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Etvat γνωστόν το £ζ. της 

πείρας δίδαγμα, ότι ή πά
ροδος του χρόνου επιφέρει 
πολλάκις, όχι πάντοτε, άμ- 
βλυνσιν των αξιώσεων, των 
επιδιώξεων έν γένει, καί 
ενίοτε την κατάργησιν αυ
τών, όπως επίσης είναι 
γνωστή καί ή άλλη αλήθεια 
ότι ή συχνή άνευ άμε
σου αποτελέσματος έπα- 
νάληψις εκδηλώσεων προς 
πραγμάτωσιν ενός σκοπού, 
ή ατελέσφορος αϋτη επανά- 
ληψις, προκαλεΐ την έντυ- 
π ω σ ι V του κλεισίματος, 
του σταματήματος, τής α
γωνιστικής διαβέσεως.

Λ
Αυτά τά δυο διδάγματα 

τής πείρας ένόμισεν ό κ. 
Αιοικητής, ότι ήδύνατο νά 
τά μεταφέρη καί εις την 
Τράπεζαν καί στηριζόμε- 
νος επ’ αυτών τών διδαγ
μάτων, ένόμισεν ότι έπιτρέ 
πεται νά χαράξη την όλην 
έν τώ Ίδρΰματι πολιτείαν 
του.

’ Αλλά τον διαδεδαιοΰ- 
μεν ότι σφάλλεται θανάσι
μα, πλα,νάται πλάνην μεγά 
λην, έάν νομίζη ότι τά δι
δάγματα αυτά δύνανται νά 
έχουν έφαρμογήν εις την 
Τράπεζαν.

Ιϊρώτα - πρώτα διότι ή 
πάροδος του χρόνου — όμο- 
λογητέον ότι χρόνος μάκρος 
διέρρευσεν — έάν όπήρξεν 
άκαρπος, δέν όπήρξεν ό
μως καί άπρακτος. Αέν ξε
χνά απολύτως κανείς, ότι 
το διαρρεΰσαν ίίΟμηνον 
είναι γεμάτο άπό γεγονό
τα, καί αύτά μόνον άπό 
μέρους τού Χώματος τών 
υπαλλήλων, τά όποια κα
ταδεικνύουν πόσον Βέράν 
αισθάνεται το Χώμα την έ
ναντι τού Ιδρύματος άπο- 
στολήν του, το όποιον "Ι
δρυμα είναι, το έπαναλαμ- 
βάνομεν, κλεισμένον εις τά 
στήθη όλων τών συναδέλ
φων. "Ι*στερα δε διότι θά 
έπείσθη ό κ. Αιοικητής, ό
τι ή άγωνιστική τού Χώμα
τος διάθεσις προ τού φά
σματος τών κινδύνων, τούς 
όποιους όλοι γνωρίζομεν, 
ότι άντιμετωπί ζομε ν, δεν 
έχει παύσει ούδ’ έπί στιγ
μήν κατά πολλούς καί ποι
κίλους τρόπους έκδηλουμέ» 
νη" καί τούτο έπειδή γνωρί
ζομεν το κατάντημα εις το 
όποιον μετά μαθηματικής

άκριόείας θά όδηγηθώμεν, 
έάν οί κίνδυνοι αύτρί δέν 
εξουδετερωθούν.

**

’ Αντιλαμβάνονται όλοι 
οί συνάδελφοι, ότι δέν δυ- 
νάμεθα νά είμεθα διεξοδι- 
κώτεροι, άλλά δέν δυνάμε- 
θα έπίσης παρά νά τονίσω- 
μεν καί πάλιν ότι, οϋδέν έ
γινε, ούτε πρόκειται νά γί- 
νη. Ούδέν άπολύτως έξ έ- 
κείνων, τά όποια τοσάκις έ- 
χομεν έπαναλάβει εις το 
παρελθόν, ότι έπρεπε νά 
γίνουν καί τά όποια τώρα 
είναι άπαραίτητον νά τε
θούν εις άμεσον έφαρμο
γήν, διότι άλλως διατρέ- 
χομεν τον κίνδυνον τής έξου 
θενώσεως. Αέν είναι ενδει
κτικόν τάχα τής κρατούσης 
καταστάσεως το γεγονός, 
το όποιον όλοι ζώμεν, τής 
άτάκτου δηλαδή έκ τής 
Τραπέζης φυγής πολυα
ρίθμων Βκανωτάτων συνα
δέλφων, την όποιαν ό κ. 
Αιοικητής έτόλμησεν έν το-
σούτω έν συσκέψει, εις ήν 
μετειχον καί άλλαι προσω
πικότητες, νά χαρακτηρί
ση ιός έξογίανσιν, ενώ γνω 
ρίζει κάλλιστα, ό κ. Αιοι- 
κητής, ποιαν έξυγίανσιν ά- 
νέμενε το Προσωπικόν καί 
ποιαν τοιαύτην ΰπεσχέθη;

’Ή δέν είναι ένδεικτικόν 
το άλλο γεγονός, ότι άντί 
νά άσχολούμεθα εις άνά- 
πτυξιν τών έργασιών τής 
Τραπέζης, έπιζητοΰμεν έ
ξ ισώσεις άναλώμασι τής Β
έράς παρακαταθήκης, ώς 
είναι τά ’ Ασφαλιστικά μας 
Ταμεία;

Μήπως δέν είναι ένδει- 
ξις ή άντικαταστήσασα τον 
γνώριμον παραγωγικόν θό 
ρυβον ήσυχία, είς τάς αΒ- 
θούσας τής Τραπέζης έν 
’ Αθήναις καί Έπαρχίαις; 
Ό κάθε συνάδελφος θά έ- 
χη καί μίαν ένδειξιν, οί συ
νάδελφοι δέ τών έπαρχιών, 
όσοι μάς έπισκέπτονται — 
καί μάς επισκέπτονται όλοι 
— μάς έχουν έκθέσει πολ» 
λάς τοιαύτας ένδείξεις.

’ Αλλά σταματώμεν έδώ.

Είναι καιρός πλέον νά 
γίνη αντιληπτόν, έκείνο τό 
όποιον διεκηρύξαμεν καί 
δια,κηρύττομεν προς πάσαν 
γωνίαν τής Τραπέζης, ότι 
πάς υπαίτιος, πρέπει νά τε- 
Ίή κατά μέρος. Αιοτι δέν

δύναται τό "Ιδρυμα νά χιο
ρήση εις τον δρόμον τής ά- 
ναπλάσεως ,όταν όλα τά 
συμόαίνοντα θεωρούνται 
αυτόχρημα τυχηρά καί ού« 
δεις λογοδοτεί διά πρά
ξεις, θετικάς ή άρνητικάς, 
αΒ όποιαι ώς αποτέλεσμα 
έσχον ζημίαν τού ’Ιδρύμα
τος.

Μέ έπι βλητικήν μεγαλοπρέ
πειαν έωρτάσθη και εφέτος ή έ- 
πέτειος τής 28ης ’Οκτωβρίου 
1940, είς την Τράπεζαν μέ την 
συμμετοχήν όλων τών συναδέλ
φων τού Κέντρου και τών Περι
φερειακών Καταστημάτων, συμ- 
ψώνως προς τό καταρτισθέν πρό 
γραμμα υπό τής Διοικητικής Έ" 
πιτροπής τού Συλλόγου.

Ή τελετή έγένετο είς τήν με- 
γάλην αίθουσαν τών συναλλα
γών τής Τραπέζης, ή οποία είχε 
διακοσμηθή καταλλήλως μέ τά 
έθνικά χρώματα.

Είς αυτήν παρέστη έκ μέρους 
τής Διοικήσεως, ό υποδιοικητής 
κ. Μανέας.

"Αμα τή ένάρξει τής εορτής 
και άφοΰ ή χορωδία τής Τραπέ
ζης έψαλε τό «Ύπερμάχψ Στρα 
τηγφ», ό λόγος έδόθη είς τον 
συνάδελφον κ. Φιλ. Πέππαν, δ- 
στις έκφωνών τον πανηγυρικόν 
της ημέρας, είπε τά έξης:

Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ κ. ΠΕΠΠΑ

«Ή ή,μέρα ή αύριανή, δσα χρό
νια κι’ αν περάσουν, θά μείνη γιά 
πάντα κατάφωτη άπό δόξα, είς 
τήν ιστορίαν τοΟ τόπου μας

Ή 28 -Οκτωβρίου, ή το καί θά 
μείνπ ή αίωνία μάχη τοΰ πνεύμα
τος κατά της υλικής βίας.

Ή Ελλάς εΰρέθη κατά τό λυ
καυγές της Ιστορικής αυτής ή μέ
ρας, εις τό μεταίχμιο ν δύο δρό
μων:

Ό Ενας ώδηγούσε πρός τήν έ- 
λευθερίαν και θυσίαν, ό άλλος 
είς τήν υποταγήν καί τήν εντρο
πήν.

Ή 'Ελλάς, τήν στιγμήν εκείνην, 
συνεπής πρός τήν Ιστορίαν της 
χιλιετηρίδων, καί ύπό έμπνευσιμέ- 
νην ήγεσίαν, ή κολούθηκε τόν πρώ
τον δρόμον μέ ένθουσιασμόν καί 
μέΙ πίστιν είς τό δίκαιόν της, καί 
άπάντησδ τό «ΟΧΙ» τό όποίον, έ- 
νω μάς έφάνη τότε τόσον άπλοΰν

Ώς πού, όμως, θά προ- 
‘/.ωρήση ή κατάστασις αύ- 
~η« ’ Αναγνωρίζεται άπό
όλους μας, μικρούς καί με
γάλους, άπό τούς εντός καί 
έκτος τής Τραπέζης ενδια
φερομένους διά τήν προκο
πήν τού 'Ιδρύματος, ότι 
είναι καιρός πλέον νά σο
βά ρευθ ώμε ν καί νά άδρά-

καί φυσικόν, εγείρεται ήδη σήμε
ρον, μετά δώδεκα μόλις έτη, πανΰ 
ψηλόν καί λαμπίερόν μνημεΐον, 
πού μέ τό πέρασμα τών αιώνων 
θά μεγαλώνη, φθάνοντας τό ηθι
κόν Οψος, του τύμβου τοΰ Μαρα
θώνας.

