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To Προσωπικόν τής Εθνικής 
Τραπέζης, κατά τάς προσφά
τους άρχαιρεσίας τής 25ης και 
26ης Μαρτίου, διά τήν άνάδει- 
ξιν Διοικητικού1 Συμβουλίου έ- 
πανεξέιλεξεν, με καταπληκτικήν 
πλειοψηφίαν τον συνδυασμόν, ό 
όποιος έπί σειράν ετών διαχει
ρίζεται λίαν έπιτυχώς τά ζητή
ματα τού Προσωπικού. Διά τρί
τον κατά σειράν έτος ό κ. ’Ι
θακήσιος καί οΐ συνδικαλιστικές 
αρχές του άπεδοκ ι μάσθη,σαν 
παρά τό γεγονός ότι άπό μα- 
κροΰ καί έπιμελώς εΐχεν προ- 
ποαρασκευασθεί ό εκλογικός του 
άγων. Μαζί δέ μέ τήν καταψή- 
φισιν τής συνδικαλιστικής 
γραμμής τού ΣΚΙ τό Προσω
πικόν τής ’Εθνικής Τραπέζης 
κατεδίικασε καί τον έκ ιμέρους 
τού κ. ’ Ιθακήσιου υποβιβασμόν 
τής στάθμης τού προεκλογικού 
άγώνος άπό τον όποιον κατ’ 
αυτόν τον τρόπον άφαιροΰνται 
τά εύγενή συνδικοολιστικά ιδα
νικά. Οί μεγάλοι ήττημένοι των 
αρχαιρεσιών αυτών δεν υπήρ
ξαν μόνον ό κ. Διευθυντής τού 
Καταστήματος τής Γ. Σεπτεμ
βρίου καί οι συνυποψήφιοι του, 
αλλά προ παντός οί έλάχιστοι 
ΰποκι,νηταί του τού . ορόφου 
τής Διοικήσεως, οϊ όποιοι διά 
τών άστοχων επεμβάσεων των 
εκθέτουν τόσον τήν Διεύθυνσιν 
Προσωπικού καί πέραν αυτής 
αυτήν ταύτην τήν Διοίκησιν τής 
Τ ραπέζης—αΐτ ινες άμψότεραι 
άνευ ούδεμιάς άμψιβολίας 
Τστανται ίπτεράνω των ένδσσυλ- 
λογικών διαφορών τού Πιροσω- 
πικοΰ—όσον καί τάς πατροπα- 
ραδότους παραδόσεις τού Ι
δρύματος. Τό έπανεκλεγέν Δι- 
οικ. Συμβούλιον άνανεωμένον 
κατά τό 1)3 περίπου τής δυ- 
νάμεώς του θά συνέχιση τήν 
συνδικαλιστικήν του πορείαν μέ 
γνώμωνα τήν ύπεράσπισιν τών 
υλικών καί ηθικών συμφερόντων 
τού ενιαίου Προσωπικού εντός 
τών συνθηκών τάς οποίας δη
μιουργεί τό καταπληικτνκώς ά- 
ναπτυσσόμενον πρώτον Τραπε
ζικόν " Ιδρυμα τής Χώρας, Ή

αποδεδειγμένη ΐκανότης τών 
μελών του, ή ευσυνειδησία πε
ρί τήν έκτέλεσιν τού άνατιθε- 
μένου αυτοί ς έργου, ή ανιδιο
τέλεια καί ή ,σεμνότης των, εΐ- 
νοι αΐ εγγυήσεις, στι καί κοιτά 
τό τρέχον έτος θά χειρισθούν 
τόσον έπιτυχώς τά θέματα τού 
Προσωπικού, ώστε νά μή γεν- 
νηθή εις τήν καταπληκτικήν 
πλειοψηφίαν τού Προσωπικού ή 
αμφιβολία νά τούς κρίνη άξι

ους και ικανούς εκπροσώπους 
του καί διά τά επόμενα έτη.

Τό Διοικητικόν Συμβούλιον 
πραγματοποιήσαν τήν πρώτην 
συνάντησίν του μετά τού 
Διοικητοΰ μετέφερεν είς τό 
προσωπικόν τάς ε ΰ χ τ
ρία τ ί α ς τής Διοικήσεως 
τής Τραπέζης διά τήν έπίτευ- 
ξιν τών αποτελεσμάτων τού έ
τους 1961, ώς καί τήν δια-

πιστωσιν, εκ τής συναντήσεως 
ταύτης, ότι ή νέα. Συλλογική, 
περίοδος άρχεται μέ ενδείξεις 
ευνοϊκός διά τήν έπίλυσιν, κα
τά τήν διάρκειαν ταύτης, τών 
πλείστων εκ τών εκκρεμών ζη
τημάτων τού Προσωπικού.

Τό νέον Διοικητικόν Συμ
βούλιον άμα τή επανεκλογή 
του έξέδωσε τήν ακόλουθον ευ
χαριστήριον άνακοίνωσίν του:

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
’Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Μέ ιδιαιτέραν συγκίνησιν 
σάς εύχαριστοΰμεν διότι, διά 
μίαν είσέτι φοράν, μάς τιμάτε 
διά τής ψήφου σας, μάς δίδετε 
τήν εμπιστοσύνην σας διά τήν 
έπροσώπησιν τών κοινών μας 
συμφερόντων καί διά τον χει
ρισμόν τών επαγγελματικών 
μας ζητημάτων.

Αίσθανάμεθα υπερηφάνειαν 
διότι ή γ ούμ εθα Σ αναδέλφων, 
οί όποιοι άκαμπτοι ειύρίσικσν- 
ται είς τήν πρωτοπορεί αν τού 
άγώνος τής διατηρήσεως τών 
συνδικάτων άλοβήτων καί ά- 
διοιβρώτων άπό έπιρροάς ξέ- 
νας καί αντιθέτους προς τάς 
άρχάς πού υγιούς καί ανεξαρ
τήτου συνδικαλισμού.

Εύχαριστοΰμεν καί τήν κα- 
ταψήφ ίσασαν ήμάς μειοψηφί
αν, τό μέν διότι αϋτη συνετέ- 
λεσεν είς τήν επιτυχίαν τής 
ψηφοφορίας καί είς τήν έκδή- 
λωσιν τής ζωής τού Συλλόγου 
μας, τό δέ διότι θά μάς δώση 
τήν ευκαιρίαν νά άποδυθώμεν 
είς νέας προσπάθειας, ώστε, 
είς τό μέλλον, ό αριθμός τών, 
καλή τή πίστει, δυσηρεστημέ- 
νων ,μέ ήμάς συναδέλφων περιο- 
ρισθή είς τό έλάχιστόν.

Ύπασχάμεθα ότι δεν θά 
φεισθώμεν, ως μέχρι τοΰδε, 
κόπων καί θυσιών Υνα έκπλη- 
ρώσωμεν τό ιερόν καί τεράστι
ον καθήκον, τό όποιον ή εμπι
στοσύνη σας ορθώνει ενώπιον

μα'ςλ,
Εί'μεθα βέβαιοι ότι, ή εμπι

στοσύνη σας, ώς συνόλου πλέ
ον, θά έκδη,λωθή καί είς οιπά- 
σσς τάς προσπαθεί ας τών Συλ
λογικών ’Οργανώσεων τού 
Προσωπικού τής Τραπέζης 
κατά τήν τρέχουσαν περίο
δον. Καί αί προσπαθείαι α-υ- 
ται πιθανόν νά λάβουν οξείας 
μορφάς εκδηλώσεων έάν καί 
έφ’ όσον ή έργοδοτική πτέρυξ 
έξακολουθήση ν’ άγνοή τάς 
προσδοκίας τού Προσωπικού, 
όπως συμμετάσχη είς τά οφέ
λη τά όποια αυτό τούτο προσ- 
επόρισεν είς τό "Ιδρυμα, ύψώ-

σαν αυτό είς τήν κορωνίδα της 
ευημερίας του.

Μέ τήν αναμονήν όπως, έπι- 
κοινωνή,σωμεν καί πάλιν μαζί 
σας διά νά σάς άναγγείλωμεν 
τήν διικαίωσιν τών κόπων σας 
διά τήν άνοδον τού 'Ιδρύματος 
ή διά νά σάς χολέσωμε όπως 
συντελέσητε ά π α ν τ ε ς 
ώς εις.-άνθρωπος 
εις τήν ί κανοπο ίησιν τών η
θικών καί δικαίων βασικών δι
εκδικήσεων μας, ώς συνόλου, 
Σάς σφίγγομεν συνάδελφικά 

τό χέρι
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ 

Γ. ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ κ ΔΙ0ΙΚ1ΤΤ0Υ

ΟΙΙίΕλυΠΙΜΒΙ ΤΟΝ ΜΕΓΑΜΙΗΤΡΑΙΕΖΒΚ
Είναι φυσικόν νά έκδηλοΰται 

τά ένδιαφέρον τών Τραπεζοϋ- 
πάλλήλων διά τήν δηιμοσίευσιν 
τών ισολογισμών τών μεγάλων 
Τραπεζών καί γενικά τών ,μεγά
λων οίκσναμιΐκών μονάδων τοΰ 
τόπο μας. Τό τοιοΰτον ένδια- 
ψέραν έχει δύο κίνητρα: Τό εν 
είναι γενικόν καί ανάγεται είς 
τό ενδιαφέρον τών υπαλλήλων 
διά τήν σημειωθεΐσαν άνοδον 
είς τήν καθόλου Έλληνιίκήν οι
κονομίαν, τής οποίας τυγχά
νουν οί αναμφισβήτητοι μο
χλοί, τό έτερον κίνητρον,άν καί 
περιωρισμένης έκτάσεως, έχει 
πολλαπλάσιον ώστικήν δύναμιν 
διότι αφορά τήν ιδίαν αυτών 
οικονομικήν κατάσπασιν, καθ’ 
όσον ή μελέτη τών ισολογι
σμών θά έπιτ,ρέψη είς τάς Συλ
λογικός ηγεσίας νά καθορίσουν 
τήν έκτασιν τών αιτημάτων των 
προς τό Τραπεζικόν μπλοκ τών 
εργοδοτών την μορφήν καί την 
έκτασιν τών αγώνων τούς οποί
ους θά προγραμματίσουν.

Ή προσοχή τών άσχο- 
λουμένων γένι κώς μέ τά 
θέματα α ύτ ά προσηλκυ- 
σθη άπό τά γόνιμα άποτε- 
λέαματα τών ισολογισμών τών 
τριών μεγάλων εμπορικών Τρα
πεζών άπό τά όποια προκύπτει, 
ότι κατά τήν πσρελθοΰσαν 
χρήσιν έπραγματοποιήθη κο- 
λοσσιαίαπράγματι αυξησιςτών

κερδών καί τού κύκλου εργα
σιών των.

Είδικώτεραν, έκ τής άντιπα- 
ραβολής τών ισολογισμών τής 
31ης Δεκεμβρίου 1961, τών 
τριών μεγάλων εμπορικών Τρα
πεζών (’Εθνικής, ’Εμπορικής 
και ’ Ιονιικής — Λαίΐκής), αί ό- 
ποΐαι καλύπτουν τό μέγ ιστόν 
τμήμα τής δραστηριότη,τος τών 
ελληνικών εμπορικών Τραπεζών 
(άνω τού 95%), προς τούς 
ισολογισμούς των τής 31ης Δε
κεμβρίου 1960 προκύπτει ότι, 
έσημείωσε σημαντικήν αυξησιν 
τό συνολικόν ύψος τού ενεργη
τικού καί παθητικού των. Άπό 
28 έκ. είς δροχ. 31,5 δισεκα
τομμύρια δρχ., ήτοι κατά 12%.
’Επίσης, ηύξήθησαν αΐ καταθέ
σεις και χορηγήσεις των. Είς 
απολύτως δέ ικανοποιητικά ε
πίπεδα εύρίσκεται καί ό βα
θμός τής ρευστότητός των. ΑΙ 
μεταβολαί είς τά κονδύλια αύ-
τά άν καί παρουσιάζουν δια- πεζών εμφανίζονται είς εκατ. 
φοράς άπό Τραπέζης είς Τρά- δραχ., ώς ακολούθως:

'Ό κ. Χέλμης επιστρέφων έκ Παρίσιων

πεζαν έν τούτοις όπως είναι ( Τά άκαθάριατα έσοδα καί 
φυσικόν διεμορφώθησαν μέσα τών τριών Τραπεζών ηΰξήθησ <ν
είς τά πλαίσια, άτι να προσδιο
ρίζονται έκ τής έξελίξεως τών 
καταθέσεων καί τών πιστώσε
ων,

Αί μεταβολαί εξ άλλου αί ό- 
ποΤαι έλαβσν χώραν είς τους 
κυριωτέρους λογαριασμούς τών 
αποτελεσμάτων τών τριών Τρα-

1960 1961 Μεταβολαί

Άνεκαθάριστα κέρδη ..................... 919 1.187 + 29%
’Έξοδα διαχ)σεως καί προσωπικού. 681 785 + 15%
Αποσβέσεις — κρατήσεις............ 93 107 + 15%
Κ αθαρά κήρδη.................................. 78 223 + 186%
Είς άποθεματικά.................... .. 35 221 + 246%
Μέρισμα................................... .. 49 61 + 57%

μεταξύ 1960 καί 1961 κατά 
29%, ενώ μεταξύ 1959 καί 
I960 εΐχον αΰξηθή κατά 11%. 
Ή αυξησις αυτή ήτο έξ ’ίσου πε
ρίπου σημαντική καί διά τάς 
τρεις Τραπέζας (’Εθνική 31%, 
’Εμπορική 27% καί Ίονική — 
Λαϊκή 22%).

