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01 ,, ΑΝΏΤΕΡΟΙ ΚΑΙ ΑΙ ΣΥΛΑΟΓΙΚΑΙ ΤΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΤΙ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΕΚ ΤΗΣ
Μεταξύ τών έπιδιώξεων τοϋ Συλλόγου
πρωτεύουσαν θέσιν κατεΤχον καί κατέχουν
τά ζητήματα έξυγιάνσεως τϋν ’Ασφαλιστι
κών μας Ταμείων καί τής καταβολής ύπό
τοϋ Ταμείου Αύτασφαλείας πλήρους άποζημιώσεως εϊς τε τούς λόγω ορίου ηλικίας
άποχωροϋντας καί εις τούς καδ’ οίονδήποτε τρόπον έξερχομένους, ώς καί εις τάς
οικογένειας τών έν υπηρεσία δνησκόντων
καί έπί τοϋ σημείου τούτου οΐ αγώνες τοϋ
Συλλόγου στέφονται ευτυχώς ύπό επιτυ
χίας, διότι έντός βραχύτατου διαστήμα
τος τό ζήτημα τούτο 8ά λάβη τήν μορφήν
τήν οριστικής έπιλΰσεώς του πρός ΐκανοποίησιν δλων τών Συναδέλφων. Καί λέγομεν δλων, διότι δλοι άνεξαιρέτως ένδιαφέρονται καί πρέπει νά ένδιαφέρωνται διά
τό ζωτικόν αυτό ζήτημα, καδ’ δσον πέραν
τών μελλόντων νά άποχωρήσουν λόγω ορί
ου ηλικίας δέν αποκλείεται νά είναι άνά
πάσαν στιγμήν ενδιαφερόμενος οΐοσδήποτε
έξ ήμών, ή λόγω προώρου άποχωρήσεώς
του, συνεπεία βαρείας νόσου, ή ή οίκογένειά του, έν περιπτώσει αιφνίδιου δανάτου
τοϋ εργαζομένου.
Τόν ίδιον άγώνα διεξάγει ό Σύλλογος καί
διά τήν άναπροσαρμογήν τών Συντάξεων
καί δ]ά τήν βελτίωσιν τών ύπό τοϋ σημερι
νού Κανονισμού τοϋ Ταμείου Συντάξεων
καδοριζομένων ποσοστών εις τρόπον ώστε

ΕΝΟΤΗΤΟΣ

δχι μόνον ή οικονομική δέσις τών απομά
χων Συναδέλφων μας καί των οικογενειών
σύτών νά βελτιωδή, άλλα καί νά καθορί
ζεται έκάστοτε ή σύνταξίς των έπί τή
βάσει τών αποδοχών τών έν έ νεργείει
όμοιοβάδμων των καί μάλιστα νά θεω
ρούνται συντάξιμα καί τά επιδόματα δέσε
ων, γάμου, πολυετίας καί ή σημερινή συνεργειακή αμοιβή, ώς καί πάσα εις τά μέλ
λον παροχή.
Οΐ άγώνες ούτοι τοϋ Συλλόγου συνεχί
ζονται πρός δλας τάς κατευθύνσεις, έχει
δέ συσταθή ύπό τών δύο Συλλόγων —Έδνικής και 'Ελλάδος— ’Επιτροπή πρός τοϋτο.
’Εν τώ μεταξύ παρέχεται εις τούς ήδη Συν
ταξιούχους μας έκτακτος —σχεδόν κατά
μήνα— ένίσχυσις, ήτις καί αύτή οφείλεται
εις τό άδιάκοπον καί έντονον συλλογικόν
ενδιαφέρον. Τοϋτο τό γνωρίζουν καί τό
ομολογούν, εύτυχώς, οΐ Συνταξιούχοι μας.
Καί ήδη έρωτώμεν τούς κ. κ. Άνωτέρους,
οΐτινες, φυσικά, είναι οΐ άμεσώτερον τών
λοιπών Συναδέλφων ενδιαφερόμενοι δι’
αυτά, διατί καί μέ ποιαν δικαιολογίαν δέν
παρακολουθούν μέ προθυμίαν το4ς άγώνας
τοϋ Συλλόγου; Πώς ό Σύλλογος θά κατορδώση νά πείση τήν Διοίκησιν, δταν —εις
κρίσιμους διά τά ζητήματα μας στιγμάς—
δέν ένισχύεται δσον πρέπει,έκ μέρους δλων
άνεξαιρέτως τών Μελών τοϋ Συλλόγου;
Μήπως δά πρέπη νά περιορίση ό Σύλλογος

τάς επιδιώξεις του εις δσα αφορούν μόνον
τούς κ. κ. Άνωτέρους; Καί πού ήκούσδη
νά άκολουδοϋμεν τούς άγώνας τοϋ Συλλό
γου μόνον δταν ούτοι περιέχουν αίτημα
άτομικόν, ή τής κατηγορίας είς ήν άνήκομεν καί νά άδιαφοροΰμεν δταν οΐ αγώνες
του άφοροϋν δίκαια αιτήματα άλλων κατη
γοριών Συναδέλφων; ’Αλλά καί άν άκόμη
έδεχόμεδα πρός στιγμήν τήν άποψιν αΰτήν,
μήπως τά άλλα ζητήματα, τά όποια εΰρί-'
σκονται έν έκκρεμότητι σήμερον δέν τούς
ένδιαφέρουν έξ ϊσου; Είς τήν πρό ήμερών
κοινήν μεδ’ ημών σύσκεψιν οί κ. κ. Διευδυνταί Τμημάτων μας συνέστησαν δπως
ούδενός έκ τών αιτημάτων παραιτηδώμεν,
διότι τά εΰρον δλα δίκαια καί λογικά, Πρός
τΐ λοιπόν αύτή ή παδητική στάσις των καί
ή άντίδρασις ένίωνέξ αΰτών ένώρα μάχηςκαί
πώς έξηγεΐται αϋτη; Διατί δίδουν χωρίς νά τό
δέλο,ιν, δπλα είς τόν έργοδότην μας; Νομί
ζουν μήπως δτι δέν τούς ένδιαφέρει τό αί
τημα τού έπιδόματος του Λογιστοΰ καί άνω
καί ή μετάταξις του Βοηδητικοϋ Προσωπι
κού ή ή μή παραβίασις τών όργανικώς δια
τεταγμένων; Έάν τό νομίζουν, λυπούμε8α διότι δέν δυνάμεβα νά τούς έξηγήβωμεν τάς καί είς βάρος των ηΒικάς καί
προ παντός οίχομιχάς θυνεπείας τής μή
έπιλύσεως τών αιτημάτων τούτων, αϊτινες
συνέπειαι δά είναι καί παροϋσαι, άλλά πρό
παντός δά έκδηλωδοϋν, είς τό άμεσον μέλ
λον, εϊτε έν ένεργεία εΰρίσκονται ούτοι,
εϊτε έν άπομαχία.
Ή σημερινή διαφοροποίησις τών άποδοχών μας —έν συγκρίσει πρός άλλους μιοδωτούς— ως είναι γνωστόν, οφείλεται είς
τούς άγώνας τού Προσωπικού μέ έπικεφαλής τόν Σύλλογόν του. ’Οφείλεται μόνον
εις τήν συλλογικήν άκαταπόνητογ δρόσιν. Χωρίς αΰτήν δά ήτο έξαπλωμένη ή
δυστυχία είς τάς τάξεις μας καί 8ά είχε
παραλύσει τό πάν έν τή Τραπέζη. Γνωρίζομεν πόσον δύσκολον είναι είς παλαιούς
συντηρητικούς καί άφοσιωμένους είς τό καδήκον Συναδέλφους νά παρακολουδήσουν
όρμητικώς τούς άγώνας τοϋ Συλλόγου καί
γνωρίζομεν έπίσης πόσον σκεπτικισταί εί
ναι ούτοι, δταν τούς βασανίζη ή άβάσιμος,
εύτυχώς, αμφιβολία περί τών δυνάτοτήτων
τοΰΊδρύματος πρός ίκανοποίησιντών ύπό τοϋ
Συλλόγου αίτουμένων. Δέν τούς άναγνωρί-

