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ΕΝΟΧΟΣ ΣΙΩΠΗ ιρβΑβηββ νρηνορειτΕ
Αναπάντητα ηαρέμ£(ν»ν τά Ερωτήματα πού προέ- 

κυψαν άηο τάς άποκαλύψες τοΰ προηγουμένου φύλλου 
της «Τραπεζιτικής».

Oi Ενοχοι ήκολούΟησαν την τακτική της μόδας καί 
δέν άπήντησαν. Δέν ©θεώρησαν εαυτούς ύποχρεωμέ- 
νους να δώσουν, έστω μίαν έξήγησι, εις τούς συναδέλ
φους των. Απέδειξαν έτσι, πόσο τούς εκτιμούν καί πό
ση σημασία άποδίδουν εις την κρίσιν των. Δέν τούς εν
διαφέρει τί σκέπτονται δι' αυτούς. Το ενδιαφέρον τους 
περιορίζεται εις την Επιτυχίαν τού σχεδίου των καί πι
στοί εις το θεώρημα «ό σκοπός αγιάζει τα μέσα» μετέρ
χονται όλων των μέσων δια να επιβάλουν την κυριαρ
χίαν των.

Άπό τού ύψους τού Θρόνου των, θεωρούν όλους 
τούς άλλους ύποτελεϊς των καί γελούν μέ την αφέλειαν 
των ύπηκόων των. Ι'ελούν καί χαίρονται, διότι κατορ
θώνουν να κυκλοφορούν μεταξύ μας καί να «άγωνίζων- 
ται» διά την «σωτηρίαν» μας.

Τακτοποιημένοι μέ την συνείδησί τους, άφού πρώ
τα έφρόντισαν να την προσαρμόσουν εις τάς ύψηλάς Α
παιτήσεις των, συνεχίζουν κλασαυχενιζόμενοι την πο
ρεία τους καί ελπίζουν.

Ελπίζουν εις την μεγαθυμίαν των συναδέλφων 
τους. Ελπίζουν εις την αδιαφορίαν των μεν, την Αμ
φιβολίαν των δέ, διά την έγκατάλειψι τής προσπάθειας 
διά την πλήρη Αποκάλυψί των. Εές αύτό υπολογίζουν 
περισσότερο. Γνωρίζουν, ότι οί συνάδελφοι δεν επιθυ
μούν νά Απασχολούνται μέ θέματα ώς τά ίδικ.ά των καί 
«ποντάρουν» εις τον ΐδικό μας σεβασμό προς τούς συν
αδέλφους μας. Ό σεβασμός μας όμως προς τούς συν
αδέλφους μας —και έδώ είναι το λάθος τους— είναι αυ
τός πού μάς επιβάλλει νά συνεχίσωμεν. Ό σεβασμός 
μας προς το σύνολον των εργαζομένων εις την Εθνική 
Τράπεζα, μάς επιβάλλει νά έντείνωμεν τον Αγώνα καί 
νά εμποδίσωμε τούς επιδρομείς.

ΜI δικτύωσίς των, άπό όποιοδήποτε σημείο καί άν 
ξεκινά δέν θά έπεκταθή εις την Εθνική Τράπεζα. Τά 
πόστα τών φίλων καί συμμάχων τους καί ή υπουργική 
καρέκλα, ύπό τήν σκιά τής όποιας κινούνται καί θωπεύ
ουν τάς ευτραφείς παρειάς των, δέν είναι ικανά διά νά 
μάς επιβάλουν τήν κυριαρχίαν των. Άντιθέτως, τούς 
άξασθενίζουν καί τούς μειώνουν ήθικά. Οί υπάλληλοι 
τής Εθνικής Τραπέζης δέν δέχονται τάς ύποπτους κη-

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 4ην ΣΕΛ.)

Η ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΛΥΣΙ 
ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΕΘΝ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ

ΠΛΑΝΩΝΤΑί ΟΣΟΙ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ 
ΙΚΑΝΟΙ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΑΛΟΥΝ 
ΤΑΣ ΙΔΙΚΑΣ ΤΩΝ ΑΠΟΨΕΙΣ

ΤΟΥΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΟΥΜΕ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΑΕΙΨΟΥΝ 
ΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΛΗΨΙ 

ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΙΣΧΥΡΟΙ 
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΘΝ. ΤΡΑΠΕΖΑ

ΤΟΥΣ ΣΥΝΙΣΤΟΥΜΕ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΟΥΝ 
ΤΗΝ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΙ

ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
ΕΙΝΑΙ ΙΕΡΑ

ΚΑΙ ΠΑΣΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΩΣ ΤΩΝ 
ΘΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΘΗ ΑΝΑΑΟΓΩΣ

ΑΣ ΤΟ ΛΑΒΟΥΝ ΣΟΒΑΡΑ ΥΠ’ ΟΨΙ ΤΩΝ 
ΟΙ ΑΥΤΟΚΛΗΤΟΙ ΠΡΟΣΤΑΤΑΙ

Η ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΜΑΣ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ ΙΔΡΩΤΑ ΜΑΣ 

ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΙ
ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΓΙ’ ΑΥΤΟ ΥΠΑΡΧΕΙ 
ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ

ΟΣΟΙ ΤΟ ΑΓΝΟΟΥΝ 
ΑΣ ΦΡΟΝΤΙΣΟΥΝ

ΝΑ ΤΟ ΠΑΗΡΟΦΟΡΚΘΟΥΝ ΕΓΚΑΙΡΩΣ 
ΚΑΙ ΑΣ ΠΑΥΣΟΥΝ ΝΑ ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΖΟΥΝ

ί
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Ύπό τοΰ Διοικητικού Συμ
βουλίου τού Συλλόγου μας έξε- 
δό6η ή κατωτέρω άνακοίνωσις:

Συνάδελφοι,
Επειδή, δυστυχώς, έπιχειρεϊται 

καί πάλιν έκμετάλλευσις ένός σο
βαρού θέματος, ώς είναι το ’Ασφα
λιστικόν, προς δημιουργίαν έντυ- 
πώσεων καί δι’ αυτών προεκλογική 
προβολή καί έπιβολή τοΰ Προέδρου 
τής τ. ’Αθηνών ώς καί προσπάθεια 
παραμερισμού τών θεμάτων πού έ- 
θίγησαν εις το τελευταίο φύλλο τής 
«ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΣ», σάς γνωρίζο- 
μεν τά ακόλουθα:

1) Τό Διοικητ. Συμβούλιου τοΰ 
Συλλόγου μας κατέβαλε καί κατα
βάλλει πάσαν προσπάθειαν διά νά 
καταστήση πραγματικότητα τήν έ- 
νοποίησι τών ’Ασφαλιστικών φορέ
ων τοΰ Προσωπικού τής Τραπέζης 
μας.

ζαν νά μήν δίδουν πίστι εις τάς 
έντέχνως καλλιεργουμένας φήμας, 
έπί τού ’Ασφαλιστικού μας θέμα
τος.

Τό Διοικ. Συμβούλιου τοΰ Συλ
λόγου μας θά προβή εις ύπεύθυνον 
άνακοίνωσιν, δταν τούτο είναι α
παραίτητον.

10) Έπαναλαμβάνομεν διά μίαν 
ακόμη φοράν, δτι παραμένομεν α
μετακίνητοι εις τάς θέσεις μας, 
αί όποιαι είναι:

α) Τά ’Ασφαλιστικά μας Ταμεία 
δέν οφείλουν σέ κανένα.

β) Ή ένοποίησις τών ’Ασφαλι
στικών Ταμείων πρέπει νά πρα- 
γματοποιηθή οπωσδήποτε.

γ) Πάσα λύσις προϋποθέτει τήν 
πλήρη κατοχύρωσιν τών δικαίωμά- 1 
των μας.

Μέ συναδελφικοϋς χαιρετισμούς.
Διά τό Διοικητικόν Συμβούλιου

Ό Πρόεδρος
2) ’Από τής άναλήψεως τών κα

θηκόντων της ή Διοίκησις τής Τρα
πέζης μας μελετά, άπό τής ίδικής 
της πλευράς, τό θέμα τής Άσφαλί- 
σεως τού Προσωπικού τής ’Εθνι
κής Τραπέζης.

3) Έπί τών άπόψεων τής Επι
τροπής καί τών αποφάσεων τής Δι- 
οικήσεως τής Τραπέζης μας, τό 
Προεδρείου τού Διοικ. Συμβουλίου 
τού Συλλόγου μας έκρατεΐτο συνε
χώς ένήμερον ύπό τού κ. Διοικητοΰ.

4) Αί απόψεις τής Διοικήσεως 
μετά τήν τελικήν δκχμόρφωσιν των,
θά τεθούν έγγράψως όττ’ δψιν τοΰ 
Διοικ. Συμβουλίου τοΰ Συλλόγου 
μας.

5) Έφ’ όσον τό Διοικ. Συμβού
λιου κρίνει, δτι αί απόψεις τής Δι- 
οικήσεως δίδουν, πράγματι, λύσιν 
εις τό πρόβλημα τής ένοποιήσεως, 
δέν δημιουργούν ετερα προβλήματα 
καί κατοχυρώνουν πλήρως τά δι- 
καιώματά μας, τότε θά προβή εις 
τήν σύγκλησιν έκτάκτου Γ ενικής 
Συνελεύσεως ένώπιον τής όποιας 
θά προβή εις ύπεύθυνον είσήγησιν 
καί τά μέλη τού Συλλόγου θά κλη
θούν ν’ αποφασίσουν τελικώς. Εις 
τά μέλη τού Συλλόγου θά παρα- 
σχεθή ή δυνατότης νά μορφώσουν 
γνώμην διά δημοσιευμάτων εις ει
δικήν εκδοσιν τής «ΤΡΑΠΕΖΙΤΙ
ΚΗΣ» ώς καί διά παντός άλλου, 
προσφόρου μέσου.

6) Σάς είναι γνωστόν, δτι, τό 
Διοικ. Συμβούλιου, έστω καί με 
κίνδυνον νά άπωλέση τήν δημοτι- 
κότητά του, χειρίζεται, μέ πλήρη 
συναίσθησιν τής εύθύνης του, δλα 
τά θέματα καί δέν έπιδιώκει έντυ- 
πωσιασμούς.

Μέ ηύξημένον αίσθημα ευθύνης 
χειρίζεται τό θέμα τής ασφαλιστι
κής μας προστασίας.

7) ‘Η σοβαρότης τού θέματος 
δέν έπιτρέπει σπουδήν, πολλφ μάλ
λον, έν δψει άρχαιρεσιών εις δλους 
τούς Συλλόγους Προσωπικού τής 
Τραπέζης μας.

Προεκλογικοί πομφόλυγες, ώς έ- 
κείνη τής έπιλύσεως τού θέματος 
τών συναδέλφων Πολεμιστών τών 
Νόμων 751 καί 1836, τήν όποιαν 
εις τάς παραμονάς τών Βουλευτι
κών Εκλογών είχε σπεύσει νά ά- 
ναγνείλη καί μάλιστα μετά πολλών 
ευχαριστιών εις τον κ. Λάσκαρη, ό 
’ίδιος ό άνθρωπος πού έσπευσε καί 
πάλιν νά έμφανίση τό ’Ασφαλιστι
κόν θέμα ώς έπιλυόμενον χάρις εις 
τάς έπαφάς του!!, δχι μόνον δέν 
συντελούν εις τήν προώθησιν τής 
έπιλύσεως αλλά δημιουργούν περί 
πλοκάς. (Τώρα φυσικά «ούτε φωνή 
ούτε άκρόασις» διά τό θέμα τών Πο 
λεμιστών πού άκόμα περιμένει τήν 
λύσι του, γιατί ή «έπίλυσις» καί 
οί ευχαριστίες τότε, είχαν άλλο 
σκοπό).

