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Έν Άθήναις σήμερον τη 31)1) 
53 ύπαρχούσης Απαρτίας συνεκλήθη 

ή τακτική, Γενική Συνέλευσις των 
μελών τοΰ Συλλόγου ιέν τη αιθούση 
τοΟ Πρατηρίου Υφασμάτων του 
Προμηιθ. Συν)σιμοΰ.

Ό Πρόεδρος Συν)σεων κ. Π. 
Μουτούσης κυρήσσει τήν ιέναρξιν 
τής Συνεδριάσεως 'καί προσλαμβά- 
νει ώς γραμματείς διά τή,ν τή,ρη- 
σιν των πρακτικών τούς κ.κ. Γ. 
Βαμβακούσην καί Εύάγγ. Βαμ δο
κόν και αναγιγνώσκει τά θέματα 
τής ήμερησίας διατάξεως, ήτις 
εχει ώς έξης :

1) "Έκθεσις πεπραγμένων διά 
τό λήξαν έ'τος 1952.

2) Έγκρισις άπολογισμοΰ διαρ- 
ρεύσαντος έτους 1952 καί προϋ
πολογισμού τρέχ. έτους.

3) "Εκθεοις τών έλέγίκτών επί 
τής διαχειρίσεως 1952 καί απαλ
λαγή τής Δ. Επιτροπής.

4) Εκλογή πενταμελούς "Εφο
ρευτικής Επιτροπής διά τήγ διε
ξαγωγήν αρχαιρεσιών.

Προτάσσεται καί έγκρίνεται ύπό 
τής Συν)σεως παρουσία τοΰ Δ ικα
στικού Αντιπροσώπου τό θέμα τής 
έκλογής πενταμελούς Εφορευτικής 
Επιτροπής διά τήν διενέργειαν αρ
χαιρεσιών ή όποια θά άποτελεσθή 
έκ τών κάτωθι:

1) κ. Σπ. Βασιλόπουλος.
2) κ. Άλ. Καββαδάς.
3) κ. Γ. Άλεξόπουλος.
4) κ. Κ. Βαλασιάδης.
5) κ. Γ. Ααμπρινόπουλος. 
’Αναπληρωματικά ιμέίλημ οί κ.κ.

Δ. Κωνσταντόπουλος καί Άθανα- 
σιάδης.

'Η Συνέλευσις εγκρίνει παμίψη- 
φεί τον απολογισμόν τοΰ 1952 καί 
προϋπολογισμόν τρ. έτους 1953,

*Ό κ. Βούίλγαρης κάμει μίαν πα- 
ρατή,ρηοιν καί συγχρόνως μίαν 
πρότασιν εις τήν Συνέλευσιν έπί 
τοΰ προϋπολογισμού τοΰ έτους 
1953, έχουσαν ώς έξής:

«Ή Δ. Επιτροπή τοΰ Συλλόγου, 
ύπό τό κράτος τής συνήθειας ή ό
ποια εκράτει εις όλα τά προηγού
μενα £τη,, έχει προϋπολόγισει διά 
συνδικαλιστικούς άγώνας 100 έκ.. 
Τό ποσόν τοΰτο, όπά| όιμαλάς συν- 
θήκας καί όπως έσυνειθΐζετο εως 
τώρα ήτο Αρκετόν. Φίαμίζω όμως, 
ότι ύπό τάς παρούσας συνθήκαά, 
τό ιέγγραψέν ποσόν δρχ. 100 έκατ. 
6ι’ έξοδα συνδικαλιστικών αγώνων 
θά ήτο μικρόν καί συνεπώς δεν θά 
άπρεπε νά δεσμεύωμεν τήν ιμέλλου- 
σαν Δ, Έπιτροπήι μέ μίαν προδλε- 
πομένη,ν δαπάνην ώρισμένου ποσού 
ένώ δεν γνωρίζομε τί μάς περι
μένει.

Ή περιουσία τών έργατικών σω
ματείων, νομίζω ότι προορισμόν

εχει κυρίως τούς συνδικαλιστικούς 
άγώνας. Εύχομαι τά 100 έκατ. νά 
άρκέσουν καί νί περισσέψουν αλλά 
νομίζω ότι είναι άσύνετον νά ύπάρ- 
ΧΠ προϋπολογισμός εις τήν δαπά
νην ταύτην. Δι’ αυτό θά έπρότεινα 
νά δσθή έξουσιοδότησις εις τήν 
Δ.Ε. όπως, ή πρόδλεψις διά συνδι
καλιστικούς αγώνας είναι άπεριό- 
ριστος μέχρι τοΰ συνόλου τής πε
ριουσίας τοΰ Συλλόγου.» (Χειρο
κροτήματα) .

!Η Συνέλευσις έγκρίνει όμοφώ- 
νως τή|ν πρότασιν τοΟ κ. 'Βούλγαρη 

Ό Πρόεδρος τής Δ.ιΕ. κ. Κώ- 
στης συμφωνεί μέ τήν πρότασιν τοΰ 
κ. Βούλγαρη,;, αλλά ΐνα μή διαχει- 
ρισθή μόνη της ή Δ.ΙΕ. ένα τόσον 
μεγάλο κονδύλιον προτείνει εις τήν 
Συνελευσιν ΐνα όρισθη Επιτροπή 
συναδέλφων εις τήν όποιαν νά με- 
τέχη καί ιέκπρόσωπος τοΟ Συλλό
γου. Προτείνει δέ ό κ. Κώστης 
μίαν πενταμελή Έάιτροπή,ν με συμ
μετοχήν τών κ.κ. Ανδρονίκου, Ί. 
Τζωρτίζοπούλου, Σερ. Χοιστοδου- 
λια, Δημ. "αγκριώτη καί ενός Εκ
προσώπου τοΟ Συλλόγου.

Ή Συνέλευσις έγκρίνει ό,μοφώ- 
νως τήν ανωτέρω πρότασιν.

’Ακολούθως άναγιγνώσκεται ή 
έκθεοις τοΰ Έλεγκτοΰ καί έγκ,ρί- 
νεται ύπό τής Συνελεύσεως καί τό 
τρίτον θέμα τής ήμερησίας διατά- 
ξεως ήτοι ή άπαλλιαγή) τής Δ.Ε. 
καί τών έλεγ,κτών άπό πάσης ευ
θύνης.

ΕΙτα δί Πρόεδρος τής ΔΈ. προ
βαίνει εις ανακοινώσεις καί εξη
γήσεις σχετικώς μέ τάς δαπάνας 
τοΟ Συλλόγου κατά τόν μήνα ’Ια
νουάριον 1953 αΐτινες καί έγκρί- 
νονται ύπό τής Γενικής Συνελεύ
σεως όμαψώνως.

'Μετά ταϋτα δίδεται δ λόγος εις 
τόν Πρόεδρον τής Δ.Ε. όστις λέ
γει τά έξής:
’Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Άπό τής άπελευθερώ σ εω ς, ιδίως 
όμως κατά τά τρία τελευταία έτη, 
τό Σώμα τών Υπαλλήλων απρο
κάλυπτα, ωμά, έθεσεν# ένα μεγάλο 
ζήτημα, τά ζήτημα τής άνασυντά- 
ξεως τής Τραπέζης. Ή Δ.Ε. καί 
πολλοί Συνάδελφοι είχον ψθάσει 
μέχρι τοΰ σημείου νά γίνωνται άν- 
τικείμενον είρωνιών, λοιδωριών μέ 
τό νά έπαλαλαμβάνουν ότι, πρέ
πει ή Τράπεζα νά απόκτηση νέους 
θεσμούς καί νά χρησιμοποιηθούν 
τά κατάλληλα πρόσωπα. Τοΰτο ήτο 
ένα τροπάριον τό όποιον έπανα- 
λαμβάνετο πάντοτε, αλλά έλέγετο 
εις ώτα μή θελόντων νά άκούσω- 
σιν. Τά Συλλοιγίκά Δελτία γέμουν 
άπό παροτρύνσεις πρός τήν Διοί- 
θά 'έλεγα άπό έπιπλήξεις,άπό δρι- 
μεΐαν έν γένει κριτικήν έναντίον

αύτής, καί γενικώς άπό συμβου- 
λάς πώς έπρεπε νά άντιμετωπίση. 
τό πρόβλημά πού έλέγετο Έθνιική; 
Τράπεζα., Δυστυχώς όμως, ή Διοί- 
κησις δέν έπραξεν Απολύτως τί
ποτε.

Ύπήρχεν ένα ζήτημα τάξεως έν 
τή Τραπέζη, διότι ή άμβ,λυνσις τοΰ 
ήθυκοΰ αισθητηρίου, ή όποια έπα- 
κολουθεϊ κάθε πόλεμον ήτο μοι- 
ροϊον νά έχη τόν άντίκτυπόν της 
καί ιμέσα εις τήν Τράπεζαν, εΰτυ1- 
χώς τόν μικρότερον άντίκτυπόν 
άπό Ιέκεϊνον ό όποιος 'έσημειώθη 
εις άλλους "Οργανισμούς τής Χώ
ρας. "Αλλά οί Συνάδελφοι, τό- 
Προσωπικό, ήθελε νά έχη πάντοτε 
τό προνόμιον ότι έπρεπε νά γίνη 
αυτό ταγός εις μίαν καλήν τάξιν 
πραγμάτων έν τη Χώρα μας.

Τό Προσωπικόν σύμφωνα μέ τάς 
παραδόσεις του ήθελε πάντοτε νά 
έχη τό προνόμιον ότι είναι -έμπρός 
εις τήν προσπάθειαν τής έπαναφο- 
ράς τής πλήρους τάξεως όπως έμ
πρός είναι εις κάθε αγώνα ύπέρ 
τοΰ "Εθνους.

"Έβλεπε λοιπόν ότι, τά πράγμα
τα δεν έπήγαιναν καλά εις τή(ν 
Τράπεζαν καί Ιέπεδίωκε τήν διόρ- 
θώσίν των.

Κατεβλήθησαν πρός τοΰτο μεγά
λοι προσπάθειαι άλλ’ ,όπως καί 
προηγουμένως είπον, ούδέν έγένε- 
το. Έφθασε δέ τό ζήτημα εις τοι- 
οΟτον σημεΐον, ώστε τόν παρελ
θόντα "Ιούνιον νά γίνη μία άπερ- 
γία ή οποία όμως δεν έφερε τό 
προσδοκώμενον 'άποτίλεομα,; διότι 
ό τότε κ. Διοικητής ,άντεδρασε μο
λονότι μας ιΰπέσχετο 'ότι ένδιαφέ- 
ρετο πάντοτε διά τήν έγκαθίδρυσιν 
ύγιοΰς τάξεως. Έκτος τοΰ κ. Διοι- 
κητοΰ άντέδρασαν καί οί εις όλους 
μας γνωστοί οί όποιοι ιέψρόντισαν 
τότε πώς θά κλείσουν τά στόματα 
τών συναδέλφων πιέζοντες καί1 
άπειλοΟντας αυτούς. Είναι εις ό
λους ήιμάς γνωστοί αυτοί οί κύριοι 
άπό όλον τό παρελθόν των καί ,ά
πό τήν τελευταίαν έλεινήν στάσιν 
τών.

Παρέσυραν λοιπόν οί κύριοι αυ
τοί κατά τόν παρελθόντα ’Ιούνιον 
καί μίαν μερίδα τοΰ Προσωπικού 
καί έτσι δέν έγινε τίποτε.

Κατόπιν τής 'αποτυχίας τής προ
σπάθειας μας εκείνης τοΰ παρελ
θόντος ’Ιουνίου τά πράγματα δέν 
ήτο δυνατόν παρά νά 'Ακολουθή
σουν τόν δρόμον των.

’Αλλά ή οδός αυτή ήτο κατηφο
ρική,. Ή βόμβα λοιπόν έσκασε, δη
λαδή αί καταχρήσεις παληανθρώ 
πων συναδέλφων καί μάς βρήκε, 
αυτό τό όποιον μάς βρήκε., άλλά 
τά όποιον 'δέν ήγε πρός θάνατον δι
ότι ή Τράπεζα είχε όλα τά μέσα

νά το ιέπανορθώση διότι καί ύλικά 
μέοα έχει καί έμψυχον ύλικόν δια
θέτει.

