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Ήνοίχθη λογαριασμός Οπό τής 'Ομοσπονδίας 
πρός έξυπηρέτηοιν τών εθνικών σκοπών

IYHEXIZDMEN 111 1ΡΙΙΙ III Millll IAPUD21TOY KAMOV MU
Συγκινητική νπήρξεν, ή άντα- 

πόκρισις τών μελών τον Σνλλό- 
γον μας καί όλων τών εργαζομέ
νων εις την Εθνικήν Τράπεζαν, 
εις τήν έκκλητιν διά την ένίσχν- 
σιν τών θυμάτων τον Κυπριακού 
αγών ο ς καί τών Εθνικών σκοπών. 
Διάφορα ποσά κατετέθησαν καί 
κατατίθενται εις τους διαφόρους 
λογαριασμούς, πού ήνοίχθησαν 
πρός τον σκοπόν αυτόν, άπό μεμο
νωμένα άτομα καί συλλογικώς, ά
πό τους ύπηρετουντας εις διαφό
ρους υπηρεσίας καί υποκαταστή
ματα. 'Υπό πολλών συναδέλφων, 
έξ άλλου, προσεφέρθησαν δέματα 
ρουχισμού καί νποδήσεως τά όποια 
μέσφ τών υπηρεσιών τού Συλλό
γου παρεδόθησαν πρός αποστολήν 
εις Κύπρον.

Τό Εκτελεστικόν Συμ&ούλιον
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ΑΙΙΚΑΤΑΠΑΙΙΙ
Οι έκχαθαρέσεες κοιτά, 

τήν εποχήν τής δικτα
τορίας, εις τάς Χημο- 
σίας Ί'πηρεσεας, τάς 
Τραπέζας κ>αέ τούς Όρ- 
γανεσμούς, εεχον ώς ά- 
ποτέλεσμα νά απολυθούν 
πολλοί συνάδελφοί μας, 
μέ διαφόρους κατηγο
ρίας ή καί όλως άναε- 
τεολογήτως.

Ασχέτως τού δεκαεο- 
λογητεκού λόγου, δεά 
τον όποεον οέ συνάδελφοί 
μας αύτοε άπεμακρύν- 
θησαν τής Οέσεώς των, 
έπεβάλλεταε ή άμεσος ε- 
παν α πρόσληψ ε ς των, ό
πως έπεβάλλεταε καί ή 
έπαναπρόσληψες εκείνων 
οί όποεοε δεν άπελύθη- 
σαν μεν, άλλά ύπε- 
χρεώθησαν εές παραετη- 
σεν, κατόπεν σεεράς μέ
τρων, τά όποεα έλήφθη- 
σαν εές βάρος των, συμ
περιλαμβανομένων καί 
τών δυσμενών μεταθέσε
ων.

ΊΓό Χεοεκ. Χυμβού
λεον κατά τήν πρώτην ε
παφήν του μετά τής νέας 
Χεοεκήσεως τής Τ ραπέ- 
ζης μας έζήτησε τήν ε- 
παναπρόσληψίν των καί 
τήν πλήρη άποκατάστα- 
σίν των.

Ό κ. Χεοεκητής έδή- 
λωσεν ότε τούτο, αποτε
λεί εν τών κυρίων μελη- 
μάτων τής Χεοεκήσεως 
καί ότε 6ά άντεμετωπε- 
σθή λίαν συντόμως.

τής 'Ομοσπονδίας μας διά νά πα- 
ράσχη τήν δυνατότητα εμπράκτου 
έκδηλώσεως τών Τραπεζικών υ
παλλήλων πρός ένίσχυσιν τής 
προσπάθειας τής Κυ&ερνήσεως 
πρός έξνπηρέτησιν εθνικών σκο-

Ό Άυτιιτρόεδρος τής Κυβερνή- 
σεως καί Υπουργός τών Εξωτερι
κών κ. Γεώργιος Μαύρος έδέχθη 
τήν παρελθοΰσαν έβδομάδα τό Προ
εδρείου τού Διοικητικού Συμβουλίου 
τοΰ Συλλόγου μας.

Ό κ. Αντιπρόεδρος ήκουσεν μετ’ 
ενδιαφέροντος τά άναπτυχθέντα θέ
ματα καί συνεζήτησεν ιδιαιτέρως

ΤΟ θέμα τής ένοποιήσεως τών ’Α
σφαλιστικών Ταμείων τοΰ Προσωπι
κού τής Τραπέζης μας.

Ό κ. Μαύρος, γνώστης τοΰ θέ
ματος άπό τής εποχής πού ήτο Δι
οικητής τής Εθνικής Τραπέζης, έ- 
ζήτησεν τήν υποβολήν υπομνήματος 
υπό τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου 
τοΰ Συλλόγου μας καί ϋπεσχέθη ό
τι θά βοηθήση εις τήν ίκανοποίησιν

Διά πράξεως τοΰ κ. Διοικητού, 
έτοποθετήθη Προϊστάμενος τής Δι- 
ευθύνσεως Προσωπικού ό κ. ’Ιωάν
νης Μούκας, υποδιευθυντής.

ΔΓ έ τέρας πράξεως έτοποθετή- 
θησαν ώς Ύπσδιευθυνταί οί κ.κ.

πών ήνοιξε τον ΰπ’ άριθ. 482216 
λογαριασμόν εις τό Κεντρικόν 
Κατάστημα τής Τραπέζης μας 
καί διά τής κατωτέρω ύπ’ άριθ. 
ίδ άνακοινώσεώς του, μάς καλει 
όπως έκπληρώσωμεν τό χρέος

τοΰ αιτήματος τής ένοποιήσεως. ’Α
παιτείται, έτόνισεν, νομοθετική ρύ- 
θμισις, ή οποία και πρέπει νά έπι- 
διωχθιή καί κατά τήν έπίσκεψίν μου 
εις τήν ’Εθνικήν Τράπεζαν, θά συ
ζητήσω τό θέμςχ μετά τής Διοική- 
σεως.

Διά τήν ένοποίησιν τών ’Ασφαλι
στικών μας Ταμείων έπέδειξεν έξ

άλλου όλως ιδιαίτερον ενδιαφέρον 
καί ή Διοίκησις τής Τραπέζης μας 
καί ήδη έχουν διεξαχθή σχετικαί συ
ζητήσεις Διοικήσεως καί Διοικητι
κού Συμβουλίου τοΰ Συλλόγου μας.

Τό Διοικ. Συμβούλων θά έντείνη 
τάς προσπάθειας του διά τήν >νο- 
ποίησιν τών ασφαλιστικών ταμείων, 
συμφώνως καί πρός τήν άπόφασιν 
τής Γενικής μας Συνελεύσεως.

’Αντώνιος Κανελλάκης, τμηματάρ- 
χηις Α' τάξεως, Επιθεωρητής καί 
Ίωάνης Δρούγκας, τμ,ηματάρχης 
Α' τάξεως, παιρά τη Διευθύνσει 
Όργανώσεως.

μας πρός τήν πατρίδα, όπως έ- 
πράξαμεν εις όλας τάς δυσκόλους 
στιγμάς.

Έκαστος δύναται νά καταθέ
τη προαιρετικώς ό,τι ποσόν επι
θυμεί εις τον λογαριασμόν No 
482216 εκ τής μισθοδοσίας του 
τής 1)9)74.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ 
ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

«’Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Ή Διοίκησις τής 'Ομοσπονδίας 

μας έν συνεργασίφ μετά τών Διοι
κήσεων τών Συλλόγων μελών αυτής, 
συναισθανόμενη τό χρέος της έναν
τι τών αδελφών μας Τραπεζικών 
τής μαρτυρικής Κύπρου, άπεφάσισε 
εις τό ’Εκτελεστικόν τής 25.7.74 
τήν ένίσχυσιν τους μέ ποσόν δραχ. 
1.000.000.

Τά χρήματα αυτά (τό 1)2 διαθε
σίμων τής 'Ομοσπονδίας καί τό υπό
λοιπον έκ διαθεσίμων τών Συλλό
γων) δεν πρόκειται βέβαια νά θ-ε-

(Συνέχεια εις τήν 4ην σελίδα)

ΑΙ ΣΥΝΘΗΚΑΙ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Στενότης χώρου καί ανθυγιει
νόν περιβάλλον, είναι τά βασικά 
γνωρίσματα ώρισμένων υποκα
ταστημάτων τής Τραπέζης μας.

Τό γόητρον άλλά καί τό συμ
φέρον τής Εθνικής Τραπέζης ε
πιβάλλουν τήν άμεσον μεταφο
ράν πλείστων έξ αυτών εις άλλα 
κτίρια, όπου καί ή εργασία θά 
διεξάγεται εύχερέστερον καί οί 
πελάται δεν θά ταλαιπωρούνται, 
άλλά καί οί ταλαίπωροι υπάλ
ληλοι θά παυσουν νά παρέχουν 
τήν εργασίαν των ΰπό συθήκας, 
πού δεν είναι ίσως έπιτρεπτόν, 
νά χαραικτηρίσωμεν.

Εις έτερα Υποκαταστήματα 
(ώρισμένα έξ αυτών έχοιμεν ήδη 
αναφέρει εις προηγούμενα ση
μειώματα μας) μέ μίαν μικράν 
δαπάνην, δύνανται νά βελτιω
θούν σημαντικώς α:ί συνθήκαι έρ- 
γοσίας μέ μίαν μικράν δα
πάνην, π.χ. ένα αϊρ-κοντίσιον 
εις τό Υποκατάστημα Καλαμπά
κας ή τής Γλυφάδας κλπ.

Θέτομεν τό πρόβλημα ύπ’ 6- 
ψιν τής Διοικήσεως τής Τραπέ
ζης μας καί άς μην έκληψθή 
τούτο, ώς, υποβολή αιτήματος 
έκ μέρους ιμας.

Ή βελτίωσις τών συνθηκών ερ
γασίας τών εργαζομένων εις τήν 
’Εθνικήν Τράπεζαν πρέπει νά ά- 
ποτελέση κύριον μίλημα τής Δι- 
ονκήσεως. Τό φαινάμενον πού 
ποίρατηρεΐται πρέπει οπωσδήπο
τε νά έκλειψη. Λίγη καλή θέλη- 
σις, άν έπιδιωχθή άπό τάς άρ- 
μοδίας υπηρεσίας, είναι βέβαι- 
ο\ν ότι, τό κακόν θά πέριιαρισθή 
εις πρώτην φάσιν καί ή σημερινή 
άθλιότης θά έξαψανισθή έν συνε
χεία. Καλαί συνθήκαι έργασίας, 
άλλωστε, συντελούν εις ηύξημέ- 
νην άπάδοσιν τών υπαλλήλων 
καί τό όφελος έξ αυτής, είναι ο
πωσδήποτε ιμεγαλύτερον άπό τήν 
ο ί αν δήποτε δαπάνην πού άπαι- 
τεΐται διά νά υπάρξουν αυται. 
Δεν πρέπει ακόμη νά παρα&λέ- 
πεται τό γεγονός ότι οί πελά- 
ται οπωσδήποτε θά προτιμή
σουν ΰπο καταστήματα άλλης 
Τραπέζης όπου διεκπεραιώνουν 
τήν έργασίαν των ΰπό καλυτέ- 
ρας συθήκας.

0 Κ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΟΣ ΕΑΕΧΘΗ 
10 ΠΡΟΕΑΡΕΙΟΝ ΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

- Ιϊίιοφέρον Gig tqv εναηοίησιν 
ίων Άπφπλιιτικών peg Τορείων

Ο κ. I. ΜΟΥΚΑΣ ΠΡΟΤΕΤΑΜΕΝΟΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ύποδιευδυνταί οί κ.κ. Κανελλάκης. Δρούγκας

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
® Τοΰ προέΟρου τοϋ Συλλόγου pus κ. Ν. ΠΙΣΚΟΠΟΥ
Ή «ΐρόοδος ηού δεερχόμ^θα., δεν έπετρέ«εϊ, ά»φά

λως, την «ρο'βολην κ«1 την έηεδίωξεν ί ζ α ν ο no ε ή ®ε ω ς 
έζζρεμ,ούντων κέτηρ,άτοιν μ-κς. Έπετρέτβεε, όμ-ως, η 
μάλλον, έίτεβάλλεε την ηροετοεμκβεαν μας, ώβτε, μό- 
λες λήξη τό μέγα έΟνεκόν θέμα, εές τό ότεοεον εεναε ε- 
οτραμμένον τό ενδιαφέρον όλων μας ζαε αέ βυνθήζαε 
εές τήν χώραν μας τό εηετρέψουν, νά δειεζδεζήαωμεν 
τήν επίλυβέν των.

Λεά νά ύϊϊάρςη ενεαέα ή «αρουβέασες τών αιτημά
των τού συνόλου τών εργαζομένων εές τήν Ίίίθνεκήν 
Τράττεζα, ενώτεεον τής νέας ζΑεοεζήσιεώς της, τό Λε- 
οεκητεκόν Χυμβούλεον τού Χυλλόγου μας, άπηυθύνθη 
έγγράφως προς τά Αεοεζητεζά Χυμβούλεα τών ετέ
ρων τρεών Χυλλόγων ΙΙροσωπεζοΰ, ήτοε τού Χυλλό- 
γου 'Υ·παλλήλων Τραπέζης Αθηνών, τού Χυλλόγου 
Εέσπραζτόρων ζαε τού Χυλλόγου Βοηθητεκού Ιΐροσω- 
πεζοΰ ζαε έκάλεσε ταύτα όπως μελετήσουν άπό κοενού 
τά θέματα τού Βροσωπεζού, προβοΰν εές τήν έεράρχη- 
σέν των ζαε συντάςουν κοενόν ύπόμνημα τό όποεον ζαε 
θά ϋποβληθή έν συνεχεέμ εές τον ζ. Αεοεκητήν.

Τό Χεοεζ. Χυμβούλεον τού Χυλλόγου μας, δεά 
τής ένεργεέας του ταύτης άπέδεεςε, δεά με αν εέσέτε 
φοράν, ότε, έπεδέωξές του εεναε ή συνεργασία τών δυ
νάμεων τού Βροσωπεζού. "Αν ή πρότααές του δεν γε- 
νεε αποδεκτή θά προχωρήση εές τήν έεράρχησεν τών 
θεμάτων ζαε θά ύποβάλη λεπτομερές ύπόμνημα εές 
τήν νέαν Χεοίζησεν τής Τραπέζης μας ζαε θά έπεδεώ- 
ξη δεά τής συνεργασίας μετά τής Χεοεζήσεως νά έπε- 
τύχη τήν έπελυσεν τών αέτημάτων πού εζζρεμούν ζαε 
εκείνων πού ήβελον έν τώ μεταξύ προζΰψιεε.

Τό Αεοεκ. Χυμβούλεον τού Χυλλόγου μας έξ άλ
λου έπεθυμεε ζαε έπεδεώκεε τήν συνεργασίαν μετά τής 
Χεοεκήσεως. Βεστεύεε ότε δεά τής συνεργασίας Χεοε- 
κήσεως ζαε Βροσωπεζού εεναε έφεκτή ή έπελυσες όλων 
τών θεμάτων τού Βροσωπεζού ζαε ή πρόοδος τού Έ- 
θνεζού 'Ιδρύματος, δεά τό όποεον τό ένδεαφέρον μας 
ΰπήρξεν ζαε παραμένει άμεεωτον. Χέν σημαίνει βε
βαίως τούτο, ότε, τό Χεοεκ. Χυμβούλεον άποζλεεεε 
τήν προσφυγήν εές τον άγώνα όταν άποδεεχθή ότε ή 
Χεοίκησες δεν ένδεαφέρεταε δεά τά θέματα τού Βροσω- 
πεκού ή άναβάλλεε συνεχώς τήν έζανοποεησίν των.