ζεται παρά ταϋτα τό δικαίωμα νά διαχωρίζωνται άπό τό Προσωπικόν καί νά μή συμμορφόνωνται πρός τήν συλλογικήν έπιταγήν. Διότι τότε δά άντιμετωπίσουν καί δι
καίως τήν άδυσώπητον καταφοράν τώνΣυναδέλφων των. Μεγαλύτερον κακόν διά τε
τό "Ιδρυμα καί τό Προσωπικόν άπό τοιοΰτου είδους διστακτικότητας δέν δύνατσι νά ύπαρξη άλλο.
”Ας προσέξουν πολύ οί κ. κ. ’Ανώτεροι,
διότι ύπάρχει ό μέγας κίνδυνος νά καδιερωδή μέσα είς τό πρώτον πιστωτικόν "Ιδρυ
μα ό φαβοριτισμός καί ή Τράπεζα νά εί
ναι διά τούς 50 έως 100 εύνοουμένους καί
δχι διά τό σύνολον τών έργαζομένων. Τού
το ήρχισε νά γίνεται καί δά οταματήση
χάρις είς τήν όξυτάτην άντίδρασιν τοϋ
Συλλόγου μας. Χωρίς νά τό άντιλαμβάνωνται
οί κ. κ. ’Ανώτεροι παρεμβάλλουν εμπόδια
είς τό έργον τοϋ Συλλόγου, τό όποιον στη
ρίζεται έπί ύγιών καί ήδικών βάσεων. Ημείς
έχομεν καδήκον καί δικαίωμα νά έπιδιώξωμεν τήν καδολικήν βελτίωσιν τής δέσεως
ήμών καί τών συνταξιούχων μας.
’Έργον τής Διοικήσεως είναι ή έξεύρεσις
τών μέσων πρός δεραπείαν τών άναγκών
τοϋ Προσωπικού τής Τραπέζης. "Οσον πε
ρισσότερον πιέζεται ή Διοίκησις άπό τάς
πραγματικός άνάγκας τών έργαζομένων,
τόσον περισσότερον άγρυπνος δά είναι
καί τόσον έντατικώτερον, συντομώτερον
καί έπωφελέστερον δά χρησιμοποιήση αϋτη
τάς μεγάλος δυνατότητας τοϋ αίωνοβίου
'ιδρύματος. Εις τήν άδιάπτωτον τούτην
προσπάδειάν της 8ό έχη σύσσωμον τό
Προσωπικόν καί τούς Συλλόγους παρά τό
πλευράν της.’Αρκεϊ νά μή τό ένοχλή καί νά
μή ύποδάλπη τήν συλλογοκρατίαν έν τή
Τραπέζη διά τών άστοχων ένεργειών τών
υπηρεσιακών της Συμβούλων, αϊτινες δυσ
τυχώς συνεχίζονται.
Τό έπιχείρημα τών κ. κ Άνωτέρων δτι
δέν πρέπει νά κακοπάδη ή Τράπεζα, είναι
πρωτίστως έπιχείρημα τοϋ Συλλόγου καί δχι
μόνον (δικόν των. Διότι πράγματι καί ήμεϊς
αύτό λέγομεν. Άλλ’ ήμεϊς ύποστηρίζομεν
δτι είναι προτιμώτερον νά λήξη ή άνωμαλία διά μιας ολιγοημέρου άλλ’έντονου άγωνιστικής δράσεως,παρά νά έχωμεν τήν μόνι
μον άναστάτωσιν, ήτις φδείρει τούς πάντας
καί τά πάντα. Καί είς τό σημείον αύτό ημείς
έχομεν ΔΙΚΑΙΟΝ.
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δάνειον τών έξ μισδών, άποτελεί αίτημα έκ
τών οοβαρωτέρων.
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Τά μέτρα άμύνης του Κράτους
Ή άπόφασις τών άρχών περ] λήψεως μέτρων άμύνης εναντίον εκεί
νων, οϊτινες ένιοχύουν τόν προδοτι
κόν αναρχικόν αγώνα κατ' επιταγήν
ξένων προπαγάνδων καί πρός έξυπηρέτησιν ανομολογητών συμφε
ρόντων άλλων χωρών εις βάρος τής
Ελληνικής Πατρίδας, εύρίσκει τόν
Τραπεζοϋπαλληλικόν κόσμον σύμ
φωνον καί παρά τά πλευράν"της
Κυβερνήσεως. ’"Αλλοίμονον άν ή
Κυβέρνησις άφινεν άσυδότους τούς
προδότας νά πλήσσουν τήν, έξ αίτι
ας των αίμάσσουσαν, κατερειπωμένην χώραν μας. Θά πρέπη όμως νά
μή συλληφδοϋν καί άν συνελήφδησαν νά άποδοδώσιν εις τήν κοινωνί
αν καί εις τάς εργασίας των οι άδώοι. 'Από τήν Τραπεζιτικήν οίκογένειαν συνελπφδπσαν αρκετοί. Θέλομεν
νά πιατεύωμεν ότι οι συλληφδέντες
Συνάδελφοι είναι άδώοι καί ή χαρά
μας, άν άποδειχδή τούτο, δά είναι
μεγάλη, διότι δα έχωμεν τήν ύπερηφάνειαν άτι αί Τράπεζαι δέν έχουν
έκδρέψει προδότας.
Ή ένοποίησις των όφειλών
Είναι καιρός νομίζομεν νά ένοποιηδούν
αί πάοης φύσεως όφειλαί διά τής χορηγήσεως ένός δανείου έξ έξ πλήρων μισδών, εξο
φλητέου εντός δε<αετ,'ας, εις δαον, τουτέστι διάστημα έξυπηρετεΐται καί εις τάς άλλας δύο μεγάλα; Τροτέζας, ϊνα κατορδώοη
οϋτω νά άναδλέψη τό Προσωπικόν, αλλά
καί ϊνα διευκολυνδή καί ή άρμοδία ύπηοεσία Εκκρεμών, ή όποια λύει διαρκώς προβλήματα μέ τάς ποικιλλωνύμους όφειλάς καί
τάς ΐοαρίδμους κρατήσεις. Πιστεύομεν μάλι
στα δτι οί άρμόδιοι έξ ιδίας αυτών πρωτο
βουλίας δά έπρεπε νά εϊχον προβή εις τήν
κατά τ.όν ώς άνω τρόπον ένοποίηοιν τού
την. Πάντως διά τόν Σύλλογον ή ένοποίησις τών οφειλών, έν συνδυασμό πρός τό