Η άρνησίς τής ‘Ελλάδος νά ύ- 
ποδουλωθή είς ίμιαν αΰδάδη καί 
άφόρητον άξίωσιν, δέν ήτο μία ά
πό φασις τής στιγμής, άλλά ή έκ- 
κδήλωσις τής ελληνικής ψυχής, 
τής Ελληνικής ύπερηφανείας. Τό 
αίσθημα τής έλευθερίας πού ήταν 
ϋπεράνω όλων άπό τών άρχαιοτά 
των χρόνων, έξεδηλώθη καί κατ,ά 
τήν ώραν τοΰ κινδύνου τής ύποδου 
λώσεώς μας, μέ μίαν «πάντησιν 
ιμέ ένα «ΟΧΙ» πού κατέπληξεχ 
τόν κόσμον, καί έδωσε θάρρος είς 
τους καταπίεζα μένουν λαούς. Έ- 
πανελαμβάνετο τό 1821, καί γι’ 
αυτό ή 28η ’Οκτωβρίου, έορτάζε- 
ται πλέον, ώς μία δεύτερα 25η 
Μαρτίου.

Τό «ΟΧΙ», ό θρύλος καί τό ίουμ- 
βολον τής δόξης τοΰ Έ,λληνικοΰ 
λαού, είναι τό «μόλων λαβέι» τού 
Λεωνίδα, είναι τό «καλύτερα μιάς 
ώρας ελεύθερη ζωή» τοΰ Ρήγα, 
είναι τό «Ελευθερία ή θάνατος» 
τής "Αγίας Λαύρας.

Τό πνεύμα τής Πίνδόυ, τού Μο- 
ράβα, τού Ί βάν, τού Περιθωρίου, 
είναι συνέχεια τού πνεύματος τής 
Σαλαμίνας, τών Θερμοπυλών, τού 
Μεσολογγίου, τών Ψαρρών, τόϋ 
Κιλκίς, τού Σαρανταπόρου, τού 
Σουλίου, τού Μπιζανίου.

Σήμερον, μέ τό συμβολικόν 
«ΟΧΙ», δέν πανηγυρίζομεν απλώς 
τήν άφθαστον τόλμην τοΰ μικρού 
Λαού μας νά αντιμετώπιση μίαν 
Αυτοκρατορίαν, καί) κατόπιν άλ
λην; ακόμη μεγαλυτέραν καί φο- 
βερωτέραν, δέν πανηγυρίζομεν ά- 
πλώς τούς ήρωϊσμούς, τάς δόξας 
καί τάς τραγικός θυσίας τού Λα
ού μας, άλλά πανηγυρίζομεν τήν1 
Ιδέαν τών έλευθεριών όλοκλήρου 
τής ανθρωπότητας.

Κανείς καταχτητής, δέν μπόρε
σε ποτέ νά προχωρήση ατιμωρητί, 
καί ποτέ δέν επέτυχε νά ύποτάξη.

ξωμεν τά ζητήματα, μέ ρώ
μην και θάρρος καί νά προ- 
χωρήσωμεν εις μίαν δημι
ουργικήν προσπάθειαν, ή 
όποια θα διάλυση τάς σκι
άς, αΒ όποια ι φοβίζουν τό 
μέλλον τού 'Ιδρύματος και 
ήμών.

ίδ αιοικητικη
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

τήν άκατάβλητον δύναμιν τοΟ 
Ελληνισμού. Ό άγων μαΐς άπό 

την αυγήν της 28η,ς Όκτωβρίόυ 
1940, ΰπήρξεν όπως πάντοτε κατά 
τήν τρισχιλιετή ιστορίαν μας, ά
γων τών ελευθέρων ανθρώπων, 
διά τά ευγενέοτερα ανθρώπινα ι
δανικά,^ μέ τά όποια πρέπει νά ζή- 
oouv α! έ^ρχόμεναι ysvEoci..

Οί "Ελληνες τοΰ 1940—41 * έγι
ναν διά μίαν ακόμη φοράν π ρ ό-
ρ α χ ο ι τής άνθρωπότη
τος. 1

Οί άνεμοι δέν έκόπασαν, καί ή' 
θύελλα δέν άπεμακρύνθη, ’ άλλά, 
Και ή αδάμαστος θέλησις τού 

Εθνους έγιγαντώθη.
Ή 28 Οκτωβρίου 1940, εγκαι

νίασε νέαν ιστορικήν ώραν διά τό 
Εθνος,^ άλλά καί ι&ιά κάθε άνθρω 

πον ό όποιος δέν έχει ψυχήν δού- 
λου^ και υψώνεται ώς σύμβολο ν 
των ελευθέρων ανθρώπων.

Είναι τό μεγαλύτερον ίσως πα
ράδειγμα πρός μίμησιν, καί ή 
κΧασικωτέρα άπόδειξις,’ ότι, ό 
σονδήποτε καί άν είναι ύλικά ι
σχυρός ό αντίπαλος, όταν τό πνεύ
μα; είναι Ισχυρόν, αύτό νικά.

Η Ελλάς, δέν έφοβήθη τόν θά
νατον καί δι’ αύτό ένίκησεν. Ή νί
κη τής Ελλάδος, είναι νίκη πνεύ
ματος κατά τής ύλης, καί ή 28 
’Οκτωβρίου είναι ή μεγάλη επέ
τειος, τού μεγαλύτερου ιστορικού 
γ'εγονότος τού αίώνος μας,

Ζήτω τό "Εθνος 
Ζήτω ό Βασιλεύς!,)

Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ κ. 
ΥΠΟΔΙΟΙ ΚΗΤΟΥ

’Ακολούθως ό' υποδιοικητής κ. 
Μανέας λέγει τά έξής:

«Έορτάζομεν καί πάλιν σήίμε- 
ρον τήν επέτειον τής 28ηις ’Οκτω
βρίου τού 1940. Τήν έορτάζομεν 
ώς λαός ελεύθερος, άλλά καί άξι 
ος τής έλευθερίας. "Αξιος, διότι 
όταν ό κίνδυνος ένεφανίσθη άμε
σος καί μέγας, ό λαός τής ‘Ελλά
δος ούτε έΒίΙστασε νά τόν άντιμε- 
(Συνέχεια είς τήν 4ην σελίδα)
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Εις επανειλημμένος συνεδριάσεις 
της, ή Επιτροπή Στεγάσεως κα- 
τήρτισε τούς πίνακας των έχόντων 
ανάγκην στεγάσεως συναδέλφων.

Δημοσιεύομεν κατωτέρω τούς πί
νακας κατά σειράν1 προτεραιότητος.

Αΐ έργασίαι τής Επιτροπής διά 
την κατάρτιση/ των πινάκων, ώς 
προς τούς λοιπούς συναδέλφους, 
προστατευο μένους ύπό τού ενοίκιο- 
στασίου, συνεχίζονται.

ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΟΣ ΤΩΝ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΩΝ ΜΗ ΠΡΟ- 
ΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟ ΤΟΥ 
ΕΝΟΙΚΙΟΣΤΑΣ ΙΟΥ ΩΣ ΚΑ- 
ΘΩΡΙΣΘΗ ΚΑΤΑ ΤΑΣ ΥΠ’ ΑΡ. 
9)7.8.52 ΚΑΙ 11)5.11.52 ΣΥ
ΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟ
ΠΗΣ ΣΤΕΓΑΣΕΩΣ.

1. Εύαγ. Σ. Σταυριανός, Τμη
ματάρχης Α'. χρον. προσλ. 2.11. 
1920, έγγαμος, τέκνα 2.

2. Σπυρ. Δ. Σ ιόπουλος Τμημα- 
τάρχης Α' χρον. προσλ. 2.5.1921, 
έγγαμος, τέκνον 1.

3. Ήλ. Β. ’Αχίλλειου Τμηματάρ- 
χης Α' χρον. προσλ. 15.1 1.1915, 
έγγαμος άνευ τέκνων.

4. Στεφ. Ν. Νικολαΐδης, Λογι- 
στής Α' χρον. προσλ. 24.4.1921, 
έγγαμος άνευ τέκνων.

5. Παντ. Μουτούσης Τμηματάρ- 
χης Α' χρον. προσλ. 1.6.1921 έγ
γαμος άνευ τέκνων.

6. ’Αλεξ. Καββαδάς Τμηματάρ
χης ΑΖ χρον. προσλ. 3.6.1921 έγ
γαμος άνευ τέκνων.

7. Άθαν. Ν. Τσιούκας Τμηματάρ 
χης Β' χρον. προσλ. 27.1.1925 έγ
γαμος τέκνα 2.

8. ’Αλεξ. Ν. Σφάγγος Εισπρά- 
κτωρ Α' χρον. προσλ. 24.7.1925 
έγγαμος τέκνα 2.

9. Τηλ. Κ. Φιδετζής Λογιστής Α' 
χρον. προσλ. 8.8.1925 έγγαμος τέ
κνα 2.

10. Νικ. Α. Τσίτρος Λογιστής ΑΖ 
χρον. προσλ. 25.8.1925 έγγαμος 
τέκνα 3.

