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Ή άπήχησις τής ανοικτής επι
στολής πρός τον κ. Διοικητήν I 
υπήρξε τεραστία προς τό προ
σωπικόν. Ή Διοΐκησις τής Τρα-| 
πέζης όφείλη νά προσέξη, διότι ί 
πιθανόν είς το μέλλον νά άνα- j 

' ζητηθούν είς τούς κόλπους της 1 
οι ύπονομευταί τού καθεστώ- j 

τος μας.
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ΕΝΩ ΤΟ 1962 ΜΑΣ ΑΝΟΙΓΕΙ ΤΗΝ ΑΥΛΑΙΑ ΤΟΥ
’Ένας έπί πλέον τόμος διά την Ιστορίαν τής ανθρω

πότητας έτελείωσε. Ό χιλιοστός έννεακοστος εξηκοστός πρώ
τος! ! Πατρίκιοι και Πληβείοι, ιμέ την σημερινήν ορολογίαν, 
την εξευγενισμένη, την ταιριασμένη στον πολιτισμένο άνθρω
πο, άλλα μέ την πλήρη έννοια των λέξεων, συνέγραψαν «αρμο
νικά» τις σελίδες tout. Ό τόμος αυτός, ώς καί οί περισσότεροι 
τού είδους του, άποτελεΐται άπό τριακόσια εξήκοντα πέντε 
φύλλα, διάφορα σέ μέγεθος, πυκνότητα καί προπαντός περιε- 
χόμενο-ν. Κάθε φύλλου ή πρώτη σελίδα είναι γραμμένη άπό 
ΐτούς δουλευτές τοΰ μυαλού καί τού χεριού, άπό τούς ανθρώ

πους τού μόχθου και τού πόνου. Χρησιμοποιούν, οί 
πρωτότυποι διά τήν πριπτωστν αυτήν γραφιάδες, τον ιδρώ
τα των καί όχι σπάνια το άλικον αίμα των γιά μελάνι. Σημα
σία δεν έχει άν αυτά τά δυο πολύτιμα υγρά κυλούν στην φάμ
πρικα, στό εργαστήρι, στά χωράφια, στά έγκατατής γής,στό 
βολάν τού λεωφορείου ή τοΰ φορτηγού, στά μηχανοστάσια τών 
καραβιών ή ατά καλλιμάρμαρα τραπεζικά μεγαθήρια καί τούς 
λοιπούς ποιχιλονύμους οικονομικούς οργανισμούς καί συγκρο
τήματα. Είναι ή στρατιά τών «συγγραφέων» πού ένώ μέρα μέ 
τήν μέρα μεγαλώνει το μερτικό της είς τον πλούτο μικραίνει.

Συγγραφείς τής άλλης σελίδας είναι οι συλλέκτες, οί 
άποθηκευταί καί καταναλωτές τοΰ «ύγροΰ χρυσού» τών προ
ηγουμένων. Είναι οί έργοδόται, ή ολιγαρχία τοΰ πλούτου, οί 
ίδιοκτήται τής γής, τών μέσων τής παραγωγής καί τής μετα
φοράς. Ξεφυλλίζοντας τις ίδικές των σελίδες εύκολα κανομεν 
τήν διαπίστωσιν ότι, άπό μέρα σέ μέρα, ό «κύκλος» των στε
νεύει ένώ άντνθέτως τά πλούτη τους αύξάνουν, ξοδευόμενα 
καί συσσωρευόμενα. "Οσο περισσότερα ξοδεύουν τόσον τά ά- 
ποθηκευμένα όγκούνται. Δέν είναι δέ ή ύπαρξις τών αναγκών 
πού γεννά το ξόδεμα, άλλ’ άντιθέτως, ή ανάγκη τού ξοδέμα- 
τος δημιουργεί τις «ανάγκες». Εμπρός είς τον ατομικόν των 
πλούτο ώχριούν οί θησαυροί τού μεγαλύτερου φεουδάρχου τού 
Μεσαίωνα καί οι «ελεύθεροι» σκλάβοι των ξεπερνούν τούς δού
λους τών Φαραώ. Ή μικρή μας Ελλάς, ή γωνιά τοΰ ηθικού 
πλούτου, χδέν είναι επαρκής χώρος διά τήν φύλαξιν καί κατα- 
νάλωσι τοΰ υλικού πλούτου τής εργοδοσίας της. Γ* αυτό ή γη
γενής ολιγαρχία τον φυγαδεύει καί δημιουργεί ευκαιρίες ξαδιά- 
σμοαός του είς τις πέντε ήττείρους καί τις επτά θάλασσες. "Αν 
είς τήν κατηγορίαν αυτήν ή ά,νάγκη τής διασπαθίσεις τού πλού
του δημιουργεί μέ άφθαστη έφευρετικότητσ τις «τεχνικές ανά
γκες» είς τις σελίδες τοΰ έτερον σκέλους καθημερινά άναφέρε-

1 ΤΟ ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ ΜΑΣ

ΜΙΑ ΛΕΞΗ
Είπαν πώς ή Δημοτική γλώσσα 

είναι ανεξάντλητη σέ λεξιλόγιο 
πού αποδίδει μέ θαυμαστή ακρί
βεια τά νοήματα. Ό Ισχυρισμός 
αυτός είναι σωστός, άλλα μ’ δλον 
πού δέν μπορούμε νά τον παραδε
χθούμε άπόλυτα, δέν άρνούμεθα 
τήν ικανότητα τής δημοτικής νά 
μάς δίδη κάποτε κάτι πού δέν βρί
σκομε σέ άλλες γλωσσικές περιο
χές.

Δέν πρόκειται ν’ άνοίξωμε έδώ 
φιλολογική συζήτηση, πού ίσως έ- 
ξερεθίση τής άξιοτίμου συνδικα
λιστικής άντιπολιτεύσεως τό αι
σθητήριο, πού θέλει τήν «Τραπε
ζιτική» σαν καθαρά συνδικαλιστι
κό όργανο καί όχι έντυπο ύπονο- 
ουμένων καί ευθυμογραφημάτων 
Ιΐροσγειωνόμεθα. Πρόκειται νά, 
κάνουμε μερικές σκέψεις πάνω σέ 
μια σύγχρονη μά πολιτισμένη λέ
ξη, πού υπάρχει στό λεξιλόγο τής 
έσχάτως καθομιλουμένης «Έτσι- 
θελισμός» είναι ή πετυχημένη σύν
θετη λέξη πού ό νεοέλληνας χρη
σιμοποιεί όταν πρόκειται νά υπο
δήλωσή τήν τακτική πού ακολου
θείται κατά τρόπον αυθαίρετο 
καί μέ κάποια δόση κακώς έννο- 
ουμένου έγωϊσμοϋ.

Νά παραθέσωμε παραδείγματα 
πού θά κάμουν σαφέστερα τά πρά
γματα. Μπορούμε ν’ άρχίσωμε 
άπ’ τή τακτική τής νεαράς κυρί
ας ή δεσποινίδας πού παραγκωνί
ζοντας τούς αναμένοντας τό λεω
φορείο κυρίους, σπεύδει ν’ άνε- 
6ή πρώτη άντί νά περιμένη νά τής 
παραχωρήσουν έκείνοι τήν προτε
ραιότητα. Κι’ άν τυχόν διαμαρ- 
τυρηθήτε:

—Μά, κυρία μου, πώς μάς 
σπρώχνετε; Δέν βλέπετε πού πε
ριμένουμε τόσην ώρα έδώ μέ τή 
σειρά μας;... θ’ άκουσητε ή καμ- 
μιά αύθάδη άπάντησι ή θα έχετε 
παγεραν περιφρόνησι. Αύτή, λοι
πόν, ή συμπεριφορά είναι ό... ά- 
π).ούστερος «έτσιθελισμός». ’Αλ

λά ό «έτσιθελισμός», έχει ευρύτα
το πεδίο δράσεως καί άναπτύξεως 
έκεϊ όπου γίνεται χρήσις έξουσί- 
ας ή άξιώματος. Αύτό βέβαια, 
δέν είναι απόλυτο, γιατί υπάρ
χουν άξιώματα καί εξουσίες πού 
άπορρέουν άπό τό Νόμον καί ή 
ί'/ρήσις των είναι πάντοτε λελογι
σμένη, άφοΰ ύπαγορεύεται άπ’ 
αυτόν. ’Εκεί όπου ό Νόμος άφή- 
νει... ακάλυπτες επιφάνειες, εμ
φανίζεται ή... ιδιωτική πρωτο
βουλία.
Ό Προΐσάτμενος ή έπόπτης ένός 

έργου μπορεί,φέρ’ είπείν, νά πή ό
τι οί φάκελλοι τής υπηρεσίας θέ
λει νά μπαίνουν στά συρτάρια τών 
έρμαρίων, όχι έγκάρσια, άλλα 
παράλληλα. "Αν τοΰ άντιταχθή ότι 
μ’ αύτό τον τρόπον έπέρχεται 
απώλεια χώρου καί έκείνος άπαν- 
τήση ότι «αύτό πού λέω πρέπει νά 
γίνεται άνευ σχολίων» τότε ή 
στάσις του αύτη είναι «έτσιθελι- 
σμός».

"Αλλο παράδειγμα θέλετε;
Ό συνδικαλιστής έχει υποχρέ

ωση νά ύποστηρίζη τά αιτήματα 
τών έργαζομένων πού αντιπροσω
πεύει. "Οταν, λοιπόν, διαμαρτυ- 
ρηθή κάποτε ή ίσχυρισθή ότι ή 
τακτική τών εργοδοτών βλάπτει 
τήν έπιχείρηση καί τού απαντή
σουν: «δέν θά μάς υπόδειξης έ- 
σύ πώς θά έργασθοΰμε», τότε αύτή 
ή στάσις είναι έτσιθελισμός. 
"Αλλρ παράδειγμα πρόσφατο. "Ε
νας υπάλληλος ζητά άπ’ τούς άνω- 
τέρους του άδεια γιά σοβαρή αί
τια.

—Θερμώς παρακαλώ, μία άδεια.
—Δέν μπορείς νά φύγης.
—Κινδυνεύει τό παιδί μου κύ

ριε..-
—Νά πάη νά κινδυνεύη. Ύπε- 

ράνω τών ανθρώπων ή δουλειά.
Ό Υπάλληλος άναγκάζεται καί 

φεύγει. Οί Προϊστάμενοί του άν,- 
τί νά τον τιμωρήσουν, έστω, τον

(Συνέχεια είς τήν 7ην σελίδα)

ται ότι οί δημιουργοί αυτού τού πλούτου δέν έχουν νά ξοδέψουν 
γιά νά καλΰψουν είς τό ακέραιον καί είς τό σΰνολόν τους τις 
βασικές ανάγκες της ζωής, όχι αύτής τοΰ 21ου αιώνα, αλλά αυ
τής πού αντιστοιχεί είς τον μεσαίωνα. Τό μέγεθος τοΰ «πλού
του» των ακολουθεί πορεία αντίστροφα ανάλογη μέ τήν ποσο
τική καί ποιοτική παραγωγή τής γής καί τής τεχνικής προό
δου, είναι έκ διαμέτρου αντίθετος μέ τήν συντελουμένην συσ- 
σώρευσιν τοΰ πλούτου καί μόνον ή φτώχεια των, είς πείσμα 
τής κοινωνικής δικαιοσύνης καί τών μεταπολεμικών διακηρύ
ξεων περί δικαιωμάτων τοΰ εργαζομένου, εύρίσκεται, είς πο
σοτικήν αναλογία μέ τά μέγεθος τού πλούτου τών άλλων. Οσο 
γυρνάμε τις σελίδες καί τοΰ τόμου αύτοΰ, τόσον πιο έντονη γίνε
ται ή διαπίστωσις τής προς τά όπίσω πορείας, άπό τήν ά- 
ποψι καλύψεως αναγκών καί συμμετοχής είς τον κοινωνικόν 
πλούτον, τής τάξεως έκείνης, ή οποία άποτελεΐται άπό τά 
«έργαλεΐα» τά προικισμένα άπό τή φύση μέ μυαλό καί λαλια.

*

Τού τόμου αύτοΰ, πολλές σελίδες του είναι χαραγμένες άπό 
τήν1 δικήν μας δημιουργική τάξη, ή όποια: ώς «προπατορικό» 
αμάρτημα, σέρνει ξωπίσω της τον τίτλο τοΰ «τραπεζο- 
ϋπαλλήλου» καί ειδικά αύτοΰ τής Έτθν, Τραπέζης. Εις τά τε
λευταία φύλλα του, είς τις σελίδες τών έργοδατών, διαβάσαμε 
χωρίς νά μάς διαψεύσουν, αϋξησι ώρισμένων οικονομικών με
γεθών, κατά τήν τελευτάίαν τετραετίαν, κατά 121,8%, 155,4% 
καί 1 56,8%. ’Αντίθετα, είς τις σελίδες τις γραμμένες άπό τό 
προσωπικό φαίνεται ότι ένφ τό τελευταΐαν αντιμετώπισε τις 
παραπάνω διογκώσεις, μόνον μέ ίδικήν του κατά 7,6% αύξη- 
σι, έν τούτοις έπεβάρυνε το κόστος τοΰ χρήματος άρνητικώς 
κατά 3,44%. Πόση είναι ή άντίθεσις τών μεγεθών που άνα,- 
φέρονται είς τις δύο διάφορες σελίδες και ποια η οικονομική 
κατάστασις τών υπάλληλων μαντεύεται εύκολα από τό γεγο
νός, ότι δυο μόλις ημέρες άφ’ ότου κατεβλήθη τό «Δώρον» δι
ακόσιοι πληβείοι τής Τραπέζης, έζήτησαν κι έλαβαν προκα
ταβολήν έναντι τοΰ επομένου 1 5θημέρου διά νά καλύψου ν στοι
χειώδεις τρέχουσες ανάγκες των. Μέ αύτό τό γεγονός, καί τά 
φημολογούμενα διακόσια πενήντα έκατομμύρια καθαρά κέρδη 
τής φετεινής χρήσεως, οί Έθνοτραπεζοϋπάλληλοι βάζουν τε
λεία είς τήν ίδικήν τους παράγραφο τής τελευταίας σελίδας 
τοΰ 1961ου τόμου κι’ ανοίγουν ανασκουμπωμένοι τήν πρώτην 
λευκήν σελίδα τοΰ 1962ου.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΑΙΟΝ ΤΟΥ 
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ ΕΥΧΕΤΑΙ ΕΙΣ ΤΑ ME
AN ΤΟΥ ΚΑΙ ΕΙΣ ΟΑΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝ ΤΗ 
ΤΡΑΠΕΖΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΕΥΤΥΧΙ

ΣΜΕΝΟ ΤΟ 1962.
01 ΕΧΘΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΥ

Οί εχθροί του συνδικαλισμού 
γενικά καί τοΰ τής ’Εθνικής Τρα
πέζης είδνκώτερον έπί μίαν πεν
ταετίαν καί πλέον δέ ν ή μπορούν 
νά χωνεύσουν τό γεγονός ότι ό 
Σύλλογος έξέψυγεν ουσιαστικής 
τού ελέγχου των. 1

Έπί σειράν (ετών οΰδέν έτε
ρον πράττουν είμή νά δυσφη
μίζουν τό Διοικητικό Συμβού
λιο, τό όποιον ίγέννησεν ή α
νάγκη άντιμετωπίσεως τής δι- 
σμορφωθείσης καταστάσεως, ή 
ανάγκη τής έπιλύσεως τών προ- 
βλημάτων τού Προσωπικό καί έν 
συναρτήσει τής καλλιτέρας συμ- 
παραστάσεως καί αποτελεσματι
κής βοήθειας τής Τραπέζης διά 
τήν έπιτέλεσιν τοΰ έργου της.