8) Τά μέλη τού Συλλόγου μας 
καί δλοι οί έργαζόμενοι εις τήν ’Ε
θνικήν Τράπεζα γνωρίζουν δτι χά
ρις εις τήν σύνεσιν καί τήν άπο- 
φασιστικότητά μας, ήδυνήθημεν νά 
έπιτύχωμεν τήν ίκανοποίησιν σο- 
βαρωτάτων αιτημάτων μας.

Είναι γνωστόν έπίσης, διατί δέν 
έπετεύχθη μέχρι σήμερον ή ένοποί- 
ησις τών ’Ασφαλιστικών μας φορέ
ων _ι<αί τών συνδικαλιστικών μας 
Οργανώσεων.

9) Καλοϋμεν δλους τούς έργα- 
ζομένους εις τήν Εθνικήν Τράπε-

Ν. Π I ΣΚΟΠΟΣ.
‘Ο Γ εν. Γ ραμματεύς 
Κ. ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ

ΐυνάΟεΙαιοι;
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ίάντίδρασίς τού Πρόσω-]] 
►πικού τής ’Εθνικής Τρα·|[ 
Γπέζης,, διά τήν ανώνυμον 1 ] 
[έτιττίιλήν, πού είδε τό<> 
ίφώς της δημοσιότητος, 
►εις άθηναϊκάς έφημερί- ] ] 
►δας.

Ασχέτως καί πέραν ] I
„ , ~ ,:ου περιεχομένου της ©-<►

πιστολής, εκφράζομε την<> 
άγανάκτησέ μας διά την 
ανωνυμογραφία καί την 
προσφυγήν εις αυτήν, ε-ίί 
στω καί άν πρόθεσις τών 
άνωνυμογράφων είναι ή]] 
προσφορά καλών ύπηρε 
σεών.

Οσοι δέν τολμούν νά £ 
τήν ύπογραφήν 

]]των εές κείμενο πού γρά-]] 
]]φουν οί ίδιοι ή υιοθετούν]] 
]]δέν είναι άξεοε προσφο-^ 
οράς ύπηρεσιών καί όχε<> 
«►μόνο δέν εξυπηρετούν,]’ 
]]άλλά βλάπτουν τήν ύπό-]]

οθέσουν

]]θεσι πού ύποτέθεται ότι 
] [θέλουν νά ύπηρετήσουν. <► 
ο Εεναε εις τον αύτον βα- <► 
][0μόν αξιοκατάκριτοι καί]] 

οσοε επεχείρησαν καί 4- 
]]πεχεερούν νά δημιουργή-J] 
1]σουν Εντυπώσεις, Εκμε
ταλλευόμενοι τήν άνωνυ- 
]]μογραφεα τών άλλων.
]] ΜΙ νεοσυστάθείσα (ά- 
][νάγνωθι Επανασυσταθεί-
οσα) 'Εταιρία τών γνω- 
< > „ ,..<]στων εςτρεμεστεκων στοι
χείων εές τήν ’Εθνική 
[[Τράπεζα, κινεί τά νή- 
]]ματα ένθεν καί ένθεν.
<► Συνάδελφοι, φυλαχθή- 
♦τε!ο

ΠΡΟΣ ΕΚΛΟΓΑΣ
ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

*Η διορισθεΐσα, ύπό τής παρά τη Γ Σ Ε.Ε. ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΦΟ
ΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, Εφορευτική Επιτροπή τοΰ Συλλόγου 
Υπαλλήλων τής Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος

Κ A Λ Ε I

1. Τά μέλη τοΰ Συλλόγου εις Τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν 
διά τήν 18ην Σεπτεμβρίου 1975 ημέραν Πέμπτην καί ώραν 17.30' 
έν τή αιθούση συναλλαγών τών Ταμείων Τίτλων τού Κεντρικού 
Καταστήματος τής Τραπέζης, μέ θέματα:

1. ’Έκθεσις πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου,
2. Προϋπολογισμός έτους 1975,
3. ’Έκθεσις έλεγκτών έπί τής Διαχειρήσεως τού Δ.Σ.,
4. Απαλλαγή Δ.Σ. καί έλεγκτών,
5. Πάν έτερον θέμα δπερ ήθελεν ύποβληθή ύπό τήν κρίσιν τής 

Γενικής Συνελεύσεως τούλάχιστον πέντε ημέρας προ τής κα
τά τά άνω Γενικής Συνελεύσεως συμφώνως προς τά ύπό τοΰ 
άρθρου 9 τοΰ Καταστατικού τοΰ Συλλόγου οριζόμενα.

Έν περιπτώσει μή συγκεντρώσεως κατά τήν πρώτην Συνέλευονν 
τής άπαιτουμένης ύπό τού Καταστατικού άπαρτίας αϋτη θά έπα- 
ναληφθή τήν 26ην Σεπτεμβρίου 1975 ήμέραν Παρασκευήν καί ώραν 
17.30' έν τφ αύτφ τόπψ καί μέ τά αυτά θέματα, έφ’ δσον δέ καί 
κατά τήν δευτέραν Συνέλευσιν δέν ήθελεν έπιτευχθή απαρτία κα
λούνται τά μέλη εις τρίτην Συνέλευσιν τήν 3ην ’Οκτωβρίου 1975 
ήμέραν Παρασκευήν τήν αύτήν ώραν έν τφ αύτφ τόπφ καί μέ τά 
αύτά θμέατα.

2. Τά μέλη τού Συλλόγου άτινα τυχόν διεγράφησαν μετά τήν 
21ην ’Απριλίου 1967 καί έπιθυμοΰν τήν έπανεγγραφή των δπως 
ύποβάλουν σχετικάς αιτήσεις προς τήν Εφορευτικήν Επιτροπήν 
τοΰ Συλλόγου μέχρι τής 30ης Σεπτεμβρίου 1975.

3. "Οσους έκ τών νεοπροσληφθέντων συναδέλφων δέν ένεγρά- 
φησαν είσέτι καί έπιθυμοΰν τήν έγγραφήν των εις τον Σύλλογον 
όπως δπως ύποβάλουν σχετικάς αιτήσεις κατά τά ώς άνω, παρά
γραφον 2, οριζόμενα.

Έν Άθήναις τή 11η Σεπτεμβρίου 1975 
Μέ συναδελψικούς χαιρετισμούς 
Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΠΑΝΤ. ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΚΩΝ)ΝΟΣ
ΧΑΊ ΚΑΛΗΣ ΠΑΝ. ΤΣΟΤΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓ.

★

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Τό Διοικητικόν Συμβούλιον, μετά τήν ύπό τής κατά νόμον 
άρμοδίας Εφορευτικής Επιτροπής σύγκλησι τής Γενικής Συνελεύ
σεως τών μελών τού Συλλόγου διά τήν 18)9)75, προς Διαχειριστι
κόν καί Διοικητικόν έλεγχον καί διενέργειαν αρχαιρεσιών, συμφώ
νως τή διατάξει τοΰ άρθρου 9 τού Καταστατικού τού Συλλόγου 
καί κατ’ έφαρμογήν αποφάσεων του ύποβάλει τά κάτωθι θέματα 
ώς θέματα τής ώς άνω Γενικής Συνελεύσεως ή τής, λόγω έλλείψε- 
ως άπαρτίας, νέας τοιαύτης, προς λήψιν αποφάσεων έπ’ αύτών.

1) Ή κίνησις τής διαδικασίας τής έπιλύσεως τών συλλογι
κών διαφορών έργασίας διά τήν ύπογραφή Συλλογικής Συμβάσε- 
ως Έργασίας μετά τής Τραπέζης ή τήν εκδοσιν άποφάσεως δι
αιτησίας, δΓ ής νά χορηγείται έπίδομα ανθυγιεινής έργασίας έξ 
20% εις τάς εις τό Τμήμα Μηχανογραφήσεως ύπηρετούσας διατρη- 
τρίας.

2) Ό καθορισμός τής Θεσσαλονίκης ώς τόπου πραγμαίο- 
ποιήσεως τής έπομένης τακτικής Γενικής Συνελεύσεως τών μελών 
τού Συλλόγου.

3) Ή έξουσιοδάτησις τού Διοκητικοΰ Συμβουλίου δπως προ
βή εις τήν αγοράν οίκοπεδικής έκτάσεως εις Βόρειον Ελλάδα δια 
παιδικάς κατασκηνώσεις.

Έν Άθήναις τή 11η Σεπτεμβρίου 1975 
ΔΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ
Ν. ΠIΣΚΟΠΟΣ Κ. ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ

Ή έγκαιρος ύποβολή 
δελτίων ποιότητας

Ή αδικαιολόγητος καβοατέρηαις εές την ύ«ο- 
βολη τών δελτίων ΙΙοιότητος τού ΙΙροσωηικού δη
μιουργεί οοβαρά προβλήματα, τόβον εις τήν επεξ
εργασίαν καί μηχανογράφησι τών δελτίων, όσον, 
κυρίως, εις τήν Εγκαιρον διενέργειαν τών προα
γωγών τού ΙΙροαωπικού τής Τραπέζης.

ζΑιά νά μή παρουσιασθή καί πάλι τό φαινόμενο 
τής καθυστερήαεως τών προαγωγών έκ τού λόγου 
τούτου, σπεύδομεν νά ύπενΟυμίσωμεν εις τούς έκ 
τοΰ Κανονισμού Χυντάξεως Δελτίων ΙΙοιότητος 
Προσωπικού ύποχρέους προς κατάρτισιν τών Δελ
τίων ΙΙοιότητος, ότι οφείλουν νά άποστείλουν ταύ- 
τα άνυπερύέτ ω ς έντός τού μηνός Σεπτεμ
βρίου.

ΙΙιστεύομεν, ότι δέν 6ά εύρεόώμεν εις τήν δυ- 
σάρεστον Οέσι νά καταγγείλωμεν παραβάτας τής 
έκπληρώσεως τού καθήκοντος αυτού καί νά ζητή- 
σωμεν τήν παραδειγματική τιμωρία των άπό τήν 
Αιοίκησι τής TL ραπέζης.

Εις τήν 3ην σελίδα:

Η ΕΚΛΟΓΗ ΠΟΥ ΔΕΗ ΕΓΙΝΕ



Φωτογραφικό ρεπορτάζ απο την αποχαιρετιστήριο εκίρίωοι είι τάο βοτοοκρώοειο τοϋ Τ.Υ.Π.Ε.Τ.

Ό Πρόεδρος τοΰ Τ.Υ.Π.Ε.Τ. κ., Πέτρος Καρλής, άνεφέρθη κατά την άπο- 
χαιρετιστήριον ομιλίαν του εις την προσπάθειαν πού κατεβλήθη και κα
ταβάλλεται διά νά έκπληροΰν πλήρως τον σκοπόν των αί κατασκηνώ

σεις του Τ.Υ.Π.Ε.Τ.