11. Άθαν. Δ. Φινινής Τμηματάρ- 
χης Β' χρον. προσλ. 3.11.1924 έγ
γαμος άνευ τέκνων.

12. Σερ. Δ. Χριστοδουλιάς Τμη- 
ματάρχης Β' χρον. προσλ. 29.8.
1925 έγγαμος άνευ τέκνων.

13. Ήλ. Γ. Κουτσοβίτης Τμημα- 
τάρχης Β' χρον. προσλ. 29.8.1 925 
έγγαμος άνευ τέκνων.

14. Κων. Γ. Φλώρος Τμηματάρχης 
Β' χρον. προσλ. 23.7.1926 άγαμος 
προστάτης πατρικής οικογένειας.

15. Κων. Γ. Λεβέντης Είσπράκτωρ 
Α' χρον. προσλ. 16.11.1929 έγγα
μος τέκν. 1.

16. Γεωργ. I. Κυρινόπουλος Τμη
ματάρχης Β' χρον. προσλ. 7.7.
1930 έγγαμος τέκνον 1.

17. Ζήσης Σ. Χασιρτζόγλου Λογι
στής Α' χρον. προσλ. 20.7.1930 
έγγαμος τέκνον 1.

18. Ίωαν. Χρ. Ταλιαδοΰρος Λογι
στής Α' χρον. προσλ. 1.7.1931 έγ
γαμος τέκνα 2.

19. Άντιγ. Σώχος Λογιστής Α'

χρον. προσλ. 3.2.1932 έγγαμος τέ
κνα 4.

20. Κων. Α. Βρυσιώτης Λογιστής 
Α' χρον. προσλ. 8.2.1932 έγγαμος 
τέκνα 3.

21. Κων. Α. Δάρδας Λογιστής 
Α' χρον. προσλ. 28.7.1930 έγγα
μος τέκνον 1.
22. Δημ. Θ. Τριανταφυλλίδης Είσ

πράκτωρ Α' χρον. προσλ. 1.4.1930 
έγγαμος άνευ τέκνου.

23. Ίωάν. Γ. Καράμπαμπας Λο
γιστής Α' χρον. προσλ. 15.9.1930 
έγγαμος άνευ τέκνου.
24. Βασιλική σύζυγος Γ. Φίλιπ 

Λογιστής Β' χρον. προσλ. 16.6.
1 93 1 έγγαμος άνευ τέκνων.
25. Μιχαήλ Καμπάνης Τμηματάρ 

χης Α' χρον. προσλ. 1.10.1922 έγ
γαμος τέκνα 2.

25. Ιωάννης Σαντάς Τμηματάρ
χης Β' χρον. προσλ. 22.10.1925 
έγγαμος άνευ τέκνων.

Έκ των ανωτέρω θά δικαιούνται 
τής κοιτά προτίμησιν στεγάσεως 
μόνον δσοι άποδεδειγμένως δέν προ 
στατεύονται καί ύπό τού νέου ένοι- 
κιοστασίου. Προς τούτο έκλήθησαν 
ύπό τής ’Επιτροπής Στεγάσεως, ό
πως προσαγάγωσι τά στοιχεία τά 
άποδεικνύοντα τήν μή προστασίαν 
των και ύπό τοΰ νέου ένοικιοστα- 
σίου. Τά στοιχεία ταΰτα θά ελεγ
χθούν ύπό τοΰ έκ των μελών τής Ε
πιτροπής Στεγάσεως κ. Γ. Πετρου- 
νάκου.

ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΟΣ ΤΩΝ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡ
ΚΗΣ Ή ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΣΤΕ 
ΓΑΣΜΕΝΩΝ ΩΣ ΚΑΘΩΡΙΣΘΗ 
ΚΑΤΑ ΤΑΣ ΥΠ’ ΑΡ. 9)7.8.52 
ΚΑΙ 11)5.11.52 ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΕ
ΓΑΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

α) Άνεπαρκώς «out άν6υ- 
έστεγααμ.ένοε.

Τ. Παν. Κ. Δρομάζος Τμηματάρ- I 
χης Β' χρον. προσλ. 30.1 2.1 929 I 
έγγαμος τέκνα 2.

2. Μιχ. Σ. Γεωργίου Κλητήρ Α' 
χρον. προσλ. 19.3.1931 έγγαμος 
τέκνα 4.

3. Βασ. Χάρος Είσπράκτωρ Α' 
χρον. προσλ. 25.5.1922 έγγαμος 
τέκνα 2.

4. Γεωργ. Βαμβακούσης Τμημα
τάρχης ΒΖ χρον. προσλ. 27.5.1926 
έγγαμος τέκνα 2.

5. Σπυρ. Νικολάου Τμηματάρχης 
Α' χρον. προσλ. 25.12.1919 έγγα
μος τέκνα 1.

6. Ίγν. Τσαϊρίδης Λογιστής Α' 
χρον. προσλ. 28.7.1930 έγγαμος 
τέκνα 1.

7. Εύθ. Καρατζάς Δικηγ. Τμήμα 
τάρχης Α' χρον. προσλ. 11.8.1926 
έγγαμος τέκνα 1.

8. Δημ. Μπαστούνας Τμηματάρ
χης ΒΖ χρον. προσλ. 16.5.1924 έγ
γαμος τέκνα 1.

9. Άντ. Άποστολάκης Είσπρά
κτωρ Α' χρον. προσλ. 27.10.1925 
έγγαμος τέκνα 2.

10. Κων. Δήμου Κλητήρ Α' χρον. 
προσλ. 20.9.1 930 έγγαμος τέκνα 1

11. Παν. Μπιμπελάς Λογιστής Αζ 
χρον. προσλ. 24.10.1926 έγγαμος 
τέκνα 2.

12. Γεωργ. Παπαδοπούλας Κλη
τήρ Αζ χρον. προσλ. 11.9.1926 έγ
γαμος τέκνα 4.

13. Εύαγ. Στεφανίδης Λογιστής 
Αζ χρον. προσλ. 19.6.1930 έγγα
μος τέκνα 1.

14. Κων. Κατσιάμπας Λογιστής 
Α' χρον. προσλ. 27.1.1931 έγγα
μος τέκνα 1.

15. Εύαγ. Ρΐκος Τμηματάρχης Β' 
χρον. προσλ. 27.5.1926 έγγαμος 
τέκνα 2.

16. Άντ. Κοτρώτσος Τμηματάρ
χης Βζ χρον. προσλ. 27.9.1927 έγ
γαμος τέκνα 1.

17. Σωκρ. Έγγονόπουλος Τμημα
τάρχης Βζ χρον. προσλ. 1.9.1925· 
έγγαμος τέκνα 2.

18. Χαρ. Κοκκόρης Λογιστής Αζ 
χρον. προσλ. 31.10.1930 έγγαμος 
τέκνα 2.

19. Γεωργ. Θεοδωρίδης Τμηματάρ 
χης Βζ χρον. προσλ. 13.9.1921 έγ 
γάμος τέκνα 2.
20. Άνδρ. Μπόγδανος Λογιστής 

Αζ χρον. προσλ. 4.12.1930 έγγα
μος τέκνα 1.
21. Γεωργ. Τσαχάκης Είσπρά

κτωρ Αζ χρον. προσλ. 17.5.1925 
έγγαμος τέκνα 1.
22. Δεσπ. Άμπατζή Γραμματεύς 

ΒΖ χρον. προσλ. 10.9.1926 έγγα
μος άνευ τέκνων.
23. Χαρ. Οίκονομίδης Λογιστής 

Β' χρον. προσλ. 3.5.1924 έγγαμος 
άνευ τέκνων.

24. Σπυρ. Παγανόπουλος Τμημα
τάρχης Β' χρον. προσλ. 15.12. 
1922 έγγαμος τέκνα 1.
25. Σταυρ. Χατζηπέτρος Τμημα

τάρχης Β' χρον. προσλ. 25.8.1925 
έγγαμος τέκνα 1.
Άνεπαρκώς 3) άνβι>γιει- 

νώς εατεγασμ,ενοι 1$

26. Πέτρος Δ. Μπιτσικώκος Τμη
ματάρχης ΑΖ χρον. προσλ. 13.8. 
1918 έγγαμος τέκνα 1.
27. Διον. Β. Πολλάκις Τμηματάρ- 

χης Α' χρον. προσλ. 1 0.1 1.1918 
έγγαμος τέκνα 4.

28. Νικ. Άφεντάκης Είσπράκτωρ 
Α' χρον. προσλ. 13.2.1919 έγγα
μος τέκνα 2.
29. Άθαν. Καλαφάτης Τμηματάρ 

χης Αζ χρον. προσλ. 8.1.1920 έγ
γαμος τέκνα 1.

30. Βασ. Δίκης Τμηματάρχης Β' 
χρον. προσλ. 3.5.1921 έγγαμος τέ
κνα 1.

31. Σπΰρος Σκύρος Τμηματάρχης 
Α' χρον. προσλ. 15.5.1922 έγγα
μος τέκνα 1.
32. Άριστ. Μπλάτσιος Τμημα

τάρχης Αζ χρον. προσλ. 23.10. 
1918 έγγαμος άνευ τέκνων.
33. Δημ. Γεωργ ιόπουλος Τμημα

τάρχης Αζ χρον. προσλ. 6.6.1920 
έγγαμος άνευ τέκνων.

34. Γεωργ. Άλεξόπουλος Τμημα- 
τάρχηης Α' χρον. προσλ. 6.6.1920 
έγγαμος άνευ τέκνων.

