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Τα του Kaioapoc τω Καίσαρι
Ό Χύλλογος των Επαλλήλων της Εθνικής 

Τρϊ«έ'ίτ,ς της Ελλάδος, βυνεατήθη μ-ε σκοπόν την 
προαγωγήντών συμφερόντων των μελών του. Το 
Διοεκητικόν Χυμβούλεον εκπροσωπεί τά μέλη του 
Χυλλόγου καί προβαίνει εις τάς έπιβαλλομένας 
εις έκάστην περίπτωσιν ένεργείας, διά την προά- 
σπεσεν των κεκτημένων δικαιωμάτων, την προβο
λήν νέων αιτημάτων, την βεαχείρεσεν τέλος παν
τός θέματος άφορώντος εις την βελτίωσιν της 6έ- 
σεως των μελών του Χυλλόγου. Τά μέλη του 
Χυλλόγου, εξ άλλου, όφεελουν νά παρακολουθούν 
την δραστηριότητα του Δεοεκ. Χυμβουλίου, νά εε- 
σηγούνταε τάς απαραιτήτους κατά την κρίσιν των 
ένεργείας, επί παντός θέματος, νά πειθαρχούν εις 
τάς άποφάσεις του έκάστοτε Δεοεκ. Χυμβουλίου 
καί νά μετέχουν εις άπάσας τάς εκδηλώσεις αί ό- 
ποΐαι πραγματοποιούνται ύπό του Χυλλόγου διά 
την προάσπισιν καί προαγωγήν τών συμφερόντων 
του συνόλου τών μελών του. Κάθε θέμα που άφο- 
ρά μίαν κατηγορίαν συναδέλφων, άφοραί. το σύνο- 
λον τών μελών καί ώς τοιουτον πρέπει νά άντιμε- 
τωπεζεταε. Εις ουδέ να επιτρέπεται νά άδιαφορή 
διά τά γενικά ή ειδικά ζητήματα τών μελών του 
Χυλλόγου καί πολύ περισσότερον δεν επιτρέπεται 
ή άντίδρασις ή ή παρεμβολή εμποδίων διά παντός 
τρόπου ή μέσου. 'II διαφωνία οϊουδήποτε δι’ οί- 
ονδήποτε θέμα δεν βύναταε νά δικαιολογήση έ
νεργείας στρεφομένας κατά τών συμφερόντων τών 
μελών του Χυλλόγου. ΤΙ διαφωνία δεν δύναται 
επίσης νά δικαιολογήση τάς ύβρεες εναντίον μελών 
του Χυλλόγου ή τών μελών του Δεοεκ. Χυμβου
λίου. Πάσα άντίθετος άποψις επί τής άκολουθου- 
μένης υπό του έκάστοτε Δεοεκ. Χυμβουλίου πολι
τικής, επί οϊουδήποτε θέματος, είναι σεβαστή καί 
δύναται νά διατυποΰται μαχητικά μέν ούχί όμως 
όβριστικώς. "Εκαστον μέλος έχει τό δικαίωμα, τήν 
ύποχρέωσιν μάλλον, νά προβάλλη τάς απόψεις του 
καί νά άγωνεζεταε διά τήν επιβολήν των. Ούδείς 
όμως έχει τό δικαίωμα νά ύβρίζη ή νά συκοφαντή.

Τοϋ Προέδρου τού Συλ
λόγου κ. Ν. ΠΙΣΚΟΠΟΥ

'Η μέθοδος τού άγώνος διά τής λάσπης δεν 
έχει θέσιν εις τον Χύλλογον τών ύπαλλήλων τής 
Εθνικής Τραπέζης.

'Η Γενική Χυνέλευσις παρέχει εις όλα τά μέ
λη τήν δυνατότητα νά έκφράσουν έλευθέρως τάς 
απόψεις των, νά επικρίνουν ή νά επαινέσουν τό 
Δεοεκ. Χυμβούλιον, νά άναπτύξουν τό ίδικόν των 
πρόγραμμα, εάν έχουν, νά υποδείξουν, νά συμβου
λεύσουν. Αί άρχαιρεσίαι, εξ άλλου, δίδουν εις 
πάντα φιλοδοξούντα νά διοικήση τον Χύλλογον, νά 
εκπροσώπηση τούς συναδέλφους του καί νά χειρι- 
σθή ύπεύθυνα τά θέματά των, τήν εύκαιρία νά διεκ- 
δικήση τήν εμπιστοσύνην τών συναδέλφων του. ’Ε
άν τού δοθή, εάν οί συνάδελφοι έμπεστεοθοΰν, διά 
τής ψήφου των, τάς τύχας των εις αύτόν, τότε με 
τήν σειράν του καί αύτός, άφοΰ έφαρμόση τό πρό
γραμμά του θά κριθή. Έάν όμως οί συνάδελφοι 
δέν υιοθετήσουν τάς απόψεις του όφείλει διαφω- 
νών έστω, νά ένισχύση τάς προσπάθειας καί τό πρό
γραμμα εκείνων τούς όποιους ή πλειοψηφία έπρο- 
τίμησε.

Είναι άνθρώπινον νά όξύνωνται τά πνεύματα 
είς τούς προεκλογικούς άγώνας. Είναι πολύ φυ
σικόν, οί φιλοδοξοΰντες νά διοικήσουν τον Χύλλο
γον νά προβάλλουν μέ μαχητικότητα τάς απόψεις 
των. Είναι παραδεκτόν, έστω νά χρησιμοποιούν
ται κατά τήν άσκησιν τής κριτικής όξεεαε φράσεις.

’Εκείνο πού δέν είναι παραδεκτόν καί θέτει 
εκτός τού σώματος τών συναδέλφων όσους ύποπί- 
πτουν εις αύτό τό παράπτωμα είναι ή συκοφαντία 
καί ή λάσπη.

Κατέστη απαραίτητον νά τονισθή τούτο, άπό 
τάς στήλας τής εφημερίδας τού Χυλλόγου μας, 
διότι δυστυχώς τάς τελευταίας ήμέρας διεπιστώθη 
ότι ώρισμένοι συνάδελφοι περιέρχονται τά διάφορα

υποκαταστήματα καί τάς ύπηρεσίας τής Τραπέζης 
μας καί έν τή προσπαθείς των νά έπηρεάσουν τούς 
συναδέλφους ύπέρ τών άπόψεών των καί κατά τού 
Διοικητικού Χυμβουλίου, χρησιμοποιούν άνοικεί- 
ους φράσεις καί διαδίδουν άσύατολα ψεύδη.

Οά ήδυνάμεθα νά άντιπαρέλθωμεν τήν παρεκ
τροπήν τών συναδέλφων άν αΰτη δέν έπεκτείνετο 
καί είς θέματα άφορώντα τό σύνολον τών μελών 
τού Χυλλόγου. Δυστυχώς, όμως, οί ούτω προπα- 
γανδίζοντες τάς άπόψεις των, δέν διστάζουν, προ- 
κειμένου νά συκοφαντήσουν, νά άναφέρωνται καί 
είς τά θέματα τού Προσωπικού, τά θέματά μας 
καί νά διαδίδουν, 6,τι τούς έρχεται είς τον νούν 
ή ό,τι τούς εξυπηρετεί, άδιάφοροι διά τάς πιθα- 
νάς συνέπειας.

Δέν δικαιούμεθα όμως νά άδιαφορήσωμεν καί 
ημείς. Δι’ αύτό καί επισημαίνομεν τον κίνδυνον. 
Τά αοβαρώτερα θέματα, ή ίση μεταχείρεσες καί ή 
τροποποίησις τού ’Οργανισμού ύπηρεσίας, συζη- 
τώνται αύτήν τήν στιγμήν ύπό τών είδικώς προς 
τούτο συσταθεισών επιτροπών. Είναι βέβαιον ότι 
καί τά δύο εύρίσκονται είς τό στάδιον τής ίκανο- 
ποιήσεώς των. ’Έχομεν ύπΟχρέωσεν νά προστα- 
τεύσωμεν τό επίτευγμά μας αύτό.

Τό Διοικ. Χυμβούλιον, παρά τό γεγονός ότι 
είς τάς προσπάθειας του οφείλεται ή τοιαύτη έξέ- 
λιξις καί τών δύο αύτών θεμάτων μας, προκειμέ- 
νου νά άπομακρύνη καί τον έλάχιστον κίνδυνον καί 
νά εξασφαλεσθή τό άναμενόμενον αίσιον άποτέλε- 
σμα, παραιτείται τού επιτεύγματος του αύτού. Δέν 
πρόκειται νά τό προβάλλη προεκλογικώς, ώς τήν 
πλέον σημαντικήν αυλογικήν επιτυχίαν τής τελευ
ταίας τούλάχιστον δεκαετίας.

Τό συμφέρον τών συναδέλφων δεσπόζει οίασ- 
δήποτε σκοπιμότητας καί είναι ύπεράνω πάσης £- 
κλογικής επιτυχίας.

Οί συνάδελφοι γνωρίζουν καί θά κρίνουν καί 
είμεθα βέβαιοι ότι θά αποδώσουν τά τού Καεσα- 
ρος τφ Καίσαρι.

ΔΥΟ ΜΕΓΑΛΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΔΥΟ ΕΠΙΤΡΟΠΑΙ

’Οργανισμός - ϊση μεταχείρισις
ΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΙΜΙΑ 
ΙΟΝ ΑΙΦΑΑΙΙΙΙΚΟΝ ΙΑΜΒΟΝ

εις τό στάδιον έπιλύσεώς των
Ο κ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΡΕΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΧΕΣΙΝ ΤΟΥ

Ύπό τοΰ Διοικητικού Συμβου
λίου έξεδόθη ή ακόλουθος Ανα- 
κοίνωσις, Αψορώσα είς τό θέμα 
τής ένοποιήσεως τών ασφαλιστι
κών Ταμείων τοΰ Προσωπικού 
τής Τραπέζης μας.

Ό εκσυγχρονισμός τοΰ ’Οργα
νισμού Υπηρεσίας τής Τραπέζης 
μας καί ή ίση μεταχείρισις, εϊσ- 
ήλθον είς στάδιον ουσιαστικής άν- 
τιμετωπίσεώς των.

Τά ανωτέρω άναφέρονται είς ά- 
νακοίνωισιν τών τεσσάρων Συλλό
γων Προσωπικού τής Τραπέζης 
μας, τό πλήρες κείμενον τής ό
ποιας έχει ώς ακολούθως:

«’Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Τά Διοικητικά Συμβούλια τών 
Συλλόγων μας, σάς γνωρίζουν 
δτη τά σοβαρότερα έκ τών αι
τημάτων μας, ή'τοι ό εκσυγχρο
νισμός τοΰ ’Οργανισμού Ύπηρε
σίας τής Τραπέζης μας καί ή 
ΙΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΙΣ, είσήλθον 
είς στάδιον ουσιαστικής άντιμε- 
τωπίσεώς των.

Διά τά ώς άνω θέματά μας, 
συνεστήθησαν υπό τοΰ κ. Διοι- 
κητοΰ δύο επίτροποί.

Ό Πρόεδρος καί τών δύο Ε
πιτροπών, μέλος τοΰ Διοικητι
κού Συμβουλίου τής Τραπέζης 
μας κ, Παΰλος Μανωλόπουλος, Α- 
νεκοίνωσεν τό παρελθόν Σάββα
τόν (10.2.73) είς τους έκπρο- 
σώπους τών Συλλόγων, δτι έπι- 
θυμία τής Διοικήσεως τής Τρα
πέζης, είναι ή ίκανοποίησις τών 
αιτημάτων τοΰ Προσωπικού καί 
ότι ή σύστασις τών δύο έπιτρο- 
πών είς τούτο αποβλέπει. 
’Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Τά Διοικητικά Συμβούλια τών 
Συλλόγων μας, θά πράξουν όπως 
πάντοτε ο,τι έξαρτάται άπό αυ
τά, πρός έπίτευξιν κατά τό συν- 
τομώτερον δυνατόν, αισίου έπί 
τοΰ προκειμένου, Αποτελέσμα- 
τος.

Έν τφ μεταξύ συνιστάται ό
πως μή λαμβάνητε ΰπ’ οψιν τάς

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΧΗΣ
«'Η Διοίκησις τής Εθνικής Τραπέ
ζης ήμπορεί νά σάς διαβεβαίωση 
δτι έπιθυμεΐ διακαώς δπως τό έτος 
1 973 Αποτελέση τό έτος τής λύσεως 
δλων τών βασικών θεμάτων τά ό
ποια άπασχολοΰν τούς υπαλλή
λους». 'Η άμεσος σύστασις τών 
δύο ’Επιτροπών βέβαιοί τοΰ λά· 

γου τό Ασφαλές.

διαφόρους Ανευθύνους διαδόσεις.
Τήν υπεύθυνον ένημέρωσίν σας 

έπί πάσης έξελίξεως, θά εχητε 
διά τών έκάστοτε καί πρός τον 
σκοπόν τοΰτον, σχετικών Ανακοι- 
νώσεων τών Συλλόγων μας.
Μέ συναδελφικούς χαιρετισμούς 

ΤΑ ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ»

A

Ή σύστασις τών δύο επιτρο
πών, αποτελεί συνέχειαν τής δη- 
λώσεως τού κ. Διοικητοΰ κατά 
τήν κοπήν τής πίττας τού Συλ
λόγου μας, δτι «ή Διοίκησις τής 
’Εθνικής Τραπέζης επιθυμεί δια- 
κώς δπως τό 1973 άποτελέση τό 
έτος τής λύσεως δλων τών βασι
κών θεμάτων τά όποΐα 'άπασχο
λοΰν τούς υπαλλήλους».

Οΰδεμία αμφιβολία δύναται νά 
ύπάρξη δτι ό κ. Διοικητής διά 
τής συστάσεως τών δύο επιτρο
πών προχωρεί είς τήν πραγμα- 
τοποίησιν τών ύποσχέσεών του 
διά τήν ίκανοποίησιν τών αιτημά
των ιμας. "Ολως ιδιαιτέραν σημα
σίαν έχει τό γεγονός δτι έπελή- 
ψθη άμέσως τών δύο σοβαρωτέ- 
ρων θεμάτων μας, τοΰ έκσυγχρο- 
νισμοΰ τοΰ ’Οργανισμού υπηρε
σίας καί τής ίσης μεταχειρίσεως.

Καί αί δύο έπιτροπαί έπελή- 
φθησαν ήδη τού έργου των καί 
καταβάλλονται προσπάθειαι δ
πως περατώσουν τούτο είς τον 
συντρμώτερον δυνατόν χρόνον.

Μέχρι σήμερον έχουν πραγμα- 
τοποιηθή τρεις συνεδριόοσεις έ- 
κάστης επιτροπής καί αί συζη
τήσεις αφορούν πλέον είς τήν ου

σίαν τών θεμάτων τά όποια ε
πεξεργάζονται.

Τά Διοικητικά Συμβούλια τών 
Συλλόγων Προσωπικού τής Τρα
πέζης δι’ ανακοινώσεων των, θά 
ένημερώνουν τούς συναδέλφους 
έπί τής προόδου τών εργασιών 
τών δύο -έπιτροπών.

‘Ο Πρόεδρος καί τών δύο ’Επιτρο
πών τ. 'Υπουργός καί μέλος τοΰ 
Διοικ. Συμβουλίου τής Τραπέζης 

μας κ. Παΰλος Μανωλόπουλος.

«’Αγαπητοί Συνάδελφοι,
’Επιτακτική προβάλλει ή ανάγκη 

ρεαλιστικής άντιμετωπίσεως τοΰ α
σφαλιστικού μας προβλήματος.

Ό κίνδυνος, τον όποιον πλειστά- 
κις κατά τό παρελθόν Αντιμετωπί- 
σαμεν, άπειλεΐ πάντοτε τά Ασψαλι- 
στικά μας δικαιώματα.

Διά τήν έξαφάνισιν τοΰ κινδύνου 
αυτού καί τήν κατοχύρωσιν τής α
σφαλιστικής μας προστασίας, τό 
Διοικητικόν Συμβούλων τοΰ Συλλό
γου μας, προέβη είς άπάσας τάς 
ένδεικνυομένας ένεργείας, τά Απο
τελέσματα τών οποίων σάς είναι ή
δη γνωστά. Διά νά έπιτευχθή όμως 
ουσιαστικόν άποτέλεσμα είναι έπι- 
βεβλημένον νά προχωρήσωμεν είς 
πλέον ριζικάς λύσεις.