Στιγμιότυπο άπό τάς εκδηλώσεις των μικρών κατασκηνωτριών πού κα
ταχειροκροτήθηκαν άπό τούς γονείς καί συγγενείς των και τούς προσ

κεκλημένους, πού παρηκολούθησαν την άποχαιρετιστήριον έορτήν.

Γονείς καί συγγενείς των κατασκηνωτριών παρηκολούθησαν με ένδιαφέ- 
ρον τάς επιδείξεις. ‘Ο Πρόεδρος του Συλλόγου μας κ. Νικ. Πίσκοπος 
Αποχαιρετά τάς μικράς κατασκηνωτρίας έκ μέρους του Δ. Συμβουλίου.

ΟΔΗΓΙΑΙ ΤΗΣ ΑΝΟΤΑΤΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑ ΤΑΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΑΣ

ΑΙ ΤΡΕΙΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑ! ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΚΡ1ΣΕΩΣ

ΕΙΠΓΕΗΗ Μ ΤΙΟΓΕΗΗΙΙΪΙΙ ΙΟ! ΕΜΕ
s ΜΑΡΞΙΚΗ—ΚΕ Υ ΝΣΙΑΝΗ ΚΑΙ ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ

• Παραδείγματα αναλογικής εκλογής
Προς ένημέρωσι τών συναδέλφων 

καταχωρούμε κατωτέρω τό πλήρες 
κείμενο τών οδηγιών τής Άνωτά- 
της ’Εφορευτικής Επιτροπής, διά 
την διεξαγωγήν αρχαιρεσιών καί 
πάσης φύσεως εκλογών είς τά Σω
ματεία καί Ενώσεις.

Έν συνεχείρ προγενεστέρων ήμε- 
τέρων έγγραφων καί βάσει τοΰ άπό 
16ης ’Ιουλίου 1975 ύπ’ άριθ1. 74 
Νόμου (ΦΕΚ 139)16.7.75 τεύχος 
Α') περί συμπληρώσεως διατάξε
ων τινών τοΰ βασικοΰ Νόμου 6)75 
περί τοΰ τρόπου διενεργείας τών 
Αρχαιρεσιών καί πάσης φύσεως έκ 
λόγων είς τά ’ Εργάτουπαλληλικά 
έπαγγελματικά Σωματεία καί Ε
νώσεις αυτών, προς άνάδειξιν συλ
λογικών οργάνων διοικήσεως καί ε
λέγχου, ώς καί εκλογής αντιπροσώ
πων διά τάς τοπικάς καί κλαδίκάς 
Ενώσεις (Εργατικόν Κέντρο ν — 
Όμοσπσ'δία) πληροφοροΰμεν υμάς, 
ότι λήξις προθεσμίας διορισμού Ε
φορευτικών Επιτροπών παρ’ ημών, 
ώρίσθη ϋπό τοΰ νόμου ή 15η Αΰ- 
γούστου 1975.

Προς διευκόλυναιν καί Αποφυγήν 
δυσάρεστων συνεπειών έκ τής μή 
συννόμου διεξαγωγής τών Αρχαιρε
σιών καί εκλογών παρέχομεν γενι- 
κάς οδηγίας διά την πιστήν εφαρ
μογήν τών διατάξεων τών μνημονευ
όμενων, ώς άνω νόμων, πρός ένημέ- 
ρωσιν πορ’ υμών τών Σωματείων 
τής δυνάμεώς σας.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

Ευθύς ώς κοννοποιηθή ή ήμετέρα 
πράξις διορισμού ’Εφορευτικής Ε
πιτροπής, ή Διοίκησις έκαστου Σω
ματείου περιορίζεται εις τά τρέχον
τα Διοικητικά καί Διαχειριστικά 
καθήκοντα της.

Οΰδεμία επιτρέπεται νά έχη συμ
μετοχήν ή άνάμιξιν, εις θέματα προ- 
παρασκευής καί διενεργείας τών 
Αρχαιρεσιών. ΎποχρεοΟται προσθέ- 
τως έκαστη Διοίκησις νά παραδώση 
εις τήν διορισθεΐσαν ύψ’ ήμών ’Εφο
ρευτικήν ’Επιτροπήν τό μητρώον 
τοΰ Σωμοπείου, ώς καί οϊονδήποτε 
στοιχείον ήθελε ζητηθή ύπ’ αυτής.

Ωσαύτως ν’ άπέχη πάσης πρά- 
ξεως σχε-ιζομένης μέ τήν διεξαγω
γήν τών άρχαιρεσιών καί πάσης φύ
σεως εκλογών, ώς καί πράξεων δια
γραφής, έπανεγγραφής καί έγγρα
φή ς νέων μελών.

Ή Διοίκησις τοΰ Σωμοπείου ή 
οίοσδήποτε έχων έννομον συμφέρον 
δύναται νά άσκηση προσφυγήν κα
τά τών Αποφάσεων τής ’Εφορευτι
κής Έπι τροπής εντός προθεσμίας 
οκτώ ή μερών άπό τής κοινοποιήσε- 
ως τών Αποφάσεων της πρός τήν 
Διοίκησιν ενώπιον τοΰ Μονομελούς 
Πρωτοδικείου τής έδρας τοΰ Σωμα
τείου.

Έφιστώμεν τήν προσοχήν τών έν 
γένει Διοικήσεων Σωματείων, όσον 
άφορά τήν υποχρέωση; τούτων, δπως 
παρέχωσιν ήμΐν πάσαν συνδρομήν 
καί ε,’ς τάς παρ' ήμών διορισθείσας 
καί διοριζομένας κατά τόπους ’Ε
φορευτικός Έπιτροπάς.

"Αρσις τυχόν Αμφισβητήσεων ή 
διαφωνιών άναφυομένων μεταξύ τών 
μελών τών ’Εφορευτικών ’Επιτροπών 
ώς καί μεταξύ τούτων καί τών Δι
οικήσεων τών Σωματείων ή Ενώσε
ων αυτών περί τής πιστής εφαρμο
γής τοΰ νόμου, ώς καί περί έρμη^ 
νείας διατάξεων τοΰ Καταστοπικου, 
έχόντων σχέσιν μέ Αρχαιρεσίας καί 
πάσης φύσεως έκλογάς έπιλύεται 
τελεσιδίκως κατά νόμον παρ’ ήμών.

Αί υπό τοΰ άρθρου 12 τοΰ Νό
μου 6)75 προβλεπόμεναι ποινικά! 
κυρώσεις, σκοπόν έχουν τήν σύννο- 
μον καί άδιάβλητσν διεξαγωγήν τών

αρχαιρεσιών καί τών πάσης φύσε
ως εκλογών, τών προβλεπομένων υ
πό τών κειμένων διατάξεων τής νο
μοθεσίας «Περί έπαγγελματικών έρ- 
γατοϋπαλληλικών Σωμαπείων καί 
Ενώσεων».

’ Ιδιαιτέρως έφιστώμεν τήν προσο
χήν υμών, διότι ένια Σωματεία καί 
Ενώσεις δεν συνεμορψώθησαν πλή
ρως μέχρι σήμερον όσον άφορά τήν 
ύποχρέωσίν των νά υποδείξουν δύο 
μέλτ| πρός διορισμόν παρ’ ήμών τε- 
τραμελοΰς ’Εφορευτικής ’Επιτροπής, 
κατ’ άρθρον 4 τοΰ Νόμου 6)75 ira- 
ρά τήν έγκαιρον έγγραφον πρόσκλη- 
σίν μας

»Ωσαύτως, αί Διοικήσεις τών Έ- 
γατικών Κέντρων ύποχρεοΰνται νά 
επιδίδουν παρά χρήμα τάς πράξεις 
διορισμού τών παρ’ ήμών διοριζό
μενων ώς μελών ’Εφορευτικής ’Επι
τροπής τών κατά τόπους Σωματεί
ων καί νά Αποστέλλουν Αμέσως καί 
άνευ καθυστερήσεως τάς δεόντως ΰ- 
πογεγραμμένας Αποδείξεις έπιδόσε- 
ως πρός τήν Άνωτάτην ’Εφορευτι
κήν Επιτροπήν.

Έπαηιερχόμενοι έπί τοΰ θέματος 
τούτου διά τά νόμιμα καί πρός ΰ- 
πενθύμισιν τής ύποχρεώσεως ήν έ
χουν τά Σωματεία καί Ενώσεις 
πρός συνδρομήν τοΰ έργου τής ’Α
νώτατης Εφορευτικής ’Επιτροπής, 
παρακολοΰμεν δπως έπιδείξητε Α
ν άλογον ενδιαφέρον, δεδομένου ώς 
γνωστόν, ότι ό χρόνος διορισμοΰ 
παρ’ ήμών Εφορευτικών ’Επιτρο
πών, λήγει τήν 15ην Αύγουστου 
1975.

Θητεία Διοικήσεως, Έργατοΰπαλ 
ληλικοΰ ’Επαγγελματικού Σωματεί
ου, λήξασα μετά τήν 15.2.1975 καί 
έφ’ έξης, παρατείνεται μέχρι ς άνα- 
δείξεως νέας Διοικήσεως, οϋχι όμως 
πέραν τών οριζόμενων ΰπό τοΰ νό
μου προθεσμιών.

ΓΕΝ I ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΑΙ

1 ) Άρχαιρεσίαι και πάσης φύσε
ως έκλογαΐ είναι υποχρεωτικά! 6Γ 
Απαντα τά ’Εργατοΰπαλληλικα Σω
ματεία καί Ενώσεις, ώς και ή έκ- 
λογή Αντιπροσώπων είς Ένωσιν, έ- 
νεργοΰνται δέ έπί ποινή άκυρότηπ 
τος.

α) Ύπό τής Συνελεύσεως τών 
Μελών.

β) Διά ψηφοδελτίων φροντίδι, πα
ρουσία καί ΰπό τήν έποπτείαν τών 
κατά νόμον 6)75 οριζόμενων ’Εφο
ρευτικών Επιτροπών, κατά τάς δι
ατάξεις -,ής κειμένης νομοθεσίας, 
τών οικείων καταστατικών καί τοΰ 
κατά νόμον όριζομένου δικαστικού 
αντιπροσώπου, εντός τών προθεσμι
ών τών όριζομένων ύπό τοΰ ύπ’ άρ. 
74 Νόμου τής 16ης ’Ιουλίου 1975.

2) Αί προθεσμίαι τής παρ. 1 τοΰ 
άρθρου 6 τοΰ Ν. 6)75 καθορίζον
ται διά τοΰ Ν. 74)1975 είς οκτώ 
(8) καί δέκα μήνας άντιστοίχως, 
ήτοι:

α) Διά τά Σωματεία λήξις προ
θεσμίας διεξαγωγής Αρχαιρεσιών, 
καί πάσης φύσεως εκλογών είναι ή 
δεκάτη πέμπτη Δεκεμβρίου τοΰ έ
τους 1 975.

β) Διά τάς 'Ενώσεις (’Εργατι
κά Κέντρα καί 'Ομοσπονδίας) ή 
δεκάτη πέμπτη Φεβρουάριου τοΰ έ- 
τουςΧ 1976.

