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ΕΡΩΤΩΜΕΝ:
Διατί δεν συνεκλήθη είσέτι ή Δ. 
’Επιτροπή τού Ταμείου Αΰτασφα- 
λείας διά νά λάδη άπόφασιν συγ- 
χωνεύσεως έν αΐττώ τού Ταμείου 
Πμονοί ας τής τ. Τραπέζης ’Αθη
νών;

Ποιος εμποδίζει την ένότητα 
τού Προσωπικού.
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Κατά τον διαρρεύσαντα μή

να ελαβον χώραν είς την Τρά
πεζαν εΰρύταται μεταβολλαί 
τόσον επί προσώπων, όσον καί 
επί υπηρεσιών. "Ανευ υπερβο
λής οί περισσότεροι των Διευ
θυντών, πλήν έλαχίστων, ήλ- 
λαξαν αρμοδιότητας έπί μειώ
σει ή μή τού γοήτρου των. Πέ
ραν αώτων, διά σειράς -πράξε
ων τού κ. Διοικητού έγένετο ά- 
ναδιάρθρωσις των Διευθύνσεων 
’Επιθεωρήσεως, Καταθέσεων,

Καταστημάτων, Εργασιών Ε
σωτερικού καί ’Οργανώσεως 
Καταστημάτων. Οί περί την 
Διοίκησιν ίστάμενοι, δικιαιολο- 
γούν τάς εώρυτάτας αύτάς με- 
ταβολάς ώς προσαρμογήν τοΰ 
Ιδρύματος προς τάς άνάγκας 
τάς όποιας έδημιούργησε το 
μεν ή ποσοτική καί ποιοτική έ- 
πέκτασις τοΰ κύκλου καί τού 
είδους τώΐν εργασιών τής Τρα
πέζης, τό δέ αί σύγχρο
νοι άπαιτήσεις τής πίοτεως

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ
Οί κ.κ. Διοικητής καί Υπο

διοικητής έδήλωσαν προσφάτως 
είς τον 1 Ιρόεορον τοΰ Συλλόγου 
μας δτι άναφαίρετον δικαίωμα 
τοΰ πρώτου είναι ή εκλογή των 
προσώπων διά τήν στελέχωσιν 
της Τραπέζης. Ό Πρόεδρος καί 
ημείς συμφώνου μεν απολύτως 
μέ τήν γνώμην άμφοτέρων. Μία 
δμως μικρά άλλ’ ουσιώδης διευ- 
κρίνισις: Ή φωνή μας, οσάκις 
υψώνεται είς τάς τοιαύτας πε
ριπτώσεις δεν άπσσκσπεΐ είς 
τήν άφαίρεσιν ή άμφισβήτησιν 
τοΰ δικαιώματος τούτου. Ή φω
νή τοΰ Δ.Σ. μή έπιδιώκοντος 
νά καταλάβη ούδεμίαν θέσιν 
ούτε καί έχοντος προηγούμενα 
μέ κανένα συνάδελφον, σκοπόν 
έχει τήν ύποβοήθησιν τού κυρί
ου Διοικητού είς τήν άσκησιν 
αυτού τού δικαιώματος. Θέτο- 
μεν λοιπόν ύπό τήν κρίσιν τής 
κοινής γνώμης δύο περιπτώσεις 
άσκη,σεκς τοΰ τοιούτου δικαιώ
ματος. Ή πρώτη διά τήν οποί
αν δι’ επανειλημμένων έμπι- 
στευτικών εγγράφων μοτς έπε- 
στήσαμεν τήν προσοχήν τής 
Διοικήσεως, έχει ώς έξης:

Είς τήν λεπτήν, λεπτοτάτην 
Υπηρεσίαν τοΰΠροσωπικοΰ τής 
Τραπέζης προωθήθη εις συνά
δελφος. Είναι γνωστόν ότι τά 
στελέχη τής Υπηρεσίας ταύτης 
εΐναι οί είσηγηταί δια τήν 
κρίσιν έκαστου συναδέλφου. 
Λαμβάνουν γνώσιν, διατηρούν 
καί εμπλουτίζουν τόν απόρρη
τον έκαστου υπαλλήλου φά- 
κελλον, εντός τοΰ οποί ου άναφέ- 
ρονται κατά υποκειμενικήν κρί
σιν τά προσόντα, τό ήθος, ό 
χαρακτήρ, ή τιμιότης, ή άκε- 
ραιότης ή μή κλπ. 'κλπ. Κατά 
τά είςήμάς γνωστά στοιχεΐα.τά 
όποια ύπαρχον, διότι πρέπει νά 
υπάρχουν, καί είς τον άτοιμικόν 
φάκελλον τοΰ έν λόγφ συναδέλ
φου, ουτσς άπελύθη τής Τρα
πέζης κατόπιν άποφάσεως αρ
μοδίων οργάνων της, διά παρά
πτωμα τό όποιον έν τή Τραπέ- 
ζη είναι τό βαρύτατοι’, -καθ’ δτι 
οικονομικόν. Ούδεμίαν σημασί
αν έχει ή μετά χρόνον τι να έ- 
παναπρόσληψίς του άνευ δμως 
έξαλείψεως του στίγματος. Έ- 
ρωτώμεν λοιπόν τήν κοινήν 
γνώμην. "Επρεπε ό συνάδελφος 
ουτος νά καττέχη τήν ήν θέσιν 
κατέχει, ένφ χρόνφ προσφά
τως ταμίας Καταστήματος ά
πελύθη όριστικώς τής Τραπέ
ζης, ο ώ χ ΐ διά Τ α μ ε ί
α κ ό ν έλλειμμα, άλΓ 
λα διότι έκ δεσμίδων χαρτονο
μισμάτων έλλειπον χαρτονομί
σματα τά όποια δμως ή σαν εν
τός τοΰ χρηματοκιβωτίου* 1 2 3; Τό
ση λοιπόν στενότης στελεχών 
αντιμετωπίζεται ώστε νά μήν ύ- 
πάρχΠ ένας λευκός διά τήν λευ
κήν θέσιν;

Ή δεύτερα περίπτωσις:
5 Εκ τίνος Διευθύνσεως παρά 

τή Διοικήσει μετετέθη στέλεχος 
τής Τραπέζης ικατέχσν θέσιν 
ύποδιευθυντοΰ είς υποδεέστε
ρον δι’ αυτό θέσιν, είς Κατά
στημά τι τής περιοχής ’Αθη
νών. Λόγοι διαρθρώσεως καί 
στελεχώσεως τής Τραπέζης ύ- 
πηγόρευσαν τήν αλλαγήν τού
την; Τούς άναφέρομεν, ούχί 
διά νά κρίνουν οί ένεργήσαντες 
τήν μεταβολήν ταύτην άλλα διά 
ν’ άποφανθή έπ’ αυτών ή συνα- 
δελφνκή κρίσις ή οποία ευτυχώς 
έξακολσυθεί νά πιστεύη ότι

γνώρισμα τών πραγματικών 
στελεχών παντός οργανισμού 
είναι: πρώτον ή ιδία αυτών γνώ 
μη, δεύτερον αί επιτυχείς πρω
τοβουλία) των είς τήν άσκησιν 
τοΰ λειτουργήματος των, ή υ
περάσπιση τών συμφερόντων 
τής Τραπέζης, τής αξιοπρέπει
ας καί τοΰ κύρους παντός λει
τουργού άπό τού κ. Διοικητού 
μέχρι καί τού κλητήρος, -καί 

ούχί το «γιές» καί τό καρπαζο- 
-εισπρακτηλήικ ι τών λακέδων.

Τό έν λόγψ στέλεχος, πολύ
όρθώς, ύττΕιροαμυνόμευον των οί-
κονομι-κών συμφερόντων τοΰ ‘Ι
δρύματος είση,γήθη-, καί έγένε
το άποδ-εκτόν παρά τοΰ κ. Δι
ό ι-κητοΰ, όπως ή Τράπεζα έγ
γραφή; διά τον αναλογούν είς 
αυτήν άριθμόν νέων Μετοχών 
τής Α.Ε. ΛΑΜΨΑ (Μεγάλη 
Βρετάννι-α) λόγφ τής -κατά 
1 00% θετικής διαφοράς μεταξύ 
τής τιμής έκδόσεως καί τής χρη 
μοοτιστηιριίακής τοιαύτης. Τό οι
κονομικόν συμφέρον τής Τραπέ
ζης καί τών μετόχων τη-ς έπέ- 
βσλον τήν οπωσδήποτε αγοράν 
τών νέων μετοχών καί τήν άμε
σον έκπο-ίησίν των προς κάρ- 
πωσιν, τής ύπό τό άρτιον δια
φοράς, ανεξαρτήτως όποιασδή,- 
ποτε προγενεστέρας καί προ 
τής γνώσεως τής τιμής έκδόσε- 
ώς των σκέψεως ή ύποσχέσεως 
ή συμφωνίας -κλπ. μέ τούς δια- 
θέτα-ς τών μετοχών. Ή ορθή 
αΰτη ενέργεια τής Τραπέζης 
κατόπιν τής έκτιμήσεως τοΰ θέ
ματος ύπήρξεν αντίθετος των 
οικονομικών συμφερόντων τών 
Διευθυντών τής A. Ε. «ΛΑΜ- 
ΨΑΣ», οί όποιοι έν συνελεύσει 
προσέβαλαν τήν ύπόληψιν, τό 
-κύρος καί τήν αξιοπρέπειαν τής 
Εθνικής Τραπέζης έν τφ φυ- 
σι-κφ ιτροσώπφ τής Διοικήσε- 
ώς της. Ό παριστάμενος έν τή 
συνελεύσει συνάδελφος έκτελών
τήν αποστολήν του, πλέον τφν 
-οίκονομ ι-κών συμφερόντων της 
Τραπέζης, ύπερημύνθη καί τής 
Διοικήσεως της. Τοιαύτη. «θέ- 
σις» δεν χιρήζει προηγούμενης 
παραγγελίας ή έξο-υσιοδοτησε- 
ως. Περιλαμβάνεται είς τά 
προσόντα τοΰ στελέχους. Κρί
νε jai λοιπόν ώς θανάσιμος 
τραυματισμός παντός προιγμα- 
καί τιμωρία τοΰ εν λόγφ συν- 
τικοΰ στελέχους ή έπίπληξις 
αδελφού τόσον διά τήν προα
γοράν τών νέων τίτλων, όσον 
καί διά τήν αύθό-ρμητον, αύτε- 
πάγγελτον κατακεραύνωσιν τών 
έπιχειρη-σάντων την μείω-σιν τοΰ 
γοήτρου τοΰ Ιδρύματος έν τφ 
π-ρασώπφ τοΰ Διοικητού του. 
"Επαινον μετά προαγωγής έδι- 
-καιο-ΰτο ό συνάδελφος. Καί δ
μως συνέβη τό αντίθετον, όπως 
ακριβώς τό αντίθετον συνέβη 
καί είς τήν πιρώτην περίπτωσιν 
τοΰ παρόντος σχολίου.

Ή Συλλογική ήγ-εσία — ή 
όποια οΰδέν προσωπικόν συμ
φέρον έχει—ευρίσκει ότι τοιαΰ- 
ται ένέργειαι κλονίζουν τά ήθι- 
κά θεμέλια τής Τ-ραπέζης καί 
δι’ αυτό άμιλοϋςτα δεν άονεΐται 
μεν τά δικαιώματα τού κ. Δι- 
οικητοΰ, δεν επιτρέπει δμως 
τά στελέχη- της νά ακολουθούν 
τήν τύχην τής έ,κάστοτε Διοι- 
κήσεως ή οποία έρχεται -καί 
παρέρχεται -άναλόγως της έκά- 
στστε ίσχυούση,ς πολιτικής κα- 
ταστάσεως.

αυτής καθ’ έαυτής. Άττεναντί- 
ας, έκ τής αντιθέτου πλευράς, 
έδηλώθη ότι ή άναδιάρθρωσις 
δέν ΰπηγορεύθη έξ αντικειμενι
κών προϋττοθέσεων καί οικονομι
κών αναγκών, άλλ’ έκ τής ανάγ
κης όπως «βολευτούν» πρόσωπα 
τής απολύτου εκλογής καί έμπι 
στοσύνης τής άνερχομένης νέας 
«ομάδας στελεχών».

Κατά πόσον τά άττομακρυν- 
θέντ-α πρόσωπα καϊαί άναδιαρ- 
θρωθεΐσαι Ύπηρεσίαι άπετέ- 
λουν έμπό-διον είς τήν περαιτέ
ρω άνάπτυξιν τών εργασιών τής 
Τραπέζης καί είς τήν έπίλυσιν 
τών ζητημάτων τοΰ προσωπικού 
της, είναι δάσκαλον είς τήν έ- 
ψηιμερίδα μας νά τό δισττιστώ- 
ση. Τούτο δέ χάρις είς τήν 
σιγήν καί τά μέτρα «ασφαλεί
ας», τά όποια άπό διετίας καί 
πλέον ή Διοίκησις εφαρμόζει 
έναντι τής Συλλογικής έκττρο- 
σωπήσεως τήνόποίαν ώς εχθρόν 
κρατεί μακράν τών σκέψεων καί 
τών ενεργειών της.

Δέν άποκλείεται όμως νά μην 
έχουν ωριμάσει ούτε άντικειμε- 
νικώς, άλλ’ ούτε καί είς τήν 
συνείδησιν τοΰ Προσωπικού τά 
ληφΕέντα μέτρα, όπότε λόγφ 
τής ιτρωϊμότητός των θά έχουν 
επιζήμιας ήθικάς καί ύλικάς έ- 
πιπτώσεις διά τό "Ιδρυμα.

Τό Διοικητικόν Συμβούλιον 
όμως καί ή έφημερίς μας ου
δόλως δυσκολεύονται νά δια
πιστώσουν ότι είς τήν περίπτω- 
σιν τοΰ Προσωπικού ό μακάρι
ος -καί πολύχρονος έπωασμός 
τών ζητημάτων του έκ μέρους 
τών αρμοδίων παραγόντων, οί 
όποιοι έν ττροκειμένφ ενεργούν 
ώς έλαττωματική έκκολαπτική 
μηχανή, όδηγεΐ μετ’ ακρίβειας 
είς τήν έξ ασφυξίας θα-νάτωσιν 
τών φορέων τής ’Εργασίας, οί 
όττοΐοι παρά ψύσιν έξακολου- 
θοΰν νά διαβιοΰν έντός πλαισί
ων τά όποια τίθενται έμπόδιον 
είς τήν περαιτέρω φυσιολογικήν 
των άνάπτυξιν.

Πράγματι οί έκτελοΰντες τάς 
Τραπέζι κάς έργασίας υπάλ
ληλοι ανεξαρτήτως βαθμού καί 
προελε-ύσεως διαπιστώνουν ότι 
τά βασικά των αίτήμ,ατα, αι
τήματα γεννηθέντα άπό έπτα-
ετίας----κατά τήν συγχώ νεύσι ν
καί μετά άπ’ αώτήν — ουδόλως 
προω-θήθησα:ν, παρ’ δλον ότι ύ- 
περωρίμασαν αί άντικειμενικαί 
συνθήκαι έπιλύσεώς των. Τούτο 
σηιμαίνεικατάφωρονπαραβίασιν 
τής βασικής άρχής περί ίσομε- 
ρούς άνοπτύξεως τών συντελε
στών δράσεως έργασίας καί

κεφαλαίου, είς βάρος τής πρώ
της καί εμβάλλει είς ανησυχί
ας τήν καταπληκτικήν πλει ό
ψη φί αν τοΰ παραγωγικού προ
σωπικού.