35. Στ. Α. Ζαχόπουλος Τμηματάρ
χης Β' χρον. προσλ. 4.6.1921 έγ
γαμος άνευ τέκνων. y

36. Δημ. Δελακώτσος Τμηματάρ- 
χης Αζ χρον. προσλ. 5.6.1921 έγ
γαμος άνευ τέκνων.

37. Γεωργ. Μιχαλόπουλος Τμήμα 
τάρχης Β' χρον. προσλ. 29.1 1. 
1921 έγγαμος άνευ τέκνων.
38. Χαρ. Μιχαλακέας Τμηματάρ

χης Αζ χρον. προσλ. 26.11.1921 
άγαμος προστάτης πατρικής οικο
γένειας.
39. Γεωργ. Κώστης Τμηματάρχης 

Αζ χρον. προσλ. 11.5.1923 έγγα
μος τέκνα 2.
40. Ίωάν. Μουράτης Τμηματάρ

χης Αζ χρον. προσλ. 12.7.1923 έγ
γαμος τέκνα 2.
41. Ίωάν. Κωνσταντινίδης Είσ

πράκτωρ Α' χρον. προσλ. 9.7.1924 
έγγαμος τέκνα 2.
42. Χρήστος Κάρμας Τμηματάρ

χης Β' χρον. προσλ. 29.1.1926 έγ 
γάμος τέκνα 2.
43. Ίωάν. Βελτίδης Τμηματάρχης 

Βζ χρον. προσλ. 8.8.1925 έγγαμος 
τέκνα 2.

44. Σταύρος Άντωνιάδης· Λογι
στής Αζ χρον. προσλ. 20.8.1925 
έγγαμος τέκνα 3.

45. Μάρκος Μαρκίδης Λογιστής 
Α' χρον. προσλ. 25.8.1925 έγγα
μος τέκνα 2.
46. Θεοδ. Σταυρίδης Τμηματάρ

χης Βζ χρον. προσλ. 29.8.1925 έγ 
γάμος τέκνα 1.

47. Γεωργ. Ξενουδάκης Τμημα
τάρχης Βζ χοον. προσλ. 9.9.1925 
έγγαμος τέκνα 2.
48. Ίωάν. Στούρνος Τμηματάρχης 
Βζ χρον. προσλ. 14.6.1926 έγγα
μος τέκνα 2.
49. Μιχ. Θ. Ζακούρας Τμηματάρ

χης Βζ χρον. προσλ. 7.7.1926 έγ
γαμος τέκνα 1.

50. Δημ. Μενεγάτος Τμηματάρ
χης Β' χρον. προσλ. 17.1.1925 έγ
γαμος άνευ τέκνων.
51. Κορν. Βαλασιάδης Τμηματάρ 

χης Βζ χρον. προσλ. 12.8.1925 έγ
γαμος άνευ τέκνων.

52. Θεοφάνης Ράντης Λογιστής 
Αζ χρον. προσλ. 25.8.1925 έγγα
μος άνευ τέκνων.
53. Δημ. Τσακύρογλου Τμηματάρ 

χης Βζ χρον. προσλ. 25.8.1 9251 έγ
γαμος άνευ τέκνων.

54. Νικ. Βαμβακάς Τμηματάρχης 
Β' χρον. προσλ. 27.5.1926 έγγα
μος άνευ τέκνων.

55. Διον. Κ ουμπουρόπουλος Τμη
ματάρχης Β' χρον. προσλ. 19.9.
1925 προστάτης πατρικής οικογέ
νειας.

56. Ίωάν. Κουτμάνης Τεχν. Α' 
χρον. προσλ. 26.9.1926 προστάτης 
πατρικής οικογένειας.

57. Στυλ. Άλεξανδράκης Είσπρά 
κτωρ Α' χρον. προσλ. 20.1.1929 
έγγαμος τέκνα 3.

58. ’Άγγ. Μαχαίρας Έργοδ. χρον 
προσλ. 2.7.1929 έγγαμος τέκνα 4.

59. Στυλ. Τέγας Λογιστής Αζ 
χρον. προσλ. 9.12.1929 έγγαμος 
τέκνα 1.

60 Χρυσή Γ εωργιάδου Γ ραμμα
τεύς Αζ χρον. προσλ. 20.9.1930 
έγγαμος τέκνα 1.

61. Ίωάν. Γραμματίκας Λογιστής 
Αζ χρον. προσλήψεως 1.5.1931 έγ
γαμος τέκνα 2.

62. Νικ. Κεφάλας Λογιστής Β' 
χρον. προσλ. 1.2.1932 έγγαμος τέ
κνα 1.

63. Εύαγγ. Καλλονάς Τμηματάρ
χης Β' χρον. προσλ. 6.1 1.1929 έγ 
γάμος άνευ τέκνων.

64. Γεωργ. Κ αλορυμ ίδης Λογι
στής Α' χρον. προσλ. 18.5.1927 
προστάτης πατρικής οικογένειας.

65. Γεωργ. Λαμπρόπουλος Λογι
στής Αζ χρον. προσλ. 15.12.1927 
προστάτης πατρικής οικογένειας.

66. Ξεν. Λουκίδης Λογιστής Αζ 
χρον. προσλ. 9.3.1931 προστάτης 
πατρικής οικογένειας.

67 Γεωργ. Παπαδημητρίου Τμήμα 
τάρχης Β' χρον. προσλ. 1.4.1914 
έγγαμος τέκνα 2.

68. Έμμ. Γαλανάκης Τμηματάρ
χης Β' χρον. προσλ. 31.7.1924 έγ 
γάμος τέκνα 2.

ΑΙ ΥΠΟΒΛΗΘΗΣΟΜΕΝΑΙ 

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Αί ύποβληθησόμεναι παρά των 
συναδέλφων ενστάσεις κατά των πι 
νάκων σειράς προτεραιότητος, ή 
τής κατατάξεως εις τάς κατηγορί
ας των μή προστατευομένων ύπό 
τοΰ ένοικιοστασίου και των άνθυ- 
γιεινώς ή άνεπαρκώς έστεγασμένων 
άπεφασίσθη ύπό τής ’Επιτροπής 
Στεγάσεως δπως έξετάζωνται πα
ρά πενταμελούς ’Επιτροπής έκ των 
κ.κ. Άθαν. Δάρμου Διευθυντοΰ τής 
Τραπέζης, Ευσταθίου Άνδρο υτσο- 
πούλου δικηγόρου τής Τραπέζης,
’ I ωάννου Κρεμέζη μηχανικού τής 
Τ ραπέζης, Άστερίου Χατζηχρή- 
στου Τμηματάρχου Α' και Μελχ. 
Τσουδεροΰ Τμηματάρχου ΒΖ.

WWMMWWIIWI

.ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗη
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ Ε&ΔΟΣΙΣ

ΣΥΝΔΡΟΜΑ!
Έσωτερ.: Τρίμηνος Δρχ. 15.000 

s ’Εξάμηνος » 30.000
» e Έτησία » 50.000

Τιμή ψύλλου Δρχ. 1.000

Τά έμδάσματα έττ* όνόματι της 
«ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΣ»

ΑΙ Αποδείξεις δέον νά φέρωσι την ύπο- 
γραφην του Διαχειμιστού και τήν σφρα

γίδα τής έψημερίδος

Παρακαλούνται ot κ. κ. Συνδρομηταί, 
δπως γνωστοποιούν είς τά γραφεία τής 
έφημερίδας πάσαν μεταβολήν τής δ ιευ

θύ νσεώς των

Διαχειριστής:
ΑΝΑΣΤ. Δ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 

Αγίας Λαύρας 71 (Τέρμα Πατησίων)

Διευθύνσεις συμψώνως τω 8ρ- 
θρφ 6 § 1 τσ3 A. Ν 1092) 1938 

Υπεύθυνος έπί τής Ολης:
Δ. ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ 

Ρουζδελτ 60
Προϊστάμενος Τυπογραφείου: 
ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΦΡΑΓΚΙΔΑΚΗΣ 
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Σελίς 3_____ /

Αι Αποψειςμας

Η ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΤΟΥ ΘΗΛΕΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Έξ αφορμής τής συμμετοχής 

των δακτυλογράφων Α' εις τον δια
γωνισμόν τής 30ής Νοεμβρίου προς 
προαγωγήν των εις τον βαθμόν του 

ύπολογιστοΰ, είναι έπι βεβλη
μένου να τονίσω μεν και πάλιν δτι 
τό διάστημα τής Ιίετοΰς έν τή 
Τραπέζη υπηρεσίας, τό όποιον ά- 
παιτεΐται διά νά ΰπάρχη τό προ
σόν τής συμμετοχής των δάκτυλο- 
γράψων Α' εις τον διαγωνισμόν, εί
ναι πολύ υπερβολικόν, ανεξαρτή
τως του δτι κατά τό διάστημα τού
το επέρχονται μεταβολαιί είς την 
προσωπικήν των κοσάστασιν (γά
μος, τέκνα κλπ.). Διά τούτο καί εις 
την Επιτροπήν τού οργανισμού,

αλλά καί εις παρουσιάσεις της ή 
Διοικητική Επιτροπή διετύπωσε 
τήν άποψιν και τό αίτημα, δπως ή 
μετάταξις των εργαζομένων γυναι
κών είς τό κύριον προσωπικόν γίνε
ται είς τον βαθμόν τού δοκίμου ή 
τού βοηθού, δπου θά άπαιτήται πο
λύ μικρότερου χρονικόν διάστημα 
υπηρεσίας έν τή Τ ραπέζη. Ή Διεύ 
θυνσις Διοικητικού θά πρέπει νά 
μελετήση τό ζήτημα τούτο, διότι 
καί περί άρρένων έάν έποόκειτο δεν 
είναι νοητόν νά καλήται τις είς ε
ξετάσεις μετά ολόκληρον δεκαετίαν. 
"Αλλως τε, ή δ ιατυπουμένη άποψίς 
μας έφαρμόζεται είς τήν Τράπεζαν 
τής Ελλάδος.

