ
ληλος τό πιάτο του καί οχι τό 
πιάτο να αποτελεί τό ιδανικό 
καί τοϋ πιο σοφοΰ εγκεφάλου...

6) Ή 12μελής ’Επιτροπή συνέρ
χεται είς Συνεδρίαν άπαξ τουλάχι
στον κατά δεκαπενθήμερον έκτός 
έάν ιδιαίτεροι λόγοι έπιβάλλουν τήν 
κατά τήν κρίσιν τών μελών της συ- 
χνοτέραν σύνοδον.

7) Τών συνεδριάσεων τηροΰνται 
έκτακτα πρακτικά όπό τοΰ γραμμα- 
τέως τής ’Επιτροπής ύπογραφόμενα 
παρά τών παρισταμένων είς τάς 
Συνεδριάσεις Μελών. Ή τήρησις 
τοΰ ’Αρχείου άνήκει έπίσης τφ 
Γραμματεΐ τούτω.

Έφ’ φ συνετάγη τό παρόν εις 
τέσσαρα άντίτυπα έξ ών τό έν πα- 
ρεδόθη είς τόν Γραμματέα τής ’Ε
πιτροπής, τά δ’ έτερα είς έκαστον 
τών συνεργαζομένων Συλλόγων, καί 
ύτογράφεται ώς έπεται.
Διά τόν Σύλλογον τών Υπαλλήλων 

τής Τραπέζης τής Ελλάδος
‘Ο Γ. Γραμματεύς ‘Ο Πρόεδρος 
Μ. Πονσκούρης Δ. Β ιφειάδης

Διά τόν Σύλλογον τών Υπαλλήλων 
τής Αγροτικής Τραπέζης

‘Ο Γ. Γραμματεύς -Ο Πρόεδρος
Α.Άποστολίδης Χ.Παπαχρήβτου
Διά τόν Σύλλογον τών 'Υπαλλήλων 

τής ’Εθνικής Τραπέζης
‘Ο Σύμβουλος ‘Ο Πρόεδρος 
Α.Τούντας Α.Δημητρακόπονλος

IETUSU! ΕΙΠίΓΤΜΙΕΖΙΪΙΙΠ,,
Ή κατά τάς άρχαιρεσίας τής 

20 Μα ίου έ. έ. έκλεγεΐσα Διοι
κητική ’Επιτροπή τοΰ Συλλόγου 
προέβη είς τήν συγκρότησιν νέας 
διευθυνούσης επιτροπής τής «Τρα
πεζιτικής» εκ τών κ. κ.Α.Ζ.Δημη
τρακοπούλου, Κ. Τσαλίκη, I. ΙΙα- 
παλέτσου, Φ. Χριστινάκη, Β. 
Χριστοπούλου.

Ταυτοχρόναις έγένοντο αϊ κά
τωθι μεταβολαί είς τά Διοικητι
κά στελέχη τοϋ Συλλογικού μας 
οργάνου. Κατόπιν τής παραιτή- 
σεως τοϋ Διευθυντοΰ κ. Δ. Σαγ- 
κριώτη καί τοΰ άρχισυντάκτου κ. 
Βασ. Χατζοπούλου, διωρίσθησαν 

άντιστοίχως Διευθυντής δ κ. Ν. 
Μπαστουνόπουλος,καί ’Αρχισυντά
κτης δ κ. Β. Κωνσταντινόπουλος, 
Διαχειριστής ώνομάσθη δ κ. Άρ. 
Ζέρβας.

Ή νέα Διεύθυνσις τής «Τρα
πεζιτικής» προέβη είς τήν διά τοΰ 
ημερησίου Τύπου δημοσιεύσεως 
τής κάτωθι άνακοινώσεως άφο- 
ρώσης καί τούς κ. κ. Συναδέλφους.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

Λόγω τών έκ τής ύφισταμέ 
νης καταστάσεως προκυψα- 
σών πολλαπλών δυσχερειών είς 
τήν εκδοσιν τοΰ φύλλου 

«Τραπεζιτική» — μη
νιαία οικονομολογική καί τρα
πεζιτική έκδοσις δργανον τοΰ 
Συλλόγου τών Υπαλλήλων 
τής Εθνικής Τραπέζης τής 'Ελ
λάδος,— εύρέθη είς τήν άνάγ- 
κην άπό του ’Οκτωβρίου π. ε. 
νά άναστήλη προσωρινώς τήν 
έκδοσίν της μετά έπταετή επι
τυχή άπό πόσης άπόψεως στα
διοδρομίαν.