’Αλλά αί καταχρήσεις αύταί έπε- 
διώχ-θη, καί ένεφανίσθησαν ότι άπο 
τελούν τήν χαριστικήν βολή,ν έναν
τίον τοΰ 'Ιδρύματος τό όποιον ό
μως κάλλιστα ήδύνατο νά κρατη- 
θή εις τήν θέσιν του καί έλπίζω ότι 
θά τό κρατήσωιμεν (χειροκροτήμα
τα) .

Ό καθείς μας άνέμενε μίαν Αλ
λαγήν εις τήν Τράπεζαν. Πολλοί έ
πί τή ευκαιρία: της ΐέπελθούσης πο
λιτικής μεταβολής συνεβοΰλευον 
τήν Δ.Ε'. ότι έπρεπε νά έπισκεφθή 
πολιτικούς παράγοντας καί νά ζη- 
τήση νά ένδιαφερθοΟν διά το “Ιδρυ 
μα. Ή Δ.Ε. όμως δέν ήκολούθησε 
τήν συμβουλήν τών συναδέλφων αυ
τών οί όποιοι είρήσθω έν παρόδιρ 
έξ άγοαθοΰ έλατηρίου ήλαύνοντο 
καί δέν τή,ν ήκολούθησεν ή Δ.Ε. 
τήν συμβουλήν αυτήν διότι ϊχει ώς 
«Ρχήν νά ,μή άναμιγνυηται εις τήν 
πολιτικήν. Τήν άρχήν αύτή|ν ήικολού 
θησε ή Δ.Ε. καί κατά την τελευτά ί 
αν έκδή-Χωσιν τοΰ προσωπικού, διό
τι ό υγιής συνδικαλισμός δέν κά
νει πολιτικήν.

Όλοι οί συνάδελφοι έχουν ύπ’ 
οψει των τήν πολιτείαν τής Δ.Ε. 
διό καί δέν έπίστευσαν εις τήν προ 
αφθ'εΐσαν εις τήν ήγεσίαν τοΰ Σολ 
λόγου μας μομφήν ότι πολιτικά ή- 
σαν τά ιέλατήρια τής τελευταίας α
περγίας. Ή κατηγορία αυτή ύπήρ 
ξε ιμία δυσφήμισις τοΰ ΙΣάλλόγου 
μας, ή όποια δέν έπιασε, όπως δέν 
έπιασε, καί ή κατηγορία, ή,τις έξε- 
τοξεύθη έναντίον τοΰΙ Συλλόγου' 
καί πέρυσιν έπί τής προηγουμένης 
Κυβερνήσεως ότε εις ένα άλλον α
γώνα μας έχαρακτηρίοθημεν ύπό 
τής τότε Κυβερνήσεως, ότι ώρμώ- 
μεθα έκ πολιτικών λόγω,ν. ιΚαί τό
τε λοιπόν έχαρακτηρίοθημεν αντι
πολιτευόμενοι καί τώρα τό ίδιον.

Ό συνδικαλισμός όμως δέν έχει 
(αμμίαν σχέσιν ,μέ τήν πολιτική'· 
καί νομίζω ότι αΰτή είναι ή μόνη 
οδός τήν όποιαν πάντοτε τά σωμα
τεία πρέπει νά Ακολουθούν, διότι 
οί πολιτικοί έρχονται καί παρέρ
χονται.

Μάς συνεβούλευον λοιπόν οί συν 
Αδελφοί — χωρίς βέβαια νά πρέ- 
πη. νά κατηγορ,ηθοΰν δι’ αυτό διότι 
τό έκαμον έξ ένδιαφέροντος πρός τό 
“Ιδρυμα — νά έπισκεφθώμεν πολι
τικούς άλλ’ ούδέν έπράξαμεν. Καί 
όρθώς. Οϋτως έβαίνον τά πράγμα 
τα όταν εύρέθη,μεν πρό τής άλλης 
βόμβας. Τά γεγονότα,, τά όποια 
προηγήθησαν άττετέλεσαν ίμιαν πρό 
Ιφασιν καί οότωι εΐδομεν τό μεγάλο 
έγκλημα καί τερατούργημα. Εΐδο
μεν περιερχομένην τήν Τράπεζαν

μας εις τήν Τράπεζαν Άθη,νών. Δη 
οτι περί άπορροψήσεως τής Τραπέ- 
ζης μας πρόκειται όταν έπί κεφα
λής τοΰ νέου Ιδρύματος τίθεται 
προσωπον, έκεϊνο τό όποιον ήτο 6 
ανταγωνιστής τής Τραπέζης μας
Τό όλον μέτρον φέρει τήν σφραγί
δα της άπορροψήσεως λόγω τοΰ 
προσώπου τό όποιον τίθεται έ- 
πι κεφαλής τής νέας Τραπέζης. 
Τούτο, κατέπληξεν όλους τούς έν 
Τφ Ιδρύματι εργαζομένους -καί ό
λους τούς έργαζαμένους τής νώ- 
Ρ«ς μας.

Ητο έν δράμα τό όποιον έξετυ- 
λίσσετο πρό ήιμώ,ν. Τά πράγματα 
ίσως νά έδαινον καλύτερα έάν οί 
έπί κεφαλής τής Διοικήσεως τής 
Τραπέζης ίέάραττον εκείνο τό ο
ποίον ,έπέδαλε το καθήκον των, δη
λαδή, έάν παρέμενον εις τήν Τρά
πεζαν διά νά πιουν τό ποτήριον μέ
χρι τελευταίας τρύγος καί νά φο
ρέσουν τόν άκάνθινον στέφανον Άλ 
λά' οί έπί κεφαλής τής Διοικήσεως 
δεν ,επραξαν τά καθήκον των.

Οΰτω τήν πρωίαν τής 8 "Ιανουάριου
κ. Δοικητης δεν προσήλθεν εις την 

Τ,ραττΓεζαν.
Ειδομεν τόν Υποδιοικητήν τοΰ ένα- 

ρακιτηρισαμεν τήν πραξιν παραιτήσεώς 
του σνανδρον. Πορρευρίσκοντο δέ έκεΐ 
και τινες Σύμβουλοι οί όποιοι είπαν 
«Π:υ είναι ο Σύλλογος;» Ό Σύλλογος 

- του5 είπα εΤνα, παρών, εσείς πρέπει νά 
το καθήκον σας, ή,μεΐς νά μην 

άμφιβαλητε καθόλου δτ, θά τό πράξω- 
ιμ^ν.

Διοικητής καί Υποδιοικητής λοιπόν 
δεν υ,πηρχον καί τό πράγμα εμξνε εις 
το Γεν. Συμβούλιον τής Τραπέζης. Έ- 
λεγο,μεν δτι, άφιοΰ δέν υπάρχει Διοικη- 
της και Υποδιοικητής, υπάρχει τό Γεν 
Συμβούλιον κάΐ ήλπίζαμεν δτι τό 
πραγμα θά πάη κστ’ ευχήν. Έκάμαμεν 
την συγκεντρωσ,ν έκείνην τήν ημέραν. 
Αυτή ήτο- μια πρόσκλησις πρός έπιτέ- 
λεσ,ν τού καθήκοντος έκ μέρους τρΰ
ι^Συ^μη0υίΙΟυ" Τ° Απόγευμά συνε- 

Κληθή το Γ, Συμβούλιον άλλ’ εις μάτην.
Τ ο Σωιμα τών 'Υπαλλήλων διά τών εκ
πρόσωπων του έκεΐ, είπε ώρισ,μένα 
πραχματα τα όποια ήσαν καί αί μόνα, 
αλήθειαι. Δυστυχώς, τό Γ. Συμβούλιον 
τότε, δεν ήκουσε τάς απόψεις τΐοΰ Σώ- 
ματος τών ^ Υπαλλήλων άν καί τινες 
των Συμβούλων μετενόηραν βραδντερον 
^Λα φευ. Η συμφορά εΐχεν ήδη έπέλ-

, Είπομεν, καθώς θά έδιαβάάατε είς 
τα, Πρακτικά, τά όποια έδηιμοσιεύθησαν 
και εις τήν "Εφημερίδα «Άκρόπολις» 
οτι η συγχώνευαις αυτή, θά φέρη κα~ 
ταργησιν τοΰ Ίδρύμαπος διότι, έπί κε
φαλής του τίθελαι ό κ. Ήλιάσκος, ό 
οποίος διατηρών έν ταυτψ καί τήν θέσιν 
τοΰ Δ)νταΰ τής Τραπέζης "Αθηνών μοί
ρα ιον είναι και επόμενον νά σκέπτεται 
τήν Τράπεζαν "Αθηνών καί τούς ανθρώ
πους της.

Εν προχε ι,μενω τους έτονίσαμεν συγ
χωνεύεται ενα I δρυμα μέ ^εθνικήν απο
στολήν ,μέ ενα άλλο όχι Ίδρυμα άλλά 
μαγαζί μέ κερδοσκοπικήν αποστολήν.

Είς^ μάτην όιμως άπέιβηραν αί έκκλή- 
(Συνέχεια είς την 3ην σελίδα)



ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΟΛΗΓΙΑΙ ΠΡΟΣ ΤΑΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙ 

ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ
ΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ - ΑΙ ΤΟΠΙΚΑΙ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟ- 
ΠΑΙ - ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ - ΟΙ ΕΧΟΝΤΕΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Πδός τούς αντιπροσώπους τοΰ Συλ
λόγου είς τά επαρχιακά Καταστήματα 
τίθεται ύπ’ οψιν ή κάτωθι άνακοίνωσις 
τής Δ.Ε. τοΰ Συλλόγου.
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙ

ΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΉΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ 
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΑΡΑ ΤΟΙΣ Ε- 
Π ΑΡΧΙΑΚΟΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΣΙ 

Συμφώνως τΦ άρθρφ 12 τοΰ έν τή Γε 
τική Συνελέύσει τής 21ης Δ)6ρίου 1949 
τροποπο ιηθέντος Καταστατικού, αί ψη
φοφορία! προκειμένου περί συναδέλφων 
ύπηρετούντων είς τά ’Επαρχιακά Κατα 
οτήματα λαμβάνουσι χοόραν ε'ς τούς τό
κους ένθα έδρεύουσι Καταστήματα, εις 
α ύπηρετοΰσιν 7 τουλάχιστον τακτικά μέ 
λη τοΰ Συλλόγου.

Ή Δ. ’Επιτροπή τοΰ Συλλόγου κατ’ 
■ακολουθίαν τής ανωτέρω διατάξεως καί 
συμφώνως τφ άρθρφ 14 τοΰ αυτού Κα
ταστατικού, ορίζει ώς εκλογικά κέντρα 
τούς τόπους ένθα έδρεύουσι τά κάτωθι 
Επαρχιακά Καταστήματα.

Ή Δ. ’Επιτροπή ορίζει έπίσης κατω
τέρω είς πίνα έκλογικά κέντρα θά ένα- 
σκήσωσι τά δικαίωμα τής ψήφου των οί 
συνάδελφοι τακτικά μέλη, τοΰ Συλλόγου, 
■οί ύπηρετοΰντες είς Καταστήματα, ών 
ή έκλογική δύναμις είναι κατωτέρα τών 
7 Τά Καταστήματα ταΰτα έμφαίνον- 
τάι είς παρένθεσιν έν έκάστω έκλογικφ, 
Κέντρφ.

Έφισταται ή προσοχή είς τους κ.κ. 
Άντιπροσοόπους τοΰ Συλλόγου, τούς ύ- 
πηρετοΰντας είς Καταστήματα, είς τάς 
έδρας τών όποιων θά λάβη χώραν ή ψη
φοφορία, όπως ευθύς όις λάβωσιν έπιστο 
λήν τής έν Άθήναις έκλεγησομένης 
Κεντρικής ’Εφορευτικής ’Επιτροπής κα- 
θορίζουσα την ημέραν ένεργείας των 
αρχαιρεσιών, συγκεντρώσωσι το ταχυ- 
περον, πάντως δέ ούχί βραδύτερου των 
δύο ημερών προ τής ημέρας τής καθο- 
ρισθείσης διά την ψηφοφορίαν, τά τα
χτικά μέλη τά ύπηρετοΰντα είς το Κατά 
στημα καί προβώσιν εις την εκλογήν 
τοπικής ’Εφορευτικής ’Επιτροπής έκ 
τριών τακτ,κών μελών καί δυο αναπλη
ρωματικών, ήτις καί θά διεξαγη τάς 
αρχαιρεσίας. Έφίστώμεν έπίσης την 
προσοχήν τών κ.κ. ’Αντιπρόσωπων τοΰ 
Συλλόγου τών ύπηρετούντων είς τά α
νωτέρω Καταστήματα, όπως λάβωσι 
πρόνοιαν καί παρίσταται Δικαστικός Αν 
τιπρόσωπος κατά τήν ημέραν τών προς 
άνάδειξιν τής Διοικητικής Επιτροπής 
αρχαιρεσιών.

