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ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΖΑΧΑΡιϋΥ ΚΟΜΙΝΟΣ
Έγεννήθη το 1911. Τυγχχχνει δι

πλωματούχος τής ’Ανώτατης Σχολής 
Οικονομικών καί Εμπορικών ’Επι
στημών ’Αθηνών καί είναι διδάκτωρ 
Οικονομικών Επιστημών τού Πανε
πιστημίου τού Βερολίνου. ’Από τού 
1946 μέχρι τού 1953 διετέλεσε γε
νικός οικονομικός σύμβουλος τού Υ
πουργείου Συντονισμού μέ βαθμόν 
Γενικού Γραμματέως. Κατά το ίδιο 
χρονικόν διάστημα ΰπήρξεν ΰπαρχη- 
γάς καί οικονομικός Σύμβουλος τής 
‘Ελληνικής ’Αντιπροσωπείας εις Πα- 
ρισίους παρά τώ Όργανισμώ Ευ
ρωπαϊκής Οικονομικής Συνεργασίας, 
βατό δέ τού 1953 μέχρι τό 1955 έμ- 
πειρογνώμων τής ‘Ελλάδος εις τήν 
τετραμερή ομάδα εργασίας τού 
Ο.Η.Ε. διά την οικονομικήν άνάπτυ-

ξιν τής Νοτιοανατολικής Ευρώπης. 
Κατά τήν διετίαν 1965 - 1967 διε- 
τέλεσε Πρόεδρος τής ’Επιτροπής 
Εύρωπαϊκής Συνεργασίας καί μέλος 
τού Διοικητικού Συμβουλίου τού 
Κέντρου Προγραμματισμού και Οι
κονομικών ’Ερευνών. ’Από τού 1953 
μετέχει ώς μέλος τής ’Επιτροπής 
Προσελκύσεως Κεφαλαίων τού 'Εξω
τερικού τού Ν.Δ. 2687)53. Επανει
λημμένους προσέφερε τάς υπηρεσίας 
του, άρχής γενομένης άπό τού 
έτους 1948 εις τήν σύνταξιν τών 
προγραμμάτων οικονομικής άνατττύ- 
ξεως τής Ελλάδος. ’Από τού έτους 
1956 είναι πρόεδρος τού Διοικητι
κού Συμβουλίου τής Greek Line 
καί πρόεδρος καί μέλος τού Διοικη
τικού Συμβουλίου εις πλείστας έλ- 
ληνικάς ανωνύμους έταιρείας.

ΤΙ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΝΕΑΝ ΑΙΟΙΚΗΣΙΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

Δέν προτιθέμεθα νά έκβιάσωμεν τό μέλλον προεξοφλοΰν- 
τες τήν έκτατιν τής έι Ατυχίας τήν όποιαν θά έχει είς τό 
βαρύ έργον του ό κ. Διοικητής. "Οπως προκύπτει, δμως, 
άπό τά παρατιθέμενα βιογρ ιφικά στοιχεία, πρώτιστη άρετη 
τού «πρώτου τή τάξει» υπάλληλου τής Εθνικής Τραπέζης, 
είς τό πλαίσιον τών νέων του καθηκόντων, εμφανίζεται τό 
εύρος καί ή σύγχρονος μορφή τών κοινωνικών του έμπει- 
ριών καί αντιλήψεων.

Άπό αϊτό τό πλαίσιον τών δυνατοτήτων του προβάλλει 
μία πρώτη, άμοιβαία, υποθήκη υποχρεώσεων καί προσδο 
κιών τόσον τού προσωπικού άπό τόν νέον Διοικητή, όσον 
καί τού κ. Διοικητοϋ άπό τό προσωπικόν.

Πέραν άπό τάς όλοψύχους ευχάς μας διά τήν επιτυχίαν 
είς τό έργον του, γεγονός πού άποτελει συμφέρον όλων μχς 
καί ύποθεσιν όλων μας, επιθυμούμε νά σημειώσωμεν, κατά 
τροπον γενικόν, τί άναμένει τό προσωπικόν έν ένεργία καί, 
άπομαχια, άπό α ,τόν.

— Νά προστατεύση τό "Ιδρυμα άπό τά έξωθεν κτυπήμα
τα καί τόν πολύμορφον άθέμιτο - άνταγωνισμόν.

— Νά έμφυσήση είς τό προσωπικόν τήν διάθεσιν προς 
συμετοχήν είς μίαν καθολικήν προσπάθειαν όρθολογικωτέ 
ρας καί άποδοτικωτέρας λειτουργίας τής Τραπέζης, παρέχων 
τά πρός τούτο κίνητρα.

— Νά στελεχώση τάς υπηρεσίας τής Τραπέζης μέ τούς 
καταλλήλους καί ικανούς υπαλλήλους.

— Νά άξιοποιήση τήν περιουσίαν τού 'Ιδρύματος, άκίνη- 
τον καί έπενδεδυμένην.

— Νά έφαρμόση τήν άρχήν τής ίσης μεταχειρίσεως 
πρός τούς έργαζ ^μένους είς τάς άλλας μεγάλας Τραπέζας.

— Νά έξισώση τούς όρους εργασίας Κέντρου καί Επαρ
χιών καί νά έπιβάλη τήν τήρησιν τών προστατευτικών διά 
τούς εργαζομένους νόμων.

— Νά διασφάλιση πανταχόθεν τούς Ασφαλιστικούς μας 
‘Οργανισμούς καί νά ύπο3οηθηση είς τήν ταχεΐαν ένωσίν των.

—Νά τηρή πιστώς δλας τάς άφορώσας είς τό προσωπι
κόν διατάξεις είς τήν άληθή αυτών έννοιαν καί νά παραμε- 
ρίζη κάθε φαλκιδευτικήν καί καταστρατηγούσαν τούς νό
μους είσήγησιν.

Αί ’Οργανώσεις τού προσωπικού, εμφορούμενοι πάντοτε 
άπό τάς άρχάς τού ορθοδόξου καί υγιούς συνδικαλισμού, 
όμοϋ μέ τήν έκφρασιν τών συγχαρητηρίων των πρός τόν κ. 
Διοικητήν, θέτουν έαυτάς είς τήν διάθεσίν του διά μίαν ει
λικρινή συνεργασίαν επ’ άγαθώ πάντων καί ιδιαιτέρως τού 
γεραροΰ μας 'Ιδρύματος.

Τήν 3Την Ιανουάριου έπρα- 
γματοποιήθη ή έκτακτος Γενική 
Συνέλευσις τών Μετόχων τής 
Τραπέζης διά τήν έκλογήν τών 
μελών τής Διοικήσεως.

Ή Συνέλευσις, κατόπιν προ- 
τάσεως τοΰ Διοικ. Συμβουλίου 
τής Τραπέζης, όμοφώνως άποφα- 
σισθείσης, έξέλεξε παμψηφεΐ διά 
μυστικής ψηφοφορίας τόν μέχρι 
τοΰδε Διοικοΰντα Σύμβουλον τού

'Ιδρύματος κ. Άχιλλέα Κομινόν, 
ώς Διοικητήν, καί τόν μέχρι τοΰ
δε Διευθυντήν τής Βιομηχανικής 
Πίστεως κ. Κ. Παπαχαραλάμ- 
πους, ώς Υποδιοικητήν.

Διά τής έκλογής του είς τήν 
Διοίκησιν τής Εθνικής Τραπέ
ζης ό κ. Κομινός καθίσταται αυ
τοδικαίως καί Πρόεδρος τοΰ Δι
οικητικού Συμβουλίου τής Ε.Τ.Ε. 
Β.Α.

ΚΩΝΣΤΑΝ IΙΝΟΣ ΞΒΝ.
Έγεννήθη τόν Σεπτέμβριον τοΰ 

1906 έν Παιανίςχ (Λιόπεσι) ’Αττι
κής. Είναι έγγαμος καί πατήρ 3 τέ
κνων ηλικίας 22, 21 καί 12 ετών.

Μετά τάς Γυμνασιακός του σπου- 
δάς (ΣΤ' Γυμνάσιον ’Αθηνών) έγ- 
κοσεστάθη τόν Σεπτέμβριον 1922 
είς ΆμβοΟργον τής Γερμανίας, όπου 
εϊργάσθη είς δύο έπιχειρήσεις εισα
γωγών - έξαγωγών πρός τελειοποί- 
ησιν τής γλώσσης καί κατατοπισμόν 
του είς θέμχχτα έμπορίου.

Άπό τού έτους 1924 μέχρι τού 
1927 έσπούδασε είς τήν Άνωτάτην 
Σχολήν Οικονομικών ’Επιστημών τής 
Νυρεμβέργης λαβών τήν 30-7-1927 
πτυχίον μέ βαθμόν λίαν καλώς βάσει 
τής διατριβής του: «Οι γερμανικοί 
δασμοί σιτηρών καί .ή έπίδρασίς των 
έπϊ τής βιομηχανίας».

Έν συνεχείρ άπό τού 1927 μέχρι 
τοΰ 1931 έσπούδασε είς τό Πανεπι- 
στήμιον τής Τυβίνγκης (TUEBIN
GEN) λαβών τήν 21-2-1931 τό δί
πλωμα τοΰ διδάκτορας τών Πολιτι
κών Επιστημών βάσει επί διβακτο- 
ρίςχ διατριβής: «Ή δυνατότης έκτι- 
μήσεως τού αποτελέσματος τής έπι-

II ΑΙ IΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΥΣ 
χειρήσεως».

Έπιστρέψας τό 1932 είς ' Ελλά
δα προσελήφθη είς τήν Εθνικήν 
Τράπεζαν τής Ελλάδος ώς «έκτα
κτος υπάλληλος».

Κατά τά πρώτα έτη τής έν τή 
Τραπέζη εργασίας του ήσχολήθη μέ 
τήν κατάρτισιν τεχνι κοο ι κονο μ ι κών 
μελετών τών βιομηχανικών επιχειρή
σεων, έν συνεχείςχ δέ μέ τήν άσκη- 
σιν τής βιομηχοχνι.κής πίοτεως τής 
Τραπέζης άρχικώς ώς Προϊστάμενος 
Τμημάτων, εΐτα ώς Υποδιευθυντής 
καί άπό τού 'Ιανουάριου 1963 ώς 
Διευθυντής τής Διευθύνσεως Βιομη
χανικής Πίστεως.

Άπό τού ’Ιουλίου 1964 μέχρι τού 
Φεβρουάριου 1965 ήτο Διευθυντής 
τής Διευθύνσεως Καταστημάτων καί 
Εργασιών Εσωτερικού. Τόν Μάρ
τιον 1 965 έπανήλθεν είς τήν Διεύθυν- 
σιν τής Βιομηχανικής Πίστεως. Τόν 
’Ιούλιον 1967 άνέλαβε τήν Διεύθυν- 
σιν τής Έπιθεωρήσεως. "Εχει είδι- 
κευθή είς τά βιομηχανικά θέματα τής 
Χώρας καί είς τήν συγκρότησιν καί 
όργάνωσιν βιομηχανικών έπιχειρήσε- 
ων.

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΞ
διανομής τών άααδαρίστων αερδών
ιιατα έαατομμύρια UG1 υατά ποοοστά
Τραπεζών Ελλάδος uai Έδνιαής

1965
ΤΡΑΠ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΚΑΤΟΜ. ΠΟΣΟ- 
ΣΤΟΝ °/0 ΕΚΑΤ0Μ. Π0Σ0- 

ΣΤΟΝ 0/0

Άποδοχαί Προσωπικού 387 48.5 520 42
Είσφορ. είς Άσφ. Ταμεία 174 21,5 200 16
Γενικά έξοδα 74 9 111 9
Διάφορα 41 5 50 4
Αποσβέσεις - Προβλέψεις 21 2,5 181 15
Κέρδη πρός διάθεσίν 104 13 170 14

1966
801 1232 ■

Άποδοχαί Προσωπικού 441 51 590 43
Είσφορ. είς Άσφ. Ταμεία 192 22 219 16
Γενικά έξοδα 85 10 139 10
Διάφορα 25 3 55 4
Αποσβέσεις - Προβλέψεις 22 2,5 192 14
Κέρδη πρός διάθεσίν 102 11,5 173 12,5

867 1368

0 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ 
ΑΡΛΣΤΗΡΙΟΤΗΓΟΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 1967
Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Τό Δ. Σ. τού ήμετέρου Συλόγου 
έχει τήν τιμήν νά θέση ϋπ’ όψιν ήμών 
τόν άπολογισμόν τής δράσεώς του 
κατά τό υπό άνασκόπησιν έτος 1 967 
καί συγκεκριμένως άπό τής 19ης 
Απριλίου 1967 δτε συνεκροτήθη — 
ευθύς μετά τήν εκλογήν του — είς 
Σώμα, μέχρι τής 31ης Δεκεμβρίου 
1967.

‘Ο οικονομικός άπολογισμός, έξ 
ετέρου, κατά παγίαν παράδοσιν, πε
ριλαμβάνει τό μεταξύ τών δύο Ισο
λογισμών χρονικόν διάστημα, ήτοι 
τήν διαχειριστικήν χρήσιν τού έτους 
1967 (1-1 έως 31-12-67).

