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Ή νέα Διοίκησις τής Εθνικής Τραπέζης
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...πνέλαβε καθήκοντα
Τήν 1.30 μ.μ. τής παρελθούσης 

Παρασκευής 8 τ.μ. ττροσήλθον εις 
τήν Εθνικήν Τράπεζαν καί άνέλα- 
6ον τα καθήκοντα των ό νέος Διοι
κητής καθηγητής κ. "Αγγελος Άγ- 
γελόττουλος καί οί Ύττοδιοικηται 
κ.κ. Παναγιώτης Τζαννετάκης καί 
Κυριάκος Πουλάκος.

Εύθύς μετά τήν άνάληψιν των 
καθηκόντων των, ό κ. Διοικητής 
και οί δύο Ύττοδιοικηται έδέχθησαν 
τά συγχαρητήρια των Διευθυντών 
και άνωτέρων στελεχών τής Τραττέ-
ζης·

'Ακολούθως, ό νέος Διοικητής 
τής Εθνικής Τροπτέζης καθηγητής 
κ. Α. Άγγελόπουλος, συνοδευόμε-

νος υπό τών κ.κ. Υποδιοικητών, 
μετέβη είς τήν μεγάλην αίθουσαν 
συναλλαγών τού Κεντρικού Κατα
στήματος και άπηύθυνε τον ακόλου
θον χαιρετισμόν πρός τό προσωπι
κόν τού Ιδρύματος:

«Κυρίες και Κύριοι, αγαπητοί 
συνεργάτες,

Άναλαμβάνοντες σήμερα τήν Δι
οίκηση τής Εθνικής Τραπέζης του 
πρώτου πιστωτικού ιδρύματος τής 
Ελλάδος, που ή δράση του είναι 
τόσο στενά συνυφασμένη μέ τήν 
πορεία τού ελληνικού έθνους τόσον 
εγώ, δσον κατ οί δύο υποδιοικητές, 
έχομε πλήρη έπίγνωση καί τών έ- 
ξαιρετικών συνθηκών ύπό τις όποιες

εύρίσκεται ή Χώρα μας, και τού 
βάρους τών ευθυνών πού έπωμιζό- 
μεθα.

’Από τήν άποψη αυτή θεωρούμε 
τούς έαυτούς μας στ'ρατευμένους 
στό έργο τής Κυβερνήσεως εθνικής 

I ένότητος ύπό τον κ. Κωνσταντίνο 
Καραμανλή, πού έχει ώς γνωστόν, 
ώς κύρια αποστολή τήν άντιμετώ- 
πιση τών μεγάλων εθνικών προβλη
μάτων, καί πρό παντός τού Κυπρια
κού, καθώς καί τή μετάβαση τής 
Χώρας άπό τήν Δικτατορία στήν ά- 
ληθινή Δημοκρατία, πού αποτελεί 
καί τήν βασική προϋπόθεση γιά τήν 
πραγματική οικονομική καί κοινω
νική πρόοδο, πού τόση ανάγκη έ
χει ή Ελλάς.

Στον τομέα τής οικονομικής ά- 
ναπτύξεως ή συμβολή τής Εθνικής 
Τραπέζης είναι καί πρέπει νά είναι 
πρωταρχικής σημασίας, άφοΰ ή 
Τράπεζα διαχειρίζεται τό 60% πε
ρίπου τών αποταμιεύσεων καί συμ
μετέχει, άμεσα ή έμμεσα, μέ πολ
λές επιχειρήσεις στήν οικονομική 
δραστηριότητα τής Χώρας. "Ετσι, ή 
Εθνική Τράπεζα, μαζί μέ τις άλ
λες βασικές Τράπεζες, όπως είναι ή 
ΕΤΒΑ, ή ’Αγροτική, ή Κτηματική 
καί ή ΕΤΕΒΑ, αποτελούν τούς κυ
ρίους φορείς άναπτύξεως τής ελλη
νικής οικονομίας.

"Ολες αυτές οί Τράπεζες, τών ο
ποίων θά έπιδιωχθή, σέ συνεργασία 
μέ τούς οικονομικούς υπουργούς 
τής Κυβερνήσεως καί ιδιαίτερα μέ 
τον Διοικητή τής Τραπέζης τής 
Ελλάδος, νά συντονισθούν οί δρα
στηριότητες, πρέπει νά έχουν ώς α
ποστολή τήν πραγματοποίηση τών 
στόχων πού θά καθορίζωνται άπό 
τό οικονομικό πρόγραμμα τής Κυ
βερνήσεως. Μόνο μέ τον τρόπο αύ- 
τό θά έπιτευχθή ή ορθολογική δια
χείριση τών εθνικών πόρων, θά ά- 
ποφευχθή ή αδικαιολόγητη σπατά
λη καί θά έξασφαλισθή ή επιτάχυν
ση τού ρυθμού τής οικονομικής καί 
κοινωνικής άναπτύξεως τής Χώρας. 
Καί άτυχώς έως τώρα, έκτος τών 
άλλων, έλλειψε καί ό στοιχειώδης 
αυτός συντονισμός, όπως έπίσης 
δέν έφαρμόσθηκε καί πραγματικό 
πρόγραμμα άναπτύξεως. Ή Κυβέρ
νηση, όπως γνωρίζουμε, πρόκειται 
νά καώ ύψη σύντομα καί τά δύο αυ
τά κενά.

Στά πλαίσια τής νέας αυτής πο
λιτικής, γιά νά μπόρεση ή ’Εθνική 
Τράπεζα νά γίνη ό κεντρικός φο- 
ρεύς άναπτύξεως, ή νέα Διοίκηση 
στηρίζει τις έλπίδες της στήν ενερ
γό συμπαράσταση καί δημιουργική 
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 4ην ΣΕΛ.)
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Είς τήν 3ην σελίδα 
ΠΡΟΣ ΤΡΙΜΕΡΗ 
ΔΙΕΥΘΥΝΕΙ· ΤΏΝ ΜΕΓΑΛΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΩΠΟ ΥΨΗΛΟ
"Αν, τής πολιτικής μ.ετα.6ολής, ή όποια έπραγμ-ατο- 

«αιήθη εές τήν /ώραν μ-ας, έπρόκειτο να επακολουθήσω) 
έλεγχος τής δραστηριότατος τών επαγγελματικών ’Ορ
γανώσεων, κατά τά προηγηΟέντα έτη τής ανωμαλίας, 
τότε είναι βέβαιον, ότι, εις τόν Χύλλογόν μας τον Σύλ
λογον τών Ά*παλλήλων τής Εθνικής Τραπέζης, Θά ά- 
πενέμετο έπαινος. Διά. τόν λόγον, ότι, δεν παρεςέκλινε 
τής αποστολής του, δέν μετεβλήθη εις όργανον -εξυπη
ρέτησε ως συμφερόντων τών έκάστοτε ισχυρών, δέν προ- 
σέφερε θυμίαμα εις τους «σωτήρας» καί ήγωνίσθη δι’ 
όλων τών μέσων, πού είχον καί δέν είχον άπομείνει, διά 
τήν προάσπισιν τών δικαιωμάτων τών μελών του.

Τό Διοικ. Συμβούλιον τού Συλλόγου, μέ μερικάς 
μόνον άλλαγάς είς ώρισμένα πρόσωπα, εύρίσκεται εις 
την Διοίκησιν τού Συλλόγου άπό τού έτους 19Υ1 μέ 
τήν ελευθέριος, δίς έκφρασθείσαν, βούλησιν τών μελών.

Καθ’ όλον αυτό τό διάστημα τό Διοικ. Συμβούλι- 
ον, παρά τάς ύφισταμένας συνθήκας, παρά τάς πιέσεις, 
παρά τάς άπειλάς, παρέμεινεν άμετακίνητον εις τήν θέ- 
σιν του καί δέν ύπέστειλε τήν σημαίαν τής προστασίας 
τών συμφερόντων τών μελών τού Συλλόγου. Ήγωνί
σθη καί ένίκησε. Ό άγων διά τήν σωτηρίαν τών άαφ ολι
στικών μας Ταμείων θά παραμείνη φωτεινόν παράδει
γμα καί θά καταλάβη τήν θέσιν του είς τήν ιστορίαν τού 
Συλλόγου μας, μίαν ιστορίαν μέ πολλούς άγώνας καί 
πολλάς θυσίας τών μελών του διά τήν προάσπισιν τών 
δικαιωμάτων των, άλλά καί άνεκτιμήτους προσφοράς 
πρός τήν Εθνικήν Τράπεζαν.

Δέν έχομεν τό δικαίωμα νά λησμονήσωμεν τόν άγώ- 
να μας αυτόν εν όνόματι οίασδήποτε σκοπιμότητος. At 
συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας τάς όποιας έπραγματο- 
ποιήσαμεν τότε, ύπήρξαν ή πρώτη, ή μόνη μαζική άντί- 
στασις εναντίον τού καθεστώτος τής επταετίας. Ή άπό- 
φασίς μας διά τήν κάθοδον είς άπεργίαν, ή όποια δέν 
επραγματοποιήθη, διότι ή τότε κυβέρνησις ύπεχρεώθη 
νά έγκαταλείψη εγκαίρως τά σχέδια της πρό τής άπο- 
φασιστικότητός μας καί τής αποτυχίας τών πιεστικών 
μέτρων πού ήσκησαν οί «άρμόδιοι παράγοντες» έπί τού 
Διοικ. Συμβουλίου, είναι τίτλος τιμής διά τόν Σύλλο
γον καί τά μέλη του.

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 4ην ΣΕΛ.)

"Αρθρο ν τον Διοικητοΰ 
κ. ΑΓΓ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
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©
Ό ΙΙρόεδρος τής Κυβερ
νήσεως κ. Κωνσταντίνος 
Καραμανλής συνομιλεί μέ 
τόν Διοικητήν τής Τραπέ
ζης μας, καθηγητήν κ. "Αγ 
γελον Άγγελόπουλον κατά 
τήν συνάντησιν τού κ. Πρω
θυπουργού μέ τάς νέας Δι
οικήσεις τών μεγάλων 

Τραπεζών.
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ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΝ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΡΟΕΙΙΕ 0 3 0 ΙΗΤ ικ Η
24ΩΡιο:Σ ΑΠΕΡΓΙΑ

Τή IeM mi ιό όπια
^ Τοΰ προέδρου τοΰ Συλλό- 
9 γου μας κ. ΝΙΚ. ΠΙΣΚΟΠΟΥ

ΪΙλβίβτάκίί κατά τό πχρβλθόν οί Τραπεζικοί 
«άλληλοι ύπεχρεώθησαν νά κατέλθουν βίς άπερβ 
γίαν, διεκδικούντες τήν ίκχνοποίηαιν αιτημάτων 
των. Ούδίποτε όμως ό άπεργιακός άγων είχε τήν 
Ιερότητα πού έχει ό άγών είς τόν όποιον καλούμε* 
Λα τώρα» Αότήν τήν φοράν μάς ύποχρεώνουν νά 
άπεργήσωμεν βιά νά διαφυλάξωμεν τά έερά καί 
τά όσια» Καλούμεθα νά άτιεργήσωμεν διά νά 
«ροβτατεύσωμεν ό,τι μέ Ιδρώτα καί αίμα έχομεν 
δημιουργήσει» Καλούμεθα νά ύπερασπιαθώμεν τήν 
Ανθρωπιά πού έχομεν έξασφαλίσει βίς τήν παροχήν 
τής Ιατροφαρμακευτικής καί νοσοκομειακής περί* 
θάλψεως δι* ήμίς καί τά μέλη τής οικογένειας 
μας» Καλούμεθα νά άγώνισθώμβν Βιά νά έχωμ&ν 
Αξιοπρεπή βιαβίωσιν είς τό γήρας μας. Καλού* 
μέθα νά προασπίσωμεν τούς ασφαλιστικούς μας όρ« 
γανιαμούς, τά Ταμεία 'Τγείας, τό 'Επικουρικόν, 
τά Ταμεία Λύτασφαλείας άπό τήν νέαν έπιδρομήν τβη ν-χχϊ1»ί>(νωι τής γραφειοκρατία;, Καλούμεθα

* Το .Γενικόν Συμβούλιο/ τής ‘Ομοσποιδίας Τραπεζοϋπαλλη-' 
λικών ’Οργανώσεων Ελλάδος, άπεψάσισε διά 48 ψήψω-v, έπί 48 
ψηφισάντων, ΤΗΝ ΚΗΡΥΞΙΝ 24ΩΡΟΥ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ 
ΑΠΕΡΓΙΑΣ ΕΙΣ ΟΛΑΣ ΤΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΑ ΥΠΟ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ περιοχής Διοικήσεως Πρωτενούσης. (Άθήνχχι - 
Πειραιεύς ·· Περίχωρα).

Ή άττόφααις καθόδου ■ είς απεργίαν κατέστη αναπόφευκτος 
μετά τήν προώθησιν τοϋ σχεδίου Νομοβετιχοϋ Διατάγματος καί 
τήν μή Αποδοχήν τών Απόψεων τής ’Ομοσπονδίας, ώς αϋται 6ιετα
πώθησαν είς τό ίπτοδλη3έν είς τόν Υπουργόν Κοιν, Υπηρεσιών! 
όπδμνημα. * ' {

Τό Γενκιδν Συμβούλιου τής ‘Ομοσπονδίας συνήΧ0εν ε?ς Sera- j 
κτσα συνεδρίασιν τήν τταριλΒούσαν Δευτέραν 20ήν τ.μ., κα! έξήτασε1

ΆγβπητοΙ Συνάδελφοι, ι| ΣυλΧάγον τόν όπαλλήλων τής Έ*
Βίς τήν ^Ιστορικήν αύτήν συνε-<9νκής Τραπίζης. Σάς μεταφέρω ί» 

δρίαστν τοΰ ΓινικοΟ Συμβουλίου ’-ττίσης τήν ττίστιν τον ε?ς τό 8'xc'.- 
τής Όροσπονδίσς μες, μεταφέρω ; ον τον άγώνος μβς καί -«·; άττόφα- 
τί? χαιρετισμόν τών μελών τοΰ 1 σι ν' των νά άγωνιοθοΟν βιά νά δια»

τήν δημ::υργη9εΐσαν κατάστασιν. Ιδίως μετά τήν ίστερψηφίσιν τού 
σχεδίου Ν.Δ. «περί άλληλοβοηθητιχών Σωματείων» ύπό τής ίτπόε- 
πιτροπής τής Συμβουλευτικής Επιτροπής;. · ·

• "·Απαντα τά μέλη τον ΓενικοΟ Συμβουλίου τής ‘Ομοσπονδίας 
διεκηρυξαν τήν άντίθεσίν των πρός τό σχέδιον τοΰ Ν.Δ. καί τήν* 
άπόφασιν τών τραπεζικών υπαλλήλων όπως άγωνισβοΰν διά τήν 
ανεξαρτησίαν τών Ασφαλιστικών των 'Οργανισμών. *

. Ό Πρόεδρος τής Ο.Τ.Ο.Ε. κ. Παπορροδόπουλος έ'/ημέρωσε 
τό Γεν. Συμβούλιον έπί τής προσπάθειας ή όποία κοσεβλήθη διό: 
νά μην δπσχρεω9ώμεν είς όη·ώνα καί τήν έμμονήν τών μανδαρίνων 
είς τάς Απόψεις των. Ό Πρόεδρος τοϋ Συλλόγου μας κ. Νικ. Πί- 
σκοπος δμιλών ένώπισν τοϋ Γβν. Συμβο-υλίσυ είπεν. τά έξής: .

φυλάξοίΜ τήν άνιξαρτησίαν τών ‘Α. \ ζπααιχζ, ή πρώτη Αγωνιστική έκ» 
σφαΧιστικών μας 'Οργανισμών. ‘Η ; δήλωάις βιά τήν σωτηρίαν τδν Τβ- 
πραγματι μεγαλειώδης συγκέντρω- | μείων μας. Είναι έν ταντφ καί μή, 
σις διαμαρτυρίας τήν όποιαν έπρα> j νυμα πρός ήμός βιά τήν πορείαν 
γματοποιήσαμιν ·ήτ0 τά πρώτο ξΙ- 1 (ΣΥΝΕΧΕΙΑ £!Σ ΤΗΝ 4ην ΣΕΛ.)

ΠΡΩΤΟΦΑΝΗΣ ΕΙΣ ΟΓΚΟΝ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 
Η ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΙΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ 

ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΜΑΣ
ί Σί λφίο&άλ.«σ7« ιιετεδλήϋιΐ ή «Υ8βνςτ« ΣννοΑλ«γ«ν τβν Κεντρικού J ^
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ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΑΑΙ 
ΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Κοινωνικά

ΓΑΜΟΙ

β Ό συν. Χαράλαμπος Σ ιάχας, 
του υποκαταστήματος Βερροίας, έ- 
τέλεσε τούς γάμους του εις Θεσσα
λονίκην, μετά τής δίδος ’Αφροδίτης 
Σανταλτζίδου.

