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Η ΙΛΙΚΗ ΜΑΣ ΕΥΘΥΝΗ
φ Τού Προέδρου του Συλλόγου μας κ. ΝΙΚ. ΠΙΣΚΟΠΟΥ

Το «ρώτον άίρθρον του Κατ*βτατι*οΰ ολοιν 
των ’Επαγγελματικών ’Οργανώσεων άναφέρετ*5 
εις τούς σκοπούς τούς οποίους αύται επιδιώκουν καί 
διά τούς όποιους συνεστήΟ^σαν.

Τό Καταστατικόν τού Συλλόγου μ,ας εις το 
πρώτον άρΟρον του άναφερείϊ «^Βικοπος αυτού είναι 
ή προστασία και ή προάγω γη των ηθικών, οικονο
μικών καί επαγγελματικών συμφερόντων τών με
λών αυτού». Το ΙΤον άρθρον άναφέρει ότι: «Το 
Λ.ΐΧ. διοικεί τον σύλλογον βάσει τών κείμενων 
διατάξεων τών νόμων καί τού καταστατικού, ώς 
καί τών νομίμων αποφάσεων της Γεν. Χυνελεύσε- 
ως, αποφασίζει επί παντός θέματος, άφορώντος την 
έκπλήρωσιν τών επιδιωκομενων σκοπών, λαμβάνει 
όλα τα ένδεικνυόμενα μέτρα διά την άντιμετώπισιν 
καί λύσιν τών διαφόρων ζητημάτων, τών απασχο
λούντο)*# τον; Χύλλογον, εκτελεΐ τάς αποφάσεις της 
Γεν. Χυνελεύσεως καί εφαρμόζει τό Καταστατι
κόν».

Ή Αιοίκησις τού 2-υλλόγου, ανατίθεται εις 
τό διοικητικόν Χυμβούλιον, τό όποιον εκλέγεται 
ύπό τών μελών τού Χυλλόγου κατόπιν μυστικής 
ψηφοφορίας. Κατά τάς Γενικάς Συνελεύσεις ές 
άλλου τών μελών τού Συλλόγου χαράσσεται ή πο
ρεία την όποιαν οφείλει νά άκολουΟήση τό Διοικ. 
Συμβούλιον.

Ή εύύύνη της δια/ειρίσεως τών συμφερόντων 
τών μελών τού Συλλόγου, περιέρχεται ούτω εις 
τό διοικητικόν Συμβούλιον, τό όποιον όφείλει δι’ 
όλων τών εις την διάΟεσίν του μέσων νά άγωνισθιη 
διά την προβολην καί ίκανοποίησιν τών αιτημάτων 
τών μελών τά όποια εκπροσωπεί καί νά προστατεύη 
τά συμφέροντα των. δΰτονόητον ότι ή άνάληψις τής 
ευθύνης τού χειρισμού τών θεμάτων άπό τό διοικ. 
Συμβούλιον δεν σημαίνει ότι τά μέλη τού Συλλό
γου άπαλλοτριώνουν τά δικαιώματά των καί παρα
μένουν άπλοι θεαταί τών ενεργειών καί δραστηρι
οτήτων τού έκάστοτε διοικ. Συμβουλίου, δεν ση
μαίνει ότι τά μέλη έπαυσαν νά έχουν ύποχρεώσεις 
άφ’ ής εςεπλήρωσαν τήν ύποχρέωσιν τής εκλογής 
ενός διοικ. Συμβουλίου εις τό όποιον ανέθεσαν τήν· 
έκπροσώπησίν των. δεν σημαίνει ότι τήν έπομένην 
τής εκλογής των τά μέλη τού διοικ. Συμβουλίου 
είναι οί μόνοι υπεύθυνοι διά τήν έξέλιξιν καί πορεί
αν όλων τών θεμάτων καί ότι τά μέλη, άσχέτως τής 
συμμετοχής των εις τήν ζωήν τού Συλλόγου, άσχέ

τως τών ΐδικών των ενεργειών επί παντός θέματος, 
είναι ανεύθυνα καί ότι μόνον δικαιώματα έχουν.

★
Άπό τών στηλών τής «Τραπεζιτικής» έχομεν 

τονίσει εις τό παρελθόν ότι τά μέλη τού Συλλόγου 
οφείλουν νά παρακολουθούν τήν δραστηριότητα τού 
διοικ. Συμβουλίου καί διά τής ενεργού συμμετο
χής των εις τάς Γενικάς Συνελεύσεις νά συμβάλ
λουν εις τήν χάραςιν τής πορείας τήν όποιαν οφεί
λει νά άκολουθήση τό διοικ. Συμβούλιον επί τών 
θεμάτων πού πρόκειται νά χειρισθή, νά τό έγκα- 
λοΰν όταν παραβαίνη τήν εντολήν των καί νά παρεμ
ποδίζουν τήν διάπραςιν σφαλμάτων πού Θά έχουν 
δυσμενείς επιπτώσεις επί τής έςελίςεως τών θεμά
των των.

" δ κόμη περισσότερον τά μέλη τού Συλλόγου 
οφείλουν νά μήν προκαλούν διά τών ενεργειών των 
ζημίαν εις τά κοινά θέματα, νά είναι πάντοτε εις ε
τοιμότητα διά νά άποτρέψουν οΐονδήποτε κίνδυνον 
έμφανισθή καί άσχέτως τού άν ή διοίκησις τού Συλ
λόγου ε ί ν α ι ή όχι τής άρεσκείας των νά 
πειθαρχούν εις τάς αποφάσεις τού Συλλογικού των 
’ Οργάνου καί νά μήν συνεργούν εις τήν καταπάτη- 
σιν τών δικαιωμάτων των. ’ Οφείλομεν άπαντες νά 
άντιληφθώμεν ότι δεν έχομεν τό δικαίωμα ώς μο
νάδες νά άποδεχόμεθα τήν παραβίασιν τών δικαιω
μάτων μας. Αποτελεί αύτό ενέργειαν στρεφομέ- 
νην κατά τού συνόλου τών εργαζομένων εις τήν Ε
θνικήν Τράπεζαν καί ώς τοιαύτην όφείλομεν νά 
τήν άντιμετωπίζομεν.

★
’Επί σειράν ετών έγενετο δυστυχώς συστημα

τική παραβίασις τού δικαιώματος τής ετήσιας άδει
ας. Με διάφορα προσχήματα ή παραβίασες αΰτη 
έκινδύνευε νά γίνη καθεστώς καί δυστυχώς δι’ ό
λους είχε γίνει σιωπηρώς αποδεκτή καί άπό τάς 
διοικήσεις τών Έκπροσωπούντων τό ΜΙροσωπικόν 
τής Εθνικής Τραπέζης.

Τό παρόν διοικ. Συμβούλιον τού Συλλόγου 
μας ήγωνίσθη μετά πείσματος διά νά έπαναφέρη 
τον σεβασμόν επί τού δικαιώματοός μας αυτού. Τό 
επέτυχε καί έπανηγυρίσαμεν τό γεγονός. Ή εγκύ
κλιος τής διοικήσεως διά τήν άνευ καθυστερήαεως 
καί προσχημάτων χορήγησιν όλων τών αδειών εις 
τούς δικαιούχους δεν άφηνε περιθώρια καταστρα-

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 4ην ΣΕΛ.)
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Μόλις έγνώσθη ή τοποθέτησις 
κυτίαυ παραπόνων εις ώρισμένα 
Υποκαταστήματα τής Τραπέ
ζης μας, τό Διοικ. Συμβούλιον 
του Συμβουλίου άπηύθυνε τήν κα
τωτέρω διαμαρτυρίαν προς τον 
κ. Διοικητήν:

Κύριε Διοικητά,
Μετ’ έκπλήξεως διεπΊσ.τώσαμεν 

ότι εις ώρισμένα Υποκαταστήματα 
περιοχής ’Αθηνών έτοποθετήθη γρα
φείου — (Κΐυτίον παραπόνων μέ τήν 
επιγραφήν «θυρίς υποδείξεων καί 
παραπόνων», ώς ή συνημμένη, φωτο
γραφία.

Δέν γνωρίζομεν ποιοι λόγοι έπέ- 
βαλον τήν έφαρμογήν του μέτρου 
τής «θυρίδας παραπόνων καί ύπο- 
δεί ξεων».

Εϊμεθα όμως απολύτως βέβαιοι 
ότι ή τοποθέτησις τής «θυρίδας» ε
πιτρέπει αυθαιρεσίας εις βάρος τού 
Προσωπικού. Διαμαρτυρόμενοι διά 
τήν ανωτέρω ενέργειαν έχομεν νά 
πσρατηρήσωμεν ότι:

1) Ή «θυρίς» λειτουργέ! κατά 
τάς ώρας εργασίας τού Υποκατα
στήματος καί συνεπώς κατά τον αύ 
τον χρόνον εύρίσκεται έν τώ ύποκα- 
ταστήματι ό Διευθυντής αυτού, αρ
μόδιος νά δέχεται τά παράπονα καί 
τάς υποδείξεις τιών πελατών τής 
Τραπέζης έπωνύμως καί οϋχί άνω- 
νύμως, ώς διά τής «θυρίδας» παρέ
χεται ή ευχέρεια.

2) Ή διατύπωσις τών παραπό
νων άπ’ ευθείας εις τον Διευθυντήν 
τού Υποκαταστήματος επιτρέπει 
τήν άμεσον ίκανοποίησιν τού πελά
του, έφ’ όσον εύρίσκεται έν δικαίω 
ένώ παραλλήλως παρέχει τήν δυνα

τότητα εις τον θίγόμενου υπάλλη
λον, παρουσία τού πελάτου νά α
πόδειξη ότι ουτος εύρίσκεται έν ά- 
δίκω καί τό παράπονόν του δέν εΰ- 
σταθεϊ, έπί τυχόν δέ υπηρεσιακής 
ανωμαλίας ό Διευθυντής τού Ύπο κ) 
τος μεριμνά διά τήν άμεσον τακτο- 
ποίησίν της.

Ούτω καί ό πελάτης ικανοποιεί
ται καί ό υπάλληλος δέν άδικεΐται.

Ταΰτα ώς προς τό μέρος τών 
παραπόνων. Καθ’ όσον άφαρά εις 
τάς υποδείξεις έχομεν νά παρατη- 
ρήσωμεν ότι, αν διά τής «θυρίδας» 
επιδιώκεται ή έπισήμανσις αδυνα
μιών τού όλου συστήματος τής πα
ροχής υπηρεσιών υπό τής Τραπέζης 
καί πάλιν δέν δικαιολογείται ό τρό
πος καί ή έπιγραφή «θυρίς υποδεί
ξεων καιί παραπόνων».

Τά μέγα τούτο θέμα ασφαλώς δέν 
αντιμετωπίζεται διά τού τρόπου 
αυτού. ’Απαιτείται προηγούμενη έ- 
νημέρωσι,ς τών πελατών ώς προς 
τούς έπιδιωκοιμένους σκοπούς.

Συνεπώς καί κατά τούτο ή «θυ- 
ρΐς», δέν δύναται νά έκπληρώση 
τον σκοπόν διά τον όποιον έφηρμό- 
σθη.

Ώς εκπρόσωποι τού Προσωπικού 
τής Εθνικής Τραπέζης έπαναλαμ- 
βάνσμεν τήν διαμαρτυρίαν μας διά 
τήν τοιαύτην ένέργειαν, καιί αίτού- 
μεθα τήν άμεσον άπομάκρυνσιν, έκ 
τών Υποκαταστημάτων εις τά όποια 
έχει ήδη τοποθετηθή ή «θυρίς» καί 
τήν άπαγάρευσιν έκτελέσεως τυχόν 
έντολής διά τοποθέτησιν «θυρίδων» 
εις τά ’Υποκαταστήματα τής Τρα- 
πέζης μας.

Χαίρε. ώ χαϊρε, λευτεριά!!!
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...μΠΕμμε
Άνπκοίνωιτιο τοϋ ΔιοίΗητικοϋ Συμρουλίου

Ύπό τού Διοικ. Συμβουλίου 
τού Συλλόγου μας έξεδόθη ή κα
τωτέρω ύπ’ άριθ. 4 άνακοίνωσις:

«’Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Ό Πρόεδρος τοϋ Συλλόγου Του 

(διά τούς τύπους, τοϋ Συλλόγου 
Υπαλλήλων τέως Τραπέζης ’Αθη
νών) έδημοσίευσε έκθεσιν πεπρα
γμένων τού Διοικητικού του Συμβου
λίου (;) ένώπιον τής έτησίας Τα
κτικής Γεν. Συνελεύστως των μελών 
του.

’Εάν περί αΰτοΰ ίπρόκειτο, τό θέ
μα δέν θά μάς ένδιέφερε. Επειδή ό
μως ό κ. Πρόεδρος δέν προβαίνει 
εις απολογισμόν τής δράσεως τού 
Διοικ. Συμβουλίου του άλλα είς μίαν 
πρωτοφανή διά τά συνδικαλιστικά 
χρονικά τής Τραπέζης μας παράθε- 
σιν ψευδών, διά νά δυνηθή νά έμφα- 
νισθήι είς τήν Γεν. Συνέλευσίν του, 
είμεθα υποχρεωμένοι, προς άποκα- 
τάστασιν τής αλήθειας καί μόνον, 
νά άσχοληθώμεν μέ τά όσα έδημο
σίευσε.

Θά άναφερθώμεν έν αρχή είς τον 
έπίλογον τής λογοδοσίας του όπου 
μετριοφρονείς αναφέρει «ότι έάν δέν 
επενέβαινεν ό Σύλλογός μας κατά 
τροιτον ουσιαστικόν και αττοψασι- 
στικόν.. δέν είναι υπερβολή έάν λε- 
χθή ότι ή ίση μεταχείρισις θά έξη- 
κολούθει νά παραμένη είσέτι ώς ε
πιδίωξις». Ό κ. Πρόεδρος όμως καί 
ό Σύλλογός του ύφίστανται είς τήν

Εθνικήν Τράπεζαν άφ’ ής προέκυ- 
ψεν τό αίτημα τής ίσης' μεταχειρί- 
σεως καί έπί σειράν έτών όχι μόνον 
«δέν έπενέβησαν κατά τρόπον ου
σιαστικόν καί άποφασιστικόν» άλλά 
καί δέν έτόλμησαν νά θέσουν τό αί
τημα τής ίσης μεταχειρίσεως.

"Οταν ημείς τό έθέσαμεν μάς έ- 
κατηγόρησεν ότι «έκ τής άπειρίας 
μας προβάλλομεν αιτήματα μή δυ- 
νάμενα νά ικανοποιηθούν». Μέ τήν 
πάροδον τού χρόνου καί τήν έξέλι- 
ξιν τού θέματος μάς ήκολούθησε είς 
τήν προσπάθειαν διά νά έχη τήν κά- 
λυψιν τής συμμετοχής του, μή πα- 
ραλείπων, διά νά είσπράξη καί τό 
κέρδος έκ τής τυχόν άποτυχίας μας, 
νά διακηρύσση ότι «θά πέση άπό τό 
παράθυρο» άν ό... ’Αχής (παραλεί- 
πομεν τά κοσμητικά έπίθττα πού 
άνέφερε) υπέγραφε τήν ϊσην μετα- 
χείρισιν. Παραλλήλως προσεπάθει 
νά μάς παρασύρη είς ένεργείας έ- 
ξυπηρετούσας άλλοτρίους σκοπούς. 
"Οταν μή δυνάμενος νά πράξη άλ
λως, ύπεχρεώθη νά συμπορευθή μέ 
ή μάς, κατέ βαλλε πάσαν προσπά
θειαν διά νά ματαίωση τήν έπιτυ- 
χίαν.

Ή μοναδική συμβολή του είς τό 
θέμα τής ίσης μεταχειρίσεως είναι ή 
έπί τινα χρόνον καθυστέρησις τής 
πραγματοποιήσεώς της έκ τής άρ- 
νητικής τακτικής του. Δέν διστά
ζει φυσικά νά προβάλλη τον εαυτόν 
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 3ην ΣΕΛ.)

ΑΗίΚΟΙΗΠΣΙΣ ΤΟΥ ΑΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΙΠ.Ε.Τ

kk njf οριστικήν Ιόοιν του 
το θέμα τού Βρεφονηπιακού Ιταθμού

Υπό τού Διοι.κ. Συμβουλίου 
τού Τ.Υ.Π.Ε.Τ, έξεδόθη ή κατω
τέρω άνακοίνωσις:

’Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Ώς τυγχάνει ΰμΐν γνωστόν, τό ή- 
μετερον Ταμεΐον άπό οκταετίας πε
ρίπου έπρογριαμμάτ ισε τήν ΐδρυσιν 
Παιδικού σταθμού άποβλέπον είς 
τήν έξυπηρέτησιν τών συναδέλφων 
τών έχόντων τέκνα διανύοντα τήν 
βρεφονηπιακήν ήλικίαν.

