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ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
Περίοδος Β' — Άρι». φύλλου 123 (217)

▲I ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ
ΑΙΑ ΤΑΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ 18 ΦΕΒΡ)ΡΙΟΥ
ΆνακοινοΟται ΰπό του Συλλόγου ότι προεβλήβησαν διά τάς αρχαιρεσίας της
18 Φεβρουάριου 1952 δύο ψηφοδέλτια, εν ΰπό την ηγεσίαν του κ. Κώστη
καί τό έτερον ύπό την ηγεσίαν τοΰ κ. Β. Γιαννοπούλου

ΨΗΦΟΑΕΛΤΙΟΝ

ΑΚΥΡΟΥΗΤΑΙ
ΤΙ ΛΕΥΚΑ ΨΗΦΟΑΕΛΤΙΑ

ΨΗΦΟΑΕΛΤΙΟΝ

ΑΡΧΛΙΡΕΪΙλ\Ι 18 ΦΕΒΡΟΙΜΡΙΟΙ* Ιί)δ«

ΕΓΚΪΡΑ Ι« ΠΡΑΣΙΝΑ

ΑΡΧΑΙΡΕΧΙΑΙ 18 ΦΕΒΡΙAPAPIOl* 19Κ2

Πρόεδρος Χυνελεύ.σεων :

Ή Κεντρική Εφορευτική Έπιτροπή ’Αρχαιρεσιών Συλλόγου Υ
παλλήλων Εθνικής Τραπέζης τής
Ελλάδος άνακοινοΐ τά εξής:
«Λόγφ μεταβολών αί όποΐαι έπήλθον εις τό ύπό τοΰ1 κ. Βασιλείου
Γ ιαννοπούλου κατατεθέν φηφοδέλτ ι
όν ώς έκ τής μή αποδοχής τής υπο
ψηφιότητάς των ώς αντιπροσώπων
τοΰ Συλλόγου εις τό Πανελλαδικόν
Συνέδριον τών κ. κ. Κων. Γίοσταγεωργίου, Καβάλας και Θεοδώρου
Μπελέκου Μεσολογγίου, έξετυπώθησαν νέα ψηφοδέλτια ΧΡΩΜΑΤΟΣ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ, εις αντικατάστα
σή τών τυπωθέντων άρχικώς λευ
κών τοιούτων άτινα θεωρούνται ά
κυρα.
Έφισταται ή προσοχή τών με
λών τοΰ Συλλόγου δτι αΐ άρχαιρεσίαι θά ένεργηθοΰν την αυτήν ή μέ
ραν ήτοι τήν 18ην Φεβρουάριου
1952 μέ ψηφοδέλτια ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΔΙ’ ΑΜΦΟΤΕΡΟΥΣ
ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ.»

Πρόεδρος Χυνελεύαεων :

ΠΑΜΤΕΛΗΧ ΜΟΥΤΟΠΙΗΧ

ΔΙΟΙιΚίΒΤΙΐΚίΟιΝ ΣΥΙΜΒΟΥΑΙΟΙΝ
(Άθήναι)
KiiSTHX ΓΕίϊΡΓ.
( Ο εσσαλονί κη )
BAMBAAHS KOXMAS
(Άθήναι)
ΓΕΩΓΤΙΑΑΚΙΙ ΟΑ.
(Βόλος)
ΓΙΑΜΧΑΚΟΠΟΡΛΟΧ ΚΩΧΧΤ
(’ Αθηνα.ί )
AHMOKBSTOYAAS 1HMG2
»
ΘΩΜΟΠΟΪΆΟΪ ΕΓΑΓΓ.
(Πειραιεύς)
OIKOAOMOnOPAOS ΑΙΟΧ.
ΠΕΤΡΟΙΜΑΚΗϋ X. (Αθηνών) (Μητρ) λεως)
(Κρήτης)
ΠΑΙΆΑΚΗΧ ΧΤΕΦ. ( Ηράκλειον)
(Άθήναι)
Τ SΑΚΙΡΟΓAOΥ 4ΗΜ.
(Πάτραι)
ΦΩΤΟΙΙΟΡΑΟΧ ΓΕΩΡΓ.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΤΑΙ
ΚΑΡΑΓΙΑΑΑΗΧ ΑΜΑ1Τ,
ΚΑΑΟΑΙΚΙΙΧ MIX.
KOPTSOlOXTHX ΧΙΚ.
ΙΙΟΑΙΤΗΧ Λ\Τ.
ΡΡΧΧΙΑΧΟΡ Λ1ΧΑ
ΧΤΕΡΓΙΟΡ ΒΑΧ.