3) Μέχρι διενεργείας τών κατά 
τάς διατάξεις τοΰ Ν. 6)75 προβλε- 
πομένων άρχαιρεσιών ώς αΰται σι> 
νεπληρώθησαν ΰπό τοΰ άρθρου 3, 
τοΰ Ν. 74)75 ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ή 
διαγραφή μελών ’Εργατοϋπαλληλι- 
κών Επαγγελματικών Σωματείων, 
έξαιρέσει τών τυχόν ΰπό τοΰ Κα- 
ταστατιικοΰ, έκαστου Σωματείου, 
προβλεπομένων τοιούτων λόγφ ποι

νικής καταδίκης επιφυλασσόμενης 
τής ισχύος τής παρ. 3 τοΰ άρθρου 
5 τού Νόμου 6)75.

Γενόμεναι μετά τήν ίσχύν τοΰ Ν- 
6)75 τοιαΰται διαγραφαί είναι Α
ΚΥΡΟΙ, κατ’ άρθρον 3 παρ. 2 Ν. 
74)1975

4) Μέλη Έργατοϋπαλληλικών ’Ε
παγγελματικών Σωματείων ή Ενώ
σεων, ΣΤΕΡΟΥΝΤΑΙ τοΰ δικαιώ
ματος του έκλέγεσθαι κατά τάς 
Αρχαιρεσίας κατ’ άρθρον 7 παρ. 3 
τοΰ Ν. 6)75 έφ’ δσον υπήρξαν πρω
ταίτια τής Στρατιωτικής δικτατορί 
ας ή άττίδέχθησαν κατ’ αυτήν διορι
σμόν είς πολιτικόν αξίωμα, Πρωθυ
πουργού ή ’Αντιπροέδρου τής Κυ- 
βερνήσεως ή μέλους τοΰ Ύπουργι · 
κοΰ Συμβουλίου ή μέλους τής Συμ
βουλευτικής ’Επιτροπής ή άνεδεί- 
χθησαν μέλη Διοικητικών Συμβουλί
ων πολιτικών σχηματισμών τής δι
κτατορίας ή είναι υπεύθυνα αξιοποί
νων πράξεων, καταχρήσεων ή βασα- 
νισμοΰ ή διετέλεσαν μέλη τοΰ ΰπό 
τοΰ ύπ’ άριθ. 245)74 Προεδρικού 
Διατάγματος συγκροτηθέντος Συμ
βουλίου Κοινωνικών καί Παραγωγι
κών Τάξεων, άποδεχθέντα διορισμόν 
καί μή αποδεδειγμένης άποποιήσε- 
ως τούτου.
5) Πάσα Διάταξις Καταστατικού 

άρμοδιότητος Διοικήσεως έπί διεvL· 
εργείας άρχαιρεσιών καί πάσης φύ
σεως εκλογών άντικειμένη εις τον 
νόμον 6)75 και Ν. 74)75 είναι ά
κυρος διά τάς έπικειμένας βάσει 
αυτών διεξαγομένας αρχαιρεσίας, 
καί πάσης φύσεως εκλογών Συλλο
γικών οργάνων Διοικήσεως, ελέγχου 
καί έκλογής αντιπροσώπων.

Αί διά τοΰ Ν. 6)75 οριζόμενοι 
άρχαιρεσίαι καί πάσης φύσεως έκ- 
λογσί ώς καΓ έκλογή αντιπροσώπων 
εις 'Ένωσιν θέλωσι διεξαχθή μέ α
ναλογικόν σύστημα καί διά ψηφοδελ- 
τίων_συνδυασμών ή μεμονωμένων υ
ποψηφίων.

6) Έφιστώμεν τήν προσοχήν ότι 
άρχαιρεσίαι καί πάσης φύσεως έκ- 
λογαί ένεργούμεναι κατά παράβα- 
σιν τών διατάξεων τών νόμων 6)75 
καί 74)75 είναι αυτοδικαίως άκυ
ροι.

7) Εργατοΰπαλληλ ι κά επαγγελ
ματικά Σωματεία καί Ενώσεις μή 
άνήκουσα: εις άλλην "Ενωσιν θεω
ρούνται ώς άνήκουσαι είς τήν Γε
νικήν Συνομοσπονδία Εργατών Ελ
λάδος, κατ’ άρθρον 4 παρ. 3 τοΰ Ν. 
6)75, αϊ δέ Εφορευτικά! Έπιτρο- 
παί αυτών διορίζονται παρ’ ήμών.

8) Τό δικαίωμα τοΰ έκλέγειν καί 
έκλέγεσθαι έχουν αί δυνάμει τοΰ ΝΔ 
42)1974 διορισθέντες ώς μέλη τα
κτικά, είς τάς αρχαιρεσίας καί πά
σης φύσεως έκλογάς τής Ένώσεως 
είς ήν διωρίσθησαν.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

1) "Οπου έν τφ νόμφ 6)75 «Πε
ρί τρόπου διενεργείας τών αρχαιρε
σιών και πάσης φύσεως έκλογών,_ είς 
τά έργατουπσλληλικά Επαγγελμα
τικά Σωματεία και 'Ενώσεις αυτών» 
άναφέρονται ’Εφορευτικά! ’Επίτρο
ποί δι’ έκάστην Όργάνωσιν νοούν
ται καί αί τυχόν ΰπό τοΰ Καταστα
τικού έκάστης Όργανώσεως προβλε 
πόμεναι τοπικά! τοιαΰται, συνιστώ- 
,μεναι κατά τάς διατάξεις τοΰ αύτοΰ 
νόμου.

Έπί Πανελληνίων Έργατοϋπαλ
ληλικών ’Επαγγελματικών Σωματεί 
ων ή ψηφοφορία τών έκτος τής έδρας 
τοΰ Σωματείου μελών, ώς καί ή δι
αλογή τών ψηφοδελτίων διεξάγεται 
κατά τούς ορούς τοΰ Καταστατικού 
(άρθρον 2 παρ. 2 Ν. 74)1975). 
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 4ην ΣΕΛ.)

θέλετε νά καταλάβετε τήν σύγ
χρονον οικονομικήν κρίσιν; Συμβου- 
λευθήτε τούς οικονομολόγους. Δέν 
ελλείπουν αΐ έρμηνείαι. ’Αλλά τό 
δυσάρεστον είναι ή πληθώρα τών έρ- 
μηνειών καί ταυτοχρόνως, τών προ- 
τεινομένων φαρμάκων, πράγματα 
πού προκαλοΰν σύγχυσιν είς τούς μή 
οικονομολόγους.

Διά νά βάλη κανείς κάποιαν τά- 
ξιν εις τό χάος, ήμπορεΐ νά κατατά- 
ξη τάς διαφόρους θεωρίας περί κρί
σεων ύπό τρεις σημαίας: Τήν μαρ- 
ξικήν, τήν κεϋνσιανήν καί τήν νεο
κλασικήν. "Αλλωστε, τά τρία αυτά 
κάποιαν έκτασιν, συμπορεύονται. 
ΣυμφωνοΟν λ.χ. έπί τής ιστορικής 
σημασίας τής επισιτιστικής καί τής 
πετρελαιακής κρίσεως τοΰ 1973.

Επισιτιστική κρίσις: Αί δυσμε
νέστατοι Ατμοσφαιρικά! συνθήκαι 
τοΰ 1972 και τοΰ 1973 πού είχαν 
κατα ατροφικήν έπίδρασιν έπί τών 
καλλιεργειών, έξετίναξαν είς δυσ
θεώρητα ύψη τάς τιμάς τών τροφί
μων. Πετρελαιακή κρίσις1: Τά πολι
τικά γεγονότα τής Μέσης ’Ανατολής 
τό φθινόπωρον τοΰ 1973, προεκά- 
λεσαν Απότομον αΰξησιν τής τιμής 
του πετρελαίου. Άλλα και έδώ συμ
φωνούν επίσης at τρεις σχολά!. Οί 
εξωγενείς αυτοί κλονισμοί, οί όποιοι 
ένίσχυσαν τάς πληθωρικός πιέσεις 
καί διετάραξαν τήν ισορροπίαν τών 
ισοζυγιών εξωτερικών πληρωμών δέν 
έξηγοΰν τό πάν. Διότι, ή έπιτάχυν- 
σις τοΰ πληθωρισμού εις τό σύνολον 
τοΰ δυτικοΰ κόσμου εΐχεν Αρχίσει πο
λύ ένωρίτερον, βαίνουσα μάλιστα 
συνεχώς έπιταχυνομένη.

Έδώ σταματά ή συμφωνία τών 
τριών θεωριών... Άλλα ποΰ ακριβώς 
εύρίσκεται ή αλήθεια;

Κοινωνικά
ΕΥΧΑΙ

Είς τούς συν. Γεώργιο Χαριτά- 
κη καί Μυρτώ Γαρανάκη τοΰ υποκα
ταστήματος Άγίαυ Νικολάου Κρή
της, πού τέλεσαν τούς γόμους των, 
εύχομαι νά ζήσουν ευτυχισμένοι.

Κ. ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ
Εις τούς συν. Δημήτριο Καραθα- 

νάση τοΰ Υποκαταστήματος Ρόδου 
καί τήν δίδα Φωτεινή Βενιζέλου, 
πού τέλεσαν τούς γόμους των, εύ
χομαι κάθε ευτυχία.

ΕΜΜ. ΚΑΡΥΔΑΚΗΣ
ΔΩΡΕΑI
ΥΠΕΡ ΤΟΥ Τ.Υ.Π.Ε.Τ.

Διεύθυνσις καί Προσωπικό τού 
Ύποκ)τος Σόλωνος, στή μνήμη τής 
μητρός τοΰ συναδέλφου των Δημη- 
τρίου Κ αραβία δρχ. 600.

«ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ»

Μηνιαϊον δργανον τοΰ Συλλόγου 
τών Υπαλλήλων τής Εθνικής 

Τραπέζης τής Ελλάδος.
•

Δ)νσεις συμφώνως τφ Νόμφ: 
Υπεύθυνος:

ΝΙΚ. ΠΙΣΚΟΠΟΣ 
Αγίας Τριάδας 37 

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

•
Υπεύθυνος Τυπογραφείου: 
Αθ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 

Ρήγα Παλαμήδη 5 —Άθήναι 
Τηλ. 3219306

ΤΑ ΒΑΘΥΤΕΡΑ ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΝΟ
ΣΟΥ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΡΥΧΕΙ ΤΟΝ 
ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΟΝ ΚΟΣΜΟΝ

Τά τρίά μεγάλα ρεύματα συγχρό
νου οικονομικής σκέψεως προσφέρουν 
ριζικώς διαφόρους έρμηνείας έπί των 
βαθύτερων αιτίων τοΰ εκτάκτου κύ
ματος πληθωρισμού, έκ τοΰ όποιου 
πάσχει σήμερον ό καπιταλιστικός 
κόσμος.

Κατά τούς νεομαρξιστάς, ή κρί
σις όφείλεται είς τήν φυσικήν έξέλι- 
ξιν τοΰ καπιταλιστικού συστήματος. 
‘Ο πληθωρισμός είναι τό άποτέλε- 
σμα τής πάλης τών τάξεων διά τήν 
κατανομήν τοΰ εθνικού προϊόντος. 
Καθώς υπάρχει τάσις πτώσεων τών 
κερδών, α! επιχειρήσεις προκαλοΰν 
συστηματικώς τήν άνοδον τών τιμών, 
διά νά διατηρήσουν τό πραγματικόν 
κέρδος των, χάρις είς τόν πληθωρι
σμόν. Έάν είς τό γεγονός αυτό 
προστεθή ή συμπαιγνία μεταξύ επι
χειρήσεων καί Κράτους, διά νά άπο- 
κρυβή άπό τούς μισθωτούς ή πρα
γματική κατανομή τών εισοδημάτων, 
ή νομισματική πολιτική χρησιμεύει 
διά νά άφαιρεθοΰν μέσφ τοΰ πληθω
ρισμού αί αυξήσεις μισθών, τάς ο
ποίας παραχωρούν αί επιχειρήσεις.