Προς πληρεστέραν ένημέρωσίν 
σας έν προκειμένω θεωροΰμεν σκό- 
πιμον νά σάς ύπομνήσωμεν ότι, δΓ 
οίκόπεδον τής Τραπέζης μας κείμε
νον έν Χολαργφ καί μισθωθέν υπό 
τού Ταμείου μας έναντι συμβολικού 
μισθώματος, έγένοντο έν έτιει 1966 
σι απαιτούμεναι σχετικαί μελέται, 
σχέδι α κλπ., άτι να ένεκιρ ί θησαν, 
συμφώνως^ τή ίσχυοΰση Νομοθεσίρ, 
ύπό τού Υπουργείου Κοινωνικών 
Υπηρεσιών και τοϋ Πολεοδομικοΰ 
Γραφείου ’Αθηνών.

Κατα τα περί ών ό λόγος σχέδια 
καί μελετάς είδικώτερον, προεβλέ- 
πετο ή άνέγερσις Παιδικού Στα
θμού δυνάμεως 100 παιδιών έν συ- 
νολιμ ώς δέ διεπιστώσαμεν, λόγω 
τής περιωρισμένης έκτάσεως τού 
οικοπέδου, ουδεμία δυνίατότης ύφί- 
σταται^ αύξήισεως τού έγκριθέντος 
αριθμού, πέραν τοΰ γεγονότος, δτι 
τό Ταμεΐον θά έπεβαρύνετο μέ ση
μαντικόν ποσόν διά τήν έξυπηιρέτη- 
σιν μικρού μόνον αριθμού έκ τών 
δικαιούμενων συναδέλφων.

Ούτως εχόντως τών πραγμάτων 
καί τής συναφούς δαπάνης άνελθού- 
σης εις δρχ. 321.000, έγενετο τή 

^ ^2, παρά τής Διευθύνσεως
Προσωπικοϋτής Τ ραπέζης μας, ά-

νακοίνωσις είς τό Τ.Υ.Π.Ε.Τ., άτι, 
ή έγκεκριμένη ύπό τού κ. Διοικητοΰ 
σχετική πίστωσις δρχ. 3.000.000, 
θά διατίθεται μέσφ τών οικείων 
Ταμείων Υγείας τής Τραπέζης (’Ε
θνικής καί ’Αθηνών), έν συνεννοήσει 
πάντοτε μετά τής έν λόγφ Διευθύν- 
σεως.

Έν οψει τούτων, τό σημερινόν Δι 
οικητικόν Συμβούλιον τού Ταμείου 
μας, ήναγκάσθη νά έξετάση έξ ι> 
παρχης τό έν λόγω θέμα καί νά θέ
ση τούτο έπί νέας όρθολογιστικής 
δασέως, άποβλέπον είς τήν οριστι
κήν, ολοκληρωτικήν καί θετικήν άνι- 
τιμετώπισίν του, ήτοι τήν ικάλυψίν 
του συνολικώς καί οϋχί μερικώς 
πλέον.

Ούτω, κατόπιν έπισταμένης μελέ
της καί έρεύνης άπεφασίσθη, δπως, 
έπί σκοπώ άνεγέρσεως Παιδικού 
Σταθμού πληροΰντος άπάσας τάς 
κατά τά άνω άπαιτουμένας προϋπο
θέσεις, στραφώ μ εν προς τήν κατεύ- 
Βυνσιν τής ανταλλαγής τοϋ άναφερ- 
θέντος οικοπέδου δι’ έτέρου τοιού- 
του τετραπλάσιας τουλάχιστον έ
κτάσεως, έπί σκοπώ άνεγέρσεως 
συγχρόνως Βρεφονηπιακού Στα
θμού καί Νηπιαγωγείου.

"Οθεν, προικειμένου νά χωρησω- 
μεν άνευ πλέον αναβολής, βάσει συγ 
κεκιριμένων στοιχείων είς τήν τελι
κήν μελέτην τού θέματος, παρακα- 
λσΰμεν τους ένδιαφερο μένους συνοο- 
δέλφους (’Αθηνών, Πειραιώς καί 
Περιφερείας ’Αθηνών), τούς έχον
τας τέκνα ηλικίας τριών μηνών μέ
χρι πέντε έτών, όπως άποστείλω- 
σιν άπαραιτήτως είς τά Τ.Υ.Π.Ε.Τ., 
μέχρι τής 26ης τρέχοντος (26)3) 
74), υπεύθυνον δήλωστν.
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Βιιιηοι όρκοι Γενικηο Aofioiinge
Ύπό ΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ. ΜΕΛΙΔΗ

μαχτίας, ήν Εχει ή έμφάνισις καί ή 
άνοοκοίνωσις έν τώ δικαστηρίω των 
λογιστικών βιβλίων θά εδη νά γνω- 
ρίζη ό δικαστής αν οχι πλήρηλογι- 
στιίκήν, τούλάχισ/Γον___ στοιχειώ
δη.

Διά τάν λόγον τούτον καί άλλων 
πλέον επιτακτικών επιβάλλεται ό
πως εις τάς νομικάς έπι στή μ α ς εί- 
σαΐχθή κα τό μάθημα τής λογιστι
κής.... Εστω καί ώς προεραιτικόν.

ΚΕΦΑΛΑ!ΟΝ 4.

ΔΙΑΚΡΙΣΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 
ΑΝΑΛΟΓΗΣ

ΤΟΥ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΩΝ

1. α.ΘΕΣΙΣ ΘΕΜΑΤΟΣ. Εις τα 
προηγούμενα κεφάλαια έτονίσθη ό
τι τό μέσον διά τού οποίου ή Λο
γιστική έκπληροΐ τον προορισμόν 
της εΐναι οί λογαριασμοί.

Εις μίαν άρτίως άργανωμένην 
λογιστικήν Εργασίαν οί λογαρια
σμοί τυγχάνουσι διαφόρου περιεχο
μένου καί ώς εκ τούτου θά πρέπη 
νά ποιρακολουθώμεν τούς λογαριαι- 
σμούς έφ” δσον προηγουμένως δια- 
χωρίσωμεν τούτους άναλόγως του 
περιεχομένου των. Πριν όμως προ- 
βώμ,εν εις λεπτομερή άνάλυσιν τυγ
χάνει σκόπιμον δπως τονίσωμεν, ό
τι ιέ ν δεδομένη Επι
χειρήσει ό αριθμός 
τ ώ ν λογαριασμών ου
δόλως τυγχάνει τυ
ποπο ι η μ έ ν ο ς, δηλαδή ό 
αυτός, άλλά τό πλήθος καί τό εί
δος τών λογαριασμών, οί όποιοι θά 
κινηθούν, έξαρτάται α) Εκ τού εί
δους τής Επιχειρήσεως, 6) Εκ του 
σκοπού αυτής καί γ) Εκ τών πληρο
φοριών, τών όποιων την παρακο- 
λούθησιν έπιδιώκομεν. "Οσον περισ- 
σστέρας πληροφορίας Επιθυμώ μεν 
τόσον περισσοτέρους λογαριασμούς 
θά πρέπη. νά δημιουργώμεν (γενι
κούς ή ειδικούς).

Έάν παιρατηρήσωμεν τούς λογά
ρι ασμούς μιας Έπιχειρήσεως δια- 
κρίνωμεν τούτους εις λογαριασμούς 
παρακολουθώ ντ ες αξίας (ά- 
ποθέματα, ακίνητα. Εγκαταστάσεις, 
Επιπλα, χρεόγραφα), εις παραικοι- 
λουθώντες σ υ ν α λ λ α γ μ ά
τι κ ά ς σχέσεις μεταξύ 
τρίτων (πελάται, χρεώσται, πιστω- 
ταί, προμηθευταί, προσωρινοί χρε
ωστικοί λογαριασμοί, προσωρινοί 
πιστωτικοί λογαριασμοί) εις δει
κνύοντας ά π ο τ ε λ έ σ μ α τ α 
προερχόμενα Εκ τής λειτουργίας τής 
έπιχειρήσεως (θετικά ή καί άρνητι- 
κά) κ.λ.π. Πρέπει, λοιπόν, περαιτέ
ρω νά δια,κρίνωμεν τούς λογαριαι- 
σμούς άναλόγως τού περιεχομένου 
των, ϊνα ό αναγνώστης λάβη σαφή 
άντίληψιν τής Επιστημονικής λει
τουργίας αυτών. Ή διάκρισις αυτή 
τυγχάνει Εκ τών βασικών προϋποθέ
σεων διά τήν καθ’ ολου έκμάθησιν 
τής λογιστικής ώς κλάδον τού οι
κονομικού λογισμού.

1.6. Τρόποι δ ι α κ ρ ί

σε ω ς. Πλείστοι, κυρίως ξένοι, 
συγγραφείς, ώς CERDONI, BiESTA 
κ.λ.π. ύπεστήριξαν διαφόρους τρό
πους κατατάξει» ς τών λογαριασμών. 
Τό Γαλλικόν λογιστικόν σχεδίαν 
τού 1947 διακρίνει τούς λογαρια
σμούς εις δύο μεγάλος κατηγορίας:

Εις λογαριασμούς Ί σ οι λ ο- 
γ ι σ μ ο ΰ καί ες λογαριασμούς 
Διαχειρίσεως.

Οί λογαραισμοί τοΰ ισολογισμού 
κατά τό Γαλλικόν λογιστικόν Σχέ- 
διον διαιρούνται εις 5 ομάδας ήτοι:

1η όμάς: Λογαριασμοί παρακο- 
λουθούντες διαρκή άγαθά.

2α όμάς Λογαριασμοί παρακο- 
λονθοΰντες άκινητοποιήσεις.

3 η άμάς: Λογοριοοσμοί άποιθεμά- 
των.

4η όμάς: Λογαριασμοί συναλλα
γής (τρίτων)

5η όμάς: Λογαριασμοί χρηματο
οικονομικής σφαίρας.

Οί λογαριασμοί διαχειρήσεως 
διακρίνονται εις τρεις ομάδας μέ 
συνεχή άρίθμησιν μέ τούς λογαρια
σμούς τοΰ ’Ισολογισμού, ήτοι:

6η όμάς: Λογαριασμοί δαπα
νών κατ’ είδος

7η άμάς: Λογαριασμοί Εσόδων 
κατ’ είδος

8η όμάς: Λογαριασμοί τής Εκ- 
μεταλλεύσεως καί διαχειρίσεως.

Επίσης περιέχονται έν τώ Γ.Λ.Σ. 
καί Ετεροι δύο διακρίσεις:

9η όμάς: Λογαριασμοί κοστολο- 
γήσεως

10η όμάς: Λογαριασμοί στατι
στικής

Πλείονα περί τούτων πραγματεύ
εται τό περί λογιστικού σχεδίου 
κεφάλαιον.

Ήμεΐς κατά τήν Εξέτασιν τών λο
γαριασμών θά άκολουθήσωμεν τήν 
διδακτικήν μ εθολογ ί
α ν τοΰ καθηγητοΰ κ. Μ. Τσιμάρα, 
δστις κατατάσσει τούς λογαρια
σμούς εις τάς Εξής κατηγορίας:

Λογαριασμοί α) άξιών, 6) προ
σωπικοί, γ) δαπανών - Εσόδων, δ) 
έκμεταλλεύσεως, ε) αποτελεσμά
των, στ) μικτοί.

Επίσης Εχομεν καί τούς λογα
ριασμούς, οί οποίοι δημιουργοΰνται 
Ενεκα ορθολογιστικής ανάγκης.

Τοιοΰτοι είναι: α) αντί θετοί, 6) 
Ενδιάμεσοι ή διάμεσοι, γ) τάξεως.

Τέλος Εχοιμεν τούς λογαρασμούς, 
οί όποιοι παρακολουθούν τάς συ- 
ναλλακτικάς σχέσεις τής οικονομι
κής μονάδας μετά τής αλλοδαπής.

Ουτοι είναι: α) Λογαριασμοί είς 
ξένον νόμισμα. Πάντας τούς λογά- 
ριασμούς, ώς ανωτέρω κατετάγη- 
σαν, είς περαιτέρω αναλύσεις θά 
άναπτύξωμεν καί εΐτα θά προβώ- 
μεν είς τήν άνάπτυξιν χωριστών 
κεφαλαίων τής λογιστικής ώς εΐναι 
ή άποτίμησις, αί .αποσβέσεις, Ε
λεγκτική, λογιστικά συστήματα, λο
γιστική έπιχειρήσεως διανεμητι
κού Εμπορίου, κατάρτι σι ς ισολογι
σμού Εν τέλει οικονομικής χρήσεως, 
λογιστικόν σχέδιον.

(ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ)

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΑΑΙ 
ΕΙΣ ΑΙΑΦΟΡΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
Διά πράξεως τοΰ κ. Διοικητοϋ έ- 

τοποθετήθησαν ώς προϊστάμενοι υ
πηρεσιών παρά τφ Κεντρικφ Κατα- 
στήματι οί κ.κ.

—Δημήτριος Παπμταξιάρχης, 'Ύ- 
ποτμηματάρχης, είς τήν 'Τπηρεσίαν 
Καταθέσεων Νομικών Π ροσώπων 
Ιδιωτικού Δικαίου (040)8),

— Παναγιώτης Μπάψας, 'Τπο
τμηματάρχης, είς τήν 'Τπηρεσίαν 
Χορηγήσεων προς Βιομηχάνους διά 
Δ)ψων (040)13).

—’Ιωάννης Άφεντάκης, 'Τποτμη- 
ματάρχης, είς τήν 'Τπηρεσίαν Ά
ξιών Έσ)κοΰ, (040)22), είς ήν α
σκεί ήδη καθήκοντα Προϊσταμένου 
δυνάμει τής ύπ’ άριθ. 192)·72 Πρά
ξεων ημών.

—Ευστράτιος Ζαχαριάδης, Τμη- 
ματάρχης Β' τάξεως, είς τήν 'Τπη
ρεσίαν Κινήσεως Κεφαλαίων (040) 
-27X, αντί τοΰ Σωτηρίου Πατρικίου, 
Τμηματάρχου Α' τάξεως, μετατιθε- 
μένου είς τήν 'Τπηρεσίαν Ειδικών 
Χορηγήσεων (040)35), ώς προϊστα
μένου.

—Δημήτριος Βαμβάκος, Τμημα- 
τάρχης Α' τάξεως, είς τήν 'Τπηρε
σίαν Χρεογράφων (040)31), αντί 
τοΰ Γεωργίου Πέππα, 'Τποτμημα- 
τάρχου, μετατιθεμένου είς τήν 'Τπη
ρεσίαν ’Αμοιβαίων Κεφαλαίων (040) 
26) ώ ς Προϊσταμένου.

—Κων)νος Δήμου, Τμηματάρχης 
Β' τάξεως, είς τήν 'Τπηρεσίαν Χο
ρηγήσεων, προς Βιομηχάνους Α' 
(040)14).

—’Αθανάσιος Δημητρακόπουλος, 
'Τποτμηματάρχης, είς τήν 'Τπηρε
σίαν Βιοτεχνικών - Ξενοδοχειακών 
καί Τουριστικών Δανείων (040)38).

—Δημήτριος Καλκοΰνης, 'Τπο
τμηματάρχης, είς τήν 'Τπηρεσίαν 
Καταθέσεων ’Ιδιωτών (040)7).

’Εξ άλλου δι’ άλλων πράξεων τοΰ 
κ. Διοικητοϋ έτοποθετήθησαν:

—Ό κ. Πυθαγόρας Τρουλλινός, 
'Τποτμηματάρχης, Εντεταλμένος καί 
Προϊστάμενος Λογιστηρίου παρά τφ 
ύποκ) μάτι Αγίου Δημητρίου Θεσσα
λονίκης, είς τήν υπό ϊδρυσιν Μονά
δα Σίνδου Θεσσαλονίκης, ώς προϊ
στάμενος αυτής.

—Ό κ. Πέτρος Φιλιππάκος, 'Τ
ποτμηματάρχης, Εντεταλμένος καί 
Προϊστάμενος Λογιστηρίου παρά τφ 
ύπ)τι Τριπόλεως είς τήν θυρίδα 
Λεωψ. ’Αλεξάνδρας ώς προϊστάμε
νος αυτής αντί τοΰ κ. Σαμουήλ Κα- 
μόντου, Λογιστού Β', άσκοϋντος 
προσωρινώς καθήκοντα Προϊσταμέ
νου τής έν λόγφ Θυρίδος.

—Ό κ. ’Ιωάννης Γιαννάκης, Τμη
ματάρχης Β', τελών είς τήν διάθε- 
σιν τής Διευθύνσεως Προσωπικού 
προς τοποθέτησιν, είς τήν Διεΰθυνσιν 
Διεθνών Δραστηριοτήτων ώς Προϊ
στάμενος Τμήματος.

