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I ι0 luMuyue των Υπολληλων τηο t.T.t. συνεχίζει την ιστιρικον βρομάν τηη. 
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ΕΘΝΙΚΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ 
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΙΣ

φ Άνακοίνωσις του Διοικ. Συμβουλίου του Συλλόγου

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

'Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Το 1967, συμπληρώθηκαν 50 

χρόνια άπό τον χρόνο τής ΐδρύσεως 
τοΰ Συλλόγου μας.

Το ιστορικό αύτό γεγονός δεν 
κατέστη δυνατόν κατά τήν εποχήν ε
κείνην, να έορτασθή, όπως άξιζε καί 
έπεβάλλετσ.

Τό Διοικητικόν Συμδούλιόν μας έ
κρινε, ότι ή δράσις τοΰ Συλλογικού 
μας οργάνου που έπί μισόν αιώνα, 
στάθηκε εις τήν πρώτη γραμμή των 
άγώνων τοΰ "Εθνους, τής Τραπέζης 
καί τού Προσωπικού της, είναι ένα 
γεγονός πού επιβάλλεται νά έξαρθή 
μέ κάθε τρόπο.

Άπεφάσισε λοιπόν τον εορτασμό 
τής πεντηκονταετηρίδος τοΰ Συλλό
γου μας, εντός τοΰ τρέχοντος έτους, 
μέ τήν βεβαιότητα ότι ή παρέλευσις 
τριών ετών άπό τής συμπληρώσεώς 
της, δέν μειώνει κατ’ οΰδέν τήν ση
μασίαν τοΰ γεγονότος.

’Επ’ εΰκαιρίρ τοΰ έορτασμοΰ έ- 
κρίθη σκόπιμον νά ένημερωθή τό συ- 
ναλλασσόμενον μετά τής Τραπέζης

κοινόν, επί τής Εθνικής καί Κοινω
νικής προσφοράς τών Υπαλλήλων 
τής ’Εθνικής Τραπέζης, καί προς 
τούτο τό Διοικητικόν Συμβούλιον ά- 
πεφάσισεν:

Νά διανεμηθή φυλλάδ ιον προς τό 
συναλλασσόμενον κοινόν, εις τό ό
ποιον νά περιλαμβάνωνται στοιχεία: 
α) περί τής παρεχόμενης ϋφ’ ημών 
εργασίας, β) περί τοΰ ρόλου τον ό
ποιον διεδραμάτισεν καί διαδραμα
τίζει ό Υπάλληλος τής Εθνικής 
Τραπέζης εις τήν άνάπτυξιν τής Ε
θνικής Οικονομίας καί γ) περί τών 
αμοιβών καί συντάξεων τάς όποιας 
λαμβάνει καί τάς καταβαλλομένας 
παρ’ αυτού, άσφαλιστικάς εισφοράς. 
'Η παράθεσις τών αποδειχτικών αυ
τών στοιχείων έκρίθη άναγκαία, διά 
νά άποκατασταθή. ή αλήθεια ώς 
προς τάς άμοιβάς καί συντάξεις 
μας, δοθέντος ότι έπικρατεΐ ή άντί- 
ληψις ότι τυγχάνομεν προνομιούχου 
μεταχειρίσεως.

Διά νά προσδωθή έξ άλλου πανη
γυρικός χαρακτήρ είς τον εορτασμόν

Διά τήν νοσοκομειακήν περίθαλψιν

ΕΝΤΟΝΟΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ 
ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΜΑΣ
'Η «"Ενωσις Συγχρόνων ’Ιδιωτι

κών Κλινικών» άνεκοίνωσεν ότι άπό 
τής 1ης Μαρτίου διακόπτει τήν 
συνεργασίαν μέ τα ’Ασφαλιστικά 
Ταμεία καί δέν θά δέχεται προς 
νοσηλείαν ήσφαλισμένους, έφ’ όσον 
αί Διοικήσεις των Ταμείων δέν α
ποδεχθούν αυξηστν των νοσηλειών.

Ή Διοίκησις τής 'Ομοσπονδίας 
Τραπεζοϋπαλληλικών ’Οργανώσεων 
έπελήφθη τοΰ θέματος καί άπηύθυ- 
νε προς τον Υπουργόν Κοινωνικών 
Υπηρεσιών τό κατωτέρω τηλεγρά- 
φημα:

«Έξοχώτατον
Υπουργόν Κοιν. Υπηρεσιών
κ. Γεώργιον Δουβαλόπουλτν

Ενταύθα

Ή "Ομοσπονδία Τραπεζοϋπαλλη
λικών ’Οργανώσεων Ελλάδος έχον- 
σα άμεσον ενδιαφέρον δ,’ ολας τάς 
τττυχάς τής ζωής τών Τραπεζικών υ
παλλήλων καί τών οικογενειών των 
παρακολουθεί μέ ιδιαίτερον ένδιαφέ- 
ρον τό προκληθέν έκ μέρους (ορισμέ
νων έκ τών επιχειρηματιών κλινικαρ- 
χών ζήτημα νοσοκομειακής περ,θσλ- 
ψεως τών μελών καί τών οικογενειών 
τών Τραπεζικών υπαλλήλων σιόπ. 
Εις σημερινήν σύσκεψίν της μετά 
τών εκπροσώπων τών Ταμε·ων Υ
γείας άπεφάσισεν σμοφώνως όπως 
έκφράση ΰμΤν καί δΓ υμών προς τήν 
Σεβαστήν Εθνικήν Κυβέρνησιν τήν 
άπόλυτον εμπιστοσύνην της διά την 
δικαίαν έπίλυσιν τοΰ προβλήματος 
στόπ. Δέν παραλείπει όμως νά έπι· 
σηιμάνη είς έποιχήν καθ’ ήν Κυβέρνη- 
σις καί Λαός προσπαθούν διά παν
τός μέσου νά επιτύχουν κοινωνκήν 
δικαιοσύνην καί ήρεμίον τήν ίταμό- 
τητα τής προκλήσεως προς τήν θεά- 
ρεστον τούτην προσπάθειαν μιας 
δράκος άδιστάκτων επιχειρηματιών 
στόπ. Καθ’ δν χρόνον παν αίτημα 
έργαζομένου τίθεται ύπό τον αυστη
ρόν έλεγχον τοΰ Κράτους προς τον 
σκοπόν έξασφαλίσεως τοΰ δικαιοτέ- 
ρου αποτελέσματος μία όμάς άγνο- 
οΰσα τήν εποπτικήν εύθύνην τοΰ 
Κράτους θεωρεί δικαίωμά της νά ά- 
πειλήση διά ποινής θανάτου τούς 
έργαζομένους εάν δέν υποταχθούν α
μέσως εις τάς αξιώσεις των στόπ' 
Φρονοΰμεν ότι τό σύνολον τής νομο
θεσίας μας προβλέπει ότι τό ιατρι
κόν επάγγελμα, αποτελεί κοινωνικόν 
λειτούργημα κατ’ άρχήν καί έν συνε-

| χεία επάγγελμα έξ οδ καί είδικώς 
| προστατεύεται άλλα καί έξ οΰ καί 
είδικάς ποινικός εύθύνας συνεπάγε

ι ται στόπ. Είμεθα βέβαιοι ότι οί πα- 
ί ρεκτραπέντες θά άνακληθουν άμέσως 
είς τήν τάξιν στόπ. "Οσον άφορά 
τάς λεπτομέρειας τοΰ οικονομικού 
ζητήματος έπαφιέμεθα είς τήν δί
καιον καί αντικειμενικήν κρίσιν σας 
καί είμεθα πρόθυμοι νά προσκομί
σω μεν πάν απαραίτητον στοιχεΐον. 

Κατ’ έξουσιοδότησιν καί τών εκ
προσώπων τών Ταμείων Υγείας

Μετά σεβασμού
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 

ΤΡΑΠΕΖΟΎ-ιΠΑΛΑΗΛΙ ΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

"Ο Πρόεδρος
Π. ΠΑΠΑΡΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ 

Ό Γεν. Γραμματευς 
ΜΕΛΧ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ»

Δώρα είς τά τέκνα 
τών συναδέλφων 
τής Κύπρου

'Ως μάς γνωρίζει δΓ επιστολής 
του, ό συνάδελφος κ. Άνδρέας Μέγ- 
γερης τοΰ Ύπ)τος Λευκωσίας ■— 
Κύπρου, τά δώρα γιά τά παιδιά 
τών συναδέλφων Κύπρου, παρεδόθη- 
σαν εφέτος, κατά τήν διάρκειαν εορ
τής τήν οποίαν διωργάνωσε διά τούς 
υπαλλήλους ή Εθνική Τράπεζα, είς 
τό Ξενσδοχεΐον «ΛΗΔΡΑ Π ΑΛΛΑ Σ» 
τήν 1 6ην Ίανουαρίου.

Τής διανομής τών δώρων, προη- 
γήθη ομιλία τοΰ έν λόγψ συναδέλ
φου κατά τήν οποίαν εκφράζει τάς 
ευχαριστίας τών Κυπρίων συναδέλ
φων προς τον Σύλλογον μέ ιδιαιτέ
ρως συγκινητικά λόγια καί καταλή
γει:

«"Ως καί πέρυσι, ό Σύλλογος "Υ
παλλήλων τής Τραπέζης μας είς ’Α
θήνας, ένεθυμήθη τά τέκνα τών Κυ
πρίων συναδέλφων καί τούς προσφέ
ρει καί εφέτος τά δώρα του, είς έ- 
λαχίστην άπόδειξιν άγάπης καί συ- 
ναδελφ ικής αλληλεγγύης προς αΰ- 
τούς, ευχόμενος ευτυχισμένο καί χα
ρούμενο τό 1971».

άπεφασ ίσθη σαν τά ακόλουθα:
ί) Νά άναρτηθοΰν έορταστικαί ά- 

φίσσαι είς τάς αίθούσας καί είς εμ
φανή μέρη όλων τών Καταστημάτων 
καί Υποκαταστημάτων τής Τραπέ
ζης·

2) Νά διανεμηθή φυλλάδ ιον, είς 
τούς συναδέλφους μας καί τούς συν
αδέλφους τών άλλων Τραπεζών καί 
τάς Διοικήσεις τών συνδικαλιστικών 
οργανώσεων τής χώρας, μέ στοιχεία 
τής συνδικαλιστικής δραστηριότητας 
τοΰ Συλλόγου μας.

3) Τό Διοικητικόν Συμβούλιον νά 
δεξιωθή τάς άρχάς καί τούς διατελέ- 
σαντας Προέδρους τοΰ Συλλόγου, 
είς τάς ’Αθήνας εντός τοΰ Κεντρικού 
Καταστήματος καί είς Θεσσαλονί
κην, ’Ιωάννινα καί Κοζάνην. Εις τάς 
’Αθήνας θά κληθούν άντιπροσωπείαι 
Συναδέλφων τής Νοτίου Ελλάδος, 
είς τήν Θεσσαλονίκην τής Βορείου
Ελλάδος, είς τά ’Ιωάννινα (γενέ

τειραν τοΰ ' I δρυτοΰ καί πρώτου Διοι- 
κητοΰ τής Τραπέζης μας, Γ. Σταύ
ρου), τών Καταστημάτων Ηπείρου 
καί είς Κοζάνην τών Καταστημάτων 
τής Δυτικής Μακεδονίας.

Κατά τάς δεξιώσεις θά ψαλούν 
έκτος άλλων καί ό ύμνος τής ’Εργα
σίας ώς καί ΰμνησις τοΰ Συλλόγου, 
στιχουργηθεΐσα ύπό τοΰ συνταξιού
χου Συναδέλφου κ. Β. Δημητροπού- 
λου, Διευθυντοΰ τής χορωδίας.

Αί έκδηλώσεις θά κλείσουν μέ τέ- 
λεσιν μνημοσύνου τών αποβιωσάν- 
των Διευθυντών τής Τραπέζης, καί 
τών Προέδρων τοΰ Συλλόγου μας, είς 
τον Μητροπολιτικόν Ναόν τών ’Αθη
νών ή τών ’ I ωαννίνων.
’Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Εΰγνώμονες προς τούς ' I δρυτάς 
τοΰ Συλλόγου μας καί τούς Συναδέλ
φους, οί όποιοι κατά τήν μακρόίν 
σταδιοδρομίαν του, εύρέθησαν είς 
τήν Διοίκησιν αυτού καί υπερήφανοι 
διά την ’Εθνικήν, Κοινωνικήν καί 
Συνδικαλιστικήν δράσιν του, ας συμ

βάλλομεν όλοι διά τήν έπιτυχίαν τοΰ 
έορτασμοΰ τής πεντηκονταετηρίδος 
του.

Θά ήτο παράλειψις έάν δέν έκ- 
φράζαμεν τάς ευχαριστίας μας είς 
τούς συναδέλφους τοΰ Τμήματος 
Δημοσίων Σχέσεων, καί είς τούς κ. 
κ. Συμβούλους (Δημ. Σχέσεων καί 
Καλλιτεχνικού), οΐτινες μάς συνέ
δραμαν καί θέλουν μάς συμπτχραστα- 
θή καθ’ όλας τάς εκδηλώσεις τοΰ έ- 
αρτασιμοΰ.

Μέ συναδελφ ιικούς χαιρετισμούς 
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

ΕΠΙ ΤΟ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ 150ΕΤΗΡΙΑΟΣ

Πρόδρομος τής Εθνεγερσίας τοΰ ’21 
ό πατέρας τοΰ Γεωργίου Σταύρου

Τήν 18η>ν Δεκεμβρίου 1970, είς 
τό ξενοδοχείου τής «Μεγάλης Βρε- 
ταννίας», κατά τήν διάρκειαν έπι- 
σήμου συνεστιάσεως τοΰ Ροταρια
νού "Ομίλου ’Αθηνών - Βοριρά, ό πα
λαιός ’Εθνατραπεζικός κ. Νύσης 
Μεταξάς - Μεσσηνέζης, ευρύτερα 
γνωστός ώς βιογράφος τοΰ ίδρυτοΰ 
καί πρώτου ιΔοικηιτοΰ τής ’Εθνικής 
Τραπέζης Γεωργίου Σταύρου, ώμι- 
λησε μέ θέμα «Ό πατέρας τοΰ Γε- 
ωργίου Σταύρου καί ή συμμετοχή 
του στις προετοιμάσεις τής Έπα- 
ναστάσεως τοΰ 1821».

