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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΧ
Αγαπητοί Συνάδελφοι,

16αθεΐα μάς συνέχει συγζίνησις διά τδ προελ- 
θδν έζ των ’ Αρχαιρεσιών αποτέλεσμα. * Απετέ- 
λεσαν αυται ένα σταθμόν εις την ιστορίαν του 
Συλλόγου μας, διότι διά της παμψηφίας σχεδόν 
των συναδέλφων έπεδοζιμάσθη πλήρως ή στρο- 
φή, ή όποια, πάλιν ύπο του ΪΙροσωπιζου, είχε χα- 
ραχθή ζατά τάς περυσινάς άρχαιρεσίας. Καί ή 
στροφή αυτή έγένετο, διά νά άνοιχθή προ όλων η
μών ένας νέος όρίΐων, εις τον όποιον ζεΐνται όχι 
μόνον ή βελτίωσες του βιωτιζοΰ επιπέδου των συ
ναδέλφων άλλά ζαί του 'Ιδρύματος ή ορθοπόδη
σες ζαε άνάπτυςις. Καί τήν τελευταίαν αυτήν εάν 
πάλαι ποτέ ήδυνάμεθα απλώς νά τήν όραματιζώ- 
μεθα, ήδη είναι έπιβεβλημένον αυτή νά πραγμα- 
τοποιηθή. Καί διά νά φθάσωμεν εις τό αποτέλε
σμα αυτό, δεν άρζουν άπλοι όραματισμοί, άλλά 
άδήριτος ζαί άμεσος άνάγζη γεννά τήν μεγίστην 
ζαί άμεσον όποχρέωσεν πρός λήψιν όλων τών μέ
τρων εζείνων, τά όποια θά άποτελέσουν τήν βάσιν 
τής έςυγιάνσεως του Ιδρύματος, ή όποια αποτε
λεί τήν βασιζήν ζαί φυσιζήν προϋπόθεσιν τής έξε- 
λίςεως αύτου.

Λΐ προσπάθειαι όθεν του ΪΙροσωπιζου ζαί μετ’ 
αΰτοΰ τής 6. Ε. θά στραφούν πρός τήν ανωτέρω 
διπλήν ζατεόθυνσιν, δεν έλπίϊομεν δέ άπλώς άλ
λά πιστευομεν ότι αυται θά φέρουν τό άναμενόμε- 
νον Αποτέλεσμα.

Συμβόλαιον, ώς γνωστόν, ζαί πάλιν ζατηρτί- 
σθη διά τών Αρχαιρεσιών μεταξύ του ΪΙροσωπιζου 
ζαί τής Λ. Ε., τό όποιον Αποτελεί ένα δεσμόν, εζ 
του όποιου έγεννήθη ή ύποχρέωσις δε’ ήμάς νά φέ- 
ρωμεν εις πέρας τά διά του προγράμματος μας 
έξαγγελθέντα, ζαί εις τούτο δηλοΰμεν ζαί πάλιν, 
ότι θά Αφιερώσωμεν όλας μας τάς δυνάμεις.

’.Υπό τό Προσωπιζόν τό όποιον ζατά τό παρελ
θόν έδειςεν ότι έχει μέσα του ζωντάνια, ζητοΰμεν 
ζαί πάλιν νά επίδειξη τήν αυτήν δύναμιν ζαί νά 
είναι βέβαιον ότι όλοι οι σζοποί θά εΰοδωθοΰν.

Έζφράζομεν ζαί πάλιν τήν συγζίνησίν μας διά 
τή εμπιστοσύνην με τήν όποιαν μάς περιεβάλατε. 
θεωροΰμεν δέ τούς εαυτούς μας ύπερηφάνους διά 
τήν ψήφον ή όποια είναι τιμητιζή διότι αυτή μάς 
θέτει ζαί πάλιν επί ζεφαλής ενός τόσον λαμπρού 
Συλλόγου.

Σφίγγομεν τό χέρι όλων σας 
Μέ Αγάπη

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΣΤΗΣ 
ΔΗΜ. ΤΣΑΚΥΡΟΓΛΟΥ 
Δ. ΔΗΜΟΚΩΣΤΟΥΛΑΣ 
ΚΟΣΜ. ΒΑΜΒΑΛΗΣ 
ΓΕΩΡΓ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 
ΚΩΝ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
ΑΝΑΣΤ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 
ΛΙΝΑ ΡΙΣΣΙΑΝΟΥ 
ΝΙΚ. ΚΟΥΤΣΟΔΟΝΤΗΣ

Αι Αποψειςμας
Η ΤΡΟΠΟΠΟΊΗΣΉ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

ΧΑΡΙΛ. ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ 
ΕΥΑΓ. ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ 
ΟΛΥΜΠ. ΓΙΩΡΓΙΛΑΚΗ 
ΣΤΕΦ. Π Α ΥΛΑΚΗΣ 
Δ ΙΟΝ. 01ΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ 
ΒΑΣ. ΣΤΕΡΓΙΟΥ 
ΑΝΤ. ΠΟΛΙΤΗΣ 
MIX. ΚΑΛΟΔΙΚΗΣ

Είναι γνωστόν ότι ό εις χεϊρχς 
ολίγων εύρ ιακόμενος "Οργανισμός 
τής Τραιτέζης» ύηοοτάς έ π ανει
λημμένα ς τροποποιήσεις, Εχει τε- 
©5 ύπ’ δψιν της συΐγχροτηβείσης με 
συμμετοχήν τοΰ Συλλόγου Επι
τροπής, διά νά είσηγηδή αυτή τάς 
ένδθδειγμένας, πρός συγχρονισμόν) 
του, τροποποιήσεις διατάξεων αώ
του.

Είναι επίσης γνωστόν, ότι δεν' 
υπάρχει δήλωσις αποδοχής ύπό τοΰ

Προσωπιιζοΰ τοΰ συναλλάγματος 
αΰτοΰ τής Εργασίας, τό οποίον ά. 
ποτελεΐ ό ’Οργανισμός, άφοΰ οΰτος 
ώς έχει μέχρι τοΰ δε διαμορφωδή, 
δέν έχει καν κσκλοφορήοη μετα
ξύ τοΰ Προσωπικοΰ.