—Ό κ. Κων)νος Σταυρόπουλος, 
’Τπο?νθγιστής Α' τάξεως, παρά τφ 
Πρακτορείφ ’Αστακού, είς τό *Τπ) 
μα Αίτωλικοϋ, ώς εντεταλμένος καί 
Προϊστάμενος Λογιστηρίου, αντί τοΰ

Ή οικονομική ζωή των Ελλήνων 
στήν εποχή τής Τουρκοκρατίας

«Πόνημα» του κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Δ, ΚΑΤΖΟΥΡΑΚΗ

ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ
’Ιωάννης Ξεν. Χατζησαράντος - 

’Ελένη Δημ. Λυμπεροπούλου ήρρα- 
βωνίσθησαν.

Δημήτριος Ξεν. Χατζησαράντος 
- Ευγενία Σπ. Συνοδινοΰ ήρραβω- 
νίσθησαν.

Άνδρέας Μελίτας - Κική Κου
λή Εδωσαν’ άμοιβαίαν ύπόσχεσιν 
γάμου.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ
Εύχαριστοΰμεν θερμώς πάντας 

τούς καθ’ οίονδήποτε τρόπον συμ- 
μετασχόντας είς τό βαρύτατον 
πένθος Επί τφ άδοκήτψ θανάτφ 
τοΰ λατρευτού μας πατρός ΤΡΤ- 
ΦΩΝΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΤΛΟΤ.

’Αγγελική ’Αναγνωστοπούλου

ΕΥΧΑΙ
e Στους ευτυχείς γονείς Θεοχά

ρη καί ’Αθανασία Λάμψα πού α
πέκτησαν άγοράκι, εύχομαι νά τούς 
ζήση.

Κώστας
β Στούς αγαπητούς συναδέλφους 

Θεοχάρη καί ’Αθανασία Λάμψα 
εύχομαι νά χαίρονται τό άγοράκι, 
πού ήρθε νά συμπί.ηρώση τήν ευ
τυχία τους.

Α. Μπαμίχας
β Ό συνάδελφος τοΰ Κ. Μηχα

νογραφίας Γεώργιος Δόλιας καί 
ή δίς Ζωή Κάκαδα έδωσαν άμοι- 
βαίαν ύπόσχεσιν γάμου.

Τούς εύχόμεθα ταχείαν τήν στε- 
ψιν.

Κ. Λ.
® Ή συνάδελφος Νέλλη Ψάλτη 

καί ό κ. Όδυσσέας Σαπουντζής Ε- 
τέλεσαν τούς γάμους των.

Τούς εύχόμεθα 6ίον άνθόσπαρ- 
τον.

Κ. Λ.
β Στήν συνάδελφο Νέλλη Ψάλ

τη καί Όδυσσέα Σαπουντζή πού 
έτέλεσαν τούς γάμους των τήν 
περασμένη Κυριακή εύχομαι νά 
ζήσονν.

Α. Νάνος
e Είς τόν αγαπητό μου φίλο 

καί συνάδελφο Γεώργιο Γρηγο- 
ρίου τις πιό θερμές μου ευχές γιά 
τό γάμο του μέ τήν Άργυρούλα.

Νικ. Παπουτσής
ΔΩΡΕΑΙ

ΤΠΕΡ ΤΟΤ ΤΤΠΕΤ
β Οί συνάδελφοι τοΰ Ναυτιλια

κού Καταστήματος Πειραιώς είς 
μνήμην ’Αναστασίας Χάλαρη, μη- 
τρός τοΰ συναδέλφου των Ευαγγέ
λου Νικολάου δρχ. 2.320.
-—Δημ. Σταμόπουλος είς μνήμην

Γεωργίου Παύλου δραχ. 500.
ΤΠΕΡ ΤΟΤ «ΤΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑ

ΘΡΟΝ»
β Μιχ. Μελας είς μνήμην Θεοδ. 

Θεοδωρίδη δρχ. 500.

ΝΕΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Ούτε άγνωστος, ούτε αδόκιμος 
είναι ό λογοτέχνης - συγγραφέας κ. 
Δημήτρης Άετουδάκης. "Εχει συγ
γράψει καί έχει έκδόσει διάφορες 
"ιστορικές καί οικονομικές μελέτες κι’ 
έχει άσχοληθή. μέ αρκετή Επιτυχία 
μέ τή λογοτεχνία καί τή φιλοσοφία.

Δέν έχω αρμοδιότητα καί δέν θά 
Επιχειρήσω κριτική τοΰ ·>'έν>υ βιβλίου 
του, ένα είδος παρουσιάσεόις του 
θά αποπειραθώ νά κάνω.

Στό βιβλίο του αυτό ό κ. Άετου
δάκης μέ καταπληκτική γλώσσα καί 
απλά λόγια καί μέ Ελαφρές παρεκ
κλίσεις μόνο από τό θρησκευτικό κα
τεστημένο, κάνει κατανοητό είς τούς 
πολλούς, τό φαινόμενο ΙΗΣΟΤΣ.

Πώς ό ΙΗΣΟΤΣ Εμφανίσθηκε 
σέ μια Εποχή ηθικής καί κοινωνικής 
καταπτώσεως. Πώς έδίδαξε. Πώς 
καί τί μεθόδους έχρησιμοποίησε στις 
διδασκαλίες του. Πώς γενικά έδρα
σε. Πώς τελικά θεοποιήθηκε, είναι 
μερικά άπό τά κεφάλαια πού μέ δια
κριτικότητα καί περισσή εύλάβεια 
αναλύει είς τό βιβλίον του.

Εύρύ καί ακανθώδες τό θέμα. 
Δυσχερής ό χειρισμός του. Ευπαθής 
ή άνάλυσίς του. Ό κ. Άετουδάκης 
δμως μέ εύτολμία προσπάθησε καί 
μπορεί νά λεχθή δτι πέτυχε, στήν 
άνάλυσί του, νά δικαιολογή καί ν’ 
άντικρούει μέ αυτοματισμό, τις ανα
πόφευκτες αντιδράσεις πού θά προ- 
καλοΰσε, καί νά μήν αφήνει νά γεν
νιούνται παρερμηνείες. Κάθε Ενδεχο- 
μένη κατάκρισις, θά αδικούσε μιά 
προσπάθεια μέ τόσο υψηλό στόχο. 
Ή άνάγνωσις τοΰ βιβλίου αύτοΰ, σέ 
καμμιά περίπτωση, δέν θά άπέβαινε 
μάταιη.

Μ. I. Τ.
★

Έκυκλοφόρησεν ύπό τοΰ Δικη
γόρου κ. Χρήστου Ν. Τότση, ό 
Κώδιξ Φορολογίας Εισοδήματος 
(έκδοσις 1974). Περιλαμβάνει:
1) πλήρη κωδικοποίησιν ίσχυουσών 
διατάξεων, 2) τούς συντελεστάς 
αποσβέσεων άπό τοΰ 1959, 3) τούς 
συντελεστάς καθαρού κέρδους τών 
Ε μπορ οβ ιομη χανικών επιχειρήσεων,
4) τάς φορολογικός άπαλλαγάς,
5) τόν Κώδικα Φορολογίας πλοίων,
6) πλήρες αλφαβητικόν εύρετήριον 
(’Εκδόσεις «ΠΑΜΙΣΟΣ» Πανεπι
στημίου 44, τηλ. 622.737, 634. 
151).

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)
Ι.γ ’Αποδεικτική ι

σχύς τών λογιστικών 
βιβλίων ένώπιαντών 
δικαστηρίων.

Ή αποδεικτική ισχύς τών λογι
στικών βιβλίων Ενώπιον παντός δι
καστηρίου ύπό παντός εχοντος εν- 
νομον συμφέρον φέρει αναντίρρη
τους τόν χαρακτήρα έξωδίκου ομο
λογίας, ήτις έρείδεται έπί τών έ
ξης βάσεων:

α) Ό νομοθέτης έδέχθη τήν άρ- 
χήν δτι κατά τόν χρόνον ένημερώ- 
σεως τών βιβλίων ό έμπορος τυγ
χάνει ειλικρινής. Διά τόν λόγον 
τούτον καί άπαγορεύεται ρητώς έκ 
τοΰ νόμου πάσα μεταγενέ
στερα άλλοίωσις έγ
γραφων.

6) ’Αρχή τών «π α ρ α σ τ ά
τι κ ώ ν». Αϋτη αναφέρει δτι 
ούδεμία λογιστική 
έ γ γ ρ α φή έχει εννομα άποτε- 
λέσματα αν ευ άποδείξεως διά τοΰ 
σχετικού παραστατικού. Τά παρα
στατικά ταύτα ποικίλα κατ’ έ'κτα-
σιν καί μορφήν όατοτελούν τήν......
πρώτην ύλην τιοΰ λογιστή^ 
ρίοιυ. Τοιαύτα παραστατικά είναι: 
τιμολόγια, φορτωτιικαί, γραμμάτια 
είσπράξεως, Εντάλματα πληρωμής, 
λογιστικά σημειώματα, ζυγολόγια, 
μετρολογία κ.λ.π.

γ) Δυνστότης Ελέγχου κατόπιν 
άντιπαραβολής μέ τά βιβλία τοΰ 
άντιδίκου, έφ’ δσον ό άντίδικός τη
ρεί λογιστικά βιβλία τής αύτής κα
τηγορίας, άλλως κατόπιν άντιττα- 
ροιβολής τών παραστατικών.

ΒΜΦΑΝΙΣΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣIΣ 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

α. ΕΜΦΑΝΙ Σ I Σ καλείται ή αύτε- 
παγγέλτως ή κατόπιν αίτήσεως δια- 
τασσομένη προσαγωγή είς τό άρ- 
μόδιον δικαστήριον τών βιβλίων 
πρός έξέτασιν ώρισμένων τμημάτων 
ή χωρίων σχέσιν έχόντων μετά τής 
δικαζόμενης ΰποθέσεως. Ύπεστηρί- 
ζετο, δτι διά τής αίτήσεως πρός 
έμφάνισιν τών λογιστικών βιβλίων, 
θά έπρεπε ό αϊτών νά καθορίζη το 
σχετικόν τμήμα βιβλίων, διότι ή 
άορίστως αίτουμένη έμφάνισις τυγ
χάνει άπορριπτέα. Τούτο ουδόλως 
εϋσταθεΐ, καθ’ δσον τά λογιστικά 
βιβλία συνδέονται μεταξύ των «α
τά τήν διεξαγωγήν τής λογιστικής 
Εργασίας. Έάν δμως τά λογιστικά 
βιβλία τηρώνται είς κινητά φύλλα, 
ή άνωτέρω αδυναμία αίρεται.

Ή τήρησις τών βιβλίων καί δή 
τών αναλυτικών καθολικών είς κινη
τά φύλλα ή καρτέλλας άποτελεί πρό 
σθετον πλεονέκτημα.

β. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ καλείται ή 
προσαγωγή είς τό δικαστήριον ή 
καί ή παράδοσις απάντων τών βι
βλίων ή καί μόνον τών υποχρεωτι
κών καί δή τοΰ ημερολογίου πρός 
καθολικήν έξέτασιν, Ή άνακοίνωσις 
λαμβάνει χώραν μόνον είς είδικάς 
περιπτώσεις καθοριζομένας υπό 
τοΰ νόμου. ,Αυται είναι:

ι) έπί κ λ η ρ ο ν ο >μ ί α ς 
πρσκειμένης δίκης μεταξύ τών κλη
ρονόμων καί ούχϊ μεταξύ τρίτων 
καί κληρονόμων.

2) έπί πτωχεύσαντος ή συνδίκου 
μεθ’ απάντων τών παραστατικών έγ 
γράφων πρός έξακρίβωσιν τής οι
κονομικής θέσεως τοΰ πτωχεύσαντος.

Ή έξαφάνισις ή άπόκρυψις τών 
βιβλίων ύπό τοΰ πτωχεύσαντος χα
ρακτηρίζει τούτον ώς δολίως πτω- 
χεύσαντα καί βαρυνόμενον ΰφ’ όλων 
τών δυσμιενεστάτων ποινικών καί ά- 
στικών ευθυνών. Μετά τήν άναγγελι- 
αν τής πτωχεύσεως ό σύνδικος πτω- 
χεύσεως υπέχει ΰποχρέωσιν πρός 
έμφάνισιν καί άνακοίνωσιν τών λο
γιστικών βιβλίων. Ό δικαστής δύ- 
ναται αΰτεπαγγέλτως νά ζητήση 
τήν έμφάνισιν τούτων. Οΰτος ύπο- 
χρεοΰται νά δεχθή τήν έμφάνισιν 
τουλάχιστον τοΰ ημερολογίου και 
νά διατάξη τήν άνακοίνωσιν είς τάς 
είδικάς κατά τόν νόμον περιπτώ
σεις. Δεδομένης τής τεράστιας ση-

«ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ»

Μηνιαίον δργανον τοΰ Συλλόγου 
τών "Υπαλλήλων τής Εθνικής 
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(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΝΑΥ
ΤΙΚΟ
Γιά νά συμπληρώσουμε τήν εικό

να τής οικονομικής ζωής τών Ελ
λήνων, κατάτά χρόνια τής δουλείας, 
θά πρέπει νά πούμε καί, Ελάχιστα 
μόνο λόγια, γιά τό Ελληνικό Εμπο
ρικό Ναυτικό. Ελάχιστα,__ μόνο, λέ
με, γιατί γιά τό θέμα τούτο χρειά
ζεται ολόκληρη πραγματία πού 6ά 
ξεπερνοΰσε τά όρια τής σύντομης 
αύτής Εργασίας καί έκτος απ αυ
τό έχουν γραφεί πολλές ειδικές με
λέτες.

Τό Ελληνικό Εμπορικό Ναυτι
κό έκανε τήν Εντυπωσιακή είσοδό 
του στήν παγκόσμια, τότε οικονομι
κή ζωή, άπό τις αρχές τού 18ου 
αιώνα, ταυτόχρονα, δηλαδή, μέ τήν 
Εμπορική καί οικονομική ανάπτυξη 
τών "Ελλήνων μέσα κΓ έξω άπό την 
Ελλάδα. Τούτο βέβαια,_ δέν σημαί
νει δτι καί πριν άπό τήν χρονολο
γία αυτή δέν υπήρχε Ελληνικός Εμ
πορικός στόλος, μέ δυναμική ναυτι
λιακή παρουσία στή Μεσόγειο. 
Άλλά τότε, οί συνθήκες ήταν πο
λύ πιό δύσκολες, ό ζυγός τοΰ κα- 
τακτητή σκληρότερος, ή ξένη πειρα
τεία κυριαρχούσε στίς θάλασσες 
καί ή οικονομική αντοχή τών Ελ
λήνων μικρή, τό ίδιο δμως ασήμαν
τη ήταν καί ή Επιρροή τους στά ξέ
να λιμάνια.

Δέν ύπάρχουν πολλά ή καί Επί
σημα στοιχεία γιά τόν αριθμό καί 
τήν χωρητικότητα τών Ελληνικών 
πλοίων κατά τόν αιώνα αυτόν τής 
ναυτιλιακής ακμής τοΰ ’Έθνους. 
Πολλοί μιλούν γιά 3.500 καράβια 
καί 35.000 ναυτικούς "Ελληνες κα
τά τόν 18ο αιώνα. Ό αριθμός αυ
τός λέγεται πώς είναι υπερβολικός, 
άν όμως λάβουμε υπόψη μας ότι 
πολλά καράβια ήταν κάτω άπό τή 
σημαία τοΰ κατακτητή (μέ Ελληνι

κό πλήρωμα) καί μέ συνιδιοκτησία 
πολλές φορές, όπως καί κάτω άπό 
ξένες σημαίας (τήν Γενουατική, τήν 
Γαλλική, τήν Αυστριακή και τήν 
Ρωσική), δέν θά πρέπει νά εΐναι υ
περβολικός. Κατά τά χρόνια μάλι
στα αυτά δημιουργοΰνται μικρά άλ
λά αξιόλογα ναυπηγεία στά νησιά 
μας, ("Υδρα, Σπέτσες, Ψαρρά, Χίος 
καί Κρήτη) στον Άμβρακικό (Γα
λαξίδι, Μεσολόγγι κ.ά.) στον Πα- 
γασητικό καί τόν Θερμαϊκό. ’Αξιο
σημείωτο εΐναι ότι ή Ελληνική ξυ
λεία γιά ναυπηγικές κατασκευές 
(όπως π.χ. τής Κρήτης, τού ποτα
μού Λούρου κ.ά.) αποκτά μεγάλη 
φήμη στό Εξωτερικό.

