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Ούδέν αίτημα
Το Αεοτερο0ά9μ6ον ΑεαΛτιςτεκον ζΑεκοεατήρεον,

θεάνj νομ-εκώς τέρμ-st, μ,έ την ά«όφ«βεν του, εές 
τδ αετημ,α της αεύξήοεως των μ,εοθων. Αεοεκηβες 
καε Προβωηεκδν, έκαστος άπδ της εδεοες αύτοΰ δέ
σεως, θά, κληθώμ,εν νά εφα.ρμ.όσωμ.εν την άηό-φαβεν 
τοδ Αεοεετητεκου ζΑεκοεστηρεοο δεά τδ χρονεχδν δεά- 
βτημ,οε δεά τδ όηοεον αΰτη θά έ'χη εβχύν. Καθ’ δλον 
αύτδ τδ δεάβτημ.α θά είναε βεβαίως, σεβαστή, ή 
άπόφασες του Αεαετητεκοϋ Αεκαστηρεου καί ή Τρά
πεζα θά καταβάλλη εες τδ προσωπεκόν της τδ μ,ε- 
σθολόγεον, τδ όποεον ή άπόφασις θά έχη καθωρεση.

★
Λεν δπήρξεν έπεθομ,εα του Προσωπικού τής 

Έθνεκής Τραπέζης ή δεά δικαστικών Αποφάσεων 
ρόθμεσες του ύψους των Αποδοχών του. Οί έκπρό- 
σωποε τοΰ Προσωπικού Απηυθύνθησαν εες την Αι- 
οεκησεν τής Τραπέζης καί εζήτησαν όπως αΰτη, ή 
Λεοεκησες, ώς ή μ-όνη δυναμ-ένη νά γνωρεζη τδ ύ
ψος τής προσφοράς τοΰ Προσωπεκου προελθη εες 
βυμ,φωνεαν μ-ετ’ αύτοΰ καί δεά τδ ΰψος των Αποδο
χών του. Τε έζητεετο Απδ τής πλευράς τοΰ Προ- 
σωπεκοΰ; Ή Ι£Η ΛΙΙΠ'ΛXUPIXIX μ,έ τοΰς 
συναδέλφους τών άλλων μ-εγάλων Τραπεζών, τών 
Τραπεζών αέ όποεαε εξεπήδησαν Απδ την Έθνε- 
κήν Τράπεζαν. Αύτδ τδ αετημ-α δεετύπωααν οί έκ- 
πρόσωποε τοΰ Προσωπεκοΰ. Ούδεμ-εα, δηλαδή, 
Αξίωσες. Έν τή ούσεβ{., ούδέν αετημ-α. Την 1ΧΙ1Α 
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΗΛί δεά λόγους καί μ,όνον γοή
τρου έπρεπε νά άποδεχθή ή Αεοεκησες εύθΰς ώς 
έτέθη ενώπεόν της τδ θέμ,α. Εεχομ,εν πράγμ.ατε πε- 
στεΰσεε δτε τδ αετημ-α τής 1ΧΙ1Χ ΜΕΤΑΧΕΙ- 
PIXELS θά ικανοποιείτο άμ-έσως καί ή έκπλη- 
ζες μ-ας ύπήρξε μ-εγίστη, όταν έπληροφορούμ-εθα 
Αρμ-οδίως δτε ή Αεοεκησες άπορρεπτεε τδ αί'τημ-α 
τής Αναπροσαρμογής τοΰ μεσθολογίου τοΰ προσω
πεκοΰ της καί οΰτω εεμεθα ύποχρεωμένοο νά άκο- 
λουθήσωμεν την διαδικασίαν τής προσφυγής είς τδ 
Αεαετητεκδν Αεκαστήρεον.

Αέν ήδυνάμεθα νά πράξωμεν άλλως. Προσε- 
φύγαμεν λοεπδν εες την Αεαε.τησεαν. Καί έκεε, οί 
εκπρόσωποι τής Αεοεκήσεως ύπήρξαν σκληροί. Εϊ- 
ναε γνωστή πλέον εες τδ Πανελλήνεον ή δεατυπω- 
θεεσα ύπδ τοΰ κ. Πληρεξουσίου τής Αεοεκήσεως 
άποψες δτε αί ύψηλοΰ έπεπέδου άποδοχαε συντελούν 
εες άδράνεεαν τοΰ ύπηρεσεακοΰ ένδεαφέροντος καί 
πτώσεν τής ποεοτεκής καί ποσοτεκής άποδόσεως τών 
ύπαλλήλων.

"Ηδη τελοΰμεν έν Αναμονή τής Αποφάσεως τοΰ 
Αευτεροβαθμεου Αεαετητεκοΰ Αεκαστηρεου.

Τδ αίτημα δμως τής ISHX ΜΕΤΑΧΕΙΡΙ- 
XESiX τδ όποιον οε έκπρόσωποε τοΰ Προσωπε
κοΰ δεετύπωσαν πρδς την Αεοεκησεν τής Τραπέζης 
δεν παύεε νά ύφεσταταε καί νά άναμένη την εκανο- 
ποίησίν του.

Η ΑΥΞΗΙΙΣ ΤΟΥ ΜΙΣΒ0Α0Π0Υ ΚΑΙ Η ΙΣΗ ΜΕΗΧΒΡΙΗΣ
ΕΙΣ ΤΟ ΛΕΥΙΕΡΟΒΑΟΜΙΟΝ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΟΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΝ

Ώς ανεμένετο, ή Διοίκησις τής Τραπέζης μας, ήσκησε κατέ
θεσες - εφεσιν κατά τής ύπ’ άριθ. 20)1972 αποφάσεως τοΰ Πρω
τοβαθμίου Διαιτητικού Διοικητικού Δικαστηρίου ’Αθηνών, διά τής 
όποιας, οί βασικοί μισθοί τού προσωπικού τής Εθνικής Τραπέ
ζης αυξάνονται από 27ης ’Ιουλίου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 1972 κα
τά ποσόστόν 6% καί από 1ης ’Οκτωβρίου καί εφεξής κατά ποσο- 
στόν 12%.

Κατάθεσιν - εφεσιν κατά τής αυτής αποφάσεως ήσκησαν καί 
τά Διοικητικά Συμβούλια τών Συλλόγων 'Υπαλλήλων ’Εθνικής Τρα
πέζης, 'Τπαλλήλων Τραπέζης ’Αθηνών καί Είσπρακτόρων ’Εθνικής 
Τραπέζης διά την βελτίωσιν τών ποσοστών τής αύξήσεως.

Σχετικώς υπό τών τριών Συλλόγων έξεδόθη ή ακόλουθος 
άνακοίνωσις:

«Την 7.8.72 ή Τράπεζα ήσκη
σε —κατέβεσεν Εφεσιν κατά τής 
ύπ’ άριθ. 20)1972 αποφάσεως 
τοΰ Π.Δ.Δ.Δ. ’Αθηνών, έκδοθεί
σης έπί τής διενέξεως - διαφοράς 
σννεπείςι τής ύπό τών Συλλόγων 
τοΰ Προσωπικού τής Τραπέζης

μας γενσμένης καταγγελίας τής 
άπό 25.5.70 Σ.Σ.Ε

Την έπομένην 8,8,72, οί τρεις 
Σύλλογοί μας, οί όποιοι διατη
ρούν καί είναι αποφασισμένοι νά 
διαφυλάξουν καί διατηρήσουν έν

ΤΕΣΣΒΡΕΣ ΥΠ9ΑΙΕΥ0ΥΝΤΑΙ
ΑΙΕΥΘΥΝΣΕΟΣ ΠΡΟΣΟΙΙΚΟΥ

Προϊστάμενος τής Διευθύνσεως 
Προσωπικού ό κ. Μιχ. Κοΰμπας

Διά πράξεως τοΰ κ. Διοικητοϋ έτο- 
ποθετήθησαν:

Ό κ. Μιχαήλ Κοΰμπας, Διευθυν
τής, Προϊστάμενος τής Διευθύνσεως 
Βιομηχανικών Χορηγήσεων, είς την 
Διεύθυνσιν Προσωπικού, ως Προϊ
στάμενος αυτής, αντί τοΰ κ. ’ Ιωάννου 
Ρήγα, Διευθυντοΰ, αποσπώμένου είς 
τήν ’Ανώνυμον Τουριστικήν καί Ξε
νοδοχειακήν Εταιρίαν «ΑΣΤΗΡ», ώς 
Ειδικού Συμβούλου.

Ό κ. Κωνσταντίνος Βουγιοΰκας, 
Συμπράττ. 'Υποδιευθυντής, Προϊστά
μενος Τμήματος παρά τή Διευθύνσει 
Προσωπικού, είς τήν αυτήν Διεύθυν- 
σιν, ώς 'Υποδιευθυντής καί ’Αναπλη
ρωτής τού Διευθυντοΰ.

Ό κ. Κοινσταντΐνος Βάγιας, Τμη- 
ματάρχης Α' τάξεως, Προϊστάμενος 
'Τπηρεσίας παρά τή Διευθύνσει Προ
σωπικού, είς τήν αυτήν Διεύθυνσιν, 
ώς 'Υποδιευθυντής.

Ό κ. ’Αριστείδης Καραμεσίνης,

Εμπρακτον άναγνώρισιν τής κοινωνικής 
συνεισφοράς των μητέρων ζητούν 

αί παρά τή Ε.Τ.Ε. έργαζόμεναι μητέρες
«Αϊ παρά τή Εθνική Τραπέζη 

τής Ελλάδος ύπηρετοΰσαι μητέ
ρες». Αυτή είναι ή υπογραφή εις 
επιστολήν τήν όποιαν άπηύθυναν 
αΐ έργαζόμεναι μητέρες προς τόν 
ήμερήσιον τύπον διά νά προβληθή 
το αίτημα τής συνταξιοδοτήσεώς 
τωνμετά τήν συμπλήρωσιν 1 δετούς 
υπηρεσίας. Τής έπιστολής Εχει 
προηγηθή ύπόμνήμα προς τόν Πρό
εδρον τής ’Εθνικής Κυβερνήσεως 
καί διαβήματα πρός τήν Διοίκησιν 
τής Τραπέζης. Ή «Τραπεζιτική» 
έχει καταχωρήσει εις τάς στήλας 
της τό υπόμνημα πρός τόν κ. Πρω 
θυπουργόν καί σπεύδει νά δημοσ,- 
εύση σήμερον καί τήν έπιστολήν - 
έκκλησιν τών εργαζομένων παρά 
τή ’Εθνική Τραπέζη μητέρων, με 
τήν έλπίδα δτι συντόμως τό αίτη
μά των καί μέ τήν συμπαράστασιν 
τού Συλλόγου μας θά εύρη, τήν ι
κανοποιήσω του. Έν τφ μεταξύ τό 
Διοικητικόν Συμβούλων τοΰ Ταμεί
ου Συντάξεων μελετά τό δλον θέ
μα καί άναμένεται ή λήψις σχετι
κής άποψάσεως. Τό πλήρες κείμε
νον τής έπιστολής τών συναδέλφων 
έχει ώς κατωτέρω:

Κύριε Διευθυντά,
Λαμβάνω μεν τήν τιμήν ν’ άπασχο-

λήσωμεν τάς στήλας τής έγκριτου

υμών έφημερίδος μέ τό θέμα τής 
θεσπίσεως κινήτρων ύπό τής Έθνι- 
κήής Κυβερνήσεως πρός άντιμετώπι- 
σιν τής, κατόπιν τής προσφάτου Ά- 
πογραφής τού Πληθυσμού, διαπι- 
στωθείσης ύπογεννητικότητος.

Πλεΐσται γυναίκες, πρός άντιμε- 
τώπισιν τών πολλαπλών απαιτήσε
ων τής σημερινής έποχής, τυγχάνο- 
,μιεν έργαζόμεναι, μέ άποτέλεσμα τά 
τέκνα μας νά στερούνται τής μητρι
κής στοργής, άγάπης καί άγρυπνου 
πσρακολουθήσεως τό πλεΐστον τής 
ημέρας μέχρι τής ένηλικιώσεώς των. 
Δεδομένου δέ δτι αί οικιακοί βοη
θοί, αί όποιαι είναι δυσεύρετοι, ά- 
παιτοϋσαι ώς έ:< τούτου υψηλός ά- 
μοιβάς, απασχολούνται ώς έπί τό 
πλεΐστον μόνον μέ τήν παρακολού- 
θησιν καί διατροφήν τοΰ παιδιού, ή 
έργαζομένη μητέρα έπιστρέφουσα 
κατάκοπη έκ τής έργασίας της έχει 
ν’ άντιμετωπίση καί τήν οικιακήν 
τοιαύτην. Διά τόν λόγον αυτόν αί 
έργαζόμεναι περιορίζονται είς εν 
μόνον τέκνον, μέ συνέπειαν τά θλι
βερά άποτελέσματα τής διαπιστω
θεί σης ύπογεννητικότητος.

Ά. τεποκρινόμεναι, δθεν, είς τήν 
κυβερνητικήν έκκλησιν πρός άποτ ο ο
πήν τοΰ κινδύνου νά καταντήση ή 
Ελλάς «ΧΩΡΑ ΓΕΡΟΝΤΩΝ», αί πα
ρά τή Έθνιική Τραπέζη έργαζόμεναι

μητέρες ύποβάλλομεν διά τών άιτό 
15.6.71 και 13.5.72 υπομνημάτων 
μας πρός τούς αρμοδίους κυβερνη
τικούς παράγοντας, τ ό αίτη
μα τής μετά 1 5 ε τ ή, ύ - 
π η ρ ε σ ί α ν συνταξιοδό
τησε ώ ς μας, ώς ήδη ισχύει 
είς τό Δημόσιον, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Ε. 
κλπ. άντι τής ίσχυούσης σήμερον 
είς τάς Τραπέζας συνταξ ιοδοτήσεώς 
μετά 2 5ετή ύπηρεσίαν.

"Οσον άφορφ τήν έπιβάρυνσιν τών 
οικείων ’Ασφαλιστικών Ταμείων λό- 
γω τής κατά 10 έτη προώρου συν- 
ταξιοδοτήσεως τών μητέρων, είδικώς 
διά τό Ταμεϊον Συντάξεων Ε.Τ.Ε., 
αϋτη (ή έπιβάρυνσις) άποσβέννυται 
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 4ην ΣΕΛ.)

Τμηματάρχης Α' τάξεως, Προϊστά
μενος Τμήματος παρά τή Διευθύνσει 
Προσωπικού, είς τήν αυτήν Διεύθυν- 
σιν, ώς Υποδιευθυντής.

Ό κ. Δημήτριος Παπαδοπούλας, 
Τμηματάρχης Α' τάξεως, Διευθυντής 
τού 'Τποκαταστήματος Παγκρατίου, 
είς τήν Διεύθυνσιν Προσωπικού, ώς 
"Υποδιευθυντής.

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ 
ΠΑΡΑ ΤΗ Δ)ΝΣΕΙ

ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
ΠΡΟΣΩΠ ΙιΚΟΥ

ΔΓ έτέρας πράξεως τού κ. Διοι- 
κητοΰ έτοποθετήθησαν:

Ό κ. Κωνσταντίνος Μπεκατώρος, 
Τμηματάρχης Α' τάξεως, Προϊστά
μενος τής Υπηρεσίας Προαγωγών, 
ώς Προϊστάμενος τού Τμήματος Υ
πηρεσιακής Καταστ. Προσωπικού.

Ό κ. Σωτήριος Λοΰκος, Τμημα- 
τάρχης Β' τάξεως, Προϊστάμενος 
τής Υπηρεσίας ’Ατομικής Καταστά- 
σεως Προσωπικού, ώς Προϊστάμε
νος τού Τμήματος Οικονομικών Ζη
τημάτων Προσωπικού καί Γενικών 
Θεμάτων Προσωπικού τοΰ ’Εξωτε
ρικού.

Ό κ. Νικόλαος Μελετίου, Τμημα
τάρχης Β' τάξεως. Δόκιμος Επι
θεωρητής, ώς Προϊστάμενος τού 
Τμήματος Προγραμματισμού καί 
Άξιολογήσεως Προσωπικού.

Ό κ. Γεώργιος Κο-ύζας, Τμημα
τάρχης Β' τάξεως, Προϊστάμενος 
τής Υπηρεσίας Μητρώου, ώς Προ
ϊστάμενος τοΰ Τμήματος Προσλήψε
ων καί ’Ατομικής Καταστάσεως Προ
σωπικού.

Αέν συμψηφίζεται 
η άδεια άνευ αποδοχών 
μέ τήν κανονικήν

Ή άδεια άνευ αποδοχών τών μι
σθωτών δεν συμψηφίζεται πρός τάς 
ημέρας τής κανονικής άδειας διευ
κρινίζει ή αρμόδια διεύθυνσις τοΰ 
ύπουργείσυ ’Εθνικής Οικονομίας 
(τομεύς άπασχολήσεως) έξ άψορμής 
έρωτημάτων.

Τά αιτήματα του Προσωπικού 
ύπ’ όψιν τών αρμοδίων

Τό Προεδρεΐον τού Δισικ. Συμ
βουλίου έπεσκέφθη τόν υφυπουργόν 
’Εθνικής Οικονομίας έπί θεμάτων 
άπασχολήσεως κ. Δαμιανόν πρός 
τόν όποιον και άνέπτυξε τά άπασχο- 
λοΰντα τό προσωπικόν τής ’Εθνικής 
Τραπέζης θέματα.

Ό Γεν. Γραμματεύς Τύπρυ καί 
Πληροφοριών κ. Παπαγγελής, έδέ- 
χθη έπίσης είς άκρόασιν τό Προε- 
δρεΐον τού Συλλόγου καί ήκουσε μέ 
ιδιαίτερον ένδιαφέρον τά αιτήματα 
καί τάς άπόψεις τού Διοικητικού 
Συμβουλίου διά τήν έπίλυσίν των.