ΕΥΧΑΙ

β Οί συνάδελφοι τού ύποκατα- 
στήματος Βερροίας, απευθύνουν 
θερμάς εϋχάς, είς τον ταμίαν του υ
ποκαταστήματος των κ. Χρηστόν 
Μούσι αν, διά τό χαριτωμένο άγο- 
ράκι πού άπέκτησε.

S Είς τον συν. Γεώργιον Λιάκου- 
ρα, υποκαταστήματος Ρόδου, εύχο
μαι νά τοΰ ζήση τό νεογέννητο ά- 
γοράκι του.

ΕΜ. ΚΑΡΥΔΑΚΗΣ
• Ή σύζυγος τοΰ συν. Μιχαήλ 

Καράλη έτεκεν αισίως άιρρεν. Νά 
μάς ζήση τό Κρητικόπουλο.

Κ. Λ.
ι

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ

® Εις τούς καθ’ οίονδήποτε τρό
πον συμ μετασχόντας συναδέλφους, 
είς τό βαρύτατου πένθος ,μας διά 
τον θάνατον τοΰ πατρός μου, ευχα
ριστώ θερμώς.

ΜΙΧΑΗΛ ΓΚΙ-ΚΑΣ

Πρός την Διεύθυνσιν
τοΰ «ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ»
’Ενταύθα

Κύριοι,
Διά τής παρούσης μου θεωρώ ΰ- 

ποχρέωσίν μου νά σάς παρακαλέ- 
σω όπως έκφράσητε καί αύθις πρός 
άπαν τό Προσωπικόν τοΰ Ιδρύμα
τος ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ, τό ’Ια
τρικόν, τό Διοικητικόν καί τάς Α
δελφός Νοσοκόμους, τάς πλέον θερ
μάς ευχαριστίας μου διά τάς περι
ποιήσεις καί, προ πάντων, διά τό 
θερμόν ανθρώπινον ενδιαφέρον πού 
έπέδειξαν κατά την διάρκειοτν τής 
είς αυτό παραμονής τής συζύγου 
μου.

Νικ. Γεωρ. Λαζαρίδης 
Συνταξιούχος τού Κλάδου 

τής τέως ’Αθηνών 
Κύπρου 4, τηλ. 871.646

ΔΩΡΕΑ!

ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΤΥιΠΕΤ

β κ. Κων)να Άντωνοπούλου είς 
μνήμην Χαρ. Θεοδωρίδη, συνταξιού
χου ΕΤΕ, δραχ. 1.000.

β Προσωπικόν Ύποδ)νσις Προ
σωπικού Γ' είς μνήμην Διονυσίου 
Μπεκατώρόυ, πατρός τοΰ συναδέλ
φου των Κων)νου Μπεκατώρόυ, 
δραχ. 600,

9 Συνάδελφοι Διευθύνσεως Ναυ
τιλιακών ’Εργασιών είς μνήμην ’Ε
λευθερίου Παυλίδη, πατρός τοΰ 
πρώην Διευθυντοΰ τής Διευθύνσεως 
κ. Παν. Παυλίδη καί τοΰ ΰποδιευ- 
θυντοΰ αυτής κ. Δημ. Παυλίδη, δρχ. 
1.600.

• Διεύθυνσις καί Προσωπικόν τοΰ 
Ναυτιλιακού Καταστήματος είς 
μνήμην Ελευθερίου Παυλίδη, πα
τρός τοΰ πρώην Δ)ντοΰ τής Διευ- 
θύνσεως Ναυτιλιακών ’Εργασιών Ε. 
Τ.Ε. και Δημ. Παυλίδη, δραχ. 1. 
200.

β Υπάλληλοι τμήματος Πληρο
φοριών είς μνήμην του πατρός τοΰ 
συναδέλφου των κ. Παν. Μακρο- 
πούλου δραχ. 440.

ΥΓίΕΡ ΤΟΥ ΑΝΤΙ ΚΑΡΚΙΝΙιΚΟΥ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ

β Είς μνήμην τής μητρός Γ. Κου- 
τσοκώστα, οί συνάδελφοί του τής 
υπηρεσίας του έν τφ Κεν. ιΚατα- 
στήμάτι δραχ. 1.000.

«ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ»

Μηνιαίο» όργανον τοΰ Συλλόγου 
των Υπαλλήλων τής Εθνικής 

Τραπΐζης τής Ελλάδος.
•

Δ)νσεις συμφώνως τφ Νόμφ: 
Υπεύθυνος:

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

ΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ 
Καμελιών 42 — Π. Ψυχικόν 

*
Υπεύθυνος Τυπογραφείου: 

ΑΘ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΑΟΣ 
Ρήγα Παλαμήδη 5 —Άθήναι 

Τηλ. 3219306

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ 
Χειρουργός 'Οδοντίατρος

Κάνιγγος 7 
2ος όροφος 

Τηλ. 630.277
Δέχεται τούς Υπαλλήλους τής 
Τραπέζης μέ τό ίσχΰον τιμολό- 

γιον ΤΥΠΕΤ

Διά πράξεων τής Διοικήσεως έ- 
πηλθον αί Ακόλουθοι τοποθετήσεις 
καί μεταβολαί:

—Ό κ. Γεώργιος Άποστολίδης, 
Τμηματάρχης Α' Προϊστάμενος τής 
Ύποδιευθύνσεως Γραφείου Διοίκη
σε ως, ε’ις την Διεύθυνσιν Καταθέ
σεων καί Νέων ’Εργασιών ώς Υπο
διευθυντής.

-—·Ό κ. Μιχαήλ Σαπουντζάκης, 
Υπολογιστής Α' τάξεως, παρά τφ 
'Τποκ)τι Γρεβενών, έτοποθετήθη ό- 
ριστικώς ώς εντεταλμένος καί προϊ
στάμενος Λογιστηρίου τοΰ υποκατα
στήματος Γρεβενών αντί τοΰ κ. ’Εμ
μανουήλ Γεωργιάδη, Λογιστοΰ Β' 
τάξεως, απαλλασσόμενου των καθη
κόντων του, τή αιτήσει του καί με
τατιθέμενου είς τό Ύποκλμα Θεσ) 
νίκης Α’, ώς Λογιστοΰ.

—·Ό κ. Γεώργιος Παπαβασι- 
λείου, Λογιστής Α’ ’Εντεταλμένος 
καί Προϊστάμενος Λογιστηρίου πα
ρά τφ 'Τποκ)τι Άλεξανδρουπόλε- 
ως, είς τό Ύπ)μα Πολυγύρου, ώς 
Διευθυντής προσωρινώς κατά τό 
χρονικόν διάστημα τής λόγιο Ασθέ
νειας Απουσίας τοΰ παρ’ αύτφ Διευ- 
θυντοΰ κ. Βασιλείου Βάμβαλη, Ύ- 
ποτμηματάρχου, Αντί τοΰ Αντικαθι
στώντας προσωρινώς τον έν λόγφ 
Διευθυντήν.

—Ό κ. ’Αλέξανδρος Ψαριανός, 
'Τποτμηματάρχης, επανέρχεται είς 
τά καθήκοντά του ώς Διευθυντής 
τοΰ 'Τπ)τος Ν. Μουδανιών.

ΔΓ έτέρας πράξεως τής Διοική- 
σεως έπήλθον αί Ακόλουθοι μεταβο
λαί είς τά υποκαταστήματα Κύπρου.

—Ό κ. Σωτήριος Κυπριανός, έκ 
τοΰ επιτόπιου Π ροσωπικοΰ, 'Υποδι
ευθυντής Ύποκ) τος ’Αμμόχωστου, 
ώς Υποδιευθυντής τοΰ Ύποκ) τος 
όδοΰ Λήδρας Λευκωσίας.

—Ό κ. Μιχαήλ Στρατάκης, Τμη
ματάρχης Β', 'Υποδιευθυντής Υπο
καταστήματος όδοΰ Λήδρας Λευκω
σίας, ώς Υποδιευθυντής τοΰ Ύποκ) 
τος Λ. Μακαρίου - Λευκωσίας.

"Η 'Υπηρεσία Άξιοποιήσεως 
Προτάσεων (τής Διευθύνσεως Όρ- 
γανώσεως) ανήγγειλε» δτι ή ’Επι
τροπή ΆξιοιΧογήσεως Προτάσεων 
Προσωπικού άπένειμιε τις έξης α
μοιβές είς προτάσεις πού έξήται- 
σε:

α) ’Έπαινον μετά χρηματικού 
βραβείου δρχ. 5.000 εις τον κ. Ά- 
θαν. Ν. Καρκάνη, Λογιστή Β', προϊ 
στάμενον τοΰ Πρακτορείου 'Ύδρας, 
διά τήν ύποβληθεΐσα πρότασή του 
περί «κωδικοποιήαεως τής διαδι
κασίας εργασιών καταθέσεων είς 
συνάλλαγμα».

6) ’Έπαινον μετά χρηματικού 
βραβείου δρχ. 1.000 είς τόν κ. 
Γεώργ. Φ. Μπαλτατζή, Ύποτμημα- 
τάρχη (Κ) μα Σταδίου 38), διά τήν 
ύποβληθεΐσα πρότασή του περί 
«τοΰ τρόπου μεταδόσεως τηλεφωνι
κών έντολών παρατάσεως ή έπιστρο 
φής συναλλαγματικών».

γ) ’Έπαινον μετά χρηματικού 
βραβείου δρχ. 1.000 είς τόν κ. 
Σταύρο Κ. Βίγκλα, Λογιστή Β' 
(Ύποκ)μα Γιαννιτσών), διά την uu

Ή Διεύθυνσις τοΰ Ξενοδοχείου 
«ΑΣΤΗΡ» έν Πάτραις, Α' κατηγο
ρίας καθιέρωσεν νέας τιμάς και εί- 
δικώτερον διά τά μέλη τοΰ Συλλό
γου μας, ώς κάτωθι:

α. Έκπτωσιν 30% έπί δίκλινου 
δωματίου ήτοι άπό 450 είς 300 
δρχ. σύν 6% ΦΚΕ

β. ’Έκπτωσιν 30% έπί μονοκλί
νου δωματίου ήτοι άπό 320 είς 255 
δρχ. σύν 6% ΦΚΕ

γ. Έπί ανυψωτικών BAR 25% έ- 
πι τών αναγραφόμενων τιμών.

δ. Έπί προγευμάτων 25% ήτοι 
άπό 30 είς 22 δρχ.

ε. Έπί γευμάτων 15% έπί τών 
αναγραφόμενων τιμών.

2. ΞΕΝΟΔΟΧΕ ΙΟΝ «ΞΕΝΙΑ» έν 
Βόλιρ Β' κατηγορίας, 48 δωματίων, 
άπάντων μετά ντους, βεράντας, τη
λεφώνου, μουσικού προγράμματος, 
εστιατορίου, BAR, ευρισκόμενον εν
τός ολάνθιστου κήπου 22 στρεμ
μάτων μετ’ ιδιοκτήτου ΠΛΑΖ καί 
μόλις 10 λεπτά άπέχον άπό τό 
Κέντρου τής Πόλεως. Θεωρείται ι
δεώδης τοποθεσία παραθερισμοΰ και 
σάν άφετηρία δι* έκδρομάς εις τό 
μαγευτικόν Π ήλιον καί τάς Νήσους 
Σκιάθον, Σκόπελον, Άλόνησον.

Αί τιμαί αί προσφερόμεναι διά 
τόν Σύλλογόν μας είναι αί κάτωθι:

α. ‘Έκπτωσις 30% έπί δίκλινου 
δωματίου ήτοι άπό δραχ. 350 εις 
250 σύν 6% ΦΚΕ

6. ’Έκπτωσις 30% έπί μονοκλί
νου δωματίου ήτοι άπό δραχ. 250 
είς 175 σύν 6% ΦΚΕ

γ. Έπί αναψυκτικών BAR 25% ε
πί τών αναγραφόμενων τιμών 

δ. Έπί προγευμάτων 25% ήτοι

—Ό κ. ’Αθανάσιος Άθανασιά- 
δης, έκ τοΰ έπιτοπίου Π ροσωπικοΰ, 
Προϊστάμενος Λογιστηρίου Ύποκ) 
τος όδοΰ Λήδρας, ώς Προϊστάμε
νος Λογιστηρίου τοΰ Ύποκ) τος Λ. 
Μακαρίου - Λευκωσίας.

■—Ό κ. Άνδρέας Τέγγερης, έκ 
τοΰ έπιτοπίου προσωπικοΰ, Π ροϊ- 
στάμενος Λογιστηρίου Ύποκ) τος 
Λ. Μακαρίου - Λευκωσίας, ώς Υ
ποδιευθυντής Ύποκ) τος ’Αμμόχω
στου.

—Ό κ. Άνδρέας Κουτουμάνος, 
έκ τοΰ έπιτοπίου Προσωπικού, προϊ
στάμενος Υπηρεσίας Ύποκ) τος ό
δοΰ Λήδρας, ώς Προϊστάμενος Λο
γιστηρίου τοΰ Ύποκ) τος Λάρνακος.

—Ό κ. Γεώργιος ’Ανατολίτης, 
έκ τοΰ έπιτοπίου Π ροσωπικοΰ, Υ
πάλληλος Ύποκ) τος Λάρνακος, έ- 
κτελών χρέη Προϊσταμένου Λογι
στηρίου, ώς Προϊστάμενος Υπηρε
σίας τοΰ Ύποκ) τος όδοΰ Λήδρας - 
Λευκωσίας.

—Ό κ. Άνδρέας Κωνσταντινίδης 
έκ τοΰ έπιτοπίου Π ροσωπικοΰ, προϊ
στάμενος Υπηρεσίας Ύποκ) τος όδοΰ 
Λήδρας, ώς Προϊστάμενος Λογι
στηρίου παρά τφ αΰτφ Ύποκ) τι.

—Ή κ. Μαρία Λιβέρα, έκ τοΰ έ
πιτοπίου Π ροσωπικοΰ, Υπάλληλος 
Ύποκ)τος όδοΰ Λήδρας, ώς Προϊ
στάμενη Υπηρεσίας παρά τφ αύτφ 
Ύποκ)τι.

—Ό κ. Ευθύμιος Πάλλας, Ύπο- 
τμηματάρχης, παρά τφ Κατ)τι Στα
δίου 38, ώνομάσθη Προϊστάμενος 
τής παρ’ αύτφ Υπηρεσίας λήψεως 
’Ασφαλειών Χορηγήσεων.

Άνετέθησαν καθήκοντα Προϊ
σταμένου τής Μονάδος "Υδρας, 
προσωρινώς, κατά τό χρονικόν διά
στημα τής στρατεύσεως τοΰ παρ’ 
αύτή Προϊσταμένου κ. ’Αθανασίου 
Καρκάνη, Λογιστοΰ Β' τάξεως, είς 
τόν κ. Γεώργιον Νικολάου, Ύπο- 
τμηματάρχην, παρά τφ Καταστήμα- 
τι όδ. Σταδίου 38.

ποβληθεΐσα πρότασή του περί «βελ 
τιώσεως τοΰ έντυπου Κ. Α. 2115 
τοΰ χ ρησ ι μοπο ιουμ έν ου διά τήν χρέ 
ωσιν λογ) σιμού Καταθέσεων Ταμι
ευτηρίου τηρούμενου παρ’ έτέρω Ύ 
ποχιαταστήματι».

δ) ’Έγγραφον έπαινον είς τόν κ. 
Ίωάννην Γ. Τσάγκα, Τμηματάρχη 
Α', υποδιευθυντή τοΰ Ύποκ)τος Λα 
ρίσης διά τήν ύποβληθεΐσα πρότα
σή του περί «καθηκόντων Προϊστα
μένου Λογιστηρίου προ τής ύπα- 
γωγής μας είς Κ.Μ. έφαρμογής συ
στήματος TELLERS, καί μετά».

ε) ’Έγγραφον έπαινον είς τόν 
κ. Ήλία Ν. Άγγελόπουλο, Ύττολοι- 
γιστή Α' (Θυρίς Φωκίωνσς Νέγρη) 
διά τήν ύποβληεθΐσα πρότασή του 
περί «Γενικού Εύρετηρίον Λογ) 
σμών Χορηγήσεων».

Επίσης, ή ’Επιτροπή Άξιολογή- 
σεως Προτάσεων Προσωπικού άπε- 
φάσισε τήν αποστολή: ευχαριστηρί
ων έπιστολών εις τούς συντάχτας 
άλλων 1 1 προτάσεων, οί όποιες δεν 
έγιναν αποδεκτές.

