
ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ
ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ TUN ΥΠΑΛΛΗΛΟΝ ΤΗΣ Εθ ΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΔΙΕΥΘΎΝΕΤΑΙ ΤΠΟ ΣΥΝΤΑΚΤΙ
ΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ · ΓΡΑΦΕΙΑ Α
ΚΑΔΗΜΙΑΣ 60 1 ΤΗΛΕΦ. 613.859— 
318.963 « ΤΠΕΤΘ. ΤΛΗΣ: ΓΡΗΓΌ- 
ΡΟΠΟΎΛΟΣ ΠΑΝ, ΜΗΤΡΟΠΟΛΕ- 
ΩΣ 43, Ά-μαρούσιον · ΤΙΜΗ ΦΤΛΛΟΤ 
ΔΡΑΧ. 1 ΑΡΙΘ. ΦΤΛΛΟΤ (291)385) 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΙΑ.ΝΟΤΑΡΙΟΤ 1970

Τά μικρά προσωπάκια έΑαμψαν άπό χαρά

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΔΩΡΩΝ 
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

Ή δια,νομη δώρων εές τά. τέκνα, των υπαλλή
λων τής Ί'ραπέ-Λς, το κόψιμο τής πίττας του Συλ
λόγου και ή δεξίωαις του προσωπικού ύπό τής Αι- 
οικήσεως είναι τρεις εκδηλώσεις αί όποΐαι πρα
γματοποιούνται κατά τάς ήμέρας των εορτών των 
Χριστουγέννων καί του Σέου ’Έτους. Αποτελούν 
πλέον Ιβιμον, τήν έπανάληψιν του όποιου κανένα 
γεγονός δεν δύναται νά έμποδίση.

Ή Αιοίκησις του Συλλόγου εμερίμνησε ώστε 
καί ή διανομή τών δώρων εις τά παιδιά καί τό κό
ψιμο τής πίττας νά μήν προσλάβουν τυπικόν χαρα
κτήρα άλλά τήν πραγματικήν των έννοιαν.

Ή διανομή τών δώρων νά είναι μιά χαρούμενη 
έορταστική ήμέρα γιά τά παιδιά καί τους γονείς 
που τά συνοδεύουν καί ή εορτή τής κοπής τής πίτ
τας νά δώση τήν ευκαιρίαν εις τούς υπαλλήλους 
τής Ί'ραπέ'ίης νά συνεορτάσουν. 14αί προς τούτο 
κατέβαλε ιδιαιτέρας προσπάθειας.

Ή διανομή ίων δώρων
Εις τό θέατρον Χατζηχρή-στου ί- 

πραγματοποιήθη την 2 2 αν Δεκεμ
βρίου ή διανομή τών δώρων εις τά 
τέκνα τών ΰπολλήλων τής περτφε- 
ρείας ’Αθηνών — Πειραιώς. Χίλια 
εκατό περιττού παιδιά, πήραν το 
δώρο τους άπό τον Σύλλογο, αφού 
προηγουμένως άπήλαυσαν τήν παι
δικήν παράστασιν που έδόθη γι’ αυ
τά άπό τό συγκρότημα τού Πέτρου 
Γιαννακοΰ. ’Ακροβατικά νούμερα, 
ταχυδακτυλουργικές επιδείξεις καί 
άλλα θεάματα έσκόρπισαν άφθονο 
γέλιο στους μικρούς μας φίλους 
άλλά καί εις τούς μεγάλους πού τά 
συνόδευαν. ‘Η επιτυχία τής παρα- 
στάσεως υπήρξε πράγματι εκπλη
κτική. Οί μικροί μας φίλοι είχαν 
ξεχάσει τό δώρο πού τούς περίμε- 
νε. Τό θυμήθηκαν μόνον όταν τελεί
ωσε ή παράστασις καί άρχισε ή δια
νομή. Τά μικρά προσωπάκια γιά 
μιά άχόμα φορά ελαμψαν οοτό χα
ρά. "Ενα δώρο άκόμη. "Ενα δώρο 
άπό τον Σύλλογο, «άπό εκεί πού 
εργάζεται ό μπαμπάς καί ή μαμά» 
όπως έλεγαν χαριτωμένα.

Ό Πρόεδρος τού Συλλόγου κ. Μελχ. 
Τσουδερός έχαιρέτησε τούς μι
κρούς φίλους τού Συλλόγου καί τούς 
συνοδούς τους με τά παρακάτω λό
για:

Κυρίες καί Κύριοι,
’Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Αγαπητά μας Παιδιά,

Ή σημερινή έκδή-λ-ωβις τού Συλ
λόγου μας είναι γιά μας, το Διοικη
τικό Συμβούλιο, μιά άπό τις πιο ευ
χάριστες.

Είναι ή πιο γιορταστική, ή πιο 
χαρούμενη.

Καί αυτό, γιατί χαρίζει τήν χαρά. 
Σκορπίζει τό γέλιο. Δημιουργεί κέφι.

Καί Ιδέν είναι μικρό πράγμα νά 
μπορής νά δίνης τή χαρά στους άλ
λους! Καί μάλιστα όταν αυτοί αί άλ
λοι, είναι τά παιδιά μας!

Είναι τά σπλάχνα μας!!
"Ολοι έχουμε νοιώσει τήν χαρά τού 

δώρου. Τού πρωτοχρονιάτικου ’δώρου, 
Ό Σύλλογός μας αποδίδοντας μεγά
λη σημασία στή χαρά α;ύτή, αυτών 
τών ημερών, καθιέρωσε ’άπό χρόνια 
,αύτή τή γιορτή.

Τή γιορτή του Δώρου στό παιδί.
Μά έχει καί μιά π'ιό βαθειά έννοια 

ή γιορτή μας αυτή:. Καί ή βαθύτερη 
έννοια είναι, νά αισθανθούμε σάν μιά 
οικογένεια. Γιατί πράγματι, στή,ν τε
λευταία ανάλυση, μιά οικογένεια εί
μαστε. Μία Μητέρα έχουμε. Καί εί
ναι ή Μητέρα μας ή ’Εθνική Τράπε
ζα. "Εχουμε βέβαια, καί τον Πατέ
ρα μας. Καί δ Πατέρας μας είναι δ 
Σύ λογάς μας.

Ό Σύλλογός μας λοιπόν, πέρα άπό 
τό δώρο, φρόντισε νά μάς προσφέρη 
καί κάτι άλλο, σάν καλός Πατέρας.

Προσκάλεσε τον διάσημο καλλιτέ
χνη Πέτρο Γιαννακό, πού τόν ξέ
ρουμε μέ τό ψευδώνυμο «Κσκοβιά». 
Ό Κοκοβιός είναι γνωστό πώς είναι 
πολυσύνθετο ταλέντο καί θά σκορπί- 
ση μαζί μέ τό συγκρότημά του στην 
οικογενειακή μας αυτή συγκέντρωση, 
τό κέφι καί τό γέλια Μέ τήγ ευχή, 
πάντα μέ υγεία νά συγκεντρωνόμα
στε, , σάς ευχόμαστε, ιέγώ πΐροσωπι,- 
κώς καί τό Δ.Σ. του Συλλόγου μας 
Καλά Χριστούγεννα καί εύτυχισμένο 
τόν καινούργιο χρόνο.

★
Προ μιάς έβδομάδος, είχαν στο

λή δώρα, εις όλα τά επαρχιακά Κα
ταστήματα, διά τά παιδιά τών συνα

δέλφων. Διά πρώτην φοράν, έξ άλ
λου άπεστάλη-σαν εφέτος ύπό τού1 
Συλλόγου δώρα καί βιβλία εις τά 
τέκνα τών Τραπεζικών υπαλλήλων 
τής Κύπρου.

Δώρα καί βιβλία επίσης άττεστά- 
λησαν εις τά παιδιά τού υίοθετη- 
βέντος ύπό τού Συλλόγου χωρίου, 
Μολυβ’δ οσ-κέπαστο-ν

Τό κόψιμο τής πίττας
Τήν 15ην ’Ιανουάριου, εις τήν 

Λέσχην του Συλλόγου έγινε ή εορ
τή τής κοπής τής πίττας.

Παρέστησαν ό Υπουργός ’Εργα
σίας κ. Βσγιατζής, ό Διοικητής τής 
Τρκπέζης κ. Κομνηνός, ό υποδιοι
κητής κ. Π απαχαραλάμπους, ό σύμ
βουλος παρά τή> Διοικητή ικ. Νυ- 
δριώτης, ό πρόεδρος τής Ο.Τ.Ο.Ε, 
Κ. Παπαρροδόπουλος κ.ά.

Ό πρόεδρος τού Συλλόγου κ. 
Τσουδερός άπευβυνόμενος πρός τούς 
παρισταμένους εΐπεν:
Κύριε 'Τπουργέ,
Κύριε Διοικητά,
Κύριε 'Τ'ποδιο’ΐκητά,
Κύριοι Σύμβουλοι,
Κυρίες καί Κύριοι,
Συνάδελφοι,

’Εκφράζομεν τήν χαράν μας καί 
τάς ευχαριστίας μας, γιά τήν τιιμή 
πού μάς κάματε, νά έλθετε στή στε
νάχωρη αυτή γωνιά μας. Καλώς μάς 
ήλθατε.

Ή Γωνιά αυτή, εκλεκτοί μας προ
σκεκλημένοι, είναι τό έντευκτήριιιο-ν 
τών μελών τοΰ Συλλόγου μας. Τό 
καταφύγιό μας. Τό ψυχαγωγικό μας 
Κέντρο, υστερία άπό τήν εργασία μας

στό "Ιδρυμα, πού μέ τόση θέρμη, μέ 
τόσο ζήλο καί μέ τόση αφοσίωση υ
πηρετούμε.

Ό Σύλλογός μας, συνεπλήρωσε ή
δη άπό διετίας, ζωήν ήμίσεος αιώ
νας. Ίδρύθη -άκριβώς, την 20ήγ Μα- 
ίου τού 1917, Τό πρώτον Προεδρείο 
του, άπετελέσθη άπό διακεκριμένους 
συναδέλφους, χ-ρησιμοποιηθέντας, ό
πως καί πολλά αλλα 'άπό τά μέλη 
του, κ-αιτά καιρούς, ύπό τής Πολιτεί
ας, εις διάφορα, υπουργικά καί άλ
λα αξιώματα.

Πρώτος Πρόεδρος καί Γεν. Γραμ- 
ματεύς τού ΣυλλόΙγου μας, διειτέλε- 
σαν, οί αείμνηστοι, Θεμιστοκλής Κα- 
νάρης καί ’Αλέξανδρος Κορυζής.

Ή σωφροσύνη τών άνδρών εκεί
νων, έπέδροσεν εις τήν χάραξιν τής 
συνετής, συνεχώς, μετέπειτα πορεί
ας του.

Μέ γνώμονα πάντοτε, τήν κατ’ έ- 
ξοχήν ’εθνικήν αποστολήν τοΰ 'Ιδρύ
ματος, δ Σύλλογός μας διεδραμάτι· 
σε πλειστάκις, πρωτεύοντα ρόλον, είς 
Έ-θνικάς καί Κοινωνικός έκδηλώισεις.

Ουδέποτε έθεώρησε τόν σκοπόν τής 
' Ιδρΰσεώς του ώς άποκλειστικώις συν
δικαλιστικόν.

Άλλά, σεβόμενοι τόν έορταστικόν
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 6ην ΣΕΛ.)

0 ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ κ. ΑΠ. Β0ΓΙ0ΤΖΗ

Τέσσερις μικροί φίλοι ικανοποιημένοι. Κάθε πρόσωπο καί διαφορετικός τρόπος έκφράσεως τής χαράς 
πού νοιώθει άπό τήν παι δική παράστασι πού προηγήθηκε τής διανομής τών δώρων.

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ

ΑΙ ΤΡΑΠΕΖΑΙ ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΤΟΝ ΑΙΟΝΟΝ
Απόσπασμα άπό τό βιβλίον του Δη μ. Λ. Ζωγράφου (1926) 
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

ΜΕΡΟΣ Β’

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΒΕΝΕΤΙΑΣ

Τά άτοπα αυτά, τά 'όποια, ώς βλέ
πομε ν, έφίθανον καί μέχρι τοΰ 'Ελ
ληνικού Ααοΰ, πρώτη εθεριάπευσεν ή 
Κυβέρνησις τής Βενετίας, ή διποία 
ίδρυσε τήν Τράπεζαν Παρακαταθη
κών. Εις τήν Τράπεζαν αυτήν έδι- 
καιοϋτο πας τις νά κατα-θέοη- οίον δή
ποτε ποσόν, έναντι τοΰ οποίου έλάα- 
βανεν έγγραφον άπόδειξιν.

Τά πρός κατάθεσιν όμως νομίσμα
τα -έπρεπε νά είναι ακέραια, ανελλι
πή, μειουμένης τής ά’ξίας -αυτών έκρ’ 
όσον τιαϋτα ζυγιζόμενα άπεδεικνύον- 
το κατωτέρου μεταλλικού όγκου.

Αί υπό τής Τραπέζης γιενόιμενα-ι 
πληρωμαί έτελοϋντο δι’ έκεραίων καί 
μή έφθαρμένων ν ο -μ ι σ μ ά τ ω ν. 
Τ’οιαύτην έξήσκησεν επιβολήν επί 
τής χρηματιστικής κινήσεως ή αύστη- 
ρότης τών Τραπεζιτικών αυτών μέ
τρων, ώστε πάσα συναλλαγή, γ-ενα- 
μένη διά γραμματίων ή δανείων, πε-

ριελάμβανε όρον πληρωμής, τήν φ-ρά- 
σιν νομίσματα τής Τ ρ α π έ
ξης (MONETA DI BANCO), τοΰ- 
τέστιν συναλλαγήν μέ νομίσματα μη- 
δεμίαν υπο-στάντα άλλοίω-σιν ή προσ
τριβήν.

Είς τήν Τράπεζαν ταύτη,ν έχρησι- 
μοποιοϋντο καί -αί άλληλοπιστοχρ-εώ- 
σεις. Οί κ-ατ-αθέται, προκειμένου νά 
καταβάλλουν πρός τρίτον, έδιδαν πρός 
τήν Τράπεζαν τήν δέουσαν εντολήν 
καί τό ποσόν αυτό έπιστοΰ-τσ έπ1’ δνό- 
ματι τρίτου καί μέ χρέος τοΰ παρ’ 
αυτή λογαριασμού των.

Άλλ’ είς τήν Τράπεζαν τής Βε
νετίας καί τάς μετέπειτα ίδρυθιείσας 
είς Άμστελόδαμο-ν, Άμβούργον, Γέ
νουαν, Στοκχόλμην κτλ. έκαστος έμ
πορος κατέ-θετεν είς αΰτάς είτε γνή
σιον νόμισμα, είτε ακοπον μέιταλλον, 
καί τών οποίων ή άξια Ιξεφραζετο 
είς εθνικόν νόμισμα σταθμού καί ποι
ου ώρισμένου παρά τοΰ νόμου. Ή 
δέ Τράπεζα ήνοιγε λογαριασμόν είς 
πάντα παρακαταθέτην καί έσημείου 
είς πίστωσιν αυτού τήν κατατιθεϊσαν

ποσότητα. "Οταν δέ δ έμπορος υ-δτ-ος 
έπρεπε νά μεταβιβά-ση τό κ-ατατεθέν 
ποσόν -είς λογαριασμόν τού πιστωτοΰ 
τ-ou, ή μεταβίβασις αΰ-τη έγινε το δ-ι’ 
απλής εγγραφής έπί τών -βιβλίων τής 
Τραπέξης. Οΰτω τά τραπεζιτι
κά νομίσματα, τά άλλως κα
λούμενα καί «αναγνωριστικά», καί τά 
πιστοποιητικά τών παρακατα
θηκών, άτινα π.χ. έξεδίδοντο ύπό 
τής έν Στοκχόλμη Τραπέζης, κα-τήν- 
τηισαν νά έχω-σιν άξίαν άνωτέραν τοΰ 
κυκλοφορ-ούντος νομίσματος. Αί δέ 
τάς χώρας, όπου ύπή-ρχον Τράπεζαι 
Παρακαταθηκών, αΐτινες συνετέλεσαν 
είς τήν αΰξησιν -ιού πλούτου τοΰ Άμ- 
στείλοδ-άμου, τής Βενετίας, τού Αμ
βούργου, τής Γένουης κτλ., καθ’ ό
σον δι’ αυτών αί χώροι α-ίτα,ι ού μό
νον συνηλλάττοντο έπικερδώς -μετά 
τών -αλλοδαπών, άλλά καί διότι -διά 
τών τοιούτων Τραπεζών διηυκολύνυν- 
το αί πληρωμαί καί ή μεταβίβασις τών 
κεφαλαίων, άνευ μεταφοράς νομισμά
των.
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 2αν ΣΕΛ.)

Κατά τήν εορτήν τής πίττας
Είναι, ιδιαιτέρα εύχαρίστησις γιά 

μένα, ότι εύρίσκομαι -απόψε -είς τό έν- 
τευκτήιριον αυτό πού πράγματι είναι 
άπό τά αρχαιότερα καί άπό τά ση- 
μαντικώτερα εντευκτήρια τοΰ εργαζο
μένου κόσμου. ’Έχω τήν συναίσθη- 
σιν βεβαίως ότι απευθύνομαι πρός τό 
ψοτώριον ενός οργανισμού δ δποΐος 
είναι συνδείδ-εμένος ,μέ τήν οικονομι
κήν έξέλιξιν τοΰ τόπου, λέγω δέ προς 
to φυτώ-ριον διότι άπό σάς άνέκαθεν 
προήλθαν τά στελέχη τής σιίκ-ονοιμικής 
άναπτύιξε-ως τής χώρας καί -σείς όλοι 
ασχέτως θέσε ως καί είδους προσ-φ-ε- 
ροφένης Ιέργασίας άποτιειλεϊτε στελέ
χη τά όποια αγωνίζονται είς τήν πρώ
τη, ν γραμμήν διά τήν οικονομικήν ά- 
νάπτυξιν τής χώρας.

Βεβαίως, αυτήν τήν Ιστορικήν ά- 
λήθειαν διά τό πρώτον πιστωτικόν 
"Ιδρυμα τής χώρας καί διά τόν Ι
στορικόν του ρόλον ούδείς -δύναται 
νά θέση έν άμφιιβόιλφ. Αυτό όμως 
αποτελεί μίαν τιμητικήν βέσμευσιν 
καί μίαν ύποχρέω-σιν διά τό παρόν 
καί διά τό μέλλον τοΰ τόπου ή όποια- 
ύποχρέω-σις άνήκ-ε-ι είς όλους ύιμάς 
όσοι έργάζεσθε είς τόν τομέα τής 
Ε.Τ.Ε. καί συμβάλλεται -διά τοΰ τρό
που -αυτού είς τήν οίκονρμικήν άνά- 
πτυξιν.

Ή εποχή αυτή ιδιαιτέρως διαφέ
ρει άπό ολας τάς προηγηθείσα-ς έπο1- 
χάς οικονομικής -άναπτύξεως αί φά
σεις τών οποίων είναι διάφ-οροι καί 
ποικίλες. Διαφέρει διότι έχομε πλέ-ον 
ανατρέψει ένα παλαιόν θεώρημα, τό 
όποιον έλεγε ότι ό τόπος αυτός εί
ναι φτωχός, ότι οί άνθρωποι αΰτοϋ 
τοΰ τόπου είναι φτωχοί ,κιαί ιότι έν 
τοιαύτη περιπτώσε-ι ό χώρος είς τόν

όποιον είναι δυνατόν νά γίνη ή οι
κονομική άνάπτυξις είναι ένας χώ
ρος πειριω-ρισμένος καί κατά τούτο υ
μείς ώς υπάλληλοι τοΰ Α' Πιστωτι
κού 'Ιδρύματος τής χώρας είχατε έ-

*0 Υπουργός ’Εργασίας κ. Βα- 
γιατζής.

ναν ρόλον περιωρισμένον ε-Ις τόν χώ
ρον εκείνον άκριβώς δ οποίος άπεδέ- 
χετο μίαν οικονομικήν άνάπτυξιν.

Ή παρούσα Κυβέρνησις καί ή ’Ε
θνική Έπανάστασις άπό τηις 21ης 
’Απριλίου καί έντεθΰεν μειτέβαλε τό 
θεώρημα αυτό καί απέδειξε ότι ό τό
πος δεν είναι πτωχός, ότι αί άνθρω
ποι δεν είναι πτωχ-οί -άλλά πτωχοί ή- 
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 3ην ΣΕΛ.)

γνώμη μας

Η ΚΡΙΣΙΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Είς τήν από 16)1)1968 εγκύκλιόν της πρός τάς Διευθύνσεις, τά 

Καταστήματα καί Υποκαταστήματα τής Τραπέζης διά τόν Κανονισμόν 
Συντάξεως Δελτίων Ποιότητας Προσωπικού, ή Διοίκησις τής Τραπέζης 
υποδεικνύει όπως:

«Έπί τή> τελεί διασφαλίσεως τοΰ υπαλλήλου καθιερώθη ή ύ π ο
χ ρ έ ω σ ι ς εγγράφου ύπό τών Προϊσταμένων τών υπηρεσιακών μονάδων 
(Διευθύνσεων Διοικήσεως ή Καταστημάτων) είδοποιήσεως αυτού διά 
τυχόν ελλείψεις, έλαττώματα ή μειονεκτήματα του, εγκαίρως, ώστε νά 
παρέχωνται αΰτψ τ’ άναγκαΐα διά τήν βελτίωσίν του περιθώρια χρόνου.

