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(Λεπτομέρειαι εις τήν 4ην σελίδα)ΑΛΥΓΙΣΤΟΙ
τΗρθε καί ή Πρωτομαγιά του 1962.
Ή ήμερα αύή. επέτειος καί σύμβολον αγώνων 

των εργαζομένων» άγώνων, οί όποιοι έθεμελίω-οναν 
διεκδικήσεις καί έπέτυχαν δικαιώματα ευρίσκει, 
ημάς τούς έργαζομένους εις μίαν κατάστασιν 
σκοτεινήν άπό πάσης πλευράς. Με μίαν οικονομίαν 
πράγματι άνερχομέν,γν, με ένα έθνικόν εισόδημα 
έπίσης άνερχόμιινον, αί άποδΐχαί μας όχι μόνον δεν 
ανέρχονται άναλόγως άλλα παρουσιάζουν καθή- 
λωσιν, ένώ συχγρόνως αί άνάγκαι της καθημερινής 
ζωής όλονέν αυξάνουν.

Μάς ευρίσκει τούς έργαζομένους είς μίαν 
καμπήν αγώνων δυστυχώς όχι διά νά συμμετάσχω- 
μεν ώς τάξις καί ώς συντελεστής τής παραγωγής 
τοΰ πλούτου τής χώρας είς μίαν δικαίαν κατανομήν- 
άλλά είς ύπερτάτην ανάγκην διοοτηρήσεως κεκτη- 
μένων δικαιωμάτων καί των μέσων προβολής διεκ
δικήσεων-

"Εχομεν φθάσει είς τό σημεΐον νά άγωνιζόμ:ί9α 
διά νά περιφρουρήσωμεν ι.»ούς συνδικαλιστικούς 
θεσμούς δηλ. αύτά ταϋτα τά όπλα τά όποια άντιθέ- 
τως θά έπρεπε νά χρησιμοποιώμεν δΓ έτερον σκο
πόν, τόν κύριον σκοπόν, τήν ίκοα/οποίηισιν τών ηθι
κών καί Ολικών διεκδικήσεων τής τάξεως.

Είναι όμως ό άγων αυτός, έκ τών ίερωτέρων. 
Είναι άγων διαφυλάξεως αρχών καί μέσων· Καί ή 
έπιτυχία τού άγώνος αύτοΰ άπο ·ελεϊ προϋπό-θεσιν 
τής έπιτυχίας τών λοιπών αγώνων διά τήν 6,:λτ[ω- 
σιν καί άνοδον τής θέσεως τών εργαζομένων. Αυ
τήν τήν σημασίαν γνωρίζουν καλώς έκεΐνοι οί όποιοι 
θέλουν τήν ’ Ε ργατοϋπαλλ^λ ικήν τάξιν άδουλον, 
ύπόδουλον μάλλον είς τάς ανόμους κοινωνικώς άν- 
τιλήψεις καί θελήσεις των δι’ αυτό καί μετέρχον
ται, άπό θέσεως ισχύος, άπαν.α τά μέσα διά τήν 
κάμψιν καί συντριβήν της. "Εντεχνος βία, καλλιέρ
γεια, συγχίσεως, πεσσιμισμοΰ καί άπογοι 'ΐτεύσεως,

έξαγορά συνειδήσεων, όλη ή έπστημονική μηχανή 
διαλύσεως τών συνδικάτων καί νοθεύσεως τού προ
ορισμού ,ων, είς πλήρη λειτουργίαν- Ή άτμόσφαι- 
ρα αυτή, ή συμπαιγνία καί ό συμβιβασμός πρός τήν 
σκοπιμότητα τών έπισήιμων ήγετών τής έργατοϋ- 
παλληλικής τάξεως έξή,μισαν καί τόν εορτασμόν 
τής σημερ ινής ή μέρας.

Οί έργαζόμενοι όμως είναι άλύγιστοί. Τήν μά
χην αυτήν τήν δίδουν καί νικούν. Τιμά ή Έργατοϋ- 
παλληλική τάξις τήν Πρωτομαγιά με χαλύβδωσι τής 
πίστεώς της πρός τάς αληθείς εργατικός παραδό
σεις με τήν δισφύλαξιν τής συνδικαλιστικής της 
συνειίδήσεως, μέ τήν διατή,ρησιν τών Όργανώσεών 
της—τών άξιων λόγου Όργανώσεών της—άλοβή ων 
καί απροσβλήτων άπό έπιρροάς ξένας πρός τά πρα
γματικά συμφέροντα τής τάξεως.

’Ακλόνητοι αί ’Οργανώσεις. ’Αλύγιστοι οί έρ- 
γαζόμενοι. Τά κύματα τού άντισυνδικαλιστικοΰ μέ
νους θά σπάνε έπάνω σ.ό ατσάλινο τείχος τής άντι- 
στάσεως τών ανθρώπων τοΰ μόχθου. Αύτη<ν τήν 
συμβολήν εχομεν νά προσφέρωμεν σήμερα είς την 
συνέχισιν τής ιστορίας τού συνδικαλισ ακοΰ κινή
ματος, ώς πρώτον κεφάλαιον- Καί ώς δεύτερον κε
φάλα ιον τάς ’Οργανώσεις αύτάς έ> άμμους διά νέα 
ξτίκινήιματα πρός πραγματοποίησιν τών εύγενών 
των σκοπών.

Ό Σύλλογός μας διαμάντι πραγματικό τού συν
δικαλιστικού μας κινήιμαί ος μέ υπέροχους καί ά- 
λύγιστους μαχητάς τά μέλη, ι.ου στήν συντριπτική 
τους πλειοψηφία, περ (λαμπρός νικητής είς τό πρώ
τον κεφάλαιον, άντί άλλης έορΑ ής διά τήν ήμέραν 
τών έργαζομένων ανοίγει τις σελίδες τού δευτέρου 
μέ τήν προβολήν καί έπιτακ τκήν άξίωσιν πρός έπί- 
λυσιν τού αιτήματος—πίστεως ολοκλήρου τοΰ Προ
σωπικού τής Τραπέζη-ς νά μην υπολείπεται τούτο 
τών συναδέλφων τών ετέρων μεγάλων Τραπεζών.

0.Β.Α, ΟΧ 0 Α ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Ιδιαιτέραν έντύπωσιν έκ 

τής έκθέσεως τοΰ κ. Διοικητοϋ 
τής Τραπέζης ένεποίησε τό κε- 
φάλαιον περί συνεργασίας τών 
’Οργανισμών άναπτύξεως μετά 
τής Εθνικής Τ ραπέζης. Ή έκ- 
θεσις εΰθαρσώς είς τό σημεΐ
ον τούτο εκφέρει τάς άπόψεις 
τής ’Εθνικής Τ ραπέζης, ανε
ξαρτήτως αν αί απόψεις αΰται 
εΐναι δυνατόν νά ξενίσουν τά 
ώτα ώρισμένων ισχυρών.

Τό περιεχόμενον τοΰ έν λό- 
γψ κεφαλαίου έχει ώς έξης:

Ή κάλυψις τών είς κεφάλαια 
άναγκών τών ιδιωτικών έπιχει- 
ρηματικών φορέων έντός τών 
πλαισίων τοΰ Μακροετοΰς Προ
γράμματος Άναπτύξεως και 
συμφώνως πρός τάς έπιδιώ ξεις 
προσαρμογής τής οικονομίας 
είς τάς συνθήχας τής Κοινής 
’Αγοράς έπι βάλλει τήν στενήν 
συνεργασίαν μεταξύ όλων τών 
άρμοδίων χρηματοδοτικών όρ- 
γανισμών. Κατά τήν παρούσαν 
εποχήν, είναι ιδιαιτέρως άναγ- 
καία ή άπό κοινού καταβολή 
προσπαθειών τοΰ ΟΒΑ καί τοΰ 
CXOA, άφ’ ένός, καί τής ’Ε
θνικής Τραέπζης, άφ’ ετέρου, 
όπως κινητοποιηθούν άδρανοΰν- 
τα κεφάλαια, πρός τόν σκο
πόν άξιοποιήσεώς των. Τοι- 
αΰτα άργοΰντα κεφάλαια δια
θέτουν σήμερον τόσον ό ’Οργα
νισμός Βιομηχανικής Άναπτύ- 
ξεως δσον καί ό ΟΧΟΑ, ένδεί- 
κνυται δέ απολύτως ή χρησιμο- 
ποίησίς των μέσψ τής ήμετέ- J 
ρας Τραπέζης, ώστε αΰτη νά ι 
δυνηθή νά άσκηση είς μεγαλυ- 
τέρσν κλίμακα τήν μακροπρό
θεσμον βιομηχανικήν πίστιν. 
Διά τοΰ συντονισμού τών ενερ
γειών τού ΟΒΑ, τού ΟΧΟΑ καί

τής ’Εθνικής Τραπέζης, βάσει 
έκπονηθησομένου κοινού προ
γράμματος, θά έπιτευχθή, 
πράγματι, ή ορθολογική κατα
νομή τών διαθεσίμων κεφαλαί
ων, ώστε νά έπιτευχθή ή έκβι- 
ομηχάνισις διά τής ένισχύσε- 
ως τόσον τών νεοϊδρυαμένων 
παραγωγικών έπιχειρήσεων δ
σον καί, ιδίως, τών εκσυγχρο
νισμένων καί έπεκτεινομένων 
τοιούτων.

Σήμερον κρατεί έν τή πρά- 
ξει ώρισμένη ασάφεια όσον ά- 
φορςί είς τόν ρόλον τοΰ ΟΒΑ 
καί τού ΟΧΟΑ καί τάς σχέσεις 
των πρός τάς έμπορικάς τρα- 
πέζας. Ύφίσταται, κατά συνέ
πειαν, θέμα επαναπροσδιορι
σμού τών αρμοδιοτήτων τών 
χρηματοδοτικών τούτων οργα
νισμών.

Κατ άτήν ήμετέραν άποψιν, 
τό καθσρώς χρηματοδοτικόν 
εργον τού ΟΒΑ, πέραν δηλα 
δή τής πολυτίμου συμβολής του 
εις τήν δΐ/ενέργεισν έρευνών, 
τήν προώθησιν τών συνεργα
σιών μεταξύ όμοειδών έπιχειρή
σεων καί τήν έπαψήν ιμε- 
τά τοΰ έξωτερικοΰ, θά 
πρέπει νά εΐναι ή ΐδρυαις τών 
βιομηχανιών τοΰ Κρατικού 
Προγράμματος Άναπτύξεως, ο
σάκις ή ιδιωτική πρωτοβουλία 
έμφανίζεται διατακτική ή αδυ
νατεί νά συγκέντρωση σοβα
ρόν άνσλογίσν τών αναγκαίων 

κεφαλαίων. Άντιθέτως, ό Όο- 
γανισμός οδτος θά πρέπει νά' 
άποφεύγη άφ’ ένός μέν τήν 
διενέργειαν επενδύσεων διά τάς 
οποίας άποδεδειγμένως ένδια- 
φέρονται σοβαροί κεφαλαιού
χοι καί έπιχειρηματίαι, άφ’ ε
τέρου δε τήν ίδίςε πρωτοβουλία

άνάληψιν έργασιών, τάς όποιας 
είναι είς θέσιν έπιτυχώς νά 
προωθήσουν αί εμπορικά! τρά- 
πεζαι. Ένδείκνυται, έξ άλλου, 
ώς έλέχθη, νά αποδέχεται ό 
ΟΒΑ τήν συνεργασίαν τών εμ
πορικών τραπεζών, προκειμένου 
νά ένισχυθοΰν τά κεφάλαια δυ
ναμικών επιχείρησών είς βιώσι
μους παραγωγικούς κλάδους.

Όσον αφορά είς τόν ΟΧΟΑ, 
έφ' δσον παλαιοτέρα πρότα- 
σίς μας νά συγχωνευθή μετά 
τής ’Εθνικής Τραπέζης, δεν 
φαίνεται νά γίνεται αποδεκτή, 
είναι σκόπιμου νά έπιδοθη 
πρωτίστως είς τήν διά κεφα
λαίων καί δανείων ένίσχυσιν 
"Οργανισμών κοινής ώφελείας 
καί κοινωφελούς χαρακτήρος. 
Πα,ραλλήλως όμως επιβάλλεται 
νά διοχετεύη κεφάλαια είς τάς 
έμπορικάς τραπέζας, προκει
μένου νά αυξηθούν τά είς τήν 
διάθεσιν τούτων χαμηλότοκα 
καί μακροπρόθεσμα κεφάλαια 
διά τήν άσκησιν τής βιομηχα
νικής πίστεως.

Κατόπιν τών ανωτέρω, δια
γράφονται σαφώς τά πλαίσια 
έντός τών οποίων δέον νά κι
νούνται αΐ έμπορικαί τράπεζαι. 
’Ιδιαιτέρως ή ’Εθνική Τράπεζα, 
λόγψ μακράς παραδόσεως καί 
πείρας είς τά θέματα τής ά- 
σκήσεως μακροπροθέσμου βι
ομηχανικής πίστεως, ώς καί 
χάρις είς τήν όργάνωσίν της 
καί τήιν στενήν καθημερινήν ε
παφήν μέ τό μέγιστον τμήμα 
τής βιομηχανίας, είναι άπο 
λύτως ένδεδειγμένη νά άσκηση 
τό εργον τούτο. Τό ήμέτερον 
"Ιδρυμα εΐναι πλήρως ικανόν 
νά υποστήριξή, ιδίως διά τής 
(Συνέχεια είς την 4ην σελίδα)

ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ

Αισιοδοξίες...
Συχνά άκούομεν νά τονίζεται 

ότι οί ήμερες μας είναι «πονη
ρές». Μέ τήν λέξη αϋιή υποδηλώ
νεται ότι ζοΰμε σέ περιβάλκο ν 
αμφιβολιών καί κινδύνων, οέ μιά 
ατμόσφαιρα αβεβαιότητας καί 
άγχους.