άπό δρχ. 27 είς 20.
ε. Έπί γευμάτων 1 5% έπί τών α

ναγραφόμενων τιμών.
Έτι περαιτέρω καί πρός διευ

κόλυνα ιν τών μελών τοΰ Συλλόγου 
πρσβαίνομεν είς διευκόλυνσιν έξο- 
φλήσεως τών λογαριασμών ώς κά
τωθι :

Καταβολή τοΰ 25% τοΰ συνολι
κού ποσοΰ τοΰ λογαριασμού, τοΰ υ
πολοίπου δέ 75% εξοφλητέου είς 6 
μήνας, άνά δίμηνον καταβαλλόμενου 
τοΰ 25%.

Αί ανωτέρω τιμαί ίσχύουσι έως 
τάς 20)12)1974.

Διά νά τΰχωσι τών άνωτέρω έκ- 
πτώσεων τά μέλη τοΰ Συλλόγου 
πρέπει νά έφοδιασθοΰν μέ βεβαίω- 
σιν τοΰ Συλλόγου δτι είναι μέλη 
του. Ή είδοποίησις πρέπει νά γί- 
νη προ 15 ή μερών τουλάχιστον. 
(Τηλ. 76.311—20).

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΕΡΚΟΥΡΗ 
— ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΥ

ΙΑΤΡΟΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ 
ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ 

τέως έσωτερική Νοσοκομείου 
«Α. ΣΥΓΓΡΟΣ»

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

Διά τούς ήσφαλισμένους τοΰ 
ΤΥΠΕΤ δέχεται τό τιμολόγιον 

τοΰ Ταμείου

Απονομή διακρίσεων είς 
προτάσεις τοΰ προσωπικού

ΕΚΙΤΟΣΕΙΣ ΕΙΣ ΞΕΝΟΑΟΧΕΙϋ

Ενδιαφέρουσα άπόφασις τοΰ Έφετείου Ά9ηνών

ΤΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ
Δημοσιεύομεν κατωτέρω ένδιιχ-

φέρουσαν άπόφασιν τοΰ Έφετείου
’ Αθηνών, άφορώσαν είς τό άπάρ
ρητον τών Τραπεζικών καταθέ
σεων.
ΔΓ άποφάσεως τοΰ Έφετείου Α

θηνών έκρίθη τό θέμα τής έννοιας 
τοΰ καθιερωθέντος διά τοΰ Ν.Δ. 
1069)71 άπορρήτου τών τραπεζικών 
καταθέσεων. Διά τής έν λόγφ άπο
φάσεως έγένετο δεκτόν δτι ό άνω
τέρω νόμος άπηγόρευσε είς τάς 
Τραπέζας μόνον τήν παροχήν οίασ- 
δήποτε πληροφορίας περί^ τραπεζι
κών καταθέσεων καί δεν επεκτείνει 
τό άπόρρητον τούτο καί οσάκις ένερ- 
γήται κατάσχεσις καταθέσεως παρά 
Τραπέζη, οπότε είς τήν περίπτωσιν 
αυτήν κάμπτεται τό τραπεζικόν ά
πόρρητον καί είναι υποχρεωμένη ή 
Τράπεζα νά προβή είς τήν κατά 
νόμον δήλωσιν εάν έχη είς χείρας 
της ή δχι τήν κατασχεθεϊσαν κα- 
τάθεσιν.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Ώς γνωστόν ό νομσθέτης άρχι- I κώς έπροστάτευσε τάς τραπεζικας 
: καταθέσεις διά τοΰ άρθρου 33 έδ.
1 ε' τοΰ Κοόδικος φορολογίας καθα
ρών προσόδων, δΓ ού ωρισθη οτι 
«αί ενεργούσαν τραπεζικός εργα
σίας άνώνυμοι έταιρίαι δικαιούνται 
νά άρνηθώσι τήν παροχήν πληροφο
ριών σχετικών πρός τάς παρ’ αυ- 
ταϊς καταθέσεις τών πελατών τοιν 
ή τά παραδιδάμενα πρός φύλαξιν 
χρεόγραφα καί πρός πάντα έν γένει 
λογαριασμόν τών πελατών αυτών, 
έφ’ δσον αί πίνηροφορίαι αυται ζη
τούνται πρός τόν σκοπόν όπως χρη^ 
σνμεύσουν διά τόν καθαρισμόν τοΰ 
φορολογητέου εισοδήματος τών πε
λατών των».

Ή διάταξις αΰτη έτροποποιήθη 
διά τοΰ άρθρου 1 7παρ. '2 τοΰ^Α.Ν. 
952)49 δΓ οδ ώρίσθη οτι «τό ύπό 
τοΰ τετάρτου εδαφίου τής περιπτώ- 
σεως ε' τής παραγράφου 1 τοΰ άρ
θρου 33 τοΰ Κωδικός φορολογίας 
καθαρών προσόδων προβλεπόμενον 
άπόρρητον τών Τραπεζών περιορί
ζεται είς τάς καταθέσεις Ταμιευτη
ρίων καί έπί προθεσμία». Έν συνε
χείς διά τοΰ άρθρου 50 τοΰ Ν.Δ. 
3325)55 ώρίσθη δτι «ό Οικονομικός 
’Έφορος ελέγχει τήν ακρίβειαν τών 
έπιδιδομένων δηλώσεων, τήν παρα
κολούθησήν καί τόν έλεγχον τών είς 
φάρον υπαγόμενων προσώπων κ.λ.π. 
δικαιούμενος δπως ζητή_ παρά δημο
σίων ή δημοτικών καί κοινοτικών 
’Αρχών, τών Ν.Π.Δ.Δ., τών Τρα
πεζών κλπ. οίασδήποτε πληροφορίας 
ήθελε νομίσει άναγκαίας διά τό έρ- 
γον αύτοΰ», πλήν . κατά τήν ^παρά
γραφον 1 έδάφ. 6' τοΰ άρθρου 
τούτου ορίζεται δτι «Αί Τράπεζαι 
δικαιούνται νά άρνηθόΰν τήν παρο
χήν πληροφοριών μόνον ώς προς 
τάς παρ’ αύταϊς καταθέσεις τών πε
λατών των».

Τέλος διά τοΰ Ν.Δ. 1059)71 κα- 
θιερώθη τό άπόρρητον τών τραπεζι
κών καταθέσεων καί έξησφαλίσθη 
τοΰτο διά διατάξεων άκρως αυστη
ρών. Οΰτω είς τό άρθρον 1 αύτοΰ 
ορίζεται δτι «αί καταθέσεις είς ελ
ληνικός Τραπέζας χαρακτηρίζονται 
ώς απόρρητοι, είς τό άρθρον 2 παρ.
1 δτι «Διοικηταί, μέλη διοικητικών 
συμβουλίων ή άλλων συλλογικών ορ
γάνων ή υπάλληλοι Τραπεζών οΐτι- 
νες ώς έκ τών καθηκόντων των λαμ
βάνουν γνώσιν τών τραπεζικών κα
ταθέσεων παρέχοντες καθ’ οίονδήπο
τε τρόπον οίανδήποτε περί αύτών 
πληροφορίαν τιμωρούνται διά φυλα
κίσε ως τουλάχιστον έξ μηνών», καί 
είς τήν παράγραφον 3 τοΰ αύτοΰ 
άρθρου δτι «τά έν παραγρ. 1 άνα- 
φερόμενα πρόσωπα καλούμενα ώς 
μάρτυρες έν πολιτική ή ποινική δί
κη ουδέποτε εξετάζονται περί τών 
άπορρήτων καταθέσεων καί συναι- 
νοΰντος έτι τοΰ υπέρ οΰ τό άπόρρη
τον καταθέτου». Περαιτέρω είς τό 
άρθρον 3 βρίζεται δτι «έξαιρετικώς 
επιτρέπεται ή παροχή πληροφοριών 
περί τών άπορρήτων καταθέσεων, 
μόνον κατόπιν είδικώς ήτιολογημέ- 
νης άποφάσεως ημεδαπού δικαστη
ρίου, έφ’ δσον καί καθ’ δ μέτρον 
θεοιροΰνται άπολύτως άναγκαϊαι πρός 
άνίχνευσιν καί κολασμόν άξιοποί- 
νων πράξεων χαρ ακτή ριζομένων ώς 
κακουργημάτων τελεσθέντων έν τή 
ημεδαπή».

Η ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Κατά τήν ερμηνείαν τών διατά
ξεων τοΰ Ν.Δ. 1059)71 ύπό τών 
κατωτέρων δικαστηρίων ή νομολο
γία έκυμαίνετο. Οΰτω τό Μονομελές 
Π ρωταδικεΐον Θεσσαλονίκης διά 
τής wT άριθ. 1532)72 άποφάσεως 
του έδέχθη δτι διά τοΰ Ν. Δ) τος 
τούτου άπηγορενθη άπολύτως είς 
τάς Τραπέζας ή παροχή ΰπ’ αύτών 
οίασδήποτε καί πρός οίονδήποτε πλη
ροφορίας άφορώσης είς τάς παρ’ 
αύταϊς καταθέσεις άδιαφόρως έάν 
αδται είναι δψεως ή έπί προθεσμίφ 
κλπ. καί συνεπώς είναι νόμιμος ή 
άρνησις Τραπέζης νά παράσχη πλη
ροφορίας είς τόν ένεργήσαντα κα- 
τάσχεσιν είς χείρας της περί τοΰ αν 
ύφίσταται κατάσχεσες ή δχι τοΰ καθ’ 
οδ ή κατάσχεσις οφειλέτου.

Έν συνεχείμ τό Π ρωταδικεΐον 
Θεσσαλονίκης έκρινεν άντιθέτως δτι 
ό δρος «πληροφορίαι» έχει τήν έν
νοιαν παροχής «υπηρεσιακών πληρο- I

φοριών» καί συνεπώς ή άρνησις τής 
Τραπέζης νά παράσχη είς κατασχόν- 
τα πληροφορίας περί τοΰ άν ύφί- 
σταται ή δχι κατάθεσις παρ’ αύτή 
τοΰ καθ’ οδ ή κατάσχεσις οφειλέτου 
δεν είναι σύννομος.

’Ολίγον προηγουμένως διά τής 
ύπ’ άριθ. 6)1972 γνωμοδοτήσεως 
τής Εισαγγελίας τοΰ Άρείου Πά
γου διεσπάσθη ό κλοιός τοΰ διά τοΰ 
Ν.Δ. 1059)71 καθιερωθέντος τραπε
ζικού άπορρήτου. Διά τής γνωμοδο
τήσεως ταύτης έγένετο δεκτόν δτι 
αί Τράπεζαι ύποχρεοΰνται νά παρέ
χουν πληροφορίας είς τάς Κίσαγγε- 
λικάς Άρχάς δΓ άκαλύπτους έπι- 
ταγάς.

Η ΤΠ’ ΑΡΙΘ. 7968 ΑΠΟΦΑΣΙΣ 
ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ώς άνεφέραμεν έν άρχή τό θέμα 
έκρίθη διά τής ΰπ’ άρ. 7968)73 ά
ποφάσεως τοΰ Έφετείου Αθηνών 
διά τής όποιας έγένετο δεκτόν δτι 
τό τραπεζικόν άπόρρητον κάμπτεται 
δταν ένεργήται κατάσχεσις καταθέ
σεως παρά Τραπέζη. Κατωτέρω πα- 
ραθέτομεν τό σκεπτικόν τής έν λό
γφ άποφάσεως δπου ερμηνεύονται 
αί σχετικαί διατάξεις τοΰ Ν.Δ. 
1059)71.

Επειδή έκ τών διατάξεων τοΰ Ν. | 
Δ. 1059)71 συνδυαζομένων καί πρός 
τάς περί κατασχέσεως είς χείρας 
τρίτου άρθρων 982 — 991 Κώδ. 
Πολ. Δικ., δΓ ών προβλέπεται ή είς 
χείρας τρίτου κατάσχεσις τής οποίας 
άντικείμενον είναι κυρίως πάσα μή 
έξ άντιπαροχής έξαρτωμένη χρημα
τική άπαίτησις τοΰ όφειλέτου κατά 
τρίτου, ώς καί κινητά πράγματα ά- 
νήκοντα κατά κυριότητα είς τούτον 
καί είς χείρας τρίτου ευρισκόμενα 
καί πρός τόν έπιδιωκόμενον σκοπόν 
τοΰ -άπορρήτου έγκείμενον είς τήν 
διά προσελκύσεως καταθετών είς 
τάς Τραπέζας ένίσχυσιν τής εθνικής 
οικονομίας, σαφώς συνάγεται δτι δεν 
καθιδρύεται τό άκατάσχετον τών πε
ρί ών πρόκειται τραπεζικών κατα
θέσεων. Τό τελευταΐον τοΰτο έάν 
πράγματι εΰρίσκετο είς τήν πρόθε- 
σιν τοΰ θεσπίσαντος τό άπόρρητον 
τών τραπεζικών καταθέσεων νομοΟέ- 
του θά είχεν, ώς έξαίρεσις τοΰ κα- 
νόνος δτι ολόκληρος ή περιουσία τοΰ 
οφειλέτου είναι ύπερέγγυος είς τούς 
δανειστάς αύτοΰ, όρισθή ρητώς. Ό 
νόμος οδτος άπηγόρευσεν ούσιαστι-

κώς τήν παροχήν πληροφοριών παρά 
τών οργάνων καί υπαλλήλων τών 
Τραπεζών καί τήν έξέτασιν τούτων 
ώς μαρτύρων έν πολιτική ή ποινική 
δίκη περί τών άπορρήτων τραπεζι
κών καταθέσεων καί δεν έσκόπει νά 
έπεκτείνη τό άπόρρητον τούτον καί 
έπί τής κατασχέσεως, κατά τό στά- 
διον τής οποίας τό νομικόν πρόσω- 
πον τής Τραπέζης διά τών έκπροσω- 
πούντων αύτό οργάνων εμφανίζεται 
ούχί ώς τρίτον, δτε καί μόνον θεσπί
ζεται τό άπόρρητον, άλλ’ ώς διάδικος, 
δτε καί οφείλει νά προβή είς τάς άνα- 
γομένας είς τάς έκ τής είς χείρας του 
καταθέσεως νομίμους ένεργείας. 
Πρόθεσις τοΰ νομοθέτου δέν ήτο νά 
άπσκλείση τήν έκ τοΰ νόμου ύποχρέ- 
ωσιν τών οργάνων τής Τραπέζης 
έν τή άσκήσει γενικώς τής αντιπρο
σωπευτικής έξουσίας των έν σχέσει 
μέ τάς έκ τής συμβάσεως καταθέ
σεως υποχρεώσεις τής Τραπέζης. 
'Οπωσδήποτε διά τοΰ ώς εΐρηται νό
μου εξασφαλίζεται τά άπόρρητον έ
ναντι τών τρίτων καί ούχί έναντι 
τοΰ κατασχόντος δανειστοΰ, δστις 
επικαλείται καί άσκεϊ τό κατασχεθέν 
δικαίωμα τοΰ καθ’ οΰ ή κατάσχεσις 
οφειλέτου. Πέραν τούτων ή άντικει- 
μενική στάθμισις τών εκατέρωθεν 
συμφερόντων, τούτέστι τής Τραπέ
ζης καί τής εθνικής οικονομίας υπέρ 
ών καί καθιερώθη τό άπόρρητον^ καί 
τοΰ κατασχόντος δανειστοΰ, ή καλή 
πίστις καί ή έπιβαλλομένη είς τάς 
συναλλαγάς προστασία τών δανει
στών έναντι τών κακοπιστών καί κα
ταδολιευτικών πράξεων τοΰ οφειλέ
του επιβάλλουν νά γίνη δεκτόν δτι 
δέν έχουν εφαρμογήν αί ώς άνω 
διατάξεις περί άπορρήτου καί έπί 
κατασχέσεως είς χείρας τής Τραπέ
ζης. "Οθεν νομίμως ήσκήθη ύπό τοΰ 
έφεσιβλήτου ή ένδικος άνακοπή κα
τά τής έκκαλούσης Τραπέζης παρα- 
λειψάσης νά προβή είς τήν κατά 
τόν νόμον δήλωσιν έάν έχη είς χεΐ- 
ρας της τά κατασχεθέντα πράγματα 
τοΰ καθ’ οδ ή κατάσχεσις καί οί σχε
τικοί λόγοι τής έφέσεως είναι ά- 
πορριπτέοι.