Διά τής διατάξεως ταυτης θεμελιοΰται άντιστοίχως καί ύ π ο
χ ρ ε ω σ ι ς τοΰ ύπαλλήλου διά τήν βελτίωσίν του, όπου -κατά τάς υπο
δείξεις τών Προϊσταμένων του υστερεί, ώστε, έν περιπτώσει μή συμ- 
μορφώσεώς του, άναλόγως περαιτέρω νά κριθή οΰτος, άνευ έπιφυλάξεως 
ή επιείκειας.

Πρός τον αυτόν, τής διασφαλίσεως τοΰ ύπαλλήλου, σκοπόν κατα
τείνουν καί: 1) ή έν μή τηρήσει τής άνω διαδικασίας είδοποιήσεως τοΰ 
υπαλλήλου περί τυχόν ελλείψεων, ελαττωμάτων ή -μειονεκτημάτων του, 
αναβολή τής κρίσεώς του, όπως τά δεδομένα Δελτία Ποιότητας θέλουσιν 
έχει δυσμενή βαθμολογικήν άμα καί μισθολογική,ν (στασιμότη,ς), διά 
τήν έξέλιξιν του συνέπειαν, 2) ή ϋποχρέωσις εγγράφου ύπό τής Διευ- 
θ’ύνσεως Προσωπικού είδοποιήσεως τοΰ ύπαλλήλου, δταν Δελτία Ποιό
τητας μέ δυσμενείς κατά τ’ ανωτέρω δι’ αυτόν συνέπειας πρόκειται νά 
είσαχθώσιν είς τήν ’Αναθεωρητικήν ’Επιτροπήν Κρίσεως Δελτίων Ποιό
τητας τοΰ Προσωπικού -καί 3) ή βέσπισις τέλος δικαιώματος τοΰ 
ύπαλλήλου δι’ αύτοπρόσωπον παρουσίασίν του -είς τό ’Αναθεωρητικόν 
"Οργανον, κατά τήν ΰπ’ αύτοΰ κρίσιν έπί τών είρημένων δυσμενών διά 
τ-οϋτον Δελτίων Ποιάτητος.

Παρά τάς διά τών ανωτέρω διατάξεων σκοπουμένας έγγυήσεις δι’ 
έν καθεστώς αντικειμενικής -κρίσεως τοΰ Προσωπικού, δέν παραγνωρί
ζεται, ότι έν τή ένασκήσει τοΰ -ιδιαζόντως λεπτού λειτουργήματος κρί
σεως τών υπαλλήλων τής Τραπέζης, υπέρ παν άλλο θέλει βαρύνει τό 
αίσθημα ευθύνης έναντι τής Τραπέζης, απερ δέον νά «στέχη τούς κριτάς».

Έκρίναμεν -άπαρ-αίτητον την ύπόμνησιν τής άνωτέρω έγκυκλίου τής 
Διοικήσεως διότι ούδαμοΰ διεπιστώσαμεν τήν έψαρμογήν της. Καί έρω- 
τώμεν. ’Ισχύει ή δέν ισχύει ή εγκύκλιος τής Διοικήσεως;

Αί συνδήκαι εργασίας
Είς προηγούμενα σχόλιά μας έ- 

χομεν έπισημάνει τήν ανάγκην με
ταφοράς ώρ-ισμένων ύποκαταστημά- 
των είς άλλα κτίρια, δεδομένου ότι 
τά κτίρια είς τά όποια στεγάζον
ται, είναι άπο πάσης άπόψεως αν
θυγιεινά.

Δυστυχώς ε’ίμεθα υποχρεωμένοι 
νά έπανέλθωμεν έπί τού -θέματος 
καί νά καυτη-ριάσωμεν τήν έπιδει- 
κνυομένην αδιαφορίαν.

Υπάρχουν ΰποκαταστήματα, -είς 
τά όποια ή έργασία διεξάγεται ύπό 
συνθήκας άπαραδέκτσυς, ιμέχρι ση
μείου νά παρεμβαίνη διά τήν βελ- 
τίωσιν τών όρων έργασίας, ή Έπι- 
θεώρησις Έργασίας.

Παράδειγμα τό υποκατάστημα 
'Ηρακλείου Κρήτης.

Χρειάζεται άραγε νά συνεχίσω- 
μεν;

Αυτοτέλεια
Είς τήν ομιλίαν του κατά τό κό

ψιμο τής πίττας τού Συλλόγου, ό 
κ. Διοικητής ώμίλησεν περί τής 
«οικονομικής υγείας» τού Ασφαλι
στικού μας ’Οργανισμού. Δέν ή-κού- 
σαμ-ιν όμως νά άναφέρεται είς τούς 
λόγους οί όποιοι έχουν προκαλέσει 
τό «τεράστιον πρόβλημα» ώς τό έ- 
χαρακτήρισε, τής «οικονομικής ίι-



«ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ»

Η γνύαη μας
ι

γειας των Ταμείων Συντάξεων τής 
Τ ραπέζης».

Ό κ. Διοιχητής γνωρίζει τους 
λόγους οι όποιοι ττροεκάλεσαν τό 
«τεράστιον πρόβλημα». Θά έπρείτε 
συνεπώς νά μην όμιλ ήση περί αΰ- 
τοΰ, χωρίς νά άναγνωρίση τό δίκαι
όν μας καί θά έπρεπε νά άποφύγη 
νά άναζητήση την λύσιν τού «προ
βλήματος» τοΰ Ταμείου μας, εις 
τά γενικά πλαίσια τής άναμορφώ- 
σεως τής Κοινωνικής ’Ασφαλίσεως».

Οί ασφαλιστικοί μας ’Οργανι
σμοί είναι οί υγιέστεροι ασφαλιστι
κοί οργανισμοί είς την χώραν μας 
καί τό μόνον που πρέπει νά γίνηι 
είναι νά τους δοθούν όσα κατά και
ρούς έζημιώ-θησαν έκ των ,Κρατικών 
παρεμβάσεων, εκ τής συγχωνεύσεω-ς 
τής Τραπέζης ’Αθηνών μέ την Ε
θνικήν Τράπεζαν καί έκ τής δεσμεύ- 
σεως τών κεφαλαίων των καί τής 
-απαγορεύ-σεως νά προβαίνουν εις 
τάς ένδεικνυομένας επενδύσεις.

Κατά τά λοιπά ή θέσις μας ό
σον αφορά τούς άσφαλιστκούς μας 
’Οργανισμούς είναι αυτή πού πο
λύ επιγραμματικά καθώρισε ό πρό
εδρος τοΰ Συλλόγου μας κατά τήν 
συγκέντρωσιν διαμαρτυρίας διά τήν 
συγχώνευσιν τών ασφαλιστικών τα
μείων. Αυτοτέλεια.

Συγχαρητήρια
Μέ ιδιαιτέραν ίκανοποίησιν χαι 

ρετίζομεν τήν νίκην τών συναδέλ. 
φων τής Ίονικής — Λαϊκής Τρα- 
πέζης.

Μέ τήν συνοχήν καί τήν αγωνι
στικότητα πού έπέδειξαν οί συνά
δελφοι τής Ίονικής — Λαϊκής Τρα- 
πέζης έπέτυχον νά κερδίσουν τήν 
πρώτην φάσιν τής ίκανοποιήσεως 
τών δικαίων αιτημάτων τους.

Η τάξις τών Τραπεζικών ύπαλ- 
λήλων τούς συμπαρίσταται καί τούς 
συγχαίρει.

Αί παραιτήσεις
Αί παραιτήσεις νέων υπαλλήλων 

τής Τραπέζης, συνεχίζονται. Οί 
τριάντα τρεις, τάς παραιτήσεις τών 
οποίων έσχολιάσαμεν είς προηγού- 
μενον ψύλλον μας, έχουν γίνει, ά
γνωστον πλέον, πόσα. Καί τό κακά 
θά συνεχισθή άν δέν βελτιωόΐοΰν οί 
όροι εργασίας, είς σημεϊσν, ώστε 
νά πείθωνται οί νέοι ότι ή ίδιάτης 
του Τραπεζικού υπαλλήλου τούς ε
ξασφαλίζει αξιοπρεπή διαβίωσιν. 

Υπάρχει άντίρρησις;

Αί μεταθέσεις
Αί μεταθέσεις υπαλλήλων όταν 

γίνωνται μέ κριτήρια αντικειμενικά, 
έκπληροΰν απόλυτα τον σκοπόν διά 
τον όποιον έχουν θεσπισθή. Καί ό 
σκοπός δέν είναι άλλος άπό τήνκά- 
λυψιν υπηρεσιακών αναγκών.

Επειδή όμως «μετάθεσις» σημαί
νει ριζικήν αλλαγήν τών συνθηκών 
διαβιώσεως τών υπαλλήλων, ή κάθε 
μετάθεσις πρέπει νά γίνεται μέ 
γνώμονα όχι μόνον τά στενά υπηρε
σιακά συμφέροντα άλλά τά τοιαΰτα 
τών υπαλλήλων. Καί αυτά μέν όταν 
ή μετάθεσις υπαγορεύεται άπό ΰπη- 
ρεσιακήν άνάγκην.

"Οταν όμως ή «μετάθεσις» γίνε
ται όπλον είς τάς χέρας τής ύπη- 
σίας διά νά στραφή έναντίον ένός 
ή περισσοτέρων υπαλλήλων τότε... 
άς μή μάς έπιτραπή ό χαρακτηρι
σμός.

Η έκδίκησις υπαλλήλων διά τής 
μεταθέσεως πρέπει οπωσδήποτε νά 
παταχθή είς τήν Εθνικήν Τράπεζαν.

ΑΙ ΤΡΑΠΕΖΑΙ ΑΙΑ ΜΕΣΟΥ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.)

'Xito towfrra; (Τυνθήκχς ίδρΐθη ή 
Τράπεζα τής Βενετίας κατά τδ H57 
έτος, κατά τούς Σ ταυρί· | ορίκον; χρό
νους, φέρουσα τήν όνομαοίαν «ΒΑΝ- 
00» καί μετέπειτα «BANCO DEL 
GIRO». Μέχρι τής ΙΕ' εκατονταετη
ρίδας, επί 250 τούτόστιν έ'τη, ύπήρ-ξεν 
απαράμιλλος ,καί έχρησίμευσ-εν ώς βά- 
αις παρομοίων -μ-εταγίενειστέρω-ν οικο
νομικών οργανισμών. Ή Τράπεζα 
τής Βενετίας -ίδέχετο, ως -εϋπομεν, 
καταθέσεις, ή-νοιγε πιστώσεις καί πα
ρείχε δάνεια, έχ-ου-σα 5.000.000 δ-ου;- 
κατα κεφάλα-ιον, άντιπρασωπεύοντα 
300.000.000 σημερινών δραχμών. Τδ 
κεφ-άλαιόν της ήτο ήγγυημένον άπδ 
τήν Βενετικήν Κυβέρνησιν. Ή Τρά
πεζα αυτή διετηρήθη μέχρι τής κα- 
τιαργήσεως τοΰ πολιτεύματος καί τήις 
διαλύσεως τοΰ Κράτους κατά τδ 1797.

Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΒΑΡιΚΕίΛΩ-
ΝΗΣ, ΓΕΝΟΒΑΣ ΚΑΙ ΤΟΧ ΑΜ-
ΣΤΕΛΟΔΑΜΟΤ

Κατά τό έτος 1349 ίδράθηι είς Βαρ
κελώνην Τράπεζα ιμέ τάς Ιδίας τ-ρα- 
πεζιτικάς βάσεις.

Ή επίσημος Τράπεζα τής Γένοβας 
ήρχιισε τάς εργασίας της είς τά 1409 
καί ήτο γνωστή ΰπδ τδ δνοιμα «"Αγιος 
Γεώργιος».

Ή Τράπεζα τοΰ Άμστελοδάμου ί- 
δρνθη κατά τδ 16 09 καί έδέχετο κα
ταθέσεις μή δανειζόμενη ποτέ, ούτε 
έκδίδουσα χαρτονόμισμα.

Διά τής ίδρύσεως τής Τραπέζης 
ταύτης έσκοπεϊτο επίσης ή καταπο- 
λέμησις τών συναλλακτικών δυσχε- 
ρειών, τάς όποιας έπρσκάίλει ό μέ- 
γας 'αριθμός τών περικεκομμένων καί 
ειφθαρμένων ξένων νομισμάτων, τά 
όποια τδ άπέραντον έιμπόριον τοΰ Ά-μ- 
στελοδάμου έπεσώ-ρευσεν είς τήν πά
λιν τούτην άπδ πάσης Ευρωπαϊκής 
γωνίας. Είς τήν Τράπεζαν τούτην ή 
’Ολλανδική ΙΚυβέρ-νησις παρέσχεν ί
δια προνόμια. Διά νόίμου καθωρίζε- 
το, οτι πάσα πληρωμή ύπερβαίνουσα 
τά 600 φιορίνια θά έγίνετο ίδιά νο
μισμάτων ^τής Τραπέζης, καί οΰτω ή 
χρήσις αύτών έπεξετάθη έφ’ όλων 
ιών συναλλαγών τοΰ Κράτους. ’Ο
λίγον μετά τήν ϊδρυισίν της είς τά 
ταμεία της συνεκεντρώθηιβαν παρα
κατατιθέμενα τά νομίσματα οΰ μό-

τοΰς ίδιους όρους ή Τράπεζα τοΰ 
Ρότερνταμ καί είς τά 1668 ή Τράπε
ζα τής Στοκχόλμης. Ή τελευταία -αιΰ- 
τη είσήγαγε νεωτερισμόν, διεχθεϊσα 
νά δανείζη, μέρος τών κεφαλαίων 
της επί υποθήκη κτημάτων καί έπί 
ένεχείρφ πολυτίμων πραγμάτων. Ή 
Τράπεζα αΰτη είσιέπραττεν έπί μα
κράν χρόνον χρόνον όλας τάς προσό
δους τοΰ Βασιλείου καί διεφυλαττεν 
είς ιδίας ΰποθή,κας τον χαλκόν, τον 
έ:ξορυσσόμιενον άπό τά κρατικά με
ταλλεία. Ή δέ Ε,υνέλευισις τσϋ 1678 
διέταξεν ά Λαμβάνωνται κατά πάσαν 
τριετίαν λογοδοσίαν 'άπδ τους διαχει- 
ριστάς, τοΰ ι ρΰματος καί νά έπιζηι- 
νώνται τά μέσα δι’ ν ήθελεν αυιξήρει 
ή προς αΰτδ πίστις. Ή Τράπεζα αΰ
τη έλκύει ιδιαιτέρως τήν προσοχήν, 
διότι είναι ή αρχαιότατη πασών ώς 
προς τήν έκδ-οσιν τών τραπεζικών 
γραμματίων καί δύναται νά θεωρηθή 
δημιουργός τών πατά τόν 19ον αιώ
να Ίδρυθεισών έν ΣουηΙδίρ; άλληλεγ- 
γυων Τραπεζών (EiNSKILDA — 
BANK), τής πρώτης σχηματισθεί- 
σης κατά τδ 1830 έν TSTAD.

Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ 
ΚΑΙ ΑΙ ΤΡΑΠΕΖΑΙ ΣΚΩΤΙΑΣ 
ΚΑΙ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ

Η Τράπεζα τοΰ Λονδίνου, ή ση- 
μαντικωτέρα τής Ευρώπης ίδρύθη τδ 
1694 κατά πρότασιν τοΰ ιευγενοΰς 
Σκώτου ΙΙάτερσον καί επί τής Βα- 
σιλ. Γουλιέλμου καί Μαρίας. Ό κύ
κλος τών εργασιών της ήτο καταθέ
σεις, προεξοφλήσεις καί ή κυκλοφο
ρία τών έν οψει πληρωνομένων γραμ
ματίων. Τδ πρώτον μετοχικόν τής 
κεφάλαισν συνίστατο έκ Λιρών Στ. 
1.200.000. Καιτετέθη δέ τοΰτο κατό
πιν τοΰ Νόμου τής 27 Ιουλίου 1894, 
καθ’ ον ή συνιστωμένη δι’ αύτοΰ 
Τραπεζα είχε τό δικαίωμα νά κυκλο- 
φορή τας συναλλιαγματικάς καί τά 
γραμμάτιά της, νά δέχεται παριακα- 
ταθήκας 'εμπορευμάτων καί έπί’ αυ
τών νά ενεργή δάνεια, νά δανείζη 
έπί υποθήκη 'άκινήτων καί νά έκδί- 
δη τραπεζογραμμάτια ίσης προς τό 
«εφάλαιόν της ,άξίας πληρωτέας έν 
δψει καί είς τον κομιστήν. Τά κε
φάλαιά της έλαβον βραδύτερον αΰιξη- 
σιν καί είς τά 1781 άνήρχοντο είς 
Λίρας Στ. 11,642.000. Κατά τδ 
1800 τδ προνόμιον τής Τίριαπέζης ά-

ΣυνάδεΛφοι,
το οργα.νον

Συνεργασία
Χαιρετίζομεν τήν εκβοσιν τοΰ έ- 

νημερωτικοϋ δελτίου τής Διοικήσε- 
ως τής Tp'om-έζης. Ή «ΣΥΝΕΡΓΑ
ΣΙΑ» διτως τιτλοφορείται τό δελ- 
τΐ'Ον «άποβλέττει νά δημιουργήση, 
μια θερμή φιλική άτμόσφαιρα για 
όλους όσους ζοΰν καί αναπνέουν 
μέσα σ’ αυτό τό ύττεραιωνόβισ ’Ί
δρυμα». Αύτά ύττόσχεται είς τό -πρώ
τον σχόλιόν της.

Εύχόμεθα ή «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» νά 
έπαληθεύση τόν τίτλο της καί νά 
συντέλεση είς τήν -προώθησιν τής 
συνεργασίας Διοικήσεως καί ’Ερ
γαζομένων -προς όφελος καί τών δύο.

Τήν καλωσορίζουμε καί άναμένο- 
μεν τά άγα'θά άττοτελέσματα τής 
προσπάθειας.

_ Η «ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ» stvxt 
πού μά/ετχε Sea. τα ουμφεροντά μας.

Φέρνεε τον ενα κοντά ατον άλλον καί σοναδελ- 
φούνει τον κλάδον μας. ΜΙ ούνταςις της «Τραπεζι
τικής» ζητεί άπο όλους νά την βοηθήσουμε εές τό 
έ'ργον της.

1<ίά0ε συνάδελφος άς γένη καί ανταποκριτής της.
^ Έτσι 6ά είναι δυνατόν καί τά γενικά θέματα 

τού κλάδου μας, αλλά καί τά ειδικά Θέματα τών 
τοπικών καί επαρχιακών ύποκαταστημάτων νά κ.α- 
ταχωροΰνται εις τά στήλας της.

Γράφετε λοιπόν, γιά ό,τι συμβαίνει εις τήν 
υπηρεσίαν σας. ’Ενημερώνετε τήν σύνταξιν γιά 
όλα.

° γάμος ένός συναδέλφου κάποιο άλλο ευχά
ριστο γεγονός είναι κι’ αύτό μια είδησις πού θά 
χαροποιήση όλους. Η στήλη «Κοινωνικά» θά κα- 
ταχωρή ευχαρίστως ό,τι περιέρχεται εις αυτήν.

τά έν αργία ευρισκόμενα κεφάλαια, 
συγΜεντρούμενα εις τά ταμεία των, 
έσκαρπιίξοντο είς τάς έργατικάς καί 
βΐΊηιηχανικάς τάξεις. Ή σημαΐσία 
τοΰ νεωτειρισμοΰ τούτου οΰδΕνδς διια- 
φεύγιει τήν προσο-χήν. Ή οικονομική 
ζωη τοΰ τόπου έλάμβανε νέαν τόνω- 
σιν, αί δέ Τράπεζαι δέν περκοιρΐζον- 
το λαμβάνουσαι τάς μεγάλος καταθέ
σεις, άλλ’ έδέχοντο καί τάς καθημε- 
ρινάς τών εργατών οικονομίας, συνι- 
στώσαι αΰτω πρώται τά τόσον εύδοι- 
κιμήισαντα μετέπειτα έν Άγγλίρ, 
1 ’αλλιρ καί Ρερμανίρ Ί'αμιευτήρια.

Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΒΙΕΝΝΗΣ,' 
ΒΕΡΟΑ1ΝΟΤ, ΒΡΕΣΛΑίΒΙΑΣ, 
ΚΑΙ ΚΟΠΕιΝΓΧΑΓΗΣ

Ή Τράπεζα τής Βιέννης σνιεστή- 
θη τφ 1703 καί κατά τδ 1791 ή'ρχι- 

τήν έκδοσιν τραπεζικών γραμμα
τίων, όμως ήλαττώθη ή άξια λόγψ 
της πληθωρικής έκδόσεωις αυτών. 
Κατόπιν τουτου ίδρΰθη νέα κατά τό 
1816^ Τράπεζα, μέ σκοπόν νά μετριά- 
ση τήν κυκλοφορίαν τών γραμματίων 
καί νά εργάζεται τάς συνήθεις τρα
πεζικός έργασίας

Αι Τραπεζαι Βερολίνου καί Βριεισ- 
λαβίας ίδρύθησαν τφ 1765. Ή Τρά
πεζα τής Κοπεγχάγης συνεστήθη τήν 
29 ’Οκτωβρίου 1736 διά συμμετοχής 
χιλίων μετόχων, συνεισφερόντων 6- 
κάστου πεντακόσια σκούδα. Έιδάνει- 
ζεν αΰτη πρδς 4ο)ο καί οΰτω:ς ό τό
κος τών δανείων, δστις μέχρι τόύε 
έφθανε τά ^5 καί 6 ο)ο, κατήλθεν είς 
τδ οριον αυτό1.