Είς. τό στόμα τους πάντοτε πι
πιλίζουν τήν καραμέλλα τοΰ «χρω- 

1 ματισμένου Συμβουλίου» διότι α
κριβώς οί ίδιοι ήσαν συ
νηθισμένοι νά ύποτάσσωνται είς 
κάποιαν πολιτικήν καί ουδέποτε 
συνδικαλιστικήν σκοπιμότητα. ’Α
ποκορύφωμα τής τοιαύτης προσ
πάθειας των άπετέλεσεν ή κατά 
τον παρελθόντα Φεβρουάριον δη
μοσία ομιλία των είς το Κατά
στημα ‘Ηρακλείου Κρήτης. Δέν 
ήδυνήθησαν όμως νά πείσουν τούς 
συναδέλφους-oi όποιοι μόνον είς 
τον αληθή [συνδικαλισμών πιστεύ

ουν - νά τούς αναθέσουν τάς τύ- 

χας των.

‘Η προσπάθεια των όμως νά πα
ρασύρουν τό έπί σειράν έτών έπα- 
νεκλεγόμενον, Διοικητικόν Συμ

βούλιον τοΰ Συλλόγου είς τήν πο- 
λιτι κολογ ίαν δέν ('έσταμάτησεν 
ουδέ στιγμήν, άλλ* ούτε καί απέ
δωσε τι. Διά τούτο, οσάκις δη 
μιουργηθή οίαδήποτεσύγχυσις, τό
τε τά κονδύλια, μέτίς άνατρι- 
χιαστικές κρωγμές των, παριστά
νουν τ’ αηδόνια. Τοΰτ’ αύτό συμ
βαίνει άπό μερικών έβδομάδων έξ 
αιτίας τής κυκλρφορίας παρ’ ά· 
νευθύνων, μιάς άνακοινώσεως πο
λιτικού περιεχομένου, τήν υπαρ- 
ξιν τής οποίας τό Διοικητικόν 
Συμβούλιον έπληροφορήθη άψοΰ 
αυτή έδημοσιεύθη είς άπογευ 
ματινήν Εφημερίδα τών ’Αθηνών.

Το Διοικητικόν Συμβούλιον τού 
Συλλόγου μας άφοΰ έφρόντισε νά 
γίνη κάτοχος τής δημοσιευθείσης 
άνακοινώσεως, εσπευσε διά τής 
άμέσως κατωτέρω δημοσιευόμενης 
έπιστολής του, νά καλέση τον Δι
ευθυντήν τής έν λόγω Εφημερί
δας, όπωςάποκαταστήση τήν άλή- 
θειαν. Παραλλήλως τό Διοικητικόν 
Συμβούλιον έξέδωσε σαφεστάτην 
Ιέπί τοΰ προκειμένου άνακοίνωσιν 
την οποίαν άπέστειλεν είς όλας 
τάς ’Εφημερίδας τών Αθηνών μέ 
τήν παράκλησιν τής δημοσιεύ 
σεως.

’Ιδού το έγγραφον τοΰ Διοι
κητικού Συμβουλίου πρός τήν δη- 
μοσιεύσασα Εφημερίδαν καί ή 
παραλλήλως κνκλοφορήσασα άνα- 
κοίνωσίς του:

Προις
ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
«ΑΘΗΝΑΊιΚΗ»
Κύριε Διευθυντά,
Είς τό ΰπ’ άριθ 3166)5.10.61 

Ε·Ρ^~Ή συνέχεια είς τήν 2αν σελίδα
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ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΟΝ ΑΙΤΗΜΑ 
4 ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΎ ΠΟΘΕΣΙΣ

Εύθύς ώς ό νΰν Διοικητής άνέλαβε τήν Διοίκησιν τής 
Τραπέζης, οί εκπρόσωποι τοΰ Προσωπικού έθεσαν ΰπ’ 
όψει του, εκτός των τρεχόντων καί αμέσων -μερικωτέρων 
ζητηράτωιν, τό θέμα τής τροποποιήσεως ή μάλλον τής 
άνασυντάξεως τοΰ 'Οργανισμού Υπηρεσίας.

Καίτοι οί υπεύθυνοι παράγοντες εΐχον ήδη προλάβει 
νά «νουθετήσουν» καταλλήλως τον κ. Διοικητήν, οΰτος 
ήναγκάσθή, προ τών αδιάσειστων επιχειρημάτων τών υε- 
λών τοΰ τότε Διοικητικού Συμβουλίου, ώς πρός τήν αναγ

καιότητα τής έπιλύσεως τού θέματος τούτου, νά ΰποσχεθή 
δτι συντόμως θά θέση; είς κίνησιν τήν, σχετικήν μέ τήν 
σύνταξιν τοΰ νέου 'Οργανισμού Υπηρεσίας, διαδικασίαν.

Παρά ταύτα όμως ό καιρός παρήρχετο καί οΰδέν σχε
τικόν μέτρον έλαμ,βάνετο. Οί αρμόδιοι ευρισκον πάντοτε 
πρόψασιν πότε τήν κή,ρυξιν απεργίας, πότε τήν ίκαναπαί- 
ησιν ενός -καί επί μέρους αίτήιματος, διά νά απωθούν είς 
τό βάθος τού πολυτελούς ερμαρίου των τό θέμα τοΰ Όρ1- 
γανισμού. Τέλος, είς τά πλαίσια πάντοτε τών επιτηδείων 
παρελκυστικών προσπαθειών τω-ν, έζήτησαν τήν ύπαβολήν 
σχετικού σχεδίου έκ μέρους τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου 
διά νά τεθή τούτο ύπ’ δψ-ει τής «συγκροτηθείσης» σχετι
κής επιτροπής,

Τό- σχέδιον τού 'Οργανισμού Υπηρεσίας συνετάγη, έ- 
κυκλοφάρησεν είς χιλιάδας αντίτυπα, συνεζητήθη ευρύτα
τα ύπό πάντων τών συναδέλφων καί υπεβλήθη όμσΰ μέ 
ώρισμένας τροποποιήσεις άρμοδίως.

Έπί δύο συναπτά έτη οί αρμόδιοι τό μελετούν, συ
σκέπτονται, καταρτίζουν αντισχέδια απορρίπτουν καί 
έπανα-ρχίζουν. Έν τφ> μεταξύ ό διαρρεύσας χρόνος κατέ
στησε περισσότερον επιτακτικήν τήν όονάγκην ικοα/σπαιή- 
σεως τιών ΰφισταιμένων σχετικώς άνωμοώιών, ούχί μόνον 
διά τήν ίκανοποίησιν τού ποικιλοτρόπως τρωθέντος αι
σθήματος δικαιοσύνης καί τήν ένίσχυσιν τής: σύμπνοιας 
μεταξύ τών εν τφ ‘Ιδρύματι εργαζομένων, άλλα καί διά 
τήν πρόληψιν τής γενικής άποδιοργανώσεως καί τής κα- 
ταλύσεως τής έν τή Τραπέζη τάξεως, τάσεις αϊτινες ά- 
προκαλύπτως πλέον έκδηλαΰνται τόσον είς τό Κέντρον Ο
σον καί είς τάς Επαρχίας.

Γνωρίζαμεν δτι ή σσβαρότης τής δημιουργηθείσης 
σχετικής κοτταστάσεως δέν διαφεύγει τής προσοχής τών 
ανωτέρω στελεχών τής Τραπέζης. Παρά ταύτα ούδεμία 
καταβάλλεται προσπάθεια διά τήν κατανόησιν τών βαθύ
τερων αιτίων τής έπεκτάσεως τής: ανωμαλίας καί τήν θε
ραπείαν ταύτης.

Οί ύπό στενωτέραν έννοιαν «αρμόδιοι» προσπαθούν 
διά τών ποικίλων μορφών «ποινών» τάς όποιας σωρηδόν 
επιβάλλουν ν’ άπακόψο-υν τον κατήφορον προς τον όποιον 
όμως οί ίδιοι δι’ άλλων ενεργειών των ώθοΰν.

Βεβαίως δέν είναι «παράνομοι» ύπό τήν κυριολεξίαν 
τοΰ δρου αί ένέργειαι αυται.

Οί συντάξαντες τον ίσχύοντα 'Οργανισμόν αδίστακτα 
καί έπιτήδεια άφησαν τόσα «παράθυρα» ώστε ευκόλως, 
έφ’ όσον υπάρχει ή σχετική διάθεσις, νά διαπράττωνται 
τεροοτουργήματα, ούδεμίαν δμως δημιουργοΰντα ευθύνην. 
Στελέχη άναλωθέντα είς τήν υπηρεσίαν τής Τραπέζης έκ- 
τοπίζονται αναπολόγητα διά νά ίκανοποιηθόΰν προστα- 
τευόιμενα ισχυρών ή πρόσωπα διαθέτοντα ήχηρά όνόματα.

Ύπό την πρόψασιν τής «όργανώσεως» τών έπιτελι- 
κών ύπηρεσιών δημιουργούνται «θέσεις» ώς μόνον άντι- 
κείιμενον έχουσαι τήν παροχήν επιδόματος είς τον κατα- 
λαβόντα, τό ύψος τοΰ όποί-ου πολλάκις ύπερβαίνει τό-ν μέ

σον δρον απολαβών τών λοιπών υπαλλήλων.
Ή λέξις ιεραρχία προκαλεΐ άλλρργείαν είς τούς πε

ρισσοτέρους έκ τών δυναμικών ύπευθύνων, διότι παρεμπο
δίζει τή,ν διάπραξιν τών καθ’ όλα «νομίμων» άτασθαλιών 
των.

Τά περιθώρια δμως πρός ίκανοποίησιν τών έπί μέ
ρους μικροσυμφερόντων διαρκώς σμικρύνονται.

Αί μέλλουσαι νά προκόψουν έκ τής έντάξεώς μας είς 
εύρυτέρους ο-ίκονοιμικούς χώρους συνθήκαι έπιβάλλουν 
μίαν ίσχυράν προσπάθειαν διά τήν προετοιμασίαν τοΰ "Ι
δρύματος πρός άντιμετώπισιν τών νέων δυσχερών προ
βλημάτων ανταγωνισμού. "Η προσπάθεια αυτή δέον να 
έχη καθολικόν χαρακτήρα. Πρέπει νά γίνη συνείδησις εις 
τον καθένα διότι θ ά κ λ η θ ώ μ ε ν ν ά δ ώ σ ω- 
μ ε ν μίαν σ κ λ η ρ ά ν μάχη ν.

Ή έπιτυχής δμως συνθηματο-ποίησις τών προϋποθέ
σεων τής νίκης επιβάλλει κατ’ αρχήν τήν καθιέρωσιν μιάς 
πρωτίστως ήθιικής τάξεως καί ένός όμαλοΰ ρυθμού είς 
τήν λειτουργίαν τοΰ Ιδρύματος. Πρέπει νά τεθή τέρμα 
οριστικόν είς τάς ποικίλας καταστρατηγήσεις τών διατά
ξεων έστω καί τοΰ ίσχύοντος’Οιργανισμοΰ διά τών όποιων έ- 
πιδιώκεται ή αδικαιολόγητος προώθησις τών πάσης φύσεως 
καί άποχρώσεως«εύνοουμένων»μέ συνέπειαν τήν έπικράτησίν 
τοΰ πνεύματος τής καχυποψίας καί τής διαβολής τών έρ
γαζομένων είς τό "Ιδρυμα. Ή συνέχισις τής καταστάσεως 
ταύτης οδηγεί είς τήν βραδεΐαν άλλ’ άσψαλή έξουθένωσιν 
αυτής ταύτης τής Τραπέζης, διότι συν τοΐς άλλοις, κατα
βαραθρώνει πάσαν έννοιαν πειθαρχίας.

Τό Προσωπικόν τής Τραπέζης καί ε?ς το άπώτερσν

Συνέχεια είς τήν 3ην σελίδα
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(Συνέχεια έκ τής 1 ης σελ.) 

ψύλλον της χθεσινής Εφημερίδας 
σας, έδημοσιεύθη Άνακοίνωσις, ή 
οποία αναγράψει ή Έφημερίς σας 
έν τψ τίτλψ μέν δτι προέρχεται 
έξ «Επιτροπής τοΰ Συλλόγου 'Υ
παλλήλων τής ’Εθνικής Τραπ έ
ξης», έν τφ κειμένω δέ τοΰ δημο
σιεύματος έξ «επιτροπής έξ εκ
προσώπων τών Συλλόγων τών 'Υ
παλλήλων και τών Συνταξιούχων 
τοΰ Προσωπικού τής Εθνικής 
Τραπέζης».

Επειδή τό τοιοΰτον τυγχάνει α
ναληθές, καθ,’ δσον πρόκειται περί 
Επιτροπής Ύπαλ. Άπομακρυ- 
θέντων καί Συνταξιούχων τής Ε
θνικής Τραπέζης καί ούχί, συνε
πώς έ ν έ ν ε ρ γ ε ί ς< Υ
παλλήλων τής Τρα
πέζης τούτης, κα i ε
πειδή το περιεχόμενον τής ένλό- 
γω Άνακοινώσεως, έκτος τον δτι j 
είναι πολιτικού περιεχομένου, κα- ί 
θάπτεται καί τής αξιοπρέπειας ; 
τοΰ κ. Διοικητοΰ τής Εθνικής 
Τραπέζης, παρακαλοΰμεν, δ - 
πως, δ υ ν ά μ ε ι τοΰπε- 
ρ ί Τ ύ π ο υ Ν ό μ ο· υ δ η- 
μ ο σ ι ε ύ σ η τ ε εις την 
αυτήν θέσιν καί με 
τά αυτά στοιχεία 
την συν η μ μ έ ν η ν ΰ- 
π ε ύ θ υ ν ον Άνακοίνωσιν 
τοΰ ή μ ετέρου Συλλόγου τών 'Υ
παλλήλων τής Εθνικής Τραπέζης 
τής 'Ελλάδος, τυγνάνοντος δλως 
ξένου προς την1 δημοσιευθεΐσαν ώς 
άνω Άνακοίνωσιν.