Η 50ΕΤΙΑ 1917 - 1967 
Πριν ή είσέλθωμεν είς τήν άνάπτυ- 

ξιν τών καθ’ έκαστα πεπραγμένων, 
ϊστάμεθα ενώπιον ιστορικής διά τό 
συνδικαλιστικόν κίνημα επετείου. Τής 
συμπληρώσεως ήμίσεος αίώνος 
(1917 - 1967), ύπάρξεως τού ήμε
τέρου Συλλόγου, κατά τήν διάρκειαν 
τοΰ οποίου συνεπής συνδικαλιστική 
δράσις, προάσπισις τών κοχλώς έν- 
νοουμένων συμφερόντων τού Ιδρύμα
τος καί τών εργαζομένων έν αύτώ 
καί πολυσχιδής Εθνική καί Κοινω
νική δραστηριότης, έθεσαν τό Επαγ
γελματικόν Σωματεΐον μας είς τήν 
πρώτην σειράν τών συνδικαλιστικών 
δυνάμεων τής χώρας.

Έν προκειμένφ, τό Δ.Σ. προγραμ
ματίζει σειράν δημοσίων εκδηλώσε
ων διά τήν προβολήν τής έν γένει 
δράσεως τοΰ Συλλόγου μας κατά τό 
ώς άνω χρονικόν διάστημα.
ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 
ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ Ε.Τ.Ε.

Τό Δ.Σ. κατερχόμενον είς τάς άρ- 
χαιρεσίας τής 2ας καί 3ης Απριλίου 
1967, έπρογραμμάτιζε πρός έπίλυ- 
σιν τά κάτωθι έκκρεμή ζητήματα τοΰ 
προσωπικού.

α) ‘Ασφαλιστικοί ’Οργα
νισμοί. (άξιοποίησις ακινήτου πε
ριουσίας τών Ταμείων - πιστή έφαρ- 
μογή τής προστατευούσης τά Τα
μεία κειμένης νομοθεσίας - ένεργός 
βοήθεια είς τό Ταμεΐον Υγείας διά 
τήν λειτουργίαν τοΰ Νοσηλευτικού 
‘Ιδρύματος καί τήν ΐδρυσιν παιδικού 
σταθμού).

β) Τροποποιησις ’Οργα
νισμού Υπηρεσίας (έπιδό- 
μοχτα λογιστοΰ, θέσεως, δυνατότης 
παραμονής γυναικών μέχρι τού 55ου 
έτους, 20ετία γυναικών, χΐναδιάρθρω- 
σις τής μισθολογικής κλίμακας τών 
κάτω τού Λογιστοΰ Α' τάξεως βα
θμών, κοχτά τά έν τή Τραπέζη τής 
Ελλάδος ίσχύοντα κ.λ.π.).

γ) Βελτίωσις συνθηκών 
έ ρ γ α σ ί α ας Ύ π)τ ω ν (τήρησις 
ίσχύοντος ώραρίου, έργασίας, ένίσχυ- 
σις είς έμψυχον υλικόν καί μηχανι
κά μέσα, κοχτάργησις άπογευματι- 
νής εργασίας, εφαρμογή τού έν τφ 
Κέντρφ ώραρίου).

δ) Είδικώτερα θέματα 
(προσωρινότης προσληφθέντων προ 
τού 1943, άναθεώρησις κανονισμού 
φύλλων ποιότητας, αΰξησις οργανι
κών θέσεων, νέα έπετηρίς, θέματα 
πολεμιστών, ένίσχυσις σπουδαζόντων 
υπαλλήλων, άξ ιολόγησι ς άπολεσθέν- 

! τος. χρόνου συνεπεία μετατάξεως ή 
| προσφοράς λογιστικής ή κυρίας τα- 
ι μειακής υπηρεσίας προσληφθέντων ή 
κλητήρων ή είσπρακτόρων κ.λ.π.).

Κατά τήν διάρκειαν τού χχπολο- 
γιζομένου έτους είς τά ανωτέρω θέ
ματα προσετέθησαν:

α) Ή περίπτωσις τής συγχωνεύ- 
σεως τών Ασφαλιστικών ’Οργανι
σμών είς ένιαΐον φορέα.

6) Ή χΐχναχττολή τών προβλεπομέ- 
νων ύπό τού ίσχύοντος ’Οργανισμού 
τής Τραπέζης προαγωγών καί προσ- 
αυξήσεων λόγχμ εύδοκίμου υπηρεσίας 
καί

γ) Ή κατάργησις τής διετούς 
προωθήσεως είς τούς πολεμιοπάς 
τοΰ Ν. 751.
ΕΝΕΡΓΕΙΑΙ ΤΟΥ Δ.Σ. - ΤΡΟΠΟΣ 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΩΣ ΤΩΝ ΘΕ
ΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
Τό Δ.Σ. έπεδίωξεν, ευθύς άπό τής 

συγκροτήσεώς του είς Σώμα καί ύπό 
τό πρίσμα τής δημιουργηθείσης, συγ
χρόνως σχεδόν, νέας καταστάσεως, 
τήν ένημέρωσιν τών αρμοδίων παρα
γόντων τής Τραπέζης έπϊ τών άνχο- 
τέρω έκκρεμούντων, χχπό μακροΰ χρό
νου, θεμάτων τού προσωπικού, έπι- 
ζητήσαν τήν προώθησιν τών έξ αυ
τών δυναμένων νά τύχουν έπιλύσεως 
ύπό τάς κρατούσας συνθήκας καί ί- 
δίςχ τήν περιφρούρησιν τών Ασφαλι
στικών μας ’Οργανισμών.

Άτυχώς, ή άπελθοΰσα Διοίκησις 
τής Τραπέζης, σκληρύνασα είς τό έ- 
πακρον τήν στάσιν της, ουδόλως έ- 
δέχθη νά άσχοληθή μέ τά τρέχοντα 
θέματα τοΰ Προσωπικού, κατά τάς 
παραστάσεις μας δέ άπήντα στερε- 
οτύπως ότι άσχολεΐται μέ τήν άνα-

διοργάνωσιν τής Τραπέζης.
Κατόπιν τούτων, τό Δ.Σ. έστράφη 

πρός τήν κατεύθυνσιν τής Εθνικής 
Κυβερνήσεως, έν τή Διεθνώς παρα
δεδεγμένη άρχή ότι ή Κρατική πα
ρέμβασις ασκείται άφοΰ εξαντληθούν 
τά περιθώρια συνεννοήσεως τών δύο 
βασικών παραγόντων τής οικονομί
ας, ήτοι τοΰ Κεφαλαίου καί τής έρ
γασίας.

Έν προκειμένχρ, αί βασικαί κχχτευ- 
θυντήριοι σκέψεις τοΰ Δ.Σ. ήσαν ότι 
ή ώς άνω ένημέρωσις τών αρμοδίων 
μελών τής Εθνικής Κυβερνήσεως έ- 
δει νά πραγματοποιήται διά έμπε- 
ριστατωμένων υπομνημάτων, έξ ών 
νά θεμελιοΰνται διά στοιχείων τό 
βάσιμον καί τό δυνατόν τής έπιλύσε
ως τών έπϊ μέρους αιτημάτων μας.

Οΰτω, διά τήν σύνταξιν τών ύπο- 
μνημάτων καί τής περαιτέρω προ
φορικής άναπτύξεώς των έλήφθησαν 
ύπ’ δψιν, ή δέουσα ίεράρχησις τών 
αιτημάτων, αί ύφιστάμεναι δυνατό
τητες τής Τραπέζης, αί γενικχότεραι 
έξελίξεις τής οικονομίας, έν συνδυα- 
σμώ πχχντοτε μέ τήν κοχταβαλλομέ- 
νην προσπχχθειοχν μειώσεως τοΰ κό- 
χττους τού Τραπεζιτικού χρήματος.

Ή συναίσθησις τής ευθύνης έναν
τι τού συνόλου, ή θέλησις τοΰ Δ.Σ.

(Συνέχεια είς τήν 4η σελίδα)

Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ
Ό νέος 

Ύποδιοπιητής
Πιστεύουμε δτι περιττεύει 

ή παρουσίασις τοΰ νέου Ύ- 
ποδιοικητοΰ τής Τραπέζης.
Σαρξ έκ τής σαρκός μας ό 

Κων)ν τίνος Παπαχαραλάμ- 
πους εξακολουθεί νά προσ- 
φέρη είς τό "Ιδρυμα τόν πια 
καλό του εαυτό έπϊ 35 ολό
κληρα χρόνια μέ πείρα και 
μέ πάθος.

Παντού οπού έ(®Λ τήν 
σφραγίδα τής παρουσίας του* 
οί συνάδελφοι οί σύνεργαν 
σθέντες μαζί του, είτε ώς 
προϊστάμενοι, είτε ώς υφι
στάμενοι, τόν ήγάπησαν καί 
τούς άνταπέδωσε τήν αγάπη 
του.
Τώρα, δπου τό Σώμα τών 

Μετόχων, τιμώντας τφς μέ
χρι τοΰδε ύπηρεσίας του, τόν 
έπέλεξε καί τόν έξέλεξε εις 
τό ύψηλόν αξίωμα τοΰ'Υπο- 
διοικητοΰ τοΰ πρώτου πιστω
τικού ιδρύματος τής χώρας, 
νομίζουμε δτι είναι ή κατάλ
ληλος στιγμή, εντός βεβαίως 
τών πλαισίων τών γενικών 
του καθηκόντων, νά στρέψη 
τό στοργικόν του ένδιαφέρον 
καί πρός τήν συναδελφικήν 
οικογένειαν—άφοΰ άλλωστε, 
εξακολουθεί, έν στενή έν~ 
νοία, νά είναι μέλος της — 
καί πρός τό πλήθος ιών χρο- 
νιζόντων προβλημάτων της.

Δέν πιστεύουμε ούτε είς τα 
θαύματα ούτε είς τούς θαυ
ματοποιούς, πιστεύουμε δμως 
εις τήν άξίαν τής θερμουρ- 
γοΰ συμπαραστάσεως καί τής 
κατανοήσεως, προσόντα τά 
όποια πιστεύουμε δτι οπωσ
δήποτε διαθέτει ό κ. 'Υπο
διοικητής.

Τό συλλογικόν δργανον, μα
ζί μέ τήν έκφρασιν τών ειλι
κρινών του εύχών διά τήν 
επιτυχίαν είς τό δύσκολον, 
τωόντι, έργον του, έπιθυμεϊ 
νά γνωρίση εις τόν νέον συν
άδελφον - Υποδιοικητήν, δ- 
τι θά εύρίσκεται πάντοτε είς 
τήν διάθεσίν του πρός συνέ- 
χισιν τής έκ παραδόσεως φι
λικής μετ’ αυτού συνεργα
σίας.

"Εως πότε ;
Τό έρώτημα άπευθύνεται είς 
τόν κ. Διευθυντήν Προσωπι
κού καί Όργανώσεως άπό



τον όποιον, όμολογοϋμεν, 
πολλά άνομένομεν. Καί άφο- 
ρα τήν, εκτός πάσης οργανω
τικής καί διοικητικής έννοι
ας, μή ονομασίαν ώρισμένων 
προϊσταμένων τοΰ Κεντρικού 
Κ/τος καί τοϋ Κ/τος όδοϋ 
Σταδίου άρ. 38, οι όποιοι, έ- 
νώ άσκοΰν άπό διετίας καί 
πλέον τά σοβαρώτατα καθή- 
κοντά των, δέν απολαμβά
νουν, εκτός άπό τά βάρη καί 
τάς έκ τοΰ αξιώματος των 
εύθύνας, άπολΰτως τίποτε άλ
λο. Καί διεμωτώμεθα έάν εί
ναι δυνατόν νά ύφίσταταιεις 
τήν ’Εθνικήν Τράπεζαν τής 
Έλλάδοο, τό πρώτον πιστω
τικόν "Ιδρυμα τής χώρας μέ 
τήν διεθνή προβολήν, τοιοϋ- 
ιον άπαράδεκτον καθεστώς.
Ή άπάντησις θά πρέπει νά 

είναι ή άμεσος τακτοποίησις 
τής έκκρεμότητος.

Αί προσαυξήσεις 
υαί αί προαγωγαί
Πλήθος τά υπηρεσιακά 

προβλήματα, τά όποια κατέ- 
λιπε ή άπελθοΰσα Διοίκη- 
σις. Προσφιλής ή μ θοδος: 
σύννεφα έν ακινησία αί σκέ
ψεις καί αί άποφάσεις της. 
Εις τόν χώρον τοΰ υπερβατι- 
κοΰ αί πράξεις.

Καί μόνον τάς έν καθυστε
ρήσει προαγωγάς καί τάς 
προσαυξήσεις νά σκεφθή κα
νείς, άρκεΐ διά νά δικαιολο- 
γήση τό προσωπικόν, τό ό
ποιον κατέχεται άπό άσφυ- 
κτικόν αίσθημα άδικίας. Ό
μως σκοπός μας έν προκει- 
μένω ώς έκπροσωπήσεως δέν 
είναι ή στείρα κριτική τοΰ 
παρελθόντος. Τό πράττομεν 
μόνον καί μόνον διά νά υπεν- 
θυμίσωμεν εις τήν νέαν Διοί- 
κησιν πόσον βαρεία είναι ή 
Κληρονομιά δι’ αυτήν, έφ’ ό
σον αϋτη θελήση νά άρθή είς 
τό ΰψος τών προσδοκιών μας 
γεγονός διά τό όποιον δέν έ- 
χομεν λόγον νά άμφιβάλλω- 
υεν ότι θά τό πράξη.