ΑΙ ΡΩΣΙΚΑ! ΤΡΑ,ΠΕίΖΑΙ. Η 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΑΛΛΙΑΣ κΐλπ.

Είς^ τήν Ρωσίαν Ιδρύθησαν έπί Αι
κατερίνης ,τρεις ιάφοροι Τήάπεζαι 
ειις Πεπρουπολιν. Ή μέν συνέστη μέ 
περιεργωτατον προορισμόν, τουιτέστι 
προς ^διατηοησι.ν τοΰ Νοσοκομείου 
ιών εκθέτων βρεφών. Αΰτη δανείζει 
έπί ένίεχείρω ^ πολυτίμων μετάλλων 
κα-ι λίθων και διδιειι τόκον έπί κατα1- 
τέσεων τουλάχιστον ένός έτους. Ή 
-δεύτερα ήρχισε τδ 177-0 είς Πέτρου- 
πολιν και Μόσχαν, έκδίδουσα τδ χαρ
τονόμισμα τής Κυβερνή,σεως. Ή τρί
τη δανείζει έπί πραγματική άσίφ-αλεία, 
Kara δέ τδ 1818 συνεστήθη ή ’Εμπο
ρική Τράπεζα τής Ρωσίας. Ή Τρά
πεζα τής Γαλλίας συνέστη τφ ISO'S, 
μέ κεφά'λαιον 90.000.000 φιρ* διηρη- 
μενον είς 90.000 μετοχώιν

Κατα τα μεοα too jt. αιΐωνος ail 
Τράπεζαι Γαλλίας, Ρωσίας, Αγγλί
ας κω_ Βιέννης ή σαν αί σημ,αντικώτε- 
ραι~ είς τήν Ε'ΰρώπη,ν. 'Η έν Άμει- 
ρικ-ή^ οικονομική νομοθεσία συνέτεινε 
μεγάλως είς τήν έπέκτασιν τών τρα
πεζιτικών ιδρυμάτων. Κατά τό 1811 
ύπήρχον είς ’Αμερικήν 88 Τράπεζαι, 
κατα το 1838 ό αριθμός τών είς 'Η
νωμένας Πολιτείας Τραπεζών άνήο- 
χ,ετα εις 677.

Η ΠΝΕΣΤΙΑΣΙΣ ΤΟΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΝ 
ΤΟΥ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΤΗ!

ΑΡΤΑ.— Τό Σάββατον 10 Ια
νουάριου 'έπραγμα-τοπ-σιήθη ή καθιε- 
ρωθεΐσα συνεστίασις τού προσωπ'- 
κοΰ τής Τραπέζης μας, έπ’ ευκαιρία 
τοΰ νέου έτους.

Ή έορτή. έλαβε χώρ-αν είς τό έξ,ο- 
χικόν Κέντρον Μό-σσιαλου, έντός ά- 
τμοσφαίρας πλήρους συναδελψώ- 
αεως.

Προσκληθέντες παρέστησαν: Ό 
κ. Νομάρχης "Αρτης, ό κ. Στρατιω
τικός Διοικητής καί ό κ. Δήμαρχος 
Άρταίων μετά τών συζύγων των, οί 
Διευθυνται τών τοπικών έφημερίδων 
καί άλλοι έπίσηιμοι.

Έν άρχή, ό Διευθυντής τοΰ Υπο
καταστήματος μας κ. Μιλτιάδης Βυ- 
ζανιάρης προσεφώνησε τούς προσκε

κλημένους καί εΐτα έκάλεσε τόν κ. 
Νομάρχην νά κόψη τήν βασιλόπιταν, 
οπερ καί έγένετο ύπό τάς ζωηράς 
επευφημίας τών παρισταμένων.

Τό χρυσόν νόμισμα (χρυσή λίρα) 
—προσφορά τοΰ κ. Διευθύντοΰ μ-ας 
— εΰρέθη1 είς τό τεμάχιον τής συνα
δέλφου κ. Καίτης Ρηγανέλα.

Έπη'Κ'ολούθήσε πλουσιώτατον γεύ
μα καί χορός, ό όποιος παρετάθη μ=. 
άμείωτον κέφι μέχρι τών πρωίίνών 
ώρών.

Ετσι εληξεν ή θαυμασία αΰτη 
συνεστίασις τοΰ Προσωπικού τοΰ 
Υποκαταστήματος "Αρτης, έν μέσφ 
ευχών όπως τό άρξάμενον νέον Ετος 
χαρίση είς άλους μας ευτυχίαν καί 
χαράν, οικογενειακήν καί ατομικήν.

Οί τυχεροί τόν αναμνηστικόν 
δόμον ίίς τήν έτησίαν δεξίωσιν 
τόν Υπάλληλον υπό τής Διοικήσιος

(ΣΥΝΕΧΊΖΕΤΑΙ)

Κοινωνικά

«ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ»
—■

I
Μηνιαΐον όργανον τοΰ Συλλόγου j 
τών Υπαλλήλων τής Εθνικής 1 

Τραπέζης τής Ελλάδος,

Δ)νσεις συμφώνως τφ Νόμφ: 
Υπεύθυνος "Υλης: 

ΓΡΗΓΟΡΌΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ. 
Μητροπόλεως 43—Άμαρούσιον j
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Υπεύθυνος Τυπογραφείου:

ΑΘ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 
Ρήγα Παλαμήδη 5 —Άθήναι 

Τηλ. 319.306
I

—————„_.Ν

νον τών ιδιωτών, άλλά καί τών δια
φόρων Δήμων καί ’Επαρχιών. Τά πα- 
ραλαμίβανόμενα πιρδς καιτάθεσι.ν νομί
σματα έζυγίζοντο 6πδ τής Τραπέζης 
καί έναντι τούτων έξ έδιδε ν αΰτη 
γραμμάτια π α ρ α κ α τ α θ η κ ώ ν , 
κυκλοφορουντα διΓ απλής τών κατό
χων όπ'ισθογραφήισεως. Οί παρακα- 
ταθέται διέν έλάμβανον τόκον. Τού- 
ναντίσν τνή στιγμήν τής καταθέσεως 
κατέβαλαν πρδς τήν Τράπεζαν 18 φιο
ρίνια καί 1)8 ο) ο κατά τήν έπιστρο- 
ψήν τής καταθέσεως. Ή Τράπεζα 
αΰτη κατιεστράφη οτε άνεκαλύφθη, 
ότι οί ιευθυνταί της εΐχον δανείσει 
28 εκατομμύρια δραχμών είς τήν Κυ
βέρνησήν τής 'Ολλανδίας ολίγον προ 
τής εισβολής τών Γάλλων. Τδ κ'ε'φά- 
λαιον τής Τραπέζης τα-ύτης ουδέποτε 
έγένετο γνωστόν ακριβώς, ένομίζετο 
μόνον ,ότι είχεν είς τά ταμεία της 
περισσότερον χρυσόν καί άργυρον άπδ 
κάθε άλλο τραπεζιτικόν ίδρυμα τής 
Ευρώπης.

Είς τδ ΆμστελόΙδαμον, πρδς έξα- 
ο'φάλισιν τών καταθετών, οί τέσσα- 
ρες Δημογέροντες ήγγυώντο τήν τή- 
ρησιν τών παρακαταθηκών επειδή δέ 
ενιαυσιως οί Δημογέροντες 'άνενεοΰν- 
το, πριν ή οί νέοι δημοτικοί άρχοντες 
άναλάβωισι τά έργα αυτών, έξήταζον 
αν αί παρακατεθειμέναι ποσότητες ή- 
σαν ΐσαι μέ τάς σημειωθείσας έν τοΐς 
β-ιβίλίοις τής Τραπέζης καί ·ΰπεχρεΌΰν- 
το ενόρκως νά τάς μεταίδώσωσι σώας 
είς τούς διαδόχους αυτών.

Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΟΤ ΑΜΒΟΤΡΓΟΤ 
TOT ΡΟΤΕΡΝΤΑΜ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ

Η Τράπεζα τοΰ 'Αμβούργου ίδρύ
θη τφ 1619 μέ βάσιν τδ είδος τών 
έργασινώ τής Τραπέζης τοΰ Άμσίτε- 
/.(Λαιμού. Είς τά 1635 ίδρύ'θη ΰπδ

νενεώ'θη μέχρι τοΰ 1835 άναλαβουίσης 
ταύτης τήν ύποχρέωσιν νά χορηιγή 
είς τδ Δημόσιον Λίρας Στ. 3.0Ό'0. 
000 αΐτοκως επι εξ έτη.. Κατά τδ 
1833 έγινε νέα άνανέωσις Ιδιά 21 έ
τη.

Άπδ τής συστά,σεώς της ή Τράπε
ζα αυτή είναι -ατενώς συνδεδεμένη μέ 
την Κυβερνησιν πρδς ήν έχορή.γει έ- 
καστοτε ανάλογα πρδς τά κεφάλαιά 
της δάνεια.

Ή Τράπεζα -αΰτη διαχειρίζεται τδ 
δημόσιόν χρέος καί είσπράττει τάς 
πριοσόδους, αϊτινες ανέρχονται κατ’ έ
τος είς^ Λίρας Στ. 50.000.000 Άπέ- 
6η δέ Ισχυρός βοηθός τοΰ εμπορίου 
καί τής βιομηχανίας.

Η Τραπεζα τοΰ Λονδίνου, -αί τρεις 
τής Σκωτίας -ζαί_ ή τής ’Ιρλανδίας, 
είναι τα μονά επίσημα δανειστικά ι
δρύματα τής Μ. Βρεττανίας. “Ο'λαι 
αί άλλαι τής Βρεττανίας ΤΙράπεζαι, 
καλούμεναι Έπαρχιακαί ή Αημοτικαί 
συνίστανται άπδ Ιδιωτικάς μετοχάς, 
άνευ ώρισμένου κεφαλαίου, καί τά 
μέλη αυτής υπόκεινταιι εις τήν αυτήν 
τών εμπορικών οίκων ευθύνην. Αί 
Γραπεζαι τής Σκωτίας πάρε έχθηισαν 
νεωτερίζουσαι τάς εντόκους καταθέ
σεις. ^ Οΰτω διά τοΰ μέτρου τούτου ά- 
νεπτύχθη ή ένεργητικότης των καί

ΔίΖΡΕΑΙ

1) Δωρεαί υπέρ ΤΥΠΕΤ

^Παρά τής Ύ-π-ηρεσίας Βιομηχανι
κών Δανείων Κ)κοΰ Κ)τος Ε.Τ.Ε. 
δωρεά είς μνήμην τής άποβιωσάσης 
μηιτρός τοΰ συναδέλφου Ίσίδωρ. Χα- 
τζηγιάννη δρχ. 650.

Τά προσωπικόν τοΰ Καταστήμα
τος ’Αγοράς κατέθεσεν ύπέ,ρ τοΰ 
Τ.Υ.Π.Έ.Τ. δρχ. 710, είς μνήμην τής 
σπσβιωσάσης -μητρός τοΰ συναδέλ
φου των Σπυρίδωνος Κ-ουτσούρη.

2) Δωρεαί ΰπέρ τοΰ «ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ
ΛΑΘΡΟΝ» Προσωπικού Ε.Τ.Ε.

'Παρά τών πληροφορι-οληπτών τής 
Διοικήσεως, Κ)κών καί Περιφερεια
κών Κ)των ’Αθηνών καί Πειραιώς είς 
μνήμην τών άποβ ι-ωσάντων:

1) Ευσταθίου Εύσταθοπούλου ποο- 
τρός τοΰ συναδέλφου Διον. Εύστα-θο- 
πούλου.

2) Λουκά Ευσταθίου άδελφοΰ τοΰ 
συναδέλφου Γεωργ. Ευσταθίου δρχ 
1.015.

ΠΕΝΘΗ

Εις ηλικίαν 53 έτώνάπεβίωσε καί 
εκηδευθη την 11.1.70 ό Διευθυντής 
τοΰ Ύπακ)τος όδ. Ναυαρίνου - Πει
ραιώς Νικόλαος Άδάμ Άνδρεάδης.

ΑΡΓΥΡΙΟ! Π. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ
Χειρ, ’Οδοντίατρος

ΚΑΝΙΓΓΟΣ 2 — ΑΘΉΝΑ I 
ΤΗΛ. 634.637 

ΤΗΛ. ΟΙΚ. 453.551 
ΩΡΑΙ ΙΑΤΡΕΙΟΥ 

9—1 ΚΑΘΗΜ.
6—8 ΤΡΙΤΗ — ΠΕΜΠΤΗ

ΑΡΗΣ ΛΙΑΚΟΣ 
Νευρολόγος — Ψυχίατρος
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Δέχεται τά μέλη τοΰ Τ.Υ.Π.Ε.Τ. 
ΙπίΓΟκράτους καί Ναυαρίνου 8 

5 — 8 μ.μ.
Τηλ. 820-972

Κατά τήν δσθεΐσαν ύπό τής 
Διοικήσεως δεξίωσιν είς τούς υ
παλλήλους τής Τραπέζης, ίικλη- 
ρώ'ΞΙησαν αναμνηστικά δώρα, τά 
όποια έκέρδισαν α)ί κατωτέρω 
άναφερόμενοι:

'Ελένη Γάιρρα, Βαρελά Αλίκη1, 
Πατρικόπουλος Δημ. Κυππαρισύπου
λος ’Είμμ., Ζιώγ-ας Δημ., Κ-ουκλ,άκη 
Φωτ., Κοκούση Θιεοφ. Κόκκαλης Στ. 
Παπαβησσαρίωνος Χρυσέ, Αεμπέσηις 
Νικ., Γκολεμα Ευστ., Τζα-νίε-τάκη-ς 
Στέφ., Γεροντάκης Άθ. Παπακω- 
στοπουλιου Καίλλιόπη, Λαγιουιτάρη; 
Άνδρ., Τσόντος Σύ., Κυρ-ούσης Κυ^ 
ριάκος, Πάστρα Άναστ,, Πέτρος Ά- 
λεξάνιδρου, Βέργος Νικ., Σάμσαρέλ- 
λου Έίλ., Λ-αντζώνης Κυ,ττ.; Άγ-αθ'δς 
Νικ., Τίντο-ς Παν. Μιαιστοράκηις Παι- 
να'γ., Γρηγορίοιυ Σοφ., Καιρατόλος 
Άίπ., Γώγολος Δημ., Κα-τισαρός Γίε,- 
ώργ., Συμε,ωνίδου Βασιλ., Μακρίίδης 
Νικ,, ΣτραΤής Εύάγγ., Ζαχιαρίδης 
Ευστ-ρ., Δρόσου ’Αγγελική-, Λιεμιονής 
Άναστ., Κωνσταντινέας Παν., Τόάί- 
κωνας Φώ-τ,, Παυ-λόπουλ-ος Γεώρ-γ., 
Δεπαϊσαρ Ρόζα.

(Τής Διοικήσεως)

Πανοπούλου Ειυτ., Σ-αιμαρ-ά Εύιαγ- 
γελία, Βλάχος Πέτρος, Καρυωτάκη,ς 
Δημο-σθ., Τίριγώνηις Δημ., Γ'ρατσιας 
ΔημήτΙρ-ιος.

(Τοΰ καταστήματος Στ-αιδ-ίου 38)

"Ομηρος ’Εμμανουήλ (Κατ. Άμα- 
ρ-Ό-υσΐου).

Μουλαγιάννΐ) Αίκ. (’Αγοράς). 
Μάναλη Μαρ, (Αιγάλεω-). 
ΙΙαχνέλης Βα,σιλ. (Βάθης).
Σύρος ’Ιωάννης (ΕΰριπΟδου-).
Γ αροφ-αλάκης Ν. (Ίππ οαράτους). 
Καρανδ-ρέα Μαρία (Καλαμιώ-του). 
Καλαϊτζάκη Θεοδ. (ίΚαίλλιθέας). 
Καραμπάτσος Παν. (Πλ. Κάνιγ1- 

γος).
Π-απαϊωάνν-ου Γ. (Ααχαναγοίράς). 
Άποστολίδη Σοφία (Κολωνακίου). 
Παπανικολάου ΕΙΰθύμ. ('Μητ-ροπό- 

λεως).
Σταυρινάκη Έλ. (ΐΜητ-ροπόλεως). 
Ζφάκης Έμμ. ('Μητροιπόιλεω,ς). 
Αύθωνίδου Εΰτ. (Μοναστηρακίου). 
Γαϊτάνης Ί. (Νεαπόλεως Άθ,).
Γαλατε-ρ-δς Ίω. (' Ομονοίας). 
Κακκίνου Παγώνα (Γ' Σεπτεμ

βρίου) .
Κυριμάκη-ς Νικ. (Πανεπιστημίου). 
Πολυ-χρονόπουλος Εύάγγ. (Πατη

σίων).
Στέλλ-ας Σπυ-ρ. (Βρυώνη-). 
Κουλουριώτης Δ. (Πολυκλείτου-). 
Κ-ουτσομιχάλη Στ. (Π-ραξ-υτέλους). 
Κρυ-αράκης Κωιν. (Συ-ντάγματίος) . 
Σκοπελίτης Νικ. (Συντάγματος).
Ά ασίδηις Λ,αζ, (Πειραιώς Α'). 
Παγικράτης Πρ. (Πειραιώς Α'). 
Καίλοπούλου Ξένη (Πειραιώς Α'). 
Άντωνιάδης Άλ. (Πειραιώς Α'). 
Σ-ταματίου Βασιλική (Ζέ-ας).
Π αγίδ-ας ΓΙ αν. (Νικα ίας).
Πατάπης Ί. (Ναυ-αρ-ίνο-υ). 
Ζωγράφ-ου Έλισσάβ-ετ (Βόλου). 
Χ-αλκιόπο-υλος Φοϊβ. (Ηρακλείου). 
Κυπε-ρίδου Ε-ΰιαγγ. (Βόλου).
Π αλ-αμίδ-ης Μ. (ΘεοΟ νίκης Α'). 
Μουρ-ατίδη-ς Ν. (Θεσ)νίκης Α'). 
Καζάκος Παν. (Θιεσ)νίκης Α'). 
Ξανθόπουλος Ί. (Θεσ)νίαης Α').

(Έρμου Θεσ)νί-Μοκρίδου Νίνα 
κη-ς Α').

Γ-αβριηλίδης Ν. (Πλ. Μεταξα). 
Μυλωνάς Β-ασ. (Α. Σιοφ-οΰ) 
Φασιανοΰ Καλλ. (Θιε,σ)νίπης Α'). 
Γεμετζόπουλος Άντ. (Καβάλας). 
Κ-ατσαρα-κηις Παν. (Καλαιμάτας). 
Κ'λ,άδου Βασ. (Π-ατρών).
Κολοιβδ-ς Χρήστος (Ά-γιρινίου). 
Κυριάκον Κυρ. (’Λ/ιε.ξ)πόλεωςΐ. 
Άβ-ρ-αιμοπ-ούλου Χρ. (Άμ.αλιάδος). 
Νικολατου Μαρία (Αργοστολιού). 
Ψαρίδης Ήλ. (Βεροίας).
Χαρίσης Δημ, (Έλ-ασ'σόνος). 
Εΰγενία Γεωργιάδου (Δράμας), 
ουγιάνος Χ-ρ. (Ιθάκης). 
Ταμπίτσικ-ας Νικ, (’Ιτέας). 
Μουντ-ούφαρηις Ί. (Κάλυμνου).
Κασμ-ι-ρλής^ Άπ. (Καολο-βασίου). 
Μ.τραντη Αννα (Κέρκυρας). 
Σαρ-αφίανδς Στ. (Κομο-τινής). 
-Μπαλτατζής Άν. (Λ,αγκαδ-α). 
Καρκατζιάς ’Λστ. (Λαρίση,ς). 
Σ-ακκελαρίου Β. (Μεγ-α-λοπόλεω-ς). 
Τσ-ιρκα ς _ Π αν. (Μεΐσίσολογγί ου,). 
Πατλακάς Σόλων (Μυτιλήνης). 
Τσιρλιγκάννηις Κω-ν (Ξάνθης). 
Δ-αλιάνης Λουκάς (ιΔιστό|μιου). 
φρα'γκάκης Έμμ. (Σάμου). 
Μητσωνιάς Ί. (Πύργου). 
Βενετίοκλή Μαρούλια (Ρόδου;).
II ολυκ-ανδριωτης Ίωι. (Σύ-οου) 
Κουτουτιά-ν Ίω, (Τριπόλεως). 
Κιουγιουμτζόγλου Παρθένια (Χρυ- 

(ίουπό,λεως).
Καραβελάκη Σο-φΐα (Χανίων). 
Αυρ-αντζοπουλος Φώτι-ος (Σάπων).

^Επίσης υπο τοΰ κ. Διοικηιτ-οΰ κ-αί 
τοΰ κ. ^'Τίποιδ-ιοικητοϋ τής ΤΙρ-απέζης, 
προσείφέρθησαν δώρα, τά όποια έκέρ-- 
δισαν οί κατωτέρω-:

^Νίκας Ζαχαρίας (Πειραιώς) Στυ
λό.

Γιαννατου I εωργία (Κ-εντρικοϋ)
Αναπτή,ρ κ-αί τασάκι.

Πετρομελίδης Άθ. (Μηιτίραπόλε- 
ως) Δρχ. 300.