Ή έδελουσία έξοδος
τών έγγάμων Γυναικών
Ύπό τής Διοικήαεως τής Τραπέζης εϊχε
ληφδή άπόφασις δπως περιληφδοϋν εις τήν
έδελουσίαν έξοδον καί αί έγγαμοι γυναίκες
αί ουμπληρώσασαι ύπηρεσίαν έν τή Τραπέζη 15 τούλάχιστον ετών. Καίτοι παρήλδεν
έκτοτε άρκετόν χρονικόν διάστημα ούδεμία
έν τούτοις έναρξις έφαρμογής τής άποφάσεως τούτης έσημειώδη καί οϋτω τό ζήτημα
παραμένει εκκρεμές.
Νομίζομεν δτι ή άπόφασις τής Διοικήσεως ύπήρξεν ορδή καί δικαία καί πρέπει νά
πραγματοποιηδή, καδόσον διά τής εξόδου
ταύτης τών έγγάμων γυναικών καί μητέρων
Συναδέλφων —τών όποιων άλλωστε ό άριδμός είναι μικρός— πρόκειται νά διευκολυνδοΰν αί έπί μακράν ύπηρετήσασαι παρά τή
Τραπέζη καί αϊτινες σήμερον συμφέρον διά
τήν Τράπεζαν είναι νά άποχωρήσωσι καί νά
άποδοδώσιν οϋτω άπερίσπάστοι εις τήν οίκογένειάν των συμφώνως πρός τάς έλληνικάς παραδόσεις.

Αί άδελφαί τών συνταξιούχων
ΔΓ Υπουργικής άποφάσεως αί άγαμοι καί
άποροι άδελφαί Συναδέλφων στερούνται ι ής
συντάξεως τού άδελφού των μετά τήν συμπλήρωσιν τού 30ού έτους τής ηλικίας των.
Ανεξαρτήτως τών λόγων οϊτινες ύπηγόρευσαν τήν λήψιν τής άποφάσεως καί τούς ό
ποιους ό Σύλλογος δά έξετάση κατά καδήκον, νομίζομεν δτι δέν δύναται νά έχη ή
άπόφασις αϋτη άναδρομικήν ίσχύν καί νά
προσβάλη κεκτημένα δικαιώματα τών κατ’
έπέκτασιν τών άδελφών των ήσφαλισμένων
έκείνων, αϊτινες, βασισδείσαι κάί ύπολογίσασαι εις τήν πρόσοδον τούτην, έρρύδμισαν τά τής ζωής των κατά ένα τρόπον καί
ήδη δά εύρεδοΰν εις τόν δρόμον μετά τόν
δάνατον τού άδελφού των. Τοιοΰτον μέτρον δέν είναι άπλώς άδικον άλλά άπάνδρωπον καί μάλιστα δταν πλήσση άδελφάς
μέ προχωρημένην ήλικίαν καί συνεπώς μή
δυναμένας νά έργασδοΰν.

Ό καυγάς διά τό τίποτε
Πιστεύομεν δτι έάν ή Διοίκησις τής Τρα-

πέζης κατείχε καί έν ταϊς λεπτομερείαις των
τά ζητήματα τοϋ Προσωπικού, ή τούτου μή
όντως δεδικαιολογημένως εφικτού, έάν τής
έγίνοντο καλαί εισηγήσεις έκ μέρους των
άρμοδίων ύπηρεσιακών της Συμβούλων, τά
πράγματα όχι μόνον δέν δά έφδαναν έκεΤ
όπου έχουν φδάσει, άλλά 8ά έβασίλευε μέ
σα εις τήν Τράπεζαν ή χαρά καί τό χαρακτηριστικώτερον γνώρισμα δά ήτο ή δημι
ουργική άμιλλα.
Διότι μάς έλέχδη άπό ΰπεύδυνον στόμα
τό έξης: «Δέν φοβούμεδα τά δύο ή καί τρία
άκόμη δισεκατομμύρια, τά όποϊα συνεπάγε
ται ή έπίλυσις τών αιτημάτων σας, άλλά
πού δά φδάσωμεν ήμεϊς ύποχωροϋντες καί
σείς ύποβάλλοντες καδ' έκάοτην νέα αιτή
ματα». Καί ήμετς άπηντήσαμεν ότι δά φδά
σωμεν είς τά συμπεφωνημένα. Είσί δέ
συμπεφωνημένα τό νά μή ύπολειπώμεδα
τουλάχιστον τών Συναδέλφων μας τής Τραπέζης τής Ελλάδος. "Οσον διά τήν καταπάτησιν τοϋ 'Οργανισμού, μάς έλέχδη «Πώς δά
έμφανισδή έκ νέου ή Διοίκησις είς τό Γενι
κόν Συμμούλιον νά ζητή τήν άκύρωσιν τής
τροΠοποιήσεως;» Καί ήμεϊς εΐπομεν : Διατί,
άφού λίαν έγκαίρως παρεκολέσαμεν τήν
Διοίκησιν νά μή προβή είς τήν τροποποίησιν, δέν έγίναμεν άκουστοί καί διατί δέν
άπαλλάσσεται άπό τούς άκαταλλήλους εϊσηγητάς της; Καί έν συνεχεία έρωτώμεν: -Διατι άραγε δίδεται είς τόν βαδμόν Τμηματάρχου περιεχόμενον σπουδαιότερον τής κα
λής έπιδόσεως, εϋσυνειδησίας, άφοσιώσεως
καί τής πολυετούς ύπηρεσίας, άφού άπό μακροϋ τοιοϋτον ϊδιάζον περιεχόμενον δέν έδίδετο είς τόν βαδμόν, άλλά μόνον είς τάς
ήγετικάς δέσεις;

