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ΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΙΑΣΠΑΣΤΑΣ

Πώς έπεχειρήθη ό υποβιβασμός τοϋ 
Η ΓΑΠΣΣΑ ΤΟΝ ΑΡΙΘΗΠΝ Προσωπικού τής Ε.Τ.Ε.

ΊΡίϊήρζεν βντως έντοηωβίακίι ή α.ΰξν)·βις των 
έργαοίών της Εθνικής Τμ*ηέ'ίης κατά, την τελευ- 
ταίαν τετραετίαν. ΊΙ ηροσελκοσις της ιδιωτικής 
άτιοταμ,ιεύσεως, ή όηοία άηοτελεϊ την ηρώτην ύ- 
ί.ην τής άναιττόξεως ιτάσης Εθνικής Οικονομίας, 
δίδει και τδ μετρον έκτιμήβεως τής Ολης δραστη- 
ριότητος τής ΕΤΕ. Κατά τά τεββερα τελευταία 
ετη ή πορεία των καταθέσεων τής ΕΤΕ έχει ώς 
ακολούθως:

1968
1069
19ΤΟ
19Τ1

34.322.813.823
40.443.343.16Τ
49.462.143.86S
63.691.843.346

’Εάν σογκρίνωμεν τούς άνωτέρω άριθμούς μέ 
τό βύνολον των καταθέσεων όλων των Τραπεζών 
δ ι απιστούμε ν δτι ή ΕΤΕ τδ 1968 Αντιπροσώ
πευε τδ 5δ,8ο)ο των καταθέσεων, τδ 1969 
τδ 60 ο)ο, τδ 1940 τδ 63,2 ο) ο, ενώ διά τδ 
1941 δεν ύπαρχου ν στοιχεία τής 31.1 2. 4 1 .

"Ετερος δυναμικδς παράγων δστις άποκαθρε- 
πτίζει τήν αΰζουσαν δραστηριότητα τής ΕΤΕ εί
ναι ή πορεία τών αποτελεσμάτων αυτής (μικτών 
κερδών καί καθαρών κερδών) ήτις έχει ώς άκο-
λούΟως.

ΕΤΗ ΜΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ

1968 1.740.825.872 366.158.884
1969 1.834.994.193 368.331.986
1970 2.167.328.328 465.756.695
1971 2.618.699.358 669.544.854

’ Εκ του Οτι
τδ

ανωτέρω πινακος παρατηρουμεν 
ή μεταβολή τών μικτών κερδών είναι: άπδ 
1 968 έως τδ 1969 3,4ο)ο, άπδ τδ 1969 
έως τδ 1940 18 ο)ο καί άπδ τδ 1940 έως 
τδ 1941 20,9ο)ο, τούτέστιν άπδ τδ 1969 
έως τδ 1941 30,4ο)ο, ήτοι μέση, έτησία αυ· 
ζησις μικτών κερδών 12,6ο)ο.

Ή μεταβολή τών καθαρών κερδών είναι: άπδ 
τδ 1968 έως τδ 1969 0,03 ο)ο, άπδ τδ 
1969 έως τδ 1940 26,6ο)ο, άπδ τδ 1940 
έως τδ 1941 43,4ο)ο, τούτέστιν άπδ τδ 1968 
έως τδ 1941 82,8ο)ο. "Ητοι μέση έτησία 
αυζησις τών καθαρών κερδών 20,4 ο)ο.

Κατά τήν αυτήν τετραετίαν αί καταβληθεΐσαι 
εις τδ προσο>πικδν άποδοχαί άνήλθον κατά τδ έτος 
1968 εις 331.434.433, τδ έτος 1969 εις 
3Τ8.033.303, τδ έτος 1940 εις 681. 
884.828, τδ έτος 1941 εις 463.824. 
038 δραχμάς.

Έκ τών άνωτέρω προκύπτει ότι: αί άποδοχαί
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 4ην ΣΕΛ.)

Άρ. Π,ρωτ. 347)99
Έν Άθήναις τή 14.1.1972 

Προς τό
ΥΠΟΥΡΓΕ ΙΟΝ ΕΒΝ. ΟΙΚΟΝΟ

ΜΙΑΣ
Γενικήν Διεύθυνσιν Εργασίας

Ενταύθα
Θέμα: «Περί συγκλήσεως Τρι

μερούς ’Επιτροπής συνεργασί
ας έπι σκοπφ έξομοιώσεως Ο
ρων καί αμοιβής έργασίας τών 
παρά ταΤς Έμπορικαΐς Τρα- 
πέζαις έργαζομένων».

Κύριε Υπουργέ,
Έχομεν τήν τιμήν νά παιρα-

καλέσωμεν δπως εύαρεστη,θή,τε
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 4ην ΣΕΛ.)

• Ο ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
• Η ΘΑΡΡΑΛΕΑ ΣΤΑΣΙΣ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΑΠΕΚΑΛΥΨΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟΝ ΚΑΙ ΤΑΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΑΣΠΑΣΤΩΝ
• Η ΣΙΩΠΗΡΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ ΜΑΣ

Εις μιαν ύστάτην προσπάθειαν συγκαλύψεως τών ευθυνών της, ή Διοίκησις της 'Ομοσπονδίας, έπιχειρεΐ νά έπιρρίψη τάς εύ- 
θυνας της, εις τήν ηγεσίαν τών τεσσάρων Συλλόγων τοϋ Προσωπικού τής Εθνικής Τραπέζης. Εις τελευταίαν άνακοίνωσίν της, 
άπευθυνομένην προς τά μέλη καί τών τεσσάρων Συλλόγων, αναδημοσιεύει τό έγγραφον τό όποιον τής άπηύθυναν αί διοικήσεις 
των, έξ αφορμής τής τακτικής τήν όποιαν ήκολούθησεν εις πλεΐστα θέματα, αποκορύφωμα τών όποιων ύπήρξεν, ή προσπάθεια τού 
Προέδρου τής 'Ομοσπονδίας, συνεπικουρουμένου υπό τού Α' ’Αντιπροέδρου καί χειροκροτούμενων άμφοτέρων υπό τών παρισταμέ- 
νων έκπροσώπων τών μικρών Τραπεζών, ΝΑ ΠΙΟΒΙΒΑΣΘΗ Η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝ ΤΗΣ. Παραλ- 
ληλως αί Τράπεζαι ΕΑΛΑΔΟΣ καί ΑΓΡΟΤΙΚΗ, πρόεδροι τών Συλλόγων Προσωπικού τών οποίων, είναι, άντιστοίχως, δ Πρόε

δρος καί δ Α' ’Αντιπρόεδρος τής 
'Ομοσπονδίας, άπέμενον μόναι εις 
τήν κορυφήν τών Ελληνικών 
Τραπεζών καί τό Προσωπικόν 
των άνεγνωρίζετο ώς πρώτον τή 
τάξει.

Ή ηγεσία τών τεσσάρων Συλλό
γων καί οι έκπρόσωποί των εις τό 
Εκτελεστικόν τής 'Ομοσπονδίας, 
έπεσήμανον έγκαίρως εις τον κ.
Παπαρροδόπουλον τάς συνέπειας 
τής τοιαύτης προσπάθειας του, 
πλήν έπι ματεάς). Στηριζόμενος εις 
τήν πλειοψηψίαν του εις τό Εκτελε
στικόν, τήν οποίαν έξησφάλιζεν ά- 
πό τους έκπροσώπους τών μικρών 
Τραπεζών, τά συμφέροντα τών ό
ποιων εξυπηρετεί τό δέλεαρ τής 
ξομοιώσεώς των μέ τήν Εθνικήν 
Τράπεζαν, έπέμεινεν εις τήν άπο- 
ψίν του καί εσπευδεν εις τό υπουρ
γείο ν Εθνικής Οικονομίας διά τήν 
πραγμάτωσιν τών σκοπών του.

Οϋτωι τήν 14ην Ιανουάριου ά- 
πηύθυνεν πρός τό υπουργείο ν ’Εθνι
κής Οικονομίας (Γενικήν Διεύθυν- 
σιν ’Εργασίας) τό ακόλουθον έγ
γραφον :

ΣΥΜΦΩΝΕΙΚΑΙΟκ^ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ;

«Αί άφηϊοϋ ίιιιίίιι ίιιΐιιοί... ιιϊιεΙιϊϊ tig όΰράνειαν 
τοϋ ΰπηρεσιαΗοϋ ένΐιοφέροντοο καί πιωσιν 

ΤΠ6 ποιοτικϋο καί aaaoiiuijg aaoSaattog ιόν υπαλλήλων»
ΤΑΔΕ ΕΦΗ ΠΑΝ. ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΙΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

Παραθέτομεν άνευ σχολίων, τά όποια ά- 
σφαλώς περιττεύουν, τό κατωτέρω απόσπα
σμα υπομνήματος, τό όποιον υπεβλήθη εις 
τά Π.Δ.Δ.Δ.Α. ΰπό τοΰ πληρεξουσίου δικηγό
ρου τής Διοικήσεως τής Τραπέζης μας:

ΕΝΩΠΙΟΝ
Τοΰ Πρωτοβαθμίου Διοικητικού Διαιτητικού Δι
καστηρίου ’Αθηνών.
Τής έν ’Αθήναις έδρευούσης (οδός Αιόλου 86) 
Ανωνύμου Εταιρίας ΰπό τήν επωνυμίαν «ΈθνίΓ 

κή Τράπεζα τής Ελλάδος Α.Ε.» νομίμως έκπρο- 
οωπουμένη-ς ΰπό τοΰ Διοικητοΰ αυτής κ. Χρήστου 
Άχή, κατοίκου ’Αθηνών.

Έν πρώτοις κατά τά έν τή ήμετέρα Τροστέζη 
ϊσχύοντα α! έν τοΐς βαθμοίς Ύποτμηματάρχου καί 
άνω θέσεις είναι άριθμητικώς καθωρισμέναι (NU- 
MERUS CLAUSUS), καταλαμβάνονται δέ διά προ
αγωγής κατ’ απόλυτον έκλογήν, ήτοι ύπό τών 
κατεχόντων μείζονα προσόντα (παιδείας, ίκανό- 
τητος, καταλληλότητας, έπιδόσεως, άπαδάσεως

πρωτοβουλίας κλπ.) έν συγκρίσει πρός έτέρους μή 
κατέχοτας έν ίση μοίρςχ τοιαύτα προσόντα (άρ- 
θρον 10 έν συνδυασμφ πρός άρθρ. 3 τοΰ προσα- 
γομένου ’Οργανισμού 'Υπηρεσίας 1 966).

Αποτελεί δέ τό καθεστώς τούτο τής προα
γωγής τό κατ’ έξσχήν καί καίριας σημασίας κίνηπ 
τρον πρός συνεχή βελτίωσιν τής ποιοτικής στά
θμης τών υπαλλήλων. Τά κίνητρον τούτο θά άτο- 
νηση σοβαρώς εις ήν περίπτωσιν έπαυξηθοΰν αί 
έκ τοΰ βαθμού άπολαυαί, μάλιστα δέ διά τών λί
αν υψηλών ποσών, περί ών άνωτέρω, δεδομένου, 
δτι αί υψηλού επιπέδου άποδοχαί, έπιτρέπουσαι 
εις πλέον ή ικανοποιητικόν βαθμόν τήν ίκανοποί- 
ησιν τών βιοτικών αναγκών συντελούν εις αδρά
νειαν τού υπηρεσιακού ενδιαφέροντος καί πτώ- 
σιν τής ποιοτικής και ποσοτικής άποδόσεως τών 
υπαλλήλων.

Έν Άθήναις τή 26 Μαΐου 1972 
Ό Πληρεξούσιος Δικηγόρος 

Παν. Πανόπουλος

ΕΙΝΑΙ ΕΚΔΗΑΩΣ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗ 
ΚΑΙ ΔΕΝ ΣΥΜΠΟΡΕΥΕΤΑΙ ΠΡΟΣ 
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

• Ή ββτοτεΒεϊοβ nymyq Οιά τον Βιορισμόν τοϋ β. ΧΑΙΖΟΥΛΗ
Ο Σύλλογος τών Υπαλλήλων τής ’Εθνικής Τραπέζης καί ό 

Σύλλογος τών Υπαλλήλων τής Τραπέζης ’Αθηνών κατέθεσαν ενώ
πιον τοΰ Πολυμελούς Πρωτοδικείου ’Αθηνών αγωγήν διά τήν το- 
ποθετησιν εις την θεσιν τοΰ Διευθυντοΰ Διεθνών Δραστηριοτή
των τοϋ κ. Φαίδωνος Χατζούλη. Τό πλήρες κείμενον τής αγωγής 
έχει ώς κατωτέρω:

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ 
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

_ΑΓΩΓΗ
1) τοΰ έν Άθήναις (Αιόλου 86) 

έδρεύοντος επαγγελματικού Σωμα
τείου ΰπό τήν έπωνυμίαν «ΣΥΛΛΟ
ΓΟΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ Ε
ΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΙΣ ΤΗΣ ΕΛ
ΛΑΔΟΣ», 2) τού έν Άθήναις (Στα
δίου 38) έδρεύοντος επαγγελματι
κού Σωματείου υπό τήν έπωνυμίαν 
«ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΑΘΗΝΩΝ», νο
μίμως άμφοτέρων εκπροσωπούμε
νων,

ΚΑΤΑ
Τής .έν Άθήναις (Αιόλου 86) έδρευ.

ούσης ανωνύμου Τραπεζικής έται- 
ρίας ύπό τήν έπωνυμίαν «ΕΘΝΙΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», 
νομίμως εκπροσωπούμενης.

Ή έναγομένη ανώνυμος έταιρία, 
συνέστη δυνάμει τού κατά τάς δια
τάξεις τοΰ Ν. 2292)53 έκδοθέντος 
άπό 26)27 Φεβρουάριου 1953 Β. 
Διατάγματος 6Γ οΰ συνεχωνεύθησαν 
αί ΰπό τήν έπωνυμίαν «ΕΘΝΙΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» 
καί «ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.» α
νώνυμοι Τραπεζιτικαί έταιρίαιι, τό 
προσωπικόν τών όποιων, κατά τήν 
ρητήν διάταξιν τοΰ άρθρου 1 1 τοΰ 
Ν. 2292)54, ένετάγη εις τό προ

σωπικόν τής εναγόμενης καί ανήκει 
εις τήν δύναμιν ημών. Έν συνεχείς! 
και κατ’ έφαρμογήν τών διατάξεων 
τοΰ άρθρου 1 τού Ν.Δ. 2510)53, 
καθ’ δ «τά τών αποδοχών τοΰ προ
σωπικού τής συσταθείσης νέας Τρα_ 
πεζής, οι δροι έργασίας έν γένει, τά 
τής διαβαθμίσεως, έντάξεως, προα
γωγών, υπηρεσιακής έν γένει καιτα- 
στάσεως, λύσεως τής υπαλληλικής 
σχέσεως καί έν γένει πάν δ,τι αφο
ρά τό προσωπικόν καί τήν διάρθρω
ση/ καί όργάνωσιν τών υπηρεσιών 
αυτής ρυθμίζονται έξ υπαρχής 6Γ 
οργανισμού τής Τραπέζης ταύτης, 
καταρτιζόμενου ΰπό τοΰ Διοικητικού 
Συμβουλίου αυτής καί κυρονμένου 
διά Β. Δ)τος, έκδιδομένου προτά- 
σει τών Υπουργών Έργασίας και 
Εμπορίου», έξεδόθη τό άπό 17)26 

Σεπτεμβρίου 1953 Β. Δ)γμα «περί 
κυρώσεως τοΰ ’Οργανισμού τής Έ-
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 2αν ΣΕΛ.)

Εΐο ιην 4ην Σελίΰα

ΟΛΙΣΘΗΜΑ
Τό ένδΒαφέρον 

τοϋ προσωπικού 
διά τά «λεφτά 
τής Τραπέζης»

ΠΟΙΟΙ ΟΑ ΠΛΗΡΟΙΗ;

Eig τήν 4ρ ΣελίΟο

*Μ fιώρπ μας

ΟΙ ΠΑΙΔΕΣ ΕΝ ΚΑΜΙΝΩ
Τούς παΐδας έν καμίνφ ενθυμίζουν καθ’ έ-κάστην οι συνάδελ

φοι πού εργάζονται εις τήν μεγάλην αίθουσαν Συναλλαγών τοΰ 
Κεντρικού Καταστήματος.

Καί διά μεν τούς τρεις παΐδας έμερίμνησεν ό Θεός τών Χρι
στιανών, έστω καί διά τήν μίαν καί μόνην ήμέραν τοΰ βασανι- 
σμοΰ των.

Διά τούς συναδέλφους πού έργάζονται καθημερινώς εις τήν 
κάμινον καί είναι υποχρεωμένοι νά παρέχουν τήν εργασίαν των μέ 
τό χαμόγελο εις τά χείλη καί τήν ευθύνην τής συναλλαγής, δεν 
υπάρχει άραγε τρόπος άνακουφίσεως;

Αί προαγωγοϊ
Η ΤΑΚΤΙΚΗ τών αρμοδίων υπη

ρεσιών εις τό θέμα τών προαγω
γών παραμένει ανεξήγητος. Ειλι
κρινούς δεν δυνάμεθα νά άντιληφθώ- 
μεν ποιον τό όφελος έκ τής σημει- 
ουμένης καθυστερήσεως, ένώ είναι 
γνωστοί αί επιπτώσεις έκ τού σά
λου, ό όποιος αδικαιολόγητα προ- 
καλεΐται. ”Ας αρχίσουν λοιπόν α
μέσως αί προαγωγαί διά νά κοπά- 
ση ό σάλος καί νά έπιδοθοΰν απε
ρίσπαστοι εις τήν εργασίαν των οί 
συνάδελφοι.