Ή Διεύθυνσις τοΰ άνωτέρω 
οικονομολογικού περιοδικού έ
χει τήν τιμήν νά γνωστοποιήση 
είς τούς άξιοτίμους συνδρομη- 
τάς καί άναγνώστας αύτής δτι 
ώς αί περιστάσεις έπιτρέψουν 
θά έπαναληφθή τακτικώς ή έκ- 
δοσις τής «Τράπεζιτικής» ήτις 
μέ τήν γνωστήν έπιμέλειαν 
καί άντικειμενικότητά της θέλει 
έπιδοθή είς τήν μελέτην καί 
συζήτησιν τών οικονομικών 
προβλημάτων.

ΤΑ ΑΛΑΜΟΡΒΗΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ
Τά Δ. Συμβούλια τών συνερ

γαζομένων Συλλόγων Τραπεζών 
Ελλάδος, Εθνικής καί ’Αγροτι
κής πληροφορηθέντα οτι τό 1Υ- 
πουργεΐον Εργασίας μελετά τήν 
Διοικητικήν υπαγωγήν τών Άλ- 
ληλοβοηθητικών Ταμείων Περι- 
θάλψεως τών μελών τών εν λό- 
γφ Συλλόγων είς τό ‘Υπουργεΐον 
τοΰτο, είς κοινόν διάβημα πα- 
ρουσιάσθησαν διά τών κ. κ. 
Προέδρων τών Συλλόγων κα. 
τών κ. κ. Προέδρων τών Άλληλ 
Ταμείων εις τάς Διοικήσεις τών 
Τραπεζών καί διετύπωσαν’ τήν 
θερμήν παράκλησιν δπως κατα- 
βληθή πάσα δυνατή προσπάθεια 
έκ μέρους των διά τήν διατήρη- 
σιν τής διοικητικής Αύτοτελείας 
τών ταμείων αυτών.

Έκ παραλλήλου έγένετο διά
βημα προς τόν Επίτροπον έπί 
τής ’Εργασίας κ. Παπαδοπούλαν 
δστις ωρισεν άκρόασιν διά τήν 
Τρίτην 23 ’Ιουνίου κατά τήν ο
ποίαν πρόκειται οί κ. κ. Πρόεδροι 
νά υποβάλουν τήν παράκλησιν 
δπως τό Σον ‘Υπουργεΐον διατη
ρήσει τήν απλήν μόνον έποπτείαν 
τών Ταμείων τούτων έφ’ όσον 
ταΰτα είναι οργανισμοί ίδιιοτικοϋ’ 
δικαίου καί ούδείς συντρέχει λό
γος διά τήν μελετωμένην υπα
γωγήν των καί ούδεμία εξυπηρέ- 
τησις πρόκειται έκ ταύτης νά 
προέλθη.

ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ» ΦΪΙΙΚΗΙ ΟΓΕΓΝΕ 
THE ESHIKHI ΤΡΟΗΕΖΗΣ 
ΚΟΙΝΕ» AYTS ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 
ΤΟΝ ΓΡΟΙΜΙΤΜ ΤΟΥ ΗΟΟΕΙΪ