κακώς καί είς βάρος τού Προσωπικού κει
μένων, παρηνόχλησεν όντως καί παρεμποδί
ζει άναμφισβητήτως τάς ύποπτους προσωπι
κός έπιδιώξεις μερικών σκώλήκών τού έδνοτραπεζικοΰ οργανισμού μας. Ώς έκ τούτου
έδέχδη ύπούλως τά δηλητηριώδη βέλη τών
μέν, διεβλήδη δολίως άπό τούς δέ, έδοκίμασε πολλάκις τήν πικρίαν άπό τούς έπικαλουμένους τήν.... «ίδιάζουσαν» δέσιν κα'1
συνεπώς.... έμποδιζομένους δήδεν νά παρακολουδήσουν τόν άγώνα της, έγκατελείφδη
άπό τινας, λόγω τακτοποιήσεως—συνεπεία
τών άγώνων τοϋ Συλλόγου— τοϋ έαυτούλη
των, πρώην φανατικούς ύποστηρικτάς τής
συλλογικής αυτής προσπαδείας καί εϊδεν
άτυχώς τούς τελέυταίους τούτους νά εύρε"
δώσιν άποτόμως είς τάς έπάλξεις τής έργοδοτικής παρατάξεως, ένδερμοι τούτης ύποστηρικταί καί άρνηταί τοϋ καδολικοϋ τίμιου
άγώνος τού Προσωπικού, χωρίς μάλιστα τινες τούτων νά διστάσουν νά άποπειρα9ούν τήν : διάσπασιν τοϋ Συμβουλίου τοϋ
Συλλόγου.
'Έχομεν ύπ’ ·όψιν ότι εύτυχώς οι.... Συνά
δελφοι οΰτοι δέν είναι δυνατόν νά ύπερβαίνωσι τήν πεντηκοντάδα μέσα είς τούς 3200
εργαζομένους πραγματικούς Συναδέλφους,
άλλ’ έχομεν ε π Γόης ύπ’ όψιν ότι δυστυχώς
οί έκ τούτων κατέχοντες έπικάίρόυς δέσεις
βλάπτουν καιρίως τούς άγώνας μας. "Ας
είναι καλά οί άνδρωποι.... Μέ τό μέτωπον
ύψηλά καί μέ τήν βοήδειαν τοϋ Προσωπικού
δά προσπαδήσωήεν νά τούς καταστήσωμεν
όλιγώτερον έπικινδύνους. Τούς εύαρίδμους
δέ έκείνσυς, ©ί όποιοι έχουν τήν έλπίδα ή
τήν ύπόσχεσιν προσωπικής τακτοποιήσεώς
των —άρκεΐ νά άντιδράσουν ή νά δυσιάΠροσγείωσις, Κύριοι άρμόδιοι. Συγκοίνατε σουν τάς συλλογικός έπιδιώξεις, δηλαδή τά
τά άγαδά τής ήρεμήσεως μέ τάς ζημίας έκ συμφέρον τοϋ συνόλου— δά τούς καταγτής άναστατώσεως τού Προσωπικού καί δέν γείλωμεν είς τό Προσωπικόν καί δά τούς
δά δυσκολευδήτε νά έκλέξητε. "Οσον διά έκδέσωμεν, διότι πρέπει νά ξεκαδαρίση ή
τήν συμφόρησιν τών άνωτέρων βαδμών κατάστασις. Τούς τό ύπόσχόμεδα.
ύπάρχουν λύσεις καί λύσεις τετραγωνικού
Αΐ . . . . «ίδιάζουσαι» δέσεις
άρκεΐ νά καδήσωμε κάτω καί νά τά μιλή
σουμε.
Μία πληγή παλαιά, παρά τάς τόσος πο
λεμικός καί κατοχικός συμφοράς καί έξεΜέ τό μέτωπον ύψηλά
λίξεις, έξακολουδεϊ νά μάς δέρνη καί δή
Ή Διοικητική Επιτροπή τοϋ Συλλόγου, πα- κατά τρόπον άνυπόφορον. Πρόκειται περί
λαίουσα είς ένα άχαριν αγώνα, τόν όποιον τής στρεβλής άντιλήψεως—ΐνα μή εΐπωμεν
έχει άρχίσει άπό τοϋ Αύγούστου τού έτους περί τού άνάνδρου καί άντισυναδελφικοϋ
1945 διά τήν διάρδωσιν τών έν τή Τραπέζη προσχήματος—ότι δήδεν ώρισμέναι δέσεις