Ή ανάπτυξη τής ναυτιλίας μας 
κατά τόν 18ο αιώνα οφείλεται κατά 
κύριο λόγο στήν αφάνταστη έπιδε- 
ξιότητα τών Ελλήνων ναυτικών και 
όπως θά πή ό Μπούϊγ (Γάλλος πρό
ξενος στήν Άρτα) σέ γράμμα του 
πρός τό γαλλικό Υπουργείο «σέ 
σκάφη μεγάλα, γερά καί νέα, μι
σθούς ναυτών χαμηλούς, τροφή λι
τή, σέ ναύλα, συνεπώς, χαμηλά καί 
ισχυρές σχέσεις μέ τήν Μεσσήνη, 
έφ’ όσον Εκείνοι πού έχουν στά νέ- 
ρια τους τό Εμπόριο Εκεί εΐναι Έλ- 
λνες», ό ίδιος, ό Μπούϊγ λέει σ' άλ
λο του γράμμα «τά μεσολογγίτι- 
κα πλοία κυριαρχούν απόλυτα στήν 
ακτοπλοΐα τής Σκάλας (Άρτας) 
καί δέν γίνεται πιά λόγος γιά άλ
λη σημασία». Σέ ένα τρίτο γράμ
μα του ό ίδιος λέει «τά Ναπολιτά- 
νικα πλοία, καθώς καί τά Σουηδι
κά πού έπεχείρησαν νά άνταγωνι- 
σθοΰν τούς Μεσολογγίτες, δέν μπό
ρεσαν νά άνθέξουν» καί αργότερα 
σημειώνει «όταν έπεχείρησα νά Ε
ξηγήσω στούς ντόπιους Εμπορευό
μενους ότι κινδυνεύουν όταν φορτώ
νουν σέ Ελληνικά πλοΐά, μου άπήν- 
τησαν ότι είναι ασφαλισμένοι στή 
Βενετία μέ 2%, πράγμα πού δέν 
μπόρεσαν νά άντέξουν».

Ή τελευταία αυτή διαπίστωση, 
όπως καί όλες οί άλλες, δείχνουν 
καθαρότατα τήν ικανότητα, τήν ευ
φυΐα καί τίς ισχυρές οικονομικές 
σχέσεις τών Ελλήνων μέ τίς ξένες 
χώρες.

Ό άγγλογαλλικός συναγωνισμός 
στή Μεσόγειο, όπως όμως καί άλ
λων σημαιών (τής ’Ιταλίας, τής 
Βενετίας, τής Αυστρίας καί αργό
τερα τής Ρωσίας) όφελεΐ' αφάντα
στα, τούς Επιδέξιους "Ελληνες ναυ
τίλους.

Τήν ανάπτυξη τής έλληνικής ναυ
τιλίας κατά τό τελευταίο τέταρτο 
τού 18ου αιώνα, θά βοηθήση πάρα 
πολύ, ή Συνθήκη τοΰ Κιουτσούκ 
Καϊναρτζή (1774) πού συνήφθη με
ταξύ Ρωσίας καί Τουρκίας, υστέ
ρα άπό τόν Ρωσοτουρκικό πόλεμο 
όπου νικήθηκε ή Τουρκία. Κατά τόν 
πόλεμο αύτό τά ρωσικά πλοία τά 
βοήθησαν οί "Ελληνες κουρσάροι 
(Λάμπρος Κατσώνης κ.ά.) πού κυ
ριαρχούσαν στό Αιγαίο καί κτύπη- 
σαν τούς Τούρκου καί τούς Άγγλο- 
γάλλους, πού θέλησαν νά βοηθήσουν 
τούς Τούρκους, άπό τόν φόβο μή
πως κατεβή ή Ρωσία στή θερμή θά
λασσα τής Μεσογείου.

"Υστερα άπό τήν συνθήκη αυτή 
ή ελληνική ναυτιλία κάνει ένα τε
ράστιο άλμα — γιατί κυκλοφορεί 
πιά μέ ρωσική σημαία καί μέσα 
στή Μαύρη Θάλασσα και .ευνοείται 
άπό όλα τά προνόμια πού είχε πα
ραχωρήσει ή Πύλη στή Ρωσία — 
άλλά τό ’ίδιο συμβαίνει καί μέ τό 
Εμπόριο τών Ελλήνων, πού δείχνει 
μία τεράστια άνοδο, όπως προκύ
πτει άπό τά στοιχεία πού έχουμε 
γιά τήν Θεσσαλονίκη, τήν Χίο τά 
Γιάννινα, τήν ’Άρτα, τήν Άνδιανού- 
πολη, τήν Σμύρνη καί τήν Πόλη.

κ. Ίωάννου^ Τσουραπάκη, Λυγιστού 
Β' τάξεως, μετατιθεμένου είς τό 'Υ
ποκατάστημα Πρεβέζης, ώς Εντε
ταλμένου καί προϊσταμένου Λογιστη
ρίου, άντί τοΰ κ. Διονυσίου Αλεξάν
δρου, Τμηματάρχου Β' τάξεως, με- 
τατιθεμένου είς τό 'Υποκατάστημα 
Ήγουμενίτσης, ώς Διευθυντοΰ, άντί 
τοΰ κ. Αθανασίου Κρανιώτη, Τμη
ματάρχου Β' τάξεως, μετατιθεμένου 
είς τό Ύποκ) μα Αργοστολιού, ώς 
Διευθυντοΰ, άντί τοΰ κ. Γερασίμου 
Καβαλιεράτου, Τμηματάρχου Α' τά
ξεως, άπαλλασσομένου τών καθηκόν
των του καί τιθέμενου είς τήν διά- 
θεσιν τής Δ)νσεως Προσωπικού.

—Ό κ. Ηρακλής Βασιλείου, 
Τμηματάρχης Β' τάξεως, παρά τφ 
'Ύποκ) μάτι Λ. Σοφοΰ Θεσσαλονίκης, 
είς τό αύτό Υποκατάστημα, ώς Εν
τεταλμένος καί προϊστάμενος Λογι
στηρίου.

—Ό κ. Αντώνιος Βαρδάκης, 'Τ
ποτμηματάρχης, Εντεταλμένος καί 
προϊστάμενος Λογιστηρίου παρά τφ 
’Ύποκ)τι Ηρακλείου είς τήν Περι
φερειακήν Διεύθυνσιν Κρήτης, ώς 
προϊστάμενος τοΰ γραφείου αύτής, 
άσκών ήδη προσωρινώς τά έν λόγφ 
καθήκοντα.

Διά πράξεων τοϋ κ. Διοικητοϋ ώ- 
νομάσθησαν:

—Ό κ. Μιχαήλ Καμπαδέλης, τμη
ματάρχης Α' ’Επιθεωρητής, τοπο
θετηθείς είς τήν Διεύθυνσιν ’Επι- 
θεωρήσεως.

■—Ό κ. Μανουήλ Μαθιός, Λογι
στής Β' τάξεως παρά τφ ’Τποκατα- 
στήματι Κερκύρας Εντεταλμένος καί 
προϊστάμενος Λογιστηρίου τοΰ αύ
τοΰ υποκαταστήματος.

—Ό κ. Αλέξανδρος Μαλανδρά- 
κης, ύποτμηματάρχης παρά τφ ύπο- 
καταστήματι Ναυαρίνου, Εντεταλμέ
νος καί προϊστάμενος Λογιστηρίου 
τοϋ αύτοΰ υποκαταστήματος.

Δι’ έτέρας πράξεως τοΰ κ. Διοι- 
κητοΰ ώνομάσθησαν προϊστάμενοι υ
πηρεσιών παρά τφ Κεντρικφ Κατα- 
στήματι οί κ.κ.:

—κ. Μιχαήλ Καστρινάκης, τμημα
τάρχης Ταμείων Β' τάξεως.

—κ. Νικόλαος Μακρίδης, Τμημα- 
τ“ρχης Ταμείων Β' τάξεως.

—κ. Γεώργιος Καλογεράκης, "Τ
ποτμηματάρχης Ταμείων.

—κ. Νικήτας Μηλιάς, 'Τποτμη
ματάρχης Ταμείων.

—κ. ’Ιωάννης Τσιλιμπάρης, 'Τπο
τμηματάρχης Ταμείων.

Ή κατανομή τών είδικωτέρων αρ
μοδιοτήτων έκαστου τών ώς άνω 
Προϊσταμένων θέλει πραγματοποιη- 
θή δι’ ήμερησίας διαταγής τοϋ Κεν
τρικού Καταστήματος, μέχρι τής ορι
στικής διαρθρώσεως, μερίμνη τής 
Διευθύνσεως Όργανώσεως, είς υ
πηρεσίας τών διαφόρων λειτουργιών 
φυλάξεως διαχειρίσεως καί παρα- 
κολουθήσεως τίτλων τοϋ Κεντρικού 
Καταστήματος.

Ήταν ή Εποχή πού ό ελληνικός 
στόλος κυριαρχούσε στή Μεσόγειο 
σάν ισότιμος μέ τόν γαλλικό καί 
τόν αγγλικό καί ανώτερος άπό ό
λους τούς άλλους καί όπως ξέρουμε 
άπό τήν ιστορία μας, έβαλε γερά 
Θεμέλια στήν ανάσταση τοΰ Γένους.

Ό Ελληνικός Εμπορικός ή καί ό 
κουρσάρικος στόλος, έγινε τό φόβη
τρο τών Τούρκων καί είχε Ελευθε
ρώσει, σχεδόν, τό Αιγαίο πέλαγος, 
πολύ πριν σημάνει οριστικά τό σή
μαντρο τής ’Ελευθερίας.

ΤΑΣΟΣ Κ. ΚΟΧΤΟΜΕΡΚΟΣ
Παθολόγος - Ρευματολόγος 
‘Ιατρός - Ρευματολογικής 

Κλινικής ’Ασκληπιείου 
Έλλ. Έρ. Σταυρού Βούλας 

Δέχεται:
5 — 8 μ.μ. Δευτέρα, Τετάρτη, 
Παρασκευή καί έπί συνεντεύξει 

Τηλ. ’Ιατρείου: 639-917 
Ίπποκράτους 69

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ 
Χειρουργός ’Οδοντίατρος

Κάνιγγος 7 
2ος όροφος 

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

γιον ΤΥΠΕΤ



ΧΕΛΙ2 Sij«ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ»

Τό πλήρες κείμενον τού νέο» Κατονιομοΰ
έγκρίοεως - ελέγχου - αμοιβής υπερωριών

...ΚΑΙ ΙΔΟΥ 0 ΑΝΘΡΩΠΟΣ

Νέος Κανονισμός Έγκρίσεως, 
έλεγχοι» καί αμοιβής τής ύπερω- 
ριακής Άπασχολήσεως κατηρτί- 
σθη ΰπό τής Διοικήσεως τής 
Τραπέζης.

Τό πλήρες κείμενον τοΰ νέου 
Κανονισμού έχει ώς κατωτέρω:

I ΓΕΝ Ι ΚΑΙ ΑιΡΧΑ I

1. Ά ρ μ ο δ ι ό τ η ς Έ γ
κρι σ ε ω ς καί Έ λέ γ- 
χο υ.

1—1 Ό Διευθυντής έκάστης 
Μονάδας (ΔιευΒύνσεως Διοικήσεως 
ή Καταστήματος), τή είσηγήσει τών 
Προϊσταμένων Υπηρεσιών, άττοφα- 
σίζει κατά την υπεύθυνον κρίσιν 
του περί τής λειτουργίας καί συγ- 
κροτήσεως κλιμακίων ΰπερεργασίας, 
σταΒμίζων τάς ύπηρεσιακάς άνάγ- 
κας βάσει τοΰ όγκου εργασιών καί 
τοΰ επείγοντος αυτών, έν συνδυα
σμό προς τάς ΰψισταμένας δυνα
τότητας άντιμετωπίσεώς των εντός 
των κανονικών ωρών έργασίας.

1—2 Έκάστου κλιμακίου ΰπερερ 
γοοσίας προΐσταται, οριζόμενος Ο
πό τοΰ Διευθυντοΰ, ’Επόπτης, δ- 
στις, παραλλήλως προς τό κύριον 
έργον του, τοΰτέστιν τής συμμετο
χής εις την ΰπό τοΰ κλιμακίου σκο- 
πουμένην ΰπερεργασίαν, εποπτεύει 
την κανονικήν λειτουργίαν αύτοΰ, 
έπιμελεΐται τής συμπληρώσεως τοΰ 
‘Ημερησίου Δελτίου Ύπερωριακής [ 
Άποσχσλήσεως (Παράγ. II, 1) καί 
τής λήψεως έπ’ αύτοΰ, κατά τήν ά- 
ποχώρησιν, τών υπογραφών τών 
συμμετασχόντων εις τό κλιμάκιον, 
βεβαιών ένυπογράφως τον παρ’ αυ
τού γενόμενον έλεγχέ-·.

1----3 'Η ποσοτική καί ποιοτική
άξιολόγησις τής έκτελουμένης κατά 
τήν λειτουργίαν τοΰ κλιμακίου έρ
γασίας ένεργεΐται παρά τοΰ Προϊ
σταμένου έκάστης Υπηρεσίας, ο- 
στις αναφέρει σχετικώς εις τον Δι
ευθυντήν ικαί πο ραδίδει αΰτώ 
στοιχεία περί τής έκτελεσθείσης έρ
γασίας μετά σημειώσεων περί τής 
ποσοτικής καί ποιοτικής άποδόσε- 
ως τών ΰπερωριακώς έργασθέντων.

1—4 Ό Διευθυντής έποπτεύει 
τήν έφαριμογήν τής άποφάσεώς του 
(Έδάψ. 1 — 1 ώς άνω) καί τήν διε
νέργειαν τών έλέγχων περί ών τά 
προηγούμενα εδάφια 1—2 καί 1 — 
3, δυνάμενος νά Αναθέτη, τήν άμε- 
σωτέραν έποπτείαν εις Υποδιευ
θυντήν του.

1—5 Ό Περιφερειακός Διευθυν
τής έποπτεύει τήν ορθήν χρήσιν τής 
παρεχομένης ώς άνω (Έδάφ. 1—1) 
εύχερείας εις τούς Διευθυντάς τών 
ΰπ’ αυτόν Μονάδων, ώς καί τήν 
διενέργειαν τοΰ διά τοΰ παρόντος 
Κανονισμοΰ καθοριζόμενων έλέγ
χων, άναφέρων σχετικώς εις τον 
Προϊστάμενον τής Διενθύνσεως Κα
ταστημάτων Εσωτερικού.

2. Χρονικά "Ορια.

1—4 'Ο Διευθυντής έποπτεύει 
τήν εφαρμογήν τής άποφάσεώς του 
(Έδάφ. 1—1 ώς άνω) καί τήν διε
νέργειαν τών έλέγχων περί ών τά 
προηγούμενα εδάφια 1—2 καί 1 —
3. δυνάμενος νά άναθέτη τήν άμε- 
σωτέραν έποπτείαν εις Ύποδιευθυν 
τήν του.

1— 5 Ό Περιφερειακός Διευθυν
τής έποπτεύει τήν ορθήν χρήσιν τής 
παρεχομένης ώς άνω (Έδάφ. 1 — 
1) εύχερείας εις τούς Διευθυντάς 
των ύπ’ αυτόν Μονάδων, ώς καί 
τήν διενέργειαν τοΰ διά τοΰ παρόν
τος Κανονισμού καθοριζομένων έλέγ 
χων, άναφέρων σχετικώς εις τον 
Προϊστάμονον τής Διευθύνσεως Κα
ταστημάτων Εσωτερικού.

2. Χρονικά "Ορια.

2— 1 Κλιμάκια υπέρ εργασίας 
δύνανται νά λειτουργούν μόνον κα
τά τάς ώρας:

α) ’Από 14.30' έως 16.00' καί 
6) ’Από 17.30' έως 19.30' κατά 

τήν περίοδον άπό 1)11 έως 30)4 
καί άπό 18.00' έως 20.00' κοαέ 
τήν περίοδον άπό 1)5 έως 31)10.

2—2 Ή άπασχόλησ ι ς υπαλλήλου 
εις έν κλιμάκιον Αποκλείει τήν συιμ 
μετοχήν τούτου εις έτερον.

2— 3 Τά σύναλον τών ώρών τής 
κατ’ έτος ύπερωριακής άπασχολή- 
σεως έκάστου υπαλλήλου δεν δύναι- 
ται νά ΰπερβαίνη τά διά τών έγκρί- 
σεων τών αρμοδίων Υπηρεσιών τοΰ 
Υπουργείου Άπασχολήσεως καθο
ριζόμενα όρια, ΰπό τον περιορισμόν 
πάντοτε τής επομένης παραγράφου
3.

3. ’Αμοιβή Ύ π ε ρ ε ρ γ α 
σίας.

3— 1 Τά άνώτατον οριον άποζη- 
μιώσεως έκάστου ύπαλλήλου δΓ ύ- 
περωριακήν Απασχόλησιν πραγμοΓ 
τοποιουμένην ΰπό τάς προϋποσέ- 
σεις τοΰ ώς άνω εδαφίου 1, 2—3 
δεν δύναται νά ΰπερβαίνη καθ’ έ
καστον μήνα τό Αντιστοιχούν, εις 
ποσοστόν τριάκοντα έπί τοΐς έκσ-

τόν (30%) τών μηνιαίων τακτικών 
Αποδοχών αύτοΰ, ποσόν.