ΦΩΤΗΣ Β. ΗΛΙ0Π0ΥΛ0Σ
Μαιευτηρ - Χειρουργός 

Γ υναικολόγος

Ειδικός είς τήν θεραπείαν 
Στειρότητος

Είδικευθεΐς επί 6-ετίαν είς 
Σκανδιναβίαν ,και Μ. Βρ-εταννίαν

Τ. ’Επιμελητής τον Νοσ. ST.
ANDREW’S τοΰ Λονδίνου 

Τ. HONORARY REGISTRAR τοΰ 
Τμήματος

ΤΕΙΡΟΤΗΤΟΣ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΟΣ 
& ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 

Τοΰ UNIVERSITY COLLEGE 
HOSP. MEDICAL SCHOOL τοΰ 

Λονδίνου
Ιατρεΐον: Σόλωνος 46 
Κολωνάκι (Τ.Τ. 135)

Τηλ. 633.875
Δέχεται : Δευτέρα — Τετάρτη 

Παρασκευή 5-8 
Τηλ. Οικίας: 763.215



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΑΠΟ ΤΑΣ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Ο Διοικητής τής Τραττέζης κ. ιΚομνηνος κόβει καί διανέμει τά τεμά
χια τής πίττας, ενώ ό Γεν. Γρα-μματευς του Συλλόγου κ. Παπαϊωά- 

νου εκφωνεί τά ονόματα των δικαιούχων.

Όβωναϊος — Τσουδερός. Πρώην καί νυν Πρόεδρος τοΰ Συλλόγου. 
Θεριμή συναδελφική χειραψία, 'Η ίκανοποίηισις των αιτημάτων τοΰ 

τφοσωττικοΟ τής Τροητέζης ΰπεράνω ττάσης διαφοράς.
«"Οσοι έμειναν» διασκέδασαν μέχρι πρωίας. ’Αδιάψευστος μάρτυς

ή φωτογραφία.

Ή όμιΗία του ύπουρνου ’Εργασίας κατά το κόψιμο της πίττας

ΑΠΟ ΣΑΣ ΑΝΕΚΑΘΕΝ ΠΡΟΗΛΘΟΝ ΤΑ ΣΤΕΑΕΧΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
(ΣΥΝΕΧΕΊΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.)
σαν αί μέθοδοι τάς οποίας ήκολουθή,- 
σαιμεν κιαί αί όποϊαι δεν ή-σαν Αποτε- 
λεσματικαί καί Αποτέλεσμα αϊτών των 
μεθόδων είναι ότι περιήλθαμεν εις 
μίαν Οικονομικήν στενότητα, Ενώ- τώ
ρα τά τελευταία χρόνια ε-ϊμεθαί πλέον 
εις την ιτορείαν μιας οικονομικής -δι- 
ευρύνσεως, ή οποία εγγίζει τά βρια 
τής οικονομικής διευρύνσεως τήν ό
ποιαν Επέτυχον -αλλαι χώ-ραι, αιί ό- 
πιοίαι έχουν καί βιομηχανικήν ποιρά- 
δοσιν καί οικονομικήν Ιστορίαν καί οι
κονομικήν Ανάπτυξ-ιν άσυγκιρίτως με- 
γ-αλυτέραν από εκείνη. τήν όποιαν δό- 
νατιαι νά Εχη- ή 'Ελλάς, οχι διότι 
ή Έίλλάς ήτ» πτωχή ή δτι ό λαός 
τηις δεν ήτα είς θέσιν νά 8χη| τά έπι- 
τεόιγματα έκεϊνα τά όποια είχαν οι 
άλλοι λαοί, άλλα ακριβώς διότι ή 
'Ελλάς ήτο υποχρεωμένη ώς έκ τής 
γεωγραφικής της θέσεως νά εόρίσκε- 
ται εις το σταυροδρόμι αϊτό τό όποι
ον, κατά καιρούς έχρειάσθη νά τήν 
απασχόληση με υψηλά εθνικά καί αν
θρώπινα ιδανικά καί ιχάριν τών ό
ποιων νά θυσιαισθή. ό λαός της %αί 
είς τά όποια· νά άφιερωθή το δυνα
μικόν της ώστε νά Εχη είς Ενα βα
θμόν παραμελήσει τά καθήκοντα ε
κείνα καί τάς δυνατότητας έκιείνας, 
αί όποιαι Επιτρέπουν μίαν οικονομι
κήν έπέκταισιν. ’Εάν λοιπόν εμείς οί 
"Ελληνες καί σείς ώς Ενα κομμάτι 
τοΰ "Εθνους ώς -αάιρξ βεβαίως έκ τής 
σαρκός τής Ελλάδος, έάν άναλονι- 
σθώμεν ότι μεταξύ υμών καί μεταξύ 
τών προγόνων σας συναδέλφων υ
πάρχουν άνθρωποι καί ίσως δλσι οί 
οποίοι προσέίφίεραν ύψΐστ-ας υπηρεσίας 
είς εθνικούς ιάγώνας καί είς Αγώνας 
’ Ιδεών καί είς αγώνας ανθρωπίνων 
ιδανικών δυνάμειθα σήμερα νά σκε- 
φθώμεν ότι Έχομεν πλέον καί Εναν 
νέον στόχον ό όποιος προσθέτει καί 
δημιουργεί Ενα -εΰρύτ-ερον φάσμα προς 
τό όποιον άποβλέπομεν, προσθέτει Ενα 
νέον ιδανικόν, τό ιδανικόν τής οικο
νομικής άναπτύξεως, προσθέτει Εναν 
νέον στόχον, τον στό,χον τής οικονο
μικής αναδημιουργίας, προσθέτει τό 
καθήκον όλων μας νά ιέπυδιώξωμεν νά 
δημιουργήσωμεν μίαν 'Ελλάδα οίκο- 
νομικώς συγ-χ-ρονισμένην προς τάς άλ
λος χώιρας, αί όποϊαι ετυχε νά είναι 
προηγμένοι, συγχρονισμένην καί δυ- 
ναμένην ν’ Ανταποκιριθή είς Εναν συ
ναγωνισμόν -εΰρυ-τέρου χώρου, διότι 
πλέον ή οικονομία γενικά τής Ανθρω- 
πότηιτος κινείται είς εύρύτε,ρον χώ
ρον καί αυτό είναι Ενα νέον μεγάλο 
Εθνικόν Ιδανικό -υπέρ τοΰ όποιου όλοι 
καλοόμεθα νά άγωνισθώμεν καί χά- 
ριν τοΰ οποίου Εχομεν. συμφέρον ν’ 
άγωνισθώμεν. Είς τό ση,μεϊον αϊτό 
καί διά νά μήν ΰπεισέλθω είς οίασ- 
δήποτε λεπτομέρειας καί είς αίαίδή!- 
ποτε προβλήματα, διότι ήδη ό κ. Δι
οικητής Έθεσε τήν -βάσιν τών σχέ
σεων αί -όποϊαι πρέπει νά υπάρχουν1 
μεταξύ προσωπικού καί Διευθύνσεως 
διότι ώμίλησε περί ανθρωπίνων σχέ
σεων καί αυτό αποτελεί οπωσδήποτε! 
Ενα σύγχρονον ανθρώπινον ιδανικόν 
οί εργαζόμενοι νά έχουν άνεπτυγμέ- 
νας -ανθρωπίνους σχέσεις δηλ. σχέ
σεις ισοτίμου καί καλής συνεργασίας 
τών δύο παραγόντων οί . όποιοι συν
θέτουν τον οργανισμόν, τοΰ παράγον
τος πού λέγεται ΕΡΓΑΣΊΑ καί τοΰ 
παράγοντος πού λέγεται ,ΔΙΕίϊΊΘΤΝ- 
ΣΙΣ, ίδιά νά μήν όπεισέλθω είς όλα 
αότά τά . όποια βεβαίως θά μετέβα- 
λον Ενδεχομένως τήν πανηγυρικήν αυ
τήν καί έορταστικήν συγικέντρωσιν είς 
μίαν Ενδεχομένως διάλεξιν διαφορετι
κού περιεχομένου Αρκοΰιμα-ι νά εϊπω 
ότι, όλοι Εσείς υπό άνθρωπίνους σχέ
σεις καί Εργασιακάς σχέσεις ισοτί
μους με τήν Διευθυνσιν τής 'Τραπέ- 
ζη.ς, με τήν Διοίκηισιν τής Τραπέζης, 
είστε αυτήν τνή στιγμήν Εκείνοι, οί 
όποιοι θά προαγάγη-τε τό σύγχρονον 
αυτό ιδανικόν τό όποιον όσον καί ε
άν θεωρήτε ότι είναι αυτονόητον 
πρέπει νά .αντιλη-φθώμεν ότι κατά τό 
παρελθόν τουλάχιστον δεν Εξε-τιμήθηι, 
δεν κατενοήθη καί δεν Ανεγνω-ρίσθη 
ΰπό τήν μορφήν Ακριβώς υπό τήν ό
ποιαν πρέπει νά ΰπάρχη καί υπέρ τοΰ 
οποίου πρέπει νά προ-σπαθώμεν όλοι,

τό ιδανικόν τής μεΐζονος οικονομικής 
άναπτύξεως χωρίς νά μπορώ· νά ύ- 
πεισέλθω -αύτήν τήν στιγμήν είς τήν 
Εννοιαν τής μεΐζονος οικονομικής ά
ναπτύξεως.

Δυατί πρέπει νά φθάσ-ω-μεν νά στρα- 
τευθώμεν όλοι καί νά άγωνισθώμεν 
όλοι καί νά θυσιοσθώμεν όλοι δίιά 
to νέον αυτό ιδανικόν, αυτό ενδεχο
μένως είναι Ενα ερώτημα τό όποιον 
μπορεί νά προβάλη είς τά χείληι ό
λων ή είς τάς ψυχάς όλων διότι Εν
δεχομένως δεν υπάρχει ακόμη απο
τέλεσμα αΰτοΰ τοΰ γεγονότος, τό ο
ποίον προσδιόρισε ό κ. Διοικητής, τοΰ 
γεγονότος τών ανθρωπίνων σχέσεων 
καί πέραν αΰτοΰ τοΰ γεγονότος ότι 
τό ιδανικόν αυτό τό Εθνικόν είναι Α
μεσότατα συνυ-φαίσμένσν καί ,συνδειδιε- 
μένον καί με τά προσωπικά ιμας ιδα
νικά καί με τις προσωπικές μας Επι
διώξεις.

Καί διά νά καταστήσω τό πρόιβλη- 
μα π-ε-ρισσό,τερον σαφ-ές καί περισσό
τερον κατανοητόν πρέπει νά Επαναλά
βω αυτό τό όποιον πάλλάκις Εχω εΐ- 
πει ότι 6 Ελληνικός λαός με τήν Αν- 
τίληψιν τήν πρω-χοπροδ-ρο,μικήν κατά 
ιό παρελθόν είχε τήν Εντύπωσιν ότι 
πρέπει νά αγωνίζεται για νά Επιτύ- 
χη τό λίγο πικρό ψωμί καί γιά τήν 
μοιρασιά τοΰ λίγου αΰτοΰ πικρού ψω
μιού ήτο πολλές φορές ύποιχριεωμένος 
νά συγκρούεται μεταξύ του, νά έ'ρχε-

Λέγουν οί ’Αμερικανοί ότι ή παρα- 
γωγικό-τη-ς καί ή συμβολή είς τήν ά- 
νάπτυξιν τής παρ-αγω-γ ικότ ητ ος πα- 
ρομοιάζ&ται -μέ μίαν πίττα καί είναι 
Επίκαιρον ν’ άναφιερθώμεν είς τό πα
ράδειγμα αϊτό από τήν όποιαν πίτ
ταν όλοι προοδοκώμεν νά πάρωμεν 
Ενα κομμάτι. Καί εάν ή πίττα αυτή 
είναι μεγαλύτερα τό κομμάτι τό ό
ποιον προσδοκώμεν νά πάρωμεν είναι 
μεγαλύτερον, εάν ή πίττα -είναι μικρό
τερα κατ’ ανάγκην τό κομμάτι θά εί
ναι πολύ μικρότερον, θά είναι τό 
αντίδωρ-ον τής Εκκλησίας. Αύτή- λοι
πόν ή πίττα μέ τήν οποίαν παρο
μοιάζουν οί ’Αμερικανοί τό αποτέλε
σμα τής προσπάθειας όλων μας καί 
Ιδίως τής προσπάθειας τής Διευθύν- 
σεως καί τού Προσωπικού είναι δυ
νατόν νά μεγαλώση-, πρέπει νά μεγα- 
λώ-ση, μεγαλώνει καθημερινώς καί μας 
επιτρέπει νά εχωμεν μίαν -αισιοδοξίαν 
διότι άντιλαμβάνεσθε πόσην σημασίαν 
εχ-ε-ι ή έπελθ-οΰ-σα αΰ-ξησις τοΰ κατά 
κεφαλήν Εθνικού εισοδήματος, ή ό
ποια είναι καταπληκτική καί πρωτο
φανής βεβαίως είς τήν οικονομικήν ι
στορίαν Τού τόπου, άλλα κιαί πόσον 
μ-εγαλυτέραν σημασίαν δύναται νά ε- 
χη ή προσδοκωμένη αΰξησις τού κατά 
κεφαλήν Εθνικού είσαδήματος άπό 
τήν οποίον προσδοκώμεν όλοι νά Ε- 
χωμεν κάποιαν αναλογίαν. Γι’ -α,ύτόν 
τον λόγον -είς τήν προσπάθειαν -αύτήν 
τής οικονομικής άναπτύξεως τήν ό
ποιαν Επιδιώκει ή ’Εθνική ’Επανα
στατική Κυβέρνη,σις καί ή οποία άπό 
τριετίας καταβάλλεται μέ 'λαμπρά α
ποτελέσματα μέχρι τής στιγμής. Είς 
τήν προσπάθειαν αύτήν σάς θεωρώ 
όλους ότι ευ-ρίσκεσθε -είς τήν πρώτην 
γραμμήν λόγω ϊή,ς θέσεως -σας είς τό 
Α' Πιστωτικόν "Ιδρυμα1 τής χώρας 
καί υπό τήν Εννοιαν αυτήν αποτελεί
τε τά κυριώτερα στελέχη διά τήν Ε- 
πίτευξιν -αύτο-ΰ τοΰ μεγάλου Εργου.

Είναι μία προσπάθεια ή όποια εί
ναι εθνικής σημασίας, εθνικής κλί
μακας καί τ-αυτοχρόνω-ς προσωπικού 
ένδ-ιαφέιρ-οντος καί προσωπικής σημα
σίας -διά τον καθένα, ό όποιος συμ
βάλλει είς τήν προσπάθειαν αυτήν. 
Καί υπό τήν -σκέψιν αυτήν τής προσ
πάθειας -διά τήν οικονομικήν ιάνάπτυ- 
ξιν τοΰ τόίπου τίθεται -βεβαίως τό Ε
ρώτημα καί τί θά γίνη έν τοιαύ-τη 
πε-ριπτώ-σει όσον -άφορα τήν διανομήν 
τέλος πάντων αύτού τοΰ άίβοτελέσμα- 
τος καί πώς -είναι δυνατόν νά -εϊμεθα- 
βέβαιοι περί τοΰ αποτελέσματος -ακρι
βώς τής διανομής αύτής τής πίττας 
τήν όποιαν λέτε καί μας καλεϊτε νά 
μεγ-αλώσωμεν.

ται είς αντιθέσεις μεταξύ του καί είς 
προστριβάς αί όποϊαι πολλές φορές 
έπέφε,ρον κ-αί τήν οικονομικήν άνά- 
σ-χεσιν είς τήν πρ-ό-οιδον τοΰ τόίπου. 
Μετά τό νέον θεώρημα τό -όποιον έν 
αρχή σάς -εξέθεσα ότι -είναι δυνατόν 
νά Εχουμε μίαν οικονομικήν άνάπτυ- 
ξιν όπως έχουν όλα' τά "Εθνη- -αρκεί 
νά άλλάξωμεν μεθόδους αρκεί νά άλ- 
λάξωμ-εν νοοτροπίαν -αρκεί νά πρ-οσ- 
δι ορίσω μεν στόχους συγχρόνους Ερ
χεται πλέον καί τίθεται ενώπιον ήμών 
ότι αυτή ή οικονομική άνάπτυξις θά 
κατατεΐνη άντί νά θέλωμεν νά μοι
ράσομε ν τό ολίγον καί πικρό ψωμί 
είς τό νά φτιάξομε ν πολύ κ-α'ί γλυκό 
ψωμί πού νά μπορούμε άπ’ -αϊτό νά 
πάρωμεν τήν αναλογίαν μας άνάλο- 
γ-α -μέ τήν συμβολήν Ενός -έκάστο-υ 
είς τό έπιτιελο-ύμενον -Εργσν, νά εί- 
σ-αγάγωμεν δηλαδή καί είς τά μυα
λά μας καί -είς τήν Εργασίαν μ-α-ς 
κιαί είς τήν δημοσίαν ζωήν Εάν είναι 
δυνατόν καί φαντάζομαι ότι είναι, νά 
προεκταθή ή -έννοια αύτή, νά είσα- 
γάγωμεν μίαν νέαν αρχήν καί -μίαν 
νέ-αν -άντίληψ-ιν, τήν άιρχήν τής πα- 
ρ αγωγ ικότη τ ος, ή οποία άκρ-ιβ-ώς εί
ναι εκείνη ή ό-ποία- σήμερα -αντιμετω
πίζει κ-αί άνπμετώπισε είς όλους τούς 
λαούς τά λεγόμενον οικονομικόν πρό
βλημα κ-αί δι’ -αύτού καταλήγει είς 
τήν άντιιμετώπισιν τοΰ λεγομένου κοι
νωνικού προ-βλήματο-ς.

Είς τό σημ-εϊον αυτό πρέπει νά σάς 
υπενθυμίσω -ότι είναι -ανάγκη καί κα
τέστη πλέον σαφές ότι ή διανομή τής

πίττας αυτής δ-έν -είναι δυνίατόν νά 
γίνεται οΰτε -μέ τήν αντιδικίαν, -ούτε 
μέ τήν αυθαιρεσίαν, -οΰτε μέ τήν πίε- 
σιν, Εκεί -όπου ή πίε-σις ιδέν -Εχει καμ- 
μίαν θέσιν, ή -διανομή τής πίττας γί
νεται καί αύτή καί πρέπει νά γίνε
ται μέ δημοκρατικήν μέθοδον, μέ μέ
θοδον ακριβώς ή όποια- νά έγγυά- 
τ-αι -ότι κατά τό ιδυνατόν ό κιαθένας 
θά. λάβη- τό δίκαιόν του όσον τά δι
καστήρια -έγγυώνται ότι καθένας κα- 
ταφ-εύγοντας είς τό δικαστήρυον κα
τά τό -δυνατόν -ειύιρίσκε,ι τό δίκαιόν 
του.