Ή μή έπίλυσις τών βασικών 
θεμάτων τοΰ ’Οργανισμού, τής 
Έντάξεως, τής ’Ασφαλιστικής 
ένοποιήσεως, τής διασφσλίσε- 
ως τού γήρατος, τού ωραρίου 
Επαρχιακών Καταστημάτων, 
εΐναι δείγμα τής καταστρεπτι
κής ανισομερούς άναπτύξεως 
τών προαναφερθέντων συντελε

στών καί τήν ευθύνην τής όποι
ας -άκεραίαν φέρει ό έκάστοτε 
Διοικητής, τον όποιον, ή μορ
φή τοΰ ίσχύοντος οικονομικού 
συστήματος έταξεν ώς συντονι
στήν τής ίσομεροΰς άναπτύξεως 
κεφαλαίου καί έργασίας.

Η διοατι στ θυμένη μή δρέψις 
καί συγκομιδή τώ-ν έξοφθάλ- 
μως υπερώριμων καρπών (άνα- 
φερθέντα ζητήματα τοΰ Προσω
πικού), καί ή άντ’ αώτών προτί- 
μησις ετέρων, έμφανώς τουλά
χιστον άνωρίμων, εΐχεν ώς απο

τέλεσμα παθητικήν άντίδρασιν 
τοΰ Προσωπικού, ήτις έξεδηλώ- 
θη διά κυκλοφορησάσης άνακοι- 
νώσεως τοΰ Διοικητικού Συμ
βουλίου τού Συλόγου. Ή άνα- 
κοίνωσις αυτή δέον νά έρμηνευ- 
θή ώς ή έλαχίστη διαμαρτυρία 
διά τήν πρόταξιν ζητημάτων τά 
όποια έγεννήθησαν προσφάτως 
ή δέν έγεννήθησαν είσέτι, είς 
βάρος άλλων τάόποϊα έχουν έλ
θει είς φώς άπό έπταετίας καί 
πλέον καί ούχί ώς άμφισβήτη- 
σις δικαιώματος ή δικαιωμάτων 
τής Διοικήσεως.

ΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Γά ανώτατα καί ανώτερα 

στελέχη τά όποια ήλλαξαν αρ
μοδιότητα είναι τά έξης:

κ. Ν. Κ ορογ ι αννάκη ς Διευ
θυντής τοΰ Κ )τος όδοΰ Σταδί
ου είς άντιΐκατάστασιν τοΰ κ. 
Εύαγγελιστοΰ, Διευθυντοΰ, ό- 
στις τοποθετείται είς την Διει>- 
θυνσιν ’Επιθεωρήσεως, ώς Γενι
κός αυτής Έπιθεωιρητής.

κ. Μαριολέαίς Διευθυντής τής 
Έπιθεωρήσιεως άναλαμβάΐνει 
τή-ν Διεύθυνσίν τών Γενικών α
ποθηκών τής Ελλάδος, αντικα
θιστάμενος ώς ανωτέρω παρά 
τοΰ κ. Εύαγγελιστοΰ.

κ. Ν. Σαγκριώτης Υποδι
ευθυντής, Διευθυντής, παρά τφ 
κ. Διοικητή, αναλαμβάνει τήν 
Διεύθυνσίν περιουσίας Τραπέ
ζης άντ [καθιστάμενος παρά τοΰ 
κ. Τσαγκάρη Ύποδιευθυντοΰ 
κατέχοντος θέσιν παρά τή Ύ- 
ποδιευθύινσει ’ Επιθεωρήσεως 

κ. ’ I ωάν. Μελανδιυάς, Διευ- 
ντής μέχρι τοΰδιε τής Διευθύν- 
σεως ’Εργασιών ΈσωτερίικοΟ 
τοποθετείται ώς οίικον. Σύμβου
λος παρά τή Διοικήσεΐι.

κ. Τσαπάρας άπεσπασμένος 
παρά τή ΕΤΜΑ άναλαμβάνει 
τήν Διεύθυνσίν τών ’Εργασιών 
’Εσωτερικού διατηρών καί τήν 
πρώτην προσοδοφόρον Θέσιν 
του.

κ. Άθ. Καρυωτάκης Διευθυν
τής τής Διευθύνσεως Καταθέ
σεων άναλαμβάνει την Διεύθυν- 
σιν τής ATLANTIC BANK έν 
Νέα Ύόρκη.

κ. Καχρίλας Συνδιευθυντής 
τοΰ Καταστήμιατος όδοΰ Στα
δίου τοποθετείται ώς Υποδιευ
θυντής ’Επιθεωρήσεως. Τήν πρώ 
την του θέσιν καταλαμβάνει ό κ. 
Δασκόπουλος μέχρι τώρα Υ
ποδιευθυντής είς τάς Έργασίας; 
Εσωτερικού.

κ. Κούμπας Διευθυντής Κα

ταστήματος Ρόδου τοποθετεί
ται ώς Υποδιευθυντής είς τήν 
Διεύθυνσίν ’Εργασιών ’Εσωτε
ρικού.

ικ. Παπαχρήστου Διευθυντής 
τοΰ Καταστήματος όδοΰ ’Αθή
νας τοποθετείται ώς Υποδιευ
θυντής τών Εργασιών Έσωτε^ 
ρικοΰ.

κ. ’ I ωάν. Παπαλέτσος, Υ
ποδιευθυντής μέχρι τοΰόε τής 
Διευθύνσεως Περιουσίας μετε

τέθη ώςΎποδιευθυντής τοΰ Κα
ταστήματος Μητροπόλ εως.

Τέλος έγένοντο καί άλλαι ά- 
θρόαι μεταβολαί,, είς τάς κατω- 
τέρας βαθμίδας καί θέσεις.

Έν τφ συνόλφ κρννόμεναι 
άπστελοΰν τεραστίαν σεισμικήν 
δόνησιν είς τά θεμέλια τής Τρα
πέζης, ήτις ύπέστη σοβαρώτα- 
τσν κλονισμόν συνέπεια τής 
καταπατήσεως, κατά πρσκλητι- 
κώτατον τρόπον τής ιεραρχίας.

ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑ ΛΕΣΧΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΣΙΣ
Ύπενθυμίξομεν είς τούς κ.κ. Συναδέλφους τούς έ- 

στιαζομένους είς τό έστιατόριον τής Λέσχης, όδός ’Ακα
δημίας 60, ότι διά νά τύχωσι τής έκπτώσεως τών τριών 
(3) δραχμών είς έκαστον γεύμα, απαραίτητος προύπόθε- 
σις είναι όπως ό πραγματικός λογαριασμός των υπερ
βαίνει τό ποσόν τών 10 δραχμών.

Πάσα συναλλαγή εστιαζόμενων, έπί τοΰ θέματος 
τούτου, μετά τών σερβιτόρων θέλει αποβαίνει είς βάρος 
τών τελευταίων.

Διά τών ίδιων ώς άνω μέτρων 
άναδιαρθρούται ή Διεύθυνσις Κα
ταστημάτων καί ’Εργασιών ’Ε
σωτερικού έν ώ καταργεΐται ή 
Διεύθυνσις Καταθέσεων.

Ή ανωτέρω άναδιαρθρουμένη 
Διεύθυνσις διακρίνεται:

1) Είς τήν Ύποδιεύθυνσιν Το
ποθετήσεων διαχωριζομένην είς 
τά τμήματα α) ’Εμπορικών χορη
γήσεων 6) ειδικών χορηγήσεων 
( καπνεμπόρων, σταφ ιδεμπόρων, 
εμποριον ρητινικών προϊόντων) 
γ) καί Καθυστερήσεων.

2) Είς τήν Ύποδ)νσιν Γενι
κών ζητημάτων καί προσελκύσε- 
ως νέων εργασιών διαχώριζα · 
μένην είς τά τμήματα: α) Γενι
κών ζητημάτων καί 6) Νέων έρ- 
γασιών,

3) Είς τήν Ύποδιεύθυνσιν Κα
ταθέσεων διαχωριζομένην είς τά 
τμήματα: α) καταθέσεων 6) προ
γραμματισμού.

'Επίσης ίδρύθη υπηρεσιακή μο 
νάς όργανώσεως Τραπέζης με έ- 
πικεφαλής τον κ. Ν. Φωτόπου- 
λον ή όποια περιέλαβε : α) το 
παρά τό Γραφεΐον Διοικήσεως 
τμήμα Όργανώσεως καί 6) τό 
παρά τή Διευθύνσει Λαγιστηρίου 
τμήμα Λογιστικών ’Εφαρμογών. 
Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗ

ΣΕ ΩΣ
Τά νέα μέτρα είχον ώς έτερον 

αποτέλεσμα τήν λήξιν τής ισχύος 
τού άπό 5.4.1957 ίσχύοντος Κα
νονισμού ’Εσωτερικής 'Υπηρεσί
ας τής Διευθύνσεως Έπιθεωρή
σεως δστις άντικατεστάθη ύπό 
νέου τοιούτου. Κύριον χαρακτη
ριστικόν τής έπελθούσης μεταβο
λής είναι ή δημιουργία δέκα (10) 
περιφερειακών ’Επιθεωρήσεων ύ
πό τήν κατεύθυνσιν καί παρακο- 
λούθησιν τού έν τή Διοικήσει ε
δρεύοντας Δ)ντού τής Έπιθεωρή
σεως δστις λαμβάνει καί τον συμ
πληρωματικόν τίτλον τοΰ Γενικού 
Έπιθεω ρητού.

Έκ τών περιφερειακών Διευ
θύνσεων αί πέντε έδρεύουν είς 
’Αθήνας μέ τάς έξης δικαιοδο
σίας:

Α'. Περιφερειακή Έπιθεώρη-

σις μέ (έδρα Άθήναι) δικαιοδο
σίαν έπί τών Καταστημάτων:

1) Σταδίου 38 
2ή Όδοΰ Πειραιώς 
3) Όδοΰ Πατησίων 
4ή Άγγελοπούλου 

=♦ Ή συνέχεια είς τήν 3ην σελίδα

♦ ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ ♦
Η- -Β

Η ΜΕΡΙΜΝΑ!
—Εΐδες δά, μωρέ Μιχάλη, 

πού σοϋλενα έγώ νά κάμης κο
πελιά κΓ εσύ δέν ήθελες;

—·Έ κΓ έ μπας καί σοϋπε 
κανείς ότι μετάνοιωσα;

—Καλά’ λεγα γώ κακομοί
ρη πώς είσαι παλαβός. Κρίμα 
μόνο τον κύρη σου πού περίμε- 
νε καλλιμέντα άπό σένα...

— αάμου έμενα... συζευτή 
δέ θά σέ πάρω στήν οίκογένειά 
μου... θωρώ δά καί τοΰ λόγου 
σου τά καλλιμέντα σου.

—Μακάρι νά θωροΰσες, μά 
σύ’ σαι θεόστραβος. Πώς μωρέ 
σέ κρατάνε ακόμη στην Τρόπτε- 
ζαι καί δέν...

—Δέν λές κάλια δά, πώς 
μένω καί γώ καί σύ καί δέν 
πάμε νά πουλούμε πια καλά 
λεμόνια γί (ή) κουλούρια όξω 
άπό τά σκαλιά...Μά πες πώς 
σούρθε δά νά άνοιξης έτσά 
συζήτηση....

—Μπάς καί διάβασες πώς 
τό Κράτος θά κόψη έσάς τών 
πατεράδων καμμιά μονέδα ξε- 
χωριοττήν

—Κρίμα κακορίζικε πού σ’ 
έχουμε r κΓ εκπρόσωπο στο 
Σύλλογό μας.. Δέν έμαθες πώς 
ή Διοίκησις ένέκρινε νά δω- 
θή κΓ ή Παιδική Μέριμνα;... 

—Οϊ δά...
—Μέο δά, τό λένε!
— Σωθήκατε! τώρα μάλι

στα! ! Καί πόσο θά δώση γιά 
κάθε κοπέλι;

—"Ο,τι δίνει κΓ ή Τράπεζα 
τής Ελλάδος.

—Περίφημα!...
—Καί πώς θά σάς τό δω- 

ση;
—"Ακόυσα νά γίνεται λό

γος ότι στήν ’Αθήνα τουλάχι
στον θά τό δώση είς είδος! 
μέσφ τοΰ Συνεταιρισμού τρο
φίμων.

— Περίφημα! ! ! σώθηκε 
λοιπόν! !

—Ποιος σώθηκε;
— Ό Συνεταιρισμός! ! ! 

Ποιος άλλος ήθελες νά σωθή;
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ΙΟΝΙΚΗ - ΛΑΤΚΗ
Την 13)7)61 Επραγματο- 

ττοιήθη συνάντησις των Προε- 
δρείων των δύοΣυλλόγων -μέ τον 
’Αναπληρωτήν Γενικόν Διευθυν
τήν 'Κ. Κυριακόπουλον, κατά 
τήν οποίαν συνεζητήθησαν τα 
θέματα, τά όποια συμπεριελαμ- 
βάναντο εις ύποβληθ-έν σημείω
μα — 21 τόν αριθμόν.

Ό κ. Κυριακόπουλος άπε- 
δέχθη μίαν σειράν Ε,κ των θεμά
των τούτων, τά σπουδαιότερα 
των όποιων είναι ό έκσυγχρσνι- 
σμός τοΰ ίσχύοντος ’Οργανι
σμού, ή έπεκτασις τοΰ επιδό
ματος θηλέων τέκνων μέχρι τοΰ 
25ου έτους τής ηλικίας των, ό 
υπολογισμός κατά τάς προάγω 
γάς τοΰ χρόνου τής θητείας ως 
κληρωτού κ ά.

Επίσης ύπεσχέθη ν’ άντιμε- 
τωπίση το θέμα τής πιστής Ε
φαρμογής τής περί κανονικών 
ετησίων άδειων νομοθεσίας, να 
έπεκτείνη άπό τοΰ προσεχούς 
θέρους τήν διάρκειαν τής κανο
νικής έτησίας άδειας των κλη
τήρων είς εκείνην των υπαλλή
λων κλπ.

Είς έκτέλεσιν των ΰποσχέσε-

Έισύ ή τά παιδιά σου...
—-Μιχάλη, καλά λέει ό Δι

ευθυντής μας εΤσαι πάντοτε 
άρνησι σέ κάθε λύση πού δί
δει ό Διοικητής.

—Έγώ δέν είμαι άονησι. 
Εσένα συνεπαίρνει ό Ενθουσι
ασμός κι’ Ετσι δείχνεσαι επι
πόλαιος ενώ δέν είσαι. Κά
τσε νά τά κουβεντιάσουμε! 
’"Ας φάμε καί πέντε λεπτά ά
πό τό τρίωρο... συνεργείο πού 
δέν μάς πληρώνουν. Πόσα κο- 
πέλιαεχεις;

—Τ ρία....
—Νά τά χάρης! ! Τρώνε ά

πό τό δικό σας φαΐ ή στένει 
ή γυναίκα σου ιδιαίτερο 
τσουκάλι;

—Πότε πότε ναί...
-—’Άς πούμε ότι τρώνε άπό 

το δικό σας τσουκάλι πάντοτε. 
’Ιδιαίτερο δέν τούς παίρνεις 
πράμα;

—Τουλάχιστον Ενα κιλό γά
λα την ημέρα, απ’ ενο φρέσκο 
αυγό, αχλάδια βουτυράτα, 
μπανάνα άπό μία καί τόν χει
μώνα φρέσκο βούτυρο.

—Στομάτα, δέν θέλω· άλλα. 
Μέχρις εδώ.

—Πόσο κάνουν δλα αυτά;
—"Εξ δραχμές τό γάλα, άλ

λες τόσα τ’ αυγά, εξ ο-ί τρεις 
μπανάνες κι’ εξ τά βουτυράτα 
αχλάδια.