παντί αρραγή τήν ήδη σφυρηλα- 
τηθεϊσαν καί ύφισταμένην μετα
ξύ των ένότητα πρός άντιμετώ- 
πισιν τών πόσης φύσεως και 
μορφής έχθρών τοΰ Προσωπικού 
καί τών συμφερόντων του, ήσκη
σαν - κατέθεσαν καί αυτοί έφε- 
σιν κατά τής προμνησθείσης, ώς 
άνω, αποφάσεως

Κατόπιν τούτων αναμένεται, 
έν συνεχείςι, ό ύπό τών έπί τοΰ 
προκειμένου αρμοδίων καθορι
σμός τής ημέρας συζητήσεως ε
νώπιον τοΰ Δ.Δ.Δ.Δ. ’Αθηνών 
τών κατά τά προεκτεθέντα άσκη- 
θεισών έφέσεων».

Ή συζήτησυς τών προσφυγών 
είς τό Δ.Δ.Δ.Δ.Α έγένετο τήν πα- 
ρελθοΰσαν Πέμπτην καί ήδη ανα
μένεται ή σχετική άπόφασις.

’Εν τώ μεταξύ έξεδόθη ή από- 
φασις τοΰ Δ.Δ.Δ.Δ.Α. έπί τής 
προσφυγής τής 'Ομοσπονδίας διά 
τής οποίας παρέχεται αΰξησις ε
πί τών βασικών μίσθιόν τών ίσχυ- 
όντων τήν Ιην ’Ιουνίου 1972, ώς 
ακολούθως: 6% άπό 1.6.72, 6% 
άπό 1.10.72 καί 5% άπό 1.3.73.

0 κ. NIK, ΜΑΚΑΡΕΖΟΙ
ΕΑΕΧΘΗ
ΤΟΥΙ ΠΡΟΕΑΡΟΥΙ 
ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΝ
Ό ’Αντιπρόεδρος τής ’Εθνικής 

Κυβερνήσεως κ. Νικ. Μακαρέζος έ- 
δέχθη είς άκρόασιν τούς Προέδρους 
τών Συνεργαζομένων Συλλόγων τοΰ 
Προσωπικού τής Εθνικής Τραπέζης.

Ό κ. ’Αντιπρόεδρος παρέσχε τήν 
δυνατότητα άναπτύξεως δλων τών 
θεμάτων καί ήκουσε μέ άπόλυτον 
κατανόησιν τάς άπόψεις τών προέ
δρων τών Συλλόγων διά τήν ίκανο- 
ποίησίν των, παρέσχε δέ τήν διαβε- 
βαίωσιν δτι ταΰτα θά έξετασθοΰν μέ 
ιδιαίτερον ένδιαφέρον.

Διά τό θέμα τών Πολεμιστών τοΰ 
Ν. 751 ό κ. ’Αντιπρόεδρος έδήλω- 
σεν δτι τούτο άντιμετωπίζεται έν 
τφ συνόλψ του καί ούχΐ κεχωρισμέ- 
νως διά τάς Τραπέζας.

Μία μετοχή 
σέ κάθε 
υπάλληλο

Ύπό τού Διοικητικού 
Συμβουλίου τοΰ Συλλόγου 
υπεβλήθη εις τήν Διοίκη- 
σιν τής Τραπέζης τό Α
κόλουθον έγγραφον:

«Κύριε Διοικητά,

’Από τής ίδρύσεως τής ’Ε
θνικής Τραπέζης τό πορσωπι- 
κόν της προσφέρει τάς γνώ
σεις του, τήν άφοσίωσίν του, 
άνευ υπολογισμού. Τά αισθή
ματα αυτά πίστεως καί άφο- 
σιώσεως τών ύπαλλήλων πρός 
τήν ’Εθνικήν Τράπεζαν έδημι- 
ούργησαν μίαν πραγματικό
τητα, ή οποία προσέφεμεν είς 
αυτήν τήν κυριαρχίαν είς τόν 
οικονομικόν βίον τής χώοας 
καί τήν ικατέστησεν Εθνικόν 
"Ιδρυμα.

Τήν προσφοράν αυτήν τών 
ύπαλλήλων τής Ε.Τ.Ε. έπεση- 
μάνατε καί Υμείς ιδιαιτέρως, 
κατά τόν απολογισμόν τού έ
τους 1971, οπού καί άναψέ- 
ρετε δτι «χάρις είς την φιλο- 
πονίαν καί τήν άφοσίωσίν τοΰ 
προσωπικού κατέστη δυνατόν 
νά έπιτευχθΡΰν τά ικανοποιη
τικά άποτελέσματα τοΰ ύπό 
κρίσιν έτους..,».

'Ως έκπρόσωποι, τών μο- 
χθούντων διά τήν πρόοδον τοΰ 
Ιδρύματος, ύπαλλήλων, ύπο
βάλλομεν τήν παράκλησιν, ό
πως καί είς άναγνώρισιν τών 
ύπηρεσιών τών ύπαλλήλων 
της, ή Διοίκησις τής Τραπέ
ζης παραχώρηση είς αυτούς 
τό δικαίωμα αγοράς μιας νέ
ας Μετοχής, έγκρίνη δέ πα- 
ραλλήλως τήν χορήγησιν δα
νείου ίσου πρός τήν άξίαν 
ταύτης διά νά κοτταστή εφι
κτή ή άγορά».

Η ΕΠΕΚΤΑΣΙΣ

γνώμη μας

Ή «Συνεργασία», μηνιαία εκδοσις τής Εθνικής Τροπτέζης 
τής Ελλάδος, έπικροτεΐ τό μετράν τής διανομής φαγητών είς τό 
Κέντρον Μηχανογραφίας καί Ιδού τί αναφέρει σχετικώς:

«Πληροφορηθήκαμε δτι ατό Κέντρο Μηχανογραφίας γίνε)· 
ται, μέ τή φροντίδα τής Λέσχης τοΰ Συλλόγου μας, διανομή 
φαγητών στους συναδέλφους τρου μένουν συνέχεια τό μεσημέρι 
για νά έργαστοΰν ΐπτερωριακά. Αυτοκίνητο μεταφέρει τά έδέ- 
σματα τοΰ Εστιατορίου, πού είναι πολύ εΰπρόσδεκτα την ώρα 
εκείνη... Ή ιδέα είναι καλή' μήπως θά έπρεπε νά έξετασθή τό 
ένδεχόμενο να έπεκταθή ή εφαρμογή της καί σέ άλλες μονάδες 
τής Τραπέζης; Είναι τόσοι πολλοί εκείνοι πού θά ήθελαν ’ίσως 
νά έξυπηρετηθοΰν μ’ αυτόν τόν τρόπον...».

Ή ύπόδειξις τής έπεκτάσεως τοΰ μέτρου τής διανομής φα
γητών καί είς άλλας μονάδας τής, Τροστέζης άποδεικνύει πόσον εύ
στοχος ύπήρξεν ή άπόφασις τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου νά μετα- 
φέρη φαγητον είς τόν τόπον τής έργασίας, προς έξυπηρέτησιν 
τών ΰπερωριακώς άπασχολουμένων συναδέλφων. Ή έπέκτασίς του 
δμως άπαιτεΐ δαπάνην τήν όποιαν μόνον ή Διοίκησις τής Τραπέ
ζης δύναται νά καλύψη διά τής αύξήσεως τοΰ σχετικού κονδυλίου 
διά τήν λειτουργίαν τής Λέσχης. "Ας έλπίσωμεν δτι ή διαπίστω- 
σις διά την ωφελιμότητα τής διανομής φαγητού είς τάς μονάδας 
έργασίας τής Τραπέζης, θά συμβάλλη είς την καταβολήν τής 
άπαιτουμένης δαπάνης, ύπδ τής Διοικήσεως τής Τραπέζης.

0 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
Επιτροπήν, άπεφάσισιε νά συγ

κρότηση ή Διοίκησις, διά τόν Βρε
φονηπιακόν Σταθμόν. "Ενας έκπρό-

σωπος τού ΤΥΠΕΤ, ένας τού Ταμείου 
Υγείας Ύπαλλήλων Τραπέζης ’Α
θηνών και ένα στέλεχος τής Διευθύν 
σεως Προσωπικού, θά αποφασίσουν

\



Η γνώμη μας
διά την χρησιμοποίησιν τοΰ ποσού 
των 3.000.000 δρχ. πού έχουν δια- 
τεθή διά τον σκοπόν αυτόν. "Ας έλ- 
πίσωμεν δτι ή ’Επιτροπή θά συγ- 
κροτηθή συντόμως καί δέν θά βρα- 
δύν.η ή άπόφασις διά την άξιοποίη- 
σιν των διατιθεμένων διά τον Βρε
φονηπιακόν σταθμόν, χρημάτων.

’Εφ’ δσον άνεγνωρίσθη ή ανάγκη 
τής ίδρύσεως βρεφονηπιακού στα
θμού καί τά πρώτα χρήματα διετέ- 
θησαν, ας μή έμπλακή τό θέμα εις 
τά γρανάζια τής γραφειοκρατίας.

Ή λειτουργία τού βρεφονηπιακού 
σταθμού θά Εξυπηρέτηση μεγάλον ά- 
ριθμόν συναδέλφων καί θά άποδεί- 
ξη δτι εις την Εθνικήν Τράπεζαν 
δέν έξηνεμίσθη τελείως τό ένδιαφέ- 
ρον προς τούς υπαλλήλους της.

ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΡΜΑΝΙΕΩΣ
Έπληροφορήθημεν άπό τον ημερή

σιον Τύπον, δτι εις τήιν Φλώρινα «ά
ναψαν οι σόμπες».

Μέ τήν άναδημοοίευσι τής είδή- 
σεως Ελπίζουμε οτι θά συγκινηθούν 
οί αρμόδιοι καί θά ρυθμισθή έπΐ τέ
λους τό αίτημα του επιδόματος θερ- 
μάνσεως των συναδέλφων πού υπο
φέρουν δλο τό χειμώνα άπό τό κρύο.

Ή σκακιστική 
όμάς τής ΕΦΕΤ

Ή σκακιστική άμάς τής Ε.Φ.Ε.Τ. 
συνεχίζει τήν δραστηριότητα καί 
τάς έπιτυχίας της. Ώς Σωματεϊον 
τής Α' Εθνικής Κατηγορίας πλέον, 
συμμετέχει εις τούς αγώνας Κυπέλ
λου Ελλάδος. "Ηδη έξήλθε νικήτρια 
εις τούς πρώτους δύο γύρους καί 
αίσιοδοξεΐ δτι θά διακριθή καί εις 
τόν Επικείμενον τρίτον γΰρον.

Παραλλήλως, πραγματοποιείται 
ώργανωμένη έξόρμησις σκακιοϋ εις 
τάς κατασκηνώσεις τής Τραπέζης, 
μέ σκοπόν τήν έξάπλωσιν τού εύγε- 
νούς αυτού αθλήματος εις τούς νεω- 
τέρους.

ΣΩΤ. I. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ 
Χειροΰργος - ’Οφθαλμίατρος

Άβέρωφ 5 ■—■ Μουσεΐον 
1ος "Οροφος 

Δέχεται 5—8 μ.μ.
Τηλ. 528.900

ΤΑΣΟΣ Κ. ΚΟΜΜΕΡΚΟΣ
Παθολόγος - Ρέυματολόγος 
’Ιατρός - Ρευματολογικής 

Κλινικής ’Ασκληπιείου 
Έλλ. Έρ. Σταυρού Βούλας 

Δέχεται:
5 -— 8 μ.μ. Δευτέρα, Τετάρτη, 
Παρασκευή καί έπί συνεντεύξει 

Τηλ. ’Ιατρείου: 639-917 
Ίπποκράτους 69

ΔΡ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΑΛΤΗΣ
’Ιατρός — Δερματολόγος 

Σπουδάσας εις Εξωτερικόν 
Συμβεβλημένος μέ Τραπέζας

★
Φαλήρου 40 & Δράκου 
Γαργαρέττα - Κωστάκη 

Τηλ. 9225.370 
ΑΘΗΝΑΙ
★ .

Ωραι έπισκέψεως: 10-13.30*.
19.15-21.30*;

«ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ»
IV «·ι -1--Ι ΙΙΙ Ι»·Γ · -» ι.» ■

Μηνιαϊον δργανον τού Συλλόγου 
των Υπαλλήλων τής Εθνικής 

Τραπέζης τής Ελλάδος,

Δ)νσεις συμφώνως τψ Νόμψ: 
Υπεύθυνος:

ΑΘ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
Μαραθωνομάχων 3

Διευθυντής Συντάξεως: 
ΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ 
Καμελιών 42 — Π. Ψυχικόν

Υπεύθυνος ’Ύλης:
ΔΗΜ. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ 

Άθηνάς 4 — "Αγ. 'Ανάργυροι

Υπεύθυνος Τυπογραφείου: 
ΑΘ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 

Ρήγα Παλαμήδη 5 —Άθήναι 
Τηλ. 319.306

Η ΕΝΕΓΓΥΟΣ ΤΤΙΣΤΩΣΙΣ
Αί ένέγγυοι πιστώσεις έξωτερικοΰ ένέχουν ιδιαιτέραν σπουδαιότητα διά τό παγκόσμιον έμπόριον, 

καθ’ δσον διά τής έν λόγψ τεχνικής διεξάγεται μέγατμήμα τών διεθνών συναλλαγών. Σημειωτέον, δτι αί 
ποικίλα! δυσχέρειαι, τάς όποιας άφεύχτως συνεπάγονται δοσοληψίαι τοιαύτης μορφής ώς έκ των υφι
σταμένων κατά τόπους διαφορών εις τάς νομικάς ρυθμίσεις, τάς έμπορικάς συνήθειας κ.λπ., παρα
κάμπτονται έν πολλοΐς χάρις εις τήν ύπό τών Τραπεζών τών περισσοτέρων χωρών τοΰ κόσμου άποδο- 
χήν τών «‘Ομοιομόρφων κανόνων καί συνηθειών έπί τών ένεγγύων πιστώσεων» τοΰ Διεθνούς Εμπορικού 
Επιμελητηρίου. Παρά ταΰτα, ώς προκύπτει έκ τοΰ άναδημοσιευομένου κατωτέρω έκ τής έπιθεωρήσεως 
«BANQUE» πρώτου μέρους σχετικού άρθρου τών κ. κ. S. EPSCHTEIN καί Cl^. BONTOUX, ή αυστηρά 
τυπικότη ςτών άναφεραμένων εις τάς ένεγγύους πιστώσεις ρυθμίσεων δέν κατορθώνει νά άποτρέψη πάν
τοτε τήν δημιουργίαν πλείστων αμφισβητήσεων ώς προς τούς τρόπους ένεργείας τών Τραπεζών καί 
τών πελατών των, τήν κανονικότητα τών έγγράφων κ.λπ. Εις τό δεύτερον μέρος τού έν λόγψ άρθρου 
παρέχονται συγκεκριμένα παραδείγματα διαφορών περί τό άνοιγμα καί τήν χρησιμοποίησιν τών πιστώ
σεων καί έκφέρονται άπόψεις ώς πρός τήν ορθότητα τών δοθεισών ύπό τών δικαστηρίων λύσεων.

Ή Εμπορική Εταιρεία Γ εισάγει εις 
τήν Γαλλίαν είδη εξοπλισμού κατα- 
σκευαζόμενα εις τάς Η. Π.Α. άπό 
τήν έταιρείαν Α. Ή εταιρεία Γ δέν 
διαθέτει σημαντικά αποθέματα, άλλα 
δίδει παραγγελίας ε’ις τόν προμηθευ
τήν της «χέρι μέ χέρι», δηλαδή άνα- 
λόγως τών πραγματοποιούμενων πω- 
λήσεων. Μέ κάθε παραγγελίαν ζητεί 
άπό τήν Τράπεζαν της τό άνοιγμα 
μιας ανεκκλήτου ένεγγύου πιστιόσεως 
υπέρ τής έταιρίας Α. Τό έμπόρευμα 
άποστέλλεται άεροπορικώς καί εκτε
λωνίζεται είς τό Όρλΰ δι’ ενός έκ- 
τελωνιστοΰ, έντολοδόχου τής έταιρί
ας Γ.

Μίαν ημέραν, οί υπεύθυνοι τής έ
ταιρίας, αμα τή παραλαβή τοΰ δέμα
τος, διαπιστώνουν δτι έλλείπουν άπό 
αυτό μερικά άπό τά παραγγελθέντα 
τεμάχια.

Ή έταιοία Γ άποστέλλει άμέσως 
έπιστολήν είς τήν εταιρίαν Α διά 
νά τής γνωστοποίηση τό έ'λλειμμα. 
Συγχρόνως τηλεφωνεί είς τήν άρμο- 
δίαν υπηρεσίαν τής Τραπέζης καί λέ
γει είς τόν υπάλληλον: «μή παρα- 
λαμβάνετε τά έγγραφα- τό δέμα δέν 
είναι πλήρες». Ή Τράπεζα άπαντά 
δτι λαμβάνει τοϋτο ύπό σημείωσιν.

