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ΠΡΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΝ ΤΗΣ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΕΟΣ

Μία νέα συλλογική οόρβαοις 
θά έπιοφραγίοπ τό αποτέλεσμα 
τον άγονος πού διεξάγεται

• ΔΙΚΑΙΩΝΕΤΑΙ Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ή ττίστις εις τό δίκαιον τού αιτήματος, ή έμμονή εις 

την διεκίδίικη,σιν και ή ορθή τακτική τοΟ άγώνος τον όποιον 
έχάραξε ικαι ήκολούθησε ιμέ συνέπειαν τό Διοικητικόν Συμ- 
βούλιον τοΰ Συλλόγου ώδήγησαν εις τό αίσιον άπΌιτέλεσμα. 
Ή ϊση μεταχείρισις, αίτημα είκοσι ετών δεν είναι πλέον αί
τημα. Μία νέα Συλλογική Συιμβασις Εργασίας θα επισψρα- 
γίση τό αποτέλεσμα τού άγώνος πού διήλθε άπό πολλάς 
φάσεις διά νά καταλήξη πρώτον εις την άναγνώρισιν τοΰ αι
τήματος, δεύτερον εις την άναζήτησιν τρόπου ΐκανοποιήσεώς 
του και τρίτον είς την εφαρμογήν τοΰ προκριθέντος ώς λυ- 
σιτελεστέρου τρόπου. Εΰρισκόμεθα είς τό τελευταίου στα- 
διον τής προσπάθειας: Την διατύπωισιν τοΰ κειμένου και 
την υπογραφήν τής συλλογικής συμβάσεως εργασίας ή οποία 
θά θέση εις εφαρμογήν τήν ϊσην μεταχείρισιν.

Πάσα
ενέργεια

9 1υπέρ

'Ως καί είς τό παρελθόν έτονί- 
σαμεν διά νά φθάσωμεν είς τό πα
ρόν στάδιον ήτο απαραίτητον νά 
διέλθωμεν άπό τά δύο προηγούμενα. 
Υπήρξαν δυστυχώς μεταξύ μας ε
κείνοι οί όποιοι διά καθαρώς προ
σωπικούς λόγους κατέβαλαν πλεί- 
στας οσας προσπάθειας διά νά κλο
νίσουν την πίστιν των μελών είς τό 
δίκαιον τοΰ αιτήματος καί είς τον 
άγώνα διά την ίκανοποίησίν του. 
Γραπτοί καί προφορικοί λόγοι των 
θά παραμείνουν μνημεία τής άντι- 
σ υναδελφικής συμπεριφοράς των. 
Καί σήμερον άκόμηι δεν διστάζουν

νά άγωνίζωνται διά νά προ καλέ
σου ν σύγχυσιν μεταξύ των συναδέλ
φων. ΔΓ αυτούς ίση μεταχείρησις 
σημαίνει άπώλειαν του τίτλου τοΰ 
άγων ιστού μέ τον όποιον αύτοεστέ- 
φθησαν, τοΰ «σκληρού» πού ήταν 
στά μέτρα τους, τοΰ σωτήρα τοΰ 
προσωπικού άπό τό Διοικητικόν 
Συμβούλιον πού έπρόδιδε διότι ήρ- 
νείτο νά παραδώση βορράν είς τάς 
επιδιώξεις των την τακτικήν τοΰ ά
γώνος του διά τήν ϊσην μεταχεί- 
ρισίν καί έτήρει σιγήν ασφαλείας. 
Τό αποτέλεσμα τοΰ άγώνος τοΰ Δι
οικητικού Συμβουλίου τούς άφήρεσε 
τό προσωπεΐον καί ή σιγή άσφα- 
λείας ώδήγησεν είς τό αποτέλεσμα 
προ τοΰ όποιου ευρισκόμενα.

Τό μέγεθος καί τήν σημασίαν 
τοΰ αιτήματος τής ίσης μεταχειρί- 
σεως έλπίζομεν νά εΐχον άντιληφθή 
ολα τά μέλη τοΰ Συλλόγου. "Οταν 
γνωσθοΰν αί λεπτομέρειαι τοΰ άγώ
νος, αί δυσχέρειας αί αντιδράσεις, 
οί θανάσιμοι έναγκαλισμοί φίλων, 
αί κατεσπαρμέναι νάρκατ, αί συν- 
θήκαι τέλος ύπό τάς όποιας τό Δι
οικητικόν Συμβούλιον ύπεχρεώιθη νά 
διεξαγάγη τον άγώνα του, τότε θά 
καταστή δυνατόν νά έκτιμηθή καί τό 
μέγεθος τής έπιτυχίας. Πιστεύομεν 
δτι τότε καί οί έλάχιστοι αυτοί θά 
αναγνωρίσουν τό σφάλμα των καί 
θά χειροκροτήσουν τήν έπιτυχίαν.

II

ΓΕΙ. ίΙΕΪΙΙΙ
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Ή Εκτακτος Γενική Συνέλευ- 
σις τής Δευτέρας, 5ης Νοεμρβί- 
ου, έχει έναν καί μόνον σκοπόν. 
Νά παρασχεθή, ή έκ τοΰ νόμου 
άπαιτουμένη έξουσιοιδότησις προς 
τό Διοικητικόν Συμβούλιον διά 
τήν υπογραφήν Συλλογικής Συμ
βάσεως.

Διά νά καταστή συνεπώς ευχε
ρής ή υπογραφή τής Συλλογικής 
Συμβάσεως διά τήν έφαρομγήν 
τής ’ίσης ιμεταχειρίσεως εΤναι ά- 
παραίτητος ή παροχή τής έξου- 
σιοδοτήσεως π’ρός τό Διοικητικόν 
Συμβούλιον.

Μόνον όσοι συνάδελφοι αδια
φορούν διά τήν ϊσην μεταχείρισιν 
θά απουσιάσουν άπό τήν έκτα
κτον Γενικήν Συνέλευσιν τής 5ης 
Νοεμβρίου.

"Ολοι οί άλλοι πρέπει νά είναι 
παρόντες.

ΑΣ ΜΗΝ ΛΕΙΨΗ ΛΟΙΠΟΝ 
ΚΑΝΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ 
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣI ΤΗΣ 
5ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ.

ΝΑ ΤΕΘΗ ΑΜΕΣΟΣ ΤΕΡΜΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΙΑΝ
ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΦΕΝΤΑΑΟΝ - ΝΤΕΡΒΙΣΗΔΩΝ
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® Ό κ. Διευθυντής υποκαταστήματος Καλλιθέας 
# ‘Ασέβεια πρός τήν μητρότητα

Διευθυνταί καί Προϊστάμενοι υπηρεσιών παραβιάζοντες τήν 
έργατικήν νομοθεσίαν καί συμπεριφερόμενοι σκαιώς είς τό ΰπ’ 
αυτούς προσωπικόν θά έλέγχωνται άπό τάς στήλας μας καί θά 
ζητήται ή παραδειγματική τιμωρία των.

Τήν προειδοποίησιν αυτήν έχομεν Απευθύνει πλειστάκις 
κατά τό παρελθόν καί συνεπώς όσοι επιμένουν νά θέτουν τούς 
έαυτούς των ΰπεράνω τοΰ Προσωπικού τής ’Εθνικής Τραπέζης, 
σημαίνει ότι αψηφούν τάς συνέπειας τής τοιαύτης άντιλήψεως 
καί τακτικής των.

Ταΰτα ώς πρός τούς άσεβούντας κ.κ. Διευθυντάς καί Προϊ
σταμένους, διά νά μην διαμαρτύρωνται διά τά άποκαλι*- 
πτήριά των.

τοΰ Προ
σωπικού 
είναι πρός 
τό συμφέ
ρον τής 
Εθνικής 
Τραπέζης

Έν συνεχείμ τών ύπ’ άρν&μ. A 
45)15.10.71 καί A 1)27.1.72 Εγ
κυκλίων καί συμφώνως πρός τάς ά- 
ναγγελθείσας διά τούτων αποφάσεις 
τής Διοικήσεως περί αποκεντρώσεως 
τοΰ Διοικητικοί Μηχανισμοί τής 
Τραπέζης, άνακοινοίμεν τήν συγκρό- 
τησιν καί των λοιπών υπό τοΰ Σχε
δίου Όργανώσεως προβλεπο μενών 
επτά Π εριφερειακών Διευθύνσεων, 
πλέον των ήδη, συσταθεισών πέντε 
τοιούτων, ώς κατωτέρω:

1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗ- 
ΣΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ περιλαμβάνουσα 
τά ’Υποκαταστήματα καί Πρακτο
ρεία:

Άσπροπύργου — Β. Σοφίας — 
Βρυώνη -— ’Ελευσίνας — Ζέας — 
Καμινΐων — Κερατσινίου — Κορυ
δαλλοί ■— Κυθήρων — Μεγάρων — 
Ναυαρίνου — Ναυτιλιακόν — Νί
καιας — Πάρου — Πόρου — Πο
ταμοί — Κυθήρων — Σπετσών — 
"Τδρας.

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝ- 
ΣΙΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ περιλαμβάνουσα τά ■’Υ
ποκαταστήματα καί Πρακτορεία:

Αιδηψού — Άλιβερίου — Άμψίσ- 
,σης — Άμφικλείας — ’’Ανδρου —

’Επειδή όμως εΐμεθα αποφασισμέ
νοι νά θέσωμεν οπωσδήποτε τέρμα 
είς τήν παρανομίαν καί τό καθεστώς

’Αταλάντης — Άγ. Κωνσταντίνου 
•— ’Ερυθρών — Θηβών — Ίστιαίας
— ’Ιτέας —- Καρύστου — Κύμης— 
Λεβαδείας — Λιδωρικίου :— Λίμνης
— Όρχομενοί — Παραλίας Διστό
μου — Χαλκίδας.

3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝ- 
ΣΙΣ ΔΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ περι- 
λαμβάνουσα τά ’Υποκαταστήματα 
καί Π ρακτορεία:

’Αγρίνιου — Αίτωλικσΰ — ’Αμφι
λοχίας :— ’Αργοστολιού — ’Άρτης
— ’Αστακοί — Βονίτσης — Ζακύν
θου — Ήγουμενίτσης — Θέρμου — 
’ Ιθάκης — Ίωαννίνων — Κ. Ά- 
χαίας — Κερκύρας — Κονίτσης — 
Λευκάδας — Λ. Γούναρη — Με
σολογγίου — Μετσόβου — Ναύπα
κτον — Παραμυθίας — Πατρών
— Πρεβέζης — Φιλιππιάδος.

4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝ- 
ΣΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΤΤΙ
ΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ περιλαμβά- 
νουσα τά 'Υποκαταστήματα καί 
Π ρακτορεία:

’Αλεξάνδρειάς — ’Αμυνταίου — 
Άξιουπόλεως — ’Άργους Όρεστι- 
κοί — Αριδαίας — Ά,ρναίας — 
Βερροίας —■ Γιαννιτσών — Γρεβε-
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 3ην ΣΕΛ.)

των άφεντάδων καί ντερβίσηδων ά- 
πευθυνόμεθα πρός πάντα αρμόδιον 
καί δηλοΰμεν δτιδέν θά άνεχθώμεντήν 
κάλυψιν ή ύπεράσπισιν οίουδήποτε 
δστις ήθελεν άποδειχθή ότι θεωρεί 
εαυτόν άνώτερον, τής μεγάλης οικο
γένειας τοΰ Προσωπικού τής ’Εθνι
κής Τραπέζης.

Μέ τήν ελπίδα δτι έγίναμεν άντι- 
ληπτοί προβαίνομεν σήμερον είς δη
μοσίαν καταγγελίαν τοΰ διευθυντοΰ 
τοΰ υποκαταστήματος Καλλιθέας 
καί άναμένομεν τάς ένεργείας τών 
αρμοδίων διά τά περαιτέρω:

Ο κ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΤΟΥ ΥΠΟΚ)ΤΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Συνέβη δυστυχώς καί αυτό. 'Ο 
Διευθυντής τοΰ Υποκαταστήματος 
Καλλιθέας παρέμεινε είς τήν θέσιν του 
καί συνεχίζει τήν δραστηριότητά 
του. Δεν γνωρίζσμεν ποια έσωθεν ή
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Έκτακτος

Γενική
Συνέλευσις

ΝΑ ΜΗ ΛΕΙΨΗ ΚΑΝΕΙΣ

έξωθεν δύναμίς επέβαλε τήν παρα- 
μονήν του καί δεν επίτρεψε τήν ά
μεσον άποιμάκρυνσίν του άπό τήν 
διεύθυνσιν τοΰ Υποκαταστήματος.

Άπό τής πλευράς μας κοαεβλήθη 
πάσα προσπάθεια νά περιωρισθη τό 
δέμα είς τά καθαρώς υπηρεσιακά 
πλαίσια. Έττεδιώξαμεν νά μη ν λά- 
6η διαστάσεις ή περίπτωσις τοΰ κ. 
Διευθυντοΰ διά νά μην προκόψουν 
καταστάσεις τάς συνέπειας τών ό
ποιων θά εκαλούντο καί έτεροι πλήν 
τοΰ κ. Διευθυντοΰ, νά έπωμισθοΰν.

Δυστυχώς έπλανήθημεν. Αί προ
ειδοποιήσεις μας δεν έλήφθησαν ύπ’ 
δψιν.

Πριν είναι λοιπόν άργά καλοΰμεν 
τούς αρμοδίους νά έπιληφθοΰν άμέ- 
σως τοΰ θέματος τού κ. Διευθυντοΰ 
τοΰ Υποκαταστήματος Καλλιθέας 
(ή περίφημος ήμερησία διαταγή του 
έδημοσιεύθη είς το προηγούμεσν 
ψύλλον τής «Τραπεζιτικής), μέρος 
τής δραστηριότητας τοΰ οποίου έπε- 
σήμανε τό ύπουργεΐον Άπασχολή- 
σεως καί υπέβαλε σχετικήν μήνυ- 
σιν.

ΔΓ όσους λησμονούν ύπενθυμίζο- 
μεν καί τήν λαϊκήν παροιμίαν: «Γε
λάει καλύτερα οποίος γελάση τελευ
ταίος».

ΑΣΕΒΕΙΑ
ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ

4
Υποδιευθυντής υποκαταστήματος 

’Αθηνών έχει στρέψει τήν όργήν του 
είς τάς μητέρας υπαλλήλους καί δεν 
δέχεται τήν προστασίαν τήν όποιαν 
παρέχουν είς αύτάς οί νόμοι τής Πο
λιτείας.

Δικαίωμα τοΰ κ. Ύποδιευθυντοΰ 
είναι νά μην σέβεται τήν μητρότητα.

Δεν είναι δμως οπωσδήποτε δικαί
ωμά του νά ασεβή δημοσίως καί ύ
πό τήν υπηρεσιακήν του ιδιότητα. 
'Όπως δεν είναι δικαίωμά του νά 
παραβιάζη τούς νόμους τής Πολι
τείας.

Πριν ύποχρεωθώμεν νά κατσνομά- 
σωμεν τον κ. υποδιευθυντήν τον κα
λούμε νά άναθεωρήση τάς άπόψεις 
του καί νά άλλάξη συμπεριφοράν. 
"Αλλως τόν πλη,ρσφοροΰμεν δτι ού
τε έν Μοναστήρι φ θά εύρη άσυλον.

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΠΣΙΙ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

ΪΓΛΛΟΓΟΪ ΓΠΑΑΛΗΛΩΛί 
TPAIIEZHS 

THS ΕΔ-Δ-ΑΔΟΔί

Πρόσκλησις
Έχοντες όη’ 6ψιν το άρθρον ΙΟ του Κοετα-οταετι- 

κοΰ τοΰ Χυλλόγου

Κ A Α Ο 1* Μ Ε A
Τά μ,έλη τοΰ Χυλλόγου είς Εκτακτον Γεν. Δίυνε- 
λευοιν διά την ϊϊην ΐνοεμ,βρίου 1 ί>Τϊί, ήρ,εραν 
Δευτέραν ζαΐ ώραν 2.30 ·ι..;ι,. είς την αίθουσαν 
Ταμείων Τίτλων τοΰ Κ. κ)τος της Ε.Τ.Ε. μ.£ 
Θέμα:

Έξουσιοδότησις τοΰ Διοιζητιζοΰ ϋυμδουλίου 
τοΰ Χυλλόγου, όπως διαπραγματευτή ζαί ΰπογρά- 
ψη νεαν Χυλλογιζήν Χύμβασιν Εργασίας τοΰ Προ- 
σωπιζοΰ τής ’Εθνικής Τραπέξης, ζαί -προβή εις 
πάσας τάς άπαιτουμενας ένεργείας διά τήν νόμιμον 
έσχΰν τής εν λόγψ Χ.Χ.Ε.

Έν περιπτώσει μή άπαρτίας ή Γεν. Χυνέλευσις 
Ωά έπαναληφΩή τήν Παρασκευήν Οην Χοεμορίου 
1973 μέ τά αυτά δέματα.

