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Ή δημοσιευθεΐσα συνοπτική λο
γιστική Κατάστασις τής Τρα- 

τέζης τής 30)9)61 εμφανίζει] 
και πάλιν σημαντικήν αΰξησιν ι 
τών τοποθετήσεων τής Τραπέ- < 
ζης μεταξύ Αύγουστου και Σ) 1 
βρίου έ.ε. Αυτό είναι πρόσθετος | 

συνήγορος του διατυπωθέντος 
αιτήματος μας περί καταβολής ι 
ενός 1 δθημέρου εις σπαν τό ' 
Προσωπικόν ώς «προκαταβσ-' 

λής» έτη τών όψειλομένων δια- 
φορών εκ συνεργιακής αμοιβής 
τής περιόδου 1956 - 60.
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Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΑΘΛΙΩΣΕ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ "ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΣ.. ΠΡΟΣ ΤΟΝ Κ0Ν ΔΙΟΙΚΗΤΗΝ
’Αξιότιμε Κύριε Διοικητά,

Έν συνεχεία των όσων τα Διοικητικά Συμβούλια τών 
Συλλόγων ανέπτυξαν τόσον εις Υμάς οσον καί εις τους αρ
μοδίους στενωτόττους συνεργάτας Σας περί τής άνάγκης τής 
αμέσου οικονομικής ενισχύσεως τού Προσωπικού, ή «Τραπεζι
τική» αισθάνεται την ΰποχρέωσιν δπως ένωση την φωνήν της 
μέ αύτήν των Διοικητικών Συμβουλίων τών 'Οργανώσεων τού 
Προσωπικού1.

Ή φωνή τής «Τραπεζιτικής» ουδόλως πρέπει να έκληφθή 
έκ μέρους Υμών δημοκοπικός θόρυβος, άλλ’ ώς κραυγή άπο- 
γνώσεως τών στρατιωτών, οί όποιοι εΰσυνειδήτως καί εΰόρκως 
εκπληρώνουν τό άναληφθέν καθήκον: τό τής ύπηρετήσεως τού 
‘Ιδρύματος. Ή κραυγή των προσλαμβάνει την χροιάν καί τήν 
εντασιν τής οίμωγής, έν τή διαπιστώσει άτι ή Αναμφισβήτη
τος βελτίωσις τής οικονομικής θέσεως τής Εθνικής Τραπέζης, 
ό πολλαπλασιασμός τών εργασιών καί τών κερδών της έχουν 
επ’ αυτών αντίθετον τού πρέποντος αποτέλεσμα. "Οσον τό "Ι
δρυμα πολλαπλασιάζει τάς εργασίας του καί τά κέρδη του 
επί τοσοΰτον οί κατώτεροι καί μέσοι λειτουργοί του καθίσταν
ται πτωχότεροι...Τό τοιοϋτον τείνει νά έξομοιώση τό "Ιδρυμα μέ 
τάς αποικίας τής μαύρης ηπείρου, έν αΐς οσον οί άποικοι αυξά
νουν τά κέρδη των, τόσον οί ιθαγενείς δούλοι τους πτωχαίνουν. 
Καί τόσον μιεγαλυτέρα είναι ή φτώχεια των οσον έντατικωτέρα 
έίναι ή εργασία των.

Προς έπίρρωσίν τών λόγων μας, ιδού Κύριε Διοικητά μερι
κοί αριθμοί:

Ποσοστιαία 
Ετος 1960 αΰξησις

7.089.852 χιλ. 15.730.060 χιλ. 121,8%

2803.000 
4.344.554 

4.975

7.160.000
11.159.907

5.355

5,55%

1 55,4% 
156,8% 

7,6%

"Ετος 1956
"Υψος ’ I σολογ ισμοΰ 
τής Τραπέζης 
"Υψος τοποθετήσεων 

(μέσος όρος)
Ύψος καταθέσεων 
Άπασχολούμενον Π ρ) κόν 
Ποσοοπόν έπιβαρύνσεως 
Κεφαλαίων έξ αποδοχών,
Γενικών εξόδων κλπ. 8,99%

Πρώτον συμπέρασμα έκ τής συγκρίσεως τών ανωτέρω στοι
χείων είναι ότι ή πρόσθετος έργασία άντεμετωπίσθη, διά δυ
σαναλόγου αριθμού υπαλλήλων. "Ισως νά ,μάς άντιλεχθή ότι έν 
έτει 1956 τό προσωπικόν ήτο πλεονάζον έν σχέσει μέ τον 
όγκον τής έργοσίας τής Τραπέζης. Ή άποψίς άΐυτη άπσρρί- 
πτεται καθ’ όσον ή Τράπεζα εκαμεν εύιρυτάτην έπί 3ετίαν κα- 
τάχρησιν τών υπέρ αυτής ευεργετικών νόμων τής συγχωνεύ- 
σεως μέχρι τού σημείου τής πλήρους άποστελεχώσεώς της. Υ
μείς δε προσωπικώς, Κε Διοικητά, δέν δύνασθε νά ίσχυρισθή- 
τε τό τοιοϋτον διότι άπό τού έτους 1958 έπικαλείσθε ένώπιο.· 
ήμών τήν εις αριθμόν άνεπάρκειαν τού υπάρχοντας προσωπικού 
πρός δικαιολογίαν τών συχνών άταξιών, τής μή τηρήσεως 
τού κεκανονισμένου ωραρίου καί τής μή χορηγήσεως, έμπροθέ- 
σμως, τών ικεκανσνισμένων άδειων ή καί φαλκιδεύσεως αυτών. 
Πέραν δέ τού συμπεράσματος εις δ άγει ή σύγκρισις τών δε
δομένων τών άνω έτών, άπό τών αρχών τού τρέχοντος έτους 
σαφώς διεφάνη ή τάσις τής έτι περαιτέρω αύξήσεως τών έρ- 
γασιών τής Τροπέζης. Ή αΰξησις αυτή ή όποια μόνον εις τόν
τομέα τών τοποθετήσεων ΰπερέβη κατά μήνα ’Ιούλιον είς δρχ. 
τό έν δισεκατο,μμύριον (ποσοστιαία ιαύξησις 10%) αΰτάς τού 
έτους 1960, ή είς τό αΰτό διάστημα γενομένη πρόσληψις 
προσθέτου εργατικής δυνάμεως άντιστοίχεΐ μόλις είς τό 1,5%.

Δεύτερον συμπέρασμα τό όποιον, δυστυχώς, δέν τιμά τήν 
Τράπεζαν είναι ό,τι γίνεται άγρια, εις βαθμόν άποικιακάν, έκ- 
μετάλλευσις έκ μέρους τής έργοδοτρίας τού είς τήν διάθεσίν 
της έργατιχοΰ δυναμικού τόσον διά αύξήσεως τής άποδόσεως 
είς τή,ν μονάδα τού χρόνον, όσον καί διά τής, υπό διάφορα προ- 
β’Χ'ίμοίτα/έπιμηκύνσεως τού καθορισμένου χρόνουέργασίας.Άσφα 
λώς εχετε έποψην καί έπ’ αυτού τήν άπάντησιν: Καταβάλλα
με'' συνεργεία! ! ! Άλλ’ έάν πράγματι, Κε Διοικητά, πιστεύ-

ΙΙΦΜΙΙΙΚΗ Ι8ΕΒ1Ι0ΤΗ!
------------- <*>-------------

Ή ένοποίησις τών ασφαλιστικών ’Οργανισμών τοΰ Προ
σωπικού διακαής καί πανθομολογούμενος -πόθος;, άφοϋ έψάνη 
διερχομένη μία έλτπόοφόρον έξαρσιν, περιέπεσεν προ πολλοί 
είς τέλμα. Εκεί δέ που έχει ύπερκερασβή ή Ελληνική άναβλη- 
τικότης εΐναι ή κλήσις είς σύσκεψιν ιταρά τοΰ κ. Δρίτσα, τής 
διαχειριστικής Επιτροπής τοΰ Λογ)σμοΰ Έπικουρήσεως διά 
νά ώκούση καί συζητήση αυτή τό εργον τής συστσθείσης τή έν- 
τολή της, έπιτροπής τροποποιήσεως τοΰ Καταστατικού τοΰ έν 
λόγιρ λογαριασμού. Είς κάθε σχετικήν μας συιζήτησιν ό κ. Σπη- 
λιόπουλος υπόσχεται τήν πραγματοποίησιν τής συγκλήσεώς 
της, δ ι ’ έκάστην άπερχομένην έ βδομάδα, πλήν όμως οί μήνες 
διαδέχονται άλλήλους χωρίς νά γίνη ή τιμή είς καμμίαν εβδο
μάδα νά συμπεριλάβη είς τό χρονικόν τη ς τήν ΰπεσχημενην σύ- 
σχεψιν. Ή άναβλητικότης αίίτη, ήτις έσυστη μ ατοπο ι ήθη μέ έπι- 
στημονικότητα άπό τήν Δίευθυνσιν Προσωπικού, έχει δώσει έν 
τφ μεταξύ όπλα είς τούς πάση ς λογής καί φύσεως καλοθελητάς 
μας, οί όποιοι φθάνουν μέχρι τοΰ σημείου νά διαδίδουν ότι... η
μείς μποϋκοτάρομε τήν σύγκλησιν τής συσκέψεως. Κρίνομεν ότι 
τοιαΰται κακόβουλοι σκέψεις δέον νά μένουν δόνευ άπαντήσεως. 
Θεωροΰμεν όμως σκόπιμον ν’ απευθυνθώ μεν καί πάλιν διά πολ
λοστήν φοράν τόσον είς τόν κ. Διευθυντήν τοΰ Προσωπικού όσον 
καί πρός τούς κ.κ. Διοικητήν καί Δρίτσαν ό,τι οφείλουν νά συγ- 
κ αλεσουν τήν ’Επιτροπήν τοΰ Λογ)σμοΰ ’ Επ ι κουιρήσεως ΐνα συ
ζητήση αίίτη έπί τοΰ σχεδίου τοΰ νέου Καταστατικού. Θέμα βέ-

(Συνέχεια εις τήν 4ην σελίδα)
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ητε είλικρινά τόσον Υμείς, όσον καί οί κατά τόπους Διευθνν- 
ταί τών Καταστημάτων τής Τραπέζης, ότι όντως τά καταβαλ
λόμενα διά συνεργεία ποσά καί ό τρόπος διανομής των, ιδίως 
είς τά ’Επαρχιακά Καταστήματα, καλύπτουν έστω καί κι ατά 
τό ήμισυ τήν αξίαν τής ττροσφερομένης εργασίας τότε νά παραι- 
τηθώμεν τής όλοκληρώσεως τής έπιιστολής μας. ’Επειδή όμως 
πιστεύομεν 6τι παρ’ οΰδενός θά έπιχειρηθή ή είς τοιοϋτον βα
θμόν κακοποίησις τής αλήθειας, διά τούτο συνεχίζομεν. |

’Εφ’ όσον δέ κατά τό διάστημα τών υπό σύγκρισιν έτών ό , 
Μέτοχος δέν είσέφερε νέα κεφάλαια διά ν’ αύξηση τήν ονομα
στικήν άξίαν τών μετοχών του καί έψ’ όσον καθ’ έκάστην οι
κονομικήν χρήσιν, έκτος τοΰ μερίσματος καί τοΰ ΰπερμερίσμα- 
τος, δύναται άνά πάσαν σιγμήν νά λάβη καί τήν υπέρ τό άρ
τιον χρηματιστηριακήν διαφοράν της μετοχής του, έκ τής έ- 
φετεινής πλούσιας εσοδείας δέν δύνασθε νά τού δόσητε τήν 
μερίδα τοΰ λέοντος. "Αν συμβή τοιοΰτόν τι, θά είναι ύψίστη 
'κοινωνική αδικία, θά εΐναι πράξις αναγόμενη είς έποχάς τής 
δικτατορίας τοΰ κεφαλαίου. Σήμερον όμως ζώμεν είς τήν αρμο
νικήν συνεργασίαν τοΰ κεφαλαίου καί τής έργασίας. Καί θά 
ήταν πρόκλησις τοΰ πρώτου προς τήν δευτέραν, έάν ‘Υμείς ό 
Διοικητής, ώς έντεταλμένος άμφοτέρων τών συντελεστών δρά- 
σεως προεβάλατε άρνησιν νά άμείψητε τήν μεγάλην συμβο
λήν τοΰ Προσωπικού είς τά λαμπρά άποτελέσματα, τά όποια 
έπαναλαμβάνομεν έφ’ όσον έλλείπει πρόσθετος συνεισφορά τοΰ 
μετόχου, οφείλονται αποκλειστικός καί μόνον είς τό ότι ή έρ- 
γοοσία είς μίαν εύσυνείδητον γι γάντι αίαν αύτσεπ ι στράτ ευσ ι ν 
τών πάσης φύσεως δυνάμεων της άντε,μετώπισε τελεσφόρως 
τάς άπαιτήσεις τού μεγαλυτέρου κύκλου έργασιών.

Τό Προσωπικόν δικαιούται νά λάβη, συμφΙώνως πρός τάς 
,μή ώποικιακάς μεθόδους έπιχειρήσεως καί έκμεταλλευσεως, τό

μερίδιον που τού άνήκει καί εΐναι τό προϊόν τής ύπερεντάσεώς 
του, τής ύπεραπασχολήσεώς του, τής άποδόσεως τών ύπεραπο- 
τελεσμόσων είς τόν αύτόν χρόνον μέ τά αύτά «μέσα» καί μέ 
τόν αύτόν αριθμόν έργοτικών χειρώιν καί έγκεφόίΧων. Αύτά δέν 
ανήκουν έξ ολοκλήρου είς τούς μετόχους, έίς τά άδηλα άποθε- 
ματικά καί είς τούς έντειχισμούς. Τό μεγαλύτε,ρον μέρος πρέ
πει νά άποδοθή είς τόν παράγοντα έργασία.

Έν όνόματι τής κοινωνικής δικαιοσύνης, έν όνόμστι τοΰ 
'κοινωνικού καθεστώτος τοΰ όποιου ήμεΐς έξ ίδιοσυγκρασίας 
καί έκ κοινωνικής θέσεως, αποτελούμε τόν σοβαρώτερον στυλο- 
βάτην, Σάς καλεϊ ή Έφημερίς μας νά οπεύσητε είς τήν 
κοταβολήν μέρους τού άντιτίμου τής προσθέτου έργασίας.

’Έχετε ήδη άνογνωρίσει, καί θά καταβόλητε άπό τών αρχών 
ιού προσεχούς έτους τάς διαφοράς τών συνεργείων έκ προαγω
γών τής περιόδου 1956—1960 είς πλείονας τής μιας δόσεων.

"Εναντι τών τοι ουτων υποχρεώσεων τής Τραπέζης πρός 
Τό δοκιμαζόμενον προσωπικόν της, έχετε καθήκον νά μετρή- 
'σητε είς όλους γενικώς τούς υπαλλήλους ένα έκτακτον 15θή- 
μερον. Ούδεμία άπαγόρευσις τής Νομισματικής Έπιτροπής ή 
άλλης κρατικής ή ήμικρστίικής υπηρεσίας δύνατιαι νά Σάς ά- 
παγορεύση νά πρακαταβάλητε μερικώς ό,τι αποφασίσατε κατά 
τό 1960 διά τό 1962.

Βεβαία ή «Έφημερίς» ιότι κατά τήν τακτικήν Γενικήν Συνέ- 
’λευσιν τών Μετόχων τής Τραπέζης όμοΰ μέ τά άναμφίσβήτητα 
'χειροκροτήματα τής έκατσντάδος τών μετόχων, θά θελήσητε νά 
άκούσητε καί αύτά τών χιλιάδων υπαλλήλων καί τών οικογε
νειών των, ή «Τραπεζιτική» διατελέΐ μετά τιμής καί τού προ
σήκοντος σεβασμού.