Μέ αντικειμενικά 
κριτήρια

Η ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ σημασία τής

επικρατήσεως αυστηρως αντικειμε
νικών κριτηρίων κατά τάς προαγω- 
γάς είναι αυτονόητος. "Οταν δεν 
προωθούνται οί άποδεδειγμένως ά- 
ξιώτεροι καί εις τήν κρίσιν τών υ
πηρεσιακών συμβουλίων υπεισέρ
χονται παράγοντες ξένοι πρός τήν 
υπηρεσιακήν ικανότητα καί άπόδο- 
σιν τών κρινομένων, τότε δεν δυνά- 
μεθα νά άναμένωμεν ζήλον καί ηύ- 
ξημένην άπόδοσιν. Εύχόμεθα νά μή 
παρουσιασθοΰν κατά τάς προαγω- 
γάς περιπτώσεις παραγκωνισμοϋ 
συναδέλφων έν όνόματι οίασδήπο- 
τε σκοπιμότητας καί σημειοΰμεν έγ 
καίρως τήν άντίθεσίν μας πρός τήν 
τακτικήν τού παραγκωνισμοϋ. Ή 
«Τραπεζιτική» θά καταγγείλη πά
σαν ένέργειαν εις βάρος συναδέλ-



’Ανακοίνωσή των Τ8σσόρων 
Συλλόγων Προσωπικού E.T.E.

ΙΟ ΠΡΟΒΗΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝ. ΟΣΦΟΑΙΣΕΩΣ
Του Δοοο ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΚΟΥΣΗ τόν ,Κλε-ν^,)ν κά?ε ^Φ^στικόν* ^ φορέα, τού οποίου ήσφαιλισμένοι, 01-

ΎφηγητοΟ Πολιτικής Οικονομίας 
τ. Διευθυντοΰ υπουργείου Εργασίας

'Υπό των Διοικητικών Συμβου
λίων των τεσσάρων Συλλόγων
Προσωπικοί) Ε.Τ.Ε. έξεδόθη ή
κατωτέρω άνακοίνωσις:

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Προς ένημέρωσίν σας γνωρίζομεν 

τά κάτωθι;:
Α'. Προσφυγή των Συλλόγων 

μας είς την Διαιτησίαν διά τό επί
δομα βαθμού από του ΛογιστοΟ A . 
καί Ταμίου Α'. καί άνω καί διά τό 
επίδομα πολυετίας έκ 5% αίμα τή 
συμπληρώσει πενταετούς υπηρεσίας.

Μετά μακράν προδικασίαν, προς 
παραπομπήν τής διενέξεως, έξ αφορ
μής των ώς άνω δύο θεμάτων, είς 
τό Πρωτοβάθμιον Διοικητικόν Δικα- 
στήριον ’Αθηνών. έγένετο ενώπιον 
τού Δικαστηρίου τούτου την 23.5.
1 972 ή συζήτησις τής σχετικής προ
σφυγής μας καί εν συνεχεία υπεβλή
θη τό έπϊ τού προκει μενού υπόμνη
μα των Συλλόγων μας. Απομένει ή 
δ:ά τά ανωτέρω θέματα έκδοσις Α
πό φάσεως ώς εϊρηται Διαιτητικού 
Δικαστηρίου.

Β'. Καταγγελία τής άπό 25.5.
1970 Συλλογικής Συιμβάσεως Ερ
γασίας Προσωπικού ’Εθνικής Τρα
πέζης.

Ληξάσης τής διετίας, κοαηγγέλθη 
υπό τών Συλλόγων μας τήν 26.5. 
1972 ή ώς άνω Σ.Σ.Ε. Ή σχετική 
διά Δικαστικού Κλητήρας έπίδοσις 
τής καταγγελίας έπραγμοσοποιήθη: 
τήν 27.5.1972.

Διά τής γενομένης καταγγελίας 
ζητείται αΰξησις τών βασικών μι
σθών, οίτινες καθωρίσθησαν διά τής 
καταγγελθείσης Σ.Σ.Ε., κατά ποσο
στού 20% καί χορήγησις ταυτοχρό- 
νως μέ τήν προαγωγήν καί μέρους 
έκ τού συνολικού ποσοστού πρΰσαυ- 
ξήσεων, ώς τούτο καθορίζεται είς 
τήν Σ.Σ.Ε. Προσωπικού Τραπέζης 
"Ελλάδος, τήν δημοσ ιευθέΐσορ είς 
τό ύπ’ άριθ. 302)4.5.1970, τεύχος 
δεύτερον, ψύλλον τής Έφη μ. τής Κυ- 
βερνήσεως.

’Εάν ή Τράπεζα δέν ττροέλθη. είς 
διαπραγματεύσεις εντός τής ταχθεί
σης προθεσμίας (μιάς έβδομάδος), 
τότε θά άκολουθηθή ή διαδικασία 
τής παραπομπής τής ύποθέσεως έ- 
νώπιον τού αρμοδίου Διαιτητικού 
Δικαστηρίου, τό όποιον θά άποφαν- 
6ή διά σχετικής άποφάσεώς του.

-Γ'. Μή συμετοχή τών ’Εκπροσώ
πων τών Συλλόγων μας είς τάς συν
εδριάσεις κλπ. τού ’Εκτελεστικού 
Συμβουλίου τής "Ομοσπονδίας Τρα-

φου ό όποιος ήθελεν άδικηθή κατά 
τάς προαγωγάς.

Αί μεταθέσεις 
συναδέλφων

ΚΑΤΑΛΗΓΕΙ είς επιβολήν ποι
νής ή παρέλκυσις τής έκτελέσεως 
έγκριθείσης μεταθέσεως συναδέλ
φου, ό όποιος αναμένει καθ’ έκό
στη ν τήν εντολήν τής μετακινήσεώς 
του. Είναι, κατά τήν γνώμην μας, 
φρονιμώτερον, νά άπορρίπτωνται 
αί αιτήσεις μεταθέσεως, δταν, ή έ- 
φαρμογή τής άποφάσεώς πρόκειται 
νά παρκμείνη ανεκτέλεστος. Είναι 
έπιβεβλημένον επίσης διά τό κύρος 
τής Διευθύνσεως Προσωπικού νά έ- 
φαρμοσθοΰν αμέσως αί άποφασι- 
σοεϊσαι καί μή έκτελεσθεΐσαι είσέ- 
τι αποφάσεις μεταθέσεως συναδέλ
φων.

...‘Ενδιαφέρον 
καί ένδιαφέρον

AN IΚΑΝΟΠΟI ΗΤΟΝ παραμένει 
είσέτι τό αίτημα τής παροχής ε> 
δικοΰ έπιδόματος είς τούς συναδέλ
φους τών υποκαταστημάτων τουρι
στικών περιοχών παρά τήν ΰπόσχε- 
σιν τού ϋποδιοικητοΰ κ. Καμπέρου 
είς τόν Πρόεδρον τού Συλλόγου 
μας, ότι θά ίκανοποιηθή αμέσως. 
Έν τώ μεταξύ αί διοικήσεις άλ
λων Τραπεζών εις τάς όποιας τό 
αίτημα υπεβλήθη βραδύτερον έσπευ. 
σαν νά τό ικανοποιήσουν. Μία α
κόμη άποδειξις τού... ενδιαφέρον
τος καί τού ένδιαφέροντος.

Χρειάζονται σχόλια;
ΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ μεγάλου κα

ταστήματος κατά τήν διεξαγωγήν 
τής έργασίας των είναι υποχρεωμέ
νοι νά καταφεύγουν διά τήν άνεύ- 
ρεσιν διαφόρων στοιχείων εις τά υ
πόγεια τού καταστήματος. Εκεί 
λοιπόν αντιμετωπίζουν τήν παρου
σίαν κατσαρίδων καί άλλων βρωμε
ρών έντόμων καί ποντικών τά ό
ποια περιφέρονται είς τούς δια
δρόμους καί τούς φακέλλους πού 
είναι υποχρεωμένοι νά χρησιμο
ποιήσουν οί υπάλληλοι. Χρειάζον
ται σχόλια;

πεζούπαλληλικών "Οργανώσεων ‘Ελ- 
λάδσς.

Τά Προσωπικόν τής ’Εθνικής Τρα
πέζης τής "Ελλάδος καί τό Προσω
πικόν τής ’Αγροτικής Τραπέζης. μέ
χρι τής έν ετει 1955 ίδρύσεως τής 
'Ομοσπονδίας, άνήκον είς τήν "Ομο
σπονδίαν τών Συλλόγων τού Προσω
πικού τών Μεγάλων Τραπεζών.

Τό .Προσωπικόν τών λοιπών Τρα
πεζών άνήκεν είς άλλην —— ιδιαιτέ
ραν "Ο μοσπονδ ί αν.

Τό 1955 ίδρύθη δι’ δλους τούς 
Τραπεζοϋπαλληλικούς Συλλόγους καί 
τό Προσωπικόν όλων αδιακρίτως τών 
Τραπεζών ή "Ομοσπονδία Τραπεζο
ϋπαλληλικών ’Οργανώσεων "Ελλά
δος.

Τό ιΠροσωπικόν τής Εθνικής Τρα_ 
πέζης εις αριθμόν δέν στερεί τού 
Προσωπικού άθροιστικώς τών Τρα
πεζών ‘Ελλάδος καί ’Αγροτικής, ού
τε τού Προσωπικού άθροιστικώς πα
σών τών λοιπών έτέρων Τραπεζών.

Ή ’Εθνική Τράπεζα, όπως καί ή 
Τράπεζα τής Ελλάδος καί ή Αγρο
τική αποτελούν την Αμάδα τών χα
ρακτηριζόμενων ώς Τραπεζών ελεγ
χόμενων υπό τού Κράτους, ενώ αι 
διάφοροι ετεραι Τράπεζαι ανήκουν 
είς την κατηγορίαν τών ιδιωτικών 
Τ ραπεζών.

Ή Εθνική Τράπεζα, αποτελεί κο
λοσσόν Πιστωτικού ’ Ιδρύματος έ
κτος πόσης συγκρίσεως μέ όποιαδή- 
ττοτε άδιακρίτως άλλην Τρέπεζαν.

Τό Προσωπικόν τής Εθνικής Τρα
πέζης αποτελεί τό 1)3 τής δλης δυ- 
νάμεως τών ΰπό την στέγην τής Ol 
μοσπονδίας Τραπεζικών "Υπαλλήλων, 
οί δέ Σύλλογοί του τό 1)3 τών εις 
τήν ιδύναμιν τής "Ομοσπονδίας άνη- 
κόντων Συλλόγων.

Το Προσωπικόν τής Εθνικής Τρα
πέζης καί οί Σύλλογοί του προσέφε- 
ραν πάντοτε τά πάντα είς τήν "Ο
μοσπονδίαν καί ουδέποτε έζήτηααν, 
έστω καί τό παραμικρόν, άπό αυτήν 
καί ουδέποτε τήν άπησχόλησαν μέ 
περισπασμούς ή δ,τι δήποτε άλλο..

Κατά παραγνώρισιν καί πλήρη 
περιφρόνησιν τών ανωτέρω, ένι 6- 
ψει δέ τής άντιμετωπίσεως τού θέ
ματος τών αυξήσεων, ό Πρόεδρος 
τής ‘Ομοσπονδίας, ανευ γνώσεως 
καί άποφάσεώς τού ’ Εκτελεστικού 
Συμβουλίου, προσέφυγεν είς τήν 
τριμερή Επιτροπήν Συνεργασίας 
καί έθεσε ζήτημα ενιαίου μισθολο
γίου διά τό Προσωπικόν τών Εμπο
ρικό:!’ Τ ραπεζών, διαχώρισα^, έιμ- 
πσρνκάς έργασίας καί δημιουργή- 
σας οϋτω διάσπασιν είς τήν συνο
χήν μεταξύ τών μελών τής ‘Ομοσπον. 
δίας.

Έπροχώρησαν είς την διά τής ά
πό 30.3.1972 καταγγελίας ΰπό τής 
Ομοσπονδίας tow σχετικών Σ.Σ.Ε. 

καί άποφάσεώς Διαιτησίας άντιμε- 
τώπισιν τού θέματος τών αυξήσεων, 
άνευ καλύψεως τού .Προσωπικού τής 
’Εθνικής Τραπέζης, ή Σ.Σ.Ε. τού ό
ποιου έληγε τήν 25.5.1972 καί ήτο 
νόμω ανέφικτος ή πρό τής παρελεύ- 
σεως τής ημερομηνίας ταύτ.ης καταγ- 
γελία της.

Δέον νά σημειωθή δτι, ανεξαρτή
τως τού ζητήματος τής μή βάσει τού 
νόμου νομιμοποιήσεως τής "Ομο
σπονδίας διά τήν ύπ’ αυτής γενομε- 
νην ώς εϊρηται καταγγελίαν, πλή,ν 
καθ’ δσον αΰτη άφορά είς την ύπ’ 
άριθ. 30)1970 Άπόφασιν τού Δ.Δ. 
Δ.Δ.Α. καί μόνο, ή κατά τά άνω κα
ταγγελία τής 30.3.1 972 έπανελήφθη 
έκ νέου τήν 15.5.1972 ώς προς τάς 
Τραπέζας ‘Ελλάδος, ’Αγροτικήν, Ε
θνικήν Κτηματικήν καί ’Επαγγελμα
τικής Πίστεως, διότι κατά τήν πρώ- 
την καταγγελίαν (τής 30.3.1972) 
δέν εΐχεν λήξει ή διετία ισχύος τών 
διά τό Προσωπικόν τών έν λόγω Τρα
πεζών Σ.Σ.Ε.

Επί πάντων τών ανωτέρω σί είς 
τό Εκτελεστικόν ΣυμβούΧιον τής ‘Ο
μοσπονδίας εΐχον διιαμαρτυρηθή διό
τι αγνοούνται καί περιφρονοϋνται τά 
συμφέροντα τών μελών τών Συλλό
γων μας καί εΐχον ζητήσει την έγ- 
κατάλειψιν τών διασπαστικών ενερ
γειών καί τοποθετήσεων καί είσηγή- 
θή τόν τρόπον νομίμου καλύψεως τής 
ακολουθητέας διαδικασίας διά τό 
θέμα τών αυξήσεων, πλήν επί :μα- 
ταίω, διότι δλαι αί προσπάθεια! των 
προσέκρουσαν είς τήν περί τού αν
τιθέτου εμμονήν τού Προέδρου τής 
"Ομοσπονδίας προς ήν συνετάσσετο 
ή πλειοψηφία τού Ε.Σ.

Τήν τοιαύτην κατάστασιν έζησαν 
έντόνως σί ’Εκπρόσωποι τών Συλ
λόγων μας κατά τήν συνεδρίασιν τού 
Ε.Σ. τής "Ομοσπονδίας τής 28.3. 
1 972 έξ ής καί άπεχώρησαν είς έν- 
δειξιν διαμαρτυρίας.

Παρά ταΰτα, έκ θεμάτων περιλαμ
βανόμενων είς τήν ήμερησίαν διάτα- 
ξιν τής άπό 5.5.1972 προσκλήσεως 
διά συνεδρίασιν τού Ε.Σ. τήν πρω
ίαν τής 1 0.5.1 972, κατεδεικνύετο ή 
άνευ άμφιβολιών συνέχισις τών συμ
φερόντων τών μελών τών Συλλόγων
μας. .

Μή υπάρχοντας καί άπομένοντος 
πλέον άλλου τρόπου προς προστα
σίαν τών συμφερόντων τού Προσω
πικού τής Εθνικής Τραπέζης, έκρί- 
θη άναγκαίον δπως οί Σύλλογοί μας 
παυσουν εφεξής νά παρέχουν διά 
τής παρουσίας των κάλυψιν τών κα
τά τά προεκτεθέντα λαμβανομένων 
αποφάσεων τής ‘Ομοσπονδίας.

(Συνέχεια έκ τού προηγουμένου)

ΤΙ Απόδοσις όμως τής κοινωνικής 
Ασφαλίσεως Επηρεάζεται επίσης ε’ις 
μεγάλον βαθμόν αχό τάς καταχρήσεις 
τών ϋο<( α/.ιαιένων είς βάρος της. Οί 
κίνδυνοι τών καταχρήσεων είναι πάν
τοτε μεγάλοι είς τους μαμουθοργανι- 
σμούς, τών οποίων τά όργανα Αδυνα
τούν νά παρακολουθούν καί ·νά ελέγ
χουν άποτελε σματ ικά τους ήισφαλισμέ, 
νονς, Ισπως συμβαίνει τούτα είς τόν 
κλάδον Ατυχήματος καί τόν κλάδον 
άσθενείας,

Άντιθέτως είς τους μικρούς ασφα
λιστικούς φορείς δρμ τό αίσθημα τής 
ταυτότητας τής σμ,άδος καί 6 αμοι
βαίος έλεγχος τών ήσφαλισμένων, 
γνωστών αναμεταξύ των, προλαμβά
νει πιολλάς καταχρήσεις. Διά τοϋτο 
ένίδείκνυται ή διοικητική Αποκέντρω- 
σις, Ιδία τοΰ κλάδου Ασθενείας.

