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έν λόγιο άσψαλ. ’Οργανισμού 
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Β ΕΙΙΤλΓΙ ΙΟΙ Ιϋϊ
Πέρασεν ήδη δίμηνον άφ’ ότου τό δηιμοσιογρα- 

φυκόν όργανον τοΰ Συλλόγου μας, ή «Τραπέζι αχή», 
άπευθυνοιμένιηί προς τα ευαίσθητα ώτα τοΰ κ. Διοικη- 
τοΰ έζήτησε την έκτακτη οικονομική ένίσχυσι τοΰ 
Προσωπικού. Οί δύο1 αυτοί μήνες «γλύοτρισαν» πολύ 
γρήγορα για τον κ. Χέλμην, τούς στενούς συνεργά- 
τιας του καί για μια κατηγορία συναδέλφων μας. 
Κύλησαν όριμητικά διότι τί σημασία έχει γι’ αυτούς 
ένα 15:θήμερον εμπρός εις εκείνα τα οποία τσεπώ
νουν μηνιαίως; Τί είναι γι’ αυτούς μια «γοπίιισα» 
εμπρός είς τον πολυτελή ναργιλέ πού μακάριοι είς 
τις πολυθρόνες τους απολαμβάνουν; "Οσον όμως τό 
πέρασμα τοΰ χρόνου είναι γρήγορο, αστραπιαίο, α
νώδυνο» για όσους δεν τους ενοχλεί ή σκέψις τοΰ σή
μερα καί τοΰ αύριο, τόσο τά δευτερόλεπτα, οί ώρες, 
οί μέρες άργοκυλοΟν για κείνους που τούς κρατα 
ξάγρυπνους ή έγνοια του πώς θά άγορασθή τό μαύ
ρο καρβέλι, τό πώς θά πληρωθή τό φ ασουλορ έ βυθό 
τοΰ μπακάλη, τό πετρέλαιο της γκαζιέρας, κάί. ό λο
γαριασμός τής ΔΕΗ. ΆργοκυλοΟν οί ώρες διά τούς 
«ελεύθερους» φυλακισμένους πού πίσω από τ’ αρα
χνοΰφαντα κάγκελα τοΰ «χρυσού κανόνος» καί τής 
μονοπλεύρου νομισματικής σταθερότητος περιμέ
νουν την αμνηστία, την χάρι ή έσιιω την έξοδο στον 
περίβολο, μακρυά άπό την άποπνυκτική μυρουδιά 
τής «βούτας» (ανέχειας). Είναι οί πεινασμένοι πού 
περιμένουν τό «μάνα» εξ οΰρανοΰ. Καί ουρανός στην 
προκειμένη περίπτωσι είναι τά οίκονομκά αποτελέ
σματα πού καταλείπει είς τό " Ι δρυμα ό χρόνος πού 
έκλεισε. "Οσο δε δεν εΐχεν γίνει κουβέντα περί τής 
προφητείας διά τό «μάνα», οί πεζοποροΰντες την έ
ρημον πεινασμένοι ύπέφεραν τήν «καούρα» του στο- 
ίμάχου τους, τούς πόνους του καί την γενική τους έξ- 
άντλησιν. Άφ’ ής όμως έψιθυρίσθη ή πιθανή πτώσις 
του, ή υπομονή, ή καρτερία, ή ψυχική καί σωματική 
αντοχή έξηντλήθησαν· ΚΓ εΰτυγώς γι’ αυτούς πού τό 
«μάνα» έπεσεν.

Οί πεινασμένοι συνάδελφοί μας — ιό σύνολον 
σχεδόν του Προσωπικού—περιμένουν καρτερικά άπό 
άρκετούς μήνες ότι «κάτι» θά γίνη «κάτι» θά δωθή 
εκτάκτως.Κάποιο «μάνα» Θάπρέπη νάπέση διά νά μην 
έξαφανισθή τό γένος των. Αύτή την ελπίδα δεν τήν 
έγέννηισεν καμμιά προφητεία, τήν έδημιούργησαν οί 
ατέλειωτες ανάγκες τών οικογενειαρχών συναδέλ
φων μας, είς τούς όποιους αί επιπτώσεις έκ τής έ- 
φαρμοζομένης πολιτικής τών μισθών είναι περισσό
τερον εμφανείς, τήν έδημιούργησεν ή πίστις αυτών 
τών ανθρώπων ότι δέν είναι δυνατόν είς τό Χριστια
νικόν μας ’Έθνος, ιειίς τον 20ον αιώνα, ό όποιος ονο
μάζεται αιών τής κοινωνικής δικαιοσύνης νά δια- 
πράττεται τό μεγαλύτερον κοινωνικόν έγκλημα ε
ναντίον μας καί τών οικογενειών μας, εναντίον αν
θρώπων πού τό μόνο τους «λάθος» ύπήρξεν καί είναι 
ότι προσέφεραν όλος τάς μυϊκάς καί πνευματικάς 
των δυνάμεις δά νά συντελεσθή, μέσα είς τήν τελευ
ταία πενταετία, αυτό τό Θαύμα: Ή ’Εθνική Τράπεζα 
είς ύψος τοποθετήσεων, καταθέσεων, ακαθαρίστων ε
σόδων έφθασε καί ξεπέρασε τό 1939! ! Καί ενώ αυτό 
συνέβη διά τό "Ιδρυμα, άπό τήν πλευράν τής εργασί
ας ή αμοιβή της παραμένει είς τέτοια χαμηλά επίπε
δα ώστε οί παρέχοντες ταύτηννά βροντοφωνάζουν: 
«Δέν άντέχομεν άλλο.Δέν μάς δίδετε αυξησι, δώστε 
μας τουλάχιστον εκείνα πού μάς χρωστάτε. Εσείς 
είσθε πιστωτικόν ίδρυμα καί όχι εμείς. Εμείς ε'ιμα- 
στε μεροικαματιάριδες καί είναι άκ ατ α νό η το ν νά γι- 
νώμέθα, παρά την θέλησίν μας, πιστωταί σας ίΖητοϋ- 
μεν νά μάς δώσετε προκαταβολή ενός Ιδθημέροο 
διά τις απλήρωτες διαφορές άπό τά συνεργεία μας 
πού είναι δουλεμένα μέ τον ιδρώτα μας καί μέ τήν 
εξασθενημένη άνάσα μας. Οί «δόσεις» σας πού θά τις 
άρχίσετε τό 1963 ίσως σε πολλούς άπ’ εμάς νάναι 
τότε άχρηστες. Δώστε τήν «προκαταβολή» είς όλους 
άνεξαιρέτως, τώρα άμέσως, τώρα πού δέν είναι άρ_ 
γά, διότι πιο ύστερα τό άδειο στομάχι θά έχη, είς 

τις εκδηλώσεις του, σύμμαγον τον Δία μέ τήν οργήν 
καί τούς κεραυνούς του, τον Ποσπδώνα μέ ήν τρί
αινα του αλλά και τον ’Άρη μέ τήν τρομερή πανο
πλία του».

01 ΕΧΘΡΟΙ ΤΟΥ*ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΥ
ΜΕΡΟΣ

Τό Κατάστημα Ηρακλείου 
χάρις -είς τάς ένεργείας τής
Συλλογικής ηγεσίας, τήν 
κατανόησιν καί τάς ικανότητας 
τής Διενθύνσεώς του, περιε- 
λσιμβάνετο μεταξύ τών ’Επαρ
χιακών Καταστημάτων τά ό
ποια διετηροΰσαν δύο εργάσι
μοί απογεύματα έβδοιμαδιαίως. 
Αυτό ΐσχυε έπί σειράν ετών 
καί ύπήρχεν ή προοπτική τά 
δύο απογεύματα νά περί ορι
στούν είς εν μόνον. Κατά Δε
κέμβριον ρμως τοΰ 1 960 ήλλ,ο- 
ξεν ή Διεύθυνσις του Καταστή-

Β'
ματος καί ό νέος Διευθυντής 
του, κατενθαυσ ι σιορ ένος φαί-νε- 
ται άπό τά αισθήματα τά ό
ποια έπροξένησεν είς τούς συν- | 
αδελφούς τής Μυτιλήνης ή έκ ί 
τοΰ εκεί Κ ατοοτήμοίτος άπο- | 
χώρησίς του, ήθέλη,σε νά επι
βολή έξ αρχής είς τό Ήρά- ! 
κλειο, τρίτο απόγευμα.

Αί προθέσεις του προσέ- 
κρουσαν είς τήν καθολικήν άν- 
τίστασιν τώι νσυναδέλφων καί 
τοΰ εκεί Συμβούλου μας κ. Ζα
χαρία Δραμουντάνη, ό όποιος 
καί έπραξεν έν προκειμένω τό ι
a—► Ή συνέχεια είς τήν 5ην σελν « '

Π4ΝΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ ΕΥΦΟΡΙΑ

ΚΑΤΑ 3.520 ΕΚΑΤΟΜ. ΔΡΧ. ΗΥΞΚΘΗΣΑΝ ΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 
ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 1961 ΕΝΑΝΤΙ 3.356 ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΈδόΟησαν είς τήν δημοσιό
τητα υπό τής Τραπέξης τής Ελ
λάδος τά στοιχεία περί τοΰ -ύ
ψους τών παρά Τραπέζαις κατα
θέσεων είς τό τέλος Δεκεμβρίου 
1961. Ό υπουργός Συντονίσου κ. 
Π. Παπαληγούρας λαμβάνων α
φορμήν άπό τήν προκύπτουσαν έκ 
τών στοιχείων αυτών αΰςησιν τών 
καταθέσεων προέβη είς τήν κά
τωθι άνακοίνωσιν:

«Ή αΰξησις τών ιδιωτικών κα
ταθέσεων εντός τοΰ- παρελθόντος 
Δεκεμβρίου, άνελθ'οΰσα είς- 820 
εκατ. ύ'ττήρξε διπλάσιά τοΰ προ
ηγουμένου μηνάς Νοεμβρίου (415 
έκατ.) καί ύπε,ρδιπλασία τού άν- 
τιστοίχου μηινός τοΰ 1960 (300 
έκατ.).

Είς τάς ώς άνω αυξήσεις τών 
καταθέσεων κατά τον μήνα Δε
κέμβριον περιλαμβάνεται βεβαίως 
καί ό λογισμός τών τόκων τής 6' 
έξαμηνίας τοΰ έτους. Καί μετά 
τήν άφαίρεσιν δμως τής έκ- τό
κων έπι-δράσεως, ή αΰξησις έκ 
νέων καταθέσεων τοΰ παρελθόντος 
Δεκεμβρίου εμφανίζεται αίσθη- 
τώς άνωτέρα τών 400 έκατ., ήτοι 
ΰπήιρξεν καί πάλιν ή μεγαλυτέρα 
ολοκλήρου τής μεταπολεμικής πε
ριόδου, μέ έξαίρεσι-ν τον Δεκέμ
βριον τοΰ 1959, όπότε έση,μειω- 
θη ισόποσος αΰξησις. ’Αλλά και 
έναντι τοΰ Δεκεμβρίου τοΰ 1959 
ή αΰξηισις τοΰ τελευταίου Δεκεμ-
3r>iου ,Τvexι σαφώς μεγαλυτέσα έ
άν ληφθοΰν μόνον αί άποταμ-ιευ- 
τικής φύσεως- -καταθέσεις, ήτοι αί 
καταθέσεις ταμιευτηρίου καί προ
θεσμίας, αί όποιαι ηύξήθηισαν κα
τά 430 έκατ. έναντι αύξήσεως έξ 
80 έκατ. τοΰ Δεκεμβρίου 1960 
καί 313 έ,κατ. τοΰ Δεκεμβρίου 
1959.

Λίαν εύαίωνον έξέλιξιν καί α
ψευδή μαρτυρίαν περί τής ευνοϊ
κής -έπιδράσεω-ς τήν όποιαν άσχεί 
έπί τής άποταμιευτικής λειτουρ
γίας ό συνδυασμός νομισματικής 
καί πολιτικής σταθερότητος καί 
το γενιικώτερον πνεύμα αισιοδο
ξίας, αποτελεί κάί ή κατά τήν

Ξ Μ 6 τ α 6 ο λ α ί |
Ε έτους έτους Δεκεμ. Δεκεμ, |
Ε 31.12.59 31.12.60 30.11.61 31.12.61 I960 1961 I960 1961 2
Ξ Γενίικόν σύνολον........... . 15.278 18.634 21.554 22.154 +3.356 +3.520 +201 +600 1
| Α' ’Ιδιωτών - ’Εταιριών 13.627 16.632 18.900 19.720 +3.005 +3.088 +301 +820 Ε
Ξ 1. ’Όψεως............... 2.928 3.462 3.851 3.843 + 534 + 381 —163 — 8 1
= 2. Ταμιευτηρίου . . . 8.543 10.835 12.229 12.852 +2.292 +2.017 +468 +623 ϊ
Ξ 3. Προθεσμίας .... 1.273 1.137 1.309 1.483 — 136 +346 -— 40 +174 1
Ξ 4. Δεσμουμέναι . . . 883 1.199 1.511 1.542 + 316 + 343 + 25 + 31 1
| Β' Δημ. Επιχειρήσεων 91 149 480 225 + 58 + 76 + 19 —255 1
Β Γ' Δημ. 3Οιργανισμών· 1.559 1.852 2.174 2.209 + 293 + 357 —119 + 35 §

τελευταίαν περίοδον σημαντική 
αΰξησις τών καταθέσεων προθε
σμίας, αί όποΐαι έντός δύο μόνο-ν 
μηνών ηύξήθηισαν κατά 300 έκατ. 
περίπου ή 25%.

Είναι επίσης άξιοσηιμείωτον ό
τι ή ταχεία αΰξησις τών καταθέ
σεων κατά τούς δύο τελευταίους 
μήνας τοΰ 1961 ύπερεκάλυψε τήν 
έτπβράδ-υνσιν τοΰ ρυθμού αύτών κα 
τά τήν προ τών εκλογών περίοδον 
τής πολιτικής άβεβατότητος, είς 
τρόπον ώστε ή συνολική αΰξησις 
τών ιδιωτικών καταθέσεων δΓ ο
λόκληρον τό 1961 άνήίλθεν είς 3, 
090, ήτοι ΰπερ-έβη κατά 100 έκ. 
τήν αντίστοιχον αΰξησνν τοΰ 
1960. Μεγαλυτέρα διαφορά μετα
ξύ τών δύο έτώιν εμφανίζεται εις 
τάς άποταμ ιευτ ι κή ς φύσεως ίδ ιω-

μήνου, διά τον λόγον δέ αύτόν 
καί ή αΰξησις των κατά τον τε- 
λευταΐον μήνα τοΰ έτους είναι με
γαλύτερα τής συνήθους μηνιαί
ας αύξήσεως. Τον Δεκέμβριον
1960 ή αΰξησις τοΰ συνόλου τών 
καταθέσεων ύπολείπεται τοΰ ύ
ψους τών προστεθέντων τόκων, 
λόγω τής έκδόσεως τοΰ κρατικού 
δανείου τών1 750 εκατομμυρίων 
δραχμών άφ’ έν-ός καί τής έπι- 
δράσεως έκ τής κιρίσεως τοΰ δολ- 
λαρίου άφ’ ετέρου. Σημασίαν ε
πομένως έχει τό δτι ή αΰξησις 
τών καταθέσεων τοΰ Δεκεμβρίου
1961 είναι μικρότερα τής τοΰ 
Δεκεμβρίου 1959, παρ’ δλον οτι 
τον Δεκ)ριον 1961 οί προστεθέν- 
τες τόκοι ΰπείλογίσθησαν έπί υ-

αϋξη,σίς των, έν-τιρς τοΰ 1961, 
είναι μεγαλυτέρα μέν τής σημειω
θεί σης έντός τοΰ 1960, υπολείπε
ται όμως τής σημειωθείσης έντός 
τοΰ 1 959 αύξήσεως.

Δέοιν σχετικώς -νά σημειωθή ό
τι έντός τοΰ 1961 έπί τής έξελί- 
ξεως τών καταθέσεων ήσκησαν ευ
νοϊκήν έπίδρασιν:

—Τό ύψηλότερον ποσοστόν αύ
ξήσεως τοΰ έθνικοΰ εισοδήματος 
(11% έναντι 4,5% του 1960).

-—Ή άντλησις μικροτέρων πο
σών έκ τής αγοράς κεφαλαίου 
(δέν έξεδόθη κρατικόν δάνειον 
όπως κατά τό 1960 ΰψους 750 
έκατομμυρίων δραχμών).

—’ιΟ τερματισμός τής κρίσε- 
ως τοΰ δολλαρίου περί τάς άρ- 
χάς τοΰ έτους.

I Η ΕΞΕΛΙΞΙΣ
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ΤΩΝ ΕΙΣ ΤΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
(είς εκατομμύρια δραχμών)
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τικάς καταθέσεις, αί όποΐαι έν
τός τοΰ 1961 ηύξήθησαν κατά 
2.365 ,έ'κΌττ. εν<τντι 2 1 55 έ-οιτ. 
τοΰ 1960».

ΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τό σύνολον τών καταθέσεων είς 

τάς εμπορικός Τ ραπέζας καί 
τούς ειδικούς πιστωτικούς ορ
γανισμούς, ττλήν τής Τιραπέζης 
τής Ελλάδος, ηϋξήθη τόν Δεκέμ
βριον 1961 κατά 600 έκατομμύ- 
ρι-α δραχμών, έναντι 201 τοΰ Δε
κεμβρίου 1960 καί 735 έκατομ
μυρίων δραχμών τοΰ Δεκεμβρίου 
1959.

ψους καταθέσεων κατά 47% μεγα
λύτερου,

-%.
Τό σύνολον τών καταθέσεων έξ 

άλλου ηύξήθη έντός τοΰ 1961 κα
τά 3.520 εκατομμύρια δραχμών, 
έναντι 3356 τοΰ 1960 καί 3.611 
τοΰ 1959. Καί ή συνολική έτησία 
Β..............-......... =

Β-
ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ-------- ------ ► «ι--------------

—Ή μείωσις τής άττοδόσεως 
τών τοποθετήσεων είς ακίνητα 
Xptjp-OCTιιστηριακάς Αξίας κλπ.

—Ή αΰξησις άπό τοΰ ’Οκτω
βρίου 1961 τών επιτοκίων κατη
γοριών τινων καταθέσεων.

Αντιθέτως δυσμενή έπίδρασιν 
έπί τής έξελίξεως τών καταθέσε— 

= Β

ΜΙΜΗΤΗΣ ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Μέ ιμιά τελευταία, όμαλια- 

γουμέναις έτητυχηιμένη, διατα
γή τοΰ1 Υπουργοί) Συγκοινωνι

ΗΙ1ΙΙΙΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΙ·*·ΙΙ||ΙΙ|||||||||#’

Υπενθυμίζεται ότι είς τό σύνο
λον τών καταθέσεων προστίθενται 
την 31 ην Δεκεμβρίου έκαστου έ
τους οί τόκοι τοΰ δευτέρου έξα-

.... ........ .............. ....................................................................... .....................

Η ΤΕΛΕΤΗ ΔΙΑ ΤΟ ΚΟΨΙΜΟ ΤΗΣ ΠΙΤΤΑΣ 
ΑΙ ΟΜΙΛΙΑ! ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΟΥΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

ών κ. Βρανοπούλου, έτέθη τέρ
μα σέ ,μιά κακή συνήθεια ώ- 
ρισμένων «προνομιούχων» προ
σώπων ν’ άνέρχωνπαι στα λεω
φορεία άπό τήν πρόσθια θύρα. 
Καθώς ή διαταγή ερμηνεύει, ή 
άπαγόρευσις αυτή άπεφασίσθη 
διά -νά τεθή τέρμα στις διακρί
σεις μεταξύ τών πολιτών, κα
τά τήν ύπ’ αυτών χρήσι τών 
συγκοινωνιακών μέσων. Περί-

Τήν 27ην Ιανουάριου έγένε- 
το κατά τό εθιμσν τό κόψιμο 
τής βασιλόπιττας τοΰ Συλλό
γου μας. Ή σημειωθείσα καθυ- 
στέρησις όφείλετο είς αίτια, 
τά όποια δέν ήδύναντο νά πα- 
ραχαμφθο-ΰν. Δέν έχει δμως 
τούτο κοιμ.μία σημασία διότι ή
χρονολογία ούδέν άφαιρεΐ άπό 
τό περιεχόμενον αυτής τής έ-

ορτής ή οποία δίδει τήν ευ
καιρίαν είς τήν Διοίκησιν τής 
Τραπέζης καί είς την Συλλογι
κήν έκπροσώπησ ι ν ν’ άνταλλά- 
ξουν μερικές άπόψεις μέσα στό 
«φτωχικό» τής τελευταίας, μα
κρυά άπό τήν αυστηρότητα καί 
τυπικότητα τών Γραφείων καί 
τοΰ περιβάλλοντος,τής πρώτης, 

Είς τήν έν λόγφ εορτή ή ό-

I ποία λαμβάνει τήν μορφήν τής 
δεξιώσεως, έκλήθησαν καί πα- 
ρέστησαν ό κ. 'Υπουργός τής 
’Εργασίας, οί κ.κ. Διοικητής 
καί Υποδιοικητής, ό κ. Σπη- 
λιόπουλος μετά τών λοιπών Δι
ευθυντών τής Τ ραπέζης καί 
πλείστων Καταστημάτων αυ
τής, ό Πρόεδρος τής Όμοσπον-
(Ή συνέχεια είς ήν 6ην σελίδα)

μ-ενες δηλ. στή σειρά μισή ώρα 
νομοταγής, ερχόταν τό λεωφο
ρείο, κΓ εσύ έμενες καθηλωμέ
νος έκ-εΐ στή σειρά, δίκην υπο
μονητικού τετραπόδου, διότι; 
από τήν μπροστινή πόρτα έμ
παιναν τά «έλευθέρας» —ώρι- 
σμένοι..,. εκλεκτοί τοΰ Λαού 
πού έτυχε νά είναι κάτοχοι ε
νός δελτίου ούχί προσβολής τοΰ 
δικαίου τών συμπολιτών των 
άλλ’ άπλώς δελτίου άτελοΰς 
κυκλοφορίας.

Καλή» λοιπόν, άρχή μέ τήν 
όρθοτάτη αυτή διαταγή γιά. 
τήν κατάργηση διακρίσεων με
ταξύ τών νομοταγών πολιτών. 
Αλλά, δυστυχώς, ή εξυπνάδα 
τών άνθρώπων έχει τέτοιο πλά
τος καί μήκος ώστε δέν υπάρ
χει τόπος μέσα στήν κοινω :α 
που νά μή έχη εισαγάγει τή 
διάκριση αυτή —υπό διαφορε
τικήν έκάστοτε μορφή. Έξη- 
γούμεθα έπί το άπλούστερσν :

Δέν είναι, σάς παρακαλώ,, 
διάκρισις μεταξύ νομοταγών·· 
πολιτών ή χρήσις τών «μέσων» 
πού σέ κάθε βήμά μας γίνε
ται; Άκοΰτε καί σάς λέγουν: 
«Τον τάδε δέν μπορεί νά τοΰ- 
κάνη κανείς τίποτε, ό,τι κΓ άν 
κώμη, γιατί διαθέτει ισχυρά 
«μέσα». Δηλαδή, μέ άλλους λό
γους, ό κύριος αύτός έχει φί
λους ή συγγενείς πού κατέχον
τας μια υψηλή θέση μές τήν 
κοινωνία είναι πρόθυμοι νά πα
τάξουν κάθε εκδήλωση πού θ’ 
άπέβλεπε στήν τιμωρία τοΰ 
προστατευομένου των, όταν &



ΠΑΝΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΟΝ ΒΗΜΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Κατά τον παρελθόντα μήνα 
διεξήχθησαν αΐ άρχανρεσιαι 
τοΟ Συλλόγου ύτταλλήλων Εμ
πορικής Τραπέζης τής Ελλά
δος, διά την άναδειξιν Διοικ. 
Συμβουλίου καθώς καί εκπρο
σώπων διά την ΟΤΟΕ καί το 
Ε,Κ.Α.

Δύο χαρακτηιρ ισπ ικά γεγο
νότα συνετέλεσαν κατά την πα
ρούσαν περίστασιν, εις το νά 
παρουσίαση ή διενέργεια των 
εκλογών τού Συλλόγου ιδιαί
τερον ενδιαφέρον. Καί τούτο δι
ότι, άφ’ ενός —βάσει τού τρο- 
ποποιηθέντος κατ)κοΰ,— ελα- 
βον διά πρώτην φοράν μέρος εις 
τάς άρχαιρεσίας καί οΐ εργα
ζόμενοι εις τάς επαρχίας, με 
δικαίωμα ^εκλέγειν καί. έκλέ- 
γεσθαι, πράγμα τό όποιον δεν 
υψίστατο κατά τό παρελθόν, 
άφ' έτέρου, διότι, κατόπιν ά- 
ποψάσεως των διαφόρων συνδι
καλιστικών παραγόντων, αντί 
νά σχηιματισθούν παραταξιακά 
ψηφοδέλτια, ώς συνέβαινεν άλ
λοτε, κατήλθον απόντες οΐ υ
ποψήφιοι υπό κοινόν κατάλογον

Κατ’ αυτόν τον τρόπον έδό- 
θη ή ευκαιρία εις τούς συνα-

τελευταΐος συνελαμβά ν ε τ ο 
«κλεπτών οπώρας»... "Ετερον 
παράδειγμα: Κοπιάζετε επί
έτη ολόκληρα γιά νά μορφωθή- 
τε, έσεΐς κ. συνάδελφε καί νά 
καταρτισβήτε π.χ. στις οικο
νομικές επιστήμες ή σέ μιά ξέ
νη γλώσσα, καί ή στάθμη τών 
-γνώσεων μας άποδεικνύεται καί 
πιστοποιείται δι’ επισήμων δι
αγωνισμών. "Οταν έρχεται ή 
ώρα ν’ άναγνωρ ισθοΰν οΐ κόποι 
σας καί νά προτιμηθήτε σείς 
όιντί άλλου γιά μιά εργασία ή 
αποστολή που οΐ γνώσεις σας 
έγγυώνται την επιτυχία των, 
βλέπετε τούς άλλους που «έ
χουν πλάτες» νά κάμνουν χρήσι 
τής περιέργου αυτής μυϊκής 
των δυνάμεως καί νά «μπαί
νουν» στη δουλειά αυτή. Καί 
ρωτάτε: «Μά, βρε αδελφέ, αυ
τός είναι άποτυχών... Αυτόν 
διάλεξαν νά κάμη, τή δουλειά 
αυτή, κι1 εγώ πού πέτυχα μένω 
Εξω;», Καί σάς άπαντούν:«Μά
λιστα, κύριε, νά μείνετε έξω· έ
σεΐς, γιά νά μάθετε νά πηγαί
νετε μέ τό ρεύμα τής εποχής: 
τή χρήσι τών μέσων καί την κο
λακεία τών άξιωματούχων!». 
Τάρα, τό πώς ένας πού στε
ρείται ειδικών γνώσεων πού ά- 

-παιτοΰνται γιά μιά · δουλειά 
(π.χ. μιάς ξένης γλώσσης) έ
χει τό θάρρος καί την άναλαμ- 
βάνει, αυτό είναι άλλο ζήτημα. 
"Ας δώσουν την άπάντησίν οΐ 
άναγνώσται τής στήλης αυτής.

Ή χρήσι ς, όμως, τών «μέ
σων» δεν δυσαρεστεΐ μόνο τούς 
νομοταγείς ικανούς συνανθρώ
πους μας, αλλά παραβλάπτει 
καί ζημιώνει καί την απόδοση 
καί ποιότητα μιάς δουλειάς. 
Καί την παραβλάπτει, γιατί 
άπλούστατα ό.... ανίδεος ενερ
γεί έξαμβλωτικάς λύσεις στη 
δουλειά πού άνέλαβε καί είναι 
φυσικό ύπό τάς συνθήκας αΰ- 
τάς ή πρόοδος μιάς εργασίας, 
ενός Κράτους, γενικότερα, ’'ά 
■δαδίζη επί τό... άιρτιώτερον.

Θά μοΰ πήτε δτι αυτά πού 
μάς λες τά ξέρουμε καί δεν 
κερδίζεις τίποτε μέ τό νά μάς 
πά έπαναλαμ βάνης. "Αν έτσι 
μοΰ απαντήσετε θά σάς πώ κι’ 
εγώ: μέ γειά σας - μέ χαρά 
σας! Νά περιμένετε πώς όταν 
ακολουθούμε αυτή τήν τακτι
κή, είτε Τράπεζα ονομαζόμα
στε ή άλλη επιχείρηση., είτε 
Κράτος Είμαστε, θά πηγαίνου
με όλο· καί πιό ... μπροστά!... 
Καί κάθε τόσο, ευκαιρίας δο- 
θείσης, συνάγωνιζόμενοι τούς 
ξένους θ’ άποδειικνύουμε πόσο 
εμείς εϊμεθα προοδευτικοί καί 
πόσο εκείνοι εΐναι όπισθοδραμι- 
κοΐ κουτόφραγκοι όταν τονί
ζουν: Canvassing Disqualifes 
( = ή χρήση μέσων απορρίπτει 
ύποψηφ ιότητα).

Άλλ’ αγαπητοί μου, έγρα
ψα τις λίγες αυτές γραμμές μέ 
τήν ελπίδα μήπως τυχόν καί 
βιρεθή κανένας δεύτερος κ'. 
Βρανόπονλος πού θά θέληση νά 
μιμηθή, κατ’ έπέκτασιν, τήν πε
τυχημένη καί γενναία ενέργεια 
τού πρώτου, πού είπαμε...

Ν.Φρ-ς.

δέλφους τής ’Εμπορικής, τώρα 
δτε έλάμβανεν μέρος είς τήν 
ψηφοφορίαν τό σύνολον τού 
προσωπικού τής Τραπέζης, νά 
έκλέξουν τούς ύποψηφίους τής 
άρεσκείας των, μέ καθαρώς ά- 
ξιολογικά κριτήρια, ούτως ώ
στε ν’ άναδειχθή ισχυρόν συν
δικαλιστικόν όργανον, έκφρά- 
ζον κατά τον άντιπροσωπευτι- 
κώτερον τρόπον τήν βούλησιν 
τού συνόλου.

Τό τόσον εΰχάριστον φαινό
μενο» τής ένότητος τών προσ
παθειών καί επιδιώξεων, τών 
έκπροσώπων τών συναδέλφων 
τής ’Εμπορικής, λαμβάνει άκό- 
μη μεγαλυτέραν σημασίαν, _ ύ
πό τάς σημερινός δυσκολίοις 
διά τον συνδικαλισμόν συνθή
κας, όπου ή άντιξοότης τών πε
ριστάσεων, επιβάλλει την ο
πωσδήποτε συνένωσιν καί συ
στηματικήν όργάνωσιν τών 
συνδικαλιστικών δυνάμεων τής 
τάξεώς μας
ΔI ΑΦΟΡΑ ΕΠIΤΕΥΓΜΑΤΑ

Τό εΰεργετνκώτερον διά 
τούς εργαζομένους είς τήν 
’ Εμπορικήν Τράπεζοον μέτ,ρον, 
τής διανομής τών έξ άσφαλί- 
στρων προμηθειών είς τό σύν
ολον σχεδόν τού Προσωπικού1, 
δπερ έφηρμάσθη κατά τό πα
ρελθόν έτος, όλοκληρώθη πλή
ρως κατόπιν επιμόνων ενεργει
ών τού Δ.Σ. τού Συλλόγου. 
Ούτω κατά τον παρελθόντα Δε
κέμβριον, κατεβλήθησαν άνα- 
δρομικώς άσφάλιστρα καί είς 
τούς ολίγους έναπομείναντας 
κλάδους είς τούς οποίους ^δέν 
έχορηγήθησαν έξ αρχής, = ήτοι 
είς τούς ΰπηρετούντας είς τό 
Δικαστικόν Τμήμα, ^ είς τον 
Τεχνικόν κλάδον, κ. ά., άκόμη 
δέ καί είς τάς κοθαριστρίας! 
Κατ’ αυτόν τον τρόπον έγένετο 
γενική εφαρμογή τού ευεργετι
κού διά τό σύνολον μέτρου.

Αΐ ένέργειαι άλλωστε τού 
Συλλόγου ήρχισαν, νά καρπο
φορούν καί είς τό θέμα,τής πα
ροχής επιδόματος ευθύνης λό
γω θέσεωζ, έστω καί είς , ώ- 
ρισμένην εκτασιν κατ’ άρχήν%

Ούτω ή Δισίκησις, προς ί- 
κανοποίησιν τού αιτήματος 
τούτου, κατέβαλεν επίσης έπ- 
ηυξημένα άσφάλιστρα, είς με
γίστη1 ν μερίδα τών Διευθυντών 
Ύπόκ)των καθώς καί είς τούς 
διευθυντάς τμημάτων Κ ενικού.

Αΐ ένέργειαι τού Συλλόγου 
εξακολουθούν, ώστε νά όλοκλη- 
ρωθή βαθμηδόν ή έφαρμογή τού 
θεσμού, είς τό σύνολον τών ά- 
σκούντων υπεύθυνον εργασίαν.

Το Διοικ. Συμβούλιον τού 
Συλλόγου, μετά τήν εκλογήν 
του,έπραγματοποίησε τήν πρώ
την αυτού έπαφήν μετά τού κ.

Διοικητοΰ ικαί τών λοιπών ιθυ
νόντων τής Τραπέζης, ήτις εΐ- 
χεν τυπικόν χαρακτήρα, έζήτη- 
σε δέ νά γίνη, δεκτόν είς ειδι
κός ακροάσεις, ϊνα έκθεση λε
πτομερώς τά διάφορα ζωτικά 
θέματα καί έξευρεθή τρόπος 
έπιλύσεώς των.