—Δηλαδή πόσο, για κάθε 
παιδί σου;

ων τοΰ κ. Κυριοοκοπούλου έξε- 
δόθη ή ΰπ’ άριθ. 24)25.7.61 
Εγκύκλιος διά τής οποίας ρυθμί
ζονται τά θέματα τοΰ Επιδόμα
τος θηλέων τέκνων καί τής 
στρατιωτικής θητείας, Ενώ διά 
τής ύπ’ άριθ. 23)24.7.61 γί
νεται αυστηρά ύπόδειξις είς 
τούς >κ.ικ. Δνευθυντάς των ύπ) 
ματων διά τήν χορήγησιν των 
κανονικών αδειών.

Οί Σύλλογοι δΓ άνακοννώσε- 
ώς των αναγνωρίζουν τήν σοβα
ρότητα τής αΰστηράς αυτής ύ- 
ποδείξεως, αμφισβητούν όμως 
τήν άποτελεσμοπΊκότητά της, 
λόγω τής άνεπαρκείας τοΰ ύ- 
πηρετοΰντος Προσωπικού ’έ
ναντι τοΰ όγκου τής Εργασίας.

Έξ άλλου ό κ. Κυριακόπου- 
λος ήρνήθη καί νά συζητήση 
καν σειράν ολόκληρον θεμάτων, 
μεταξύ των οποίων τήν κατα- 
στρατήγησιν τοΰ ίσχύοντος ω
ραρίου καί τής άπολύσεως δύο 
συναδέλφων τών ’Αθηνών, διά 
τάς οποίας απολύσεις οί Σύλ
λογοι εΐναι αποφασισμένοι ν’ 
άντ ιδρύσουν δΓ όλων τών νομί
μων μέσων.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ

Προς τήν Δ)νσιν τής Έφ)ρίδος 
«ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ»

Κύριοι,
’Ενταύθα

Αισθάνομαι Επιτακτικήν τήν 
ύποχρέωσιν όπως έκφράσω δΓ 
ύμών τάς ειλικρινείς ευχαρι
στία ς μου ποός τό ΤΥΠΕΤ 
διά τήν προθυμίαν καί ταχεΐαν 
έξυπηρέτησιν ήν μοΐ παρέσχε 
τούτο άναθέσαν τήν θεραπείαν 
μου είς ειδικόν ’Ιατρόν ώς κοί 
τά απαραίτητα μέσα άπό τής 
πρώτης στιγμής τοΰ ατυχήμα
τος μου.

Ύποστάς κάταγμα τής κάτω 
μεσότητας τοΰ δεξιού μηριαίου 
σστοΰ έθεραπεύθην πορά τοΰ 
άρίστου έπιστήμονος όρθοπε- 
δικοΰ κ. Σπύρου Λεωνίδη.

Ή άποθεραπεία ιμου έπετεύ- 
χθη τη συμβολή τοΰ δεξιοτέ
χνου μασσέρ κ. Γεωργίου Πα
παδούλη. Ουτος Εντός Ελάχι
στου χρονικού διαστήματος ε
πανέφερε τήν κίνησιν τοΰ νυϊ- 
κοΰ συστήματος τής κνήμης 
καί τοΰ μηρού, μέ αποτέλεσμα 
νά δυνηθώ νά βαδίζω εύχερώς 
ώς καί πρότερσν.

Είς άμφοτέρους τούτους Εκ
φράζω τάς ευχαριστίας μου 
καί τήν βαθυτάτην εύγνωμοσώ-

—’Οκτώ δραχμές τήν ημέρα. 
Διακόσιες σαράντα τόν μήνα!

—Ζάχαρι για τό γάλα, για 
τήν κρέμα, δέν θές; βούτυρο 
φρέσκο μέ μαομελόδ; ή γρα- 
βιέρα ή τυράκια για τό καλο
καίρι. Πόσο κάνουν όλα αυτά;

—Τούλάχιστόν έκατόν είκο
σι δραχμές θέλω για τό καθέ
να, ζωή νάχαυνε.

—Λοιπόν:
—Λοιπόν! ! !
—Πόσο, χωρίς τό τακτικό 

του φαγητό, τό ντύσιμό του, 
θέλεις γιά τό καθένα; Τετρα
κόσιες εξήντα. Σου κόβω τις 
Εξήντα! Τετρακόσιες στρογγυ
λές. Ξέρεις πόσο υπολογίζεται 
νά σου δώσουν;

—Τό πολύ-πολύ έξήντα πέν
τε δροχυές.

—Καί δέν ντρέπονται λιγά
κι! ! !

—”Αν ντρεπότανε δέν θά 
καθόντανε στις καρέκλες τους.

—Μά έγώ ντρέπομαι. Καί 
παρά τή φτώχεια μου θά τά γυ
ρίσω σά νού τά δώσουνε. τΗν- 
τι στή ζητιανιά θά βγώ;

—Δέν είναι λύσι ούτή πού 
λές. Νά τά πάρης, άλλά νά μήν 
πανπνυρίζης καί νά λές ότι ό 
Εργοδότης ικανοποίησε τό α’ι- 
τηνσ τού Συλλόγου γιά τήν 
Παιδική Μέριμνα. Δέν τόλυσε. 
Νομίίει πώς τό ξεφορτώθηκε. 
Τό ίδιο Εκαμε κοί μέ τ’ ασφά
λιστρα; Μάς Εδωσε δύο πεντα
ροδεκάρες καί σαλπίίει κι' Ε
κείνος καί οί συνεργάται του 
ότι δέν ΐ'ποροΰσε νά βοεθή πιό.: 
σοφή λύση. ^ i

—Ένας όμως, παντοεμένους 
η ανύπαντρους., μέ π-ίδιά ή 
όνι. άνεξάοτητα άπό βαθυό καί 
ιδιότητα ποέπει πάντοτε νά 
μάς περισσεύη αγωνιστική δι- 
άθεσν γιατί αλλοίμονο νιας. 
Καθώς βλέπεις ή Διοίκησις 
τά καταφέρνει νά «λύνη» προ
βλήματα χωρίς νά ξοδεύεται.

ΖΑΦΕΙΡΙΑ ΖΩΤΟΥ — 

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡ I ΟΥ

Χειροΰργος — ’Οδοντία
τρος

Δέχεται τά μέλη τοΰ 
Τ.Υ.Π.Ε.Τ.

‘Οδός Πατησίων 169 Πλ.
’Αμερικής — τηλ. 875.8 Τ4

νην μου.
Μετά τιυης 

ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ

ΟΔΟΣ ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ 8 
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΦΟΣ — 
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ άριθ. 2 

ΤΗΛ. 32.462 — ΑΘΗΝΑ·
ΠΡΟΣΚΑΗΣIΣ

Καλούνται οί Συνταξιούχοι 
τής Εθνικής Τραπέζης τής 
Ελλάδος, οττινες διά διαφό
ρους λόγους δέν ένεγράφησαν 
μέχρι σήμερον ώς μέλη τοΰ 
Συλλόγου μας, όπως σπεύσω- 
σι νά ύπαβάλω-σι τήν άπαιτου- 
μένην πρ-ές τούτο αττησίν των, 
προσερχόμενοι καθημερινώς είς 
τά Γραφεία τοΰ Συλλόγου μας 
ώρα 8 — 12 π.μ.), διά τήν 
έγγραφήν των.

’Εκ τοΰ Γραφείου 
Άθήναι 19 ’Ιουλίου 1961

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

ΈπΙ τώ καταρτισμώ τοΰ 
Συμβουλίου μας είς Σώμα καί 
άμα τή παραλαβή τών διοικη
τικών στοιχείων παρά τοΰ 
προκατόχου Δ. Συμβουλίου, 
σπεύδομεν ν’ άπευθύνωμεν 
ποός άπαντα τά μέλη τοΰ Συλ
λόγου θερμόν συναδελφίκόν 
χαιρετισμόν καί νά βεβαιώ- 

, σωμεν αυτά ότι, μετά πλήρους 
συναισθήσεις τών βαρέων κα
θηκόντων μας., ώς τούτα εμφα
νίζονται υπό τόν χρωματισμόν 
τής ηθικής Επιταγής άποκα- 
ταστάσεως τής προσνενομένη,ς 
αδικίας προς τό εκτός ύπηρε- 
σίας ατυχές προσωπικόν τής 
Τραπέζης μας, (ϊδε εισηγητι
κήν εκθεσίν Ν. 3662 τοΰ τότε 
Υπουργού Οικονομικών αει
μνήστου Θηβαίου), θά έπιδιώ 
ξωυεν τήν εφαρμογήν τής ήθι- 
κής τούτης Επιταγής χάριν 
πρώτον αύτοΰ τοΰ δικαίου καί 
κατά δεύτερον λόγον διά τήν 
απαλλαγήν άπό τού ψυχικού 
άνχους τής Εν κατωτερότητι 
θέσεώς υας έν τή Κοινωνίφ ήν 
ποτέ εύόρκως ύπηρετήσοπεν.

Άθήναι 26 Ιουνίου 196*1 
Μετά συναδελψικών χαιρετι

σμών
Διά τό Διοικητ. Συμβούλιον 

‘Ο Πρόεδρος
ΚΩΝΣΤ. ΤΣΑΛΙΚΗΣ

Β-
Η ΕΠΑΡΧΙΑ ΣΤΕΝΑΖΕΙ

Ώς εΐναι γνωστόν πολλοί 
συνάδελφοι τών επαρχιών επι
διώκουν παντΐ τρόπφ και μέ
σω, νά έπιτύχουν μίοιν μετάθε- 
σιν προς τό Κέντρον, ένώ άν- 
τιθέτως ούδείς συνάδελφος τοΰ 
Κέντρου Επιθυμεί τήν Εγκατά- 
στάσίν του είς τήν Έπαρ-
χί«ν·

Ή τοιαύτη κατάστασις καί 
αί συνεχείς οχλήσεις τάς οποί
ος αντιμετωπίζουν οί κ. κ. αρ
μόδιοι, πιορά τών Ενδιαφερομέ
νων «μεταναστών» προς τό 
Κέντρον, ασφαλώς δέν δύναται 
νά εΐναι έπιΒυμητή καί εύχά- 
ριστοΐ.

Έάν ή Δ)σις τής Τραπέζης 
Επιθυμεί νά ενθαρρύνη τήν 
προς τά Επαρχιακά Υποκατα
στήματα τοποθέτησιν καί πα
ραμονήν τών υπαλλήλων, οφεί
λει νά Επίδειξη πλήρη κατανό- 
ησιν προς τά δίκαια αιτήματα 
τών συναδέλφων τών ’Επαρχι
ακών Καταστημάτων.

Κατ’ αρχήν έπιβάλλεται ή 
ρύθμισις καί ή έφαρμογή Ε
νιαίου δι’ όλους 
ώ ρ α ρ ίου Εργασία ς.

Διατί, καί βάσει ποιας λο
γικής, ό συνάδελφος τής επαρ
χίας νά Εργάζεται έκαστον μή
να 12 ώρας Επί πλέον τοΰ κα
νονικού; ’Ήτοι έτησίως ώρας 
144 όπερ σημαίνει απώλειαν 
χρημάτων, άναλόγως τοΰ βα
θμού 1.500—5.000 δραχμών;

Μήπως επικρατεί ή έσφαλ- 
μένη άντίληψις, ότι ή έργασία 
είς τά Επαρχιακά Καταστήμα
τα είναι όλιγώτερον Επίπονος 
καί ώς Εκ τούτου δικαιολογεΐ- 
το:ι ή επί πεοισσοτέρας ώρας 
άπασχόλησις;

Μήπως οί συνάδελφοι τών 
’Επαρχιακών Καταστημάτων 
θεωρούνται άνθρωποι μειωμέ
νης πνευματικής ίκανότητος, 
«ΚΑΦΡΟΙ», καί ώς έκ τούτου 
οφείλουν νά ύποκύπτουν εις τά 
έκάστοτε καλώς ή κακώς βρι
ζόμενα άνευ αντιλήψεων ή σχο
λίων;

’Ή μήπως ό σοφός νομοθέ- 
της έσκέφθη ώς έξης:

«Αυτοί οί «ΚΑΦΡΟΙ» εκεί 
έπάνω στην έπαρχία, μη έχον- 
τες τάς προϋποθέσεις καί ευ
καιρίας,τάς όποιας έν αφθονία 
προσφέρει τό Κέντρον, είς 
τούς ευτυχείς θνητούς του, διά 
τήν σ,πατάλην τών Ελευθέρων 
πολυτίμων ώρών, λογικόν καί 
χρήσιμον εΐναι όπως έπιβληιθή 
καί Επιτροπή εις τούς «υποα- 
ναπτύκτους» συναδέλφους τών 
έπαοχισκών Καταστημάτων νά 
παρατείνουν την παραυσνήν 
των, είς τό καθ’ όλα «εύχάρι- 
στον καί πολιτισμένον περι
βάλλον» τής Τραπέζης, ετι πε
ρισσότερον τοΰ κανονικού, έο- 
γσζόμενοι 42 ώρας έβδομαδι- 
αίως καί οΰχί 39 ώς διά τό 
Κέντρον κίο!θωρίσθη».

Καί ασφαλώς διά τό ευτρά
πελο ν τούτο σόφισμα θά ύπάρ- 
χη κάποια φθηνή και κωμικο
τραγική δικαιολογία.

"Οποια! κΓ αν εΐναι αϋτπ, 
έφ’ όσον δέν στηοίζεται είς 
λογικάς βάσεις πρέπει νά α
πορρίπτεται ώς απαράδεκτος 
καί γελοία.

Είναι ύποχρέωσις και συμ
φέρον όλων, όπως ρυθμισθοΰν 
τό δυνατόν συντομώτερον οΐ ύ- 
φίστάμεναι είσέτι άπαράδεκτοτ 
διαφοραί μεταξύ τών συναδέλ
φων τού Κέντρου καί τών Ε
παρχιακών Καταστημάτων, έ
άν πραγματικώς ένδιαφερόμε- 
θα διά τό καλόν καί πρόοδον 
τού Ιδρύματος.

Ή παρέλευσις τοΰ χρόνου 
διά τόν συνάδελφον τής έπαρ- 
χίας είναι δυσάρεστον γεγο
νός. Κύπτει τήν κεφαλήν του 
κι’ Εργάζεται Εκμεταλλεύεται 
καί τό δευτερόλεπτο/, προσπα- | 
θεΐ, άγωνιά, κοί παραιχαλεΐ άν 
εΐναι δυνατόν νά μήν κυλήση 
ό χρόνος ίσως καί κατορθώσει 
ινά έξυπηοετήση τάς άνάνκας 
τών πελατών και τήρ ύπηρεσί- 
ας. Διότι Εκτός τής τρεχούσης 
υπηρεσίας τοΰ «γκισσέ» εΐναι 
Επιφορτισμένος μέ τήν σύντα
ξιν των πινακίων, κλείσιμονΤα- 
μείου, ένέρνειον τής άλληλο- 
γραφίας, έξαγωγήν μηνιαίων 
συμφωνιών, προσπάθειαν προ- 
σελκύσεως νέων πελατών, κυ
ρίως καταθετών κλπ, κλπ.

"Οπως είναι έπόιμενον, υπό 
τοιαύτσς συνθήκας καί όρους 
εΐναι άδύνατος ή έντός τών 
πλαισίων τού κσθωρισμένσυ 
νομίμου ωραρίου διεκπεραίω- 
σις τής δυσαναλόγου μέ τάς 
δυνάμεις άνατεθείσης είς έκα
στον συνάδελφον πσσότητος 
έργοσίσς, διά τούτο Εξανα
γκάζεται εις τήν κατ’ οΐκον συ- 
νέχισιν ή Εντός τού καταστήμα
τος παράτασιν τού ωραρίου, 
είς όσας πόλεις ό κ. Επόπτης 
έογσσίας, θεωρεί πολυτέλειαν 
ν’ άσχοληθή μέ την παρσκολού- 
τής εύημερούσης τάξεως τών 
θησιν τών συνθηκών έργασίας 
ποχυλώς άμειβομένων Τραπε
ζικών ‘Υπαλλήλων.