4. Δ υ ν ά μ ε ν σ ι ν ά συ μ- 
μετέχουν εις κλι
μάκια ΰ π ε ρ ε ρ γ α σ ί
α ς — Κριτήριον έ πί
λο γ ή ς.

4—-1 ’Απαγορεύεται ή συμμετο
χή εις κλιμάκια ΰπερεργασίας ΰ- 
παλλήλων ΰπηρετούντων εις έ- 
τέρας Μονάδας. Κατ’ έξαίρεσιν 
έπιτρέπεται τούτο μόνον εις περι
πτώσεις μικρών Μονάδων, ών ή Α
ριθμητική δύναμις τοΰ Προσωπικού 
δεν έπαρκεΐ διά τήν συγκρότησιν 
κλιμακίων Απογευματινής συναλλα
γής, έγκεκριμένων παρά τής Διιευ- 
θύνσεως Καταστημάτων ’ Εσωτερι- 
κοΰ.

4—2 Διά τήν συμμετοχήν εις τά 
κλιμάκια ΰπερεργασίας έπιλέγον- 
ται υπάλληλοι διαχρινόμενοι διά 
τήν έργατικότητά των. Παραλλή
λως δέον όπως έπιδιώκηται, ϊνα τό 
καταβλητέον ποσόν άποζημιώσεως 
κιαλύπτη, εντός βεβαίως τών ΰπό 
τοΰ Νόμου έπιτρεπομένων ορίων, 
όσον τό δυνατόν περισσοτέρας ώ
ρας έργασίας.

II. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

1. Ημερήσιον Δελτί
ο ν Ύπερωριακής 
Άπασχολήσεως.

1—1 Ή διαδικασία τοΰ έλέγχου 
καί τής Αμοιβής τής ύπερωριακής 
άπασχολήσεως έξυπηρετεΐται διά 
τοΰ ‘Ημερησίου Δελτίου Ύπερωρισί- 
κής Άπασχολήσεως, περιλαμβάνον- 
τος τά κάτωθι στοιχεία: 

σ. Αΰξοντα αριθμόν, 
β. ’ Ον ομ ατεπώ νυ μ ον συμμετεχόν 

των εις τό κλιμάκιον
γ. ’Αριθμόν Μητρώου αύτών 
δ. "Ωρας ένάρξεως καί λήξεως 

τής άπασχολήσεως έκάστου
ε. Σύνολον ώρών άπασχολήσεως 

έ κάστου
στ. Υπογραφήν άπασχοληθέν- 

τος. 1
Γ—2 Τά ‘Ημερήσια Δελτία έκά

στης Μονάδας θά λαμβάνουν αϋξον

’Εάν ύποτεθή δτι έφθάνατε μέ 
διαστημόπλοιον εις ένα άλλον κα- 
τωκημένον πλανήτην, τό πρώτον 
πράγμα πού θά άνεφέρατε εις τήν 
επιστολήν σας προς τούς οικείους 
σας θά ή το ή συμπεριφορά τών κα
τοίκων του. Αυτή θά εΐχε τήν μεγα- 
λυτέραν σημασίαν διά σάς. Καί ή 
δική σας συμπεριφορά θά άπετέ- 
λει τό έπίκεντρον τών συζητήσεων 
εκείνων.

Οΐ πολιτισμένοι καί λεπτοί τρό
ποι εΐναι παντού ένα διαβατηρίου 
φιλίας καί σεβασμού. Τόσον διά 
τούς άνδρας όσον καί διά τάς γυ-ι 
ναΐκας, αποτελεί προτέρημα νά σκέ- 
πτωνται, νά ομιλούν καί νά ενερ
γούν μέ ευπρέπειαν, εις οίανδήποτε 
κοινωνικήν τάξιν καί άν ανήκουν.

Οΐ καλοί τρόποι εΐναι Απαραί
τητοι φύλακες τής κοσμιότητας καί 
τής κοινωνικής ειρήνης, ένα θέμα 
κοινού ένδιαφέροντος. Καί όμως, ά- 
κούομεν καί διαβάζομεν όλιγώτερα 
διά τήν καλλιέργειαν τών καλών τρό
πων, παρά τήν δίαιταν, τήν κομψό
τητα καί δλα έκεΐνα πού διατηρούν 
καί ενισχύουν τό σωματικόν κάλ
λος.

Οί Ποινικοί Κώδικες αναφέρουν 
πολλά αξιόποινα Αδικήματα, άλλα 
ούδεμία γίνεται μνεία σχετικώς μέ 
τήν ευγένειαν

Ή ευγένεια πρέπει νά άναζητη- 
θή εις τον χώρον μεταξύ τού πεδίου 
εφαρμογής τών Αναγκαστικών νόη 
μων, τών κανόνων δηλαδή εις τούς 
οποίους όφείλομεν νά υπακούω μεν, 
και τοΰ πεδίου τής δράσεως κατά 
βούλησιν, σύμφωνα μέ τήν οποίαν 
δυνάμεθα νά άξιώσωμεν καί νά Α
πολαύσω μεν πλήρους ελευθερίας. 
Είς ένα αξιομνημόνευτου λόγον του 
μέ θέμα «‘Ο νόμος καί οΐ καλοί 
τρόποι», ό λόρδος Μοΰλτον ώνόμα- 
σε τον χώρον αύτόν «τό πεδίον τής 
ύπακοής είς δ,τι δεν άποτελεΐ Α
ναγκαστικόν κανόνα».

Ή ευγένεια δέν άποτελεΐ ίδιό- 
τροπον έπινόησιν ώρισμένης γενεάς 
τού παρελθόντος, άλλά ένα άπό μα-ι 
κροΰ ίσχύοντα τρόπον ζωής. Ό 
Μωϋσής έκαμε κάτι περισσότερον 
άπό τοΰ νά φέρη άπλώς τάς Δέκα 
Έντολάς. Ύπηγόρευσε τήν διαγω
γήν ένός τζέντλεμαν: τον σεβασμόν 
εις τούς αναπήρους καί τους ηλι
κιωμένους, τήν ειλικρίνειαν, τήν κα
λήν συμπεριφοράν έναντι τών επι
σκεπτών καί τών ξένων.

Ή ευγένεια, όριζομένη ώς διακρι- 
τικότης καί προσήνεια, είναι τό κα- 
θιερωθέν μέσον είς τάς κοινωνικός 
σχέσεις, άκριβώς όπως τό χρήμα 
είναι τό μέσον τής οικονομικής συ
ναλλαγής.

τα Αριθμόν, διά τόν έλεγχον τής 
συνεχείας των.

2. Κατάρτισις κ α ΐ έ
λεγχος ‘Ημερησίου 
Δελτίου κ α ί ί το. 
βολή στοιχειώνεις 
Κέντρον Μηχανο
γραφίας.

2—1 Ό Προϊστάμενος έκάστης 
Υπηρεσίας, βάσει τής έγκρίσεως 
τοΰ Διευθυντοΰ τής Μονάδας, συν
τάσσει είς διπλοΰν (ή είς τριπλοΰν 
προκειμένου περί Μονάδων έχουσών 
Υπηρεσίαν ’Ασφαλείας έπιφορτι- 
σμένην μέ τόν έλεγχον τών εισερχο
μένων καί έξερχομένων είς τήν Μο- 
άδα), ‘Ημερήσιον Δελτίον τών ά- 
π ασ χολ ηβησομ έν ων ύπερωριαικώ ς, 
τά όποιον παραιδίδει είς τόν οριζό
μενο ν παρά τοΰ Διευθυντοΰ Επό
πτην έκάστου κλιμακίου (1,1—2).

2—2 Είς περίπτωσιν συγκροτή
σεις δύο κλιμακίων, ήτοι ένός έν 
συνεχεία τού κανονικοΰ ωραρίου 
καί έτέρου κατά τάς άπογευματινάς 
ώρας, συντάσσεται ιδιαίτερον Δελ
τίον δΓ έκαστον κλιμάκιον.

2—3 ‘Ο Επόπτης τοΰ κλιμακίου: 
α. Σημειοΐ έπί τοΰ Δελτίου εύκρΙ

νώς καί ανευ ο ί ο υδήποτε ξέσματο ς 
ή διορθώσεως τήν άκριβή ώραν προ- 
σελεύσεως καί άποχωρήσεως τών 
μετεχόντων αύτώ ΰπαλλήλων.

6. Παρακολουθεί τήν κατά τήν 
διάρκειαν τής λειτουργίας τούτου 
πλήρη άπασχόλησιν αύτών.

γ. Εξάγει τό σύνολον τής άπα
σχολήσεως έκάστου.

δ. Λαμβάνει τήν ΰπογραφήν των 
έπί τού πρωτοτύπου τού Δελτίου 
καί ε. Υπογράφει μετά τήν άποχώ 
ρησιν πάντων τών συμμετσσχόντων, 
είς τήν οικίαν θέσιν, άνοαγράφων 
εΰκιρινώς τό ό νοματ-επώ ν υ μ ό ν του.

2—4 Ουτος τήν έπομένην έργάσι 
μ ον ημέραν παραδίδει τό μέν πρω
τότυπον τού Δελτίου είς τόν Διευ
θυντήν ή Υποδιευθυντήν, έφ’ όσον έ
χει άνατεθή είς τούτον ή άμεσωτέ- 
ρα Έποπτεία τών έλέγχων (1, 1 
—4) τό δέ πρώτον άντίγραφον είς 
τον Προϊστάμενον τής Υπηρεσίας. 

Τό 'δεύτερον άντίγραφον, δπου

Τά έθιμα καί ή εθιμοτυπία ελέγ
χουν ένα μεγάλο μέρος τής Ανθρώ
πινης συμπεριφοράς. Έκεΐνα πού 
έννοοΰμεν μέ τήν λέξιν «εθιμοτυπία» 
αφορούν τόν διακριτικόν σεβασμόν 
διά τήν ιάνεσιν καί τά αισθήματα 
τών άλλων Ανθρώπων. Αΰτη περι
λαμβάνει τό κατάλληλον ένδυμα, 
τόν ήπιον τόνον φωνής, τούς καλούς 
τρόπους είς τό τραπέζι καί τήν 
φροντίδα νά μην ένοχλώμεν τούς άλ
λους. Ή εθιμοτυπία δέν άποτελεΐ 
τήν οΰσίοον τής ζωής άλλά εΐναι, 
ώς εΐπεν ό Μπέννετ, ένα προστατευ
τικόν ένδυμα διά τήν ζωήν. Αίσθα- 
νόμεθα Ασφαλείς δταν ζώμεν μέ άλ
λους οί όποιοι, ώς καί ημείς, απο
δέχονται καί ακολουθούν τούς ίδιους 
τρόπους ζωής.

Μέρος τής εύγεινείας εΐναι ή ά- 
βρότης. Δυνάμεθα νά τήν παρο-

Είς τό ‘Υποκατάστημα Χαλκίδας 
έπρ αγματοποιήθη σύσκεψις τών δι- 
ευθιτντικών στελεχών τών μονάδων 
τής Περιφερειακής διευθύνσεως ’Α
νατολικής Στερεάς ‘Ελλάδος. Κατά 
τήν σύσκεψιν, τής οποίας προήδρευ- 
σεν ό χ. I. Τσεκούρας συνεζητήθη- 
σαν θέματα άφορώντα είς τήν άνά- 
πτυξιν τών εργασιών τής Τραπέζης 
καί τήν Περιφερειακήν Όργάνωσιν 
βάσει τοΰ εφαρμοζόμενου Κανονι
σμού άρμοδιοτήτων καί λειτουργίας 
τών Π εριφερειακών Διευθύνσεων.

Ό περιφερειακός Διευθιτντής ’Α
νατολικής Στερεάς ‘Ελλάδος κ. Κ. 
Κρήτης προσεφώνησε τόν Πρόεδρον 
τής συσκέψεως καί τούς συμμετα- 
σχόντας αυτής ώς άκολοτΐθως:

Κύριε Διευθυντά,
Βέβαιος δ'τι διερμηνεύω καί τά 

αισθήματα τών συναδέλφων κ.κ. 
Διευθυντών καί Προϊσταμένων 
τής Περιφερείας, επιθυμώ νά 
σάς ευχαριστήσω διά τήν τιμήν 
πού μάς έκάματε νά εΰρίσκεσθε 
σήμερα κοντά μας μετά τών ε
κλεκτών συνεργατών σας Υπο
διευθυντών κ.κ. Πρόφη καί Ρα- 
δαίου.

Ή παρουσία σας όμως ενταύ
θα δέν μάς περιποιεΐ μόνον τι
μήν, μάς δίδει καί χαράν καί θάρ
ρος νά συνεχίσωμεν δλοι εδώ, 
καί άπό τών θέσεων μας, μέ

δάφ. II, 2—1, παραδίδει είς τόν 
Προϊστάμενον τής υπηρεσίας Α
σφαλείας τής Τρσπέζης.

2—5 ‘Ο Διευθυντής ή ό Υποδι
ευθυντής : ΐ

α. Ασκεί έκάστοτε τήν προβλε- 
πομένην Έποπτείαν (έδάφ. 1, 1 
—4).

6. ’Αριθμεί τό Δελτίον (II, 1 
—2) καί φυλάσσει τούτο.

γ. Μεριμνά διά τήν έν τελεί έ
κάστου μηνός κατάρτ ισιν, βάσει 
τών Δελτίων τούτων, τής «ΚΑΤΑ- 
ΣΤΑΣΕΩΣ ΥΠΈΡ ΕΡΓΑΣΙ ΑΣ ΜΗ- 
ΝΟΣ» (Κ. Α. 3901).

δ. Ελέγχει τήν μην ι αίαν ταύτην 
καιτάστασιν καί μεριμνά διά τήν 
κατά τά διατεταγμένα υποβολήν 
της είς τό Κέντρον Μηχανογραφίας 
καί τήν κοινοποίησιν άντιγράφων 
ταύτης είς τήν Διεύθυνσιν Προσω
πικού ή είς τήν οικεία ν Περιφερει
ακήν Διεύθυνσιν, έφ’ οσον τό Κα
τάστημα υπάγεται είς τοιαύτην.

ε. Μεριμνά διά τήν τή ρησιν τών 
πρωτοτύπων τών ‘Ημερησίων Δελτί 
ων έπί τό άπαιτούμενον, κιατά Νό
μον, χρονικόν διάστημα καί διά τήν 
τήιρησιν στοιχείων έξ ών θά προκύ- 
πτη ή έπακ,ριβής έφαρμογή τοΰ πα
ρόντος Κανονισμού, ήτοι:
—τών περί ΰπερεργασίας έγκρίσε

ων τών Αρμοδίων Υπηρεσιών τοΰ 
Υπουργείου Άπασχολήσεως.

—τής πραγματοποιηθείσης παρ’ 
έκάστου υπαλλήλου ΰπερεργασί- 
ας καί τής άποδόσεως, έπισυνα- 
πτομένων είς τό Ημερήσιον Δελ
τίον Ύπερωριακής Άπασχαλήσε- 
ως.
2— 6 Ό Προϊστάμενος Υπηρεσί

ας παραλαμβάνων τό άντίγραφον 
τοΰ Δελτίου καί άξιολογών τήν έ- 
κτελεσθεΐσαν έργασ ίαν κατά τά έν 
έιδιοαφ. 1, 1—3 όριζόιμενα φυλάσσει 
τούτο είς ίδιον φάκελλον. ‘Ο φάχιελ 
λος τών Αντιγράφων τών Δελτίων 
έκαστου έτους μετά τήν πάροδον 
ιού έποιμένου έτους καταστρέφεταιι.

3. Καταβολή ’Αμοι
βών ΰπερεργασίας.

3— 1 Τό Κέντρον Μηχανογραφίας 
ΰκ τών «Καταστάσεων Ύπερεργαισί- 
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 4ην ΣΕΛ.)

μοιάσωμεν μέ ένα μπαλλόνι είς τό 
όποιον δέν υπάρχει τίποτε, άλλά 
μάς διευκολύνει θαυμάσια είς τό 
παιγνίδι μας. "Ενα «παρακαλώ» ή 
ένα «ευχαριστώ» ίσως νά φαίνεται 
άσή μαντον, άλλά μάς βοηθεΐ ση
μαντικά είς τάς καθημερινός μας 
σχέσεις.