Έκ πρώτης όψεως, ή «προκα- 
τάληψις» αϋιή είναι ορθή. Υπάρ
χει, δμως, καί ή άλλη όψη τής 
πραγματικότητας, όπως τήν φανε
ρώνουν... τά πράγματα. “Ας μη 
ειμεθα φανατικοί οπαδοί τών α
πόψεων τοΰ Σοπενχάουερ, καί 
άς μη κυρίαρχη τών σκέψεών μας 
τό άπαισιόδοξον τοΰ Εύοιπίδ,υ 
άποφθεγμα: «Ώ γένος ανθρώπων, 
οίκτρόν, πολυδάκρυτον, συρόιιε- 
νον έπί γης καί διαλυόμενοι». Υ
πάρχει άναμφισβήτητα, καί ή κα
λή όψις τών πραγμάτων. Αΰτή 
πού. ένώ ύπάρχει σέ πολλές πε
ριπτώσεις τής καθημερινής ζωής, 
μάς διαφεύγει, λόγφ ίσως... 
προκαταλήψεως. Μπορούμε νά πα- 
ραθέσωμε παραδείγματα, άπό τις 
άγνωστες στους πολλούς πράξεις 
αυτοθυσίας καί ηρωισμού μεμο- 
νωιιένων άτόμων μές τήν κοινω
νία, μέχρι τις πέραν πάσης προσ
δοκίας αισιόδοξες προβλέψεις πού 
διαγράφουν διά τό μέλλον τής 
Τραπέζης μας (καί ήμών τών ί
διων) τ’ άποτελέσματα πού πο- 
ρουσίασεν ό έφετεινός ισολογι
σμός της. Ποιος φανταζόταν πο
τέ, σάς παρακαλώ, δτι ή κατα
στρεπτική εκείνη λαΐλσψ τού 
1953 θά ήκολουθεΐτο άπό μιά σύν
τομη άνάρρωσι καί θ’ αντικαθί
στατο άπό μίαν σφύζουσαν δρα
στηριότητα τοΰ Ιδρύματος; Οί 
Υπάλληλοι τής Εθνικής Τραπέ- 
ζης είναι ύπερήφανοι διότι θέσαν-

Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ
ΑϋΟΑΟΓΙίΜΟ! ΤΡΑΠΕΖΙ!
ΚΑΙ Ζ1ΤΗΜΑΤΑ ΙΡΟΕΙΚΟΙ
Ή έν τφ άπολογισμφ τής Δι- 

οικήσεως κατ’ έτος μνεία υπέρ 
τού Προσ)κοΰ άποβαίνει συναι
σθηματική συνήθεια, όταν αί 
έμπρακτοι υπέρ αυτού έκδηλώ- 
σεις δεν παρακολουθούν Τό έ- 
πιτελεσθέν εργον, είς δ τό 
Ποοσοοπικόν ήτο ό κύριος συν
τελεστής. Είς τήν σκέψιν ταύ- 
την άγάμεθα άπό τό δτι τά είς 
τόν άπολαγισμόν απαριθμού
με να ώς ίκανοποιηθέντα ζητή
ματα τοΰ Προσωπικού άποτε- 
λούν νάνον ενώπιον τών δυνοομέ- 
νων νά ίκανοποιηθώσίν αιτημά
των. Πολλά δέ έκ τούτων άρο- 
ροΰν έψαρμογήν άποφάσεων 
παρελθουσών προιόδων. ’Επι
τακτικόν λοιπόν ύψοΰται τά κα
θήκον τής Διευθύνσεως Προσω
πικού, δπως κατά τήν παρού
σαν περίοδον κάλυψη τήν τερα
στίου αυτήν διαφοράν, διά τής 
έπιλύσεως ουσιωδών πλέον καί 
σοβαρών ζητημάτων.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΑΕΥΙΙΣ
Ειδική παοάνρηωος τού «εφ,ι- 

λαίευ «ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝ» τού ’Α
πολογισμού τής Διοικήσεως τής 
Τραπέζης, καί ύπό τόν τίτλον 
«Έπιμόρφωσ ς. Άνάδε'ξ'ς στε- 
λενών» άνοφέρεται είς τήν έπαγ- 
γεΑ,τατικ.ήν έκπαίδευσιν τού Προ
σωπικού. Γίνεται δέ λό'Ός καί 
περί ύπάρχοντος προγράμματος 
έκπαιδ-ύσεως τό όποιον θά έφαρ- 
μοσθή κατόπιν καί έν συνδυαστώ 
μέ τάς πληροφορίας άς θά φέρουν 
οί άτοσταλλέντες ύτό τής Τραπέ
ζης είς τό έξωτερικδν.

Καί άλλοτε διά μακρών εϊχσμεν 
άσχαληθή μέ τό θέμα, ύπογραμ- 
μίσαντες τήν λεπτότητα καί εύ- 
πάθειαν αύτοΰ, συνεπεία τών ό
ποιων καί εν μικρόν λάθος περί 
τήν έφαρμογήν ήθελε μεταβάλλει 
είς συντρίμματα τά μετά μόχθους 
έπιτευχθέντα άτοτελέσματα είς έ · 
τέρους ζωτ'κούς τομείς λειτουρ
γίας τής Τραπέζης. Πρέπει ο!, 
συλλαβόντες τάς Ιδέας καί έκ

τες «τήν χειρα αυτών επ αρο- 
τρον» καί μή βλέπαντες είς τά ό- 
πίσω, παρουσίασαν τόν άγρόν 
των «λευκόν πρός θερ σμόν ήδη». 
Αισιόδοξοι, λοιπόν αί προοπτι
κοί προκοπής τοΰ 'Ιδρύματος γιά 
τό μέλλον. Καί όχι μόνον τό 
μέλλον, όλί'.ά >γαί για- τό πε- 
ρόν. ΟΙ. κρατούντες τάς τύχας 
τοΰ ’Ιδρύματος είς χεΐρας των, 
δεικνύουν ήδη τάς καλάς των 
διαθέσεις, τάς όποιας κακοί δαί
μονες είχον είς τό παρελθόν έπι- 
σκιάσει. Μην άρνείσθε δτι λεί
πουν εκείνοι πού μισούν τάς κα
λάς μεταξύ συνεργατών διαφόρου 
βαθμίδος σχέσεις. Αυτοί εύΟύ- 
νονται διά τήν διατάραξη τής ι
σορροπίας, γιατί είναι ποτέ δυ
νατόν ένας εργοδότης νά έπιζή- 
τή νά εργάζεται σέ ατμόσφαιρα 
δυσαρέσκειας; Οί έργαζόμενοι ά- 
ποτελοΰν βασικόν καί ουσιώδες 
τμήμα τής προσπάθειας του. Καί 
είναι φυσικόν νά μή θέλη κανείς 
ποτέ νά βλάπτη τάς ιδίας του 
προσπάθειας.

Αισιόδοξοι, λοιπόν πρέπει νά 
εΐναι οί συνάδελφοι, γιατί, ώς 
άποδεικνύουν τά πράγματα, έξε- 
πλήρωσαν είς τό άκέραιον τάς α
πέναντι τού Ιδρύματος ύποχρεώ- 
σεις των —ήτοι, τό έν σκέλος τής 
ύποστάσεώς των ώς υπαλλήλων. 
Ήδη. αναμένουν τήν άποκατά- 
στασιν τοΰ έτέρου σκέλους: τήν

πονήσαντες τό πρόγραμμα ιδίως 
δέ έκεΐνοι οίτινες θά κληθούν νά 
τό έφαρμόσουν, νά προσέξουν πο
λύ. Τό Προσωπικόν καλώς είναι 
άφοσιωμένον είς τήν εργασίαν 
του και έχει άρκετήν κατάρτισιν, 
έν πολλοίς Πανεπιστημιακήν. ΟΙ 
καλλιεργοΰντες δέ ταύτην έμπλου- 
τίζοντες καί άξιοποιούντες γνώ
σεις καί πείραν έ ;ουν άποβή άνε- 
γνωρισμένα στελέχη τής Τραπύ- 
ζης. Τό Προσωπικόν δέν άντέχει 
είς νέα άγχη τά όποια, έάν λάβω- 
μεν παράδειγμα άπό τάς λειτουρ- 
γησάσας ήδη καί είς έτερο Ιδρύ
ματα «σχολάς» συγκρινόμενα ιιέ 
τά έπιτευχθέντα άποτελέσματα δέν 
ήξιζαν τόν κόπον τής δηιιουργίας 
των. Βεβαίως δέν παραβλέπεται 
ή ανάγκη ή ^πλουτισμού καί προσ
αρμογής τών γνώσεων τοΰ Προ
σωπικού πρός τάς εξελίξεις τής 
οικονομικής άντιλήψεως γεν:κώ- 
τερον καί τών μορφών τραπεζι
κής δράσεως καί τεχνικής είδι- 
κώτερον. Έφ’ δσον όμως τούτο 
δύναται κάλλιστα νά καλυφθή διά 
μιότς καλώς ώργανωμένης κατευ- 
θύνσεως έλεγχομένης συγχρόνως 
έν τή πράξ-ι, διατί νά δημιουρ- 
γούμεν δι’ ήθ.κών πληγμάτων είς 
τούς πολλούς καί ώφελειών είς 
τούς ολίγους, άλλ’ ανωφελών 
γενικώς, σάλον κλονίζοντα καί 
δσα καλώς κεΐνται;
Έλήφθη ΰπ’ δψιν ή αναταραχή ή- 
τις θά έπέλθη είς τά ήδη τττενά- 
ζοντα άπό έλλειψιν Προσωπικού 
επαρχιακά Ύπ)ματα, ώς καί έκ 
τού δτι οί έπαρχιακοί συνά
δελφοι είς μίαν τοιαύτην περί- 
πτωσιν, θέσει μειωμένοι, θά άπο- 
τελέσουν διά μίαν άκάμη φοράν 
τά θύματα ένός ακόμη μέτρου;

“Ας προσέξουν οί αρμόδιοι. 
Δέν πάμε ναι γκρεμίσουμε. Πάμε 
νά κτίσοημε.

ΑΙ ίΙΡΜΓΙΙΓΑΙ
Έν ετει 1959 ή Δίεί^ννσις 

Προσωπικού ύττερηφάνως έκή- 
ρυττεν δτι είχεν έπιτύχει να 
εΐναι ένήιμερος ώς πρός τό θέ
μα τών Προαγωγών. Και δι
καίως. Είχε κατορθώσει είς 
σύντομον χρονικόν διάστημα, 
έντείνασα όλίγον τάς προσπά
θειας της νά έπιτύχη νά συμ- 
πλη,ροΰνται μέχρι τοΰ Μαρτί
ου τού έπομένου έτους ά^ασαι 
αί προογωγαί τού προηγουμέ
νου.

Σήμερον δμως, δέν θά άνα. 
γνωρίζη άσφολώς εκείνον τόν 
έαυτάν της. Είσήλθομεν είς τον 
Μάϊον 1 962 και αί προαγωγαί 
τού 1961 δχι μόνον δέν έχουν 
ολοκληρωθεί άλλ’ άφίνουν με
γάλα κενά. Ή ρύθμισις δέ τής 
έξελίξεως τών τμηματάρχών 
Α' έκκρεμεΐ έπί διετίαν. Δέν ά- 
γνοούμεν δτι υπάρχουν δυσκο- 
λίαι. ’Αλλά έάν άπεφεύγοντ0 
ώρισμένα περιστατικά (π.χ.

■ ολόκληρος ό Μάρτιος κοί ό ή- 
| μισυς ^ ’Απρίλιος κατηνολώθη- 

σαν μέ τό Πρακτικόν τών ποο- 
αγωγών Λογιστών Βπρος 
Α' ευρισκόμενον συνεχώς ποος 
υπογραφήν), τό θέμα δέν θά έ- 
σημείωνε πορείαν προς τά χεί- 
ρω.

Λέγεται δέ δτι αί προαγω
γαί 1 962 θά άρνίσουν τό Φ9ι- 
νόπωοον διά λόγους έξευοΐσε- 
ως νέων μεθόδων κρίινεως (! )

Πιθανόν νά μην οληθεύη τό

άνταμοιβήν τών κόπωνδικαίαν 
των.

Καί έχουν θεμελιωμένος τάς 
διεκδικήσεις των έπι άκαταμαχή- 
του, λογικώς άκόμη, γραφικού ά- 
άποφθέγματος, κατηγορηματικώς 
όρίζοντος δτι «τόν κοπώντα γε
ωργόν δει πρώτο ν.... τών 
καρπών μεταλαμβάνειν».

Υπάρχει, μήτως, καμμία άντίρ- 
ρησις έπ’ αύτοΰ;...

Ν. Φρ-ς
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ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΑΥΞΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΤΑ 500.000.000

Τήν μεσημβρίαν τού Σαββάτου 
14 'Απριλίου συνήλθε ν ή έτησία 
Γενική Συνέλευσις τών μετόχων 
τής Εθνικής Τραπέζης τής Έλ 
λάδος καί ήκουσεν άπό στόματα 
τοΰ Διοικητσΰ αυτής κ. Χέλμτ. 
τήν εκθεσιν τών πεπραγμένων τή ; 
Διοικήσεως κατά τό 1961.

Ή Συνέλευσις ένέκρινε τή
λογοδοσίαν τής Διοικήσεως παμ- 
ψηφεί,ώς καί τήν πρότασιν αυτής 
διά τήν έκδοσιν νέου μετοχικού 
κεφαλαίου ύψους 500 έκατ. δρχ. 
Κατά τήν έγκριθεΐσαν πρότασιν 
έξουσιοδοτεϊται ή Διοίκησις τοϋ 
'Ιδρύματος, όπως,, όταν κρίνει 
τον χρόνον εύθετον, προβή είς τη 
αΰξησιν τοϋ μετοχικού κεφαλαίου 
τής Τραπέζης κατά δρχ. 250.703 
840 δι* έκδόσεως 202.403 νέων ό 
νομαστικών μετοχών τής αυτής 
ονομαστικής αξίας, ήτοι δρχ. 
1436 πατά μετοχήν καί είς τιμήν 
έκδόσεως ούχί κατωτέραν των 
δρχ. 2.500 κατά μετοχήν. Προτε
ραιότητα εις τήν αγοράν τών νέων 
μετοχών έχουν οί κάτοχοι παλαι 
ών μετοχών.

Ή συνέλευσις ένέπρινε τήν δια
νομήν μερίσματος έξ 120 δρχ. κα
τά μετοχήν.