Ί
Η «ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ»

Η ΕΞΕΛΙΞΙΣ TDN ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΝ

’Αποτέλεσμα τής σημειωθε,ί- 
αης κάμψεως είς τόν άνοδιικ'ν 
ρυθμόν τών Τροπτεζικών άττστα>- 
μιεύσεων ύττήρξεν ή κατά τό 
δίιμηνον ’Ιουλίου — Αύγουστου 
1961 παροατη ρηθείσα ελαφρά 
μείωσις τών χορηγηθεισών πι
στώσεων έν σχέσει μέ τό ύψος 
των έκικρεμουσών χορηγήσεων 
κοττά τό τέλος τοΰ πρώτου εξα
μήνου τού λήγοντας ημερολο
γιακού έτους. Οΰτω, ενώ κατά 
’Ιούλιον—-Αύγουστον 1960 αί 
χορηγήσεις είς πάσης φύσεως 
χρηματοδοτήσεις ηΰξήθησαν κα
τά 258 έκατομμ. δραχ., εντός 
τής οτντής περιόδου τού λήγον
τας έτους παρετηρήθη μείωσις 
έξ 104 έκατομ. δρχ. Χαρακτη
ριστικόν τής τάσεως τών Τρα
πεζικών χορηγήσεων/κατά ’Ιού
λιον—Αύγουστον 1961 εΐναι ή 
αΰξησις τών μέσων ’Εμπορικών 
Τραπεζικών πιστώσεων κατά 40 
έκοττ. δραχ., προφανώς λόγφ 
μειάχτεως τής ρευστότητός των 
συνεπεία τής έπιβραδύνσεωςτοΰ 
ρυθμού καταθέσεων, ένώ κατά 
τήν αντίστοιχον περίοδον τοΰ 
1 960 είχε παρατηρηθή σοβαρά 
άνοδος έκ 41 έκατομ. δραχ.

Πάντως λόγψ τής κοττά τό 
πρώτον έξάμηνον τΰΰ 1961 ση- 
μεικθείσης σοβαράς ανόδου 
τών χορηγήσεων έν γένει κατά 
τήν περίοδον ’ Ι οτνουαρίου—Αύ
γουστου 1961, έσημειώθη 
αΰξησις τής συνολικής 
π ιστοδοτήσεως τής συνολι
κής πιστοδοτήσεως τής οικο
νομίας κοττά 2.390 έκατομμ., ή 
ποσοστιαία το ναύτη, 8,3% έναν
τι αύξήσεως 1.844 έκατομ. δρχ. 
(ποσοστιαία τοιαύτη 7,6%) 
κατά τήν αντίστοιχον περίοδον 
τοΰ προηγουμένου έτους.

Μεταξύ Αύγουστου 1960 
και 1961, ήτοι είς διάστημα 
δωδεκαμήνου τό1 σύναλον τών 
προς την οικονομίαν πιστώσεων 
ηύξήθη άπό 2631 1 έκοττ. δρχ. 
είς 31.086 έκατ., ήτοι κατά

4.775 έκατομ. (ποσοστιαία 
άνοδος 18,1%). Έκ τών ανωτέ
ρω έξελίξεων τόσον κατά τό ο
κτάμηνον τού 1961 όσον και 
είς διάστημα έτους προκύπτει, 
ότι παρά τήν κατά τό τελευ- 
ταίον τρίμηνον τταρατηρηθεΐσαν 
επιβράδυναιν, τό ύψος τής χρη- 
ματοδστήσεως, υπήρξε συγκρι
τικός άνώτερον έν σχέσει μέ 
τήν αντίστοιχον περίοδον τών 
προηγουμένων έτών, πλήν δμως 
καί ό ρυθμός οτύξήσεως τοΰ εγ
χωρίου προϊόντος εντός τού λή
γοντας έτους είναι υψηλότερος 
τού όντιστρίιχου τοιούτου τού 
1960.

Αί έπί μέρους μεταβολαι της 
χρηματοδστήσεως κατά την πε
ρίοδον ’Ιανουάριου — Αύγου
στου τών έτών 1960 και 1961 
δύνανται να συνοψισθοΰν ώς α
κολούθως, είς έκατομ. δραχμών:

Α'. ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΥΣ

’ Ιαν.-—Αΰγ.

1960 1961
—72 92

ΜετατποίησΊς —·
χειροτεχνία 689 705
Έμπόριον 624 747
Οικισμός 209 158
Διάφορα 220 266

1.670 1.968

Β'. ΔΗΜΟΣ ΙΑΙ ΕΠ IX) ΣΕΙ Σ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

174 422

Σύναλον 1.844 2.390

Έξ άλλου αί σημειωθεΐσαι 
μεταβολαι είς την πιστοδότησιν 
τής οικονομίας μεταξύ Αύγου
στου 1960 καί 1961 κατανέ- 
μονται κατά κυριωτέρους το
μείς, ώς ά.<ολούθφς είς έκατομ. 
δραχμών:
Γεωργία 720
Μετσπαί ησις 1.718

Έμπόριον 559
Οικισμός 275
Διάφορα 406

Σύνολον ιδιωτικού
τομέως................. 3.678
Δημόσιοι Όργαν.
καί ’Επιχειρήσεις 1.097

4^75
Έκ τής άνωτέρω κατά το

μείς άναλύσεως τών σημειω
θεί σών μεταβολών είς τήν χρη- 
ματοδόπ-ησίν των διαφόρων κλά
δων τής οίκονο)μίας προκύπτουν 
τά άκόλουθα εϊδικώτερα συμ- 
περάσμαπα:

1. ΓΕΩΡΓΙΑ: Είς τόν γεωρ
γικόν τομέα κατά τό πρώτον 
οκτάμηνον τοΰ 1961 παρετηρή
θη αΰξησις τής πιστοδοτήσεως 
κοττά 191 έκατ. δρχ., ένοαττ 
μειώσεως έκ δρχ. 72 έκατ. κα
τά τήν αντίστοιχον περίοδον τοΰ 
1950. ΑΙ έπί μέρους μεταβολαι 
είς τήν χρημοττοδότησιν τοΰ γε
ωργικού τομέως δι’ άμφοτέρας 
τάς άπό σύγκρισιν περιόδους 
συνοψίζονται ώς ακολούθως, είς 
έκατ. δραχμών:

’ 1 αν.—Αΰγ.

1960 1961
Βραχυπρόθεσμοι χο
ρηγήσεις . . . . —543 —433 
Γεωργικά έψόδια είς 
άποθήκας................. 25 56

Μερικόν σ ύ ν ολ ο ν 
βραχ. πιστώσεων —518 —377 
Μεσοπρόθεσμοι καί 
μακροπρόθεσμο ι χο
ρηγήσεις .................. 446 469

Συνολ. μεταβολαι —72 92
Ώς προκύπτει έκ τής άνω

τέρω συγκρίσεως αί βραχυπρό
θεσμοι χορηγήσεις δι’ ειδικούς 
εποχικούς λόγους έσημείωσαν 
κατά τό διμηνον τοΰ 1961 μεί- 
ωσιν 433 έκατ. δρχ. έναντι άν- 

(Συνέχεια είς τήν 2α σελ.)

01 ΚΑΤΑΛΥΤΑΙ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

"Ενα τηλεγράφημα τοΰ Εργα
τικού Κέντρου τοΰ 1Ζνησιακοΰ 
συγκροτήματος διαμαρτύρε τ α L 
πρός τόν π. Άνδρεάδην διότι απέ
λυσε τόν Διευθυντήν τοΰ ‘Υπο
καταστήματος Κώ τής ’Γονικής 
Τραπέζης ό όποιος έτόλμησε νά 
έγκαταλείψη τήν πολυθρόνα του, 
νά πάρη αγκαλιά τό δετές άρρωστο 
καί έτοιμοθάνατο παιδί του καί 
νά τό φέρη στους γιατρούς τής 
’Αθήνας. Καί ναι μέν ό ύποδει- 
γματικός πατέρας γλύτωσε τό παι
δί του άπό τοΰ χάρου τά δόντια, 
δέν γλύτωσε δμως ό ίδιος άπό τ’ 
άρπακτικά νύχια τοΰ εργοδότου 
του καί καθηγητοΰ τοΰ διοικητι
κού δικαίου άξιοτίμου κ. Άνδρε- 
άδη.

—Τό παιδί μου είναι βαρεία 
άρρωστο, τηλεφωνεί είς τήν ’Α
θήνα έπειγόντως κι’ απεγνωσμένα 
ό τραγικός πατέρας.

—Καί τί ζητάς άπό έμάς, τοΰ 
άπαντά άπό τήν άλλη μεριά τού 
σύρματος ό Προσωπάρχης.

—Νά μοΰ δώσετε λίγες ήμερες 
άδεια άπό την κανονικήν τήν ό
ποιαν άπό 1 δετίας δέν τήν γνωρί
ζω, διά νά φέρω τό παιδί μου 
στην Αθήνα.

—Καί τό Κατάστημα; έρωτά ό 
κ. Προσωπάρχης, τί θά γίνη τό 
Κατάστημα; τό παιδί σου θά κοι
τάξουμε τώρα ή τή δουλειά μας. 
Ό άνταγωνισμός τί λέει; έχει αυ
τός παιδί άρρωστο νά φύγη κι’ ε
κείνος;

—Πού νά τό ξέρω ’γώ αΰτό, 
άπαντά ό δύστυχος πατέρας πού 
ή κερένια δψις τού παιδιού του 
πού χαροπαλεύει δέν τού φεύγει 
άπό τό μυαλό.

Τάχασε ό δύστυχος μέ τήν άνα- 
πάντεχη έρώτησι τού Προϊσταμέ
νου του. Δέν ήξερε τί ν’ άπαντή- 
ση. "Εμεινε μέ τ’ άκουστικό στ’ 
αυτί ένφ ή ήχώ τών λόγων τού 
θεράποντος γιατρού αντιβούιζε 
στο βουϊτό τού τηλεφωνικού κα- 
λοδίου.

—Νά τό φέρη στήν ’Αθήνα τό 
παιδί ή γυναίκα σου άκούγε- 
ται νά διατάζη ό Προσωπάρχης.

Παίρνει ό δύστυχος κολλήγος



Η ΕΞΕΧΕΙΣ ΤΟΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΝ
(Συνέχεια έκ της 1ης σελ.)

ΕΝΩΣΙΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ

/ε.Φ.Θ ,τΛ ΕΘΝ Κ Η Σ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

.ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑ! ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣIΣ

♦ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ 5
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ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ
—»—

— ’Αλέξανδρος Γ. Σκαρβέλης, 
Κεντρικού Καταστήματος — Ει
ρήνη Μακρυγιάννη ήρραβωνίσθη- 
σαν.

---------------------
Γ Α Μ Ο I

—Άργύριος Άκρατόπουλος Κα
ταστήματος Κεραμεικού — Γεωρ
γία Χατζή.

—’Αγγελική Γερασίμου Μπερά- 
τη, Λογιστικού Κέντρου — ’Αθα
νάσιος Λαζάρου Πλωτάρχης Βασ. 
Ναυτικού.

-----------$>-----------
ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

—·—

Ό κ. Βασίλειος Στεργίου, Προ
ϊστάμενος Λογ)ρίου Κατ)ματος 
Νέας ’Ιωνίας, άνεδέξατο έκ τής 
κολυμ&ήθρας τον υιόν τού συν)φου 
Κατ)τος ’Αγοράς, Νικολάου Βο- 
γιατζόγλου, όνομάσας αυτόν Δη- 
μήτριον.
■------------------------------ ■
• ΜΑΡΙΑ Π. ΑΡΚΑ ·
• Χειρουργός - ’Οδοντίατρος ·
• Όμηρου & Βησσαρίωνος 4 ·
• Τηλ. 627.427 — Άθήναι ·
• Δέχεται τούς ήσφαλισμέ- ·
• νους τοΰ Τ.Υ.Π.Ε.Τ. καί ·
• των λοιπών Τραπεζών κα- ·
• θημερινώς 10-11 & 5 - 8 ·
■---------------- :-----------------■
τού σύγχρονου φεουδάρχου τά πό
δια του κα! πάει στο σπίτι του. 
Ή γυναίκα του τσδχε κι’ δλας 
(έτοιμοτάξειδο τό δετές σπλάχνο 
του για νά τό σώσουν οί γιατρό! 
τής ’Αθήνας. Τον κοιτάζει μέ ά- 
ιτόγνωσι στα μάτια μια αυτόν, μια 
τό ξαπλωμένο άρρωστο παιδί 
τους, που ψήνεται στον πυρετό α
πό την απροσδιόριστη είσέτι άρ- 
ρώστεια.

—Πάρτο άντρα μου, είναι έτοι
μο, τού λέει κλαίγοντας ή γυναί
κα του.

—Δεν μ’ άφίνουν!!! τής άπαν
τά κα! πέφτει σ’ ένα κάθισμα ή- 
μιλιπόθυμος.

—Τό παιδί μας δεν σού έπιτρέ- 
πουν νά σώσης; Είναι δυνατόν; 
Ποιος τό κάνει αύτό; Δεν είναι 
δυνατόν νά τώπε άνθρωπος αυ
τό!!!

—Λένε νά τό πάς εσύ... Φώναξε 
σέ παρακαλώ γρήγορα τούς για
τρούς.

Οί γιατροί ξανάρχονται κα! νά 
ή άπάντησίς τους είναι ή ίδια και 
πολύ σαφής:

«Δέν σηκώνει αναβολή, άν κα- 
θυστερήσης δέν σού έγγυώμεθα ό
τι θά τό γλυτώσης. Νά πάς έσύ. 
Ή γυναίκα σου μόνη τί νά κάνη. 
Δέν πάς γιά διασκέδασι, γιά τό 
παιδί σου φεύγεις. Ποιος θά βρε- 
θή νά σέ έπιτιμήση; ποιος θά βρε- 
θή νά σού άρνηθή την άδεια—έξ 1 
άλλου θά δούνε τό άρρωστο παιδί 
σου. Κάνε γρήγορα σού λέμε».

Οί απεγνωσμένοι γονείς πήραν 
τό παιδί τους ήρθαν στην ’Αθήνα 
καί αφού τό τακτοποίησαν στο νο
σοκομείο κι’ ησύχασε κάπως ό ύ- 
πηρεσιακός πατέρας πού σ’ όλο τό 
διάστημα τής 1 δετούς ύπηρεσίας 
του δέν είχε λάβει ποτέ άδεια κα
νονική πήγε κα! παρουσιάσθηκε 
στον κ. Προσωπάρχη.

—"Εφερα τό παιδί μου, κ. Προ- 
σωπάρχα. Χαροπαλεύει, είναι 
στο τάδε νοσοκομείο. Πρέπει νά 
μείνη λίγες ημέρες καί σάς παρα
καλώ νά μου δώσετε μέρος τής, 
κανονικής μου άδειας!...

—Ά!!! έτσι, λοιπόν, άφίσατε 
μόνο του τό Κατάστημα; γιά νά 
κουβαληθήτε στά Νοσοκομεία... 
Αύτό σημαίνει έλλειψιν ύπαλλη- 
λικής συνειδήσεως καί ευθύνης. 
Τέλος πάντων, κάνετε μία αιτησι 
καί... θά σάς απαντήσουμε ν... ύπη- 
ρεσιακώς.

Κα! ή ύπηρεσίακή άπάντησίς 
δέν έβράδυνε. Τού έδόθη άδεια 
διά παντός. Άπελύθη άνευ ούδε- 
μιάς άποζημιώσεως δι' έγκατάλει- 
ψιν υπηρεσίας. Τούτο δεικνύει ό
τι εις τήν έπικράτειαν τή 'Ελλη
νικής εργοδοσίας οί εργαζόμενοι 
έκτος άπό τήν έφ’ όρου ζωής φτώ
χεια κα! στέρησι τών αγαθών τού 
πολιτισμού εις ήν καταδικάζονται 
έκ τής συμβολής των εις τον ατο
μικόν (κοινωνικόν κατ’ ευφημι
σμόν) πλούτον, οφείλουν νά έκ- 
κριζώσουν άπό τήν καρδιά τους 
κα! τά εύγενέστερα αισθήματα μέ 
τά όποια ή φύσίς τούς έπροίκι- 
σε: Τήν πατρόττα οί άρρενες κα! 
τήν μητρότητα αί θήλεις.