Τήν όμιλίαν αυτήν, ή οποία άπε- 
τέλεσε τήν έναρξιν τοΰ έφετε; νοΰ 
πανελληνίου έορτασμοΰ τής 150ί8- 
τηρίδος τής ένάρξ,εως τής ’Εθνεγερ
σίας, παρηκολούι3ήσανΖ έκτος ά|πό 
τά μέλη τοΰ Ρόταρυ, καί μερικοί ε
κλεκτοί ιστορικοί συγγραφείς, όπως 
οί Καθηγηταί κ.κ. Γεώργιος Λάιος 
καί "Αγγελος Πσπακώστας, καθώς

καί ό πρώην Επιθεωρητής τής ’Ε
θνικής Τραπέζης καί συγγραφεΰς 
πολλών ιστορικών έργων κ. Λέων 
Μελάς.

Επειδή τό θέμα της έν λόγω ο
μιλίας γενιικώτερα έθνικόν, ενδιαφέ
ρει είδικώτερα τον τραπεζικόν κό
σμον, ή «Τραπεζιτική» θεωρεί χρέος 
της νά παράθεση κατωτέρω ιμιεριίκας 
περικοπάς αυτής.

Προηγουμένως έχομεν τήν εϋχα- 
ρίστησιν νά προβώμεν είς τήν έξής 
ένδι αφέρουσαν άνακοίνοσιν, σχετι- 
κώς μέ τήν εύστοχον πρότασιν, τήν 
οποίαν ό κ· Μεσσηνέζης έκαμε κα
τά τήν διάρκειαν τής όμιλίας του, 
όπως, έπί τη εϋκαιρίφ τοΰ εθνικού 
πανηγυρισμού, έ,ντσιχισθή άναμνη- 
στική πλάξ είς τήν έν Βιέννη ιστο
ρικήν οικίαν τών Σταύρου, ώς έπί- 
σης καί τοΰ Ρήγα Φερραίσυ καί τοΰ 
’Αλεξάνδρου Ύψηλάντσυ.

Δηλαδή, ό Πρόεδρος τοΰ Ροτα-

ΚΑΠΩΣ ΕΤΣΙ... ΠΡΟ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΤΩΝ

ριανοϋ 'Ομίλου ’Αθηνών - Βορρά 
κ. Νίκος Άδαμαντιάδης, ιδιοκτήτης 
καί Διευθυντής τοΰ φέροντας τό ό
νομά του μεγάλου ’Ασφαλιστικού 
Οίκου, τον οποίον έπεσκέφθηιμιεν είς 
τό έν τη όδώ Δραγατσανίου 8 γρα
φείου του, μάς έδήλωσε σχετικώς 
ότι, εΰΒύς μετά τήν όμιλίαν τοΰ κ. 
Μεσσηινέζη, ήλθεν άμέσως προσωπι- 
κώς είς έπικοινωνίαν μέ τούς Προ
έδρους τών Ροταριανών 'Ομίλων τής 
Βιέννης, αί όποιοι προθύμως τοΰ ά- 
πήντησαν δτι ήρχισαν χειριζόμενοι 
τό θέμα τής, άπό πλευράς αύστρια- 
κής νομοθεσίας, όπαιτουμένης δια
δικασίας, προκειμένου νά δοθη άπό 
τό Δημοτικόν Συμβούλιον τής Βιέν
νης ή άδεια έντοιχίσεως πλακών είς 
τά τρία σπίτια τά τόσον στενώς 
συνδεδεμένα <μέ τήν ιστορίαν τής 
προετοιμασίας τής ’Επαναστάσεως 
τοΰ 1821.

Ό κ. Άδαμαντιάδης είχε έπί πλέ
ον τήν καλωσΰνην νά μάς δηλώση 
ότι θά μάς τηρήση ένημέρους τής 
έξελίξεως τοΰ θέματος, ώστε ή 
«Τραπεζιτική» νά έχη τήν προτεραι
ότητα τών σχετικών ανακοινώσεων.

Παραθέτομεν κατωτέρω άιποσπά- 
σματα άπό τάς μυστικάς εκθέσεις 
τής ’Αστυνομίας τής Βιέννης, έξ 
ών άποδεικνύεαι ή πατριωτική δρά- 
σις καί ή συμμετοχή τοΰ Γεωργίου 
Σταύρου είς τήν προετοιμασίαν τής 
Εθνεγερσίας:

«1) Στις 14 Νοεμβρίου 1811, Α
ναγράφεται σε μια άστυνομική έκ
θεση ότι «είς τούς πλουσίους Εμ
πορικούς Οίκους μέ τούς οποίους 
συνεννοείται £ Καποδίστριας, άνή- 
κει, όλως ιδιαιτέρως, ό Οίκος Σταύ
ρου».

2) Στις 10 Μαΐου 1816, άλλη
έκθεση: «'Ο Καποδίστριας, κατά
τήν έδώ παραμονήν του, έπεσκέψθη, 
έπανειλημμένως, τον "Ελληνα μεγα- 
λέμπορον Σταύρου, παρά τώ ποίω 
καί έγευμάτισε τήν 7ην καί 8ην τρέ
χοντος μηνάς. "Ηδη, έκαμε μέ τήν 
άμαξαν περίπατον είς τό Σέμπρουν 
καί είς τό Πράτερ, συνοδευόμενος 
ύπό τοΰ νεωτέρου Σταύρου, τοΰ Γε
ωργίου».

3) Στις 13 Μαΐου 1816: «'Ο 
Κόψης Καποδίστριας έπεσκέφθη 
τήν 9ην τρέχοντος, πρά μεσημβρί
ας, τον μεγοολέμπορον Σταύρου, με- 
ταβάς μαζί του είς τό "Οτ, όπου 
έγευμάισε. Τήν 1 Ιην τοΰ μηνάς ήτο 
ασθενής. Τάν έπεσκέφθη ό κ. Σταύ
ρου καί τοΰ έφερεν ένα ιατρόν».

4) Σέ έκθεσή του, τής 2 Ιου
νίου 1816, γράφει τό όργανον τοΰ 
Μέττερνιχ: «Μεταξύ τών προσώπων 
μέ τά όποια συναναιστρέφεται ό Κα- 
ποδίστριας θά πρέπει ν’ άναφέρω 
τον γνωστόν "Ελληνα μεγοώέμπορον 
Σταύρου, κάτοικούντα είς την όδόν 
Μπαϊκερ (Μπα ίικερστρασσε) άρι- 
©μός 812. Είναι ό έπιστήθιος φί
λους τοΰ Καπσδίστρια. 'Ο Σταύρου 
είναι ένας έντιμος έμπορος πού ά- 
νέλαβε καί τό Ταμεΐαν τής Έται- 
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 4ην ΣΕΛ.)



TO HANEIAKON ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Ή χρησιμότης τού δανειακού κεφαλαίου. - Οι εξασφαλίσεις κατά τήν δανειοδό- 
τησιν. - "Οροι παροχής τραπεζικών πιστώσεων. · Κατηγορίαι χρηματοδοτήσεων

Ό συνάδελφος Βασίλειος Χρτστόπουλος, Ύποτ μηματάρχης τού 
υποκαταστήματος Α' Θεσσαλονίκης, προϊστάμενος Βιομηχανικών Χορη
γήσεων, άνταποκρίνόμενος εις τήν πρόσκλησιν τής Τραπεζιτικής, πρός 
τούς πτυχιούχους συναδέλφους, μάς άπέστειλε προς δημοσίευσϊν τήν 
κατωτέρω εργασίαν του.

Ό συνάδελφος Χριστόπουλος, είναι πτυχιοΰχος τής Νομικής Σχο
λής τού Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καί τού Οικονομικού Τμήματος 
τής Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών τού ίδιου Πανεπιστημίου.

Υπό ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Κ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
Ύποτμηματάρχου, παρά τώ Ύποκ)τι Α' Θεσ)νίκης 

Προϊσταμένου Βιομηχανικών Χορηγήσεων

Τό Λακίαχόν Κεφάλα,εον 
τών ’ Επεχεερήαεων

Πολλές συζητήσεις έχουν γίνει Ο
σον αφορά τήν Ιδιότητα τού Κεφα
λαίου άν δηλ. αυτό συγκεντρώνει 
χαρακτηριστικά τέτοια ώστε νά 
θεωρήται συντελεστής τής παραγω
γής, όπως ή έργασία καί τό έδα
φος ή όχι.

Θά άποφύγουμε μέ κάθε έπιμέ- 
λεια τήν έμπλοκή μας στήν πάρα 
πάνω διαμάχη καί γιατί δεν είμα
στε σε θέσι νά δώσω με κάποια 6α- 
ρύνουσα γνώμη, αλλά καί γιατί δεν 
μάς έπιτρέπουν τά όρια πού θέτει 
τό θέμα τής έργασίας μας δηλ. τής 
άπό μικροοκοινο μική ς σκοπιάς έξε- 
τάσεως τού Κεφαλαίου.

Μ’ δλα ταΰτα ή εύρύτης τού θέ
ματος παραμένει σοβαρή καί μάς 
αναγκάζει ώς έκ τούτου νά στρέ
ψουμε τις προσπάθειές μας στήν έ- 
ξέτασι μιάς μόνο πλευράς του δηλ. 
τό δανειακόν κεψάλαιον μιάς έπιχει- 
ρήσεως καί κυρίως στήν χρησιμό- 
τητά του, στις πηγές του, στις έξ-

ΠΝΑΙίΑΦΟΙ ΠΟΥ ΦΕΥΓΟΥΝ

ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΟΡΟΛΟΓΑΙ
• ’Αληθινά υπήρξε φωτεινή 

συνδικαλιστική μορφή

Εις τήν Θεσσαλονίκην, όπου έπί 
μακράν σειράν έτών υπηρέτησε, ή- 
γαπήθη καί έξετιμήθη, δσον ολίγοι.

Οί συνάδελφοι εις τόν ’Αρχέλα
ον, συναντούσαν, τόν συνάδελφον, 
τόν φίλον, τόν άνθρωπον. Ύπεβοή- 
θη καί έπροστάτευε κάθε αδύνατον 
καί περιέθελπε πάντα ένδεή.

Ώς συνδικαλιστής υπήρξε περί- 
νους, συνεπής, μαχητικός. Εις έπο- 
χήν ζοφεράν διά τόν συνδικαλισμόν, 
1 953—55, έστάθη άκαμπτος. Άπε- 
ποιήθη υπηρεσιακά αξιώματα καί 
άπέκρουσε διαφόρους δελεαστικός 
προτάσεις.

Προσέφερεν άνεκτιμήτους υπηρε
σίας εις τόν συνδικαλισμόν τής 
Τραπέζης, ό ’Αρχέλαος Ωρολογάς.

Οί συνάδελφοι άναγνωρίσαντες 
τάς προσφοράς του τόν έταξαν αν
τιπρόεδρον τού Συλλόγου μας.

Καί ό Σύλλογός μας διά τού αν
τιπροσώπου του κ. Κυρ. Σπαχίδη, 
έν Θεσσαλονίκη, όπου άπεβίωσε 
καί έκηδεύθη τήν 3.2.71 ό άξέχα- 
στος ’Αρχέλαος, έρρανε τό φέρετρό 
του μέ λουλούδια καί τού άπηύθυνε 
τόν ύστατον χαιρετισμόν:

«Συνάδελφε ’Αρχέλαε,
Έξ όνόματος τού Συλλόγου τών 

Υπαλλήλων τής ’Εθνικής Τραπέζης 
τής Ελλάδος, τού οποίου έπί σειράν 
έτών διετέλεσες ’Αντιπρόεδρος, καί 
έξ όνόματος τών έν άπομαχίφ συνα
δέλφων, σοΰ απευθύνω τόν ύστατον 
χαιρετισμόν.

Τό πέρασμά σου, ώς συναδέλφου 
έν τή Τραπέζη καί ώς ηγετικού 
συνδικαλιστικού στελέχους, άφήκε 
βαθιά ίχνη δι’ ήμάς τούς νεωτέρους.

Ή προθυμία σου νά άκούσης μέ 
κατανόησιν τό παράπονου παντός Α
δικούμενου συναδέλφου σου καί ή 
καλωσύνη σου μέ τήν οποίαν άντι- 
μετώπιζες καί συνεμερίζεσο κάθε δο
κιμασίαν αυτών πού προσέφευγαν εις 
σέ, παραμένουν υπόδειγμα.

"Ησουν πράγματι υπόδειγμα έν 
παντί.

Τό χαμόγελο, πού έσβυσε πλέον 
άπό τά χείλη σου, χαρακτηριστικόν 
τής άδράς σου φυσιογνωμίας καί 
ανταύγεια τής γεμάτης καλωσύνης 
ψυχής σου, θά μείνουν για μάς Α
ξέχαστα.

’Από βάθους καρδίας εύχόμεθα ό
πως ό Θεός δώση είς μέν τήν άπορ- 
φανισθεΐσαν οίκογένειάν σου παρη
γοριάν, είς δέ τήν δοκιμασθεισα ψυ
χήν σου μακαριότητα»

ασφαλίσεις καί στούς ορούς άπο- 
κτήσεώς του.

Χργ)ίαιμ.ότγ)ς

Παλαιότερα κύριος τρόπος χρη- 
ματοδοτήσεως τής έπιχειρήσεως, ή
ταν ή λεγομένη αύτοχρηματοδότη- 
σις δηλ. ή ΐδρυσις καί λειτουργία 
τής έπιχειρήσεως μέ κεφάλαια τού 
ίδρυτού καί ιδιοκτήτου της. Τό 
φαινόμενο δέ αυτό έκάλυπτε τότε 
τις άνάγκες λόγψ τού μικρού μεγέ
θους τών έπιχειρήσεων οί όποιες 
κατά βάσι ή σαν προσωπικές, άλλά 
καί ή Αγορά ήταν ιδιαίτερα στενή 
λόγψ τών μικρών δυνατοτήτων έπι- 
κοινωνίας τόσο είς τό έσωτερικό 
μιάς χώρας, πολύ δέ περισσότερο 
σέ διεθνή κλίμακα.

Μέ τήν έξέλιξι τής έπιστήμης 
καί τής τεχνικής, ή επικοινωνία 
τών ανθρώπων γενικά γίνεται όχι 
απλώς δυνατή άλλά, άπό ο,τι μπο
ρεί νά παρατηρήση ό καθένας, κα
θιερώθηκε σάν κάτι τό απαραίτητο 
καί συγχρόνως χρήσιμο.