Ή έκθεσις τοΰ π. Διοικητοΰ, 
είχεν έν συνάψει ώς ακολούθως ·

ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Κύρια χαρακτηριστικά των 

«στα το 1961 διεθνών ίίκονο- 
,μικών έξελίξεων υπήρξαν άφ’ 
ένος μέν ή περαιτέρω άνοδος 
τής οικονομίας τών χωρών τοΰ 
Δ. Κόσμου, άφ’ έτέρου δέ ή έν- 
τασις τών προσπαθειών προς 
οικονομικήν ένοποίησιν τής Δ. 
Ευρώπης.
Οΰτω, είς μέν τάς ΗΠΑ έτερ- 
μοττίσθη εντός τοΰ 1961 ή από 
το I960 έμφενισθεΐσα ϋψεσις 
είς τήν οικονομικήν δρεστηριό. 
τητα καί έμειώθη ό άριθ| ·ότ 
τής εκροής χρυσού συνιετιεία 
τής βελτιώσεως τοΰ έμπορικοΰ 
ισοζυγίου είς δέ τάς πλείστος 
τών χωρών τής Δ. Ευρώπης έξ- 
ηκολοΰθησε, δν καί μέ βραδύ- 
τερον ρυθμόν, ή ανοδική πορεία 
τής οικονομίας.

Προς τούτοις ή έμφανής έπι- 
τυχία τής Κοινής ’Αγοράς υ
ποχρεώνει τάς έκτος αυτής Εύ- 
ρωπαϊκάς χώρας νά έπιζητοΰν 
τήν ένταξίν των ή τήν σύνδεσί/ 
των μετ’ ούτής. Έν τφ μετοξυ 
ή όλσκλήρωσιςΙ τής οικονομι
κής ένότητος τών "Εξ μετά τήν 
έπελθοΰσον συμφωνίαν έπί τοΰ 
βήματος τής κοινής αγροτικής 
πολιτικής είσήλθεν είς άποφα- 
-σιστικόν στάδιον.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
Η ΣΥΝΔΕΣΙ Σ ΜΕ ΤΗΝ ΕΟΚ

Ή Ελλάς έσπευσε πρώτη 
νά έπωφεληθή τών τάσεων 
προς οικονομικήν ένοποίησιν 
τών Ευρωπαϊκών χωρών, έπιτυ- 
χοΰσα τήν σύνοψιν τής Συιτφω- 
νιας τών ’Αθηνών τήν 9.7.61,

Ή προσέγγισίς μας ιμέ τόν 
εύρύτερον Ευρωπαϊκόν οικονο
μικόν χώρον κατέστη αναγκαία

ΐνα έτπτενχθή ή προσήκουσα I 
ιτροσαρμονή τής οικονομίας ] 
μος είς τάς νέας συνθηκας. ‘Μ , 
εμμονή είς τάς πο-λαιάς μεθό
δους παραγωγής θά είχεν ώς 
αποτέλεσμα τήν βαΰμιαια’· οι
κονομικήν άποΛίόνωσιν τής Ελ
λάδος καί τον άνοατό φευκτόν 
εντεύθεν μαρασμόν.

Τό καταρτισθέν ΰπο τής 
Κυβερνήσεως ιρακραετές ποό- 
Υραμμο οικονομικής άναπτύξε, 
ως προώριστοη νά ύποβρηθή- 
αη τά μέγιστα τάς καταβσλ- 
λομένας ύπό τών Ελλήνων έ- 
τπΥερήματπών προσπάθειας 
προς αυξησιν τής παραγωγι- 
κότητος καί τήν διείσδυσιν τών 
Ελληνικών προ'όντων είς τάς 
αγοράς τής Ε.Ο.Κ.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗ-

ΡΙΟΤΗΣ.
Βοηθούσης τής εΰνοηθείσης 

ύπό τών καιρικών συνθηκών 
γεωργικής παρογωγής τό πα
ρελθόν έτος ύπήρξεν εν έκ τών 
καλλιτέρων οίκονΛμικών ετών 
τής μεταπολεμικής περιόδου. 
Τελικώς τό ακαθάριστον έθνι_ 
κόν εισόδημα ηύξήθη, είς στα
θερός τιμάς κατά 11% μεταξύ 
' 960 καί 1961, ένώ διά τό έκ 
τής γεωργίας εισόδημα ή σϋ- 
ξησις αϋτη άνήλρεν είς 16%.

Έξ άλλου αί επενδύσεις πα
γίου κεφαλοίου άνήλθον είς 
ποσοστον 21,3% τοΰ έθνικοΰ 
εισοδήματος, έναντι 19,7% κα
τά τό 1 960. Τό ποσοστόν τού
το είναι έκ τών μεγαλύτερων 
ε’ς τάς χώρας τοΰ Δ. Κόσμου.
’ιδιαιτέρως αξιόλογος ύπήρ
ξεν σχετικώς ή ά ο»δας τών έ- 
πενδυσεων τοΰ Κρατικού Προ
γράμματος, ή χρημκτοδότησι ς 
τοΰ οποίου ποοτγιματοπο-;είτο» 
ήδη άνευ κινδύνου διαταράξε- 
ως τής ναμισαοτικής τάξεως ή 
σταθερότης τής οποίας αντικα
τοπτρίζεται είς τό γεγονός ά
τι μεταξύ τών έτιΐιν 1956 καί 
1961 τό μέσον έπίπεδον τιμών 
ηύξήθη μόνον κατά 3,6%. Πάν
τα ταΰτα αποτελούν καρπούς 
τής χσραχθείσης μακροπνόου 
καί ορθής κυβερνητικής πολι
τικής.

Ευχάριστοι ωσαύτως ΰπήρ- 
ξ:ν οί εξελίξεις τοΰ Ισοζυγίου 
πληρωμών ένθα άφ’ ενός νέν 
πάρετηρήθη αϋξησις τών εξα
γωγών, άφ’ έτέρου δέ τό προ- 
ελθόν έκ τής διευρύ σ^ως έ χο
λ νφθη διά τής αλματώδους αύ. 
ξήσεως τών '■’δήλων ττό'ων καί 
Sή έκ τών εσόδων τής ναντιλί. 
ας καί τοΰ τουρισμού Οΰτω 
τό συνάλλαγμ ατ ι κόν άπτόθηυο» 
τής χώρος άνήρχετο την 31.12. 
61 ε’ς 250 έκ. δολ.! έναντι 
223 έκ. δολ. τής άντιστοίχου 
ημερομηνίας τού 1960.
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
Η ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕ

ΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΟΡΗΓΗ
ΣΕΩΝ.
Παρά τήν σίμειωθεΐσαν κα

τά τό πρώτον βμηνον έπιδρά- 
δυνσιν τοΰ ανοδικού ρυθμού τε
λικώς αί είς τάς έμπορικάς 
Τραπέζας καταθέσεις ηύξήθη- 
σαν κατά 2.321 έκ. δρε-χ. Έκ

Ελληνικών τοιούτων.
’Από πλευοάς της ή Εθνική 

Τράπεζα εύρίσκετοι είς διαοκή 
επαφήν μετά Τραπεζικών καί 
βιομηχανικών κύκλων διά τήν 
κινητοποίησιν τοΰ ενδιαφέρον
τος δι’ έπενδύσεις είς τήν 
Ελλάδα.

Πρώτη σχετική έκδήλωσις 
τον Γολλικοΰ cYkou SAINT 
GOBAIN διά τόν έκσυνχοονι- 
συόν τής Εταιρίας Χημικών 
Προϊόντων καί Λιπασμάτων 
προς τόν σκοπόν ίδρύσεως άπό 
κοινού δύο μο’ά-δων π ο-,-'αγω
γής άζωτοφωσφορικών λιπα
σμάτων.

Ή έν λό^ω σ'ΐνφωνίσ απο
τελεί πρότυπον διά τήν έπιδί- 
ί,νξιν πείρε-υ*ιεοοΰς συνερν-σί- 
ας Ελληνικών καί ξέ"ω-'- έπι
νε ηή-τεων ήδη δέ πλε"στο·ι 
Ελληνικοί ©VO! διεθ^-νουν 
σχίετί'κάς διαπραγματεύσεις 
είς τό εξωτερικόν.
Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΤ1Τ ΤΩΝ

ΜΟΝΙΜΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
Άναφεράμενος τέλος ό κ. 

Διοικητής είς τούς μονιυωτέ- 
ρους ποτάνοντας τής οικονομι
κής -προόδου έ^όνισετήν σηυα- 
σίαν τής αύξησεω'- τών επεν
δύσεων καί τής ά όδου τής πα
ραγωγικότητας. Έπί τού ποο
κειμένου ' ιύπεγράμμισε τήν 
σπουδαιότητα τής σταθερός 
σύξήισεως τών δαπανών τοΰ 
ΠροΥράΛματος Δημοσίων Ε
πενδύσεων κσ; τάς κατ'χβςλλο- 
μένας ύπό τής ΚυΑεονήσεως 
προσπαιθείας προς δημιουργί
αν ποοσΦιά-Όυ (κλίιμιατος διά 

τήν ένθάρρυνσιν τής ιδιωτικής 
πρωτοβουλίας είς όλους τούς
Β=·π

έλκύοντας τήν ιδιωτικήν πρω
τοβουλίαν.

Παρά ταΰτα επιβάλλεται 
καί ή άμεσος πρεσφυγή είς τό 
ξένον κεφάλαιον ή συνδρομή 
τοΰ όποιου «Ρθίισταται άπα- 
ραίτητοο διά τήν άλοκλήρωσιν 
τής μεταβολής τής οικονομικής 
δ ία-βρώσεως τής Χώρας. Ή 
Εθνική Τράπεζα είναι" είς θέ- 
σιν λόγω τής έμπιστεσύνης 
τήν οποίαν έμπνέει νά έί,εύρη 
κεφάλαια ύπό συΐ'Φεροντας ο
ρούς, έπιβάλλεται ουως ή ιτρσ. 
γματοποίη,σις ώρισυέ'ων νο
μοθετικών καί διοικητικών με
ταβολών προς ΐσχυοοποίησιν 
τοΰ αίσθήμοτοο ασφαλείας τών 
ξέ ων κεφελοιεύχων.

Τέλος, συναισθανρμένη η 
Τράπεζα τήν έπείνουστ” ά'άν. 
κην ποός ένίσχυσιν τώνίδικτών 
έπιχειρηυατιών διά προσθέ
του πιστωτικού μέσου ποο^αί- 
νει ε’ς αυξησιν τοΰ Μετοχικού 
της Κεφαλαίου διά τήν πορι- 
συόν διαθεσίμων ύψους πεοί_ 
που 500 έκατ. δρτ-χ. I»’ οΰ κοί 
ζητεί σχετ'κήν έξουσιο-5ότησιν 
πκοά τής Γενικής Συνελεύσεως

Ό κυκλοφορήσας έξ άλλου Ά 
«Λογισμός τής Διοικήσεως ανα
φέρει ότι τό Προσωπικόν τής 
Τοαπέζης συνεχίζον τήν κατά πα- 
ράδοσιν άξιέπαινον τακτικήν του 
είργάσθη κατά τό ύπό κρίσιν έτος 
μέ άπαράμιλλον ζήλον και έϊιίδο· 
σιν εις πάντας τους τομείς τών 
έργασιών τής Τραπέζης, είς τρό
πον ώστε άδιστάκτως δύναται να 
θεωρηθή τοΰτο ο'ις έκ τών κυριω- 
τέρων παραγόντων, οιτινες συνε- 
τέλεσαν είς τήν έπίτευξιν τών ί-

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΛΡΟΥ Κ. Γ. ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ
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Τό Προσωπικόν τής Εθνικής Τραπέζης τής Ελλά

δος ευχαριστεί τούς κ.κ. Μετόχους διά τήν έκφρασθεΐσαν 
προς αυτό ευαρέσκειαν «αί τούς άπονεμηθέντας είς αυτό 
επαίνους.

’Ιδιαιτέρας ευχαριστίας απευθύνει είς δσους έκ τών 
κ.κ. Μετόχων ύπεστήριξον τήν ίκανοποίησιν τών δικαίων 
αιτημάτων του.

"Η ύποστήριξις αϋτη δεικνύει πλήιν τής κοινωνικής ώ- 
ριμότητος καί αγωγής ευρύτητα πνεύματος, ρεαλιστι

κήν άντίληψιν, είδικώτερον δέ έπίγνωσιν τών επιδρά
σεων. ας έχει ή συμπεριφορά έναντι τοΰ παράγοντος 

«εργασία» έπί τής λειτουργίας ’Οργανισμών τοΰ μεγέ
θους τής Εθνικής Τραπέζης.

Τό Προσωπικόν τής Εθνικής Τραπέζης θά έικτελέ- 
ση καί πάλιν, ώς πάντοτε, τό καθήκον του, ώστε άφ’ ε
νός μέν ν’ άντοποκριθή είς τήν γενικήν εκφρσσιν τής 
ευγνωμοσύνης τοΰ Σώματος τών Μετόχων, άφ’ έτέρου δέ 
νά δικαίωση άπαξ ετι τάς άπόψεις τών έκ τούτων φίλων 
του.

0=

τελευταΐον καί τό εΰχόμεθα. 
Διότι άλλως, τουλάχιστον ή 
προσωπική έπέμβασις τοΰ κ. 
Διοικητοΰ εΐναι άποραίτητας.

0P1PI0H ΕΠΑΡΧΙΑΝ 
ΟΙ ΑΔΕΙΑΙ

Τέλος πάντων πρέπει νά ά- 
ποτελέση ζήτημα τιμής διά 
τούς ΔιευΟυντάς τών Έπαρχ α- 
κών Υποκαταστημάτων νά μή 
διασύρεται ή Τράπεζα μέ τάς 
,έπανειλημμένας καταγγελίας 
παραβιάσεως τοΰ ωραρίου καί 
μή παροχής τών κεκανονισμέ- 
νων άδειων. Δεν έχει οΰοεμίαν 
άξίαν τό νά μην υποπίπτουν 
τινες είς τήν άντίληψιν τών Ε
ποπτών ’Εργασίας, ή έστω καί 
εάν καταγγελλόμενοι ύπό τού
των, απαλλάσσονται έλέψ τών 
τών εν άοράταις άλύσσεσιν 
«μαρτύρων» ύφισταμένων των. 
Είναι καταδικασμένοι είς τό 
κοινόν αίσθημα τό όποιον άσυ- 
στόλως προκαΛοΰν καί δημι
ουργούν τάς καταστάσεις εκεί
νος, αϊτινες, μόλις αί συνθήιχαι 
τό επιτρέψουν, θά έπισωρεΰ- 
σουν συλλήβδην τά έπίχειρα 
τών ανομιών των. Δεν άπειλοΰ- 

μεν. Κάμνομεν ώρισμένας ποο- 
<βλέψεις άντλοΰντες παραδεί
γματα έκ τής πείρας.