(’Αθήναι)

»
(Πειραιεύς)
(’ Αθήναι)

»

ΑιΝΤΙιΠΡΟΣΩΙΠΟΙ ,ΕΙΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΝ KEINTPGN
ΚΩΧΤΙΙΧ ΓΕΩΡΓ.
ΘΩΜΟΠΟΓΑΟΧ ΕΡΑΓΓ.
ΚΑΑΟΙΙΚΗΧ MIX.
ΟΙΚΟΧΟΜΟΠΟΡΑΟΧ ΛΙΟΧ.
ΤΧΑ|ΚΙΡΟΓΑΟΡ 1ΗΜ.

(ΆΘήναι)
»

(Πείρα,ιεΰς)
(ΆΘήναι)

(ΆΘήναι)

»

ΧΤΕΡΓΙΟΡ ΒΑΧ.
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΔΙΑ ΠΑιΝΕΛΛΑΔΙ.ΚΟΙΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ
ΚΩΧΤΙΙΧ ΓΕΩΡΓ.
ΑΘΑΧΑΧΙΑΑΗΧ ΑΡΙΧΤ.
ΒΑΑΧΟΧ ΓΕΩΡΓ.
ΚΕΑΕΜΚΕΡΗΧ ΚΩΧΧΤ.
ΤΧΟΡΚΑΛΟΧ ΛΗΜ.

(ΆΘήναι)
(Θεσσαλονίκη)
(Ιωάννινα)
( Θεσσαλονίκη)
(Άγρίνιον)

ΑιΝΑίΠΑΗΡΩΜΑΤΙ KOI
ΤΧΑΚΙΡΟΓΑΟΡ AllXI.
ΠΕΤΡΟΡΑΑΚΙΙΧ ΧΑΡ.

(ΆΘήναι)

»

ΕΛΕΓΚΤΑΙ
ΠΕΤΡΟΡ ΓΕΩΡΓ.
ΑΙΙΟΧΚΙΤΙΙΧ ΧΡΗΧΤ.

ΟΔΗΓΙΑ!
ΠΡΟΣ ΤΑΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΑΣ ΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ

»

ΑΝιΑίΠΛΗΡ ΩΜΑΤΙιΚΟΙ
ΚΑΡΑΤΙ ΑΧ XIIX ΑΧΑΧΤ.

Ή Κεντρική ’Εφορευτική ’Επιτρο
πή τοΰ Συλλόγου Υπαλλήλων ’Ε
θνικής Τραπέζης.

(’ Αθήναι)
»

Τό διαβιβασθέν προς τάς εφορευ
τικός έπιτροπάς τών έπαρχιών τη
λεγράφημα τής Κεντρικής ’Εφορευ
τικής Επιτροπής έχει ουτω:
«Προς δλας τάς Έφορευτικάς
Έπιτροπάς τοΰ Συλλόγου υπαλ
λήλων ’Εθνικής Τραπέζης.
Λόγφ μεταβολών εις τό ψηφοδέλτιον τοΰ κ. Βασιλείου Γιαννοπούλου τών έκπροσώπων είς τό
Πανελλαδικόν Συνέδριον, άποστέλλομεν νέα ψηφοδέλτια χρώματος
πρασίνου άμφοτέρων τών συνδυα
σμών μέ τά όποια θά ένεργηθοΰν
άρχαιρεσίαι 18 τρέχοντος. Τά άποσταλέντα ήδη ψηφοδέλτια, χρώμα
τος λευκού, άμφοτέρων τών συνδι>
ασμών δέον νά καταστρέψετε. Γνωρίσατέ μας τήν καταστροφήν τών
παλαιών λευκών ψηφοδελτίων και
τήν λήψιν τών νέων. Έφιστώμεν τήν
προσοχήν ημών δπως αί άρχαιρεσίαι ένεργηθοΰν άπαραιτήτως μέ τά
νέα ψηφοδέλτια χρώματος πρασί
νου. άμφοτέρων συνδυασμών.»
'Η Κεντρική ’Εφορευτική ’Επιτρο
πή Συλλόγου Υπαλλήλων ’Εθνικής
Τραπέζης 'Ελλάδος.

ΑΒΕΠΑΧΟΠΟΙ* ΑΟΧ MIXAHil
Δ ΙΟΙιΚΗΤΤιΚιΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
ΓΙΑΧΧΟΠΟΙΆΟΧ ΒΑΧΙΛΕΙΟΧ
(ΆΘήναι)
ΑΟΑΧΑΧΙΑΛΗΧ ΜΙΧΑΗΛ
»
BAZOl'PAS ΙΙΛΛΑ1ΊΩΤΒΧ
(Πειραιεύς)
1ΡΟΥΓΑΑΑΧ ΛΙΙΜ.
(Θεσσαλονίκη)
ΚΟΓΤΧΟΒΙΤΙΙΧ 11 .X I ΑΧ
(’Αθήναι)
ΚΩΧΧΤΑΧΤΙΧΙΛΗΧ AXES.
ΑΑΜΠΡΙΧΟΠΟΥΑΟΧ ΓΕΩΡΓ.
ΠΑΠΑΒΑΧΙΑΕΙΟΓ ΜΙΜ.
(Πάτρα!)
ΧΑΤΖΙΙΚΩΧΧΤΑΧΤΗΧ XT AM. (’ Αθήναι)
ΧΡΓΪΟΧΟΙΛΗΧ ΑΗΜΟΧ
(Βόλος)
ΩΡΟΛΟΓΑΧ ΑΡΧΕΑΑΟΧ
(Θεσσαλονίκη)