Τό Αδιαφιλονίκητο αυτό γεγονός 
έχει σάν αποτέλεσμα τήν διεύρυνσι 
τών διαφόρων άγορΰν (Ε.Ο.Κ., Ε- 
ΖΕΖ ΚΟΜΕΚΟΝ) καί χωρίς δυσκο
λία θά μπορούσαμε σήμερα νά δια
κρίνουμε μία παγκόσμια άγορά. 
Αυτό δέ σημαίνει ζήτησι τεράστια 
καί μέ τόν καταμερισμό τών έργων 
πού μπορεί νά πραγματοποιηθή σέ 
εΰρτύερη κλίμακα δέν μπορεί νά ί- 
κανοποιηθή άπό προσφορά πού θά 
στηριζόταν στις παλαιές μικρές 
καί προσωπικές έπιχειρήσεις. Ή έ
ξέλιξι τής έπιστήμης καί τής τεχνι
κής δημιουργεί τις προϋποθέσεις 

| αΰξήσεως τής παραγωγής, όταν ό
μως υπάρχει κεφάλαιο, κεφάλαιο 
σοβαρό για τήν εφαρμογή τών άνα- 
καλυπτομένων νέων μεθόδων. Αυτό 
δέ κατά κανόνα δέν είναι σέ θέσι 
νά τό διαθέση ένα άτομο, στήν προ
κειμένη περίπτωσι ό έπιχειρηιματί- 
ας, ό όποιος κατ’ Ανάγκη προσφεύ
γει στόν δανεισμό.

Τό δανειακό λοιπόν κεφάλαιο εί
ναι χρησιμώτατο άφ’ ενός μέν για
τί δίδει τήν δυνατότητα σέ Ανθρώ
πους μέ έπιχειρηματικές ικανότητες 
νά δημιουργήσουν, πράγμα πού δέν 
θά τό κατόρθωναν μέ τά δικά τους 
μέσα μόνο καί νά έκμεταλλεύωνται 
δυνατότητες πού οί ίδιοι δημιουρ
γούν ή άνακαλόπτωνται ,άφ’ ετέρου 
δέ γιατί συντελεί στήν αΰξησι τού 
έθνικού προϊόντος όσον Αφορά τό 
σύνολο καί τήν χρηστμοποίησι άπο- 
ταμιευτικής δυνάμεως πού διαφο
ρετικά θά έμενε στείρα, μέ τά ευ
μενή Αποτελέσματα τών γεγονότων 
αυτών έπί τού βιοτικού έπιπέδου 
τού πληθυσμού κάθε χώρας.

ΙΙηγαΙ

Βασική πηγή τού ξένου Κεφαλαί
ου είναι φυσικά τά άποταμιεύοντα 
άτομα. Κάθε όμως άποταμιεύον ά
τομο δέν Ανοίγει... πιστωτικό οίκο.

’Έχουν λοιπόν δημιουργηθή διά
φοροι τρόποι μεταβιβάσεως τού Α
ποταμιευμένου κεφαλαίου Από τά 
άτομα πού δέν τό χρησιμοποιούν, 
σέ εκείνα στά όποια είναι Απαραί
τητα: Αμέσως δέ ή σκέψι μας θά 
πηγαίνη στις Τράπεζες καί τά διά
φορα άλλα πιστωτικά ιδρύματα.

Δέν είναι δέ μόνον αυτά.
Ό Καθηγητής κ. Δαμασκηνίδης 

στο έργο του «Οικονομική τών ’Ε
πιχειρήσεων», διακρίνει τρεις πη
γές:

1) Τις Εμπορικές Πι
στώσει ς: "Οταν ένας επιχει
ρηματίας δίδει σέ κάποιον άλλον 
προϊόντα του χωρίς νά είσπράξη 
χρήματα Αμέσως, δέν κάνει τίποτε 
άλλο άπό τού νά δανείζη τά χρή
ματα, τά όποια διαφορετικά θά έ
παιρνε, μέχρι τήν ή μέρα πού ό Α
γοραστής θά τού τά δώση.

Δέν μπορούμε έπί τού παρόντος

νά έκφέρουμε γνώμη κατά πόσον ό 
τρόπος αυτός δανεισμού ώφελεΐ ή 
βλάπτει τήν Οικονομία Είναι πάν
τως γεγονός δτι έχει γίνει θεσμός 
πλέον πού καμμιά δύναμι όσο υ
πάρχει έλεύθερη άτομιστική οικο
νομία, δέν θά μπορέση νά τόν κλο- 
νίση.

2) Τραπεζικές Πι
στώσεις: Οί Τράπεζες είναι 
ό κύριος, άς πούμε, μεταφορεύς τού 
κεφαλαίου άπό τούς άποταμιεύον- 
τες στούς έπιχειρηματίες καί φυ
σικά ή βασικώτερη πηγή χρηματο- 
δοτήσεως τών έπιχειρήσεων. Τό γε
γονός δέ ότι τά διάφορα πιστωτι
κά Ιδρύματα έχουν άνδρωθή καί 
στηρίζονται έπί βάσεων σταθερών, 
δημιουργεί ένα κλίμα Ασφαλείας 
στήν οικονομία γιά τούς έξής λό
γους:

α) Οί άποταμιεύοντες δέν κινδυ
νεύουν νά χάσουν τις οικονομίες 
τους, πράγμα πού θά μπορούσε νά 
συμβή κάθε στιγμή όταν μόνοι τους 
χωρίς νά γνωρίζουν καλά πρόσωπα 
καί πράγματα έδάνειζαν.

β) Μέ τήν Αναμφισβήτητη πείρα 
πού χαρακτηρίζει τις Τράπεζες, αυ
τές δανειίζουν σέ έπιχειρήσεις Αν
θηρές ή οπωσδήποτε έκεϊ άπό όπου 
ή έπιστροφή τών χρημάτων θά εί
ναι δυνατή.

Έκτος τού πλεονεκτήματος τής 
Ασφαλείας ή παρουσία τών Τραπε
ζών στήν οικονομία νομίζει ότι συμ 
βάλλει στήν όρθολογικώτερη κατα
νομή τού δανειακού κεφαλαίου, έτσι 
ώστε ή συμβολή τους στήν άνά- 
πτυξι μιάς οικονομίας νά είναι ση
μαντική.

Θά μπορούσε νά ύποστηριχθή ό
τι οί Τράπεζες είναι ’Οργανισμοί 
κερδοσκοπικοί καί επομένως χρη
ματοδοτούν τις έπιχειρήσεις έκεΐνες 
οί οποίες θά τις έξασφαλίσουν πε
ρισσότερα ώφέλη.

Τό έπιχείρημα δέν στερείται 6ά- 
σεως, έκ πρώτης μάλιστα όψεως 
φαίνεται Ακλόνητο. Πέφτει όμως 
κατά κάποιον τρόπον όταν σκε- 
φθοΰμε: α) ότι τό συμφέρον τών 
Τραπεζών συμπίπτει τις περισσό
τερες φορές μέ τά συμφέροντα τών 
έπιχειρήσεων έκείνων πού είναι ώ- 
φέλιμες καί στήν Οικονομία, β) οί 
Τράπεζες είναι οί έπιχειρήσεις έ
κεΐνες στις όοϊες Ακριβώς μπορεί 
νά συναντήση κανείς τις σύγχρονες 
Αντιλήψεις περί έκμεταλλεύσεως 
καί έπιδιώξεως τού κέρδους καί δέν 
πρέπει νά χωρή Αμφιβολία ότι πολ
λές φορές, άν όχι πάντοτε, έγκατα- 
λείπτεται τό ’ίδιον συμφέρον υπέρ 
τού σπνόλου τής οικονομίας.

γ) Ή κρατική έπέμβασι πού σέ 
μεγάλο βαθμό κατευθύνει τις έργα- 
σίες καί τών έμπορικών Τραπεζών 
μέσψ τής Νομισματικής ’Επιτρο
πής. Ή παρέμβασι είναι χειροπια
στή Ιδιαίτερα στις πιστοδοτήσεις.

3) ’Ιδιωτικές Πιστώ
σεις: Είναι οί περιπτώσεις κα
τά τις οποίες τά άποταμιεύοντα ά
τομα δίδουν τήν άποταμίευσί τους 
σέ έπιχειρηματίες συνήθως συγγε
νείς ή φίλους.

Ό πλέον όμως διαδεδομένος τρό
πος συγκεντρώσεως τών μικρών έ
στω Αποταμιεύσεων κατ’ ευθείαν ά
πό τις έπιχειρήσεις πού έχουν ά- 
νάγάη ξένου κεφαλαίου είναι ή έκ- 
δοσι ομολογιών άπό έπιχειρήσεις 
πού συγκεντρώνουν ώρισμένους ο- 
Ρ°υς.

Νομίζω, πώς θά πρέπει νά θίξω 
δύο Ακόμη πηγές πού παίζουν ένα 
σημαντικό ρόλο στην έξασφάλισι 
δανειακού κεφαλαίου στις έπιχει- 
ρήσεις πού τό χρειάζονται.

Είναι οί κατωτέρω:
4) Τ ά ’Ασφαλιστικά 

Ταμεία τών έργαζο- 
μένων καί διάφορα άλ- 
λ α Ν.Π.Δ.Δ. 'Η συμβολή τών Τα
μείων αύτών στήν χρηματοδότησι 
έπιθυμητών κατά κανόνα άπό τό 
Κράτος, έπιδιώξεων είναι σημαντι
κή, είναι δέ περισσότερο έμφανής 
είς τις πρωτεύουσες όπου εδρεύουν 
κατά συνέπεια περιορίζουν τήν δρα 
στηριότητά τους. Άλλά καί στήν 
Θεσσαλονίκη έπεξετάθη ή δράσι

τους μέ τήν κατασκευή δύο σοβα
ρών έργων μέ κεφάλαια τοιούτων 
Ταμείων. Κυρίως όμως διατίθενται 
τά πλεονάζοντα κεφάλαια τών Τα
μείων αυτών είς τήν Αγοράν μετο
χών διαφόρων Οικονομικών Όργα- 
ισμώ καί μέ τή διά Νόμου διαχείρι- 
σι τώ μετοχών αύτών Από τά Κρά
τος παρέχει τή δυνατότητα σ’ αύό 
νά έλέγχη κατά κάποιον τρόπο τις 
έπιχειρήσεις αυτές.

5) Ο ί Τοκογλύφοι. Εί
ναι μία πολύ παλαιά πηγή άλλά 
καί πληγή τής οικονομίας πού πα
λαιότερα Απασχόλησε ιδιαίτερα καί 
τούς μυθιστοριογράφους άλλά καί 
τις διάφορες θρησκείες, τόν τελευ
ταίο δέ καιρό καί τήν νομοθεσία.

’Ίσως ό ρόλος των νά μήν είναι 
έκεΐνος τών παλαιοτέρων χρόνων ι
δίως στις Ανεπτυγμένες οικονομίες, 
οπωσδήποτε όμως είναι σημαντικώ- 
τατος Ακόμη σέ οικονομίες όπως ή 
Ελληνική.

Σ’ αυτούς καταφεύγουν έπιχειρη- 
ματίαι πού δέν μπορούν νά Αντλή
σουν χρήματα άπό τις νόμιμες πη
γές καί φυσικά γίνονται άντικείμε- i 
να άγριας έκμεταλλεύσεως. Δέν εί
ναι δέ λίγοι οί όποιοι κάτω Από 
έπωυνμία πού δηλοΐ μία νόμιμο ά- 
πασχόλησι, έπιδίδονται στό... ευα
γές έργον των

Είναι πολλές οί περιπτώσεις κα
τά τις όποιες τά άτομα αυτά έπι- 
τυνχάνουν νά δανείζωνται άπό τις 
Τράπεζες Αφού κατά κανόνα διαθέ
τουν υπολογίσιμο οικονομική έπιφά- 
νεια έτσι ώστε νά Αποκτούν μεγα
λύτερη άνεσι στήν έκμετάλλευσι 
τών Αδυνάτων έπιχειρηματιών. Υ
πάρχουν όμως διαταγές, Από ό,τι 
τουλάχιστον μπορώ νά γνωρίζω άλ
λά καί πρόσωπα πού τις έφαρμο- 
ζουν, βάσει τών οποίων Απαγορεύε
ται στις Τράπεζες νά δανείζουν σέ 
χρηαμτιστάς, τό γεγονός δέ αυτό 
Αποτελεί ένα παράδειγμα τού ότι οί 
Τράπεζες πολλές φορές διαπνέονται 
άπό Αρχές κοινωνιστικές άλλά και 
εθνικές μέ κάποια θυσία τών ιδίων 
των συμφερόντων.

Οί ε'ξαισφα.Χίαείς 

ΓΕΝΙΚΑ

Οί πηγές ξένου κεφαλαίου πού 
άναφέραμε υπάρχουν σέ κάθε οικο
νομία άλλά δέν είναι Αστείρευτες 
ύπό τήν έννοια ότι μπορούν νά 
διαθέτουν κεφάλαια σέ έπιχει ρή
σεις χωρίς νά ένδιαφέρωνται γιά 
τήν έπιστροφή αύτών.

Κάτι τέτοιο θά Αποτελούσε κα
θαρή αύτοκτονία Αφού θά είχε α
ποτέλεσμα τήν έξαφάνισι τής πη-
Τής· , , . „ .

Βασική λοιπον επιδιωξι του δα
νείζοντας είναι ή έπιστροφή τού 
κεφαλαίου στόν καθωρισμένο χρόνο 
ό όποιος έξαρτάται Από τόν σκο
πό γιά τόν όποιο λαμβάνεται ή και 
άπό άλλους παράγοντες, Αφού φυ
σικά έπιτελέσει τόν σκοπόν αύτόν.

Τό γεγονός αύτό Αναγκάζει τόν 
διαθέτοντα τά κεφάλαια νά έξετάζη 
πρώτα τήν δυνατότητα έπιστροφής 
των καί μετά τό έπικερδές τής το- 
πο θετήσεως.

Πρωταρχική του λοιπόν έργασία 
είναι νά έξετάση τις Ασφάλειες 
πού παρέχει ό δανειζόμενος γιά τήν 
ομαλή ρευστοποίησι τού δανείου 
καί τήν έν καιρώ έξόφλησί του, με
τά δέ νά προβή στήν χορήγησι.

Ή δυνατότης ρευστοποιήσεως εί
ναι ένας παράγων σοβαρώτατος 
πού έπίσης λαμβάνει ΰπ’ όψει ό δα 
νειοδότης όπως θά μας δοθή εύκαι- 
ρία νά θίξουμε τό θέμα καί πάρα 
κάτω.