Ποιοι, λοιπόν, είναι οί συνδρσ- 
μηταί τών δυναμιτιστών τού υπάρ
χοντας κοινωνικού καθεστώτος;

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Παρά του τέως Προέδρου τοΰ 
Συλλόγου μας καί νΰν συντα-ι 
ξιούχου κ. Κωατή Μελισσαρο- 
πούλου, λογίου, έξεδόθη καί έ- 
κυκλαφόρησεν «ή Συμβολή εις 
τήν ιστορίαν τοΰ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.».

Ό συγγραψεύς εις το έν λό- 
γφ βιβλίου του, άναφέρων ττερι- 
κοπάς ή καί έξ ολοκλήρου εγκυ
κλίους τοΰ Διοικητικού Συμβου
λίου τοΰ Συλλόγου, δημσσιεύ- 
:ματα τής «Τραπεζιτικής», ά- 
ττοσττάσματα έξ ομιλιών του 
κλπ έμφσνίζει έναργώς τήν κα- 
ταβληθεΐσαν έκ μέρους του σιπ 
νειδητήν προσπάθειαν καί τά έξ 
αυτής άποτελέσματα κατά τήν 
διετίαν 1956 - 1958 καθ’ ήν
προήδρευε τοΰ Συλλόγου.

Ό κ. Μελισσαρόπουλος μα
κράν οστό τοΰ νά έπιχειρή έπί- 
δειξιν τών άνοομψ ι-σβητήτων 
πνευματικών καί μορφωτικών 
του ικανοτήτων συνέρραψεν ά
νευ διοκοσμημάτων έγκυκλίους, 
Τραπτεζιτικήν -κλπ., αί όποΐαι 
είναι αί πραγματικοί πηγαί τής 
ιστορίας τοΰ συνδ ι καλ ι στ ικοΰ 
μας κινήματος.

Ή εκδοσις τοΰ κ. Μελισσαρο- 
πούλου, εργον οπωσδήποτε ά- 
ξιέπαινον καί χρησιμώτατον, 
τόσον διά τούς ψιλοδοξούντας 
νά άναλάβουν τό άχαρι^ εργον 
τοΰ συνδ ι καλ ιστιικοΰ ήγέτου, ό
σον καί διί όλους τούς συναδέλ
φους μας δίδει άφορμήν, χωρίς 
πρόθεσιν μειώσεως τοΰ καθό
λου έργου τό όποιον μέ περισ
σήν ειλικρίνειαν καί άνευ και
ροσκοπισμού ό κ. τ. Πρόεδρος 
έπετέλεσε νά σημειώσωμεν, ότι 
τό δημιούργημα τής ιστορού
μενης διετίας δέν είναι εργον α
ποκλειστικής έμπνεύσεως και 
δραστηριότητος ενός καί μό
νον ποοσώπου. Όλοι^ γνωρίζο- 
μεν ότι αί συνθήκαι τάς οποίας 
έγέννησοον ή συγχώνευσις, ό Η- 
λιάσκος, ό Κυριακόπουλος έκ 
τής μιάς πλευράς καί ή λανθα
σμένη τοποθέτησις τής τότε 
συνδικαλιστικής μας Ηγεσίας, 
έκ τής έτέρας, έγέννησαν έν τη 
Τραπέζη τήν Νέαν Κίνησιν.

Ή Νέα Κίνησις, τοποθετή- 
σασα όρθώς τά ζητήματα τοΰ 
προσωπικού, προπαρασκεύασε 
το έδαφος τής άναδείξεως εις 
τήν Προεδρίαν τοΰ Συλλόγου 
μας τοΰ κ. Μελισσαροπουλου 
ή το έκείνη ή όποίια συλλογι
κούς έχάράζε τήν συνδικαλιστι
κήν τακτικήν καί στρατηγικήν. 

Μέχρνς ατού αί προσωπικοί
αντιλήψεις τοΰ κ. Μελισσαρο- 
πούλου έταυτίζοντο ή εύθυγραμ- 
μίζοντο μέ αύτάς τάς υγιείς 
συνδικαλιστικός τής Νέας Κι- 
νήσεως ό κ. Μελισσοφόπουλος 
έτιμάτο εις τό άξίωμα τοΰ Προ
έδρου, καί έθεωρεΐτο χρήσιμος 
διά τήν περαιτέρω^ άνάπτυξιν 
καί έξυγίανσιν τοΰ συνδικαλι- 
στικοΰ κινήματος καί τοΰ συν
δικαλιστικού σκέπτεσθαι.

Άφ’ ής όμως άπεπειρόθη να 
έφαρμάση τάς ίδικάς του παρα- 
μερίζω-ν ή άδιαφορών διά τας 
τής νέας Κινησεως, στηριζομε- 
νος εις τήν άντίληψιν ότι ή ό- 
ποιαδήποτε ιστορία γράφεται 
διάμόνης τής «προσωπικότητος» 
τοΰ άτόμου, έπαψε πλέον νά εί
ναι δημιουργικόν τής συνδικαλι
στικής έξελίξεως στοιχεΐον. Ά
πό θέσις δε κατέστη αρνησί”. 
Αύτάς είναι καί ό λόγος ό όποι
ος τό πρώτον μεν τον έφερεν εις 
σύγκρουσώ μέ τον «άδιάλλα- 
κτον» Γ. Γραμματέα του καί αρ- 
γότεροιν μέ όλην τήν Συλλογικήν 
Ηγεσίαν τής Νέας Κινησεως, 
τέλος δε τον ώδήγησεν εις την 
πτώσιν.

Καί ένψ μεν τέσσαρα έτη με
τά ταΰτα' ή απρόσωπος Νεα 
Κ ίνησις συνεχίζει μέ άλλονΠ ρόε 
δρον, πρώτον μεταξύ τών ίσων, 
τό δημιουργικόν της εργον ο 
συγγραφεύς εξακολουθεί καί εις 
τό βιβλίον του νά διαπράττη το 
αύτό σφάλμα, νά παραγνωρίζω 
τον πρωταρχικόν ρόλον της Νέ
ας Κινησεως,δ ιά τήν όποιαν 
ΰπήρξεν ατύχημα τό ότι δέν ή- 
δυνήθη νά πείση περί τής ορ
θής συνδικαλιστικής τακτικής 

τον δισθετοντα <χττεΐ{χχ 
πνευματικά προσόντα Κ. Μελισ- 
σαρόπουλον άλλα κι ευτυχή μα, 
διότι τό προσωπΊκόν άκοΰσαν 
τήν φωνήν της διόρθωσε τά 
πράγματα.

Ό κ. Μελισσαρόπουλος μάς 
άπεστειλε φωτοαντίγραφα έπι- 
στολώιν άπευθυν'θεισών πρός αν 
τον παοά τών κ.χ. Παπαβασιλεί
ου (ΑιενθνντοΟ Κ.Κ.) καί Άπο- 
στολοπονλου (τ. Προέδρου Συλ
λόγου ΕΤΕ) Ιδιά τών όποιων ου- 
τοι εκφράζονται εΰμενώς υπέρ 
τοΰ βιβλίου του.

τι στοίχου ιμειώσεως δρχ. 543 
έκατ. κατά την αυτήν περίοδον 
τοΰ 1960. Ώς πρός τάς μεσο
πρόθεσμους καί μακροπροθέ
σμους χορηγήσεις ή σημειωθεΐ- 
σα καθαρά αΰξησις άνήλθεν είς 
469 έκατ. ήτοι υπήρξε κατά 23 
έκατ. δρχ. μόνον ανώτερα τής 
άντιοποίχως παραπηρηθείσης 
τοιαύτης κατά τό 8μηνον Ια
νουάριου—Αύγουστου 1960. Ό 
μέσος μηνιαίος ρυθμός τών νέ
ων καθαρών χορηγήσεων κατά 
τό 8μηνον ’ I ανουαρίου—Αύ
γουστου τοΰ 1961 άνήλθεν είς 
κάτω τών 60 έίκατ. δρχ. πρά
γμα τό όποιον δεικνύει τάς έμ- 
φανιζρμένας δυσχερείας είς τήν 
άποριρόφησιν τοιαύτης ψύσεως 
πιστώσεων έξ ών προσδοκάται 
ή αΰξησις και άναδιάρθρωσις 
τοΰ γεωργικού εισοδήματος. 
Πλέον έναργή εικόνα τών μετα
βολών είς τήν πνστοδότησιν τοΰ 
γεωργικού τσμέως δεικνύουν αί 
μεταξύ τών δύο τελευταίων οι
κονομικών περιόδων, ήτοι είς 
διάστημα έτους παρατηρηθεϊ- 
σαι τοιαΰται αί όποίαι συνοψί
ζονται ώς ακολούθως, είς έκατ 
δμαχμών:

Αΰγ.—Αΰγ.

1959-60 1960-61
Βραχυπρόθεσμοι χο
ρηγήσεις .................. 220 315
Γεωργιΐκά έφόδια είς 
άποθήκας ΑΤΕ . . . 25 -195 
Μεσοπρόθεσμοι καί 
μακροπρόθεσμοι χο
ρηγήσεις . . . . - . . 650 600

895 720
Κατά τήν διάρκειαν συνεπώς 

τοΰ δωδεκαμήνου έξαιρουμένης 
τής αΰξσμειώσεως τών γεωργι
κών εφοδίων είς άποθήκας ΑΤΕ 
αί βραχυπρόθεσμοι χορηγήσεις 
τής περιόδου Αύγουστου 1960 

■—Αύγουστου 1961 έσημε,ίωσαν 
μικράν μόνον άνοδον ένώ άντι- 
θέτως ή αΰξησις τών μακροπρο
θέσμων πιστώσεων υπήρξε κα
τά 50 έκατ. κατωτέρα τής άν- 
τιστοίχως παρατηρηθείσης τοι
αύτης κατά την περίοδον Αύ
γουστου 1959 — Αύγουστου 
1 960, πράγμα τό όποιον κατα
δεικνύει τάς ύφισταμένας είσέ
τι δυσχερείας είς τήν ολοκλη
ρωτικήν άπσρρόφησίν τών νέων 
γεωργικών πιστώσεων, αί όποι
οι έπρογραμ ματίσθησαν έντος 
τοΰ 1961.

2. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΙΣ — ΜΕ
ΤΑΛΛΕΙΑ: Είς τον τομέα τής 
Μεταποιήσεως έσημειώθη κατά 
τό πρώτον οκτάμηνον τοΰ 1961 
αΰξησις τής πιστοδοτήσεως κα
τά 705 έκατ. δρχ. (ποσοστιαία 
αΰξησις 6,4%) έναντι άντιστοί- 
χου τοιαύτης έκ δρχ. 689 έκατ. 
(ποσοστιαίαα άνοδος 7,5%). Ή 
είδικωτέρα άνόώυσις τών παρα
τηρηθεί σών μεταβολών συνοψί
ζεται ώς ακολούθως, είς έκατ. 
δρουχμών:

’ 1 αν.—Αΰγ.

1960 1961
Β ραχυπρόθεσμοι χο
ρηγήσεις .................. 98 335
Μεσοπρόθεσμοι καί 
μακροπρόθεσμοί χο
ρηγήσεις ... . . · . 165 222

Μερικόν Σύναλον· . . 263 557 
Βιοτεχνικά δάνεια. . 426 148

Σύναλον..................... 689 705
Οΰτω αί βραχυπρόθεσοι χο

ρηγήσεις πρός τήν βιομηχανίαν 
ηυξήθησαν κοιτά 335 έκατ. έ
ναντι πολύ μικρστέρας τοιαύτης 
έκ δρχ. 98 έκατ. κατά την αύ- 
τήν περίοδον τοΰ ί960.

Πάντως ή αΰξησις τοΰ τελευ
ταίου δ ι μήνου ’Ιουλίου—Αύγοΰ- 
στου τοΰ 1961 ύπήρξεν άση- 
μαντος έκ δρχ. 30 έκατ. έναντι 
ύπερτρ ιπλασίας τοιαύτης κατά 
τήν αυτήν περίοδον τοΰ i960. 
Αί μακροπρόθεσμοι έξ άλλου 
χορηγήρ-εις ηΰξήθησαν κατά 
22:2 έκατ. δρχ. έναντι αντιστοί
χου τοιαύτης δρχ. 165 έκατ. 
κατά τήν αυτήν περίοδον τοΰ

1960. Άντιθέτως αί νέαι καθα- 
ραί βιοτεχνικά! χορηγήσεις ηΰ
ξήθησαν κατά 148 έκατ. δρχ. 
έναντι ύπερτριπλασίας τοιαύ
της, ήτοι δρχ. 426 έκατ. κατά 
τήν άΰτήν περίοδον τοΰ 1960. 
Έν σχέσει μέ τάς μεταξύ Αύ
γουστου 1960 καί 1961 μεπα- 
βαλάς ή κατά είδικωτέρας κα
τηγορίας άνάλυσις, έχει ώς ά- 
κολούθως είς έκατ. δραχμών:

Αΰγ.—Αΰγ.

1959-60 1960-61
Β ραχυπρόθεσμοι 
χορηγήσεις προς 
βιομηχανίαν ... 699 1.179
Δάνεια προς βιο
μηχανίαν ...... 443 199

Μερικόν Σύνολον 1.142 1.378 
Κεψ. διά παγίας 
έγκαταστάσεις . 295 340

Σύνολον.............. 1.437 1.718
Οΰτω είς διάστημα δωδεκα

μήνου αί βραχυπρόθεσμοι χο
ρηγήσεις προς τήν βιομηχαν'αν 
ηύξήθησαν κατά 1.179 έκατ 
δρχ., ήτοι υπήρξαν ανώτερα ι 
κατά 480 έκατ. δρχ. τών αντι
στοίχων τοιούτων κατά τό δω
δεκάμηνον Αύγουστου 1959 — 
Αύγουστου 1960. Ή αισθητή 
άνοδος τών έν γένει βραχυπρο
θέσμων πιστώσεων πρός την 
βιομηχανίαν δέον νά συσχετισθή 
μέ τήν σημαντικήν άνοδον τών 
δεικτών βιομηχανικής παραγω
γής ίδίςτ δέ τής άναζωπυρώσε- 
ως τής δραστηριότητος είς τον 
τομέα τής κλωστοϋφαντουρ
γίας. Άντιθέτως αί βιοτεχνι
κά! πιστώσεις έσημείωσαν αι
σθητούς χαμηλοτέραν αΰξησιν 
έκ δρχ. ί 99 έκατ. έναντι υπερ
διπλάσιας ανόδου κατά τό αν
τίστοιχον δωδεκάμηνον Αύγου
στου 1 960—Αύγουστου 1 961. 
Αί μακροπρόθεσμοι χορηγήσεις 
πρός τήν βιομηχανίαν διά πα
γίας έγκαταστάσεις ηύξήθησαν 
κατά δρχ. 340 έκατ. έναντι, αν
τιστοίχου τοιαύτης έκ δρχ. 295 
έκατ. κατά τήν πρόηγουμένην 
περίοδον Αύγούστου 1959 — 
Αύγούστου 1960, γεγονός τό ό
ποιον πρσσεπί'κυροΐ τήν κατά τά 
τελευταία έτη σημειουμένην 
στασιμότητα είς τάς βιομηχανι
κός έπενδύσεις παγίου κεφα
λαίου.

3. ΕΜΠΟΡΙΩΝ; Κατά τό 
πρώπχλ( άκτάμψαν hoO 1961 
αί προς τό Έμπόριον έν γένει 
βραχυπρόθεσμοι κατά κανόνα 
χορηγήσεις ηύξήθησαν κατά 
747 έκατ. δρχ. έναντι αντιστοί
χου αύξήσεως δρχ. 624 έκ. κατά 
αύξήσεως δρχ. 624 έκατ. κατά 
τήν αντίστοιχον περίοδον τοΰ 
i960. Αί κατά κλάδους σημείων 
θεΐσαι μεταβολαί είς την πιστο- 
δότησιν τοΰ εμπορίου συνοψί
ζονται ώς κατωτέρω, είς έκατ,, 
δραχμών:

’ I αν.—Αΰγ.