Καί -είς τό σημεϊον -αυτό πρέπει 
νά -έπισημ-άνω μίαν νέ-αν μεταβολήν 
ή όποί-α ιέπήλθε πατά τήν διάρκειαν 
αυτής τής τριετίας καί υπό τό πνεύ
μα τής ’Εθνικής Κυ-βερνήσεως Την 
μεταβολήν -είς τήν νοοτροπίαν ό-σ-ον 
άφορα τήν -Επιδίωξιν τοΰ μεριδίου τού 
καθ’ ενός, -από τό -αποτέλεσμα τής 
κοινής προσπάθειας. Ή μεταβολή αύ
τή πρώτον ενία-ι συνΤα-γματικώ-ς κα- 
τωιχυρωμένη -διότι -ακριβώς τό σύντα
γμα τοΰ 19-6-8 προβλέπει μέ -δυο λόγια 
διά νά ΰπειίσέλθω -είς λεπτομερ-είας πέ
ραν τοΰ ότι προβλέπει -διά πρώτην 
φ-οράν οικονομικά καί κοινωνικά δι

καιώματα δι’ όλους τους "Ελληνας, 
ενώ κατά τό παρελθόν δεν προεβλέ- 
ποντο τοιαΰτα δικα-ιώματα-, τό πν-εΰ^· 
μα τοΰ νέου .συντάγματος. είναι -ότι 
τό Ατομικόν συμφέρον πρέπει νά ύπο- 
χω-ρ-ή πρό τοΰ ομαδικού συμφέροντος, 
καί Το όμ-αδικόν συμφέρον πρέπει νά 
ύπο-χωρή πρό τοΰ συμ-φιέρ-οντ-ος τού 
κοινωνικού συνόλου. "Ο-ταν Κύρ-ιοι 
είς τό συμβόλαιον αυτό μετάσχωμεν 
κ-αί μετέσχ-οίμ-εν όλο-ι διιά τής ψηφί- 
σεω-ς τού συντάγματος, Εχ-ομεν πλέον 
μίαν -Αρχήν βάσει τής οποίας 6υνά- 
μεθα νά -σκεπτώμεθα- καί -δ-σ'ον περισ
σότερον μπορούμε καί όσον καλλίτε
ρα μπορούμε νά έφ-αιρμόσωμεν αύτήν 
τήν αρχήν τόσον περισσό-τεραι πιθα
νότητες υπάρχουν όσον άφ-ορρ τό Α
ποτέλεσμα τής διανομής αυτής τής 
προσπαθείας ή οποία Αποβλέπει είς 
τό μεγάλωμα τής πίττας καί -διά νά 
είσέλθω περισσότερον -είς τον Εργα
τικόν τομέα καί Επειδή όσον καί Εάν 
τό “ Ι-δ-ρυμα Εχηι μίαν εύρυτέραν καί 
γενικωτέραν σημασίαν Εθνικήν καί οί- 
κ,ιονομικήν, πα-ρά ταΰτ-α S-έν παύει νά 
είναι Εν "Ι-δ-ρυμα τό όποιον Εχει Ερ
γασιακός σχέσεις μέ τό προ-σ-ωπικόν 
του καί δεν παύε-ι ή διεύθυνσις νά εί
ναι δ-ιεύ-θυ-νσις καί τό προσωπικόν νά 
εΐνια-ι προ-σω-πικόν, τό όποιον Εχει τά 
προιβλήματ-ά του καί τάς Αξιώσεις του 
κ-αί τάς -άνάγκας του πρέπει νά -σας 
υπενθυμίσω- ότι παρή-λθεν άνεπιστρ-ε^ 
πτί, ή Επο-χή Εκείνη κατά τήν όποιαν 
είναι δυνατόν νά έπιτυγχάνωμεν α
ποτελέσματα μόνον -διά τής -αύτοβι- 
κίας διά τής πιεσεως καί διά τής (αν 
μού -έπιτίρέπετ-ε) τής καλ-ώ-ς νο-ου-μ-έ:- 
νης βίας, διά νά μήν φ-θάσω είς τήν

κακώς νο-ουμένην βίαν, διότι -αυτό φυ
σικά όλοι μας τό άπο-δοκιμάζομεν καί 
δέν ΰπάρχ-ει λογικός άνθρωπος ό ό
ποιος νά είναι δυνατόν νά τό σκέπτε
ται ώς μίαν Ενδεχομέ-νην μέθοδον. 
Π-α-ρήλθεν ή Εποχή- αύτή διότι μέ -αυ
τόν τον τρόπον καθιστάμεθα πλέον 
υπεύθυνοι γιά ένα Αποτέλεσμα τό ό
ποιον. βαρύνει άλλους καί δέν Εχο
με δικαίωμα νά καθιστάμεθα υπεύθυ
νοι διά Ενα Αποτέλεσμα- το όποιον 
έ'χ-ει γενικωτέρα-ς Επιπτώσεις είς βά
ρος άλλων όταν σκεπτώμεθα διαρ
κώς τό θεώρημα τό όποιον σάς -εξέ
θεσα καί τό όποιον προκύπτει έκ τού 
συντάγματος, τής Αξιολαγ-ήσεως ιδη-λ. 
ιών -δικαιωμάτων τών Ατομικών, τών 
όμαδ-ικώ-ν καί τών το-ιούτων τού κοι
νωνικού συνόλου. ’Απομένει -συνεπώς 
δείδοιμένης καί τής αποδοχής τής αρ
χής τών -Ανθρωπίνων σχέσεων Απομέ
νει ή ισότιμος .συνεργασία καί ή ισό
τιμος προσπάθεια διά τήν έξεύρεσιν 
λύσε-ως, ή όποια ό-χι μόνον νά είναι 
Αποτελεσματική -διά ■ τά Ένδιαιφιερόίμε- 
να μέρη Αλλά νά Αποτελή. καί Εγγύη- 
σ-ιν ότι δέν θίγει τά συμφέροντα τοΰ 
υπολοίπου κο-ινωνικοΰ συνόλου μέσα 
είς τό όποιον έργαζόμεθαι χώρτν τοΰ

οποίου Εργ-αζόιμεθα καί -μέσα είς τό 
όποιον πρ-οώριστε νά ζήισωμεν κ-αί νά 
άναπτύξωμεν τήν προσωπικό-τητά μας. 
’Ερχόμαστε λοιπόν -είς τήν μέθοδον 
τής ισοτίμου συνεργασίας, ή- ό-ποία 
Εγκαινισθεΐσα ήβη από τού παρελθόν
τος Ετους υπό τής Κυβειρνή-σεως διά 
τών νοιμοθετημάτων τά ό-ποία Αφο
ρούν τον συνδικαλισμόν καί τάς -συλ- 
λαγ-ικάς διαπραγματεύσεις Εδωσε -είς 
όλους τούς Ερ-γαζομένου-ς τήν -δυνα
τότητα τής ισοτίμου παρ-α-στάσεως διά 
τού σωματείου βειβαίως είς τό όποιον 
Ανή-κουν καί τής προβολής τοΰ διικαι- 
ώματός των καί τοΰ παραπόνου των 
καί τοΰ αιτήματος Των κατά τρόίπον 
ισότιμον πρ-ός τήν -διεύθυνσιν καί κα
τά τρόπον ισότιμον πρ-ός τό κράτος.

Έγκαινιάσαμεν δηλαδή τήν λίεγο- 
μένην τριμερή, συνεργασίαν, ή όποια 
είναι -μία -διεθνής Αρχή Αποδεκτή Από 
-όλ-ον τόν -κόσμον καί ίδι-α-ιτέρω-ς από 
τόν Ελεύθερον, -Εγκαινιάσαμεν τήν μέ
θοδον -αύτήν τής ίσ-οτίμου τριμερούς 
συνεργασίας Εργοδότου, -Εργάτου, σω
ματείων δηλαδή, καί διευθύνσεως καί 
κράτους, ή οποία- επιτρέπει νά -μπο
ρούμε πλέον συζηιτούντες ώς ίσος 
προς ’ίσον νά εχωμεν τήν δυνατότητα 
νά -έκτιμήσωμεν τά γεγονότα καί νά 
άναλ,άβωμεν -εύθύνας διά τάς Αποφά
σεις τάς όποιας θά λάβωμεν Επί τών 
γεγονότων αυτών καί Ακόμη -διά τάς 
προτάσεις κ-αί διά τά αιτήματα τά 
όποια θά π,ρ-οβ-άλωμεν Επί τής Τρια- 
πέζης προς Επίλυισιν -καί προς ίκανο- 
πο-ίησιν. ιΑιόθι έάν προ-βάλω-μεν τά δι- 
κα-ιώματά μας καί τάς Επιδιώξεις μας 
κατ’ αύτόν τόν τρόπον καί τάς συζη- 
τώ-μεν ίσοτίμως, εντεύθεν προκύπτει 
πλέον ως -μία συνέπεια ότι ή -ισότιμος 
αυτή συ-ζήτη-σις καί έξέτασις τών προ
βλημάτων τά όποια προκύπτουν είναι 
δυνατόν νά μας πείση όλους κατά τό 
δυν-ατόν καί υποχωρώντας ό ενα-ς έ
ναντι τ-οΰ άλλου όπου -είναι δυνατόν 
νά Εξ-ε-ύρωιμεν τό σημ-εϊον Επαφής, 
διότι ή ζωή Ενώ είναι ενα-ς -διαρκής 
Αγών -διά τήν προσπάθειαν τής άνα- 
πτύξιεως -είναι συγχρόνως καί Ενας 
διαρκής συμβιβασμός τών Αντιτιθε- 
μένων -σ-υιμφειρόντων. Δέν υπάρχει 
μέθοδος, δέν ΰπάρχ-ει -φιλοσοφία ή ό- 
ποία νά έγγυάται καί νά -είναι δυνα
τόν νά μας πβίση, ότι μπορεί -είς τήν 
ζωήν νά είναι κανείς -Αμετακίνητος 
είς τάς Απόψεις τάς -οποίας δικαίως 
ή Αδίκως ή έσφ-αλμένω-ς ένδεχ-ο-μέ- 
νω-ς Εχει καί νά μήν -είναι ύπο-χριεω- 
ιμένος Από πάν -βήμα τάς -απόψεις του 
αύτάς νά τάς θέτη είς κάίπο-ιον συγ
κερασμόν μέ τάς Απόψεις κάποιου 
α’λλ-ο-υ -ό -όποιος ίσως Εχει τά α-ΰτά δι
καιώματα, ό όποιος ίσως θίγεται, ό 
όποιος έν πάση περιπτώσει ένδιαφέ- 
ρεται καί δικαιούται νά Ενδια-φέρε- 
ται διά τό θέμ-α.

Καί -αύτό είναι Ακριβώς μιά Αρχή

Αΰτή λοιπόν ή τεράστια μεταβολή 
ή ό-ποία ιέπήλθε μέσα -είς αυτά τ-ά λί
γα χρόνια- κ-άτω Άπό όλες αΰτές τις 
Αντιξοότητες τις όποιες περιάσ-αιμε, 
κάτω -Από αΰτές τις συγχύσεις καί 
τις Αντινομίες τις -όποιες έζή-σαμεν, 
αΰτή ή τεραστία μεταβολή, -δείχνει 
ακριβώς τήν νέαν προοπτικήν ή -ό
ποια διαγρ-άφετ-αι είς τήν ζωήν, τήν 
νέαν προοπτικήν ή οποία μάς -Επιτρέ
πει νά -έλπίζωμεν β-ασίμως πλέον -ότι 
είναι δυν-ατόν, έάν τό πάρωμεν άπό- 
φασιν καί κάνωμεν Ενα- καινούργιο 
κοινωνικό συμβόλαιο διότι τό κοινω
νικόν συμβόλαιο περί τοΰ όποιου κά
ποτε Εγινε λόγος πα-ρεβ-ιάσιθη καί είς 
τό πρόσφατον καί είς τό Απώ-τερο-ν 
παρελθόν, άπό πολλούς καί -διαφόρους 
λόγους -είς τους όποιους -δέν θέλω νά 
ΰπεισέλθω οΰτε νά Αναλύσω-, Εάν κά- 
νωμ-εν Ενα νέον κοινωνικόν σίμυιβό- 
λαιον τό -όποιον νά εχη δύο -σκέλη-, 
τό Ενα σκέλος είναι ή άπόιφιασις ό
λων μας καί ή ΰπ-οιχρέωσις όλων ιμας 
νά αυξήσωιμεν τήν πα-ραγω-γ-ικότητα 
καί νά αυξήσωμεν τό οικονομικόν Α
ποτέλεσμα διά τής εργασίας τήν -ό
ποιαν κάνωμεν είς τό -σ-ύνο-λον τοΰ 
"Εθνους καί φυσικά διά τόν καθένα

τής δημοκρατίας, -διότι ή -δημοκρα
τία ενίαι μέν ή Ελευθερ-ία τοΰ ατό
μου αλλά ή Ελευθερία τοΰ καθενός 
μας σταματάει είς τό σημεϊον εκείνο 
ε-ίς τό -όποιον -Αρχίζει ή Ελευθερία τοΰ 
διπλανού μας. Διότι αν μάς διαφυγή, 
αΰτό ότι «ή -Ελευθερία τοΰ καθενός 
μας σταματάει είς τό σημεϊον -εκείνο 
είς τό όποιον -Αρχίζει ή Ελευθερία τού 
διπλανού μας» Από έκιεΐ καί πέρα ό- 
μιλοϋιμεν περί Δημοκρατίας, Αλλά δέν 
σκεπτόμεθα κατά τρόπον δημοκρατι
κόν καί δέν είναι δυνατόν φυσικά 
νά όδηγη-θώιμεν είς δηιμοκρατικ-ά Απο
τελέσματα (Χειροκροτήματα.). Αΰτή 
ακριβώς ή νοοτροπία -αυτή. Ακριβώς 
ή φιλοσοφία, ή ιόπιοία δ-έν -είναι τίπο
τα καινούργιο Αλλά είναι κάτι τό ό
ποιον -δέν Εχοιμεν έπαρκώς Εκτιμήσει 
λόγω περιστάσεων, λόγω συνθηκών Εν 
γένει, αυτή ή φιλ-ο-σοφία είναι ακρι
βώς, Εκείνη-, ή -όποια κατεργάζεται 
καί ή οποίο σφίυρηλατ-εΐ τήν νέαν 
δη-μοκραΐίαν διά τήν -όπο-ίαν πρ-ο-σπα- 
θώμ-εν, -σφυρηλατεί Ακριβώς μίαν κοι
νωνίαν οίκοναμικώς Ανεπτυγμένη μέ 
συντελεστάς τή,ς -πα-ρ-αίγω-γή,ς τηις ι
σοτίμους συνε-ργα-ζ-ομένσυς, -δ-ιά τό 
γενικόν συμφέρον καί -διά τό κοινόν 
Αλλά καί διά προσωιπι-κόν Αγαθόν. Εί
ναι ή Αντίληψις Ακριβώς -αΰτή τοΰ 
πολιτισμού -μέ τήν -όπο-ίαν ό άνθρω
πος %ατ(όρθωσε σήμε-ρ-α νά ξεπεράση 
πολλά Από τά προβλήματα Εκείνα τού 
παρελθόντος τά όποιΐα τόν εμπάδιζσν 
νά -έ-ργ-ασθή, αποτελεσματικά καί νά 
έπιτύχη -οικονομικήν Ανάπτυξιν Εί
ναι ίσως -εδώ μερικοί Από τούς προ
πολεμικούς καί θά μπορούν Ασφαλώς 
νά Αναπολήσουν ποία νοοτροπία υ
πήρχε πρό Τού Β' παγκοσμίου πολέ
μου -δσον -Αφ-ορα, τά -ζητήματα τής πα
ραγωγής, τής -άναπτύξεως καί τής 
δυνατότητας τής ίκ-ανο-ποιήσεως τών 
Αναγκών όλου τοΰ κόσμου. Βεβαίως 
μπορεί νά υπάρχουν προβλήματα είς 
παγκόσμιον κλίμακα τά όποια άκό-μη 
νά αποτελούν προβλήματα διότι δέν 
είναι δυνατόν ο-ία-δήποτε καί αν Επήλ
θε -μετ-αιβο-λή- καί βελτίω-σις είς τήν 
παραιγωγικότητα νά Εχουν ίκανοποιη- 
θή, δλ-αι -αί -άν-άγκαι τοΰ κόσμου α>.- 
λά είς τό -σύνολον, κατ’ Εναν τρόπον 
γενικόν -δυνάμεθα νά ε-ϊπωμεν δτι -από 
τότε συνετελέσθη μία τοιαύτη μετα
βολή ή οποία μεταβολή, μποιρεϊ νά 
μήν είναι ανάλογος προς τήν μετα
βολήν ή οποία -συνετελέσθη- είς τήν 
τεχνολογίαν, ή -οποία τεχνολογία μάς 
έπέτρεψε νά πε-ρπατήσ-ουιμε -ε-ίς τό 
φεγγάρι, αλλά έν πάση περιπτώσει 
Εχει όπω-σδήποτε κάποιαν Αναλογίαν 
έν σχέσει -μέ τήν νοοτροπίαν καί -μέ 
τήν Αντίληιψιν τής οικονομικής -στε- 
νό-τηιτος τήν όπο-ίαν ζήσαμεν Εμείς οί 
παλαιότ-ε,ροι τής γενεάς τοΰ 19-30 ό
πως συνηθίζεται νά λέγεται.

Από μάς, καί τό άλλο σκέλος -ενίαι 
έάν είς τό κοινωνικόν αύτό -συμβόι- 
λαιον εχρμεν άπο-δεχ-θή τήν -Αρχήν δτι 
πάσα διαφ-οριά, -δσον Αφ-ο-ρφ τήν Εκτί- 
μησιν τοΰ αποτελέσμ-ατος -αυτού, -δσον 
-Αφορρ, τήν κατανομήν τού Αποτελέ
σματος αυτού, θά τήν θέσωμεν Επί 
τής τ-ραπέζης τής ισοτίμου συνεργα
σίας καί τής συ-ζητήσε-ω-ς, τής Ελευ
θέριας συζητή-σεως καί τής προσπά
θειας νά -βρούμε -εκείνο τό όποιον εί
ναι τό καλλίτ-ερον, νομίζω δτι -εϊμεθα 
πλέον τελείως Απερίσπαστοι καί -μπο
ρούμε νά εϊμεθα πλέον -βέβαιοι δτι 
βαιδίζομεν Ακρ-ιβώς προς τόν -σκοπόν 
αυτόν τόν όποιον Αριχικώς Ιδιέγραψ-α 
καί ό όποιος σκοπός Αποτελεί Ενα υ
ψηλόν Εθνικόν ιδανικόν δσο καί έάν 
είναι καινοφανές -ώς Εθνικόν -ίιδίανικόν 
διότι Εμείς έσυνηθίσαμεν -βεβαίως καί 
μαχόμεθα καί θά μαχώμ-εθα πάντοτε 
είς τήν πρ-ώτη-ν γραμμήν Επί ιδεών 
είτε εθνικών, είτε -Ανθρωπίνων, Αλλά 
δέν μάς ιέΐδόθη ή ευκαιρία ή δέν συνη- 
θίσαμεν νά μαχώμε-θα- μέ τήν ιδίαν 
πίστιν καί μέ τήν ιδίαν αυτοθυσίαν 
Επί ιδανικών τά -όποια -είναι Εθνικά 
πα-ο’ δλο δτι φ-αίνωνται, Επειδή -είναι 
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 4ην ΣΕΛ.)

Μεγάλη nitta - ρεγάλο κομράΐΐ

Μετά τό κόψιμο τής ττίττας ό όττουργός Εργασίας κ. Βογιατζής -και 
ό Διοικητής τής Τρ-αττέζης -έττεσκέψθηισαν τό -μαγειρ-εϊον τής Λέσχης, 
σονο-δευόμενοι άττό τόν Πρόεδρον και τον Γεν. Γρ-αμ-ματεα τοΰ Συλ
λόγου. Ό "Εφορος τής Λέσχης κ. Καρατώλος Ενημερώνει τόν -κ. Υπουρ

γόν είς δ,τι -άψ-ορά τήν λειτουργίαν τοΰ εστιατορίου. Νέον κοινωνικόν συμβόλαιον



ΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΑΙ 
ΚΑΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΣ

Τού καθηγητοΰ MICHEL CROZIER
Ή ττλη,ροφοριοδότησ ις -έχει έ'ξετα- 

σθή ιάττό πολλάς ττλευράς. ’Αλλά μό
νον τελευταία ήρχι-σε νά άτασχολή 
τούς κοινωνιολόγους. Άρχικώς έθε- 
ωρήθη ώς -φιαινόμενον τεχνικού Ενδια
φέροντος, άργότερον διερευνήθη οί- 
κσνοιμίίκώς και πρασφάτως έγένετο 
άντικείμενον <έπί των κοινωνικών επι
στημών. Εις το άρθρον, το όποιον 
δημοσιεύεται εν συνεχείς!, ό κοινω
νιολόγος κ. Μισέλ Κ ροζ ιέ εκθέτει τά 
συμπεράσμ-αίτά του κατόπιν σειράς 
προσωπικών έρευνών εις επιχειρή
σεις, αί όποια ι εσπευσαν νά εισα
γάγουν καί νά άξιοποιήσουν τους ή- 
λεκτρονικούς ύπολογιστάς. Αί από
ψεις του παρουσιάζουν ιδιαίτερον εν
διαφέρον, διότι κατά πρωτότυπον 
τρόπον θίγεται το θέμα τών επιπτώ
σεων πού προκύπτουν εις τον τομέα 
τής κατανομής τών έξουσιών εντός 
έκάστης επιχειρήσεως μετά τήν ορ
γανικήν ένταξιν τών κορυφαίων επι
τευγμάτων τής συγχρόνου τεχνολο
γικής έξελίξεως.

Οϊ ήλεκτρονικοί ύπολογισταί αν
τιπροσωπεύουν το μέλλον. ’Αποτε
λούν τό επίκεντρο όλων τών φουτου
ριστικών οραμάτων διά τήν μελλον
τική μορφή στις κοινωνίες. Ή μέρι
μνα όμως διά τό μέλλον καταδυνα
στεύει τό παρόν, διότι οί πάντες, 
πειραματίζονται καί δοκιμάζουν τάς 
δυνάμεις των προσπαθούντες νά πα
ρακολουθήσουν τό ρεύμα τού έκσυγ- 
χρονισ-μού.

Έν τούτοις, θά έπρεπε νά διερω- 
τηθώμεν ·έξ αφορμής πληθώρας προ
ειδοποιητικών ολισθημάτων μήπως ό 
παρατηρούμενος αναβρασμός έξεπή- 
γασε άπό παντελώς εσφαλμένη έκ- 
τίμηισι πού πραγματικού χαρακτήρος 
τής προόδου.

Σημείον έκκινήσεως αποτελούν συ
νήθως αί συσκευαί καί αί εξαιρετι
κά! των δυνατότητες. Ή ίκανάτης 
συλλογής, διαλογής άπομνημονεύσε- 
ως, ορθολογιστικών καί μαθηματι
κών υπολογισμών εις τον βαθμό πού 
υπάρχει σήμερον ή πού πρόκειται 
νά άναπτυχθή μελλοντικώς μεταμορ
φώνουν τάς συσκευάς θεωρη,τικώς είς 
ιδεώδες έργαλεΐον γενικής χρήσεως 
διά τήν λύστ όλων τών προβλημάτων 
τής συγχρόνου διοικήσεως.

Κατά κανόνα όμως άπασχαλεΐ κα
θαρών τεχνική πλευρά τού θεμ-ατος 
χωρίς νά λαμβάνεται ΰπ’ οψει ότι ή 
επιτυχία θά έξαρτηθή ουσιαστικά 
άπό τήν σύμπραξι καί τήν σύμπνοια 
τών συγκεκριμένων ανθρωπίνων ομά
δων πού καλούνται νά ιχειρισθοΰν 
καί νά άξιοποιήσουν τάς καινοτο
μίας-

’Οπωσδήποτε όμως τό φιαινόμενον 
δεν εΤναι πρωτοφανές. Ή έμφάνισις 
ένός νέου τεχνολογικού έπιτεύγμα- 
τος (ανέκαθεν άνεζωπήρωνε τον φόβο 
μήπως έπέκειτο ή πλήρης ρομποτο- 
ποίησις τού ανθρωπίνου είδους καί 
αί αντιδικίαι μεταξύ μηχανικών καί 
άνθρωπιστών άριθμοΰν βίο πολλών 
ετών.