Σημαντική είναι επίσης ή 
αυξησις τών έξόδων διαχειρίσε- 
ως τών τριών έμπάρικών Τρα
πεζών, περ ιλαμ βανομ ένης καί 
τής δαπάνης διά μισθούς προ
σωπικού καί καταβολήν εισφο
ρών είς τά ασφαλιστικά του 
ταμεία. Τό ποσοστόν τής αΰ- 
ξήσεως είναι μεγαλύτερον διά 
τήν ’Εθνικήν Τράπεζαν (17%), 
(Συνέχεια είς τήν 3ην Σελίδα)
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Ή Κεντρική Εφορευτική Ε
πιτροπή ’Αρχαιρεσιών τοΰ 
Συλλόγου τής Εθνικής Τραπέ
ζης τής Ελλάδος,

Άνακοινοΐ 
ότι συνεδριάσασα περιστομέ- 
νου καί τοΰ Δικαστικού ’Αντι
προσώπου κ. ’Αποστόλου Μπλά 
τσιου προέβη:

α) Είς τήν διαλογήν τών 
ψηφοδελτίων τών αρχαιρεσιών 
τής 25ης καί 26ης Μαρτίου 
1962 δι’ άνάδειξιν νέου Διοι
κητικού Συμβουλίου τοΰ Συλ
λόγου Υπαλλήλων ’Εθνικής 
Τραπέζης τής Ελλάδος καί, 

β) Είς τήν άναχήουξιν τών 
ώς κάτωθι λαβάντων τάς πε
ρισσοτέρους ψήφους καί 5Γ ήν 
ιδιότητα έψηφίσθη έκαστος: 
Έψήφισαν έν συνόλω 2.305 
"Εγκυρα ψηφοδέλτια 2.272
Ακυρα κλπ. 33

2.305
Έξ ών έλαβον:
Τό ψηφοδέλτιον τοΰ κ. Γ.

Κ οραπάνου ψήφους 1.480
Τό ψηφοδέλτιον τοΰ κ. Κ.

’ 1 θακησίου ψήφους 791
'Ο Ιμεμονωμένος υποψήφιος

κ. Ν. Δελένδας ψήφους 1 πλέον 
26 εγγραφών είς ετερα ψηφο
δέλτια.

Κατόπιν τοΰ ανωτέρω απο
τελέσματος τής ψηφοφορίας: 

ΕΞΕΑΕΓΗΣΑΝ
1. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥ
ΣΕΩΝ: Δημολίτσας Κωνσταν
τίνος — Διοίκησις
2. ΔΙΟΙΚΗΤ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ 
ΤΑΚΤΙΚΟΊ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

α) ΚΕΝΤΡΟΥ
Καροπάνος Γεώργ. Διοίκησις 
Καβαιλάκη, Σοφία Κεντρικόν 
Αίτινας ’Ιωσήφ Διοίκησις 
Μανέας Στυλ. όδ. Πειραιώς 
Μ αυρουλ ί δη ς Έπαμ. Διοίκησις 
Μϊχος Ευστάθιος Κεντρικόν 
Ξυνόγαλος Κωνστ. Μητρόπολις 
Οικονόμου Χαράλαμ. Κεντρικόν 
Παπαδόπουλος Ίω. Πειραιεύς 
Σύρος Βασίλειος Διοίκησις 
Τασσόπουλος Άθαν. Κεντρικόν 
Χατζηστέλιος Χρ. Κεντρικόν 

6) ΕΠΑΡΧΙΩΝ
Γιακουμής Στυλιανός Θεσ)νίκη

Δραμουντάνης Ζαχ. Ηράκλειον 
Κωνσταντινίδης Δημ. Δράμα 
Σιάψος Κωνστ. Λάρισα 
Μπονάνος Γεώργ. Πόαραι 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

α) ΚΕΝΤΡΟΥ 
’Αλεξάνδρου Σπ. Κεντρικόν 
Βλάχος Λεωνίδας Πειραιεύς 
Διλιντάς Σπυρίδων Διοίκησις 
Μαραγκού Άγγελ. Κεντρικόν 
Τρικουράκης Άθαν. Κεντρικόν 
Κούκιος Γεώργιος. Πειραιεύς 

β) ΕΠΑΡΧΙΩΝ 
Π οπτανδρέου Γεώρ. Πάτραι 
Φουτάκης Κωνστ. Θεσ)νίκη 
Χοίτζηΐδάκης Νικόλ. Χανιά

3. ΕΛΕΓΚΤΑΙ 
Καρδαράς Χρίστος Διοίκησις 
Πατρίκιος Σωτήριος Κεντρικόν
4. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΔΙΑ ΤΟ 

ΕΡΓΑΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ 
ΑΘΗΝΩΝ

Καροπάνος Γ εώργ. Διοίκησις 
Βαλασιάδης Κορνήλ. Κεντρικόν 
Διλιντάς Σπυρίδων Διοίκησις 
Αίτινας ’Ιωσήφ Διοίκησις 
Πατρίκιος Γεώργιος Πάτραι 
Μαυρουλίδης Έπαμ. Διοίκησις 
Παποίδημητρίου Κων. Θεσ)νίκη

5. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ 
ΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΝ 
ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ Ο.Τ.Ο.Ε. 

Άπαλάκης Ματθ. 'Ηράκλειον 
Διλιντάς Σπυρίδων Διοίκησις 
Κούκιος Γεώργιος Πειραιεύς 
Ματσούκας Περικλής Πύργος 
Μαυρουλίδης Έπαμ. Διοίκησις 
Ποπανδρέου Γεώργ. Πάτραι 
Π ουλής Κωνστ. Διοίκησις 
Πρώϊος ’Ιωάννης Θεσ)νίκη 
Σακκάλής Άθαν. Κεντρικόν 
Σιάφος Κωνστ. Λάρισα 
Άγγελίδης Άργ. Θεσ)νίκη 
Καυκάλάς ’Ιωάννης Ρέθυμνο ν 
Φουτάκης Κωνστ. Θεσ)νίκη 
Χατζη,δάκης Νικόλ. Χανιά 
Πιπερΐγκος Δημήτρ. Άγρίνιον 
Ό Δικαστικός αντιπρόσωπος 

Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Ό Πρόεδρος 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΑΣ.
Τά Μέλη

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤ. 

ΚΙΟΥιΠΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝ. 
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ 
---------------------------► <-----------------------------

οι “ειςηγηται,,
Άπό ένα τηλεγράφημα τοΰ 

Associated^ Press __ έπληροψο- 
ρήθημεν προ καιρού ότι ό πρό
εδρος τών ΗΠΑ ικ. Κέννεντυ έ- 
ζήτησεν άπό τά Κογκρέσσον 
τήν έγκρισιν ποσού 1 δισεκατ. 
δολλαρίων διά τήν «άναμόρφω- 
σιν» —ώς λέγει τό μήνυμά του 
— «τού δημοσιοϋπαλληλικού 
μισθολογίου». Είναι χα,ρακτηι- 
ριστικόν ότι μέσα είς μίαν πε
ρίοδον εντατικής άπασχολήσε- 
ώς του μέ σπουδαιότατης ση
μασίας προβλήματα, ό ’Αμερι
κανός πρόεδρος —σαν άλλος 
καλός έργοδόσης τών υπαλλή
λων του— ευρίσκει τον χρόνον 
διά νά ενθυμηθή τούς τελευταί
ους καί νά προσπαθήση νά 
βελτιώση τήν αμοιβήν τής έο- 
γασίας των. Τό ενδιαφέρον αύ
τό είναι πράγματι συγκινητι
κόν καί άνάλογίζεται κανείς 
τί θά συνέβαινε καί είς άλλος 
χώρας, μεταξύ τών οποίων καί 
τήν ίδιικήν μας, άν όλοι οί έρ- 
γοδόται έμιμοΰντο είς τό ση- 
μείον αυτό τον Αμερικανό' 
Πρόεδρο. Αναντίρρητα, ένα 
κύμα προόδου καί πολιτισμού 
στις σχέσεις έργοδότου — ερ
γαζομένου θά κατέκλυζε τήν 
άτμόσφαι,ρα τών ημερών μας.

Θά παρεποιούσαμε όμως 
τήν πραγματικότητα άν ήρ- 
νούμεθα την ύπαρξι κοίποιου 
ενδιαφέροντος έκ μέρους τών 
εργοδοτών διά τούς εργαζομέ
νους των. Πράγματι, οι πρώ
τοι πολλάκις δεν είναι τόσον 
ανένδοτοι άττέναντι τών δευτέ
ρων. Πώς, όμως, τότε συμβαί
νει νά έκτρσχύνωνται αί σχέ

σεις μεταξύ τών δύο αυτών 
παραγόντων τής οικονομίας, ά
πό τήν αρμονική συνύρπαξι 
τών όποιων τόσο κερδίζει ή ά- 
πόδοσις, καί ή παραγωγή; Ά- 
πλούστοττα υπάρχουν οί παν
τός είδους «είσηγηταί», οί ό
ποιοι θεωρήσαντες «πρρισμόν 
είναι' τήν ραδιουργίαν» εύλό- 
γως μισούν τάς άγαθάς σχέ
σεις μεταξύ τών δύο παραγόν
των τής εργασίας. ’Έργον τών 
είναι ή δημιουργία τεχνητών 
καταστάσεων έξ ών αυτοί κερ
δίζουν εύνοιαν είς τά άμματα 
τών κυρίων των καί αύτοανα- 
κηρύσσονται πολύτιμοι ·$συνερ- 
γάται» των. 'Όταν δηλ. ποτέ 
ό εργοδότης -άποφασίση! νά δώ
ση «κάτι» στούς υπαλλήλους 
του, αυτοί εμφανίζονται ενώπι
ον του μέ δειναπαθοΰσαν όψιν.

—Τί σάς συμβαίνει, παι
διά;...

—Χανάμεθα, κύριε... Βυθί
ζεται ή επιχείρηση μέ τό ευ
εργετικό μέτρο πού έξοτγγείλα- 
τε. ξέρετε τί σημαίνει νά δώ
σετε.,..

—Μη ,μοΰ τό λέτε!....
—Σάς τό λέμε κΓ αντιπρο

τείνουμε μάλιστα τούτο...
Καί αντιπροτείνουν, συνήθως, 

κάτι παροστλήσιο μέ τήν πρό- 
τασι περί περικοπής τών συν
εργείων καί «εναλλασσόμενης 
έργασίας»(!), πού έφηρμόσθη 
τελευταία στο Κ. Κ )ιμα τής 
Τραπέζης μας. Φυσικά ή ύπερ- 
ωριακή εργασία στον τόπο μας 
άποτελεΐ κατάστασιν ανάγκης, 
έφ’ όσον ό εργαζόμενος μή ά
με ιβόμενος κοΕνονικώς διά τάς



ΠΑΝΤΡΑΠΕΖΙΤ1ΚΗ ΣΤΗΛΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

’Αντί πληροφοριών δημοσιεΰομεν 
κατωτέρω την από 28)3)62 ά- 
νακοίνωσιν τών Συλλόγων 'Υ
πάλληλων Τραπέζης 'Ελλάδος: 
Άνακοινοϋται ότι τό Γενικόν 

Συμβουλιον τοΰ Συλλόγου συνελ- 
θόν την 23.3.62 καθώρισε, κατόπιν 
είσηγήσεως τοϋ Προέδρου τοϋ Δι
οικητικού Συμβουλίου, άφ’ ένός 
μέν τά θέματα τά όποια θά απο
τελόσουν τάς επιδιώξεις τοϋ Συλ
λόγου κατά την τρέχουσαν συλ
λογικήν περίοδον, άφ’ έτέρου δέ 
παρέα.εν εις τό Διοικητικόν Συμ- 
βοΰλιον την έξουσιοδότησιν όπως 
τούτο ρυθμίση την σειράν καί τον 
τρόπον υποβολής τών θεμάτων εις 
την Διοίκησιν τής Τραπέζης.

Δέον νά σημειωθή ότι ή σειρά 
ύποβολής τών αιτημάτων πρός την 
Διοίκησιν καθορίζεται έπί τή βά
σει τών έπικρατουσών έκάστοτε 
συνθηκών, τής ΰπάρξεως ή μή 
προϋποθέσεων έπιτυχίας τών έπι- 
διωκομένων, τής ώριμότητος τών 
θεμάτων, τής έκτελεσθείσης προ
εργασίας κλπ.

Τό Διοικητικόν Συμβουλιον ύ- 
πέβαλεν είς την Διοίκησιν ώς 
πρώτα θέματα πρός έπίλυσιν άφ’ 
ένός την αναπροσαρμογήν τοΰ μι
σθού τοΰ Λογιστοΰ καί άφ’ έτέ
ρου τήν αϋξησιν τοΰ Ταμιακού έ- 
πιδόματος, εις τό σημερινόν δε 
Γενικόν Συμβουλιον τής Τραπέζης 
άπεφασίσθη ή αϋξησις τού μισθού 
τοΰ Λογιστοΰ άπό δρχ. 3.380 είς 
δραχμάς 3.600 καί τού Ταμιακού 
έπιδόματος ώς κάτωθι:

’Επίδομα Ταμιακής Διαχειρίσε- 
<ως άπό δρχ. 400 είς δρχ. 500. 

’Επίδομα Β. Διαχειριστού άπό

δρχ. 325 είς δρχ. 400.
’Επίδομα Καταμετρήσεως άπό 

δρχ. 150 είς δρχ. 225.
’Επίδομα Τμηματαρχών έχόν- 

των διαχείρισιν άποθεματικοΰ ά
πό δργ. 150 είς δρχ. 300.

’Επίδομα Πρακτόρων π)Δ.Τ.Α’ 
Κατηγορίας άπό δρχ. 250 είς δρχ. 
300.

’Επίδομα Πρακτόρων π) Δ.Τ. 
Β' καί Γ' Κατηγορίας άπό δρχ. 
200 είς δρχ. 250.

Αί ανωτέρω αυξήσεις δεν άποτ 
τελοϋν βεβαίως πλήρη ίκανοποίη- 
σιν τών σχετικών αιτημάτων, ά- 
ποτελοΰν όμως άναμφιβόλως βελ
τιώσεις όφειλομένας είς τήν έκ~ 
δηλωθείσαν ευμενή διάθεσιν τής 
Διοικήσεως, πρός ήν καί εκφρά
ζονται αί εΰχαριστίαι τού Διοι
κητικού Συμβουλίου.

Γνωρίζομεν ότι αντικείμενου 
ζωηροτάτου ένδιαφέροντος τοϋ 
Διοικητικού Συμβουλίου αποτε
λεί τό θέμα τής οικονομικής ένι- 
σχύσεως τών συναδέλφων τών 
κατωτέρων βαθμών μέχρι καί τοΰ 
Ύπολογιστού Α'. Τό σχετικόν 
αίτημα θά ύποβληθή πρός τήν 
Διοίκησιν τής Τραπέζης λίαν προ
σεχώς, υπάρχουν δε βάσιμοι καί 
θετικοί έλπίδες ότι συντόμως θά 
δοθή ή ευκαιρία τής αναγγελίας 
ικανοποιητικής έπιλύσεως τούτου.