Όφείλομεν νά άντιμετωπίσωμεν 
έπί τέλους τήν άρσιν τής συνεχιζο- 
μένης Απαραδέκτου καταστάσεως έκ 
τής ύπάρξεως χωριστών ’Ασφαλιστι
κών Ταμείων διά τό ήδη άπό εικο
σαετίας ένιαΐον Προσωπικόν τής 
Τραπέζης μας, καταστάσεως ή ο
ποία παρέχει έπιχειρήματα είς ό
σους έπιδιώκουν νά μάς υπαγάγουν 
είς τό I.Κ.Α.

Πρός τόν σκοπόν αύτόν τό Διοι
κητικόν Συμβούλων έθεσεν ένώπων 
τής Γενικής Συνελεύσεώς μας, τό θέ
μα τής ένοποιήσεως τών ’Ασφαλι
στικών ’Οργανισμών τοΰ Προσωπι
κού τής ’Εθνικής Τραπέζης.

Ύπόμνησις
'Γηενθυμ-ίζομιεν είς τά μέλη τού Χυλλόγου 

μκς, ότε ή Γενική Χυνέλευσις θά «ραγματοποιηθη 
την Ηην ΛΙκρτίου, ήμέρκν Πέμπτην καί ώραν 
$5,30 μ.μ. είς την αίθουσαν Ταμείων Τίτλων 
τού Κεντρικού Καταστήματος τής Τραπέζης μας.

Ή πρότασις αδτη τοΰ Διοικητι- 
κοΰ Συμβουλίου Αποβλέπει είς τήν 
κατοχύρωσιν τών κεκτημένων δικαι
ωμάτων μας καί τήν διατήρησιν τής 
Ανεξαρτησίας τών ‘Ασφαλιστικών 
μας ’Οργανισμών.

Όφείλομεν συνεπώς δπαντες νά 
τήν Αντιμετωπίσωμεν μέ μόνον γνώ
μονα τό συμφέρον μας.

Ή παρελθοντολογία, ή Αναμό- 
χλευσις παθών, ή διασπορά ψευδών 
πληροφοριών καί εικασιών, μόνον

ZeAic 3n

Ή ciuiiypio τοϋ ϋ.Σ. 
6ιί τήν τραποπαίησιν 
τοΰ Opy. Υππρεοίοο

ζημίαν θά έπιφέρουν. Πρός άρσιν 
πάσης παρεξηγήσεως καί διά νά 
έμποδίσωμεν τήν δραστηριότητα 
παντός καλοθελητοΰ, διευκρινίζομεν, 
ότι, έκ τής συγχωνεύσεως τών ’Α
σφαλιστικών ’Οργανισμών τοΰ Προ
σωπικού τής Τραπέζης μας.

ΟΥΔΕΜΙΑ ΑΠΟΞΕΝΩΣIΣ ΕΚ ΤΩΝ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΑΣ ΠΡΟΚΕΙ
ΤΑΙ ΝΑ ΛΑΒΗ ΧΩΡΑΝ

Άντιθέτως ή είσήγησις τοΰ Δι
οικητικού Συμβουλίου προβλέπει, ό
τι ή περιουσία έκατέρων τών νυν 
υφισταμένων Ταμείων διασφαλίζει 
κατά προτεραιότητα τά δικαιώματα 
τών άντιστοίχως ιδίων αυτών ήσφα- 
λισμένων καί συνταξιούχων.

Έκρίναμεν Απαραίτητον τήν ένη
μέρωσίν σας έπί τοΰ θέματος αΰτοΰ 
καί παρακαλοΰμεν τούς συναδέλφους 
όπως μή δίδουν πίστιν είς τούς Α
ν ευθύ νους καί τούς έπιβουλευομέ- 
νους τήν έξασφάλισιν τής διατηρή- 
σεως καί έπιβιώσεως τών ’Ασφαλι
στικών μας Ταμείων.

Μέ συναδελφικούς χαιρετισμούς 
ΤΟ ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝί»
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ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΙΣ 
ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖ)ΛΗΛΟΝ

Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΠΑΡΚΛΕΫΣ 
ΒΛΕΠΕΙ ΠΡΟΟΔΟΝ

«Υπάρχουν αρκετοί λόγοι νά πι- 
στεύωιμεν δτι ή έπιτευχθεΐσα πρόο
δος κατά τά έτη 1971 —1972 δεν 
θά διατηρηθή», έδήλωσεν ό κ. Φ. 
Τζούκ Πρόεδρος τής Τραπέζης Μπάρ
κλεϋς ' I ντερνάσιοναλ.

Έν τούτοις οΰτος τονίζει δτι τά 
σχέδια έπεκτάσεως χρειάζονται κε
φάλαια έπΐ των όποιων το συγκρό
τημα τής Μπάρκλεϋς Ίντερνάσιο- 
ναλ είναι άπίθανον για μερικά ακό
μη χρόνια νά κερδίση εισόδημα το 
όποιον νά αντίστοιχη με τά εισοδή
ματα άπό τάς υπολοίπους εργασί
ας τής τραπέζης.

Κατά το τέλος τού έτους, αϊ 
πραγματοποιηθεΐσαι δαπάναι άνήλ- 
θον είς £ 10 εκ. και υπήρχαν έτε
ροι έργασίαι συνολικής αξίας £ 4, 
6 έκα. αϊ δποΐαι δμως δεν έπραγμα- 
τοποιήθησαν.

"Ως άνηγγέλθη την 8ην Δεκεμ
βρίου τά κέρδη του συγκροτήματος 
προ τής φορολογίας ηΰξήθησαν άπό 
£ 30,55 έκ. εις £ 34,54 έκ. κατά 
τό έτος τό λήξαν τήν 30ήν Σεπτεμ
βρίου 1972. Τό μέρισμα παραμένει 
αμετάβλητον είς '4%.

Τό ολικόν ενεργητικόν τοΰ συγ
κροτήματος κατά τήν 3Όήν Σεπτεμ
βρίου έδείκνυε αΰξησιν άπό £ 2, 
888.6 έκ. είς £ 3,804.6 έκ.

★
ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΑΣΙΟΝΑΛ 
ΚΑΙ ΓΚΡΙΝΤΑΕΎ Σ ΑΤΔ.

Ή Τράπεζα Νάσιοναλ & Γκρίν- 
τλεϋς Λτδ. άνακοινοΤ δτι ό κ. Ρόμ- 
περτ Σιήαρερ άφυπηρετει έκ τής θέ- 
σεώς του ώς Διευθύνοντος Συμβού
λου τού Τμήματος «Τραπεζικών Ερ
γασιών Εξωτερικού τής Τ ραπέζης». 
..’Από τής 1ης ’ I ανουαρίου, 1973 
άνέλαβεν καθήκοντα ώς Διευθύνων 
Σύμβουλος τού έν λόγω Τμήματος ό 
κ. R. S. REES (54), έπι τοΰ παρόν
τος βοηθός του κ.Σιήαρερ.

Ο κ. R. S. REES άνέλαβεν υπη
ρεσίαν εί ς τά έν Ίνδίαις Γραφεία 
τής Τ ραπέζης Λλόϋδς Λτδ. κατά τό 
1946. Κατά τό 1961 τά είς "Απω 
’Ανατολήν Γραφεία τής Τ ραπέζης 
Λλόϋδς Λτδ. ήγοράσθησαν υπό τής 
Τραπέζης Νάσιοναλ & Γκρίντλεϋς 
Λτδ. Ό κ. REES διετέλεσε κατά 
καιρούς Περιφερειακός Διευθυντής 
των Δυτικών Επαρχιών των ’Ινδιών, 
Βοηθός Γενικός Διευθυντής είς Λον- 
δΐνον καί ’Αναπληρωτής Διευθύνων 
Σύμβουλος τού Τμήματος Τραπεζι
κών Εργασιών ’Εξωτερικού τής 
Τραπέζης.

★
ΡΟΥΜΑΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ

Ή Ρουμανική Τράπεζα Εξωτερι
κού ’Εμπορίου θά άνοιξη εφέτος ένα 
υποκατάστημα στο Λονδίνο. Συνε
ταίροι ή άγγλική Μπάλκλεύς Μπάνκ 
Ί ντερνάσιοναλ καί ή αμερικανική 
Μανουφάκτιουρερς Χάννοβερτ Τράστ.

★

ΑΙ ΤΑΕΙΔΙΩΤΙΚΑΙ ΕΠΙΤΑΓΑΙ 
ΤΗΣ ΜΠΑΡΚΛΕ Υ-Σ 
I ΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ

Άπό τής 1ης ’Ιανουάριου ή Τρά
πεζα Μπάρκλεϋς Ί ντερνάσιοναλ ήρ- 
χισεν εκστρατείαν προωθήσεως τών 
ταξιδιωτικών επιταγών. Πέραν τών 
£ 500,000 θά δαπανηθούν είς όλό-

TO NEON ΔΙΟΙΚ. ΣΪΜΒΟΪΑΙΟΝ 
ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΝ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΠΝ 
ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΠΝ

Τό Διοικητικόν Συμβούλιον τού 
Συνδέσμου Τραπεζικών Υπαλλήλων 
Πτυχιούχων Άνωτάτων Σχολλών, δΡ 
δι’ άποφάσεώς του ληφθείσης κατά 
τήν Συνεδρίαν τής 23ης Ί otvouapi
ou 1973, συνεκροτήθη είς σώμα ώς 
κάτωθι:

Παναγιώτης Γ. Παλιούρας, Πρό
εδρος, Παναγιώτης Γ. Λαμπρόπου- 
λος, Λ' ’Αντιπρόεδρος, Νικόλαος 
X. Τζιβονίδης, Β' ’Αντιπρόεδρος, 
Διονύσιος Γ. Σακελλαρίου, Γενικός 
Γραμματεύς, Νικόλαος Ε. Κριτσί- 
νης, Ταμίας, Αϊ 1 ίλιος Ε. Αριδάκης, 
Ειδικός Γραμμοττεύς, Θεόδωρος Ν. 
Άνδριανόπουλος, "Εφορος, ’Αθανά
σιος Φ. Καζής, Θεοχάρης, Δ. Τσά- 
μης, Κων)νος Ε. Βάγιας, Βασίλειος 
Θ. Ρούτσης, 'Επαμεινώνδας Γ. Κα- 
ραβίας, καί Άχιλλεΰς I. Παναγιω- 
τόπουλος Σύμβουλοι.

ΙΩΑΝ. ΗΛ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΛΟΣ 

Χειρουργός — 

’Ωτορινολαρυγγολόγος 

Μάρνη 32 (Γ' όροφος

Δέχεται καθ’ έκάστην 5—8 μ.μ. 
Τηλ. 548.417

κληρον τον κόσμον διά νά καταστή
σουν γνωστήν τήν νέαν της προσ- 
πόίθειαν. Η Iντερνάσιοναλ άνέθεσεν 
ήθη τήν έκτύπωσιν 23,25 έκ. ταξι- 
οιωτικών επιταγών είς στερλίνας 
καί 1 1 έκ. είς Οολλάρια, αϊ όποιαι 
θεωρούνται άρκεταί διά νά καλύψουν 
τήν ζήτησιν 18 περίπου μηνών.

Ή Μπάρκλεϋς είσήγαγε διά πρώ- 
την φοράν τήν επιταγήν δολλαρίου 
κατά τό 1964 καί τό 1972 αϊ άγο- 
ραΐ τών επιταγών δολλαρίων τής 
Μπάρκλεϋς ηΰξήθησαν κατά 42%, 
ενώ ή στερλίνα κατώρθωσε νά βελ- 
τιώση τήν θέση της μόνον κατά 1 0%.

Γίνεται φανερόν δτι μέ τήν άνά- 
πτυξιν τού τουρισμού αί έπιταγαί 
θά άποδειχθοΰν μία έλκυστική, καί 
επικερδής έπιχείρησις, ή δε Μπάρ
κλεϋς έχει ήδη δέκα χιλιάδας κατα
στήματα είς ολόκληρον τον κόσμον 
διά τήν διανομήν τών ταξιδιωτικών 
επιταγών της.

★
ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ 
Η ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΣ ΙΤΑΛΙΑΝ 
ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Αί Ιταλικοί Τράπεζαι θά είναι 
άνοικταί διά τό κοινόν μόνον τά 
πρωϊνά.

Τοΰτο είναι αποτέλεσμα τής νέας 
συμβάσεως ήτις καλύπτει 150,000 
’Ιταλούς Τραπεζικούς υπαλλήλους 
καί συνωμολογήθη κατόπιν διμήνων 
διαπραγματεύσεων καί σοβαρών ά- 
περγιών.

Η άπόφασις διά τό κλείσιμο τών 
Τραπεζών διά τό κοινόν κατά τά ά- 
πογεύματα είναι μέρος σειράς με
ταβολών είς τους όρους εργασίας 
πού έζήτουν αί ενώσεις Τραπεζικών. 
Αύται περιλαμβάνουν ουσιαστικήν 
κατάργησιν υπερωριών, άναγνώρι- 
σιν τής ανάγκης προσλήψεως περισ
σοτέρου προσωπικού καί όργανωτι- 
κάς μεταρρυθμίσεις έξυπονοούσας 
μεγαλυτέραν ευθύνην καί βελτιωμέ
νους όρους, προαγωγής καί σταδιο
δρομίας

Η νέα Σύμβασις επίσης παρα
χωρεί άμεσον αΰξησιν 20,000 λιρε
τών τόν μήνα (περίπου £ 15.-) ή- 
τις αΰξησις άνέρχετα ι είς 25,000 
λιρέττας κατά τό 1974.

★
ΡΩΣΟ - IΑΠΩΝΙΙΚΑΙ 
ΤΡΑΠΕΖΙ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΑΙ

Η ’Ιαπωνία θά έπιτρέψη είς τήν 
ΰπό Σοβιετικόν κυβερνητικόν έλεγχον 
Διεθνή 'Εμπορικήν Τράπεζαν (IN
TERNATIONAL TRADING BANK) 
νά έγκαταστήση άντιπροσωπευτι- 
κόν γραφειον είς Τόκιο, είς άντάλ- 
λαγμα της άδειας τής Μόσχας προς 
τήν 'Ιαπωνίαν όπως άνοιξη Τραπε
ζικόν γραφειον είς τήν Σοβιετικήν 
πρωτεύουσαν.

Θά πρόκειται περί τού πρώτου 
κομμουνιστικού τραπεζικού γραφεί
ου είς τήν ’Ιαπωνίαν καί τοΰ πρώ
του ’Ιαπωνικού τραπεζικού γραφεί
ου είς Μόσχαν.

Συμφώνως προς 'Ιαπωνικούς κύ
κλους, αϊ δύο κυβερνήσεις πρόκει
ται νά συζητήσουν τάς λεπτόμερεί- 
ας συντόμως.

★
ΑΙΤΗΜΑΤΑ
ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ
ΑΓΓΛΙΑΣ

Η Εθνική "Ενωσις Τραπεζικών 
’Αγγλίας (NUBE) ΰπέβαλεν αιτή
ματα δι’ αΰξησιν 10% διά 1 1.000 
Γραπεζικούς άπασχολουμένους είς 
Τροπέζας Άποταμιεύσεως (TRUST 
SAVINGS BANKS). Διαπραγματεύ
σεις μεταξύ NUBE καί τών εργοδο
τών άρχισαν τήν 1 9ην Φεβρουάριου.

’Επί σκοπώ βελτιώσεως τής θέ- 
σεως τών χαμηλότερον άμειβομένων 
υπαλλήλων, ή NUBE ζητεΐ όπως ή 
χαμ ηλοτέρα έβδομαδιαία αΰξησις 
ανέρχεται είς £ 3.- οσάκις τό Ό% 
αποδίδει μικρότερον τών £ 3.-

★
ΠΙΣΤΩΣΙΣ ΤΗΣ ΜΙΤΛΑΝΤ 
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑΝ 
ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ

Ύπεγράφη προσφάτως συμφωνία 
μεταξύ τής Τραπέζης «Μίτλαντ» 
καί τής Κυπριακής Τραπέζης Άνα- 
πτύξεως διά τής οποίας παραχω- 
ροΰνται πρός τήν Κύπρον πιστωτι
κά! διευκολύνσεις ϋψους £ 300,000 
πρός χρηματοδότησιν κεφαλαιουχι
κών αγαθών καί υπηρεσιών προερ- 
χομένων έξ Ηνωμένου Βασιλείου. 
Αύται θά χρησιμοποιηθούν διά τήν 
χρηματοδότησιν επιχειρήσεων είς 
τούς παραγωγικούς τομείς τής οικο
νομίας καί είδιικώτερον είς τήν Βιο
μηχανίαν, τον Τουρισμόν καί τήν 
Γεωργίαν, αί όποΐαι προτίθενται νά 
εισάγουν μηχανήματα, εγκαταστά
σεις, εξοπλισμόν ώς καί λοιπά κε
φαλαιουχικά άγαθά καί υπηρεσίας 
διά τάς άνάγκας των, έξ Ηνωμένου 
Βασιλείου.