Επίσης θά πρέπει νά λη- 
φθή κάποια πρόνοια διά τούς 
συναδέλφους τών έπαρχιακών 
καταστημάτων, όσον αφορά το 
χορηγού,μεγον -είς τούς συνα
δέλφους τού Κέντρου έπιδόιμα-

μηνιαιως είς δ οχ. 120 ήτοοι 
περίπου 2.200 έτησίως.

Δίκαιον, λογικόν καί συμφέ
ρον όλων εΐναι όπως ή Διοίκη- 
σις, ό αλάθητος Σύλλογος καί 
γενικώς όλοι οί συνάδελφοι ε
πιδιώξουν καί άγων ισθοΰν διά 
τήν καθιέρωσίν τού «ΕΝΙΑΙΟΥ 
ΩΡΑΡΙΟΥ», ώς καί τήν νορή- 
γησιν ή έ'στω δικαίαν έξ ίσου 
κατανομήν είς όλους τούς δι
κά ιςυμένους συναδέλφους Κέν
τρου κι’ Επαρχιών τοΰ «ΕΠΙ
ΔΟΜΑΤΟΣ ΕΣΤI ATOP I ΟΥ».

Είναι άπαράδεκτον, παράλο
γον καί γενικώς έπιζήμιον είς 
'μίαν καί τήναΰτην επικράτειαν 
καί έν μέσω εικοστή) σίώνι νά 
ισχύουν είς ένα καί τό αύτό "Ι
δρυμα «ΔΥΟ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ 
ΔΥΟ ΣΤΑΘΜΑ».

Διατελίι υετά Τιμής 
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ

Σ.Σ. Αυτά γράφει ό καλός 
συνάδελφος τής έπαρχίας. Ή- 
ίμεΐς άπό Ενός & ήμίσεος Ετους 
έν τή Γενική Συνελεύσει τών 
Μετόχων έφωνάξαμεν ότι εΐναι 
απαράδεκτος ή Εφαρμογή «Δύο 
μέτρων καί δύο σταθμών»,
Β-------------------------------------- β
«Γ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ -TSBf
Β------------► -«------------β

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

Εύρυσθένης Παναγιωτίδης 
Καταστήματος Ίωαννίνων έτε- 
κεν άρρεν.

—Γεώργιος Κόμης Κατ)τος 
Ν. ’Ιωνίας έτεκεν θήλυ

ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ

Λέων Τρ. Ίωαννίδης—Καί- 
τη Νικ. Τσεργά.

—Ευθύμιος Ε. Ίωαννίδης — 
Ελένη Α. Γαβριηλίδου.

Γ Α Μ Ο I---♦---
Γεώργιος Άποστολίδης — 

Εΰψη Θεσδώρου.
*

-—-Σάββας Τσιλιιμπουνίδης 
—-’Ασπασία Τσουκοτλαδάκη.

*
—^Κων)νος Κατσάρης — 

Χριστίνα Βουγαλέρη.
ΠΕΝΘΗ

Κωνστοτι-'τΤνος Γκοτζαμάνης 
πατήρ τοΰ Αντιπροσώπου μας 
ΚαταστήμοΠΌς Λαρίσης άπεβί- 
ωσεν.

_____/8ν___ . ...
ΔΩΡΕΑI ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ
Ύπό τον Διευθυντοΰ καί τοΰ 

Ποοσωπικοΰ τοΰ Ναυτιλιακού 
Ύπ)τοο έν Πειοαιεΐ κατετέθη 
είο τό Τ.Υ.Π.Ε.Τ. ποσόν δοχ. 
300, εΐς μνήμην τού άπο-βιώ- 
σαντος πατοός τοΰ συν-δέλφου 
κ. Σπυο. Τσουπάικη.

ΝΕΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 
ΣΤΕΓΑΣΕΩΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣIΣ No 5

—♦—

ΓΗΠΕΔΑ ΑΓΙΑΣ ΣΩΤΗΡΑΣ
—- ΜΑΝΔΡΑΣ χ)τρον 36σν 
Λεωφόρου ’Αθηνών — Θηβών)

Φέρομεν είς γνώσιν τών κ. κ.
Σ υνεταί ρων καί Σ υναδέλψων 
αγοραστών γηπέδων εκ τής ά- ί 
υω περιοχής, ότι την 26ην Μα- 
ΐου Ε.ε. ύπεγράφη μετά τοΰ ι
διοκτήτου κ. Π. Πατάλα τό ύπ’ 
άριθ. 5869 προσύμφωναν τοΰ 
Συμ)φου ’Αθηνών κ. Μιχ. Βα- | 
σιλείου καί ήγοράσθησαν ί 00 | 
στρέμματα, δσοι καί οί μέχρι 
τής ή,μερομηνίας ταύτης άγο- 
ρασταί. Διά τοΰ ίδιου προσυμ
φώνου έδεσμεύθη καί έκτασις 
ετέρων συνεχομένων 300 
στρεμμάτων προς διάθεσιν είς 
τούς κ. κ. Συνεταίρους καί 
Συναδέλφους -μας, οϊτινες Επι
θυμούν ν’ αποκτήσουν γήπεδα 
Εν Άγια Σωτήρα.

Οί όροι άγοράς άναφέρονται 
είς τήν ύπ’ άριθ. 4)28.11.60 
άνακοίνωσίν μας καί είναι οί 
έξης:

’Αξία Ενός στρέμματος 
(1.000 μ2) δρχ. 6.000.

Προκαταβολή δρχ. 1.000.
Έξόφλησις ύπολοίπου δραχ. 

5.000, είς 25 μηνιαίας δόσεις 
έκ δρχ. 200 έκαστη, καταβα- 
λομένων άπο 1 ης έως 10ης έ- 
κάστου μηνάς, καθόσον αί χρο- 
νολογίαι αυται είναι συνδεδε- 
μέναι μέ τάς άνειλη,μμένας παρ’ 
ήμών υποχρεώσεις καταβολής 
δόσεων είς τόν πωλητήν.

’Επειδή ό αριθμός τών γη
πέδων τής προς διάθεσιν περι
οχής εΐναι περιωρισμένος, πα- 
ρακαλοΰμεν τούς κ.κ. Συνεταί
ρους καί Συναδέλφους, οι όποι
οι Επιθυμούν ν’ άπσκτήσουν 
τοιαΰτα γήπεδα, όπως πρός 
αποφυγήν παραπόνων — ώς

ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ
-β

τσς Εστιατορίου άνερχομένου tfe,
ΕΝΩΣΙΣ ΦΙ Λ ΑΘΛΩΝ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΔΠΕΖΗ Σ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ
ΕΚΔΡΟΜΕΣ 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ — 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Κυριακή 6 Αύγουστου 1108 
Επίδαυρος. Έμφάνισις κ. 

Κόλλας
Κυριακή 13 Αύγουστου 1 ί 09 

ΠΟΡΟΣ
Θά διατεθούν εισιτήρια -μέ 

-εκπτωσιν 20% γιά τόν Πόρο μέ 
αναχώρηση 8 π. μ. καί Επι
στροφή κατά βούλησι-ν μέ όποι- 
δήποτ-ε πλοίο γραμμής Άργο- 
σαρωνικοΰ (κ. Γ. Πέππας, τηλ. 
312).
Κυριακή 20 Αύγουστου 1110 

Κ Υ Β Ε Ρ I
(Έπανόώηψις κατ, Επιθυμίαν 

συναδέλφων)
Αναχ. 7 π.-μ. γιά Κόρινθο— 

"Αργος, μικρή στάσι. Συνέχεια 
γιά τήν ωραία παραλία τοΰ 
Άργολι-κοΰ κόλπου όπου μπά
νιο -καί φαγητό. Επιστροφή τό 
βράδυ μέ Ενδιάμεση, στάση, 

Συμμετοχή -μέλη δρχ. 60, 
τρίτοι δρχ. 75.

Αρχηγός ό κ. Ν. Βαμβακάς 
Κυριακή 27 Αύγουστου ί Π 1 
ΚΑΛΑΜΟΣ-ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ 

Άναχ. 8 π.μ. γιά τόν Κάλα- 
uo -μικρή -στάση. "Οσοι θέλουν 
υπαροΰν νά ικαπεβοΰν πεζή 
στους ‘Αγ_ Άπο-στόλους. Οί 
λοιποί θά πάνε -μέ τό πούλμαν. 
Στήν Επιστροφή μικρή στάση, 
στο Καπαινδρ-ίτι.

Συμμετοχή μέλη δρχ. 35, 
τρίτοι δρχ 45.

Αρχηγός κ. Α. Σακ-καλή
Σάββατο 2 — Κυριακή 3 Σε

πτεμβρίου 1112
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ — ΤΡΙΚΑΛΑ 

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Άναχ. 2.30' γιά τό Ξυλόκα- 

στιρο, μπάνιο, δείπνο. Διανυ- 
κτέρευσις. Τό πρωί ά-ναχώρη- 
σις γιάτά Τρίκκαλα Κορινθίας. 
Παραμονή όλη. τή μέρα στο ω
ραιότατο αυτό τοπίο τής Ζήρει- 
ας. Περίπατος -μέχρι τόν "Αγιο 
Βλάση. Νωρίς Επιστροφή γιά 
τήν ’Αθήνα.

(Ή Εκδρομή έάν πΐραγματο- 
ποιηβή θά γίνη μέ μικρό πούλ
μαν ή λεωφορείο λόγω τοΰ δρό-

Συμ-μετοχή (Ναΰλος - Δια- 
νυκτερ-εύσεις άτομιικαΐ δρχ. 85.

Αρχηγός ό κ. Γ. Πέππας. 
Κυριακή 10 Σ)6-ρ-ίου 1113 

ΝΑΥΠΛΙΟ — Ν. ΚΙΟΣ
’Αναχ. 7.30' γιά τό "Αργος, 

μικρή στάστι -καί συνέχεια γιά 
τή-ν^ Ν. Κίο. Παραμονή γιά 
-μπάνιο καί φαγητό.

Τό απόγευμα περίπατος ιμέ- 
χρι το Ναύπλιο καί Επιστροφή 
στην Αθήνα.

Συμμέτοχη μέλη -δριχ. 60 
Τοίτοι δρχ. 75.
Αρχηγός ό κ. Τ. Μακρόπουλος 
Κυριακή 17 Σ)βρί-ου 1114 
ΔΙ ΣΤΟΜΟ — ΑΝΤΙ ΚΥΡΑ — 

ΟΣΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ 
Άναχ. 7 π.-μ. γιά τή Λειβαδιά 
μικρό στάση. Άπ’ Εκεί μέσφ 
Διστόμου γιά τήν παραλία Άν- 
τικύοων όπου παραμονή μέχοι 
τις 3. ‘μ.'μ. Στή-ν Επιστροφή έ- 
π;σκεψη τής Μονής Όσιου Λου
κά.

Συμμέτοχη μέλη δρχ. 55, 
Τρποι δρχ. 70.

Αρχηγός ό κ. Πασςτάο. 
Κυριακή 24 Σ)βρίου 1115

ΑΛΕΠΟΧΩΡ I
Άναχ. 8 π.-μ. γιά τά Μέγα

ρα. Δεξιά στή διασταύρωση 
τοΰ δρόμου θ’ ακολουθήσουμε 
αυτόν που κοχτεβαιίνει οπόν Κο
ρινθιακό στήν ωραία τοποθεσία 
’ Αλεπο-χώιρι.

Στήν έπιστοοφή μικρή στά
ση στο Μ. Πεύκο.

Συμμετοχή μέλη δρχ. 35, 
Τρίτοι δρχ. 45.

’Αρχηγός ό κ. Ν. Τσούχλος. 
Κυριακή I ’Οκτωβρίου 1116

ΠΑΡΝΗΘΑ

Άναχ. 8 π.-μ. γιά τήν Πάρ
νηθα. ’Ελεύθερες διαδοομές όλη 
τή μέρα μέ Επιστροφή γιά τήν 
Αθήνα άπό τήν Αγία Τριάδα. 
(Τό πούλμαν θ’ άνεβή μέχρι 
τό Καταφύγιο καί θά έπιστρέ
ψη στήν Άγ. Τριάδα στή I 
μ. -μ.).

Συμμετοχή μέλη δρχ. 30, 
Τρίτοι δρχ. 45.

’Αρχηγός ό κ. Γ. Πέππας.
Δηλώσεις κ. Α. Ραγάζοντηλ. 

339. '

ΑΠΟ ΤΗΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΝ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
Άνΰδημο-σιεύομεν έκ τής ή- ( ιμας προβλήματα εΐναι καί f\ 

-μερησίας Εφημερίδος «Η Ε- κατά τόν καλύτερον τρόπον ά-
ΡΕΫΝΑ» τών Τρικάλων, ση
μείωμά της Διά τήν έκδήλωσιν

ξιοποίη-σις τής κυριακάτικης 
αργίας. ΓΓ αύτό καί μέ εΰχα-

ταύτην ή έφημερίς μας συγ- ιρίστησι μάθαμε καί σημειώ-

Άπό τήν Εκδρομήν τών Συναδέλφων Τρι-κκάλων.
χαίρει τήν Διεύθυνσιν κσΐ τό 
προσωπικόν τοΰ Κατ)τος Τρι
κάλων.

«·*ΈΝΑ άπό τά καλοκαιρινά

τούτο παρετηρήθη ,είς τά οικό
πεδα τής Λεωφόρου Σουνίου 
— φρντίσουν διά τήν έγκαιρον 
Εγγραφήν των. Ώς σειρά προ- 
τεραιότητος θά ληφθή ή ήμε- 
ρομηνία τοΰ αντιγράφου τής ά- 
ποδείξεως καταθέσεως τής έ;< 
δρχ. 1.000 προκαταβολής, είς 
τόν παρά τή Εθνική Τραπέζη 
ειδικόν Λογ)σμόν Καταθέσεων 
τοΰ Συν)σμοΰ ύπ’ αριθμόν 480 
295 (Κ.Ν.Π.Ι.Δ.). "Αμα τή 
καταθέσει τής προκαταβολής 
οΰτοι δέον όπως προσκομίζω- 
σιν τό αντίγραφου τής άποδεί- 
ξεως -είς τά Γραφεία τοΰ Συν) 
σμοΰ (όδός Γ. Σταύρου 6 ό
ροφος 5 ος δω μ άτι ον 4).

Μετά συναδελφικών χαιρετι
σμών.

’Εντολή Διοικ. Συμβουλίου 

Ό Πρόεδρος

Α. ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ 
Ό Γ εν. Γραμματεύς 

1. ΚΑΤΣΙΝΗΣ

νουυε ενα τρόπο τέτοιας άξιο- 
πο-ιήσεως σφειλόμενο στήν εμ- 

I πνευσι διευθυντοΰ ύποκατα- 
1 στήματος Τραπέζης στην πά

λι μας. Χωρίς τυμπανοκρου
σίες όργάνωσε τήν περασμένη 
Κυ-ριιοκή Εκδρομή καί γλέντι 
στήν Καστανιά μέ τά μέλη τοΰ 
προσωπικού καί τις οίκογένει- 
ές των. ΚΓ έκεΐ σέ μια δροσε
ρή, φιλική καί εύθυμη ατμό
σφαιρα τό ρίξανε Εξω σαν πο
λιτισμένοι άνθρωποι μέ δικαι- 
ώματο στή ζωή καί στήν ψυ
χαγωγία, ξεχνώντας γιά λίγο 
τά. . . γραμμάτια είσπράξεως 
καί τις πληρωμές πρός τρί
τους! Και έξ αφορμής ούτοΰ 
λέμε τώρα ότι, άν ό ^τρόπος 
αυτός άξιοποιήσεως τής κυρι
ακάτικης αργίας έφηρμόζετο 
γενικώτερα θά βγάίαν. . . κα
λό καλοκαίρι οί υπάλληλοι καί 
οί εργαζόμενοι! . . .