Καί ένώ οΰτος εύρίσικεται ύπό 
τον έλεγχον μιας ’Επιτροπής, έ- 
πληροφορήιθημεν ότι, κα©’ όν χρό
νον έλάμέανον χώραν συνεδριάσεις 
ταύτης, άνεπήδησεν άπόφασις τής 
Τραπέζης 'πρός τροποποίη-σιν σο-

EDI ΠΝΟΑΙΥ ΨΜΙΜϋ 2064 TO «WITH 
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Οί κατά τάς αρχαιρεσίας της Ίδης 

Φεβρουάριου 1952 έκλεγέντες Σύμ
βουλοι κ. κ. Γεώργιος Κώστης, Χα
ρίλαος Πετρουλάκης, Δημή ιριος 
Τ^ακύρογλου, Ευάγγελος θωμόπου 
λος, Δήμος Δημοκωστούλας, Κο
σμάς Βάμβαλης, ’Ολυμπία Γεα γ·) ι- 
λάκη, Κων) τίνος Γιαννακόπουλος, 
Στέφανος Παυ'λάκης, Γεώρ-, ιος Φω- 
τό-,τουλος καί Διονύσιος Οΐκονομά- 
τυυλος καί Επιμελή .αί: κ. κ. Βα- 
οίΛειος Στεργίου, ’Αναστάσιος Κα- 
ρα , ιάννης, ’Αντώνιος Πολίτης, Λίνα 
Ρισσιάνου, Μιχαήλ Κσλοδί ;ης καί

Γνκόλαος Κουτσοδό 'τΓς συνελθόν- 
τες εις πρώτην συνεδ ία νν τήν πα 
ςελθοΰσαν Δευτέραν 25 Φεβρουάρι
ου συνεκροτήθησαν Σώμα σνμ- 
ψώνως τώ αρθρω 17 τ vj Καταστα
τικού, ώς έξης:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γεώργιος Κώστης. 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Χαρίλαος Πε
τρουλάκης. ΕΝΤ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ : 
Δημ. Τσακύρογίλου. ΑΝίΑΠΛ. ΕίΝΤ.

ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ : Ευάγγελος θωμό- 
πουλος.

Αί Έπψιελητεΐαι κατενεμήθησαν 
ώς έξης :

ΕΠΙΜΕΛΙI I E IΑ Έπαγγελ. Συμ
φερόντων: ’Αναστάσιος Καραγιάν- 
νης. Επαρχιακών Καταστημάτων : 
Βασίλειος Στεργίου, Άναστ. Καρα- 
γιάννης. ’Εξωτερικών σχέσεων: Νι
κόλαος Κουτσοδόντης. Μοριφώσεως: 
’Αντώνιος Πολίτης. Κατ)τος καί 
Ψυχαγωγίας : Μιχαήλ Κ αλοδίκης 
καί ’Αν. Καραγιάννης. Γ ραφείου : 
Λίνα Ρισσιάνου.

Η ΠΑΡΟΥΙΙΑΙΙί ΤΗΣ HUE ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗ! 
ΕΙΣ ΤΟΗ ι AIOIKHTHN. il ΙΡΟΕΦΙΗΗΕΙ! ΤΟΥ ι ΚΟΙΤΗ

’Ακολούθως ή νέα Δ. Ε. αέ έπί 
κεφαλής τον Πρόεδρον κ. Κώστην 
ώς καί τό-ν Πρόεδρον τής Συνελεύ- 
σεως κ. ΓΙ. Μουτούσην έπεοκέφθη 
τόν Διοικητήν τής Τραπέξης κ. Κω- 
στό,πουλον, πρός τόν όποιον καί άνε- 
κοίνωσε τό αποτέλεσμα τών αρχαι
ρεσιών ώς καί τήν σύνθεσιν τοΰ νέου 
Διοικητικού Συμβουλίου τοΰ Συλ
λόγου.

Συμβούλιον είπε τά έξης:
Η ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ 

Αί αρχαιρεσίαι τοΰ Συλλόίγου 
[είναι, ώς γνωστόν, άπό τά interna 
corporis. "Οσον δήποτε όμως 
καί αν αϋται είναι εσωτερικόν τοΰ 
Συλλόγου ζήτημα, τό αποτέλεσμά 
των δέν είναι καί πράγμα άδιά- 
φορον διά τήν Τράπεζαν, διότι 
μετ’ αύτης υπάρχει ένας άκατάλυ 
τος μεγάλος δεσμός τών μελών

τοΰ Συλλόγου. ’Όχι μόνον βέ
βαια ο δεσμός τοΰ συναλλάγματος 
τής Εργασίας, άλλά καί ό δεσμός 
τής άγάπης καί άψοσιώσεως πρός 
τό "Ιδρυμα μέ την άπέραντον 
κοινωνικήν καί εθνικήν αποστο
λήν του.

Καί ή έννοια τοΰ αποτελέσμα
τος τών τελευταίων αρχαιρεσιών 
ού μήν άλλά καί τών αρχαιρεσι
ών τοΰ παρελθόντος έτους, είναι 
ότι τό Προσωπικόν έκαμε ένα ξε
κίνημα — κίνημα έχαρακτηρίοθη 
πέρυσι — διι? ένα δύσκολον δρόμον 
τον δ)ρόμον της αρετής, μέ τήν ά- 
σάλευτον ά|πόςασιν νά τόν διανύ- 
°η και νά ψθάση εΕς τό τέρμα του 
όπου θά ϊδη τό ’Εθνικόν "Ιδρυμα 
όχι μόνον ©ρθοποιδο,ΰν, άλλά καί 
μεγαλουργούν.

Ύγιά τάξιν διψά τό Προσωπι
κόν διότι μόνον αυτή αρμόζει εις 
εν "Ιδρυμα τής περιωπής τής ’Ε
θνικής Τραπέζης, όπου δέν έχει 
κ καμίαν θέσιν ή Επακολουθούσα έ
καστον πόλεμον άμέλυνσις τοΰ 

ήθικοΰ αισθητηρίου.
Τό Προσωπικόν καί μαζύ του ή 

Δ. Ε. πιστεύουν' άκράδαντα ότι 
μόνοΛ' μέ τήν τήρηαιν τών άναλ- 
λοιώτων ηθικών ά.οχών τό 'Ίδρυ
μα θα εισελθη τη\τ οδον όχι τής 
συντηρήσεώς του, άλλα τοΰ· θριάμ
βου.

Έν συνεχεία 6 Πρόεδρος τής Συνε
λεύσεις κ. Π. Μουτούπης έθεσεν ύπ’ 
οψιν τcu κ. Διοικητοΰ ψήφισμα τής 
τελευταίας Γεν. Συνελευσεως περί τής 
ανάγκης τής έγκαθιδρύσεως τής υγιούς 
τάξειος πραγμάτων έν τή Τραπέζη.