1960 1961
’ Εσωτερ. Έμπόριάν 413 342 
Είσαγ. Έμπόριον -61 -80
Έξοτγωγ. Έμπόριον -47 -1 57
Καπνεμπόριον . . . . 319 642

624 747
Τό προκΰπτον συμπέρασμα 

είναι, ότι ή χρηματοδότησις 
τοΰ εσωτερικού έμπορίου καπά 
τό πρώτον οκτάμηνον τοΰ 1961 
διεμορφώθη είς κατώτερα έπί- 
πεδα τής αντιστοίχου χρημαπο- 
δοτήσεως κατά την περίοδον I- 
ανουρίου — Αύγούστου τοΰ 
1960. Αΰξησις έσημειώθη 'μό
νον είς τάς προ τό Καπνεμπό- 
ριον πιστώσεις.

4. ΟΙΚΙΣΜΟΣ: Αί προς 
χρηματοδότησιν τοΰ Οικισμού, 
κυρίως μέσψ τής Εθνικής Κτη
ματικής Τραπέζης νέαι χορη
γήσεις, καπά τό πρώτον οκτά
μηνον τοΰ 1961 ηύξήθησαν κα
τά ί 58 έικατ. δρχ. έναντι μεγα- 
λυτέρας τοιαύτης έκ δρχ. 209 
έκατ. κατά τήν άντίστοιχον πε
ρίοδον τοΰ 1960.

5. ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΚΛΑΔΟΙ: 
Σημαντική υπήρξε ή άνοδος τών 
χορηγήσεων διά τήν χρηματο-

Κυριακή 26.1 161 ΑΓΙΑ ΣΩ- 
ΤΗΡΑ — ΒΙΛΛΙΑ — ΚΙ ΘΕ
ΡΩΝ.

Άναχώρησις 8 π.μ. έπιστρο- 
φή είς Αθήνας 8 μ.μ.

’Έξοδα δραχ. 30 καί δραχ.
40.

Κυριακή 3.12.61 ΠΑΡΝΗΘΑ 
— ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ.

Άναχώρησις 8.30' π.,μ. έπι- 
στροφή είς Αθήνας 7 μ.μ.

’Έξοδα δροοχ. 25 καί δρχ. 
32.

Κυριακή 10.12.61 ΛΟΥΤΡΑ
ΚΙ — ΛΙΜΝΗ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕ
ΝΗΣ — ΜΠΙΣΙΑ

Άναχφρησις 7.30' π;μ. έπι- 
στροφή είς Αθήνας 8 ,μ.μ.

'Έξοδα δραχ. 40 καί δραχ. 
50.

Κυριακή 17.12.61. ΧΑΛΚΙ
ΔΑ— ΣΤΕΝΗ.

Άναχώρησις 7.30' π.μ. ε
πιστροφή είς ’Αθήνας 8 μ.μ.

Έξοδα συμμετοχής δραχ. 
45 καί δραχ. 55. 
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ - ΚΩΝ
ΣΤΑΝΤΙΝΟ ΥΠΟΑ ίΣ

Αναλυτικό πρόγραμμα προ
σεχώς.

Πληροφορίαι — Δηλώσεις 
διά τάς άνωτέρω έκδρομάς είς 
κ. Αθανάσιον Ραγάζον, Κεν
τρικόν Κατάστημα τηλ. 339.

Β. ΤΜΗΜΑ ΡΥΘΜΙΚΗΣ 
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ.

Άπό τής 5ης ’Οκτωβρίου ήρ- 
χισαν αί έγγραφα! άπό δέ της 
1 6ης τοΰ ίδιου ίμηνός τά μαθή
ματα.

Δικαίωμα έγγραφης δραχ. 
50. Δίδακτρα δραχ. 50.

Πληροφορίαι είς τήν "Εφορον 
τοΰ Τμήματος κ. Άγγ. Σακκα
λή καθ’ έκάστην 9 π. μ. είς τό 
Γ ΰμναστήριον τής Τ ραπέζης 
τηλ. 22.841 ή Έσ. 584.

Γ. ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ
Τμήμα Θηλέων, ΤρίΥη, Πέμ

πτη καί Σάββατον 7-8 π.μ.
Τμήμα Άρρένων, Δευτέρα, 

Τετάρτη καί Παρασκευή 7-8 
π.μ. καί Τρίτην καί Σάββατον 
6 -8 μ.μ.

’Έφορος Γυμναστηρίου κ. Λε
ωνίδας, Κ αίλογερόπουλος τηλ. 
584.

Καθηγητής Γ υμναστικής κ. 
’Ιωάννης Χατζηθεοδώρου.

δότησιν τών λοιπών κλάδων τής 
οικονομίας, ίδίςε τών προς 6ηΓ 
μοσίας έπιχειρήσεις καί οργα
νισμούς χορηγήσεων κατά τό 
πρώτον οκτάμηνον τοΰ 1961. Ή 
αΰξησις αύτή άνήλθεν είς δρχ. 
688 έκατ. Ιναντι καπά πολύ 
μικρστέρας τοιαύτης έκ δρχ. 
394 έκατ. καπά τήν αντίστοι
χον περίοδον τοΰ 1960. Είς διά
στημα δωδεκαμήνου, ήτοι μετα
ξύ Αύγούστου 1960 καί 1961 
αί πρός λοιπούς -κλάδους χορη
γήσεις ηύξήθησαν κατά 1.503 
έκαπ. δρχ. ήτοι τό 31,4% τών 
συνολιΙκών νέων χορηγήσεων έν
αντι αύξήσεως μόνον δρχ. 728 
έκατ. κατά τήν αυτήν περίοδον 
τής προηγούμενης χρήσεως. Αί 
καπά κυριωτέρους κλάδους ση- 
μειωθεΐσαι μεταβολαί κατανέ-

ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΕΤΕ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ανακοινοΰμεν, ότι τό νεοε- 
'κλεγέν έκ τών προσφάτων εκ
λογών Διοικητικόν Συμβούλιον 
τοΰ ’Ομίλου,, κςττηρτίσθη, είς 
Σώμα καπά τήν πρώτην άύτοΰ 
συνεδρίασίιν τής 1 5ης Νοεμβρί
ου 1961, ώς κάτωθι :

'Πρόεδρος: Νικόλοοος Ευαγ
γέλου, Αντιπρόεδρος: Κυριά
κος Σπαχίδης, Γ. Γραμματεύς: 
Αλέξανδρος Λέκκας Είδ. Γραμ- 
ματεύς: Αντώνιος Άνεζίνης,
Ταμίας: Κωνσταντίνος Φουτά- 
κη,ς, "Εφορος Εκδρομών: Πα
ναγιώτης Σαββινόπουλος, Βο
ηθός Εφόρου: ’Ασπασία Λυ- 
μπεριάδου, Σύμβουλοι: "Αρης 
Π οντ ικόπουλος, Λεωνίδας Μάρ- 
δας, Φίλιππος Παπαδοπούλας.

Γεώργιος Στάϊκος
Ωσαύτως τό Δ.Σ. τοΰ 'Ομί

λου λαβόν ΰπ’ όψιν τάς προσ- 
φερθείσας μέχρι σήμερον πολυ
τίμους προς τον "Ομιλόν μας 
ύπηρεσίας καί ενδιαφέρον, 
καθώς καί την καθ’ όλου 
συνεισφοράν διά την προαγω
γήν τοΰ Άθλητισμοΰ τής πό- 
λεώς μας τοΰ ήμετέρου Διευ- 
θυντοΰ κ. Βασ. Χατζηκυριάκου 
άνεκήρυξε τούτον όμοφώνως
ΕΠΙΤΙΜΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟΝ.

Τό Διοικητικόν Συμβούλιον, 
απευθύνει θερμόν χαιρετισμόν 
πρός άπαντα τά μέλη τοΰ 'Ο
μίλου, παρέχει δέ τήν διαβεβαί- 
ωσιν ότι θέλει έργασθή -μετά 
ζήλου καί προθυμίας διά τήν 
έκπλήρωσιν καί εύόδωσιν τών 
σκοπών τούτου.

Δ ι ακατεχόμενον δέ άπό τήν 
επιθυμίαν προβολής τοΰ 'Ομί
λου καί άποσκοποΰν είς τήν έ- 
ξύψωσιν τοΰ Φιλάθλου ττνεύμοο- 
τος καί την ψυχαγωγίοα/ τών 
μελών του, ποιείται έκκλησιν 
πρός τούς κ.κ. συναδέλφους τ"ς 
Τρ-οητέζης όπως σπεύσουν καί 
πυκνώσουν τάς τάξεις τοΰ 'Ομί
λου, έγγραφό μ τλόι ή έπανεγ- 
γροίφόμενοι είς τούτον.
Μετά συναδελφ. χαιρετισμών 

ΤΟ ΔΙ ΟIΚΗΤ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

μονται ώς ακολούθως, είς έκαπ. 
δραχμών:

Αΰγ.—Αΰγ.

1959-60 1960-61
Έπιχ. Ήλεκτρι- 
Ένεργείας . . . . 143 727
ϊενοδοχ. κα! Του- 
ριοπικαί Έπιχειρ. 150 143
Λοιπαί.................... 435 633

728 1.503
Χαρακτηριστική εΐναι ή έν- 

τός τής τελευταίας οικονομικής 
περιόδου αΰξησις τών πιστώσε
ων πρός επιχειρήσεις ηλεκτρι
κής ένεργείας, ήτοι τής ΔΕΗ, 
αί όποΐαι παρά τά έκδοθέντα 
κατ' ευθείαν ομολογιακά δάνεια 
άπερρόφησαν τό ήμισυ περίπου 
τών νέων χορηγήσεων.

Dr ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Κ. ΚΟΝΤΟΣ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ - ΜΑΙΕΥΤΗΡ 

Assistant τού Πανεπιστημίου Νέας Ύόρκης 
τ. ’Επιμελητής τού Sr Francis^ Hospital 

Συμβεβλημένος μετά τών Ταιιείων Υγείας ’Εθνικής - ’Αθη
νών - ’Ελλάδος - ’Αγροτικής - ’Εμπορικής - Λαϊκής. 
ΙΑΤΡΕΙΟΝ: Στονρνάρα 25α, Τηλ. 620-1Π-ΑΘΗΝΑΙ 

ΔΕΧΕΤΑΙ: 5 — 7 μ μι.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ 
ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ
ΑΝΕΥ Τ,ΟΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ
ΣΕ 15 ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΥΣ ΔΟΣΕΙΣ 

Έπισκεπτόμενοι τό Κατάστημά μας δύνασθε νά προμηθευθητε 
aiq τιμάς βιτρίνας:
ΩΡΟΛΟΓΙΑ (Χειρός, Τσέπης, Τοίχον, ’Εγερτήρια, Κούκον, 

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

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

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

Άριστείδου 9 — Τηλέψ. 31.845 — ’ Αθήνα ι

Β.........  ............... ....... ................-............... Β
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Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ
01 ΒΑΣΙΛΙΚΟΤΕΡΟΙ ΤΟΝ ΒΑΣΙΛΕΩΝ

ΌμολίογίουΙυένωις εξεπλάγην 
μεν εκ τής δημοσιευθείσης έπι- 
■στολής εις τον «Τραπεζιτικόν 
’Αγώνα» τού κ. Δασκαλάκη 
Προέδρου τοΰ Ταμείου Υγείας 
τής Τραπέζης τής ‘Ελλάδος.

Ό κ. Δασκαλάκης παρά την 
σαφήνειάν του εις τά σημεία 
περί ών άμέσως κατωτέρω, δέν 
μάς διευκρινίζει' διά λογαρια
σμόν ποιου όμιλεΐ. Διά λογα
ριασμόν ασφαλώς τού1 εαυτού 
του καί τοΰ εργοδότου του τού 
οποίου ώς λέγεται έχει άμέρι- 
στον τήν συμπάθειαν διά τάς 
περί «συνδικαλισμού» αντιλή
ψεις του. Ύποστηρίζομεν αυτήν 
τήν άποψιν διότι διά λογαριά- 
σμόν τών συναδέλφων τής Τρα
πέζης τής Ελλάδος, ώμίληισεν 
•εν τώ Β' Συνεδρίφ τής ΟΤΟΕ 
καί μέ τό αυτό μάλιστα άντι- 
συνδ ι καλ ιστι κόν πνεύμα ό σύν
εδρος κ. Αλεξανδρίδης, ό δέ κ. 
Τοράκης, Πρόεδρος τού Συνε
δρίου, δέν παρέλειψε καμμία 
μανούβρα Μακρικής έμπνεύσε- 
χος, διά νά πνίξη τήν φωνήν τοΰ 
συνεδρίου.

Οί κ.κ. Δασκαλάκης, Ζολώ- 
τας διά τής έπιστολής τού πρώ
του τό μεν άμφισβητούν τήν μο
νιμότητα τών έκ τοΰ Ν. 3662

έλκομένων δικαιωμάτων τού 
Ταμείου 'μας έκ μιας άνυπάρ- 
κτου συμφωνίας «κυρίων» μετα
ξύ τών κ.κ. Κυριακοπούλου καί 
Ζολώτα, τό δέ, δέν αναγνωρί
ζουν έπί τοΰ έν λόγφ ζητήματος 
αρμοδιότητα τής ‘Ομοσπονδίας 
καί δτι έν πάσει περιπτώσει υί- 
οθετοΰσαι αυτή τήν εν λόγφ 
προσπάθειαν ενεργεί... άντιομο- 
σπονδιακώς! ! !

Καί περί μέν τής νομιμότη
τας ή αχ1 τοΰ δικαιώματος μας 
παραπέμπσμεν τους κ.κ. Δα- 
σκαλάκην - Ζολώταν εις τήν 
γνωμάτευσιν τοΰ Νομικοΰ Συμ
βουλίου τοΰ Κράτους, τήν οποί
αν άλλως τε αύτοί οί ίδιοι προ-
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ΕΙΣ ΤΟΝ ΣΥΑΑΟΓΟΝ
1) Ίγνατιάδης ’Αλέξανδρος,

Σύρου. 2) ^αμπρής Νικηφόρος, 
Θεσσαλονίκης, Πλ. Μεταξά. 3) 
Βαφειάδης Ευάγγελος Θ)νίκης, 
Πλ. Μεταξά. 4) Άμοιραδάκης Γε
ώργιος, Θεσ)νίκης, Πλ. Μεταξά. 
5) Γκιντέλας ’Ελευθέριος, Θ)νί
κης, Πλ. Μεταξά. 6) Ίωαννίδης 
Λάζαρος, Θ)νίκης, Έρμου. 7) 
Παράσχου Άνδρέας, Θ)νίκης Α'. 
8) Γιουβαλάκη Ελευθερία, ’Αλε- 
ξανδρούπολις. 9) Καπουγέρης Πα
ναγιώτης, Καλαμών. 10) Παπα- 
δοπούλου Μαρία, Αιγάλεω. 11) 
Διακόπουλος Νικόλαος, Θ)νίκη 
Α'. 12) Δημητριάδου Μαρία, Λο
γιστικόν Κέντρον. 13) Κοτρωνά-

ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ

εκάλεσαν. Περί δέ τής όρθότη- I κης, ’Αντώνιος, Μοΐραι - Κρήτης, 
τος τών απόψεων των περί όμο- ί 14) —ανθοπουλος Ιωάννης, Θεσ)
σποιδιακής ή όχι άρμοδιότητος 
ή άπάντησις έδόθη εις αυτούς 
κατά τήν έπακολουθείσασαν ψη
φοφορίαν αλλά καί όταν ό κ. 
Δασκαλάκης διεξεδίκησε τήν 
Προεδρίαν τής; ‘Ομοσπονδίας, 6- 
τε καί έκρίθήί άντιομοσπονδια- 
κός.