Οί έργαζόμενοι έν τη Εθνι
κή Τραπέζη έσυνήθισαν νά 
έχουν πάντοτε ύπομονήν
— έκτ_ι>|ώντες, κα> η τη πί- 
στει, τάς άνάγκας τοΰ ’Ιδρύ
ματος καί τάς «υποσχέσεις»
— ή όποια, όμως, ύπομονή 
είς τό παρελθόν άπεδείχθη 
φρούδη.
Σήμερον, έχομεν άνάγκην 

άπό μίαν άγαθήν χειρονομί
αν ώς ένδειξιν όχι τόσο τών 
«καλών προθέσεων» — έχορ- 
τάσθημεν έξ αύτών — άλλά 
τής πρακτικότητος καί τής 
Οετικότητος άπό τάς όποιας 
πιστεύομεν ότι έμφορεϊται ή 
νέα Διοίκησις. Ή τό δυνατόν 
ταχεία χορήγησις τών προσ- 
αυξήσεων καί ή διενέργεια 
τών προαγωγών, θά είναι ή 
καλυτέρα άπόδειξις ότι όρ-

θώς έξετιμήσαμεν τήν άξίαν 
τής έπελθούσης μεταβολής 
είς τήν Διοίκησιν τής Τρα- 
πέζης.

Αί αδειαι 
τον Προσωπιιιοϋ

Πιστεύομεν ότι τό πρόβλη
μα — γάγγραινα τών άδειων 
τοΰ προσωπικού δέν είναι δυ 
νατόν νά λυθή μόνον διά τής 
έκδόσεως σχετικών έγκυκλί 
ων, έστω καί σαφών, έστω 
καί αύστηρών, έφ’ όσον τό ά- 
ποτέλεσμα παραμένει τό ίδιο. 
Τό πρόβλημα τών άδειών λύ 
εται μόνον διά τής χυρηγή- 
σεως άδειών καί τά γεγονό
τα λένε ότι αί έγκύκλιοι πα
ραμένουν εγκύκλιοι καί οί 
άριθμοί παγωμένων άδειών 
παραμένουν σχεδόν οί ίδιοι

’Υπάρχει υποκατάστημα είς 
τήν περιοχήν Θεσσαλίας μέ 
500 ήμέρας όφειλομένων ά
δειών καί μέ 300 ήμέρας είς 
τήν περιοχήν ’Αθηνών, ένώ 
αί έντολαί τοΰ ’Υπουργείου 
’Εργασίας δέν έπιδέχονται 
παρερμηνείας.
Ή μή δυνατότης έγκαιρου 

χορηγήσεως τοΰ συνόλου τών 
άδειών είς τούς έργαζομέ- 
νους δέν είναι άραγε μέτρον 
κρίσεως περί τής ίκανότητος 
όχι μόνον τών Διευθυντών 
τών ύποκαταστηματων;

’Ανθυγιεινά 
Ύποιιαταστήμα τα

’Επανειλημμένος είς τό πα
ρελθόν έπεστήσαμεν τήν 
προσοχήν τών άρμοδίων έν 
τή Τραπέζη, διά τάς αύτόχρη- 
μα άνθυγιεινάς συνθήκας αϊ- 
τινες έπικρατοΰν είς εύάριθ- 
μα υποκαταστήματα τόσον 
τής περιοχής Ιίρωτευούσης 
όσον καί τής έπαρχίας.

Είναι κραυγαλέα ή άντίθε- 
σις μεταξύ τών καλλιμαρμά
ρων καινουργών υποκατα
στημάτων καί τών τρωγλών 
έκείνων πού φέρουν εις τήν 
είσοδόν των τόν τίτλον τής 
’Εθνικής Τραπέζης.

‘Ανεξαρτήτως τοΰ γεγονό
τος ότι αυτά καθ’έαυτά τά 
προϊστορικά αύτά κατάλοιπα 
τών πρώην κτιρίων προσβάλ
λουν τό κΰρος τής Τραπέζης, 
δέν είναι δυνατόν νά στεγά
ζουν εργαζομένους μέ τάς 
φρικτάς συνθήκας τάς όποιας 
προσφέρουν.

’Ελπίζομεν ότι ή Διοίκησις 
είς τήν έκτέλεσιν τοΰ προ 
γράμματος έπισκέψεων προς 
τάς μονάδας, θά μορφώση 
προσωπικήν άντίληψιν καί 
δέν θά διστάση νά χωρήση 
είς άμέσους καί σωστάς 
λύσεις, διά τήν ιδίαν τήν 
Τράπεζαν, τούς έν αύτή έρ 
γαζομένου. καί τήν έξυπηρε- 
τουμένην πελατείαν.

ΑΠΕΘΑΝΕΝ 
0 ΤΕΩΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΕΤΗΣ

Διευθύνσεις συμφώνως τώ νόμφ: 

Ύπευθ. ύλης:

ΔΗΜ. ΧΑΡΙΊΌΣ

Τήν Πέμπτην 28 Μαρτίου άπέθά- 
νε καί έκηδεύθη ό απόμαχος συνά
δελφος καί Πρόεδρος τοΰ Συλλόγου 
μας κατά τό 1937, Ιωάννης Καπέ- 
της.

Τό Δ. Συμβούλιου κατέθεσε στέ
φανον είς τήν κηδείαν καί άπέστειλε 
συλλυπητήριαν τηλεγράφημα προς 
τήν οικογένειαν τοΰ μεταστάντος.

’Ίμβρου 34 — Άθήναι

Υπεύθυνος Τυπογραφείου: 

ΚΩΝ. ΠΑΝΟΥ 

Κάνιγγος 7 — Άθήναι

Συνάδελφοι,
Είναι συμφέρον σας νά έστιά- 

ζεσάε στο έστιατόριον τήςΛέσχης 
μας. Προσφέρει φαγητά έξαιρετι- 
κής ποιότητος σέ πολύ χαμηλάς 
τιμάς. Λειτουργεί κάδε μέρα, με
σημέρι - βράδυ έκτος Κυριακής.

'Ενισχύετε τή Λέσχη έξυπη- 
ρετώντας κατά τόν πλέον συμφέ
ροντα τρόπον τόν έαυτόν σας.

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ κ. ΚΟΣΤΗ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΝ ΤΟΝ ΜΕΤΟΧΟΝ
Κύριοι Μέτοχοι,

Δέν έπιθυμώ νά εΐπω πολλά, άλ
λά σαφή καί σοφά.

Αί απόψεις μου ώς Μετόχου, άν- 
τιπροσωπεύοντος τούς Συνταξιού
χους τής Εθνικής Τραπέζης τής Ελ
λάδος, είναι γνωσταί είς τήν αίθου
σαν ταύτην. Έτόνισα πάντοτε καί 
τονίζω, εκπρόσωπων τό πνεύμα τοΰ 
παρελθόντος — τοΰ ένδοξου παρελ
θόντος τοΰ Ιδρύματος -—■ 6τι ή ’Ε
θνική Τράπεζα τής Ελλάδος δέν εΤ- 
ναι μία οικονομική έπιχείρησις, άλ
λά ένας Εθνικός ’Οργανισμός, άπο- 
τελών αυτήν ταύτην τήν καρδίαν τής 
’Ελληνικής οικονομικής ζωής καί 
δραστηριότητος τής Χώρας.

Άπό τοιαύτης περιωπής θά πρέ
πει οι Μέτοχοι νά βουλευώμεθα κα
τά τάς Γεν. Συνελεύσεις, έχσντες 
πάντοτε ύπ' δψιν ότι δέν ύπηρετοΰ- 
μεν τόν Μαμωνάν εις μίαν κερδοσκο
πικήν έπιχείρησιν, άλλά τήν ’έθνικήν 
οικονομίαν καί τήν κοινωνικήν άλλη- 
λεγγύην είς ένα ’Εθνικόν "Ιδρυμα.

’Επιθυμώ νά έπιστήσω τήν προ
σοχήν σας. Κύριοι Μέτοχοι, Κύριοι 
Σύμβουλοι τής Τραπέζης, Κύριοι Δι- 
οικηταί οί όποιοι θά άναδειχθήτε 
άπό τήν παροΰσαν Συνέλευσιν, δτι 
είς τό ’Εθνικόν τοΰτο "Ιδρυμα πρέ
πει νά ύπάρχη στοργή άναμεμιγμένη 
μετά σεβασμοΰ προς τούς απομά
χους. Σεβασμοΰ δχι τόσον διά τήν 
ηλικίαν των, δσον, κυρίως, διότι είς 
αυτούς οφείλεται, κατά μέγα μέρος, 
τό ύλικόν καί ήθικόν κΰρος τοΰ ‘Ι
δρύματος. Οί άπόμαχοι είναι οί έμ- 
φανεΐς καί άφανεΐς ήρωες, οί όποιοι 
διά τοΰ ήθους καί τής έργασίας των 
έδημιούργησαν τόν θρύλον καί τήν 
παράδοσιν τής ’Εθνικής Τραπέζης, 
είς τήν οποίαν τό "Εθνος έμπιστεύε- 
ται τάς οικονομίας του, διά τών ο
ποίων πραγματοποιούνται τά κέρδη 
τής Τραπέζης.

"Οταν, πρό μιας άκριβώς 40ε- 
τίας, έπρόκειτο νά διαχωρισθή ή έ- 
νιαία τότε Εθνική Τράπεζα τής Ελ
λάδος είς την Εθνικήν Τράπεζαν άφ’ 
ένός καί είς τήν Τράπεζαν τής Ελ
λάδος άφ’ Ετέρου, ό τότε διαπρεπής 
Διοικητής τής Ενιαίας ’Εθνικής Τρα
πέζης τής Ελλάδος άείμνηστος Α
λέξανδρος Διομήδης, έκάλεσε τούς 
άνωτέρους λειτουργούς τής Τραπέ
ζης καί τοΰ είπε:

«Τό Προσωπικόν τής ’Εθνικής
Τραπέζης, άφωσιωμένον είς τήν
εργασίαν του, καλώς κατηρτισμέ-

νον καί φέρον σπουδαία έντός του 
ηθικά καί υλικά Εφόδια, δεν πρέ
πει νά έχη κανένα ένδοιασμόν καί 
φόβον περί τοΰ μέλλοντος του. 
Άπό τής θέσεως αυτής τό βεβαιώ 
κατηγορηματικώς, δτι δέν έχει νά 
χάση άπολΰτως τίποτε. Θά έξα- 
κολουθήση, άνεξαρτήτως τής τελι
κής τοποθετήσεώς του είς τήν μίαν 
ή τήν άλλην Τράπεζαν, νά έχη τά 
αυτά δικαιώματα, τάς αύτάς άπο- 
λαβάς καί άμοιβάς, τάς αύτάς 
άσφαλείας, τόσον είς τό παρόν, 
δσον καί είς τό μέλλον».
Ή έπισήιμως άναληφθεϊσα τοιαύ- 

τη ύποχρέωσις δέν τηρείται δσον 
άφορά τάς άπολαβάς τών Συνταξι
ούχων τής ’Εθνικής Τραπέζης, οΐτι- 
νες ύπολειπόμεθα απέναντι τών πα
λαιών συναδέλφων μας τών Τραπε
ζών ‘Ελλάδος καί Κτηματικής. Τοΰ
το είναι άδικαιολόγητον.

Ή ϊση μεταχείρισις μετά τών ά- 
πομάχων τών άλλων Τραπεζών, αΤτι- 
νες άπέρρευσαν έκ τής μιας, ένιαίας, 
παλαιάς καί παγκοσμίως γνωστής 
ώς οικονομικού καί ήθικοΰ κολοσσού 
Εθνικής Τραπέζης τής ‘Ελλάδος, ά- 
ποτελεΐ ίεράν ύποχρέωσιν τών ιθυ
νόντων, άπορρέουσαν έξ Εγγράφων 
καί άγράφων ήθικών νόμων.

Πριν ή καταθέσω τόν λόγον, έ
πιθυμώ νά έπαναλάβω διά μίαν α
κόμη φοράν εκείνο τό όποιον κατ’ έ- 
πανάληψιν Εχω τονίσει είς τήν αί
θουσαν ταύτην:

Τό Κράτος οφείλει νά προσβλέψη 
μετά στοργής προς τήν Έθνικήν 
Τράπεζαν, ή οποία τασαύτας υπηρε
σίας παρέσχεν είς αυτό καί είς τό 
κοινωνικόν σύνολον, κατά τόν μακρόν 
βίον της. Καί δχι μόνον νά άποτρέψη 
τάς Εναντίον τής Εθνικής Τραπέζης 
Εμφανείς καί άφανεΐς έπιβουλάς, άλ
λά καί νά άποδώση τά όφειλόμενα. 
Τάς έργασίας έκείνας αί όποΐαι τής 
άνήκουν, καί τάς οποίας, κακώς καί 
έπιζημίως διά τό σύνολον τής ’Εθνι
κής Οικονομίας, έστερήθη.

Τέλος, μή λησμονείτε. Κύριοι Μέ
τοχοι, Κύριοι Σύμβουλοι, Κύριοι 
Διοικηταί, δτι οί Συνταξιούχοι είναι 
οί παλαιοί τηρηταί τοΰ γοήτρου τής 
Εθνικής Τραπέζης. Σεβόμενοι τό 
γόητρον τών Συνταξιούχων, άνιιψοΰ- 
τε τό γόητρον τής Εθνικής Τραπέ
ζης. Καί άνυψούντες τό γόητρον τής 
’Εθνικής Τραπέζης, άνυψοΰτε τήν έ- 
σωτερικήν άξίαν τής Μετοχής.