Μετά τιμής 
Ό Πρόεδρος 

Γ. ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ 
Ό Γεν. Γ ραμματεύς 

Σ. ΔΙΛΙΝΤΑΣ 
ΑΝΑΚΟ ΙΝΩΣ IΣ No 7 

«Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Έδημοσιεύθη εις χθεσινήν Ε

φημερίδα Άνακοίνωσις, ώς δήθεν 
προερχομένη έκ τοΰ έν ,ένεργεία 
Προσωπικού τής Τραπέζης καί ή 
οποία στρέφεται κατά τής άπελ- 
θούσης Πολιτικής Κνβερνήσεως 
ζητούσα περαιτέρω, όπως οί έν έ- 
νεργεία καιί άπομαχία συνάδελφοι 
καί φίλοι των λάβωσιν ανάλογο ν 
θέσιν.

Καθ’ ά ίπληροφορήθημεν ή ά- 
νακοίνωσίς έκυκλοφόρησε καί εις 
τά Υποκαταστήματα τής Τραπέ-
<ης·

'Η Συλλογική ίέκττροσώττησις 
μόνη άρμοδία διά την άντιμετώ- 
πισιν τών άπασχολούντων τήν τά- 
ξιν μας ζητημάτων δηλοΐ σαφώς 
καί κατηγορηματικώς, δτι οΰδε- 
μίαν άνάμειξιν έχει επί τής δη- 
μοσιευθείσης καί κυκλοφορησάσης 
άνακοινώσεως.

Ή Συλλογική 'Ηγεσία ακολου
θούσα καί τηρούσα ίμετά θρησκευ
τικής εΰλαβείας τήν συνδικαλιστι
κήν αποστολήν της|, δηλοΐ, δτι 
έπ’ οΰδενί λόγω θά άποκλίνη αυ
τής, καλεϊ έπί τή ευκαιρία, όλους 
τούς Συναδέλφους δπως Εχοντες 
ΰπ’ δψΐν των τάς διατάξεις τοΰ 
’Οργανισμού τής 'Υπηρεσίας ά- 
ποφεύγωσι τάς πολιτικός συζητή
σεις, αί όποΐαι, μόνον επιζήμιους 
συνέπειας δύνανται νά έπισωρεύ- 
σωσι, δοθέντος δτι μέχρι τοΰδε τ’ 
άπασχολοΰντα τήν τάξιν μας ζη
τήματα άντ ι μετωπ ί σθη σαν ΰπό 
τής δυνάμεως τοΰ Προσωπικού καί 
μόνον καί i κανοπο ι ή θη σαν Επειτα 
Άπό τραχείς αγώνας, οί όποιοι εΐ- 
:χσν ίκαί τά θύματά των κλπ».

Οί συντάκται, γνώσται προφα
νώς τοΰ τρόπου καθ’ ον ταχυδρο
μούνται τά Εντυπά μας, αντέγρα
ψαν τούτον κατά τήν αποστολήν

τής άνακοινώσεως των εις τά Ε
παρχιακά Καταστήματα, ύπολογί- 
ζοντες κατ’ αυτόν τον τρόπον εις 
τήν τυχόν σπουδήν τών εκπροσώ
πων τοΰ Συλλόγου περί τήν δια
νομήν της.

Ή Διεύθυνσις Προσωπικού τής 
Τραπέζης, πληροφορηθεΐσα, ώς 
αυτή διατείνεται, τά τής ταχυδρο- 
μήσεως1 τής άνακοινώσεως διά τήν 
Επαρχίαν είδοποίησεν, ώς αΰτη! 

επίσης Ισχυρίζεται εγκαίρως τούς 
Διευθυντάς ιών Καταστημάτων 
περί τής επικείμενης κυκλοφορίας.

Γεννάται έν προ κει μένω τό ζή
τημα, διατί ή Διεύθυνσις Προσω
πικού δέν έκάλέσε τό Διοικητικόν 
Συμβούλιον τού Συλλόγου νά τήν 
βοηθήση εις τήν προσπάθειαν της 
δίδον, ώς μόνον αρμόδιον, εντολήν 
εις τούς αντιπροσώπους του προς 
οίίς άπηυθόνοντο τά ταχυδρομικά 
δέματα, δπως τά καταστρέψωσι; 
όταν μάλιστα είχεν εκδηλωμένη ν' 
τήν θέσιν αυτού έκ τής άνω άνα- 
κοινώστώς του, περιωρ ίσθη δέ μό
νον εις τό νά εύχαριστήση τον Πρό
εδρον τού Συλλόγου διά τήν άμε
σον ιένέργειάν του. Παρά τήν ά- 
ναμφισβήτητον εύθύνην τής Διευ- 
θύνσεως Προσωπικού έκ τής ανω
τέρω παραλείψεώς της, Εσπευσε 
αΰτη προς αύτοκάλυψίν της, προ
φανώς, νά καλέση εις; άπολογίαν 
μέλη τού Διοικ. Συμβουλίου, τά 
όποια, είτε διότι έξηπατήβησαν 
έκ τοΰ «συλλογικού καμουφλάζ» 
τού δέματοςι ε’ΐτε διότι ή ύπημε
σιακή άπασχόλησίς των δέν τούς 
έπέτρεπεν τήν κατά έκείνην τήν 
στιγμήν άνάγνωσιν τοΰ περιεχο
μένου. έδωσαν ταύτην πρός δια
νομήν.

’Εάν βεβαίως ή Διεύθυνσις 
Προσωπικού, ή όποια εγκαίρως 
ε'Ιδοποιήθη (άπό ποιους;) περί 
τής ταχυδρομή σεώς της πρός τήν 
’Επαρχίαν, έλάμβανε τον κόπον 
νά ειδοποίηση περί τούτου τήν 
Συλλογικήν 'Ηγεσίαν, οΰδέν ζήτη
μα θά ύφίστατο σήμερον, διό
τι τό Διοικητικόν Συμβούλιον, 
ποάξαν τό καθήκον του πρός τήν 
κατεύθυνσιν τής άπογευματινής έ- 
φημερίδος, δέν θά παρέλειπεν ού- 
δεμίαν ενέργειαν διά νά υπερά
σπιση τούς εκπροσώπους του καί 
νά τούς βοηθήση νά άποφύγουν 
τήν στηθεϊσαν παγίδα. Τυχόν δέ 
παράλιειψις θά έβάρυνεν αώτό.

Εις τά ελάχιστα Καταστήματα 
πού διενεμήθη ή άνακοίνωσις οί 
Διευβυνταί των έδέχθησαν τάς ε
ξηγήσεις τών εκπροσώπων τοΰ 
Συλλόγου δ,τι «εάν έγνώριζον τό' 
περιεχόμενον της δέν θά έπέτρε- 
πον τήν διανομήν της». Πρέπει δέ 
νά σημειωθή δτι εις τά Καταστή
ματα Θεσσαλονίκης, Λαρίισσης κ. 
ά. μέλη τού Διοικητικού Συμβου
λίου βέβαια διά τήν νόθον προέ- 
λευσι ν τής άνακοινώσεως ή μπόδι
σαν Ιδίοί πρωτοβουλία καί πρό 
πόσης ύποδείξεως τών Διευθυν
τών των τήν κυκλοφορίαν αύτής.

Δέν συνέβη δμως τό αυτό καί 
μέ τον Διευθυντήν τού Καταστή
ματος "Ηρακλείου Κρήτης. Διά νά 
έννοήσωμεν δέ τήν διάφορον τρο
πήν ήν έλαβεν έκεΐ τό ζήτημα τής 
διανομής τής άνακοινώσεως πρέ
πει νά εϊπωμεν όλίγα τινά περί 
τής «δράσεως» τού Διευθυντοΰ 
τού Καταστήματος τούτου καί τήν 
«άντίδρασιν» τοΰ έκεΐ Συμβούλου 
μας -κ. Δραμουντάνη.
ΠΩΣ καί ΠΟΙΟΣ έδημιούρ- 
γησεν τό «θέμα» τοΰ Δραμουν
τάνη, είίς τό επόμενον ψύλλον.

ΜΙΑ ΛΕΞΗ
Ή συνέχεια είς τήν 2αν σελίδα 

«πολύσυν αύθωρεί. Αυτό είναι έ- 
τσιθελισμός.

Είναι, δμως φανερό πώς ή έ- 
φαρμογή τοΰ έτσιθελισμοϋ δέν ο
δηγεί ποτέ σέ καλά αποτελέσματα. 
Καί τούτο γιατί αϊτός αποτελεί 
μια μορφή βίας πού εφαρμόζεται 
μέν ήπια, άλλα μέ αλόγιστο πεί
σμα. Ή μία βία, δμως, φέρνει 
την άλλη βία, καί οί δύο βίες συγ
κρούονται. Και δταν συγκρου- 
σθοϋν οί βίες δέν έχουμε πλέον 
πολιτισμό, έχομε ζούγκλα. ’Αλλά 
εμείς θέλουμε νά λέμε πώς είμα
στε πολιτισμένοι. Πώς καταλήγου
με στη χρησιμοποίησι τών μέσων 
τής ζούγκλας; Μέ τί μούτρα μετά 
θά μαλλιάσουμε, εμείς οί καθώς 
πρέπει μεγάλοι, τό γιό μας πού 
πετροβολάει τούς συνομηλίκους 
του στή γειτονιά γιατί τσακώθη
κε μαζί τους στο μοίρασμα τών 
βόλων; "Αν εμείς οί μορφωμένοι 
καί καλώς άνατεθραμμένοι 
«ΰπηρέται» τοΰ κοινωνικού

συνόλου» αρχίζουμε καί σφίγγου
με τις γροθιές και ερεθίζουμε τούς 
άλλους, τότε τί νά κάνουν οί καϋ- 
μένοι οί.... Κογπολέζοι;

’Αλλ’ δχι! Πιστεύω πώς ε
μείς οί «πολιτισμένοι», οί «μορ
φωμένοι», οί μέ καλήν «ανατροφή» 
ένήλικες θά γίνουμε φρόνισα με
γάλα - παιδιά. Θ’ άφήσουμε στήν 
πάντα τούς έτσιθελισμούς, δηλ. τά 
πείσματα πού μόνον σέ τετράχρο
να άγοράκια αρμόζουν, καί θά πά
ρουμε γιά γνώμονα κάθε ένεργίεας 
μας τή λογική καί τήν αγάπη γιά 
τον συνάνθρωπόν μας. Βρέ άδελ- 
φιέ, μπορεί ό αντίπαλός μας, πού 
διαμαρτύρεται πώς έχει δίκηο, νά 
άδικήται! "Ας τον πυττάξουμε μέ 
κατανόησι. Μακρυά άπ* τον έτσι- 
θελισμό! Γιατί αύτός ξέρετε πού 
καταλήγει;.,. Καταλήγει στό„ ερ
γοστάσιο πού κατασκευάζουν, στις 
μέρες μας, τις βόμβες τών 50 με
γατόνων.

Ν. Φρ—ς

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ♦
-----—► -«-------------Β

ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ

—Μιχ. Μουλαγιάννης - Καίτη 
Άληματυρη, Ύπ)τος Καμινίων 
Πειραιώς.

’Άκης Μασούρσς, ’Ανθυποπλοί
αρχος Βσσ. Ναυτικού - Σοφία 
Σακελλίωνος 'Υποκ)τος ’Αγοράς, 

Θερμά συγχαρητήρια.
-------------- ®---------------

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

Ή σύζυγος τού συναδέλφου 
Δημ. Κ'αρακίτσου, Κ)τος Βό
λου, έτεκεν άρρεν. Εύχόμεθα 
νά τούς ζήση.

I ΕΚΔΟΣΕΙΣ *

Παρά τοΰ Δημοσιολόγου κ. 
Ίωάννου Παπαμιχαλάκη έξεδό- 
θη καί έκυκλοφόρησε ή μελέτη; 
«Αί δημόσιοι καί ανθρώπινοι 
σχέσεις είς τάς συγχρόνους 
Τράπεζας καί Οικονομικούς: 
’Οργανισμούς». ’Έκδοσις «ΔΙ
ΦΡΟΣ» Άθηναι 1961.

Έξεδόθη τό ύπ’ άριθ. 1 — 2 
πρώτον τεύχος τοΰ IΒ' τόμου 
τοΰ έπιστημονικοΰ οργάνου τής 
Άνωτάτης Βιομηχανικής Σχο
λής είς σελίδας 136 περιέχον 
λίαν ένδιαφερούσας μελετάς 
τών κ. κ. Στρ. Κ. Παπαϊωάν- 
νου, έπί τή είσόδω είς τό δωδέ
κατον έτος —— Άνδρ. Σαουνάτ- 
σου, συγχρόνως οικονομική δυ
ναμική Racnab Prisch. Μα- 
κρο-ίοικονομικήι καί γραμμικός 
προγραμματισμός (Κατά μετά- 
φρασιν Άλεξ. Θ. ΣΤΑΘΗ) — 
Ounnar Myrdal. ’Εντολές 
πρός τούς νέους οικονομολό
γους (Κατά μετάφρασιν Σπ. 
ΠΆΠΑΣΠΗΑΙΟΠΟΥΑΟΥ) — 
Σπόρου Κ. Ζευγαρίδου. Προ
τάσεις διά τήν άπόδοσιν είς 
τήν Ελληνικήν τής ορολογίας 
τοΰ Markhting, Νικ. Κονδύλη. 
Τό σύστημα εισροών, άκροών 
διά τον υπολογισμόν τής τταρα- 
γωγικότητος καί R. 'Nernivei- 
le. Πρός καλλιτέραν εμπορικήν 
πολιτικήν τών επιχειρήσεων 
(Κατά μετάφρασιν τοΰ Γ ρα
φείου Οικονομικών ’Ερευνών 
τής Α.Β.Ε.).

Επίσης περιέρχεται αξιό
λογος παρακόλούθησις τής οι
κονομικής καί κοινωνικής ζωής, 
ώς καί πολύτιμος βιβλιογρα
φία.