Τό τηλεφώνημα τής έταιρίας Γ 
πρός τήν Τράπεζαν δυνατόν νά άπο- 
τελή μίαν άνθρωπίνως φυσικήν άντί- 

. δρασιν, άλλά μαρτυρεί άξιοθρήνητον 
άγνοιαν τών βασικών κανόνων τής 
ένεγγύου πιστώσεως. Πολύ περισσό
τερον σοβαρά είναι ή έ'λλειψις άντι- 
δράσεως τής Τραπέζης. Ό αρμόδιος 
υπάλληλος πού έ'λαβε τό τηλεφοόνηιια 
τής έταιρίας ώφειλε νά άπαντήση δτι 
είναι αδύνατον είς τήν Τράπεζαν νά 
λάβη ύπ’ οψιν της νέας οδηγίας τοΰ 
πελάτου της. Ή ανέκκλητος πίστω- 
σις, άπας άνοιχθείσα, δέν δύναται 
νά άνακληθή μονομερώς καί ή πλη
ρωμή δέν γίνεται έπί τή παραδόσει 
τοΰ εμπορεύματος, άλλά τών έγγρά
φων. ’Εάν ταΰτα είχον κατατεθή είς 
μίαν άμερικανικήν Τράπεζαν έπιφορ- 
τισμένην ύπό τής πιστωτρίας γαλλι
κής Τραπέζης νά γνωστοποίηση τήν 
πίστωσιν καί νά «διαπραγματευθή» 
τά έγγραφα, αί τελευταϊαι ώς άνω 
δδηγίαι τοΰ έντολέως πρός τήν γαλ
λικήν Τράπεζαν του δέν ήδύνατο νά 
έχουν ούδεμίαν έπίδρασιν έπί τής ύ- 
ποχρεώσεως τής τελευταίας ταύτης; 
έναντι τής άμερικανικής Τραπέζης, 
ή σχετική άπαίτησις τής όποιας θά 
πρέπει νά έξοφληθή έφ’ δσον τά έ'γ
γραφα είναι κανονικά.

Τό γεγονός δτι δ πωλητής άπο- 
στέλλει τά έ'γγραφα άπ’ ευθείας είς 
τήν γαλλικήν Τράπεζαν χωρίς τήν 
διαμεσολάβησαν τής αμερικανικής 
Τραπέζης δέν μεταβάλλει κατ’ ού- 

„αίαν τά πράγματα: Ή γαλλική Τρά- 
. πεζά είναι υποχρεωμένη νά πληρώση 
είς τόν δικαιούχον τό ποσόν τών κα
νονικών έγγράφων, δοθέντος δτι έ- 
δεσμεύθη πρός τοΰτο άμετακλήτως. 
’Εν τούτοις, έάν ύπάρχη έμφανής δό
λος τοΰ πωλητοΰ, δ έντολεύς δύναται 
νά προσφύγη είς τό δικαστήριον καί 
νά ζητήση τήν είς βάρος τοΰ δικαιού
χου κατάσχεσιν είς χεϊρας τρίτου 
(τής Τραπέζης). ’Εξαιρέσει τής πε- 
ριπτώσεως ταύτης, ή πιστώτρια Τρά
πεζα δέν δικαιούται νά άρνηθή τήν 
πληροηιήν έπί τή παραδόσει έμφανώς 
κανονικών έγγράφων.

Δέν θά ύπενθυμίζαμεν τόσον στοι
χειώδεις κανόνας άν δέν παρετηρεϊ- 
το τό φαινόμενον νά μήν μεταβιβά
ζονται σήμερον τόσον άσφαλώς δσον 
άλλοτε αί παραδόσεις, αί συνήθειαι, 
αί είδικαί γνώσεις.

Μέχρι πρό τινων έτών, δλαι αί ά- 
ξιόλογοι Τράπεζαι διέθετον είδικάς 
κεντρικάς ύπηρεσίας άσχολουμένας μέ 
τάς εργασίας ένεγγύων πιστοισεων 
δλοκλήρου τοϋ δικτύου. Έπί κεφαλής 
αυτών τών υπηρεσιών εύρίσκοντο άν
θρωποι έχοντες βαθεϊαν γνώσιν — 
άποτέλεσμα μακρας πρακτικής άσκή- 
σεως— αυτών τών έργασιών. Πλη
σίον αυτών είργάζοντο υπάλληλοι 
τούς δποίους ύπεβοήθουν είς τήν έκ- 
μάθησιν τούτων, άκριβώς δπως οί άρ- 
χιτεχνϊται, τήν έποχήν τών συντε
χνιών, έξεπαίδευον τούς βοηθούς των 
είς τούς δποίους μετεβίβαζον ολίγον 
κατ’ ολίγον τά μυστικά των καί τάς 
είδικάς γνώσεις των.

Μέ τήν έπελθοΰσαν άποκέντρωσιν, 
δλα τά υποκαταστήματα άναλαμβά- 
νουν εργασίας ένεγγύων πιστώσεων. 
Δι” δσους δέν είναι εξοικειωμένοι, ή 
διαχείρισις τοιούτων ΰποθέσειον άπο- 
τελεί δύσκολον έ'ργον.

Ή έλλειψις ύγιοΰς άντιδράσεως 
τής Τραπέζης είς τάς οδηγίας τής 
έταιρίας Γ μαρτυρεί, ώς έλέχθη, ά
γνοιαν μιας θεμελιώδους αρχής τών 
ένεγγύων πιστώσεων, ή οποία Εμπε
ριέχεται είς μίαν λέξιν «τυπικότης».

Ή έννοια ταύτης διατυποΰται κα
τά τόν ακόλουθον λεπτομερή καί σα
φή . τρόπον είς τούς ‘Ομοιομόρφους 
Κανόνας καί Συνήθειας, πού αποτε
λούν τόν οίονεί παγκόσμιον, καταστα
τικόν χάρτην τών ένεγγύων πιστώσε

ων, είς τόν όποιον μόνον ή Λαϊκή Κί
να δέν έ'χει προσχωρήσει.
«Γ ε ν ι κ α ί διατάξεις καί 

ορισμοί:

γ) Αί πιστώσεις, ώς έκ τής φύ- 
σεο'ις των, είναι έμπορικαί πράξεις 
διάφοροι τών πωλήσεων ή άλλων 
συμβολαίων, έπί τών δποίων ενδέχε
ται νά στηρίζωνται αοται, τά συμ
βόλαια δμως ταΰτα έπ’ ούδενί λόγω 
άφορώσι τάς Τραπέζας άλλ’ ούτε θά 
ήδύναντο καί νά τάς δεσμεύουν.

"Αρθρ. 8. — Είς τάς έργασίας έπί 
ένεγγύων πιστώσεων, άπαντα τά εν
διαφερόμενο μέρη προέρχονται είς 
συνεννοήσεις ώς πρός τά έ'γγραφα, 
ούχί ως πρός τά έμπορεύματα.

Ή πληρωμή, αποδοχή ή διαπρα
γμάτευσή έναντι έγγράφων, τά ό
ποια έκ πριότης δψεως φαίνονται σύμ
φωνα πρός τούς ορούς τής πιστώσε- 
ως, ύπό Τραπέζης Εξουσιοδοτημένης 
πρός τοΰτο, δεσμεύει τό παρασχόν 
τήν έξουσιοδότησιν μέρος, δπως πα
ραλαβή τά έγγραφα καί έξοφλήση 
τήν Τράπεζαν, ή όποια ένήργησε τήν 
πληρωμήν, αποδοχήν ή διαπραγμά- 
τευσιν.

Έάν κατά τήν λήψιν τών εγγρά
φων, ή πιστιότρια Τράπεζα ήθελε 
κρίνει, δτι ταΰτα δέν είναι σύμφωνα 
μέ τούς δρους τής συμβάσεως, ή εί- 
ρημένη Τράπεζα όφελει νά άποφα- 
σίση, έπί τή βάσει τών έγγράφων 
τούτων, δτι ή πληρωμή, αποδοχή ή 
διαπραγμάτευσις δέν έγένετο συμφώ
νως μέ τούς δρους τής πιστώσεως.

Έν περιπτώσει τοιαύτης άμφισβη- 
τήσεως, δέον νά είδοποιηθή τηλεγρα- 
φικώς ή διά παντός άλλου ταχέος 
μέσου ή Τράπεζα άπό τήν όποιαν έ- 
λήφθησαν τά έγγραφα νά έπεξηγών- 
ται δέ έν τή ειδοποιήσει οί λόγοι τής 
τοιαύτης άμφισβητήσεως καί νά ά- 
ναφέρηται συνάμα δτι τά έγγραφα εί
ναι είς τήν διάθεσιν τής είρημένης 
Τραπέζης ή δτι έπιστρέφονται ταΰτα 
πρός αυτήν. Ή πιστώτρια Τράπεζα 
θά έχη εύλογον τινα προθεσμίαν διά 
νά έξετάση τά έγγραφα.

’Άρθρ. 9. — Αί Τράπεζαι ούδε
μίαν αναλαμβάνουν ευθύνην ώς πρός 
τόν τύπον, τήν επάρκειαν, τήν ακρί
βειαν, τήν γνησιότητα, τήν παραποί- 
ησιν ή νομικήν ίσχύν οίουδήποτε εγ
γράφου, ούτε δσον αφορά τούς γενι
κούς ή καί ειδικούς δρους τούς άνα- 
γραφομένους έπί τών έγγράφων ή 
προστεθέντας έν αύτοϊς. ‘Ομοίως, ού
δεμίαν αναλαμβάνουν ευθύνην δσον 
άφορζί τήν περιγραφήν, τήν ποσότη
τα, τό βάρος, τήν ποιότητα, τήν κα- 
τάστασιν, τήν συσκευασίαν, τήν πα- 
ράδοσιν, τήν αξίαν ή τήν ΰπαρξιν 
τών εμπορευμάτων τά όποια αντιπρο
σωπεύουν τά έγγραφα, ούτε δσον ά-: 
φορά τήν καλήν πίστιν, τάς πράξεις 
ή καί τάς παραλείψεις, τήν φερεγ- 
γυότητα, τήν έκπλήρωσιν τών (υπο
χρεώσεων ή τήν φήμην τών άποοτο-. 
λέων, μεταφορέων ή ασφαλιστών τοΰ 
έμπορεύματος ή παντός οίουδήποτε ε
τέρου προσώπου».

Αί διατάξεις αύταί σημαίνουν δτι:
1. Έάν ή ένγγυος πίστωσις είναι 

πράγματι τό άποτέλεσμα μιας έμπο- 
ρικής συναλλαγής, κατά τήν έκτέλε- 
σιν τής πιστώσεως ταύτης αί Τράπε- 
ζαι είναι ύποχρεωμέναι νά μή λαμ
βάνουν ύπ’ οψιν των τήν έμπορικήν 
πλευράν τής πράξεως.

2. Κατ’ έφαρμογήν τοϋ προηγουμέ
νου κανόνας, αί Τράπεζαι λαμβάνουν 
ύπ’ όψιν των μόνον τά έγγραφα, ού
χί τά έμπορεύματα.

3. Κατ’ άντιδιαστολήν τής διατά- 
ξεως τοΰ άρθρ. 9, αί Τράπεζαι, ά- 
πηλλαγμέναι πάσης εύθύνης ώς πρός 
τό περιεχόμενον τών έγγράφων, οφεί

λουν νά έξετάζουν μετά τής μεγαλυ- 
τέρας προσοχής τό τυπικώς έγκυρον 
τούτων.

Ή έξέτασις ΰά άφορά τό σύμφω
νον ή μή τών έγγράφων τούτων άφ’ 
ενός μέν πρός τάς οδηγίας τοϋ έντο
λέως καί άφ’ έτέρου πρός τούς ύπό 
τών ‘Ομοιομόρφων Κανόνων καί Συ
νηθειών διατυπουμένους κανόνας τούς 
άναφερομένους είς τόν τρόπον καθ’ 
ον τά έγγραφα «φορτωτική, άσφσλι- 
στήριον κ.λπ.) δέον νά είναι συντετα
γμένα.

Θά έφαντάζετο κανείς δτι κατά τήν 
έφαρμογήν τών κανόνων τούτων δέν 
θά έπρεπε νά άνακύπτουν δυσκολίαι. 
Άτυχώς δέν συμβαίνει πάντοτε τοϋ
το.

"Οσον σαφή καί αν είναι τά κεί
μενα πού διέπουν τήν δραστηριότη
τα καί τάς σχέσεις τών άνθρο'ιπων, 
ύφίσταται πάντοτε περιθώριον ερμη
νείας. ’Άνευ τούτου δέν θά ύπήρχεν 
ένδικος διαφορά ύποστηριζομένη κα
λή τή πίστει ύπ’ άμφοτέροιν τών με
ρών.

Διά νά περιορισθώμεν είς τάς ένεγ
γύους πιστώσεις, δυσκολίαι άνακύ
πτουν συνεχώς, είτε λόγφ σφαλμά
των τών συμβαλλομένων μερών είτε 
λόγφ άσαφειών, τάς οποίας οί έν 
λόγφ κανόνες δέν κατέστη δυνατόν 
νά έξαφανίσουν.

Θά δώσωμεν μερικά παραδείγματα 
αύτών τών δυσκολιών άσχολούμενοι 
πρωτίστως μέ τάς πλέον συνήθεις 
τοιαύτας καί άκολούθως μέ έκείνας 
τών οποίων ή λύσις είναι όλιγώτερον 
ευχερής.

ΔΤΣΧΕΡΕΙΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΝΟΙ
ΓΜΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ

α) Είς τάς περισσοτέρας χώρας, 
δταν ή ένέγγυος πίστωσις διακανονί
ζεται διά τραβηκτικής δ-ψεως ή προ
θεσμίας, αί συναλλαγματικοί τοϋ δι
καιούχου έκδίδονται είτε έπί τής πι- 
στωτρίας Τραπέζης είτε έπί μιας με- 
σολαβούσης Τραπέζης έξουσιοδοτημέ- 
νης διά τήν πληρωμήν ή άποδοχήν 
τών τραβηκτικών.

Αί χώραι τής Μέσης καί ’Άπω ’Α
νατολής ένεργοΰν έν προκειμένφ κατ’ 
άλλον τρόπον: Αί πιστώσεις πρός έξ- 
υπηρέτησιν τών εισαγωγέων των προ
βλέπουν δτι αί τραβηκτικαί τοϋ δι
καιούχου πρέπει νά έκδίδωνται δχι 
έπί μιας Τραπέζης, άλλά έπί τοϋ δί
δοντας τήν έντολήν (συνήθοις τοΰ α
γοραστού τοΰ έμπορεύματος). Πρό
κειται περί ειδικής συνήθειας ή ό
ποια, παρά ταΰτα, δέν μεταβάλλει 
τήν θεμελιώδη άρχήν τής ένεγγύου 
πιστώσεως, ήτοι τήν δημιουργίαν 
μιας άμέσου καί αυτονόμου ύποχρεώ- 
σεως τής πιστωτρίας Τραπέζης έναν
τι τοΰ δικαιούχου.

Έν τούτοις, δ σεβασμός αύτής τής 
άρχής δέν είναι πάντοτε έξησφαλι- 
σμένος, δοθέντος δτι, είς παρομοίας 
περιπτώσεις, μερικά πιστωτικά ιδρύ
ματα ισχυρίζονται δτι ή ύποχρέωσις 
τής πιστωτρίας Τραπέζης συνίσταται 
άποκλειστικώς είς τήν παράδοσιν τών 
έγγράφων είς τόν δίδοντα τήν έντο
λήν έναντι πληρωμής ή άποδοχής τών 
τραβηκτικών χωρίς ή Τράπεζα νά ε- 
χη οίανδήποτε ύποχρέωσιν είς περί- 
πτωσιν μή πληρωμής ύπό τοΰ δώσαν- 
τος τήν έντολήν διά τό άνοιγμα τής 
πιστώσεως.

Είναι βέβαιον δτι μία τοιαύτη άν- 
τίληψις περί τής άπορρεούσης έκ τής 
ένεγγύου πιστώσεως δεσμεύσεως πα
ραβλέπει τόν σκοπόν ταύτης καί πα
ραβιάζει τάς ύπό τής νομολογίας καί 
τών Κανόνων καί Συνηθειών άνεγιω- 
ρισμένας άρχάς: Ή ένέγγυος πίστω- 
σις έχει ώς σκοπόν δπως αί ρήτραι- 
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 3ην ΣΕΛ.)

Συνάδελφοι,
Ή «Ι»ΛΙΙΙύΚΙΊ'ΙΙίΙ 1» είναι το δργανον 

πού μ.άχετα6 διά τά οομ,φέροντά μ-ας.
Φέρνει τον ενα κοντά οτον άλλον και σοναϊίελ- 

φώνει τόν κλάδον μ.ας. ΊΙ βύνταξις της «Τραπεζι
τικής» ζητεί άπδ δλους νά την βοηθήσουμε εις τί> 
έργον της.

Κάθε συνάδελφος άς γίνη και άνταποκριτής της.
"Ετσι θά είναι δυνατόν καί τά γενικά θέματα 

του κλάδου μας, άλλά καί τά ειδικά θέματα τών 
τοπικών καί έπαρχιακών Υποκαταστημάτων νά κα- 
ταχωροΰνται είς τάς στήλας της.

Γράφετε λοιπόν, γιά ό,τι συμβαίνει είς τήν 
Υπηρεσίαν σας. ’Ενημερώνετε τήν σύνταξιν γιά 
όλα.

Ό γάμος ένός συναδέλφου κάποιο άλλο εύχά- 
ριστο γεγονός είναι κι’ αύτό μιά εϊδηαις που θά 
χαροποιήση όλους. ΊΤ στήλη «Κοινωνικά» θά κα- 
ταχωρή εύχαρίστως δ,τι περιέρχεται είς αύτήν.

ΕΝΠΣΙΣ ΦΙΛΑΘΛΟΝ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΑΑΑΑΟΣ - -

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ 
ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ — ΚΥΡΙΑΚΗ, 16—17 Σεπτ., ΠΑΤΡΑ — ΚΑΛΕΤΖΙ

’Αναχώρηση στις 3 μ.μ. τό Σάββατο γιά τήν Πάτρα, μέ ένδιάμεση 
στάση στον Ισθμό καί στο Αίγιο. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο ΔΕΛ
ΦΙΝΙ, φαγητό, διανυκτέρευση. "Οσοι έπιθυμοΰν, μπορούν νά κάνουν βρα- 
δυνό μπάνιο στην πισίνα τοΰ ξενοδοχείου.