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΩΝ 
ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ 

ΣΥΝ. Π. Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ 
Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως

Συμφώνως προς τά άρθρα 24 έ'ως και 29 τοΰ Καταστατι
κού, καλοΰμεν τούς κ.κ. Συνεταίρους εις Α' συνεδρίασιν τακτι
κής Γενικής Συνελεύσεως έν τή αιθούση τοΰ Πρατηρίου Υφα
σμάτων τοΰ Συνεταιρισμού (αίθουσα Παλαιού Χρηματιστηρίου) 
οδός Πεσματζόγλου άριθ. 1 τήν 10ην ’Απριλίου έ.ε., ημέραν Τε
τάρτην καί ώραν 6ην μ.μ. καί έν περιπτώσει μή άπαρτίας τήν 
17ην ’Απριλίου έ.ε., ήμέραν Τετάρτην έν τφ αύτφ χώρω καί τήν 
αυτήν ώραν μέ τά έξής θέματα:-

1. ’Έκθεσις τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου έπί τών πεπρα
γμένων τοΰ έτους 1967.

2. Υποβολή ’Ισολογισμού καί ’Απολογισμοΰ διαχειρίσεως 
τοΰ έτους 1967.

3. "Εκθεσις τοΰ Έποπτικοΰ Συμβουλίου.
4. 'Έκθεσις τοΰ Έλεγκτοΰ.
5. 'Έγκρισις τοΰ ’Ισολογισμού καί ’Απολογισμού διαχει

ρίσεως έτους 1967.
6. ’Απαλλαγή έκ τών εύθυνών τοΰ τε Διοικητικού καί Έπο- 

πτικοΰ Συμβουλίου ώς καί τοΰ Έλεγκτοΰ.
7. Υποβολή καί έγκρισις Προϋπολογισμού εσόδων καί έξό- 

δων διαχειρίσεως τοΰ έτους 1968.
Επίσης συμφώνως προς τά ώς άνω άρθρα τοΰ Καταστατι

κού, καλοΰμεν τούς κ.κ. Συνεταίρους εις Β'. Συνεδρίασιν τής 
Τακτικής Συνελεύσεως έν τφ Πρατηρίω Υφασμάτων τοΰ Συνε- 
ταιρισμοΰ (αίθουσα Παλαιοΰ Χρηματιστηρίου) οδός Πεσματζό
γλου άριθ. 1, τήν 20ην ’Απριλίου έ.ε., ήμέραν Σάββατον καί 
ώραν 8ην π.μ. μέχρι 8ην μ.μ. καί έν περιπτώσει μή άπαρτίας 
τήν 27ην 'Απριλίου έ.ε. ήμέραν Σάββατον έν τώ αύτώ χώρω καί 
κατά τάς αύτάς ώρας, προς έκλογήν ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ καί ΕΠΟ
ΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ καί ένός ΕΛΕΓΚΤΟΥ.

Έν Άθήναις τή 20 Μαρτίου 1968 
Ή Προϊσταμένη 

τοΰ Έποπτικοΰ Συμβουλίου 
ΕΙΡΗΝΗ ΓΑΛΑΝΟΥ

/ο?Λ Ε Ν Ω Σ 1 Σ ΦΙΛΑΘΛΩΝ
/ε"φΕΖ€τ\

ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

Mt τήν ΕΦΕΤ στον εορτασμό 
τής 25ης Μαρτίου στο Καρπενήσι

Καθιερωμένος πλέον άπό πολλά χρόνια ό Εορτασμός τής ’Εθνικής 
μας Παλιγγενεσίας καί στό ύπαιθρο.

"Ενας άπό τούς ιστορικούς τόπους τής Ελλάδος πού έχει άμεση 
σχέση μέ τήν άνεξαρτησία καί τή λευτεριά τής Πατρίδας υποδέχεται 
κάθε χρόνο Εκατοντάδες Εκδρομείς άπό διάφορες πόλεις.

"Ετσι φέτος μετά τά Δερβενάκια, τήν Άράχωβα, τή Γραβιά, τό 
Βελεστΐνο, τή Λαμία, τό Ζάλογγο, τό Μεσολόγγι, τό Ύψηλάντη, τό 
Ναύπλιο καί τή Νάουσα, σειρά είχε νά τιμηθή τό Καρπενήσι καί ό 
"Ηρωας Μάρκος Μπότσαρης, ό γόνος τών Μποτσαραίων άπό τό Σούλι, 
πού έπεσε στις 9 Αύγούστου τοΰ 1823 στό Κεφαλόβρυσο τοΰ Καρπε
νήσι οΰ.

Φίλοι τής υπαίθρου άπ’ δλη τήν Ελλάδα μέ Ενθουσιασμό καί πί
στη, έδωσαν έπ’ εύκαιρίςι τοΰ διημέρου, τό παρών τους στό προσκλη
τήριο τής ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΚΔΡΟΜΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 
καί βρέθηκαν τό άπόγευμα τής Κυριακής στήν κεντρική Πλατεία τοΰ 
Καρπενησιού, γιά νά τιμήσουν τόν έξοχο άγωνιστή καί νά ξαναθυμη- 
θοΰν μιά άπό τις ίστορικώτερες μάχες τοΰ 21.

Ή ΕΦΕΤ, μέλος τής Ο.Ε.Σ.Ε. καί πιστή πάντοτε σέ Εκδηλώσεις 
’Εθνικού, πνευματικού, πατριωτικού καί φυσιολατρικού περιεχομένου, πα- 
ρέστη μέ μεγάλο άριθμό άγαπητών συναδέλφων στήν όργανωθεΐσα τε
λετή καί κατέθεσε δάφνινο στέφανο στήν προτομή τοΰ Εθνικού άγωνιστοϋ.

Ήταν ένα χρέος. "Ενα χρέος σέ μιά ιστορική γωνιά τής ορεινής 
Ευρυτανίας καί σ’ έναν άγωνιστή πού έπεσε σάν πραγματικός ηρωας 
πάνω στά 35 του χρόνια.

Μέ τήν παρουσία τών τοπικών άρχών, τών Εκδρομέων άπ’ δλη τήν 
Ελλάδα, τών λαϊκών μουσικών καί χορευτικών συγκροτημάτων Ναού- 
σης, Καρπενησιού καί Ηπείρου, τή συμμετοχή νέων μέ έξοχες έθνικές 
Ενδυμασίες, τις προσφωνήσεις Νομάρχου, Δημάρχου, Προέδρου τής ΘΕΣΕ 
καί τόν έμνευσμένον πανηγυρικόν τοΰ κ. Παπαδήμου, ξαναζωντάνεψε και 
φέτος γιά λίγες ώρες ένα άπό τά μεγάλα ιστορικά γεγονότα τής Φυλής.

Ν.Τ.
ΕΚΔΡΟΜΑΙ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑ

Τό Πρόγραμμα Εκδρομών μας μηνός Απριλίου περιλαμβάνει Εν
διαφέρουσες Εκδρομές καί έχει ώς κατωτέρω:
Κυριακή 14)4)68: ΝΑΥΠΛΙΟ - ΤΟΛΟ

Κυριακή ώρα 8 άναχ. διά Κόρινθον - 'Άργος - Ναύττλιον. Μικρή 
στάσις καθ’ όδόν μέ κατάληξι στό γραφικό Τολό, δπου γεΰμα στά πα- 
ραθαλάσια γραφικά μαγαζάκια. Νωρίς άναχώρησις διά Ναύπλιον μέ 
παραμονή δι’ έπίσκεψιν τής πόλεως μέ τά πολλά άξιοθέατα.

Συμμετοχή: Μέλη δρχ. 45, τρίτοι δρχ. 60.
Σάββατο - Κυριακή 27-28)4)68: ΤΡΙΚΑΛΑ - ΜΕΤΕΩΡΑ,

Σάββατο άναχ. ώρα 3 μ.μ. διά Τρίκαλα. Καθ’ όδόν στάσις. Ά- 
φιξις εις Τρίκαλα, τακτοποίησις εις ξενοδοχείου, διανυκτέρευσις. Τήν 
Κυριακή άναχώρησις πρωί διά Καλαμπάκαν - Μετέωρα. Έπίσκεψις τών 
μοναστηριών. Στήν Επιστροφή γεΰμα στήν Καλαμπάκα καί κατόπιν πε
ρίπατος μέχρι τήν Εκκλησία τής Παναγίας δπου φυλάσσεται ή περίφη
μος κλαπεΐσα πρό έτών καί άνευρεθεΐσα, άγια είκών.

Συμμετοχή: (Πούλμαν - διόδια - διανυκτέρευσις) Μέλη δρχ. 7 75, 
τρίτοι δρχ. 135.

ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
1) ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ (μέ ποΰλμαν). Στήν Επιστροφή πιθανή προσέγ- 

γισις καί είς ’Ιθάκην. Διάρκεια Μ. Παρασκευή πρωί μέχρι Δευτέρα βρά
δυ. (Γνωριμία μέ ολόκληρο τό νησί). Συμμετοχή: Μέλη δρχ. 1.050, τρί
τοι δρχ. 1.100 (Συμπεριλαμβάνονται: μεταφοραί - πορθμεία - πρωινά 
γεύματα - δείπνα καί διανυκτ. σέ σπίτια).

2) ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ (Άτομα 12, μόνον άνδρες, μέ ποΰλμαν). Δι
άρκεια Μ. Πέπτη - Τρίτη Πάσχα. Συμμετοχή; μόνον μέλη δρχ. 325 διά 
μεταφορικά (Διανυκτέρευσις κ.λ.π. έξοδα ’Ατομικά). Αρχηγός ό 
Σύμβουλος τής Ε.Φ.Ε.Τ. κ. Ζαρακιώτης.

3) ΚΡΗΤΗ (Αεροπορική). Διάρκεια Μ. Πέμπτη - Δευτέρα Πά
σχα. Διά νά πραγματοποιηθή ή άνωτέρω Εκδρομή πρέπει νά έχωμεν δη
λώσεις μέ ποκαταβολήν Εξόδων μέχρι 31)3)68. Συμμετοχή: ’Αεροπορι
κόν εϊσιτήριον μεταβάσεως - Επιστροφής δρχ. 620. Διανυκτερεύσεις κλπ. 
έξοδα περιηγήσεως τής νήσου ’Ατομικά.

4) ΑΝΤΙΚΥΡΑ ΔΙ ΣΤΟΜΟ - ΠΑΡΑΛΙΑ. Διάρκεια ήμερησία (Δευ
τέρα Πάσχα). Άναχώρ. 8 π.μ. διά Αεβάδειαν. Μικρή στάσις, συνέχεια 
μέσφ τοΰ μαρτυρικού Διστόμου διά Παραλίαν - Άντίκυρα. Παραμονή 
στό γραφικό δρμο. Νωρίς έπιστοφή δι’ ’Αθήνας. Συμμετοχή: Μέλη δχ. 
50, τρίτοι δρχ. 65.

Δηλώσεις - Αναλυτικά Προγράμματα είς κ. Α. Ραγάζον.
ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διά τούς Ενδιαφερομένους άγαπητούς συναδέλφους νά πραγματο
ποιήσουν Εκδρομήν είς τό Εξωτερικόν, ή Ε.Φ.Ε.Τ. έχει διαπραγματευθεϊ 
μέ διάφορα Τουριστικά Γραφεία τών οποίων ή όργάνωσις καί ή έκτέλε- 
σις Εκδρομών έξωτερικοΰ είναι άψογος καί ή τιμή συμμετοχής προσιτή-.

Πέραν τούτου έχει Επιτευχθή καί σχετική έκπτωσις είδικώς διά τά 
μέλη μας, παραδιδομένης προς τοΰτο σχετικής βεβαιώσεως άπό τήν 
Γραμματείαν τής Ε.Φ.Ε.Τ.

Κατωτέρω παραθέτομεν τά γραφεία μέ τά όποια καί συνεργαζόμε- 
θα, άναλυτικά προγράμματα τών οποίων δύνανται οί Ενδιαφερόμενοι νά 
προμηθευθοΰν άπό τόν κ. Α. Ραγάζον.
Πρακτ. «ΙΑΣΩΝ» Καραγεώργη - Σερβίας 7, τηλ. 222.500 

» «ΠΕΡΙΗΓΗΤΗΣ» Τζώρτζ 6, τηλ. 626.058.
» «PARIS - ATHENES» Πανεπιστημίου 16, τηλ. 624.462.
» «HYDRA - BEACH» Σταδίου 3, τηλ. 231.030 
» «GREEK - LINE» Φικιούρης, Ακτή Μιαούλη, τηλ. 411.449
» «ΕΑΜΕΣ - ΕΒΕΡΕΣΤ» Λυκούργου 14 - 16, τηλ. 53°.648.
» «ΑΡΙΩΝ» Πλ. ‘Ομονοίας 16 (Γ' δροφος) τηλ. 341.923.
» «ΟΛΥΜΠΙΑ - ΕΞΠΡΕΣ Πανεπιστημίου 63, τηλ. 317.923 
» «FLISVOS» Έρμοΰ 6, τηλ. 220.720
» «ΑΚΑΔΗΜΟΣ» Παν)μίου - Ε. Μπενάκη (Στοά) τηλ. 636.777.