ΙΙροτεμά όμως τήν συνεργασία ζαε τήν έπεδεώκεε.
Ή νέα Χεοίκησες τής Τραπέζης μας δεακατέχεταε 

άπό αέσθήματα αγάπης πρός τούς εργαζομένους καί 
οεαπνέεταε άπό τάς άρχάς τής συνεργασίας εργοδότου 
ζαε έργαζομ.ένευν. Τό δεεκήρυξεν ό κ. Χεοεκητής τήν

(Συνέχεια εις την 4ην σελίδα)

ΠΑΡΑ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ό Υπουργός Κοινωνικών Υπηρεσιών -κ. Άνδρίέας Κοκκέδης ηκουσε με
τά πολλής προσοχής καί ϋπεσχέθη ότι θά πράξη, πάν τό δυνατόν 
διά τήν έπίλυσιν τών θεμάτων πού έθεσαν ύπ’ όψιν του ό Πρόεδρος 
καί ό Γεν. Γραμματεΰς τού Συλλόγου μας κ,ικ. Νικ. Πίσκοπος καί 
Νικ. Παπουτσής. Ό ικ. Υπουργός έδήλωσεν έπίσης ότι προ τής λή- 
ψεως οίουδήπουτε μέτρου έπΐ ασφαλιστικών θεμάτων θά άκούσηι τάς 
απόψεις τών ένδιαφεροιμένων. Ό ικ. Κοκκέδης γνωρίζει τούς άγώνας 
τών Τραπεζοϋπαλλήλων διά τήν σωτηρίαν τών ’Ασφαλιστικών των Τα

μείων καί δεν παρέλειψε νά έκφριάση τόν θαυμασμόν το-υ δι’ αυτούς.

9Αννποχώρητον αίτημα τοϋ Πμούοοτιικοϋ ifts ΎQonczns
Itas παραμένει ή κάθαρύΐδ και ή άηοκατάύταόΐδ τών αδι
κιών ηον έγιναν κατά την περίοδο ins δικτατορίαε



.—^yriVr.a*..·

Βαιικοί όρκοι Fcvioqg AofioiiHqg
• Ύπό ΓΕΩΡΓΙΟΥ K. ΜΕΛΙΔΗ

(Συνέχεια έκ τού προηγουμένου)
ιΚλασσιική περίπτωσις μικτού λο

γαριασμού ήτο ανέκαθεν1 ό λογα
ριασμός «εμπορεύματα», δστις άπε- 
τέλει τά 2)3 της όλης λογιστικής 
ύλης. Σήμερον, ένθα εις τά σύγ
χρονα λογιστικά σχέδια ό λογαρια
σμός «εμπορεύματα» αναλυόμενος 
εις αμιγείς λογαριασμούς αξίας, 
ώς ό «μένοντα εμπορεύματα» ή «έμ- 
πορεύματα άπογραφής», «άγοραί», 
«πωλήσεις», «έπιστροφαι αγορών», 
«έπιστροψαϊ πωλήσεων», έν τφ συ- 
νόλερ του τυγχάνει αναπόφευκτα μι
κτός, άλλά τά μέγιστα εξυπηρετεί 
την όλην λογιστικήν όργάνωσιν και 
παρακολούθησιν τής οικονομικής 
μονάδος.

4,α. ΕΜΦΑΝΙΣΙΣ ΜΙΚΤΩΝ ΛΟ
ΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Οί 'μικτοί λογαριασμοί εμφανί
ζονται εις τά σχετικά λογιστικά βι
βλία τής έπιχειρήσεως είτε διότι 
έξ ύπαρχής έλειτούργησαν ώς μι
κτοί π.χ. «χρεώγραφα», «ξένον νό
μισμα», «εμπορεύματα», κλπ., είτε 
διότι καίτοι έτηρήθησαν έν αρχή 
ώς. αμιγείς λογαριασμοί αξίας κα
τέστησαν μικτοί κατά την διάρκειαν 
τής χρήσεως ένεκα λόγων ανεξαρ
τήτως τής θελήσεως τοΰ λογιστοΰ- 
όργανωτοΰ π.χ. ό λογαριασμός 
«ταμείον» καίτοι αμιγής λογαρια
σμός αξίας, ένεκα απωλειών, κλο
πών, υπεξαιρέσεων, καθίσταται μι
κτός. "Ο λογαριασμός «γραμμάτια 
εισπρακτέα» καθίσταται μικτός έ
νεκα απώλειας συναλλαγματικών 
κλπ.

Αία την αποφυγήν τών τοιούτων 
δυσμενών συνεπειών θά πρέπει νά 
πραγματοποιήται κατά τακτά χρο
νικά διαστήματα περιοδικώς εξωτε
ρική άπογραφή άφ’ ενός μεν διά 
τήν έξακρίβωσιν ατασθαλιών έκ μέ
ρους υπευθύνων οργάνων τής οικο
νομικής μονάδος, άφ’ ετέρου δέ διά 
νά ικαταστή ό μικτός λογαριασμός 
αμιγής.

Τον χαρακτηρισμόν τών τοιούτων 
λογαριασμών ώς μικτών ό καθηγη
τής κ. Μ. Τσιμάρας δέν αποδέχε

ται, κάί χαρακτηρίζει τούτους ώς 
αναληθείς.

Πάντως οί μικτοί λογαριασμοί 
είναι αναληθείς.

4.6. ΕΚΚΑΘΑΡΙ Σ I Σ ΜΙΚΤΩΝ ΛΟ
ΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Κατ’ άρχάς ό υπεύθυνος λογι
στής - οργανωτής πόσης οικονομι
κής μονάδος θά πρέπει νά άποφεύ- 
γη τήν δημιουργίαν τών μικτών 
λογ.αριασμών. Τούτο έπιτυγχάνεται 
διά τής δημιουργίας αμιγών λογα
ριασμών έσόδων ή δαπανών ώς εί
ναι : «κέρδη έκ χρεογράφων», «ζη- 
μίαι έκ χρεογράφων» προκειμένου 
περί τοΰ λογαριασμού «χρεώγρα
φα» «συναλλαγματικαί διαφοραί» 
προκειμένου περί τών λογαριασμών 
«ξένον νόμισμα», ή «γραμμάτια 
πληρωτέα έξωτερικοΰ» ή «γραμμά
τια εισπρακτέα εξωτερικού», «Εμ
πορεύματα καταστραψέντα», προ
κειμένου περί καταστροφής εμπο
ρευμάτων κλπ. ’Αλλά έφ’ δσον δΓ 
οίονδήποτε λόγον —— ούχί όρθώς — 
ύφίστανται μικτοί λογαριασμοί, οΰ- 
τοι χρήζουν τακτοποιήσεως, δηλα
δή έκκαθαρίσεως. Ή Εκκαθάρισις 
τών μικτών λογαριασμών πραγμα
τοποιείται διά τής εξωτερικής (πρα
γματικής) άπογραφής τοΰ οικείου 
στοιχείου εις δ άναφέρεται.

Π.χ. έστω ό λογαριασμός «χρεώ
γραφα» έχων οΰτω:

χρεώγραφα 
120.000 120.000

καί δτι άποτελείται έξ ομολογιών 
Δανείου οικονομικής άναπτύξεως 
1969 7%.

’Εάν ή άπογραφή κατέδειξεν ο
μολογίας τού έν λόγω Δανείου κα
τά τήν ημέραν τής διεξαγωγής της 
με χρηματιστηριακήν τιμήν αξίας 
40.000 δρχ., τά ολικόν αποτέλε
σμα έκ τής αγοραπωλησίας τών 
χρεωγράφων ώς είκός είναι 60.000
δρχ.

Λογιστικώς τούτο έξάγεται διά 
τών κάτωθι ημερολογιακών έγγρα- 
φών:

σεις ένίων λογαριασμών, ών οί λο
γαριασμοί τών παγίων περιουσια
κών στοιχείων, οί τών μακροπροθέ
σμων υποχρεώσεων, οί τών ομολο
γιακών δανείων, ρημιουργώμεν διά 
τήν παρακολούθησιν τών έπερχομέ- 
νων μειώσεων εις αυτούς άντιθέτους 
λογαριασμούς ενεργητικού ή παθη
τικού.

Συνήθεις τίτλοι αντιθέτων λογα
ριασμών εις τήν περίπτωσιν αυτήν 
κατά τά σύγχρονα λογιστικά σχέ
δια είναι:

—'άποσβεσθέντα ακίνητα 
—άποσβεσθέντα μηχανήματα 
—άποσβεσθεΐσαι εγκαταστάσεις 
—'άποσβεσθέντα έξοδα ίδρύσεως 

καί όργανώσεως
—άποσβεσθέντα έπιπλα 
—άποσβεσθέν ομολογιακόν δά

νειον
—άποσβεσθεΐσα εξαγορά ιδρυτι

κών τίτλων κλπ.
Οί λογαριασμοί «έπιστροφαι ά- 

γορών» καί «έπιστροφαι πωλήσεων» 
τούς οποίους δημιουργώμεν διά λό
γους πληροφοριακούς δύνανται νά 
χαρακτηρισθοΰν ώς οίονεί άντίθετοι 
λογαριασμοί, άλλά έπίσης δύνανται 
νά χαρακτηρισθοΰν καί ώς διάμε
σοι λογαριασμοί.

6) Λόγοι σκοπιμότητας

Δημιουργού μεν άντιθέτους λογα
ριασμούς οσάκις δέν έπιθυμοΰμεν 
νά μειώσωμεν τήν έκ προσωπικών 
λογαριασμών άπαίτησιν, ήν έχει ή 
οικονομική μονάς μετά τών συναλ- 
λασσομένων αυτής τρίτων, καθ’ δ
σον επιδίωξις πόσης έπιχειρήσεως 
τυγχάνει ή εΐσπραξις ολοκλήρου 
τής άπαιτήσεως.

Τοιοΰτοι λογαριασμοί εΐναι κατ’ 
έξοχήν εκείνοι, οί όποιοι παρακο
λουθούν τάς απώλειας ένεκα επι
σφαλών απαιτήσεων ώς

—άποσβεσθέντες έπισφαλεΐς πε- 
λάται

γ) Λόγοι άναποφεύκτου ανάγκης

χρεώγραφα 20.000
κέρδη έκ χρεωγράφων- 20.000

χρεώγραφα 40.000
κέρδη έκ χρεωγράφων 40.000

ώς σχετική άπογραφή

Διά τής πρώτης έγγραφής έξι- ριόδου τής έπιχειρήσεως. 
σοΰται ό λογαριασμός «χρεώγρα- "Εστω ό λογαριασμός «^ένον νό- 
φα», διά τής δευτέρας έγγραφής μισμα» έχων οΰτω: 
δημιουργώμεν τον λογαριασμόν - ΞΕΝΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑ
«χρεώγραφα» τής νέας χρονικής πε- 500.000 450.000

α
Συναλλαγματικαί διαφοραί

Ξένον νιόμισμα
6

Συναλλαγματικαί διαφοραί
Ξένον νόμισμα

Ξένον νόμισμα
Συναλλαγματικοί διαφοραί

ώς σχετική άπογραφή 
Υ

Συναλλαγματικοί διαφοραί
Ξένον νόμισμα

Ξένον νόμισμα
Συναλλαγματικαί διαφοραί

ώς σχετική άπογραφή

‘Οπότε τό άποτέλεσμα έκ τής α
γοραπωλησίας τών ξένων νομισμά
των εις τον λογαριασμόν «Συναλ
λαγματικοί διαφοραί», ό όποιος δει
κνύει εις τήν πρώτην περίπτωσιν 
ζημίαν 50.000 δρχ., εις τήν δευτέ- 
ραν πάλιν ζημίαν 20.000 δραχ. τέ
λος εις τήν τρίτην κέρδος 50.000 
δρχ-

Έφ’ δσον ό μικτός λογαριασμός 
τυγχάνει πρωτοβάθμιος περιληπτι
κός καί κατά κανόνα τούτο συμ
βαίνει, θά πρέπει νά γίνεται έκκα- 
θάρισις τών ειδικών λογαριασμών 
πρώτον διά τήν διαπίστωσιν τών έ- 
πί μέρους άποτελεσμάτων καί εΐτά 
διά δύο ημερολογιακών έγγραφων 
νά γίνεται τακτοποίησις τού πρω
τοβαθμίου περιληπτικού λογαρια
σμού. Έν τή πράξει — ούχί όρ
θώς —· ή έκκαθάρισις γίνεται συμ- 
ψηφιστικώς.

4.7. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΑΝΤΙΘΕΤΟΙ 
"Η ΑΡΝΗΤΙΚΟΙ

Εις προηγούμενον κεφάλαιον ά- 
νεφέρθη δτι οί λογαριασμοί, οί ό
ποιοι δημιουργώνται διά λόγους 
ορθολογιστικής ανάγκης λέγονται 
αντίθετοι.

’Αντίθετος ή αρνητικός λογαρια
σμός εΐναι έκεΐνος, ό όποιος άνοι- 
γόμενος ένεκα ορθολογιστικής ανάγ
κης καί σκοπιμότητας, Εμφανίζει 
πάντοτε τήν Ελάττωσιν κάποιου 
λογαριασμού (ένιεργητικοΰ ή παθη
τικού). ‘Επομένως έχομεν βάσει τής 
ώς άνω άναλύσεως, άντιθέτους λο
γαριασμούς Ενεργητικού καί αντι
θέτους λογαριασμούς παθητικού.

Οί αντίθετοι λογαριασμοί ούσια- 
στικώς άνήκουν εις κάποιον κύριον 
λογαριασμόν ενεργητικού ή παθη
τικού καί απεικονίζουν τήν έπελ- 
θοΰσαν μείωσιν αυτού. Πλεΐστοι συγ
γραφείς — λίαν έσφαλμένως — ά- 
ποκαλοΰν τον κύριον λογαριασμόν, 
εις δν άναφέρονται οί αντίθετοι,

50.000
50.000

50.000
50.000

30.000
30.000

50.000
50.000

00.000
100.000

λογαριασμόν ουσίας.
’Αντιθέτους λογαριασμούς δη- 

μιουργώμεν οσάκις δέν έπιθυμώμεν 
νά άλλοιώσωμεν τάς αυξήσεις ώρι- 
σμένων λογαριασμών ενεργητικού 
ή παθητικού. Τούς συναντώμεν πε
ρισσότερον εις τούς λογαριασμούς, 
οί όποιοι παρακολουθούν τά πάγια 
περιουσιακά στοιχεία πόσης οικο
νομικής μονάδος. Οί άντίθετοι λο
γαριασμοί ύφίστανται έφ’ δσον υ- 
φίστανται καί οί κύριοι λογαρια
σμοί είς τούς όποιους καί όργανι- 
κώς άνήκουν.

’Εάν δΓ οίονδήποτε αιτίαν παύση 
υφιστάμενος ό κύριος λογαριασμός 
αυτομάτως κλείει καί ό αντίθετός 
του διά τής μεταφοράς τούτου είς 
τον κύριον. ‘Η δημιουργία τών αν
τιθέτων λογαριασμών έπιβάλλεται 
καί δέν συγχάνει προαιρετική διά 
μίαν άρτίως όργανωμένην λογιστι
κήν έργασίαν. Κατωτέρω θά άνα- 
πτύξωιμεν διά παραδειγμάτων τήν 
έμφάνισιν καί λειτουργίαν άντιθέ- 
των λογαριασμών καί όχι... τρόπους 
παρακολουθήσεως τών λογαρια
σμών: «μηχανήματα», «ακίνητα», 
«έπισφαλεΐς πελάται», «ομολογια
κόν δάνειον», κλπ., διότι εις μόνον 
τρόπος υπάρχει ή δημιουργία άν- 
τιθέτων λογαριασμών.

' Ηδιάφορος παρακολούθησις τών 
ώς άνω λογαριασμών τυγχάνει ά- 
πηρχαιομένη καί απαράδεκτος.

4.α. ΛΟΓΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝ
ΤΙΘΕΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Οί αντίθετοι λογαριασμοί δη- 
μιουργώνται διά τούς κάτωθι λό
γους:

α) Λόγοι πληροφοριακοί

'Οσάκις διά λόγους ΰψίστης πλη
ροφοριακής σκοπιμότητας θέλομεν 
νά παρακολουθήσω μεν τήν αρχικήν 
αΰξησιν καί τάς μετέπειτα αύξή-

Όσάκις δέν γνωρίζομεν τον πι- 
στούμενον λογαριασμόν, κατ’ ανάγ
κην δημιουργώμεν αντιθέτους λογα
ριασμούς, ώς είναι οί λογαριασμοί 
κατά τήν κοστολόγησιν «γενικά έ
ξοδα αγορών μερισθέντα», «γενικά 
βιομηχανικά έξοδα μερισθέντα», 
«γενικά έξοδα πωλήσεων μερισθέν- 
τα» κλπ.