Β= — —-ΕΙ^Φ^ΕΙ— — — -43
• Ό ’Ωτορινολαρυγγολόγος •

• ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΠΙΚΙΟΣ •

• Δέχεται τούς ήσφαλισμέ- •
• νους τοΰ Τ.Υ.Π.Ε.Τ. •
e Λυκαβηττού και Άλεξ. •
• Σούτσου 24 •
• 11—1 π.μ. & 5—7 μ.μ. •
• Τηλέφωνον 613.513 •
♦----- e----♦-·<$>#-♦----·-----♦
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Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ
ΣΥΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΑ..

"Οταν ή Συλλογική 'Ηγε
σία Εντός των συνδικαλιστικών 
δημοκρατικών πλαισίων άνα- 
■πτύσση την γνώμην της ε
πί τής Α'. ή Β'. Διοικητικής 
ένεργείας είς ούδέν ίδιον συμ
φέρον άποσκοπεΐ ουδέ καί τό 
Α'. ή Β'. πρόσωπον αύτό καθ’ 
εαυτό υπερασπίζεται έν τή 
ίκφ.ράσει τών απόψεων της. 
Γνώμονα τών ενεργειών της α
ποτελεί τό γενικόν συμφέρον 
τον ιδρύματος (Κεφαλαίου 
και Εργασίας) καί ή αναφο
ρά τών συγκεκριμένων προσώ
πων είς αύτό καί μόνον άπο
σκοπεΐ. Έφ’ όσον δέ τα θίγό
μενα εκ τών Διοικητικών ένερ- 
γειών στελέχη άδιαμαρτυρη- 
τως αποδέχονται να υπηρετούν 
■καί έκ τών νέων θέσεων των 
τό "Ιδρυμα έπί ζημία ούχί μό
νον τών προσωπικών των υλι
κών ή ηθικών συμφερόντων, άλ
λα καί τών γενικών τοιούτων

τότε καί ή Συλλογική ηγεσία 
ύποχρεοΰται είς προσωρινήν 
αποδοχήν τών Α ή Β Διοικητι
κών ενεργειών μέχρις οτου ή 
παρέλευσις εύλογου χρονικού 
διαστήματος δείξ,η κατά πό
σον αί ένέργειαι αυται Εβλα
ψαν, ωφέλησαν ή ουδόλως ε
πηρέασαν τό γενικόν συμφέ
ρον. Ή Συλλογική ηγεσία 
πάντοτε παρέχει τήν συνδρο
μήν της προς πάντα λειτουρ
γόν τής Τοαπέζης καί πάντο
τε διεκή,ρυξε τήν ΰποχρέωσιν 
τών άνωτάτων στελεχών τής 
Τ ραπέζης., είτε άνατέλλοντα 
είναι ταΰτα, είτε μεσουρανούν- 
τα, είτε δύοντα, δπως συμπο:- 
ρίστανται είς τά δίκαια αι
τήματα τού προσωπικού τά ό
ποια αυτή, προβάλλει, καί είς 
τούς άγώνος — οΐανδήποτε 
μορφήν καί άν λαμβάνουν οΰ- 
τοι — τούς όποιους αύτη προ
γραμματίζει.

ΟΥΔΕ!! ΣΥΝΕΤΡΕΧΕ· ΛΟΓΟΣ —«—

ΑΙ ΜΕΤΑΒΟΑΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΟΡΗΣΙΝ

Γνωσταί είναι αί κατοβαλ- 
λόμεναι παρά τού Δ. Σ. τού 
Συλλόγου μας προσπάθεια! 
διά τήν ένοποίησιν τών δυνά
μεων τού Προσωπικού, τήν1 
καλλιέργειαν τού πνεύματος 
τής ένότητος, τής σύμπνοιας, 
συναδελφώσεως καί τον περι
ορισμόν είς ενα: ή τό πολύ δύο 
τών υφισταμένων τεσσάρων 
Συλλόγων, τριών Ταμείων ’Αλ
ληλοβοήθειας, Συντάξεων κλπ. 
Είναι„ φυσικός νόμος διά τήν 
άντιμετώπισίν ένός κοί τού 
ούτού ζητήματος νά υπάρχουν 
πλείονες τής μιας γν.ώμαι. 
Συγκεκοιμένως καί προσφά- 
τως έπΓ τής Ύποδ ιευ8υντοποι- 
ήσεως συναδέλφου τού Κ)τος 
Σταδίου καί έπί τών μέτρων 
τής άναδιαοθρώσεως τών Υ
πηρεσιών τό Δ. Σ. τού Συλλό
γου μας καλώς διά τούς μέν, 
κακώς διά τούς δέ, έφρόνει δτι

Επρεπε νά είπη καί είπε δη
μοσία τήν γνώμην του στρε
φόμενο ν αποκλειστικά καί μό
νον κατά τού έργοδότου. Οί 
ύπογράφοντες τάς ανακοινώ
σεις Εχουν καί τήν ευθύνην Οί 
μή ύπογράφοντες ούδεμίαν δώ- 
νοινται ευθύνην νά Εχουν καί οί 
άναγιγνώσκοντες εύκόλως συν
άγουν τό συμπέρασμα δτι οί 
μή συνυπογράψαντες είτε δεν 
συμφωνούν μέ τήν θέσιν καί τό 
περιεχόμενον τής άνακοινώσε- 
ως είτε τούς είναι τό θέμα ά- 
διάφορον. "Εκπληξιν λοιπόν 
καί στενοχώριαν έδοκιμάσαμεν 
διά τήν ιδιαιτέραν άνακοίνω- 
σΐν τού Βοηθητικού Προσωπι
κού δίδοντος Εξηγήσεις διά 
τήν μή συνυπογραφήν τής ύπ’ 
άριθ. 5)17)7)61 άνακοινώσε- 
ώς μας καί έν ταυτώ γ ν ωμό
ν εύοντος συνδικαλιστικήν α
ναρμοδιότητα έπί τού θέματος

ΠΡΟΒΟΛΗΤΡΑΠΕΖΗΣ
Ό κ. Διοικητής εις επανει

λημμένος κατά τό άπώτερον 
καί πρόσφατον παρελθόν συ
ζητήσεις έπί διαφόρων θεμά
των άίφορώντων τήν Τράπεζαν 
έδήλωσεν, δτι μία τών κυριο- 
τέρων φροντίδων του είναι καί 
ή προβολή τής Τοαπέζης.

Διά τινα Ύποκ) τα τών ’Α
θηνών ήσχολήθημεν κατά τό 
παρελθόν. Τώρα θά περιορι- 
σθώίμεν μόνον είς τό Ύποκ) μα 
Θεμιστοκλέους Ενθα Υπάλλη
λοι έργάζοντιοιι έν ύπογείω καί 
Πατησίων, όπου ό χώρος είναι 
ανεπαρκέστατος.

Έάν δέ πράγματι ό κ. Δι
οικητής θέλει νά ΐδη πόσον έ- 
βελτιώθη ή προβολή τής Τρα-

πέζης δέν Εχει παρά νά έπι- 
σκεφθή τά άνωτέρω Υποκατα
στήματα καί τής Δημητσάνης, 
Λευκάδας, Έλοσσόνος, Λα
μίας καί Καρπενησιού.

Πρέπει νά έννοήση κάθε υ
πεύθυνος δτι οί συνάδελφοι 
δέν είναι κατώτεροί του καί ό
τι Εχουν τά αύτά δικοιιώματα.
Ας φροντίσουν λοιπόν οι υ

πεύθυνοι μέ ταχύτατου ρυθμόν, 
νά θεραπεύσουν τήν κατάστα- 
σιν, ή οποία κάθε άλλο παρά 
συντελεί είς τήν προβολήν τής 
Τραπέζης ή όποιο; είναι μέν 
πρώτη είς τάς τοποθετήσεις, 
άλλά τελευταία είς τον Εκσυγ
χρονισμόν τών κτιρίων της.

ΤΑΜΙΑΚΟΙ ΕΠΑΡΧΙΩΝ
Έκ τής προσφάτου περιο

δείας είς τά Επαρχιακά Υπο
καταστήματα τού υπό τον Πρό
εδρον κλιμακίου τού Συλλόγου 
διεπιστώθη, είς πλεΐστα έξ αυ
τών, δτι άπό ετών δέν χορη
γούνται είς τούς ταμίας των, 
κανονικοί άδειαι ελλείψει ανα
πληρωτών. Διότι ή έκ τών «έν- 
όντων», (συνήθης λέξις χρησι
μοποιούμενη ΰπό τής αρμόδιας 
Διευθύνσεως Προσωπικού) ά- 
ναπλήρωσίς των είναι άδύνοε- 
τος δοθέντος δτι ή δύναμις τών 
Ύποκ)των είναι πάντοτε σχε
δόν Ελλιπής. Διατί λοιπόν κ-

κ. έρμόδιοι θεωρείτε υπερβο
λικός τάς διαμαρτυρίας τής 
Συλλογικής ηγεσίας; Καί δια- 
τί ενώ γνωρίζετε την τοιαυ
τήν αθλιότητα, ήτις συνεπάγε
ται περιορισμόν καί καθήλωσιν 
τών εργασιών τής Τ ραπέζης 
δέν καταβάλλετε προσπαθεί ας 
θεραπείας τής καταστάσεως 
ταύτης, άλλά ανοίγετε νέας 
πληγάς μέ πολυτελείς καί τε
λείως άμελετήτους αναδιαρ
θρώσεις ;

Καλεΐσθε καί οφείλετε ν’ α
παντήσετε.

0 κ. ΥΠΟΥΡΙΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

■----► Συνέχεια έκ της 1ης σελίδοε 13) Άγ. Νικολάου Ζ'. Περιφερειακή Επιθεώρησις
5) Βάθης 14) Ίεραπέτρας μέ έδραν τάς Πάτρας καί δικαιο
6) Γ' Σεπτεμβρίου 15) Σητείας. δοσίαν έπί τών Καταστημάτων:
7) Νέας ’Ιωνίας Ε'. ’Περιφερειακή Έπιθεώρη- 1) Πύργου
8) Αιγάλεω σις (Εδρα Άθήναι) μέ δικαιδο- 2) Άμαλιάδος
θ) Χαλανδρίου. σίαν έπί τών Καταστημάτων: 3) Καλαβρύτων
Β'. Περιφερειακή Έπιιθεώρη- 1) Λήμνου 4) Αίγιου

σις (Εδρα Άθήναι) μέ δικαιοδο 2) Μυτιλήνης 5) Πατρών
σίαν έπί τών Καταστηάτων: 3) Πλωμαρίου 6) Ναυπάκτου

1) Πλ. Μητροπόλεως 4) Παπάδσυ 7) Μεσολογγίου
2) ’Αθήνας 5) Καρδαμύλων 8) Αίτωλικοΰ
3) Εΰριπίδου 6) Χίου 9) Αγρίνιου
4) Πολυκλείτου 7) Οίνουσών 10) 'Άρτης
5) Πραξιτέλους — Χαβρίου 8) Καρλοβασίου 11) Πρεβέζης
6η Κολωνακίου 9) Σάμου 12) Ίωαννίνων
7) Παγκρατίου 10) Μύκονού 13) Μετσόβου
Γ'. Περιφερειακή Έπιθεώρη- 11) Σύρου 14) ΉγουμενίτΟης

σις (Εδρα Άθήναι) μέ δικαιοδο 12) 'Άνδρου 15) Κέρκυρας
σίαν έπί τών Καταστημάτων: 13) Θήρας 16) Λευκάδας

1) Καλαιμιώτου 14) Κάλυμνου 17) ’Ιθάκης
2) Πλατ. ’Ομονοίας 15) Κώ 18) Αργοστολιού
3) Κεραμεικοΰ 16) Ρόδου Η". Περιφερειακή Έπιθεώρη-
4) ’Αγοράς ΣΤ". Περιφερειακή Έπιθεώρη- σις μέ Εδραν τόν Βόλον καί δι
5) Κολοκοτρώνη σις μέ Εδραν τήν Τρίπολιν καί καιοδοσίαν έπί τών Καταστη
6) Καλλιθέας δικαιοδοσίαν έπί τών Καταστη μάτων :
7) Θεμιστοκλέους μάτων : 1) Θηβών
8) Όδ. Ίπποκράτους 1) Κορίνθου 2) Λεβαδείας
8) Πλ. Συντάγματος 2) Κιάτου 3) ’Ιτέας
Δ'. Περιφερειακή Επιθεώρη 4) Ξυλοκάστρου 4ή Άμφίσσης

σης (Εδρα Άθήναι) μέ δικαιοδο 4) Νεμέας 5) Όρχομενοΰ
σίαν έπί τών Καταστημάτων: 5) Άργους 6) Αταλάντης

1) Πειραιώς Α . 6) Ναυπλίου 7) Άμφικλείας
2) Ζέας 7) Τριπόλεως 8) Λαμίας
3) Καμινίων 8) Σπάρτης 9) Καρπενησιού
4) Ναυαρίνου 9) Γυθείου 10) Φαρσάλων
5) Ναυτιλιακόν 10) Μεγαλοπόλεως 11) Καρδίτσης
6) Κυ'Βήρων 11) Καλαμάτας 12) Τρικάλων
7) Μεγάρων 12) Μεσσήνης 13) Λαρίσης
8) Πόρου 13) Πύλου 14) Έλασσόνος
9) Χανίων 14) Γαργαλιάνων 15) Βόλου
3 0) Ρέθυμνου 15) Φιλιατρών 16) 'Αλμυρού
11) Ηρακλείου 16ή Κυπαρισσίας 17) Χαλκίδας
12ή Μοιρών 17) Δημητσάνης 18) Άλιβερίου

Θ’ όστετέλει παράλειψιν διά 
την ’Εφημερίδα αυτήν, τής ο
ποίας ή αντικειμενική καί ανε
πηρέαστος κρίσις παρ’ ούδενός 
δύναται ν’ άμψισβητηθή, εάν 
δέν άνεγνώριζε καί διεικήρυσσε 
τάς άπεγνωσμένας προσπάθει
ας ας κατέλαβε καί συνεχίζει 
ό κ. Υπουργός τής Εργασίας 
διά τήν Εφαρμογήν τού Ν. 
3662)57 περί ένισχύσεως τού 
Ταμείου Συντάξεων Προσωπι

κού Εθνικής Τραπέζης καί 
τής άρσεως τών προσγενομέ- 
ινων αδικιών είς τούς Υπαλλή
λους τής Εθνικής Τραπέζης, 
έκ τής εφαρμογής τών διατά
ξεων τού Ν. Δ. 2510)53.

Θά εΐμεθα δέ ιδιαιτέρως εύτυ- 
χεΐς, δταιν μάς δίδεται ή ευκαι
ρία νά έξάρωμεν τό ενδιαφέρον 
τού κ. Υπουργού διά τήν τά-
ξ"ν μ«ς.