Σήμερον όμως ή κατάστασης έχει 
αλλάξει άρδην. Τό πρόβλημα δέν εΤ
ναι ούτε ηθικόν ούτε φιλοσοφικόν άλ- 
λά πρακτικόν συνδιαζόμενον μάλ,ι- 
στα μέ σοβαράς οικονομικός έπιπτώ- 
σεις. Οί ήλεκτρονικοί ύπολογισταί 
προσέδωσαν είς τήν παλαιόν άντιδι- 
κίαν μίαν διάστασι έντελώς νέα.

ΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ ΚΑΙ ΑΛΛΑιΓΑΙ

ώς καί πάσης έν γένει όργανώσεως 
ή παντός συστήματος ανθρωπίνων 
σχέσεων ή ενημέρωσης δεν είναι ου
δέτερον ψαινόμενον. Ή ένημέρωσις 
καί ή γνώσις αποτελούν στοιχεία ε
ξουσιαστικής δυνάμεως καί ενίοτε 
διά περιωρισμένον χρόνον τό κύριον 
όργανον -έξουσιάσεως.

Η ΜΕΤΑΒ 1'ΒΑΣ IΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Ούδιείς μεταβιβάζει πληροφορίας 
καί ούδείς ενημερώνει τρίτους χωρίς 
νά άναλογισθή τουλάχιστον ένστιικιτω 
δώς ποΤαι συνέπειαι θά προέκυπτον 
έξ αυτής τής χειρονομίας διά την 
προσωπικήν της ίσχύν. Ή ιάποσιω- 
πησις τών πληροφοριών δεν έχει μό
νον συναισθηματικά κίνητρα αλλά α
ποτελεί καί ένα ορθολογιστικόν μέ
σον πού ενισχύει ή ύπονομεύει τήν 
άσκησιν εξουσίας.

At πληροφορίαι δεν μεταβιβάζον- 
ται ιϋπειδή δήθεν υπάρχει τεχνική δυ- 
νατάτη-ς μ-εταβ ι βάσεως μιικροΰ ή ύ- 
ψηλού βαθμού τελειότητος. Αί πλη
ροφορία ι μεταβιβάζονται κατόπιν ω
ρίμου σκέψεως οσάκις άποδειχθή ότι 
εξυπηρετείται ό μεταβτβάζων. Έξ 
αύτοΰ τού γεγονότος ιέξηγεϊται δια- 
τί είς τό πλαίσιον τής αυτής έπιχει- 
ρήσεως ώρισμέναι πληροφορίαι παρά 
τάς έπανειλημμένας προσπάθειας ου
δέποτε κατορθώνουν νά ψθάσουν είς 
τον προορισμόν των ενώ άλλα διολι
σθαίνουν ευκόλως διά φράγματος έκ 
πρώτης οψεως άδιαπέραστον.

’Άν ούτως έχουν τά πράγματα ή 
υίοθέτησις ορθολογιστικού συστήμα
τος πληροφοριών ύπό μιας έπιχειρή
σεως ή οποία ενσαρκώνει ιδιαίτερο 
τύπο πραγματικής κοινωνικής διορ- 
γανώσεως προσκρούει είς εμπόδια 
πολύ πιο ισχυρά ιάπ’ ότι κοινώς νο- 
μίζεται.

Δέν πρόκειται μόνον διά συνήθει
ας αί όποΐαι πρέπει νά μεταβληθοϋν 
ή διά συμφέροντα τά όποια απει
λούνται άπό τάς νέας τεχνολογικάς 
έπιτεύξεις. Κατά βάσιν πρόκειται, διά 
ένα σύνολο χειρισμών καί διευθετή
σεων αί όποΐαι συντστούν τή πρα
γματική μορφή διακυβερνήσεως τής 
επιχειρήσεως ή κατάλληλον διατύπω- 
σϊν διά τούς παγιωμενους κανόνας 
σιωπηράς έξισορροπήσεως τών σχέ
σεων μεταξύ ατόμων ομάδων καί ιε
ραρχιών.

"Ενεκα αυτών τών ιδυσχερειών 
μπορούμε νά συμπεράνωιμε 'ότι έν- 
δεί'κνυται ή έγκατάλειψις τών συστη
μάτων όλοικληιρωτικής πληροφορι-οδο- 
τήσεως;

Βεβαίωις όχι. Επειδή ή άλλαγή 
παρουσιάζει ιδιαιτέρας δυσχερείας 
δέν έξυπακούεται ότι θά πρέπει νά 
έγκαταλειφθή ή σχετική προσπάθεια. 
Έν τούτοις οφείλομε νά σταθμίσω- 
με τά εμπόδια καί νά προσδιορΐσωι- 
με τούς στόχους κατά τρόπο μετριο- 
παθέστερον καί ύπό τό πρίσμα στα
διακής προσεγγισεως.

«Τό τελειότερον σύστημα δέν εΤ
ναι ικοίτ’ ανάγκην καί τό μάλλον ορ
θολογιστικόν αλλά έκεΐνο τό όποιο1 
θά ιέπέτρεπε τήν ταχυτέραν δυνατήν 
πρόοδον τής έπιχειρήσεωις». Είναι 
εΰκολον νά στηλιτεύσωμε τάς κακάς 
μεθόδους τών διαφόρων υπηρεσιακών 
παραγόντων. Αί ιέν λόγφ μέθοδοι 
συνιστονν όργανον διακυβερνήσεως 
Αξιοκατάκριτον, άν θέλετε, άλλά ού
τως ή άλλως όργανον δι-ακυβερ- 
νήσεως καί εΤναι προτιμότερον τής 
άικυβερνησίας ένα κακόν όργανον.

Κατά το παρελθόν αί μεγάλαι 
τεχνολογικά! -άλλαγαί ευδοκίμησαν 
καθ’ δ μέτρον οί άνθρωποι έπέτυχον 
νά έπεξεργασθοΰν ένα νέο σύστημα 
ανθρωπίνων σχέσεων πού τούς έπέ- 
τρεπε νά άξιοποιηθο-ΰν καί νά προσα
νατολίζουν τάς δυνατότητας τής 
τεχνικής, χωρίς νά υποταχθούν δου
λικά είς τό ορθολογιστικόν σχήμα 
τών 'μηχανικών. Αί αμοιβαίοι συναρ
τήσεις ανθρωπίνου καί τεχνικού πα
ράγοντος όλοκληρούντο μετά τήν πά
ροδο μεγάλου χρονικού 'διαστήματος 
καί ώς εκ τούτου δέν ήσαν όραταί 
άπό πρώτης στιγμής. Είς τήν περί- 
πτωσιν τής «πληραφορ ιοδοτήσεως» ή 
κατάστασις έχει μεταβληιθεΐ, διότι 
διά τής νέας έπαναστάσεως, ή όποια 
λαμβάνει χώροίν άνατρέπονται αμέ
σως -αυτή τή φορά αί ανθρώπινα! 
σχέσεις. Καί τούτο συμβαίνει επειδή 
ή πληροφΌριοδότησις έχει ώς το
μέα δράσεως όχι πλέον τήν νεκρόιν 
ύλην άλλά ένα έκ τών ούσιωδεστέ- 
ρων στοιχείων τής ανθρώπινης ύπάρ- 
ξεωςσ τήν γνώσιν καί τήν ιένηιμέρω- 
σιν. Ενταύθα θά 'μπορούσε νά έντο- 
πισθή ή παραγνωριζομένη κατά κα
νόνα επαναστατική πλευρά τών ή- 
λεκτρονικών ύπολογιστών.

Ή γνώσις καί ή ένημέρωσις δέν 
είναι ουδέτεροι διαδικασίαι οσάκις 
οί τεχνικοί επεξεργάζονται ένα σύ
στημα ολοκληρωτικής ενημερώσεως 
διά λογαριασμόν μιας έπιχειρήσεως 
είναι υποχρεωμένοι νά ιέκκινήσουν 
άπό τήν προϋπόθεσιν ότι ή γνώσις 
καί ένημέρωσις είναι έντελώς ούδέ- 
τεραι διαδικασίαι δηλαδή ότι 'μπο
ρούν νά διαβιβάζωνται άπό έπίπεδο 
είς επίπεδο καί άπό πρόσωπον είς 
πρόσωπον χωρίς άλλη συνέπειαν 
πλήν τής χρονικής τριβής.

Είς τήν πραγματικότητα όμως είς 
τό έσωτερικον πάσης έπιχειρήσεως

Η ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 0'ΡΓΑ,ΝΩΣΙΣ

Αί πλεΐσται τώ ν έπιχει ρήσεων α
πέχουν πράγματι πάρα πολύ άπό 
τό ιδανικόν τής ορθολογιστικής όρ- 
γανώσεως. Κάθε επιχείρησις περι
λαμβάνει στεγανά διαμερίσματα, 
πολύπλοκους κόμβους 'μικρά μυστι
κά καί ιδιαιτέρας διευθετήσεις. Οί 
συνδυασμοί οί όποιοι λαμβάνουν χώ
ραν είναι κατά μεγάλο ποσοστού 
συνδυασμοί άμοιβαίας προστασίας 
έξουθενωτικοί τών ενοχλητικών πα
ρεμβάσεων τής ανώτατης διοικήσεως 
αί όποΐαι μέ τήν σειράν δέν αποτε
λούν θαύματα ορθολογιστικής συνέ
πειας.

Βεβαίως, αί έπιχεριήσεις εξελίσ
σονται. Είς Γαλλίαν, παραδείγιματοις 
χάριν, ή άνακάλυψις τού έκσυγχρονι- 
σμένου μάνατζμεντ θά μπορούσε νά 
είναι ή απαρχή γενικωτέρων μεταλ
λάξεων, πού θά έτεινον προς ένα 
πρότυπον όρθολογιστιικωτέρας όρ- 
γανώσεως. Ή πληροφοριοδόιτησις 
παρέχει τά άναγκαιούντα έφόδια. 
Άλλά ή άλλαγή δέν θά είναι βεβαί
ως συνέπεια πού θά προκύψη αύτό- 
ματα 'άπό τήν εισαγωγή τών ήλεκτρο 
νικών 'ύπολογιστών.

Διά νά 'άποκτήσωμεν βαθυτέραν 
καί άπτοτέραν άποψιν τού χαρακτή
ρος τής αλλαγής θά πρέπει νά διε- 
ρευνήσωμεν ιδιαιτέρως τά τρία ίε- 
ραρχικά έπίπέδα (έκτελεστικόν προ
σωπικόν, στελέχη·, άνωτάτη διοίκη- 
σις) διότι ή έπανάστασις τής πληρο- 
φοριοδιστήσεως έχει είς έικάστην πε- 
ρίπτωσιν σημείον εντελώς διάφορον.

Εκτελεστικόν προσωπικόν: Διά 
πολύ καιρόν έπιστεύθη ότι τά όξύ- 
τερα προβλήματα θά άνεφύοντο είς 
τον διεκπεραιωτικόν έπίπεδον. Έν 
τούτοις, ή πείρα απέδειξε ότι είς αύ-

το τό επίπεδον ή υίοθέτησις τών η
λεκτρονικών ύπολαγιστών συναντά 
τήν άσιθένεστέραν άντίστασιν καί ά 
λόγος είναι άπλοΰς: Αί ήλεικτρονι- 
και συσκευαί δέν προικάλεσαν τυπο- 
ποίησιν τής έργασίας διότι ή τοιαιύ- 
τη έξέλιξι.ς εΐχεν ήδη πραγμιαιταποιη,- 
θή, δέν άποψίλωσαν τούς ύπαλλή- 
λους τών προνομίων των-διότι τά εί
χαν ήδη άποστερηΐθή προ ποιλλοϋ. 
"Αν ή στάσις των απέναντι τής νέας 
αλλαγής χαρακτηρίζεται άπό εύπιει- 
θεια καί αλήθεια τά αίτια θά πρέπει 
ν’ ιάναζηιτηθοϋν είς τήν τάσιν των νά 
επενδύουν ιέλάχισ'τον κλάσίμα τού ψυ
χικού δυναμισμού των είς τήν υπηρε
σιακήν των δραστηριότητα. Τά πάν
τα διαδραματίζονται ώς αν οί ύπάλ- 
ληλοι νά είχον υπογράψει σιωίπηρώς 
ένα συμβόλαιον ψυχολοιγιικΌΰ χαρα
κτήρος πού τούς παρέχει τήν ευχέ
ρεια νά λέγουν είς τήν διεύθυνσιν: 
«’Αφού μάς υποβιβάσατε είς τά'ξίν 
άπλώς διεκπεραιωτικών οργάνων ύ- 
ποτασσόμεθα είς τάς έντολάς σας 
χωρίς νά έπιδιώκωμε νά κατανοή- 
σωμε τά κίνητρα τών αποφάσεων 
σας. ιΕΐς αντάλλαγμα όμως επιζη
τούμε νά κατοχυρώσωιμε την ελευθε
ρίαν μας, δηλαδή νά μην συμμετέ
χουμε ψυχικά είς τήν διεξαγωγήν 
τών εργασιών». Ούτως, 'έξηιγεΐται συγ 
χράνως καί ή έλλειψις άντιδράσεως 
καί ή απουσία ενδιαφέροντος διά 
τάς πληροφορίας, αί 'όποΐαι συνδέον 
ιαι μέ τούς ηλεκτρονικούς ΰπολογι- 
στάς. Επίσης είς αύτόν τον λόγον 
όφείλεται τό γεγονός ότι τά κατώτε
ρα κλιμάκια αποδέχονται τήν αλλα
γήν, άρνο'ύμενα έν τούτοις νά ιέπιδ-εί- 
ξουν 'ενδιαφέρον.

ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

—Τά στελέχη: Διά νά έμβαθύνω- 
μεν είναι αληθές ότι χρειάζεται προη 
γουμένως νά άναλύσωμεν τό πρό
βλημα τών στελεχών άπό γενικής ά- 
πόψεως διότι ένταύθα εύιρίσκεται τό 
εΰαίσθητον σημείον καί ιέν σχέσει μέ 
τάς μεθοδεύσεις τού κλασσικού διοι
κητικού αυτοματισμού (λογιστική 
όργάνωσις, πληρωμαί, 'στατιστική) 
πού επηρεάζουν άμέσως τάς μάζας 
τών κατωτέρων υπαλλήλων καί έν 
σχέσει μέ τάς μεθοδεύσεις, -αί ό- 
ποΐαι συνότττονται κατά το μάλλον 
ή ήττον μέ τήν ήγεσίαν.

Πράγματι, είς 'έπίπεδον στελεχών 
ή υίοθέτησις τής πληροφοριοδοτή- 
σεως θά μπορούσε νά σηιμάνη πρα
γματικήν ιέΠανάστασιν. Τά κατώτε
ρα στελέχη, έξομοιούνται κατά κά
ποιον τρόπον μέ τό διεκπεραιωτικόν 
προσωπικόν. Άλλωστε, άπό καιρού1 
ασκούσαν περιωρισμένην επιρροήν. 
Κατά κύριον λόγον αί επιπτώσεις θά 
είναι ισοβαραΐ διά τούς φορείς έν- 
διαμέσου εύθύνης: δι-ευθυνταί ύπη- 
ρεσιών, τομέων ή τμημάτων, υποκα
ταστημάτων, τοπικοί άνταποκριταί.

Διότι αύτοί είχον -μέχρι τούδε τήν 
δυνατότητα νά συλλέγουν καί νά μο
νοπωλούν τό πληροφοριακόν ύλικόν. 
Ή βαρύτητά των ήτα συνάρτησις τής 
πολυπλακότητος τού διοικητικού μη
χανισμού, τής λεπτομερειακής γνώ- 
σεως τών διεξόδων καί τών ιμέσων 
διαφυγής. ΆξτοποιοΟντες τά ειδικά 
πλεονεκτήματα τής θέσεώς των άπε- 
λάμβανον κύρους, αίγλης καί ένίοτε 
άπολαυών που ήσαν δυο ανάλογο; 
προς τό τελικόν των άξίωμια. Ή έ- 
πανάστασις πού επέρχεται συνεπεία 
τής πληροφοριοδοιτήσεωις άχρηιστεύει 
τήν σημασίαν τής συμβατικής κατά 
συνθήκην πείοας όλων τών μεσαίων 
στελεχών. Είς αυτό τό ιέπίπεδο τής 
ιεραρχίας ή πρόσβασις άπό 'καθε
στώς προστασίας είς καθεστώς κινη
τικότητας καί συνεργασίας αποκτά 
ιδιαιτέραν οξύτητα.

Ό Πρόεδρος τού Συλλόγου κ. Τσουδερός, ό ’Αντιπρόεδρος κ. Μπελέκος καί ό Γεν. Γραμματεΰς κ. Πα- 
παϊωά'ννου συζητούν τάς τελευταίας λεπτομέρειας προ τής ένάρξεως τής έορτής τής διανομής τών δώ

ρων, άφού έχαιρέτη,σαν προηγουμένως τούς μικρούς των φίλους.

0 ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ κ. ΒΟΓΙΠΤΖΗ
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 3ης ΣΕΛ.)

οικονομικά, ενδεχομένως -δ_έν ^χο-υν 
τήν υψηλήν τουΐιοιθέτηισιιν τών ,ίιδιειαλι- 
στικών σκοπών χάριν τών οποίων πάν
τοτε ‘ΘυΌΊιαζόμεθ'ίχ καί ιχάριν τών ό
ποιων πάντοτε έπίδείξαίμεν καί εθνι
κήν ενότητα καί κοινωνικήν ενότη
τα απαράμιλλον καί ζηλευτήν άπό' Ο
λους τούς λαούς. Αυτόν τον σκοπόν, 
αυτό τό νέιον υψηλόν έίΗτζόν ιδανι
κόν, τό όποιον λέγεται οικονομική ά- 
νάπτυξις, ια,ΰτό τό ιδανικόν τό όποι
ον λέγεται Ισότιμος συνειριγαοιί,α διά. 
τήν 'έπίλυα'ιν τών διαφορών α:ί όποΐαι 
προκύπτουν ιέκ τής οικονομικής άνα- 
πτύιξιεως -είναι έκιεΐνο τό όίποΐον ιάντα- 
ποκριίνεται ακριβώς είς αυτό τό ό
ποιον διδάσκει καί εφαρμόζει ή Εθνι
κή ’Επαναστατική Κυβέρνησις δηλα
δή εις τό ιδανικόν τής εθνικής ενό
τητας τό όποιον ιδανικόν οπωσδήπο
τε είναι άναποσπάστως συνδιεδεμένον 
μέ τό 'ιδανικόν τής κοινωνικής ενό
τητας καί τής κοινωνικής γαλήνης, 
καί τό ιδανικόν -αυτό τής κοινωνικής 
ενότητας είναι άναποσπάστως συνδε- 
δεμένον μέ τό ιδανικόν τής εργασια
κής εύρυθιμίας, ή όποί-α εργασιακή 
εϋρυιθμία είναι -οταιχειώδης προϋπό- 
,θεσις καί τό ισιτο'ιχειώδες κύτταρον εις 
εκάίστηιν όμά'δα διά. τήν επιτυχίαν αυ
τού τού -υψηλού εθνικού ιδανικού, 
Έν τοιαύτή περιπτώσει είναι σαιφ-ές 
οτι αυτά μέν τά νέα ύψηλά -έθνικιά 
Ιδανικά τά όποια όλοι ιεπίδιωκομ,εν 
καί διά τά όποια καί υμείς ιάγοινύζε- 
σθιε ασχέτως έάν τυχόν -ολοι δέν έ
χετε πρΌίβληματισθή είς -αυτόν τον 
βαθμόν περί τής -σημασίας ^τοϋ άγώ- 
νο-ς τον όποιον κάνετε -αλλά ενσ-ιννει- 
δήτως καί ΰποσονειδήτως Όλοι το αι- 
σθάνεσθιε, έάν λ-ο-ιπόν διλα αυτα τα 
νέα -ύψηλά έ-θνικά Ιδανικά παράλλη
λα μέ τά 'έκ παρ-αιδό-σ-ε,ως ιέθνικά ίιδια- 
νικά καί μέ τούς ίιδεαλιστικούς σκο
πούς τους όποιους ουδέποτε είναι δυ
νατόν ν’ -άποστειρηθώμεν, ιδιαιτέρως 
εμείς οί Έλληνες, καί λ-ό-γφ Ιστορίας 
καί λόγω παρα-δόσιεω-ς καί λόγω ψυι- 
χοσυνθέσεως, έάν αυτά λοιπάν τά υ
ψηλά Ιδανικά -ολοι μας τά θέσωμεν 
είς τήν πρώτην γραμμήν τής προσ
πάθειας θά @χωμεν τό -δικαίωμα πολύ 
συντόμως όπως θά έχομεν μπο-ρο) να 
πώ καί -αυτήν τήν στιγμήν θά έχω- 
μεν τό δικαίωμα νά εΐπωμεν οτι εΰ-

ρισκόμεθα καί ήμεΐς είς τήν πρώτη-ν 
γραμμήν τής παγκοσμίου προσπάθει
ας δ-ιά τήν οικονομικήν άνάπτυξιν 
τοΰ κόσμ-ου καί ή οποία -οικο
νομική άνάπτυίξ-ις τοΰ κόσμου εί
ναι συνδε-δ'εμένη μέ Ενα άλλο ε
πίσης υψηλόν Ιδανικόν, μέ τήν 
παγκόσμιον ιείρήνην. Διότι ή οικονο
μική -άνάπτυξις τού κόσμου, είναι ε
κείνη- -άκριβώ-ς ή όποία λιγοστεύει τούς 
κινδύνους τής συγκριούσεως, τους κιν
δύνους τών προστριβών, τούς κινδύ
νους όλων -αυτών τών άτοπων, τά ό
ποια παρουσιάζονται κατά κα-ιρούς.

