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’Από την Γενικήν Συνέλευσιν τών
Μετόχων τής Έδνικής Τραπέζης

Οί πόδοι του Προσωπικού. — Τΐ δέν έκαμαν
αί Κυβερνήσεις. — Πώς δά προληφδοΰν
σφάλματα είς τό μέλλον
Όμιλία τοϋ Προέδρου τοϋ Συλλόγου
— κ. ΚΩΝ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ —
Τήν 26 ’Απριλίου 1947 έλαβε χώ
ραν ή έτησία τακτική Συνέλευσις
τών Μετόχων τής ’Εθνικής Τραπέ
ζης. Μετά τήν ύπό τοϋ Διοικητοϋ κ
Γ. Πεσμαζόγλου άνάγνωσιν τής έκδέσεως έλαβε τόν λόγον ό Πρόε
δρος τοΰ Συλλόγου κ. Κων. Άποστολόπουλος, όστις είπε τά εξής:
Κύριοι Μέτοχοι,
Κατά τάς δύο προηγούμενος Τα
κτικός Συνελεύσεις μοΰ έκάματε τήν
τιμήν νά μέ ακούσετε μετά προσο
χής καί συμπαδείας ώς εκπρόσωπον
τοΰ Προσωπικού τής Τραπέζης μας.
Σάς είμαι εύγνώμων δΓ αύτό καί σάς
παρακαλώ όπως μοΰ έπιτρέψητε ϊνα
σάς άπασχολήσω καί σήμερον.
Τότε είχα τήν τιμήν νά σάς μετα
φέρω δύο κεφαλαιώδεις πόδους τοΰ
Προσωπικού καί οΰτοι ήσαν άφ' ένός
μέν ή άνάπτυξις τών εργασιών τής
Τραπέζης καί ή ταχεία επάνοδος
ταύτης είς τόν προπολεμικόν κοινω
φελή προορισμόν της ώς Ιδρύματος
ιστορικού, Έδνικοϋ καί Πανελληνίου
έκτιμήσεως καί έμπιστοσύνης.
Άφ’ έτέρου ή έκ μέρους τής Συνε-

λεύσεως τών Μετόχων παραχώρησις
τού δικαιώματος είς τόν παράγοντα
«ΕΡΓΑΣΙΑ» ϊνα συμμετέχη είς τό Γε
νικόν Συμβούλιον τής Τραπέζης,
τοϋδ’ όπερ πιστεύομεν ότι δά συντελέση είς τήν προαγωγήν τών συμ
φερόντων τοϋ Ιδρύματος, ιδίως ό
σον αφορά τήν προαγωγήν καί τήν
όρδήν κατεύδυνσιν είς τά άφορώντα
τό Προσωπικόν ζητήματα.
Καί όσον μέν αφορά τήν άνάπτυξιν τώ\/ εργασιών δά μοΰ έπιτρέψητε
νά διατυπώσω τό παράπονον,ότι πα
ρά τάς προσπάθειας τής σημερινής
Διοικήσεως ύπό τήν πεφωτισμένην
κατεύδυνσιν τής μεγάλης προσωπι
κότητας τοΰ Προέδρου τοΰ Γενικού
Συμβουλίου κ. Άλεζ. Διομήδους, οί
αρμόδιοι δέν έπρόσεξαν όσον έπρε
πε τήν 'Εθνικήν Τράπεζαν καί δέν
έχρησιμοποίησαν, είς όσην έκτασιν
έδει,τάς τεράστιος δυνατότητας αύτής, δυνατότητας τάς όποιας τής έ
χουν εξασφαλίσει ή λαμπρότατη παράδοσις, ή πίστις της, τό έκτεταμένον δίκτυόν της, ή τελεία όργάνωσίς της καί τό έμπειρότατον καί πρό

παντός τό ϋγιώς καί έδνικώς κατά
συντριπτικήν πλειοψηφίαν άνατεδραμμένον προσωπικόν της.
Ή Έδνική Τράπεζα είναι άπό τά
τιμαλφή έκεϊνα άποκτήματα τοΰ τό
που, τά όποια δά πρέπη πάσα 'Ελλη
νική ψυχή νά προσέχη ώς κόρην όφδαλμοϋ καί όχι μόνον νά τής προστατεύη τά διά συμβάσεων καί Νόμων
κατωχυρωμένα δικαιώματά της, άλλά καί νά τήν προικοδοτή μέ προνο
μίας διαρκώς καί άκαταπαύστως.
Σήμερον Κυβερνήτης τής Χώρας
είναι ό Μέντωρ τών Τραπεζιτών καί
πρώην Διοικητής μας κ. Δημ. Μάξιμος, τοϋ όποιου είναι γνωστόν καί
δεδικαιολογημένον τό ζωηρόν ένδιαφέρον ΰπέρ τοϋ αιωνόβιου τραπεζιτι
κού Ιδρύματος, όπως είναι γνωστοτάτη έπίσης εις άπαν τό Πανελλήνι
ον ή άντικειμενικότης τών σκέψεών
του,' χωρίς τήν παραμικρόν αίσδηματογικήν προδιάδεσιν, δεδομένου ότι
ό κ. Πρόεδρος τής Κυβερνήσεως δέν
έβλεπε ποτέ καί δέν βλέπει καί σή
μερον, είμή τό καδολικόν συμφέρον
τοϋ τόπου καί τό όποΤον πιστεύει ότι
έξυπηρετεΐται —όσον άφορά τόν
Τραπεζιτικόν τομέα— μέ ίσχυροτάτην καί πυρετωδώς έργαζομένην
τήν Έδνικήν Τράπεζαν τής Ελλάδος.
Εϊμεδα βέβαιοι δτι καί μέ τό άναμφισβήτητον ύπέρ τοϋ 'Ιδρύματος ένδιαφέρον όλων άνεξαιρέτως τών πο
λιτικών άρχηγών τής Χώρας, δά
πραγματοποιηδή δ,τι μέχρι σήμερον
αί πολλοί άντιξοότητες δέν έπέτρεψαν νά γίνη, ϊνα τό Ίδρυμα έπαναποκτήση τήν παλαιόν αύτοΰ αϊγλην
καί ίσχύν.
Καί ήδη έρχομαι εις τό ζήτημα τής
εισδοχής έκπροσώπων τοϋ Προσωπι
κού εις τό Γενικόν Συμβούλιον τής
Τραπέζης, τήν όποιαν εις τήν προηγουμένην Συνέλευσιν έχαρακτήρισα
ώς διασταύρωσιν αίματος καί οΰχ-Ι
άπλώς ώς παραχώρησιν τοϋ Κεφαλαί
ου πρός τήν Εργασίαν.
Ούτε ό ύποφαινόμενος, ούτε οΐ
άποτελοΰντες τό Συμβούλιον τοϋ