4.6. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΘΕΤΩΝ 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Άναφέραμεν είς τήν ανωτέρω ά- 
νάλυσιν δτι οί αντίθετοι λογαρια
σμοί εΐναι ένεργητικοΰ ή παθητικού. 
’Αντίθετοι λογαριασμοί ενεργητικού 
εΐναι εκείνοι, οί όποιοι άπεικονί- 
ζουν τήν έλάττωσιν λογαριασμού 
τοΰ ένεργητικοΰ καί επομένως περιο
δικούς μέν πιστοΰνται χρεώσει ένός 
λογαριασμού δαπάνης, χρεοΰνται 
δέ κατά τήν μεταφοράν των δΓ 
οίονδήποτε λόγον είς τόν κύριον 
λογαριασμόν είς δν άνήκουν πιστώ
σει τοΰ λογαριασμού τούτου. ’Αν
τίθετοι λογαριασμοί παθητικού εΐ
ναι έκεΐνοι, οί όποιοι παρακολου
θούν τάς έλαττώσεις λογαριασμού 
παθητικού καί επομένως περιοδικώς 
μέν χρεοΰνται μέ τάς τοιαύτας ε
λαττώσεις πιστώσει λογαριασμού 
ή λογαριασμών ένεργητικοΰ, πι- 
στοΰνται δέ κατά τήν μεταφοράν 
των είς τον κύριον λογαριασμόν είς 
δν άνήκουν χρεώσει τούτου. ‘Επο
μένως οί αντίθετοι λογαριασμοί έ- 
νεργητικοΰ καταλείπουν πιστωτικόν 
ύπόλοιπον καί οί αντίθετοι λογα
ριασμοί παθητικού χρεωστικόν τοι- 
οΰτον. Οί αντίθετοι λογαριασμοί 
τυγχάνουν πρωτοβάθμιοι περιληπτι
κοί λογαριασμοί αναλυόμενοι κατά 
κανόνα είς ειδικούς τοιούτους.

4.γ. ΕΜΦΑΝΙΣΙΣ ΑΝΤΙΘΕΤΩΝ 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΙΣ ΤΟΝ Ι
ΣΟΛΟΓΙΣΜΟΝ

Οί αντίθετοι λογαριασμοί οί άνή- 
κοντες είς λογαριασμούς ’σολογι- 
σμοΰ π.χ. ακίνητα, μηχανήματα, έ
πιπλα, έπισφαλεΐς πελάται, ομολο
γιακόν δάνειον κλπ., έν τφ Ίσολο- 
γισμφ δέν θά πρέπει νά άναγρά- 
φωνται είς τό σκέλος είς δ άνήκουν, 
ώς τούτο συνέβαινεν παλαιότερον, 
άλλά νά άναγράφωνται άφαιρετικώς 
έκ τοΰ κυρίου λογαριασμού, είς τόν 
όποιον άναφέρονται. Ή τοιαύτη έμ- 
φάνισις πολύ όρθώς έπιβάλλεται 
καί έκ τής σήμερον ίσχυούσης Νο
μοθεσίας. Διά τής τοιαύτης έμφα- 
νίσεως εΐναι δυνατή ή εύκολος έξα- 
γωγή τών απαραιτήτων συμπερα
σμάτων έκ τής μελέτης τοΰ Ισολο
γισμού καί ή διερεύνησις αυτού 
τυγχάνει πλέον εύκολος διά πάντα 
μή γνωρίζοντα καλώς τήν λογιστι
κήν.

Διά τού κάτωθι παραδείγματος 
άποσαφηνίζομεν καί λογιστικώς τήν 
άνωτέρω άνάλυσιν, δίδοντες μίαν 
σαφή εικόνα τής δημιουργίας καί 
λειτουργίας τών αντιθέτων λογαρια
σμών είς τάς πλέον συνήθεις έν τή 
πράξει παρουσιαζομένας περιπτώ
σεις.

(Συνεχίζεται)

Κοινωνικά
Ή σύζυγος τοΰ συν. κ. Χριστόφο

ρου Πετράκη τοΰ ύποκ)τος Νέας 
Φιλαδέλφειας, έτεκεν αισίως άρρεν. 
Νά τούς ζήση.

Ν. ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ

Ευχαριστώ άπό καρδιάς δλους 
τούς αγαπητούς συναδέλφους πού 
μοϋ παραστάύηκαν καί μοιράστηκαν 
τόν πόνο μου για τήν απώλεια τοΰ 
λατρευτού μου αδελφού Κσύλη.

εταγ: βογαζιανος

"Ερευνα διά 
τάς επενδύσεις 
είς αμερικανικά 
χρεώγραφα

"Ερευνα γενομένη έπί 30 ευρω
παϊκών ιδρυμάτων καί οργανισμών, 
οί όποιοι πραγματοποιούν έπενδύ- 
σεις είς αμερικανικά χρεώγραφα καί 
μετοχικάς άξίας, δεικνύει δτι οί ορ
γανισμοί αυτοί οί όποιοι άντιπρο·- 
σωπεύουν σημαντικόν μέρος τών ευ
ρωπαϊκών δυνατοτήτων δι’ έπενδύ- 
σεις, έχουν περισσότερον διεθνή 
χαρακτήρα άπό τούς αντιστοίχους 
αμερικανικούς οργανισμούς.

Οί 350 οργανισμοί, οί όποιοι κα
λύπτουν δλας τάς σημαντικάς χώ
ρας τής Ευρώπης, έχουν Επενδύσει 
35 δισ. δολ. έκ τών 150 δισ. δολ. 
τών διαθεσίμων των είς αμερικανικά 
χρεώγραφα καί μέτοχός. Άντιθέτως 
οί αμερικανικοί αντίστοιχοι, οργανι
σμοί έχουν έπενδύσει τό 97% τών 
χαρτοφυλακίων των είς αμερικανικά 
χρεώγραφα καί άξίας.

’Από τήν έρευναν ή όποια διεξή- 
χθη κατά τούς τρεις πρώτους μήνας 
τοΰ έτους προκύπτει δτι τά 85% 
τών οργανισμών αυτών σχεδιάζουν 
νά αυξήσουν τάς εις Η.Π.Α. επεν
δύσεις σημαντικώς κατά τά έπόμε- 
να τρία έτη.

Ή στρατηγική αυτή αναμένεται 
δτι θά άναζωπυρώση τάς άμερικανι- 
κάς άγοράς αξιών. Ποσοστόν 55% 
τών έρωτηθέντων διευθυντών άνέφε- 
ρον δτι έπραγματοποίησαν μέτριας 
επενδύσεις είς άμερικανικάς άξίας 
άπό τοΰ 1971 μέχρι καί τοΰ 1973, 
ένώ 90% έξ αυτών έδήλωσαν δτι 
σχεδιάζουν ουσιώδη αΰξησιν τών ε
πενδύσεων αυτών κατά τά έπόμενα 
τρία έτη.

Αί μετοχικοί άξίαι τάς όποιας 
προτιμούν οί Ευρωπαίοι έπενδυταί 
εΐναι τών εταιρειών πετρελαίου, τών 
εταιρειών διανομής πετρελαίου, τών 
τραπεζών, τών εταιρειών παροιγω- 
γής ειδών καί μηχανημάτων έξοπλι- 
σμοΰ γραφείων καί εταιρειών έντά- 
σεως κεφαλαίου καί τών φαρμακευ
τικών έταιρειών.

Έκ τών 35 δισ., 18 δισ. δολ. 
έπενδύθησαν ύπό οργανισμών τής 
Ελβετίας. Ή Αγγλία κατέχει τήν 
δευτέραν θέσιν μέ 6,8 δισ. δολ. ή 
20% τού συνόλου. Ή Γαλλία εύρί- 
σκεται είς τήν τρίτην θέσιν μέ 3 
δισ. δολ. καί ή Σκωτία είς τήν Τε
τάρτην μέ 2,4 δισ. δολ.

Στοιχεία
τών αγγλικών
τραπεζών
διά τήν πορείαν
τών εργασιών των

’Έγκυροι τραπεζικοί κύκλοι έδή
λωσαν δτι ή Τράπεζα τής ’Αγγλίας 
προτίθεται νά έπιβάλη είς τάς έμ- 
πορικάς Τραπέζας σύστημα πού θά 
προβλέπη είς τήν συχνοτέραν παρο
χήν στρατιστικών στοιχείων ώς 
προς τήν πορείαν τών έργασιών 
των. Αί έμπορικαί Τράπεζαι θά ύ- 
ποχρεοϋνται δπως κάθε τρίμηνον ύ- 
ποβάλουν λεπτομερή στρατιστικά 
στοιχεία ώς προς τό ύψος τών κα
ταθέσεων, τάς ύποχρεώσεις καί α
παιτήσεις των καί τάς λοιπάς συν- 
αλλαγάς των.

Είς τήν Βρεταννίαν έργάζοντα-ι 
σήμερον περίπου 250 έως 300 Εμ
πορικά! Τράπεζαι. Είς τό νέον σύ
στημα θά υπαχθούν αί 100 βρεταν- 
νικαί Τράπεζαι καί τά 150 περί
που υποκαταστήματα τών ξένων έμ- 
ποριικών Τραπεζών. Πιστεύεται γε
νικώς, δτι είς τά ξένα ύποκαταστή- 
ματα απαιτείται αυστηρότερος έ- 
νεγχος διότι αυτά ύπόκεινται καί 
είς τούς κανονισμούς τών μητρικών 
Γραπεζών καί τών έθνικών των χω
ρών.

Πάντως, σύμφωνα μέ τραπεζικάς 
πληροφορίας είς τό σύστημα θά πε- 
υιλαμβάνηται, έπίσης, ή παροχή 
στατιστικών στοιχείων διά τάς ξέ- 
νας καταθέσεις είς στερλίνας καί ή 
χρονολογία λήξεώς των, ή κίνησις 
είς εύρωνομίσματα, αί συναλλαγαί 
μέ συν'εργαζομένας Τραπέζας τού 
έξωτερικοΰ καθώς καί ή δυνατότης 
αύξήσεως τών ρευστών διαθεσίμων 
τής Τραπέζης.

Τά νέα αυτά στοιχεία θά εΐναι 
συμπληρωματικά εκείνων πού ήδη 
παρέχουν μηνιαίως καί τριμηνιαίως 
καί ή υποβολή των θά άρχίση άπό 
τήν 30ήν Σεπτεμβρίου.

Η ΣΥΜ8ΕΣΙΣ ΚΙΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΡΓΟΣΙΟΜ

Τά τής συνθέσεως καί λει
τουργίας, τοΰ Συμβουλίου ’ Ερ
γασιών καθωραθησαν ώς κάτω
θι διά πράξεως τού κ. Διοικη- 
τοΰ:

Είς τό Συμβούλιον Έργασιών 
μετέχουν:

1. ‘Ο Υποδιοικητής είς τήν άρ- 
μαδιότητα τού οποίου υπάγονται 
δέματα, ώς Πρόεδρος.

2. Εις έκ τών Συμβούλων τοΰ
Διοικητικού Συμβουλίου, εκλεγόμε
νος ύπ’ αύτοΰ, μετά τού άναπλη- 
ρωτοΰ του, προτάσει τού Διοικη- 
τοΰ. /

3. Οί Σύμβουλοι τής Διοικήσεως 
κ.κ. Αϋγ. Νυδριώτης καί Νικ. Χα- 
ρισσόπουλος.

4. Οί ΔνευΒυνταί τών Διευθύνσε
ων Βιομηχανικών Χορηγήσεων, Έμ 
παρικών Χορηγήσεων καί Γενικού 
Λογιστηρίου.

‘Οσάκις ύφίστανται προς έξέτα- 
σιν θέματα άρμοδιότητος Ναυτιλία

«ών ’Εργασιών ή Διεθνών Δραστη
ριοτήτων, παρίστανται, κατά περί- 
πτωσιν, καί ό Διευθυντής Ναυτι
λιακών Έργασιών ή ό Δευθυντής 
Δραστηριοτήτων.

Χρέη είσηγητοΰ έκτελεΐ ά κατά 
περίπτωσιν αρμόδιος Υποδιευθυν
τής.

Καθήκοντα Γ ραμματέως τού 
Συμβουλίου έκτελεΐ ό κ. Σ ταμ. 
Κόχκο.λης, Τμη,ματάρ'χης Α' τάξε- 
ως, ή άλλος οριζόμενος ύπό τού 
Προέδρου.

Τοΰ Συμβουλίου Έργασιών δύ- 
ναται νά μετάσχη έπίσης, κατόπιν 
προσκλήσεως τού Προέδρου αύτοΰ, 
ό Διευθυντής τοΰ Κεντρικού Κα
ταστήματος, ώς καί πας άλλος 
λειτουργός τής Τραπέζης.

Τόν Πρόεδρον απάντα ή κωλυό- 
μενον άντικα'θιστά ό Ετερος τών ‘Υ
ποδιοικητών, τά δέ λοιπά μέλη τού 
Συμβουλίου ό κατά τόν κανονισμόν 
αναπληρωτής των, έφόσον προ βλέ
πεται τοιο'ΰτος.

Μία επιστολή τοΰ τ. Προέδρου 
κ. Κονοταν. Αττοστολοπούλου

Ό τ. Πρόεδρος τού Συλλόγου 
μας κ. Κων)νος Άποστολόπου- 
λος μάς άπέστειλε πρός δημο- 
σίευσιν τήν κατωτέρω πρότασίν 
του, διά τό Προσωπικόν τών Τα 
μείων Υγείας:

Είς τάς ρεγάλας έν Έλλάδι Τρα 
πέζας λειτουργούν Ταμεία Υγείας, 
διοικούμενα άπό αίρετάς έξ υπαλ
λήλων Επίτροπός.

Τό προσωπικόν τών Ταμείων τού
των (λογισταί, νοσοκόμοι, βοηθοί, 
Κλητήρες, καθαρίστριαι κλπ.) προσ 
λαμβάνονται δαπάνσις τών Ταμεί- 
ω>·.

Αί Τράπεζαι άπέσπων καί απο
σπούν τόν Διευθυντήν, τόν Ταμίαν 
καί τινας ακόμη υπαλλήλους διά 
τήν άρτιωτέραν λειτουργίαν καί τή< 
πληρεστέραν έξυπηρέτησιν τών έν 
ταΐς Τραπέζαις έργαζομένων καί τών 
συνταξιούχων, ώς καί τών μελών 
τών οικογενειών των.

Άπό άπόψεως αμοιβών καί άσφα 
λίσεως τού άπ’ ευθείας ύπό τών Τα 
μείων προσλαμβανόμενου προσωπι
κού τούτο μειονεκτεΐ -καταθλιπτικώς 
έναντι τών έν ταΐς Τραπέζαις ΰπη- 
ρετούντων, άν καί άπό άπόψεως 
προσόντων καί προσφοράς υπηρεσι
ών ουδόλως υπολείπεται τών Τρα
πεζιτικών. Άντιθέτως μάλιστα ή 
μεταξύ τών δύο κατηγοριών άπα- 
σχόλησις ώς ίερωτέρα θά πρέπη νά 
θεωρήται ή έξυπηρετοΰσα τήν νοση
λείαν.

Πέραν τών άνωτέρω, ή διαρκής 
καί στενή μετά τών Τραπεζιτικών 
έπικοινωνία τοΰ Προσωπικού τών 
Ταμείων καθιστά έμφανή τήν ανι- 
σον μεταχείρισιν καί προκαλέϊ άν- 
θρωπίνως τό παράπονον, ακόμη καί 
τήν πικρίαν είς τούς έν τή αυτή στέ 
γη συνυπηρετοΰντας, μέ δλα τά έν- 
τεΰθ'εν άστάθμη,τα καί λίαν δυσμενή 
έπακόλουθα.

Τήν άμβλυνσιν τών έκ τής συγκρί 
σεως ολέθριων συνεπειών, άλλά καί 
τήν βράβευσιν τών εΰσυνειδήτων αί 
Διοικήσεις τών Τραπεζών έπέτυχον 
διά τής καθιερώσεως τή είσηγήσει 
τών συνδικαλιστικών οργανώσεων 
έκάστης Τραπέζης — τής τακτικής 
τής προσλήψεως, ώς υπαλλήλων τής 
Τραπέζης, τών έπ’ αρκετόν χρόνον 
ΰπηρετησάντων είς τά Ταμεία Υ
γείας, είς τούς Συλλόγους τών υ
παλλήλων καί είς τούς Προμηθευτι
κούς των Συνεταιρισμούς, μέ βα
θμόν άνάλογον τών σπουδών, τής 
άφοσιώσεως, τής Ευσυνειδησίας, 
τήζ ψιλοπονίας καί τοΰ χρόνου προ 
υπηρεσίας των.