Καί διά νά τελειώσω, αυτή ακρι
βώς ή -έπιΐδίωιξ'ΐς μέσω αυτών τών ιδα
νικών τά όποια σας άνέφ-ερα τά ό
ποια είναι ιδανικά ένός -έκαστου, Ιδα
νικά ενός ’Έθνους καί καταλήγουν 
νά είναι -ιδανικά τής άινθρ-ω-πότηιτιος, 
αυτά ακριβώς τά Ιδανικά -είναι εκεί
να τά -όποια θά επιτρέψουν είς τό 
προσεχές μέλλον οχ-ι μόνον νά -εχω- 
μεν τό μεγαλύτερον κομμάτι από τήν 
μεγαλυτέρ-αν πίτταν τήν -όποιαν καθ'’ 
Ενας παράγει άλλα νά είναι 'δυνατόν 
ή -άνθρωπότης έν τφ συνόλφ της καί 
μέ τήν νέαν αυτήν προοπτικήν νά 
αντιμετώπιση εναν προσανατολΊσμόν 
προς πολύ υψηλότερα επίπεδα άνα- 
πτύιξ-έ-ως τά οποία μέχρι στιγμής Ιδέν 
ήδυνήιθη νά φαντασθή καί τά όποια 
κάποτε μας αναγκάζουν νά τρ-ίίβωμεν 
τά μάτια μας όταν τά άποκαλύπτοω- 
μεν, διότι εφθαΌαν είς Ενα αποτέλε
σμα.

Καί διά νά μη σάς μείνη καμμία 
αμφιβολία τελειώνω μέ τήν -έίξής α
κόμη προσθήκη: Μή σας πτοούν καί 
μή σάς θέτουν είς άμιφιιβολΐαν, ολα 
αυτά τά όποια Ενδεχομένως συμβαί
νουν άλλοτε έδιώ καί άλλοτε εκεί, εις 
διάφορα κράτη, -οσον άιφΌΐρμ τάς λε- 
γομένας -άντιθέσε-ις καί ιάντιδικίας καί 
επηρεάζεσθε άπό οίανίδήπατε Κασσάν
δραν, ή όποία' θά σας Ελεγε ίοτι ό

Σ ΥΓΚΕ'ΝΤΡΩΤ I Κ Η ΔIΟIΚΗ Σ IΣ

—^Τό διευθυντικόν προσωπικόν: 
Τό πρόβλημα παρουσιάζει δραμα
τικήν κορύψιωσιν οσάκις άντιιμετω-πί- 
ζομεν σύστημα συγκεντρωτικής διοι
κητικής όργανώσεως διότι- ύπό τ-ο-ύς 
όρους αυτούς τίθεται ύπό άίμψ-ισβή- 
τησιν ή συμπεριφορά τοΰ διευθυντι
κού προσωπικού. Κατά κανόνα, αί ά- 
ναφυό-μεναι δυσχέρειαι -άποδίδονται 
είς τήν 'άντίθεσιν τών -στελεχών καί 
είναι ορθόν ότι τά στελέχη δέν πα
ραλείπουν νά προβάλο-υν άντίστασιν. 
Έν τούτοις όμως τό κλειδί τή-ς ύπο- 
θέσεως -ευρίσκ-εται -εις ύψηλοτέραν 
βαθμίδα τή-ς ίεραρχική-ς πυραμίδος.

Πράγματι, ή έπιτυχία ένός συστή
ματος -ολοκληρωτικής πληραφιο-ριοδο- 
τή-σεως -έξαρτάται 'άπό τήν -αλλαγήν 
τής νοοτροπίας τού διευθυντικού προ
σωπικού, τό όποιον καλείται νά ηταί- 
ξη αντί τοΰ ρόλο-υ τού παραδοσια
κού προϊσταμένου τον ρόλον τού 'δη
μιουργικού πολιτικού. Ή -έναλλαγή 
τών ρόλων συνεπάγεται τελείως διά
φορον ιέξειδί-κευσιν καί παγίωσι-ν νέ
ων ιμορφών ανθρωπίνων σχέσεων με
ταξύ τών μελών τού ηγετικού κλιμα
κίου.

Καί τό τελικόν αποτέλεσμα έκ 
τής τοιαύτης έναιλλαγής θά ήτο ή ά- 
νατ.ροπή τού καθιερωμένου τρόπου 
διακυβερνήσεως -ής 'έπιχειρήσεως. 
Α! συσκευαί πληρ-οφο-ρ ιοδοτήσεως 
παρέχουν τήν άναγκαίαν τεχνικήν ύ-

κόισιμος -δέν «πάει καλά». Βιεβ-αιωθή'- 
τε -ό'τι ό κόΙαιμος πάει πολύ καλά καί 
8τι ό κόσμος 6 όποιος .καιτώριθωβε νά 
φθάση, καί νά περιπατάη ιείις τό 'φεγ
γάρι, οπωσδήποτε θά καιτιο-ρθώ-ση νά 
φέρη αύτό τό φωτεινόν άπ,Ό-τλιεσμα-, 
νά τό φ-έιρη! καί είς τήν γήιν, νά τό 
φέρη καί είς τήν ζωήν, πολύ συντό'- 
μωις, οιπως διαρκώς τό φέρει καί 'δεν 
μπορούμε πάντοτε νά άντ,ιληιφθ'οϋιμε 
είς ποιον -βαθμόν Έχουμε προχωρήσει, 
καί -οιλα -αυτά τά φαινόμενα, τά ό
ποια ένδεχομένω-ς θέτουν μερικούς 
είς -σκέψεις ανησυχίας -ολα -αύτά δέν 
ενίαιι πα-ρά τά τελευταία άπομε-ινάρ-ια 
ενός κακού παρελθόντος, τό όποιον 
κακό παρελθόν οπωσδήποτε -απέρχε
ται διότι τά -σημεία τών καιρών άλλά 
καί αί προϋποθέσεις ύπό τάς όποιας 
αναπτύσσεται σήμερον ή άνθρωπότης 
άπο-δειχνύουν οτι πρόκειται άκριβώ-ς 
περί ύπολλειιμμάτ-ων τ-οϋ παιρελθόντο-ς 
τά όποια οπωσδήποτε δέν είναι δυνα
τόν νά 'ασκήσουν έ-πίδρασιν έπί τοΰ 
συνολ-ου τή-ς προσπάθειας τής άνθρω- 
πότη-τος, ή -όποια άναμιφίισβητήτω-ς εί
ναι καταφανές Ιοτι ευρίσκετ-αι είς μί
αν πρωτο-φανή- έξελ,ιξιν καί είς ενα 
πρω-τοφιανές υψηλό επίπεδον καί άπό 
άπόψεω-ς τεχνολογικής άναπτύξεως, 
άλλά καί άπό άπόψέως κοινωνικής 
καί οικονομικής ιάναπτύίξ-εως, όσονδή- 
παΐε κ-αί αν είναι -φυσικόν νά -ακόλου
θή τήν τεχνολογικήν -άνάπτυξιν ή 
οικονομική κ-α-ί ή κοινωνική άν'ά- 
πτυ-ξις.

Μέ αύτ-ά, εύχομαι εις όλους σας 
ο,τι τυχόν κακόν ένεφ-ανύσίθηι κατά 
τό 1969 νά μην ύπάρξη κατά τό 
1970, εύχομαι είς όλους σας προσω
πικήν καί οικογενειακήν ευτυχίαν άλ- 
λά καί γενικώτ,ερον -ευτυχίαν καί πρό1- 
οδον είς ολόκληρον τό “Ιδρυμα-, ή ό
ποια συνδυάζεται καί μέ τήν επαγ
γελματικήν σας πρόοδον καί μέ τήν 
επαγγελματικήν σ ας ευτυχίαν.

ττο-δο-μή-ν, 'άλλά ό πυρήν τών δυσ-χε- 
ρ-ειών έξακολου'Θεΐ ν’ ιάποτ-ελή τρό- 
ίλημα όργανωτικόν ύττό τήν -προϋ-πό- 
θεσιν ότι θά δώσω μεν είς τον όρο ν 
τοαιύτη-ν εύρ-ύτητα ώστε νά -κσλύτττη 
τόσον ττρότυττα συιμπεριφοράς, όσον 
καί διοικητικήν δισρύρωισιν.

Αί άλλαγαί θά πραγματοττο ιηθοΰν 
μέ όργανον τή-ν άΓΓΟκέντρωσιν, τήν 
μεταβίβαισιν άρμοδιστήτων, τήν έγ· 
καθίδρυσιν αυτονόμων κέντρων λήψε- 
ως 'άποφάσεως, τά όποια δρο-Ον 'έλευ- 
θέρως άνευ ίερα,ρχική.ς δεσιμίεύσεως 
έλεγχό-μενα -μόνον -έκ τού άποτελέ- 
σίμιατ-ος καθ’ ό μέτρον εχει άρχί-σει 
νά -είναι εφικτή -ή ποσοτική -έπιμέτρη· 
σις τών άποτελεσμάτων πάσης άιπο- 
φάσεω-ς.

Αί -μεγάλαι -άμεριικανιικαί Ιέητιχειρή
σεις προ ττολλοΰ έχουν ένσωματώ-σει 
όργ-ανωτικώς τάς ιδυνατό-τητας τής 
πλη-ρσφοριο-δο-τήσεω-ς καί σ-υνεπείςτ 
τής ένσωματώσεως ό νέος κλάδος έ- 
Υνώρισε ταχεΐαν πρόοδον.

Έν κ-ατακλεΐδι, θά ήδύνατο νά λε- 
χθή ότι μόνον ή έγκατάλειψις τή-,ς 
-πατραπα-ραδότων ισχη-μάτων συγκεν
τρωτικής διευ'Βύνσεως έπιτρέπει νά 
καταστή περισσότερον ό-ρ-θολογιστι- 
κή ή δράσις τής ύπατης -ηγεσίας. Ή 
απεγνωσμένη προσκόλλησης είς αυ
τά τά ισχήματ-α -αποτελεί ένα έκ τών 
σοβ-αρωτέρων έμπο-δίων, τά όποια θά 
πρέπει νά ύπερπη,δηθοΰν προκει με
νού νά κατοχυρωθή ή έπιτυχία τής 
πληρο-φοριοδοτήσεως -ώς οργάνου όρ- 
θολαγεστέρας διοικήσεως τών έπι- 
χειρήσεων.

***********************************************|;
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΊσοΑογισμός τής 31η<* ί

ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΛΠΕΖΗΣ
Δεκεμβρίου 1969

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ
ΤΑΜΕΪΟΝ 31.808 3°ί I. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΤΕΩΣ

Αογ/σμδς 480.005

1
1

3.350.93495{

1

α) ΰχδλοικον τής 31-12-68

ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ
β) Πιστωτικόν υπόλοιπον

ΐιπδλ οίκον 31/12/1968 32.118.480-

1
1*

χρήσεκς 1969

εγγραφή ’Ομολογιακού Δανείου 1969 100.000- 32.2X8.480 ~ί

4. ΑΚΙΝΗΤΑ

ο6δς Ρουσβελτ 60 (5ος & 6ος οροφο ς) 
tv Σκέτααις έχ κληροδοτήματος (Δ.Μπούμχουλη) 18.506^°

18.507

5· ΒΙΙΠΑΑ & ΣΚΕΥΗ

νπδλοιχον Ι969 I-
αγοραί έτους 1969 110.880- ΙΙ0.88Ι -
Μειον άπόσβεσίς αγορών 1969 110.880 -
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Υπόλοιπον 1968 I-
άγοραί έτους 1969 8.720- . 8.721-
Μειον απόσβεσίς αγορών 1969 8.720 -

7. ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ αογ/ςμοι

’Οφε ιλαί μελών
" υπαλλήλων

Παγία προκαταβολή (Α.Καρατωλος)
Βπισχευή ανελκυστήρας
Αντ ιλογισμδς εσφαλμένης έγγραφης

Ο (ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Μ.ΤΣΟΪΔΕΡΟΣ

5.000 - 
22.56ο - 
20.000 - 

5.000 - 
Ι9.Ι00 -

I -

I

34.I03.56845

1.537.019 - 35.640.58745-

ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Διάφοροι, χιστυτιχοί λογαριασμοί

s; Εισφορά πληρωίεα εις Ι.Κ.Α. 2U.924 -
β) Ταμεϊον έπ ιχουρ.' Τπαλλήλων Γραφείου 21.71850

γ) Ταμε ιον επ ιχουρ. Τπαλλήλων Λέσχης 

4) 'Εργατική 'Εστία 

ε) Χαρτ/μον χαί Ο.Γ.Α.

3.425
Ι.5009

3.2366
50.805 -

71.660 -

35.69I.39245

’Εν· ’Αίήναΐς I? 31/12/1969

0 ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

Ϊ.ΠΕΤΡΙΔΟΤ

0 Γ®.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

Α.ΠΑΠΑΙΟΑΝΝΟΤ

Άνάήυοις μερίδας - "Εσοδα και έξοδα Sines Δεκεμβρίου 1969

ΕΖΟΔΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ! ΤΠΟΑΟΙΠΩΙΪ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ Α0Γ3 ΣΜΩϊ 
I. _*_5_0_Δ_Α ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ

Γ8θ

ΕΣΟΔΑ

Ι93«08Ι 
32β6ο5°50
2·785?0
1.210^

Μισθοδοσία Προσωπικού 
Καταβολαί Ι,Κ.Α.
Ταμεlev 'Επιχουρήσεως 
JCapl)μον χαί Ο.Γ.Α.

Συνδρομαί Τηλεφώνων 
Ημερήσιας χαί περιοδικός τ νπος 

*Εστ ίασις Κέντρου 59.222
* Eat C ασις ’Επαρχίας 656.586

"Βξοδα αντιπροσώπων νπ/των 
"Εξοδα εορτών & ψυχαγωγίας 
"Εξοδα Συνελεύσεων & αρχαιρεσιών 
"Εξοδα διάφορα 
"Εξοδα λειτουργίας Λέσχης 
"Εξοδα συνδικαλιστικών αγώνων 
"Εχδοσίς 'Εφημερίδος Τραπεζιτική 
Γραφική υλη 
Βοηθήματα Φιλοδωρήματα
Συνόρομαί εΙςμΣυνδικαλιστικούς ’Οργανισμούς 
Κοινώνικαί υπβχρεωσεις 
Φάροι Δημοσίου 
Ταχυδρομικά - Τηλεγραφικά 
ΤΐοΦεσία χωρίου Μολυβδοσκέπαστόν 
^■οίηρακοαίς αποχωρήσαντος Προσωπικού 
-Δκοοφίοαις επισφαλών απαιτήσεων

2) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Δ1ΑΧΒΧΡ1ΙΕΩΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ

Είσφορά Συλλόγου χρήσεως 1969

3) ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 

Μεταφορά χρεωστικών υπολοίπων

4) ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ Ί$6$

229.727
80-

■ΜΕΤΑΦΟΡΑ nlZTQTIKQN ΥΠΟΛΟΙΠΟΝ TQN KATQfll ΛΟτΛΣ1Μ
1. ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 
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Έ ν τ α0 0α
Κύριοι Συνάδελφοι,

Σύμφωνος προς την δοθεΐσαν ήμΐν έκ των αρχαιρεσιών τής 1 1ης και 
12ης Μα'ί'ου 1969 εντολήν, προεδημεν εις τον έλεγχον τής διαχειρίσεως 
τού Συλλόγου κατά την χρήσιν 1969.

tK του ελέγχου διεπιστώβη ή ακρίβεια των έγγραφων εις τά βιβλία 
του Συλλόγου, τά υπόλοιπα των όποιων συμφωνούν προς τά έν τω ίσο- 
λογισμώ όναγραφόμενα ποσά.

Έν Άθήναις 23 Ιανουάριου 1969

Οί Έλεγκταΐ
ΚΩΝ. ΧΑΡΑΜΙΧΑΛΗΣ ΣΩΤ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
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1) ’Ait. Δημοσιογραφικοί χίρτον 10.242 -

2) Στοιχειοβεσία“*Εχΐμέλεια-εχτδχ«σις 37.273 -

3) Κλισαί Ϊ.Ι73 -

4) Διορβωτιχά 5·4ΩΟ -

Σ Τ Ν (1 Α 0 * 54.088 -,
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ΑΙ ΟΜΙΛΙΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΙ 
ΤΟΥ κ ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΚΟΨΙΜΟ ΤΗΣ ΠΙΤΤΑΣ
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.)
χαρακτήρα τής συγκεντρώσεις μας, 
δεν ιέΜίθυμοΰμεν νά την μεταβάλωμεν 
ε'ίς Ακροατήριον καί -νά έκθέσωμιεν είς 
αυτό λεπτομέρειας περί τής αληθώς 
πολ-νσχιί&οΰς βρώσεως τοΰ Συλλόγου 
μας.

Κ,αίτσι, θά ήξιζιε, νά μή μείνουν 
άγνωστοι, λαμπρ-αί σελίδες τής μά
κρος ιστορίας του, διότι πράγματι θά 
άπετέλουν φωτεινό παράδειγμα διά 
τους έ«ερχομένους. "Ας μας επιτρο
πή όμως εν τούτοις νά Ανεφέρωμεν 
τουλάχιστον τούς τομείς τής προισφά- 
του βρώσεως αύτοΰ.

1) Είς τον ’Εθνικόν τομέα. Τάς 
προσφοράς των μελών του, όχι μόνον 
τάς υλικός, αλλά προ πάντων τάς 
είς αγώνας καί είς αίμα κατά τό 40 
- 41.

2) Είς τον Κοινωνικόν τομέα. Τάς 
κατά την περίοδον τής κατοχής, παν
τοειδείς προσφοράς αύτοΰ καί εκδη
λώσεις αλληλεγγύης καί φιλανθρω
πίας.

3) Είς τον συνδικαλιστικόν τομέα,, 
α) Τον δικαιωθέντα τελικώς αγώνα 
του, κατά τής συγχωνεύσεως των 
Τραπεζών, β) Τούς κατά καιρούς α
γώνας του διά την περιφιρούρησιν 
τών ασφαλιστικών του οργανισμών, 
γ) Καί τό αποκορύφωμα. Τήν μεγα
λειώδη καί αποφασιστικήν Αντίστασιν 
αύτοΰ είς τάς άρπακτικάς 'διαθέσεις 
τοΰ κατακτητοϋ καί τήν διάσωσιν τοϋ 
χαρτοφυλακίου τοϋ 'Ιδρύματος. Τοϋ1 
χαρτοφυλακίου τής Τραπέζης, τοΰ 
χρήματος τούτέστιν, τοΰ 'Ελληνικού 
Λαοΰ!

Καί έστω, τό ιστορικό γεγονός αυ
τό, καί ώς Απάντησις είς τήν κατηγο
ρίαν, «νά παύσωμεν νά νομίζω,μεν ό
τι τά χρήματα τοΰ 'Ελληνικού λαοΰ1 
είναι δικά μας».

Έξηγούμεθα1: 'Τπό τήν ενοιαν, ό
τι τά διαχειριζόμεθα καί τά διαφυ1- 
λάττωμεν, σαν νά ήσαν δικά μας, 
δεχόίμεθα ώς εύσταθοΰσαν τήν κατη
γορίαν.

Καί ήδη, ας μή θεωρηιθή περιτ
τή, ή Ανακιοίνωισις τών κατά τό Α- 
πελθόν Ετος κοινωνικών προσφορών 
τοΰ Συλλόγου μας. Ό Σύλλογός μας, 
έχόμενος στερρώς τών παραδόσεων 
του:

1) Τίοθέτησεν άκριτικόν χωρίον ε
πί τής ’Αλβανικής μεθωρίου, όνομαι- 
ξόμενον Μαλυβδοσκέπαίστον. Καί προ- 
έβη ήδη είς τον εφοδιασμόν τών παι
διών - μαθητών ιμέ είδη ιματισμού
καί ύποδή,σεως, διαθέσας τό άπαιτηΓ 
θησόμενον χρηματικόν ποσόν. ’Ενέ
γραψε δε είς τόν προϋπολογισμόν τοΰ 
Αρξαμένου Ετους κονδύλιον 100.000 
δραχμών, διά τήν κατασκευήν μικρών 
κοινωφελών Εργων τοϋ χωρίου.

2) Άναγνω,ρίζων καί παρακολου- 
θών τάς καταβαλλόμενα? προσπά
θειας τής ’Εθνικής Κυβερνήσεως, διά 
τήν οικονομικήν Ανάπτυξιν τής χώ
ρας, καί εν τή επιθυμία του νά συιμ- 
βάλη, εντός τών οικονομικών του δυ- 
νατοτή,των, είς τήν επιτυχίαν τοΰ 
προς τούτο έκδοθέντος εσωτερικοί 
Δανείου τών 2 δισεκατομμυρίων, έ- 
νεγράφη καί πάλιν δι.’ αγοράν ομολο
γιών δρχ. 100.000.

3) ’Επί ταίς έορταϊς τών Χριστου
γέννων καί τοΰ Νέου "Ετους, διέθε
σε σημαντικά ποσά, δι’ εισφοράς καί 
συνδρομάς ε'ίς διαφόρους φι,λανθρωπι- 
κάς οργανώσεις καί κοινωφελείς Συλ
λόγους καί διά τήν Αποστολήν δώρων 
είς τά τέκνα τών συναδέλφων τής 
Κύπρου.