"Οσον αφορά τά θέματα τών 
έκκρεμουσών προαγωγών καί τών 
άπό μακρεύ, λόγω ποιοτικού χα
ρακτηρισμού καθυστερουμένων 
προσαυξήσεων κλπ., πιστεύομεν 
ότι έντός συντόμου χρονικού δια
στήματος θά εΰρουν τήν λύσιν 
των.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Τό Δ.Σ. τοΰ Συλλόγου υ

παλλήλων τής Εμπορικής Τρα- 
ιτέζης, είς έπαφάς του κατά τον 
•παρελθόντα μήνα μετά τοΰ Γε
νικού Διευθυντοΰ κ-. Κ. Κυρι- 
ακοπούλου, έζήτησε τήν ρύθμι- 
<σιν διαφόρων θεμάτων μεταξύ 
τών όποιων καί τά κάτωθι:

ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ: Μετά τήν δη- 
μοσίευσιν τών όατοφάσεων τοΰ 
Συμβουλίου Προαγωγών σχε- 
τικώς μέ τά θέματα δικαιοδο
σίας του, τό Δ.Σ. διε,μαρτυ- 
ρήθη έντόνως, καθόσον είς τον 
πίνακα τών προαχθέντων δεν 
συμπεριελήφθησαν, πολλοί ι
κανοί υπάλληλοι οΐτινες εδι
καιούντο προαγωγής κατ’ αρ

χαιότητα εις τους οργανικούς 
βαθμούς, ένώ έξ αντιθέτου είς 
διαφόρους περιπτώσεις προε- 
τιμήθησαν άλλοι, προαχθέντες 
κατ’ εκλογήν, χωρίς πρός τού
το νά συντρέχη σοβαρός λόγος.

ΠΤΥΧIΟΥΧΟI: Επίσης, 
παρά τήν προηγουιμένην ύπό- 
σχεσιν τής Διοικήσεως οτι θά 
άπενέμετο πρός άπαντας τούς 
πτυχιούχους κατ’ έκλογήν προ
αγωγή, έγένετο διαμαρτυρία, 
διότι παραμένει είσέτι (ορισμέ
νος άριθίμός έξ αυτών, άνευ 
τής προαγωγής ταύτης.

ΔΙΕΤΙΑΙ -ΤΡΙΕΤΙΑΙ: ’Ωσ
αύτως τό Δ.Σ. έζήτησεν έπιμό- 
νως όπως, αί διετίαι (εύδόκι-

συνηθε ι ς ώρας έργασίας καλύ
πτει οΰτω τάς άνάγκας του, 
δηλ. έργαζόμενος πέραν τών 
κανονικών ώρών έργασίας αν
τί νά προσφεύγει διά πρόσθε
τον άμο^βήν είς τρίτους. Μέ τά 
συνεργεία λοιπόν πού ο<αμναν 
πολλοί συνάδελφοι, συμπαθείς 
οίκογενειάρχαι, έπέλυον σοβα- 
ράς καθηιμερινάς των άνάγκας. 
Έπρεπεν όμως καί ή ποόχει- 
ρος αυτή λύσις νά τορπιλλισθή 
άπό τούς «είσηγητάς». Κι’ έ- 
τορπιλλίσθη θριαιμβευτικώς.

’Ασφαλώς ουδεΐς άνέμενε τήν 
έν τή Τροττέζη ΰπαρξιν τόσον 
δημιουργικών διανοιών καί 
πλεΐστοι συνάδελφοι θα μένουν 
μέ τήν άπορίαν, πώς δέν εΐνεν 
άποκαλυφθή ένωρίτερον τό «δη

μιουργικόν» των δαιμόνιον, διά 
νά διοχετευθή είς έργασίας εύ-
ρυτέρας..... ’Εθνικής σημασίας.
’Αποτελεί όμως αίσιόδοξον ση- 
μεΐον τό γεγονός δτι ή Τράπε
ζα έχει ήδη προ πολλοΰ άντι- 
ληφθή περί τίνος πρόκειται καί 
ποίοι οί σκοποί τών «εισηγη
τών» αυτών, δέν υπάρχει δέ αμ
φιβολία δτι θά τούς «περιποι- 
ηθή» δέοντως. Φαίνεται όμως ό
τι ή άργοπορία τής Τραπέζης 
θά οφείλεται είς τό δτι θέλει 
τό ράπισμα πού 6ά τούς κα- 
ταφέρη νά είναι αρκούντως η
χηρόν, ώστε νά παραδειγματι
στούν δΓ αυτού και οί τυχόν 
έπίδοξοι... διάδοχοί των.

Ν. Φρ—ς

μος υπηρεσία) καθώς καί αί 
τριετίαι πέραν τής τρίτης τοι- 
αύτης, άπονήμσνται πρός ά
παντας τούς υπαλλήλους άνευ 
άλλων προϋποθέσεων, έφ’ δ- 
σον δέν ύφίσταται περίπτωσις 
στασιμότητος, ή ΰπαρξις τής 
οποίος άλλωστε, δέον νά κοι- 
νοποιήται ήτιολογημένως ποός 
τούς ενδιαφερομένους.

‘Ο κ. Γενικός, άναφερόμενος 
είς τά ανωτέρω, έδήλωσεν δτι, 
αί περί τών προαγωγών απο
φάσεις έξηρτήθησαν έκ τών 
σχετικών εισηγήσεων τοΰ αρ
μοδίου Συμβουλίου, ώς πρός δέ 
τά λοιπά θέματα επειδή δέν 
ήτο έπαρκώς κατατοπισμένος, 
έζήτησε πίστωισιν χρόνου διά 
νά ένηιμερωθή παρά τής υπηρε
σίας, ύποσχεθείς δτι θά έ- 
ποινεξετάση εύμενώς τά θέμα
τα ταΰτα.

ΚΑΝΟΝΙ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑΙ: Έ-
ζητήθη όπως έφαρμοσθή τό 
πρότερον ίσχΰον σύστημα τής 
παροχής τών κανονικών άδει- 
ών καί τμηματικές, είς δσους 
ήθελαν ζητήσει τοΰτο, καθόσον 
ώς άπεδείχθη δτι δι’ αύτοΰ τοΰ 
τρόπου, δέν έξυπηρετοΰνται 
μόνον οί υπάλληλοι, άλλα καί 
ή υπηρεσία.

Ό κ. Γενικός, διά πρώτην 
φοράν, άφ’ ής έφηρμόσθη ή 
υποχρεωτική παροχή τού συν
όλου τής άδειας, έπέδειξε κα- 
τανόησιν καί έδήλωσεν δτι θά 
έπανεξετάση τό ζήτημα, βά
σει τών απόψεων τοΰ Συλλό
γου, διά νά λάβη σχετικάς α
ποφάσεις.

ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙ
ΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΙΣ: Τό Δ.Σ. 
έξέθεσεν είς τόν κ. Γενικόν, 
τό αίτημα περί χορηγήσεως 
έκτακτου οίκον, ένισχύσεως, 
καθόσον τά έττιτευχθέντα άττο- 
τελέσ,ματα τής Τραπέζης, κα
τά τό λήξοιν έτος, ύπερέβησαν 
πάσαν προσδοκίαν. Ουτος έδή
λωσεν δτι, άρμόδιος διά τοιαύ- 
της φύσεως αποφάσεις είναι ό 
κ. Διοικητής καί προσεθεσεν 
δτι έάν έρωτηθή, θά συνηγο- 
ρήση υπέρ τοΰ αιτήματος τού
του.

Τό Δ. Σ. έζήτησε συνάντησιν 
μετά τοΰ κ. Διοικητοΰ, είς τόν 
όποιον θά ανακοίνωση ώς πλη- 
ροφορούιμεθα, δτι αποτελεί έπι- 
τακτικόν αίτημα τοΰ προσωπι
κού, ή ίκανοποίησις τοΰ άνω- 
τέρω αιτήματος.

Κατά τήν τελευταίαν γενικήν 
συνέλευσιν τών μετόχων τής ’Εμ
πορικής Τραπέζης μεταξύ άλλων 
κατηγγέλθησαν ύπό τού Συλλόγου 
τών 'Υπαλλήλων τής Τραπέζης 
παραβάσεις, είς βάρος των, τής 
έργατικής νομοθεσίας. Συγκεκρι
μένος, ό Πρόεδρος τού Δ.Σ. τού 
Συλλόγου τών υπαλλήλων τής 
’Εμπορικής Τραπέζης π. Δημ. 
Κοικκινάκης, είς τόν λόγον, τόν 
όποιον έξεφώνησε κατά τήν γενι
κήν συνέλευσιν τών μετόχων τής 
Τραπέζης, άνεφέρθη είς τήν έρ- 
γασίαν τοΰ προσωπικού, τό όποι
ον, ώς είπεν, έξηναγκάσθη, κατά 
τό μεγαλύτερου ποσοστόν αύτοΰ, 
νά έργάζεται άνευ ούδενός άνταλ- 
λάγματος, έκτος τών συνήθων ώ
ρών έργασίας καί κατά τάς άπα- 
γευμοτινάς ώρας μόχρις άργά τήν

1
ΕΝΩΣΙΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
νύκτα, άκόμη δέ κατά τάς Κυριά
κός καί έορτάς. Πολλάκς, μάλι
στα, είς ώρισμένας περιπτώσεις,

/εχίΜ^ο\

ή εργασία τής Τραπέζης μετά τήν 
άνωτέρω άπασχόλησίν μετεφέρετο 
κατ’ οίκον. JIAUIEII ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ

Ό κ. Κοκκινάκης συνεχίζων, 
είπεν δτι δέν θά έπεκταθή 
περισσότερον είς τήν πε
ριγραφήν μιας θλιβερός δ- 
σον καί επικινδύνου κατα- 
στάσεως, άλλά άπό τόν σωρόν, 
τής περιπτωσιολογίας θά περιορι- 
σθή μόνον είς μίαν επίσημον δει
γματοληψίαν, αρκετά αποκαλυπτι
κήν. Πρός τούτο άνέφερεν έγγρα
φον τής ’Επιθεωρήσεως Έργασί
ας Λαρίσης άποσταλέν τήν 22αν 
’Ιανουάριου 1962 πρός τήν Διοί- 
κησιν Χωροφυλακής Καρδϊτσης, 
έχον ώς έξης:
Έν Ααρίστ] τή 22)1)1962 

Πρός
Τήν Διοίκησιν Χωροφυλακής 

Καρδϊτσης
Είς Καρδίτσαν

"Εχαμεν τήν τιμήν νά γνωρί- 
σω,μεν ύμϊν δτι, ώς πληροφορού- 
μεθα τό αυτόθι ύποκατάστημα 
τής Εμπορικής Τραπέζης, δχι 
μόνον παραβιάζει τό ώράριον 
κατά τάς έργασίμους ήμέρας, άλλα 
κατέστησε καί τήν Κυριακήν ή- 
μέραν εργάσιμον διά τό Προσωπι
κόν της.

Τούτο διεπίστωσεν ό παρ’ ή- 
μΐν επόπτης Σωτήριος Θεοχάρης 
κατά τήν ύπό τήν χθεσινήν ήιμερο- 
μηνιαν έκτακτον μετάβασίν του 
είς Καρδίτσαν ύποβαλών καί σχε- 
τικάς μηνύσεις έν συνεχεία έτέ- 
ρων κατά τό παρελθόν.

"Οθεν παρακαλοΰμεν δπως δια- 
τάξητε τήν παρακολούθησιν τής 
Τραπέζης κλπ.

Ό Προϊστάμενος 
ΗΛ. ΒΟΣΙΝΑΚΗΣ»

Επίσης ό Πρόεδρος τοΰ Συλ
λόγου τών Υπαλλήλων τής Εμ
πορικής Τραπέζης είπεν δτι καί 
είς τούς λοιπούς τομείς ήγνοήθη
καν πλήρως αί βασικαί άρχαι, 
έπί τών όποιων θεμελιοΰνται τά 
στοιχειώδη δ καιώματα τών ερ
γαζομένων. Οΰτω, κατηργήθησαν 
ούσιαστικώς καί ή έφαραογή τοΰ 
έκ μονομερούς, άλλωστε ένεργεί- 
ας τής Τραπέζης, ίσχύοντος εσω
τερικού οργανισμού, ή δέ υπηρε
σιακή κατάστασις τών υπαλλήλων 
ρυθμίζεται δι’ αυθαιρέτου βουλή, 
σεως. Ή κακή καί έκ τής πλευ
ράς ταύτη μεταχείρισις προεκάλε- 
σεν άναστάτωσιν είς τό προσωπι
κόν, τό όποιον, έν τούτοις, δεν 
έπαυσε νά προσφέρη είς τόν σω
ρόν τού καθημερινού μόχθου παν 
τό δυνατόν.

Ώς έπίσης παρατηρεΐται ύπό 
τού Συλλόγου τών Υπαλλήλων 
τής Εμπορικής Τραπέζης, ό Δι
οικητής της κ. Στρ. Άνδρεάδης, 
άπέφυγεν είς τήν ομιλίαν του έ- 
νώπιον τής Γενικής Συνελεύσε- 
ως νά άντικρούση, ώς άλλοτε, 
τάς έκτεθζίσας διαπιστώσεις.

’Αλλά κύριοι μέτοχρι, έτόνισεν 
ό κ. Κοκκινάκης, ούδενός τήν 
άντίληψιν πρέπει νά διαφεύγη, δ- 
τι ή χρήσις τοιούτων άναχρονι- 
στικών μεθόδων καί άχρως έπι- 
σφαλών μέσων, είναι λίαν έπι- 
κίνδυνος καί μάλιστα δι’ ένα σο- 
βαρώτατον οικονομικόν ’Οργανι
σμόν ώς ό ίδ:κός μας. Τήν δημι- 
οργίαν άλλωστε αντικοινωνικών 
φαινομένων τελείως άπαραδέκτων 
διά τήν έποχήν μας, καταδικάζει 
δημοσία, ό ίδιος ό Πρόεδρος τού 
Δ.Σ. τής Τραπέζης μας, καθηγη
τής Στ,ρατής Άνδρεάδης, έάν λά- 
■=♦ Ή συνέχεια είς τήν 4ην σελίδα

Νο Π 26
Κυριακή 15.4.62 

ΑΧ MET - ΑΓΑ 
’Αναχώρησις 7 ττ.μ. για Χαλ

κίδα. Μικρή στάση. Συνέχεια 
για τήν γραφική τοποθεσία 
Άχμέτ ’Αγά. Μ ικροδ ιαδρομές 
στή γύρω ολάνθιστη αύτή τήν 
έποχή περιοχή.