ΝΕΚΡΟΛΟΓ ΙΑ
ΣΤΟΝ

ΑΘΑΝΑΣ. ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ

Κατάκαρδα μάς λύπησε ό ξα
φνικός χαμός σου1—'Ποτέ δέν 
θά ξεχάσωμε τή μελαγχολική 
μορφήσου — δπως άνοίγοντας 
τήν πόρτα τιοΰ γραφείου μας

ΤΡΑΠEZ001K0N0WIΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Πληροφορίαι φέρουν δτι έν- 

τός τών πλαισίων τών μέτρων 
διά τήν ένίσχυσιν τής κεφαλαι
αγοράς, έν συνδυασμώ πρός 
τήν βελτίωσιν τής τραπεζιτι
κής ρευστότητος καί ασφαλεί
ας, έλήψθη ήδη άπόφασις ισΰ- 
ξήσεως τοΰ μετοχικού κεφαλαί
ου τών Τραπεζών. Αί μεγάλα1. 
Τράπεζαι άπεφάσισαν ήδη δ
πως αυξήσουν τό μετοχικόν 
των κεφάλαισν έντός τοΰ 1962 
άπό 8 — 1 0% έπί τοΰ συνόλου 
τών καταθέσεων. Αί έκδαθησό- 
μεναι μέχρι τοΰ ποσού τούτου 
μετοχαί θά περί έλθουν είς τούς 
μετόχους, είναι δέ φυσικόν, δ
πως άνάλογον μέρος χορηγηθή 
καί είς τά νομικά πρόσωπα. 
"Οσον αφορά τάς μικράς Τρα-
πέζας συζητεΐται δπως καί δι’ 
αΰτάς πραγματοποιηθή αϋξη- 
σις τών κεφαλαίων μέχρι ς (ο
ρισμένου έλαχίστου ύψους τών 
καταθέσεων των.

Παραλλήλως έξ άλλου πρός 
τήν έργασίαν διά τήν άναμόρ- 
φωσιν τοΰ ΟΧΟΑ πρός άσκησιν 
τής μακροπροθέσμου πίστεως 
έν συνεργασία μέ τάς εμπορι
κός Τραπέζας, μελετάται τό 
ένδεχόμενον δπως έντός τοΰ 
προσεχούς έτους έκδοθή νέον 
κρατικόν δάνειον. Τό προϊόν 
θά διατεθή διά την χρηματσ- 
δότησιν τοΰ προϋπολογισμού 
δημοσίων έπενδύσεων, τό ύψος 
τών οποίων προσδιορίζεται πε
ρίπου είς τά 5.700 έκ. δρχ. Τό

’Εξ άλλου έντατικωτέρα δρα- 
στηριοποίησις παρατηρεΐται 
καί είς τον ΟΒΑ.

Συγκεκριμένως, οΰτος συνε
χίζει μέ ταχύν ρυθμόν τάς προ
σπάθειας του τόσον είς τον το
μέα τών μελετών καί έρευνών 
τομέων καί κλάδων τής έλληνι- 
κής οικονομίας δσον καί διά 
τήν προώθησιν βιομηχανικών 
έργων. Προκειμένου περί τής 
χαλυβουργίας αί έπαφαί τό
σον μέ τήν Κόππερς (προμελέ
τη τής οποίας αναμένεται συμ- 
φώνως πρός τήν ύπογραφεΐσαν
ιτροσύμ6ασι ν) δσον και μέ τόν 
"Ομιλον Σνάϊντερ συνεχίζον
ται, ένώ προσεχώς αρχίζει, έ
ρευνας είς τήν Θάσον διά τήν 
έξασφάλισιν τής άνα.γκαιούσης 
διά τήν μονάδα πρώτης ύλης.

Έξ άλλου μετά τήν ΐδρυσιν

έμπαινες καλημερίζοντάς μας.
’Άς είναι αιώνιοί σου ή μνή

μη, άγαπητέ μας συνάδελφε, 
καί έλαφρά ή γή πού σέ σκε
πάζει.

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ

τής Εταιρείας Μαρμάρων, τής 
όποιας αποκλειστικούς μέτοχος 
έπί τοΰ παρόντος είναι ό ΟΒΑ, 
προχωρεί είς τήν μελέτην καί 
όργάνωσιν τοΰ έργοστασίου τό 
όποιον θά άνεγερθή είς τό Μπο- 
γιάτι, κινείται δέ διά τήν έκμί- 
σθωσιν λατομείων καί διά τήν 
άνεύρεσν νέων τοιούτων είς ο
λόκληρον τήν 'Ελλάδα. Πολιτι- 

Κατά τόν ίΦεβρουάριον έπ ί
σης αναμένεται δτι θά τοΰ ύπο- 
βληθή ή μελέτη τοΰ ’Αμερικανι
κού Οίκου Λίτλ διά τόν κλάδσν 
τής βιομηχανοποιήσεως όπωρο- 
κηπευτικών, ένώ άπό τοΰ ’Ο
κτωβρίου ήρχισεν ή υπό τοΰ 
Οίκου Γουώρνερ μελέτη τής έ- 
ριαβιομηχανίας ή οποία καί 
πραβλέπεται νά περατωθή κα
τά τά μέσα τοΰ έτους. Τέλος, 
έν συνεργασία μέ τήν γνωστήν 
γαλλικήν εταιρείαν Μελετών 
καί Προγραμματισμού, ήρχισε

τήν έκπόνησιν έρεΰνης έπί τών 
δυνατοτήτων οικονομικής ανα
πτύξεις πέντε πόλεων καί τών 
περιοχών των, ήτοι τής Θεσ
σαλονίκης, τής Καβάλας, τοΰ 
Βόλου, τών Πατρών καί τοΰ 'Η
ρακλείου πρός τόν σκοπόν δ
πως διευκσλύνη διά τής παρο
χής δλων τών αναγκαίων χρη
σίμων πληροφοριών τούς τυχόν 
ενδιαφερομένους ημεδαπούς ή 
αλλοδαπούς επιχειρηματίας δΓ 
επενδύσεις είς τάς έν λόγω πε
ρί οχάς. Ή έρευνα θά συγκέν
τρωση στοιχεία πάσης φύσεως 
αναγκαία πρός τόν άνωτέρω 
σκοπόν, ήτοι άναφερόμενα είς 
την κατάστασιν τής υποδομής 
(ένέργεια, μεταφοραί, οδοί, λι
μένες κλπ.), έργατικόν δυναμι
κόν, ήμερο μίσθια κλπ. Καί ή 
έρευνα αυτή θά είναι έτοιμη
περί τα μέσα του έτους.

Β- -0

ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ
ΑΝ ΕΥ Τ,ΟΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

ΣΕ 15 ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΥΣ ΔΟΣΕΙΣ 
Έπισκεπτόμενοι τό Κατάστημά μας δύνασθε νά προμηθευθήτε 
8θς τιμάς βιτρίνας:
ΩΡΟΛΟΓΙΑ (Χειρός, Τσέπης, Τοίχου, ’Εγερτήρια, Κούκον, 

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

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

ΔΓ ΑΓΟΡΑΝ ΤΟ 1Σ ΜΕΤΡΗΤΟ ΙΣ ΕΚΠΤΩΣIΣ 10% 
ΣΩΤ. ΟΕΟΔΩΡΑΚΩΠΟΥΛΟΣ & Σια 

Άριστείδου 9 — Τηλέφ. 31.845 — Άθηναι

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Λ. ΒΑΝΤΣΗΣ 
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ 

ΟΔ. ΠΙΝΔΑΡΟΥ 7—ΑΘΗΝΑΙ

ΟΡΕΣΤΗΣ ΔΗΜ. ΓΕΩΡΓΑΚΑΡΑΚΟΣ 
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ

Συμβεβλημένος μετά τών Ταμείων Υγείας τών Τραπε
ζών ’Αθηνών — ’Αγροτικής 

Δέχεται καθ’ έκάστηιν 5—7 μ.ιμ.
ΟΔΟΣ ΑΡΤΑΚΗΣ 127 ’Άνω Ν. Σμύρνη 

Τηλ. 960-618
»♦♦♦♦♦♦♦♦#♦♦»♦♦♦♦♦♦♦#♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦»»»»»·

Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΤΗΝ
ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 

Κάθε Σάββατον. Κάθε Κυριακή. Κάθε γιορτή. Στήν 
Κρητικιά ταβέρνα Η «ΦΩΛΗΑ». Βερανζέρου 1 Γ, πλατεί« 
Κάνιγγος.

Ό maitre τής Κρητικής Λύρας Κώστας Μουντάκηζ, 
χαρίζει μέ τα δοξάρι του γνήσιες Κρητικές βραδυές.

Κάθε Σάββατο, Χοχλιοί ΜΠΟΥΜΠΟΥΡ I ΣΤΟ I, Τσικοο- 
διά, ΟΜΑΤΕΣ καί άφθονο Κρητικό κρασί.

Κρητικό «ΡΕΒΕΓΙΟΝ» παραμονή Χριστουγέννων καί 
Πρωτοχρονιάς.

......................... ι................. ..................... ιιιιιιιιιιιιιιι....... ιιιιι.....ιιιιιιιιιιι........................................................................ mini......... inn......

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΑΟΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤ ΑΣIΣ ΤΗΣ 31ης ,ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1961

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
Μετρητά έν τώ Ταμείω, παρά 
τή Τραπέζη τής 'Ελλάδος, το
κομερίδια, έπιταγαϊ καί έντο
κα ταμειακά γρ)τια 3.0 20.622.251,40
Είς χρυσόν, παρά Τραπέζαις 
Εξωτερικού καί ξένα τραπεζι

κά γραμμάτια 3 51.247.946,20 3.371.870.197,60

ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 
I. Πρός ’Εμπόρους καί Έπαγ- 
γελματίας 
Προεξοφλήσεις 
Δάνεια καί Λογαριασμοί;
Ήγγυημ.διά δικαιογράφων καί 
άλλων εγγυήσεων 1.9 32.800.679,35
Ήγγυημ. δι’ εμπορευμάτων καί 
φορτωτικών 1.
Ήγγυημένοι διά χρεογράφων 
Έπί υποθήκη 
Τρέχοντες λογαριασμοί «αί άν-
τεγγυήσείς 2.1 12.620.073.— 5.910.555.815 25

670.498.251,85

.0 97,757.994,35 
79.578.959,95 
17.299.856,75

ΖΑΦΕIΡIΑ ΖΩΤΟΥ - Π ΑΠ ΑΔΗΜΗΤΡI ΟΥ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ—ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ 

ΟΔ. ΠΑΤΗΣΙΩΝ 169 Τηλ. 875.814

II. Πρός Βιομηχάνους καί Βι· 
οτέχνας 
Προεξοφλήσεις 
Δάνεια καί Λογαριασμοί:
Ήγγυηιμ,διά δικαιογράφων καί 
άλλων εγγυήσεων 5.2 51.191.699,85
Ήγγυημ. δΓ εμπορευμάτων καί 
Φορτωτικών 
Έπί υποθήκη
Τρέχοντες λογαριασμοί «αί άν- 
τεγγυήσεις
Δάνεια Άνασυγκροτήσεως

1 58.012.595,40

630.677.470,15
3.409.437,20

7 49.569.634,50
6 37.203.008 — 7.430.063.845,10

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 
Χαρτοφυλάκιον χρεογράφων 
Κτίρια καί κτήματα Τραπέζης 
Εγκαταστάσεις, έπιπλα χρη
ματοκιβώτια

Ό Διοικητής 
ΔΗΜ. Ε. ΧΕΛΜΗΣ

7 34.381.543,05 
4 04.153.765,05

55.625.324,60 1.194.160.632 70

Δρχ. 17.906.650.490,65

ΚΕΦΑΛΑΙΑ 
ΙΚεφάλαιον Μετοχικόν 
Τακτικόν Άποθεματικόν 
’Έκτακτον Άποθεματικόν

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 
"Οψεως 
Ταμιευτηρίου 
Έπί προθεσμία 
Δημοσίων ’Οργανισμών

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ

581.407.680.—
16.972.447.—
28.000.000 626.380.127.-

4.282.051.122,05 
5.587.484.157 95 
1.638.514.678.45

830.621261,20 12.338.671219,65

ΤΡΕΧΟΝΤΕΣ ΛΟΓ)ΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 3.725.347.093,45 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝ Ο.Χ.Ρ.Α. (Μακροπρό
θεσμα δάνεια Άνασυγκροτήσεως ) 637.203.008.—

ΕΠΙΤΑΓΑΪ ΚΑΙ ΕΝΤΟΑΑΙ ΠΛΗΡΩΤΕΑI 187.103.428.50
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 214.834.881,30
ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 177.110.732 75

Δρχ. 17.906.650.496,66

Ό Διευθυντής τού Γενικού Λογιστηρίου

ΧΡ. ΒΟΥΑΓΑΡΙΣ
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Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ
ΙΙΙΙΙΙ·ΙΙΙΙ·1Ι·ΙΙΙ!Ι·«Ι·ΙΙΙΙΙΙ

ΕΓΚΑΙΡΩΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΣ
Ή άττοτυχία του νέου συστήματος καταρτίσεως δελ

τίων ποιότητας ούδένα των νοΰν έχόντων έξέπληξεν. Εις 
σειράν άρθρων μας εΤχσν άναπτυχθή πλήρως αί ασθενείς 
πλευραι τής σχετιίςής διαδικασίας και εΐχε κατά κόρον έ- 
πισημανθή ό κίνδυνος έκ τής ολοκληρωτικής έγκαταλείψεως 
τής κρίσεως περί όλων των προσόντων των υπαλλήλων— 
ώς συνέβατνε καί κατά τό προϊσχΰον σύστημα—είς τούς 
Προϊσταμένους.

Τά σχετικά αποτελέσματα ήσαν πράγματι άπογοη- 
τευτικά όπως σχεδόν άπροκαλύπτως όμολογεΐται διά ~ής 
ΰπ’ άριθ. 64 εγκυκλίου Διοιίκήσεως. Όσανδήποτε πικρί
αν καί άν προκαλεΐ ή έξέλιξις αΰτη είς τούς βασίμως έλ- 
πίζονας είς την βελτίωσιν τής κρατούσης είς τον δασικόν 
τούτο τομέα καταστάσεως δεν δύναται τις ενυη νά ση
μείωση μέ ίκανοποίησιν την γενομένην άναγνώρισιν των 
διαπραχθέντων σφαλμάτων.

Βεβαίως ή άκολουθηθεΐσα μέθοδος τού κακού τής 
εξαγγελίας ποινών διά τούς Προϊσταμένους πάν άλλο ή 
ένδεδειγμένη ήτο. Προέχει ή έξάλειψις των αδυναμιών τού 
τρόπου τού όποιου μέ δειλίαν υπαινίσσεται ή προαναφερ- 
θεΐσα εγκύκλιος, όσον αφορά τάς ξένας γλώσσας.

Τό Διοικητικόν Συμδούλιον καί πάντες οί συνάδελφοι 
είναι πρόθυμοι νά συμβάλλουν είς την επεξεργασίαν καί 
τήν τροποποίησιν τής σχετικής διαδικασίας, άρκεΐ οί 
αρμόδιοι νά εγκαταλείψουν την έν κρύπτω μελέτην τού 
θέματος τούτου. Οί μή φαύλα πράττοντες ούδένα λόγον 
Εχουν νά φοβούνται τό φώς τής ανοικτής συζητήσεως.

ΙΕΕΙΙί!

ΝΕΑ ΜΟΡΦΗ ΦΑΚΕΛΛΑΚΙΩΝ;
Ή κατακραυγή εναντίον τών 

«φακελλακίων» έστω καί υπό 
τήν σημερινήν των... προβολήν, 
είναι τοιαύτη, ώστε πολύ σω
στά ή Διοίκησις τής Τραπέζης 
σκοπεύει νά περιλάβη είς τον 
από 2ετίας κυοφορούμενον 
οργανισμόν εσωτερικής υπηρε
σίας διάταξιν καθωρίζουσαν 
τά πόσης φύσεως επιδόματα 
(ύφος καί δικαιούχους).