Τελευτώντες, ας μάς συγχωρηθή, 
σύντομος Αναφορά μας προς τόν κ. 
Διοικητήν μας, μετά τοΰ όφειλομένου 
πάντοτε σεβασμού.
Κύριε Διο,ικητά,

Καί είς άλλην ευκαιρίαν διε,κηρύ- 
ξαμεν ότι είσθε άναμφιισβητήτως, ό 
άξιος 'Ηγέτης τής σημερινής εκσυγ
χρονιστικής καί Αναμορφωτικής έξορ- 
μήσεως τής Τραπέζης μας. Καί σείς 
βεβαίως, διιεδηλώσαΐε κατ’ έπανάλη- 
ψιν, ότι ήμεΐς τό προσωπικόν της, ειΐ- 
μέθα ,οί άποδεδειγμένως συντελεσταί 
τής επιτυχίας αυτής.

Καί ή Από Ετους είς Ετος καταπλη

κτική αΰξησις τών Αποτελεσμάτων, 
τών καταβαλλόμενων κοινών προσπα
θειών μας, βέβαιοί τοΰ λόγου σας 
τό Ασφαλές.

Θά Αντελέψθητε ασφαλώς με πό
σην ίκία,νοποΐησιν, έιδέχθημεν τό πρό
σφατον, μικρόν δείγμα, τής 
Αναγνώρισε,ως έκ μέρους υμών, τών 
πρ-ο,σπαθειών μας αυτών.

"Ανευ Αξίας τό δείγμα, Σπουδ,αιο- 
τάτης σημασίας, ή πράξις. ’Ατυχής 
ή συμπτωσίς του μέ τάς προαγωγάς,

Από τάς οποίας πάντοτε δημιουργοΰν- 
ται πικρίαι.

"Αμετρος καί πάλιν ή πικρία τοΰ 
κέντρου τής βαθμολογικής κλίμακας, 
Τών συνεπείς: τοΰ οργανισμού ύπη- 
οεσίας παρ αγκονιζομένων λογιστών 
Α'.

Γόρδιος δεσιιός, ό οργανισμός, μάς 
λέγετε σείς.

Χρησιμοποιήσατε σπάθην, άπαντώ- 
μεν ημείς.

Ό Σύλλογός μας σάς συμπαρίσται- 
ται.
Κύριε Διοικητά,

Τό κοινόν συμφέρον μας επιβάλλει 
νά ξεχάσωιμεν κάθε δυσάρεστσν τ,οΰ 
άπελθόντ,ος έτους καί νά έλπίσωμεν 
τά πάντα Από τήν ελευσιν τοΰ Νέου.

Καί μέ τάς ελπίδας ,αύτάς, σάς 
παρακαλοΰμεν ν’ Αναλάβετε καθήκον
τα οικοδεσπότου καί νά μάς μοιράση- 
τε τήν βασιλόπιττ,α.

j λυδοσκέπαστον καί νά εκδήλωσή τόσον 
γενναιοδώρως τήν συμ,π,αράστασίν της 
προς τούς κατοίκους αύτοΰ

Σάς εύχομαι υγείαν, χαράν, ευημε
ρίαν καί οικογενειακήν ευτυχίαν διά 
τό Ετος πού διανύομεν.

_ ★
Ακολούθως ώμίλησεν ό Υπουρ

γός ’Εργασίας κ. Βογιατζής, ό ό
ποιος έξήρε τήν συμβολήν τών τρα
πεζικών υπαλλήλων είς τήν οικονο
μικήν άνάπτυξιν τής χώρας. (Ό λό
γος τοΰ κ. Υπουργού δημοσιεύεται 
είς αλ,λας στήλας).

Καί έπηκολούθησεν τό κόψιμο τής 
πίττας. Πέντε χρυσά νομίσματα εί
χαν τοποθετηθή ,είς τήν πίτταν. Τό

«Τό κοινόν συμφέρον μας, Επιβάλλει νά ξαχάσωμεν κάθε δυσάρεστοι τού άπελιόντος έτους και 
τά πάντα άπο τήν ελευσιν τού Νέου». ‘Ο πρόεδρος τοΰ Συλλόγου κ. Μελ. Τσουδερός 

κατά τήν εορτήν τής κοπής τής πίττας τοΰ Συλλόγου.
πισωμεν

νά έλ- 
όμιλεΐ

Ό Λόγος τοΰ Διοικητοϋ κ. Κορνηνοΰ
’Εν συνεχείςί ώμίλησεν, ώς κα

τωτέρω, ό Διοικητής τής Τραπέζης 
κ. Κομνηνός :

Μέ μεγάλην χαράν προσερχόμεθα 
είς τήν σημερινήν εορτήν, πού μάς 
επιτρέπει νά πραγματοποιήσω μεν 
μίαν ακόμη φιλικήν επαφήν μετά τών 
συνεργατών μας καί τήν ηγεσίαν των.

Δεδομένου ότι ή συνάντησις εδώ, 
είναι έτησία, μάς δίδει τήν ευκαιρίαν 
νά έκφράσωμεν τήν Ιδιαιτέραν μας 
ίκανοποίησιν διά τάς καλάς Ανθρωπί
νους σχέσεις πού διετηρήσαμ,εν με 
σαφή μάλιστα δείγματα βιελτιώσεώς 
των, μέσα είς τούς κόλπους τής Ε
θνικής Τραπέζης κατά τό 1969.

Θά ήτο μακρύς ό κατάλογος τών 
διοικητικών καί οικονομικών μέτρων 
καί Αποφάσεων πού Ελαβε ή Διοΐκη- 
σις τής Τραπέζης .κατά τό παρελθόν 
έτος μέ σκοπόν Ακριβώς νά βελτίω
ση τό κλίμα εργασίας καί νά καίλλι- 
εργήση μίαν ατμόσφαιραν Αμοιβαίας 
εμπιστοσύνης καί κατανοήσεως. 'Τ
πό τήν Εννοιαν αυτήν, ή Διοίκησις 
τής Τραπέζης, καί διά τό θέμα τής 
προαγωγής τών Λογιστών Α' επρα- 
ξεν ο,τι τό καλλίτερον, βάσει τοΰ ί- 
σχύοντος ’Οργανισμού. Παρά τούτα, 
ύφισταμένης τής ανάγκης καί γενι- 
κωτέρας τροποποιήσεως τοΰ Όργανι- 
σιμοΰ 'Τπηρεσίας, ή Διοίκησις Εχει 
έλθει είς επαφήν μετά τής Συλλογι
κής ήγεσίας, ζητήισασα (νομίζω ότι 
αύτό είναι πρωτοφανές είς τήν Ιστο
ρίαν τής Τραπέζης) τήν συνεργασίαν 
της, ήτις πιθανόν νά όδηγή,ση καί 
είς τήν έπίλυσιν αύτοΰ τοΰ προβλή
ματος.

Δεν Επιτρέπεται όμως νά παραβλέ
πω,μεν ότι Ενα τεράστιον πρόβλημα, 
δυσανάλογον προς τάς δυνάμεις κιαί 

. τών εργαζομένων καί τοΰ 'Ιδρύματος,

Απησχόλησε καί εξακολουθεί νά άπα- 
,-,χο,λή ολιους μας. Πρόκειται περί τής 
οικονομικής υγείας τών Ταμείων 
Συντάξεων τής Τραπέζης. Έλπίζο- 
μεν όλοι, ότι ή ’Εθνική Κυβέρνησις, 
ή οποία μέ τόσην στοργήν καί προ
σοχήν Ασχολεΐται μέ τό βασικόν αυ
τό πρόβλημα θά καταλήιξη είς τήν 
ορθήν λύισιν, δίδουοα ΐαυιτοιχρόνως 
τήν εύκ,αιρίαν είς όλους τούς Ενδια
φερομένους νά έκφράσουν τάς Από
ψεις των καί νά ενημερώσουν τούς 
Αρμοδίους προ τής όριστικοποιήσεως 
τών Κυβερνητικών αποφάσεων, τών 
όποιων τήν διατύπωσιν αναμένομεν 
μέ ηρεμίαν καί εμπιστοσύνην

Ή Εθνική Τράπεζα τής 'Ελλάδος

νείδησιν αύτοΰ τοΰ γεγονότος καί ειι-
μεθα βέβαιοι ότι μέ τήν καθημερινήν 
μας Εργασίαν καί μέ τήν πριασπάθει- 
άν μας νά πρ,οσφέρωμ,εν τάς ύπηρε- 
σίας μας προς τήν πολυπληθή πελα
τείαν της κατά τρόπον πληρέσπερον 
μέ μεγ,α,λυτέραν ταχύτητα καί ;μέ ό- 
λιγωτέρας έπιβαρύνσεις συμβάλλομεν 
Αποφασιστικά είς τό Αναδημιουργικόν 
Εργον τής Εθνικής Κυβέρνησε ως. Τό 
πενταετές πρόγραμμα Αποτελεί τόν 
όίδηγόν καί τών ενεργειών μας καί 
τών Αποφάσεων μας γενικής πολιτι
κής Νοιμίίζομεν ότι ή συμβολή μας είς 
τήν π,ραγματοποίησίν του είναι Αξία 
ση,μειώσεως, καί ότι δυνάμεθα, νά εϊ- 
μεθα ύπεφήφανοι δι’ αυτήν.

Η ΤΗΡΗΣΙΣ ΤΟΝ ΙΙΙΤΙΞΕΟΝ 
ΧΡΟΝΙΚΟΝ ΟΡΙΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Έγγραφον τοΰ υπουργείου
Ή ΔιεύΘυνσις Γενικής Έττι- 

Θεωρήσεως Εργασίας άπηύβυνε 
τό κατωτέρω έγγραφον προς τόν 
Σύλλογον Υπαλλήλων ’Εθνικής 
Τ ραπέζη,ς:

Θέμα: Καταγγελλόμενοι παραβά
σεις είς Υποκαταστήματα 
Εθνικής Τραπέζης

’Επί τής ϋπ’ άριθ. 221)8.1.1969 
ϋμετέρας αναφοράς, 6Γ ής καταγ
γέλλονται παραβάσεις τής ’Εργατι
κής Νομοθεσίας είς τά καθ’ άπασαν 
τήν χώραν Ύποκ)τα τής ’Εθνικής 
Τραπέζης, γνωρίζομεν ϋμΐν; δτι έν 
τή έπιθυμίφ μας όπως άντιμετωπί- 
σωμεν τό θέμα τούτο γενικώτερον 
και άποτελεσματικώτερον, προσεκα- 
λέσσμεν Εκπροσώπους άπασών τών

Τραπεζών καί συνεστή,σαμεν τήν πι
στήν τήρησιν τών περί χρονικών ο
ρίων εργασίας διατάξεων κλπ., έλά- 
βομεν δέ ΰπόσχεσιν παρά πάντων, 
περί έκδόσεως σχετικής Εντολής προς 
τά Ύποκ)τα αυτών, διά τήν συμ- 
μόρφωσίν των προς τάς κειμένας 
διατάξεις.

Παρά ταΰτα Εάν διαπιστώσητε 
δτι Εξακολουθούν παραβ ια-ζόμεναι αΐ 
διατάξεις τής ’Εργατικής Νομοθεσί
ας ΰπό τών Ύποκ)των, παρακαλοΰ
μεν όπως άναψέρητε ήμΐν συγκεκρι- 
μένας περιπτώσεις, ΐνα δώσωμεν Εν
τολήν προς τάς αρμόδιας ’Επιθεω
ρήσεις ’Εργασίας διά τήν κατά νό
μον διίωξιν τών παραβατών.

Ό Γενικός Έπι6)τής ’Εργασίας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΕΒΑΣΤΟΣ

πρώτο «επεσε» εις το κομμάτι που 
ελαβιε ό πρόεδρος τής Ο.Τ.Ο.Ε. κ. 
Π απαρρο'δόπουλος. "Αλλοι τυχεροί 
ήσαν ό κ. Πέτρος Μπακογιάννη,ς που 
Κεντρικού Καταστήματος καί ό κ. 
Λάμπρος Δανιήλ τού Καταστήμα
τος ’Αμπελοκήπων. Οί υπόλοιποι 
δύο τυχεροί δέν έγιναν γνωστοί.

ΓΛΕΝΤΙ ΜΕΧΡΙ ΠΡΩ Ι ΑΣ
Μετά τό κόψιμο τής πίττας δσοι 

διέθεταν κέφι καί χρόνον παρέμει- 
ναν είς τήν Λέσχην καί διεσικέδα- 
σαν. Κρασί άφθονο σκόρπισε τήν ευ
θυμία καί οί ελληνικοί καί ξένοι 
χοροί διεδέχοντο ό ένας τόν άλλον.

Καί τοΰ χρόνου καλλίτερα.

ΪΚΆΛΟΓΟΪ
1’ΠΛΛ \II \Si\ ΚΟΛ ΙΚΙΙΧ Ί'ϊ»ι%ΙΙΕΖ;ΐΙϋ 
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ΠρόσκΛηοις
Καλούνται τά μ-ελη τοΰ Συλλόγου εις τακτικήν 

Γεν. Χυνελευτιν τά,ν 546tjv Ίανουαρίου ήρ,εραν 
Δευτέραν καί ώραν 6.30 μ.μ., μέ θέματα:

1 ) ’Έκθεαις πεπραγμένων τοΰ Δ. Δίυμβουλίου
1963.

ίί) ’ΈκΟεσις ελεγκτών έπί τής Ταμιακής *5ια- 
χειρίσεως διά το χρονικόν διάσττ,μα 1)1—31)
1») 1969.

3) ’Έγκρισις Ίσολογισμοΰ έτους 1969.
-1 ) ’Έγκριοις Αογοδοτιας καί απαλλαγή τοΰ 

Δ.ΣΕ. καί τών ελεγκτών πάσης ευθύνης.
3) ’Έγκριοις προϋπολογιαμοΰ χρήοεως 1970. 
Ί1 Χυνέλευσις ϋά λάβη χώραν είς τήν αίθου

σαν Ταμείων τίτλων τοΰ Κ. Καταστήματος.
Έν περιπτώσει μή απαρτίας ή Γ.ΣΕ. θά έπα- 

ναληφθή τήν 9ην Φεβρουάριου καί εν περιπτώσει 
πάλιν μή άπαρτίας, τήνίβην Φεβρουά
ριου ήμερα 
τήν ώραν, s 
καί μέ τά α

ν Δευτέραν, 
ΐς τον α ύ τ ο 
ϋτά θέματα. 

Το Λιοικητικον

ή ν αυ
τό π ο ν

ΣΗυμβούλιον |

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Κατόπιν άποφάσεως τής Διοική- 

σεως τής Τραπέζης, Επραγματο- 
ποιήθησαν αί άκό'λουθο,ι μετακινή
σεις στελεχών:

Ό κ. Γεώργ. Λεβεντόπουλος ώς 
Υποδιευθυντής ’Εργασιών ’Εσωτερι
κού, ό κ. Δη,μ. Στοομόπουλος ώς Υ
ποδιευθυντής Όργανώσεως, ό κ. Ξε
νοφών Λογοθέτης ώς ’Οργανωτής.

‘Ως Διευθυνταί Υποκαταστημάτων 
οί κ.κ. Χρηστός Άποσκίτη,ς (Μονα
στή ρακ ίου), Γεώργιος I. Παπαϊωάν- 
νου Τμ) ρχ,ης Α' είς τό Κατάστημα 
Όμονίας, Γ εώργ. Ψαρουδάκης (‘Η
ρακλείου Κρήτης, Αεω,φ. Καλοκαιρι
νού) , Παντ. Τσαγκάρης (Βρυώνη - 
Πειραιώς), Λέων. Παπαδόπουλος (Ν. 
Σμύρνης), Παρ. Τάψας ("Ανω Πα
τησίων) , Δη,μ. Παπαδόπουλος (Παγ-

Ή συνέΛευοις 
too οοΛΛόγου 
βοηθητικού 
προσωπικού

Τήν 5)1)70 έπραγ,ματ,οποΊήθη ή ε
τήσια Τακτική Γενική Συνέλευσις 
τοΰ Συλλόγου Βοηθητικού Π,ρασιωπι- 
κοΰ ’Εθνικής Τραπέζης, ή όποια έ
ν έκρινε άμο,φώνως τήν λογοίδοιοίιαν τοΰ 
Διοικητικού Συμβουλίου.

κρατίου), Σωτ. Φιακάς (Χαλανδρί
ου), Γρηγόριος Τοσκαράς (Νέου Η
ρακλείου ’Αττικής).

‘Ως ΎποδιευΘυνταί Υποκαταστη
μάτων οί κ.κ. Δη μ. Κανελλόπουλος 
(όδ. Πειραιώς), Μιχ. Ζιγλής (Πλατ. 
Κολωναχίου), Κωνστ. Μπεκιάρης 
(Παγκροαίου).

‘Ως Δόκιμοι Έπιθεωρηταί οί κ.κ. 
Άλέξης Καρράς καί ’ I ω. Κρασσ&ς.

Ώς Προϊστάμενοι Λογιστηρίου Υ
ποκαταστημάτων οί κ.κ. Νικ. Σολ 
μάς (Καλλιθέας), Σπυρ-, Στέλλας 
(Χαλανδρίου), Σπυρ. Τσάχαλης (Άμ 
πελοκήπων).

Έκοινοποιήδησαν 
οί προαγωγαί

’Ενώ έκοινοποιήιθησαν αί προα
γωγαί τού έτους 1969, λίαν συν- 
τόμως θά άρχίση ή προετοιμασία 
τών προαγωγών τοΰ έτους 1970, μέ 
VALEUR 1)1)70.

Ό Διοικητής τής Τραπέζης κ. Κομνηνός Ενώ όμιλεΐ. «Ή Διοίκησις 
τής Τραπέζης ευχαριστεί βαθύτατα τό προσωπικόν διότι όλο ψύχω ς 

τής συμπαρίσταται είς τήν άνανεωτικήν της προσπάθειαν, Εργαζό
μενον έντατικώς καί δέν παραγνωρίζει δτι εις τούς μόχθους τοΰ προ
σωπικού κυρίως, οφείλονται τά έπιτευχθέντα μέχρι τοΰδε ικανοποιη

τικά άποτελέσματα είς όλους τούς τομείς».

έχει άπο,δυθή είς ’ένα αγώνα έκσυγ- 
χρονισ'μιοΰ, τοΰ οποίου ,οί πρώτοι καρ 
ποί ήρχιοαν ήδη νά είναι εμφανείς. 
Ή Διο-ίκηισιις τής Τραπέζης ευχαρι
στεί βαθύτατα τό πρωοοπικάν διότι 
ολοψύχως τής Ουιμπαρίσταται είς τήν 
Ανανεωτικήν της προσπάθειαν, εργα
ζόμενον έντατικώς καί δέν παραγνω
ρίζει ότι είς τούς μόχθους τοΰ προ
σωπικού κυρίως οφείλονται τά έπι
τευχθέντα μέχρι τοΰδε Ικανοποιητι
κά αποτελέσματα είς όλους τούς το
μείς. "Ανευ τής συμπαιρ ασ τάσε ω ς καί 
τής Αποδοχής τής αλλαγής έκ μέρους 
τοΰ προσωπικού τής Τραπέζης δ εκ
συγχρονισμός της θά ήτο Αδύνατος.

"Εχω τήν πεποίθησιν ότι τό εΐσς 
1970 θά άποτελέ,ση τήν έναιρξιν μιας 
νέας δημιουργικής περιόδου διά τό 
"Ιιδρυ,μα καί προόδου διά τό προσω
πικόν του.

Ό όγκος τής ’Εθνικής Τραπέζης 
είναι τόσον σημαντικός, ώστε ή επι
τυχία της έχει άμεσον καί Αποφασι
στικήν έπίδραισιν είς τήν οικονομικήν 
ζωήν τοΰ τόπου. "Εχαμεν πλήρη συ-

Είς τήν ηγεσίαν τοΰ Συλλόγου εκ
φράζω τά συγχαρητήριά μου διότι Α
κολουθούσα τό παράδειγμα τής Διοι- 
κή,σεως τής Τραπέζης Απεφάσιισε νά 
υίοθετήιση τό Ακριτικόν χωρίον Μο-

Προαγωγαι 
διεοθυ ν τών

Ύττο τής Διοικήσεως τής Τραπέ
ζης, άνεκοινώθη ή προαγωγή είς 
τόν βαθμόν τοΰ υποδιευθυντοΰ τών 
κ.κ. Ματσούκη, Χρσνοπούλου, Στιρ,α- 
τηγάκη, Δηράκου, Λεβεντοποΰλου, 
Άνέστη καί Λέτσιου. Εις τόν βα
θμόν τοΰ συμπράττοντς ΰπαδιευθυν- 
τοΰ προήχθησαν οί κ.κ. Θωμάπου- 
λος, Τοίλιαδοϋρος, Γκώρος, Νικολέ- 
σης, Φατοΰρος, Ν ι κολαί δης, Λυγ- 
κιάρης, Άνδρεάδης, Παναγιώτης, 
Γεωργόπουλος καί Πιτσίκας.

Τά αποτελέσματα 
τών διαγωνισμών

’Εντός τών ημερών Αναμένεται νά 
Ανακοινωθούν τά άποτελέσματα τών 
Εσωτερικών διαγωνισμών (προαγω- 
γικών καί Μετατάξεως).

Η ΠΙΤΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ

Προ-σωπΊκόν μετά τών οίκογνειών των, τοΰ 
κατά τό κόψιμο,ν τής πίττας. Έπηκολούθη

σεν γεύμα καί γλέντι εις Ατμόσφαιραν κεφιού καί χαράς. Τήν -πίττα 
Εκοψεν ό Διευθυντής τοΰ Ύποκ) τος κ. Δημήτριος Παπαδόπουλος.

Ή ΔιεύΘυνσις καί τό 
Ύποκ)τος Παγκρατίου,