10. Διά τό μεγάλο πρόβλημα τής 
Αναμορφώσεως τής παρ’ ήμίν κοινω
νικής Ασφαλίσεως καί τής Αντιμετω- 
πίσεως τοΰ ζητήματος ασθένειας τοΰ 
πληθυσμού δύναται νά ύποστηριχθή 
καλοπίστω; δτι τό παρ’ ήμίν πρό
βλημα έχει ήδη άντιμετωπισθή είς τήν 
διεθνή πρακτικήν καί ,άπομένει ήιμεϊς 
νά προτιμήισωμεν τήν λύσιν, ήτις 
προσήκει καί ρποσ ιδιάζει είμ τό κα
θόλου κοινωνικοοικονομικόν περιβάλ
λον τής χώρας μας, ώιτε ή μεταρ- 
ρύθμισις νά έχη μόνον εύεργετικάς 
πολιτικάς, οίκονομικάς καί κοινωνικάς 
συνέπειας διά τό Κράτος. Τό Kpar 
τος μέ τούς ύπ’ αύτοΰ, έστω κατ’ ε
λεύθερον πρωτοβουλίαν, δημιουργη. 
θέντας οργανισμούς κοινωνικής πολι
τικής, μέσφ τών οποίων -οί εργαζόμε
νοι αποκτούν τήν βεβαιότητα, δτι θά 
δυνηθοΰν ν’ αντιμετωπίσουν τάς ιάν- 
τυξσότητας τής ζωής, περιέρχεται έν 
συνεχεία είς κατάστασιν, έν τή υ
πό ίρ παύει πλέον νά είναι ελεύθερον, 
έχει αύτοιδεσμευθή. Ό GOETHE: εί
πε : «Εϊμεθα έλεύθεροι νά κάιμωμεν 
τό πρώτον βήμα, είς τό ’δεύτερον ό
μως βήμα εϊμεθα σκλάβοι». Δηλαδή 
ή ελευθερία καί ή άναγκαιότης συνυ
πάρχουν είς τήν ζωήν.

“Οσον βαθύτερα κατανοήσει ό αρ
μόδιος υπουργός τό νόημα τής ελευ
θερία; καί αναγκαιότητας τής ζωής, 
τόσον πρακτικώτερος θά είναι καί ό 
χειρισμός τού’ δλου θέματος.

11. Τό ' Τπουριγειον Κοινωνικών 'Τ. 
πηρεσιών -απέδειξεν άκόρεστον επιθυ
μίαν διά τήν άπόκτησιν εξουσίας καί 
δυνάμεως. Μεταιξύ τών πολιτικών κ,αί 
κοινωνικών επιθυμιών πολλών ανθρώ
πων καί τών άπαιτουμένων γνώσεων 
καί ικανοτήτων διά τήν ευτυχή ιέπίλυ- 
σιν κοινωνικών ζητημάτων υπάρχει 
συχνά βαθύ χάσμα! Βεβαίως Ινώ υ
πάρχουν πολλοί άνθρωποι, οίτινες έ
χουν γνήσια καί έντιμα κοινωνικά έν_ 
διεφέροντα καί επιθυμούν νά λάβουν 
μέρος είς τήν λύσιν τών κοινωνικών 
προβλημάτων, έκ τούτων ευάριθμοι 
είναι εκείνοι, οίτινες ένιδιαφέρονται 
διά το θέμα τής δλης οικονομικής καί 
κοινωνικής τάξεως (καθεστώτος), 
άπό τής οποίας καί μόνον δυνατοί νά 
κατανοηθή τό κοινωνικόν ζήτημα καθ’ 
ολας τάς μσρφάς του. Ή πάροδος 
τοΰ χρόνου απέδειξαν, δτι αί συμπτω- 
ματικού χαρακτήρος ρυθμίσεις δέν ή_ 
δυνήθησαν νά έπιλ.ύσουν ίκανοιποιητι- 
κώς τό κοινωνικόν ζήτημα. Μεταξύ 
τών άλλων θεμάτων τής κοινωνικής 
πολιτικής τό δυσκολώτερον είναι τό 
τής κοινωνικής ιάσφαλίσεως, μάλιστα 
ή πλήρης άντιμετώπισίς της είναι ά. 
δύνατος,

12. Έξ ετέρου όμως δέν πρέπει 
νά μάς απασχολούν ασφαλιστικοί ορ
γανισμοί, οίτινες επέτυχαν ειδικούς 
ορούς χρηματοδοτήσεως παρά τού’ 'ερ
γοδότου τών ήσφαλισμένων. Πρόκει
ται συγκεκριμένο)ς διά τά τραπεζίτη 
κά καί τινα άλλα ευάριθμα Ταμεία.

Βεβαίως, δέν ένδείκνυται ιάπό κοι- 
νωνικοπολιτικής άπόψεως ή έπέμβα- 
σις τού κράτους επί τώ τέλει χειρσ- 
τερεύσεως τής θέσεως τών ήσφαλι- 
σμένων καί τών συνταξιούχων καί έ- 
ξυπηρετήσεως τής θέσεως τοΰ έριγο- 
δότου. Ή Ιδιόρρυθμος χρηματσδότη- 
σις τού οργανισμού υπό τού Εργοδό
του ας θεωρηθή ώς συμμετοχή τών 
ή,σφαλισμένων είς τά κέρδη τής έπι- 
χειρήσεως. Σχετικώς δέν υπάρχει α
παγορευτική διάταξις νόμου, ούτε τού
το άντίκειται είς τά χρηστά ήθη;, Άν 
θρώπινον είναι δτι βλοι, οί ήαφ'αλισμέ- 
νοι είναι διατεθειμένοι νά προτιμή
σουν τά κοινωνικοπολιτικά εύκρατα 
κλίματα. Οί ήσφιαλισμένοι αισθάνον
ται πολύ πλέον ασφαλείς τώρα, πού 
διευθύνουν τά έλλειμματικά των τα
μεία καί είναι δλιγώτερον πρόθυμοι 
σήμερον νά έπωμισθούν τήν ευθύνην 
διά τήν άπελευθέρωσιν δλων τών κα- 
ταπιεζομένων καί παρηγκωνι σμένων ή- 
σφαλισμένων.

Βεβαίως είς τήν κοινωνικήν [Ανισό
τητα άντίδρςί αύτομάτως κάθε συγ
χρονισμένος άνθρωπος, άλλα τό συγ- 
κεκριμένον θέμα τής κοινωνικής ιά- 
σ-φαλίσεως δέν πρέπει νά μάς παρα- 
ναι νά ύπάρχη παρ’ ήμίν σαφής συν_ 
είδησις, δτι ή άρίστη κοινωνική πο
λιτική δέν δύναται ν’ άγάγη είς ικα
νοποιητικά άποτελέσματα, δταν ιή πα_ 
ραγωγικότης τής ανθρώπινης εργασί
ας είναι μικρά.

Καθ’ ήμάς τό ’Τπουργείον Κοινω
νικών 'Τπηρεσιών πρέπει νά χειρισθή 
τό δλον θέμα μετά λόγου καί γνώ- 
σεοις, διά νά άποφευχθούν Αδικαιολό
γητοι άναστατώσεως τών ενδιαφερο
μένων ανθρώπων, οίτινες είναι καί oil 
οίκονομικώς ασθενέστεροι άλλα καί ή 
Κνβέρνησίς νά μείνη απερίσπαστος είς

τήν κυρίαν προσπάθειαν άπό τάς 6ι_ 
α-ίας άντιδράσεις των.

IV. ΑΝΑΓΚΑΙΑΙ ΚΑΙ ΔΤΝΑΤΑΙ
ΡΤΙΘΙΜΓΣΕΙΙΣ

13. Νοιμίζομεν δτι τό 'Τπουργείον 
Κοινωνικών 'Τπηρεσιών .οφείλει νά ’έ- 
πϋδιώιξτ) καί νά έπιτύχη κατά τινας 
σχέσεις ουσιώδη -βελτίωσιν τής κοι
νωνικής ιάσφαλίσεως υιοθετούν κατά 
τινα τρόπον τάς κάτωθι προτάσεις:

A. ΙΑΡΤΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑ 
Λ ΙΣΚΩ Ν

α) Θεσπισις κοινωνικού πόρου.
Έξ όσων ιέξετέθησαν Ανωτέρω. (11, 

παιράγρ. 3), εδώ είναι τό πρόβλημα 
τής κοινωνικής άσφαλίσεως. Τό κρά
τος οφείλει ν’ Αντιμετώπιση μέ σο
βαρότητα τό θέμα τής οικονομικής του 
συμμετοχής διά τής θεσπίσεως ενός 
κοινωνικού πόρου, τά έσοδα τοΰ ό
ποιου θά πρΌ'ορίζωνται αποκλειστικώς 
διά τήν οΰσιώδη βελτίωσιν τού κλά
δου συντάξεων.

Βεβαίως .δέν διαφεύγει τής προσο
χής μας τό θέμα τής ιέπιβαρύνσεως 
τής εθνικής οικονομίας καί τοΰ έπη- 
οεασμοϋ τή ανταγωνιστικής ίκανότη^ 
τος τών διαφόρων παραγωγικών κλ.ά- 
δων. ’Αλλά καί ή αΰξησις τής Εργο- 
δοτικής είσΙφΙοράς έχει τάς ιδίας επι
πτώσεις.

Ή άπο'ψις αΰτη είναι άλλωστε σύμ
φωνος προς τήν Ακιολουθουμένην ύπό 
τοΰ κράτους πολιτικήν, ήτις διά λό
γους οικονομικής πολιτικής περιορίζει 
τήν έργοδοτικήν εισφοράν Επί προιδή’_ 
λιρ ζημίςι τών Εσόδων τοο Ι.Κ.Α.. (ϊ- 
δε σχετικώς Ν. 2861)54, Ν. 3613) 56', 
Ν. 2:861)54, Ν. 4604)66 κλπ.).

Ή οικονομική έξυγίανσις καί τόνω- 
σις τού Ι.Κ.Α, Επιβάλλεται Επίσης 
καί Από λόγους μακροοικονομικής ά. 
σφαλιοτική,ς πολιτικής, ίδιά νά κατα- 
στή τούτο ισχυρός πόλος έ,λξεφς ίδιά 
τούς συνταξιούχους καί τούς ίήσφα- 
λισμένους τών οίκονομικώς ανεπαρ
κών ταμείων. ΈΙφ’ Ιδσον τό Ι.Κ.Α. 
ύστερτί Εν σχέσει πρός τήν κλαδικήν 
άσφάλισιν είς τό θμέα τών παροχών, 
νοιμίζομεν δτι ο-Ιαδήποτε προσπάθεια, 
συγχωνεύσεως τών κλαδικών ταμείων 
στερείται διαφέροντος διά τούς ήισφα- 
λιβ.μένους καί συνταξιούχους. ’Αλλά 
καί τό 'Τπουργείον δέν έχει ήθικόν 
έρεισμα, διότι τούτο θά Επέδίωκε τήν 
ίσοπέδωσιν πρός τό χειρότερον, τό ό
ποιον άντίκειται είς τάς Επιδιώξεις 
καί τό πνεύμα τής κοινωνικής πολι
τικής. ’Άνευ τής πςοϋποθέσεως τ αυ
τής, ή προσπάθεια τής συγχωνεύσεως 
γεννά τήν εύλογον υπόνοιαν δτι αύ- 
τη επιδιώκεται πρός τό συμφέρον καί 
τήν οικονομικήν έξνγίανσιν τού ΙΚΑ.

β) Περιφρούρησις τών εσόδων τοΰ 
Ι.Κ.Α.

14. Είς τό παρελθόν πολλά πλα- 
δικά ταμεία σνυεχωνεύθησαν συνεπείς: 
οικονομικής Ανεπάρκειας εις το ΙΚΑ 
τοΰθ’ δπερ, ήτο καί έξ ακολουθεί νά 
είναι σημαντική Επυβάρυνσις τούτου, 
τόσον πρός πτριορισμόν τών είς βά
ρος τοΰ ΙΚΑ Ενδεχομένων καταχρή
σεων, δσον καί πρός τό συμφέρον τών 
ή,σφαλισμένων.

δ) Άσφάλισις Ιδιωτικών 'Τπαλ, 
λήλων.

16. Είς το "Ιδρυμα Κοινωνικών 
’Ασφαλίσεων έχουν Ασφαλισθή1 καί σί 
πάσης φύσε ως ιδιωτικοί υπάλληλοι. 
Άλλ’ Εν τώ μεταξύ δ Αριθμός τών ι
διωτικών υπαλλήλων έχει σημαντικώς 
αΰξηθή. Οί ιδιωτικοί υπάλληλοι Α
σχέτως πρός τό εισόδημά των, τό ό
ποιον είς τους κατωτέρους υπαλλή
λους δέν διαφέρει ίσως σημαντικά 
Από τό εισόδημα τών τεχνιτών Εργα
τών, κοινωνιολογικώς καί οίκονομι
κώς Αποτελούν διακεκριμένων κοινω
νικήν τάξιν. 'Επομένως θά ήτο δρθό- 
ταχειρίσεωι; οικείος καί Ανάλογου 
τερον νά τύχωσιν .άσφαλιστικής με- 
πρός τήν κοινωνική των τάξιν. Βα- 
σικώς έν τώ πλαισίφ τού ΙΚΑ μολο
νότι σί ιδιωτικοί υπάλληλοι έν Δυτ. 
Γερμανίς καί Αυστρία Εχουν ίδιον Α
σφαλιστικόν φορέα.

ε) Καθορισμός Κατωτάτης Συντά
ξεως.

17. Αί παρεχόμενοι κατώτεροι συν
τάξεις πολλών Ασφαλιστικών οργανι
σμών, μεταξύ τών όποιων καί τό I. 
Κ.Α., δέν είναι Επαρκείς διά νά Ε
ξασφαλίσουν μίαν στοιχειώδη; ζωήν, 
άλλ’ είναι ίσως Επαρκείς, Απλώς διά 
νά μή πεθάνη ό συνταξιούχος.

Λόγοι κοινωνικής σκοπιμότητος Ε
πέβαλαν είς τό παρελθόν, δπως σί Α
σφαλιστικοί οργανισμοί χορηγήσουν 
παροχάς (Ελάχιστα σρια) μέ ήλατ- 
τωμένας ασφαλιστικάς προϋποθέσεις. 
Επίσης οί βάσει Ασφαλιστικών προϋ, 
ποθέστων παρεχόμεναι σήμερον κατώ- 
τ,αται συντάξεις, προδή/.ως τών κα
τωτέρων μισθό λογικών κλήσεων μέ 
βραχύν χρόνον συμμετοχής είς τήν 
Ασφάλισιν, δέν είναι Επαρκείς. Διά 
τούτο πολλοί Ασφαλιστικοί ναμοθεσί- 
αι προβλέπουν κρατικήν έπιχορήγησιν. 
Είς Εμπρακτον Εκδήλωσιν δθεν τής 
όφειλομένης κοινωνικής αλληλεγκύης 
τό κράτος οφείλει νά όρίζη έκάστο- 
τε Ενα συγχρονισμένον κατώτατον δ- 
ριον συντάξεως, μέ τό όποιΐον νά κα. 
λύπτωνται αί στοιχειώδεις ανάγκαι 
τών συνταξιούχων.

Είς τήν πρακτικήν υπάρχουν συ

στήματα συμμετοχής τού κράτους 
διά τήν αυξησιν τής συντάξεως καί 
3ς Αναζητηθή δ καλύτερος τρόπος 
τής αύιξήσεως, ώστε αυτή νά είναι 
άπηλλαγμένη τών τυχόν μειονεκ,τημά- 
των τής ανισότητος ή τής μή .σκοπι
μότητος.

Ό προσδιορισμός τοΰ ελάχιστου 
ορίου συντάξεως είναι ίσως δίκαιον 
καί κοη'ωνικώς σκόπιμον νά συνδυα- 
σθή μέ τόν καθορισμόν καί άνωτά- 
του όρίου συντάξεως, διότι αι'ι μεγά
λοι συντάξεις υπάρχουν είς Ασφαλι
στικούς οργανισμούς, τών όποιων οί 
ή σφαλισμένοι δέν συνεισφέρουν Ανα- 
λόγως.

Βλ ΚΛΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΙΣ

18. Ή περαιτέρω τελική πορεία 
τών αυτοτελών οργανισμών κοινωνι
κή; Ασφαλίσεως Εχει έν μέρει έκ τών 
πραγμάτων σαφώς προδιαγραφή. "Ο
πως κατά τά παρελθόν ο!ί Ατυχήσαν- 
τες έκ διαφόρων λόγων Ασφαλιστικοί 
οργανισμοί συνεχωνεύθησαν είς τό I. 
Κ.Α. (καί μέχρι σήμερον Εχουν συγ_ 
χωνευθή περί τά 25 κλαδικά ταμεία) 
τό αΰτό ίά συμιβή κατ’ άναπόφευκτον 
νομοτέλειαν, καί διά τό πλείστον τών 
έν λειτουργία σήμερον αυτοτελών Α
σφαλιστικών οργανισμών, ών ή πα
ρούσα οικονομική; κατάστασις δέν’ 
παρουσιάζει ικανοποιητικά στοιχεία.

Ή συγχώνευσις πο-λλών άσΙφαλιστί- 
κών οργανισμών είς ενα φορέα, ίδίμ 
άναφορικώς πρός τόν κλάδον συντά
ξεων, δστις δέν αντιμετωπίζει θέμα 
καταχρήσεων είναι λίαν σκόπιμος. 
Δέν νομίζομεν δμως δτι ένδείκνυται. 
άπό κοινωνικοπολιτική ς πλευρόίς ή Ε- 
πίσπευσις τής συγχωνεύσεως διά τής 
Αναγκαστικής υπαγωγής είς τό ΙΚΑ,. 
ΈΙφ’ οσον τό κράτος θά έπΊδείξη τε_ 
λικώς τό όφειλόμενον Ενδιαφέρον υ
πέρ τού ΙΚΑ (ώστε τούτο νά κατα- 
στή πόλος ελξεως διά τά οίκονομικώς 
Ασθενή ταμεία) ή μοίρα τών αυτοτε
λών οργανισμών είναι πρόδηλος.