Η ΑΠΑΝΤΉΣ I Σ 
ΤΟΥ κ. ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ

Ο κ. Διοικητής άπαντών εις τήν 
προηφώνησιν τοΰ κ. Κώστη, εξέθε
σε τά μεγάλα προβλήματα τά όποια 
εχει αντιμετωπίσει ή Τράπεζα κατά 
τό τρέχον έ'τος 1952 καί έφερε τόν 
λόγον εις τό ζήτημα τής ήθυκής £- 
ξυγιάνσεως τής Τραπέζης, -διά τήν 
οποίαν, είπε, κατέβαλε προσπάθει
ας άπό_τής άναλήψεως τής Διοική- 
σεως τής Τραπέζης. έξέφρασε δέ 
την ευίχαριστησιν του διότι βλέπει 
τόν σύλλογον ερχόμενον συνεπίκου- 
ρον τής προσπάθειας αυτής.

Ό Πρόεδρος κ Κώστης παρουσι
άζουν εις τόν κ. Διοικητήν τό νέον

βαρών διατάξεων αΰτοΰ καί ουγ- 
κεκριμένως ώς πρός τάς όργανι
κάς θέσεις τών Τμηματαρχών μέ 
άναδρρμικήν ίσχύν διά τούς άπό 
1ης ’Ιανουάριου 1949 προσληφθέν- 
τας, μονιμοποιηίθέντας κλπ. ύπαλ. 
λήλους.

Τούτο, είναι απαράδεκτοι· διά 
τόν Σύλλογον καί ασφαλώς καί ή 
διάταξις αύτή θά έμπέση εις τόν! 
έλεγχον τής ’Επιτροπής. ’Αλλά θά 
■έπρεπε προ ταύτης νά έπανέλθωσι 
τά πράγματα εις τήν ιπροτέραν 
των θέσιν.

ΑΙ ΠΡΟΛιΓΩΓΑ I
Δέν βλέπομεν τόν λόγον ό όποι

ος δικαιολογεί τήν συνέχισιν τής 
τακτικής τής καθυστερήσεως τών 
προαγωγών. Ή Επιτροπή Προα
γωγών εάν φέρει εις πέρας τό έρ- 
γον της εντός χρονικού διαστήμα
τος δύο περίπου μηνών δι’ έκάστην 
σειράν, επιλαμβάνεται τούτων τέσ- 
σαρας ή πέντε μήνας μετά τήν συμ 
πλήιρωσιν τοΰ πρός προαγωγήν χρό 
νου έκάστης σειράς.

Καί άλλοτε έχομεν άσχοληθή μέ 
τό θέμα τούτο. Πιστεύοιμεν Μ ότι 
μέ τήν σειράν τής 1-1-52 θά γίνη 
έκεΐνο πού όλοι άναμένομεν.

Νά αρχίσουν αί' έργασίαι τής ’Ε
πιτροπής εγκαίρως καί νά φέρη τό 
έ'ργον της εις πέρας έντός λογικού 
χρονικού δρίου. Ούτως εξυπηρετεί
ται καί ή Τράπεζα, ή όποια άπα- 
σχαλεΐ τό προσωπικόν τής αρμόδι
ας Υπηρεσίας δι’ υπολογισμούς ά- 
ναδρομικώς διάφορων μισθών, φό
ρων κ.λ.π.
Η ^ Σ ΤίΒΓΑ ΣΙΣ *

Επανερχόμενοι καί πάλιν έπί τοΰ 
θέματος τής στεγάσεως τών συνα

δέλφων ΰπενθυμίζομεν ότι ή 1η Μαρ 
τίου αποτελεί τήν προθεσμίαν 'κα
ταβολής τών άπαιτουμένων διά τήν 
έναρξιν καί συνέχισιν τής στεγάσε
ως κεφαλαίων, θέλομεν δέ νά πι- 
στεύωμεν ότι αϋτη θά πραγματο- 
ποιηθή, διότι ή μέχρι τοΰίδε εργασία 
ύπό τής επιτροπής ή το άπα,ραίτη- 
τον νά γίνη άλλά καί τούτο δέν εί
ναι αρκετόν διότι οΰίδέν είναι δυνα
τόν νά συντελεσθή αν δέν λάβη χώ
ραν καί ή άμεσος διάθεσις τών κε
φαλαίων.

Η ΜΟ'Ν ΙιΜΟΠΟΙΗΣ ΙιΣ 
=ΠΡΟΣΩΡ-ΙΙΝΩ'Ν ΝΟιΜίΟΥ 7511 
Ως γνωστόν, άπό τού παρελθόν

τος Δεκεμβρίου έχουν συμπληρώσει 
τόν άπαιτούμενον πρός μονιμοποίη
σήν εις τόν βαθμόν τοΰ δοκίμου χρό
νου συνάδελφοι τής κατηγορίας τοΰ 
νόμου 751. Πρέπει όθεν νά περαιω- 
θή τό ταχύτερον ή εργασία τής μο- 
νιμοποιήσεώς των, δεδομένου ότι 
παρήλθεν ήδη καί δίμηνον άπό τής 
συμπληρώσεως τοΰ άπαιτουιμένου 
διά τήν μονιμοποίησα χρόνου.

ΣΥϊΝΑΔιΕΛΦΙιΚΑ ΠΕΝΘΗ
Άπεβίωσεν εις Ν. Καρλόβασι τή 

12η Φεβρουάριου 1952 ή οεβαστή 
δέσποινα Σπυριδούλα Α. Μαυρογέ- 
νους, τό γένος Μπελεζίνη καί μή- 
τηρ τοΰ εκλεκτού ήμώ,ν συναδέλφου 
κ. Γεωργίου Α. Μαυρογένους, Δι- 
ευιθυντού τού εν ΚαρΙΧοβασίω Κα
ταστήματος τής ’Εθνικής Τραπέξης. 
Τήν κηδείαν της παρηκολοάθησεν 
σύσσωμος ή Κοινωνία τών Καρλο- 
βασίων καί έξεφωνήθη-σαν επικήδει
οι έ’ξάραντες τήν ζωή,ν καί τό έργον 
της μεταστάσης καί τής οποίας ό 
βίος ύπήρξεν πλήρης αρετής καί 
άψοσιώσεως εις τήν οικογένειαν καί 
τήν κοινωνίαν.