Μερίμνη τής Διοικητικής ’Επιτροπής, 
θέλουσιν αποστολή εγκαίρως είς τούς 
αντιπροσώπους τοΰ Συλλόγου τά ψηφο
δέλτια τών προβληθεισών υποψηφιοτή
των, ατινα ουτοι αμελλητί δέον να πα- 
ραδώσωσιν είς τήν τοπικήν ’Εφορευτι
κήν ’Επιτροπήν καί θέσωσιν ύπ’ όψιν 
των τακτικών μελών τοΰ Συλλόγου.

Έφίστώμεν έπίσης τήν προσοχήν τών 
κ.κ. ’Αντιπροσώπων τοΰ Συλλόγου τών υ 
πηρετούντων ε'ς Καταστήματα μέ συλ
λογικήν δύναμιν κάτω τών επτά (7) 
μελών όπως κατατοπίσοισι τούς συνάδελ
φους, τακτικά μέλη τών Συλλόγων, πε
ρί τών τόπων είς οϋς δέον να μεταβώσιν 
ούτοι προς ένάσκησιν τοΰ δικαιώματος 
τής ψήφου των καί επι παντός θέματος 
άφορώντος τάς αρχαιρεσίας.

Αί τοπικαί έφορευτικαί έπιτροπαί δέον 
νά διεξάγωσι, τάς αρχαιρεσίας ακολου
θούσα ι μαθηματικώς καί πιστώς τας δια 
τάξεις τών άρθρων 12 καί 14 τοΰ τροπο- 
ποιηθέντος Καταστατικού καί έξασφαλί- 
ζουσαι το άδιάβλητον τής εκλογής.

Έφιστάται έπίσης ή προσοχή τών συγ 
κροτηθησομένών Τοπικών ’Εφορευτικών

’Επιτροπών, όπως τά Πρακτικόν τών 
Άρχαισεσιών μετά τών έσφραγισμένων 
φακέλλων τών ψηφοδελτίων άποστείλω 
σιν αμελλητί πρός τόν ΙΙΙρόεδρον τής 
Κεντρικής ’Εφορευτικής ’Επιτροπής 
POSTE-RESTANTE, ’Αθήνας, κα», α 
έν τφ άρθρφ 14 τοΰ Καταστατικού ορί
ζεται.

Πρός πλήρη κατατόπιση», παραθέτο- 
μεν τά άρθρα 12 καί 14 τοΰ Καταστα- 
τικ,οΰ, έχοντα οΰτω:

Άρθρου 12ον
Δικαίωμα ψήφου έχουσι πάντα τά εις 

τά Κεντρικόν κατάστημα τής Τραπέζης, 
είς τά έν Άθήναις, Πειραιεΐ, Π εριχώ
ρο ις καί Έπαρχίαις Ύπ)ματα αυτής ύ
πηρετοΰντα τακτικά μέλη τοΰ Συλλόγου 
ψηφίζουσι δέ μόνον έφόσον εύρίσκονται 
αυτοπροσώπως είς τούς τόπους ένθα 
λαμβάνει χοόραν ή ψηφοφορία.

Προκειμένου περί θεμάτων άφορων- 
των: 1) αρχαιρεσίας, 2) έκφραση» εμ
πιστοσύνης, 3) τροποποίηση» Καταστατι
κού καί 4) διάλυσιν τοΰ Συλλόγου, τά 
τακτικά μέλη τοΰ Συλλόγου τά ύπηρε- 
τοΰντα είς τά έν ταϊς ’Επαρχίας Κατα
στήματα τής Τραπέζης ψηφίζουσιν είς 
τον τόπον τής παραμονής των ένθα 
εδρεύει 'Υποκατάστημα, έφ’ όσον έν τη 
έδρα τοΰ Υποκαταστήματος τούτου πα- 
ραμένουσι έπτά τουλάχιστον τακτικά μέ
λη τοΰ Συλλόγου. Είς περίπτωσιν καθ’ 
ή\» έν τή έδρα οίουδήποτε Ύπ)ματος πα- 
ραμένουσι όλιγώτερα τών έπτα τακτικών 
μελών τοΰ Συλλόγου, τά μέλη ταΰτα ψη- 
φίζουσιν έν Άθήναις ή είς τήν έδραν ε
τέρου Ύπ)ματος, όριζομένου ύπό τοΰ 
Δ οικητικοΰ Συμβουλίου τοΰ Συλλόγου.

Ή Συνέλευσις θεωρείται εύρισκομένη 
έν άπαρτίρι όταν παρ'σταται είς αυτήν ό 
ύπό τοΰ νόμου άπαιτούμενος αριθμός 
τών έχόντων δικαίοτμα ψήφου μελών 
τών ύπηρετούντων είς τά έν Άθήναις 
Πειρα’εϊ καί Περιχώροις καταστήματα 
τής Τραπέζης καί τών αυτοπροσώπως 
παρισταμένων έν αυτή έκ τών εις τα 
λοιπά καταστήματα ύπηρετούντων τακτέ 
κών μελών.

Έν περιπτώσει μή απαρτίας συγκα- 
λοΰνται νέαι έπαναληπτικαί Συνελεύσεις 
καθ’ ά ό νόμος ορίζει, τοΰ δι αΰτας κα
τά τόν νόμον άπαιτουμένου ποσοστού 
παρόντων λογιζομένου επί τή βάσει, 
τών έν τή προηγουιιένη παραγράφφ ό- 
ριζομένων.

’Άρθρον 14ον
1) Ή ψηφοφορία πρός διεξαγωγήν 

αρχαιρεσιών ώς καί πάσαι αι ψηφοφο
ρίαν δι’ ας απαιτείται κατά τό άρθρον 
12 ή ψήφος καί τών έν ταϊς Έπαρχί
αις τακτικών μελών τοΰ Συλλόγου διε
ξάγονται ώς κατωτέρω καθορίζεται διά 
ψηφοδελτίων έγκλειομενων εντός φα
κέλλων οΐτινες δέον νά σφραγίζωνται.

Τά ψηφοδέλτια ταΰτα προκειμένου 
μέν περί αρχαιρεσιών περιέχουσι τά ονό
ματα τών ψηφ ιζομένων υποψήφιων, προ
κειμένου δέ περί ψήφου εμπιστοσύνης 
άφορώσης είς έρώτημα τιθέμενου υπο 
τήν κρίσιν τοΰ ψηφοφόρου, την λέξιν 
ΝΑΙ ή ΟΧΙ.

2) Ή ψηφοφορία διεξάγεται κατά 
τήν αυτήν ημέραν τόσον είς τάς Αθή
νας, όσον καί είς τάς εκτός τών Αθη
νών, Πειραιώς καί Περιχόιρων ’Επαρ
χιακός πόλεις ένθα έδρεύουσι Καταστή
ματα τής Τραπέζης.

3) 'Υποψήφιοι δύνανται νά είναι πάν
τα τά τακτικά μέλη τοΰ Συλλόγου. Τά 
ονόματα τών προβληθέντων υποψήφιων 
προκειμένου περί αρχαιρεσιών ή τά ε
ρωτήματα τίθενται μερίμνη τή Δ.Ε. τοΰ 
Συλλόγου ύπ’ όψιν τών έχόντων δικαίω
μα ψήφου μελών εύθύς ώ; καταστούν

γνωσταί είς τήν Δ.Ε. τοΰ Συλλόγου αί 
προβληθέίσαι ύποψηφιότητες.

4) Οί ψηφοφόροι δικαιούνται νά δι
αγράφουν έλευθέρως έν ή πλείονα ονό
ματα υποψηφίων ή νά αντικαθιστούν διά 
τών ονομάτων άλλων τακτικών μελών 
τοΰ Συλλόγου.

5) Ή ψηφοφορία διεξάγεται κατα 
τούς τόπους ύπό τής Κεντρικής ’Εφο
ρευτικής ’Επιτροπής καί τών τοπικών
Εφορευτικών ’Επιτροπών. Ή συγκρό- 

τησις τών είς τάς έπαρχιακάς πόλεις Έ 
φορευτικών ’Επιτροπών ένεργε'ται ώς 
ακολούθως:

Ή Διοικητική Επιτροπή τοΰ Συλλό
γου διορίζει αντιπροσώπους αυτής είς τά 
κατά τόπους ’Επαρχιακά 'Υποκαταστή
ματα, οΐτινες εντολή τής Κεντρικής ’Ε
φορευτικής ’Επιτροπής συγκεντροΰσι τα 
τακτικά μέλη ύπηρετοΰντα είς τό ‘Υ
ποκατάστημα, ατινα προβα'.νουν εις την 
εκλογήν τής Εφορευτ.κής Επιτροπής 
περιλαμβανούσης τρία τακτικά μέλη καί 
δύο αναπληρωματικά ήί καί όλιγώτερα 
έφ’ όσον ή δύναμις τοΰ 'Υποκαταστήμα
τος είς τακτικά μέλη τοΰ Συλλόγου δέν 
συμπληροϊ τόν ιός άνω αριθμόν.

■ Αί τοπικαί Έφορευτικαί Έπιτροπαί 
δέον νά συγκροτηθώσι τό βραδύτερου 
δύο ημέρας προ τής διά τήνψηφοφορίιαιί 
καθορισθείσης τοιαύτης.

6) 01 ψηφοφόροι οφείλουν νά ψηφί
ζουν ύποχρεωτικώς έπτά Συμβούλους 
έργαζομένους είς τήν περιφέρειαν ’Αθη
νών, Πειραιώς, καί Περιχώρων καί 
τέσσαρας είς τά Έπαρχιακα Υποκατα
στήματα. Πρός τοΰτο δέον νά άναγρα- 
φεται είς τά ψηφοδέλτια ό τόπος ένθα 
ύπηρετεί έκαστος ύποψήφιος. Οί Επιμε- 
ληταί δέον νά προέρχωνται έκ τών τα
κτικών μελών τών ύπηρετούντων είς τήν 
περιφέρειαν ’Αθηνών, Πειραιώς και 
Π εριχώρων, λόγω τής φύσεως, τών 
είς αυτούς ανατιθέμενων καθηκότων. 
Ψηφοδέλτιον μή περιέχον τοιαύτην σύν
θεση» θεωρείται ΑΚΥΡΟΝ.

7) Τά ψηφοδέλτια δέον να είναι εν 
τυπα ή δακτυλογραφομένα. ’Επί τούτων 
γίνονται αί διαγραφαί καί αντικαταστά
σεις διά μολυβδίδος η μελάνης απαγο
ρευόμενης τής χρησιμοποιησεως άλλων 
ψηφοδελτίων.

8) Τά μέλη τοΰ Δ. Συμβουλίου, οί Έ- 
πιμεληταί, ό Πρόεδρός τής Συνελευ-

I σεως καί οί Έλεγκταί αναγράφονται 
πάντες έπί ένός ψηφοδελτίου.

9) Οί ψηφοφόροι ε'σέρχονται είς τήν 
αίθουσαν ψηφοφορίας έκαστος χωριστά, 
ό δέ έπόμενος δικαιούται νά είσέλθη είς 
ψηφοφορίαν μόνον άφοΰ ό προηγούμε
νος ρίψη τόν φάκελον είς τήν ψηφο
δόχον. Απαγορεύεται καθ’ όλην τήν δι
άρκειαν τής ψηφοφορίας ή έν τή αιθού
ση τής »ψηφοφορίας παραμονή οιουδηπο- 
τε άλλου προσιόπου πλήν τών μελών τής 
’Εφορευτικής ’Επιτροπής καί δύο τό πο
λύ ψηφοφόρων.