Τήν Κυριακή τό πρωί άναχώρηση μετά τό πρόγευμα γιά τό πανέ
μορφο Καλέτζι πού βρίσκεται 48 χλμ. εξω άπό τήν πόλη σέ ΰψ. 985. 
Παραμονή ώς τό μεσημέρι, έν συνεχείς δέ άναχώρηση γιά τήν Πάτρα. 
Μεσημβρινό φαγητό στις άφθονες ταβέρνες τής πόλης καί τό απόγευμα 
άναχώρηση γιά τήν ’Αθήνα.

ΕζΟΔΑ: Δρχ. 170—190 (πούλμαν καί διανυκτέρευση μόνον).

ΚΥΡΙΑΚΗ 24 Σεπτ. ΚΑΜΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ — ΜΕΝΔΕΝΙΤΣΑ

’Αναχώρηση στις 7.30 π.μ. γιά τά Καμμένα Βούρλα. Στάση μισής 
ώρας καί συνέχεια γιά τήν Μενδενίτσα. ("Οσοι θέλουν μπορούν νά μεί
νουν στά αΚμμένα Βούρλα γιά μπάνιο). Παραμονή γιά περιπάτους καί 
μεσημβρινό φαγητό στο όμορφο χωριό καί στις 5 μ.μ. άναχώρηση γιά 
τά αΚμμένα Βούρλα. Στάση μιας ώρας καί έπιστροφή στήν ’Αθήνα.

ΕΞΟΔΑ: Δρχ. 55—65.

ΣΑΒΒΑΤΟ—ΚΥΡΙΑΚΗ, 23—24 Σπε.τ ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ

’Αναχώρηση στις 3 μ.μ. τού Σαββάτου γιά τόν ’Ισθμό. Στάση 15' 
καί συνέχεια γιά τό Πόρτο Χέλι. Τακτοποίηση στο ρώαιότατο ξενοδοχείο 
VERVERONDA, φαγητό, διανυκτέρευση. "Οσοι θέλουν μπορούν νά κά
νουν τό βραδυνό τους μπάνιο στήν πισίνα τού ξενοδοχείου ή νά διασκε
δάσουν στήν ντισκοτέκ.

"Ολη ή Κυριακή είναι έλεύθερη γιά μπάνιο καί περιπάτους. 'Ανα
χώρηση γιά τήν 'Αθήνα στις 6 μ.μ. μέ ένδιάμεση στάση στον ’Ισθμό.

ΕΞΟΔΑ: Δρχ. 360—380.

ΚΥΡΙΑΚΗ 1 Όκτ. ΟΣΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ

’Αναχώρηση στις 8 π.μ. γιά Λειβαδιά, στάση 20' καί έν συνεχείς! 
γιά τόν "Οσιο Λουκά. ’Επίσκεψη τής Μονής μέ τά θαυμάσια ψηφιδωτά 
καί έπιστροφή γιά μεσημβρινό φαγητό στήν Λειβαδιά. Στις 6 μ.μ. άνα
χώρηση γιά τήν ’Αθήνα.

ΕΞΟΔΑ: Δρχ. 55—65.

ΣΑΒΒΒΑΤΟ — ΚΥΡΙΑΚΗ 30 Σεπτ. — 1 Όκτ. ΠΑΤΡΑ - ΚΑΛΕΤΖΙ

Ώς άκριβώς ή έκδρομή τής 16—17 Σεπτεμβρίου.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 20.9.1972.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ — ΔΗΛΩΣΕΙΣ: Δία Μαρίαν Θεοδωρακοπούλου, 

τηλ. 3210.411 έσ. 624.
Ε. Φ. Ε. Τ.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
•—·Ή κυρία ’Αλεξάνδρα, σύζυγος 

Νικολάου Βέργου, έτεκεν αισίως θή
λυ. Εΰχόμεθα είς τούς ευτυχείς γο
νείς νά τούς ζήση. Κ.Α.

ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ
• Ό κ. Βασίλειος Χριστοδούλου 

καί ή δίς ’Ιωάννα Κρανιωτάκη, έ
δωσαν άμοιβαίαιν ΰπόσχεσιν γάμου.

• Ό κ. ’Ιωάννης Β. Μπρουσιανός 
καί ή δίς Γρηγορία Δ. ’Αναγνώστου 
Εδωσαν άμοιβαίαν ΰπόσχεσιν γάμου.

ΕΥΧΑΙ

Είς τούς νυμψευθέντας Φιλοποιμέ
να Κατσούλαν καί Σούλα Κουφαδά- 
κη, εύχομαι κάθε ευτυχίαν.

Ε. Π.
*

Στον αγαπητόν φίλον καί συνά
δελφον Νικόλ. Ζέρβαν (Σταδίου 38) 
στέλνω τις πιό θερμές ευχές γιά 
τήν χαριτωμένη κορούλα πού συμ
πλήρωσε τήν οικογενειακή του ευτυ
χία τόν παρελθόντα Αύγουστο.

Άπόστ. Μπαμίχας 
(Κεντρικόν)

ΔΩΡΕΑΙ

Συνάδελφοι τοΰ Τμήματος Πι- 
στώσεως τού υποκαταστήματος ιΠλα 
τείας Μητροπόλεως, είς μνήμην τοΰ 
άποβιώσαντος συν. Γεωργίου Κα- 
ρυτσιώτη, διά τήν ένίσχυσιν τού ή- 
λικίας 9 μηνών Γεωργίου Κατσαύ- 
τη, πάσχοντος έκ λεμφαγγειώματος 
δεξιάς παρωτιαίας χώρας, προκει- 
μένου ούτος νά μεταβή εις τό Εξω
τερικόν καί ύποβληθή είς έγχείρησιν 
καί θεραπεία τής παθήσεώς του δρχ. 
1.300.

• Ό κ. Δη μ. ’Αντωνίου έπί τή 
συμπληρώσει 40θημέρου άπό τοΰ 
θανάτου τής συζύγου του Λένας, ύ- 
πέρ τού Νοσηλευτικού Προσωπικού 
τοΰ «Υγείας Μέλαθρον» δρχ. 1000.

είς μνήμην τής μητρός τού συν. Γε
ωργίου Ματαράγκα δρχ. 630.

• Συνάδελφοι τής ’Εσωτερικής 
Υπηρεσίας Νέων Διαδικασιών τοΰ 
υποκαταστήματος Πειραιώς Α', είς 
μνήμην τοΰ συναδέλφου Γεωργίου 
Ματαράγκα δρχ. 630.

• Τό Προσωπικόν τής Ύπηρεσίας 
Μετοχών Διευθύνσεως Γραμματείας 
Ε.Τ.Ε. είς μνήμην Λένας Δημητρίου 
’Αντωνίου δρχ. 500.

• Τό Προσωπικόν τού υποκατα
στήματος Σόλωνος είς μνήμην τής 
μητρός τής συν. Μαρίας Χωμινίδου 
δρχ. 1.200.

• Α. Μ. εΐς μνήμην Λένας Δημ. 
‘Αντωνίου δρχ. 300.

• Προσωπικόν Ύπηρεσίας Εισ
πράξεων αξιών έξωτερικοΰ Κεντρι
κού Καταστήματος, είς μνήμην Πί
τσας Γρεβενίτου δρχ. 1.630.

ΑΝΤΙ ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑΣ

Στέλιος Καρυώτης
Λίγο πριν πεθάνει, στις 17 Σε

πτεμβρίου ό συνάδελφός μας Στέ
λιος Καρυώτης, Ταμίας τοΰ Κεντρι
κού Καταστήματος, έγραψε τό πα
ρακάτω ποίημα, πού δημοσιεύουμε 
είς μνήμην του:

ΤΟ ΡΟΛΟΙ· ΤΗΣ ΖΩΗΣ

Είναι ή ζωή ρολόϊ 
πού τις ώρες μας μετρά 
καί στο θάνατο μάς φέρνει 
κάθε μέρα πιό κοντά.

Τό ρολόϊ τής ζωής μας 
κάθε μέρα τάκα - τάκα 
προχωράει - προχωράει 
πρός τοΰ τάφου μας τήν πλάκα.

Σάν γυρίζω νά κοιτάξω 
τό ρολόϊ έλπιδοφόρα 
θά σκεφθώ πώς έχει φύγει 
τής ζωής μου κάποια ώρα.

ΥΠΕΡ ΤΟΥ Τ.Υ.ΠΕ.Τ.

• Οί συνάδελφοι τής ’Εσωτερι- 
κς Ύπηρεσίας Νέων Διαδικασιών, 
τοΰ ύποακταστήματος Πειραιώς Α',

Κάτι άλλο μάς διδάσκει 
πάντως τό ρολόϊ αύτό 
σκέψου άνθρωπε πώς είναι 
ή Ζωή Σου ένα λεπτό.

Σ. ΚΑΡΥΩΤΗΣ

ΈκυκλοφόρηβΦ τό βιβλίο «Ή Μικραβίατεκη 
Μίκταβτροφν) ατί) ίΧ'εοχλλζ,νικκ, Λ,ογοτεχνίκ» τοΰ 
τυν*δέλφου Ακ,μ-κ,τρκ, Λ,ίάταου.

Φ
Ms* προαφορά. γίά. τχ πενηντχ χρόνια της Μι

κρασιατικής τραγωδίας καί τοΰ ξερριζωμ,οΰ.
Ιΐωλείται στά κεντρικά βιβλιοπωλεία ί
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Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΣ ΤΩΝ ΤΡΑΙΙΕΖΩΝ 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΕΚΑΕΤΙΑΝ ΤΟΥ 1980

Παρά την συνεχιζομένην καί έπεκ- 
τεινομένην είς τον τραπεζικόν τομέα 
τάσιν τών συγχωνεύσεων, αί όποΐαι 
θά έχουν ώς άποτέλεσμα την συγ- 
κρότησιν ολίγων πολυεθνικών ΰπερ- 
τραπεζών, έκατοντάδες μικρών τρα
πεζικών ιδρυμάτων θά έξακολουθή- 
σόυν νά πραγματοοπιοΰν σημαντικά 
κέρδη διά τής έξυπηρετήσεως ώρι- 
σμένων ειδικών αναγκών, μή δυναμέ- 
νων νά καλυφθοΟν ύπό τής μεγάλης 
όλκής τραπεζικών συγκροτημάτων. 
Έξ άλλου, παρά τήν ύφισταμένην 
νομισματικήν κρίσιν καί τήν άδυνα- 
μίαν τών μεγάλων οικονομικών δυ
νάμεων νά προέλθουν είς συμφωνίαν 
διά τήν καθιέρωσιν ένός νέου, βιώσι
μου διεθνώς νομισματικού συστήμα
τος, αί Τράπεζαι θά έξακολουθήσουν 
νά διαδραματίζουν πρωτεύοντα ρό
λον είς τήν χρηματοδότησιν τού ιδι
ωτικού τομέως τής οικονομίας. Εις 
τά δύο τοιαΰτα συμπεράσματα κα
ταλήγει ό κ. W. CLARKE, στέλεχος 
τής Τραπέζης Γκρίντλεϋς είς τό κα
τωτέρω, άναδημοσιευόμενον έκ τής 
έπιθεωρήσεως «THE BANKER» άρ- 
θρον του, είς τό όποιον διαγράφον
ται αί προοπτικαί τής τραπεζικής 
δραστρηιότητος κατά τήν δεκαετίαν 
τού 1980. Έν προκειμένη) ό άρθρο- 
γράφος φρονεί δτι, καίτοι ή οικονο
μική ευημερία θά άνέρχεται συνεχώς 
καί είς τά πέντε μεγάλα γεωγραφι
κά διαμερίσματα τού Δυτικού καί 
τού «Τρίτου Κόσμου», ήτοι είς τήν 
Εύρώπην, τήν Βόρειον ’Αμερικήν, 
τήν λεκάνην τού Ειρηνικού, τήν Λα
τινικήν ’Αμερικήν καί τήν ’Αφρικήν, 
ή τραπεζική δραστηριότης θά άνα- 
πτύσσεται άκωλύτως μόνον είς τά 
δύο πρώτα έξ αύτών. Είς τάς λοι- 
πάς γεωγραφικός περιοχάς ή δρα
στηριότης θά άναπτύσσεται άκωλύ
τως μόνον είς τά δύο πρώτα έξ αυ
τών. Είς τάς λοιπάς γεωγραφικός 
περιοχάς ή δραστηριότης τών διε
θνών Τραπεζών θά έξακολουθήση νά 
εΰρίσκεται είς χαμηλά επίπεδα συ
νεπείς τών παρεμβαλλομένων έμπο- 
δίων καί τών υφισταμένων άπαγορεύ 
σεων εάς τήν κίνησιν καί τήν δια- 
χείρισιν τών κεφαλαίων. Είδικώτερον 
είς δύο άνεπτυγμένας χώρας, τήν ’Ι
απωνίαν καί τήν Αύστραλίαν, ύφί- 
στανται είσέτι καί δέν πρόκειται νά 
έκλείψουν κατά τήν ύπό έπισκόπησιν 
περίοδον, πλεϊστοι δσοι φραγμοί είς 
τήν έγκατάστασιν τών ξένων Τραπε 
ζών. Έξ άλλου, είς πολλάς έκ τών 
χωρών τού «Τρίτου Κόσμου» άνα- 
πτύσσονται σοσιαλιστικά! ίδέαι δη- 
μιουργοΰσαι κλίμα έχθρικόν διά τάς 
ξένας Τραπέζας. Τέλος, λίαν περι- 
ωρισμέναι έμφανίζονται αί προοπτι
κά! άναπτύξεως τής τραπεζικής δρα 
στηριότητος είς τάς χώρας τού ά- 
νατολικοΰ συνασπισμού.

Κατά τάς δύο προσεχείς δεκαετί
ας θά προηγούνται, κατά τήν γνώ
μην μου, άπό άπόψεως οικονομικής 
ισχύος καί ρυθμού άναπτύξεως αί 
έξής κατά σειράν περιοχαί: ’Ιαπω
νία, Εύρώπη, Βόρειος ’Αμερική, Λε
κάνη τού Ειρηνικού, Λατινική ’Αμε
ρική καί ’Αφρική.

Αί τρεις πρώται είναι ανεπτυγμέ
νοι περιοχαί καί έξ αυτών ή Ευρώπη 
καί ή Βόρειος ’Αμερική είναι πιθα- 
νώτερον δτι θά προωθήσουν τά χρη- 
ματιστικά των κέντρα περισσότερον 
άπό τήν Ιαπωνίαν.

Αί έπόμεναι τρεις είναι άναπτυσ- 
σόμεναι περιοχαί καί ή προσφάτως 
άποκτηθεΐσα πείρα υποδηλώνει δτι 
ή λεκάνη τού Ειρηνικού (ή όποια 6α 
σικώς έκτείνεται άπό τήν Καλιφόρ- 
νιαν, έως τήν Χερσόνησον τής Μα
λαισίας καί άπό τήν ’Ιαπωνίαν έως
τήν Νέαν Ζηλανδίαν) θά συνέχιση να Δυτικών Τραπεζών κατά τήν προσε-
έμφανίζη καί τον ΰψηλότερον ρυθμόν 
οικονομικής άναπτύξεως καί τό έν- 
θαρρυντικώτερον κλίμα δι* ίδιωτικάς 
Τραπέζας καί χρηματιστικάς συναλ- 
λαγάς.

Είναι σαφές δτι είς τήν Βόρειον 
’Αμερικήν, ή περιωρισμένη ευμάρεια 
τής Καλιφορνίας θά κατοπτρίζεται 
όλονέν περισσότερον είς τόν νομι
σματικόν ρόλον τού Σάν Φρανσί- 
σκο. Ξέναι Τράπεζαι (κυρίως Ίαπω 
νικαί Βρεταννικαί) ήρχισαν νά συγ- 
κεντρώνωνται Εκεί. Αί Τράπεζαι τής 
Καλιφορνίας άναπτύσσουν τήν διε
θνή δραστηριότητα, δπως ή Μπάνκ 
όφ Άμέρικα.

’Αλλά θά εΤναι άραγε είς θέσιν 
ή Δυτική άκτή νά συναγωνισθή έπα- 
ξίως τήν Νέαν Ύόρκην έντός τής 
προσεχούς 20ετίας; ’Εάν λάβωμεν 
ΰπ’ δψιν μας δτι είς τήν Νέαν Ύόρ
κην είναι έγκατεστημέναι 3.500 μο
νάδες μέ κεφάλαια πλέον τού 1.000. 
000 δολλαρίων έκάστη, δτι είς αυ
τήν εύρίσκονται τά δύο μεγαλύτερα

ΘΕΟΦ. ΜΕΦΛΙΖΙΔΗΙ
Χειρουργός ’Οδοντίατρος

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

Καλλιθέα — ’Αθήνα ι
Δέχεται τούς ύπαλλήλους τής 
Τραπέζης μέ τό ίσχΰον τιμολό- 
γιον Τ.Υ.Π.Ε.Τ.

μάτισαν ένεργόν ρόλον είς τάς ε’ύ- 
ρωπαϊκάς έκδόσεις τίτλων καί έδη- 
μιούργησαν νέας άγοράς μεσοπρόθε
σμου πίστεως.

Η Ευρώπη έπίσης ήλλαξε τήν 
τραπεζικήν της δομήν. Ένεθαρρύν- 
θησαν αί δημιουργίαι ένώσεων, ένε- 
φανίσθησαν μεγαλύτερα! Τράπεζαι 
καί τά πολυεθνή κονσόρτσια έγιναν 
πλέον κοινή ύπόθεσις.