’Εξετάζεται έν προκειμένψ ή οι
κονομική έπιφάνεια τού δανειολή
πτου άλλά καί ή όλη του συμπερι
φορά στις σχέσεις του έντός τής 
Αγοράς στήν όποια δρά.

’Έτσι καί ή προσωπικότης τού 
έπιχειρηματίου Αποτελεί ένα σοβα
ρόν παράγοντα στήν έξασφάλισι 
δανειακού κεφαλαίου.

Γιά τόν λόγον αύτόν οί δανειο- 
δόται φροντίζουν νά γνωρίζουν έκ 
τών προτέρων όλην τήν έμπορικήν 
τοΰλάχιστο σταδιοδρομίαν τών έπι- 
χειρηματιών τής Αγοράς στήν ό
ποια είναι έγκατεστημένοι ώστε νά 
Αντιδρούν Αναλόγως, κάθε φορά 
πού πρόκειται νά χρηματοδοτήσουν 
κάποιον, ιδίως όταν ή χρηματοδό- 
τησι αύτή στηρίζεται σέ προσωπι
κή Ασφάλεια.

Διαπιστώνουν μέσψ τού Υποθη
κοφυλακείου τήν Ακίνητο περιουσία 
τού έπιχειρηματίου καί έξετάζουν 
αν τυχόν είναι βεβαρυμένη μέ έμ- 
πράγματα δικαιώματα όπως υπο
θήκη, προσημείωσι, ή άλλα, ή ό
ποια τελικά έκτιμάται σέ δραχμές 
Αναλόγως τής τρεχούσης Αξίας της.

Λαμβάνονται έπίσης ΰπ’ όψιν 
καί διάφορες ιδίως κακές συνήθειες 
καί έξεις τού έπιχειρηματία, κυριώ- 
τερη άπό τις όποιες είναι ή χαρτο
παιξία. Τά πιστωτικά ιδρύματα έ-

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 3ην ΣΕΑ.)

ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ1 ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

'Οδός Οερεςανού 4 καί Κατοαντώνη 
(Πάροδος Αεωφ. ’Αλεξάνδρας άρεΰ. 1^)

Τηλεφωνικόν κέντρον μ,έαφ τού όποεοο έπεκοενω- 
νεετε μέ δλοος τούς ορόφους καί τάς ύπηρεσεας:

6421.024 - 6421.025 - 6421.026 - 6423.251 - 6428.016

~ AOHIVAI (Τ. 701)

ΩΡΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ:
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Άπό τόν παιδικό χορό του Συλλόγου

Ζοΰν τόν δικόν τους κόσμο καί Απολαμβάνουν τό μεγαλείον τής παιδι
κής φαντασίας. Είναι δύο «μεγάλοι» πού διασκεδάζουν. Ποιος μπορεί 
νά τούς άρνηθή αύτό πού αισθάνονται τήν ώρα πού ό φωτογραφικός 
φακός άποθαντίζει τήν σκηνή; Χαρεΐτε καί σείς τήν δική τους χαρά.

★

Είς τήν αίθουσαν τού Ξενοδοχείου «Άστήρ» Βουλιαγμένης έδόθη ό παι
δικός χορός τού Συλλόγου μας. Οί μικροί μας φίλοι συναντήθηκαν καί 
πάλι μετά ένα χρόνο γιά νά διασκεδάσουν καί νά Ανανεώσουν τήν γνω
ριμία τους. Συγκεντρωμένοι, παρακολουθούν τόν γελωτοποιόν καί έκφρά- 

ζουν ό καθένας μέ τόν τρόπο του τά συναισθήματά του.

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΜΟΔΑ

Κατά τήν εορτήν τής πίττας τού Προμηθευτικού Συνεταιρισμού μας, 
έγένετο καί έπίδειξις μοντέλλων διαφόρων οίκων, συνεργαζομένων μετά 

τού Συνεταιρισμού.



ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΣΤΕΑΕΧΟΝ
Διά πράξεως τσΰ κ. Διοιικηποΰ έ- 

ταττΌθετήθησσιν οι κ.κ.: 1 Ιωάν. Ριή- 
γας, Υποδιευθυντής, ώς ττροϊστάυε- 
νος τής Διευθύνσεως Προσωπικού, 
Νικ, Άνέστης, Ύποδι-ευθυιντήις, ώς 
προϊστάμενος τής Διευθύνσεως Γposu- 
-ματτείας, Γεώργ. Παπαχρήστου, Υ
ποδιευθυντής, ώς προϊστάμενος τής 
Διευθύνσεως Όργανώσεως, Μιχ. Κο- 
κολσγιάννη-ς, Διευθυντής, ώς πριο'- 
στάμενος τής Διβυθύνσεως Περιου
σίας Τραπέζης, Βασ. Παπακωνσταν- 
τσπαυλσς, Υποδιευθυντής, ώς προϊ
στάμενος τής Διευθύνσεως Έτπθεω- 
ρήσεως, Άνδιρ. Μαρίτσας, Υποδιευ
θυντής, ώς υποδιευθυντής εις την Δι- 
εύθυνσιν Έτπθεωρή-σεως, Νικ. Μιπου- 
ράπουλος, Συιμπράττων Υποδιευθυν
τής, ώς υποδιευθυντής εις την Διεύ- 
θυνσιν Έπ ιθεωιρήισεως, Παν. Σταίμα- 
τόπουλος, Συιμπράττων Υποδιευθυν
τής, ώς υποδιευθυντής εις τήν Διεύ- 
θυνσιν Περιουσίας Τραπέ'ζη-ς καί Εΰ- 
άγγελος Μακρής, Συιμπράττων Υ
ποδιευθυντής, εις τήν Διεύθυνση/ Όρ
γανώσεως ώς ύπαδιευθάντής τής Ύ- 
ποδ ι ευθύνσεως Μηχανογραφίας.

Δι’ έτέρας πράξεως τοΰ κι. Διοι- 
ικηροΰ ώνσμάσθησαν Εντεταλμένοι 
παρ’ -αΰτφ αί:

Ό κ. Σωτήριος ΣταΙθόπουλος, 
Τιμηιματάρχης Α' τάξεως, Προϊστά
μενος τής Υπηρεσίας Ειδικών Χορη
γήσεων.

2) Ό κ. -Κωνσταντίνος Άναβστα- 
σιάδης Τ-μηιμ-ατά-ρχη-ς Α' τάξεως, 
Προϊστάμενος τής Υπηρεσίας Εγ
γυητικών ’Επιστολών.

Ό κ. Κωνσταντίνος Γαραντζιώ- 
τη-ς — Λογιστής Α' τάξεως, παρά 
τφ "Υποκαταστήιματι -Πανεπιστημίου 
Εντεταλμένος καί Προϊστάμενος Λο
γιστηρίου τοΰ αυτού Υποκαταστή
ματος.

6) Έτοποθετήθησαν ώς -Προϊστά
μενοι Υπηρεσίας παρ’ αΰτφ οΐ:

1) Ό κ. Σωτήριος Πατρίκιος — 
Τιμηιματάρχης Β' τάξεως, εις τήν Υ
πηρεσίαν Κ ινήισεως Κεφαλαίων.

2) Ό κ. Φούλας Δ-εληγιαννάκης 
Τμηιματάρχης Β' τάξεως, εις τήν Υ
πηρεσίαν Καταθέσεων Δημοσίων 
’ Ο ργανισμών, άντϊ τοΰ

3) κ. Χρήστου Σ ακελλαρίδη, -— 
Τμη-ματάριχου Β' τάξεως, τοποθε
τούμενου εις τήν Υπηρεσίαν Ειδι
κών Χοιρηιγήσεων.

4) Ό κ. Νικόλαος Νικ-ο-λαΐδης — 
Ύποτμηιματάρχης, εις την Υπηρε
σίαν Έμπορκών -Πληροφοριών, άντί 
τοΰ

5) κ. Σταύρου Π-ι-ερ pour σάκου — 
Τιμηματάρχο-υ Β' τάξεως, τοποθετού
μενου ώς Προϊσταμένου εις τήν ’Υ
πηρεσίαν ’Ελέγχου Εμπορικού Χαρ
τοφυλακίου.

6) Ό κ. ’Ιωάννης Σκ-ο-ρδίλη-ς — 
Λογιστής Α' τάξεως, εις τήν Υπη
ρεσίαν Λογιστηρίου Καταθέσεων καί 
Τ ραπεζών.

7) ‘Η κ. ’Αναστασία Κρυσταλ- 
λαγιάννη — Ύποτμηιμ-ατάρχη-ς εις 
τήν Υπηρεσίαν ’Εγγυητικών Έπ- 
στολών.

Ό κ. Νικόλαος Δεδόπουλος — 
Τιμηιματάρχης Β' τάξεως, εις τήν ^Υ
πηρεσίαν ’-Εττιδίκων Αο-γαραισμών, 
αντί τοΰ

κ. Πέτρου Καρλή — Τιμηματάρ- 
χου Β' τάξεως, δστις -έτοποθετήθη 
εις τήν Ύπηιρεσίαν Προσωπικού, ώς 
Προϊστάμενος, διά τής ΰπ’ άριθ. 59) 
6.2.1971 Πράξεως.

Ό κ. Τρι-αντάφυλος Δεδούνης — 
Τιμηματάρχης Β' τάξεως είς την Υ
πηρεσίαν Λογιστηρίου Κ-ατάθέσεων 
Δημοσίων ’Οργανισμών.

Ό κ. Γεώργιος -Πεδιωτάκης — 
Λογιστής Α' τάξεως, είς τήν Υπη
ρεσίαν Χορηγήσεων Π-ρος Β ιομηιχά- 
νους διά Διικ)-φων.

Ό κ. Νικόλαος Ζαχαρόπαυλος — 
Λογιστής Α' τάξεως, εις τήν Υπη
ρεσίαν 'Εντολών ’Εξωτερικού Υπο
καταστημάτων .

Ό κ. Ιωάννης Κούρο ύπη-ς —■ Λο
γιστής Α' τάξεως, παρά τφ Ύπακα- 
ταστήιματ-ι Όιμονοίας, είς το Προ- 
κτορεΐον Άσπροπύργου, ώς Προϊ
στάμενος αυτού, άντί τοΰ 
κ. Δημητρίο-υ -Μαυροειδή — Λογι
στού Α' τάξεως, μετατι-θεμςνου είς 
τό Υποκατάστημα Παγκρατίου, ως 
Ύποδιευθυνταΰ.

Ό κ. Γεώργιος Ζαλμ-άς —· Τ-μη- 
ματράχης Β' τάξεως, Διευθυντής πα
ρά τφ Ύποκατ-αστήιματι Δάφνης, είς 
τό ‘Υποκατάστημα άδοΰ -Πειραιώς, 
ώς ’Υποδιευθυντής άνακιαλ-αυιμσνης 
τής διά τής ύττ’ άριθ. 666) 14.12. 
1970 Πράξεως ταπαθετήσεώς του 
είς τό υποκατάστημα Καλλιθέας, ώς

«ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ»

Μηνιαϊον οργανον τού Συλλόγου 
τφν ’Υπαλλήλων τής Εθνικής 

Τραπέζης τής Ελλάδος.

•

Δ)νσεις συμφώνως τφ Νόμψ:
‘Υπεύθυνος "Υλης: 

ΜΕΛΧΙΣΕΔΕΚ ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ j 
Χατζηγιάννη Μέξη 4 

ΑΘΗΝΑΙ

‘Υπεύθυνος Τυπογραφείου:
ΑΘ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 

Ρήγα Παλοϋμή-δη 5 —Άθήναι 
Τηλ. 319.306

Ύπο6)ντοΰ άντί τού κ. Δηιμητρίου 
Κανελλοπολύου — Τμηιμοπάρχου Α' 
τάξεως, μετατιθε-μένον είς τό Ύτι 
κατάστημα ’Αγοράς, ώς ΎπΟδιευθυν- 
τού.

Ό κ. Δημήτρι-ο-ς Χρυσάφη-ς — Λο
γιστής Α' τάξεως),- ’Εντεταλμένος 
καί Προϊστάμενος Λογιστηρίου πα
ρά τφ Ύποκαταστήματι ’Αμυνταίου, 
-είς τό ‘Υποκατάστημα Διδυμοτείχου, 
ώς Διευθυντής, άντί τού κ. Στεργίου 
Καλφοπο-λου — Λογ ιστού Α' τά- 
ξεως, τιθέμενου τή αιτήσει του, εις

Ό Σύλλογος Βοηθητικού Προ
σωπικού υπέβαλε προς τήν Διοί- 
κησιν τής Τραπέζης τό κατωτέ
ρω υπόμνημα, διά τά απασχο
λούντο τά μέλη του, θέματα:

Αξιότιμε χ. Αιοικητά,
Λα-μιβάνομεν τήν τιμήν νά ύποβά- 

λωμεν ’Τμϊν αιτήματα τοΰ κλάδ-ου 
μας, άπαντα ήθικής κυρίως φύσεως 
καί νά παιρ-ακαλέσωμεν θε,ρμώς, όπως 
δώ-σητε εντολήν είς τήν Διεύθυνσιν 
Προσωπικού ιδιιά τήν δίμεσιο-ν Επίλυ- 
σίν των.

1) Μετατάξεις: Ή κατ’ Ε
τος μετά τό πέρας των προαγωγών, 
μετάταιξις των Κλητήρων είς Είσ- 
πράκτο-ρας, πρός κάλυψι,ν των κενών, 
των έκ τής μιετατάιξ,εως Είσπρακτό- 
ρων ή τής καταλήψεώς των ύπό τοΰ 
ορίου ήλικίας, ένφ δεν θά έπεβάρυ- 
νε τήν Τράπεζαν, θά έδημνούργει εύ- 
γε-νή άμιλλαν, προς δφ-ελο-ς αυτών, 
άλλα καί τοΰ 'Ιδρύματος.

Είς τον τελευταϊον,. έξ αλλού, Ε
σωτερικόν διαγωνισμόν Ιλαβον μέρος 
κιαί συνάδελφοί μας οΐ άποϊο-ι άπέ- 
τυχ-ον είς τήν ξένην κυρίως γλώσ
σαν.

Ή αποψ-ίς μας -είναι -οτι θά ήΐδύ- 
να-ντο οΰτοι νά μετα-ταγοΰν -είς τον 
βαθμόν τοΰ Δοκίμου καί νά κληθοΰν 
εντός τοΰ έτους νά δι-αγωνισθοΰν έκ 
νέου είς τήν ξένην γλώ-σσ-αν.