Συμμετοχή: Μέλη δρχ. 55. 
Τρίτοι δρχ. 65.

"Ατομα 36
No 1 127

Κ υ ρ ι α κ ή 22.4.62 
ΛΙΜΝΗ ΣΤΥΜΦΑΛ!ΑΣ— 

ΚΑΣΤΑΝΙΑ
’Αναχώρησις 7 π.μ. γιά τήν 

Κόρινθο. Μικρή στάχτη. Συνέ
χεια γιά τήν λίμνη τής Στυιμφα- 
λίας —- Καστανιά. ’Επιστροφή 
γιά τήν ’Αθήνα στις 4.30' μψι. 
μέ ενδιάμεσες στάσεις.

Συμμετοχή: Μέλη δρχ. 65. 
Τρίτοι δρχ. 75.

"Ατομα 36
Νο 1128

Πασχαλινή έ κ δ ρ ο 
ιμ ή 19 6 2, Μ. Πα- 
ρ ασ ικ ε υ ή — Τρίτη 
Πάσχα

ΒΟΛΟΣ — ΔΥΤΙΚΟ, ΑΝΑ
ΤΟΛΙΚΟ ΠΗΛΙΟ - ΜΕΤΕΩΡΑ 

Μιά ύπέροχη ξεκούραοστη καί 
μέ πολύ ένδιαφέρον πασχαλινή 
έκδραμή.

Μ. Παρασκευή: 
'Αναχώρησις 8 π.μ. γιά Θή
βα — Λειβαδιά — Λαμία — 
Δομοκό — Φάρσαλα — Λάρι
σα — Βόλο μέ ενδιάμεσες 
στάσεις. (Μεσημβρινό γεΰιμα 
οπήν κρίση τοΰ αρχηγού).

Στο Βόλο τακτοποίηση στα 
πολυτελή ξενοδοχεία Πάλλας 
—ΊΞμπρριικάν). ’Ελεύθερο βρά
δυ γιά παρακολούθηση: ’Επιτα
φίου.

Μ. Σάββατο: Βό
λος — Άγρια — Λεχώνα — 
Γοπ-ζέα — Νιάου — Νεοχώ,ρι 
— ΛαμπινοΟ — Ξουρίχτι — 
Τσαγκαράδα. ’Επιστροφή νω
ρίς στο Βόλο γιά τήν ’Ανάστα
ση·

ΙΠ ά σ χ α: Βόλος — Πορ- 
ταριά — Χάνια, μέ κατάληξη 
γιά τον εορτασμό τοΰ Πάσχα 
στην κατάμεστη; άπό γαρδέ- 
νιες καί ορτανσίες Ζαγορά. 
(Μεσημβρινή συνεστίαση.).

Δευτέρα Πάσχα: 
Βόλος — Λάρισα — Τρίκκαλα 
—Καλαμπάκα — Μετέωρα.

’Επίσκεψη τών γραφικών 
Μονασπηρίων. ’Επιστροφή στο 
Βόλο γιά διανυκτέρευση.

Τρίτη Πάσχα: ’Ε
πιστροφή γιά τήν Άθήινα ;μέ- 
σφ Λαρίσης — Φαρσάλων — 
Δαμακοΰ — Λαμίας — Θερ
μοπυλών — Κομμένων Βούρ
λων — ’Αταλάντης — Λειβα
διάς.

1) Όταμα 36 (Μέλη τής 
ΕΦΕΤ κατά προτίμηση/).

2) Υποχρεωτική εναλλαγή

θέσεων.
3) ’Απαραίτητα δελτία ταυ

τότητας.
4) Ό αρχηγός έχει τό δι

καίωμα άλλαγής προγράμμα
τος είς περίπτωσιν εκτάκτου 
ανάγκης.

Συμμέτοχα!: Ναύλος — Δι- 
ανυκτερεύσεις (4) Μέλη δρχ. 
420. Τρίτοι δρχ. 510. (Έφ’ 
δσον ύπάρχουν θέσεις).

No 1129
Κυριακή 6.5.62 

ΧΑΛΚΙΔΑ — ΣΤΕΝΗ 
’Αναχώρησις 7 π.μ. γιά τή 

Θήβα. Μικρή στάση και συνέ
χεια μέσφ Χαλκίδος γιά τή 
γραφική τοποθεσία τής Δίρφης 
Στενή. Μικρές διαδρομές στή 
γύρω περιοχή. Υπάρχει πολύ 
καλό εστιατόριο.

Στήν επιστροφή στάση στή 
Χαλκίδα.

Συμμέτοχοι: Μέλη δρχ. 50. 
Τρίτοι δρχ. 65.

"Ατρμα 36.
Νο 130

Κ υ ρ ι α κ ή 13.5.62 
ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙ ΚΟΣ 

Θά διατεθούν εισιτήρια μέ 
έκπτωση, έπί τής τιμής των γιά 
όποιαδήποτε διαδρομή τοΰ Άρ- 
γοσαρων ΐικοΰ. (ΑΙΓΙΝΑ —
ΠΟΡΟΣ — ΥΔΡΑ). 
Σάββατο — Κυρία- 

κ ή 19—20.5.62 
ΧΑΛΚΙΔΑ — ΚΥΜΗ 

Αναχώρησις 3 μ.μ. γιά τή 
Χαλκίδα. Τακτοποίηση σε ξε
νοδοχεία. Διανυκτέρευση.

Κυριακή: Άνανώρησις 
9 π.μ. γιά τήν Κύμη — Ποί- 
ραλία. Γεύμα.

Επιστροφή μέσω Έρετρείας 
Ώρωποΰ.

Συμμεταχαί: Ναύλος —
Πορθμεία — Διανυκτέρευσις : 
Μέλη δραχ. 105. Τρίτοι δρχ. 
125.

Άτομα 36.
Νο 1132

Κ υ ρ ι α κ ή 27.5.62 
ΚΟΡΙΝΘΟΣ — ΞΥΛΟΚΑ

ΣΤΡΟ — ΛΟΥΤΡΑΚΙ 
’Αναχώρησις 8 π.μ. γιά τήν 

Κόρινθο. Μικρή στάση,. Συνέ
χεια γιά τό Ξυλόκαστρο.

Ή μέρα θά περάση στον 
Πευκιά. Στήιν έπιστροψή ενδιά
μεση στάση στο Λουτράκι.

Συμμέτοχα!: Μέλη δρχ. 50. 
Τρίτοι δρχ. 65.

Άτομα 36.
Κ υ ρ ι α κ ή 1.6.62 

ΝΕΑ ΑΡΤΑΚΗ 
’Αναχώρησις 7. π.μ. γιά τή 

Θήβα. Μικρή στάση. Συνέχεια 
ιμεσφ Χαλκίδος γιά τή μεγά
λη παραλία Ν. Άρτάκη.

’Επιστροφή γιά τή,ν ’Αθήνα 
μέ ένδι άμεση στάση στή Χαλ
κίδα.

Συμμέτοχα!: Μέλη δρχ. 45. 
Τρίτοι δρχ. 55.

Άτομα 36.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟΝ ΑΠΟΚΡΗΑΤΙΚΟΝ ΧΟΡΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΕΣΧΗΝ ΜΑΣ



Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ
ΠΡΟΚΛΗΣΙΣ ΠΡΟΣ ΠΕΝΟΜΕΝΟΥΣ

Αί εις έτέραν σελίδα δήμο- έττ1 αϋτοΰ πρωτοβουλίαν. Δεν
σιευάμεναι δηλώσεις τοΰ κ. Ζο- 
λώτα άναφορικώς μέ τήν οικο
νομικήν ένίσχυσίν τών ασφαλι
στικών οργανισμών μας μόνον 
ώς ιτρόκλησις ττρός τους πε
νομένους απομάχους μας δύ- 
νανται νά χαρακτηρισθοΰν. Ά- 
νευ περιστροφών —ό ρυθμιστής 
τοΰ μισθολογίου τών έλλήνων 
εργαζομένων, σπήκλεισειν δχι 
μόνον τήν προβλεπομένην ένί- 
σχυσιν έκ τοΰ· Ν. 3662 (ύπερ- 
νομοθέτης) αλλά καί τήν μελε- 
τωμένην παραχώρησιν ολίγων 
λεπτών έκ τοΰ ECART, μέ 
τήν διευκρίνισιν δτι θά άντιτα- 
χθή είς πάσαν Κυβερνητικήν

γνωρίζαμεν τί θά άποδώση ή 
έπί τοΰ έν λόγφ θέματος προ
σεχής συνάντησις τών έκπρο- 
σώπων τών έν ένεργεία καί ά- 
πομαχίρ συναδέλφων μετά τοΰ 
Διοικητοΰ τής Τραπέζης μαςΘά 
πρέπη πάντως κατά τήν συνάν- 
τησιν αυτήν νά ληφθή σοβαρώς 
ύπ’ δψνν του ή φράσις τοΰ«Ζο- 
λώτα: «Ή Εθνική οφείλει νά 
πλήρωσή τά πάντα ώς μόνη 
ώφεληθ'εΐσα έκ τών άθρόων α
πολύσεων:». Ημείς τοΰτο μό
νον δηλοΰμεν κατηγορηματι- 
κώς: Εϊμεθα παρά το πλευράν 
τής Διοικήσεως είς κάθε σχετι
κήν ενέργειαν της.

Η [mill ΤΗΤΙΙ1 ΓΕΝ ΙΥΝΕλΕΥΙΙΐ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΙΣ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΘΥΜΗ ΠΛΕΥΡΑ

ΤΟ "ΚΛΙΜΑ II

Καίτοι παρήλθεν ή προ τών 
άρχαιρεσιών περίοδος, δτε έ- 
χρησιμοποιήθησαν κατά τοΰ 
Δ.Σ. τοΰ Συλλόγου ώρισμένα 
«έπιχειρήματα», τά όποια ’ίσως 
τότε θά εχρηζον άπαντήσεως, 
κρίνομεν σκόπιμον νά εϊπωμεν 
δύο λόγια έπ’ αυτών, προς 
έξόλειψιν τυχόν δημιουργουμέ- 
νων εντυπώσεων καί αποριών.

Έκατηγορήθη τό Δ.Σ. δτι 
συνδέει τόν απολογισμόν τής 
δράσεώς του μέ τό ΰφιστάμε- 
νον έν γένει δυσμενές διά τούς 
Εργατοϋπαλλήλους τής χώρας 
κλίμα.

Αλλά διατί νά εύθύνεται ό 
Σύλλογος δταν άναφέρεται είς 
μίαν πραγματικότητα. Τοΰτο 
άλλωστε δέν πράττει μόνον ό 
Σύλλογός μας. Πλήν τής 'Ομο
σπονδίας μας, αί πλεΐσται τών

ΈργαΤοϋπαλληλικών ’Οργα
νώσεων καί αυτή άκρμη ή Γ.Σ. 
Ε.Ε., αί δημοσιοϋπαλληλιικαί 
κλπ. οργανώσεις, προέβαινον 
καί προβαίνουν^ είς έντονους 
καταγγελίας τών συνθηκών ύφ’ 
άς άσφυκτικώς προσπαθεί νά 
λειτουργήση τό συνδικαλιστι
κόν κίνημα. Έάν λοιπόν έκ τών 
Ύποιλλήλων τής ’Εθνικής Τρα
πέζης, οί όποιοι τόσον έδοικί- 
μασαν καί δοκιμάζουν τάς συν- 
θήκας ταύτας, εμφανίζονται τι- 
νες ίσχυριζόμενοι δτι δέν ύφί- 
σταται τοιοΰτον κλΐμα, τότε ή 
αυτοί πράγματι εΰρίσκονται 
είς τήν... Γρανάδα ή αύτοανα- 
κη'ρύσσονται έκουσίως ή άκου- 
σίως πρόμαχοι τής διατηρήσε- 
ως τοΰ κλίματος.

Η "ΑΛΛΑΓΗ,

Πενιχρά κι’ ανούσια ήταν φέ
τος ή Γεν. Συνέλευση' τοΰ Συλ
λόγου μας.

"Ελλειψαν βλέπετε τ’ αηδόνια 
πού σέ περασμένες Σνυελεύ- 
σενς λαλοΰσαν καί συνήρπαζαν 
καί συνήγειραν καί μάγευαν.

Ελλειψεν ό μελίρρυτος κ. 
Μελισσαρόπουλος. Ό βαρύ
γδουπος κ. Τσουδερός δέν μάς 
ήλθε φέτα. Έπροτίμησε φαίνε
ται τούς ήχους τής λύρας τοΰ 
Άβδούλ Κολημέρη. Οί χεί
μαρροι κ.κ. Καραγιάννης, Χον- 
δρομματίδης δέν ακούστηκαν. 
Ό νεφεληγερέτης κ. Μαυρουδής 
έσίγασε. Πώς αΰτό; Τί συνέβη; 
Πολλές είναι οί εξηγήσεις.

Κατ’ άλλους καί μαζύ μ’ αυ
τούς κι’ ό κ. Δημήτριος Παπαϊ- 
ωάννου, «δέν ύπάρχει πιά τό υ
ψηλόν συνδικαλιστικόν φρόνημα 
τών συναδέλφων». Κα,τ’ (άλλους 
πάλι καί μαζί σ’ αυτούς κΓ 
ό Γεν. Γραμματεύς τοΰ Συλ
λόγου κ. Διλιντάς, είναι ή «φο
βία τών συναδέλφων πώς καί 
άπλή παρουσία των είς τήν 
Συνέλευση, ιμπορεΐ νά τών χα- 
λάση τό φή^λον ποιότητας».