Ό Θωμάς Τζέφφερσον, τρίτος 
πρόεδρος τών ΗΠΑ, εΐχεν είπει δτι 
άβρότης εΐναι ή συνήθεια νά ύψιστά- 
μεθα μικράς θυσίας καί νά ύποβαλ- 
λώμεθα είς μικρούς κόπους προκει
μένου νά εύχαριστήσωμεν τούς συ
νανθρώπους μας. Μία Ακραία άπο- 
ψις διετυπώθη ΰπό τής Ντόνα Κλά
ρα εις ένα Ισπανικό θεατρικό ερ-> 
γο: «Εΐναι ίσως προτιμότερο νά 
κάνωμεν κάτι κακόν μέ καλήν συμ
περιφοράν παρά κάτι καλόν χωρίς 
αυτήν». (ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ)

πνεύμα ομαδικόν καί συλλογικόν, 
τάς προσπάθειας διά τήν περαι
τέρω προαγωγήν καί άνάπτυξιν 
τών εργασιών τής προσφιλούς 
Τραπέζης μας.

Άπ’ αυτό, άλλωστε, τό ομαδι
κόν καί συλλογικόν πνεύμα δια- 
πνέεται ή άποφασισθεΐσα καί συν- 
τελεσθεϊσα παρά τής Σεβαστής 
Διοικήσεως Περιφερειακή Όργά- 
νωσις τοΰ Δικτύου καί αυτήν τήν 
ιδέαν απεικονίζει καί υπηρετεί τό 
άπό 12 Δεκεμβρίου παρελθόντος 
έτους έ'γγραφόν σας προς τάς 
Περιφερειακός Διευθύνσεις έπ’ 
εύκαιρίφ τής θέσεως είς εφαρμο
γήν τοΰ Κανονισμού λειτουργίας 
των.

Άναφερόμενος είς τά έν λόγφ 
έγγραφόν σας θέλω νά σάς δια
βεβαιώσω, δ'τι, δλοι μας, έ'χομεν 
συνειδητοποιήσει δτι πρέπει, νά 
θεωρώμεν τούς υφισταμένους 
μας ώς συνεργάτας, νά άκούωμεν 
τάς γνώμας των καί νά άναγνω- 
ρίζωμεν καί σεβώμεθα τάς διεκ
δικήσεις τού «είσθαι» καί «δύνα- 
σθαι» ή ίκανοποίησις τών οποίων 
θά μάς όδηγή είς τήν αποδοχήν 
τών αξιών, τής αλληλεγγύης, τής 
ευθύνης καί, προ παντός, τής 
προσωπικότητας. Μέ αύτάς τάς 
λίγας σκέψεις σάς καλωσορίζο- 
μεν καί σάς παρακαλοΰμεν δπως 
προεδρεΰσητε τής πρώτης αυτής 
συσκέψεως μας. Σάς ευχαριστώ.

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.)
του ώς σωτήρα μας καί προστάτην. 
Καί διά νά τό απόδειξη επιστρα
τεύει τήν γνωστήν του μέθοδον τού 
ψεύδους καί τής συκοφαντίας. Καί 
ιδού ά άνθρωπος.

1) Είς τήν άπό 5)1)74 άνακοί- 
νωσίν μας άναφέρονται λεπτο
μερώς τά διαδραματισθέντα κα
τά τήν σύσκεψιν τών Προέδρων 
καί Γενικών Γραμματέων τής 
22) 12)73 είς τήν όποιαν προσήλ- 
θον, είς τά γραφεία τού Συλλόγου 
μας, και άνέμενον τόν κ. Γκιτάκον 
οΐ Πρόεδροι καί Γεν. Γραμματείς τών 
Συλλόγων Είσπρακτόρων καί Βοη
θητικού Προσωπικού, ό Γεν. Γραμ- 
ματεύς τού Συλλόγου του, οί νομι
κοί σύμβουλοι κ.κ. I. Παπαθεοδώ- 
ρου καί Δ. Παπαγεωργίου άπό τής 
1 0ης π.μ., μέχρι καί τής 11.10' π. 
μ. ώρας. Ό κ. Γκιτάκος δέν άπήν- 
τησε τότε.

Ήσαν πολύ νωπά τά γεγονότα 
διά νά άποτολμήση τό ψεύδος πού 
άπετόλμησε είς τόν απολογισμόν 
του. ”Ητο πολύ ενωρίς διά νά έπι- 
χειρήση νά έμφανίση τόν έ αυτόν του 
άναμένοντα τόν νομικόν του σύμ
βουλον, δταν ούτος, μετά’ τού Γ εν. 
Γραμματέως τού Συλλόγου του κ. 
Κων. Πιερρουτσάκου τόν άνέμενον 
έπί μίαν ολόκληρον ώραν. ’Ήτο πο
λύ ενωρίς διά νά ίσχυρισθή δτι έτη- 
λεφώνησε είς τόν Πρόεδρόν μας, 
διότι δλοι οΐ παριστάμενοι ήκουσαν 
τό τηλεφώνημα τού Προέδρου μας 
προς αυτόν τήν 10.20' π.μ. (είκοσι 
ολόκληρα λεπτά μετά τήν ώρισμέ- 
νην ώραν) καί τήν ύπόσχεσίν του 
δτι έρχεται άπό τό κρησφύγετό του 
σέ 5 λεπτά, διά νά μην έμφανισθή 
ούτε μετά ήμίστιαν ώραν. Ήτο πο
λύ ενωρίς διά νά υποστήριξή δτι 
προσήλθεν καί άνέμενε μετά τών άλ
λων δταν ήδη καί ό Γεν. Γραμμα- 
τεύς του εΐχεν Αποχωρήσει, πολύ 
προ τής έμφανίσεώς του, διαμαρτυ- 
ρόμενος διά τήν τακτικήν τού Προέ
δρου του καί εΐχεν άπομείνει μόνος 
άναμένων τόν κ. Πρότδρον, ό νομι
κός του σύμβουλος.

2) Γράφει περί συμφώνου γνώ
μης τοΰ νομικού συμβούλου τοΰ Συλ
λόγου μας μετά τάς απόψεις τοΰ 
Δικηγόρου του κατά τήν σύσκεψιν 
έκείνην. Ή σύσκεψις δμως έκείνη 
δέν κατέστη δυνατόν νά συζητήση 
οΰδέν θέμα. Τό άντικείμενόν της πε- 
ριωρίσθη είς τήν Αναμονήν τοΰ κ. 
Γκιτάκου. ‘Ως προς τάς γνώμας καί 
απόψεις τών «νομικών συμβούλων» 
καί «δικηγόρων», καθ’ δν τρόπον εμ
φανίζονται, ημείς άπό σεβασμόν 
προς τόν νομικόν σύμβουλον τοΰ κ. 
Γκιτάκου θά άποφύγωμεν τήν άπάν- 
τησιν.

3) ’Ισχυρίζεται ό κ. Γκιτάκος δτι 
τά πάντα έβασίσθησαν είς ίδικόν 
του σχέδιον. Εΐναι άπορίας άξιον 
πώς δέν ισχυρίζεται δτι αυτός διε- 
τύπωσε καί τό αίτημα τής ίσης με- 
ταχειρίσεως Οΰδέν σχέδιον κατηρτί- 
σθη ΰπ’ αύτοΰ. Ή πρωτοβουλία ά- 
νήκεν πάντοτε εις ή μάς και οί νο
μικοί σύμβουλοι παρεΐχον τάς υπη
ρεσίας των διά λογαριασμόν καί 
τών ττσσάρων Συλλόγων. Μελέται 
καί συζητήσεις έπί σχεδίων έγνέον- 
το πολλαί. Τό Αντίθετον θά ήτο πα
ράξενοι». Ή παράθεσις ημερομηνιών 
καί ή Αναφορά του είς έπί μέρους 
συζητήσεις άποσκοποΰν Ασφαλώς, 
εις τήν κάλυψιν τοΰ κενοΰ είς επιτεύ
γματα, απολογισμού του. Τούτο ά- 
ποδεικνύεται σαφώς καί έκ τοΰ γε
γονότος, δτι, ενώ άναφέρεται είς 
τάς λτπτομερείας οΰδέν Αναφέρει 
έπί τής ουσίας τοΰ θέμοπος καί πε
ριορίζεται είς τόν ρόλον τοΰ «άνευ- 
θύνου άρχοντας» —■ έξις, δεύτερα 
φύσις — διά νά ε’ίπη δτι ή Συλλο
γική Σύμβασις «δέν εΐναι έκείνη πού 
έ'πρεπε».

4) Υπερβάλλει εαυτόν ο κ. Γκι
τάκος ίσχυριζόμενος «δτι αυτός άνε- 
κάλυψε κατά τήν γενομένην παρου- 
σίασιν τοΰ ’Εκτελεστικού Συμβου
λίου τής ‘Ομοσπονδίας είς τόν τότε 
Υπουργόν Άπασχολήσεως κ. Γέωρ. 
Άλεξιάδην δτι ή Διοίκησις τής Τρα
πέζης επιχειρεί τήν άντιμετώπισιν 
τοΰ θέματος δι’ έπενεχθησομένης 
τροποποιήσεως τοΰ ’Οργανισμού, ή- 
τις θά ετίθετο ΰπό τήν έγκρισιν τής 
Γ εν. Συνελεύσεως τών Μετόχων τής 
Τραπέζης».

Θά ήρκει ή όμολογία του αυτή 
διά νά Απόδειξη πόσον παρηκολού- 
θει τάς εξελίξεις τοΰ θέματος. Ή 
άποψις αΰτη τής Διοικήσεως ήτο 
γνωστή καί εΐχεν άποκρουσθεΐ, τρεις 
μήνας προ τής έπισκέψεως είς τόν 
κ. Υπουργόν. Συνεζητεΐτο Ακόμη καί 
μεταξύ τών μελών αλών τών Συλλό
γων. Το δτι έβράδυνε νά τήν άνα- 
καλύψη ό κ. Γκιτάκος.. άς δψεται ή 
Γενική του Συνέλευσις. Κατά τήν έ- 
ιτίσκεψιν είς τόν κ. Υπουργόν διεπι-

στώθη άπό τό ’Εκτελεστικόν τής 
Ο.Τ.Ο.Ε. καί δχι άπό τόν κ. Γκιτά
κον, δπως λίαν μετριοφρόνως Ανα
φέρει, ή έμμονή είς τήν άποψιν καί 
έσπεύσαμεν είς διαμαρτυρίαν.

5) Τό «σήριαλ» τοΰ Απολογισμού 
ιοΰ κ. 'Προέδρου όμιλεΐ περί «εύστο
χου έλιγμοΰ του» καί «καλύψεως» 
τοΰ Προέδρου μας, έγκληθέντος ύπό 
ιοΰ κ. Διοικητοΰ. "Αν διέθετε ολί
γον άπό τά άπαιτούμενον θάρρος, 
ώφειλε νά όμολογήση δτι προς τόν 
Πρόεδρον τοΰ Συλλόγου μας, ώς η
γούμενον τοΰ άγώνος διά τήν ϊσην 
μεπαχείρισιν, διετυπώθησαν ΰπό τοΰ 
κ. Διοικητοΰ αί Απόψεις τής Διοική- 
σεώς έπί τοΰ θέματος καί δτι λόγφ 
τής έπελθούσης διαστάσεως Απόψε
ων, έγένετο ή παρέμβασις τοΰ Προ
έδρου τής ‘Ομοσπονδίας μας. Σχε
τική άνακοίνωσις 25)10)73.

6) Καί ένώ τούτο πράττει Απο
φεύγει έπι μελώς ν’ άναφέρη δτι τήν 
15)11)73 είς τό γραψεΐον τοΰ Α' 
Ύποδιοικητοΰ κ. Παν. Καμπέρου, 
παρουσίφ καί τών έκ τών. μελών τοΰ 
Διοικ. Συμβουλίου τής Τραπέζης κ. 
κ. I. Παπαβλαχοπούλου καί Π. Μα- 
νωλοπούλου, παρουσίςι καί τοΰ Δι
καστικού Συμβούλου τής Τραπέζης 
κ. 1. Ζαούση, κατόπιν ίδικής του Α
νυποχώρητου εμμονής ό «άρραβών» 
τών 15.000.000 δρχ. μετετράπη είς 
προκαταβολήν. (Μετά τήν σύσκεψιν 
έδήλωσεν δτι δέν εΐχεν άντιληφθεί 
καλώς τό θέμα).

7) Ανερυθρίαστα οίκειοποιεΐται 
τήν διά τής ύπ’ άριθ. 2491)73 ά- 
ποφάσεως τοΰ Σ.Ε. άκύρωσιν τής 
τροποποιήσεως του ’Οργανισμού Υ
πηρεσίας διά τήν πρόσληψιν, άνευ 
διαγωνισμού, 30 υπαλλήλων καί 
προδάλλτι ώς επίτευγμά του τό γε
γονός δτι οΐ τέσσαρες Σύλλογοι Α
νέθεσαν τόν χειρισμόν τής ΰποθέ- 
σεως, κατόπιν πιεστικής παρακλή- 
σεώς του, είς τόν Δικηγόρον του.

8) Όμιλεΐ δμως καί περί τοΰ 
προκαταβληθέντος 15θημέρου καί 
δέν τολμά μέν νά υποστήριξή δτι ή 
έκτακτος αΰτη παροχή ώφείλετο είς 
ΐδικήν του ενέργειαν ή έστω καί βοή
θειαν, επιχειρεί δμως νά έμφανίση 
τόν Πρόεδρον τοΰ Συλλόγου μας, 
χάρις είς τάς ένεργείας τοΰ οποίου, 
τό Προσωπικόν τής Εθνικής Τραπέ
ζης, μόνον έξ δλων τών εργαζομέ
νων τής χώρας, έλαβεν έκτακτον οι
κονομικήν ένίσχυσιν, παρά τήν κυ
βερνητικήν απαγόρευαιν, δτι έπεδίω- 
ξε έν συνεχείφ νά έμποδίση τόν εύ- 
νοϊκώτερον διά τό Προσ)κόν διακα
νονισμόν, τής προκαταβολής, ώς τέ
λι κώς έχαρακτηρίσθη, τοΰ 15θημέ- 
ρου.

9) Ή ανάγκη στηριγμάτων ΰπε- 
χρέωσε τόν κ. Γκιτάκον νά άναφέρε- 
ται συχνάκις κατά τόν Απολογισμόν 
του, είς τόν Δικηγόρον του. Ουτω 
εμφανίζει ώς επίτευγμά του και τήν 
άπόφασιν τοΰ Δ.Δ.Δ. Δικαστηρίου 
διά τό έπίδομα πολυετίας - πενταε
τίας έκ 5% έκ τοΰ λόγου καί μόνον 
δτι οί 4 Σύλλογοι ανέθεσαν δαπά
νες των, κατόπιν παρακλήσεώς του 
καί πάλιν, τόν ενώπιον τών Δικα
στηρίων χειρισμόν τοΰ θέματος, εις 
τόν Δικηγόρον τού Συλλόγου του.

1 0) Λέγουν δτι τόν δολοφόνο τρα
βά τό αίμα και επανέρχεται είς τόν 
τόπον τοΰ εγκλήματος. "Ετσι καί ό 
κ. Γκιτάκος γράφτι δτι τό Διοικ. 
Συμβούλιον τοΰ Συλλόγου μας «κα- 
τατρύχεται άπό εγγενείς Αδυναμίας» 
Καί είς τό τέλος τοΰ «απολογισμού 
του» δηλώνει δτι «εμμένει άμετακι- 
νήτως είς τήν θέσιν τής συνενώσεως 
τών δυνάμεων τοΰ Προσωπικού διά 
τής δημιουργίας ενιαίου Συλλόγου».

Τήν δημιουργίαν λοιπόν τοΰ ενι
αίου Συλλόγου έπεδίωξεν ό κ. Γκι- 
τάκος διά συνωμοσίας εναντίον τοΰ 
Προέδρου τοΰ Συλλόγου μας τόν ό
ποιον έπεχείρησε νά άνατρέψη, συ- 
νεργασθείς προς τούτο μέ στενόν 
φίλον του έν τφ Διοικ. Συμβουλίφ.

Ή προσπάθεια του αΰτη έδη- 
μιούργησεν όμολογουμένως δυσχε- 
ρείας είς τό Διοικ. Συμβούλιον προ 
καί μετά τήν άποκάλυψίν της. (Σχε
τική άνακοίνωσις Προέδρου Συλλό
γου μας 12)9)73).

Συνάδελφοι,
Πόσον ζημιογόνος διά τό Προσωπι
κόν τής ’Εθνικής Τραπέζης ΰπήρξεν 
πάντοτε ή παρουσία τοΰ κ. Γ κι τά
κου είναι γνωστόν είς δλους. Καθ’ δ 
μέτρον ήδυνήθημεν άπεμακρύναμεν 
τόν κίνδυνον νέων συμφορών έκ τής 
δραστηριότητός του.