θνική ' Τράπεζαν.
Τοΰτο άποδεικνύε- τήν έπι. 

τυχίαν τών κοτσβαλλομένων ΰ- 
ττο τοΰ 'Ιδρύματος προσπαθει
ών διά τήν προσέλκνσιν τών 
άποταμιευμάτων ώς καί τήν 
έυπιστοσν-η.ν μέ τή,ν οποίαν 
περιβόλλεται τοΰτο ύπό του 
εύρυτέρου κοινού.

Έξ άλλου έχ τής ποαγματο- 
ποιηθείσης κΓ«τά τό 1951 ςύ- 
ξήσεως τών χορηγήσ=-ω'' «ατά 
1.781 έκ δρτχ -Λ 84% δι-νεο- 
γήθη ύπό τής Τραπέζης μας. 
Οΰτω τό ποσοστό ’ συυμετονής 
τοΰ Ίδρύυατος είς τά- χορη
γήσεις "’"ών Έ ’ποοικών Το-πε
ζών ά ήλθεν διά υέν τήν βιο- 
pnxaviav άπό 65% τήν 31.12 
60 είς" 69% τήν 31.12 61, δ·ά 
δέ τήν βιοτενν-α' άπό 46% 
είς 52% άντισ-οίχως.
Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑ ΞΕ

ΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ
Πέραν τής ανάγκης πολς 

π α ςακ ο λ οΰ 3ησ ι ν τής νενι«ής 
εξελικτικής πορείας τής βιο
μηχανίας τήν όποιαν ΰ Τράπε- 
ζα αντιμετωπίζει έπιτυχώς 
διά τοΰ ειδικευμένου Ποοσωπι- 
κοΰ της καί τών ημεδαπών καί 
ξίνων τεχνικών υμ’οΩω'. συν- 
εστήθησαν δύο νέαι Ύπηρε- 
σίοι κα-ά τό παρελθόν έτος ή 
μέν υία διά τήν έρευναν "ών 
προβλημάτων τών κσθ’ έκαστον
βι-μπηινσνκι ν γ ' κλΤ-ον h ,·τός 
τών εύου'έ-ων ο’κο Οιμ κών χώ
ρων ή δέ άλλη διά τή ποοώθη- 
σιν τή- συνε-ν-σίας -Αν Εέ

τομεΐς; Τοΰτο Βά έπιτευχθή 
διά^ τών πε·ρεχανένων ισχυρών 
κινήτρων διοικητικών, πιστω- 
κών, φορολογικών, πρός τάς έ- 
ξαγωγικάς καί άλλας έπιχει- 
ρήσεις.

"Αξιος ιδιαιτέρας μνείας εΐ- 
νοι καί ά τρόπος μέ τόν όποι
ον οί ίδιώται έπιχειρηματίαι 
άντεμετώπισαν τήν ύπογοοψήν 
τή-ς Συμφωνίας Συνδέαεως. Οί 

τής έν λόγω αύξήσεως τό 70% πλείστος έξ αύτών έκινήθησαν 
περίπου διωχετεύθη είς τήν Έ- δρε.στηρίως διά τήν έπίτευξιν

' συνεργασίας μετά ό' οΐιδών ε
πιχειρήσεων τοϋ Εξωτερικού 
η τοΰ Εσωτερικού έπί τή βά
σει τών διαγρσφοιρένων έκ τής 
προσδέσεώς μας είς τήν Ε,Ο. 
Κ. προοπτικών. Ή θαοραλέα 
αϋτη ενέργεια αποτελεί έγγύη- 
σ:ν διά τήν έπιβίωσιν τών 
Έλληννκώ>ν έπιχε ρξσεων παρά 
τήν σοβαρότητα τοΰ άνοιπτυ- 
χθησομένοί1 άνταγωνισμοϋ.

Δ',ά τήν επιτυχίαν έν τού
τοι ς τών σκοπών τοΰ κρατικού 
πργράμυατος καί του διωτι- 
κσΰ τα;’έως έν τ: ύ ώ, απαιτεί
ται ή ϋπορξις επαρκών κεφα
λαίων. Ό σχηματισμός κεφα
λαίων έν Έλλά5 ακολουθεί 
κατ’ ά άγκην βραδύ ν ρυθυόν, 
τοιουτοτρόπως τά πςοιθόρία 
εις τήν έγχΑριον κεφαλοιοαγο- 
ράν ύπό τών ιδιωτικών έπιχε'.- 
ρησεων θά είναι πάνοτε πεοι- 
ωο'σ'ένα έν σ·ν^τ~\ μέ -ά έ— 
διωκόμενα φιλόδοξα άποτελέ. 
σ’ατο, δοθείσης μάλιστα και 
τής συχνής προσφυγής εις τόν 
δ-τεισμόν τοΰ Κράτους καί τής 
ΔΕΗ. Ύπό τά- συ θήκ-ς ςαύ- 
τας ή ποροι'Ό ή έν άδο-τεια 
κεφαλαίωιν είς ώρ-σ"ένους όρ- 
γανισυούς ώς' ό Ο X Ο Α. καί 
ο Ο.Β.Α. είναι ανασταλτικός 
ποοάνων είς τήν καθόλου προ
σπάθειαν διά τήν οικονομικήν 
άάπτί'ξιν.

Ή Έθ' ΐκή Τράπεζα φαενεί 
οτι έπιβάλλεται σ-ετικώς ή 
συνεργ-αία των έ-πορικών 
Το επιζών μετά τοϋ ΟΒ.Α ή | 
οταστηοιό-ητ τοΰ όποιου δέον

■0
κανοποιητ υκωτάτων αποτέλεσμά 
των τής χρήσεως καί παρακαλεί 
τήν Συνέλευσιν νά έκφραση είς, ρησιν, μή συγχωρουμένην

Κύριοι Μέτοχοι,
Τά δεδομένα τοΰ 'Ισολογισμού 

τής άπολογιζομένης περιόδου, 
στατικώς έξεταζόμενα, καθι
στούν γενικώς έμφανή τήν πρα- 
γ,ματοποηΒείσαν σσβαράν άνοδον 
τών έργασιών τοϋ Ιδρύματος. 
Σπεύδω όθεν νά συγχαρώ τήν 
Διοίκησιν διά την σημειωθεϊσαν 
πρόοδον. Καί έν ώ ύπό τήν ίδ ό- 
τητα τοϋ μετόχου δίδω συγχαρη
τήρια, ώς έκπρόσωπος τών εργα
ζομένων έν tfj Τραπέζη, τών αφα
νών συμπρωταγωνιστών τής σημε
ρινής είκόνος τού 'Ιδρύματος, 
διαβεβαιώ τόν κ. Διοικητήν, ότι 
δύναται νά βασίζηται είς τό ανώ
νυμον Προσωπικόν καί νά προσ- 
6λέπη είς αύτό ώς τόν είλικρινέ- 
στερον συνεργάτην του καί παρά
γοντα δι’ έτι καλυτέρας διά τήν 
Εθνικήν Τράπεζαν ήμέρας.

Θά ήτο όμως σφάλμα νά περιο- 
ρισθώ είς τήν απλήν θεώρησιν 
ξηρών αριθμών, άναγΟμένων είς 
τό παρελθόν καί νά έπαναπαυθώ 
μεν όλοι μας είς τούς έκ τούτων 
άντλουμένους επαίνους. Τό "Ι
δρυμα είναι ζωντανός άλλά καί 
εύαίσθητος οργανισμός, σοβαρώς 
έπηρεαζόμενος έκ τών διαγραφο- 
μένων γενικωτέρων κοινωνοικο- 
οίκονομικών έξελίξεων. ’Επιβάλ
λεται συνεπώς, άφ* ένός μέν ή 
πλήρης καί ούσιαστ κή κατανόη- 
σίς τών έν ιλόγφ έξελίξεων, άφ" 
έτέρου δέ ή ταχεία προσαρμογή 
πρός τάς πρσδαλλομένας έκ τού
των απαιτήσεις. ' Ελλειψις τυχόν 
τής έπιβαλλομένης έν προκειμένω 
έτοιμότητος θά έχη ώς άναπόφευ- 
κτον άποτελεσμα τήν άντιμετώπι- 
σιν δυσάρεστων εξελίξεων, δυνα- 
μένων νά έχουν όδυνηράς συνέ
πειας καί είς θύτην ταΰτην τήν 
ύπόστασιν τοΰ 'Ιδρύματος.

’Εκφράζω τήν άνησυχίαν μου 
κύριοι Μέτοχοι, ώς πρός τό ση- 
μείον τούτο, τής έγκαιρου τούτέ- 
στιν λήψεως θέσεως πρός έπιτυχή 
άντιμετώπισιν τών έξελίξεων.

Είναι βεβαίως γενικώτερον, έ· 
κτεινόμενον καί πέραν τών Τρα
πεζικών ’ Ιδρυμάτων τό φαινόιιε 
νον τής καθυστερήσεως προσαρ
μογής είς τάς έπιταγάς τών εί: 
διεθνές έπίπεδον έκδηλουμένων 
μορφών οίκον, έξ ιλίξεως. Τούτο 
μερικώς μόνον θά ήΐύνατο νά δι- 
καιολο,ήση τή; παρατήσουμε ην 
διά τά Τραπ)κά Ί)ματα καθυστέ

όμως
τούτο τά θερμά της συγχαρητήρια. 1 είς τούς ύπευθύνσυς λειτουργούς
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Τάς έν συνεχεία όιμιλίος έπί 
τής έκθέσεως καί τοΰ απολογι
σμού έχερακτήριζεν ή έκψρα- 
σις τής ίκανοποιήσεως τών ό- 
μιλητών διά τά έπιτευχθέντα 
αποτελέσματα, ό έπαινος ποός 
τό Προσωπικόν, ιδία δέ συζη. 
τησις έκ μέρους τών μικρόν 
αριθμόν μετοχών κατεχόντων 
μετόχων έγένετο διά τήν τιμήν 
έκδόσεως τών νέων μετοχών.

Υπέρ τής ίκανοποιήσεως 
τών αιτημάτων τοΰ Προσωπι- 
κοϋ τής Τραπέζης σαφή θέσιν 
έλε«5ον οί κ. κ. ’Έκτωρ Παπα- 
δόπουλος, Γ. Μυλωνάς, Γ. Ε
ξηντάρης, Γ. Καρδούλης δστίς 
έκάχισεν τούς υπαιτίους διά 
τήν μή έφερμογή,ν τοΰ Νόμου 
3662)57 περί ένισχύσεως τοΰ 
Ταμείου Συντάξεως καί Κ. Σω 
τηρόπο-υλος ζητήσας τήν πλήθη

θέματος τούτου είπε σύν τοίς 
άλλοις. «Ή θά πρέπει οί ύπάλ 
ληλοι καί συνταξιούχοι τής 
Εθνικής Τραπέζης ν* άνέλθουν 
είς τό ϋψο-ς τών ΎποΑλήλων 
τής Τραπέζης τής Ελλάδος, 
ή νά κατέλθουν άπό τήν αίθου
σαν τών Γενικών Συνελεύσεων 
τά πορτραΐτο τών Διοικητών 
τής Εθνικής Τραπέζης οί ό
ποιοι έν έτει 1928 έβεβαίωσαν 
τούς 'Υπαλλήλους αυτής οτι 
ούδέποτε θέλουν ύπολείφθή 
τών συναδέλφων του νεοϊδρ-υ- 
ομένου τότε εκδοτικού 'Ιδρύ
ματος.

ΑΛΛΑΓΗ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ

Φέρεται είς γνώσιν τών κ.κ. 
μισθολογικήν έξίσωσιν τών Ύ- Συναδέλφων οτι ό χειρουργός 
πσλλήλων τής Εθνικής πρός οδοντίατρος Ήλίας Π. Βεργό- 
τούς 'Υπαλλήλους τής Τραπέ- πουλος, διδάκτωρ τοΰ Πανεπι- 
ζης τής ‘Ελλάδος. Έχ τών συν- στη μ ίου MAINZ, μετέφερε το 
ταξιούχων δέ ό κ. Καραράς δι- ’ I ατ-ρεΐον του έκ τής όδοΰ Ά- 
εμαρτυρήθη διά τήν παρανόμι- κοοδημίας 61, έναντι είς τήν ό- 
οιν ήν πράττουν τό Δημόσιον δον Μαυρομιχάλη 3. 
καί ή Τράπεζα τής Ελλάδος, Δέχεται 10 __  π.μ. καί 5—

νων έπιχειρήσεων μετά τών I νά περιοριστή είς τομείς μη ι

μή έφορμόζοντες τόν Ν. 3662) 
57 διά τήν ένίσχυσι ν τοΰ Τα
μείου Συντάξεων. Ιδιαιτέραν 
α’ίσθησιν έπροχάλεσεν ό λό
γος τοΰ τέως Προέδρου τοΰ 
Συλλόγου κ. Κ. Μελισσαρό- 
πουλου οστις όμιλών έπί τοΰ

8 μ.μ. — Τηλ. 617.328

‘Υπεύθυνος ύλης: 
ΙΩΣΗΦ ΛΙΤΙΝΑΣ 
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τών κυριωτέρων Πιστωτικών ’Ι
δρυμάτων.

Παρήλθεν η δη έτος άφ’ ότου ή 
πρό πολλοΰ άνομενομένη ώς άνα- 
πόφευκτος πρόσδεσίς μας είς τούς 
μείζονας οικονομικούς συνασπι
σμούς κατέστη γεγονός όριστικόν. 
"Εναντι τού συγκλονιστικού τού
του κραδασμού, όστις αποτελεί 
πρωτοφανή δοκιμασίαν διά τό 
μέλλον τής 'Ελλάδος, μέ συνεπεί- 
ας, τάς όποιας ούδεί; δύναται νά 
πρόβλεψη, οί υπεύθυνοι λειτουρ
γοί δεν ύψωσαν τό Ίδρυμα είς 
τήν θέσιν, ήν έδει νά έχη, τούτέ- 
στιν τοΰ ρυθμιστικού,διά τής συμ
βολής του, παράγοντος.