Ή σκέψις πού έπι κρατεί είς τούς 
Ευρωπαϊκούς τραπεζικούς κύκλους 
διά τήν δημιουργίαν πολυεθνικών 
πιστωτικών Ιδρυμάτων, έντός τοΰ 
ευρωπαϊκού πεδίου, ωθεί είς κοινήν 
συνδικαλιστικήν δράσιν τούς Ευρω
παίους τραπεζοϋπαλλήλους.

Οΰτω έπραγματοποιήθη είς Λον
δίνου διάσκεψις τής Ευρωπαϊκής Έ- 
νώσεως Τραπεζοϋπαλλήλων (Ε.Β. 
U.) διά τήν έξέτασιν τών δημιουρ- 
γουμένων νέων σχέσεων εργοδοσίας - 
έργασίας, έπι βάσεως πλέον υπερ
εθνικής.

Έφ’ όσον αί Τράπεζαι ώς ή Κό- 
μερτς Μπάνκ τής Δυτ. Γερμανίας, 
Κρεντίτ Λυοναί τής Γαλλίας καί 
Μπάνκα ντε Ρόμα τής ’Ιταλίας, έ- 
ξετάζουν τό ένδεχόμενον δημιουργί-

Ό εκπρόσωπος τής ΦΙΕ,Τ (Διε
θνούς 'Ομοσπονδίας Τραπεζικών καί 
’Εμπορικών Υπαλλήλων) κ Φίτζπα- 
τρικ, είς τήν ομιλίαν του κατά τήν 
τελευταίαν σύνοδον τοΰ Διεθνούς 
Γ ραφείου ’Εργασίας άνεφέρθη είς 
τήν μειονεκτικήν θέσιν τών εμπορι
κών υπαλλήλων είς τήν έξασφάλισιν 
τών άναλογούντων δικαιωμάτων των.

Ό κ. Φίτζπατρικ, ’Ιρλανδός, πα- 
ρενέβη κατά τήν διάρκειαν τής συ- 
ζητήσεως τοΰ ψηφίσματος έπι τών 
«Έργοπικών καί Κοινωνικών Επι
πτώσεων τοΰ Αυτοματισμού καί άλ
λων Τεχνολογικών Προσόδων».

Τραπεζικοί, γραφειακοί καί τε
χνικοί υπάλληλοι καθώς καί υπάλ
ληλοι τοΰ έμπορίου διανομής, έδή- 
λωσε, αισθάνονται διαρκώς καί με
γαλυτέραν άνησυχίαν ώς έκ τών συ
νεπειών τών μεταβολών είς τάς με
θόδους αϊτινες αμέσως, καί συχνά- 
κις ζωτικώς, έπηρεάζουν τάς έργα
σίας των καί τάς υπηρεσίας των.

Είδικώς διά τούς έργάτας τοΰ 
λιανικού έμπορίου, ή έπέκτασις νέ
ων μεθόδων διανομής οδηγεί είς α
νεργίαν πολλών έκ τών παλαιοτέ-

Έπιτροπίι μελέτης 

καί διανομής 
ημερολογίων

Διά πράξεως τού κ. Διοικητοΰ 
συγκροτείται έπιτροπή άποτελουμέ- 
νη έκ τών προϊσταμένων τής Διευ- 
θύνσεως Καταστημάτων ’Εσωτερι
κού, τής Διευθύνσεως Ναυτιλιακών 
Εργασιών και ’Εργασιών ’Εξωτε
ρικού, τής Διευθύνσεως Προσωπι
κού, τής Διευθύνσεως Γενικού Λογι
στηρίου, τής Διευθύνσεως Οικονο
μικών Μελετών, τοΰ Τμήματος Δη
μοσίων Σχέσεων, τοΰ Τμήματος ’Εκ
δόσεων καί τών Συμβούλων Δημο
σίων Σχέσεων τής Τραπέζης.

"Εργον τής ’Επιτροπής είναι ή 
πρός τήν Διοίκησιν τής Τραπέζης 
υποβολή προτάσεων έπι τοΰ είδους, 
τοΰ περιεχομένου καί τής έμφανί- 
σεως τών ‘Ημερολογίων, κατόπιν εί- 
σηγήσεως τού Τμήματος Δημοσίων 
Σχέσεων, τό όποιον είναι έπιφορτι- 
σμένον μέ τό ολον θέμα μελέτης καί 
παραγωγής τοΰ 'Ημερολογίου.

ΔΗΜ. Γ. ΠΑΠΑΝ ΙΚΟΛΑΟΥ

Μαιευτήρ - Χειρουργός 
Γ υναικολόγος 

Επιμελητής Νοσοκομείου 
«Βασ. Φρειδαρίκη» 

Συμβεβλημένος μετά τού ΤΥΠΕΤ 
’ Iατρεϊον: Ρηγίλλης 6 

Τηλ. 723.563

Δέχεται: 5—8 μ.μ.
Κλ ι νική:

Μαιευτηρίου «ΜΗΤΕΡΑ» 
Σεβαστουπόλεως 1 6—Άμπ)κηποι 

Τηλ. 777.116'

ας ένός πολυεθνοΰς πιστωτικού 
’Οργανισμού μέ υποκαταστήματα 
είς τάς περισσοτέρας χώρας τής 
Ευρώπης κρίνεται απαραίτητον ό
πως ή E.B.U. ζητήσει τήν άναγνώ- 
ρισίν της άπό τόν νέον πολυεθνικόν 
’Οργανισμόν.

Είς τήν διάσκεψιν τοΰ Λονδίνου 
μετείχαν συνδικαλιστικοί έκπρόσω- 
ποι τραπεζικών καί ασφαλιστικών 
οργανισμών τής Δυτ. Γερμανίας, 
Γαλλίας, ’Ιταλίας, Βρεταννίας, ’Ιρ
λανδίας καί Ελβετίας, καθώς έπί- 
σης καί παρατηρηταί άπό τήν Δα
νίαν.

’Αναμένεται δτι συντόμως θά συμ- 
πράξουν μέτήν E.B.U. ή "Ολλανδία, 
τό Βέλγιον καί αί Σκανδιναύικαΐ 
χώραι.

ρων καί πλέον πεπειραμένων έργα- 
τών καί τήν άπασχόλησιν είς τά νέα 
σούπερ - μάρκετ όλιγωτέρων ερ
γατών μέ χαμηλότερα ήμερομίσθια 
καί συνήθως μακροτέρας ώρας έργα
σίας καί ΰπό συνθήκας όλιγώτερον 
εΰνοϊκάς.

Ή έργατική αυτή δύναμις συνή
θως άποτελεΐτατ άπό γυναίκας καί 
νεαρούς οί οποίοι, άναλαμβάνοντες 
τήν υπηρεσία αυτήν διακόπτουν τήν 
μόρφωσίν των καί έχουν πολύ όλί- 
γην ή καί καθόλου έξάσκησιν σχετι- 
ζομένην μέ τήν άπασχόλησιν των. 
Δηλαδή άναλαμβάνουν έργασίαν 
«χωρίς μέλλον» μέ πλειονότητα γυ
ναίκας διά τάς όποιας πολύ σπα- 
νίως έφαρμόζεται ή άρχή ίσότητος 
άμοιβής.

Ό κ. Φίτζπατρικ παρέθεσε στα
τιστικά στοιχεία άποδεικνύοντα δτι 
ό αριθμός τών άπασχολουμένων είς 
τό έμπόριον διανομής διαρκώς μει
ώνεται καθώς αί παλαιοί μέθοδοι 
διανομής παραχωρούν τήν θέσιν των 
είς νέας μεθόδους, καί προσέθεσεν 
δτι δυστυχώς ή μείωσις τοΰ άρι- 
θμοΰ δέν άκολουθείται άπό αΰξησιν 
είτε ικανοτήτων εϊτε άμοιβής δΓ δ- 
σους παραμένουν,

»Πολύ ολίγη μαρτυρία υπάρχει
δτι ά Τραπεζικός καί έμπορικός υ
πάλληλος έχει οίονδήποτε μερίδιον 
είς τούς καρπούς τής ηΰξημένης πα
ραγωγικότητας», παρετήρησεν ό κ. 
Φίτζπατρικ καί άντιπαρέθεσεν έν 
προκειμένη τήν παραφωνίαν τών 
διακηρύξεων τής Φιλαδέλφειας.

Ό κ, Φίτζπατρικ άνεφέρθη καί 
είς τόν τομέα τής έξασκήσεως τών 
έμπορικών υπαλλήλων καί τών υ
παλλήλων τού έμπορίου δανομής, 
καί κατέληξεν είπών:

«Είναι φανερόν δτι πρέπει νά έ- 
πιτύχωμεν δσον τό δυνατόν τάχιστα 
διεθνή κριτήρια παρέχοντα λογικήν 
προστασίαν είς τούς έργάτας τού 
έμπορίου διανομής καί τούς υπαλ
λήλους γραφείου οί όποιοι τυγχά
νουν τοιαύτης μεταχειρίσεως. Ή 
ΦΙΕΤ έχει άναλάβει ύποχρέωσιν νά 
έργασθή πρός τόν σκοπόν αυτόν».

ΘΕΟΦ. ΜΕΦΛΙΖΙΔΗΪ
Χειρουργός ’Οδοντίατρος

τΩραι έπισκέψεως 9—1 & 5—8 
Πλάτωνος 3 — Τηλ. 968.854 

Καλλιθέα — Άθήναι

Δέχεται τούς υπαλλήλους τής 
Τραπέζης μέ τό ίσχΰον τιμολό- 
γιον Τ.Υ.Π.Ε.Τ.

«ΦΑΝΑΡΙ»

Φωκίωνος Νέγρη 
& Άγαθωπόλεως 4 
Κατάστημα Δώρων

"Εκπτωσις 
είς Τραπεζικούς Υπαλλήλους

X
X ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Π.Ε.
3 «Η ΑΘΗΝΑ»
3 ΣΤΑΔΙΟΥ 38 — ΜΕΓΑΡΟΝ ΕΤΕ 
3 4ος ΟΡΟΦΟΣ

Τηλ.: 3233.324, 3230.121 έσωτ. 260

Άνακοίνωσις
Ή άπό 25ετίας λειτουργούσα Έταιρίαμας συσταθείσα είδι

κώς διά τήν έξυπηρέτησιν τών Υπαλλήλων τής ’Εθνικής Τραπέζης 
τής Ελλάδος συνεχίζει τήν δράσιν της έκδίδουσα διατακτικάς 
πρός 120 πρώτης κατηγορίας Καταστήματα τών ’Αθηνών συμ
βεβλημένα μετ’ αυτής διά τήν άγοράν ειδών ένδύσεως, ύποδή- 
σεως, οικιακής χρήσεως κλπ. είς τάς τρεχούσας τιμάς έπι πι
στώσει καί άνευ οΰδεμιάς έπιβαρύνσεως διά τόν άγοραστήν.

Είναι συμφέρον τών κ.κ. "Υπαλλήλων τής Τραπέζης καί δή 
τών νεοπροσληφθέντων νά μάς έπισκεφθώσι βέβαιοι δτι θά τύ- 
χωσι τής άπολύτου ημών έξυπηρετήσεως.

ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ

Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΝ 
ΖΗΤΕΙ ΚΔΛΥΤΕΡΔΝ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΙΝ

Δεν γίνονται Δεκτοί εί| τήν ΟϊΟΕ 
Σύλλογοι Διαφόρων κατηγοριών

Τό Εκτελεστικόν Συμβούλιον τής 
ΟΤΟΕ, είς μακράν συνεδρίασίν του 
έξήτασε τό αίτημα τού Συλλόγου ’Ε
πιστημονικού προσωπικού τής ΑΤΕ 
περί έγγραφης του ώς μέλους τής 
"Ομοσπονδίας. Είς τήν συνεδρίασιν, 
παρέστησαν είδικώς κληθέντες οί 
Πρόεδρος καί γενικός γραμμοττεύς 
τού ένλ όγψ Συλλόγου, οί οποίοι καί 
άνέπτυξαν τήν άποψίν των περί έγ- 
γραφής τού Συλλόγου Επιστημονι
κού Προσωπικού τής ΑΤΕ είς τήν 
"Ομοσπονδίαν. "Ομιλών είς τό ’Εκ
τελεστικόν Συμβούλιον ό πρόεδρος 
τής ΟΤΟΕ κ. Παπαρροδόπουλος, ά- 
νέπτυξε διά μακρών τό νόημα τής 
συλλογικής όργανώσεως καί έπεσή- 
μανε τόν μέγιστον κίνδυνον τόν ο
ποίον περικλείει ή τάσις πρός δη
μιουργίαν Συλλόγων διαφόρων κα
τηγοριών προσωπικού, τό όποιον 
προσωπικόν, συμμετέχει ήδη είς 
τούς μεγάλους ένιαίους Συλλόγους 
τών Τραπεζών. Μία τοιαύτη έξέλι- 
ξις, έτόνισεν ό κ. Παπαρροδόπουλος, 
αποτελεί «ντέ φάκτο» καί «ντέ γ ι οΰ- 
ρε» διάσπασιν, μέ άποτέλεσμα τήν 
εξασθέ’νησιν —καί προϊόντος τού 
χρόνου— τήν πλήρη διάλυσιν τών 
συνδικαλιστικών ’Οργανώσεων, αί ό- 
ποΐαι μεταξύ τών σκοπών των έχουν

καί τήν προώθησιν τών έπι μέρους 
ζητημάτων τών διαφόρων κατηγο
ριών υπαλλήλων,

Τό ’Εκτελεστικόν Συμβούλιον τής 
ΟΤΟΕ, ένέκρινε όμοφώνως τήν άνω- 
τέρω θέσιν καί άπέρριψε τό αίτημα 
τού Συλλόγου ’Επιστημονικού Προ
σωπικού τής ΑΤΕ περί έγγραψής 
του είς τήν "Ομοσπονδίαν.

ΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ

Η ΟΤΟΕ, δι’ έγγράφου της πρός 
έν ας Διοικήσεις Τραπεζών, άναφέ- 
ρει δτι περιήλθεν είς γνώσιν της 
δτι δέν ένεργοΰνται προαγωγαί είς 
τόν βαθμόν τοΰ Τμηματάρχου, παρ’ 
δλον δτι ΰφίστανται κεναί οργανι
κοί θέσεις, μέ τό αίτιολογικόν δτι 
αί θέσες αύται καλύπτονται ΰπό 
τών, δυνάμει τής 36)71 άποφάσεώς 
τοΰ Δ.Δ.Δ.Δ. ’Αθηνών προαχθέντων 
— καθ’ ΰπέρβασιν τών οργανικών 
θέσεων είς τόν βαθμόν τούτον— ΰ- 
παλλήλων. Πρόκειται, τονίζεται, είς 
τό έγγραφον, περί έντελώς έσφαλ- 
μένης έρμηνείας τής άποφάσεώς καί 
παρακαλοΰνται έν προκειμένη αί 
Διοικήσεις νά δώσουν τάς δεούσας 
οδηγίας ορθής έφαρμογής τής άπο- 
φάσεως.

ΒιηΙϊί «ρΐφίρίΐιιιϊ ΔιειΙιντιϋ 
ΰποΗΐτοστημάτων ιήη Κόπροι

• ΤΟΠΟΟΕΤΗΣΙΣ 4ΙΕΥ0ΥΝΤΟΪ ΕΙΣ ΛΕΜΕΣΟΝ
Διά πράξεως τοΰ κ. Διοικητοΰ έ- 

τοποθετήθη ό κ. Θεόδωρος Σαλί- 
μπας, Τμηματ. Β', Προϊστάμενος 
'Τπηρεσίας παρά τη Διευιίύνσει 
Έμπορικών Χορηγήσεων, ώς Βοη
θός τού Περιφερειακού Διευθυντού 
'Τποκ) των Κύπρου, έν ισοτιμία μέ 
τους Διευθυντάς "Τποκ) των Λευκω

σίας (Λεωφ. Μακαρίου καί όδοϋ 
Λήδρας), Λεμεσού καί ’Αμμόχωστου, 
αντί τοΰ κ. Άνδρέου Βίγγου, Τμη- 
ματ.^ Λ'., άσκοΰντος προσωρινώς 
καθήκνοτα Διευθυντού παρά τώ "Τ- 
ποκαταστηματι Λεμεσού, δστις τοπο
θετείται οριστικως εις το έν λόγω 
"Υποκατάστημα, ώς Διευθυντής.

ΤΜΗΜΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΩΣ 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΙΓΥΠΤΟΥ
Διά πράξεως τοΰ κ. Διοικητοΰ σνν- 

εστήθη παρά τή Διευθύνσει Διεθνών 
Δραστηριοτήτων τμήμα ΰπό τόν τί
τλον «Τμήμα Έκκαθαρίσεως Λογα
ριασμών Αίγυπτου».

Είς τό έν λόγω Τμήμα ανατίθεν
ται αί διά τού άρθρου 1 παράγρ. 14 
τοΰ Κανονισμού τής Διευθύνσεως Δι
εθνών Δραστηριοτήτων προβλεπόμε- 
ναι αρμοδιότητες, ήτοι: «ή παρακο- 
λούθησις τής έκκαθαρίσεως τών έν 
Αίγύπτφ λογαριασμών τών έκεΐ λει- 
τουργησάντων καί δια,κοψάντων τάς 
έργασίας των 'Τποκαταστημάτων

**********************^
'ΔΡ ΓΕΏΡΓίΟΣ ΨΑΛΤΗΣ!

Ιατρός — Δερματολόγος 
Σπουδάσας είς Εξωτερικόν 
Συμβεβλημένος μέ Τραπέζας

★
Φαλήρου 40 & Δράκου 
Γαργαρέττα - Κωστάκη

Τηλ. 9225.370 
ΑΘΗΝΑ!
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10 - 13.30*: 
19.15-21.30*;

ΣΩΤ. 1. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ 

Χειρουργός - ’Οφθαλμίατρος

Άβέρωφ 5 — Μουσείον 
1ος ’Όροφος 

Δέχεται 5—8 μ.μ.
Τηλ. 528.900

«ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ»

Μηνιαίον όργανον τού Συλλόγου 
τών "Υπαλλήλων τής ’Εθνικής 

Τραπέζης τής "Ελλάδος.

Δ)νσεις συμφώνως τφ Νόμφ: 

"Υπεύθυνος:

ΝΙΚ. ΠIΣΚΟΠΟΣ 
21ης ’Απριλίου άριθ. 37

Διευθυντής Συντάξεως: 

ΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ 
Καμελιών 42 — Π. Ψυχικόν

Υπεύθυνος Τυπογραφείου:
ΑΘ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 

Ρήγα Παλαμήδη 5 —Άθήναι 
Τηλ. 319.306

τη? Τραπέζης, μέχρι της οριστικής
έκκαθαρίσεως».

,Ως Προϊστάμενος τού Τμήματος 
τούτον, ώρίσθη ό τοποθετηθείς παρά 
τή Διευθύνσει Διεθνών Δραστηριοτή
των κ. Ζήνων Γιατράς — Τμηματάο- 
χης Δ", τάξεως.

Κοινωνικά
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

Η συνάδελφος Χαροΰλα Διονυ
σίου Παπανίικολάου ετεκεν Θήλυ. 

Τούς εύχομαι νά τούς ζήση.
Κ. Λ.

★
Η συνάδελφος Μαρία Νικολάου 

Γσιγκου ετεκεν αισίως άρρεν.
Νά τούς ζήση.

ΑΡΡΑΒΏΝΕΣ

Η συνάδελφος Άριστέα Συριο- 
πούλου καί ό κ. Παντελίδης Παντε
λής έδωσαν αμοιβαίαν ύπόσχεσιν 
γάμου.

Τούς εύχόμεθα ταχείαν τήν στέ- 
ψιν.

Κ. Λ.
ΓΑΙΥΙΟΙ

Τήν 28.1.1973 ό Συνάδελφος κ. 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΖΩΝΟΥΛΑΚΗΣ καί 
ή Δ)νις ΜΠΑΤΖΙΝΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, 
εν μέσω πλήθους προσκλημένων συγ
γενών καί φίλων έτέλεσαν τούς γό
μους των.

Τούς εύχόμεθα βίον άνέφελον καί 
άνθόσπαρτον.

Κ. ΛΙΑΚΟιΠΟΥΛΟίΣ

ΔΏΡΕΑΙ
ΥΠΕΡ ΤΟΥ Τ.Υ.Π.Ε.Τ.

• Πληροφοριολήπται καί λοιποί 
συνάδελφοι τμήματος Πληροφοριών 
Διευθύνσεως Γραμματείας, είς μνή
μην πανθής Καλφιώτή δρχ. 2.000.

• "Υπάλληλοι υπηρεσίας Ταμιευ
τηρίου ΕΤΕ, είς μνήμην Νικολάου 
Λαβίδα, πατρός τού προϊσταμένου 
των Γεωργίου Λαβίδα δρχ. 500.

• Δημ. ’Αντωνίου, έπι τή συμ
πληρώσει εξαμήνου άπό τού θανά
του τής συζύγου του Λένας δραχ. 
1.000.

• Ο! ύπηρετοΰντες εις το τμήμα 
καθυστερήσεων τής Δ)νσεως ’Εμπο
ρικών Χορηγήσεων, εις μνήμην τής 
άποβιωσάσης "Ελένης Τ σεβούκα, 
μητρός τής συναδέλφου κ. Ζέττας 
Παπαϊωάννου δρχ. 500.

★
Προσωπικόν Ύπ)τος Καλλιθέας 

εις μνήμην Όδυσσέως Βαλσάμη πα
τρός τοΰ συν. Κων)νου Βαλσάμη 
δραχ. 1.500.



Ή εισηγητική έκδεσις του Διοικ. Συμβουλίου
διά την τροποποίησιν του Όργαν. Υπηρεσίας

Παραθέτομεν κατωτέρω τό
πλήρες κείμενον της εισηγητικής
έκβέσεως προς τον κ. Διοικητήν,
έπΐ των προτεινομένων ίιπό τοΰ
Διοικητικού Συμβουλίου τοΰ Συλ
λόγου τροποποιήσεων καί συμ
πληρώσεων τοΰ ’Οργανισμού Υ
πηρεσίας.

1
Ή ανάγκη τής τροποποιήσεως καί 

συμπληρώσεως τοΰ «Ό ρ γ α ν ί 
α μ ο 0 Υπηρεσίας» τή ς 
Τραπέζης, ώς είναι γνωστόν, προ
βάλλεται, άπό αρκετού χρόνου, ώς 
επείγουσα καί έπιτακτική. Την ά- 
νεγνώρισεν, κατά τάς μετά των εκ
προσώπων τοΰ προσωπικού τής Τρα
πέζης, συζητήσεις της, καί ή Διοί- 
κησις, ή οποία καί μάς έζήτηρεν νά 
τής ύποβάλωμεν συγκεκριμένος προ
τάσεις.

’ Ανταπρκρινόμενο ι εις την έν λό
γφ ύπσχρέωσίν μας, δι’ ιδιαιτέρου 
εγγράφου, προς ό επισυνάπτεται η 
παρούσα εισηγητική έκθεσις, ΰπο- 
βάλλομεν τάς προτάσεις μας, έπί 
των έπιβαλλομένων τροποποιήσεων 
καί συμπληρώσεων τοΰ ’Οργανισμού, 
κατά Θέματα καί άρθρα, τηρήσαντες 
την διάταξιν τής ύλης τοΰ ίσχύοντος 
σήμερον ’Οργανισμού, ώστε νά κα
θίσταται εύχερεστέρα ή ικατανόησις 
των προτάσεων μας καί ή θέσις των 
εις τό δλον οικοδόμημα τος ’Οργα
νισμού.

Κατά την τελικήν διαμόρφωσιν 
των προτάσεων μας, έστηρίχθημεν 
κυρίως εις τάς γενικάς ^ άρχάς καί 
προϋποθέσεις αί όποΐαι, υπό τό σύγ
χρονον πνεύμα των επιβαλλόμενων 
ανθρωπίνων σχέσεων, δέον νά άνα- 
πτύσσωνται, εντός των πλαισίων, ί- 
δίςς των μεγάλων οικονομικών μονά
δων, οΐα είναι ή ’Εθνική Τράπεζα. 
Είναι σήμερον κοινή ή συνείδησις 
δτι, διά τήν θεμελίωσιν μονίμως αρ
μονικών Συλλογικών Σχέσεων, εις 
τάς μεγάλος οικονομικός μονάδας, 
επιχειρήσεις και οργανισμούς, καί 
διά νά δύνανται αί έν λόγφ μονάδες, 
νά λειτουργούν άπαδοτικώς, ιμέ ένερ- 
γόν καί ένθουσιώδη συμμετοχήν τοΰ 
προσωπικού των, εις τήν προσπά
θειαν πρός άνάπτυξιν καί έπέκτασιν 
τοΰ έργου των, απαιτείται νά έχη 
καταρτισθή καί ΐσχύη, καλώς μελε
τημένος καί προσηρμοσμένος είς τάς 
ιδιαιτέρας συνθήκας τής έπιχειρήσε- 
ως ή τοΰ ’Οργανισμού, Κατα
στατικός Χά ρ τ η ς. Δι’ αΰ- 
τοΰ πρέπει νά προβλέπωνται καί ρυ- 
θμίζωνται, κατά τρόπον κατά τό δυ
νατόν πλήρη, σαφή καί συγικεκριμέ- 
νον, αί, εντός των πλαισίων τής έπι- 
χειρήσεως ή τοΰ ’Οργανισμού, δια- 
μορψούμεναι σχέσεις έργασίας, ώ
στε, διά τής πιστής έφαρμογής των 
σχετικών διατάξεων, νά έξασφαλί- 
ζηται ή όρθολογιστική διάρθρωσις 
καί οργανική μεταξύ των σύνδεαις 
καί συνεργασία, των διαφόρων υπη
ρεσιών, νά πραγματοποιήται ή συνε
χής καί στενή συνεργασία Δισική- 
σεως καί προσωπικού καί ή μεγίστη 
δυνατή άπόδοσις.

Ό έν λόγφ καταστατικός χάρτης 
λειτουργίας τής έπιχειρήσεως πρέ
πει νά καθορίζη τήν θέσιν των εις 
αύτήν έργαζομένων, τάς υποχρεώ
σεις καί τάς υπηρεσιακάς άρμοδιό- 
τητάς των, διά νά τηρήται ή απα
ραίτητος, εντός των πλαισίων τής 
έπιχειρήσεως ή τοΰ οργανισμού, ιε
ραρχία, πειθαρχία καί τάξις. Πα- 
ραλλήλως όμως, διά τοΰ αυτού Κα
ταστατικού Χάτου, πρέπει νά παρέ- 
χωνται πρός τούς έν τή έπιχειρήσει 
έργαζομένους, ικανοποιητικοί εξα
σφαλίσεις, άναφερόμεναι είς τήν κα- 
τοχύρωσιν αυτών έν τή έργασίρ των, 
εις τήν κανονικήν καί άπρόσκοπτον, 
βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, μι- 
σθολογικήν καί βαθμολογικήν προα
γωγήν καί προώθησίν των έν τή ιε
ραρχία, είς τήν προστασίαν τής προ- 
σωπικότητος καί τής άξιοπρεπείας 
καί είς συγκεκριμένος έγγυήσεις ό
τι, έφ’ όσον έπιδείξουν ούτοι άφο- 
σίωσιν, έπίδοσιν καί άπόδοσιν έν 
τή έργασίρ των, παραλλήλως καί 
πρός τά άλλα τυπικά καί ούσιαστι- 
κά προσόντα αυτών, θά δικαιούνται 
νά προωθούνται μέχρι των άνωτάτων 
βαθμιδών τής βαθμολογικής κλίμα
κας, άνευ ανάγκης, νά καταφεύγουν 
είς, πλάγια και θίγοντα τήν άξιο- 
πρέπειάν των, μέσα, διά νά τό έπι- 
τύχουν.

II

Τόν άπαραίτητον καταστατικόν 
τούτον χάρτην, ό όποιος ρυθμίζει 
είς τάς μεγάλας έπιχειρηματικάς μο
νάδας, τά ουσιώδη διά τήν αποδοτι
κήν λειτουργίαν των θέματα ταΰτα, 
αποτελεί ό «Ό ρ γ α ν ι σ μ ά ς 
τ ή ς ·Ύ π η ρ ε σ ί α ς» τοΰ 
προσωπικού των ή κατ’ 
άλλην εκφρασιν «Κανονισμός 
’Εργασίας». Αί μεγάλαι επι

χειρηματικοί μονάδες καί όργανι- 
σμοί, έκτιμώσαι τήν σημασίαν τής 
διά τοιούτου καταστατικού χάρτου 
ρυθιμίσεως των άφορώντων τό προ
σωπικόν των θεμάτων καί τήν σημα
σίαν τής ψυχολογικής καί οργανικής 
συνδέσεως των έργαζομένων πρός 
τήν έπιχείρησιν, κατενόησαν πολύ έ- 
νωρίς, τήν άνάγκην όπως, διά τοΰ 
«’Οργανισμού τής Υπηρεσίας» άν- 
τιμετωπίσουν καί ρυθμίσουν, έν συν
εργασία μέ τούς συνδικαλσιτικούς 
εκπροσώπους τού προσωπικού, καί 
άλλα ουσιώδη θέματα. "Ενα άπό τά 
βασικά έν λόγφ θέματα, τά όποια 
αντιμετωπίζονται καί ρυθμίζονται 
διά τού «’Οργανισμού τής Υπηρε
σίας», μεγάλων επιχειρηματικών μο
νάδων, διά ρητών καί συγκεκριμένων 
διατάξεων, είναι καί ή συμμετοχή 
έκπροσώπων των συνδικαλιστικών 
οργανώσεων τοΰ προσωπικού, είς ό
λα τά συλλογικά όργανα τής Έπι
χειρήσεως, είς τά όποια συζη,τοΰν- 
ται καί άποφασίζονται θέματα αμέ
σως ή έμμέσως ένδιαφέροντα τούς 
έν τή έπιχειρήσει έργαζομένους, ώ
στε διά τής τοιαύτης συμμετοχής, 
νά έξευρίσκωνται εκάστοτε, αί καλύ- 
τεραι λύσεις, διά συμφωνίας καί ά- 
μοιβαίων υποχωρήσεων καί νά άπο- 
φεύγηται ή διατάραξις τών έπιβαλ
λομένων άρμονι,κών Συλλογικών Σχέ
σεων ’Εργασίας, έπ’ άγαθφ άμφο- 
τέρων τών μερών —έπιχειρήσεως καί 
προσωπικού— καί τής έν γένει ε
θνικής οικονομίας, τής οποίας τό 
πολυτιμώτερον κεφάλαιον καί τήν κυ
ρ ιωτέραν παραγωγικήν δύναμιν απο
τελούν οί εργαζόμενοι τής χώρας.