Άπό τής 18ης Δεκεμβρίου 1940 τό 
‘Ινστιτοϋτον Φυσικής ’Αγωγής τής 
’Εθνικής Τραπέζης διετέθη, ώς γνω
στόν, διά τήν άποθεραπείαν τών 
μετατραυματικών παθήσεων τών 
τραυματιών τοΰ τελευταίου πολέ- ■ 
μου. Άπό τής ήμέρας έκείνης καθ’ 
ήν προσήλθον οί πρώτοι τραυμα- 
τίαι, διά νά υποβληθούν είς τήν σχε
τικήν θεραπείαν, μέχρι σήμερον ένο- 
σηλεύθησαν έν δλω χίλιοι πεντήκον- 
τα έξ, τά δέ άποτελέσματα ΰπήρ- 
ξαν άριστα. Άπεδόθησαν οϋτω είς 
τήν κοινωνίαν καί πάλιν ύγιά έκλε- 
κτά αύτής τέκνα τά όποια άνευ τής 
έν τω Ίνστιτούτω θεραπείας θά έ
μεναν καθ’ δλην τήν διάρκειαν τής 
ζωής αύτών άνάπηρα.

Είς προσεχές τεύχος τής Τραπεζι
τικής θά δώσωμεν λεπτομέρειας τής 
δλης έργασίας τοΰ ’Ινστιτούτου καί 
τών λαμπρών αύτοΰ άποτελεσμά- 
των, κατά τούς δέκα όκτώ πρώτους 
μήνας, .καθ’ οϋς ένοσηλεύθησαν έν 
αύτώ τραυματίαι.

1____________Τ. Σ. Κ.

irniTii ton imam
Κατόπιν πολυμήνου καί έπιμόχθου 

έργασίας τοΰ Συνδέσμου Συνταξιού
χων, έπετεΰχθη χάρις είς τά εύγε- 
νή αισθήματα, τήν καλωσΰνην καί 
τήν άγάπην μεθ’ ής περιβάλλει τό 
προσωπικόν τής ’Εθνικής Τραπέζης 
ό Διοικητής κ. Κων. Ζαβιτζιάνος, ή 
λειτουργία συσσιτίου τών Συντα
ξιούχων.

Τό συσσίτιον στεγάζεται είς τό έ
πί τής όδοΰ Αμερικής 12 οίκημα καί 
λειτουργεί έκάστην Τρίτην, Πέμπτην 
καί Σάββατον. ’Εννοείται δτι τάς ή
μέρας αύτάς χορηγείται καί τό συσ
σίτιον τών ύπολοίπων ήμερών. δηλ. 
δίδεται διπλή μερίς, καί οϋτω είναι 
ώς νά παρείχετο καθ’ έκάστην.
. Τά έγκαίνια τής λειτουργίας τοΰ: 
συσσιτίου έτελέσθησαν τήν 21 ην 
Μαΐου 1942, έν μέσω άτμοσφαίρας 
συναδελφικής έγκαρδιότητος.

Παρέστησαν ό Διευθυντής τοΰ 
Τμήματος Προσωπικοΰ κ. Α. Μαυ- 
ρομμάτης, ό Ύπ]τής τοϋ Τμήματος 
Γενικού Λογιστηρίου κ. Ν. Λεμπέσης. 
ό ’Επιθεωρητής Κ. Κ. κ. Ν. Μ. 
Μπουφίδης, ό Προϊστάμενος τού 
Ταμείου Συντάξεων κ. Γ. Καρρας, ό! 
Πρόεδρος τοΰ Συνδέσμου Συντα
ξιούχων κ. Α. Καράλης, ό Πρόεδρος 
τοΰ Συλλόγου κ. Α. Δημητρακόπου
λος μετά τής συμβούλου κ. Ζ. Πα- 
ναγοπούλου καί πολλοί άλλοι συνά
δελφοι καί συνταξιοΰχοι.

Ώμίλησαν: ό κ. Καράλης, έξάρας 
τό έργον τοΰ ’Ερυθροΰ Σταυρού καί 
τής ’Εθνικής Τραπέζης καί ό κ. Α. 
Δημητρακόπουλος, δστις ηύχήθη έ- 
πιτυχίαν τοΰ συσσιτίου καί έπέκτα- 
σιν αύτοΰ καί είς τά πρόσωπα τής 
οικογένειας τά ύπό τών Συνταξιού
χων προστατευόμενα.

Μετά τήν άνταλλαγήν συγχαρη
τηρίων, διελύθη ή σεμνή καί ώράΐα 
αύτή συγκέντρωσις.