Πλήν τής πρός τά άνω επιρροής 
θά έπρεπε νά είχωμεν τάς πρώτος 
μορφάς έκδηλάγτεως τής δραστη
ριότητας τής Τραπέζης πρός τάς 
έξης κατευθύνσεις:

1. Δι’ επιμελημένων εκδόσεων, 
ομιλιών καί άναλόγου έργασίας 
κατατόπισις τοΰ Προσωπκοΰ έπί 
τής σημασίας τής συνδέσεώς μας 
μέ τήν Κοινήν ’Αγοράν, τών εν
τεύθεν παρεχόμενων εύκαιριών, 
άλλά καί έπί τών έλλοχευόντων 
κινδύνων διά τήν οικονομίαν ιιας 
γενικώς καί τήν Τράπεζαν είδι
κώτερον, είς τρόπον ώστε νά κα- 
ταστή κοινή συνείδησις, ή ανάγ
κη άναπτύξεως τής άπαιτουμένης 
έν προκειμένη) ειδικής δραστηριό- 
τητος, καί,

2. ’Ανάλογος εργασία πρός 
τήν κατεύθυνσι ν τής πελατείας, 
ένημέρωσις αυτής έφ’ όλων τών 
άνακυπτόντων προβλημάτων καί 
κοθοδήγησίς της. "Εμπνευσις είς 
αυτήν τής εμπιστοσύνης ότι είς 
τάς νέας συνθηκας ύφ’ άς θά κι- 
νηθη αϋτη πολύτιμον συμπαρα
στάτην, συνεργάτην «αί οδηγόν Θ5 
έχη τό Ίδρυμά μας.

’Ελπίζω, ότι ταχέως οί αρμό
διοι παράγοντες θ’ άναθεωρήσω- 
σι τάς σκέψεις καί κατευθύνσεις 
των, ώστε τελικώς τό Ίδρυμα νά 
άναλάδη τόν ύπό τών παραδό
σεων του καί τής ήθικής καί ύ- 
λικής του ισχύος, έπιβαλλόμενον 
έν προκειμένη) πρωτοπόρειακόν 
ρόλον.

Διά νά έπιτευχθή όμως τοΰτο 
ταχέως, ασφαλώς καί είς τήν 
προσήκουσαν έκτασιν, ώς καί ή 
έν γέ 'ει περαιτέρω άνάπτυξις καί 
άνοδος τοΰ ’Ιδρύματος, απαιτεί
ται όπως τό Προσωπικόν άφ’ έ
νός μέν νά έπανεύρη τήν ψυχικήν 
ενότητά του, άφ’ έτέρου δέ νά βελ
τιωθούν οί όροι διαβιώσεώς του. 
Μόνον οΰτω θά καταστή δυνατόν 
νά έπιδοθή τοΰτο άπερίσπαστον 
είς τό βαρύ έργον τό όποιον επι
βάλλουν αί άμεσοι καί άπώτεραι 
εξελίξεις είς τόν Τραπεζικόν καί 
τούς λοιπούς τομείς τής οικονο
μίας.

Ώς πρός τό πρώτον θέμα, τήν 
άνάκτησιν δηλονότι τής ψυ-ικής 
έχότητος είναι έπιβεβλημμένον, 
όπως τοΰ λοπού έκλείψουν όρι- 
στικώς αί διά διαφόρων τρόπων 
παρεχόμενοι είδικαί εΰνο αι καί 
καταστή γενικώς σεβαστή ή 'Ιε
ραρχία.

Άπόκλ'σι,ς έξ αύτής, σημαίνει 
άρνησιν πόσης ήθικής έννοιας, α
ναρχίαν καί αθέμιτον προσωπικόν, 
μεταξύ τών 'Υπαλλήλων, άνταγω- 
νισμόν, μέ συνέπειαν τήν συνεχή 
πρόκιλητιν ποικίλλων εξωτερικών 
παρεμβάσεων πρός ύποστήριξιν ό- 
τέ μέν τούτου, ότέ δέ εκείνου τοϋ 
'Υπαλλήλου. "Οταν πάντες πει- 
σθούν απολύτως ότι μόνον διά 
τής έργασίας, τής Ικανότητάς των 
καί τής άφοσιώσεώς των είς τό 
καθήκον ώς καί τής προόδου τοΰ 
έκ τού 'Οργανισμού άταιτουμένου 
χρόνου δύνανται νά άνέλθουν, θά 
έπέλθη αυτομάτως Ισχυρότατη ά
νοδος τής άποδοτικότητος τών έρ- 
γαζομένων είς τό "Ιδρυμα.

'Ενταύθα άς μοί επιτροπή ΐνα 
άπευθυνθώ είς τά ύπεύθυνα υπη
ρεσιακά όργανα καί έπισύρω άπαξ 
έτι τήν προσοχήν των έπί τής έ- 
πιτακτικώς προβα)Λοωένης ύπο- 
χρεώσεώς των περιφρουρήσεως 
τής Διοικήσεως έπί τού σοβαρω- 
τάτου θέματος τοΰ σεβασμού τής 
Ιεραρχίας, διότι τοΰτο άποτελεί 
τόν κυριώτερον μοχλόν τής ήθι- 

(Συνέχεια είς τήν 3ην σελίδα)



Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ κ ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ
(Συνέχεια έκ τής 2ας σελί&ος) 

«ής τάξεως τής Τραπέζης.
Τυχόν συνέχισες τής τακτικής 

τρΰ παρελθόντος μοιραίως 9α ό- 
δηγήση είς σοβαράς αντιδράσεις 
έηιζημίας δι* όλους.

"Οσον αφορά τους όρους δια- 
βιώσεως τοϋ Προσωπικού, απαρ
χήν βελτιώσεως θά άπετέλει ή έ- 
ηίλυσις των άπδ μακρου έκκρε- 
μοϋντων ζητημάτων, τά όποια 
βτερεοτύπως άναφέρονται καί είς 
τήν αίθουσαν τούτην κατ’ έτος 
καί είς τά Γραφεία των αρμοδίων, 
σχεδόν καθημερινώς. Δι’ αΰιών 
δέν θέλομεν νά είπωμεν, ότι οΰ- 
δεμία κατεβλήθη ύ,τό τής Διοική- 
σεως προσπάθεια διά τήν οικονο
μικήν άνακούφισιν τών ’Υπαλλή
λων. Άντιθέτως έτακτοποιήθησαν 
έστω καί μέ άρκετάς έκ μέρους 
των εργαζομένων ύπα "ωρήσεις 
πολλά ζητήματα τά όποια άπη- 
σχόλουν τήν τάξιν μας. Τά 6ασι- 
κά όμως ζητήματα εξακολουθούν 
νά άνααένουν τήν λύσιν των. Μέ
χρι τοΰδε καίτοι αναγνωρίζεται 
τό δίκαιον και ή άνάγκη ρυθμί- 
σεως τών έν λόγφ εκκρεμοτήτων, 
προεβάλλετο ό Ισχυρισμός τής υ
λικής αδυναμίας τής Τραπέζης. 
Ήδη όμως ότε τό Ίδρυμα έπα- 
νεΰρε καί ύπερέδαλεν έν πολλοίς 
τήν προπολεμικήν του οίκονο ιικήν 
ίσχύν είναι τελείως άδικαιολόγη- 
τος καί αστήρικτος πάσα περαιτέ
ρω καθυστέρησις, θ’ άπετέλει δε 
αΰτη, ώς άντιλαμβάνεσθε, πρό- 
κλησιν.

Έδώσομεν κ. Μέτοχοι τήν δια- 
δεδαίωσιν, ότι ©ά έντείνωμεν τάς

προσπάθειας μας δι’ έτι καλλίτε
ρος διά τό Ίδρυμα ήμέρας.

Είναι φυσικόν όμως, τό περιε- 
χόμενον τής διαβεδαιώσεως τού
της γά μειοΰται καθ’ όν λόγον ή 
άνοδος τών κερδών τής Τραπέζης 
δέν συμβαδίζει μέ Αντίστοιχον ά
νοδον τής ίκανοποιήσεως τών ερ
γαζομένων. Τοσούτφι δέ μάλλον, 
όταν οί τελευταίοι βλέπουν τούς 
δείκτας προς κάλυψιν κατορθω
μάτων τών «παγωμένων φίλων» 
τής Τραπέζης νά ύψούνται, προη
γούμενοι δυσαναλόγως προς τούς 
δείκτας ίκανοποιήσεως τών «πα
γωμένων» ζητημάτων τού Προσω
πικού.

Πάπα τά αιτήματα τών 'Υπαλ
λήλων τής Τραπέζης συνοψίζον
ται, ώς γνωστόν, είς μίαν άρχήν, 
ή όποια έφηρμόζετο πρό τής συγ- 
χωνεύσεως άπαρεγκλίτως, άλλά 
έποδοπατήθη μετ’ αυτήν. Ή άρχή 
αΰτη συνίσταται είς τό νά μήν 
ύπολείπωνται οι ’Υπάλληλοι τής 
’Εθνικής, ώς προς τάς άπολαυάς 
καί τάς λοιπάς παροχάς τών συ
ναδέλφων των τών λοιπών μεγά
λων Τραπεζών, αί πλείσται τών 
όποιων μάλιστα πορίζονται τά 
κέρδη των, μερικώς τουλάχιστον, 
έκ τής άσκήσεοις προνομίων

Ή άρχή αΰτη δύναται νά έπ>·- 
τευχθή διά τής ρυθμίσεως τών έπί 
μέρους αιτημάτων, τά όποια άπαξ 
έτι θέτομεν ένώπιον τής Συνελεύ 
σεως. Ταΰτα είναι:

α) Ή έξυγίανσις τών Ασφαλι
στικών μας ’Οργανισμών, ή κακο
δαιμονία τών όποιων όφείλεται 
ώς γνωστόν, είς τήν άκολουθηθεΐ-

σαν ύπό τής Τραπέζης καί τής 
Πολιτείας πολιτικήν τής όμαδικής 
καί προώρου έκδιώξεως πολλών 
έκατοντάδων ’Υπαλλήλων. Διά 
τής ένεργείας έπωμίσθησαν τά 
Ταμεία μας συντριπτικά βάρη, 
άναγνώρισιν τών όποιων Αποτελεί 
ό Ν. 3662)57, όστις Ατυ.;ώς καί 
κατά περίεργον τρόπον δέν εφαρ
μόζεται ύπό πάντων τών ύποχρέ- 
ων. Δείγμα ύψηλής ήθικής καί 
συνέπειας ώρισμένων ΰψη'-ά I- 
σταμένων καί μεγάλης φήμης ά· 
πολαυόντων προσώπων.

Επιμένω δέ έπί τον σημείου 
τούτου κ. Μέτοχοι, καθ’ όσον 
πρέπει νά γνωρίζητε ότι ή έξακο- 
λούθησις τής παρούσης καταστά- 
σεως τής μή έφαρμογής τούτέστιν J 
τοϋ Νόμου 3662 δύο τινά θά έπι- 
φέρη. Ή τήν Απώλειαν τού δι
καιώματος τών Υπαλλήλων νά 
συνταξιοδοτηθοΰν όταν γίνουν Α
πόμαχοι, ή νά άναλάβη ολόκληρον 
τό βάρος ή ’Εθνική Τράπεζα, ό- 
πότε θά τήν ίδητε νά λυγίζη 
πρό ένός τεχνηέντως κατ’ αύτής 
δημιουργουμένου καθεστώτος Α
θεμίτου Ανταγωνισμού. 6) Ή εν- 
ταξις τού Προσωπικού βάσει νέ
ου οργανισμού πληροΰντος τήν 
άρχήν τού νά μήν ύπολειπώμεθα 
τών ’Υπαλλήλων τών μεγάλων 
Τραπεζών. Προς τούτοις ή νέα 
ένταξις καθίσταται Απαραίτητος 
διά τήν έξάλειψιν τών πραγματο- 
ποιηθεισών ύπό τής Ήλιασκικής 
τοιαύτης αδικιών, αί όποΐαι κλο
νίζουν τήν ένότητα καί σύμποιαν 
τών έραγζομένων εις τό Ίδρυμα, 
γ) Έξάλειψις τών ποικίλλων

διακρίσεων διά τής παροχής ύπό 
διαφόρους μορφάς Αμοιβών μή 
δικαιολογθυμένων έξ ούδενός λό
γου καί διανομή τών έξ Ασφαλί
στρων προμηθειών κατά λόγον μι
σθού είς άπαν τό Προσωπικόν. 
’Εν προκειμένη) ύφίσταται τερά
στιον ήθικόν θέμα, τό όποιον έπι- 
βάλλεται νά διευθετηθή όπωσδή- 
ποτε. δ) Ή εφαρμογή ένιαίου ώ· 
ραρίου δ ά τούς έν τή Τραπέζι) ερ
γαζομένους είναι θέμα ήθικόν καί 
δικαιώτατον. Δέν δύναται νά νο- 
ηθή κ.κ. Μέτοχοι οί έν ταΐς έπαρ- 
χίαΐς ύπηρετοΰντες συνάδελφοι 
νά έργάζωνται 42 ώρας έβδομα- 
διαίως καί οί έν Άθήναις 39. Ή 
συνέχισις τής τοιαύτης διαφόρου 
μ,εταχειρίσεως είναι Απαράδεκτος, 
παρακαλώ δέ καί αΰθις τόν Κον 
Διοικητήν, ίνα άποτελέση ιδιαί
τερον μέλημά του ή ίκανοποίησίς 
τού αιτήματος τούτου τών έπαρ- 
χιακών συναδέλφων μας. Τέλος, 
τό Προσωπικόν τό όποιον είναι ό 
κυριώτερος μέτοχος τής Τραπέ 
ζης διατυπώνει τήν παράκλησιν. 
όπως, ό κ. Διοικητής είσηγη!)γ| 
είς Υμάς τήν δι’ έκπροσώπου τών 
έν τή Τραπέζι) εργαζομένων συμ
μετοχήν του είς τό Διοικητικόν 
Συμβούλιον, ήτις έπιβάλλεται, ί
να άκούηται ή γνώμη έκείνοιν ο! 
όποιοι έξαρτούν τήν ζωήν τήν I- 
δικήν των καί τών οικογενειών 
των μόνον Από τήν έπιβίωσιν ναι 
άνοδον τού Ιδρύματος.
Κύριοι Μέτοχοι,

Τερματίζων τήν όμιλίαν μου ό- 
φείλω, Αφ’ ού συγχαρώ καί πάλιν 
=♦ "Η συνέχεια είς τήν 4ην σελίδα

Β=
ΕΚΔΟΣΕΙΣ

«ΙΛΙΣΟΣ» 
ιΠ-εριοδιικόν έΕλευθέρσς 

Σκέψεως
Μέ τό 25ον τεύχος εισέρχεται 

στο 7ον έτος, μέ βελτιωμένην 
έμφάνισιν. Περιεχόμενα: Ό α
ριθμός 7 μυστηριακόν σύμβο
λου. Sri Ram: Ένότης των 
λαών. D. Rops: Ιερουσαλήμ. 
Τ· Gandy: Έπιβίωσις μετά 
θάνατον. Ρ. Sorokin: Ή μυ
στηριώδης ένέργεια τής αγά
πης. Ίω. Βασίλη: Αΰτομυητι- 
κή. Κ. Μελισσαροπούλου: ’Α

ληθινός πολιτισμός. Δ. Ίωαν- 
νιδη: Τροφώνιον. Χρ. Ριζοπού- 
λου: Ή άγαμία τού κλήρου. 
Ποιήματα, χρονικά, κλπ.

ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜΙΜΜΜΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΝΤΣΗς 
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ 

οδός Πινδάρου 7 
Τηλέφ. 622.148 

Δέχεται καθ’ έκάστην τά 
Μέλη τού Τ.Υ.Π.Ε.Τ.

ΠΕΝΘΗ

Άπεβίωσεν ό συνάδελφος 
συνταξιούχος Πέτρος ’Αθηναί
ος, πατήρ τών συναδέλφων Κυ
ριών Μαρίας Μιλάνου και ’Αγ
γελικής Φραγκοδηιμητ,ρακοπού- 
λου.

Τήν σύζυγόν του Kocv Ίλιά- 
δα ’Αθηναίου και τούς οικείους 
του συλλυπούμεθα.

ΠΩΛΟΎΝΤΑΙ
ΟΙΚΟΠΕΔΑ

ΕΙΣ -ΠΕΡΙΟΧΗΝ ΣΟΥΝΙΟΥ 

ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ 48 

Οικόπεδα No 8 καί 9 

Πληροφορίαι: Τηλέφ. 475.349 

καί 40.669 κ. Ίακωμίδη.

Κυρία μου,
Γίνετε ωραιότερη, φανήτε νεώτερη, ένδιαφερθήτε γιά τό 
πρόσωπό σας, γιά τό σώμα σας.

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΝ ΚΑΛΛΟΝΗΣ

Μ. Μονά διπλωματούχος Σχολής Παρισίων 

Χαρ. Τρικούπη 42. Τηλ. 610-102.

Γιά υπαλλήλους Τραπεζών, εκπτωσις 20% έπί τών καλ
λυντικών καί επισκέψεων.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΑΟΣ α.ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1961 ΕΙΣ ΔΡΑΧΜΑΣ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
Μετρητά έν τώ Ταμείιρ, παρά Τραπέζι) τής 'Ελλάδας, το

κομερίδια, έπιταγοί καί έντοκα ταμεικά γρ)τια........... 3.381.824,190,20
Είς χρυσόν, παρά Τραπέζαις ’Εξωτερικού καί ξένα τραπεζι

κά γραμμάτια............................ ........................... ......... 301.992.541,70 3.683.816.731,90

ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ
1. Πρός ’Εμπόρους καί Έπαγγελματίας Προεξοφλήσεις 

Δάνειο: και Λογαριασμοί:
Ήγγυημ. διά δικαιογράφων καί άλλων εγγυήσεων ,. 
Εγγυημένοι δι’ έμπσρευμάτων καί φορτωτικών ... .
Ήγγυημένοι διά χρεογράφων......................................
Έπί υποθήκη ....................  ...........................................
Τρέχοντες λογαριασμοί & άντεγγυήσεις ... ...........

715.298.617,85

1.906. 129.253,64 
642. 900 828,69 
52.989.265,40 
15. 444 607.— 

2.258. 504.933,08

II. Προς Βιαμηχάνους καί Βιοτέχνας:
Προεξοφλήσεις ....................................................................... 175.510.477,20
Δάνεια καί Λογαριασμοί:
Ήγγυημένοι διά δικαιογράφων και άλλων έγγυήσεων - · · 5.358. 346.246.46
Ήγγυημένοι δι’ έμπσρευμάτων καί φορτωτικών.............. 657. 088.335,65
Έπί όποθήκη ......... .. .......................................................... 2. 878 817,20
Τρέχοντες λογαριασμοί & άντεγγυήσεις........................... 896. 755.841,35
Δάνεια Άνασυγκροτήσεως ··.··. -................... ......... 647.680.940.—

5.591.267.505,66

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΧαρτοφιΑάκιον χρεογράφων ......... .. ....................................... 753. 840.328,50
Κτίρια καί Κτήματα Τραπέζης .............................................. 393. 982.035,95
Εγκαταστάσεις, έπιπλα, χρηματοκιβώτια ......... .................. 49. 466.235,10

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

7.738.260.657.86

1.197.288.599,55

95.083.815,76

18.305.717.310,73

ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Κεφάλαιον Μετοχικόν ...................................  .. .................... 581.407.680.—
Τακτικόν Άποθεματικόν ... ....................... 27.952.332.—
"Εκτακτον Άποθεματικόν .  ........................... 77.047.668.—· 105. 000.000.—

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
"Οψεως......................................................... ................................. 4 099. 499.138,71
Ταμιευτηρίου ................................................................................. 5.897. 152.228,42
Έπί προθεσμίζΕ...................... ............................ .... .. 1 .862. 674.829,40
Δημοσίων ’Οργανισμών................................................................ 847. 283.495,20

ΤΡΕΧΟΝΤΕΣ Λ)ΣΜΟI & ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ... ... ..............
ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝ Ο.Χ.β.Α. (Μακροπρόθεσμα 6ou

νεια άνασυγκροτήσεως) ... .................................... .. * ·
ΕΠΙΤΑΓΑ1 & ΕΝΤΟΛΑΙ ΠΛΗΡΩΤΕΑI ..................................
ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ .............. ..................................
Μέρισμα χρήσεως 1961 ..............................................................
Κέρδη καί ζημίαι, υπόλοιπον είς νέαν...................... .. .........

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ

33.444.653,22

686.407.680.—

12.706.609.691,73

4.030.076.888,84

647.680.940.—
102.619.867,23
82.964.957,38
48.585.600__

771.685,55

18.305.717.310,73

ΧΡΕΩΣΙΣ
Γενικά έξοδα.................................................................................
Φόροι ..........................................................................................
Εισφορά! υπέρ Άσφαλ. ’Οργανισμών Προ-

πικοΰ. Τακτικοί.........................................  74.672.783,40
Έκτακτος ένίσχυσις Άσφ. Όργαν. Προσω

πικού (Ν. 3662)57)  ....................... 50.000.000.—

ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΖΗΜΙΑΙ

Δρχ. 371.128.491,78 
» 54.926.535,60

Είσμοραί υπέρ Ι.Κ.Α. (’Ανεργία, Στράτευσις, 
ΔΛΟΕΜ. κλπ.) ............................................

124. 672.783,40 

12. 789.727,30 > 137.462.510,70

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
Εξόδων έγκαταστάσεως.................... .. ··· 8.150 000.—
Κτιρίων καί Κτημάτων.............................. . . 15.350.000.—

Προβλέψεις δι’ έπισψαλεΐς απαιτήσεις 
‘Υπόλοιπον προς διανομήν....................

» 23.500.000.—

» 60 000.000.—
» 129.798.856,55

Δρχ. 776.816.394,63

Υπόλοιπον προηγουμένης χρήσεως.........................
Προμήθειαι, Τόκοι-, Πρόσοδοι και διάφορα κέρδη.

ΠΙΣΤΩΣΙΣ
Δρχ. 77.621,69 

» 776.738.772,94

Δρχ. 776.816 394,63

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ
Άποθεματικόν Τακτικόν ......... ................................................................. Αρχ. 10.979.885.-
Άπ-ο-θεμ-ατικόν "Εκτακτον ............................................................... . . » 49.047.668.—

Πρόβλεψις φόρων ... ........................................................ ..
Πρώτον μέρισμα έπί 404.880 μετοχών πρός δρχ. ................ 71,80

μείον χαρ-τ)μου
Πρόσθετον μέρισμα έπί 404.880 μετοχών πρός δρχ............. 48,20

μείον χαρτ) μου

έν όλφ δρΰχ................................................................. 120.—

60

20.

027.553.—

000.000.—

Δρχ 28.590.723.- 

» 19.193.215.-

47.783.938.—
801.662.— 48.585.600.-

Χαρτόσημον μερίσματος .................
Αμοιβή μελών Διοικ. Συμβουλίου 
Υπόλοιπον είς Νέον......................

414.018.—
771.685,55

129.798.856,55

*0 Διοικητής 
ΔΗΜ. Ε. ΧΕΛΜΗΣ

Έν Άθήναις τη 16η Μαρτίου 1962 
*0 Είδικώς Εξουσιοδοτηθείς Σύμβουλος 

Ν. I. ΔΡΙΤΣΑΣ
Ό Διευθυπής του Γεν. Λογιστηρίου 

ΣΠ. X. ΚΑΠΑΝΤΑΗΣ
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Τά πραγματοποιηθέντα κέρ
δη τής Τραπέζης και ή επάνο
δος αυτής είς την όδόν τής 
άσφαλούς πλέον πορείας της, 
τά δημιουργηθέντα οικονομικά 
αυτής περιθώρια, τά όποια τής 
έπιτρέπουν κατ’ έτος νά δη- 
μιουργή άποθεματικά, δχι μό
νον κεφαλαίου, άλλά και κινδύ
νων καί είς μεγάλην μάλιστα 
έκτασιν, έχουν δημιουργήσει 
είς το Προσωπικόν την πεποί- 
Θησιν δτι ή ώρα των ουσιαστι
κών δι’ αυτά αποφάσεων έφθα- 
σεν. Ώς ουσιαστικοί δε αποφά
σεις νοούνται έκεΐναι αί όποΐαι 
δεν καλύπτουν ημίμετρα καί ά- 
τελεΐς λύσεις, άλλά θά επιλύουν 
όριστικώς, έστω καί διά τμη
ματικής, άλλά συντόμως συμ- 
πληρουμένης έφαρμογής, τά 
μεγάλα ζητήματα τοΰ Προσω
πικού, ήτοι την ύψηλοτέραν καί 
δικαιωτέραν αμοιβήν αύτοΰ βά
σει τής άρχής «νά μην ΰπολει- 
πώμεθα των λοιπών μεγάλων 
Τραπεζών» τοΰ ’Οργανισμού 
καί τής Έντάξεως.

Ό Σύλλογος προβάς είς ίε- 
ράρχισιν τών φλεγόντων τού
των ζητημάτων τοΰ Προσωπι
κού, παραλλήλως προς τό ’Α
σφαλιστικόν θέμα (ν. 3662 κ. 
λ.π.), τό όποιον ιδιαιτέρως ό- 
μοΰ μετά τών Συνταξιούχων θέ
λει χειρισθή, έχει προτάξει τό 
αίτημα τής βαθμιαίας μέν άλ
λά ταχείας λήψεως μέτρων διά 
νά ίσχύσουν είς την ήμετέραν

Πας ό γνωρίζων την οικονο
μικήν ιστορίαν τοΰ τόπου, οί 
παλαιότεροι μάλιστα έξ αμέ
σου άντιλήψεως, είναι είς θέ- 
σΐν νά εκτιμήσουν την συμβο
λήν τής Εθνικής Τροπέζης είς 
την άνάπτυξιν τής ’Εθνικής 
οικονομίας. Δυστυχώς έκ τών 
γνωριζόντων την οικονομικήν ι
στορίαν τής Ελλάδος ήσαν καί 
έκεΐνοι οί όποιοι βάσει διαφό. 
ρων αιτιών καί μέ πράξεις 
συνήθως τής πολιτείας έπλη- 
ξαν τήν Εθνικήν Τράπεζαν μέ 
τελ-κήν έπίπτωσιν τών πλη
γμάτων έπί τοΰ Προσωπικού 
αυτής. Ή άνάκτησις όμως πα
ρά ταΰτα έκ μέρους τής Τρα
πέζης τής πρωτοπορεί ας είς 
τήν συγκέντρωσιν τής λαϊκής 
όποταμιεύσεως καί τήν πιστο- 
δότησιν τής παραγωγής πρέ
πει νά πείση τούς ιθύνοντας 
δτι ή ’Εθνική Τράπεζα ούτε 
ξεπερασμένος οργανισμός εί
ναι, οίίτε ό «μέγας ασθενής» 
έν τή λειτουργία του. Τό σπου 
δοΐ'.ότερον δέ δλων, είναι ό 
Ασφαλέστερος Βεματοφύλ α ξ 
τής διατηρήσεως τής Ελληνι
κής ’Ιθαγένειας τής οικονομί
ας τής Ελλάδος. Καί τούτο 
διότι ή ’Εθνική Τράπεζα διά 
τής οικονομικής της ισχύος συγ 
κεντρώνει τήν έμπιστοσύν^ιν 
τών καταθετών είς τό έσωτεοι- 
κόν καί συνιστά σοβαράν είς 
παγκόσμιον κλίμακα έγγύησιν

Τήν Τ9.4.62 συνεπροτήθη ή ε
τήσια τακτική Γενική Συνέλευσις 
τών μετόχων τής Τροπέζης Ελ
λάδος ένώπιον τής όποιας προ- 
έβη είς εκθεσιν έπί τών πεπρα
γμένων τής παρελθούσης χρήσε
ως καί τών έξελίξεων τής 'Ελλη
νικής οικονομίας ό Διοικητής 
αυτής κ. Ξ. Ζολώτας. ΏιίΧησαν 
έν συνεχείςι οί κ.κ. X. Πανάγος 
Πρόεδρος τοΰ ’Εμπορικού καί Βι
ομηχανικού Επιμελητηρίου ύπσ- 
στηρίξας τήν άνάπτυξιν τών έ.πι- 
χειρηιματικών πεωτοβουλιών προς 
έπισπευσιν τής οικονομικής άνα- 
πτύξεως, ό Πρόεδρος τού Συνδέ
σμου 'Ελλήνων Βιομηχάνωη κ. 
Γ. Δράκος διατυπώσας έπιφηλά- 
ξεις ώς προς τά; απόψεις τής έκ- 
θέσεως περί ΰπερχρηματοδοτήσε-

Τράπεζαν τά ίσχυοντα ώς 
προς τάς άπσδοχάς είς τάς 
λοιπάς δύο ρεγάλας Τραπέζας. 
Τά μέτρα δέ τής βελτιώσ'ως 
ταύτης τών άποδοχών, ό Σύλ
λογος ζητεί, δπως κλιμακω-1 
θοΰν είς άπασαν τήν ιεραρχί
αν τοΰ Προσωπικού, ώστε με
γάλοι καί μικροί βαθμοί νά 
ικανοποιούνται συμμέτρως . 
Τούτο πλήν τής άναμφισβητή- 
τως δικαίας βάσεώς του, έχει 
καί ηθικήν σημασίαν καθ’ ό
σον άποτρέπει τήν δημιουργίαν 
δυσμενών σχολίων είς βάρος 
τής Διοικήσεως τής Τ ραπέζης 
καί άνωτάτων στελεχών αυτής. 
Ό σύλλογος ένημερώσας έγγρά 
φως τον κ. Διοικητήν έπί τού 
θέματος, κατά έπικειμένην συν- 
άντησίν του μετ’ αυτού θέλει 
άναπτύξει καί προφορικώς τού
το.

ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ

Μετά τήν κοινοποίησιν τών 
προαγωγών καί προσαυξήσε- 
ων Λογιστών Β' πρός Α', 
σειράς 1961, έπερατώθησαν 
καί αί προαγωγαί Ύποτ)χών 
πρός Τμητ)χας Β' ώς καί τής 
αυτής σειράς Λογιστών Α' είς 
Ύποτ)χας ευρισκόμενοι είς 
χεΐρας τού ικ. Διοικητού προς 
υπογραφήν. ’Ελπίζσμεν δτι ό 
κ. Διοικητής δεν θά γίνη ύπαί- 
τιος περαιτέρω καθυστερήσεως 
αυτών καί τταραβιάσεως τής

ων έκ τού έξωτερικου, χρησί
μων διά τάς πραγιματοποιηθη·· 
σομένας έπενδύσεις. Συγχρό
νως δμως, χωρίς νά παραβλέ- 
πονται τά συμφέροντα τών κε
φαλαιούχων τοΰ εξωτερικού εΐ_ 
ναι είς θέσιν νά τροχοπεδή,ώς 
έκ τής φύσεώς της, ένδεχομένας 
τάσεις τούτων διά διεισδύσεις 
έπιβλαβείς διά τήν Ελληνικήν 
οικονομίαν. Αυτή δέ ή φύσις 
τής Τροπέζης ώς έκ τής κεφα
λαιακής συνθέσεως αυτής έγ- 
γυάται τήν μή περιέλευσιν τοΰ 
λειτουργήματος τού ρυθμιστού 
τής πίστεως είς κλασσικής 
μορφής κεφαλαιοκρατικά συγ
κροτήματα.

Ή άρσις συνεπώς τών έκ 
τών πληγμάτων πρός τήν Τρά
πεζαν συνεπειών ή έπανοκφορά 
τών Κοπαθέσεων Νομικών Προ
σώπων Δημοσίου Δικαίου είς 
αυτήν, ή έγκατάλειψις τού 
προσανατολισμού πρός δημι
ουργίαν ιδιορρύθμων καταστά
σεων ώς πρός τήν Βιομηχανι
κήν ή έτέρων κλάδων, πίστιν, 
καί Ετεροι «λύσεις» αί όποΐαι 
,θά έξησθένιζον τά ύγιά Έλλη, 
νικά Τραπεζιτικά ‘Ιδρύματα, 
πρέπει νά άποτελέσουν πλέον 
τήν στοθεράν όδόν έπί τής ό
ποιας θά βαδίσουν οί αρμόδιοι 
νά λάβουν αποφάσεις διά τήν 
περαιτέρω ρύθμισιν τής ‘Ελ
ληνικής Οικονομίας.

ων, ό κ. Κούμς ώς έκπρόσωπος 
τού ’Εμπορικού κόσμου, ό όποιος 
άνεφέρθη είς τήν πσ,ραγωγικήν 
σημασίαν τής όμαλωτέρας καί εύ- 
ρυτέρας χρηματοδοτήσεως δλων 
τών κλάδων τή- οικονομίας καί 
άλλον μέτοχοι.

Τέλος, ώμίλησευ ό Πρόεδρος 
τού Συλλόγου Υπαλλήλων τής 
Τ ραπέζης συνάδελφος κ. Γ. Δα- 
σπαλάκης, ύπογραμμίσας τήν συμ
βολήν αύτών είς τήν ά 'αττυ θεν- 
σαν ύπό τής Τροπέζης δραστηριό
τητα.

Ιδιαιτέρα μνεία έν τή έκθέσει 
τής Διοικήσεων δοθεΐσα καί είς 
τόν Τύπον, έγένετο ύπέρ τού 
Προσωπικού τής Τ ραπέζης διά 
τήν συμβολήν είς τό εργον αυτής.

άρχής τής έγκαιρου διενεργεί- 
ας καί περατώσεως τών προα
γωγών, την όποιαν ό ίδιος κα- 
θιέρωσεν.

ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΙΣ
ΕΚΤΑΚΤΩΝ

"Εχει περατωθή ή εργασία 
καί εΰρίσκεται πρός υπογρα
φήν παρά τψ ικ. Διοικητή, σχε-

Τήν 13ην παρελθόντος μη
νάς συνεκλήθη "Εκτακτος Γενι
κή Συνέλευσις τοΰ Συλλόγου 
τών Συνταξιούχων τής Εθνι
κής Τροπέζης κατά τήν οποίον 
έξητάσθησαν τά φλέγοντα καί 
άλυτα ζητήματα των ιδία δέ 
τό τής έφαρμογής τοΰ Ν. 
3662)57 καί τής άπαλείψεως 
τών έπιβαλλόμενων βάσει τοΰ 
Καταστατικού τού Ταμείου 
μειώσεων (έκπτώσεων) είς τάς 
συντάξεις.

Είδικώτερον ή Συνέλευσις: 
1 ) ένέκρινε ψήφισμα διαμαο 
τυρί ας πρό τόν Πρόεδρον τής 
Κυβερνήσεως κοί τήν Βουλήν 
διά τήν μή εφαρμογήν τοΰ Νό
μου 3662)57. 2) Κατήργησε 
τήν έκ 5.000 δρχ. μη,νιαίαν 
καταβολήν έξόδων παραστά- 
σεως είς τόν Πρόεδρον τοΰ 
Συλλόγου ώς μή προβλεπαμέ- 
νην ύπό τοΰ καταστατικού, ώς 
καί τήν έκ δρχ. 500 μηνιαίαν 
κοτ’ άποκοπήν άποζημίωσιν 
•είς αυτόν, περιορίσασα ταύτην 
είς τά πραγματοποιούμενα Ε
ξοδα, ατινα θά βαρύνουν τόν 
Σύλλογον. 3) Ένέκρινε τά πε
πραγμένα ώς ταΰτα διετυπώ- 
θησαν κοί τόν προϋπολογισμόν 
έτους 1962 εις τόν όποίον πε
ρί ελήψθ η κονδύλι ον ηύξημένων 
•βοηθημάτων πρός άναξιοπα-

Τήν 1 8ην ’Απριλίου συνε- 
κλήθη ή Γενική Συνέλευσις τοΰ 
Ταμείου ’Αλληλοβοήθειας Υ
παλλήλων ’Εθνικής Τραπέζης 
τής Ελλάδος καθ’ ήν έγένετο 
συζήτησις έπί τής έκθέσεως 
πεπραγμένων Ετους I960. Ώς 
έδήλωσεν ή Δ. Ε. τοΰ Ταμεί
ου ή καθυστέρησις τής λογο
δοσίας, ήτις ώς γνωστόν εδει 
νά είχε γίνει πρό Ετους, ώφεί- 
λετο είς τήν ρύθμισιν των δυ
σχερείων αϊτινες εΐχον άνακύ- 
ψει έκ τοΰ γνωστού θέματος 
τού χωρισμού τής διαχειρίσε- 
ως τών Ταμείων Άλληλοβοηθεξ 
ας Υπαλλήλων καί Είσπρσκτό 
ρων - Κλητήρων, έδηλώθη δέ 
δτι έντός συντσμωτάτου χρό
νου, θά ύποβλη,θή ό απολογι
σμός τοΰ 1961.

Έπί τής λογοδοσίας «ομί
λησαν 0ί Συνάδελφοι κ. κ. Ά8.> 
Τσολάκης, Δημ. Παπαϊωάννου, 
Αημ. Μαυροειδής Δημ. Μάμσ-

ΙΡΑΙΙΕΖΟΤΜΛΙΜΑΙΙ
Τήν 24)4)62 άφίχθησαν είς 

Πειραιά διά τοΰ α)π «ΑΘΗ
ΝΑ I» περί τούς εκατόν Κύπρι
οι συνάδελφοι έξ δλων τών Τρα
πεζών τής Μεγαλονήσου, έπι- 
σκεπτόμενοι ώς εκδρομείς τήν 
Ελλάδα. Έπί κεφαλής τών Εκ
δρομέων συναδέλφων είναι ό 
Γεν. Γραμματευς τής Ένώσεως 
Τραπεζούπαλλήλων Κύποο υ 
(Ε.Τ.Υ.Κ.) συνάδελφος κ. Γ. 
Μιχαηλίδης.

Οί Κύπριοι συνάδελφοι θά 
παραμεινουν είς Ελλάδα έπί 
20 ημέρας, φιλοξενούμενοι τής 
Εθνικής Εστίας, βάσει προ
γράμματος, τήν έκτέλεσιν τοΰ 
όποιου έχει άναλάβει επιτροπή 
έξ έκπροσχόπων τών Ελληνικών 
Τραπεζών καί τής Όμοσπονδί- 
δίας Τραπεζοϋπαλληλικών Όρ-

τική ’Εγκύκλιος περί προσκλή- 
σεως είς εσωτερικόν διαγωνι
σμόν μονιμσποιήσεως, όπαντος 
τού συμπληρώσσντος τόν σχε
τικόν χρόνον υπηρεσίας εκτά
κτου Προσωπικού (Λογιστικού, 
Ταμιακού Κλάδου) ώς καί είς 
διαγωνισμόν μετατάξεως τού 
Βοηθητικού Προσωπικού εις τό 
κύριον.

Βουντά μέλη. 4) Ένέκρινε τήν 
•αύξησιν τοΰ μέχρι τοΰδε αίτια 
θανάτου καταβαλλόμενου βοη
θήματος κλπ. είς τάς οικογέ
νειας τών μελών τοΰ Συλλόγου 
καί εξουσιοδότησε τό Διοικη
τικόν Συμβούλιον όπως κατά 
τήν χρίσιν του εκπόνηση νέον 
Κανονισμόν, ον νά έκτυπώση 
κοί νά διανείμη είς τά μέλη τοΰ 
Συλλόγου.

Πενταμελής αντιπροσωπεία 
τής Συνελεύσεις μετέβη αυθη
μερόν είς τήν Διοίκησιν τής 
Τραπέζης καί κατέστησε γνω- ^ 
στάς είς τόν κ. Διοικητήν τάς 
έπί αιτημάτων τών συνταξιοό- I 
χων αποφάσεις τής Συνελεύ- 
σεως. Ό κ. Διοικητής έζήτη- 
σεν δπως μετ’ ολίγος ή μέρας 
τόν έπισκεφθή 4μελής έπιτρο- 
πή αύτών Γς3* ής παρουσία 
καί τών Προέδρων τοΰ έν ένερ- 
γεια Προσωπικού θά συνεζη- 
τοΰντο τά ζητήματα.

Τέλος, τό Διοικητικόν Συμ
βούλιον τοΰ Συλλόγου κάμνει 
Βκκλησιν πρός ολους τούς μή 
Εγγεγραμμένους είς τόν Σύλ
λογον συνταξιούχους δπως 
γίνουν μέλη του, διότι οϋτω 
θά έν ίσχύσουν αυτόν διά τόν 
έπιτυχή χειρισμόν τών συμφε
ρόντων τής τάξεως τών συντο- 
ξιούχων.

λης, Άντ. Λυμπερόπουλος καί 
ό Πρόεδρος τοΰ Συλλόγου κ. 
Γ. Καραπάνος.

Κατά τάς διεξοχθείσας δε 
τήν έπομένην 19)4 αρχαιρε
σίας έπλειοφήψισεν τό ύπό τόν 
συνάδελφου κ. Ν. Μουρκουτάν 
ψηφοδέλτιον λαβόν ψήφους 
720 έναντι 495 τοΰ έτέοου 
ψηφοδελτίου ύπό τόν συνάδελ
φον κ. Ν. Καμπάνην.

Ήτοι έξελέγησαν οί: Ν. 
Μονρκουτάς, Α. Περεσιάδης, 
Μ. Ζωημίχου - Κοσαμπελίση, 
I. Μαρκογ:άννης, Κ. Βυθοΰλ- 
κας, Π. Γεωργιάδης και X. Σα- 
κελλαρίδης.

Επίσης κατά τάς δ:ενεργη- 
θείσας άρχο ιρεσίας διά τή, 
διοίκησιν τοΰ Ταμείου ’Αλλη
λοβοήθειας Εΐσπρακτόρων καί 
Κλητήρων έξελέγησαν οί: Κ 
Τρίμης, Σ. Βελέτζας, Ε. Βιζυ- 
ηνός, Γρ. Σκουλάκης καί Κ 
Σταματόπουλος.