Ό κ. Διοικητής καθώς και 
οΐ λοιποί αρμόδιοι έξέφρασαν 
τήν γνώμην ότι, θεωρούν Εφι
κτήν τήν προώθησιν τών βασι
κής σημασίας υπαλληλικών θε
μάτων, διά τής έν πνεύμοπτ α
μοιβαίας κατανοήσεως, συνερ
γασίας Συλλογικού ’Οργάνου 
καί Εργοδοσίας, ύπεσχέθησαιν 
δέ, τήν ύπό ευνοϊκόν πνεύμα Ε- 
ξέτασιν τών διαφόρων αιτημά
των.

’Επί τή εΰκαιρία τό Δ.Σ. έ- 
ζήτησεν άπό τόν κ. Διοικητήν, 
νά ρύθμιση', τό άπό μακροΰ έκ- 
κιρεμούν θέμα, τής προσλήψεως 
τέκνων υπαλλήλων είς την Τρά
πεζαν, τό όποιον καθίστα
ται έπίκαιρσν κοιτά την πα
ρούσαν περίστασιν, προσκειμέ
νου ή Τράπεζα νά προσλάβη 
νέους υπαλλήλους διά νά κάλυ
ψη τάς έπαυξηθείσας ύπηρεσι- 
ακάς της άνάγκας.

Ό κ. Διοικητής ύπεσχέθη δτι 
τήν φοράν αυτήν, θά συμπερι- 
λάβη καί τά τέκνα τών υπαλ
λήλων είς τούς προσλαβαναμέ- 
νους, τά όποια ώς έτόνισεν, θά 
προτιμώνται έναντι τών λοιπών 
υποψηφίων, έζήτησε δέ νά τού 
ύποβληθή σχετικός κατάλογος.

Κατά τήν ανωτέρω συνάντη
σή έτέθη καί τό ζήτημα τού 
τρόπου παροχής τών κανονικών 
αδειών καί έζητήθη ή έφαρμογή 
τού πρότερον ίσχύοντος συστή
ματος, τό όποιον εΐχεν άποδει- 
χθή εξυπηρετικόν καί διά τούς 
υπαλλήλους καί διά τήν υπηρε
σίαν, ήτοι νά ύπάρχη ή ευχέ
ρεια τμηματικής παροχής τών 
άδειων καί νά ρυθμίζεται ή έικά- 
στοτε διάρκεια καί ό χρόνος 
ένάρξεώς των, δι’ άμοιβαίας 
συνεννοήσεως.

Κατόπιν εύρείας ανταλλαγής 
απόψεων, ή Διοίκησις ύπεσχέ
θη τήν ευνοϊκήν έπανεξέτασιν 
τού όλου θέματος σρμφώνως 
προς τό α’ίτηιμα τού Συλλόγου.

Αί ουσιαστικά! ένέργειαι τού 
Δ.Σ. προς άντιμετώπισιν τών 
άπασχολούντων τούς συναδέλ
φους εκκρεμών θεμάτων, θά ■ εκ
δηλωθούν προσεχώς, διά τής 
λήψεως τών σχετικών αποφά
σεων επί τού έν γένει τφογραμ;

1 ματισμοΰ τών έπιδιώξεων τού 
Συλλογικού ’Οργάνου καί τής 

ί περαιτέρω ακολουθητέας τα
κτικής προς αποτελεσματικήν 
προάσπισιν τών έπαγγελματι- 
κών συμφερόντων τού Πρόσω-

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΑΡΡΑΒΏΝΕΣ

"Αννα Ποταμιάνου — Κώστας 
Γαυραντξώτης, Κ)τος Μητροπό- 
λεως.

ΔΩΡΕΑ ΕΙΣ ΜΝΜΗΝ

ΟΙ Συνάδελφοι τοϋ Κεντρικού 
Καταστήματος Πειραιώς, εις μνή
μην ’Αντωνίου Μπαρούτη, πατρός 
τής συναδέλφου μας Κας 'Ελένης 
Τσαρουχά, κατέθεσαν είς τό Χα,- 
τξηκυριάκειο Όρφανοτροφείον 
Θηλέων, δρχ. 250.a- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ε
♦ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ♦ 
Β------------► -«------------Β

Ο «ί A I Σ Ο Σ»

Μέ τό 24ον τεύχος τό περι
οδικόν έλ ευ Βέρας σκέψεως «!- 
ΑΙ ΣΟΣ» συνεπλήρωσε τόν 6ον 
τόπον tow. Κυριώτερα πε
ριεχόμενα τεύχους: Κ. Πα- 
παΐωάννου: Τό κοσμολογικόν
πρόβλημα, Κ. Κιτρινιάρη: 
"Ανθρωπος κοί ’Ανθρωπισμός, 
Ίω. Βασιλή: Έπλησίασα τήν 
Άχεροιυ-σία, Κ. Στεψανίδη: 
’Ανατολή καί Δύσις, Γ. Άνα- 
γνωστοπούλου: Ύακίνθια, Ί.
Δάμπαση: Άλκμαίων ό φιλό
σοφος ιατρός, Δ. Ίωαννίδη: 
Παραμονή Πρωτοχρονιάς. Ποι
ήματα: Παλαμά, Μελισσάνθης 
Ούΐτμοον, κλπ. Μεταφράσεις. 
Χρονικά.

Π 027' ΕΝΩΣΙΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ

/Θ.Φ.ε,τ.\ ΕΘΝ Κ Η Σ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

^ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΑ
ΕΚΔΡΟΜΑΙ ΜΗΝΟΣ 
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1962

ΚΥΡΙΑΚΗ 4.2.62 ΠΑΡΝΗΘΑ 
Άναχώρησις 8.30' Επι

στροφή είς ’Αθήνας 6 μ.,μ. ’Έ
ξοδα συμμετοχής: Μέλη διρχ. 
25. Τρίτοι δρσχ. 33.
ΚΥΡΙΑΚΗ 11.2.62 ΛΕΓΡΑΙ- 
ΝΑ—ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ—ΣΟΥ- 

ΝΙΟΝ
Άναχώρησις 8.30' π.μ. μέ

σω Βουλιαγμένης — Βαρκίζης. 
Επιστροφή είς Αθήνας 8 μ.μ. 
μέσφ Λαυρίου — Μαρκοπού- 
λου.

"Εξοδα συμμετοχής: Μέλη 
Εραχ. 35. Τρίτοι Δραχ. 45. 
ΚΥΡΙΑΚΗ 18)2)62 ΑΓΙΟΣ 

ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΣ 
Άναχώρησις 8.30' π.μ. Ε

πί σκεψις Τατοίου καί έν συνε
χεία, μετάβασις είς Άγιον 
Μερκούριον. Επιστροφή είς 
Αθήνας 7 μ.μ.
Έξοδα συμμετοχής: Μέλη δρχ. 
28. Τρίτοι δραχ. 30.
ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 24 - 25

2)62.

ΙΟΝΙΚΗ - ΛΑΊ ΚΗ
Διά πολλοστήν φοράν τά 

Προεδρεία τών δύο Συλλόγων 
έπεσκέφθησαν την 1 9ην ’ I ανου- 
αρίου τόν ’Αναπληρωτήν Γ ενι
κόν Διευθυντήν κ. Κυριακόπου- 
λον καί διά πολλοστήν φοράν 
οΰτος ύπεσχέθη δτι «ΘΑ»^άντι- 
μετωπίση τά θέματα τά όποια 
τού έτέθησαν.

Τό «ΘΑ» παραμένει ΘΑ^και 
οΐ Σύλλογοι έπανειλημμένως 
έπανέρχονται χωρίς έν τούτοις 
τά θέματα ταΰτα νά προωθούν
ται.

Ουτω ενώ τό θέμα τών μετα
θέσεων, αΐ όποια ι, διενεργού- 
μεναι άψυχολογήτως, φθάνουν 
μέχρι διαλύσεως τών οικογενει
ών τών μετατιθεμένων, έχει τε- 
θή άπό έτους, έξακολουθεΐ «ν’ 
άπασχολή τόν κ. Γ ενικόν» καί 
κύριος οΐδε πότε θά ξανασμί
ξουν τά ανδρόγυνα και θά άπο- 
κατασταθοΰν αΐ οίκογένειαί 
των.

Άλλα και τά θέματα^ των 
κλητήρων αντιμετώπισαν τό αυ
τό «ΘΑ» έκ μέρους τού κ. Κυ- 
ριακοπούλου. Ούτω, ένώ διά 
τήν διάρκειαν τής άδειας τών 
κλητήρων ύπεσχέθη άπό τού 
παρελθόντος έτους, ότι θά την 
έρυθμιζε κατά τό τρέχσν έτος, 
και πάλιν έδηλώθη ότι τόν ά- 
πασχολεΐκαΐ θ’ άπαντήση εις 
προσεχή συνάντησιν.

"Οσον αφορά τά υποδήματα 
τών κλητήρων τών έπαρχιακών 
ύπκ) μάτων, ή χορήγησις τών 
οποίων περιεκόπη μέ τό δίκαιο- 
λογηιτικόν ότι ή’Εμπορική Τρά
πεζα δεν έχορήγη τοιαΰτα, καί 
αυτά «ΘΑ» έπαναχορηγηθούν, 
αλλά.... όταν έψαρμοσθή τό 
μέτρον τούτο καί είς τά έπαρχι- 
ακά καταστήματα τής ’Εμπορι
κής Τραπέζης.

Τό θέμα τού ’Οργανισμού έ
χει και αυτό μακράν ιστορίαν. 
Είς την προηγουιμένην συνάν
τησήν τών Συλλόγων μετ’ αΰ- 
ταύ, ό κ. Κυριακόπουλος εΐχεν 
ύποσχεθή ότι θά έσχημάτιζεν 
έπιτροπήν διά την έκπόνησιν 
τού νέου ’Οργανισμού. Είς τήν 
παρούσαν συνάντησιν όμως ό 
κ. Κυριακόπουλος έδήλωσεν ό

τι «ΘΑ» μπόρεση νά τό'κάνη 
αυτό τήν προσεχή άνοιξιν.

Είς τό θέμα τού έπιδάμοοτος 
τού χορηγούμενου είς τούς ά
πό τού Λογιστοΰ Β'. και κά- , 
τω βαθμούς και είς τούς εΰδο- 
κίμως ύπηιρετούντας, υπάρχει 
έγκύκλιος τής Διοικήσεως τής 
Τραπέζης ρΰθμίζουσα όριστι- | 
κώς τό θέμα άπό 1.9.59. Έν 
συνεχεία και ό κ. Άνδρεάδης έ
δήλωσεν ότι τό θέμα διά τής 
έν λόγω έγκυκλίου, είναι όρι- 
στικώς λελυμένον.

Άλλ’ ό κ. Κυριακόπουλος έ
χει τάς ίδικάς του αντιλήψεις.
Συγκεκριμενως ό ’Οργανισμός 
παρέχει, τήν δυνατότητα τής 
κατά τόν ’ίδιον χρόνον κατ’ έκ- 
λογήν προαγωγής τών υπαλλή
λων οί όποιοι υπηρετούν εϋδο- 
κίμως, κατ’ αυτόν τό έπίδομα 
δεν έχει λόγο ν ύπάρξεως.

Άλλ’ ό ’Οργανισμός ·—ώς 
παρατηρούν οΐ Σύλλογοι— πα
ρέχει την δυνατότητα μόνον. 
Δεν ύποχρεοΐ οπωσδήποτε την 
Τράπεζαν νά πραγματοποιήση 
τάς προαγωγάς. Ούτω δέν κα
λύπτονται όλοι οΐ υπάλληλοι, 
διότι οΐ μη πρ οαχθησό μ ενο ι θά 
στερηθούν τού έπιδόματος.

Όρθώς οΐ Σύλλογοι παρετή- 
ρησαν ότι αποτελεί θέμα αρ
χής διά την Διοίκησιν, νά έ- 
φαρμόζη τάς ιδίας αυτής έγκυ- 
κλίους.

Κατόπιν τούτου, ό κ Κυρι- 
ακόπουλος «ΘΑ» συνεννοηθή 
έκ νέου μέ τόν «. Άνδρεάδην.

Επίσης «ΘΑ» έξετασθή τό 
θέμα τής αναπροσαρμογής τού 
έπιδόματος πολυετούς υπηρε
σίας, ώς ισχύει τούτο είς τάς 
λοιπάς Τραπέζας.

’Αλλά καί διά τό θέμα τών 
τριετών, παρά τήν έκδοσιν εύ- 
νοϊικής διά τούς υπαλλήλους 
δικαστικής άποφάσεως, ό κ. 
Κυριακόπουλος «ΘΑ» συνεννοη
θή μέ την Νομικήν Υπηρεσίαν.

«ΘΑ» ρυθμισθή έπίσης ικαί 
τό Θέμα τής έντάξεως τών ο
δηγών αυτοκινήτων.

Τά μόνα θέματα έπΐ τών ό
ποιων δέν προεβλήθη τό «ΘΑ» 
ή σαν τό θέμα τής προτιμήσεως 
κατά τήν πρόσληψιν νέου Προ-

Πρωτοβουλία τού Δημοδιδασκάλου τού 4ου Δημοτικού 
Σχολείου Λεβάδείας κ. Ποναγιώτον Νικολάου, οστις 
καί έβραβεύθη διά τού δευτέρου Αργυρού μεταλλίου 
τού Γνωμοδοτικοΰ Συμβουλίου Καταθέσεων τής Τραπέ
ζης μας έγένοντο παρά τό Καταστήματι 79 καταθέσεις 
τών μαθητών τού Σχολείου είς τόν λογοριο.σμόν Ταμι

ευτηρίου Νεότητας.

Η ΑΥΞΗΣΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ
ων. εντός τού 1961, ήσκησαν:

•—Ή ένίσχυσις τής ροπής προς 
άποταμίευσιν, καθώς προκύπτει 
τούτο άπό άρκιετάς ενδείξεις.

—Ή διαιμάρφωσις ύψους έπιτο- 
κίων καταθέσεων γενικώς χαμη
λότερου τοϋ προηγουμένου έτους. 
’Ενδιαφέρον παρουσιάζει τό ύψος 
τών ίσχυόντων έπιτοκίων, κατά 
κατηγορίας καταθέσεων έτησίως 
έπί τοΐς εκατόν:

σωπικοΰ τών τέκνων τών συν
αδέλφων διά τό όποιον ό κ. Κυ
ρ ιακόπονλος άνεγνώρισεν ότι 
είναι δίκαιον καί τό τής χσρη- 
γήσεως τού κονδυλίου ψυχαγω
γίας διά τό τρέχον έτος 1962. 

ΗΚΥΡΩΘΗ Η ΑΠΟΛΥΣiΣ 
ΤΟΥ κ. ΣΥΜΕΟ Π ΟΥΛΟΥ _ 
Ύπό τού έργατοδικείου Κώ 

ήκυρώθη ή άπόλυσις τού Δ)τού 
τού έκεΐ ύπακ) τος Ίονικής καί 
Λαϊκής Τραπέζης κ. Δη μ. Συ- 
μεοπούλου.

Ή όπόφασις, ή όποια πα
ρουσιάζει έξαιρετικόν νομικόν 
ένδιαφέρον, στηρίζεται κυρίως 
είς την ύπό τής Τραπέζης πα- 
ραβίασιν τών κανόνων τή^ κα
λής πίστεως, ώς ορίζει τούτους 
ό Α. Κ., έν συνδυασμω προς 
τόν Νόμον 2112.

Γενικώς δηλαδή τό μέσον ύψος 
τών έπιτοκίων τών καταθέσεων 
εντός τοΰ 1961 ήτο κατά 20% πε
ρίπου χαμηλότερο» τού 1960.

Λ
Είς τόν παρατιθέμενον πίνακα 

έμφανίζεται ή άνάλυισίς τών κατα
θέσεων κατά κατηγορίας, ώς καί 
αΐ σημειωθείσαι μετα'βολαί κατά 
τά έτη 1960 καί 1961 καθώς και 
εντός τού μηνός Δεκεμβρίου τών 
δύο αυτών ετών.

Προκύπτει δέ άπό τήν άνάλυ- 
σιν αυτήν δτι μεγοΔυτέραν αϋξη- 
σΐν εντός τιΰ 1961, έναντι τοΰ
1960, έκ τών καταθέσεων ιδιωτών 
εμφανίζουν μόνον αί έπί προθε
σμία καταθέσεις. Τούτο δέ προ
φανώς οφείλεται είς τό δτι μόνον 
δι’ αυτήν τήν κατηγορίαν τών 
καταθέσεων δέν έμειώβη τό ύψος 
τών έπιτοκίων μεταξύ 1960 καί
1961.

’Ισχύουν άπό:

Άναχώρησις Σάββατον 2. 
30' μ.μ. διά Χαλκίδα. (Διανυ- 
κτέρευσις) Τήν Κυριακή ώρα 
8.30' άναχώρησις διά Έρέ- 
τρειαν. Επιστροφή είς Αθή
νας μέσορ Ώρωποΰ. "Εξοδα 
συμμεύοιχής: Μέλη Δραχ. 85, 
Τρίτοι δραχ. 100.