Θά ήτο παράλειψίς ιμας έάν 
δέν έξεφράζαμεν τήν λύπην μας 
διότι οί ΉρακλεΤς τοΰ έργοδοτι- 
σμοΰ εύρίσκονται εις τό στρατό- 
πεδον εντίμων κατά τά άλλα 
συνδικαλ ιστών.

ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ ΑΝΩΤΑΤΩΝ
Είναι εκπληκτικόν αυτό τό ό

ποιον συμβαίνει μέ τήν κρίσιν 
πρός προαγωγήν τών άνωτάτων 
"Υπαλλήλων τής Τραπέζης.

Τό γεγονός ότι κατεβλήθη 
προσπάθεια όπως ολόκληροι 
σειραΐ Τμηματαρχών Α' τάξαος 
παραλειφθοΰν από τήν κρίσιν 
πρός προαγωγήν εις τον βαθμόν 
τοΰ Συμπράττοντος αποτελεί 
τρανήν άπόδειξιν, δτι ό ’Οργα
νισμός τής Τ,ραπέζης εφαρμόζε

ται δταν καί δπως συμφέρη εις 
ώρισμένους ανθρώπους.

Δέν θά έπεκταθώμεν περισ
σότερον. Θά περιορισθώμεν εις 
τ’ ανωτέρω, έλπίζσντες βασίμως 
δτι κατόπιν τών διαβημάτων 
πρός όλους τούς παράγοντας 
Διοικήσεως καί ‘Υπηρεσιακούς, 
θά πρυτανεύση πνεύμα κατανο- 
ήσεως καί δικαιοσύνης.

ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΝ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΝ
Πολλοί συνάδελφοι έπί δεκά- 

μηνον ήδη άναμένουν τήν σύγ- 
ικλησιν τοΰ δευτεροβαθμίου πει
θαρχικού ϊνα λάβη άποφάσεις 
έπί τών καταλαγισθέντων αύ- 
τοΐς παραπτωμάτων. Είναι έκ- 
πληκτικόν τό δτι οί υπεύθυνοι 
παράγοντες δέν δύνανται νά έ- 
κτιμήσουν τάς έκ τής τοισύτης 
•άδιαφορίας των σοβαρωτάτας 
συνέπειας, τόσον διά τό· " I δρυ-

μα, δσον καί διά τούς συναδέλ
φους, οί όποιοι, ένώ ένδέχε- 
ται νά εΐναι άθώοι, ύφίσταν- 
ται ενα αδικαιολόγητον ψυχικόν 
ταλανισμόν.
’Εάν όμως εις τό Συμβούλ. τού
το παρίστατο καί ή Συλλογική 
έκπρσσώπησις ,άσφολώς δέν θά 
συνέβαννον τά δσα συμβαίνουν.

Θά άναμείνωμεν όμως τάς έ- 
νεργείας των καί θά έποη/έλ- 
θω'μεν.

ΥΠΕΡΦΙΑΛΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΙΣΜΟΣ
Μερικαί Διευθυνταί Υποκα

ταστημάτων, μεταξύ τών όποιων 
καί ό τοΰ Ηρακλείου Κρήτης, 
είναι άφθαστοι εις έφευρετικό- 
τητα διά νά 'μή ζημιοΰται ^δή
θεν ή Τράπεζα. Ούτω ένψ έχει 
καθορίση ώράριον έργασίας α
πό 8.15' έως 14.00 αποσύρει 
τά δελτία παρουσιάσεως 8.10'. 
Κατ’ αυτόν τον τρόπον έάν υ
πάλληλος πρασέλθη 8.1 V δέν 
ευρίσκει δελτίον νά ύπσγράψη.

Μ’ αυτό τό σύστημα ό κ. Δι
ευθυντής χαρίζει εις τον έργο- 
δότην 4 ώρας έργασίας ήμερηι- 
σίως τάς όποιας βέβαια άφαι- 
ρεΐ οστό τούς υπαλλήλους κατά 
τήν προσέλευσίν τους, διά νά 
μήν άμιλήσωμεν περί τών ocvr ι
στό ιχουσόίν ώρών κατά τήν ά- 
ναχώρησιν ή διά τήν υποχρεωτι
κήν προσέλευσίν πρός «τακτο- 
ποίησιν τών φάκέλλων».

"Ετεροι συνάδελφοι, Διευθυν- 
ταϊ πιστεύουν δτι. ύφίσταται 
διάφορον ώράριον (8ωρον) διά 
τούς κλητήρας καί άλλοι, δτι

ναι μέν αί ώραι έργασίας διά 
τήν περιφέρειαν τής τ. Διοική- 
σεως πρωτεούσης εΐναι 39 αλ
λά δέν είναι παράνομοι καί αί 
42 ώραι.

Παρακαλοΰμεν τούς έν λόγφ 
συναδέλφους Διευθυντάς, δπως 
παύσουν νά πιστεύουν ότι ή βα
θμολόγησή τής ικανότητάς των 
δυναται ν’ αυξηθή ε’ίτε έκ τής 
φαλκιδεύσεως τών άοδειών, εϊτε 
έκ τής συσσωρεύσεων απλήρω
των ωρών έργασίας είτε δι’ αΰ- 
ξήσεως τών ιάπογευμάτων.

Ή προσφυγή εις τοιαύτας με
θόδους καί ένεργείας έν καί 'μό
νον άπσδεικνύει:

"Ελλειψιν διοικητικής πρσσω- 
πικότητος, έλλειψιν αυτοπεποι- 
θήσεως περί τήν έκτέλεσιν τοΰ 
καθήκοντος εις δ ή Τράπεζα 
τούς έταξε καί δτι ή υπεύθυ
νος θέσις ήν κατέχουν είναι ’(- 
νωτέρα τών ίκοονοτήτων των καί 
δι’ αύτό άκριβώς έπιζητοΰν νά 
στεφθοΰν μέ δάφνας ραντνσμέ- 
νας άπό τον άοτλήρωταν ιδρώτα 
τών υπαλλήλων των.

ΞΕΝΟΜΑΝΙΑΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑΙ
Ό1 περιβόητος οργανισμός ε

σωτερικής ύπηρεσίας τής Τρα
πέζης άπό 2ετίας μέ μυστι
κότητα σοβαρού στρατιωτικού 
μυστικού τοΰ ΝΑΤΟ συζητεΐται, 
διαμορφοΰται εις τό «πεντάγω
νον» τών διευθυντών καί Υποδι
ευθυντών τοΰ α' ορόφου. Εΐναι 
ώλσκληρωμένος άλλά ποτέ δέν 
τελειώνει. Βέβαια ούδείς παρα
γνωρίζει δτι περί τό βασικό αΰ- 
τό άγκωνάρι τής Τραπέζης θά

νίκης Α'. 15) Γαλλής ’Αντώνιος, 
Έλασσών. 16) Τσίτουρας Γεώρ
γιος, Τρίπολις. 17) Γεωργιάδης 
Ηρακλής, Τρίπολις. 18) Άτσάς 
’Εμμανουήλ, Κάλυμνος. 19) Άξε- 
λή Ελένη, Λογιστικόν Κέντρον. 
20) Δημόπουλος Γεώργιος, Θεσ) 
νίκη Α'. 21) Διαμαντόπουλος Δι
αμαντής, Πατησίων. 22) θεολογί- 
της ’Ιωάννης, Ναυτιλιακόν. 23) 
Καρυώρη Θεοδώρα, Λογιστικόν 
Κέντρον. 24) Κασεόγλου ’Ιωάν
νης, Νάουσα. 25) Οικονόμου Ή 
λίας, Νάουσα. 26) Τρυφωνόπου- 
λος Γεώργιος, Τρίπολις 27) Σπυ- 
ρόπουλος Δημήτριος, Τρίπολις. 
28) Ντουμπουρίδης Γεώργιος, Κα
βάλα. 29) Χαραλαμπίδης Χριστό
δουλος, Καβάλα. 30) Παράσχος 
Γιαννίκος ή Γεώργ. Καβάλα. 31)

διότι ή ενέργεια αυτή ήδη έπρε
πε νά εΐχε γίνει άφ’ ής έτέθη 
παρ’ ημών τό θέμα τής έκπο- 
νήσεως νέου συγχρονισμένου 
Όργανισμοΰ. ‘Η επιτροπή έκ- 
πονήσεως πριν ή συντάξη τό 
«έτοιμον» κατά τον κ. Διεθυν- 
τήν Προσωπικοΰ, σχέδιον της, 
ώφειλε νά εΐχεν ήδτγ ΰπ’ ^ δψιν 
της τό τί συμβαίνει έξω, άλλως 
«ράβε ξύλωνε, δουλειά νά 'μήν 
σοΰ λείπει».

Δεύτερον, διότι κάτι πού άν- 
ταποκρίνεται εις τήν ιδιοσυγ
κρασίαν τοΰ Γάλλου, τοΰ Βέλ
γου, τοΰ Έλ'βετοΰ κλπ. οπωσ
δήποτε δέν μπορεί νά μεταφυ-

Μηλιάδης Νικόλαος, Καβάλα. 32) 
Παλαμίδης Φώτιος, Καβάλα. 33) 
Καράκας ’Αναστάσιος, Καβάλα.
34) Σιμίτος Δημήτριος, Καβάλα.
35) Γεμετζόπουλος ’Αντώνιος, 
Καβάλα. 36) Χατξηθεοδώρου Αι
κατερίνη, Καβάλα. 37) Ζαβλάρης 
Γεώρ., Γιαννιτσά. 38) Άνδρεαδέ- 
λης ’Ανδρέας, Σταδίου 38. 39) 
Μουτούκιας Γρηγόριος, Καβάλα. 
40) Καραβοπούλου Μαρία. Ναυτι
λιακόν. 41) Νικολαίδης Παναγιώ
της, Κεντρικόν Κατάστημα. 42) 
Παλληκαρώνας Σπυρίδων, Κεν
τρικόν Κατάστιζα. 43) Δόγας 
Γεώργιος, Κεντρικόν Κατάστημα. 
44) Κόντος Γεώργιος, Κεντρικόν 
Κατάστημα. 45) Άργυράτος Μι
χαήλ, Πατησίων. 46) Σταματίου 
Κωνσταντίνος, Λάρισα. 47) Άν- 
τωνάκος Γρηγόριος, Κεντρικόν 
Κατάστημα. 48) Κοπιτόπουλος 
Παναγιώτης, Κεντρικόν Κατάστη
μα. 49) Όρφάνης Σταύρος, Θεσ) 
νίκη Α'. 50) Πίπος ’Ιωάννης, Θ) 
νίκη Α'. 51) Άλεβίζος Διονύ
σιος, Αΐγιον. 52) Ζαχίλας Στέρ- 
γιος Θεσ)νίκης Α'.

Παρακαλοϋνται οί ανωτέρω συν 
αδελφοί όπως σπεύσουν εις τήν 
υποβολήν τής σχετικής αίτησεως 
διά τήν (έγγραφήν των είς τον 
Σύλλογόν μας άλλως κινδυνεύουν 
νά άπωλέσουν τήν προστασίαν τοΰ 
ΤΥΠΕΤ. Διά νά είναι τις μέλος 
τοΰ ΤΥΠΕΤ πρέπει, συμφώνως 
τώ Καταστατική), νά είναι μέλος 
τοΰ Συλλόγουμας.

τευθή είς τήν Τράπεζαν τήν ’Ε
θνικήν. Ό ’Οργανισμός πρέπει 
νά είναι κατ’ εξοχήν ’Εθνικός, 
ν’ άντοτποκρίνεται εις τήν νοο
τροπίαν καί ιδιοσυγκρασίαν τού 
" Ελληνας Υπαλλήλου, νά προ- 
βλέπη τοιαύτην διαβάθμισιν, 
ώστε νά θεραπεύηται έντός ο
λίγων ετών ό χαμηλός μισθός 
τών πρώτων βαθμών, ν αποκα-
6ν<ττά τήν ψυχικήν ενότητα 
τοΰ ιΠροσωπιΙκοΰ διά τής άπα-
λείψεως τών τραυμάτων τής 
συγχωνεύσεως, άλλως, φοβού- 
,μεθα, δτι αί ώδΐναι όρους θά φέ
ρουν είς τό φώς μΰν.

ΤΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΣΚΙ

πρέπη νά έπιδειιχθή ή δέου
σα προσοχή καί ν’ άποκλεισθή 
ή σπουδή; τό πράγμα όμως έ
χει παραγίνει ώστε νά γεννάται 
αμφιβολία περί τήν συντελε- 
σθίεϊσαν σχετικήν έργασίαν. Τό 
γεγονός δέ δτι ή Διοίικησις ήχθη 
είς τήν άπόφσσιν ν’ άποστείλη 
στελέχη της είς τό Εξωτερικόν 
διά νά μελετήσουν τούς ’Οργα
νισμούς έτέρων Τραπεζών εμ
βάλλει είς ανησυχίας: Πρώτον,

- Όμοΰ μετά τοΰ τελευταίου 
τσουχτερού κρύου ένεφανίσθη 
καί τό διασκέδαση κόν «ΣΚΙ» 
τοΰ1 κ. ’Ιθακήσιου. Μή εύρίσκου1- 
σα ή «κίνησις» τοΰ άξιοτίμου 
κ. Διευθυντοΰ σύδέν ψεγδοδι είς 
τήν συνδικαλιστικήν τακτικήν 
μας θέλει ναι καί καλά πολιτι
κήν συζήτησιν. Τοιοΰταν όμως 
θέμα δέν είναι τής άρμοδιάτη- 
τός μας. Ό κ. ’Ιθακήσιος καί 
οί περί αυτόν (;) δέν ήρκέσθη- 
σαν είς τήν άνακοίνωσίν μας 
No 7 τής 6.10.1961 άλλά έπι- 
θυμοΰσαν και δικαστικήν δίω- 
ξιν διά παράνομον, ώς διατεί
νονται χρησιμοττοίησιν τοΰ^_ τί
τλου τοΰ Συλλόγου. Τοιοΰτον 
δμως θέμα δέν έτέθη; ούτε τίθε
ται, διότι άπλούστατα οϋδεμία 
χρήσις τοΰ τίτλου τοΰ Συλλό

γου έγένετο. Ή κυκλοφορήσα- 
σα άνακοίνωσις έχει τίτλον 
«Συντονιστική Έπιτροττή Συν
ταξιούχων καί άπολυθέντων Υ
παλλήλων ’Εθνικής Τραπέζης».

Επομένως, μόνον πρόσωπα 
διΟποτισμένα μέ ^εμπάθειαν 
κατά τής Συλλογικής ηγεσίας 
καί τών έκπροσώπων της είς τά 
διάφορα Καταστήματα,θά ήδύ- 
ivcxvto νά χρησιμοποιήσουν τήν 
κυκλοφορήσασαν άνακοίνοχτιν 
καί τον έντεχνον τρόπον απο
στολής της εις τήν ’Επαρχίαν, 
διά νά διατυπώσουν έναντίον 
μας κατηγορίαν. Δυστυχώς ή 
Διοίκησις, τής Τραπέζης δέν έ- 
δίστασε νά τό πράξη και τό 
«ΣΚΙ» τοΰ κ. Ιθακήσιου χει
ροκροτεί.

ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ
Ή Συλλογική έκπροσώπη- 

σις, ήτις πάντοτε ύπήρξεν άντι- 
κειμενική είς τάς τοποθετήσεις 
της, ούδέπατε παρέλειψε νά έ- 
ξάρη τάς πράξεις έκείύας oci 
όποΐαι έξοφθόολμως, άποδεικνύ'- 
ουν τήν ανθρωπιστικήν άιντιμε- 
τώπισιν τών προβλημάτων, τά 
όποια απασχολούν τήν τάξιν 
μας. Αισθάνεται συνεπώς τό 
καθήκον να όκφράση πρός τον 
Καν Διοικητήν άπό τών στηλών 
τής Έφημερίδος της τάς θερμός 
ευχαριστίας οτΰτής καί όλων 
τών συναδέλφων, τών όποιων τά 
άρρενα τέκνα καί συγγενικά 
πρός αυτούς πρόσωπα πρόκει

ται νά προσληφθοΰν, συνπόμως, 
είς τήν Υπηρεσίαν τής Τρα
πέζης,

Θέλει δέ νά πιστεύη δτι ό 
κ. Διοικητής, όστις διά τής τοι- 
αύτης χειρονομίας του άνεγνώ- 
,ρισε τήν δεινήν θέσιν τών συνα
δέλφων ιέν ένεργείσ καί άπομα- 
χίσ δέν θά διστάση νά άλσκλη- 
ρώση τήν πράξιν του, προ- 
χωρών είς τήν πρόσληψιν καί 
τών θηλέων τέκνων τών συνα
δέλφων ή τουλάχιστον έκεί'νων 
τά όποια έχουν άμεσον ανάγκην 
νά έργασθώσι πρός έξοίκονό- 
'μησιν τοΰ έπιουσίσυ.

ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΑΤΕ
ΣΤΗ ΚΡΗΤΙΚΗ ΤΑΒΕΡΝΑ 

Η « Φ Ω Λ Η Α »
ΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ 1γ (Πλατεία Κάνιγγος)

ΤΟ ΓΛΕΝΤΙ: ΛΥΡΑ, ΛΑΓΟΥΤΟ, ΤΡΑΓΟΥΔΙ 
ΜΕ ΜΠΡΟΥΣΙΚΟ ΚΡΑΣΙ ΚΑΙ ΤΣΙΚΟΥΔΙΑ 

ΤΟ ΣΠΕΣΙΑΛΙΤΕ ΠΙΑΤΟ ΤΑ ΣΑΒΒΑΤΑ: 
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Άξιότιμσν Κύριον 
Κων. Τσαλίκηιν 
Πρόεδρον Συλλόγου 
Συνταξιούχων ΕΤΕ 
’Ενταύθα

Κύριε Πρόεδρε,
Ώς μέλος τοΰ Δ.Ε. Συλλό

γου Συνταξιούχων Ε.Τ.Ε. έλα
βαν γνώσιν τοΰ ύπό τρσπαποίη- 
οτιν ίσχύοντος Καταστατικού 
τής Διαχ. ’Επιτροπής τοΰ Λ) 
μοΰ ’Επί'κουρήσεως Προσωπι
κού ΕΤΕ καί διερμηνεύων τάς 
ιδίας σκέψεις τών συναδέλφων 
συνταξιούχων ΕΤΕ έπί τοΰ 
σοβαρω«άτσυ τουτου ζητη ματος 
τής τάξεώς μας, λαμβάνω την 
τιμήν νά υποβάλω υπο την υ- 
μετέραν κρίσιν τάς κάτωθι 
σκέψεις μου:

’Επειδή πένονται κυριολεκτι
κός, οί συνταξιούχοι τής ΕΤΕ 
ιδίως οί έχοντες μικρόν βαθμόν 
ή ολίγα χρόνια ύπηρεσίας, έχω 
τήν γνώμην δτι θά πρέπη να 
τταραμείνη τό ίσχύσν Καταστα
τικόν καί νά έφαρμοσθή τό 
άρθρσν 5 καί να υπολογιοθη 
ό μισθός τοΰ Δοκίμου εκ δρχ. 
1.905, ή έάν θά γίνη ή τρο- 
ττσποίησις, νά γίνη έπί τά βελ- 
τίω.

Πρό πάσης όμως άλλης σκέ- 
ψεως χρειάζονται άπαραιτή- 
τως πλείονες οίικονομι-κοί πό
ροι τοΰ ’Επικουρικού καθότι 
οί προτεινόμενοι εΐναι άνεπαρ- 
κεΐς διά τούτο προτείνω όπως 
μελετηθή, ώστε οί έξελθόντες 
τής ύπηρεσίας υπάλληλοι τής 
ΕΤΕ προ τοΰ 1949, ήτοι πρό 
τής ίδρύσεως τοΰ ’Επικουρικού 
νά χρεωθούν μέ εισφοράς ί 5 έ- 
τών ύπέρ τοΰ Έπικουρικοΰ, 
πληρωτέας διά μηνιαίων κρατή
σεων έκ τοΰ ποσού τό όποιον 
λαμβάνουν έκ τοΰ λ)σμοΰ ’Ε- 
πικουρήσεως διά λόγους δικαι
οσύνης καί ’ίσης μεταχειρίσεως 
μετά τών λοιπών έπιβαρυνθέν- 
των συναδέλφων των.

‘Η σχετική χρέωσις νά γίνη 
τότε βάσει τοΰ τελευταίου μι
σθού ον έλάμβανεν ό ήσφαλι- 
σμένος δταν εξήλθε τής ύτιηρε- 
σίσς, τά δέ ποσοστά νά ύπο-
λογίζω'νται είς 4% οί δέ έξελ- 
θόντες τής ύπηρεσίας μετά 
τήν ϊδρυσνν τοΰ Ταμείου καί 
μή συμπληρώσαντες 1 5ε:τή εισ
φοράν ε'ίς τοΰτο, θά τήν συμ
πληρώσουν διά τοΰ ίδιου τρό
που. Δηλαδή, έάν εις συνταξι- 
χος έξήλθε τής ύπηρεσίας τό 
1957 θά χρεωθή μέ εισφοράν 5 
έτών ύπέρ τοΰ ’Επικουρικού1.

’Επίσης καί οί συνταξιούχοι 
τής τέως Τροπτέζης ’Αθηνών 
καί οί έν ένεργεία ύπάλληλοι 
οί όποιοι άσφαλίζφται σήμε
ρον είς τό ’Επικουρικόν τής 
ΕΤΕ 'νά χρεωθώσι μέ τά ’ίδια 
έτη καί τό αυτό ποσόν τών 
συναδέλφων των τής ’Εθνικής 
καί 'μέ τά ‘ίδια δικαιώματα είς 
τό ’Επικουρικόν.

Τό ποσοστόν τής καταβαλο- 
μένη,ς, είς τούς δικαιούχους 
έπικουρήσεως πρέπει νά άνέλ- 
θη είς μέν τούς λαμβάνοντας 
σύνταξιν μέχρι δρχ. 1.000 είς 
55% τής συντάξεώς των, είς δέ 
τούς υπολοίπους, έχοντας σύν
ταξιν άνω τών δρχ. 1.000 τό 
ποσοστόν νά άνέλθη είς 40 — 
44% τής συντάξεως πού λαμβά 
νουν. ’Επειδή δμως έτι τταραλ- 
λήλως θά γίνεται ή κράτησις 
τής εισφοράς ούσιαστικώς, τό 
ποσοστόν έπί αρκετά χρόνια 
θά κυμαίνεται είς 30 — 36% 
καί όχι 45%.

Διά νά εύρίσκεται δέ τό επι
κουρικόν Ταμεΐον είς θέσιν νά 
αντεπεξέρχεται είςι τάς υπο
χρεώσεις του, δέον νά αύξη- 
θή καί ή εισφορά τών έν ένερ- 
γείς£ υπαλλήλων άπό 3% είς 4% 
ήτοι ίσον ποσοστόν καταβολής 
καί έκ μέμους τών συνταξιού
χων.
Τό αύτό ποσοστόν ύπελογίσθη 

καί καπά τήν Τδρυσιν τοΰ έπι- 
κουρικοΰ τό 1949. Ή δέ ύπο- 
χρέωσις τής Τραπέζης νά ά
νέλθη άπό 6% είς 8% δπως έ- 
φηρμόζετο είς τό παρελθόν, ω
σαύτως δέ νά παραχωρηθοΰν 
τά 35% τών άσφαλίστρων υπέρ 
τοΰ ’Επικουρικού.

’Επί πλέον τό ποσόν τό ό
ποιον θά είσπραχθή έκ τών συν 
ταξιούχων νά ΰπαχθή είς ειδι
κόν λ)σμόν, μετοχικόν ’Επι
κουρικόν Ταμεΐον ώστε μετά 
1 5 χρόνια αί έν ένε,ργείσ υπάλ

ληλοι, έξερχρμενοι τής υπηρε
σίας θά λαμβάνουν πλήρη έπι- 
κούρησιν άνερχομένην είς τά 
45% τής συντάξεώς των καί 
θά ύπάρχη κεφάλαιον άνερχό- 
μενον άνω τών 60 έκατ. ώστε 
είς τό μέλλον οί συνταξιούχοι 
τής ΕΤΕ νά παύσουν νά πέ- 
νωνται καί νά θεωρώνται πτω
χοί συγγενείς τών συνταξιού
χων τών άλλων Τροητεζών. Λαμ- 
βαναμενου δέ ύπ’ δψιν δτι ι
κανός άριθμός συναδέλφων 
συνταξιούχων, ύπηρετησάντων 
ολίγα έτη έν τή Τραπέζη θά 
λαμβάνη έλάχιστον χρόνον έ- 
πικούρησιν παρίσταται άνάγκη 
ό χρόνος τής έπικουρήσεως νά 
όρισθη έφ’ δρου ζωής.

Μεθ’ ύπολήψεως 
Α. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ 

*
Προς τήν ’ Επιτροπήν έγκρί- 
σεως κοονονισμοΰ Έπικουρικοΰ 
Ταμείου Υπαλλήλων ’Εθνικής

Τραπέζης τής ‘Ελλάδος
’Ενταύθα

Λαμβάνω την τιμήν νά υ
ποβάλω ύμΐν άντίγραφον έπι
στολής μου πρός τον κ. Τσα- 
λίκην, Τνα καί ύμεΐς λάβητε 
γνώσιν τοΰ περιεχομένου. ’Ε
πίσης παρακαλώ όπως μοί έ- 
πιτρέψητε νά αναφέρω υμΐν συμ 
πληρωμαπικώς τά κάτωθι:

Ιον) ‘Ο νέος οργανισμός έ- 
πικουρήσεως προβλέπει ποσ-ο- 
ατδν 22% έπί τής συντάξεως 
εις 850 συνταξιούχους τής τέ
ως ’Αθηνών άπό 1.1.1961 μέ
χρι τής έφαρμογής τοΰ νέου 
Κανονισμού.

Το μέτρον τούτο πρέπει νά 
έπεκταθή καί είς τούς συντα
ξιούχους ’Εθνικής, ϊνα έφαρμο^ 
σθή ή άρχή τής ’ίσης μεταχει- 
ρίσεως έφ’ δσον μάλιστα οί 
συνταξιοΰχοι τής ’Εθνικής 
λαμβάνουν μικροτέραν σύνταξιν 
τών συναδέλφων τής τέως ’Α
θηνών.

Οί έξελθόντες τής υπηρεσί
ας συνταξιούχοι τής Εθνικής 
προ τοΰ 1949 λαμβάνουν επι
κουρικήν μερίδα παρά τοΰΈπι- 
κουρικοΰ Ταμείου 1 0% τής cruv- 
τάξεώς των μέ τό -πρόσχημα 
δτι δέν ιείσέφερσν είς τό έπι- 
κουρικόν Ταμεΐον ένώ οί 850 
τής τέως , Αθηνών δέν είσέφερον 
άλλά θά λάβουσιν άπό 1.1 ,ήΤ 
880 δράχ., ήτοι 22% τής συν
τάξεώς των.

2αν) Έάν δέν ληφθή ύπ’ 
δψιν ή έπιστολή μου απευθυ
νόμενη πρός τον κ. Τσαλνκην 
δέν θά ύπάρχη δικαιοσύνη καί 
ούτε οί υπάλληλοι τής Εθνικής 
οί όποιοι εισφέρουν είς τό Ε
πικουρικόν Ταμεΐον 3 — 4% 
τών έν γένει αποδοχών των άπό 
τό 1949, έξερχόμενοι τής υ
πηρεσίας μετά .διετίαν θά λαμ
βάνουν τήν ϊσην έπνκουρικήν 
μερίδα τών συναδέλφων των 
τής έτέρας πλευράς πού δέν 
είσέφερον ποτέ είς τό Ταμεΐον.

3ον) Ένφ ό υποφαινόμενος 
κατέφυγεν είς τήν δικαιοσύνην 
ζητώντας τήν - εφαρμογήν τοΰ 
άρθρου 5 τοΰ ίσχύοντος λογα
ριασμού έπικουρήσεως τούτο έ- 
θεωρήθη άδύνατον ελλείψει οι
κονομικής δυνατότητας καί δ
μως άντι νά παραμείνουν οίί;ί 
εΐσψοραί τών 1 650 έν ένεργείφ 
υπαλλήλων τής τέως ’Αθηνών 
καί εισφορά τής Τροατέζης είς 
τον λογαριασμόν έπικουρήσε
ως, ώστε νά ύπάρχη δυνατότης 
μετά διετίαν νά αύξηθή τό πο
σοστόν επικουρικής μερίδος, 
μεταφέρεται τό ποσόν τούτο είς 
πίστωσιν ξένου λογαριασμού, 
άσχέτου μέ τό έπικουρικόν ώς 
ή από 11.8.61 άνακοίνωσις 
τοΰ συνδέσμου συνταξιούχων 
υπαλλήλων τέως ’Αθηνών.

4αν) Παρίοταται άνάγκη νά 
καθαρισθή κατώτοτον ποσόν έ- 
πικοΜρικής μερίδος, άλλως άνω 
τών χιλίων συνταξιούχων τής 
’Εθνικής άχι μόνον δέν θά λά
βη τό ποσον τον όποιον σή μερον 
λαμβάνουν και δικαίως θά πι
κραθούν.

Μετά σεβασμού 
Α. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ 

Άθήναις τή 5 ’Ιουλίου 1961

ΕΛΛΗ ΚΑΝΕΛΛΟΥ — 
ΚΟΥΝΑΔΗ

Ί ατρός — Μικρο
βιολόγος 

ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ 14, 
Νέα Σμύρνη — Τηλ. 968.323



Η ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΚΑΙ ΑΙ ΑΠΟΦΕΙΣ ΤΟΥ 
ΥΠΟΥΡΓ. ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΙΝ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ

Ύπό τής όρμοδίας υπηρεσίας 
τού Ναυτικού ’Απομαχικού Ταμεί
ου μελετάται ή πρότασις τής δια- 
βιβαοθείσης ύπό τού υπουργείου 
Ναυτιλίας προς τον οργανισμόν 
αύτόν προτάσεως τής Εθνικής 
Τραπέξης τής 'Ελλάδος περί χρη- 
σιμοποιήσεως άπσθεματικών κεφα
λαίων τού ΝΑΤ διά δανειοδότη- 
σιν έλληνικών ναυτιλιακών έπι- 
χειρήσεων. Τό Διοικητικόν Συμ- 
βούλιον τού ΝΑΤ είς προσεχή 
συνεδρίασίν του, θά έπιληφθή 
τού σοβαρού τούτου θεατός τό ό
ποιον, εύνοήτως, χρήζει ένδελε,- 
χούς μελέτης. Κατώτερα» παρατί
θενται τά κείμενα τής προτάσεως 
τής Εθνικής Τραπέζης καθώς και 
τού σχετικού διαβιβαστικού, προς 
τό ΝΑΤ, έγγραφου τών διετθύν- 
σεων Προνοίας κα'ι Μελετών τού 
'Υπουργείου Ναυτιλίας.
Κύριε 'Υπουργέ,

Έχομεν την τιμήν νά φέρωμεν 
εις γνώσιν σας δτι καθημερινώς 
άντιμετωπίζομεν αιτήσεις 'Ελλη
νικών ’Εφοπλιστικών 'Επιχειρή
σεων τού Λονδίνου προς χρημα
τοδότηση» διά την αγοράν σκα
φών. Ή 'Εθνική Τράπεζα κάμνει 
τό κατά δύναμιν τόσον έν Λονδί
νο» όσον κα'ι έν Νέφ Ύόρκη διά 
νά έξυπηρετήση τον Ελληνικόν έ,- 
φοπλισμόν και νά συμβάλη είς την 
αΰξησιν τού ύπό Ελληνικήν σημαί
αν στόλου. Πολλάκις όμως συναν- 
τώμεν μεγάλας δυσχερείας καί εϋ- 
ρισκόμεθα έν άδυναμίφ νά ίκανο- 
ποιήσωμεν τάς αιτήσεις τών Ελ
ληνικών ’Επιχειρήσεων, διότι, 
συμφώνως προς τούς ύφιστομε- 
νους έν Άγγλίφ συναλλαγματικούς 
κανόνας, δεν επιτρέπεται ή δανει-

1) ΚΑΟΩΡ I ΣΘΗΣΑΝ ΤΑ ΚΑ- 
ΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΗΜΕΡΟΜI- 
ΣΘΙΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ 
ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙ
ΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΩΝ

Ύπό τοΰ Δ.Δ.Δ.Δ. ’Αθηνών 
έξεδόθη ή ύπ’ άριθ. 32)61 άπό- 
φασις οίύτοΰ έπ) τής συλλογι
κής διάφορός τών εργατών Mcr 
ταλλείων και Λιγνιτωρυχείων ά- 
πάσης τής χώρας. Δια τούτης 
καθορίζονται τά κατώτατα ό
ρια ήμερσμισθίων τών έν λόγφ 
μισθωτών άπό 1ης ’Οκτωβρίου 
1961, άναλόγως τής είδικότη- 
τος άπό δρχ. 57 μέχρι δρχ. 68. 
"Ητοι ηΰξημένα κατά 2 δρχ. έν 
σχέαει προς τά πραβλεπάμενα 
διά τής πρωταβαθμίας τοιαύ- 
της. Διά τό χοονικόν διάστημα 
άπό 10)4)1961 'μέχρι 30)9) 
1961 διά τής ώς άνω άποφά- 
σεως χορηγείται αυξησις έκ 2 
δρχ. έπί τών προϊσχυόντων κα- 
τωτάτων ορίων. Κατά τά λοιπά 
δε έπικυροΰται ή πρωτοβά
θμιος άπόφασις.