ΕΠΕΣΓΡΕΨΕΝ ΤΟ ΕΙΣ ΕΥΡΩ
ΠΗΝ ΑΠΟΣΤΑΛΕΝ ΚΛΙΜΑ
ΚΑΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΜΑΣ

Έπανήλθον έξ Ευρώπης οί 
συναίδεφλοι κ. κ. Μ. Κούμπας 
καί ’Ιωάν. Ζοΰγκος, οΐτινες ώς 
γνωστόν εΐχον άποσταλή παρά 
τής Διοικήσεως τής Τραπέζης 
πρός παρακολούθησιν ζητημά
των Τραπεζικής όργανώσεως 
καί τεχνικής καί μελέτην τών 
είς ξένας Τραπέζας έφαρμοζομέ 
νων συστημάτων έκπαιδεύσεως.

γανώσεων Ελλάδος.
Είς τό πρόγραμμα προβλέ- 

πεται έπίσκεψις τών κυριωτέ- 
ρων άριχαιολογικών χώρων τή: 
Ελλάδος, νήσων τοΰ Αιγαίου 
κλπ. ώς καί δεξιώσεις παρά 
τής ’Εθνικής Εστίας καί τής 
Ο.Τ,Ο.Ε.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ_ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

διά τήν προσέλκυσιν κεφολαί-

Η Γ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΜΑΔΟΣ

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΜΑΣ

ΑΡΧΑΙΡΕΙΙΔΙ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ & Τ.Υ.Π.Ε.Τ

ΑΦΙΧ8ΗΙΛΙΙ KYHPHI

ΤΡΑΠΕΖΟΤΠΑΛΛΗΛΙΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Ύφίσταταν ή έκκρεμότης π*ρι 
τήν οριστικήν Δ'οίκησιν τοΰ 
Συλλόγου τών 'Υπαλλήλων ήτις 
τελικώς θά καθορισθη έκ τοΰ Α
ποτελέσματος τών διεξαχθεισών 
τήν 21.4.62 Αρχαιρεσιών.

Ώς είναι φυσικόν, μετά τήν 
λήξιν τής βκκρενότητος ταύτης, 
αί ένέργειαι διά τήν προώθηση· 
τών ζητημάτων τού Προσωπικού 
θά συνεχισθοϋν θέλει δέ έτέλθε·. 
συγχρόνως και ή άποκατάστασι,ς 
τής κλονισθείσης συνοχής αϊτού, 
τόσον πολυτίμου διά τήν Τρα;τε- 
ζοϋπαλληλικήν τάξιν.
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

Τό Δ. Σ. τού Συλλόγου ά- 
πασχολεΐ τό θέμα τών καθυ
στερουμένων προαγωγών. Κα
ταβάλλονται έξ αυτού προσπά- 
θειαι νά τεθούν νέαι βάσεις ώς 
πρός τά κριτήρια τών διενερ- 
γηθεισών τελευταίως προαγω
γών, ώστε νά διορθωθούν αί 
π.ροκυψασαι έκ τών άτελειών 
τών φύλλων ποιότητας άδικίαι 
είς τους κριθέντας.

Έκ τών άιρχαιρεσιών τής 
19)3)1962 τοΰ Συλλόγου Βο
ηθητικού Προσωπικού Τραπέ
ζης Ελλάδος, έπανεξελέγη τό 
ϋπό τόν κ. Κ. Πριόβολον Δ. 
Συμβούλιον, συσταθέν είς Σώ
μα ώς κόττωθι: Κ. Πριόβολος 
Πρόεδρος, "Αγγελος Κομακού- 
σης ’Αντιπρόεδρος, Κω ν) τίνος 
Τσέζος Γεν. Γραμματευς, Γ. 
Μαυρογιάννης Ταμίας, Πανα
γιώτης Ξένος "Εφορος, Νικό
λαος Τσαπαρΐκος καί Ευάγγε
λος Λάζαρης Σύμβουλοι. 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Τό Διοικητικόν ί Σύμβούλιον 
κατά τόν λύξαντα μήνα άπησχο- 
λήθη κυρίως μέ τό θέμα τής έκ
τακτου οικονομική; ένισχύσεως 
τού Προσωπικού έπ’ ευκαιρία τώυ 
έπιτευχθέντων ίξαιρετικών οικο
νομικών αποτελεσμάτων 1961 και 
μέ τό άνακύψαν ζήτημα τής μή 
παροχής τών κανονικών άδειών.

Ώς πρός τό πρώτον θέμα τό 
Δ.Σ. εϋρεθέν πρό αιφνίδιας άνα- 
χωρήσεως τού κ. Άνδρεάδη είς 
τό Εξωτερικόν, έξ οΰ μόνον έ- 
ξηρτΰτο ή ίκανοποίησις τού αι
τήματος. άπηύθυνεν Ανοικτήν έπι-

Ο.Β.Α, 0.Χ.0.Α 
ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

(Συνέχεια έκ τής 1ης Σελίδος) 
θετικής συνεργασίας του μετά 
τοΰ ΟΒΑ καί τοΰ ΟΧΟΑ, τας 
δημιουργικός πρωτοβουλίας εί
τε νεοίόρυομένων, είτε υφιστα
μένων επιχειρήσεων διά. τής 
χορηγήσεως δανείων μέσης 
καί μακράς προθεσμίας καί 
τής άναλήψεως ή τής έγγυήσε- 
ως ομολογιακών καί μετοχικών 
εκδόσεων

Ούδέν ύπέρ αυτής μονοπώ)- 
λιον διεκδικεΐ ή Εθνική Τράπε
ζα. Άδυνατούμεν όμως νά άν- 
τιληφθώμεν πού θεμελιούται ώ- 
ρνσμένη έπιφυλακτικότης έναν
τι τών ήμετέρων θέσεων καί είς 
τί αποβλέπουν αί προσπαθείαι 
ίδρύσεως νέων έξειδικευμένων 
οργανισμών. Ό ρόλος τών μι
κτών τραπεζών —καί τοιαύτη 
είναι ασφαλώς ή Εθνική Τρά
πεζα— άπεδείχθη δτι ήτο πάν
τοτε άποψασιστικός, άν δχι α
ποκλειστικός είς οΛας τάς έκ- 
βιομηχανισθείσας χώρας, διότι 
ακριβώς παρουσίαζαν τά χα
ρακτηριστικά καί διέθετον τάς 
προϋποθέσεις τής Εθνικής 
Τραπέζης. Νομίζομε ν, 
δτι ή τεχνική δη
μιουργία νέων ορ
γανισμών είς ού
δέν θά συμβάλη, 
όσον άφορφ είς τά 
προβλήματα τής 
κεφαλαιαγοράς, άν. 
τιθέτως δέ θά πε
ρί π λ έ ξ η τό θέμα, 
διά τής διόγκωσε- 
ως τών δαπανών 
τού πιστωτικού 
συστήματος καί 
τής έπιτάσεως τής 
στενότητας είς ε I- 
δικευμένον προ
σωπικόν. Έν πάση δ
μως περιπτώκτει, είναι δικαιο
λογημένη ή άξίωσις τής Τοα- 
πέζης μας νά τύχη οϊασδήποτε 
διευκολύνσεως, ή όποια θά 
παρεχωρεΐτο είς τυχόν συνι- 
στώμενον τοιοΰτον όργανισμόν, 
ώς καί τής άδειας νά ίδρύση 
υπό τούς αυτούς ορούς άνά- 
λογον οργανισμόν.

στολήν πρός αύτόν είς τήν όποίατν 
έξεδηλούιο ή πικρία καί άπογο- 
ήτευσις τοΰ μέ πίστ .ν καί άφοσί- 
ωσιν μοχθήσαντο^ Προσωπικού 
διά τήν αλματώδη ά οδον τών 
κερδών τής Τραπέζης. Έν τή έπι- 
στόλή έτονίζετο, δτι έάν τό αίτη
μα τούτο δεν ίκανοποιήτο θά ισ:υ- 
ε πλέον διαφορετική σκέψις διά 
τήν διεκδίκησιν τών δ καιωτά- 
των απαιτήσεων τών ‘Υπαλλήλων.

Κατόπιν εντόνου διαβήματος 
πρός τόν Γενικόν Διευθυντήν κ. 
Κυριακόπουλον, παρ’ ού έλήφθη ή 
στερεότυπος άπάντησις τής παρα
πομπής τοΰ θέματος εις τήν &ϊο~ 
κλειστικήν αρμοδιότητα τοΰ κ, 
Άνδρεάδη, τό Δ.Σ. τοΰ Συλλό
γου δι’ έκτακτου συνεδρ άσετός 
του θά λάβη αποφάσεις έπί τής 
περαιτέρω άντιμετωπίσεως τοΰ 
θέματος.

Τό δεύτερον θέμα, άνέκυψεν 
κατόπι ν καταγγελίας Επόπτου 
Εργασίας ’Επαρχιακής ίπόλεως» 
καθ’ ήν ό Διευθυντής τού εκεί 
Ύποχ)ματος τής Τοσπέζης έξη- 
νάγκασε τούς 'Υπαλλήλους είς έγ- 
γράοςους παραιτήσεις άπό το>ν 
κανονικών των άδειών. "Εντονα 
διαβήματα τού Δ.Σ. τοΰ Συλλόγου 
πρό τόν Γενικόν Διευθυντήν.τή; 
Τραπέζης, έσχον ώς αποτέλεσμα, 
έπί το ύ.παρόντος, τήν άπόσπασιν 
ύποσχέσεως περί έξευρέσεως τρό
που λήψεως παρά τού Προσοιπι- 
κοΰ όλσκλήρου τής άδειας καί Α
ποφυγής ανωμαλιών ώς ή ανωτέ
ρω.

Παραλλήλως ύπό τού Δ.Σ. έγέ
νετο καί δ άβημα πρός τόν κ. 'Υ
πουργόν 'Εργασίας.
ΙΟΝίΚΗ - ΛΑΤΚΗ

Έξεδόθη άπόφασις τοΰ Προέ
δρου Πρωτοδικών δι’ ή- Αναγνω
ρίζεται ό ένιαΐος Σύλλογος τοΰ 
Προσωπικού τής Τραπέζης.

Έν τφ μεταξύ συνεχίζεται ή 
ύπό κλιμακίου τού Δ.Σ. τών Συλ
λόγων έπίσκεψις τών επαρχιακών 
Ύπσκ)των, είς α διά τοπικών 
συγκεντρώσεων εκλέγονται αί το
πικοί συλλογικοί έπιτροπαί.

Ώς πρός τά θέματα τού Προσω
πικού, αντιμετωπίζεται ή έκτακτος 
οικονομική ένίσχυσις τοΰ Προσ)- 
κού έπ’ ευκαιρία τού Ί σολογ ι
στού. διά «ο νών ενεργειών τών 
Συλλόςνον μετά τοΰ Συλλόγου Ε
μπορικής Τραπέζης, ώς ανωτέρω 
άναφέρεται.

"Ετερον θέμα Απασχόλησαν κυ
ρίως τού; Συλλόγους είναι ή πα
ρά τής Διοικήσεω- τής Τραπέζης 
παραβίασις τού ’Οργανισμού Ύ- 
πηοεσίας. Οΰτω α) παρα <?·αο>ς· 
έξηρέθησαν αί θήλεις ΎπάΧΙ/ηλοι 
ιής κα-ά προτεραιότητα προαγω
γής καίτοι εΐχον ποός τούτο σει
ράν καί β) έπεβλήθη στέρητις τής 
χορηγήσεως έπιδομάτων παραμο
νή; είςιό αύιόν βαθμόν τή; τρί
της τριε; ίας παρά τά ύπό σχετικής 
συλλογικής συμβάσεως προδλεπό- 
μενα.

ΟΙ Σύλλογοι είς έκδοθείσαν ά- 
νακοίνωσιν καταγγέλουν τήν Ασα
φή άπάντησίν καί τήν δλην πα
ρελκυστικήν τακτικήν τού «ΘΑ» 
τήν όποιαν εφαρμόζει ό κ. Κυρι- 
ακόπουλος καί καίοΰν τό Προσω
πικοί νά προάσπιση τά κεκτημένα 
δικαιώματά του καί τον 'Οργανι
σμόν.

ΜΕΙΩΜΕΝΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

Ή Ακτοπλοΐα I. ΛΑΤΣΗ 
•πχνοοχώρησε στην ΕΦΕΤ καί 
γιά τό φετεινό καλοκαίρι εισι
τήρια μέ τιμές μειωμένες. Οί 
ένδιαφερόιμενοι μπορούν νά 
προμηθεύωνται τά εισιτήρια 
άπό 1 ης Μαΐου, άπό τόν κ. ’Α
θανάσιον Ραγάζον.

Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

β----- ► Σ υνέχεια έκ της 3ης σελίδος
τόν Κσν Διοικητήν νά διαβεβαιώ
σω, τόσον τόν Κον Διοικητήν, ό
σον καί 'Υμάς, δτι τό Προσωπι
κόν τής Τραπέζης δύ.αται ν’ άν- 
ταποκριθγ) είς τάς ϋπό τών έπί 
θύραις κοσμογονικών έξελίξεων 
προβαλλομένας άνάγκας. 'Απαι
τείται μόνον κατάλληλος έκ τών 
άνω καθοδήγησις καί άξιοποίη- 
σις τών ικανοτήτων καί έφοδίων 
τών εργαζομένων είς τό Ίδρυμα. 
Ούδεμία ύφίσταται ανάγκη προσ
φυγής είς τάς ύπηρεσίας ξένων 
πρός τήν Τράπεζαν προσώπων, 
ατινα ώς πολλάκις άπεδείχθη, 
πόρρφ απέχουν άπό τοΰ νά απο
δίδουν άναλόγως τών ύψηλών Α
μοιβών πού τούς παρέχονται, καθ' 
δσον στερούνται Έθ οτραπεζι- 
κής Υπαλληλικής συ ,ειδήσεως. 
Ή Διοίκησις τής Τραπέζης δύ- 
ναται καί οφείλει νά στησιχθή είς 
τούς 'Υπαλλήλους της καί μόνον. 
"Ολοι μαζί έν σύμπνοια καί άμίλ- 
λη θά καταστήσωμεν τό Ίδρυμα 
ικανόν, δχι μόνον νά επι
βίωση, άλλά καί νά συναγω-'ΐσθ^ 
έπιτυχώς τά αντίστοιχα συγκρο
τήματα τοΰ ύπό δημιουργίαν ένι- 
αίου ΕύρωπαΤΐκού οικονομικού 
χώρου