Πληροφορίαι—Δηλώσεις διά 
τάς ανωτέρω έκδρομάς είς τόν 
κ. Άθαν. Ραγάζον Κεντρικόν 
Κατάστημα τηλ. 339.
ΚΟΨΙΜΟ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤ 

ΤΑΣ ΟΡΕΙΒΑΤΩΝ 
Τήν Κυριακήν 21 ’Ιανουάρι

ου ή ορειβατική όμάς τής Έ- 
νώσεως έκοψε τήν Βασιλόπιτ- 
τα είς τήν παρά τόν Κουβαρα 
Μονήν τής Ευαγγελίστριας. Ή 
εκδρομή έσημείωσε μοναδικήν 
επιτυχία. Τό χρυσοΰν νόμισμα 
έκέρδισε ό συνάδελφος τοΰ Υ
ποκαταστήματος Πλατ. Μητρο- 
πόλεως κ. Γεώργιος Β. Γάτος, 

ΤΜΗΜΑ ΡΥΘΜΙΚΗΣ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ

Είς τό Τμήμα Ρυθμικής ένε- 
γράφησαν κατά τό τρέχον έτος 
70 παιδιά συναδέλφων. Τό 
Τμήμα τούτο τής Ένώσεως Φι
λάθλων παρουσιάζει άξιάλογον 
δράσιν

ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ 
Ε. Τ. Ε.

ΘΕΣ)ΝΙΚΗΣ
Ό "Ομιλος Φιλάθλων άνακοινοΐ 

τό έπδρομικόν του πρόγραμμα μη
νών ’Ιανουάριου — Φεβρουάριου
1962.
Α'. ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ 

ΚΥΡΙΑΚΗ 28-1-62 
ΕΙΣ ΑΓΙΟΝ ΓΙΑΝΝΗΝ ΣΕΡ

ΡΩΝ
Άναχώρησις ώρα 7.30' έκ 

τής Πλατείας ’Ελευθερίας.
"Ε ξ ο δ α: Διά τά μέλη δρχ. 

35. Διά τούς συγγενείς δρχ. 40. 
Διά τά μη μέλη δρχ. 45.

’Αρχηγός: ό κ. Κρέων Γιαννου- 
λόπουλος.

’Επτέλεσις: Διά ΠΟΥΛΜΑΝ. 
Δτ^,ώσεις συμμετοχής μέχρι τής 

μεσημβρίας τής Παρασκευής 26)
1)62 είς τόν κ. Κρ. Γιαννουλό- 
πουλον.

Β'. ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ 
ΚΥΡΙΑΚΗ 18-2-62 

ΕΙΣ ΑΓΙΑΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΝ 
ΛΕΙΒΑΔΙ - ΟΜΒΡΕΝΟΝ 
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 
Άναχώρησις ώρα 7.30' έκ τής 

Πλατείας τής ’Ελευθερίας.
"Εξοδα: Διά τά μέλη δρχ. 

15. Διά τούς συγγενείς δρχ. 20. 
Διά τά μή μέλη δρχ. 25.

’Αρχηγός: ό κ. "Αρης Ποντι- 
κόπουλος.

Έκτέλεσις: Διά υπεραστικού
λεωφορείου. Δηλώσεις συμμετο
χής μέχρι τής μεσημβρίας τής Πα
ρασκευής 16-2-62 είς τόν κ. Πα
ναγιώτην Σοββινόπουλον.
Γ'. ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΟΡΕΙΒΑΤΙ
ΚΗ — ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΗ ΕΚ
ΔΡΟΜΗ - ΚΥΡΙΑΚΗ 25-2-62 
ΕΙΣ ΣΕΛΙ ΒΕΡΜΙΟΥ — ΣΚΙ- 

ΛΙΦΤ
Άναχώρησις ώρα 5.30' έκ τής 

Πλατείας Άγιας Σοφίας.
"Ε ξ ο δ α: Διά τά μέλη δρχ. 

40. Διά τούς συγγενείς δρχ. 50. 
Διά μή μέλη δρχ. 60.

’Αρχηγός: 6 κ. Άλέξ. Λέκκας. 
Έκτέλεσις: Διά υπεραστικού 

λεωφορείου.
Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι τής 

μεσημβρίας τής Παρασκευής 23- 
2-62 είς τόν κ. Άλέξ. Λέκκαν.

0=

• *0 ’Ωτορινολαρυγγολόγος ·
• ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΠΙΚΙΟΣ ·
• Δέχεται τούς ήσφαλισμέ- ·
• νους τοΰ ΤΥΠΕΤ ·
• Λυκαβηττού καί Άλεξ. ·
• Σούτσου 24 ·
• 11—1 π.μ. & 5—7 μ.μ. ·
• Τηλέφωνον 613.513 ·

Όψεως ιδιωτών............ , . .
Ταμιευτηρίου:

α) Μέχρι ς 100 χιλ. ··. . 
6) 100 — 200 χιλ. . . . 
γ) Ύπό πριειλοπσίησιν 

Προθεσμίας ιδιωτών..............

♦—-·-------♦<$>·«>♦-------·------- ♦
Σεπτ. Μαρτ. Νοεμ. Όκτ.
1959 1960 1960 1961

3 2,5 2 —

6,5 5,5 4,5-5 —
5 4,5 4 —

— 5,5
5-6 5,5-6,57 5,5



ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1901

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ
ΑΚΙΝΗΤΑ

‘Οδού Ροΰσβελτ 60 (5ος & 6ος όροφος) 1
Έν Σπέτσαις έκκληροδ. Δ. Μπούμπουλη 
ΕΠΙΠΛΑ& ΣΚΕΥΗ (έγκαταστάσεις)

.18.506,20 18.507,20

Υπόλοιπον 31.12.61 34.200
Άγοραί έτους 1961 έπίπλων & σκευών 23.211 57.41 1

Μείον άποσβέσεις χρήσεως 1961 56.411 1.000

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
"Υπόλοιπον 31.12.60 12.000
Άγοραί έτους 1961 2.484 14.484

Μεΐον Αποσβέσεις χρησ. 1961 13.484 1.000

ΧΡ ΕΩΓΡΑΦΑ (ύπόλ. 31.12.60)
Αγορά μετοχών Ε.Κ.Τ.Ε. ΕΘΝΙΚΗΣ Τρ. ΑΕΓΑ

2.721.025

20 Μετοχαί Ε.Κ.Τ.Ε. 13.042
100 Μετοχαί Ε.Τ.Ε. 286.750

10 Μετοχαί ΑΕΓΑ Η EON 1Κ Η 41.000 340.792 3.061.817

ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
Όφειλαί "Υπαλλήλων Συλλόγου 9.280

» Μελών Σ υλλσγσυ 11.123
» Τρίτων 16.194 36.597

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Λογ)σμός No 480οο5 «Συλλόγου» 125.201,65

125.244,65» No 481387 Έσπατσρ'ου 43

ΤΑΜΕΙΟΝ
20.133,20

.Μετρητά
3.264.299,05

"Ο Λογιστής Οί Έλεγκταΐ
ΑΠΟΣΤ. ΚΟΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΚΑΡΔΑΡΑΣ ΧΡ. 

ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ ΣΩΤ.

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 3.257.197,10

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ
Τόκοι Καταθέσεων Λογ. 4811387 43
ΑΟΓ) ΣΜΟΣ ΔΙ ΑΧΕΙ Ρ I ΣΕΩΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ 
Πιστωτικόν υπόλοιπον χρ. 1961 6.398,95
ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
Διάφοροι Πιστωτικοί Λογαριασμοί 660

Ό Πρόεδρος 
Γ. ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ

3.264.299,05

Ό Γεν. Γρσμματεύς 
Σ. ΔΙΛΙΝΤΑΣ

ΕΞΟΔΑ ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΜΕΡΙΔΟΣ ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1961 ΕΣΟΔΑ

ΕΞΟΔΑ ΔΙ ΑΧΕΙ ΡI ΣΕΩΣ

.Μισθοδοσία Προσωπικού Συλλόγου................................. ·...........
"Εκτακτα Προσωπικού................. .....................................................
Καταβολαί είς Ι.Κ.Α................................................................. ■ · · ■
Συντήρησις άκινήτου . ...............·................................... .. .............

» έπίπλων & σκευών......... ............................................
Φωτισμός................. .......................  ..................................................
Υλικόν Γ ραφείου......... ■ . . ........................................................
Ταχ)κά τηλ)κά ..............................................................
Σύνδρομαι τηλεφώνων..................................................................................................
’Εφημερίδες & Περιοδικά................................... ■........................
Βοηθήματα - φιλοδωρήματα................ ........................................
"Εξοδα έορτών & ψυχαγωγία......... .. ....................  ..................

» συνελεύσεων & άρχαιρεσιών...........................................
» άντιπροσωπειών Ύποκ^των............................................
» συνδικαλιστικών άγώνων...................................................

Δημοσιεύσεις είς ’Εφημερίδας ......... ...........................................
"Έκδοσις Εφημερίδας «ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ».............. .................
Διάφορα έξοδα ......... .........................................................................
Εΐσ. υ) Ταμείου Έττικ. Άσφαλίσεως Ύτταλλήλων....................·
Έργοδοτική εισφορά υ) εργατικής Εστίας.............. ..............
Δ.Λ.Ο.Ε.Μ................................................................................... ...
Έττιβάρυνσις Σ.Υ.Ε.Τ. δι’ έκπτωσιν 3 δραχ. προς έστιαζαμένους

"Υπαλλήλους έν τή Λέσχη .............. . · · .........................
Σύνδρομα! είς Εφημερίδας & Περιοδικά......................................
’Έξοδα μορφώσεως.............. ............................... ·..................· · ·
Θέρμανσις Καταστήματος...................................... . ■ ■ · · .........
ΕΚ Ρ ΕΜΕΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
Χρεωστικά υπόλοιπα διαφόρων άσφαλ. ’Οργανισμών ώς κάτωθι:

1) Χαρτάσημον μισθωτών υπηρεσιών.............. 1.203,50
2) Ο.Γ.Α Φόρος ’Αγροτικής Άσφαλίσεως .... 5.477

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

Μεταφερόμενον πιστωτικόν υπόλοιπον είς Λογ)σμόν ΠΕΡΙΟΥ
ΣΙΑ .................................... ..............................

123.311,50 
20.039 
36.797 
11.204,50 
6.053 
1.804,80 

10.051,90
14.525.80 
21 083,20

Γ.763,50
25.955
95.667.80
43.402.40 
66.108
34.710.40 

9.025
47.501 
45.911,70 
22.682 

363
1.008,95

61.435
1.400

4.500
2.324 737.328,45

6.680,50

73.798

243.238,25

1 061.045,20

ΣΥΝΔΡΟΜΑI ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΓΡ. ΜΕΛΩΝ 670.236,20
ί

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 250.000

ΤΟΚΟΙ - ΤΟΚΟΜΕΡΙΔΙΑ - ΜΕΡIΣΑΛΑΤΑ 
Τόκος Λογ)σμοΰ 480005
Μερίσματα χρεωγράφων μας 140.809

1.061.045,20

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1962
ΕΞΟΔΑ

Μισθοδοσία Προσωπικού.............................. ............ 170.000
Συντήρησις ακινήτων...................................................... 30.000

» έπίπλων καί σκευών......... .............................. 25.000
Φωτισμός Καταστήματος.........................  20.000
Ύδρευσις — Καθαριότης ......................................... 5.000
Ταχ)κά — Τηλ)κά.................. .. · ■ ·................... 28.000
Σύνδρομα! τηλεφώνων................................................... 25.000
Υλικόν Κραφείου ... ................................................... 15.000
Εφημερίδες — Περιοδικά.............................   4.000
Θέριμο?ννις Καταστήματος............................ · · . · · ■ 6.000
Βαηθηιματα —— Φιλοδωρήματα............................... · ■ · 20.000
Δημοσιεύσεις .... .............................................. · - - 15.000
Έκδοσις Τραπεζιτικής................................   45.000
Έξοδα έορτών καί ψυχαγωγίας............................... 80.000

» συνελεύσεων καί αρχαιρεσιών.................. · · . 45.000
» άντιπροσ. Ύποκατοστηιμάτων . ■ · . · · . ■ · · 45.000
» συνδικαλιστικών άγώνων....................... · · . 70.000
» δικών καί άμοιβαί δικηγόρων.......................... 26.000
» Μορφώσεως ... ·  ................................... - ■ · · 20.000
» "Εστιατορίου................... .. . ... ................... 15.000

Διάφορα απρόβλεπτα έξοδα ...   56.000
Καταβολαί είς Ι.Κ.Α. ... · ............................................ 50000
Φόροι Δημοσίου.............................................................. 5.000

820.000

ΕΣΟΔΑ
Σύνδρομα! 670.000
Μερίσματα — Τόκοι — 'Τοκομερίδια 150.000

820.000

Η ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ

Στιγμιότυπον από τάς πολλάς έκδρομάς τάς όποιας πραγμα
τοποιεί μετά των συναδέλφων 6 Διευθυντής τού Καταστήματος 
Τρικάλων κ. Τσέκσύρας οίστις αποτελεί παράδειγμα προς

μίμησιν.
ΙΙ·!ΙΙΙΙ·ΙΙΙΙ1·ΙΙΙΙΙ·ΙΙΙΙΙ·ΙΙΙΙΐ™ΐΙΙΙΙ·ΙΙΙΙΙ·ΙΙΙΙΙ·ΙΙΙΙΙ·ΙΙΙΙΙ·ΙΙΙΙΙ·ΙΙΙΙΙΕΙΙΙ«1ΙΙΙΙ·ίΙΙΙΙ·ΙΙ·ΙΙΙΙΙΙ 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Γ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ 
Δέχεται καθ’ έκάστην 9—1 καί 5—8

ΤΖΩΡΤΖ 3—Πλατ. Κάνιγκος gj
1ΙΙ·ΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΒΙΙΙΙΙ·ΙΙΙΙΙ·ΙΙ·ΙΙΙΙ·ΙΙΙΙΙ·ΙΙΙ*ΙΙΙΙ·ΙΙ·Ι1!1Ι·ΙΙΙΙΙ·ΙΙ·Ι®·ΙΙΙΙ1ΒΙΙΙΙΙ·Ι·«Ι



ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΛΞ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΝ 31-12· 1961
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Τρ. 1 Ελλάδος 
ΕΚΤΕ

> Έμττορ. Τραπέζης
» ΑΕΓΑ Η ΕΘΝΙΚΗ
» » » 

Μερίς Προμ. Σνν):μοΰ ΕΤΕ 
Όμολ. Παραγ. Δοο\ 750 έκ.

Τ ιιμή Μονάδας
1.155
3.130
3.150
3.140 
3.160 
3.180 
3.170
2.140 

345 
250 
300 
100 
242,50

2.100
4.100

150

'Αξία
2.541.000

31.300
47.250
47.100
63.200
63.600
31.700
53.500 

6.900 
5.000 
6 0.00 
2.000

12.125
31.500 
41.000

1.000
75.000

SHIMill 111· ·ΙΙΙΙΙ·ΙΙΙΙΙΕΙΙΙΙΙ·ΙΙΙΙ«
3.059.175

!!·Ι!1ί1Ε1!·ίΙ!ΙΙ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΛΟΣ “ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ,. ΤΗΣ 31 -12-1961
ΕΞΟΔΑ ΕΣΟΔΑ

Αξία δημοσιογραφικού χάρτου
Έκτύττωσις
Κλισέ
Διορθωτικά

Σύ ν ο λ ο ν

Δραχ. 10 897
» 30.150
» 702
» 2.500

Έκ διαφημίσεων 
Είσ φορά Συλλόγου

Δραχ. 1.310 
» 42.939

» 44.249 44.249

Ό Διαχειριστής 
I. ΛΙΤΙΝΑΣ

ΕΕ=
• Υπεύθυνος έπί τής ύλης

=Ε3
•

• ΙΩΣΗΦ ΛΙΤΙΝΑΣ Φ

• Γρηγ. Αυξεντίου 16 •

© "Ανω Ήλύσια 1 •

ίϊΐ—

ΙΙΙΙΜΙΙΙ ΙΙΙ!·ΙΙΙΙΙ lllillBlllllBilim

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ
Ο Δ A ΕΣΟΔΑ

1) Μισθοδοσία Προσωπικού
2) Διάφορα έξοιδα
3) ΔΛΟΕΜ
4) "Υδρευαις — Φωτισμός
5) ’Αγορά τροφίμων έτους 1961 

Προκύψσα διαφορά χρ. 1961

114.581,50 
15.097,60 

1.008,05 
19.747,70 

480.998,20 
6.397,95

637.831,40

Εισπράξεις έκ διαθέσεως μερίδων 
Εισφορά 3δράχμου τού ΣΥΕΤ

576.396,40
61.435

Ό Διαχειριστής 
I. ΛΙΤΙΝΑΣ

637 831,40
Στιγμιότυπου άπό το κόψιμο τής πίττας τού Καταστήματος 

Άιμαλιάδος.

ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΨΙΜΟ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΤΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΕΣΧΗΝ ΜΑΣ

’Αριστερά: *0 κ. Διοικη, τής; έν ιμόσφ του Υπουργοί) Εργασίας κ. Χρυσανθοπούλου καί τού Προέδρου τού Συλλόγου μας ικ. Καραπάνου, όατευ θύνων τον πρωτοχ^σνιάττικαν 
χαιρετισμόν προς τους παριστα μένους κι’ ευχαριστών τον Θεόν διότι τον έχει γερόν. Δεξιά: Ό κ. Διοικητής κόπτων τήν πίττα Εχων προς τά δεξιά τον κ. 'Υπουργόν καί τον Υποδι

οικητήν τής Τραπέζης κ. Παρασκευόπουλσν. t

ΠΩΣ ΕΩΡΤΑΣΘΗ Η ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ ΕΙΣ ΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΕΙΣ ΤΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 
ΚΑΛΑΜΟΝ

Ώς καί κατά τον περασμέ
νο χρόνο έγινεν καί Εφέτος το 
καιθιερωμένον κόψιμο τής 6α- 
σιλόπιττας τού προσωπικού 
τού Ύποκίτος Καλαμάτας οπή 
σάλα τού πολυτελεστάτου έξο- 
χίικοϋ κέντρου «ΑΛΜΥΡΟΣ".

"Ενα καινούργιο πούλμαν 
μετ έφερε όλο το προσωπικόν 
μέ έπί κεφοίλής τόν Διευθυντήν 
κ. Έμμ. Πατεράκη καί τόν 
Ύποδ)ντήν μας κ. Γ. Ζαχα- 
ρόπουλο στό θαυμάσιον αυτό 
κέντρον τής Καλαμόττας όπου

περί μενε στρωμένο πλού
σιο τραπέζι.

Πέντε ώρες κύλησαν γεμάτες 
χαρά, εγκαρδιότητα καί εύ- 
βυμίο: κατά τις όποιες δέν έλ- 
λειψαν τά πειράγματα, τά τρα
γούδια καί ό χορός.

Ό Διευθυντής έκοψε καί 
μοίρασε τήν βοοσιλόπιττα στό 
προσωπικόν ευχόμενος σέ κά
θε έναν ξεχωριστά ευτυχισμέ
νων τόν καινούργιο χρόνο.

Τό χρυσοΰν νόμισμα έπεσε 
στον Ύποδ)ντήν κ. Ζο> 
χιαιρόπου-λο ό όποιος τό διέθεσε 
διά τήν διασκέδασήν τού προ
σωπικού1.

Τί πρωινές ώρες γυρίσαμε 
στην Καλάματα χαρούμενοι μέ

τραγούδια καί τήν χαρά ζω
γραφισμένη σέ όλων τά πρό
σωπα. ”Ας εύχηθαύμεν όπως 
καί τού χρόνου άξικθοΰμεν καί 
έο,ρτάσωμεν τήν πρωτοχρονιά 
μέ υγεία ΜοΓι χαρά.

(Ο ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ)
—---------------------------------- —

ΕΙΣ ΤΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ

Τήν 3ην Ίανουαρίου έ.έ. έν 
τή αιθούση συναλλαγής, τού 
ΎπακοπΌοστήιματος Άμαλιάδος 
έτελέσθη σεμνή τελετή κατά 
τήν καθϊερωμένηιν συνήθειαν τού 
ΔιευΘυντοΰ κ. Α. Κασπάνη καθ’

ήν έλαβε χώραν τό κόψιμο τής 
πίττας έπ’ εΰκαιρίςτ τού Νέου 
"Ετους.

Κατ’ αυτήν ό κ_ Διευθυντής 
μαζί ,μέ τάς εΰχάς του προς 
τό προσωπικόν τού Ύπακατα- 
στήμοπ-ος άπηύθυνε πολυτίμους 
συ,μβουλάς, προτρέψας τούς 
συναδέλφους όπως είναι έργα- 
τ ικοΐ καί φιλομαθείς χάριν τής 
προόδου καί ευημερίας τού ι
δρύματος καί αύτών τών ιδίων.

ΕΙΣ ΤΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 
ΒΟΛΟΥ

ΠρΜίτοβουλία τού Διευθυν- 
τοΰ τού Καταστήματος Βόλου

κ. Θεοδώρου Λαζάρου κατά τήν 
παραιμσνήιν της πρωτοχρονιάς 
έγένετο εις τό Ύπ) μα έορτή εις 
ήν παρέστησαν οί συνάδελφοι 
μετά τών οικογενειών των, 
καθ’ ήν έκόπη ύπό τού Διευ- 
θυντού ή βασιλόπιττα καί διε- 
νεμήθησαν εις τά παιδιά τών 
συναδέλφων τά άποσταλλέντα 
παρά τών Συλλόγων δώρα τά 
όποια συνεπληρώθησαν ένταύ- 
θα καί διά τά μέχρι ηλικίας 1 6 
έτών τοιαύτα. Κατά τήν Εορ
τήν πρσσεφώνησεν τούς παρα- 
στάντας ό Διευθυντής, ικ. Θ. 
Λαζάρου δι’ ωραίας ομιλίας 
καί έκ τοΰ Πρόσωπικοΰ άπήν- 
τησεν ό κ. Κωνστ. ,Κακκαβάς.

ΕίΣ ΤΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 
ΙΠΑΝΝΙΝΠΝ

"Οπως πέρυσι, έτσι καί έ
φέτος, εις τό έν Ίωαννίνοις Ύ— 
ποκ)μα τής Τραπέζης μας, έ- 
ωρτάσθη, άπό τήν Διεύθυνση* 
καί τό Προσωπικόν, το κόψιμο 
τής Βασιλόπιττας.

Ευθύς ώς κατηρτίσθη ό ισο
λογισμός τού λήξαντος Ετους 
1961, ό Διευθυντής τού Ύπσκ) 
τος κ. Κωνστ. Μοπ-σουκης, Ε
κοψε τήν πίττα, έν :μέσφ έορ- 
ταστικής ατμόσφαιρας χαρράς 
καί εγκαρδιότητος, άφοΰ προ- 
ηγου|μόνως άντηλλάγησοον εύ- 
χαί έπί τώ Νέφ "Ετει».

ΚΑΒΕ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΣ. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ. ΠΑΛΑΙΟΣ Η ΝΕΟΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΦΥΛΟΥ. ΒΑΘΜΟΥ Ή ΒΕΣΕΠΣ ΕΧΕΙ ΚΑΘΗΚΟΝ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΗ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑ- 

ΡΑΚΟΛΟΥΟΗΣΗ ΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΑΕΥΣΕΟΣ ΜΑΣ- 0 ΟΓΚΟΣ ΤΗΣ ΕΙΝΑΙ Η ΠΗΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑΝ ΤΟ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥ

ΔΙΟΝ ΑΝΤΛΕΙ ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΙΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΣΠΙΣΙΝ ΤΟΝ ΔΙΚΑΙΠΜΑΤΠΝ ΜΑΣ
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Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ
ΑΣΤΟΧΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ

Εις το ψύλλο μας τού Νοεμ
βρίου έσχολ ιάσαμεν την έντο- 
λήν τού Διευθυντοΰ τού Κατα
στήματος Ηρακλείου δυνάμει 
τής οποίας τά δελτία τταρον- 
σιάσεως άπεσύροντο πέντε λε
πτά ένωρίτερον τού κανονικού. 
Σημασία εν προκειμένω δεν έ
χει άν τούτα έγένετο έπ’ ολί
γος ή μέρας. Σημασία έχει δτι 
ύπήρξε γεγονός το καταγγελ- 
θέν καί ότι εν προκειμένη ό Δι
ευθυντής τού Καταστήματος 
ένήργησεν από ύπερφύαλον έρ- 
γοδοτισμόν καί εις βάρος των 
συναδέλφων. Καί ό μέν κ. Δ)- 
ντής έχανε τήν δουλειά του καί 
πρός το συμφέρον του ένήργη
σεν. Δέν έπραξαν δμως το ί
διο οί ελάχιστοι συνάδελφοι

τού Κατοοστήματος Ηρακλείου 
πού ήθέλησαν τάχα διά 
τής συλλογής υπογρα
φών -νά ψέξουν την συλλογικήν 
ηγεσίαν καί τήν «Τραπεζικήν» 
διά το δημοσίευμα. Ευτυχώς 
δΓ αυτούς πού κατόπιν ώρι.μω- 
τέρας σκέψεως δέν άπέστειλαν 
τήν... διαμαρτυρίαν των, άλ
λως Θά τους... συνέχαιραν οί 
συνάδελφοι τής Λαρίσης, τής 
Κοζάνης καί τής Μυτιλήνης. 
Θά περί,μέναμε δέ άπό τούς 
ίδιους συναδέλφους νά λάβουν 
τήν πρωτοβουλίαν καί νά μα
ζέψουν υπογραφές έναντι ον τής 
επιβολής εις το Κατάστημά 
τους τού τρίτου απογεύματος, 
ενώ τά πάντα είχαν προετοι- 
,μαστή ώστε το Ηράκλειον νά 
μιμηθή τήν Θεσσαλονίκην.

ΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΥ

ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ ΚΑΙ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ
Εις άλλην σελίδα δη,μοσι- 

εύομεν έγγραφον, πρός τό Δι
οικητικόν Συμβούλιον τού Συλ
λόγου μας, τού Γραφείου Έπι- 
θεωρήσεως Εργασίας Θεσσα
λονίκης, δΓ ου ό κ. ’Επιθεωρη
τής εκφράζει τά παράπονά του 
διά τήν θέσιν τήν οποίαν λαμ
βάνουν μερικοί συνάδελφοι, δ- 
ταν ό Διευθυντής τοΰ Καταστή- 
ματός των ικαθήση στο «σκα
μνί» τού κατηγορουμένου διά 
τάς παρ’ αυτού συντελουμένας 
παραβάσεις h-οΰ ωραρίου.

Είναι αποκαρδιωτική αυτή ή 
«μεγαλοψυχία» τών συναδέλ
φων νά ύπεραμ ύνωντα ι έκεί- 
νου, ό όποιος τούς καταλύει 
τά δικαιώματα. Πσρίσταντοι

ψευδομάρτυρες έν όνόματι μέν 
τής φήμης τής Τραπέζης καί 
τής αξιοπρέπειας τού Δι-ευθύ- 
νοντος τό Κατάστημα, άλλ’ εις 
βάρος των συμφερόντων των.

Άπευθυνόμεθα μέ τήν ευκαι
ρίαν αυτήν πρός τους συνα
δέλφους τών ’Επαρχιακών Κα
ταστημάτων, καί τούς δηλοΰ- 
μεν δτι τό νά διαψεύδουν τήν 
Έπιθεώρησιν Εργασίας ενώ
πιον τών δικαστηρίων αποτελεί 
αυτοκτονίαν των ώς ελευθέρων 
ατόμων καί έν ταυτφ δολοφο
νίαν τών δικαιωμάτων δλων 
τών άλλων Συναδέλφων των. 
Δέν έχουν τό δικαίωμα ούτε 
για τό ένα ούτε γιά τό άλλο.

Συνέχεια έκ τής 1ης σελίδας

συνδικαλιστικόν του καθήκον. 
Ενώπιον τής άντι^ράσεως 
τούτης ό κ. Διευθυντής άνέβα- 
λεν έπ’ ευθετώτερφ χρόνω 
τήν πραγματοποίησιν τών σχε
δίων του, σημειώσας συνάμα 
ότι ή πέτρα τοΰ «σκανδάλου» 
ύπήρξεν ό Δραμουντάνης.

Περί τό Φνινόπωρον τού 
1961, ύπό τό πρόσχημα, δτι ή 
’Εμπορική Τράπεζα προσέθεσεν 
τρίτο, «κούφιο» απόγευμα, έκσ- 
μεν έτέραν προσπάθειαν. Ή ά
μεσος άντίδρασις τού συμβού
λου κ, Δραμουντάνη καί τού Δ 
Σ. τού Συλλόγου μας άνέστει- 
λε διά δύο περίπου εβδομάδας 
τήν προΕγματοποίησιν τών σχε
δίων του. Τελικώς δμως ή Δι- 
ευθυνσις τού Καταστήματος τό 
έπέτυχεν έχομένη τής άντιλή- 
ψεως δτι ό ανταγωνισμός δέν- 
ά ν τ ιμετωπίζίται 
μ έ τ ά έ π ι χ ε ι ρ η μ ά
τι κ ά προσόν τ α το ΰ 
Δ ι ε ν θ ύ ν ο ν τ ο ς τό 
Κστάστημαάλλάμέ 
τήν προσθήκην α
πογεύματος μ ή συν
αλλαγής μ ε τ ά τ ο ΰ 
κοινού!

Ούτως εΐχον τά πράγματα, 
όταν ά κ. Διευθυντής είδ οποί ή
θη παρά τής Διευθύνσεως Προ
σωπικού περί της έπικειμένης 
αποστολής τής «περίφημου» 
πλέον άνακοινώσεως, ή οποία

ήξιολογήθη παρά τινων περισ
σότερον άπό όσον τής ήξιζεν. 
Διά την μετά τριήμερον κυκλο
φορίαν της έν τώ Καταστήματι 
ό σύμβουλος Δραμουντάνης έ- 
θεωρήθη φέρων άκεραίαν τήν 
ευθύνην.

Παραθέτομεν τά κείμενα 
τών έγγράψων τής κλήσεως είς 
απολογίαν τού κ. Δραμουντά
νη καί τήν άπάντησιν τού τε
λευταίου, ινα διαμορφώσητε Ι
δίαν άντίληψιν τών γεγονότων.

«Κύριον
ΖΑΧ. ΔΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗΝ 

Υπολογιστήν Β'.

Παρά τώ Ύποκ)τι Ηρακλείου
Μάς κατηγγέλθη άρμοδίως, 

δτι εντολή τής Διοικήσεως, 
σάς έγένετο συστασίς έκ μέ
ρους τής Διευθύνσεως τού 'Υ
ποκαταστήματος, όπως μή κυ~ 
κλοψορήσητε άνακοίνωσιν άπο- 
σταλεΐσαν ύμΐν παρά τής Συν
τονιστικής Επιτροπής ’Αγώ
νας Υπαλλήλων Άπομακρυν- 
θέντων καί Συνταξιούχων ’Ε
θνικής Τραπέζης τής 'Ελλάδος, 
διότι αϋτη ήτο πολιτικού περι
εχομένου. Παρά ταύτα, ύμεΐς, 
παραβαίνοντες ρητήν διαταγήν 
τής Διοικήσεως έθέσατε ταύ- 
την είς κυκλοφορίαν. Είς σχε
τικήν παρατήρησιν τού κ. Δι- 
ευθυντοΰ άπηντήσατε «δέν έν- 
θυμοΰμαι δτι μού είπατε νά 
μήν τήν κυκλοφορήσω, άλλ’ έφ-

παράσχη τήν ευχέρειαν εξόδου 
είς τάς γυναίκας τής άνω κα
τηγορίας, αΐ όποΐαι είναι φυ
σικόν μετά -εικοσαετή υπηρε
σίαν νά έχουν κουιρασθή.

Τούτο άλλως τε υπαγορεύε

ται καί έκ λόγων στοιχειώδους 
δικαιοσύνης δοθέντος δτι αί έκ 
τής τέως ’Αθηνών προερχόμε
νοι γυναικαι έχουν τήν ανωτέ
ρω δυνατότητα άπο-χωρήσεως.

ΑΠΟΘΑΡΡΥΝΤ1ΚΟΝ ΔΙΑ ΠΟΙΟΝ ΛΟΓΟΝ ;
Ή μόλις τήν 29)1)62 ίδοΰ- 

σα τό φώς τής ημέρας ύπ’ άριθ. 
1)1962 εγκύκλιος τού άπολο- 

γιστικοΰ έργουτής Διοικήσεως, 
έπί τής οποίας έπ ι φ-υλ ασσόμ ε- 
θα νά έπανέλθωμεν, ουδόλως 
παρέχει Ικανοποιητικά στοι
χεία, όσον άφορά τήν ένίσχυ- 
σιν τού Προσωπικού. Διότι ε
νώ κατά τό έτος 1961 έξήλθαν 
τής Τροπτέζης δΓ οΐονδήποτε 
λόγον 163 Υπάλληλοι προσε- 
λήφθησαν 224, ήτοι 61 έπί 
πλέον. Λαμβαναμένου- ύπ’ δψει 
τού ογκο-ν καθ’ δν ηύξήθησαν 
αί έργασίαι τής Τραπέζης καί 
τής άπειρΐας τών προσληφθέν- 
των, κοθ’ δ νέοι υπάλληλοι,

είναι άποθαρρυντική, ή κατά- 
στασις. Διότι διά τής συνεχί- 
σεως τής καταπονήσεως τού 
Προσωπικού επιτυγχάνεται ν’ 
άχθη είς πέρας τεράστιον έρ- 
γον. Τούτο δμως, ώς είναι φυ
σικόν, ενισχύει δύο τινά, άφ’ 
έ-νός μέν τήν Συλλογικήν άξί- 
ωσιν όπως καταβληθή είς ■ τό 
Προσωπικόν έν 1 δθήμερον, άφ’ 
ετέρου δέ τήν Διοίκησιν δϋνα- 
μένην νά έπικολεσθή δτι την 
χορήγησιν πραγματοποιεί διό
τι τό Προσωπικόν τής Τραπέ- 
ζής είργάσθη πολύ περισσότε- 
ιραν τού κανονικού διά νά πρα- 
γματοποιηθώσιν τά κέρδη τού 
1961.

ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ ΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ
Οί υπηρέτουντες είς τά ψυ

χρότερα τών Υποκαταστημά
των τής Μακεδονίας καί λοι
πής Ελλάδος, εΐναι είς θέσιν 
νά γνωρίζουν κολύτερον παντός 
άλλου δτι ό χειιμών είς ώρισμέ
νας περιο-χάς τής Ελλάδος πα- 
ρατείνεται πέραν τού εξαμήνου, 
οΐ δέ συνάδελφοι έπιβαρύνον- 
ται μέ άξιόλογον ποσόν διά τήν 
έκ τής θερμάνσεως αυτών καί 
τών οικογενειών των δημιουο-

-Φ-
γουιμενην ανάγκην.

’Αποτελεί φροναΰμεν άπόδο- 
σιν στοιχειώδους δικαιοσύνης 
ή οικονομική ένίσχυσις τών 
συναδέλφων τών 'Υποκαταστη
μάτων τούτων. "Αλλως έπι βάλ
λεται δπως ούτοι άντικαθί
στανται είς μικρά χρονικά δια
στήματα, πράγμα τό όποιον 
θά ήτο έπιζήμιον διά τήν Υπη
ρεσίαν.

'Η Διοίκη-σις διά τής ύπ’ 
άριθ. 3)62 έγκυκλίου της άνα- 
κοινοΰσα ένεργηθείσας ύπ’ αυ
τής μεταβολάς είς τάς παρά τή 
Διοικήσει 'Υπηρεσίας καί τάς 
Διευθύνσεις Κατάστημά τ ω ν 
καί άναγνωρίζουσα προφανώς, 
δτι διέπραξε σφάλ-μα νά προβή 
είς άσυνήθεις τοποθετήσεις,

διά την .μακράν ιστορίαν τής 
Τσπέζης καί συνήθεις διά τήν 
έποχήιν της, επιχειρεί νά δικαι- 
ολσγήση τάς ένεργείας της 
αύτάς ώς άν νά τής έζητήθη- 
σαν εύθΰναι.

Εΰθΰναι υπάρχουν καί θά ζη
τηθούν όταν -καί δττου δει.

ΤΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ

ΠΡΟΣΛΗΨΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ
Καίτοι τό θέμα έχει έξαντληΓ 

θή, έν τούτοις ή Συλλογική Ύ- 
γεσία επιθυμεί -νά έπαναλάβη 
διά πολλοστήν φοράν άπό τών 
στηλών τής Εφημερίδας της, 
τήν πρός τούς αρμοδίους πα- 
ράκλησίν της, δπως προχωρή
σουν άφόβως εις τήν πρσσληί-

ψιν τών ύπολοίποον άρρένω-ν τέ
κνων τών συναδέλφων και τών 
θηλέων πολλά τών όποιων επι
βάλλεται νά προσληφθώσνν, έφ’ 
δσον βεβαίως συγκεντρώνουν 
τάς προϋποθέσεις ν’ άνταπο- 
κριθώσίν είς τάς ΰπηρεσιακάς 
πρτοσδοκίας.

ΑΝΑΓΚΗ ΕΚΚΑΘΔΡΙΣΕΟΣ
Μάς έρωτοΰν καί άπαν- 

-τώμεν:
Άπό πολλών ετών ήδη ή 

Συλλογική Ηγεσία έθεσεν ύπ’ 
σψει τών αρμοδίων τήν ανάγκην 
έκκαθαρίσ-εως τοΰ θήλεως Ποο- 
σωπικοΰ -καίείδικώτερον τοΰ έξ 
αυτού συ,μπληρώσαντος εικο
σαετή ύπη-ρεσίαν έν τή Τρα- 
πέζη, δΓ εθελούσιας εξόδου, 
ύπό τήν ρητήν καί απαραίτη
τον προϋπόθεσίν τής ύπό τής 
Τραπέζης άναλήψεως τής συν-

ταξιοδοτήσεως έκ-εννω-ν αί όποΐ- 
αι θά έξέλθουν μέχρι τής συμ- 
πληρώσεως τού ύπό τού Κανο
νισμού συντάξεως προβλεπο- 
μένου χρόνου κα τής καταβο
λής άπασών τών άσφολιστικών 
εισφορών.

Λαμβανρμένων ύπ’ δψει τών 
σημερινών δυνατοτήτων τής 
Τραπέζης, έχομεν τήν γνώμην 
δτι ή Υπηρεσία οφείλει πλέον 
νά προχωρήση είς την έκκαθά- 
ρισιν τής κοτταατάσεως -καί

Συνάδελφοι πολλών Υποκα
ταστημάτων -μάς παρακοτλοΰν 
νά τούς εφοδιάσω μ εν -μέ ημερο
λόγια τής Τραπέζης, διότι τά 
ύπό τής άρμαδίας υπηρεσίας 
άποσταλέντα είς τά Υποκα
ταστήματα ή σαν τελείως άνε- 
παρκή νά καλύψουν τάς (χπαι- 
τήσεις μέ φυσικόν αποτέλεσμα 
δχι μόνον νά μείνουν σί ’ίδιοι 
χωρίς ήμεραλόγια, άλλα καί τό 
μεγαλύτερον μέρος τής πελα
τείας.

Δέν υπάρχει καμμία άμφι- 
βο-λία δτι τά πράγμοττα έχουν 
δπως μεταδίδωνται

'Υπάρχει δμως κάποια ευθύ
νη διότι πρέπει νά μάθουν ο-ί 
αρμόδιοι, εάν φυσικά δέν ξέ
ρουν, δτι αυτοί ώς κλεισμένοι 
είς τούς τέσσαρες τοίχους τών 
πολυτελών γραφείων των δέν 
φθάνουν είς τά... ευαίσθητα ώ- 
τα των αί διαμαρτυρίαι τών

πελατών είμή πολύ άργά. Οί 
αρμόδιοι δμως Διευθυνταί και 
λοιποί λειτουργοί οί ευρισκόμε
νοι είς τή,ν γραμμήν τών πρόσω 
παλαίουν κυριολεκτικά διά ν’ 
άντιμετωπίσουν τάς κατα
στάσεις, αί όποΐαι δημι- 
ουργούνται έκ τών άστοχων 
-καί άμελ-ετήτων ενεργειών.

Διά νά -μή έπανέλθωμεν κρί
νομεν άναγκαΐον ν’ άπευθύνω- 
μεν μίαν σύστσσιν πρός τούς 
αρμοδίους. Νά σπεύσουν επει
γόντως εάν δέν είναι πλέον άρ
γά -νά συμπληρώσουν τον εις 
άνάγ-κας άριθμόν ήμερσλογίων 
καί έφοδιάσουν τά Υποκατα
στήματα άνολόγως, ώστε άνέ- 
τως ν’ άντοπτοκρ ιθώσι.ν είς τάς 
απαιτήσεις.

Υπάρχουν άλλοι τομείς είς 
τους οποίους δύνανται νά έπι- 
δείξουν τό οικονομολογικόν... 
δαιμόνιόν των.

Η ΛΕΥΤΕΡΑ ΥΠΟΘΗΚΗ
Δέν είναι απλώς εκπληκτι

κόν, άλλα καί άπαράδεκτον νά 
ύποβάλλωνται είς τεράστιας 
δοοτάνας <χλλά καί ταλανισμούς 
οί συνάδελφοι, οί όποιοι πρό
κειται νά συνάψουν συμπληρω
ματικόν δάνειον άπό τήν ΕΚ
ΤΕ έγγραφ-ομένης δευτέρας υ
ποθήκης έπί τών άκινήτων έφ’ 
ών έχει ήδη έγγραφή πρώτη, 
τοιαύτη ύπέρ τής Τραπέζης 
μας.

Λέγαμεν δτι είναι άπαράδε- 
κτον, διότι έφ’ δσον ή ΕΚΤΕ 
χορηγεί τά δάνεια ταύτα ύπό 
την έγγύηρΊ-ν τής Έθνι-κής Τρα- 
πέζης, ή έγγύησις αυτή πρέπει 
νά θεωρηθή επαρκής, λαμβανο- 
μένηη προνοίας κατοχυρώσεως 
τής ’Εθνικής.Έάν παρά ταύτα 
τούτο κρίνεται άνεπαρκές, επι
βάλλεται δπως ή ΕΚΤΕ άρκε-

σθή είς τά είς χ-εΐρας τής Τρα
πέζης μας υπάρχοντα στοι
χεία καί βάσει αυτών - άνευ 
νέω ν άντι γράφω ν - συμπληρου
μένων δΓ ενός είσέτι πιστοποι
ητικού τού υποθηκοφύλακας 
δτι δέν έπήλθε μεταβολή τις 
είς τό ύπό ύποθήκευσνν ακίνη
τον, νά δεχθή δπως έγγράψη 
δευτέραν ύποθή,κην

Πάσα αντίθετος ενέργεια 
κρίνεται άδικαιολόγητος άφα:- 
μαξις τού πτωχικού βαλαντίου 
τών συναδέλφων, οί οποίοι ΰφί- 
στα-νται μυρίας στερήσεις διά 
νά δυνηθοΰν νά αποκτήσουν 
στέγην.

Οί αρμόδιοι οφείλουν νά με
λετήσουν τό θέμα καί νά άπαλ- 
λάξουν τούς συναδέλφους άπό 
τούς τολοονισμούς καί άσκο
πους δαπάνας.

ΜΙΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΙΣ
όσον αϋτη είχε δημοσιευθή 
είς τήν Εφημερίδαν «ΑΘΗΝΑ- 
•Ι'ΚΗ.» ή ύπ’ εμού διανομή δέν 
έβλαψεν».

Ή κοτά τ’ ανωτέρω πράξις 
σας αποτελεί περιφρόνη-σιν 
τών όργανικώς διατετογμένων, 
περί ών τό άρθρσν 20 τού Όρ- 
γ-σνισμού τής Υπηρεσίας, διά 
τού όποιου απαγορεύεται απο
λύτως ή έκδήλωσις πολιτικών 
φρονημάτων έντός καί έκτος 
τής Τρ-απέζηις, ώς κατά παρά- 
βκσιν τών διαταγών τής Διοι- 
κήσεως, περί ών τό άρθρον 17 
παράγραφος 1 καί 2, αι'τινες 
παραβάσεις συνιστώσι βαρύ
τατα πειθαρχικά παραπτώμα
τα, προβλεπόμενα ύπό τοΰ άρ
θρου 27 έδαφ. γ’ -καί Γ καί τι
μωρούμενα ύπό τού άρθρου 28 
τοΰ ρηθέντος ’Οργανισμού.

Κατόπιν τών ανωτέρω κα- 
λοΰμεν υμάς, δπως έντός 48 ω
ρών άπό τής έπιδόσεως ύιμΐν 
τής παρούισης, ύποβάλητε ή,μΐν 
έγγραφον απολογίαν, έπί τφ 
τέλει δπως ή καθ’ υμών πειθαρ
χική κατηγορίαν είσαχθή ένώ- 
πιον τού κατ’ άρθρον 29 τού 
’Οργανισμού τής Ύπ)σίας αρ
μοδίου Πρωτο-βαθ. Πειθαρχι
κού Συμβουλίου πρός επιβο
λήν τής ένδεικνυομένης πειθαρ
χικής ποινής».
«Πρός τήν Σεβαστήν Διοίκησιν 

Προσωπικόν 4—11 
Σεβαστέ μοι κ. Δισικητά,

Είς έκτέλεσιν τής Ύμετέρας 
Διοααγής τής 25.10.61 υπο
βάλλω εύσεβάστως Ύμΐν απο
λογίαν μου άναφορικώς μέ πα- 
ράβασιν τών έν τή Διαταγή 
σας τούτην άναψερομένων άρ
θρων τού ΌργανισμΟ'ΰ τής Υ
πηρεσίας.

Κατ’ άρχήν είς οώδεμίαν πα
ρά βασιν τών έν τή διαταγή 
ταύτη άναφεροιμένων άρθρων 
ιτροέβην καθ’ δσον:

1 ) Προ τής λήψεως τών ά- 
νακοινώσεων έκλήθην παρά τού 
κυρίου Διευθυντοΰ τού Κατα
στήματος καί ή ρ ω τ ή θ η ν 
ά π λ ώ ς έάν εΐχον λάοη 
«,Ανακοινώσεις» χ ω ρ ί ς δ
μως ν ά ιμ ο 0 δ η λ ω - 
θ ή τ ό περιεχόμενον τών έν 
λόγω άνακοινώσεων ούτε 
δτι ή Σεβαστή Διοί- 
κ η σ ι ς είχε διατά- 
ξ η τ ή ν ,μ ή ικ,ιικλοφο- 
ρ ί α ν τ ώι ν ά ν α κ ο ι ν ώ- 
σ ε ω ν καί ποιος είναι ό Πρό
εδρος τών συνταξιούχων έν 'Η-
ρακλείω.

Τοΰ άπήντησα δτι δέν εΐχον 
λάβη ανακοινώσεις, ό δέ πρόε
δρος τών συνταξιούχων είναι ό 
κ. Πσπαδάκης, διαταχθείς δέ 
νά ειδοποιήσω τον κ. Παπαδά- 
κην έίπραξα τούτο. Μετά τριή
μερον έλαβον άνακοινώσεις σ- 
πευθυνομένας «’Αντιπροσωπεί
αν Συλλόγου Υπαλλήλων Ε
θνικής Τραπέζης Ήοάκλειον» 
ώς τό συνημμιένον άπόκρμμα.

Τάς έν λόγω ανακοινώσεις 
έκυικλοφόρησα άνευ σχολίων 
βεβαίως είς τούς αναδέλφους 
μου καθ’ δσον οΰδεμίαν έντολήν 
εΐχον λάβει περί τοΰ αντιθέτου 
παρά τού κυρίου Διευθντοΰ 
προ τριημέρου ώς έκτίθεται α
νωτέρω ουδέ καί άντελήφθην ό
τι «πρόκριτο περί ανακοινώσε
ων περί ών ή συζήτησις μετά 
τοΰ κυρίου Διευθυντοΰ ώς περί 
ής ή παράγραφος 1 τής πα- 
ρούσης μου.

3) Μετά τή κυκλοφορίαν τών 
ανακοινώσεων έκλήθην παρά 
τού κ. Διευθυντόΰ καί ή- 
ρωτήθην «Σάς είπα νά μήν κυ- 
κλοφορήσητε τάς ανακοινώ
σεις» άπήντησα έπί λέξει:

—«Δέν μού είπατε τίποτα
Είς έπανάληψιν τής έν λόγω 

έρωτήσεως άπήντησα «δέν έν- 
θυμομμαι νά μού είπατε τίπο
τα»

Είς τό σημεΐον αύτό πάρ
ε μ βάς ό παρά τώ Ύποκατα- 
στήματι Λογιστής Β' κ. Κλέ
αρχος Πανούσης ό όποιος ετυ 
χε εκείνην τήν στιγμήν νά εί
ναι είς τό γραφεΐον τής Διευ- 
θύνσεως είπε:

Αυτή ή άνακοίνωσις έχει δη- 
μοσιευθεί είς τήν εφημερίδα 
«ΑΘΗΝΑ41 · Κ Η » καί έπομένως 
ή κυκλοφορ ία της δέν βλάπτει, 
είς τά όποια, προσέθεσεν ό κύ
ριος Διευθυντής, έφ’ δσον ή ά~

Είς τό προηγούμενο φύλλο 
μας έσχολ ι άσαμεν δυσμενώς 
τήν λήψιν παρά στελέχους τής 
Τραπέζης, προκαταβολής έξ 
11.000 δρχ- διά οδοιπορικά έ
ξοδα. 'Αρμοδίως έπληροφορή- 
θημεν δτι τό ποσόν τούτο αντι
προσωπεύει πραγματικά έξο
δα τού στελέχους καί έπομένως 
ούδείς έν προκειμένω ψόγος 
υπάρχει.

νακοίνωσις έδημοσιεύθη είς 
τήν «ΑΘΗΝΑ414 Κ Η Ν» γιατί νά 
τήν ,κυκλοφορήσητε είς τό Προ
σωπικόν; Πηγαίνετε κύριε 
Δραμουντάνη, ή συζήτησις έλη
ξε».

Κατόπιν τών ώς άνω παρα
καλώ δπως λάβητε ύπ’ δψιν 
σας:

Ό κύριος Διευθυντής δέ μέ 
διέταξε νά μήν κυκλοφορήσω α
νακοινώσεις οΐασδήποτε φύσε- 
ως πράγμα δπερ δύναμαι νά τό 
βεβαιώσω ενόρκως.

2) Αί λέξεις «άλλ’ έφ’ δσον 
αϋτη είχε δημοσιευθή είς τήν 
Εφημερίδαν «ΑΘΗΝΑ41·ΚΗ» ή 
ύπ’ εμού διανομή δέν έβλαψε» 
έλέχθησαν παρά τοΰ κ. Πανού- 
ση καί ούχί παρ’ εμού.