2) Μονιμοποιήσεις: ’Εάν 
ή πρό-σληψις προσωρινού υπαλλήλου 
κρίνεται -αναγκαία δ-ιά τήν μόρφ-ωσιν 
γνώμης περί τής καταλληλότη-τος αυ
τού διά τήν υπηρεσίαν τής Τραπέζης, 
επίσης Αναγκαία κρίνεται καί ή εν
τός; εύλογου χρονικού διαστήματος 
μονιμοποίησις -αΰτοΰ, πρός άιποκατά- 
στασιν τής αγωνιώδους ψυχικής του 
καταστά-σεω-ς, ήν δημιουργεί άναπο- 
Φ-εύκτως ή έκκρε,μότης αϋτη. Πέραν 
όμως αΰτοΰ, ΰπάρχ-ουν μεταξύ αυτών 
καί ελάχιστοι οίκογενειάρχαι αί ό
ποιοι στερονΰται των οικογενειακών 
των επιδομάτων, διότι δ οργανισμός 
τής Τραπέζης μας δεν προβλέπει, αλ
λά καί διότι -5 Δ.Α.Ο.Ε.Μ. -άρνεϊται, 
παρά τά επανειλημμένα διαβήματά 
μας, νά τά καταβολή. Πρωτοφ-ανή-ς 
αδικία, ίσως καί ή μοναδική έν Έλ- 
λάιδι.

3) Πρόσληψις τέκνων 
Σ υ ν αι δ έ λ -φι ω ν : Λόγφ αΰξήσιεως 
των εργασιών τής Τραπέζης μας, αλ
λά καί λόγφ μετατάξεω-ς συναδέλφων 
μας ή καιτολήψεώς των υπό τοΰ ο
ρίου ήλικίας, ή Τράπεζα πρέπει νά 
προδή είς πρ-ό-σληψιν Κλητήρων.

Προσλαμβάνοντας τέκνα συναδέλ
φων μας, δεν άνακουφίζειτα-ι μόνον 
αίικονομικώς τούς έργαζοιμένου'ς γονείς 
είς τήν Τράπεζ-αν, άλλα κυρίως ανα
νεώνει τό Προσωπικόν της δΓ αρί
στων υπαλλήλων, γ-αλουχηθέντων μέ 
τά υψηλά ιδεώδη τοΰ Ιδρύματος, α
παραίτητος προϋπόθεσις -διά τήν συ-

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΑ.)

χουν κακή πείρα τής μάστιγος αυ
τής πού έχει κυριέψει τον τελευταίο 
καιρό κυρίως τούς ευκατάστατους 
κύκλους τής χώρας μας.

Τά πιστωτικά ιδρύματα τά ό
ποια μπορούν νά συμβουλεύωνται 
καί οι σ υνεργαζόμενο ι μέ αύτά έπι- 
χειρηματίαι προκειμένου νά προ- 
οοϋν σε έμπορικές πιστώσεις, έ
χουν προσέξει ιδιαιτέρως τον το
μέα αυτό μέ την δημιουργία άρτιω- 
τάτων Υπηρεσιών Πληροφοριών οί 
όποιες δίδουν τήν δυνατότητα σ’ 
αύτά νά αποφεύγουν περιπλοκές 
άλλα καί απώλειες καί χρηματοδο
τήσεις.

Θά ήταν υπερβολή νά ύποστηρι- 
χδή δτι έπιτυγχάνεται ή καθ’ ολο
κληρίαν αποφυγή των περιπλοκών 
καί άπωλειών κεφαλαίου, δεδομένου 
δτι πολλές φορές μεσολαβούν γεγο
νότα πού ανατρέπουν καθιερωμένες 
προβλέψεις άλλα υπάρχουν καί κα
ταστάσεις πού παραπλανούν καί τό 
πεπειραμένο μάτι τού ειδικού Τρα
πεζικού οργάνου.

Στο σημείο αυτό θά ήθελα νά το
νίσω δτι δέν λαμβάνεται, δσο πρέ
πει, ΰπ’ δψει, ίσως γιατί δέν είναι 
πολύ εύκολο, ή έσωτερική ισορρο
πία κάθε έπιχειρήσεως, δπως παρα- 
στατιχώτατα άναπτύσσεται ή έν
νοια της σέ σχετικό κεφάλαιο δοτό

τήν Δι-άθεσ·ιν τής Διευθύνσεως Προ- 
σωπιικοΰ, πρός τοποθέτησιν.

Ό κ. Εΰθύμιος Ζάχος — Ασγ- 
στής Α' τάξεως, παρ τφ Ύποικ-αΤα- 
στή-ματ ι ’Άρτης, βίς τό Ύπακστά- 
στηιμα Ξυλσκάστρου, ώς Εντεταλμέ
νος -κ-αί -Πιροϊστάμ-ενος Λογι-στηριίου.

Ό «. Σωκράτης 'Κατσ-αβός — Ύ- 
ποτιμηιμ-αττάρχης, παρά τή Ύπηιρεσίφ 
Λογιστηρίου Προσωπικού τής Διευ- 
θύνσεως Γβνιικοΰ Λογιστηρίου, ώς 
Προϊστάμενος της αυτής Ύπηρεο - 
ας.

νέχυσιν τής ιστορίας καί τών Λαρα- 
δό-σεών του.

4) Π ρ- ο ώ θ η <3 ι ς εκτά
κτων εργατών: 0.1 emi mL· 
λά Ετη έργασθέντες είς τήν Τράπε
ζαν ώς ήμερομίσθιοι ή επί μισθφ έρ- 
γάταν καί μονίιμοποιηθέντ-ες, υπολεί
πονται βαθμολογικώ-ς καί μιαθολογι- 
κώς των συναδέλφων των, τών προσ- 
ληφθέντων άιπ’ ευθείας ως κίλητή,- 
ρων.

Παρουσιάζεται δέ τούτα τό άδικον 
καί ατοπον:

Προηγούνται ύπηρ,εσιακώς νέοι, 17 
καί 19 ετών συναδέλφων των οίκο- 
γενειαρχ-ών 36 καί 45 ετών, μέ τά 
αύτά -μέ τούτους προσόντα καί -Επί 
πλέον μέ τήν επί σ-ειράν ετών -εύσυν- 
είδητον -καί υπό συν-θήκας σκληριάς, 
προϋπηρεσίαν έν τή Τραπέζηι.

Πράξις δικαιοσύνης θά ήτα άναμ- 
φ-ισδητήτως ή πρ-οώθησις τών τόσον 
σκληρά δοκιιμασθέντων -συναδέλφων 
μας.

5) ’Επίδομα εξωτερι
κής υπηρεσίας Κλητή
ρας: Κατόπιν διαβημάτων μας καί 
άναπτύξεως λογικών έπιχιειρηιμάτωΛ", 
ένεκρίθη είς τούς -έκτ-ελοΰντιας εξωτε
ρικήν ύπηριεσίαν συναδέλφους μας ε- 
πίΐδ-ρμα έκ δραχμών 150 -μηνιαίως.

ΤΙοΰτο ίσχύε-ι άπό τοΰ έ'τους 1964 
άλλα άπό τότε τά πάντα ηύξήθηισαν, 
πλήν τοΰ έν λόγφ έπιδ-όματος.

’Εάν ή Τράπεζα κατέβ-αλεν ελά
χιστα εκατοντάδραχμα πρός ΐκα-νοποΐ- 
ησιν καί αΰτοΰ μας τοΰ αίτήιματο-ς, 
έπεκτ-είνοντάς το μάλιστα δ-Γ άπαντα 
τά Καταστήματά της, μάλλον κέρδη 
θά άπεκόμιζε.

Π-εριαίνοντας Σεβαστέ μας Κύριε 
Δυευθυντά, θά μάς -έπιτρέίψητε νά έ- 
παναλάβωμεν τά οσα είς τήν πρώτην 
μας συνάντησιν Σας άνεφέραμεν.

«Είσθε ή Κεφαλή τοΰ Ιδρύματος, 
τό κύριον Σώμα ιδέ είναι οί τόσον 
σκληρά εργαζόμενοι υπάλληλοι. Οί 
πόδιες τοΰ σώματο-ς είναι βεβαίως 6 
κλάδος τον όποιον εκπροσωπούμε ν. 
’Εάν όμως ο-ί πόδες παραλύσουν, ποϊαι 
αί -συνέπειαι δι’ ολον τό Σώμα».

Εΐμεθα βέβαιοι Σεβαστέ μας Κύ
ριε Διοικητά, οτι τόσον 'Τίμεϊς, όσον 
καί ό κατά πάντα άξιος Διευθυντής 
Προσωπικού, θά θελήσηιτε, δνευ ση
μαντικής έ-ξ άλλου έπιβαρύνσεως τής 
Τραπέζης, νά -έπιιλύση-τε τά ανωτέρω 
δίκαια αίτήμ-α,τά μας, ίνα προσίδ-αθή 
σταθερώτερος καί συνεχώς επιταχυ
νόμενος ρυθμός έργασίας είς τούς 
«πόιδας», δ-ιά τήν προκοπήν τοΰ "Ιδρύ
ματος καί τής ’Εθνικής μας Οικονο
μίας, γενικώ-τε-ριον.

Μετά σεβασμού
Διά τό Διοικητικόν Συμίβούλιον

Ό Πρόεΐδ,ρος
Κ. ΤΡΙΜΗΣ

Ό1 Γεν. Γραμματ-εύς 
Ε. ΒΙΖΤΗΝΟΣ

τον Καθηγητή κ. Δαμασκηνίδη στο 
έργο του «Συμβολή είς τήν θεωρίαν 
τοΰ σχηματισμού των τιμών»’

Κυρίως δέν λαμβάνεται ύπ* δψιν 
ή σχέσις μεταξύ παγίων και κυ- 
κλοφοριακών στοιχείων καί μεταξύ 
ίδιου καί ξένου κεφαλαίου.

Και μία μέν ανωμαλία στην σχέ- 
σι μεταξύ παγίων καί κυκλοφορια- 
κών στοιχείων συντελεί στην μή εύ
ρυθμο λειτουργία τής έπιχειρήσεως 
κατάστασι ή όποια δίδει ίσως -κά
ποιον χρόνο είς τον πιστοδότη να 
λάβη ώρισμένα μέτρα έξασφαλίσε- 
ώς του.

’Ανωμαλία δμως στην σχέστ με
ταξύ ίδιου καί ξένου κεφαλαίου έγ- 
κυμονεϊ άμεσωτάτους κινδύνους για 
εκείνον ή έκείνους τους πιστοδότες 
πού δέν έχουν πάρει επαρκείς έμ- 
πραγμάτους έξασφαλίσεις.

Πολλοί ριψοκίνδυνοι έπιχειρη- 
ματίαι εκμεταλλευόμενοι τον αντα
γωνισμόν τών Πιστωτικών ‘Ιδρυμά
των καί τήν άγνοια τών έπιχειρη- 
ματιών καί ιδιωτών τής πραγματι
κής καταστάσεώς των, δανείζονται 
άπό οπουδήποτε υπάρχει προσφορά 
βάσει τών ιδίων πάντοτε περιουσια
κών των στοιχείων προκειμένου νά 
έπιδιώξουν ευκαιρίες πραγματοποι- 
ήσεως υψηλών κερδών δημιουργούν- 
τες έτσι μία πολύ επικίνδυνη άνι
σότητα ίδιου καί ξένου κεφαλαίου.

(Συνέχεια είς τό έπόμενον)

Ό ικ. Νικόλαος Mosupi-δης — Ασγ.- 
στής Β' τάξεως, παρά τφ Ύποκα- 
ταοτήματι Λαγκαΐδα, είς τό οούτό 
Υποκατάστημα ώς ΈντεταΙλμ-ένας 
καί Προϊστάμενος Λσγ ιστηρί-ου.

Ό κ. Δημήτριος Τσαιμαβδΐνος — 
Λογιστής Α' τάξεως, παρά τφ Ύ- 
ποκαταστήματι άδου Μοναστηριού 
—- Θεσσαλονίκης, ώς ’Εντεταλμένος 
καί Προϊστάμενος Λογιστηρίου παοά 
τφ Ύπακοπαστηιματτι Άντιγονι-δων
— ΘεσσαΛονίικης.

Ό ικ. ’Άγγελος Μσ,ραζιώτης — 
Υπολογιστής Α' τάξεως, παρά τφ- 
Ύποκατοοστήιματι- ΚείραπσινίΙου, είς 
τό Ύπακατόστη-μα Μεγάρων, ώς έν- 
τετοΑμενος καί Προϊστάμενος Λαγ·- 
-στηιροίυ.

Ό κ. Παναγιώτης ΔιακοιυΙμής — 
Λογιστής Β' τάξεως, -Προϊστάμενος 
τ-ο-ΰ Πρακτορείου Δαμοκοΰ, είς τό 
ΰπό ίδρυα ιν Πρακτορεΐον Τυρνάβου, 
ώς Προϊστάμενος οώτοΰ.

Ό κ. Κωνσταντίνος Διαμ-σηπόδης
— Ύποτμημστάρχης, Ύποβι-εύθυ.- 
τής παρά τφ Ύποκαταΐστήιματι Παγ
κρατίου, είς τό Υποκατάστημα Καλ
λιθέας, ώς Υποδιευθυντής.

Ό ικ. ’ I ωάννης Φιδετζής — Λο
γιστής Α' τάξεως, παρά τφ Ύπακα- 
ταστήματι Βάθη-ς, είς τήν υπό ΐδου- 
σιν Θυρίδα Λεωφόρου ’Αλεξάνδρας 
ώς Προϊστάμενος αύτής.

Ό κ. ’Αλέξανδρος Ψαρανός — 
Λογιστής Α' τάξεως, ’Εντεταλμένος 
κ-αί Προϊστάμενος Λογιστηρίου πα
ρά τφ Ύυοκαταυτή μάτι Λαγκαδά, 
είς τό Πρακτορεΐον Κσυφαλίων, ώς 
Προϊστάμενος οώτοΰ, άντί τού κ. Μ- 
ωάννου Γ-κοτζαμάνη- — Λογ ιστού Α' 
τάξεως, ιμετατιθειμένου είς τό Υπο
κατάστημα Έλευθερουπόλεως, ιός 
Διευθυντοΰ, άντί τοΰ κ. ’ I ωάννου Μη- 
λαροπούλου — Λογιστοΰ Α' τάξεως, 
μετατυθεμ-ένου είς τό Ύπακατάστη- 
-μα Καστοριάς, ώς Ύπαδι-ευθυντοΰ, 
άνακαλουμένης τή-ς δι άτής ΰπ’ άριθ. 
65-8)5.12.1970 Πράξεως ημών ά- 
πσσπάσεος τού κ. Παναγιώτου Χα- 
τζησάρρο-υ — /Χογιστοΰ Β' τάξεως, 
Διευθυντοΰ παρά τφ Ύπακαταστή- 
μ-ατι Κύιμης.