Η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΕΤΕΧΕΙ ΕΙΣ ΑΙΕΟΝΕΣ 
ΓΕΜΙΝΑΡΙΟΝ ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Κύριοι Συνάδελφοι,
Ό Συνεταιρισμός μας, ό άρχαιότερος τών Βαλκανίων, συνεπλήρω- 

σεν Εφέτος 50ετή δράσιν.
Άπευθνόμενοι Επί τή εύκαιρίςι ταύτη πρός δλους τούς υπαλλήλους 

τής ’Εθνικής Τραπέζης καί είδικώτερον πρός τούς Νέους, τούς 
καλοΰμεν νά έγγραφώσιν είς τόν Συνεταιρισμόν των καί τούς ύποσχόμε- 
θα πλήρη έξυπηρέτησιν καί στοργικήν μεταχείρισιν. Ή Συνεταιρική με- 
ρίς Εξοφλείται έντός 5ετίας μέ άσημάντους κρατήσεις, ή δέ παρεχομένη 
πίστωσις άνέρχεται είς 2'/ζ πλήρεις μισθούς καί Εξοφλείται διά 15 μη
νιαίων κρατήσεων (Τούς μήνας Απρίλιον καί Δεκέμβριον δέν γίνονται 
κρατήσεις).

Αί τιμαί τοΰ Συνεταιρισμού είς άπαντα τά είδη του εΐναι αΐσθη- 
τώς χαμηλότεραι τών τής έλευθέρας άγοράς, αί δέ ποιότητες των ειδών 
του άπολΰτως ήλεγμέναι.
Κύριοι Συνεταίροι,

"Εχετε καθήκον νά παρακινήσητε τούς νέους συναδέλφους δπως 
πυκνώσωσιν τάς τάξεις τοΰ Συνεταιρισμού μας. "Εχετε δμως καί συμ
φέρον πρός τοΰτο διότι ή αυξησις τής δυνάμεως τοΰ Συνεταιρισμού ση
μαίνει αϋξησιν τών δυνατοτήτων έξυττηρετήσεώς σας διά τοΰ υποβιβα
σμού τών τιμών του.

ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Όργανοΰται ύπό της Τσέϊς Μανχάτταν Μπάνκ

Ή Εθνική Τράπεζα θά συνέχιση 
καί θά άναπτύξη τό πρόγραμμα με- 
τεκπαιδεύσεως στελεχών της είς τό 
Εξωτερικόν. ‘Ήδη είς τά πλαίσια

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Αρραβώνες

Ιωάννης Καμάρης - Καίτη Βάν- 
τζιου, άμφότεροι Κεντρ. Κατ)τος,

’Επαμεινώνδας Στ. Άγγελίδης - 
Σοφία Γ. Τσιλιγκίρογλου, Ύποκατ. 
Νέας ’Ιωνίας.

τής προσπάθειας αυτής άπέστειλεν 
εις Νέαν Ύόρκην τόν κ. Κωστήν, τής 
Διευθύνσεως Βιομηχανικής Πίστεως 
διά νά λάβη μέρος είς τό Σεμινά- 
ριον Τραπεζικής Έπιμορφώσεως, τό 
όποιον όργανοΰται ύπό τής Τσέϊς 
Μανχάτταν Μπάνκ. Είς τοΰτο έκλή- 
θησαν νά μετάσχουν Εκπρόσωποι 18 
ξένων χωρών μεταξύ τών όποιων και 
ή Ελλάς καί είδικώτερον ή ’Εθνική 
Τ ράπεζα.

Τό Σεμινάριον, τό όποιον εΐναι 
τριμήνου διάρκειας, θά άναφέρεται 
είς θέματα όργανώσεως τραπεζών, 
θά όλοκληρωθή δέ άπό τρίμηνον Επί
σης Εξειδίκευσιν τών συμμετεχόντων 
είς τήν άσκησιν τής βιομηχανικής πί
στεως.



ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΝ ΕΟΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1967

■ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ
1. Τ Α Μ Ε I Ο Ν

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ

2. ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ

α) Υπόλοιπον τής 30) 12)66 
6) έξ αναγωγής χρεωγράφων βάσει 

τιμής 3°) 12)66

-3. Ε.Τ.Ε. ΛΟ.Γ) ΣΜιΟΣ 480.005 

■4. A Κ I Ν Η Τ Α

20.094,15

1 1.000.943.—

5.621.537.— 16.622.480.— 

598.644,30

α) όδ. ΡοΟζβελτ 60 (5ος και 6ος όροφος) 1.— 
6) Έν Σπέτσαις έκ κληροδοτήματος 

Δ. Μπουμπούλη 18.506,20 18.507,20

5. ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΣΚΕΥΗ

α) Υπόλοιπον έτους 1 966 1.—
6) Άγοραί έτους 1967 110.991.—·

γ) Μεΐον μερική άπόσβ. 1967 

-.6. Β I Β Λ I Ο θ Η Κ Η

α) 'Υπόλοιπον έτους 1967 
6) Άγοραί έτους 1967

1.— 
4.325.—

γ) Μεΐον άποσβ. έτους 1967 

7. ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΑΟΓΑΡ

110.992.— 

10.992.-—

4.326.— 

4.325.—

100.000.-

Α Σ Μ Ο

α) Όφειλαί υπαλλήλων Συλλόγου 54.749.—
6) Όφειλαί μελών Συλλόγου 24.323.—
γ) Στυλιανός Μανέας (Παγία προκ/λη) 10.000.—
δ) Ύποχρέωσις ΰ/ Έπικουρ.

Ύπαλ. γραφ. άναδρομ. 28.673.— 117.745.-

Ό Πρόεδρος 
Α. ΟΘΩΝΑΙΟΣ

17.477.471,65

Ό Γεν. Γραμματεΰς 
Π. ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

1. Π Ε Ρ I ΟΥΣΙΑ

10.870.976,α) Υπόλοιπον 30)12)67 
6) έξ αναγωγής χρεωγράφων εις

τήν τιμήν τής 30)12)67 5.621.537.—
γ) Πιστωτικόν υπόλοιπον χρήσεως 1967 904.875,65 1 7.397.388,65

2. ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Διάφοροι πιστωτικοί λογαριασμοί 
α) εισφορά! πληρωτέαι εις 1ΚΑ 
6) είσφοραί ύ/ έπικουρήσεως 
γ) Ταμεΐον Έπικουρήσεως 6/ άσψα-

λίσεως ΰπαλ. Γραφείων Άναδρομικώς 62.942.— 80.083,

14.300,
2.841,

17.477.471,65

Ό Λογιστής 
Ε. ΠΕΤΡΙΔΗ

ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΜΕΡΙΔΟΣ - ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ 31ηι ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1967
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΛΟΓ)ΣΜΩΝΜΕΤΑΦΟΡΑ ΧΡΕΩΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΛΟΓ)ΣΜΩΝ 

1. ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΩΣ 
Μισθοδοσία Προσωπικού 1 96.228,50
"Εκτακτα Προσωπικού 14.148,50
Καταβολαί εις Ι.Κ.Α. 38.550.—
Έργοδοτική εισφορά ϋ/ Έργ. Εστίας 1.702.—
Έργοδοτ. εισφορά ύ/ Έπικουρήσεως (άναδρ.) 16.771.—
Έργοδοτ. εισφορά 6/ Επικουρικής άσψαλίσ. 766,50 
Συνδρομαί τηλεφώνου 30.720,30
Σύνδρομα! εις εφημερίδας καί περιοδικά 3.500.—
"Εκπτωσις 3 δρχ. εστιαζόμενων (Κέντρου) 75.531.—
Έκπτωσις 3 δρ. εστιαζόμενων (Επαρχίας) 828.165,30 
"Εξοδα αντιπροσώπων υποκαταστημάτων 45.095.—·
Έξοδα εορτών καί ψυχαγωγίας

α) Δώρα Χριστουγέννων 205.647,10
6) Κοπή πίττας 1967 14.172,10
γ) Παιδικός χορός 1967 13.356.— 233.175,20

Έξοδα συνελεύσεων καί αρχαιρεσιών 172.830,20
Έξοδα διάφορα 29.599,40
"Εξοδα προετοιμασίας προσωπικού δΓ 

εσωτερικούς διαγωνισμούς 27.600.—
"Εκδοσις έφημερίδος «ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ» 23.466.—
'Υλικόν γραφείου 6.685.—
Βοηθήματα - Φιλοδωρήματα 38.474.—
Ημερήσιος τύπος 1.230.—
Ταχυδρομικά - Τηλεγραφικά 7.216,60
Θέρμανσις καταστήματος 4.908.—
"Υδρευσις - Φωτισμός - Καθαριότης 8.343,25
Κοινωνικά! υποχρεώσεις 13.737.—
Φόροι δημοσίου 20.175,40
’Αποσβέσεις έπισφαλών απαιτήσεων 9.035.—

2. ΛΟΓ)ΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ 
Εισφορά συλλόγου διά τήν χρήσιν 1967

3. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙ Σ 
Μεταφορά χρεωστικών υπολοίπων 
Πιστωτικόν υπόλοιπον χρήσεως 1967

Ό Πρόεδρος 
Α, ΟΘΩΝΑΙΟΣ

1.849.653,15

161.394,40

15.317.— 
904.875,65

2.931.240,20

1. Σύνδρομα! καί δικαιώματα έγραφής μελών συλλόγου 1.448.992,20
2. Τόκοι - Τοκομερίδια - Μερίσματα 482.248.—
3. Καταβολαί Τραπέζης (δΓ επίδομα έστιάσεως) 1.000.000.—

»Κί?ΙΙΛΙι5ν^ΙΙ^<ι?Ι<^><^·<41,^ί

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Πρόοκλησις ίίς πηοίαν 
τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν
Μή έπιτευχθείσης απαρτίας καί κατά τήν τρίτην 

σύγκλησιν τής έτηοίας απολογιστική, Γεν. Συνελεύ- 
σεως τήν 5ην Μαρτίου έ. ε., καλοΰμεν έκ νέου τα μέ 
λη τ<,ΰ Συλλόγου μας, συμ ώνως προς τά άρθρα 9, 
11 καί 12 τού ίσχύοντος Καταστατικού καί τάς δια 
τάξεις τοϋ άρθρου 4 τοϋ Ν. 2151 καί τοϋ άρθρου 20 
τοΰ Β. Δ. τής 15/20.5.1920, τήν 5ην ’Απριλίου, ήμέ- 
ραν Παρασκευήν καί ώραν 6ην μ.μ. εις τήν αίθουσαν 
Τίτλων τοΰ Κεντρικού Καταστήματος, μέ θέματα:

1) Έκθεσις πεπραγμένων διά τό λήξαν έτος 1967,
2) Έγκρισις άπολογισμοΰ 1967 καί προϋπ/σμοΰ 1968
3) Έκθεσις ελεγκτών καί απαλλαγή Δ. Συμβουλίου

Έν περιπτώσει μή απαρτίας ορίζεται άπό τοϋ δε νέα 
σύγκλησις, ήτις έσεται καί ή τελευταία κατά νόμον, 
διά τήν 1 2 η ν ’Απριλίου ή μ έ ρ α ν Παρα
σκευήν, ώραν 6,30 μ. μ. καί εις τον αύτον 
ώς άνω χώρον.

Μετά συναδελφικών χαιρετισμών 
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ
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ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΝ- ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

... ^ , Ενταύθα
Κύριοι Συνάδελφοι,

Συμφώνως πρός τήν δοθεΐσαν ήμΐν έκ τών αρχαιρεσιών τής 2ας καί 
3ης Απριλίου 1967 έντολήν, προέβημεν εις τον έλεγχον τής διαχειρί- 
σεως τοΰ Συλλόγου κατά τήν χρήσιν 1967.

Εκ^ τοΰ έλέγχου διεπιστώθη ή άκρίβεια τών έγγραφων είς τά 6ι- 
βλία τοΰ Συλλόγου, τά υπόλοιπα τών όποιων συμφωνούν πρός τά έν 
τώ ΐσολογισμώ αναγραφόμενα ποσά.

Έν Άθήναις τή 30ή Ιανουάριου 1968 
Οΐ Έλεγκταί 

ΧΡ. ΚΑΡΔΑΡΑΣ 
Σ. ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1968

2.931.240,20

Ό Λογιστής 
Ε. ΠΕΤΡΙΔΗ

Α' ΕΣΟΔΑ 
Σ υνδρομαί καί δικαιώματα μελών 
Τόκοι - τοκομερίδια - μερίσματα

Σύνολον δρχ.

Β' ΕΞΟΔΑ
Μισθοδοσία Προσωπικού 
"Εκτακτα Προσωπικού 
Καταβολαί είς Ι.Κ.Α.
Εισφορά έργοδοτική ύ/ Εργατικής Εστίας 
Εισφορά έργοδοτική ύ/ Έπικουρ. μισθ. Γραφ. 
Σύνδρομα! τηλεφώνου 
Σύνδρομα! είς ’Εφημερίδας καί Περιοδικά 
^Εκπτωσις 3δράχμου ΰ/ έστιαζ. συναδ. κέντρου 
Έξοδα άν)πων Υποκαταστημάτων 
"Εξοδα έορτών καί Ψυχαγωγίας 
Εξοδα δικών καί άμοιβαΐ δικηγόρων 

Έξοδα συνελεύσεων καί αρχαιρεσιών 
Έξοδα συνδικαλιστικών αγώνων 
"Εξοδα διάφορα
Εισφορά είς συν)κούς ’Οργανισμούς 
Εκδοσις Έφημερίδος «Τραπεζιτική»

Υλικόν Γραφείου 
Ταχυδρομικά - Τηλεγραφικά 
Βοηθήματα - Φιλοδωρήμοττα 
Κοινωνικά! υποχρεώσεις 
"Υδρευσις - Φωτισμός - Καθαριότης 
©έρμανσις Καταστήματος 
’Αγορά ήμερησίου τύπου

Σύνολον δρχ. 