Τήν έν λόγω απολογίαν μου 
δύναμαι νά βεβαιώσω Ύμΐν έν- 
όρκως καθ’ δσον τ'ούτο αποτε
λεί τήν δλην άλήθειαν τών γε
γονότων, 
ρ»-
Έπί τούτοις διατελώ μετά 

Σεβασμού

ΖΑΧ. 1. ΔΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗΣ»
’Άξιον παρατηρήσεως έν 

προκειμένω εΐναι δτι: Πρώτον 
ή Διεύθυνσις Προσωπικού τής 
Τραπέζης είσήγαγε τό θέμα είς 
τό Πρωτοβάθμιον Πειθαρχικόν 
Συμβούλιον, τό όποιον έπέβα- 
λεν είς τον Σύμβουλον κ. Δρα- 
μίουντάνην 1 Οήμερον προσωρι
νήν παΰσιν, διότι προψανώς έ- 
λήψθη ύπ’ δψιν μόνον ή έμπα- 
θής αναφορά τού Διευθυντοΰ 
'Ηρακλείου, χωρίς νά ληφθή 
ούδόλως ύπ’ δψιν ή απολογία 
τοΰ κατηγορουμένου καί πρό 
παντός άνευ προηγουμένης έ- 
ξετάσεως τού προταθέντος 
μάρτυρος. Τ αυτοχρόνως λό
γω «...υπηρεσιακών αναγκών 
...» ό τιμωρηθείς μετετέθη: έκ 
τού Ηρακλείου είς Ρέθυμνον. 
Δέν στερείται δέ βαρύτητας καί 
δημιουργεί τεράστιας εύθύνας 
ο,τι ό Διευθυντής κ. Γεωργού-. 
λας έβαλεν είς τό στόμα τοΰ κ. 
Δραμουντάνη λόγια τά όποια 
εΐπεν Ετερον πρόσωπαν, τό ό
ποιον καίτοι έπροτάθηι ώς μάρ- 
τυς, κατά παράβασιν τής περί 
δικαίου άντιλήψεως, δεν έκλή- 
θη πρός έξέτασιν.

Δεύτερον: ή Διοίκησις τής 
Τραπέζης, ή όπάία δεδικαιολο- 
γημένως προσεβλήθη έκ τής 
δυσφημιστικής άνακοινώσεως 
αντί νά στραφή ένσντίον τών 
συντακτών της, έφ αρμόζει παν- 
ανθρωπίνως καταδ ι κ ασθε ί σας 
μεθόδους «περί συλλογικής ευ
θύνης» καί τιμωρεί τούς αθώους 
διανομείς της μέ τό αΐίτιολογι- 
κόν δτι τούς εΐχεν ειδοποιήσει.

Τρίτον καί ισοβαρώτερον ή 
Διεύθυνσις Προσωπικού προσ
δίδει πολιτικήν χροιάν είς τούς 
συνδικαλιστάς τής Τραπέζης 
καί κατά παράβασιν τών Ερ
γατικών Νόμων καί Διεθνών 
Συμβάσεων (87 καί 98) καλεΐ 
είς απολογίαν καί τιμωρεί μέ
λη τοΰ Διοικητικού Συμβουλί
ου, τά όποια δ,τι έπραξαν τό 
έκαμαν έπειδή είχάν την ιδιό
τητα τού συνδικαλιστοΰ. Πι- 
στεύομεν δτι ή Διεύθυνσις 
Προσωπικού διά τού Δευτερο
βαθμίου Πειθαρχικού θά άπο- 
δώση δικαιοσύνην είς τόν Σύμ
βουλον Δραμουντάνη,, διά δέ 
τής κλήσεως είς απολογίαν τού 
Διευθυντοΰ τού Καταστήματος 
Ηρακλείου, διότι άπέδωσεν 
είς τόν τιμωρηθέντα φράσιν 
λεχθεΐσαν παρ’ ετέρου συνα
δέλφου, θά προλάβη τά ποινι
κά δικαστήρια είς ά οπωσδή
ποτε θά άχθη τό ψεύδος.

® Τ υπογραφειον ·
♦ ♦
® «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ» · 
♦ ♦ 
® Σωκράτους 6 - Άθήναι ·



0 Κ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΔΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΝ
(Συνέχεια έκ τής Της σελίδας)

δίας καί οί έν τή Τροπτέζη ερ
γαζόμενοι.

Εκείνο τό όποιον χαρακτη
ρίζει την έφετεινήιν τελετήν εί
ναι ή έκ μέρους τοΰ κ. Διοικη- 
τοΰ πανηγυρική τρόπον τι να 
ύποστή,ριξις ενώπιον τον Υ
πουργού Εργασίας, τοΰ αιτή
ματος, τοΰ Συλλόγου ιμας περί 
εφαρμογής τοΰ Νόμου 3662)
1957 καί ή επί τοΰ ίδιου θέμα
τος άπάντησις τοΰ κ. Υπουρ
γού.

‘Ο Πρόεδρος τοΰ Συλλόγου 
εις τή νσύντομον ομιλίαν του 
μεταξύ τικ|ν άλλων ειπεν «ότι ή 
εορτή αυτή πέραν τής τυπικής 
σημασίας είναι περισσότερον 
μία σπονδή των κινούντων τήν 
Τράπεζαν μοχλών, ήτοι Διοι- 
κήσεως καί Προσωπικού διά 
τής οποίας άνανεοΰται είς τήν 
άρχήιν έκαστου έτους τό ξεκί
νημα διά μίαν νέαν προσπά
θειαν Τραπέζης καί Προσωπι
κού διά τήν κατά καλύτερον 
τρόπον πραγματοπο ί ησι ν τής 
αποστολής των, είς τήν ά- 
νάπτυξιν τής οικονομίας καί 
τήν ευημερίαν τοΰ τόπον μας.

«Σκληρός μαχητής ύπέρ των 
σκοπών τούτων καί πιστός εκ
τελεστής των αποφάσεων τής 
Διοικήσεώς του, είς τήν βα
ρεία ν τούτην αποστολήν, έοπά- 
6η πάντοτε τό Προσωπικόν της.
»Τό Προσωπικόν, όμως χωρίς 

ν’ άρνήτοι τάς υπό τής Διοι
κήσεις του γενομένας παραχω
ρήσεις, 6ι’ άς καί πάλιν εκ
φράζει τάς ευχαριστίας του, 
εύρίσκεται ακόμη είς τό στά- 
διον τών προσπαθειών τής όρ- 
θοποδήσεώς του, προσπάθειαι 
αί όποΐαι έστηρίχθησαν έν 
πολλοΐς είς τάς ιδίας αυτού δυ
νάμεις.

«Έίλπίζομεν ιότι τό άνατεί- 
λαν 1962 θά είναι τό έτος 
ίσομεροϋς πλέον άνόδου τοΰ 
Προσωπικού προς τήν Τράπε
ζαν, διά τήν άνοδον δέ αυτήν 
εΐ-μεθα βέβαιοι, ότι θά Εχωμεν

συμπαροστάτας τον τταρι στ α
ρέναν κ. Υπουργόν καί τήν Δι- 
οίκησιν...».

'Ο ικ. Διοικητής έν αρχή τοΰ 
λόγου του ηΰχήθη υγείαν καί 
ευτυχίαν είς τους παρισταμέ- 
νους καί τό Προσωπικόν καί ά- 
φοΰ ηύχαρίστησεν τον Θεόν δι
ότι, παρά τάς προσδοκίας ρε- 
ρικών(;) τον ήξίωσε καί πάλιν 
νά ποιρευρεθή είς τήν αίθουσαν 
τής Λέσχης μας, ειπεν ότι πρά
γματι κατά τά τελευταία έτη 
ή Τράπεζα έσημείωσε σημαντι
κήν πρόοδον καί άνοδον τών ερ
γασιών της καί αποτελεσμάτων 
χωρίς τούτο νά σημαίνη ότι δεν 
ΰπολοίπονται πολλά ακόμη νά 
συντελεσθοΰν. ’Αναφερθείς είς 
τά ζητήματα τοΰ Προσωπικού 
ειπεν ότι έπελύθησαν αρκετά 
έκ τούτων κατά τό διάστημα 
τής Διοικήσεώς του άναγνωρί- 
σας ότι παραμένουν ακόμη καί 
άλλα καί ότι τέλος πάντων δέν

εΐναι άδικον νά συμμετέχη τό 
Προσωπικόν είς τ’ αποτελέ
σματα (κέρδη) τής Τραπέζης. 
Περαιτέρω άνεφέρθη διά μα
κρών είς τό θέμα τοΰ έλλείιμ- 
ματος τοΰ Ταμείου Συντάξεως 
τών Υπαλλήλων τής Εθνικής 
Τραπέζης όπως διεμορφώθη 
μετά τόν διαχωρισμόν του έκ 
τοΰ Ταμείου τής Τραπέζης τής 
Ελλάδος καί τάς άθρόας εξό
δους μετάτήν συγχώνευσιν μετά 
τής τ. ’Αθηνών, καί είς τό ιστο
ρικόν τοΰ Ν. 3662 καί τήν α
κριβή έννοιαν του. Στραφείς δέ 
προς τόν παριστάμενον Υπουρ
γόν Εργασίας κ. Χρυσανθό- 
πουλον έζήτησε τήν συνδρομήν 
τής Κυβερνήσεως καί ίδιοι τοΰ 
ίδιου, τό μέν διά τήν εφαρμο
γήν τοΰ Νόμου 3662, τό δέ 
διά τήν παγ ί αν έπίλυσιν τοΰ 
όλου άσφαλιστικοΰ θέματος, ΰ- 
ποδείξας καί τόν σχετικόν πό
ρον (ECART) κλπ.

m----------------------------------------------------------------------------------- ε

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
--------- ®---------

Σωμφώνως τοΐς άρθροις 9 καί 11 τοΰ ίσχύοντος Κα
ταστατικού κολοΰμεν, τά Μέλη τοΰ Συλλόγου μας είς τήν 
έτη αίαν Τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν, τήν 9ην Φεβρουά
ριου έ.έ., είς τήν αίθουσαν Τίτλων τοΰ Κεντρικού Κατα
στήματος καί ώραν 6 μ.μ.

Ο έ μ α τ α:

1) Εκθεσις πεπραγμένων διά τό λήξαν έτος 1961.
2) ’Έγκρισις απολογισμού 1961 καί προϋπολογι

σμού 1 962.
3) ’’Εκθεσις έλεγκτών καί απαλλαγή Διοικητικού 

Συμβουλίου, καί
4) ’Εκλογή πενταμελούς εφορευτικής έπιτροπής διά 

τήν διεξαγωγήν τιώιν αρχαιρεσιών.
’Εν -περιπτώσει μ ή απαρτίας, ή Τακτική Γενική Συν- 

έλευσις θέλει λάβη χώραν είς τό αυτό μέρος τήν αυτήν 
ώραν τήν 1 9ην τοΰ ίδιου μηνός.

Έν περιπτώσει καί πάλιν μή απαρτίας, τήν 27ην η
μέραν Τρίτην καί τήν ιδίαν ώραν.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

μ rnrnim mmi οίκον, νεαειμ
Ά ρ θ ρ ο ν Ιον 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Είς τήν αρμοδιότητα τής Διευ- 
θύνσεως Οικονομικών Μελετών υ
πάγεται ή συστηματική παρακο
λούθησή καί μελέτη τών εσωτε
ρικών καί εξωτερικών οικονομι
κών έξελίξεων, ιδιαίτερα δέ τών 
διαμορφουμένων συνθηκών καί ό
ρων λειτουργίας τών Τραπεζών έν 
τή Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοι- 
νότητι.

Είδικώτερον:
1) Ή συνεχής παρακολούθησις 

γενικών καί τραπεζικών έξελίξεων 
είς τήν ελληνικήν καί τήν διεθνή 
οικονομίαν.

2) Ή μελέτη όρων λειτουργίας 
καί προοπτικής διαμορφώσεως 
τών τραπεζικών συστημάτων τών 
χωρών τής ΕΟΚ., ή άνεύρεσις 
καί ύπόδειξις μεθόδων προσαρ
μογής τής ελληνικής οικονομίας.

3) Ή συνεργασία μετά τών Δι
ευθύνσεων τής Τραπέζης προς 
καλυτέραν προσαρμογήν θύτης έν- 
τός τής Ε.Ο.Κ.

4) Ή συγκέντρωσις καί επε
ξεργασία ένδιαφερόντων τήν Τρά
πεζαν στατιστικών σετοιχείων.

5) Ή επιμέλεια τών τακτι
κών καί εκτάκτων εκδόσεων τής 
Τραπέζης, ή παροχή συναφών πλη
ροφοριών καί ή σχετική δημοσιό- 
της.

6) Ή τήρησις ’Αρχείου Βιβλι
οθήκης.

’Επί τών γενικών θεμάτων τών 
παραγράφων 1 καί 2 συντάσσον- 
ται εκθέσεις άπαραιτήτως κατά 
μήνα, εκτάκτως δε οσάκις παρί- 
σταται άνάγκη. ’Επί ειδικών θεμά
των συντάσσονται μελέται κατ’ 
αίτηοιν τών ενδιαφερομένων Δι
ευθύνσεων.

Αί ανωτέρω εκθέσεις, ώς καί 
τά στοιχεία τής παραγράφου 4, 
υποβάλλονται είς τήν Διοίκησιν, 
ένημεροΰνται δε σχετικώς καί αί 
αρμόδιοι Διευθύνσεις τής Τραπέ- 
ζης-

Ά ρ θ ρ ο ν 2ον

ΔΙΕΥΘΥΝΕΙΣ
Ό Διευθυντής ασκεί τήν άνω- 

τέραν έποπτείαν καί κατευθύνει 
τό έργον τής Διευθύνσεως, υπο
βάλλει δέ είς τήν Διοίκησιν μετ’ 
είσηγήσεώς του τάς εκθέσεις καί 
τά στοιχεία τοΰ άρθρου ύπ’ 
άριθ. 1.

"Α ρ θ ρ ο ν 3ον
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ

Ό Υποδιευθυντής έχει τήν ά
μεσον ευθύνην καί παρακολούθη- 
σιν τής έσωτερικής υπηρεσίας τής 
Διευθύνσεως, ήτοι τής ευρύθμου 
λειτουργίας τών Τμημάτων καί 
Υπηρεσιών αυτής, τής έγκαιρου 
περατώσεως τών τακτικών καί έκ- 
κτάκτως άνατιθεμένων αϋτοίς ερ
γασιών κλπ., συνεπικουρεί τόν 
Διευθυντήν καί άναπληροΐ τούτον 
άπόντα ή κωλυόμενον.

”Α ρ θ ρ ο ν 4ον
ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑ!

Είς τά παρά τή Διευθύνσει 
Τμήματα ανατίθενται αί κάτωθι 
αρμοδιότητες:
1. Τμήμα Γενικών 

Οικονομικών Θε
μάτων:

α) Συνεχής παρακολούθησις γε
νικών καί τραπεζικών έξελίξεων 
είς τήν ελληνικήν καί τήν διεθνή 
οικονομίαν, διά τοΰ τύπου, τών 
αρμοδίων Υπουργείων.

6) Κατάρτισις σχετικού ’Αρ
χείου.

γ) ’Ενημέρωσις τής Διοικήσε- 
ως καί τών ’Επιτελικών Διευθύν
σεων έπί τών έξελίξεων τούτων.

δ) Σύνταξις σημειωμάτων καί 
εκθέσεων έπί θεμάτων αρμοδιότη
τας τού Τμήματος καί άπασχο- 
λσύντων τήν Διοίκησιν καί τάς 
Διευθύνσεις.

ε) Σύνταξις άρθρων διά τακτι
κός καί έκτακτους έκδόσεις τής 
Τραπέζης.

στ) Συγκέντρωσες ύλικοϋ δι’ 
έτησίαν εκθεσιν π. Διοικητοΰ.

Αί ώς άνω αρμοδιότητες α
σκούνται διά τών έξης Υπηρεσι
ών: 'Υπηρεσίας ’Ελ
ληνικών Θεμάτων

(διά θέματα άφορώντα είς τήν 
ελληνικήν οικονομίαν)’ 'Υπη
ρεσίας Διεθνών Θε
μάτων (διά θέματα άφορών
τα είς τήν διεθνή οικονομίαν).
2. Τμήμα Θεμάτων 

Κοινής ’Αγοράς
Μελέτη όρων λειτουργίας τρα

πεζικών συστημάτων έντός τής 
ΕΟΚ καί ύπόδειξις τρόπου προσ
αρμογής τής Τραπέζης βάσει τών 
νέων εύρωπαϊκών οικονομικών καί 
τραπεζικών συνθηκών.

Ή ώς άνω άρμοδιότης άσκεϊται 
διά τής 'Υπηρεσίας Θε
μάτων Τραπεζικής 
Προσαρμογής.
3. Τμήμα Στατιστικής

α) Επεξεργασία συγκεντρουμέ-
νων ελληνικών καί διεθνών στοι
χείων.

6) Κατάρτισις ’Αρχείου.
γ) Ενημέρωσις Διοικήσεώς καί 

’Επιτελικών Διευθύνσεων καί ά- 
πάντησις είς ερωτήματα αύτών έ
πί θεμάτων αρμοδιότητας τοΰ 
Τμήματος.