Έσημειώθη κία’ι Ανωτέρω, δτι υ
πάρχουν καί τινες Ασφαλιστικοί ορ
γανισμοί, οίτινες Επέτυχαν, δπως ό 
εργοδότης χρη,ματοιδοτή: ή έπιδστή κα
τά τόν ενα ή τόν άλλον τρόπον τήν 
έλλεΐιμματικήν λειουργίαν τοΰ οργα
νισμού των, δστις Εχει παροχάς έν γέ- 
νει ηύ!ξημέ.ν.ας. Νοιμίζομεν θετικώς, 
δτι τό κράτος δέν Εχει λόγον νά κα
τάργηση τό τυχόν υφιστάμενον εύ- 
κρατο-ν κοινωνικόν κλίμα τών Ασφαλι
στικών τούτων οργανισμών. Τά τυ
χόν περί κοινωνικής δικαιοσύνης Επι
χειρήματα άτόπως προβάλλονται, διό
τι ή μέν έξίσωσις θά γίνη; πρός τά 
κατώτερα', ή δέ κοινωνία καί ή οι
κονομία κατ’ ούδέν θά ώφίεληθούν Εκ 
τού περιορισμού ή τή; καταργήστως 
τής εισφοράς τοΰ Εργοδότου.

19. Άναφιορικώς πρός τούς κλαδι
κούς Ασφαλιστικούς οργανισμούς, θά 
Εδτι νά έξαρθή μεταξύ τών άλλων 
προβλημάτων των, τό θέμα τής είσ- 
πράξεως τών Εσόδων των. Έκαστος 
οργανισμός Επιμελείται τής είσπράξε_ 
ως τών πόρων του καί αντιστοίχως 
ό Εργοδότης ΰπαχρεούται νά ύποστή

Κοινωνικά
ΓΑΜΟΙ

—Ό συν, Χρ. Χα,τζηστέλιος, δι
ευθυντής Καταστήματος Παραλίας 
Διστόμου, μέλος τού Διοικητικού 
Συμβουλίου τού Συλόγου μας (Έ- 
ψορς ’Επαρχιών) καί ή δίς Ρένα 
Βερρή έτέλεσαν τούς γάμσυς των.

ΔΠΡΕΑΙ

ΥΠΕΡ ΤΟΥ Τ.Υ.Π.Ε.Τ.

— Βασίλειος Κσρνηλάκης, εις 
μνήμην ότττοβιωσάσης μητρός του, 
δρχ. 1.000.

—■ Συνάδελφοι τής υπηρεσίας Μη
χανικών Μέσων, εις μνήμην άττοβι- 
ωσάσης μιητρός τού συν. Χρ. Μα- 
λΐ'βίτση δρχ. 500.

—Συνάδελφο ι Β ' ϊπτοδ ι ευθύνσεως 
Γενικού Λογιστηρίου ΕΤΕ είς μνή
μην άττοβιωσάσης μητρός συν. Βασ. 
Σπανοττούλου δρχ. 1.085.

—Συνάδελφοι τμήματος Πληρο
φοριών είς μνήμην άττοβιωσάσης μη
τρός συν. Διον. Εύσταθοττούλου δρχ. 
1.400.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ

Θεωρώ ύττοχρέωσίν μου νά ευχα
ριστήσω όλοψύχως τούς Διευθυντής 
τοΰ υγείας Μέλαθρον Νοσοκομείου 
ΕΤΕ κ.κ. ιΝτόμττλερ Άντ. καί Σταυ- 
ρόττουλον Έμμ., καθώς καί απταν τό 
έπιστημσνίικόν καί νοσηιλευτικόν 
Προσωπικόν διά τάς άοκνους έττι- 
στημονικάς καί άνθρωπισΤικάς υπη
ρεσίας των ας κατέβαλαν είς έμέ, 
καά άπεθεραπεύθην πλήρως.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΥΣΕΑΚΗΣ 
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πασχολούνται είς τόν Εργοδότην. Ση- 
μειωθήτω, ότι υπάρχουν περιπτώσεις 
εργοδοτών Απασχολούντων προσωπι
κόν ησφαλισμένον είς πλείονας Ασφα
λιστικούς φορείς καί έπομένωις ιό Ερ
γοδότης θά ύποστή τόν σχετικόν Ε
λεγχον Από ισαρίθμους Ασφαλιστικούς 
φορείς. Τό σύστημα Βμως τούτο εί
ναι Αντιοικοινομικόν καί έν γένει Ε- 
πιβαρυντικόν δι’ -Αμφοτέρους. Πρός 
επιτυχή άντιμετώπισιν τοΰ θέματος 
τούτου, ίσως νά ήτα Ενδεδτιγιμένον νά 
μελετηθή ή συστασις καινής ειδικής 
υπηρεσίας άρμοιδίας διά τήν εισπραξιν 
τών πόρων καί τήν Απάδοσίν τούτων 
είς τούς οικείους Ασφαλιστικούς ορ
γανισμούς.

Γ'. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ 
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
20. Έχομεν Ανωτέρω’ σημειώσει 

(παράγρ. 3) δτι τό άντικείμενον τοΰ 
ό-ργανισμοΰ τούτου συνιστώ ενα οϋ- 
σιώίδες τμήμα τού λεγομένου Ασφαλι
στικού προβλήματος. Προδήλως δέν 
πρόκειται πτρί Ασφαλίσεως έν τή τε_ 
χνικ,ή έννοια: ’τού δρου τούτου, Αλλά 
περί διανομής επιδομάτων έν τή α
σκήσει γενικωτέρας εισοδηματικής π:ο 
λιτικής τού κράτους.

Νοιμίζομ,τν, δτι δέν είναι δυνατόν 
νά διατυπωθή οθενδήποτε ένδιασμός, 
περί τής κοινωνικής καί οικονομικής 
σκοπιμότητος τής αύιξήσεως τών κα
ταβαλλόμενων είς τούς Αγρότας συν
τάξεων.

Ή μεταφορά αγοραστικής δυνάμε
ως Έκ τής αστικής οίκονομίας πρός 
τού Αγρότας μας θ’ Αποβή Επ’ ώφιε- 
λτίρ καί τής βιομηχανίας μας, τής 
οποίας τά προϊόντα θ’ Αποκτήσουν 
μεγάλην καί Αξιόλογον Εσωτερικήν Α
γοράν.

Σχετικώς μέ τήν υπόδειξη» 'προσθέ
των νόμων, διά τήν Αξιόλογον αΰξη- 
σιν τών γεωργικών συντάξεων, τό 
'Τπουργείον Οικονομικών, Εάν νομί- 
ζη δτι δέν δύναται νά Ενίσχυση τόν 
ΟΓΑ έκ τού κρατικού πριοιϋπολογι- 
σμού, άς Αναζητήση οπουδήποτε προ
σθέτους πόρους.

ΜΕΪΑΒΟΛΑΙ ΕΙΣ 
ΥΠΟΚΑΤ)ΜΑΤΔ

Διά πράξεοτν τοΰ κ. Διοικητοΰ έτο- 
ποθετήθησαν:

—Ό κ. Γεώργιος Γιαγκάκης, Αο- 
γιοτής Β' τάξεως, παρά τή; Διευ- 
θύνσει Βιομηχανικών Χορηγήσεων, 
ώς Προϊστάμενος τής Ανωτέρω- 'Υ
πηρεσίας.

—Ή Κα Πηνελόπη Γ. Κατσαδή- 
μα) Λιογιστής Α' τάξεως, π.αρ·ά τή 
Διευθύνσει Όργανώσεως, ώς Προϊ
στάμενη τής Ανωτέρω Υπηρεσίας.

—Ό χ. ’Αριστομένης Θεόδωρό- 
πουλος, Τμηιματάρχης Β ’ τάξεως, 
Επιθεωρητής, είς τήν Διεύθυνση» 
Ναυτιλιακών Εργασιών καί Εργα
σιών Έξ)κοΰ, ώς 'Τποδιευθυντής.

—Ό κ. Γεώργιος Νικολόπουλος, 
Τμηιματάρχης Β', Υποδιευθυντής 
παρά τώ 'Τποκαταστήματι Αεβαδεί- 
ας, είς τό 'Τποκατάστημα Ναυπά- 
κτου, ώς Διευθυντής, αντί τοΰ κ. 
Θεοδώρου Τσώνα, Τμηματάρχισυ Β-, 
μετατιθειμένου είς τό 'Τποκατάστημα 
Σπάρτης, ώς Διευθυντοΰ, Αντί τού 
χ. Γεωργίου Ριίζοπούλου, Τίμηματάρ- 
χου Β’, μετατιθεμένου είς τό 'Τπο
κατάστημα "Αργους, ώς Διευθυντοΰ, 
Αντί τοΰ κ. ΓΙαναγιώτου Π ατεράκη, 
' Τ,ποτμηματάρ χ ου, Απαλλασσομένου 
εών καθηικόντων του λόγω ασθένει
ας καί τιθέμενου είς τήν διάθεση» 
τής Διευθύνσεως Προσωπικού πρός 
τοποθέτηση».

—Ό κ. ’Ιωάννης Χριστόπουλος, 
Λογιστής Α' τάξεως, παρά τή Διευ- 
θυνσει Βιομηχανικών Χορηγήσεων 
είς τήν αΰτήν Διεύθΰνσιν ώς Προϊ
στάμενος τής 'Υπηρεσίας Χορηγήρε- 
ων Βιομηχανικών Ειδών Διατροφής 
καί Καπνού.

—Ό κ. Νικόλαος Ξουραφιας 'Τπο- 
τμηματάρχης παριά τή Διευθύνσει 
Προσωπικού (Διάθεσις) είς τό 'Τπο
κατάστημα ’Αμαρουσίου, προσωρινώς 
ώς Διευθυντής.

—Ό κ. Σωκράτης Π-απαδόπουλοις 
Τμηματάρχης Β' τάξεως, Προϊστά
μενος τής, παρά τή Διευθύνσει Ναυ
τιλιακών Έ-ργασιοον καί Εργασιών 
Εξωτερικού, Υπηρεσίας Σχέσεων 
μετά τού ’Εξωτερικού, ώ; Προϊστά
μενος Τμήματος, παρά τή: Διευθύνσει 
Διεθνών Δραστηριοτήτων.

—Ό κ. Νικόλαος Τζίρκας, ’Τπο- 
τμηματάρχης παρά τφ 'Τποκαταστή- 
ματι Καβάλας, ώνομάσθη Εντεταλ
μένος καί Προϊστάμενος Λογιστηρίου 
τοΰ αύτοΰ 'Τποκαταστήματος.

—Ό κ. Άρίσταρχοις Ποντικό που
λάς, 'Τποτμηατάρχης παρά τώ 'Τ,πο- 
καταστήματι Ζέας, είς τό Υποκατά
στημα Αιγάλεω, ώς 'Τπα'διευθντήις.

—-Ό κ. ’Ιωάννης Βαδραχάνης, 
Τμηματάρχης Β' τάξεως, ’Υποδιευ
θυντής παρά τώ 'Τποκαταστήματι ο
δού Ναυαρίνου — Πειραιώς, είς τό 
αυτό 'Τποκατάστημα, ώς Διευθυν
τής, αντί τοΰ κ. Νικολάου Κατεβαί- 
νη, Τμηματάοχου Α' τάξεως, μετα
τιθέμενου είς τό 'Υποκατάστημα 
Πειραιώς Α", ώς 'Τποδιευθντοϋ.



Το κείμενον τήμ άγωνπο 6ιό 
τον ϋιοριομόν τον κ. Νοτρλη

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΑ.)
θνικής Τραπέζης της Ελλάδος». 
Διά τοΰ άρθρου 1 τού ’Οργανισμού 
τούτου, ώς άττ’ αρχής μέχρι σήμερον 
ισχύει, καθορίζεται ή διάρθρωσις 
τών υπηρεσιών τής έναγομένης εις 
διευθύνσεις και ό τίτλος τών διευ
θύνσεων αύτών, τταρεσχέθη δέ εις 
την Δισίκησιν τής έναγομένης τό δι
καίωμα δπως διά πράξεώς της κα- 
θορίζη την σύνθεσιν, τάς άρμοδιότη-- 
τας καί τήν δικαιοδοσίαν τώιν προ- 
βλεπομιένωιν διευθύνσεων, διά δέ τοΰ 
άρθρου 2 παρά 3 τοΰ αυτού ώς ά
νω Β. Δ)τος, παρέχεται είς τό Δι
οικητικόν Συμβούλ ιον τής άντιδίκου 
τό δικαίωμα δπως κατά παρέκκλι- 
σιν άπό τών γενικών περί προσλή- 
ψεως τοΰ προσωπικού διατάξεων 
τής πρώτης παραγράφου, πρσσλαμ- 
6άνη προτάσει τοΰ Διοικητοΰ1 αυ
τής Επαλλήλους εις ανώτερους τοΰ 
πρώτου βαθμού (τοΰ δοκίμου) λό
γω εξαιρετικών προσόντων ή πείρας 
ο'ίτινες έν πόση περιπτώσει θά 
προσλαμβάνωται καθ’ ύπέρβασιν 
τοΰ αριθμού τώιν όργανικών θέσεων. 
’Εκ τώιν ώς άνω διατάξεων σαφώς 
προκύπτει ότι ό μεν αριθμός καί ό 
τίτλος τών διευθύνσεων καί τής έ
ναγομένης καθορίζονται ΰπά τοΰ διά 
Β. Δ)τος κυρουιμένου όργανισμοΰ 
αυτής, οι δέ λόγφ εξαιρετικών προ
σόντων ή πείρας προσλαμβανόμενοι 
προτάσει τοΰ Διοικητοΰ. υπό τοΰ 
ΔΣ τής έναγομένης δύναινται νά 
προσλαμβάνωνται μέ βαθμόν άνώ- 
τερον τοΰ δοκίμου, οΰχΐ δ μ ως μέ 
τόν τελευταΐον βαθμόν τής υπαλλη
λικής ιεραρχίας τής έναγομένης, ή 
τοιαύτη δέ πρόσληψις δέον νά δι-και. 
ολογήται πλήρως έκ τών έξαυρετι- 
κών προσόντων ή τής πείρας τοΰ 
προσλαμβανομένου, δστις έν ούδε- 
μιςί περιπτώσει δύναται νά καταλά- 
6η οργανικήν θέσιν. 'Παρά ταΰτα, 
τελευτοΰντος τοΰ μηνός Νοεμβρίου 
1971 ΐδρύθη άνεπιτριέπτως δι’ α
πλής πράξεως τοΰ Διοικ. Συμβου
λίου τής έναγομένης Διεύθυνσις Δι
εθνών Δραστηρ ιοτήτωιν, μ ή, προβλε- 
πομένη ύπό τού ΐσχύσντος ’Οργανι
σμού, επί κεφαλής δέ ταύτης έτο- 
ποθετήθη παρανόμως ό ξένος προς 
τό προσωπικόν αυτής Φαίδων Χα- 
τζούλης,π ρός χάριν τοΰ όποιου 1- 
δρύθη ή προμνησθεΐσα διεύθυνσις, 
δστις δι’ άποφάσεως τοΰ Διοικητοΰ 
τής έναγομένης προσελήφθη συγ
χρόνως μέ την ϊδρυσιν τής είρημένης 
Διευθύνσεως μέ βαθμόν Διευθυντοΰ 
καί μισθόν Διευθυντοΰ μετά τοΰ συ
νόλου τών διά τόν βαθμόν τούτον 
προβλεπομένων ύπό τοΰ ’Οργανι
σμού προσαυξήσεων ευδόκιμου πα
ραμονής είς τάν αυτόν βαθμόν, ή
τοι 75% έπί τοΰ μισθού τοΰ βαθμού 
Διευθυντοΰ, ένώ λόγφ τής άρτι προσ 
λήψεώς του ούδεμιάς τοιαύτης προ- 
σαυξήσεως δικαιούται οΰτος.

’Επειδή αί διευθύνσεις τής έναγο
μένης καθορίζονται ύπό τοΰ διά Β. 
Δ)τος κυρουμένου οργανισμού τής 
έναγομένης ή δι’ απλής πράξεως τοΰ 
Διοικητικού Συμβουλίου τής εναγό
μενης ίδρυσις προς χάριν τοΰ Φαί
δωνος Χατζούλη διευθύσεως διεθνών 
δραστηριοτήτων έξ ένός μέν δέν 
συμπορεύεται προς τάς διατάξεις 
τοΰ ώς άνω ’Οργανισμού και τοΰ 
άρθρου 1 τοΰ Ν.Δ. 2510)53, κατ’ 
έξουσιοδότησ ιν τοΰ όποιου έκυρώθη 
διά τοΰ 'άπό 17)26 Σεπτεμβρίου 
1 953 Β. Δ)τος ό οργανισμός τής έ

ναγομένης. έξ ετέρου δέ είναι έκδήι- 
λως καταχρηστική.