2) ΕΤΡΟΠΟΠΟI ΗΘΗ Ο ΓΕ
ΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΕ

Διά τροποποιήσεως τοΰ Γε
νικού Κανονισμού Προσωπικού 
ΟΤΕ, αυξάνονται αί μισθολογι- 
καί βαθμίδες έκαστου βαθ'μοΰ 
κατά 'μίαν είσέτι, παρέχεται δε 
αυξησις τ<ών αποδοχών τών ά- 
νωτέρω βαθμών άνά 3ετίαν έξ 
8%.

Ό Κανονισμός θά υπογραφή 
συντόμως υπό τοΰ Ύπουργοΰ 
’Εργασίας.

Σημειωτέου, ότι κατά τό 
1961 το προσωπικόν τοΰ ΟΤΕ 
έτυχεν άναδ ιαοθρώσεως τοΰ 
μισθολογίου του δΓ άποφάσε- 
ως τοΰ Δ.Δ.Δ.Δ. ’Αθηνών.

—------- «5----------
3) ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΗΜΕ

ΡΟΜΙΣΘΙΑ ΤΩΝ ΛΑΤΟ
ΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΒΕΣΤΟ- 
ΓΙΟΙ'ΕΙΩΝ

Ύπό τοΰ Δ.Δ.Δ.Δ. Πειραι
ώς έξεδόθη ή ΰπ’ άριθ. 11)61 
άπόφασις αύτοΰ, άφορώσα τους 
έργάτας Λατομείων και Άσβε- 
σταποιείων ’Αθηνών —· Πει
ραιώς — Περίχωρων — Έλευ- 
σΤνος καί Μεγάρων.

Διά τής άποφάσεως ταύτης 
χορηγείται αυξησις άπό 21 —

ι οδότησις ξένων Εταιρειών δι’ 
Αγγλικών κεφαλαίων καί ώς έκ 
τούτου τό έκεΐ ' Υποκατάστημα δεν 
δύναται νά χρησιμοποίηση τά δια
θέσιμό του, είς τάς περιπτώσεις 
αύτάς, είμή μόνον καθ’ ό ποσόν 
ταύτα προέρχονται έκ κεφαλαίου 
έκ τού έξωτερικού.

Προς τούτο, άπευθυνόμεθα προς 
τό Ύπουργεΐον τής ’Εμπορικής 
Ναυτιλίας τό όποιον κατευθύνει 
καί έποπτεύει τήν όλην περί τήν 
ανάπτυξη» τής ’Εμπορικής Ναυ
τιλίας πολιτικήν, καί σάς παρακα- 
λοΰμεν όπως ύποστηρίξητε τό αί
τημά μας όπως τό Ναυτικόν ’Α
πομαχικόν Ταμείου μάς παραχω-

γλικάς Τραπέξας καταθέσεών του 
είς λίρας ’Αγγλίας, αί όποΐαι ώς 
έκ τοΰ εξωτερικού, δεν ύπόκεινται 
είς περιορισμούς.

Τό ποσόν τούτο θέλομεν χρησι
μοποιήσει, ύπ’ ευθύνην μας καί 
διά λογαριασμόν μας, άπσκλειστι,- 
κώς προς χρηματοδότηση» ’Ελλη
νικών έφοπλιστικών έπιχειρήσε- 
ων διά τήν αγοράν σκαφών, τά 
όποια άπαραΐτήτως θά τίθενται 
ύπό 'Ελληνικήν σημαίαν. Τά χο- 
ρηγηθησόμενα δάνεια θά είναι 
βραχυπρόθεσμα μέχρι 24 μηνών 
έξοφλούμενα διά τριμηνιαίων ή 
έξαμηνιαίων δόσεων. Αί δόσεις 
τών δανείων τούτων, κατά τας 
συμβατικάς λήξεις των θά κατα
τίθενται ύπό τής Τραπέζης μας 
είς λογαριασμόν έπ’ όνόματι τοΟ 
ΝΑΤ ανεξαρτήτως τοΰ αν αύται 
κατεβλήθησαν έγκαίρως έκ μέ
ρους τών οφειλετών.

Θά ,ήθέλαμε νά προσθέσωμεν ό
τι διά τού προτεινομένου τρόπου

9 —‘61 έκ 15% έπί τών ίσχυ- 
όντων ημερομισθίων τών έν λό
γω εργατών. ’Επίσης καθιεροΰ- 
ται 7ωρος εργασία κατά Σάβ- 
βαπον διά πάντας, πλήν τών έρ 
γαζομένων είς Εργοστάσια 
’Ασβεστοποιΐας συνεχούς λει
τουργίας. Τέλος χορηγείται 
1)2 κιλού γάλακτος ήμερησί- 
ως είς τους τροφοδότας σπα- 
στήρων τριβείων.

4) ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΘΥΓΙΕΙ-
ΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡ
ΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣ ΒΑ
ΦΕΙΑ Κ.Λ.Π.

Ύπό τοΰ Υπουργείου Ερ
γασίας παρεπέμφθη είς τό Π. 
Δ.Δ.Δ. ’Αθηνών συλλογική δια
φορά έργασίας, άφορώσα είς 
τήν χορήγησιν επιδόματος άν- 
θυγιεινής εργασίας έξ 25% είς 
τά βαφεία, τυπσβαφεϊα, φινιρι- 
στήρια, καθαριστήρια, σιδηρω- 
τήρια καί υφαντήρια, μηχανικά 
καί ήλεκτρικά πλυντήρια περι
φέρειας ’Αθηνών, Πειραιώς, Πε
ρί χώρων.

Μέχρι σήμερον, βάσει τών 
ΰπ’ άριθ. 59626)50 καί 26467) 
51 υπουργικών άποφάσεων πα
ρέχεται τοιοΰτον έπίδομα έξ 
20% είς τινας κατηγορίας άπα- 
σχολουμένων είς τάς ώς άνω· 
έπιχειρήσεις, πλήν τών έργαζο- 
μένων είς μηχανικά πλυντήρια, 
οΐτινες διά τοΰ άρθρου 12 τοΰ 
Ν.Δ. 3755)57 έξηρέθησαν ~ής 
παροχής τούτου.

Ή χορήγησις τοΰ επιδόμα
τος τούτου είς όλους τούς έρ- 
γοπστεχνίτας τών έν λόγφ επι
χειρήσεων καί μάλιστα μόνον 
διά τήν περιοχήν ’Αθηνών, Πει
ραιώς, Περιχώρων, δεν είναι 
πιθανή.

Αλλωστε, έπί τοΰ θέματος 
τούτου δεν ΰφίσταται γνωμάτευ- 
σις τών αρμοδίων τεχνικών υ
πηρεσιών τοΰ Υπουργείου ’Ερ
γασίας. Τουναντίον μάλιστα εκ 
τοΰ σκεπτικού τής ύπ’ άριθ. 1 8 
—58 άποφάσεως τοΰ Δ.Δ.Δ.Δ. 
’Αθηνών προκύπτει ότι, ώς προς 
τούς άπασχολουμένους είς τά 
μηχανικά πλυντήρια, ή τεχνική 
υπηρεσία τοΰ ώς άνω Υπουρ
γείου, δεν άπεφάνθη υπέρ τής 
χορηγήσεως τοΰ έν λόγφ έπι- 
δόματος».

τό Ναυτικόν ’Απομαχικόν Τα- 
μεΐον όχι μόνον συμβάλλει, άνευ 
άναλήψεως κινδύνων, είς τήν ε
νίσχυση» τής ’Εμπορικής Ναυτι
λίας άλλά έξασφαλίζει συγχρόνως 
υπέρ αύτού, διά μακρόν χρονικόν 
διάστημα, τό έν ίσχύϊ σήμερον λί
αν ύψηλόν έν ’Αγγλία έπιτόκιον 
καταθέσεων, τό όποιον θ’ άπο- 
λαμβάνη καθ' όλην τήν διάρκειαν 
τών δανείων επί τού έκάστστε υ
πολοίπου αύτών, έστω καί έάν 
έν τώ μεταξύ τούτο ήθελεν έπαν- 
έλθη είς τά συνήθη χαμηλά έπί- 
πεδα.
ΤΟ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟΝ ΕΓΓΡΑ

ΦΟΝ ΚΑΙ ΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ 
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙ
ΛΙΑΣ
Τό διαβιβαστικόν προς τό 

ΝΑΤ έγγραφον τού υπουργείου 
’Εμπορικής Ναυτιλίας μέ τάς 
σχετικάς έπί τού θέματος από
ψεις του έχει ώς κάτωθι:

«1. Διαβιβάζομεν συνημμένος 
έν άντιγράφφ τό άπό 26)9)61 έγ
γραφον τής Εθνικής Τραπέζης, 
διά τοΰ οποίου αΰτη αίτεΐται ό
πως μ,έρος τών ύπό τού ΝΑΤ είς 
’Αγγλικός Τραπέζας καταθέσεων 
είς λίρας, παραχωρήται διά τήν 
δανειοδότηση» έκ μέρους της 
πλοίων ύπό έλληνικήν σημαίαν. 
Προς θεμελίωσιν τού αιτήματος 
τούτου ή ’Εθνική Τράπεζα έπικα- 
λείται άφ’ ένός τό ένδιαφέρον 
αύτής διά τήν έξυπηρέτησιν τού 
έλληνικοΰ έφοπλισμού, τάς ύφΐ- 
σταμένας άφ’ έτέρου δυσχερείας 
δανειοδοτήσεως διά κεφαλαίων 
της έν ’Αγγλία, λόγω τών ύφι- 
σταμένων έν τή χώρα ταύτη συ
ν αλλαγατικών περιορισμών, καί 
τήν τηρουμένην τέλος ύπό τού 
YEN πολιτικήν διά τήν ανάπτυ
ξη» τής πιστοδοτήσεως τών ’Ελ
λήνων έφοπλιστών.

2σ Είναι άναμφ ισβήτητον ότι 
τό YEN κατ’ έπανάληψιν έχει 
εκδηλώσει ζωηρόν ένδιαφέρον διά 
τήν ένίσχυσιν τής δανειαδοτήσε- 
ως τής έλληνικής εφοπλιστικής 
δραστηρ ιότητοςλ "Εχει επίσης 
άναγνωρισθή ή σκοπιμότης τής 
συμμετοχής τού ΝΑΤ είς τήν τοί- 
αύτην διά τών διαθεσίμων κεφα- 
λαίων του, δανειοδότηση» τής 
’Ελληνικής Ναυτιλίας, έκ τής ο
ποίας άλλως τε τό ’Ασφαλιστι
κόν "Ιδρυμα άντλεί τούς πόρους 
του.

3. Καί είναι μεν αληθές ότι ή 
ίσχύουσα περί ΝΑΤ Νομοθεσία 

-προβλέπει έπένδυσιν διαθεσίμων 
τοΰ ιδρύματος είς δάνεια προς 
πλοία, είς έκτέλεσιν δέ τών σχε
τικών διατάξεων έχει καταρτίσθή 
καί πρόγραμμα ύπό τού ΝΑΤ χο
ρηγήσεως τοιούτων δανείων, 
πλήν όμως οί τιθέμενοι ύπό τής 
Νομοθεσίας όροι καί περιορισμοί 
προς έξασφάλισιν τού ΝΑΤ έκ 
τών έκ τής δανειοδοτήσεως άνα- 
λαμβανομένων κινδύνων είναι 
τοιοΰτοι, ώστε δικαιολογημένους 
νά σημεισΰται απροθυμία τών 
’Ελλήνων έφοπλιστών είς τήν 
λήψη» δανείων έκ μέρους τού 
ΝΑΤ. Ή όλη τέλος, διαδικασία, 
αί άπα,ιτουμέναι διατυπώσεις καί 
ό καταναλισκόμένος χρόνος διά 
τήν λήψιν τών έν λόγω δανείων, 
πάντα ταύτα συναφή καί άναπό- 
φευκτα μέ τόν χαρακτήρα καί 
τήν όργάνοχην τού ΝΑΤ, δέν 
συμβιβάζονται μέ τήν ταχύτητα 
ή όποια χαρακτηρίζει τήν διεξα
γωγήν τής Ναυτιλιακής έπιχειρή- 
σεως.

4. Διά τούς ανωτέρω έκτεθέν- 
τας λόγους, ή πρότασις τής ’Ε
θνικής Τραπέζης έμφανίζεται ώς 
λίαν ένδιαφέρουσα διά τούς κά
τωθι είδικωτέρους λόγους: α) 
Παρέχεται εύχέρεια άξιοποιήσε- 
ως τού προγράμματος έπενδύσε- 
ων τού ΝΑΤ καί δανειοδοτήσεως 
τής έλληνικής έφοπλιστικής δρα
στηριότητας καί διά τής συμμε
τοχής αύτού. 6) ’Απαλλάσσεται 
τό ΝΑΤ τών έκ τής δανειοδοτή- 
σεως κινδύνων, άφ’ ού πάς έξ 
αύτής κίνδυνος άναλαμβάνεται ύ
πό τής Τραπέζηςι, συγχρόνως δέ 
απαλλάσσεται τούτο καί τού φόρ
του έργασίας, άπαιτούσης διάθε- 
σιν προσωπικού, πολύπλοκον δια
δικασίαν καί άλλην όργάνωσιν. 
,γ) ’Επιτυγχάνεται ή τοποθέτησις 
μέρους τών κεφαλαίων τού ΝΑΤ

είς παραγωγικός έπενδύσείς συν
δεόμενος μέ τήν έλληνικήν οικο
νομίαν, ένώ άλλως τά περί ών δι
αθέσιμα χρησιμοποιούνται ύπό 
τών ’Αγγλικών Τραπεζών προς 
ένίσχυσιν τής αγγλικής οικονο
μίας. δ) ’Εξασφαλίζεται ύπέρ 
τοΰ ΝΑΤ ύψηλόν έπιτόκιον. ε) 
’Επιτυγχάνεται ή ύπό τού Κρά
τους καί ύπό τοΰ YEN Ιδιαιτέ
ρως έπιθυμουμένη πιστοδότησίς 
τής έλληνικής έφοπλιστικής δρα
στηριότητας καί ή αυξησις οϋτω 
τής ύπό τήν κυανόλευκον ναυτιλί
ας. στ) ’Εξυπηρετείται πληρέστε
ρου ή έννοια τής πίστεως διά τής 
χορηγήσεως βραχυπροθέσμων δα
νείων.