Ή Διοικητική, Επιτροπή τού Συλ 
λόγου _συμμεριζομένη τό βαρύ πέν
θος τοΰ εκλεκτού συναδέλφου άπευ 
θύνει καί @κ μέρους τού προσωπι
κού τά θερμά συλλυπητήρια.



ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ! ΕΙΔΗΣΕΙΣ TPWTeZITjjW <ΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ, 27 Φεέρβυαρίου 1952

Είς την Εθνικήν Τράπεζαν δέν έχει καμμίαν θέσιν ή έπακο- 
λουθοΰσα έκαστον πόλεμον ^μβλυνσις τοΰ ηθικού ©ίσθητηρίου

ΤΗΣ
ΑΙ ΒΑΣΙΚΑ! ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ! APXAS 
ΝΕΑΣ ΑΙΟΙΚΗΙΕΩΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

‘Η κυκλοφορήσασα έκ μέρους των με- 
τεχόντων υποψηφίων του ψηφοδελτίου τοΰ 
κ. Κόστη προγραμματική άνακοίνωσις 
διά τάς αρχαιρεσίας τής 18 Φεβρουάρι
ου Εχει ώς έξης:

«Συνάδελφοι,
Ιίαιτά τάς αρχαιρεσίας τοΰ παρελθόν

τος έτους κατήλΛομεν μέ πρόγραμμα, 
είς τό οποίον περιελάβομεν όλος τάς 
βλέψεις καί ανησυχίας τοΰ Προσωπι- 
•ζοϋ, εντεύθεν δέ ό αυτόχρημα ριζοσπα
στικός αυτού χαρακτήρ.

Τέλμα, είς τό όποιον είχον περιέλθει 
τά πολλά καί ποικίλα ζητήματα τοΰ 
Προσωπικού, ήτο τό χαρακτηριστικόν 
γνώρισμα των συλλογικών μας πραγμά
των. Καί εκ τοΰ τέλματος αυτού έξήρ- 
χοντο διά τοΰ προγραμματισμού μας ό
λα τά ζητήματα, πρωτευούσης καί 
δευτερευούσης σημασίας, ή άνάπλασις 
δέ τοΰ 'Ιδρύματος, πρό παντός ή ηθι
κή, είναι ή κεντρική γραμμή τοΰ προ- 

. γράμματος. Καί τούτο είναι φυσικόν, 
διότι προς τήν Τράπεζαν είναι συνυφα- 
σμένον τό μέλλον δλων μας.

’Εκ των τότε προγραμματισθέντων, 
αλλα μεν έπελύθησαν , αλλα δέ προω- 
θήθησαν, ύπάρχουσιν όμως καί αλλα ά- 
ναμένοντα τήν έπίλυσίν των, πάντοτε 
δέ ΰφίσταται τό μέγα ζήτημα τής έλ- 
λείψεως τής υγιούς εν τή Τραπέζι] τά- 
ξεως, ήτις αποτελεί τήν συνισταμένην 
των δρων τής προόδου τοΰ 'Ιδρύματος 
καί ήτις θά είσέλθη εις τό στάδιον της 
πραγματοποιήσεως μόνον, έφ’ δσον υ
γιείς καί αδιάβλητοι τεθούν εν ίσχυί 
θεσμοί καί έφ’ δσον πρός εφαρμογήν 
των κληθούν πρόσωπα ίστάμενα υψηλά 
από άπόψεως ήθους καί τοιαύτης ικα
νοτήτων καί δραστηριότητος. Τούτο 
μάς έδόθη πολλάκις ή ευκαιρία να το- 
νίσωμεν, τό έπαναλαμβάνομεν δμως 
καί διά τής παρούσης προγραμματικής 

μας άνακοινώσεως, διότι 6 Σύλλογός 
μας αποβλέπει μέν, ώς κάθε εργατικόν 
σωματείου, είς τήν βελτίωσιν τοΰ ^βιο
τικού επιπέδου των συνάδελφων, , αλλα 
?έκ τής μακράς καί αδιάκοπου πραξεως 
$χει γεννηθή ίστορικώς καί άλλη λει
τουργία τοΰ Συλλόγου, ήτις συνίσταται 
είς τό νά ένδιαφέρηται τό προσωπικόν, 
ώς ένιαΐον σύνολον, διά τήν άνάπτυξιν 
τοΰ 'Ιδρύματος καί τήν εύόδωσιν τών 
σκοπών αυτού. "Αλλως τε καί ο λογος 
τού μετοχικού είς τήν Τράπεζαν ένδια- 
φέροντος τοΰ προσωπικού έ'χει δημιουρ- 
γήσε τήν λειτουργίαν αυτήν, τήν ύπο- 
χρέωσιν αυτήν, διά τον Σύλλογον.

Παραμένουσιν δθεν πρός έπίλυσίν 
κεφαλαιώδους σημασίας ζητήματα, η 
έκκρεμότης τών οποίων, δέν είναι υ
περβολή αν λεχθή, δτι συνεχιζόμενη θά 
άποτελέση βαρύ καί αθεράπευτου πλή
γμα κατ’ άμφοτέρων, Τραπεζης και 
Συλλόγου. Καί παραμένουσιν ακόμη 
εκκρεμή σοβαρά ζητήματα, διότι τό 
πρόγραμμά μας μακράς, ώς γνωστόν, 
πνοής, δέν ήτο. δυνατόν νά πραγματο- 
ποιηθή είς ολόκληρον εντός τοΰ χρόνου 
μιά; θητείας, ήτις έν τοίς πράγμασι 
είναι 9 μηνών.

Δι’ δ πρός όλοκλήρωσιν τής εφαρμο
γής τού προγράμματος, κατερχόμεθά 
καί. πάλιν 'είς τάς αρχαιρεσίας τής 
18ης Φεβρουάριου έ. έ. καί

Δ Η Λ Ο Υ Μ Ε Ν:
1. Γενικώς, δτι θά συνεχίσωμεν νά 

καταβάλλωαεν κάθε προσπάθειαν ^ καί 
θά δοισωμεν δλον μας τό είναι διά νά 
έπιτύχωμεν τήν άνάπλασιν τού Ιδρύ
ματος, διά τής έγκαθιδρύσεως έν αύτφ 
υγιούς τάξεως πραγμάτων, έκ τής ό
ποιας έξαρτάται ή ΰπαρξις καί ή άνά- 
πτυξις αυτού καί συνεπώς ή ευημερία 
δλων μας.