Ούτω αί σημειωθεΐσαι κατά τήν 
δεκαετίαν 1950—70 καί τά πρώτα 
έτη τής έπομένης δεκαετίας μεταβο- 
λαί ύπήρξαν σημαντικοί.

Αλλά είναι δυνατόν ή πρόοδος νά 
συνεχισθή μέ τόν αυτόν ρυθμόν; Δύ 
ναται ό τραπεζικός τομεΰς νά κατα- 
στή περισσότερον διεθνής καί νά 
συμπεριλάβη δλην τήν ύδρόγειον; 
Είς τό σημεΐον αύτό έγείρονται ώ- 
ρισμέναι άμφιβολίαι καί νέα έρωτή- 
ματα. Π.χ. είναι δυνατόν νά περιο- 
ρισθή ή διεθνής τραπεζική δραστη
ριότης είς ώρισμένας περιοχάς. ’Α
κόμη καί αί μεγαλύτεροι άμερικανι- 
και Τράπεζαι δέν δύνανται νά 
άσκοΰν επιρροήν άπό τού Βερολίνου 
μέχρι τής Νοτίου Κορέας. ’Απαγο
ρεύεται ή είσοδός τους είς τόν ’Α
ραβικόν καί ’Αφρικανικόν κόσμον 
(είς τήν Αύστραλίαν δύνανται νά ά- 
άναπτύξουν μόνον έμμεσον δραστη
ριότητα) καί είς ώρισμένας Ευρω
παϊκός χώρας. Είς πολλά άλλα μέ- 
Ρη (ττ.χ. Μεξικόν, άλλα κράτη τής 
Νοτίου ’Αμερικής καί ’Ιαπωνία) αί 
δραστηριότητές των είναι αΰστηρώς 
περιωρισμέναι

Συνεπώς έπανερχόμεθα είς τά άρ- 
χικά έρωτήματα. Κατ' άρχάς λοιπόν 
πρέπει νά προσπαθήσωμεν νά έπι-1 
σημάνωμεν τά μέρη τού κόσμου είς 
τά οποία αί έμπορικαί Τράπεζαι έλ 
πίζουν δτι θά άναπτύξουν έπικερδή 
δραστηριότητα καπά τά 20 προσε
χή ετη.

ΤΑ ΠΕΔΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡIΟΤΗΤΟΣ

"Ας διαιρέσωμεν τώρα τόν κό
σμον είς τρία μέρη καί ας ίδωμεν 
ποιον ρόλον ήμποροΰν νά διαδραμα
τίσουν είς έκαστον έξ αυτών αί δυ
τικά! Τράπεζαι. Είς τόν άνατολικόν 
κόσμον, τό σοβιετικόν μπλοκ καί 
τήν Κίναν, αί δυτικαί Τράπεζαι δέν 
πρέπει νά ελπίζουν δτι θά έργα- 
σθοΰν δπως είς τό Λονδΐνον, τήν Ν. 
Ύόρκην καί τήν Ζυρίχην. Δύνανται 
βεβαίως νά χρηματοδοτηθούν σοβιε
τικά έργα κατ’ αύξανόμενον ρυθμόν. 
Δύνανται πράγματι νά ιδρύσουν υ
ποκαταστήματα είς Μόσχαν ή αλλα
χού, αν καί δέν είναι είσέτι γνωστόν 
αν αύταί· αί προσδοκίαι θά δικαιω
θούν.

Έπίσης είναι πιθανόν νά τούς έ- 
πιτραπή νά λάβουν ώρισμένας «θέ
σεις» είς τάς συναλλαγματικός δο
σοληψίας τού σοβιετικού μπλοκ, έ- 
άν αύτό πράγματι καθίσταται δυνα
τόν βάσει τού σχεδίου περί μετα- 
τρεψιμότητος τού ρουβλίου. "Οσον 
άφορά είς τήν Κίναν, φαίνεται δτι ή 
πύλη άνοίγει πάλιν, δμως μέ βρα- 
δύν ρυθμόν καί θά πρέπει νά άναμέ- 
νωμεν άπλώς μίαν σύσφιγξιν σχέσε
ων καί δχι νά γίνη ή Κίνα μέλος 
τού ώλοκληρωμένου διεθνούς δι
κτύου.

Είς τόν τρίτον κόσμον τών άνα- 
πτυσσομένων χωρών, ή άντιμετώπι- 
σις τής δυτικής οικονομίας ποικίλ
λει άπό χώρας είς χώραν. Μερικοί 
άκολουθοΰσαι τήν Κούβαν, ήμπορεΐ 
νά κινηθούν πρός τάς χώρας τού ’Α
νατολικού μπλοκ. Κατά τό προηγού- 
μενον έτος, αί βρεταννικαί Τράπεζαι 
άπώλεσαν όλικώς ή μερικώς τόν έ
λεγχον είς πέντε άφρικανικάς χώρας 
ήτοι είς τήν Λιβύην, Σομαλίαν, Ουγ
κάντα, Σουδάν καί Ζάμπιαν. Κατά 
τόν άύτόν χρόνον τέσσαρες λατινοα
μερικανικοί χώραι έκινήθησαν αΐφνι- 
δίως πρός τά άριστερά. Κατά τήν ί- 
δικήν μου άποψιν αύτό είναι μία κί- 
νησις είς τήν όποιαν δέν ήμποροΰ- 

καί έκ τών άπαντήσεων δέν είναι ά- μεν νΔ άντισταθώμεν. Είς δλην τήν 
πολύτως ένθαρρυντικαί συνεπείςι κυ- Λατινικήν ’Αμερικήν, τήν ’Αφρικήν, 
ρίως τών μεγάλων μεταβολών τής Τ£ν ’Αραβικόν κόσμον καί τήν Ίνδί- 
παρελθούσης δεκαετίας καί τής φύ-
σεως τών άντικειμενικών σκοπών —---------------------------------------------------
κυρίως πολιτικών— οί όποιοι τώρα — f\r ο ' C4 „ 
γίνονται καταφανείς είς πολλάς πε- όΠ I IIOOISTJOUVOICJ 
ριοχάς. "Ας ίδωμεν τώρα τί συνέ- -
βη κατά τά τελευταία έτη. Ή κυρι- BlOJlIlXQVlKWV 
ωτέρα βελτίωσις ήτο ή «διεθνοποίη 1

χρηματιστήρια τών ΗΠΑ είς τά ό
ποια διεξάγονται τό 93% τών σχε
τικών συναλλαγών καί δτι τά δύο 
τρίτα τών είς δολλάρια καταθέσεων 
τών άλλοδαπών είς ΗΠΑ είναι κατα
τεθειμένα είς τήν Ν. Ύόρκην, άντι- 
λαμβανόμεθα πλήρως δτι ή υπερο
χή της θά διατηρηθή. Έκ παραλλή
λου δμως γίνεται σαφές δτι, μετά 
20 έτη, τό Σάν Φρανσίσκο θά γίνη 
σημαντικός συνδετικός κρίκος είς τό 
οικονομικόν δίκτυον τής Β. ’Αμερι
κής. Καθ’ δμοιον τρόπον θά σταθε
ροποιηθούν τά κέντρα τού έν Ευρώ
πη υφισταμένου δικτύου, καί θά δια 
κριθοΰν σαφώς ή Ζυρίχη, ή Φραγκ- 
φούρτη καί τό Λονδΐνον, ή πρώτη ώς 
άγορά χρεωγράφων, ή δευτέρα λόγφ 
τού όγκου τού διατεθιμένου χρήμα
τος καί τό τρίτον έκ τών άσυναγω- 
νίστων εύκολιών πού προσφέρει. Ώς 
πρός τήν ’Ιαπωνίαν, παραμένει τό 
έρώτημα έάν κατόπιν τής άναμφισβη 
τήτου προόδου τής οικονομικής της 
άναπτύξεως, θά υίοθετηθή ύπό τών 
νομισματικών άρχών πλέον φιλελευ- 
θέρα τακτική.

Αί ένδείξεις ένισχύουν αύτήν τήν 
άποψιν, άλλά έως δτου τό ξένον 
χρήμα θά είναι δυνατόν έλευθέρως 
νά εισέρχεται καί νά Εξέρχεται τού 
Τόκιο καί έως δτου άρθοΰν οί περι
ορισμοί τής δραστηριότητας τών ξέ
νων Τραπεζών, θά διατηρήσωμεν τάς 
έπιφυλάξεις μας.

Αί τρεις τελευταίοι περιοχαί διά 
τάς όποιας διείδαν έξαιρετικάς προ
οπτικός οικονομικής άνόδου, ήτοι ή 
Λεκάνη τού Ειρηνικού, ή Λατινική 
’Αμερική καί ή ’Αφρική, εύρίσκονται 
ήδη είς τήν όδόν τής άναπτύξεως. 
Πιστεύω δέ δτι ό Ειρηνικός είναι ή 
πλέον έλπιδοφόρος περιοχή. Παρ’ 6- 
λον δτι περιλαμβάνει εΰημερούσας 
χώρας, δπως τήν ’ I απωνίαν, τήν Αύ 
στραλίαν καί τήν Νέαν Ζηλανδίαν, ή 
άπέραντος αυτή περιοχή τώρα άρχί- 
ζει νά άναπτύσσεται. Καί άκριβώς 
αύταί αί τρεις εύημεροΰσαι χώραι, 
είναι έκείναι αί όποιοι δέν μάς δί
δουν έλπίδας δτι θά έπιτρέψουν είς 
τούς ξένους τήν διενέργειαν χρημα- 
τιστικών συναλλαγών. "Εχω ήδη κά 
μει λόγον διά τήν ’Ιαπωνίαν. Ή Ν. 
Ζηλανδία άσκεΐ έπίμονον έλεγχον 
καί είς τάς έγχωρίους Τραπέζας καί 
ούτω δέν δύναται νά γίνη λόγος πε
ρί δραστηριότητας ξένων Τραπεζών. 
Ή Αυστραλία άσκεΐ έλεγχον έπί 
τών έπιτοκίων καί παρεμποδίζει έ- 
σκεμμένως τό έργον τών ξένων Τρα
πεζών. Έν όλίγοις, προβλέπω δτι ή 
’Ιαπωνία θά καταλάβη δεσπόζουσαν 
οικονομικήν θέσιν, . τό Τόκυο δέ θά 
καταστή δεσπόζον χρηματιστικόν 
κέντρον, έκτος έάν μεταβληθή ή νο
μισματική πολιτική του. Έπίσης 
προβλέπω δτι ή Νοτιοανατολική ’Α
σία, ή όποια έχει ήδη ύπέρ αυτής 
σημαντικάς οικονομικός επιτυχίας (ή 
Φορμόζα, ή Ν. Κορέα, ή Ταϋλάνδη, 
τό Χόγκ - Κόγκ, ή Σιγκαπούρη εί
ναι ήδη αυτάρκης) θά άποβή ή εύη- 
μερούσα περιοχή, τήν όποιαν ονει
ρεύονται δλοι οί διεθνείς τραπεζΐται. 
Έπίσης πιστεύω δτι, έάν δέν μετα
βληθή ριζικώς ή νομισματική πολι
τική τής Ιαπωνίας καί τής Αυστρα
λίας, είς τήν ώς άνω περιοχήν θά 
δημιουργηθοΰν χρηματιστικά κέντρα 
έλεγχό μένα άπό τό Χόγκ - Κόγκ 
καί τήν Σιγκαπούρην (δηλαδή θά εΰ 
ρίσκωνται ύπό κινεζικήν οικονομικήν 
έπιρροήν, καί δχι άπό τό Τόκιο ή 
τά Σ ίτνεϋ.

Βάσει τών άνωτέρω, θά προσπα
θήσω νά άπαντήσω είς τρία άπλά 
έρωτήματα:

α) Είς ποια μέρη τού κόσμου θά 
άναπτύσσεται ή δραστηριότης

χή 20ετίαν;
β) Ποια είναι ή δομή τών Τρα

πεζών;
γ) Ποιος θά είναι ό 

ρόλος τών Τραπεζών;
’Οφείλω νά όμολογήσω δτι μερι-

οικονομικος

σις» μιας όμάδος Αμερικανικών Τρα 
πεζών, κατά τήν δεκαετίαν 1960— 
1970, καί ή ϊδρυσις παγκοσμίου δι
κτύου υποκαταστημάτων είς δλα τά 
οικονομικά κέντρα τού κόσμου.

Είς τάς Βρεταννικάς Τραπέζας έ- 
σημειώθησαν, μέ τήν πάροδον τού 
χρόνου, άλλαγαί καί αί πατροπαρά- 
δοτοι διαιρέσεις είς Τραπέζας έμπο- 
ρικάς, μέρτσαντ μπάνκς, ύπερποντί- 
ους Τραπέζας συνέσφιξαν περισσό
τερον τούς δεσμούς των μέ τάς ΰ- 
περποντοίυς τοιαύτας. Τό αύτό συ
νέβη καί μέ τάς μέρτσαντ μπάνκς. 
1 προσφορά ύπηρεσιών έπί διεθνούς 
έπιπέδου άνεπτύχθη εις συντομώτα- 
τον χρονικόν διάστημα. Έδημιουρ- 
γήθησαν δεσμοί μέ τάς Τραπέζας 
τών ΗΠΑ. Τό Λονδΐνον κατέστη πλέ
ον σαφώς τό κέντρον τής άγοράς 
τού Εύρωδολλαρίου, καί, δσον ήτο 
δυνατόν ύπό τούς υφισταμένους κα
νονισμούς έλέγχου τού συναλλάγμα
τος, αί βρεταννικαί Τράπεζαι δίεδρα

Χορηγήσεων
Διά πράξεως τοϋ κ. Διοιζητοϋ συν- 

εστήθη παρά τή Διευθύνσει Βιομη
χανικών Χορηγήσεων 5η Ύποδιεύ- 
θυνσς, είς ήν θά ΰπαχθώσιν αί αρμο
διότητες τοϋ Τμήματος Γενικών Ζη
τημάτων καί Γραμματείας, τής αυ
τής Διευθύνσεως.

Ώς 'Υποδιευθυντής τής ώς άνω 
Διευθύνσεως έτοποθετήθη ό κ. ’Ιωάν
νης Άντωνάπουλος, Συμπράττ. 'Υπο
διευθυντής, Προϊστάμενος τοϋ έν λό- 
γφ Τμήματος καί ή κ. Νίκη Γίαννα- 
κοπούλου, Τμηματάρχης Β' τάξεως, 
παρά τή Διευθύνσει Βιομηχανικών 
Χορηγήσεων, ώς Προϊστάμενη τής 
Υπηρεσίας Γραμματείας (1—Αβ), 
παρά τή ώς ανω 'Τποδιευθύνσει, άντί 
τοϋ κ. Λουκά Άνδρίτσου, Ύποτμη- 
ματάρχου, μετατιθεμένου είς τήν 'Υ
πηρεσίαν Χορηγήσεων Βιομηχανιών 
Ξύλου, Χάρτου, Δέρματος κ.λ.π. (1— 
32), παρά τή αύτή Διευθύνσει.

αν, ό σοσιαλισμός —εύτυχώς φιλε- 
λευθέρας μορφής— δχι μόνον αιτιο
λογεί τήν κρατικήν ένθάρρυνσιν δι’ 
οικονομικήν άνάπτυξιν, άλλ’ έπίσης 
υπόσχεται ΐσην κατανομήν τής έκ 
τής άναπτύξεως προερχομένης αύξή- 
σεως τού εισοδήματος. "Ηδη είς 6- 
λον τόν κόσμον άναπτύσσονται σο
σιαλιστικά! τάσεις. Νομίζω δτι αί 
δυτικαί Τράπεζαι θά έπρεπε νά πα
ρακολουθήσουν αώτάς τάς τάσεις 
καί νά προσπαθήσουν νά εΰρουν τρό 
πους δι’ άνάπτυξιν δραστηριότητας 
έντός αύτοΰ τού πλαισίου ώστε νά 
έπιτύχουν τήν συνεργασίαν τών νέ
ων ρευμάτων. Ή Τράπεζα μέ τήν ό
ποιαν άμέσως συνδέεται ή Νάσιο- 
ναλ & Γκρίντλεϋς Μπάνκ, προσεπά- 
θησε νά έπιτύχη συνεργασίαν μέ 
τάς κυβερνήσεις άρκετά σοβαρών ά
πό άπόψεως τραπεζικού ένδιαφέρον- 
τος περιοχών, κυρίως δέ μέ τήν Κί
ναν καί τήν Ούγκάνταν, δημιουργή- 
σασα ούτω μικρός τραπεζικάς έπι- 
χειρήσεις. ΔΓ αύτοΰ τού τρόπου αί 
δυτικαί Τράπεζαι δημιουργούν έξει- 
δικευμένας υπηρεσίας, πραγματοποι
ούν συνεργασίαν μέ διεθνείς έπιχει- 
ρήσεις, άντλοΰν κεφάλαιον άπό τάς 
χρηματαγοράς τής Δύσεως καί εν
θαρρύνουν τάς έπενδύσεις. Έκ τής 
τοιαύτης προσπάθειας τών δυτικών 
Τραπεζών θά προκόψουν σοβαρά ώ- 
φέλη δχι μόνον δΓ αύτάς τάς ίδιας 
άλλά καί διά τόν δυτικόν κόσμον έν 
γένει. Διότι ό πληθυσμός αύτών τών 
χωρών συμπεριλαμβανομένης
τής „
τού συνολικού πληθυσμού τής γης. 
Πρός τούτοις πρέπει νά εΐμεθα βέ
βαιοι δτι αί συνήθεις έμπορικαί τρα
πεζικά! συναλλαγαί θά διεξάγωνται 
ύπό τών κρατικών Τραπεζών.

