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Τήν 25ην τρέχοντος ,μηνός Εντός συνθηκών σοβαρών αλ
λά και ευμενών διά τούς συνεπείς συνδικαλιστάς συνέρχεται, 
κατόπιν άποψάσεως τοΰ Γενικού Συμβουλίου τής ΟΤΟΕ τον Βον 
Πανελλαδικόν Συνεδρίαν τής Τραπεζοϋπαλληλικής οικογένειας. 
Ό έπί μακράν άδικαιολογήτως αναπαυόμενος Γίγας, ό όποιος 
δέν έτόλμησε νά δείξη τά δόντια του εις τό Τραπεζι
κόν κεψάλαιον, τό όποιον άπολαμβάνει και μέ τό παραπάνω μά
λιστα τά προπολεμικά του κέρδη, και ωφελήματα, θά έγερθή. Και 
ένώ τό τελευταΐον υπό τήν προστασίαν ειδικών άντιτραπεζοϋπαλ
ληλικών Νόμων, τάς ευλογίας τής ΓΣΕΕ καί τήν αδράνειαν τοΰ 
«Γίγαντος», δίδει εις τούς Υπαλλήλους του τόσα, δσα ακριβώς 
επαρκούν διά νά δύνανται οδτοι νά διεκπεραιώσουν τήν πολύπλο- 
κον έργασίαν των έντός τών καλλιμαμράρων πρωτευουσιάνικων 
μεγάρων ή μέσα στις επαρχιακές παράγκες, τό δευτεροβάθμιον 
συλλογικόν μας δργανον εις τό όποιον πολλά έστηρίξαμεν συνε
χίζει την χειμερίαν νάρκην του. Είς τό Συνέδριου ή ανώνυμος 
μάζα τών Τραπεζοϋπαλλήλων θ’ άπευθύνη Ενα μεγάλο ΔΙΑΤΙ. 
Εις τό Ερώτημά της αυτό θά άπαιτήση άπάντησιν δι* ΕΡΓΩΝ, δι’ 
ΑΓΩΝΩΝ καί ούχί διά ώραίων φράσεων καί καλλιτεχνικών λο
γοτεχνικών σχημάτων. Άπό συνέδρια τακτικά ή έκτακτα, άπό 
βροντές καί κεραυνούς Εχουμε μπουχτίσει. Αυτό όμως πού δέν 
δοκιμάσαμε καί κατέστη άπηγορευμένος καρπός είναι ό άγών. 
Ό Νόμιμος, ό ειρηνικός άγών.

φισβητεΤται έάν έπραγματσποι- 
ήθη.

Τό πρώτον συνέδριον τής ‘Ο
μοσπονδίας Τραπεζοϋπαλληλι
κών ’Οργανώσεων συνήιλθεν ώς 
γνωστόν τήν 29ην καί 30ήν 
Σεπτεμβρίου 1958. Τό δεύτε
ρον συνερχάμεναν, άφοΰ έξετά- 
ση κατά πόσον τά Εντεταλμένα 
όργανά του Εκαμαν πράξιν τάς 
ληφθείσας κατά τό πρώτον Α
ποφάσεις, θά θέση, Ενώπιον 
τής έκλεγησομένης νέας Διοική 
σεως τά μελλοντικά της καθή
κοντα. Ή Έφημερίς μας επί 
σκοπφ διευκολύνσεως τών 
συνέδρων καί γενικά τών συνα
δέλφων, καί ούχί άσκήσεως έ
κτος τόπου κριτικής, θ’ άναδρά- 
μη είς τάς ληφθείσας κατά τό 
1958 αποφάσεις τού πρώτον 
Σ υνεδρίου.
Πρώτη άπόφασις καί πρώτον 

βασικόν καθήκον πού Εθεσε τό 
πρώτον Συνέδριον είς τά νέα 
Διοικητικά όργανα τής ‘Ομο
σπονδίας ύπήρξεν «ή δ ι ε κ- 
δ ί κ η σ ι ς αΰξήσεως 
τών ά π ο δ χ ώ ν». "Ενδει- 
ξιν, περί τού ύφους τής έν λό
γω αΰξήσεως, παρέχει ή έν τφ 
Σνεδρίφ, γενομένη, σφοδρά έ- 
πίκρισις τής παρά τού ’Εκτε

λεστικού Συμβουλίου τής 
ΟΤΟΕ ληοθείσης άποψάσεως 
περί αιτήματος αΰξήσεως τών 
μισθών μόνον κατά 10%.Ή έπί 
κρισις έθεμελιούτο είς τά δεδο
μένα τών μισθών καί τοΰ πραγ
ματικού τιμαρίθμου. Διά τούτο 
καί έγένετα ένθουσιωδώς δεκτή 
καταχειρακρστηθεΐσα ύπό τών 
συνέδρων. Έάν δέ τό 10% έ- 
κρίνετο τότε ώς ανεπαρκές διά 
νά καλύψη τό άνοιγμα τής ψα- 
λίδος μτσθοΰ καί τιμαρίθμου, 
τότε κατά ποιαν λογικήν τό 
Εκτελεστικόν Συμβούλιον τής 
ΟΤΟΕ έν Ετει i960 άνέστειλε 
σχετικόν μεγαλειώδη, αγώνα ά- 
ποδεχθεΐσα τήν κλιμακωτήν αυ- 
ξησιν τοΰ 9%; Είναι φανερόν 
δτι ή ήγεσία τής ΟΤΟΕ οΰδό- 
λως έσεβάσθη καί οΰδόλως προ- 
ητοίμασε τάς δυνάμεις της διά 
νά γίνη, εκτελεστή ή άπόψοοσις 
ή προ 3ετίας ληφθεΐσα. Σήμε
ρον όχτψαλώς είς τό δεύτερον 
Συνέδριον θά έκικινήσωμεν όχι 
άτΓ έκεΐ πού τελείωσε ή πρώτη, 
3ετία σλλ’ άπ’ έκεΐ όπου τό 
1 958 άρχίσαμεν Εξαιρέσει ήμί- 
σεως βήματος πού καί αυτό άμ·

ΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ
Τό συνταξιοδοτικόν, ή εφαρμογή δηλ. τού Ν. 3662) 

57, παρά τήν κινητοποίησιν τού πολιτικού κόσμου ολο
κλήρου σχεδόν τής χώρας, τήν όποιαν επέτυχε τό Δ. Σ. 
τοΰ Συλλόγου μας καί διά την οποίαν λεπτομερώς άνε- 
γράψαμεν είς τά δύο προηγούμενα φύλλα μας, έξακολου- 
θεΐ νά παραμένη άλυτον. Ένώ είς την προκειιμένην περί- 
πτωσιν υπάρχει κατάφωρος έκ μέρους τού ίδιου τού Κρά
τους παραβίασις τών ιδίων αύτοΰ Νόμων, οΰδείς δυστυχώς 
εύρέθη, ούτε έκ τής δικαστικής, οΰτε έκ τής νομοθετικής 
άλλ’ ούτε έκ τής Εκτελεστικής Εξουσίας νά σρταφή Ε
ναντίον Εκείνου ό όποιος, έγγράφως, έκήρυξεν άναρμοδίως 
τήν λήξιν τής ισχύος τοΰ Νόμου. Ό κ. ’Αντιπρόεδρος τής 
Κυβερνήσεως όστις έκ τού Νόμου συγκαλεΐ καί προεδρεύσ
ει τής άρμοδίας έξ ‘Υπουργών Επιτροπής καί οί κ.κ. 
Υπουργοί ούδόλως συνεκινήθησαν έκ τών τηλεγραφικών 
εκκλήσεων μας καί έκ τών δεκάδων κατατεθεισών Ερωτή
σεων καί έπερωτήσεων έκ μέρους τών Βουλευτών, Κυ
βερνητικών καί μή, είς τό Προεδρεΐαν τής Βουλής, σχετι- 
κώς μέ τήν αύθαίρετον μή Εφαρμογήν Νόμου δστις δέν έ- 
ψηψίσθη έπί "Οθωνος αλλά μόλις προ 4ετίας. Οί κ.κ. Υ
πουργοί καί κάθε άλλος αρμόδιος καί υπεύθυνος υποδει
κνύουν τοιούτφ τφ τρόπφ είς τά θύματα έτέρου Νόμου 
τοΰ Ν. 2510 ότι ή έπιλεγεϊσα παρ’ αύτφν άθόρυβος ο
δός δέν είναι ή ένδεδειγμένη. Καί δτι έφ’ Ο
σον Επιθυμούν την ύπ1 αύτών πιστήν Εφαρ
μογήν τοΰ εύνοΐκοΰ Ν. 3662)57 ώς άκριβώς έφηρμόσθη ό 
ασφαλιστικός Ν. 2510 οφείλουν νά ιμετέλθουν άλλα μέσα 
διαμαρτυρίας καί πάλης. Ύπσσχάμεθα δτι συντομότατα 
θά τά μετέλθωμεν. Οί ύπεύθυνοι, Διοίκησις τής Εθνικής 
Τροατέζης, Διοίκησις Τραπέζης Ελλάδος, Υπουργοί καί 
Πρωθυπουργός, άς Ελθουν νά έπέμβουν. Θά είναι άργά.

Δευτέρα σοβαρά Εντολή τοΰ 
πρώτου συνεδρίου ύπήρξεν ή 
καθιέρωσις τού Ενιαίου ωραρί
ου τών 39 ώρών εβδομαδιαίος 
καθ’ άπασαν τήν Χώραν καί ή 
κατοχύρωσις τής αύστη,ράς Ε
φαρμογής του. Τοιαύτη ύπήρ
ξεν ή αδιαφορία τής ΟΤΟΕ έπί 
τού σοβαρωτάτου τούτου θέ
ματος, τό όποιον αφορά τάς 
Έμπορικάς Τραπέζας, ώστε 
τολμοΰιμεν να είποΰμεν, ή δτι 
έπερίττευεν καί ή λήψις τής 
σχετικής άποψάσεως, ή δτι οί 
είσηγηται τού Α'. Συνεδρίου 
Εθεσαν είς τήν ‘Ομοσπονδίαν 
ζητήματα ανώτερα τών δυνά- 
μεών της. Τό δεύτερον όμως 
άπορρίπτεται, διότι ζήτημα ύ- 
περώριμον είς τάς συνειδήσεις 
τών Εργαζομένων δέν είναι δυ
νατόν νά είναι άνώτερον τών 
δυνάμεων των. Ήμπορεΐ —πα
ρά τήν ιδιομορφίαν του δεδο
μένου δτι δέν αφορά δλες τις 
Τράπεζες— νά λυθή, έάν πρω- 
τίστως Εκείνοι πού κέκτηνται 
αύτό τό δικαίωμα πρωτοστατή
σουν τόσον είς τήν συνειδητο-
ποίησΊν τής έπεκτάσεώς του 
διά τήν λήψιν σχετικής έν τφ 
Ε. Σ. άποψάσεως, δσον καί είς 
τήν μαχητικήν διεκδίκησίν του. 
Χρειάζεται δ|μως προς τούτο 
πνεύμα ομοσπονδιακόν, συμ
περιφορά συναδελφική καί συν- 
αγωνιστική. Μακριά άπό τό 
πνεύμα καί τήν άντίληψιν «πε
ρί τών πτωχών συγγενών»! ! 
Καταστρέφει την ‘Ομοσπονδία 
δέν συνειδστσποι-εΐ τό αίτημα 
καί δίνει φτερά είς τούς έργο- 
δότας.

Τήν κατάργησίν τού άντερ- 
γατιικοΰ Ν. 3239 είχε ψηφίσει 
τό Α'. Συνέδριον. Παρομοίαν 
άπόφασιν ελαβεν τό 13ον Συν
εδρίαν τής ΓΣΕΕ καί τό Εκτα
κτον καί τακτικόν Συνέδριον 
τοΰ ΕΚΑ. "Οταν δέ διά τούς 
Τραπεζοϋπολλήλους Επέστη, ή 
στιγμή τής άναμετρήσεώς των 
μέ τόν άντεργατι,κόν αύτόν νό
μον, άναμέτρησιν ή όποια θά 
ήτο απινθήρ διά την κοοτάκαυ- 
σίν του άπό τήν παντραπεζοϋ
παλληλικήν άπεργιακήν φλό
γα, ή ΟΤΟΕ προσεκύνησεν ή 
έσεβάσθη ή έφοβήθη ώς θεόν τό 
εΐδωλον πού εΐχεν Εντολή νά 
κατακρήμνισή. 5 Ητο δέ μία 
Εκλεκτή στιγμή πού παρομοία 
είναι ζήτημα αν θά ξαναβρεθή. 
Πάλι καί τώρα ή ήμερησία δι- 
άταξις τού μεθαυριανού Συνε
δρίου Εχει το ίδιον θέμα καί 
πολλοί ασφαλώς ξορκισμοί θ’ 
άκουσθοΰν Εναντίον τού Ν. 
3239.