ΕΠΙ ΜΕΛΗ Τ,Α I
ΓΑΑΛΙΑΤ2ΑΤΟΓ ΜΑΙΡΗ
(ΆΘήναι)
ΓΕΩΡΓΟΠΟΓΛΟΧ ΙΩ. (του Κυρ.)
»
ΗΓΧΟΓΑΛΑΟΧΚΩΧΧΤ.
»
ΧΕΧΑΗΓΙΑΧΧΗΧ ΙΩΑΧΧΙ1Χ
»
ΡΟΡΧΧΟΧ ΜΑΡΚΟΧ
(Πειραιεύς)
ΧΡΙΧΤΟΦΙΛΟΓ ΑΛΙΚΗ
( Αθήνα!)

ΑιΝΤΙιΠιΡίΟ'Σ'ΩιΠΟ I ΕΙ-Σ ΕΡΓΑΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΩΝ
ΓΙΑΧΧΟΗΟΙΆΟΧ ΒΑΧ.
ΖΕΡΒ ΑΧ ΑΡΙΧΤ.
ΚΟΠΙΤΧΑΧ ΚΩΧΧΤ.
ΧΙΚΟΑΑΟΓ ΓΡΗΓ.
ΦΛΩΡΟΙΚΩΧΧΤ.

(ΆΘήναι)
»
»
»
»

ΑΝ ΑΠΛΗ Ρ ΩιΜΑΤ I ΚΟ-1
ΘΕΟΑΩΡΙΑΙΙΧ ΓΕΩΡΓ.
ΚΟΓΤΧΟΒΙΤΙΙΧ IIAIΑΧ

(Άήναι)
»

ΑΐΝΤΙίΠΡίΟιΣΩΟΟΙ ΔΙΑ ΠΑΝΕ,ΑΛΑΔΙΙΚΟΝ ΣΥΙΝΙΕΔΡ HON
ΛΡΕΠΑΧΟΠΟΙ'ΛΟΧ MIX.
ΓΙΑΧΧΟΗΟΓΑΟΧ ΒΑΧ.
ΑΟΓΚΙΑΗΧ ΘΕΟΑ.
ΠΟΑΙΤΙΙΧ ΚΩΧΧΤ.
ΑΕΤΧΪΟΧ ΧΙΙΡΡΟΧ

(ΆΘήναι)
»
(’ Αλεξανδρούπολίς)
(ΆΘήναι)
(Βόλος)

ΑΝΑΠΛ11Ρ ΩΜιΑΤ Ι|Κθ I
ΑΧΑΓΧΩΧΤΟΠΟΓΑΟΧ ΑΗΜ.
ΧΑΧΛΑΧΟΧ ΧΑΡ.
ιΕΑΕιΠΚΤΑΙ

ΓΑΑΛΙΡΟΙΙΟνΑΟΧ ΒΑΧ.
ΜΑΡΟΡΑΗΧ ΑΗΜ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΤΡΑΠεΖΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΝ

Έν δψει των άρχαιρεσιων της

ΔεΑΤΙΟΝ

18 Φεβρουάριου

OlHilll ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΟΠΟΥΣ ΤΟΥ ΣΥΑΑΟΓΟΥ

ΜΙ ΤΙΣ ΕΜΡΕΤΤΙΜ! ΕΙΙΤΡΟΙΑΙ TIN EMPIWH ΜΜΣΤΗΤΝ
Έν 8|ψΐει των αρχαιρεσιών της
18 τρέχοντος παρέχονται πρός τούς
αντιπροσώπους το Ο Συλλόγου εις
,τά επαρχιακά Καταστήιματα καί
,τάς Εφορευτικός Επίτροπός των
Καταστημάτων — ’Εκλογικών Κέν
τρων, 6κ μέρους τής Δ. Ε., αί κά
τωθι όίδηγίαι :
Ή Δ. Ε. του Συλλόγου παρακαλεΐ τούς κ. κ. αντιπροσώπους τοΰ
Συλλόγου τούς ΰπηρετουντας εις
τά Επαρχιακά Καταστήματα, όπως
συντάίξωσιν ύπ’ ευθύνην των κατάστασιν τών ύπηρετούντων παρά τφ
Καταστήματί: των Συναδέλφων —
τακτικών μελών τοΰ Συλλόγου.
Τήν ικατάστασιν ταύτη,ν τών έξ έκα
στου Καταστήματος έχόντων δικαίφμα ψήφου θέλουσι ίκατάθέσει τό
ταχύτερον εις τήν έκλεγεΐσαν τοπιίκή(ν Εφορευτικήν ’Επιτροπήν τοΰ
εις ιό υπάγονται Καταστήματος —
Εκλογικού Κέντρου.
Έκαστη τοπική Εφορευτική ’Ε
πιτροπή) παρακαλεΐται όπως παρα
κολούθηση τήν έγκαιρον υποβολήν
εις αύτή,ν τών ώς άνω καταστάσε
ων έικ μέρους όλων τών καταστη
μάτων τής δικαιοδοσίας της. Ή
Τοπική: ’Εφορευτική ’Επιτροπή, μετά
τήν λήψιν τών καταστάσεων όλων
τών Καταστημάτων, άτινα θέλουσιν
άσ,κήση τό έκλογικόν των δικαίωμα
εις τό Κατάστημα — Εκλογικόν
Κέντρον, εις δ έκαστη έ δ ρεύει, θά
ύποβάλη ταύτας δεόντως κεκυρωμένας εις τούς αρμοδίους Δικαστι
κούς άντιπροσώπους.
Όιί κ. κ. άντιπρόσωποι του Συλ
λόγου παράκαλοΰνται όπως μας
ύπαβάλουν ,έγκαίρως άντίγραφον
εις διπλοΰν τών ώς άνω καταστά'σεων.
Αί κατά τόπους ΈΙψορευτικαΐ Έπιτροπαί παρακαλοΰνται όπως μας
γνωρίσουν τηλεγραφικώς : Ιον)
Τήν ιέκλογήν των συμφώνως πρός
τάς οδηγίας τής Κεντρικής ’Εφο
ρευτικής ’Επιτροπής καί 2ον) Τή,ν
έκτέλεσιν τής διά τής παρούσης άνατιίθεμένης αάταΐς ιέργασίας.
Τέλος, ή Δ. Ε. γνωρίζει πρός
τάς ’Εφορευτικός Έπιτρρπάς, ότι
ένεκρίΒή ή καταβολή,, χρεώσει τοΰ
Συλλόγου, δραχμών 200.000 εις έ
καστον Δικαστικόν άντιπρόσωπον,
ώς άποζημίωσίν του.
ΤΟ ΑΔ ΤιΑΒΛΗΤΟΙΝ
ΤΩΝ ΕΙΚΑΟΓΩΙΝ
Ή Δ. Ε. ιέν τη μελέτη τών τρό
πων, καθ’’ οΰς θά ήτο δυνατόν νά
έξασφαλισθή ή έλευθέρα ίέκδήλωσις
τής θελή,σεως τών μελών τοΰ Συλ
λόγου τόσον τοΰ Κεντρικοΰ Κατα
στήματος, όσον καί τών Υποκατα
στημάτων, κατέληίξεν, έν συνεννοή
σει μετά τής Κεντρικής Εφορευτι
κής Επιτροπής τής έικλεγείσης πα
ρά τής Γενικής Συνελεύσεως τών
μελών, εις τήν άπόφασιν νά άναλάβη ό Σύλλογος τήν δαπάνην έκτυπώσεως τών ψηφοδελτίων τοΰ συν
δυασμού ή τών συνδυασμών, οΐτινες
θά διεκδικήσωσι τή,ν ύψΐστην τιμήν
τής διαχειρίσεως τών Συλλογικών
ύποθέσεων. Ταΰτα θά έκτυπωθώσιν
έπί χάρτου τής αυτής ποιότητας,
διά τών ιδίων τυπογραφικών στοι
χείων ικαί θά είναι τοΰ αύτοΰ μεγέΐθ’ους. ΟΓι φάκελλοι ώσαότως, έντός τών όποιων θά τοπαθετηθιώσι
τά ψηφοδέλτια, θά είναι οί ίδιοι άΚριίβώς κατά τε τό μέγεθος καί τό
χρώμα καί τήν ποιότητα, τόσον διά
τό Κεντρικόν όσον καί διά τά Υ
ποκαταστήματα. Τά ψηφοδέλτια κα
θώς καί οί Ιφάκελλοι, δι' ών θά έφάδιαάθώσι παρά τοΰ Συλλόγου Sπασαι αί Εφορευτικά! Έπιτροπαί,
τόσον τοΰ Κεντρικού Καταστήμα
τος όσον καί τών περιφερειακών
’Εκλογικών Κέντροχν, θά φέρωσιν