Μετά συναδελψικών χαιρετισμών 
ΤΟ ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ 

Υ.Γ. Ή ιστορία τών Συλλόγων τοΰ 
Προσωπικού τής Εθνικής Τραπέ
ζης τής Ελλάδος εΐναι ό πλέον 
άψευδής μάρτυς τοΰ τρόπου συ
νεργασίας καί τοΰ ενδιαφέροντος, 
διά τά θέματα τοΰ Προσ)κοΰ, τοΰ 
κ. Γ κιτάκου».
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ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ
ΠΡΟΧΩΠΙΚΟν E0MIKHS ΤΡΑΠΕΖΗΪ

Όδος ©ερείανοδ -^ϊ καί Κατβαντώνη 
(Πάροδος Λεωφ. Αλεξάνδρας άρεθ. 1S)

Τ^λεφωνεκδν κέντρον ρ-έβψ τοΰ ότεοίοο επεκοενω- 
νεετε ρ.έ δλους τους όρόφους καί τάς ύεττ,ρεσεας:

6421.024 - 6421.025 - 6421.026 - 6423.251 - 6428.016

ΑΘΗΑΑΙ (Τ. >01)

»ΡΑΙ ΕΠΙΧΚΕ'ΡΕίίΑ:
(καθ’ έκάβτην) 11—1 καί 5»—ί>

προβλεπεται τοιοΟτον (Ανωτέρω έ-

Στοιχειον κοινωνικής προόδου

Η ΚΑΛΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

ΣΥΣΚΕΨΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ 
ΠΕΡΙΦ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ ANAL ΣΤΕΡΕΑΣ



ΣΗΛΙΣ 4η «ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ»

ΑΙ ΥΠΑΑΑΗΑΟΙΪΗΣ ΕΜΕ ΤΡΑΠΕΖΗΣ 
ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΓΑΜΗΛΙΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ

Προϋποθέσεις και άπαιτούμενα δικαιολογπτικά

Υπάλληλοι, 6 γάμος των όποιων 
έτελέσθη άπό 1)1)1973 έως 31) 
12)1973, δικαιούνται γαμήλιου 
βοηθήματος, τό ύψος τού όποιου έ
χει καθωρισθή είς 5.500 δρχ. δι’ 
έκαστον δικαιούχον.

Τού γαμήλιου βοηθήματος δι
καιούνται καί οΐ υπάλληλοι τής Ε
θνικής Τραπέζης έφ’ όσον έχουν 
πραγματοποιήσει χιλίας (1.000) η
μέρας έξηρτημένης έργασίας, έκ 
των όποιων άνά εκατόν τουλάχιστον 
ημέρας έργασίας καθ’ έκαστον τών 
ετών 1970, 71 καί 1972.

Θεωρούνται άποβαλοΰσαι την ι
διότητα τής έργαζομένης καί συνε
πώς μη δικαιούμενα! τού γαμήλιου 
δώρου αί οΐκειοθελώς άποχωρήσα- 
σαι τής έργασίας δύο μήνας προ 
τής τελέσεως τού γάμου.

Τού γαμήλιου βοηθήματος δικαι
ούνται επίσης αί έγγεγραμμέναι ώς 
άνεργοι εις τινα υπηρεσίαν τού Ο. 
Α.Ε.Δ. ώς καί αί τελοΰσαι έν έπι- 
δοτήσει λόγιρ άσθενείας ή άνεργίας 
κατά τήν ή μέραν τελέσεως τού γά
μου των έφ’ όσον έχουν πραγματο
ποιήσει μέχρι τής τελέσεως του 1. 
000 ή μέρας έργασίας, έκ τών οποί
ων άνά 100 ημέρας έργασίας κατ’ 
έτος κατά τά άμέσως προηγούμενα 
άπό τής τελέσεως τού γάμου, τρία 
έτη.

Δικαιούνται επίσης τού γαμήλιου 
βοηθήματος αί συνταξιοδοτούμεναι 
συνεπείςι έργατικοΰ άτυχήματος ή 
έπαγγελματικής νόσου έφ’ δσον έ
χουν πραγματοποιήσει 600 ημέρας 
έργασίας.

Βασικήν προϋπόθεσιν διά τήν 
καταβολήν τού έπιδόματος αποτελεί 
καί τό ύψος τού μισθού. Οΰτω τού 
βοηθήματος δικαιούνται αί υπάλλη
λοι τών όποιων ό μέσος δρος τών 
τακτικών μηνιαίων ακαθαρίστων α
ποδοχών τού τελευταίου προ τής τε
λέσεως τού γάμου τριμήνου, καθ’ δ 
εΐργάσθη ή αιτούσα υπό καθεστώς 
πλήρους άπασχολήσεως, δεν υπερ
βαίνει τάς 5.000 δρχ μή ΰπολογι- 
ζομένων τών υπερωριών.

II. ΧΡΟΝΟΣ 
ΑΙΤΗΣΕΩΣ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ

Αί πληροΰσαι τάς ανωτέρω προϋ
ποθέσεις διά τήν άπόληψιν τού γα
μήλιου βοηθήματος ΰποχρεοΰνται ό
πως υποβάλλουν σχετικήν αΐτησιν 
χαρτοση μασμένην διά 5δράχμου τό 
βραδύτερον έντός 12 μήνου ανατρε
πτικής προθεσμίας, άρχομένης άπό 
τής επομένης τής τελέσεως τού γά
μου ή άπό τής 7ης ’Ιουνίου έ.έ., δη
λαδή τής έπομένης ή μέρας τής δη- 
μοσιεύσεως τής Υπουργικής άπο- 
φάσεως είς τήν ’Εφημερίδα τής Κυ- 
βερνήσεως, έφ’ δσον ό γάμος έτε-

Πρόσκλησις
ποδοσφαιριστών

Π αιρ «καλούνται οί συνάδελφοι, 
οΐ ασχολούμενοι μέ τό ποδόσφαιρο, 
όπως ττροσίλθουν την 2αν ’Απριλί
ου, ημέραν Τρίτην καί κατά τάς ώ
ρας 5.30 μ.μ. — 7 μ.μ. είς τήν Λέ- 
σχηιν τού Συλλόγου μας (’Ακαδημί
ας 60), διά συγκρότησιν τής πο
δοσφαιρικής όμάδος τής Τραπέζης 
μας, ή όποια θά μετάσχη τών άγώ- 
νων τουρνουά Τραπεζών 1974.

λέσθη προ τής δημοσιεύσεώς της.

III. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟ- 
ΓΗΤΙίΚΑ:

1. Αΐτησις χορηγού μένη δωρεάν 
παρά μιας τών κάτωθι ύπηρεσιών 
τής ’Εργατικής Εστίας καί τού ’Ορ
γανισμού Άπασχολήσεως ’Εργατι
κού Δυναμικού:

α) Είς ’Αθήνας έκ τών έπί τής 
όδοΰ Αγίου Κωνσταντίνου άριθ. 49 
—51 γραφείων τού ’Οργανισμού 
(3ος δροφος γραφεΐον 7) άπό 29. 
6.73

6) Είς Πειραιά έκ τών έν Πει- 
ραιεΐ γραφείων τού ’Οργανισμού, ο
δός Όμηρίδου Σκυλλίτση 19, 1ος 
δροφος, άπό 29.6.73.

γ) Είς Θεσσαλονίκην έκ τών έπί 
τών οδών Άντιγονιδών καί Κ. ιΚρυ- 
στάλλη 2 γραφείων τής Τοπικής ’Ε
πιτροπής Εργατικής Εστίας άπό
29.6.73.

δ) Είς πάσας τάς λοιπάς έπαρ- 
χιακάς πόλεις έκ τών Γραφείων τών 
Ύπηρεσιών τού ’Οργανισμού Άπα- 
σχολ. Έργ. Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), 
ή έκ τών Ύπηρεσιών τής ’Εργατι
κής Εστίας καί έν άνυπαρξίςι καί 
τούτων έκ τίνος τών πλησιεστέρων 
τού τόπου διαμονής τών ένδιαφερο- 
μένων ανωτέρω Ύπηρεσιών, άπό 29.
6.73.

2. 'Βεβαίωσις τού IΚΑ ή έτέρων 
’Ασφαλιστικών ’Οργανισμών κυρίας 
Άσφαλίσεως, έμφαίνουσα:

α) Τάς μέχρι τής τελέσεως τού 
γάμου πραγ ματοπο ιηθε ίσας ή μέρας 
έργασίας έν ασφαλίσει:

β) Τάς ή μέρας έργασίας έν α
σφαλίσει καθ’ έκαστον τών ετών 
1970, 1971 καί 1972.

γ) Τό ύψος τού μισθού ή ήμερο- 
μισθίου τού τελευταίου προ τής τε
λέσεως τού γάμου τριμήνου, καθ' δ 
εΐργάσθη, ώς καί τάς πραγματοποι- 
ηθείσας ή μέρας έργασίας έν ασφα
λίσει κατά τό τρίμηνον τούτο.

3. Προκειμένου περί συνταξιού
χου λόγφ εργατικού άτυχήματος, ή 
έπαγγελματικής νόσου ή έπιδομα-

τούχου λόγφ άναπροσαρμογής, 6ε- 
βαίωσις τού οικείου φορέως (’Ασφα
λιστικού), έμφαίνουσα δτι έτύγχανε 
συνταξιούχος ή έπιδσματοΰχος κατά 
τον χρόνον τελέσεως τού γάμου.

4. Προκειμένου περί έγγεγραμ
μένης ώς άνέργου εις τινα Υπηρε
σίαν τού ΟΑΕΔ ή τελούσης έν έπι- 
δοτήσει λόγφ άσθενείας ή άνερ
γίας κατά τό τελευταΐον προ τής 
τελέσεως τού γάμου δίμηνον, σχε
τική βεβαίωσις τής άρ.μοδίας Υπη
ρεσίας τού ΟΑΕΔ ή τού I ΚΑ, έμ
φαίνουσα δτι ή ένδιαφερομένη έτύγ
χανε κατά τό τελευταΐον δίμηνον 
πρό τής τελέσεως τού γάμου έγγε- 
γραμμένη ώς άνεργος ή έτέλει έν έ
τη δοτήσει λόγφ άσθενείας ή άνερ
γίας.

5. Υπεύθυνος δήλωσις τού τελευ
ταίου πρό τού γάμου έργοδότου, 
περί τού χρόνου άπασχολήσεως της 
(δτι δηλ. ή ένδιαφερομένη άπησχο- 
λήθη είς αυτόν άπό (ακριβής ημε
ρομηνία) μέχρι (ακριβής ημερομη
νία).

6. Ληξιαρχική πράξις γάμου.
7. Έφ’ δσον ή ένδιαφερομένη συ

νέρχεται είς Β' γάμον υπεύθυνος 
δήλωσις ταύτης έπί ειδικού σφραγι
στού χάρτου τών (10) δραχμών κα
τά τό Ν.Δ. 105)69 περί τού έτους 
1968 καί εντεύθεν νά δηλούται δτι 
δεν έλαβε τό παρά τής ’Εργατικής 
Εστίας χορηγούμενον γαμήλιον δώ- 
ρον.

IV. ΕΓ,ΚΡΙΣΙΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Αί κατατιθέμενοι αιτήσεις, δεόν
τως συμπεπληρωμέναι μετά τών ώς 
άνω δικαιολογητικών, είσάγονται είς 
τό Διοικητικόν Συμβούλιον τής ’Ερ
γατικής Εστίας καί έγκρίνονται δι’ 
άποφάσεως τού κ. Υφυπουργού 'Ε
θνικής Οικονομίας έπί Θεμάτων Ά
πασχολήσεως. Μετά τήν έγκρισιν 
τής αΐτήσεως έκάστη δικαιούχος θά 
εΐδοποιηθή παρά τής ’Εργατικής Ε
στίας έγγράφως περί τού τρόπου 
είσπράξεως τού έγκριθέντος ποσού.

παρότασίζ
- ι ί ι 1 r

Τήν παιράτασιν τού όρίου ηλι
κίας διά τήν χορήγησιν τού επι
δόματος Παιδικής Μερίμνης έζή- 
τησεν διά τού κατωτέρω εγγρά
φου του προς τήν Διιοίκησιν τής 
Τραπέζης, τό Διοικητικόν Συμ
βούλιο ν τού Συλλόγου μας: 

Άξιστι,μον 
κ. ΧΡΙΣΤΟΝ ΑΧΗΝ 
Διοικητήν ’Εθνικής Τραπέζης 
τής Ελλάδος

’Ενταύθα 
Κύριε Διοικητά,

Ώς συμπλήρωμα τών παρεχόμε
νων υπό τής Τραπέζης οικογενεια
κών επιδομάτων ένεκιρίθη υπό τής 
Διοικήσεως τής Τραπέζης, ή χορή- 
γηισις «Επιδόματος Παιδικής Με- 
ρίμινης» έπί τώ σκοπώ όπως προ
σαυξηθούν αί άποδοχαΐ τών οικο
γενειαρχών ΰποολλήλων προς άντι- 
υετώπισιν τών προσηυξημένων* 1 άνα- 
γκών πάσης φύσεως μερίμνης, διά 
τά τέκνα των μέχρι συμπληρώσεως 
τού 16ου έτους τής ηλικίας των.

Οϋτω τό επίδομα τής παιδικής 
μερίμνης διακόπτεται τήν στιγμήν 
ακριβώς που πολλαπλασιάζονται 
αί δαπάνα ι διά τά τέκνα, δοθέντος 
δτι κατά τήν ηλικίαν αυτήν είναι 
καί τά δίδακτρα ηύξημένα καιί φρον- 
τιστηριακαί σπουδαί άπαιτούνται 
καί καλλίτερα διατροφή είναι άποο- 
ραίτητος.

Ύποβάλλομεν δθεν τήν παράκλη
ση» δπως έγκρίνητε τήν παράτασιν 
τον όρίου ηλικίας διά τή;ν χοιρήγη- 
σιν τού έπιδόματος παιδικής μερί- 
μνης μέχρι τής ένηλικιώσεως των. 

Μετά τιμής 
Ό Πρόεδρος 

Ν. ΠΙΣΚΟΠΟΣ 
Ό Γεν. Γραμματεΰς 

Ν. ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ

'Υπό του Συλλόγου και του Ταμείου Υγείας

ΥΠΕΔΕΙΧΘΗΣΑΝ ΟΙΚΟΠΕΑΙΚΑΙ ΕΚΤΑΣΕΙΣ 
ΔΙΑ ΤΗΝ ΔΝΕΓΕΡΣΙΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΡΙΑΙΣΣΙ8Ν

Τά Διοικ. Συμβούλια τού Συλλό
γου μας καί τού ΤΥΠΕΤ συνεχίζουν 
τάς προσπάθειας των διά νά μαται- 
ωθή ή άπαλλοτρίωσις τής οίκοπεδι- 
κής έκτάσεως τού Ταμείου Υγείας 
είς τά Βριλήσσισ.

Οΰτω προέβησαν είς έρευναν τής 
περιοχής καί διεπίστωσαν τήν ΰπαρ 
ξιν οίκοπεδι κών έκτάσεων καταλλή
λων διά τήν άνέγερσιν Γυμνασίου 
καί μή προοριζομένων διά τήν έκ- 
πλήρωσιν κοινωνικού σκοπού ώς ό 
υπό τού ήμετέρου Ταμείου Υγείας 
έκπληρούμενος,

Τάς οίκοπεδικάς τοϋύτας έκτάσεις 
υπέδειξαν είς τόν ’Οργανισμόν Σχο
λικών Κτιρίων έν συνεχεία διαβή
ματος των προς τήν Διεύθυνσιν τού 
έν λόγω ’Οργανισμού.

Τό σχετικόν εγγροοφον προς 
τόν ’Οργανισμόν Σχολικών Κτιρί
ων έχει ώς άκσλούθως:

«Κύριε Πρόεδρε,
Έν συνεχεία τής άπό 6)2)74 α

ναφοράς μας έν σχέσει προς την 
έπιλογήν τής οίκοπεδιικής έκτάσεως 
τού Ταμείου Υγείας Προσωπικού 
’Εθνικής Τραπέζης, διά τήν άνέγερ- 
σιν Γυμνασίου τής περιοχής Κοινό
τητας Βριλησσίων, έχοιμεν τήν τιμήν 
νά θέσωμον ύπ’ οψιν σας τάς κατω
τέρω οίκοπεδικάς εκτάσεις κει μένα ς 
έν τή περιοχή Κοινότητας Βριλησσί- 
ων, άπάσας κατά τήν γνώμην μας, 
καταλλήλους διά τήν άνέγερσιν Γυ
μνασίου καί μή προοριζομένας διά 
τήν έκπλήρωσιν κοινωνικού σκοπού 
ώς ό ΰπό τού ήμετέρου Ταμείου Υ
γείας έκπληρούμενος.

Δέν παραλείπομεν νά ΰπομνήσω- 
μεν δτι ή οίκοπεδική έκτασις τού 
Ταμείου μας προορίζεται διά τήν 
άνέγερσιν βρεφονηπιακού σταθμού 
καί σχολείου προς έξυπηρέτησιν 
τών παρά τή Εθνική Τραπέζη έρ- 
γαζοιμένων μητέρων.