10) Έν τών μελών τής ’Εφορευτι
κής ’Επιτροπής1, όβίζομεν ύπ’ αυτής, 
παραδείδει. είς έκαστον είσερχόμενον ψη
φοφόρον τά ψηφοδέλτια όλων τών υ
ποψηφίων, προκειμένου περί αρχαιρεσι
ών ή δύο ψηφοδέλτια (2), φέροντα τό 
έν τήν λέξιν ΝΑΙ καί τό έτερον τήν 
λέξιν ΟΧΙ προκειμένου περί έρωτημά- 
των μεθ’ ένός φακέλλου, ό δέ ψηφοφό
ρος ύποχρεούτα» νά παραλαμβάνη πάν
τα τά ψηφοδέλτια καί άποχωρών είς ι
διαίτερον χώρον έπί τούτου προοριζόμε- 
νον, ώστε νά ασφαλίζεται τό απόρρητον 
τής ψίφοφορίας, κλείει έν τω φακέλλφ 
τό ψηφοδέλτιον τής προτιμήσεώς του. 
Ακολούθως ρίπτει τόν φάκελλον ιδιόχει
ρός καί έπί παρουσίρ τής Εφορευτικής

’Επιτροπής έντός τής ψηφοδόχου, ύπο- 
χρεούμενος νά άποχωρήση τής αιθούσης 
αυθωρεί.

11) Ή ψηφοδόχος ένθα ψηφίζουν τά 
έν τή περιφερεία Αθηνών, Πειραιώς 
καί Περιχώρων εργαζόμενα μέλη τοΰ 
Συλλόγου δέον νά είναι ήσφαλισμένη 
έξ όλων τών πλευρών διά σιδηρών ελα
σμάτων καί κλείθρου, τοΰ οποίον τάς 
κλείδας κρατεί ό Πρόεδρος τής Κεντρι
κής ’Εφορευτικής Επιτροπής. Περατου 
μένης τής έν Άθήναις ψηφοφορίας ό 
Πρόεδρος τής Κεντρικής Εφορευτικής 
Επιτροπής σφραγίζει τήν ψηφοδόχον δι’ 
ισπανικού κυροΰ άσφαλίζων τό α
παραβίασταν αύτής καί παραδίδει παύ- 
την είς τά λοιπά .μέλη τής Κεντρικής 
Εφορευτικής Επιτροπής πρός φύλαξιν 
μέχρις οΐ συγκεντρωθούν καί τά ψηφο
δέλτια τών Επαρχιακών Ύποκ)των κα
τά τά κατωτέρω οριζόμενα.

12) Ματαιωθείσης δι’ οίονδήποτε λό
γον τής ψηφοφορίας, αΰτη ένεργε'ται 
μετά έπτά (7) ημέρας από τής μαται- 
ώσεώς της ύπό τών αύτών ’Εφορευτικών 
Επιτροπών (Κεντρικών καί Τοπικών).

13) "Αμα τΦ πέρατι τής ψηφοφορίας 
είς τήν πόλιν ένθα έδρεύει έκαστον 'Υ
ποκατάστημα, ή Τοπική ’Εφορευτική 
’Επιτροπή ανοίγει τήν ψηφοδόχον, σφρα 
γίζει καί μονογραφεί τούς φακέλλους 
καί συντάσσει πρακτικόν τής ψηφοφορί
ας, έπί τοΰ όποιου αναγράφει τά ονό
ματα τών ψηφισάντων. Τό πρακτικόν 
τούτο μετά τών έσφραγισμένων φακέλ
λων τών ψιηφοδελτίων θέτει έντός με
γάλου φακέλλου, τόν όποιον σφραγίζει 
δι” ισπανικού κηρού, ώστε νά ασφαλίζε
ται πλήρως τό άπαραβίαστον αύτοΰ καί 
στέλλει άμελητί διά συστημένης επιστο
λής όνομαστί πρός τόν κ. Σπΰρον Βασι- 
λόπουλσν Πρόεδρον τής Κεντρικής ’Ε
φορευτικής ’Επιτροπής, Ποστ — Ρε- 
στάντ, είς Αθήνας.

14) Τήν 15ην ημέραν από τής ένερ
γείας τής ψηφοφορίας δ Πρόεδρος τής 
Κεντρικής Εφορευτικής ’Επιτροπής εν 
Άθήναις, συνοδευόμενος καί ύπό τών 
λοιπών μελών τής έφορευτικής Επιτρο
πής, προσέρχεται είς τό Ταχυδρομείου 
καί παραλαμβάνει τούς έπ’ όνόματι αύ
τοΰ συστημένους φακέλλους τών ψηφο
δελτίων, τούς όποιους καί μεταφέρει 
είς τόν τόπον ένθα εύρίσκεται ή ψηφοδό 
χος τής περιφέρειας Αθηνών., ’Εκεί 
ή Κεντρική Εφορευτική ’Επιτροπή εν 
συνεδριάσει ανοίγει τούςσυγκεντρωθεν- 
τας φακέλλους τών Επαρχιακών Υπο
καταστημάτων καί έλέγχει τους φέρον
τας τά ψηφοδέλτια φακέλλους άν είναι 
σύμφωνοι πρός τά πρακτικά της ψηφο
φορίας. ’Ακολούθως άνοίγουσα την ψη
φοδόχον ρίπτει τούτους έντός αύτής καί 
προβαίνει ε!ζ τίγν κάταμέτρησιν τών 
ψήφων.

15) Περί ταυ αποτελέσματος συντάσ- 
σεται λεπτομερές πρακτικόν δι’ ο® προ
κειμένου περί αρχαιρεσιών ανακηρυσ- 
σονται οί έπιτυχόντες, όπερ δημοσιεύε
ται αμέσως, διά τοιχοκολλησεως, εις τά 
Γραφεία τοΰ Συλλόγου και κατα το 
δυνατόν εύρείας κυκλοφορίας άνακοινω- 
σεως μεταξύ τών μελών εις παντα τά 
Καταστήματα τής Τραπέζης.

16) Πρακτικά καί φάκελλοι ψηφοφο
ρίας λαμβανόμενοι μετά τήν ημέραν ταύ- 
την δέν λαμβάνονται ύπ’ όψει.

17) Τό αποτέλεσμα τής ψηφοφορίας 
θεωρείται έγκυρον εάν έλαβον μέρος 
ε'ς τήν ψηφοφορίαν τό ποσοστόν τοΰ

συνόλου τών τακτικών μελών, τό άπαι- 
τούμενον διά τήν κατά νόμον απαρτί
αν. Τό γεγονός τοΰτο πιστοποιείται διά 
μόνης τής άριθμήσεως τών έσφραγι- 
σμενων φακέλλων. ’Εάν έκ τών συγκεν- 
τρωθεντων φακέλλωνπροκύπτη, ότι έ- 
ψήφισαν όλιγώτερα μέλη, ή Κεντρική 
’Εφορευτική ’Επιτροπή αναβάλλει έπί 
έπτά (7) ημέρας τό άνοιγμα τών φα
κέλλων, έφ’ όσον διαπίστωση ότι έλλεί- 
ποντα τυχόν πρακτικά μετά φακέλλων 
Ύπ)μάτων είναι δυνατόν νά συμπλη
ρώσουν τόν άπαιτούμενον αριθμόν διά 
τό έγκυρον τής έκλογής. Έάν καί με
τά τήν πάροδον τής έπταημέρου ταύ- 
της προθεσμίας δέν συμπληρωθη ό άπαι- 
τούμενος αριθμός, ή ψηφοφορία έπα- 
ναλαμβάνεται μετά 15' ημέρας, τής 
Κεντρικής ’Εφορευτικής Επιτροπής εί- 
δοποιοόσης αμέσως περί τούτου δι’ έπει- 
γούσης άνακσινιόσεως τάς τοπικάς ’Ε
φορευτικός Έπιτροπάς ώς καί τά έν 
τή περιφερεία Αθηνών, Πειραιώς καί 
Περιχώρων καί τά έν ταϊς Έπαρχίαις 
μέλη. Μή έπιτευχθείσης καί αΰθις Α
παρτίας ή ψηφοφορία επαναλαμβάνεται 
κατά τήν αυτήν διαδικασίαν μέχρι ου 
σχηματισθή ή κατά τόν νόμον άπαρτία.

18) 'Ως έκλεγέντες θεωρούνται οί 
λαμβάνοντες κατά σειράν τάς περισσο- 
τέρας ψήφους καί δι’ ήν ιδιότητα έψη- 
φίσθη έκαστος κατά τάς ανωτέρω δια
κρίσεις, τό περιεχόμενον τών όποιων με
ρίμνη τών κ.κ. Αντιπροσώπων, δέον νά 
άχθη είς γνώσιν όλων τών συναδέλφων, 
τακτικών μελών τοΰ Συλλόγου.

Εΐμεθα βέβαιοι ότι, μέ τήν έπιμέλει- 
αν καί ένδιαφέρον τών αντιπροσώπων 
τοΰ Συλλόγου καί τών Τοπικών Εφο
ρευτικών Επιτροπών, αί τροποποιηθεϊ- 
σαι διατάξεις τοΰ Καταστατικού από τής 
πρώτης περιόδου θέλουσιν έφαρμοσθηι 
κατά τρόπον ομαλόν, άρτιον καί έγκαί- 
ρως.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

•ΡΗΦΟΑΕΑΤΙΟΛί

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΑΙ 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1953 
Πρόεδρος Συνελεύσεων : MIX. ΔΡΕΠΑΝΟ- 

ΠΟΥΛΟΣ.
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

Κώστης Γεώργιος (’ΑΘήναι)
ΒάμΘαλης Κοσμάς (Θεσσαλονίκη)
Βενακίδης Θεοφ. (’ΑΘήναι)
Γ ιαννόπουλος Βασ. (’Αθηναι)
Γ ιαννακόπουλος Κωνστ. (Βόλος)
Μουτούσης Παντελής (’ΑΘήναι)
Οίκονομόπουλος Διονύσιος (Πειραιεύς)
Πετρουλάκης Χαρ. (’Αθηνών) (Μητρ)λεως)
Τσακύρογλσυ Δη μ. (’ΑΘήναι)
Φωτόπουλος Γ εώργιος (Πάτραι)
‘Ωρολογάς Άρχ. ( Θεσσαλονίκη,)

ΕΠΙΜΕΛΗΤΑΙ
Καραγιάννης Άναστ. (’ΑΘήναι)
Κουτσοδόντης Νικόλοοος (Πειαιεύς)
Ν ικολάου Γ ρηγόριος (’ΑΘήναι)
Νοτάρης Κωνστ. (’ΑΘήναι)
Ρυσσιάνου Λίνα (’ΑΘήναι)
Στεργίου Βασίλειος (ΑΘήναι)

ΕΛΕΓΚΤΑΙ
Κριμπόγιαννης Βασ.
Πέτρου Γεώργιος

4 (’Αντιπρόσωποι Εργατικού Κέντρου και 
Πανελλαδικόν, είς ψηφοδέλτιον).



H ΓΕΝΙΚΗ
(Συνέχεια έκ τής 1ης σελίδας)

,0$ις μας δι’ δ και την έττοιμένη,ν ήναγκά 
σθημεν να κατέλθωιμεν εις τον άπεργια- 
,κόν αγώνα -προ τής άμελείας — δπως 
θέλετε χαροκτηριίσατέτο — και προ 
τής μή επιτελέσεις του καθήκοντος έκ 
μέρους τής Διοικήσεις τής Τριαπέζης. 
Ήτο μέγα άτύχλμα δτι έττί κεφαλής 
τής Τραπέζης, δεν εύρεθή καλή Διοίκη- 
ο-ις καί τούτο, διότι δεν ακολίενθεΐται η 
αρχή ατι, τα άξιώματα δεν ζητούνται, 
άλλα προσψέροντα ι.

Δυστυχώς, δλοι νοιμίζουν έαυπούς 
ΙκανΚΰς νά άναλάβουν την διρίκησιν 
οίουδήποτε ’Οργανισμού καί δταν ελθη 
μία συμφορά την πληρώνουν μαζί μέ 
αυτούς καί όλος ό κοσμος και τά Iδρυ- 
,ματα.