-φ-
Κ Λ Η Τ Η Ρ Ε Σ’... ■—·»—

Υπάρχει μία κατηγορία Ερ
γαζομένων έν τή Τραπέζη τήν 
όποιαν άσφαλώς καί οί υπεύ
θυνοι τής Διευθύνσεως Προσω
πικού έάν εκαλούντο νά χαρα
κτηρίσουν θά έδίσταζαν νά ε δ
ρουν τήν ονομασίαν τής ιδιό
τητάς της. Πρόκειται περί συν-

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΖ
Κατόπιν άττο-φάσεως τον Γεν. Συμβουλίου τής ΟΤΟΕ πρό

κειται νά συγκληβή τό Β'. Πανελλαδικόν Συνεδρίαν τής "Ομο
σπονδίας. Ή σύγκλησις θά γίνη κατά τό A'. 10ήμερσν του μη- 
νέ.ς Σεπτεμβρίου. ;0ί έκλεγέντες αντιπρόσωποι, μέλη, τού Συλ
λόγου μας, διά τό έν λόγω Συνεδρίαν είναι οί ακόλουθοι:

1) Σακκαλής Άθαν. Κεντρικόν, 2) Γκοτζαμάνης ’Ιωάννης Λά- 
ρισσα, 3) Διλιντάς Σπυρίδων Διοίκησις:, 5) Κέης Γεώργιος 

Διοίκησις, 6) Κ υ?ω. ό. κ η ς Γεώργιος Σητεία, 7) Ματσούκας Πε
ρικλής Πύργος, 8) Μαυρουλίδης Επαμεινώνδας Διοίκησις, 9) 

Πιττένης Κων)νος Κοζάνη, 10) Άγγελίδης Άργύριος Θεσσαλο
νίκη, 11) Π ουλής Κωσταντΐνσς Διοίκησις, 12) Καυκαλάς ’Ιω

άννης Ρέθυμνοιν, 13) Πρώϊας ’Ιωάννης Θεσσαλονίκη,, 14) Φου- 
τάκης Κων)νος Θεσσαλονίκη, 15) Χατζηδάκης Νικόλαος Χανιά.

Παρακαλοΰνται πάντες δπως κανονίσουν τήν άπασχόλησίν 
των κατά τοιοϋτον τρόπον ώστε νά δυνηθοϋν νά παραστοΰν 
είς τό έν λόγιρ Συνέιδριον όπωσδήποτε.

Τό Διοικητικόν Συμβούλιον θά φροντίση περί1 τής χορηγή- 
σεως είς αυτούς τής άπαιτουμένης έπί πλέον άδειας.

τι έχουν Επιτακτικόν καθήκον 
νά τακτοποιήσουν τήν κατηγο
ρίαν ταύτην τών Εργαζομένων, 
ώστε νά γνωρίζουν και οQ- 
τοι έάν είναι κλητήρες ή υπάλ
ληλοι ;

Είναι φυσικόν καί νόμιμον 
οί Εργαζόμενοι ουτοι νά έντα- 
χθοΰν ασυζητητί είς τούς υ

παλλήλους καί νά κληθούν τό 
ταχύτερον νά διαγωνισθοΰν 
προς μονιμοποίησίν των είς 
τήν ύπαλληλικήν Ιεραρχίαν.

Ό Εργοδότης καί είς την 
προκειμένην περίπτοχτιν πλη
ρώνει ρέγγες καί γεύεται 
μπαρμπούνια.

ΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ! ΑΔΕΙΑΙ —«—

19) Κύμης
20) Ίστιαίας
21) Αιδηψού
Θ'. Περιφερειακή Έπιθεώρη- 

οις μέ Εδραν τήν Θεσσαλονίκην 
μχι δικαιοδοσίαν έιτί τών Κατα
στημάτων :

1 ) Κατερίνης
2) Θεσ)νίκης
3) » Λ. Σοφού
4) » Πλ. Μεταξά
5) » Όδ. Έρμού
6) » 25ης Μαρτίου
7) Λαγκαδά
8) Κιλκίς
9) Γιαννιτσών
10) Ναουσης
11) Εδέσσης
12) ’Αμυνταίου
13) Φλωρίνης
14) Καστοριάς
15) Κοζάνης
16) Γρεβενών
17) Πτολεμαΐ'δος
18) Βερροίας
19) ’Αλεξάνδρειάς — 'Ημα

θίας.

I'. Περιφερειακή Έπιθεώρη- 
σις μέ έδραν τήν Θεσσαλονίκην 
καί δικαιοδοσίαν έπί τών Κατα
στημάτων :

1) Νιγρίτης
2) Σερρών
3) Δράμας
4) Χρυσουπόλεως
5) Καβάλας
6) Έλευθερουπόλεως
7) Ξάνθης
8) Κομοτινής
9) Άλεξανδρσυπόλεως
10) Σουφλίου
11) Διδυμοτείχου
12) Όρεστιάδος
Ώς προς τό Κεντρικόν Κατά

στημα τούτο, συμφώνως προς τό 
ΰπ’ άριθ. 5 άρθρον τού νέου έγ- 
κριθέντος Κανονισμού τής Έπι- 
Θεωρήσεως, παραμένει έκτος Πε
ριφερειακής Έπιθεωρήσεως, επι
θεωρούμενου ΰπό ένός τών Υπο
διευθυντών τής Διευθύνσεως Έ- 
πιθεω,ρήσεως.

Διά τού άρθρου 2 τού έν λό
γω Κανονισμού ό καθορισμός δι
καιοδοσίας τών ’Υποδιευθυντών 
τών Καταστημάτων άνατίθεται 
είς τήν είσήγησιν τοΰ Γενικού 
Έπιθεωρητού, τού Διευθυντοΰ 
τού οικείου Κ)τος καί τού πε
ριφερειακού Έπιθεωρητού, έκ- 
φραζόντων απλώς τήν γνώμην 
των, καθιστάμενης ούτω πολυπλο- 
κωτέρας τής διαδικασίας. Τό έ- 
πόμενον άρθρον όμιλεί περί τών 
Υποδιευθυντών χωρίς νά προσ- 
διορίζη καί τον αριθμόν αυτών. 
Δέν αποκλείεται όμως ό αριθμός 
αυτών νά είναι ό αυτός μέ τόν 
τών περιφερειακών επιθεωρήσε
ων. Έκάστης περιφερειακής Έ- 
πιθεωρήοεως ή βασική σύνθεσις 
καθορίζεται άπό:

1) Τόν περιφερειακόν επιθεω
ρητήν

2) Τόν επιθεωρητήν, τόν ανα
πληρωτήν καί

3) Τούς Δοκίμους Έπιθεωρη- 
τάς ή βοηθούς ’Επιθεωρητών, μέ 
ύποχρεωτικήν έν αλλαγήν άνά τρι
ετίαν.

Τά άρθρα 7, 8, 9, 10, 11, 12
καί 13 άναφέρονται είς τά κα
θήκοντα τών περιφερειακών Ε
πιθεωρητών τόσον ώς προς τά 
αντικείμενα τής Έπιθεωρήσεως, 
όσον καί προς τόν χρόνον τής πε
ριοδικότητας τών τακτικών επι
θεωρήσεων, (δμηνος, 12μηνος, 
Ιδμηνος).

Διά τού νέου κανονισμού εύ- 
ρύνεται σημαντικώς ή δικαιοδο
σία τής έπιθεωρήσεως καί όπω
σδήποτε αυξάνονται τά Εξοδα δι- 
αχειρίσεως καί τά Γενικά Εξοδα 
τής Τραπέζης.

ΚΑΙ
0 ΡΥΘΜΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 

Η ΑΥΞΗΣ1Σ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

αδέλψων προσληφθέντων ώς 
κλητήρων άλλά έκτελούντων ά
πό τής προσλήψεώς τωιν μέχρι 
σήψιερσν εργασίαν υπαλλήλου 
καθ’ όσον κέκτηνται τά ανά
λογα τυπικά καί αύσιαστικά 
προσόντα.

Δέν νομίζουν οί αρμόδιοι 6-

Πολλοί Διευθυνταί Καταστημά
των Επαρχίας καί Κέντρου δέν 
σπεύδουν είς τήν χορήγησιν τής 
κανονικής άδειας τού ύπ’ αυτών 
Προσωπικού, έν· · . άναμονή τών 
προσλήψεων τών προσφάτως δι- 
αγωνισθέντων υποψηφίων, μέ 
τήν πρόσληψιν τών όποιων ώς 
λέγουν, θά αποκτήσουν ποιάν τι- 
να άνεσιν προσωπικού. Παρακα- 
λούμεν τόν κ. Προσωπάρχην νά 
μάς δηλώση έάν προφορικώς ή,

------------- X
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ΕΠΑΡΧΙΩΝ

Κατ’ έπανάληψιν έτονίσα- 
μεν δτι ή διάρκεια τοΰ χειμώ
νας είς τά Υποκαταστήματα 
τών Βορείων ’Επαρχιών καί 
τινων άλλων είναι έξάμηνος. 
Ή έκ ταύτης δέ έπιβάρυνσις 
τών είς αύτά ύπηρετούντων 
συναδέλφων διά τήν θέρμαν- 
σίν των είναι ά ξι άλογος. Διά 
τόν λόγον τούτον ή Τράπεζα 
κατά τό παρελθόν κατέβαλε 
σοβαρόν μέρος τής έκ τής άνω 
αίτιας δαπάνης τών συναδέλ
φων.

'Ημείς Ιέπαναλαμβάνιομεν καί 
πάλιν τήν παράκλησιν δπως 
ή άρμοδία Διεύθυνσις Προσω
πικού δώση λύσιν έπί τοΰ θέ
ματος διά τής παροχής ανάλο
γου οικονομικής ένισχύσεως 
είς τούς συναδέλφους τούς 6- 
πηρετσΰντος είς τά Ύποκ)τα 
τής άνωτέρω κατηγορίας. 'Η 
διά δανείων άντιμετώπισις τής 
καταστάσεως δέν είναι λύσις.

έγγράφως έχει δώσει παρόμοιας 
οδηγίας είς τούς Διευθυντάς του. 
Επειδή έμεϊς άποκλείομεν τοιαυ- 
ιην Ενέργειαν, πιστεύομεν δτι ό 
κ. Σπηλιόπουλος μέ ειδικήν Εγ
κύκλιον θά έπανέλθη έπί τών α
δειών έφ ιστών τήν προσοχήν τών 
κ.κ. Διευθυντών έπί τού δικαιώ
ματος τό όποιον Εχουν οί ύπ’ αυ
τούς ραγιάδες, νά λάβουν εντός1 
τών θερινών μηνών τήν άδειάν 
των.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΕΙΝ

Διευθυντής, δυστυχώς, μεγά
λου ΰποκ)τος, διά νά επιτυχή 
τήν συνδρομήν τών συναδέλφων 
είς τήν άνάπτυξιιν τών εργασιών 
τοΰ υποκαταστήματος κατέρχεται 
μέχρι τοΰ.. . άχθοφορικού επι
πέδου (άν έπιτρέπεται νά χρησι- 
μοποιήσωμεν τήν λέξιν αχθοφό
ρος — διότι δέν πιστεύομεν δτι οί 
αχθοφόροι είναι δυνατόν νά κά
μουν δ,τι ό... κ. Διευθύντής) 
νά ύβρίζη τους συναδέλφους. 
Δυστυχώς τό διοικεΐν δέν διδά
σκεται ώστε διά τής Έφημερίδος 
μας νά τοΰ κάμωμεν ώρισμένα 
μαθήματα. Εκείνο όμως τό όποι
ον πρέπει νά γνωρίζη ό κ. Διευ
θυντής καί κάθε Προϊστάμενος 
είναι τό έξης: Οί κατά βαθμόν 
κατώτεροι δέν είναι σκλαβάκια 
άλλά συνεργάται. Μόνον έάν τούς 
δούμε μέ τό μάτι αύτό θά έπιτύ- 
χωμεν είς τήν αποστολήν μας.

Κατά τό πρώτον τετράμηνου 
τού τρέχοντος έτους, βάσει 
τών γνωσθέντων στοιχείων πα- 
ρουσιάσθη σοβαρά κάμψις τού 
ρυθμού αύξήσεως τών νέων κα
ταθέσεων είς έμπορνκάς τράπε
ζας ικαί ειδικούς πιστωτικούς 
οργανισμούς. Ούτω κατά τήν 
περίοδον Ίανουαρΐου —' ’Απρι
λίου τού 1961 τό σύνολον τών 
αποταμιεύσεων είς έμπορνκάς 
τραπέζας και ειδικούς πιστωτι
κούς οργανισμούς ηύξήθη κατά 
δρχ. 1176 έκατ. έναντι άντι- 
στοίχου αύξήσεως έκ δρχ. 1960 
έκατ. κατά τήν περίοδον ’ Ι α
νουάριου—’Απριλίου τοΰ i960. 
Προέκυψε συνεπώς -μείωσις τοΰ 
ρυθμού αύξήσεως έκ δρχ. 514 
έκατ. ή ποσοστιαία τοιαύτη 31 
% περίπου. ’ I διαιτέρως χαμηλή 
ύπηρξεν ή αΰξησνς τών καταθέ
σεων είς έμπσριικάς τραπέζας. 
Ούτω ή κατά τά τρίμηνα ’Ια
νουάριου — Μαρτίου τών Ετών 
i960 καί 1 96Τ παρατηρηθεΤσα 
αΰξησις τών καταθέσεων είς έμ- 
πορικάς τροοπέζας έξειλίχθη ώς 
ακολούθως (είς έκατ. δραχ.):

‘ I αν,—Άπρ.
1960 1961

και οργανισμών 222 46

Καταθέσεις ίδιωτιών 
καί έταιρειών 

Καταθέσεις Δημο
σίων επιχειρήσεων

996 516

Σύνολαν 1218 562
Έκ τής άνωτέρω άναλύσεως 

προκύπτει ότι αί είς έμπσριικάς 
Τροοπέζας νέαι άποταμιεύσιεις 
πάσης ψύσεως έμειώθησαν κα
τά 656 έκατ. ή είς ποσοστόν 
54%. Αί καταθέσεις ιδιωτών 
καί έταιρειών, αί όποΐαι καί έν- 
διαφέρουν κυρίως, καθόσον δείτ 
κνύουν τόν ρυθμόν τής ίδιωτικής 
άπαταμ νεύσεως έν γένει κατά 
τάς άνωτέρω ύπό σύγκρισιν πε- 
ιριόδους έμιειώθησαιν κατά 480 
έκατ. δρχ. ή είς ποσοστόν 49% 
περίπου.

Ή είς τοιαύτην έκτασιν μεί- 
ωσις τών νέων άποταμιεύσεων 
είς έμπσρικάς τροοπέζας, ύποδη- 
λοΰσα αυξησιν τής καταναλώ- 
σεως καί άντίστοιιχον μείωσιν 
τών άποταμιεύσεων εφόσον ήθε
λε συνεχισθή, είναι δυνατόν νά 
δημιουργήση σοβαρά προβλή
ματα διά τήν άπρόσκοπτον καί 
έπί υγιών βάσεων συνέχισιν 
τής πιστοδοτήσεως τών πραγ
ματικών αναγκών τής οικονομί
ας. Είναι προφανές, δτι αί έμ- 
ποοικαί τράπεζαι, άπό Τάς ο
ποίας έζητεΐτο είς τό παρελθόν 
ή αΰξησις τών μακροπροθέσμων 
χορηγήσεων λόγω τού ΐκανοποΐτ 
ητικοΰ ρυθμού τών άποταμιεύ
σεων δέν θά είναι είς θέσιν άν 
ή πορεία αύτή τών άποταμιεύ
σεων δέν παρουσίαση μελλούτι-



ΙΟ 1101*. 211011100 ΙΟΙ 2Ι110Ι01 
1110121021 *11 OHIO 1121011111*1012
IlNMii m ΟΡΟΥ! ΕΡΓΙίΙϋί ΙΟΙ ΜΙ

-------------------·---- *--------------
ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ — NEON ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΟΥ Δ.Σ

Τό δεύτερον 10 ήμερον τού 
•μηνάς ’ Ι ουλίου κλιμάκιον τοΰ 
Συλλόγου μας έπεσκέφθη τά 
Καταστήματα Πελοπσννήσου, 
Αιτωλοακαρνανίας, Θεσσαλίας, 
Ήττείρου, και Φθιωτιδοφωκίδος.