Έν όψει τής καταργήσεως

ή «αί ελαττώσεως τών φακελ
λακίων άπό τίνος μάς έρχονται 
πληροφορίαι περί χορηγήσεως 
άλλων «φακελλακίων», διά πι
θανά «οδοιπορικά έξοδα». 
Συγκεκριμένος, διά συνάδελ
φον τού α' ορόφου, έάν δέν κά
νω μεν λάθος, ένεκρίθησαν τον 
λήξαντό; μήνα δραχμαί ένδεκα 
χιλιάδες (11.000), διά πιθα
νά οδοιπορικά του έξοδα! ! ! 
Είναι αλήθεια άραγε;

0 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
Θέλομεν νά έλπίζωμεν ότι μέ τήν πραγιματσποίησιν 

τού ταξειδίου είς τό εξωτερικόν τών κ. κ. Κούμπα καί 
Ζούγκου θά τελειώσουν τά βάσανα τού επί διετίαν καί 
πλέον εκπονούμενου ’Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσί
ας τής Τραπέζης. Δραττόμεθα τής τοιαύτης άναχωρήσε- 
ως διά νά επιστήσωμεν καί πάλιν την προσοχήν τών τα- 
ξειδιωτών ό,τι κάθε τί έκ τής άλλαδοπής προερχόμενσν, 
διά νά περιληφβή είς τον νέον ’Οργανισμόν, πρέπει νά 
έχη οπωσδήποτε συγγένειαν μέ την νοοτροπίαν τού "Ελ- 
ληινος. Διαφορετικά όσο τέλειον καί έάν είναι θ’ άποτελή 
ένα ξένο σώμα μέσα είς την Ελληνικήν πραγματικότητα 
τήν όποιαν θά έμβάλη είς μίαν συνεχή προσπάθειαν δ'ά 
νά έπιτύχη τήν άποβολήν του. Ό ’Οργανισμός, κατ’ έξο- 
χήν πρέπει νά είναι Ελληνικός, πηγάζουν έκ τών υ
παλλήλων καί διά τούς υπαλλήλους οί δέ κατασκευασταί 

του οφείλουν ν’ άχθοΰν είς το ύψος τών ψυχαναλυτών 
καί ανατομών τού "Ελληνος Τραπεζοϋπαλλήλου. Τό παρά 
τού Συλλόγου μας έν τή περιπτώσει ταύτη έκπονηθέν καί 
έγκαίρως ύποβληθέν σχέδιον φέρει τήν σφραγίδα τής ιθα
γένειας.

Καί κάτι άλλο άκόμα. Ό σημερινός Τραπεζοϋπάλλη- 
λος είναι πολύ διάφορος άπ’ εκείνον πού δ σήμερον ισχύ- 
ον ’Οργανισμός σκιαγραφεί. Ή σημερινή άντίληψις περί 
τών δικαιωμάτων τών εργαζομένων γενικώς χαλαρώνει 
τούς δεσμούς μεταξύ αυτών καί τού εργοδότου. Οί πρώτοι 

μέ τήν υπογραφήν τής Συλλογικής Συμβάσεως μι
σθώνουν τον εαυτόν των, τήν εργατικήν των δύναμιν είδι- 
κώτερον, μόνον κατά τάς ώρας έργασίας καί μόνον διά 
τάς ώρας έκείνας. Διά τον υπόλοιπον χρόνον ό μισθωτός 
διατηρεί είς τό Ακέραιον πάντα τά δικαιώματα τά όποια 
τό Σύνταγμα καί οί νόμοι τού Κράτους τού παρέχουν ώς 
ελευθέρου δημοκρατικού πολίτου.

Η ... ΑΠΟΥΣΙΑ ΤΩΝ
-a

Εις άλλην στήλην δημοσιεύ- 
ομεν τήν υπό τού ΟΧΟΑ άνα- 

- πτυσσόμενην δραστηριότητα
πρός άναμόρφωσίν του διά τήν 
ασκησιν τής μακροπροθέσμου 
πίστεως καί τήν άνάμειξιν τού 
ΟΒΑ, πέραν τής καθ’ αυτό α
ποστολής του, ένεργώς είς τάς 
επιχειρήσεις.

Τί σημαίνουν όλη αυτά; Ου
δόν άλλο είμή τήν βαθμιαίαν 
,άλλά βεβαίαν καί ασφαλή άπο- 
.μάκρυνσιν τής Τραπέζης μας 
άπό σοβαρούς τομείς τής οίκο- 
,νομικής δραστηριότητος τού 
τόπου μέ κίνδυνον μετατροπής 
της είς καθαρώς έμπορικήν καί 
μόνον Τράπεζαν.

Ή. . . απουσία τής Τραπέ
ζης μας δημιουργεί μεγάλα ε
ρωτηματικά και μεγίστους κιν- 

■ δϋ'νους διά τήν ζωήν αυτής καί

ΕΞΕΑΕΓΙΣΑΝ ΝΕΑ_|ΥΑΑΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
ΤΕΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ

Την 1 9ην Δεκεμβρίου διεξήχθη- 
σσν άρχαιρεσίαι διά την άνάδει- 
ξιν νέου Διοικητικού Συμβουλίου 
τού Συλλόγου τής τ. Τραπέζης 
“Αθηνών. Τό υπό τον κ. Γκιτάκον 
έπανεκλεγέν Δ.Σ. έξέδωσεν τήν 
έπομένην τών έκλογών τήν κατω
τέρω άνσκοίνωσιν:

’Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Γνωρίζομεν ΰμίν δτι κατά τάς 

γενομένας χθές αρχαιρεσίας τού 
Συλλόγου μας προσήλβον και έ- 
ψήφισαν 793 μέλη αυτού.

Έκ τών 793 ψακέλλων εΰρέθη- 
σαν 4 κενοί, 785 μέ έγκυρα ψηφο
δέλτια, 3 μέ λευκά καί 1 μέ άκυ- 
ρον.

Το ή μ έτερον Συμβούλιον έλα- 
βεν έκ τών εγκύρων ψηφοδελτίων 
τά 594, τά δέ υπόλοιπα 191 έγ
κυρα ψηφοδέλτια ελαβεν ό συνδυ
ασμός τών άποτυχόντων υποψηφί
ων τού ετέρου ψηφοδελτίου.

Οίίτω Βάσει τών ανωτέρω α
ποτελεσμάτων, έξελέγησαν:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕ

ΛΕΥΣΕΩΝ : Παπαίδόπουλος Ρή
γας, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥ- 
ΛΙΟΝ - ΤΑΚΤΙΚΟΙ: Γκιτάκος 
Στυλιανός, ί’Αχλάιτης, Γεώργιος 
(ΕΙσπρακτόρων), Ζάννος Χρι- 
στόπουλος (Κλητήρων), Θεολο- 
γής Χρηστός, Νικολάου Γεώργιος 
τού Στεφάνου, Πιερρουτσάκος 
Κων)νος, Σπηλιοπούλου Χαρούλα, 
Στράτης ’Ιωάννης καί Τζωρτζινά- 
κης Γεώργιος, ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙ
ΚΟ I, Βακαλόπουλος Γεώργιος, 
Ίβηροπούλου Ελένη Αυμπέρης 
Μιλτιάδης καί Πρατικάκης Κων)- 
νος, ΕΑΕΓΚΤΑΙ: Κοντογ ιάννης 
(Νικόλαος καί Χαρίτος Νικόλαος, 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΔΙΑ ΤΟ ΠΑ
Ν ΕΛΛΑΔ IKON ΣΥΝΕΔΡI ,ΟΝ
ΤΗΣ Ο.Τ.Ο.Ε. — ΤΑΚΤΙΚΟΙ: 
Βλαχόπσνλος Ν., Γκιτακος Σ., 
Δαλδάκης Σ. (Πελοπόννήσου), 
Δουράκος Μ. (Νήσων), Θεοφυ- 
λάκτου Φ., Κατσίγιαννης Π. (Μα
κεδονίας) , Μορφόπουλος Γ. (Στε
ρεός Ελλάδος), Νκολάου Γ., Πα- 
τριαρχέας Δ,, Πιερρουτσάκος Κ., 
Τζωρτζωνάκης Γ. καί Χατζηδάκη- 
Άρ., ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ I: Ζά- 
νος X., Θεολογής X., Μαυρομάτης 
Ε. καί Ρωσσέτης I., ΑΝΤΙΠΡΟ
ΣΩΠΟΙ ΔΙΑ ηο ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ 
TOY Ε.Κ.Α. - ΤΑΚΤΙΚΟΙ Άρ- 
μάος Γ., Γκιτακος ΣΘεολογής 
X., Νικολάου Γ., Πιερρουτσάκος 
Σ., Ρωσσέτης |., Χατζηδάκης Ά. 
καί Ψιλλίδης Δ„ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑ
ΤΙΚΟΙ: Μερτζανάκης Σ., Π άντε ρ- 
λής Β., Πρατικάκης Κ., και Του- 
κιάρογλου Σ.

Εξ άλλου οί έγκρίναντες τήν 
Λογοδοσίαν τού Συμβουλίου μας 
άνήλθον είς 636, ενώ οί μή έγκρί
ναντες ταύτη ν είς 54.

’Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Το έπανεκλεγέν κατά τάς άνω 

άρχαιρεσίας Διοικητικόν Συμβού
λιον τού Συλλόγου μας, κατασυγ- 
κεκινημένον άπό τήν κατά τρόπον 
πανηγυρικόν άνανέωσιν τής προς 
αύτο εμπιστοσύνης σας, έκφρά- 
ζει τάς θερμοτάτας ευχαριστίας

του προς όλους ανεξαιρέτως τούς 
συναδέλφους διά τήν έκ νέου άνά- 
βεσιν είς αυτό τής ιΰμετέρας έντο- 
λής καί διαβεβαιοΐ άπαντας ότι 
δέν θά φεισθή, ώς καί μέχρι τού- 
'δε, κόπων καί προσπαθειών, ϊνα 
άνταπσκριθη καί πάλιν πλήρως 
είς τάς προσδοκίας σας.
Μέ συναδελφικούς χαιρετισμούς 
ΤΟ ΕΠΑΝΕΚΛΕΚΕΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙ

ΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Κατά τάς διεξαχθείσας αρχαι
ρεσίας τού Συλλόγου τής Έμπ. 
Τραπέζης, 11)12)61, διά τήν ά- 
νάδειξιν 1 ον) Διοικητικού Συμ
βουλίου, 2) Έξελεκτικής Επιτρο
πής 3) ’Εκπροσώπων διά τήν Ο.
Τ.Ο.Ε. καί 4) ’Εκπροσώπων διά 
το Ε.Κ.Α., έψήφισαν έν δλω 20- 
68, έξ’ ών έγκυρα ψηφοδέλτια 
2013 καί άκυρα 55. Οί δέ έκλε- 
γέντες διά τά διάφορα άξιώματα, 
είναι οί κατωτέρω:
ΔΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜ-

BOYAIjON
Τακτικοί ’Αθηνών — Πειραιώς

1) ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΗΡΩ.
2) ΙΊΚΟΦΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
3) ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡ.
5) ,ν,ΠΑΚΟΔΗΜΑΣ ΙΩΑΝΝ.
6) ΜΠΟΥΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ.
7) ΤΣΑΚ IP ΕΛΛΗΣ ΧΡΗΣΤ.
1) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΕΤΡ.
’Αναπληρωματικοί:
2) ;ΠΕΤΡΟΠΟΥΑ|ΟΣ ΚΩΝ.
3) ΣΤΕΡΓΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤ.
Τακτικοί έξ ’Επαρχιών:
1) ΑΛ ΕΞΙ ΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ.
2) ΒΟΓΙΑΝΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡ.
4) ΜΠΟΖΑΝΙΝΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ.
’Αναπληρωματικοί:
1) ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
2) ΝΤΑΛΑIΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ. 

ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΑ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΝ:
Τακτικοί:
1) ΚΟΎΒΑΡΙΤΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓ.

2) ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
’Αναπληρωματικός: ΖΗΚΟΣ ΙΩ.

ΔΙΑ ΤΗΝ ιΟ. Τ. Ο. Ε.
Τακτικοί:
1) ΒΑΣΙΑΕΙΑΔΗΣ ΝΙΚ.
2) ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΗΡΩ.
3) ΓΚΟΦΑΣ ΒΑΣ.
4) ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ ΔΗΜ.
5) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Π.
6) ΜΑΥΡ Ο ΚΕΦΑΛΟ Σ ΔΗΜ.
7) ΜΠΑΚΟΔΗΜΑΣ ΙΩΑΝΝ.
8) ΜΠΟΖΑΝΙΝΟΣ ΝΙΚ.
9) ΜΠΟΥΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠ.
10) ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣ.
11) ΠΑΠΑ· I · IΩΑΝΝΟΥ ΣΤ.
12) ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓ.
13) ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ.
14) ΤΣΑΚ IP ΕΛΛΗΣ ΧΡ.
15) ΤΑ Κ ΑΔ Ο Π ΟΥΛΟ Υ ΕΛ.
' Αναπληρωματικοί: 1) ΚΑΡΑ

ΒΙΔΑΣ ΚΩΝ., 2) ΛΥΡΙΝΤΖΗΣ 
ΙΩΑΝ., 3) ΣΤΕΡΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤ.

5) ΜΠΑΚΟΔΗΜΑΣ ΦΙΛΙΠΠ.
Τό Δ.Σ. τού Συλλόγου μας 

και η «Τραπεζιτική» συγχαί
ρουν τά νέα Δ.Σ. καί εύχονται 
εύόδωσίν τών προσπαθειών των 
είς τήν κοινήν προσπάθειαν.

ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ ΑΙ ΑΔΕΙΑΙ
Μέ τήν λήξιν τού ημερολο

γιακού έτους έφιστώμεν τήν 
προσοχήν τής Διευθύνσεως 
Προσωπικού καί τών Διευθυν
τών ένίων Καταστημάτων τού 
Κέντρου καί τής Επαρχίας ε
πί τής χορηγήσεως τών κανονι
κών αδειών. Μέ τήν τελευταίως 
γενομένην μερικήν έπάνδρω- 
σιν δέν εύσταθεΐ ή δικαιολογία 
τής έλλείψεως Προσωπκοΰ καί 
μόνον είς Διοικητικήν άν επάρ
κειαν δύναται ν’ άποδοθή.

Ή άχαρακτήριστος δέ συνή
θεια Δευθνντών τινών νά υπο
χρεώνουν τούς Υπαλλήλους είς

τών χιλιάδων οικογενειών αί ό
ποιοι προσέφεραν τάς υπηρεσί
ας των είς τό "Ιδρυμα τό όποι
ον τοσαύτας είδικάς υπηρεσί
ας προσέφερε καί προσφέρει.