’Επειδή ή τελευτοΰντος τοΰ μηνάς 
Νοεμβρίου 1971 δι’ απλής πράξεως 
τοΰ Διοικητοΰ τής έναγομένης πρόσ 
ληψις τοΰ Φαίδωνος Χατζούλη μέ 
τόν τελευταΐον (άνώτατον βαθμόν) 
τής ϋπάλλη,λικής κλίμακος καί μέ 
άποδχάς διευθυντοΰ μετά τοΰ συνό
λου τών διά τόν βαθμόν τούτον προ
βλεπομένων υπό τοΰ ’Οργανισμού 
προσαυξήσεων εΰδσκίμου παραμο
νής είς τόν αυτός βαθμόν (75% έπΐ 
τοΰ μισθού τοΰ βοθμοΰ Διευθυντοΰ)
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και ή τοποθέτη,σις αυτού έπΐ κεφα
λής τής πρός χάριν του παρανόμως 
ίδρυθείσης Διευθύνσεως Διεθνών 
Δραστηριοτήτων έξ ένός μέν άντι- 
κειται είς τάς ώς άνω διατάξεις τοΰ 
'Οργανισμού τής έναγομένης, έξ έ
τερον δ’ έγένετο καθ’ ύπέρβασιν 
τών ορίων, τών έπι βαλλόμενων έκ 
τοΰ κοινωνικού καί οικονομικού σκο
πού ταΰ παρασχεθέντος δικαιώμα
τος καί τοΰτο διότι ναί μένδικαιοΰ- 
ται τό Διοικ. Συ-μβούλιον τής ένα
γομένης νά προσλαμβάνη υπαλλή
λους εξαιρετικών προσόντων ή πεί
ρας μέ ανώτερους τοΰ πρώτου βα
θμού, δέν έπεσα ι όμως ότι δικαιού
ται άνελέγκτως νά έξαντλή τούς βα
θμούς τής υπαλληλικής ιεραρχίας, 
οΰδαμόθεν δέ παρέχεται δικαίωμα 
καθορισμού αποδοχών έξ εύνοιας 
καί πέραν τών κανονικών ύπό τοΰ 
οργανισμού προβλεπομένων, ούτε ε
πιτρέπεται ή δημιουργία Διευθύνσε
ων προς θεραπείαν προσωπικών ε
πιδιώξεων,

’Επειδή σΐ κατά τό άρθρ. 2 παρ. 
3 τοΰ ’Οργανισμού τής έναγομέ
νης προσλαμβανόμενοι υπάλληλοι έ- 
ξαιρετικών προσόντων. ώς ό Φαίδων 
Χατζούλης, προσλαμβόα-Όνται κοττ’ 
ύπέρβασιν τοΰ αριθμού τών ’Οργα
νικών θέσεων καί δέν δύναται νά το~ 
παθετηθώσιν έπΐ κεφαλής Διευθύν
σεων τής έναγομένης.

Επειδή διά τής παρά τρν νόμον 
ίδρύσεως νέας Διευθύνσεως καϊ τής 
έπΐ κεφαλής ταύτης τοποθετήσεως 
νεοπροσληφθέντος υπαλλήλου μέ ά- 
ποδοχάς μείζονας τών υπό τοΰ ορ
γανισμού προβλεπομένων έδημιουρ- 
γήθησαν παρά τόν νόμον δαπάναι, 
μειοΰσαι τά κέρδη, τής έναγομένης 
και συνεπώς ζημιούνται αί κομιστα! 
τών μεταχών αυτής.

’ Επειδή τυγχάνομεν κο μ ισταί 9. 
044,5 μετοχών τής άντιδίκου έπΐ 
συνόλου 1.518.300 μετοχών ζηιμι- 
ούμεθα εκ τής ώς άνω παρανόμου 
ένεργείας τής άντιδίκου κατά 9.044, 
5)1.518.300 επί τών κερδών τής 
έναγομένης.

’Επειδή διά τής τοποθετήσεως έ
πι κεφαλής τής Διευθύνσεως Διε
θνών Δραστηριοτήτων τοΰ καθ’ ΰ- 
τέρβασιν τών ύπό τοΰ ’Οργανισμού 
προβλεπομένων οργανικών θέσεων 
καί κατά παρέκκλισιν άπό τών δια
τάξεων τοΰ όργοτνισμοϋ προσληφθέν- 
τος Φαίδωνος Χατζούλη, ένώ' έδει, 
εάν δεχθώμεν σύννομον την ϊδρυσιν 
τής Διευθύνσεως ταύτης, νά τοποβε- 

, τηθή ’Οργανικός Διευθυντής έκ τοΰ 
ύπηρετουντος τακτικού1 προσωπικού 
τής έναγομένης. οΰτω δέ όχι μόνον 
έστερήιθη τής θέσεως ταύτης ’Οργα
νικός Διευθυντής τής ήμετέρας δυ- 
νάμεως, άλλά καί δέν έκενώθη, θέ- 
σις Διευθυντοΰ, ήτις θά συνεπληροΰ, 
το διά προαγωγής έτέρων κατωτέ
ρων ύπαλλήλων τής ήμετέρας δυ- 
νάμεως, έχόντων δτταντα τά τυπικά 
καί ουσιαστικά προσόντα προαγω
γής.

’Επειδή έν ακολουθία τών άνωτέ- 
ρω έχομεν έννομον συμφέρον ν’ άνα- 
γνωρισθή δικαστικώς τό παράνομον 
καί αΰθαίρετον τών ανωτέρω ενερ
γειών τοΰ Διοικητοΰ καί τοΰ Δ.Σ. 
τής -έναγομένης.

Επειδή ή παρούσα είναι νόμιμος 
καί βάσιμος

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
καί έν έπιφυλάξει παντός δικαιώ
ματος ημών

ΑΙΤΟΥΜΕ©A
Νά γίνη δεκτή, ή παρούσα. Νά 

βεβαιωθή δικαστικώς ότι ή δι’ άπο
φάσεως τοΰ Διοικητοΰ τής έναγομέ
νης πρόσληψις τοΰ Φαίδωνος Χατ
ζούλη μέ τόν τελευταΐον βαθμόν τής 
υπαλληλικής κλίμακος (Διευθυντοΰ) 
καί μέ άποδοχάς Διευθυντοΰ μετά 
τοΰ συνόλου τών διά τόν βαθμόν 
τούτον —Διευθυΐντο-ΰ— προβλεπο
μένων υπό τοΰ οργανισμού' τής άν
τιδίκου προσαυξήσεων εΰδοκίμου πα
ραμονής είς τάν σΰτον βαθμόν (75% 
έπΐ τοΰ μισθού τοΰ βαθμού Διευ- 
θυντού), ώς καί ή δι’ άποφάάεως 
τοΰ Δ.Σ. τής έναγομένης, άνευ τρο- 
τοπσιήσεως τοΰ όργανισμοΰ αύτής, 
ίδρυσις Διευθύνσεως Διεθνών Δρα
στηριοτήτων καί ή τοποθέτησις ώς 
Διευθυντοΰ τής Διευθύνσεως ταύτης 
τοΰ κατά τά προειρημένα προσλη- 
φθέντος έκτος όργανικών θέσεων Δι- 
ευθυντοΰ είναι παράνομοι καί αντί
θετοι πρός τάς διατάξεις τοΰ ίσχύ- 
οντος όργανισμοΰ τής έναγομένης. 
Νά κηρυχθή ή έκδοθησο μένη, άπόφα- 
σις προσωρινώς έκτελεστή καί νά 
καταδικασθή ή έναγομένη είς την 
δικαστικήν ημών δαπάνην καί την 
αμοιβήν τοΰ πληρεξουσίου ημών Δι
κηγόρου.
Έν Άθήναις τή 24η Μαΐου 1972

Ό Πληρεξούσιος Δικηγόρος 
ΔΗΜΗΤΡ ΙΟΣ Γ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
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0 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΙ ΠΗΓΑΙ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Άπό τό βιβλίον τ,οϋ Τζών ,Κέν- 

νεθ Γ!καλ)μπραίηθ «Τό νέον Βιο
μηχανικόν Κράτος» άναΐδ'ημοσιτύ- 
ομεν τό ενδιαφέρον κεφά,λαιον «Ό1 
Προγραμματισμός και ,αί ΙΙη,γαΙ 
τοΰ Κεφαλαίο-υ».

’Από απόψεως έξωτερικήις εμφάνι
σε ως, τό βιαμηιχανικόν σύστημα' χ,α- 
ρακτηιρίζεται άπό τάς μεγάλος πο
σότητας κεφαλαιουχικού έιξοπλισμο-ϋ' 
που χρησιμοποιεί —· τά εργοστάσια:, 
εργαστήρια, συνεργεία, άπσθ’ή,κας, 
σταίθμ-ους 'έξυπηρετήισεως, γράφε ιακιά 
συγκροτήματα, όγκους μηχανημάτων 
μέ τά οποία καλύπτει την χώραν. 
"Οπως συμβαίνει μέ ολα τά κιεφιαλαι- 
ουχικά αγαθά, όχι όμως μέ είδη ό
πως τό ψωμί, το κρέας καί τό ούΐ- 
σκυ πού καταναλώνομεν, έτσι καί τών 
εγκαταστάσεων αΰτών ή παραγωγι
κή ιάξιο,ποίησις όλοκληιρώνετ,αι μόνον 
μέσα είς ένα ώρισμένον χρονικόν διά
στημα. Καί, πάλιν ιδ'πως συμβαίνει 
μέ όλα τά κεφαλαιουχικά άιγαθά, έ
τσι καί ·αί εγκαταστάσεις αύταί χρη
ματοδοτούνται άπό την άποταμίευσιν 
—άπό τούς οικονομικούς πόρους, 
που τα ατομα καί αί επιχειρήσεις, αν
τί νά διαθέσουν 'διά τρέχουσίαν κα,τα- 
νάλωσιν, διαθέτουν διά την αγοράν 
ή παραγωγήν έξοπλισμοϋ, έπιτρέπον- 
το-ς νά πρ-αγματαποιηθή είς τό μέλ
λον μεγαλύτερη η καί απλώς ποιο
τικά διαφορετική κατανάλωσις. "Ολα 
αυτά άποτελοϋν πλέον —-ευτυχώς— 
κοινοτοπίας. Άπό τήν προσφυγήν 
είς τήν τεχνολογίαν καί τήν συνεπα- 
κόλου'θήν δαπάνην χρόνου προκύπτει 
ή .ανάγκη διά μεγάλα ποσά κεφα
λαίου. Τήν σύγχρονηγ οικονομίαν 
διακρίνει πάντως μία ισοδύναμη καί 
κατά καιρούς ακόμη μεγαλύττρη Ικα
νό της νά κινητοποίηση τό άπαιτούμε- 
νον αυτό κεφάλαιον. Καί ή κινητο- 
ποίησις -αυτή γίνεται έπΐ προγραμμα
τισμένης βάσεως: Οί χρησιμοποιον- 
τες μεγάλα ποσά κεφαλαίου έχουν ε
πιτύχει νά έλαχιστο,ποιήσουν τήν έ- 
ξάρτηισίν των άπό τήν αγοράν διά 
κεφάλαια πού χρειάζονται. ·

Κατ’ άντίθεσιν πρός τήν αγοράν, 
τόν προγραμματισμόν διακρίνει πάν
τοτε τό γεγονός ότι δέν Εχει μηχανι
σμόν διά το οποίου ή ιζήτησις νά 
προσαρμόζεται πρός τήν μεταφοράν, 
καί άντιστρόφως. Τούτο ισχύει καί 
διά τήν προσφοράν αποταμίευσε ως 
πρός σχηματισμόν κεφαλαίων. Ή ά- 
ποταμίευσις τείνει διαρκώς πρός τήν 
υπεραφθονίαν, καί διά τούτο απαιτεί
ται πρόσθετος — τήν φοράν αυτήν 
έκ μέρους τού κράτους— προγραμμα
τισμός, πού θά εξασφάλιση: τήν 6- 
πένδυσιν τών αποταμιευόμενων πο
σών. Ή τάσις αϋτή τής άποταμιεύ- 
στως πρός τήν υπεραφθονίαν επηρεά
ζει επίσης σοβαρά τήν σχέσιν τοΰ κε
φαλαίου πρός τήν γην καί τήν ερ
γατικήν δύναμιν, καθώς καί τήν δια
πραγματευτικήν ίσχύν τοΰ κεφαλαίου 
έναντι τοΰ ηγετικού ή τεχνικού1 προ
σωπικού τής βιομηχανικής έπιχειρής 
σεο>ς. Θά έξετάσωμεν αργότερα τήν 
τελευταΐον αυτήν δψιν τοΰ προβλή
ματος. Είς τά παρόν κεφάλαιον θά 
διερευνήσωμεν τόν προγραμματισρόν 
άπό τόν όποιον απορρέει ή προσφορά 
κεφαλαίου, τήν έπακόλουθην τάσιν 
πρός τήν αφθονίαν καί (τοΰτο ύπό 
προκαταρκτικήν μορφήν) τήν ανάγκη 
πού προκύπτει νά διασφαλισθη, ή ά- 
ξιοποίησις αυτών τών αποταμιεύ
σεων.

Πρώτον χαρακτηριστικόν τοΰ βιο
μηχανικού συστήματος πού ευνοεί 
τήν άποταμίευσιν είς μεγάλην κλίμα
κα είναι ή κλϊιμαξ, παραγωγής του. 
Τό 1966 ή άποταμΐευσις, πού άτομα 
καί επιχειρήσεις έπραγματαποΐησαν ά
πό τό τρέχον εθνικόν προϊόν πρός έ- 
πένδυσιν είς τό εσωτερικόν καί εξω
τερικόν, άνήλθεν είς τάς Ηνωμένας 
Πολιτείας είς 10'8 δισεκατομμύρια 
δολλαρίων. Άποταμΐευσις είς αυτήν 
τήν κλίμακα δέν μπορούσε νά ,πρατ 
γματοποιηθή. εύκολα προπολεμικώς, 
όταν τό άκαθάριστον εθνικόν προϊόν 
ίσοιδυναμοΰσε πρός περίπου 250 δίς 
δολλαρίων. Τό πρόβλημα ήτο πολύ 
εύκολώτερον τό 1965, όταν τό άκα- 
θάριστον εθνικόν προϊόν είχε φθάσει 
είς τά 676 δίς δολλαρίων.

Ή μεγάλη παραγωγή έχει ώς προ- 
φανέστερην συνέπειαν τό γεγονός !δ- 
τι τά -άτοιμα διαθέτουν μεγαλύτερα 
προσωπικά εισοδήματα καί είναι ε
πομένως είς θέσιν νά αποταμιεύσουν 
μεγαλύτερα ποσά. "Οσον λιτός καί 
αν είναι Ενας άνθρωπος, ΰποχριεοΰτα'ι 
πάντως νά πρόταξη τάς άνάγκας τής 
καταναλώσεως όταν τόν απειλούν 
πείνα, τό ψΰχσς, ή κάποια άλλη μορ
φή σωματικής ταλαιπωρίας. "Απαξ 
οίμως εχου-ν φθάσει είς Ενα ώρισμένον 
επίπεδον ευημερίας, αί άνθρωποι α
ποκτούν καί τήν δυνατότητα νά πα
ραιτηθούν μέρους τής άμεσης κατα- 
να,λώσεώς των, ώστε Ετσι νά καλύ- 
ψουν τάς άνάγκας τοΰ γήρατος καί 
μιας Έκτακτης περιστάσεως ή νά α
πολαύσουν τούς καρπούς εισοδήματος 
έξ ιδιοκτησίας. Βέβαια, δπως δει
κνύουν καί τά μνημεία των πού μάς 
έκληρσδότησαν, κατά τό παρελθόν υ
πήρξαν πτωχαί κοινωνίαι, προΊκισμέ- 
ναι μέ μεγάλην ίκανό'τητα πρός τήν 
άποταμίευσιν. "Οταν οίμως άποθαυ- 
μάζωμεν ώς τουρίσται τάς πυραμίδας 
τά ερείπια τής Μπάαλμπ'εκ, τούς να
ούς τού Άγιου Πέτρου καί τής 
Σάρτρ καί τά ανάκτορα τών Βερ- 
σαλ/νΐών καί τής Κοΰσκο, δς εχωμεν 
ύπ? δψιν οτι δέν πρόκειται διά δη

μιουργήματα έκουσίας άποιταμιεύσε- 
ως, αλλά διά τό προϊόν τών στερήπ 
σεων πού έπεβλήθηισαν είς δούλους, 
τής έν μέρει ξεχασμένης τέχνης τού; 
νά βγάζη λάδι άπό τό ξύγγι του φ-ο- 
ρολογουμένου, καί τής Έντονης επι
θυμίας τοΰ ανθρώπου να έξασφαλι- 
σθή κατά κάποιον τρόπον εναντίον 
τών έπαπειλουμένων δοκιμασιών τής 
ζωής είς τήν κόλασιν. ’Ή, πάλιν, 
συμβαίνει νά άτενίζωμεν έργα πού έ- 
χρημοτοιδοτήίθησαν μέ την άποταμί- 
ευσιν μιας μειονότητος πολύ πλουσί
ων ανθρώπων. Ό μέσος πολίτης ά- 
πέκτησε τήν ικανότητα νά άποταμι- 
εύη μόνον είς τό πολύ πρόσφατον πα
ρελθόν. Καί σήμερα «κόμη, δ μέ
σος αύτάς άνθρωπος παίζει ,δευτερεύ- 
οντα ρόλον, ώς πηγή άποΤαμιεύσεω ς. 
Αποτελεί καθιερωιμένον μύθον τής 
οικονομικής επιστήμης ή ιστορία τοΰ 
ατόμου ή τής οικογένειας πού στα
θμίζει τάς άπολαυάς τής άμεσης κα
ταναλώσεως Έναντι τής ύποχρεώσεως 
νά προνιοήση διά τάς προβλεπτάς καί 
άπίροβλέπτους άνάγκας τοΰ μέλλοντος 
καί έπειτα καταμετρεί τό κέρδος πού 
μπορεί νά προκύψη ύπό μορφήν εισο
δήματος ή άνατιμήσεως άξιων άπό 
μίαν προσεκτικήν ή καί ενδεχομένως 
θαρραλέαν έπένδυσιν τώιν άποταμιεύ- 
σεών της, Έτσι δέ, μέ αποφάσεις πού 
λαμβάνει εντός πλαισίων καθαρώς 'Α
τομικών, παρέχει τελικά είς τήν οικο
νομίαν τής χώρας τά κεφάλαια: πού 
εκείνη χρειάζεται διά νά κινηΐθή καί 
νά άναπτυχθή. "Αν πραγματικά συν- 
έβαιναν έτσι τά πράγματα, θά ήσαν 
πολύ ολίγα τά ιδιαθέσυμα κεφάλαια1, 
καί ή άνάπτυξις τής οικονομίας θά 
ήτο ειξαιρετικά βραδεία.