Ή νεοκεΰνσιανή σχολή αποδίδει 
τήν σημερινήν κατάστασιν, κατά κύ
ριον λόγον, είς τήν κακήν λειτουρ
γίαν τών μηχανισμών τής άγοράς. 
Σχετικώς μέ τόν αγώνα δρόμου τι- 
μών-μισθών παρατηρεΐται: Αί αυξή
σεις μισθών, τάς όποιας επιτυγχά
νουν τά συνδικάτα, καταλήγουν είς 
πληθωρισμόν μέσφ τοΰ κόστους, διό
τι αί επιχειρήσεις μεταφέρουν τήν 
αΰξησιν τού κόστους είς τάς τιμάς, 
διά νά διατηρήσουν τό περιθώριον 
κέρδους καί τό ποσοστόν τής αΰτο- 
χρη ματοδοτήσεώς των, μέ σκοπόν 
τήν περαιτέρω έπέκτασίν των, Απα
ραίτητον διά τήν διατήρησιν τής συν- 
αγωνιστικότητός των.

Είς τάς δύο πρώτας αύτάς θέσεις, 
διακρίνομεν δύο βασικάς κοινάς ι
δέας: Τήν ευθύνην τών επιχειρήσεων 
διά τόν πληθωρισμόν καί τήν έλλει- 
ψιν Ανταγωνισμού είς τάς καπιταλι
στικός άγοράς.

Ή παραδοσιακή νεοκλασική θέσις 
άντιθέτως, άποκρούσασα τήν επιχει
ρηματολογίαν, καθ’ ήν ή κρίσις οφεί
λεται είς λόγους διαρθρωτικού χαρα
κτήρας, Αποδίδει τήν σοβαρότητα 
τής συγκυρίας είς τά σφάλματα οι
κονομικής πολιτικής καί είς τάς νο
μισματικός διακυμάνσεις.

'Κατά τά φαινόμενα, αί δύο πρώ
τοι «διαρθρωτικοί» θεωρίαι απομα
κρύνονται έκ τής πραγ ματ ι κότητος, 
ένώ ή τελευταία αυτή θεωρία, ή νεο
κλασική τήν οποίαν ήμποροΰμεν νά 
όνομάσωμεν «νομισματικήν», εύρί- 
σκεται πλησιέστερον πρός τήν Αλή
θειαν.

ΠΡΩΤΗ ΠΛΑΝΗ
Ή πρώτη πλάνη είναι, δτι ή άπω- 

τέρα αιτία τοΰ πληθωρισμού είναι ή 
πτώσις τής άποδόσεως τού κεφα
λαίου.

Μαρξισταί καί κευνσιανοί θεωρούν 
πολύ κακούς οιωνούς διά τό μέλλον 
τοΰ καπιταλιστικού συστήματος, 
τάς κατωτέρω διαπιστώσεις έπί τής 
έξελίξεως τής Αμερικανικής οικονο
μίας κατά τήν τελευταίαν δεκα
ετίαν:

Ελαττώνεται ή Αναλογία αύτο- 
χρη ματοδοτήσεώς τών επιχειρήσεων. 
Άπό 90% τό 1965 ύπεχώρησεν είς 
63% τό 1974.

Ελαττώνεται τό μερίδιον τών κερ
δών είς τό έθνικόν εισόδημα.

Συμπέρασμα: Αί επενδύσεις θά 
καμφθούν καί ή οικονομία θά εϊσέλθη 
εις φάσιν μοιραίας Αναιμίας.

'Ως πρός τήν έλάττωσιν τής αΰτο- 
χρηματοδοτήσεως, παρατηρεΐται δτι 
υπάρχουν φαινόμενα Αντίθετα πρός 
τήν Αμερικανικήν τάσιν: Ή ’Ιαπωνία 
σήμερον καί ή Γαλλία εις πρόσφα
τον παρελθόν.

Έξ άλλου, τό ύψος τής αΰτοχρη- 
ματοδοτήσεως δέν είναι απολύτως 
αποφασιστικόν διά τό ύψος τών ε
πενδύσεων. Μακροχρονίως, ό μέσος 
δγκος τών Αμερικανικών επενδύσεων 
δέν έκάμφθη έν συγκρίσει πρός τό 
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 3ην ΣΕΛ.)

Μετορολοί
nape τη ϋιευΟΰνσει
Γρορμοτείοο

— Ο κ. ’Ιωάννης Χρυσοβιτσιώτη; 
Τμηματάρχης Β' τάξεως, ώς Προ
ϊστάμενος τοϋ Τμήματος Γραμμα
τείας (7—Α—1).

—-Ό κ. Λουκάς Άργυριάδης, 
Τμηματάρχης Β' τάξεως, ώς Προ
ϊστάμενος τής 'Τπηρεσίας Μεταφρα
στικού (7—Α—12).

•—Ή κ. Πολυξένη Κατάκη, 'Τπο- 
τμηματάρχης, ώς Προϊστάμενη τής 
'Τπηρεσίας Μετοχών έν τφ Έξωτε- 
ρικφ (7—Α—22).

—Ό κ. Γεώργιος Βακαλόπουλος, 
'Τποτμη,ματάρχης, ώς Προϊστάμενος 
τής 'Τπηρεσίας Τηλεγραφημάτων 
(7—Γ—12).

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕΡΠΕΡΑΣ 
ΕΙδικος Παθολόγος 

’Επιμελητής Παθολογικής Κλινικής 
Ναυτικοί Νοσοκομείου ’Αθηνών 

Ίατρεϊον: Ρηγίλης 8 
Τη,λ.: 734.647 

Οικία: Τηλ. 651.4509 
Δέχεται 5—7 (πλήν Σαββάτου)

-********"*·*******·*****, 

ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. ΖΙΟΥΤΟΣ 
Καρδιολόγος - Παθολόγος

ιιδάκτωρ τοΰ Παν) μ ίου ’Αθηνών J 
Ιατρός Καρδιολογικής Κλινικής* 

Νοσοκομείου Ε.Ε.Σ. *
Ιατρεϊον: Βασ. Σοφίας καί Τσό- J 

χα 3 Άθήναι 602 — Τηλ. 64. J 
60.084 - 907.200 *

ίρίτη - Πέμπτη - Σάββατο 7 - 9 * 
"ηλ. Οικίας 368.140 *
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ΠΡΟΣΟΧΗ
ΟΣΟ ΠΛΗΣΙΑΖΟΥΜΕ ΕΙΣ ΤΑΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΑΣ 

ΟΡΓΙΑΖΕΙ Ο ΨΙΘΥΡΟΣ 
ΚΑΙ Η ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΨΕΥΔΗΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ



Ανεπιτυχές ελιγμός της Πιωριαμ,έννις Ιίοιχήβεω: τη,ς Γ,Χ.Ε,Ε.

ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΠΑΝΤΟΤΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΤΟ ΟΕΜΙ 
ΤΗΣ «ΕΚΛΟΓΗΣ» ΤΟΥ ι. ΘΕ0ΦΑΝ0Π0ΥΠ0Υ

φ Δύο έγγραφα του διεθνούς γραφείου εργασίας αποκαλύπτουν την αλήθεια
05 κ.κ. Ν. Παπαγεωργίου καί Χρ. 

Καρακίτσος διωρισμένοι εις την Γε
νικήν Συνομοσπονδίαν ’ Εργατών 
Ελλάδος, ώς Πρόεδρος ό πρώτος 
και Γενικ. Γραμματεύς ό δεύτερος, 
έπΐ υπουργίας τοΰ συνομιλητή τού 
δικτάτορα, υπουργού Εργασίας κ. 
Λάσκαρη, άπεφάσισαν νά καλύψουν 
τον κ. Υπουργό και τον αναπληρω
τή τοΰ Γεν. Γραμματέα τής Γ.Σ.Ε.Ε. 
κ. Παν. Θεοφανόπουλο τον όποιο έ- 
σπευσαν νά εμφανίσουν ώς έκλεγέν- 
τα εις τό Διοικητικόν Συμβούλιον 
του Διεθνούς Γ ραφείου Εργασίας.

Μέ δλην τήν καλή διάθεσι πού εί
χαμε νά σεβαστούμε τούς κ.κ. Πα
παγεωργίου και Καρακίτσο ώς Ά- 
νωτάτην Συνδικαλιστικήν ήγεσίαν 
τής χώρας μας, έστω και διωρισμέ- 
νην, δεν μάς επιτρέπουν τον σεβα
σμόν αυτόν οί ίδιοι, διότι δυστυχώς 
έξακολουθούν νά ίσχυρίζωνται δτι 
πράγμοττι ό κ. Θεοφανόπουλος έξε- 
λέγη εις τό Διοικ. Συμβούλιον τού 
Διεθνούς Γραφείου Εργασίας.

Προς κάλυψιν τού ισχυρισμού των 
μάς άπέστειλαν καί φωτοαντίγραφον 
τοΰ άπό 26.8.75 εγγράφου τού Διε
θνούς Γραφείου Εργασίας έκ τοΰ ο
ποίου, ώς ισχυρίζονται, οΐ κ.κ. Πα
παγεωργίου καί Καρακίτσος «έπι- 
βεβαιοΰται πλήρως ή έν λόγφ, τι
μητική διά τούς "Ελληνας εργαζομέ
νους, εκλογή τοΰ συν. Παν. Θεοφα- 
νοπούλου» (απόσπασμα άπό τήν έ- 
πιστολή τους πρός τήν «Τραπεζιτι
κή».

Κατωτέρω δημοσιεύομεν φωτοτυ
πία τοΰ εγγράφου τοΰ Δ.Γ.Ε. πρός 
τον κ. Καρακίτσο μέ ήμερομηνία 
26.8.75 ώς καί φωτοτυπία τοΰ εγ
γράφου τοΰ Διεθνούς Γραφείου Ερ
γασίας πρός τον Πρόεδρο τοΰ Συλ
λόγου μας κ. Νικ. Πίσκοπο, μέ ή
μερομηνία 1.8.75.

Καί άπό τά δύο έγγραφα σα
φώς άποδεικνύεται, δτι, ό κ. Θεοφα
νόπουλος δέν έξελέγη εις τό Διοικ. 
Συμβούλιον τοΰ Διεθνοΰς Γ ραφείου 
Εργασίας, ώς πομπωδώς διεκήρυξε 
καί μάλιστα ύπευθύνως, ή Άνωτάτη 
Συνδικαλιστική ήγεσία τής χώρας.

Καί άπό τά δύο έγγραφα σαφώς 
άποδεικνύεται δτι ό κ. Θεοφανόπου
λος έξελέγη αναπληρωματικόν μέ
λος. Τά έγγραφα βέβαια δέν άναψε 
ρουν εις ποιον πίνακα τών αναπλη
ρωματικών μελών έξελέγη καί ποιαν 
σειράν έχει ώς αναπληρωματικός εις 
τον πίνακα αύτόν. Αυτοί όμως πού 
διεκήρυξαν δτι έξελέγη εις τό Διοικ. 
Συμβούλιον γνωρίζουν δτι «έξελέγη» 
διά νά άναπληρώση αναπληρωματι
κόν (δχι τακτικόν) μέλος αν ποτέ 
παραστή άνάγκη, αν δηλ. κατά τήν 
διάρκεια τής θητείας τοΰ έκλεγέντος 
Διοικ. Συμβουλίου τοΰ Δ.Γ.Ε. συμ- 
6ή νά έκλείψουν δλα τά τακτικά 
μέλη τοΰ Διοικ. Συμβουλίου καί δ
λα τά αναπληρωματικά μέλη του νά 
αναπληρώσουν τά τακτικά καί νά 
κληθούν οί «έπιτυχόντες» τοΰ πίνα
κας τοΰ κ. Θεοφανόπουλου νά κατα
λάβουν τήν θέσι τών αναπληρωματι
κών. (Άντιλαμβάνεσθε τί πρέπει νά 
συμβή διά νά καταλάβη τήν θέσιν 
τοΰ αναπληρωματικού μέλους τοΰ 
Διοικ. Συμβουλίου τοΰ Διεθνοΰς Γ ρα
φείου ’Εργασίας ό κ. Θεοφανόπου
λος).

"Ας μήν διαμαρτύρονται έπομί- 
νως καί μάλιστα δημοσίως ο5 κ.κ. 
Παπαγεωργίου καί Καρακίτσος διό
τι ή Πολιτεία τούς άγνοεΤ καί προ
βαίνει εις τήν ρύθμισι θεμάτων τών 
έργαζομένων, χωρίς νά τούς έρωτά. 
05 'ίδιοι δίδουν τό δικαίωμα εις τούς 
άλλους νά μή τούς λαμβάνουν ύπ’ 
όψιν.

"Ας μάς έπιτρέψουν δμως, μιά 
καί έμεΐς έπιμένουμε νά τούς θεω
ρούμε υπευθύνους νά τούς ζητήσου
με νά μάς δώσουν τον ορισμό τοΰ 
έκλεγομένου καί μάλιστα εις τά όρ
γανα τοΰ Διεθνούς Γραφείου Εργα
σίας καί νά μάς πληροφορήσουν δια·· 
τϊ ή «λίαν τιμητική διά τούς "Ελλη
νας έργαζομένους, έκλογή» δέν έγέ- 
νετο εις τό πρόσωπον τοΰ προέδρου 
ή τοΰ Γεν. Γραμματέως καί έπροτι- 
μήθη ό κ. αναπληρωτής;
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Mr. Ohr. Karakitsoa,
General^Secretary,
Greek General Confederation of Labor, 
Pati:.ion Street 69,
ATHENS.

(Groce)

η iEM ‘.97

Roar Mr. Karakitsos,

In reply to your request, I have plrfS-suro in 
confirming that Mr. Panayiotis Theophanopoulos was 
elected substitute member of the Vforlcers‘ group of 
the Governing Body of the ILO on 11 Juno 1975·

Yours sincerely,

Fo.t the Director-General
„ V

/j ψ 1 As-iCuΑνA-p

.. Η.Λ. Dunning, { 
Chief of .the · 

Workers1 Relations Brandi.

Πρός πλήρη άπόδειξι τής μή έκ- 
λογής καταχωρούμε φωτοτυπία τοΰ 
Δελτίου τοΰ Δ.Γ.Ε. μέ τά ονόματα 
τών έκλεγέντων οϊτινες συνήλθαν 
πρός έκλογήν τοΰ Προεδρείου τοΰ 
Δ.Γ.Ε. διά τήν περίοδο 1975—78.

Ιδιαιτέρως παρακαλοΰμε τήν Ά
νωτάτη Συνδικαλιστική ήγεσία νά 
μάς σημείωση που αναγράφεται τό

δνομα τοΰ άναπληρωτοΰ Γεν. Γραμ- 
ματέως τής Γ.Σ.Ε.Ε., διότι έμεΐς ού
τε καί εις αυτό τον πίνακα τό βρί
σκουμε.

(Μήπως αλήθεια συγχέουν τούς 
διορισμούς μέ τις συνομιλίες; ’Αλ
λά εις τήν Γενεύην έγιναν αρχαιρε
σίες καί δχι «συνομιλίαι» ή διορι
σμοί).

Information
New ILO Governing Body and chairman

Delegates to the 1975 International Labour Confer
ence meeting in Geneva last June elected a new ILO 
Governing Body for a three-year term. The number of 
seats was increased to 56—28 governments, 14 employers 
and 14 workers—from 48, in line with a constitutional 
amendment. The increase permits broader representa
tion of the ILO's growing membership, which now 
includes· 126 countries. Ten government members 
hold permanent seats as States of chief industrial impor-

Th^ 18 other government members, the 14 employer 
members and the 14 worker members were elected by 
the government, employer and worker groups respec-

The new Governing Body for 1975-78 will be as 
follows.

GOVERNMENT GROUP Permanent members: Canada, China, 
France, Federal Republic of Germany, India, Italy, Japan, USSR, 
United Kingdom, and United States.

Elected members: Australia, Brazil. Guinea, Hungary, Iran, Kuwait, 
Liberia, Mexico. Norway, Pakistan, Panama, Somalia, Sudan, Togo, 
Trinidad and Tobago, Venezuela, Yugoslavia, and Zaire.

EMPLOYES' GROUP Abebe Abate (Ethiopia), Ibrahim 
Ahmed (Sudan), Gullmar Bergenstrom (Sweden), John Coates (United 
Kingdom). Christian Diallo=Dramey (Congo), Massud Ghayour (Iran), 
Wolf-Dieter Lindner (Fed. Republic of Germany), Felix Martinez- 
Espino 0. (Venezuela), Marwan Nasr (Lebanon). Jean-Jacques 
Oechslin (France), Charles H. Smith (United States). Naval H. Tata 
(India), Carlos Vegh Garzon (Uruguay), and Kazuo F. Yoshimura 
(Japan).

WORKERS' GROUP Irving Brown (United States), Yukitaka 
Haraguchi (Japan), Robert Hawke (Australia), Casildo Herreras 
(Argentina). Mustapha Makhlouf (Tunisia), Kanti Mehta (India), 
Joseph Morris (Canada). Gerd Muhr (Fed. Republic of Germany), 
Ezekiel 0. A. Odeycmi (Nigeria), Pyotr Pimenov (USSR), Cyril Plant 
(United Kingdom), Blaise Robel (Madagascar), Alfonso Sanchez 
Madariaga (Mexico), and Olaf Sunde (Norway).

The conference also reconstituted the ILO's African, 
• Asian and Inter-American advisory committees for the 
period 1975-78.

Δέν παραλείπουμε νά καταχωρή
σουμε, χωρίς τήν ύποχρέωσι τοΰ πε
ρί Τύπου νόμου, τήν έπιστολή πού 
μάς άπέστειλε ή Άνωτάτη Συνδικα
λιστική ήγεσία τής χώρας καί νά 
έκφράσουμε τή λύπη μας διότι έκ 
τών στοιχείων πού ή ιδία έπικαλεί
ται δέν προκύπτει, δυστυχώς, ή έ· 
παλήθευσις τών ισχυρισμών της.

«Πρός τήν ’Εφημερίδα 
ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ 
Σοφοκλέους 10, 1ος όροφος 
’Ενταύθα

Τά έγγραφα τοΰ AicBvoue γραφείου έργαοίαρ
BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL OFICINA 1NTERNACI0NAL DEL TRABAJO
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Mr. ITicolaos Piscopos,
President,
Association of. the Employees of the 

Rational Bank of Greece,
8o Aiolou Street, 
national Bank Building,
ATHEHS. (Cr'ece)

Rea

•In reply to your letter of 28 July, I can confirm that 
Hr. Panayiotis Theophanopoulos v/as elected a Substitute Member of 

orIcPrs '· sroup of the Governing Body 0f the ILO on 11 June

Yours sincerely,

For the Director-Generali

H.A*' Dunning,
Chief of the 

Workers1 delations Branch*

Meeting immediately after the conference, the new 
Governing Body elected its chairman for a onc-year 
term—Ambassador Philip Halford Cook, Australia's 
Special Labour Adviser in Europe. Dr Cook has been 
associated with the ILO in various capacities since 
1952. As Australian government delegate he has attended 
meetings of the ILO Asian Regional Conference and has 
led the Australian government delegation to many 
sessions of the International Labour Conference, 
presiding over conference committees on three occa
sions. He succeeds Mohamed AI-Arbi Khattabi, Moroc
can Minister of Labour and Social Affairs.

The Governing Body re-elected its two vice- 
chairmen: Gullmar Bergenstrom (Sweden), chairman 
of the employers’ group, and Joseph Morris (Canada), 
chairman of the workers' group.

International manpower pool 
proposed by 

Mrs Bandaranaike
Addressing a special sitting of the conference, Prime 

Minister Sirimavo Bandaranaike of Sri Lanka suggested 
a new form of international co-operation to help fight 
unemployment and poverty.

“Countries in the Middle East in particular have 
adequate financial resources to be invested in develop
ment,” she said. “However, Jack of skilled manpower 
seems to be inhibiting the speedy take-off of develop
ment projects.

“On the other hand, there are countries such as mine 
where, though we have the human resources, we lack

Κύριοι,
Άναφερόμενοι εις δημοσιεύματα 

καί σχόλια τής ΰμετέρας έφημερί- 
δος, σχετικά μέ τήν άήθη καί ύπο
πτον προσπάθειαν σας, νά θέτετε 
έν άμφιβόλψ, δημοσίας καί υπευθύ
νους ανακοινώσεις τής ’Ανώτατης 
Συνδικαλιστικής ήγεσίας τής Χώρας, 
γενομένας έπ’ εΰκαιρίιχ τής έκλογής 
τοΰ συν. Παν. Θεοφανοπούλου, εις 
τό Διοικ. Συμβούλιον, τοΰ Διεθνοΰς 
Γ ραφείου ’Εργασίας, σάς άποστέλ- 
λομεν συνημμένως, φωτοαντίγραφον, 
τοΰ άπό 26.8.75 έγγραφου, τοΰ 
Διεθνοΰς Γ ραφείου Εργασίας, έκ 
τοΰ οποίου έπιβεβαιοΰται πλήρως ή 
έν λόγφ, λίαν τιμητική διά τούς "Ελ
ληνας έργαζομένους, έκλογή, τοΰ 
συν. Παν. Θεοφανοπούλου.

Κατόπιν τών άνωτέρω, σάς κα
λού μεν, συμφώνως πρός τάς διατά
ξεις τοΰ περί Τύπου ίΝόμου, όπως 
προβήτε εις άμεσον έπανόρθωσιν, 
τών αναληθών καί υπόπτων δημο
σιευμάτων σας, παρέχοντες ταυτο- 
χρόνως, πλήρη ήθικήν άποκατάστα- 
σιν, πρός τήν Συνδικαλιστικήν σας 
ήγεσίαν.

Έπιφυλλασσόμενοι παντός νομί
μου δικαιώματος μας.

Ό Πρόεδρος 
ΝΙΚ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
Ό Γεν. Γραμματεΰς 
ΧΡ. ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ»

ΑΝΤ. ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ 
’Οδοντίατρος

όδός Κάνιγγος 7, Β' δροφος 
Τηλ. 630.277, Τιμολ. ΤΥΠΕΤ

ΕΙΠΓΕΝΗ 8 ΕΞΟΓΕΝΗ ΜΙΑ ΤΟΥ ΙΜΜΣΜΟΥ
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 2<χς ΣΕΛ.)
άκερικανικόν ακαθάριστον έθνικόν 
προϊόν.

Τό δτι ήλαττώθη ή άποταμίευσις 
τών αμερικανικών έπιχειρήσεων, δέν 
σημαίνει άλλο τι εΐμή δτι αί έπιχει- 
ρήσεις παραχωρούν εις άλλους πα
ράγοντας μεγαλύτερον μέρος τής 
προστιθέμενης άξίας καί ώς έκ τού
του έχουν άνάγκην μεγαλυτέρας έξω- 
τερικής χρηματοδοτήσεως. Ή μεγα
λύτερα άνάγκη χρηματοδοτήσεως 
τών έπιχειρήσεων, αντισταθμίζεται 
άπό μεγαλυτέραν ικανότητα χρημα
τοδοτήσεως άλλων παραγόντων. Εις 
τί άλλο χρησιμεύουν αί κεφαλαιαγο- 
ραί, πού ό ρόλος των συνίσταται 
εις τήν έξισορρόπησιν τών αναγκών 
καί τών ικανοτήτων χρηματοδοτή
σεως;

Πλήν τούτου, είναι παρακινδυνευ- 
μένον νά προχωρήση κανείς εις συμ
περάσματα έπί τοΰ μέλλοντος τοΰ 
καπιταλιστικού συστήματος, χρησι
μοποιούν ώς αφετηρίαν τήν έξέλιξιν 
τών κερδών τών έπιχειρήσεων. Τό 
κέρδος είναι τό υπόλοιπον τοΰ λο
γαριασμού έκμεταλλεύσεως καί έ- 
ξαρτάται άπό πολλούς παράγοντας, 
ώς ή φορολογία, ή διανομή τής προσ
τιθέμενης άξίας κλπ. ΕΤναι δθεν σφα
λερά τακτική ό παραλληλισμός κέρ
δους καί άποδόσεως τοΰ κεφαλαίου. 
Άντιθέτως, έκ τών γενομένων έρευ- 
νών άποδεικνύεται, δτι δέν έχει μετα- 
βληθή εϊς τάς Ηνωμένας Πολιτείας 
ή οριακή παραγωγικότης τοΰ κεφα
λαίου.

ί
ΑΙ ΗΠΑ ΥιΠΟ ΑΠΕΙΛΗΝ ΜΕΓΑ

ΛΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΧΑΣΜΑ
ΤΟΣ;
Ή αισιόδοξος θεώρησις τών τά

σεων τής αμερικανικής οικονομίας 
ύπό τών γάλλων καθηγητών Άλφαν- 
τερύ καί Ντελενπέ άντικρούεται έμ- 
μέσως διά τών λεχθέντων προσφά- 
τως υπό τοΰ προέδρου τοΰ χρηματι
στηρίου τής Νέας Ύόρκης Τζαίημς 
Νήντχαμ, τά όποια έλαβον τελευ
ταίως εύρεΐαν δημοσιότητα είς τον 
παγκόσμιον οικονομικόν τύπον.

Κατά τάς προβλέψεις τοΰ Τζαί
ημς Νήντχαμ, αί Ήνωμέναι Πολι- 
τεΐαι, πλουσιωτέρα χώρα καί μεγα
λύτερα πηγή κεφαλαίων τοΰ κόσμου, 
δέν θά δυνηθή ίσως εϊς τό μέλλον, 
νά έξευρίσκη τό κεφάλαιον τό όποιον 
χρειάζεται διά νέα έργοστάσια καί 
νέα μηχανήματα.

Ό πρόεδρος του χρηματιστηρίου 
τής Νέας Ύόρκης προφητεύει διά 
τήν προσεχή δεκαετίαν «χάσμα κεφα
λαίου» τής τάξεως, τουλάχιστον τών 
650 δισεκατομμυρίων. Ή άποψις 
τοΰ Τζαίημς Νήντχαμ στηρίζεται εϊς 
τούς έξης συλλογισμούς:

Αί δυνατότητες αυτοχρηματοδοτή
σεων τών αμερικανικών έπιχειρήσεων 
περιορίζονται ύπό τοΰ πληθωρισμού, 
τής ΰφέσεως καί ’τής πτώσεως τών 
κερδών. Ώς έκτούτου, αί έπιχειρή- 
σεις ύποχρεοΰνται όπως προσφεύ
γουν διά τήν χρηματοδότησίν των, 
είς ηύξημένον βαθμόν, είς τήν έλευ- 
θέραν κεφαλαιαγοράν. 'Αλλά έπειδή 
οΐ ’Αμερικανοί, έν τφ συνόλφ των, 
καταναλίσκουν περισσότερον καί α
ποταμιεύουν όλιγώτερον άπό κάθε 
άλλην βιομηχανικήν χώραν, είναι 
άναπόφευκτον νά ύπαρξη μέγα χά
σμα μεταξύ ζητήσεως καί προσφο
ράς κεφαλαίου.

ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΛΑΝΗ

Ή δεύτερα πλάνη εΐναι, δτι ή 
κακή λειτουργία τών αγορών προ- 
καλεΐ τον αγώνα δρόμου μεταξύ τι
μών-μισθών.

Ή καθημερινή έμπειρία άποδει- 
κνύει, πόσον ζωηρός παραμένει ό 
ανταγωνισμός μεταξύ έπιχειρήσεων. 
Ή θεωρία τοΰ άγώνος δρόμου τι- 
μών-μισθών δέν ισχύει παρά μόνον, 
δταν ή ζήτησις εΐναι υπερβολική. "Ο
ταν ή ζήτησις εΐναι άσθενής καί συσ
σωρεύονται τά αποθέματα, αί έπιχει- 
ρήσεις δυσκολεύονται πολύ περισ
σότερον νά μεταφέρουν είς τάς τι
μάς τήν αΰξησιν τοΰ κόστους. Σή
μερον, ΰπό καλπάζοντα πληθωρι
σμόν, ή αμερικανική βιομηχανία αυ
τοκινήτου προσφέρει τά προϊόντα 
της μέ έκπτώσεις μέχρις 600 δολ- 
λαρίων.

Έξ άλλου, αί στατιστικοί άπο- 
δεικνύουν, δτι είς δλας τάς χώρας, 
δταν έπιταχύνεται ό πληθωρισμός, 
αρχίζει νά έλαττώνεται τό μερίδιον 
τών μισθών εϊς τό έθνικόν εισόδημα.

’Εάν έξετασθή ό ανταγωνισμός 
είς διεθνές πλαίσιον, τό καρτέλ τών 
πετρελαίων έξαίρεσιν. Αί περισσό
τεροι πολυεθνικοί έταιρίαι ανταγω
νίζονται μεταξύ των διά τήν κατά- 
κτησιν τών έθνικών αγορών. Τούτο 
έξηγεΐ τήν σχετικήν ταμιακήν αδυ
ναμίαν των (cash floW)· Αί αμερι
κανικοί πολυεθνικά! έπιχειρήσεις: 
ρευστότης 3.5 δισεκατομμυρίων δολ- 
λαρίων τό 1973, ποσόν ΐσοδυναμοΰν 
πρός τά 3,5% τής ρευστότητας τοΰ 
συνόλου τών αμερικανικών έπιχειρή
σεων.

ΤΡΙΤΗ ΠΛΑΝΗ

Τρίτη πλάνη είναι, δτι αί έλευθέ- 
ρως κυμαινόμενοι ίσοτιμίαι έπιταχύ- 
νουν τον παγκόσμιον πληθωρισμόν.

Πολλοί οικονομολόγοι άποδίδουν 
είς τήν κατάργησιν τών σταθερών ι
σοτιμιών τών νομισμάτων καί τήν 
προοδευτικήν μετά τό 1972, καθιέ- 
ρωσιν έλαστικών ισοτιμιών, τήν έπι- 
τάχυνσιν τοΰ πληθωρισμού άνά τον 
κόσμον.

‘Ο μηχανισμός αυτός κατέστη δυ
νατός διά τής απουσίας διεθνοΰς αν

ταγωνισμού. Δηλαδή, δταν είς χώ
ρας μέ άνατιμημένον νόμισμα οί εισ
αγωγείς δέν έκπίπτουν έκ τών τι
μών πωλήσεως, τήν μείωσιν τής τι
μής είς τήν όποιαν έπρομηθεύθησαν 
τά έμπορεύματά των, αί έλαστικαί 
ίσοτιμίαι ένθαρρύνουν τήν αΰξησιν 
τών τιμών άνά τον κόσμον, διότι αί 
ανατιμήσεις είς ώρισμένας χώρας 
δέν αντισταθμίζονται μέ υποτιμήσεις 
είς άλλας χώρας.

Είς τήν άνάλυσιν αυτήν λαμβάνε- 
ται ύπ’ δψιν μόνον μία «διαστροφή», 
ή οποία αν καί παρατηρεΐται ένίοτε, 
δέν πρέπει νά ερμηνεύεται ώς γενι
κόν φαινόμενον. Άντιθέτως, κατά 
τήν παραδοσιακήν θεωρίαν, τήν ο
ποίαν τά γεγονότα έπαληθεύουν είς 
μεγάλην έκτασιν, αί έλαστικαί ίσο- 
τιμίαι απομονώνουν άπ’ άλλήλων τάς 
έθνικάς συγκυρίας.

Άς έξετάσωμεν, ώς παράδειγμα, 
τήν κατάστασιν τής Γερμανίας καί 
τών χωρών, πού τήν περιβάλλουν. 
’Υπό καθεστώς σταθερών ισοτιμιών, 
αί γερμανικαί έξαγωγαί θά ηΰξάνον- 
το ίλιγγιωδώς πρός δλας τάς χώρας, 
τών όποιων αί τιμαί αυξάνονται πο
λύ ταχύτερον καί ή Γερμανία θά έ- 
γνώριζεν έντός ολίγου τόν πληθωρι
σμόν τών γειτόνων της. Αλλά χάρις 
είς τάς έλαστικάς ισοτιμίας, ή γερ
μανική συγκυρία προστατεύεται άπό 
τόν πληθωρισμόν, διότι ένώ αήξά- 
νονται αί διαφοραί τιμών, τό μάρκον 
άνατιμάται αυτομάτως. Ουτω, ή 
σχετική άδυναμία τών γερμανικών 
τιμών άντισταθμίζεται άπό τήν άνα- 
τίμησιν τοΰ μάρκου καί τό αντίστρο
φον, προ κειμένου περί τών άλλων 
χωρών.
ΠΛΗΘΩΡΙΣΤΙΚΑ ΑΙΤΙΑ

Ή αληθής κινητήριος δύναμις τοΰ 
πηλθωρισμοΰ είναι ή αΰξησις τής 
νομισματικής κυκλοφορίας.