Διά τής ιδίας άποφάσεως έγένετο 
δεκτόν δτι είς περίπτωσιν κατασχέ
σεως μετοχών κατατεθειμένων παρά 
Τραπέζη ή τελευταία δέν ύποχρεοΰ- 
ται νά τάς παραδώση είς τόν κα- 
τασχόντα, άλλα είς τόν συμβολαιο
γράφον, διά τήν έκποίησίν τών είς 
πλειστηρι ασμόν.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΤΟΥ ΤΥΠΕΤ 
ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΙ

Ύπό τοΰ Ταμείου Υγείας
Προσωπικού ’Εθνικής Τραπέζης
έξεδόθη ή κατωτέρω άνακοίνωσις:
«Άνακοινόΰμεν είς τά Μέλη τά 

κάτωθι:

1) ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΣΥΓΓΕΝΩΝ

Αί έπισκέψεις γονέων και συγγε
νών τών κατασκηνωτών είς τήν έν 
Διονυσίψ Κατασκήνωσιν τοΰ Τ.Υ. 
Π.Ε.Τ. καθωρίσθησαν ώς άκολού- 
θως:

ΠΕΜΠΤΗ 8)8)74 ώρα 5 — 7. 
30' μ.μ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16)8)74 ώρα 5— 
7.30' μ.μ.

ΠΕΜΠΤΗ 22)8)74 ώρα 5 — 7. 
30' μ.μ.

ΔΕΥΤΕΡΑ 26)8)74 ώρα 5 — 9 
μ.μ. (τελευταία ή μέρα τής Β' Κα- 
τασκηνωτικής περιόδου καθ’ ήν θέ
λει λάβη χώραν έν Διονύσφ καί ή 
καθιερωμένη τυπική έορτή).

Τήν μεταφοράν τών επισκεπτών 
διά πούλμαν εις Διόνυσον, έναντι 
εισιτηρίου μετ’ έπιστροφής έκ δρχ. 
30 κατ’ άτομον, άνέλαβεν τό πρα
κτορείου « APT ΟΝ ΑΥΤΗΣ» Βηλαρά 
5 καί Κουμουνδούρου (Άγ. Κων) 
νος — 'Ομόνοια κ. Δημητρακόπου- 
λος) μετά τοΰ όποιου δέον δπως οΐ 
έπιθυ,μοΰντες έκ τών γονέων καί 
συγγενών νά ίπισκεφθώσι τήν Κα- 
τασκήνωσιν, έρχωνται είς ά π’ 
ευθείας συνεννόησιν διά τήν 
έξασφάλισιν θέσεως.

Σημειώσατε παρακαλοΰμεν δτι 
δέν εΤναι δυνατή ή κράτησις θέσεων 
τηλεφωνικώς.

Προς τοΰτο δέον δπως τά μέλη 
απευθύνονται εις τό άνωτέρω Γρα
φείου, τό βραδύτερον μέχρι τής 
11ης πρωινής τής ή μέρας τοΰ επι
σκεπτηρίου.

Σημεΐον σταθμεύσεως τών πούλ
μαν ώρίσθη ή πλατεία Κοτζιά (έ
ναντι τής Τραπέζης). "Ωρα άναχω- 
ρήσεως 4.15' άκρνβώς. "Ωρα έκκι- 
νήσεως έκ τής Κατασκηνωσεως 7. 
30'.

Έξ άλλου είς τούς έπιθυμοΰντας

ΑΛΚΜΗΝΗ ΛΕΒΕΝΤΗ 
Χειρουργός - ’Οδοντίατρος 
ΈπανεΛθοϋσα έξ ΗίΠΑ μετά 
2ετή μετεκπαί δευσ ι ν εί ς τά 
Πανεπηστήμια Βοστώνης καί 
Οΰάσιγκτων δέχεται τούς πε
λότας της Τραπεζιτικούς, έ- 
πΐ συνεντεύξει, είς τό ίατρεΐ- 
ον της:
Τενέδου 44 — Πλ. Κυψέλης 

Τηλέφωνον 851.694

νά μεταβώσιν είς τήν Κατασκήνω- 
σιν διά τών αστικών λεωφορεων 
(ΕΚΤΕΛ) ύπενθυμίζομεν δτι ταΰτα 
σταθμεύουσιν είς τήν πλατεΐοα/ Κά
νιγγος.
2) ΔΕΜΑΤΑ

Δέματα διά τους κατασκηνωτάς 
(τά όποια απαγορεύεται νά περιέ- 
χωσι τρόφιμα καί γλυκίσματα) θά 
γίνωνται δεκτά είς τά Γραφεία τοΰ 
ΤΥΠΕΤ (Σοφοκλέους 2) ,μέχρι τής 
1 1 π.μ. καθ’ έκάστην πλήν Κυρια
κών καί Εορτών.

3) ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

Ή άπευθυνομένη προς τούς κα
τασκηνωτάς άλληλογραφία θά πα- 
ραλαμβάνεται ύπό τοΰ ΤΥΠΕΤ 
(Σ οφοκλέους 2) ή δέ τών κατα
σκηνωτών πρός τούς γονείς καί κη
δεμόνας θά διανέμεται είς τούς έν 
ένεργείςι είς τάς Υπηρεσίας των 
μερίμνη ήμών.

Είς τούς Συνταξιούχους καί Ξέ
νους ’Οργανισμούς θά διεκπεραιώ- 
νεται ύπό τής Υπηρεσίας τοΰ Τ.Υ. 
Π.Ε.Τ. ’Επίσης ή άλληλογραφία 
τών Κατασκηνωτών τών ’Επαρχιών 
θά διεκπεραιώνεται υπό της Υπη
ρεσίας τοΰ ΤΥΠΕΤ.

Σ η μ ε ί ω σ ι ς: "Οσοι έκ 
τών Συναδέλφων δέν έχουσι έπισκε- 
φθή μέχρι σήμερον τήν Κατασκή- 
νωσιν δύνανται ν’ άνέλθωσι τήν η
μέραν τοΰ Επισκεπτηρίου διά νά 
γνωρίσωσι ταύτην και τάς πραγμα- 
τοποιηθείσας νέας εγκαταστάσεις».

τ**********************-^.
* j

Κωοτης Κεουπουζης
Καρδιολόγος

Κηφισιάς 24 (2ος όροφος)
(Δέχεται τά μέλη τοΰ Τ.Υ.Π.Ε.Τ.* 

Καθημερινώς 5—8 μ .μ.
Έπί συνεντεύξει 

Τηλ. 780.250

ΙΩΑΝ. ΗΛ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΛΟΣ 

Χειρουργός —
’Ωτορ ινολαρυγγολόγο ς 

Μάρνη 32 (Γ' όροφος

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



ΑΙΑ ΝΑ AHOTPAHOYN ΤΑ ΑΕΙΝΛ ΑΠΟ ΙΗΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Προς τριμερή διεύβυνοιν 
των μεγάλων επιχειρήσεων

• ΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ ΤΗΣ Ε.Ι.Ε. Κ. ΑΓΓ. 0. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
Ό Αιοικν)τίις τϊ>ς ’ Εθνικής Τρ«.«έζης, καΟνιγη- 

τί)ς κ. "Αγγελος ’ Αγγελόποολος, εις το κατωτέρω 
dipBpov του, δημ-οαίευθέν εις τον «Οικονομικόν Τα
χυδρόμον» προτείνει ένα νεον σύοτν)μα διευθύνσεως 
των έπιχεtρ>ιματtκών κολοσσών δια ν’ άποτραποΰν 
τα σημερινά δεινά άπό την συγκεντρωσι κεφαλαίου 
καί νά έπιτευχόη δικαιότερα κατανομή του εισοδή
ματος καί πρόταξίς των 4βνικών προτεραιοτήτων:

Το πρόβλημα των «εθνικοποιήσε
ων» ήταν πάντα τό πιό δυσεπίλυτο 
σημείο τής επεξεργασίας ιών προ
γραμμάτων των σοσιαλιστικών κομ
μάτων στις διάφορες χώρες του κό
σμου. Καί είναι επίσης τό πρόβλη
μα πού έμποδίζει την ένωση τής ά- 
ριστεράς έπάνω στη βάση ένός κοι
νού προγράμματος καί άκόμη είναι 
έκεΐνο πού άπεμάκρννε άπό τον σο
σιαλισμό ένα μέρος τών έργαζομέ- 
νων.

"Αν και ή πλεισνότης τού πληθυ
σμού άναγνωρίζει δτι ή κατοχή 
τών μεγάλων μέσων παραγωγής ά
πό ένα περιορισμένο αριθμό προ
σώπων άποτελεΐ μια ανωμαλία, ή 
πλειονότης αυτή αντιμετωπίζει επί
σης μέ σκεπτικισμό τήν όδό τών 
«εθνικοποιήσεων» καί καταλήγει νά 
άνέχεται τό ίσχΰον σύστημα ωσάν 
ένα μικρότερο κακό.

Σκεπτικισμός γιά τό σύστη
μα τών έ6νικοποιήσεων

Οΐ κυριώτεροι λόγοι τού σκεπτι
κισμού αυτού είναι οΐ ακόλουθοι:

α) Οί εθνικοποιήσεις τών μέσων 
παραγωγής πού έχουν πραγματο- 
ποιηθή στις ’Ανατολικές χώρες, 
πού είναι συνδεδεμένες μέ ένα συγ
κεντρωτικό καί ολοκληρωτικό σύ
στημα, αντιμετωπίζουν τήν εχθρό
τητα τής πλειονότητας τού πληθυ
σμού τών Δυτικών χωρών. Άφ’ ε
τέρου, άν κρίνη κανείς άπό ώρισμέ- 
νες έχθρικές αντιδράσεις τών εργα
ζομένων τών χωρών αυτών, δεν φαί
νεται δτι οΐ εθνικοποιήσεις αΰτές ά- 
πέφεροα/ τά αποτελέσματα πού εί
χαν προεξοφληθή.

6) Οΐ έθνικοποιήσεις πού - έπρα- 
γματοποιήθηκαν μετά τον δεύτερο 
παγκόσμιο πόλεμο στίς Δυτικές χώ
ρες δέν φαίνεται νά έχουν άσκήσει 
ισχυρή έλξη στούς έργαζομένους. 
Λειτουργούν πλημμελώς καί δέν 
παίζουν σημαντικό ρόλο στήν επε
ξεργασία καί τήν εφαρμογή τής οι
κονομικής πολιτικής. Καθώς αποτε
λούν ένα πολύ περιορισμένο τομέα 
μέσα σέ μιά οικονομία στήν όποια 
δεσπόζει ή ιδιωτική επιχείρηση, οΐ 
«εθνικοποιήσεις» αύτές γίνονται οΐ 
αιχμάλωτοι τού συστήματος, καί 
μάλιστα ένίοτε υπηρέτες του.

γ) Οΐ εθνικοποιήσεις πού έχουν 
πραγματοποιηθή στίς Δυτικές χώ
ρες στοιχίζουν άκριβά στήν κοινω
νία οτοον στηρίζονται στήν άρχή τής 
άποζημ ιώσεως (Μ. Βρεταννία, Γαλ
λία, Ιταλία). "Αλλως, έάν οΐ εθνι
κοποιήσεις γίνουν χωρίς άποζημίω- 
ση (Χιλή), υπάρχει κίνδυνος νά προ- 
κοίλέσουν έχθρικές άντιδράσεις, πού 
συχνά υποθάλπονται άπό ξένα συμ
φέροντα. Έπί πλέον, άκόμη καί μέ 
αποζημίωση, ή πρακτική τών εθνι
κοποιήσεων» δίνει στούς «μικρομε- 
τόχους» (ελεύθερους έπαγγελματίες, 
έμπορους, μεσαία καί άνώτερα στε
λέχη, συνταξιούχους κλπ.) τήν έν- 
τύπωση δτι θά ληστευθούν, γιατί 
τά κρατικά χρεόγραφα πού παίρ
νουν δέν έξασφαλίζουν τήν άγορα- 
στική δύναμη τής αποταμίευσής 
τους.

"Ολα τά αντίθετα προς τίς εθνι
κοποιήσεις, έπιχειρήματα αυτά, ε
νορχηστρωμένα άπό' τούς ένδιαφερο- 
μένους, επηρεάζουν τήν κοινή γνώ
μη καί τήν οδηγούν στήν άποδοχή 
ένός συστήματος, ή δομή καί ή λει
τουργία τού όποιου άναγνωρίζουν 
δτι δέν είναι προσαρμοσμένες στίς 
σημερινές συνθήκες.

Βρισκόμαστε μπροστά στό παρά
δοξο αύτό πού τό απεικόνισε πά
ρα πολύ καλά ό PIERE DRUIN, 
λέγοντας δτι «άν είναι δυσκολώτε- 
ρο τό νά κινητοποιήση κανείς τήν 
κοινή γνώμη εναντίον τών έθνικο- 
ποιήσεων, δέν είναι καθόλου εύκο- 
λώτερο, στή Γαλλία, δπως καί στό 
εξωτερικό, νά τήν παρασύρη σέ μιά 
σταυροφορία υπέρ τών έθνικοποιή- 
σεων» («LE MONDE», 14 Αυγού- 
στου 1972). Άφ’ έτέρου, ή διατή
ρηση τού σημερινού συστήμοσος θά 
έντείνη τίς κοινωνικές ανισότητες 
καί θά γίνη ή πηγή μιας συνεχώς 
μεγαλύτερης δυσαρέσκειας εναντίον 
τών σημερινών δομών καί άκόμη ή 
αιτία βιαιοτήτων.

Οί πολυεθνεΐς έπ’.χε’.ρήτεΕί 
κχί ή συγκέντρωσ»)
■παραγωγής

Ή κατάσταση αύτή θά έπιδεινω- 
θή εξ αιτίας τής έπεκτάσεως τών 
μεγάλων πολυεθνών έπιχειρήσεων σέ 
δλες τίς Δυτικές χώρες. Κάτω άπό 
τήν έπίδραση ένός κύματος συγχω
νεύσεων, ή φιλελεύθερη οικονομία 
έχει μετασχηματισθή θεμελιωδώς. 
Σήμερα, στίς Ήν. Πολιτείες -—· κα
τά τήν αμερικανική έπιθεώρηση «TI
ME», τής 17ης Φεβρουάριου 1972 
— οΐ 100 μεγαλύτερες έταιρίες αύ
τές καί μόνες έλέγχουν τό ήμισυ 
περίπου τών βιομηχανικών ενεργη
τικών τής χώρας, ένώ, πρίν άπό 
είκοσι χρόνια, τό ποσοστό αύτό ε
νεργητικών βρισκόταν ύπό τον έ
λεγχο 200 έταιριών.

Ή ίδια τάση προς τήν συγκέν
τρωση εμφανίζεται επίσης στήν Ευ
ρώπη, όπου έντείνεται άπό τή δι
εύρυνση τής Κοινής ’Αγοράς.

Στή Γαλλία, σύμφωνα μέ τήν έ
πιθεώρηση «ENTREPRISE», 5.000 
έταιρίες καλύπτουν τά 2)3 τής ε
θνικής οικονομίας καί οί 300 μεγα
λύτερες επιχειρήσεις άντιπροσωπεύ- 
ουν περίπου τό ήμισυ τής βιομηχα
νικής παραγωγής. Στήν ’Ιταλία, 
σύμφωνα μέ τό Κεντρικό ’Ινστιτού
το Στατιστικής (ISTAT), 713 έ
ταιρίες, πού άποτελοΰν μόλις τό 1, 
7% τού συνόλου τών ιταλικών έ- 
ταιριών, συγκεντρώνουν τά 61% τού

κεφαλαίου όλων τών μετοχικών έ- 
ταιριών. Ή γερμανική έβδομαδιαία 
έπιθεώρηση «DER SPIEGEL» τής 
25ης Αύγούστου 1972, άναφέρει τό 
παράδειγμα ένός δισεκατομμυριού- 
χου, ό όποιος, αύτός καί μόνος, έ- 
λέγχει 300 βιομηχανικές καί τρα
πεζικές έταιρίες στή Γερμανία.