Τό 1965, ή πραγματοιποιηθεϊσα ά
πό άτομα 'άποταμΐευσις άνήλθεν είς 
25 δίς δολλαρίων, ένώ ή άποταμίευ- 
σις εταιριών, καί προ παντός μεγά
λων επιχειρήσεων, εφθανεν εις τό ύ- 
περτριπλάσιον σύνολον τών 83 δίς 
δολλαρίων. ’Εν σχέσει πρός τά Αμέ
σως μετά τό 1950· Ετη, ή άποταιμίευ- 
σις άτόμων είχε αύξηθή κατά 510 ο ) ο 
περίπου καί ή άποταμΐευσις Επιχειρή
σεων είχε σχεδόν τριπλασιασθή. "Ας 
ένθύμηθοΰμε Επί πλέον δτι τόν όγκον 
τής ατομικής άποταμιεύσεως πραγμα
τοποιούν ·οί πλούσιοι καί σι εύηιμε- 
ρούντες. Τό 1950 τά πτωχότερα δύο 
τρίτα τών νοικοκυριών (μέ κρι.τήριον 
τά εισοδήματα μετά τήν πληιρωιμήν 
τών φόρων) δέν έπραγματοποίησαν 
άποταμίευσιν, άλλα απεναντίας ή κα- 
τανάλωσίς των ξε,πέριασεν είς σημαν
τικόν ποσοστόν τά είσοίδήματά των. 
Είς τά πλουσιότερα πέντε τοϊς εκα
τόν τών είσαδημάτων Αναλογούσαν 
πλέον τών πενήντα τοϊς εκατόν τής 
άποταμιεύσεως. Δέν υπάρχει κανείς 
Απολύτως λόγος νά ύποθέσωμεν ΐοτι 
ή άποταμΐευσις Έκτοτε κατέστη φαι- 
νόμενιον αίσθητά δηιμοκρ-ατικώτερον.

*%
Αί μικροί Αποταμιεύσεις πού πρα

γματοποιεί δ μέσος πολίτης, καί ει
δικότερα ή έλλειψις άποταμιεύσεως 
έκ μέρους τών μαζών μέ τά πιό χα
μηλά εισοδήματα, αντανακλούν πιστά 
τόν ρόλον πού παίζει είς τόν βιομη
χανικόν σύστημα τό άτοιμον, καθώς 
καί τάς παραδεδεγμένας Αντιλήψεις 
διά τήν λειτουργίαν πού αύτό έπιτε- 
λεϊ. Τό άτοιμον υπηρετεί τό ιβιομηχα- 
νικόν σύστημα δχι μέ έτήν πραγματο- 
ποίησιν άποταμιεύσεως καί μέ τήν I- 
ξασφιάλισιν τών είς κεφάλαια αναγ
κών τοΰ συστήματος, αλλά μέ τήν 
κατανάλωσιν τών προϊόντων του. Αύ- 
τός άλλωστε ό τομεύς, οπού καί τού 
παρέχεται ή πλέον επιμελημένη έκ- 
παίδευσις, πιό προσεκτική παρά τις 
όποιοΥδήποτε θρησκευτικόνν, πολιτι
κόν ή ήθικόν θέμα.

Συγκεκριμένα: Τήν παραγωγήν α
γαθών συνοδεύουν δραστήρια» καί έξ 
ίσου σημαντικοί προσπάθεια!· νά δια- 
σφαλισθή ή κατανάλωσις των. 'Υπο
γραμμίζεται ιδιαίτερα τό όφελος είς 
υγείαν, καλλονήν, κοινωνικήν καί σε
ξουαλικήν Επιτυχίαν, είς ευτυχίαν 
δηλαδή, πού θά προκύψη ίπό τήν 
κατοχήν καί τήν χρήΐσιν ενός όποιου- 
δήποτε είδους. Τούτο γίνεται καθη
μερινά διά χιλιάδας προϊόντων καί 
Αποβαίνει έτσι τελικά μία «κατάπτυ
στη Επιχειρηματολογία υπέρ τής κα
ταναλώσεως. Μέ τόν τρόπον αυτόν, 
Επηρεάζονται αναπόφευκτο καί αί 
κοινωνικοί άξίαι. Τό επίπεδον ζωής 
μιας οικογένειας καταλήγει νά άπο- 
τελή τά μέτρον τής Επιτυχίας της, 
καί Έτσι καθίσταται μέτρον Επιτυχίας 
τής κοινωνίας ή παραγωγή αγαθών 
εν συνδυασμό) ιμέ τήν πατανάλωσνί 
των. Ο ίύμνηταί τοΰ κοινωνικού συ
στήματος άρέσκονται νά τονίζουν οτι 
«κανένα άλλο σύστημα εις δληυ τήν 
ιστορίαν τής άνθρωπό,τη,τος δέν έ- 
ξησφάλισε Επίπεδον διαβιώσεως Εζ ί
σου υψηλόν», ή -δέ ύπογράμαισίς των 
αυτή έκλαμβάνάει ώς δεδομένην τήν 
άντίληψιν οτι μέτρον κοινωνικής α
ξίας είναι τό Επίπεδον καταναλώσε
ι»,ς. Διά ιμίαιν χώραν, όμως, πού απο
δίδει τόσην σημασίαν εις τήν χατα- 
νάλ,ωσιν καί προσπαθεί μέ έτόσην Επι
μονήν νά προαγάγη, θά αποτελούσε 
Ασυνέπειαν ν άστηριχθή είς τούς κα- 
ταναλωτάς διά τήν Εξενρεοιν τών α
ναγκαίων κεφαλαίων, όσον δυ μεγα
λύτερη εΪΛ·αι ή ,ανάγκη της διά κεφά
λαια τόσον εντονότερη θά καθίστα
το καί ή ήάσυλ'έπειά τη,ς αΟτή. 'Μία 
κοινωνία πού Εξαιρεί τήν κατανάλω- 
σιν καί ταυτόχρονα χρειά-ζεται κεφά
λαια έξ ίσου μεγάλα όπως ί· σημερ,ι 
νή, ύποχρεοΰται προφανώς νά αφαί
ρεση άπό τόν καταναλωτήν τά; άπο-

Του ΤΖΩΝ ΚΕΝΝΕΘ ΓΚΑΛΜΠΡΑΙΗΘ
φάσει διά τήν άποταμίευσιν καί νά 
τάς άναμέση είς άλλην Αρχήν Αύτό 
συμβαίνει είς ολας τάς βιομηχανικάς 
κοινωνίας. Είς τάς οίκίοΥομίας τής 
Σοβιετικής Ένώσεως καί τής Ανα
τολικής Ευρώπης, οπού σχύει κ,α ίτυ- 
πικά ή άρχή τοΰ προγραμματισμ )ύ, 
τό κράτος κατακρατεί μέσω- τής βιο
μηχανικής Έπιχειρήσεως Ενα μέρος 
τού εισοδήματος πρός έπένδυσιν. Είς 
τάς 'Ηνωμένας Πολιτείας, καί τάς 
άλλας, δυτικού τύπου, οικονομίας τήν 
κατακράτησιν ενεργεί ή, μεγάλη έπι- 
χείρησις. ’Εκείνη: λειτουργεί τότε ώς 
δργανον τού προγραμματισμού.

Είς τόν βιομηχανικόν προγραμμα
τισμόν Εχει στρατηγικήν -σημασίαν ό 
Ελεγχος Επί τών πηγών Απσταμιεύσε- 
ως. Τά κεφάλαια, πού χρησιμοποι- 
οΰντα ιείναι ,μεγάλα. Ή χειρότερη 
μορφή Αβεβαιότητος περί τήν αγοράν 
είναι Εκείνη πού Αφορά τούς (ορούς 
ύπό τούς οποίους μία επιχεΐρησις θά 
Ειξασφ,αλί,ση τό άναγκαΐον κεφάλαιον. 
Δέν ύφίσταται τότε απλώς άβεβαιό- 
τη,ς περί τήν τιμήν παροχής τού κε
φαλαίου, άλλά υπάρχει καί ό κΐνδυ^ 
νος είς ώρισμένας περιστάσεις νά ά- 
ποιδειχθή Αδύνατη ή κινητοποίησίς 
κεφαλαίοη είς μίαν Εστω καί κατά 
προσέγγισιν αποδεκτήν τνμήλ-. Καί 
τοΰτο μάλιστα θά σ,υμιβή είς στιγμήν 
όταν, διά λόγους ατυχίας ή σφαλε
ρής πολιτικής, είναι κατ’ Εξοχήν Εν
τονη ή Ανάγκη διά κεφάλαια, ’Εν αν- 
τιθέσει άλλωστε, πρός τήν Αγοράν 
πρώτων υλών ή καί Εργασίας, είς 
τήν Αγοράν κεφαλαίων δ προ-σφέρων 
διαθέτει κατά παράδοσιν μίαν ώρι- 
σμ,ένην δύναμιν. Ή κατοχή, χρήμα
τος συνεπάγεται καί τό ειδικόν δι
καίωμα νά γνωρίζη κανείς πώς τούτο 
πρέπει νά χρήσιμοποιηθή καί νά προ- 
βαίνη καί είς σχ-ετικάς υποδείξεις. 
"Ετσι όμως υπονομεύεται ή Εξ-ουσία 
τής μονάδας προγραιμματισιμοιΰ.

"Όλους αυτούς τούς κινδύνους καί 
δυσκολία μία εταιρία μπορεί νά απο
φυγή όταν διαθέτη ώς Ασφαλή πηγήν 
προμήθειας κεφαλαίων τά ίδικά της 
εισοδήματα. Παύει τότε νά είναι Εκ
τεθειμένη είς τούς κινδύνους τής Α
γοράς. Δέν ύπόκειται είς εξουσίασιν 
Από ξένα άτομα καί συμφέροντα. Δια
τηρεί τόν πλήρη Ελεγχον Επί τού ρυ
θμού Αναπτύξεώς τη,ς, επί τής μορ
φής αύτής τής Αναπτύξεώς καί Επί 
τών αποφάσεων πού καλείται νά πά- 
ρη διά τά προϊόντα, πού θά αραγάγηι 
καί τάς βιομηχανικάς Εγκ,αταστά,οεις 
καί διαδικασίας ού θά χρειασθή. "Ol 
πως κατε!&είχθη είς τό προηγούμενον 
κεφάλαιον, Ενας εκ τών τρόπων τερ
ματισμού τής αβεβαιότητας περί τήν 
Αγοράν Εγκειται είς τήν κατά,ργησίν 
της. Ή μέθοδος αΰτη χρησιμοποιεί
ται ιδιαίτερα όπου συμβαίνει μία ε
ταιρία νά τελή είς μεγάλην ,εξάρτη- 
σι·ν Από μίαν συγκεκριμένηιν πρώτην

ύλην, μέ αποτέλεσμα νά απειλήται 
σοβαρά Από ένδεχομένας δυσμενείς Ε
ξελίξεις είς τήν Αγοράν αυτού τού 
είδους, Είς κάθε μορφήν παραγωγής 
τό κεφάλαιον Αποτελεί παράγοντα α
παραίτητον καί δαπανηρόν. Αποτελεί 
Επομένως γενικήν στρατιωτικήν 
επομένως γενική νστ,ρατηγικήν Επι
δίωξιν τοΰ προγραμματισμού ή προσ
πάθεια νά έλαχιστοποϊηιθή ή Εξά,ρτηο 
σις Από τήν Αγοράν αυτήν.

Ή Ενταξις τών πηγύν χρηματοδο- 
τήριεως ειίς τά πλαίσια τού 'βιοιμηχα^- 
νικού προγραμματισμοΰ παρουσιάζει 
καί Ενα άλλο πλεονέκτημα. Κεφάλαι- 
ον καί -Εργασία άποτελον- Εν μέρει ά- 
μιουβαΐα υποκατάστατα. "Απαξ ύπα- 
χθή: είς τόν Ελεγχον τής έπιχειρήσε
ως, τό κεφάλαιον ήΐμπορεϊ εΰικολώτ,α- 
τα νά χρησιμοποιη-θή- ώς μερικόν ύπο- 
κατάστατον διά τήν Εργασίαν πού 
συνήθως υπάγεται είς Εξωτερικήν Ε- 
ξουσίασιν ένός μέρους Εργατικής έ- 
νώσεωις. Θά έπανέλθωμεν Αργότερα 
είς τήν ,άποιψιν αυτήν τού θέματος. 

***
Μία καί τυπικά πραγραμματισμένη 

οικονομία στηρίζεται 'είς πολύ περιω- 
ρισ,μένον βαθμόν καί έπΐ τών Εκουσί
ων ,Αποταμιεύσεων τών ιδιωτών, άλ
λά τάς βασικάς Απο φάσει διά τό ύ
ψος τής Αποταμιεύσεως λαμβάνει τό 
κράτος, Εκείνο δέ τάς Εφαρμόζει Έ
πειτα μέ δπλον τήν φορολογίαν. ’Εν
δέχεται έπίση τό κράτος νά ένθαρ-ρύ- 
νη τάς βιομηχανικάς Επιχειρήσεις λ-ά 
πραγματοποιούν πέριδη προωρισμένα 
διά τήν έπανεπένδυσιν, πράγμα πού 
έπιτυγχάνεται μέ καταλλήλους διαρ
ρυθμίσεις τιμών καί κόστους. Καί τις 
τάς δύο πάντως περιπτώσεις, τόν όγ
κον τής άποταμιεύσεως καθορίζουν οί 
προγραμιματισταί καί δβι αποφάσεις 
λαμβανόμεναι Από άτομα. "Αν τά 
πράγματα Ερρυθμίζοντο διαφορετικά, 
ή κατανάλωσις θά ύπερέβαινε τάς Ε
πιθυμίας τών προγραμματιστών, ένώ 
τό ύψος τής ,άποταμιεύσεως καί αί 
ρυθμοί δημιουργίας κεφαλαίοη καί οί- 
κοινομ,ικής άναπτύξεως θά υστερού
σαν τών προσδοκιών των. Πάντοις, 
δέν είναι οπωσδήποτε Απεριόριστη ή 
ίκανότη.ς τών προγραμματιστών νά 
υποκατασταθούν είς τό άτοιμον διά 
τόν καθορισμόν τοΰ έπιθμητοΰ ύψους 
άποταμιεύσεως. Είς τήν Πολωνίαν, 
τήν Ούγγαρίαν καί άλλας χώρας τής 
’ώνατολικής Ευρώπης, οι προγραμ,- 
ματισταί ήιθέλησαν, μέχρι τών μέ
σων τής δεκαετίας 1950'—1960, νά 
επιβάλουν ρυθμόν άποταμιεύσεως πού 
οί καταναλωταί έθεωροϋσαν Αφόρητα 
γςήιγορον, Τό δεδομένον αυτό συνέ
βαλε σημαντικά είς τήν Αναταραχήν 
πού Έθεσε τέρμα είς τήν περίοδον τοΰ 
Σταλινισμού, Έκτοτε δέ δ ρυθμός ά- 
ποταμιεύσεως Αποκαλύπτεται άπό τά 
υπάρχοντα στοιχεΐανά Έχη έπνβραδυν- 
θή αίσθητώς.

(Συνέχεια εις τό προσεχές)

Υπάλληλοι τής Τραπέζης 
Θύματα μιας ληστείας

Ή προσφορά τού προσωπικού! τής 
Τραπέζης μας, στη -μέχρι σήμερα 
πρόοδό της, Έχει άναγνωρισθή πιά 
πάγκοίνως καί τούτο βέβαια είναι 
γνωστό σ’ ολους τούς συναδέλφους.

Μιά πτυχή αύτής τής προσφοράς 
πού νομίζουμε οτι δέν είναι Από τις 
Επουσιώδεις καί πού ωστόσο ίσως εί
ναι Εντελώς άγνωστη στην πλειονό
τητα ειδικά τών νέων συναδέλφων, 
είναι ή προσφορά σέ Ανθρώπινες υ
πάρξεις.

"Ενα στοιχείο γι’ αυτή τήν προσ
φορά βρήκαμε στήν σελίδα 242 ενός 
βιβλίου πού κυκλοφόρησε αυτές τις 
ήμερες ,μέ τόν τίτλο «Σημειωματάρι 
ένός Μετσαβίτη» μέ Επιμέλεια καί 
προ,λεγάμενα Γ. Πλατάρη σέ Εκδό
σεις Γ. Παπανικολάου καί πού περι-

0 ΓΥΡΟΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 
ΣΕ 14 ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ 25)8-9)0)72

Μοναδική πραγματικά ευκαιρία, 
για όσους επιθυμούν νά γνωρίσουν 
τό ώραΐο Νησί, είναι ή εκδρομή πού 
οργανώνει -κάθε χρόνο ό εκδρομικός 
"Ομιλος «Ο ΨΕΙΑΟΡΙΤΗΣ» άπό 
25.8 — 9.9.72.