Φαίνεται δτι τήν ίσχύν τών 
τραπεζοϋπαλλήλων τήν Εχουν έν 
νοήσει πληρέστερο ν οί Εκπρό
σωποι τών Εργοδοτών παρά οί 
συνδικαλισταί τής οικογένειας 
μας.Δι’αύτό έν Ετει 1951, μή ύ- 
παρχούσης τότε τής ‘Ομοσπον
δίας ύπό τήν σημερινήν της 
μορφήν, Ετος καθ’ δ οί Τραπε- 
ζοϋπάλληλοι ήρχιζον τήν μά
χην τής άνακτήσεως τών άπω- 
λεσθέντων, ή Εργοδοσία είση- 
γήθη και έψηψίσθη ό Ν. 1943, 
ά οποίος «ύποχρεοΐ» τούς έρ- 
γοδότας είς τήν κράτησιν τών 
ήμερομισθίων άπεργίας. Κα
ταργεί δηλ. ουσιαστικά τό νό
μιμον αποτελεσματικόν δπλον 
τών Εργαζομένων. Καί τό μέν 
Α'. Συνέδριον έκτιμήσαν την

σημασίαν τοΰ Νόμου αύτοΰ, ή- 
σχολήθη έκτενώς μαζί του καί 
τόν περιέλαβιεν είς τό ψήφ·ισμά 
του μέ την Εντολήν ούχί τής α
πλής έπιδόσεως τοΰ ψηφίσμα
τος είς τούς Κυβερνώντας την 
Χώραν, αλλά όπως έπιδιώξη δΓ 
άναλήψεως άπεργιακοΰ άγώνος 
τήν κατάργησίν τοΰ Νόμου. "Ο
μως οί λαβόντες τήν τοιαύτην 
Εντολήν έκώψευσαν. Ό Νόιμος 
αυτός έλειτούργησε κατά τό 
μεσολάβησαν τριετές διάστημα 
ΰποδειγματικώτατα έπιπέσας 
βαρύτατος έπί τών άγωνιζσμέ- 
νων συναδέλφων κατά τόν Νο
έμβριον τοΰ 1960. Τό δ,τι ΐ- 
σχυσεν ό Νόμος αύτό καί μό
νον αποτελεί τεκμήριον τής ήτ- 
της ήν ΰπέστη ή ΟΤΟΕ άποδε- 
χομένη τήν κλιμακωτήν αΰξησιν 
τοΰ 9%. Άνελήφθη λοιπόν καί 
ό ελάχιστος άγών Εναντίον αύ
τοΰ τοΰ Νόμου, ώς τό Α'. Συν
έδριου έκέλευσεν; Ή άπάντη- 
σις βεβαίως θά Ερθη κατά τήν 
άνάγνωσιν τής έκθέσεως τών 
πεπραγμένων. ’Αλλά μήπως 
περί τής ειδικής θέσεως είς ήν 
εύρέθη και εΰρίσκεται τό Προ
σωπικόν τής Εθνικής Τραπέ
ζης λόγω τής ισχύος τών -νόμον 
2510, 3072 καί 3662)57 έγέ- 
νοντο ομοσπονδιακοί ένέργειαι, 
αί όποίαι διέφυγαν τής προσο
χής μας;

Δώδεκα έν δλω καθήκοντα 
εθεσεν τό προηγούμενον Συνε
δρίαν είς τήν Διοίκη,σιν τής ‘Ο
μοσπονδίας Άγγάλιαζαν δλες 
τις Τράπεζες, δλους τούς συν
αδέλφους. ’Απ’ δλα αύτά μό
νον ΕΝΑ άπησχόλησε τό Ε. Σ. 
της ΟΤΟΕ, άλλα καί αύτό, ώς 
ΰπεστήριξεν ή Έφημερίς αΰτή

έκ καλόπιστου κριτικής έλαυ- 
νομένη εις τό ψύλλον της τοΰ 
Δεκεμβρίου 1960, τό άφησε 
μεσόστρατα ύποχωρήσασα μέ 
τέτοιον ρυθμόν, ώστε δέν ήδυ- 
νήθη κάν νά παράσχη προστα
σίας είς τούς τραυματτίας τής 
μικράς ιμάχης πού Εδωσε (θύ
ματα τοΰ Ν. 1943)51). Μέ αύ
τά τά δεδομένα καί τήν 
κτηθείσαν έν τφ μεταξύ πείραν, 
ή Έφημερίς αΰτή πιστεύει δ- 
τι τό τωρινόν Συνέδριον πρέπει 
νάναοι πολύ διάφορο τοΰ πρώ
του. Γιά νά δώση τούς αναμε
νομένους καρπούς του, πρώτον 
πρέπει ή γόνιμος, ή καλόπι
στος κριτική νά είναι απεριό
ριστος. Νά είναι συνάμα δημι
ουργική καί όχι στείρα. Οί 
κοινάμενσι, δικαίως ή αδίκως, 
οφείλουν ν’ ακούσουν. Κρινόμε- 
νοι καί κριταί, Προεδρεΐον καί 
σύνεδροι, πρέπει νά βγάλουν 
τά ρούχα τής Τραπέζης τής 
Ελλάδος, ή αύτά τής Εθνικής, 
τής ’Αγροτικής ή τής Εμπορι
κής κλπ„ καί ν ά φορέ
σουν την ομοιόμορ
φη και άπέρριτη 
φορεσιά τής ‘Ομο
σπονδίας. Μόνον έάν 
κατίσχυση ή ίδιότης τοΰ Όμο- 
σπόνδου καί έξαλειφθή ή Τρα
πεζική προέλευσις, τότε μόνον 
δέν θά λαθέψωμεν είς τάς ειση
γήσεις μας, τότε θά εϊμεθα εύ
στοχοι είς τήν κριτικήν μας, είς 
τήν δευτερολογίαν μας και θά 
λάβωμεν όρθάς αποφάσεις δια 
τήν ‘Ομοσπονδία. ‘Ομοσπονδία 
είναι τό δλον, ή τάδε Τράπεζα

Δέν είναι ανάγκη νά λάβη 
τό φετεινό Συνέδριο δώδεκα α
ποφάσεις καί νά μήν πραγμα- 
τσποιήση καμμία. Προτιμώτε- 
ρον νά λάβη τρεις καί κάθε χρό 
νο, μέχρι τό 3ον Συνέδριον νά 
έπιλύη καί οστό μία. Μόνον Ε
τσι ή ‘Ομοσπονδία θά μπορέση 
νά ξοϋναστηλωθή στά ποδιά της. 
Μόνον Ετσι θάναι ό γρανίτης 
που θ’ άνατ ι παραστέκετα ι στο 
μπλοκ τών τροπτεζιτών. "Οπως 
οί τραπεζίτες άνεξαρτήτως 
άν διευθύνουν μικρές ή με
γάλες έν σχέσει προς τήν 
κτιριακήν έμψάνισιν Τράπε
ζες, είναι άρρηκτα συν- 
δεδεμένοι μεταξύ τους Ετσι καί 
οί Τροτπεζοϋπάλληλοι, πού αΰ- 
τοι δεν μετρώνται μέ τό μέγε
θος τών κτιρίων, άλλα μέ τις 
οικονομικές των άνάγκες καί 
τούς μισθούς των, πρέπει νά- 
ναι συσπειρωμένοι μέσα στήν 
ΟΤΟΕ. Μήν λησμονοΰμεν ότι 
οί Τραπεζίτες είναι άνισοι 
στά κτιριακά συγκροτήματα, 
οώλά ΙΣΟΙ στά ΚΕΡΔΗ, καί 
όμοιοι στήν νοοτροπία.

"Έτσι λοιπόν καί μεΐς πρέπει 
νά εϊμεθα ίσοι στά δικαιώμα
τα μισθολογικά καί ασφαλιστι
κά, διαλύοντες συνάμα τόν μύ
θον τών ήγομονιικώς άμοιβοιμέ- 
νων υπαλλήλων.

Οί συνθήκες, οί σημερινές, 
διά τούς Τραπεζοϋπαλλήλαυς 
είναι χειρότερες άπ* Εκείνες 
πού υπήρχαν καπά τήν ίδρυσιν 
της ‘Ομοσπονδίας ένώ oil συν- 
θήκαι δράσεως εύνοϊκώτεραι

είναι τό μέρος. Ή Όμσσπον- j τ“ν τρό 7ετίας. Άμψότερα ύ- 
δία είναι τό μείζον καί Εκαστος παγορεύουν τήν δραστηριοποί- 
Συλλογος τό Ελακτσον. | η<πν τοΰ Γίγαντος.

Ο ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Έπανειλημμένως έπεσείετο και 

έπισείεται^ νπο τής Διοικήσεως 
τής Τραπέζης ένώπιον τών προ
βαλλόμενων αιτημάτων τοΰ Προ- 
σωπι,κοΰ, ό κίνδυνος τοΰ άντανω- 
νισμοϋ.

«Δέν δύναμαι νά ικανοποιήσω 
οικονομικά αιτήματα διότι · · ■ ί)ά 
καταστήσω τήν Τράπεζαν άσθενε- 
στέραν ένώπιον τοΰ σίνταγωνι- 

σμοϋ». «Δέν δύναμαι νά προσαο: 
μόσω τό ώράριόν σας προς τό ί- 
σχύον είς τάς λοιπάς μεγάλας 
Τραπέζας διότι δέν κάνει τό ί
διον καί ό ανταγωνισμός». Αύται 
καί άλλαι παρόμοιοι ήσαν αί α
παντήσεις τών άρμοδίων οί ό
ποιοι έφθασαν μάλιστα καί είς 
τό σημεΐον νά προκαλοΰν ή νά ά- 
νέήωνται, όπως οί συνάδελφοι— 
καί κατά κανόνα τών Υποκατα
στημάτων—έργάζονται πέραν τών 
κανονικών ώρών καί ανευ ύπερω- 
ριακής αμοιβής, διότι... «έ'τσι 
κάνει ό ανταγωνισμός».

Ποικίλη καί πολύμορφος ή 
δράσις τού ανταγωνισμού έναντι 
τοΰ ήμετέρου Ιδρύματος. Ποι
κίλοι καί καινοφανείς πολλάκις 
αί μέθοδοι καί τά μέσα τής τοι- 
αύτης δράσεως.

Ή τελευταία όμως έξέλιξις 
τούτης καί ή ύπερφαλάγγισις τών 
έπί τού ανταγωνισμού ήμετέρων 
άρμοδίων καί... έπιχειρηματολό- 
γων φέρει ημάς είς τήν θέσιν 
νά προβάλωμεν τήν πραγματικό
τητα πλέον καί θά θέσωμεν προ 
αύτών τό άμείλικτον έρώτημα:

—’ Εναντι τής δραστηριότητας 
τοΰ ανταγωνισμού ποιαν έχετε 
ΣΕΙΣ νά παρουσιάσητε;

Δέν θά έπεκταθώμεν έπί τού 
θέματος κατά πόσον ή Διοίκησις 
καί οί αρμόδιοι τής Τραπέζης ά- 
σκούν τήν ένδεδειγμένην πολίτη 
κήν προς άντιμετώπισιν τών με

θόδων τοΰ ανταγωνισμού είς τόν 
καθαρώς τραπεζικόν — επιχειρη
ματικόν τομέα, πορ’δλον τό δι
καίωμα τοΰ έλέγχου τό όποιον έ- 
χομεν. Θά μάς δοθή οπωσδήποτε 
ή_ ευκαιρία νά πράξωμεν τούτο έν 
εύθέτω χρόνψ. Περιοριζόμεθα μό
νον νά σημειιώσωμεν, δτι κατά 
τήν τελευταίαν ιδίως τριετίαν 
παριστάμεθα^ μάρτυρες αλλεπαλλή
λων περιπτώσεων δεικνυουσών 
την παρουσίαν ισχυρών έπιρροών 
προς έπιστασίαν τού ανταγωνι
σμού ένώ διά τό ήμέτερον "Ιδρυ
μα δχι προστασίαν, διότι τούτο 
άφ* έαυτού ισχυρόν δέν έχει 
τοιαύτην ανάγκην, αλλά τήν τόσον 
άναμενομένην κατοχύρωσιν τής 
θέσεώς του έν τή οικονομική ήγε
σία τής χώρας, βλέπομεν μέχρι 
στιγμής τουλάχιστον άποβαίνου- 
σαν φρούδην έλπίδα. ’Αλλά καί 
άπό πλευράς έλέγχου τής νομιμό
τητας τοΰ άσκουμένου προς τήν ή- 
μετέραν Τράπεζαν, ανταγωνισμού, 
τόσον ή Διοίκησις αυτής δσον καί 
αί περί αυτήν άρμόδιαι κεφαλαί 
δέν φαίνεται νά έχουν σταθή είς 
τό ύψος τών καθηκόντων των.

’Αντί μιάς ένδεδειγμένης ού- 
σιαστικής καί εύστοχου άντιδρά- 
σεως προς τήν προβολήν τών άλ- 
ληλοσυμπληρουμένων συμφερόν
των ανταγωνισμού καί κακο- 
βούλως συναλλασσομένων, άκο- 
λουθεΐται ή εύκολος οδός τής ύ- 
ποχωρήσεως διά παρεκκλίσεως έκ 
τών δρων έργασιών τής Τραπέ
ζης, είς σημεΐον μάλιστα πού νά 
διερωτάται κανείς έάν οΐ όροι 
τίθενται πράγματι ύπό τής Τοα- 
πέζης ή ύπό τών έν λόγω συναΧ- 
λασσομένων.

Έκεΐ δμως 
άλλον, έχομεν 
ψώσωμεν άπαξ

οπού, υπέρ παντα 
ύποχρέωσιν νά ύ- 
έτι τήν φωνήν μας

είναι ό τομεύς τής άζιοποιήσεως 
του Προσωπικού. Καί λυπούμεθα 
ειλικρινώς διότι τήν ευκαιρίαν 
μάς την δίδουν τά έκπληικτικά τφ 
οντι βήματα, τά όποια ό ανταγω
νισμός έπραγματοποίησεν είς τόν 
τομέα τούτον προσφάτως.

Ένώ τό Εκδοτικόν "Ιδρυμα 
και ή ’Αγροτική Τράπεζα παγίως 
προηγούνται ήμών καί ώς προς 
τήν αμοιβήν και τήν έξέλιξιν τοΰ 
Προσωπικού των, έρχεται τό 
γνωστόν έτερον Εμπορικόν Τρα
πεζιτικόν συγκρότημα, τό όποιον, 
διαβλέπον τό μέλλον του είς αύ- 
το τούτο τό Προσωπικόν του ά- 
νεμόρφωσε τούς Κανονισμούς Ε
σωτερικής Υπηρεσίας μέ βάσιν 
την ταχειαν καί άπρόσκοπτον έ- 
ξέλιξιν τού Προσωπικού, νά δώ
ση ιδιαιτέραν σημασίαν είς τήν 
μορφωσιν καί τήν κατάρτισιν αύ
τοΰ, ένώ παραλλήλως ικανοποίησε 
καί ικανοποιεί τά τρεχσύσης φύ- 
σεως αιτήματα του. ’Αποτέλεσμα: 
Υπάλληλοι τού συγκροτήματος, ι
δίως μετά τόν πόλεμον είσελθόν- 
τες είς τάς Τραπέζας, έχοντες 
τά αύτά προσόντα καί τόν αύτόν 
χρόνον ύπηρεσίας μέ συναδέλ
φους των τής ήμετέρας Τραπέ
ζης προηγούνται τούτων κατά δύο 
παί τρεις βαθμούς, μή ύστεροΰν- 
τες προς τόν ισοβάθμιόν των τής 
Έθνικήςάπό άπόψεως μισθού,διό
τι, ώς εϊπομεν, μεταξύ τών τρε- 
χούσης φύσεως ίκανοποιουμένων 
αιτημάτων τών συναδέλφων τοΰ 
συγκροτήματος είναι καί τό τής 
μισθολογιπής έξομοιώσεως, δπερ 
καίτοι έν τή ουσία έχει καλυφθή 
διά τών τελευταίων μέτρων δια
νομής τών ασφαλίστρων, θά όλο- 
κληρωθή, ώς προβλέπεται καί ώς 
προς τάς άπομενούσας όργανΊκάς 
λεπτομέρειας, συντόμως.