Περαιτέρω ό κ. Κώστης εξιστορεί 
προς την Συνέλευσιν δλον τό ιστορικόν 
τής καθόδου προς άπεργίαν, πώς έξει- 
λίχθησαν τά γεγονότα, καί τάς ένειρ- 
γείας τής Δ.Ε. καθώς καί τάς επαψάς 
της μέ τούς αρμοδίους.

Έν συνεχείρ ό κ. Πρόεδρος χαράκτην 
,ρίζει την στάσιν τών Δ)ντών τής Τρα- 
πέζης λέγων δτι θά είναι δοσΐλογοι εις 
το διηνεκές καί ό ιστορικός τίοϋ μέλλον
τος θά τούς γράψη ιμε τά μελαινότερα 
γράμματα.

Εις τό σημεΤον τούτο ό κ. Πρόεδρος 
τής Δ.Ε. προτείνει είς την Συνέλευσιν 
χωρίς ουτω νά θεωρηιθή δτι πολιτικολο

γεί δπως έκψρασθοϋν θερμαί εΰχαριστται 
προς όλους τούς ύπέο τού Ιδρύματος 
μας όμιλητάς έν τή Βουλή και τούς έκ 
τής συμπολ ιτεύσεως καί τούς έκ τής άν- 
τιπολιτεύσεως. Διότι πρέπει νά όμολο- 
γηθή δτι ή συμπαράστασίς των υπήρξε 
μεγάλη.

Ή Σ υνέλευσις έγκρίνει δπως εκφρα- 
σθώσιν εύχαριστίαι προς όλους τούς 
πολιτικούς αίτνες υπήρξαν συμπαρα- 
στάτσι τού Προσωπικού1 είς τον δίκαιον 
άγώνα του.

Ό Πρόεδρος τήρ Δ.Ε. ζητεί νά έξου- 
«σιε&οτηθή τό Πειθαρχικόν Συμβούλιον 
τού Συλλόγου δπως λειτουργήσω καί 
άνακρίνη την στάσιν τών Διευθυντών 
*αί άλλων τινων συναδέλφων κατά τήν 
τελευτά:αν ημέραν τή,ς απεργίας και 
λάδη αποφάσεις.

'Η Συνέλευσις εγκρίνει όμοψώνως τήν 
'.έξουσιοδάτησιν τού Πειθαρχικού ^ Συμ- 
θουλίίου τοΰ Συλλόγου δπως άφοΰ άνα- 
κρίνη, λάδη τάς θεούσας άποψάσες.

’Εν τελεί, ό Πρόεδρος τής Δ.Ε. είση- 
γεΐται προς τήν Συνελευσιν την ποινήν 
τής διαγραφής έκ τοΰ Συλλόγου τών 
νάνωτέρω λειτουργών, οίτινες έφέρθησαν 
τόσον άντισυναδελφ ιικιώς έναντι τών άλ
λων Συναδέλφων των, παροτρύνοντες 
τηλεψωνικώς εις την λυσιν τής απερ
γίας καθ’ ήν στιγμή" ήρχετο εις τον 
Σύλλογον ένα άγγελμα νά μεταδή εις 
τήν Συνομοσπονδίαν όπου καί επετευ- 
Χ&η ή λήψις εκείνου τοΰ συμβολαίου τό

• όποιον έξασψαλ,ίζει τά κεκτημένα δι
καιώματα τών εργαζομένων έν τή Τρα- 
-πέζη.

Εις τό σημεΐον οουτό <χν<χγιγνώσκεται 
τό έν λόγφ έγγραφον τής συνομοσττον- 
‘δίας.

Ό Προεδρία της Δ.Ε. συνεχιζων τον 
λόγον του λέγει τά έξής:

Όπως βλέπετε υπάρχει Ενα συνάλ
λαγμα μεταξύ τής Κυδερνήσεως καί 
τών έογαζαμένων. Θέλαμεν νά πιστεύω- 
μεν, ότι δέν θά σηίμειωθή ΰπαναχώρησις 

,έξ αΰτής τής ΰποσχέσεως. Έάν παρά 
πάσαν προσδοκίαν τούτο συμβή δχι μό
νον έδώ εΐμεθα έμεΐς, άλλά πρέπει εδώ

• νά είναι καί θά εΤναιή Γ. Συνομοσπον
δία ή οποία θά τεθή έπί κεφαλής όλης 
τής κινήαεως.

Επίσης θά ήθελα νά έξάρω τήν στά
σιν τοΰ Προσωπικού. Ό Ιστορικός τού 
μέλλοντος, θά άναγράψη _ μέ μεγάλα 
γράμματα τήν δ-ράσιν τού Συλλόγου 
καί θά πή ότι δέν υπήρχε τίποτε. Ευτυ
χώς όμως πίεό βρέθηκαν αύτοί οΐ λει
τουργοί, οΐ όποιοι εΰγνωμόνως φερό- 
μενοι έ'ναντι τοΰ "Ιδρύματος, εΐργάσθη- 
σαν διά νά σώσουν αυτό άπό μίαν με- 
γάλη,ν καταστροφήν. ‘Εκείνοι ρ6 ό~οΐοι 

rgiv έκαμαν τό καθήκον των, εις αυτήν 
την περιΐπτωσιν, θά πρέπη νά κρύβουν 
τά πρόσωπά των μέχρι τής τελευτής 
τοΰ βίου των.

Έν τέλει ό κ. Πρόεδρος έξαίρει τήν 
συμπαράστασιν καί άψοσίωσιν τών συν 
αδέλφων οί όποιοι έπλαισίωσαν τό 
Αιίαικ. Συμβούλιον κατά τήν διάρκειοον 
τής απεργίας. "Ολοι, εΐπεν ό Πρόεδρος, 
,έπήγαμεν είς αυτόν τον αγώνα σφιχτο

ί αγκοίλ ιασιμένοι.
"Ο κ. Βεναχίδης λέγει τά έξής:
«ΉκοΙύσαμεν μετά πρΜσοχή ς, τήν εκ 

θεσιν τών πεπραγμένων τής Δ. Ε. καί 
ήκούσοιμεν ιδιαίτερα τά σχετικά μέ 
τήν έκραγείσαν λαίλαπα. Ύπήρξεν ευ
χής εργον οτι ο αιφνιδιασμός ό όποιος 
κατέλαβε τούς π όντας, δέν κατέλαβε 
την Δ.Ε. καί μαζί μέ αύτήν, δέν ΰπήρ-

ίΕΕΙΙΠΟΙ
§ε δούλος τού αιφνιδιασμού τό προσω
πικόν τής Εθνικής Τραπέζης.

"Ωρτσμέναι άτασθαλίαι, τάς οποίας 
περιέγραψεν ό κ. Πρόεδρος τής Δ.Ε,, 
δέν ήδύνατο νά άποτελέσουν τό έρει
σμα εξαγωγής λανθασμένου συμπερά
σματος διότι σφαλερόν υπήρξε τό συμ 
πέρασμα έκ τοΰ ληψθέντος κυβερνητι
κού μέτρου δπως σφαλερά υπήρξε καί 
ή παραίτησις τών αίφνιδιασθένιτων Δι 
οιικητοΰ καί Ύποδιοικητοϋ. ’Ενώπιον 
ίμιάς συγκεχυμένης κοινής γνώμης ή 
Δ.Ε. μαζί μέ τό προσωπικόν, συν έλα
βε τό θέμα καί τό κατέστησε κτήμα 
τής κοινήν γνώμης, ώστε νά εχη συνεί- 
δησιν πλέον δτι αυτό πού έπιχειρει- 
ται διά τήν ’Εθνικήν Τράπεζαν δέν 
είναι ομαλόν.

Αυτό, υπήρξε κατά τήν γνώμην μου, 
μία άπό τάς μεγαλυτέρας Επιτυχίας 
τού άπεργιαίκοΰ μας άγώνος καί είς 
αυτό οφείλονται συγχαρητήρια καί έ
παινος είς τήν Δ. Ε, ’Αλλά, όφείλο- 
μεν νά διοπιστώσωμεν δτι συντελε
στής τοΰ Εργου αϋτιΰ ύπήρξεν ή ά- 
δ ιάσπαστσς συνοχή 
καί (έΙ . ν ό τ η ς τού προσω
πικού. Έκ τούτον «στεφάνη 
ποια θαύματα μπορεί νά έπιτελέση τό 
προσωπικόν, δταν είναι συσπειρωμέ- 
νον καί πειθαρχημένον, δταν εισέρχε
ται δταν διατάσση ό Σύλλογος καί 
έξέρχεται δταν πάλιν διατάσση ο 
Σύλλογος. Πειθαρχοΰντες δλοι ι ώς εις 
άνθρωπΗς είς τήν Δ. Ε. τοΰ Συλλόγου 
μας καί διατηροΰντες τήν έ νόσησα, θά 
εΐμεθα συντελεσσαί τών καλών άποτε- 
λεσμάτων ίσως δέ τό πιρεσωπικον νά 
άπστρέψη καί εκείνο τό όποιον επιδι
ώκεται κοιτά τοΰ ιστορικού ,μας "Ιδρύ
ματος.

Είναι φυσικόν νά άνομένωμεν βέ
βαια οί ύπάλληλοι τής ’Εθνικής Τρα- 
πέζης εις τον άπεργιακόν μας αγώνα 
καί μίαν έναργεσαέραν συμπαράστα- 
σιν τών ανώτερων συνδικαλιστικών 
μας οργανώσεων. ’Έγινε μία μεγάλη 
συζήτησις εάν ήτο συνδικαλιστικόν ή 
δχι το σύνθημα τής απεργίας περί μή 
συγχωνεύσεως.

’Έχω τήν γνώμην δτι ό συνδικαλι
σμός δέν τρέφει μόνον επιδιώξεις βελ- 
τιώσεως τοΰ βιωτικοΰ επιπέδου τοΰ 
ιέργαζαμένου. "Έχει καί ιύποχρέωσιν Ε
ναντι τών ’Οργανισμών ίδίψ τής απο
στολής τοΰ ίδικοϋ μας Ιδρύματος, 
τοΰ όποιου, όπως έν προκε ιμένη έπι- 
χειρείται ή κατεοαφι* *,. Α*ιυτι τότε 
πράγματι ό συνδικαλισμός ιήκιπληράϊ 
ιερόν1 καί υψηλόν σκοπόν. Θά διιανύσω- 
μεν άκόμη αγώνα τραχύν. Πιστεύω δτι 
θά τον διανύσωμεν τελεσφόρως μέ τήν1 
συγκινητικήν καί άδιασπαστόν πάντο
τε ένότητα τού Προσωπικού.

Ή Δ. Ε. προβκήρυξεν εκλογής. Δέν 
πρέπει, κατά τήν γνώμην μου, είς ού- 
δενδς τήν σκέψιν καί προ παντός τής 
Δ. Ε. νά έμψυλλοχωρήση ή άντίληψις 
ότι ή άποστολή της κατά τό μεσολα
βούν διάστημα, Εχει χαρακτήρα υπη
ρεσιακόν, άλλ’ Εχει χαρακτήρα έναρ- 
γέστατον, ίδιςι διά παρακολουθησεως 
τού προκύψαντος ζητήματος, μέ τήν 
ομόφωνον έμπιστσσύνην όλων άνεξαι- 
ρέτως τών Συνάδελφων. Και εις επιικν- 
ρωσιν τής εμπιστοσύνης αυτής, θά 
παρεκάλουν τόν Πρόεδρον τής Συνε- 
λεύοειως νά θέση ύπό τήν κρίσιν αυ
τής ψύφιαμα (τό όποιον καί παρατί
θεται κατωτέρω).

Ό κ. Βασίλειος Γιαννόπουλος λέ
γει τά ακόλουθα:

«"Ο,τι τάς ημέρας αύτάς συνέχει 
τάς καρδίας δλων ημών καί τών οικο
γενειών μας είναι πράγματι φοβερόν. 
Φοβερόν καί δικαιολογημένον. Άπει- 
λούμεθα άπό πρωτοφανούς έκτάσεως 
συμφοράν, τό μέγεθος τής οποίας, δέν 
γνωρίζω αν έγένετο άυτιληπτόν άπό 
δλους μας.