Αυτή ή χειρονομία τών Διοικήσε
ων τών Τραπεζών — πέραν τής άρ 
χοντιάς καί τής φιλοφρονήσεώς των 
πρός τά έν ένεργείςι καί άπομαχία 
προσωπικόν — άποτελεΐ ισχυρόν 
κίνητρον έγκαρδιώσεως καί έπιδόσε 
ως τών είς τά Ταμεία Υγείας καί 
είς τούς Συλλόγους άπ* ευθείας 
προσλαμβανομένων, ώς καί ελπίδας 
καλυτέρας έξελίξεως μέ άνεκτίμητον 
όφελος υπέρ τής υποδειγματικής 
λειτουργίας τών Ταμείων καί πρός 
αποτροπήν τής ηφαιστειώδους συγ 
κρίσεως, ήτις είναι αναπόφευκτος

^ν*********************^.

Κ,ωστηξ Κοουπάκης *
Καρδιολόγος *

Κηφισιάς 24 (2ος οροφος) J
l r y'r ^tΔέχεται τά μέλη τοΰ Τ.Υ.Π.Ε.Τ.* 

Καθημερινώς 5—8 μ.μ. J 
Έπί συνεντεύξει *

Τηλ. 780.250 *
4-

λόγψ τής στενής, ώς εϊπομεν, έπι- 
κοινωνίας μαζί των καί μετά τών 
οικογενειών τών έν ένεργεία καί ά
πομαχία υπαλλήλων έκάστης Τρα
πέζης.

"Αν εΐχε πραγματοποιηθή ή ρι- 
φθεΐσα άπό έτών ιδέα δπως αί Τρά 
πεζαι συμπεριλάβουν είς τά Εξοδα 
Διαχειρίσεώς των τάς συντάξεις, 
τά έφ’ άπαξ, τάς έπικουρήσεις καί 
τήν περίθαλψιν, ασφαλώς καί τό 
Προσωπικόν τών Ταμείων Υγείας 
3ά εΐχε κοινόν έργοδότην τήν Τρά
πεζαν. Ιδού πόσον έγγύς εύρίσκε- 
ται ή συνέχισις τής χειρονομίας 
τών Τραπεζών, αφού άλλωστε άμέρι 
στον εΐναι τό υπέρ τών άλλων Ταμεί 
ων ενδιαφέρον τών Τραπεζών.

Ή ανέκαθεν ώς άνω στοχαστική 
χειρονομία τών Τραπεζών νά διορί
ζουν προσωπικόν καί άπό τούς Ό'ρ 
γσνισμούς τού Προσωπικού των 
προσλαμβάνει δλως έπιτακτικήν ση 
μασίαν είς τούς σημερινούς μας 
καιρούς. ΔΓ δ 6ά πρέπη νά συνεχι 
σθή καί δή άναδρομικώς καί ευρέ
ως μέ τήν βεβαιότητα δτι θά χαιρε- 
τισθή πανταχόθεν ώς άριστον με
τράν βαρυσήμαντου κοινωνικής σκο 
πιμότητος.

Πρός τούτο, χρέος τών συνδικαλι
στικών οργανώσεων εΐναι νά είση- 
γηθοΰν καί νά είσηγοΰνται έσαεϊ 
καί άνυποχωρήτως είς τάς Διοική 
σε ς τών τραπεζών καί νά γΐνη πα- 
ράδοσις είς τρόπον ώστε κοινωνι- 
κώς καί έθνικώς νά οίκοδομοΰμεν 
καί νά άποτρέπωμεν καί τήν κυοφο 
ρίαν ακόμη αναρχικών καί ανατρε
πτικών ιδεών καί νά κατασβύνωμεν 
ήφαιστε ογενή πεδία ώς προμηθείς 
καί ποτέ ώς έπιμηθεΐς, Καί νά εϊ- 
μεθ'α συνεχώ.ς άγρυπνοι φρουροί κα 
τά πόσης Εξωθεν ή Εσωθεν Επιβου
λής καί ύπονομεύσεως τής γαλήνης 
τοΰ τόπου.

Μακράν άπ’ έμοΰ νά απεμπολήσω 
τ άνωτέρω, ών υπήρξα άλλοτε ανυπο
χώρητος εισηγητής καί Ενθερμος ΰ- 
ποστηρικτής καί άντ’ αυτών νά συ 
στήσω είς τούς Εργαζομένους είς 
τά Ταμεία Υγείας, τούς Συλλόγους 
καί τούς Συνεταιρισμούς δπως, έν 
αποτυχία των είς τ ανωτέρω, έπιδο- 
θοΰν είς τήν σύμπτυξιν Επικουρι
κού Ταμείου μέ εισφοράς τών ίδιων, 
άλλά καί τών ’Οργανισμών είς οϋς 
εργάζονται.
ΚΩΝ. ΤΡΥΦ. ΑΠΟΣΤΟΛΟ Π ΟΥΔΟΣ

ΙΩΑΝ. ΗΛ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΛΟΣ 

Χειρουργός — 
’Ωτορινολαρυγγολόγο ς 

Μάρνη 32 (Γ' οροφος

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

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΕΡΚΟΥΡΗ 
— ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΥ

ΙΑΤΡΟΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ 
ΑΦΡΟΔΙΣ ΙΟΛΟΓΟΣ 

τέως Εσωτερική Νοσοκομείου 
«Α. ΣΥΓΓΡΟΣ»

Δέχεται καθ’ έκάστην πλήν 
Σαββάτου καί ώρας 6—8 είς τό 
ίατρεϋον της Άλ. Σούτσου 24 — 
Λυκαβητοΰ — Τηλ. 32.49.393

Διά τούς ήσφαλισμένους τοΰ 
ΤΥΠΕΤ δέχεται τό τιμολόγιον 

τοΰ Ταμείου



ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ

Νέοι ιιέΐοίοι Ιιοικήσεωο ιβν Τροπε^βν 81ΙΪΕΜΙΙΙΙΙΪΕΙ8ΪΙIIΜΙ! 
ΙΤΚΦΕΡΙΝ ΙΟΙ mm Ι1Ι1Ϊ

• ’Εγκύκλιοί] τοϋ υπουργείου ’Απασχολήσεων
(Συηέχεια έκ του προηγουμένου)

Αϊ ανωτέρω μορφαϊ διοικήσεως 
ττροσηρμόσθησαν εις τόν τομέα τής 
βιομηχανίας αυτοκινήτων είς τάς Η. 
Π.Α. καί είόικώτερον τής αυτοκινη
τοβιομηχανίας του Χένρυ Φόρντ, έ- 
γεννήθη τό σύστημα κατασκευής είς 
σειράς. Με άλλας λέξεις, ή παρα
γωγή είς σειράς απαιτεί όπως ή 
κάθε προσπάθεια διαιρείται είς τόν 
μέγιστον αριθμόν προβλημάτων. Ζη
τείται μόνον άπό αυτόν όπως έκτε- 
λέση μίαν συνεχή καί έπαναλαμβα- 
νομένην εργασίαν καί, ϋπό τινα έν
νοιαν, νά ενεργή ως έάν ήτο, κατά 
τό μάλλον ή ήττον, προέκτασις τής 
μηχανής με τήν οποίαν εργάζεται.

ϋί ,κλασσικοί τύποι διοικήσεως, 
ώς καί ή παραγωγή κατά σειράς, 
περιορίζοντες τό κόστος έν σχέσει 
προς τόν όγκον, δεν δύνανται πλέον 
νά άνταποκριθοΰν είς τάς απαιτή
σεις ένός συνεχώς μεταβαλλομένου 
κόσμου. Θά πρέπει νά επινοηθούν 
νέοι τύποι διοικήσεως καί τά σύγ
χρονα οιοικητικά στελέχη έχουν κα
θήκον νά μην άγνοοΰν τάς εργασίας 
των Ντάγκλας Μάκ-Γκρέγκορ, Φρέν- 
τεριχ Χέρτσμπεργκ, Ρένσιλ Αίκερτ 
και "Αλμπερτ Μάσλοου. Οί έν λό
γφ συγγραφείς διακηρύσσουν άπό 
έτών ότι οί τύποι οιοικήσεως 
τούς όποιους έζήσαμεν δύνανται νά 
άντ ι κατασταθοΰν από νέους τύπους 
πού θά προσφέρουν είς τά άτομα 
περισσοτέρας εύκαιρίας έκφράσεως 
τού δημιουργικού πνεύματος καί 
τής φαντασίας των. Ό άνθρωπος 
έχει ανάγκην νά εργάζεται καί πολ
λοί εκφράζονται, πράγματι, διά τής 
εργασίας των. Τούτο προκύπτει ά
πό τήν έκπλήρωσιν των φιλοδοξιών 
ολοκλήρου τής ζωής των. Ή ίόέα 
ότι οί άνθρωποι δέν άγαποΰν τήν ερ
γασίαν, ότι δέν είναι δυνατόν νά 
τήν αγαπούν καί ότι άφιέμενοι ε
λεύθεροι δέν θά είργάζοντο, στερεί
ται σήμερον σημασίας.
Η ANT I METΩΠ I Σ1Σ ΤΗΣ ΠΡΟ

ΚΑΝ Σ ΕΩΣ
'Ως έκ τής θέσεώς μου είς τήν 

Μπάρκλεϋς, είμαι υπεύθυνος τού 
σχεοιασμοϋ καί τού μάρκετιγκ είς 
τό έσωτερικόν τής Τραπέζης. ’Ο
φείλω νά μεριμνώ διά την προετοι
μασίαν τού ιδρύματος προς άντι- 
μετώπισιν τής διαγραφομένης προ- 
κλήσεως κατ' αυτήν τήν περίοδον 
τής αλλαγής. Διά τήν έπίτευξιν 
αυτού τού σκοπού άνεπτύξαμεν κα
τά τά τελευταία έτη τρεις κυρίας 
δραστηριότητας.

Ή πρώτη τών δραστηριοτήτων 
τούτων είναι ό γενικός σχεοιασμός, 
ή δευτέρα ή εισαγωγή ένός προ
γράμματος διοικήσεως έπί τή βάσει 
αντικειμενικών στόχων καί ή τρίτη 
ή έφαρμογή τών αρχών τού μάρκε- 
τιγκ. "Ηδη θά άσχοληθώμεν δι’ ο
λίγων μέ έκάστην τών δραστηριοτή
των τούτων.

Ό σχεδ ιασμός. Αί άγ- 
γλι-καί Τράπεζαι ανέπτυξαν, κατά 
τά τελευταία έτη, τάς έργασίας 
των, άνευ ιδιαιτέρας προσπάθειας. 
Τά έπιτόκια ήσαν ευνοϊκά δι’ αύ- 
τάς υπό τήν έννοιαν ότι ή ομαλή ροή 
τών καταθέσεων μέ σχετικώς όχι 
υψηλόν έπιτόκιον είχεν έπιτρέψει 
είς τάς Τράπεζας νά δανείζουν μέ 
λογικώς χαμηλά έπιτόκια καί, πα
ρά ταΰτα, νά πραγματοποιούν ικα
νοποιητικά κέρδη. Αί συνθήκαι αύ- 
ταί μετεβλήθησαν. Αί βρεταννικαί 
Τράπεζα ι ήσαν γνωσταί διά τό ευ
ρό δίκτυον τών υποκαταστημάτων 
των καί ή έπέκτασις τών έργασιών 
του ώφείλετο κυρίως είς τό άνοιγμα 
νέων γραφείων είς διάφορα μέρη. 
’Ακολούθως έπήλθαν μεταβολαί είς 
τάς χρηματιστικάς συνήθειας, αϊτι- 
νες ήρχισαν σημειούμεναι ολίγον 
μετά τό τέλος τού Α' Παγκοσμίου 
Πολέμου. Αί έμπορικαί Τράπεζαι 
δέν ήδύναντο πλέον νά έχουν χαμη- 
λοτόκους καταθέσεις. Οί οίκονομι- 
κώς υπεύθυνοι τών μεγάλων εται
ρειών διεπίστωσαν ότι τό χρήμα ή- 
δύνατο νά χρησιμοποιήται άποτελε- 
σματικώτερον άνευ τής μεσολαβή- 
σεως τών Τραπεζών. Οί δανειζόμε- 
μενοι, έταιρεΐαι ή ίδιώται, άντελή- 
φθησαν ότι οί υπό τών Τραπεζών 
προσφερόμενοι όροι βραχυπροθέ
σμων πιστώσεων δέν άνταπεκρί- 
νοντο πλέον είς τάς άνάγκας των. 
Αί δύο αύταί τάσεις είχον ώς απο
τέλεσμα τήν δημιουργίαν μεγάλου 
αριθμού παρατραπεζικών ιδρυμάτων, 
τά όποια άνέλαβον τήν διεξαγωγήν 
έργασιών τάς όποιας αί Τ ράπεζαι 
έθεώρουν, κατά παράδοσιν, ότι ή
σαν έκτος τής άρμοδιότητός των. 
' Ηέξέλιξις αΰτη δέν άνήσύχησεν 
άρχικώς τάς Τραπέζας. Έλθεν ό
μως τό κακόν τού πληθωρισμού, τό 
οποίον επηρέασε τόν έλεγχον τών 
γενικών έξόδων, ένώ συγχρόνως έ- 
νεφανίζοντο άνησυχητικαι τάσεις. Τά 
έξοδα ήρχισαν νά αϋξάνωνται μέ 
ρυθμόν ταχύτερον τής αύξήσεως 
τών ακαθαρίστων έσόδων. Έχρειά- 
σθη ή λήψις μέτρων προς θεραπείαν 
τού κακού καί άναχαίτησιν τών έν 
λόγφ τάσεων. Σχεδόν παρά τήν θέ- 
λησίν των, αί μεγάλα ι άγγλικα! 
έμπορικαί Τράπεζαι παρεσύρθησαν, 
τήν δεκαετίαν τού I960, άπό τό 
κύμα τών αλλαγών.

Δέν ήτο πλέον αρκετόν διά τάς 
Τραπέζας νά διαχειρίζωνται τούς 
τεραστίους πόρους των άντιδρώσαι 
άπλώς είς έξωτερικά γεγονότα. Έ- 
κρίθη τότε αναγκαίος ό έκ τών προ- 
τέρων σχεδιασμός. Ή διοίκησις δέν

ήτο πλέον δυνατόν νά συνέχιση λαμ- 
βάνουσα άποφάσεις βασιζομένας ά- 
ποκλειστικώς είς τά άποτελέσματα 
τού παρελθόντος. Άντελήφθημεν ότι 
ή πολιτική ή όποια είχεν εξασφαλί
σει τήν έπιτυχίαν μας είς τό παρελ
θόν, δέν θά συνεπήγετο κατ’ άνάγκην 
τά αυτά άποτελέσματα καί είς τό 
μέλλον. Τό αξίωμα έπί τού οποίου 
όφείλομεν νά θεμελιώσωμεν τά μελ
λοντικά μας σχέδια ήτο τό άκόλου- 

1 θαν: νά ίκανοποιώμεν τάς άνάγκας 
τής άγορ&ς καί όχι τής ήμετέρας. 
Καί τούτο πράττοντες νά πραγμα- 
τοποιώμεν κέρδη

Αί Τ ράπεζαι ήρχισαν τότε νά κα
ι αρτίζουν τό πρότυπον πού θά άν- 
ιαπεκρίνετο είς τούς μελλοντικούς 
σκοπούς των. Διεπιστώθη ταχέως 
ότι ήτο δύσκολος ή έξεύρεσις, μετα
ξύ τού προσωπικού τών Τραπεζών, 
προσώπων έχόντων τά προσόντα 
δι’ ένα καθολικόν μακροπρόθεσμον 
καί μεσοπρόθεσμον σχεδιασμόν. 
Ουτω, αί Τράπεζαι προσέλαβον τούς 
ένδεδειγμένους στατιστικούς καί οί- 
κονομέτρας ώς καί άλλους ειδικούς, 
οί όποιοι θά συμμετείχαν είς τήν 
σύνταξιν τών έν λόγω σχεδίων.