Τέλος, έν όψει καί τής ανάγκης 
συνεχούς βελτ ιώσεως τής ποιότητος 
καί τής άποδόσεως τού έργατοϋπαλ- 
ληλικοΰ προσωπικού τής Έπιχειρή- 
σεως, καί τής δικαίας διεκδικήσεως 
τοΰ δικαιώματος τών παρ’ αύτή έρ
γαζομένων, νά τούς έξασφαλίζηται ή 
δυνατότης νά προωθούνται καί προ- 
άγωνται άπροσκόπτως είς όλα τά 
κλιμάκια τής ιεραρχίας, έφ1’ όσον, ώς 
προελέχθη, συγκεντρούν τάς πρός 
τούτο αντικειμενικός προϋποθέσεις 
καί προσόντα, τυπικά καί ουσιαστι
κά, λεπτομερώς καθοριζόμενα καί 
προβλεπόμενα, καί βελτιώνουν συνε
χώς τάς γνώσεις καί τά τυπικά καί 
ουσιαστικά των προσόντα, (DROIT 
A LA PROMOTION), διά τών συγ
χρόνων «’Οργανισμών Υπηρεσίας» 
έκρίθη ότι είναι έπίσης άπαραίτητον 
νά προβλέπωνται καί ειδικά! παρο
χα! καί διευκολύνσεις, πρός τούς έ- 
πιθυμοΰντας, έκ τοΰ προσωπικού, 
καί έπιτυγχάνοντας δι’ ατομικών 
προσπαθειών των, νά βελτιώσουν τάς 
γνώσεις καί τά προσόντα των —τυ
πικά καί ούσιαστιικά— (όπως π.χ. 
έπιδόματα πτυχίων άνωτάτων σχο
λών, είδικεύσεως ξένων γλωσσών, όρ- 
γάνωσις έντός τών πλαισίων τής έπι
χειρήσεως σχολών καί έν γένει καί 
ειδικών κύκλων μαθημάτων, χορήγη- 
σις έκπαιδευτικών άδειών, μετά πλή- 
ρων αποδοχών, άδειών ώρισμένων ω
ρών έβδομαδιαίως διά τήν παρακο- 
λούθησιν, έκτος τών έπίιχειρήσεων 
μαθημάτων είς διαφόρους σχολάς, 
έκμάθησιν ξένων γλωσσών κλπ.).

ΙΥ

Δι’ άπαντας τούς άνωτέρω λόγους 
ό «’Οργανισμός τής Υπη
ρεσίας», δι’ αυτήν ταύτην τήν 
ΰπαρξιν, άνότττυξιν καί αποδοτικήν 
λειτουργίαν τής έπιχειρήσεως, απο
κτά τεραστίαν σημασίαν. Ή έπεξερ- 
γασία τών διατάξεων τοΰ οργανισμού 
τούτου καί ή εκάστοτε έπιβαλλομέ- 
νη, μέ βάσιν τάς ίδιαζούσας είς έκά- 
στην έπιχείρησιν συνθήκας, καί τήν 
έξέλιξιν καί άνάπτυξιν της, τροπο- 
ποίησις, συμπλήρωσις καί άναπροσ- 
αρμογή του, ιδίως τά τελευταία έτη,, 
ύπό τήν έπίδρασιν καί τής διαρκώς 
συνειδη,τοποιουμένης καί έπιβαλλο- 
μένης άντιλήψεως ότι ή έπιχείρησις 
αποτελεί τήν σπουδαιοτέραν κοινωνι
κήν μονάδα, εύρίσκεται συνεχώς είς 
τό κέντρον τής μελέτης καί τών έν- 
διαψε ράντων τών Διοικήσεων τών ε
πιχειρήσεων, αί όποΐαι αναζητούν 
τάς καλυτέρας μορφάς ικαί τά καταλ
ληλότερα πλαίσια ρυθμίσεως τών έν 
αϋταΐς διαμορφουμένων σχέσεων έρ
γασίας. Δεδομένης δέ τής συνεχούς 
άναπτύξεως τής τεχνικής καί τεχνο
λογίας, πρός δέ καί τής βελτιώσεως 
τών μεθόδων διοικήσεως καί τών χρη- 
σιμοποιουμένων μέσων, έν συνδυα- 
σμφ καί πρός τήν αΰξησιν τών βιω- 
τικών καί πολιτιστικών αναγκών τών 
μισθοβιώτων, οί όποιοι διεκδικοΰν ού- 
σιαστικωτέραν θέσιν έν τή κονωνίρ 
καί έντός τών πλασίων τής έπιχει
ρήσεως ή τής μεγάλης οικονομικής 
μονάδας, ή έικάστοτε αναπροσαρμο
γή τοΰ «Ό ργανισμοΰ Υπη

ρεσίας», είς τά δεδομένα ταΰ
τα, αποτελεί σημαντικής σημασίας 
έργον, ένδιαφέρον καί τήν κοινωνίαν 
έν τφ συνόλφ της, αλλά καί τήν ’Ε
θνικήν Οικονομία καί τή παραγωγι
κή άπόδοσιν της, είδικώτερον. Πρός 
τούτο είναι άπαραίτητον όπως, κα
τά τήν άρχικήν έπεξεργασίαν καί 
χοομάρφωσιν «Ό ρ γ α ν ι σ μ ο,ΰ Υ
πηρεσίας» καί κατά τήν, έ- 
κάστοτε, έπιβαλλομένην τροποποίη- 
σιν, συμπλήρωσιν καί άναπροσαρμο- 
γήν του, συμετέχη καί συνεργάζηΓ 
ται ένεργώς, διά τών νομίμων συν
δικαλιστικών του έκπροσώπων, καί 
τό προσωπικόν τής έπιχειρήσεως.

Υ

"Αν ή ΰπαρξις «Ό ρ γ α ν ι- 
σμοΰ τής Υπηρεσίας»

Τό νόμισμα κυρίως δημιουργεΐ- 
ται έξ ένός τεκμηρίου παρουσιάζον- 
τος κάποιαν αξίαν, καί μπορεί κα
νείς νά φαντασθή τεκμήρια πολύ 
διαφορετικής φύσεως.

'Η έκφρασις «’Ενεργητικά μη νο
μισματικά» δύναται νά σημαίνη ώς 
πρός τάς πιστώσεις διά παράδει
γμα τών συναλλαγματικών — ώς 
τών μηχανημάτων, τών κτημάτων, ή 
τών άκινήτων. ’Αλλά αυτό έχει κλη- 
ρονομηθή έκ τοΰ τελευταίου αϊώνος 
ή συνήθεια νά συνδέουν τά νόμισμα 
μέ τόν χρυσόν.

Άπό τάς άρχάς τοΰ 19ου αϊώνος 
αί κυριώτεραι Κεντρικοί Τράπεζα ι 
είχαν αρχίσει νά έκδίδουν χαρτονο
μίσματα. Ό χρυσός ήτο πραγματι- 
κώς τό κύριον τεκμήριον, καί έπί- 
στευαν δτι τά έκδοθέντα χαρτονο
μίσματα δεν θά έπρεπε κυρίως νά 
υπερβαίνουν τήν άξίαν τοΰ χρυσού 
διατηρηθεΤσαν ώς έγγύησιν, επειδή 
τό κοινό θά μπορούσε νά απαίτηση 
τήν άνταλλαγήτών χαρτονομισμάτων 
του έναντι χρυσών νομισμάτων.

Αλλά παρετηρεΐτο δτι δλα τά 
χαρτονομίσματα δεν έπαρουσιαζον- 
το πρός έξαργύρωσιν καί πού ήδύ- 
ναντο λοιπόνν ά έκδώσουν μίαν ώ- 
ρισμένην ποσότητα πέραν αυτής τής 
καλύψεως χρυσού.

Καθώς ό χρυσός δέν χρησιμεύει 
πλέον σήμερον νά έγγυάται τήν ε
σωτερικήν μετατρεψιμότητα τοΰ νο
μίσματος, δηλαδή συνήθως νά επι- 
τρέπη στους κομιστάς τών χαρτο
νομισμάτων νά τύχουν τήν έξαργύ- 
ρωσιν είς χρυσόν. Ουτος άποκλει- 
στικώς χρησιμεύει νά έξασφαλίζη 
τήν έξωτερικήν μετατρεψιμότητα, 
δηλαδή τήν ανταλλαγήν τοΰ έθντκου 
νομίσματος είς ξένα χαρτονομίσμα
τα.

’Άρα τά χαρτονομίσματα δέν 
σχηματίζουν παρά ένα μέρος τοΰ 
νομίσματος, δπως ό χρυσός δέν πα
ρουσιάζει παρά μίαν μικράν μερίδα 
τών άντικρυσμάτων.

Έν τούτο ις, τό πρόβλημα τής με- 
τατρεψιμότητος τών χαρτονομισμά
των είς χρυσόν δέν θά προσεφέρε- 
το, παρά έάν ά χρυσός ήδύνατο νά 
κυκλοφορήση υπό μορφήν κερμάτων, 
δηλαδή νά συμπλήρωσή ένα νομι
σματικόν έργον. Άρα ό θησαυρι- 
σμός χρυσών κερμάτων έπιτρέπει νά 
νομίζωμεν δτι τό κοινόν δέν θά θε
ωρούσε τυχαία τά χρυσά κέρματα 
ώς ένα πλήρες ξεχωριστό νόμισμα, 
τό όποιον θά έχρησιμοποιεΐτο δπως 
τά χαρτονομίσματα ή οί τραπεζικοί 
λογαριασμοί, αλλά ώς μία άξια 
περισσότερον συγκριτική πρός ένα 
οίκόπεδον παρά άπό ένα χαρτονό
μισμα.

Είναι άρκετόν διότι αυτοί πού ε
πιθυμούν νά φυλάττουν χρυσόν δύ- 
νανται νά άνταλλάξουν χαρτονομί
σματα έναντι ράβδων χρυσού. Είς 
τήν χώραν μας δέν έχει άκόμη άρ- 
χίσει ή έλευθέρα αγορά καί πώλη- 
σις χρυσοΰ δπως γίνεται είς άλλας 
χώρας.

'Ο χρυσός λοιπόν έχει χάσει τό 
νομισματικόν του έργον, τουλάχι
στον έπί τοΰ έσωτερικοΰ σκοποΰ.

Αντί τούτου, έχει διατηρήσει έπί 
τοΰ έξωτερικοΰ σκοποΰ, μαζί μέ τό 
συνάλλαγμα καί κυρίως μέ τά συν
αλλάγματα μετατρέψιμα είς χρυ
σόν.

Ό πραγματικός ρόλος τών άπο- 
θεματικών χρυσού μιάς χώρας είναι 
άκριβώς νά συμβάλη είς τήν έξα- 
σφάλισιν τής μετατρεψι μότητο ς 
ταύτης.

τοΰ προσωπικού τών μεγάλων οικο
νομικών μονάδων καί έπιχειρήσεων, 
ενέχει διά τούς ρηθέντας λόγους, ζω
τικήν σημασίαν διά τήν καλήν λει
τουργίαν καί άπόδοσιν των, διά τήν 
«Εθνικήν Τράπεζαν 
τής Ελλάδος», μέ τήν ό
ποιαν τό προσωπικόν της έχει συν
δέσει τά μέλλον, τήν σταδιοδρομίαν 
καί τήν επαγγελματικήν του έξέλι- 
ξιν, άναμφισβητήτως ή σημασία αυ
τή είναι μεγαλυτέρα καί προφανής, 
έν οψει καί τοΰ αποφασιστικού ρό
λου τόν όποιον τό " I δρυμα τούτο 
διαδραμάτισαν, έν τή ιστορική πο
ρεία τής νεωτέρας Ελλάδος καί ε
ξακολουθεί νά διαδραματίζη είς τήν 
Εθνικήν μας Οικονομίαν.

Διά τούτο καί ή «Εθνική Τράπε
ζα τής Ελλάδος», ένωρίτερον παν
τός άλλου παρεμφερούς οργανισμού,

Τοΰτο θά ήτο μάλλον άδικαιολό- 
γητον δπως αί Κεντρικοί Τράπεζα ι 
μή ησαν γενικώς ό άρχικός δημιουρ
γός τοΰ νομίσματος. Καθώς τά χαρ
τονομίσματα ήσαν άλλοτε μετατρέ
ψιμα είς χρυσά κέρματα, τό γρά
φει ακό νόμισμα είναι σήμερα μετα
τρέψιμο εις χαρτονόμισμα τής Κεν
τρικής Τραπέζης.

Άφ’ ένός υπάρχει τό σύνολον τής 
νομισματικής μάζης, καί δχι μόνον 
τά χαρτονομίσματα. Άφ’ έτέρου δέν 
υπάρχει μόνον ά χρυσός, τά συναλ
λάγματα, ούτε τά ένεργητικά, τά 
όποια άριθμοΰνται στον ισολογισμό 
τής Κεντρικής Τραπέζης. Υπάρχει 
τό σύνολον τών άντικρυσμάτων, δη
λαδή κάθε τι έναντι τοΰ όποιου τό 
νόμισμα έχει δημιουργηθή. Ό χρυ
σός, τά συναλλάγματα, άλλά έπί
σης τά δάνεια έπί τοΰ Δημοσίου 
καί τών πιστώσεων είς ίδιώτας καί 
έπιχειρήσεις.

Πράγματι, ή αϋξησις τής νομι
σματικής μάζης είναι προπάντων ή 
πράξις τών εκδοτών τοΰ γραφεια- 
κοΰ νομίσματος δπου ή Κεντρική 
Τράπεζα μετατρέπει είς νόμισμα 
είς τήν ζήτησιν τών Τραπεζών καί 
τού Δημοσίου.

Δέν είναι αύτή λοιπόν ό άρχι
κός δημιουργός τοΰ νομίσματος, άλ
λά αυτή έκτελεΐ τό προνόμιον τής 
έκδόσεως μιάς μορφής νομίσματος 
τής οποίας οί άλλοι δημιουργοί τοΰ 
νομίσματος δέν δύνανται νά άπέ- 
χουν, είτε δπως έχουν οΰτοι άνάγ
κην χαρτονομισμάτων διά νά ικανο
ποιήσουν τάς ζητήσεις χαρτονομι
σμάτων, είτε σ’ 6,τι άφορςι τις Τρά
πεζες δπου αΰται λιατηροΰν έπί τών 
βιβλίων τοΰ Έκδοτικοΰ 'Ιδρύματος 
(Κεντρική Τράπεζα) ένα λογαρια
σμόν υποχρεωτικών άποθεματικών.

Ο ΧΡΥΣΟΣ
ΚΑΙ ΤΟ ΞΕΝΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ

Δέν μπορούμε νά πούμε λοιπόν 
δτι ένα νόμισμα φέρεται καλώς ή 
κακώς κοιτάζοντας απλώς τό πο- 
σόν τοΰ άποθεματικοΰ είς χρυσόν ό 
όποιος φυλάττεται έντός τών υπο
γείων τών Κεντρικών Τραπεζών. 
Άλλά είναι άλήθεια δτι πρέπει νά 
διατηρήται άρκετός χρυσός καί ξέ
να συναλλάγματα διά νά δύνανται 
νά πληρώνουν τά προϊόντα πού είσ- 
άγονται έκ τοΰ έξωτερικοΰ, διότι ό 
χρυσός είναι ένα μέσον πληρωμής 
τό οποίον άποδέχονται δλα τά έ
θνη.

’Επίσης τά συναλλάγματα, έκτος 
μερικών, τά άποδέχονται γενικώς 
μεταξύ των διά πληρωμήν ύπό ξέ
νων χωρών, καί είς κάθε περίπτω- 
σιν μία χώρα δέχεται πάντοτε νά 
πληρώνεται μέ τό δικόν της νόμι
σμα.

Πρέπει λοιπόν νά έχωμεν συναλ
λάγματα, καί διά νά τά έχωμεν, 
πρέπει νά τά κερδίσωμεν. Διότι έ-
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κατεννόησεν τήν άνάγκην ένός ικα
νοποιητικού «’Οργανισμού τής Υ
πηρεσίας» τού προσωπικού της, πε
ριέχοντας, κατά τό μεγαλύτερον μέ
ρος των τάς ώς άνω εξασφαλίσεις 
καί έγγυωμένου τήν άπρόσκοπτον 
έξέλιξιν τών υπαλλήλων της.

Βεβαίως καί ό ’Οργανισμός οδ- 
τος, ύποστάς κατά καιρούς, διαφό
ρους συμπληρώσεις καί τροποποιή
σεις, παρουσίαζεν άρικετάς ελλείψεις 
καί είχεν άνάγκην νέας επεξεργα
σίας καί (αναπροσαρμογής.

ΥΙ

Αί ελλείψεις τού «’Οργανισμού τής 
Υπηρεσίας» τής Τραπέζης, άπό πολ- 
λοΰ χρόνου εΐχον έπισημανθή. Τινές 
τούτων κατέστησαν εμφανέστεροι, 
έξ αιτίας, άφ’ ένός τής αλματώδους

άν ύπάρχη ένα πράγμα πού μία χώ
ρα δέν δύναται νά κάνη, είναι νά 
δημιουργήση ένα ξένο νόμισμα.

"Οταν μιά χώρα έδέχετο πάντοτε 
νά πληρώνεται μέ τό ΐδιόν της νό
μισμα, τοΰτο δέν σημαίνει δτι δέν 
θά προτιμούσε νά πληρώνεται μέ 
ένα άλλο νόμισμα, παρά τό δικό 
της, καί αυτό τό άλλο νόμισμα δύ- 
ναται νά μήν είναι τό νόμισμα τοΰ 
χρεώστου.