έν τή Τραπέζι δέν έπιτρέπουν εις τούς κα
τέχοντας ταύτας νά συμμετέχουν εις τούς
συλλογικούς άγωνας καί δή εις τούς άπεργιακούς τοιούτους. Αί δέσεις αΰται έβαπτίοδηοαν ύπό των κάτω άπ’ αύτάς καλυπτομένων Συναδέλφων—εύτυχώς έλαχίστων—
ώς δέσεις «ίδιάζουσαι». Καί τοιαϋται ήσαν
άλλοτε τών Διευδυντών Τραπέζης καί των
ιδιαιτέρων Γραμματέων τής Διοικήσεως. Μετέπειτα προσετέδησαν καί τών Διευδυντών
Τμημάτων καί τοϋ Τμήματος Προσωπικού
καί τών Έπιδεωρητών καί τοϋ Τμήματος
Εργασιών Ύπ)μάτων καί τελευταίως τών
Ταμιών Ταμείων Τίτλων καί σιγά σιγά δά
πλουτίζεται τό κομβολόγιον διά τών Προϊ
σταμένων Υπηρεσιών κ. ο. κ. Ημείς δά έπροτείνομεν νά δεωρηδή «ίδιάζουσα» δέσις
καί τό άξίωμο τού Προέδρου καί τών Συμ
βούλων τοϋ Συλλόγου ,ίδεδομένου δτι ....
λόγω τών συνεννοήσεων μετά τής Διοικήσεως δέν δά πρέπη ούτε οί Συνάδελφοι οΰτοι νά εύρίσκωνται εις άντίδεσιν πρός τάς
άπόψεις τής Διοικήσεως.
Άλλ’ άς άφίσωμεν τά άστεΐα καί ας καλύψωμεν τό πρόσωπόν μας δλοι μας άπό
έντροπήν, οί μέν έπικαλούμενοι τήν «ίδιάζουσαν» δέσιν διά τό εύτελές πρόσχημα,
ήμεϊς δέ οί λοιποί διότι άνεχόμεδα τούς
πρώτους.
Εύτυχώς λίαν άρκετός αριθμός Συναδέλ
φων έκ τών εις τάς χΐις άνω ύπηρεσίας έργαζομένων καί Διευδυνταί Τμημάτων έδήλωσαν κατά τήν τελευταίαν άπεργίαν δτι δά
ύπακούσουν εις τήν φωνήν τής συλλογικής
των συνειδήσεως καί άς έλπίσωμεν δτι τό
ύγιές συλλογικόν πνεύμα δά φδάση σύντο
μα είς τό σωτήριον σημεϊον πού αί Γραμμα
τείς Τής Διοικήσεως καί οί Διευδυνταί Τρα
πέζης δά διακόπτουν τήν μετά τού κ. Διοικητοϋ συνεργασίαν των άποτόμως, διότι τά
ώρολόγιά των δά τούς ύπενδυμίζουν τήν
ώραν τής ένάρξεως τού Συλλογικού άγώνος.

Αΐ άρχαιρεσίαι είς τήν
Τράπεζαν τής Ελλάδος
Μία πολύμοχθος έργασία δημιουρ
γική τοϋ ύπό τόν έκλεκτάν Συνάδελ
φον κ. "Αγγ. Στρούζαν Συμβουλίου
τού Συλλόγου τής Τραπέζης τής
'Ελλάδος εύρε τήν πλήρη άναγνώρισίν της έκ μέρους τών Συναδέλφων

τής ώς άνω Τραπέζης διά τής πανη
γυρικής έπανεκλογής τοϋ ύπό τόν
αύτόν Πρόεδρον νέου Συμβουλίου.
Ή «Τραπεζιτική» καί τό Συμβούλιον
τοϋ Συλλόγου μας, διερμηνεύοντες
τάς άπόψεις τοϋ Προσωπικού τής Ε
θνικής Τραπέζης, άπευδύνουν ένα
μεγάλο «Εύγε» είς τούς Συναδέλ
φους τής Τραπέζης τής Ελλάδος
διά τήν άξίαν συγχαρητηρίων προ
χθεσινήν έτυμηγορίαν των. Μπράβο
τους.
Ή έπιχορήγησις τού Ταμείου Υγείας
Τό ζήτημα τής έπιχορηγήσεως τού ΤΑ
ΜΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ δχι μόνον δέν έλύδη, άλλά
άντιδέτως περιεπλάκη κατά τρόπον ώστε νά
καδίσταται όλιγώτερον εύχερής πλέον ή έπίλυσίς του καί τούτο οφείλεται είς τήν άσυγχώρητον ΰποχωρητικότητα τών Διοικούντων
τό Ταμεϊον. Ού μόνον έκπλησσόμεδα διά
τήν τροπήν, ήν έλαβε τό ζήτημα, άλλ’ εϊμεδα ύποχρεωμένοι νά διαμαρτυρηδώμεν τοσούτω μάλλον καδόσον πρό μακροΰ ε’ίχομεν λάβει κατηγορηματικήν ύπόσχεσιν Μέ
λους τής Διοικήσεως καί έσχάτως μάλιστα
καί τήν διαβεβαίωσίν του δτι έλύδη.
Επειδή όμως ή ύπόδεοις αΰτη είναι άρκετά σοβαρά καί τό Προσωπικόν στενάζει ύπό
τό βάρος έπαχδών κρατήσεων ύπέρ τοϋ
Ταμείου, δέν πρόκειται νά περιορισδώμεν είς
τό παρόν σχόλιον, άλλά δά άπασχολήσή
αΰτη έκτακτον Συνέλευσιν τών Μελών τών
Ταμείων Άλληλοβοηδείας, ϊνα ένημερωδή
σύσσωμον τό Προσωπικόν καί λ<5βη τάς άποφάσεις του.

Έφιστώμεν τήν προσο
χήν τών άρμοδίων =
Μετά τά μεγάλα γεγονότα τών τελευταί
ων ήμερών νέα κατάστασις διαμορφώνεται
είς τήν Χώραν μας καί ίδίςι είς τήν οικονο
μικήν ζωήν αύτής, ήτις δά πρέπη νά συνε
πάγεται άναμφιβόλως καί τήν βελτίωσιν τής
μέχρι τοϋδε άξιοδρηνήτου δέσεως τών μισδωτών. Έφιστώμεν δδεν τήν προσοχήν
τών άρμοδίων έν τή ίδική μας Τραπέζη, ϊνα,
τόσον αί οικονομικής φύοεως δσον καί αί
βαδμολογικής έξελίξεως έκκρεμότητες τακτοποιηδοϋν τό συντομώτερον, ϊνα μή οί
άφιχδησόμενοι έμπειρογνώμόνες εΰρουν η
μάς είς τήν σημερινήν γνωστήν καί άδικαιο-

λόγητον μειονεκτηκότητα, έναντι των άλ
λων Τραπεζών, διότι βαρεΤα δά είναι ή εύδύνη τών κ. κ. Υπηρεσιακών Συμβούλων, έάν
ή έξ ύπαιτιότητός των μειονεκτηκότης μας
συντελέση ώστε νά συνεχισδή ή εις βάρος
μας διαφοροποίησις. Τό δάνειον συνεπώς
τοϋ τρίτου μισδοϋ καί αί διάφοροί έξ 25 ο)ο
λόγω αύξήσεως μισδών, τό έπίδομα τοϋ
Λογιστοϋ καί άνω. αί μετατάξεις ώς καί αί
προαγωγαί τόσον τών λαβόντων μόνον τάς
άποδοχάς όσον καί εκείνων, οϊτινες συνεπλήρωσαν χρόνον προαγωγής ή προσαυξήσεως τήν 1 ’Ιανουάριου έ. έ. ώς καί ή διόρδωσις τών VALEURS τών τελευταίων προα
γωγών, πρέπει νά πραγματοποιηδοϋν τό ταχύτερον.
Ή Διοικ. Επιτροπή δέν παρέλειψε νά δέση
ύπ’ δψιν τοϋ κ. Διοικητοϋ τά άνωνέρω είς
μίαν άκρόασίν της παρ' αύτώ καί όμολογοϋμεν δτι ό κ. Διοικητής μέ λίαν ευμενή διάδεσιν ήκουσε τάς άπόψεις ταύτας, δέν ύπολείπεται συνεπώς παρά ή εύμενής είσήγησις
έκ μέρους τών άρμοδίων.