2. Είδικώς δέ, ώς πρός τά έπί μέ
λους ζητήματα, τά όποια θά έκθέσωμεν 
κατωτέρω, δτι θά άγωνισθώμεν μέ δ- 
λας μας τάς δυνάμεις διά τήν επιτυχή 
λύσιν των. Καί συγκεκριμένως:

Α' ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΙΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑ
ΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΕΙΣ ΤΑΣ 
ΓΕΝΙΚΑΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΤΩΝ 
ΜΕΤΌΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

Κατά στοιχειώδη περί δικαίου άντί- 
ληψιν, πάς ιδιοκτήτης μετοχών έχει τό 
δικαίωμα νά άσκή τήν έκ τής κατοχής 
αύτών άπορρέουσαν εξουσίαν τοΰ νά 
παρίσταται καί νά ψηφίζη είς τάς γε- 
νικάς συνελεύσεις τών μετόχων. Είς

τήν περίπτωσιν τών μετοχών τών α
σφαλιστικών μας Ταμείων, οί άπαρτί- 
ζοντες τά συμβούλια αύτών ήγνοοΰντο 
είς τάς γενικάς συνελεύσεις τών μετό
χων, ώς εάν τά συμβούλια άπετελούντο 
έκ προσώπων, τά όποια εΰρίσκοντο υ
πό δικαστικήν επιμέλειαν.

Είναι γνωστόν, δτι κατά τήν τελευ- 
ταίαν γενικήν συνέλευσιν τών μετόχων 
τής Τραπέζης, ή άπόφασις τών συμ
βουλίων τών ’Ασφαλιστικών Ταμείων 
έλήφθη ύπό σοβάράν έ'ποψιν ύπό τοΰ 
Προέδριυ αυτών καί συνεπώς τό ζή
τημα έ'χει τεθή έπί υγιούς βάσεω.ς. 
ώστε βασίμως νά πιστεύωμεν, δτι τό 
απεριόριστον δικαίωμα τοΰ προσωπικού 
έπί τών μετοχών του θά άναγνωρισθή 
είς ολόκληρον καί πρός τήν κατεύθυνσιν 
αυτήν θά στρέψωμεν τάς προσπάθειας 
μας.

Β' Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕ
ΖΗΣ

Ό ’Οργανισμός τής Τραπέζης διαι
ρείται είς δύο κύρια κεφάλαια:

α)Διάρθρωσις ύπηρε^ 
σ ι ώ ν: Αΰτη θά πρέπη νά γίνη κατά 
τοιοϋτον τρόπον, ώστε νά χρησιμοποιη- 
θή μεγαλύτερος αριθμός συναδέλφων, 
δοθέντος δτι ή Τράπεζα διαθέτει πλη 
θύν λαμπρών στελεχών.

Άρα προοπτική έξελίξεως δέον νά 
άνοιχθή είς δλους τούς συναδέλφους, έκ 
τής όποιας έξαρτάται έν τοίς πλείστοις 
μεγαλυτέρα άπόδοσις έργασίας.

Πρό παντός θά πρέπη νά γίνη σε
βαστή ή άρχή τής ιεραρχίας έν συνδυα 
σμφ μέ τάς ικανότητας τού υπαλλήλου,

β) Προσωπική κατά 
στάσις υπαλλήλων.

1. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟΝ: Τούτο, ώς 
γνωστόν, έγένετο μόλις πρό δεκαετίας 
καί έν τφ συνό/.φ του κρινόμενον έ'χει 
καλώς, αλλά πάσχει είς ώρισμένα ση- 
ιιεία. κατά τά οποία πρέπει νά διοο- 
θωθή. Καί τά σημεία ταΰτα είναι τά 
εξής:

Καθιεροΰνται διά τοΰ ’Οργανισμού 
καί δι’ άλλων πράξεων τής Διοικήσεως 
οί βαθμοί τών προσωρινών καί εκτά
κτων έπί συμβάσει. Τούτο αντιβαίνει 
πρός τήν αρχήν τής ίσης μεταχειρίσε- 
ως καί κάθε άλλο παρά είς ομαλήν λει
τουργίαν τής Τραπέζης συμβάλλει. Συ
νεπώς, ένδείκνυται ή άμεσος κατάργη- 
σις τής προσωρινότητος τών συναδέλ
φων αύτών καί ή έ'νταξίς των είς τούς 
τελευταίους βαθμούς τής ιεραρχίας. 
Δηλονότι, είσελθιόν δι’ έξετάσεων ύπάλ 
ληλος ονομάζεται προσωρινός, ένώ ό τε
λευταίος βαθμός τής ιεραρχίας είναι δ 
τοΰ δοκίμου, δ όποιος ούδέν άλλο ση
μαίνει παρά, δτι δ υπάλληλος τελεί υ
πό δοκιμασίαν δηλαδή ύπό προσωρινό 
τητα.

Είς τήν συγκεκριμένην αυτήν, έ ν- 
δ ε ι κ τ ι κ ώ ς άναφερομένην πε
ρίπτωσην, θά πρέπη 6 υπάλληλος νά ύ- 
ποβληθή είς έξέτασιν διά τήν κατάλη- 
ψιν τοΰ βαθμού έπί τή συμπληρώσει 
διετίας άπό τής προσίνήψεώς του, τοΰ 
διαδραμόντος χρόνου έν τώ βαθμφ τοΰ 
προσωρινού λογιζομένου ώς χρόνου υ
πηρεσίας δοκίμου. Τοΰτ’ αύτό λεκτέον 
προκειμένου καί περί τού θήλεος προ
σωπικού. ’Ανάλογος έφαρμογή πρέπει 
νά ίσχύση προκειμένου καί έπί τών εκ
τάκτων έπί συμβάσει άρρένων τε καί 
θηλέων. ’Εμφανίζονται, έπαναλαμβάνο
μεν, άτέλειαι τού ’Οργανισμού έκ τών 
περί προσωρινών καί εκτάκτων διατά
ξεων, αϊτινες άτέλειαι καθίστανται έτι 
μεγαλύτεροι είς τήν περίπτωσιν τής 
στρατεύσεως τών συναδέλφων αύτών. 
Είδικώτεοον. προκειμένου περί τών θη
λέων υπαλλήλων, ΰφίσταται εν ατοπον, 
τό όποιον έτέθη κατ’ έπανάληψιν υπό 
τής Δ.Ε. ΰπ’ οψιν τής Διοικήσεως καί 
άνεγνωρίσθη ΰπ’ αυτής. Τό ατοπον τού
το συνίσταται είς τό δτι δέν είναι επι
τρεπτόν νά καλούνται αί συνάδελφοι 
δακτυλογράφοι. εις διαγωνισμόν πρός 
μετάταξιν είς τον λογιστικόν κλάδον 
μετά πάροδον Ενδεκα ολοκλήρων έτών, 
αντιλαμβάνεται δέ πάς τις, δτι κατά τό 
μακροχρόνιον τούτο διάστημα όποίαι 
μεταβαλαί επέρχονται είς τήν προσω
πικήν κα,τάστασιν αύτών (γάμος, τέ
κνα χλπ.). Θά πρέπη δθεν δ χρόνος 
οΰτος νά συντομευθή, εφαρμοζόμενων 
τών παρά τή Τραπέζη τής Ελλάδος 