Κάθε χώρα δέν ενίαι λοιπόν υπο
χρεωμένη νά διατηρή ένα άποθεμα- 
τικό κάθε συναλλάγματος άντιπρο- 
σωπεΰον τό σύνολον τών άγορών πού 
πραγματοποιεί άπό κάθε χώρα.

Τά πρώτα πράγματα τά όποια εύ- 
ρίσκονται στά άντικρύσματα τής 
νομισματικής μάζης, είναι ό χρυ
σός καί τά συναλλάγματα, πού εί
ναι τά δάνεια έκ τοΰ έξωτερικοΰ. 
Αυτά είναι τά δάνεια διότι ένα νό
μισμα δποιον καί νά είναι, είναι 
πάντοτε ένα δάνειον έπί τής χώρας, 
ή οποία το έχει έκδώσει. "Οταν οί 
έμποροι καί οί βιομήχανοι έξάγουν 
εμπορεύματα καί λαμβάνουν ξένα 
συναλλάγματα διά πληρωμήν αυτοί 
δέν έχουν πάντοτε άνάγκην αυτών 
τών συναλλαγμάτων διά νά πληρώ
σουν τάς ίδικάς των είσαγωγάς. 
Διά νά προχωρήσουν αί έργασίαι 
των, άντΐ τούτου έχουν άνάγκην ε
θνικού νομίσματος πού τό Τραπε
ζικό Σύστημα τούς παραδίδει είς 
άντίκρυσμα τών συναλλαγματικών 
τών οποίων αυτοί δέν χρειάζονται.

Οί εισαγωγείς άγοράζουν ξένο 
συνάλλαγμα μέ έθνικό νόμισμα. "Ο
ταν λοιπόν αί συναλλαγαΐ μέ τό 
έξωτερικό είναι ϊσαι ή παρουσιά
ζουν έλαφρόν πλεόνασμα, ή πληρω
μή τών εισαγωγών δέν θέτει σοβα
ρόν πρόβλημα. Είς τήν άντίθετον 
περίπτωσιν, δηλαδή δταν αί είσα- 
γωγαί υπερτερούν έπί τών όξαγω- 
γών, είναι άνάγκη νά άντληθοΰν έκ 
τών άποθεμάτων χρυσοΰ ή ξένου συν
αλλάγματος. Άλλά βεβαίως αύτή 
ή άν ισορροπία δέν δύναται ποτέ νά 
διαρκέση πολύν χρόνον, διότι τά ά- 
ποθέματα θά έξηντλοΰντο.

Έάν ό χρυσός έχει άναγνωρισθή 
ώς μέσον πληρωμής ύφ’ δλων τών 
εθνών, πρέπει νά λεχθή δτι στήν 
πράξιν οΰτος δέν ταξιδεύει πολύ. 
Είς τάς περισσοτέρας περιπτώσεις, 
άρκεΐται νά άνταλλάσση τάς έτι- 
κέττας πού ορίζουν οί κίνδυνοι.

’Έτσι δταν ή Αγγλία άπολέση 
χρυσόν είς όφελος τών 'Ηνωμένων 
Πολιτειών, άντικαθιστάται ή έτι- 
κέττα «BANK OF ENGLAND» ύπό 
μιάς έτικκέτας «FEDERA$ BANK 
OF NEW YORK».

Τά ξένα συναλλάγματα δέν κυ
κλοφορούν πλέον πολύ υπό μορφήν 
χαρτονομισμάτων διά τάς άνάγκας 
τών τουριστών. Ταΰτα μεταφέρονται 
πολύ συχνά άπό τήν μιά χώρα στήν 
άλλη διά τής χρησιμοποιήσεως έγ
γραφων.

"Οταν λέγεται δτι ή Κύπρος έ
χει κερδίσει δολλάρια, τοΰτο απλώς 
θέλει νά πή δτι τό ποσόν τών λογα
ριασμών της τών άνοιχθέντων έπί 
τών βιβλίων τών Αμερικανικών Τρα
πεζών έχει αύξηθή.

Τά δύο άλλα εϊδη τών άντικρυ- 
σμάτων τής νομισματικής μάζης εί
ναι τά Δάνεια έπί τοΰ Δημοσίου, 
καί αί πιστώσεις είς τήν οικονο
μίαν. Ταΰτα άντιπροσωπεύουν αυτό 
πού ονομάζεται Πιστώσεις ’Εσωτε
ρικού έν άντιΘέσει πρός τά δάνεια 
έπί τοΰ έξωτερικοΰ.
ΑΠΟ ΤΟΝ «ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΥΠΡΟΥ»

Τά άντικρύσματα τής νομισματικής μάζης 
Ό χρυσός και τό ξένο συνάλλαγμα

*Υπδ ΣΤΕΛΙΟΥ Π. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Διπλωματούχου Τραπεζικής Τεχνικής

έπεκτάσεως τών έργασιών τής Τρα
πέζης, καί τής άναπτύξεως τών υ
πηρεσιών της καί τής χρησιμοποιήΓ 
σεως πολλών συγχρόνων μέσων διε
ξαγωγής τής υπηρεσίας καί άφ’ ε
τέρου, μετά τήν συγχώνευσιν τών 
Τραπεζών καί τήν έμφάνισιν νέων έξ 
αυτής θεμάτων, άφορώντων ιδίως τό 
προσωπικόν. Είς τόν ’Οργανισμόν 
προσετέθησαν ώρισμέναι «μετα
βατικοί διατάξεις», αί 
όποΐαι ήσαν βεβαίως απαραίτητοι 
διά τήν έπείγσυσαν άντιμετώπισιν 
δημιουργηθέντων άπροβλέπτως έκ 
τής συγχωνεύσεως θεμάτων, πλήν Ο
μως δέν ήτο· εΰκολον νά ενσωματω
θούν όργανικώς είς τό δλον κείμενον, 
καί τήν διάρθρωσιν τοΰ ’Οργανι
σμού. Συγχρόνως έπηνέχθησαν ώριν 
σμέναι τροποποιήσεις —μεταξύ τών 
οποίων καί ό καθορισμός ώρισμένων 
οργανικών θέσεων— αί όποΐαι, σύν 
τφ χρόνψ δχι μόνο άπεδείχθησαν, 
έν τή πράξει, άνεπιτυχεΐς. Άλλά καί 
έν οψει τής αλματώδους, ιδία κοπά 
τά τελευταία έτη, καί συνεχιζομένης 
μέχρι σήμερον άδιαπτώτως, άναπτύ
ξεως καί έπεκτάσεως τών εργασιών 
τής Τραπέζης καί τής δημιουργίας 
νέων υπηρεσιών καί υποκαταστημά
των, έν συνδυασμφ καί πρός τόν ά- 
ναπτυχθέντα έν τφ μεταξύ σχετικόν 
ανταγωνισμόν, μέ ώρισμένας μεγά
λος Τραπέζας τής χώρας, κατέστη 
προφανές δτι ό «’Οργανισμός τής 
Υπηρεσίας», δπως είχε διαμορψωθή, 
μετά τήν συγχώνευσιν τών Τραπε
ζών, δέν έδιδεν ί κανοπο ιη,τι κάς λύ
σεις είς τά θέματα τού προσωπικού, 
ένεφάνιζεν πολλάς βασικάς ελλείψεις 
καί αδυναμίας καί δέν έδημιούργει 
είς τό προσωπικόν τήν άπαραίτητον 
ψυχικήν ηρεμίαν καί τάς δυνατότη
τας άπροσκόπτου έξελίξεως, ούτε 
παρείχε ολας τάς απαραιτήτους έγ- 
γυήσεις, αϊτινες πρέπει νά τό συνο
δεύουν έν τή έργασίρ του.

Είναι εύτύχημα δτι καί ή Διοίκη- 
σις τής Τραπέζης, έχει πλήρη συνεί- 
δησιν τών άδυναμιών καί έλλείψεων 
τοΰ «‘Οργανισμού τής Υπηρεσίας» 
καί έχει λάβει τήν άπόφασιν νά άν- 
τιμετωπίση σοβαρώς καί χωρίς κα
θυστερήσεις τό δλον θέμα, ώστε έν
τός τοΰ συντομωτέρου δυνατού χρο
νικού διαστήματος, διά συστηματι
κών συζητήσεων καί συνεργασίας Δι- 
οικήσεως τής Τροστέζης καί προσω
πικού, νά καταστή δυνατόν νά έπε- 
νεχθοΰν καί ίσχΰσουν αί έπιβαιλλό- 
μεναι συμπληρώσεις, βελτιώσεις καί 
τροποποιήσεις.

ΥΙΙ

Έπιχειρήσαμεν νά διαγράψω μεν 
τάς βασικάς σκέψεις καί άρχάς, αΐ- 
τινες ενέπνευσαν τά Διοικητικόν Συμ- 
βούλιον τοΰ Συλλόγου, κατά τήν έ
πεξεργασίαν καί τελικήν διοττύπω- 
σιν τών, έν σχέσει πρός τάς έπι- 
βαλλομένας τροποποιήσεις, βελτιώ
σεις καί συμπληρώσεις τοΰ «’Οργα
νισμού Υπηρεσίας», προτάσεών του, 
αϊτινες συνοδεύουν τήν παρούσαν Γε
νικήν Εισηγητικήν "Εκθεσιν,

Είς τάς έν λόγφ προτάσεις μας, 
καί ύφ’ έκάστην τούτων, πέριέχον- 
ται και άναλυτικαί, κατά τό δυνα
τόν, παρατηρήσεις καί σκέψεις μας, 
περί τών λόγων οί όποιοι έπι βάλ
λουν έκάστην συγκεκριμένην τροπο- 
ποίησιν ή συμπλήρωσιν.

Ώς ήτο φυσικόν, διά τήν τελικήν 
διαμόρφωσιν τών προτάσεών μας καί 
τής παρούσης εισηγητικής έκθέσεως, 
έλήφθησαν ύπ’ δψιν προηγούμεναι 
σχετικά! έργασίαι, καθώς καί προ
τάσεις, συστάσεις καί σκέψεις πολ
λών συναδέλφων.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ 
τού Συλλόγου τών Υπαλλήλων 

τής Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος

^**********************^- 

Κωβτη; Κιουηάκης *
Καρδιολόγος
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ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ 
Χειροΰργος ’Οδοντίατρος
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Τηλ. 630.277
Δέχεται τούς Υπαλλήλους τής 
Τραπέζης μέ τό ίσχΰον τιμολό- 

γιον ΤΥΠΕΤ

Νά έκλειψη ό φραγμός των οργανικών δέσεων



ΕΙΣ ΙΗΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΝ 
ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ Ν. 751 Κ.ΛΠ

Ιίοριρτορίο ΜΙΐΙέΙφΗΙ
ΐιο τιρ tiiifie lie tmti

Προς τόν Πρόεδρον καί τά μέ
λη τής Συμβουλευτικής Έ-τπτρο- 
ιτής άττεστάλη ύπό τοΰ Διοικητι
κού Συμβουλίου τού Συλλόγου 
μας υπόμνημα άφορών εις την 
ίκανοποίησιν τοΰ αιτήματος των 
Πολεμιστών των Νόμων 751 καί 
1836 ώς καί των Νόμων 1799) 
1942 καί 179)1969.

Τό πλήρες κείμενον τού σχετι
κού έγγραφου καί τοΰ υπομνήμα
τος έχουν ώς ακολούθως:

«Κύριε Πρόεδρε,
Έπιθυμοϋμεν να έκψράσωμεν 

προς υμάς τάς ευχαριστίας μας διά 
την γενναίαν συμπαράστασίν σας, 
προς ρύθμισιν τού θέματος των πο
λεμιστών Ν. 751 καί 1836 ώς και 
τών Ν. 1799)42 καί '79)69 κατά 
τήν συζήτησιν — άναφοράν τοΰ θέ
ματος εις την Συμβουλευτικήν ’Ε
πιτροπήν.

Έπ’ ευκαιρία καί έν όψει έπανα- 
συζητήσεως τοΰ θέματος, προκειμέ- 
νου τούτο νά ρυθμισθή νοιμοθεττκώς, 
κρίνομεν απαραίτητον δπως έπαν- 
έλθομεν καί ύποβάλλομεν τήν παρά- 
κλησιν διά τήν Ικανοποίησιν του αι
τήματος τών συναδέλφων μας πολε
μιστών τοΰ Ν. 751 και 1836 ώς 
καί τών Ν. 1799)42 καί 179)69.

ΕΥ μέθα βέβαιοι δτι τό ενδιαφέρον 
υμών καί τών μελών τής Συμβουλευ
τικής Επιτροπής θά έκδηλωθή άμέ- 
ριστον καί πάλιν.

Σ υνημμένως ύποβάλλομεν αντί
γραφου σχετικού υπομνήματος μας. 

Μετά πλείστης τιμής 
Ό Πρόεδρος 

ΝΙΚΟΛ. ΠIΣΚΟΠΟΣ 
Ό Γεν. Γραμ ματεύς 
ΑΛΕΞ. ΡΩΣΣΕΤΗΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

"Εχομεν τήν τιμήν νά θέσω μεν 
ΰπ’ δψιν υμών τά κάτωθι, άφορών- 
τα εις τούς πολεμιστάς τών Νόμων 
751 καί 1836 άφ’ ενός καί 1799) 
42 καί 179)69 άφ’ έτέρου.

α) Διά τοΰ Ν.Δ. 4547)66 άνε- 
γνωρίσθησαν εις τούς Πολεμιστάς 
τών Ν. 75')48 καί 1836)51 δύο 
έτη, έκ τής πολυχρονίου ύπέρ τής 
Πατρίδας στρατιωτικής των ύπηρε- 
σίας, ώς πραγματική τοιαύτη.

Δέον δπως σημειωθή δτι τό τοι-

Ύπό τοΰ Συλλόγου Εϊσπρακτό- 
ρων τής Τραπέζης μας έξεδόθη ή α
κόλουθος άνακοίνωσις.
«’Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Τό έκλεγέν τήν 3ην Φεβρουάριου 
έ.έ. νέου Διοικητικόν Συμβούλιου, 
συνελθόν ύπό τήν Προεδρίαν τοΰ 
Προέδρου τών Γενικών Συνελεύσε- 
σεων κ. Νικολάου Τσόπελα, κατηρ- 
τίσθη είς σώμα ώς κάτωθι:

Σκουλάκης Γρηγ. Πρόεδρος, Κο- 
λοκοτρωνης Ήλίας ’Αντιπρόεδρος, 
Ντόλκας Παναγιώτης, Γεν. Γραμ-μα- 
τεύς, Παπαζαφειρόπουλος Παρα- 
σκευάς Είδ. Γραμματεύς, Στύλιος 
Χρηστός Ταμίας, Γεωργακόπουλος 
Κων)νος ’Έφορος, Δελιόπουλος Βα
σίλειος, Σύμβουλος, Ξένος Γεώργιος 
Σύμβουλος, Ρηγόπουλος Ήλ. Σύμ
βουλος.

Δήλου μεν είς τούς κ.κ. Συναδέλ
φους, δτι θέλομεν διαθέσει δλας μας 
τάς δυνάμεις διά τήν προαγωγήν 
τών έπαγγελματικών μας συμφερόν
των ώς καί πάσης ατομικής έξυπη- 
ρετήσεως».

Τό Διοικ. Συμβούλιου τοΰ Σω
ματείου Καθαριστριών τής Τρα
πέζης, έκυκλοφόρησε τήν κατωτέ
ρω άνακοίνωσιν, κατόπιν τής ί- 
κανοποιήσεως τών αιτημάτων 
τών μελών του ϋπό τής Διοική- 
σεως τής Τραπέζης.

Άγαπηταΐ συνάδελφοι,

Σάς πληροφοροΰμεν ευχαρίστως 
δτι, ό Διοικητής τής Τραπέζης κ. 
Χρήστος Άχής, ό όποιος έπέδειξε 
πάντοτε άμέριστον ένδιαφέρον διά 
τά θέματά μας, άπεδέχθη τήν ίκανο- 
ποίησιν τών κάτωθι αιτημάτων μας:

1) Τήν αίίξησιν τοΰ μισθού μας, 
6 όποιος έφθασε σχεδόν είς τό ύψος 
τοΰ μισθού τών συναδέλφων μας τών 
άλλων Τραπεζών, ήτοι:

Διά τάς συναδέλφους όλικής ά- 
πασχολήσεως 3.132 δρχ. καί

Διά τάς συναδέλφους μερικής ά- 
πασχολήσεως ιΐ .697 δρχ.