άπασχολοϋντα τό Προσωπικόν ζητήματα καί
παρέσχε είς αύτόν δλον τόν χρόνον ώστε,
άφοϋ κατατοπισδή είς τά νέα καδήκοντά
του, νά έπιληφδή μέ πάσαν άνεσιν τής έξετάσεως αύτών.
Δέν άποκρύπτομεν, δτι πολλά ήλπίσαμεν.
Ή μέχρι τοϋδε, όμως, πολιτεία τοϋ κ. Γουναράκη έδημιούργησεν είς τό Προσωπικόν τήν
—πεπλανημένην ίσως— έντύπωοιν δτι καί
αύτός τήν πεπατημένην άκολουδεΤ, δτι δέν
άπέφυγε τις κακοτοπιές, καί δτι δέν κατώρδωσε νά άπαλλαγή τής έπιδράσεως τών
εισηγήσεων τοϋ Διευδυντοϋ τοϋ Διοικητικού.
Καί τήν άποψιν αύτήν τών Συναδέλφων ένισχύει τό γεγονός δτι, ένώ ό κ. Γουναράκης,
ώς Διευδυντής τοϋ Δικαστικού, έγνωμάτευσε
περί τής ύποχρεώσεως τής Τραπέζης πρός
διενέργειαν γενικών προαγωγών βάσει τοϋ
Νόμου 683 καί καδίστα προσωπικώς ύπεύδυνον τόν Διευδυντήν Διοικητικού διά τυχόν
παράλειψιν έγκαιρου διενεργείας αύτών, σή
μερον, ώς Υποδιοικητής, συντάσσεται μέ
τήν άντίδετον γνώμην τοϋ δευτέρου καί
άναρμοδίου έν προκ-ειμένω. 'Θέλομεν άκόμη
Ό Προμ. Συνεταιρισμός
νά
πιστεύωμεν καί εύχόμεθα νά πλαναται
’Έπειτα άπά πολλάς περιπετΕία; καί άναβολάς έλήφδη άπόφασις πρό ήμερών μεταξύ τό Προσωπικόν.
τής Επιτροπής τοϋ Προμηδευτικοϋ Συνεται Έχάθη τούλάχιστον ξύλο;
ρισμού καί τοϋ Συλλόγου ΐνα έντός 20ημέ~
Πληροφορούμεδα δτι Διευδυντής μεγάλου
ρου διανεμηδοϋν τά περιουσιακά στοιχεία
Ύπ)ματος ήπείλησε τό ύπ’ αύτόν
έπαρχιακοϋ
μεταξύ τών δύο νέων Συνεταιρισμών Έδνικής καί Ελλάδος καί οϋτω συντόμως δά Προσωπικόν δτι «δστις άπεργήση ή καί δσοι
άποκτήση καί ό Συνεταιρισμός τής Έδνικής συνεπώς συσκεφδοϋν, έάν 8ά άπεργήσουν ή
νέαν Διοίκησιν όπως έχη καί ό τής Τραπέζης δχι, δά τούς άναφέρη είς τήν Διοίκησιν καί
δά ζητήση τήν αΰστηράν τιμωρίαν των».
τής Ελλάδος?
Έλπίζομεν δτι δέν δά λάθη χώραν νέα Καί αύτό έγινε κατά Μάρτιον τοϋ σωτηρίου
άναβολή διότι τό Προσωπικόν έπιμόνως ζη έτους 1947. Συλλυπούμεδα τούς Συναδέλ
τεί τήν σύντομον τακτοποίησιν τής άπό έ φους τοϋ Ύπ)ματος, διότι δέν τόν επέταξαν
άπό τόν έξώστην τοϋ Ύπ)ματος, διά νά έχη
τους σχεδόν έκκρεμότητος.
νά έπιδείξη ή ιστορία τοϋ Ελληνικού συνδιΌ Κος Γουναράκης
καλισμοϋ δτι έκείνους, οϊ άποΤοι —μέ τάς
Παρά τήν ύφισταμένην κάποιαν προκατά- άντισυναδελφικάς προμηδείας τών άσφαλιληψιν,ό Σύλλογός μας ύπεδέχδη γενικώς καί ά στικών. έταιριών καί μέ τάς προσοδοφόρους
πό τών στηλών τής «Τραπεζιτικής», τόν νέον δέσεις των είς τάς εταιρίας— έμποδίζουν
Υποδιοικητήν μέ άνυπόκριτον ένδουσιασμόν, τήν διεκδίκησιν τών τίμιων δικαιωμάτων τών
διότι έπίστευεν δτι έν τώ Προσώπω αύτοΰ ύφισταμένων των, τούς γκρεμίζουν στήν
—προερχομένου έκ τών κόλπων μας— δά Ελλάδα άπό τά παράδυρα ή άπό τούς έξώεϋρισκε πραγματικήν κατανόησιν καί συμπα- στας. Είς άλλας χώρας —περισσότερον η
ράστασιν έν τή διαχειρίσει τών ζητημάτων μών έξελιγμένας συνδικαλιστικός— παρό
μας.
μοια πράγματα δέν συμβαίνουν, έάν δέ συμΜέ τήν έλπίδα αύτήν, ό Σύλλογος έγκαί- βοϋν μικροαντιδράσεις, τούς μικροαντιδρώνρως εϊσηγήδη εις τόν κ. Υποδιοικητήν τά τας τούς άρχίζουν στις γροδιές. Δυστυχώς

εις τό ώς άνω Ύπ)μα οϋτε αυτό δέν έγινε.
Καί αυτό μέν είναι τρόπος του λέγειν, διότι
οί Συνάδελφοι εϊχον δλην τήν ευχέρειαν
νά περιφρονήσουν καί τόν Διευθυντήν καί
τάς άπειλάς του καί νά έπιτελέσουν τό συλ
λογικόν των καθήκον.
’Αλλά ή 'Αντιπροσωπεία του Συλλόγου τί
έκαμε; Διότι πληρόφορούμεδα δτι τό- μέλη
αυτής βολεφδέντα, λόγω των επιδομάτων,
τά όποια —φροντίδι του Συλλόγου— έδόδησαν καί εις τά Ύπ)ματα, έτάχδησαν (;) μέ
τό μέρος του κ. ΔιευδυντοΟ. Περιμένομεν
άναφοράν της.