Αΐ έκ τής έπισκέψεως ταύτης 
διαπιστώσεις διά κάθε Κατά;- 
στημα κεχωρισμένως έτέθησαν 
ύπ’ οψιν τής Διοικήσεως δΓ υ
πομνήματος τοΰ Συμβουλίου το 
όποιον καταλήγει ώς έξης: 
«Κύριε Διοικητά,

Άπαγοητευτικαί υπήρξαν αί 
διαπιστώσεις μας έκ τής έπι
σκέψεως τών 43 Ύποκ) των δι
ότι έν τή πραγματικάτητι, εις 
οΰδέν έξ αυτών υπάρχει ή ανά
λογος δύναμις προσωπικού, ώ
στε νά είναι ταΰτα εις θέσιν ν’ 
άντιμετωπίσωσ ι μέ άνθρωττίνην 
καί αξιοπρεπή προβολήν καί έρ- 
γασίαν την άποστολήν των καί

δυναμίας συνεπεία μη ΰπάρξε- ρί σκόντα ι έν άδυναμίψ ν’ άκο-
ως των απαραιτήτων εργατικών 
χειρών, εύρίσκονται προ τής α
δήριτου ανάγκης ν’ αποφεύγουν 
την άνάπτυξιν των έργασιών 
καί νά έπιτρέπωσι την διαρροήν 
προς τήν ανταγωνιστικήν πτέ
ρυγα.

Φρονώ άτι δεν έγένετο ή δέ
ουσα έκτίμησις τοΰ έργου τό 
όποιον καλείται νά έπντελέση ή 
μάλλον νά συνέχιση τό 'Ίδρυ
μα καί αντί τά υπεύθυνα υπη
ρεσιακά όργανα ν’ άναλογισθώ- 
σι τήν βαρεΐαν ευθύνην ήν υ
πέχουν προς Ύμάς κατ’ άρχάς, 
εΐτα προς τήν Τράπεζαν καί τό 
Προσωπικόν αυτού καί τέλος 
προς ολόκληρον τον 'Ελληνικόν 
Λαόν, καταβάλλουν παντοίας 
προσπάθειας ώστε δΓ άστοχων 
εισηγήσεων περιβαλλόμενων έν 
συνεχεία υπό τής Ύμετέρας

φροντίσουν περαιτέρω οι Διευ- έγκρίσεως νά δκχλύσουν τό "Ι
θύνοντες αυτά διά τήν άνάπτυ- ! δρυμα.
ξιν τών έργασιών.

Παρά τήν επιθυμίαν των, ά- 
ναλογιζάμενοι τάς εύθύνας αΐ- 
τινες δη μ ιουργοΰνται έκ τής ά-

Κύριε Διοικητά,
’Εκτός τών διά τών άνω έκ- 

τεθέντων συνθηκών είς τά άνα- 
φερόμενα Ύποκ)τα,> άπαντα εΰ-

ΤΙ ZITIWII1 Mi! ΕΝ Mill
Η ΠΑΙΔΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

'Ως άνεκοινώθη διά κοινής 
τών τεσσάρων συλλόγων άνα- 
κοινώσεως j] Δ)σις άπεφάσισε 
τήν ίκανοττοίησιν τοΰ αιτήμα
τος τού Συλλόγου μας περί 
Παιδικής Μερίμνης. 'Η Διοί- 
κησις δεν έδωσε περισσότε
ρα ς εξηγήσεις άρκεσθεΐσα είς 
τήν δήλωσιν ότι ή Μέριμνα θά 
χορηγήται ώς είς την Τράπε
ζαν τής Ελλάδος. ’Εάν ό κ. 
Διοικητής δεν καθορίση μόνι
μον ποσόν έξ 150 δραχ. μην ι - 
αίως ούδεμίαν θετικήν υπηρε
σίαν θά προσφέρη είς τούς γο
νείς—υπαλλήλους—κάθε άλ
λη λύσις θά εΐναΐι έμπαιγμός 
καί οΰχί παιδική μέριμνα.

----------Φ---------
ΤΑΜΙΑΚΟΙ

ΕΚ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ
—♦—

Παρ’ ολον δτι ή Διεύθυνσις 
Προσωπικού έκαμε τάς μελέ- 
τας καί εισηγήσεις τάς οποίας 
είς τό προηγούμενον φύλλον 
μας άναφέραμεν σχετικώς μέ 
τήν προώθησίν των ταμιακών 
έκ μετατάξεως, ίέν τούτοι ς πα
ρά τήν πάροδον τοΰ μηινός ή 
μελέτη καί ή προεργασία τής 
προωθήσεως δέν έγινεν είσέτι 
πράξις τής Διοικήσεως.

κώς τήν απαραίτητον βελτίωσιν, 
νά καλύπτουν εΰχερώς καί τάς 
πραγματικάς άνάγκας τής 
βραχυπροθέσμου χρηματοδοτή- 
σεως τής παραγωγικής διαδι
κασίας τοΰ οικονομικού μηχανι
σμού τής χώρας. Τό δλον θέμα 
εξετάζεται ύπό τών αρμοδίων 
πιστωτικών καί νομισματικών 
παραγόντων μέ γνώμονα την ά- 
πρόσκοπτον ύγιά χρηματοδό- 
τησιν τής οικονομίας, άποφευ- 
γομένων τών μή παραγωγικής 
καί καταναλωτικής μορφής χο
ρηγήσεων

Ύπό τάς δ ιαμορφωθείσσς 
συνθήκας θά εδει νά άντιμετω- 
πισθή ή δυνατότης αΰξήσεως 
τοΰ εταιρικού κεφαλαίου τών 
εμπορικών τραπεζών δΓ έκδό- 
σεως νέων μετοχών είς την κε
φαλαιαγοράν, φαίνεται δέ, δτι 
αί προς τούτο συντρέχουσαι 
προϋποθέσεις είναι μάλλον εΰ- 
νοϊΐκαί, δεδομένης τής ζητήσεως 
και τής ανόδου τών τραπεζιτι
κών άξιών είς τό χρηματιστήρι- 
ον ’Αθηνών κατά τά τελευταία 
έτη. Είς την περίπτωσιν ταύτην 
θεωρείται βέβαιον, δτι άξιόλο- 
γον ποσοστού τής ιδιωτικής 
συμμετοχής τής νεοεκδοθησαμέ- 
νης τραπεζιτικής άξίας θά προ 
έλθη έκ μειώσεως τοΰ ρυθμού 
•καταναλώσεως μάλλον, ή έξ 
άντι στοίχου το ναύτης τών προς 
έμπορικάς τραπέζας τρεπόμε
νων νέων άποταμ ι εύσεων.

ΤΑΜΙΑΚΟΝ ΕΠΙΔΟΜΑ
Τήν αυτήν ταλαιπωρίαν 

φαίνεται ν’ άντιμετωπίζη κοί 
ή αΰξησίς τοΰ ταμιακού επι
δόματος έκ 400 δραχ. μηνιαί- 
ως. Τό Δ.Σ. Ιθά έπισκεφθή την 
προσεχή Δευτέραν τον κ. Προ
σωπάρχην διά νά ζητήση τάς 
σχετικάς εξηγήσεις.

ΤΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ
Πληροφοροϋμεθα δτι διεβι- 

6άσθη εντολή είς το Μηχανο
λογικόν Κέντρον διά τον υπο
λογισμόν τών άναδρομικών α
ϊτό 1.4.61 τής ’Εργατικής Κα
τοικίας, Ταμείου άνεργείας 
καί τής «αΰξήσεως» των μι
σθών, ένώ διά τά ποσά τά α
ναγόμενα είς την κατά 5% αϋ- 
ξησιν τού επιδόματος πολυε- 
τίσς διά τούς συμπληρώσαν- 
τας ΙΟετίαν ίδέν έδόθη παρό
μοια εντολή. Υπολογίζεται ό
τι ή καταβολή των ποσών είς 
τούς δικαιούχους θά γίνη περί 
τά μέσα τοΰ τρέχοντος μηνάς.

ΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ
Πληοοφορούμεθο δτι ευθύς 

ώς περατωθή ή υποβολή των 
δελτίων ποιότητας βάσει τών 
νέων σχεδίων, θά γίνη ή έναρ- 
ξις τών έργασιών τού Συμβου
λίου προαγωγών διά τούς έ
χοντας σειράν κρίσεως τον I- 
ανου άρ ι ον και ’ I ούλ ι ον 1961.

---------<$>--------
ΚΑΤΑΣΚΗΝΏΣΕΙΣ

Το απόγευμα τής 3ης τρέ
χοντος έγένοντο είς τάς κατα
σκηνώσεις τού ΤΥΠΕΤ ("Αγι
ος Διονύσιος) ενώπιον τών γο
νέων τών κατασκηνωτών α;ί έ- 
ορταστικαί εκδηλώσεις έπί τή 
λήξει τής κατασκηνωτικής πε
ρί όιδου άρρένων.

Τήν μεθεπομένηην, Σάββα- 
τον 5, Αύγουστου ήρχισε ή κα- 
τασκηνωτική περίοδος τών θη- 
λέων.

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΝ
—·—

Παρά τάς καταβληθεί σας 
προσπάθειας τού Δ.Σ. δέν έ- 
πετεύχθη είσέτι ή σύγκλησις 
τής άρμοδίας έξ Υπουργών Ε
πιτροπής τού Νόμου 3662)57. 
'Ως γνωστόν ή Τράπεζα τής 
Ελλάδος θεωρεί ώς λήξασαν 
την έκ τού νόμου· τούτον ύπο- 
χρέωσίν της.

Ο ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

■—♦—

Κατά πληροορίας ό αριθμός 
τών έπι τυχόντων είς τον διε- 
νεργηθέντα εισαγωγικόν δια
γωνισμόν ανέρχεται είς είκοσιν 
εξ (26). Ή Τράπεζα προς 
συμπλήρωσιν ιμεγαλυτέρου ά-

λουθήσωσι πιστώς τά υπό τής 
εργατικής νομοθεσίας έπιτασ- 
σόμενα.

Ή παράβασις τοΰ ωραρίου 
-—τ ο ΰ ώ ρ α ρ ίου τών 
τεσσαράκοντα δύο 
ώ ρ ώ ν κα οΰχί τών 39 — έ
χει συστηματοποιηθή είς τά πε
ρί σσότεραι έξαύτών καϊσί κανό
νι καί άδεια ι τού προσωπικού 
ουδόλως απασχολούν σοβαρώς 
τούς υπευθύνους όταν διαπιστοΰ 
ται δτι πλεΐστα Ύποκ)τα δέν 
έχορήγησαν κανονικάς άδειας 
τού έτους 1960.

Καί έρωτώμιεν κ. Διοικητά,

"Οταν τό I960 δέν έχορηγή- 
θησαιν άδειαι πώς είναι δυνατόν 
νά χορηγηθούν τό τρέχον έτος 
δτε αί έργασίαι έμφανίζονται 
ηύξημέναι καί αΐ διάφοροι άνα- 
διαρθρώσεις περί ών έν καιρφ 
θά όμιλήσωιμεν έμείωσαν xQ/t. 
δύναμιν τού προσωπικού το ό
ποιον καλείται νά διεκπεραίωση 
τον δγκον τής εργασίας;
Κύριε Διοικη,τά,

Ή παράτασις τής καταστά- 
σεως ταύτης κρίνεται απαράδε
κτος διά τήν Συλλογικήν ηγεσί
αν.

’Οφείλετε νά πρόελθετε είς 
τήν ταχυπάτην πρόσληψιν τοΰ 
άναγκαιοΰντος προσωπικού. Ή 
Τράπεζα δέν δύναται νά λει- 
τουργήση μέ τό πνεύμα καί τήν 
τακτικήν ήν σάς υποδεικνύουν 
τά υπεύθυνα υπηρεσιακά σας 
όργανα. Ή τακτική αΰτη ανή
κει είς τήν Ιστορίαν.

Αί σημερινά! συνθήκαι επι
βάλλουν άνθρωπίνην εργασίαν ή
οποία αΧΛως ΤΕ προβλεττεται έκ 

τής κείμενης νομοθεσίας τήν ο
ποίαν οϋδεις έχει τό δικαίωμα 
νά παραβιάζη.

ΑΙ ΝΕΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 
ΥΠΕΡΤΕΡΔΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ

’Εντός τον πρώτου τετράμηνου 
τού τρέχοντος ήμερολογιακοΰ έτους 
τό συν ολον τών προς τήν Οικονο
μίαν πιστώσεων ηϋξήθη κατά 1023 
έπατ. δρχ. έναντι αντιστοίχου τοι- 
αύτης έκ δραχμών 487 έκατ. κατά 
τήν αϋτήν περίοδον τοΰ προηγου
μένου έτους. Παρετηρήθη κατά 
συνέπειαν ΰπερδιπλασιασμός τών 
έκκρεμουσών πιστώσεων τής οι
κονομίας (ποσοστιαία άνοδος έ
ναντι τοΰ κατά τό τέλος Δεκεμβρί
ου 1960 ΰψους τών πιστώσεων είς 
είς 3.6% περίπου).

Τό μέγιστόν μέρος τής παρατη- 
ρηθείσης αΰξήσεως τών πρός την 
οικονομίαν πιστώσεων έχορηγήθη 
ύπό τήν μορφήν βραχυπροθέσμων 
δανείων, ένώ αί μκαροπρόθεσμοι 
πιστώσεις πρός την γεωργίαν καί 
μεταποίησιν ηϋξήθησαν κατά 245 
έκατομμύρια, έναντι τής συνολι- 
κώς παρατηρηθείσης ανόδου έκ 
δραχμών 1023 έκατομμυρίων.

Κατά κυριωτέρας πηγάς χρημα- 
τοδοτήσως αί σημειωθεΐσαι μετα- 
βολαΐ τής πιστοδοτήσεως κατά τάς 
ύπό σύγκρισίν περιόδους ’Ιανου
άριου — ’Απριλίου τών ετών 1960 
καί 1961 συνοψίζονται ώς ακολού
θως είς έκατομμύρια δραχμών.