Έν Άθήναΐς τή 29η ’Οκτωβρίου 1973 
Διά τό Διοικητικόν Χυμβούλιον 

'Ο Πρόεδρος 'Ο Γεν. Γραμματεΰς
X. Ι1ΙΧΚΟΠΟΧ ΑΧ. ΡίίΧΧΕΤΗΧ

Ή Διοίκησις τόν Συνταξιούχον 
καί ό «αφανής μισθός» 5°)0

Είλικρινώς λυπούμεθα διότι ή Διοίκησις τοΰ Συλλόγου τών 
Συνταξιούχων τής Τραπέζης μας δέν άντιλαμβάνεται δτι μόνον 
άσκοπον θόρυβον προκαλεΐ ή συνεχής άνακίνηση τοΰ θέματος τοΰ 

■ «αφανούς μισθού» ώς άρέσκεται ή Διοίκηση τών Συνταξιούχων νά 
άποκαλή τό καταβαλλόμενον ποσοστόν 5% υπέρ τοΰ Ταμείου 
Συντάξεων.

’Επί μακρόν χρόνον κατεβλήθη προσπάθεια δπως πεισθή. ή 
Διοίκησις τών Συνταξιούχων καί έγκαταλείψη ώς άσύμφορον καί 
διά τούς ίδιους τούς συνταξιούχους τό αίτημα τής ένσωματώ- 
σεως τοΰ 5% εις τόν μισθόν καί νά άποτελέση τούτο «αυξησιν» 
μισθού. Δυστυχώς ή Διοίκησις τών Συνταξιούχων επιμένει νά 
προβάλλη τό αίτημα καί μάλιστα είς άκαίρους στιγμάς καί οΰτω 
ύποχρεούμεθα νά φέρωμεν είς τήν δημοσιότητα τάς έπί τοΰ θά
ματος τούτου απόψεις τής 'Ομοσπονδίας μας, ώς αΰται διετυπώ- 
θησαν έγγράψως καί ΰπεβλήιθησαν είς τόν υπουργόν Άπασχολή- 
σεως, μέ την ελπίδα δτι θά άντιληφθή έπί τέλους ή Διοίκησις 

■ τών Συνταξιούχων, δτι πρέπει νά έγκαταλείψη τόν ρόλον τής 
συνεχούς παρεμβολής έμποδίων είς τά θέματα τοΰ προσωπικού.

ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟΝ ΤΗΣ Ο.Τ.Ο.Ε.
«Κύριε Υπουργέ,

’Επί τής προτάσεως τής ’Εθνι
κής Τραπέζης περί ένσωματώσεως 
είς τόν μισθόν τού καταβαλλόμενου 
ύπ’ αυτής ποσοστού 5% υπέρ τοΰ 
Ταμείου Συντάξεων καί έν συνεχεία 
καταβολής τού ποσοστού τούτου 
dor’ ευθείας ύπό τών υπαλλήλων -προς 
τό Ταμεΐον, έχομεν τήν τιμήν, κατό
πιν καί τών δσων προψορικώς άνε- 
πτύξαμεν ένώπιόν σας παρισταμέ- 
νου καί τοΰ κ. Ύποδιοικητοΰ τής 
Εθνικής Τραπέζης, νά θέσωμεν ύπ’ 
δψιν ‘Υμών τά -κάτωθι:

Κατ’ αρχήν διερωτώμεθα καί ήρω- 
τήσαμεν καί ένώπιόν σας τόν κ. Υ
ποδιοικητήν ποιος ό λόγος ο όποιος 
ώθεΐ τήν Τράπεζαν είς τό νά έπιζη- 
τή αυτήν τήν μεταβολήν.

Ώς καί Υμείς ήκούσατε, ό κ. Υ
ποδιοικητής έξήγησεν δτι, καί ή Δι- 
οίκησις καί οί Συνταξιούχοι θεωρούν 
τό καταβαλλόμενον ποσοστόν τού 
5% ώς «άφανή μισθόν» καί δτι θά 
έδει νά «έμφανισθή» ό μισθός αιύτός 
διά νά λ ά 6 ο υ ν οί 
Συνταξιούχοι προ- 
σ η υ ξ η- μ έν ην έκ.τ οΟ πο
σοστού τούτου σύν
ταξιν. Είς σχετικήν δέ έρώτηι- 
σίν σας άνέψερεν (ό κ. Ύπαδ)τής) 
δτι ή μέση αΰξησις τήν όποιαν θά 
έλάμβανον οί Συνταξιούχοι έκ τής 
αιτίας ταύτης θά ήτο πέρνξ τών 250 
δραχμών 5Γ έκαστον, τό δε ποσόν 
τούτο θά επιβάρυνε έν τελεί τήν 
Τράπεζαν διότι ήδη έ π ι 6 α
μύνεται αΰτηι μέ τά 
ανοίγματα έκ τής κα
ταβολής τών ήδη π α- 
ρεχομένων συντάξεων. |

’Ερωτάται ό σοβαρός λόγος, πού 
θά έπέβαλε μίαν τοιαύτην μεταβο
λήν, είναι τό νά λάβουν οί Συνταξι
ούχοι αυξησιν έστω καί 25Ο1 δρα
χμών;

Είναι δυνατόν νά άγνοοΰν καί ή 
Σεβαστή Διοίκησις τής ’Εθνικής 
Τραπέζης καί οί Συνταξιούχοι τής 
Ιδίας Τραπέζης, δτι δέν δικαιούται 
κανείς νά λάβη σύνταξιν έπί μισθού 
διά τό όποιον ουδόλως κατεβλήθη 
άσφάλιστρον;

’Αγνοούν επίσης δτι τό Καταστα
τικόν τού Ταμείου καθορίζει τάς συν

ταξίμους -άυοδοχάς έπί τή βάσει τών 
οποίων υπολογίζεται ή άναλόγως 
τών ετών υπηρεσίας τού ενδιαφερο
μένου σύνταξις; Μεταξύ τών συντοί- 
ξί-μων ώς άνω αποδοχών δέν περιλαμ 
βάνεται βεβαίως καί τό καταβαλλό
μενον υπό τής Τραπέζης ώς άνω ά
σφάλιστρον.

Δέν μένει άλλο τι παρά ή Τράπε
ζα νά ένδώση είς μίαν άπαίτησιν 
τών συνταξιούχων, οϊτινες έσιώπων 
όταν ήσαν έν ένεργεία καί διά τούς 
ίδιους ή Τράπεζα κατέβαλεν άντ’ αυ
τών τό 5% ύπέρ τοΰ Ταμείου, καί τό 
ένεθυμήθησαν τώρα καί ζητούν νά 
ένσωματωθή είς τόν μισθόν, διά νά 
παρουν αυτοί αυξησιν, άδιαφοροΰν- 
τες διά τήν είς βάρος τών έν ενεργείς: 
συνέπειαν έκ της άπωλείας ένός τό
σον μεγάλου κοινωνικού άποκτήμοί- 
τος. (Ό θάνατός σου ή ζωή μου).

Τό ενδεχόμενον τούτο στερείται ή- 
θι-κής βάσεως, διότι ένώ άφαιρεΐ ένα 
κεκτημένον δικαίωμα —πλεονέκτηΓ 
μα— άπό τούς έν ένεργεία δίδει ένα 
άπροσδόκητον όφελος εις τούς συν
ταξιούχους, έντελώς δέ πρόσκαιρον, 
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 4ην ΣΕΗ.)

ΦΥΛΛΑ ΠΟΙΟΤΗΙΟΙ 
ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ
Ώρισμένοι διευθυνταί ύπο- 

καταστημάτων καθυστερούν 
τήν συμπλήρωσιν τών φύλλων 
ποιότητας μέ άποτέλεσμα νά 
βραδύνη ό χρόνος πραγ-μάτο
πο ιήσεως τών προαγωγών.

Τό άπαράδεκτον αυτό φαι- 
νόμενον πρέπει νά έκλειψη ά- 
μέσως καί θά έκλειψη μόνον 
δταν οί υπεύθυνοι διά σύν
ταξιν τών φύλλων ποιότητας 
γνωρίζουν δτι πάσα καθυ- 
στέρησις υποβολής τών φύλ
λων ποιότητας θά συνεπάγε
ται κυρώσεις.

Άς ληφθοΰν έπί τέλους μέ
τρα διά τήν εύρυθμον λει
τουργίαν τοΰ μηχανισμού τών 
προαγωγών.
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Κοινωνικά

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

Ή σύζ. τοϋ συν. Κυριάκου Σαμα- 
ροπούλου, IIαυλίνα, ετεκεν αισίως 
θήλυ.

Ν. Π. — Μ. Α.
★ ,

Ή συν. ’Ασπασία Βαρακλή, υ
ποκαταστήματος Βερροίας ετεκεν αι
σίως θήλυ.

★
Ό συν. Δη μ. Ευθυμίου άπεκτησε 

θήλυ τέκνον .Εύχομαι νά τοΰ ζήση.
Άπ. Μπραχάλος.

ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ

Ό προϊστάμενος Α' Γραφείου Δι
καστικού Σπυρίδων ©μάς καί ή δίς 
Βασιλική Δημοκωστοΰλα δικηγόρος, 
έδωσαν άμοιβαίαν ύπόσχεσιν γάμου.

ΓΑϋΟΙ

Ό συν. Σόλων Καυκάς (Διοίκη- 
σις) καί ή δίς Ελένη Καλαβροΰ 
έτέλεσαν τούς γάμους των εις τον 
Ιερόν Ναόν Άγ. Φωτεινής Ν. Σμύρ
νης.

Τούς εύχομαι νά ζήσουν.
Α. ΡΩΣΣΕΤΗΣ
¥■

Ό συνάδελφος Σακαρέλος Όδυσ- 
σέας καί ή δίς Νικ, Π απαζογλύκη 
έτέλεσαν τούς γάμους των.

Εύχόμεθα 6ίον άνθόσπαρτον.
Κ. Λ.

Την 18ην Όκτβρίου εις τον Ιε
ρόν Ναόν Αγίου Θεράποντος Ζο> 
γράφου ό συνάδελφος Άνδρ. Κα- 
ριωτάκης καί ή συνάδελφος Γεωρ
γία Π ανταζοποΰλου έτέλεσαν τούς 
γάμους των.

Τούς εύχόμεθα νά ίήσουν.
Κ. Λ.

ΕΥΧΑΙ

Τις πιά θερμές ευχές μου απευ
θύνω εις τον νυμφευθέντα συν. Δη μ. 
Καμούτση.

Άλ. Ρωσσέτης
*

Εις τον τελέσαντα τούς γάμους 
του συν. Δη μ. Καμούτση, τοΰ υπο
καταστήματος Θηβών εύχομαι κάθε 
ευτυχία.

Θ. Τσουδερός

εις τόν συν. Ν. Κόκοδα εύχομαι 
νά τοϋ ζήση ό δαπτισθείς υιός Θω
μάς. Εύχάς απευθύνω καί εις τόν 
συν. Κων)νον Ροδαλήν τοΰ υποκα
ταστήματος Καρδίτσης διά τό νεο- 
γένητο τέκνο του.

Άπ. Μπραχάλος.

Στόν αγαπητόν φίλον καί συνάδελ
φον τοΰ "Γπ) τος Θηδών κ. Δήμον 
Καμοιιτσην. Εύχομαι χαρούμενη καί 
ευτυχισμένη ζωή μέ την χαριτωμένη 
σύντροφό του.

Α. ΜΠ,ΑΜΙΧΑΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ

Ό σύζυγος τής Λένας ’Αντωνίου, 
τής αλησμόνητης συναδέλφου καί 
λογοτέχνιδος προσέφερε αντίτυπα 
τοΰ βιβλίου της «Πρόσκληση στη 
ζωή καί τό θάνατο» εις τά μέλη τοΰ 
Διοικ. Συμβουλίου τοΰ Συλλόγου ώς 
καί διά τήν βιβλιοθήκην μας.

’Εκφράζομε τάς θερμάς ευχαρι
στίας όλων προς τόν κ. Δημήτριον 
’Αντωνίου.

Έξ άλλου τάς ευχαριστίας του 
προς τόν κ. ’Αντωνίου έξέφρασε 
καί τό Διοικητικόν Συιιβούλιον τοΰ 
ΤΤΗΕΤ.

ΔΩΡΕΑ!
ΤΠΕΡ ΤΟΤ Τ.ΓΙ.Ε.Τ.

«Σύλλογος Συνταξιούχων ’Εθνικής 
Τραπέζης εις μνήμην Βασιλικής 
Καμπέρου μητρός Α' ύποδιοικητοΰ 
κ. Παν. Καμπέρου δρχ. 5.000.

«'Υπάλληλοι Τμήματος Πληρο
φοριών Ε.Τ.Ε. εις μνήμην Βασιλι
κής Κονιδάρη μητρός τοϋ συν. 
Παν. Κονιδάρη δρχ. 1.400.

β 'Τπάλληλοι υποκαταστήματος Ε. 
Τ.Ε. Άλεξανδρουπόλεως εις μνή
μην Άνθούλας Ζαντανίδου μητρός 
τοΰ συν. Γρηγορίου Ζαντανίδου δρχ. 
850.

@ Προσωπικόν θυρίδος Ε.Τ.Ε. 
Σεπολίων εις μνήμην Λαζάρου* Σο- 
φικίτη πατρός τοΰ Διευθυντοΰ θυρί
δος Σεπολίων Μιχ. Σοφικίτη δρχ. 
500.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ 
Χειρουργός ’Οδοντίατρος

Κάνιγγος 7 
2ος όροφος 

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

γιον ΤΥΠΕΤ

ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΣΤΑΚΟΖΙΟΥ

Χειροΰρχος ’Οδοντίατρος

Δέχεται εις τό έπί τής όδοΰ Πιν. 
δάρου 1 1 καί Σόλωνος Ίατρεϊον 
της έπί συνεντεύξει ήσφαλισμέ- 
νους τοΰ Ταμείου Υγείας, Τη- 

λέψωνον 626.095

Βιιιηιι όρχίΐ ΓενίΗΠΒ hfinilil
e 'Υπό ΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ. ΜΕΑΙΔΗ

Ε'.
ΕΙΔΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

Οί συντασσόμενοι ’Ισολογισμοί, 
ύπό των ’Επιχειρήσεων, άναλόγως 
τοΰ σκοπού, δν ικανοποιούν, δια- 
χρίνονται εις διάφορα είδη, κυριώ- 
τερα των οποίων είναι: 
α. Ισολογισμός έκμεταλλεύσεως.

Ουτος συντασσόμενος κατά κα
νόνα εις τό τέλος έκάστης χρήσεως 
σχοπεΐ εις την έξακρίβωσιν τοΰ ο
λικού αποτελέσματος —κέρδους * 
ζημίας— άφ’ ένός καί τον προσ
διορισμόν τής οικονομικής Θέσεως 
τής έπιχειρήσεως άφ’ έτέρου. "Ο 
Ισολογισμός έκμεταλλεύσεως τυγ

χάνει ή πλέον ενδιαφέρουσα περί- 
ιτρωσις ’Ισολογισμού. Δι’ αΰτοΰ θά 
πρέπει νά δεικνύεται τόσον τό προ- 
κΰψαν αποτέλεσμα (Δυναμικός ’Ι
σολογισμός) όσον καί ή οικονομική 
ί-έσις τής Έπιχειρήσεως (Στατικός 
’Ισολογισμός).
β. ’Ισολογισμός φορολογικού δι

καίου.
Καί ό ’Ισολογισμός οΰτος τυγ

χάνει ’Ισολογισμός Έκμεταλλεύσε- 
ως, μέ τήν μόνην διαφοράν δτι κα
ταρτίζεται σύμφωνα προς τάς δια
τάξεις τοΰ έκάστοτε ίσχύοντος Φο
ρολογικού Δικαίου (άποτί μησις κ. 
λπ.) καί ’έχει ώς σκοπόν τόν προσ
διορισμόν των προς φορολογίαν 
κερδών τής έπιχειρήσεως. Παρ’ ή- 
μϊν οϋχί όρ&ώς, ό φορολογικός ’Ι
σολογισμός συμπίπτει μετά τού 
’Ισολογισμού Έκμεταλλεύσεως. 
γ. ’Ισολογισμός έπί σκοπώ συγχω-

νεύσεως τής Έπιχειρήσεως.
Οΰτος συντασσόμενος καθ’ ολο

κληρίαν βάσει υποκειμενικών κρι
τηρίων έχει ώς προορισμόν τήν συγ 
χώ ευσιν τής Έπιχειρήσεως μετ’ 
άλλης ή άλλων. Εις τόν ’Ισολογι
σμόν τούτον τά στοιχεία τής Έπι
χειρήσεως εύρίσκονται κατά κανό
να υπερτιμημένα δημιουργούντα 
οϋτω υπεραξίαν εις την Έπιχείρη- 
σιν.
5. ’Ισολογισμός λύσεως τής Έπι

χειρήσεως.
Εις τόν ’Ισολογισμόν τούτον τά 

περιουσιακά στοιχεία τής Έπιχει
ρήσεως άποτιμώνται εις τήν πιθα
νήν τιμήν ρευστοποιήσεώς των καί 
ώς έκ τούτου εμφανίζονται αίσθη- 
τώς ύποτετ ψημένα. Τούτο δικαιο
λογείται έκ τού δτι ή παΰσις των 
εργασιών τής Έπιχειρήσεως, ανε
ξαρτήτως αίτιώντος λόγου συντελεί 
ΐυσμενώς εις τήν άποτίμησιν τών 
περιουσιακών στοιχείων.
:. Ισολογισμός ένωποιημένος.

