
ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ
ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΥΠΟ ΣΥΝΤΑΚΤΙ
ΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ · ΓΡΑΦΕΙΑ Α
ΚΑΔΗΜΙΑΣ 60 · ΤΗΛΕΦ. 613.859— 
32.18.963 · ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑ
ΟΣ ΠΙΣΚΟΠΟΣ, 21ης ’Απριλίου 37 
• ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ ΔΡΧ. 1 · ΑΡΙΘ. 
ΦΥΛΛΟΥ 332(426) Σ)ΒΡΙΟΣ 1973

||
I

1
I

AKtHIZYXIiA
Ή άνάγζν) τής προστασίας των συμφερόντων 

των μελών του Συλλόγου ζαί ζατ’ έπεζταστν του 
ουνόλου των εργαζομένων εις την Έθνεζήν Τρά
πεζαν, επέβαλε εις το Aiocz. Χυμβούλεον σιωπήν 
ασφαλείας επί των έν έξελίξεε σοβαρωτάτων θεμά
των μας.

Την σιωπήν αύτην του Σεοεζ. ϋυμβουλίου έξ- 
εμεταλλευθησαν οί άντίπαλοί του διά να δημιουρ
γήσουν ζλϊμα άνησυ/ίας, φόβου, ήττοπαθεεας μέ 
άπώτερον σζοπύν να στρέψουν τα μέλη του Συλ
λόγου ζατά τής Σεοεχήσεώς του ζαί ίδ ι α ι τ έ
ρως του ΙΙροεδρείου τούτ ο υ,, πωλοΰν- 
τες εις τους δυσπραγοΰντας συναδέλφους των, εΰ- 
θηνόν εργατοπατερισμόν.

Οί ψεθυρεσταε άδιαφοροΰντες διά την έξελεξεν 
των θεμάτων μας δεν έδεστασαν νά ένσπείρουν εις 
τινας περιπτώσεις τον πανιζόν. Άζόμη ζαί γεγο
νότα παρεποιήθησαν προζειμένου νά προζληθή ά- 
γανάχτησις του προσωπιζοϋ ζαί νά «πέση» τό Σε- 
οιζ. Συμβούλιον του Συλλόγου. Σεότε αύτό τούς 
ένδιέφερε ζαί όχι ή πορεία των θεμάτων μας.

Εις αυτήν την περεπτωσεν θά ήσαν τουλάχι
στον, έστω ζαί έζμεταλλευόμενοε την Αδυναμίαν 
τού Αιοεζ. Συμβουλίου νά όμιλήση, περισσότερον 
προσεζτιζοέ. Αέν ήσαν όμως ζαί τούτο άποδειζνύει 
πλήρως τάς Αληθείς προθέσεις των.

Τό Αιοιζ. Συμβούλιον ύπεχρεώθη νά άνεχθή 
επί τι διάστημα την τοιαύτην ζατάστασεν διά νά μήν 
διατρέφουν ζαί τον έλάχιστον ζίνδυνον τά έν έξε- 
λεξεε σοβαρώτατα θέματα τού Ηροσωπεζού τής ’Ε
θνικής Τραπέΐης. Καί έσιώπησεν. Εις βάρος τής 
δημοτιζότητός του. "ΙΙτο διατεθειμένο'# ζαί νά

Του προέδρου του Συλλόγου κ. ΝΙΚ. ΠΙΣΚΟΠΟΥ
«πεση» αν αύτό εξυπηρετούσε την έ'ξέλιξιν των θε
μάτων μας.

Έν τώ μεταξύ οί ψιθυριαταί ώργεαζαν έζμε- 
ταλλευόμενοι ζαί την δεινήν οΐζονομεζήν θέσιν εις 
τήν όποιαν περιήλθομεν έζ τής άνατιμήσεως των 
Αγαθών.

Σήμερον εε'μεθα υποχρεωμένοι νά λύσωμεν τήν 
σιωπήν. ’Όχι διά νά προβώμεν εις Ανακοινώσεις. 
Τήν προστασίαν των συμφερόντων μας επιδιάνζο- 
μεν ζαί πάλιν ζαί έν όνόματε αύτής φρονούμε*# ότι 
επιβάλλεται νά λεχθούν ώρισμέναι Αλήθειαι.

Τό έζάστυτε Αιοιζ. Συμβούλιον τού Συλλό
γου, ώς υπεύθυνος χειριστής των θεμάτων τού 
Μροσωπιζού, είναι ύποχρεωμενον νά προβαίνη μό
νον εές υπεύθυνον ένημέρωσιν των μελών έπί τής 
πορείας τών θεμάτων των. Είναι έπίσης ύποχρέω- 
μένον νά τηρή Απόλυτον μυστικότητα όταν ζρίνη 
ότι οίαδήποτε Αναζοίνωσις έπί τής πορείας οίου- 
δήποτε θέματος είναι πιθανόν νά προζαλέση 'ζη
μίαν.

Καί οί νεώτεροι έζ τών συναδέλφων ζαί οί 
πλέον Αδαείς περί τά συνδικαλιστικά θέματα γνω
ρίζουν ότι ή ίζανοποίησις τών αιτημάτων δεν έπι- 
τυγχάνεται Από τής μιας ήμέρας εις τήν άλλην. 
"Οταν μάλιστα τά αιτήματα είναι τόσον μεγάλα ζαί 
τόσον παλαιά όπως είναι ή ίση μεταχείρισις ζαί ή 
τροποποίησίς τού ’Οργανισμού υπηρεσίας.

Οϋδεμία ζαί ή ελάχιστη έστω ένδειςις ύπήρ
ε εν ζατά τό διάστημα Από τών Αρχαιρεσιών μέχρι 
ζαί σήμερον ότι ζαί εις τά δύο αυτά θέματα έαη- 
μειώθη ζαθυστέρησις. Άντιθέτως παρά τάς Αντι
ξοότητας, έζ λόγων Ασχέτων προς αυτά ζαθ’ έαυ-

τά τά θέματα (πολιτειακή μεταβολή — Αημοψήφι- 
σμα, Αιεθνής νομισματική Αναταραχή) ή πορεία 
προς τό τέρμα ύπήρξεν σταθερά ζαί ή ένημέρωσις 
επ’ αυτού ύπήρξεν πλήρης.

Ιϊοιον σκοπόν συνεπώς εξυπηρετούν αί φήμαι 
πού κυκλοφορούν ζαθ’ έζάστην;

ΙΙοίον ρόλον διαδραματίζουν όσοι έπιδιώζουν 
μέ τήν διασποράν ψευδών νά ένσπείρουν τον πα
νικόν;

Τί έπιδιώζουν όσοι προσπαθούν νά κλονίσουν 
τήν πίστιν τών μελών τού Συλλόγου εις τό μέγα 
αίτημα τής ίσης μεταχειρίσεως;

Πολλά έλέχθησαν ζαί πολλά έγράφησαν έπ’ 
αυτού.

Άπό τής πλευράς μας, ώς υπευθύνου Αιοιζή- 
οεως τού Συλλόγου, θεωρούμεν Απαραίτητον νά 
έπαναλάβωμεν ότι τά μέλη τού Συλλόγου έχουν 
ύποχρέωσιν νά προστατεύσουν τά ύψιστα συμφέρον
τα των ζαί νά Απομονώσουν τούς ψιθυριστάς. Τά 
μέλη τού Συλλόγου δεν έπιτρέπεται νά δίδουν πί- 
βτιν εις τούς Ανευθύνους ζαί τούς «έξυπνάζηδες». 
Εις αύτούς πού τά ξέρουν όλα, πού έχουν τις πλη
ροφορίες τους, πού κάτι Ακόυσαν, πού έμαθαν πώς 
κάτι δεν πάει καλά.

"Οταν πράγματι κάτι δεν πάει καλά πρώτον τό 
Αιοιζ. Συμβούλιον θά ένημερώση τά μέλη τού 
Συλλόγου. Αιότι αύτό είναι ύποχρέωσίς του. Αέν 
είναι δυνατόν όμως όταν ζατά τον χειρισμόν οίου. 
δήποτε θέματος προκύπτει δυσχέρεια νά σπεύδω- 
μεν Αμέσως ζαί νά ζαλούμεν συναγερμόν. "Εκα
στον θέμα διέρχεται Από ποικίλας φάσεις. "Σν όλα

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 4r>v ΣΕΛ.)
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Σύ εϊπας... ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΙΣΘΟΑΟΓΙΚΗ ΒΕΛΤΙΟΣΙΣ 
ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΒΑΘΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝΜη δυνάμενος νά πράξη άλ

λως ό συν. Γιαννακόττουλος, υ
πεύθυνος συμφώνως τφ νόμφ κλπ. 
τοΰ δελτίου του., αναγνωρίζει έγ- 
γράψως δτι:

«Μεστός εξελίξεων έπί τών ε
παγγελματικών μας ζητημάτων 
υπήρξε πράγματι ό Ιούλιος. 
Πολλά προβλήματα μας έτέθηΓ 
σαν έπί τάπητας ή εύρηκαν τήν 
λύσιν των, πράγμα πού μοιάζει 
σάν άκτΐδα μέσα στο σκοτάδι έξ 
άπόψεως προόδου τών έπαγγελ- 
ματικών μας πραγμάτων. Καί

Κύριοι Μέτοχοι,
Πάσα
ένέργεια
ύπέρ
τοΰ Προ
σωπικού 
είναι προς 
τό συμφέ
ρον τής 
Εθνικής 
Τραπέζης

σάν τέτοια άναφέρομεν τήν άπό- 
φασιν τοΰ Συμβουλίου Επικρά
τειας, τό πόρισμα τής Επιτρο
πής έπί τοΰ μισθολογικοΰ μας, 
τήν έκδίκασιν έκκρεμούντων προ
βλημάτων μας εις τό Δευτερο
βάθμιον Διαιτητικόν Δικαστήρι- 
ον, τήν τριμερή συνεργασία με
ταξύ Ο.Τ.Ο.Ε. - Εργοδοτών - Δη
μοσίου καί τάς γενομένας προ
άγω γάς εις τούς άνωτάτους βα
θμούς».

’Έστω ή έγγραφος μαρτυρία 
του άπάντησις εις τούς φίλους 
του, οί όποιοι δεν διστάζουν νά 
λέγουν οσα λέγουν εναντίον τοΰ 
Διοικητικού Συμβουλίου.

Άλλα διά νά μήν λησμονή καί 
τον έαυτόν του σπεύδει νά οίκει- 
οποιηθή τήν άπόφασιν τοΰ Συμ
βουλίου Επικράτειας διά τής ό
ποιας ήκυρώθη τό ύπ’ άριθ. 749) 
1971 Β. Διάταγμα, «περί κυρώ- 
σεως τροποποιήσεως τοΰ ’Οργα
νισμού τής ’Εθνικής Τραπέζης 
τής Ελλάδος».

Εμφανίζει λοιπόν τον έαυτόν 
του ό συνάδελφος ώς τον μόνον 
έν τή Τραπέζη ό όποιος ήγωνί- 
σθη κατά τής τροποποιήσεως τοΰ 
’Οργανισμού τής Τραπέζης.

Άναφερόμεθα έν συντομία είς 
τά γεγονότα προς άποκατάστα- 
σιν τής άληθείας καί μόνον.

Ή τίροσφυγή κατά τοΰ ώς ά
νω Β.Δ. έγένετο υπό τών τεσ
σάρων Συλλόγων Προσωπικού 
τής Τραπέζης μας, ήτοι τών Συλ
λόγων, Υπαλλήλων Εθνικής Τρα
πέζης, τ. Τραπέζης ’Αθηνών, Είσ- 
πρακτόρων καί Βοηθητικού Προ
σωπικού.

Πέραν τής προσφυγής τών 
Συλλόγων κατετέθησαν καί ατο
μικοί πρόσφυγα! ύπό τών Νικο
λάου Π ί σκοπού, Άλ. Ρωσσέτη, 
Στ. Γκιτάκου, Κων. Πιερρουτσά- 
κου καί Κων. Μαύρογιάννη. ’Α
τομική προσφυγή γενομένη, καί 
υπό τοΰ Άθ. Γ ιαννακοπούλου δεν 
συνεζητήθη, δοθέντος δτι, οΰτος 
δέν έξουσιοδότησεν άρμοδίως 'όν 
νομικόν σύμβουλον.

Οΰ ράδιον μεταβαλεΐν φύσιν.

Ή ιδιαιτέρα βελτίωνις τής μι- 
σθολογικής θέσεως τών μικροοά- 
θμων υπαλλήλων άπησχόλησεν άιτό 
μ άκρου χρόνου τό Διοικ. Συμβού
λιον τοΰ Συλλόγου.

Τό αίτημα έχει διατυπωθή εις 
τον κ. Διοικητήν καί ή ίκανοποίη- 
σίς του έχει διαχωρισθή τών λοι-

ΚΑΤΑ 18,8%!

Ό ύπό τής ’Εθνικής Στατιστι
κής Υπηρεσίας καταρτιζόμενος Γε
νικός Δείκτης Τιιμών Χονδρικής δΓ 
ολόκληρον τήν χώραν έσημείωσε κα
τά τον ιμήνα Ιούνιον 1973 αϋξη- 
σιν κατά 3%, έν σνγκρίσει προς 
τον προηγουμενσν μήνα Μάϊον τον 
ίδιου έτους.

Κοιτά τήν περίοδον ’Ιανουάριου - 
’Ιουνίου τοΰ 1973 έσημειώθη μέση 
γενική άνοδος 13,5% έν συγκρίσει 
πρός τό πρώτον έξάμηνον τοΰ προ
ηγουμένου έτους 1972, όπότε ή σΰ-

πών οικονομικών αιτημάτων τοΰ συ
νόλου τών έργαζομένων εις τήν Τρά
πεζαν.

Τό αίτημα τής μισθολογικής βελ- 
τιώσεως τών μικροβάθμων υπαλλή
λων είναι ανεξάρτητον καί τοΰ αι
τήματος τής γενικής αϋξήσεως τών 
μισθών τό όποιον ήδη παρεπέμφθη

ξησις ή το μόνον είς 5,5% έναντι 
τής αύτής περιόδου τού 1971.

Μεταξύ Ίουνίυ 1972 καί 1973, 
ήτοι είς διάστημα έτους ή αΰξησις 
υπήρξε άκόμη μεγαλύτερα, ήτοι 
1 8,8%.

*
ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ 
Η ΤΙΜΗ
ΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

Αυξάνεται κατά 0,17 δρχ. ή τι
μή: πωλήσήως froO παστεριωμένου 
γάλακτος αγελάδας είς πλαστικός 
φιάλας τών 640 γραμμαρίων. Συγ-

είς τήν διαιτησίαν.
Πλεΐστα εμπόδια διά τήν ΐκανο- 

ποίησιν τοΰ σοβαρωτάτου αΰτοΰ αι
τήματος έχουν ήδη παρακαμψθή καί 
τό Διοικ. Συμβούλιον καταβάλλει 
προσπάθειας διά τήν ρύθμισίν του 
έντός συντομωτάτου χρονικού δια
στήματος.

κεκριμένως, δι’ έκδοθέντος δελτίου 
καθορίζονται ώς έξης αί τι ματ πω- 
Χήσεως τοΰ ανωτέρω γάλατκος:

1) Ύπό εργοστασίων 4.22 δρχ. 
άνά φιάλη” (έναντι 4,05 δρχ.) καί

2) Ύπό πρατηρίων 4,84 δρχ. ά
νά φιάλην (έναντι 4,65 δρχ.).

Υπενθυμίζεται, δτι ή τιμή τοΰ 
γάλακτος εΐχεν αυξηθή τον παρελ
θόντα Μάϊον κατά 0,50 δρχ.

★
ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ 
ΑΙ ΤΙΜΑ!
ΤΩΝ ΑΥΓΩΝ

Αυξάνονται άπό αΰριον κατά 20 
λεπτά αί τιμαι λιανικής πωλήσεως 
τών αυγών, είς ολόκληρον τήν χώ
ραν.

Συγκεκριμένως, διά τής ύπ’ α
ριθμόν 100)1973 Άγορανομικής 
Διατάξεως, ή οποία ισχύει άπό αΰ- 
ριον, καθωρίσθησσν ώς έξης αί νέαι 
τιμαι πωλήσεως αυγών, καθ’ απα- 
σαν τήν ’Επικράτειαν:

1) Ώά προσφάτου ωοτοκίας (ή
μέρας) βάρους 55 γραμμαρίων καί 
άνω έκαστον: χονδρικώς, 1,97 δρχ. 
(έναντι 1,80) καί λιαΛκώς 2,20 
δρχ. (έναντι 2).