4μηνον 
1960 1961

Τράπεζα Ελλάδος καί 
ελεγχόμενα κεφάλαια Δη
μοσίων ’Οργανισμών —130 —133 

305 798
82 148

—25 — 28

’Εμπορική Τράπεζα 
’Αγροτική Τράπεζα 
ΟΧΟΑ

Λοιποί Πιστ. ’Οργανι
σμοί

Λοιπά διαθέσιμα Δη
μοσίου

Σύνολον

205 198

50

487

40

1023

Έκ τής ανωτέρω άναλύσεως 
προκύπτει, δτι ή είς σημαντικήν 
έκτασιν αΰξησις τής χρηματοδοτή- 
σεως κατά τό πρώτον τετράμηνον 
τοΰ 1961, έπραγματοποιήθη κυρίως 
έκ χορηγήσεως μέσφ τών Έμπο,- 
ρικών Τραπεζών αί όποΐαι έκά- 
λυψαν τό 80% περίπου τών συνολι-
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I ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΑ ΧΤΕΝΙΑ; |
a η ί

Ό καθορισμός δέκα ττερίφερειακών έ-πτθεωρήσεων I 
| έκ τών οποίων αί πέντε θά έδρεύουν έν ’Αθήναις καί αί Ε 
| δύο άλλαι έν Θεσ)νίκη (μήπως τά 7)10 τών Καταστη- I 
Ε μάτων τής Τραπέζης είναι 'συγκεντρωμένα είς τάς δύο 1 
I αύτάς πόλεις;);πολύ φοβούμεθα δτι τό μέν δέν άνταπο- |
| κρίνεται πρός τούς σκοπούς τής δημιουργίας έπιθεωρη- 1 
| σιακών έδρών (άποκέντρωσις Έπιθεωρήσεως), τό δέ I 
| συνεπάγεται πρώτον κατάληψιν ωφελίμων χώρων καί |
Ε πολυτελών γραφείων έντός των Καταστηιμάτων είς τά §
| όποια θά έδρεύουν καί δεύτερον άπασχόλησιν προσθέ- I 
| του Προσωπικού (δακτυλογράψου, κλητήρας κλπ.). Έφι- Ε 
| στώμεν έπί τοΰ τελευταίου τήν προσοχήν τής άρμοδίας I 
Ξ Διευθύνσεως καθ’ όσον τό ύπαρχον καί τό ύπό πρόσλη- Ξ 
Ε ψιν προσωπικόν ουδόλως έπαρκεΐ διά τάς παραγωγικάς 1 
| έργασίας τής Τραπέζης καί Ιδέν έπιτρέπεται περαιτέρω |
Ε μείωσίς του. Πιστεύομεν δ~ι οί είσηγηταί τών μονίμων Ε 
Ξ κλιμακίων πού έχουν έπί τού προκειμένου τά γένια, θά =
| έχουν καί τά κτένια. Έκτος έάν καί οί έπιθεωρησιαχοί i 
Ε λειτουργο ί δεχθούν νά έξ ι σωθούν, δσον άφορά τάς ά νέ- 1 
| σεις κοί την πολυτέλειαν τών χώρων έντός τών όποιων |
| θά έγκατασταθοΰν μέ τήν άψυχον καί έμψυχον λιτότητα I 
Ε τών Καταστημάτων τά όποια κατά καιρούς ή Έψημερίς = 
ϊ μας άνοφέρει ώς παράδειγμα τού... μεγαλείου τοΰ πρώ- 1 
| του Πιστωτικού Ιδρύματος τής Χώρας. Ε

ι... .
ριθμον φέρεται είς τήν άπόψο:- 
σιν νά προσλάβη καί τούς ά- 
ποτυχόντας είς έν μάθημα. Είς
τούς ανωτέρω συμπεριλαμβά- 
νονται καί οί είς τήν ξένην 
γλώσσαν λαβόντες δχι τήν 
προσδι ορ ι σθεΐσαν βάσιν τοΰ 
13 αλλά οί ευρισκόμενοι είς 
τήν κλίμακα 10 έως 13.

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Έγένετο ή διόρθωσις τών 
γραπτών τοΰ π ρ ο αγώ
γι κ ο ΰ διαγωνισμού. 
Καθ’ ήν στιγμήν είς τον εισα
γωγικόν γίνονται τόσαι μεγά
λοι άβαρίαι, πρός όφελος μή ύ- 
ποολλήλων τής Τραπέζης, θά ή- 
το ϋψίστη άδικία νά μην ίσχύη 
ό συμψηφισμός μέ μέσον ό
ρον τό δέκα (10) διά τούς υ

παλλήλους οί όποιοι δοκιμα- 
σθέντες είς τάς Τραπεζιτικάς 
έργασίας έπί σειράν έτών ά- 
πεδείχθησαν αντάξιοι τού λει- 
τουργήματός των.

Η Ο. Τ. Ο Ε.

‘Ο Τραπεζικός ’Αγών δημο- 
σιεύων είς τό φύλλον του τής 1. 
8.61 την ε’ίδησιν πε,ρί έπανε- 
κλογής τού Προεδρείου τής Ο. 
Τ.Ο.Ε. ώψειλε, νομίζομεν, νά δι- 
αστείλη ότι είς τό πρός τούτο 
συγκληθέν Γενικόν Συμβούλιον 
δέν συμμετέσχον οί Σύλλογοι 
τών έν τή Εθνική εργαζομένων, 
κρίναντες δτι άκαίρως έτέθησαν 
ώρισμένα θέματα καί είδικώτε- 
•ρον τό τής παραιτήσεως τού 
Προέδρου.

κων χορηγήσεων.
Είδικώς, ώς πρός τάς μέσω τών 

Εμπορικών Τραπεζών καθοράς
χορηγήσεις, δέον νά σημειωθή, ό
τι κατά τήν αυτήν περίοδον ’Ιανου
άριου — ’Απριλίου 1961, αύται ά- 
νήλθον είς δρχ. 798 έκατομμύρια, 
έναντι δρχ. 305 έκατ. κατά τήν 
αντίστοιχον περίοδον τοΰ προη
γουμένου έτους 1960 (αΰξησις 
161%). ”Αν ληφθή ύπ’ οψιν κατά 
τήν περίοδον ταύτην αί πάσης φύ- 
σεως· καταθέσεις παρ’ έμπορικαις 
τραπέζαις ηϋξήθησαν κατά δρχ. 
551 έκατομμύρια δραχμών, είναι 
προφανές, δτι σημαντικόν μέρος 
τών χορηγήσεων τών ’Εμπορικών 
Τραπεζών δέν έχρηματοδστήθη έκ 
νωπών αποταμιεύσεων, άλλά είτε 
έκ μειώσεως τής τραπεζικής ρευ
στότητας, είτε έξ άναλήψεως τών 
παρά τοίς έκδοτικοίς ίδρύμασι 
τρεχουσών καταθέσεων τών Τρα
πεζών. Πάντως δέον νά ύπογραμ- 
μισθή, δτι συνεπεία τής αίσθη- 
τώς μειωθείσης ροπής πρός άποτα- 
μίευσιν καί. τής ουσιαστικής έξαν- 
τλήσεως τών διαθεσίμων πόρων 
τών ’Εμπορικών Τραπεζών, ούδε- 
μία έσημειώθη αΰξησις έπί καθα
ρός βάσεως τών χορηγήσεων τών 
εμπορικών τραπεζών κατά τον πα
ρελθόντα μήνα ’Απρίλιον, έναντι 
τών έκκρεμουσών χορηγήσεων κατά 
το τέλος Μαρτίου 1961. Ή βάσει 
τών γνωστών προσωρινών στοιχεί
ων διά τδ πρώτον έξάμηγον τοΰ 
1961 σημαντική μείωσις τοΰ ρυ

θμού αΰξήσεως νέων αποταμιεύω 
σιων είς έμπορικάς τραπέζας, δη
μιουργεί ήδη προβλήματα διά τήν 
άντιμετώπισιν τών πιστωτικών α
ναγκών τής οικονομίας διά τό ΰ- 
πολειπόμενον χρονικόν διάστημα 
τοΰ έτους, πρός τό παρόν δέ ή τοι- 
αύτη δυσμενής έξέλιξις αντιμετω
πίζεται διά τής είς εϋρυτέραν 
κλίμακα άναπροεξοφλήσεως τοΰ 
χαρτοφυλακίου τών έμπορικών 
τραπεζών νπό τής Τραπέ
ζης τής 'Ελλάδος. ’Ασήμαντοι 
έμφανίζονται αί νέαι χορηγήσεις 
ύπό τήν μορφήν μεσοπροθέσμων 
καί μακροπροθέσμων δανείων έκ 
μέρους τοΰ ΟΧΟΑ. Οΰτω κατά 
τό πρώτον τετράμηνον τοΰ 1961 αί 
καθαραί νέαι χορηγήσεις εμφανί
ζονται μειωμένοι κατά 28 έκατομ
μύρια δραχμών.

Άντιθέτως παρετηρήθη αξιόλο
γος άνοδος τών πρός τον γεωργι
κόν τομέα χορηγήσεων τής ’Αγρο
τικής Τραπέζης τής Ελλάδος κα
τά τό τετράμηνον ’Ιανουάριου — 
’Απριλίου 1961, έξ ιδίων κεφαλαί
ων, προφανώς λόγφ χρησιμοποιή
σει» ς τών προκυψάντων καθαρών 
κερδών έκ τής χρήσεως τοΰ 1960, 
ώς καί τής αΰξήσεως τών παρά 
τή ’Αγροτική Τραπέζι] αποταμιεύ
σεων, κατόπιν τών κατά τι μεγα- 
λυτέρων επιτοκίων έπί καταθέσε
ων ταμιευτηρίου, έναντι τοΰ άνω- 
τάτου έπιτρεπομένου τοιοΰτου έπί 
παρεμφερών καταθέσεων είς έμπο
ρικάς Τραπέζας.

ΑΥΞΗΣΙΣ ΤΟΝ ΑΝΑΠΡ0ΕΞ0ΦΛΗΣΕ0Ν 
ΑΙΑ ΤΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

Έντός τοΰ πρώτου τριμήνου 
τοΰ τρέχοντος ήμερολογιακοΰ έ
τους τό σύνολον τών πρός τήν Οι
κονομίαν πιστώσεων ηϋξήθη κατά 
723 έκατ. δραχμών έναντι αντι
στοίχου τοιαύτης 179 έκατ. κατά 
τήν αύτήν περίοδον τοΰ προηγου
μένου έτους·. Κατά κυριωτέρας πη
γάς χρηματοδοτήσεως αί σημειω- 
θεΐσαι μεταβολαΐ τής πιστοδο- 
τήσεως κατά τάς ύπό σύγκρισίν 
περιόδους Ίονουαρίου — Μαρτίου 
τών έτών 1960 καί 1961 συνοψί
ζονται ώς ακολούθως είς εκατομ
μύρια δραχμών:

Ίαν.—Μάρτ.
1960 1961

Τράπεζα 'Ελλάδος —219 —299
Ελεγχόμενα κεφάλαια 

Δημ. Όργ. 28 51
Εμπορικοί Τράπεζαι 139 795 

’Αγροτική Τράπεζα 42 10!
Ο.Χ.Ο.Α. — 34 —32
Κτηματική Τράπεζα 28 14
Λοιποί, πιστ. όργανιμσοί 148 155 
Λοιπά δ.αθέσιμα Δημοσίου 47 40

Σύνολον 179 723
Έκ τής ανωτέρω άναλύσως προ

κύπτει, ότι ή είς σημαντικήν έκτα- 
σιν αΰξησις τής χρηματοδοτήσε
ως τής οικονομίας κατά τό πρώ
τον τρίμηνον τοΰ· 1961 έπραγματο
ποιήθη κυρίως είς χορηγήσεις μέ- 
ocp τών Έμπορικών Τραπεζών αί 
όποΐαι ϋπερεκάλυψαν τό σύνολον 
τών έκ πόσης πηγής χρηματοδοτή
σεων τής οικονομίας. Είδικώς ώς 
πρός τάς μέσω τών Έμπορικών 
Τραπεζών νέας πιστώσεις δέον νά 
σημειωθή ότι κατά τό τρίμηνον 
’Ιανουάριου — Μαρτίου τού 1961 
αύται άνήλθον είς 795 έκατ. έναν
τι μόνον δρχ. 139 έκατ. κατά τήν 
αντίστοιχον περίοδον τοΰ 1960, ή
τοι ύπήρξαν ύπερεξαπλάσιαι. ’ Αν 
ληφθή ύπ' δψιν ότι κατά τήν πε

ρίοδον ταύτην αί πάσης φύσεως κα 
ταθέσεις παρ’ έμπορικαις τραπέ- 
ζαις ηύξήθησαν κατά 496 έκατ.. 
αί δέ τοιαΰται Ταμιευτηρίων καί 
προθεσμίας, αί όποΐαι κατά κανόνα 
είναι πράγματι διαθέσιμοι διά χο
ρηγήσεις κατά 346 έκατ. δρχ. εί
ναι προφανές, ότι σημαντικόν 
τμήμα τών χορηγήσεων δέν έχρη- 
ματοδοτήθη έκ νωπών αποταμιεύ
σεων, άλλά είτε έκ μειώσεως τής 
τραπεζικής ρευστότητας, είτε έξ ά
ναλήψεως τών παρά τφ έκδοτιπφ 
ίδρύματι τρεχουσών καταθέσεων 
τών Τραπεζών. Ή κατά τό πρώ
τον τετράμηνον παρατηρουμένη 
μείωσις τής αΰξήσεως τοΰ ρυθμού 
νέων αποταμιεύσεων είς έμπορικάς 
τραπέζας δημιουργεί ήδη προβλή
ματα διά τήν άντιμετώπισιν τών 
πιστωτικών αναγκών τής οικονο
μίας διά τό ύπολειπόμενον χρονι
κόν διάστημα τοΰ έτους, πρός τό 
παρόν δέ ή τοιαΰτη δυσμενής έξέ- 
λιξις αντιμετωπίζεται διά τής είς 
εϋρυτέραν κλίμακα άναπροεξοφλή
σεως τού χαρτοφυλακίου τών εμ
πορικών τραπεζών ύπό τοΰ Εκ
δοτικού 'Ιδρύματος.

’Ασήμαντοι εμφανίζονται αί νέαι 
χορηγήσεις ύπό τήν μορφήν μεσο
προθέσμων καί μακροπροθέσμων 
δανείων έκ μέρους τοΰ ΟΧΟΑ. Οΰ 
τω κατά τό τρίμηνον Ίανουρίου— 
Μαρτίου τοΰ 1961 αί καθαραί νέαι 
χορηγήσεις φέρονται μειωμένοι 
κατά 32 έκατ. δραχμάς.

Είς τήν πραγματικότητα αί έκ- 
κρεμοΰσαι χορηγήσεις τοΰ μακρο
προθέσμου τούτου οργανισμού πι- 
στωδοτήσεως κατά τό τέλος Μαρ
τίου 1961 είναι κατά τι κατώτεροι 
τών αντιστοίχων επιπέδων τοΰ 
Δεκεμβρίου 1959, παρά τό γεγονός 
ότι τά κεφάλαια τοΰ οργανισμού 
τούτου έκ τόκων έδει νά αύξάνων- 
ται έτησίως.

9 «ΑΕΡΙΙΜ Μ ΕΑΕΓΞΗ ΪΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ;
Κατά την διάρκειαν τής δι- 

ασκέψεως τής ολομέλειας τού 
συμβουλίου τής γενικής συνο
μοσπονδίας έπαγγελματιών καί 
βιοτεχνών 'Ελλάδος ό κ. Δερτι- 
λής άναφερθείς είς τό θέμα τής 
πιστοδοτήσεως τών έπαγγελ- 
ματοβ ιστεχνών, έδέχθη ότι κάτι 
χωλαίνει είς τήν ύπόθεσιν, διό
τι διά τών αποφάσεων τής νο
μισματικής επιτροπής θά έπρε
πε άν δέν ιεΐχομεν άνεσιν νά έ
χω μεν τουλάχιστον σημαντικήν 
βελτίωσιν. Ό κ. Υπουργός έτό- 
νισεν ότι ένφ αυξάνεται συνε
χώς τό ύψος τής πιστοδοτήσε- 
ως, άπό τάς καταγγελίας, αί 
όποΐαι ήκούσθησαν προκύπτει 
ότι ή κατάστασις έχειροτέριευ-

σεν. Ό κ. Δερτιλής άνέφερε 
συγκΘκριμένως ότι τό ύψος τών 
πιστώσεων τό 1957 άνήρχιετο 
είς 73,7 έκατ. δραχμών, τό 
1958 είς 123 έκατ., το 1959 
είς 151,5 έκατ., τον Μάί’ον τού 
i960 είς I 82 έκατ., τον ’Ιούνι
ον είς 205 έκατ. καί τον Μάρ
τιον 1961 είς 380 έκατ. Ό κ. 
Υπουργός άνεκοίνωσεν ότι θά 
διατάξη τήν ενέργειαν ελέγχου 
είς τάς Τραπέζας διά νά διαπι- 
στωθή πού καί πώς διατίθεν
ται αί πιστώσεις, διότι αν πρά
γματι είναι αληθή όσα καταγ
γέλλονται σχετικώς, πρόκειται 
περί έσκεμμένης κακομεταχειρί- 
σεως των αποφάσεων τής νομι
σματικής ; π ι τροπής.