"Ο,τι διά τόν εργαζόμενον περιέ- 
χεται είς τήν Εννοιαν τών δρων «Δι
καιοσύνη» — Πολιτισμός— Πρόοδος» 
καί τό όποιον δι’ ήμάς τούς εργαζο
μένους είς τήν Εθνικήν Τράπεζαν τής 
Ελλάδος ήρχισε νά γίνεται κάπως 
κτήμα μας, κατόπιν πολυετών προσ
παθειών καί πολλών αγώνων, κινδυ
νεύει νά καταποντισθή είς τον τρικυ
μιώδη ωκεανόν τής «συγχωνεύσεως».

Ό ’Οργανισμός υπηρεσίας · τό 
πολύτιμον Ταμεϊον ‘Υγείας — τό Τα- 
μεϊον Συντάξεων—ή Αύτασφάλεια μας 
—. ή ’ Επικοΰρησί ς μας — ή προικσ- 
δότησις τών θυγατέρων μας ό κι-

ΣΥΛΛΟΓΟΥ
νών τόν ζήλον Προμηθευτικός μας Συ
νεταιρισμός, αί παιδικαί μας έξοχαί, 
ή Λέσχη μας — τό μέλλον μας — ή 
ύπόστασίς μας — δλων αυτών απει
λείται ό έξαφαντσμός άπδ τήν λεγο 
μένην «συγχώνουσιν» ή οποία δέν εί
ναι τίποτε άλλο παρά μία έπίβεσις 
κατά μιάς νομιμόφρονος τάξεως εργα
ζομένων τών όποιων ή ιστορία μόνον 
άγώνας εύγενεϊς, αγώνας έθνικούς α
γώνας αλληλεγγύης Εχει νά παρουσί
αση .

Ή τάξις μας, μέχρι τής εξαγγελίας 
τοΰ κυβερνητικού μέτρου, μόνον ώς 
καλό παράδειγμα εργαζομένων άνεφέ- 
ρετο. ’Από τής εξαγγελίας όμως αώτοΰ 
καί Επειτα συκοφαντεϊται άπό ώρισμέ- 
νης πλευράς ώς κάτι τό σαπρόν, ώς 
κάτι τό προνσμιοϋχον, ώς κάτι τό μι
σητόν, ώς τάξις τής όποιας είναι επι
βεβλημένος ά έξαφανισμός καί διά συ- 
νεξαφανισμόν τής όποιας εύιρέθη καί ό 
κατάλληλος δήμιος.

Άλλά δσοι Εχουν συναίσθημιν τών 
δικαιωμάτων των έπί τής ζωής, δσοι 
νοιώθουν τήν σημασίαν καί τήν αξίαν 
εκείνου πού λέγεται «ανθρώπινη; αξιο
πρέπεια» δέν λυγίζουν. Άνθίστανται, 
πολεμούν, αγωνίζονται. Καί νικούν.

Δέν άγωνιζόμίεθα διά νέας διεκδι
κήσεις. Ούτε εΐμεθα οί έπιτιθέμενοι. 
Εΐμεθα οί άμυνομενοι τών όποιων προ 
σεβλήθησαν χωρίς κανένα απολύτως 
λόγον καί χωρίς κανένα δπτολύτως σκο 
πόν τά όσια καί τά ιερά. Διότι δσια 
καί ιερά είναι έκεΐνα τά όποια θέλουν 
νά μάς στερήσουν. ‘Ημείς, πράσφέρον- 
τες τήν ύψίστην καί ίερωτέραν κοινω
νικήν εισφοράν πού λέγεται «έργασία» 
τίποτε άλλο δέν έπιδιώξαμεν παρά 
μίαν ευπρεπή ζωήν δι’ ήμάς καί τάς 
οικογένειας τάς όποιας προστατεύομεν 
καί τάς όποιας έδηιμιουργήσαμεν, βα
σιζόμενοι σέ έ'να συμβόλαιΡν προσφο
ράς υπηρεσιών. Άπό τήν Κυβέρνηισιν, 
άπο τήν κοινήν γνώμην, άπό τό άστι- 
κον καθεστώς, τοΰ όποιου ύπήρξαμεν 
ύπαστηρικταί, εχομεν τήν δίκαιον άξί- 
ωΟιν νά μάς σεβοσθοΰν. Θέλοιμεν νά 
τηρηθώσιν οί δροι τού κοινωνικού μας 
συμβολαίου, τοΰ όποιου φύλακα έπι- 
στεύσαμεν τήν κοινωνικήν δικαιοσύ
νην.

Κοινωνική δικαιοσύνη, σημαίνει δι’ 
ήμάς ή τήρησις τών κεκτημένων δικαι
ωμάτων μας.

Σψαγιασμός δικαιωμάτων, πέταγ
μα τίμιων ‘Ελλήνων εργαζομένων είς 
τούς δρόμους, δημιουργία οικογενεια
κών δραμάτων δί’ Εργαζομένους οί ό
ποιοι είς ούδέν έπταισαν, δέν είναι 
παρά μία ασυγχώρητος κοινωνική α
δικία εναντίον τής όποιας θά άγωνι- 
σθώμΒν καί τήν όποιαν θά κατανίΐκή- 
σωμεν.

Άς προσέξουν οί καπηλευόμενοι 
«τήν ιέθνι,κοφρσσύνην. Άς προσέξουν σί 
[υπεύθυνοι διά τήν διατήρησην τών έ- 
I θνικών παραδόσεων. ’Άς προσέξουν οί 
μεταρρυθμισταί, διότι δ,τι υπάρχει 
είς τήν Ελλάδα αγνόν, δ,τι υπάρχει 
‘Ελληνικόν, αυτό είναι ή τάξις τών ερ
γαζομένων.

Αί εννοιαι ’Έθνος, Πατρίς, Κοινω
νική Δικαιοσύνη, δέν γραδάρονται μέ 
τόν τόκον.

Άψ’ ής στιγμής έδηλώσαμεν δτι εΐ
μεθα Ετοιμοι νά ΰποστώμεν τάς αναγ

καίας θυσίας υπέρ τής διατηρήσεως 
τών παραδόσεων καί ύπέρ τοΰ κοινωνι 
κοΰ συνόλου, δέν άνεχόμεθα νά δολοφο- 
νηθώμεν.

Άς μή τοποθετούν δυναρίτας είς 
τό Ελληνικόν οικοδόμημα.

Μή θέλουν νά γέννηση ή ψυχή μας 
τά αισθήματα πού γεννά ή άδιΚία. Ή 
άδικία γκρεμίζει. Ή δικαιοσύνη οίικο- 
δοιμέϊ. Άς μή γίνουν κΟτεδαφισταί. 
’Άς γίνουν οικοδόμοι καί νά είναι βέ- 
6α601, ότι πρώτοι ήμεΐς οί άγνοι θά 
τούς χειροκροτήσωμεν.

‘Η Σ υνέλευσις τή προτάσει τοΰ κ. 
Θ. Βενακίδη έγκρίί-νει όμοψώνως τό 
ψήφισμα, περί ου εΐχεν ομιλήσει προ
ηγουμένως. Τό ψήφισμα Εχει ώς ακο
λούθως :

ΨΗΦΙΣΜΑ
Ή Σ υνέλευσις το 0 Συλλόγου 

τών Υπαλλήλων της Εθνικής Τρα 
πεζής τή·ς 31 η ο ’ Ιανουάριου 1953 
άκοΰσασα τά ύπό τής Διοικητικής 
Επιτροπής πεπραγμνα εγκρίνει 
ταΰτα παμψηφεί.

’Επιδοκι-μάζουσα απολύτως τόν 
ύπ’ αυτής γενόμενον χειρισμόν τοΰ
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έκ τής έπίδιωκομένης συγχωνεύ
σεως τών Τραπεζών Εθνικής καί 
’Αθηνών προκύψαντος θέματος α
φορώντας ικαί τήν ΰπάστασιν τής 
Ιστορικής Τροητέζης καί τήν θέσιν 
τοΰ προσωπικού της εκφράζει τήν 
βαθεΐαν της ί κανοπο ίησιν καί α
πευθύνει τά θερμά τη5 συγχαρητή
ρια.

Παρέχουσα ή Σ υνέλευσις τήν ο
μόφωνον πρός τήν Διοικ. ’Επιτρο
πήν εμπιστοσύνην της αναθέτει 
αυτή έ ν λ ε υ κ ώ τήν κατά 
τό μεσολαβούν καί μέχρι τής έγκα 
θιδρΰσεως τής έκ τών εκλογών ά- 
να&Έιχθησοιμένης Διοικητικής ’Ε
πιτροπής διάστημα, διαχείρισιν 
τών υποθέσεων τοΰ Συλλόγου καί 
ίδια τοΰ ανωτέρω θέματος μέ τήν 
παμψηφεί διοίβεβαίωσιν δτι έχει 
είς τό πλευράν της σύσσωμον καί 
πειβαρχηιμένον άλόκληρον τό προ
σωπικόν.

‘Ο Πρόεδρος τής Δ. Ε. κ. Κώστης 
ευχαριστεί τήν Συνέλευσιν διά τήν συγ 
κινητικήν ίκδήλωσιν τής εμπιστοσύνης 
τοΰ Σώμα,τΐ'ΐς, παρακαλεΐ όμως δπως 
έγκρίνη ή Σ υνέλευσις τήν πλαισίωσιν 
τής Δ. Ε. καί μέ τούς συναδέλφους ε
κείνους μεθ’ ιών ήγωνίσθη κατά τάς η
μέρας τής τελευταίας απεργίας, οί ό

ποιοι τόσον προθύμως καί άποτελεσμε! 
τίικώς έβοήθησαν τήν Δ. Ε.

‘Η Σ υνέλευσις εγκρίνει τήν πρότα- 
Φιν τούτην τής Δ. Ε. περί πλαισιώσε- 
ωςτης διά τών συναδέλφων τά ονόμα
τα τών οποίων άνεκοίνοσε καί κοττά 
τάς συγκεντρώσεις είς τήν Λέσχην τοθ 
Συλλόγ»(υ κατά τήν διάρκειαν τής Α
περγίας.

Ό Πρόεδρος τής Δ. Ε. παρακαλεΐ 
τό Σώμα δπως έκφραση τάς ευχαρι
στίας του πιρός τήν Γ.Σ.Ε.Ε. διά τήν 
συμπαράστασιν της είς τόν αγώνα τοΰ" 
Συλλόγου ικαί διά τήν άποτελεσιματι- 
κήν βοήθειάν της κατά τήν λήξιν τής 
απεργίας, ήτις ώς γνωστόν έλύθη κα
τόπιν τής συμφωνίας, ήτις λεπτομε
ρώς άναφέρετο» είς τό είς άλλην στή
λην δηιμοσιευόμίενον άπόσποοσ,μα τοΰ 
παρά τής Γ.Σ.Ε.Ε. άποσταλλεντος 
είς τον Σύλλογον άναικ/ήινώσεώς της. 
Τό Σώμα αποδέχεται τήν πρότασιν 
καί εξουσιοδοτεί τόν Πρόεδρον τής Δ. 
Ε. νά διαβιβάση τάς εΰχαριστίας 
πρός τήν Γ.Σ.Ε.Ε.

Μεθ’ δ μή ύπάρχοντος ετέρου θέιμοί- 
τος, ό Πρόεδρος τής Συνελεύσεως κη
ρύσσει τήν λήξιν τής Συνεδριάσεος.
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Έν οψει των αρχαιρεσιών τής 
9ης τρέχοντος παρέχονται πρός 
τούς αντιπροσώπους τοΰ Συλλό
γου είς τα επαρχιακά Καταστήμα 
τα καί τάς Έφορευτιικάς Έπιτρίο- 
πάς τών Καταστημάτων — Εκλο
γικών Κέντρων, έκ μέρους τής Δ. 
Ε. αί κάτωθι όδηγίαι :

jH Δ.Ε. τοΰ Συλλόγου παρακα- 
λέϊ τούς κ.κ. αντιπροσώπους τοΰ 
Συλλόγου τούς υπηρέτου ντας εις 
τά Επαρχιακά Καταστήματα, ό
πως συντάξωσκν ύπ’ εύθύνην των 
κατάστασιν τών ύπη ρετούντων πα 
pee τώ ΚαταστήΙματί των Σωναδέλ 
φωιν — τακτικών μελών τοΰ Συλ
λόγου. Την κατάστασιν ταύτην 
τών έξ έκαστου Καταστήματος 
έχόντων δικαίωμα ψήφου θέλουσι 
καταθέσει τό τ,ίαχύτερον εις τήν 
έκλεγεΐσαν τοπικήν' Εφορευτικήν 
Επιτροπήν τοΰ είς ό υπάγονται 
Καταστήματος — Έικλογικοΰ Κέν 
«ρου.