Πλεόνασμα δρχ.

1.500.000,
450.000,

1.950.000,

250.000,
35.000,
60.000,
3.000,

45.000,
44.000,
10.000,

100.000,
50.000,

250.000,
30.000,

100.000,
50.000,

100.000,
30.000,
60.000,
50.000,
20.000,
50.000,
30.000,
10.000,
10.000,
3.000,

1.400.000,

550.000,

1.950.000,

ΛΟΓΑΡΙΛΣΜΟΣ ΛΙΛΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 1967
X ρ έ ω σ ι ς
1. ΑΜΟΙΒΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Δ ρ α χ μ α ΐ

α) Μισθοδοσία
6) Έκτακτοι παροχαί (δώρα έορτών) 
γ) Καταβολαί είς 1 ΚΑ (έργ. είσφ.) 
δ) Ταμεΐον Έπικ. Άσφ. (έργ. είσφ.) 

2. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ

151.334.— 
41.554.— 
38.885.— 

8.145,50

Σ υνδρομαί τηλεφώνου
"Υδρευσις - φωτισμός - καθαριότης
Μικροέξοδα
Συντήρησις έπίπλων - σκευών 
Συντήρησις άκινήτου
Αποσβέσεις έπισφαλών απαιτήσεων

2.222,40 
16.686,40 
3.309.— 
8.914,50 

39.266.— 
3.919,20

Σύνολον δρχ. 314.236.—

Π ίστωσις
1. ’Ωφέλεια έκ τής διαχ)σεως 1967
2. Συμμετοχή Συλλόγου

Δ ρ α χ μ α ί 
152.841,60 
161.394,40

Σύνολον δρχ. 314.236,

Έν Άθήναις τή 31η Δεκεμβρίου 1967

Ό Πρόεδρος 
Α. ΟΘΩΝΑΙΟΣ

Ό Γεν. Γ ραμματεΰς 
Π. ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Ό Λογιστής 
Ε. ΠΕΤΡΙΔΗ

ΜΕΡΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ
ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΙ - ΕΞΟΔΑ

'ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ,, ΕΤΟΥΣ 1967

1. Αξία δημοσιογραφικού χάρτου
2. Στοιχειοθεσία - Έκτύπωσις
3. Κλισσέ
4. Διορθωτικά

6.044.— 
15.302.— 

120.— 
2.500.—-

Σύνολον 23.966.—

Εισπράξεις έκ διαφημίσεων 
Εισφορά Συλλόγου

ΕΣΟΔΑ
500.— 

23.466.—

Σύνολον 23.966,

Έν Άθήναις τή 31η Δεκεμβρίου 1967 
Ό Πρόεδρος Ό Γεν. Γ ραμματεΰς

Α. ΟΘΩΝΑΙΟΣ Π. ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
Ό Λογιστής 

Ε. ΠΕΤΡΙΔΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΞ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 31-12-67
ΤΕΜΑΧΙΑ

3.535
56
40
25
25

1

200

ΕΙΔΟΣ ΤΙΤΛΟΝ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ

Μέτοχοί Ε.Τ.Ε. 3.000.—
» Εμπορικής Τραπέζης 730.—
» Ε.Κ.Τ.Ε. 560.—
» Τ ραπέζης Ελλάδος 4.830.—
>> «ΕΘΝΙΚΗ» Α.Ε.Γ.Α. 4.000.—

Μερίς Προμηθ. Συνετ)σμοΰ 
Ύπαλ. ΕΤΕ & ΕΚΤΕ 1.000.—
Όμολ. Λαχειοφ. Δανείου Οίκον.
Άναπτύξεως 6,5% 19 6 7 500.—
Τόκοι ένεχ)ντων μετοχών ΕΤΕ (όλοσχ. έξόφλ.) 
Διαφορά έξ αναγωγής χρεωγράφων 
είς τάς τιμάς τής 31.12.67

ΑΞΙΑ

10.605.000, 
40.880, 
22.400, 

120.750, 
100.000, 

1.000, 
100.000,

10.990.030, 
10.913,

1 1.000.943, 
5.621.537,

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ

4.580,—
780.—
750.—

5.900.-
4.400.—
1.000.-

500.-

Σύνολον δρχ. 16.622.480.—

ΑΞΙΑ

16.190.300.— 
43.680.— 
30.000.— 

147.500.— 
1 10.000.— 

1.000.— 
100.000.—

16.622.480.—

16.622.480.-

Έν Άθήναις τή 31η Δεκεμβρίου 1967

Ό Πρόεδρος 
Α. ΟΘΩΝΑΙΟΣ

Ό Γεν. Γραμματεύς 
Π. ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Ό Λογιστής 
Ε. ΠΕΤΡΙΔΗ



Η ΚΑ' ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΙΣ 
ΠΕΡΙ ΕΠΑΝΑΚΡΙΣΕΟΣΤΟΝ ΑΠΟΛΪΘΕΝΤΟΝ
ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ φάνισιν καί παροχήν πληροφοριών ή

. εξηγήσεων. Έν περιπτώσει συγκρο-Λαβόν ύπ’ δψιν:
1. Την υπό στοιχεΐον Α' Συντα

κτικήν Πράξιν «περί άσκήσεως τής 
Συντακτικής καί Νομοθετικής εξου
σίας».

2. Τάς ύπό στοιχεία Θ' καί I'
Συντακτικός Πράξεις «περί τροπο- 
ποιήσεως των περί νομιμοφροσύνης 
των υπαλλήλων διατάξεων» καί «πε
ρί έξυγιάνσεως των Δημοσίων Υπη
ρεσιών».

3. Την ανάγκην τής τροποποιήσε- 
ως καί συμπληρώσεως τής διαδικα
σίας έξυγιάνσεως των Δημοσίων Υ
πηρεσιών δια της παροχής εύχερείας 
έπανακρίσεως τών άπολυθέντων ή ΰ- 
ποβ 16ασθέντων υπαλλήλων καί ύπη- 
ρετών βάσει τών ώς άνω Συντακτι
κών Πράξεων, αποφασίζει:

Αρθρον 1.
1. Υπάλληλοι καί ΰπηρέται, του 

Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δη
μοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Ορ
γανισμών καί επιχειρήσεων έν γένει, 
άπολυθέντες άπό τών θέσεων των ή 
ύποβιβασθέντες, κατ’ έφαρμογήν 
τών διατάξεων τής Θ' ή I' Συντα
κτικών Πράξεων, δικαιούνται όπως, 
έντός ανατρεπτικής προθεσμίας ενός 
μηνός άπό τής ένάρξεως τής ισχύος 
τής παρούσης, αίτήσωνται την άνα- 
θεώρησιν τών εις βάρος αυτών έκδο- 
θεισών αποφάσεων, δΓ αίτήσεώς των 
υποβαλλόμενης, είτε άπ’ ευθείας εις 
τό οΐκεΐον Ύπουργεΐον, είτε εις την 
Υπηρεσίαν ή έπιχείρησιν είς ήν α
νήκουν. Αυται ύποχρεοΰνται όπως 
ΰποβάλωσιν αμελλητί την αΐτησιν 
είς τό προϊστάμενον ή έποπτεΰον 
αυτός Ύπουργεΐον. Τυχόν ύποβλη- 
θεΐσαι μέχρι τοΰδε αιτήσεις δεν λαμ- 
βάνονται ϋπ’ δψει.

2. Ό αϊτών την άναθεώρησιν τής
είς βάρος του έκδοθείσης άποφάσε- j , , ,
ως δικαιούται όπως μερίμνη τής έκ-! Είς έφαρμογήν τών Θ' καί I' \ 
δούσης ταύτην αρχής λάβη έγγρά- [ Συντακτικών Πράξεων «περί τροπο
φως γνώσιν τών έφ·’ ών έβασίσθη ποιήσεως τών περί νομιμοφροσύνης

τήσεως μιας 'Επιτροπής διά πλείο- 
να τού ένός Υπουργεία, ό Πρόεδρος 
τής Κυβερνήσεως ορίζει τίνος έξ αυ
τών ό Γενικός Γραμματεύς θά μετέ- 
χη είς αυτήν.

3. Τών κατά τό παρόν αρθρον έ- 
πιτροπών προεδρεύει τό μέλος τού 
Σώματος δπερ προηγείται τή τάξει, 
καί έν συμμετοχή πλειόνων έκ τού 
αυτού Σώματος τό άρχαιότερον.

4. Μέλη τών κατά τήν παράγρα
φον 2 τού παρόντος άρθρου Σωμά
των, μετασχόντα είς τάς κατά τήν 
παράγραφον 2 τού άρθρου 1 τής I' 
Συντακτικής Πράξεως συσταθείσης 
Έπιτροπάς, κωλύονται δπως μετά- 
σχωσιν είς τάς βάσει τής παρούσης 
συγκροτουμένας διό τό αυτό Ύ
πουργεΐον.

"Αρθρον 4
1. Έν περιπτώσει αποδοχής τής 

περί άναθεωρήσεως αίτήσεώς, ή πε
ρί άπολύσεως ή υποβιβασμού άπό- 
φασις θεωρείται ώς μηδέποτε έκδο- 
θεΐσα, ό δ’ έκτος υπηρεσίας ή έν τφ 
κατωτέρω βαθμφ διαδραμών χρόνος, 
θεωρείται ώς διανυθείς διά πάσαν 
συνέπειαν έν τή Ύπη,ρεσίφ ή τφ

βαθμφ είς δν άποκαθίσταται ό ϋπο- 
βιβασθείς.

2. Θέσεις κενωθεΐσαι συνεπεία ά
πολύσεως ή υποβιβασμού κατ’ έ
φαρμογήν τών διατάξεων τών Θ' ή 
I' Συντακτικών Πράξεων δεν πλη- 
ροΰνται, λογιζρμεναι ώς κατειλημμέ
να ι μέχρι τής έκδόσεως καθ’ Ύπουρ
γεΐον, Νομικόν Πρόσωπον, ’Οργανι
σμόν ή έπιχείρησιν, άπασών τών α
ποφάσεων επί τών ύποβληθεισών αι
τήσεων άναθεωρήσεως.

"Αρθρον 5.
1. Κατά τών έκδ ιδομένων, βάσει 

τής παρούσης Συντακτικής Πράξε
ως, αποφάσεων δεν χωρεΐ προσφυγή 
ή αϊτησις άκυρώσεως ένώπιον τού 
Συμβουλίου τής ’Επικράτειας, οΰδ’ 
αγωγή έπί αποζημιώσει ένώπιον τών 
τακτικών Δικαστηρίων.

2. Ή ισχύς τής παρούσης άρχε- 
ται άπό τής δημοσιεύσεώς της είς 
τήν ’Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως.

Έν Άθήναις τή 12 Μαρτίου 1 968 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΣΤΥΛ. ΠΑΤΤΑΚΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ

II ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΝ θ' 
ΚΑΙ I' ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΝ ΠΡΑΕΕΟΝ 
ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑΝ
ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΠΡΟΣ ΕΠΑΝΑΚΡΙΣΙΝ

Ό Πρόεδρος 
τοο ΣυΑΑόψβφ μας 

είς τούς 
σεισμοπλήυτους 

οννοδέλφονς 
τον Ύπον)ματος 

Νορίνης - Εήμνον

Τήν 24ην Φεβρουάριου, δηλ. ευ
θύς μετά τούς καταστρεπτικούς σει
σμούς τών νήσων Λήμνου καί ‘Αγίου 
Ευστρατίου, ό Πρόεδρος τού Συλλό
γου μας συνδ. Άδαμ. Όθωναΐος καί 
ό Γεν. Γραμματεύς τού Συλλόγου 
Τραπέζης ’Αθηνών συνδ. Κων. Πιε- 
ρουτσάκος, έπεσκέφθησαν τήν πλη- 
γεΐσαν περιοχήν τής Μυρίνης - Λή
μνου άφ’ ενός προς ηθικήν συμπα- 
ράστασιν τών συναδέλφων τού έκεΐ 
υποκαταστήματος, άφ’ έτέρου προς 
άποκόμισιν προσωπικής άντιλήψεως 
τής έκτάσεως καί τής μορφής τών 
ζημιών πού ΰπέστησαν οδτοι.

Παρ’ δλην τήν συμφοράν καί τήν 
κόπωσιν έκ τής δοκιμασίας, οΐ συ
νάδελφοι ύπεδέχθησαν μέ χαράν καί 
υψηλόν ηθικόν τους έκπροσώπους 
τών συλλογικών τους οργάνων καί 
έν μέσω τών έρειπίων εύρον τον τρό
πον νά τούς προσφέρουν θερμήν καί 
έγκάρδιον φιλοξενίαν.