Έάν δέ προσθέσω μ εν καί 
τήν προσφάτως ύπογραφεΐσαν 
σύμβασιν μεταξύ τών Τραπε
ζών Εμπορικής - Ίονικής - 
Λαϊκής καί τον Δημοσίου διά 
τήν άνέγερσίν έν Καβάλα έρ- 
γοστασίου παραγωγής φωσψο- 
ροθεϊκής αμμωνίας είς ποσότη
τα 250.000 τόννων έτησίως, 
μέ κεφάλαισν 25 — 30 έκστσμ. 
δολλαρίων, τότε ή ανησυχία 
μας επιτείνεται. ‘Η ’Εμπορική 
Τράπεζα διά τής διαθέσεως 
τών λιπασμάτων οπωσδήποτε 
θά άγκαλιάση ολόκληρον τον 
αγροτικόν κόσμον.

Η ΚΑΛΛΙΤΕΡΑ ΑΠΟΑΕΙΞΙΣ

ιι mmtiMiTi
m minimi iumec
Ένδιαφέρουσαι διαπιστώ

σεις προκύπτουν άπό τήν μελέ
την τών δεδομένων τής 
φυσικής κινήσεως τού πλη
θυσμού κατά τό λήγον έτος. 
Τό βασικόν συμπέρασμα είναι 
δτι ή φυσική ανξησις τού πλη
θυσμού, βάσει τών άνακοινω- 
θέντων μέχρι τής στιγμής στοι
χείων, καλυπτόντων τούς έπτά 
πρώτους μήνας τού έτους, ΐ- 
ναι αίσθητώς μικροτέρα τής 
σημειωθείσης κατά τό αντί
στοιχον έπτάμηνσν τού 1960.

Ουτω αί γεννήσεις, οί θά
νατοι και ή καθαρά αύξησι ς 
κατά τά δύο συγκρινόμενα 7 
μήνα εΐχον ώς κάτωθι:

Ζμηνον 7μηνον 
1960 1961

Γεννήσεις 94.872 91.076
Θάνατοι 35.889 38.915
Υπεροχή γεννή

σεων 58.963 52.161
Προκύπτει συνεπώς κάμψις

τής αύξήσεως κατά 11,5%, ώς 
συνισταμένη τής κατά 8,5% 
αύξήσεως τών θανάτων καί τής 
κατά 4% ΰποχωρήσεως τ Λ α
ριθμού τών γεννήσεων.

Έάν αί διαπιστώσεις 
τού έπταμήνου προεκτοθοΰν 
κατ’ , έκτίίμηαιν ίδΓ ι ολό
κληρον τό έτος, δύναται νά ΰ- 
πολογισθή δτι ή φυσική αΰξη- 
σις τού πληθυσμού δι’ ολόκλη

ρον τό έτος θά φθάση τάς 90. 
000 άτομα περίπου, δεδομένου 
δέ δτι ή μετανάστευσις θά ά- 
φαιρέση περί τάς 50.000 άτο
μα, ή πραγματική αύξησι ς τού 
πληθυσμού δέν θά ΰπερβή τάς 
40.000 άτομα. ’Ιδιαιτέρας οη- 
ιμασίας είναι ή προκύπτουσα 
μείωσις τής γεννητικότητας, ά- 
φορώσα μάλιστα έξ ολοκλήρου 
τήν υπόλοιπον, πλήν τής Πρω- 
τευούσης, χώραν δπου αί γεν
νήσεις άνήλθον είς 72.211, έ
ναντι 76.296 τού 7μήνου τού 
1960, ήτοι κατά 5,3% επί έ- 
λαττσν.

Είναι άσψαΧώς ταρακινδυ- 
νευμένην ή ποοέκτασις τών 
συμπερασμάτων έκ τής κ:νήσε- 
ως τών πληθυσμισκών δεδομέ
νων μιας τόσον βραχείας χρο
νικής περιόδου. Ενδέχεται μά
λιστα είδικώς προκει μένου πε
ρί τής μειώσεως τής γεννητικό
τητας νά οφείλεται έν μέρει καί 
dc τήν λόγω προφανώς τής 
προλήψεως π.ςρί δισέκτων ετών 
μείωσιν τού άριθμοΰ τών γά
ρων κατά τό 1960, έναντι των 

τού 1959 (61.864 έναντι 68.
859. Άλλ’ οπωσδήποτε είναι 
αξιοπρόσεκτος ή διαφαινομένη 
τάσις τής μειώσεως τής γεννη- 
τικότητος καί είς τήν ύπαιθρον 
χώραν, δπου κατά κανόνα παρέ- 
μενεν ύψηλοτέρα τής Πρωτευού- 
orc.

ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΟΗ EMR0P. ΙΥΑΑΟΓΟΝ

υπογραφήν ψευδούς δηλώσεως 
πεΡΐ χρήσεως τής κανονικής 
των άδειας ούδολως τούς συνι- 
στά ώς στελέχη τού πρώτου 
Π ιστωτ ι κοΰ * I δρύματος τής 
Χώρας, τό όποιον οφείλει την 
ύπεραιωνσβιον δράσιν του είς 
τήν ειλικρίνειαν, είς τήν άναμ- 
φισβήτητον άκρίβειαν τών 
στοιχείων τά όποια δίδει ή 
λαμβάνει.

‘Η Διοίκησις τής Τραπέζης 
υπέχει τεραστίανήθικήνεύθύνην 
διά τήν έκ μέρους των έξαπά- 
τησιν τού Υπουργείου Εργα
σίας.

Εκτελεστική Επιτροπή τών 
Εμπορικών Συλλόγων Ελλά
δος, ύπέβαλεν είς τον κ.Πιπινέ- 
λην υπόμνημα είς τό όποιον δια- 
τυποΰται τά εξής συγκεκριμένα 
επί τού θέματος αιτήματα:

α) Προεξόφλησις συναλλα
γματικών διάρκειας 120 ήμε- 
μών άντΐ τής έπιτρεπομένης 
σήμερον διά συναλλαγματικάς 
τών 90 ημερών.

6) Ανξησις τού ορίου τής 
προεξοφλήσεως τών άνευ τιμο
λογίου συ ναλ λαγ μ ατ ι κών είς τό 
ποσόν τών 100.000 δραχμ. δι’ 
έκάστην έπιχείρησιν, άντι τού 
ίσχύοντος 35.000. Παραλλήλως 
έζητήθη ή προεξόφλησις μέχρι 
τού άνωτέρω ορίου νά είναι δι
αρκή ς,καταργου μένης τής 1 5θη- 
μέρου προθεσμίας άπό τής ο
λοσχερούς έξαντλήσεως τού ο
ρίου διά τήν άνανέωσιν του.

γ) Προεξόφλησις συναλλα
γματικών προερχομένων έκ πω- 
λήσεως ειδών εξωτερικής προε- 
λεύσεως καί είς ποσοστό ν 50% 
επί τής ονομαστικής των αξί
ας, πράγμα τό όποιον άπαγο- 
ρεύεται παντελώς σήμερον.

δ) Άναγνώρισις είς τό έμ- 
πόριον νά προεξοψλή συναλλα- 
γματικάς, άνεξαρτήτως εάν συ- 
ται προέρχονται έκ πωλήσεων 
έγχωρίων ή προϊόντων τής άλ- 
λοδαπής και μέχρι τού ύψους 
τής αξίας τών πραγματ οποί θυ
μένων άγορών άπό τήν έγχώρι- 
ον βιομηχανίαν.

ε) Κατάργησις τής άποφά- 
σεως τής Νομισματικής ’Επι
τροπής, διά τής οποίας έπι-

Συμφόνως πρός ήλεγμένας πλη
ροφορίας, την 22αν Δεκεμβρίου, 
δύο ημέρας δηλ. μετά άπό τήν 
πληρωμήν τού Δώρου τών Χρι
στουγέννων, προσήλβον καί έζήτη- 
σαν προκαταβολήν 150 συνάδελ-

σις καλύπτουσα εκτάκτους έορτα- 
στικάς δαπάνας. Χρησιμοποιήται 
διά τήν πληρωμήν τακτικών υπο
χρεώσεων πρός τούς παντοπώλας, 
Υαλακτοπώλας, κλπ. Αί άνάγκαι 
επιβάλλουν, όπως ή Διεύθυνσις

φοι μόνον είς τό Κεντρικόν Κατά- Προσωπικού, τήν προσοχήν τής
στημα. Ή Διοίκησις τής Τραπέ
ζης δέν θέλει καλλι τέραν άπό δει- 
ξιν διά νά μαντεύση είς ποιαν οι
κονομικήν έξαβλίωσιν εΰρίσκεται 
τό προσωπικόν. Τό Δώρον δέν 
δύναται νά θεωρείται ώς ένίσχυ- 
ΙΙΙΙ·ΙΙ>Ι!Ι!!·!ΙΙ·Ι!!ΙΙ·!!!ΙΙ·!!ΙΙΙ·ΙΙΙΙΙ·1·ΙΙΙΙΙΒΙ!!·Ι!ΙΙΙ

οποίας δεν διέφυγεν τό άνωτέρω 
γεγονός, είσηγηθη πάραυτα εις 
τήν Διοίκησιν >νά δώση δ,τι ή έ- 
φημερίς μας διά τής ανοικτής της 
έπιστολής έζήτησεν

ΑΝΤΩΝΙΟΣ
:·ΙΙΙΙΙ·ΙΙΙΙ·ΙΙ1Ι·ΙΙΙΙ!·ΙΙΙΙΜΙΙΙ 

Γ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΙϋΙΙΙΙ

ΒΐΙ·Ι·ΙΙΙ;

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

Δέχεται καθ1’ έκάστην 9—1 καί 5—8 
ΤΖΩΡΤΖ 3—Πλατ. Κάνιγκος 
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βάλλεται ποινή 1 0% έπι τών ά~ 
ναλαμβανομένων πιστώσεων 
διά τάς έμπορικάς έπιχειρή- 
σεις.

Οί έκπρόσωποι τού εμπορι
κού κόσμου άνέπτυξαν περαιτέ
ρω είς τον κ. Υπουργόν τήν ά- 
νάγκην τής καταργήσεως τών 
υφισταμένων πιστωτικών περι
ορισμών, οί όποιοι προκαλοΰν 
σοβαράς ανωμαλίας είς τάς 
συναλλαγάς, ένώ ούδεμία ου
σιαστική σκοπιμότης έξυπηρε- 
τεΐται δι’ ιαύτών.

Άναφερόμενοι είς τό θέμα 
τών εισαγωγών καί τής Ανοδι
κής έξελίξεως ιαύτών, έτόνισαν 
δτι ό ρυθμός τών εισαγωγών 
παραμένει Ανεξαρτήτως τών 
χορηγουμένων πιστώσεων, πα- 
ρακολουθών άναγκαίως τήν αϋ- 
ξησιν τού εθνικού εισοδήματος 
καί τήν τόνωσιν τής ζητήσεως. 
Προσέθεσαν δτι οί υφιστάμενοι 
πιστωτικοί περιορισμοί καί 
ενδεχομένως ή έντασίς αυτών 
θά ένισχύση τον έξωτραπεζιτι- 
κόν δανεισμόν καί θά περιπλέ- 
ξη ετι περισσότερον τό πιστο- 
δοτικόν θέμα μέ δυσμενείς έπι- 
τττώσεις έπί τού κόστους του 
χρήματος καί τών τιμών.

• ΜΑΡΙΑ Π. ΑΡΚΑ ·
• Χειρούργος - ’Οδοντίατρος ·
• Όμηρου & Βησσαρίωνος 4 ·
• Τηλ. 627.427 — Άθήναι ·
• Δέχεται τούς ήσφαλισμέ- ·
• νους τού Τ.Υ.Π.Ε.Τ. καί ·
• τών λοιπών Τραπεζών κα- · 
® θημερινώς 10-11 & 5 - 8 ·

ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΟΝ ΑΙΤΗΜΑ
Συνέχεια έκ τής 1ης σελίδος

αλλά καί εις το πρόσφατον παρελθόν ύπερήστησε τό "Ι
δρυμα, τό όποιον είς τελευταίαν άνάλυσιν άποτελεΐ εθνι
κόν κεφάλαιον πολύτιμον. Οί Αγώνες τών υπαλλήλων τελι- 
κώς έδικαιώθησαν πλήιρως καί πονκιλοτρόπως άνεγνωρίσθη 
ότι ούτοι δεν άπέδλεπον μόνον είς τήν έξυπηρέτησ ι ν τού 
Ατομικού συμφέροντος Αλλά είς τήν γενικωτέραν πρόοδον 
τού ‘Ιδρύματος διά την έπιτέλεσιν τού ένθύίικοοικονομικοΰ 
του προορισιμού. Ή σύνταξις νέου ’Οργανισμού διασφαλί
ζοντας τήν όβιατάραίκτον λειτουργίαν τών ύπηρεσιών τής 

Τρ)ζης καί τήν βάσει αντικειμενικών κριτηρίων προώθήσιν 
τών πράγματι ικανών καί Αποδοτικών υπαλλήλων Αποτελεί 
όχι μόνον κύριον αϊτη,μα τού συνόλου τού προσωπικού άλ
λα καί βασικήν προϋπόθεσιν έπιβιώσεως τού ‘Ιδρύματος. 
‘Ως έκ τούτου πάντες οί εργαζόμενοι είς αυτό θά άγωνι- 
σθοΰν διά την ύπερνίκησιν τής ραθυμίας καί τής κακοπι- 
στίας τών αρμοδίων, δσον άφορφ: τήν έπίλυσιν τού σημαντι
κού τούτου θέματος βέβαιοι δύτες δτι ό άγων των, ώς συνέβη 

είς πλείστας παρεμφερείς περιπτώσεις τελικώς θά έπιτύ
χη καί θά δικαιωθή.
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ΜΓΡΑΦΗ Ιί ΠΡΑΞΙΙ ΑΙΑ ϊ! Will 
TIN ΤΑΜΕΙΑΚΟΝ [Κ ΜΕΤΑΤΑΞίΟΙ

ΝΕΑ ΑΝΑΒίΙβ ΕΙΣ ΤΑ ΑβΙΠΑ 2ΙΤ8ΝΑΤΑ ΪΟΪ ΠΡΘΙ3ΠΙΚ0Ϊ
Την μεσημβρίαν της 23ης Δε

κεμβρίου ύπεγράφη παρά του κ. 
ΔιοικητοΟ ή πράξις, διά τής ο
ποίας χορηγείται προώθησις είς 
τούς ταμειακούςέκ μετατάξεως. 
Παρά τούς αρχικούς υπολογι
σμούς το μάξι μου μι τής προωθή- 
σεως καθωρίσθη εις δύο καί ήμισυ 
ίετη διά τούς έχοντας προσόντα 
καί είς δύο διά τούς μή έχοντας.