οΰτον μέτρον, δεν άπετέλεσεν αντα
μοιβήν, τινά διά τάς ύπηρεσίας των 
προς τήν Πατρίδα, αλλά έλήφθη κατ’ 
έκτίμησιν τών πραγμάτων καθ’ Ο
σον ένώ οί πολεμισταί άπό 4—5 
έτη εύρίσκοντο είς τάς έπάλξεις, 
διωρισθέντες οϋτω είς ήλικίαν 30 ε
τών καί άνω, οί έν ειρηνική περιόδω 
ΰπηρετήσαντες, ού μόνον έσχον τήν 
δυνατότητα τής ύπηρεσιακής των έ- 
ξελίξεως, άλλά έπί πλέον καί ή 
στρατιωτική των υπηρεσία έθεωρήθη 
ώς πραγματική τοιαύτη έν τή επαγ
γελματική των έξέλιξει.

Παρά ταΰτα, διά τοΰ Α.Ν. 199) 
67 κατηργήθη ή ώς ανωτέρω θεσπι- 
σθεΐσα διετής προώθησις τών Πο
λεμιστών, μέ τήν διαβεβαίωσιν πάν
τως τών άρμοδίων περί τής γενι- 
κωτέρας ρυθμίσεως τοΰ θέματος.

"Ομως, καίτοι παρήλθεν τετραε
τία περίπου, οΰδέν έγένετο, παρά 
τό γεγονός δτι είς μεν τό Δημόσιον 
καί τά Ν.ιΠ.Δ.Δ. ή στρατιωτική ύ- 
πηρεσία θεωρείται καί προσμετρά- 
ται οΰμόνον ώς πραγματική τοιαύτη 
διά τήν ύπηρεσιακήν έξέλιξιν τών 
ενδιαφερομένων άλλά καί ώς συντά
ξιμος, είς δέ τόν Ο.Τ.Ε. έχορηγήθη 
αύτοβούλως ή διετής προώθησις είς 
τούς Πολεμιστάς καί ειδική προσ- 
αύξησις έξ 7%.

β) Διά τών Ν. Δ. 179)69 καί 
936)71 «Περί ’Εθνικής ’Αντιστάσε
ως» καθωρίσθη δτι οί έμπίπτοντες 
είς τά ανωτέρω Ν.Δ. «απολαύουν 
πάντων τών ευεργετημάτων τών κα
τά τήν έκάστοτε ίσχύουσαν Νομο
θεσίαν αναγνωριζόμενων ύπέρ τών 
αντιστοίχων κατηγοριών τών Πολε
μιστών τοΰ Πολέμου 1940—1941».

Σύστασις γραφείου 
πληροφοριών

Διά πράξεως τοΰ κ. Διοικητοΰ 
συνιστάται Υπηρεσία ύπό τόν τί
τλον «Γραφεΐον παροχής πληροφο
ριών έπί Χρηματιστηριακών Θεμά
των». Ή ώς άνω Υπηρεσία έντάσ- 
σεται προσωρινώς είς τό Κεντρικόν 
Κατάστημα: ύπό τήν άμεσον παρα- 
κολούθησιν καί ευθύνην τοΰ ύπσδιευ- 
θυντοΰ κ. Ε. Παπαλάμπρου.

Ό Σύλλογος Βοηθητικού Προσω
πικού τής Τραπέζης μας έκυκλοφό
ρησε τήν κατωτέρω άνακοίνωσιν 
πρός τά μέλη του:
«’Αγαπητοί μας Συνάδελφοι,

Τιμηθέντες διά τής πανηγυρικής 
σας ψήφου, κατά τάς αρχαιρεσίας 
τού Συλλόγου μας τής 13ης) 1)1973, 
συνεστήθημεν όμοφώνως είς Σώμα, 
ώς κάτωθι:

Πρόεδρος Συνελεύσεων: Τρί-
μης Κ.

Διοικητικόν Συμβούλων: Πρόε
δρος Άναστασάκης Α., ’Αντιπρόε
δρος, Σαριδάκης Γ., Ταμίας, Μάν- 
τζος Ν., "Εφορος, Σπανάκης I., 
Σύμβουλοι, Βιζυηνός Ε., Ζουρούδης 
Β., Μουκανάκης Π., Μπαρμπαρέσος 
’Ιωάν.
’Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Τόσον ημείς, δσον καί οί έκλεγέν- 
τες είς απαντα τά αξιώματα, έλεγ- 
κταί, Ε.Κ.Α. καί Ο.Τ.Ε., Σάς 6ε- 
βαιοΰμεν δτι θά πράξωμεν τό καθή
κον μας, υπέρ τών δικαίων αιτημά
των μας».

2) Τήν καταβολήν έφ’ άπαξ άπο- 
ζημιώσεως όταν αποχωρούμε τής ύ
πηρεσίας ώς εξής:

Μέχρι 10 έτών υπηρεσία κλίμακα 
ήμερομισθίων 30 ώς 60.

Άπό 1 0—1 5 χρόνια ύπηρεσίας 
120 ημερομίσθια.

Άπό 15 χρόνια καί άνω υπηρε
σίας 200 ημερομίσθια.

Μέ τήν ίκανοποίησιν αυτών τών 
οίίτημάτων μας αποκτούμε έπί τέ
λους καί έμεΐς μίαν έλπίδα για τά 
γηρατειά μας καί έκφράζουμε τίς 
πιό θερμές ευχαριστίες μας είς τόν 
Διοικητήν μας. Είναι πράγματι ό 
μόνος Διοικητής ό όποιος έδειξε 
στοργή στον κλάδο τόν δικόν μας 
καί ικανοποίησε τό αίτημά μας, μα
ζί μέ τήν σύνταξίν μας νά παίρνου
με ενα έφ’ άπαξ γιά τήν υπηρεσία 
μας στήν Εθνική Τράπεζα.

Μέ συναδελφικούς χαιρετισμούς 
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

Ίσχύουσαν καί καθοριστικήν τών 
ευεργετημάτων τούτων Νομοθεσίαν 
αποτελεί ό Ν. 1799)42 δστις απο
βλέπει:

1) Προαγωγήν είς τόν άμέσως έ- 
πάμενον βαθμόν.

2) Καταβολήν μισθολογικής δια
φοράς, είς περίτττωσιν μή ύπάρξε- 
ως ’Οργανικής θέσεως καί

3) Χορήγησιν επιδόματος 15%, 
είς τούς μή έχοντας τά προσόντα 
προαγωγής των.

"Ομως, μέχρι τοΰδε, ούδεμία κα
τηγορία έργαζομένων παρ’ ήμΐν, ή
τοι τοΰ Ν.Δ. 179)69 καί Ν. '799) 
42 έχει λάβει τά ανωτέρω ευεργετή
ματα, καίτοι οχι μόνον τό Δημόσιον, 
άλλά καί πλεΐστοι δσοι ’Οργανισμοί 
καί Τράπεζαι έχορήγησαν ταΰτα 
είς τούς έμπίπτοντας έκ τών έργα
ζομένων αυτών.

Μετά πλείστης τιμής 
Ό Πρόεδρος 

ΝΙΚΟΛ. ΠI ΣΚΟΠΟΣ - 
‘Ο Γεν. Γ ραμματεύς 
ΑΛΕΞ. ΡΩΣΣΕΤΗΣ

Διά πράξεως τοΰ κ. Διοικητοΰ τοπο
θετούνται οί κάτωθι ώς προϊστάμε
νοι τών αντιστοίχων 'Τπηρεσιών τής 
Διευθύνσεως Π ροσωπικοϋ:

— ’Αγγελική Βαρελλά, 'Τποτ.μη- 
ματάρχης, είς τήν 'Τπηρεσίαν Γραμ
ματείας.

— Νικ. Τρουπάκης, Λογιστής Β', 
είς τήν 'Τπηρεσίαν Προγραμματι
σμού.

—■ Κωνσταντίνα Π απαδήμα, Ύ- 
ποτμηματάρχης, είς τήν 'Τπηρεσίαν 
Άξιολογήσεως Προσωπικού.

— Βασ. Δαλακίδης, Λογιστής 
Β', εις τήν Τπηρεσίαν ’Ατομικής 
Καταστάσεως Προσωπικού.

Δι’ έτέρας πράξεως τοΰ κ. Διοι- 
κητού έτοποθετήθησαν οί κάτωθι 
είς τάς άντοιστοίχους θέσεις:

■— Ό κ. Διον. Μοντεσάντος, Τμη- 
ματάρχης Α’, ώς υποδιευθυντής είς 
τήν Διεύθυνσιν Διεθνών Δραστηριο
τήτων.

— Ό κ. Γεώργ. Κούζας, Τμημα- 
τάρχης Β', ώς προϊστάμενος Τμή
ματος παρά τή Διενθύνσει Διεθνών 
Δραστηριοτήτων.

—- Ό κ. Κωνστ. Σιέτος, Τμημα- 
τάρχης Α', ώς επιθεωρητής είς τήν 
Διεύθυνσιν ’Επιθεωρήσεως.

— Ό κ. Κωνστ. Καρελλάς, Τμη
ματάρχης Β', ώς προϊστάμενος είς 
τό Τμήμα Καθυστερήσεων τής Δι- 
ευθύνσεως Βιομηχανικών Χορηγήσε
ων.

-— Ό κ. Σάβ. Πατρικιάδης, Ύ- 
ποτμηματάρχης, ώς προϊστάμενος 
τής Υπηρεσίας ’Εκκρεμών Λογαρια
σμών καί Γενικών Ζητημάτων τής 
Διευθύνσεως Γενικού Λογιστηρίου.

-— Ό κ. Γερ. Μιχαλόπουλσς, Τμη- 
ματάρχης Β', ώς προϊστάμενος τοΰ 
Τμήματος ’Επαγγελματικής ’Εκπαι- 
δεύσεως καί Έπιμορφώσεως τής Δι- 
ευθύνσεως Όργανώσεως.

— Ό κ. I. Μπαλτάς, Τμηματάρ- 
χης Α', ώς προϊστάμενος τοΰ Τμή
ματος Γραμματείας τής Διευθύνσεως 
Γραμματείας.

— Ό κ. Ζήν. Γιατρός, Τμημα- 
τάρχης Α', ώς προϊστάμενος συστα- 
θησομένου Τμήματος είς τήν Διεύ
θυνσήν Διεθνών Δραστηριοτήτων.

— Ό κ. ’Ιωάν. Μπουλιγαράκης, 
'Τποτμηματάρχης, είς τήν 'Τπηρεσί
αν Κονήσεως Προσωπικού.

— 'Ο κ. Διον. Καλαντζής, 'Τπο
τμηματάρχης, είς τήν 'Τπηρεσίαν 
Προαγωγών.

— Ό κ. Άντ. Κωνσταντινίδης, 
'Τποτμηματάρχης, είς τήν 'Τπηρε
σίαν Οικονομικών Ζητημάτων Προ
σωπικού.

— 'Ο κ. Κων. Ζέρβας, 'Τποτμη
ματάρχης, είς τήν 'Τπηρεσίαν Πα- 
ρακολουθήσεως Γενικών Θεμάτων 
Προσωπικού τοΰ ’Εξωτερικού.

Δι’ έτέρας πράξεως τού κ, Διοι- 
κητσΰ έτοποθετήθη ό κ. ’Ιωάννης 
Παπαδάκης 'Τποδιευθυντής, ώς δι
ευθυντής τής Περιφερειακής Διευ- 
θύνσεως Θεσσαλίας· έπίσης οί κ.κ. 
Γ. Ίατρόπουλος, Συμπράττων 'Υπο
διευθυντής, καί Β. Σαλαπάτας, Τμη- 
ματάρχης Α', ώς ΰποδιευθυνταί είς 
τό 'Τποκατάστημα Θεσσαλονίκης Α'.

’Εξ άλλου έτοποθετήθησαν ώς δι- 
ευθυνταί είς τά αντίστοιχα Κατα
στήματα οί κάτωθι: ’Αν. Δανάς, 
Τμη,ματάρχης Α' — Άλεξανδρου- 
πόλεως, Κυρ. Κυρισ,κού, Τμηματάρ- 
χης Α' — Καλαμάτας, Κων. Άρμυ- 
ριώτης, Συμπράττιον Τποδιευθυντής 
— Λ. Σουφοΰ, Θεσσαλονίκης, Εύαγ. 
Ζήσης, 'Τποτμηματάρχης Σιατίστης, 
Μιχ. Καμπαδέλης, Τμηματάρχης 
Β' — Μυτιλήνης, ’Ιωάν. Πύλιου- 
ρας, Τμηματάρχης Α' — Βόλου, 
Βασ. Χριστάπουλος, Τμηματάρχης 
Α' — Βέροιας, Βασ. Λευκόπουλος, 
Τμηματάρχης Α' — Π7.ατ. I. Με- 
ταξά Θεσσαλονίκης, Γεώργ. Ζάβλα-

ΕΙΣ ΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΑ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 
0 ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΚΑΙ 0 Τ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ
Ό Πρόεδρος καί ό Γεν. Γ ραμμα

τεύς τοΰ Συλλόγου κ.κ. Νικ. Πί- 
σκοπος καί Άλέξ. Ρωσσέτης έττεσκέ- 
φθησαν διάφορα έπαρχιακά υποκα
ταστήματα, πρός ένημέρωσιν τών 
συναδέλφων έπί τής πορείας τών 
θεμάτων μας, καί διά νά λάβουν έ- 
πιτοπίως γνώσιν τών αναγκών καί 
τών ζητημάτων πού άπασχολοΰν 
τούς συναδέλφους τών έπαρχιακών 
υποκαταστημάτων, ώστε όσα έκ τών 
τούτων κρίνεται απαραίτητον νά τε
θούν ένώπιον τής Γεν. Συνελεύσεως.

Τόσον ό Πρόεδρος όσον καί ό Γ εν. 
Γ ραμματεύς διεπίστωσαν διά μίαν 
είσέτι φοράν τάς υπεράνθρωπους 
προσπάθειας τάς όποιας καταβάλ
λουν οί συνάδελφοι τών έπαρχιακών 
υποκαταστημάτων, διά νά άνταπο- 
κριθοΰν είς τάς άνάγκας τής ύπη
ρεσίας καί πόσον απαραίτητος εί
ναι ή έπάνδρωσις τών ύποκαταστη- 
μάτων μέ νέον προσωπικόν.

ρης, Λογιστής Β' — Σκόδρας, Δ. 
Σπαταλάς, Ύποτμ) ρχης — Δράμας, 
Κων. Παπαδόπουλος, Τμηματάρχης 
Β' — 25ης Μαρτίου Θεσσαλονίκης, 
Στυλ. Γίακουμής, Τμηματάρχης Β'
— Νεαπόλεως Θεσσαί,ονίκης, Πασχ. 
Ίωαννίδης, Τμηματάρχης Α' -— 
Έρμοΰ Θεσσαλονίκης, Παν. Σαββι- 
νόπουλος, 'Τποτμηματάρχης — Κου- 
φαλίων, Άλέξ. Ψαριανός, 'Τποτμη
ματάρχης — Νιγρίτης, Λέων. Μπου
μπούς, Τμηματάρχης Β' — Κιλκίς, 
Παντ. Παπαστεργίου, Λογιστής Β'
— Στυλίδος Κων. Κοντογεωργάκης, 
'Τποτμηματάρχης — Αλμυρού.

Διά πράξεως τού κ. Διοικητοΰ έ
τοποθετήθησαν :

Ό κ. Μελέτιος Λιακάκος — Ύπο- 
διευθυντής, Προϊστάμενος Τμήματος 
παρά τή Διευθύνσει ’Εμπορικών Χο
ρηγήσεων, εις τό Κεντρικόν Κατά
στημα, ώς 'Τποδιευθυντής.

Ό κ. Γεώργιος Νικηφοράκης — 
Τμηματάρχης Α" τάξεως, Τποδι- 
ευθυντής παρά τφ ' Τποκαταστήματι 
οδού Πραξιτέλους, είς τό 'Τποκα
τάστημα όδοΟ Πολυκλείτου, ώς Δι
ευθυντής, αντί τού κ. Παντελή Βα- 
κά — Συμπράττοντας 'Τποδιευθυν- 
τού, μετατιθεμένου είς τό 'Τποκατά
στημα Π λ. Βάθης, ώς Διευθυντοΰ, 
αντί τοΰ κ. ’Αθανασίου Νικολέση — 
Συμπράττοντας 'Τποδιευθυντοϋ, με
τατιθέμενου είς τήν Περιεφερειακήν 
Διεύθυνσιν Νήσων Αιγαίου, ώς Δι- 
ευθυντοΰ.