| ίσχυόντων, ώστε ή διά διαγωνισμού με- 
j τάταξίς των είς τον λογιστικόν κλάδον 
νά μή περιορίζηται είς τάς δακτύλο-

γράφους Α', αλλά νά έπεκταθή καί είς 
τούς κατωτέρους βαθμούς των διά κα- 
ταλήψεως αντιστοίχων βαθμών τών άρ
ρένων συναδέλφων, δηλαδή νά άρχη- 
ται άπό τών πρώτων τής ΰπηρεσίας 
των έτών ή σταδιοδρομία των. Τών 
ώς ανωτέρω άναφερομένων άτελειών 
τοΰ βαθμολογίου, θά έπιδιώξωμεν τήν 
διόρθωσιν.

2. Μ ε τ α θ έ σ ε ι ς, Προιι- 
γ «ι γ α I, Μετατάξεις, 
Π ο ι ν α ί. Είναι απαραίτητον, 6- 
πως συσταθοΰν πέραν τών ήδη λειτουρ- 
γούντων συμβουλίων καί τά έξής: α) 
Συμβούλιον Προσλήψεων καί Μεταθέ
σεων, 6) Συμβούλιον Μετατάξεων άπό 
κλάδου είς κλάδον, γ) Συμβούλιον Ά- 
ναθεωρήσεως έπιβαλλομένων ποινών, 
δ) Συμβούλιον άναθεωρήσεως, τό δ- 

, ποιον θά έξετάζη αιτήσεις συναδέλφων 
παραπονουμένων διά παραλείψεις των 
έκ προαγωγών καί μετατάξεων. Είδι- 
κώτερον περί προαγωγών, έ'χομεν νά 
τονίσωμεν, δτι μεγάλη αδικία προσγι- 
νετοι εις τούς υπαλλήλους εκείνους, οί-

31 T8S ΕΙΙΪΪΙΜΙΙΙ ΕΙΙ ΤΙΣ HP1PEEI1I 
11118 Φ1ΡΙ0Ϊ. - 110Ι1ΣΙΙ ΤΗΣ ΕΙΙΡΕΪΪίΜΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

«Ή Κεντρική Εφορευτική Επι
τροπή ’Αρχαιρεσιών Συλλόγου Υ
παλλήλων Εθνικής Τραπέζης τής 
Ελλάδος άνακοινοΐ 6τι περατωθεί- 
σης τής διαλογής τών αρχαιρεσιών 
τής 18ης Φεβρουάριου 1952 άνεκη- 
ρύχθησαν οί λαβόντες τούς περισσο
τέρους ψήφους -και δι’ ήν ιδιότητα 
έψηφίσδη έκαστος, ώς έπιτυχόντες, 
οί έξης:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ : 
Μουτούσης Παντελής διά ψήφων 1. 
433.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ: 
Κώστης Γεώργιος διά ψήφων 1.447. 
Άθήναι. θωιμόπουλος Εΰάννελος 
διά ψήφων 1.441 Άθήναι. Πετρουλά- 
κης ΧαρίΧ. διά ψήφων 1.433 Ά9ή- 
ναι (Μητροπόλεως). Βάμιβαλης Κο
σμάς διά ψήφων 1.432 θεσ)νίκη, 
Γιαννακόπουλος Κων. διά ψήφων 1. 
432 Βόλος. Γε&ιογιλάκη. ’Ολυμπία 
διά ψήφων 1.427 Άθήναι. Τσακϋρο- 
γλου Αημ. διά ψήφων 1.422 Άθήναι. 
Λημοκωστούλας Δήμος διά ψήφων 

,1.421 Άθήναι. Παυλάκης Στέφα
νος διά ψήφων 1.421 Ηράκλειον, 

τινες παραλείπονται έκ τών προάγω-! Φωτόπουλος Γεώργιος διά ψήφων ί. 
γών, ύ)ζ άπουσιάζοντες λόγφ ασθένειας 416 Πάτραι. Οίκονομόπουλος Διον. 
πέραν τούτριμήνου. Φροντίς μας θά εί- ψή^ων 1.386 Πειραιεός. 
ναι δπως αύξηθή τό έπιτρεπόμενον Ε:Π ΙιΜιΕίΛ,ΗΤΑ I: Στεργίου Βασί- 
τοϋτο δριον τών τριών μηνών καί πι- | λείος διά ψήφων 1.437 Άθήναι. Πο- 
στεύομεν, δτι ή αυξησις αδτη θά πρα-! χ[Χης Αντώνιος διά ψήφων 1.437 Ά- 
γματοποιηθή, διότι άλλως δέν 8ά τολ- @ήναι (Μητροπόλεως). Καραγιάν

κης Μιχ. διά ψήφων 1.435 Άθήναι. 
Τσακύιρογλου Δηιμ. διά ψήφων 1. 
434 Άθήναι, Οίκονομόπουλος Διον. 
διά ψήφων 1.430 Πειραιεός.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ!: Στεργί
ου Βασ. διά ψήφων 1.443 Άθήναι, 
Καραγιάννης Άν. διά ψήφων 1.438 
Άθήναι.