Ή κλιμάκωσις των χο
ρηγούμενων έξαμήνων έξαρτά- 
ται άπό τον χρόνον τής μνσθολο- 
γικήις κα&ηλώσεως έκαστου ταμει
ακού. Παραλλήλως ή Διοίκησις 
προς «διασφάλισίν» της άπεφάσι- 
σεν, δπως ζητήση δήλωσιν παρ’ 
■έκάστου ενδιαφερομένου ταμεια
κού ότι θεωρεί πλήρως ικανοποιη
τικήν την δοθεϊσαν λΰσιν καί δτι 
δεν θά προβόλη μελλοντικώς έ- 
τέρας αξιώσεις. Τό τοιούτον ενέ
χει άφ’ εαυτού την άναγνώρισιν 
τής μή δικαίας Χύσεως. Δεν γνώ
ριζα μ εν βέβαια κατά ποιον τρό
πον οί ενδιαφερόμενοι θά δεχθούν 
τήν δοθεϊσαν λύσιν διά τήν οποί
αν τό Δ.Σ. τού Συλλόγου μας 
μόνον τό τελευταΐον 1 δθήμερον 
έκαμεν πλέον των δέκα παραστά
σεων είς τήν Διεύθυνσιν Προσωπι
κού.

ΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ

’Αναμένεται 
τής εγκυκλίου 
ττοίησιν των

Υπολογιστών Α' προς Β' ώς 
καί τών λσβόντων τήν προσαύ- 
ξησιν τοΰ 15% είς τον βαθμόν 
τοΰ Ύπολογιστοΰ Α'. Ταυτό
χρονος θά είναι -καί ή κοινο- 
ποίησις τών προαγωγών καί 
προσαυξήσεων τών Είσπρακτό- 
ρων. Αί συνεδριάσεις τής επι
τροπής διά την κρίσίν τών Λο
γιστών Β ’ προς Α' θά αρχί
σουν μετά τό Νέον ’Έτος.

--------- ®---------
ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

Καταβάλλεται έκ μέρους τοΰ 
Δ.Σ. τοΰ Συλλόγου ιμας ύστά- 
τη προσπάθεια δπως δοθή μέ
ρος τούτων πρό τοΰ Νέου"Ετους 
προς μερικήν ίσοσκέλισιν τοΰ 
έλλειμματικοΰ ισοζυγίου τών 
συναδέλφων. Είναι άγνωστον 
κατά πόσον αί ένέργειαι αϋται 
θά φέρουν αποτέλεσμα. Ή κα
ταβολή των πάντως, είς ηΰξη- 
μένον ποσοστό θά γίνη τό 
πρώτον 15θή μέραν τοΰ τρέ
χοντος μηνάς_

ΑΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ 
ΠΟΛΥΕΤΙΑΣ

Παρά τήν πρό ή μερών δοθεΐ- 
σαν ύπόσχεσιν οτι τό θέμα τής:

μεταβολής τών προσαυξήσεων 
πολυετίας είς 14% καί 18% διά 
τήν 1 δετίαν καί 20ετίαν θά έ- 
πιλύετο όμοΰ μέ αυτό τής 
προωθήσεως τών ταμειακών έ;< 
-μετατάξεως, άνεβλήθη; καί τού
του ή τακτοποίησις διά τό νέ
ον έτος.

Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

’Εντός τής πρώτης εβδομά
δας τοΰ ’ I ανουρίου αναχωρεί τό 
«ειδικόν κλιμάκιου» διά τό εξω
τερικόν προς σχηματισμόν γνώ
μης επί τοΰ τί ισχύει έν Ευ
ρώ πη.

---------- <$>--------
ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΝ

Είς έκτέλεσιν σχετικής τοΰ 
έτους 1959 εγκυκλίου τής Δι
ό ικήσεως, πληροφορούμεθα δτι 
τά έξο-μοιοθέντα προς τά ήμέ- 
τερα αντίστοιχα καταστατικά 
τοΰ Τοαμείου Συντάξεων καί 
καί Πιρονοίάς τής τέως Τρα- 
πέζης ’Αθηνών, ΰποβλήθησαν 
άπό 1 Οηιμέρου περίπου προς τό 
Υπουργέιον ’Εργασίας διά τά 
περεταίρω.

ή κυκλοφορία 
διά τήν κοινο- 

προαγωγών τών

ΠΡΟΣΟΧΗ
Καθιστώμεν γνωστόν είς

Η ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΟΡΤΗ

Τήν 29ην Δεκεμβρίου, έγένε- 
το είς τό Θέατρον «Κεντρικόν.» 
ή καθιερωμένη παιδική εορτή, 
διά τά τέκνα τών τριών Συλ- 
λόγων τών υπαλλήλων τής Ε
θνικής Τραπέζης. Μετά τήν 
διανομήν τών δώρων, οί νεαροί 
βλαστοί μετά τών γονένων των 
παρη κο-λ ούθησαν παράστ ασ ι ν 
τοΰ κουκλοθεάτρου «Μπαρμπα- 
μυτούσης». ’Ανάλογοι έορταΐ 
καί θεατρικαί παραστάσεις ορ
γανώθηκαν έν τώ αύτώ θεάτρου 
καί παρά τών Συλλόγων τής 
τ. Τραπέζης ’Αθηνών καί ’Γονι
κής - Λαϊκής.

τούς συναδέλφους, ιδία είς τούς 
προσληφθέντας -κατά τά τελευ
ταία έτη: καί είς τούς νεοπροσ- 
λαμβανομένους δτι είναι ελεύ
θεροι ν ά έ π ι λ έ ξ ο u ν 
ο ί ΐ δ ι ο ι τάς ασφαλιστι
κός οργανώσεις τοΰ Προσωπι
κού, είς ας επιθυμούν νά άσφα- 
λισθώσι. Οίαδήποτε παρέμβα
σις θίγει τήν προσωπικότητά 
των καί είναι αντίθετος πιρός

τό κατωχυρωμέ-νον συνταγματι
κούς καί διά διεθνών συμβάσε
ων δικαίωμα τοΰ «έλευθέρως 
συνέρχεσθαι καί συνεταιρίζε- 
σθαι». Σχετικώς υπάρχει καί 
πρόσφατος δικαστική γνωμά- 
τευσις. Συνεπώς οί έν λόγω 
συνάδελφοι δύνανται νά εξετά
σουν είς ποιους ασφαλιστικούς: 
οργανισμούς, τυχόν παρά τήν 
θέλησίν των ένεγράφησαν καί 
νά πράξουν άναλόγως.

ΑΠ ΟΧΑΙΡΕΤΗΣΤΗΡΙΟΣ 
ΕΚΔΗΛΩΣIΣ

Τό έσπέρας της 23ης Νοεμ 
βρίου έ.έ. άποχωρών οίκειοθε- 
λώς έκ τής Τραπέζης μας ό Δι 
ευθυντής τού έν Θήιβαις Υπο
καταστήματος κ. Γεώργιος Γε- 
«ργιάδης, παρέθεσεν είς τό 
Προσωπικόν τοΰ Υποκαταστή
ματος δεΐπνσν είς ώρα ί αν τα
βέρναν παρά τήν θέσιν «Κάζα» 
Θηβών.

Είς αύτό παρεκάθήσαν ά- 
παντες οί συνάδελφοι μετά τών 
οικογενειών των καθώς καί οί 
Νομικοί σύμβουλοι τοΰ 'Υπο
καταστήματος κ.κ. ’Ιωάννης 
Ντόκος καί Γεώργιος Δο-υγέ- 
κος μετά τών συζύγων των.

Τον άποχωροΰντσ κ. Διευ
θυντήν προσεφώνησαν δΓ εμ
πνευσμένων προσλαλιών οί κ, 
κ. Νομικοί Σύμβουλοι καί ό έκ 
τών στελεχών τοΰ Υποκατα
στήματος κ. Νίκος Μανδράκος, 
όστις είναι καί αντιπρόσωπος 
τοΰ Συλλόγου μας, έξάραντες 
τό έπιτελεσθέν έργον του έν τή 
Τραπέζη ώς καί τήν προσωπι
κότητα τούτου.

’Ανταπάντησε λίαν συγκεχι 
νημένος ό άποχωρών Διευθυν
τής κ. Γεωργιάδης, όστις καί 
ηύχαρίστησε τό προσωπικόν 
τοΰ ‘Υποκαταστήματος διά τάς 
καταβληθείσας παρ’ αΰτοΰ 
προσπάθειας είς τάς οποίας ο
φείλεται ή εύρυθμος, όμολογου- 
μένως, λειτουργία τοΰ 'Υποκα
ταστήματος είς όλους τούς το
μείς του.

ΜΟΥΛΛΓΙΑΝΝΗ - ΚΑΖΟ ΥΡΗ

ΜΟΝΑ! ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ 
ΘΑ ΙΔΡΥΘΗ ΠΑΡΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

Αί άπό μ άκρο ΰ χρόνου δι ε
ξ αγόμενοι συνεννοήσεις μεταξύ 
τής Εθνικής Τραπέζης τής 
Ελλάδος, τής γαλλικής έται- 
ρίας «Σαίν Γκομπέν», έκ τών 
μεγαλντέρων χημικών συγκρο
τημάτων τής Ευρώπης καί τής 
«Ελληνικής Εταιρίας χημικών 
προϊόντων καί λιπασμάτων», ά- 
πέληξαν είς οριστικόν αποτέ
λεσμα διά τήν ΐδρυσιν νέας έ- 
ταιρίας ή οποία θά δύναται νά 
ικανοποίηση πλήρως τάς είς 
λιπάσματα άνάγκας τής χώ
ρας, μέ παράλληλον παραγω
γήν χημικών προϊόντων είς εΰ- 
ρεϊαν κλίμακα. Κατετέθη ή 
προβλεπομένη σχετική έγγύη- 
σις έκ μέρους τής ’Εθνικής Τρα 
πέζης, άνερχομένη είς έν έκατ. 
δολλ., θά άκολουθήση δέ ή υ
πογραφή τής σχετικής συμβά- 
σεως μεταξύ τοΰ Ελληνικού 
Δημοσίου καί τών άναδόχων 
τοΰ ίδρυθησομένου νέου μεγά
λου βιομηχανικού συγκροτήμα
τος, Τό συγκρότημα τούτο, 
συμφώνως πρός τάς ληφθείσας 
ήδη αποφάσεις, θά περιλαμβά- 
νη πρώτον τήν πλήρως άναδι- 
οργανουμένην καί έκσυγχρονι- 
ζομένην βιομηχανίαν χημικών 
προϊόντων τοΰ Πειραιώς, διατι- 
θεμένων πρός τοΰτο 6 έκατ. 
δολλ. καί δεύτερον τό ίδρυθη- 
σόμενον εις Καβάλαν νέον έρ- 
γοστάσισν παραγωγής συνθέ
των λιπασμάτων, δυαδικών καί 
τριαδικών, διατιθεμένων πρός 
τοΰτο 22 έκ. δολλ. Τό σύνολον 
τής παραγωγής είς παντός τύ
που λιπάσματα καί μέ τιμάς 
συναγωνιστικάς εντός τής Κοι

νής ’Αγοράς, θά άνέρχεται είς 
350.000 τόννους έτησίως.

Κατά τάς παρασχεθεί σας 
πληροφορίας, ή χρηματοδότη- 
σις τοΰ όλου ανωτέρω έργου έ- 
ξησφαλίσθη ύπό τοΰ οίκου 
«Σαίν Γκομπέν», παραισχεθεί
σης τής σχετικής έγγυήσεως 
πρός τήν ίδρυομένην νέαν εται
ρίαν ύπό τής Γαλλικής Κυβερ- 
νήσεως, υπό λίαν ευνοϊκούς ό
ρους άπό άπόψεως κόστους τοΰ 
παρεχομένου χρήματος. "Ηδη 
τεχνικοί έμπειρογνώμονες τής 
«Σαίν Γκομπέν», ή οποία ανα
λαμβάνει τήν δλην έποπτείαν 
τεχνικής διοικήσεως άμφοτέρων 
τών εργοστασίων τοΰ Πειραιώς 
καί τής Καβάλας, συμφώνως 
πρός τάς πλέον συγχρονισμέ
νος μεθόδους, ήρχισαν είς τήν 
Καβάλαν τάς προκαταρκτικάς 
εργασίας διαμορψώσεως τοΰ έ- 
πιλεγέντος χώρου, όπου θά ί- 
δρυθή τό νέον έργοστάσιον. 
Διά τής ίδρυομένης ώς ανωτέ
ρω νέας βιομηχανικής έταιρί- 
ας, επιτυγχάνεται ό καλύτερος 
συνδυασμός, άφ’ ένας διά τήν 
άξιοποίησιν τής τεχνικής πεί
ρας καί τοΰ δυναμικοΰ μιας έκ 
τών μεγαλυτέρων βιομηχανικών 
ελληνικών μονάδων, ώς είναι ή 
Ελληνική Εταιρία Χημικών 
Λιπασμάτων καί άφ’ έτέρου 
διά τήν ΐδρυσιν νέου άπσλύτως 
συγχρονισμένου εργοστασίου 
είς Καβάλαν, έξασφαλιζομένης 
οΰτω καί τής προσφορωτέρας 
λΰσεως πρός ίκανοποίησιν ποι- 
οτικώς καί ποσοτικούς τών α
ναγκών τής γεωργίας τής χώ
ρας έίς λιπάσματα.

Παρακαλοΰνται οί ύπηρετήσαντες συνάδελφοι είς τά 
Σώματα ’Ασφαλείας, όπως άποτανθώσι είς τον κ. ’Ιω
σήφ Αίτιναν δ Π ύπόθεσίν των, Γραψεΐον Συλλόγου τηλ. 
34 -659 (έσωτ. 594).
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ΟΜΙΡΜίΖΙίΟΙΜΙΙί! ΕΙΙΕΙί
κληρωθούν αί προαγωγαί τώνΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΑ ΝΕΑ

Τό ’Εκτελεστικόν Συμβούλι
όν έγένετο δεκτόν παρά τοΰ νέ
ου 'Υπουργού ’Εργασίας κ. Κ. 
Χρυσανθοπούλου τή 4.12.61 
πρός τον όποιον έπέδωσε τό 
Ύπόιμνημα τής ΟΤΟΕ μέ τά 
βασικότερα αιτήματα: τοΰ κλά
δου συνιστάμενα είς τά κάτω
θι :

1) ’Αναπροσαρμογή τών α
ποδοχών κατά 15%.

2) Κατάργησις τών κατά 
τών Τραπεζιτικών ‘Υπαλλήλων 
άντεργατί'κών διατάξεων.