■Ε ΠΙΣΤΟΛΑ 1=
Ό ΰιονωνιιμόι iijg «Zuvspyooi'og»

’Αγαπητή «Τραπεζιτική»,
Παίρνοντας Αφορμή τό διαγωνι

σμό διηγήματος πού προκήρυξε τό 
περιοδικό «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ», τ’ απο
τελέσματα τού διαγωνισμού αύτοΰ 
καί τήν τελετή τής άπονομής τών 
βραβείων, θάθελα νά υποβάλλω είς 
τούς υπευθύνους άπό τις στήλες 
σου, τά παρακάτω έρωτήματα:

α) Γιατί στο τεύχος μηνός Μαΐ- 
ου, μαζί μέ τ’ Αποτελέσματα τού 
διαγωνισμού και τά ψευδώνυμα τών 
νικητών δέν δημοσιεΰθηκαν καί τά 
όνάματά τους;

β) Γιατί δέν δημοσιεύθηκε πόσους 
ψήφους συγκέντρωσε καθένα άπ’ τά 
βραβευθέντα διηγήματα καί ποια 
άπ’ τά μέλη τής κριτικής Επιτροπής 
ψήφισαν ύπέρ ή κατά;

γ) Γιατί βραβεύθηκε τό διήγημα 
«Ό άνθρωπος καί τό λιοντάρι» καί 
μάλιστα μέ πρώτο βραβείο, άφοΰ τά 
στοιχεία του είναι στο σύνολό τους 
σχεδόν Αποσπασματικά δανεισμένα 
οστό μυθιστόρημα γνωστού νεοέλλη
να συγγραφέα;

δ) Γ ιατί δέν δημοσιεΰθηκαν άπ’ 
τις στήλες τού περιοδικού τά ονό
ματα τών συναλέλφων πού έλαβαν 
μέρος στο διαγωνισμό, σάν μιά τυ
πική Εστω ύποχρέωσι τού περιοδικού 
πρός αυτούς;

ε) Γιατί τέλος δέν κληθήκανε, Ε
στω καί τηλεφωνικώς, νά παρευρε-
Βοΰν στήν τελετή δσοι άπ’ αύτούς 
ήταν δυνατόν νά παρευρεθοΰν άλλ’ 
Αγνοήθηκαν ένώ άντίθετα παραυρε- 
εήχανε άλλοι έντελώς άσχετοι;

(Τυχόν Απάντηση δτι ή πρόσκλη
ση Εγινε άπ’ τις στήλες τού περιο- 

Κίνας θά Ανέρχεται είς το 80% βικοΰ —τεύχος Μα'ί’ου— θ’ Απευθύ
νεται σέ άφελεΐς άφοΰ τό περιοδικό 
κυκλοφόρησε «κατόπιν έορτής»). 

Φαίνεται δμως δτι ισχύει αυτό 
πού ό Σύμβουλος Τύπου κ. I. Κο- 
λιάτσος άνέφερε στήν ομιλία του 
κατά τήν τελετή τής άπονομής τών 
βραβείων: "Οτι δηλαδή «Ώνομάσαμε(ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ)

τό περιοδικό μας «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» 
άκριβώς γιά νά αίσθάνωνται δλοι οί 
συνάδελφοι δτι μετέχουν στήν Εκδο
σή του». Νά «αίσθάνωνται» δτι με
τέχουν λοιπόν δχι δμως καί νά με
τέχουν πραγματικά δπως κακώς πί
στεψαν δσοι άπ’ αύτούς Εστειλαν 
Εργασίας τους.

Δικαιολογούνται δμως οί συνά
δελφοι γιατί δέν είχαν ύπ’ δψιν τους 
τή διευκρίνιση τού κ. Συμβούλου. 
Στο μέλλον δμως ας προσέξουν.

Ευχαριστώ γιά τή φιλοξενία 
ΣΤ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 
Ύποκ)μα Πραξιτέλους

Κύριε Διευθυντά,
Παρακαλώ θερμώς όπως μοΰ επι

τρέψετε, μέσψ τής ΤΡΑΠΕΖΙΤΙ
ΚΗΣ, νά έκφράσω τήν βαθύτατη 
συγκίνηση καί τις πιο ειλικρινείς μου 
ευχάριστες πρός δλους πού μέ όποιο- 
δήποτε τρόπο έξεδήλωσαν τή συμπά- 
θειά τους γιά τόν λυτρωτικό θάνατο 
τής γυναίκας μου Λένας ’Αντωνίου.

’Ιδιαίτερα επιθυμώ νά έκφράσω τήν 
μεγάλη μου ευγνωμοσύνη πρός τήν 
Διοίκηση τής Ε.Τ.Ε., τούς Προϊστα
μένους, τούς Διευθυντής της καί ο- 

. λόυς τούς συναδέλφους της τής 
Γραμματείας Διοικήσεως. Πρός τόν 
Πρόεδρον, τόν Διευθυντήν, τά μέλη 
ιοΰ Συμβουλίου καί τό προσωπικόν 
τοΰ ΤΥΠΕΤ. Πρός τόν Επιστημονι
κόν Διευθυντήν, τούς συνεργάτας του 
καί τό ποοσωπικόν τοΰ Θεραπευτηρίου 
«ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ». Ή κατα- 
νόησις, ή Ανθρωπιά καί οί φροντίδες 
ιούς ήταν τόση άνακούφισις στα τε
λευταία δύο χρόνια.

Έπιτρέψατέ μου κ. Διευθυντά, νά 
προσθέσω δτι θεωρώ τήν γνωριμία 
μου μέ τέτοιους Ανθρώπους ξεχωρι
στό προνόμιο έστω καί αν τό έπλήρω- 
σα μέ τόσο μεγάλο πόνο.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 
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Ή svevyuoc πίστωσις
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 2ας ΣΕΛ.)
τής έπί τή Εμφανίσει ή έπί τή λή
ξει πληρωμής τής τραβηκτικής^ τοΰ 
δικαιούχου έπί τοΰ δίδοντας τήν Εντο
λήν έκτελεσθοΰν προσηκόντως έφ’ Ο

σον έτηρήθησαν οί δροι τής ένεγγύ- 
ου πιστώσεως.

β) Ή βεβαίωσις μιας Ανεκκλήτου 
πιστώσεως συνιστφ διά τήν βεβαιοϋ- 
σαν Τράπεζαν Απαράβατου ύποχρέω- 
σιν έκτελέσεως τών ρητρών πληρω
μής ή Αποδοχής, ή, είς περίπτωσιν 
μιας πιστώσεως διακανονιζομένης διά 
μεταβιβάσεως τών συναλλαγματικών, 
δτι αί συναλλαγματικοί αυται θά με- 
ταβιβασθοΰν ανευ τοΰ δικαιοίματος Α
ναγωγής κατά τοΰ Εκδότου τούτων.

Ποια είναι ή Ακριβής ισχύς τής 
βεβαιώσεως τής μεσολαβούσης^ Τρα
πέζης δταν ή βεβαίωσις αίίτη Αφορά 
μίαν Ανέκκλητον ένέγγυον πίστωσιν, 
ίσχύουσαν μόνον έναντι Αποδοχής τής 
τραβηκτικής ύπό τής έκδούσης τήν 
πίστωσιν Τραπέζης;

Μερικαί Τράπεζαι πιστεύουν δτι, 
παρέχουσαι τήν βεβαίωσίν των, έγγυ- 
ώνται μόνον τήν Αποδοχήν τής πι- 
στωτρίας Τραπέζης χωρίς νά είναι 
ύποχρεωμέναι νά έγγυηθοϋν τήν πλη
ρωμήν τής τραβηκτικής είς τήν λή- 
ξιν της.

Δέν συμμεριζόμεθα τήν άντίληψιν 
ταύτην καθ’ δσον τήν θεωροΰμεν Αν
τίθετον πρός τάς άρχάς τάς διεπού- 
σας τάς υποχρεώσεις τάς άπορρεού- 
σας έκ τής βεβαιωμένης Ανεκκλήτου 
ένεγγύου πιστοίσεως, ώς προσδιορί
ζονται αυται έν αρθρφ 3 τών Κανό
νων καί Συνηθειών, τό όποιον υπο
γραμμίζει δτι ή παρέχουσα τήν 6ε- 
βαίοισιν μεσολαβούσα Τράπεζα δε
σμεύεται καθ’ ον τρόπον καί ή πι- 
στώτρια Τράπεζα καθ’ δσον Αφορφ 
τήν έκτέλεσιν τών περιεχομένων έν 
τή ένεγγύφ πιστώσει δρων πληρωμής 
ή αποδοχής.

γ) Συμβαίνει συχνά αί άνοίγουσαι 
ένεγγύους πιστώσεις Τράπεζαι νά Α
νοίγουν ταύτας διά τηλεφώνου ή παν
τός άλλου ταχέος μέσου παρά τινι 
μεσολαβούση Τραπέζη ζητοΰσαι παρ’ 
αυτής δπως γνωστοποιήση ή Ακόμη 
βεβαιώση τήν πίστωσιν είς τόν δικαι
ούχον.

Πολλάκις, τοιαϋται όδηγαι γνω

στοποιούνται είς τόν δικαιούχον ύπό 
τήν μορφήν απλής μεταβιβάσεως διά 
τών τηλεποικνωνιακών μέσων: Ή 
πραγματοποιούσα αύτήν τήν μεταβί- 
βασιν Τράπεζα υπογραμμίζει δτι ή 
πληροφορία δίδεται πρός Απλήν ένη- 
μέρωσιν καί άνευ ούδεμιάς δεσμεύσε- 
ως έκ μέρους της. ’Επιφυλάσσεται νά 
έπιληφθή έκ νέου τής σχετικής πρά
ξεως δταν θά λάβη διά τοΰ ταχυ
δρομείου τήν βεβαίωσίν, Από τής λή- 
ψεως δέ ταύτης καί μόνον θά είναι 
δυνατόν νά γίνη χρήσις τής πιστώ- 
σεως.

Ή διαδικασία αύτή είναι Αντίθετος 
πρός τήν καλήν πίστιν, ή οποία άξιοι 
δπως, ή ένέγγυος πίστωσις, διαβιβα- 
ζομένη πλήρως καί διά τής ταχυτέ- 
ρας όδοΰ, έκτελεσθή συμφιόνως πρός 
τάς γραπτάς οδηγίας καί δχι άπλώς 
νά γνωστοποιηθή άμέσως, ώς συμ
βαίνει συνήθως άλλά καί νά δύναται 
νά γίνη άμεσος καί ανευ ούδενός πε
ριορισμού χρήσις ταύτης παρά τή με- 
σολαβο/ιση Τραπέζη.

Ή έπικρατοΰσα είς τινας Τραπέζας 
άντίληψις, καθ’ ήν τοιαϋται διαβιβά
σεις πρέπει νά θεωρούνται ώς προει-

Έπιτροπή
άξιολογήσεως
Χώρων

Συνιστάται Επιτροπή ορθολογικής 
χρησιμοποιήσεως χώρων έγκαταστά- 
σεως τών διοικητικών ύπηρεσιών, ά- 
ποτελουμένη έκ τών κ.κ.:

—Αύγ. Νυδριώτη, συμβούλου παί- I 
ρά τώ κ. Διοικητή, ώς προέδρου.

—Ίωάν. Ρήγα, διευθυντοΰ Διευ- 
θύ/σεως Προσωπικού, ώς μέλους,

-—Γεωργ. Παπαχρήστου, διευθυν- 
τοΰ Διευθύνσεως Όργανώσεως, ώς 
μέλους,

-—Έλευθ. Βουλγαράκη, διευθυν- 
τοΰ Διευθύνσεως Περιουσίας Τρα
πέζης, ώς μέλους.

Εισηγητής τής Έπιτροπής θά εί
ναι ό κ. Άντ. Μαστραντώνης, Τμη
ματάρχης Β' παρά τή Διευθύνσει 
Όργανώσεως.

ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ
liiMiximiKov εολικιιχ τραπβζηϊ

Όδος ©ερειανοΰ -4 καί Κ,οετααντώνν) 

(Πάροδος Λείος. Αλεξάνδρας άρι6. 1S)

Τηλεφωνικόν κέντρον μ.εο<ρ τοΰ όποέοο έπικοίνω- 
νειτε μ-ε δλους τοΰς όρόφους καί τάς ύπηρεοίας!

6421.024 - 6421.025 - 6421.026 - 6423.251 - 6428.016

ΛΟΗΛΛΙ (Τ. 701)

ΩΡΛΙ ΙίΙΙΙΪΙίΙΛΙΊίίίΛ :

(καβ’ έκάοτνιν) 11—1 καί 3—9

δοποίησις ένεγγύου πιστοίσεως, είναι 
προδήλως πεπλανημένη ώς έστερημέ- 
νη οίασδήποτε δικαιολογητικής βάσε- 
ως καί Αντίθετος πρός τάς απαιτή
σεις τής Εποχής μας περί ταχείας διε
ξαγωγής τών συναλλαγών.

ΔΥΣΧΕΡΕΙΑΙ ΠΕΡΙ ΤΗΝ ΧΡΗ
ΣΙΜΟ Π ΟΙΗΣΙΝ ΤΗΣ ΕΧΕΓΓΥ
ΟΥ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ

α) Τά ύπό τοΰ δικαιούχου παρα- 
διδόμενα έ'γγραφα δύναται νά έκδο- 
θοΰν είς ήμερομηνίαν προγενεστέραν 
αύτής τών ένεγγύων πιστώσεων είς 
τάς όποιας άναφέρονται. Τοΰτο όφεί- 
λετα ιείς τό γεγονός δτι ό πωλητής 
δέν άνέμενε τήν πραγματικήν λήψιν 
τής ένεγγύου πιστώσεως τόύ διά νά 
προβή είς τήν φόρτωσιν, ώς δικαιού
ται, ή Ακόμη μεταπώλησιν ένός ύπό 
διαμετακόμισιν ήδη φορτίου.

Ούτω, πολλαί Τράπεζαι, αν καί τά 
παρεχόμενα ύπό τοΰ δικαιούχου έγ
γραφα δέν δύνανται νά θεωρηθούν 
ώς παραδοθέντα μέ καθυστέρησιν ύ
πό τήν έννοιαν τοΰ αρθρ. 41 τών 
Κανόνων καί Συνηθειών, πιστεύουν ό
τι έχουν τό δικαίωμα νά τά άπορρί- 
ψουν έν αναμονή νέων οδηγιών τοΰ 

• δίδοντας τήν Εντολήν. Ή άντίληψις 
αύτή, μή εχουσα έγκυρον βάσιν, δέον 
νά θεωρηθή Αδικαιολόγητος.

β) Τά έ'γγραφα απορρίπτονται: λό- 
γφ Επιφυλάξεων τής ναυτιλιακής Ε
ταιρίας ώς πρός τάς φορτωτικός, ά- 
φορωσών τόν τρόπον τής χρησιμοποι- 
ουμένης συσκευασίας, έφ’ δσον οί ο
ροί τής ένεγγύου πιστώσεως προβλέ
πουν τήν Αποστολήν τοΰ Εμπορεύμα
τος καθ’ ώρισμένην συσκευασίαν 
(χαρτοκιβώτια, καφάσια κ.λπ.).

’Εάν αί έπισημειούμεναι έπί τής 
φορτωτκιής Επιφυλάξεις ώς πρός τήν 
Ελαττωματικότητα τής συσκευασίας 
δέν Αναφέρονται είς σφάλμα τοϋ ά- 
ποστολέως τοΰ Εμπορεύματος, Αλλ’ 
είς τήν φύσιν τής συσκευασίας, ή ό
ποια, είχε γίνει Αποδεκτή ύπό τοΰ δί
δοντας τήν Εντολήν καί περιλαμβάνε
ται είς αύτούς τούτους τούς ορούς 
τοΰ Ανοίγματος τής πιστώσεως, δέν 
δύνανται νά καταστήσουν Αντικανο
νικά τά Εμφανιζόμενα φορτωτικά έγ
γραφα, κατά τήν έννοιαν τής α' παρ. 
τοΰ αρθρ. 16 τών Κανόνων καί Συ
νηθειών.

γ) Φορτωτικοί απορριπτόμεναι ώς 
«μή κανονικαί» Ενώ θά έπρεπε νά θε
ωρούνται ώς «κανονικαί» κατά τήν έν
νοιαν τοΰ ώς ανω αρθρ. 16.

(ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ)

DR. ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΑΣ 

Νευρολόγος — Ψυχίατρος 

Ίατρείον —
Ήλεκτροεγκεφαλογραφικόν

’Εργαστήρι ον 
Βασ. Σοφίας 102α 

Τηλ. 774.532

Καθημερινώς, ττλήν Σαββάτου, 
17.30'—19.30'



ΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ 
ΕΙΣ ΤΑ ΔΟΡΑ ΤΩΝ ΕΟΡΤΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ

Τό Διοικητικόν Συμβούλιον 
διά τού κατωτέρω έγγραφου του 
ττρός την Διοίκησιν τής Τραπέ- 
ζης έζήτησεν όπως κατά την κα
ταβολήν των δώρων Χριστουγέν
νων καί Πάσχα ώς καί των επι
δομάτων άδειας υπολογίζονται 
καί τά διάφορα έπιδόματα. 

«Κύριε Διοικητά,
Ή Τράπεζα καταβάλλει έπιδόμα

τα πληροψοριοληπτών δι’ έξοδα κι- 
νήσεως καί καλής έμψανίσεως άπό 
μακροΰ.