ΑΝΤΙΠΡ. ΔΙΑ ΠΑιΝΙΕ-ΑΛΑΔ. ΣΥ- 
ΝΕΔΡΙΟιΝ: Κώστης Γεώργιος διά 
ψήφων 1.444 Άθήναι. Βλάχος Γε
ώργιος διά ψήίΐων 1.442 ’Ιωάννινα. 
’ΑΙΘανασιάδης Άοιστ. διά ψήφων 1. 
441 θεσ)νΐκη. Κελεμκερής Κωνστ. 
διά ψήφων 1.441 θεσ)νίκη·. Τσοόκα- 
λος Δηυ. διά ψήφων 1.441 Άγρίνιον

ΑΝΆίΠΛΉ Ρ ΩΜιΑΤ 1.ΚΟ I: Τσακύ- 
ρογλου Δημ. διά ψήφων 1.441 Άθή- 
ναι. Πετεουλάκης Χαρ. διά ψήφων 
1.440 Άθήναι (Μητροπόλεως).

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ 
ΕΠΙ ΤΡΟΠΗ: Ίωάν. Τζωρτζό.που- 
λος, Γεώργ. Κ. ιΓαννόπουλος, Διον. 
Ν. Κουμπουρόπουλος, Γεώργ. Α. 
Παπαγκίκας, Γεώργ. Β. Άλεξόπου- 
λος.

μά δ υπάλληλος, δταν μάλιστα έ'χη μα
κροχρόνιον υπηρεσίαν, ούτε νά άσθε- 
νήση, δπερ άπαράδεκτον.

Γ' ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΕΙΣ

Καί είς τήν έ'κθεσιν τών πεπραγμέ
νων άνεπτύξαμεν τό δλον ζήτημα. Θά 
συνεχίσωμεν τάς προσπάθειας μας διά. 
τήν συγκρότησιν τού συμβουλίου επα
νορθώσεων. Ενταύθα περιλαμβάνεται 
καί ή περίπτωσις τών συναδέλφων τών
μή προαχθέντων κατά τά έ'τη 1944, 
1945 καί 1946. ή οποία αποτελεί αυτό
χρημα κραυγάζουσαν αδικίαν.
Δ' ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟ ΤΗΣ ΤΡΑ
ΠΕΖΕΣ
Θά έπιδιώξωμεν τήν καθιέρωσιν τής 

αρχής, δπως οί συνάδελφοι, οίτινες 
διορίζονται σύμβουλοι είς επιχειρήσεις 
έλεγχομένας υπό τής Τραπέζης, κρί- 
νωνται προηγουμένως ύπό τής ’Επιτρο
πής τών προαγωγών, είς ήν έκπροσω- 
πείται καί ό Σύλλογος. ’Επιβάλλεται 
τούτο καί έκ τοΰ λόγου, δτι ΰφίστανται 
έταιρεΐαι, αί όποίαι έχουν τοιοϋτον δε
σμόν μέ τήν Τράπεζαν, ώστε αύται νά 
θεωρούνται άναπόσπαστον μέρος ταύ- 
της.
Ε' ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΙ ΕΞ ΑΣΦΑΛΙ

ΣΤΡΩΝ
Τό ζήτημα τούτο εύρίσκετο ώς ολοι 

γνωρίζομεν, έν χαώδει καταστήσει. Κα
τά τό παρείνθόν έ'τος τό κατεστήσαμεν 
συγκεκριμένων. Λειτουργεί ήδη, ώς 
γνωστόν, άπό τού παρελθόντος θέρους 
επιτροπή, διά τής όποιας θά έπιδιώξω
μεν τήν περιέλευσιν δλων τών προμη
θειών έξ ασφαλίστρων είς τό ’Επικου
ρικόν Ταμείον Άσφαλίσεως καί τήν 
λύσιν τοΰ δλου ζητήματος, συιίφιόνως 
πρός οσα είς τήν έ'κθεσιν τών πεπραγ
μένοι τής Δ.Ε. τοΰ παρελθόντος έτους 
περιλαμβάνονται ώς επίσης καί πρός 
τά έν τή τελευταίοι Συνελεύσει ΰφ’· η
μών άναπτυχθέντσ.

Ταμείον Προικοδότη
σε ω ς Θηλέων. ’Εν τή ’Επι
τροπή ρυθμίσεως τών ασφαλίστρων ευ
ρύς έγένετο λόγος περί τής συγχωνεύ- 
σεως αυτού μέ τό Ταμείον ’Επικουρι
κής Άσφαλίσεως. Σύν τή συγχωνεόσει 
ταύτη,. θά φροντίσωμεν, δπως ό θεσμός 
ουτος λειτουργήση έπί τή βάσει καλυ
τέρων ορών.
ΣΤ' ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΝ

Κύριον ημών μέλημα θά είναι ή βελ- 
τίωσις τοΰ βιοτικού επιπέδου τών συ
ναδέλφων. Τήν ιδιαιτέραν ημών προ
σοχήν θά στρέψωμεν πρός τά κλιμάκια 
τών κατωτέρων βαθμών, τήν βελτίω- 
σιν τών οποίων θά έπιδιώξωμεν, ανε
ξαρτήτως τής βελτιώσεως, ή όποια έν 
πολλοϊς πραγματοποιείται διά τών τρο
ποποιήσεων τοΰ ’Οργανισμού (προσωρι 
νοί, δόκιμοι, δακτυλογράφοι κλπ.), πε 
ρί τών όποιων ανωτέρω ευρύς έγένετο 
λόγος είς τό περί ’Οργανισμού κεφά- 
λαιον.
Ζ' ΣΤΕΓΑΣΙΣ

Είναι γνωστόν τό έργον τής συγκρο-

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΤΩΝ ΔI ΑΓΩΝ I ΣΘΕΝΤΩΝ

’Επληροφορήθηιμεν δτι τά άποτε- 
λέοιιοίτα τών διαγωνισμών τοΰ πα
ρελθόντος Δεκεμβρίου είναι έτοι
μα καί πρόκειται κατ’ αύτάς νά τε^ 
θώσιν ύπ' δψιν τοΰ κ. Διουκητοΰ 
πρός έγκρισιν.

νης Άναστ. διά ψήφων 1.429 Άθή- 
ναι. Καλοδίικης Μιχαήλ διά ψήφων 
1.423 Άθήναι. Κουτσοδόντης Νικ, 
διά ψήφων 1.422 Πειραιεός. Ρισσιά- 
νου Λίνα διά ψήφων 1.398 Άθήναι.

ΕΛΕΓΚΤΑI : Πέτρου Γεώργιος 
Βιά Ψήφων 1.445 Άθήναι. Άποσκί- 
της Χρήστος διά ψήφων 1.442 Αθή- 
ναι.