Ό κ. ’ Ι ωάννης Βλαχόπουλος — 
Λογιστής Α' τάξεως, ’Εντεταλμένος 
καί Προϊστάμενος Λογιστηρίου παρά 
τφ Ύποκαταστήματι -Πλατείας ’Αν- 
τιγονι-δων -—■ Θεσσαλονίκης, είς ιό 
Υποκατάστημα δδ. Έρμοΰ — Θεσ
σαλονίκης, ώς Εντεταλμένος καί 
Προϊστάμενος Λογιστηρίου.

Ό ικ. Κωνσταντίνος Τσιμπάς --— 
Λογιστής Α' τάξεως, παρά τφ Ύπο- 
καταστήματι άδ. Έρμοΰ — Θεσσα
λονίκης, είς τό Υποκατάστημα Πλα
τείας ’Ιωάν. Μεταξά — Θεσαλονί- 
κης, -ώς Εντεταλμένος -καί Προϊστά
μενος Λογιστηρίου.

Ό κ. Θεόδωρος Κυρούσης — Τ.μη- 
-ματάρχη-ς Α' τάξεως, Υποδιευθυν
τής παρά τφ Ύποκαταστήματι όδ. 
Πανεπιστημίου, είς τό Κεντρικόν Κα
τάστημα, ώς Εντεταλμένος.

Ό ικ. Παναγιώτης Κ-οταμάτας — 
Τμηιματράχης Β' τάξεως, ’Εντεταλ
μένος καί Προϊστάμενος Λογιστη
ρίου, παρά τφ Ύποκαταστήματι ο
δού Πανεπιστημίου, είς τό αυτό Υ
ποκατάστημα, ώς Υποδιευθυντής.

ΔΓ έτέρας πράξεως μετετέθηι ό 
κ. Γεώργιος αμπρόπουλος — Τμη- 
ιματάρχηις Β' τάξεως, Προϊστάμε
νος τής παρά τή ώς άνω Διευθώνσε ι 
Υπηρεσίας Λογιστηρίου Προσοπικού 
είς τήν Ύπηρεσαίν Συγκεντρώσεως 
Λογιστικού της αυτής Διευθύνσεως.

Το κάψιμοτηοροοιΑόηιιιοο 
eig τί Πρακτορεΐον 
Ποταροΰ ΚοΟήρων

Παρουσίς( τών τοττικών αρχών 
καί πολλών συναλλασσομένων μετά 
τοΰ πρακτορείου τής Τραπέζης μας, 
είς Ποταμόν Κυθήρων, έκόπη η βα
σ ιλόπιττα. Τό νόμισμα ευ ρ έθη εις 
τό τεμάχιον του ΔιοικητοΟ TACAN 
Κυθήρων κ. Μπλανά. Είς τους πα- 
ρευρεθέντας προσεφέρθησαν ευγενή 
ποτά καί διενεμήθη τό ήμερολογιον 
τής Τραπέζης.

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΝ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡ ΙΟΝ

ΔΡ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΤΣΟΝΤΟΥ - ΠΟΥΛΑΚΗ
I. Μεταξά 134 — Καλλιθέα 

Τηλ. 953.420
Δέχεται 7-9 π.μ. καί 5-7 μ.μ.

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡ ΙΟΝ

Μικροβιολογίας

Αιματολογίας
Ιατρικής Βιοχημείας

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Δ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ 

Ιατρού Μικροβιολόγου

Ναυαρίνου 18-20 & X. Τρικουπη 
Τηλ.: 611.173, 622.236 

Τιμολόγιον Ταμείου Υγείας

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΙΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΟΥ ΣΥΜΠΟΤΟΥ 
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΗΡ0Σ0ΗΙΚ0Υ

ΤΟ ΔΑΝΕΙΑΚΟΝ ΚΕΦΑΜΙΟΝ ΤΠΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΠΝ

Κύπριοι ουνύϋελιροι ύππρρϋν

Οί υπάλληλοι τής Κεντρικής Τραπέζης Κύπρου κατήλθον είς εικοσιτε
τράωρον προειδοποιητικήν στάσιν έργασίας, μέ αίτημα τήν καταβολήν 
13ου μισθού. Είς τήν φωτογραφίαν, άπεργοί έξωθι τής Τραπέζης φέ
ρουν πινακίδας, κατά τά ξένα πρότυπα καί ενημερώνουν τό κοινόν διά 

τον σκοπόν τής άπεργίας των.

ΠΟΙΟΙ ΕΧΕΙ ΪΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ 
ΑΠΟ ΛΑΘΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΝ ΕΓΚΕΦΑΛΩΝ;

‘Ένας -άνύάαΥδιρος, τήν Φρια -to-ύ 
βγαίνει άπό τό νοσοκομείο παίρνει 
ένα λογαριασμό γιά εγχείρηση- και
σαρικής τομής. Ό άνθρωπος, σαστι
σμένος, εξηγεί ότι είχε νοσήλτυθή- 
στό Τμήμα ’Ορθοπεδικής γιά ένα κά
ταγμα στή δεξιά του κνήμη κατόπιν 
αύτακινητικοΰ ιάτυχήματος.

Κόιποιος Νεοϋορκέζος, λαμβάνει 
συνεχώς λογαριασμούς άπό την Τρο
χαία γιά ένα δικαίωμα σταθμεύσ-ε-ως 
πού έχει εξοφλήσει πριν άπό τρεις 
μήνεςι Τό πρόστιμο πού τ-οΰ! έπ:ι- 
βάλλεται κάθε φίΟ-ρά φθάνει τις 150 
δραχμές!

Ένας λογιστής χάνει τό καρνέ του 
επιταγών καί ή Τράπεζα τον συμ
βουλεύει ν’ άλλάξη τον άρ-ιθμό τοΰ 
λογαριασμού του. Μετά άπό τρεις ε
βδομάδες, ή Τράπεζα άρνεϊται νά 
προσθέση -έιμβάσματα τόσο στον πα
λιό-, όσο καί -στον νέο λογαριασμό τοΰ 
πελά του της!

Μ:ιά άλλη, Τράπεζα στέλνει τήν 
άνάλυση λογαριασμού σ’ έναν κατα
θέτη της καί μ’ ένα συνοδευτικό ση
μείωμα «ευχαρίστως» τόν πληροιφο- 
ρεΐ οτι χρέωσ-ε τόν λογαριασμό του, 
άντί νά τόν πιστώση.

"Ολα αύτά πιθανώτατα θά καΐταλή- 
ξουν σέ μια -σκηνή, σάν τήν ακό
λουθη:

Στήν αίθουσα ένός ποινικού δικα
στηρίου, δ συνήγορος τής ύπερασπί- 
σεως αγορεύει προτού αί ένορκοι ά- 
ποσυρθοΰν σέ σύσκεψη γιά νά έκίδ-ώ- 
oow τήν έτυμηγ-οιρία τους.

«Κύριοι δικασταί, λέει, δ κατηγο
ρούμενος Βδωσιε έν γνώσει του ψευ
δείς πληροφορίες, μέ άποτέλίεσμα δ 
πελάτης μου νά ύποστή υλική ζημία 
άνερ-χόμενη σέ 1.500.000 δραχμέςί».

Συγχρόνως, δ δικηγόρος στρέφει 
τόν δείκτη στό έδώλιο όπου, απαθής, 
κάθεται δ έναγόμενος -ένας ήλεκτρο- 
νικό,ς διερευνητής, δίχως * νά έκτο- 
ξεύη ο-ΰτε τήν ελάχιστη Εντυπη δια
μαρτυρία.

Προίβλέπεται ότι πίολύ σύντομα ένα 
πλήθος άπό παρόμοιες ύποθέσεις θά 
έκδικασθοΰν τόσο στις Ηνωμένες 
Πολιτείες όσο καί -σέ άλλες προη
γμένες χώρες, στις όποιες, ή -εισβολή 
τών πολυπλάκ-ων ηλεκτρονικών διε
ρευνητών εχει γίνει ή αιτία νά δη- 
μιουργηθοΰν ένα σωρό άπό πρωτότυ
πες παρεξηγήσεις, άγνωστες μέχρι 
τών ήμερών μας στον Ναό τής Θέ- 
μι&ος.

«ΐΕίίναι εύκολο ν’ άντιληφθή κα
νείς», ιεξηγεί δ Φίλιπ Σκαλέττα, κα

θηγητής νομικής στο Πανεπιστήμιο 
Π-έρντ-ιου, «οτι θά βρεθούμε αντιμέ
τωποι μ’ έναν αύξ,αν-όμενο άριθμδ έ- 
πιζημίων ύποθέσεοκν ο-ί όποιες προκα- 
λοΰνται άλλοτε μέν άπό εσφαλμένο 
προγραμματισμό, άλλοτε δέ -άπό α
πρόσεκτη τροιφιο-δότηση, άπό λάθος υ
παλλήλου ή άπό τις παρεμβολές ανει
δικεύτων προσώπων στά εναποθηκευ
μένα στοιχεία τών ήλεκτρονικών διε
ρευνητών».

«Οί υποθέσεις αύτές θά περ-ιπλε- 
χθοϋν περισσότερο», συνεχ,ίιζει δ Σκα
λέττα, «δ-είδομένου ότι δέν θά παρί- 
σταντ-αι μάρτυρες κατά την εκδίκασή 
τους. Όποιαδήποτε κατάθεση πού 
μπορεί νά γΐνη, θά είναι συιμπτωμα- 
τική, διότι συχνά θά προέρχεται άπό 
τόν ίδιο τόν ήλεκτρ,ονικό διερευνητή, 
καί -ένδεχιεται νά είναι ή νά μην εί
ναι πλή-ρης.

»Θά είναι δύσκολο νά καίθορισθή 
ένα πρότυπο συμπεριφοράς μέ τήν ο
ποία νά μπορή νά συγκριθή ή συμ
περιφορά τοΰ ήλεκτρονικοϋ δυερευνη- 
τοΰ.

»"Ολοι οί νομομαθείς συμφωνούμε 
ότι δέν εύσταθεϊ ή Εννοια τής υπα
γωγής ή μή σέ δικαστική αντίληψη, 
όπως αύτή Ισχύει γιά τά φυσικά Ε
ναγόμενα πρόσωπα».

Ό ’Αμερικανός καθηγητής προ
τείνει νά θεωρήται «Ενοχος μέ αύ- 
στη-ρά κριτήριο όποιος χρησιμοποιεί 
καί κατασκευάζει ήλεκτρ-ονικσύς διε- 
ρευνητάς γιά κάθε προκ-αλουμένη ζη
μία έξ αιτίας τής Ελαττωματικής λει
τουργίας τους».

«Τ’ αθώα θύματα είναι έντείλώς &- 
νίκανα νά ύπερασπίσουν τόν έαυτό 
τους εναντίον τών έπικινδ-ύνιον Ελατ
τωμάτων καί τών πιθανών Επιβλα
βών Επιπτώσεων τους, άπό Υις όποι
ες, στό σημερινό στάδιο κατασκευής 
καί λειτουργίας τους, είναι Εκτεθει
μένοι οί ήλεκτρονικοί διερ-ευνηταί».

DR. ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΑΣ 

Νευρολόγος — Ψυχίατρος 

’ I ατρεΐον —
Ήλεκγρσεγκεψαλαγροοφ ι καν

Έργαστήριιον 
Βασ. Σοφίας 102α 

Τηλ. 774.532

Καθημερινώς, πλήν Σαββάτου, 
17.30'—19.30'

Συνάδελφοι,
Ή «ΤΪ»ΑΠΕΜΤΙΚ.Η» είναι το ϋργανον 

«οί» μάχεται διά τά οομφέροντά μας.
Φέρνει τον ένα κοντά βτδν άλλον ααι αοναδελ» 

φώνει τον κλάδον μ-ας. Ή ούνταξις τής «Τραπεζι
τικής» ζητεί άπδ δλοος νά την 6ον)0ή($ουμ.ε εές το 
Ιργον της.

Κάβε αονάδελφος άς γένη καί άνταποκριτής της.
Έτσι 6ά είναι δυνατόν καί τά γενικά θέματα 

τοΰ κλάδου μας, άλλά καί τά είδικά θέματα των 
τοπικών καί επαρχιακών ΰποκαταατημάτων νά κα- 
ταχωροΰνται είς τά βτήλας της.

Γράφετε λοιπόν, γιά δ,τι αυμβαίνει είς την 
ΰπηρεβίαν βας. Ενημερώνετε την βύνταζιν γιά 
όλα.

Ό γάμος ένός αυναδέλφου κάποιο άλλο εύχά- 
ριοτο γεγονός είναι κι’ αύτό μια εΐδηβις που θά 
χαροποιήαη όλους. Ή στήλη «Κοινωνικά» θά κα- 
ταχωρή εύχαρέβτως 6,τι περιέρχεται εις αύτήν.



ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

- * $ '// *· - fj>r *< *> ν *' ■'->

• rΆ,'Υ' ώ ' »* «&**·.-'■ Vv : ,Α 'y" ,. -
+-*y ' ^ /ϊΖτ> _ji r - /·

’Τ- ^

siSE«i**irm- «ζ> Ζ

·*' ,- y/ £- X'

χρονιά

όν ν δικά riitii inns 

dpa&cws

Πρακτικόν της πρώτης 
συνεδριάσεως τοϋ Δ. Σ.