Συμφώνως πρός τό πνεύμα των 
οικείων υπουργικών άποφάσεων των 
σχετικών μέ την καταβολήν τών δώ

ρων Χριστουγένων, Πάσχα ώς καί 
τού έπιδόματος άδειας, θά έδει ή 
Τράπεζα κατά τήν καταβολήν τών 
έν λόγφ δώρων καί επιδομάτων ά
δειας νά λαμβάνη ύπ’ δψιν της καί 
τό έπίδομα πληροφοριολήπτου ώς 
αποτελούν τακτικήν άμοιβήν. Τοΰτ' 
άΰτό θά έδει νά γίγνητε καί μέ τά 
έπιδόματα χειριστού λογιστικών μη
χανών, TELEX,τηλεφωνικών συσκευ
ών κλπ.

Διά ταΰτα παρακαλοΰμεν δπως έ- 
ξετάσητε διά τήν καταβολήν τών 
σχετικών διαφορών άπό τής γενέσε- 
ως, δι’ έκάστην περίπτωσιν, τού δι
καιώματος».

Ή Οροστηριότηο τοϋ« ΊΟρύροτοο» 
ΕθνίΗΠΟ ΤρίΙΕΖΟΒ ΚΟΤΑ τό 1971»
Τό «"Ιδρυμα ’Εθνικής Τροατέζης» 

έκυκλοφόρησεν, εις έπιμελημένην έκ- 
δοσιν, τήν "Εκθεσιν Πεπραγμένων 
τού έτους 1971. Εις αύτήν παρου
σιάζονται συνοπτικώς αΐ δραστηρι
ότητες τού "Ιδρύματος κατά τό πα
ρελθόν έτος, αϊ άποΤαι καλύπτουν 
ποικίλους τομείς τής πνευματικής 
καί κοινωνικής ζωής τής χώρας.

Οΰτω κατά τό 1971:
α) Άπενεμήθησαν 3 μεγάλα βρα 

βεΐα "Υψηλής Διακρίσεως εις έπιλέ- 
κτους άνθρώπους τών ’Επιστημών, 
Γραμμάτων καί Τεχνών, ώς καί 3 
βραβεία Διακρίσεως είς νέους άν-

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ο’ι κ.κ. ’Αντώνιος Χανιωτάκης 
καί Νικόλαος Κουλιέρης, μέλη 
τού Συλλόγου Βοηθητικού Προ
σωπικού ’Εθνικής Τραπέζης, ά- 
πηύθυναν τήν κατωτέρω άνακοί- 
νωσιν πρός τους συναδέλφους των 
μέλη τού ανωτέρω Συλλόγου:

«’Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Τήν 11.8.72 οί Σύλλογοι ΥΠΑΛ
ΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ, 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ 
ΑΘΗΝΩΝ, ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ Ε
ΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ, έκυκλοψόρη- 
σαν κοινήν άνακοίνωσιν ϋπό ημερο
μηνίαν 10.8"72 είς τήν οποίαν άνα- 
φέρουν τά κάτωθι:

Τήν επομένη, 8.8.72, οί ΤΡΕΙΣ 
Σύλλογοί μας, οι όποιοι διατηρούν 
καί είναι άποφασισμένοι νά διαφυ
λάξουν καί διατηρήσουν έν παντί 
ΑΡΡΑΓΗ τήν ήδη σφυρηλατηθεΐσαν 
καί ΰφισταμένην μεταξύ των ΕΝΟ
ΤΗΤΑ πρός άντιμετώπισιν τών πό
σης ρύσεως καί μορφής έχθρών τού 
Προσωπικού καί τών συμφερόντων 
του, ήσκησαν — κατέθεσαν καί αύ- 
τοί ΕΦΕΣ IN...

Κοσόπιν τούτων θέτομεν τά κάτω
θι έρωτήματα είς τον Σύλλογον 
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ:

1) Τί έχει νά μάς πληροφόρηση 
περί ΑΡΡΑΓΟΥΣ ΕΝΟΤΗΤΟΣ;

2) Έάν ήσκησε — κατέθεσεν Ε
ΦΕΣ IΝ κατά τής ύπ’ άριθ. 20)1972 
άποφάσεως τού Π.Δ.Δ.Δ. ’Αθηνών.

Μέ συναδελφικούς χαιρετισμούς 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΑΝΙΩΤΑΚΗΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΛΙΕΡΗΣ»

ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΙΕΩΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ε.Τ.Ε.

Συνεστήθη Επιτροπή Άξιολογή- 
σεως Προτάσεων τού Προσωπικού 
τής Τραπέζης, άποτελουμένη έκ τού 
Προϊσταμένου τής Διευθύνσεως Όρ- 
γανώσεως ώς Προέδρου καί τών 
Προϊσταμένων τών Διευθύνσεων Προ 
σωστικού καί Έπιθεωρήσεως, ώς με
λών. "Η ’Επιτροπή, ή όποια θά έξε- 
τάζη τάς έκάστοτε ύποβαλλομένας 
ύπό τού προσωπικού τής Τραπέζης 
προτάσεις καί τάς ύπ’ αυτών ειση
γήσεις τής Διευθύνσεως Όργανώ- 
σεως, θά πρόβαίνη είς τήν άξιολό- 
γησιν αυτών καί θά είσηγήται πρός 
τήν Διοίκησιν, τήν άπονομήν τών 
προβλεπομένων ύπό τού σχετικού 
Κανονισμού Λειτουργίας τού θε
σμού ηθικών καί ύλικών άμοιβών.

θρώπους τών ’Επιστημών, Γραμμά
των καί Τεχνών. "Η τελετή τής άπο- 
νομής έπραγματοποιήθη μέ λαμπρό
τητα τήν 20.2" 1971 είς τό Κεντρι
κόν Κατάστημα τής Τραπέζης, πα- 
ρουσίφ τού αντιπροέδρου τής Κυβερ 
νήσεως κ. Ν. Μακαρέζου, μελών τής 
Κυβερνήσεως καί πολλών έπισήμων. 
Οί τιμηθέντες ήσαν οί έξής: Σπυρί
δων Μαρινάτος, "Αγγελος Τερζάκης, 
Γεώργιος Γ ουναρόπουλος, Φώτιος 
Βακάκης, Πάνος Παναγιωτούνης καί 
’ I ωάννης Β ακαρέλης.

β) Ήγοράσθησαν 132 έργα τέ
χνης, πίνακες ζωγραφικής κατά τό 
πλεΐστον. "Ηδη ή συλλογή τού "Ι
δρύματος άριθμεΐ 182 έργα, έκ τών 
οποίων τά περισσότερα μετεφέρθη- 
σαν είς Θεσσαλονίκην πρός ί'δρυσιν 
έκεΐ τής πρώτης πινακοθήκης.

γ) Ήγοράσθησαν 9.566 τόμοι 
διαφόρων βιβλίων (έναντι 1761 ά- 
γορασθέντων κατά τό 1970). "Η δρα 
στηριότης αυτή άποσκοπεΐ άφ’ ένός 
μέν είς τήν ένίσχυσιν τών συγγρα
φέων κατά κύριον λόγον, άφ’ έτέ- 
ρου δέ είς τον έμπλουτισμόν διά 6ι 
βλίων τών διαφόρων άνά τήν χώραν, 
έπαρχιακών κυρίως, βιβλιοθηκών. 
Κατά τήν διάρκειαν τού λήξαντός έ
τους ένεπλουτίσθησαν 136 βιβλιοθή- 
και διά 9.650 τόμων διαφόρων βι
βλίων. ’Επίσης διενεμήθησαν 1.727 
τόμοι είς 500 καί πλέον πρωτεύσαν- 
τας τελειόφοιτους μαθητάς τών Γυ
μνασίων δλης τής χώρας, είς τον ύ
πό τού "Ιδρύματος προκηρυχθέντα 
καί διενεργηθέντα κατά τό 1970 δια 
γωνισμόν έκθέσεως μέ θέμα «Ή ση
μασία τού ’Αγώνας 1940». Έξ άλ
λου διετέθησαν τόμοι είς τήν Γενι
κήν Γραμματείαν Τύπου καί Πληρο
φοριών, πρός διανομήν των μεταξύ 
τών άριστευσάντων μαθητών τής πε 
ριφερείας ’Αθηνών - Πειραιώς, είς 
τέκνα ομογενών φιλοξενηθέντα είς 
τάς κατασκηνώσεις τής Τραπέζης 
μας, καί είς διαφόρους άλλους.

δ) Ένισχύθησαν 35 σωματεία, 
σύλλογοι, έταιρεΐαι κλπ. (έναντι 31 
τού προηγουμένου έτους), πρός εύ- 
όδωσιν τών πολιτιστικών σκοπών 
των.

ε) Έχορηγήθησαν έφ’ άπαξ ύπο- 
τροφίαι έκ δρχ. 20.000 έκάστη, 
πρός 10 άποφοίτους άνωτάτων έκ- 
παιδευτικών ιδρυμάτων τής χώρας, 
συγκεντρώσαντας τήν ύψηλοτέραν 
βαθμολογίαν κατά τό έτος 1970.

στ) Ώργανώθη "Εκθεσις είς τό 
Ζάππειον Μέγαρον τών άντιγράφων 
τών πινάκων τού Γερμανού ζωγρά
φου PETER VON HESS, ώς συμμε
τοχή είς τάς πανελληνίους έορταστι 
κάς εκδηλώσεις έπί τή 150ετηρίδι 
τής ’Εθνικής Παλιγγενεσίας. Ή "Εκ- 
θεσις ένεκαινιάσθη ύπό τού ’Αντι
προέδρου τής Κυβερνήσεως κ. Στ. 
Παττακοΰ, ό όποιος έχαρακτήρισε 
τήν πρωτοβουλίαν τής διοργανώσε- 
ως ώς «έπιτυχή έμπνευσιν τού Ι
δρύματος ’Εθνικής Τραπέζης»'

ζ) Ένισχύθησαν χρηματικώς καί 
έβραβεύθησαν ταλοαιτοΰχοι νέοι σπου 
δασταί, ώς έπίσης καί μαθηταί πρω 
τεύσαντες είς τον διαγωνισμόν έκθέ
σεως μέ θέμα τήν Άποταμίευσιν, 
προκηρυχθέντα τον ’Οκτώβριον τού
1970.

Σύστασις
Διευθύνσεως

Συνιστάται έκ νέου, διά πράξεως 
τού κ. Δνοΐίκητοΰ, ή ΔιεύΘυνσις Οι
κονομικών Μελετών, είς τήν όποιαν 
υπάγονται αί αρμοδιότητες τής Ύ- 
ποδιευθύνσεως Οικονομικών Μελετών 
ή όποια καταργεΐται. Προϊστάμενος 
τής Διευθύνσεως αυτής είναι ό κ. 
Γρηγόριος Σπυρόπουλος, Τμηματάρ 
χης Α'.

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.) 
μετά 7-—8 έτη, δεδομένου δτι τό 
Ταμεΐον έπιβαρύνεται μέ έπί πλέον 
σύνταξιν δρχ. 2.500 περίπου μηνι- 
αίως, δΓ έκάστην αποχωρούσαν, έπί 
10 έτη (ήτοι άπό τής συμπληρώσε- 
ως 1 δετούς αντί 2δετούς υπηρεσί
ας), άντί νά έπιβαρυνθή οπτό τής 
25ετί·ας έφ’ δρου ζωής, (έπί 25 πε
ρίπου έτη, αν ληψθή ώς βάσις ύπο- 
λογισμοϋ ή ηλικία 20 έτών διά τήν 
πρόσληψιν, 45 διά τήν άποχώρησιν 
καί οριον ηλικίας τό 70όν) μέ τήν 
αναλογούσαν είς 25ετή υπηρεσίαν 
σύνταξιν δρχ. 7.000 περίπου μηνι- 
αίως.

Παρά ταύτα, έφ’ δσον τεθή θέμα 
οικονομικής ένισχύσεως τών ’Ασφα
λιστικών Ταμείων, προκει μένου περί 
Τραπεζών καί μεγοιλων ’Οργανι
σμών, δόναν τα ι οί έργοδόται νά συν
εισφέρουν διά τής άναλήψεως τής 
δαπάνης συνταξ ι οδοτήσεως τών μη
τέρων διά τό 1 θετές διάστημα τής 
προώδου έξόδου έκ τής υπηρεσίας, 
δεδομένου δτι ούτοι ωφελούνται έκ 
τής ώς άνω προώρου άποχωρήσεως 
απαλλασσόμενοι άπό τό βάρος τών 
υψηλών άποδοχών τών άποχωρουσών 
μητέρων, αί όποϊαι άντι καθίστανται 
μέ υπαλλήλους άμειβομενας μέ τό 
ήμισυ τών έν λόγφ άποδοχών

Επικαλούμενοι δημοσίας δηλώ
σεις κυβερνητικών παραγόντων περί 
συμπαραστάσεως πρός τήν μητρό
τητα, ζητοΰμεν τήν έμπρακτον 
άναγνώρισιν τής κοινωνι
κής συνεισφοράς τών μητέρων διά 
τής γενικεύσεως τού ευεργετικού 
μέτρου τής μετά 15ετή υπηρεσίαν 
δυνατότητος άποχωρήσεως καί άνα- 
λόγου συνταξιοδοτήσεώς μας. 
Εΰχαριστούσαι διά τήν φιλοξενίαν 

Διατελούμεν μετά τιμής 
Αί παρά τή ’Εθνική Τραπέζη 

τής Ελλάδος υπηρετούσα ι μητέρες 
("Επονται 34 ΰπογραψαί)

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ - MET ΑΒΡΑ ΑΙ
ΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΠΟΚΑΤ)ΜΑΤΑ

Διά πράξεων τοΰ κ. Διοικητοΰ έτο- 
ποθετήθησαν:

Ό κ. Παΰλος Κανίνιας, Τμημα- 
τάρχης Α' τάξεως, Προϊστάμενος 
Τρήματος παρά τή Διευθΰνσει Βιο
μηχανικών Χορηγήσεων, είς τήν αυ
τήν Διεΰθυνσιν ώς 'Υποδιευθυντής, 
άντί τοΰ κ. Θωμά Θωμοπούλου, Τ- 
ποδιευθυντοϋ, μετατιθεμένου είς τήν 
Διεΰθυνσιν Μελετών Βιομηχανίας, ώς 
Προϊσταμένου αυτής, άντί τοΰ κ. ’Α
λεξάνδρου Κωνσταντινίδη, Ύποδιευ- 
θυντοΰ, μετατιθεμένου είς τήν Διεΰ 
θυνσιν Βιομηχανικών Χορηγήσεων, 
ώς Προϊσταμένου αυτής.

Ό κ. Γεώργιος Χαρσιάδης, Διευ
θυντής, Υποδιευθυντής παρά τω 
Κεντρικφ Καταστήματι είς τό αίιτό 
Κατάστημα, ώς Συνδιευθυντής.

Ό κ. Γεώργιος ΙΙιτσίκας, ’Υποδι
ευθυντής, Υποδιευθυντής παρά τή 
Διευθΰνσει Προσωπικού, είς τό Κα
τάστημα δδοΰ Σταδίου, ώς Συνδιευ- 
θυντής.

Ό κ. Γεώργιος Μουρίκης, Υποδι
ευθυντής, Προϊστάμενος Τμήματος 
παρά τή Διευθΰνσει ΙΙροσωπικοΰ, είς 
τήν Διεΰθυνσιν Καταθέσεων, ώς Υ
ποδιευθυντής.

Ό κ. Ευστάθιος Χρυσάφης, Συμ- 
πράττ. 'Υποδιευθυντής, Διευθυντής 
παρά τφ Ύποκαταστήματι Έρμοΰ 
Θεσσαλονίκης, ώς Διευθυντής τής 
Περιφερειακής Διευθύνσεως ’Ανατο
λικής Μακεδονίας — Θράκης.

Ό κ. Χρήστος Σάκκος, Ύποτμη- 
ματάρχης, Διευθυντής παρά τφ Υ- 
ποκαταστήματι Νέων Μουδανιών, είς 
τήν Περιφερειακήν Διεΰθυνσιν Θεσ
σαλονίκης, ώς Προϊστάμενος τοΰ 
Γραφείου Διευθύνσεως.

Ή κ. 'Ελένη Χαρίση, Λογιστής Α" 
τάξεως, παρά τή Διευθΰνσει Βιομη
χανικών Χορηγήσεων, ώς Προϊστά
μενη τής 'Υπηρεσίας Βιοτεχνικών 
Χορηγήσεων (1—71), παρά τή αυτή 
Διευθΰνσει, άντί τοΰ κ. Νικολάου Κυ- 
ριαζοποΰλου, Τμηματάρχου Α' τάξε
ως, τοποθετουμένου, ώς Προϊσταμέ
νου τοΰ Τμήματος Βιοτεχνικών Χρη

ματοδοτήσεων, άντί τοΰ κ. Μιχαήλ 
Μεραμβελιωτάκη, Τμηματάρχου Α' 
τάξεως, τοποθετουμένου, ώς Ύποδι- 
ευθυντοϋ Βιοτεχνικών Χρηματοδοτή
σεων, παρά τή αυτή Διευθΰνσει.

Ό κ. Θεοφάνης Στεργίου, "Υπο
διευθυντής παρά τή Διευθΰνσει Βιο
μηχανικών Χορηγήσεων, ώς Διευθυν
τής τής Περιφερειακής Διευθύνσεως 
Θεσσαλονίκης.

Ό κ. Σπυρίδων Στέλλας, Λογιστής

Α' τάξεως, ’Εντεταλμένος καί Προϊ 
στάμενος Λογιστηρίου παρά τφ Ύ- 
ποκαταστήματι Χαλανδρίου, είς τό ύ
πό ΐδρυσιν Ύποκ)μα Φάρου Ψυχικού, 
ώς Διευθυντής.

"Ο κ. Δαμιανός Πλάτης, Λογιστής 
Β' τάξεως, παρά τφ Ύποκαταστή- 
ματι Νέας Σμύρνης, είς τό ύπό ιδρυ- 
σιν Ύποκ) μα Φάρου - Ψυχικού, ώς 
’Εντεταλμένος καί Προϊστάμενος Λο
γιστηρίου.