Θεωροΰμεν απαραίτητον τήν 
παρένθεσιν δτι δέν χειροκροτοΰ-
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Ο ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
μεν δλας τάς ένεργείας τού αντα
γωνισμού ώς προς την άνασύνθε- 
σιν τοΰ Προσωπικού του. Πολλαί, 
ώς ή προκηρυσσομένη πρόσληψις 
Λογιστών Β'. άντενδείκνυνται εις 
’Οργανισμούς λειτουργούντας βά
σει κανόνων, παρειχόντων εις 
τούς έν αϋτοΐς έργαζομένους την 
δυνατότητα άμίλλης και έξελίξεως 
έπΐ ίσοις δροις. Ή αυστηρά τή- 
ρησις εν προκειμένη) τών κανόνων 
τούτων αποτελεί βασικήν προϋ- 
πόθεσιν ομαλής λειτουργίας, άνα- 
πτύξεως και προόδου τών έν λό- 
γφ 'Οργανισμών.

Έν πάση όμως περιπτώσει, ό 
ανταγωνισμός, έστω και διά τοι- 
ούτων ένεργειών δεικνύει την ση
μασίαν την όποιαν δίδει εις τούς 
παράγοντας μόρφωσιν 
καί κατάρτισιν, παρά
γοντας σκανδαλωδώς παραγνωρι- 
ζομένους είς τό ήμέτερον "Ιδρυ
μα.

Ό ανταγωνισμός έν τώ συνόλφ 
του προηγείται τής ήμετέρας 
Τραπέζης είς την λήψιν υπέρ 
τών μισθωτών του μέτρων. Εί
ναι πρόσφατον ακόμη τδ πολιτι
κόν ράπισμα, τό όποιον έδωσεν 
είς τούς ήμετέρους ιθύνοντας ό 
έπί κεφαλής τοΰ άναφερθέντσς 
συγκροτήματος, δταν έδήλωσεν 
είς τούς έκπροσώπους τών υπαλ
λήλων τών Τραπεζών «Δέν θά 
συγκρινώμεθα πλέον (άπό άπό- 
ψεως μεταχειρίσεως τοΰ Προσω
πικού) μέ την ’Εθνικήν Τράπε
ζαν αλλά μέ τάς Τραπέζας Ελ
λάδος καί ’Αγροτικήν». Καί τού
το δέν είχεν άπήγησιν μόνον είς 
τον κόσμον τών Τραπεζοΰπαλλή- 
λων. Είχε καί εύρυτέραν. ’.0 έμ- 
ποροβιομηχανικός κόσμος ώς και 
τό ’Ελληνικόν κοινόν είχε πρό 
οφθαλμών ένα νέον δείκτην πορεί
ας καί θέσεως ενός έκάστου τών 
Τραπεζικών Ιδρυμάτων τής Χώ
ρας.

Πρό τής τοιαύτης εικόνος, ί
σως καί έ| έπιδράσεως άλλων αι
τίων, ή Διοίκησις τής ήμετέρας 
Τραπέζης ήχθη είς την λύσιν οι
κονομικών τινων θεμάτων, τά ό
ποια πρό πολλού είχον υποβά
λει αί ’Οργανώσεις τοΰ Προσω
πικού. Δέν εΐμεθα αχάριστοι, ού
τε χρησιμοποιούμεν την μέθοδον, 
«Μην είσαι ποτέ ευχαριστημένος. 
Ζήτα περισσότερα». Τουναντίον, 
εύχαριστρύιιεν την Διοίκησιν, έ
στω καί δι’ αυτά πού έκανε, καΐ- 
τοι ήλθεν ώςάσθμαίνων ούραγός έ
πί μέτρων έφαρμοσθέντων άπόέτών 
είς την Τράπεζαν τής Ελλάδος, 
καί τά όποια ήδη έκεί μεταβάλ
λονται έπί τά βελτίφ.

Τό θέμα είναι σοβαρώτερον. 
Δέν τίθεται έπί τής βάσεως τού τί 
θά είσρεύση είς την τσέπην τών 
ύπαλλήλων. "Ισως νά εΐμεθα κα
κοί συνδικαλισταί λέγοντες τού
το. ’Αλλά τό προτιμώμεν δταν 
πρόκειται νά έχωμεν έστω καί την 
ελπίδα, ότι μπορεί οι διοικοΰντες 
την Τράπεζα καί οί περί αυτούς 
αρμόδιοι ν’ ανοίξουν τά δμματά 
των καί τά ώτα των έπί θέματος 
άφορώντος την ζωήν καί το μέλ
λον τής Τραπέζης. Τ ο ΰ π ρ ω- 
ταρχικοΰ θέματος 
τής άξιοποιησεως 
τού Προσωπικοΰτης. 
Τό θέμα τίθεται έπί προγνωστι
κής βάσεως.

Ό ανταγωνισμός ανανεώνει καί 
άναδεικνύει τό έμψυχόν του ύλι- 
κόν παρέχων είς αυτό ευχέρειαν 
συ'τόμρυ έξελίξεως, ’Ημείς στη- 
ριζόμεθα είς τήν αρχήν τής καθυ- 
στερήσεως τού Προσωπικού διό
τι... αυτό ΐσχυεν είς τάς τρεις 
πρώτος δεκαετίας τοΰ αίώνος μας 
(!).Ό ανταγωνισμός μή περιφρο- 
νών τούς πολλούς δίδει κατα κα
νόνα, έπί ισοις δροις 
τήνεύχέρειαν άναδείξεως τών κα
ταλλήλων διά τάς καταλλήλους 
θέσεις. Ημείς διαστρεβλώνομεν 
τάς όργανικάς διατάξεις έπι το 
δυσμενέστερον διά νά ισχύουν αί 
μή διαστρεβλωμένοι διά τούς εκ
λεκτούς.

Ό ανταγωνισμός γενικεύει τάς 
ήθικάς καί έκτάκτους ΰλικάς ά- 
μοιβάς, κινών οΰτω τό νενικον 
ενδιαφέρον τών υπάλληλων του. 
Ημείς δίδοιιεν ένα κομμάτι ψωμί 
άπαξ τού έτους είς τον «βέβηλον 
όχλον,» καί «μέ τήν σέσουλα» α- 
καταπαύστως, καθ’ δλην τήν διάρ
κειαν τού έτους, είς τούς εκλε 
κτούς. ’Αποτέλεσμα: Ό ά ν τ α- 
γωνισμός άποκτάσυ- 
νειδητούς ύπαλλ ή
λο υ ς. 'Ημείς μετά 
τρέπομεν τό Πρόσω 
πικόν είς καταναγ 
καστικώς έργαζομε 
νους. Καί έκ τής συγκρίσε 
ως, ή πρόβλεψις: ό ανταγωνισμός 
βαδίζει είς τον προορισμόν του 
προσηρμοσμένος είς τάς συγχρό 
νους συνθήκας, χρησιμοποιών 
σύγχρονα μέσα. Χρησιμοποιεί πυ^ 
ραύλους. 'Ημείς κολακευόμεθα νά 
παρουσ άσωμεν ώς πρόοδον.. .
ΤΟ ΘΗΡΙΟΝ ΤΗΣ ΚΗΦΙΣΙ
ΑΣ!!!.-·

Τό ποιος λοιπόν ύπό τάς συνθή- 
κας αύτάς θά φθάση είς τον προ
ορισμόν του ταχύτερον καί μέ βε
βαιότητα. είναι προφανές.

Α
Δέν κηρύττομεν τήν απογοήτευ

σαν. Δέν φέρομεν τον κατακλυ
σμόν. Σαλπίζομεν συναγερμόν διά 
τήν άπομάκρυνσιν καί έξάλειφιν 
κινδύνων υφισταμένων κατά κύ
ριον λόγον άπό ΙΔΙΚΗΝ ΣΑΣ 
κ.κ.ιθύνοντες τήν Τράπεζαν ολι
γωρίαν. Κινδύνων, τούς όποιους 
ευκόλως ΣΕΙΣ δύνασθε ν’ άπο- 
μακρύνετε.

Ή Συλλογική ήγεσία έπανει- 
λημμένως σάς έπέστησε τήν προ
σοχήν. Σάς καλεί άπαξ έτι ΝΑ 
ΠΡΟΣΕΞΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙ
ΚΟΝ. Βλέπετε καί σεις οί ίδιοι, 
δτι τά προβληθέντα αιτήματα δχι 
μόνον λογικά είναι, άλλά καί ελά
χιστα ένώπιον τών δσων αί άξιαι 
λόγου άνταγωνίστριαι Τράπεζαι, 
έχουν παράσχει είς τό ίδικόν των 
Προσωπικόν. Δέν Σάς άγει τούτο 
είς τό λογικόν συμπέρασμα, δτι 
άνταποκρίνονται ταΰτα είς τήν 
ανάγκην ζωής τής Τραπέζης; 
’Αντιμετωπίζετε τήν ανάγκην τής 
στελεχώσεως τής Τραπέζης. Είσθε 
βέβαιοι, δτι μέ τούς προώρως έ- 
πιδοτουμένους σας ή μέ τάς «κατ’ 
έκλογήν» τήν καλύψατε; Άντιθέ- 
τως έχετε—είς τά συρτάρια σας 
δυστυχώς—σχέδιον τού Σύλλογοι» 
περί τροποποιήσεως τού ’Οργανι
σμού 'Υπηρεσίας. Προσέξατέ το.

Δέν πρόκειται περί «δουλειάς 
τού ποδαριού». "Εχουν έργασθή 
είς αύτό έπ’ αρκετόν χρόνον καί 
πρόσωπα γνωρίζοντα καλώς τά 
τής Τραπέζης καί ειδικοί Νομικοί 
’Επιστήμονες. "Ισως έχετε κάτι 
καλλίτερσν. Τό εϋχόμεθα καί άνα- 
μένομεν νά τό ίδωμεν. Θά τό χει- 
ροκροτήσωμεν διότι πιστεύομεν, 
δτι θά παρέχεται διά τούτου ή 
ευχέρεια είς τό Προσωπικόν ν’ ά- 
ναδειχθή άνευ διακρίσεων, θά αΐ- 
ρη τάς αδικίας τής συγχωνεύσεως 
(μέγας ψυχολογικός παράγων άπο- 
δόσεως τού Προσωπικού) θά κα- 
ταργή τήν έπαίσχυντον προσωρι
νότητα (πληγήν μόνον τής ’Εθνι
κής Τραπέζης) καί θά θραύη τάς 
οξειδωμένος άλυσσίδας τών πά- 
σης φύσεως όμοιων μέτρων καθυ- 
στερήσεως τού Προσωπικού. "Ε
τσι έλπίζομεν καί δι’ αύτό σάς 
λέγομεν ΠΡΟΧΩΡΗΣΑΤΕ. Άπο- 
καλληθήτε άπό τή,ν νοσηράν βε
βαιότητα δτι ή ’Εθνική 
Τράπεζα θά κινήται 
άπό τήν δύναμιντής 
ιστορίας της καί 
μόνον. ’Αντλήσατε τήν ζων
τανήν καί πολύτιμον δύναμιν τού 
Προσωπικού της διά τών ανωτέ
ρω μέσων, δντες βέβαιοι, δτι δέν 
σπαταλάτε άσκόπως ταύτην. Έφ’ 
όσον έχετε τήν δυνατότητα νά 
πράξητε τούτο σάς έπαναλαμβά- 
νομεν: ΠΡΟΧΩΡΗΣΑΤΕ. Θά έ
χετε αύριον τό μέτωπον υψηλά 
καί τήν ίκανοποίησιν,δτι άφήσατε 
δπισθέν σας οικοδόμημα άκλόνη- 
τον. Έάν νομίζετε δτι δέν έχετε 
τήν δυνατότητα ή δέν σάς παρέ
χεται αύτη, τό άνδρικώτερον,_ τι- 
μιώτερον καί ώφελιμώτερσν είναι, 
νά παραχωρήσητε τήν θέσιν σας 
είς άλλους δυναμένους νά υπερ
πηδήσουν οίανδήποτε δυσχέρειαν. 
Θά έχητε πάλιν τήν ικανοποίησιν, 
δτι δπισθέν σας δέν έχετε αφήσει 
έρείπια, τά όποια δέν θά είναι 
εις θέσιν νά σάς δώσουν ούτε 
τήν στοιχειώδη σύν- 
τ α ξ ι ν, έπί τής οποίας, σείε 
μεν ώς καρπούμενοι σήμερον δε
κάδας χιλιάδων δραχμών μηνιαί- 
ως πιθανόν αύριον νά μήν στη
ρίζετε τάς άνάγκας σας, αί χι
λιάδες δμως άπομάβων στηρίζουν 
τά γηρατειά των, τήν ζωήν των.

ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ώς άνεγράφη είς τό προηγού- 

μενον ψύλλον μας διά πράξεως 
τού κ. Δισικητοΰ, έντός τών πλαι
σίων τής νέας άναδιαρθρώσεως 
τής Τραπέζης, συνεστήθη νέα υ
πηρεσιακή μονάς ΰπό τον τίτλον 
«ΟΡΓΑιΝΩΣΙΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ», είς 
ήν ένετάχθησαν.

α) Τό παρά τη> Γραψείφ Διοι- 
κήσεως Τμήμα Όργανώσεως.

6) Τό παρά τή Διενθύνσει Γε
νικού Λογιστηρίου Τμήμα Μελε
τών καί Εφαρμογών.

Ή άνωτέρω μονάς έξαρτάται 
άπ’ ευθείας έ'κ τής Διοι-κήσεως, 
προ'ί'σταται αυτής "Υποδιευθυν
τής Διοικήσεως, αί άρμοδιότητες 
δέ τούτης περιλαμβάνονται εις 
ίδιον Κανονισμόν.

‘Η διάρθρωσις τής έν λόγω 
μονάδος, είς ήν ό κωδικός άριθμός 
12, έχει ώς άκολούθως:

Α". ΤΟΜΕΥΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗ
ΡΕΣΙΩΝ

12-1 Κλιμάκιον Α".
Κωδιικοποίησις ’Εγκυκλίων καί

Διαταγών τής Τραπέζης.
12-2 Κλιμάκιον Β".

Λογιστικόν σύστημα τής Τρα
πέζης —1 Κοιναποίησις ’Αποφάσε
ων Ν.Ε.
12-3 Κλιμάκιον Γ'.

Όργάνωσίς Καταστημάτων καί 
'Υπηρεσιών.

Β". ΤΟΜΕΥΣ ΜΗΧΑΝΟΛ|ΟΓΙ- 
ΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ

12-4 Τμήμα Μηχανικών ’Εφαρμο
γών.
Μη,χαναλογ ι στ ι καί έφαρ μογαί— 

'Εφοδιασμός Καταστημάτων καί 
"Υπηρεσιών διά μηχανικών μέσων

—Φωτοτυπεΐσν.
Τά καταστήματα διά πάν θέμα 

σχετικόν μέ τά άνωτέρω θά ά-
πευθύνωνται είς τήν ώς άνω υπη
ρεσιακήν μονάδα, είς ήν θά ύπο- 
βάλωνται ώσαύτως καί αί τυχόν 
προτάσεις βελτιώσεως τού τρό
που έργασίας αυτής.