ΣΥΝΕΔΡΙΑ Α'

Έν Αθήνα ις σήμερον την 23η Μαίου 1917, ή μέραν1 Τρίτην καί 
ώραν 7 μ.μ. συνήλθαν έν τή κατοικίς» του κ. Κορυζή (οδός Πάρνηθας 
άριθ. 40) ή πρός σύνταξιν καί υποβολήν του Καταστατικού τού Συλ
λόγου τών υπαλλήλων τής Εθνικής Τραπέζης τής ‘Ελλάδος προσωρινή 
Επιτροπή παρόντων έκ τών μελών αυτής τών κ.κ. θεμ. Κανάρη, Δη μ. 
Καρατζά, Νικ. Σταυροπούλου, Σπυρ. Παπαφράγκου, Α. Νικολοπούλου, 
Φιλ. Καρβούνη, Αεων. Γεωργιάδου. Παν. Μεγαλίδου, ’ I ωάν. Ραυτοποΰ- 
λου καί Άλ. Κοριζή έτι δέ καί τών κ.κ. Νικολαίδη καί Έπ. Βοΐσλου 
κληθέντων ΰπό τών λοιπών μελών τής Επιτροπής όπως μετέχωσι τής 
συνεδριάσεως καί τού Γραμματέως τής ’Επιτροπής Παν. Κουτσαλέξη,

Έν αρχή άποφασίζεται όμοφώνως όπως ή διεΰθννσις τών συνεδριά
σεων τής Επιτροπής άνατεθή εις τόν έκ τών μελών αυτής κ. ©εμ. Κα- 
νάρην. Μετά τούτο λαμβάνει τόν λόγον ό %. Κανάρης καί δηλοΐ δτι ή 
προς σύστασιν Σωματείου έπιθυμία τών υπαλλήλων τής Τραπέζης εΐναι 
όμολογουμένως όμόφωνας καθ’ δσον τό σχετικόν πρωτοκολλάν έγένετο 
άμέσως άποδεκτόν έκ τού συνόλου σχεδόν τών υπαλλήλων τού Κεντρικού 
Καταστήματος καί Υποκαταστήματος Πειραιώς.

Επίσης ό κ. Κανάρη ς καταθέτει έπι στολήν τού κ. Παν. Μεγαλίδου 
δηλοΰντος δτι έπειδή κωλύεται νά προσέλθη δίδει έκ τών προτέρων τήν 
συναίνεσίν του διά πάσαν ληφθησομένην άπόφασιν.

Μεθ’ δ άρχεται ή συζήτησις έπϊ τού θέματος τής διατυπώσεως τού 
Καταστατικού καί άποφασίζεται, δπως ινα μη χρονίζωσιν αί συζητήσεις 
έπί έπουσιωδών θεμάτων, τεθώσι μόνον προς συζήτησιν τά κύρια σημεία 
έφ’ ών νά ληφθώσιν όριστικαί αποφάσεις, νά άνατεθή δέ εις τετραμελή 
έπιτροπήν ή επεξεργασία τών λεπτομερειών τού Καταστατικού.

Μετ’ εύρεΐαν συζήτησιν διατυποΰνται καί μονογράφονται έν ίδιοι- 
τέρφ φύλλω χάρτου αί κυριώτεραι διατάξεις έφ’ ών δέον νά εδράζεται 
τό καταστατικόν ώς επεται:

ΣΚΟΠΟΣ

Συνιστάται Σωματεΐον τών υπαλλήλων τής Εθνικής Τραπέζης τής 
Ελλάδος, σκοπός τού οποίου έσται 1) ή διαχείρισις παντός θέματος 
αφορώντας τούς υπαλλήλους τής Τραπέζης, 2) ή διά καταρτίσεως βι
βλιοθήκης διαλέξεων καί παντός άλλου μέσου παροχή πνευματικής ανα
ψυχής καί 3) ή δι’ έντευκτηρίων στενωτέρα επικοινωνία τών μελών.

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

Ή έπωνυμία έσται «Σύλλογος τών Υπαλλήλων τής Εθνικής Τρα
πέζης τής Ελλάδος».

ΜΕΛΗ

Μέλη τού Συλόγου έσονται πάντες οί υπάλληλοι τής Εθνικής Τρα
πέζης έπί δηλώσει τής περί τούτου προθέσεως αυτών έχουσι δέ δικαίωμα 
ψήφου αυτοπροσώπως παριστάμενοι μόνον.

ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
sill' " "'c' ί

‘Ο Σύλλογος διοικεΐται ΰπό Επιτροπής έννεαμελοΰς έξ ής Εκλέγεται 
εις Πρόεδρος, δύο άντιπρόεδροι, εις Γενικός Γραμματεύς καί εις Ταμίας.

'Η πρώτη Διοικητική Επιτροπή θέλει όρισβή ϋπ’ αυτού τού Κατα
στατικού καί ή διάρκεια αυτής έσεται διετής, θέλει δέ άποτελεσθή έκ 
τών προσώπων άτι να όμοφώνως ΰπεδείχθησαν δυνάμει τού υπογεγραμ
μένου παρά πάντων τών υπαλλήλων πρωτοκόλλου διά τήν σύνταξιν τού 
Καταστατικού καί λοιπάς Ενέργειας.

Διά πάσας τάς λοιπάς λεπτομέρειας καί τήν σύνταξιν τού Κατα
στατικού έξουσισδοτεΐται ’Επιτροπή άποτελουμένη έκ τών κ.κ. Καρ
βούνη, Σταυροπούλου, Παπαφράγκου καί Κοριζή.

Μεθ’ δ άνατίθεται εις τήν ώς άνω ’Επιτροπήν όπως έπί τή βάσει 
τών ειλημμένων άποφάσεων έπεξεργασθή έν ταΐς λεπτομερείαις τούτο 
εις προσεχή συνεδρίαν.

Μεθ’ δ λύεται ή συνεδρίασις.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

θεμ. Κανάρης, Δημ. Καρατζάς, Νικ. Σταυρόπουλος, Σπ. Παπαφράγ
κου, Α. Νικολόπουλος, Φιλ. Καρβούνης, Λ. Γεωργιάδης, I. Ραυτόπουλος, 
Άλ. Κοριζής.

Ιεμινόριον έπιμοριή στελεχών 
των τραπε[οϋπαλλΐ]λικών οργανώσεων

Συνοδευόμενοι άπό τόν Πρόεδρον καί τόν Γεν. Γραμματέα τού Συλλό
γου, οί έκπρόσωποι τών έπαρχιακών καταστημάτων εις τό Διοικητικόν 
Συμβούλιον έπεσκέφθησαν καί συνεχάρησαν τόν νέον Υποδιοικητήν τής 

Τραπέζης μας κ. Τσουλουχόπουλον.

Ό Πρόεόρορ τοϋ ΙΙιοίΗΐιιικοϋ Συρρουλίου 
συγχαίρει τήν «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»

ΈιίτιιμορφωτυκοΎ Σ,εμι/νάρυον στελε- 
χώ·ν τής 'Ομοσπονδίας μας, έπρα'γμα- 
τοποιήθη εις Χαλκίδα άπό τής 22ας 
μέχρι καί τής 26ης Φεβρουάριου.

Έκ μέρους τού Συλόγου μας μ-ε- 
τέσχον τοϋ Σεμιναρίου -δ Γεν. Γραιιι- 
ματευς κ. Δημ. Παιπαϊωάννου καί οί 
κ.κ. ΣπαχΟδης καί ’ ΙωακετμΌδης

Έπέστρεψαν 
οί κ.κ. Άχής 
καί Καμπέρας

Έπέστρεψαν έκ τού ταξιδιού των 
εις Ηνωμένας Πολιτείας ό διοικη
τής καί ό υποδιοικητής τής Τραπέ
ζης μας κ.κ. Χρ. Άχής καί Παν. 
Καμπέρας.

Εις τάς 'Ηνωμένας Πολιτείας 
παρέστησαν εις τήν Γεν. Συνέλευσ,ν 
τών μετόχων τής ΑΤΕΑΝΤΙΣ BANC 
καί έπεσκέφθησαν τά ΰποκατασ τή- 
ματά της εις Ν. Ύόρκην.

Κατά τήν Επιστροφήν των έξ ’Η
νωμένων Πολιτειών διήλθον έκ Λον
δίνου, Ρόττερνταμ, Παρισίων καί 
Φραγκφούρτης, πρός έπιτόπιον έξέ- 
τασιν θεμάτων, άφορώντων τά εις 
τάς ανωτέρω εΰρωπαϊκάς πόλεις 
λειτουργούντα υποκαταστήματα καί 
γραφεία τής Τραπέζης μας.

ΠΑΡΟΧΗ ΑΙΕΥΚΟΑΥΝΙΕΠΝ 
TOT “HYDRA BEACH,.

Αί Τουριστικά! καί Ξενοδοχειακοί 
’Επιχειρήσεις Ν. Κωνσταντινίδης 
(HYDRA BEACH) δΓ έπι στολής 
των πρός τό Διοικητικόν Συμβούλιον 
καθιστούν γνωστόν δτι, εις τά μέλη 
τού Συλλόγου τά όποια επιθυμούν νά 
διέλθουν τάς διακοπάς των εις τό 
ξενοδοχεΐον των παρέχουν τάς κάτω
θι διευκολύνσεις:

1) Δυνατότητα έξοφλήσεως τών 
λογαριασμών παραμονής καί εκτά
κτων εξόδων εις δέκα μηνιαίας δό
σεις, με τάς τρεχούσας τιμάς, άνευ 
έτέρας έπιόαρύνσεως.

2) Ειδική προσφοράν τιμών διά 
τούς έπιθυμούντας τήν τακτοποίησιν 
τών λογαριασμών των τοΐς μετρη- 
τοΤς.

Οί ενδιαφερόμενοι δύνανται νά ά- 
ττευθύνωνται είς τά τηλέφ. 638.040 
καί 619.464.

ΝΟΜΟΣ ΙΩΔΝΝΙΝΩΝ 
ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΟΝΙΤΣΙ1Σ 
ΚΟΙιΝ. ΜΟΔΤΒΔΙ >ΣΚΕ Ι1ΔΣΤΟΤ 
Άριθ. Πρωτ. 44
Έν Μολυβδοβκιειτάστψ τή 24)1)1971 

Πρός
Τόν Άξιόίτυμον κ. Πρόεδρον 
Συλλόγου 'Τπαλλήλων 
’Εθνικής ΤΙραίτέζης 'Ελλάδος 
Είς Αθήνας 
’Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Δεχθήτε τάς ευχαριστηρίους εδχάς 
μας, καί διαβυβάσηται είς τούς ύπα- 
λήλους τού Συλλόγου ημών, διά τό 
άπασταλέν χρηματικόν ποσόν, διά μέ
σου τοϋ λαιμβτροΰ καί Εξάχου εκπρο
σώπου σας ’Αθανασίου Βάιτζου υπαλ
λήλου Εθνικής Τραπέζης Ίωαννί- 
νων, έκ τριάκοντα χιλιάδων πρός ά- 
πακατάστασιν τής συγκοινωνίας η
μών.

ΦΠΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΙ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΗΟΥ

Ό κ. Κώστας Κουτουλάκης, συν
ταξιούχος Έθν. Τραπέζης, γνωστός 
ερασιτέχνης καλλιτέχνης φωτογρα
φίας, διοργανώνει καλλιτεχνικήν φω
τογραφικήν έκθεσιν Ελληνικού τοπί
ου, τουριστικού περιεχομένου, εις 
τάς αίθούσας τού Πρακτορείου Τα- 
ξειδίων CITY ΑΘΗΝΩΝ (Εύπόλιδος 
2, Πλατ. Κοτζιά, έναντι Ταχυδρο
μείου) άπό 17 Μαρτίου έως 7 ’Α
πριλίου έ.έ.

Είς τούς συναδέλφους που θά έ- 
πισκεφθοΰν τήν "Εκθεσιν καί επιθυ
μούν νά αγοράσουν έργον τής άρε- 
σκείας των, έπι τών άναγραφομένων 
τιμών καταλόγου θά γίνεται 
έ κ π τ ω σ ι ς 15%.

Ώς εΐναι γνωστόν είς τούς πα
λαιούς συναδέλφους ό κ. Κώστας 
Κουτουλάκης Επανειλημμένους έχει 
βραβευθή μέ χρυσά μετάλλια άπό 
εκθέσεις Εσωτερικού καί εξωτερικού.

Μέ τήν έργασίαν τού κ. Κουτου- 
λάκη έχει άσχοληθή έπανειλλημένως 
και ό ήμερήσιος τύπος.

(Θεσσαλονίκη), Μαιθιός καί Μπο- 
γδάνος (Κέρκυρα), ΛογΟδης (ΚαίΘά- 
λα), Καρυωτάκης (ΙΙειραιεύς), Κου- 
σαδιανός (Πατρών) καί Τόάβας 
(ΑέβαΙδείας).

Οί ΕΙσηγηγΓαί τοϋ Σεμιναρίου ανέ
πτυξαν διάφορα θέματα ώς κατω
τέρω :

Ό κ. Άγαπητίδης Σωτήριος, κα
θηγητής ’Εθνικού Μετσοιβίου Πολυ
τεχνείου ήσχολήθη μέ τό θέμα τής 
Παραγωγικάτητος, δ κ. ’Αργυρίου 
Κων)νος, Τίμηματάρχηις υπουργείου 
Κοινωνικών 'Τπηιρ®σιών, ώμίληισεν 
περί Κοινωνικής ’Ασφάλισεως, ιδ κ. 
Βογιατζής Άπ., Πρόεδρος Συμβου
λευτικής ’Επιτροπής πίερί τών Κοι
νωνικών δικαιωμάτων, δ κ. Βοσινά- 
κης Ήλίας, Διευθυντής υπορυγίείου 
Εργασίας, διά τάς παραβάσεις τών 
Συλλογικών Συιμβάσεων καί τής Έ!ρ- 
γατικής Νομοθεσίας, δ κ. Κυριακου- 
λάκος Παν., Γ ενικός Δ)ντής υπουρ
γείου Κοινωνικών "Γπηρ,εσιών περί 
τής -έννοίας τής Κοινωνικής Πολιτι
κής, δ κ. Μανάφης Κων)νος, βοη
θός έδρας Φιλοσοφικής Σχολής, έπί 
τής Ιστορικής διαδρομή τοϋ ’Ελληνι
σμού, ό κ. Μπάζας Βασ., ιατρός, πε
ρί εργατικού ατυχήματος, δ κ. Πέ
τσας Πεώργ. Νομικός, Οικονομολό
γος, περί ’Αγωγής τοΰ πολίτου, δ κ. 
Πλουμιδάκης Κων)νος, Μέλος Συμ
βουλευτικής ’Επιτροπής, περί τής ’ Ι
στορίας τοϋ Συνδικαλισμού, δ κ. Πσ- 
τήρης ’Ιωάννης, Δ)ντής υπουργείου 
’Εργασίας, περί ’Εργατικού Δικαίου, 
ό κ. Ρουμπής Άθ., Δικηγόρος, περί 
Σωματειακού Δικαίου καί δ κ. Τα- 
σιαδάμης ’Αν., Προίιίστάμενος, Τα
χύρρυθμου ΈΙκπαιδεύσεως, περί έπαγ- 
γειλματικού προσανατολισμού.