ΝΑ ΜΗ ΑΝΑΓΚΑΣΘΩΜΕΝ
"Εχομεν τήν γνώμην, δτι ή περι

πλοκή, τήν όποιαν έσημείωσε τό 
ζήτημα τής παιδικής μερίμνης, ο
φείλεται είς πρόθεσιν δημιουργίας 
Εντυπώσεων επί τή βάσει «σοφών 
Ιδεών» παρά αισθητήν οικονομίαν.

Τώρα, διατί ή Διοίκησις τής Τρα 
πέζης δέν διεΐδεν έξ άρχής τούς 
πραγματικούς σκοπούς τού εΐσηγη- 

’Βέντος τό ζήτημα αύτό, εΐναι άλλη 
ΰπόθεσις, τήν οποίαν καί παραλεί- 
πομεν νά χαρακτηρίσωμεν. "Ενα ό
μως ζήτημα παραμένει ουσιώδες,

τό δτι ή έπιδιωχθεΐσα διαρρύθμισις 
δχι μόνον ούδεμίαν οικονομίαν ποοσ 
πορίζει είς τήν Τράπεζαν, άλλ’ άν- 
τιθέτως ή κατ’ έξακολούθησιν ε
πιμονή της είς τήν έφαρμογήν της, 
τείνει νά δημιουργήση περιπλοκάς, 
τάς όποιας ήμεΐς, πολλαπλώς διε- 
δηλώσαμεν, δτι δέν τάς έπιθυμοΰ- 
μεν. Έάν δμως έξαναγκασθώμεν, 
θά τό πράξωμεν καί τότε θά άπα- 
δειχθή διά μίαν ακόμη φοράν, δτι 
ο! πρόξενοι ζημιών είς τήν Τράπε
ζαν δέν ανήκουν είς τον Σύλλογον.

χρι τοΰδε εϊργάσθη, ίσως; δέ διότι 
περί αυτού, ήμεΐς τουλάχιστον, εϊ- 
μεθα άπολύτως πεπεισμένοι καί ή 
Επιτροπή αυτή δέν πιστεύει είς 
τό έφικτόν τής πραγματοποιήσεως 
τού σκοπού, διά τον όποιον αυτή 
συνέστη.

Νά εΐπωμεν δτι έπιμένομεν νά 
έργασθή; "Οχι, διότι ήμεΐς ούδέν 
έξ αυτής άναμένομεν. ’Εκείνο τό ό
ποιον περιμένομεν νά γίνη εΐναι νά 
γίνουν άσπαστα! ύπό τής Διοική- 
σεως τής Τραπέζης, αί έπί τού θέ
ματος τούτου αντιλήψεις τού Σώ
ματος, α! καί μόναι όρθαί.

"Αλλωστε, έγγίζει είς τό τέλος 
ή ζητηθεΐσα ύπό τού κ. Διοικητού 
πίστωσις χρόνου διά νά δειχθή ή 
ανάγκη τής έφαρμογής τού ύπό 
τού Συλλόγου ύποδειχθέντος συστή 
ματος.

Τράπεζα είναι τό έμψυχον ύλιχόνΙ 
αύττίξ. ’Αλλά ούδείς, δύναται νά yt- 
νη λόγος περί εμψύχου υλικού όταν 
τούτο είναι έστερημένον υγείας.

ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ 
ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ

Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΕΩΣ
’Από τήν κυκλοφορ ή σ αα αν άνα- 

κοίνωσιν τής Δ. ’Επιτροπής τού 
Συλλόγου οί ενδιαφερόμενοι συνά
δελφοι έλαδον yνωσιν τού τρόπου 
κα6’ δν ρυθμίζεται τό- ζήτημα τής 
προωθήσεώς των. Αί πολλαπλαζ 
προς τόν σύλλογον ευχαριστήριοι 
έπιστολαί των ένδιαφερομένων 
μαρτυροΰσι δτι ή δοθεΐσα λύσις, χω- 
,ρίς νά είναι τελεία, υπήρξε πάντο
τε ένα μέρος τού όλου αιτήματος
τού συλλόγου καί ύπό τάς παρού- μογήν των

σας συνθήκας ή μόνη δυνατή. ’Ή
δη άπομένει τό ζήτημα τής τεχνι
κής εργασίας.. Επ’ αύτοϋ θά εΐχο- 
μεν νά συστήσωμεν όπως ή αρμό
δια υπηρεσία, ή επιφορτισμένη με1 
τήν τεχνικήν επεξεργασίαν των 
κατ’ ιδίαν περιπτώσεων συντονίση 
τήν όλην εργασίαν καί μέ γοργότε 
ρον ρυθμόν περαιώση ταύτην, είς 
τρόπον ώστε τά ύπέρ των ώς -άνω- 
συναδέλφων λαμβανόμενα ευεργε
τήματα εϋρουν τήν άμεσον έφαρ

Κατέστη έξις ή όποια δέν θέλε- 
μεν νά πιστεύωμεν δτι κατήντη- 
σε δευτέρα φύσις, αί προαγωίγαί 
νά γίνωνται μετά μακράν καθυστέ- 
ρησιν. Ούτω διά τάς προαγωγάς 
τής 1ης ’Ιανουάριου 1952 έχρειάσθηί 
ένα πλήρες δεκάμηνον διά νά πε- 
ραιωθούν. Είσερχόμεθα ήδη μετ’ 
όλί)γίσν ειίίς τό έτος 1953 καί αί έρ- 
γασίαι διά τάς προαγωγάς τής 1ης 
’Ιουλίου 1952 δέν ηρχισαν ακόμη. 
Είναι έργον δικαιοσύνης άλλά καί 
απαραίτητον διά τήν) καλήν καί 
όμαλήν λειτουργίαν τής Τραπέζης 
οί υπάλληλοι νά λαμβάνουν τήν 
προαγωγήν έ.γικαίρως. Διά τούτο 
έλπίζομεν ότι ή Διοίκησις τής Τρα- 
πέζης Θά συγκροτήση τό συντομώ- 
τερον τήν επιτροπήν. Επίσης 
πιστεΰομεν δτι θά έχη έτοιμασθή 
ύπό τής Διευθύΐ'Βεως Διοικητικού 
ή αναγκαία, προπαρασκευαστική 
εργασία.

ΑΙ ΑΧΤΝΕΠΕΙΑΙ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ
Είναι γνωστόν δτι κατά τήν ρύθ- 

μισιν τού ζητήματος τών άσφαλί- 
στρων ό κ. Διοικητής είχε σΰγκροτή 
σει ’Επιτροπήν παρακολουθήσεως 
καί έλέγχου τής καλής έφαρμογής 
τού καθιερωθέντος νέου συστήματος

μηθειών. Μολονότι, δπως εχομεν δι
ακηρύξει, κάθε άλλο παρά πιστεύ 
ομεν δτι ή συγκροτηθεΐσα ’Επιτρο
πή άπετέλει τήν έγγύησιν τήν οποί
αν έζήτει τό προσωπικόν, έν τούτοις 
δέν δυνάμεθα παρά νά σημειώσωμεν 
δτι ή ’Επιτροπή αυτή ουδέποτε μέ-

Ιίορήλθον πολλοί μήνες άπό τής 
ήμέρας καθ’ ήν ή έπιτοπίως διατυ- 
πωθεϊσα ανθυγιεινή κατάστασις τών 
γραφείων τών καταστημάτων τής 
Τραπέζης Ζέας καί Νίκαιας έτέθη 
ύπ’ οψιν τών άρμοδίων. ’Εν τώ με
ταξύ ούδέν ήχέχ'ετο καί ή κατά- 
στασις χειροτερεύει. Μιά καλή 
Θέλησις τής Διοικήσεως τά πάντα 
Θά έτακίτσπσίει, άλλά δυστυχώς έάν 
κρίνη κανείς καί άπό τήν συμπερι
φοράν τής ΔιευΘύνσεως έναχπι τού 
Ταμείου Υγείας ή Διοίκησις τής 
τραπέζης κάθε άλλο παρά λαμβά
νει ύπ’ οψιν τήν ύγείαχι τών υπαλ
λήλων. Άλλά δέν πρέπει νά λη- 
σμονή ό κ. Διοικητής τά όσα ό 
"ίδιος επαναλαμβάνει έκάστοτε είς 
τάς δημοσίας εμφανίσεις του ότι

Αί ·π·ληροφορίαι φέρουν δτι το ζή
τημα τής άνεγέρσεως τών ανωτέρω 
κτιρίων άγεται πρός ευτυχές τέλος. 
Εχουν δεινσπαθήσει τόσον πολύ οί 

είς τά ανωτέρω ικαταστήματα έργαζό- 
μενοι συνάδελφοι ώστε δικαίως δοκι- 
μάζομιεν ιδιαιτέραν εΰχαρίστηρτν μέ 
τήν ληφθεϊσαν κα} πραγ μ αποποιούμε
νης απόφασιν διά τήν- άνέγερσιν τών- 
νέων κτιρίων. Εκείνο τό όποιον τώρα 
επιβάλλεται νά τονίσωμεν είναι δτι οί 
αρμόδιοι πρέπει νά προσέξουν δπως 
τά κτίρια ταΰτα γίνουν καθ’ δλους 
τούς κανόνας τέχνης καί χωρίς «τσιγ
κουνιά» ώστε νά εξυπηρετούνται οί 
εκεί εργαζόμενοι. Κυρίως δέ νά μ ή, 
άγνοηθου, αί άντλήψεις τού έκεΐ ύπη- 
ρετοΰντος προσωπικού καί ιδίως τών 
Διευθυντών τών καταστημάτων τών 
οποίων η πείρα πολύ θά βοηθήση.

ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ 
ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΗ

Υπό τού άποθανόνπος προ έτους 
συναδέλφου Δημητρίου Μπούμπου- 
λη, πολιτευτού Πειραιώς καί Νήσων 
έκληροδοτήθη είς τόν Σύλλογον υ
παλλήλων ’Εθνικής Τραπέζης τό ή- 
μισυ έξ αδιαιρέτου μιας οικίας του 
έν Σπέτσαις, μέ τόν ρητόν όρον, δ
πως άναφέρεται έν τή ιδιόγραφα) 
διαθήκη του, «νά χρησιμοποίηση 
ταύτην ώς θέρετρον τών παιδιών 
τών υπαλλήλων».

Ο Σύλλογός μας αποδεχόμενος 
τό^περί ου κληροδότημα τοΰ εύγε- 
νοΰς αυτού τέκνου τής ηρωικής νή
σου-, θέλει μεριμνήσει διά τήν έν 
καιρφ οργάνωσιν τού θέρετρου.

Εξ άλλου, τό Διοικητικόν Συμ- 
6ουλιον τού Συλλόγου, έν τή πεποι 
θήσει^ δτι έκφράζει καί τά αισθήμα
τα τών συναδέλφων, απευθύνει πρός 
τήν οικογένειαν τοΰ κληροδότου ευ
χαριστήριον ψήφισμα.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ 
ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ (1453-1953)

UPOmi ΗΙΒ81344-1346
Το αΐτη-μα τής τακτοποιήσεως τών 

συναδέλφων οί όποιοι παρελλείφθησαν 
από τάς προαγωγάς 1944—]94ό έξα 
κ-ο-λιουθεΐ νά παοαμένη εκκρεμές.

_ Τά άναπτυχθεντα υπό τής Διοικητι
κής ’Επιτροπής τού Συλλόγου πρός 
τον κ. Διοικητήν έπιχειρήματα υπέρ 
της άποκαταστάσεως της πρσσγενομέ- 
νη-ς εις τους συναδέλφους αυτούς αδι
κίας, άνεγνωρίσθησαν ώς ορθά.

Είναι καιρός νο-μίζομεν νά έπιληψθή 
έπί τέλς-υς καί τοΰ ζητήματος αύτοΰ ή 
Διοίκησις δίδουσα μίαν !κανοποιητι 
κήν λύσιν εις τήν καταφανή αυτήν ά 
δΐκίαν. ι fj.

Ε,ϊς μνημειώδη καί ύ'τνερπολυτελή 
εκδοσιν, είς μέγα σχήμα, ογκώδη 
εμφάνισην, πλουτισμένου μέ άφθο
νου ύλικόν άνεκί&ότων χειρογρά
φων, εγγράφων, βιογραφιών, πε
ριγραφών, άρχείωνικαί άλλων πο
λυτίμων Εθνικών καί ’Εκκλησια
στικών κειμένων, βασιίσθεν είς 
πλουσιωτάτην "Ελληνικήν καί ξέ- 
νην βιβλιογραφίαν καί είς αγνώ
στους μέχρι τοΰδε πηγάς, 6 ’Εκ
δοτικός οίκος Παν. Α„ Κλεισιούνη, 
Λ5ός Νεοφύτου Μεταξά 29, Άθή- 
ναι, τηλ. 52-891, έκυκλοφόρηισε τό 
νέον έ'ργον τού δημοσιογράφοι» 
καί συγγραφέως κ. Κ. Α. Βοβολί- 
νη μέ τίτλον «Η Ε,ΚΚΑΗΣΙΑ ΕΙΣ 
ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ» 
(1453-1953). Πρόκειται περί τής 
πρώτης έκδόσεως έπί τή 500ετηρί- 
6ι άπό τής "Αλώσεως τής Κωνστα
ντινουπόλεως, είς τάς έξακοσίας 
δέ σελίδας τοΰ έργου περιλαμβά
νονται δεκάδες έγχρωμων ξυλο
γραφιών, καθώς καί ΰτίερδιιακόσι- 
αι ανέκδοτοι φωτογραφίαι Ελλή
νων κληρικών θυσιασθέντίων είς 
τόν αγώνα τής Ελευθερίας άπό 
τοΰ 1940 καί εντεύθεν. "Η νέα αυ
τή συγγραφικήν εργασία τοΰ κ. 
Κ. Α. Βοβολίνη, προλογίζεται ύπό 
τοΰ Μακ. ’Αρχιεπισκόπου ’Αθη
νών καί Πάσης Ελλάδος κ. Σπυ
ρίδωνος.

ρυθμίσεως τών έξ ασφαλίσεων προ-
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ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΑΑΑΑΟΣ
Η ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΙΕΩΣ 1841

ΛΙΟΙΚΗΤΗΖ: IT. ΚΠΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ (Τηλέφ. 3ο.ο11)
110 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝ ΑΙΓΥΠΤΩ:
ΚΑ·Ι·ΡΟΝ (Rue Adly Pacha 34)
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ (Rue de I'Ancienne Bourse 4)

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΑΙ ΕΙΣ ΟΛΑΣ ΤΑΣ ΧΩΡΑΣ TOY ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Εκτελοΰνται δλαι αί ΤραΒεζικαί έργασίαι ίπό τους μάλλον συμιρέροντας ορούς I

ΑΝΔΡΕΟΥ Ζ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟ-ΠΟΥ- 
Λ0Ύ; Τά χρεόγραφα — Θεωρία καί 
πράξ!ς — Διάφορ-αι Τραπεζιτικό} έρ- 
γασίαι έπί τίτλων. ’Αθηναι 1952, σελ.

Ο καθηγητης του Εμπορικού δικαί
ου τού Πανεπιστημίου ’Αθηνών κ. Ρό- 
κας χαρακτηρίζει ως κατωιτέρω τήν 
εκδοσιν τοΰ κ. Δημηηρακοπούλου.

ΊΤσ λεγόμενον Τραπεζιτ.κόν δίκαι
ον, αποτελεί ικλαδον του- εμπορικού δί
καιου, άλλά τό ενδιαφέρον του δέν 
περιορίζεται μεταξύ τών εμπόρων. 
Μέγα μέρος αύτοΰ άναφέρεται είς τάς 
ιδιωτήκας συναλλαγάς έν1 γενει, ώς 
εκ τούτου δέ πρόδηλον εΐναι τό· εν
διαφέρον του, ιδιαιτέρως μάλιστα παρ’ 
ήμΐν, παρ’ οΐς ελάχιστοι είναι αί ερ
γασία ι αΐτινες άνσφέρονται είς τον 
κλάδον τούτον. ’Ενοιικίασις χρηματο
κιβωτίων, καταθέσεις χρηματικό} παρά 
Τραπέζη, δάνεια, καταθέσεις είς κοι
νόν λογαριασμόν είναι πράξεις αί 
όποΐαι άνάγονται είς τάς καθ’ δλοι» 
ΐδιωτιικάς σχέσεις καί δέν πεδιορ'ίζον- 
ται είς σχέσεις μεταξύ Τραπέζης καί 
έμπορου. Έξ άλλου αί τραπεζιτιικαί 
έργασίαι, λόγφ τής φύσεως αυτών, 
ένεχουσι τι τό πολύπλοχον, προϋποθέ- 
τουσι πλήρη γνώσιν τής πράξεως, 
Ιδίςι διά τόν νομικόν, δστις καλείται 
νά έπιλύση συγκεκριμένον ζήτημα. 
Πρόδηλον δθεν τό ένδιαψέρον τού βι
βλίου.

Εξεδοθη και έκυκλοφόρησε τό περί 
Πιστωτικών Τίτλων μέρος τής κωδικο- 
ποιησεως τής Ελληνικής Εμπορικής 
Νομοθεσίας τού συναδέλφου δικηγόρου 
κ. Π. I. Καλαθά, Προϊσταμένου τής 
Υπηρεσίας Νομιμοποιήσεων τοΰ Δι

καστικού Κεντρικού Κ οσαστή ματος
τής Εθνικής Τραπέζης. Τό μέρος τού
το περιλαμβάνει τάς ισχυούσας διατά
ξεις περ Συναλλαγματικής, γραμμα
τίου είς διαταγήν. Τραπεζιτικής ’Επι
ταγής, Άποθετηρίων κα Ένεχυδογρά- 
φων κα Γεωργικού Ένέχυρογράφου, 
έπιπροσθέτως δέ τάς σχετικός διατά
ξεις περ τελών χαρτοσήμου ναη ' 

Συνιοπώμεν θερμώς είς τούς συνα
δέλφους τήν άπόκτησιν τού βιβλίου 
τούτου, οπερ όπτοτελούμενον έκ 350 
σελ. εις σχήμα μικρόν (έγκάλπισν) τι- 
μάται χρυσόδετον 40.000 δρχ., πλη
ρωτέας (διά τούς συναδέλφους) είς 
τέσσαρας 15ημέρους δόσεις.



ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ! ΕΙΔΗΣΕΙΣ 5£4Π5ΖίϊΕΒί. ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 7 Νοεμβρίου 1952

ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΜΑϊΕίί ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΝ 
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Είναι γνωστός έκ προηγουμέ
νων ανακοινώσεων τής Διοικητι- 
κήξ επιτροπής ο κίνδυνος τον 
οποίον διατρέχουν τά ασφαλιστικά 
μας ταμεία έκ τής αβρόας έκ τής 
ύπηρεσίας εξόδου συναδέλφων 
μας οϊτινες συνεπεία τής δημιουρ- 
γηβείσης έν τή Τραπέξη καταστά- 
οεως προτιμούν νά θέσουν τέρμα 
εις τον ύπηρεσιακόν των βίον 
παρά νά εξακολουθήσουν υφιστάμε
νοι τάς συνεχείς μειώσεις αϊτινες 
πολύ δικαίως έχουν δημιουργήσει 
μίαν κατάστασιν άπογοητεύσεως 
καί μαρασμού δι’ υπαλλήλους οί 
όποιοι έν τοσούτω βά ήδύναντο νά( 
άποδβύν πηγή δυνάμεως διά τό| 
ίδρυμα. "Οπως ποτ’ αν ή ή άθρόα 
αύτή έξοδος έσημειώθη, <5έν απο
κλείεται νά συνεχισθή μέ θλιβερά; 
διά τά Ταμεία συνέπειας.

,Η ΑΝΑΑΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Τά δυο άδελφά σωματεία τών 
όνο τραπεζών Ελλάδος καί ’Εθνι
κής, ιάνέλαθον ένα αγώνα διασώ- 
σεως τών Ταμείων από την λίαν 
κινδυνώδη αυτήν συμπεριφοράν 
καί κατόπιν πλείστων όσων προσ
παθειών αί Διοικήσεις τών δύο 
Τραπεζών έδήλωσαν εις τάς συνε
δρίας τών συμβουλίων του Ταμεί
ου Συντάξεων καί Ταμείου Αύτα- 
σφαλείας ότι θά άπβκαταστήσουν

πάσαν ζημίαν ή όποια προσγίνεται 
εις τά ταμεία έκ τής κθρόας αυτής 
εξόδου.

ΪΙρός προσδιορισμόν τής ζημίας 
αυτής άνετέθη εις άναλογιστήν ή 
σχετική μελέτη ή οποία καθ’ όσον 
αφορά τό Ταμείβν Συντάξεων εί
ναι έτοιμη καί πρόκειται νά συζη- 
τηβή προσεχώς ύπό τού συμβουλίου 
τού ταμείου τούτου,

‘Η άλλη άναλογιστική μελέτη ή
όποια αφορά τό Ταμείον Αΰτασφα 
λείας καταρτίζεται καί έντός τών 
προσεχών ήμερων θά είναι έτοιμη 
καί αΰτη.

Ή ιδία μελέτη θά γίνη καί ως 
προς τό ταμείον ’Επικουρικής 
Άσφαλίσεως.

ΤΟ ΔΑΝΕΙΟΝ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΑΥΤΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Εΐδικώτερον ώς πρός τό Ταμεί
ον Αΰτασφαλείας διά νά δυνηθή 
τούτο νά άνταποκριθή εις τάς τά
με ιακάς άνάγκκς «ί όποίαι δημ·- 
ουργούνται έκ τής ύποχρεώσεως, 
νά καταβάλη τά έφ’ άπαξ επιδό
ματα εις τούς έξερχομένους, άπε- 
φασίσθη ή συνομολόγησις δανείου 
δραχμών τό πολύ μέχρι 15 δισεκα
τομμυρίων τό όποΐο-ν, ως άνεκοι- 
νωσεν ό κ Διοικητής τής Τραπέ- 
ζης τής Ελλάδος εΓις τήν τελευταί-

Η ΠΜΎΠΗΡΕΣΙΑ TQH ΗΣΦΑΛΙΣΜΕΜΗ
Ύπό του Ταμείου Συντάξεων 

τοΟ προσωπικού τών Τραπεζών 
Εθνικής, Κτηιματικής καί Έλλά- 
ιδος έξεδάθη ή κατωτέρω ανακοί
νωσα;:

«Άναφερόμενοι είς προηγουμέ- 
νην ιάνακο ίνωσιν μας Αφορώσαν 
την εξαγοράν προϋπηρεσίας (παρ’ 
Άνωνόμψ 'Εταιρία, Έλληνικώ 
Δημσσίω, Στρατώ κ.λ.π.) παρακα 
λοΰμεν, όπωξ όσοι έκ τών ήσφαλι- 
σμένων ΰπέβαλον αιτήσεις περί 
Υιροσμετρήσεως τών ώς άνω προϋ
πηρεσιών, χωρίς νά υποβάλουν

σχετικά διά την άναγνώρισιν ταύ- 
της πιστοποιητικά, έπιοπεύσωσι 
την υποβολήν τούτων (έν πρωτοτύ 
πφ) είς τά γραφεία τοϋ Ταμείου 
/(οδός Πανεπιστημίου 46) μέχρι 
τέλους τρέχοντος μηνάς καθ’ ό
σον αί κατά τά άνω έλλιπεΐς αιτή
σεις δέν δύνανται νά έξετασθώσιν.

Οϊκοθεν νοείται ότι οί ΰποβαλό- 
ντες τά ανωτέρω στοιχεία είτε είς 
τό Ταμείον, είτε είς τάς Τραπέζας 
δέν θά ϋποβάλωσιν έκ νέου τοιαΰ- 
τα.»

ΑΗΑΚ0ΙΗ9ΣΙΣ ΤΟΥ ΣΥΗΕΤΑ1ΡΙΣΜ0Υ
Ύπό τοϋ Προμηθευτικού καί Πι

στωτικού Συνεταιρισμού έξεδόθη 
ή κατωτέρω άνακοίνωσις:

«Επειδή παρ’ ένίων κ.κ. Συνε
ταίρων διαδίδεται, Αβασανίστως 
καί έκ πεπλανηιμένων ίσως έντυ- 
πώσεων, ότι αί τιμαί πωλήσεως 
τών ειδών τού Συν)σμοϋ μας (Υ
φασμάτων καί Τροφίμων) είναι 
άνώτεραι τών τιμών τών Κατασιτη 
,μάτων της έλευθέρας αγοράς, χω
ρίς δέ τούτο νά έχη άναφερθή συγ 
χεκριμένως είς τήν Διοίκησιν τοϋ 
Συνεταιρισμού διά τά περαιτέ
ρω, γνωρίζαμεν ύ|μΐν ότι αί 
όλων Ανεξαιρέτως τών ειδών 
τοϋ Συνεταιρισμού εϊναίι αί- 
σθητώς κατώτεροι τών της έλευ

θέρας αγοράς διότι τούτο είναι βα 
θεία πίστις καί βασική Αρχή τής 
πολιτείας τού σημερινού Διοικη
τικού Συμβουλίου.

Παρόμοιοι, ώς ή ανωτέρω αιτι
άσεις Αναφερθεΐσαι είς τό Διοικη
τικόν Συμβούλων κατά πρόσφα 
τόν παρελθόν καί έξετασθεϊ- 
σαι, Απεδείχθησαν Αβάσιμοι.

’Εάν παρά τάς προσπάθειας καί 
τήν άδιάλειπτον προσϋχήν τού Δι
οικητικού Συμβουλίου διαλάθη τι 
ώς πρός τήν τιμήν διαθέσεως εί
δους, οί άντιλαμβανόμενοι τούτο 
ικ.κ. Συνεταίροι πα,ρακαλοΰνται, 
ώς άλλωστε έπιτακτικήν ΰποχρέ- 
ωσιν ύπέχουν, νά Αναφέρω,νται Α- 
ίμέσώς μόνον είς τό Διοικητικόν

χν συνεδρίαν τού συμβουλίου τού 
Ταμείου Αΰτασφαλείας, έπρόκειτ© 
νά έγκριθη ύπό τής νομισματικής 
■επιτροπής από τήν οποίαν έν τού- 
τοις αί σημεριναί πληροφβρίαι φέ
ρουν ότι δέν έχει περάσει.

ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΝ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙ
ΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΑΙ 

ΤΡΑΠΕΣΑΙ.

Πρέπει νά σημειωθή ότι τούς 
τόκους τού δανείου τούτου άνέλα- 
βον τήν ΰποχρέωσιν νά καταβά
λουν αϊ Τράπεζας τό δέ κεφάλαι- 
ον αυτού θά έξυπηρετηθη έκ τής 
άποζημιώσεως τής όποιας τό Τα
μείον δικαιούται νά λάβη άπό. 
τάς Τραπέζας συνεπεία τής εξόδου 
τών υπαλλήλων.

ΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ! ΤΩΝ ΣΥΛ
ΛΟΓΩΝ.

'Οπωσδήποτε αί προσπάθειαι 
τών συλλόγων δέν θά ιπαύσουν 
συνεχιζομεναι είς τρόπον ώστε νά 
άποτραπή παντελώς πάς εναντίον 
τών ταμείων κίνδυνος -έκ τής ανω
μάλου καί όλως απροβλέπτου άπο- 
χωρήσεως τών /υπαλλήλων έκ τήί 
ύπηρεοίας.