Ο ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Εντός τών πλαισίων τής άνα- 
διαρθρώσεως τών διαφόρων διευ
θύνσεων τής Τραπέζης έκυκλοφό- 
ρησεν ό Κανονισμός Διευθύνσεως 
Καταστημάτων «ιαΐ Εργασιών 
"Εσωτερικού. Βάσει τού έν λόγω 
Κανονισμού είς τήν αρμοδιότητα 
τής άνωτέρω Διευθύνσεως υπάγε
ται ή μέριμνα περί τήν ρύθμισιν, 
άνάπτυξιν καί παρακαλαύθήσιν 
τώ,ν εργασιών τών έν τώ Έσωτε- 
οικώ Καταστημάτων, "Υποκατα
στημάτων, Πρακτορείων καί άν- 
ταποκρίσεων τής Τραπέζης.

Είδικώτερον μεριμνά περί τών 
έν γένει τοποθετήσεων τής Τρα
πέζης έν τώ έσωτερικώ, τών εγγυ
ητικών επιστολών, τής ρενστστι ο ι 
ήσεως τών1 έν γένει καθυστερήσε
ων έξ εμπορικών τοποθετήσεων 
καί τής έξελίξεως καί άποδόσεως 
τών έν γένει έργασιών τών έν τφ 
Έσωτεοικώ Καταστημάτων, "Υπο
καταστημάτων καί Ποακτορε αυ
τής Τραπέζης.

Μεριμνά περί τής άναπτώξεως 
νέων επωφελών τραπεζιτικών έρ
γασιών, πρασελκύσεως νέας πελα
τείας παρακολουθεί τόν άνταγω-

νιισμάν τών λοιπών Τραπεζών, 
καί οίπαξ τής έβδομάδος ό Διευ
θυντής αυτής προεδρεύει συσκέ- 
ψεως τών ’Υποδιευθυντών καί 
Τμηιματαρχών. Ή άνωτέρω Διεύ- 
θυνσις κατανέμεται είς τρεις "Υ
ποδιευθύνσεις:

1) Ύποδιεύθυνσιν τοποθετήσε
ων (τμήμα ’Εμπορικών χορηγήσε
ων», τμήμα Ειδικών χρηματοδο
τήσεων καί τμήμα καθυστερήσεων)

2) "Υποδιεύθυνσιν Γενικών ζη
τημάτων καί προσελικύσεως νέων 
εργασιών (Τμήμα Γεν. ζητημά
των, τμήμα νέων έργασιών).

3) Υποδιεύθυνσιν Καταθέσεων 
("Υπηρεσία πρασελκύσεως καταθέ
σεων Ν.Π.Δ.Δ. καί ’Οργανισμών, 
υπηρεσία πρασελκύσεως καταθέ
σεων Ν.Π.Ι.Δ. καί ιδιωτών).

Τέλος ύπό τήν άμεσον έξάρτη- 
σιν τού Διευθυντού τής έν λόγω 
Διευθύνσεως υπάρχει τμήμα προ
γραμματισμού έπί τή βάσει τών 
στοιιχείίον τον όττοίο-υ θα έΐκ-τ*·-
λήται ή έργασία τών λοιπών τμη
μάτων καί υπηρεσιών τής Διευ- 
δύνσεως.

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΙ ΙΟΝΙΚΗΣ
Είς τήν μετ’ αυτού συνάντηοιν 

τών Συλλόγων, ή όποια έπραγμα- 
τοποιήθη την 29ην Αύγουστου έ. 
Ε., ό ’Αναπληρωτής Γενικός Διευ
θυντής τής Ίονικής καί Λαϊκής 
Τραπέζης κ. Κυριακόπουλος ύπήρ- 
ξεν άναβλητικός καί παρελκυστι
κός.

Ή συνάντησις έπραγματοποι- 
ήθη διά νά ληφθή ή άπάντησις τής 
Διοικήσεως έπί τών θεμάτων, ψ 
πί τών όποιων ό κ. Κυριακόπου- 
λος έπεφυλάχθη νά άπαντήση κα
τά τήν συνρτντησιν τής 13ης ‘Ι
ουλίου έ.έ.

Άλλά καί κατ’ αυτήν πάλιν ό 
κ. Κυριακόπουλος οΰδεμίαν συγ- 
κεκρνμένην άπάντησιν έδωσε, δη- 
Χώσας οτι θά άπαντήση προ σε 
χώς έπ’ αυτών

Έξ άλλου ύπήρξεν άπολύτως 
άρνητικός έπί τού θιγέντος θέμα
τος τών έπιπτώσεων τών μεταθέ
σεων έπί τής οικογενειακής κα- 
ταστάσεως τών μετατιθεμένων.

"Οσον άφορά άλλα θέματα μέ 
οικονομικόν περιεχόιμενον, έδήλω
σεν άτι ταΰτα θά συζητηθούν κατά 
τάς διαπραγματεύσεις δι'ά τήν 
συμπλή,οωσιν τοΰ ’Οργανισμόν

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΌΝ 
Ύπεγράφη ύπό τών 'Υπουργών

Έργασίας καί Εμπορίου ή ά- 
πόφασις περί συγχωνεύσεως τών 
'Ασφαλιστικών "Οργανισμών τ, 
Ίονικής καί τ. Λαϊκής εΐς ένα.

Τό γεγονός εΐνε άκρως άξιοση- 
μείωτον, λόγω Τ°ν γεγονότος τής 
οικονομικής άνισότητος τών δύο 
Ταμείων καί τών τελείως διαφό
ρων παροχών. Άποδεικνύει δέ άτι 
έάν ύπάρξη καλή θέλησις καί κα
τα νόησις εΐνε και δυνατή καί ε
πιβεβλημένη ή ένιαία κλαδική 
άσφάλισιφ, ή όποια—όπως είς 
τήν προκειμενην περίπτωσιν— θά 
συντνλέση είς τήν άρσιν μιας ΰ- 
φισταμένης μεταξύ τών Τραπεζοϋ- 
παλλήλων άνισότητος καί θά όδη- 
γήση είς τήν ένότητα τοΰ κλά
δου καί έν τελευταίςι άναλύσει θά 
ιέξυπηρετήοη τά καλώς νοούμενα 
συμφέροντα αυτού.

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣIΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

Ύπ* αυτήν τήν έννοιαν έπιση- 
μαΐνεται καί ή συγχώνευσις τών 
δύο Συλλόγων τ. Ίονικής καί τ. 
Λαϊκής, τής οποίας ή προετοι- 
ιμκσία είσήλθεν είς τό τελευταϊον 
στάδιον καί ή οποία θά πραγμα- 
τοποιηθή, κατά τά φαινόμενα, 
λίαν συντόμως.

ΝΕΟΙ IIMiinTII ΤΗΙ IMiHi
Άπό τοΰ τρέχοντος -μηνάς, 

συμφώνως προς κυκλοφαρή.σχχ- 
σαν έγκύκλιον ρις τό Δίκτυον 
Ανταποκρίσεων τής Τραπέζης 
προστίθενται αί κάτωθι ίδρυ- 
θεΐσωι νέαι Άιπαπακρίσεις:

1) I ΟΥ Αθανάσιος Λυμπ. 
Πλακιώτης έξαρτάται έκι τοΰ 
"Υπακ)τος Θήρας, "Οριον ημε

ρησίου τραβήγματος έπί τοΰ 
Άντ)τοΰ δραχ. 5.000.

2) ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ, ’Αθανάσι
ος Θωιμ. Βρέττας, Κατερίνης, 
δραχ. 10.000.

3) ΜΟΥΖΑΚ ΙΟΥ, Ο.Ε.Ε. 
Αδελφοί Θ. Τάστου, Τρικάλων 
δραχ. 20.000.

ΑΞΙΕΠΑΙΝΟΣ ΔΩΡΕΑ
Προς τό Διοικητικόν Συμ-1 

Βούλιον τοΰ Συλλόγου άπεοτά- 
λη ή ακόλουθος επιστολή τοΰ 
Συναδέλφου Νικολάου Κωτσή 
Λογιστού Β' πορά ry Κατα- 
στήματι Πειραιώς.
«Κύριε Πρόεδρε,

Έξυπη ρετηθεί ς έπανε ι λη μ μέ- 
νως παρά τής Βιβλιοθήκης τοΰ 
Συλλόγου διεπίστωσα τήν πο
λύτιμον βοήθειαν τήν όποιαν

NEON 1Κ1Ι1Ν ΤΒΪ ι :ΕΝ. ΖΝΑΙΤΑ1Ρ0Ι ΙϋΙΙΕΜίΙ*
ΤΗΙ ΠΑΡΟΥΙΗΙ ΙΙίΙΝΙΙί ΗΗΑΑΑΑΓΜΑΤΙΙΗΙ ΙΡΙίίΙί

------------- *------------

ΤΑ ΥΠΟΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΑ ΥΠ’ ΑΥΤΟΥ ΜΕΤΡΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
«Τεχνική καί Οικονομική τών 

Τραπεζικών Έργασιών» είναι ό 
τίτλος τοΰ βιβλίου που μόλις έ- 
κυκλοφόρησε, τού Ύποδιευθυντοϋ 
τής Τραπέζης τής Ελλάδος κ. 
Εΰρ. Τσουτρέλλη. Πρόκειται περί 
σημαντικού έργου έλλείποντος έ.χ 
τής Τραπεζιτικής φιλολογίας καί 
δπερ αντιμετωπίζει τά σύγχρονα 
Τραπεζικά προβλήματα άπό πλευ
ράς τόσον πρακτικής, όσον καί 
θεωρητικής. Ό συγγραφεύς, 5ι- 
δάκτωρ εΐς τήν Σχολήν Τραπεζι
κών Σπουδών τής Τραπέζης. τής 
'Ελλάδος, έχων πλούσιον συγ
γραφικόν έργον, χειρίζεται τό θέ
μα του μέ έξαιρετικήν πληρότητα 
καί σαφήνειαν καί συμπληροΐ διά 
τοΰ νέου του βιβλίου υφιστάμενον 
σημαντικόν κενόν.

Συνιστώμεν είς τούς συναδέλ
φους τήν άγοράν τού βιβλίου τού
του τού όποιου ή τιμή ώρίσθη 
είς δραχ. 170 τοΐς μετρητοΐς καί 
180 είς τρεις μηνιαίας δόσεις έ
ναντι δραχ. 230 διά τους τρίτους.

Οί έπιθνμοΰντες τό άνωτέρω 
βιβλίον δέον νά δηλώσουν τούτο 
είς τά Γραφεία τού Συλλόγου μας 
καταβάλλαντες τήν αξίαν του ή 
τήν έκ δραχ. 60 πρώτην δόσιν.

• 'Υπεύθυνος έπί τής ύλης: ·
• ΙΩΣΗΦ ΛΙΤΙΝΑΣ ·
• Γρηγορ. Αυξεντίου 16 ·

Είς τούς «Οικονομικούς Τάΐμς» 
έδημοσιεύθη άνταπόκρισις έξ ’Α
θηνών, κατά τήν οποίαν, ύπό τοΰ 
καθηγητού τού Πανεπιστημίου ’Α
θηνών καί διοικητού τής Τραπε- 
ζης 'Ελλάδος κ. Ξεν. Ζολώτα κα- 
τηρτίσθη νέον σχέδιον άποβλέ- 
πον είς τήν έπίλυσιν τών προβλη
μάτων τής διεθνούς ρευστότητας 
καί ύποβοήθησιν έξόδου άπό τήν 
παρούσαν συναλλαγματικήν κρί- 
σιν.

Τά υποδεικνυόμενα προς τόν 
σκοπόν αυτόν ύπό τού σχεδίου 
μέτρα είναι τά έξης:

Πρώτον: Αί άποθεματικαί. 
χώραι δέον όπως, προβούν είς 

τήν δημιουργίαν βραχυχρονίων κα
ταθέσεων είς τάς κυριωτέρας χώ
ρας μετατρέψιμων νομισμάτων. 
Αί τοιαύται καταθέσεις θά άποτε- 
λέσουν τήν πρώτην γραμμήν άμύ- 
νης τών άποθεματικών νομισμά
των, καθώς έπίσης καί δργανον 
πολιτικής έπεμβάσεως είς τήν διε
θνή άγοράν συναλλάγματος. Ό 
πολυνομισματικός κανών, ό όποι
ος θά πρόκυψη κατ' αυτόν τόν 
τρόπον θά συμβάλη είς τήν ένί- 
ΟχυΟιν τής διεθνούς ρεύστότη- 
τος καί τήν έξασφάλισιν τών ά
ποθεματικών χωρών.
Ξ - ----

Δεύτερον: "Ολαι αί χώ
ραν μετατρέψιμων νομισμάτων, 
συμπεριλαμβανομένων καί τών 
άποθεματικών χωρών, δέον νά 
παράσχουν τήν έγγύησιν ρήτρας 
χρυσού έφ’ όλων τών ΰπό ξένων 
τραπεζών και θησαυροφυλακίων 
κατεχομένων ποσών είς ίδια νο
μίσματα.

Τρίτον: 'Όλαι αί οικονο
μικούς σημαντικών;:ραι χώραι δέ
ον νά Καθιερώσουν διαφορικήν 
μεταχείρισιν άπό άπόψεως έπιτο- 
κίων καί φορολογίας διά τάς βρα

χυχρονίους καταθέσεις τών αλλο
δαπών κεντρικών Τραπεζών καί 
θησαυροφυλακίων. Ανάλογος 
διαφορική μεταχείρισις θά είναι 
δυνατόν νά έπεκταθή καί είς τάς 
βραχυχρονίους καταθέσεις έκ μέ
ρους τών άλλοδαπών ίδιωτων. 
Κατ’ αυτόν τόν τρόπον αί κυρ.ώ- 
τεραι οίκονομικώς χώραι όνε- ; 

ξαρτοποιοΰν τήν διεθνή οικονουι-; 
κήν των πολιτικήν έκ τών έσωτε- j 
ρικών νομισματικών καί δημοσιο
νομικών περιορισμών.

•παρέχει είς ημάς τους έργα
ζομένους σττουβαστάς.

Διά νά έκφράσω τάς εύχαρι- 
στίσς μου ιτροσφέρω είς την 
Βιβλιοθήκην τοΰ Συλλόγου 18 
(δέκα όχτώ) βιβλία τής ’Ανώ
τατης Έμττορικής, ττροκειμένου 
ταΰτα νά έξυττηρετήσουν έτέ- 
ρους Συναδέλφους σττσυδα-
στάς».

Τό Διοικητικόν Συμβούλιον 
καί ή «Τραττεζιτική», συγχαί
ρουν τόν συνάδελφον τοΰ Κατα
στήματος Πειραιώς διά τήν ω
φέλιμον δωρεάν του καί τοΰ 
διαβιβάζουν τάς θερμάς ευχα
ριστίας των.