Στο διάστημα τών 14 ήμερων οί 
εκδράμεις θά έχουν τήιν ευκαιρία νά 
έπισκεφθοΰν ολόκληρο τήν Μεγσλό- 
νη,-σο καί νά γνωρίσουν τόσον τούς 
ένδιαφέραντας αρχαιολογικούς της 
χώρους, δσον καί τις φυσικές καλ
λονές τη,ς,

Τά Μιναϊκά Παλάτια, τήν Κνωσό, 
Φαιστό, Μάλλια, τό Όροπέδιον Λα- 
σιθίου μέ τούς 15.00 ανεμόμυλους, 
τό Άρκάδι, τό Άκρωτήρι, τό παγ
κοσμίου φήμης Φαράγγι τη,ς Σαμα
ριάς, είναι μερικά άπό τά μέρη πού 
περιλαΙμβαΙ^νται ατό φροντισμένο 
μέ προσοχή Πρόγραμμα καί τά ό
ποια θά έπισκεφθοΰν οί εκδρομείς 
μέ πολυτελές ΠΟΥΛΜΑΝ.

Πληροφορίαι εις τά Γ ραφεία τοΰ 
Συλλόγου Αιόλου 41, τηλέφωνον 
935.095.

έχει ιστορικές πληριοφρίες: γιά πρό1- 
σωπα καί γεγονότα τής περιόδου 
1871—1943 παρμένες άπό τό προσω
πικό ημερολόγιο ένός Μετσοιβίτη δα
σκάλου, τοΰ Δ. Μέρανου.

Έπί τή συμπληρώσει 46 ολοκλή
ρων Ετών άπό τό συμβάν μεταφέρου
με αυτούσιο τό σχετικό μέρος τού 
κειμένου -στις Επόμενες σειρές σαν 
Ελάχιστο φόρο τιμής σ’ Εκείνους: τούς 
συναδέλφους, πού μέ τό αίμα τους 
ανέβαλαν στο νά διαδραματίσηι ή Ε
θνική Τράπεζα τόν αποφασιστικό ρό
λο τη,ς στην ανάπτυξη τής; έλευθέ- 
ρας ΈΙλλάΙδας μας.
1926 — ’ Ιουνίου 16: «Ληστρικόν 
κρούσμα έγένετο ιέπί τής οδού Ίωι- 
αννίνων — Πρεβέζης, παρά τήν Φι- 
λιππιάδα έπί αυτοκινήτου. "Εγινε 
συμπλοκή μεταξύ τών ληστών καί 
τών έν τώ αύτοκινήτφ, έν & ήσαν 
4 υπάλληλοι τοΰ έν ΠρεβέΙζη 'Τποκα- 
ταΐστήματος τής Εθνικής; Τραπέζης 
κομίζιοντες Εκ Πρεβέζης είς τό έν Ί- 
ωαννίνοις ' Υποκατάστημα 15 έκα,- 
ιο-μμύρ,ια Δρχ. συνοδεία 3 χωροφυ
λάκων καί ένός Εμπόρου επιβάτου, 
διασωθέντος μόνον ένός ετέρου έπι- 
βάτοη ιέμπό'ρου, οστις καί είιδοποίηι- 
σε τάς Άρχάς, αΐτινες αύτοστιγμεί 
προέιβησαν είς σύντονα καταδιωκτι
κά μέτρα πρός σύλληιψιν τών ληι- 
στών, οίτινες μετά τόν φόνο τών 
άνω έτράπησαν είς φυγήν άποκομί- 
σαντες καί τά 15 εκατομμύρια Δρα
χμών».

Σετάκης Μανόλης
ΕΙΤΕ ΜΟΣΧΆΤΟΤ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Ο.Τ.Ο.Ε.

Τήν Μην ’Ιουλίου Θά πραγματο- 
ποιηβή Συνεδρίασις τού Γενικού 
Συμβουλίου τής Ο.Τ.Ο.Ε. μέ θέμα 
«Συζήτησις καί έλεγχος πεπραγμέ
νων Εκτελεστικού Συμβουλίου1 τής 
Ο.Τ.Ο.Ε. κατά τό διαρρεΰσαν τε- 
τράμηνον».



ΕΠΕΙΔΗ ΕΙΣ ΟΥΑΕΝΑ ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΠΑΡΕΙΧΟΜΕΝ

AEON ΟΠΟΙ ΑΝΑΦΕΡΩΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΣΗΙ 
ΦΥΣΕΑΙ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΑΜΕΛΛΗΤΙ

• ΈγκιίκΑιοο τπο Αιοικήσεωβ

ΠΏΣ ΕΠΕΧΕΙΡΗΘΗ Ο ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ 
ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΜΑΣ

Περιήλθεν εις γνώσιν ημών, δτι 
πελάται τής Τραπέζης ή ύττάλληλοι 
αυτής ή και τρίτα πρόσωπα, επι
καλούμενα φιλικούς ή συγγενικούς 
δεσμούς μέ την Διοίκησιν τής Τρα- 
πέζης, επιδιώκουν, όπως τύχωσι 
τραπεζικών ή υπηρεσιακών διευκο
λύνσεων, πέραν τών συνήθως προ- 
βλεπομένων ύπό τών κανονισμών 
και τών συναλλακτικών συνηθειών.

Επειδή είς οΰδένα, ουδέποτε, πα- 
ρέσχομεν τό δικαίωμα, δπως κάμη 
χρήσιν τού ονόματος τής Διοικήσε- 
ως αμέσως ή εμμέσως, έτι δέ εις

Είς τούς αριστούχους μαθητάς 
τού 2ου Δημοτικού Σχολείου Νέας 
Ελβετίας διενεμήθησαν βιβλιάρια 
καταθέσεων ύπό τής ’Εθνικής Τ ρα
πέζης καί τού Έξωραϊστικοΰ Συλ
λόγου Ν. Φρυγίας καί Ν. Ελβε
τίας.

Τά βιβλιάρια καταθέσεων έδωσαν

οΰδένα έκ τών υπαλλήλων τής Τρα- 
πέζης παρέσχομεν ποτέ την έξουσιο 
δότησιν, δπως προβαίνη είς τοιαύ- 
της φύσεως διευκολύνσεις έν όνόμα- 
τι τής Διοικήσεως, έφιστώμεν την 
προσοχήν τού προσωπικού τής Τρα- 
πέζης καί δή τών Διευθυντών καί 
Προϊσταμένων τών μονάδων, έπί πό
σης φύσεως περιστατικών, άτινα, ε
άν τυχόν ήθελον παρουσιασθή, δέον 
δπως άναφέρωνται ήμΐν προσωπι- 
κώς καί έγγράφως, αμελλητί.

Ό Διοικητής 
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΑΧΗΣ

είς τούς αριστούχους μαθητάς ό δι
ευθυντής 'Υποκαταστήματος Ε.Τ.Ε. 
Βύρωνος κ. Άθ. Μιτζήρας καί ό 
πρόεδρος τού Έξωραϊστικοΰ Συλλό
γου κ. Γιάνναρος. Διενεμήθησαν έν 
συνόλφ 21 βιβλιάρια, 10 προσφορά 
τής Τ ραπέζης καί 1 1 τού Συλλό
γου.

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.)
καί άρίσητε Τριμερή ’Επιτροπήν 
Συνεργασίας διά την επεξεργα
σίαν καί λήψιν τών αναγκαίων 
μέτρων προς -έπίτευξιν έξομοιώ- 
σεως δρων καί αμοιβής εργασίας 
τών παρά ταϊς Έμπορικαΐς Τρα- 
πέζαις εργαζομένων, συμφώνως 
άλλωστε καί πρός την έκφρασθε,ΐ 
σαν άποψιν τού ’Αξιότιμου ’Αν
τιπροέδρου τής Κυβερνήσεως κ. 
Nik. Μακαρέζουι.

Μετά πλείστης τιιμής 
Ό Πρόεδρος

Π. ΠΑΠΑΡΡ ΟΔΟΠ ΟΥΛΟ Σ 
Ό Γεν. Γραματεύς 

ΣΤΥΛ. ΠΑΠΑ Ι-ΩΑΝΝΟΥ

Την 28ην ’Απριλίου τό ύπουρ- 
γεΐον ’Εθνικής Οικονομίας άπέστει- 
λε τό ακόλουθον έγγραφον:

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΥΠΟΥΡΓ ΕΘΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
ΓΕΝ. Δ)ΝΣΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Κοινοποίησις:
1. Γραφεΐον κ. ’Υφυπουργού. 
2 ΓραφεΤον κ. Άναπλ. Γεν. 
Γραμματέως. 3. Γραφεΐον κ. 
Γεν. Δ)ντοΟ. 4. Δ)νσιν Π. 5. 
Δ)νσιν Γ2. 6. ’Εθνικήν Τρά
πεζαν τής Έλάδος Α.Ε.. 7. 
Εμπορικήν Τ ράπεζαν τής 
’Ελλάδος Α.Ε.. 8. Τράπεζαν
’Εμπορικής Πίστεως Α.Ε. 9. 
Γενικήν Τράπεζαν τής ’Ελλά
δος Α.Ε. 10. Ίονικήν καί Λα
ϊκήν Τράπεζαν τής ’Ελλάδος 
Α.Ε. 11. Τράπεζαν ΑΜΕΡΙ- 
ΚΑΝ ΕΞΠΡΕΣ (’Ενταύθα). 
12. Όριζομένους.
"Εχσντες ΰπ’ δψϊν:
1. Τήν ύπ’ άριθ. 347)99) 14.

1.72 ’Αναφοράν τής 'Ομοσπον
δίας Τραπεζοϋπαλληλικών Όρ^ 
γ ανώσεων Ελλάδος.

2. Τό ύπ’ άριθ. 9041)685)
16.2.72 Ήμέτερον έγραφαν καί 
τάς σχετικός άναψ-οράς «περί ο
ρισμού εκπροσώπων» τών έν κοι
νοποιήσει άναφερομένων Τραπε
ζών.

Άποφασίζομεν
Συγκροτοϋμεν τριμερή ’Επι

τροπήν Συνεργασίας, πρός τον 
σκοπόν τής λήψεως τών αναγκαί
ων μέτρων πρός έπίτευξιν έξο- 
μοιώσεως τών δρων αμοιβής καί 
εργασίας τών παρά ταϊς ’Εμπο
ρικούς Τροατέζαις εργαζομένων, 
άποτελουμένην έκ τών κάτωθι:

1. Άβερκίου Καραλή^ Γεν. 
Δ) ντοΰ Γεν. Δ)νσεως Εργασίας 
’Υπουργείου Εθνικής Οικονομί
ας, ώς Προέδρου, καί μελών.

2. Παναγιώτου Πανοπούλου, 
Ύποδ)ντοΰ Δικαστικού, ώς εκ
προσώπου τής ’Εθνικής Τραπέ- 
ζης τής ‘Ελλάδος Α.Ε.

3. ’ I ωάννου Παπαδάτου, Δ) 
ντοΰ Δικαστικού, ώς εκπροσώ
που τής ’Εμπορικής Τ ραπέζης 
τής ‘Ελλάδος Α.Ε.

4. Περικλεούς Κομνηνοΰ, Δ) 
ντοΰ, ώς έκπροσώπου τής Τραπ 
πεζής ’Εμπορικής Πίστεως τής 
’Ελλάδος Α.Ε.

6. Γεωργίου Τσιτσοπούλου, Δι
κηγόρου, ώς έκπροσώπου τής ’ I- 
ονικής καί Λα'κής Τ ραπέζης τής 
‘Ελλάδος Α.Ε.

7. Διονυσίου Παπακυριακο- 
πούλου, Δικηγόρου, ώς έκπρο
σώπου τής Τραπέζης AM-EPI- 
ΚΑΝ ΕΞΠΡΕΣ, καί

8. Π. Παπαρροδοπούλου ώς 
έκπροσώπου τής ‘Ομοσπονδίας 
Τραπεζοϋπαλληλικών ’Οργανώσε
ων ‘Ελλάδος.

Η απειλή διά τό προσωπικόν 
τής ’Εθνικής Τραπέζης διεγράφετο 
σαφώς. Διηυκρινίσοη καί πάλιν είς 
τό ’Εκτελεστικόν τής ‘Ομοσπονδί
ας οτι έπιθυμία τών τεσσάρων Συλ 
λόγων είναι Η ΕΞΟΜΟΙΩΣΙΣ ΤΩΝ 
ΟΡΩΝ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣ 
ΤΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. Έτονίσθη δτι ό 
έπιχειρούμενος διαχωρισμός είς 
ΕΜ Π Ο Ρ I Κ Α Σ ΤΡΑΠΕΖΑΣ δλω ν 
τών άλλων Τραπεζών, πλήν τής Ελ
λάδος καί Άγροτικ., πέραν τού δτι 
είναι άντ ι καταστατ ικός (οϋδαμοΰ 
καί δΓ οϋδεμιάς διατάξεως τού Κα 
ταστατικού τής Ο.Τ.Ο.Ε. έπί τρέ
πεται ή καλύπτεται ουτος, δηλ. ό 
διαχωρισμός καί τούτο διά λόγους 
εύνοήτους, δοθέντος οτι πάς δια
χωρισμός μεταξύ τών μελών τής Ο. 
Τ.Ο.Ε. σημαίνει άναγχαίως καί 
διάσπασιν τής ένότητος αυτής), 
τυγχάνει ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΣ καί έν 
ούδεμιά περιπτώσει γίνεται δεκτός 
διά τό πρώτον Πιστωτικόν "Ιδρυμα 
τής χώρας μας.

Προ τής επιμονής τού Προέδρου 
τής ‘Ομοσπονδίας καί πρός ΔΙΑ- 
ΣΦΑΛΙΣΙΝ ΤΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 
ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ 4 ΣΥΛΛΟΓΩΝ 
έκρίθη δτι ούτοι ειχον ύποχρέωσιν 
νά άπόσχουν τών έργασιών τού 
Εκτελεστικού τής 'Ομοσπονδίας

διά νά εμποδίσουν τήν πραγματο
ποίησή τού πραξικοπήματος καί 
νά προστατεύσουν ΤΗΝ ΕΝΟΤΗ
ΤΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ, ή οποία διεκυ- 
βεύετο έκ τών ένεργειών τής Διοι- 
κήσεως τής Ο.Τ.Ο.Ε. Οϋτω άπηύ- 
θυναν τό ακόλουθον έγγραφον, δη- 
μοσιευθέν καί είς τό προηγούμε- 
νον ψύλλον τής «Τραπεζιτικής»:

Έν Άθήναις τή 9η Μαΐου ] 972 
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙ- 

ΟΝ ΤΡΑΠΕΖΟΫΠΑΛΛΗΛΙ
ΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΛΛΑ
ΔΟΣ

Ενταύθα 
Κύριοι Συνάδελφοι,

"Εχομεν την τιμήν νά γνωρί- 
σωμεν δτι οι είς τό Εκτελεστι
κόν Συμβούλιον τής ‘Ομοσπονδί
ας μετέχοντες Εκπρόσωποι τών 
ήμετέρων Συλλόγων θά απέχουν 
τών συνεδριάσεων κλπ. τού Εκ
τελεστικού Συμβουλίου, πρός δια 
σφάλισιν συμφερόντων μελών 
μας. Κατόπιν τούτου είναι αυτο
νόητον δτι ή ‘Ομοσπονδία παύ
ει νά έχη οϊανδήποτε πρός οΐον- 
δήποτε καί έπί οΐουδήποτε θέμα
τος έκπροσωπευτικήν ή αντιπρο
σωπευτικήν αρμοδιότητα καθ’ ό
σον αφορά είς τούς Συλλόγους 
μας.

Διατελοΰμεν μετά τιμής 
Διά τους Συλλόγους 

'Υπαλλήλων Έθν. Τ ραπέζης 
Ό Πρόεδρος

ΑΘ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
‘Υπαλλήλων τής Τραπ. ’Αθηνών 

‘Ο Πρόεδρος 
Σ. ΓΚΙΤΑΚΟΣ

Είσπρακτόρων Έθν. Τ ραπέζης 
Ό Πρόεδρος 

ΓΡΗΓ. ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ 
Βοηθητικού Προσωπ. Έθν. Τ ραπ. 

Ό Πρόεδρος
ΑΝΔΡ. ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ

Τό αποτέλεσμα ΕΔΙΚΑΙΩΣΕΝ 
τήν ένέργειάν των αυτήν. ’Αφού ά- 
πέτυχον δλαι αί παρασκηνιακαί 
προσπάθειαι παραπλανήσεως τού
των υπό τού Προέδρου τής ‘Ομο
σπονδίας ΥΠ ΕΧΡΕΩΘΗ ουτος είς 
αναγκαστικήν αλλαγήν τής γραμ
μής πλεύσεως, πρός έκ τών υστέ
ρων συσκότισιν τών πραγματικών 
του σκοπών καί έπιδιώξεων, δΓ έ- 
πεκτάσεως τού θέματος τής έξο- 
μοιώσεως τών δρων αμοιβής καί 
εργασίας καί είς τούς εργαζομέ
νους τών λοιπών Τραπεζών (ΕΛΛΑ
ΔΟΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ, ΕΘΝΙΚΗΣ 
ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ).

’Ιδού τό έγγραφον τού υπουργεί-, 
ου Εθνικής Οικονομίας:

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΥΠ. ΕΘΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
ΘΕΜΑ: «'Ορισμός έκπροσώπου 

είς τριμερή διάσκεψιν».
ΣΧΕΤ.: Ύπ’ άριθ. 529)157)18.

5.72 ’Αναφορά ‘Ομοσπονδίας 
Τραπεζοϋπαλληλικών ’Οργα
νώσεων Ελλάδος».

ΠΡΟΣ: 1) Τράπεζαν τής Ελ
λάδος.