Μέ τήν πάροδο τού καιρού, ή τά
ση αύτή θά ένταθή. Προβλέπεται 
δτι, μέσα σέ δέκα χρόνια, οί έται
ρίες πού θά έμφΟΕνίζουν τό ήμισυ 
τής άμερικ<χνικής βιομηχανικής πα
ραγωγής θά είναι τής τάξεως τών 
50 έως 60. 'Ο ειδικός στό μότνατζ- 
μεντ Αμερικανός ίΐήτερ Ντράκερ 
προβλέπει δτι, σέ λιγώτερο άπό εί
κοσι χρόνια, οί πολυεθνεΐς έπιχει- 
ρήσεις θά έξασφαλίζουν τό ένα τέ
ταρτο τής βιομηχανικής παραγωγής 
τής Δύσεως, πράγμα πού θά έχη 
σάν άποτέλεσμα δτι οί εθνικές κυ
βερνήσεις δέν θά παίρνουν πιά ένα 
πολύ μεγάλο μέρος τών οικονομι
κών άποφάσεων. “Ενας άλλος Αμε
ρικανός οικονομολόγος, ό καθηγη
τής Περλμοΰττερ, προβλέπει δτι, 
τό 1985, περίπου τριακόσιες γιγαν- 
τιαίες επιχειρήσεις θά δεσπόζουν 
στήν παγκόσμια άγορά καί θά 
προσφέρουν περισσότερο άπό τά 
50% τού συνόλου τών βιομηχανικών 
προϊόντων. Πρέπει άκόμη νά προσ
θέσουμε δτι ή συνεχής συγκέντρωση 
τής οικονομικής ισχύος στίς πολύ 
μεγάλες έταιρίες έμποδίζει τούς 
νέους έπιχειρηματίες νά έπιδίδωνται 
σέ ώρισμένες βιομηχανίες ή νά ά- 
ναπτυχθοΰν σέ άλλες. Άκόμη καί ή 
αμερικανική έπιθεώρηση «Τάϊμ» πα
ρατηρεί δτι «μιά φούχτα έταιριών 
δεσπόζουν σέ ώρισμένες βιομηχα
νίες, δπως ή βιομηχανία αυτοκινή
του, ή άεροδιαστημική βιομηχανία, 
ή σιδηροβιομηχανία, ή βιομηχανία 
άλουμινίου καί ή INFORMATI- 
QUE, κατά ένα τόσο κατακλυσμικό 
τρόπο, ώστε είναι σχεδόν αδύνατον 
νά σταθούν νέες έταιρίες». Άφ’ ε
τέρου, ή, σέ ώρισμένες χώρες, ύ
παρξη, γιγσντιαίων έθνικών συνδικά
των αναγκάζει τούς εργοδότες καί 
τό Κράτος νά άκολουθούν μιά πολι
τική πού άπομακρύνεται άπό τούς 
κλασικούς νόμους τής φιλελεύθερης 
οικονομίας.

Μέσα στίς συνθήκες ααντές, είναι 
δυνατόν νά γίνεται λόγος περί τού 
συστήμοσος τής «έλεύθερης έπιχει- 
ρήσεως»; Σερνόμαστε λοιπόν σέ μιά 
νέα φάση τού καπιταλισμού πού 
παίρνει τίς διαστάσεις ένός πολυε- 
θνοΰς συστήματος καί έπεκτείνεται 
σέ δλες τίς περιοχές τής άποκα- 
λούμενης Δυτικής οικονομίας, μέ α
πρόβλεπτους άντικτύπους στήν κοι
νωνική γαλήνη καί τήν ειρήνη τού 
κόσμου γενικά. Ή άπειλή αύτή έ
χει προκαλέσει ήδη αντιδράσεις 
πού υπάρχει κίνδυνος νά προσλά- 
βουν βίαιες μορφές. Μήπως δέν εί
ναι φανερό δτι οί μέ διεθνείς δρα
στηριότητες επιχειρηματίες έχουν 
ύποστή έπίθεση καί άκόμη στιγμα- 

| τισθή στό σχέδιο οικονομικής μά
χης τού προέδρου Νίξον, έξ αιτίας 
τών δκχταραχών πού έχουν προκα- 
λέσει στήν οικονομική τάξη; ’Επί
σης, κατά τις συζητήσεις στό EGO- 
SOC τών Ηνωμένων ’Εθνών (’Ιού
λιος τού 1972), διατυπώθηκαν ζωη
ρές άνησυχίες έξ αιτίας τής έκτά- 
σεως καί τής ισχύος τών πολυεθνών 
έπιχειρήσεων, οΐ δραστηριότητες 
τών όποιων είναι ένίοτε «ανώτερες 
έκείνων τού συνόλου τής οικονομίας 
τής χώρας στήν οποία εγκαθίσταν
ται». Γιά τό λόγο αύτό, ή EGOS Ο C 
υιοθέτησε μιά απόφαση γιά τήν εκ
πόνηση ένός «κώδικας συμπεριφο
ράς γιά τίς πολυεθνεΐς έταιρίες».

'Η άπονέκρωση της έννοι
ας τής ιδιοκτησίας

Άλλ’ αύτό δέν είναι όλο. Ή ίδια 
ή δομή τών μεγάλων άνωνύμων έ- 
ταιριών έχει πολύ αλλάξει. Δέν ύ- 
πάρχει πιά ό ιδιοκτήτης ύπό τήν 
παλαιά μορφή του. Ή ιδιωτική 
πρωτοβουλία έχασε τον παλαιό ρό
λο της. Μέ τον γιγαντισμό τους καί 
τή,ν γραφειοκρατία τους, οί μεγά
λες ιδιωτικές έπιχειρήσεις άποκλεί- 
ουν καί «άλλοτριοΰν» τούς μετόχους. 
«Άπονεκρώνουν τήν έννοια τής ιδιο
κτησίας», δπως έλεγεν άλλοτε ό 
Σουμπέτερ καί περνούν άπό τό σύ
στημα τής άμεσης ιδιοκτησίας στό 
σύστημα τής «διευθύνσεως». Οί ση
μερινοί ιθύνοντες τών μεγάλων έπι
χειρήσεων ανήκουν στήν κατηγορία 
τών πληρεξουσίων καί δχι σέ έκείνη 
τών ιδιοκτητών. Ή πλειονότης τών 
μετόχων δέν μετέχει στήν διεύθυνση 
τών έταιριών. Μόνο μιά μειοψηφία 
κατορθώνει νά διευθύνη τίς μεγάλες 
έπιχειρήσεις καί νά άποκομίζη άπό 
αυτές τεράστια πλεονεκτήματα γιά 
μιά περιορισμένη ομάδα. Στίς Ή- 
νωμ. Πολιτείες τής Αμερικής, τά 
65% τών μετοχών ανήκουν σέ μικρο- 
μετόχους πού δέν έχουν καμμιά ά- 
νάμιξη στή διεύθυνση τών έπιχειρή
σεων καί άν ληφθή ύπ’ δψη δτι τό 
σύνολο τών μετόχων πού, κατά τό 
1952, δέν έφθανε παρά τά 6 έκα-

το μ μύρια, έξεπέ,ρασε κατά τό 1970 
τά 30 έκατομμύρια, ό άριθμός τους 
αυξάνεται μέ επιταχυνόμενο ρυθμό. 
Οί ιθύνοντες ένδιαφέρονται περισ
σότερο γιά τά δικά τους συμφέρον
τα παρά γιά τά συμφέροντα τού 
μικροϊδιοκτήτη. Σύμφωνα μέ μιά. 
πρόσφατη πληροφορία, ή οποία έ- 
δημοσιεύθηκε άπό τούς «Τάϊμς τής 
Νέας Ύό,ρκης» (Αύγουστος τού 
1972), οΐ διευθυντές τών άμερικα- 
νικών Τραπεζών έχουν αυξήσει τούς 
μισθούς τους κατά 30—40% κατά 
τό 1971, τή στιγμή πού τά κέρδη 
τους σημειώνουν αισθητή πτώση. 
Τό φαινόμενο αύτό πού έπεκτείνε- 
ται στήν άμερικανική οικονομία καί 
αναπτύσσεται σέ βάρος τών μετό
χων άποτελεΐ, δπως παρατηρούν οΐ 
«Τάϊμς τής Νέας Ύόρκης» παρα
βίαση τών νόμων τής κλασσικής οι
κονομίας καί θά έχη άσφαλώς οδυ
νηρές συνέπειες στό μέλλον. Άφ’ έ
τέρου, ή μέση έτησία απόδοση τών 
μετοχών, κατά τά έτη 1970 καί 
1971, ήταν 3,5% στίς Ήν. Πολι
τείες, 3,9% στή Μ. Βρεταννία, 2,8% 
στή Γαλλία καί 2,6% στήν ‘Ελβε
τία. Κατά τήν ίδια περίοδο, τό πο
σοστό τού πληθωρισμού έκυμαίνετο 
γύρω άπό τό 5%.

’Evocvriov τής τάσεως αύτής προς 
τόν γιγοτντισμό τών πολυεθνών ε
πιχειρήσεων καί τής τάσεως πρός 
τή διαρπαγή τής άποταμιεύσεως ή 
«συνηθισμένη πολιτική» δέν μπορεί 
νά δράση. Ό περιορισμός τών γι- 
γαντιαίων έπιχειρήσεων δέν είναι δυ
νατός καί άκόμη δέν είναι επιθυμη
τός. Πραγματικά,_άν ή πολυεθνής 
έπιχείρηση είναι δυνατόν νά καταστή 
όργανο οικονομικού ιμπεριαλισμού, 
μπορεί έπίσης νά καταστή μέσον 
προόδου ώς πρός τή διεύθυνση, τήν 
τεχνολογία καί τήν παραγωγικότη
τα. άν προσανατολισθή πρός τήν ε
πίτευξη τών άντικειμενικών σκοπών 
αύτών. "Ενας Αμερικανός οικονο
μολόγος, ό Ν. Τζάκομπυ («DIA- 
LOQUE», άριθ. 4, 1971), πιστεύει 
δτι ή πολυεθνής έπιχείρηση μπορεί 
νά άποδειχθή μακροπρόθεσμα σάν 
«πολύ άποτελεσματικώτερο άπό τό 
διεθνές εμπόριο όργανο γιά τήν έ
ξ ίσωση τών επιτοκίων, τών πρα
γματικών μισθών καί τών βιοτικών 
έπιπέδων στον κόσμο». Άφ’ έτέρου, 
ή υπόθεση τών συνθετικών ίνών, πού 
έφερε σέ άμηχατνία τήν ’Επιτροπή 
τών Εύρωπαϊκών Κοινοτήτων άπό 
τό Φεβρουάριο τού 1968, άποδει- 
κνύει δτι οί κυβερνήσεις καί οί ύπε- 
ρεθνικο! οργανισμοί δέν μπορούν 
νά λάβουν άποτελεσμστικά μέτρα 
εναντίον τών καρτέλ καί τών τραστ.

Οί μ,ικρομέτοχοί καί οί ά-
«οταμ,ιευτες θύμ,ατα τού 
σν)μ.ερ:νού ·ουβτ·ήμ.ατος

Ή προστασία τού μικρομετόχου 
είναι έπίσης δύσκολη ύπό τίς σημε
ρινές συνθήκες. Οΐ «άτακτοι προϊ
στάμενοι» καί οΐ «διαχειριστές έ- 
νεργητικών» είναι άρκετά ισχυροί, 
ώστε νά κινητοποιούν τή μάζα τών 
μετόχων ένοασίον τών παλαιών διευ
θυντών καί νά έξασφαλίζουν σημαν
τικά κεφάλαια άπό τήν εξωτερική 
άγορά. Έτσι, χάρις στήν κερδοσκο
πία, οί μέτοχοι μετοσρέπονται σέ 
«έπενδυτές», οί όποιοι ένδ ιαφέρον- 
ται περισσότερο γιά τήν ύπεραξία 
τών τοποθετήσεών τους καί λιγώτε
ρο γιά τά εισοδήματα, τά όποια εί
ναι ασήμαντα. Άλλ’ οί κίνδυνοι γιά 
τούς άποταμιευτάς υπάρχουν πάντα 
καί σέ τελευταία ανάλυση, οί άπο- 
ταμιευτές είναι θύματα τής κερδο
σκοπίας. Έκτος άπό τίς πολύ με
γάλες διακυμάνσεις τών χρηματι
στηριακών άξιών, ή μακροπρόθεσμη 
έξέλιξη τών άξιών αυτών δέν φαίνε
ται νά έξασφαλίζη τήν άγοραστική 
δύναμη τών μετόχων. 'Ο δείκτης 
Ντάου Τζόνς, ό όποιος άντικοσοπ- 
τρίζει τις τιμές τών κυριωτέρων με
τοχών στό Χρηματιστήριο τής Νέας 
Ύόρκης, αύξήθηκε άπό τό 1960 έ
ως τό 1970 κατά μόλις 19,2%, ένώ, 
κατά τήν ’(δια περίοδο, ό τιμάριθμος 
αύξήθηκε κατά 31%. Μεταξύ τού 
1967 καί τού 1970, ό δείκτης Ντάου 
Τζόνς έπεσε άπό 100 σέ 76.6%, έ
νώ, κατά τήν ’ίδια περίοδο, οί τιμές 
αυξήθηκαν κατά 23,1%.

Στήν Εύρώπη, ή κατάσταση εί
ναι άκόμη άπογοητευτικώτερη γιά 
τόν μέτοχο. Μεταξύ τού 1963 καί 
τού 1970, ό δείκτης τιμών τών με
τοχών στό σύνολο τής Εύρωπαϊκής 
Κοινότητας αύξήθηκε κατά μόλις 
6% (OFFICE STATISTIQUE DES 
COMMUN ANTES EUROPEENNES, 
1971, σελ. 115). Στή Γαλλία, ό δεί

κτης αύτός ήταν κοιτά 4% μικρότε
ρος σέ σύγκριση μέ τό 1963. Κα
τά τήν ίδια περίοδο, οί κατοοναλω- 
τικές τιμές αύξήθηκαν κατά περί
που 30% (Γαλλία 31%, Γερμανία 
21%, Ιταλία 35%, Βέλγιο 29%). 
Τώρα, βρισκόμαστε συνεπώς μπρο
στά σέ ένα μόνιμο καί παγκόσμιο 
φαινόμενο πού χαρακτηρίζεται άπό 
τή συνεχή αύξηση τής συγκεντρώ- 
σεως τής δυνάμεως λήψεως άποφά
σεων σέ ένα περιορισμένο άριθμό 
μονοπωλίων καί τή διαρπαγή τής 
άποταμιεύσεως σέ βάρος τών συμ
φερόντων τής πλειονότητας τών με
τόχων.

Υπάρχει λοιπόν σέ δλες σχεδόν 
τίς χώρες «έλευθέρας έπιχειρήσεως» 
μία έντονη έπιθυμία γιά τή ριζική 
άλλαγή τού ίσχύοντος συστήματος 
τήν εξάλειψη τών μεγάλων ανισοτή
των στήν κατανομή τών εισοδημά
των, τήν έξουδετέρωση τών έπιβλα- 
βών επιδράσεων μερικών ισχυρών 
επιχειρηματιών ή μερικών ομάδων 
πιέσεως καί γιά τήν εξασφάλιση 
τής άποτελεσματικότητας τής λει
τουργίας τοϋ οικονομικού συστήμα
τος, μέ τή σύγχρονη έξασφάλιση τών 
δικαιωμάτων καί τών ελευθεριών 
τών πολιτών.

Πώς είναι δυνατόν νά πραγματο
ποιηθούν οί μεταβολές αύτές;

Οί κεντρικές γρχμψί-ές τού 
συστήματος πού προτεί
νουμε

Ή διαδικασία πού προτείνουμε 
γιά τήν έξάλειψη τών κυριώτερων 
άτοπων τού σημερινού συστήματος, 
γιά τόν εκδημοκρατισμό τής οικο
νομίας καί τήν έπιτάχυνση τής οι
κονομικής καί κοινωνικής προόδου 
είναι ή έξης:

1) Τό κεφάλαιο τών μεγάλων ε
πιχειρήσεων τού τύπου «ανωνύμου 
έταιρίας», ό ρόλος τών όποιων στήν 
οικονομική ζωή είναι σημαντικός, 
θά μετατροπή σέ «μετοχές — ομο
λογίες».

Οί μετοχές — ομολογίες αύτές 
θά άποφέρουν κάθε χρόνο μιά στα
θερή άπόδοση, π.χ. 4 έως 5%, πού 
θά είναι δυνατό νά αύξηθή, όταν τό 
έπιτρέπουν τά κέρδη τής έπιχειρή
σεως. Τό δικαίωμα λήψεως άποφά
σεων στήν έπιχείρηση έκ μέρους 
τών παλαιών μετόχων θά περιορι- 
σθή, δπως σημειώνουμε πιό κάτω.

Ή σύνθεση τού Αιοικητι- 
κοΰ Συμβουλίου

2) Τό διοικητικό συμβούλιο κάθε 
έταιρίας πού θά έχη μεταρρυθμισθή 
κατ’ αύτόν τόν τρόπο, θά συντίθε
ται ώς έξής:

α) "Ενα τρίτο θά άντιπροσωπεύη 
τούς παλαιούς μετόχους, οί όποιοι 
θά εκλέγουν τούς έκπροσώπους τους 
γιά μιά περίοδο τριών έτών.

6) "Ενα τρίτο θά άντιπροσωπεύη 
τό προσωπικό τής έπιχειρήσεως 
(έργάτες, υπαλλήλους, στελέχη), 
πού θά έκλέγη έπίσης τούς άνη- 
προσώπους του γιά τρία χρόνια.