-Β

Κ Ο I Ν η Ν I Κ Α ♦
♦

-S

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

Ό Νικόλαος Νικολάίδης τής 
‘Υπηρεσίας Πληροφοριών απέ
κτησε ν υ!όν.

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

Ο
ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ

ΓΕϋΡΓΙΟΣ ΙΙΙΠΙΚΙΟΣ
Δέχεται τους ασθενείς τών 
Ταμείων "Υγείας ’Εθνικής 
Τραπέζης τής ‘Ελλάδος 

καί ’Αθηνών.
Άλ.Σούτσσυ 24 & Λυκαβηττού 
11—1 μ.μ. καί 5—7 μ.μ. 

Τηλ. 613-513.

♦

Φ

*
Φ

♦
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Τυπαγράφι καί έργασίοοι 

«ΠΑΡΝΑΣ Σ ΟΣ» 

Μουλαγιάννη - Καζούρη 

Σωκράτους 6 - Άθήναι

ΣΤΗ
Η

ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΑΤΕ

ΚΡΗΤΙΚΗ ΤΑΒΕΡΝΑ 
« Φ Ω. Λ Η Α »

Σημ.

ΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ 1γ (Πλατεία Κάνιγγος)
ΤΟ ΓΛΕΝΤΙ: ΛΥΡΑ, ΛΑΓΟΥΤΟ, ΤΡΑΓΟΥΔΙ 
ΜΕ ΜΠΡΟΥΣΙΚΟ ΚΡΑΣΙ ΚΑΙ ΤΣΙΚΟΥΔΙΑ 

ΤΟ ΣΠΕΣΙΑΛΙΤΕ ΠΙΑΤΟ ΤΑ ΣΑΒΒΑΤΑ:
ΧΟΧΛΙΟΙ ΜΠΟΥΜΠΟΥΡΙΣΤΟΙ 

ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ, ΚΥΡΙΑΚΕΣ, ΓΙΟΡΤΕΣ 
Καλοκαιρινή αυλή, πράσινο, δροσιά!

Β- -ti

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ 
ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

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

Έπισκετττόμενοι το Κατάστημά μας δύνασθε νά προμηθευθήτε 
8|ς τιμάς βιτρίνας:
ΩΡΟΛΟΓΙΑ (Χειρός, Τσέπης, Τοίχου, Εγερτήρια, Κούκου, 

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

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

ΔΙ’ ΑΓΟΡΑΝ TOIΣ ΜΕΤΡΗΤΟΪΣ ΕΚΠΤΩΣΙΣ 
ΣΩΤ. ΘΕΟΔΩΡΑΚρΠΟΥΛΟΣ & Σια 

Άριστείδου 9 — Τηλέψ. 31.845 — Άθήναι

10%

Τήν 7ην Σεπτεμβρίου ό oruv- 
άδελφος ΓεώρΥι,ος Μΐρκος άνέ- 
δέξοοτο έκ τής κολυμβήθρας τήν 
θυγατέρα τοΰ συναδέλφου Ί- 
ωάννου Ζούγκου όναμάσας αΐΰ- 
τήν Ειρήνην.

ΑΡΡΑΒΠΝΕΕ

Ό συνάδελφος Άλέξτνδρος 
Δουβλίδης τής Βιομηχανικής 
Πίστεως καί ή Δίς ’Ελένη Θεο
φάνη ήρραβωνίσθησαν.

—Ντίνος I 
’Αλεξάνδρα Κ, 
βωνίσθησαν.

Σ μαραγδής — 
Μαυρουδή ήρρα-

□= =Β

ΘΑΝΑΤΟΙ

Γεώργιος Φλιγγερ πατήρ τοΰ 
συναδέλφου Όρέστη Φλίγγερ, 
Καταστήματος Ν. Ιωνίας.

—-Νικόλαος Ζαρχάς, συντα
ξιούχος (Χαλκίς).

— Β ιολέττα Στιιβακτή μήτηρ 
τής συζύγου τοΰ Ενθ. Μί- 
χου αντιπροέδρου τοΰ Συλλό
γου μας.

Είς τούς οικείους τών άνωτέ
ρω έκφράζρμεν τά θερμά μας 
συλλυπητήρια.



Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ
-Β

ΑΙ ΜΕΤΔΒΟΛΑΙ
’Εάν είς την μακράν ιστορίαν τής ’Εθνικής Τραπέζης 

τής Ελλάδος έσηιμειώθησαν σφάλματα των οποίων τάς 
συνέπειας έκλήθη νά πληρώση και έπλήρωσε τό Προσω
πικόν καί μόνον αυτό, αΐ τελευταΐαι ιμεταβολαί άποτελοΰν 
τό ,μεγαλύτερσν στίγμα τής Ιστορίας της καί κατ’ άκο- 
λουθίαν δεν πρέπει νά πιστεύουν τόσον ό κ. Διοικητής, 
όσον καί ο! περί αυτόν φωτεινοί είίσηγηταί τών μεταβο
λών τούτων, δτι ή όλη ύπόθεσις έτερματτίαθη, άλλ* άντι- 
θέτως εύρίσκεται έν τή εξελίξει της. Διότι ό δι’ αυτών 
έπιδιωχθείς έντέχνως σκοπός τής δημιουργίας πιεστικής 
καταστάσεως καί εξαναγκασμού είς παραίτη,σιν ώρισμέ- 
νου αριθμού στελεχών τής Τραπέζης, κρινσμένων προ
φανώς άνεπιθυμήτων, άπέτυχεν.

Τά στελέχη, ιδίως τά υφιστάμενα καθ’ οίονδήποτε 
τρόπον μειώσεις, οφείλουν νά δείξωσι τον δέοντα ανδρι
σμόν δι’ άναλόγου άντιδράσεως.

Έκ τής στάσεώς των καί τών παραλλήλων ενεργει
ών τής Συλλογικής έκπρασωπήσεως θά έξαρτηθή ή άνα- 
στολή τών σχεδίων «ορισμένων «Ήροστράτων», οί όποιοι 
υπό τό πρόσχημα τής «άναδιοργανώσεως» τού Ιδρύμα
τος απεργάζονται την διάλυσιιν αυτού.

Προς άρσιν πόσης παρερμηνείας δηλοΰμεν άπαξ ε- 
τι, ότι ούδείς αντιδρά είς τήν έπι-βαλλρμένην άναδιάρθρω- 
σιν καί στελέχωσιν τών Υπηρεσιών τής Τραπέζης, έφ’ 
ματος καί τήν συναδελφικήν ή θ ι κ ή ν, έν- 
όσον αδται δέν άντνβαίνουσι τάς υγιείς άρχάς τού Ίδρύ- 
νοίας τάς οποίας ή Συλλογική έκπρασώπησις εΤναι υπο
χρεωμένη νά περιφρούρηση- ασκούσα έν ανάγκη καί τά 
έκ τού μετοχικού ενδιαφέροντος πηγάζοντα δικαιώματα 
της.

ΜΕΤΔΒΟΛΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΙΝ, ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ, 
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

©Α ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΙ

Ό-

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΕΠΑΡΧΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΔΙ ΓΑΩΣΣΔΙ
Είς πολλά έπαρχιακά Υπο

καταστήματα υπάρχουν προ
σωρινοί συνάδελφοι ύπηρετοΰν- 
τες έπί τρία, τέσαρσι καί πέν
τε έτη καί άκόμη δέν έμονιμο- 
ποιήθησαν, δεδομένου ότι κα
λούμενοι κατ’ έτος είς διαγω
νισμόν αποτυγχάνουν είς τήν 
Ηένην γλώσσαν. Ή τοιαύτη α
ποτυχία οφείλεται είς δύο λό
γους Πρώτον διότι υ
πό τήν πίεσιν τού φόρτου τής 
έργασίας, εργάζονται πολύ 
πέραν τών κεκανονισμένων ώ- 
ρών, χωρίς δυστυχώς, είς πολ- 
λάς περιπτώσεις τά άρμόδια 
όργανα διά τήν έφαρμογήν τών 
ίργοτικών νόμων νά ένδιαφέ-

ρωνται, καί δεύτερον διότι δέν 
υπάρχουν ,τά μέσα έκμαθήσε- 
ως Ξένης γλώσσης ώς άπαιτεΐ 
ή Υπηρεσία.

Δέν νομίζςυν οΐ άρμάδιοι, ό
τι έχουν καθήκον όπως τους 
συναδέλφους τούτους έξαγά- 
γουν άπό την τοιαύτην τραγι
κήν κατάστασιν, εΰκολύνοντάς 
τους διά τής προσωρινής μετα- 
θέσεώς των είς Ύποκοσαστή- 
ματα Ενθα έδρεύουν Σχολαί ξέ
νων γλωσσών;

Άναμένομεν νά πληροψορη- 
θώμεν, έντός εύλογου χρόνου,
ποίαν θέσιν θά λάβουν οί αρ
μόδιοι.

Ή Διοίικησις τής Τραπέζης 
εξήγγειλε τάς άκσλούθους με- 
ταβολάς:

Έτοποθετήθη ώς Υποδιευ
θυντής παρά τή Διευθύνσει Οι
κονομικών Μελετών ό κ. Άν- 
δρέας Πουλόπουλος — Υπο
διευθυντής, Προϊστάμενος τού 
παρά τή Διευθύνσει Έπιθεοι- 
ρήσεως Τμήματος Έπιθεωρή- 
σεως.

Έτοποθετήθηισταν ώς Προϊ
στάμενοι Τ μή ματος παρά τή 
Διοικήσει, οί:

Κ. Νικόλαος Βαμβακάς — 
Τμηιματάρχης Α'. τάξεως. 
Προϊστάμενος Υπηρεσίας ττα- 
ρά τή Διευθύνσει Προσωπικού, 
είς τό παρά τή Διευθύνσει 
Γραμματείας Τμήμα Κλειδών 
καί Τηλεγραφημάτ«ον.

κ. Νικόλαος Βάραγκας -Τμ) 
ρχης Α' τάξεως, Προϊστάμενος 
τής τέως Υπηρεσίας Λογκττι- 
κής Όργανώσεως Τραπέζης, 
είς τό παρά τή έν λόγψ Υπη
ρεσιακή Μονιάδι συνιστώμενον 
Τμήμα Μηχανικών Εφαρμογών.

κ. Γεώργιος Λαμπρινόπου- 
λος — Τμηματάρχης Α'. τά
ξεως, τής Διευθύνσεως Έπιθε- 
ωρήσεως, είς τό παρά τή Διευ- 
θύνσει Προσωπικού Τμήμα Υ
πηρεσιακής Καταστάσεως Προ
σωπικού.

Έτοποθετήθησοιν, οί:
κ. Νικόλαος Άντανασιώτης

—Τμηματάρχης Υπηρεσιακής 
Κατ«χστάσεως Προσωπικού, είς 
το Ταμεΐον Συντάξεοος Προσαν 
πικού (πρώην) ’Εθνικής Τρα
πέζης, ώς Προϊστάμενος Τμή
ματος παρά τή Διοικήσει καί 
αναπληρωτής Διευθυντού

κ. Ευάγγελος Βωλιάδης — 
Τμηματάρχης Α'.τάξεως, Προ
ϊστάμενος τοΰ παρά τή Διευ- 
θύνσει Γραμματείας Τμήμα
τος Κλειδών καί Τηλεγραφημά
των, είς τό παρά τή Διευθύν- 
σει Οικονομικών Μελετών Τμή
μα Στατιστικής, ώς Προϊστά
μενος.

Ώναμάσθήσαν Όργανωταί 
καί έτοποθετήθησσν είς την 
«Όργάνωσιν Τραπέζης», οΐ:

ΐκ. ’Αριστοτέλης Μυλωνάς — 
Τμηματάρχης Α'. τάξεως, 
Προϊστάμενος τής παρά τή 
«’Οργανώσει Τραπέζης» (τέ
ως) Υπηρεσίας Όργανώσεως 
Κ αταστημάτων καί Ύπηρε- 
σ·ιών

κ. Μιχαήλ Παρασκευαΐδης 
■—Τμηματάρχης Α’. τάξεως, 
τής Διευθύνσεως Έπιθεωρήσε- 
ως. καί

ικ. Δημήτριος Καλόθετος — 
Τμηιμοτάρχης Β'. τάξεως, ’Ε
πιθεωρητής τής Τραπέζης (πα
ρά τή ’Οργανώσει Τραπέζης).

’ Ετοποθετήθησοιν ώς Διευ- 
θυνταί Υποκαταστήματος, οί: 

κ. Κωνσταντίνος ’Αργυρό-

πούλος — Τμηματάρχης Α'. | 
τάξεως, Υποδιευθυντής τοΰ Υ
ποκαταστήματος πλ. Μητραπό- 
λεως. είς τό Υποκατάστημα 
Πλ. Κολωνακίου.

Κ. ’ I ωάννης Διακονιικολάον 
——Τμηματάρχης Β'. τάξεως. 
Υποδιευθυντής τού Υποκατα
στήματος ’Αγοράς, είς τό ΰπό

ΕΠίΖΤΟΛΑΙ

διαφαίνεται, οτι ούχί λόγοι 
οίκοδομήσεως, άλλ’ έτεροι τοι-

I οΰτοι ύπηγόρευσαν τήν αγοράν 
' τού οικοπέδου.

ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΩΡΕΣΤΙΑΔΟΣ
Άποτ ελεσματ» κώτστον 8- 

πλον είς τον συναγωνισμόν ό- 
μοειδώιν Επιχειρήσεων απο
τελεί ή όλη έμφάνισις τών Κα
ταστημάτων των. Είναι αΰτό 
πού λέμε «ή βιτρίνα». Ή Όρε- 
«ττιάς, τό άκραΐον φυλάκιον — 
πόλις παρά τά Τουρκικά σύνο
ρα είναι ή πύλη εισόδου των 
έκ Τουρκίας προερχομένων 
Τουριστών. Δέν ύποστηρίζομεν 
βέβαιο, οτι ή Τράπεζα οφείλει 
νά φτιάξη διά τον λόγον τού
τον κέντρον υποδοχής. ’Εάν ό
μως άντί'καταστήση τό είς τήν 
εν λόγω πάλιν Επαρχιακόν 
«καφενεΐον» της μέ ένα οίκημα, 
τουλάχιστον έφάμιλλον τού

τής ’Εμπορικής Τραπέζης, ό- 
πωσδήποτε κατ’ αυτόν τον 
τρόπον δημιουργεί ένα κέντρον 
υποδοχής. Τοιαύτη ασφαλώς 
άποψις θά έπρυτάνευσεν όταν 
πρό όετίας διετέθησαν δρο«χ. 
200.000 (ποσόν σεβαστόν διά 
τά χωραφοοικόπεδα τής Όρε- 
στιάδος) καί ούχί ή άνδρανο- 
ποίησις μή πλεοναζόντων κε
φαλαίων μέ ταυτόχρονον κατα
βολήν τρισχιλίων δραχ. δι’ έ- 
νοίκιον τής παράγκας. Ή άνέ- 
γερσις τού Υποκαταστήματος 
είς τό μοσχοπληρωμένο οίκόπε- 
δον πρέπει νά πραγματοποιη- 
θή τό ταχύτερον διότι άλως

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ
Τό ΤΥΠΕΤ προκειμένου νά 

χορηγήση τήν προσχολικήν μέ
ριμναν, μή δυνάμενον έξ ιδίων 
ν’ αύξηση ,τό κατ’ έτος χορη- 
γούμενον ποσόν, ώς έπεβάλετο, 
έζήτησε τήν οικονομικήν ένί- 
σχυσιν τής Τραπέζης.