Έν συνεχεία τής άνωτέρω έπισκέ- 
ψεως τό Δ. Συμβούλιου ένέκρινεν, ά- 
ναλόγως προς τάς ζημίας άς ύπέ- 
στη έκαστος, βοηθήματα συνολικού 
ποσού δρχ. 16.000. Είς άνάλογον 
ένίσχυσιν προέβη καί ό άδελφός 
Σύλλογος τής Τραπέζης ’Αθηνών.

Μετά μακράν καθυστέρησιν

ΗΡΧΙΣΕΝ Η ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ ΑΙΑ ΤΗΝ 
ΧΟΡΗΓΗΣΙΝ ΤΗΝ ΠΡΘΣΑΥΞΗΣΕΠΝ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΝ ΠΡΟΑΓΠΓΠΝ

Άρμοδίως πληροφορούμεθά ότι έ- έν καθυστερήσει προσαυξήσεων. 
δό-θη έντολή ύπό τής Διευθύνσεως Προβλέπεται ότι θά έπακολουθή- 
Πιροσωπικοΰ είς τήν Υπηρεσίαν Προ- ση ή διενέργεια τών προαγωγών, 
αγωγών όπως προβή αύτη είς τήν Πάντως μέχρι στιγμής δεν έγένετο 
προπαρασκευαστικήν έρνασίαν τής ή συγκρότησις τών υπηρεσιακών έπι- 
καταρτίσεως τών σχετικών πινάκων, τροπών αϊτινες θά διεξαγάγουν τό- 
προκειμένου, έν συνεχεία, νά γίνη ά- σον τήν χορήγησιν τών προσαυξή- 
μεσος έναρξις τής χορηγήσεως τών σεων όσον καί τάς προαγωγάς.

τών υπαλλήλων διατάξεων» καί «πε
ρί έξυγιάνσεως τών Δημοσίων Υπη
ρεσιών», έκο ι νοπο ι ή θησαν ύπό τού κ. 
Υπουργού ’Εμπορίου αΐ άκόλουθοι 
άπολύσεις είς τό προσωπικόν τής 
’Εθνικής Τραπέζης:

Διευθυνταί: ΒΛΑΧΑΒΑΣ ΒΡΑΣ., 
ΠΕΡΣΕΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ.

Ύποδιευθυνταί : ΚΟΝΤΟΓΙΑΝ- 
ΝΟΠιΟΥΑΟΣ ΔΗΜ., ΣΑΚΕΛΛΑΡ Ι
ΔΗΣ ΚΩΝ)ΝΟΣ.

Συμπράττοντες Ύποδ)ταί: Κ Α
ΡΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΣΤΡΑΤΗΓΑ- 
ΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝ- 
ΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔ., ΒΗΤΤΑΣ ΠΕ
ΤΡΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, 
ΒΕΡΝΑΡΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΑΠ- 
ΠΑΣ ΚΙΜΩΝ.

Τμηματάρχαι Α': ΔΗΜΟΠΟΥ- 
ΛΟΣ ΘΩΜ., ΠΑΠΑΓΙΑ,ΝΝΙΤΣΗΣ 
Γ., ΖΟΥΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. ΠΆΝΑ- 
ΓΙΩΤΟΠΟΥΑΟΣ ΕΜΜ., ΓΚΩΡΟΣ 
ΙΩΑΝ., ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥ
ΛΟΣ.

Τ μηματάρχαι Β': ΤΣ ΟΚΟ ΠΌΥ- 
ΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΠΑΛΕΒΕΝ- 
ΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΡΟΥΣΣΟΣ ΘΕ· 
ΜΙ ΣΤ., ΤΣΙΡΙΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, 
ΚΥΡΑΝΑ ΑΝΝΑ, ΧΑΣΙΡΤΖΟΓΑΟΥ 
ΙΩΑΝ.

Ύποτμηματάρχαι: ΜΑΡΑΓΚΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΜΙΡΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 
ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΕΜΜ.

Λογισταί Α': ΔΙΛΥΝΤΑΣ ΣΠΥ- 
ΡΟΣ, ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, 
ΜΟΝΑΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΜΑΥ- 

ΚΒΗΣ ΓΕ- 
. ΩΡΓΙΟΣ, ΣΤΡΟΥΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙ- 

' ΟΣ, ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΌΣ ΚΩΝ) NOΣ,

αϋτη στοιχείων, ύποβάλη δέ πρός 
ΰπεράσπισίν του είς τήν Υπηρεσίαν 
έγγραφον υπόμνημα καί πάν άλλο 
στοιχεΐον τεΐνον είς τον αυτόν σκο
πόν.

"Αρθρον 2.
1. Έπί τών ΰπαβαλλομένων αιτή

σεων άναθεωρήσεως άποφασίζουσι:
α) Τό Υπουργικόν Συμβούλιον 

προκειμένου περί τών άπολυθέντων 
ή ύποβ ι βασθέντων μετά γνωμοδότη
σή αυτού βάσει τής Γ Συντακτικής 
Πράξεως.

6) Τριμελής έξ Υπουργών έπι- 
τροπή συγκροτουμένη, καθ’ Ύπουρ
γεΐον, ύπό τού έκδόντος τήν προσ- 
βαλλομένην άπόφασιν Υπουργού 
καί δύο ετέρων Υπουργών όριζσμέ- 
νων ύπό τού Προέδρου τής Κυβερ
νήσεως, διά πάντας τούς λοιπούς 
άπολυθέντας ή ύποβ ι βασθέντας δυ
νάμει τής ώς άνω Πράξεως.

γ) Τριμελής Επιτροπή συγκρο
τουμένη έκ τού Προέδρου τής Κυ
βερνήσεως, τού έκδόντος τήν προσ- 
βαλλομένην άπόφασιν Υπουργού καί 
έτέρου τοιούτου όριζομένου ύπό τού 
Προέδρου τής Κυβερνήσεως, προκει
μένου περί τών άπολυθέντων βάσει 
τών διατάξεων τής Θ' Συντακτικής 
Πράξεως.

2. Έπί τών αιτήσεων άναθεωρή
σεως τών άπολυθέντων ή ύπο β ι βα
σθέντων υπαλλήλων ή υπηρετών τών 
Υπηρεσιών τής τέως Βουλής βάσει
τών διατάξεων τής Θ' ή I' Συντα- „γ. ι λητ ΡΠΑΜ 
κτικών Πράξεων αποφασίζει τριμελής ι ΟΡγΙτ!ν vtdVwa ι 
Επιτροπή, συγκροτουμένη, έκ τού I 
Προέδρου τής Κυβερνήσεως 
σκοΰντος κατά τάς διατάξεις τού 
Α.Ν. 18)1967 τάς έκ τού Κανονι
σμού αυτής άρμοδιότητας τού Προ
έδρου τής Βουλής έπί τού προσωπι
κού της, καί δύο Υπουργών όριζο- 
μένων παρά τού Προέδρου τής Κυ
βερνήσεως.

"Αρθρον 3.
1. Πρός έπίσπευσιν τής διά τής 

παρούσης έπιβαλλομένης διαδικα
σίας έπανακρίσεως τών άπολυθέντων 
ή ύποβι βασθέντων, δύναται δΓ άπο- 
φάσεως τού Προέδρου τής Κυβερνή
σεως νά συνιστώνται, δΓ έν ή πλείο- 
να Υπουργεία, τριμελείς Επίτρο
ποί, έργον τών οποίων έσεται ή 
γνωμοδότησις πρός τάς κατά τό 
προηγούμενου άρθρου έξ Υπουργών 
Έπιτροπάς έπί τής αίτουμένης άνα
θεωρήσεως.

2. Αί κατά τήν προηγουμένην πα
ράγραφον έπιτροπαί, συγκροτούμε
να ι έκ δύο μελών λαμβανομένων έξ 
εκείνων, τού Συμβουλίου Επικρά
τειας, τού Άρείου Πάγου, τού ’Ε
λεγκτικού Συνεδρίου, τού Α.Σ.Δ.Υ. 
καί τού Νομικού Συμβουλίου τού 
Κράτους καί όριζομένων ύπό τού 
Προέδρου τής Κυβερνήσεως, καί τού 
Γ ενικού Γ ραμματέως τού οικείου Υ
πουργείου, δικαιούνται πρός έκπλή- 
ρωσιν τού έργου των, παρ’ έκτος τής 
έρεύνης καί άξιολογήσεως τών έν τφ 
ύπηρεσιακφ φακέλλφ τιών κρινο-μέ- 
νων υπαλλήλων στοιχείων, νά συλλέ- 
γωσι περί αυτών καί έτερα κατά 
τήν κρίσιν των χρήσιμα, έκ πάσης 
Δημοσίας ’Αρχής ή ’Ιδιωτικής έπι 
χειρήσεως, νά καλώσι δέ καί τούτον, 
έάν τό θεωρώσιν άναγκαΐον, πρός 
αυτοπρόσωπου ένώπιον αυτών έμ-

ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΓΕΩΡ-
ΠΑΥΣΑΝ.

Δόκιμος:
ΓΙΟΣ.

Κλητήρ Α': ΜΠΑΡΤΖΕΛΙΩΤΗΣ 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ.

Κλητήρ Γ': ΚΑΡΑΚΑ.ΣΗΣ ΝΙ
ΚΟΛΑΟΣ.

Νομ. Σύμβουλος: ΧΑΤΖΗΠΕ- 
ΤΡΟΣ ΕΜΜ.

Τεχνίτης Γ': ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΕΜΜ. 
Τεχνίτης Α': ΠΑΤΣ 1 ΑΔΗΣ ΕΛ. 
Νομ. Σύμβουλος: ΜΑ’ΙΛΗΣ ΓΕ

ΩΡΓΙΟΣ.
Είσπράκτωρ Γ': ΕΥΤΥΧΙΔΗΣ 

ΣΤΥΛ.
Είσπράκτωρ Α': ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝ- 

ΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ.
Έξ άλλου διά τής ΚΑ') 13.3.68 

Συντακτικής Πράξεως, τής όποιας 
τό πλήρες κείμενον παραθέτομεν πα- 
ροστλεύρως, παρέχεται είς άπαντας 
τούς άπολυθέντας ή ευχέρεια τής 
υποβολής αιτήσεων έπανακρίσεως.

Καθ’ ύπαρχούσας πληροφορίας αί 
σχετικοί έργασίαι έπί τών φακέλλων 
διά τήν προπαρασκευήν τής έπανα
κρίσεως θά άρχίσουν άπό τής προ 
σεχοΰς έ βδομάδας.

Οί άναβληβέντες 
Διαγωνΐ6ροί

Προαγωγικός - Μετατακτικός

Κατά σχετικός πληροφορίας έπί- 
κειται ό έκ νέου προσδιορισμός τών 
άναβληθέντων διαγωνισμών Υπολο
γιστών Β' (προαγωγικός) καί ό με-I 
τατακτικός (Κλητήρων, Είσπρακτό- ’ 
ρων).

Ή έκπροσώπησις πάντως, έζήτη- 
σεν άρμοδίως όπως προ τής δ ιεξα- 
γωγής τών άνωτέρω διαγωνισμών, 
δοθή είς τους υποψηφίους πρός δο
κιμασίαν συναδέλφους, ικανός χρό
νος διά τήν άπρόσκοπτον προετοι
μασίαν των.

ΑΙ ΕΠΕΑΘΟΥΣΑΙ ΜΕΤΑΒΟΑΑΙ ΕΙΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Διά Πράξεως τής Διοικήσεως έπήλθον αί άκόλουθοι μεταβολαϊ είς 
Διευθύνσεις καί Υποδιευθύνσεις τής Διοικήσεως καί Ύποκαταστημά- 
των: . , , II

Ό κ. Μιχ. Κούμπας Δ)ντής Βιομηχανικής Πίστεως, οί κ.κ. Α. 
Κωνσταντινίδης, Ί. Κοπανάρης, Ο. Θωμόπουλος καί Δ. Σταματόπου- 
λος Ύποδιευθυνταί Βιομηχανικής Πίστεως, ό κ. Κ. Σοψιανόπουλος 
Δ)ντής Καταστημάτων και Εργασιών Εσωτερικού, οί κ.κ. Π. Γεωρ- 
γιάδης, Ε. Βουλγαράκης καί Χρ. Κάρμας Ύποδιευθυνταί Καταστημά- 
των καί ’Εργασιών ’Εξωτερικού, ό κ. Γ. Ποτηρόπουλος Δ)ντής Έπι- 
θεωρήσεως, ό κ. Β. Παπακωνσταντόπουλος Υποδιευθυντής Έπιθεωρή- 
σεως, ό κ. Α. Άθανασιάδης Δ)ντής Γενικού Λογιστηρίου, ο κ. Π. Πα- 
ρασκευοπουλος Δ)ντής Καταστήματος Σταδίου 38, ό κ. I. Ρήγας 
Δ)ντής Καταστήματος Α' Πειραιώς, ό κ. I. Κουτσιμπός, Δ)ντής Ύ- 
ποκ)τος Ζέας, ό κ. Β. Άποστολόπουλος Δ)ντής Ψυγείων Πειραιώς, ό 
κ. I. Θεοφιλογιαννάκος Δ)ντής Ύποκ)τος ’Αμπελοκήπων, ό κ. Ν. Βλα- 
χόπουλος Υποδιευθυντής Νέας ’Ιωνίας καί ό κ. Π. Βακάς Υποδιευθυν
τής Ύποκ)τος Άγγελοπούλου.

ΝΕΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΕΞΟΧΑI

Πληροφορούμεθα δτι κατά τό 
τρέχον έτος 1968 αί παιδικοί έ
ξοχα! θά λειτουργήσουν είς δύο 
περιόδους ώς έξης:

Α'. Περίοδος Θήλεα 7 - 8 
Ιουλίου έως 1 - 2 Αύγουστου.

ΒΠερίοδος "Αρρενα5-6
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Τό Διοικητικόν Συμβούλιον 
Εύχεται

εις όλους τούς Συναδέλφους 
καί τάς οικογένειας των 

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ

ώς ά' Π ουλής κωνΓνοςΤ δρουγκας ; ΙΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗ- 
ΜΗΤΡΙΟΣ, ΛΟΥΤΖΗΣ ΣΠΥΡΟΣ, 
ΔI ΒΑΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ, ΜΠ Ο ΝΑΝΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΡΟΥΓΚΑ ΜΑΡΙΑ.

Λογισταί Β': ΣΑΛΤΑΠΙΔΑΣ
ΚΩΝ)ΝΟΣ, ΜΑΛΑΞΙΩΤΉΣ ΓΕΩΡ
ΓΙΟΣ.

Ύπολογισταί Β': ΚΑΤΣΙΚΑΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΤΣ ΙΤΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡ
ΓΙΟΣ, ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕ
ΡΙΟΣ, ΑΣΤΕΡΙ ΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙ
ΟΣ, ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΓΙΑΝ.

Ύποταμίας Β': ΤΣΑΝΤΟΥΑΑΣ 
ΚΩΝ)ΝΟΣ.

Είσπράκτωρ Α': ΤΣΑΝΤΟΥΛΑΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ.

Είσπράκτωρ Τ': ΔΟΥΒΛΗΣ

ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΙΣ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΤΗΣ Ε.Τ.Ε.Β.Α.
Μετά τήν εκλογήν νέας Διοικήσε- 

ως είς τήν Εθνικήν Τράπεζαν τής 
Ελλάδος, έγένετο άνασύνθεσις τού 
Δ.Σ. τής Εθνικής Τραπέζης ’Επεν
δύσεων όσον άφορά είς τά εκπροσω
πούντο τήν Εθνικήν Τράπεζαν τής 
Ελλάδος μέλη. Οϋτω, άπό ελληνι
κής πλευράς, τά μέλη, τού Δ.Σ. τής 
ΕΤΕΒΑ είναι ήδη τά εξής: Άχιλ- 
λεύς Κομινός, Πρόεδρος, Κωνσταν
τίνος Ήλιάσκος, Α' ’Αντιπρόεδρος, 
Κωνσταντίνος Παπαχαραλάμπο υ ς, 
Μποδοσάκης Άθανασιάδης, Νικόλα
ος Δρίτσας, ’Ιωάννης Κούλης, Γρη- 
γόριος Λιβιεράτος, Δημήτριος Μα- 
ρινόπουλος, Γεώργιος Μητσόπουλος.

Ο ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 1967
(Συνέχεια έκ τής 1ης σελίδος) Ώς είκός, καί ή κατά τάς άρχάς | ατομικών ζητημάτων τού προσωπι- 

, , „ „ ι τού Νέου "Ετους άλλαγή είς τήν Δι- κοΰ καί κατέβαλε πάσαν δυνατήν
νά συμβαλη εντός του^ κυκλου της 0;κ„σιν τής Τραπέζης, είχεν άναλό- προσπάθειαν διά τήν έπίλυσίν των. 
άρμοδιότητός του, εις την ανοπτυξιν επιπτώσεις έπί τών ύψισταμέ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
της Εθνικής Οικονομίας κα, η προ-1 έκκρεμ£ΧΓήτων. ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ασπισις των συμφερόντων της Τρα- | Έλττίζομεν δμως βασίμως, οτι, μέ. ‘Ως και έκ τών δημοσιευθέντων

τήν ττεραίωσιν του θέμοττος τής εκ- J στοιχείων προκύπτει, τό λογοδοτούν 
isr-,ftrYn,',rrer.\r βΛ/TCi Tnr -rmn^Xc-Tmi ΙΓ- ^.Σ. ήκολούθησε, KOCTOC ΤΟ ΟΓΓΓθλθγΐ-

χ , — , χ λ ι ι ιν iiuiwiwu ir > w ν ίσ

εθ-σαν ^τήν σφραγίδα των επι των κα0αρ[σεως, βάσει τής προβλεπομέ- 
ενεργειων μας.^ , , νης ύπό τής οικείας Συντακτικής

Με βασιν τας ανωτέρω αρχας ε- Πράξεως διαδικασίας, ό νέος Διοι- 
πραγματοποίησαμεν συναντήσεις κηιτής 9ά πραγματοποιήση τήν δο-

1) ̂ Μετά του Προέδρου τής Κυ- 0ε^σαν πρός τήν έκπροσώπησιν ύπό-
βερνησεως κ. Γεωργ. Παπαδοπουλου, σχεσιν ΤΓερ'ι άντιμετωπίσεως τών θε- 
ύπο την τότε ^ιδιότητα του του Υ- μάγων τοϋ Προσωπικού καί ιδία περί
πουργου επι της Προεδρίας της Κυ- άμ£σου χορηγήισεως τών προσαυξή-

„ „ , , „ σεων καί διενεργείας έν συνεχεία
2) ΑΛετα του υπουργου επι του τών προαγωγών/ δεδομένου δτ, πε-

Εμποριου κ. Γεωργ. Παπαδημητρα- ραιτ£ρω άναβολή τούτων έγκυμονεΐ
κοπουλου (υις)^ και του Γεν. Γραμ- σοβαρούς κινδύνους διά τήν ομαλήν 
ματεως του αυτου Υπουργείου κ. λειτουργίαν τής Τραπέζης.

ΑΤΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 
Πέραν τών γενικών ώς άνω ζητη

μάτων, τό Δ.Σ. άντιμετώπισε σειράν

’Ιωάν. Δαδιώτη.
3) Μετά τών τέως καί τού νΰν Υ

πουργών έπί τής Εργασίας κ.κ. Α.
Λέκκα, I. Ξυδοπούλου καί Δ. Που- 
λέα.

Πρός τούτοις, έχουν ύποβληθή αι
τήσεις άκροάσεως πρός τούς κ.κ.
’Αντιπρόεδρον τής Κυβερνήσεως καί 
Υπουργόν έπί τού Συντονισμού.

Σημειωτέου, δτι κατά τό έν λόγω 
χρονικόν διάστημα, ούδεμιάς συμπα- 
ραστάσεως έτύχομεν έκ μέρους τού 
Δευτεροβαθμίου Συνδικαλιστικού μας 
’Οργάνου, τής Ο.Τ.Ο.Ε., λόγω τών 
άλλεπαλλήλων άλλαγών είς τήν Δι- 
οίκησίν της.

Έν τφ μεταξύ άνέκυψε, είς τά 
πλαίσια γενικωτέρων παρομοίων Κυ
βερνητικών ένεργειών σχετιζομένων 
μέ τήν έξυγίανσιν τού κρατικού μη
χανισμού, θέμα έκκαθαρίσεως τού Ό Σύλλογος Υπαλλήλων Έθύι- 
Προσωπικοΰ προκαλέσαν, πλήν τής κής Τραπέζης κατέθεσεν είς τον πα- 
εϋλόγου, έκ τής παρατεινομένης έκ- ρά τφ κεντρίκφ κατ) μάτι τής Τρα- 
κρεμμότητος, άνησυχίας είς τήν συ- πέζης ύφιστάμενον σχετικόν Λογα- 
ναδελφικήν οικογένειαν καί νέαν άνα- ριασμόν δημοσίου έράνου ύπέρ τών 
βολήν είς τήν ύπό τών αρμοδίων ύ- θυμάτων τών σεισμών τών νήσων Ά- 
πηρεσιών τής Τραπέζης, άντιμετώ- γιου Ευστρατίου καί Λήμνου τό πο- 
πισιν τών θεμάτων μας. ' σόν τών δρχ. 20.000

Εΐΰφορά
τοϋ Συλλόγου μας 

υπέρ mv 
σειομοπλήυτων 

Αγίου Ευστρατίου 
uai Λήμνου

ζόμενον έτος, πολιτικήν λιτότητος. 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑ ΛΟΙΠΩΝ 

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤ. ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ
Κατά τό διαρρεύσαν έτος ύπήρξε 

στενή ή συνεργασία, μέ προοπτικήν 
έτι περαιτέρω συσφίγξεως τών σχέ
σεων μετά τών άδελφών έν τή Τρα- 
πέζη Συλλόγων καί μετά τών Συλ
λόγων τών λοιπών Τραπεζών διά τήν 
άπό κοινού άντιμετώπισιν τών άφο- 
ρώντων τον κλάδου μας ζητημάτων. 

ΣΕΙΣΜΟΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΘΕΣ
ΣΑΛΙΑΣ

Τό προσωπικόν τής Τραπέζης 
προσέφερεν ώς συμβολήν του ύπέρ 
τής άποκαταστάσεως τών δεινώς 
πληγέντων έκ τών ώς άνω καταστρο
φικών σεισμών άδελφών μας, δΓ ά- 
τομικών του συνεισφορών καί δΓ εισ
φοράς τού Δ.Σ., τό ποσόν τών δρχ. 
255.238.

’Αγαπητοί Συνάδελφοι, παραδί- 
δομεν τον άπολογισμόν τής δράσεώς 
μας μέ ήρεμον τήν συνείδησιν δτι έ- 
πράξαμεν δ,τι τό δυνατόν διά τήν 
προώθησιν τών έπαγγελ ματ ι κών μας 
ζητημάτων. . "Ηρθημεν είς τό ύψος 
τών περιστάσεων καί τής άπο,στολής 
μας μέ βαθ'υτάτην συναίσθησιν τού 
χρέους μας έναντι ύμών καί τής Τρα
πέζης, μέ τήν τύχην τής οποίας άρ- 
ρήκτως εΐμεθα συνδεδεμένοι άπαντες, 
έλπίζομεν δέ βασίμως, δτι ή νέα Δι
ό ίκησις τής Τραπέζης θά άναπροσ- 
αρμόση τήν έναντι τών εργαζομένων 
τακτικήν τής προκοττόχου της, έχου- 
σα τήν πλήρη συμπαράστασιν τής

Αύγουστου εως 30-31 Αύγου
στου.

Αί άνωτέρω ή μερομην ίαι δυ
νατόν νά μεταβληθοΰν κατά μίαν 
ημέραν άναλόγως τής ημερομη
νίας λήξεως τής σχολικής περι
όδου.
ΔΩΡΕΑI
ΥΠΕΡ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ 

Τό Ταμεΐον Υγείας άπέστει- 
λε πρός τον κ. Πρόεδρον τής Κυ
βερνήσεως, είς ένίσχυσιν τών 
σεισμοπλήκτων τών νήσων Λή
μνου - Αγίου Εύστρατίου, έπι- 
ταγήν δρχ. 5.000 (πέντε χιλιά
δων).

Επίσης άπέστειλε είς τον Δι
ευθυντήν τού Υποκαταστήμα
τος μας Λήμνου 6 (εξ) σκηνάς 
έκ τού αποθέματος τών Παιδι
κών Εξοχών χωρητικότητας 50 
ατόμων διά τάς άνάγκας τών οι
κογενειών τών μελών τού Τα
μείου μας.
ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

Αί έργασίαι διά τήν λειτουρ
γίαν τής Κλινικής έληξαν. Κατ’ 
αύτάς υποβάλλεται πρός τας 
Άρχάς ή αϊτησις διά τήν χορή- 
γησιν άδειας λειτουργίας. Ή έ- 
πάνδρωσις μέ τό υγειονομικόν 
καί λοιπόν προσωπικόν εύρίσκε- 
ται πρός τό τέλος. Έντός τών 
προσεχών ή μερών διά σχετικής 
άνακοινώσεως τού Ταμείου θά 
καθορισθοΰν ήμερομηνίαι, κατά 
τάς οποίας θά έχουν τήν εύχέ- 
ρειαν τά μέλη μας νά έπισκε- 
φθοΰν τήν κλινικήν, προκειμένου 
νά μορφώσουν γνώμην περί τής 
άρτιότητος τής όργανώσεως καί 
τών μέσων πού θά διαθέτη.

0 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ 
ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΜΑΣ 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΑΕΥΣΙΝ 
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΟΝ 

ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

Κύριοι Υπουργοί, κύριοι Μέτοχοι, 
‘Ο Σύλλογος των Υπαλλήλων ’Ε

θνικής Τραπέζης αισθάνεται ιδιαιτέ
ραν ίκανοποίησιν άπό τήν προβολήν 
εκλεκτών προσωπικοτήτων διά τήν 
Διοίκησιν τής Τραπέζης. Εύχεται είς 
αυτούς κάθε επιτυχίαν είς τό δύσκο
λου έργου τό όποιον πρόκειται νά 
άναλάβουν καί ελπίζει δτι ή νέα Δι
ό ίκησις θά άντιμετωπίση, τά ζητή
ματα τού προσωπικού μέ ενδιαφέ
ρον καί στοργήν. Τό προσωπικόν ύ- 

ήγεσίας τού Προσωπικού διά τήν έ- ί πόσχεται δτι θά έκτελέση, ώς πάν-
πιτυχίαν τής άποστολής της. I τότε, τό καθήκον του.