2) Κοινά ώά βάρους 55 γραμμα
ρίων καί άνω έκαστον: χονδρτκώς 
1,79 δρχ. (έναντι 1,60) καί λιανι
κός 2 δρχ, (έναντι 1,80).

3) Αί τιμαι τών ώών τών λοιπών 
κατηγοριών διαμορφοϋνται ελευθέ
ριος έπί τιμολογίιμ, μη δυνάμεναι, 
έν πάση περιπτώσει, νά ύπερβούν 
τά ώς άνω άνώτατα δρια τιμών, πε- 
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 4ην ΣΕΛ,)

ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ - ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ - ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ

Συνεχής άνοόος ιών Τιμών 
συνεχής πϊώοις ιών μισθών

Άηό τής ζαταγγελίας, ύ«ό τής Όμ.οο«ονδία.ς 
μ-ζς, των Σείκέτήτεζών ά«οφάβεων ζαί συμ,βάσεων 
Έργαοέας «περί τών όρων ά|Μΐίβής τού Προσω- 
ηεζού τής Έθνιζής Τρϊηέζης, διά τής όποιας £- 
ζητήθη αύξηοις τών αποδοχών εις ποβοβτόν 30ο)ο 
αί άποδοχαί τών έργαζομ-ενων ύπεστησαν ζαί νέαν 
μ-είωοιν έζ τής συνεχούς άνατιμήσεως όλων τών ά- 
γαθών.

Ένδειζτιζώς παραθέτομεν αποσπάσματα άπό 
τον Άθηναϊζόν Ί’ύπον πού μαρτυρούν τού λόγου 
τό άλεθες.

Φυσιζά, δι’ όλους ήμάς δεν χρειάζεται ή μαρ
τυρία τών ζειμένων. Σίδουν όμως άπάντησιν εις 
όσους έπεχείρησαν νά μάς ζατζ/γορήσουν ότι ά- 
σζούμεν πίεσιν εις παραμονάς έζλογών ζαί διζαιο- 
λογούν πλήρως τήν άγανάζτιησίν μας διά τήν μή 
εέσέτι ίζανοποίιησιν τού αιτήματος τής αύξήσεως 
τών αποδοχών μας. Άποδειζνύουν άζόμη πόσον 
ταχεία επιβάλλεται νά είναι ή διαδιζασία διά τήν 
έζδοσιν τής διαιτητιζής άποφάσεως.

ΑΝΟΔΟΣ ΤΙΜΩΝ ------------------

Ή έτησία 
άδεια 
δικαίωμα 
και
ύποχρέωσίς

Μίαν άπό τάς βασικωτέ- 
ρας κατακτήσεις τών εργα
ζομένων αποτελεί ή έτησία 
άδεια. Τό δικαίωμα αύτό 
τής άναπαύσεως κατάκτη
σαν οί έργαζόμενοι εις 6- 
λον τόν κόσμον μέ αγώνες 
καί δέν είναι διατεθειμένοι 
νά δεχθούν τήν Καταπάτη- 
σίν του.

Διά τούς τραπεζικούς υ
παλλήλους ή άνάπανσις εί
ναι πλέον ή άπαραίτητος 
αν ληφθή ΰπ’ δψιν ή έντα- 
σις τής εργασίας καθ’ δ- 
λην τήν διάρκειαν τοΰ έ
τους.

Αί άδειαι συνεπώς πρέ
πει νά χορηγούνται καί 
οϋδεμία δικαιολογία εΰ- 
σταθεΐ διά την σημειουμέ- 
νην καθυστέρησ ιν.

'Η άναστολή χορηγήσε- 
ως άδειών καί ό βραδύς ρυ
θμός πού άκολουθεϊτα-ι είς 
τήν Τράπεζάν μας πρέπει 
έπί τέλους νά έκλείψουν.

"Οταν συζητήται καί έ
χει σχεδόν άποφασισθή ή 
αΰξησις τών ήμερων τής 
έτησίας άδειας είναι άπα- 
ράδεκτον τό φαινόμενο ν 
πού παρουσιάζεται.

Άς γίνιη συνείδησις δτι 
τό προσωπικόν τής Τραπέ
ζης πρέπει νά άπολαμβάνη 
τού δικαιώματος τής άδει
ας καί άς σταματήση ή 
προχειρότης μέ τήν οποίαν 
άντιμετωπίζεται τό θέμα.

Άς φροντίσουν εγκαί
ρως οί υπεύθυνοι νά μήν 
έπαναληφθή τό φαινόμενον 
τής μή χορηγήσεως τών ά
δειων είς τήν ’Εθνικήν Τρά
πεζαν,
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Γ.
ΤΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΤΗΣ ΑΠΟΓΡΑ

ΦΗΣ

"Ενεκα τής τεράστιας σημασίας' 
ήν έχει διά πάντα αυτοτελή οίκο- 
νομικόν οργανισμόν ύ άπογραφή, ή 
πολιτεία επιβάλλει την υποχρεωτικήν 
διεξαγωγήν αυτής.

Οΰτω, κατά τό άρθρον ί) τοϋ ’Ε
μπορικού Νόμου, «πας έμπορος , χρε- 
ωστει νά κάμνη κατ’ έτος ιδιόγρα
φον άπογραφήν των κινητών καί α
κινήτων πραγμάτων του καί τής πε
ριουσίας καί τού χρέους του καί νά 
την άντιγράφη κατ’ έτος είς ειδι
κόν επί τοΰτω βιβλίον».

’Επίσης τό άρθρον 41 παρ. 1 τον 
Νόμου 2190)1920 «περί ’Ανωνύμων 
Εταιριών», αναγράφει: «κατά τήν 
έναρξιν τής λειτουργίας αυτής ή 
εταιρία οφείλει νά ένεργήση τήν κα
τά τό άρθρον 9 τοϋ ’Εμπορικοί Νό
μου άπογραφήν», ωσαύτως έν τή § 
2 αναφέρει: «τήν αυτήν ύποχρέω- 
σιν υπέχει καί είς τό τέλος πάσης 
εταιρικής χρήσεως, ώς καθορίζεται 
αΰτη έν τώ έταιρικώ». ’Από τής ει
σαγωγής παρ’ ήμίν τοϋ Κωδι
κός Φορολογικών Στοι
χείων ή ΰποχρέωσις τής διεξα
γωγής τής άπογραφής καθίσταται 
εύρυτέρα.

Άπογραφήν ύποχρεωτικώς διεξά
γει ούχί μόνον πας δστις κέκτηται 
τήν ιδιότητα τοϋ έμπορου, άλλα καί 
πας δστις κατά τόν Κ.Φ.Σ. διά τών 
ακαθαρίστων αότοϋ έσόδων, ύπο- 
χρεοϋται δπως τηρή λογιστικά βι
βλία τής άνωτέρας κατηγορίας, έ
στω καί μή έμπορος.

Τόσον τόν χρόνον διεξαγωγής τής 
άπογραφής, δσον καί τόν τρόπον ά- 
ποτιμήσεως τών περιουσιακών στοι
χείων κατ’ αυτήν, πραγματεύονται 
τά σχετικά άρθρα τοϋ έκάστοτε ί- 
σχύοντος Κ.Φ.Σ.

Νόμφ υπόχρεος ώς πρύς τήν σύν
ταξιν τής άπογραφής είναι:

’Επί άτομικών έπιχειρήσεων, ό ί
διος 6 επιχειρηματίας ή ό νόμιμος 
εκπρόσωπος τούτου. ’Επί εταιρικών 
έπιχειρήσεων, ό διεοθόνών ή εντε
ταλμένος σύμβουλος προκειιμένου 
περί άνωνύμου εταιρίας. Ό διαχει
ριστής ή οί διαχειρισταί προκειμέ- 
νου περί όμορρύθμου ή ετερορρύθμου 
εταιρίας. ’Επί άλλοδαπών έπιχει
ρήσεων ό πράκτωρ ή ό άντιπρόσω- 
πος αυτών.

Τυχόν μή σύνταξις άπογραφής 
ύπό τών άνωτέρω υποχρεών προσώ
πων, συνεπάγεται τήν ά π ό ρ ρ ι - 
■ψ ι ν τών βιβλίων μέ σοβαρωτάτας 
οίκονομικάς καί ποινικάς εύθύνας 
τόσον δι’ αυτούς, δσον καί διά τούς 
συνεργοϋντας είς τήν παοάλειψιν τής 
διενεργείας ταύτης, ώς είναι οί λο- 
γισταί κ.α.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΝΤΑΞΕΩΣ
ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ
Συνήθης περίπτωσις είναι ή άπο

γραφή νά συντάσσηται κατ’ έτος, 
μέ άνεικειμενικόν σκοπόν δπως 
προσδιορισθή επακριβώς ή οικονο
μική θέσις τής έπιχειρήσεως άφ’ ε
νός καί ή εϋρεσις τοϋ οικονομικού 
άποτελέσματος άφ’ ετέρου, είτε πε
ρί κέρδους πρόκειται, είτε περί ζη
μίας. ’Εκτός δμως τής ώς άνω συ
νήθους περιπτιόσεως συντάξεως τής 
άπογραφής, έχομεν καί τάς έξης 
περιπτώσεις είς ας ύποχρεωτικώς 
διενεργείται αΰτη.

Κοινωνικά

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

Ή σύζυγος του συναδέλφου ’Α
λεξάνδρου Τσούλη έτεκεν αισίως άρ- 
ρεν.

Εύχόμεθα στους ευτυχείς γονείς 
νά τους ζήση.

Κ. Λ.
★

Ή κυρία Σμαράγδα σύζ. Νικο
λάου Άϊβαλιώτη έτεκεν αισίως τήν 
1 ην Αύγουστου άρρεν.

ΕύχόμεΘα όλοψύχως στους ευτυ
χείς γονείς νά ζήση.

Κ. ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΡΡΑΒΏΝΕΣ
Ή δίς ’Αλεξάνδρα Τσώνη καί ό 

συνάδελφος 'Αθανάσιος Καψιώτης 
ήρραβωνίσθησαν.

Τούς εύχόμεθα ταχεΐαν τήν στέ- 
ψιν.

Κ. Λ.
ΔΏΡΕΑΙ

ΥΠΕΡ ΤΟΥ Τ.Υ.ιΠ.Ε.Τ.
— Ό κ. Δημ. ’Αντωνίου είς μνή

μην τής συζύγου του Λένας δρχ. 
1.000.

— Οί συνάδελφοι του υποκατα
στήματος Δάφνης είς μνήμην Διο
νυσίου Μεσολωρά, προϊσταμένου 
Λογιστηρίου υποκαταστήματος Πρα- 
ξιτέλους δρχ. 500

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ

"Απαντας τούς Συναδέλφους τούς 
συμμετασχόντας είς τό βαρύ πέν
θος μου, επί τφ θανάτφ τοΰ πα- 
τρός μου Σωτηρίου Παπαδοπούλου, 
θερμώς ευχαριστώ.
Σ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ - ΚΟΝΙΔΑ

α. Είς περίπτωσιν διαλύσεως 
τής έταιρίας.

β. Εις περίπτωσιν σ υ γ χ ω ν ε ύ- 
σ ε ω ς έπιχειρήσεων.

γ. Είς περίπτωσιν πτωχεύσε- 
ω ς. Είς τήν περίπτωσιν ταύτην ό 
πτωχεύσας ύποχρεοΰται (άρθ. 527 
παρ. 1 E.N.), νά ύποβάλη είς τό 
δικαστήριον ’Ισολογισμόν. Τόν ισο
λογισμόν τοΰτον θά πρέπει νά έπα- 
ληθεύση ή καί νά διενεργήση ό σ έν
δικος πτωχεύσεως, διενεργών καί 
αντίστοιχον άπογραφήν.

6. "Οταν ύφίσταται, κατά τήν δι
άρκειαν τής οικονομικής χρήσεως 
νομική ύποχρέωσις (περίπτω- 
σις άποζημιώσεως κληρονόμων θα- 
νόντος εταίρου ή εταίρων), ή πε- 
ρίπτωσις άναθεωρήσεως τοΰ οικο
νομικού προγραμματισμού, ή περί- 
πτωσις αιφνιδιαστικού έλέγχου.

ΕΙΔΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ

Ή άπογραφή, ώς προς τήν έ - 
κ τ α σ ί ν της διακρίνεται είς : 
γενικήν καί μερική ν.

Γενικήν άπογραφήν έχομεν, 
δταν άπυγράφωνται άπαντα τά πε
ριουσιακά στοιχεία τής έπιχειρήσε
ως, τόσον τοΰ ενεργητικού, δσον καί 
τοΰ παθητικού. Περίπτωσιν γενικής 
άπογραφής έχομεν, δταν ή έπιχεί- 
ρησις είναι νόμψ ύπόχρεος είς τήν 
διενέργειαν ταύτης.

Μερικήν άπογραφήν έχομεν, 
δταν άποχράφωνται μεμωνομένα 
στοιχεία ιδίως τοϋ ενεργητικού καί 
δή έμπορεύσιμα, χρηματικά μέσα, 
συναλλαγματικοί, χρεώγραφα, το
κομερίδια κλπ.

Ή μερική άπογραφή πραγματο
ποιείται διά τήνπρόληψιν διαχειρι
στικών σφαλμάτων εκουσίων ή καί 
άκουσίων, διά τόν έλεγχον τών ορ
γάνων τής οικονομικής μονάδος ά
τι να είναι αρμόδια είς τήν παρα- 
κολούθησιν ή διαφύλαξιν άξιών. Ή 
τοιαύτη άπογραφή δέον νά πραγμα
τοποιείται κατά τακτά χρονικά δια
στήματα διαρκούσης τής οικονομικής 
χρήσεως, διότι προλαμβάνει διαχει
ριστικός άνωμαλίας, καθιστά έκ τού 
φόβου αποκαλύψεων προσεκτικούς 
άλλά καί. . . τίμιους τούς δια- 
χειριστάς υλικών καί χρηματικών α
ξιών. Ή γενομένη διά τόν σκοπόν 
τοΰτον δαπάνη, δέον νά θεωρείται 
ώς άσφάλιστρον, διά τήν αποφυγήν 
ελλειμμάτων καί άλλων ζημιών.

Ώς προς τόν τρόπον διεξα
γωγής ή άπογραφή διακρίνεται 
είς: α) ’Εξωτερική ή έξω- 
λογιστική, ήτις διεξάγεται άπ’ 
ευθείας έκ τής πραγματικότητας 
βάσει ζυγίσεως, μετρήσεως, κλπ. 
Αΰτη άφορά κυρίως τά ενσώματα 
περιουσιακά στοιχεία κυκλοφοριακά ή 
πάγια.

6) ’Εσωτερική ή έ σ ω λο
γιστική, ήτις στηρίζεται έπί τών 
ύπολοίπων τών λογαριασμών έν τφ 
λογιστηρίω.

Τά υπόλοιπα ταΰτα δμως δυνατόν 
νά μήν άπεικονίζουν τήν πραγματι
κότητα (περίπτωσις λογιστικών 
σφαλμάτων, νοθευμένων έγγραφων 
κλπ.). Προς τούτοις θά έδει νά ά- 
πογράφωνται μετά τής δεούσης προ
σοχής καί σχολαστικότητος. Δι’ (ο
ρισμένα στοιχεία τής περιουσίας τό
σον τοΰ ένεργητικοΰ δσον καί τοΰ 
παθητικού ο'ις είναι οί προσωπικοί 
λογαριασμοί: πελάται, χρεώσται,
προμηθευταί, πιστωταί, προσωρινοί 
ή εκκρεμείς λογαριασμοί, κατ’ άνάγ- 
κην διεξάγεται έσωλογιστική άπο
γραφή καί λαμβάνονται ύπ’ δψιν τά 
ύπόλοιπα τών λογαριασμών τούτων, 
ώς ταΰτα ύφίστανται είς τά σχετικά 
λογιστικά βιβλία. Διά τόν λόγον 
αυτόν θά πρέπει κατά τό μέτρον τοΰ 
δυνατού, νά γίνεται έ π α λ ή θ ε υ- 
σ ι ς τών ύπολοίπων μέ τά οικεία 
παραστατικά (τιμολόγια, γραμμά
τια είσπράξεως, εντάλματα πληρω
μής, λογιστικά σημειώματα) καί δι’ 
άντιπαραβολής μετά τών έπιχειρή
σεων μεθ’ ών συναλλάσσεται ή έ- 
πιχείρησις, καθ’, δτι ώς προς τούς 
πρωτοβαθμίους περιληπτικούς λογα
ριασμούς ύφίσταται ή αριθμητική 
συμφωνία μετά τών άναλυτικών κα
θολικών.

Ή ώς άνω αναγραφόμενη συμφω
νία θά πρέπει νά ύφίσταται ά π ο- 
λ ύ τ ω ς, τής διαφοράς όσονδήπο- 
τε μικράς νά έρευνάται καί νά έξευ- 
ρίσκεται.