3) Ένιαίον ώράριον τών ερ
γαζομένων είς τάς Τραπέζας,

4) Κ αταστρατήγησ ι ς τοΰ 
νομίμου ωραρίου, καί

5) Τάς έν τφ Συνεδρίφ τών 
Τραπεζικών έκτεθείνας από
ψεις σχετικώς μέ τήν κατάργη- 
σιν τοΰ ύφισταμένου Νόμου 
3239)53 περί Σ υλλογ ικών 
Συμβάσεων καί τήν άναμόρψω- 
σίν του.

Ό κ. ‘Υπουργός παρεκάλε- 
σεν δπως ή λεπτομερής συζή- 
τησις καί ή διατόπωσις τών 
Κυβερνητικών απόψεων επί τοΰ 
‘Υπομνήματος πραγματοποιη- 
θή μετά τάς έορτάς.

Ή αναβολή αυτή έδικαιολο- 
γή.θη παρά τοΰ κ. ‘Υπουργού 
λόγω τών ποΤνλαπλών άπασχο- 
λήσεών του. προκ αλουμένων 
συνεπείά τών μέτρων τοΰ 'Υ
πουργείου του διά τάς έορτάς 
άφ’ ενός καί λόγφ τών κατα
τοπιστικών του φροντίδων με
τά τήν άνάληψιν τοΰ Υπουρ
γείου.

Είδικώς διά τό θέμα τής κα- 
ταστρατηγήσεως τοΰ ωραρίου 
ό κ. Υπουργός έδωσεν άμέσως 
εντολήν δπως άπευθυνθή ειδι
κή ’Εγκύκλιος πρός δλας τάς 
Έποπτικάς 'Υπηρεσίας διά 
τήν παρακ ολ ο ύθησ ι ν έν συνερ-

γασίςι μετά τής Διοικήσεως τής 
ΟΤΟΕ καί τών Συλλόγων.

Τή 13.12.62 συνήλθε τό ’Ε
κτελεστικόν Συμβούλιου τής 
ΟΤΟΕ καί ήσχολήθη μέ τά θέ
ματα:

ι1) Θέσις τής 'Ομοσπονδίας 
επί τοΰ άνακύψαντος θέματος 
Διοικήσεως ΕΤΕ καί Προέδρου 
Συλλόγου, καί

2) Μεταβολή ωραρίου.
Έττί μέν τοΰ πιρώτου θέματος 

αί αποφάσεις δέν άνεκοινωθή- 
σαν. Έπί δέ τοΰ δευτέρου άπε- 
φασίσθη όπως τό Ε.Σ. έπι- 
σκεφθή. τον κ. ‘Υπουργόν Συγ
κοινωνιών καί ζητήση την έπα- 
ναφόιρεφ' τοΰί :,πρότερου καθε
στώτος.

Π:ροηγουμέν«ς έπί τοΰ ώς 
ανωτέρω» γνωστού θέματος τοΰ 
Προέδρου τοΰ Συλλόγου μας, 
ή Διοίκησις τής ΟΤΟΕ, μετα
ξύ άλλων, ενεργειών της έπε.- 
σκέφθη καί τον Διοικητήν τής 
Τραπέζης κ. Δ. Χέλμην.

τραπεζΓτηΓεααααοι

1) Μελετάται είς τήν Τρά
πεζαν τής Ελλάδος ή έπανα- 
φορά τοΰ δικαιώματος έξόδου 
έκ τής υπηρεσίας εργαζομένων 
έχόντωιν ώρισμένον συντάξιμον 
χρόνον καί προϋποθέσεις.

Τά ευεργετήματα δεν φαίνε
ται να είναι, κατά τάς πληρο
φορίας μας, διάφορα εκείνων 
άτινα έχορηγήθησαν κατά τήν 
έθελουσίαν έξοδον τοΰ 1959

2) Ή άρμοδία Επιτροπή 
προαγωγών ήρχισε τήν επεξ
εργασίαν τών πινάκων προα
γωγής, τών συμπληρούντων δι
καιώματα μέχρι 31.12.61, είς 
τούς κατωτέρους βαθμούς.

Προαγωγαί είς άνωτέρους 
βαθμούς θα πραγματοποιηθούν 
πολύ άργάτερον καί άφοΰ όλο-

κατωτέρων.
3) Εξετάζονται παρά τής 

αρμόδιας ’Επιτροπής αί προσ
αυξήσεις παραμονής είς τον 
αυτόν βαθμόν τών μηνών 8) βρί
ου. Ν)βρίου καί Δ)βρίου 1961.

4) Παρά τοΰ Συλλόγου ‘Υ
παλλήλων διενηργήθή: τήν 22αν 
καί 23ην λήγοντος διανομή 
παιχνιδιών, έπί ~ή ευκαιρία τών 
εορτών, είς τά παιδιά τών έν 
ένεργείςι καί συντάξει συναδέλ
φων.

lONIKIVAAtKH
Καθ’ όλον τό τελευταΐον διά

στημα έσυνεχίσθησαν αί ένέρ- 
γειαι καί τά διαβήματα τών 
Συλλόγων είς τήν Διοίκησιν 
τής Τραπέζης διά τήν έπίλυσιν 
σειράς όλης εκκρεμών θεμά
των, τά όποια θά έπρεπε νά 
εΐχον έπιλυθή άπό και ροΰ και 
τά όποια έκκρεμοΰν είσέτι λό
γω άφ’ ενός τής άντεργατικής 
νοοτροπίας τών εργοδοτών, άφ’ 
έτέρου δέ τής «προθυμίας» τών 
αρμόδιων, Δ)νσεων τής Τραπέ
ζης νά προωθήσουν καί αύτάς 
τάς πενιχρός λύσεις αί όποια ι 
άποσπώνται άπό τήν Δισίκη- 
σιν.

Οΰτω μετά σύντομον συνάν- 
τησιν μέ τον κ. Άνδρεάδην, 
καθ’ ήν έπεδείχθη όλη ή «φιλ- 
εργατικότης» τοΰ κ. Καθηγη- 
τοΰ, τήν 6ην Δεκεμβρίου έποα- 
γ μ άτοποι ήθη συνάντησις τών 
Προεδρείων τών δύο Συλλόγων 
μετά τοΰ Άναπληρωτοΰ Γενι
κού Διευθυντοΰ κ. Κ. Κυριακο- 
πούλου καθ’ ήν συνεζητήθησαν 
τά κατωτέρω ζητήματα:

Ά σ φ α λ ι σ τ ι κ ό ν: Έ- 
ζητήιθη ή καταβολή τοΰ έξ 8. 
000.000 δρχ. ατόκου δανείου

κοΰ, διά τό οποίον ό κ. Άνδρε- 
άδης εΐχεν άναλάβη σχετικήν 
ύποχρέωσιν κατά τάς συμφωνί
ας διά τήν συγχώνενσίΥ τών 
δύο τέως Ταμείων.

’Επίσης έζητήθη ή καταβο
λή τοΰ διά τό Προσωπικόν τής 
τ. Λαϊκής άναλογοΰντος ποσού 
διά τά έσχηματισμένα ήδη ά- 
ποθεματικά τοΰ Κλάδου Υγεί
ας τοΰ τ. Ταμείου τής Ίσνικής 
Τραπέζης.

Ό κ. ίΚυρια,κόπουλος έδήλω- 
σεν ότι θά συνεννοηθή μέ τον 
κ. Άνδρεάδη, ώς νά μην είναι 
αρκετόν τό διάστημα τής διε
τίας καί πλέον άφ’ ής οΰτος 
άνέλαβε τήν ύποχρέωσιν.

Επίσης καί διά τό θέμα τού 
επιδόματος ευδόκιμου υπηρεσί
ας, πρσκειμένου, περί τοΰ ό
ποιου παραβιάζονται αί εγκύ
κλιοι τής ίδιας τής Διοικήσεως 
διά πολλοστήν φοράν έδήλωσεν 
ότι θά συνεννοηθή μέ τον κ. Άν 
δρεάδην καί θά φροντίσπ διά 
τήν τ ακτοπο ίησίν του.

Τό αυτό «ΘΑ» έδήλωσε προ- 
κειμένου περί συστάσεως επι
τροπής έκσυγχρονι σμοΰ τοΰ 
’Οργανισμού συμμετοχής άμ
φοτέρων τών Προέδρων είς ιό 
Συμβούλιον Προαγωγών, είς τά 
οποίον ό Πρόεδρος τής Ίονικής 
κ. Θεοδωρόπουλος δεν μετέχει 
λόγω βαθμού — είναι Λογι
στής Α'. — , ώς καί τών θε
μάτων τών μεταθέσεων συνυπη- 
ρετού ντων συζύγων, αί όποια ι 
είς πολλάς μέχρι τοΰδε περι
πτώσεις ώδήγησαν είς πραγμα
τικήν διόιλυσιν οικογενειών, καί 
τοΰ χρονίσαντος θέματος τών 
ανθυγιεινών συνθηκών εργασί
ας είς τό Α'. Υπόγειον τής 
Τραπέζης. Καί διά τό τελευταΐ
ον τοΰτο θέμα άπειροι μέχρι 
σήμερον ιέδόθησαν υποσχέσεις 
τόσον έκ μέρους τοΰ κ. Άνδρε
άδη, όσον καί έκ μέρους τοΰ κ. 
Κ up ι ακοπούλου, άλλά τό θέμα

εξακολουθεί υφιστάμενον καί 
κύριος οΐδε μέχρι πότε θά έ- 
ξ ακόλουθή νά ύφιίσταται.

Τό θέμα τό όποιον έπελύθη 
κατά τάς έν λόγω παρουσιά
σεις ή το τό τής καταβολής τών 
διαφορών τών προκυψάντων εκ 
τής εφαρμογής τής ύπ’ άριθ. 
26)26,9,59 έγκυκλίου τής Δι- 
οικήσεως (έξομοίωσις πρός τό 
τότε επίσημον μισθολόγιον τής 
ΕΤΕ:

Αί διάφορά! αυτοί κστεβλή- 
θησαν ήδη είς τούς δικαιού
χους.

’Απολύτως αρνητική ύπήρξεν 
ή άπάντησις τής Διοικήσεως 
είς τό θέμα τής άπολύσεως τοΰ 
κ. Συμεοπούλου — Δ)ντοΰ ύ- 
ποκαταστήματος Κώ — ό ό
ποιος άπελύθη, ώς γνωστόν, δι
ότι μή λαβών άπάντησιν είς 

τηλεγραφικάς Ιέκκλήσειςτου διά 
τήν χορήγησιν αύτώ ολιγοημέ
ρου άδειας — μέρος τής ής ε
δικαιούτο — πρός μεταφοράν 

τοΰ κινδυνεύσντος παιδιοΰ του 
εις ’Αθήνας, ήναγκάσθη νά φέ- 
ρη το παιδί του καί νά τό σω- 
ση θυσιάζοντας οΰτω τήν θέσιν 
του καί ύπερτριακονταετή εύ- 
δόκιμον υπηρεσίαν.

Οί Σύλλογοι έδήλωσαν κα
τόπιν τούτου, ότι θά παρά
σχουν πάσαν ύποστήριξιν καί 
συμπαράστασιν είς τον άπολυ- 
θέντα συνάδελφον, 6 όποιος — 
σημειωθητω —· άπελύθη κατά 
πσράβασιν τοΰ ίσχύοντος ’Ορ
γανισμού έψ’ όσον δέν παρε- 
πέφθη προηγουμένως ώς ώφει- 
λεν, είς τό Πειθαρχικόν Συμ
βούλιον.

’Εν τώ μεταξύ σοβαρώτατον 
έγενήθη θέμα έκ τής έφαρμο- 
γής τών «σοφών» κυβερνητικών 
μέτρων τών άψορώντων είς τήν 
ρύθμισιν τής κυκλοφορίας. Οΰ
τω τό ώράριον ώρίσθη άπό τής 
8,30 π.μ. μέχρι 3,30 μ.μ.

Οί Σύλλογοι προέβησαν α
μέσως είς έντονον διάβημα είς 
τούς κ.κ. Κυριακόπουλον καί 
Άνδρεάδην, οί όποιοι όμως έ- 
πέμειναν άνενδότως είς τήν δι- 
οπήρησιν τής 7ώρου εργασί
μου ημέρας.
Παραλλήλως) άπέστειλαν αμέ
σως έντονον τηλεγράφημα δια
μαρτυρίας είς τους ‘Υπουργούς 
’Εργασίας καί Συγκοινωνιών 
τσνίζοντες τήν ανάγκην έφαρ- 
μογής καί είς τό συγκρότημα 
Άνδρεάδη τοΰ αύτοΰ ωραρίου 

τοΰ ίσχύοντος είς δλας τάς 
λοιπάς Τραπέζας.

ΔΓ άνακοινώσεώς των οί 
Σύλλογοι γνωρίζουν είς τό 
Προσωπικόν τάς ένεργείας των 
καί τό καλούν είς επιφυλακήν 
διά τήν τή βοήθεια τής ΟΤΟΕ 
διεκδίκησιν τοΰ δικαιότατου 
τούτου θέματος.

---------------------------φ.-------------------------- ■
ΝΕΟΙ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΑΙ:

-----«------
ίΕίς το Δίκτυον ’Ανταποκρίσεων 

τής Τραπέζης, προσετέθησαν c:t 
κάτωθι ΐδρυθεΐσαι νέαι ’Ανταπο
κρίσεις':

’Αναστάσιος Σωτ. Νικολαίδης, 
έδρα _άντ)σεως Μουριαί, επαρχία 
ΙΚιλκίς, δριον ημερησίων τραβη
γμάτων έπί τού άνταποκριτοΰ 
10.000.

Βασίλειος Ν. Γαλανόπουλος, 
έδρα άντ)σεως Βάρδα ’Ηλείας, 
‘Υπ)μα εξ ου έξαρτέτται Κιλκίς, 
δριον ήμερησίων τραβηγμάτων έ
πί τού Άνταποκριτοΰ 60.000.

Κων)νος I. Κολησιάτης, έδρα 
άντ)σεως Βάγια Θηβών, Ύπ)μα 
έξ ού έξαρτάται Θηβών. "|0 ρ ιον η
μερησίων τραβηγμάτων έπί τοΰ 
άνταποκριτοΰ 30.000.

ςυςκεψις

ΔΙΑ ΤΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Ό υπουργός τοΰ Σ υντονισμού 
προήδρευσε τήν 21 ην τρέχοντος 
συσκέψεως, είς τήν οποίαν με- 
τέσχον οί διοικηταί τών Τραπε
ζών ’Εθνικής καί ’Αγροτικής κ. 
κ. Χέλμης καί Χριστοδούλου, ό 
υποδιοικητής της Τραπέζης τής 
‘Ελλάδος κ. Γαλάνης καί άλλοι 
αρμόδιοι παράγοντες. Κατά τήν 
σύσκεψιν συνεζητήθησαν διάφο 
ρα θέματα σχετιζόμενα μέ τάς 
«αρμοδιότητας καί τήν δραστη
ριότητα τών Τ ρσπεζών.

πρός τό Ταμεΐον τοΰ Προσωπ1- 
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