Εικάστη τοπική Εφορευτική Ε
πιτροπή παρακαλεΐται όπως πα- 
ρακΟλουθήση τήν Εγκαιρον ύποβο- 
λήν είς αύτήν τών ώς άνω κατα
στάσεων έκ μέρους όλων'- τών κα
ταστημάτων τής δικαιοδοσίας της. 
Ή Τοπική Εφορευτική Επιτροπή" 
μετά τήν λήψιν τών καταστάσεων 
όλων τών Καταστημάτων, άτινα 
θέλοικπν άσκήση τό εκλογικόν 
των δικαίωμα είς τό Κατάστημα 
— ’Εκλογικόν Κέντρον, είς ό έκα
στη εδρεύει, θά ύπάβάλτ) ταύτας 
δεόντως κεκυρωμένας είς τούς 
αρμοδίους Δικαστικούς αντιπρο
σώπους.

ΟΙ κ.κ. αντιπρόσωποι τοΰ Συλ
λόγου παρακαλοΰνται όπως μάς 
υποβάλουν εγκαίρως άντίγραφον 
είς διπλοΰν τών ώς άνω καταστά
σεων.

ΑΙ κοπά τόπους Εφορευτικά! 
Έπιτροπαί παρακαλοΰνται όπως 
μάς γνωρίσουν τηλεγραφικώς : 
Ιον) Τήν εκλογήν των συμφώνως 
προς τάς Οδηγίας της Κεντρικής 
’Εφορευτικής Επιτροπής καί 2ον) 
Τήν έκτέλεσιν τής διά τής παρού- 
σης άνατιθειμένης άύταΐς έργασί- 
ας.

Τέλος, ή Δ.Ε. γνωρίζει πρός 
τάς ’Εφορευτικός Έπιτροπάς, ότι 
ένεκρίθη ή καταβολή, χρεώσει τοΰ 
Συλλόγου δραχμών 200.000 είς Ε
καστον Δικαστικόν αντιπρόσωπον, 
ώς άποζημίωσίν του.

σις τής θελήσεως τών μελών του 
Συλλόγόυ τόσον τοΰ Κεντρικού 
Καταστήματος, όσον καί τών 'Υ
ποκαταστημάτων, κάτέληξεν, έν 
ρυνεννοήσει μετά τής Κεντρικής 
Εφορευτικής ’Επιτροπής τής έκλε- 

γείσης παρά τής Γενικής Συνελεύ- 
σεως τών μελών, είς τήν άπόφασιν 
νά άναλάβη ό Σύλλογος τήν δα
πάνην έκτυπώσεως τών ψηφοδελτί
ων τοΰ συνδυασμόΰ ή τών συνδυα
σμών, οϊτινες θά διεκδικήσωσι τήν 
ΰψιστην τιμήν ^ τής διαχειρίσεως 
τών Συλλογικών υποθέσεων. Ταΰ- 
τα θά έκτυπωθώσιν έπί χάρτου τής 
αυτής ποιότητας, διά τών Ιδίων τυ
πογραφικών στοιχείων και θά εί
ναι τοΰ αύτόΰ μεγέθους. ΟΙ φάκελ- 
λοι ωσαύτως, έντός τών οποίων θά 
τοποθετηθώσι τά ψηφοδέλτια, θά 
είναι οί ίδιοι άκριβώς κατά τε τό 
μέγεθος καί τό χρώμα καί τήν ποι
ότητα, τόσον διά τό Κεντρικόν ό
σον καί διά τά 'Υποκαταστήματα. 
Τά ψηφοδέλτια καθώς καί οί φά- 
κελλοι, 6Γ ών θά έψοδιασθώσι πα
ρά τοΰ Συλλόγου άπασαι αί Έφο- 
ρευτικαί Έπιτροπαί, τόσον τοΰ 
Κεντρικού Καταστήματος όσον 
καί τών περιφερειακών Εκλογι
κών Κέντρων, θ)ά ψέρωσιν ειδικήν 
σφραγίδα τοΰ Συλλόγου μέ τήν 
σφραγίδα τοΰ Συλλόγου μέ τήν ή
μερο μη νίαν τών αρχαιρεσιών. Τά 
ψηφοδέλτια ταΰτα καί οί φάκελ- 
λοι θά δίδ’ωνται παρά τών Προέ
δρων τών Εφορευτικών Επιτρο
πών είς τούς προσερχομένους κα
τά τάς αρχαιρεσίας καί έξ αυ
τών ό ψηφίζων, εισερχόμενος είς 
τό παραβάν, θά κάμη επιλογήν, 
διαγραφάς, αντικαταστάσεις όνο- 
μάτων υποψηφίων, ή προσθήκας 
άλλων ονομάτων.

Παν ψηφοδέλτίον, μή φέρων τήν 
ώς άνω σφραγίδα τοΰ Συλλόγου 
θά είναι άκυρον, όπως άκυρον θίά 
είναι έφ’ όσον ικα’ι ό φάκελλος, έν
τός τού οποίου θά είναι τοποθετη- 
μένον τό ψηφοδέλτίον; δεν είναι έξ 
εκείνων, οϊτινες θά φέρωσιν ώσαύ-

ΤΟ ΑΔΙΑΒΑΗΤΟΝ 
ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

Η Δ.Ε. έν τή μελέτη τών τρό
πων, καθ’ οΰς θά ή το δυνατόν νά 
έξασφαλισθή ή έλευθέρα έκδήλω-

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΟΔΟΣ ΡΟΥΖΒΕΛΤ 60 (ΤΗΛ. 27.954 

& 27.944)
ΓΡΑΦ. ΕΝ ΤΗ ΤΡΑ ΠΕΖΗ (ΔΩΜ. 

No 173 ΤΗΛ. 34.659)

1 ΕΜΙΕΙί ΙΪΙΜΜΙΙin in imipiimi
Η Δ.Ε. τοΰ Συλλόγου, λαβοΰσα 

όπ’οψιν της, ότι τινά τών Καταστη
μάτων εΰρίσκοντι πολύ μακράν τοΰ 
ε^ς δ υπάγονται εκλογικού κέντρου, 
πρός αντιμετώπιοΐν τών υπηρεσια
κών αναγκών καί πρός διευκόλυν
ση/ τών είς αύτά ύπηρετούντων συ να 
δέλφων, άπεφάσισεν όπως, έφ’όσον 
ή μεταφορά τών έν λόγω συναδέλ
φων διά τών τακτικών συγκοινωνία 
κών μέσων καθίσταται δυσχερής καί 
ως εκ τούτου θελει τυχόν 'βραδύνει 
ή τάς Εδρας των επιστροφή, χρη- 
σιμοποιηθώσιν ύπ’ αυτών, δαπάναις 
τοΰ Συλλόγου, ειδικά μέσα μεταψο 
ρας.

Ή Δ.Ε. εύελπιστεΐ, ότι οί κ.κ. Συ 
νάδελφοι θά κάμουν χρήσιν της πα- 
ρεχομένης εύχερείας μετά τής δε- 
ούσης φειδοΰς.

Άριθ Πρωτ.
Έν’Αθήναις τη 1 Φεβρουάριον 1953 

’Αξιότιμους
κ.κ. Σ.τ. Βασιλοπούλαν, ’Αλέξανδρον 

Ιναββαδάν, Γεοιρ, Άλεξόπουλον, Κορν. 
Βαλασιαδην καί Γεώργ. Ααμπρ ινόπου- 
λον,.

Έ ν τ α 0 θ α
Κύριοι Συνάδελφοι,

Γνορίζομεν ύμΐν ευχαρίστως ότι ή 
Γενική Συνέλευσις τής 31ης Ίανουα 
ρ ίου ρ ίου 1953 έξέλεξεν υμάς όμοφώ- 
νως τακτικά μέλη τής Κεντρικής Ε
φορευτικής Επιτροπής διά τήν Ενέρ
γειαν αρχαιρεσιών πρός άνάδειξιν 
ενός (1) Προέδρου Συνελεύσεων, εν 
δέκα (11) Συμβούλων, ξξ (6) .Ε
πιμελητών καί αντιπροσώπων παρά 
τώ Εργατικό Συνεδρίω καί παρά 
τώ Έρ,γατικώ Κέντρω Αθηνών.

^Συγχαίροντες ύιμας έπί τή Εκλο- 
ΥΠ σ«ς παρακαλοΰμεν όπως έπι- 
ληφθήτε τών καθηκών των σας συμ 
φώνως τώ Καταστατικώ.
Μετά συναδελφικών Χαιρετισμών 

Κοινοποίησις
Ό Πρόιεδρος Ό Έν. Σύμβουλος 

κ. Σ π. Βασιϊλιόπουλον 
κ. Άλ. Καββαδαν 
κ. Γεώργ. Άλεξόπουλον 
κ. Κορν. Βαλασιαδην 
κ. Γεώργ. Λαμπρ ινόπουλο ν

τως τήν κατά τά ανωτέρω ειδικήν 
σφραγίδα τού Συλλόγου.

Η ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

^Ψηφοδέλτίον, όπερ θά φέρη πλήν 
της σφραγίδας τοΰ Συλλόγου, έτε- 
ρα διακριτικά σηιμεία, θ,ά είναι 
ωσαύτως άκυρον.

Ψηφοδέλτίον, έν ώ θά άναγρά- 
φωνται ονόματα περισσότερα τοΰ 
ενός διά τό αξίωμα τοΰ Προέδρου 
των Συνελεύσεων ή περισσότερα 
των ενδεκα διά τους Συμβούλους 
ή περισσότερα τών εξ διά τούς Έ- 

πιμελητάς, ή περισσότερα τών δύο 
διά τούς Ελεγκτάς, τά τυχόν πέ
ραν τών αριθμών τούτων ψηφιζό- 
μενα ονόματα δέν θ,ά λαμβάνων- 
ται ύπ’ όψιν. Έ,ν τή περιπτώσει 
ταυτη έ ψηφιζόμίενος διά τήν θέσιν 
τού Προέδρου τών Συνελεύσεων, 
η ό αριθμός τών Συμβούλων ή 
Επιμελητών ή Ελεγκτών θά λαμ- 

βάνηται κατά τήν σειράν τής έν 
τΦ ψη φοδελτίω άναγραφής των 
μέχρι σμπληρώσεως τών ϋπό τοΰ 
Καταστατικού καθοριζο’μένιων θέσεων.

Τά ψηφοδέλτια καί οί φάκελλοι, 
οϊτινες θά χρησιμοιποιηθώσι παρά 
τών έκλογέωιν κατ,ά τάς άρχαιρεσί- 
«ς της 9ης Φεβρουάριου, θά άπο- 
σταλώσιν εγκαίρως, μερίμντ] τής 
Διοικητικής Επιτροπής τοΰ Συλ
λόγου, είς τάς κατά τόπους Εφο
ρευτικός Έπιτροπάς διά συστημέ- 
\ου τ®Χυδρομικοΰ δέματος καί θά 
άνοιγώσι παρά τοΰ Προέδρου τής 
άρμοδίας ’Εφορευτικής Επιτρο
πής έν συνεδριάσει κατά τήν ημέ
ραν καί τήν ώραν τής ένάρξεως 
τής ψηφοφορίας. Τό οϋτω ένεργη- 
θησόμενον (άνοιγμα τοΰ δέματος 
τών ψηφοδελτίων καί τών φακέλ- 
λων θά μινη.μονευθή είς τό πρακτι
κόν όπερ θά συντάξη ή Εφορευτι
κή Επιτροπή έπί τώ πέρατι τής ψη 
φοφορίας.