ειδικήν σφραγίδα τοΰ Συλλόγου
μέ τήν ήμερομηνίαν τών άρχαιρεσιών. Τά ψηφοδέλτια ταΰτα καί οί
φάκελλοι θά δίδωνται παρά τών
Προέδρων τών ’Εφορευτικών ’Επι
τροπών εις τούς προσερχομένους
κατά τάς αρχαιρεσίας καί ιέξ αυ
τών ,ό ψηφίζων, εισερχόμενος εις τό
παραβάν, θά ικάμη επιλογήν, διαγραφάς, αντικαταστάσεις ονομάτων
ύποψηφίων, ή προσθήκας άλλων όνομάτων.
Παν ψηφοδέλτιον, μή φέρων τήν
ώς άνω σφραγίδα τοΰ Συλλόγου,
θά είναι άκυρον, όπως άκυρον θά
είναι έφ’ όσον καί 6 φάκελλος, εν
τός τοΰ όποιου θά είναι τοποθετημένον τό ψηφοδέλτιον, δέν είναι έξ
ιέκείνων, οΐτινες θά φέρωσιν ώσαύτως τήν κατά τά ανωτέρω ειδικήν
σφραγίδα τοΰ Συλλόγου.
Η ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

ΣιΜΩι ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑ,ΤΑΣΤΑΤΙΚΩΣ ΠΕΡΙ ΑΡΧΑΙ,ΡΕ'Σ ΙΩιΝ ΚΑ
ΘΟΡΙΖΟΜΕΝΑ, ού μόνον έξασφαλίζουσι τή,ν ελευθέραν έκδήιλωσιν
τών μελιών, αλλά διευκολύνουσι
καί έξασφαλίζουσιν απολύτως καί
τήν μυστικότητα τής ψηφοφορίας.
Έπί πλέον ή προβλεπομένη, άνά1μιξις τών φακέλλων, μετά τήν εν
ταύθα αποστολήν των, παρά τών
’Εφορευτικών Επιτροπών, ΠΡΙΜ
Η Α-ΝΟΙΓΩΣ IN ΟΥΤΌΙ, τούτέστιν
ΠΡΙιΝ ΓΤΝιΗ Η ΔΙΑΛΟΓΗ, καθιστωσιν αδύνατον παντε
λώς νά γνωσθή παρ’ οίουδήποτε, ποιος έψήφισεν, εις ποιον Υπο
κατάστημα ανήκει καί πώς έξέφρα
σε τήν θέλησίν του.
ΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΑ!
ιΜέ τά ψηφοδέλτια (Καί τον φάκειλλον), (άτινα θά άποσταλώσι πα
ρά τοΰ Συλλόγου καί τά όποια,
ώς έτονίσθη, θά είναι πανομοιότυ
πα τόσον διά τό Κεντρικόν Κατά
στημα, όσον καί διά τά Υποκατα
στήματα, ό έκλογεύς, εισερχόμενος
εις τό παραβάν, ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΐΚΩΣ,
έχει δλην τήν ευχέρειαν νά ψηιφίση
τούς υποψηφίους τής έκλογής του,
νά διαγραφή οίονίδήποτε υποψήφιον
θέλει ή νά προαθέοη έτερον τής
προτιμήσεώς του, χωρίς ούδείς νά
δύναται νά άντιληφθή τήν βούληΓ
σίν του. ’Ακόμη καί Λευκόν ψηφοδέλτιον δύναται νά τοποθέτηση εις
τόν φάικελλον, άρικεΐ νά έφαριμόση
τήν ΧΙΑΣ ΤΙ διαγραφήν όλων τών
υποψηφίων οίουδήποτε ψηφοδελτίου
έΐξ ιέκείνων, ατινα θά τοΰ έγχειρισθώσι παρά τής Εφορευτικής Ε
πιτροπής κατά τήν προσέλευσίν του
διά τή,ν ψηφοφορίαν.