5. Έφ’ όσον έκ τής μελέτης 
τών προτάσεων τής Εθνικής 
Τραπέζης ήθελε διαπιστωθή ότι 
ή διά τών διαθεσίμων τού ΝΑΤ 
μέσω τών ’Ελληνικών Τραπεζών 
δανειοδότησίς τής έλληνικής έφο- 
πλιστίκής δραστηριότητας, ένδεί- 
κνυται νά προσαρμοσθή προς τήν 
ύπό τού Κράτους άκολουθουμένην 
ναυτιλιακήν πολιτικήν, φρονού- 
μεν ότι θά έδει νά έξετασθούν 
καί νά τεθούν αί κάτωθι προϋ
ποθέσεις :

α) Τό ΝΑΤ θά θέτη είς τήν 
διάθεση» έκάστης τών ένδιαφερο- 
μένων ’Ελληνικών Τραπεζών έκ 
τών έργαζομένων έν τώ έξωτερι- 
κώ πάντοτε δέ διά τού έν Έλ- 
λάδι Κεντρικού Καταστήματος 
των καί ούχί μόνον τής ’Εθνι
κής Τραπέζης, μέρος τών διαθε
σίμων του, όρίζον τό άνώτατον 
όριον τού ποσού. Ή κατάθεσις 
αύτη θά γίνεται έπί έξαμήνω ή 
τριμήνω προθεσμία ούτως ώστε 
νά ύπάρξη δι’ αύτάς ικανός χρό
νος προς διαπραγμάτευση» καί χο- 
ρήγησιν τών δανείων, ατινα θά 
είναι βραχυπρόθεσμα ή μεσοπρό,- 
θεσμα.

6) Ή δανειοδοτούσα Τράπεζα 
γνωρίζουσα τό διατιθέμενον πο
σόν θά διαπραγματεύεται τά εις 
τούς έφοπλιστάς χορηγούμενα δά
νεια έλευθέρως καί θά είδοποιή τό 
ΝΑΤ είς έκάστην περίπτωση» διά 
τήν διάθεση» αύτή τού ποσού έ
καστου δανείου, έντός πάντοτε 
τών περιθωρίων τοΰ συνολικώς 
δι’ έκάστην Τράπεζαν διατιθέμε
νου ποσού.

γ) Δάνεια θά χορηγούνται είς 
ύπό έλληνικήν σημαίαν πλοία ύπό 
τάς κάτωθι διακρίσεις:

1. Διά νεότευκτα πλοία: 
άνω τών 4.500 τόν. D.W 

μέχρι Λ. Α. 100.000
1.500 - 4.500 τόν. D.W 

μέχρι Λ. Α. 80.000
μέχρι 1.500 τόν. D-W

(άπαραΐτήτως δηζελοκίνητα)
μέχρι Λ. Α. 25.000

2. Διά τά μή νεότευκτα καί ήλΐ-
κίας τό πολύ μέχρι 20 έτών. 
άνω τών 4.500 τόν. D.W·

Λ. Α. 50.000
μεταξύ 1500 - 4.500 τόν.

D.W. Λ. Α. 40.000
Κάτων τών 1.500 τόν.

D.W· (άπαραιτήτως δη
ζελοκίνητα) Λ. Α. 15.000 
δ) Τό ΝΑΤ θά διαθέτη τό πο

σόν τού δανείου έπί τή ειδοποιή
σει τής Τραπέζης, ήτίς θά γνω- 
στοποιή αύτώ τό είδος τού πλοί
ου, τήν ήλικίαν καί τήν χωρητι
κότητα. ε) Τά δάνεια θά είναι 
βραχυπρόθεσμα, έξοφλούμενα διά 
δόσεων τριμηνιαίων ή έξαμηνιαί
ων κατά τήν κρίσιν τής Τραπέ
ζης. στ) Έπιτόκιον θά ίσχύη 
τουλάχιστον τό σήμερον, χορη
γούμενου ύπό τών Τραπεζών, είς 
τό ΝΑΤ διά τάς καταθέσεις αύ
τού έν ’Αγγλία, ζ) Τά δάνεια θά 
έξοφλούνται διά τών δόσεων καί 
διά τής καταθέσεως έκάστης κα
τά τήν συμβατικήν λήξιν της είς 
λογαριασμόν τού ΝΑΤ οριζόμε
νου παρ’ αύτού. η) "Ολοι οί κίν
δυνοι θά βαρύνουν τήν χορηγού
σαν τό δάνειον Τράπεζαν.

6. Θεωρούντες τό ανωτέρω θέ
μα σοβαρώτατον ώς έπεκτείνον 
εύρύτερον τήν ’Ελληνικήν Ναυ
τιλιακήν πίστη» μέ εύχέρειαν ά- 
πσδοτικωτέρας έπενδύσεως τών 
διαθεσίμων τού ΝΑΤ καί δή είς 
σκοπούς έξυπηρετούντας τήν ’Ελ
ληνικήν Ναυτιλίαν, παρακαλού- 
μεν όπως τό καθ’ ύμάς Διοικητι
κόν Συμβούλιου έξετάση τούτο

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ! ΕΡΓΑΤΙΚΑΙ ΕΜΕΙΣ

ΠΡΩΤΟΦΑΝΗΣ ΚΔΟΗΑΩΣΙΣ ΕΙΣ 
ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Παρ’ όλον δτι δ-ιέρρευσαν 
τρεις εβδομάδες άττό τής κυ
κλοφορίας τής άπό 7.11.1951 
κοινής Άνακοινώσεως τών Συλ
λόγων τοΰ Προσωττικοΰ, καί 
παρά τό γεγονός δτι καθημερι
νώς ό κ. Σπήλιόπουλος ώχλεί- 
ται παρά τών Διοικητικών Συμ
βουλίων τών Σ υλλόγων μας, ου
δόν θέμα, έκ τών έν τή’Ανακοινώ 
σει διαλαμβανομένων, έπελύθη 
ή τούλάχ ιστόν ύπάρχουν ένδεί- 
ξεις^ δτι προωθήθη. Ένφ δέ ή 
Διεύθυνσις τοΰ Προσωπικού έ- 
πιδειικνύει τοιαύτην άναβλητι- 
κότητα επι σοβαρότατων θεμά
των, εσπευσε νά κοινοποίηση,

πριν ή δόση άπάντησιν τινά 
είς σχετικόν αίτημα τοΰ Διοη 
κητιΙκοΰ Συμβουλίου, τά άπο- 
τελέσματα τοΰ προ μηνός εσω
τερικού διαγωνισμού διά τούς 
λαβόντας τον βαθμόν 9 ή 9,1) 2. 
Έπ’ αύτοΰ ή Διεύθυνσις Προ
σωπικού ήγνόησε τό γεγονός ό
τι καθ’ έκαστον έτος κατά πα
ραχώρηση» έκρίνοντο ώς έπιτυ- 
τυχόντιες και οί τυχόντες τού 
βοόθμοΰ 9. Ή μόνη δέ έξήγησις 
έπι τής τοιαύτης διαφόρου με- 
ταχειρίσεως είναι ή τακτική τής 
άρνήσεως ήν ή Διεύθυνσις Προ
σωπικού τηρεί έπί τών αιτημά
των τής Συλλογικής Ηγεσίας.

Συνάδελφοι,

Καταγγέλλω είς Ύμάς τόν Διευθυντήν τοΰ Προσω
πικού κ. Κωνσταντίνον Σπηλιόπουλον, ώς τό»ν ύπ’ αρι
θμόν ΕΝΑ -έχθρόν τοΰ Προσωπικού τής ’Εθνικής Τραπέ
ζης τής ’Ελλάδος.

Διά σειράς δημοσιευμάτων θά άποδείξω τήν φαυλο- 
κρατικήν καί άχαρακτήρ ιστόν τακτικήν του.

Ό Πρόεδρος τοΰ Συλλόγου 
Γ. ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ

«ΦΜΙίΤΙΙΙΙ ΑΒΕ1ΑΙ0ΤΗΙ
-----------Φ----------

(Συνέχεια έκ τής 1ης σελίδας)
βοαα περιορισμού τών αρμοδιοτήτων τού ΰπάρχοντος Διοικητι
κού Συμβουλίου δέν έτέθη ούτε τίθεται. Τόι ΰπάρχον Διοικητικόν 
όργανόν του μέ τήν έμπειρίαν καί τήν συνδικαλιστικήν ωριμότη
τά του είναι άρμοδιώτατον νά χαράξη τόν περαιτέρω άνθηρόν 
βίον τοΰ ’Επικουρικού Ταμείου, τό όποιον θά παρέχη ϊσα δικαι
ώματα άλλα καί θ’ άπαιτή ϊσας ύποχρεώσεις άπό άπαντα τά μέ
λη του υπάρχοντα ή μέλλοντα. Προς κοίθορισμον τών δικαίωμά- 
των και υποχρεώσεων τούτων ό συνδικαλιστικός συναισθηματι
σμός θά παραχώρηση τήν θέσιν του είς τήν ψύχραν λογικήν, είς 
τούς κανόνας τών οικονομικών καί άσψαλιστικών μαθηματικών 
καί είς τάς άναλογιστικάς μελετάς.

Καί άψοΰ ό λόγος περί Ταμείων έπιθυμοΰμεν νά καθησυχά- 
σωμεν τους συναδέλφους είς τό δ,τι πιστεύσντες άκραδάντως 
είς τήν ένιαίαν άσφαλιστικήν έμφάνισιν τού Προσωπικού δέν ση
μαίνει ότι θά άψίσωμεν άνυπεράσπιστον τήν περιουσίαν ή όποια 
έπχηματίσθη μέχρι σήμερον έκ τής νοικοκυρεμένης διαχειρίσεως 
εισφορών μας, ένώ θά ήδύνατο αύτη νά είχε κατά καιρούς βελ
τίωση τάς παρεχομένας συντάξεις ή τάς έφ’ άπαξ χορηγήσεις 
καΐ νά μην ύπάρχη σήμερα, ό παρ’ ένίων συναΐδέλφ,ων έν ένερ- 
γείςι καί άπομαχία έχδηλωθείς φόβος, δτι θά γίνη ένοποίησις 
κατ’ άντιχραφήν τής συγτχωνεύσεως τών Τραπεζών, καθ’ δσον 
οί αιρετοί εκπρόσωποι τοΰ Προσωπικού πρόιττουν καί θά πρα
ξουν τό καθήκον των.
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ΕΚΔΟΣΕΙΣ

-------------► -4-------------
- ♦
-S

Έξεδόθη τό ύπ’ άριθ. 1 1 - 
12 τελευταίο τεύχος τοΰ ΙΑ' 
τόμου τοΰ επιστημονικού οργά
νου τής ’Ανώτατης Βιομηχανι
κής Σχολής είς σελίδας 126 πε- 
ριέχαν λίαν ενδιαφέρουσας με
λετάς τών κ.κ. Κλ. Β. Μπαντα- 
λούκα. Φορολογικά κίνητρα δι’ 
οικονομικήν δμ»άπτυξιν, Ν. Δ. 
Στεργιοπούλου. Ή Διοικητική 
Διαίρεσις τής Ελλάδος καί Α. 
Δ. Λάζαρη. Οικονομετρική διε- 
ρεύνησις τής σχέσεως μεταξύ 
άποταμιεύσεως καί κοΓταναίλώ- 
σεως.

’Επίσης περιέχεται πολύτι
μος βιβλιογραφία
0= =0

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ

ΓΕΟΡΓΙΟΣ ΠΙΕΙΟΣ
Δέχεται τους ασθενείς τών 
Ταμείων Υγείας ’Εθνικής 

Τραπέζης τής ‘Ελλάδος 
καί ’Αθηνών.

Άλ.Σοντσου 24 & Λυκαβηττού 
11—1 μ.μ. καί 5—7 μ.μ. 

Τηλ. 613-513.

μετά τής έπιβαλλσμένης προσο
χής καί μμς γνωρίση τό ταχύτε
ρου τάς άπόψεις αύτοΰ.

7. Οΐκοθεν νοείται ότι ή υίο- 
θέτησις τού ώς άνω προτεινομέ- 
νου συστήματος πιστοδοτήσεως 
τής Ναυτιλίας μας, κατ’ ούδέν 
θά παρεμποδίση τήν άπ’ ευθείας 
ύπό τού ΝΑΤ παροχήν δανείων 
συμφώνως προς τάς ύφισταμένας 
διατάξεις, παρά τά έκτεθέντα μει
ονεκτήματα τού τρόπου τούτου 
παροχής δανείων.

8. Τό σημείου έπί τού όποιου 
έφιστώμεν ιδιαιτέρως τήν προσο
χήν τοΰ ’Ιδρύματος, είναι ότι 
είς έποχήν αλματώδους άναπτύ- 
ως καί άναδιοργανώσεως τής 
Ναυτιλίας μας δέν είναι έπίτε- 
τραμμένον έκ τών διαθεσίμων τοΰ 
ΝΑΤ έν τώ έξωτερικώ παρά ταΐς 
ξέναις Τ ραπέζαις νά έν ισχύων 
ται αί ξέναι ναυτιλίαι, αϊτινες 
ανταγωνίζονται τήν ήμετέραν είς 
τόν διεθνή στίβον.

ΝΕΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 
ΣΤΕΓΑΣΕΩΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ 

ΕΛΛΑΔΟΣ

‘Αθήναι, τή 17 Ν) μβρίου, 1951 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

1) Περιοχή Νέας Λεωφόρον 
Αθηνών— Σουνίου (χιλ)τρον 
45ον).

2) Γήπεδα ‘Αγίας Σωτήρας, 
-—Μάνδρας περιοχής Λεωφό
ρου ’Αθηνών —1 ©ηβών (χι- 
λ)τρον 36ον).

Φέρομεν είς γνώσιν τών κ.κ. 
αγοραστών οικοπέδων είς τάς 
ώς άνω περιοχάς, οΐτινες τυγ
χάνουν υπάλληλοι έν ένεργείφ 
η συνταξιούχοι άμφοτέρων τών 
συγχωνευθε ισών Τραπεζών τ. 
’Εθνικής—τ. ’Αθηνών, ώς και 
τών αγοραστών οΐτινες έχουσιν 
οΐανδήποτε σχέσιν μονίμου έρ
γασίας ή διά συμβάσεως μετά 
τών διαφόρων ’Οργανισμών τής 
Τραπέζης ή τοΰ Προσωπικού, 
ήτοι:

Ταμείου Υγείας, Ταμείων 
Συντάξεων, καί Αΰτασφαλείας, 
Συλλόγου Υπαλλήλων, Προμη
θευτικού Συν)σμοΰ, ’Ασφαλι
στικών Εταιρειών «ΕΘΝΙΚΗ», 
«ΑΣΤΗΡ», δτι προς τό ίδιον 
αυτών συμφέρον (αποφυγή εξό
δων, διπλής μεταβιβάσεως) εί
ναι απαραίτητον νά έγγραφώ- 
σιν μέλη τοΰ Συιν)σμοΰ (Συν
εταίροι ), ύποβάλλοντες σχετι
κήν α’ίτησιν προς το Διοι
κητικόν Συμβούλιον αύτοΰ, τό 
ταχύτερον.

(Έκ τοΰ Γραφείου τοΰ 
Νέου Σ υνεταιρισμ ο ΰ 
στεγάσεως Υπαλλήλων 
Εθνικής Τραπέζης)

♦

♦

♦

• Τυπογραφικά! έργασίαι
♦
• «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ»
φ
• Μουλαγιάννη - Καζούρη
• Φ
• Σωκράτους 6 - Άθήναι ·
• ♦
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