Καθ’ ημάς ούτε τό ένα, οϋτε 
τό άλλο. Άπλούστατα, οί συν
άδελφοι έχουν εμπιστοσύνη είς 
τό Δ. Σ. τοΰ Συλλόγου των, 
πώς διεχειρίσθη άριστα καί μέ 
εΰλάβειαν τόσον τά συνδικαλι
στικά των ζητήματα, δσον καί 
τά οικονομικά τοΰ Συλλόγου 
μας καί χά α α α θωνται, ήσυ
χοι στά σπιτάκια τους.

Πρώτος ομιλητής ό κ. Τρα- 
γουστής. Εγκρίνει τά πεπρα
γμένα τοΰ Συλλόγου καί δια
κηρύττει δτι, ό σημερινός Διοι
κητής είναι ό καλύτερος άπ’ ό
λους τής μεταπολεμικής περιό
δου.

Είναι, πού λέει ή παροιμία 
«πάρ’ τον στο γάμο σου, νά 
σοΰ πή καί τοΰ χρόνου»!

01 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
(Συνέχεια έκ τής 1ης σελίδας) τά 32% τών ιδίων κεφαλαίων

Καί έτερον όμως σύνθημα 
όρρίφθη κατά του Διοικητικοΰ 
Συμβουλίου: τής άναγκαίας άλ 
λαγής αύτοΰ. 'Ως λόγος δέ 
προεβάλλετο τό... «γενικόν 
πνεύμα τής άλλαγής»—ολίγον 
άστεΐον βέβαια—καί ό «πενι
χρός» άπολογισμός άπό πλευ
ράς επιτευγμάτων. Παραλλή- 
λως δμως, ολίγον μέν έμφα- 
νώς έν έκτάσει δέ άφανώς διο- 
χετεύετο ό λόγος τοΰ δτι ή αλ
λαγή Επρεπε νά γίνη διότι τό 
Δ.Σ. δέν ήτο άρεστόν είς τούς 
πάσης φύσεως κρατοΰντας. 
Είναι λυπηρόν δέ τό δτι εμφα
νής προς τοΰτο υπαινιγμός έ- 
γένετο έν τή Γενική Συνελεύσει 
ύπό παλαιού συνιδικαλιστοΰ.

Είτ τά κηρύγματα αύτά τό

Προσωπικόν εδωσεν τήν άπάν- 
τησίν του.

Θεωροΰμεν δμως ύποχρέω- 
σιν, νά προσθέσωμεν, ώς προς 
τόν τελευταΐαν λόγον, τήν ά- 
πογοήτευσίν μας διά τό ολίσθη
μα τών «συνδικολ ιστών», σαλ
πιγκτών τής «άλλαγής». Άλ
λαγής τής οποίας ή τελική 
μορφή θά ήτο ή πλήρης ύπο- 
δούλωσις τοΰ συνδικαλισμού 
είς τούς κρατούντας.

Αλλά τότε τις οΐδε, έάν θά 
ήδυνάμεθα νά διατηρήσωμεν 
καί τά Ελάχιστα τών ανθρωπί
νων δικαιωμάτων μας καί αυτό 
άκόμη τό δικαίωμα νά άμιλώ- 
μεν, έστω όπως όμιλοΰν οί κή- 
ρύκες... τής περιέργου αλλα
γής-

ΤΟ “ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΝ ΒΗΜΑ..

Φέτα ό ’Αρχηγός τής μείζο- 
νος άντιπολιτεύσεως ΣΚΙ κ. ’Ι
θακήσιος παραχώρησε τή σειρά 
προτεραιότητος στο βήμα, στον 
άξιο καί έμπειρο συνεργάτη 
του κ. Μήτσο Παπαϊωάννου. 
Κι εΐπε πολλά ό κ. Παπαϊωάν- 
νου. Όλα τά έθιξε. Καί σ’ ό
λα κάτι βρήκε πώς δέν Εκαμε 
τά Δ. Σ. τοΰ Συλλόγου. Έ ξο- 
μολογήθη δμως τήν ά- 
μαρτίαντου δτι, «καί 
ό κ. Διοικητής καί οί σύμβουλοι 
τοΰ κ. Διοικητοΰ» θέλουν νά ύ- 
ττάρχη ή σημερινή Διοίκησις 
τοΰ Συλλόγου μας. Άλλ’ αύτό 
δέν είναι ά μ α ρ τ ί α. Άφοΰ ή 
πλειοψηφία του πρκ>σωπικοΰ τή 
θέλει, άφοΰ ή Διοίκησις τής 
Τραπέζης τή θέλει, εΐναι κάτι 
πού μόνον άπόλυτη καί ιδεώδης 
ευτυχία, μπορεί νά λεχθή. Ό
λοι λοιπόν μαζύ «ΕΣΑΣ ΘΕ
ΛΟΥΜΕ»

Εύχαρίστως ύπαδεχόμεθα 
χαΐ χαιρετίζομεν τήν έπανέκ- 
δοσιν τής ’Εφημερίδας «Τρα- 
πεζικόν Βήμα» ώς ένός άκό
μη έντυπου μέσου, τό όποιον 
τίθεται είς την ύπηρεσίαν τών 
συμφερόντων τοΰ κλάδου μας.

Ευχής έργον θά ήτο ή έφη- 
μερίς αΰτη νά άνήκη καί πά
λιν είς Τραπεζοϋπαλληλικός 
’Οργανώσεις, όπως καί είς τό 
παρελθόν, δτε άπετέλει τό δρ- 
γανον τής τότε 'Ομοσπονδίας 
Υπαλλήλων 'Ελληνικών Τραπε
ζών (λοιπαί Τράπεζαι πλήν Ε

θνικής — 'Ελλάδος — ’Αγρο
τικής).

,Πιστεύαμεν δμως δτι ή φιλο
τιμία καί αί ειλικρινείς διά τήν 
έξυπηρέτησνν τοΰ κλάδου μας 
προθέσεις τών άναλαβόντων 
τήν πρωτοβουλίαν τής έπανεκ- 
δόσεως συναδέλφων καί συν
ταξιούχων θά καλύψουν το υφι
στάμενον έπί τοΰ παρόντος κε
νόν, προτάσσουσαι τό συνδικα
λιστικόν συμφέρον τοΰ έπιχει- 
ρηματικοΰ τοιούτου.

ΟΝΤΩΣ ΑΠ0ΚΡΗΑΤΙΚ0Ν
Ό «Τραπεζικός ’Αγών» έθε- τικότητος. Οί Υπάλληλοι τής 

ώρησε έοιυτόν ποραμερισθέντα ΕΤΕ, μόνον έάν έπραγμστο-
καΐ χαρακτηρίζει ώς άπαράδε- 
κτον τήν παράγραφον τής λο
γοδοσίας τοΰ άπελθάντος Δι
οικητικού Συμβουλίου μας τήν 
άναφερομένην είς τήν συντα
κτικήν έπιτροπήν τής «Τραπε
ζιτικής», ήτις Εχει ώς έξης:

«Ή συντακτική της Επι
τροπή δέν έφείσθη κόπων διά 
νά άνταπεξέλθη είς τάς υπο
χρεώσεις, τάς όποιας τής έπέ- 
βοιλεν ή ελλειψις ένός παντρα- 
πεζιτικοΰ δημοσιογραφικού ορ
γάνου».

Ή φαιδρότητα τοΰ σχολίου 
βάδέν άφαιρεΐ έκ τής πραγμα-

ποιεΐτο ή σκέψις περί έκδόσεως 
παρά τής ΟΤΟΕ συνδικαλιστι
κής έφημερίδος, θά έπίστευον 
είς τήν ΰπαρξιν υπευθύ
νου Παντραπεζιτικοΰ δημο
σιογραφικού οργάνου. Γνωρί- 
ζοναες έν προκειμένη τήν συν- 
ΰπαρξιν τοΰ συνδικαλισμού καί 
τοΰ έπιχειρηματικοΰ κέρδους 
δέν νομίζομεν, δτι έάν άφαιρέ- 
σωμεν τό δεύτερον άπό τόν 
«Τραπεζικόν ’Αγώνα» θά πα- 
ραμείνη ό πρώτος. Τοιοΰτος 
ισχυρισμός θά ήταν «τφ δντι 
άποκρηάτικος» ή τουλάχιστον 
«Πρωταπριλιάτικος».

ΕΓπε ό κ. Παπαϊωάννου καί 
γιά τον κ. Τσουδερό δτι, ένφ 
υπήρξε ό ’Απελευθερωτής» τής 
’Εθνικής Τραπέζης, κατεσυκο- 
φαντήθη δτι έπινε πολλούς κα
φέδες καί ή συκοφαντία επιασε 
κΓ ό κ. Τσουδερός δέν έξελέγη 
πιά Πρόεδρος. ΚΓ ό κ. Διλιν- 
τάς στή δευτερολογία του, τοΰ 
άπήντησε δτι, δέν εΐναι οί κα
φέδες πού «Εθαψαν» συνδικαλι
στικούς τόν κ. Τσουδερόν, άλλ’ 
ή συνδικαλιστική του τακτική.

Γιά μάς πάλι, οϋτε τό ένα 
οϋτε τό άλλο φταίει. «Φταίει τό 
ζαβό τό ριζικό» δλων τών «ά- 
πελευθερωτών»' Άπό τήν πα- 
λαιότερη ιστορία: Τόν Κολοκο- 
τρώνη τόν κατεδίκασαν είς θά
νατον. Άπό τήν νεώτερη: Τόιν 
Τσώρτσιλ τόν κατεψήφισεν ό 
λαός. Καί ό Τσουδερός λοιπόν, 
σαν «άπελευθερωτής» κι’ αύ- 
τός, δέν ήταν δυνατόν νάχη 
διαφορετική τύχη!

Α
Κάτι πήγε νά κάνη ό κ. Δε- 

λένδας, άλλά δέν κατάφερε με
γάλα πράμματα. Τήν έμφάνισί 
του στο βήμα ύπεδέχθη ή Συν- 
έλευσις μέ χειροκροτήματα καί 
αύτό κάπως τόν έντυπωσίασε 
κΓ έσπευσε νά δηλώση, δτι 
ά υ ε ΐ ν α ι ε ί λ ι κ ρ ι νά (τά 
χειροκροτήματα) τά δέχεται κΓ 
ευχαριστεί θερμότητα τήν Συν- 
έλευσιν

Ό κ. Δελένδας έν τή ρύμει

τοΰ λόγου του, χωρίς καλά-^κα- 
λά νά έχη θέσνν εΐπεν τό έξης:

«Επομένως πώς πάνε άράπη 
τά παιδιά σου, κάθε μέσα καί 
μαυρίζουνε». Ό κ. Ιθακήσιος 
άφηρημένος δέν τόν παρηκολού- 
θη, άκουσεν δμως αυτή τήν 
φράσι. Καί ρωτάει τόν διπλα
νόν συνάδελφον: Τί λέει; τί λέ
ει; γιά μένα λέει; Ό συνάδελ
φος δμως, ,μεγαλόψυχος τάν 
καθησύχασε. «Εΐναι δυνατόν 
ποτέ, νά λέει γιά σάς, κ. Πρόε
δρε;»

Άγριος καί βλοσυρός έπλησί- 
ασε στο μικρόφωνο φέτο ό κ. 
Αρχηγός τής Σ ΚI. «Θά στά 
πώ καί νά μοΰ τά πής έδώ δη
μοσία» λέγει στον Πρόεδρο τοΰ 
Συλλόγου». Θά στά πούμε κ. 
Καραπάνο. «Πήγατε στο καϋ- 
μένο τό Καρπενήσι ώς Διευθυν
τής καί τ’ αναστατώσατε μέ τή 
τοκογλυφία πού κάνατε καί 
γι’ αυτό έτιμωρήθητε».

Καί κάποιος συνάδελφος: 
Καλά νά πάθης Πρόεδρε, άφοΰ 
ήσουνα Διευθυντής καί δέν ή
ξερες πώς τοκοπρομήθειες, πέ
ραν τών έγκυκλίως καθωρισμέ- 
νων, δέν τίς... εμφανίζουν, άκου 
τα τώαα!

Α
Ό κ. Τσαλάκης απευθυνόμε

νος προς τούς νέους τούς συνε- 
βούλεψε νά προσέξουν γιατί έ
χουν ύποχρεώσεις καί νά μη τόν 
διαψεύσουν πού έστήριξε όλες 
του τίς ελπίδες σ’ αύτούς.

Καί κάποιος σύγχρονός του 
συνάδελφος: Άχ! Γερο-Θανά- 
ση, καλά τά λές έσύ, μά «δέν 
Εχουνε μυαλό τά νειάτα».

Α
Ό κ. Θεοδώρου Ελαβε τον 

λόγον γιά νά έξηγήση είς τήν 
συνέλευσιν πώς Ελαβε χώροον ή 
προ 30ετίας άπόλυσίς του. Καί 
προς στιγμήν έκέρδισεν άμολο- 
γουμένως τήν συμπάθεια τής 
Συνελεύσεως. "Οταν δμως άνέ- 
γνωσεν ό Γεν. Γραμματεύς τοΰ 
Συλλόγου κ. Διλιντάς τήν άπό- 
φασιν διά τής όποιας άπηλάγη 
ή Συντακτική ’Επιτροπή τής 
«Τραπεζιτικής» καί κατά τήν 
όποιαν έδέχθη τό Δικαστήριον 
δτι τό σχετικόν άρθρίδιον τής 
«Τραπεζιτικής» λέγει μέν δτι 
«ή ύπάρχουσα μεγάλη κηλίς 
δέν έπιτρέπει δχι τήν προαγω
γήν του, άλλ’ οϋτε 
καί τήν έν τή Δι- 
ευθύνσει Προσωπι
κού συνέχισιν τής 
παραμονής του» δ
μως, οΰδαμώς πρ>οέκυψε σκοπός 
έκ μέρους τών κατηγορουμένων 
(μελών τής συντακτικής έπι- 
τρσπής) έξυβρίσεως τοΰ μηνυ- 
τοΰ, μετεβλήθη τό συναίσθημα 
τής συινελεύσεως, κΓ άρχισαν 
άλληλοερωτήσε ι ς καί έγεννήθη- 
σαν άπορίες κΓ έκστοιμίσθησαν 
μεμψιμοιρίες.