Ό ’Ισολογισμός ουτος καταρτί
ζεται- ΰπό τής Ίθυνούσης Έπιχει
ρήσεως, ήτις έλέγχουσα άλλας έχει 
τήν πλειοψηφίαν των κεφαλαίων.

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣIΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 

ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ

I. ΕΝΝΟΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Εις τό προηγούμενον κεφάλαιον 

εϊπο-μεν, δτι ή σύνθεσις τής περιου
σίας παντός αυτοτελούς οικονομι
κού οργανισμού άποτελεϊτατ κατά 
πρώτον άπό αξίας άνηκούσας κατά 
κυριότητα εις τόν Οικονομικόν ’Ορ
γανισμόν καί κατά δεύτερον άπό 
πόσης φύσεως καί μορφής νομικής, 
απαιτήσεις καί υποχρεώσεις. Καί 
αί μέν απαιτήσεις δημιουργοΰνται 
ένεκα τής συναλλαγής τής μονάδας 
(οικονομικής) μετά τρίτων, αί δέ υ
ποχρεώσεις ένεκα οφειλής προς τρί 
τους είτε προς φορέα ή φορείς τού
της (’Ίδιον κεφάλαιον) 
είτε προς δανειστάς (Ξένον 
κεφάλαιον). Αί άπαιτήσεις 
ώς ανωτέρω διετυπώθησαν συνιστοΰν 
τήν έννοιαν τού Ενεργητι
κού καί αί υποχρεώσεις τήν έν
νοιαν τού Παθητικού. Ε
πίσης έτονίσαμεν δτι αντικειμενι
κός σκοπός τής «επιστημονικής Λο
γιστικής» είναι ή έπί έπιστημονικής 
βάσεως παρακολούθησις τής οικονο
μικής καταστάσεως παντός αυτοτε
λούς οικονομικού ’Οργανισμού, τοΰ 
οποίου αύτη συνεχώς μεταβάλλεται 
πσρερχομενού τού χρόνου άνεξαρτή- 
τως συναλλακτικής ή 
παραγωγικής κινήσεως 
τούτου.

Ή πραγματοποίησις τοΰ αντικει
μενικού σκοπού τής Λογιστικής δέν 
είναι δυνατόν νά πραγματοποιηθή 
διά συνεχών άπογραφών καί άκολού- 
8ως συντάξεως διαδοχικών ’Ισολο
γισμών διότι τούτο έν τή πράξει 
σήμερον είναι τελείως ά ν έ φ ι- 
κ τ ο ν, άλλα καί έφίκτοΰ τούτου 
οΰδέν θά έδείκνυε, καθ’ δτι ό εΐς 
’Ισολογισμός θά άπέκλειεν τόν άλ
λον. Οϋτω πρδς συστηματικήν πα- 
ρακολούθησιν τών μεταβολών τής 
περιουσίας τοϋ Οικονομικού οργα
νισμού δέον όπως κατατάσσωνται 
τόσον τά τού Ενεργητικού στοι
χείο όσον καί τά τού παθητικού τοι- 
αΰτα κατά ομογενείς κα
τηγορίας μέ αυτοτέλειαν καί διά
φορον περιεχάμενον έκάστη. Αί κα- 
τηγορίαι αύται συ ιστοΰν τήν έν
νοιαν τού Λογαριασμού.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ. "Εστω Οικονομι
κός οργανισμός διαθετών προς πρα
γματοποίησή τών έαυτοΰ σκοπών 
τά εξής: Μετρητά, διάφορα οικονο
μικά αγαθά, άτι να καί κυκλοφορεί 
οικονομικά αγαθά, άτι να βοηθούν

εις την πραγμάτωσιν τού σκοπού 
τού ’Οργανισμού, άπαιτήσεις πό
σης φύσεως καί μορφής νομικής, 
διαφόρους υποχρεώσεις κ.λ.π. Διά 
τήν παρακολούθησιν πάντων τούτων 
ώς ένδεικτικώς μόνον 
άνεφέρΕη,σαν καί πλείστων άλλων 
δημιουργοΰμεν διαφόρους 
κατηγορίας, ήτοι Λ ο- 
γ α ρ ι ο: σ μ ο ύ ς.

Τήν κατηγορίαν μέσω τής όποι
ας πσρσχολουθώμεν τήν κίνησιν τών 
μετρητών άποκαλοΰμεν «Τ α μ ε ί
ο ν» τήν κατηγορίαν μέσιρ τής 5- 
πρίας παρακολουθώ μεν τήν συναλ
λακτικήν κίνησιν τών Οικονομικών 
άγαδών άποκαλοΰμεν «έ ιμ π ο- 
ρ ε ύ μ α τ α», τήν κατηγορίαν 
τών πρός τρίτους υποχρεώσεων, άς 
έχει ό οργανισμός διά τήν άπόικτη- 
σιν οικονομικών αγαθών, άτι να κυ
κλοφορεί, άποκαλοΰμεν «π ρ ο μ ητ 
3 ε υ τ α ί», τήν κατηγορίαν με- 
σψ τής όποιας παρακολουθώμεν τάς 
άπαιτήσεις, αίτινες προέκυψαν έκ 
τής διαθέσεως ΰπό τής Έπιχειρήσε
ως άγαθών, άποκαλοΰμεν «π ε λ ό- 
τ α ι» κ.λ.π.

Δημιουργοΰμεν, λοιπόν, πλείστας 
ό'σας κατηγορίας πρός παρακολού- 
ίηισιν τών έργασιών μιάς έπιχειρή
σεως. —Τάς κατηγορίας ταύτας 
ίά ό,ποκαλοΰμεν τοΰ λοιπού Λ ο- 
γ α ρ ι α σ μ ού ς. Τό πλήθος 
ιών λογαριασμών έν δεδομένη επι
χειρήσει τυγχάνει μεταβλητόν έξαρ- 
τώμενον άφ’ ένός μέν έκ τών πλη
ροφοριών, άς έπιθυμεϊ έχειν 
ή Έπιχείρηισις, άφ’ έτέρου δέ έκ 
τοϋ είδους καί τού σκοπού τής Έ
πιχειρήσεως. "Οσας περισσοτέρας 
πληροφορίας επιθυμούν νά έχουν οί 
διευΐύνοντες τήν έπιχείρησιν, τόσον 
περισσοτέρους λογαριασμούς θά 
πρέπη νά χρησιμοποιούν. Οί όργα- 
νωτοί - λογισταί κατά τήν διάρκει
αν τής καταρτίσεως τοΰ σχεδίου 
τών λογαριασμών θά πρέπη νά μην 
φείδωνται κόπου καί χρόνου, καθ’ 
όσον προέχει ό πληρο
φοριακός σκοπός τής 
λογιστικής. Ουτος δέ έκπληροΰται 
μό ον διά τής έμφα,νίσεως σ α
ψών καί ειλικρινών 
λογαριασμών. ’Άλλωςτε 
ή λογιστική δύναται νά θεωρηθή ώς 
επιστήμη.... παροχής πληροφοριών.

Ι.α. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΟΓΑΡΙΑ
ΣΜΩΝ.

Ώς γνωστόν, πλέον, ό λογαρια
σμός παρακολουθεί τάς μεταβολάς 
ομογενών περιουσιακών στοιχείων 
καί υποχρεώσεων, Ή παραχολούθη- 
σις δέ τών μεταβολών τούτων καθί
σταται δυνατή κατόπιν καταλλήλου 
γρσμμογραφήσεως, ήτις ποι-κίλει 
κατά λογαριασμούς (Γενικούς — 
Ειδικούς) οίασδήποτε οϋσης τής 
τοϋ λογαριασμού γραμμογραφήσε- 
ως, έξαρτκιμένης έκ τοΰ τηροΰντος 
τήν Λογιστικήν τής Οικονομικής μο- 
άΐδος όργανωτοΰ — λογιστοΰ, ά- 

παιτεΐται όπως ό λογαριασμός πε- 
ριλαμβάνη τά κάτωθι βασικά χαρα
κτηριστικά:

α. Τόν τίτλον. Οΰτος 
πρέπει νά είναι σαφής, διότι διά 
τοΰ τίτλου καθίσταται άμεσος ό 

' προσδιορισμός τοΰ περιεχομένου 
τού λογαριασμού. Τούτο, εξαιρούμε
νων ώρισμένων τυποπεποιημένων λο
γαριασμών, τυγχάνει δύσκολος έ- 
έργεια καί άπαιτεΐ β αθεΐαν γνώοιν 

τής Λογιστικής έπιστήμης καί άπό 
οικονομικής καί άπό νομικής άπό- 
ψεως. Τό άπαράδεκτον —συχνάκις 
συναντώμενον—- φαινρμενον τής ύ- 
πόρξεως λογαριασμών είτε έκ προ- 
θέσεως είτε έξ άγνοιας παραπλανη
τικών θά πρέπη νά έκλειψη.

'Η έν τή χώρα ημών «αθιέρωσις 
Λογιστικού Σχεδίου 
άποτελεί άπαραίτητον προϋπόθεσιν 
5ιά τήν περαιτέρω άνάπτυξιν τής 
Εθνικής Οικονομίας καί συντελεί 
εις τήν ά ν ύ ψ ω σ ι ν τής επι
στημονικής στάθμης τής Λογιστι
κής.

Συνήθεις τίτλοι λογαριασμών εί

ναι : «πελάται», «έμπορεύμοοτα», 
«Γραμμάτια εισπρακτέα», «ομολογι
ακόν δάνειον ΔΕΗ 61)2% 1958» 
χάγοραί», «χρεώγραψα», «πιστωταί» 
χτομεΐον», «προμηθευταί» καί πλή
θος άλλων.

6. Τ ό ν χρόνον. ΔΓ αυ
τού παρακολονθοΰμεν τήν χρονικήν 
στιγμήν καθ’ ήν λαμβάνει χώραν ή 
μεταβολή τού λογαριασμού. ‘Ο χρό
νος άποραίτήτως θά πρέπη νά άπο- 
τελήτοι έκ τού μηνός, τής ημέρας 
καί τοϋ έτους τής έπερχομένης με- 
τοιβολής.

γ. Τήν αιτιολογίαν. 
Έν αυτή θά πρέπη νά μνημονεύεται 
επακριβώς ή αιτία τής μεταβολής 
τού λογαριασμού καί πάν έγγρα
φον έπί τοΰ οποίου στηρίζεται καί 
υποδεικνύεται ή έπελθοΰσα μεταβο
λή.

δ. Τ ή ν έ κ τ α σ ι ν. Δηρ 
λο,δή τό πλήθος τών νομισματικών 
μονάδων τής μεταβολής, τό όποιον 
τυγχάνει μεταβλητόν.

Εϊς τινας λογαριασμούς (ειδι
κούς) έχομεν καί τήν στήλην π Ο
σο τ η ς (άπο θήκη — λογαρια
σμός +.Ν. κ.λ.π.).

ε. Τ ή ν θ έ σ ι ν. ’Ήτοι τό 
υπόλοιπον έκαστου λογαριασμού 
(χρεωστικόν ή πιστωτικόν) μετά 
τήν έπελθοΰσαν μεταβολήν.

Άποίραίτητά γνωρίσματα παντός 
λογαριασμού είναι τά (α) καί (δ) 
ήτοι ό τίτλος καί ή έ ικ τ α- 
σ ι ς. ’Άνευ τούτων προφανώς ό 
λογαριασμός ουδόλως καθίσταται 
νοητός.
ΜΟΡΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ.

Οί λογαριασμοί πάσης έπιχειρή
σεως διακρίνονται ώς πρός τήν μορ 
φήν των εις πρωτοβαθμ ι
ούς (ή γενικούς) α
πλούς καί εις πρωτο
βαθμίους (ή γενικούς) π ε- 
ριληπτικούς.

Α. Πρωτοβάθμιοι ά
πλοι. Εις τήν κατηγορίαν ταύ- 
την υπάγονται άπαντες οί λογαρια
σμοί, οΥτινες, παρακολουθούν τάς 
μεταβολάς τής περιουσίας τής οι
κονομικής μονάδας, χωρίς νά δύναν- 
τοι νά άναλυθώσιν περαιτέρφ, ή νά 
ΰφίστοται λόγος τοιαύτης άναλύσε- 
ως, ώς είναι οΐ λογαριασμοί «Τα- 
μείον» «Μετοχικόν κεφάλαιον», «'Ο
μολογιακόν δάνειον ΟΤΕ 7% 1966» 
κ.λ.π.

Β. Πρωτοβάθμιοι πε
ρ ι λ η π τ ι κ οί: Πρωτοβάθμιοι 
περιληπτικοί λογαριασμοί είναι έ- 
κεϊνοι, οΐτινες χρήζουν περαιτέρω ά- 
.οιλύσεως χάριν πρωταρχικών πλη
ροφοριακών σκοπών, ώς είναι οί λο
γαριασμοί «πελάται», «χρεώγραφα», 
«προμηθευταί», «πιστωταί» κ.λ.π. 
Αί άναλύσεις τών πρωτοβαθμίων πε 
ριληπτικών λογαριασμών καλούνται 
έν τή λογιστική Ειδικοί λο
γαριασμοί. Εΐς περιληπτικός λογα
ριασμός δυνατόν νά άναλύεται εις 
περισσοτέρους τοΰ ένός ειδικούς λο
γαριασμούς, οπότε όμιλοΰμεν περί 
τριτοβαθμίων ή καί τεταρτοβαθμ ίων 
λογαριασμών. Τοιοΰτοι λογαριασμοί 
είναι κατ’ εξοχήν οί παρακολουθοΰν- 
τες τά ά π ο θ έ μ α τ α τής Έγ· 
πιχειρήσεως. π.χ. ό λογαριασμός 
«ά γ ο ρ α ί» άναλύεται εις τούς ει
δικούς λογαριασμούς ώς «υφάσμα
τα» «έτοιμα ενδύματα» κ.λ.π. Ό λο
γαριασμός «υφάσματα μάλλινα» νά 
άναλύεται εις «υφάσματα ιμάλλινα 
έγχώρισ», «υφάσματα μάλλινα εξω
τερικού» κ.λ.π. (ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ)

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜ. ΧΑΤΖΑΚΗΣ

Χειρουργός ’Οφθαλμίατρος 
Νοσ. Έλλ. Ερυθρού Σταυρού 

’Αθηνών

Δέχεται τιμές ΤΥΠΕΤ 
Χατζηγιάννη Μέξη 7 

X ί λ τ ο ν 
3ηλ. 711.471

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕ ΜΟΝΙΣΜΟΥ 
ΠΡΟΣ ΠΑΗΡΠΣΙΝ ΜΙΑΣ ΘΕΣΕΠΣ ΑΡΡΕΝΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ 

ΑΙΑ ΤΟ ΑΟΓΙΣΙΗΡΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΝΤΣΜΟΥ
Προκειμένου νά πληρωθή μία θεσις άρρενος υπαλλήλου διά 

τάς άνάγκας τού Λογιστηρίου τού Συνεταιρισμού, καλού μ εν τούς 
ένδιαφερομένους έφ’ όσον τυγχάνουσι άπολυτηριοΰχοι Γυμνασίου 
καί τέκνα υπαλλήλων έν ένεργεία ή συνταξιούχων τών Τραπεζών 
ΕΤΕ -τ— ΕΚΤΕ καί ΕΤΒΑ όπως ΰποβάλλωσιν σχετικήν αϊτησιν εΐς 
τήν Υπηρεσίαν τοΰ Λογιστηρίου τοΰ Συν)σμοΰ μέχρι καί τής 15ης 
Νοεμβρίου έ. έ.

Ο γραπτός διαγωνισμός θέλει διενεργηθή τήν 1 8ην Νοεμβρίου 
έ έ. ημέραν Κυριακήν καί ώραν 9ην π.μ, έν τή αιθούση τής Λέ
σχης τών υπαλλήλων τής Εθνικής Τραπέζης.

Οί υποψήφιοι θά έξετασθώσιν εις τά έξης μαθήματα
1) Έκθεσις ’Ιδεών (Άνάπτυξις θέματος σχετικού μέ τούς Συ

νεταιρισμούς καί τό έμπόριον).
2) Πρακτική ’Αριθμητική (προβλήματα τόκου — έταιρείας — 

μίξεως — μερισμού) Λογιστική κατάρτισις υποψηφίων ά- 
ποδεικνυο,μένη διά πτυχίου άναλόγων σπουδών θά ληφθή 
ύπ’ όψιν εις περίπτωσιν ισοβαθμίας.

ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Άνατίμησις - Ύποτίμπσις - Πληθωρισμός

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ
ΟΡΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ

Αρκετά συχνά χρησιμοποιούνται 
μερικοί οικονομικοί’ όροι χωρίς νά 
είναι γνωστή ή άκριβής των έννοια, 
μέ αποτέλεσμα νά δημιουργοΰνται 
εντυπώσεις, αί όποΐαι θά άπεφεύγον- 
το έάν έπεδιώκετο ή ερμηνεία των 
καί εΐς πολλάς περιπτώσεις ή άνα- 
μέτρησις καί ό προσδιορισμός τών 
πιθανών συνεπειών έκ τής ενδεχόμε
νης εφαρμογής των.

Είς όλας τάς άνεπτυγμένας, οι
κονομικούς χώρας, δχι μόνον ουδέπο
τε έσκέφθησαν νά άποφύγουν τήν 
χρησιμοποίησιν τών λέξεων μέ τήν 
ορθήν των έννοιαν άλλά επιδιώκουν 
νά καταστήσουν αυτήν γνωστήν, ώ
στε νά άποφεύγωνται παρανοήσεις 
ή παρεξηγήσεις. Πρόσφατον σχετι
κόν παράδειγμα άποτελεϊ ή έτησία 
έκδοσις τοΰ υπουργείου Εθνικής Οι
κονομίας τής Δυτικής Γερμανίας 
«LEISTUNG IN ZAHLEN 1972» 
εΐς τό τέλος τής οποίας καί είς δέ
κα σελίδας περιέχεται ή ερμηνεία 
βασικών επικαίρων οικονομικών ό
ρων. ’Ιδού μερικοί έξ αυτών:

Άνατίμησις: Αϋξησις τής
εξωτερικής άξίας ένός νομίσματος 
διά τής μεταβολής τών τιμών συ
ναλλάγματος. Δι’ αυτής καθίστανται 
εύθηνότεραι αί εΐσαγωγαί τής χώ
ρας πού άνατίμησε τό νόμισμά της 
(υπολογιζόμενοι είς εγχώρια νομί
σματα), αϊ έξαγωγαί της καθίσταν
ται άκριβώτερσι. Μέ τήν διευκόλυν- 
σιν τών εισαγωγών καί την τροχοπέ- 
δησιν τών εξαγωγών παρεμποδίζε
ται ή έμφάνισις διαρθρωτικών πλεο- 
νεσμάτων είς τό ίσοζύγιον πληρω
μών καί άττοκρούεται ά είσαγόμενος 
πληθωρισμός.

Τό μέτρον τής άνατιμήσεως έφηρ- 
μόσθη, ώς γνωστόν άπό τήν Δυτ. 
Γερμανίαν, ή όποια ένεφάνιζε τερά
στιον πλεόνασμα είς τό ίσοζύγιον 
πληρωμών της, άλλά καί διά νά ΰ- 
ποβοηθήση τήν έξυγίανσιν τοΰ δολ- 
λαρίου.

Είς τήν Ελλάδα άντιθέτως μετα
ξύ τών πρώτων έπταμήνων τοΰ 1972 
καί τού 1973, τό έλλειμα τοΰ εμπο
ρικού ισοζυγίου ηϋξήθη άπό 845 είς 
1.437 έκατ. δολ. καί τό έλλειμμα 
τοΰ ισοζυγίου τρεχουσών συναλλα
γών ηϋξήθη άπό 259 είς 663 έκατ. 
δολ.

Τό άντίθετον τής άνατιμήσεως εί
ναι ή:

Ύ π ο τ ί μησις: Μείωσις τής 
εξωτερικής άξίας ένός νομίσματος 
διά τής μεταβολής τών τιμών συναλ-

ΕΠΟΧΗΝ ΜΑΣ
λάγματος. Δι’ αυτής καθίστανται εύ- 
θηνότεραι αϊ έξαγωγαί τής χώρας 
πού υποτίμησε τό νόμισμά της καί 
άκριβώτερσι αί εΐσαγωγαί της. Αί 
αυξανόμενοι έξαγωγαί καί αί μει- 
ούμεναι εΐσαγωγαί θά συμβάλουν 
εΐς τήν ίσοσκέλισιν ένός έλλειμματι- 
κοΰ ισοζυγίου πληρωμών.

Πληθωρισμός: Υπάρχει ό
ταν ή συνολική ζήτησις ΰπερβαίνη 
τήν συνολικήν προσφοράν, μέ δεδο
μένος τιμάς. Ό πληθωρισμός συν
δέεται συνήθως μέ αϋξησιν τής πο
σότητας τοΰ χρήματος τής κυκλοφο- 
ρας του. Αυτή ή ϋπερβάλλουσα ζή- 
τησις οδηγεί είς υψώσεις τών τιμών 
καί μέ αυτόν τόν τρόπον είς συνε
χή χειροτέρευσίν τής άξίας τοΰ χρή
ματος (πληθωρισμός ζητήσεως)

Πληθωρισμός δύναται νά έκδηλω- 
θή καί λόγω στενότητας είς τήν πα
ραγωγήν, διά τής αϋξήσεως τού κό
στους παραγωγής -Παράδειγμα! ή 
αϋξησις τών ημερομισθίων λόγω στε
νότητας είς τήν άγοράν εργασίας 
(πληθωρισμός κόστους).

Τέλος, ά πληθωρισμός είναι δυ
νατόν νά προκληθή άπό αυξήσεις τι
μών είς τό εξωτερικόν, αί όποΐαι με
ταδίδονται είς τήν εσωτερικήν άγο
ράν μέσω τοΰ εξωτερικού εμπορίου 
(είσαγόμενος πληθωρισμός).

Ό πληθωρισμός δύναται νά άν- 
τιμετωπισθή διά μέσων έναρμονιζο- 
μένων πρός τήν οικονομίαν τής άγο- 
ράς καί όχι διά τοΰ παγώματος 
τών τιμών έκ μέρους τοΰ Κράτους, 
τό όποιον δέν είναι δυνατόν νά προ- 
καλέση σταθερότητα.

Άναλόγως έάν ό πληθωρισμός ε
ξελίσσεται ταχέως ή βραδέως, ονο
μάζεται καλπάζων ή έρπων.

Τό άντίθετον τού πληθωρισμού εί
ναι ό:

Άντιπληθωρισμός: Υ
πάρχει όταν ή συνολική προσφορά 
ΰπερβαίνη τήν συνολικήν ζήτησιν μέ 
δεδομένας τιμάς. Λύτη ή ύπερβάλ- 
λουσα προσφορά έπιδ-ρά πτωτικώς 
έπί τών τιμών καί προκαλεΐ μείωσιν 
τών εισοδημάτων, οδηγεί δέ είς πε
ραιτέρω συστολήν τής ζητήσεως, κυ
ρίως δι’ επενδύσεις καί διά τούτο εΐς 
άνεργίαν. Λόγω πτώσεως τών τιμών 
αυξάνονται αί έξαγωγαί, αί όποΐαι 
δύνανται έν μέρει νά άντιστθμίσουν 
τήν μείωσιν τής εσωτερικής ζητήσε
ως. Άντιπληθωρισμός δύναται νά 
προκληθή λόγω άνεπαρκοΰς εφοδια
σμού τής οικονομίας μέ χρηματικά 
ποσά.

Έκθεσις κατασκηνοτοΰ
Ό μικρός Χρηστός Λαμ,τίρης 

μέ μιά μικρή εκθεσί του εκφράζει 
ασφαλώς τά συναισθήματα όλων 
τών παιδιών που φιλοξενήθηκαν 
φέτος είς τήν κατασκήνωσι τοΰ 
Ταμείου μας:

Άπό μικρός άκουγα τόσα καλά 
λόγια γιά τις -Κατασκηνώσεις τής 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ άπό τήν μα
μά μου καί τόν Θείο μου άδελφό τής 
μαμάς μου παληά στελέχη τών Κα
τασκηνώσεων τής Τραπέζης καί πε
ρί μένα μέ μεγάλη λαχτάρα νά μεγα
λώσω -καί νά ζήσω αυτήν τήν όμορ
φη ζωή.

Φέτος λοιπόν ήρθε ή ώρα καί νά- 
μαι στον Διόνυσο.

Πόσο δίκηο είχε ή μαμά μου. ’Ή
ταν όλα τόσο ωραία. Τό όμορφο δά
σος, μέσα ό χώρος τής Κατασκηνώ- 
σεως, τά παιχνίδια μας, τά φαγητά 
μας, τά γλυκά μας καί πάνω άπό 
όλα ή άγάπη καί ή φροντίδα τού 
Προέδρου, τοΰ Αρχηγού, τού Γ ια
τρού τοΰ Ύπαρχηγοΰ καί όλων όσων 
δούλευαν γιά μάς.

Μά ξαφνικά μιά μεγάλη φωτιά 
χάλασε αυτό τό όμορφο δάσος καί 
μαζί καί τήν ζωή μας στην κατα- 
σκηνοσοΰλα μας. Κάποιος κακός άν
θρωπος ποού ποτέ του δέν διάβασε 
τις τόσες επιγραφές πού υπάρχουν 
ατό δάσος καί ποτέ του δέν ακούσε 
άπό τό ραδιόφωνο πού λέει ΑΓ ΑΠΑ
ΤΕ ΤΟ ΔΑΣΟΣ — ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ 
έκανε τόσο κακό σέ μάς, καί στα ό
μορφα δέντρα.

Φύγαμε λοιπόν σάν κυνηγημένα 
καί δέν προλάβαμε νά πούμε ούτε 
ένα ευχαριστώ σέ όλους ήταν κοντά

«ΦΑΝΑΡΙ»

Φωκίωνος Νέγρη 
& Άγαθωπόλεως 4 
Κατάστημα Δώρων

"Εκπτωσις 
είς Τραπεζικούς Υπαλλήλους

μας τόσον καιρόν καί μάς φρόντι
ζαν καί άκόμα ένα άλλο μεγάλο ευ
χαριστώ πού μάς βοήθησαν όλοι 
τους μέ τόσο κόπο καί αγωνία νά 
σωθούμε άπό τήν φωτιά.

Τώρα θά περιμένω μέ λαχτάρα 
τήν καινούργια χρονιά γιά νά ξανα- 
βρεθώ στην άγαπημένη μου κατα
σκήνωσι θά τούς πώ πολλά ευχα
ριστώ καί θά φροντίσω μεγαλώνον
τας νά γίνω καί έγώ ‘Ομαδάρχης, 
Κοινοτάρχης, καί ίσως καί Ύπαρ- 
χηγός, ή Αρχηγός — μπορεί καί 
γιατρός γιατί όταν θά μεγαλώσω θά 
γίνω Παιδίατρος καί έτσι θά προ
σφέρω καί γώ τήν άγάπη μου ατούς 
μικρούς κατασκηνωτάς, όπως τήν 
γνώρισα καί τήν έμαθα καί έγώ ε
φέτος.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΜΠΙΡΗΣ
Μαθητής Β' τάξεως Δημοτικού

«ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ»

Μηνιαΐον δργανον τοΰ Συλλόγου 
τών Υπαλλήλων τής Εθνικής 

Τραπέζης τής Ελλάδος.

•

Δ) νοείς συμφωνως τφ Νόμφ: 
Υπεύθυνος:

ΝΙΚ. ΠΙΣΚΟΠΟΣ 
21ης ’Απριλίου άριθ. 37

Διευθυντής Συντάξεως: 
ΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΣΠΥΡΙΑΑΚΗΣ 
Καμελιών 42 — Π. Ψυχικόν

•

Υπεύθυνος Τυπογραφείου: 
ΑΘ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 

Ρήγα Παλαμήδη 5 —’Αθήναι 
Τηλ. 319.306
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ANGELLA - ΚΟΚΚΟΝΙ - BEIACH
*ύέ<ίικ->.ϊ τεμ.Ϋ.ς χχί έκητώ-βεες irzl τοΰ τιμ-ολο- 

γ£οο του προαφέρεε το Εενοδοχεΐον ATVCiBLA, 
εΐς το Μίοκχόνι τής ΙΑορίνΟου.
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(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΑ.)
νών — ’Εδέσσης — ασταριάς — 
Κατερίνης — Κιλκίς — Κοζάνης -— 
Λαγκαδά — Ναοΰσης — Νέων Μου- 
δανιών — Π ολυγύρου — Πτολε- 
μαΐδος — Σιατίστης — Σκόδρας— 
Φλωρίνης.

5. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝ- 
ΣΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ περιλαμ- 
βάνονσα τά 'Υποκαταστήματα καί 
Πρακτορεία:

Άγ. Δημητρίου — ’Αμπελοκήπων
— Άντιγονιδών —- 25ης Μαρτίου— 
’Εγνατίας — Έρμου — I. Μεταξά 

■— Καλαμαριάς — Κουφαλίων — Λ. 
οφοΰ — Μοναστηριού — Νεαπόλεως
— II. Μελά — ταίΙμοΰ — Συντρι- 
βανίου — Χαριλάου.

6. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝ- 
ΣΙΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟ
ΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ περιλαμβάνουσα 
τά 'Υποκαταστήματα καί Πρακτο
ρεία :

Άλεξανδρουπόλεως — Διδυμοτεί
χου — Δράμας — Έλευθερουπόλεως
— Ήρακλείας — Θάσου — Καβά
λας — Κομοτινής —■ Νευροκοπίου 
-— Νιγρίτης — Ξάνθης — Όρε- 
στιάδος — Π ροσοτσάνης — Σαπών
— Σερρών — Σιδηροκ άστρου ·— 
Σουφλίου —Φερών —Χρυσουπόλεως.

7. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝ

ΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙ
ΓΑΙΟΥ περιλαμβάνουσα τά 'Υποκα
ταστήματα καί Πρακτορεία:

Άγ. Νικολάου — 'Ηρακλείου — 
Λ. Καλοκαιρινού — Θήρας — Ίε- 
ράπετρας — Κάλυμνου — Καρ δα
μάλων — Καρλοβασίου — Καρπά
θου — Κώ — Λερού — Λήμνου — 
Μοιρών — Μυκόνου — Μυτιλήνης
— Νεαπόλεως — Οίνουσών — II α- 
πάδου — Πλωμαρίου — Ρεθύμνης
— Ρόδου — Σάμου — Σητείας — 
Σύρου — Τήνου — Τυμπακίου — 
Χανιών — Χίου.

Συμφώνως πρός τό πρόγραμμα 
διοικητικής άποκεντρώσεως τοϋ Λι- 
κτύόυ, τά Πρακτορεία καί τινα έκ 
των μικρών 'Υποκαταστημάτων, θά 
ύπάγωνται εις μεγαλύτερα ή κεντρι- 
κώτερα 'Υποκαταστήματα θεωρού
μενα ώς 'Υποκαταστήματα βάσεως 
εντός έκάστης Περιφέρειας.

Εις εφαρμογήν των ανωτέρω κα
θορίζονται κατά Περιφέρειαν ώς "Υ
ποκαταστήματα βάσεως τά κατωτέ
ρω, εις α υπάγονται αί έναντι έκά- 
στου Μονάδες τών Περιφερειών 
τούτων. Τά λοιπά Υποκαταστήματα 
έκάστης ΙΙεριφερείας υπάγονται ό- 
μοϋ μετά τών Υποκαταστημάτων 
βάσεως άπ’ ευθείας εις τον Περι
φερειακόν Διευθυντήν.

1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
I. Υποκαταστήματα Βάσεως:
1. ’Ελευσίνας
2. Πόρου

3. Κυθήρων 
II. Υποκαταστήματα:
1- Β. Σοφίας
2. Βρυώνη
3. Ζέας
4. Καμινίων
5. Κερατσινίου
6. Κορυδαλλού 

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΛΛΑΔΟΣ

I. Υποκαταστήματα Βάσεως:
1. Άλιβερίου
2. Άμφίσσης
3. ’Αταλάντης
4. Θηβών
5. Ίστιαίας
6. Λεβαδείας

Ύπαγόμεναι Μονάδες:
— Πρακτορείον ’Ασπροπύργου.
-— Πρακτορείον Σπετσών
-— Πρακτορείον "Υδρας
— Πρακτορείον Ποταμού Κυθήρων

7. Μεγάρων'
8. Ναυαρίνου
9. Ναυτιλιακόν

10. Νίκαιας
11. Πάρου (Πρακτορείον

ΔΙΕΥΘΥΝΕΙΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ

Ύπαγόμεναι Μονάδες:
■— Πρακτορείον Καρύστου
— Πρακτορείον Λιδωρικίου
— Πρακτορείον Άγ. Κωνσταντίνου
— Υποκατάστημα ’Ερυθρών
— Πρακτορείον Αιδηψού
— Υποκατάστημα Όρχομενοϋ
.— Πρακτορείον Παραλίας Διστόμου
— Πρακτορείον Λίμνης Εύβοιας7. Χαλκίδας 

II. Υποκαταστήματα:
1. Άμφικλείας 3. ’Ιτέας
2. ’Άνδρου 4. Κύμης

. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΕΙΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
I. Υποκαταστήματα Βάσεως:
I. Υποκαταστήματα Βάσεως: 
1. Αγρίνιου

2. Αργοστολιού
3. ’Άρτης
4. Ήγουμενίτσης
5. Ίωαννίνων

6. Λευκάδας
7. Μεσολογγίου
8. Πατρών

II. ’Υποκαταστήματα
1. Ζακύνθου
2. Ναυπάκτου

Ύπαγόμεναι Μονάδες:
— Πρακτορείον ’Αμφιλοχίας 
.— Πρακτορείον ’Αστακού
— Πρακτορείον Θερμού
— Υποκατάστημα ’Ιθάκης
— Πρακτορείον Φιλιππιάδος
— Πρακτορείον Παραμυθίας
— Υποκατάστημα Μετσόβου 

.·— Πρακτορείον Κονίτσης
— Πρακτορείον Βονίτσης
— Υποκατάστημα Αίτωλικού
— ' Υποκατάστημα Λ. Γούναρη
— Πρακτορείον Κ. Άχαΐας

3. Κερκύρας
4. Πρεβέζης

4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ύπαγόμεναι Μονάδες:
— Υποκατάστημα Σκόδρας 
— Υποκατάστημα ’Αριδαίας 
— Πρακτορείον "Αργους Όρεστικοΰ 
— Πρακτορείον Άξιουπόλεως 
•— 'Υποκατάστημα Σιατίστης 
— Υποκατάστημα Νέων Μουδανιών 
— Πρακτορείον Άρναίας

I. Υποκαταστήματα Βάσεως:
1. ’Εδέσσης

2. Καστοριάς
3. Κιλκίς
4. Κοζάνης
5. Πολυγύρου

II. 'Υποκαταστήματα:
1. ’Αλεξάνδρειάς
2. ’Αμυνταίου
3. Βερροίας
4. Γιαννιτσών
5. Γρεβενών

. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

6. Κατερίνης
7. Λαγκαδά
8. Ναούσης
9. Πτολεμαΐδος 

10. Φλωρίνης
ΔΙΕΥΘΥΝΕΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

I. 'Υποκαταστήματα Βάσεως:
I. I. Μεταξά
II. Υποκαταστήματα:
1. Άγ. Δημητρίου
2. ’Αμπελοκήπων
3. Άντιγονιδών
4. 25ης Μαρτίου
5. ’ Εγνατίας
6. Έρμού
7. Καλαμαριάς

Ύπαγόμεναι Μονάδες:
— Π ρακτορεΐον Κουφαλίων.

8. Λ. Σοφού
9. Μοναστηριού

10. Νεαπόλεως
11. Π. Μελά
12. Σταθμού
13. Συντριβανίου
14. Χαριλάου

6. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΕΙΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΝΙΑΣ — ΘΡΑΚΗΣ 

I. ' Υποκαταστήματα Βάσεως :
1. Άλεξανδρουπόλεως
2. Δράμας

ΜΑΚΕΔΟ-

3. Καβάλας
4. Κομοτινής
5. Σερρών

7. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΓΑΙΟΥ

Ύπαγόμεναι Μονό,δες 
— Πρακτορείον Φερών 
— Πρακτορείον Νευροκοπίου 
— Πρακτορείον Π ροσοτσάνης 
— Πρακτορείον Θάσου 
— Πρακτορείον Σαπών 
— Πρακτορείον Ήρακλείας 
— Πρακτορείον Σιδηροκάστρου 

ΔΙΕΥΘΥΝΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙ-

1. Άγ. Νικολάου
2. 'Ηρακλείου

3. Καλύμνου
4. Μυτιλήνης

5. Ρόδου
6. Σύρου

7. Χίου

II. Υποκαταστήματα
1. Θήρας
2. Ίεραπέτρας
3. Μυρίνης - Λήμνου
4. Καρλοβασίου
5. Κώ

— Πρακτορείον Νεαπόλεως
— Υποκατάστημα 'Ηρακλείου Β'

(Λ. Καλοκαιρινού)
— Υποκατάστημα Μοιρών 

;— Πρακτορείον Τυμπακίου
— Πρακτορείον Λέρου
— Υποκατάστημα Πλωμαρίου
— Πρακτορείον Παπάδου 
—. Πρακτορείον Καρπάθου
— Υποκατάστημά Μυκόνου 
—- Πρακτορείον Τήνου
— Υποκατάστημα Καρδαμύλων
— Υποκατάστημα Οίνουσών

6. Ρεθόμνης
7. Σάμου
8. Σητείας
9. Χανιών

8. Διά τά έξ μεγάλα Καταστήμα
τα τής Τραπέζης ορίζεται δπως:

Ι.Τά Καταστήματα Μητροπόλεως 
καί 11 λατ. Συντάγματος ύπάγωνται 
εις την Διεύθννσιν Καταστημάτων 
’Εσωτερικού ώς ανεξάρτητοι Μονά
δες επιπέδου Περιφερειακής Διευ- 
θύνσεως.

2. Τ ά Καταστήματα, Κεντρικόν, 
Σταδίου 38, Πειραιώς Α' (’Εθν. 
Αντιστάσεως) καί Θεσσαλονίκης Α' 
(μετά τής εις τούτο υπαγόμενης 
Θυρίδας Άγ. Τριάδος ), ύπάγοινται 
άπ’ ευθείας εις την Διοίκησιν τής 
Τραπέζης.

Άφ’ ετέρου πρός συστηματοποίη- 
σιν καί άπλούστευσιν τής επικοινω
νίας μετά τών Π εριφερειακών Δι
ευθύνσεων καθορίζεται δπως αί πέν
τε συσταθεϊσαιΐ Περιφερειακά! Δι
ευθύνσεις τού Κέντρου καί τών ’Ε
παρχιών μετονομασθοϋν ώς κάτωθι:

1. Α' Περιφερειακή Διεύθυνσις
Υποκαταστημάτων Κέντρου εις Πε
ριφερειακήν Διεύθννσιν ’Αττικής
Αλ

2. Β' Περιφερειακή Διεύθυνσις
Υποκαταστημάτων Κέντρου εις Πε
ριφερειακήν Διεύθννσιν ’Αττικής
Βλ

3. Γ' Περιφερειακή Διεύθυνσις
Υποκαταστημάτων Κέντρου εις Πε
ριφερειακήν Διεύθννσιν ’Αττικής
Γλ

4. Α' Περιφερειακή Διεύθυνσις
’Επαρχιακών Υποκαταστημάτων εις 
Περιφερειακήν Διεύθννσιν Πελο
πόννησου.

5. Β' Περιφερειακή Διεύθυνσις
’Επαρχιακών Υποκαταστημάτων εις 
Περιφερειακήν Διεύιθννσιν Θεσσα
λίας.

Ή λειτουργία καί δραστηριοπυί- 
ησις επτά Περιφερειακών Διευθύν
σεων θέλει πραγματοποιηθή κατά τό 
πρότυπον τών ήδη λειτουργουσών 
Περιφερειακών Διευθύνσεων καί 
σταδιακώς άμα τή τοποθετήσει, τών 
ο’ικείν Περιφερειακών Διευθυντών, 
οϊτινες καί θά ενημερώσουν τάς ύπ’ 
αυτούς Μονάδας περί τής ένάρξεως 
εφαρμογής τών διά τής ύπ’ αριθμόν 
Α 45)15.10.71 ’Εγκυκλίου μας δο- 
θεισών οδηγιών.

Έπ’ ευκαιρία τής όλοκληρώσεως 
τής Περιφερειακής ’Οργάνωσες τού 
Δικτύου ’Εσωτερικού καλούμεν τά 
Στελέχη καί άπαντας τούς Υπαλ
λήλους τής Διοικήσεως καί τών Κα
ταστημάτων δπς, κατανοοΰντες την 
ουσίαν τού' Συστήματος Διοικήσεως 
μέσο.) .Περιφερειακών Μονάδων, 
συμβάλλουν άποτελεσματικώς εις τήν 
ύλοποίησιν τών στόχων τού Προ
γράμματος καί τήν δημιουργίαν τών 
συνθηκών δυναμικωτέρας άναπτύξέ
ως τών δραστηριοτήτων τής Τραπέ- 
ζης μας.

Α'.

Αΐ συνεχείς μεταβολαί εις τήν οι
κονομίαν, τήν τεχνολογίαν, τήν πο
λιτικήν καί τάς κοσμοαντιλήψεις τών 
ευρυτέρων μαζών αναγκάζουν καί 
τάς Τράπεζας νά έγκαταλείψουν, 
βαθμιαίως, τούς παραδοσιακούς τρό
πους διοικήσεως καί νά εφαρμόσουν 
τάς νέας μεθόδους, αΐ όποΐαι έχουν 
άπό πολλών ετών υΐοθετηθή είς άλ
λους κλάδους οικονομικής δραστη
ριότητας. Είς σχετικήν επί τοΰ θέ
ματος διάλεξιν δοθεΐσαν είς τήν αί
θουσαν ASSOCIATION EUROPEE- 
ΝιΝΕ DE MARKETING είς Παρισί- 
ους, ό κ. BROMLEY, διευθυντής 
τής BARCLAYS BANK άνέπτυξε 
τάς σημειωθείσας, έν όψει τών άνω 
εξελίξεων, άλλαγάς είς τάς μεθό
δους διοικήσεως τών αγγλικών Τρα
πεζών. Είδικώτερον ό ομιλητής ά- 
νεφέρθη είς τάς συνθήκας τάς ό
ποιας αντιμετωπίζουν αΐ άγγλικαί 
Τράπεζαι έκ τής προοδευτικής κα- 
ταργήσεως τών διαφόρων προστα
τευτικών καί άλλων παρεμβατικών 
μέτρων καί τής βαθμιαίας επανόδου 
αυτών είς τό καθεστώς τοΰ ελευθέ
ρου ανταγωνισμού, άνευ τής άπαι- 
τουμένης πρός τούτο προπαρασκευ- 
ής. ΟΟτω, άπέβη επείγουσα ή ανάγ
κη ριζικής αλλαγής τοΰ τρόπου δι
ό ικήσεως τών μεγάλων ιδία λΤρα- 
πεζών, είδικώτερον δέ είς τήν BAR
CLAYS ή σχετική μεταβολή έπεχει- 
ρήθη διά τής άναλήψεως τριών νέων 
δραστηριοτήτων: τού καθολικού προ
γραμματισμού, τής τεχνικής τής δι- 
οικήσεως διά τού καθορισμού στό
χων είς δλα τά επίπεδα τού ιδρύμα
τος καί τής εφαρμογής τών αρχών 
τού μάρκετιγκ.

Ό κόσμος διανύει σήμερον μίαν 
περίοδον ταχέως μετασχηματισμού. 
Ή διαπίστωσις αυτή έχει ήδη κατα- 
στή τόσον κοινή ώστε νά θεωρώμεν 
κάθε σχεδόν αλλαγήν ώς κάτι τό 
φυσικόν.

Έν τούτοις, λησμονοΰμεν, πρός 
ζημίαν μας, άτι δλαι αύταί αί με
ταβολαί ήρχισαν ύστερα άπό εντό
νους προσπάθειας τόσον τών ατόμων 
δσον καί τών οργανισμών.

Ιδού μερικά παραδείγματα αυ
τής τής αλλαγής:

Τ εχνολογία: Είχομεν ,κατά 
τά τελευταία είκοσι έτη, τήν ευκαι
ρίαν νά διαπιστώσωμεν τήν έπίδρα- 
σιν τών ηλεκτρονικών υπολογιστών 
καί τής τηλεοράσεως παρέστημεν 
μάρτυρες τής άναπτύξεως τοΰ υπε
ρηχητικού άεροπλάνου καί τής θαυ
μαστής επιτυχίας τής Γαλλοβρεττα- 
νικής συνεργασίας: τού Κονκόρτ’ εΐ- 
δομεν τούς ’Αμερικανούς νά πραγμα
τοποιούν καταπληκτικά ταξίδια είς 
τήν Σελήνην καί νά παρέχουν δεί
γματα έξαιρετικώς .προηγμένης τε

χνολογίας καί είδικεύσεως· εΐδομεν 
νά αναπτύσσεται ένας νέος τύπος 
θαλασσίων μεταφορών: τά ιπτάμενα 
σκάφη καί ένα ταξιδιωτικόν τραΐνον 
τοΰ όποιου ή ταχύτης φθάνει τά 320 
χιλ. ώριαίως.

Φ ι λ ο σ ο φ ί α: Δέν είναι μόνον 
ή τεχνολογία πού έδωσε δείγματα 
αύτής τής αλλαγής. Βλέπομεν νά 
μεταβάλλεται καί τό σύστημα τών 
αξιών τού πολιτισμένου κόσμου. Οΐ 
νέοι θέτουν ύπό άμφισβήτησιν τήν 
αξίαν τής παρεχομένης έκπαιδεύσε- 
ως· αναπτύσσεται μία φιλειρηνική 
φιλοσοφία, ή οποία μέχρι πρό τι- 
νων άκόμη ετών θά έθεωρεΐτο προ
δοσία’ δημιουργοΰνται ομάδες πιέ- 
σεως άγωνιζόμεναι διά τήν έπίλυσιν 
τών οικολογικών προβλημάτων.

Πολιτική: ιΠαριστάμεθα μάρ
τυρες τής έξάρσεως τοΰ ρατσισμού, 
τής τραγικής κλιμακώσεως τών έ
νοπλων συγκρούσεων είς πολλά μέρη 
τοΰ κόσμου, τοΰ πολλαπλασιασμού 
τών αεροπειρατειών καί τής ταχείας 
έπεκτάσεως τής τρομοκρατίας.

Ο ί κ ο ν ο μ ία: Παριστάμε θ α
μάρτυρες τής παρακμής τής λίρας 
καί τοΰ δολλαρίου. Αί συμψωνίαι 
τοΰ Μπρέττον Γούντς, αΐ όποΐαι θά 
έπρεπε νά διαρκέσουν έπί γενεάς, 
έζησαν έπί είκοσι πέντε μόνον έτη 
καί ή γνωστή ώς «Σμισθόνιος Συμ
φωνία» ή όποια τήν αντικατέστησε, 
έγένετο ήδη στόχος δριμυτάτων έπι- 
θέσεων. Εΐδομεν νά δημιουργήται ή 
Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότης καί 
νά άναπτύσσεται ή διαδικασία διά 
τήν Ευρωπαϊκήν Νομισματικήν Έ- 
νωσιν: δέν είναι δύσκολον νά φαν- 
τασθή κανείς τάς δυσκολας πού συ
νεπάγεται ή δημιουργία ενός τόσον 
φιλοδόξου θεσμού.

ΑΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΕΙΣ ΤΑΣ ΑΓΓΛΙ-
ΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Αί προαναψερθεΐσαι μεταβολαί ε
πηρέασαν άναμφιβόλως τάς δραστη
ριότητας τών αγγλικών Τραπεζών. 
Αΐ Τ ράπεζαι καταθέσεων καί αΐ Τ ρά- 
πεζαι καταθέσεων καί αΐ Τ ράπεζαι 
πενδύσεων τής 'Αγγλίας είναι κα
λώς ώργανωμένα ιδρύματα γνωστά 
διά τήν έμπειρίαν, τήν οικονομικήν 
ίσχύν καί τήν εϋκαμψίαν των. Παρά 
ταΰτα, ή οικονομική συνέπεια τών 
μεταβολών πού σημειοϋνται είς τον 
χρη ματο-οικονομ ικόν τομέα.

Άπό τον προστατευτι
σμόν είς τήν συγκέντρω- 
σ ι ν τών επιχειρήσεων. Αΐ 
έμπορικαί Τ ράπεζαι μόλις τώρα ήρ- 
χισαν νά άπαλλάσσωνται τοΰ προ
στατευτισμού: αΐ καθορίζουσαι τά 
τραπεζικά έπιτόκια καί έπηρεάζου-

σαι καί άλλα σημαντικά θέματα δι
ατραπεζικοί συμψωνίαι εΐχον κατα
στήσει τάς έν λόγω Τραπέζας έν εί
δος καρτέλ. Αΐ τοιαΰται συμψωνίαι έ- 
τύγχανον, μέσω τής Τραπέζης τής 
’Αγγλίας, τής πλήρους έγκρίσεως 
τής κυβερνήσεως. Έν τούτοις, ή κα- 
τάστασις αΰτη περιήγαγε τάς έμπο- 
ρ ικάς Τ ραπέζας είς μίαν έκτροπήν 
έκ τής οικονομικής πραγματικότητας 
καί έδημιούργει είς αύτάς τήν έντύ- 
πωσιν ότι ούτω έπροστατεύοντο 
πλήρως άπό άπρόβλεπτα συμβάν
τα. Άπό μίαν ασυνήθη νομοθετικήν 
ρύθμισιν, εΐχον τό δικαίωμα νά μήν 
έμφανίζουν τό σύνολον τών πρα
γματικών κερδών των είς τούς με
τόχους. Τά έμφανιζόμενα κέρδη, ή- 
σαν είς τήν πραγματικότητα τά ά- 
πομένοντα μετά τήν μεταφοράν τών 
μή γνωστποιθυμένων ποσών είς τά 
οίκεΐα άποθεματικά. Τούτο καθίστα 
αδύνατον τό έργον τού Χρηματιστη
ρίου ή τών . οικονομικών παρατηρη
τών τών όποιων ό ρόλος συνίσταται 
είς τήν μέτρησιν τών δυνατοτήτων 
καί αδυναμιών τών διοικήσεων τών 
Τραπεζών.

Είς μίαν καπιταλιστικήν κοινωνί
αν, τής όποιας ή πρόοδος στηρίζε
ται έπί τοΰ ανταγωνισμού, τοηΰτον 
τι άνεμένετο έπί μακράν. Αλλά αί 
Τ ράπεζαι δέν ήσαν προητοιμσσμέ- 
ναι ώστε νά δυνηθοΰν νά άντιμ>=τω- 
πίσουν μέ εμπιστοσύνην άύτήν τήν 
νέαν έποχήν. Ή χαλάρωσις τών νο
μισματικών έλέγχων συνέπεσε μέ 
μίαν περίοδον συγχωνεύσεων είς τάς 
Τραπέζας. Αΐ συγχωνεύσεις αύται 
έπιστεύετο, μέχρι πρό τινων έτών, 
δτι δέν έτύγχανον τής έπιδοκιμασίας 
τής κυβερνήσεως καί, υπό τινα έν
νοιαν άντέβαινον είς τό δημόσιον 
συμφέρον. Έν τούτοις, ήέξέλιξις αυ
τή ήτο απαρχή τής δημιουργίας γι- 
γαντιαίων τραπεζικών ιδρυμάτων. 
Αΐ έμπορικαί Τ ράπεζαι ήρχισαν νά 
έψαρμόζουν κατά τήν διεξαγωγήν 
τών εργασιών των περισσότερον ορ
θολογικά συστήματα μέ συνέπειαν 
νά κλείσουν εκατοντάδες γραφείων 
καί νά επιτευχθούν ούτω σημαντικά! 
οίκονομίαι.

Ν έ α ι μέθοδοι διοική- 
σ ε ω ς. Ή περίοδος αΰτη τού τα
χέος μετασχηματισμού απαιτεί ένα 
νέον τρόπον διοικήσεως τών Τραπε
ζών. Ή κλασσική διοίκησις έστηρί- 
ζετο, άπό έτών, είς μαν ιεραρχίαν 
στρατιωτικού ή έκκλησιαστικοΰ τύ
που. Κάθε άτομον δέν έδιδε λογα
ριασμόν παρά είς έν μόνον πρόσω- 
πον, είχε μίαν σαφώς καθωρισμένην 
θέσιν καί τά όρια τών καθηκόντων 
του ήσαν απολύτως σαφή.

(ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ)!

Ή οικονομική ζωή των Ελλήνων
στήν έηοχή τής Τουρκοκρατίας

• «Πόνημα» τοϋ κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Δ. ΚΔΤΖΟΥΡΑΚΗΓ.
Είναι αξιοσημείωτο δτι, κατά τον 

18ο αιώνα, οΐ Έλληνες εμπορευό
μενοι κα ί συχνά πολύ πλούσιοι πού 
είχαν έγκατασταθεΐ στό έξωτερικό 
καί είχαν συναλλαγές μέ τούς τό
πους τους, άρχισαν νά ένδιαφέρων- 
ται γιά τις τραπεζικές έργασίες, κυ- 
ριώτερα δέ γιατί τό συνηθισμένο 
έμπόριο άρχισε νά συναντά πολλές 
δυσκολίες καί λιγώτερα κέρδη άπό 
απαγορευτικές ταρίφες «φόρους ει
σαγωγής», τον συναγωνισμό τών 
ξένων επικρατειών καί τήν βουλι
μία τών δυναστών τους. Τότε θά 
δούμε, μεγάλους ελληνικούς τραπε
ζικούς οίκους στή Βιέννη, τήν Τριέ- 
στη, στή Λειψία καί άλλες πόλεις, 
πού έπαιξαν αποφασιστικό ρόλο 
στις διεθνείς οικονομικές συναλλα
γές τών χωρών άύτών.

Καί τό πιό ,ένδιαφέρον είναι δτι 
οΐ "Ελληνες αυτοί άποκτοΰσαν σι
γά, σιγά, καθαρώτερη αντίληψη γιά 
τις συνέπειες - τής δουλείας, άπό τήν 
οποία ύπέφεραν οΐ άδελφοί τους, 
γιατί μπορούσαν νά κάμουν σύγ
κριση μέ τις συνθήκες ζωής τών ευ
ρωπαϊκών λαών, κι’ έτσι ετοιμάστη
καν ψυχικά νά βοηθήσουν τήν Επα
νάσταση τοΰ Γένους, πράγμα πού, 
δπως είναι γνωστό, τό έπραγματο- 
ποίησαν μέ ιδιαίτερη προθυμία καί 
χωρίς υπολογισμό γιά τις οικονο
μικές καί άλλες θυσίες πού απαι
τούσε τό τεράσιο αυτό έγχείρημα.

Ή Επανάσταση τοΰ 1821 ήταν 
τό πρώτο κίνημα πού συνελήφθη 
καί όργανώθη άπό τούς ίδιους τούς 
"Ελληνες, τού έσωτερικοΰ καί τού 
έξωτερικοΰ, καί παρά τήν σκληρή 
αντίδραση τών ξένων κυβερνήσεων 
πού κατευθύνετο άπό τήν Ιερή 
Συμμασία (SAINTE ALLIANCE) 
καί τά πολύπλοκα συμφέροντα ε
κείνων τών καιρών.

«ΔΗΜΟΣΙΑ — ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΟΙ
ΚΟΝΟΜΙΚΑ»

Δημόσια οικονομικά — δηλαδή 
έλληνικά δημόσια οικονομικά -— 
δέν ύπάρχουν καθ’ δλα τά χρόνια 
τής σκλαβιάς, άφοΰ άλλωστε τό 
Γένος τών Ελλήνων δέν είχε αυθυ
πόστατη οικονομική ζωή, σάν Έ-

| θνος. Κατά τήν έποχή αύτή τις δη
μόσιες δαπάνες (δημόσια ;θουσία), 

ί άσφάλεια, δρόμοι, γεφύρια, λιμάνια 
κ.ο.κ.) τις άντιμετώπιζεν ή Πύλη 
καί οΐ έκπρόσωποί της (Μπέηδες, 
Πασσάδες, Μολλάδες, Έφκάφιο κ. 
λ.π.) καί δπως είναι γνωστό, μέ 
πολλή αυθαιρεσία καί έλλειψη αλη
θινής στοργής γιά τον τόπο καί 
τούς Χριστιανούς. ‘Οτιδήποτε γινό
ταν τότε — άν βέβαια γινόταν κά
ποιος δρόμος ή κάποιο δημόσιο κτί
ριο ή άλλο έργο —— είχε γιά στό
χο του τή βελτίωση τών δρων δια- 
βιώσεως τών 'Οθωμανών καί δχι, 
βέβαια, τών άπιστων. Οΐ δαπάνες 
τής Δημοσίας Διοικήσεως έπεβάρυ- 
ναν τά Ταμεία τών Μπέηδων καί 
τών Πασσάδων καί τό Σουλτανικό 
Ταμείο στήν Πύλη.

Γιά τήν διαχείρηση τών οθωμα
νικών δημοσίων οικονομικών δέν θά 
γίνει ιδιαίτερος λόγος γιατί είναι 
ένα τεράστιο θέμα πού ξεφεύγει ά
πό τά στενά πλαίσια τής έρευνας 
αυτής καί έκτος άπ’ αυτό δέν έχει 
γίνει άκόμη σοβαρή μελέτη — καθ' 
δσον γνωρίζουμε — στά άρχεΐα 
τής Πύλης. Έ κείνο πού φανίεται νά 
έπικρατούσε τότε ήταν ή άποκέν- 
τρωση τής δημοσίας Διοίκησης — 
μαζί μ’ αύτήν καί τών δημοσίων

οικονομικών — κΓ έτσι ό κάθε 
Μπέης ή Πασσάς, μέ τήν επιτήρη
ση τών Μολλάδων, διέθετε ένα μέ
ρος άπό τούς είσπραττόμενους φό
ρους γιά νά κάνη κάποιο Δημόσιο 
έργο, πού τό πιό συνηθισμένο ήταν 
ή συντήρηση τών παλαιών παρά ή 
ίδρυση νέων.

Πολλά δμως μικρότερα δημοτικά 
καί κοινοτικά έργα — δπως δρόμοι, 
γεφύρια, αναχώματα γιά χειμάρους, 
πρόχειρα λιμάνια κ.ά. — έγίνοντο 
άπό τούς Δήμους, τις Κοινότητες 
καί τις ’Εκκλησίες. "Ολα αυτά έ
γίνοντο μέ συνεισφορές τών υπό
δουλων, μέ προσωπική εργασία — 
τις πιό πολλές φορές — καί σέ ε
λάχιστες περιπτώσεις μέ συνεισφο
ρά τοΰ Σουλτανικοΰ Ταμείου. Στήν 
τελευταία περίπτωση καί δπως έχει 
είπωθή ή διαδικασία ήταν ή ό πε
ριορισμός τοΰ φόρου ή ή παραχώ
ρηση μικρού μέρους στις Κοινότη
τες καί τις Εκκλησίες γιά τήν εκ
τέλεση τών έργων.

Στήν περίπτωση, βέβαια, τών «έ- 
λευθεροχωριών» ή τών περιοχών πού 
είχαν ώρισμένα προνόμια (Χίος — 
Κυκλάδες κλπ.) καί δπου ή συλλο

γή καί ή κατανομή τών φόρων ή
ταν στήν εύθύνη τών Δημογερόντων, 
τό πράγμα ήταν πιό εύκολο μιά καί 
οΐ κοινοτικές άρχές μπορούσαν νά 
διαθέσουν τά άπαιτούμενα χρήμα
τα μέ τήν ίδια τους εύθύνη καί μέ 
τήν έγκριση — πάντοτε — τοΰ 
Μουσελίμη.

Έτσι, τά οικονομικά τών Κοινο
τήτων κατά τήν έποχή αύτή έχουν 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον, τό ίδιο δπως 
τά οικονομικά τών ’Εκκλησιών καί 
τών Μοναστηριών (βλέπε πιό κάτω 
«Χίος»), Οΐ Εκκλησίες καί τά Μο
ναστήρια κατά τήν έποχή αύτή εί
χαν δική του οικονομική διαχείρηση 
(παραγωγή καί διάθεση προϊόντων) 
δική τους περιουσία καί άφθονες 
συναλλαγές καί έπί πλέον, πολλές 
φορές, άνελάμβαναν ευθύνες γενικώ- 
τερης Κοινωνικής προνοίας (συντη
ρούσαν νοσοκομεία, βιβλιοθήκες, 
Σχολεία κ.ά.).

Χαρακτηριστικό τών έσόδων τών 
Κοινοτήτων καί τών Μοναστηριών 
κατά τά χρόνια τής σκλαβιάς είναι 
εκείνο πού αναφέρει ό Σ. Τρικού- 
πης καί ό A. Κ. Όρλάνδος σχετι
κά μέ τή διανομή τών κερδών άπό 
τό Ναυτικό Εμπόριο: Μετά άπό 
τήν άφαίρεση τών τόκων, τών εξό
δων διατροφής τού πληρώματος καί 
τάς κινήσεις τοΰ πλοίου, έκρατεΐτο 
5% υπέρ τοΰ Κοινοτικού Ταμείου 
κάθε πόλης ή νησιού —■ δπου ήταν 
νηολογημένο τό πλοίο — καί μικρό 
μερίδιο γιά τήν Δημοτική Μονή, τό 
υπόλοιπο πήγαινε στό πλήρωμα, 
σέ ίσα μερίδια καί τό 50% στό 
πλοίο.

Άπό αυτές τις πηγές καί άπό 
άλλες, οΐ Κοινότητες καί τά Μονα
στήρια — πιό πολύ βέβαια τών 
ναυτικών περιοχών καί τών έλευθε- 
ροχωριών — μάζευαν αρκετό χρή
μα, πού διατέθηκε γιά τόν άγώνα 
έμμεσα ή άμεσα. Αλλά γι’ αύτό τό 
θέμα, δηλαδή τά οικονομικά τών 
Κοινοτήτων καί τών Μοναστηριών 
καί γιά τή συμβολή τους στόν ά- 
λευθερωτικό άγώνα χρειάζεται ειδι
κή μελέτη.

(ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ )ί

ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ
ΠΡΟΪΩΠΙΚΟΓ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΪ

Όδος Οερειανοο Λ, καί Καιβαντώνη 
(ΙΙάροδος Λ,εωφ. Αλεξάνδρας άριβ- 155)

Τηλεφωνικόν κέντρον μ-εοψ τοΰ όποιου επικοινω
νείτε μ-ε δλοος τοΰς όρόφοος καί τάς ΰπηρεοίας:
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Ιό ilqpE! κείμενον τηο αποφάσεωρ 
τοϋ ΠρωτοροΒμίοα Διοικητικού 
Ιιοιτιιϊιηοϊ Δικαστηρίου Αθηνών

Άριθ. Άποφάσεως 40)73
Τό κατά νόμον 3239)1955 Πρω

τοβάθμιον Διοικητικόν Διαιτητικόν 
Δικαστήριον ’Αθηνών, συγκείμενον 
έκ των: Έμμ. Χαριτάκη, Πρωτοδί
κου, ώς Προέδρου, X. Σφονδΰλη, υ
παλλήλου του ΥΠΕΘΟ (Γεν. Δ)νσε- 
ως Άπασχολήσεως) έπΐ βαθμώ 4ω 
Γ. ’Αγγέλου εκπροσώπου έργο δοτών 
Γ. Στρατογιαννάκου, Αντιπροσώπου 
των ιμισθωτών, ώς μελών Συνεδρία
σαν δημοσίςι έν τψ ΥΠΕΘΟ (Γεν. 
Δ)νσιν Άπασχολήσεως) την 13.9. 
1973 ή μέραν Πέμπτην καί ώραν 6. 
30 μ.μ. παρουσίςι του επί βαθμώ 
6ψ υπαλλήλου του ΥΠΕΘΟ (Γεν. 
Δ)νσεως Άπασχολήσεως) Α. Κολ- 
λιοπούλου, Γραμματέως, μετά του 
βοηθού αυτού Γ. Κρούπη, υπαλλήλου 
ΥΠΕΘΟ, ϊνα άποφανθη έπι τής ά- 
ναφυείσης μεταξύ τών Τραπεζών 
'Ελλάδος, Αγροτικής, Εθνικής, 
’Εμπορικής, Ίονικής καί Λαϊκής, Ά 
μέρικαν Εξπρές, ΕΤΒΑ, Γενικής, 
Πίστεως, Πειραιώς, Αττικής, Ε
παγγελματικής Πίστεως, ’Εθνικής 
Κτηματικής άφ’ ενός καί άφ’ έτέ- 
ρου τής ‘Ομοσπονδίας Τραπεζοϋ
παλληλικών ’Οργανώσεων Ελλάδος 
ώς καί τού παρεμβάντος υπέρ τών 
Απόψεων τής ‘Ομοσπονδίας Συλλό
γου Υπαλλήλων έπί σχέσει έργα
σίας ΕΤΒΑ ΑΕ, παραστάντων διά 
τών Αντιπροσώπων των ώς έν τοϊς 
πρακτικοΐς διαλαμβάνεται, διενέξε- 
ως Αφορώσης εις τούς ορούς Αμοι
βής τού προσωπικού έν γένει τών

Διά πράξεων τοϋ κ. Δοικητοΰ έτο- 
ποθετήθησαν:

Ό κ. Λουκάς Ζαμάνος Τμηματάρ- 
χης Α' μέχρι τοΰδε προϊστάμενος 
τοϋ καταργηθέντος Τμήματος Δη
μοσίων Σχέσεων εις την Διευθυνσιν 
Μελετών ’ Επιχειρηματικών δραστη
ριοτήτων ώς Προϊστάμενος Τμή
ματος.

Ό κ. Σωτήριος Σταθόπουλος συμ
πράττουν Υποδιευθυντής, ’Εντεταλ
μένος παρά τφ Κεντρικφ Καταστήμα- 
τι, είς τό αυτό Κατάστημα, ώς 'Υπο
διευθυντής.
— Ό κ. Σπυρίδων Τουπάκης - Ύπο- 
τμηματάρχης, παρά τφ Ναυτιλιακφ 
Ύπ)τι, είς τό αυτό 'Τπ)μα ώς Έι- 
τεταλμένος καί Προϊστάμενος Λογι
στηρίου αντί τοϋ κ. Χαραλάμπους 
Βαβουλιώτου - 'Ύποτμηματάρχου, το
ποθετημένου ώς 'ϊποδιευθυντοΰ είς 
τό αυτό Ύπ)λα.
•—- Ό κ. Γεώργιος Βέντης - Τμημα- 
τάρχης Β' Τάξεως, ’Εντεταλμένος 
καί Προϊστάμενος Λογιστηρίου πα
ρά τφ Ύποκ) μάτι Ζέας, είς τό Υ
ποκατάστημα Βρυώνη, ώς Διευθυν
τής, αντί τοϋ κ. Παντελή Τσαγκά
ρη - Τμηματάρχου Β' τάξεως, το; 
ποθετουμένου είς τό Υποκατάστημα 
Άγγελοποΰλου, ώς 'Τποδιευθυντοΰ.
— Ό κ. Γεώργιος Μαλλιαρός - Ύπο- 
τμηματάρχης, ’Εντεταλμένος καί 
Προϊστάμενος Λογιστηρίου παρά τφ 
'Τποκλματι Πλμαρίου, είς τό αυτό 
Υποκατάστημα, ώς Διευθυντής.
— Ό κ. Γεώργιος Χουρδάκης - Λο
γιστής Β' τάξεως, παρά τφ Πρα- 
κτορείψ Τυμπακίου, είς τό αυτό 
Πρακτορεϊον, ώς Προϊστάμενος αύ- 
τοΰ, αντί τοϋ κ. Ίωάννου Μπορμπαν 
τωνάκη, Λογσιτοΰ Β' τάξεως, τοπο- 
θετουμένου είς τό ' Υποκατάστημα 
Μ ορρών, ώς Διευθυντοΰ, αντί τοϋ κ. 
’Αντωνίου Κοτρωνάκη Λογιστοΰ Λ' 
τάξεως, τοποθετουμένου όριστικώς 
ώς Διευθυντοΰ, είς τό Ύποκατάστη-

Τροοπεζών, προκειμένης συζητήσεως 
καί διαπιστωθέντος υπό τού Προέ
δρου τού νομίμου τής συγκροτήσεως 
τού Δικαστηρίου τούτου. Ακόυσαν 
τών Αναγνωσθέντων, ώς έν τοΐς πρα- 
κτικοΐς έγγράφων καί διαπιστωθέν- 
τος τού τύποις βάσιμου τής παρα
πομπής τής υπό κρίσιν διενέξεως 
καί λαβόν γνώσιν τών υπό τών έν- 
διαψερομένων κατατεθέντων σχετι
κών σημειωμάτων.

ΙΔΟΝ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ — ΣΚΕΦΘΕΝ 
ΚΑΤΑ ΝΟΜΟΝ

ίΐ ι) ’Επειδή τής ΰπό κρίσιν μετα
ξύ τών ώς άνω μερών ΰφιστοψένης 
διενέξεως δέν έπετεύχθη ή συμφώ- 
νως τή παραγράφω 2 τού άρθρου 9 
τού Ν. 3239)55 «περί τρόπου ρυθμί 
σεως τών συλλογικών διαφορών έρ- 
γασίας κλπ» τή μεσολαβήσει τοϋ 
αρμοδίου υπαλλήλου τού ΥΠΕΘΟ 
(Γεν. Δ)νσεως Άπασχολήσεως) διά 
τού καταρτισμού συλλογικής συμβά 
σεως έργασίας, έπίλυσις ταύτης 
καί οϋτω νομίμως καί έμπροθέσμως 
αϋτη είσάγεται ένώπιον τού Δικα
στηρίου τούτου, συμφώνως προς τάς 
διατάξεις τής παρ. 2 τού άρθρου 9 
τού Ν. 3239)1955.

II) Επειδή έκ τής έν γένει 
συζητήσεως καί τών προσαχθέντων 
έγγράφων καί τών άναπτυχθέντων 
ΰπό τών ένδιαφεροιμένων, τό Δικα- 
στήριον κατά πλειοψηφίαν κρίνει ό
τι, ΰπό τάς παρούσας οικονομικός

μα Αγίου Νικολάου, είς δ έχει πρό
σω ρινώς άποσπασθή.
—Ό κ. Θεόδωρος Π απαγιαννόπου- 
λος - Τμηματάρχης Α', ’Επιθεωρη
τής παρά τή Διευθύνσει ’Επιθεω- 
ρήσεως, είς τό Ύπ)μα ’Αγοράς, 
ώς Διευθυντής, αντί τοϋ κ. ’Αθανα
σίου Μαστρογιαννίτη - Συμπρ. Ύ- 
ποδ)ντοϋ τοποθετημένου ώς Περι
φερειακού Διευθυντοΰ τής Β' Περι
φερειακής Διευθύνσεως ’Αττικής.
— Ό κ. Κων) τίνος Π ιτσάκης - Λο
γιστής Α' παρά τφ Ύπ)τι Πειραι
ώς Α' είς τήν Υπηρεσίαν Μελετών 
τοϋ Τμήματος Ναυτικής Πίστεως.
— Ό κ. Παναγιώτης Ζουρδός - Λο
γιστής Β' παρά τφ Ναυτιλιακφ Κα- 
ταστήματι, είς τήν Υπηρεσίαν Ναυ
τιλιακών Χορηγήσεων.
—Ό κ. ’Απόστολος ’Αποστόλου - 
Τμηματάρχης Α' τάξεως, Υποδιευ
θυντής παρά τφ Ναυτιλιακφ Ύποκ) 
τι, είς τό αυτό Ύποκ) μα ώς Συν- 
διευθυντής.

Διά πράξεων τοϋ κ. Διοικητοϋ ώ- 
νομάσθησαν εντεταλμένοι παρά 
τφ Κεντρικφ Καταστήματι, οι παρ’ 
αΰτφ ύπηρετσϋντες:

’Αλέξανδρος Σπάγγος - Τμημα- 
τάρχης Α' τάξεως, Προϊστάμενος 
τής Υπηρεσίας ’Αξιών ’Εξωτερι
κού.

Δημήτριος Νικολάπουλος - Τμη
ματάρχης Α' τάξεως, Προϊστάμε
νος τής Υπηρεσίας Ταμείων Χρη- 
ματικσΰ.

Αικατερίνη Κόκκοτα - Τμηματάρ
χης Α' τάξεως, Προϊστάμενος τής 
Υπηρεσίας Έξαγωγικοϋ ’Εμπορίου 
καί ’Ιδιωτικών ’Ανταλλαγών.

Δι’ έτέρας πράξεως τοϋ κ. Διοικη- 
τοΰ ό κ. Πρινιάς - Λογιστής Α' 
τάξεως, παρά τφ Καταστήματι ό- 
δοΰ Σταδίου 38, ώνομάσθη Προϊ
στάμενος Υπηρεσίας ’Εγγυητικών 
’ Επιστολών παρά τφ αύτφ Κατα- 
στήματι.

Διά πράξεως τοϋ κ. Διοικητοϋ 
συνεστήθη ανεξάρτητος Ύποδιεύ- 
θυνσις Δημοσίων Σχέσεων, είς ήν 
θά ΰπάγωνται κατ’ αρχήν αί αρμο
διότητες τοϋ διά τής ύπ’ άριθμ. 
136) 29.4.68 πράξεως συσταθέντος 
Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων, κα- 
ταργουμένου διά τής παρούσης.

Δι’ ιδιαιτέρας Πράξεως θά κα- 
θορισθοϋν λεπτομερώς ή διάρθρωσις 
καί αί αρμοδιότητες τής συνιστωμέ- 
νης ώς άνω Ύποδιευθύνσεως.

Προϊστάμενος τής Ύποδιευθύν- 
σεως Δημοσίων Σχέσεων έτοποθε- 
τήθη, ό κ. Παναγιώτης Χατζηανα- 
γνώστου, τμηματάρχης Α'.

Διά πράξεως τοϋ κ. Διοικητοϋ ά- 
νετέθησαν καθήκοντα Διευθυντοΰ 
τοϋ Ύποκ) ματος 25ης Μαρτίου - 
Θεσσαλονίκης, προσωρινώς, είς τόν:

κ. ’Απόστολον Κατσέλην - Τμη- 
ματάρχην Α' τάξεως, Υποδιευθυν
τήν παρά τφ Ύποκ) μάτι όδοΰ Έρ
μου Θεσ) νίκης, αντί τοϋ κ. Κων) 
νου Π απαδοποΰλου - Τμηματάρχου 
Β' τάξεως, τιθεμένου είς τήν Διά- 
θεσιν τής Δ)νσεως Προσωπικού καί 
έν συνεχείμ άποσπωμένου παρά τή 
Δ) νσει Διεθνών Δραστηριοτήτων, 
προκειμένου νά χρησιμοποιηθώ παρά 
τφ Ύποκ) μάτι HELLENIC CANA
DIAN TRUST έν Μοντρεάλ.

συνθήκας δέν είναι δυνατή ή ίκανο- 
ποίησις απάντων τών αιτημάτων 
τών περί ών ή διένεξις μισθωτών. 
Λαμβάνον ύπ’ δψιν καί σταθμίζον 
τάς κοινωνικός καί σίκονομικάς ά- 
νάγκας, ας εξυπηρετούν αί ΰπό κρί
σιν επιχειρήσεις, τήν τεχνικήν καί 
οικονομικήν αυτών αντοχήν, τό ύψος 
τών χορηγουμένων Αμοιβών έν σχέ- 
σει προς τό κόστος ζωής, τούς ό
ρους καί συνθήκας καί τό είδος τής 
προσφερομένης έργασίας καί τό γε
ν ικώτερον συμφέρον τής ’Εθνικής 
Οικονομίας, άγεται είς τήν κρίσιν 
όπως γίνωσιν Αποδεκτά τά έν τώ 
διδακτική) τής παρούσης διαλαμβα
νόμενα.

Ill) ’Επειδή ή ισχύς τής παρού
σης δέον νά άρχίση Από τής 1.9. 
1973 συμφώνως προς τάς διατά
ξεις τού άρθρου 7 τού Ν.Δ. 3755) 
1957 καί Ν.Δ. 3755)1957 καί Ν. 
Δ. 186)69

Διά ταύτα

Έπιλΰον τήν μεταξύ τών Τραπεζών
1) ‘Ελλάδος, 2) ’Εθνικής, 3) ’Εμ
πορικής, 4) Αγροτικής, 5) Ίονι
κής καί Λαϊκής, 6) Άμέρικαν ’Εξ
πρές, 7) Γενικής, 8) ΕΤΒΑ, 9) Πί
στεως, 10) Πειραιώς, 11) Αττικής, 
12) ’Επαγγελματικής Πίστεως, 13) 
’Εθνικής Κτηματικής Αφ’ ενός καί 
Αφ’ έτέρου τής ‘Ομοσπονδίας Τρα
πεζοϋπαλληλικών ’Οργανώσεων "Ελ
λάδος ώς καί τού παρεμβάντος ΰπέρ 
τών Απόψεων τής ‘Ομοσπονδίας 
Συλλόγου ‘Υπαλλήλων ΕΤΒΑ ΰφι- 
σταμένην διένεξιν.

Άποφαίνεται ώς Ακολούθως:
1.—Οι κατά τήν εναρξιν τής ι

σχύος τής παρούσης ίσχύοντες διά 
τό προσωπικόν τών Τραπεζών 1) 
‘Ελλάδος, 2) ’Εθνικής, 3) ’Εμπο
ρικής, 4) Αγροτικής, 5 Ίονικής 
καί Λαϊκής, 6) Άμέρικαν ’Εξπρές, 
7) Γενικής, 8) ΕΤΒΑ, 9) Πίστεως, 
10) Πειραιώς, 11) Αττικής, 12) 
’Επαγγελματικής Πίστεως, 13) ’Ε
θνικής Κτηματικής, οργανικοί ή βα
σικοί ή συμβατικοί μηνιαίοι μισθοί 
αυξάνονται ώς Ακολούθως:

α.— ’Οργανικοί ή βασικοί ή 
συμβατικοί μηνιαίοι μισθοί μέχρι 
ποσού 4.500 δρχ. ή ισότοπα τμήμα

Ανειι σχολίων
Προς πλήρη ένημέρωσιν τού 

κοινού διευκρινίζεται ότι τό 
Διοικητικόν Συμβούλιον τού 
Ο.Τ.Ε. λαβόν ύπ’ δψιν τήν I- 
διάζουσαν σχέσιν τού ’Οργα
νισμού μετά τού προσωπικού 
του Αλλά καί τού προσωπι
κού ετέρων συγγενών ’Οργα
νισμών, ώς τών ΕΛ-ΤΑ καί 
τού Ταχυδρομικού Ταμιευτη
ρίου καθώς καί τών συνταξι
ούχων τού Κλάδου τών επικοι
νωνιών έν γένει, άπεφάσισε 
τήν διάθεσιν προς αυτό μετο
χών κατά κλιμάχωσιν, Αναλό- 
γως τού βαθμού καί τών ε
τών ‘Υπηρεσίας του, έξαντλου 
μένην μέχρι ς 100 μετοχών. 
Αποσαφηνίζεται πάντως ότι 
πέραν τού Ανωτέρω πλεονε
κτήματος, οί προαναφερθέν- 
τες οϋδεμιάς έτέρας προνο
μιακής μεταχειρίσεως θά τύ- 
χουν ΰπό τού ΟΤΕ καί ίδίςι 
όσον Αφορά τήν τιμήν διαθέ- 
σεως τών μετοχών καί τόν 
τρόπον καταβολής τής Αξίας 
των.

τα αυτών κατά ποσοστόν 15% Από
1.9.73 έως 31.12.73 καί κατά πο
σοστόν 20% έν συνόλω Από 1.1. 
1974 καί έφεξής.

6.— Όργανκοί ή βασικοί ή συμ
βατικοί μηνιαίοι μισθοί οστό τού πο
σού τών δρχ. 4501 καί άνω ή τμή
ματα αυτών άνω τών 4.501 δρχ. κα
τά ποσοστόν 12% Από 1.9.73 έως
31.12.73 καί κατά ποσοστόν 17% 
έν συνόλψ Από 1.1.74 καί έφεξής.

2. —Κατά τά λοιπά ισχύουν αί 
κείμενοι διατάξεις.

3. — Τυχόν καταβαλλόμενα ι άπο- 
δοχαί Ανώτεροι τών ΰπό τής παρού
σης καθοριζομένων, δέν μειοΰνται 
διά τής παρούσης.

4. — ‘Η ισχύς τής παρούσης ΰπό 
τάς Ανωτέρω διακρίσεις άρχεται Α
πό τής 1.9.1973.

Έικρίθη, άπεψασ ίσθη καί έγένετο.

’Εν Άθήναις τή 29η Σεπτεμβρίου 
1/973

‘Ο Πρόεδρος 
ΕΜΜ. ΧΑΡΙΤΑΚΗίΣ 

Ό Γραμμοττεύς 
Α. ΚΟΛΑΙ ΟΠΟ ΗΛΟΣ

KDI
1C

Λάθη καί παραλείψεις είς 
τά φύλλα ποιότητος συντε
λούν είς τήν καθυστέρησιν 
τής προαγωγής συναδέλφων.