Έν τή πράξει παρατηρεΐται ή ά- 
παράδεκτος τακτική νά δημιουργούν 
τά λογιστήρια ειδικούς λογαριασμούς 
ύπό τήν ονομασίαν «διαφορά 
χρεωστών» κλπ. καί νά έμφα- 
νίζουν ταύτην διά τήν... συμφω
νίαν. Ή προχειρολογία αΰτη $ θα 
πρέπει νά έξαλειφθή διότι ουδό
λως συντελεί είς τήν προαγωγήν 
τής λογιστικής επιστήμης καθόσον 
διά τής τεχνικής τών χρεοπιστώ
σεων, ώς ένδελεχώς κατωτέρω θά 
άναπτύξωμεν, θά πρέπει νά ύφίστα- 
ται άπαραιτήτως συμφωνία με
ταξύ τών λογισμών. Έν προκειμέ- 
νω θά πρέπει νά άκολουθήται ό κα
νών: Τυχόν έν τή λογιστική άσυμ- 
φωνία θά πρέπει νά εξευρίσκεται, 
άλλως δεν έκπληροΰται ό αντικειμε
νικός σκοπός τής λογιστικής.

ΣΧΕΣΙΣ ΜΕΤΑΞΤ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΕΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΠΟΓΡΑ
ΦΗΣ

Ή σχέσις ή υφιστάμενη μεταξύ 
εξωτερικής καί εσωτερικής άπογρα
φής είναι συγκριτική. Συγκρί- 
νοντοα τά πράγματι ευρισκόμενα πε

ριουσιακά στοιχεία μέ τά άνάγρα- 
φομένα είς τά λογιστικά βιβλία τής 
οικονομικής μονάδος καί οΰτω ελέγ
χεται ή ολη διαχείρισις καί λογιστι
κή ένέργεια αυτής. Δυνάμεθα δθεν 
νά εϊπωμεν δτι ή εξωτερική άπο
γραφή... βαθμολογεί τό λογι- 
στήριον.

Είς περίπτοκπν καθ’ ήν διαπιστω- 
θή διαφορά μεταξύ εξωτερικής καί 
εσωτερικής άπογραφής καί εφόσον 
αΰτη τυγχάνει ύ π ο λ ο γ ί σ ι μ ο ς, 
πριν ή γίνη ό άρμόζων λογιστικός 
χειρισμός, θά πρέπει νά επανεξετά
ζεται διά τής έπαναλήψεως τής ά
πογραφής, διότι διά τών άποκλίσεων 
καταλογίζονται εύθΰναι είς τούς δια- 
χειριστάς χρηματικών ή άλλων αξι
ών έφ’ ένός, καθίσταται εσφαλμένη 
ή πραγματική οικονομική θέσις τής 
έπιχειρήσεως άφ’ ετέρου. Ή τοι
αύτη δυσχέρεια αίρεται δταν δύο 
πρόσωπα άπογράφουν τό αύτό πε
ριουσιακό στοιχείο καί τούτο διότι 
είναι άπίθανον καί τά δύο πρόσωπα 
νά ύποπέσουν είς τό αύτό λάθος.

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 
ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ

Ή άπογραφή άπαραιτήτως δέον 
νά διεξάγεται άπαξ τοΰ έτους καί 
είς οίανδήποτε έποχήν. Αί οίκονομι- 
καί δμως χρήσεις συμβαδίζουν μέ τό 
ημερολογιακόν έτος 1.1.—31.12 καί 
είναι έτησίας διάρκειας. Ή διάρκεια 
αΰτη έξυπηρετεϊ άνάγκας τόσον φο
ρολογικής δσον καί διαχειριστικής 
σκοπιμότητας (διανομή, λήψις απο
φάσεων κλπ.).

Τόσον ή έναρξις δσον καί ή λή- 
ξις τής οικονομικής χρήσεως δύναν- 
ται νά όρίζωνται κατά βούλησιν ύπό 
τών διοικούντων τήν οικονομικήν μο
νάδα. Αΰτη έξαρτάται έκ τού είδους 
τής έπιχειρήσεως καί τούτο διότι είς 
έκάστην έπιχείρησιν ύφίστανται. κα
τάλληλοι χρονικοί στιγμαί (MORT 
SEASON) διενεργείας τής έξωτε- 
ρικής άπογραφής ήτις θά πρέπει νά 
γίνεται είς περίοδον ύφέσεως τών 
συναλλαγών, δταν τά αποθέματα 
είναι λιγώτερα, τό προσωπικόν δέν 
άπασχολείται πλήρως κλπ.

Έν τή πράξει δέν είναι δυνατόν 
νά πραγματοποιηθή ύ άπογραφή έν- 
τός μιας ημέρας. Διά τόν λόγον τοΰ
τον πραγματοποιείται αΰτη πριν ή 
μετά (τά συνηθέστερον) τοΰ καθο- 
ρισθέντος χρόνου διενεργείας τής 
άπογραφής, ύπολογιζομένης τής πρα
γματικής άξίας τών στοιχείων είς 
τόν έν λόγοι χρόνον διά τής άν ά
γω γης. Είς τό άρθρον 42 παρ. 1 
τοΰ Ν. 2190)1920 άναφέρεται, δτι 
ή πρώτη εταιρική χρήσις τών άνω- 
νύμων εταιριών δύναται νά είναι 
διάρκειας μέχρι 24 μηνών. Τής δια- 
τάξεως ταύτης θά πρέπει νά κά- 
μνουν χρήσιν οί διοικοϋντες τήν ε
ταιρίαν διά τόν επωφελή καθορι
σμόν τής χρονικής στιγμής συντά
ξεως τής άπογραφής.

Ή άπογραφή τέλος ώς πρός τήν 
κλειομένην χρήσιν καλείται τ ε λ ι- 
κ ή, ώς πρός τήν νέαν τοιαύτην 
αρχική.

ΤΡΟΠΟΣ ΤΗΡΗΣΕΩΣ ΒΙΒΛΙΟΤ 
ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙ
ΣΜΟΥ

Τόσον ή έτησία άπογραφή, δσον 
καί ή έξαιρετικώς διενεργουμένη 
τοιαύτη, θά πρέπει νά καταγράφε
ται συμφώνως τώ άρθρφ 9 Ε.Ν. καί 
τοΰ έκάστοτε ίσχέιοντος Κ.Φ.Σ., είς 
τό βιβλίον άπογραφών καί ισολογι
σμών.

Τό βιβλίον τούτο δπως καί δλα 
τά ύπό τοΰ Κ.Φ.Σ. προβλεπόμενα 
δέον πρό πάσης χρησιμοποιήσεώς 
των, νά προσάγώνται είς τόν οικο
νομικόν έφορον τής έδρας τής έπι
χειρήσεως πρός θεώρησιν καί χαρ- 
τοσήμανσιν, άλλως τυγχάνουν άνευ 
οίασδήποτε Αποδεικτικής ισχύος ύ- 
πέρ τής έπιχειρήσεως.

Τό άρθρον 10 παρ. 3 Ε.Ν. άνα- 
γράφει δτι τά βιβλία δέον δπως 
τηρούνται «χωρίς άγραφα διαστή
ματα, χάσματα, ή παραπομπάς είς 
τό περιθίόριον». Ή δε σχετική διά- 
ταξις τής Πολιτικής Δικονομίας ορί
ζει δτι «άνευ προσθήκης ή άφαιρέ- 
σεως φύλλων καί άνευ ύπεργραφών 
καί παρεγραφών».

Ή παράβασις τών άνο)τέρω δια
τάξεων μερική ή ολική, έπιφέρει 
συνέπειας δυναμένας νά χαρακτηρι- 
σθούν τά βιβλία ώς άτάκτως τηρη- 
θέντα.

Τήν άπογραφήν ύπογράφει ό ύ- 
πευθύνως διευθύνων τήν έπιχείρησιν 
μετά τοΰ αρμοδίου λογιστοΰ καί ύ- 
ποχρεοΰται νά φυλάσση ταύτην κα
θώς επίσης καί Απαντα τά λογιστικά 
βιβλία έπί μίαν πενταετίαν άπό τής 
τελευταίας, είς αυτά, έγγραφης. 
Πάντως τονίζεται δτι, έκ λόγων 
διαχειριστικής ανάγκης έλέγχου καί 
σκοπιμότητας, νά φυλάσσωνται ά
παντα τά λογιστικά βιβλία καί ά
παντα τά λογιστικά παραστατικά 
πέραν τής δεκαετίας.

Έν τφ τελεί τής άπογραφής κα
ταχωρίζεται ό ’Ισολογισμός, 
περί ου έν τοϊς επομένως.

«ΦΑΝΑΡΙ»

Φωκίωνος Νέγρη 
& Άγαθωπόλεως 4 
Κατάστημα Δώρων
"Εκπτωσις 

είς Τραπεζικούς Υπαλλήλους

Άπό τόν «Τραπεζικό» Κύπρου ] 
αναδημοσιεύουμε τό κατωτέρω άρ
θρον τοΰ Γεν. Γραμματέως τής Ε. 
Τ.ΥίΚ. καί μέλους τοΰ εκτελεστικού 
Συμβουλίου τής Ο.Τ.Ο.Ε. κ. Γεωρ
γίου Μιχαηλίδη, έπί τών συζυτήσε- 
ων καί αποφάσεων τής 58ης Συνό
δου τοΰ Διεθνούς Γραφείου ’Εργα
σίας. Ό κ. Μιχαηλίδης μετέσχη τής 
συνόδου ώς μέλος τής Κυπριακής 
άντιπρ οσωπε ίας.

Μέ απόλυτον τάξιν καί μέ εύ- 
ρεΐαν συμμετοχήν 2200 εκπροσώ
πων τών Κυβερνήσεων, ’Εργοδοτών 
καί Συνδικαλιστικών άπό 132 χώ
ρες καί 77 Διεθνείς ’Οργανισμούς 
συνεκροτήθη μεταξύ τής 6ης καί 
τής 27ης παρελθόντος μηνός ’Ιου
νίου ή 58η σύνοδος τής Διεθνούς 
Διασκέψεως ’Εργασίας είς to Με- 
γαρον τών Ηνωμένων ’Εθνών έν 
Γενεύη, αί έργασίαι τής όποιας έ- 
στέφθησαν ύπό πλήρους επιτυχίας. 
Κατά τήν διάσκεψιν άνελήφθησαν 
καί συνεζητήθησαν θέματα ζωτικής 
σημασίας διά τούς εργαζομένους καί 
έλήφθησαν αποφάσεις ύψίστης σπου- 
δαιότητος δι’ αύτούς.

Έπί τής ήμερησίας διατάξεως 
τής διασκέψεως ήσαν εγγεγραμμέ
να διάφορα θέματα, τά κυριώτερα 
τών οποίων ήσαν:
• Ή έκθεσις τοΰ Γενικού Διευθυν- 

τοΰ τής Δ.Ο.Ε. κ. Τζένκς.
• Πληροφορίαι καί εκθέσεις σχετι- 

κώς μέ τήν εφαρμογήν τών Διε
θνών Συμβάσεων καί Συστάσεων.

• Τό έλάχιστον δριον ήλικίας πρός 
εργασίαν.

• ’Έκθεσις έπί τοΰ θέματος: «Ά- 
μειβομένη Εκπαιδευτική ’Άδεια».

β Μέτρα άσφαλείας κατά τών ε
παγγελματικών νόσων (καρκίνος)

• Αϋξησις τών εισφορών τών κρα
τών - μελών εις τόν Διεθνή ’Ορ
γανισμόν, καί

• Τήν κατοχύρωσιν τών συνδικαλι
στικών ελευθεριών καί τήν κήρυ- 
ξιν έτους τής Έργαζομένης γυ- 
ναικός.
Κατά τήν διάρκειαν τής Διασκέ- 

ψεως έγένετο εύρεΐα έπισκόπησις 
τής προόδου ήτις έπετελέσθη πρός 
τήν κατεύθυνσιν τής τηρήσεως τών 
καθορισμένων κριτηρίων καί καθο
δηγητικών γραμμών έν σχέσει μέ 
τήν ελευθερίαν τοΰ συνεταιρίζεσθαι, 
ήτις Αποτελεί ένα τών κυρίων ένδια- 
φερόντων τοΰ Διεθνούς Γ ραφείου 
Εργασίας είς τόν τομέα τών Αν
θρωπίνων δικαιωμάτων

Τό θέμα τής έκθέσεως τοΰ Γενι
κού Διευθυντοΰ τού Διεθνούς Γ ρα
φείου Εργασίας κ. Τζένκς εφέτος 
ήτο «Ευημερία τής Οικονομικής 
Άναπτύξεως καί Μεταρρυθμ ίσεως».

Συνοψίζων τήν συζήτησιν ό κ. 
Τζέκνς άνεψέρθη εις τήν εύρέως Α
ποδεκτήν άποψιν δτι τό Διεθνές 
Γραφέΐον Εργασίας μέ τήν τριμερή 
σύνθεσίν του έξ Αντιπροσώπων κυ
βερνήσεων, εργοδοσίας καί εργασί
ας έχει σημαντικόν ρόλον νά παίξη 
είς τήν έξέτασιν τοΰ τρόπου καθ’ 
δν διεθνείς αποφάσεις έπί ζητημά
των εμπορίου, επενδύσεων, συναλ
λαγματικών ισοτιμιών, χορηγιών 
καί άλλων οικονομικών δεδομένων έ- 
πηρεάζουν τούς κοινωνικούς αντι
κειμενικούς σκοπούς καί ύποβοηθεΐ 
μίαν πλέον εύφάνστατον διεθνή πο
λιτικήν είς τούς τομείς αύτούς.

Ή δυναμική συζήτησις τής Δια- 
σκέψεως έπί τοΰ ρόλου τοΰ Διε
θνούς Γραφείου Εργασίας δσον 
αφορά τήν παγκόσμιον οικονομικήν 
πολιτικήν, είπε, θά έχη άνεκτίμη- 
τον έπιρροήν είς τήν διαμόρφωσιν 
τής μελλοντικής συμβολής μας πρός 
έξασφάλισιν τής οικονομικής εκείνης 
προόδου ήτις σκοπόν έχει τήν έξα- 
σφάλισιν προσωπικής έλευθερίας 
καί κοινωνικής δικαιοσύνης.

Συνεχίζων ό κ. Τζένκς έτόνισεν 
δτι δέν πρέπει νά ύπάρξη χαλάρω- 
σις είς τό έργον τοΰ Διεθνούς Γ ρα
φείου Εργασίας δσον άφορά τήν 
άνάπτυξιν τής άπασχολήσεως καί 
τών είς ανθρώπινον υλικόν πόρων. 
Τοΰτο είναι απαραίτητον διά τήν 
καταπολέμησιν τοΰ καρκινώματος 
τής ανεργίας καί τήν δημιουργίαν 
έξησκημένων στελεχών τά όποια εί
ναι απαραίτητα διά πραγματικήν 
ελευθερίαν, προσέθεσεν.

Έν συσχετισμώ μέ τοΰτο ό Γεν. 
Διευθυντής τοΰ ΔΓΕ άνεφέρθη είς 
τάς προσπάθειας διά τήν αΰξησιν 
τοΰ κατωτάτου ορίου ήλικίας διά 
τήν άπασχόλησιν νεαρών προσώπων 
είς τήν βιομηχανίαν.

ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΜΟΙΒΟΜΕΝΗ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ

Τό δικαίωμα τών εργαζομένων νά 
τυγχάνουν έκπαιδευτικής άδειας ά
νευ Απώλειας Αποδοχών ήτο μετα
ξύ τών κυρίων θεμάτων τά όποια 
άπησχόλησαν τήν 58ην Σύνοδο τοΰ 
Διεθνούς Γ ραφείου Εργασίας. Ή 
Διάσκεψις άνεγνώρισε τήν άνάγκην 
δΓ ισόβιον παιδείαν καί έπιμόρφω- 
σιν καθ’ δσον άφορά τήνέπιστημο- 
νικήν καί τεχνολογικήν άνάπτυξιν 
καί τάς μεταβαλλομένας τάσεις είς 
τάς οίκονομικόις καί κοινωνικάς σχέ
σεις καί ένέκρινεν ώρισμένα πορί
σματα (Αποφάσεις) μέ Αντικειμε
νικόν σκοπόν τήν υίοθέτησιν μιάς 
διεθνούς Συμβάσεως έπί τοΰ θέμα
τος, συμπληρουμένης ύπό σειράς 
Συστάσεων.

Τά Πορίσματα αυτά θά ύποβλη- 
θοΰν είς τάς οικείας Κυβερνήσεις 
διά νά έκψράσουν τάς παρατηρή

σει των προτοΰ ταΰτα έπανέλθουν 
πρός τελικήν έξέτασιν είς τό Συνέ- 
δριον τό επόμενον έτος.

Τά Πορίσματα τά όποια ένέκρινε 
τό Συνέδριον Αφορούν τό βασικόν 
Ανθρώπινο δικαίωμα τής παιδείας 
συμφώνως πρός τό ’Άρθρον 26 τής 
Διεθνούς Διακηρύξεως Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων καί δηλοΰν δτι ή άρχή 
περί εκπαιδευτικής άδειας μετ’ Απο
δοχών πρέπει νά θεωρήται ώς ένα 
νέον έργατικόν δικαίωμα άνταποκρι- 
νόμενον είς τάς πραγματικάς άνάγ
κας τοΰ πολίτου είς μίαν σύγχρονον 
κοινωνίαν.

Έκαστη χώρα, συμφώνως πρός 
τά Πορίσματα αύτά, πρέπει νά δια- 
μορφώση καί έφαρμόση μίαν πολι
τικήν άποβλέπουσαν είς τήν προα
γωγήν, διά μεθόδων αί όποΐαι συ- 
νάδουν μέ τά κρατούντα είς τήν οί- 
κείαν χώραν, τοΰ θεσμού τής χορη
γίας εκπαιδευτικής άδειας μετ’ Α
πολαβών διά τήν έπιμόρφωσιν οΐου- 
δήποτε έπιπέδου γενικής, κοινωνικής 
αστικής καί συνδικαλιστικής μορ- 
μορφώσεως.

Τά Πορίσματα ταΰτα περαιτέρω 
έντέλλονται δπως αί δημόσιοι άρ- 
χαί, οργανώσεις εργοδοτών καί 
έργατών καί ιδρύματα ή σώματα 
τά παρέχοντα μόρψωσιν δέον δπως 
τηρούνται ενήμερα τής τοιαύτης πο
λιτικής καί, έπιπροσθέτως, Αναμέ
νεται όπω ςσυνδράμουν είς τήν χρη
ματοδότησή τής έκπαιδευτικής ά
δειας μετ’ Απολαβών άναλόγως τών 
οικείων υποχρεώσεων αύτών. Ειδι
κή πρόνοια διαλαμβάνεται δΓ Αγρο
τικούς έργάτας, έργάτας βάρδιας 
καί άλλους έργαζομένους οί όποιοι 
δυσκολεύονται νά προσαρμοσθοΰν 
ή ένταχθοΰν είς τάς γενικάς διευθε
τήσεις. Επίσης ειδική πρόνοια γί
νεται διά μικράς ή έποχιακάς έρ- 
γασίας. Είς τά πορίσματα επίσης 
περιλαμβάνεται ειδικόν κεφάλα ι ον 
διά τούς δρους οϊτινες διέπον τά 
τής χορηγίας έκπαιδευτικής άδειας 
μετ’ Αποδοχών.

Ό δρος «έκπαιδευτική άδεια» κα
θορίζεται ώς άδεια παρεχόμενη είς 
έργάτας δΓ εκπαιδευτικούς σκο
πούς διά καθωρισμένην περίοδον 
κατά τήν διάρκειαν τών συνήθων ώ- 
ρών έργασίας καί άνευ Απώλειας 
Απολαβών καί άλλων ώφελημάτων.

Ή ειδική έπιτροπή έπί τοΰ θέ
ματος τής Εκπαιδευτικής Άδειας 
Μετ’ Αποδοχών ήτις συνεστήθη 
περιελάμβανεν 170 μέλη έκ τών ο
ποίων 68 κυβερνητικά, 46 έργοδο- 
τικά καί 57 Αντιπροσώπους τών 

; συντεχνιών, μεταξύ δέ τούτων ήτο 
ί καί ό Γ,Γ. τής ΕΤΥΚ.

‘Ο εκπρόσωπος τοΰ Γενικού Δι- 
ευθυντοΰ τοΰ Διεθνούς Γραφείου Έρ
γασίας, προσφωνών τήν Επιτροπήν 
άνέφερεν δτι τό ΔΓΕ προτίθεται νά 
συνεργασθή στενώς μετά τών άλ
λων διεθνών οργανώσεων αί όποΐαι 
έχουν σχέσιν μέ τήν ισόβιον έπι- 
μόρφωσιν τοΰ Ανθρώπου καί είδι- 
κώς μετά τής ΟΥιΝΕΣΚΟ.

Επίσης άνέφερεν δτι τό θέμα 
καθίσταται έπάναγκες καί επείγον 
λαμβανομένων ύπ’ δφιν τών εξελί
ξεων είς τόν επιστημονικόν καί τε
χνολογικόν τομέα καί τών οικονομι
κών, κοινωνικών καί πολιτιστικών 
μεταβολών αί όποΐαι έλαβον χώ
ραν τόσον είς τάς βιομηχανικώς 
προηγμένος δσον καί είς τάς άνα- 
πτυσσομένας χώρας.

Τά έργατικά μέλη τής Επιτρο
πής ύπεστήριξαν δτι ό θεσμός τής 
έκπαιδευτικής Αδειας μετ’ Απολα
βών θά καταστή δργανον έκδημο- 
κρατικοποιήσεως τής παιδείας καί 
έπιμορφώσεως καί θά έπιτρέψη εις 
τούς έργάτας νά Αντιμετωπίσουν 
καλλίτερον τά προβλήματα τής συγ
χρόνου έποχής, νά Αποκτήσουν προ
σόντα καί νά συμβάλουν κατά τό 
δυνατόν είς τήν έπιτυχίαν τής έπι
χειρήσεως άφ’ ένός καί νά κατα
στούν υπεύθυνοι πολΐται άφ’ έτέρου 
καί έτόνισαν ότι ή έκπαιδευτική ά
δεια πρέπέι νά θεωρήται ώς μέσον 
διευθύνσεως γνώσεων παρά ώς έξει- 
δίκευσις ή έπιμόρφωσις τής «αρι
στοκρατίας».

Οΰτοι έπέμειναν ιδιαιτέρως έπί 
τοΰ δικαιώματος τοΰ έργάτου νά 
έκλέγη τό είδος τής μορφώσεως καί 
έπιμορφώσεως ήτις καλλίτερον νά

«ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ»

Μηνιαΐσν δργανον τοΰ Συλλόγου 
των Υπαλλήλων τής ’Εθνικής 

Τραπέζης τής Ελλάδος.
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άνταποκρίνεται πρός τάς επιδιώ
ξεις του.

Επίσης έτόνισαν τήν σημασίαν 
τής συνδικαλιστικής μορφώσεως ώς 
μέσου δημιουργίας έργατικής δυ- 
νάμεως Ικανής νά άνταποκρίνεται 
είς τάς εύθύνας της καί νά βελτιώνη 
τό κλίμα τών βιομηχανικών σχέσεων 
καί τής παραγωγικότητος.

Έξ άλλου τά έργοδοτικά μέλη 
έτάχθησαν κατά τής καθιερώσεως 
αύστηρών όρων έφαρμογής έπί τώ 
δτι αί διάφοροι χώραι μέλη δέν εΰ- 
ρίσκονται είς τό ίδιον στάδιον άνα
πτύξεως καί υπάρχει επομένως δια
φορά δσον Αφορά τό ποσόν τό ό
ποιον έκάστη χώρα έπενδύει είς τόν 
μορφωτικόν τομέα. Αί Αναπτυσσό
μενοι χώραι, διατείνεται ή έργοδοτι- 
κή πλευρά, δέν είναι είς θέσιν νά άν- 
θέξουν είς τήν πολυτέλειαν τής προσ
θήκης ένός Ακόμη είδους άδειας είς 
τά ήδη υφιστάμενα καί είναι υποχρε
ωμένοι νά έχουν μίαν κατ’ έλάχιστον 
δριον περίοδον έργασίας έάν πρό- 
πειται νά διατηρηθή ό Αριθμός οι
κονομικής Ανόδου. Κατά τούς έργο- 
δότας, ή εκπαιδευτική άδεια πρέ
πει νά συνάδη μέ τήν έπιμόρφωσιν 
πρός όφελος τής έργασίας.

Πρός τοΐς άλλοις, οί έργοδόται 
έξέφρασαν τήν γνώμην δτι ή γενική 
μόρφωσις είναι καθήκον καί εύθύνη 
τών κυβερνήσεων καί δχι τών έργο- 
δοτών.

Εκπρόσωποι Κυβερνήσεων έξ 
άλλου άνεφέρθησαν είς τάς δυσκο
λίας έφαρμογής ταυτοσήμου πολι
τικής είς δλας τάς χώρας καί έπρό- 
τειναν έλαστικήν πολιτικήν. Έν γέ- 
νει οί κυβερνητικοί έκπρόσωποι δέν 
έξέφρασαν ομοιομόρφους Απόψεις 
ούτε δσον άφορά τήν έφαρμογήν, 
ούτε δσον άφορά τούς σκοπούς τής 
εκπαιδευτικής Αδειας.

Είς τά πορίσματα - Αποφάσεις ά- 
ναφέρεται δτι ή Σύμβασις πρέπει 
νά διαλαμβάνη είς τούς Αντικειμε
νικούς σκοπούς δτι ή έκπαιδευτική 
άδεια Αποβλέπει είς ποικιλίαν έπι- 
διώξεων καί συγκεκριμένως:

α) τήν άπαίτησιν, βελτίωσιν καί 
προσαρμογήν έπαγγελματικής καί 
λειτουργικής ικανότητας καί τήν 
προαγωγήν κατασφαλίσεως έπαγ- 
γέλματος ύπό συνθήκας έπιστημο- 
νικής καί τεχνολογικής Αναπτύξεως 
καί οικονομικών καί διαρθρωτικών 
μεταβολών.

6) τήν ένεργόν καί κατάλληλον 
συμμετοχήν τών έργατών καί τών 
έκπροσώπων των είς τά βίον τής 
έπιχειρήσεως καί τής κοινότητας,

γ) τήν προαγωγήν καταλήλου ι
σοβίου μορφώσεως καί έπιμορφώ
σεως έπιτρεπούσης είς τούς έργά
τας νά προσαρμόζωνται είς τάς 
συγχρόνους απαιτήσεις,

δ) τήν Ανθρωπιστικήν, κοιωνικήν 
καί πολιτιστικήν πρόοδον τών έρ
γατών.

Επίσης συνιστάται δπως ή Σύμ- 
βασις πρέπει νά προνοή δτι ή έκ- 
παιδευτική άδεια θά είναι προσιτή 
είς όλους τούς έργάτας άνευ δια- 
κρίσεως.

"Ετερον σημεΐον τό όποιον συνι- 
στάται είναι δτι οί έργάται πρέπει 
νά άποζημιώνωνται 6Γ Απώλειαν ει
σοδημάτων ή κοινωνικών ώφελιμά- 
των είς τά όποια θά δικαιούνται 
πρό τής άδειας.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ

Ή Διάσκεψις έπίσης συνέστησεν 
τριμερή έπιτροπήν ί'να έξετάση τήν 
έφαρμογήν τών διαφόρων Συμβάσε
ων καί Συστάσεων ύπό τών Μελών 
- Κρατών τοΰ Διεθνούς Γραφείου 
Έργασίας.

Τό πλεΐστον τών διαβουλεύσεων 
τής Διασκέψεως κατά τό τρέχον έ
τος συνεκεντρώθη πέριξ τών Αρχών 
τοΰ έλευθέρως συναιτερίζεσθαι καί 
συλλογικών συμβάσεων ώς προνοεΐ- 
ται είς δύο Από τάς βασικάς συμ
βάσεις τοΰ Διεθνούς Γ ραφείου Έρ
γασίας καί όφορώσας είς τά Αν
θρώπινα δικαιώματα.

/Η συζήτησις έβασίζετο είς τήν 
έπισκόπησιν ήτις έγένετο ύπό τής 
Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων τ Ό 
ΔΓΕ δσον Αφορά τήν έφαρμογήν 
Συμβάσεων καί Συστάσεων ήτις ύ- 
πέβαλεν έ'κθεσιν παρέχουσαν γενι
κήν εικόνα τής συνδικαλιστικής νο
μοθεσίας καί θεσμών καί υπογραμ
μίζει τάς δυσκολίας αί όποΐαι ά- 
παντώνται είς τάς διαφόρους χώ
ρας πρός συμμόρφωσιν μέ τάς Α
παιτήσεις τών Συμβάσεων.

Ή συζήτησις έκάλυψε πλείστας 
απόψεις τής έλευθερίας τοΰ συνε
ταιρίζεσθαι. Τόσον οί Αντιπρόσω
ποι τής έργοδοσίας δσον καί έργα
σίας, έτόνισαν δτιή έλευθερία τοΰ 
συνεταιρίζεσθαι καθίσταται γράμ
μα νεκρόν έάν δέν ύφίστανται βασι
κοί Αστικαί έλευθερίαι. Μεταξύ άλ
λων προβλημάτων τά όποια άπη
σχόλησαν τήν Σύνοδον ήσαν καί ή 
ίδιάζουσα θέσις τής συντεχνοποιή- 
σεως, τά δικαιώματα τών εργοδο
τών καί έπιθεωρητών, τά συνδικα
λιστικά μονοπώλια, κυβερνητικοί 
καί πολίτικα! έπεμβάσεις είς τά τών 
συντεχνιών, συλλογικοί διαπραγμα
τεύσεις καί τό δικαίωμα τής Απερ
γίας.

’Ιδιαιτέρα έμφασις έδόθη ύφ’ ό
λων τών μελών είς τήν σοβαρότητα 
τής έφαρμογής τών δύο Βασικών 
Συμβάσεων, Άνεγνωρίσθη δτι άμ- 
φότεραι αί Συμβάσεις αύται έπεκυ- 
ρώθησαν διά καταπληκτικής πλειο- 

ί (ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 3ην ΣΕΛ.)



Ή οικονομική ζωή των Ελλήνων 
στήν έποχή τής Τουρκοκρατίας

Γιά τήν οικονομική ζωή τών Ελλήνων κατά τά 400 χρόνια 
σκλαβιάς, έχουν γραφή πολλά σέ ιστορικές μελέτες ή καί ταξι
διωτικές περιγραφές ή καί ακόμη σέ ειδικότερες εργασίες πού 
άναφέιρονται όμως σέ δλες τις συνθήκες ζωής των ραγιάδων· 
δέν έχει γραφή όμως κ-αμμιά ειδική εργασία πού ν’ άναφέρεται 
στις ειδικές οικονομικές συνθήκες καί όρους τής έποχης έκείνης 
καί μέ τήν συστηματικότητα πού ζητά σήμερα ή επιστημονική 
έρευνα.

Στοιχεία γιά τήν περίοδο αυτή, μέ τήν ευχή νά κινήση τό 
ένδιαφέρον γιά μιά πιο εμπεριστατωμένη εργασία, δίδει ώς 
«πόνημα» τό όποιον έδημοσίευσε ό κ. Γεώργιος Κατζουράκης, 
συνταξιούχος Τραπεζικός.

Το παρόν «πόνη,ΐια» προσφέρεται προς όσους ζητούν μιά 
μικρή συγκέντρωση στοιχείων, γιά τήν οικονομική ζωή των 'Ελλή
νων κατά τήν Τουρκοκρατία, μέ τήν ελπίδα ότι θά κινηθή τό 
ένδιαφέρον γιά μιά πιο εμπεριστατωμένη έργασία.

Τον αρμόδιο λόγο τόν έχει ή ’Ακαδημία ’Αθηνών.
’Από τό «πόνημα» αυτό άναδημασιεύομεν τά κυριώτερα ση

μεία λόγω τού ενδιαφέροντος των.

«Πόνημα» τού κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ A, ΚΑΤΖΟΥΡΑΚΗ
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ 
ΚΤΗΜΑΤΩΝ. ΦΟΡΟΙ

Κάθε φορά πού μιά έλληνική πε
ριοχή ΰπεδουλώνετο ατούς Τούρκους 
ο! τελευταίοι ακολουθούσαν τήν ίδια, 
σχεδόν, διαδικασία στην διανομή 
(γράφε υφαρπαγή) τής κτηματικής 
περιουσίας τών υποδούλων.

Τά δημόσια κτήματα, όπως και 
τά κτήματα τών προυχόντων — ε
κείνων μάλιστα τών οποίων οϊ οι
κογένειες έσφάζοντο και έξεκληρί- 
ζοντο ή έφευγαν — περιήρχοντο αυ
τόματα στήν κυριαρχία τού Σουλ- 
τανικοΰ Ταμείου. Αυτά όπως καί ό
λα τά υπόλοιπα, έμοιράζοντο στο 
Βασιλικό Ταμείο, στούς εισβολείς, 
στά τεμένη ή παρέμεναν στούς ρα
γιάδες, πάντα μέ σουλτανικό φιρ- 
μάνι (χαβάς ή χαρτί χουμαγιούν ή 
σερίφ) μέσα στο όποιο καθωρίζε- 
το καί σέ ποιά κατηγορία πήγαι
νε ή κατακυρουμένη γή (δηλαδή 
Μούλικ, δεκατιζόμενη, φορολογούμε
νη, βασιλική κλπ.).

Πρέπει νά είπωθή (1 1 β) ότι ου
σιαστικός κύριος τής γής ήταν ό 
Σουλτάνος πού μοίραζε τά κτήμα
τα μέ φιρμάνια. Σέ κάθε άνοδο νέ
ου Σουλτάνου έβγαιναν νέα παρα
χωρητήρια.

"Ολη ή Ελλάδα, δυτική, ανατο
λική καί τά νησιά, μοιράστηκε σέ 
τιμάρια (κλήρους) καί περιήλθε 
στήν κυριαρχία τών όθωμανών, σέ 
αναλογία δύο πρός ένα καί τά δύο 
τά έπαιρναν, βέβαια, οΐ Τούρκοι.

Ποσόν 500.000 δραχμών διετέθη 
πό τού Συλλόγου διά νά ικατασκευα- 
σθή πισσίνα εις τάς παιδίκάς κα
τασκηνώσει ς τού Ταμείου Υγείας 
εις τον Διόνυσον. Τούτο άνεκοίνω- 
σεν ό πρόεδρος τού Διοικ. Συμβου
λίου κ. Νικ. Π ίσκαπος σμιλών κα
τά τήν έορτήν τής λήξεως τής έφε- 
τεινής κατασκη,νωτ ι κής περιόδου.

Ή όμιλία τού προέδρου τού Συλ
λόγου έχει ώς ακολούθως:

Θά έπρεπε νά χαιρετίσω έξ ονό
ματος τού Συλλόγου μας, πριν ά- 
πό όλους τά παιδιά. ’Απευθύνομαι 
όμως πρός τούς μεγάλους, τούς δη
μιουργούς τής φωλιάς αυτής πού 
κάθε χρόνο προσφέρει τήν χαρά, τον 
αέρα τής εξοχής, τήν ξενοιασιά καί 
τό παιχνίδι στά παιδιά τών μελών 
τού Συλλόγου μας, διότι εφέτος κιν- 
δυνεύσαμεν νά άπωλέσουμε αυτό τό 
πολύτιμο άπόκτημά μας. Θέλω γι’ 
αυτά τό λόγο ώς Πρόεδρος τού Συλ
λόγου τών Υπαλλήλων τής Εθνικής 
Τ ραπέζης νά έκφράσω τήν χαρά 
μου διότι δέν έματαιώθη ή δευτέρα 
κατασκηνωτική περίοδος καί νά συγ
χαρώ όλους όσους συνετέλεσαν είς 
αυτό. ’Από τόν Πρόεδρο τού Ταμεί
ου Υγείας έως τόν κατώτερο υπάλ
ληλο.

Θέλω ακόμη νά ευχαριστήσω έξ 
ονόματος τών γονέων, μελών τού 
Συλλόγου όλους όσους έβοήθησαν νά 
άντιμετωπισθή τόσον έπιτυχώς ό 
κίνδυνος πού ήπείλησε νά καταστρέ
φω τό μεγάλο αυτό άπόκτημά μας, 
τήν Παιδική Κατασκήνωσι.

"Ενα μεγάλο ευχαριστώ καί στά

Τό σύστημα πού ϊσχυε άπό τήν άρ- 
χή καί πού αργότερα κυρώθηκε μέ 
ένα Νόμο τού Σουλεϊμάν (Γκιρίτ 
Άδασσή) ήταν αρκετά περίπλοκο 
καί ασαφές, μά στη βάση του ήταν 
τό ίδιο σύστημα, σχεδόν, (τό τιμα
ριωτικό) πού ϊσχυε καί έπί Φραγ
κοκρατίας όπως καί κάτω άπό τήν 
Βυζαντινή κυριαρχία. Σέ συνοπτική 
περιγραφή τό σύστημα αυτό προέ- 
βλεπε τήν ύπαρξη τών ακολούθων 
κατηγοριών κτημάτων: (12).

(α) «Σαντζάκια» πού ήταν χω
ριά όλόκληρα πού, μέ σουλτανικό 
φιρμάνι, έξεχωροΰντο σέ Πασάδες 
καί Μπέηδες, πού είσέπρατταν καί 
τούς φόρους.

(6) «Ζιαμέτια» -μεγάλα τιμάρια 
(περιοχές) πού έγίνοντο στρατιωτι
κά φέουδα.

(γ) «Τιμάρια» μικρότερες περιο
χές πού πήγαιναν σέ Τούρκους ά- 
ξιωματούχους (μπέηδες, σπαχήδες, 
αγάδες κλπ.) μά καί σέ ντόπιους 
ή καί στά μοναστήρια.

(δ) «Βακουφικά» πού ήταν αφιε
ρωμένα στά οθωμανικά τεμένη (τζά- 
μιά κλπ.) καί

(ε) Τά «Βασιλικά» ή δημόσια 
κτήματα πού ήσαν τού Σουλτανι- 
κοΰ Ταμείου.

Στήν Κωνσταντινούπολη υπήρχε 
κτηματολόγιο (δεφτέρ) άπό τό ό
ποιο διακρίνουμε τίς ακόλουθες τρεις 
κατηγορίες τιμαρίων: (12α).

στελέχη τής κατασκηνώσεως πού 
πρέπει νά όμολογηθή πώς πολλά 
προσφέρουν γιά νά γίνη πιο ευχά
ριστη ή διαμονή τών παιδιών. Κά
θε χρόνο αγαπητά μας στελέχη ό 
Σύλλογος σάς προσέφερε ένα ανα
μνηστικό δώρο. Φέτος τό δώρο με
γάλωσε. Είναι ένα μεγάλο δώρο γιά 
όλους μαζί. "Ενα δώρο πού θά τό 
χαίρεσθε όλοι στελέχη καί κατασκη
νωτές.

Σέ σάς αγαπητές κατασκηνώτρι- 
ες εύχομαι νά περάσετε τό ίδιο ό
μορφα τόν χειμώνα κοντά στούς γο
νείς σας.

Τού χρόνου τό καλοκαίρι, ή κα- 
τασκήνωσις θά σάς περιμένη καί 
πάλι γιά νά σάς διασκέδαση καί 
νά σάς προσφέρη αυτό πού απο
λαύσατε καί φέτος. Τό παιχνίδι, 
τήν ψυχαγωγία.

Γ ιά νά εύχαριστηθήτε περισσό
τερο γιά νά γίνη πιο τέλεια ή κα- 
τασκήνωσίς σας, ό Σύλλογος τών 
γονέων σας άπεφάσισε καί τό αναγ
γέλλουμε πρώτα σέ σάς διότι γιά 
σάς γίνεται καί σέ σάς ανήκει ή 
προσφορά, νά διαθέση ποσόν 500. 
000 δρχ. γιά νά άποκτήση ή κα- 
τασκήνωσις μία πισίνα. Αυτό εί
ναι τό μεγάλο δώρο μας γιά όλους.

Ή πισσίνα θά συμπληρώση τήν 
εύχαρίστησί σας.

Αυτό πού δέν χαίρεσθε τόσο πο
λύ μέχρι σήμερα θά τό χαίρεστε 
άπό δω καί πέρα. Τό μπάνιο σας 
μέσα στήν κατασκήνωσι.

Χαρεΐτε σήμερα τήν εϊδησι καί 
έτοιμασθήτε τού χρόνου νά δροσι- 
σθήτε στά νερά τής πισσίνας πού 
θά σάς περιμένη.

1. Τά Δημόσια ή τού στέμμα
τος.

2. Τά Βακουφικά (τεμενών κλπ.).
3. Τά ιδιωτικά πού υποδιαιρούν

το σέ:
(α) κτήματα τελείας κυριότητας 

(Μούλκ) πού ήσαν φορολογούμενα 
(οΰσριγιέ) ή δεκατιζόμενα (χαρα- 
τσιέ) καί

(6) σέ ύποδημόσια (έραζί έμι- 
ριέ).

’Εκτός άπό τίς τρεις αυτές κα
τηγορίες υπήρχαν καί άλλες δύο 
δηλαδή (α) κοινόχρηστα (δρόμοι 
βοσκές κλπ.) καί (6) τά νεκρά (πε
τρώδη καί μή καλλιεργούμενα).

Ή λειτουργία τού κτηματολογί
ου παρέμεινε ή ίδια άπό τούς Βυ
ζαντινούς χρόνους.

Τά ιδιωτικά τιμάρια περέμειναν 
στην «νομή» τών υποδούλων (τσι

Oi «ΙΑΤΡΟ
Οΐ κλητήρες τής) Τρα(-

πέζης προσλαμβάνονται 
διά νά παρέχουν υπηρεσί
αν είς τήν Τράπεζαν καί 
όχι είς τούς προϊσταμέ
νους των. Ή χρησιμοποί- 
ησίς των, είς εκτός τής 
ύπηρεσίας των εργασίας 
καί μάλιστα είς αΐοον έκτα- 
σιν γίνεται σήμερον, είναι 
άπαράδεκτος καί πρέπει 
νά σΤαματήση.

Είς όσους εκμεταλλεύον
ται τήν άδυναμίαν τών 
κλητήρων νά άρνηθοΰν εν
τολήν τού Διευθυντοΰ ή άλ
λου άνωτέρου καί τούς 
χρησιμοποιούν διά νά δι- 
εκπεραιώνουν οίκιακάς ή 
άλλης φύσεως έργασίας 
των, πρέπει νά ΰποιμνησθή 
ότι ή Τράπεζα δέν διαθέ
τει υπηρετικόν προσωπικόν 
είς τό προσωπικόν της οί- 
ανδήποτε θέσιν καί άν κα- 
τέχη.

Οί ύπηρετούντες είς την 
Τράπεζαν άμείβονται διά 
νά παρέχουν την εργασίαν 
των είς τήν Τράπεζαν καί 
μόνον είς αυτήν.

φλικάδων, μικροκαλλιεργητών καί 
άλλων) γιατί, ώς θά πή ό Δ. Τσρ- 
ποτός, (126) «τά λεγάμενα τιμά
ρια ούδέν άλλο ήσαν ή άπλαί φορο
λογικά! περιφέρειαι, οί δέ τιμαρι
ούχοι (Σπαχήδες κ.ά.) έστεροΰντο 
πάσης κυριότητας έπί τών γαιών 
καί ούδέν άλλο δικαίωμα εΐχον ή 
τήν εΐσπραξιν τών φόρων τούς ο
ποίους παρεχώρει αυτοΐς ό Σουλ
τάνος άντί στρατιωτικής αντιμισθί
ας». Πιο κάτω θά πή ό ίδιος: Τό 
οθωμανικό Δημόσιο προτιμούσε τήν 
διατήρηση τής μικτής ιδιοκτησίας 
«διότι παράγουν περισσότερα προ
ϊόντα, έπομένως δέκατα καί φόρους 
όταν εϊναι κύριοι τής παρ’ αυτών 
καλλιεργουμένης γής».

Τών άλλων δύο κατηγοριών (τού 
Δη^ψσίου καί τών Βακουφικών) τά 
έσοδα, όπως καί τούς φόρους άπό 
κάθε άλλη πηγή, εΐσέπραττε ό Μολ- 
λάς γιά λογαριασμό τού «Έφκα- 
φίου» (υπουργείου Εκκλησιαστικών) 
καί υστέρα, μέ φιρμάνια, έμοιρά- 
ζοντο στίς άνάγκες τού Σουλτάνι- 
κοΰ Ταμείου καί τού ’Οθωμανικού 
Κράτους. "Ολα αυτά όπως καί με
ρικά ύποδημόσια «έπεκυροΰντο ώς 
τελεία καί άπεριόριστος ιδιοκτησία 
σέ Μουσουλμάνους (μούλκ) καί μή 
(όπως π.χ. τά Μοναστηριακά) καί 
έπλήρωναν τά μέν πρώτα τή δεκά- 
τη στον Μολλά, τά δέ δεύτερα μα
ζί μέ τή δέκατη καί «χαράτσι».

Τά Τιμάρια «τελείας κυριότητας» 
μπορούσαν νά πουληθούν σέ ’Οθω
μανούς ή καί στούς υπόδουλους, ό
πως τούτο έγινε μέ τόν Άλή Πα
σά τών ’ Iωαννίων, καί τό 1839 πολ
λά θεσσαλικά κτήματα πουλήθηκαν 
σέ Χριστιανούς.

Τά όρια τών τιμαρίων τών ζια- 
μετίων καί τών άλλων κτημάτων, 
κατεχωροΰντο μέ άρκετές λεπτομέ
ρειες, άλλά καί πολλή άσάφεια, σέ 
ειδικό κτηματολόγιο στήν Πύλη ή 
καί, σέ περιοχές πού ήταν σχετικά 
ελεύθερες, σέ βιβλία τού "Ελληνα 
«νοταρίου» ή «ταβουλαρίου» (συμ
βολαιογράφου) γιά κληρονομικούς 
καί άλλους λόγους.

Οί υπόδουλοι έκτος άπό τήν «δέ
κατη» πού τήν πλήρωναν σέ είδος 
(μιρί) ή σέ χρήμα, πλήρωναν καί 
άλλους τακτικούς ή έκτακτους φό
ρους (χαράτσι), όπως ό κεφάλικός 
(δζιζιές) πού τόν πλήρωνε κάθε 
χρόνο ό ραγιάς άπό τή στιγμή πού 
γινόταν 10 ετών, ό φόρος «κατ’ ά- 
ποκοπήν» (ϊ μουκατά) σάν ποινή 
γιά αδικήματα ή άλλους λόγους, 
τό . «βεργί» γιά τά διάφορα επιτη
δεύματα, τά «μουτεβελί» γιά κτίσι
μο, διάφοροι άλλοι φόροι (νιζαμπα- 
ρασί) γιά στρατιωτικούς λόγους 
καί κοινοτικά έργα (οδοποιία κλπ.) 
καί άκόμη οί άγροτικοί φόροι (ό
πως τό «ταπού = έδαμονόμιον γιά 
τήν πώληση ή μεταβίβαση γής τό 
«ρέσμι τσίφτ» γιά τήν καλλιέργεια 
τής γής, τό «σαλαριγιέ» = ίπποφορ-

βή κ.ά.).
Ό κεφάλι κός φόρος (δζιζιές) ή

ταν άποδοτικώτερος γιά τό Σουλ
τανικό Ταμείο, Χαρακτηριστικά ά- 
ναφέρεται ότι έπί Σουλτάνου Σου- 
λεϊμάν, οί συνολικοί φόροι υπολο
γίστηκαν σέ τρία εκατομμύρια χρυ
σά νομίσματα, άπό τά όποια τό 1. 
200.000 ήταν ό κεφαλικός. (12γ)

Γ ιά τόν υπολογισμό τού κεφαλι- 
κοΰ φόρου, πρέπει άκόμη νά λεχθή 
ότι έγένοντο συχνά άπογραφές τού 
πληθυσμού καί τά άποτελέσματα έ- 
κρατούντο στήν Πύλη. (12δ).

Τό «χαράτσι» δέν ήταν τό ίδιο 
γιά όλες τις περιοχές καί όλους 
τούς χρόνους. 'Ο Σουλτάνος, ώρι- 
ζε, ύστερα άπό εισήγηση τών συμ
βούλων του ή τών πασάδων καί τών 
μπέηδων — καμμιά φορά καί τών 
τοπικών αρχών καί τού κλήρου, — 
μικρότερο φόρο σέ ώρισμένες περιο
χές ή άτομα ή καί πολλές φορές 
εξαιρούσε τελείως τούς άξιωματού- 
χους τού Κράτους του ή καί τούς 
υποτελείς, σάν ένδειξη εύνοιας ή, ά
κόμη, γιά νά προστατέψη τήν πα
ραγωγή ώρισμένων προϊόντων πού 
ήταν πολύτιμα γιά τήν Πύλη (μα- 
στίχη, σιτάρι, βαμβάκι κλπ.).

Οί φόροι, δηλαδή, τότε μπορού
σαν νά παίξουν τό ρόλο «κινήτρου» 
ή «άντικινήτρου» όπως καί σήμερα.

’Εκτός άπό τούς φόρους, τό έμ- 
πόριο (εισαγωγικό - έξαγωγικό) 
πλήρωνε τελωνειακούς δασμούς πού 
ήταν διαφορετικοί κατά τόπους καί 
περιπτώσεις. Στήν Κρήτη (13) αί
φνης, οί τελωνειακοί δασμοί ήσαν:

2,5% γιά τό εμπόριο τών Μου
σουλμάνων.

5% γιά τό έμπόριο τών άλλων 
’Οθωμανών υποτελών (ραγιάδων).

10% γιά τούς ξένους.
Πολλές φορές, όμως, οΐ ξένοι πλή

ρωναν τόν ίδιο φόρο μέ τούς Μου
σουλμάνους, όπως οί Γάλλοι, ύστε
ρα άπό τήν έφαρμογή τών δρομο
λογήσεων ( CAP ITULATIONS ).

Γ ιά τήν συλλογή τών δασμών οί 
Τούρκοι είχαν ιδρύσει Τελωνεία στά 
διάφορα κύρια εμπορικά κέντρα 
τής Χώρας.

Είπαμε πιο πάνω ότι ή γή στήν 
Ελλάδα μοιράστηκε 2 πρός 1 καί 
τό τελευταίο τρίτο έμεινε στούς υ
πόδουλους. Πρέπει όμως νά εξηγή
σουμε ότι τό τρίτο άΰτό ήταν τό 
πιο άγονο όλόκληρα νησιά, ορεινές 
ή ημιορεινές περιοχές καί πετρώ
δη μέρη — άλλά ή δυσμενής αυτή 
διανομή τής γής ήταν άναπάντεχη 
ευτυχία γιά τούς υπόδουλους, για
τί οί περιοχές αυτές βρήκαν ήσυ- 
χία κΓ έτσι τήν ευκαιρία νά άνα- 
πτυχθοΰν (Άμπελάκια, "Υδρα, Ψαρ- 
ρά κλπ.) καί μπόρεσαν νά βάλουν 
τά θεμέλια τής εθνεγερσίας τού 
1821.

Γ ιά τήν δουλοπαροικία ώς ϊσχυε 
έπί Τουρκοκρατίας στήν Ελλάδα, 
πρέπει νά πούμε γιά νά διαλύσου- 
με μιά παρεξήγηση πού βρίσκεται 
σέ πολλούς ιστορικούς, ότι ό θε
σμός είσήχθη έπί Διοκλητιανοΰ 
(Ρωμαϊκή κυριαρχία) καί ϊσχυε καί 
στή χώρα μας όπως καί στήν ύπό- 
λοιπη Ευρώπη, μέχρι καί ύστερα ά
πό τή Γ αλλική ’Επανάσταση 
(1789). Είχε τήν έννοια ότι «ορι
σμένοι άγρότες (δουλοπάροικοι) 
παρακολουθούσαν τήν γή μαζύ μέ 
τούς άπογόνους των, καί έπωλοΰν- 
το μαζύ μ’ αυτήν.

Μέ τήν ’Οθωμανική Κυριαρχία ό 
θεσμός θά μπορούσε νά είχε καταρ- 
γηθή, γιατί ό ιερός Νόμος τού Ίσ- 
λάμ (Σερί) δέν έπέτρεπε «τήν δου
λεία τών ύποταχθέντων καί πληρω- 
νόντων τούς τεταγμένους φόρους». 
Παρ’ όλα αυτά ή δουλοπαροικία 
διετηρήθη μέχρι καί τίς αρχές τού 
19ου αιώνα, μέ τήν έκδοση ειδικών 
«φετφάδων» άπό τούς Σουλτάνους 
— τέτοιος φετφάς υπήρξε ό γνω
στός (κανουναμές» τού Σουλτάνου 
Σουλεϊμάν πού έρρύθμιζε τίς σχέ
σεις τών ραγιάδων — οί όποιοι ό
πως λέμε πιο κάτω (Δίκαιο», συ
χνά αυθαιρετούσαν (έΰρφ) αγνοών
τας τήν επιταγή τού ιερού νόμου.

Ή δουλοπαροικία καταργήθηκε 
έπίσημα στήν, άκόμη υπόδουλη ’Η
πειρωτική Ελλάδα (στά θεσσαλι
κά τσιφλίκια)γύρω στά μέσα τού 
19ου αιώνα, μέ τήν άγροτική με
ταρρύθμιση τού 1839 (Χάτι σερίφ 
Τανζιμάτιον) καί μέ μεταγενέστερα 
χάτια (1864) πού έξασφάλισαν ώ- 
ρισμένα δικαιώματα «αστικής, θρη
σκευτικής καί πολιτικής ισότητας» 
στούς ραγιάδες (ύστερα άπό τόν 
Κριμαϊκό πόλεμο).

Μέ τήν άγροτική μεταρρύθμιση 
(1839) πολλά κτήματα άλλαξαν 
κύριο, πουλήθηκαν, δηλαδή άπό 
Μωαμεθανούς σέ Χριστιανούς καί 
άλλους. ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠ ΟΥΔΟΣ 

Παιδίατρος
Ίατρεΐον ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ 9 
καί ΧΑΛΚΙΔΩΝΟΣ (έγγύς 
Γενικής ’Ασφαλείας ’Αθη

νών)
’Αμπελόκηποι 

Δέχεται καθ’ έκάστην 
4,30 — 8 μ.μ.

Τηλ. ίατρ.: 7790.127 
Τηλ. οικίας: 780.523

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙ
ΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙ- 
ΚΟΣ ιΠΡΟΣΚΑΗΣ IΣ ΚΑΙ ΔΙΑ

ΜΑΡΤΥΡΙΑ
Τού έν Άθήναις έδρεύοντος Σω

ματείου ΰπό τήν επωνυμίαν «Σύλλο
γος ’Υπαλλήλων ’Εθνικής Τ ραπέζης 
Ελλάδος» νομίμως έκπροσωπ θυμέ
νου (οδός Αιόλου 86).

Πρός
Τήν έν Άθήναις έδρεύουσαν ’Ανώνυ
μον 'Εταιρίαν «Εθνικήν Τράπεζαν 
τής Ελλάδος».

’Ενταύθα
Ώς είναι ύμΐν γνωστόν διά τής 

4.11.1973 εγκυκλίου σας άπευθυ- 
νομένης πρός απάντα τά Καταστή
ματα, Υποκαταστήματα καί Πρα
κτορεία τής Τ ραπέζης έγνωρίσατε 
ότι κατόπιν τής άπό 13.10.1971 ά- 
ποφάσεως τού κ. Διοικητοΰ τής καθ’ 
υμάς Τραπέζης τά παρεχόμενα έπι- 
δόματα είς τούς άσκούντας καθήκον
τα διαχειριστοΰ ή καταμετρητοΰ Τα
μείου Χρηματικού ή Τίτλων αύξάνον- 
ται άπό 1.7.1971 καί καθορίζονται 
ταύτα ώς τούτα άναψέρονται είς τήν 
άνω μνησθεΐσαν έγκύκλιόν σας.

’Επειδή καί τό ώς άνω επίδομα 
ώζ τούτο ηύξήθη διά τής ώς άνω ά- 
ποφάσεως τού κ. Διοικητοΰ Υμών 
καταβαλλόμενον ούχί προσκαίρως

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 2ας ΣΕΛ.)
ψηφίας — 80 καί 92 κρατών — καί 
έπεστήθη ή προσοχή είς τάς δυσχε- 
ρείας είς μερικάς χώρας όσον άφο- 
ρά τήν έπικύρωσίν των καί έγένε- 
το έκκλησις όπως αί χώραι αί ό- 
ποΐαι δέν τάς έχουν είσέτι έπικυ- 
ρώσει, προβοΰν είς τήν έπικύρωσίν 
των συντόμως.

Ή Επιτροπή ήσχολήθη έπίσης 
μέ τήν εφαρμογήν ώρισμένων άλλων 
Συμβάσεων είς μερικάς χώρας καί 
μέ θέματα άφορώντα είς τήν ύπο- 
χρέωσιν τών Κυβερνήσεων νά υπο
βάλουν κάθε νέαν Σύμβασιν ή Σύ- 
στασιν είς τάς οικείας κρατικάς άρ- 
χάς. Ή συζήτησις κατέδειξεν ότι 6- 
φίστανται είσέτι άρκεταί περιπτώ
σεις — μερικαί σοβαρός μορφής 
— είς τάς όποιας κυβερνήσεις συ
ναντούν δυσκολίας είς τό νά συμ
μορφωθούν πρός τάς υποχρεώσεις 
των σχετικώς μέ διεθνή συνδικαλι
στικά στάνταρτς.

Ή ’Επιτροπή έσημείωσε μεθ’ ί-

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΙ
ΓΟΝΕΩΝ

Οί υπογεγραμμένοι γονείς παι
διών κατασκηνωτών τής Κατασκη
νώσεως Ταμείου Υγείας Προσωπι
κού ’Εθνικής Τραπέζης (ΤΥΠΕΤ) 
θεωρούμε)/ ΰποχρέωσίν μας, όπως 
καί δημοσία έκφράσωμεν τάς ευχα
ριστίας μας καί συγχρόνως συγχακ 
ρώμεν τούς υπευθύνους τού Ταμείου 
μας διά τήν ψύχραιμον άντιμετώπι- 
σιν τών προκυψάντων προβλημάτων 
λόγω τής έκδηλωθείσης είς την πε
ριοχήν Ρέας - Διονύσου πνρκαϊάς, 
πλησιέστερα πρός τήν Κατασκήνω- 
σιν, τήν 24ην ’Ιουλίου.

Παρά τήν γνωστήν ήμΐν μετριο
φροσύνην τών υπευθύνων, ή έπιτό- 
πιος, έκ τών πλείστων έξ ήμών πα- 
ρακολούθηστς τής έξελίξεως τών γε
γονότων καί διαπίστωσις τής ακα
μάτου προσπάθειας τού Προέδρου 
τού ΤΥΠΕΤ κ. Πέτρου Καρλή, τού 
’Αρχηγού τής Κατασκηνώσεως, Κα- 
θηγητοΰ Σωματικής ’Αγωγής κ. Νικ. 
Γ iocvνοπούλου καί τού ’ I ατροΰ κ. 
Κωνστ. Άντωνιάδη, ύποχρεούν είς 
τήν δημοσίαν έκφρασιν πρός αυτούς 
τής ευγνωμοσύνης μας, ήτις άλλω
στε άπευθύνεται καί είς τά ένερ- 
γώς συμπαρασταθέντα αΰτοΐς Στε
λέχη της Κατασκηνώσεως. Μέλη 
τού Διοικητικού Συμβουλίου καί 
Υπαλλήλους τού Ταμείου μας.
Έν Άθήναις τή 30ή ’Ιουλίου 1973 
Άντ. Μαστραντώνης, Έμιμ. Τριαν
ταφυλλί δη ς, Κωνστ. Ζούζουλας, Ίω. 
Δρούγκας, Άνδρ. Στρούθος ' (Κύ
προς), ’Αντ. Κατάκης, Ίω. Καλο- 
γερής (Χανιά), Άλέξ. Πετρίδης, 

Ίω. Θεοψάνους (Κύπρος).

(χλλά σταθερώς καί μονίμως έπ’ άρ- 
κετά έτη υπάγεται είς τήν κατηγο
ρίαν τών τακτικών αποδοχών καί ύ- 
πολογιζόμενον ώς μισθός.

Επειδή παρ’ υμών κατά τήν πρα- 
γμστοποίησιν υπερωριών παρά τών 
μελών τού σωματείου μου δέν υπο
λογίζεται τό ώς άνω έπίδομα ώς τού
το προσηυξήθη διά τής άνω άποφά- 
σεως τού κ. Διοικητοΰ κατά τήν ά- 
ποζημίωσιν τής υπερωριακής άπα- 
σχολήσεως διαμαρτυρόμεθα διά τήν 
άπό μέρους υμών μή προσαύξησιν 
τής κατσβαλλομένης άποζημιώσεως 
δΓ ΰπερωριακήν άπασχόλησιν συνέ
πεια τής μή θεωρήσεως ώς τακτικών 
αποδοχών τού άνω επιδόματος προσ- 
καλοΰμεν Ομοας όπως έντός 15θημέ- 
ρου άπό τής κοινοποιήσεως τής πα
ρούσας διευθετήσητε τό άνω θέμα, 
άλλως παρερχομένης άπράκτου τής 
άνω προθεσμίας θέλομεν ενεργήσει 
τά νόμιμα.

Συν τή ρητή επιφυλάξει παντός 
νομίμου δικαιώματος μου άρμόδισς 
δικαστικός επιμελητής επιδοτώ νο
μίμως τήν παρούσαν είς τούς προς 
οΰς απευθύνεται πρός γνώσιν καί 
διά τάς νομίμους συνέπειας.

Έν Άθήναις τή 4)9)1973 
‘Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος τού έξω- 

δίκως προσκαλούντος Σωματείου

κανοποιήσεως ότι, άπαξ έτι, άπό 
τής τελευταίας Συνόδου, σημαντικός 
αριθμός Κυβερνήσεων έλαβον μέτρα 
διά την βελτίωσιν τής καταστάσεως 
είς τάς οικείας χώρας καί άλλαι 
συνεμορφώθησαν πρός τάς υποχρε
ώσεις των βάσει τών Συμβάσεων.

Μεταξύ άλλων αί Συμβάσεις αΰ- 
ται προνοοΰν περί έπιθεωρήσεως 
έργασίας, κοινωνικών ασφαλίσεων, 
προστασίας νεαρών1 εργατών καί 
κατάργησιν τής καταναγκαστ ι κής 
έργασίας, διακρίσεως είς την άπα- 
σχόλησιν καί έλεύθερίαν τού συνε- 
ταιρίζεσθαι. Κατά τήν διαπίστωσιν 
τής Επιτροπής «αί περιπτώσεις 
αΰται προόδου παρέχουν ασφαλή 
ένδειξιν όχι μόνον τής καλής θελή- 
σεως έκ μέρους τών 'Κυβερνήσεων 
έναντι τού ΔΓΕ καί τού αποδοτι
κού επιπέδου έργασίας άλλά καί 
τής άποτελεσματικότητος τών μέ
τρων τού ΔΓΕ πρός έπιτήρησιν τής 
εφαρμογής τών επιπέδων τούτων».

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ
ΤΩΝ ΦΥΛΕΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕ
ΩΝ ΕΙΣ ΝΟΤΙΟΝ ΑΦΡΙΚΗΝ

Ή Σύνοδος έπίσης έξήτασε καί 
συνεζήτησε τήν Έκθεσιν τού Γ ενι
κού Διευθυντοΰ τού ΔΓΕ έπί τής 
εφαρμογής τής διακηρύξεως κατά 
τών φυλετικών διακρίσεων είς Νό
τιον Αφρικήν. Ή Έκθεσις τονίζει 
ότι «άνευ τών Αφρικανών έργατών 
οί όποιοι αντιπροσωπεύουν πέραν 
τών δύο τρίτων τού εργατικού δυ
ναμικού τής Ν. Αφρικής, τό ΰπό 
τής νομοθεσίας τής Ν. Αφρικής έγ- 
κεκριμένον εργατικόν κίνημα είναι 
καταδικασμένον είς προϊοΰσαν πα
ρακμήν είς τόν αναμενόμενον ρόλον 
του ώς άποτελε μάτι κής συλλογικής 
εργατικής οντότητας.

ΔΙΑΡΘΡΩΣΙΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Έν τελεί ή Σύνοδος διώρισεν ει
δικήν επιτροπήν νά έξετάση θέματα 
σχετιζόμενα μέ τήν διάρθρωσιν καί 
δομήν τού Διεθνούς Γ ραφείου Έρ
γασίας. Μεταξύ άλλων ή Επιτρο
πή έξήτασεν ιδιαιτέρως την διαδι
κασίαν καί τον διορισμόν Γενικού 
Διευθυντοΰ τού ΔΓΕ.

Τή συστάσει τής Επιτροπής, ή 
Σύνοδος άπεφάσισε νά συνέχιση 
την έξέτασιν διαρθρωτικών θεμάτων 
κατά την έπομένην σύνοδον καί νά 
παρακαλέση τόν Γενικόν Διευθυντήν 
νά συσκεφθή μέ τάς Κυβερνήσεις 
καί τάς Έργοδοτικάς καί Έργατι- 
κάς ’Οργανώσεις έκάστης χώρας 
έπί τών θεμάτων τά όποια χρήζουν 
έξετάσεως. Σχετική έκθεσις έπί τών 
τοιούτων συσκέψεων θά ύποβληθής 
είς τήν Σύνοδον τού ΔΓΕ κατά τό 
προσεχές έτος 1974.

Τήν Διάσκεψιν προσεφώνησαν ό 
Πρόεδρος τής Φιλλανδίας κ. Κοννέ- 
κεν καί ό Πρόεδρος τής Τυνησίας 
κ. Χαμπίπ Μπουρκίπα.
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ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
ΛΟΝΔΙΝΟΝ, καθημερινώς άπό δρχ. 6.900
ΒΙΕΝΝΗ, έκαστον Σάββατόν » » 7.500
ΚΥΠΡΟΣ, 5)9 19)9 3)10 » » 6.400
ΙΤΑΛΙΑ, 15)9 » » 12.500
ΦΡΑΓΚΦΟΥΡΤΗ, έκάστην Δευτέραν » » 7.170
ΜΟΝΑΧΟΝ, έκάστην Δευτέραν » » 7.010
ΓΑΛΛΙΑ, 15)9 » » 1.100
ΙΣΡΑΗΛ, έκάστην Κυριακήν » » 5.100
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ, μέ τόν ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ 
(αναχωρήσεις 16, 17 καί 18 Σεπτεμβρίου » » 5.850

ΕΚΔΡΟΜΕΣ HORIZON 
ΝΙΚΗΣ 14 — ΑΘΗΝΑ! 118 
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Hapts/st £6ί|«.5ΐ, npoecon». zsti περιοτατεζά,
Ι^εαΙς των «ρο των ϊΐεωγμ,ών έπο/ής.

0 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΕΟΕΣΕ ΠΟΣΟΝ 
500.000 ΛΡΑΧ. ΑΙΑ ΠΙΣΣΙΝΑ 
ΕΙΣ ΤΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ

Αί έρΥΟοίοι ί Μ Μου 
τού ΑιεΟνούϋ Γραφείου ΐρροίοε



Συνεχής άνοδος των τιμών 
Συνεχής πτώσις τών μισθών

Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΣ 
ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 
ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΒΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.) 
pi τών οποίων ή κατηγορία ΰπ’ ά- 
ριθ. 2.

Αί ανωτέρω τιμ-αί χονδρικής τω- 
λήσεως, περιλαμβάνουν τήν1 αξίαν 
τοΰ χαρτοσήμου τιμολογίου πωλή- 
σεως πρός λι-ανοπωλητάς, ώς καί 
άπαντα τά λοιπά έξοδα τοΰ χον
δρεμπορίου. Αί τιμαί λιανικής πω
λήσεως περιλαμβάνουν άπαντα τά 
έξοδα τοΰ λιανοπωλητοΰ.

*
ΑΚΡΙΒΑΙΝΕΙ Η ΖΑΧΑΡ I 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ 
ΣΤΑ ΤΕΥΤΛΑ

Νέες τιμές γιά τά ζακχαρότευ- 
τλα καΰώρισε ή Επιτροπή Οικονο
μικών Υποθέσεων ώς έξής:

790 δρχ. γιά ζακχορικό τίτλο 
16%, 75 0δρχ. γιά ζοχχαρικο τί
τλο 15%, 700 δρχ. γιά ζακχαρικό 
τίτλο 14% καί 640 δρχ. γιά ζακ- 
χαιρι-κό τίτλο 13%.

Μέ τις νέες αυτές τιμές, πού α
ποβλέπουν στην έξασφάλισι ίκ·ανο- 
ποιητικοΰ είσοδήμάτος γιά τούς πα
ραγωγούς, θά άνέλθη τό κόστος τής 
έγχωρίου ζακχάρεως σε 9,50 δρχ. 
κατά κιλό, έναντι τών 8 δρχ. κατά 
κιλό τής είσαγομένης άπό τό Εξω
τερικό. Ή διαφορά θά ,καλυφθή άπό 
τον κρατικό προϋπολογισμό.

— Οί παραγωγοί τής Θεσσαλίας 
κο.ί τών άλλων περιοχών έχαρακτή- 
ριοαν ικανοποιητική την αυξησι καί 
άρχισαν νά παραδίδουν τά τεύτλα 
στά εργοστάσια Πλατέος καί Λα- 
ρίσης πρός Επεξεργασία.

¥
ΜΕΛΕΤΑΤΑΙ 
Η ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 
ΤΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Έγνώσθη δτι υπό τής ΔΕΗ με- 
λετάται ή αναπροσαρμογή τών τι
μολογίων πωλήσεως ρεύματος όλων 
τών κατηγοριών.

Συγκεκριμένως ή ΔΕΗ εξετάζει 
την αυξησιν τής τιμής πωλήσεως 
ρεύματος πρός δλας τάς κατηγο
ρίας τών πελατών της. ‘Η αϋξησις 
θά είναι μεγαλυτέρα εις τά τιμο
λόγια χαμηλής τάσεως τά όποΐα 
άφοροΰν κατανάλωσιν δι* οικιακήν 
χρήσιν.

Ή ΔΕΗ, κατά τάς ΰφιστα.μένας 
πληροφορίας, αναγκάζεται νά προ- 
6ή εις τήν αυξησιν τής τιμής πω
λήσεως ρεύματος, λόγιο τής γενι
κής αύξήσεως τοΰ κόστους παραγω
γής καί ιδιαιτέρως λόγω τής αύ
ξήσεως τοΰ κόστους κατασκευής 
τών έργων της.

Πάντως ή σχετική άπόφασις θά 
ληφθή υπό τής Κυβερνήσεως.

★
ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΑΙ ΤΙΜΑΙ 
ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΟΙΡΙΝΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ

Αυξάνονται άπό αϋριον αί ανώ
τατοι τιμαί χονδρικής καί λιανικής 
πωλήσεως νωπών καί κατεψυγμένων 
πουλερικών. Συγκεκριμένως, αί τι- 
μαί λιανικής πωλήσεως αυξάνονται 
κατά 8,80 καί 8 δρχ. άνά κιλόν καί 
αί τιμαί χονδρικής κατά 7,20 καί 
6,80 δρχ. άνά κιλόν, διά τούς τύ
πους 65% καί 70% άντιστοίχως. J

Έξ άλλου, -καθωρίσθησαν άνώτα- 
ται τιμαί χονδρικής καί λιανικής 
πωλήσεως τοΰ νωπού χοιρείου κρέ
ατος «καρρέ» έγχωρίου προελεύ- 
σεως.

ΤΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ

Είδικώτεροιν, διά τής ύπ’ όριθ. 
97)1973 ’Αγορανομιικής Διατάξεως 
«αθωρίσθησαν ώς άκολούθως αί ά- 
νώταται τιμαί χονδρικής καί λιανι
κής πωλήσεως" νωπών έσφαγμένων 
όρνιθίων έγχωρίου παραγωγής, αί 
όποΐαι ισχύουν εις ολόκληρον τήν 
Επικράτειαν, πλήν Δωδεκάνησου:

1) Χονδρικής πωλήσεως: Τύπου 
65% 40,70 δρχ. άνά κιλόν (έναντι
33.50) καί τύπου 70% 39,30 δρχ. 
(έναντι 32,50).

2) Λιανικής πωλήσεως: Τύπον 
65% 47 δρχ. άνά κιλόν (έναντι 38, 
20) καί τύπου 70% 45 δρχ. (έναν
τι 37).

— Έξ άλλου, διά τής ιδίας Δί- 
ατάξεως, καθωρίσθησαν ώς έξής αί 
άνώταται τιμαί χονδρικής καί λια
νικής πωλήσεως κατεψυγμένων όρ
νιθίων έγχωρίου προελεύσεως διά 
τον νομόν ’Αττικής:

1) Χονδρικής πωλήσεως: Τύπου 
65% 41,70 δρχ. άνά κιλόν (έναντι
34.50) καί τύπου 70% 40,30 δρχ. 
(έναντι 33,50).

2) Λιανικής πωλήσεως: Τύπου 
65% 48 δρχ. άνά κιλόν (έναντι 39, 
20) καί τύπου 70% 46 δρχ. (έναν- 
τι 38).

— Διά τά ζώντα Ορνίθια (κοτό
πουλα) οίκοσίτου ή συστηματικής 
πτηνοτροφίας καθωρίσθη, καθ’ ά- 
πσσαν τήν έπικράτειαν, άνωτάτη, 
τιμαί λιανικής πωλήσεως 3Π δρχ. 
άνά κιλόν,

-— Αί τιμαί τών κατεψυγμένων

πουλερικών προελεύσεως έξωτερι- 
κοΰ δι σμορφοΰντσι έπί τι μολογ ίω 
έλευθέρως.

Τέλος, καθωρίσθησαν ώς ακολού
θως τά νέα ποσοστά κέρδους: 1) 
Πουλερικά ζώντα οίκοσίτου ή συστη
ματικής πτηνοτροφίας, χονδρικής 
4% καί λιανικής 10%. 2) Κρέας 
πουλερικών νωπόν καί κατεψυγμένον 
ώς καί παραπροϊόντων αυτών, χον
δρικούς 5% καί λιανικώς 14%.

ΤΑ ΧΟΙΡΙΝΑ

Έξ άλλου, διά τής ΰπ’ άριθ. 98) 
1973 Άγορανομικής Διατάξεως, 
καθωρίσθησαν ώς άκολούθως αί ά- 
νώτιαται τιμαί χονδρικής καί λιανι
κής πωλήσεως τοΰ νωποΰ χοιρείου 
κρέατος «καρρέ» έγχωρίου προε
λεύσεως, αί όποΐαι ισχύουν εις τήν 
περιφέρειαν τού νομού ’Αττικής:

1) Χονδρικώς 49 δρχ. καί 2) λια- 
νιχώς 60 δρχ. άνά κιλόν.

Σημειωτέον, δτι ή λιανική τιμή 
τού έ-ν λόγω χοιρείου κρέατος διε- 
μορψοΰντο μέχρι τοΰδε, βάσει πο
σοστών κέρδους, πέριξ τών 56,50 
δρχ. άνά κιλόν.

— Αί τιμαί χονδρικής καί λιανι
κής πωλήσεως Εγχωρίων σφαγίων 
χοίρων τύπου «γδαρτοΰ» καί «μα- 
δητοΰ» εις τήν περιφέρειαν τοΰ Νο
μού ’Αττικής διαμορφοΰνται άνα- 
λόγως, βάσει τών καθοριζόμενων τι

μών διά τό χοίρειον κρέας τύπου 
«καρρέ».

— Αί άνώταται τιμαί χονδρικής 
καί λιανικής πωλήσεως έγχωρίου 
νωπού χοιρείου κρέατος «καρρέ» εις 
τήν υπόλοιπον Επικράτειαν θά κα- 
θορισθοΰν διά δελτίων τιμών ή ά- 
γορανομικών διατάξεων τών οικείων 
νομαρχών, άναλόγως τών κατά τό
πους συνθηκών εμπορίου τοΰ είδους 
καί πάντως εις επίπεδον ούχί άνώ- 
τερον τών καθοριζομένων τοιούτων 
εις τήν περιφέρειαν τοΰ νομού ’Ατ
τικής.

★
ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ 
ΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ 
ΤΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ 
ΑΠΟ 1ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Αυξάνονται άπό 1ης Σεπτεμβρί
ου, αί τιμαί τών εισιτηρίων τών λε
ωφορείων τών άστικών καί υπερα
στικών συγΙκίσινωΜνών ήίς όιλόιΚλη- 
ρον τήν χώραν.

Εις τήν περιοχήν ’Αθηνών - Πει
ραιώς - Περιχώρων ή τιμή τών εισι
τηρίων τών 2,50 δρχ. αυξάνεται εις 
3 δρχ. καί τών εισιτηρίων τών 5 
δρχ. εις 6 δρχ.

Τά εισιτήρια τής 1,50 δρχ. (φοι
τητικά, μαθητικά κλπ. μειωμένα) 
παραμένουν ώς έχουν.

Ή τιμή τών εισιτηρίων τών 7,50

ΑΝΗΣΥΧΙΑ...
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛΙΔΟΣ)
τά. χίτήμ-χτσ. ίκα,νοϊίοιοΰντο τά,ν έπομ.£νν)ν ά.ττό τής 
υποβολής των τότε δεν Βά ύπήρχον αίτήμ-αετοε. Ού- 
δείς δεκοεεοΰται νά άγνοή ότι -άτια,ιτειτοεε κα,ί χρόνος 
κοεί πεεσμ-ςε και δί«.πρα.γμ.χτευτίκή ίκεενότης, κα.1 
προπαντός πέατες εές τό αιττημ-α.. Αλλά καί. ρ,υστε- 
κότκ,ς, διότι δι’ οεύτής επιτυγχάνεται καί ό αϊφνι- 
δΐ8εαμ.ός.

Αί ένέργειςει τοΰ Αιοικ. ίΕυμ,βουΧίου δεν είναι 
δυνατόν νά γνωοτοποιοΰντρει διότι τότε θα προλσ,ρ.- 
βάνωνται.

Τό κακό όμως δεν ΐϊταμ,ατα εδώ. ΜΙ δραοτν}- 
ριότν,ς τών έπιτν,δείεον έπεκτείνετσ.ι εις όλους τους 
τομείς. Αιότι επιδίωξίς των εινκι ή μόνιμος άνν,- 
«υχί« εις τάς τάξεις τοΰ Προσωπικοΰ.

Άννιαυχίοι διότι καθυστερεί ή ίσν) μετσχεί- 
ρισις, άν/',συχίσ. διότι έπεδόβν) τό πόρισμα, είς τον 
κ. Αιοικν)τήν, άνησυχίσ. κ»ΐ διότι μάς κστεβλήΒτ, 
τό δεκαπενθήμερον, άν^συχίκ κκί διότι προαλσμ- 
βάνονται τέκνα, συνάδελφων, άνησυχία καί διότι £- 
πιδιώκεται ή αΰξησίς τοΰ μισθολογίου, ανησυχία 
διότι έπεδόϋκ,ααν άρθρα τοΰ Όργανισμοΰ ’Υπη
ρεσίας εις τους Χυλλόγους, ανησυχία διότι δεν 
βγάξει άνακοινώσεις τό Αιοικητικόν Χυμβούλιον, 
άλλά άνησυχία καί όταν βγάξη... διότι κάτι θέ
λει νά κάλυψη. Άς προσεξωμεν λοιπόν καί άς 
προσεξωμεν όλοι. "Ας παραδειγματισΟοΰμε άπό 
τοΰς συναδέλφους μας άλλων Α’ραπεξών που έχουν 
επιτύχει νά μην γνωρίξη ή μία χειρ των τι εισπράτ
τει ή άλλη.

Εμείς καί όταν εΐσπράττωμεν καί όταν δεν είσ. 
πράττωμεν έχομεν κατορθώσει νά τό γνωρίζουν προ 
ημών όλοι οί άλλοι. Έκινδυνεύσαμεν εσχάτως νά 
άπωλέσωμεν εν πλεονέκτημα εκ τής κακής συνή
θειας νά άντιπολιτευώμεθα τοΰς εαυτούς μας, καί 
νά έπιτρέπωμεν είς τοΰς επιτηδείους νά μάς πα
ρασύρουν. Καί άν δεν έπετύγχανε τό Αιοικ. 38υμ- 
βούλιον νά άποτρεψη τον κίνδυνον τότε θά τοΰ εξη- 
τοΰντο ασφαλώς καί εύθΰναι. Αέν έλλειψαν άλλωσ
τε καί εκείνοι που έζήτηααν εύθύνας διότι άπεδέ- 
χθημεν προσφοράν υπέρ τοΰ Ιΐροσωπικοΰ τής ’Ε
θνικής ΊΓραπέξης.

Ύπό τοιαύτας όμως προϋποθέσεις άς μην αί- 
τιώμεθα άλλους.

’Άς σταματήση όμως εδώ τό κακό. Τά μέλη 
τοΰ Χυλλόγου καλοΰνται νά προστατεύσουν τά θέ
ματά των.

”Ας ΰποδειχθή είς τοΰς έπειγομένους νά άνέλ- 
θουν είς τήν Αιοίκησιν τοΰ Χυλλόγου νά άλλάξουν 
πορείαν. Αά άναδειχθοΰν προσφέροντες καί όχι ά- 
φαιροΰντες άπό τό Προσωπικόν.

Μά άνέλθουν διά τής ψήφου τών συναδέλφων.
Αί προσωριναί Αιοικοΰααι επιτροπαί που μάς 

προτείνουν είναι λύσις δι’ αύτούς. Αέν είναι λύσις 
διά τό Προσωπικόν. At’ αύτό καί άπερρίψαμεν, 
χωρίς καν νά συξητήσωμεν, τάς προτάσεις των.

Τό Αιοικ. Χυμβούλιον παρέμεινεν καί παρα
μένει άμετακίνητον είς τήν θέσιν του, που είναι μία. 
Ί1 ίκανοποίησις τών αιτημάτων τοΰ Προσωπικοΰ. 
Έξ αυτής άντλεϊ καί τήν δύναμιν νά όμιλή τήν 
γλώσσαν τής αλήθειας. ’ Αντιπαρερχόμεθα τάς ΰ» 
βρεις καί τάς συκοφαντίας. Αέν πρόκειται νά άσχο- 
ληθώμεν μέ ούδένα όσα καί άν διαδίδη. @ά εϊμεθα 
όμως αμείλικτοι έ'ναντι παντός όστις θά επιχείρηση 
είς τό μέλλον νά βλάψη δι’ οίουδήποτε τρόπου τά 
συμφέροντα τών μελών τοΰ Χυλλόγου.

δριχ. μειούται είς 6 δρχ. Οίίτω,, οοί 
τιμαί ένοτταιοΰνται άπό τρεις είς 
δύο κυρίας -κατηγορίας.

Αί αυξήσεις είς τάς τιμάς τών 
εισιτηρίων τών υπεραστικών Χεωψο- 
ρειακών γραμμών κυμαίνονται άπό 
12%—Ί 9%.

Συμφώνως πρός άνακοίνωσιν τοΰ 
ύπουργείου Ναυτιλίας - Μεταφο
ρών - ’Επικοινωνιών, αί αυξήσεις 
Εγιναν πρός κάλυψιν τών ηύξημένων 
δαπανών λόγω αύξήσεως τών μι
σθών τοΰ προσωπικού καί τών τι
μών τών άνταλλακτικών.

Ή -αυξησις δμως θεωρείται μικρή 
άπό τον πρόεδρο τοΰ ΕίΚΤΕΛ ό ό
ποιος καί διαμορτύρετατ, δπώς λέ
ει ή ε’ΐδησις.

*

Ό Διευθυντής Προσωπικού τής 
Τραπέζης μας, κατ’ έντολήν τής Δι- 
οικήσεως, παρέδωσε είς τους προέ
δρους καί τών τεσσάρων Συλλόγων 
Προσωπικού τής Τραπέζης μας, ώ- 
ρισμένα άρθρα τού ’Οργανισμού 
τής υπηρεσίας, ώς ταΰτα διετυπώ- 
θησαν ύπό τής συστοίθείσης Επιτρο
πής διά τήν τροποποίησιν τοΰ ’Ορ
γανισμού 'Υπηρεσίας.

Αί Διοικήσεις καί τών τεσσάρων 
Συλλόγων μελετούν ήδη τά παραδο-

θέντα άρθρα καί θά υποβάλλουν τάς 
έπ’ αυτών αντιρρήσεις των είς τήν 
Διοίκησιν τής Τραπέζης μετά τής 
όποιας καί θά έπακολουθήση διά
λογος διά τήν τελικήν σύνταξίν των.

Ή κατά στάδια παράδοσις τών 
άρθρων, πρός μελέτην ύπό τών Συλ
λόγων έκρίθη άπαραίτητος διά νά 
συντομευθή ό πρός όλοκλήρωσιν τής 
τροποπο-ιήσεως τού ’Οργανισμού 
Υπηρεσίας άπαιτούμενος χρόνος.

Ζητείται η αυξησις 
άφορολογήτου ορίου

ΘΕΩΡΕΙ ΜΙΚΡΗ 
ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΙΜΗΣ 
ΤΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Μέ τηλεγράφημά του πρός τήν 
κυβέρνηση, ό πρόεδρος τού ΕΚΤΕΑ 
κ. Θεμ. Καρακάσης διαμαρτύρεται 
γιατί θεωρεί μικρή τήν αύξηση που 
έγινε στήν τιμή τών εισιτηρίων τών 
λεωφορείων καί ηζτεϊ Επανεξέταση 
τοΰ θέματος. Στο τηλεγράφημα ά- 
ναφέρει ότι ή αύξηση δέν καλύπτει 
τις επιβαρύνσεις άπό τήν αύξηση 
άποδοχών τού προσωπικού καί τι
μών άνταλλακτικών καί δτι οί λεω- 
φορειοΰχοι βρίσκονται σέ άδυναμία 
νά συντηρήσουν καί νά κινήσουν τά 
λεωφορεία τους.

’Αλλά ας άκούσωμεν τήν φωνήν 
τών ιδίων τών υπαλλήλων. Χαρα
κτηριστική είναι ή κατωτέρω Επι
στολή, δημοσιευθεΐσα είς μίαν Εφη
μερίδα:

«Διατηρούμε, Κύριε Διευθυντά, 
τήν ελπίδα νά τύχωμεν τής ΰποστη- 
ρίξεως σας έμεΐς οί μισθοσυντήρη
τοι υπάλληλοι τών Τραπεζών.

Διρρχό-μεθα, μίιαν κρίσιμον πε. 
ρίοδον έπιβιώσεώς μας— καί δέν 
σάς είναι άγνωστον, πόσον ηΰξή- 
θη τό κόστος τής ζωής, πόσον συνε
χής είναι ή άνοδος τών τιμών δλων 
καί ιδιαιτέρως τών ειδών διατροφής. 
Καλώς γνωρίζετε, δτι, οί νέοι υπάλ
ληλοι, τά φυτώρια αυτά τής υπαλ
ληλικής δραστηριότητος τά προαρι- 
ζόμενα νά καταστούν ικανά στελέ
χη τοΰ μέλλοντος ΰποχρεούνται νά 
ζοΰν μέ τον μισθόν τών 3.000 (ά- 
φαιρουμένων τών κρατήσεων 12% 
= 3.600 σύνολον μικτόν). Μέ 100 
μόνον δραχμάς τήν -μέραν — σάς 
έρωτώμεν — ζεί κανείς:

’Ιδού μία λίστα ήμερησίων άναγ- 
κών:

α) Φαγητόν μεσημέρι, βράδυ 
30 + 30 — 60 δρχ.

β) Πρωινόν καφές - γάλα - κο- 
λατσάν 10 δρχ.

γ) Τσιγάρα 10 δρχ.
δ) Συγκοινωνία λεωφορεία ήμε- 

ρησίως 1 0 δρχ.
ε) Διάφορα μικροέξοδα - καθα- 

ριότης 20 δρχ.
ζ) Ποσοστιαία ήμερησία δαπάνη 

ιματισμός καί ΰπόδησις 20 δρχ.
η) Διάφοραι άλλαι δαπάνα ι 

30 δρχ.
Σύνολον 160 δρχ.
"Ητοι: ήμερησία δαπάνη διαβιώ- 

σεως 160 δρχ. διά λιτοδίαιτον 
ζωήν. 'Επομένως, έχομεν ήμερήσιον 
έλλειμμα δρχ. 60 καί μηνιαίως 1. 
800 δραχμών.

Χρειάζονται σχόλια; ’Ασφαλώς 
δχ ι!

Τό μισθολογι-κόν θέμα δέν Επιδέ
χεται πλέον καθυστέρησιν ουδέ στι
γμής. "Επρεπε νά εΐχεν ήδη έπιλυθή. 
ΙΚαϊ τήν έπίλυσίν του Επρεπε νά εί
χαν Επιδιώξει αΰταί αί Διοικήσεις 
τών Τραπεζών, διότι καί δυνατότη- 
τητες Εχουν καί είναι αδύνατον νά 
έργάζωνται άποδοτικώς πεινασμέ- 
νοι άνθρωποι.

Αναπροσαρμογήν τών προβλε- 
πομένων ύπό Τού Ν. Διατάγματος 
Ιιΐ 77 τού 1971 Εκπτώσεων καί ά- 
πολλαγών έπί τής φορολογίας εισο
δήματος έκ μισθωτών ύπηρεσιών ζη
τεί δι’ ύπομνήματός του πρός τους 
άρμσδίους κρατικούς παράγοντας 
τό Γενικόν Εργατικόν Κέντρον ’Α
θηνών - Περιχώρων, μέ τό βασικόν 
Επιχείρημα τής σημαντικής άνόδου 
τοΰ -κόστους δναβιώσεως μετά τάς 
προσφάτους άνατιμήσεις.

Ε-ίδικώτερον, τό Εργατικόν Κέν
τρον είσηγεΐται τήν άπό 25.000 
δρχ. πού ισχύει σήμερον, αυξησιν 
είς 40.000 δρχ. τοΰ άφορολογήτου 
όρίου τού εισοδήματος έχ μισθωτών 
ύπηρεσιών. ’Επίσης ζητεί καί τήν 
σημαντικήν -αυξησιν τών προβλεπο- 
μένων ύπό τού προαναφερομένσυ νο- 
μοθετήματος Εκπτώσεων Επί τού ει
σοδήματος, έκ μισθωτών ύπηρεσιών, 
ώς άκολούθως:

—"Εκπτωσις διά τήν συντήρησιν 
συζύγου άπό 15.000 που ισχύει σή
μερον είς 20.000 δρχ.

—"Εκπτωσις διά τά τέκνα άπό 
7.000 είς 10.000 δρχ. διά τό πρώ
τον, άπό 10.000 είς 15.0-00 διά τό 
δεύτερον, 20.000 διά τό τρίτον καί 
άπό 30.000 είς 35.000 διά τό τέ
ταρτον.

— Λοιπά προστατευόμενα μέλη 
άπό 5.000 είς 10.000 δρχ.

—Έλάχιστ-ον δριον συντηρήσεως 
φορολογουμένσυ άπό 15.000 είς 
25.000 δρχ

Περαιτέρω, τό Γενικόν Εργατι
κόν Κέντρον ’Αθηνών - Περιχώρων 
είσηγεΐται καί τήν τροποποίησιν 
τού συστήματος διά τήν φορολόγη- 
σιν τής καταβαλλομένης διά τοΰ 
Ν. 2112 άποζημιώσεως, δεδομένου 
δτι τό άφορολόγητον κατά μήνα 
ποσόν τών 3.000 παραμένει άμε- 
τάβλητον Επί 18 Ετη.

ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ ΚΑΙ ΤΟΠΟ0ΕΤΗΣΕΙΣ 
ΕΙΣ ΑΙΑΦΟΡΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
Διά πράξεων τοΰ κ. Διοικητοϋ έ- 

τοποθετήϋησαν:
—Ή κ. Χαριτίνη Κολιοπούλου — 

'Τποτμΐ]ματάρχης, είς τήν 'Τπηρ_ε- 
σίαν Έξυπηρετήσεως ’Αλλοδαπής 
Πελατείας (26—Α—-22), αντί τής 
κας Φωτεινής Λογοθέτη — 'Τποτμη- 
ματάρχου, μετατιθεμένης είς τήν 
'Υπηρεσίαν Σχέσεων Περιοχής Λοι-

Ειϊχοριοτίαι 
ηροο τίν 
H. Διοικητήν
Τάς ευχαριστίας του πρός τόν 

Διοικητήν κ. Χρίστον ’Αχήν, διά 
τήν άμεσον ί-κανοποίησιν τού αι
τήματος όπως παραχωρηθή είς 
τον Σύλλογον χώρος Εντός τής 
Τραπέζης, κατάλληλος διά τήν 
στέγασιν τών γραφείων του, έξέ- 
φρασε τό Διοικ. Συμβούλιον.

«Κύριε Διοικητά,
Έκφράζομεν τάς ευχαριστίας 

μας διά τήν άμεσον ίκοονοποίησιν 
τοΰ αιτήματος πρός στέγασιν τών 
γραφείων τού Συλλόγου μας, είς 
χώρον Εντός τής Τραπέζης, κατάλ
ληλον διά τήν άνεταν διεκπερ-αίωσιν 
τών Εργασιών του.

Δέν παραλείπομεν νά έκφράσω-μεν 
εύχαριστίας -καί διά τήν παρασχε- 
θεΐσαν διευκόλυνσι-ν πρός Εξοπλι
σμόν τών νέων γραφείων τοΰ Συλλό
γου μας».

πών Χωρών Μέσης ’Ανατολής, ’Α
φρικής καί "Απω ’Ανατολής (16—- 
A—12), αντί τοΰ κ. ’Αντωνίου Ζερ
βοί — 'Ύποτμηματάρχου, μετατιθέ
μενου είς τήν ’Τπηρεσίαν Γενικών 
Ζητημάτων ’Εξωτερικοί (16—Α— 
21). '

—Ό κ. Δημήτριος ’Ασπρογέρακας 
—’Τποτμηματάρχης, είς τήν ’Τπηρε
σίαν Σχέσεων Περιοχής Η.Π.Α., 
Κεντρικής καί Νοτίου ’Αμερικής 
(16—Α—13).

—Ό κ. Στέφανος Θωμαίδης — 
Τμηματάρχης Α'., ΣννδιευΑυντής 
παρά τώ 'Τποκλματι Λονδίνου, είς 
τήν Διεύθυνσιν Ναυτιλιακών ’Εργα
σιών καί ’Εργασιών ’Εξ)κοϋ ώς Υ
ποδιευθυντής άντί τοΰ κ. Τηλεμά
χου Γουρζή — Τμηματάρχου Α'., 
τοποθετουμένου είς τήν Περιφερεια
κήν Διεύθυνσιν 'Τποκ)των Κύπρου, 
ώς Περιφερειακοί Διευθυντοί άν
τί τοί κ. Κωνσταντίνου Ματσούκη 
— 'Τποδιευθυντοί, καταλαμβανόμε
νου ύπό τοΰ όρίου ηλικίας τή 31.12. 
1973, έκ παρατάσεως, καί τιθεμένου 
είς τήν διάθεσιν τής Διοικήσεως μέ- 
χρι τής Εξόδου του έκ τής υπηρε
σίας κατά τήν 1.1.1974.

Τό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης 
θά βραβεύση άριστούχους

Τό "Ιδρυμα ’Εθνικής Τραπέζης 
ακοινοΐ δτι, συμφώνως πρός σχε- 
<όν κανονισμόν τον, τροποποιηθέν 
κατά τήν συνεδρίασιιν τοΰ Διοικ, 

μβουλίου του τής 20.4.73, πρόκει- 
ι νά άπονείμη κατά τό τρέίχον έ- 
ς τρία (3) βραβεία έκ δρχ. 100. 
0 έκαστον είς ισαρίθμους νέους 
χπρέποντας είς τάς Άνθρωπιστι- 
ς Έπιστήμ-ας ήτοι 1) τήν Φιλο- 
γίαν, 3) τήν Θεολογίαν, 4) τά 
χθηματικά, 5) τήν Φιλοσοφίαν, 

τάς Οίκον-ομικάς και Κοινωνικάς 
πιστήμας. Θά ληφθή ΰπ’ όψιν έν 
-οκειμένω ή έργασία καί ή δρα-

στηριότης τών ύποψηφίων κατα τήν 
τελευτά ί αν πρό τοΰ έτους τής απο
νομής τών βραβείων 5ετί«ν,

Οί Ενδιαφερόμενοι, δέον όπως ά- 
ποστείλουν τό βραδύτερον μέχρι 
τέλους μηνάς Σεπτεμβρίου τρέχον
τος έτους, αϊτησιν, συνοδευομένην 
ύπό δικαιολογητικών περί τής έπι- 
στημονικής κατά τά ανωτέρω δρα- 
στηριότητός των είς παραλαβήν τού 
Ιδρύματος (Πραξιτέλους 12, ’Α- 
θήναι).

Διά πλείστας πληροφορίας είς 
τά Γραφεία τοΰ Ιδρύματος (τηλ. 
3224.598, 3224.352).

ΝΑ ΜΑΖΕΥΤΟΥΝ 
01 ΑΦΕΝΤΕΣ

Εϊχομιεν προειδοποιήσει 
και έπαναλαμβάνο-μεν, διά 
τελευταίαν δμως φοράν, 
τήν προειδοποί-ησιν δτι οί- 
αδήποτε παράλειψις έν τή 
υπηρεσία ή παράπτωμα 
συναδέλφου, δέ|ν διικάι-ολο- 
γεϊ τήν συμπεριφοράν (ορι
σμένων, Ελάχιστων εύτυ- 
χώς, προϊσταμένων ύπηρε- 
σ ιών, Επα ρχ ι α κών κυρ ί ω ς 
ύποκαταστημόπων.

Ύπε-νθυμίζομεν, είς δ- 
σους τό αγνοούν, δτι ό ρό
λος τών προϊσταμένων καί 
Διευθυντών είναι αΰστηρώς 
υπηρεσιακός καί δτι είς τά 
υπηρεσιακά πλαίσια έχουν 
τό δικαίωμα νά κρίνουν τά 
λάθη καί τάς παραλείψεις 
τών υφισταμένων.

Αί ί/βρεις καί άπειλαί, 
παρουσία μάλιστα πελα
τών τής Τραπέζης, ό τρσμ- 
πουκισμός ε’ις τινας περι
πτώσεις, είναι σοβαρώτα- 
τα παραπτώματα, τά όποια 
θά καταγγέλλωντ-αι είς τήν 
Διοίκησιν «αί θά άξιώνεται 
ή έπιβολή κυρώσεων,

Έπαν-αλαμβάνομεν δτι 
προειδοποιοΰμεν διά τελευ
ταίαν φοράν.