Βραβεία τής Εθνικής 
Τραπέζης είς μαθητάς

Κατά τόν διεξαχθέντα διαγωνι
σμόν υπό τού «‘Ιδρύματος Εθνικής 
Τραπέζης» μεταξύ τών μαθητών Ο
λων τών γυμνασίων τής χώρας μέ 
θέμα τήν σημασίαν τού άγώνος 
1940, έπέτυχον πέντε μαθηταί, οί 
όποιοι θά λάβουν βραβεία έκ δρχ. 
25 χιλ., 20 χιλ., 15 χιλ., 10 χιλ. 
καί 5 χιλ. καί οί τρεις πρώτοι θά 
προσληψθούν είς τήν ’Εθνικήν Τρά
πεζαν τής Ελλάδος. Διά τήν απο
νομήν τών βραβείων θά διοργανω- 
θοΰν ύπό τών τοπικών υποκαταστη
μάτων τής Εθνικής Τραπέζης ειδι
κά! τελεταί.

ριστον ενδιαφέρον πρός τούς άκριτος 
κατοίκους τής κοινότητας ήμιων, καί 
έσόμεθα έσαεί εύγνώμονες.

Ό ’Εφημέριος
Ό Πρόεδρος τής Κοινότητας 

ΚΩΝ) ΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΚΟΝΙΤΣΕΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΝ ΣΧΟΛΕΤΟιΝ 
ΜΟΛΤΒ ΔΟΣΚΕιΠ ΑΣ ΤΟΤ 
Έν Μολυβδοσκεπάστφ τή 25.1.1971 

Πρός
Άξιότιμον Πρόεδρον 
Συλλόγου ‘Τπαλλήλων 
’Εθνικής Τραπέζης Ελλάδος 
είς ’Αθήνας

’Ήχομεν τήν τιμήν νά γνωρύσω- 
μεν ’Τμϊν, δτι ιδιενεμήθησον, τά χσ- 
ρηγηθέντα υφ’ 'Τμδς δέμαιτα, είς 3- 
παντας τούς μαθητάς τού Δημοτικού 
Σχολείου ώς καί είς τούς παΐδας 
πρσσχολικής ήλνίκίας.

Δβχιθήτε έκ μέρους τών δωροδε- 
χθέντων μαθητών, γονέων, κήδεμό- 
νων, αλών τών κατοίκων τού dkgi- 
τικού μας χωριού καί εμού προσωπι- 
κώς, τάς πλέον θερμάς εϋχαριστία; 
καί τήν άπειρον εύγνωμοσύνην διά 
τήν εΰγιενή σας χειρονομίαν, ήτις έκ- 
φράζει τήν άμέριστόν αγάπην πρός 
τούς ακρίτας μαθητάς καί κατοίκους 
τής άκριτικής περιοχής Μολυβ'δοσκϊ- 
πάστου Κονίασης.

Ή ύπέραχος ταύτη ενέργεια σας, 
Εχει τήν Εννοιαν, οτι όπισθεν τών 
παιδιών μας, τά όποια βάδίζουν τόν 
ανηφορικόν καί δύσκολον δρόμον τής 
μαιθήσεως, υπάρχουν άνθρωποι, α
γνοί πατριώται αί οποίοι έχουν διαρ
κώς έστραμμένην τήν σκέψιν των 
πρός αύτά καί μειρμνοϋν δι’ αυτά.

Διά τής δωρεάς ’Τιμών, έχετε Εξ
ασφαλίσει είς τήν ψυχήν τών μικρών 
μαθητών τοΰ Σχολείου μίαν θέσιν με
γάλων εΐ’εργετών.

Μετ’ Εξαίρετου τιμής
Ή Διευθύντρια τού Σχολείου

ΚΩΝ)ΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ - ΖΩΤΌΤ

Έπί τή συμπληρώσει έτους 
άπό τής έκδόσεως τού περιοδικού 
«Συνεργασία» ό Πρόεδρος τοΰ 
Συλόγου μας κ. Μελχ. Τσουδερός 
άπέστειλε πρός τόν υπεύθυνον 
τού περιοδικού τήν κατωτέρω ε
πιστολήν:

«Κύριε Πατρικόπουλε,

«Άναμφισβητήτως ή «ΣΥΝΕΡ
ΓΑΣΙΑ» άπετέλεσε τόν συνδετικόν 
κρίκον μεταξύ Προσωπικού καί Δι- 
οικήσεως.

«Ή υψηλής στάθμης έκλελεγμένη 
ύλη της, ή έπιμεληιμένη έκδοσίς της 
καί τό «κομψόν» σχήμα της, τήν κα
τέστησαν είς τούς συναδέλφους λί
αν εύχάριστον καί περίπου άπαραί- 
τητον.

«Χαιρετίζομεν τήν είσοδόν της 
είς τό δεύτερον έτος τής έκδόσεως 
της καί τής εύχόμεθα τήν συνέχι- 
σιν τής πολυτίμου κυκλοφορίας της, 
προς έκπλήρωσιν τών υψηλών σκο
πών της.

Μετά τιμής 
Μ. I. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ»

ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ

ΤΟΥ κ. Δ. ΠΑΤΡΙ ΚΟΠΟΥΑΟΥ

Ό προϊστάμενος τού Τμήματος 
Δημοσίων Σχέσεων καί υπεύθυνος 
τής «Συνεργασίας» κ. Δημ. Πατρι- 
κόπουλος, άπήντησε είς τόν κ. Τσου- 
δεράν, ώς εξής:
Κύριε Πρόεδρε,

Τόσον οί συνεργάται μου δσον 
καί έγώ προσωπικώς, σάς εΰχαρι- 
στούμεν θερμώς διά τά καλά σας 
λόγια.

"Οταν άκόμη έσχεδιάζετο ή έκ- 
δοσις τής «Συνεργασίας», μοναδική 
φιλοδοξία μας ή το νά φέρωμεν είς 
έπαφήν δλους τούς συναδέλφους με
ταξύ των. Έπιστεύσαμεν είς τό άν- 
θρώπινον δυναμικόν τής Τραπέζης 
καί δεν διεψεύσθημεν. ’Ολίγον κατ’ 
ολίγον, τό πνεύμα τής «Συνεργα
σίας» γίνεται συνείδησις τών συ
ναδέλφων καί κατακτά δλον καί πε
ρισσότερον τάς καρδίας αυτών. Αυ
τή είναι ή μεγαλυτέρα αμοιβή δΓ 
ημάς. Ή θερμή συμπαράστασίς σας

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΙΕΛ.) 
ρείας τών 'Ελλήνων Φιλοιμούσων. Αί 
έκτεταμέναι έμπορικαΐ έργασίαι τοΰ 
Σταύρου καί αί σχέσεις του μέ πολ
λούς Ρώσους καί Βογιάρους περιω
πής τοΰ προσεπάρισαν τήν έμπιστο-

Συζητήσεις 
μέ ξένους 
τραπεζικούς

Εκπρόσωποι τής ’Αμερικανικής 
Τραπέζης ΚΕΜΙΚΑΑ ΜΠΑΝΚ έπε
σκέφθησαν τήν Εθνικήν Τράπεζα 
καί έξεδήλωσαν —σέ σχετικές συ
ζητήσεις— ενδιαφέρον γιά τήν το- 
ποθέτησιν προϊόντων πού θά παρά- 
γωνται στην ’Ελλάδα στις χώρες 
τής Μέσης ’Ανατολής καί τής Α
φρικής μέ τις όποιες, ή Ελλάς συν
δέεται λόγψ γειτνιάσεως καί ιδιαι
τέρων φιλικών δεσμών.

Συγκεκριμένα πρόκειται γιά τούς 
ξένους τραπεζίτες κ.κ. W. Ντόναλντ 
Μπράουν, Ρ. Μπάλαγκουερ καί 
Σαρλμπουαζώ πού συνεργάσθηκαν 
μέ ανώτερα στελέχη τής Εθνικής 
Τραπέζης καί έλαβαν στοιχεία γιά 
τήν Ελληνική Οικονομία καί πλη
ροφορίες γιά τις διευκολύνσεις πού 
παρέχονται στό αλλοδαπό επενδυ
τικόν κεφάλαιον, δταν επενδύεται 
στην Ελλάδα.

μάς δίδει τήν δύναμιν νά συνεχϊ- 
σωμεν τήν προσπάθειάν μας μέ τήν 
ίδ'αν θέρμην καί άγάπην.

Ιδιαιτέρως, μάς πληροί χαράς 
καί μάς ένθαρρύνει σημαντικώς είς 
τό έργον μας ή ίδική σας πρωτο
βουλία, κ. πρόεδρε, δπως μάς άπο- 
στείλητε προσωπικήν έπιστολήν, διά 
τήν όποιαν σάς εΰχαριστοΰμεν καί 
πάλιν θερμώς.

Μετά τιμής 
Δ. ΠΑΤΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΚ0ΕΙΙΣ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΑΙΑ ΤΗΝ ΕΠΔΝΑΣΤΑΣΙΝ ΤΟΥ ’21

Τήν 1 Οην τ.μ. θά τελεσθοΰν τά 
έγκαίνια τής έκθέσεως τών μοναδι
κών αντιγράφων πινάκων τού Βαυα- 
ροΰ ζωγράφου PETER VON HESS, 
άναφερομένων εις τήν Έπανάστασιν 
τού 1821.

Τήν έκθεσιν οργανώνει, είς τό 
Ζάππειον Μέγαρον, τό ’Ίδρυμα Ε
θνικής Τραπέζης έπί τή 150ή έπε- 
τείψ άπό τής κηρύξεως τού υπέρ 
τής ανεξαρτησίας άγώνος.

Νέα Διοίκησις 
τοϋ Συλλόγου Α.Τ.Ε.

Κατά τις αρχαιρεσίες τοΰ συλ
λόγου υπαλλήλων τής ’Αγροτικής 
Τραπέζης έξελέγη τό νέο διοικη
τικό συμβούλιο, τό όποιο καταρτί- 
σθη είς σώμα ώς εξής: Φωτ. Τρου- 
πόαης πρόεδρος, Ίω. Σφέτσιος αν
τιπρόεδρος, Δημ. Μελάς γεν. γραμ
ματεύς, Άντ. Γ ρυπαρής ταμίας, Γ. 
Παπαδημητρίου, Μαρία Λαμπρού- 
λια, Γερ. Μουσούρης κεντρικοί διοι
κητικοί σύμβουλοι καί Άνάργ. Κου- 
ρούμπας, Στ. Γκιουζελόπουλος, Ίω. 
Κρίνος, Γ. Κατσιψός, Κ. Βρής, Χρ. 
Ψαράς καί Γ. Φλώρος περιφερεια
κοί διοικητικοί σύμβουλοι. Τό νέο 
συμβούλιο θά ζητήση άκρόασι άπό 
τήν διοίκησι τής Τραπέζης ΰπ’ όψι 
τής οποίας θά θέση τά θέματα τών 
υπαλλήλων πρός έπίλυσι.

σύνη,ν καί πολλών άλλων Ελλήνων. 
Ώς έκ τούτου πρέπει νά λοίμβάνω- 
μεν γνώσιν έν τώ μέτρψ τοΰ δυνα
τού τής αλληλογραφίας τού Σταύ
ρου».

Άλλα είχαν γνώσιν οί φύλακες: 
Ό Γεώργιος Σαΰρος, καθώς μοΰ ί- 
δόθη, πρό ιείκοσαετίας, ή αφορμή 
νά άνακοιινώσω, έπί τή βάσει άνεκ- 
δότου, έως τότε, άλληλογραφίας 
του μέ τόν άδελφόν του Σωτήρην, 
έσχιζεν δλα τά γράμματα πού έλά- 
δαι,νε!..

Ευτυχώς, δμως, σώζονται πολλά 
άπό τά γράμματα πού έστελνιεν ό 
ίδιος, δπως καί τ’ άντίγραφα πολ
λών έπι-στολών πού τοϋ έστελναν c; 
συνεργάτες ου.

Νά, ώς δείγμα, ή Επιστολή πού 
έστειλεν άπό τήν Βιέννη, ό Παντα- 
λέων Βλαστός, στ·ύν Γεώργιον Σταύ
ρον, τόν άξιαν υιόν τού Τσαπαλά- 
μου, στό Βουκουρέστι, δπου είχε 
πάει γιά τή διενέργεια έράνου. Εί
ναι Ενα γράμμα μέ ημερομηνία 23 
Μαρτίου 1821, δημοσιευμέναν άπό 
τόν κ. Γ. Λάϊσν: «Ελπίζω δτι θά 
έπιτόχη 5 σκοπός τών ένδόξως σ- 
γωνιζομένωιν γιά τή σωτηρία καί 
τήν απελευθέρωση τοΰ ’Έθνους μας· 
λάβετε τήν καλωσύνην νά καταθέ
σετε τά 2.500 άργυρά φλωρίνια 
(πού στέλνω) στό Πολεμικό Ταμείο 
τού ’Έθνους μας. Αργότερα θά κά
μω γνωστά είς τούς Αρχηγούς τού 
’Έθνους τά ονόματα Εκείνων πού 
συν’εισέφεραν γιά νά συγκεντρωθή 
αυτό τό ποσόν».

ΤΟ ΜΟΛΥΒΔΟΙΚΕΠΑΣΤΟΝ ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ 
ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΤΟΝ ΑΙΑ ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΤΟΥ

Ό Πρόεδρος τής Κοινότητας Μαλιιβδοσκεκάστου καί ή διει■ 
θόντρια τοΰ Δημοτικού Σχολείου άπηύθοναν πρός τό Διοικ. Συμ
βούλιού εόχαριστηρίους έπιστολάς διά το έπιδεικνυόμενον ενδιαφέ
ρον ύπέρ τοΰ υίοθετηθέντος ύπό τοΰ Συλλόγου, χωρίου των. 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Εΰχαρισ’τοΰμεν ΰμας διά; το «μέ-

ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ Ε0ΝΕΓΕΡΣΙΑΣ 
0 ΠΑΤΗΡ ΤΟΥ ΓΕΟΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ


