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Συμπληρώθηκαν τις μέρες αύτές, τρία χρό- 
να άπ τον Ιούλιο τού 74, έποχή καίριων καί κρί
σιμων ιστορικών γεγονότων πού σημάδεψαν α
ποφασιστικά τήν πορεία τού 'Έθνους. Τό προδο
τικό πραξικόπημα τής χούντας, κατά τής Κυ
πριακής Δημοκρατίας ή απροκάλυπτη δολοφο
νική εισβολή των Τούρκων μιλιταριστών στη 
μαρτυρική μεγαλόνησο καί ή κατάρρευση τού 
μισητού δικτατορικοϋ καθεστώτος στην Ελλά
δα, κάτω άπό τό βάρος τών αντεθνικών καί αν
τιλαϊκών ανομημάτων του, συνθέτουν τις εξελί
ξεις τής έποχής έκείνης.

Στην τρίτη έπέτειο τών γεγονότων αύτών, 
τόσων σημαντικών σε ιστορική δραματική πυ
κνότητα, οι έπιπτώσεις στην εθνική, πολιτική καί 
κοινωνική ζωή τής Χώρας, είναι δύσκολο να ά- 
ποτιμηθοϋν με απόλυτη ακρίβεια.

Ή τραγωδία τής Κύπρου, παρά τή διεθνή 
κατακραυγή κατά τών εισβολέων, τις αποφάσεις 
τοϋ Ο.Η.Ε., τις διακηρύξεις τών Μεγάλων γιά 
τό σεβασμό τής έθνικής ανεξαρτησίας καί τών 
δικαιωμάτων τοϋ ανθρώπου, δεν έχει πάρει τό 
δρόμο τής κάθαρσης. Καί ή κρίση στο Αιγαίο, 
αποτέλεσμα τού έξαλλου τουρκικού σωβινισμού, 
συνεχίζεται με τήν ίδια ένταση, πού δέν αποκλεί
ει ένδεχόμενη ανάφλεξη στήν ευαίσθητη αυτή 
περιοχή, με τραγικές συνέπειες γιά τήν ύπαρξη 
καί τό μέλλον καί τών δύο χωρών.

Κοινή ουνεδρίαση μέ τά Προεδρεία όλων τών Συλλόγων Προ- 
οωπικοϋ σε ατμόσφαιρα αδελφικός καί αδιάσπαστης ένότητας

Συνήλθε στις 1 καί 2 Ιουλίου ή ολομέλεια του Διοικ,
Συμβουλίου, μέ τή συμμετοχή καί τών αναπληρωματικών 
συμβούλων κέντρου καί έπαρχιών.

Στήν ολομέλεια, μετά οατο λεπτομερείς εισηγήσεις 
πάνω στα θέματα πού απασχολούν σήμερα το Προσωπικό, 
έγινε δι εξοδική ανάπτυξη καί συζήτηση, καί έλήφθησαν ά- 
ποφάσεις γιά τήν προώθησή τους.

Άπό δλους τούς συμβούλους, 
έπισημάνθηκε ομόφωνα, δτι ή 
πίστωση τοϋ χρόνου πού είχε 
δοθεί γιά τή μελέτη των θεμά
των άπό τούς αρμόδιους παρά
γοντες τής Διοικήσεως — μετά

τήν προφορική ανάπτυξη των 
αιτημάτων καί τά υπομνήματα 
πού ύπέβαλε τό Διοικ. Συμβού
λιο — πρέπει νά θεωρείται 6-

λεια εξουσιοδότησε τό Προε
δρείο τοϋ Συλλόγου νά προχω
ρήσει ιέ έντονώτερη άγωνιστι- 
κή κλιμάκωση, εκφράζοντας έ
τσι τήν καθολική άπόφαση τοΰ 
Προσωπικού.

Τονίστηκε έπίοης, κατά τή δι
άρκεια τών εργασιών τής 'Ολο
μέλειας, ή Αδικαιολόγητη καθυ
στέρηση στήν έπίλυση ορισμέ
νων θεμάτων, γιά τά οποία στο 
πρόσφατο παρελθόν είχαν δοθεί 
συγκεκριμένες ύποσχέσεις άπό 
πλευράς Διοικήσεως, καί γιά τά 
όποια όέν απαιτείται ειδική δια
δικασία.

Οί σύμβουλοι τών έπαρχιών, 
άναφέρθήκαν στά Ιδιαίτερα προ
βλήματα τών περιφερειών τους 
καί άποφασίστηκε νά πραγματο
ποιηθούν περιοδείες τού Προε
δρείου πού θά καλύψουν ολό
κληρο τό δίκτυο γιά τήν επιτό
πιο εξέταση.

Μετά τήν έξάντληση τών θε

μάτων τής ήμερησίας διατάξεως, 
προσήλθαν, έπειτα άπό πρόσκλη 
ση τοΰ Δ.Σ., τά Προεδρεία τών 
αδελφών Συλλόγων: τών 'Υ
παλλήλων τής τ. Τραπέζης ’Α
θηνών, τών Είσπρακτόρων καί 
τοΰ Βοηθητικού Προσωπικού.

Ό Πρόεδρος τού Συλλόγου 
μας εξέθεσε στα Προεδρεία τών 
άδελφών Συλλόγων, τις θέσετς 
τής ’Ολομέλειας οτά αιτήματα 
τοϋ Προσωπικού καί τήν τακτι
κή πού χαράσσεται γιά τήν δι
εκδίκησή τους.

Άπό τή συζήτηση πού έπα- 
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ στήν 7η σελίδα)

01 ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ 
ΙΟΥΛΙΟΥ 1977

Οί προαγωγές τού ’Ιουλίου 
1977 αρχίζουν μέσα στο πρώτο 
δεκαήμερο τού Αύγούστου.

Ή σχετική προεργασία έχει 
τελειώσει καί οί εργασίες τής 
’Επιτροπής προβλέπετατ νά 
πραγματοποιηθούν μέ γοργό1 ρυ
θμό.

τι έληξε ήδη.
Γιά τό λόγο αύτό, ή Όλομέ-

ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΙΑΙ Η ΑΝΑΛΕΙΞΗ 
ΕΚΠΡΟΣΜΟΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Αηο μκχνα σε μι\να
Ό Ελληνικός λαός πού τον ’Ιούλιο τοΰ 74, 

μέσα σέ ένα κλίμα αξιοθαύμαστης έθνικής ομο
ψυχίας, κέρδισε τήν άντιδικτατορική καί δημο
κρατική νίκη τής έπαναφοράς τής δημοκρατίας 
στήν Ελλάδα, άγωνίζεται καί σήμερα μέ άκα
μπτη άποφασιστικότητα γιά τή δικαίωση τής 
Κύπρου καί τήν άπόκρουση τών κινδύνων πού α
πειλούν τήν έθνική έπιβίωσή του.

Ή έθνική καί δημοκρατική συνείδηση τών 
έργαζσμένων, παρ’ όλα τά βάρη τών θυσιών στις 
όποιες υποβάλλονται γιά μιά απαραίτητη μα
χητική ετοιμότητα, παραμένει όρθή καί άγρυ
πνη.

Μέ τήν ίδια πίστη στην πανεθνική ενότητα, 
γιά τή στερέωση καί τή διεύρυνση τής δημοκρα
τίας, τήν έξάρθρωση τών σκοτεινών δυνάμεων 
πού απεργάζονται τήν ανωμαλία, τό διχασμό, 
τήν ανακοπή τής πορείας γιά νέες δημοκρατι
κές καί κοινωνικές κατακτήσεις.

Ή έπέτειος τών γεγονότων τοϋ ’Ιουλίου, ή
ταν μιά εύκαιρία γιά νά διακηρύξουμε προς κά
θε κατεύθυνση, γιά μιά ακόμα φορά, τήν αμε
τακίνητη θέλησή μας γιά ανεξάρτητη, έλεύθε- 
ρη, δημοκρατική Ελλάδα.

Καθήκοντα και αρμοδιότητες 
τών νέων εκπροσώπων

’Ελάχιστα Καταστήματα ·— 
περιφερειακά κατά κύριο λόγο 
— δέν έχουν ακόμα έκλέξει έκ- 
προσώπους τοΰ Συλλόγου. Ή 
πρωτοθ'ουλίο τοΰ Συλλόγου, 
βρήκε τήν πιό θερμή καί άμεση 
ανταπόκριση καί ήδη οί έκλεγ- 
μένοι, μέ απόλυτα δημοκρατική 
διαδικασία, έκπρόσωποί- μας έ
χουν άναλάβει τά καθήκοντα 
τους.

Οί αντιπρόσωποι αυτοί είναι 
οί δέκτες κάθε έντολής ή οδη
γίας πού άποοτέλλεται άπό τό 
Κέντρο, καθώς καί τοΰ έντυπου 
υλικού πρύ πρέπει νά διανέμε
ται κανονικά μέχρι τον τελευ
ταίο συνάδελφο. Άπ’ τήν άλλη 
πλευρά, είναι οί διαβιβαστές 
προς τήν κεντρική ύπηρεσία τού 
Συλλόγου, κάθε πληροφορίας 
καί τοπικής είδησης πού ενδια
φέρει μέ κάθε τρόπο, τό Συλ
λογικό δργανο.

Είναι άκόμα οί διεκπεραιωτές 
τών δίκαιων καί λογικών θε
μάτων τών συναδέλφων τοΰ

Κατ)τος, πού τούς έτίμησαν μέ 
τήν έμπιστοσόνη τους.

Γενική είναι ή εντύπωση, ό
τι ή άτυχη αύτή. διαδικασία εκ
λογής Αντιπροσώπων, θά άπο- 
τελέσετ ένα θετικό προηγούμε
νο γιά μιά τελειοποιημένη, Αρ
γότερα, έφαρμογή τού μέτρου 
μέ καταστατική κατοχύρωση σέ 
μελλοντική τροποποίηση τοΰ κα
ταστατικού τού Συλλόγου.

Στούς νεοεκ,λεγέντες έκπρο- 
οώπους μας καί στο πλαίσιο τής 
άρμοδιότητάς τους γιά ενημέ
ρωση τών συναδέλφων, διαβι
βάστηκε εγκύκλιος επιστολή 
τών τεσσάρων Συλλόγων τοΰ 
Προσωπικού (21.7.77), πού 
γνωστοποιεί τήν έπίλυση ορισμέ
νων θεμάτων διαφόρων κατηγο
ριών συναδέλφων, όπως ό συμ
ψηφισμός τών μαθημάτων Αρι
θμητικής καί ξένης γλώσσας 
οτόν τελευταίο διαγωνισμό με- 
τατάξεως, τό έπίδομα παραμε
θορίων περιοχών, έπίδομα συζύ
γων, κλπ.

Ή «συμμετοχή» τών εργαζομένων 
στη Διοίκηση τών Επιχειρήσεων (2)

Β ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ
Ή «συμμετοχή» άποτελεί -— 

όπως λέγαμε στο προηγούμενο 
σημείωμά μας — σημάδι τών 
καιρών. Ή έφαρμογή της, Ιστο
ρεί τήν εμφάνιση καί εξέλιξη 
ένός φυσικού κοινωνικό - οικο
νομικού φαινομένου. Πριν εξε
τάσουμε τις διάφορες πλευρές 
καί πτυχές που παρουσιάζει τό 
ζήτημα — τήν θεωρία τήν θε- 
σμολογία, τήν οικονομική άπο

ψη, τήν τεχνική κλπ. — είναι 
σκόπιμο νά επιχειρήσουμε μιά 
περισκόπηση στον ευρωπαϊκό 
κυρίως χώρο — οπού παρουσιά
στηκε καί εφαρμόστηκε τό φαι
νόμενο — καί μιά καταγραφή 
του, άπό δπου θά άντλήσετε τά 
στοιχεία γιά τήν άνάλυσι καί 
τήν κριτική τού θεσμού.

ΕΝΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΙΧΝΟΣ
Τον 17ον αιώνα, Ιησουίτες 

καλόγεροι, ίδρυσαν στήν Ν. Α

μερική, εκεί δπου σήμερα είναι 
ή Παραγουάη, μιάν ιδανική Χρι
στιανική πολιτεία, «τό Κράτος 
τοΰ θεού».

Προσηλύτιζαν ’Ινδιάνους, 
σκλάβους στις φυτείες τών Ι
σπανών καταχτητών καί τούς έ
διναν ελευθερία, ισότητα, μόρ
φωση, δικαιοσύνη, άκόμα καί 
κοινοκτημοσύνη, σύμφωνα μέ 
τις Χριστιανικές έπιταγές. Ή 
Κοινότητα, δημίουργήθη-κε στη 
βάση μιας οικονομικής έκμεταλ- 
λεύσεως, πού καλλιεργούσε φυ
τείες τσαγιού κι έμπορευόταν 
τό προϊόν.

Μολονότι κανένας συσχετι
σμός μέ σημερινά δεδομένα δέν 
χωράει, ώς προς τήν φυσιολο
γία καί τήν τυπολογία τού μο
ναδικού αύτοϋ έγχετρήματος -—■ 
στο σύνολό του, ωστόσο καί σέ 
κάποιο σημείο — βρίσκομε έδώ 
τήν πρώτη ίσως στη νεώτερη 'Ι
στορία έφαρμογή του θεσμού 
τής «συμμετοχής»; Αφού οί Ί- 
σουΐτες είναι οί κεφαλαιούχοι - 
έργοδότες καί οί ιθαγενείς - ερ
γαζόμενοι μετέχουν ίοότιμα σέ 
δλες τις διοικητικές λειτουργί
ες καί στή διαχείριση.

Τό ιστορικό αύτό ίχνος, άκρι- 
βώς γιατί σημειώθηκε σέ μιάν 
έποχή πού οί συνθήκες ήταν 
διαμετρικά αντίθετες προς τήν

ιδέα, μας δίνει άνάγλυφα ένα 
άπό τά στοιχεία θεμελτώσεως 
τού θεσμού, γιά τό όποιο δμως 
θά ξαναμιλήσουμε πάρα κάτω·, 
δπου καί ή θέση του.

Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ

Κατή τή διάρκεια τού δεύτε
ρου παγκόσμιου πολέμου, οί 
’Άγγλοι καθιέρωσαν «μικτά 
συμβούλια παραγωγής», μέ συμ
μετοχή έργαζσμένων καί έργο- 
δοτών, όχι μόνο στήν καθαυτό 
πολεμική, βιομηχανία, άλλά καί 
σέ κάθε κλάδο πού είχε σχέση 
μέ τήν γενικώτερη προσπάθεια 
διεξαγωγής τοΰ πολέμου (πρώ
των ύλών, διατροφής, μεταφο
ρών κλπ.).

Αύτή είναι ή πρώτη τυπική 
εμφάνιση: τού θεσμού στήν έπο
χή μας. Είναι χαρακτηριστικό ό
τι σημειώνεται σέ έποχή έκτά- 
κτων περιστάσεων, στήν (καπι
ταλιστική) χώρα πού έχει τήν 
ευθύνη καί τό βάρος τής διεξα
γωγής τού πολέμου, καί χρειά
ζεται τό μάξιμουμ τής προσπά
θειας γιά τήν δσο τό δυνατόν 
μεγαλύτερη αύξηση τής παρα
γωγής της. Οί έργαζόμενοι, κα
λούνται λοιπόν, τότε, νά άνα- 
λάβουν ισότιμα τήν εύθύνη όχι 
μόνο τής έκτελέσεως, άλλά καί 
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ στήν 7η σελίδα)

ΟΙ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΤΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

Ή «Τραπεζιτική» αρχίζει άπό τό φύλλο αύτό, τή δη
μοσίευση τών δύο ’Εκθέσεων ελέγχου τών ορκωτών λογι
στών, γιά τήν οικονομική διαχείριση τού Συλλόγου.

Ή πρώτη έκθεση ελέγχου .καλύπτει τή διαχειριστική 
περίοδο άπό 1.1.67 μέχρι 31.12.75 καί ή δεύτερη τήν πε
ρίοδο 1.1.76 μέχρι 31.12.76.

Οί εκθέσεις δημοσιεύονται, χωρίς καμμιά περικοπή, 
σύμφωνα μέ τήν ομόφωνη, άπόφαση τής τελευταίας Γενι
κής Συνελεύσεως τής 25.2.77.

— Σελίδες 3, 4, 5 καί 6.

...ΚΛΙ Η ΣΚΑΦΗ ΣΚΑΦΗ...

Τό ΑΠΟ1 ΜΗΝΑ ΣΕ ΜΗ
ΝΑ, μέ τον τίτλο: «Μιά θέ
ση οτόν ήλιο», έφερε στήν 
ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ, επιστολή 
διαμαρτυρίας συναδέλφου ά
πό τό Ναυτιλιακό Κατ)μα. 
Χρέος μου ν’ άπαντήοω;

Αγαπητή Συνάδελφε,
Τό πόσο μέ παίει τό θέμα 

τής ισότητας τών δυο φύ
λων, τό δείχνει ή άγωνία 
μου γιά τήν κατάκτηση άπό 
τις γυναίκες 'τοΰ ψηλότερου 
τίτλου στήν Τράπεζα. Τό 
«Κυρία Διευθύντρια» τό πι
στεύω ,γιατί είναι πιά μιά 
πραγματικότητα. Τό πώς συ
νέβη και μέ πόσους άγώνες, 
τό καταλαβαίνει ό καθένας. 
Σκληρή δουλειά -—- σκληρό
τερη κι άπό τών όμόβαθμων 
άντρων —, γιά νά γίνει ά- 
ποδεκτή ή προώθηση τής γυ
ναίκας στούς ανώτατους βα
θμούς. ΚΙ ΟΜΩΣ ΕΓΙΝΕ! 
Χωρίς θητεία στή Διοίκηση, 
όπως νομίζετε, καί μέ τή 
μητρότητα.

Άκόμα φοβάμαι δτι δέ 
βρήκατε καιρό νάδιαβάσετε 
τις σχετικές ανακοινώσεις 
τοΰ Συλλόγου καί τις ’Εγ
κύκλιες τής Διοίκησης.

"Οσο γιά τή «συμμετοχή 
μας στά κοινά, καί τό δικαί
ωμα ν’ άποφασίζουμε μόνες 
μας τά προβλήματά μας», 
πρέπει να πώ, πώς δέν ξέ
ρω κανένα Νόμο τής Πολι
τείας ή τής Τράπεζας πού ν’ 
άπαγορεόει στις γυναίκες νά 
συνδικαλίζονται. Αντίθετα! 
Οί Σύλλογοι πάντα ζητούν 
απεγνωσμένα γυναικεία μέ
λη καί δέ βρίσκουν . . . Άς 
μή παραπονιόμαστε, λοιπόν, 
πώς οί άποφάσεις πού μάς 
άφοροΰν παίρνοντατ ερήμην 
μας.

"Υστερα, σκεφτήκατε πο
τέ πώς ,γιά τήν οποία σημε
ρινή μας κατάσταση, δέν εί
ναι μόνον οί άντρες ύπεύθυ- 
νοτ; Πιστεύετε δτι έμεϊς έ
χουμε δουλέψει άρκεΐά καί 
σωστά γιά τήν ισότητα;

"Ενας αντρας, γιά νά γί- 
νη Διευθυντής, πρέπει, έ
κτος τών άλλων, νά οργώσει 
γιά χρόνια τήν επαρχία. 
Ποτά άπό μάς, μέ Αντάλλαγ
μα τον μεγαλύτερο τραπεζι
κό τίτλο, θά δέχονταν νά 
πάη Διευθύντρια στο Γίδα; 
Γιά μάς, πρέπει νά τό παρα
δεχτούμε, πάνω άπ’ δλα καί 
πρώτα άπ’ δλα, είναι ό γά
μος. Γι’ αύτόν, καί γιά τήν 
ικανοποίηση τών επαγγελμα
τικών φιλοδοξιών τού συν
τρόφου μας, εμείς εύχαρί- 
στως θάβουμε τις δικές μας 
φιλοδοξίες. Κι ύστερα; "Υ
στερα, μετά άπό τά 15 ή τά 
20 χρόνια, μέ δυο παιδιά συ
νήθως, κουρασμένες καί τα
λαίπωρες, τά βροντάμε κά
τω καί φεύγουμε.

Πώς λοιπόν νά γίνουμε 
Διευθύντριες μέ 20 χρόνια 
ύπηρεσία, — όταν γι’ αύτά 
χρειάζονται τουλάχιστον 35, 
—1 δίχως νά κουνηθούμε άπό 
τήν έδρα μας, καί μ’ δλες 
τις οικογενειακές καί σπιτι
κές ευθύνες στήν καμπούρα 
μας;

Αλήθεια, γιατί δέ θελή
σαμε ποτέ ν’ άφήσουμε ένα 
μέρος τών εύθυνών αύτών 
ατούς συζύγους μας; Γιατί 
δέν προσπαθήσαμε νά τούς 
εξηγήσουμε, δτι αό ενδιαφέ
ρον γιά τήν οικογένεια δέν 
είναι ύποτιμητικό, ούτε μο
νόπλευρη υποχρέωση τής συ 
ζύγου;

’Άς τό παραδεχτούμε. Λί
γες, πολύ λίγες γυναίκες έ
χουμε τή διάθεση καί τό κου
ράγιο ν’ αφιερωθούμε στήν 
τραπεζική καριέρα, θυσιάζον
τας δλα τ’ αλλα, πού σήμε
ρα τά θεωρούμε απαραίτητα, 
είτε άπό τήν κοινωνική πα
ράδοση είτε άπό τή Φύση.

"Ομως τό «Μιά θέση στον 
ήλιο» αφιερώνονταν στις νέ
ες κοπέλλες πού διορίζονται 
οτά 1977. ΓΓ αύτές ήταν ή 
παρακίνηση γιά στόχους ψη
λούς, γιατί μετά άπόι 25 χρό
νια, στο ...2002 δηλαδή, 
καί μέ τήν καινούργια νοο
τροπία πού σήμερα διαμορ
φώνεται, είμαι σίγουρη πώς 
στήν Τράπεζα θά ύπάρχουν 
πολλές γυναίκες σέ ψηλές 
θέσεις. Γιατί πιστεύω1 δτι ή 
καινούργια γενιά έχει Ε^· 
ΠΑΓΓξΛΜΑΤΙΚΕΣ φιλο
δοξίες.

Τελειώνοντας θά πώ πώς 
νομίζω1 δτι άπό τό σημείωμά 
μου ,δθελά σας σίγουρα, στα 
χυολογήσατε μονάχα φρά
σεις πού σάς έξυπηρετούσαν 
γιά νά γράψετε τά δσα γρά
ψατε. Γιατί άγνοήσατε μιάν 
ολόκληρη παράγραφο πού έ
λεγε: «Βέβαια οΐ γυναίκες 
δέν πάνε εύκολα ψηλά, καί 
τό ξέρουν. Τροχοπέδη τό φΰ 
λο τους, καί — σχήμα οξύ
μωρο — τά προνόμια πού 
τούς παρέχει ό εργοδότης 
τους. 'Υπάρχουν δμως κι οΐ 
πεισματάρες. Οί φιλόδοξες. 
’Εκείνες πού πάνω άπ’ δλα, 
— δσα ή νοοτρο
πία καί οΐ συνθή
κες τούς φόρτω
σαν —, βάζουν τήν καριέ
ρα τους. Καί πάντα βρίσκουν 
ένα τρόπο νά διακριθοΰν. Ν’ 
ανέβουν. ’Εξαιρέσεις, βέ
βαια, πού δμως οέ μάς δί
νουν τήν ικανοποίηση: «”Αν 
θέλουμε, μπορούμε».

Αύτό τό κομμάτι σάς διέ- 
φυγε| "Οπως άκριβώς καί ή 
ηλικία έκείνων' γιά τις όποι
ες καί γράφτηκε τό χρονο
γράφημα.

Κρίμα. . .
Φιλικά,

Ή Συνάδελφος



Εκδηλώσεις 
τοϋ EOT 
τόν Αύγουστο

ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΟΛΕΙΣ
Στις 1.8.77 στή Ρόδο, στο 

Παλάτι των 'Ιπποτών ρεσιτάλ 
πιάνου άπό τόν Πιανίστα Γε
ώργιο θέμελη.

2,8.77 στην Κοινότητα Μ α ν- 
ταράδου της Μυ
τιλήνης, ύπαίθριο πα
νηγύρι καί γλέντι.

Στις 6.8.77 οτόν "Αγιο 
Γιάννη Εύβοιας 
πανηγύρι μέ λαϊκούς χορούς 
από τοπικά συγκροτήματα.

Άπό 6.8 μέχρι 21.8.77 πολιτι
στικές και καλλιτεχνικές εκ
δηλώσεις «ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ 77» 
έκθεση ζωγραφικής (λαϊκής 
χειροτεχνίας και αθλητικές
παραστάσεις, λαϊκοί χοροί), 
στα ’Ιωάννινα.

Άπό 6.8 μέχρι 7.8.77 τό ’Εθνι
κό θέατρο παρουσιάζει στο 
Ήρώδειο «ΜΗΔΕΙΑ ΕΥΡΙ- 
ΠΙΔΟΥ».

Άπό 7.8 μέχρι 8.8.77 στην X ί ο 
στην περιοχή Καλλιμασιας, ο
πού βρίσκεται ό Ναός τοΰ Α
γίου Αιμιλίαν ού, γίνεται πα
νηγύρι μέ λαϊκούς χορούς 
καί τραγούδια.

Άπό 8.8 μέχρι 18.8.77 στην 
Ζάκυνθο «Διεθνής Σύ
σκεψη «Μεσαιωνικού θεά
τρου» μέ συμπόσιο, θεατρικές 
παραστάσεις, ’Έκθεση Βιβλί
ων καί Προβολή Κινηματο
γραφικών Ταινιών.

Άπό 14.8 μέχρι 15.8.77 στήν 
Βέροια πανηγύρι στά 
Μοναστήρι Παναγίας Σουμε
λά, κοντά στο χωριό Καστα
νιά μέ τοπικούς ποντιακούς 
χορούς.

Άπό 14.8 μέχρι 20.2.77 στήν 
Κοινότητα ’Επισκοπής Τεγέας 
Τριπόλεως κάθε χρό
νο γίνεται ’Έκθεση Γεωργι
κών Μηχανημάτων μέ λαϊ
κούς χορούς, αθλητικούς αγώ
νες καί άλλες καλλιτεχνικές 
εκδηλώσεις.

14.8.77 στήν Ρόδο συναυ
λία - χορωδία τής Μαντολινά
τας τού ΕΚΤΟΔΡ. στο ύπαι
θρο (Μανδράκι).

To Β' δεκαήμερο Αύγούστου 
στήν Ρ ό. δ ο, ή ’Έκθεση 
Χειροτεχνίας άπό τόν Εθνικό 
’Οργανισμό Χειροτεχνίας μέ 
συμμετοχή καλλιτεχνικών συγ 
κροτημάτων.

Στις 15.8.77 στήν Σιάτι
στα Κοζάνης ή «Λα- 
ογραφική ’Εκδήλωση Καβαλ- 
λάρηδες».

Στις 15.8.77 στο χωριό Μοχός 
Ηρακλείου Κρήιης έκδηλώ- 
σεις μέ τοπικούς χορούς και

' τραγούδια.
15.8.77 σέ διάφορα χωριά τής 

Χίου πανηγύρια μέ τοπι
κούς χορούς.

15.8.77 σιή Νεάπολη Λ α σ ι- 
θ ί ο υ Κρήτη ς, τριή
μερη γιορτή μέ εκθέσεις ζω
γραφικής καί ειδών λαϊκής 
τέχνης. ’Επίσης γιορτή κρα
σιού, αναπαράσταση Κρητικού 
γάμου, διαγωνισμός Κρητικού 
τραγουδιού κλπ.

Άπό 15.8 μέχρι 20.8.77 στήν 
Μ ή θ u μ ν α Λέσβου 
γίνεται τό «Συμπόσιο τού Αι
γαίου», όπου παίρνουν μέρος 
επιστήμονες άπό τήν Ελλά
δα καί τήν Εύρώπη. Επίσης 
δίνονται θεατρικές παρασιά- 
σεις στο Φρούριο τοΰ χωριού 
καί γίνεται "Εκθεση χειροτε
χνίας καί βιβλίου.

15.8.77 στήν Κύμη γίνε
ται πανηγύρι καί διοργανώ- 
νονται καλλιτεχνικές εκδηλώ
σεις.

15.8.77 στήν Κασσιόπη Κερκύ- 
ρας πανηγύρι μέ τοπικούς χο
ρούς καί τραγούδια.

15.8.77 στήν Πέτρα Λέ
σβου παρασκευάζεται καί 
προσφέρεται τό παραδοσιακά 
φαγητό «ΚΕΣΚΕΚ» καί άκο- 
λουθεΐ γλέντι.

15.8.77 στήν Πάρο γίνεται με
γάλο πανηγύρι μέ τοπικούς 
χορούς καί θαλασσινή βραδιά. 

15.8.77 στήν Κοινότητα Μάτσου 
κίου Ίωαννίνων πανηγύρι μέ 
τοπικούς χορούς πού διαρκεΐ 
3 μέρες.

Κάθε Αύγουστο στήν Λευκάδα 
γίνονται οί γιορτές Λόγου καί 
Τέχνης πού διαρκούν 2 βδο
μάδες.

Κάθε Αύγουστο στήν Νάξο πο
λιτιστικές - καλλιτεχνικές, εκ
δηλώσεις.

Μικρές αγγελίες
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στο ΠΟΡ
ΤΟ ΧΕΛΙ 1003 μ2, 500 μέτρα 
άπό τή θάλασσα κοντά στο Ξε
νοδοχείο «ΓΙΟΥΛΗ». Πληροφο
ρίες άπό τό συνάδελφο Όδ. Ά- 
ποστολόπουλο στο τηλέφωνο 
48.18.134.

’Έντονη δραστηριότητα για ’Οργάνωση 
πολιτιστικών εκδηλώσεων στο χώρο μας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΨΕΩΝ 
ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΩΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Τό πολιτιστικό πρόβλημα στον 
τόπο μας παραμένει πάντα έπί- 
καιρο καί άλυτο. Πρέπει οπωσ
δήποτε νά παραδεχθούμε _ δτι ή 
κατάσταση πού βρίσκεται ή πολι
τιστική μας άνάπτυξη είναι α
νεπαρκής καί γιά πολλά ^ χρό
νια τώρα μονοπωλεϊται απο ενα 
ορισμένο καί μόνιμο κατεστημέ
νο.

Είναι έκδηλη ή ανυπαρξία εν
διαφέροντος για νά προβληθούν 
οί δυνατότητες πολιτιστικής δη
μιουργίας μέ ευρύτερη βάση καί 
συμμετοχή.

Ό σύλλογός μας διαπιστώνει 
δτι τό πρόβλημα αυτό ύπάρχει 
καί στο χώρο μας.

Πιστεύει όμως, δτι υπάρχει 
δυνατότητα μέ μιά δική του πα
ρέμβαση, νά δημίου ργηθοΰν οί 
προϋποθέσεις μιας πλατείας πο
λιτιστικής δραστηριότητας πού 
νά παίρνει ύπ’ δψη της τήν α
νάγκη τής καλλιτεχνικής εύαι- 
σθησίας καί δημιουργικότητας 
τού καθένα μας.

Πιστεύει δτι κάτι 
τέτοιο είναι καί α
ναγκαίο καί έ φ ι- 
κ τ ό.

Οί εργαζόμενοι στο χώρο μας 
πρέπει νά αποκτήσουμε τή δική

μας πολιτιστική κίνηση μέ μέσα 
δικά μας, οέ χώρους δικούς 
μας, πού νά έχει σάν άντανά- 
κλαση τούς δικούς μας προβλη
ματισμούς. ’

Γι’ αύτό δημιουργήσαμε πολι
τιστικές ομάδες μέ θέματα: Δια
λέξεις - βιβλίο - ποίηση - χορω
δία - θέατρο - κινηματογράφο - 
ζωγραφική - γλυπτική καί φω
τογραφία.

Αυτές οί ομάδες θά έπεξερ- 
γασθοΰν συγκεκριμένα θέματα, 
πού θά τά παρουσιάσουν μετά 
τό τέλος τοΰ καλοκαιριού.

Οί ομάδες αύτές μένουν ανοι
κτές για δποιον συνάδελφο θέ
λει νά συμμετάσχει. Καί μέ τήν 
έννοια συνάδελφος εννοούμε Ο
λους τούς εργαζόμενους στήν 
’Εθνική Τράπεζα, άσχετα σέ 
ποιόν άπό τούς τέσσερεις συλ
λόγους άνήκει.

Πιστεύουμε δτι δλοι θά βοη
θήσουν αυτή τήν προσπάθεια, 
καί καθένα μέ τήν δημιουργική 
του προσφορά, τήν δραστήρια 
συμμετοχή του καί πρωτοβουλία 
θά\ συμβάλει στήν καλύτερη προ 
ετοιμαοία καί έπιτυχή παρουσία
ση αύτής τής πολιτιστικής δου
λείας.

Κύπρος
Στις φλέβες τό αίμα θόλω σε 
ή θύμηση στο νοΰ οάν έφερε 
Πολιτεία πνιγμένη στον καπνό,
φλόγες πού έγλυφαν τά μιοογκρεμισμένα κτίριά της, 
κουφάρια δεμένα μέ τής μάχης τό μεθύσι 
κυνηγημένους στοΰ θανάτ ου τήν καταχνια, ^ ,
«εγκεφάλους» νά σαρκάζουν τοΰ πολέμου τή φρίκη.

ΜΑΡΙΑ ΝΤΑΜΠΑΚΗ 
Λ. Καλοκαιρινού - Ηράκλειο

Η ΧΟΡΩΔΙΑ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ 
ΠΡΩΤΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ
Νέα περιφανή νίκη σιό εξω

τερικό επέτυχε ή χορωδία τών 
"Υπαλλήλων τής ’Εμπορικής 
Τραπέζης. Τήν 6ην Ιουλίου 
1977 κατέκτησε τήν πρώτη θέ
ση στήν κατηγορία FOLK-SONG 
μεταξύ 24 χορωδιών πού εκπρο
σωπούσαν 22 κράτη, άπ όλο 
τον κόσμο, στο Διεθνές Μουσικό 
Φεστιβάλ τοϋ Λανγκόλλεϋ τής 
Βρεταννίας (Ούαλλία).

Μετά τήν χωρίς προηγούμενο 
έπιτυχία τής ελληνικής^ χορω
δίας, προσκλήθηκε άπό τό BBC 
καί πραγματοποίησε έκτακτη 
μουσική έκπομπή πού μεταδό
θηκε άμέσως —1 τηλεοπτικά -— 
οέ όλη τή Βρεχτανία. Ακό
μη εμφανίστηκε σέ ιδιαίτερη, ε
κτός συναγωνισμού, συναυλία 
ατό Λανγκόλλεϋ καί έκτέλεσε 
ελληνικά δημοτικά τραγούδια 
μπροστά σέ 7.Θ00 άκροατές.

Θερμός έπαινος αξίζει σ’ Ο
λους τούς συντελεστές τής ω
ραίας αύτής επιτυχίας, πού εί
ναι συνέχεια άλλων τιμητικών

διακρίσεων καί επιβραβεύσεων 
στην Ελλάδα καί το Έξωτερι-

Μ1Τ0ΜΣ 
ΤΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ 
ΝΑ ΤΑϊΙΛΙΑ 
ΣΕ ΑΚΡΙΤΙΚΑ ΝΗΣΙΑ

Ή 'Ολυμπιακή Αεροπορία 
κάνει έκπτωση 25% οέ ομάδες 
πού ταξιδεύουν στά νησιά 
Μυτιλήνη, Κώ, Σάμο, Χίο καί 
Λήμνον. 'II έκπτωση γίνεται 
για τήν άνάπτυξη τού εσωτερι
κού καί κοινωνικού τουρισμού 
τής χώρας καί τήν ενίσχυση τών 
ελληνικών άκριτικών περιοχών, 
μέσα στά πλαίσια τοΰ έτους τοΰ 
Ελληνικού Τουρισμού, δπως έ
χει χαρακτηοισθεϊ τό 1977.

Κάθε πληροφορία σχετική μέ 
τή διακίνηση τών ομάδων ά τό
μων παρέχεται άπό τόν EOT 
( Δ)ση ΙΓ Έσωτ. Καιν. Τουρι
σμού. Τηλέφ. 32.23.111)357).

Καλούμε όλους τούς συνα
δέλφους καί ιδιαίτερα αυτούς 
πού έχουν ειδικά ενδιαφέροντα, 
τήν Τρίτη 9 Αύγούστου στή λέ
σχη μας, Ακαδημίας 60, 5ος ό
ροφος, για μιά πλατειά συζήτη
ση, για άνταλλαγή άπόψεων 
καί γιά τήν πλαισίωση τών επι
τροπών.

θεοοαλονίκπ
’Έκθεση ζωγραφικής 
καί βιβλίου

# Στήν Θεσσαλονίκη, στήν 
αίθουσα Τέχνης ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, 
πραγματοποιήθηκε άπό 4 έως 
11.7.77 έκθεση ζωγραφικής συ- 
ναδέλςτων, πού διοργάνωσε ό 
Σύλλογός μας.

Στήν έκθεση αύτή παρουσιά
στηκαν 50 περίπου πίνακες, κα
θώς καί άλλες κατασκευές. Πα
ράλληλα έγινε καί έκθεση βι
βλίου, σιόν ίδιο χώρο, συναδέλ
φων.

Στήν έκθεση μετείχαν οί συ
νάδελφοι, (μέ αλφαβητική σει
ρά) : Κατερίνα Άκοκαλίδου, 
Ζέφη Άλκαλάϊ, Κατερίνα Κα- 
ριζώνη Χεκίμογλου, Φίλιππος 
Κούκουνος, Γιώργος Λάσκαρης 
- Γάϊος, Πυθαγόρας Μανέτας, 
Γιώργος Σολωμός καί Φαν ή Σο- 
λωμοΰ.

'Ομιλία 
καί συζήτηση

• Στις 11.7.77 οτήν αίθουσα 
τής 'Εταιρίας Μακεδονικών 
Σπουδών οτή θεσ) νίκη, πραγμα 
τοποιήθηκε εκδήλωση τού Συλ
λόγου μας, στά πλαίσια τής συ μ 
πλήρωσης 60 χρόνων άπό την 
ίδρυσή του. Η εκδήλωση περιε- 
λάμβανε ομιλία τοΰ συναδ. ’Ά
ρη Σιδηροποόλου, διδάκτορα οι
κονομικών επιστημών, μέ θέμα: 
«Τιμάριθμος καί τιμαριθμική ά- 
ναπροσαρμογή τών μισθών».

Ό ομιλητής παρουσίασε (τά 
είδη τών τιμαρίθμων πού είναι 
οέ χρήση σήμερα, άλλά καί πα
λιό τέρα στή χώρα μας, καί τό
νισε τόν τρόπο μέ τόν όποιο 
σχηματίζονται καί λειτουργούν, 
καθώς καί τήν σχέση πού πα
ρουσιάζουν μέ τήν πραγματική 
άνοδο τοΰ κόστους ζωής. ’Έδει
ξε μέ συγκεκριμένα παραδείγ
ματα, πόσο πλαστή μπορεί νά εί
ναι ή εικόνα πού παρουσιάζουν 
οί τιμαριθμικοί δείκτες, αν δέγ 
είναι σωστά διαρθρωμένοι. Στή 
συνέχεια άναφέρθηκε στά πλεο
νεκτήματα καί τά μειονεκτήματα 
τής τιμαριθμικής αναπροσαρμο
γής τών μισθών, δίνοντας ιδι
αίτερη προσοχή στις δυνατότη
τες πραγματικής άπόδοσης τοΰ 
μέτρου αυτού, ώστε νά είναι σέ 
όφελος τών εργαζομένων .

Μετά τήν ομιλία άκολούθησε 
ζωηρή συζήτηση.

Στήν εκδήλωση παραβρέθη
καν άρχετοί συνάδελφοι, έκπρό- 
σωποι τραπεζών καί συνδικαλι
στικών οργανώσεων, καθώς καί 
έκπρόσωποι πολιτικών κομμά
των.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
— Σιούς συναδέλφους Ίγν. 

Πλιάκο καί Άν. Χρονόπουλο ή 
Συντακτική ’Επιτροπή της ΤΡΑ
ΠΕΖΙΤΙΚΗΣ εύχεται για λογ) 
σμό καί όλων τών μελών τού 
Δ.Σ., νά τούς ζήαουν τά άγορά- 
κια πού απέκτησαν.

— Στούς συναδέλφους Γρη- 
γόριο Μονοκροΰσο καί Ίωάν- 
νην Χουτουκάν οί συνάδελφοι 
τού υποκαταστήματος Τριπόλε- 
ως εύχονται νά τούς ζήσουν τά 
κοριτσάκια πού άπέκτηοαν.

ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ
— Θεοφάνης Παν. Δεληγιάν- 

νης — Λητώ Νικ. Τσούχλου 
(Κεντρικού Κατ)τος).

ΓΑΜΟΙ
—- Δημήτριος Ε. Ψαθάς ·— 

Χριστίνα Α. Στεργίου (Διευθυν- 
σεως Προσ)κοΰ).

— Κων)νος Μήτσιος (Ύποκ) 
μα Τρικάλων) — Βάϊα Μπου
κουβ άλα.

— θεόδ. Σπάθής — ’Άννα 
Κακαράντζα ('Υποκ)μα Τρικά
λων).
ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ

— Μέ τή συμπλήρωση χρό
νου άπό τόν άδικο Οανατο τού 
Άντώνη Κανελλάκη - 'Υποδ) 
ντού Δ)νσεως Προσωπικού, τε- 
λέστηκ,ε μνημόσυνο σιόν τάφο

s ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΤΙΙ ΜΙΟΤ ΥΠΟ

'Η ζέστη άφόρητη! ’Ίσως ή 
μεγαλύτερη πού σημειώθηκε 
στήν τελευταία δεκαετία. 40 βα
θμοί Κελσίου!

Ό υπάλληλος σκυμένος στο 
γραφείο του ιδροκοπά νά εξυ
πηρετήσει τήν πελατεία τής Τρα 
πέζης, που άγανακτισμένη άπό 
τή ζέστη, έχει μεγαλύτερες ά- 
παιτήσεις για γρηγορότερη καί 
καλύτερη εξυπηρέτηση. Πολλές 
φορές σκουπίζει τό μέτωπό του 
μέ τήν ανάποδη τού χεριού του 
άπό τόν ιδρώτα καί άλλες τό
σες τήν κόλλα πού βράχηκε ά
πό τόν ιδρώτα πού έσταξε πά
νω της. Έξαερισμός ανύπαρ
κτος. Γιατί αν ανοίξουν τά πα
ράθυρα φωνάζουν αυτοί πού κά
θονται στο ρεύμα, «θ’ αρπάξου
με πνευμονία».

Συνήθως στά παράθυρα κά
θονται προϊστάμενοι κι άντε αν 
τολμάς νά πεις δεύτερη κουβέν
τα.

Το δεύτερο κουμπί

ΤΙΜΗΤΙΚΗ
ΑΠΟΝΟΜΗ
ΤΙΤΛΟΥ
Ή Α.Θ.Π. ό Οικουμενικός 

Πατριάρχης Δημήτριος άπενειμε 
τό Όφφίκιον τοΰ «’Άρχοντας 
Δικαιοψύλακος» εις τόν συνάδ. 
Δρα Σπΰρον Ζομπανάκη, Σύμ
βουλον Δημοσίων Σχέσεων πα
ρά τή Διοικήσει. Τό σχετικόν 
δίπλωμα έπέδωσε είς τόν τιμη- 
Οέντα, είς τά πλαίσια ειδικής τε
λετής, ό Μητροπολίτης Γέρων 
Χαλκηδόνας κ. Μελάτων. Ό κ. 
Ζομπανάκης είναι ό πρώτος Σύμ 
βουλος Δημοσίων Σχέσεων, ό 
όποιος λαμβάνει Πατριαρχικόν 
Όφφίκιον.

— Ή «Τραπεζιτική» συγχαί
ρει θερμά.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ
— Ό κ. Άντ. Κουϊμελής - 

συνταξιούχος ΕΤΕ καί ή κ. 
Μαρία Μάλλιου υπάλληλος 
ΕΤΕ ευχαριστούν θερμά τούς 
συναδέλφους τού ύποκ)τος Ναυ 
πρίνου γιά τή συμμετοχή στά 
πένθος τους καί γιά τήν κατά
θεση στεφάνου στή μνήμη τής 
συζύγου καί μητέρας Βικτωρί
ας. _
— Οί κυρίες Λένα Κοσμά, Σου- 
ζυ Γιαννουλάκου καί οί κ.!κ. 
Σόλων Καυκάς καί Γιαννϊκος 
Καυκάς, ευχαριστούν θερμά ό
λους τούς συναδέλφους πού 
τούς συμπαραστάθηκαν στά βα
ρύ πένθος τους γιά τό θάνατο 
τού παιέρα τους συν)χου συ
ναδέλφου ’Αγγέλου Καυκά.
ΑΩΡΕΕΣ

— Στή μνήμη Αγγέλου Καυ
κά πατέρα τής συναδέλφου Σού 
ζης Γιαννουλάκου, οί συνάδελ
φοι τής Διευθόνσεως Όργανώ- 
σεως κατέθεσαν Δρχ. 4.500 στά 
’Ορφανοτροφείο «Τό σπίτι τής 
στοργής».

— Στή μνήμη ’Αγγέλου Καυ
κά πατέρα τού συναδέλφου κ. 
Σόλ. Καυκά, οί συνάδελφοι τής 
Ύποδ) νσεως Βιοτ. Χορηγήσεων 
κατέθεσαν Δρχ. 1000 υπέρ Τ.Υ. 
Π.Ε.Τ.

— Στή μνήμη τής Τασίας 
Σωτηροπουλου, αδελφής τοΰ 
συναδέλφου Γεωργ. Σωτηρο- 
πούλου, κατέθεσαν ύπέρ Τ.Υ. 
Π.Ε.Τ. οί υπηρεσίες 12-60, 12- 
62, 12-65, 12-66 τοΰ ΚΜ Δρχ. 
2.200 καί ό κ. Γεώργ. Κατσι- 
μπουρης Δρχ. 500:.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΟΥΣ
Ή κ. Μαρία Διαμαντοπουλου 

είναι μητέρα δύο παιδιών πού 
πάσχουν άπό μεσογειακή άναι- 
μία. ’Ήδη μέ ειδική θεραπεία 
πού έγινε στο Λονδίνο, τό ένα 
παιδί είδε σημαντική βελτίωση 
καί προχωρεί γιά άποθεραπεία. 
Τώρα άντιμετωπίζει τό ίδιο πρό
βλημα καί γιά ιό δεύτερο παιδί 
ηλικίας 3% ετών. Επειδή τά 
περιορισμένα οικονομικά μέσα 
τής οικογένειας έχουν πια εξαν
τληθεί απευθύνεται σιούς συνα
δέλφους καί ζητά οικονομική ε
νίσχυση γιά νά μπορέσει νά σώ
σει καί τό δεύτερο παιδί της.

'Όσοι θέλουν νά βοηθήσουν, 
μπορούν νά καταθέσουν τήν εΐ- 
οφορά τους άπ’ ευθείας στο 
Λογ)σμό No 993061-2 του Κεν
τρικού Κατ)τος.

Ειδικές τιμές τουριστικών 
ξενοδοχείων σέ συναδέλφους
Γιά τούς ύπαλλήλους τής 

Τραπέζης καί τις οικογένειες 
τους τό ξενοδοχείο «ΓΑΛΑΞΙ
ΑΣ» στο ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ, σύγ
χρονο, δυναμικότητας 325 κλι
νών Β' κατηγορίας, προσφέρει 
τις παρακάτω ειδικές τιμές γιά 
τούς μήνες ’Ιούλιο - Αύγουστο 
καί Σεπτέμβριο.
—Δίκλινον 400 δρχ.
—Μονόκλινον 300 δρχ.
—Τιμή ΐ ποχρεωτικοϋ πρωινού

42 δρχ.
—Τρίτη κλίνη σέ δίκλινον 100!

δρχ.
Τό εστιατόριο τού ξενοδοχεί

ου μέ λογικές τιμές είναι Ε
ΛΕΥΘΕΡΟ.

Πρόκειται γιά εξαιρετική ευ
καιρία και πιστεύουμε πώς θά 
έπωφεληθοΰν πολλά μέλη μας.

Απλή επίδειξη τής ταυτότη
τας ή σημειώματος τού Συλλό
γου αρκεί γιά νά τυχουν τής 
ειδικής τιμής.

Το Ξενοδοχείο «ΚΑΒΟΥΡΙ» 
είναι άπό τά ιδεωδέστερα μέρη, 
πού μπορεί κανείς νά περάσει 
εΰχάριστα καί οικονομικά τις 
διακοπές του καί τά Σαββατο
κύριακα.

Είναι Α' Κατηγορίας καί δια
θέτει 208 κρεββάτια, οέ 118 δω
μάτια καί 16 σουίτες. Τά δωμά
τιά του είναι μεγάλα καί εύχά- 
ριοτα επιπλωμένα. Διαθέτει εύ- 
ρύχωρους καί άνετους χώρους 
υποδοχής, Εστιατόριο, Μπάρ, 
Κομμωτήριο, Κατάστημα πωλή- 
σεως διαφόρων ειδών, χώρο 
σιαθμεύοεως αύτοκινήτων, παι
δική χαρά καί ωραιότατους κή
πους.

Μέ τήν εύκαιρία τής καθιερώ- 
σεως τής εβδομάδας τών 5 ημε
ρών στις Τράπεζες, κάνει ειδι
κές τιμές γιά νά μπορούν νά 
χορού ν οί συνάδελφοι τά Σαβ
βατοκύριακα καί τις διακοπές 
τους, μαζί μέ τις οικογένειες 
τους.

Οί κανονικές τιμές είναι: 
Δραχμές 1.215 - ημιδιατροφή, 

τό δίκλινο δωμάτιο. Καί 
Δραχμές 749 - ημιδιατροφή, τό 

μονόκλινο δωμάτιο.
Αντί αυτών τών τιμών, προ- 

σφέρον.αι οί άκόλουθες: 
Δραχμές 500 - τό άτομο, μέ η

μιδιατροφή. σέ δίκλινο δωμά
τιο καί

Δραχμές 600 - μέ ημιδιατροφή, 
σέ μονόκλινο δωμάτιο.
Στές τιμές αυτές περιλαμβά

νονται καί οί φόροι, ώς καί λοι
πές επιβαρύνσεις.

···

Ούτε καν ένας Ανεμιστήρας! 
Γιά σύστημα κλιματισμού ούτε 
κουβέντα!

Άλλ’ εύτυχώς σέ λίγο βρέ
θηκε ή λύση.

Ό Διευθυντής τού Κατ)τος 
βγήκε άπό τό γραφείο του — τό 
όποιο διαθέτει σύστημα κλιματι
σμού — φορώντας τό κουμπω
μένο σακάκι καί τή γραβάτα 
κι έπιθεωρώνυας τήν κίνηση τοΰ 
καταστήματος, πλησίασε στο μέ
ρος πού άναφέραμε στήν άρχή.

Καί ή λύση βρέθηκε.
■— Γιατί έχεις τό δεύτερο 

κουμπί τοΰ πουκαμίσου σου ξε
κούμπωτο; ρωτά τόν ίδρωμένο 
υπάλληλο.

— !!!;;;!!! Ξέρετε. . . ζέστη 
πολλή...

Δέ χρειάζεται νομίζουμε κα
νένα σχόλη. ’Ίσως νά εφαρμό
ζεται καί έδώ άκόμη ή τακτική 
ότι ό ύπάλληλος πρέπει νά αι
σθάνεται τήν καταπίεση, νά φο- 

χ βάται ότι κάποιος τόν παρακο
λουθεί κι αν τολμήσει νά ση
κώσει κεφάλι θά τοΰ τό κόψουν, 
πρέπει νά μήν αισθάνεται έλεύ- 
θερος.

Μά αν καλομελετήσει κανείς 
ιό πράγμα, άκόμη κι άπό τήν 
πλευρά τής εργοδοσίας, μέ έ
ναν απλό υπολογισμό μπορεί 
νά εξακριβώσει δτι οί πάμπολ- 
λες ώρες εργασίας πού πάνε χα

μένες λόγφ τοΰ ότι ό ίδρωμένος 
ύπάλληλος ούτε νά δουλέψει 
ούτε νά άποδώσει μπορεί, στοι
χίζουν πολύ περισσότερο στήν 
Τράπεζα άπό δ,τι ή εγκατάστα
ση ενός συστήματος κλιματι
σμού. ’Επί τέλους, ζοΰμε στον 
20ό αιώνα. Δέν είναι πολυτέ
λεια αυτό. 'Όσο γιά τόν κατά 
τά άλλα πολύ άξιότιμο καί άξιο 
αέβαοτο κ. Διευθυντή ας τό ξα- 
ναοκεφθεί τό πράγμα^ ’Ίσως 
διαπιστώσει πώς δέν είναι άπρε- 
πής ή ένδυση τού υπαλλήλου 
μέ το δεύτερο κουμπί τού που
καμίσου του ξεκούμπωτο. Μπο
ρεί, όταν καί ό ίδιος καθόταν 
στήν καρέκλα τού ύπαλλήλου 
εκείνου νά άγανακτοΰσε όταν 
τόν ύποχρέωνε ό προϊστάμενός 
τους νά φορά γραβάτα.

Άς μήν παραμένουμε λοιπόν 
στά παλιά εκείνα χρόνια. ..

(Τό γεγονός συνέβη σέ κατά
στημα τής Βορείου Ελλάδος).

"ί PA1EZITHI,.
Μηνιαίο όργανο τοΰ Συλλό
γου Υπαλλήλων τής Εθνι

κής Τραπέζης Ελλάδος
•

Διευθύνσεις 
σύμφωνα μέτό Νόμο:

Υπεύθυνος:
ΕΠ. ΜΑΥΡΟΥΛΙΔΗΣ 
Δημητρακοπούλου 50 

Κουκάκι
•

Υπεύθυνος Τυπογραφείου 
ΜΕΛΕΤΗΣ ΖΩΡΖΟΣ 

Μεσολογγίου 16, ’Αθήνα 
Τηλ. 36.11.372
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’ΈκΒεοις ελέγχου έπϊ τάν Οικονομικών Αιαχειρίοεων 
τού Συλλόγου Υπαλλήλων τής Εθνικής Τραπέζης Ελλάδος 
και δια τής διαχειριστικός περιόδους άπο 1)1)1967 έως 51)12)1975
I. ΓΕΝΙΚΑ

1. ΕΝΤΟΛΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙ ΚΕΙΜΕΝΟΝ ΕΛΕΓΧΟΥ
Ό άνωιτέρω έλεγχος άνετέθη εις ημάς βάσει τής ύπ’ άριθ. 

3801)4.10.76 εντολής τού Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος 
'Ορκωτών Λογιστών καί κατόπιν τής ύπ’ άριθ. 3042)21.9.76 αί- 
τήσεως τοΰ Συλλόγου των 'Υπαλλήλων τής Εθνικής Τραπέζης 
τής Ελλάδος. Ή δοθεϊνα εντολή άναφέρεται είς την διεξαγωγήν 
ελέγχου έπι τών οικονομικών διαχειρίσεων τοΰ Συλλόγου και διά 
τάς διαχειριστικός περιόδους άπό 1)1) 1ΘΘ7 έως 31)12)1975, μέ 
έξαίιρεστν έκ τοΰ έλέγχου τών τακτικών εσόδων τοΰ Συλλόγου 
(μηνιαίοι συνδρομαί καί είσφοραί τών μελών αυτού), τών οποίων 
τήν 'επιμέλειαν είσπράξεως καί άποδόσεως είς τον Σύλλογον έχει 
άναλάδει ή ’Εθνική Τράπεζα τής "Ελλάδος.

2. ΣΥΣΤΑΣΙΣ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΜΕΛΗ ΤΟΥ 
ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Τό Σωματεΐον ύπό τήν επωνυμίαν «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛ
ΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» σ υ- 
ν ε ο τ ή θ η εν έτει 1917. 'Έδρα αύτοΰ έχουν όρισθή αί 
Άθήναι. Σκοπός αύτοΰ είναι ή προστασία καί ή προαγωγή 
τών ηθικών, οικονομικών καί επαγγελματικών συμφερόντων τών 
μελών αύτοΰ. Τά μέλη τοΰ Συλλόγου διακρίνονται είς τα
κτικά καί επίτιμα μέλη. Τακτικά μέλη τοΰ Συλλόγου δύνανται νά 
είναι απαντες οί ύπάλληλοι τής ’Εθνικής Τραπέζης τής 'Ελλάδος 
ανεξαρτήτως προελεύσεως ή παρεχομένης εργασίας. ’Επίτιμα μέλη 
τοΰ Συλλόγου καθίστανται δι’ άποφάσεως τής Γενικής Συνελευβε- 
ως τών τακτικών μελών τοΰ Συλλόγου, πρόσωπα διακεκριμένα, τά 
όποια προσέφερον άποδεδειγμένως άξιολόγους ύπηρεσίας είς τον 
Σύλλογον.

3. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Ό Σύλλογος διέπεται ύπό τών διατάξεων τοΰ καταστατικού 

του, ώς ένεκρίθη διά τής ύπ’ άριθ. 1349) 1917 άποφάσεως τοΰ Πρω
τοδικείου ’Αθηνών καί ώς έν συνεχεία έτροποποτήθη διά τών ύπ’ 
άριθ. 2954) 1965 καί 442)1973 εγκριτικών αποφάσεων τοΰ αύτοΰ 
ώς άνω δικαστηρίου. Περαιτέρω ό Σύλλογος διέπεται καί ύπό τών 
διατάξεων τών διαφόρων κατά καιρούς ίσχυσάντων νόμων καί δια
ταγμάτων «περί επαγγελματικών σωματείων».

Ό Σύλλογος δτοικεϊται ύ-πό Διοικητικού Συμβουλίου εκλεγό
μενου άνά διετίαν ύπό τής Γενικής Συνελεύσεως τών τακτικών 
μελών διά μυστικής ψηφοφορίας.

4. ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΡΗΘΈΝΤΑ ΥΠΟ 
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Κατά τάς ύπολόγους διαχειριστικός περιόδους έτηρήθησαν ύπό 

τοΰ Συλλόγου τά κάτωθι βιβλία καί στοιχεία:
Β ι S λ ί α :

—’Αναλυτικόν Ήμερολόγιον Ταμείου 
—’Αναλυτικόν Ήμερολόγιον Διαφόρων Πράξεων

— Γενικόν Ήμερολόγιον
— Γενικόν Καθολικόν
— Βτβ’λίον ’ Ισολογισμών
— Βιβλίον Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου
_Πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων (εις δακτυλογραφημένος σε

λίδας άπομαγνητοφωνημένας)
—’Αναλυτικόν Καθολικόν εξόδων καί εκκρεμών λογαριασμών.

Στοιχεία:

— Γραμμάτια Εισπράξεων 
—’Εντάλματα Πληρωμών.

Πέραν τών ώς άνω τηρηθέντων βιβλίων καί στοιχείων ύπο τοΰ 
λογιστηρίου, έτηιρήθη ύπό τοΰ έκάστοτε ύπευθύνου διαχειριστοΰ 
τής λέσχης, έξωλογιστικόν βιβλίον εσόδων - έξόδων τοΰ εστιατο
ρίου. Σχετικώς έχομεν να παρατηρήσωμεν τά εξής:

1) Δέν έτηρήθη ύπό τοΰ Συλλόγου Μητρώον Περιουσίας είς 
τό όποιον νά έχη καταχωριοθή λεπτομερώς πάσα ή κινητή καί ακί
νητος περιουσία αύτοΰ, παρά τήν ύφισταμένην ύποχρέωσιν τόσον 
ύπό τοΰ Νόμου, δσον καί ύπό τοΰ Καταστατικού τοΰ Συλλόγου.

2) Τά Πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων τηρούνται είς κινητά 
φύλλα (δακτυλογραφημένοι σελίδες) κατόπιν άπομαγνητοφωνήοεως 
καί δέν έχουν καταχωριοθή ή έπικολληθή είς θεωρημένον βιβλίον 
Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων ώς προβλεπεται υπο1 των κείμε
νων διατάξεων.

3) "Απαντα τ’ άνωτέρω τ-εθέντα ύπ’ οψιν μας βιβλία καί στοι
χεία δέν έφερον θεώρηοιν ύπο προϊστάμενης τίνος άρχής πλήν τοΰ 
’Αναλυτικού Ημερολογίου Ταμείου, τό όποιον ε-ύρέθη θεωρημένον 
άπό τοΰ έτους 1972 ύπό τοΰ 'Υπουργείου ’Εθνικής Οικονομίας και 
ύπό ημερομηνίαν θεωρήσεως 13) 12)1971, παρά τήν έπιτασσομένην 
ύπό τοΰ Νόμου ύποχρέωσιν θεωρήσεως είδικώτερον τών βιβλίων 
Ταμείου, Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικών Συνελεύ
σεων καί Μητρώου Περιουσίας.

Αί άνωτέρω διαπιστωθεϊσατ παραλείψεις ώς προς τήν τήρησιν 
καί θεώρηοιν τών βιβλίων, -έχομεν τήν γνώμην, οτι αποδυναμώνουν 
τό κΰρος τών -έν αύτοϊς άναγραφομένων.

II. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ 
ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΑΕΓΧΟΕΙ- 
ΣΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ ΤΟΥ 
ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Τά πραγματαποιηθέντα έσοδα καί έξοδα τοΰ Συλλόγου κατά 
τάς έλεγχθείαας διαχειριστικός περιόδους,, διακρίνονται βάσει τών 
βιβλίων είς τρεις βασικός κατηγορίας διαχειρίσεων, ήτοι: Κέντρου, 
'Εστιατορίου καί εφημερίδας Τραπεζιτικής. Ταϋτα άναλυπκώς πα
ρατίθενται είς τούς συνημμένους ύπ’ άριθ. 2, 3 καί 4 πίνακας 
άντιστοίχως, συνοπτικώς δέ έχουν ώς κάτωθι:

1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975

ΔΡΧ. ΔΡΧ. ΔΡΧ. ΔΡΧ. ΔΡΧ. ΔΡΧ. ΔΡΧ. ΔΡΧ. ΔΡΧ.
1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΣ 

’Έσοδα 
’Έξοδα

ΚΕΝΤΡΟΥ
2.931.240
1.841.504

3.092,964
1.589.669

4.051.563
2.024.6-39

3.764.034
2.434.023

4.987.366
3.842.080

8.905.939
4.457.133

6.847.754
5.379.780

10.258.506
6.781.363

10.613.314
7.630.159

Πλεόνασμα (α) 1.089.736 1.503.295 2,026.924 1.330.011 1.145.286 4.448.806 1.467.974 3.477.143 2.983.155

2, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΣ 
ΡΙΟΥ 
"Εσοδα 
’Έξοδα

ΕΣΤΙΑΤΟ-

804.378
995.772

753.2-29
970.767

603.264
1.039.331

686.455
1.017.413

628.632
1.06-2,572

1.137.737
1.457.764

1.635.106
2.047.822

1.547.752
2.271.734

1.888.03-8
2.937.804

Ζημία (β) 161.394 217.538 436.067 330.958- 43-3.940 320.027 412.716 723.982 1.049.766

3. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΣ 
ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ 
’Έσοδα 
’Έξοδα

ΕΦΗΜΕΡ.

5-00
23.966

200
25.777

250
54.088 90.375 107,820 164.994 186.667 245.603 371.148

Ζημία (γ) 23.4-66 25.577 53.838 90.375 107.820 164.994 186.6-37 245.603 371.148

ΤΕΛΙΚΟΝ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ 
ΧΡΗΣΕΩΝ -(α—(β+γ) 904.876 1.260.180

I
1.537.019 908.678 603.526 3.963.785 868.591 2.507.558 1.562.241

= = = = = = == = = = == = = = = = = = = = = = = = = == = =
ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ : Τό τελικόν άποτέλεομα (πλεόνασμα), ήχ-θη τελι κώς είς προοαύξησιν της περιου σίας τοΰ Συλλόγου.

Έιύ μιας έκόστης τών άνωτέρω διαχειρίσεων παραθέτομεν τάς 
ακολούθους σημειώσεις καί παρατηρήσεις:

1. ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙ ΡΙΣΕΩΣ ΚΕΝΤΡΟΥ 
Α' ΔΑΠΑΝΑI ΚΕΝΤΡΟΥ

1. ’Em τών αμοιβών Προσωπικού
Είς τον λογαριασμόν δαπάνης «Άμοιβαι Προσωπικού» περιλαμ

βάνονται καί πρόσθετοι ά-μοτβαί έξ ύπερω,ριακής άπασχολήσεως τοΰ 
προσωπικού, αί όποϊαι δέν ύπήχθη-σαν είς ασφαλιστικός εισφοράς καί 
δέν έδηλώθησαν είς τήν οικονομικήν έφορίαν, ώς έδει. Σημετοΰ- 
ται οτι δέν ύφίστανται αποδεικτικά στοιχεία πραγ-ματοποιήοεως ύπε- 
ρωριακής άπασχολήσεως τών λαβόντων τάς έν λόιγφ προσθέτους 
άμοιβάς (π.χ. βιβλίον παρουσίας κλ-π.), ούτε έγκριτικαΐ άποφάοεις 
τοΰ Δ.Σ. τοΰ Συλλόγου μάς έ-πεδείχθησαν αί-πολογοΰοαι τήν άνα- 
γκαιότητα τής πραγματοποιήσεώς των.

2. Έπι τών εκπτώσεων υπέρ εστιαζόμενων κέν
τρου

Αί χορηγούμενα! καθ’ έκαστον μήνα εκπτώσεις ύπέρ έστια- 
ζομένων ύπαλλήλων Κέντρου, κατεβάλοντο είς τον έκάστοτε ύπό- 
λογον διαχειριστήν -τοΰ εστιατορίου, ώς έδηλώθη ήμΐν ύπό τής προ- 
ϊοταμένης τοΰ λογιστηρίου, βάσει προχείρου σημειώματος τοΰ δια- 
χειρισιοΰ τής λέσχης το όποιον -έν συνεχεία καχεστρέφ-ετο, Καί 
μάλιστα άνευ έλέγχου τής άκρτβείας τοΰ ύψους αυτών ύπο τοΰ 
λογιστηρίου ή τής Διοική-σεως, μέοφ τοΰ βιβλίου καί τών στοιχείων 
τής λέσχης (βλ. κατωτέρω σελ. 32). Έκ τοΰ διεξαχθέντος περαι
τέρω δειγματοληπτικού -μας έλέγχου προέκυψεν δτι κατά τήν χρή- 
σιν 1974 κατεβλήθησαν είς τον ύπόλογον διαχειριστήν Κ. Ρουσ- 
σά-κην, συνολικώς δρχ. 18.000 έπί πλέον τών χορηγηθεισών εκπτώ
σεων είς τούς έσπαοθέντας άντιστοίχως κατά τό αύτο έτος ύπαλ- 
λήλους ώς τούτο προκύπτει έκ τών βιβλίων καί στοιχείων τής λέ
σχης. Άναλυτικώς τά έπί πλέον 'καταβληθέντα ποσά έχουν ώς ά- 
κολούθως:

Χορη,γηθεϊσαι Καταβληθέν Έπί πλέον
έκπτώσεις ποσον καταβληθέντα

’Ιανουάριος 1974 41.760 46.760 + 5.000
Μάρτιος 1974 36.936,50 38.936,50 + 2.000
Μάιος 1974 30.442 38.442 + 8.000
’Ιούλιος 1974 26.945 29.945 + 3.000

136.083,50 154.083,50 18.000

Το λογιστήρτον δέν ήδυνήθη νά έπεξηγήση είς ή-μάς δτά ποιους 
λόγους κατεβλήθησαν άχρεώστητως είς τον διαχειριστήν τής λέ
σχης τά άνωτέρω, έπί πλέον τών χορηγηθεισών έ-κπτώσεων, ποσά.

Κατόπιν τούτου έκαλέσαμεν τον υπόλογον διαχειριστήν κ. Κ. 
Ρουοοάκην, παρά τοΰ οποίου -έζητήθησαν σχετικοί έξηγήοεις. Οσ
ιος διά τοΰ' ύ-πό ημερομηνίαν 15)1)1977 εγγράφου του έδήλωσεν 
προς ημάς οτι ούδέν ποσόν, έπί πλέον τών χορηγηθεισών ύπ’ αύ
τοΰ εκπτώσεων, είς τούς έστιασθέντας κατά τάς άνωτέρω περιό
δους, έλαβεν. Άρνείται δέ τήν ειλικρίνειαν τών άναγραφομένων 
έπί τών οικείων αποδείξεων τοΰ Συλλόγου, ποσών, ίσχυριζόμε- 
νος οτι, αν παραστή ανάγκη, θέλει αποδείξει διά παντός νομίμου 
μέσου, τήν άλήθειαν τών ισχυρισμών του.

Ό έλεγχος έπί τής έν λόγψ διαχειριστικής άνωμαλίας, έπα- 
φίεται είς τήν Διοίκησιν τοΰ Συλλόγου, διά τήν άναζήτησιν τών 
ύ-π-εθύνων προσώπων καί τονίζει συγχρόνως δτι θεωρεί εντελώς 
άδικαιολόγητον τήν παντελή έλλειψιν εσωτερικού έλέγχου έπί 
τών χορη-γου-μένων εκπτώσεων είς τούς έστιαζομένους έκάοτοτε ύ- 
παλλήλους τοΰ Κέντρου.

3. Εκπτώσεις ύπέρ Εστιαζόμενων Επαρχιών
Ό άνωτέρω λογαριασμός περιλαμβάνει τό καταβαλλάμενον ε

πίδομα έσπάσεως, έκ δρχ. 15 ήμε-ρησίως εις τούς ύπαλλήλους τής 
Ε.Τ.Ε, τούς ύπηρετούντας είς τήν Επαρχίαν, καί έστιαζομένους 
εις 'Εστιατόρια. Τό έν λόγοι επίδομα -καταβάλλεται είς τούς δικαι
ούχους είς τό τέλος -έκαστου -μηνός, τή- ευθύνη τοΰ Διευθυντοΰ έ
καστου Υποκαταστήματος, βάσει όνομα σακών Καταστάσεων, (άντί-

γραφα τών οποίων άποοτέλλονται καί είς τον Σύλλογον) χρεώσει 
τοΰ, είς τό Κεντρικόν Κατάστημα τής Ε.Τ.Ε., τηρουμένου κοινού 
λογαριασμού Καταθέσεων ’Όψεως -No 480005.

Ό ήμέτερος έλεγχος περιω-ρί-σθη είς δειγματοληπτικήν αντι
παραβολήν τών εγγραφών τών βιβλίων καί ονομαστικών καταστά
σεων προς τάς αντιστοίχους έγγραφός είς τά EXTRAITS τοΰ ανω
τέρω λογαριασμού καταθέσεων όψεως τοΰ Συλλόγου καί μονον 
διά τά έτη 1973 έως καί 197-5, καθ1’ δσον δέν έ-πεδείχθησαν είς 
ή-μάς τά δι-καιολο-γητικά τών καταβληθέντων επιδομάτων τών ετών 
1967 έως καί 1972, τά όποια κατά δήλωσιν τής προϊσταμένης λο
γιστηρίου κ. Ελένης Πετρίδου άναζητηθέντα ύπ’ αύτής, δέν ά
νευ ρέθησαν είς το άρχεϊον τοΰ Συλλόγου.

Έκ τοΰ έλέγχου διεπιστώθη δτι αί άποστελλόμεναί μηνιαίοι 
ονομαστικοί καταστάσεις ύπό τών -καταστημάτων Έπα-ρχιών, δέν 
είναι πάντοτε ύπογεγραμμ-έναι, ώς έδει, ύπό ιών λαβόντων τό 
έ-πίδσμα έσπάσεως.

4/Έξοδα έορτών και ψυχαγωγίας
Είς τον άνωτέρω λογαριασμόν δαπάνης εμφανίζεται τό είς 

βάρος τοΰ Συλλόγου ακάλυπτον μέρος τών πραγματοποιηθέντων 
έξόδων κατά τάς διαφόρους έορτασπκάς έκδηλώσεις (χοροί, δώ
ρα κλπ.) τοΰ Συλλόγου, μετ’ άφαίρεσιν τών πραγματοποιηθέντων 
εσόδων έκ τής διαθέσεως εισιτηρίων. Σημαντικόν^ μέρος τών ώς 
άνω έξόδων άναφέρεται είς αγοράν παιγνιδιών διά τά τέκνα^ των 
-μελών τοΰ Συλλόγου κατά τάς βοριάς τών Χριστουγέννων καί τοΰ 
νέου έτους. Σχετικώς έχομεν νά παρατηρήσωμεν τά έξης:

α) Ή -προμήθεια μέρους τών άνωτέρω παιγνιδιών άξίας δρχ. 
702.388 κατά τάς χρήσεις 1973 καί 1975, -έγένετο παρά του προ- 
-μηθευτοϋ Δ. ΓΙαπαδσπούλου, άνευ έ-κδόαεως ύπ’ αύτοΰ καί λήψε- 
ως ύπό τοΰ Συλλόγου θεωρημένων τιμολογίων, ώς έδει. Άντ’ 
αυτών ώς δικαιολογητι-κόν τής άγοράς των ύφίστανται πρόχειροι 
αποδείξεις έφ’ άπ-λοΟ χάρτου, -μέ άνάλυσιν τών πωληθεν ιων εις 
τον Σύλλογον παιγνιδιών.

β) Κατά τά έτη 1973, 1974 καί 1975 διά ιήν πραγματοποίησιν 
διαφόρων χορών είς τό κέντρον MONSEIGNE-UiR, Κεφαληνίας 50 
ενταύθα, κατεβλήθησαν είς τον διευθυντήν τοΰ Κέντρου Ν. Σε- 
ρετάκην ποοά συνολικού ύψους 761.910, βάσει προχείρων άποδεί- 
ξεων αύτοΰ -έφ’ άπλοΰ χάρτου.

γ) '-Ομοίως κατεβλήθησαν άμοιβαι είς διαφόρους καλλιτεχνας 
διά ιήν συμμετοχήν των εις διοργανωθέντας ύ-πό τοΰ Συλλόγου 
χορούς, βάσει αποδείξεων τοΰ Συλλόγου -καί ούχί βάσει δικαιο- 
λογητικών έκδιδο-μένων ύ-πό ιών λαβό-νιων.

Ένδεικτικώς άναφέρομεν τάς κάτωθι περιπτώσεις:
Τήν 23)2)72 κατεβλήθησαν διά ιόν χορόν τής 10)2)72 Δρχ. 51.0-00 
Τήν 3)3)73 κατεβλήθησαν διά τον χορόν τής 1)3)73 » 56.750 
Τήν 5)3)73 κατεβλήθησαν διά παράσταοιν κουκλοθέατρου » 11.500
Τήν 18)2)74 κατεβλήθησαν διά δύο παιδικούς χορούς » 9.500
Τήν 16)2)74 κατεβλήθησαν διά ιόν χορόν τής 9)2)74 » 58.000
Τήν 10)3)75 κατεβλήθησαν διά δύο παιδικούς χορούς » 15.000

δ) Τά έκδιδάμενα εισιτήρια χοροΰ, κατά δήλωσιν τής προϊστα-
μένης λογιστηρίου κ. Πετρίδου, δέν ήσαν ήριθ-μημένα καί πολλάκις 
διετίθετο δωρεάν. Κατόπιν αύτοΰ δέν είναι δυνατή ή έπαλήθευ- 
σις ύφ’ ή-μών τών πραγματοποιηθέντων εσόδων έκ τής διαθέσεως 
ε-ίσιτηρίων χορών.

Κατόπιν τών -προεκτεθέντων, ό έλεγχός μας διατηρεί επιφυ
λάξεις ώς προς τό ύψος τών καταβληθέντων έξόδων έορτών καί 
ψυχαγωγίας λόγψ μή καλύιψεως αύτών ύπό τών προβλεπομένων 
ύ-πό τοΰ νόμου θεωρημένων δικαιολογητικών ώς π.χ. τιμολογίων, 
Δελτίων Παροχής "Υπηρεσιών κλπ. -καί μή δηλώσεώς των είς τάς 
άρμοδίας οικονομικός άρχάς.

5. ’Έξοδα Συνελεύσεων καί αρχαιρεσιών
α) Κατά τήν διεξαγωγήν τών αρχαιρεσιών καί προς άντιμε- 

τώπισιν τών έξόδων τοΰ προεκλογικού άγώνος, καταβάλλονται είς 
τούς έκθέτονιας ύποψηφιόιητα μεμονωμένως ή είς τόν συνδυα
σμόν είς δν ανήκουν διάφορα ποσά — έπί άποδόσει λογαριασμού — 
καθοριζόμενα, βάσει άποφάσεως τής ’Εφορευτικής Επιτροπής τής 
επιφορτισμένης μέ τήν διενέργειαν τών αρχαιρεσιών. Παρετηρήθη 
δτι, κατά τήν έκκαθάρκπν, μέρος τών προσκομιζομένων δικαιολο- 
γητίικών δαπανών, ύπό τών διαφόρων συνδυασμών, δέν είναι ε
παρκή (πρόχειροι αποδείξεις άντί τιμολογίων κλπ.), ένώ ώρισμέ- 
να έ-κ τών έξόδων ούδόλως καλύπτονται ύπό δικαιολογητικών. Έν- 
δεικτικώς πα-ραθέτο-μεν τάς κάτωθι περιπτώσεις:

αα) Άπόδειξις έφ’ άπλοΰ χάρτου καταβολής ποσοΰ δρχ. 10.500 
είς δυο άτομα (ίδιώτας) δι’ ένοικίασιν τών αύτοκινήτων τους ύπό 
τοΰ συνδ-υαομοΰ Άθ. Γιαννακοπούλου κατά τάς άρχαιρεσίας τής 
7 καί 8)4)73 καί ποσόν δρχ. 3.796 διά διάφορα έξοδα τοΰ ίδιου 
συνδυασμού άνευ προσκόμισε ως άποδεικτικών τής καταβολής των.

'Ομοίως κατά τάς άρχαιρεοίας τής 6 καί 7)12)75 παρετηρή- 
σα-με τά κάτωθι:
— Δαπάνη τοΰ συνδυασμού Σπ. Διλιντα έκ δρχ. 7.000 κατεβλήθη 
ύπ’ αύτοΰ δι’ άπλής άποδείξεως είς τυπογραφεΐον Στ. Πιτσίλου, 
δί’ έκτύπωσχν 8.000 Δελτίων καί έτέρα -έκ δρχ. 3.011 διά διάφορα 
έξοδα άνευ -προσκομίσεως ούδενός δικαιολογητικοΰ.
— Δαπάναι τοΰ συνδυασμού Π. θεοφανοποόλου έκ δρχ. 10.310 
κατεβλήθησαν άνευ προσκομίσεως δικαιολογητικών.
— Δαπάνη τοΰ συνδυασμού Άπ. Μπαμίχα έκ δρχ. 10.000 κατεβλή
θη είς τυπογραφεΐον Καλκατζάνη δΓ έκδοσιν ανακοινώσεων, βάσει 
άπλής άποδείξεως καί δρχ. 5.000 διά διάφορα έξοδα, άνευ προσ
κομίσεως ούδενός δικαιολογητικοΰ.
— Δαπάνη δρχ. 5.000 διά διάφορα έξοδα τοΰ Συνδυασμού Ν. Πί- 
οκοπου κατεβλήθη άνευ προσκομίσεως δικαιολογητικών.

β) Μεταξύ τών έξόδων τών Γενικών Συνελεύσεων καί άρχαι- 
ρεσιών περιλαμβάνονται καί έκτακτοι άμοιβαι καταβληθεΐσαι είς τόν 
δημοσιογράφον τοΰ Συλλόγου κ. I. Σπυριδάκην, μέ τήν αιτιολο
γίαν «λόγω ειδικής άπασχολήσεως αύτοΰ κατά τάς Γενικάς Συνε
λεύσεις» ώς εξής:
Τήν 24)3)72- Διά προετοιμασίαν Γ.Συνελεύσεως21)3)72 Δρχ.15.000 
Τήν 7)3)73 Προσφορά ύπηρεσιών του έτπ Συνδικαλι

στικών θεμάτων τοΰ Συλλόγου » 20.000
Τήν 2)4)74 Ειδική άπασχόλη-σις Γ.Σ, 26)3)74 » 20.000
Τήν 14)11)75 Διά προετοιμασίαν Γ.Σ. 14)11)75 » 10.000

Σύνολον Δρχ. 65.000

Διά τάς ώς άνω εκτάκτους άμοιβάς πλήν τής άοριστίας τής 
αίιιολογίας των, δέν μάς έ-πεδείχθησαν είδικαί έγκριτικαΐ άποφά- 
σεις τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου, πλήν εκείνης ήτις κατεβλήθη 
τήν 2)4)74. ’Επίσης αύται δέν έδηλώθησαν ύπό τοΰ Συλλόγου 
εις τήν οίκείαν οικονομικήν έφορίαν, ουμ'φώνως τώ νόμψ.

γ) Διά τοΰ ύπ’ άριθ. 572)29.11.75 εντάλματος πληιρωμής κα
τεβλήθησαν δρχ. 129.540 είς τυπογραφεΐον Βασιλείου Α. Χρονο- 
πουλου διά τήν έκτύπωσιν 100.000 ψηφοδελτίων, οκτώ διαφορετικών 
συνδυασμών διά τάς αρχαιρεσίας τής Γ.Σ. τής 6ης καί 7ης Δε
κεμβρίου 1975. Προς αΐτιολόγηοιν τής άνωτέρω δαπάνης δέν έπε- 
δείχθησαν είς ήμάς προσφοραί έκ τής συγκρίσεως τών οποίων νά 
άιποδεικνύεται άτι ή -άνατεθεϊσα είς τό ώς άνω τυπογραφεΐον ερ
γασία, ή το καί ή πλέον συμφέρουσα διά τον Σύλλογον. "Ωσαύτως



δέν έπεδείχθη ήμϊν άπόφασις Δ.Σ. έγκρίνουσα την έν λόγω δα
πάνην.

δ) Διά τά έξοδα μετακινήσεων των άντιπροσώπων Καταστη
μάτων έπαρχιών εις τάς Γενικάς Συνελεύσεις, τού Συλλόγου έν 
Άθήναις δεν 'προσκομίζονται πάντοτε, ώς έδει, τά αποκόμματα ει
σιτηρίων των ταξειδευσάντων, άλλα μόνον αποδείξεις τού έκδό- 
σαντος ταΰτα πρακτορείου ή ταξειδιωτικοϋ γραςιείου.

6. "Εξοδα ’Αντιπροσώπων Υποκαταστημάτων
Είς τον ανωτέρω λογαριασμόν παρακολουθοΰνται τά έξοδα με

τακινήσεων, αποζημιώσεων καί φιλοξενίας των συμβούλων 'Υπο
καταστημάτων Επαρχιών, οί οποίοι έρχονται καί παρίστανται είς 
τάς έν όλσμελείμ συνεδριάσεις τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου έν 
Άθήναις.

ΙΙαρετηρήθη δτι διά τά πραγματοποιούμενα έξοδα φιλοξενί
ας καί ψυχαγωγίας των συμβούλων, ύφίστανιαι μεν τιμολόγια καί 
λογαριασμοί τών Κέντρων διασκεδάσεως, πλήν όμως δεν αναγρά
φεται πάντοτε έπ’ αυτών δα έχουν έκδοθή έπ’ όνόματι τού Συλ
λόγου. Επίσης διά τήν άναγνώρισιν τών εξόδων μετακινήσεως 
μεταξύ τών δικαιολογητικών δεν έπισυνάπτονιαι πάντοτε, ώς έδει, 
τά άποκόμματα (στελέχη) τών εισιτηρίων.

7. Γραφική Ολη
Τά μεγαλύτειρον μέρος τής δαπάνης γραφικής ύλης, άφορά 

αγοράν χάρτου πολυγράφου. ’Εκ τών βιβλίων προκύπτει ότι κατά 
τήν χρήσιν 1974 καί κατά τό χρονικόν διάστημα άπό 14)3)74 έωτ 
18)8)74 ήγοράσΟη χαρτί πολυγράφου συνολικής άξίας Δρχ. 230. 
000 περίπου, ήτοι έπΐ πλέον του χρηοιμοποιηθέντος κατά τήν χρή
σιν 1974 τοιούτου κατά δρχ. 122.854. Ό επί πλέον άγορασθείς 
χάρτης ένεφανίσΟη κατά τήν 31)12)74 εις τον λογαριασμόν ’Ε
νεργητικού «Δαπάναι 'Επομένων Χρήσεων» (Βλέπε καί σελ. 41 
τής παρούσης) καί έπεβάρυνεν τελικώς τά αποτελέσματα τής ε
πομένης χρήσεως. Ό έλεγχός μας δεν δυνατοί νά γνωρίζη τούς 
λόγους διά τούς οποίους ό Σύλλογος κατά τήν χρήσιν 1974 προέ- 
βη είς άγοράν άξίας χάρτου κατά ποσοστόν 53% περίπου, περισσό
τερον τοΰ χρηοιμοποιηθέντος κατ’ αύτήν. ’Εξ άλλου, διά τήν προ- . 
μήβειαν τού έν λόγφ χάρτου δεν έπεδείχθησαν προσφορά! καί έκi j 
τούτου άδυνατοϋμεν νά έκφράοωμεν γνώμην έάν έπετεύχθη ή|| 
πλέον συμφέρουσα διά τον Σύλλογον τιμή. Η

8. Βοηθήματα - Φιλοδωρήματα §
k

Είς τον άνωιέρω λογαριασμόν περιλαμβάνονται οικονομικοί έ- h 
νισχύσεις τοΰ Συλλόγου ύπέρ τής Λέσχης Τραπεζιτικών ’ ίπαλλή- Μ 
λων Θεσσαλονίκης, ύπέρ άποβιωοάντων ή άναξιοπαθούντων συνα-Β 
δέλφων, διάφορα δώμα είς όμαδάρχας κατασκηνώσεων κλπ. Β

Σημειοϋται δτι:
α) Δτ’ άγορασθέντα τήν 4)8)72 διάφορα είδη ώς δώρα ομα

δαρχών κατασκηνώσεων άξίας Δρχ. 18.700 άπό κατάστημα ΑΏΟ- 
ΣΤΌΛΙΔΗ Α.Ε., δεν έλήφθη ΰεωρημένον τιμολόγιον, ώς έδει, 
άλλα Δελτίον Λιανικής Πωλήσεως είς τό όποιον ούδεμία άνάλυ- 
σις τών άγορασθέντων ειδών γίνεται.

’Επίσης δεν μάς έπεδείχθη άναλυτι-κή κατάστασις έμφαίνουσα 
τά πρόσωπα είς ιά όποια διετέθησαν ταΰτα, ώς καί αί ύπογραφαί 
τών λαβόντων.

β) Διά τού ύπ’ άριθ. 117)27.2.73 έντάλματος πληρωμής κα
ταβάλλεται ποσόν δρχ. 12.000 διά τήν άγοράν 40 εισιτηρίων χο
ρού τής 'Ελληνικής Λέσχης. Δέν επισυνάπτεται άπόδειξις μέ ύπο- 
γραψήν τοϋ λαβόντος τό άνιίιιμον τών ώς άνω εισιτηρίων. Επί
σης δέν έπεδείχθη ήμϊν έγκριοις τής δαπάνης υπό τοΰ Διοικητικού 
Συμβουλίου.

γ) 'Ομοίως δέν έπεδείχθη ήμϊν έγκριοις Διοικητικού Συμβου
λίου καταβολής Δρχ. 10.000 είς τήν Σκακιστικήν "Ενωοτν, ώς τό 
ύπ’ άριθ. 48)25.1.73 ’Ένταλμα Πληρωμής.

9. Κοινωνικά! Υποχρεώσεις.

διά τούς άγώνες τοϋ Συλλόγου, προς έπίλυσιν διαφόρων άσφαλι- 
στικών θεμάτων τών μελών του. Αί έν λόγφ δαπάναι δέν καλύ
πτονται πάντοτε μέ επαρκή δικαιολογηπκά καί μέ αποφάσεις τοΰ 
Διοικητικού Συμβουλίου τού Συλλόγου. Ένδεικτικώς άναφέραμεν 
τάς κάτωθι περιπτώσεις:

α) Είς τον δημοσιογράφον τοΰ Συλλόγου κ. I. Σπυριδάκην 
κατεβλήθηοαν βάσει άποδείξεων τοΰ Συλλόγου καί μέ αόριστον 
αιτιολογίαν, τά κάτωθι ποσά:
Τήν 18)11)72 δι’ ύπηρεσίας του έπί τοΰ ασφαλιστικού Δρχ. 15.000 
Τήν 24) 12)74 διά τήν άντιμειώπιοιν εκτάκτων αναγκών » 15.000

β) Τήν 18)11)72 κατεβλήθηοαν δρχ. 35.000 είς διαφόρους 
δημοσιογράφους δι’ άπλής άποδείξεως τοΰ Συλλόγου έπί τής ό
ποιας ύφΐοτανται πολλαί ύπογραφαί άνευ αναγραφής τοΰ ονομα
τεπωνύμου τών λαβόντων τήν ανωτέρω αμοιβήν, καί περιγραφής 
τής προσφερθείσης ύφ’ έκάσιου υπηρεσίας (’Ένταλμα Πληρωμής 
601).

γ) Τήν 7)3)73 κατεβλήθηοαν δρχ. 40.000 είς τον οικονομολό
γον Γ. Γρηγορογιάννην (ΕίΠ 145) ώς αμοιβή του διά τήν σύντα
ξιν ύπ’ αύτοϋ μελέτης έπί τοϋ ασφαλιστικού, δι’ άπλής άποδείξεως 
τοΰ Συλλόγου, άνευ έκδόσεως ύπ’ αύτοΰ θεωρημένου Δελτίου 
Παροχής Υπηρεσιών,ώς θά έδει. Ή έν λόγφ μελέτη καίτοι ζητη- 
θεϊοα υφ’ ημών δέν μάς έπεδείχθη.

Σημειοϋται τέλος δτι δι’ άλας τάς άνωτέρω δαπάνας δέν ά- 
νευρέθησαν αποφάσεις έγκρίσεώς των υπό τοΰ Διοικητικού Συμ
βουλίου τοΰ Συλλόγου και δέν έδηλώθησαν ώς άμοιβαί τρίτων είς 
τήν άρμοδίαν Οικονομικήν Εφορίαν.

13. ’Έξοδα κοινωνικής αλληλεγγύης
V

Είς τον άνωτέρω λογαριασμόν περιλαμβάνονται ποσά καταβλη- 
θέντα ϋπό τοΰ Συλλόγου κατά τάς χρήσεις 1974 καί 1975 προς 
ένίσχυσιν διαφόρων έθνικών σκοπών καί άγιονων.

Κατωτέρω, . παραθέτομεν άνάλυσιν τών σημαντικωτέρων έξ 
αύτών:
Τήν 31)7)74 Είς τάς ’Ενόπλους Δυνάμεις Δρχ. 100.000
Τήν 22)10)74 Διά τήν κατασκευήν πισίνας κατ. ΤΥΠΕ.Γ » 250.000
Τήν 12)12)74 Διά τήν κατασκευήν πισίνας κατ. ΤΥΠΕΤ » 250.000
Τήν 18)12)74 Διά κουβέρτες ύπέρ θυμάτων Κύπρου » 513.900
Τήν 20) 11)75 Δι’ ένίσχυσιν τοΰ Πολεμικού Ναυτικού » 500.000

14. Έξοδα λειτουργίας Λέσχης
Εις τον άνωτέρω λογαριασμόν περιλαμβάνονται κυρίως τά πο

σά τά όποια κατεβλήθηοαν ύπό τοΰ Συλλόγου διά τήν συντήρησιν 
και επισκευήν ιών επίπλων ώς καί τοΰ κτιρίου ένθα στεγάζεται ή 
Λέσχη τού Συλλόγου. Όρθώτερον θά ήτο όπως ταΰτα βαρύνουν 
τήν διαχείρισιν τοΰ Εστιατορίου. Έκ τοΰ δειγματοληπτικού ελέγ
χου μας, διεπιοτώθη οτι διά τάς περισσότερός ιών άνωτέρω δαπα
νών δέν έλήψθησαν προσφορές καί τιμολόγια διά τάς έκτελεσθεί- 
σας εργασίας.

Ένδεικτικώς άναφέρομεν τάς κάτωθι περιπτώσεις:
α) Τήν 28)12)72 κατεδλήθη διά τοΰ ύπ’ άριθ. 693 Έντάλμα

τος Πληρωμής, εις τόν κ. I. Σαλοΰστρον, ποσόν δρχ. 23.000 διά 
τήν καιαοκευήν καλυμμάτων είς τά έπιπλα τού σαλονιού τής Λέ
σχης δι’ άποδείξεως έφ’ όπλου χάρτου άνευ έκδόσεως ύπ’ αύτοΰ 
τιμολογίου, ώς θά έδει. Δέν μας έπεδείχθη άπόφασις τοϋ Διοικη
τικού Συμβουλίου τοΰ Συλλόγου έγκρίνουσα τήν άνωτέρω δαπάνην.

β) Τήν 10)7)74 κατεβλήθηοαν διά τοΰ ύπ’ άριθ. 361 Έντάλ
ματος Πληρωμής δρχ. 23.376 δι’ άγοράν κουρτινών τής Λέσχης, 
χωρίς νά ληφθοΰν προσφορές. Είς τό έν λόγω Ε.Π. επισυνάπτον
ται Δελτία Λιανικής Πωλήσεως τών καταστημάτων Π. ΧΥΤΗΡΟ- 
ΓΛΟΥ Α.Β.Ε.Ε. Δρχ. 12.000 καί I. ΚΟΦΙΝΑΣ — Σ. ΜΑΡΚΟΥ 
Ο.Ε. Δρχ. 11.376, ένώ έπρεπε καί διά τάς άγοράς ταύτας νά ζη- 
ιηθοϋν θεωρημένα τιμολόγια τών προμηθευτών.

Έπί ιών έπΐ μέρους κονδυλίων τοϋ άνωτέρω λογαριασμού 
δαπανών σημειοΰμεν τ’ άκόλουθα:

α) Δαπάνη τής 31)12)73 έκ δρχ. 22.135 διά δώρα έπ’ εύκαι- 
ρίςι τών εορτών τοΰ νέου έτους είς τόν Διοικητήν καί Υποδιοικη
τήν τής Ε.Τ.Ε. δέν έχει ιύχει τής έγκρίσεώς τοΰ Διοικητικού Συμ
βουλίου τοΰ Συλλόγου (Βλέπε Έντ, Πληρ. 765)31.12.73).

β) Δαπάνη τής 23)12)74 έκ δρχ. 9.000 διά δώρα είς τόν Δι
οικητήν τής Ε.Τ.Ε. καί είς διαφόρους δημοσιογράφους δέν φέρε
ται έγκεγκριμένη ύπό τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου, ώς δικαιολο- 
γητικόν δέ πληρωμής άν τι τιμολογίου επισυνάπτεται διαφημιστική 
κάρτα τών εμπορικών άντιπροσώπων «’Αδελφοί Τζάνες» Ο.Ε., έπί 
τής όποιας άναγράφονται τά άγορασθέντα είδη καί ή ένδειξις «Ε- 
ΞΩΦΛΙ1ΘΗ».

10. Διάφορα έξοδα
Έπί τών άνωτέρω δαπανών έχομεν.νά παρατηρήσωμεν τά έξης:
α) Ενταύθα περιλαμβάνονται καί δαπάναι δι’ ύπερωριακήν 

άπασχόλησιν τού προσωπικού τοϋ Συλλόγου εις τό έσπατόριον 
τής λέσχης. Πλήν τής έγκρίσεώς των ύπό τοΰ Προέδρου καί τοΰ 
Γενικοί) Γραμματέως, δέν τηρούνται έτερα στοιχεία έκ ιών οποίων 
νά άποδεικνύεται ή πραγμα ιοποίηοίς των (Άπόφασις Δ.Σ., άπό- 
δειξις πραγματσποιήσεώς των κλπ.).

Αί έν λόγω δαπάναι όρθώτερον ήτο, όπως βαρύνουν τήν δια- 
χείρισιν έστιατορίου.

β) Μεταξύ τών Διαφόρων ’Εξόδων περιλαμβάνεται καί δα- . 
πάνη έκ δρχ. 20.000 δι’ έκπόνησιν Οικονομικής μελέτης ύπό τών Π 
Σπ. Ζαγαρίδη καί Παν. Βαρλά, μέ θέμα τήν οκοπιμότητα έκποιή-Η 
σεως ή οχι μετοχών διά τήν άγοράν ακινήτου ύπό τοΰ Συλλόγου.® 
Ώς δικαιολογητικόν τής άμοιβής των, καταβληθείσης διά τοΰ ύπ’ Μ 
άριθ. 644)9.11.73 έντάλματος πληρωμής, επισυνάπτεται άπόδειξις· 
τοϋ Συλλόγου καί ούχί ώς έδει θεωρημένον Δελτίον παροχής ύ-Β 
πηρεσιών. Αί άιμοιβαί αύται δέν έδηλώθηοαν επίσης είς τήν άρμο-Β 
δίαν Οικονομικήν ’Εφορίαν, συμφώνως τφ Νάμφ.

γ) ‘Έν σημαντικόν μέρος τών άνωτέρω εξόδων άντιπροσω-Β 
πεύει δαπάνας περιοδείας τών μελών τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου Β 
είς Καταστήματα τής ’Επαρχίας καί συνεστιάσεων μετά τών εκεί|| 
ύπηρετούντων συναδέλφων των. Έκ τοΰ έλέγχου μας διεπιοτώθη Β 
δτι διά τά έν λόγφ έξοδα δέν ύφίστανται πάντοτε επαρκή δίκαιο-H 
λογητικά καί αποφάσεις έγκρίσεώς των ύπό τοΰ Διοικητικού Συμ- ' 
βουλίου. Φρονοΰμεν δτι όρθώτερον θά ήτο, προ πόσης μετακινή- 
σεως τών μελών τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου είς τήν ’Επαρχίαν 
νά λαμδάνεται σχετική άπόφασις, αί δέ πραγματοποιούμενοι δα
πάναι νά ύποβάλλωνται έν συνεχεία μετά τών δικαιολογητικών 
προς έγκρισίν των ύπό τοΰ Δ.Σ.

11. Άμοιβαί Δικηγόρων
Αί κατά τά έτη 1972 καί 1974 δαπάναι άμοιβών δικηγόρων πα

ρουσιάζονται ηύξημέναι έναντι τών λοιπών έτών διά τούς κάτωθι 
λόγους:

α) Τήν 6)12)72 ό Νομικός Σύμβουλος τοΰ Συλλόγου κ. I. 
Παπαθεοδώ'ρου λαμβάνει αμοιβήν Δρχ. 130.000 (ΕΠ 692) διά πα
ρασχεθείσας ύπ’ αύτοΰ διαφόρους νομικός ύπηρεσίας μέχρι 30) 
11)72. Έκ τής έν λόγφ άμοιβής ποσόν Δρχ. 70.000 άφορά αμοι
βήν του διά παρασχεθείσας ύπ’ αύτοΰ νομικός ύπηρεσίας είς το 
προηγούμενον Διοικητικόν Συμβούλων, μέχρι τής 30)1)1971 (Ά- 
ποφ. Δ.Σ. 4)12)72).

β) Τήν 18)2)74, ό άνωτέρω Νομικός Σύμβουλος, λαμβάνει 
άμοιβήν Δρχ. 170.000 (ΕΠ 95) διά παρασχεθείσας ύπ’ αύτοΰ δια
φόρους νομικάς ύπηρεσίας άπό 30)12)72—31)1)74 (Άπόφασις 
Δ.Σ. 27)3)74). Σημειωτέον δτι δι’ άμ-φοτέρας τάς άνωτέρω άμοι- 
βάς ύφίσταται άνάλυσις τών παραοχεθεισών ύπ’ αύτοϋ ύπηρεσιών, 
άνευ δμως 'καθαρισμού τής άμοιβής του διά μίαν έκάστην έξ αύτών.

γ) Τήν 12)12)75 κατεδλήθη είς τόν Νομικόν Σύμβουλον τοϋ 
Συλλόγου Γ. Πατρινόν ποσόν δρχ. 40.000 (ΕΠ 608) ώς αμοιβή 
του διά τάς προσφερθείσας ύπ’ αύτοϋ νομικάς του ύπηρεσίας άπό
1)6)75—30)11)75, χωρίς νά μάς έπιδειχθή άπόφασις τοΰ Διοικη
τικού Συμβουλίου τοΰ Συλλόγου διά τήν έγκρισίν τής δαπάνης 
ταύτης.

12. Δαπάναι ’Ασφαλιστικού
Είς τόν άνωτέρω λογαριασμόν περιλαμβάνονται ποσά κατα- 

βληθένια είς δημοσιογράφους, οικονομολόγους καί λοιπά πρόσωπα

15. Έξοδα συνδικαλιστικών άγώνων
Είς τόν άνωτέρω λογαριασμόν περιλαμβάνονται κυρίως κα- 

ταβληθείσαι άμοιβαί είς τόν ικ. Ί. Σπυριδάκην, διά παρασχεθεί
σας ύπηρεσίας του είς τόν Σύλλογον, ώς δημοσιογράφου. Οΰτος 
έλάμβανε μέχ|)ΐ τής 30)6)73 έτησίαν άμοιβήν δρχ. 12.000 καί άπό 
1)7)73 δρχ. 8.000 μηνιαίως, ώς μισθόν, δυνάμει τής άπό 24)5)73 
άποφάσεως τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου τοϋ Συλλόγου.

Επίσης άπό τοΰ έτους 1975, ούτος έλάμβανε καί δρχ. 2.000 
μηνιαίως δι’ έκτακτον ύπερωριακήν άπαοχόλησίν του, διά τήν ο
ποίαν δέν μάς έπεδείχθη σχετική άπόφασις τοϋ Δ.Σ. τοΰ Συλλό
γου. Πλήν τών άνωτέρω άμοιβών, ό έν λόγφ δημοσιογράφος εί- 
σέπραξε διά διαφόρους υπηρεσίας του καί έκτάκτους άμοιβάς, δΓ 
απλών άποδείξεων τοΰ Συλλόγου, αί όποΐαι άναλυτικώς έχουν ώς 
έξης:
Τήν 28)4)71 έναντι τοΰ ασφαλιστικού θέματος Δρχ. 15.000
Τήν 14)9)71 έναντι τοΰ ασφαλιστικού θέματος » 30.000
Τήν 31.) 12)71 έναντι τοΰ άσψαλιστικοΰ θέματος » 10.000
Τήν 4)8)71 Δι’ άνακοίνωσιν είς τόν Τύπον » 21.000
Τήν 29)5)73 Δι’ ύπηρεσίας του μέχρι 30)6)73 » 10.000
Τήν 27)10)73 Δι’ υπηρεσίας του ίσης μεταχειρίσεως » 5.000
Τήν 29)12)73 Δι’ εκτάκτους υπηρεσίας του » 5.000
Τήν 11)1)74 "Εκτακτος αμοιβή » 10.000
Τήν 24)4)74 ’Έκτακτος αμοιβή » 5.000'
Τήν 23)11)74 ’Έκτακτος άμοιβή » 7.0001
Τήν 29)7)74 Δι’ επιμέλειαν Καταστατικού Ταμ. Συντάξ. » 7.000

Διά τάς έν λόγφ έκτάκτους άμοιβάς δέν ύφίσταται πλήρης 
αιτιολογία τής καταβολής των, ένα» μόνον διά τοιούτας ύψους Δρχ. 
48.000 μάς έπεδείχθησαν ειδικοί έγκριτικαί αποφάσεις τοΰ Δ.Σ. 
τοΰ Συλλόγου.

Τέλος σημειοϋται οτι απασαι αί άνωτέρω τακτικοί καί έκτα
κτοι άμοιβαί δέν έδηλώθησαν είς τήν οΐκείαν οικονομικήν εφορίαν, 
ώς έδει:

18. «Χωρίον Μολυέδοσκέπαστον»
Είς τόν άνωτέρω λογαριασμόν περιλαμβάνονται αί δαπάναι 

κατασκευής διαφόρων κοινωφελών έργων είς τό παραμεθόριον χω
ρίον Κονίισης Μ Ο Λ Υ Β Δ Ο ΣΚ Ε Π \ Σ Τ ΟΝ, υίοθετηθέν ύπό τοϋ Συλ
λόγου, δυνάμει τής ύπ’ άριθ. 7)26.9.69 άποφάσεως τοΰ Διοικη
τικού Συμβουλίου. Κατά τάς υπολόγους χρήσεις κατεβλήθηοαν, 
διά τόν έν λόγφ σκοπόν, ποσά συνολικού ύψους δρχ. 300.000 πε
ρίπου. Αί πληρωμαι διά τάς άνωτέρω δαπάνας έγένοντο μέσψ τών 
‘Υποκαταστημάτων τής ’Εθνικής Τραπέζης Κονίτσης καί ’Iωαννί- 
νων είς τους έκεί έμπειροτέχνας καί εργολάβους. Δέν μάς έπεδεί
χθησαν δικαιολογητικά τών έααελεσθεισών εργασιών (Τιμολόγια, 
προσφορές, έπιμετρήσεις κλπ.), πλήν δαπάνης ύψους δρχ. 100.000 
κατά τήν χρήσιν 1975, διά τήν άξιοποίησιν τής Πλατείας τοϋ Η
ρώου καί τήν τσιμεντόσιρωσιν τμήματος οδού εντός τοϋ χωρίου, διά 
τήν οποίαν μάς έπεδείχθησαν μόνον ληφθεϊσαι προσφορά! καί ιδιω
τικά συμφωνητικά έκτελέσεως τών εργασιών.

Διά τάς άνωτέρω δαπάνας ύφίστανιαι σχετικά! αποφάσεις τοΰ 
Διοικ. Συμβουλίου, πλήν δαπάνης συνολικού ύψους δρχ. 69.065 
διά την κατασκευήν διαφόρων έργων κατά τό έτος 1972 διά τήν 
οποίαν δέν μάς έπεδείχθη σχετική άπόφασις τοΰ Διοικητικού Συμ
βουλίου τοΰ Συλλόγου.

17. Δαπάναι εορτής δΟετηρίδος Συλλόγου
Διά τής άπό 20)5)71 άποφάσεως τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου 

τοΰ Συλλόγου άνεστάλη ή εορτή τής δΟετηρίδος τού Συλλόγου 
καί ένεκρίθη ή μέχρι τότε δημίουργηθείσα δαπάνη έκ δρχ. 362.795 
μέ ιήν αιτιολογίαν δτι έάν έπραγματοποιοΰντο απασαι αί προγραμ- 
ματισθεϊοαι έκδηλώσεις διά τής ύπ’ άριθ. 17)3.9.70 άποφάσεως τού 
Διοικητικού Συμβουλίου, ή δαπάνη θά άνήρχετο είς το ποσόν τών 
Δρχ. 800.(ΚΚ) περίπου, ένώ ή προύπολογισθεΐσα καί έγκριθεϊσα, 
ύπό τής Γενικής Συνελεύσεως ιών μελών τού Συλλόγου, δαπάνη, 
άνήρχετο είς τό ποσόν τών Δρχ. 350.000. Σημειωτέον δτι ή άνω
τέρω δαπάνη τών δρχ. 362.795 καλύπτει μόνον τήν έκδοσιν 2 βι
βλιαρίων έξ είκοσιτεσσάρων σελίδων έκαστον, είς 120.000 άντίτυπα 
και αναλύεται ώς κάτωθι:

α) Είς τυπογραφεΐον «ΑΦΟΙ ΡΟΔΙ!» Ο.Ε.Ε. διά τήν
έκτύπωοιν 120.000 αντιτύπων Δρχ. 221.860

β) Είς τήν Ένωοιν Τσιγκογράφων διά τήν έκτύπω- 
σιν 15.000 άντιτύπων » 51.000

γ) Είς τόν δημοσιογράφον Ιν Σπυριδάκην διά τήν ε
πιμέλειαν και σύνταξιν τούτων » 50.000

δ) Είς τό τυπογραφεΐον Μ. ΒΕΡΟΝΙΚΑ διά τήν σχε- 
δίασιν καί έκτύπωσιν ’Ημερολογίου - κάρτας έτους 
1971 τού Συλλόγου » 20.400

ε) Διάφορα έξοδα (Μακέττες κλπ.) » 19.535

Σόνολον ώς ανω Δρχ. 362.795

Έπί τών άνωτέρω δαπανών έχομεν νά παρατηρήσωμεν τά εξής: 
—Διά τήν ύπ’ άριθ. (β) δαπάνην δέν μάς έπεδείχθησαν προσφοραί. 
—Διά τήν ύπ’ άριθ. (γ) δαπάνην ό έν λόγφ δημοσιογράφος άνε- 

λάμδανε τμήματικώς διάφορα ποσά, δι’ απλών άποδείξεων τοΰ 
Συλλόγου. Σημειωτέον δτι ή έν λόγφ άμοιβή δέν έδηλώθη ώς 
άμοιβή τρίτων είς τήν οίκείαν Οικονομικήν Εφορίαν, συμφώνως 
τώ Νόμω.

—Διά τήν ύπ’ άριθ. (δ) δαπάνην δέν έλήφθησαν προσφοραί, έπί 
τού έκδοθέντος δέ θεωρημένου Δελτίου Παροχής ‘Υπηρεσιών 
δέν αναγράφεται ό άριθμός τών έκτυπωθέντων καρτών καί ή 
τιμή μονάδας αύτών.

‘Η έλλειψις όρθοϋ προγραμματισμού παρά τής Διοικήσεως τού 
Συλλόγου, διά τήν τέλεσιν τής εορτής τής 50ετηρίδος τοΰ Συλ
λόγου είχεν ώς άποτέλεομα τήν δημιουργίαν τών άνωτέρω δαπα
νών, αν ευ πραγματοποιήσεως τοΰ συγκεκριμένου στόχου.

18. ’Αποσδέσεις Επισφαλών απαιτήσεων
Είς τόν άνωτέρω λογαριασμόν περιλαμβάνονται άποσβεσθείσαι 

απαιτήσεις τοΰ Συλλόγου κατά διαφόρων μελών του, αί όποΐαι 
έχαρακτηρίσθησαν ώς ανεπίδεκτοι είσπράξεως, δΓ αποφάσεων τοΰ 
Διοικητικού Συμβουλίου τοΰ Συλλόγου, πλήν ποσού δρχ. 30.000 
το όποιον ένώ φέρεται ώς άναληφθέν τήν 21)12)70 ύπό ΜΕΛ. 
ΤΣΟΥΔΕΡΟΥ, έπΐ άποδόσει λογαριασμού, άπεσβέσθη τελικώς τούτο 
κατά τήν χρήσιν 1972 ώς άνεπιδέκτου είσπράξεως άπαίτησις. Σχε- 
τικώς βλέπε καί είς τόν λογαριασμόν «ΟΦΕΙΛΑΙ ΜΕΛΩΝ ΣΥΛ
ΛΟΓΟΥ» (σελ. 41 τής παρούσης).

19. ’Αποσβέσεις παγίου Ενεργητικού
‘Υπό τοΰ Λογιστηρίου τοΰ Συλλόγου εφαρμόζεται ό άμεσος 

τρόπος λογισμού τών αποσβέσεων. ’Επίσης δέν έχρησιμοποιήθησαν 
κατά ιάς υπολόγους χρήσεις σταθεροί συντελεσταί αποσβέσεων. 
Έπί τοΰ προκειμένου σημειοΰμεν τά κάτωθι:

α) Ή εφαρμογή τοΰ εμμέσου τρόπου λογισμού τών αποσβέ
σεων αντί τοΰ άμεσου τοιούτου είναι ή πλέον ορθή,, διότι τοιουτο
τρόπως απεικονίζεται έκάστοτε ή αξία κτήσεως τών παγίων περιου
σιακών στοιχείων τοϋ Συλλόγου καί αί γενόμεναι έπ’ αύτών α
ποσβέσεις.

β) Οί χρησιμοποιούμενοι συντελεσταί αποσβέσεων πρέπει νά 
είναι σταθεροί καί νά άνταποκρίνωνται είς τούς ύπό τοΰ Νόμου 
όριζομένους τοιούτους.

Β' ΕΣΟΔΑ ΚΕΝΤΡΟΥ

Τά έσοδα τοΰ ΚΕΝΤΡΟΥ κατ’ έτος καί κατά κατηγορίαν έμ- 
φανίζονται είς τόν συνημμένον ύπ’ άριθ. 2 πίνακα τής παρούσης. 
Έπΐ μιας έκάστης κατηγορίας εσόδων σημειοΰμεν τά έξης:

1. Σύνδρομα! κσ! δικαιώματα έγγραφης μελών
Αί συνδρομαί καί τά δικαιώματα έγγραφης μελών άποτελοΰν 

τά τακτικά έσοδα τού Συλλόγου, παρακρατοΰνται δέ, μέσφ τών 
μιοθοδοτικών καταστάσεων ύπό τής μηχανογραφικής ύπηρεσίας τής 
’Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος καί κατατίθενται είς τόν παρ’ 
αυτή τηρούμενον λογαριασμόν καταθέσεων οψεως τού Συλλόγου. 
Ήλέγχθη ή καταχώρησις τών πραγματσποιηθέντων εσόδων τής κα
τηγορίας ταύτης είς τά βιβλία τοϋ Συλλόγου, δΓ αντιπαραβολής 
αύτών προς τάς αντιστοίχους έγγραφός είς τά EXTRAITS τοΰ λο
γαριασμού καταθέσεων παρά τή ’Εθνική Τραπέζη. Περαιτέρω έ
λεγχος τής ακρίβειας ύπολογισμού παρακρατήσεως καί άποδόαεως 
αύτών, δέν έγένετο άπό ημάς καθ’ οσον δέν μας έζητήθη τούτο.

2. Τόκοι - Τοκομερίδια - Μερίσματα
Έπί τών έν λόγω μερισμάτων σημειοΰμεν τά έξης:
α) Τά έσοδα έκ μερισμάτων, έκάστης χρήσεως ώς παρατίθενται 

ύπό τού Συλλόγου, εμφανίζουν τό ύπόλοιπον, τό όποιον προκύ
πτει έκ τής άφαιρέσεως, έκ τοΰ συνόλου τών άναλογούντων μερι
σμάτων, τοΰ παρακρατηθέντος φόρου καί διαφόρων μικροεξόδων 
είσπράξεως των, προσηυξημένον δέ καί κατά τόν έπιστραφέντα 
φόρον έκ μερισμάτων τής προηγουμένης χρήσεως. Τοιουτοτρόπως 
ό λογαριασμός εσόδου έκ μερισμάτων καθίσταται μικτός καί δέν 
εμφανίζει καθ’ έκάστην χρήσιν, τό ονομαστικόν ύψος τών δικαιού
μενων ύπό τού Συλλόγου μερισμάτων. Φρονοΰμεν, δτι όρθότερον 
είναι, όπως καθ’ έκάστην χρήσιν εμφανίζεται διακεκριμένως είς τά 
έσοδα το σόνολον τών δικαιούμενων μερισμάτων καί είς τά έξοδα 
τό σόνολον τού άναλογοΰντος Φόρου Εισοδήματος έπ’ αύτών. Προς 
έπίτευξιν τούτου, δέον όπως είς τό τέλος, έκάστης χρήσεως γίνε
ται πρόβλεψις τοΰ δικαιουμένου προς επιστροφήν Φόρου Εισοδή
ματος έκ μερισμάτων.

β) Είς τά έσοδα τών ώς ανω πηγών τής χρήσεως 1972, πε
ριλαμβάνεται και τό προϊόν έκ τής έκποιήσεως 2,302 2)4 δικαιω
μάτων (κουπονίων) τής Ε.Τ.Ε. έκ δρχ. 1.257.428 περί τοϋ οποίου 
λεπτομερώς άναψερόμεθα είς σελ. 38 τής παρούσης.

γ) Μεταξύ τών έσόδων έκ μερισμάτων τής χρήσεως 1969 δέν 
περιελήφθη καί μέρισμα έκ δρχ. 49.490 τής Εθνικής Τραπέζης, 
τό όποιον παρεκρατήθη ύπ αυτής διά τήν αύξησιν τής ονομαστικής 
άξίας τής μετοχής κατά δρχ. 14 (ήτοι, μετοχαι 3.535 X 14 = Δρχ. 
49.490), διότι το λογιστήριον τό έδήλωσεν μέν ώς φόρον εισοδή
ματος, πλήν δμως δέν προέβη είς λογιστικήν έγγραφήν άπεικονί- 
σεώς του, μέ άποτέλεομα νά έμφανίζωνται ταΰτα μειωμένα μέ ϊσό- 
ποσον μείωσιν τής άξίας τών «Χρεογράφων (Βλέπε σχετικώς καί 
είς σελ. 40' τής παρούσης).

3. Οικονομικά! ενισχύσεις Ο.Δ.Ε.Π.Ε.Σ.
Άπό τού έτους 1972 καταβάλλονται ύπό τοΰ συσταθέντος δυ

νάμει τοΰ Ν.Δ. 891) 1971 ’Οργανισμού Διαχειρίσεως Ειδικών Πό
ρων ’Εργασιακών Σωματείων (Ο.Δ.Ε.Π.Ε.Σ.) οικονομικοί ενισχύ
σεις προς 'Ενώσεις καί Σωματεία. Ώς προκύπτει έκ τών βιβλίων 
και στοιχείων τοΰ Συλλόγου αί ληφθεϊσαι ύπό τοϋ Ο.Δ.Ε.Π.Ε.Σ. 
οίκονομικαί ένισχόσεις, έχουν άναλυτικώς ώς έξης:

Τήν
Τήν
Τήν
Τήν
Τήν
Τήν

19) 9)72 οικονομική ένίσχυσις 1972 Δρχ. 86.931
19) 3)74 » » 1973 » 138.793
13)12)74 » » 1974 » 108.929
5) 3)75 » » 1974 » 36.309

15) 6)75 » » 1975 » 43.187
15) 8)75 » » 1975 8 43.187

Σόνολον Δρχ. 457.336

Σημειοϋται δτι είς τάς άνωτέρω οικονομικός ένισχόσεις δέν 
περιλαμβάνονται καί οικονομικοί ενισχύσεις έτους 1974 έκ δρχ. 
18.154, καί έτους 1975 έκ δρχ. 128.210, καθ’ δσον ώς προκύπτει 
έξ έιπιδειχθέντων ήμϊν στοιχείων, άπεδόθησαν είς τόν Σύλλογον 
κατά ιμήνα Δεκέμβριον 1976.

Προς έπαλήθευσιν τών άνωιέρω, έζητήθη διά τοΰ ύπ’ άριθ. 
3119)30.11.76 εγγράφου τού Συλλόγου καί τοΰ ύπ’ άριθ. 816)
10.1.77 ήμετέρου εγγράφου, παρά τοΰ Ο.Δ.Ε.Π.Ε.Σ., δπως βε
βαίωση απ’ εύθείας προς ή μας τάς χορηγηθείσας ύπ’ αύτοΰ οικο
νομικός ενισχύσεις προς τόν Σύλλογον. Πλήν δμως μέχρι σήμερον
5.2.77 παρά τάς κατ’ έπανάληψιν οχλήσεις μας δέν έτύχομεν ά- 
παντήσεως.

2. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ 

2-1. Γενικά
Άπό τριακονταετίας καί πλέον, λειτουργεί έπί τής όδοΰ Α

καδημίας 60 (6ος δροφος) τό έσπατόριον τοΰ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. σκοπός



τοϋ οποίου είναι ή διάθεσις εις τά μέλη τοΰ Συλλόγου καλής ποιό
τητας καί εις μειωμένος τιμάς φαγητών. Πλήν όμως έκ τοΰ γενο- 
μένου ελέγχου, άλλά καί εξ ιδίας άντιλήψεως διεπιστώθη 6π, ση
μαντικός αριθμός έστιαζομένων, δέν άφομα μέλη τοΰ Συλλόγου, 
άλλά πόσης φύσεως άτομα τά όποια φρονοΰμεν δτι, κακώς καρ- 
ποϋνται σχεδόν έπί ϊοοις δροις τά παρεχόμενα ώφελήματα προς τούς 
ύπαλλήλους τής Τραπέζης. Είναι προφανές δτι, τά ζημιογόνα κατ’ 
έτος οικονομικά άποτελέσματα έκ τής έκμεταλλεύσεως τοΰ εστια
τορίου, προέρχονται κατά ένα μέρος καί έκ τής έσιιάσεως τών ξέ
νων προς τον Σύλλογον άτόμων.

2-2. Διατελέσαντες "Εφοροι Λέσχης κατά τάς 
υπολόγους διαχεψιστικάς περιόδους 1)1)67 
—31)12)1975

Οί διατελέσαντες έφοροι Λέσχης, εις τούς οποίους ύπήγετο 
ή διαχείρισις τοΰ εστιατορίου, κατά τό άνωτέρω χρονικόν διάστημα, 
ήτοι άπό 1)1)1967—31)12)1975, ήσαν οί κάτωθι:

από 1)1)1967—31)12)1969 «. Μανέας Στυλιανός 
άπό 1)1)1970—28) 2)1971 κ. Καρατώζος ’Απόστολος 
άπό 1)3)1971—31)10)1972 κ. Λατζώνης Ευστάθιος 
άπό 1)11)1972.—31) 12.) 1975 κ. Ρουσσάκης Κωνσταντίνος

’Ενταύθα οημειοΰμεν δτι, μέχρι μέν τοϋ έτους 1972, ή διαχεί- 
ρισις τοΰ εστιατορίου, είχε άνατεθή εις είδικώς προς τοΰτο προσ- 
ληιφθέντα πρόσωπα, ώς υπάλληλοι αύτοΰ, ύπό τήν επίθλεψιν τών 
έκάστοτε εφόρων Λέσχης τών διοριζομένων ύπό τοϋ Διοικητικού 
Συμβουλίου τοϋ Συλλόγου, ένώ άπό τοϋ έτους 1973 καί έντεΰθεν 
ή διαχείρισις ήσκεϊτο άποκλεισπκώς ύπό τών έκάστοτε έφορων Λέ
σχης. Οΰτω οί διατελέσαντες ύπάλληλοι τοΰ Συλλόγου ώς διαχει- 
ριοταί τοΰ έστιατορίου άπό 1)1)1967—31)12)1972 ήσαν οί κάτωθι:

Γ. Μπούκας μέχρι έτους 1969
Πολύχρονης Σπήλτος άπό έτους 1969 μέχρι καί 1972

Μέ τήν διευκρίνισιν δτι, κατά τήν χρήσιν 1972 ό Πολύχρονης 
Σπήλιος άντικατεστάθη άπό τον νΰν ύπάλληλον τοΰ Συλλόγου ’Ιω
άννη Σατρατζέμη.

2-3,Τηρούμενα βιβλία και στοιχεία ύπό τοϋ Ε
στιατορίου

Κατά τήν διάρκειαν τής ύπό έλεγχον περιόδου έτηρήθησαν τά 
κάτωθι βιβλία καί στοιχεία:

α)Βιβλίον έστιατορίου: Πρόκειται περί έ- 
ξωλογιστικοΰ βιβλίου, εις τό οποίον καταχωροΰνται καθημερινώς 
τά έσοδα καί έξοδα τοΰ έστιατορίου, ώς καί αί διενεργούμεναι έκ- 
πτώσεις είς τούς έστιαζομένους ύπαλλήλους τής Τραπέζης. Εις τό 
τέλος έκάστου μηνάς, ή διαφορά μεταξύ εσόδων καί έξόδων, κα
τετίθετο δι’ ένα χρονικόν διάστημα εις τον τηρούμενον παρά τή 
Ε.Τ.Ε. λογαριασμόν τοΰ Συλλόγου, καί δι’ ένα άλλο διάστημα 
είς τό Ταμεϊον τοΰ Συλλόγου.

Ρ) Β ι 6 λ ί ο ν ’Εκπτώσεων: Τό βιβλίον τοΰτο τη
ρείται ύπό τοΰ έκτελοϋντος χρέη μαρκαδόρου καί χρησιμεύει διά 
τήν άνακεφαλαίωοιν τών εκπτώσεων έκ τών σχετικών μπλοκ τών 
σερβιτόρων.

γ) Δ ε λ τ ί α ημερήσιας κ ι ν ή σ ε ω ς Εστία-

— Τιμ.

— Τιμ.
— Τιμ.
— Τιμ.
— Τιμ.

—ι Τιμ.
— Τιμ.
— Τιμ.
— Τιμ.
— Τιμ.
— Τιμ.
— Τιμ.
— Τιμ.

No 20)22.12,71 Δ. Καλαμπούκα

No 12)4.11.72 I. Λιακόπουλου 
No 26)8.2.72 Δ. Καλαμπούκα 
44)25.4.72 Δ. Καλαμπούκα 
άνευ άριθ.)27.12.73 Δ. Καλαμπούκα

άνευ άριθ.)24.1.74 Δ. Καλαμπούκα
άνευ άριθ.) 11.1.74 Δ. Καλαμπούκα
άνευ άριθ.)29.1.75 Λ. Καλαμπούκα
άνευ άριθ.)21.5.75 Δ. Καλαμπούκα
No 872)23.5.75 Γ. Κεφαλα 
Να 12)11.6.75 Δ. Καλαμπούκα 
άνευ άριθ.) 25.6.75 Δ. Καλαμπούκα
No 10402) 14.10.75 Κ. Παλάσκας ΟΕ

Κυμάς Βοδ.
Χοιρινό 

’■Αρνί κατ)νο 
άθροισμα ποσών 

Βοδινό 
Μοσχάρι 
Μοσχάρι 

Κυμάς 
Μοσχάρι 

Κυμάς 
’Αρνί Ν.Ζ. 

Κυμάς 
Κολιοί 

Μοσχάρι 
άθροισμα 
άθροισμα

γγ) Άνευρέθησαν 51 άθεώρητα κατά τον Κ.Φ.Σ. τιμολόγια, 
έκδοθέντα ύπό τοΰ πραμηθευτοΰ κρεάτων Δ .Καλαμπούκα κατά τό 
χρονικόν διάστημα άπό 19)3)1973—22)12)1975 συνολικού ποσοΰ 
δρχ. 667.650. Ή λήψις μή θεωρημένων τιμολογίων, ώς δικαιολο- 
γητικών άγορών τροφίμων, έκτος τοΰ δτι δύναται νά έπτσύρη τάς 
έκ τοΰ Κ.Φ.Σ. προβλεπομένας συνέπειας έκ τής ένδεχομένης έπι- 
βολής ποινικών κυρώσεων είς βάρος τοϋ Συλλόγου, είναι και δια- 
χειριστικώς απαράδεκτος, καθ’ όσον τά άνευ θεωρήσεως ύπό τής 
Φορολογικής ’Αρχής έκδιδόμενα τιμολόγια, έχουν μειωμένην, αν 
μή άνύπαρκτον, αποδεικτικήν ίσχύν. ’Εξ άλλου, άν ληφθοΰν ύπ’ 
δφιν τά διαπιστωθέντα ύπό τοΰ έλέγχου λάθη αριθμητικών πράξεων, 
έπί τών τιμολογίων τοΰ έν λόγω προμηθευτοΰ, ώς ταΰτα παρετέθη- 
σαν άνωτέρω, ή έκδοσις μή θεωρημένων τιμολογίων ύπ’ αύτοΰ, ά- 
ποκτά ιδιαιτέραν σημασίαν.

δδ) Μεταξύ τών άγορασθέντων κρεάτων κατά τήν χρήσιν 1975 
περιλαμβάνονται άγοραι κονίκλων άπό κονικλοτροφείον Μαραθώ
νας άνευ τιμολογίων συνολικής ποσότητος 40 KGS. Ώς δικαιολο- 
γητικα τών άγορών τούτων ύφίοτανται άπλαϊ (μή θεωρημένοι) ά- 
ποδείξεις είοπράξεως.

εε) Οί διατελέσαντες ’Έφοροι Λέσχης Λατζώνης Εύστάθιος 
καί Ρουσσάκης Κωνσταντίνος έλάμβανον μέσω τοϋ Ταμείου Τοΰ 
Συλλόγου κατά τήν διάρκειαν τής θητείας των δρχ. 500 μηνιαίως, 
ώς οδοιπορικά ή ώς επίδομα Λέσχης, άνευ έτέρου δικαιολογηπκοΰ. 
Διά τήν χορήγησιν τοΰ έν λόγψ επιδόματος δεν έπεδείχθησαν σχε
τικοί άποφάσεις τοΰ Δ.Σ. τοΰ Συλλόγου.

στστ) Τέλος σημειοΰται ότι κατά τήν διάρκειαν τής ύπό έλεγ
χον περιόδου ήγοράσθησαν τρόφιμα διά λογαριαομόν τοΰ Εστιατο
ρίου μέση) τής Διαχειρίσεως Κέντρου τοΰ Συλλόγου συνολικής ά- 
ξίας δρχ. 278.000. Ή άνωτέρω δαπάνη, καίτοι τά τρόφιμα παρε- 
λήφθησαν καί διετέθηοαν ύπό τοΰ Εστιατορίου, δεν κατεχωρήθη 
είς τό τηρούμενον έξωλογιοπκόν βιβλίον ’Εσόδων καί δαπανών τοΰ 
"Εστιατορίου.

β) Συντήρησις ακινήτου (Εστιατορίου - Λέ
σχης)

Είς τον άνωτέρω λογαριασμόν περιλαμβάνονται αί γενόμεναι 
δαπάναι διά τήν συντήρηση» καί έπισκευήν τοΰ άκινήτου τής Λέ
σχης - "Εστιατορίου τοΰ Συλλόγου. Σημειωτέον, δτι καί έτεραι 
δαπάναι, ήχθησαν είς ιόν λογαριασμόν τής Διαχειρίσεως τοϋ Κέν
τρου «ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΣΧΗΣ», ένώ άφεώρουν τήν Δια
χείριση» τοϋ Εστιατορίου (βλέπε σχετικώς είς σελ. 16 τής παρού- 
σης). Αί κατά τάς χρήσεις 1969 καί 1975 γενόμεναι δαπάναι διά 
τήν συντήρηοιν τοΰ άκινήτου παρουσιάζονται ηύξημέναι έναντι τών 
άλλων ύπολόγων χρήσεων, λόγψ άνακαινίσεως τοΰ "Εστιατορίου - 
Λέσχης, τής συνολικής δαπάνης άνελθούσης είς τό ποσόν τών δρχ. 
283.000.

Έκ τοΰ δειγματοληπτικού έλέγχου μας έπί τών άνωτέρω δα
πανών, διεπιστώθη, δτι δεν λαμβάνονται κατά κανόνα προσφοραί, 
έκ τών οποίων νά άποδεικνύεται δτι έπετεόχθησαν έκάστοτε αί χα
μηλότεροι τιμαί έκτελέσεως τών διαφόρων έργαστών, αί δέ κατα
βαλλόμενοι άμοιβαί είς τρίτους δεν καλύπτονται πάντοτε μέ τά 
άπαιτούμενα ύπό τοϋ Κ.Φ.Σ. δικαιολογητικά (τιμολόγια - έπιμε- 
τρήσεις έκτελεσθείσης έργασίας κλπ.), ούτε καί γνωστοποιούνται 
αύται είς τήν οίκείαν Οικονομικήν Εφορίαν συμφώνως τώ Νόμψ, 
ένώ έξ άλλου είς ούδεμίαν περίπτωση» άναθέσεως εργολαβικής έρ
γασίας έγένετο παρακράτησις καί άπόδοσις είς τό Δημόσιον ποσο
στού 1,5%, έπί τής άξίας τοΰ έκτελεσθέντος ύπ’ αύτών έργου.

τ ο ρ ί ο υ : Τά δελτία ταΰτα συντάσσονται ύπό τών διαχειριστών 
καθημερινώς καί περιλαμβάνουν τά έξοδα τής ήμέρας μετά τών 6ι- 
καιολογητικών ώς καί τά άντίστοιχα έσοδα έκ τής διαθέσεως φα
γητών.

2-4. Έκμετάλλευσις Εστιατορίου

Τό λογιστήριον τοΰ Συλλόγου κατά παγίαν τακτικήν, δέν τη
ρεί, ώς θά έόει, λογαριαομόν έκμεταλλεύσεως είς τον όποιον νά 
έμφανίζωνται ιδιαιτέρως οί λογαριασμοί δαπανών άγοράς τροφίμων 
καί εσόδων "Εστιατορίου, διά τόν προσδιορισμόν τοΰ μικτού κέρδους 
(άποιελέοματος) έκ τής λειτουργίας τοΰ Εστιατορίου λόγψ μή 
λογ)κής παρακολουθήσεως αύτοΰ.

Άλλά άντί τούτου εμφανίζει είς τήν πίστωσιν τοΰ λογαρια
σμού «Διαχείρισις Εστιατορίου» ύπό τόν τίτλον «ώφέλειαι έκ τής 
λειτουργίας τοΰ Εστιατορίου» τό άποτέλεσμα έκ του έξωλογισπκοΰ 
ουοχετιομυΰ τών εσόδων καί δαπανών, ώς ταΰτα προκύπτουν έκ 
τοΰ τηρούμενου προς τοΰτο έξωλογισπκοΰ βιβλίου. Έν συνεχεία 
προοιίθενιαι είς τήν χρέωοιν τοΰ άνωτέρω λογαριασμού «διαχεί- 
ρχσις Εστιατορίου» αί λογιοπκοποιηθ είσαι .δαπάναι διαχειρίσεως 
τοΰ "Εστιατορίου (Μισθοδοσία προσωπικού, ΰδρευσις, φωτισμός, 
συντήρησις, άποσβέσεις κλπ.), οπότε προκύπτει τό καθαρόν άπο
τέλεσμα έκ τής διαχειρίσεως τοΰ έστιατορίου, τό όποιον καθ’ δλας 
τάς έλεγχθεϊσας χρήσεις υπήρξε ζημιογόνον. Προς σαφεσιέραν 
άπεικόνισιν τών στοιχείων τοΰ λογαριασμού «Διαχείρισις Εστια
τορίου» συνετάξαμεν τό συνημμένον ύπ’ άριθ. 3 πίνακα εις δν καί 
παραπέμπομεν.

Είδικώτερον έπί τών έπί μέρους δαπανών καί έοόδων τοΰ Ε
στιατορίου, οημειοΰμεν τά κάτωθι:

Α' ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ 

α) Δαπάναι αγοράς τροφίμων

Ενταύθα σημειοΰται δτι, δέν μάς παρεοχέθησαν δικαιολογητι- 
κά άγορών τροφίμων διά τάς χρήσεις 1967 έως καί 1969 καί κατό
πιν τούτου ό έλεγχος περιωρίοθη είς τάς χρήσεις 1970 έως καί 
1975. Κατά δήλωσιν τοϋ ύπαλΧήλου τοΰ Συλλόγου Ιωάννου Σατρα
τζέμη, τά δικαιολογητικά άγορών, τών χρήσεων 1967 έως καί 1969 
κατεσιράφηοαν ύπό τοΰ Εφόρου Λέσχης Αποστόλου Καρατώζου, 
χωρίς νά συνταχθή, ώς έδει, πρακτικόν καιαατροφής, καί χωρίς 
νά έπιδειχθή είς ήμάς άπόηιασις τοΰ Δ.Σ. τοϋ Συλλόγου.

Οΰτω, καιά τόν διενεργηθέντα έλεγχον, έπί τών άγορών τρο
φίμων, ιών λοιπών ύπολόγων διαχειρίσεων 1970 έως καί 1975 διε- 
πιοιώθησαν τά κάτωθι:

αα) Τά τιμολόγια τών προμηθευτών κρεάιων άφορυϋν συνή
θως παραληφθείσας ποσότητας τμηματικώς, διά χρονικά διαοιήμαΓα 
10—15 ήμερων περίπου. "Ο έλεγχος δέν ήδυνήθη νά επαλήθευσή 
τάς άναγραφομένας έπί τών τιμολογίων ποσότητας, καθ’ δοον δέν 
έτηρείτο βιβλίον άποθήκης καί αί τμηματικώς παραληφθεϊσαι πο
σότητες κρεάτων δέν συνωδεόοντο μέ τά προβΧεπόμενα ύπό τοΰ 
Κ.Φ.Σ. στοιχεία (Δελτία αποστολής).

(5(3) Τά δικαιολογητικά άγορών δέν ύπεβάλοντο, ώς θά έδει, 
είς τόν στοιχειώδη έλεγχον τών άριθμηττκών πράξεων. Οΰτω,· διε- 
πιστώθηοαν πολλά λάθη άριθμηττκών πράξεων έπί τών τιμολογίων 
άγορών καί ιδιαιτέρως έπί τών τιμολογίων άγορών κρεάτων, ήτοι:

Λανθασμένον ’Ορθόν
KGS 24,40X36 — Δρχ. 806 878

» 21,10X54 » 1.097 1.139
» 42,90X27 » 1.328 1.158

3.084 3.044
KGS 60,850X42 = 2,975 2.555

» 53,500X46 = » 2,996 2,461
>> 55 Χ82 = 4.756 4.510

85 Χ55 = » 4.840 4.675
20,80 Χ82 = » 2.290 1.705

» 55 ΧΙΟ = » 5.500 550
» 48 Χ50 = 2.640 2.400

71,500X55 = » 4.262 3.9-32
» 6,900X48 = » 475 331
» 78 ΧβΟ = » 6.080 4.680

» 12,185 12.215
1.270 1.214

Ένδεικπκώς παραθέτομεν τάς κάτωθι περιπτώσεις:
αα) Τήν 18.9.Θ9 έγένετο καταβολή έκ δρχ. 20.000 είς τόν 

άρχιτέκτονα I. Τσουδερόν, δι’ άπλής άποδείξεως τοΰ Συλλόγου, 
ώς αμοιβή του, διά τήν έκπόνησιν οχεδίου καί έπίβλεφιν κατά τήν 
άνακαίνισιν τής Λέσχης - "Εστιατορίου.

β(ί) Κατά τό έτος 1969 έγένονιο καταδολαϊ τμηματικώς, δι’ 
άπλών άποδείξεω.ν τοΰ Συλλόγου, συνολικού ύψους δρχ. 61.827, 
είς τάν ελαιοχρωματιστήν Ε. ΛΟΊ-ΖΟΝ, διά τόν έλαιοχρωματισμόν 
τοϋ Εστιατορίου μέ ανάλυση» έφ’ άπλοΰ χάρτου, τών γενομένων 
έργαοιών.

γγ) Τήν 31)8)73 κατεβλήθηοαν δρχ. 29.530 είς τόν ΣΊ . ΜΗ- 
ΝΑΔΑΚΗ διά τόν έλαιοχρωμα ιταμόν τοΰ Εστιατορίου, δι’ άπλής 
άποδείξεως τοΰ Συλλόγου.

δδ) "Ομοίως τήν 4)9)75 κατεβλήθηοαν δρχ. 43.328 είς τόν ε
λαιοχρωματιστήν Γ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΝ, δι’ άπλής άποδείξεως τοΰ 
Συλλόγου, διά τήν όποιαν δαπάνην κατ’ έξαίρεσιν είς τό οίκείον 
'Ένταλμα Πληρωμής, επισυνάπτονται επιμετρήσεις, ύπό τοΰ Τε
χνικού Γραφείου ΧΡ. ΠΟΛΥΖΟΙ', τών γενομένων έργαοιών. Ση- 
μειωτέον οτι διά τήν άμοιβήν τής έν λόγψ έργασίας, δέν μας έπε- 
δείχθη όπόφασις έγκρίσεώς της ύπό τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου 
τοΰ Συλλόγου.

Β' ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ

Τά έσοδα τοΰ Εστιατορίου προσδιορίζονται καθημερινώς, μέ
σω ταμειακής μηχανής, άναλυπκά διά κάθε σερβιτόρο. Μέχρι τοΰ 
έτους 1973, τά έσοδα παρηκολουθοΰντο διά μαρκών ή κουπονίων. 
Τά ημερήσια έσοδα, κατόπιν άνακεφαλαιώσεως, καιαχωροΰνται έν 
συνεχείςι είς τό τηρούμενον ύπό τοΰ έφορου τής Λέσχης «Δελτίον 
Ημερήσιας Κινήσεως Εστιατορίου», κατά οερβιτόρον και συγκεν- 
τρωτικώς. Μετά ταΰτα, τό συγκεντρωτικόν ποσόν τών ήμερησίων 
είσπραχθέντων έοόδων, καταχωρείται είς τό τηρούμενον βιβλίον 
Εστιατορίου.

Ένεργηθεις έλεγχος

Λόγω έλλείψεως στοιχείων (π.χ. τιμοκατάλογοι φαγητών, χαρ- 
τοταινίαι μηχανής, άναλυτικαί καταστάσεις τών διατεθέντων φαγη
τών ήμερησίως) καί βιβλίου άποθήκης τροφίμων καί παρασκευής 
φαγητών, ό έλεγχος δέν κατέστη δυνατόν νά έπαληθεύοη τό ύψος 
τών κατ’ έτος πραγματοποιηθένιων έοόδων του Εστιατορίου καί 
τών έξ αύτών προκυψάντων κερδών. Κατόπιν τούτου, έφηρμόσα- 
μεν τάς κάτωθι ελεγκτικός διαδικασίας, διά τήν κατά προσέγγισιν 
έπαλήθευοιν τοΰ ύψους τών έοόδων τοΰ "Εστιατορίου ,κατά χρή- 
οιν, ήτοι:

αα) Βάσει τών τιμολογίων άγορών τροφίμων, διεχωρίσθησαν 
αί άγοραι κρεάτων κατ’ είδος και κατά χρήσιν έκ τών λοιπών τρο
φίμων.

ββ) Έκ τής δεδομένης πείρας τοΰ μαγείρου τοΰ εστιατορίου, 
καί βάσει τών τηρηθέντων στοιχείων κατά τήν χρήσιν 1976 (βιβλίον 
άποθήκης τροφίμων) προσδιωρίσθη ό άριθμος τών μερίδων κατά 
κιλόν, δΓ έκαστον είδος κρέατος.

γγ) Βάσει τών τιμών διαθέσεως κατά μερίδα κρέατος (ώς αυ- 
ται έξήχθησαν έκ τών στοιχείων χρεώσεως τής άξίας τών παρα- 
ιεθέντων κατά καιρούς γευμάτων είς μέλη τοΰ Διοικ. Συμβουλίου

τοΰ Συλλόγου καί εις τούς ύπαλλήλους τοϋ κέντρου μηχανογρα
φίας τής Ε.Τ.Ε.) προοδιωρίοθη ή τιμή διαθέοεως κατά μερίδα καί 
και είδος κρέατος.

δδ) Βάσει τών άνωτέρω στοιχείων ύπελογίσθηοαν τά άναλο- 
γοΰνια έσοδα έκ τής διαθέσεως κρεάιων έν γένει καιά χρήσιν. 
Ένώ ώς έσοδα έκ τής διαθέσεως τών λοιπών τροφίμων, έθεωρή- 
οαμεν και' οικονομίαν τό ποοόν τοΰ κόστους άγορας των.

Κατόπιν τών άνωτέρω ύπολογισμών μας, ήλέγξαμεν εάν τά 
έσοδα έκ τής διαθέσεως φαγητών, είναι τουλάχιστον ϊσα πρός τά 
ύπολογισθέντα ώς άνωτέρω έσοδα έκ τής διαθέοεως τών κρεάτων 
καιά χρήσιν, προσηυξημένα ώς προελέχθη, καιά τά άναλογοΰντα 
έσοδα έκ τής διαθέοεως τών λοιπών ειδών τροφίμων, ληφθένιων 
είς ιό κόστος. Έκ τής οίίτω γενομένης ουγκρίοεως, διεπιστώθη 
οτι, καιά τάς χρήσεις 1970 έως και 1975 (διά τάς προηγούμενος 
δέν μάς παρεοχέθησαν δικαιολογητικά), τά πραγματοποιηθέντα έ
σοδα εύρέθησαν κάτω τοΰ ύπολογιοθένιος, κατά τά προαναφερθέν- 
τα, κατωτέρου ορίου έοόδων. Οϋτω, τά προκύψαντα άρνητικά ά- 
ποτελέσμαια (διάφοροί) έκ τής άνωτέρω ουγκρίοεως, ώς ταΰτα 
άναλυακώς παρατίθενται είς τόν πίνακα ύπ' άριθ. 5 τής παρούοης,
έχουν συμπληρωματικώς ώς κάτωθι, κατά ποσότητα καί άξίαν, ήτοι:

Χμήσις 1970 είς Δρχ. 83.872 είς KGS 1.191
» 1971 » » 48.480 » ' » 665
» 1972 » » 172.366 » » 1.901
» 1973 » » 70.721 » » 757
» 1974 » » 323.463 » » 2.845
» 1975 » » 479.625 » » 4.169

Αί ώς άνω διάφοροί , είναι δυνατόν νά ίσχυρισθή τις δτι, όφεί-
λονται είς τούς κάτωθι λόγους:

ι) Αί ιιμαι διαθέοεως φαγηιών έκ κρεάιων κατά μερίδα, νά 
μην προοδιωρίσθηοαν βάσει τοΰ κόστους τής παρασκευής των, άλλά 
είς τιμάς ϊοας ή καί άκόμη κατωτέρας τοΰ κόστους αύτών. Πλήν 
όμως έκ διενεργηθείσης σχετικής έρεύνης, διεπιστώσαμεν δτι, αί 
έν λόγψ τιμαί διαθέσεως φαγητών έκ κρεάτων δέν ήσαν σημαντι
κούς κατώτεροι έκείνων είς τάς οποίας προοεφέρονιο τά αύτά φα
γητά, ύπό τών λοιπών Εστιατορίων τής αύτής κατηγορίας, καίτοι 
τά τελευταία λειτουργούν ώς κερδοσκοπικοί έπιχειρήσεις, Έξ άλ
λου διεπιστώθη δτι είς περιπτώσεις άνόδου τών τιμών άγοράς τρο
φίμων έπηκολούθησεν, σχεδόν αμέσως, άνάλογος αϋξησις τών τι
μών κατά μερίδα φαγητοΰ.

ιι) Σημαντικοί ποσότητες έιοίμων φαγητών έκ κρεάτων, ήτο 
πιθανόν, νά μή διετέθηοαν λόγψ προτιμήσεων ή μικρού άριθμοΰ 
έστιαζομένων, μέ συνέπειαν τήν άνάλογον μείωοιν τών έοόδων, 
έκ τής καιαστροφής τών άδιαθέτων φαγητών. Έπί τής άνωτέρω 
εκδοχής, σημειοΰται διι ό έλεγχος δέν δύναται νά δεχθή μίαν τοι- 
αύτην απώλειαν έοόδων, καθ' δοον ώς διεπίοτωσεν, έκ πληροφο
ριών ιοΰ προσωπικού τοΰ "Εστιατορίου και έξ ιδίας άντιλήψεως, 
είς έλαχίστας περιπτώσεις παρουσιάζονται άπώλειαι έξ άδιαθέτων 
φαγητών.

ιιι) Νά ύφίσιατο διαφορά μεταξύ τών άναγραφομένων ποσο
τήτων κρέατος, έπί τών τιμολογίων τών προμηθευτών καί τών άν- 
ιιστοίχως παραδοθεισών είς τήν άποθήκην του έστιατορίου ποσο
τήτων, ώς επίσης νά ύφίστατο διαφορά όφειλομένη είς τό γεγονός 
δτι, δέν διετίθενιο διά τήν παρασκευήν ετοίμων φαγητών, άπαοαι 
αί άγοραζόμεναι ποσότητες κρεάτων. Αί έν λόγψ έκδοχαί δέν κα
τέστη δυνατόν νά διερευνηθοΰν λόγψ έλλείψεως τών άπαραιτήΓ 
ιων στοιχείων (π.χ. μερίδες άποθήκης, μερίδες παρασκευής φα
γητών, έγγραφοί είς λοιπά βιβλία κλπ.).

Τέλος οημειοΰμεν δτι τά έοοδα ώς καί αί δαπάναι τοΰ εστίαιο- 
μίου δέν ύηόκεινται εις διαδικασίαν τινά εσωτερικού έλέγχου. Οδ- 
ιω, διεπιστώθη δτι είς τό Δελτίον ήμερησίας κινήσεως έστιατορίου 
ύπο ήμερσμηνίαν 17)11)75, άνεγράφονιο ώς εισπράξεις έσοδα δρχ. 
7.731, ένώ είς τά βιβλίον έσπαιορίου κατεχωρήθησαν δρχ. 6,561 
ήτοι δρχ. 1.170 έπί έλαττον.

Γ' ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ 
ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΕΣΤΙΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗ
ΛΟΥΣ

Τά εστιαζόμενα μέλη τοϋ Συλλόγου δικαιούνται έκπτώσεως έκ 
δρχ. 7,50 καιά τάς εστιάσεις των, χορηγουμένης δΓ έκδόσεως ει
δικών κουπονίων (δελτίων), συμπληρουμένων έκάστοτε ύπό τών 
δικαιούχων. Σημειωτέον δτι, τό ποοόν τοΰτο μέχρι 31)10)71 είχε 
καθομιοθή είς δρχ. 5 κατ’ άιαμον καί κατά γεύμα.

Αί χορηγούμενοι έκπτώσεις κατόπιν άνακεφαλαιώσεως τών έκ- 
διδομένων κουπονίων, έκ τών προαμιθμημένων μπλοκ, καταχωροΰν- 
ται είς τά δελτία ήμερησίας κινήσεως εστιατορίου καί έν συνεχείςι 
είς τό βιβλίον εστιατορίου. Έκ τοΰ διενεργηθένιος έλέγχου έπί 
ιών εκπτώσεων διεπιοτώθηοαν τά κάτωθι:

α) "Ο τρόπος χορηγήσεως τών έκπτώσεων παρέχει τήν δυνα- 
τότηια νά λαμβάνουν έκπτωσιν καί οί έσπαζόμενοι μή μέλη τοΰ 
ΣΛ".Ε.Τ.Ε., χρηοιμοποιοΰντες κατά τήν συμπλήρωσιν τών κουπο
νίων, τό όνομα' ύπαλλήλου τής Ε.Τ.Ε., δεδομένου δτι ούδείς κα
τά κανόνα έλεγχος ταυτότητος τοΰ ύπαλλήλου διενεργεϊται.

β) Επειδή ή άνακεφαλαίωοις τών έκπτώσεων έκ ιών κουπο
νίων γίνεται ύπό τών σερβιτόρων, έχουν ούτοι δυνατότητα νά δη
μιουργούν έκπιώσεις, διά ουμπληρώσεως έκ τών ύστερων εικονι
κών κουπονίων.

γ) Ώς προς τόν τρόπον τής άποδόσεως τών χορηγηθειοών έκ- 
πιώοεων ύπό τής Κεντρικής διαχειρίσεως τοΰ Συλλόγου εις τήν 
Διαχείρισιν τοΰ Εστιατορίου βλέπε σχετικώς είς σελίδα β τής πα- 
ρούσης.

3. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ «ΤΡΑΠΕΖΙΤΙ
ΚΗ»
Α' ΔΑΠΑΝΑΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΣ

1. Δημοσιογραφικός χάρτης
Κατά τό μεγαλύτερον χρονικόν διάστημα, ήτοι άπο 3)4)68 

έως 31)12)75 τών ύπολόγων διαχειριστικών περιόδων, ό Σύλλο
γος έπρομηθεύετο τόν δημοσιογραφικόν χάρτην διά τήν έκδοσιν 
τής έφημερίδος «ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ», άπό τήν άποθήκην χάρτου τοΰ 
Α. Χρονοποόλου (Πραξιτέλους 37).

Ώς μάς έδηλώθη καί ώς προκύπτει έκ των οικείων ένιαλμά- 
των πληρωμής, ό άγοραζόμενος έκάστοτε χάρτης έχρησιμοποιεϊτο 
άποκλεισιικώς διά ιήν έκδοοιν ενός συγκεκριμένου τεύχους τής 
έφημερίδος «Τραπεζιτική». Καιόπιν άξιολογήσεως τών τεθέντων 
ύπ’ όψιν τοΰ έλέγχου στοιχείων (τιμολογίων άγοράς κλπ.) καί 
δοθέ'·τος δτι τό βάρος έκάοιης δεομίδος είναι περίπου 22 KGS, τό 
δέ βάρος έκάστου φύλλου τής έφημερίδος είναι περίπου 20 γραμ
μάρια, προκύπτει κςιΓ έτος ή έξής συνοπτική είκών:

ΑΓΟΡΑΣΘΕΙΣ Έκτύπωσις 
ΧΑΡΤΗΣ «ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΣ» ΔΙΑΦΟΡΑΙ

’Έτος Α Β Γ Δ Ε · (Β—Ε) ΦΥΡΑ
Δέομαι KGS ΤΕΥΧΗ ΦΥΛΛΑ KGS KGS %

1967 35 800 3 35. (XX) 700 100 12,50
1968 35 770 3 35.000 700 70 9,09
1969 56 1.232 6 59.500 1.190 42 3,41
1970 101 2.222 10 93.500 1.870 352 15,84
1971 117 2.574 11 104.000 2.080 494 19,19
1972 120 2.640 13 112,000 2,240 400 15,15
1973 113 2.486 12 122.000 2.440 46 1,85
1974 138 3.036 12 126.000 2.520 516 16,99
1975 — 4.075 13 153.000 3.060 1.015 24,90

Έκ τοΰ άνωτέρω πίνακας προκύπτει δτι έσημειώθησαν διά
φοροί ώς προς τήν άπόδοοιν τοΰ χρηοιμοποιηθέντος δημοσιο
γραφικού χάρτου, αί όποϊαι διαφέρουν ούσιωδώς άπό έτους είς έ
τος. Δέν έδόθησαν είς ήμάς επαρκείς έξηγήσεις ώς πρός τήν αιτίαν 
τής δημιουργίας τών ώς άνω διαφορών, καί ώς έκ τούτου δέν εϊ- 
μεθα είς θέσιν νά γνωρίζωμεν κατά πόσον δικαιολογούνται αί άπο- 
κλίσεις αύται.

2. Στοιχειοθεσία - Επιμέλεια - Έκτύπωσις
Ή δαπάνη στοιχειοθεσίας, έπιμελείας καί έκτυπώσεως τής έ

φημερίδος «ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ» κατά τάς ύπολόγους διαχειριστικός 
περιόδους 1967 έως καί 197β άνήλθεν συνολικώς είς τό ποσόν τών



δρχ. 888,803, έκ τής οποίας δρχ. 421.100 αφορούν άμοιβάς κατα- 
βληθείσας' δι- απλών αποδείξεων εις τον δημοσιογράφον κ. Ίω. 
Σπυριδά-κην διά ιήν έπιμέλειαν συντάξεως τής έφημερίδος, βάσει 
αποφάσεων τού Διοικητικού Συμβουλίου. Αΐ έν λόγφ άμοιβ’ατ δεν 
έδηλώθησαν είς την οίκείαν οικονομικήν έφορίαν συμφώνως τώ 
νόμφ.

3. Διορθωτικά
Ή συνολική δαπάνη δι’ επιμέλειαν διορθώσεων τής έφημερί

δος, άνήλθεν κατά τάς υπολόγους διαχειριστικός περιόδους, εις τό 
ποσόν των δρχ. 113.230. Έξ αύτών δρχ. 107.730 κατεβλήθησαν 
δι’ απλών άποδείξεων ιού Συλλόγου είς τον κ. Ήλίαν Άναοια- 
οιάδην, ό όποιος άπό τού έτους 1969 εϊχεν άναλάβει τήν επιμέλειαν 
διορθώσεων. Καί αί έν λόγω άμοιβαί δεν έδηλώθησαν είς τήν οί
κείαν οικονομικήν έφορίαν, ώς έδει.

Β' ΕΣΟΔΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ «ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ» 

’Έσοδα έκ διαφημίσεων

Μοναδική πηγή έοόδου τής έφημερίδος «Τραπεζιτική» είναι τά 
έκ διαφημίσεων είαπραττόμενα ,ποοά. Ουτω καιά τά έτη 1967 έως 
1969 είσεπράχθησαν δτάφορα άοήμαντα ποσά έκ δταφημίοεων. Ένώ 
άπό του έτους 1970 έως καί 1975, ούδέν ποσόν φέρεται ώς έσοδον 
έκ διαφημίσεων, παρά τό γεγονός δττ ώς προκύπτει έκ ιών έκδο- 
θεισών έφημερίδων, κατεχωρήθηοαν είς αύτάς άρκετατ διαφημίσεις 
ιατρών, πρακτορείου Ταξετδίων, Φροντιστηρίου ξένων γλωσσών, η
λεκτρονικών υπολογιστών, εμπορικών καταστημάτων κλπ.

III. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ 
ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙ
ΣΜΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 
1967 ΕΩΣ ΚΑΙ 1975

Άνάλυστς τών καταριισθένιων ’Ισολογισμών κατά τήν λήξτν 
των ύπολόγων διαχειρίσεων μπό 1)1)1967 έως 31)12)1975, παρα
τίθεται είς ιόν συνημμένον ιή παρούοη απ’ άριθ. 1 πίνακα.

Έν ουνεχείςτ. παραθέτομεν παρατηρήσεις καί ύποδείξεις μ,ας 
αί όποΐαι προέκυφαν κατά τον έλεγχον ιών λογαριασμών ιών ώς 
ανω ’ Ισολογισμών:

1. ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Είς ιόν ανωτέρω λογαριασμόν περιλαμβάνεται: 
α) ‘Έν άκίνητον έιξ αδιαιρέτου (5ος καί 6ος όροφος αύτοΰ) 

τής επί τής οδού ’Ακαδημίας 60 πολυκατοικίας, περιελθόντος είς 
τον Σύλλογον δυνάμει τού ύπ άριθ. 166141)4.11.38 συμβολαίου 
τού συμβολαιογράφου ’Αθηνών 1ω. Γ. Οίκονομοπούλου άντί δρχ. 
3.000.000. Τούτο χρησιμοποιείται διά τήν λειτουργίαν τού Εστια
τορίου καί τής βιβλιοθήκης τού Συλλόγου καί εμφανίζεται έν τοτς 
θιβλίοις μέ άναπόσβεσιον άξίαν 1 δραχμής.

β) Άκίνητον % έξ άδιαιρέτου έκ μιας οικίας έπί οικοπέδου 
έκτάοεως M2 1.660, κειμένου είς τήν νήσον Σπέτσαι, περιελθόντος 
είς ιόν Σύλλογον έκ κληροδοτήματος τού Δΐ)μητρίου Γ. Μπούμπου- 
λη, δυνάμει τής ύπ' άριθ. 1030) 1952 άποφάσεως τού Πρωτοδικείου 
Αθηνών καί τής ύπ’ άριθ. 7625)26.8.1953 δηλώσεως αποδοχής 
κληροδοσίας ακινήτου του συμβολαιογράφου ’Αθηνών Ίωάννου 
Κούγκουλου. Τούτο εμφανίζεται έν τοϊς βιβλίοις τού Συλλόγου 
μέ άναπόσβευτον άξίαν δρχ. 18.506 καί κατά δήλωσιν τών άρμο- 
δίων τούτο δεν ίδιοχρησιμοποιεϊται, ούτε ενοικιάζεται άπό τού 
Συλλόγου.

Ώς προκύπτει έκ ληφθένιων πιστοποιητικών ύπό τών οικεί
ων ύποθηκοφυλακείων, ούδεμία έγγραφή υποθήκης, προσημειώσε- 
ως ή κατασχέσεως ύφίστατο μέχρι τής 19)1)1977 διά τά άκίνητον 
’Αθηνών καί μέχρι τής 13)1)1977 διά τό άκίνητον Σπετσών.

Τέλος σημειοΰμεν ότι τά έν λόγφ περιουσιακά στοιχεία δεν 
έχουν καταχωρηθή άναλυπκώς είς ιό βιβλίον περιουσίας, ώς προ- 
βλέπεται ύπό τού Νόμου.

2. ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Σχειικώς έχομεν νά παρατηρήσωμεν ψ έξης: 
α) Δεν έτηρήθη αναλυτικόν μητρώον (Βιβλίον Περιουσίας) 

τών Κτηθένιων Επίπλων καί Σκευών, διά τού όποιου νά παρακο- 
λουθήται καί νά έλέγχεται ή ομαλή διαχείρισίς των ώς καί ή άνά 
πάσαν χρονικήν στιγμήν ΰπαρξίς των διά διενεργείας φυσικής ά- 
πογραφής.

β) Ή είς τους ’Ισολογισμούς έμφανιζομένη άξια τών επίπλων 
καί έγκαιαοιάσεων, άναφέρειαι είς τήν άναπόσβεστον άξίαν αύτών.

γ) Διά ιού ύπ’ άριθ. 218)31.12,67 Εντάλματος Πληρωμής 
καί διά μόνης τής υπογραφής τού Προέδρου τού Συλλόγου κατε- 
βλή,θησαν είς τήν Q.E. «Γ. Τζανετάκος - Κ. Γαρύφαλλος» Δρχ. 
100.000, ώς προκαταβολή έναντι εργασιών επισκευής επίπλων τής 
λέσχης. Έν συνεχείςι τήν 5)3)68, ήτοι μετά παρέλευσιν δύο καί 
πλέον μηνών έπτσιρέφεται είς τον Σύλλογον τό ώς ανω ποοόν, 
χωρίς νά αίπολογήται είς τό οίκείον Γραμμάπον είοπράξεως, διά 
ποιους λόγους δεν έγένετο ή έκτέλεσις τών ώς άνω εργασιών. 
Έπί πλέον δεν έπεδείχθη ήμϊν άπόφασις τού Διοικητικού Συμβου
λίου σχετική μέ τήν χορηγηθεϊσαν ώς άνωτέρω προκαταβολήν ώς 
καί διά τήν άκύρωσιν τής άνατεθείσης έργασίας.

3. ΕΠΙ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Ό Σύλλογος είς τό έπί τής οδού ’Ακαδημίας 60 άκίνητον του 
διατηρεί βιβλιοθήκην προς έξυπηρέτησιν τών μελών του διά χρη- 
σιδανείοεως.

Έξ έπιτοπίου έπτοκέφεώς μας διεπιστώσαμεν ότι είς αύτήν ύ- 
πάρχουν αξιόλογα, σημαντικής αξίας επιστημονικά βιβλία τά όποια 
είς τούς Ισολογισμούς εμφανίζονται μέ τήν άναπόσβεστον άξίαν 
των.

Καιά τάς ύπό έλεγχον διαχειριστικός περιόδους αί γενόμεναι 
δαπάνατ δι’ άγοράν βιβλίων δέν υπήρξαν σημαντικοί.

Ό έλεγχός μας διεπίοτωσεν τήν πλημμελή διαχειριστικήν πα- 
ρακολούθηοιν αύτών. Συγκεκριμένως δέν έπεδείχθησαν, άναζητη- 
θέντα ύφ’ ήμών, πρωτόκολλα παραλαβής καί παραδόοεως κατά τήν 
παράδοσιν άπό διαχειριστήν είς διαχειριστήν τής Λέσχης, είς τά 
όποια νά άναγράφωνιαι λεπιομερώς τά παραδιδόμενα προς διαφύ- 
λαξιν βιβλία. Ούτε έξ άλλου στοιχείου προκύπτει ότι έγένετο ποτέ 
έπαλήθευσις αύτών, διά διενεργείας φυσικής άπογραφής. Διά τήν 
διαχειριστικήν παρακολούθηση1 αύτών δέν έτηρήθη τό προβλεπό- 
μενον ύπό τού Νόμου βιβλίον περιουσίας, άλλά άντ’ αυτού έτηρή- 
θησαν δύο βιβλία εύρετήρια, τόν εν κατά τίτλους βιβλίων καί τό 
έτερον κατά συγγραφείς. Πλήν όμως έκ τού έλέγχου μας διεπι- 
οιώθη οιι άφ’ ενός μέν δέν είναι πλήρως ενημερωμένα, άφ’ ετέ
ρου δέ δέν αναγράφεται ό άριθμός άντιτύπων ένός έκάσιου έξ 
αύτών. Κατά ιόν δανεισμόν τών βιβλίων είς μέλη τού Συλλόγου, 
έκδίδονται άποδείξεις παραδόοεως καί καταχωροϋνιαι είς. ιδιαίτε
ρον προς τούτο βιβλίον. Έκ γενομένης έπισκοπήσεως διεπισιώθη 
δτι τούτο παρουσιάζει μικρόν κίνηοιν καί ότι πολλά έκ τών δανει- 
οθένιων βιβλίων, άπό μακροΰ χρόνου δέν φέρονται έπιστραφένια 
είσέτι είς τήν Βιβλιοθήκην.

Λόγω τών άνωτέρω παραλείψεων τής έν γένει διαχειριστικής 
παρακολουθήσεως τής Βιβλιοθήκης, δέν μας παρεσχέθη ή δυνατό- 
της νά έπαληθεύσωμεν τά άπό έτών άγοραοθέντα βιβλία ύπό τού 
Συλλόγου διά φυσικής άπογραφής (καταμετρήσεως αύτών) καί ώς 
έκ τούτου δέν δυνάμεθα νά έπιβεβ’αιώσωμεν τήν ΰπαρξίν των.

4. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ

Τήν 29)9)72 ήγοράσθη υπό τού Συλλόγου έπιβαπκόν αύτοκί- 
νητον RENAULT R 1330 μέ αριθμόν κυκλοφορίας BE 3337, διά 
τάς άνάγκας αυτού, άντί τού παοοΰ τών δρχ. 136.451. Δέν μας

έπεδείχθησαν προσφορά! διά τήν έν λόγφ άγοράν, μέ συνέπειαν 
νά μή δυνάμεθα νά έκφέρωρεν γνώμην έάν ή έπιτευχθεϊσα τιμή 
ήιο ή πλέον ουμφέρουσα είς τον Σύλλογον. Καί τό έν λόγφ στοι- 
χεϊον δέν είναι καταχωρημένον άναλυπκώς είς ιό βιβλίον περιου
σίας καί άπογραφών τού Συλλόγου.

5. ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΕΩΓΡΑΦΏΝ

Σχειικώς μέ τήν διαχείρισιν τών χρεογράφων έχομεν νά πα
ρατηρήσωμεν τά έξης:

1) Τά χρεόγραφα τού Συλλόγου κατατίθενται προς φύλαξιν 
είς τήν Εθνικήν Τράπεζαν τής Έλλάλος. Πλήν όμως διά τήν ο
μαλήν διαχειριστικήν παρακολούθηση αύτών δέν τηρείται ύπό τοΰ 
Συλλόγου άναλυτικόν μητρώον είς τό όποιον νά καταχωροΰνται 
ιαΰτα κατ’ είδος, ποσότητα καί άξίαν καί μέ πλήρην περιγραφήν 
τών στοιχείων έκάστου, ήτοι τού άριθμοΰ χρεογράφου, τοΰ άριθμοΰ 
τού τελευταίου τοκομεριδίου ή μερισματαποδείξεως τής σειράς έκ- 
δόοεώς του κλπ. Ελλείψει τοιούτου μητρώου δέν ύφίσταται δυνα- 
τόιης παρακολουθήσεως και ελέγχου αύτών. Π.χ. τυχόν κέρδους 
έκ κληρώσεως ομολογιών, τυχόν διακινήσεως μετοχών είς τον κο
μιστήν κλπ.

2) . Κατά τήν γενομένην αύξηση τού Μετοχικού Κεφαλαίου 
τής ’Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος κατά τό 1972, δι’ έκδόσεως 
νέων μετοχών είς τήν τιμήν τών δρχ. 11.500 ύπέρ τών παλαιών 
μετόχων, κατ’ άναλογίαν 1 νέας προς 7 παλαιός μέτοχός, ή Δι- 
οίκησις τού Συλλόγου έπί υφισταμένων δικαιωμάτων 8880 2)4 με
ρισματαποδείξεων (κουπονίων) έκανεν χρήσιν μόνον διά Θ.500 
δικαιώματα (κατά τήν 27)10)72) καί καθ’ ήν στιγμήν ή χρηματι
στηριακή τιμή τών μετόχων τής Ε.Τ.Ε. εϊχεν 22.000 δραχμάς. Ή 
άνωτέρω μερική ασκηοις τών δικαιωμάτων τού Συλλόγου έγένετο 
παρά τήν άπόφασιν τού Διοτκητικοΰ Συμβουλίου τής 11)10)72’ 
όπως γίνη χρήοις ολοκλήρου τού δικαιώματος, δι’ έξοικονσμήσεως 
τών άναγκαίων μετρητών, είτε δι’ ένισχύσεως ύπό τής ’Εθνικής 
Τραπέζης, είτε δι’ έκποιήσεως μετοχών άλλων Τραπεζών. Παρά 
ταΰτα, ό τότε Πρόεδρος καί ό Γενικός Γραμματεύς τοΰ Συλλόγου 
διά τής ύπ’ άριθ. 684)26.10.72 εντολής των προέβησαν είς τήν 
έκποίησιν, τοΰ υπολοίπου μέρους τών 2.302 2)4 δικαιωμάτων άντί 
δρχ. 1.257.428, ήτοι χωρίς νά ληψθή σχετική άπόφασις ύπό τού 
Διοικητικού Συμβουλίου, διά τής οποίας νά αίιιολογήται ή έκποίη- 
σ;ς τών έν λόγφ δικαιωμάτων, μέ αποτέλεσμα τήν έκ τής ένεργείας 
τούτης ζημίαν τού Συλλόγου. Βεβαίως έκ τών βιβλίων τοΰ Συλ
λόγου προκύπτει δτι κατά ιήν χρονικήν εκείνην περίοδον δέν ΰφί- 
σταιο ταμιακή ρευοτότης διά τήν ένάσκησιν τοΰ άπωλεοθέντος δι
καιώματος, πλήν όμως δέν εϊμεθα είς θέσιν νά γνωρίζωμεν, έάν ή 
Διοίκηοις τού Συλλόγου ήδύνατο νά έξασφαλίση κατ’ άλλον τρό
πον τά αναγκαία μετρητά προς τον σκοπόν αύτόν. ’Επίσης δέν γνω- 
ρίζομεν είς ποιους τελικώς έπωλήθησαν τά έν λόγω δικαιώματα, 
έπωφεληθέντες τής προκυπτούσης διαφοράς καιά τήν στιγμήν ε
κείνην έκ δρχ. 2.186.(XX) περίπου.

3) Κατά τήν 2)4)74 έκ Πινακίου Έκιελέσεως ’Εντολής τοΰ 
χρηματιστού Χρυοοχοΐδη προκύπτει δτι ήγοράοθηοαν επ’ όνόματι 
τοΰ Συλλόγου 300 προνομιούχοι μετοχαι τής Α.Ε. Μ.Ε.Τ.Κ.Α. 
Πλήν .όμως ύπό τοΰ Συλλόγου καταβάλλεται άντίτιμον διά 200 
μόνον μέτοχός, αί όποΐαι καί τελικώς είσάγονται είς τό χαρτοφυ- 
λάκιόν του. Δέν δυνάμεθα νά γνωρίζωμεν ποιος άπέκτησεν τά υ
πόλοιπα 100 τεμάχια τή μεσολαβήσει τοΰ Συλλόγου .’Επίσης ήγο- 
ράσθησαν κοινοί μετοχαι Μ.Ε.Τ.Κ.Α. τήν 17)4)74 τεμάχια 140 
καί τήν 12.6.74 τεμάχια 100. Αί ώς άνω άγορασθεϊσαι 440 έν συνό- 
λω κοιναί καί προνομιούχοι μετοχαι τής Μ.Ε.Τ.Κ.Α., κατετεθησαν 
προς φύλαξιν είς τήν Τράπεζαν τήν 8)10)74, ήτοι μετά παρέλευ- 
οιν άρκετών μηνών. Δέν εϊμεθα είς θέσιν νά γνωρίζωμεν ύπό τίνος 
προοώπου καί διά ποιους λόγους παρεκρατούντο άπο τής ήμερο- 
μηνίας αγοράς των μέχρι τής ημερομηνίας καταθέοεώς των είς τήν 
Τράπεζαν, παρά τήν λεπτότητα τοΰ θέματος, καθ’ δοον αϋται τυγ
χάνουν νά είναι είς τον κομιστήν καί συνεπώς εύχερώς ρευστο
ποιήσιμοι.

4) Αί γενόμεναι έπενδύσεις είς χρεόγραφα κατά κανόνα έ- 
πραγματοποιήθηοαν κατόπιν εντολών τοΰ Προέδρου καί Γενικού 
Γραμματέως, έγκριθεΐσαι έκ τών ύσιέρων ύπό τού Διοικητικού 
Συμβουλίου. Επειδή τόσον τό παλαιόν, δσον καί τό νέον κατα
στατικόν τοΰ Συλλόγου είς τά αρθρα 25 καί 24 αύτών άνπστοίχως, 
Ορίζουν δτι μόνον τό Δ.Σ. δύναται νά άγοράζη μέτοχός καί ομο
λογίας έκ τών περισσευμάτων του, καθώς καί νά έκποιή τοιαύτας, 
φρονοΰμεν δτι προκειμένου περί τοιούτων πράξεων δέον νά προη- 
γήται άπόφασις τού Διοικητικού Συμβουλίου.

5) Συνεπεία μ ή λογιστικής άπεικονίοεως τής έκ δρχ. 14 γε
νομένης αύξήσεως τής ονομαστικής άξίας τών μετοχών τής ’Ε
θνικής Τραπέζης κατά τήν χρήσιν 1969, τά εμφανιζόμενα χρεόγρα
φα τού Συλλόγου είς τούς Ισολογισμούς τών χρήσεων 1969 εως 
1975 εμφανίζονται μειωμένα κατά τήν καταβληθεϊοαν έκ Δρχ. 
49.490 ονομαστικήν άξίαν τών μετοχών (Βλέπε σχεπκώς καί^σελ. 
22 τής παρούοης). Συνιοτάται όπως γίνη ή δέουσα λογιστική έγ- 
γφαφή τακτοποιήσεως.

6) Τέλος τά εμφανιζόμενα χρεόγραφα είς τούς καταρττσθέν- 
τας ’Ισολογισμούς μέχρι 34)12)72 έ'χουν άποαμη.θή είς τρέχουσας 
χιμάς Χρηματιστηρίου κατά ίο τέλος έκάσιου έτους, ή δέ προκύ- 
πτουοα υπεραξία έκ τής άποτιμήσεως έ'φέρετο είς προσαύξηοιν_τής 
περιουσίας τοϋ Συλλόγου. Από 31)12)73 καί μέχρι 31)12)75 τά 
χρεόγραφα έχουν άποτιμηθή είς τήν μέσην τιμήν κτήσεως των. 
Λόγφ τής άλλαγής τού τρόπου άποτιμήσεως ή προκύψασα διαφορά 
άποτιμήσεως μεταξύ άπογραφής 31)12)73 καί προηγουμένης άπο- 
γραφής 31)12)72, ήχθη είς μείωοτν τής Περιουσίας τού Συλλό
γου.

Συμφώνως τώ νόμφ (Έγκ. 57917)1949 Ύπουργ. Εργασίας) 
δέον δπως τά Χρεόγραφα είς τό τέλος έκάστου έτους άποτιμώνται 
είς τήν μέσην χρηματιστηριακήν τιμήν τελευταίου 15νθημέρου τού 
μηνάς Δεκεμβρίου. Ή δέ προκύπτουσα διαςιορά έκ τής άποτιμή
σεως τούτης καί τής τιμής κτήσεως τών χρεογράφων (τιμή προη
γουμένης άπογραφής), νά άγεται είς σχηματισμόν ειδικού άποθε- 
ματικοΰ έξ υπεραξίας χρεογράφων. Διότι μόνον τοιουτοτρόπως θά 
εμφανίζεται ή πραγματική είκών τής οικονομικής καταστάσεως ττ ΰ 
ύμετέρου Συλλόγου.

6. ΟΦΕΙΛΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛ
ΛΟΓΟΥ

στώθη ή μή κανονική έξυπηρέτησις τού δανείου μέ συνέπειαν μέ
χρι τής 31)12)75 νά Οφείλεται είσέτι ποοόν δρχ. 17.000.

8. ΔΑΠΑΝΑI ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

Τό έκ δρχ. 122.854 υπόλοιπον τού άνωτέρω λογαριασμού κα
τά τήν 31)12)74 αποτελεί μέρος τής άξίας χάρτου πολυγράφου έκ 
τού άγορασθέντος καί μή άναλυθέντος κατά τήν χρήσιν 19 Τ 4. (Σχε- 
τικώς βλέπε καί είς σελ. 12 τής παρούσης).

9. ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Είς τον άνωτέρω λογαριασμόν κατά τήν 31)J.2)75 περιλαμβά
νεται υπόλοιπον έκ δρχ. 55.000, τό όποιον άφορα υπολοιπον εξ ά- 
γοράς τροφίμων, αί όποΐαι έγένοντο διά λογαριασμόν τής Λέσχης 
έκ τών διαθεσίμων τού Συλλόγου, ώς εξής:

Κατά τό έτος 1970
» 1973
» 1974
» 1975

Δρχ. 26.610 
» 10.914
» 114.720
» 134.614

Σύνολον ’Αγορών » 286.858
Μεΐον Εϊσπραξτς έκ πωλήσεως 

ελαίου είς μέλη τοΰ 
Διοικ. Συμβουλίου Δρχ. 8.928

Μεΐον Βίοπραχθέντα ποοά 
τής Διαχ) οεως τής 
σχης

Δρχ. 227.930 
έκ 
λέ-

» 222.930

'λ’πόλοιπον 31)12)75 Δρχ. 55.000

Σημειοΰται δτι τό άνωτέρω συνολικώς δαπανηθέν ποσόν έκ 
δρχ. 278.000 περίπου διά τήν άγοράν τροφίμων δέν κατεχωρήθη ως 
δαπάνη είς ιό τηρούμενον ύπό τοΰ Διαχειριστοϋ τού Εστιατορίου 
έξωλογιστικόν βιβλίον εσόδων - εξόδων, τουλάχιστον κατα το έτος 
τής άναλώσεως τών τροφίμων. Πλήν δ μ ως ύπό τοΰ λογιστηρίου 
τού Συλλόγου, φέρεται ώς είσπραχθέν τμηματικώς τό άντίτιμον 
τών ώς άνω άγορών διά παρακρατήσεως αύτοΰ έκ τού έκάστοτε 
άποδιδομένου ύπό τού διαχειριστοϋ τής λέσχης ποσού πλεονάσμα
τος, ώς τούτο προέκυπτεν έκ τού έξωλογισπκοΰ βιβλίου δαπανών 
καί εσόδων τού Εστιατορίου. Βεβαίως έξ οΰδενός στοιχείου τής 
Διαχειρίσεως τοΰ Εστιατορίου προκύπτει δτι τά έν λόγφ άγο(γα- 
οθένια τρόφιμα παρελήφθηοαν ύπό τών ύπολόγων διαχειριστών 
τής Λέσχης - Εστιατορίου.

Έξ άλλου τό μεγαλύτερον μέρος των ώς άνω άγορών αφορά 
άγοράν ελαιόλαδου, .προς χρήσιν τοΰ Εστιατορίου. Κατ εξαιρεσιν 
κατά τά έτη 1974 καί 1975 φέρεται μέρος έκ τοΰ ώς άνω άγο
ρασθέντος έλαιολάδου έκ δρχ. 8.928 ώς διατεθέν είς μέλη τοΰ^ Διοι
κητικού Συμβουλίου τού Συλλόγου, μέσφ τού Διαχειριστοϋ τής 
Λέσχης Κ. Ρουσσάκη. Πλήν τών Γραμματίων είοπράξεως τού άνω
τέρω ποσού τών δρχ. 8.928 τά όποια καλύπτονται διά μόνης τής 
ύπογραφής τής λογίστριας καί Ταμίου τού Συλλόγου Ε. Πετρί- 
δου, ούδέν έτερον αποδεικτικόν στοιχείον τής έν λόγφ διαθέσεως 
μάς έπεδείχθη, ώς ονομαστική κατάσιασις, υπογραφή λαβόντων κλπ.

10. TAME ΙΟΝ

Έκ τού έλέγχου μας διεπιστώθησαν τά εξής: 
α) Τό υπόλοιπον τοΰ Ταμείου κατά κανόνα είναι πολύ με

γαλύτερον τών δρχ. 10.000, κατά παράβασιν τού ίσχύοντος άπό 
13)4)73 Καταστατικού τοΰ Συλλόγου (άρθρον 24). καί του Ν.Δ. 
795)1970. Ένδεικτικώς άναφέρομεν δτι:

— Άπό 26)10)74—49) 12)74 τό υπόλοιπον τοΰ Ταμείου ήτο 
καθημερινώς τής τάξεως τών 200.000 δρχ. περίπου.

— Τήν 25)1)74 άνελήφθη άπό τόν, είς τήν Ε.Τ.Ε., λογα
ριασμόν Καταθέσεων "Οψεως No 480005 τοΰ Συλλόγου, ποοον 
δρχ. 1.000.000 διά τής ύπ’ άριθ. 307468)25.1.74 επιταγής είς δια
ταγήν Ν. ΠI ΣΚΟΠΟΥ, τό όποιον ποσόν καί έπεστράφη διά χατα- 
θέσεώς του είς ιόν άνωτέρω λογαριασμόν τήν 30)1)74.

β) Τήν 2)6)71 άνελήφθη άπό τόν άνωτέρω λογαριασμόν Κα
ταθέσεων ’Όψεως τού Συλλόγου ποσόν δρχ. 100.000 διά τής ύπ’ 
άριθ. 1988140)2.6.71 έπιταγής καί έπεστράφη διά καταθέοεώς του 
τήν 9)6)71 είς τόν αύτόν λογαριασμόν, χωρίς νά διέλθη τούτο 
άπό τό Ταμεΐον τού Συλλόγου.

γ) Είς τό βιβλίον Ταμείου δέν καταχωροΰνται οί αριθμοί τών 
έκδιδομένων ύπό τού Συλλόγου επιταγών, ώς θά έδει. Συνιοτάται, 
δπως ό Σύλλογος λαμβάνη άπό τήν Τράπεζαν είς τήν όποιαν τη
ρείται ό άνωτέρω1 λογαριασμός του, τά σώματα τών έξοφλουμένων 
ύπ’ αυτής επιταγών.

δ) ’Em τών έκδιδομένων ύπο τού Συλλόγου παραστατικών 
διεπιστώθησαν τά κάτωθι:

— Έπί τών Ενταλμάτων Πληρωμών καί άποδείξεων καί κυ
ρίως κατά τάς ύπολόγους χρήσεις 1967 έως και 1971, ύφίσταται 
μία μόνον υπογραφή τού Προέδρου ή τοΰ Γενικού Γραμματέως, 
κατά παράβασιν τών άρθρων 21 καί 20 τοΰ παλαιού καί νέου Κα
ταστατικού τού Συλλόγου, άντιστοίχως.

— Τά δικαιολογητικά τών δαπανών δέν άκυρώνονται, συσχετι- 
ζόμενα μέ τά αντίστοιχα Εντάλματα Πληρωμών, ώστε νά άποκλεί- 
εται ή έπαναχρησιμοποίησίς των.

— Αί έκδιδόμενατ ύπό τού Συλλόγου αποδείξεις πληρωμών 
δέν είναι ήριθμημέναι, ώς θά έδει, καί έκδίδονται είς άπλούν.

ε) Καθήκοντα Ταμίου καί Προϊσταμένου Λογιστηρίου έχουν 
άνατεθή είς τό αύτό πρόοωπον (κ. Ελένη Πετρίδου) κατά παράβα- 
σιν τής βασικής άρχής εσωτερικού έλέγχου, κατά τήν όποιαν δέν 
επιτρέπεται είς τόν ταμίαν νά έχουν άνατεθή καί ετερα καθήκοντα, 
πλήν τών εισπράξεων καί πληρωμών ώς π.χ. διενέργεια λογιστι
κών έγγραφων, καταχώρησις βιβλίων κλπ.

11. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ

Είς τον άνωτέρω λογαριασμόν περιλαμβάνονται ποσά χορη- 
γηθέντα είς υπαλλήλους ή μέλη τοΰ Συλλόγου είτε ύπό μορφήν 
παγίας προκαταβολής, είτε ύπό μορφήν δανείων είτε διά διαφό
ρους άλλας αίιίας έπί άποδόσει λογαριασμού. Έκ τοΰ έλέγχου 
μας διεπιοτώθη δτι πολλά ποσά χορηγηθέντα διά τούς άνωτέρω λό
γους, διεγράφησαν μεταγενεστέρως δι’ αποφάσεων τού Διοικητι
κού Συμβουλίου, είτε ώς άνεπιδέκτου είοπράξεως απαιτήσεις, είτε 
λόγω χαρακτηρισμού αύτών ώς δαπανών τοΰ Συλλόγου.

Έπί τοΰ προκειμένου έχομεν νά παραιηρήσωμεν τά κάτωθι:
α) Διά τοΰ ύπ’ άριθ. 670)24.12.74 ’Εντάλματος Πληρωμής, 

κατεβλήθησαν είς τόν δημοσιογράφον I. Σπυριδάκην δρχ. 15.000 
έπί άποδόσει λογαριασμού καί τελικώς διά τοΰ ύπ’ άριθ. 32 Λο
γιστικού Σημειώματος τής 15)9)1975 τό έν λόγφ ποσόν μετεφέρθη 
είς τά έξοδα τοΰ Συλλόγου καί είς τόν λογαρασμόν <ΔΑΠΑΝΑI 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ», άνευ άποφάσεως τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου.

β) Μέ τό ’Ένταλμα Πληρωμής ύπ’ άριθ. 481 τής 21)12)70 
κατεβλήθησαν δρχ. 30.000 είς Μελ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΝ έπί άποδόσει 
λογαριαομοΰ, περί ών βλέπε οχετικώς είς σελίδα 20 τής παρούσης.

7. ΟΦΕΙΛΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Ε.Φ,Ε.Τ.

Ό άνωτέρω λογαριασμός άφορα δάνειον ποσού Δρχ. 50.000 
χορηγηθέν τήν 16)6)71 είς τήν Ένωσιν Φιλάθλων ’Εθνικής Τρα
πέζης (Ε.Φ,Ε.Τ.) έπιστρεπτέον είς εξ (6) μηνιαίας δόσεις έκ δρχ. 
10.000 έκάστης, άρχής γενομένης άπό τού ’Οκτωβρίου 1971, δυ
νάμει τής άπό 22)6)71 άποφάσεως τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου 
τοΰ Συλλόγου. Είς τό σχετικόν ’Ένταλμα Πληρωμής επισυνάπτε
ται άπάδειξις τοΰ Συλλόγου είς τήν οποίαν υπογράφει ό Πρόεδρος 
τής Ε.Φ,Ε.Τ. Έμμ. Λίττνας. Έκ τοΰ γενομένου έλέγχου διεπι-

Ό έν λόγφ λογαριασμός άφορα τόν είς τό Κεντρικόν Κατά
στημα τής Ε.Τ.Ε. τηρούμενον λογαριασμόν Καταθέσεων ’Όψεως 
No 480006 έπ’ όνόματι τοΰ Συλλόγου. Έπί τού προκειμένου οη- 
μειοΰμεν δη τήν 31)12)72 ό άνωτέρω λογαριασμός ένεφάνιζεν 
πιστωτικόν ύπόλοιπον ύψους δρχ. 1.069.890,· λόγφ άναλήψεως ύ
πό τού Συλλόγου τήν 21)12)72 ποσού μεγαλυτέρου τών καταθέ- 
σεών του προς έξοικονόμησιν μετρητών, διά τήν αοκησιν τοΰ δι
καιώματος συμμετοχής τού Συλλόγου είς τήν αυξησιν τοΰ μετοχι
κού Κεφαλαίου τής Ε.Τ.Ε. (Σχετικώς βλέπε κατωτέρω λογαρια
σμόν «Δάνεια Τραπεζών»).

"Υπό τής προϊστάμενης τοΰ Λογιστηρίου κ. Πετρίδου μάς έ- 
δηλώθη δτι τά στελέχη τών έκδιδομένων έπιταγών ύπό τοΰ Συλλό
γου, διά τήν άνάληψιν ποσών άπο τόν άνωτέρω λογαριασμόν, κα- 
ταστρέφονται ένώ έδει ο-π,ως φυλάσοωνται ταΰτα, προς έλεγχον κλπ.

12. ΔΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Τό κατά τήν 31)12)72 έμφανιζόμενον είς τόν άνωτέρω λογα
ριασμόν υπόλοιπον έκ δρχ. 1.589.890 περιλαμβάνει:

α) Δάνειον χορηγηθέν τήν 26)10)72 είς τόν Σύλλογον ύπό 
τής Τραπέζης Έπαγγ. Πίστεως έπ’ ένεχύρφ μετοχών, τό όποιον 
έξωφλήθη τήν 5)4)73 ύψους Δρχ. 500.000

β) Τό πιστωτικόν υπόλοιπον τού, είς τήν 
Ε.Τ.Ε., τηρούμενου λογαριασμού Καταθέσεων 
’Όψεως No 480006 τοΰ Συλλόγου (Σχετικώς 
βλέπε καί άνωτέρω λογαριασμόν «Καταθέσεις 
όψεως»). » 1.069.890

Σύνολον Δρχ. 1.599.8-90

(Συνεχίζεται)
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ΣΤΗ ΛΕΣΧΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ, 3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Συγκέντρωση γυναικών 
συναδέλφων για την έξέταση 

διαφόρων θεμάτων τους
Την Τετάρτη, 6 ’Ιουλίου, 

πραγματοποιήθηκε μια πρώτη 
συγκέντρωση γυναικών, στη Λέ
σχη τοΰ συλλόγου μας. ’Έγινε 
συζήτηση για τή θέση τής γυ
ναίκας μέσα στην κοινωνία, για 
την πλήρη εξίσωση στην εργα
σία της μέ τον άνδρα, χωρίς

καμμιά διάκριση _ και προκατά
ληψη καί για την αναγκαιότη
τα τής ενεργητικής συμμετοχής 
της σ’ δλους τούς τομείς τής 
κοινωνικής καί τής πολιτικής 
ζωής.

Ό Σύλλογός μας, θέλοντας 
να προωθήσει τή συμμετοχή καί

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ
"Ενα συγκινητικό γράμμα
’Αγαπητή «Τραπεζιτική», ,

"Υστερα άπό χρόνια καί εντελώς τυχαία, «επεσε στα χέρια 
μου» τό τελευταίο φύλλο σου, τοΰ μηνος Ιουλίου. ^

’Έτσι άφοΰ για λίγο «έπεκοινώνησα νοερώς» με την χαμένη 
— συνταξιούχος γάρ — άλλα δχι καί ξεχασμένη, συναδελφικη α
τμόσφαιρα, σέ μια στιγμή αίσθάνθηκα νά μέ λογχιζη — κορυφω- 
μένη πια — ή συγκίνησις. _ , , _ ,

Αιτία: ό «έμμετρος άποχαιρετισμος» παλαιού και αγαπητού φί
λου καί συναδέλφου, πού έγκατέλειπε τις τάξεις των «εν ενερ- 
νεία», γιά νά συγκαταλεχθή «εις τήν χορείαν των απόμαχων».

Συγκίνησις καί έκπληξις εύχάριστη, άλλα καί δυσάρεστη μα- 
ζύ. Εύχάριστη, γιατί ή εύνοια τής τύχης μοϋ έχάρισε την ευκαιρία 
νά λάβω καί έγώ τήν μερίδα μου άπό τό Αποχαιρετιστήριο, συναι
σθηματικό καί πνευματικό συμπόσιο πού έδινε, με ο αθεΐα και εκ- 
δηλη συγκίνησι — πού μάταια προσπαθούσε νά κρύψη κάτω απο το 
ιδιότυπο χιουμοριστικό του «σιύλ» — ό λεπταίσθητος καί ανεπανά
ληπτος Κώστας Συγγρός. , „ , , ,

Δυσάρεστη δέ, ήταν ή έκπληξις, για δυο λογους. Ο πρώτος. 
Ή «έπί τή ευκαιρία» οδυνηρή ύπόμνησις, δτι έξακολουθει να... 
ίσχύη καί για μας ό . . . «Αντιπαθέστατος» — και _γι αυτό συχνά 
ληομονονμενος απ’ δλους μας — φυσικός νομος της φθοράς. Απο 
ποΰ και πώς και πότε, ό Κώστας Συγγρός καί «ιεμεϊς οι άλλοι» 
βρεθήκαμε συνταξιούχοι καί άπόμαχοΐ; Κύριε ελεησον.^ «Χϋες», 
δεν μπήκαμε στην Τράπεζα; μάλιστα «ΧΘΕΣ». Καί μη γο γελάτε 
άγαπητοί «εν ένεργεία» συνάδελφοι, διότι κι’ εμείς το γελαγα>με 
κάποτε («χθες», δηλαδή) καί σέ ...«-λίγο» μας βγήκε ξυνο!

Ό δεύτερος λόγος πού ή έκπληξις υπήρξε και ουσαρεστη 
ταυτόχρονα, ήταν, ή για μια Ακόμη φορά μελαγχολική, διαπίστωοις : 
μέ πόση εγκληματική ευχέρεια παραγνωρίζονται ^ καί παραγκωνί
ζονται οτόν τόπο μας τά Αληθινά ταλέντα. "Οχι, απλώς προικισμέ
νος, άλλα κυριολεκτικά φορτωμένος μέ σπάνια καλλιτεχνικά χαρί
σματα, ό Κώστας Συγγρός — όπως ύπευθυμίζει σχετικά και ή «Τρα
πεζιτική», — ένώ τόΰ είχε δοθή «άνωθεν» ή δωρεά να μεσουρα- 
νήοη στο καλλιτεχνικό στερέωμα, καταδικάσθηκε νά ζήση στήν 
«πεζότητα».

Ό ’ίδιος όμως δέν έχει ένοχη την συνειδησι. Ιιατι το «ταλαν- 
τον» τής παραβολής, δέν τό «έθαψε». Άνιίθετα, αυτός θέλησε και 
προσπάθησε ολόψυχα νά τό άποδώση «εκατονταπλασιον» εις τον 
«δόντα». "Αλλοι δέν τον άφησαν. _

Άλλ’ δς είναι: Αυτά δέν γράφονται για νά τον πικράνουν. 
Κάθε άλλο. ’Αντίθετα, τονίζονται άπό παληό φίλο καί συνάδελφο, 
πρώτον: «Τιμής ένεκεν» καί «είς άναγνώρισιν τής πανθομολογου- 
μένης καλλιτεχνικής του άζίας». Και δεύτερον: Σάν^ μια «κοινω
νιολογική παρατήρησις», πού δέν διεκδικεϊ βέβαια την χάρη της 
πρωτοτυπίας. Αλλά πού ή κοινότοπη έπανάληψίς της, κάποτε, κά
ποιο καλό θά φέρη. , ,

Καί μια Απαραίτητη δήλωσις - διευκρίνησις: θρεμμένος και 
ζυμωμένος μέ τήν «καθαρεύουσα», έκανα φιλότιμες προσπάθειες 
συμβιβασμού μέ τήν <ΐΔημοτική». "Οσα δέ «λόγια στοιχεία» περιε- 
χονται στο γράμμα μου έχω φροντίσει να τά «έξορκίοω» μέ εισαγω
γικά. Πάντως, ας μού ουγχωρηθοΰν οί άτέλειες καί οί.. . «παρεκ
κλίσεις».

Μέ πολλή ουναδελφική άγάπη 
ΒΑΣΙΛ. ΚΑΙΙΡΑΛΟΣ 

Δικηγόρος
Πανεπιστημίου 44 — Τηλ. 36.13.346

*** Σάς ευχαριστούμε θερμά γιά τό ώραϊο γράμμα σας. 
Καί αισθανόμαστε βαθειά ικανοποίηση όταν δημοσιεύμα
τα τής «Τ» προκαλοΰν «έκπληξη και συγκίνηση» και στους 
απόμαχους συναδέλφους μας, που τους περιβάλλουμε παν- 
τα μέ τό μεκαλύτερο σεβασμό καί τήν αγάπη μας.

Ή «συμμετοχή»
Αγαπητοί συνάδελφοι,

Άνταποκρινόμενη στήν πρόσκλησή, σας, θεώρησα καθήκον μου 
νά σάς άποστείλω τό συν)νο σημείωμά μου γύρω άπό τήν «συνδιοί
κηση» γιά δημοσίευση. Παρά τις οποίες διαφορές τιού_ μπορούν νά 
έκδηλωθοΰν — καί πρέπει νά εκδηλωθούν — γύρω άπό τό κεφα
λαιώδες αύτό θέμα, σάς συγχαίρω γιά τήν πρωτοβουλία σας νά Α
νοίξετε τις στήλες τής συλλογικής εφημερίδας γι’ αυτό. Είναι 
ένα Ακόμη βήμα προς τά έμπρός.

Μέ έκτίμηση
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΧΕΚΙΜΟΓΛΟΥ 

Λ. Σοφού - θεσ)νίκηι
*** Ευχαριστούμε γιά τή συνεργασία σας. 'Όταν ολο

κληρωθεί ή μελέτη γιά τή συμμετοχή των εργαζομένων στή 
διοίκηση των επιχειρήσεων, που 8ά αναλύσει σέ μεγάλο 
βαθμό — όπως πιστεύουμε — τό θέμα, γιά νά συμπλη
ρωθεί ή ερευνά μας, θά δημοσιεύσουμε καί τις διάφορες 
απόψεις, τις παρατηρήσεις καί τήν κριτική των συναδέλ
φων.

’Ανάμεσα σ’ αύτά καί τό δικό σας σημείωμα.
"Ετσι θά εξαχθούν τελικά τά ορθά συμπεράσματα 

καί θά διατυπωθούν γόνιμες προτάσεις γιά μιά τεκμηριω
μένη τοποθέτηση τοΰ αιτήματος τής συμμετοχής, στο χώ
ρο μας.

τήν ενεργοποίηση δλων των γυ
ναικών συναδέλφων, δημιούρ
γησε στή συγκέντρωση αύτή επί 
τροπή γυναικών μέ σκοπο να 
μελετήσει τον τρόπο προώθη
σης καί επίλυσης τών προβλη
μάτων, άνοίγοντας ένα ουσιαστι
κό διάλογο γιά δλα τά θέματα, 
πού άφοροΰν, ιδιαίτερα, τις γυ
ναίκες σι ναδέλφους.

Σέ νέα συνάντηση, πού θά 
πραγματοποιηθεί στις 3 Αύγου
στου, ήμέρα Τετάρτη ώρα 7.30 
στή Λέσχη τοΰ Συλλόγου μας, 
θά συζητηθούν θέματα ίσης έ- 
παγγελματικής εξέλιξης τών γυ
ναικών συναδέλφων καί ό τρό
πος κατάχτησης τού δικαιώμα
τος αύτοΰ σέ σχέση μέ τούς αν- 
δρες. ’Έτσι, πιστεύουμε δτι Α
νοίγει ένας διάλογος ούοιαστι- 
κοΰ προβληματισμού γιά τις γυ
ναίκες - συναδέλφους.

Ή πενθήμερη βδομάδα
’Από 20 μητέρες - συναδέλφους τοΰ Κ)τος Πλ. Μητροπό- 

λεως λάβαμε τήν παρακάτω έπιστολή:
Προς τον
ΣΥΛΛΟΓΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙ!Σ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Ενταύθα 7.7.1977

Εμείς οί Εργαζόμενες μητέρες τής ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΟΔΟΣ χαιρετίζουμε την νίκη τών εργαζομένων μέ τον 
θεσμό τής πενθήμερης εβδομάδας.

Ή νίκη δμως αύτή πού έχει καί πρωτοπορειακό χαρακτήρα 
γιά δλους τούς έργαζόμενους, πρέπει νά διασφαλισθεί. Τήν πρώτη 
μόλις .εβδομάδα εφαρμογής τού θεσμού γίνεται ήδη άπό ώρισμέ- 
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ στήγ 8η σελίδα)

Παιδικές 
καταοκηνώσεις 
τοΰ ΤΥΠΕΤ

Άπό ιό ΤΥΠΕΤ Ανακοινώθη
καν οδηγίες γιά τούς γονείς πού 
προτίθενιαι νά έπισκεφθούν τις 
παιδικές κατασκηνώσεις τοΰ 
ΤΥΠΕΤ στο Διόνυσο. Επισκέ
ψεις οργανώνονται κάθε Δεύτε
ρα καί Κυριακή μέ τή μέριμνα 
τού ταξιδιωτικού γραφείου «ΑΡ
ΓΟΝΑΥΤΗΣ», Βηλαρά 5 καί 
Κουμουνδουρου, Τηλ. 51.34. 
111 (κ. Δημητρόπουλος). Προ
ηγουμένως οί υποψήφιοι επισκέ
πτες τών κατασκηνώσεων θα 
πρέπει νά έχουν έφοδιαοθεϊ μέ 
σχετική άδεια είοόδου πού δί
δεται άπό τά γραφεία τοΰ Τ.Υ. 
Π.Ε.Τ. (Σοφοκλέους 2)'

Ή Α' κατασκηνωτική περίο
δος λήγει σήμερα 1)8)77.

Ή Β’ Αρχίζει άπο 4)8 καί θά 
διαρκέσει ώς τις 29)8)77.

Τό εστιατόριο 
της Λέσχης

Τό Εστιατόριο τής Λέσχης 
μας θά παραμείνει κλειστό για 
τό χρονικό διάστημα άπό 1)8 έ
ως 2.9)8)77 λόγφ επισκευών καί 
άδειων Προσωπικού.

Ό Πρωθυπουργός δέχτηκε 
την ηγεσία τής ΓΣΕΕ

θέμαια τών έργαζομένων συ- 
ζητήθησαν κατά τις δυό συναν
τήσεις πού είχαν ό πρόεδρος 
καί γενικός γραμματέας τής 
ΓΣΕΕ κ.κ. Ν. Παπαγεωργίου 
καί X. Καρακίτσος μέ τόν Πρω
θυπουργό κ. Κ. Καραμανλή, 
σιίς 21 καί 25 ’Ιουλίου.

Σύμφωνα μέ πληροφορίες, ή

ήγεσία τής ΓΣΕΕ κατατόπισε 
λεπτομερώς τόν πρωθυπουργό 
γιά τά επείγοντα έργατοϋπαλλη- 
Χικά θέματα, ζήτησε τήν άμεση 
προώθηση ορισμένων καί έπεσή- 
μανε τήν αρνητική στάση ορι
σμένων κρατικών υπηρεσιών 
στην αντιμετώπιση τ,ών διαφό
ρων κλαδικών αιτημάτων.

Η «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ» ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ άπό τήν 1η σελ.)
τής δλης όργανώσεως τής πα
ραγωγής.

Είκοσι πέντε χρόνια πρίν, σέ 
Ανάλογες περιστάσεις — όταν 
γινόταν ό πρώτος παγκόσμιος 
πόλεμος — ένα τέτοιο μέτρο ή
ταν Αδιανόητο. Τί μεσολάβησε; 
Τά γνωστά κοσμογονικά γεγο
νότα πού σημαδεύουν μέ φωτιές 
καί στάχτες μιαν άπό τις πιο 
ταραχώδεις περιόδους τής Ευ
ρώπης. Σ’ αύτό τό διάστημα, ή 
ιδέα τής συμμετοχής ωριμάζει 
οχι μέσα στις φωτιές, άλλα σιή 
χόβολη τής Ευρωπαϊκής σοσιαλ
δημοκρατίας τού μεσοπολέμου.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ, 1945

Προϊόν τής σοσιαλδημοκρατί
ας τό αίτημα γιά συνδιοίκηση 
τών επιχειρήσεων, προβάλλεται 
γιά πρώτη φορά στήν Εύρώπη 
τό 1820 άπό τά γερμανικά συν
δικάτα. Είναι ή έπομένη χρο
νιά άπό τήν ύπογραφή τής συν
θήκης τών Βερσαλιών καί τή δο
λοφονία τής Ρόζας Λούξε- 
μπουργκ. Τό κομμουνιστικό 
κόμμα τής Γερμανίας είναι πανί
σχυρο, άλλα τά συνδικάτα, πιο 
συντηρητικά, ευαγγελίζονται 
τήν «οικονομική δημοκρατία», 
σύνθημα τής σοσιαλδημοκρατί
ας τοΰ Μπερνστάϊν.

Τό σύνθημα λοιπόν τής «συμ
μετοχής» ρίχνεται τό 1920. ^Η
ταν γραφτό νά γίνει πραγμαπ-

01 ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ 
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ άπό τήν 1η σελ.)
κολούθησε, σέ πνεύμα Αδελφι
κής ενότητας καί άλληλοκατανο- 
ήσεως, διαπιστώθηκε πλήρης 
σύμπτωση Απόψεων.

Μέ τήν πρώτη κοινή αύτή σύ
σκεψη, εγκαινιάζεται μία νέα 
περίοδος Αδελφικής συνεργασί
ας δλων τών συλλογικών ορ
γάνων τής Τραπέζης μας , καί 
δημιουργείται ή πιο αισιόδοξη 
προοπτική γιά τή σταθερή πο
ρεία μας προς τήν οριστική λύ
ση. τών προβλημάτων πού Απα
σχολούν τό σύνολο τών έργα
ζομένων στήν Ε.Τ.Ε.

κότητα μετά άπό 25 χρόνια, έ
πειτα άπό ένα δεύτερο παγκό
σμιο πόλεμο, κι άφοΰ ή_ χώρα 
πέραοε δλο αύτό τό διάστημα 
«διά πυρός καί σιδήρου».

Τό 1945, σιήν κατεχόμενή 
Γερμανία, επιβάλλεται μέ Από
φαση τοΰ στρατηγείου τών Αγ
γλικών δυνάμεων κατοχής, ή 
συνδιοίκηση τών εργαζομένων 
στή βιομηχανία άνθρακα, χάλυ
βα καί σίδερου. Τό μέτρο εχει 
σκοπό νά εμποδίσει τή χρησι
μοποίηση, στο μέλλον, τής βα
ρείας βιομηχανίας, σέ πολεμι
κούς σκοπούς. Ή επίσημη δη
λαδή ληξιαρχική πράξη γεννή- 
σεως τοΰ θεσμού, έχετ τή σφρα
γίδα τής πολιτικής σκοπιμότη
τας καί μάλιστα περιστασιακής. 
'Ωστόσο, ή γέννηση είναι πια 
γεγονός Ανέκκλητο.

Γιατί ένώ οί "Αγγλοι έπιβάλ- 
λουν οτή Γερμανία τό καθεστώς 
τής συνδιοι,ήσεως, και στή χώ
ρα τους κάνουν πίσω ολοταχώς 
(επανέρχονται στο πριν άπό τόν 
πόλεμο καθεστώς διοικήσεως 
στον τομέα τών ιδιωτικών επι
χειρήσεων), στή Γερμανία, προ
χωρούν ολοταχώς: Τό μέτρο 
πού έπιβλήθηκε άπό τά- στρα
τεύματα κατοχής στή βαρεία 
βιομηχανία, καθιερώνεται αύτο- 
βούλως, τό 1951, μέ νόμο τού 
ομοσπονδιακού κοινοβουλίου, 
πού συμπληρώνεται τό 195Θ. Τά 
νομοθετήματα αύτά προβλέ
πουν :

1) Τή συμμετοχή τών έργα
ζομένων στο ’Εποπτικό Συμβού
λιο τών επιχειρήσεων πού Απα
σχολούν πάνω άπό 1000 άτομα. 
Αύτό άποτελείται άπό 11—21 
μέλη (Ανάλογα μέ τό εργατικό 
δυναμικό τής έπιχειρήσεως), ά
πο τά όποια τ ά μ ι σ ά άπό 
τό άρτιο, δηλ. 5—10 μέλη, ύπο- 
δεικνύονται άπό τούς εργαζο
μένους. Εΐδικώτερα, τά 2^-4 
μέλη, απ’ ευθείας άπό τήν έρ- 
γοστασιακή έπττροπή κι έκπρο- 
σωποϋν σέ Αναλογία τούς εργά
τες καί υπαλλήλους. "Αλλα τό- 
οα άπό τόν ίδιο φορέα. Αλλά σέ 
συνεννόηση καί μέ ύπόδειξη τών 
κλαδικών ’Οργανώσεων τής 
Γεν. Συνομοσπονδίας καί 1—2. 
άπ’ ευθείας άπό τή Γεν. Συνο
μοσπονδία. Μόνο τά τελευταία 
μέλη είναι ξένα προς τήν επι
χείρηση. Τέλος, τά δύο ϊσα με
ρίδια εργοδοτών - έργαζομένων, 
εκλέγουν ώς Πρόεδρο ένα τρί
το ουδέτερο πρόσωπο, κοινής 
εμπιστοσύνης. Σέ περίπτωση 
διαφωνίας καί ίσοψηφίας, τόν 
πρόεδρο ορίζει τό δικαστήριο, 
μέ μιαν ώρισμένη διαδικασία.

(ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ)

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΛΞΗ ΜΑΣ

■ 'Η εφαρμογή του νέου θεσμού
Άπο τις αρχές τού περασμένου μήνα, πρώτος ό κλά

δος μας εγκαινίασε τό θεσμό τής πενθήμερης βδομάδάς.
Καθολικό καί μακροχρόνιο αίτημα των εργαζόμενων 

όλης τής χώρας, ικανοποιείται δοκιμαστικά γιά τους Τρα
πεζουπαλλήλους μέχρι 31)12, μέ προοπτική απο 1)1)7» 
νά θεσμοθετηθεί καί νά καθιερωθεί οριστικά. ^

Ή δοκιμαστική ωστόσο αύτή εφαρμογή στον κλάδο 
μας, μάς έπιφορτίζει καί μέ ανάλογες ευθύνες. , χ

Συγκεκριμένα, ή πιστή τήρηση τού νέου ωραρίου και 
το ξεπέρασμα στήν πράξη τών τυχόν εμποδίων που αρχι
κά δέν προβλέφθηκαν, είναι στοιχεία απαραίτητα για τη 
στερέωση του νέου Θεσμού.

ΟΙ εντυπώσεις άπό τις πρώτες ήμερες εφαρμογής, 
εΐναι σέ γενικές γραμμές ικανοποιητικές. 'Ωστόσο οί ά
στοχες παρεμβάσεις καί τά παρατράγουδα δέν έλλειψαν 
καί πάλι. Υπήρξαν μεμονωμένες περιπτώσεις Διευθυντών 
καί προϊσταμένων, πού τις τόσο σαφείς οδηγίες τής Διοι- 
κήσεως γιά τις ώρες συναλλαγής (08.00—13.00), που 
καθιερώθηκαν έπειτα άπό κοινή συμφωνία όλων των τρα
πεζών, τις παρεβίαζαν προσαρμόζοντας τις στή δική τους 
παρωχημένης εποχής, νοοτροπία.

Έρωτοΰμε τούς Δ)ντές καί τούς Προϊστάμενους αυ
τούς: πώς 6ά άξιώσουν τήν έκτέλεση τών εντολών τους α
πό τούς υφισταμένους, όταν οί ίδιοι δίδουν τέτοιο παρά
δειγμα ανυπακοής στις διαταγές τής Διοικήσεως,

’Επίσης μάς καταγγέλθηκαν περιπτώσεις Δ)ντών, οί 
όποιοι έξαναγκάζουν συναδέλφους νά φεύγουν άπό τήν ερ
γασία τους πριν άπό τις 1 5.30 τόν υπόλοιπο δέ χρόνο νά 
τόν καλύπτουν μέ απογευματινή εργασία.

Καί οί δυό περιπτώσεις εΐναι απαράδεκτες.
Προειδοποιούμε τούς υπευθύνους πώς άν συνεχίσουν 

τήν τακτική αύτή, θά καταγγείλουμε ανοικτά σ’ ολσ το 
προσωπικό τήν ανικανότητα προσαρμογής τους στις επι
ταγές τής έποχής μας καί τήν περιφρόνησή τους προς τις 
διαταγές τής Πολιτείας καί τής Διοικήσεως.

Παράλληλα, καλούμε τούς συναδέλφους νά μάς ενη
μερώσουν αμέσως γιά κάθε άπόπειρα υπονόμευσης τού 
νέου θεσμού μέχρι την οριστική καθιέρωση του.

■ Τόπο ατούς νέους
’Οφείλουμε, διερμηνεύοντας τήν ιδιαίτερη ευαισθησία 

τοΰ Προσωπικού στο θέμα αύτό, νά διατυπώσουμε έντονα 
τήν αντίθεσή μας προς μία κατάσταση πού τείνει νά με- 
ταβληθεϊ σέ μόνιμο καθεστώς. ’Εννοούμε τήν έπαναπρόσ- 
ληψη τών έξερχομένων μέ οριον ηλικίας ανώτατων στελε
χών τής Τραπέζης καί τήν τοποθέτησή τους σέ νευραλγι
κές θέσεις ή στή διεύθυνση εξαρτημένων επιχειρήσεων καί 
οργανισμών.

Σέ εποχή πού ό αγώνας κατά τής πολυθεσίας περι
βάλλεται άπό τήν καθολική έπιδοκιμασία τής κοινής γνώ
μης καί έντείνεται αδιάκοπα, πού ή ισχυρά πίεση τών ά
ξιων νεωτέρων υπαλλήλων προς τά άνω, αρχίζει νά γίνε
ται εκρηκτική, αδυνατούμε νά εξηγήσουμε τούς λόγους πού 
υπαγορεύουν τήν τακτική αύτή τής Διοικήσεως, άπό όποια 
πλευρά καί αν την εξετάσουμε, οικονομική, ήθική καί αν
θρώπινη.

Πώς εΐναι δυνατόν νά άνταποκριθοΰν στο βαρύ έργο 
πού απαιτούν οί θέσεις αύτές, μέ το πλήθος τών ευθυνών 
καί τά πολύπλοκα προβλήματα, άνθρωποι πού φυσιολογι
κά έχουν εξαντλήσει όλη τή βιολογική καί ψυχική άντοχή 
τους μετά συνεχή «ευδόκιμο» υπηρεσία 42 ή 45 ετών;

ΤΗ κατάχτηση τής ανώτατης βαθμίδας τής ιεραρχίας 
καί ή άποχώρησή τους μέ κάθε τιμή, μέ πλήρη ηθική καί 
υλική ικανοποίηση, πρέπει νά αποτελεί καί τό οριστικό ε
πιστέγασμα μιας μακράς θητείας στήν ανάπτυξη τοΰ Ι
δρύματος.

Καμμιά παράταση ορίου ηλικίας, καμμιά έπανα- 
πρόσληψη δέν δικαιολογείται. ’Ελεύθερος ό στίβος γιά τήν 
εξόρμηση τών νέων στελεχών καί γιά νά λειτουργεί ομα
λά καί απρόσκοπτα ό νόμος τής ανανέωσης καί τής δια
δοχής.

■ Άπϋά καί ξεκάθαρα
Πιστεύουμε πώς οφείλονται 

σέ άστοχες έκτιμήσεις τά δημο
σιεύματα της συναδέλφου «Τρα
πεζικό Βήμα», οχετικά μέ διά
φορα προβλήματα πού έχουν ά- 
νσκύψει στο χώρο μας τόν τε
λευταίο καιρό.

Διαφορετικά δέν εξηγείται ό 
τρόπος προβολής οέ πρωτοσέλι
δα κείμενα, πού μπορούν νά δη
μιουργήσουν τήν εντύπωση δτι 
ή σημερινή ήγεσία τού Συλλό
γου μας, εκχωρεί μέρος τών ευ
θυνών καί τών Αρμοδιοτήτων 
της σέ τρίτους.

Τιμούμε τούς Αγώνες τών μα
χητικών καί συνεπών εντύπων 
τοΰ κλάδου μας, πού σκοπεύουν 
οτήν εξύψωση τού συνδικαλιστι
κού επιπέδου τών τραπεζοϋπαλ-

λήλων, άλλα άρνιόμαστε σέ ό- 
ποιονδήποτε τό δικαίωμα νά πα
ρεμβαίνει στο έργο μας πού με
θοδικά καί υπεύθυνα Αναπτύσ
σουμε. Μέ ενέργειες μάλιστα 
πού καί επικίνδυνες μπορεί νά 
άποδειχθοΰν και έχουν Αντιδε
οντολογική κατεύθυνση.

Ή αποστολή μιας κλαδικής ε
φημερίδας είναι σαφής καί δέν 
επιτρέπεται νά έπεκτείνεται σέ 
χώρους πού καλύπτονται Απο
κλειστικά καί μόνον άπό τό νό
μιμο Διοικητικό Συμβούλιο τοΰ 
Συλλόγου.

Αύιά τά άπλά καί ξεκάθαρα 
γιά νά άποτραποΰν μελλοντικές 
παρεξηγήσεις καί πολυπραγμο- 
σύνη Αδικαιολόγητη.

■ Σεμνότητα καί ήθος
Μας καταγγέλλονται πολλά 

περιστατικά μιας δχι σωστής 
συμπεριφοράς νεοπροσλαμβανο- 
μένων τέκνων συναδέλφων, μέ 
κύριο χαρακτηριστικό μίαν έπαρ
ση πού φθάνει τά δρια τής άντι- 
συναδελφικότητας.

Παράλληλα, έχουμε διαπιστώ
σει, δχι πολλοί συνάδελφοι, γο
νείς νέων υπαλλήλων, μέ δια- 
βήματά τους στις Αρμόδιες ύπη- 
ρεσίες τής Διοικήσεως καί τόν 
Σύλλογο, ζητούν μέ φορπκότη- 
τα προνομιακή μεταχείριση τών 
παιδιών τους, καί άμεση βελτί
ωση τών ορών εργασίας τους, 
σέ βάρος συναδέλφων Αρχαιό
τερων καί σέ έτη υπηρεσίας καί 
σέ βαθμό.

Καταδικάζουμε Απερίφραστα 
καί κατηγορηματικά τή νοοτρο
πία αύτή που καλλιεργεί τήν οι
κογενειοκρατία καί τό φαβοριτι
σμό, στο χώρο μας καί παρέχει 
πρόσθετα επιχειρήματα σέ δσους 
βάλλουν άπό διάφορες πλευρές 
κατά τής Τραπέζης.

Συνιστοΰμε ατούς γονείς 
- συναδέλφους νά τήν άποβά- 
λουν τό> ταχύτερο σαν βλαπτική 
τών ίδιων τών συμφερόντων 
μας καί στους νέους συναδέλ
φους νά δικαιώσουν τήν πρόσ
ληψή τους στήν Εθνική Τράπε- 
ζο μέ τήν επίδειξη τής Ανάλο
γης έργατικότητας, μέ τή σεμνό
τητα καί τό ήθος.
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15—31 λΐαρτίου κάθε χρόνο ή 
Τράπεζα μας δίνει τό λεγόμενο 
«επίδομα ισολογισμού».

Τό επίδομα αύτό παρέχεται ά- 
πό την Τράπεζα συνεχώς άπό 
τό 1962 σαν ανταμοιβή προς Ο
λους τούς υπαλλήλους της, για 
τή συνεργασία τους στην επί
τευξη των άποτελεσμάτων τοϋ 
ισολογισμού.

Σύμφωνα μέ την κρατούσα 
νομική άποψη, κάθε παροχή έκ 
μέρους τού έργοδότη, πού κατα
βάλλεται άνελλιπώς σέ όλο τό 
προσωπικό, κατά τακτά χρονικά 
διαστήματα καί χωρίς ρητή επι
φύλαξη γιά μελλοντική κατάρ
γησής της, καταλήγει σέ σιωπη
ρή σύμβαση γιά τήν τακτική κα
ταβολή της καί κατ’ επέκταση ή 
παροχή αυτή θεωρείται συμβατι
κός μισθός.

Σύμφωνα μέ τά παραπάνω, 
πρέπει καί τό επίδομα ισολογι
σμού νά θεωρείται συμβατικός 
μισθός γιατί:

α) Παρέχεται άνελλιπώς άπό 
τό 1962 καί κατά τακτά χρονικά 
διαστήματα (15—31 Μαρτίου 
κάθε χρόνο).

β) Χορηγείται σέ δλους τούς 
ύπαλλήλους χωρίς εξαίρεση καί

γ) Δεν ύπήρξε έξ αρχής ρητή 
έπιφύλαξη τής Τραπέζης γιά 
μελλοντική άνάκλησή του.

’Έτσι ό πραγματικός μηνιαίος 
μισθός μας είναι ό λαμβανόμε- 
νος '— δηλ. αύτός πού άναγρά- 
φεται στις αποδείξεις μισθοδο
σίας — προσαυξημένος δμως 
κατά τό 1)12 τού επιδόματος ι
σολογισμού.

Αύτό σημαίνει δ τι όλες oi ύ- 
πό μορφή δώρων έκτακτες απο
δοχές, δηλ. δώρα Πάσχα καί 
Χριστουγένων, επίδομα άδειας, 
υπερωρίες θά πρέπει — σύμφω
να μέ τό νόμο — νά ύπολογί- 
ζονται μέ βάση τον πραγματικό 
καί οχι τον λαμβανόμενο μηνι
αίο μισθό.

Γιά νά καταλάβουμε καλύτε
ρα τά παραπάνω, υποθέτουμε 6- 
τι ό Α' υπάλληλος παίρνει μη
νιαίο μισθό 24.(ΧΙΟ1 δρχ. καί ε
πίδομα ισολογισμού 12.000 (έ
να δεκαπενθήμερο). Ό πραγ
ματικός μηνιαίος μισθός τού Α 
είναι 24.000+1000 (12000:12) 
= 25.000, δηλ. ό λαμδανόμενος 
(24000) προσαυξημένος κατά 
4,166% (1000).

Επειδή δμως τά δώρα Πάσχα 
- Χριστουγέννων, τό επίδομα ά
δειας καί οί τυχόν υπερωρίες 
τού Α υπολογίσθηκαν μέ βάση 
τον λαμβανόμενο καί δχι τον 
πραγματικό μισθό όπως θά έπρε
πε, ό Α δικαιούται νά άπαιτήσει 
τή διαφορά τού 4,166% στις πα
ραπάνω άποδοχές.

Έννοείτατ δτι ή απαίτηση αυ
τή Ισχύει — σύμφωνα μέ τις πε
ρί παραγραφής διατάξεις τού Δι

καίου — γιά δλες τις άποδοχές 
άπό δώρα, επίδομα άδειας καί 
ύπερωρίες πού πήρε ό Α στα 
τελευταία 5 χ ρ ό ν ι α.

Πρέπει έπίσης νά διευκρινι- 
σθεϊ δτι τό ποσοστό 4,166% τού 
παραδείγμαιός μας ποικίλλει ά- 
νάλογα μέ τό ΰψος τού έπιδόμα- 
τος ισολογισμού, δηλ. στήν πε
ρίπτωση πού τό επίδομα ισολο
γισμού ίσοΰτατ μέ ένα μηνιαίο 
μισθό, τό ποσοστό αύτό είναι τό 
διπλάσιο δηλ. 8.332% κ.ο.κ.

Γιά τήν ιστορία σημειώνουμε 
δ π σέ προσφυγή συναδέλφου 
(συνταξιούχου) κατά τής Τρα
πέζης γιά τό παραπάνω θέμα έκ- 
δόθηκαν άποφάσεις δύο διαφο
ρετικών δικαστηρίων (πρωτοβα
θμίου καί δευτεροβαθμίου) πού 
δικαιώνουν τήν ύπαλληλική 
πλευρά.

ΤΙ ύπ" άριθ. 1694)75 άπόφ. 
Ειρηνοδικείου ’Αθηνών, πού έ
κανε δεκτή τήν προσφυγή τού 
συναδέλφου καί ή ύπ’ άριθ. 
12502) 76 άπόφ. τού Πολυμε
λούς Πρωτοδικείου ’Αθηνών 
πού άπέρριψε τήν έφεση τής 
Τραπέζης κατά τής άποφάσεως 
τού Ειρηνοδικείου .

’Ήδη, άσκήθηκε άναίρεση καί 
κατά τής άποφάσεως τού δευτε
ροβαθμίου δικαστηρίου καί ή ύ- 
πόθεση θά συζητηθεί στάν Ά- 
ρειο Πάγο τήν 28.3.78.

Καί πάλι
γιά τά Ύποκίμα μας 
Καρδίτοας

Σάν συνέχεια τού δημοσιεύ
ματος τής τοπικής ημερήσιας ε
φημερίδας τής Καρδίτσας «Νέ
οι Καιροί», πού παραθέσαμε στο 
προηγούμενο φύλλο μας, έρχε
ται ή έπισιολή εμπόρου προς 
άλλη καθημερινή εφημερίδα τής 
πόλεως («Νέος ’Αγών» τής 2. 
7.77).

’Ιδού πώς περιφράφεται ή κα
τάσταση πού επικρατεί στο εκεί 
Ύποκ)μά μας, στήν έπιστολή 
αύτή :

«Οΐ υπάλληλοι ό ένας δίπλα 
στον άλλο, γιά νά μήν πούμε 
πάνω στον άλλο. Σέ πολλές πε
ριπτώσεις, σηκώνεται ό ένας γιά 
νά περάση ό άλλος.

’Άγχος, στριμωξίδι, νεύρα, 
λιποθυμίες (μάλιστα σέ μια προ
χθεσινή κλήθηκε επειγόντως 
γιατρός), δλα δικαιολογημένα.

Τό κοινό, σπρώχοντας ό ένας 
τον άλλο, γιά νά πάρη σειρά, 
νά έξυπηρετηθή. Κι έδώ φωνές, 
τσακωμοί, φασαρίες. Ζούγκλα, 
δηλαδή.

Κρίμα γιατί υπάρχει τό Κιέ- 
ριο, ιδιοκτησία τής ’Εθνικής, ά- 
ναξιοποίητο. . .».

Συνήλθε στις 20 ’Ιουλίου

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΑΙΟ 
ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΟΙΠΣ ΜΑΣ
■ Σοβαρή καί υπεύθυνη αντιμετώπιση ιών προβλημάτων τοϋ κλάδου
■ Διατήρηση καί διαφύλαξη τής ενότητας άπό κάθε επιβουλή

Συνήλθε σέ τακτική συνεδρί
αση τά Γενικό Συμβούλιο τής 
"Ομοσπονδίας στις 20 ’Ιουλίου.

Ό Πρόεδρος τής Ο.Τ.Ο.Ε. 
συνάδ. θεοχ. Παπαμάργαρης, 
οιήν έκθεσή του, άναφέρθηκε 
στή δραστηριότητα, τά επιτεύ
γματα καί γενικά τις ενέργειες 
τής "Ομοσπονδίας κατά τό τε
λευταίο 4μηνο. Ιδιαίτερα άνα
φέρθηκε στή Συλ. Σύμβαση 
Εργασίας πού ύπογράφηκε τον 

περασμένο Μάρτιο, στήν καθιέ
ρωση τής δθήμερης εβδομάδας 
εργασίας, πού χαρακτηρίζεται 
θεσμικό επίτευγμα κολοσσιαίας 
σημασίας καί στον αποφασιστικό 
.ρόλο τής Ο.Τ.Ο.Ε. στούς άγώ- 
νες τών τραπεζοϋπαλλήλων γιά

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ Ο.Τ.Ο.Ε.
Το Δ. Συμβούλιο μέ έπιστολή 

του προς το ’Εκτελεστικό Συμ
βούλιο τής Ο.Τ.Ο.Ε. ζητεί νά 
συζητηθούν (καί νά ληφθοϋν ά- 
ποφάσεις, &ν κριθεί δυνατό) τά 
παρακάτω θέματα:

’Επίσκεψη μελών τού Δ. Σ.
τοϋ Συλλόγου μας 

στις κατασκηνώσεις ΤΥΠΕΤ
’’Αντιπροσωπεία τού Συλλό

γου μας έπισκέφθηκε στις 27) 
8)77 τις παιδικές κατασκηνώ
σεις τού ΤΥΠΕΤ στο Διόνυσο. 
Οί έντυπώσεις πού οί συνάδελ
φοι τού Δ.Σ. άπεκόμισαν ήταν 
απόλυτα ικανοποιητικές. Οί χώ
ροι, οί εγκαταστάσεις, ή δλη 
οργάνωση φθάνουν σχεδόν τά 
δρια τής τελειότητας.

Ώοιόσο, μέ έκπληξη οί συ
νάδελφοι τού Δ.Σ. πληροφορή^- 
θηκαν πώς ή δυναμικότητα τού 
συγκροτήματος έξαντλείται σ’ 
ένα μεγάλο ποσοστό άπό παιδιά 
οχι συναδέλφων, καί αύτό γιατί 
οί συνάδελφοι δεν δείχνουν τό 
άνάλογο ενδιαφέρον, στέλνον
τας τά παιδιά τους οτήν κατα
σκήνωσή μας.

Τό γεγονός αύτό είναι ανεξή
γητο. Κατασκηνώσεις πού θά 
χαρακτηρίζονταν καί άπό ιόν 
πιό απαιτητικό έπισκέπτη σάν

πρότυπες, άντιμετωπίζονται μέ 
επιφυλακτικό τητα άπό τούς συ
ναδέλφους.

θά ήιαν σκόπιμο, οί συνάδελ
φοι πού έχουν παιδιά καί 
τή δυνατότητα νά έπισκεφθοΰν 
τούς χώρους τών κατασκηνώσε
ων, γιά νά διαπιστώσουν όσα 
καί οΐ αντιπρόσωποι τού Δ.Σ. 
άπεκόμιοαν άπο τήν επίσκεψή 
τους.

1. ’Επαναφορά τού καταργη.- 
θέντος άπό τή δικτατορία δικαι
ώματος γιά διετή προώθηση τών 
πολεμιστών τού Ν. 751)48 καί 
1836)51.

2. Μείωοη τής μηνιαίας παρα- 
κρατήσεως γιά φόρο μισθωτών 
ύπηρεσιών.

3. Χορήγηση προωθήσεως 
στούς συναδέλφους πού υπηρε
τούν σέ καταστήματα περιοχών 
πού βρίσκονται σέ πολεμική ε
τοιμότητα. Πρόκειται γιά αίτη
μα πού ή ηγεσία τού κλάδου 
μπορεί νά θέσει στις διοικήσεις 
τών Τραπεζών γιά τούς συνα
δέλφους πού έργάζονται κάτω 
άπό τήν απειλή πολεμικών 
έχθροπραξιών καί γιά νά άμει- 
φθεϊ ή παραμονή τους στήν έ
παλξη τών άκριτικών μονάδων.

4. Ασφάλιση ταμειακών, 
TELLERS καί γενικά διαχειρι
στών άπό τον κίνδυνο ληστειών 
κλπ. πράξεων βίας.

"Ο Σύλλογός μας πιστεύει 
πώς οιό προσεχές ’Εκτελεστικό 
Συμβούλιο τής "Ομοσπονδίας θά 
υπάρξει γόνιμος διάλογος καί ε
πεξεργασία γιά τήν πρόοδο τών 
θεμάτων αυτών.

τή διατήρηση καί διαφύλαξη τής 
ενότητας τού κλάδου άπό κάθε 
επιβουλή.

Μετά άπό εποικοδομητική συ
ζήτηση το Γεν. Συμβούλιο άπο- 
φάσιοε τή διεκδίκηση ουσιαστι
κών ελαφρύνσεων στα φορολο
γικά βάρη, τή μόνιμη καθιέρω
ση τοϋ πενθημέρου καί τήν προ
ώθηση τής οργανωτικής ύποδο-
μής;·

Τό Γεν .Συμβούλιο διαδήλω
σε τή συμπαράστασή του οτό 
μαρτυρικό Κυπριακό λαό καί ό- 
ποδοκίμαοε έντονα τή στάση τού 
εντύπου «Τραπεζικά Νέα» καί 
τού εκδότη του, γιά τήν άντι- 
συνδικαλιστική καί διασπαστική 
οιάοη του. Έξ άλλου, διατρά
νωσε τή θέληση ιών εργαζομέ
νων στις Τράπεζες νά άγωνι- 
στοΰν γιά τήν ενότητα καί έκά- 
λεοε τούς πτυχιούχους νά συ
σπειρωθούν γύρω άπό το μόνο 
αντιπροσωπευτικό όργανο, κα- 
ταγγέλοντας τούς κύκλους πού 
προωθούν καί ύποθάλπουν δια
σπαστικές κινήσεις.

"Ο εκπρόσωπος τού Συλλό
γου μας συνάδ. ’Ιω. Σταυρακό- 
πουλος, στήν ομιλία του προς τό 
Γεν. Συμβούλιο, έπεσήμανε

τήν άρθρογραφία μερίδας ιού 
Τύπου εναντίον τών τραπεζοϋ
παλλήλων καί ζήτησε νά μελε
τηθεί νιέ τή δέουσα προσοχή το 
θέμα καί νά δοθεί ή κατάλληλη 
άπάντηοη.

Έπίσης ζήτησε νά επιτα
χυνθούν οί αποφάσεις γιά τή δι
εκδίκηση φορολογικών ελαφρύν
σεων καί νά δημιουργηθεί Γρα
φείο Δημ. Σχέσεων μέ άντίστοι- 
χα όργανα τού ’Εξωτερικού, θέ
μα οτό οποίο συνηγόρησε καί ό 
συνάδ. Μιχαηλίδης τής ΕΤΥΚ.

Σχετικά μέ τούς άντισυλλό- 
γους, 6 συνάδ. Σιαυρακόπου- 
λος, τόνισε τήν άνάγκη μεγα
λύτερης επαγρύπνησης άπό 
πλευράς ΟΊΌΕ γιά νά μήν μας 
προλαβαίνουν τετελεσμένα γε
γονότα. Τέλος, ζήτησε νά ά- 
ναληφθεϊ προσπάθεια στά πλαί
σια τής Γ.Σ.Ε.Ε. γιά τήν προ
στασία ιών εργαζομένων άπό τή 
νοθεία καί τήν αισχροκέρδεια.

Τό Γ. Συμβούλιο εξέλεξε 
στήν κενή θέση τοϋ άναπληρω- 
τοΰ Γεν. Γραμματέα τού ’Εκτε
λεστικού Συμβουλίου τον συ
νάδ. Άναστ. Λιουδάκη τής Ά
μέρικαν ’Εξπρές.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ Ο.Τ.Ο.Ε. 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ

ΙΡΙΙΤΗΡΙΟΤΜΕΣ ΙΟΙ ΙΡΑΦίΙΟϊ 
fiiPKHI UTAIMAIINI

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ άπό τή σελ. 7)
νους κύκλους προσπάθεια νά θιγοΰν κεκτημένα δικαιώματα τών ερ
γαζομένων.

’Έτσι, ιό δικαίωμα τών έργαομένων μητέρων γιά μειωμένο ω
ράριο, έρμηνευμένο μέ στενά υπηρεσιακά κριτήρια καί άγνοώντας 
τήν κοινωνική σημασία τοϋ νόμου, περιορίζεται άπό 12 σέ 10 ώρες 
έβδομαδιαίως.

Διαμαρτυρόμαστε έντόνως γιά τήν αύξηση τών ώ|ΐών εργασί
ας τών εργαζομένων μητέρων καί δηλώνουμε δη θά άγωνιστοϋμε 
μέ όλα τά νόμιμα μέσα γιά τήν άρση τής αδικίας αύτής πού έγινε 
σέ μιά τάξη, πού μόνο τή στοργή καί ιό ενδιαφέρον έπρεπε νά 
προκαλεί.

ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ 
ΤΟΥ ΚΑΤ)ΊΌΣ ΠΛ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 

(Ακολουθούν 20 ύπογραφές)
Ό δεσμός τής πενθήμερης έδδομάδας — όπως γρά

φουμε καί σι σχετικό σχόλιό μας — εφαρμόζεται δοκιμα
στικά μέχρι 31.12.77.

Φυσικό είναι νά εμφανίσει ατέλειες, άλλα σέ καμμιά 
περίπτωση δέν βά πρέπει νά υπονομευτεί μέ αιτήματα καί 
τροπολογίες πού μπορούν νά θεωρηθούν άκαιρα ή δέν έ 
χουν πλήρη τεκμηρίωση, άπό τις πρώτες έβδομάδες τής 
δοκιμαστικής εφαρμογής.

Δέν νομίζουμε ότι μέ τό νέο θεσμό, αγνοείται ή κοι
νωνική σημασία τοΰ νόμου που παραχωρεί στις εργαζό
μενες μητέρες, οχι μειωμένο ωράριο 12 ωρών έβδομαδιαί
ως, αλλά τήν ευχέρεια προσέλευσης κατά 2 ώρες αργότερα 
ή αποχώρησης κατά 2 ώρες ένωρίτερα, όλες τις μέρες έρ 
γασίας. (Μέ τή λογική τών 12 ωρών έβδομαδιαίως, θά 
μπορούσε μιά εργαζόμενη μητέρα . . . νά ζητήσει πλήρη 
απαλλαγή γιά δυο εργάσιμες μέρες μέ αντίστοιχη κα
νονική προσέλευση καί άποχώρηση κατά τις υπόλοιπες).

Επομένως τό προνόμιο τών μητέρων διατηρείται στο 
βαδμο πού τό πνεύμα καί τό γράμμα τού νόμου καθορίζει.

’Ανεξάρτητα όμως απ’ αυτό, ή βελτίωση τής θέσης 
τών εργαζομένων μητέρων στά νέα δεδομένα, εμπίπτει στις ! 
αρμοδιότητες τής Ο.Τ.Ο.Ε. πού θά διεκδικήσει μέ πλήρη J 
έπίγνώση τής υψηλής αποστολής τής μητρότητας.

Τό Γραφείο Ένημερώσεως 
Καιαναλωτοΰ, πού έχει συ στα
θεί οτό υπουργείο Εμπορίου, μέ 
άνακοίνωσή του γνωρίζει ότι:
• "Ο άριθμός νηλεφώνου 180 
δίνει όλο τό 24ωρο τις άνώια- 
τες τιμές διατιμήσεως βασικών 
προϊόντων πού ισχύουν γιά τήν 
περιοχή Αττικής.
• Καταγγελίες γιά παραβάσεις 
πρέπει νά γίνονται στις αρμόδι
ες άγορανομικές άρχές Αθηνών 
(τηλ. 32.17.056), Πειραιώς 
(τηλ. 41.79.895) καί Προαστί
ων (τηλ. 250.171).
9 Πολύ σύντομα θά μπορέσει 
νά ολοκληρώσει τό πρώτο μέ
ρος τοϋ προγράμματος του μέ 
τήν καθιέρωση ειδικών εκπο
μπών στήν τηλεόραση, μέ τήν 
έκδοση ειδικών έντύπων καί 
φυλλαδίων, μέ διαλέξεις κλπ. 
β Γιά ιήν εξυπηρέτηση τοΰ κα
ταναλωτικού κοινού λειτουργεί 
γιά όλο το 24ωρο τό Γραφείο 
("Αγίου Κωνσταντίνου 16) μέ 
τηλεφωνικούς άριθμούς κλήσε- 
ως 52.31.238 καί 52.31.239.

Σύμφωνα μέ πληροφορίες, ό 
άριθμός 180 πού λειτουργεί αυ
τόματα ολόκληρο το 24ωρο, δέ
χεται περίπου 300 κλήσεις τήν 
ώρα.

Σέ άνακοίνωσή της, πού έξ έ
δωσε μέ τή συμπλήρωση τριών 
χρόνων άπό τήν Τουρκική εισ
βολή στήν Κύπρο, ή ΟΤΟΕ α
ναφέρει :

«Συμπληρώνονται έφέτος τραί 
χρόνια άπό τή μέρα πού ή μαρ
τυρική Κύπρος δέχθηκε τήν ά- 
πρόκληιη ξενοκίνητη τουρκική 
εισβολή. "Ο Αττίλας, κατά πα
ράβαση κάθε άρχής δικαίου, κα- 
τέλυοε τήν ανεξαρτησία ενός 
Κράτους μέλους τοϋ Ο.Η.Ε., 
καταπάτησε τά άνθρώπινα δικαι-

ΒΡΑΒΕΙΑ
ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 
ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ

"II ΓΣΕΕ μας κοινοποίησε ο
δηγίες σχετικά μέ τά βραβεία 
πού χορηγεί ή ’Εργατική "Εστία 
σέ εργαζόμενους φοιτητές καί 
σπουδαστές πού διακρίθηκαν 
στις σπουδές τους κατά τό σχο
λικό έτος πού έληξε.

Οί ενδιαφερόμενοι συνάδελ
φοι νά έπικοινω νή σου ν μαζί 
μας.

ΣΥΜΦΑΝΙΑ 
ΓΘΝΙΚΗΙ ΤΡΑΠΕΖΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
ΛΑΛ0Π0ΥΛ0Υ
"Υπογράφηκε συμφωνία μετα

ξύ Εθνικής Τραπέζης καί έπι- 
χειρήσεως Γ. Λαδοπούλου, μέ 
τήν οποία εξασφαλίζεται ή ά
μεση έπαναλειτουργία τών τρι
ών έργοστασίων της.

Μέ βάση τή συμφωνία αύτή, 
οί επιχειρήσεις Λαδοπούλου, τί
θενται ύπό καθεστώς συνδιαχει- 
ρίσεως μέ συμμετοχή κατά 60% 
τής ’Εθνικής Τραπέζης, ή οποία 
θά έχει τήν πλειοψηφία στο νέο 
Διοικ- Συμβούλιο τής "Εταιρίας.

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙ
ΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ, ΚΤΗΜΑ

ΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΤΒΑ
Πεσματζόγλου 1, ’Αθήναι,

Τηλ. 32.13.747, 32.15.235, 32.15.245

ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ,
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΤΗΝ ΑΙ
ΣΧΡΟΚΕΡΔΕΙΑ, ΤΗ ΝΟΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΛΗΘΩΡΙ
ΣΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΜΟΝΙΜΟ ΦΑΙΝΟ
ΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΑΣ!! .

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ, ΠΡΟΣΕΞΤΕ!!

ΣΤΟ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ, οί τιμές, σ’ όλα τά είδη, 
είναι πολύ κάτω άπό τήν εξω αγορά. Καί οί ποιότητες ά- 
ριστες. ’Έχομε υπολογίσει ότι γιά κάθε χιλιάρικο πού ψω
νίζετε ΕΙΙΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙ άπό τό ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΜΑΣ 
κερδίζετε σίγουρα 200—300 δρχ. Αύτό τό έχουν διαπιστώ
σει έκατοντάδες συνάδελφοι, γι’ αύτό καί δ τζίρος μας έχει 
σχεδόν διπλασιαστεί.
ΣΤΟ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ έγιναν μεγάλες προσπά
θειες καί μπορούμε νά πούμε, μέ βεβαιότητα, ότι καί έδώ 
οί ποιότητες μας είναι άριστες. Καί οί τιμές βελτιώθηκαν 
σέ πολλά είδη, παρά τήν εύπάθεια καί τις δυσχέρειες πού 
παρουσιάζει δ τομέας. 'Οπωσδήποτε, έάν σάς ένδιαφέρει ή 
ποιότητα στά τρόφιμα, μ’ ένα τηλεφώνημα στούς άριθμούς 
32.17.731 & 82.35.347, μπορείτε νά έχετε στό σπίτι σας 
τά τρόφιμα τής άρεσκείας σας, χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση.
ΚΑΝΕΤΕ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΜΑΣ. ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ.

ώματα καί απειλεί μ’ άφανισμό 
τον Κυπριακό Ελληνισμό.

Ή ΟΤΟΕ καταδικά- 
ζ ε ι τήν τουρκική εισβολή, 
καταγγέλει τήν μή έ- 
φαρμογή τών αποφάσεων τοϋ 
Ο.Η.Ε. καί τοϋ Συμβουλίου Α
σφαλείας, διακηρύσσει 
τήν άπόφασή της νά άγωνιστεί 
γιά τή δίκαιη λύση τού Κυπρια
κού προβλήματος, ά π ε υθ ύ- 
ν ε ι αγωνιστικά χαιρετισμό 
προς τον ήμωϊκό Κυπριακό λαό 
καί διαδηλώνει τήν 
άμετάκλητη απόφαση γιά συμπα
ράσταση οτόν άγώνα του μέχρι 
τήν τελική του δικαίωση».

Πενθήμερη απεργία 
τοϋ Προσωπικού 
της «Γκρίντλεϋς»

Μέ απόλυτη έπιτυχία έληξε 
ή πενθήμερη απεργία πού είχε 
κηρύξει ό Σύλλογος "Υπαλλή
λων τής πολυεθνικής Τραπέζης 
Γκρίντλεϋς.

Στήν απεργία, πού έγινε για
τί υποδείχτηκε, γιά μιά άκόμη 
φορά, ή παρελκυστική τακτική 
τής έργοδοσίας τής ξένης Τρα
πέζης, τό ποσοστό συμμετοχής 
ήταν 98%.

Ή Ο.Τ.Ο.Ε., μέ άνακοίνω
σή της καταγγέλει τήν άπαρά- 
δεκτη αύτή στάση τής Γκρίντ
λεϋς καί δηλώνει ότι «ή "Ελλά
δα δέν είναι χώρα κάφρων, ού
τε ή ΟΤΟΕ είναι διατεθειμένη 
νά ανεχθεί τήν ιακιική τών πο
λυεθνικών τραπεζικών μονοπω
λίων, οέ δ,τι άφορα τούς "Ελ
ληνες εργαζόμενους...».

ΑΠΕΣΥΡΕ
ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΤΗΣ 
Η ΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΞΠΡΕΣ

Ή Άμέρικαν ’Εξπρές, άπέ- 
συρε τήν προσφυγή της στήν 
τακτική Δικαιοσύνη, μέ τήν ο
ποία έπιχειροϋσε τήν άναίρεση 
τοΰ ’Οργανισμού πού είχε ήδη 
υπογράψει.

’Έτσι τερματίζεται μιά πολύ 
έκρυθμη κατάσταση, αποδίδεται 
δικαιοσύνη στούς ύπαλλήλους 
τής Τραπέζης, καί έξασφαλίζε- 
ται ή έξομοίωοη καί ίση· μετα
χείριση μέ τούς άλλους συνα
δέλφους τους.

Ή ΟΤΟΕ, έπειτα άπο τήν ε
ξέλιξη αύτή ελπίζει — όπως ά- 
ναφέρει σέ άνακοίνωσή της — 
σέ μιά νέα περίοδο σχέσεων 
Προσωπικού καί Διοικήσεως τής 
Άμέρικαν Εξπρές καί δηλώνει 
ότι ό κλάδος δέν θά άνεχθεϊ 
καμμιά νέα υπαναχώρηση.