Συλλόγου Συνάδελφοί μου, ούτε καί
τά Προσωπικόν τής Τραπέζης έν τώ
συνόλω του άνήκουν μεταξύ έκείνων
οϊτινες άντικρίζουν τό κεφάλαιον
ώς άντίδικον. "Ετι περισσότερον, άρνούμεδα νά άκούσωμεν τοιαύτην άποψιν έν τώ καδορισμώ τών μεταξύ
Διοικήσεως καί Προσωπικού σχέσεων
μέσα εις τήν Έδνικήν Τράπεζαν.
Μία τοιαύτη άντίληψις δέν μάς άδι
κε! απλώς, άλλά καί μάς έρεδίζει.
"Οπως τήν εύημερίαν της καί τήν
πρόοδόν της ή Έδνική Τράπεζα δέν
τήν άναζητή παρά εις τήν εύημερί
αν καί τήν πρόοδον τοΰ Ελληνικού
Λαοΰ, οΰτω καί τό Προσωπικόν τήν
ίδικήν του εύημερίαν καί τήν ομαλήν
σταδιοδρομίαν του πιστεύει δτι δά
τήν άνεύρη εις τήν προκοπήν τοϋ
Ιδρύματος καί μόνον εις αύτήν.
Πρόκειται περί μιάς Ιδιοτύπου, ύγιοΰς καί άβιάστως ένσταλαγμένης
εις τάς ψυχάς τών Συναδέλφων μου
άντιλήψεως, τήν όποιαν σπανίως καί
δυσκόλως δά συναντήση τις εις άλ
λους όργανισμούς.
Τόσον είναι άληδές αύτό πού σάς
άναφέρω, Κύριοι Μέτοχοι, ώστε πολλάκις έπεκρίδη τό σημερινόν Συμβού
λιον τοΰ Συλλόγου δτι —άπολέσαν
τελείως τούς συνδικαλιστικούς του
προσανατολισμούς— ύποδύεται μό
νον τόν ρόλον τής Διοικήσεως τής
Τραπέζης εις έξαρσιν τών πρός τό
Ίδρυμα καδηκόντων τοϋ ύπαλλήλου.
Θά ήδυνάμην εύχερώς νά άπαρϊδμήσω σειράν γεγονότων τά όποια
έλαβον χώραν κατά τό έτος 1946
καί τά όποια έδικαίωσαν κατά τρό
πον άπόλυτον τήν εύστάδειαν τών
άντικειμενικών όρων τοΰ αίτήματός
μας.
Πιστεύομεν δτι ή εισδοχή έκπρο
σώπων τοΰ Προσωπικού εις τό Γενι
κόν Συμβούλιον τής Τραπέζης δέν
δά πρέπη νά καδιερωδή διά νόμου.
Άντιδέτως πρέπει νά άναγνωρισδή άπό ύμάς, Κύριοι Μέτοχοι, ώς
άναγκαϊον συμπλήρωμα τών δεσμών
τοϋ 'Ιδρύματος, τών όποιων ό σκο

πός, μαζί μέ τήν εύρυθμοτέραν ορ
γανικήν λειτουργίαν, τήν όποιαν όά
έγκαινιάση, 9ά συντέλεση εις τήν
προάσπισιν των συμφερόντων τής
Τραπέζης κατά τρόπον γονιμώτερον.
Ή ώριμότης τοΰ Προσωπικού άφ'
ένός μέν έπιβάλλει άναγνώρισιν τού
ζωηροτάτου ύπέρ τοΰ Ιδρύματος
ένδιαφέροντός του, άφ' ετέρου δέ
άποτελεΐ έγγύησιν άσφαλή καί Ικα
νήν νά προλάδη εφεξής άψυχολογήτους ένεργείας, ώς έκεΐναι αϊτινες
έχουν δημιουργήσει σήμερον εις
τάς μεταξύ Διοικήσεως καί Προσω
πικού σχέσεις μίαν κατάστασιν ούχί
εποικοδομητικήν τής εύρύδμου λει
τουργίας τοΰ Ιδρύματος.
Μετά τόν κ. Άποστολόπουλον έλαδον τόν λόγον οι μέτοχοι καί πρώ
ην Συνάδελφοι κ. κ. Γεράσ. Μεταζάς καί Εύάγ. Φαρμακίδης, ό χρημα
τιστής κ. Βλαχάκης, ό έκπρόσωπος
των Έπαγγελματιών καί τέλος ό μη
χανικός κ. Παπανικολάου.
Όκ. Άποστολόπουλος δευτερολογήσας, παρεκάλεσε τούς κ. κ. Με
τόχους νά έχουν ύπ' δψιν των ότι ό
μέγας όγκος τοΰ Προσωπικού τής
Τραπέζης λαμβάνει άποδοχάς ϊσας
πρός τά 25—45 ο)ο τών προπολεμι
κών καί δέν πρέπει συνεπώς νά μείνη
ή έντύπωσις ότι τό Προσωπικόν άμείβεται έπαρκώς.
Ή Συνέλευσις
τοΰ Ταμείου Άλληλοβοηδείας
Εις τάς 17 ’Απριλίου έ. έ. έλαβε χώραν ή
Συνέλευσις τοϋ Ταμείου Άλληλοβοηδείας,
καδ’ ήν ή Διοικητική ’Επιτροπή τοϋ Συλλό
γου, άφοϋ έπήνεσε τήν οργανωτικήν προσπάδειαν τοΰ Ταμείου διά τήν περίδαλψιν
τύν Μελών, κατεφέρδη κατά τοϋ Διοικητι
κού Συμβουλίου διά τήν άνάμιξίν του εις
άλλότρια καθήκοντα καί κατέκρινε δριμύτατα τήν τακτικήν αΰτοϋ διά τόν τρόπον,
καδ’ δν διεχειρίσδη έναντι τής Διοικήσεως
τής Τραπέζης τό αίτημα τής έκπληρώσεως
τών ανειλημμένων υποχρεώσεων της
πράς τό ΤαμεΤον. Συγχεχριμμένως ό Σύλλο

γος κατηγόρησε τό Διοικητικόν Συμβούλιον
τοΰ Ταμείου, διότι άντέδρασεν εις τήν έκ
μέρους τής Τραπέζης χορήγησιν τής παιδι
κής μερίμνης, διά τήν όποιαν ό Σύλλογος
είχε λάβει ύπόσχεσιν άπό τοϋ Νοεμβρίου
1945 καί δτι κατόπιν τής άντιδράσεως τού
της έχρειάοδη εντονότατος αγών έκ μέ
ρους τοΰ Συλλόγου διά νά έπιτύχη τήν παι
δικήν μέριμναν. ’Επίσης κατέκρινε τήν τα
κτικήν τοϋ Συμβουλίου τοϋ Ταμείου εις τό
ζήτημα τής διεκδικήσεως έκ μέρους του
παρά τής Τραπέζης τών καδυστερουμένων
πρός τό ΤαμεΤον ποσών, ώς καί τής κατα
βολής έφεξής τής κανονικής έπιχορηγήσεως εις τρόπον ώστε καί ή περίδαλψις τών
μελών ενταύθα καί εις τά Ύπ)ματα νά
όλοκληοωθή καί αί επαχθείς είοφοραΐ
τών Συναδέλφων νά μειωθούν καί τό
έπικουρικόν Ταμεΐον ειδικής προστασίας
νά λειτουργήση τό συντομώτερον. Κατά
τήν ώς ανω Συνέλευσιν διεπράχδησαν καί
έτερο άσυγχώρητα λάδη έκ μέρους τών
Διοικούντων τά ΤαμεΤον, τά όποια όμολογοϋμεν δτι δέν άνεμένομεν καί διά τήν άποτροπήν τινών έξ αυτών έγκαίρως καί καταλ
λήλως είχε γίνει δ,τι έπρεπε. Άντιδέτως ό
Σύλλογος, λίαν συγκρατημένος καί έκ λό
γων συναδελφικοΰ καθήκοντος καί έκ λό
γων συνοχής τοϋ Προσωπικού καί μέ άντικειμενικούς σκοπούς λίαν διαφανείς, έκαμε
τό καθή,ίον του διά τής περαιτέρω σιωπής
καί μάλιστα διά τής άποχωρήοεώς του εις
μίαν στιγμήν πού δέν είχε πλέον τό δικαί
ωμα νά παραμείνη χωρίς τόν βέβαιον κίν
δυνον τής πλήρους έκτροπής.
Εις τήν Συνέλευσιν τούτην ώμίλησαν οϊ
Συνάδελφοι κ. κ. Μ. Μελετόπουλος, Άδαν.
Σιώρης, Χρ. Βούλγαρης, Δημ. Δελακώτσος,
Α. Τσιμερλής καί Θεοφ. Βενακίδης ύπέρ τοϋ
Συμβουλίου τοϋ Ταμείου καί οί Χαρ. Οεοδωρίδης, πρώην Σύμβουλος τοϋ Ταμείου,
Όδ. Κοντόπουλος καί Γ. Θεοδώρου, οϊτινες
κατέκριναν τήν τακτικήν αύτοϋ.

Ή μετάτσζις τών Γυναικών
Αί έχουσαι δικαίωμα μετατάξεως Συνά
δελφοι γυναίκες εύρίσκσνται έν άναστατώσει άπό ημερών καί τσϋτο διότι έπληροφορήδησαν δτι, ώς γίνεται ή μετάτοξις, εί
ναι δώρον αδωρον καί έμπαιγμός. Τό ζήμα άπησχόλησεν άμέσως τήν Διοικ. 'Em-

βολής τήν μή ολοσχερή έκπλήρωσιν τών
ύποχρεώσεών των. ’Εν τώ μεταξύ τό Προ
σωπικόν, τό όποιον έδοκίμασε κάποιαν χαράν
δταν έπληροφορήδη δτι λύεται τό ζήτημα
τοϋτο, εύρίσκεται ήδη έν άπογοητεύσει καί
άναστατώσει μέ τήν άψυχολόγητον καί άσκο
πον αύτήν έκκρεμότητα.
Ή Διοίκησις τής Τραπέζης τής Ελλάδος
ένέκρινεν ήδη δπως καταβάλλη είς τόΤαμεϊΤό δάνειον τής ΟΥΝΡΑ
ον τό 4 ο)ο έφ’ δλων τών άποδοχών, ένώ
Παρά τά άλλεπάλληλα διαβήματα Τής ή ίδική μας δέν έλαβεν άκόμη οϋτε αύτήν
Διοικ. ’Επιτροπής του Συλλόγου τό δάνειον τήν άπόφασιν, παρά τά έκ νέου διαβή
διά τήν προμήδειαν των ειδών τής ΟΥΝΡΑ ματα τοϋ Συλλόγου.
δέν εϊχεν έγκριδή μέχρι τέλους τοϋ μηνός,
Τό έπίδομα 15ο(ο Βορείου Ελλάδος
ένφ είς τήν Τράπεζαν τής 'Ελλάδος κατεΠαρετάδη ή προδεσμία καταβολής τοϋ
βλήδη τοΟτο πολλάς ήμέρας ένωρίτερον.
’Επίσης τά χορηγούμενα δάνεια ύπολογί- έπιδόματος 15 ο)ο είς τό Προσωπικόν τό
ζονται είς τήν ώς 5νω ΤράπεζανΈλλάδος έφ’ ύπηρετοϋν είς τήν Βόρειον Ελλάδα μέχρι
δλων των άποδοχών, ήτοι καί έπί των γε- τέλους Μαρτίου 1948.
νομένων αύξήσεων κατά 25 ο)ο καί έπί τής
’Επιδόματα πολυετίας
συνεργειακής άμοιβής. Ό Σύλλογος προέβη
Τή 24η ’Απριλίου έ έ. έξεδόδη έγκύκλιος
είς νέον διάβημα παρά τή Διοικήσει.
ύπό τής Διοικήσεως τής Τραπέζης τής Ελ
Συγκέντρωσις είς τήν Λέσχην
λάδος, δι’ ής άναγνωρίζεται, προκειμένου
Τήν 29ην ’Απριλίου έ. έ. έλαβε χώραν περί χορηγήσεως έπιδόματος πολυετίας, ή
συγκέντρωσις είς τήν Λέσχην μας των δι- προϋπηρεσία παρ’ άνωνύμοις Έταιρίαις, έφ’
γέντων έκ τής τροποποιήσεως τοϋ ’Οργα δσον αΰται έχουοι σημερινά κεφάλαια, έξ
νισμού τής ΰπηρεσίας ώς καί των άδικηδέν- άναπροσαρμογής, δρχ. 500 έκατομ. καί άνω.
των έκ τών VALEURS. ’Επίσης εϊχον προσΤό έπικουρικόν Ταμεΐον
έλδει καί οί μή λαβόντες τό έπίδομα ΛοΤό είς τό προηγούμενον ψύλλον τής «Τρα
γιστοϋ Συνάδελφοι. Ή Διοικ. Επιτροπή άνέπτυξεν έν έκτάσει τήν πορείαν τών ζητημά πεζιτικής» δημοσιευδέν σχέδιον Κανονισμού
των καί έκάλεσε τούς Συναδέλφους νά λά- ειδικής προστασίας τών άποχωρούντων καί
βωσι τάς άποφάσεις των έλευδέρως καί άβιά- τών οικογενειών τών προώρως δνησκόντων
στως έπί τής προτάσεως πρός διεκδίκησιν έν ύπηρεσίρ Συναδέλφων έσχεν εύμενεστάτών δικαιωμάτων των διάτήςδικαστικής άδοΰ. την άπήχησιν είς ολόκληρον τό Προσωπικόν,
Μετά τήν έπακολουδήσασαν συζήτησιν άπε- τό όποιον άναμένει τήν ταχεΐαν πραγματο
φασίσδη νά δοδή έξουσιοδότησις εις τόν Δι ποίησή τοϋ στοιχειοδεστάτου αύτοϋ μέτρου,
κηγόρον κ.Ι. Καποδίστριαν Ϊνα έγείρη άγωγάς. έπί πλέον δέ ύπολογίζει καί είς τήν έκδήλωσιν τοϋ ένδιαφέροντος τής Διοικήσεως, είς
Άνάστατον τό Προσωπικόν
τήν όποιαν δίδεται ή εΰκαιρία νά ένισχύση
"Ενα ζήτημα άπό τά σοβαρότερα είναι
μίαν άξιέπαιγον πρωτοβουλίαν τοϋ Συλλόγου
τό τής ρυδμίσεως τής έκ του Ταμείου Αύτακαί νά συνδέση τό όνομά της μέ κάτι τό
σφαλείας άποζημιώσεως τών έξελδόντων
όποιον δά άποσπά διαρκώς τήν εϋγνωμοσύλόγω όρίου ήλικίας, τών οικογενειών τών
νην τών έμπιπτόντων είς τάς εύεργετικάς
δανόντων Συναδέλφων, ώς καί έκείνων οϊταύτας διατάξεις τοϋ Ταμείου Άλληλοβοητινες δά άποχωρήσουν είς τό μέλλον. Καί
δείας. Είς σχετικόν διάβημα τοϋ Συλλόγου
ένώ τό ζήτημα—τή φροντίδι τών Συλλόγων
ό κ. Διοικητής έδήλωσεν δτι δά έξετάση τό
—προωδήδη καί είχε καταλήζει τό Συμβούζήτημα.
λιον τοϋ Ταμείου, έν τούτοις σκοπίμως σιωποϋν αί Διοικήσεις είς τό ύποβληδέν σχέ- Ή έπιχορήγησις τοΰ Ταμείου Υγείας
διον καί τοΟτο ϊνα έπιτύχουν διά τής ανα
Είς νέα διαβήματα τοϋ Συλλόγου παρά τώ

τροπήν του Συλλόγου, ήτις προέβη εις τά
κατάλληλα διαβήματα παρά τοΤς άρμοδίοις.
Ό κ. Διοικητής έδήλωσεν δτι δά γίνη ή μετάταξις ϊνα βοηδηδοϋν α! έργαζόμεναι γυ
ναίκες. Ό Διευδυντής κ. Δημητριάδης με
τά πολλής προσοχής ήκουσε τάς άπόψεις
του Συλλόγου. Οϋτω έλπίζεται ή ομαλή τακτοποίησις του αίτήματος τούτου.

κ. Διοικητή διά τό ζήτημα τής έκπληρώσεως των υποχρεώσεων τής Τραπέζης πρός τό
Ταμεΐον Υγείας, ό κ. Διοικητής έπεφυλάχδη
νά άπαντήση έγγράφως.

Ή ένοποίησις τών δανείων
Εις τήν Τράπεζαν τής Ελλάδος μελεταται
ή ένοποίησις τών δανείων διά τής χορηγήσεως ενός νέου δανείου έκ τριών πλήρων
μηνιαίων άποδοχών (συμπεριλαμβανομένης
καί τής αύξήοεως 25 ο)ο καί τών συνεργειακών άμοιβών). Έξ αύτοϋ δέλουν συμψηφισδή
αϊ μί·|ρι τοϋδε πόσης φύσεως όφειλαί, ή δέ
έξόφλησις τούτου δά γίνη εντός μιας δεκαε
τίας. Ό κ. Διοικητής τής ϊδικής μας Τραπέ
ζης έδήλωσεν εις τήν Δ. Επιτροπήν του
Συλλόγου δτι μελετά τό ζήτημα τούτο εύμενώς.

Β Σ X ΟΛ I A I
Τί έκαμεν ή Διοίκησις ;
Κατά τήν Συνέλευσιν τών Μετόχων τής
Τραπέζης μας ό Πρόεδρος του Συλλόγου κ.
Άποστολόπουλος, λαθών τόν λόγον, ώμίλησε
διά τό ζήτημα τής μή χρησιμοποιήσεως έκ
μέρους τού Κράτους δλων τών δυνατοτήτων
τής Τραπέζης καί διά τήν εισδοχήν εκπρο
σώπων τού Προσωπικού εις τό Γενικόν Συμβούλιον.
Καί μας γεννάται, έπ’ εύκαιρία, τό ερώτη
μα τί έκαμεν ή Διοίκησις διά τόν έκ μέρους
τού Κράτους σεβασμόν των διά νόμων καί
συμβάσεων κατωχυρωμένων δικαιωμάτων τής
Τραπέζης μας καί διά τήν προικοδότησιν καί
μέ τινας προνομίας; Έρωτώμεν έπίσης, έάν
εις τό Γενικόν Συμβούλιον μετεΤχον καί έκπρόσωποι τού Προσωπικού δά έλάμβανε χώ
ραν ή περίφημος έδελουσία έξοδος ώς καί
άλλα άτυχή μέτρα, τά όποια έχουν καταστή
σει τό μεταξύ Διοικήσεως καί Προσωπικού
χάσμα άγεφύρωτον ; Ό κ. Διοικητής ώμολόγησε τό σφάλμα του ώς πρός τό ζήτημα
τής έδελουσίας. Έν τούτοις κρατεί εις τάς
δέσεις των καί προβιβάζει κατ’ άπόλυτον έκλογήν τούς είσηγητάς τού μέτρου τής έδε
λουσίας καί άντιδικεΐ. μέ τόν Σύλλογον, δστις τόν ΐκέτευεν έπί μήνας ϊνα μή διαπραχθή τό όνοσιούργημα αύτά δπως καί τό

σα άλλα, των οποίων αί συνέπειαι είναι α
κόμη χειρότεροι, άλλά δέν είναι τόσον άπτεί
δσον ή έδελουσία.
Ιδού πώς μεταχειρίζεται ή Διοίκησις τούς
μέν καί τούς δέ. Καί έπειτα έχει άδικον ό
Σύλλογος, ό όποιος ισχυρίζεται δτι κύριον
γνώρισμα τών Διοικήσεων είναι νά ξεχωρί
ζουν τό χρήσιμον άπό τό έπιζήμιον ;

Ή υπόδεσις Σαλούστρου
Έπεριμέναμεν δπως ή Διοίκησις τής Τρα
πέζης έκδηλώση τήν δλτψιν της διά τό άτυ
χός γεγονός νά δοδοΰν πιστώσεις εις τόν...
μεγαλοεπιχειρηματίαν Σαλοϋστρον και ένώ
προεκλήδη εις τήν Συνέλευσιν τών Μετόχων,
δυστυχώς δέν τό έκαμε, πράγμα τό όποιον
δά έμείωνε τήν δυσμενεστάτην έντύπωσιν,
ητις έδημιουργήδη καί εις βάρος τού Ιδρύ
ματος καί εις βάρος αύτής τής ιδίας. Κάτι
περισσότερον, δά άνεκουφίζετο ψυχικώς καί
τό Προσωπικόν, τό όποιον ήτο άσυνήδιστον
νά άντιμετωπίζη τοιούτου είδους όλισδηρότητας τών έν τή Τραπέζη άρμοδίων. Καί αύτό είχε σημασίαν.

"Αλλοτε καί σήμερον
"Αλλοτε αί Διοικήσεις ένεφάνιζον εις τάς
Συνελεύσεις τών Μετόχων τήν κατάστασιν
τού Προσωπικού, άπό άπόψεως άποδοχών,
δχι καλήν. Ένώ ή σημερινή Διοίκησις μας
έκαμεν άκριβώς τό άντίδετον καί μάλιστα
εις έποχήν καδ’ ήν δέν συμβαίνει αύτό.

Νά παραιτηδή πάραυτα
Έάν ή Διοίκησις τής Τραπέζης δέν έκπληρώοη τάς πρός τό Ταμεΐον Υγείας ιερός ύποχρεώσεις της τό Διοικητικόν Συμβούλιον
τού Ταμείου έχει ύποχρέωσιν νά παραιτηδή
αμέσως εις ένδειξιν έντονωτάτης διαμαρτυ
ρίας καί νά έκδέση τήν δλην ύπόβεσιν εις
τό Προσωπικόν. Αύτό τού έπιβάλλει τό πρός
τούς Συναδέλφους καδήκον του. "Ας μή φοβηδή,δτι,οϋτω πράττον,δάδικαιώση πανηγυρι
κός τόν Σύλλογον, διότι οί έκπρόσωποι τού
Συλλόγου δέν έπιδιώκουν καί δέν δέλουν
πιστοποιητικά. "Εχουν αρκετόν πιστοποιητικόν τήν συνείδησίν των δτι έπετέλεσαν τό
καδήκον .των καί έναντι τού Προσωπικού,
ούτινος τά συμφέροντα έχουν ταχδή νά
προασπίζουν καί έναντι τού Ιδρύματος, τό
όποΐςν, πιστεύουν δτι διά τής τακτικής τω\,

ζωηρώς υποστηρίζουν. Εκείνο πού προέχει
είναι νά λύωνται τά άδικαιολογήτως έκκρεμοϋντα ζητήματα, ή άποτελμάτωσις των ό
ποιων καί τό Προσωπικόν καί τήν Τράπεζαν
ζημιώνει.

Καδόλου περίεργον
Κατά τήν τελευταίαν Συνέλευσιν τοϋ Τα
μείου ’Αλληλοβοήθειας έδίδετο μία μάχη έκ
μέρους μας, ή οποία — διατί νά τό άποκρύψωμεν— είχεν άντιμέτωπον τήν Διοίκησιν
τής Τραπέζης. Διότι περί αύτοϋ έπρόκειτο,
άφοϋ έν τελευταία άναλύοει, σκοπός μας
ήτο ή έκ μέρους τής Τραπέζης έκπλήρωσις
τών ύποχρεώσεών της πρός τό Ταμεϊον. Καί
ή «καλή» καί «άφελής» μειοψηφία, ή οποία
έγνώριζε τά καθέκαστα έν λεπτομερείς!,
ήγέρδη καί εϊπεν, οΰτε λίγο οΰτε πολύ, δτι,
«καλά είμαστε, καλά περνάμε μέ τό Ταμεϊον καί δέν έχομεν κανένα λόγον νά παραπονούμεδα». «Άντιδέτως μάλιστα συγχαρη
τήρια έχομεν νά άπευδύνωμεν». Καί οί κα
λοί αύτοί Συνάδελφοι καί άκόμη καλύτεροι
«συνδικαλιστές» ένόμισαν άραγε πως έκα
μαν τό καδηκον τους; Νομίζουν μήπως δτι
ό συναδελφικός κόσμος τρώγει χορτάρια
καί δτι δέν καταλαβαίνει τούς στενούς δε
σμούς των μέ τήν Διοίκησιν τής Τραπέζης
καί δτι τό προδιαγεγραμμένον σχέδιόν των
είναι ν' άντιτάσσωνται κατά πόσης προσπαδείας τοϋ Συλλόγου, τοϋ όποιου τό πρόγραμ
μα —κατακάδαρα συναδελφικόν— άντιστρατεύεται πρός τάς έσωδεν καί έξωδεν έντολάς; Δέν είναι περίεργος συνεπώς ή στάσις
των. Περίεργον δά ήτο τό άντίδετον.

Ή ούδετερότης τοΰ Συλλόγου
Ό Σύλλογος οΰτε άντιπολιτεύεται τάς έν
τή Τραπέζη λοιπάς 'Οργανώσεις τοϋ Προσω
πικού, οΰτε έχει τοιοϋτον δικαίωμα καδ' ήμάς. "Εχει όμως καθήκον νά μήν άφίνη σύτάς άσυδότους δταν συμφέροντα τοϋ Προ
σωπικού δίγωνται. Καί τό καδήκον του αύτό
ό Σύλλογος τό έπιτελεί μόνον διά τής ένημερώσεως 'τοϋ Προσωπικού. Όμολογοϋμεν
δτι δσον άφο'ρά τό Ταμείον Υγείας δέν τό
έπράξαμεν οΰτε έγκαίρως οΰτε εΰρέως.
Τό ίδιον δύναται νά λεχδή καί δσον άφοpg άλλας έν τή Τραπέζη 'Οργανώσεις. Άλλ’
έρωτάται δέν τό έπράξαμεν έξ άμελείας ή
καίέξ ϊδιοτελούς ύπολογισμοϋ ; “Οχι. Μετα

ξύ δύο κακών τό μη χείρον. Περί αύτοϋ
πρόκειται. Διότι άφοϋ ήτύχησε τά Προσωπι
κόν νά άντιμετωπίζη τήν Διοίκησιν διαρκώς
άρνουμένην, q Σύλλογος έκρινεν δτι έπρεπε
νά έχη δλους μαζί του καί κανένα μέ τήν
Διοίκησιν, μολονότι τελικώς δέν τό έπετύχομεν, άφοϋ τό Συμβούλιον τοΰ Ταμείου έτάχδη εργοις μέ τήν Διοίκησιν. Έκ τής όρδοτάτης ταύτης— καδ' ήμάς— άντιληάεως
καί παρά τήν ίσχυράν πίεσιν έκ μέρους "V
λών συναδέλφων, ήρνήδημεν νά άνα(.
μεν εις τάς τελευταίας άρχαιρεσίας τ
μείου Υγείας καί τήν έξήγησιν αύτήν ή!,'"
χομεν πρός τούς έπικρίνοντας ήμάς
δέν έπήραμεν δέσιν εις αύτάς καί άφ
νά ρυδμίσουν τήν έκλογήν οί πάντοτε
χεύοντες άριστεροί». Άλλοίμονον έά· καδιερώσωμεν τοιαύτην όλεδρίαν, καδ’ μάς,
διά τόν Σύλλογον άρχήν.

’Όχι μόνον οί άριστεροί
Τήν τελευταίαν εκλογήν τοϋ Ταμείου ’Αλ
ληλοβοήθειας δέν τήν έρύδμισαν έξ όλοκλήρου οί άριστεροί. Τήν έδωσε καί τό εύάριδμον περιβάλλον τών περί τήν Δίοίκησιν, τό
όποιον εΤχεν έκστρατεύσει άπό πρωίας. Εις
τάς άρχαιρεσίας δέν παρέλειψε νά μετάσχη
φιλοτίμως καί τό ιδιαίτερον Γραφεϊον τής
Διοικήσεως καί δικαίως, άφ’ ής στιγμής ένόμισεν δτι ό Σύλλογος ήλδεν εις άντίδεσιν
μέ τούς Διοικοϋντας τό Ταμείον.
’Αλλά καί ή άποχή τοΰ συναδελφικοϋ κό
σμου έδωσε τήν νίκην εις τό ίδιον Συμβού
λιον. Όχι λοιπόν ή ούδετερότης τοϋ Συλλό
γου, οΰτε μόνον οί άοιστεροί. ’Ασυνέπεια
ύπάρχει εις τούς άποσχόντας, οϊτινες διά
τόν ένα ή άλλον—αδικαιολόγητον πάντως—
λόγον δέν προσήλθον εις τήν ψηφοδόχον.
Καί ημείς μέν δέν άποκρύπτομεν δτι διά λό
γους έπιτυχίας τών διεκδικήσεων τοΰ Ταμεί
ου, δά ήδέλαμεν νά προσέλδουν καί-’ δ'Όι
άπέσχον καί νά πέση τό Συμβούλιον, δκ τι
τότε ύπήρχεν ελπίς νά ένδώσή ή ΔίοΤκησϊς.
’Ενώ τώρα... Εκλαμβάνει τό-άποτέλεσμα ’’ή
Διοίκησις —καί μέ τό δίκήό της— ώς στρο
φήν τοϋ Προσωπικού υπέρ αύτής, ένώ έν τή
πραγματικότητι τά δετικόν ύπέρ τής Διοικήσεως δφελος έκ τής παραμονής τοϋ ίδιου
Συμβουλίου είναι νά έχη μίαν όκόμη ένίσχυσιν έναντίον τοϋ Συλλόγου, δταν διεκδική

ουτος τά αιτήματα τού Ταμείου.
δέν είναι μικρόν.

Καί αύτό

"Ας εϊμεδα δίκαιοι
Οί άποτελοϋντες τό σημερινόν Συμβούλιον
τού Ταμείου Υγείας καί οί έν αύτώ ύπηρετούντες άπό τού Διευδυντοΰ καί των Προϊ
σταμένων μέχρι τού τελευταίου Συναδέλφου
είναι εκλεκτοί καί έκεΐνο πού προσπίπτει
άμέσως εις τήν άντίληψιν παντός έπισκερτ/τ"γου τά Γραφεία του είναι κάτι πού
κων ό
! σάν μίαν κυψέλην Εργαζομένων μεαί μέν
KQ! ε^ναι έκδηλος ή προδυμία τής έέξόφλι,. ’ή°εως παντός προσφεύγοντος εις
Τ|·ας ;Α
Τον. Έπί πλέον, ούτε τήν συνδρομήν
ζης έδή ‘‘φτερών έπεδίωζε τό Συμόούλιον
ν - \ α„
είου, ούτε τά Έδνικά του φρονήματα
δύναττιί τις νά τού άμφισβητήση χωρίς τόν
κίνδυ ον νά δεωρηδή κακόπιστος. Είναι έπίσης εκτός συζητήσεως ή άγνή φιλοδοξία
των νά φδάοουν τό Ταμεΐον εις περιωπήν. ι ό κακόν έγκειται άλλοϋ. Καί πρώτον
δτι, σωβινίζοντες γύρω άπό τό Ταμεΐον, έξήλδον τού οκοποϋ των καί ήδέλησαν νά
κατευδύνουν τήν πολιτικήν τού Συλλόγου,
δεύτερον διότι, ένώ ίσως πιστεύουν είς τά
αιτήματα τού Ταμείου, δέν είναι διατεδειμένοι νά κακοκαρδίσουν τήν Διοίκησιν, καί
τέλος διότι τήν πολιτικήν τού Ταμείου έναν
τι τής Διοικήσεως δέν τήν καδορίζει τό
Συμβούλιον τού Ταμείου, πολλάκις δέ καίδέν
λαμβάνει τούτο γνώσιν ώριομένων σοόαροτάτων ένεργειών, ώς π.χ. ή καταπολέμησις
τού αίτήματος τής χορηγήσεως παιδικής μερίμνης. ”Ετι περισσότερον, είναι ζήτημα έάν
οί κ. κ. Σύμβουλοι έχουν παρουσιαοδή έστω
καί μίαν φοράν είς τήν Διοίκησιν, ΐνα σχη
ματίσουν ιδίαν γνώμην περί τών άντιύπαλληλικών προδέσεών της.
Ί ιού έν όλίγοις τά όλέδρια σφάλματα
τού Συμβουλίου καί τά άκόμη μεγαλύτερα
τοϋ,Δι. υδυντοΰ τού Ταμείου, τά όποια προεκόλεοαν τήν διαφωνίαν μας καί τήν συνοδοιτορίαν τού Ταμείου μέ τούς άριστερούς,
μέ αποτέλεσμα νά μή λυδοϋν μέχρι σήμε
ρον τά αιτήματα τού Ταμείου, τά όποια εί
ναι ζωτικώτατα διά τό Προσωπικόν.

τικής Επιτροπής μεταξύ άλλων καί τό έξης
«Πρό εξ μηνών κατώρδωσεν ό Σύλλογος
»νά συμμετάσχη αύτοπροσώπως είς τό
»Συμβόύλιον τού Ταμείου Συντάξεων. Τ'
«νομίζετε άραγε δτι εΰρομεν έκεϊ; Έμπάτε
«σκύλοι κΓ άλέστε καί άλεστικά μή δώσε»τε. Χιλιάδες χρυσών λιρών έχάδησαν έξ
«έλλείψεως στοιχειώδους ένδιαφέροντος
»τών ύπευδύνων. Καί όμως είς τόν τότε
«Προϊστάμενον τού Ταμείου ή Διοίκησις
«έπρότεινε νά δεχδή τήν δέοιν τού Έπι«δεωρητοΰ καί αύτό δέν έγινε διότι ό έν«διαφερόμενος δέν έδέχδη τήν δέοιν ταύ»την διότι είχεν άτομικές δουλειές του
»έκτός τής Τραπέζης. Τί νομίζετε δτι έκα»μαν τόν άντάξιον διάδοχόν του; Κατ’ έκ»λογήν τόν έπροβίβασεν ή Διοίκησις καί
»τόν έτοποδέτησεν έκεϊ πού αύτός έζήτη»σε νά τοποδετηδή, δηλαδή είς δέοιν πε«ρίβλεπτον καί πρό παντός προσοδοφόρον,
«παρά τάς έντονωτάτας διαμαρτυρίας τού
«Συλλόγου».
Καί είς έκ τών παρευρισκομένων είς τήν
συγκέντρωσιν, έν τή άγανακτήσει του, άντί
νά τά βάλη μέ τήν Διοίκησιν, ήρώτησεν
«ποϊοι είναι αύτοί οί Προϊστάμενοι». Τί τούς
ήδελε νά τούς μάδη ό άγαδός Συνάδελφος;
Αύτοί τή δουλίτσα τους έκαμαν. Άλλ’ ή
Διοίκησις τής Τραπέζης;

ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ “ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΝ,,

Ό Συνάδελφος καί πρώην Σύμβουλός τού
Ταμείου Υγείας κ. Χαρ. Θεοδωρίδης μάς έ
στειλε τήν κάτωδι Επιστολήν :
Επειδή δέν έστάδη δυνατόν νά απαντήσω,
ώς είχον καδήκον, κατά τήν τελευταίαν
Συνέλευσιν τού Ταμείου Άλληλοβοηδείας τής
17ης τρέχοντος, λόγω τής περασμένης ώ
ρας (11 μ. μ.) καί τής μεγάλης κοπώσεως
τών έναπομεινάντων ολίγων συναδέλφων,
είς δσα διά λογαριασμόν τής Διοικητικής
‘Επιτροπής είπεν ό κ. Διευδυντής τού Ταμεί
ου, είς άντίκρουσιν τού ένσσκηδέντος έκ
μέρους μου έλέγχου, παρακαλώ τήν Διοικού
σαν Επιτροπήν τού Συλλογικού μας Δελτίου,
δπως έγκρίνη τήν φιλοξενίαν είς τάς στήλας του ι ής άκολούδου άπαντήσεώς μου.
Ή άσκηοις καλόπιστου έλέγχου τών
πράξεων καί παραλείψεων τής Διοικήσεως
Σωματείων, δέν άποτελέϊ έπίκρισιν προσωπι
’Αφελής έρώτησις
κήν, καδαπτομένην τής ύπολήψεως τών έλεγΚατά τήν προχδεσινήν συγκέντρωσιν είς χομένων, ώς ίσχυρίσδη 6 κ. Διευδυντής τού
τήν Λέσχην, έλέχδη έκ μέρους τής Διοικη Ταμείου, άλλ' άποτελεϊ δικαίωμα καί κοδή-

κον των μελών των, έπί τώ τέλει καλυτέρας
λειτουργίας καί άποδόσεως τούτων καί διααφαλίαεως των συμφερόντων των.
Τούτο δέον νά έχουν ύπ’ δψει των οϊ διοικοϋντες τά Κοινά, οί όποιοι οφείλουν, δχι
μόνον νά άποδέχωνται άνευ δυσφορίας καί
απώλειας τής ψυχραιμίας των τόν έλεγχον,
άλλά καί νά επιδιώκουν τούτον έστω καί αν
δέν συνοδεύηται μέ έγκώμια διά τό έργον
των.
Εις τήν Συνέλευσιν δέν είπον, δτι ή
αύτοτέλεια καί αύτοδιοίκησις τού κλαδικού
Ταμείου τού Συλλόγου μας, τού Ταμείου Άλληλοβοηδείας, σημαίνει πλήρη έξάρτησιν
τούτου έκ τού Συλλόγου, άλλ' δτι δέν έννοεΐται άσκησις οικονομικής πολιτικής διάφο
ρος καί άντίδετος των άντιλήψεων τού Συλ
λόγου, ύπό τήν ένίσχυσιν τού όποιου καί έν
στενή καί άρμονική συνεργασία, ώς έγένετο
πάντοτε εις τό παρελδόν, δέον νά έπιδιώκηται ή έξασφάλισις των συμφερόντων καί ή
Ικανοποιητική έπίλυσις τών οικονομικών αι
τημάτων τών ύπαλλήλων.
Κάδε παρέκκλισις άπό τήν άρχήν ταύτην
καί μονομερής ένέογεια τού Συμβουλίου τού
Ταμείου ζημιώνει μεγάλως τά οικονομικά
μας συμφέροντα, διαιρεί τό προσωπικόν
έναντι τής Τραπέζης καί δημιουργεί μεγάλας
άνωμαλίας, ώς άπεδείχδη περιτράνως άπό τά
τελευταία γνωστά εις όλους μας γεγονότα.
Συνεχίζω'ν ό κ. Χαρ. Θεοδωρίδης, γρά
φει δτι διά τής τακτικής τού Συμβουλίου τού
Ταμείου μετεβιβάσδησαν τά βάρη τήςΤραπέζης είς τούς ώμους τών Συναδέλφων καί δτι
δέν έπρεπε νά γίνουν προσλήψεις Δακτυλογράφων άφοΰ ή Τράπεζα δίδει τό Προσωπικόν
καί τέλος δτι δέν δ.εκρίδη τό Συμβούλιον
διά φειδώ, άλλά διά πολυτέλειαν καί δημιουρ
γίαν έντυπώσεων.