Καί ένώ ή Τράπεζα διαθέ
τει δι’ έκαστον παιδί άνω τών 
7 έτών 1.200 δραχ. έτησίως— 
τόση περίπου εΐναι ή δαπάνη 
της δΓ έκαστον παιδί εις τάς

κατασκηνώσεις — διά τά παι
διά ηλικίας κάτω τών 7 έ
τών δέν ήθέλησε νά χορηγήση 
άνάλογον ένίσχυσιν.

Λυπούμεθα εϊλικρινά διά τήν 
τοιαύτην νοοτροπίαν, διότι έ- 
πρόκειτο περί γελοίας δαπά
νης, ή οποία ήδύνατο ν* άντι- 
μετωπισθή άνωδύνως.

"Αν αυτό λέγεται Ενδιαφέ
ρον άφήνομεν νά τό έκτ ψήσουν 
οί συνάδελφοι.

ΔΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟΝ ΥΓΕΙΑΣ
Πολλοί συνάδελφοι μάς έξέ- 

φρασαν παράπονα, ότι τό Τα
μεΐον Υγείας άπροσδοκήτως 
τούς χρεώνει μέ διάφορα ποσά 
διά συμμετοχήν είς τήν ιατρο
φαρμακευτικήν καί κλινικήν πε- 
ρίθαλψιν. Καλόν θά εΐναι αί ύ- 
πηρεσίαι τού Ταμείου Υγείας, 
όταν αποστέλλουν τήν έντολήν 
προς τό λογιστήριον τής Τρα
πέζης παρακρατήσεως έκ τοΰ 
μισθού τοΰ Α' ή τοΰ Β' ποσού 
κοινοποιούν τό αΰτό έγροφον 
καί είς τό ενδιαφέρον ήσφαλι-

σμένον άμεσον μέλος. Κατ’ αυ
τόν τον τρόπον ό συνάδελφος 
θά γνωρίζη ότι έχρεώθη διά 
τήν τάδε αιτίαν θά γνωρί
ζη δέ προσέτι τό ποσόν καί τάς 
καθορισθείσας δόσεις. Έλπί- 
ζομεν ότι ό κ. Πρόεδρος τού 
ΤΥΠΕΤ θά δώση πάραυτα έν
τολήν εις τήν άρμοδίαν υπηρε
σίαν νά άποστείλη τοιαΰτα ει
δοποιητήρια άναδρομι κώς άπό 
τοΰ Ιουλίου έ.έ. ή καί πσλαιό- 
τερον. Ή τάξις τό άπαιτεΐ.

Έλάβομεν καί δημοσιεύομεν 
τήν κατωτέρω έπιστολήν:
ΠΡ ΟIΚ ΟΔΟΤΗ ΣIΣ ΘΗΛ ΕΩΝ 

ΤΕΚΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Τό 1947 ή τότε Διοίκησις τής 

Τραπέζης έν τή μερίμ-νη της διά 
τήν βελτίωσιν τής οικονομικής κα- 
ταστόοσεως τών ΰπαλλήλων άπε- 
φάσισε τήν προικοδότησιν τών 
θηλέων τέκνων τοΰ μονίμου ιτρο- 
σωπικοΰ τής Τραπέζης (Ε.Δ. 8)5 
2.47).

Διά συμφωνίας μεταξύ Διοική- 
σεως καί ’Ασφαλιστικής' Εται
ρίας «Η ΕΘΝΙΚΗ» ή τελευταία 
άνέλαβε τήν άσφάλισιν τών 8η- 
λέων τέκνων τοΰ Προσωπικού καί 
άπαντες σί δηλώσαντες γονείς κα- 
τέβαλον τά καθορισθέντσ νπό τής 
’Ασφαλιστικής ’Εταιρίας ποσά 
άσφαλίστρων (Ε.Δ. 31)5.6.47).

Δυστυχώς άπό τής συγχωνεύ- 
σεως ό θεσμός ουτος τής άσφα- 
λίσεως ήτόνησε καί διερωτάται 
κανείς εΐναι λογικόν, νόμιμον και 
δίκαιον, γενάμεναι συμφωνίαι νά 
άτονοΰν καί Αχρηστεύονται; εΐναι 
νόμιμον μία άσφαλισις έλευθέρως 
γενομένη πρός τήν οποίαν ό ά- 
σφαλισθείς έξεπλήρωσεν άπάσας' 
τάς υποχρεώσεις του, νά κηρύσ
σεται έκπτωτος τών δικαιωμά
των του.

Ό Σύλλογος τοΰ Προσωπικού 
έχει ΰποχρέωσίιν νά μελετήση τό 
ζήτημα τούτο και νά καταδάλη 
τάς δέουσας προσπάθειας δχι μό
νον διά τήν ίσχνν τής συμφωνίας 
τούτης διά τούς μέχρι τούδε ή- 
σφαλισμένσυς αλλά καί διά τήν i- 
πέκτασιν τοΰ ευεργετήματος τού
του διά τούς τυχόν έπιθυμοΰντας 
τήν άσφάλισιν τών θηλέων τέκνων 
των.

Ή σημερινή Διοίκησις της 
Τραπέζης Εχει δώσει πολλαπλά 
δείγματα τού Ενδιαφέροντος καί 
τής μερίμνης της διά τήν άνα- 
καύφισιν τών άναγκών τού Προ
σωπικού κατάλληλος δθεν είσή- 
γησίς τοΰ ζητήματος τούτου δέν 
άμφιΒάλλομεν οτι θά εΐχεν ευνο
ϊκήν διά τό Προσωπικόν λύσιν έ- 
νός θέματος τό όποιον πρώτη ό 
Διοίκησις είχε τήν έμπνευσιν 
νά θέσπιση.

Ν. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΙΠΟΥΔΟΣ

ϊδρυσιν Ύπακατάστηιμα Μ<τ- 
κρυγιάννη — Λεωφ. Συγγρού 
14.

κ. Ευτύχιος Τρακάκης — 
Τ μημοτάρχης Β '. τάξεως, Υ
ποδιευθυντής τοΰ Υποκατα
στήματος Δράμας, είς τό τής 
’Αλεξανδρουπόλιεως.

κ. Γ-εώργ=ιος Ζαλμάς — 
Λογιστής Β'. τάξεως, Έντε- 
τάλ μένος και Προϊστάμενος 
Λογιστηρίου τού Υποκατα
στήματος Μεσσήνης, είς τό 
τών Κ«χλαβρύτωυ.

κ. Παντελής Καλογερόποι>- 
λος·—Λογιστής Β '. τάξεως, 
τοΰ Ύποοτταστήματος Καλα
μάτας, είς τό τής Πύλου.

κ. Χρήστος Καραργύρης — 
Υπολογιστής Α'. τάξεως, Δι
ευθυντής τοΰ Πρακτορείου Νε
μέας, είς τό Υποκατάστημα 
Μοιρών.

’ Ετοποθετήθησσν ώς Ύποδι- 
ευθυνταί Ύποκατ«χστήματος, 
οί:

κ. Γεώργιος ‘Αμπατζής —- 
Τμηματάρχης Α'. τάξεως, πα
ρά τή Διοικήσει (είς τήν διά- 
θεσιν τής Διευθύνσεως Προσωπι 
κοΰ, προς τοποθέτησιν), είς 
τό Ύποκατάστηιμα ’Αγοράς.

κ. Νικόλαος Παγιωτέλης — 
Τίμηματάρχης Α'. τάξεως, ’Εν
τεταλμένος καί Προϊστάμενος 
τής Υπηρεσίας Τρεχούμενων 
Λογ<χριασμών τού Καταστήμα
τος οδού Σταδίου 38, είς τό 
Ύποκατάστηιμα οδού Καλαμι- 
ώτου.

κ. Παύλος Άγγελόπουλος 
I—Τ μηΐματάρχης β'. τάξεως. 
Εντεταλμένος καί Προϊστάμε
νος Λογιστηρίου τού Υποκα
ταστήματος οδού Έρμοΰ Θεσ
σαλονίκης, είς τό αύτό Ύπο- 
κατάστημα,

κ. Μενέλαος Ήλίας —Τιμη- 
ματάρχης Β'. τάξεως, τού Υ
ποκαταστήματος οδού Α. Σο
φού—Θεσσαλονίκης, είς τό τής 
Δράμας.

κ. Εμμανουήλ Παναγιωτό- 
πούλος — Τ μηματάρχης Β '. 
τάξεως, Προϊστάμενος τής Υ
πηρεσίας Είσπράξεως ’Αξιών 
τού Καταστήματος άδοΰ Στα
δίου 38, είς τό Υποκατάστη
μα άδοΰ Κολακοτρώνη.

κ. Ξενοφών’ Μπουλουγουράς 
.—Ύπσημηματάρχης, Εντεταλ
μένος καί Προϊστάμενος Λογι
στηρίου τοΰ ΎποκαΥαστήΙμα-

Dr ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Κ. ΚΟΝΤΟΣ 
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ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
Μετρητά έν τή; Ταμείφ, παρά τή Τραπέζη τής ‘Ελλάδος, τοκομε
ρίδια, έπιταγαί καί Εντο-κα ταμειακά γραμμάτια 2.735 .860.708,70
Είς χρυσόν, πορά Τραπέζαΐς 'Εξωτερικού καί ξένα τραπεζικά

γραμ ματια

ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ
I. Πρός Έμπορους καί Έπαγγελματίας 

Προεξοφλήσεις
Δάνεια καί Λογαριασμοί:
Ήγγυτμ. διά δικαιογράφων καί άλλων Εγγυήσεων. 
Κγγυημ. διά εμπορευμάτων καί φορτωτικών 

Ήγγυημενο: διά χρεογράφων 
Έπί ύποθήκη
Τρέχοντες λογαριασμοί καί άντεγγυήσείς

II, Προς Βιομηχάνους καί Βιοτέχνας 
Προεξοφλήσεις
Δάνεια καί Λογαριασμοί
Ηγγυημ. διά δικαιογράφων καί άλλων εγγυήσεων 
Ήγγυη,μένα δι’ εμπορευμάτων καί φορτωτικών 
Έπί υποθήκη
Τρέμοντες λογαριασμοί καί άντεγγυήσεις 
Δάνεια Άνασυγκροτήσεως.

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Χαρτοφυλάκιον χρεογράφων 
Κτίρια κτί Κτήματα Τραπέζης 
Εγκαταστάσεις, έπιπλα, χρηματοκιβώτια

Ό Διοικητής 
ΔΗΜ. Ε. ΧΕΑΜΗΣ

234 243.317,70

757 .482.377,75

1.708 .263.244.55 
1 084 .850.581,45 

89 .488.773,85 
12 ,959.908,05 

1 .714 .167.008,48

148 .726.153.—

4.895 .613.154,30 
608 .803.565,90 

4 .442.650,20 
660 .059.063,95 
652 .411.409.—

768 .712.207,05 
390 .748.287.— 

45 .884.295,85

2.970.104.025.82

| ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Κεφάλαιον Μετοχικόν 
Τακτικόν "Αποθεματικόν 
Έκτακτον ’Αποθεματικόν

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 
‘Όψείνς 
Ταμιευτηρίου 
Έπί προθεσμία 
Δημοσίων 'Οργανισμών

5.367.21 1.894,23

6.970.055.996,35

1 .205.344.789,90

Δρχ. 16.512.716.706,30

581 .407.680.— 
16.972.447.— 
28 .000.000.—

3.613 .389.302,19 
5.553 088.755,87 
1.515 .932.512,30 

819 ,486.461,20

ΓΡΈΧ,ΟΝΤΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝ Ο.Χ.Ο.Α. ί Μακροπρόθεσμα δάνει 

Άνασυγκροτήσεως)
ΕΠΙΤΑΓΑΙ ΚΑΙ ΕΝΤΟΛΑΙ ΠΛΗΡΩΤΕΑΙ 
ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΘΗΤΙΚΌΝ

626.380.127.

1 1.501.897.031,56

3.1 12.070.461,9’

652.41 1.409.— 
142.138.283,60 
259.61 1.414,16 

218.207.979,07

Δρχ. 16.512.716.706,30

’Ο Διευθυντής τοΰ Γενικού Λογιστηρίου 
ΣΠ. X. ΚΑΠΑΝΤΑΗΣ



ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ ΖΗΤΕ
ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΤΙΜΟΥ ΤΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

ΤΟ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝ ΥΠΟΜΝΗΜΑ
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Κύριε Διοικητά,
Είναι γνωστή Ύμίν ή οίκο· 

νομική κατάστασις των Υπαλ
λήλων τοΰ 'Ιδρύματος, τό οποί 
ον άπό τριετίας καί πλέον τε
λεί υπό τήν Ύμετεραν καθοδή
γησην, ώς επίσης είναι γνω-

τος Ξάνθης, εις τό αύτό 'Υπο
κατάστημα.

κ. Φώτιος Β ιγγόπουλος — 
Λογιστής Α'. τάξεως, του Υ
ποκαταστήματος όδοΰ Καλα- 
μιώπου, εις τό τής Χαλκίδος.

Έταποθετήθη ώς Διευθυντής 
Πρακτορείου, ό:

κ, Ιωάννης Θεοφιλογιαννα- 
κος—'Υπολογιστής Α'. τάξε
ως, Εντεταλμένος καί Προϊ 
στάμενος Λογιστηρίου τοΰ Υ
ποκαταστήματος Τ ριπόλεως,
εις τό Πρακτορείου Νεμέας. 

Μετετέθησαν, οί: 
κ. Θεόδωρος Λιάτσης—-Συμ· 

πράττων Υποδιευθυντής, Διευ
θυντής τοΰ Υποκαταστήματος 
Λαρίσης, εις τό τής Καβάλας, 
ώς Διευθυντής.