γ) Ένα τρίτο θά υποδεικνύεται, 
γιά τρία έπίσης χρόνια, άνάμεσα 
σέ προσωπικότητες πού νά έχουν 
τήν άναγκαία άρμοδιότητα γιά νά 
μετέχουν στή διεύθυνση τής έπιχει
ρήσεως καί πού θά έχουν σάν άπο- 
στολή νά προστατεύουν κατ’ αμε
ρόληπτο τρόπο, τά συμφέροντα τής 
Κοινωνίας. Ύπό τήν έννοια αύτή, 
θά αναλαμβάνουν τό λειτούργημα 
τού «ούδέτερου» διαιτητή άνάμεσα 
στό κοινωνικό καί τό οικονομικό 
στοιχείο καί θά έπιδιώκουν τήν άπο- 
κατάσταση αρμονικής καί συνεπούς 
συνεργασίας άνάμεσα στό κεφά
λαιο, τήν εργασία καί τήν διαχείρη- 
ση (MANAGEMENT). Γιά νά έχη 
τή δυνατότητα ή ομάδα τών άνθρώ- 
πων αύτών νά άσκή τά καθήκοντα 
της, οί προσωπικότητες πού θά με
τέχουν σ’ αύτή δέν θά έπρεπε νά ύ- 
ποδεικνύωνται άπό τό Κράτος, γιά 
τήν άποφυγή όπσιωνδήποτε πιέσεων, 
πολιτικού ή κρατικού χαρακτήρα, 
τους.
Θά πρέπει νά έκλέγωνται άπό τά 
άλλα δύο «τρίτα», δηλ. άπό τούς 
άντιπροσώπους τών μετόχων — ό- 
μολογιούχων καί τούς (αντιπροσώ
πους τού προσωπικού. Δέν αποκλεί
εται ή δυνατότης έκλογής τών προ
σωπικοτήτων αύτών άνάμεσα άπό 
τούς αντιπροσώπους τών διαφόρων 
κλάδων πού μετέχουν στή διαδικα
σία παραγωγή — κατανάλωση, έφ’ 
δσον θά έχουν τήν ικανότητα νά ά- 
σκούν άποτελεσμστικά τό λειτούρ
γημα τού «διαιτητή».

Χάρις στή τριπλή αύτή άντιπρο- 
σώπευση, ή διοίκηση τής έπιχειρή
σεως θά είναι δυνατό νά πραγμα- 
τοποιήται μέσα σε συνθήκες εμπι
στοσύνης καί αμοιβαίας κατοαίοή- 
σεως. Ό πρόεδρος — Γενικός Δι
ευθυντής κάθε έταιρίας θά πρέπει 
νά έκλέγεται άνάμεσα στίς προσω
πικότητες αύτές.

"Ενα τέτοιο σύστημα διευθύνσεως 
τής έπιχειρήσεως θά έξασφάλιζε 
μιά καλή ισορροπία άνάμεσα στά 
διάφορα συμφέροντα, μιά δυνατό
τητα επεξεργασίας ορθολογικών ά
ποφάσεων. Θά έκανε δυνατή μιά ορ
θή έπιλογή τών μέσων έκμεταλλεύ- 
σεως, ένα έλεγχο τή(, έφαρμογής 
καί τών άποτελεσμάτων, σύμφωνα 
μέ τίς άρχές τής οικονομικής δημο
κρατίας καί τής οικονομικής σχεδιο- 
ποιήσεως.

Αεκκευδοσίες τού Συμβου
λίου

3) Οί δικαιοδοσίες τού Διοικητι
κού Συμβουλίου θά είναι οί έξής:

α) Ό καθορισμός τών άνεικειμε
ν ικών σκοπών τής έπιχειρήσεως καί 
τών μέσων γιά τήν έπίτευξή τους. 
Οί άνεικειμενικοί σκοποί αύτοί πρέ
πει νά προσδιορίζωνται έντός τού 
πλαισίου τού μακροπροθέσμου οι
κονομικού σχεδίου τής χώρας, καί 
λαμβανομένης ύπ’ οψιν τής δραστη
ριότητας τών άλλων μεγάλων έπι
χειρήσεων τού ίδιου κλάδου.

6) Ό διορισμός τών άρμοδίων 
τής γενικής διευθύνσεως τής έπιχει
ρήσεως (οικονομικής, διοικητικής, 
τεχνικής) χωρίς έπέμβασι στίς λε
πτομέρειες τής διαχειρίσεως, που 
θά άνατίθεται στή Διεύθυνση.

4) Επιχειρήσεις τού ίδιου κλά
δου παραγωγής θά είναι δυνατό νά 
συγχωνεύωνται στήν περίπτωση πού 
θά τό επέβαλε αύτό ή οικονομική 
τους κατάσταση. Ή ύπαρξη ισχυ
ρών καί παραγωγικών έπιχειρήσεων 
είναι βασική προϋπόθεση τής άπο- 
δοτικότητός τους

5) Τά πραγματοποιούμενα κέρδη 
— μετά τήν καταβολή τού τόκου 
τών μετοχών — ομολογιών, παγίας 
ύποχρεώσεως κάθε έταιρίας — θά 
ΰπόκεινται σέ φορολόγηση. Άπό τό 
υπόλοιπο, ένα μέρος θά περιέρχε
ται σέ ένα ειδικό ταμείο γιά τή βελ
τίωση τής άμοιβής τού προσωπικού 
τής έπιχειρήσεως καί ένα μέρος γιά 
τήν αύξηση τών τόκων τών μετο
χών — ομολογιών, ή άπόδοση τών 
οποίων δέν θά είναι έν τούτοις δυ- 
νοττό νά ύπερβαίνη ένα ώρισμένο 
ποσοστό. "Ετσι, τό κέρδος άποκτά 
κοινωνικό χαρακτήρα, γιατί θά κα
θιστά δυνατή τή δημιουργία ένός 
στοιχείου αρκετού γιά τή βελτίωση 
τών συνθηκών διαβιώσεως τών έρ- 
γαζομένων, μέ σύγχρονη λογική ά- 
μοιβή τού κεφαλαίου.

6) Έκτος άπό τήν αύτοχρηματο- 
δότηση καί τίς άλλες πηγές χρημα- 
τοδοτήσεως, ή έπιχείρηση θά μπο- 
ρή νά έκδίδη νέες «μετοχές — όμο- 
λογίες», γιά τήν κάλυψη τών σέ νέ
ες έπενδύσεις αναγκών της. Στήν 
περίπτωση αύτή, οί κάτοχοι τών νέ
ων μετοχών —- όμολογιών θά σχη
ματίσουν, μαζί μέ τούς άλλους, μιά 
μόνη ομάδα, τήν «ομάδα τών μετό
χων».

7) Στίς συναλλαγές τους καί 
γενικά στίς δραστηριότητές τους, 
οί έπιχειρήσεις πού θά διευθύνωνται 
κατ’ αύτόν τόν τρόπο θά λειτουρ
γούν σάν ιδιωτικές έπιχειρήσεις, χω
ρίς παρεμβολή προσκομμάτων έκ 
μέρους τού Κράτους καί ύπ’ εύθύνην 
τού. Διοικητικού Συμβουλίου καί μό
νον. Ή άνεξαρτησία αύτή άποτε
λεΐ αναγκαίο όρο γιά τήν ορθολο
γική καί αποτελεσματική λειτουργία 
κάθε έπιχειρήσεως.

’Επιχειρήσεις πού πρέπει
νά. υπαχθούν στο σύστημα
αύτο

8) Ό προσδιορισμός τών μεγά
λων έπιχειρήσεων πού θά υπαχθούν 
στό σύστημα διευθύνσεως αύτό θά 
γίνη μέ βάση τά κριτήρια τού ά
ριθ μού τού προσωπικού, τού ύψους 
τού κύκλου έργασιών καί τής σημα
σίας στήν οικονομική ζωή τής χώ
ρας. Γιά τήν έπίτευξή τών άντικει- 
μενικών σκοπών τής τριμερούς διευ- 
θύνσεως θά ήταν εύκταία ή έπέκτα- 
σή της σέ όλες τίς επιχειρήσεις 
πού κατέχουν στρατηγική θέση έ
ναντι τών βασικών τομέων τής οι
κονομίας. Ή αναδιοργάνωση αύτή 
τών μεγάλων έπιχειρήσεων θά πρέ
πει νά κλιμακωθή μέσα σέ μιά ώ- 
ρισμένη χρονική περίοδο. Πρέπει νά 
σημειώσουμε δτι, έξ αιτίας τής βι
ομηχανικής καί οικονομικής συγκεν- 
τρώσεως, ό άριθμός τών έπιχειρή
σεων πού θά περιληφθούν άτό πρώ
το στάδιο τής έφαρμογής τού συ
στήματος αύτοΰ. δέν θά είναι πο
λύ μεγάλος. Πραγματικά, σύμφωνα 
μέ μιά πρόσφατη έρευνα τής αμε
ρικανικής έπιθεωρήσεως «FORTU
NE» (Μάϊος 1972 καί Αύγουστος 
1972) οί πολύ μεγάλες έταιρίες 
πού δεσπόζουν στήν οικονομική ζωή 
φθάνουν τώρα τίς 500 στίς Ήν. Πο
λιτείες καί τίς 350 έκτος τών Ήν. 
Πολιτειών, άπό τίς όποιες 34 στή 
Γαλλία, 70 στή Βρεταννία, 54 στή 
Δυτική Γερμανία, 6 στό Βέλγιο, 15 
στή Σουηδίο, 1 I στήν Ελβετία, 1 1 
στήν Ιταλία καί 90 στήν ’Ιαπωνία. 
Σύμφωνα μέ μιά άλλη έρευνα τής έ
πιθεωρήσεως «ENTREPRISE» (5 
’Οκτωβρίου 1972), οί άπό οικονο
μική άποψη, άντιπροσωπευτικώτερες 
βιομηχανικές έταιρίες σέ κάθε χώ
ρα φθάνουν τώρα τίς 720 στήν Εύ
ρώπη τών Δέκα, άπό τίς όποιες 147 
στή Γαλλία, 256 στή βρεταννία, 
182 στή Δυτική Γερμανία, 38 στό

Βέλγιο καί 47 στήν Ιταλία. "Οσο 
γιά τίς Ήν. Πολιτείες, ή έπιθεώρη
ση «FORTUNE» διευκρινίζει άκόμη 
δτι, έπί τού συνόλου τών άμερικα- 
νικών βιομηχανικών έταιριών, οί 
500 μεγοώύτερες έπιχειρήσεις καλύ
πτουν τά 66% τών πωλήσεων, απα
σχολούν τά 75% τού προσωπικού 
καί αποκομίζουν τά 75% τού συνό
λου τών κερδών.

9) Ή ίδρυση νέων, μικρών καί 
μεσαίων έπιχειρήσεων άπό τήν Ιδιω
τική πρωτοβουλία θά είναι έλεύθερη 
καί άκόμη θά ένθαρρύνεται. Στήν 
περίπτωση συστάσεως νέων έπιχει
ρήσεων γιά τήν άξιοποίηση τών ά- 
νεκμεταλλεύτων πόρων τής χώρας, 
τό Κράτος θά μπορή νά προσψεύγη 
στήν ιδιωτική αποταμίευση γιά τήν 
έκδοση «μετοχών —— όμολογιών» καί 
νά ίδρύη έταιρίες τού νέου τύπου 
πού προτείνουμε.

’Ιδού, στίς κεντρικές γραμμές, 
τό σύστημα τής τριμερούς διευθύν- 
σεως τών μεγάλων βιομηχανικών καί 
οικονομικών έπιχειρήσεων, πού, κα
τά τήν γνώμη μας, μπορεί νά άπο- 
τελέση μιά ριζική μεταρρύθμιση, ή 
όποια οδηγεί σέ μιά πραγματική 
κοινωνικοποίηση τών μεγάλων μέ
σων παραγωγής. Ή μεταρρύθμιση 
αύτή θά εξασφάλιση τήν συνέχιση 
μέσα στήν πρόοδο καί μέσα σέ έ
να κλίμα δημιουργικής συνεργασίας 
άνάμεσα σέ δλα τά ενεργά στοι
χεία τής έθνικής παραγωγής.

Τά πλεονεκτήμνκτα. τού νέ
ου συστήμ,α,τος

Τό σύστημα άύτό έμφανίζει μιά 
σειρά πλεονεκτημάτων, τά κυριώτε- 
ρα άπό τά όποια είναι:

α) ή ορθολογική δι
εύθυνση τοϋ παραγωγικού 
τεχνικού εξοπλισμού κάθε έπιχειρή
σεως, πού, σέ άρμονία μέ τίς άλ
λες μεγάλες επιχειρήσεις τού ί
διου κλάδου, θά συμβάλλη σημαντι
κά στήν αύξηση τής παραγωγής, 
στή βελτίωση τής παραγωγικότητας 
καί τελικά στήν έπιτάχυνση τοϋ ρυ
θμού τής οικονομικής άναπτύξεως.

β) ή έξουδετέρωση 
όλων πού χρησιμοποιούν τίς μεγά
λες έπιχειρήσεις σάν μέσο πλουτι
σμού, κερδοσκοπίας, έπηρεασμοΰ 
καί άναμίξεως στή δημόσια ζωή.

γ) ή προστασία τών 
μικρών καί μεσαίων 
μ ε τ ό χ ω ν, πού, δπως έχου
με ήδη είπή, άποτελοΰν τήν πλειο
νότητα τού κεφαλαίου τών μεγάλων 
έπιχειρήσεων, εξασφαλίζεται μέ τή 
μέθοδο αύτή. Θά μπορούσε μάλιστα 
νά άντιμετωπισθή ή τιμαριθμική 
προσαρμογή τής άποδόσεως τών 
μετοχών — όμολογιών, μέ τήν χο
ρήγηση ένός έπιτοκίου πού νά ξε
περνά τόν ρυθμό τού πληθωρισμού.

δ) ή μετάβαση στό 
νέο αύτό σύστημα τριμερούς διευ- 
θύνσεως πραγματοποιείται χωρίς 
καμμιά οικονομική έπιβάρυνση τού 
Κράτους. Ένώ, στήν περίπτωση τού 
κλασικού συστήματος τών έθνικο- 
ποιήσεων, τό Κράτος είναι υποχρεω
μένο νά πληρώνη αποζημιώσεις 
στούς κατόχους τών μέσων παρα
γωγής, μέ τό προτεινόμενο σύστη
μα, οί παλαιοί :μέτοχοι θά παραμέ
νουν «ιδιοκτήτες» τής έταιρίας, μέ 
μόνη διαφορά δτι τά δικαιώματά 
τους λήψεως άποφάσεων θά περιο- 
ρισθοϋν στό ένα τρίτο.

ε) Τό προτεινόμενο σύστημα επι
τρέπει τήν έφαρμογή τής 
τριμερούς διευθύν
σεις σ έ πολύ π λ α- 
τειά κλίμακα, ένώ τό 
σύστημα τής έθνικοποιήσεως περι
πλέκει τήν κατάστση, δημιουργεί 
δυσκολίες καί δέν δίνει ικανοποιη
τικά αποτελέσματα.

ζ) Ο ΐ μέτοχοι καί 
οί άποταμιευτές δέν 
έχουν νά φοβηθούν τίποτε άπό τήν 
προτεινόμενη διαδικασία. Συνεπώς, 
δέν υπάρχει κανένας κίνδυνος διαφυ
γής κεφαλαίων πρός τό εξωτερικό. 
Αντίθετα στήν περίπτωση τών εθνι
κοποιήσεων, ένα κλίμα άνησυχίας 
μπορεί νά προκ άλεση φυ
γή κεφαλαίων, μέ δλα 
τά δυσμενή επακόλουθα γιά τήν οι
κονομία.

η) Άν καί θά ήταν εύκταία ή 
ταυτόχρονη έφαρμογή τού προτεινο- 
μένου συστήματος σέ πολλές μεγά
λες έκβ ιο μηχανισμένες χώρες, ή έ
φαρμογή του είναι έπίσης άναγκαία 
σέ έθνική κλίμακα. 
Π.χ., ή εισαγωγή τού συστήματος 
αύτοΰ θά ήταν δυνατή στή Γαλλίοι, 
δπου υπάρχουν οί προϋποθέσεις γιά 
τήν επιτυχία μιας τέτοιας μεταρρυ- 
θμίσεως. Τό κατευθυντήριο πείραμα 
αύτό πού άνταποκρίνεται στήν περί 
«συμμετοχής» έπιθυμία πού έχει 
διατυπωθή άπό δλα τά πολιτικά 
κόμματα θά ήταν δυνατό νά έπε- 
κταθή κατόπιν σέ άλλες ανεπτυ
γμένες χώρες. Άφ’ έτέρου, ή προ- 
τεινόμενη μεταρρύθμιση θά άποτε- 
λέση σοβαρό εμπόδιο στήν έπέκτα- 
ση τών πολυεθνών έπιχειρήσεων στίς 
χώρες πού θά υιοθετήσουν τό σύ
στημα αύτό διευθύνσεως.