κητοϋ ’Αλεξάνδρου Κοριζή, διά νά φδάση τελικΰς
τό άζίωμα τοΰ Ύποδιοικητοϋ τής Τραπέζης της
'Ελλάδος..
Ό ’Ιωάννης ’Αρβανίτης ΰπήρζεν υπόδειγμα αϋτοδημιουργήτου άνδρώπου. Λευκότατος καί ικανότα
τος, έβλεπε πάντοτε τά αξιώματα νά έρχωνται προς
αυτόν, χωρίς ό ίδιος νά τό έπιδιώκη. Ή έργατικότης του ητο αφδαατος καί
αυτή άκριβώς είχε
φδείρει προώρως τήν ΰγείαν ίου. Έκ τοϋ άγαδωτάτου ψυχικοΡ του κόσμου έξεποοεύοντο πρός παοαν κατεύδυνσιν σκέψεις, αίοδήματα καί
άποφάοεις πλήρη άνωτερότητος.
.'Ο Σύλλογος τών 'Υπαλλήλων δοτις έπί δεκαετη
ρίδας είχε τήν τιμήν νά” συγκαταλέγη τόν Ίωάννην
’Αρβανίτην μεταξύ τϋν μελών του -καί είς μίαν
περίοδον καί ’Αντιπρόεδρόν του— άπευδύνει πρός
την σεβαστήν μητέρα του καί τήν οίκογένειάν του
τά εγκάρδια συλλυπητήριά του.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 8. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
. "Ολως άδοκήτως άπεβίωοεν τήν 24 ’Απριλίου έ έ
δ διακεκριμένος φυματιολόγος Ιατρός τοϋ Ταμείου
'Υγείας ΔΗΜ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ. Ή κηδείαμ του
έγενετο τήν επομενην.
Τόν νεκρόν άπεχαιρέτησαν έκ μέρους τοΰ Ταμείου*
Υγείας ο αντιπρόεδρός αύτοΰ κ. Σ ω τ. Τρ ουπ ά κ η ς καί έκ μέρους των Ιατρών τοΰ Ταμείου
δ 'Υφηγητής οφθαλμολόγος κ. Β α σ. Τ ο ό π ελ α c
δι εμπνευσμένων λόγων, έξάραντες τάς σπανίας
όρετας τοϋ μεταατάντος.
Έξ άλλου 6 Σύλλογος Ύπαλλήλων Έδνικής Τοαπέζης διεδεσεν υπέρ τοϋ ΤΥΠΕΤ δραχμός SO 000 είς
μνήμην τού άνεκτιμήτου έπιοτήμονος καί άνδρώπου,
ουτινος τόν πρόωρον δάνατον έδρήνηοεν άλόκληρον το Προσωπικόν τής Τραπέζης μας.
ΨΗΦΙΣΜΑ
Τό Διοικητικόν Συμβούλιον τοϋ Ταμείου Υγείας
Προσωπικού Έδνικής Τραπέζης ουνελδόν έκτ.άκτως
σήμερον τή 24η ’Απριλίου 1947 έπί τώ δλιβερώ
αγγελματι τοΰ δανατου τοϋ διακεκριμένού έπιστή'μονος καί προοφιλοϋς συνεργάτου του, ιατρού ωυματιολογου
Ύ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Β. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΛΒΕΡΤΟΣ ΤΣΑΚΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
Άπεβίωσε τή 17 Φεβρουάριου έ. έ. άπροσδοκητως,
έπειτα άπό όλιγοήμερον άσθένειαν, ό συμπαθέστατος είς δλους έκλεκτός Συνάδελφος ΑΛΒΕΡΤΟΣ
ΤΣΑΚΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, ’Επιθεωρητής τής Τραπέζης μας.
Τόν νεκρόν άπεχαιρέτισαν έκ μέρους τοΰ Συλλό
γου ό Σύμβουλος κ. Ά 9 αν . Τσολάκης καί έκ
μέρους τής Έπιθεωρήσεως ά Διευθυντής κ. Β ο ρ ίδ η ς διά έμπνευσμένης ομιλίας του.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ
Σεμνά καί άδόρυβα, δπως έζησε, άπέδανε καί
έκηδεύθη τήν τελευταίαν Κυριακήν τοΰ Μαρτίου, ό
ΙΩΩΝΝΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ. Είσελθών νεότατος είς
τήν
Τράπεζαν, ανήλιε μίαν πρός μίαν τάς βαθμίδας τής
υπηρεσιακής ιεραρχίας μέ μάνας τας ιδίας αύτοΰ
δυνάμεις καί ώνομάζετο διαδοχικώς ‘Υποδιευθυντής
των Ύποκ)των Καλαμων, Πατρών, ’Αθηνών, Διευ
θυντής τοΰ Πρακτορείου Νέας ‘Υόρκης, ’Επιθεωρη
τής, Διευθυντής τής Βιομηχανικής Πίστεως. Πρό
δεκαετίας Διευθυντής τοΰ ιμήματος ’Εργασιών έ)
Χρημ)φων ών, έκλήθη νά προοφέρη τάς υπηρεσίας
του καί είς εύρύτερον τομέα τής Δημοσίας Ζωής,
γενόμενος συνυπουργός μετά τοΰ έκλιπόντος Διοι-

άνδρώπου έξαιρέτου ηδους, έπί μακράν σειράν
έτων προσενεγκόντος ανεκτίμητους ϋπηρεοίος είς
το ΤαμεΤον, αγαπηοαντος τούς οκοπούς του καί
αφοσιωδεντος εις τήν έξυπηρέτηοίν των μέ άποοτολικήν διαδεοιν, ψηφίζει όμοφώνως τάδε ·
α) Νά ποροκολουδήοη τήν έκφοσάν τά Διοικητι
κόν Συμβούλιον και τό Προσωπικόν τοϋ Ταμείου έν
σωματι.
β) Νά άποχαιρετήοη τόν νεκρόν έκπρόοωπος τού
Ταμείου.
γ) Νά άνορτηδή ή εϊκών τοϋ έκλιπόντος είς τό
Αντιφυματικόν Ίατρεϊον τοϋ Ταμείου.
δ) Νά άποοταλή συλλυπητήριαν γράυμα πρός τήν
οικογένειαν τοϋ μεταατάντος.
' '
ε> Νά δημοοιευβή τό παρόν ψήφισμα διά τοϋ
τυπου.
Ό Πρόεδρος
ΓΡΗΓ. ΡΙΤΣΟΣ

Ό Διευδυντής
ΔΗΜ. ΣΑΓΚΡίΩΤΗΣ
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