Δέν είναι πλέον δυνατόν νά έπα- 
φιέμεθα είς τά τυχαία περιστατικά 
πού μάς έπέτρεψαν τόσον εύκολα 
κέρδη είς τό παρελθόν. ’Εάν θέλω- 
μεν νά έπιτύχωμεν τούς βραχυπρο
θέσμους, μεσοπροθέσ μους καί μα
κροπροθέσμους στόχους μας, όφεί
λομεν, οπωσδήποτε, νά όργανώσω- 
μεν τό σύστημα σχεδιάσεως καί νά 
κατευθύνωμεν όλας τάς προσπά
θειας μας προς ένα κοινόν σκοπόν.

Διοίκησις έπί τή βά
σει άντικειμενικών 
σ τ ό χ ω ν (Μ.Β.Ο.). Είς τήν 
Μπάρκλεϋς, ή προσαρμογή τής έν 
λόγω σχεδιάσεως έπραγματοποιήθη 
διά τής διοικήσεως έπί τή βάσει αν
τικειμενικών στόχων (MANAGE
MENT BY OBJECTIVES) πρός 
τόν σκοπόν συμμετοχής έκαστου μέ
λους τού ιδρύματος είς τήν προ
σπάθειαν τήν στρεφΟμένην προς 
τούς κοινούς αντικειμενικούς στό
χους. Τό Μ.ιΒ.Ο. άνελύθη είς τούς 
διευθυντάς τής Μπάρκλεϋς κατά τά 
τρία τελευταία έτη. Διά τής ερμη
νείας τού έν λόγφ προγράμματος 
όλοι οί διευθυνταί είς όλα τά επί
πεδα έκλήθησαν νά συνεργασθοϋν 
καί νά καθορίσουν τούς στόχους ά
πό συμφώνου μετά τών αμέσως ά- 
νωτέρων των.

Δέν ύφίσταται θέμα επιβολής τών 
αντικειμενικών σκοπών είς τούς υ
πευθύνους, είς οίονδήποτε έπίπεδον 
καί άν εΰρίσκωνται. 'Ο άρμόδιος 
διευθυντής έπιλέγει τόν στόχον καί 
ακολούθως οΰτος τίθεται ΰπό συζή- 
τησιν μεταξύ τών υπευθύνων είς τά 
διάφορα έπίπεδα.

Τό πρόγραμμά μας τού Μ.Β.Ο., 
όπως καί τά άλλα προγράμματα, 
έκτελεΐται συμφώνως πρός ώρισμέ- 
να κριτήρια. Έκαστον διοικητικόν 
στέλεχος όχι μόνον θέτει τούς {δι
κούς του σκοπούς είς τούς ΰπό τής 
Τραπέζης καθοριζομένους τομείς, 
άλλ’ έχει καί τήν δυνατότητα έκτι- 
μήσεως τών αποτελεσμάτων τής ι
δίας αυτού προσπάθειας. Έπί 
πλέον, αποτελεί δι’ αυτόν ευκαιρίαν 
διά νά έπωφεληθή τών συμβουλών 
τού ΐεραρχικώς άνωτέρου του, ό ό
ποιος δύναται νά άναθεωρήση τάς 
προτεινόμένας υπό τού υφισταμέ
νου τομ μεθόδους πρός έπίτευξιν 
τών καθορισθέντων στόχων.

Άνέψερα τά ονόματα πολλών 
συγγραφέων, οί όποιοι ήσχολήθη- 
σαν μέ τό μάνατζμεντ. "Εν έξ αυ
τών είναι τού Φρέντερικ Χέρτσμ
περγκ γνωστού διά τόν ύπ’ αυτού 
προσδιορισμόν τών κυριωτέρων κινή
τρων άποδόσεως τού έργαζομένου.

Ό Χέρτσμπεργκ υποστηρίζει ότι 
τά τέσσερα κυριώτερα κίνητρα διά 
τόν εργαζόμενον είναι, ή έπιτυχία, 
ή έκτίμησις, ή συμμετοχή καί ή δυ- 
νατότης προόδου. Είς τήν Μπάρ
κλεϋς, επικρατεί ή γνώμη ότι τό 
πρόγραμμα Μ.Β.Ο. μάς έπιτρέπει 
νά έπωφεληθώμεν τών τεσσάρων 
αυτών παραγόντων δραστηριοποιή- 
σεως τού έργαζομένου καί ότι ή 
σπουδαιότης τού νέου αυτού τύπου 
διοικήσεως καί ή υποδοχή τής ο
ποίας έτυχεν άποτελοΰν αποφασι
στικής σημασας συντελεστάς διά 
τήν σταθεροποίησιν τής ισχύος τής 
Μπάρκλεϋς είς τάς βρεταννικάς καί 
διεθνείς τραπεζικάς αγοράς.

Οί έργαζόμενοι άπό κοινού δι’ έ
να σκοπόν άποκτοΰν ένα αίσθημα 
επιτυχίας συγκρίνοντας τάς προ
σπάθειας των μέ τούς καθορισθέν- 
τας στόχους καί τά έπίπεδα άπο
δόσεως ακόμη καί όταν αί ΐδιαι αυ
τών προσπάθειαι άποτελοΰν στό
χους καθορισθέντας έκ τών προτέ- 
ρων ύπό τών ΐεραρχικώς άνωτέρων 
των. Δοθέντος ότι οί στόχοι δέν έ- 
πεβλήθησαν άλλά καθωρίσθησαν ά
πό κοινού, μέχρις ένός βαθμού, ύ
πό τού ανωτέρω καί τού ύφισταμέ- 
νου ύπάρχει ένα γνήσιο αίσθημα 
συμμετοχής είς τό πρός έκπλήρωσιν 
έργον καί ή δυσφορία πού προκα- 
λεΐται άπό τάς άνωθεν έπι βαλλόμε
νος έργασίας μειοΰται είς τό έλά- 
χιστον. Δυνάμεθα νά εϊπωμεν, ότι 
αύτός ό όποιος άπό κοινού μετά 
τού προϊσταμένου του καθορίζει 
τούς στόχους καί τάς στρατηγικάς 
συμμετέχει είς τήν μελλοντικήν έ- 
ξέλιξίν του. "Οταν είς τό Μ.Β.Ο. έ
χουν έπιτευχθή οί τεθέντες στόχοι

καί τό όριον άποδόσεως καί χάρις 
είς τούτο, τό άτομον ωφελείται άπό 
άπόψεως εμπειρίας καί άρμοδιοτή- 
των, δοκιμάζει ένα πραγματικόν 
αίσθημα προόδου. Πιστεύομεν ότι 
διετυπώσαμεν, είς τήν Μπάρκλεϋς, 
ένα νέον τύπον διοικήσεως, χάρις 
είς τό Μ.Β.Ο.

Δέν θά ήτο τίμιον έκ μέρους μου 
νά έπιτρέψω τήν δημιουργίαν τής 
έντυπώσεως ότι τό πρόγραμμα τού
το ήτο πάντοτε εΰκολον καί ότι. έ- 
λειτούργησε πάντοτε τόσον καλώς 
όσον έφαίνετο έπί τής θεωρητικής 
βάσεως. Έν τούτοις, φρονοΰμεν ό
τι όφείλομεν νά προαγάγωμεν αυ
τούς τούς νέους τύπους διοικήσεως. 
Δέν θά πρέπει νά μάς αποθαρρύ
νουν αί αντιδράσεις όλων εκείνων 
οί όποιοι έμμένουν είς τάς παραδό
σεις ή θεωρούν τάς καινοτομίας ό
χι άναγκαίας.

θά παρέλθη πολύς χρόνος έως 6- 
του αί θεωρίαι αύταί γίνουν πλήρως 
άποδεκταί καί θά χρειασθοΰν έπα- 
γρύπνησις, επιμονή καί εύκαμψία 
καί δή είς μέγιστον βαθμόν, ώστε 
ό άρχικός ένθουσιασμός τού προσω
πικού νά μή διαλυθή ταχέως ώς έκ 
τής έλλείψεως παρακολουθήσεως ή 
άπλώς συνεπεία τής παρόδου τού 
χρόνου.

Ό ρόλος τού μ ά ρ κ ε- 
τ ι γ κ. Τό μάρκετιγκ προώρισται 
νά διαδραματίση ζωτικόν ρόλον είς 
τόν νέον τύπον διοικήσεως καί τό 
νέον πρόγραμμα τού Μ.Β.Ο. τής 
Μπάρκλεϋς. Έάν οί άντικειμενικοί 
σκοποί όρίζωνται έπί τή βάσει τών 
έν έκ τών έργων τών σεμιναρίων 
είναι νά δώσω μεν είς τούς διευθυν- 
τάς τών ύποκαταστη μάτων τάς ιδέας 
τάς έφαρμόζωμεν είς τήν πράξιν καί 
άποόόσεων τού παρελθόντος, τό Μ. 
Β.Ο. δέν είναι άπαραίτητον. Οί αν
τικειμενικοί σκοποί πρέπει νά θεμε- 
λιοΰνται έπί τής πραγματικής δυ
ναμικότητας τής αγοράς. Ή ύπηρε- 
σία μας έπί τού μάρκετιγκ έθεσεν 
είς έφαρμογήν καί οργανώνει τήν 
στιγμήν ταύτην σεμινάρια διά κάθε 
διευθυντήν καί ύποδιευθυντήν υποκα
ταστήματος ώστε νά τούς καταστή- 
ση ικανούς διά τήν καλυτέραν άντι- 
μετώπισιν τού μέλλοντος. Είς τά 
σεμινάρια ταΰτα διδάσκεται τό μάρ- 
κετιγκ καί αί πρακτικαί έφαρμογαί 
του είς τάς δραστηριότητας τών ύ
ποκαταστη μάτων.

Βοηθούν τούς διευθυντάς καί υφι
σταμένους των νά εύρίσκουν τάς με
θόδους έρεύνης, σχεδιασμοΰ καί 
διοικήσεως τάς όποιας δύνανται νά 
έφαρμόσουν είς τό υποκατάστημά 
των, ώστε τούτο νά συμβάλη εις 
τόν μέγιστον βαθμόν είς τούς αντι
κειμενικούς σκοπούς τής Τραπέζης.

Ό άνταγωνισμός καθίσταται ό- 
ξύτερος καί τό μάρκετιγκ είναι ένα 
ζωτικής σημασίας όργανον διοική- 
σεως. Είς τό έσωτερικόν τού ιδρύ
ματος θά πρέπει νά παλαίσωμεν 
κατά μιας άντιδράσεως είς τήν αλ
λαγήν καί είς τήν άνάγκην τού μάρ- 
κετιγκ καί δή είς στιγμήν καθ’ ήν 
ή σπουδαιότης, ή άποδοτικότης καί 
τά κεφάλαια τής Τραπέζης αυξά
νονται. Έν τούτοις, όφείλομεν νά έ- 
κτιμήσωμεν κατά ποιον τρόπον θά 
εΐχομεν κατορθώσει νά δράσωμεν 
καλύτερον είς τό παρελθόν, ή τι θά 
ήδυνάμεθα νά βελτιώσωμεν είς τό 
μέλλον έφαρμόζοντες τάς άρχάς τού 
μάρκετιγκ. Δέν άρκεΐ όμως νά όμι- 
λώμεν περί αρχών. Όφείλομεν νά 
μελετήσωμεν καί τάς μεθόδους πω- 
λήσεως χρηματιστικών ύπηρεσιών 
έπί έπαγγελματικοΰ πεδίου.

Κατά τά σεμινάρια, ούδέποτε ζη
τείται άπό τούς διευθυντάς νά συμ- 
περιφέρωνται ώς οί οίοιδήποτε άν- 
τοπρόσωποι. Διετυπώσαμεν ένα τύ
πον πωλήσεως διά τού όποιου κατ’ 
άρχήν άναλύονται έπιμελώς αί άνάγ- 
και τού καταναλωτοΰ καί ακολούθως 
καθίσταται δυνατή ή έπίλυσις τών 
χρηματικών προβλημάτων κατά τρό
πον θετικόν.

ΤΟ ΤΙΜΗΜΑ ΤΗΣ ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ

"Εχω τήν γνώμην ότι είς ένα με- 
ταβαλλόμενον κόσμον, όπου ά σχε- 
διασμός, Μ.Β.Ο. καί τό μάρκετιγκ 
είναι τά μόνα μέσα διά τών οποίων 
δυνάμεθα νά έφαρμόσωμεν νέους 
τύπους διοικήσεως πρός άντιμετώ- 
πισιν τών νέων συνθηκών, θά ήτο ε
πικίνδυνον νά μή λάβωμεν ύπ’ όψιν 
τήν σπουδαιότητα αύτής τής αλλα
γής, Μία έπιχείρισις ή όποια δέν 
δύναται νά προσαρμοσθή είς τήν 
άλλαγήν καθίσταται δύσκαμπτος 
καί σκληρύνεται. Καί όσον βαθυτέ- 
ρα εΐναι ή άλλαγή τόσον περισσό
τερον αϋτη καθίσταται δύσκαμπτος 
μέχρι σημείου ώστε αί άγοραί της 
περιορίζονται, αί εύκαιρίαι διά κέρ
δη μειοΰνται καί ή ΐκανότης της ό
πως άνταποκριθή είς τάς άνάγκας 
τής αγοράς έξασθενεΐ μέ τήν πάρο
δον τού χρόνου. Τό μέλλον τών με
γάλων έμπορικών έπιχειρήσεων έ- 
ξαρτάται άπό τήν ικανότητα προ
σαρμογής τής πολιτικής των, τών 
ύπηρεσιών των καί τών προϊόντων 
των είς τάς άνάγκας τής άγοράς. 
Τό μέλλον τών έπιχεριήσεων τούτων 
εΐναι άβέβαιον έφ’ όσον άποτύχουν 
είς τήν προσπάθειαν ταύτην.

«ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣIΣ»

Ύπό τού υπουργείου Άπασχολήσε- 
ως άπεστάλη πρός Νομαρχιακός 
Δ)νσεις - ’Εργασίας, Ο.Α.Ε.Δ., 
’Εργατικήν 'Εστίαν, Ο.Ε.Κ., Συ
νομοσπονδίας καί ’Εργατικά Κέν
τρα τής χώρας, ή κάτωθι (ύπ’ ά- 
ριίϊ. ΓΙρωτ. 31052)4599) 29.7.74) 
επείγουσα εγκύκλιος:

«ΘΕΜΑ: Συμπεριφορά υπαλλήλων 
έναντι συνδικαλιστών καί τών πο
λιτών γενικώς.
Οί εκπρόσωποι τών επαγγελματι

κών οργανώσεων (εργασιακών καί 
έργοδατικών) έξ ίσου καί αδιακρί
τως, ώς "υπεύθυνοι ηγήτορες μικρό
τερων ή μεγαλύτερων ομάδων τών 
επαγγελματικών τάξεων ας εκπρο
σωπούν, έν τή ενασκήσει τών καθη
κόντων των, ώς συνδικαλιστών, εν
τός τών πλαισίων τών νόμων, υπη
ρετούν τό άληιθές συμφέρον τοΰ κοι
νωνικού συνόλου, διότι συμβάλλουν 
θετικώς είς τήν έναρμόνισιν καί έ- 
ξισορρόπησιν άντιτιθεμένων συμφε
ρόντων καί είς τήν διασφάλισαν τής 
κοινωνικής ειρήνης.

'Τπό τάς ανωτέρω αντιλήψεις πα- 
ραγγέλομεν τά κάτωθι:

α) Νά ύποδέχεσθε έν τή ύπηρεσίρ 
υμών φιλοφρόνως τούς εκπροσώπους 
τών επαγγελματικών οργανώσεων, 
έργασιακών καί έργοδοτικών.

6) Νά τυγχάνουν τής ιδιαιτέρας 
ύμών προσοχής αί έκτιθέμεναι αυ
τών απόψεις έπί τών άπασχολούν- 
των τόν κλάδον των προβλημάτων, 
νά καταβάλητε δέ ειλικρινή προσ
πάθειαν έξυπηρετήσεώς των έν τώ 
πλαισίφ τών νόμων, μή επιτρεπόμε
νης τής έμφανίσεως ύμών ώς αντι
δικώ ν τών συνδικαλιστών, ακόμη 
δέ καί είς περίπτωσιν αρνητικής ά- 

; παντήσεως έξηγήτε εις τούτους μέ 
υπομονήν καί προσήνειαν διατί δέν 
είναι δυνατή ή ίκανοποίησις τού αι
τήματος των.