«Στο σπίτι τοΰ κρεμασμένου 
—^βλέπετε— δέν μιλάνε γιά

λόγφ καί τής μεγαλυτέχχς εκ
τάκτου ένισχύσεως τοΰ Άσφ. 
Όργανισμοΰ τοΰ Προσωπικού 
έκ τοΰ Ν. 3662, τής αύξήσεως 
τοΰ άριθμοΰ τών Υπαλλήλων 
της καί τής διενεργείας τών 
προαγωγών.

Αΰξησιν τών αποσβέσεων καί 
κρατήσεων παρατηρεΐται μόνον 
είς τήν Εθνικήν Τράπεζαν γε
γονός τό όποιον καθ’ Εκαστον Ε
τος γεννά τήν άντίδρασιν τής 
συλλογικής ήγεσίας τοΰ προ
σωπικού της κατά τάς Γεν. 
Συνελεύσεις τών Μετόχων.

Έτριπλασιάσθησαν έξ άλ
λου τά καθαρά κέρδη καί τών 
τριών Τραπεζών. Ή Ίανική— 
Λαϊκή ένώ τό ί 960 δέν ένεφά- 
νισε καθαρά κέρδη, τό 1961 έμ- 
φοονίζει 9 έκατομ. δρχ. τής ’Εμ
πορικής ηύξήθησαν κατά 1 90% 
καί τής ’Εθνικής κατά 165%.

Ένφ δμως δέν ηύξήθη τό μέ
ρισμα τής ’Εμπορικής Τραπέ
ζης, τής Εθνικής ηύξήθη κατά 
50% καί ή ’ I σνική — Λαϊκή ή 
όποια τό I960 δέν Εδωσε μέρι
σμα, διά τό 1961 διανέμει 5 
έκατ. ιδραχ.

Τήν μεγαλυτέραν, είς ποσο- 
στόν έναντι τών ίδιων κεφαλαί
ων, μεταφοράν είς τό άποθεμα- 
τικόν έπραγματοποίησεν ή ’Εμ
πορική Τράπεζα. 57 έκατ. δρχ. 
άτινα έξησφάλισαν αΰξησιν κα-

τής Τραπέζης Εναντι 60 έκατ. 
ή 9% τών ιδίων κεφαλαίων τής 
Εθνικής Τραπέζης.

Γενικώς αί έμπορικαί Τράπε- 
ζαι άπέψυγαν νά διανείμουν μέ
ρισμα άνάλοχον προς την αΰ- 
ξησιν τών κερδών των καί έπρο- 
τίμησαν νά ένισχύσουν τά ’ίδια 
αυτών κεφάλαια, ώστε νά βελ- 
τιωθή ή σχέσις των προς τάς 
αύξαναμένας υποχρεώσεις των. 
Επίσης άπέφυγαν καί ήρνήθη- 
σαν πάσαν β-ελτίωσιν τής οικο
νομικής θέσεως τών ύπαλλήλων 
των έπικαλούμεναι σχετικάς 
κυβερνητικάς άπαγορεύσεις.

'Η αϋξησις πάντως τών κερ
δών τών τριών μεγάλων έμπο- 
ρικών Τραπεζών δέν ύπήρξεν α
νάλογος προς τήν αΰξησιν τών 
χορηγήσεών των καί γενικώς 
τοΰ κύκλου τών εργασιών των, 
άλλ’ ουσιωδώς μεγαλυτέρα. 
Αΰτη κατά σημαντικόν ποσο- 
στόν πρπει νά άποδοθή είς τήν 
διεύρυνσιν τής άποστάσεως με
ταξύ έπιτοκίων χορηγήσεων καί 
έπιτακίων καταθέσεων. Τά πρώ
τα παραμένουν αμετάβλητα ά
πό τοΰ Απριλίου 1960, ένώ 
είς τά επιτόκια τών καταθέσε
ων επήλθαν αί ακόλουθοι μετα- 
βολαί άπό τοΰ Σεπτεβρίου 
1959 είς ποσοστά έπί τοΐς Ε
κατόν έτησίως:

Ισχύουν άπό: 
Σεπτ. Μάρτ. Νοέμβρ. Όκτώβρ. 
1959 1960 1960 1961

"Οψεως ·
1. Ιδιωτών................. .. 3
2 Τραπεζών καί έπιχειρ. κοι

νής ώφελείας..................  3
Ταμιευτηρίου:

1. Μέχρις 100 χιλ. δρχ. .
2. 100—200 χιλ, δρχ. ..
3. Ύπό προειδοποίησιν .... -

Προθεσμίας:
1. ’Ιδιωτών. . ...................... · 7
2. Τραπεζών, έπιχειρ. κοινής

ώφελείας κλπ............. .. 4
3. Άναίκαταθέσεις Ταχ. Τα

μιευτηρίου ............................ 7,50 6,5 5,75-6 5,5-6,5

2,50 2

2 1,50

6,50 5,50 4,50 
5 4,50 4

5.50 5-6

3.50 3

1.50

4.50 
4
5.50 
4
5,50-6,50

σκοινί!»
Α

Ό κ. Λίτινας, μέλος τοΰ Δ. 
Σ. τοΰ Συλλόγου καί έπιμελη- 
τής τής Λέσχης, είς τό μικρό- 
φωνον. Άναγγέλει είς τήν συν- 
έλευσιν κοσμοϊστορικόν γεγο
νός! Τό έστιατόριον τής Λέ- 
σχης παρουσίασε κέρδη! ! ! 
Καί άπό λεπτότητα καί μετρι
οφροσύνη, δέν άπέδωσε παρα
λείψεις ή εΰθύνας είς προηγού
μενους έπιμελητάς. Οί ζημίες 
κατά τό παρελθόν εΐπε, δέν ο
φείλονται σέ κλεψιές ή σέ άλ-

ΟΙΚΟΣ «ΡΙΤΑΣ3

Τό μέσον έπιτάκιον τών κα
ταθέσεων κατά τό 1961 υπολεί
πεται κατά ήμισείαιν καί πλέον 
μονάδα έπι τοΐς εκατόν τοΰ μέ
σου επιτοκίου τοΰ 1960. ’Εκ 
τής διαφοράς δέ αυτής θά πρέ
πει νά προέκυψε τό ήμισυ και 
πλέον τής αύξήσεως τών ακα
θαρίστων κερδών τών τριών με
γάλων Εμπορικών τραπεζών ή- 
τις έπραγμάτοποιήθη μεταξύ

τών δύο αυτών ετών, τοΰ 1960 
καί 1961.

Σημαντικωτάτην, έν προκει- 
μένφ, συμβολήν έπαιξεν καί ή 
άποδοτικότης τής έργασίας 
(ποσοτική καί ποιοτική) τοΰ 
προσωπικοΰ των, τό όποιον πα
ρά τήν μισθολογικήν του καθή- 
λωσιν, έατάθη ό φυσικός σύμ
μαχος τοΰ τραπεζικού κεφα>- 
λαίου.

Ή -κυρία Ρίτα Σμυρναίου 
(σύζυγος συναδέλφου)φέρει είς 
γνώσιν, δτι άπό τής 1ης Μαρ
τίου έ.ε. μετεφέρθη έκ τής όδοΰ 
Κολοκοτρώνη - Λιμπονά 9 έπί 
τής όδοΰ Κολοκοτρώνη 44.

Είς τό νέον Ατελιέ της έκ
τος τών έκλεκτών Παρισινών 
μοντέλων Γυν. Πίλων, θέλει λει- 
τουργήση καί τμήμα ειδών γά
μου έκλεκτής ποιότητος. 
[j]=======a<3>»<$s== ---={■
• 'Ο Ωτορινολαρυγγολόγος
• ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠIΠIΚ ΙΟΣ
• Δέχεται τούς ήσφαλισμέ- 
® νους τοΰ Τ.Υ.Π.Ε.Τ.
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λες ατασθαλίες. ’Οφείλονται 
άποκλειστικώς είς τό δτι, δέν 
είχε μπή ό κατάλληλος, είς τήν 
κατάλληλη θέσι. «ΚΓ αύτό τό 
ξέρουμε κΓ άπό τήν ύπηρεσί
αν ιμας, εΐπεν. Φωναί: Έμεϊς 
τό ξέρουμε κ. Λίτινα άλλά, ή 
Διοίκησις τής Τραπέζης, δμως 
τό ξέρει;

Α
Έφθασεν ή ώρα τοΰ Δ.Σ. 

τοΰ Συλλόγου, ν’ άναπαντηση 
στις έπικρίσεις τών ομιλητών. 
Ό Γεν. Γραμματεύς, ό κ. Δι- 
λιντάς έξουσιοδοτεΐ- 
τ α ιι νά πλησιάση στο μικρό- 
φωνο.Ό κ. Διλιντάς λοιπόν, θά 
σηκώση τό βάρος τών 17, με
λών τοΰ Δ. Συμβουλίου, πού 
κατά τήν γνώμην του, δέν μπο
ρούσε νά σηκώση- ό κ. Δελέν
δας...

’Άς δοΰμε άν θά τά καταφέ- 
ρη. Τόν άκοΟμε- άπαντά σέ Ο
λους μέ πολλή λεπτότητα, μέ 
πολύ τάκτ. Τόσο, πού δέν τόν 
αναγνωρίζουμε καί καταλή
γει: «Μπορεί λόγφ τοΰ χαρα
κτήρας μου νά λύπησα, νά στε
νοχώρησα, ώρισμένους συνα-

Β---------------------------------------------

δέλφους, άλλ’ αύτό δέν Εγινε 
οπό σκοπιμότητα, καθ’ Ενας 
μας Εχει τίς αδυναμίες του».

Συγχώρηση ζητάει ό κ. Δι- 
λιντάς, τί συμβαίνει;

Κουράστηκε νά σηκώνη τά 
βάρος τών 17. Πάει γιά τό.... 
Μπσγιάτι!

Καί κάποιος άλλος: Καλή 
άνάπαυσι.

Α
Ό Πρόεδρος τοΰ Συλλόγου, 

Εκλεισε ώς συνήθως την Συνέ- 
λευσιν. Εΐπε πολλά άξισπρόσε>- 
κτα ό κ. Πρόεδρος. ’Εκείνο δ
μως, πού ιδιαιτέρως προσέξου
με εΐναι, δτι «Εχουμε τέσσε- 
ρους Διειθνντάς οί όποιοι κά- 
θωνται».

ΚΓ ό άδιόρθωτος συνάδελ
φος: Ναί, άλλά δέν Ερχεται 
κανείς νά σ’ άντικαταστήση; 
Καλά νά πάθουν! ! !

Πάντως ανούσια έπαλαμβά- 
νουμε ήταν ή συνέλευση, γΓ 
αύτό τοΰ χρόνου πρέπει να 
φροντίσουμε νά τή νοστιιμέ- 
ψουμε.

”Αν φθάσουμε.
«Σ. Κ. Α.»

-0

ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ
ΑΝΕΥ Τ,ΟΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

ΣΕ 15 ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΥΣ ΔΟΣΕΙΣ 
Έτπσκεπτόμενοι τό Κατάστημά μας δύνασθε νά προμηθει/Βήτε 
εις τιμάς βιτρίνας:
ΩΡΟΛΟΓΙΑ (Χειρός, Τσέπης, Τοίχου, Εγερτήρια, Κούκου, 

’Ηλεκτρικά, Μπαταρίας κ.λ.π.).
ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ Άρίστης τέχνης (Σταυρούς, Βέρες, Δακτυλίδια, 

Ταυτότητες, Βραχιόλια, Καρφίτσες, Κολιέ, 
Σκουλαρίκια κ.λ.π.).

ΔΙ’ ΑΓΟΡΑΝ TOIΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ ΕΚΠΤΩΣΙΣ 10% 
ΣΩΤ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & Σια 

Άριστείδου 9 — Τηλέφ. 31.845 — Άθήναι



0 Κ. ΖΟΛΩΤΑΣ ΑΡΝΕΙΤΑΙ ΠΑΣΑΝ ΜΟΡΦΗΝ 
ΕΝΙΣΧΥΣΕΟΣ ΤΟΝ ΑΣΦΑΑ)Κ0Ν ΜΑΣ TAMEIQN

ΣΑΦΕΙΣ ΚΑΙ Ο,ΜΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ

ΑΙ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΑ! ΕΙΣ ΤΟ Τ.Τ.Π.Ε.Τ
TAME ΙΟΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

Είς έκτέλεσιν σχετικής άττο- 
φάσεως τής κοινής επιτροπής 
τών οργανώσεων τοΰ έν ένερ- 
γεί^χ και άπαμαχία προσωπι
κού τής: Τραπέζης, 'κλι,μάκιον 
αυτής έπεσκέφθη, κατόπιν αί- 
τήσεώς του τον Διοικητήν τής 
Τραπέζης Ελλάδος κ. Ζολώ- 
ταν. Ή άκρόασις διήρκεσεν 
έπί τρία περίπου τέταρτα τής 
ώρας, καθ’ ήν ό κ. Διοικητής, 
συμβουλευόμενας εκτενή σηιμεί- 
ωσιν την όποιαν είχε προ αύ- 
τοΰ καί ήτις ασφαλώς περιεί
χε τάς απόψεις τών Υπηρε
σιών τής Τραπέζης, ύπεστήρι- 
ξεν ότι ή Τράπεζα τής Ελλά
δος θεωρεί έαυτήν άπηλλαγμέ- 
νην περαιτέρω εισφοράς της, 
διότι όσα είσέφερε δυνάμει 
τον Ν. 3662, υπερκαλύπτουν 
έκεΐνα τά όποια ώψειλε να κα- 
ταβάλη, βάσει τής συμφωνίας 
μεταξύ αΰτοΰ καί τοΰ κ. Κυρια- 
κοπούλου, ήτις προηγή8η τής 
θεσπίσεως τοΰ Ν. 3662 καί 
έπί τή βάσει τής όποιας τό 
ποσόν τής συμβολής της δέν 
θά ύπερέβαινε τα 100 έκατ., 
καί ότι ή ακριβής έννοια τοΰ 
Νόμου είναι αϋτη, ασχέτως αν 
καπά τή.ν άποτύπωσιν.,.παρεισ- 
έψρυσεν είς τήν δευτέραν πα
ράγραφον ή άνά διετίαν άπό- 
φασις τών Υπουργών περί ής 
οΰδέν είχε προσυμφωνηθή. Δέν 
παρέλειψε μάλιστα νά τον ίση 
ό κ. Διοικητής ότι το όλον κα- 
ταβληθέν μέχρι τοΰ 1960 πο
σόν καλύπτει πέραν τής ύπο- 
χρεώσεως καί τήν άξίαν τοΰ 
ενεργητικοί) τοΰ Κοινού Ταμεί
ου τό όποιον περιήλθεν είς τήν 
γεναμένην διανομήν του.