1 ) Συνεχή οικόπεδα οικοδομικού 
Συν)σμοΰ Υπαλλήλων ΟΣΕ (πρώ-

Το iljpsg icipsvev too νέου Ιιιιιιιριί 
έρρίοεωο ■ έΐέτιοο - ipoipijg eoepepiiv

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 3ης ΣΕΛ.) 
ας Μηνάς» έξάγει τήν άναλογοΰσαν 
Αμοιβήν έκαστου υπαλλήλου καί έν- 
τάσσει ταύτην είς τάς άπσδείξεις 
ίών μηνιαίων αποδοχών.

III. ΕΝιΗΜιΕΡΩΣΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

1 — 1 Περί τών λειτουργησάντων 
καθ’ έκαστον μήνα κλιμακίων ΰπε- 
ρεργασίας (σύνολον ωρών καί άπα- 
σχολήθέντων υπαλλήλων, ώς καί ά- 
πασχοληθέντων υπαλλήλων, ώς καί 
άναλαγούσης αμοιβής) τών λόγων 
οΐ όποιοι προεκάλεσαν τήν λειτουρ 
γίαν αυτών, ώς καί περί τού έπι- 
τευχθέντος αποτελέσματος ένημερού 
ται ό αρμόδιος Υποδιοικητής ώς 
ακολούθως καί ώς υπό τούτου ήθε- 
λεν όρισθή:

α. Παρά τών Διευθυντών τών Δι
ευθύνσεων τής Διοικήσεως καί τών 
άπ’ ευθείας ύπηιγμένων είς τήν Δι- 
οΐκησιν Καταστημάτων (Κεντρικού, 
Σταδίου 38, Πειραιώς Α' καί Θεσ
σαλονίκης Α'), διά τά παρά ταΐς 
Μονάδαις των λειτουργήσαντα κλι
μάκια.

β. Παρά τού Διευθυντού Κατοβστη 
μάτων ’Εσωτερικού, διά τά λειτουρ- 
γήσαντα κλιμάκια είς τάς ΰπηγμέ- 
νας είς τάς Περιφερειακάς Διευ
θύνσεις Μονάδας καί τά Καταστή
ματα Μητροπόλεως καί Συντάγμα
τος καί

γ. Παρά τού Διευθυντού τής Δι- 
ευθύνσεως Ναυτιλιακών ’Εργασιών 
διά τά λειτουργήσαντα είς τό Ναυ
τιλιακόν Κατάστημα κλιμάκια.

1— 2 Αί είς Περιφερειακάς Διευ
θύνσεις ΰπηγμέναι Μονάδες άναιφέ- 
ρουν είς τόν οίκεΐον Περιφερειακόν 
Διευθυντήν καθ’ έβδομάδα τά είς 
τό άνωτέρω έδάφιον (III, 1—1) 
καθοριζόμενα στοιχεία, έν συνεχεία 
δε οί περιφερειακοί Διευθυνταί ώς 
ωαί οΐ Διευθυνταί Καταστημάτων 
Μηιτροπόλεως καί Συντάγματος ά- 
ν,«φέρουν είς τόν Διευθυντήν Κατα
στημάτων Εσωτερικού.

2— 1 "Απαξ τού μηνάς θά συνέρ- 
χωνται είς σύσκεψιν ΰπό τήιν Προε
δρίαν τού αρμοδίου Ύποδιοικητσΰ 
οί Διευθυνταί τών Διευθύνσεων: 
Προσωπικού, Όργανώσεως, Γενι
κού Λογιστηρίου, Έπιιθεωρήσεως

καί Καταστημάτων Εσωτερικού 
πρός:

α. Εξέτασην τής έξελίξεως τού 
θέματος τής ΰπερωριακής Άπασχο- 
λήσεως τού Προσωπικού ώς καί τών 
προκαλεσάντων ταύτην, κατά περί
πτωσην, αιτίων.

β. Σόγκρισιν καί μελέτην τών 
σχετικών στοιχείων καί

γ. Άνασκόπτησιν τού θέματος τής 
έγκαιρου καί ομαλής διεκπεραιιώσε- 
ως τών εργασιών τής Τραπέζης, έ
πί τώ σκοπώ λήψεως τών τυχόν πε
ραιτέρω ένδεικνυομένων μέτρων.

Είς άς περιπτώσεις θά άπαιτή- 
ται ή παρουσία είς τήν σύσκεψιν 
Διευθυντού καί έτέρας Διευθύνσεως 
ή Μεγάλου Καταστήματος, θά μετέ- 
χη καί ουτος, καλούμενος.

IV. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Ό Κανονισμός τυγχάνει γενικής 
έφοορμογής δι’ απαν τό Προσωπικόν 
τής Τραπέζης, αί τυχόν δέ παρεκ
κλίσεις διά τήν άντιμετώπισιν ίδι- 
αζουσών περιπτώσεων έπιτρέπονται 
μόνον κατόπιν προηγούμενης έγκρί- 
σεως τής Διοικήσεως.

ι ηιν ΣΕΚ) μέτρων τετραγωνικών 80. 
000 περίπου έπί τής όδοΰ Παρνασ
σού — Υμηττού, παραπλεΰρως Οι
κοπέδου Τ.Υ.Π.Ε.Τ.

2) Οίκόπεδον κ. Ίωσ. Ίακωβίδηι, 
έπί τής όδοΰ Παρνασσού έναντι οι
κοπέδου Τ.Υ.Π.Ε.Τ. μέτρων τετρα
γωνικών 80.000 περίπου..

3) Οίκόπεδον κ. Άθ. Ήλιοπού- 
λου, έπί όδοΰ άνωνύμου ήμιπαριαλ- 
λήλου όδοΰ Υμηττού (προέκτασις) 
Συνορεύει μέ οικίαν Να 1 55, μέτρων 
τετραγωνικών 20.000 περίπου (πλη 
σίον όδοΰ Θερμοπυλών).

4) Οίκόπεδον έπί Λεωφόρου Πεν
τέλης καί Κισσάβου, έμπροσθεν Θε 
ραπευτηρίου «ΑΘΗΙΝΑ» μέτρων τιε- 
τ ραγών ι κών 22.000 περίπου, παρα 
πλεύρως αυτού καί έμπροσθεν τού 
’Εργοστασίου Μαρμάρων ’Α)φών 
Θΐοτίκου έτερον οίκόπεδον μέτρων 
τετραγωνικών 8—1 0.000 περίπου.

5) Οίκόπεδον έπί όδοΰ Όλύμπου 
(παραλλήλου Παρνασσού) 4η πά
ροδος καί άκριβώς είς έργοστόσιον 
έπεξεργασίας δερμάτων (χρεωκω- 
πημένον) προς βορράν μέτίρων τε
τραγωνικών 8.000 περίπου, έναντι 
άκριβώς αυτού έτερον, μέτρων τε
τραγωνικών 7.000 περίπου σύνολον 
μέτρων τετραγωνικών 15.000 περί
που.

6) Οίκόπεδον κληρονόμων Κότ- 
του, έπί όδοΰ Όλυμπου καί μετα
ξύ όδοΰ Παρνασσού μέτρων τετρα
γωνικών 7.500 περίπου (δίδεται 
καί έπέκτασις πρός Κτήμα ’Ιακώ
β ίδου) .

7) Οίκόπεδον πρώην Καλοζίμη, 
Κερατιώτη καί Ίωάννου, έπί όδοΰ 
Όλύμπου μέτρων τετραγωνικών 2ΐ· 
020 (τρεις κλήροι) πρός βορράν.

8) Οίκόπεδον έπί όδοΰ Όλύμπου 
πρός νότον ιδιοκτησίας Κοτζιά καί 
πρώην Κερατιώτη έναντι τού οικο
πέδου No 8 μέτρων τετραγωνικών 
10.000 περίπου (2 κλήροι).

9) Οίκόπεδον έμπροσθεν οικίας 
κ. Δεοποτίδη, Προέδρου Κοινότη- 
τος Βριλησσίων, έπί τής Λεωφόρου 
Πεντέλης έναντι άριθμοϋ 76 μέτρων 
τετραγωνικών 8—10.000 περίπου, 
όμοΰ μετά γειτονικών οικοπέδων μέ
τρων τετραγωνικών 20.000 περίπου.

Μετά τιμής 
Ό Πρόεδρος

τού Συλλόγου Υπαλλήλων 
’‘Εθνικής Τραπέζης 

Ν. ΠΙΣΚΟΠΟΣ 
Ό Πρόεδρος

τού Ταμείου Υγείας Προσωπικού 
’Εθνικής Τραπέζης 

Π. ΚΑΡΑΗΣ

Διά νά μην άποστερούνται τού έφ’ 
άπαξ οί έζερχόμενοι τής υπηρεσίας

ΥΠΕ4ΕΙΧΘΗ ΙΡΟΠΟΠΟΙΗΙΙΙ 
ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΕΓΑΣΕΩΣ

Ύπό τού Διοικ. Συμβουλίου 
τού Συλλόγου υπεβλήθη είς τόν 
κ. Διοικητή σχέδιον τροποποιή- 
σεως τού Κανονισμού Στεγάσεως, 
ώς κατωτέρω ώστε νά μην άπο- 
στερώνται τού έφ’ άπαξ οί έξερ- 
χόμενοι τής υπηρεσίας:

«Κύριε Διοικητά,

Ύπό τού Κανονισμού Στεγάσεως 
Προσωπικού Εθνικής Τραπέζης 
προβλέπονται έν άρθρφ 7 παρά
γραφος 9 τά κάτωθι:

«Είς περίπτωσιν Χύσεως ή λήξεως 
τής εργασιακής σχέσεως τού υπαλ
λήλου μετά τής Τραπέζης, τό δά
νειον καθίσταται ληξιπρόθεσμον καί 
απαιτητόν, είναι δέ άμέσως έξοψλη- 
τέον».

Ή διάταξις αΰτη αποστερεί μέ
ρος τού έφ’ άπαξ, παρακρατουμένου 
πρός πλήρη έξόφλησιν τού υπολοίπου 
τού δανείου στεγάσεως, τών έξερχο- 
μένων τής υπηρεσίας τής Τραπέζης 
υπαλλήλων, οϊτινες αποβλέπουν πρός 
αυτό διά τήν κάλυψιν πλείστων οι
κογενειακών αναγκών.

Ύποβάλλομεν τήν παράκλησιν δ
πως άποδεχθήτε τροποποίησιν, ώς

τό συνημμένον σχέδιον, Τού Κανονι
σμού Στεγάσεως, διά τής όποιας 
καί οί έξερχόμενοι τής υπηρεσίας 
δέν αποστερούνται τού έφ’ άπαξ καί 
ή Τράπεζα έξασφαλίζει τήν έξόφλη- 
σιν τού υπολοίπου τού δανείου Στε
γάσεως.

ΣΧΕΔΙΟΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΟΥ 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΕΓΑΣΕΩΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑ
ΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ή παράγραφος 9 τού άρθρου 7 
τού Κανονισμού Στεγάσεως Προ
σωπικού τής Εθνικής Τραπέζης τής 
Ελλάδος τροποποιείται ώς ακολού
θως:

1) Οΰδεμία κράτησις ένεργεΐται 
εφόσον τό κατά τήν έξοδον τού υ
παλλήλου όφειλό μενον υπόλοιπον 
δανείου δύναται νά έξυπηρετηθή διά 
τού 1 )4 τού συνόλου τής μηνιαίας 
συντάξεως καί έπικουρήσεως.

2) Ένεργεΐται κράτησις μέρους 
τού δανείου, ώστε τό άπομένον υπό
λοιπον, μειουμένης τής μηνιαίας δό- 
σεως νά δύναται νά έξυπηρετηθή διά 
τού 1)4 τού συνόλου τής μηνιαίας 
συντάξεως καί έπικουρήσεως.

Ή iOmii pie ινΒιίνη
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.)

ι*)γήο®ως &ές τα υπεύθυνα, όργανα. Αυβτυχώβ κα
τά τον ελεγ/ον πού «Ιεενήργν,τε /.λιμΐχιον τού Ιιοιχ. 
ΤΒυμβουλίου δεεπεατώθιη δτι μετάξι) τών εργαζο
μένων εύρέθιησαν ώριαμ-ενοε πρόθυμ,οί νά διευκο
λύνουν τά,ν καταττρατήγζ,σίν τής αύστηράς εγκυκλί
ου τής Διίιικήϋεοις. Εύρεθν^ααν έπίτζ,ς άλλοι συνά
δελφοι πού εγνώριζαν το γεγονος καί άντί νά σπεύ- 
σουν νά το καταγγείλουν άμέσως είς τον σύλλογον, 
το ήνε/Ωζ,σαν. Ούτω καί οι μεν καί οί δέ ενήργν)- 
σαν είς βάρος τών συμφερόντων όλων ήμών. Χυνήρ 
γν)σαν, οί μέν άποδε/όμενοι, οί δέ άνε/όμενοι 
τήν παραβίασιν, είς τήν επαναφοράν τού κακού πα
ρελθόντος.

Κάτι παρόμοιον συμβαίνει καί μέ τάς υπερω
ρίας καί μέ διάφορα άλλα, ήσσονος εκ πρώτης ό- 
ψεως, σημασίας θέματα, πλήν όμως βασικής σημα
σίας διά το σύνολον τών εργαζομένων είς τήν Ε
θνικήν Τράπεζαν.

To Jkioiz. Συμβούλιον έπραςε καί πράττει τό 
καθήκον του. * Αποφασισμένον νά μην έπιτρέ- 
ψη, όπωσδήποτε, τήν παραβίασιν τών δικαιωμάτων 
μας καί νά προστατεύση 6,τι μέ άγώνας κατεκτήθη 
έλαβε όλα τά ένδεικνυόμενα μέτρα διά νά άποτρέ- 
ψη τόν κίνδυνο πού δύναται νά προέλθη έκ τής το ί
α ύ της συμπεριφοράς «ορισμένων μελών ή μή τού 
Συλλόγου μας, εργαζομένων είς τήν Εθνικήν 
Τράπεζαν. Αιά νά μην ϋπάρ'ςη όμως καί ό ελάχι
στος κίνδυνος καλούμεν τά μέλη τού Συλλόγου μας 
νά απορρίπτουν ασυζητητί πάσαν πρότασιν έστω 
καί μετά πιέσεως γενομένην, προϊσταμένης των άρ 
χής, διά παραβίασιν δικαιώματος των. Καλού
μεν τά μέλη τού Συλλόγου νά αναφέρουν άμέσως 
είς τήν Σιοίκησίν του οΐονδήποτε γεγονός εμπίπτει 
είς τήν άντίληψίν των. Καλούμεν όλους τούς ερ
γαζομένους είς τήν ’Εθνικήν Τράπεζαν νά μάς έ
ν ισχύ σοον είς τήν προσπάΤΙειάν μας νά έ'ξαφανισθή 
άπό τήν ’ Εθνικήν Τράπεζαν καί ή ιδέα άκόμη τής 
παραβιάσεως κεκτημένων δικαιωμάτων μας. "Ο
ταν όλοι άντιληφθώμεν ότι είμεθα άλληλεγγύως 
ΰπεύθυνοι διά τήν τύχην μας τότε είναι βέβαιον ό
τι θά έξαφανισθούν οί νοσταλγοί τού κακού παρελ
θόντος καί δεν θά τολμήσουν νά έμφανισθούν οί ε
πίδοξοι έκμεταλλευταί τού ίδρώτος μας διά νά 
προβληθούν αύτοί ώς «καλά παιδιά».

"Ας επωμι σθ ώμε ν έκαστος τάς εΰόύνας του καί 
άς προχωρήσωμεν.

θέματα ώς τά άνωτέρω πρέπει νά άντιμετωπί- 
ζωνται άπό τό σύνολον τών ενδιαφερομένων. Καί 
άς μην λησμονούμε ν ότι τά Λιοικ. Συμβούλια αν
τλούν τήν δύναμίν των άπό τά μέλη τά ό
ποια εκπροσωπούν. "Οταν αυτά τά ίδια τά μέλη 
παραβιάζουν τά δικαιώματά των ή ανέχονται τήν 
παραβίασιν των άπό άλλους καί δέν παρέχουν έ
στω καί διά τής πληροφοριοδοτήσεως μόνον τού 
Συλλογικού των ’Οργάνου, τήν δυνατότητα είς 
αύτό νά τούς προστατεύση, τότε, είναι βέβαιον ότι 
αί άντεργατικαί δυνάμεις βά δυνηόοΰν καί πάλιν 
νά επιβάλλουν τήν θέλησίν των. Αυτήν πού πλει- 
στάκις είς τό παρελθόν έγνωρίσαμεν.

"Ας έκτελέαωμεν λοιπόν έκαστος άπό τής 0έ- 
σεώς του τό καθήκον του διά νά έπιβάλλωμεν τόν 
απόλυτον σεβασμόν τών δικαιωμάτων μας καί νά 
άπΟβαρρύνωμεν τούς νοσταλγούς τού κακού πα
ρελθόντος.

ΑΊΚ. ΠΙΣΚΟΠΟΣ