δ) Συγκέντρωσις στατιστικού 
ύλικού διά τακτικός καί έκτά- 
κτους έκδόσεις τής Τραπέζης.

ε) Συγκέντρωσις ύλικοϋ δι’ 
έτησίαν εκθεσιν κ. Διοικητοΰ.

Αί ώς άνω αρμοδιότητες α
σκούνται διά τής έν τφ Τμήματι 
'Υπηρεσίας Στατιστι
κής.
4. Τμήμα ’Εκδόσεων.

α) ’Επιμέλεια τών τακτικών
καί έκτακτων έκδόσεων τής Τρα
πέζης.

6) Παροχή συναφών προς τάς 
έκδόσεις ταύτας πληροφοριών καί 
σχετική δημοσιότης.

Αί αρμοδιότητες αύται ασκούν
ται διά τής έν τώ Τμήματι ’Υ
πηρεσίας ’Εκδόσεων. 
5) Ύ π η ρ εσ ί α Βιβλιο

θήκης.
Τήρησις ’Αργείου Βιβλιοθήκης 

καί ένημέρωσις αύτού βάσει σχε
τικών εντολών τής Διευθύνσεως 
ώς καί τών λοιπών ένδιαφερομέ- 
νων Διευθύνσεων τής Διοικήσεώς.

Η ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΤΟΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΣ
ΣΟΒΑΡΑ ΒΡΑΔΥΠΟΡΕΙΑ ΕΙΣ ΤΑΣ ΠΡΟΑΓΟΓΑΣ

Κατά τόν διαρεύσοοντσ* 1 μήνα 
ή Διοίκησις τής Τραπέζης κα- 
τέβαλεν τό υπόλοιπον τον α
σφαλίστρων. Τό τελικόν ποσο- 
στόν καθωρίσθή 40% μέ έλάχι
στόν ποσόν τών δρχ. 1200.

Ή λύσις αΰτη άπεκαρδίωσε 
τό προσωπικόν το όποιον άνέ- 
μενεν ποσοστάν τουλάχιστον 
50%. Τά Δ Σ. τών Συλλόγων 
λίαν συντάμως, μέ τήν ευκαιρίαν 

5 τοΰ νέου οργανισμού θά ζη- 
ιτήσουν οριστικήν ρύθμισιν τοΰ 
βήματος.

—Παρά τάς προσδοκίας, ή

Διεύθυνσις Προσωπικοΰ άνέ- 
βαλεν καί πάλιν τήν ρύθμισιν 
τών επιδομάτων πολυετίας. Είς 
σχετικό πρόσφατο διάβημά 
μας, άπήντησεν ότι ό κ. Διοι
κητής αναμένει τ’ αποτελέσμα
τα τής χρήσεως διά ν’ άποφα- 
σίση έπ’ αΰτοΰ.

—Αί προαγωγαί τών Λογι
στών Β προς Α κινούνται μέ 
ρυθμόν έφάμιλλον εκείνου που ή. 
κολουθήΟη κατά τάς προαγω- 
γάς τών Ύπολογ. Α προς Λογ. 
Β. Κατ’ άνπθεσιν προς ό,τι 
μέχρι σήμερον έγένετο ή κρίσις

διά τούς Ύποτμηματάρχας θά 
γίνη εκ τών «κάτω» και οΰχί 
έκ τών «άνω».

—Τό Δ.Σ. είς έπανειλημιμέ- 
νας παρουσιάσεις του ζητεΐ τήν 
καταβολήν ενός 15θημέρου ώς 
«προκαταβολήν» έπί τών όσων 
έχει λαμβάνειν τό προσωπικόν 
έκ διαφορών λόγω συνεργείων.

—Παρ’ όλον ότι ύπεγράφη 
ή πράξις διά την προώθησιν 
τών Ταμειακών έκ μετατάξεως, 
ή σχετική προώθησις δέν έδό- 
θη είσέτι.

ΑΙ ΑΔΕΙΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ Η ΥΠΆΡ. 72)1961 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Διά τήν ρύθμισιν τοΰ θέμα

τος τής χορηγήσεως τών κανο
νικών άδειων είς τό Προσωπι
κόν, ή Διοίκησις έξέδωσε τήν 
ύπ’ άριθ. 72)Α)21.12.61 εγ
κύκλιόν της.

"Αξιόν παρατηρήσεων έν 
προκειμένφ είναι τό ττιόόΐς αρχί
ζει τό κείμενον τής εγκυ
κλίου ταύτης. Ένώ σύμ
φωνα μέ τήν πραγματικότη-

I τα θά Επρεπεν ν’ σ,οχίζη:
I «Παρετηρήθη ότι δέν χορηγούν
ται αί κανονικοί όόδειαι εις τό 
Προσωπικόν» καί νά άνο φερ
θούν αί πολλαί περιπτώσεις 
τών Κατ)μόττων τά όποια οφεί
λουν είσέτι άδειας τοΰ 1960, 
κάμνει τήν παρατήρησιν διότι 
ενιοι ικανοί Διευθυνταί κρίνον- 
τες άπό τόν έαυτόν τους άλλα 
καί άναγνωρίζοντες ότι ή άδεια

01 ΣΥΝ)Φ0Ι ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΟΥΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΘΕΣ)ΝΙΚΗΣ 
Άριθ. Πρωτ. 4238

Έν Θ)νίκη τή 9)10)1961 
Προς τόν Σύλλογον Τρα

πεζικών 'Υπαλλήλων
Έ ν τ α ΰ θ α

’Έχομεν τήν τιμήν νά ψέ- 
ρωμεν είς γνώσιν υμών τά κά
τωθι σχετικώς μέ τάς παρατη- 
ρουμένας κατά καιρούς παρα
βάσεις τών ώρών εργασίας 
προσωπικού υπό ένίων Τραπε
ζών.

'Ως γνωστόν ή ήμετέρα Υ
πηρεσία, τόσον αΰτεπαγγελ- 
τως όσον καί κατόπιν καταγ
γελιών τών ενδιαφερομένων, 
προβαίνει είς ελέγχους προς 
π .ο ρακολ ο ύθησ ι ν τής εφαρμο
γής τών ώρών εργασίας τοΰ 
προσωπικού τών ενταύθα Τρα
πεζών.

'Οσάκις διαπιστούται πα- 
ράβασις ή Υπηρεσία ημών 
καταμηνύει τούς υπευθύνους, 
πλ,ήν όμως παρετηρήθη ότι 
κατ’ έπανάληψιν, κατά τήν έκ- 
δίκασιν υπό τοΰ Δικαστηρίου 
ύποβληθεισών μηνύσεων κατά 
τών Τραπεζών Εθνικής καί 
Εμπορικής προσήλθον υπάλλη
λοι τών άναφερομένων Τραπε
ζών ώς μάρτυρες ύπερασπίσε- 
ως, καταθέσαντες μετ’ έπιμο- 
νής ότι ούδεμία παράβασις έ
γένετο, μέ άποτέλεσμα τήν ά- 
παλλιογήν τών κατηγορουμέ
νων ΰπό τοΰ Δικαστηρίου.

Άντιλαμβανόμεθα την θέ- 
σιν τών περί ών πρκειται υ
παλλήλων καί ότι ουτοι προσ
έρχονται άκουσίως ώς μάρτυ
ρες, πλήν όμως δέν δυνάμεθα 
νά άντιπαρέλθω μ εν τό γεγονός 
ότι, ή μείωσις τής ψυχικής άν- 
τιστάσεως των εΐναι τοσαύτη, 
φνάνουσα μέχρι τοΰ σημείου 
νά διαψεύδωσι τά "Οργανα τής 
Υπηρεσίας ημών έν άκροατη- 
pico, προκαλοΰντες οΰτω τήν 
άγανάκτησιν τών ’Οργάνων 
τοΰ Κράτους τών εντεταλμένων 
διά τήν εφαρμογήν τής προ-

ΚΑΙ 01 ΞΕΝΟΙ!
Άναδημοστεύομεν έκ τής 

Έφημορίδος «ΘΑΡΡΟΣ» Κα
λαμάτας τής 11.1.1962

«Άπό τις παραμονές τών 
Χριστουγέννων μέχρι χθές συν- 
ωστίζοντο στή,ν Εθνικήν Τρά
πεζαν οί διάφοροι έπιδοματοΰ- 
χοι διά νά πάρουν τήν σύντα
ξίν τους ή τό οικογενειακό έ- 
πίδομα.

Έν τούτοις, παρά την φιλό
τιμη προσπάθεια καί τό.. ξε- 
θέωμα τών Υπαλλήλων τοΰ Ι
δρύματος, δέν καθίστατο δυνα
τόν νά έξυπηρετηθοΰν όλοι.

Δέν είναι δυνατόν νά πολλα- 
πλασιασθοΰν τά συνεργεία τών 
υπαλλήλων, ή νά έξευρεθή κά
ποιος άλλος τρόπος ώστε νά 
τερματισθή τό δράμα τών υ
παλλήλων καί τών συνταξιού
χων;»

στατευτικής Νομοθεσίας τών 
μισθωτών.

Καί ναι μέν ή στάσις τών 
υπαλλήλων τούτων έκτιμάται 
άναλόγως ΰπό τών Προϊστα
μένων των, αποβαίνει όμως 
είς βάρος τών λοιπών συναδέλ
φων των καί φέρει είς δυσχερή 
θέσιν τους υπαλλήλους τής 
'Υπηρεσίας ημών έν τή έκτε- 
λέσει των καθηκόντων των.

"Οθεν φρσνοΰμεν ότι, δέον 
νά γίνη σύστασις είς τά μέλη 
τοΰ ύμετέρου Συλλόγου όπως 
ταΰτα είς παρρμοίας περιπτώ
σεις, έάν δέ νδύνανται τούλά- 
χισταιν νά καταθέσκσι τήν α
λήθειαν, βε&αιοΰντες τήν πα- 
ράβασιν, ώς έχωσιν ύποχρέω- 
σιν, νά άποφεύγωσι τήν αντι
δικίαν μετά των ήμετέρων ’Ορ
γάνων.

Ό Προϊστάμενος 
Ν. ΧΑΤΖΗΝIΚΟΛΑΟΥ

πρέπει νά χορηγήται διά πολ
λούς λόγους τούς θερινούς μή
νας, έξαποστέλλουν τούς Υ
παλλήλους των προς παραθερι- 
σμόν καί οΰχί προς διαχείμαν- 
σιν.

Έκτος τοΰ ότι ό Νόμος 539) 
1945 ρητώς ορίζει ότι «τό ή- 
μισυ τών κατ’ έτος άδειων δέ
ον νά χορηγήται άπό 1 ης Μαΐ- 
ου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου», ή- 
θέλαμεν νά έπιστήσκρεν τήν 
προσοχήν τής Διευθύνσεως τοΰ 
Προσωπικοΰ ότι ό σχετικός 
έλεγχός της πρέπει νά στ ραφή 
όχι εναντίον τών ικανών 
Διευθυντών, οί όποιοι άνευ 
βλάβης τής λειτουργίας τών 
Καταστημάτων των, επιτρέ
πουν τήν άπουσίαν τών Υπαλ
λήλων κοιτ’ εξοχήν τούς θερι
νούς μήνας, άλλα εναντίον τών 
Διευθυντών, οί όποιοι, υπό διά
φορα προσχήματα άρνοΰνται, 
άκόμη καί εν Δεκεμβρίω, την 
άδειαν είς τούς ύπ’ αύτούς ‘Υ
παλλήλους. Οί κ. κ. Διευθυν- 
ταί τών Καταστημάτων μέ αυ
τό τό πνεύμα οφείλουν νά ι
δού ν τήν ύπ’ άριθ. 72)1961 
εγκύκλιο. Κάδε άλλη έρμηνεία 
της θά ήταν έκτος τών Ελλη
νικών καιρικών συνθηκών, έκτος 
τής νοοτροπίας τοΰ 'Έλληνος 
μισθωτού και έκτος τοΰ πνεύ
ματος συνεργασίας καί κατα- 
νοήσεως μεταξύ κεφαλαίου καί 
εργασίας.

HEM ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΑΙΜΪΝΙΟΪ*
Παίρά τής Έπιθεωρήσεως 

Εργασίας Λαρίσης ύπεβλήθη 
καί πόλιν μήνυσις έναντι ον 
τοΰ Διευθυντοΰ τοΰ Καταστή
ματος Καρδίτσης διά παρά- 
βασιν τοΰ ωραρίου.

Έφιστώμεν έν προκειμένφ 
τήν προσοχή τών συναδέλφων 
τοΰ έν λόγφ Καταστήματος ό
τι οφείλουν μόνοι τους ενώπιον 
τής δικαιοσύνης νά υπερασπί
σουν τά δικαιώματα των. Έάν 
τ’ άπαρνηθοΰν δικαιολογόντας

κατά τόν α' ή 6' τρόπον τήν 
παράνομον παραμονήν των είς 
τό Κατάστημα κατά τήν έπί- 
σκεψιν τής Έπιθεωρήσεως τοΰ 
Υπουργείου Εργασίας, τότε 
είναι άξιοι τής τύχης των. Νά 
γνωρίζουν όμως ότι άπέναντι 
τής Συλλογικής ήγεσίας, ά- 
πέναντι όλων τών συναδέλφων 
των, άπέναντι τοΰ δικαίου ά- 
ναλαμβάνουν τεράστιες ευθύ
νες.

ΠΡΟΣ ΚΙΝΗΤ0Π0ΙΗΣΙΝ ΤΟΝ 
ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΤδ ΤΟΝ Φ)ΑΡΙ0Ν;

Εξακολουθεί ή άντίθεσις με
ταξύ Κυβερνήσεως, Α.Δ.Ε.Δ.Υ. 
καί Συνομοσπονδίας Εργατών ό
σον άφορφ τό ύψος τού εισοδήμα
τος τών εργαζομένων καί τών χο- 
ρηγηθεισών αύξήσεων κατά τήν 
τελευταίαν δετίαν. Ή Συνομο
σπονδία ’Εργατών ύποστηρίζει 
ότι τό μέσον ήμερομίσθιον τών 
45 δραχ. είναι ανεπαρκές διά τήν 
κάλυψιν καί τών πλέον στοιχειω
δών άναγκών τής εργατικής οικο
γένειας, τό έλλειμμα τής όποιας 
ύπερβαίνει τάς 1.777 δρχ. κατά 
ιιήνα, καί ζητεί άπό τήν Κυβέρνη
σήν τήν άμεσον βελτίωσιν τής θέ- 
σεως τών εργαζομένων. Άντιθέ- 
τως, ή Κυβέρνησις καίτοι άπό 
διμήνου καί πλέον έχουν ύπόβλη- 
θή τά σχετικά αιτήματα καί κατ’ 
αρχήν άνεγνωρίσθη ή άνάγκη ρυ- 
θμίσεως τών προβλημάτων, είς 
ούδεμίαν συγκεκριμένην ένέργειαιν 
προέβη. Τό γεγονός τούτο έχει ε
πιτείνει τήν δυσφορίαν, ύπεβλή- 
θησαν δέ είς τήν Συνομοσπονδί
αν ’Εργατών υπομνήματα - έκκιλή- 
σεις έκ μέρους τών ’Εργατικών 
Κέντρων, ’Ομοσπονδιών καί Σω
ματείων, όπως τό συντομώτερον 
ήγηθή άγώνος διά διεκδίκησιν 
τών αιτημάτων τών εργαζομένων.

Τά ύπσμνήματα αύτά, συνεζητήθη- 
σαν ήδη ύπό τής ’Εκτελεστικής 
Έπιτροπής τής ΓΣΕΕ, αντίγραφα 
αύτών διεβιβάσθησαν είς τούς 
αρμοδίους ύπουργούς, έντός δέ 
τής έρχομένης εβδομάδας συνέρ
χεται ή ’Ολομέλεια τής Διοικήσε- 
ως προκειμένου νά λάβη αποφά
σεις καί καθορίση τήν στάσιν τής 
εργατικής τάξεως έναντι τής α
ναβλητικής τακτικής τής κυβερ
νήσεως. Έντός τοΰ Φεβρου
άριου θεωρείται βέβαιον ότι 
ή εργατική τάξις θά κινηθή δρα- 
στηριώτερον καί δέν αποκλείεται 
κινητοποίησις κλιμακίων αύτής 
καί άπεργιακαί εκδηλώσεις. Έπί 
τών θεμάτων αύτών έγένετο προ
χθές ανταλλαγή άπόψεων είς συν- 
άντησιν εκπροσώπων τής ΓΣΕΕ 
καί τού ’Υπουργού Εργασίας.

Εκφράζεται ή έλπίς ότι τελι- 
κώς θά έπιτευχθή συγκερασμός α
πόψεων μεταξύ τών δύο πλευρών, 
ώστε νά ρυθμισθοΰν τά έκκρε- 
μούντα αιτήματα είς τά πλαίσια 
τών σημερινών δυνατοτήτων καί 
άποφευχθή ή έντασις τής οξύτη
τας, ή όποια θά άπέβαινεν ενδε
χομένως είς βλάβην τής όλης 
προσπάθειας διά τήν έπιτάχυνσιν1 
τής οικονομικής άναπτύξεως.