Είς ένίσχυσιν τής κατηγο
ρηματικής δηλώσεώς του ότι ή 
Τράπεζα τής Ελλάδος δέν δύ- 
ναται νά έπωμισθή βάρη χα· 
ριζομένη, ούτως είπεΐν, άνέ- 
φερε τάς σημερινός περιωρι- 
σμένας δυνατότητάς της, λό
γιο τοΰ περιορισμού τών είς 
το έμπόριον τοποθετήσεων της, 
τής μειώσεως τών ωφελειών της 
από τά διαθέσιμα τοΰ συναλ
λάγματος, λόγω τής μετατρο
πής τοΰ ήμίσεως σχεδόν τοΰ 
αποθέματος άπό συν)γμα είς 
χρυσόν καί τέλος έκ τοΰ περιο
ρισμού βαθμηδόν είς τό έλάχι- 
στον τοΰ ECART τοΰ συν)τος 
όπως επιβάλλει ή εισδοχή τής 
'Ελλάδος είς τήν Κοινήν ’Αγο
ράν.

Είς υπόμνημα τοΰ προεδρεύ- 
οντος περί τοΰ Ενδιαφέροντος 
τό όποιον είχεν Εκδηλώσει προ- 
σωπικώς άλλοτε ό κ. Ζολώτας, 
έν τή έπιθυμίςιι του νά έπέλθη 
ή έξυγίανσις τοΰ Ταμείου καί 
ότι προς Επιτυχίαν αυτής 8ά 
παρεχώρει είς τήν Εθνικήν 
1 Ολεπτον τοΰ ECART προς 
τόν σκοπόν έξοσφαλίσεως μο
νίμου πόρου διά τό Ταμεΐαν, 
έδήλωσεν ότι δέν είναι δυ
νατόν νά γίνη σκέψις καν περί 
αΰτοΰ, σήμερον, καί έπεκαλέ- 
σθη τό τελευταΐον Επιχείρημα 
τοΰ περιορισμού τοΰ ECART 
διά τήν ώς άνω αιτίαν ασχέ
τως μέ τήν συναντωμένην άντί- 
δρασιν διά τήν δημιουργίαν 
πόρου έκ φόρου τρίτων.

Είς σχετικήν παρατήρησιν 
ότι ασχέτως τής βαρύτητος 
τών ύπ’ αΰτοΰ ύποστηριχθέν- 
των τό θέμα τοΰ Ταμείου πα
ραμένει άλυτσν καί ότι οί κατ’ 
ούδέν πταίσαντες συνταξιούχοι 
λαμβάνουν οτυντάξεις πείντ-, 
δπερ άνεγνώριισε, εΐπεν ό
τι «ή Εθνική, ήτις μέ τήν ά- 
νάπτυξιν των Εργασιών Εμφανί
ζει κατά τά τελευταία έτη ίκα- 
νοποιητικώτατα κέρδη καί ’ιδί
ως μέ τόν τελευταΐον ισολογι
σμόν της ό όποιος παρουσιάζει 
ηΰξημένον μέρισμα, προβλέψεις 
δι’ ένίσχυσιν τοΰ άποθεμοιτικοΰ 
της καί δι’ Επισφαλείς απαι
τήσεις διά μεγάλα ποσά, πρέ
πει νά κάλυψη τάς άνάγκας 
τοΰ Ταμείου, δεδομένου ότι αυ
τή μόνη ώφελήθη από τάς γε- 
νομένας απολύσεις, άναβιβά- 
ζων τήν ωφέλειαν αυτήν είς 70

έκατ. έτησίως μέ σύνολσν ώ- 
φελειών πολλών Εκατοντάδων 
έκατρμμυρίων διά τά διαρρεύ- 
σαντα έτη.

»Δέν γνωρίζω ποιαν άπόφα- 
σιν θά λάβη τό Δημόσιον μέ 
νέαν προσφυγήν σας προς αυ
τό, Εγώ, έν τούτοι ς, ώς Διοι- 
κητής τής Τραπέζης τής 'Ελ
λάδος, είμαι ύποχρεωμένος νά 
θέσω ύπ’ όψιν τών αρμοδίων 
τάς Επ’ αΰτοΰ απόψεις τής 
Τραπέζης, ή όποια διά τοΰ Δι- 
οικητοΰ της ύπεστήριξε τήν 
μή κατά 1 % μείωσιν τοΰ Επι
τοκίου τών τοποθετήσεων τών 
Τραπεζών παρά τήν Επιμο
νήν τών αρμοδίων ‘Υπουργών 
καί τούτο διότι εΐχον, έξηικο- 
λούθησεν ό κ. Ζολώτας, τήν Ε
θνικήν- Τράπεζαν, κυρίως, ύπ’ 
όψιν, ή όποια αντιμετώπιζε 
ζητήματα σοβαρά, ώς τό τών 
παγωμένων πιστώσεων καί τοΰ 
Ταμείου Συντάξεων της. Υπο
λογίζω, Κύριοι, έκ Τών δεδο

μένων τοΰ άνά χεΐρας ’ισολογι
σμού της, ότι μόνον διά τό έ
τος 1961, ώφελήθη ή Εθνική 
Τράπεζα περί τά 90 έκατ; έκ 
τής αιτίας αυτής. Ή πρόβλεψις 
είναι ασφαλής, κύριοι, ότι αί 
έργασίαι τής ’Εθνικής θά βαί- 
νωσι-ν αΰξανόμεναι καί κατά 
τά προσεχή έτη καί συνεπώς 
καί αί δυνατότητες έκ τών κερ
δών της, ϊνα δυνηθή νά βελτιώ- 
ση τάς συντάξεις σας. Επιθυ
μώ νά μή άναγράφωνται είς 
τόν Τύπον απόψεις σας ώς έ- 
γένετα είς τό παρελθόν, ότι εΐ- 
μεθα άπονοι καί σκληροί καί 
άδικοι είς τό ζήτημά σας, διό
τι θά εύρεθώ είς τήν ανάγκην 
ν ανακοινώσω δημοσία τήν 
πραγματικότητα, ώς σάς έτό- 
νισα»>.

"Οσον αφορά τό ιστορικόν 
τοΰ χωρισμού ό κ. Διοικητής 
έπανέλαβε τό Επιχείρημα τό 
προβαλλάμενον ύπό τών Ενδια
φερομένων συνταξιούχων τής

Τραπέζης τής Ελλάδος, ότι ή 
Τράπεζα τής Ελλάδος είσφέ- 
ρουσα πολλά, άς καί οί έν Ε
νεργείς υπάλληλοί της, οί συν
ταξιούχοι της λόγω τοΰ πε- 
ριωρισμένου αριθμού των, μι
κρόν ποσοστόν λαμβάνουν Εξ 
αυτών καί συνεπώς έπεδίωξαν 
τον χωρισμόν διά νά τύχουν 
τοΰ άναφερομένου πλεονεκτήμα
τος κατ' αΰτούς.

Κατόπιν τών ανωτέρω κατη
γορηματικών δηλώσεων τοΰ κ. 
Σολώτα, τά συμβούλια τών ορ
γανώσεων τοΰ έν Ενεργείς καί 
άπρμαχία προσωπικού τής Ε
θνικής, συνελθόντα άπεφάσι- 
σαν όπως προ πόσης άλλης 
άντιδράσεώς των διά τάς απα
ράδεκτους απόψεις τοΰ κ. Δι- 
οικητοΰ τής Τραπέζης τής Ελ
λάδος, θέσουν ύπ’ όψιν τοΰ κ. 
Χέλμη τά διημειφθέ,ντα κατά 
τήν συνάντησιν τής 24)3)62.

HEIIIAKTARJTAI ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
Συ,μφώνως προς κυκλοφ-ρρή- 

σασοον έγΙκύκλιον είς τό Δίκτυ- 
ον ’Ανταποκρίσεων τής Τραπέ- 
ζη-ς έπήιλθον αί κάτωθι υετα- 
βο-λαί:
Α) ΙΔΡΥΣΙΣ ΝΕΩΝ ΑΝΤΑ

ΠΟΚΡΙΣΕΩΝ
1) "Εδρα άνταποκιρίσεως: 

ΚΑΣΤΕΛΙ ΟΝ, ’Επαρχία: Κισ- 
σςμου, Όναματεπώνυμον άντα- 
πακιριτοΰ: Ευάγγελος Γ. Σαβ- 
βάκης, ΎποΙκ)ιμα Εξ ου έξαρ- 
τάται: Χανίων, "Όριαν ήμερη- 
σίων τραβηγμάτων επί τοΰ άν- 
ταπάκριτοΟ: 10.000.

2) "Εδρα άνοπτοκρίσεως: 
ΠΥΛΗ, Έπα|ρχία: Τρικκάλων, 
Όνοματεπώνυιμον άνταπακριτοΰ 
Στέφανος Μπάμπαίλιάρης καί 
Βησσαρίων Τσιγκαρίδ-ας, Ύ- 
πακ)ιμα έξ οΰ έξςρτάται: Τρικ- 
κάλων, "Οριον ημερησίων τρα
βηγμάτων έπί τοΰ άντ)τοΰ: 
20.000.

3) "Εδρα άνταποκιρίσεως:
ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΝ, ’Επαρχία Δω- 
ρίδος, ΌναματετΓώίνυιμον άντα- 
ποκριτοΰ: ’Αθανάσιος Άνδρ.
Γ-κοιμόζιας, Ύποκ)μα έξ ου έ- 
ξαιρτάται: Άμφίσσης, "Οριον 
ήμερηςτίων τιραβηγμάτων έπί 
τοΰ άντ)τοΰ: 20.000.

4) "Εδρα ’Αινταπακρίσεως: 
ΤΥΡΝΑΒΟΣ, Επαρχία: Tup- 
νάβου, Όνοματεπώνυμον άντα- 
ποκριτοΰ: Ιωάννης Δ. Μπίτ- 
της, Ύπακ)ιμα εξ ου έξαρτά- 
ται: Λαρίσης, "Οριον ήμερη- 
σίων τραβηγμάτων Επί τοΰ 
άντ)τοΰ: 20.000.
Β) ΑΝΤΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣ IΣ ΑΝ- 

- ΤΑΠΟΚΡ1TOY
Λσγφ θανάτου τοΰ έν Μο- 

λ ά ο ι ς Άντοοτσκριτοΰ Ίω- 
άννου Κουνουπιώτου, διωρίσΒη 
νέος ’Ανταποκριτής ό κ. ’Ιωάν
νης Σωτ. Μοσχοβάκος.

Τό ήιμερή,σιον οριον τραβη
γμάτων έπί τοΰ ώς άνω νέου 
"Ανταποκριτοΰ παραμένει το 
ίδιον, ήτοι δρχ. 10.000.
Γ) Κ ΑΤΑΡΓΗΣ I Σ ΑΝΤΑΠΟ-

ΚΡΙΣΕΩΣ
Ό έν Άγίφ Νικάλάφ — Κυ- 

νουρίας (Κοοστρί) Άνταπακρι- 
τ ή ς κ. ’Ιωάννης Δ. Μπαρ- 
μποίγιάννης υπέβαλε τήν παμ 
ραίτησίν του.

Μέχρι διορισμού νέου Άντα- 
πσκριτοΰ αί έπί τής ώς άνω 
κωιμαπόλεως -έργασίαι θά διεξά- 
γωνται παρά τώ Ύποκ)ματι 
Τ ρι-πόλεως.

TO NEON ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΪΜΒΟΥΜΟΝ 
ΤΟΥ ΣΥΑΑΟΓΟΥ ΜΑΣ

Πρόεδρος
'Αντιπρόεδρος

Γτ-ώργιος Κοαροαπάνος 
Ευστάθιος Μΐχος 
Βασίλειος Σύρος »
Έπσμειν. Μαυ-ρουλίδης Γεν. Γρ-αμίματεύς
’Ιωσήφ Λίτιναος Είδικ. Γραμμα;εύς
Σοφία Καβαλάκη ’Έφορος Λέσχης
Κων)νος Ξυνόγαλος » Ύποικ)μάτων
Χρηστός Χατζη|στέλιο-ς » Τύπου
Χαράλαμπος Οικονόμου Σΰμόουλος 
Στυλιανός Γιακουμής »
Ζαχαρίας, Δραμουντάνης »
Δημήτριος Κ ωνσταντι-νίδης »
Στυλιανός Μανέας »
Γεώργιος Μπο νάνος ι »
’ I ωάννης Παπαδόπουλος »
Κωνσταντίνος Σιάφος »
’Αθανάσιος Τασσόπουλος »

Η ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΤΟΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΣ
1) ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ: Παρά τάς 

διαμαρτυρίας τοΰ Δ.Σ. ή κοι- 
νοποίησις τών προαγωγών Λογ. 
Β'. προς Α'. Λογ. Α'. πρός 
Ύπ)ρχας, Ύπ)ρχων προς 
Τμηματάρχας Β', δέν φαίνεται 
έπιικεΐιμένη. Ή τυχόν αναμονή 
διά τήν κοννσποίησίν των 
τής όλοκληρώσεως τών προα
γωγών καί τών Τ,μημ. Β' πρός 
Α', αί όποιοι ήρχισαν άπό τήν 
παρελθσΰσαν Εβδομάδα, είς οΰ- 
δέν Εξυπηρετεί.
_ 2) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΕΝΤΑ- 
-ΙΣ: Ό κ. Διευθυντής τού 
προσωπικού αναμένει τήν άφ-ι- 
ξιν τοΰ μεταβάντος είς τό έξω-

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

«ΚΩΣΤΑΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ» 
Τοΰ Δημητρίου Λιάτσου 

Ό Συνάδελφος %. Δημήτριος 
Λιάτσος έκυκλοφόρησε τήν μελέ
την «Κώστας Κρυστάλλης ό «ο- 
νεμένος ποιητής», όπου δίνει μιά 
σειρά επεισόδια άπ’ τήν δραματι
κή ζωή τοΰ δημιουργού τού 
«Σταυραετοΰ».

ΚΡΗΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 
’Ετήσια ’Έκδοση 

Κλεισθένους 1 7 
Τηλ. 536.489 — Άθήναι 

Ή ΚΡΗΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟ
ΝΙΑ συγκεντρώνει στις σελί
δες της ότι ττειό Εκλεκτό Ε
χει παρουσιάση καί θά πα
ρουσίαση ό Κρητικός πνευμα
τικός κόσμος στις τέχνες, στά 
γράμ-μοτα, στις Επιστήμες. 
Στον τόμον αυτόν συνεργάζον
ται δέκα πανεπιστημσνικοί 
συγγραφείς καί άλλοι εκπρό
σωποι τοΰ πνευματικού καί 
καλλιτεχνικού κόσμου.

Στις 340 σελίδες του πλήν 
τών λαογραψι-κών διηγημάτων 
περιλαμβάνονται καί πολλαί 
έγκυκλοπαιδικαί μελέται Επί 
τεχνικών Επιστημονικών, ιστο
ρικών, θρησκευτικών καί τουρι
στικών θε,μάτων, ώστε νά άπο- 
βαίνη πολύτιμος διά κάθε μα
θητήν, φοιτητήν. Εκπαιδευτι
κόν καί γιά κάθε μορφωμέναν 
γενικά άνθρ-ωπον.

Τιμή δραχ. 60 μέ δόσεις.

τερικόν -κλιμακίου διά νά προώ
θηση) το θέμα.

3) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑ
ΤΑ: Πλέον τής κοτταβολής τών 
υπερωριών του έτους 1961 ό 
κ. Διοικητής θά έξαγγείλη είς 
τάς συλλογικάς ήγεσίας τάς 
αποφάσεις του έπί τών λοιπών 
οίικονομιικώιν ζητημάτων τοΰ προ 
σωπικοΰ μετά τή-ν γενικήν συν- 
έλευσιν τών μετόχων. Αυται, 
κοιτά πάσαν πιθοονότητα, θά ά- 
φοροΰν είς τάς τελευταίας Εξε
λίξεις έν τή Τραπέζη τής ‘Ελ
λάδος.

4) TAME ΙΟΝ ΕΠΙΚΟΥΡΗ
Σ ΕΩΣ : Καί έπί τοΰ ποσοΰ τής 
καταβληθησαμένης έπικουρήσε- 
ως πρός όλοκλή,ρωσιν τών τρο
ποποιήσεων τοΰ Καταστατικού 
θά άποψασίση ό κ. ΔιοικηΓ 
τής μετά τήν Γεν. Συνέλευσι 
τών Μετόχων τής Τραπέζης.

Συμψώνως τώ Καταστατικά), καλούνται τά Μέλη τού Τα
μείου Υγείας Προσωπικού ’Εθνικής Τραπέζης είς Γενικήν 
Συνέλευσιν τήν 13ην Απριλίου 1962, ήμέραν Παρασκευήν 
καί ώραν 5.30' μ.μ. έν τώ Προμηθευτικά) Συνεταιρισμώ (IIf- 
ομαζόγλου 1) μέ τά κάτωθι θέματα:

1) Έγκρισίς τών κατά τήν Γενικήν Συνέλευσιν τής 9ης 
’Απριλίου έ.έ. ύποβληθέντων:

α) ’Εκθέσεως λογοδοσίας τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου 
και απολογισμού τής χρήσεως 1960. 

β) Έκίθέσεως ’Ελεγκτών, 
γ) Προϋπολογισμού χρήσεως 1961.

2) ’Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου καί 2 Ελεγκτών. 
Έν περιπτώσει μή απαρτίας, καλούνται τά Μέλη είς δεοτέ- 

ραν Συνέλευσιν τήν 18ην ΑΠΡΙΛΙΟΥ, ΗΜΕΡΑΝ ΤΕΤΑΡ
ΤΗΝ έν τώ αύτώ τόπω καί χρόνω καί μέ τά αυτά θέματα.

Ό Πρόεδρος 
Ν. ΜΟΥΡΚΟΥΤΑΣ

ΤΑΜΕΙΟΝ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

Συμφώνως τώ Καταστατική), καλούνται τά Μέλη τού Τα
μείου ’Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων ’Εθνικής Τραπέζης εις 
Γενικήν Συνέλευσιν τήν 13η-ν ’Απριλίου 1962, ήμέραν Παρα
σκευήν καί ώραν 5.30'μ.μ. έν τώ Προ-μηθευτικώ Συνεταιρι- 
σμφ (Πεσμαζόγλου 1) μέ τά κάτωθι θέματα:

1) "Έγκρισίς τών κατά τήν Γενικήν Συνέλευσιν τής 9ης 
’Απριλίου έ.έ. ύποβληθέντων:

αι) Εκθέσεως, λογοδοσίας τής Διοικητυκης Επιτροπής 
καί απολογισμού χρήσεως 1960,

6) Εκθέσεως χρήσεως 1961.
2) Εκλογή μελών Διοικητικής ’Επιτροπής καί 3 Ελεγ

κτών.
Έν περιπτώσει μή απαρτίας καλούνται τά Μέλη είς 5ευ- 

τέραν Συνέλευσιν τήν 18ην ΑΠΡΙΛΙΟΥ, ΗΜΕΡΑΝ ΤΕΤΑΡ
ΤΗΝ έν τω αύτώ τόπω καί χρόνω καί μέ τά αϋτά θέματα. 
ΤΑΜΕΙΟΝ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
Ν. ΜΟΥΡΚΟΥΤΑΣ

Παρο,μσίαν ττρόσίκλησιιν, ιμέ τά αϋτά θέματα, πλέον- τοΰ το 
τής- τ ρ ο ττοστ ο ι ή οεω ς τών άρθρων 5 -καί 8 τοΰ Καταστατικού καί 
διά τάς ιδίας ημερομηνίας, άττηύθυντν ττρος τά -μέλη του καί 
τό Δ.Σ. τοΰ Ταμείου ’Αλληλοβοήθειας τών Είσπρακτόρων καί· 
κλητήρων της ’Εθνικής Τραπέζης τής Έλλ-άδοΙςι.

ΠΑΝΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΉΡΙΟΝ

Θεωρώ ύπσχρέωσΐν μου ίΐπως 
ίδιά τής παρούσης μου έκφράσω- 
τάς θερμάς μου ευχαριστίας πρός 
απαν τό Προσωπικόν τού Ταμεί
ου Υγείας ’Υπαλλήλων ΕΤΕ διά 
τήν παρασχεθεισαν είς έμέ ήθι- 
κήν συμπαράστασιν κατά τήν διάρ
κειαν τής βαρείας άσθενείας τής 
άποβιωσάσης μ'ητρός μου Κοίιλας 
Έπανωμήτου. ’Ιδιαιτέρως ευχα
ριστώ τους κ. κ. Μουρκσυτάν, Α. 
Περεσιάδην ώς -καί τήν Δίδα Συ- 
μεωνίδου, οϊτιν-ες μέ άνωτέραν 
πράγματι άντίληψιν τοΰ καθήκον
τος καί συναδελφικήν κατανόησιν, 
παρέσχον είς έμέ πάσαν δυνατήν 
διευκάλυνσιν.

ΜΑΙΡΗ ΠΡΟΕΣΤΑΚΗ 
’Υποκατάστημα Καλλιθέας

g---------------------------------- :------- ti
• Τυπογραφικοί έργασίαι ·
• «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ» ·
• Σωκράτοος 6 - Άθήναι ·

1------► Συνέχεια έκ της 2ας σελίδας
6ωμεν ύπ’ όψιν, τήν έπίσημον 
έκδοσιν τοΰ οίκονομικοό δελτίου 
τής Εμπορικής Τραπέζης, όπου 
είς τό τεΰχ,ος υπ’ άριθ. 19 τού έ
τους 1959 (σελ. 44), υποδεικνύε
ται, ό πλήρης σεβασμός πρός τήν 
Εργατικήν Νσμονεσίαν, μεταξύ 
δέ άλλων ζητείται, ή έλάττωσις 
τών ώρών έργασίας καί ή αυστη
ρά εφαρμογή τών κειμένων διατά
ξεων διά τήν προστασίαν τών έρ- 
γαζαμένων...».

ΙΟΝΙΚΗ — ΛΑΪΚΗ
’Άκαρποι ύπήρξον δύο συν

αντήσεις, αί όποΐαι έπραγ-μα- 
τοποιήθησαν έντός τοΰ παρελ
θόντος μηνός: Μαρτίου, μεταξύ 
τών Διοικητικών Συμβουλίων 
τών Συλλόγων καί τοΰ Άνα- 
πληρωτοΰ Γενικοΰ Δ)τοΰ κ. Κ. 
Κυριακοπούλο-υ, ό όποιος τό 
σύνολον σχεδόν Τών ύποβλη
θέντων αιτημάτων αντιμετώπι
σε μέ τήν κλασσικήν πλέον 
τακτικήν του, τής παρελκύσε- 
ως καί τής αποφυγής ριζικής 
λύσεώς των.

Συγκεκριμένως έτέθη,σαν διά 
πολλοστήν τά θέματα τοΰ έπι- 
δόματος εύδ-οκίμου ύπηρεσίας, 
τών μεταθέσεων συνυπηρετούν- 
των συζύγων, αί όποΐαι οδη
γούν εις τήν διάλυσιν σίκογε- 
νειών, τής προσλήψεως τών 
τέκνων ύποιλλήλων, θέματα κλη
τήρων, ώς καί τής παραβιάσε- 
ως τοΰ ’Οργανισμού, κατά τάς 
τελευταίας προαγωγάς, ίδια 
διά τής παραλήψεως έξ αΰτών 
τών θηλέων υπαλλήλων καί τής 
μή χορηγήσεως τριετιών.

ΔΠ όλα τά θέματα ταΰτα, 
ώς εϊπομεν, ή οητάντησις τοΰ 
κ. Κυριακοπούλου ύπηρξε πα
ρελκυστική καί αόριστος.

Ούδέν θέμα άπέρριψεν, πλήν 
όμως, καί ούδέν έπέλυσεν.

Μόνον μετά τήν κυκλοφορίαν 
τής ύπ’ άριθ. 9)20.3.62 άνοι- 
κοινώσεως τών Συλλόγων, διά 
τής όποιας οΰτοι κατήγγειλαν 
τήν παρελκυστικήν αυτήν τα
κτικήν τοΰ κ. Κυριακοπούλου, 
ή Τράπεζα κοτέβαλεν είς τούς 
δικαιούχους τό έπίδομα εύδο- 
κίμου ύπηρεσίας, τό όποιον 
κοιθυστέρει άπό 1.7.1961.

"Ολα τά λοιπά θέματα, ό 
κ. Γενικός τά «αντιμετωπίζει» 
καί «ΘΑ τά έπνλύση».

Τήν 29ην Μαρτίου συνήλθεν 
ή Γενική Συνέλευσις τών Με
τόχων τής Τραπέζης, κατ’ αυ

τήν ώμίλησεν έκ μέρους τών 
Συλλόγων ό Πρόεδρος τοΰ ΣιΑ- 
λόγσυ Υπαλλήλων τ. Λαϊκής 
Τραπέζης συναδ. Γ. Σωτηρό- 
πουλος, ό όποιος άνεφέρθη ι
διαιτέρως είς τήν συμβολήν τον 
Προσωπικού είς τήν έπίτευξιν 
τών έξαιρέτων αποτελεσμάτων, 
τά όποια ένεφάνισεν ό ’Ισολο
γισμός τής 31.1 2.61.

Ουτος ΰπεγράμμισε τήν κα- 
θηλωσίν τοΰ Προσωπικού άντν- 
θέτως πρός τήν πρόοδον τοΰ 
‘Ιδρύματος, έκάλεσε δέ τήν Δι- 
οίκησιν νά προχωρήση ταχέως 
είς τήν ίκανοποίησιν τών αιτη
μάτων τοΰ Προσωπικού, ίκανο- 
ποίησίν ή οποία θ’ άπετέλει έ- 
νέργειαν σκόπιμον καί ορθολο
γιστικήν.

’Ιδιαιτέρως άνεφέρθη είς την 
μεταχείρισιν τοΰ Προσωπικού, 
έκθέσας δι’ άναμφισβητήτων 
στοιχείων τάς συνθήκας υπό 
τάς όποιας τούτο εργάζεται, 
ώς καί τήν παραβίασιν τής 
κείμενης νομοθεσίας.

Έξεδόθη ή άπόφασις τοΰ 
Πρωτοδικείου ’Αθηνών, περί 
άναγνωρίσεως τοΰ ‘Ενιαίοι? 
Συλλόγου τοΰ Προσωπικού.

Οϋτω ή ένοποίησις όιπάντων 
τώ-ν ’Οργάνων του όλοκληροΰ- 
ται.

Αί άρχαιρεσίαι διά τήν Δι- 
οίκησιν τοΰ Νέου- Συλλόγου, 
θά διενεργηθοΰν μετά την έξάν- 
τλησιν τών ύπό τοΰ Νόμον 
προβλεπομένων προθεσμιών, ή
τοι περί τό τέλος Μάίου, ή άρ- 
χάς ’Ιουνίου.

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΑΣ
Άναχοι-νοΰται είς τούς ένδια- 

φερομένους, δτι ή υπηρεσία τής 
Βιβλιοθήκης τοΰ Συλλόγου λει
τουργεί οστό 6 -μ.μ. έως 8 μ.|μ. 
καθ’ εκάστην πλήν Σαββάτου.

Προς έξυπηρέτησίν των οδ- 
το ι δύναινται ν’ άπευθύνωνται 
είς τόν αρμόδιον Υπάλληλον 
κατά τάς άνω ώρας, κατά δέ 
τάς εργασίμους ώρας τής Τρα
πέζης είς τόν συνάδελφον κ. 
Δημήτριον Δούκαν(τηλ. 30.011 
έσωτ. τηλ. 2-57).

Τό άναγνωστήρισν λειτουρ
γεί κανονικώς καθ’ έκάστην ά
πό ώρας 6 ιμ.ιμ. 10.30 μ.μ.