Ασυνέπεια μεταξύ
λόγων καί έργων

χοντα τής Διοικητικής Επιτροπής, έπρεπε οί
άπαρτίσαντες αύτήν Συνάδελφοι νά προέρχωνται άπό κάδε ιδεολογικήν τάσιν, νά είναι
τιτλούχοι καί μή, συνδικαλιστικά στελέχη καί
στρατιώται άπλοΤ, έπρεπε νά εϊναι Τμηματάρχαι καί Λογισταί, Γυναίκες, Είσπράκτορες
καί Κλητήρες, σώφρωνες καί απροκατάλη
πτοι καί άντικειμενικοί καί μή οξείς άπό άπόψεως ίδιοσυστάσεως, έπρεπε νά έλθουν εις
έπαφήν μέ τήν Διοίκησιν, μίαν, δύο, τρείς,
πολλάς φοράς, νά επικοινωνήσουν μέ τόν
Σεβαστόν μας Πρόεδρον τού Γ. Συμβουλίου
τής Τραπέζης κ. Διομήδην καί τά αξιότιμα
Μέλη αύτοΰ, νά άκούσουν άπόψεις διατυπουμένας άπό τούς κ. κ. Διευδυντάς, διά νά
διαπιστωδή κατά τρόπον μή έπιδεχόμενον
ούδέ τήν έλαχίστην σκιάν αμφιβολίας καί
παρά τών ώς άνω μελών τής Επιτροπής 'Α
γώνας —δπως κατ’ έπανάληψιν διεκηρύχδη—
δτι ύπήρξε πρόσχημα καί ήδελημένη δια
στροφή τής πραγματικότητας ή καλλιεργη
θεί σα συστηματικώς κατά τής πολιτείας τής
Δ. Ε. τού Συλλόγου μομφή, δτι τό κίνητρον
τού όξυτάτου άγώνος δέν άπορρέει άπό άγνήν πρόδεσιν έξυπηρετήσεως τών Συλλογι
κών μας ζητημάτων, άλλά άπό προσωπικήν
έμπάδειαν τής Συλλογικής ήγεσίας καί προκατάληψιν τής Δ. Ε. τού Συλλόγου κατά τής
Διοικήσεως τής Τραπέζης.
Άποδεικνύεται οϋτω δτι μϋδος ύπήρξεν ή
κατηγορία. Έφιάλται οί διαγγελείς τού μη
νύματος αύτοϋ πρός τό Προσωπικόν καί ρω
μαλέα ή άποψις τού Συλλόγου μας.
Ή Δ. Ε. τού Συλλόγου φιλοδοξεί νά εϊναι
έργοις ώφέλιλος καί ούχί λόγοις εύχάριστος.
'Ωφέλιμος καί εις τό Προσωπικόν καί εις τό
"Ιδρυμα καί εις τήν Διοίκησιν. Αυτό τό έθάπτισαν τραχύτητα. Οί ύπηρεσιακοί Σύμβου
λοι τής Διοικήσεως διαγκωνίζονται νά κατα
στούν ευχάριστοι. Αύτό λέγεται κολακεία
καί μεροληψ.’σ. Ή κολακεία καί ή μεροληψ,'α
έξέδρεψαν τόν μύθον.

Πολλοί Συνάδελφοι μάς έρωτοΰν διατί
—άφοϋ ή Διοίκησις δέλει, ώς ισχυρίζεται, νά
άποφύγη τήν συμφόρησιν εις τόν βαδμόν τού
Τμηματάρχου— προήγαγε τελευταίως έκείνους, οί όποιοι οϋτε σειράν εϊχον, οϋτε έπερίμεναν προαγωγήν καί μάλιστα εις στιγ
μήν καδ’ ήν δέν προήγαγε άλλους, οί όποι
οι καί σειράν εϊχον καί έλαβον καί χαρτί
ποιοτικής διακρίσεως; Πως συνέβη δηλαδή
νά παράλειψη άπό τάς προαγωγάς τούς
ποιοτικώς ύπ' αυτής διακριδέντας καί έχον
τας συμπληρώσει χρόνον προαγωγής καί νά
προβιβάση άλλους, οί όποιοι δέν εϊχον συμ
πληρώσει χρόνον προαγωγής; Είς τούς έρωτώντας άπαντώμεν δτι δέν υπάρχει συνέ
πεια μεταξύ λόγων καί έργων καί καμμία
άλληλουχία εις δσα τελευταίως γίνονταιΚαδ' ημάς καλώς έκαμεν ή Διοίκησις καί
ένήργησε κατ’ έκλογήν προαγωγάς, διότι
τούτο προβλέπεται άπό τόν 'ΟργανισμόνΚακώς όμως καί άψυχολογήτως παρελείφθησαν οί προακτέοι καί εις αυτό δέν πταίει ή
Διοίκησις, άλλά οί άδιόρδωτοι υπηρεσιακοί
Σύμβουλοί της, οί όποιοι τήν ένέπλεξαν καί
δά τήν φέρουν πολύ σύντομα εις πλήρες
άδιέξοδον, έάν δέν τούς άλλάξη. Έκεΐ δμως
πού καί ή Διοίκησις πταίει είναι δτι έπρεπε
"Απλώς περίεργον;
κατά πρώτιστον λόγον νά γίνουν αί κατ' αρ
Μέσα εις τά τόσα βάσανα, έξ έλλείψεως
χαιότητα κανονικοί προαγωγαί καί εϊτα νά
κατευθύνσεως τών άρμοδίων έν τή Τραπέζη,
έπακολουδήσουν αί κατ' έκλογήν.
μάς προσετέδη έσχάτως καί ένα σοβαρόν
Διελύδη ό μϋδος
άπό άπάψεως ήδικής τάξεως. 'Ανώτερος λει
τής Τραπέζης έδίγη
Αδίκως
"Επρεπε νά έλάμβανε χώραν ή "Εκτακτος τουργός
Γενική Συνέλευαις, ή άνάδειξις ’Επιτροπής διότι έν τή προσπαθείς νά τακτοποιηθούν
Άγώνος άπό Μέλη τού Συλλόγου μή μετέ- δύο άλλοι έξ ίσου ικανοί Συνάδελφοί του,