Άρνούμεθα νά δεχθώμεν ό
τι τό τοιοϋτον γίνεται έκ 
προθέσεως. Καί είς τήν Αντί
θετον όμως περίπτωσιν τού 
λάθους δηλ. ή τής παραλεί- 
ψεως ή ζημία πού πρσκαλεΐ- 
ται είναι ή ιδία. Καί έρω- 
τώμεν. Ποια μέτρα έλήφθη- 
σαν ή πρόκειται νά ληφθοΰν 
έστω διά τήν προστασίαν Α
πό τόν κίνδυνον τού λάθους, 
τής παραλείψεως ή τής έ- 
σκεμμένης ένεργείας; Άναμέ- 
νομεν καί έπιφυλασσάμεθα νά 
έπανέλθωμεν έπΐ τού θέματος.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ 
ΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

II

■ι ι mi mm η·
Τά Διοικητικά Συμβούλια τών 

τεσσάρων Συλλόγων Προσωπικού 
τής Τραπέζης μας ήτοι ό Σύλλο
γος ‘Υπαλλήλων ’Εθνικής Τραπέ
ζης, ό Σύλλογος ‘Υπαλλήλων 
Τραπέζης Αθηνών, ό Σύλλογος 
Είσπρακτόρων καί ό Σύλλογος 
Βοηθητικού Προσωπικού Ανήγ
γειλαν μέ τήν κατωτέρω Ανακοί- 
νωσίν των τήν έπελθοΰσαν κατ’ 
Αρχήν συμφωνίαν διά τήν έφαρ- 
μογήν τής ίσης μεταχειρίσεως.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ 
ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

«’Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Κατωτέρω παραθέτομεν τό κατ’

Τά Διοικητικά Συμβούλια τών 
Ταμείων Αλληλοβοήθειας καί ‘Υ
γείας Προσωπικού ’Εθνικής Τρα
πέζης έξέδωσαν τήν κατωτέρω Α- 
νακοίνωσιν:

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Ευχαρίστως φέρομεν είς γνώ

σιν σας, ότι, ό κ. Διοικητής έκδη- 
λώσας διά μίαν είσέτι φοράν έμπρά- 
κτως τό Αμέριστόν ένδιαφέρον τογ 
ΰπέρ τού Προσωπικού τής Τραπέζης 
μας, ένέκρινε νέαν προσφοράν δρχ. 
1.400.000 πρός συμπλήρωσιν τών 
έγκαταστάσεων τής έν Διονύσω Παι
δικής Κατασκηνώσεως.

Ή Αποτελεσματική αϋτη συμπα- 
ράστασις είς τό έπιτελούμενον δυ
σχερές εργον τό όποιον έπωμίσθη- 
μεν, μάς υποχρεώνει νά διακηρύξω- 
μεν δημοσία τήν ευγνωμοσύνην μας 
πρός τόν Διοικητήν κ. Χρίστον Ά- 
χήν.

Πρός έκδήλωσιν τών βαθύτατων 
αισθημάτων καί τών 20.000 περί
που ήσφαλισμένων είς τά Ταμεία 
μας τά Διοικητικά Συμβούλια προ- 
έβησαν είς έκδοσιν τοϋ κάτωθι ψη
φίσματος :

ΨΗΦΙΣΜΑ
Τά Διοικητικά Συμβούλια τού 

ΤΥΠΕΤ καί ΤΑΥΕΤ συνελθόντα είς 
έκτακτον κοινήν συνεδρίασιν τήν 
16ην ’Οκτωβρίου 1973 προσκλήσει 
τού Προέδρου αυτών κ. Πέτρου Καρ- 
λή καί άκούσαντα τήν άνακοίνωσίν 
του, ότι, ό Διοικητής τής ’Εθνικής 
Τραπέζης κ. Χρίστος Άχής, πέρα 
τής δημοσιευθείσης καί είς τήν ’Ε
φημερίδα «ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ» προσω
πικής του προσφοράς καί ετέρων

Ύπό τοϋ ’Ενιαίου Συλλόγου 
τών υπαλλήλων τής ’Εμπορικής 
Τραπέζης τής ’Ελλάδος μας ά- 
πεστάλη πρός δημοσίευσιν ή κα

τωτέρω επιστολή:
«Κύριε Διευθυντά,

’Έχαμεν τήν τιμήν νά σάς γνω- 
ρίσωμεν, μέ τήν παράκλησιν τής 
δημοσιεύσεώς των είς τήν έγκριτον 
’Εφημερίδα σας, δ'τι:

«Χθες 12ην ’Οκτωβρίου, ό Πρό
εδρος τοϋ Δ.Σ. τής ’Εμπορικής Τρα
πέζης τής Ελλάδος Καθηγητής κ. 
Στρατής Γ, Άν&ρεάδης προσεκάλε- 
σεν τό Δ.Σ. τοϋ Συλλόγου τών Υ
παλλήλων τής Τραπέζης καί τοϋ ά- 
νεκοίνωσεν έπισήμως οτι αποδεχόμε
νος τά οικεία αιτήματα αύτοΰ, έ- 
δωσεν εντολήν πρός άμεσον καταβο
λήν:

α) Τής χορηγηθείσης διά τής ύπ’ 
άριθμ. 40)29.9.73 άποφάσεως τοϋ 
Πρωτοβαθμίου Διαιτητικού Δικαστη
ρίου ’Αθηνών αύξήσεως πρός τό 
Προσωπικόν, από 1)9)73, παραιτού
μενος τοϋ δικαιώματος προσφυγής 
του είς τό Δευτεροβάθμιον τοιοϋτον.

β) Τάς προαγωγάς τών Πτυχι- 
ούχων Άνωτάτιην Σχολών καί ’Ιν
στιτούτου, συμφώνως πρός τήν ύπ’ 
άριθμ. 36)71 άπόφασιν τοϋ Δ.Δ.Δ.Δ. 
’Αθηνών καί τόν ’Οργανισμόν Προ
σωπικού, ώς καί τά Από 3)8)71 
αναδρομικά τών οικείων κατηγοριών.

Τό Δ.Σ. τοϋ Συλλόγου τών Υ
παλλήλων εύχαριστήσαν θερμώς τόν 
κ. Καθηγητήν, δράττεται τής εύ- 
καιρίας όπως έκφράση καί δημοσία 
τάς ευχαριστίας του έκ μέρους τών 
8.000 ’Εργαζομένων τοϋ Συγκροτή
ματος Τραπεζών τής ’Εμπορικής 
Τραπέζης τής Ελλάδος είς τούς ό-

αύτήν τήν στιγμήν αποτέλεσμα τής 
όλης προσπάθειας τακτοποιήσεων 
τού θέματος τής εφαρμογής τής ί
σης μεταχειρίσεως, έχον οϋτω: (ή 
έκτακτος σύγκλησις τού ’Εκτελεστι
κού Συμβουλίου τής ‘Ομοσπονδίας, 
ήτις άναφέρεται κατωτέρω έπραγμα- 
τοποιήθη σήμερον).

Ό Πρόεδρος τής ‘Ομοσπονδίας 
είς έκτακτον σύγκλησιν τού ’Εκτε
λεστικού Συμβουλίου αυτής έν δψει 
τής ανωμάλου καταστάσεως ή όποια 
παρετηρεΐτο είς τόν χώρον τής ’Ε
θνικής Τραπέζης άνεκοίνωσε τά Ακό
λουθα:

Σήμερον τήν πρωίαν εΐχον μα
κράν καί ενδελεχή συζήτησιν μετά 
τού κ. Διοικητοϋ τής ’Εθνικής Τρα
πέζης είς ήν παρέστησαν καί μετέ- 
σχον οί Σύμβουλοι κ.κ. Άντ. Μπερ-

πολλαπλών ΰπέρ τοϋ ΤΥΠΕΤ έμπρα
κτων έκδηλώσεών του ένέκρινε γεν- 
ναιοδώρως τήν άμεσον καταβολήν 
παρά τού Γενικού Λογιστηρίου τής 
Τραπέζης ποσού δρχ. 1.400.000. 
(Δρχ. ένός εκατομμυρίου τετρακο- 
σίων χιλιάδων) πρός συμπλήρωσιν 
τών έγκαταστάσεων τής έν Διονύσψ 
Κατασκηνώσεως τού Ταμείου ϊνα κα- 
ταστή αϋτη μετά τών έκτελουμένων 
λοιπών έργων εφάμιλλος τών Αρί
στων Ευρωπαϊκών τοιούτων, ά π ο- 
φασίζουν, όπως, συν τή έκ- 
φράσει τών θερμοτάτων εώχαριστ ι
ών των πρός τόν Διοικητήν τής Tpcfr- 
πέζης κ, Χρίστον Άχήν:

1) Άνακηρύξωσιν τούτον επίτι
μον Πρόεδρον τών Ταμείων μας,

2) Άναρτήσωσιν τήν φωτογραφί
αν του είς περίοπτον θέσιν τής αι
θούσης τών Συμβουλίων τών Ταμεί
ων μας καί

3) Προβώσιν εις την δηιμοσίευ- 
σιν τού παρόντος ψηφίσματος διά 
τής ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΣ.

Ταύτα πάντα είς ένδειξιν ευγνω
μοσύνης είς τό διηνεκές τών μελών 
τών Ταμείων ‘Υγείας μας τών τε έν 
ένεργεία καί άπομαχίφ καί τών οι
κογενειών αυτών.

Ό Πρόεδρος 
Π. ΚΑΡΛΗΣ 

Οί Αντιπρόεδροι 
Φ. Β1ΓΓΟΠΟΥΑΟΣ 

Σ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ 
Οί Β' Αντιπρόεδροι 

Θ. ΚΥΡΟΥΣΗΣ 
Ε. ΟIΚΟΝΟΜΙΔΗΣ 

Τά λοιπά Μέλη
τών Διοικητικών Συμβουλίων

ποιους καί έπεκτείνονται άπαντα τά 
άνωτέρ».

Μετά πλείστη,ς τιμής 
’ Εντολή Διοικητικού υμβουλίου 

Π ρόεδρος 
Στ. Π απαϊωάννου 
Γεν. Γραμματεύς 
Ν ικ. Μποζανίνος

0 “ΑΦΑΝΗΣ ΜΙΣΘΟΣ,,
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.)
εάν ληφθή ύπ’ δψιν ότι δια να τό λά
βουν οί συνταξιούχοι, θά πρέπη νά 
ένσωμοπωθή είς τόν μισθόν τουτέ- 
στιν ν’ άποτελέση «αΰξησιν» μι
σθού.

Ή τοιαύτη «αΰξησις»! ! ! θά Απο- 
6ή τελικώς καί διά τούς νουνεχείς 
συνταξιούχους Ασύμφορος, διότι ά- 
νάμφισβητήτως θά συμψηφισθή μέ 
μελλοντικώς άναμενομένας τοιαύτας, 
μηδενιζόμενης οϋτω έκ τού Ασφα
λούς τής φαινομενικής καί πρόσκαι
ρου όφελείας των.

Κατόπιν τών ανωτέρω, θεωρούμεν 
άναγκαΐον νά σάς καταστήσωμεν Α
πολύτως σαφώς γνωστόν, δτι άρνοι> 
μεθα νά δεχθώμεν μίαν είς βάρος τών 
νομίμων δικαιωμάτων μας μεταβο
λήν ώς ή προτεινομένη, υπό τής ’Ε
θνικής Τραπέζης τοιαύτη.

Μετά πλείστης τιμής 
Διά τό ’Εκτελεστικόν Συμβούλιον 

τής Ο.Τ.Ο.Ε.
Ό Πρόεδρος

Π. ΠΑΠΑΡΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ 
Ό Γεν. Γραμματεύς 

ΣΤΥΛ. ΠΑΠΑ· I -ΠΑΝΙΝΟΥ

νάρης, ’ I ωάν. ιΠαπαβλαχόπουλος καί 
Π. Μανωλόπουλος.

Μετά λεπτομερή άνάλυσιν τού ε
πίμαχου προβλήματος — αιτήματος 
τοϋ Προσωπικού τής ’Εθνικής Τρα
πέζης, περί εφαρμογής τής ίσης με- 
ταχειρίσεώς του πρός τούς υπαλλή
λους τής Τραπέζης ‘Ελλάδος, κατε- 
λήξαμεν είς τήν έξης συμφωνίαν μέ 
σαφή δήλωσίν του δτι αϋτη ουδόλως 
δεσμεύει τούς έκπροσώπους τών υ
παλλήλων τής ’Εθνικής Τραπέζης.

1) ’Αποκλείεται ή παρέμβασις 
τής Γενικής Συνελεύσεως τών Μετό
χων διά τήν πραγματοποίσιν τού αι
τήματος.

2) ’Επιλέγεται ώς τρόπος εφαρ
μογής ή διαδικασία τής Συλλογικής 
Συμβάσεως ώς ταχύτερα καί λυσι- 
τελεστέρα.

3) Ή συλλογική αϋτη σύμβασις 
θά περιλαμβάνη δύο τμήματα, τό 
πρώτον τμήμα θά Αφορά είς τήν 
καθιέρωσιν τής εφαρμογής τής ίσης 
μεταχειρίσεως, περιλαμβάνον και τάς 
λεπτομέρειας καί ίσχϋον Από τής υ
πογραφής τής συμβάσεως, τό δέ 
δεύτερον τμήμα, θά καθορίση τούς 
όρους καί τόν χρόνον καταβολής, 
τών έκ τού πρώτου μέρους προκυ- 
πτόντων οικονομικών Αποτελεσμά
των.

’Επ’ αυτού έγένετο δεκτόν, έκ μέ
ρους τής Διοικήσεως καί τών παρι- 
σταμένων, έν δψει τών οικονομικών 
δεδομένων τής εποχής, δπως κατα- 
βληθή διά μεν τό 1973 ΰπό μορφήν 
άρραβώνος τό ποσόν τών δραχμών 
1 5 περίπου εκατομμυρίων κατανεμό- 
μενον άναλόγως είς τούς δικαιού
χους, τό δέ υπόλοιπον κατά τό ήμι- 
συ αυτού καταβληθή κατά τήν 1ην 
Ιουλίου 1974, τό δέ έτερον ήμισυ 
καταβληθή είς δύο δόσεις εντός τού 
έτους 1975.

Ή διαδικασία, διά τήν σύνταξιν 
τής σχετικής συμβάσεως καί 
τόν καθορισμόν τού περίπου προκύ- 
πτοντος συνολικού ποσού, ήρχισε α
μέσως δόθείσης σχετικής εντολής είς 
τόν Α' Ύποδιοικ. καί είς τόν δικα
στικόν σύμβουλον τής Τραπέζης κ. 
I. Ζαούσην, άνελήφθη δέ ή ΰποχρέ- 
ωσις περατώσεως τού έργου εντός 
I δθημέρου Από σήμερον.

Κατά παράκλησιν μου έγένετο 
δεκτόν επίσης δπως είς τάς έργα
σίας ταύτας συμμετέχει καί εκπρό
σωπος τών Συλλόγων

Τά Ανωτέρω, πρός τά όποια συ- 
νεφώνησαν οί Σύλλογοί μας διά τών 
μετεχόντων είς αυτό Προέδρων των, 
έγένοντο δεκτά καί ΰπό τού ’Εκτε
λεστικού Συμβουλίου τής ‘Ομοσπον
δίας μας.

Μέ συναδελφικούς χαιρετισμούς 
ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

ΑΡΝΟΥΜΕΘΑ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗ 
ΤΟ ΚΕΝΤΡΟΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Τό Διοικητ. Συμβούλιον τού 
Συλλόγου άπηύθυνε τό κατωτέρω 
έγγραφον πρός τήν Διεύθυνσιν 
Προσωπικού τής Τραπέζης. 
«Σπεύδομεν νά γνωρίσωμεν ύμΐν 

απόλυτον άντίθεσίν μας πρός λη- 
φθεΐσαν ΰφ’ υμών άπόφασιν περί 
καταργήσεως τού Από έτών καθιερω- 
θέντος μέτρου διενεργείας προαγω- 
γικοϋ διαγωνισμού είς Θεσσαλονί
κην διά τούς ΰπηρετούντας είς Βό
ρειον ‘Ελλάδα συναδέλφους.

Ή κατάργησις τνΰ εξεταστικού 
κέντρου Θεσσαλονίκης θέλει επιφέ
ρει πέραν τής υπηρεσιακής Ανωμα
λίας καί οικονομικής έπιβαρύνσεως 
και σοβαροιν ταλαιπωρίαν είς τούς 
διαγωνιζομένους καί ΰπηρετούντας 
είς τά διάφορα ύποκαταστήματα 
Βορείου ‘Ελλάδος, καλού μένους δπως 
προσέλθουν είς ’Αθήνας ϊνα μετά- 
σχουν τού διαγωνισμού.

Πρός Αποτροπήν τών Ανωτέρω 
αίτούμεθα ματαίωσιν άποφάσεως 
καί διεξαγωγήν διαγωνισμού, ώς 
καί κατά τό παρελθόν, είς Θεσσα
λονίκην δια τούς ΰπηρετούντας είς 
Βόρειον ‘Ελλάδα.

Μετά τιμής

ι_____

ίρέοΐιΐζ ή «ιιοίιϊ»
Ό έκσυγχρονισμός τής ύ- 

ττηρεσιακής περ ι βολή ς τού 
θήλεος προσωπικού τής Τρα
πέζης μας, είναι νομίζομεν 
καιρός νά Απασχόληση τούς 
αρμοδίους. ‘Η πανάρχαιη 
«ποδιά) πρέπει κάποτε νά 
άντικατασταβή μέ ένα σύγ
χρονο ένδυμα.

"Ας μην ΰποστηριχθη πρός 
Θεού δτι τό εμπόδιο είναι ή 
δαπάνη. Πρωτοβουλία Απαι
τείται καί πρέπει να έκδη- 
λωθή Αμέσως.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ 
ΤΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ 
ΤΑΜΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΟΕΙΑΣ

Ίκανοιτοίησις αιτημάτων 
είς τήν Εμπορική Τράπεζα