Ονομασία ίιπηρεταόντων υπαλλήλων 
sis Κέντρον ΝΙηχανονραφίαο

Διά πράξεως τοΰ κ- Διοικητοΰ ώ- 
νομάσθησαν ώς κάτωθι οί παρά τφ 
Κέντρω Μηχανογραφίας ύπηρετοΰν- 
τες υπάλληλοι:

Προϊστάμενος ’Αναλυτής ό κ. Κων
σταντίνος Φραγκιάδης, Τμηιματάίρχης 
Α' τάξεως 1)4)1972.

Προϊστάμενος Προγραμματιστής δ 
κ. Μαρίνος Σιαλοϋστρος, Λογιστής Β' 
τάξεως ά) 1.4.1972.

Προγραμματισταί Α' : Ή κ. 'Ελέ
νη Λιοδάικη, Λογιστής Α' τάξεως, 
ά) 1.1.1972, ή κ. Βασιλική Κεροντά- 
κη, Λογιστής Β' τάξεως ά) 1.1.1972, 
ή κ. ’Αγγελική Λαζάρου, Λογιστής 
Β' τάξεως, ά) 1.1.19Μ2.

ΙΙρογραμματισταί Β' : Ή κ. ’Ιφι
γένεια Μυλωνο-ποΰλου, 'Τποτμηματάρ- 
χης, ά)1.6.19Μ1, δ κ. Γεώργιος Χα- 
τζηγεωργίον 'Υπολογιστής Β" τάξε
ως,' ά) 1.1.1972.

Προγραμμαναλυταί: Ό κι. ’Avar 
στάσιος Αεϊμονής, Λογιστής Α' τά
ξεως, ά) 1.11.1971, δ κ. Νικόλαος 
Βέργας, 'Υπολογιστή,ς Α' τάξεως, 
ά) 111.1971, δ κ. Γεώργιος Νιάρχος 
Υπολογιστής Β' τάξεως ,ά)1.11.71.

Δόκιμοι Π ρογραμματισταί: 'Ο κ. 
Ευθύμιος Π άλλης, Λογιστής Β' τά
ξεως ,ά) 1.2.1971, δ κ, Βασλίε-ιος Μι- 
χάλης Λογιστής Α' τάξεως α) 1.4.

ΙΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΠΡΟΙΓΟΓΙΚΟΥ ΒΙΒΓΟΜΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΕΝΤΒΞΕΑΣ ΕΙΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙ YIBBAHBQN

Άνακοινούμεν ϋμΐν, ότι εντός τοΰ 
μη,νός Νοεμβρίου έ.έ. Θά διενεργηθώ- 
σιν οί κάτωθι Διαγωνισμοί μεταξύ 
τοΰ Προσωπικού τής Τραπέζης:

Α' ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΟΣ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Β' ΤΑΞΕΩΣ
Τοΰ διαγωνισμού τούτου ύποχρε- 

οΟνται δπως μετάσχωσιν, συμφώνως 
τή παραγράφφ 4 τοΰ άρθρου 1 0 τοΰ 
’Οργανισμού τής "Υπηρεσίας, οί Ύ- 
πολογισταί Β' τάξεως οί συμπλη- 
ροΰντες χρόνον κρίσεως διά προα
γωγήν εις τον βαθμόν τοΰ Ύπολογι- 
στοΰ Α' τάξεως τήν 1.1.1973 καί 
1.7.1973 ή καί προγενέστερον, εί
τε έκ πραγματικής υπηρεσίας είτε 
έκ χορηγηθεισών αύτοΐς, δΓ άποφά
σεως τής Διοικήσεως, προωθήσεων.

"Ωσαύτως, τοΰ άνω διαγωνισμού 
ύποχρεοΰνται νά μετάσχωσι καί οί 
διά τής ύπ’ άριθ. 27)4.8.1 971 ’Εγ
κυκλίου Διοικήσεως κληθέντες είς 
τον Προαγωγικόν διαγωνισμόν τής 
27.11.1971 καί μη μετασχόντες δΓ 
οίονδήποτε λόγον, ή άποτυχόντες είς 
έν ή άμψότερα τά θέματα, είς α καί 
θά έξετασθώσι.

’Εξεταστέα θέματα:
1) "Εκθεσις έπί Οικονομικού θέ

ματος.
2) Θέματα Τραπεζικής Λογιστι

κής καί Εργασιών.
Β' ΕΝΤΑΞΕΩΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ 

”Η ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Είς τον διαγωνισμόν τούτον κα
λούνται, δπως μετάσχωσιν οί προ
σωρινοί ή έπί συμβάσει υπάλληλοι 
τοΰ λογιστικού κλάδου, άρρενες καί 
θήλεις, αί έπιθυμοΰντες δπως έντα- 
χθώσιν είς τό τακτικόν προσωπκιόν 
τής Τραπέζης έπί βαθμφ καί άπο- 
δοχαΐς Δοκίμου, έφ’ δσον συμπληροΰ- 
σι μέχρι 31.12.1972 ύπηρεσίαν πα_ 
ρά τή Τραπέζη τουλάχιστον ένός έ
τους.

Είς τούς ανωτέρω περιλαμβάνον
ται καί εκείνοι οϊτινες κληθέντες διά 
τής ύπ’ άριθ. 27)28.7.1969 Εγκυ
κλίου Διοικήσεως ΐνα μετάσχωσι είς 
τον διαγωνισμόν μονιμοποιήσεως τής 
15.1 1.1969, δεν μετέσχον, ή μετα
σχόντες άπέτυχον είς έν ή πλείονα 
θέματα, είς α καί θά έξετασθώσι.

Αί αιτήσεις προς συμμετοχήν είς 
τον ώς άνω διαγωνισμόν δέον δπως 
ύποβληθώσιν είς τό Τμήμα ‘Υπηρε
σιακής Κσταστάσεως Προσωπικού 
(‘Υπηρεσία Προαγωγών) διά τών

αρμοδίων παρά τή Διοικήσει Τμημά
των ή τών Διευθυντών Υποκαταστη
μάτων μέχρι τής 1ης ’Οκτωβρίου 
έ. έ.

Εξεταστέα θέματα:
1) Ξέναι Γλώσσα ι (ύποχρεωτικώς 

Γαλλική ή ’Αγγλική ή Γερμανική, 
προαιρετικώς 5έ οίαδήποτε έτέρα 
γλώσσα).

2) "Εκθεσις ’Ιδεών.
3) Πρακτική ’Αριθμητική,
Ή άκριβής χρονολογία καί τά 

Κέντρα διεξαγωγής τών άνωτέρω 
διαγωνισμών θέλουσιν όρισθή δΓ ι
διαιτέρας άνακοινώσεως έκδοθησομέ- 
νης μέχρι 10ης ’Οκτωβρίου έ.έ.

Οί διαγωνισθησόμενοι δέον δπως 
προσέλθωσι είς τά Κέντρα διεξάγω.

ΘΑ ΕΜΠΑΟΥΤΙΣΘΗ 
ΤΟ "ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ..
ΜΕ ΝΕΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Τό Νοσηλευτικόν "Ιδρυμα τού Τα 
μείου Υγείας, «Υγείας Μέλαθρον», 
θά χορηγή έφεξής ειδικότητες Παθο
λογίας καί Χειρουργικής, είς πτυ- 
χιούχους τής ’Ιατρικής Σχολής, κα
τόπιν άποφάσεως τοΰ ‘Υπουργείου 
Κοινωνικών Υπηρεσιών. Τό «‘Υγεί
ας ΑΑέλαθρον» θά έμπλουτισθή έκ 
τού λόγου αυτού μέ τελευταίου τύ
που μηχανήματα τά όποια καί θά 
χρησιμοποιούνται είς τήν παροχήν 
περιθάλψεως τών νοσηλευομένων είς

Σύστασις
υπηρεσιών

Συνιστώνται άνά μία Υπηρεσία 
Γραφείου Διευθύνσεως είς τάς Πε
ριφερειακός Διευθύνσεις "Υποκατα
στημάτων: Άτιτκής Β', ’Αττικής 
Γ', Πειραιώς καί Δυτικής "Ελλάδος 
καί τοποθετούνται ώς Προϊστάμενοι 
τών ώς άνω υπηρεσιών άντιστοίχως 
οί κά-ωθτ: Στυλ. Κανακάκης, Ύπο- 
τιμηματάρχης, Κλεάνθης Πάκης, Ύ- 
πστιμηματάρχης, Χρήστος Κούγιας, 
Λογιστής Α' και Γερ. Βασιλείου, 
Ύποτ μη ματάρχη ς.

γής τών διαγωνισμών τήν όρισθησο- 
μένην ημέραν καί ώραν φέροντες μεθ’ 
έαυτών άπαραιτήτως τό δελτίον ταυ
τότητάς των.

Οί έν στρατεύσει τελοΰντες υπο
ψήφιοι νά είδοποιηθώσι μερίμνη τών 
‘Υποκαταστημάτων είς ών τήν δύνα. 
μιν άνήκουσιν, δτι δύνανται νά με
τάσχωσι τών διαγωνισμών προσερχό- 
μενοι είς τό πλησιέστερον, πρός τήν 
μονάδα είς ήν ύπηρετοΰν, Κέντρον 
διαγωνισμού.

Ή άδικαιολόγητος μή συμμετοχή 
είς τους ώς άνω διαγωνισμούς κα
θώς καί ή τυχόν άποτυχία τών δια- 
γωνισθησομένων θά συνεπάγηται κα_ 
θυστέρησιν τής προαγωγής ή τής μο- 
νιμοποιήσεώς των κατά περίπτωσιν, 
τούλάχιστον κατά έν έτος, ύπό τήν 
εύνόητον προϋπόθεσιν τής επιτυχίας 
των είς αμέσως προσεχή διαγωνι
σμόν.

Οί τυχόν κωλυόμενοι νά μετάσχω
σι τών άνωτέρω διαγωνισμών δέον 
δπως δικαιολογήσωσι τούτο έπαρ- 
κώς καί εγκαίρως, προ ή τούλόίχι- 
στον κατά τήν ημέραν τοΰ διαγωνι
σμού, άλλως θά θεωρηθώσιν ώς άδι- 
κα:ολογήτως μή μετασχόντες.

Είς τούς έκ τών υποψηφίων μέλ
λοντας νά μετακινηθώσι τής έδρας 
τοΰ "Υποκαταστήματος των έγκρίνο- 
μεν, δπως καταβάλητε τά πραγμα
τικά οδοιπορικά έξοδα, πλέον άπο- 
ζημιώσεως έκ δρχ. 250.— (διακο- 
σίων πεντήκοντα) κατά ύπάΑληλον.

Ή καταβολή τών ποσών θά γίνη 
μέ χρέωσιν τής Διοικήσεως ("Υπη
ρεσία Λογιστηρίου Προσωπικού 6 - 
22).

Τής παρούσης δέον δπως λάβω- 
σιν γνώσιν ένυπογράφως μερίμνη 
τών Διευθυντών τών "Υποκατάστημά, 
των καί τών Προϊσταμένων τών "Υ
πηρεσιών τής Διοικήσεως:

α) "Άπαντες οί Ύπολογισταί Β' 
τάξεως οί συμπληροΰντες χρόνον κρί
σεως διά προαγωγήν είς τον βαθμόν 
τοΰ Ύπολογιστοΰ Α' τάξεως τήν 
1.1.1973 καί 1.7.1973 ή καί προγε
νέστερον είτε έκ πραγματικής υπη
ρεσίας είτε έκ προωθήσεων.

β) "Απαντες οί προσωρινοί ή έπί 
συμβάσει υπάλληλοι οί συμπληροΰν
τες μέχρι τής 31.12.1972 τουλάχι
στον ένός έτους ύπηρεσίαν έν τή 
Τραπέζη.

‘Ο Διοικητής 
ΧΡΙΣΤΟΣ Γ. ΑΧΗΣ

1971, δ κ. Μιχαήλ Ζιρκύπουλος, Λο
γιστής Β' τάξεως, ά) 1.4.1971, δ κι. 
Δηιμήτριος Σταθόπουλος, Υπολογι
στής Α' τάξεως ά) 1.4.1971, δ κ. Γε
ώργιος Κουζιώκας Υπολογιστής Α' 
τάξεως ά) 1.4.1971, δ κ. ’Ιωάννης 
Καιμάρης 'Υπολογιστής Α' τάξεως ά) 
1.4.1971, ό κ. ’Ιωάννης ΧατζηΙδόιικης 
Υπολογιστής Β' τάξεως ά) 1.4.1971, 
δ κ. Χρηΐστος Άκρατος 'Τίπολογι,στής 
Β’ τάξεως ά) 1.6.1971, ή κ. Άθηνα 
Σακελλαρίδου 'Τίτολογιστής Β' τάξε
ως ά) 1.6.1971 δ κ. ’Αντώνιος Λέκ- 
κας Υπολογιστής Β' τάξεως δ) 1.6.
1971, δ χ. Γεώργιος Χατζηγεωργίου 
’Υπολογιστής Β' τάξεως ά) 1.1.1971, 
ή κ. 'Ελένη Έξάρχο^ 'Υπολογιστής 
Α’ τάξεως ά) 1.4.1972, δ κ, Δημή- 
τριος Κληρονόμος 'Υπιολογυσιτής Α' 
τάξεως ά) 1.4.1972, δ κ. ΣΙτέφΙανος 
Ααμπίκης 'Υπολογιστή Α’ τάξεως, 
ά) 1.4.1972, δ κ. Κωνσταντίνος Οίκο- 
νοιμύπουλος 'Υπολογιστής Α' τάξεωις 
ά) 1.4.1972, δ κ. Πρόδρομος Πετρό- 
πουλος 'Υπολογιστής Α' τάξεως ά) 
) .4.1972, δ κ. Βασίλειος Πλακογιαν- 
νάκης Υπολογιστής Α' τάξεως ά) 1. 
4.1972, ό κ. Νικόλαος Πρείβεζδνος 
'Υπολογιστής Α' τάξεως ά) 1.4.1972, 
ο κ. Νικόλαος Φατοΰρος 'Υπολογιστής 
Α' τάξεως ά) 1.4.1972, δ κ. Θεόφι
λος Χατζηδάκης 'Υπολογιστής Α' τά
ξεως ά) 1.4.1972, δ κ. Θεοδόσιος 
Βλαχύπουλος 'Υπολογιστής Β’ τάξε
ως ά) 1.4.1972, δ κ. Λεωνίδας Κου- 
τσογιάννης 'Υπολογιστής Β' τάξεως 
ά) 1.4.1972, δ κ, Όρέστης Ινρεκοΰ- 
κιας Υπολογιστής Β' τάξεως ά) 1.4.
1972, δ κ. Κωνσταντίνος Μαρινάκης 
Υπολογιστής Β' τάξεως ά) 1.4.1972, 
ο χ. ’Ιωάννης Τοάγκης 'Υπολογιστής 
Β' τάξεως ά) 1.4.1972, δ κ. ’Αλέ
ξανδρος Έσιριμιάγκιος Υπολογιστής 
Β' τάξεως ά) 1.4.1972.

Τό Σχέδιον
τοΰ ’Οργανισμού
Υπηρεσίας

Τό Διοικητικόν Συμβούλιον τού 
Συλλόγου, έπεράτωσε τήν μελέτην, 
καί ήδη προχωρεί είς τήν σύνταξίν 
τοΰ ’Οργανισμού Υπηρεσίας. Τό 
σχέδιον τοΰ νέου ’Οργανισμού Υ
πηρεσίας θά ΰποβληθή υπό τού Δι
οικητικού Συμβουλίου είς τήν Διοί- 
κησιν τής Τραπέζης καί θά έπιδιω- 
χθή ή υίοθέτησις τών προτάσεων του 
καί ή τροποποίησις καί συμπλήρω- 
σις τού ίσχύοντος ’Οργανισμού Υ
πηρεσίας τό δυνατόν συντομώτερον 
διά τήν θεμελίωσιν καί περαιτέρω 
άνάπτυξιν μονί.μως αρμονικών καί 
άποδοτ ι κών Συλλογικών Σχέσεων 
’Εργασίας είς τήν Τράπεζάν μας.

Πρόσληψις 
νέων ύπαλλήλων

Διά πράξεως τού κ. Διοικητοΰ έ- 
νεκρίθη ή πρόσληψις 27 ύποψηφιων 
έπιτυχόντων είς τον διεξαχθέντα τήν 
2.7.72 τοπικόν δημόσιον διαγωνι
σμόν άρρένων έν Κορίνθφ, πρός κά- 
λυψιν άναγκών είς υπαλληλικόν προ 
σωπικόν τών Καταστημάτων καί 
Πρακτορείων νομών Κορινθίας καί 
’Αργολίδας, ώς καί τοΰ Υποκατα
στήματος Μεγάρων.

ΑΝΑΒΟΛΗ ΛΙΑΓΠΝΙΙΜΟΥ
Ό διά τής ύπ’ άριθ. 35)19.7.72 

’Εγκυκλίου, προκηρυχθείς διά τον 
μήνα ’Οκτώβριον έ. έ. Διαγωνι
σμός μετατάξεως είς τόν Ταμιακόν 
Κλάδον, ύπαλλήλων ύπηρετούντων είς 
τό Βοηθητικόν Ταμιακόν καί Υπηρε
τικόν Προσωπικόν θά διενεργηθή εν
τός τού μηνάς Νοεμβρίου έ.έ.

Ή άκριβής χρονολογία καί τά 
Κέντρα διεξαγωγής θά όρισθώσι δΓ 
ιδιαιτέρας άνακοινώσεως.

Νά έκλειψη ό φραγμός των οργανικών δέσεων