Ψηφοφόρος, έπιθυμών νά ρίψη
λευκόν ψηφοδέλτιον, δέν έχει παρά
νά καλύψη διά διαγραφών ένα έ
καστον τών ύποψηφίων ή νά διαγράψη ΧιΙ(Α|ΣΤΙ όλους τούς ύποψηφίους ένός οίούδηποτε ψηφοδελτίου
έκ τών έγχειρισθησομένων αύτώ
παρά τοΰ Προέδρου τής ’Εφορευτι
κής ’Επιτροπής.
Ψηφοδέλτιον, όπερ θά φέρη πλή,ν
τής σφραγίδας τοΰ Συλλόγου, έτερα διακριτικά σημεία, θά είναι
ωσαύτως άκυρον.
Ψηφοδέλτιον, έν ώ θά άναγράΙφωνται όνόματα περισσότερα τοΰ
ένός διά τό αξίωμα τοΰ Προέδρου
τών Συνελεύσεων ή περισσότερα
των ένδεκα διά τους Συμβούλους
ή περισσότερα τών έξ διά τούς Έπιμελη,τάς, ή περισσότερα τών δύο
διά τούς Έλεγκτάς, τά τυχόν πέ
ραν τών άριθμών τούτων ψηφιζόΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ
μενα όνόματα δέν θά λαμβάνωνται
ύπ’ δψιν. Έν τή περιπτώσει ταύτη
Ή Δ. Ε., έρμηνεύουσα τέλος τό
ό ψηφιζόμενος διά τή,ν θέσιν τοΰ Καταστατικόν τοΰ Συλλόγου, καθ’
Προέδρου τών Συνελεύσεων, ή ό ά- ό οί συνάδελφοι τών Ύποκαταστη,ριθμός τών Συμβούλων ή ’Επιμελη μάτων, έφ’ όσον εύρίσκονται αυτο
τών ή Ελεγκτών θά λαμβάνηται προσώπως κατά τήν ήμέραν τών
κατά τήν σειράν τής έν τώ ψηψο- αρχαιρεσιών εις τό Κέντρον, δύνανδελτίφ αναγραφής των, μέχρι συμ- ται νά άσκήσωσι τό έκλογυκόν των
πληρώσεως τών ϋπό' τοΰ Καταστα- δικαίωμα ενταύθα, άπεφάσισεν ότικοΰ καθοριζόμενων θέσεων.
πως, έαν συνάδελφοι τοΰ Κεντρι
Τά ψηφοδέλτια ικαί οί φάκελλοι, κού Καταστήματος ή Υποκαταστη
οΐτινες θά χρησιμοποιηβώσι παρά μάτων, οΐτινες κατά τήν ήμέραν
τών έκλογέων κατά τάς αρχαιρεσί τών αρχαιρεσιών θά εύρίσκωνται
ας τής 18ης Φεβρουάριου, θά άπο- ιμακραν τοΰ Εκλογικού Κέντρου,
σταλώσιν έγικαίρως,
μερίμνη τής ιένθα έχει όρισθή ότι θά άσκήσωσι
Διοικητικής ’Επιτροπής τοΰ Συλ τά δικαίωμά των, δυνηίθώοι νά προσ
λόγου, εις τάς κατά τόπους ’Εφο έλθωσιν εις τό πλησιέστερον πρός
ρευτικός Έπιτροπάς διά συστημέ τόν τόπον τής διαμονής των Έκλο
νου ταχυδρομικού δέματος καί θά γυκόν Κέντρον καί έπί τη έπιδείξει
άνοιγέΰσι παρά τοΰ Προέδρου τής τοΰ δελτίου ταυτότητάς των άσκή
αρμόδιας Εφορευτικής Επιτροπής σωσι τό δυκαίωμά των. (Έπιθεωεν συνεδριάσει κατά τήν ημέραν ρηταί Τράπέζης — άδειοΰχοι — υ
καί τήν ώραν τής ένάρξεως τής ψη πό μετάθεσιν). ΊΕΨ τή περιπτώσει
φοφορίας. Τό οότω ένεργηθησόμε- όμως ταάτη θά γίνη ειδική περί
νον άνοιγμα τοΰ δέματος τών ψη τούτου μνεία είς τό Πρακτικόν, ϊνα
φοδελτίων καί τών φακέλλων θά μή, δυσχερανθή 6 ένεργηθηρόμενος
μνημονευθή εις τό πρακτικόν όπερ έλεγχος τών λαβόντων μέρος είς
θά συντάξη ή Εφορευτική, Επιτρο τήν ψηφοφορίαν έκ τοΰ γενυκοΰ μη
πή έπί τώ πέρατι τής ψηφοφορίας. τρώου τοΰ Συλλόγου.
Τά άνωτέρω θά έφαρμοσθοΰν αύ- ■ Πρός τούτοις γνωρίζεται επίσης
στηρώς καί πανομοιοτύπως τόσον ότι τά ,έγκυρα ψηφοδέλτια έχουν
παρά τής έν Άθήναις Κεντρικής χρ<ώμα πράσινον.
’Εφορευτικής Επιτροπής όσον καί
παρά τών ’Εφορευτικών ’Επιτροπών
τών περιφερειακών Εκλογικών
Κέντρων.
Η ΨΗΦΟΦΟΡ ΙΑ ΜΥΣΤΙΚΗ

ΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ!
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Κοττόπιν ληψθείσης άποφάσεως;
Ή ,χρήσις τών παρά τοΰ Συλλό.είς τό Συλλογικόν Δελτίον δέν θά
γου άποσταλησομένων ψηφοδελτίων
προγραμ ματ ι καί άνα
καί φακέλλων, τόσον παρά τών έν δημοσιευθοΰν
κοινώσεις.
Άθήναις όσον καί παρά τών έν τοΐς
Η προγραμματική άνακοίνωσις
Ύποκαταστήμασι συνάδελφων, τό
τών ύποψηφίων τοΰ ψηιψοδελτίου
πανοίμοιότυπον τών ψηφοδελτίων
Τ°ύ κ. ^Κώστη θά κυκ λοφορήσ η
καί τών φακέλλων, ΕίΝ ΣΥΝ.ΔΥΑεντός τών ήμερων.
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ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ
1) ΚΕ1%ίΤΡΙΚΟίν ΚΑΤΑΪΤΗΜ1