γ) Νά δίδετε σαφείς καί συγκε
κριμένος απαντήσεις, άποψεύγόντας 
τάς άοριστίας καί άναβολάς, έφ’ ό
σον δέν απαιτείται ειδική μελέτη

Τά Διοικ. Συμβούλιον τοΰ 
Συλλόγου των Υπαλλήλων τής 
Τραπέζης τής Ελλάδος έκυκλο- 
φόρ.ησε τήν κατωτέρω άνακαίνω- 
σιν, είς άπάντησιν 'δημοσιεύμα
τος είς τήν Εφημερίδα «Αθη
ναϊκή».

«’Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Το Διοικητικόν Συμβούλιον τοΰ 
Συλλόγου κατά τήν συνειδρίασιν αυ
τού τής 7)8)74, έξ αφορμής δημο- 
σιευθείσης είς τόν Τύπον επιστο
λής τοΰ κ. Χρ. Παπανικολάου, συν
ταξιούχου δικηγόρου, οδός Σωκρά- 
τους 53, Χολαργός, καθαπταμιένης 
τής τιμής καί ύπολήψεως τών μελών 
τοΰ νΰν Διοικητικού Συμβουλίου 
τού Συλλόγου, άπεφάσισεν τήν σύγ- 
,ιλησιν εκτάκτου Γενικής Συνελεύ- 
τεως τών μελών αϋτοΰ, διά τήν 
13ην Αύγούστου έ.ε.

Συγχρόνως άπεστάλη έξώδικος 
5ήλωσις καί πράσκλησις μετά δια
μαρτυρίας, τόσον πρός τόν περί ου 
κ. Χρ. Παπανικολάου, δσον καί 
πρός τήν δημοσιεύσασαν τήν έπι- 
ττολήν έγκριτον έφημερίδαν «Αθη
ναϊκή» καί δι’ ής έξωδίκαυ, πλήν 
τών άλλων, εκαλείτο ό κ. Χρ. Παπα- 
/ ικολάου νά προσέλθη είς τήν συν- 
έλευσιν, Υνα και διά ζώσης ύπο- 
ττηιρίξη τάς καταγγελίας του, προ- 
τκομίζων άμα καί τά αποδεικτικά 
ττοιχεΐα, έφ’ ών έστήριζεν ταύτας.

Ό Δικαστικός ’Επιμελητής, δ- 
ττις άνέλαβεν τήν έπίδοσιν τής έ- 
ςωδίκου, ώς έν τή σχετική βεβαιώ
σει οώτσΰ άναφέρει, διεπίστωσεν

«ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ»

Μηνιαΐον όργανον τοΰ Συλλόγου 
τών 'Υπαλλήλων τής Εθνικής 

Τραπέζης τής Ελλάδος.
»

Δ) νσεις συμφώνως τώ Νόμψ: 
Υπεύθυνος:

ΝΙΚ. ΠΙΣΚΟΠΟΣ 
21ης ’Απριλίου άριθ. 37 
Διευθυντής Συντάξεως: 

ΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ 
Καμελιών 42 — Π. Ψυχικόν 

•
Υπεύθυνος Τυπογραφείου: 

ΑΘ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 
Ρήγα Παλαμήδη 5 —Άθήναι 

Τηλ. 3219306

και ερει>να.
δ) ’Εάν εϊσθε αναρμόδιοι, δέον 

νά παραπέμψητε τούτους είς τόν 
αρμόδιον ύπάλληλον ή τήν άρμο*δίαν 
ύπιγρεσίαν μετά πληρών καί σαφών 
οδηγιών.

ε) Γενικώτερον είς τάς μετά τών 
εκπροσώπων τών έπαγγελματικών 
οργανώσεων, άλλά καί μετά τών 
πολιτών έν γένει ύπηρεσιακάς έπα- 
φάς σας, παραγγέλομεν όπως έξα- 
λείφθή παντελώς ή σφαλερά νοο
τροπία τοΰ «'Υπαλλήλου - αύθέν- 
του», άντικατασταθή δέ αΰτη διά 
τής νοοτροπίας τού «'Υπαλλήλου - 
συμπαραστάτου», ήτις δέν μειώνει 
άλλά τιμά τόν υπάλληλον είς μίαν 
εύνομουμένην καί δημοκρατικώς συν- 
τεταγμένην πολιτείαν, δεδομένου ό
τι, τόσον δ εκπρόσωπος έπαγγελ- 
ματικής όργανώσεως αλλά καί γενι
κώτερον πας πολίτης δικαιούται νά 
τύχη ταχείας, αποτελεσματικής καί 
προθύμου έξυπηρετήσεώς, έντός βε
βαίως τών ορίων τών νόμων.

Θά παρακολουθήσωμεν προσωπι
κό) ς τήν εφαρμογήν τής παρούσης 
καί θά έλέγξωμεν αύστηρώς πάσαν 
παράβασιν καί μή συμμό,ρφωσιν 
πρός τό γράμμα καί τό πνεύμα αΰ- 
τής.

Ό Υπουργός 
ΚΩΝ. ΛΑΣΚΑΡΕΣ»

Άπομάκρυνσις
ειδικών
συμβούλων

ΚατηγγέλΘησαν αί συμβάσεις έρ- 
γεοσίας καί άττεμσκρύνθησαν τής ύ- 
ττηρεσίας οί έξης ειδικοί σύμβου
λοι : ’Αλέξ. Ζωϊτάκης, Κων. Μιχα- 
λόττουλος (πρώην υφυπουργός Κυ
βερνητικής Πολιτικής, Μιχ. Πα- 
παδογιάννης (πρώην ύφυπουργός 
Ναυτιλίας, Άναστ. Έλευθερόπου- 
λος καί Ίάκ. Ζαφέτ.

οτι τό περί ου πρόσωπο ν τυγχά
νει άνύπαρκτον είς τήν έν λόγφ 
διεύθυνσιν. Καί έτέρ-α άρμοδίο πη- 
γή, έρωτηθεΐσα σχετικώς, μάς διε- 
βεβοιίωσεν ότι συνταξιούχος δίκη 
γάρος ύπό τό άνω όνοματεπώνυιμον 
δέν ύφίσταται.

Ταΰτα τά άναφέρομεν άνευ σχο
λίων, καθόσον ή όλη ΰπόθεσις θά 
διερευνηθή άρμοδίως, διά τά πε
ραιτέρω.

Προ αυτής τής καταστάσεως το 
Διοικητικόν Συμβούλιον, ήχθη είς 
τήν άπόφασιν ματαιώσεως τής 
προγραμ ματ ισθείσης συγικλήσεως 
εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως.

’Επ’ εΰκαιρίςι δέν παραλείπομεν 
νά τονίσω μεν, ότι τό Διοικητικόν 
Συμβούλιον παραμένει είς τήν θέ- 
σιν ταυ, ώς αιρετόν τοιοΰτον, τυγ- 
χάνον τής εμπιστοσύνης καί έχτι- 
μήσεως τής συντριπτικής πλεισψη- 
φνας τών συναδέλφων, είς τήν 
πρωτοβουλίαν τών όποιων, έν πό
ση περιπτώσει, άνήκει καί ή άν- 
τικατάστασίς ταυ, συμφώνως τφ 
Καταστοπικφ.

Τό Διοικητικόν Συμβούλιον πι
στεύει, ότι ούδεμίαν έν'έργειαν πα- 
ρέλειψεν, διά τήν προαγωγήν τών 
συμφερόντων τών συναδέλφων καί 
οΰδέ πλέγμα ενοχής αισθάνεται. 
Άντιθέτως έπρσμάχησε μέ σθένος 
καί άνδρισμόν, άνευ οΰδεμι&ς συν
αλλαγής καί μέ οίονδήποτε, τετσ- 
γμένον μέ εΐλιυρίνειαν καί έντιμό- 
τητα είς τάς θέσεις όπου σείς τό 
έτάξατε, διά τής άβιάστου έτυμη-

Πρός
τήν Εθνικήν Τράπεζα Ελλάδος 
(Κεντρικόν Κατάστημα)
Έι ν τ α ΰ θ α

’Αξιότιμε Κύριε Διευθυντά,
Αισθάνομαι τήν πατριωτικήν ύπο- 

χρέωσιν νά προσφέρω: έκ τοΰ ύστε 
ρήματός μου τόν οβολόν μου, ώς 
συμβολικήν συμμετοχήν καί συμπα- 
ράστασιν εις τάς ’Ενόπλους μας 
Δυνάμεις καί τόν άγωνιζάμενον Κυ
πριακόν Ελληνισμόν.

Τυγχάνω ανάπηρος πολέμου καί 
σάς αποστέλλω μίαν μηνιαίαν ανα
πηρικήν μου σύνταξιν, έκ δραχμών 
τριών χιλιάδων (3.000) μέ τήν πα- 
ράκλησιν όπως καταθέσητε τό πο-

EKHliqois
τοϋ Αιοικ. Συρραυλίαυ 

ipofl ένίοχνοιν 
των Κυπρίων

Τό Διοικητικόν Συμβούλιον τοΰ 
Συλλόγου μας άπηύθυνε τήν κα
τωτέρω εκκλησιν πρός ένίσχυσιν 
τών Κυπρίων άδελφών μας. 

«’Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Ή τραγωδία τών Κυπρίων ά

δελφών μας άπεκορυφώθη καί ή ά- 
νάγκη τής ένισχύσεώς των προβάλ
λει τώρα περισσότερον επιτακτική.

Οί εργαζόμενοι είς τήν ’Εθνικήν 
Τράπεζαν, διά τής συγκινητικής άν
τ αποκρίσεώς μας είς τήν εκκλησιν 
πρός ένίσχυσιν τών θυμάτων τού 
Κυπριακού άγώνος, διετράνωσαν 
τήν συμπαράστασίν των πρός τούς 
Κυπρίους αδελφούς των καί τό μα- 
χόμενον "Εθνος.

Ή χθεσινή άπό ραδιόφωνου καί 
τηλεοράσεως έκκλησις, τοΰ είς ’Α
θήνας Πρεσβευτοΰ τής Κύπρου κ. 
Κρανιδιώτη, διά τήν προσφοράν 
χρημάτων τροφίμων καί ειδών ρου
χισμού καί ύποδήσεως, πρός βοή
θειαν τών αστέγων προσφύγων καί 
τών άλλων θυμάτων τής Τουρκικής 
θηριωδίας είς Κύπρον μάς έπιβάλλει 
νά έπισπεύσωιμεν τήν κατάθεσιν τής 
οικονομικής ένισχύσεώς μας είτε 
απ’ ευθείας είς τόν λογαριασμόν 
No 19005 (Κεντρικόν Κ) μα Ε.Τ. 
Ε.) είτε μέσφ τής ύπηρεσίας ή τοΰ 
Ύποκ)τος, εις τόν όποιον ύπηρετεΐ 
έκαστος.

Εΐδοποιοΰμεν επίσης όλους τούς 
συναδέλφους οί όποιοι επιθυμούν νά 
προσφέρουν είδη ρουχισμού ή ύπο
δήσεως, δτι, άπό αΰριον τό πρωί, 
δύνανται νά προσκομίζουν είς τά 
γραφεία τοΰ Συλλόγου μας (Σ οψο
κλέους 10, 1ος δροφος) δέματα, εί
τε νά συγκεντρώσουν ταΰτα είς τά 
Ύποκ) ματα καί νά ειδοποιήσουν 
τν Σύλλογον διά τήν παραλαβήν 
των.

Τά είδη τά όποΐα θά συγκεντρω
θούν θά άποσταλοΰν μέσφ τής Κυ
πριακής Πρεσβείας, είς τά θύματα 
τοΰ άγώνος.

Μετά συναδελφικών χαιρετισμών
ΤΟ ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

γοριας σας.
Ή πολιτεία έκάστου έν τή Τρα- 

πέζη εΐναι γνωστή κα δέν δύναται 
νά σπιλιωθή μέ συκοφαντικός έπι- 
στολάς ανωνύμων ή έπωνύμων, υ
παρκτών ή ανυπάρκτων άτόμων.

Όταν ελθη ή ώρα τής υπευθύνου 
λογοδοσίας καί γνωσθοΰν πλεΐσται 
λεπτομέρειαι, άγνωστοι μέχρι τοΰ- 
δε είς ημάς, τότε πιστεύωμεν ότι 
όχι μόνον θά δικαίφθώμεν πλήρως 
έναντι καί τοΰ πλέον δύσπιστου, 
άλλά καί ότι ή ΰμετέραι κρίσις 8ά 
είναι αχ;ρως ευνοϊκή, διά τήν συλ
λογικήν μας ηγεσίαν.

Πρός ένημέρωσίν σας, έπισυνά- 
πτομεν τό πλήρες κείμενον τής έ
ξ ωδικού προισκλήσεως, ήν άπηύθ'υ- 
νεν ό Σύλλογος πρός τόν κ. Χρ. 
Παπανικολάου καί τήν ’Εφημερίδα 
«’Αθηναϊκή».

Ωσαύτως άνακοινοΰται είς τούς 
κ.κ. συναδέλφους, ότι γενομένης ά 
ποδεχτής καί τυπικώς τής ύποβλη- 
3είσης άπό 25)7)74, παραιτήσεως 
τοΰ κ. Π απαρ ρόδο πο ύλ ο υ, άπό τής 
δέσεως τού Προέδρου τοΰ Συλλό
γου, τό Διοικητικόν Συμβούλιον ά- 
νεκήρυξεν παμψηφεί πρόεδρον αύ 
τοΰ τόν κ. Ν.Κ. Μπούζαιν, τής λοι
πής συνθέσεως τούτου παραμενού- 
σης τής αυτής. Τήν «ενωιθεΐσαν θέ- 
σιν καταλαμβάνει ό εκλεκτός έκ 
τών νέων συναδέλφων κ. Κ. Λόης, 
τοΰ υποκαταστήματος Πειραιώς.

Μετά συναδελφικών χαιρετισμών 
ΤΟ ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

σόν τούτο διά τήν περίθαλψιν τών 
Ελλήνων τραυματιών τής Κύπρου 
μας.

Τούτο διότι, ώς ανάπηρος, δέν έ
χω τήν ευχέρειαν νά πολεμήσω διά 
τήν ιερόν ταύτην Εθνικήν ΰπάθε- 
σιν.

Ζητωκραυγάζω υπέρ τής αιωνίου 
καί ένδοξου Πατρίδας μας καί τών 
στρατευμένων τέκνων μας.

Ευχαρίστως νά έδιδα καί τήν 
ζωήν μου είς τά πεδίον τής μάχης.

Μετά σεβασμού καί αγωνιστικών 
χαιρετισμών.

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
τοΰ Κων)νου 
Κατεχάκη 37
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ΕΞ ΑΦΟΡΜΗΙ ΕΝΟΣ ΑΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΟΣ
Άνακοίνωσις τοΰ Συλλόγου 
Υπαλλήλων Τραπέζης Ελλάδος

ΣΥΓΚΙΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΑΝΑΠΗΡΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
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ΌρΟβλονικωτέρα λειτουργία καί προώΒησιο 
ιών νεότερων στελεχών εί$ όνωτέρορ Βέσειρ

Εις τά πλαίσια τής αποστολής 
της ώς τού μεγαλύτερου πιστωτικού 
ιδρύματος τής χώρας καί βασικού 
φορέως τής οικονομικής άνοσττύξε- 
ως, ή ’Εθνική Τράπεζα τής Ελλά
δος ήρχισε να δραστηριοποιήται ώ
στε νά άνταπσκριθή εις τάς ηΰξημέ- 
νας εύθύνας της δχι μόνον έναντι 
των μετόχων καί τού συναλλασσό
μενου κοινού, άλλα καί έναντι τού 
κοινωνικού συνόλου γενικότερου.