κ. Μεντζέλος Δροσόπουλος 
—Τμηματάρχης Α'. τάξεως, 
Διευθυντής τοΰ Υποκαταστή
ματος Άμαλιάδος, είς τό τοΰ 
Πύργου ώς Διευθυντής, 
κ. Βασίλειος Άσλάνης—Τμη
ματάρχης Β' τάξεως, Υποδιευ
θυντής τοΰ Υποκαταστήματος 
Χαλκίδος, είς τό τής Μυτιλή
νης, ώς Υποδιευθυντής.

κ. Άνδρέας Κατσάνης — 
Τίμηματάρχης Β ' . τάξεως. Δι
ευθυντής τοΰ Υποκαταστήμα
τος Γυθείου, είς τό τής Άμαλι
άδος, ώς Διευθυντής.

κ. Στέφανος Στρώνης — 
Τμηματάρχης Β' τάξεως. Υ
ποδιευθυντής τοΰ Υποκατα
στήματος όδοΰ Κολοκοτρώνη, 
είς τό τής όδοΰ Καλαμ-ιώτου, 
ώς Υποδιευθυντής.

κ. Κων)ος Τσιγκρής—Τμη- 
ματάρχης Β' τάξεως. Διευθυν
τής τοΰ Υποκαταστήματος 
Καλαβρύτων, είς τό τοΰ Γ υθεί
ου, ώς Διευθυντής.

κ. ’Αθανάσιος Δερβερίδης— 
Ύποτμημ ατάρχη ς. Διευθυντής 
τοΰ Υποκαταστήματος Πρεβέ- 
ζης, είς τό τής Λευκάδος, ώς 
Διευθυντής.

κ. Αναστάσιος Μαυροκέφα- 
λς — Ύποτμηματάρχης, Διευ
θυντής τοΰ 'Υποκαταστήματος 
Λευκάδος, είς τό τοΰ Ναυπλίου, 
ώς Διευθυντής.

. Βασίλειος Σαλαπάτας —
' Υ ποτμηματάρχης, Διευθυντής 
τοΰ Υποκαταστήματος Πύλου, 
είς τό τής Λεβοδείας, ώς Υπο
διευθυντής.

Έτοποθετήθησαν ώς Διευθύ- 
νσντες Υποκαταστήματος, οί :

κ. Σπυρίδων Λέτσιος— Τμη
ματάρχης ·Α' τάξεως. Υποδι
ευθυντής τοΰ Υποκαταστήμα
τος Μυτιλήνης, είς τό τής Λα- 
ιρίσσης.

κ. Απόστολος ή Τηλέμαχος 
Γ ιαννουλάτος— Λογιστής Β' 
τάξεως, Εντεταλμένος καί 
Προϊστάμενος Λογιστηρίου τοΰ 
Υποκαταστήματος Πρεβέζης, 
είς τό αυτό Υποκατάστημα.

Άνετέθη προσωρινώς ή Δι- 
εύθυνσις τοΰ Ύποκαταστήμα- 
τος Άλιβερίου είς τον παρ’ αυ
τή» Έντεταλμέναν καί Προϊστά
μενον Λογιστηρίου κ. Χρηστόν 
Παπαϊωάννου Ύπτιμηματάρχην.

Άπηλλάγησαν των. ώς κάτω
θι, καθηκόντων των οί:

Κ. Βασίλειος Γ ιουβαλάκης— 
Τμηματάρχης Α' τάξεως, Δει»- 
θυντής τοΰ 'Υποκαταστήματος 
Άλεξανδρουπόλεως καί ιιετε- 
τέθη είς τό τής Θεσσαλονίκης 
Α'.

κ. Χρηστός Πουρναιράς·— 
Τμηματάρχης Β' τάξεως, Υ
ποδιευθυντής τοΰ Υποκαταστή
ματος όδοΰ Καλαιμιώτου καί έ- 
τέθη είς τήν διάθεσην τής Διευ- 
θύνσεως Προσωπικού, πρόο το- 
ποθέτησιν.

κ. Μιχαήλ Χασιώτης— Τμη
ματάρχης Β' τάξεως. Διευθυν
τής τοΰ Υποκαταστήματος Ά
λιβερίου, τή αιτήσει του. και 
έτέθη είς τήν διάθεσνν τής Δι- 
ευθύνσεως Πρσωπίικοΰ, προς 
τοπσθέτησιν.

στη είς τήν Συλογικήν έκπρο- 
σώπησιν των έν τή Τοαπεζη 
μοχθούντων ή παρ’ Υμών κα- 
ταβαλσμένη προσπάθεια, όπως 
ίέξευρίσκητε τρόπους οικονομι
κής άνακουφίσεώς των.

Αί διαπιστώσεις αυται μας 
ώδήγησαν είς τό νά γνωρίσω- 
μεν Ύμϊν, οτι τό κόμιστρον 
(είσιτήριον) μεταβάσεως και 
έπιστροιφής είς τους τόπους 
εργασίας των καθίσταται όση- 
μέραι σημαντική έπιβάρυνσις 
διά τούς έν τή Τραπέζη εργα
ζομένους καί γενικώς είς τούς 
Εργατοϋπαλλήλους τής Χώ
ρας.

Αί πλείοτται τών σοβαρών ε
πιχειρήσεων έντώέσωτερ ι κώ (0. 
Τ.Ε. κλπ.) καί άπασαι σχεδόν 
αί έν τώ έξωτερικώ, έν τή προ- 
σπαθείαι των όπως απαλλάξουν 
τό εργαζόμενον Προσωπικόν 
των έκ τοΰ άγχους τό οποίον 
προκαλσΰν είς αύτό αί συγκοι
νωνιακά! δυσχέρειαι καί επι
βαρύνσεις, θέτουν είς τήν διά- 
θεσίν του ίδια αυτών συγκοι
νωνιακά μέσα μεταβάσεως καί 
έπιστροφής είς τους τόπους 
εργασίας..

Επειδή ή έκ μέρους τής 
Τραπέζης διάθεσις ίδιων συγ- 
κοινωΐνλ-κών μέσων, έπι τοΰ 

παρόντος τουλόιχιστον, κρίνε- 
ται ανέφικτος, έχομεν τήν τι
μήν νά παρακαλέσωμεν Υμάς 
όπως έξετάσητε τήν περίπτω- 
σιν καταβολής είς τό προσωπι
κόν τοΰ Ιδρύματος, τό υπηρε
τούν είς τάς μεγόλας πόλεις, 
τών πραγματικών εξόδων είς α 
ΰποβάλεται κατά τήν μέτάβα 
σιν καί άποχώρησίν του έκ τών 
Καταστημάτων τής Τραπέζης. 
'Η έκ τής ίκανοποιήσεως τοΰ 
αιτήματος τούτου δαπάνη τής 
Τραπέζης υπολογίζεται τόσον 
μηδαμινή έν συγκρίσει μέ τήν 
υπέρ αυτής προκύψασαν διαφο
ράν έκ τοΰ τρόπου υπολογι
σμού τής διά τής ύπ’ ριθ. 4) 
1961 διαιτητικής άποφάσεως 
δοθείσης αύξήσεως, ώστε πι- 
στεύομεν άκροδάντως, ότι ή ί- 
κανοποίησις τοΰ άνω αιτήμα
τος θά είναι ταχύτατη.

Μετά σεβασμού 
Ό Πρόεδρος 

Γ. ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ 
Ό Γ εν. Γ ραματεύς 
Σ. ΔΙΛΙΝΤΑΣ

ΑΙ ΑΔΕΙΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΕΓΓΡΑΦΟΝ ΤΟΥ Δ. Σ.

Κύριε Διευθυντά,
«ΑΔΕΙΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ»

Έκ τής προσφάτου περιοδείας 
μας (17-23 Αύγουστου) είς τά 
Καταστήματα Μακεδονίας καί 
Θράκης, πέραν τής συστηματικής 
παραβιάσεως τοΰ ίσχύοντσς ωρα
ρίου, διεπιστώσαμεν, δτι δέν χο
ρηγούνται αί κεκανονισμέναι έ- 
τήσιαι ίχδειαι είς τό Προσωπικόν.

Συγκεκριμένως σάς γνωρίζομεν 
δτι:

1) Κατάστημα Βερροίας: ’Ο
φείλει είς τρεις (3) ιπταλλήλου ς
του τήν άδειαν τοΰ 1959.

2) Κατάστημα Πτολεμαΐδος: 
’Οφείλει είς δύο (2) υπαλλήλους 
τήν άδειαν τοΰ 1960.

3) Κατάστημα Κοζάνης : ’Ο
φείλει είς δύο (2) υπαλλήλους 
τήν άδειαν τοΰ 1960.

4) Κατάστημα Κιλκίς: ’Οφεί
λει είς δύο (2) υπαλλήλους τήν 
άδειαν τοΰ 1960.

5) Κατάστημα Σσυψλίου:' ‘Ο
φείλονται 19 ημέρες άδειας τού 
έτους 1960.

6) Κατάστημα Διδυμοτείχου: 
’(Οφείλει είσέτι άδειας τοΰ έτους 
1960, ένώ διά τό 1961 έπι συνό

λου 196 ημερών, έχορήγήθησαν 
μέχρι ς σήμερον μόνον 47 ήμέραι.

7) Κατάστημα Λαγκαδά: Ού- 
5είς, λόγφ στενότητας τοΰ Προ
σωπικού έλαβεν άδειαν κατά τό 
τρέχον έτος.

8) Κατάστημα Όρεστιάδος: 
Ένώ οΰδείς υπάλληλος έλαβεν 
άδειαν τοΰ τρέχοντος έτους, ο
φείλονται καί αί περισσότεραι 
τοΰ έτους 1960.

Παρακαλοΰμεν Κύριε Διευθυντά, 
δπως έξετάζοντες μίαν έ καστη ν 
τών ανωτέρω περιπτώσεων δώσητε 
εντολήν είς τούς Διευθυντάς τών 
άναφεραμένων Καταστημάτων, δ
πως σεβόμενοι τά δικαιώματα 
τών υπαλλήλων των καί τους κει
μένους εργατικούς Νόμους, σπεύ- 
σουν νά χορηγήσουν τάς καθ'υστε- 
ρουμένας άδειας.

Αί προβαλλόμενοι ώς αίτιολο
γ ίαι τής άπαραδέκτσυ τούτης 
Καταστάσεως «στενότΐη ς» καί 

«ανεπάρκεια» τοΰ προσωπικού, Α
νεξαρτήτως τοΰ έάν είναι αληθείς ή 
οχι,βαρύνουν τήν Κεντρικήν'Υπηρε
σίαν, ήτις οφείλει νά ένισχύση· τά 
Επαρχιακά Υποκαταστήματα ι- 
να δυνηθοΰν νά εκπληρώσουν τάς 
υποχρεώσεις των καί άναπτύξωσι 
τάς έργασίας των, πολλά! τών 
οποίων έκ τής άνω αιτίας ανα
λαμβάνονται άπό τους άνταγωνι- 
στά<·

Μετά τιμής 
* Ο Πρό εδρος 

Γ. ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ 
Ό Γεν. Γραμματεύς 

Σ. ΔΙΛΙΝΤΑΣ

0 κ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΝΕΧΩΡΗΣΕΝ 
ΕΙΣ Η.Π.Α. ΔΙΑ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΣ

Το παρελθόν Σ άββατον άνε- 
χώρησεν αεροπορικώς διά τάς 
Ήν. Πολιτείας ό Διοικητής 
τής Τροοπέζης, ικ. Δ. Χέλμης, 
προκειιμένου νά μετάσχη τοΰ 
«Διεθνούς Συνεδρίου Μεταποι- 
ήσεως» συνερχόμενου είς "Α
γιον Φραγκίσκον. Τό έν λόγω 
συνέδριον συγκαλεΐται περιοδι- 
κώς, αποτελεί δέ ευκαιρίαν 
συγκεντρώσου ς και επαφών τών 
εκπροσώπων τών σοβαρωτέρων 
τραπεζικών και βιομηχανικών 
συγκροτημάτων τής Αμερικής 
τής Ευρώπης καί τοΰ Δυτικού 
έν γένειι κόσμου, συζητοΰνται 
δε κατ’ αυτό καί προτείνσνται 
λύσεις διά τήν εΰρυτέραν συνερ
γασίαν τών δυτικών χωρών, τήν 
αντιμετώπισήν τών διεθνών οικο
νομικών προ βλημάτων καί τήν 
ένίσχυσιν τών υπανάπτυκτων 
χωρών. Μετά τό πέρας τών ερ
γασιών τοΰ συνεδρίου ό κ. Χέλ
μης θά έπισκεφθή την Ν. Ύόρ- 
κην καί τήν Ούάσιγκτων, κατό
πιν πρασκλήσεως τοΰ δι,αι κητοΰ

τής «Τζέϊς Μ<χνχάτταν Μπάνκ» 
κ. Ροκφέλερ καί τών Διοικητών 
τών όίλλων τραπεζών τών ανω
τέρω πόλιεων, προκειμενού νά 
συζητήση (μετ’ αυτών ώς καί 
μετ’ εκπροσώπων βιομηχανικών 
συγκροτημάτων τής Αμερικής 
θέματα σχετιζόμενα μέ την έλ- 
ληνοαμερικανικήν οικονομικήν 
συνεργασίαν έν τφ πλαισίφ 
τής προοπτικής τής εισόδου 
τής ‘Ελλάδος είς τήν Κοινήν 
Αγοράν. ’Επί τή ευκαιρία ό κ, 
Χέλμης θά έχη έπαφάς καί ιμε- 
τά τών 'Ελλήνων εφοπλιστών 
τής Αμερικής διά τήν έξαοψά:- 
λισιν εύρυαέρας συνεργασίας 
των είς τήν οικονομικήν άνοστη/- 
ξιν της ‘Ελλάδος.

Ό κ. Χέλμης έπι τή εΰκαι- 
ρίςε διέψευσε ικατηγορη,ματ ικώς 
τήν άναγίραφεϊσαν πληροφορί- 
ccv, δτι «όστεφάσιαε νσ κάμη 
χρήσιν τής διμήνου άδείας του 
έπιθνμών τήν μή άνάμιξίν του 
είς τάς έπικειμένας έκλογάς».