Τραπεζιτική
αύτός παρηγκωνίσδη — καίπερ άρχαιότερος.
Είναι γνωστόν εις δλο τό Προσωπικόν πό
σον ό συμπαδέστατος καί άφοσιωμένος οΰτος Συνάδελφος είργάζετο καί έμόχδει υπέρ
τοϋ 'Ιδρύματος καί μόνον υπέρ αύτοϋ. Ή
δοδεΐσα λύσις ήτο ή χειρότερα, διότι ύπήρχον αλλαι, αϊτινες ήδύναντο καί αυτόν νά
μή μειώσουν καί ή δουλειά τής Τραπέζης νά
γίνη. Τό περίεργον εις τήν ύπόδεσιν αυτήν
είναι δτι ή συνέχεια, ήτις πρόκειται νά δοδή, επιδεινώνει τήν κατάστασιν, διότι γίνε
ται λόγος περί έδελουσίας εξόδου τοϋ διγέντος διακεκριμένου Συναδέλφου. "Ετσι
λοιπόν δά πάμε μπροστά; Στους τρεις, δη
λαδή, ό ένας νά άχρηστεύεται καί δταν άκάμη είναι, όπως είναι, λίαν χρήσιμος εις
τήν Τράπεζαν; Διότι είναι κάτι περισσότε
ρον : ΔΙΑΜΑΝΤΙ. 'Αλλά ή μέδοδος τής τοιαύτης έδελουσίας είναι τελείως άπαράδεκτος άπό τόν Σύλλογον.

Έξωσυλλογικαϊ ένέργειαι
Μετά τήν έν τή τελευταία έκτάκτω Γενική
Συνελευσει έκφρασδεϊσαν ήχηράν ετυμηγο
ρίαν των Συναδέλφων, καί δταν άκόμη ή ’Ε
πιτροπή Άγώνος τοϋ κινητοποιηδέντοι- ουναδελφίκού κόσμου διά τηνδιιεκδίκτρν τών
δικαίων του, προέβαινε εις διαδοχικά διαβή
ματα παρά τοίς άρμοδίοις διά νά καταστήση
γνωστήν πρός πάσαν κατεΰδυνσιν τήν έκτασιν τοϋ στραγγαλισμού των άποκτημάτων
τής εργασίας άπό μέρους τής Διοικήσεως
τής Τραπέζης καί νά διασφάλιση αυτά, διεπιστώδη τούτο, δπερ είναι, τό όλιγώτερον
περίεργον καδ’ ήμάς:
Δύο τών Διευδυντών Τμημάτων τής Τρα
πέζης, οί όποιοι εις τάς επισήμους τούλάχιστον διακηρύξεις των συμφωνούν άπολύτως
μέ την ύπο τής Δ. Ε. τού Συλλόγου μας χαραχδεϊσαν γραμμήν προασπίσεως τών ζητη
μάτων τού Προσωπικού, ήλδον εις επαφήν
μέ τον Κύριον Πρόεδρον τής Κυβερνήσεως,
χωρίς νά καταστήσουν ένημέρους τήν Δ. Ε.
τού Συλλόγου καί τήν Επιτροπήν Άγώνος
διά τούς λόγους, οί οποίοι τούς ώδησαν εις
τό διάβημα τούτο.

Θά φτιάξουν τά πράγματα !!
’Ανώτερος Λειτουργός τής Τραπέζης μάς
έλεγε πρό ήμερων δτι δλα δα φτιάξουν συντόμως έν τή Τραπέζη. Μάς τό είχε είπεί

δυστυχώς καί πρό πολλών μηνών καί δέν έ
φτιαξαν άκόμη. Διά νά φτιάξουν δμως χρειζονται νέαι άντιλήψεις καί πρό παντός νά
μή έπικρατή τό πνεύμα τής άντιμετωπίσεως
τοϋ Προσωπικού, άλλά τοϋ προσεταιρισμοϋ
αυτού ύπό τών άρμοδίων. ’Αλλά διά νά γί
νουν δλα αύτά πρέπει νά άλλάξουν εκείνοι
πού δέν έπέτυχον μέχρι τοΰδε εις τά ζητή
ματα τοϋ Προσωπικού.

Ή Παιδική μέριμνα
Τό ζήτημα τής παιδικής μερίμνης, τό οποί
ον έδημιουργήδη εσχάτως, εις μέν τήν Τρά
πεζαν τής Ελλάδος έτακτοποιήδη άναδρομικώς καί ανευ ούδεμιάς έπιβαρυντικής συνέ
πειας διά τούς ενδιαφερομένους ύπαλλήλους
της, εις ήμάς δμως έξακολουδεί παραμένον
άλυτον χωρίς δικαιολογητικόν τινα λόγον.
Εϊπομεν καί έπαναλαμβάνομεν δτι ή παιδική
μέριμνα είναι ζήτημα διατηρήσεως τής φυ
λής μας, τούτέστι ζήτημα έδνικάν.
Ευπρεπής άγανάκτησις
ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ «ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΝ»
Άβήναι 7)3)4/
Εις τήν γενομένην τελευταίως σύσκεψιν
μεταξύ τών κ. κ. Διευδυντών Τμημάτων καί
τών έκπροσώπων τού Συλλόγου μας άπουσιάζων τήν ήμέραν εκείνην λόγω άσδενείας δέν μετέσχον καί συνεπώς ή σχετική
πρός τήν σύσκεψιν ταύτην άνακοίνωσις τών
κ. κ. Διευδυντών τών Τμημάτων καί τά έπ’
αύτής σχόλια τής «Τραπεζιτικής» δέν μέ άφο
ρούν προσωπικώς.
Παρακαλώ όπως διά τήν τάξιν δημοσιευδή
ή παρούσα εις τό προσεχές ψύλλον τής
«Τραπεζιτικής».
Μετά πόσης τιμής
Γ. Ρίτσος
Δικηγόρος

Ό νέος’Ακαδημαϊκός
Εις έκτακτον πανηγυρικήν συνεδρίαν της
ή ’Ακαδημία τών Άδηνών, μέσα εις άτμόσφαιραν πνευματικής κατανύξεως άνέδειξε
τακτικόν της Μέλος τόν Σεβαστόν μας Πρό
εδρον τοϋ Γενικού Συμβουλίου τής Τραπέζης
άξιότιμον Κύριον ’Αλέξανδρον Διομήδην,
ύπό τά ζωηοότατα χειροκροτήματα τής εκ
λεκτής όμηγύρεως.
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