ΙΓΙίΟΪΚΒΤΒΣ ΕΙΣ EYPS0HN
Ό Διοικητής τής Τραπέζη,ς κ. Κωσ- 

τάπουλος εύρίσκεται Αϊτό δεκαπενθη
μέρου περίπου είς τό εξωτερικόν οπού 
καί θά παραμείνη έπ’ αρκετόν άκόμη, 
πρστιθέμενος νά έπιστρέψη τήν 17ην 
Ν)6ρίου έ.ε. Κατά τάς νπαρχαύσας 
πληροφορίας ό ικ. Κωοπόπουλος θά 
μεταβή καί είς Λονδΐνον όπου, ώς 
πλη,ροψορούμεθα έπίσηις, εύρίσκονται 
άπό τίνος κα, οί Διευθυνταί τής Τρα
πέζης κ.ικ. Κοζάνης καί Πορψυρογένης.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ
Έπ; τή ένάρξει τών έργαστών τής 

επιτροπής προαγωγών διά τήν κρί- 
σιν τών συμπληρωσάντων τήν Ιην ’Ιου
λίου 1952 τόν πρός προαγωγήν ή χο
ρηγικήν προσαυξήσεων άπαιτούμενον 
χρόνον συμφώνως τφ όργανισμώ τής 
ύπηρεισίας, ώς εκπρόσωποι τού προ- 
συπικοΰ ώρίσθησαν δι’ άποψάαεως τής 
Δ. Επιτροπής τοϋ Συλλόγου οί κ.κ. 
Γ. Κώστης, Παντελής Μουτούσης καί 
Σπ. Βασιλόπουλος. Έν άπουσίφ; ή 
κωλύματι οίουδήποτε έκ τών ανωτέ
ρω θέλει άναπληροΐ τόν άπόντα ή κω- 
λυόμενον ό κ. Ν. Παπαευθυμίου.
-Συμβούλιον ϊνα έπιλαμβάνεται 
τής έξετάσεως καί διορθώσεως 
Τού τυχόν άτοπου.

’Επί τή έυκαιρία γνωρίζομεν 
ότι ή προθεσμία τής χορηγούμε
νης Ε,ΚΤΑΚΤΟΥ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ 
ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ, λήγει τήν 30η ν 
Νοεμβρίου έ.ί. δι’ ό καί παρακα- 
λοϋνται οί κ.κ. Συνεταίροι οί έ- 
πιθυμοΟντ’ες νά κάμωοι χρήσιν 
ταύτης όπως προβώσιν όγκαίρως 
είς τάς αγοράς των».

ΙΑ ΕΚΚΡΕΜΗ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
Η ΚΑΤΑΒΟΑΗ Ε

’II Αιοίκζ,σις της Τ pound 
ΐης. εές άηάντηαιν- άλλεηαλ 
λήλων ύηημ. νημάτων καεί 
διοεβημάτων του Ταμείου 
'Τγεέ-ας καί του Συλλόγου, 
ύπεοχέδη οτε θά καταβά
λη τάς εισφοράς βάσει της 
αρχής «της ίσης μεταχειρί- 
σεως», την όηοίαν έδήλωσε 
καί πάλιν οτι σεβεται. Έν 
συνεχεία δε άπεστειλεν έγ
γραφον το όποιον, μολονό
τι περιεχει την δήλωσιν του 
σεβασμού «της ίσης μετα- 
χειρίαεως», εν τούτοις εν 
τ<ρ συνόλιρ κρινόμενον δεν 
δύναται νά θεωρηθη ικανο
ποιητικόν:

α) Ικίτι ώς πρός τάς εισ 
φοράς του έτους 1959 ή 
διατύπωσις είναι τοιαύτη. 
ώστε νά μη άποδίδη εκείνα 
τά όποια κατηγορηματικώς 
ΰπεσχ.εθη ό κ. Διοικητής 
κατά τάς γενομενας συσκέ
ψεις.

6) Διότι δέν δίδεται δι’ 
αύτοΰ λύσις ώς πρός τάς ό- 
φειλομενας εισφοράς της 
Τραπέζης διά τό παρελ
θόν έτος 1951 καί οΰτω 
εξακολουθεί νά ΰφίσταται 
η άνηουχητικη αΰτη έκκρε- 
μότης διά τό Ταμείον Ί*· 
γειας κιαί τό σοβαρόν άνοι
γμα εις τόν ισολογισμόν αυ 
του.

γ) Διότι οΰδεμία μνεία 
γίνεται έν τφ έγγράφιρ διά 
την τελικήν ρυθμισιν τών 
όπέρ τοΰ Ταμείου προκυ- 
πτουσών διαφορών, κατά 
τά έτη 1949 — 19250,

βάσει της αύτης άρ/ης «της 
ίσης μεταχειρίσεως».

δ) Διότι ουδεν άναφέρε- 
ται έν σχέσει μέ τό χαρτο- 
φυλάκιον της Εταιρείας. 
«ΔΖΟΔΙΤΔΪΟΔί», τό όποι
ον διεκδικεί τό T.V.II.. 
Ε.Τ., δοθέντος ότι ό χώ
ρος του Διονύσου είχεν ά« 
γορασθη, ίνα δοθη είς τό 
Οροσωπικόν άντί μισθού, 
διά ν ά χρησιμοποιώ;Si? 
ηθη πρός τόνωσιν τών ΰπαλ 
λήλων, οί οργανισμοί τών 
όποιων άνεγνωρίσθη ότι ·η» 
σαν καταβεβλημένοι έκ τών 
κακουχιών τού πολέμου καί 
τής κατοχής καί

ε) Διότι δέν αποσαφηνί
ζεται έγγράφως, ή άποψις 
τής Διοικήσεως τής Τραπέ 
ζης επί τών διατυπωθεισών 
άνησυχιών, ώς πρός τήν τύ 
χην τού οικοπέδου επί τής 
όδού Ευγενίου Μαραβία, 
δπερ παρεχωρήθη επί τής 
προηγουμένης Διοικήσεως 
τής Τραπέζης είς τό Τ.1*. 
Π.Ε.Τ. διά μίαν 125ετί- 
αν, ίνα άνεγερθή έν αύτω 
τό Δίοσηλευτικόν "Ιδρυμα 
τού Ταμείου Τγείας.

"Δς έλπίσωμεν, οτι επα
νερχόμενος εκ τού ’Εξωτε
ρικού ό κ. Διοικητής τής 
Τραπέζης μας, θά δώση 
ίκανοποιητικάς λύσεις επί 
τών εκκρεμών ζητημάτων 
τού Τ.Τ.ΙΕ.Ε.Τ., Ενα κα 
ταστή δυνατή ή εξακολού- 
θησες τής προστασίας τής υ
γείας τών εν τή Τραπέζη 
εργαζομένων.

Η ΕΟΡΤΗ Ε ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ It OKTQBPIOY
(Συνέχεια έκ της 1ης σελίδος)

τωπίση ούτε προέβαλε συμβολι
κήν άπλώς άντίστασιν, διά νά κα- 
ταθέσχι άμέσως ικατόπιν τά όπλα. 
Άντετάχθη είς συντριπτικών ίσχυι 
ρότερον αντίπαλον, τόν έπολέμη- 
σε μέ άκαμπτον άποφασι·στ ικότη - 
τα καί, μέ τήν βοήθειαν τού δι
καίου θεού, τόν ένίκησε. Καί είχε 
τό ψυχικόν σθένος νά άντιμετωπί- 
στ| έν συνεχεία καί άλλον αντίπα
λον κατά πολύ ίσχυρότερον τού 
πρώτου καί κατακτητήν τότε όλο- 
Ικλήρου σχεδόν τής Εόρώπης.

‘Ο θαυμασμός τόν όποιον έπρο- 
κάλ^σεν ή Ελληνική έύψυχία ήτο 
τόσος, ώστε ό ίδιος ό έχθρός άπέ- 
νειμεν τιμ,άς είς τούς έναπομεί- 
ναντας μάχη τάς τών καταληφθέ- 
ντών μετά πεισματωδεστάτην άν 
Τίστασιν άχυρών, γεγονός σπά
νιον είς τήν παγκόσμιόν Ιστορίαν

’Έδωισεν ούτως ή Ελλάς διά 
■(πολλοστήν φοράν, εν αιώνιον δίδα 
γμα είς εχθρούς καί φίλους, είς 
συμμάχους καί Αντιπάλους. "Οτι 
τάς νίκας δέν τάς κερδίζουν αί μη
χανοκίνητοι μεραρχίας τά τάνκς 
καί τά σμήνη τών άεροπλάνων. 
Προσωρινός μόνον νίκας ή μπο
ρούν νά κερδίσουν τά όπλα αυτά, 
■όταν £χουν ΐεθή είς τήν ύπηρεσί- 
αν τής άδικΐας καί τής αυθαιρε

σίας. Τάς νίκας τάς άρισηκάς καί 
τάς ωραίας τάς κερδίζουν αί ψυ- 
χαί, όταν είναι θωρακισμένοι μέ 
τό αίσθημα τού ιάπειλουμένου δι
καίου, όπως ήσαν αί ψυχαί τών· 
Ελλήνων είς τόν πόλεμον τής ’Αλ
βανίας και όπως πάντοτε ύπήρ- 
ξαν.

"Ας έλπίσωμεν ήδη ότι δέν θά 
παραστή έκ νέου ανάγκη όπως ή 
Ελλάς ϋπερασπίζουσα έαυτήν δώ 
ση καί πάλιν τό παράδειγμα τής 
ευψυχίας καί τής γενναιότητας των 
τέκνων της,

"Ας έλπίσωμεν, ότι τά χάρισμά 
τα της φυλής θά καταστή δυνατόν 
νά χρησιμοποιηθούν είς έργα ει
ρηνικής προόδου, πολιτισμού καί 
έξυψώσεως τοϋ βιοτικού έπιπέ- 
6ου τοϋ λαού της.

Πάντοτε όμως τήν 28ην ’Οκτω
βρίου θά έξακόλουθήσωμεν νά 
τήν έορτάζωμεν ώς έπέτειον τής 
ένάρξεως μιας ενδόξου άλλά καί 
δεινής περιόδου, όμοίαν τής οποί
ας άς εΰχηθώμεν νά μή ζήση πλέ
ον οϋτε ή Πατρίς μας ούτε ή άν- 
θρωπότης.»

Ή όλη τελετή έληξε μέ τόν 
’Εθνικόν Ύμνον καί τάς ένθουσιώ 
δης έπευφημίας τών συνάδέλφων.