ΤΗΝ 25 ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ]ΤΗΣ Ο.Τ.Ο,Ε 
ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
Τό Ε.Σ. τής 'Ομοσπονδίας καθώρισε τάς 25ην καί 

26ην τρέχοντος μηνάς ώς ημέρας τοΰ Boy Πανελλαδικού 
Συνεδρίου τής 'Ομοσπονδίας Τραπεζοϋπαλληλικών ’Οργα
νώσεων Ελλάδος. Οί έκλεγέντες αντιπρόσωποι, μέλη τοΰ 
Συλλόγου μας διά τό έν λόγφ Συνέδριον είναι οί ακόλουθοι

1) Σακκαλής ’Αθανάσιος Κεντρικόν, 2) Γκοτζαμάνης 
,Iάν. Λάρισα, 3) Διλιντάς Σπ. Διοίκησις, 6) Κέης Γεώρ
γιος Διοίκησις, 7) Ματσούκας Περικλής Πύργος, 8) Μαυ- 
ρουλίδης Έπαμ. Διοίκησις, 9) Άγγελίδης Άργύριος Θεσ
σαλονίκη 10) Πουλής Κων. Διοίκησις, 11) Καυκαλάς ’Ι
ωάννης Ρέθυμνον, 12) Πρώϊος ’ 1 ωάν. Θεσσαλονίκη. 13) 
Φουτάκης Κων. Θεσσαλονίκη, 14) Χατζηδάκης Νικό
λαος Χανιά.

ΠαρακαλοΟνται όπταντες όπως εύρίσκονται είς τά Κ ρα
φεία τοΰ Συλλόγου μας (Αίολου 86) τό βραδύτερον μέ
χρι τής μεσημβρίας τής Δευτέρας 25)9)61.

ΙΤό Διοικητικόν Σνμβούλιον καί ή Ο.Τ.Ο.Ε. έφρόντι- 
σαν ήδη περί τής χορηγήσεως τριημέρου άδείας.

ΕΡΩΤΏ,ΜEI4 ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΙΝ

1) Πώς εχιΣΐ ή ύπόθεσις δανεισμού τής Ε

ταιρείας «Έλληνικαί Άνατολικαι Γραμμαί»; 

(Άλεξάτιος — Δούκας) ;

2) Έζη,μιώθη ή Τράπεζα και ποιον ποσόν;

Κατόπιν άποφάσεως τοΰ Γε
νικού Συμβουλίου τής 'Ομο
σπονδίας συνεκλήθη διά τήν 
25ην τρέχοντος, ημέραν Δευ
τέραν καί ώραν 5ην μ.μ. τό 
Βον Συνέδριον τής 'Ομοσπον
δίας Τραπεζοϋπαλληλικών ’Ορ
γανώσεων ‘Ελλάδος (ΟΤΟΕ).

Ώς τόπος συγκλήσεως του 
ώρίσθη ή Πρωτεύουσα καί ώς 
χώρος αί α’ίθουσαι τής Λέσχης 
τών 'Υπαλλήλων τής Τραπέζης 
Ελλάδος (Σ ίνα 16).

Κατόπιν άποφάσεως τής έ- 
πιτροπής, ήτ>ς συνεστηθη διά 
τήν όργάνωσίν του, τό Συνε
δρίαν, ή διάρκεια τοΰ οποίου 
προβλέπεταιι διήμερος, δέν θά 
λάβη πανηγυρικόν χαρακτήρα.

Τά θέματα τής ήμερησίσο 
διοττάξειως τοΰ Συνεδρίου έχουν
ώς ακολούθως:

1) Απολογισμός Διοίκησε- 
ως ΟΤΟΕ διά τήν τοιετίαν 
1958 — 1961.

2) Έγκρισις λογοδοσίας καί 
ΟΟκονοιμικής διαχειιρίσεως πε
ριόδου 1958 — 1961.

3) ’Εκλογή τριιμελοϋς ’Εφο
ρευτικής ’Επητροπής.

4) Εισηγήσεις:
α) Μισθολσνικον
β) θεσμός καί Νομοθεσία 

Συλλογικών Συμβάσεων ’Ερ
γασίας.

γ) Κατάργησις Άντιτραπε- 
ζοϋπαλληλικών Νόμων.

δ) Ώράρνον, όροι καί συνθή- 
και έργασίας.

(Πάς Αντιπρόσωπος δύνα- 
ται όπως, 5 ημέρας προ τής 
ανωτέρω ημερομηνίας τοΰ Συν
εδρίου ΰποβάλη έγγράφως 
προς τήν Διοίκησιν τής ΟΤΟΕ 
(Σ ίνα 16 —— Άθήναη) οίανδή- 
ποτε πρότασίν του έπι τών α
νωτέρω ή άλλων εισηγήσεων)

5) Τροποποίησις Καταστα
τικού.

6) ’Εκλογή 3ιμελοΰς ’Εξε
λεγκτικής ’Επιτροπής.

7) Εκλογή ’Οργάνων 
Διοικήσεως ΟΤΟΕ (Γενικόν 
καί ’Εκτελεστικόν Συμβούλι
όν) .

8) ’Εκλογή ’Αντιπροσώπων 
διά τό 14σν Πανελλαδικόν Συν- 
έδριον τής ΓΣΕΕ.

Αί έργασίαι τοΰ Συνεδρίου 
νά διαρκέσουν δύο ημέρας, ή
τοι τήν 25.9.61 καί 26.9.61.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ! ΤΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ 
ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Είς τό κυκλοφόρησαν ύπ’ 
άριθ. 289)5-9-61 φύλλσν τής 
’ Εφημερίδας τής Κυβερνήσεως 
έδημοσιεόθησαν αί έπενεχθεΐ- 
σαι τροποπο'ΐήσεις είς τον Κα
νονισμόν τοΰ Ταμείου Συντάξε
ως τοΰ Πρασωπικοΰ τής Τραπέ
ζης ‘Ελλάδος καί Κτηματικής.

Κυριωτέρα τών τροποπαύ
σεων άφορά τό άρθιρον 10. Διά 
ταύτης καταργοΰνται αί μέ
χρι σήμερον προβλεπόμεναι 
εκπτώσεις αί όποΐαι έπεβάλον- 
το είς &νω τών 2.500 δρχ. πο
σά τής Συντάξεως. Άντ’ αυτών 
περικόπτεται κοιτά 20% τό τμή
μα τών συντάξεων τό ύπεριβαΐ- 
νσν κατά 4%. ‘Η περικοπή 
σθόν τοΰ Τμημαπάρχου τής ά- 
νωτέρας κλίιμακος τής Τραπέ- 
ζης τής 'Ελλάδος προσηυξημέ- 
νον κατά 40%. Ή περικοπή 
δηλ. καθίσταται τελείως απίθα
νος.

Ωσαύτως καθορίζεται ελά

χιστου ποσόν συντάξεως είς τό 
ύψος τών 997 δρχ. προκει μενού 
περί εγγάμων καί 854 δρχ. διά 
τάς λοιπάς περιπτώσεις. Διά 
σειράς δέ ετέρων ουσιωδών τρο
ποποιήσεων καταργεΐται ό πε
ριορισμός διά τήν άπόληψί.ν 
παρ’ ενός Καί μάναν προσώπου 
πλειάνων συντάξεων έκ τοΰ ίδι
ου Ταμείου τιθέμενου τοΰ πε
ριορισμού ότι συνολικώς αΰται 
δέν δύνανται νά υπερβαίνουν τό 
ποσόν τής έκ άστατε προβλε- 
ποιμένης συντάξεως. ’ Επίσης 
αναγνωρίζεται ή προϋπηρεσία 
είς τά ΝΠΙΔ καί είς τάς έπιχει- 
ρήσεις έφ’ όσον τά μέν μετε- 
τράπησαν είς ΝΠΔΔ αί δέ έ
πι χει ρήσεις εις Άν. 'Εταιρείας 
(Σχετικόν σχέδιον Νόμου άφο- 
ροΰν όλα τά άσφαλιστικά Τα
μεία έχει ήδη κατατεθή παίρά 
τοΰ Υπουργείου Έργασίας είς 
τή ν’Επι τροπήν ’ Εξουσιοδοτή- 
σεως).

ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΚίΝΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ
Πληροφορούμεθα ότι δι’ ά

ποφάσεως τής Διοικήσεως χο
ρηγούνται έπιδάματα κινήσεως 
είς άποτντας τους είς τήν Διεύ- 
θυνσιν Έπιθεωρήσεως τοποθε
τημένους Έπιθεωρητάς καί υ
παλλήλους ώς έξης:

1) Είς τούς Περιφερειακούς 
Έπιθεωρητάς δραχ. 2.000 μη
ν ιαίως

2) Είς τούς άναπληρωτάς αΰ 
τών δρχ. 1.500 μηνιαίως

3) Είς άπανπας τούς λοι
πούς δρχ. 1.000 μηνιαίως.

Ή πράξις αυτή τής Διονκή- 
σεως μάς ευρίσκει συμφώνους.

διότι ΰπεστηρίξαμεν καί ύπο- 
στηρίζομεν την ανάγκην τής έξ- 
εΰρέσεως τρόπου — όρθοΰ 
τρόπου — καί οΰχί τής στι
γμής, ένισχύσεως των συναδέλ
φων καί δικαίας διευθετήσεως 
τών χορηγούμενων υπό οίανδή- 
ποτε συγκεκαλυμμένην ή μή 
μορφήν έπιδομάτων, ίνα ουτω· 
τεθή τελεία καί παύλα είς τήν 
σημερινήν άναρχίαν καί άδιικί- 
ocv. Διότι αναρχία πρέπει να 
χαρακτηρισθή τό σύστημα τών 
έκάστοτε έξευρισκομένων ποι
κίλων μορφών έπιδάματα, όταν 
μάλιστα έλέγχθη ώς άληθής ή

ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ 
ΤΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
Καίτοι δέν άνεκοινώθησαν 

μέχρι στιιγμής τά δεδομένα τής 
μεταβολής τών καταθέσεων κα
τά τον παρελθόντα Αύγουστον, 
υπολογίζεται βασίμως ότι καί 
κατά τον μήνα αυτόν αυται. έ- 
κ ινήθησαν ιμέ λίαν βραδύν ρυ
θμόν ώς καί κατά τούς άμέσως 
προηγοΜμένους μήνας, σημαν- 
τικώς χαμηλότερου τού προ· έ
τους τοιούτου. Ιδιαιτέρως φαί
νεται ότι αί καταθέσεις Ταμιευ
τηρίου ώς καί κατά τόν Ιούλι
ον ανεπαίσθητο νιμόνον αυξησιν 
έση μείωσαν ύποτρ ιπλασίοη1 πε
ρίπου τής παρατηρηθείσης κα
τά τόν Αύγουστον τοΰ 1960.

Η συνεχιζόμενη αυτή στα- 
σιμότης τών καταθέσεων, ιμή 
δυναμένη έπι τοΰ παρόντος νά 
έρμη,νευθή εΰχερώς δεδομένου 
άλλωστε ότι ή έκ τής έκδόσεως 
τοΰ δοονείου τής ΔΕΗ -μειωτική 
έπίδρασις δέν δύναται νά θεω- 
ρηθή έξακολουθοΰσα είσέτι ά- 
πησχάλησε τελευταίως έκ νέου 
τάς άρμοδίας νομισματικός άρ- 
χάς. Προς τόν σκοπόν αυτόν 
συνεκροτήβη προχθές ειδική 
σύσκεψις είς τήν Τράπεζαν τής 
Ελλάδος μέ την συμμετοχήν 

έκπροσώπων τών Εμπορικών 
Τραπεζών ικατά τήν οποίαν έξη- 
τάσθη τό όλον πρόβλημα υπό 
το φως καί τών προσφάτων 
στοιχείων καί έλήψθησαν κατ’ 
αρχήν ώρισμέναι αποφάσεις 
σχεπικαί μέ τά έπιτόκια.

Εντός τών προσεχών ήμε
ρων αναμένεται ότι αί κατ’ αρ
χήν αΰται άποφάσεις θά είσα- 
χθοΰν είς τή,ν Νομισματικήν Ε
πιτροπήν ή όποια καί θά λάβη 
όριστικάς τοιαύτας. Κατά βά- 
σιν αί αποφάσεις αΰται θά 
συνίστανται, ώς προανήγγειλε 
πρό τίνος ό «Οικονομικός Τα
χυδρόμος» είς τήν αΰξη,σιν τών 
επιτοκίων τών καταθέσεων 
προθεσμίας είς 5,14 διά τάς 
καταθέσεις τριμήνου, είς 6% 
διά τάς καταθέσεις όμήνου καί 
6,!ά διά τάς καταθέσεις έτους 
κοίΐ oMco, dcvri Των ισχυοντοον
σήμερον 5%, 5,5% και 6%.

ΠΑΡΑΒΑΤΑΙ ΤΟΝ ΝΟΜΩΝ
Ώς δΓ έγγραφου του μάς 

επλήροφόρησε τό Ύπουργεΐον 
’ Εργασίας, υπεβλήθη, παρά 
ιών οργάνων του τής Γεν. Έ
πιθεωρήσεως, μήνυσις έν αντί ον 
τών Διευθυντών τών Καταστη
μάτων τής Τραπέζης Καλαμά
τας καί Κιάτου, διότι κατά 
γενόμενον έλεγχον διεπιστώθη 
παράβασις τοώ ώρορίου. Διά 
τών ιδίων .έγράφων του τό Ύ
πουργεΐον μάς γνωρίζει ότι 
παρόμοιον έλεγχον θά ένεργή- 
ση είς όλα τά Καταστήματα.

ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΑΙΕΥΚΡΙΝΙΣΙΣ
Αί μισθολογικαί αποδείξεις 

τοΰ τρέχοντος μηνάς έμφανί- 
ζουν κράτησιν δέκα (10) δραχ
μών υπέρ τοΰ Συνδέσμου Ά
στεγων τοΰ Προσωπικού τής 
Τραπέζης. ’Επειδή ή ένλόγφ 
κράτησις (30 δραχ. έτησίως) 
έγέννησε τήν δεδικαιολογημέ- 
νην απορίαν πολλών συναδέλ
φων, τό Γραφεΐον τοΰ Συλλό
γου έλοβε παρά τοΰ κ. Προ
έδρου τοΰ ανωτέρω Συνδέσμου 
τήν έξήγησιν, ότι οί διαφω- 
νουντες περί την συνδρομήν δύ- 
νανται μέσω τοΰ Συνδέσμου 
Άστεγων νά ζητήσωσι την ε
πιστροφήν της. Σχετική μέ τό 
θέμα τούτο τυγχάνει ή ύπ’ άρ. 
2)7.6.61 άνακοίνωσις τοΰ Συν
δέσμου Άστεγου Προσωπικού.
--------------------Φ--------------------.

ΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ»

Ώς άρμοδίως άνεκοινώθη τήν 
Δευτέραν 18ην τρέχοντος θά 
καταβληθή προκαταβολή έπι 
τών ασφαλίστρων ίση προς τό 
21% τών μισθών μέ έλάχιστον 
δραχμ. 700.

πληροφορία, καθ’ ήν ένώ είς 
τούς Δ) ντάς Τραπέζης χορη- 
·>ιεΐται μηνιαίως αξιόλογου πο
σόν έξόδων κινήσεως, είς τούς. 
Ύ ποδ ιευθυντάς οΰδέν ποσόν 
καταβάλλεται.