— Ό κ. Χρήστος Ρουσσόπουλος
— Τμηματάρχης Α'. τάξεως, 'Υπο
διευθυντής παρά τφ 'Τποκαταστή- 
ματι οδού Πραξιτέλους, είς τό 'Υ
ποκατάστημα Μακρυγιάννη, ώς Δι
ευθυντής, αντί τού κ. Βασιίιείου Δη- 
μητράκου —■ Συμπράττοντας 'Τποδι- 
ευθυντοΰ, μεταθεμένου είς τό Υπο
κατάστημα οδού Σταδίου 38, ώς 'Τ- 
ποδιευθυντού, αντί τού κ. Κων)νου 
Κρήτη — Συμπράττοντας 'Τποδιευ- 
θυντοΰ, μετατιθεμένου είς τήν Πε
ριφερειακήν Διεύθυνσιν ’ Ανατολικής 
Στερεός 'Ελλάδος, ώς Διευθυντοΰ.

__ Ό κ. Στέφανος Μυτιληναϊος
— 'Τποτμηματάρχης, ’Εντεταλμέ
νος καί Προϊστάμενος Λογιστηρίου 
παρά τώ 'Τποκαταστήματι Νίκαιας, 
είς τό 'Υποκατάστημα Π ανεπιστη- 
μίους, ώς 'Υποδιευθυντής, αντί τοΰ 
κ. Ίωάννου ’ Αλιβιζάτου — Τμημα- 
τάρχου Β'. τάξεως, μετατιθεμένου 
είς τό 'Υποκατάστημα ’Αμπελοκή
πων, ώς Διευθυντοΰ, αντί τού κ. Ίω- 
άννου Θεοφιλογιαννάκου — Τμημα- 
τάρχου Α'. τάξεως μετατιθεμένου 
είς τό Τποκατάστημα όδοΰ^ Πραξι- 
τέλους, ώς Διευθυντοΰ, αντί τοΰ κ. 
Γεωργίου Θεοδοιρου — Τποδιειιθυν- 
τού έξερχομένου τής 'Υπηρεσίας, λό
γω ορίου ηλικίας άπό 1.7.1973 (έκ 
παρατάσεως) καί τιθέμενου από 
τοΰδε είς τήν διάθεσιν τής Διευθύν- 
σεως Π ροσωπικοϋ.

— 'Ο κ. Στέφανος Στεφάνου — 
'Τποτμηματάρχης, παρά τώ 'Τπο- 
καταστήματι όδοΰ Πατησίων, είς τό 
'Υποκατάστημα Μεταξουργείου, ώς 
’ Εντεταλμένος καί Προϊστάμενος 
Λογιστηρίου.

— 'Ο κ. ’Εμμανουήλ Πατεράκης
— 'Υποδιευθυντής, Διευθυντής πα
ρά τφ 'Τποκαταστήματι Ηρακλείου 
Κρήτης, είς τήν Περιφερειακήν 
Διεύθυνσιν Κρήτης, ώς Περιφερει
ακός Διευθυντής.

— Ό κ. Διονύσιος Ρομπστής — 
Συμπράττων 'Υποδιευθυντής, Δι
ευθυντής παρά τώ 'Τποκαταστήμα- 
τι -Λαμίας, είς τό 'Υποκατάστημα 
Νέας ’Ιωνίας ’Αττικής, ώς Διευθυν
τής, αντί τού κ. Κλεάρχου Πανούση
— Συμπράττοντας 'Τποδιευθυντοϋ, 
μετατιθεμένου είς τό 'Τποκατάστη-

Διακόσια καί πλέον μέλη της Ε. 
Φ.Ε.Τ. άπέστειλαν είς τό Διοικητι
κόν Συμβούλιόν της, τήν κατωτέ
ρω διαμαρτυρίαν των διά τόν τρό
πον καθ’ δν διεξήχθησαν αί άρχαι- 
ρεσίαι της ΕΦΕΤ.

Οί ύπογράφοντες τήν διαμαρτυ
ρίαν τονίζουν ότι τά διαδραματι- 
σθέντα κατά τάς άρχαιρεσίας τής 
ΕΦΕΤ μαρτυρούν τό όλιγώτερον ελ- 
λειψιν σεβασμού πρός άπαντα ς τούς 
συναδέλφους, μέλη τής ΕΦΕΤ.

Η ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ 
ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Φ.Ε.Τ.

«Θεωροΰμεν ύποχρέωσίν μας δ
πως καί έγγράφως έκψράσωμεν τήν 
άποδοκιμασίαν μας διά τόν τρόπον 
καθ’ δν διεξήχθησαν αί άρχαιρεσίαι 
τής Ε.Φ.Ε.Τ.

Ή ανασφάλεια τής κάλπης, τά 
άσφράγιστα ψηφοδέλτια, ή έλλειψις 
φακέλλων, ή μή άναγραφή δύο ύπο- 
ψηφίων είς τό κοινόν ψηφοδέλτιον

μα Ηρακλείου Κρήτης, ώς Διευθυν- 
τοΰ.

— Ό κ. Χριστόφορος Π αντουβά- 
κης — Τμηματάρχης Β-. τάξεως, 
'Τποδιευθυντής παρά τώ 'Τποκατα- 
στή>ματι Ηρακλείου Κρήτης, είς τό 
'Τποκ)μα Λ. Καλοκαιρινού Ηρα
κλείου, ώς Διευθυντής, αντί τού κ. 
Γεωργίου Ψαρουδάκη — Τμηματάρ- 
χου Β'. τάξεως, μετατιθεμένου είς 
τό Υποκατάστημα Κουκακίου, ώς 
Διευθυντοΰ.

— Ό κ. ΆΛ,έξανδρος Φερεντινος
— Τμηματάρχης Β'. τάξεως, ’Εν
τεταλμένος παρά τώ ' Τποκαταστήμα- 
τι ΓΙλ. Μητροπόλεως, είς τό 'Υποκα
τάστημα όδοΰ Πραξιτέλους, ώς 'Υ
ποδιευθυντής.

— 'Ο κ. Κυριάκος Σελλής — Τ
ποτμηματάρχης, παρά τώ 'Τποκα
ταστήματι Πειραιώς Α-' είς τό 'Τ
ποκατάστημα όδοΰ Ίπποκράτους, ώς 
'Υποδιευθυντής, αντί τοΰ κ. Κων
σταντίνου Σκιά — Τμηματάρχου Β' 
τάξεως, μετατιθεμένου είς τό Υπο
κατάστημα όδοΰ Πραξιτέλους, ώς 
'Τποδιευθυντοϋ.

— Ό κ. Δημήτριος Χριστάπουλος
— Τμηματάρχης Β'. τάξεως, παρά 
τώ 'Υποκαταστήματα όδοΰ 'Ιπποκρά- 
τους, είς τό 'Υποκατάστημα Νίκαι
ας, ώς Υποδιευθυντής.

— 'Ο κ. Νικόλαος Δρουλΐσκος — 
'Τποτμηματάρχης, παρά τώ 'Τποκα
ταστήματι ’Αμπελοκήπων, είς τό αυ
τό 'Υποκατάστημα ώς ’Εντεταλμέ
νος καί Προϊστάμενος Λογιστηρίου, 
αντί τοΰ κ. Γεωργίου Π απακώστα
— Τμηματάρχου Β'. τάξεως, τοπο- 
θετουμένου είς τό αυτό 'Υποκατά
στημα, ώς 'Τποδιευθυντοϋ.

— Ό κ. Δημήτριος Μάμαλης — 
Τμηματάρχης Β'. τάξεως, Διευθυν
τής παρά τώ Ύποκαταστήματι Κου
κακίου, είς τήν Διεύθυνσιν Προσω
πικού, ώς Προϊστάμενος τοΰ Τμή
ματος Π ροσίιήψεων καί ’Ατομικής 
Καταστάσεως Π ροσωπικοϋ.

— Ό κ. ’Αθανάσιος Νικολόπου- 
λος — 'Τποτμηματάρχης, παρά τώ 
'Υποκαταστήματι Πειραιώς Α'., 
είς τήν 'Τπηρεσίαν Προγραμματι
σμού τής Διευθύνσεως ’Εμπορικών 
Χορηγήσεων ώς Προϊστάμενος, αν
τί τού κ. Δημοσθένους Βλασσοπού- 
λου — Τμηματάρχου Β'. τάξεως, 
μετατιθεμένου είς τήν 'Υπηρεσίαν 
Β'. ’Εγκρίσεων ’Εμπορικών Χορη
γήσεων τής αυτής Δ)νσεως, ώς Προ
ϊσταμένου.

Δι’ έτέρας πράξεως τοΰ κ. Διοικη- 
τοΰ έτοποθετήθησαν όριστικώς ώς 
διευθυνταί υποκαταστημάτων.

— Ό κ. Ευάγγελος Καραγιάννης
— Τμηματάρχης Β'. τάξεως, παρά 
τώ Ύποκαταστήματι Κορωπίου.

—·. Ό κ. Νικόλαος Ξουραφάς — 
Τμηματάρχης Β'. τάξεως, παρά τώ 
Ύποκαταστήματι ’Αμαρουσίου.

Έξ άλλου διά πράξεων τοΰ κ. Δι- 
οικητού ώνομάσθησαν:

— Ό κ. Θεόδωρος Άλεξόπουλος
— Τμηματάρχης Β'. τάξεως, παρά 
τή Δ)νσει ’Εμπορικών Χορηγήσεων, 
Προϊστάμενος τής παρ’ αυτή Υπη
ρεσίας Διαφόρων Ζητημάτων.

— Ό κ. ’Ιωάννης Λυραντωνάκης
— Λογιστής Β'. τάξεως, παρά τφ 
Ύποκαταστήματι Τρικάλων, ’Εντε
ταλμένος καί Προϊστάμενος Λογι
στηρίου τού αυτού Υποκαταστήματος.

—- Ό κ. Αιμίλιος Βαρδάκης — 
'Τποτμηματάρχης, παρά τώ 'Τποκα
τ αστήματι Βόλου, ’Εντεταλμένος καί 
Προϊστάμενος Λογιστηρίου τοΰ αυ
τού Υποκαταστήματος, ασκών προ- 
σωρινώς τά έν λόγψ καθήκοντα.

— 'Ο κ. Γρηγόριος Κουρίδης — 
Λογιστής Β'. τάξεως, παρά τφ Ύ- 
ποκαταστήματι Νίκαιας, ’Εντεταλμέ
νος καί Προϊστάμενος Λογιστηρίου 
τοΰ αύτοΰ Υποκαταστήματος.

κλττ. μαρτυρούν, τά όλιγώτερον, ότι 
αί έκλογαί άιτέβλεττον απλώς καί 
μόνον είς τήν τυπικήν πραγματο- 
ποίησίν των καί ούχί είς τήν εκλο
γήν νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Επιφυλασσόμενοι παντός νομί
μου δικαιώματος μας έκφράζομεν 
καί πόιλιν τήν λύπην μας διά τά 
διαδραματισθέντα, τά όποια δυστυ
χώς μαρτυρούν τό όλιγώτερον ελλει- 
ψιν σεβασμού πρός άπαντας τούς 
συναδέλφους μέλη τής Ε.Φ.Ε.Τ.®.
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Άπό τό δελτίον τοΰ Συλλόγου 
Συνταξιούχων Εθνικής Τραπέζης 
τής Ελλάδος άναδημοσιεύομεν τό 
κατωτέρω σχόλιον:

Ευχαρίστως άναγγέλλομεν δτι 
ό Κος Διοικητής συνέστησεν ’Ε
πιτροπήν έκ Διευθυντών τής Τρα
πέζης, ύπό τήν προεδρίαν Συμ
βούλου τής Τραπέζης μας, Υνα 
μελετήση τήν προσαρμογήν τών 
μισθών καί συντάξεων τής Εθνι
κής Τραπέζης τής Ελλάδος πρός 
τούς μισθούς καί συντάξεις τής 
Τραπέζης τής Ελλάδος. Πληρο- 
φορούμεθα δτι τό εργον τής ’Ε
πιτροπής θά συντελεσθή άνευ 
καθυστερήσεως. ‘Η σκέψις τού 
Διοικητοΰ Κου Χρ, Άχή νά προ- 
χωρήση είς τήν δικαιοτάτην τού
την άναπροσαρμογήν/ ανεξαρτή
τως τής έκβάσεως τήν οποίαν θά 
έχη, τόν τιμά καί τόν ανυψώνει 
είς τήν συνείδησιν τών έργαζο
μένων καί τών Συνταξιούχων τών 
οποίων εύγνωμόνως διερμηνεύο- 
μεν τήν ίκανοποίησιν.

ΔΕΞΙΩΣ1Σ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

φ Ύπό τής Ο.Τ.Ο.Ε.

Τό ’Εκτελεστικόν Συμβούλιον τής 
Ο.Τ.Ο.Ε. έδωσεν δεξίωσιν, έπ’ 
εύχαιρίψ τοΰ Νέου έτους, πρός τι
μήν τών έκπροσώπων τών Ελλήνων 
’Εργαζομένων. Είς τήν δεξίωσιν, ή 
οποία έγένετο είς τήν Λέσχην τών 
υπαλλήλων τής Τραπέζης τής Ελ
λάδος τήν 26ην ’Ιανουάριου, παρέ
στησαν έκπρόσωποι τής Κυβερνή- 
σεως, πρόεδροι καί γενικοί γραμ
ματείς 'Ομοσπονδιών καί ’Εργατι
κών Κέντρων, ’Εργατικοί ακόλουθοι 
ξένων πρεσβειών καί άλλοι συνδι- 
καλισταί. Κατ’ αυτήν, έδόθη ή ευ
καιρία έπαφής τής συνδικαλιστικής 
ηγεσίας τής χώρας είς τό πλαίσιον 
τής γενικωτέρας προσπάθειας άντι- 
μετωπίσεως τών θεμάτων τών έρ
γαζομένων έν πνεύματι ένότητος καί 
συνεργασίας.

Σύστασις Υπηρεσίας 
παρά τη Διευβύνσει 
Προσωπικού

Διά πράξεως τού κ. Διοικητοΰ 
συνιστάται παρά τψ Τμήματι Οι
κονομικών Ζητημάτων Προσωπικού 
καί Γενικών Θεμάτων Προσωπικού 
’Εξωτερικού, τής Ύπο διευθύνσεως 
Δ' τής Διευθύνσεως Προσωπικοΰ, 
Υπηρεσία ύπό τήν ονομασίαν «Υ
πηρεσία Στεγαστικών καί Ατομι
κών Δανείων Προσωπικού®. Προϊ
στάμενος αυτής τοποθετείται ό κ. 
Χαρ. Άνδριανόπουλος, Ύποτμημα- 
τάρχης.

’Ανευ σχολίων
Άπό τήν έφημερίδα «Μικρά τής 

’ Ελασσόνα ς» άναδημοσιεύομεν άνευ 
σχολίων τό κατωτέρω σημείωμα:

«Παρατηροΰμεν δτι ώρισμένα 
ιδρύματα καί δη ένιοι Τραπεζι
τικοί οργανισμοί τής πόλεώς μας 
έκμεταλλευόμενοι τήν ευσυνειδη
σίαν τών ύπαλλήλων των προκει- 
μένου νά κλείσουν τό ημερήσιον 
ταμεΐον τους παρατείνουν τήν 
έργασίαν των καί μέχρι τοΰ με
σονυκτίου. ”Ας φροντίσουν τά έν 
λόγψ ιδρύματα νά αυξήσουν τό 
προσωπικόν των, διά τήν καλυ- 
τέραν έξυπηρέτησιν τόσον τών 
πελατών των, δσον καί τής διεκ- 
περαιώσεως τής έσωτερικής των 
έργασίας. Είναι νομίζομεν κα
θήκον έπιβεβλημένον».

Νέα διοικητικά συμβούλια 
τού Συλλόγου Είοπρακτόρον 
καί Βοηθητικού Προσωπικού

ΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ! ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΝ 
ΤΟΝ ΛΙΟΙΚΗΤΗΝ , ΧΡ. ΑΧΗΝ 
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