ΑΝΤΙΠΡ. ΕΙΣ ΕΡΓ. ΚΕΝΤΡ. :
Κώστηρ Γεώργιος διά ψήφων 1.444 
Αθήνας θωμόπουλος 'Εύάγγελος j προσωπικως
Βιά ψήφων 1.442 Άθήναι. Καλοδί- 1 Καταστημάτων του Συλλόγου.

— · ' ξτος αποτελεί εγγυησιν πραγματοποιη-
σεως τών ανωτέρω 

Δέν νομίζομεν,

Παρακαλοΰνται οί χ. κ. Συνά
δελφοι τών επαρχιακών Κατάστημά 
των δπως διά παοαν υποθεσιν των 
ΰ-’Όεσιακης φύσεως, άπευθύνωνται 

ε’ις τήν ’Επιμελητείαν

τηθείσης ’Επιτροπής Στεγασεως.
Σκοπός μας θά είναι ή έξεύρεσις τών 

άπαιτουμένων κεφαλαίων διά τήν εναρ- 
ξιν καί συνέχισιν τής στεγάσεως των 
συναδέλφων.
Η' ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ^ ΤΑΜΕΙΑ

Θά φροντίσοιμεν, δπως καταβληθούν 
τά όφειλόμενα πρός τά Ταμεία ύπό τής 
Τραπέζης ποσά, ώς καί δπως επενδυθή 
ή περιουσία αύτών.
Θ' Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΝΑ ΜΗ Υ ΠΟ

ΛΕ! Π ΩΜΕΘΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛ
ΦΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛ
ΛΑΔΟΣ
Αΰτη αποτελεί τό θεμέλιον, έπί τού 

όποιου στηρίζεται τό μισθολογικόν κα
θεστώς τών συναδέλφων. Ή πιστή έ
φαρμογή είναι αυτονόητος, τάς γενο- 
μένας δέ παρεκλίσεις εκ τής αρχής αυ
τής θά έπιδιώξωιιεν δπως άρωμεν ως 
λ. χ. διάφορά! αναγόμενοι είς τήν έ- 
ξέλιξιν τοΰ προσωπικού, έπίδομα λογι- 
στοΰ, προικοδότησις ’Ασφαλιστικών 
Ταιιείων κλπ.

Ενταύθα ανήκει καί ή άνέγερσις με
γάρου Λέσχης τών Υπαλλήλων, δπως 
έγένετο καί διά τούς συναδέλφους τής 
Τραπέζης τής Ελλάδος καί εντευκτη
ρίων διά τούς είς τά επαρχιακά κέντρα 
ΰπηρετοΰντας συναδέλφους.
V ΩΡΑΡΙΟΝ

Ή ακριβής έφαρμογή τού ώραρίου 
θά είναι αντικείμενου ιδιαιτέρας ημών 
μέρίμνης. Διά πάσαν πέραν τών κεκα- 
νοσμένων ώρών έργασίαν πρέπει νά 
κα,ταβάλληται συνεργειακή άποζημίω- 
σις.
ΙΑ' ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΣ,ΚΟΥΝΤΩΝ Ε

ΛΕΓΚΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ 
ΤΟΙΑΥΤΑ ΠΡΟ-Ι-ΣΤΑΜΕΝΟΥ 
Τό ανωτέρω θέμα έ'χει αρκετά προ- 

ωθυθή τήν τελείωσιν δέ αύτοΰ θά έπι- 
διώξωμεν.
ΙΒ' ΕΠΙΔΟΜΑ " ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΟΥ 

ΤΑΜΕΙΟΥ
Τό σήμερον καταβαλλόμενοι' δέν κα

λύπτει τά έκ τού ογκου τών συναλλα
γών φυσικά ελλείμματα καί συνεπώς 
ένδείκνυται ή αυξησίς των τήν. όποιαν 
θά έπιδιώξωμεν.

Τάς μετά τών αδελφών Σωματείων 
τών συναδέλ,φων τής Τραπέζης τής 
Ελλάδος καί ’Αγροτικής Τραπέζης εγ
καρδίους ήδη σχέσεις θά καταστήσω- 
μεν έγζαρδιωτέρας.

Ό Σύλλογος κατά τό παρελ.θόν έτος 
ήτο πλέον ή προσιτός. Τήν ιδίαν τακτι
κήν θά άκολουθήσωμεν καί πάλιν.

Ή πολιτεία μας κατά τό παρελιθόν

δτι προγραμματίζον- 
τες τό έ'ργον μας, τερματιζομεν τα θέ
ματα τοΰ προσωπικού. Πέραν αυών υ
πάρχει ή έξέλιξις τής ζωής καί ή διη
νεκής έργασία. Θά βαδίσωμεν τον δρό
μον μαζύ μέ τό προσωπικόν, κοντά είς 
τό προσωπικόν καί ύπέρ τοΰ προσω-

Συνάδελφοι,
Ώς τόλμημα έχαρακτηρίσαμεν τήν 

κάθοδον τών αντιπάλων μας είς τάς 
περυσινάς άρχαιρεσίας. Οί ίδιοι, τούς 
όποιους πέρυσι κατεδικάσατε διά τής 
ψήφου σας, κατέρχονται μετεσχηματι- 
σμένοι καί πάλιν είς τάς αρχαιρεσίας 
τής 18ης τρέχοντος. Είς τήν κάθοδον 
ταύτην άποφεύγομεν νά δοόσωμεν τον 
προσήκολ'τα χαρακτηρισμόν. Άφήνομεν 
δμως είς ύμάς νά τόν δώσητε διά τής 
ψήφ ον σας.

Έν Άθήναις, τή 12η Φεβρουάριου 
1952.

Μετά συναδελφικών χαιρετισμό)ν

"ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ η

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ

Έσωτερ.: Τρίμηνος Δρχ. 15.000 
» Έξάμηνος » 30.000
» Έτησία » 50.000

Τιμή φύλλου Δρχ. 1.000

Τά έμβάσματα έπ' όνόματι τής 
«ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΣ»

Αί άττοδείξεις δέον νά φέρωσι την ύπο- 
γραψήν του Διαχειριστού καί τήν σφρα

γίδα τής έφημεριδος

Παρακαλοΰνται οί κ. κ. Συνδρομηταί, 
δπως γνωστοποιούν είς τά γραφεία τής 
έφημεριδος πάσαν μεταβολήν της δ ι ευ

θύ νσεώς των
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