Τά άνωμέρω θά έφαρμοσθοΰν 
αϋστηρώς καί πανομοιοτΰπως τό
σον παρά τής έν Άθήναις Κεντρι
κής Εφορευτικής Επιτροπής όσον 
καί παρά τών Εφορευτικών Επι
τροπών τών περιφερειακών Εκ
λογικών Κέντρων.

Η ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΥΣΤΙΚΗ

Έν Άθήναις τή" 1 Φεβρουάριου 1953 
ΑίΝιΑιΚΌΙ'ΝΩΣ Ι:Σ

n mu ιιμμππν ιιι m
ΠΡΟΠΙΙΙ! JIEAI ΑΡΙΙΙΡΕΙΙ1!

τής Διοικητικής Επιτροπής διά τήν 
έκτύπωσιν αυτών συντεταγμένα συμ 
φώνως τώ άρθρω 14 τοΰ ίσχύοντος 
ΚαταστατικοΟ.

Τά έν λόγω ψηφοδέλτια θέλομεν 
σφραγίσει καί^ άποστείλει έ|>ικαίρως 
εις τάς τοπικάςό Έφορευτιικάς Έι 
πιτροπάς τών ’Επαρχιακών Κέντρων 
προς οιμαλήν δι εξαγωγής τής ψηψο. 
φοριας κατά τήν ταχθέΐσαν ώς άνώ 
χρονολογίαν.

Μετά τήν παρέλευσιν τής ώς άνώΙ 
ταχθείσης προθεσμίας οΰδενός συν* 
δυασμοΰ ψηφοδέλτίον Θέλει γίνει ά* 
ποδεκτόν.

Η ΚΕιΝΤΡ ΙιΚΗ
ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Σ π. Β ασιλόπουλος 
Αλί. Καβώαδας 

Γεώργ. Άλεξόπουλος 
Κοιρ. Βαλασιάδης 

Γεώργ. Λαμπρινόπουλος-

Ή Κεντρική Εφορευτική Έπι- 
πιτιροπήι τοΰ Συλλόγου τών 'Υπαλ
λήλων τής ’Εθνικής Τραπέζης τής 
Ελλάδος.

π α ρ α κ α λ ε ΐ
όσοι έκ τών τακτικών μελών τοΰ 
Συλλόγου μας έπιθυιμοΟσι νά έκ- 
θέσωσι ύποψηιφιότη,τα κατά τάς 
προκηρυχθείσας έκ,λογάς τής 9ης 
Φεβρουάριου 1953 προς άνάδειξιν 
νέας Διοικητικής Επιτροπής ικλπ. 
συμφώνως πρός τήν ύπό σημερινήν 
χρονολογίαν προκήρυξίν μας, προ- 
σκαμίσωσιν είς τήν Κεντρικήν .Εφο
ρευτικήν ’Επιτροπήν (Γραφεία Συλ
λόγου Υπαλλήλων Εθνικής Τραπέ- 
ζης τής Ελλάδος) μέχιρι καί τής 
4ης Φεβρουάριου 1953 τά ψηφο
δέλτιά των (συνεννοούμενοι μετά

Ενθα Εχει όρισθή ότι θά άοΐκήσωσι 
τό δικαίωμά των, δυνηθώσι νά 
προσέλθωσιν είς τό πλησιέστερον 
πρός τόν τόπον τής διαμονής των 
Εκλογικόν Κέντρον καί έπ'ί τή έ- 
πιδείξει τοΰ δελτίου ταυτότητάς

Η χρήσις τών παρά τοΰ Συλλό- 
γόυ άποσταλη σο μένών ψηφοδελτί- 
ωνκαί φακέλλων, τόσον παρά τών 
έν Άθήναις όσον καί παρά τών έν 
τοϊς Ύποκαταστή μασι συναδέλφων 
τό πανομοιότυποι' τών ψηφοδελτί
ων καί τών φακέλλων, ΕΝ ΣΥΝ- 
ΔΥΑΣΜΩ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΑ- 
ΤΙΚΩΣ ΠΕΡΙ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ 
ΚΑΘΟΡΙΖΟΜΕΝΑ, ού μόνον έξα- 
σφαλίζουσι τήν έλευθέραν έκδήλω 
σιν τών μελών, άλλά διευκολύνου- 
σι καή έξασψαλίζουσιν άπολύτως 
καί τήν μυστικότητα τής ψηφοφο- 
ρίαφ. Επί πλέον ή προβλεπομένη 
Ιάνάμιξις τών φακέλλων, μετά τήν 
Ενταύθα αποστολήν τ’ων,ι παρά 
τών Εφορευτικών Επιτροπών, 
ΠΡΙΝ Η ΑΝΟΙΓΩΣ IN ΟΥΤΟΙ, 
τούτέστιν ΠΡΙΝ ΓΙΝΗ Η ΔΙΑΛΟ
ΓΗ, καθ'ΐστωσιν άδυνατον 
παντελώς νά γνωάθή παρ’ 
οίουδήποτε, ποϊος έψήφισεΐν είς 
ποιον Υποκατάστημα ανήκει καί 
πως έξέφρασε τήν θέλησίν του.

ΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

Η Δ.Ε., έρμηνεύόυσα τέλος τό 
Καταστατικόν τοΰ Συλλόγου, καθ’ 
ό οι συνάδελφοι των 'Υποκαταστη
μάτων, έφ’ όσον εύρίσκονται αύτο 
προσώπως _ κατά τήν ή μέραν τών 
αρχαιρεσιών είς τό Κέντρον, δόναν 
ται νά άάκήσωσι τό Εκλογικόν των 
δικαίωμα ενταύθα, άπεφάσισεν ό
πως, έαν συνάδελφοι τού Κεντρι
κού Καταστήματος ή Ύποκαταστή- 
μάτων, οϊτινες^ κατά τή ν ήμέραν 
τών άρχαιρεσιών θά εΰρίσκωνται 
μακράν τοΰ Έκλόγικοΰ Κέντρου,

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙ
ΤΡΟΠΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕιΖΗΣί ΤΗΣ 

ΕΛΛΑΔΟΣ
Έν Άθήναις τή 1 Φεβρουάριου 1953

ΆΝΑΚΟΙ Ν ΩΣ 1 :Σ

'Η Κεντρική ’Εφορευτική) Επιτρο
πή, ή έκλεγεΐσα ύπό τής Γενικής 
Συνελεύσεως τών Μελών τοΰ Συλ
λόγου μας κατά τήν 31 Ίανουαρί 
ου 1953 άποτελσυιμένη ιέκ τών >κ.ικ. 
Σπμρ. Βασιλοπούλου, Άλ. Καββα- 
δά, Γεωργ. Άλεξοπούλου,, Κυρ. Βα 
λασιαδηι καί Γ. Λαμπρινοπούλου 
συμφώνως τώ άρθρω 9 τού 
Καταστατικού, καλεΐ τά" μέλη πρός 
ένέδγειαν άρχαιρεσιών τήν 9)2)53 
ήμέραν Δευτέραν διά τήν Εκλογήν:
1) Προέδρου Συνελεύσεων

2) Ένδεκα Συμβούλων (,ΐιΐ)
3) 'Έξ (6) Επιμελητών 
•4) Δύο (2) ’Ελεγκτών 
5) Πέντε (5) τακτικών καί (2).

άνοστληρωματικών αντιπροσώπων 
είς τό Εργατικόν Κέντρον Αθη
νών καί

(6) Πέντε (5) τακτικών καί δύο 
(2) αναπληρωματικών άντιπροσώ- 
πων είς τό Πανελλαδικόν Εργατι
κόν Συνεδρίαν,

Ή Εκλογή, ώς πρός τά μέλη, τά 
έργαζόμενα είς τά καταστήματα 
καί τά καταστήματα Κορίνθου, Πό
ρου, Κυθήρων, Ποταμού Κυθήρων, 
θηβών* Λεβαδείας, Μεγάρων, Πιά
του καί Ξυλσκάστρομ, θέλει λάβει 
χώραν Ενώπιον τής Κεντρικής Ε
φορευτικής Επιτροπής έν Άθήναις 
τής τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης 
καί είς τό Πρατήριον Υφασμάτων 
τοΰ Προμ. Συν)σμοΰ από τής 9ης 
π.μ. μέχρι τής 8ης ιμ,ιμ. διά δέ τά 
λοιπά μέλη τά έργαζόμενα είς τά 
λοιπά Καταστήματα είς τάς πόλεις 
τάς όρισθείσας ώς Εκλογικά Κέν
τρα, ώς ταΰτα άναφέρονται είς τό 
Συλλογικόν Δελτίον καί Ενώπιον 
των έκλεγησομένων, βάσει τοΰ άρ
θρου 14 Καταστατικού τοπικών Ε
φορευτικών Επιτροπών, αϊτινες καί 
θέλουσι καθορίσει τόν τόπον καί ώ
ραν διενεργίείας τής Εκλογής

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Σπ, Βασιλόιπουλος 
Άλ. Καββαδας 

Γεώργ-, Άλεξόπουλος 

Κυρ. Βαλασιάδης 

Γεώργ. Λαμπρινόπουλος

- ♦ ·*· V V ♦ *ν
των άσκήσωσι τό δικαίωμά των* 
( Επιθεωρηταί Τραπέζης — άδει* 
οΰχι — ύπό μεΤό^εσιν). Έν τή πε- 
ριπτώσει όμως ταύτη θά γίνη είβι-ΐ 
κή περί τούτου μνεία είς τό Πρα- 
κτικόν, ϊνα μή δυσχερανθή ό ένερ* 
ΥΠθησόμένος έλεγχος τών λαβόν* 
των μέρος είς τήν ψηφοφορίαν έκ) 
τοΰ γενικού μητρώου Συλλόγου*

Η Δ.Ε. τοΰ Συλλόγου, λαβοΰ- 
σα υπ’ όψιν της ότι, τινά τών Κα. 
ταοτημάτών Εύρίσκονται πολύ μα 
κράν τοΰ εις ό ύπάγονται εκλογι
κού κέντρου, πρός άντιμετώπισιν 
τών ύάηρεσιακών αναγκών καί 
πρός διευκόλυνσιν τών είς αύτά ύ- 
πηρετούντων συναδέλφων, άπεφά- 
σισεν όπως, έφ’ όσον ή μεταφορά 
των ενγλόγφ συναδέλφων διά τών 
τακτικών συγκοινωνιακών μέσων 
καθίσταται δυσχερής καί ώς έκ 
τούτου, θέλει τυχόν βραδύνει ή είς 
τάς έδρας των έπιστροφή, χρησι- 
μοποίηθώσίν ύπ’ αΰτών, δίχπάναιξ 
τοΰ Συλλόγου, ειδικά μέσα μετα
φοράς.

Η ΕΚΛΟΓΗ ΙΤΟΠΙΚΟΚ
ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΟΙ! ΕΠΙΤΡΟΠΑΙ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΝ 
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

Συμφώνως τώ άρθρω 14 Κατα
στατικού παράγραφος 5 καί κατό
πιν προκηρύξεως Εκλογών τήν 9ην 
Φεβρουάριου 1953 διά τήν Εκλογήν 
νέας Διοικητικής Επιτροπής τοΟ 
Συλλόγου μας, παρακαλοΰμεν υ
μάς, όπως συγικεντροΰντες τά τα
κτικά μέλη τοΰ Συλλόγου, προβήτε: 
είς τήν έκλογήγ τοπικής ’Εφορευτι
κής Επιτροπής περιλαμβιχνούσης 
τρίά (3) τακτικά μ=λη καί δύο 
(2) άΐ'απληρωματικά.

Αΐ τοπικαί Έφορευτικαί ’ΕΗητρο- 
παί δέον νά συγκ ροτηθώσι τό βοα- 
δύτερον δύο ή μέρας πρός της διά 
τή,ν ψηφορίαν καθορισθείσης ήμερο- 
μηνίας.

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ 

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
(Σπ. Β ασιλόπουλος 

Άλ. Καββοοδάς 
Γεώργ. Άλεξόπουλος 

Κορ. Βαλασιάδης 
Γ εώργ. Λαμπρινόπουλος,