Έν έκ των πρώτων μέτρων προς 
την κατεύθυνσιν αυτήν αποτελεί ή 
άπόψασις τής νέας Διοικήσεως τού 
'Ιδρύματος δπως συγκροτηθή το 
Συμβούλιου Διοικήσεως. Τούτο θά 
τελή ΰπό τήν προεδρίαν τού Διοικη- 
τοΰ κ. Άγγ. Άγγελοπούλου, θά πα- 
ρίστανται δέ είς αυτό οί δύο Ύπο- 
διοικηταί κ.κ. Π. Τζαννετάκης καί 
Κυρ. Πουλάκος. Μέλη του θά είναι 
οΐ Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων 
καί οί Διευθυνταί των τεσσάρων 
μεγάλων Καταστημάτων τής Τρα- 
πέζης, τά όποια υπάγονται αμέσως 
εις τήν Διοίκησιν. Τό Συμβούλιον 
θά έχη ένημερωτικόν καί συμβουλευ
τικόν χαρακτήρα. Τούτο θά συνέρ
χεται τουλάχιστον μίαν φοράν τον 
μήνα, εκτάκτως δέ οσάκις κριθή 
τούτο άναγκαΐον. Τό Συμβούλιον θά

άποτελή μέσον επικοινωνίας Διοική- 
σεως καί στελεχών τής Τραπέζης 
διά τήν πραγματοποίησή των τε- 
θέντων σκοπών.

Τό συγκροτηθέν Συμβούλιον Δι
ό ικήσεως συνήλθεν εις πρώτην συν- 
εδρίασιν ΰπό τήν προεδρίαν τού Δι- 
οικητού κ. Άγγ. Άγγελοπούλου. Ό- 
μιλών κατ’ αύσήν, ό κ. Διοικητής 
εΐπεν δτι κατά τήν κρίσιμον μετα
βατικήν αυτήν περίοδον ή Εθνική 
Τρόπτεζα οφείλει νά έπιστρατεύση 
δλας τάς δυνάμεις της είς μίαν 
προσπάθειαν νά παρουσιάση τον 
καλύτερον εαυτόν της είς κάθε έκ- 
δήλωσίν της, νά συνδράμη τήν Κυ- 
βέρνησιν είς τό άνορθωτικόν της έρ- 
γον καί νά συμβάλη άποτελεσματι- 
κώς είς τήν ταχεΐαν επαναφοράν 
τής οικονομικής όμαλότητος καί, έν 
συν^είςι, είς τήν οικονομικήν και 
κοινωΝχήν πρόοδον τής Χώρας. 
«Όφείλομεν ιδίως», έτόνισεν ό κ. 
Διοικητής, «νά συμβάλωμεν είς τήν 
προετοιμασίαν τής προσεχούς έν- 
τάξεως τής Ελλάδος είς τον χώρον 
τής Ευρωπαϊκής Κοινής Αγοράς καί 
νά διευκολύνωμεν τήν συνεργασίαν 
τών ελληνικών επιχειρήσεων μέ τούς 
φορείς τής παραγωγικής δραστηριό
τητας τών βιομηχανικών χωρών».

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
{Συνέχεια έκ τής 1 ης σελίδας)
ήμέραν τής άγκλήψεως τών χαβήχόντων του δτα,ν ά- 
«ευβύνων χα,εριεττβμ.ον «ρος το «ροβωπικον του ' Ιδρύμα
τος , εΖ-πεν:

«'Η Α’.ιιίχιςση άηο6λε«εε σττ,ν στεν/j συνεργ·/.<ι£·χ 
μ.ε το προβωπεκο χ*ί θά. έηιδιώ^η μία Ciapy-ή χαί χα- 
τά τρόπον οργανικό επεκοενοινία μαζί του, διόττ τά στε- 
λεχκ, ττ,ς Ί’ραπε'ίκ,ς είναι τά πιο ενδε3ειγμ.ένα ατό νά 
δοχιθήαουν γιά τά,ν καλύτερα) καί άποΏοτικώτερχ) λει
τουργία τών εργασιών τ/,ί. 'Ο διαρκής εκαυγχρονι- 
σμ,ος κάθε θεσμού είναι αίτημα καί έπιταγα) τής εποχής 
ποό ζούμ-ε καί ταυτόχρονα, προϋπόθεαζ, τής άποτελε- 
σμ-ατικής συιμίβολής του ατό έργο τής προόδου. Χτή 
αυγχρονν), άλλωστε, άντίληψν) περί άναπτΰςεως. ό αν
θρώπινος παράγων είναι πρωταρχικής σημασίας, ό δέ 
κοινωνικός χαρακτήρας τής άναπτΰςεως πρέπει νά είναι 
ιδιαίτερα έντονος. Αέν ήμ.πορεϊ νά ύπαρξη οικονομική 
πρόοδος, όταν δεν συνοδεύεται καί από τήν κοινωνική 
πρόοδο.

Me τήν αίαιόδοςν) αυτή προοπτική, άπευθύνω προς 
όλους σας, πρός όλο τό προσωπικό τής Τραπεζης, εγ
κάρδιο χαιρετισμό καί είμαι βέβαιος, ότι ή συνεργα
σία μας θά είναι δημιουργική καί επωφελής γιά τήν 
πρόοδο του ιδρύματος καί γενικώτέρα γιά τήν ευημε
ρία τής Χώρας».

Τό διεπίστωσεν τό Λιιιικ. Χυμβούλιον κατά τήν 
πρώτον συνεργασίαν του μετά τής ζΑιοικήσεως καί κατά 
τάς πραγματοποιηθεί σας έν συνεχείς έπαφάς.

Τό Προσωπικόν τής ’Εθνικής Τράπεζας γνωρίζει 
πόσον επωφελής άποβαίνει ή συνεργασία μετά τής Αιοι- 
κήαεως. Ιάαί τήν προσέφερε καί τήν προσφέρει Ανεπιφύ
λακτα. Οί ϋπάλλκ,λοι τής Εθνικής 'Γραπεζης δεν πε
ριορίζουν τον ρόλον των ώς εργαζομένων εις τήν άπλήν 
προσφοράν τής εργασίας των. ’Έχουν κατανοήσει πλή
ρως τον ρόλον τον όποιον διαδραματίζουν εις τήν άνά» 
πτυξιν τής ’Εθνικής μας Οικονομίας. Γνωρίζουν ότι ή 
πρόοδος τού 'Ιδρύματος συμβάλλει είς τήν εύτ,μερία 
τής χώρας μας καί πρός τον σκοπόν αυτόν διαθέτουν δ
λας των τάς δυνάμεις. Αέν ήρνήθκ,σαν καί δεν άρνοΰν- 
ται νά προσφέρουν τάς υπηρεσίας των καί δεν συνδυά
ζουν τήν προσφοράν των διά τήν πρόοδον καί τό μεγα- 
λείον τής χώρας μας, μέ τήν Αμοιβήν τής εργασίας των. 
Λεν έζήτησαν καί δέν ζητούν Ανταλλάγματα δι’ αυτήν, 
'ίΐς εργαζόμενοι ζητούν, τήν Αμοιβήν τής εργασίας 
των. Αξιώνουν νά μήν παραγνωρίζωνται καί νά μήν Α
γνοούνται όταν αι συνθήκαι επιτρέπουν τήν βελτίωσιν 
τής θέσεώς των. Αιεκδικούν τό νόμιμον μερίδιον των εκ 
τής προσφοράς των. Ζητούν νά ήμποροΰν νά ζήσουν ά- 
ςιοπρεπώς καί νά έχουν τήν δυνατότητα νά άνταποκρί- 
νωνται είς τάς Απαιτήσεις τής εποχής μας.

Ούτε σομφέρουσα, ούτε νοητή είναι, πλέον, ή προσ
φυγή είς τάς παλαιάς μεθόδους διεκδικήσεως τών αιτη
μάτων-.

'Η συνεργασία Αιοικήσεως καί Προσωπικού είναι 
επιβεβλημένη. Τά προβλήματα τού Προσωπικού είναι 
«αί προβλήματα τής Αιοικήσεως καί πρέπει νά συζη
τιόνται καί νά έπιλύωνται. ΙΙρός τό συμφέρον Αμφοτέ- 
ρων.

’ Από τής πλευράς μας θά πράξωμεν πάν τό δυνατόν 
διά νά ύπαρξη Απόλυτος συνεργασία μετά τής Αιοική» 
σεώς μας.

'ίΐς ή πλέον Αντιπροσωπευτική ’ Οργάνωσίς τού 
Προσωπικού τής Τραπέζης μας, ύ Χύλλογός μας, ό 
ϋΚύλλογος τών Επαλλήλων τής ’Εθνικής Τραπέζης θά 
διαδραματίση καί πάλιν τόν ρόλον του καί πιστεύομεν, 
είμεθα βέβαιοι, ότι όλα θά πάνε καλά.

ΧΙΚ. ΠΙΧΚΟΠΟΧ

Ύπεγράμμισεν έν συνεχείς! ό κ. 
Άγγ. Άγγελόττουλος, δτι διά τήν 
επιτυχίαν της έθνικής καί κοινωνι
κής αποστολής τής Τραπέζης επι
βάλλεται ή επιλογή καί ή εφαρμο
γή μέ συνέπειαν συγχρόνων ιδιωτι
κοοικονομικών κριτηρίων λειτουργί
ας, ικανών νά εξασφαλίσουν χαμη
λόν κόστος έν συνδυασμφ μέ τήν 
παροχήν υπηρεσιών υψηλής ποιότη
τας.

«Τά ανωτέρω», προσέθεσεν ό κ. 
Διοικητής, «σημαίνουν δτι πρέπει, 
μεταξύ άλλων, νά έπιχειρηθή τό τα- 
χύτερον προσεκτική καί έμπεριστα- 
τω,μένη άξιολόγησις τών δυνατοτή
των τής Τραπέζης είς τούς διαφό
ρους τομείς δράσεώς της καί τάυ- 
τοχρόνως έπισήμανσις τών αδυνα
μιών της».

Κατά τήν διάρκειαν τής πρώ
της συνεδριάσεως τού Συμβουλίου, 
έδόθη ή ευκαιρία ανταλλαγής από
ψεων τής Διοικήσεως μετά τών στε
λεχών τής Τραπέζης.

Διά τήν περαιτέρω δραστηριο- 
ποίησιν τού ρόλου τού πρώτου πι
στωτικού 'Ιδρύματος πρός προώθη- 
σιν τής οικονομικής άναπτύξεως, ή 
Διοίκησις τής ’Εθνικής Τραπέζης 
μελετά τήν διεύρυνσιν τών περιθω
ρίων λήψεως αποφάσεων άπό τά 
Περιφερειακά "Οργανα τού 'Ιδρύ
ματος.

’Επίσης μελετάται ή γενικωτέρα 
αναδιάρθρωσις καί άναδιοργάνωσις 
τών Διευθύνσεων τής Τροπτέζης, ή 
οποία θά έπιτρέψη τήν όρθολογικω- 
τέραν λειτουργίαν των καί τήν προ- 
ώθησιν τών νεωτέρων στελεχών τού 
Ιδρύματος είς άνωτέρας θέσεις.

Τέλος, έδόθη εντολή έρεύνης θε
μάτων σχετικών μέ τυχόν ανωμα
λίας είς τόν διορισμόν, τήν έξέλι- 
ξιν ή τήν άπόλυσιν προσωπικού, ώς 
καί μέ τήν τυχόν λήψιν δανείων κα
τά μή νόμιμον τρόπον.

ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ ΠΑΡΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙ 
ΚΑΙ ΤΩ ΚΕΝΤΡΙΚΩ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΙ

Διά πράξεων τοϋ κ. Διοικητοΰ 
έπήλθον αί ακόλουθοι μεταβολαί 
παρά τή Διοικήσει καί τό Κεντρι
κόν Κατάστημα:

Α) Τοποθετήσεις:
—Ό κ. ’Αναστάσιος Τσιμερλής, 

Διευθυντής, προσωρινός Προϊστά
μενος τής Διευθόνσεως Διεθνών 
Δραστηριοτήτων, είς τήν Διεΰθυνσιν 
Έπιθεωρήσεως, ώς Προϊστάμενος
αυτής, άπονεμουμένου αύτψ, βάσει 
τοΰ άρθρου 15 τοϋ ’Οργανισμού τής 
'Υπηρεσίας, τοϋ τίτλου Γενικοΰ Έ- 
πιθεωρητοΰ, αντί τοΰ κ. Μιχαήλ 
Κοόμπα, Διευθυντοϋ, τοποθετουμέ- 
νου είς τήν Διεΰθυνσιν Βιομηχανι
κής Πίστεως, ώς Προϊσταμένου
αυτής, αντί τοΰ κ. ’Αλεξάνδρου 
Κωνσταντινίδη, Διευθυντοϋ, τοιπο-
θετουμένου είς τήν Διεΰθυνσιν Πε
ριουσίας Τραπέζης, ώς Προϊσταμέ
νου αυτής, άντί τοΰ κ. ’Ελευθερίου 
Βουλγαράκη, Διευθυντοϋ, τοποθε
τούμενου είς τήν Διεΰθυνσιν Κατα
θέσεων καί Νέων ’Εργασιών, ώς προϊ
σταμένου αυτής, άντί τοϋ κ. Βασι
λείου Καροπούλου, Διευθυντοϋ, το
ποθετούμενου είς τήν Διεΰθυνσιν Δι
εθνών Δραστηριοτήτων, ώς Προϊ
σταμένου αυτής.

—Ό κ. ’ Εμμανουήλ Κάσδαγλης, 
Τμηματάρχης Α' τάξεως, Προϊ
στάμενος Τμήματος Διαθεσίμων είς 
Συνάλλαγμα τής Διευθΰνσεως Διε
θνών Δραστηριοτήτων, είς τήν Ύ- 
ποδιεΰθυνσιν Δημοσίων Σχέσεων, ώς 
Π ροϊστάμενος αυτής, άντί τοΰ κ. 
Π αναγ. Χατζηαναγνώστου, συμ
πράττοντας 'Τποδιευθυντοϋ, μετατι- 
θεμένου είς τήν Διεΰθυνσιν Μελετών 
’ Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων, 
ώς 'Τποδιευθυντοϋ.

—Ό κ. Άνδρέας Πατεράκης, 
Τμηματάρχης Α' τάξεως, Προϊ
στάμενος 'Υπηρεσίας Καταθέσεων 
είς Συνάλλαγμα παρά τφ Κεντρική) 
Κατασιήματι, είς τήν Διεΰθυνσιν 
Προσωπικοΰ, ώς Προϊστάμενος τοΰ 
Τμήματος 'Υπηρεσιακής Καταστά- 
σε ως Προσωπικοΰ.

—Ή κ. Μαρία Π απαδοπούλου, 
Λογιστής Α' τάξεως, παρά τή Δι- 
ευθΰνσει Προσωπικοΰ, ώς προϊστά
μενη ’Υπηρεσίας Προαγωγών παρά 
τή αυτή Διευθΰνσει.

ummm <ι μη
ΙΟΝI I ΠΑΝΝΕΗΚΗ ΜΙ ΕΜΕ

Διά πράξεως τού Διοικητοΰ κ. 
Άγγ. Άγγελοπούλου, καθωρί- 
σθησαν ώς κατωτέρω, αί αρμοδιό
τητες, τών υποδιοικητών κ.κ. Παν. 
Τζαννετάκη καί Κυρ. Πουλάκου. 
Είς τόν Α' Υποδιοικητήν κ. Πα

ναγιώτην Τζαννετάκην υπάγονται: 
α) Ή διεύθυνσις Όργανώσεως 
β) Ή διεύθυνσις Γενικού Λογι

στηρίου
γ) Ή διεύθυνσις Γραμματείας 
δ) Ή διεύθυνσις Περιουσίας Τρα

πέζης καί αΐ συναφείς πρός τό χρη- 
ματιστήριον έργασίαι

ε) Ή διεύθυνσις Καταθέσεων καί 
Νέων ’Εργασιών

στ) Ή διεύθυνσις Δικαστικού 
ζ) Ή διεύθυνσις Τεχνικών Υπη

ρεσιών
Είς τόν Β' Υποδιοικητήν κ. Κυ

ριάκον Πουλάκον υπάγονται:
α) Ή διεύθυνσις Βιομηχανικών 

Χορηγήσεων
β) Ή διεύθυνσις ’Εμπορικών Χο

ρηγήσεων
γ) Ή διεύθυνσις Μελετών ’Επι

χειρηματικών Δραστηριοτήτων
δ) Ή διεύθυνσις Ναυτιλιακών 

Εργασιών
ε) Ή διεύθυνσις Καταστημάτων 

’Εσωτερικού
στ) Ή διεύθυνσις Διεθνών Δρα

στηριοτήτων..
Αΐ Διευθύνσεις Προσωπικού, Έ- 

πιθεωρήσεως, Οικονομικών Μελετών 
καί ή Ύπσδιεύθυνσις Δημοσίων Σχέ
σεων τελούν ΰπό τήν άμεσον έπο- 
πτείαν τού κ. Διοικητοΰ, συνεπικου- 
ρθυμένου παρά τοΰ Α' Ύποδιοικη- 
τοΰ κ. Παναγιώτου Τζαννετάκη.