('Κόρινθος, Πόρος, Κύθηρα, θήβαι, Λεβάδεια, "Αμ
φισσα, ’Ιτέα, Ναύπλιον καί ’Άργος)
2)Ky%TASTIIMA Α1'ΒΒΒ^ΙΙ<»1|·
(Μεσολόγγιον, Αΐιτωλικόν)

<>
<>

3) ϋ*..ΑΊΓ.Α*9ΑΒΑ ΑΙΓΙΟΓ

(Καλάβρυτα, Κιατον, Ξυλάκαστρον)

<&) ΚΑΤΑΝΤΗΜΑ ΑΑΕΗ)ΠθΑΕΩ2

(Διδυμότειχον, Λήμνος,
στιάς)

Κομοτινή,

Σουφλί, Όρε-

55) ΚΑΤΑΪΤΗΜΑ ΒΟΛΟΓ

(Αλμυρός, Σκιάθος)

β) ΚΑΤΑ25ΤΗΜΑ 4PAMAS
Ύ) ΚΑΤΑΪΤΗΜΑ ΖΑΚ1ΆΘΟΓ

(Άργοστόλ' ιον)
Η) KATASTHMA ΗΡΑΚΛΕΙΟV

("Αγιος Νυκόλαος, Σητεία, "Iεράπετρα, Μοίρες)

3) ΚΑΤΑΪΤΗΜΑ_ ©ΕΪ)ΜΙΜΗΙί

(Άμύνταιον, Βέρροια, 1 ρεβενά, ’Έδεοσα, Καστο
ριά, Κατερίνη, Κιλκίς, Κοζάνη., Λαγκαδάς, Φλώρινα)
ΙΟ) ΚΑΤ ASTHMA ISSAAAIAS6A
(Άρτα, Πρέβεζα)
11) ΚΑΤΑΪΤΗΜΑ ΚΑΒΑΛΑΑΪ
(^.άνθη)
12)

KATASTHMA ΚΑΑΑΜΩΑί

(Κυπαρισσία, Μεσσήνηι, Πόλος, Γαργαλιάνοι)

13) ΚΑΤΑΪΤΗΜΑ ΚΕΡΚΙΊΜΪ

(Παξοί)
1-4:) ΚΑΤΑΪΤΗΜΑ ΑΑΜΙΑΪ

(Αταλάντη., Καρπενήσιον, Άμφίκλεια)

155)
16)

ΚΑΤΑΪΤΗΜΑ ΛΑΙ*ΙΪΙΙΙΪ

(Άγυιά, Έλασσών, Φάρσαλα)
ΚΑΤΑΪΤΗΜΑ ΥΑ.Ε1*Μ.Α.ΑΟΧ

(Ιθάκη)

17) ΚΑΤΑΪΤΗΜΑ M:i*T)]WHX
(Πλωμάριον, Παπάδοι)

V<►

18) ΚΑΤΑΪΤΗΜΑ ΠΑΤΡΙίΐν

(,Αμαλιάς, Ναύπακτος, Πύργος)

13)

50)

ΚΑΤΑΪΤΗΜΑ S^EOVMItiHX
Λ..
ΒΑΘΕΟΪ

ΠΑΛΙΟΙ*
21) ΚΑΤΑΪΤΗΜΑ ΡΟΑΟΤ
(Κώς, Κάλυμνος)

i*

22) ΚΑΤΑΪΤΗΜΑ 5ίΕΪ·Ι·ί6]*ί
(Ν ιγρίτα)
S3) ΚΑΤΑΪΤΗΜΑ ΪΤΡΟΤ

(Θήρα, Άνδρος)

S-4) ΚΑΤΑΪΤΗΜΑ ΤΡΙΚΚΑΑΩΑί
(Καρδίτσα)

S3)

S6)

$

It AT ASTHMA ΤΡΙΠΟΛΕίΙΪ
(Γύθειον, Δημητσάνα, Μεγαλόπολις, Σπάρτη,)
ΚΑΤΑΪΤΗΜΑ ΧΑΛΚΙΑΟϊ

(Ίστιαία, Κύμη)
51) ΚΑΤΑΪΤΗΜΑ ΧΑΛίΙΩΛί
S8) ΚΑΤΑΪΤΗΜΑ XIOV
S3) ΚΑΤΑΪΤΗΜΑ ΚΑΡ)ΒΑΪΙθν

ΐΒΙΕΓΕΦΟΡΕΫΤΙΙΙΙί ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
'Υπό τής Κεντρικής Έφορεντικής
’Επιτροπής Συλλόγου 'Υπαλλήλων ’Ε
θνικής Τράπέζης τής 'Ελλάδος έξεδόΟη ή κατωτέρω άνακοίνωσις:
«Ή Κεντρική ’Εφορευτική ’Επιτρο
πή, ή έκλεγείσα υπό τής Γενικής Συνελεόσεως των Μελών τοΰ Σύλλογον
μας κατά τήν 30ήν ’Ιανουάριου έ. ε.,
άποτελουμένη έκ τών κ.κ. ’Ιωάν. Ν.
Τζωρτζοπούλου, Γεωργ. Κ. Γιαννοπούλου, Διον. Ν. Κουμπουροπουλου, Γεωρ
Λ. Παπαγκίκα καί Γεωργ. Β. Άλεξοποΰλου, συμφώνως τφ Νόμφ καί τφ
αρΰρφ 9 τοΰ Καταστατικοΰ, καλεΐ τά
Μέλη πρός ενέργειαν
Αρχαιρεσιών,
τήν 18ην Φεβρουάριου έ. Ε. ήμέραν Δευ
τέραν διά τήν εκλογήν:
1) Προέδρου Συνελεύσεων. 2) "Εν
δεκα Συμβούλων. 3) "Εξ ’Επιμελητών.
4) Δύο ’Ελεγκτών. 5) Πέντε τακτι
κών καί δύο αναπληρωματικών αντι
προσώπων είς τό ’Εργατικόν Κέντρον
’Αθηνών καί 6) Πέντε τακτικών και
δύο αναπληρωματικών αντιπροσώπων
είς τό Ποίνελλαδικόν ’Εργατικόν Σανέ
δριον, διά τό υπόλοιπον χρονικόν διά
στημα τής χρήσεως 1952.
Ή εκλογή, ώς πρός τά Μέλη, τά έρ
γαζόμενα είς τά Καταστήματα τής τέ
ως Διοικήσεως Πρωτευούσης καί τά
Καταστήματα Κορϊ,νθου, Ναυπλίου, Άρ
γους, Λεβαδείας, Πόρου,
Κυθήρων,
Θηβών, Άμφίσσης καί ’Ιτέας
θέλει
λάβει χώραν ενώπιον τής
Κεντρικής
’Εφορευτικής ’Επιτροπής έν Άθήναις
καί είς τό ΙΙρατήριον υφασμάτων Προ

μη,θευτικοΰ Συν) σμοΰ άπό τής 9ης π.μ.
μέχρι τής 8ης μ.μ., διά τά μέλη τά
εργαζόμενα είς τά λοιπά Καταστήματα
είς τάς πόλεις τάς όρισθεΐσας ώς εκλο
γικά Κέντρα.
Συμφώνως πρός τό άρθρον 14 τοΰ
Καταστατικοΰ παραγρ. 5 καί κατόπιν
προκηιρύξεως εκλογών τήν 18ην Φεβρου
ορίου 1952 διά τήν εκλογήν νέας Διο ικητικής Επιτροπής κλπ. τοΰ Συλλό
γου μας, παρακαλοΰμεν υμάς
όπως
«υγκεντροΰντες τά τακτικά μέλη τοΰ
Συλλόγου προβήτει είς τήν έκλογήν Το
πικής Εφορευτικής ’Επιτροπής, περιλαμβανοΰσης τρία (3) τακτικά μέλη
καί δύο άναπληριψατικά ή καί όλιγώτερα, έφ’ οσον ή δυναμις τοΰ Καταστή
ματος είς τακτικά μέλη δέν συμπληροϊ
τόν ώς άνω άριθμόν.

Αί τοπ καί Έφορευτικαί Έπιτροπαί
δέον νά συγκ,ροτηθώσι τό βραδύτερον
δύο ημέρας πρό τής διά τήν ψηφοφο
ρίαν καθορισθεί.σης ήμερο μην ίας.
Έν Άθήναις τή 31 ’Ιανουάριου 1952.
Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
--------- @ ----- —
Η Δ. Ε. τοΰ Συλλόγου, λαβοΰσα
ΰπ’ δψιν της δτι, τινά τών Καταστη
μάτων εύρίσκονται πολύ μακράν τοΰ
είς δ ΰπάγτίνται έκλογικοΰ
κέντρου,
πρός άντιμετώπ ισιν τών υπηρεσιακών
αναγκών καί πρός διευκόλυνσιιν τών
είς αυτά ύπηρετούντων
συναδέλφων,
άπεφάσισεν όπως, έφ’ δσον ή μεταφο
ρά τών έν λόγφ συναδέλφων διά τών
τακτικών συγκοινωνιακών
μέσων κα
θίσταται δυσχερής καί ώς έκ τούτου,
θέλει τυχόν βραδύνει ή είς τάς έδρας
των έπ στροφή, χρησιμοποίηθώσιν ύπ’
αυτών, δαπάναις τοΰ Συλλόγου, ειδι
κά μέσα μεταφοράς.