Ιίολιτίκο πρόβλημ,χ

Ή1 μετάβαση άπό τή σημερινή 
κατάσταση τών μεγάλων έπιχειρή
σεων στό σύστημα τής «τριμερούς 
διευθύνσεως» πού προτείνουμε, δέν 
είναι μόνο ένα οικονομικό ζήτημα, 
αλλά, κυρίως, ένα π ο λ ι τ ι κ ό 
πρόβλημα. Ή μετάβαση 
αύτή πρέπει νά πραγματοποιηθή 
δημοκρατικά, δηλ. στό λαό ανήκει 
ή άπόφαση περί άναδ ι αρθρώσεως 
τών μεγάλων μέσων παραγωγής.

Πραγματικά, άν λάβη κανείς ύπ’ 
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 4ην ΣΕΛ.)



”Av oi αρμόδιοι ένδιεφέροντο
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Διαπιστώσεις τού Κλιμακίου 

9 τού Διοικητικού Συμβουλίου
Καλαμπάκα, ωρα 7.30 π.μ. Το 

θερμόμετρο τοΟ ΰποκαταστήματος 
δείχνει 39 βαθμούς. 01 υπάλληλοι, 
όμως, Αρχίζουν την έργασία τους 
κιαΐ το υποκατάστημα δέν διαθέτει 
ΑΤρ Κοντίσιαν, όπως δέν διαθέτουν 
και τά 'Υποκαταστήματα Λαμίας, 
Καρδίτσης (ήγρράσθη ανεμιστήρας 
δαπάναις υπαλλήλου), Έλασσώνος, 
* Αλμυρού, Τυρνάβου, Σοφάδων, Φαρ 
σάλλων.

Συμπέρασμα: Ύπό τάς ύφιστοο- 
μένας συνθήχας, ή Εργασία ικατά 
τους θερινούς μήνας, εις τά υπο
καταστήματα τής Περιφερειακής 
Διευθύνσεως Θεσσαλίας καταντά 
μαρτύριαν.

Ή υπηρεσία βεβαίως Αξιώνει το 
μάξιμευμ τής Αποδόσεως καί άβκ»· 
φορεΐ διά τάς συν'3'ήκας ύπό τάς ό
ποιας παρέχεται ή έργασία, όπως 
Αδιαφορεί καί διά την έλλειψι Προ
σωπικού καί πολλά άλλα προβλή
ματα πού Αντιμετωπίζουν τά υπο
καταστήματα τής Περιφερειακής 
Διευθύνσεως Θεσσαλίας.

Ό Γεν. Γραμματεύς τού Συλλό
γου κ. Νικ. Παπουτσής καί ό σύμ
βουλος κ. Άπ. Μπαμίχας οί ό ποι
α ι έπεσκέφθησαν τον παρελθόντα 
μήνα 14 υποκαταστήματα τής πε
ριφέρειας προέβησαν εις θλιβερός 
διαπιστώσεις.

Τά Διοικ. Συμβούλιον θά θέση 
ύπ’ οψιν τής νέο-ς Διοικήσεως τής 
Τραπέζης μας τό θέμα των συνθη
κών εργασίας καί των γενικών θε
μάτων πού Αντιμετωπίζουν τά ΰπο 
καταστήματα τής Τραπέζης μας. 
'Υπάρχουν όμως καί θέματα πού έ
πρεπε νά Αντί μετωπί ζωνται Από 
τάς άρμοδ ίας ΰπηιρεσας.

Εις την Λαμίαν π.χ. διεπιστώθη 
ότι οί υπάλληλοι δέν μετακινούνται 
άπό υπηρεσίας εις ΰπηρεσαν (έπί 
8 καί 9 έτη υπάλληλοι δέν έχουν 
μετακινηθή) καί ούτω είναι δυσχε- 
ρήις ή άντικατάστοοσις μέ συνέπειαν 
νά προκύπτουν προβλήματα κατά 
τήν χορήγησιν Αδειών. Διεπιστώθη 
Επίσης ότι δέν τηρούνται αί προϋ
ποθέσεις Ασφαλείας καί αί συνο- 
δεύοντες τάς χρηματαποστολάς εις

Μώλον καί Στιλίδα είναι έκτεθειμέ- 
νοι εις πλείστους κινδύνους.

Εις τά Τρίκκαλα διιεπιστώθηι πα- 
ραβίαστς τού ωραρίου. Εις την 
Καρδτσα τά έπιπλα τού Καταστή
ματος είναι εις άθλίαν κατάστασιν, 
μέχρι σημείου νά σχ'ζωνται τά εν
δύματα τού Προσωπικού

" Ενας βοηθός Ταμίου, ένας κα- 
ταμετρητής διά τό υποκατάστημα 
δέν εΐναι τόσον δυσχερής ΰπόθεσις. 
Καί όμως έπί 25 χρόνια τό αίτημα 
αυτό δέν ικανοποιείται τονίζει μέ 
πολύ παράπονο ό Ταμίας ικ. Κων
σταντίνος ’ I ωάννου.

Καί κάτι Ακόμη διά τήν Καρδί
τσα. Διιχτί ό κ. Περιφερειακός Α
παγορεύει τάς υπερωρίας; Πιστεύ
ει Αλήθεια ότι ή έργασία πρέπει 
νά δ ι εκπεραι ώνεται μόνον μέ ττα- 
ραβιάσεις τού ωραρίου; Εις τον 
Τύρναβο στάζει ή οροφή τού κτι
ρίου, πορ’ όλον ότι είναι καινουρ
γές. Ή δτσρρύθμισις έξ άλλου τον 
χώρου τό καθιστά Ακατάλληλον διά 
τάς Ανάγκας τού υποκαταστήματος. 
Διά τά Φάρσαλα είναι Απαραίτη
τος ή έγκρισις ύπερωριακής άπα- 
σχολήσεως. Πονά είναι άραγε ή δυ
σκολία εδώ; Μέ ίκαναποίησιν σηιμει- 
οϋμεν ότι Διεύθυνσις καί Προσωπι
κόν τού Υποκαταστήματος Απε- 
κατέστησαν τάς σχέσεις των καί 
Εργάζονται άρμονιχώς.

Γενι κή φυσι κά ή έλλειψι ς ιΠ ρο- 
σωπικοΰ. (Είδικώτερα ό Βόλος χρει
άζεται επειγόντως βοηθητικό Προ
σωπικό. Ή Δομοκός έχει απόλυτη 
Ανάγκη ενός Ταμειακού υπαλλήλου. 
Χρέη ταμίου έκτελεΐ ό Διευθυντής. 
Ή Άγια αντιμετωπίζει πρόβλημα 
χώ ρου καί κάνει: έκκλησι γ ι ά έναν 
κλητήρα. Ή σύνθεσι ς εις Προσωπι
κόν τού ύπο καταστ ή μ err ο ς Σ οφάδων 
είναι τόσον όλιγάριθμος ώστε νά 
μη ν καθίστατ αι έφικτή ή χορήγησ ι ς 
άδειων. Εις τήν Έλασσώνα είναι' 
Απαραίτητος Ενας ειδικευμένος άλ- 
ληλογράφος διά τούς Αποδήμους με
τά τήν αυξησιν των συναλλαγών μέ 
τούς 'Έλληνας τού εξωτερικού, ή ο
ποία έπετεύχθηι χάρις εϊς τάς προ
σπάθειας Διευθύνσεως καί 'Προσω
πικού τού Ύποχαταστή ματος.

Τό αρΒρον τού κ. Αιοικητοϋ
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 3ης ΣΕΛ.)
όψη ότι, στις έκβιομηχανισμένες 
χώρες, τά 3)4 τού πληθυσμού απο
τελούνται άπό τήν τάξη των μισθω
τών, ότι τά κόμματα τής Αριστε
ρός αντιπροσωπεύουν τά περίπου 
45% τού εκλογικού σώματος, όπως

Γΐτ&πΓΤΰΎΤΰΐηΓΰτηηηΓ3
Τά Αποτελέσματα τού 17ου 

συνεδρίου, έκ τού όποιου 
προήλθεν ή διοίκησις τής Γ. 
Σ.Ε.Ε., ήμψισβητήθησαν Α
πό πολλούς συνδικαλιστάς 
καί κατηγγέλθησαν εις τό ’ί
διο τό συνέδριο, ύπό των συ
νέδρων τού Κλάδου μας.

- Ή επιμονή τής διοιικήσε- 
ο ως τής Γ.Σ.Ε.Ε. ότι Εκπρο

σωπεί τούς έργαζο μένους 
τής χώρας ώς Εκλεγμένη Δι- 
οίκησίς των( είναι τό όλιγώ- 
τιερον Αστεία.

Αί στιγματ όμως δέν Ε
πιτρέπουν Αστεία καί ή «Ε
κλεγμένη» Διοίκησις τής Γ. 
Σ.Ε.Ε. πρέπει τό ταχύτερον 

° νά ΰποχρεωθή να έγικαταλεί- 
ψη την θέσιν της καί νά παύ 

° ση νά παριστάνη τήν ήγεσί-
- αν των Εργαζομένων καί να 

παρεμβολή Εμπόδια εις την 
Εξυγίανσιν τού συνδικαλι
στικού κινήματος εις την χώ
ραν μας.
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ΑΙ ΟΡΓΑΝΙΚΑΙ ΘΕΣΕΙΣ 
ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΚΑΑΑΟΥ
Ώς εΐχεν διαβεβαιώσει τό Διοικ. 

Συμβούλιον τού Συλλόγου μας, έρ- 
ρυθμίσθη καί τό θέμα τής αΰξήσεως 
των ’Οργανικών θέσεων τού Ταμεία 
κο'ΰ Κλάδου. Παραλλήλως έγένετο 
καί αϋξησις τών ’Οργανικών θέσε
ων τού Κλάδου Μηχανικών.

Αί όργανιικαί θέσεις εις τον Τα
μειακόν κλάδον καί τον Κλάδον Μη
χανικών καθωρίσθησαν ώς έξης:

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ

Συμπράττων Υποδιευθυντής; 2
Τμηματάρχης Α': 12]
Τμηματάρχης Β ' : 32

ΚΛΑΔΟΣ ΜΗΧΑΝIΚΩΝ

Αρχιμηχανικός: 2
Έπι μηχανικός: 3
Μηχανικός Γ’: 5

συμβαίνει στη Γαλλία, στή Γερμα
νία ή στήν Ιταλία, καί ότι τά λε
γάμενα κεντροαριστερά κόμματα 
εΐναι υπέρ τής ριζικής μεταρρυθμί- 
σεως τού ίσχύοντος οικονομικού συ
στήματος, μπορεί να υπόθεση κανείς 
ότι ή επιδοκιμασία ενός τέτοιου σχε
δίου δέν θά πρόσκρουση σέ μεγάλα 
Εμπόδια. Ή ανάγκη τής Αλλαγής 
Εμφανίζεται ατά προγράμματα όλων 
των πολιτικών κομμάτων. ’Ακόμη 
καί τα κόμματα τής δεξιάς Επιδιώ
κουν τήν Εφαρμογή «διαρθρωτικών 
αλλαγών συμμετοχής» για «τήν μεί
ωση τών κοινωνικών Ανισοτήτων».

Εΐναι πάντως βέβαιο ότι ή οικο
νομία πού βασίζεται στην Αρχή τής 
ιδιωτικής πρωτοβουλίας, ή οποία 
λειτουργεί κατά μή ορθολογικό τρό
πο, δέν εΐναι δυνατόν να διατηρη- 
θή, χωρίς να όδηγήση σέ σοβαρούς 
αντίκτυπους ώς πρός τήν κοινωνική 
γαλήνη σέ κάθε χώρα. Πληθωρι
σμός, ανεργία, απεργίες, αύξηση 
τών τιμών, χαμηλοί μισθοί, νομι
σματικές κερδοσκοπίες, έντονες κοι
νωνικές Ανισότητες, συχνά στείρες 
καί άπαράγωγες Επενδύσεις συνο
δεύουν τό σημερινό σύστημα πού ο
δηγεί στήν αυξανόμενη δυσαρέσκεια 
όλων σχεδόν τών κοινωνικών τάξεων.

Ημίμετρα δέν είναι δυνατό νά 
βελτιώσουν τήν κατάσταση. Ή κοι
νωνική πολιτική πού Εφαρμόσθηκε 
άπό τις Δυτικές χώρες κατά τήν τε
λευταία δεκαετία δέν συνέβαλε στή 
μείωση τής Ανισότητας στην κατα
νομή τού πλούτου. Αντίθετα, όπως 
κατέδειξε μια πρόσφατη μελέτη τών 
Ηνωμένων ’Εθνών, ή Ανισότητα αύ- 
τή έχει μάλιστα ένταθή. Είναι λοι
πόν προφανές ότι ή ριζική μεταρρύ
θμιση τού σημερινού οικονομικού συ
στήματος Επιβάλλεται κατά τρόπον 
Επείγοντα.

ΑΓΓ. Θ. ΑΓΓΕΛΟ Π ΟΥΔΟΣ

Ό κ. Γ. Κουσαδιανός, υ
πάλληλος τού έν Πάτραις υ
ποκαταστήματος, προέβη 
καί πάλιν εις ένεργείας, μέ 
τό γνωστόν εϊς τάς Αρμόδι
α ς υπηρεσίας λεξιλόγιόν του, 
Ανεπίτρεπτους εις ΰπάληλλον 
τής ’Εθνικής Τραπέζης.

Έλπίζομεν ότι αυτήν τήν 
φοράν τουλάχιστον οί προ- 
στάται τού κ. Κουσαιδιανοΰ 
δέν θά δυνηθοΰν νά τόν προ
στατεύσουν καί θά ΰπαστή 
τάς έπιβαλλομένας κυρώσεις. 
Καί μάλιστα τό ταχύτερον, 
διά νά άποκατασταθή τό κύ
ρος τών στελεχών καί ή ήθι- 
κή τάξις εις τά υποκατάστη
μα Ποοτρών.

Υπέρ τόν ένοπλον δυνάμεων
και τόν θυμάτων τής Κύπρου

Τήν έπομένην τής άνανδρου Τουρκικής έπεθέσεως 
εις Κύπρον, τό Χεοεκ. Χυμβούλεον τού Συλλόγου μας 
έξέφρασε την άγανάκτησεν τών μελών και Απεφασεσε ό
πως διάθεση έκ τών εισφορών τών μελών τού Συλλό
γου, το ποσον τών 100.000 δρχ., ώς συμβολεκήν 
ένεσχυσεν τών ένοπλων δυνάμεων της χώρας.

Χχετεκώς ΰπο τού Α.Χ. εξεδόθη ή κατωτέρω Ανα
κοίνωσες:

Ό Σύλλογος τών Υπαλλήλων 
τής Εθνικής Τραπέζης τής 'Ελ
λάδος εκφράζει τήν άγανάκτησή 
τών μελών του διά τήν Τουρκι
κήν έ'χίθεσιν κατά τής 'Ελληνι
κής Κύπρου καί καταδικάζει τήν 
άπράκλητον ενέργειαν καί τον 

, βομβαρδισμόν αμάχων καί ιδίως 
ασθενών νοσηλευόμενων εϊς νοσο
κομεία.

Ή άποκρουστική Τουρκική α
νανδρία εκδηλώνεται διά μίαν α
κόμη φοράν καί προκαλεί μίσος 
και οργήν.

Οί υπάλληλοι τής Εθνικής 
Τραπέζης δίδουν καί πάλιν το 
παρόν εις το προσκλητήριον, α
ποφασισμένοι νά μήν επιτρέψουν 
εις τον ιπροαιώνιον εχθρόν τού 
"Εθνους μας καί τούς προστάτας 
του, νά πραγματοποιήσουν τά επε
κτατικά σχέδιά των.

Στρατιώται εις τό μέτωπον ή 
τά μετόπισθεν, οί υπάλληλοι τής 
'Εθνικής Τραπέζης, θά πράξουν 
δπως Ιπραςαν εις ολους τούς ά- 
γώνας τού "Εθνους το καθήκον 
των έ'ναντι τής πατρίδας καί ό ε
χθρός θά συντριβή.

τής έκκαθαρίσεως τών λογαρια
σμών μας.

Εϊς τόν αγώνα τού "Εθνους 
προσφέρουμε τήν ψυχή τών στρα- 
τευμένων καί μή μελών μας καί 
άπό τό Ταμεΐον τού Συλλόγου 
μας τό ποσον τών δραχ. 100.0001, 
συμ'β-ολικώς, δι’ ένίσχυσιν τών 
’Ενόπλων Δυνάμεων τής πατρί
δας μας.

Θά άγωνισθοϋμε μαζί μέ ολους 
τούς "Ελληνας καί θά νικήσουμε.