Η ανοκοίνωσίΒ τηο Opiinviiog
(Συνέχεια έκ τής Ιη,ς σελίδας)
ραπεύσουν τις ανάγκες τών μαρτύ
ρων συναδέλφων μας οϋτε νά αντι
σταθμίσουν τό πολύ αίμα τους, τις 
μεγάλες θυσίες τους καί τις απέραν
τες δοκιμασίες τους. Ή χειρονομία 
μας αυτή, αποτελεί μία έκδήλωσι 
συμπαραστάσεως καί ένα μήνυμα 
πρός αυτούς δτι ζοΰμε τόν ίδιο πό
νο τήν ίδια λύπη καί τήν ίδια ε
θνική εξαρσι.

Ό αγώνας στον όποιον μάς κα- 
λεϊ δλους ή Πατρίδα γιά τήν τιμήν 
καί τήν ανεξαρτησία της είναι κοι
νός γιατί κοινή είναι καί ή Πατρί
δα. Τό βέβαιο πάντως είναι έ'να. Ή 
Κύπρος θά παραμείνη ’Ελληνική, 
όσες θυσίες καί άν χρειασθοΰν, δση 
βία καί άν άσκηθή.

Συνάδελφοι, τό χρέος μας στις 
μεγάλες αυτές ώρες είναι οπωσδή
ποτε ευρύτερο. Ζοϋμε όλοι τήν εθνι
κή κρίσι καί οφείλουμε όλοι νά δώ
σουμε χεϊρα βοήθειας στο δοκιμα
ζόμενο "Εθνος μας. ’ Ενώπιον αυ
τών τών περιστάσεων, ή 'Ομοσπον
δία μας έλαβε καί μία άλλη από
φαση τής διαθέσεως, πλέον τών α
νωτέρω, ποσοΰ 500.000 οπερ θά θέ
ση είς τήν διάθεσιν τής Κυβερνήσε- 
ως διά τήν έξυπηρέτησιν ’Εθνικών 
σκοπών.

Συνάδελφοι, οί Τραπεζικοί υπάλ

ληλοι δέν υπήρξαν ποτέ πλούσιοι καί 
ιδιαίτερα σήμερα. 'Υπήρξαν όμως 
πάντοτε πλούσιοι σέ ’Εθνικά ιδανικά 
καί Πατριωτικά αισθήματα καί δέν 
παρέλετψαν ποτέ νά δώσουν άπό 
τούς πρώτους τό παρόν στις μεγάλες 
ώρες. Παρόν αίματος, αυτοθυσίας, 
ήρωϊσμοϋ στά πεδία τών μαχών καί 
παρόν μόχθου, θυσιών καί αποφασι
στικότητας στο πεδίο τής οικονομι
κής άναπτύξεως καί ’Εθνικής προ
κοπής. Ή 'Ομοσπονδία μας πρός 
παροχήν τής δυνατότητας εμπράκτου 
έκδηλώσεως σας πρός ένίσχυσιν τής 
προσπάθειας τής Κυβερνήσεως πρός 
έξυπηρέτησιν ’Εθνικών σκοπών ά- 
πεφάσισεν δπως άνοιξη παρ’ έκαστη 
Τραπέξη ειδικόν λογαριασμόν επ’ 6- 
νάματί της είς τόν όποιον έκαστος 
συνάδελφος θά δύναται νά καταθέση 
προαιρετικώς δ,τι ποσόν έπιθυμεϊ έκ 
τής μισθοδοσίας του τής 1.9.74.

Συνάδελφοι, οΰτω συντρέχομεν τήν 
’ Εθνικήν μας προσπάθεια στις δύ
σκολες αυτές ώρες καί συνεχίζομεν 
τήν ώραίαν καί μεγάλην παράδοσιν 
τοΰ Κλάδου μας νά είναι πάντοτε 
παρών είς τήν έκπλήρωσιν τοΰ χρέ
ους του απέναντι στην Πατρίδα.
Μετά συναδελφικών χαιρετισμών

ΤΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Β) Είς τήν διάθεσιν Διευθόνσεως 
Π ροσωπικοΰ πρός τοποθέτησιν:

—Ό κ. Φαίδων Χατζοόλης, Διευ
θυντής, Προϊστάμενος τής Διευθΰν- 
σεως Διεθνών Δραστηριοτήτων.

—Ό κ. Νικόλαος Άνέστης, Υπο
διευθυντής, Προϊστάμενος τής Διευ- 
θΰνσεως Γραμματείας.

—Οί ύποδιευθυνταί Διευθόνσεως 
Προσωπικοΰ κ.κ. Κων)νος Βάγιας, 
Τμηματάρχης Α’ τάξεως, ’Αριστεί
δης Καραμεσίνης, Τμηματάρχης Α' 
τάξεως, Δημήτριος Παπαδοπούλας, 
Τμηματάρχης Α' τάξεως.

—Ό κ. Γεώργιος Δουκάκης, τμη
ματάρχης Α' τάξεως, Προϊστάμε
νος Τμήματος ’Επιμελητείας Τραπέ

ζης παρά τή Διευθΰνσει Γενικοΰ Λο
γιστηρίου.

■—Ό κ. Κων)νος Μπεκατώρος, 
Τμηματάρχης Α' τάξεως, Προϊ
στάμενος Τμήματος 'Υπηρεσιακής 
Καταστάσεως Προσωπικοΰ παρά τή 
Διευθΰνσει Π ροσωπικοΰ.

—Ό κ. Γεώργιος Κούζας, Τμη
ματάρχης Β' τάξεως, Προϊστάμενος 
Τμήματος παρά τή Διευθΰνσει Διε
θνών Δραστηριοτήτων.

—Ό κ. Γεώργιος Λαζαρόπουλος, 
Τμηματάρχης Β' τάξεως, Προϊ
στάμενος Τμήματος παρά τή Διευ- 
θΰνσει Όργανώσεως.

—Ό κ. Κων)νος Γραμμένος, Λο
γιστής Α' τάξεως, Ναυτιλιακός 
’Εμπειρογνώμων παρά τή Διευθΰνσει 
Ναυτιλιακών ’Εργασιών.

Προσφοραϊ των συναδέλφων 
υπέρ τοΰ Κυπριακού άγονος
Έκ τών στοιχείων πού περιήλθον 

ύπ’ δψιν ή «Τραπεζιτική» δημοσιεύει 
κατάλογο χρηματικών προσφορών 
συναδέλφων, υπέρ τών θυμάτων τοϋ 
Κυπριακού άγώνος:

— Ό Διευθυντής, ό Δικαστικός 
Σύμβουλος, οί Ύποδιευθυνταί, οί Δι
κηγόροι καί τό λοιπόν προσωπικόν 
τής Διευθόνσεως Δικαστικού, δραχ. 
44.000.

— Ό Διευθυντής καί τό Προσον- 
πικόν τοΰ Υποκαταστήματος καί τής 
θυρίδος Όμονοίας, ώς πρώτην δόσιν 
δραχ. 11.500.

— Προσωπικόν Υποκαταστήματος 
Καλύμνου δραχ. 6.300.

— Προσωπικόν Υποκαταστήμα
τος Πλατείας Κάνιγγος, δραχ. 15. 
000.

— Διεύθυνσις καί Προσωπικόν 
τοΰ Ναυτιλιακού Υποκαταστήματος 
Πειραιώς, δραχ. 3.935.

— Διεύθυνσις Μελετών ’Επιχειρη
ματικών Δραστηριοτήτων, δραχ. 3. 
350.

— Προσωπικόν Υπηρεσίας 12— 
64 Κέντρου Μηχανογραφίας δραχ. 
1.000

-—· Προσωπικόν Υποκαταστήμα
τος Έλασσώνος δραχ. 1.250.

— Π ροσωπικόν Υποκαταστήμα
τος Μοναστηριού Θεσσαλονίκης, δρχ. 
2.900.

— Διεύθυνσις καί Προσωπικόν υ
ποκαταστήματος Κορωπίου, δραχ. 5. 
800.

— Διεύθυνσις καί Προσωπικόν υ
ποκαταστήματος Καστοριάς, δραχ. 
10.000.

•
Είς τά γραφεία τοΰ Συλλόγου 

μας άπέστειλαν δέματα μέ είδη 
ρουχισμού καί ύποδήσεως οί κά
τωθι συνάδελφοι:

1. Νικόλαος Γεωργιάδης, Άσφ. 
Τραπέζης

2. Μιχαήλ Άνδρικίδης, Σύλλογος 
Υπαλλήλων Ε.Τ.Ε.

3. Γεώργιος Κομηνάτος, Κεντρικόν 
Κατάστημα

4. Άνασ. Κρυσταλογιάννη, Κεν
τρικόν Κατάστημα

5. Καλλιόπη Κόρπη, Κεντρικόν Κα
τάστημα

6. ’Ελένη Παποόλια, Υπηρεσία
Χορηγήσεων πρός εμπόρους

7. Αικατερίνη Μουλαγιάννη, Κ)μα 
’Αγοράς

8. Κινήνη Ελένη, Κεντρικόν Κα
τάστημα

9. Βασίλειος Βακαλόπουλος, Διοί- 
κησις

10. Νικόλαος Πίσκοπος, Πρόεδρος 
Σ.ΤΈ.Τ.Ε.

11. Νικόλαος Καρατσίκης, Διοίκηρις
12. Νιόβη Κουμουτσάκου, Γενικόν 

Λογιστήριον (Διοίκησις)
13. Γεώργιος Μαυρομιχάλης, Κεν

τρικόν Κατάστημα
14. Γεώργιος Ξύδης, Κεντρικόν Κ) 

ιμα
15. Γεωργία Πολάτου, Σταδίου 38 

(καθαρίστρια)
16. Άλικη Νεράντζη, Διοίκησις
17. Κων)νος Τσιρώνης, Κ)μα Πλ. 

Συντάγματος
18. Θώμη Γ αλάνου, Διοίκησις
19. Ελένη Ρούσσου, Διοίκησις
20. Δανάη Μπαλογιάννη, Λογ. Προ- 
- σωπικοΰ

21. Φωτεινί] Πολίτου, Διοίκησις
22. Ελένη Πετρουλάκη, Διοίκησις
23. Αντώνιος Λυμπερόπουλος, Κεν-

ΜετωνομάοΟη 
ή Διεύθυνσις 
Περιουσίας 
τής Τραπέζης

Αόγψ τής έκτόοσεως καί τής σο- 
βσιρστητος τών αντικειμένων δρα- 
στηριότητος τής Διευθόνσεως Πε
ριουσίας τής Τρια-πεζης καί προς 
τόν σκοπόν δπως τονισθή ιδιαιτέ
ρως ή διεύρυνσις τών στόχων αυ
τής, βάσει τοΰ άρθρου 1 παρ. 3 
τού Όργοτνισμοΰ τής Τραπέζης, ή 
Διεύθυνσις Πέριουσίάς Τραπέζης, 
μετωνσμάσθη είς «Διεΰθυνσιν Πε
ριουσίας καί Επενδύσεων Τραπέ
ζης».

τρικόν Κ)ιμα
[ 34. Έλισσάβετ Καρακάση, Κεντρι

κόν Κ)μα
| 25. Ελένη Σωτηροπούλου, Κέντρον 

Μη,χ ανογραφία ς
26. Κικήι Μαλεβίτση, Δικαστικόν 

(Διοίκησις)
27. Μαρκησία Χατζηπούλου, Κεν

τρικόν Κατάστημα
28. Σταμάτιος Γεωργιάδης, Κεντρι

κόν Κατάστημα
29. Άλικη Μπελιμοασάκη, Λογιστ. 

Κέντρον
30. Άχιλλεύς Τριαντάφυλλου, Διοί- 

κησις
31. ’Αντωνία Σπηλιωπούλου, Κεντρι

κόν Κατάστημα
32. Σάκης Π ετρόπουίνος, Διοίκησις
33. Ρόζα Δεκεσάρη, Κεντρικόν Κα

τάστημα
34. Παναγιώτης Άλεβιζάκης, Κεν

τρικόν Κατάστημα
35. Κυριακή Μελετίου, Κεντρικόν 

Κατάστημα
36. Χρυσούλα Κακουλίδου, Κέντρον 

Μηχανογραφίας
37. Ελένη Κελαίδη, Σταδίου 38
38. Φανή Άντωνιάδου, Σταδίου 38
39. ’Αναστάσιος Τσιμερλής, Διοίκη- 

σις
40. Ελένη ’Αντωνοπούλου, Κεντρι

κόν Κατάστημα
41. Θεοδώρα Ρούση, ’Αμπελόκηποι
42. Δέσποινα Τσιλιγκίρη, Διοίκησις
43. Βασιλική Κουβερινοΰ, Κεντρικόν
44. Ευθύμιος Πάλλας, Σταδίου 38
45. Σάββας Ρήγας, Διοίκησις
46. Παρασκευή Σαββίδου, Σταδίου 

38
47. ’Ιωάννης Χασαλεύρης, Κεντρι

κόν Κατάστημα
48. Καίτη Μόσχου Σταδίου 38
49. Ελένη Σαρσαρόλλου Διοίκησις
50. Ευγενία Καλέντζου Διοίκησις
51. ’Ιωάννης Καλέντζος Διοίκησις
52. "Αννα Σεντέρη Διοίκησις
53. Δέσποινα Κουζούφ Διοίκησις
54. Ευαγγελία Δάγλαρη Διοίκησις

★
Δέματα συναδέλφων παρελήφθη- 

σαν επίσης άπό τά Υποκαταστήμα
τα :

Εύριπίδου, Πραξιτέλους, Κολω- 
νοΰ, Γερανιού, Κέντρον Μηχανο
γραφίας.

, ★
Οί υπάλληλοι τής θυρίδος Μεγά

λου ’Αλεξάνδρου, Θεσσαλονίκη (υ
πηρεσία Ταμιευτηρίου καί Συναλλά
γματος) προσέφεραν 11 καινουργή 
κλινοσκεπάσματα.

★
Ό συν. ’Αντώνιος Γεωργάκης, 

Διοίκησις, προσέφερε εν αντίσκηνο 
διά 20 άτομα.

ος
Μέ τήν ευκαιρία τής άναλήψε- 

ως τών καθηκόντων τοΰ νέου Δι- 
οικητοΰ τής Τραπέζης μας, ό ό
ποιος είναι δ 25ος κατά σειράν, 
παραθέτομεν πίνακα τών διατελε- 
σάντων Διοικητών τής ’Εθνικής 
Τραπέζης, άπό τής ίδρύσεώς της 
μέχρι σήμερον, κατά χρονολογικήν 
σειράν.

Γ. Σταΰρος 
Μ. Ρεντέρης 
Π. Καλλιγάς 
Στ. Στρέϊτ 
Ίω. Βαλαωρίτης 
Ία>. Ευταξίας 
Άλ. Ζαΐμης 
Δημ. Μάξιμος 
Άλ. Διομήδης 
Ίω. Δ ρ οσόπουλος 
Άλ. Κοριζής 
Κ. Ζαβιτσιάνος 
Γ. Μερκούρης 
Π. Λυμπέρης 
Κ. Τριανταφυλλόπουλος 
Γ. Π εσμαζόγλου 
Στ. Κωστόπουλος 
Κ. Ήλιάσκος 
Β. Κυριακάπουλος 
Δημ. Χέλμης 
Γεωργ. Μαΰρος 
’ Ιω. Π αρασκευόπουλος 
Άχιλ. Κάμινός 
Χρηστός Άχής 
"Αγγ. Άγγελόπουλος

1841—1869 
1869—1890 
1890—1896 
1896—1910 
1911—1914 
1914—1914 
1914—1920 
1920—1923 
1923—1928 
1928—1939 
1939—1941 
1941—1943
1943— 1944
1944— 1944
1944— 1945
1945— 1951 
1951—1953, 
1953—1955 
1956—1958 
1958—1964 
1964—1966 
1966—1967 
1968—1970 
1971—1974 
1974