2) ’Αγροτικήν Τράπεζαν τής 
Έλάδος, 3) Ελληνικήν Τράπε 
ζαν Βιομηχανικής Άναπτύξε- 
ως, 4) Τράπεζαν Επαγγελ
ματικής Πίστεως, 5) Τράπε
ζαν Πειραιώς, 6) Εθνικήν Κτη 
ματικήν Τράπεζαν τής Ελλά

δος, 7) Τράπεζαν ’ Επενδύσε
ων, 8) Τράπεζαν ’Αττικής, 9) 
Ελληνικήν Τράπεζαν Επενδύ
σεων Βιομηχανικής Άναπτύξε- 
ως, Η» FliRST NATIONAL 
CITY BANK, 11) BANK OF 
AMERICA, 12) THE CHASE 
MANHATTAN BANK, 13) 
BANK OF NOVA SCOTIA, 
14) FIRST NAT I ON A LBANK 
OF CHICAGO, 15) CONTI
NENTAL ILLINOIS - NATIO
NAL BANK AND TRUST CO 
OF CHICAGO.
Κατόπιν τής ΰπερθεν άναφοράς 

τής ‘Ομοσπονδίας ΤραπεζοΟπαλ. 
ληλικών ’Οργανώσεων Ελλάδος, 
παρακαλοΰμεν δπως όρίσητε εκ
πρόσωπον τής ύμετέρας Τ ραπέ
ζης, προχειμένου νά παραστήι είς 
συγκλη-θησομένην Τριμερή Επι
τροπήν Συνεργασίας, έπί τώ τε
λεί λήψεως τών άναγκαίων μέτρων 
πρός έπίτευξιν έξομοιώσεως τών 
δρων αμοιβής καί έργααίας τών 
παρά ταϊς Τραπέζαις εργαζομέ
νων.

Ό Γεν. Δ ιευθυντής 
ΑΘ. ΚΑΡΑΛΗΣ

Καί έρωτώμεν: Ποιοι λόγοι έπέ- 
βαλλον τον διαχωρισμόν τών Τρα
πεζών; Ποιοι λόγοι δικαιολογούν 
τήν εμμονήν τού Εκτελεστικού τής 
‘Ομοσπονδίας καί ιδιαιτέρως τού 
Προέδρου καί Α' ’Αντιπροέδρου αυ
τής;

ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΦΘΗ ΤΕΛΙ ΚΩΣ Ο 
ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ; ΕΑΝ ΝΑΙ, ΠΟΙ
ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΥΠΕΧΡΕΩΣΑΝ ΤΟΥΣ 
ΔΡΑΣΤΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΤΟΊ ΑΥΤΗΝ 
ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΙΝ;

Έπιστεύαμεν δτι έφ’ δσον ΑΝΕ- 
ΓΝΩΡΙΣΟΗ ή άποψις τών 4 Συλ
λόγων καί ό διαχωρισμός έγκατε- 
λείπετο 6ά έγκατέλειπε καί ή Διοί- 
κησις τής ‘Ομοσπονδίας τάς μεθό
δους της.

Δυστυχώς διεψεύσθημεν. Νέα ά- 
νακοίνωσις τής ‘Ομοσπονδίας, επι
χειρεί νά έμφανίση τήν ηγεσίαν τών 
4 Συλλόγων τού Προσωπικού τής 
Ε.Τ.Ε. ώς διασπαστήν τής ένό
τητος τού κλάδου. Ουδέποτε είς τό 
παρελθόν έπεχειρήδη παρομαία δια 
στρέβλωσις τής αλήθειας. Ή άνα- 
κοίνωσις απευθύνεται πρός τους υ
παλλήλους τής ’Εθνικής Τραπέζης, 
τούς όποιους επιδιώκει νά διαφώ
τιση έπί τών ένεργειών τής συνδι
καλιστικής ηγεσίας των. Πιστεύ
ουν ίσως δτι οΐ υπάλληλοι τής Ε
θνικής Τραπέζης είναι μειωμένης 
άντιλήψεως, διότι ουδέν άλλο δι
καιολογεί τήν ενέργειαν των αυτήν.

Ή στάσις τής ηγεσίας τού προ 
σωπικοΰ τής Εθνικής Τραπέζης 
δέν τούς έδίδαξε δτι καί αντίληψην 
διαθέτομεν καί τά συμφέροντα μας 
γνωρίζομεν νά προστατεύωμεν;

Μέ την σειράν μας καί μέ τό δί
καιον πού μάς άνεγνώρισαν τούς 
καλού μεν νά έγκαταλείψουν τάς 
διασπαστικός ένεργείας των καί 
τον εγωισμόν δτι είναι πρώτοι τή 
τάξει καί νά διαθέσουν τάς δυνά
μεις των μέ ειλικρίνειαν καί άνευ 
υστεροβουλιών είς τήν έξυπηρέτη- 
σιν τών συμφερόντων τών εργαζο
μένων είς ΟΛΑΣ ΤΑΣ ΤΡΑΠΕ-

ΟΖίιιίίμο
Οί τοποθετούμενοι είς τάς ύ- 

ψηλάς βαθμίδας τής Διοικήσε- 
ως τής Εθνικής Τραπέζης θά έ
πρεπε προ τής άναλήψεως τών 
καθηκόντων των, νά μελετούν 
τήν ιστορίαν τού ’Εθνικού ‘Ι
δρύματος. θά έδιδάσκοντο πολ
λά καί θά άπέφευγον τά ολισθή
ματα είς τά όποια υποπίπτουν 
λόγο) άγνοιας. Δέν θά διετυποϋ- 
το π.χ. ή άποψις δτι τό Προ
σωπικόν τής ’Εθνικής Τραπέζης 
δεν πρέπει νά ένδιαφέρεται διά 
τό πού πάνε τά λεφτά τής Τρα
πέζης. Καί δέν θά διετυποΰτο 
αν ό ΰποστηρίζων τήν άποψιν 
αύτήν εΐχεν εγκαίρως πληροφο- 
ρηιθή δτι χάρις είς τήν άντίστα- 
σιν τού Προσωπικού τής ’Εθνι
κής Τραπέζης διεσώθη κατά τήν 
Κατοχήν τό Χαρτοφυλάκιόν της 
καί δτι οί υπάλληλοι τής ’Εθνι
κής Τραπέζης διά τού Προέδρου 
τού Συλλόγου των άπήντησαν 
είς τον εκπρόσωπον τών Κατα
χτητών όταν έζήτησε τά κλειδιά 
τού Χαρτοφυλακίου δτι «οί υ
πάλληλοι τής Εθνικής Τραπέ
ζης έχουν όρκισθή νά διαψυλάτ- 
τουν τήν περιουσίαν της καί ού- 
δεμία δύναμις θά τούς έπιβάλη 
νά πράξουν τό αντίθετον». Θά 
έγνώριζον δτι 6 εκπρόσωπος των 
κατακτητών συνέχαρη τον Πρό
εδρον τού Συλλόγου τών Υπαλ
λήλων τής ’Εθνικής Τραπέζης 
διά τό ψυχικόν σθένος καί τήν 
μέχρι αυτοθυσίας άφοσίωσιν 
τών υπαλλήλων είς τήν ’Εθνικήν 
Τράπεζαν καί άπεχώρησεν ά
πρακτος. Θά έγνώριζε δτι οΐ υ
πάλληλοι τής Εθνικής Τραπέ
ζης είχαν δώσει καί είχαν κερ
δίσει τήν μάχην τής σωτηρίας 
τού Χαρτοφυλακίου της. Θά 
έγνώριζε καί άλλα πολλά έάν ή
θελε. Δέν ήθέλησεν όμως καί ώ- 
λίσθησεν.

’Από τής πλευράς μας έπα- 
ναλαμβάνομεν δτι οί υπάλληλοι 
τής Εθνικής Τραπέζης όχι μό
νον ένδιαφέρονται άλλα καί αν 
χρεισσθή θά δώσουν καί πάλιν 
μάχην διά τήν περιουσίαν τού 
Εθνικού ‘ I δρύματοο, τό όποιον 
μέ πίστιν κα άφοσίωσιν υπηρε
τούν καί ΰπενθυμίζομεν δτι αί 
Διοικήσεις έρχονται καί παρέρ
χονται ένώ τό προσωπικόν πα
ραμένει.

Ταΰτα ύπ’ δψιν τού ΰποδιοι- 
κητοΰ κ. Π. Καμπέρου, δστις έ
δωσε καί τήν αφορμήν διά τά 
ανωτέρω.

’Ανέλαβε τά καδήκοντά του ό νέ
ος Υποδιοικητής τής ’Εθνικής Τρα 
πέζης κ. Μιχαήλ Γ. Κοζώνης.

Ο κ. Μ. Κοζώνης έγεννήθη τό 
1925 είς τάς Πάτρας καί προέρχε
ται έξ οικογένειας τραπεζικών. Ό 
πατήρ του υπήρξε διευθυντής τής 
Εθνικής Τραπέζης, ώς καί ό πάπ- 
πος του. ‘Ο κ. Μ. Κοζώνης έφοίτη- 
σεν είς τό Κολλέγιον ’Αθηνών, έν 
συνεχείςι δέ είς τό Πανεπιστήμιον 
τού Λονδίνου LONDON SCHOOL 
OF ECONOMICS. Είσήλθεν είς τήν 
’Εθνικήν Τράπεζαν πρώτος είς τον 
διαγωνισμόν τού 1947 καί είργά- 
σθη εις διαφόρους τομείς τού Ι
δρύματος καί τελευταίως είς τήν 
Διοίκησιν. Κατά διαφόρους περιό
δους άπεσπάσθη είς τήν Τράπεζαν 
τής Ελλάδος καί είς τό Ύπουργεΐ- 
ον Συντονισμού, μετεξεπαιδεύθη δέ 
είς τήν WESTMINSTER BANK τού 
Λονδίνου.

Μετά τήν άποχώρησίν του έκ 
τής Τραπέζης τό 1961 ό κ. Μ. Κο 
ζώνης είργάσθη ώς οικονομικός δι
ευθυντής είς επιχειρήσεις οικονομι
κού καί βιομηχανικού ενδιαφέρον
τος ώς επίσης καί είς τήν ΕΤΒΑ. 
Είσήλθεν είς τήν Κυβέρνησιν είς 
τάς άρχάς τού 1969 κα έκτοτε διε- 
τέλεσεν εναλλάξ υφυπουργός Οικο
νομικών καί Συντονισμού.

ΖΑΣ.

flame In πλπρώαΐ) ι
I

Η άτυχης προσπάθεια τών συν. Ζαφ. Βασιλοπούλου, Δη μ. 
| Χαρίτου, Δη μ. Παπαϊωάννου καί άλλων, νά ανατρέψουν τό άπο- 

ποτέλεσμα τών αρχαιρεσιών τού Συλλόγου μας, εΐχεν οΰσιαστι- 
κώς έγκαταλειφθή άπό έξαμήνου, μετά τήν άπόφασιν τού Δικα

ί στηρίου τό όποιον έζήτησεν δπως έξετασθούν ώρισμένοι έκ τών 
I άρχικώς αίτησάντων τήν άκύρωσιν τού αποτελέσματος τών έκλο- 
! γών καί άνακαλεσάντων τήν υπογραφήν των. "Οταν... "Οταν κα

τά σύμπ-τωσιν(;) τάς ήμέρας πού κατετέθη ύπό τού Συλλόγου ή 
1 προσφυγή εις τό Διαιτητικόν Δικαστήριον διά την αϋξησιν τών 

αποδοχών τού Προσωπικού τής Ε.Τ.Ε. άνεσύρθη έκ τού αρχείου 
καί άπεστάλη ύπό τού πληρεξουσίου τών προσφυγόντων, πρόσ- 
κλησις, πρός τούς υπό τού δικαστηρίου καλούμενους, δπως προ- 
σέλθουν καί καταθέσουν ενώπιον Συμβολαιογράφου, εντός τού 
συντομωτέρου χρονικού διαστήματος, διά νά δυνηθή ούτος νά 
πρσφύγη καί πάλιν είς τό δικαστήριον-

Εμβάλλει πράγματι είς σκέψεις ή άναχίνησις τού θέματος 
I την στιγμήν αύτήν, κατά τήν όποιαν, είναι υπέρ ποτέ άλλοτε α

ναγκαία, ή ένότης είς τάς τάξεις μας καί δταν έχουν σχεδόν 
διανυθή τά 2)3 τής θητείας τού Διοικητικού Συμβουλίου, τήν 
έκλογήν τού όποιου έπιδιώκουν νά άκυρώσουν.

Είς τήν πρόσκλησιν τού πληρεξουσίου δικηγόρου, έξ άλλου, 
διευκρινίζεται πρός τούς καλούμενους νά καταθέσουν ενώπιον τού 
συμβολαιογράφου δτι... τά έξοδα δέν θά βαρύνουν αυτούς.

’Ανεξήγητος ή γαλαντομία τών «αμέσως ένδιαφερομένων», 
οί όποιοι θά πληρώσουν. Ποιοι είναι όμως;

ΣΗΜ.: Ό ctov. ΧαΙρίτος διηιυκρύνηβεν Λραφαρι»ώις ότι ιάγινοεΐ 
τήν κίνησιν αύτήγ, ή ’έντιοιλή του όμως πρός τόν ‘διιιηιγ'όίοιογ ό*ωίς 

I ενεργή, έξ ιδνάματός τοιυ νψ ίσταται πάντοτε.

Η ΓΛΏΣΣΑ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΏΝ
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.)
του προαωπιχοΰ τήξ ΕΤΒ μετεβλ-ήΟησαν ά,πο το
1968 a to; το 1 $Η»9 ζχτά. 4,7 0)0, ά,πο το
1969 εως το 197Ό χ*τα 17,9ο)ο, άπο το 
197Ό εως το 1971 χατΐ lS,4o)o, τοότεβτον 
άπο το 1968 εως το 1971 χατά 38,7 ο)ο. 
’Ίΐτοι '«.εττ, έτήοίχ ϊϋψϊ,οί! τών Αποδοχών όφεολο- 
μένν) κυρίως είς την πρόβληψιν νέου «ροαωποκοΰ 
&9Τ ο) ο.

Αεδορ-ενου οτο ν.ί τράπεζα,ι είναι οέκονομ-οκαί 
μονάδες «εντάβεως εργαοίας» 9ά εΰρωμεν την ϋ- 
φοβταμενην σχεσον μεταξύ τών Άμοοδών Προβω- 
πεκοΰ καί τών μικτών κερδών.

Τά Ανωτέρω άποδεικνύουν δτο έκ τών μικτών 
κερδών το 31,7 ο)ο έδόθη είς τδ Προσωπικόν 
κατά τδ έτος 1968, τδ 31,4ο)ο κατά τδ έτος 
1969, τδ 31,4ο)ο κατά τδ 1970 καί τδ 
ίί9,*ο)ο κατά τδ έτος 1971.

Πατά την αύτήν περίοδον ή Τράπεζα τής Ελ
λάδος κατέβαλεν Αντίστοιχος είς τδ προσωπικόν 
της 40,4 ο) ο, 39,3ο)ο, 38ο)ο καί 33,7ο)ο, 
ενώ ώς άποδεικνύεται έκ του κατωτέρω πίνακος, 
ό μέσος ετήσιος ρυδμδς αύξησεως τών μικτών κερ
δών τής Εθνικής Τραπέζης είναι διπλάσιος του 
ρυθμού αύζήσεως τής Τραπέζης τής Ελλάδος.

Συγκριτικός Πίναξ μικτών κερδών Τραπέζης Ελλάδος καί Ε.Τ.Ε.
ΜΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ

ΕΤΗ Ε. Τ. Ε. Τ. Ε.

1968 1.740.825.872 1.055.572.426
1969 1.834.994.193 1.093.100.586
1970 2.167.328.328 1.247.615.334
1971 2.618.699.358 1.33 5.075.129

ΠΟΣΟΣΤΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ

68)69 = 5,4%
70ή69 = 18% 
71)70 = 20,9% 
71)68 = 50,4%

I 68)69 - 3,5%
I 70)69 — 14,2%
I 71)70 = 6,9%
I 71)68 = 26,36%

'Ιϊς άποδεικνύεται, ή έπιβάρυναις τών μικτών 
κερδών έκ τών Αποδοχών τού Προσωπικού μετα
ξύ τών δύο Τραπεζών παρουσιάζει Αντίστροφον 
εικόνα. ΤΙ μέση ετήσια έπιβάρυνσις τών μικτών 
κερδών είς άποδοχάς τής Τραπέζης τής Ελλά
δος είναι 38,4ο)ο ή δέ Αντίστοιχος τής Εθνι
κής Τραπέζης είναι 30,9 ο)ο.

Αύτά άποδεικνύουν οί Αριθμοί. Αυσχέρεια 
είς τήν εξαγωγήν συμπερασμάτων δέν ύφίσταται, 
καί δέν Απαιτείται Ασφαλώς ή άνάλυσίς των. Οί 
Αριθμοί ώμίλησαν καί έάν είναι Αληθές ότι οί Α
ριθμοί λέγουν τήν Αλήθειαν, τότε είναι Αληθές ότι 
τδ Προσωπικδν τής Εθνικής Τραπέζης δέν Αμεί
βεται καί ή προσφορά του παραγνωρίζεται.

Οί Αριθμοί ώμίλησαν καί Απέδειξαν ότι ή ά- 
ξιωσίς μας δια τήν αΰξησιν τών Αποδοχών καί τήν 
1Ζ£ΗΙΊί ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΧΙΛί πρέπει να ίκανο- 
ποιηθή Αμέσως.

Οί Αριθμοί ώμίλησαν καί ούδεμία δικαιολογία 
ούναται να κάλυψη τάς Αληθείς προθέσεις έναντι 
τού προσωπικού, όλων έκείνων οί όποιοι εμποδί
ζουν τήν ικανοποίησιν τών αιτημάτων του.

ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 
ΕΙΣ ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΥΣ ΜΑΘΗΤΑΣ