Ζητώ ή Ελλάς,
•

Τό Διοικ. Συμβούλιον τοΰ Συλ
λόγου μας πέραν τού ποσού τών 
■εκατόν χιλ. δρχ· (100.000) τό ο
ποίον διέθεσεν πρός ένίσχυσιν τών 
’Ενόπλων Δυνάμεων τής χώρας 
μας, μόλις έκηρύχθη ή Γενική 
Έπιστράτευσις, διέθεσεν και έτέ- 
ρας εξήκοντα χιλ. (60.000) δρχ. 
αΐτινες μέσω τής ’Ομοσπονδίας 
μας θά διατεθούν πρός ένίσχυσιν 
τών Κυπρίων Τραπεζικών Υπαλ
λήλων.

Έξ άλλου κατετέθη ποσον δέκα 
χιλ. (10.000) δρχ. εις τόν έρα
νον ύπέρ ιένισχύσεως τών θυμά
των τού Κυπριακού άγώνος.

Οί Τούρκοι υπήρξα'; πάντοτε ζ 

χθροί μας καί επέστη ή στιγμ·

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ, ΑΓΓ. ΛΓΓΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.)
συνεργασία ολοκλήρου τού ιτροσω- 
ττικοΰ της, κάθε βαθμού, καί προ 
παντός τών νέων στελεχών, πού ό 
ρόλος των πρέπει ν’ άξιοποιηθή μέ 
τήν κατάλληλη αναδιοργάνωση καί 
Εκσυγχρονισμό τών υπηρεσιών -·ής 
Τραπέζης. Ούδείς αγνοεί, ότι ή μέ
χρι τώρα δράση, τό κύρος καί ή 
παράδοση τής Τραπέζης οφείλονται 
κατά κύριο λόγο στην Εργατικότη
τα καί τήν αφοσίωση τών υπαλλή
λων της. ’Ενθυμούμαι μέ πόσους 
κινδύνους καί μέ τι ηρωισμό κατά 
τήν διάρκεια τής κατοχής οί υπάλ
ληλοι διεψύλαξαν τά περιουσιακά 
στοιχεία τής Τραπέζης άπό τις λη
στρικές προθέσεις τών κατακτητών.

Ή Διοίκηση Αποβλέπει στήν στε
νή συνεργασία μέ τό προσωπικό 
καί θά Επιδίωξη μία διαρκή καί 
κατά τρόπον όργανικό Επικοινωνία 
μαζί του, διότι τά στελέχη τής 
Τραπέζης εΐναι τά πιο Ενδεδειγμένα 
στό νά βοηθήσουν για τήν καλύτερη 
καί Αποδοτικότερη λειτουργία τών 
Εργασιών της. ‘Ο διαρκής Εκσυγ
χρονισμός κάθε θεσμού εΐναι αίτη
μα και Επιταγή τής Εποχής πού 
ζοΰμε καί ταυτόχρονα, προϋπόθεση 
τής αποτελεσματικής συμβολής του 
στό έργο τής προόδου. Στή σύγ
χρονη, άλλωστε, Αντίληψη περί άνα- 
πτύξεως, ό ανθρώπινος παράγων 
είναι πρωταρχικής σημασίας, ό δέ

κοινωνικός χαρακτήρας τής άναπτύ
ξεως πρέπει νά εΐναι ιδιαίτερα έν
τονος. Δέν ήμπορεΐ νά ΰπάρξη οι
κονομική πρόοδος, όταν δέν συνο
δεύεται καί άπό τήν κοινωνική πρόο
δο.

Μέ τήν αισιόδοξη αύτή προοπτι
κή, Απευθύνω πρός όλους σας, πρός 
όλο τό προσωπικό τής Τραπέζης, 
Εγκάρδιο χαιρετισμό καί είμαι βέ
βαιος, ότι ή συνεργασία μας .θά εί
ναι δημιουργική καί Επωφελής γιά 
τήν πρόοδο τού ιδρύματος καί γε
νικότερα γιά τήν ευημερία τής Χώ
ρας».

★
Ό Πρόεδρος τού Συλλόγου μας 

κ. Νικ. .Πίσκοπος συνέχαρη τήν νέ- 
αν Διοίκησιν καί έξέφρασε τήν ίκα- 
νοποίησιν τού Προσωπικού, διότι, 
ή Διοίκησις τής ’Εθνικής Τραπέζης, 
άνετέθη εις πρόσωπα ικανά, δυνά- 
μενα νά τήν όδηγήσουν εις τήν Ε
πίτευξη/ τοΰ ρόλου τόν όποιον δια
δραματίζει, εις τήν ’Εθνικήν μας 
Οικονομίαν.

Έν συνεχείφ έτόνισεν, ότι, τό 
προσωπικόν τής ’Εθνικής Τραπέζης 
θά πράξη καί πάλιν τό καθήκον του 
καί θά βοηθήση μέ όλας του τάς 
δυνάμεις, συνεργαζόμενον μετά τής 
Διοικήσεως διά τήν Επιτυχίαν τού 
έργου τό όποιον άνέλαβε, εις τό
σον κρίσιμες διά τήν χώραν μας 
στιγμές.

Ή νέα Διοίκησις της Ε.Τ.Ε.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ
ΑΓΓ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ό νέος Διοικητής τής Εθνικής 
Τραπέζης κ. ’Άγγελος Άγγελό- 
πουλος διετέλεσε καθηγητής τιοΰ 
Πανεπιστημίου ’Αθηνών καί τής 
Παντείου ’Ανώτατης Σχολής Πολι
τικών Επιστημών. Κατά τήν ικα- 
τοχήν, έλαβε μέρος εις -τήν έθνικήν 
Αντίστασιν καί μετέσχε τής ΠΕΕΑ 
διατελέσας υφυπουργός Οικονομι
κών εις την Κυβέρνησιν τής άπε- 
λευθερώσεως. Εΐναι μέλος διεθνών 
’Ινστιτούτων καί ’Οργανισμών, με- 
τέσχε παγκοσμίων συνεδρίων ,καί 
διασκέψεων και έ'χει δώσει διαλέ
ξεις καί μαθήματα εις διάφορα έκ- 
παιδευτικά ιδρύματα τού έξωτερι- 
κοϋ. Είναι έπίσης συγγραφεύς πολ 
λών βιβλίων οιΐκονοιμικοΰ καί κοι
νωνικού περιεχομένου.

ΠΑΝ. ΤΖΑΝΝΕΤΑΚΗΣ
Ό Α' Υποδιοικητής τής Εθνι

κής Τραπέζης κ, Παναγιώτης Τζαν- 
νετάκης έγεννήθη τό 1923. Έπεδό- 
θη άπό νεαράς ήλικίας εις τήν δη
μοσιογραφίαν.

Είργάσθη εις τάς έφηιμερίιδας 
ΒΗΜΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ώς ύπεύθυνος τοΰ 
οίκο νομικού τομέως έν συνεχείς! δέ 
διηύθυνε τόν ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΤΑ
ΧΥΔΡΟΜΟΝ -καί συνειργάσθη μέ 
τήν ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗΝ. Έπολιτεύθη

j δίς, εκλεγείς βουλευτής εις τήν 
γενέτειρά του τό Γύθειον καί εις 
τον Πειραιά. Έπί 15 Ετη προσέψε- 
ρε τάς δη μοσι σγραφ ι κάς του υπη
ρεσίας εις τό οικονομικόν έπιτελεί- 
ον τής ΝΑΥΤΕΜΠΟΡIΚΗ Σ. Παραλ 
λήλως ΰπήρξεν βασικόν στέλεχος 
τής οικονομολογικής έπιθεωρήσεως 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ τής όποι
ας εσχάτως εΐχεν άναλάβει τήν δι- 
εύθυνσιν τής συντάξεως.

Τελευταίως ΰπήρξεν έπίσης οικο
νομικός σχολιαστής τής ΒΡΑΔΥ- 
ΝΗΣ.

ΚΥΡ. ΠΟΥΛΑΚΟΣ
Ό Β' Υποδιοι κητής τής Εθνι

κής Τραπέζης κ. Κυρ. Πουλάκος Οι
κονομολόγος. ’Εγεννήθη τά 1925.

Έσπούδασεν Οίκονομικάς Έπι- 
στήμας εις ’Αθήνας καί εις τήν 
Οικονομικήν Σχολήν τού Πανεπι
στημίου τού Λονδίνου.

Πρσσελήφθη εις τήν Έθνικήν 
Τράπεζαν τής Ελλάδος τό 1947.

’Από τού 1950 ήσχολήθη εις τήν 
Δ)νσιν Εταιριών έλεγχο μενών ύπό 
τής Ε.Τ.Ε., διατελέσας συγχρόνως 
καί Ειδικός Οικονομικός Σύμβου
λος τής Διοικήσεως τής Τραπέζης.

Διετέλεσεν έπίσης, πρόεδρος, άν. 
τι πρόεδρος καί μέλος τών Διοικη
τικών Συμβουλίων πολλών μεγάλων 
‘Εταιριών.

Ό Ρεν. Γραμματεύς τής Φ.Ι.Ε.Τ. κ. Μάγερ, έπεσκέφθη τήν παιρελθοΰ- 
σαν Τετάρτην, τά γραφέια τής Όμοστιονδίας ιμας καί συνωμίλησε μέ 
τά μέλη τού Εκτελεστικού Συμβουλίου.

Εις τήν φωτογραφίαν. Έξ Αριστερών πρός τά δεξιά: Ό Προεδρεύ- 
ων τής Ο.Τ.Ο.Ε. Πρόεδρος Συλλόγου υπαλλήλων ’Αγροτικής Τραπέζης κ. 
Φ. Τρουπάκης, ό Γεν. Γραμματεύς τής Φ.Ι.Ε.Τ. κ. Μάγερ, ή διερμηνεύς 

καί ό Πρόεδρος τού Συλλόγου μας κ. Νικ. Π ίσκοπος.

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ ΤΗΣ Φ.Ι.Ε.Τ. ΕΙΣ ΤΗΝ Ο.Τ.Ο.Ε.

Θά καταβληθούν 
αί ύηερωρίαι 
μηνάς Μαρτίου

Εις τήν Διεύθυνσιν τοΰ Κέντρου 
Μηχανογραφίας έδάθη ή εντολή 
πρός διεκπεραίωσιν τής άπαιτου- 
μένης έργασίας πρός άμεσον κατα
βολήν τών πραγματοποιηθεισών υ
περωριών μηνάς Μαρτίου, ώς καί 
τοΰ συν υπολογισμού τών έπιδομά- 
των εϊς τάς υπερωρίας άναδρομι- 
κώς άπό 1—1—1969.

ΑΙ ΑΙΛΦΟΡΑΙ
ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ
ΕΠΙΑΟΜΑΤΟΣ

Έδόθη έπίσης έντολή δπως ΰπο- 
λογισθοΰν καί καταβληθούν άναδρο- 
μικώς άπό 1)1)73 εως 30)4)74 αί 
διαφοραί έκ τοΰ συν υπολογισμού 
τού διαχειριστικού επιδόματος εϊς 
τάς υπερωρίας.

Μέ τό μέτωπο υψηλά
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ ιΐης ΣΕΛ.)

Κήρυξες άηεργεχς, τήν εποχήν έζείνην, γνωρέξομ,εν 
ολοε τί εοήμ-αενεν. To Jktotz. Χυμ,βούλεον ομ-ως 8έν έ- 
!5ίβτ*βε. Ιίτί τήν ιά-πόφα,βιν έλαβε καί τήν Απεργίαν 
προετοίμασε καί δέν εκάμφθη προ τών Απειλών καί τών 
πεέσεων. Εις τήν πρώτη σελίδα τής εφημερίδας μας 
δημοσιεύεται φωτοτυπία τής «rIs ρ α π ε ξ t τ ε κή ς » ή όποεα 
έςετυπώβη, παρά, έπαναλαμβάνομεν, τα μέτρα πού έ- 
λήφθησαν «Αρμοδεως» δεΑ να μας ύποχρεώσουν εες ύπο- 
χώρησεν καί δέν έκυκλοφόρησε, δεότε ή Κυβέρνησες 
ΰπεχρεώΟη να ματαεώση τα σχέδεα της καί ό άπεργεα- 
κ?*ς Αγών Ανέσταλη. Το φύλλον αύτδ τής «Τραπεξετε- 
κής» εεναε το Π010.\ πού έςετυπώθη εες τήν 'Ελλά
δα κατά τήν έπταετεαν τής Ανωμαλίας μέ Απεργεακα 
συνθήματα καί πρόσκλησεν εες Αντεστασεν κατά τού κα
θεστώτος. Καί εεναε τίτλος τεμής δεα τον σύλλογόν 
μας. Άς τον Απορρεψουν, λοεπόν, οσοε σπεύδουν τώρα 
να προβάλλουν εαυτούς ώς δημοκράτας Αγωνεστάς.

Καί όταν ένεκήσαμεν εες αύτον τον Αγώνα, δταν έ- 
πεβάλλαμεν εες τούς έπεδρομεες να Απομακρύνουν τας 
χεερας των Απο τα Ασφαλεστεκά μας ταμεεα, δταν «Αρ- 
μδδεοε» καί «μή Αρμόδεοε» συνεεδητοποεησαν τήν Από- 
φααεν μας να δεαφυλάξωμεν δ,τε μέ αίμα καί Αγώνας 
εΐχομεν κατακτήσεε, τότε έπροχωρήσαμεν.

Έπροχωρήσαμεν εες δεεκδεκήσεες. Χας εεναε γνω
στά τα Αποτελέσματα.

Ή εση μεταχείρεσες εεναε τό μεγαλύτερον επίτευ
γμα . Ακολουθούν πλεεστα Αλλα (ύπολογεσμός επεδο- 
μάτων εές υπερωρίας, πρόσληψες τών τέκνων τών συνα
δέλφων, χορήγησες τουρεστεκοΰ έπεδόματος, ένταςες 
τών ύπαλλήλων Τεχνεκού Κλάδου, αύξησες Όργανε- 
κών δέσεων, έπεδομα πολυετεας So)ο, αύξησες έπεδό
ματος έστεάσεως, αύξησες ποσού άτομεκών δανείων, 
μείωσες τόκου άτομεκών δανείων Από 6ο)ο εες ·4ο)ο·, 
ενίσχυσες μεκρομεσδων, κανονεκή χορήγησες Αδεεών κλπ.

Χυνεεργάσδημεν, επ' ώφελεεα τών μελών τού Χυλ- 
λόγου καί κατ’ έπέκτασεν τού συνόλου τών εργαζομένων 
εες τήν Έβνεκήν Τράπεζαν, μετά τής Χεοεκήσεως καί 
δεακηρύσσομεν ότε ή συνεργασία τού Χυλλόγου μετά 
τών έκάστοτε Χεοεκήσεων τής Τραπέζης εεναε έπεβε
βλημένη καί δέν πρέπεε να ύφίσταταε, μόνον, όταν ή Χεοε 
κησες έπεδεεκνύεε Αδεαφορεαν πρός τα θέματα τοΰ Προ- 
σωπεκού.

Τό Χεοεκ. Χυμβούλεον θα συνεχεση τόν δρόμον πού 
έχάραξε. ΟΑ καταβάλη πασαν προσπάθεεαν, ώστε, ό 
Χύλλογός μας, να παραμεενη μακράν πάσης έξωσυνδε- 
καλεστεχής ένεργείας ώς τούτο έπε βάλλουν, τό Κατα- 
στατεκόν του καί ή εργατεκή νομοθεσία. Οα συνεχεση 
συνεργαζόμενον μετά τής Αεοεκήσεως τής Τραπέζης, 
βέβαεον, ότε αύτή εεναε καί ή έπεθυμεα τής Χεοεκήσεως. 
ΙΈεστεύομεν, ότε, δεα τής είλεκρενούς συνεργασίας 
ΙΙροσωπεκού καί Χεοεκήσεως, θα έπετύχωμεν καί τήν 
Έθνεκήν μας Οικονομίαν να βοηθήσωμεν δε’ όλων μας 
τών δυνάμεων καί εες τήν 'Εθνεκήν Τράπεζαν να προ- 
σφέρωμεν όλας τας δυνατότητας, δεα να συνεχεση να 
δεαδραματεζη τόν ρόλον της, ώς τού πρώτου Πεστωτε- 
κού Ιδρύματος τής χώρας μας. Ή Ανάπτυξες τής ’Ε
θνικής μας Οικονομίας καί ή πρόοδος τής Τραπέζης 
τήν όποιαν ύπηρετούμεν θα έχουν, Ασφαλώς, ώς Αποτέ
λεσμα καί τήν βελτεωσεν τής θέσεώς μας ώς έργαζο- 
μένων.

Ίΐ Έθνεκή ένότης πού έπετεύχθη καί ή Κυβέρνη
σες πού τήν έκπροσωπεε, έγγυώνταε, ότε, θα Ανατεελ- 
λουν καλύτεραε ήμέραε.

"Ας ενεσχύσωμεν ολοε, μέ όλας μας τας δυνάμεες, 
δεα να έπετύχη ή μεγάλη έθνεκή προσπάθεεα.