Πρέπει νά έπανέλθωμεν είς τό πα
ραδοσιακόν σχήμα τών οικονομικών 
κύκλων, τό όποιον έξηγεΐ θαυμά
σια τήν παρούσαν κατάστασιν. Αί 
κυκλικοί διακυμάνσεις παρουσιάζουν 
μεγάλην κανονικότητα είς διαφόρους 
περιόδους καί είς διαφόρους χώρας.

Έν πρώτοις, ύπάρχει ή μεγαλυ
τέρας τής συνήθους αΰξησις τής νο
μισματικής κυκλοφορίας. Αυτή άκο- 
λουθεΐται ύπό αΰξήσεως τής ζητή
σεως ή όποια καταλήγει είς πληθω
ρισμόν, δταν έξαντληθή ή δυναμικό- 
της τής παραγωγής.

"Οταν άρχίζη νά έπιταχύνεται ό 
πληθωρισμός, οί μισθωτοί χάνουν α
γοραστικήν δύναμιν καί προσπαθούν 
νά τήν ανακτήσουν. Τήν στιγμήν αυ
τήν ό πληθωρισμός μισθών συναντά- 
ται μέ τόν πληθωρισμόν ζητήσεως 
καί ό πληθωρισμός γενικός γίνεται 
ψυχολογικόν φαινόμενον. Προβλέπε- 
ται, προεξοφλεΐται καί αγκυροβολεί, 
είς δλας τάς συμπεριφοράς.

Ή ακαμψία πληθωριστικών προ
βλέψεων έξηγεΐ τό γεγονός δτι, δταν 
ό κύκλος άναστρέφεται λόγφ προ
οδευτικής μειώσεως τής νομισματι
κής κυκλοφορίας, παριστάμεθα έπί 
τινα χρόνον μάρτυρες τοΰ φαινομένου 
τοΰ στασιμοπληθωρισμού, δηλαδή 
πτώσεως τής παραγωγής καί αΰξή
σεως τής ανεργίας, καθ’ δν χρόνον 
έξακολουθεΐ νά έπιδεινοΰνται ό πλη
θωρισμός.

’Εάν ή ανάλυαις γίνη δεκτή, τό 
συμπέρασμα πού προκύπτει εΐναι Ο
τι ή έξέλιξις τής νομισματικής κυ
κλοφορίας έχει αποφασιστικήν έπί- 
δρασιν έπί τής διαμορφώσεως τής 
συγκυρίας. "Ο,τι συνέβη μετά τό 
1 971 αποτελεί πλήρη περί τούτου 
έπιβεβαίωσιν.
ΔΥΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

Αί περιπτώσεις τών Ηνωμένων 
Πολιτειών καί τής Γαλλίας, εΐναι έν

At fitatiist? του Χό- 
►μου -περί άρ/χιρεσιών έ· 
Επιβάλλουν βυγκεντρωσιν 
Ετών δυνάμεων μας.

/Αιαοπορά τη.ς ψήφου 
Εσημαίνεε έςατΟεν/^τιν τών 
^δυνάμεών μας.

Έο εκλογικόν σύβττ,μα 
^εύνοεΐ τήν βυναλλαγήν 
^καί τούς έμγοδότας. ©ά 
►το εξουδετερώσουμε άν 
►ψηφίσουμε το συμφέρον 
►μας.

*
ΟϋδεΙί δύναται νά έκ- 

►λεγή άνευ σταυρού προ- 
πμήβεως. Είναι άπαραί- 

ίχητος δι’ Ολους τούς ύ- 
Εϊΐθψν)φίους.

IIPOSOAH

Ό Χομος απαιτεί σταυ-ο 
►ρον προτιμήσεως και διά 
►τούς άρ/ηγούς τών συν- 
►δυα,σμών.

προκειμένφ χαρακτηριστικαί. Μετα
ξύ 1971 καί 1973 κατά τήν φάσιν 
ανόδου τοΰ οικονομικού κύκλου, τής 
ηγήθη καί είς τάς δύο χώρας ύπερ- 
αύξήσεως τής γενικής ζητήσεως, προ
βολική αΰξησις τής νομισματικής κυ
κλοφορίας.

Άπό μέσον έτήσιον ρυθμόν 5,2% 
μεταξύ 1965 καί 1970, ή αμερικα
νική νομισματική κυκλοφορία ηύξή- 
θη μέ μέσον έτήσιον ρυθμόν 7,18% 
μεταξύ 1971 καί 1972. Οί άντίστοι- 
χοι αριθμοί διά τήν γαλλικήν νομι
σματικήν κυκλοφορίαν κατά τάς αΰ- 
τάς περιόδους είναι 6,6F καί 12,5%. 
Διά νά άντιληφθή κανείς πόσον τρο
μακτικοί υπήρξαν αί νομισματικά! 
πιέσεις είς τήν Γαλλίαν τό 1972 άρ- 
κεΐ νά γνωρίζη, δτι κατά τό έτος αυ
τό αί πιστώσεις ηΰξήθησαν κατά 
22,8F.

Είς παρόμοιον περιβάλλον ύπερ- 
αφθόνου ρευστότητας καί πίστεως, οί 
έξωγενεΐς κλονισμοί, δηλαδή αί ανα
τιμήσεις τών ειδών διατροφής καί 
τοΰ πετρελαίου, έπολλαπλασίασαν 
τάς ήδη ύπαρχούσας πληθωριστικός 
πιέσεις. Άπό τοΰ 1974, ή κάθοδος 
τοΰ κύκλου είς τάς Ηνωμένας Πολι
τείας καί εϊς τήν Γαλλίαν διαδρα
ματίζεται μέ σοβαράς αποκλίσεις 
πού πρέπει νά αποδοθούν είς τήν 
διαφοράν τής έπί τής συγκυρίας πο
λιτικής τών δύο χωρών.
ΤΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΤΟΥ 1929

ΑΙ άμερικανικαί άρχαι έπανεκδί- 
δουν τό σενάριο τής κρίσεως τοΰ 
1 929. Πράγματι, κατό τό τελευταΐον 
τρίμηνον τοΰ 1 973 και κατά τάς άρ- 
χάς τοΰ 1 974, ύποχωροΰν τά έως τό
τε υπερβολικά αποθέματα τών βιο
μηχανιών καί δταν μετά τό τρίτον 
τρίμηνον τοΰ 1974, αί έπιχειρήσεις 
απαλλάσσονται άπό τά πλεονάσμα
τα των, υποχωρεί ή ζήτησις πίστεως 
καί πίπτουν τά έπιτόκια. Ό κεντρι
κός τραπεζικός οργανισμός αυξάνει 
τάς πτωτικός αΰτάς τάσεις δΓ έξαι- 
ρετικώς αυστηρός άντιπληθωριστι- 
κής πολιτικής, θετών ώς στόχον έ- 
πιτοκίου, έπίπεδον συστηματικώς 
άνώτερον τοΰ άντιστοιχοΰντος είς τό 
έπίπεδον τής ζητήσεως πίστεως και 
διά τοΰ οποίου θά καθίστατο δυνατή 
ή τόνωσις τής συγκυρίας.

Αποτέλεσμα: Άπό τού ’Ιουλίου 
1974 δέν αυξάνεται ή νομισματική 
κυκλοφορία. Τούτο σημαίνει δτι ή 
πραγματική ρευστότης ΰπεχώρησεν 
ακριβώς είς τόν ρυθμόν τοΰ πλη
θωρισμού: άνω τών 10% έτησίως. 
Ή απότομος αυτή κάμψις άντανα- 
κλάται είς πτώσιν τής βιομηχανικής 
παραγωγής κατά 13% μεταξύ Σε
πτεμβρίου 1984 καί Φεβρουάριου 
1 975 — δπερ σημαίνει έτήσιον ρυ
θμόν 30%, τόν ταχύτερον άπό τής 
έποχής τής κρίσεως τών έτών ’30.

Ή Οιονομή Ούρων
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

ΕΘΝ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Έν Άθήναις τή 15.9.1975

Άνακοίνωσις No 17 
Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Τό Διοικητικόν Συμβούλιον πρό
κειται νά προβή είς τήν διανομήν 
δώρων είς τά τέκνα τών μελών τοΰ 
Συλλόγου, έπ’ εϋκαιρίςι τών Εορ
τών τών Χριστουγέννων και Νέου "Ε
τους.

Τής διανομής ταύτης δικαιούνται 
τά τέκνα ήλικίας άπό ένός μέχρι 
δώδεκα έτών, ήτοι τά γεννηθέντα ά
πό 1.1.63 μέχρι καί τής 31.12.74.

Παρακαλοΰμεν δθεν άπαντας τους 
ένδιαφερομένους, τούς έχοντας τέ
κνα τής άνω κατηγορίας, όπως συμ
πληρώσουν καί υπογράψουν τήν κα
τωτέρω δήλωσιν, τήν οποίαν θά ά- 
ποκόψουν καί έν συνεχείςι θά άπο- 
στείλουν τό ΤΑΧΥΤΕΡΟΝ είς τά 
γραφεία τοΰ Συλλόγου μας (Σοφο
κλέους 10 Α' δροφος) καί μέχρι τής 
10.10.75 το άργότερον.

Πέραν τής ημερομη
νίας ταύτης, ούδεμία 
δήλωσις θά γίνη δε
κτή.

Δώρα κατ’ έξαίρεσιν θά διανεμη
θούν και είς τά τέκνα τών καθαρι
στριών καί τών μονίμων έργατών.

Οί παραλήπται τής παρούσης οΐ 
όποιοι γνωρίζουν συναδέλφους ευρι
σκομένους έν άδείς! ή άσθενούντας 
και οΐ όποιοι τυγχάνουν γονείς τέ
κνων έμπιπτόντων είς κατηγορίας 
τών δικαιούμενων δώρων, παρακα- 
λοΰνται δπως κρατήσουν άνάλογον 
αριθμόν δηλώσεων καί ένδιαφερθοΰν 
διά τήν έγκαιρον είδοποίησιν τών ά- 
πουσιαζόντων συναδέλφων.

Μέ συναδελψικούς χαιρετισμούς 
ΤΟ ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

Ηρχισον αί προογωγοί
Έπραγματοποιήθησαν αί προαγω- 

γαΐ Β' εξαμήνου μέχρι καί τοΰ βα
θμού τοΰ Λογιστοΰ Β'. Αί προαγω- 
γαι άπό τοΰ βαθμοΰ Λογιστοΰ Α' 
και άνω θά πραγματοποιηθούν έντός 
τών ή μερών.

Ή ’Οδοντίατρος — ’Ιατρός 
ΧΡΥΣΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ, θυγόο- 
τηρ. τοΰ τ. Διευθυντοΰ τής ΕΤΕ 
κ. ’Αντωνίου Άθαναισιάδου, με
τέφερε τό όδοντκχτρεΐον της έπΐ 
τής όδοΰ Αγίου Μελετίου1 82 — 
τηλ. 741.472 καί δέχεται 9.30 
— /I1 και 5.30 — 8.



ΕΝΟΧΟΣ ΣΙΩΠΗ
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ)

οεμ-ονίας. Γνωρίζουν είς τί άηυβλέπουν οί κηοεμόνες 
καί ποιος είναι ό ρόλος των κηδεμονευομ-ένων.

Βές TVjV ’ EOvczvj Τράπεζα δεν Οά επαναλνιφΟτ^ τό 
3 9S3. Οί ύπάλληΧοί τής ’Εθνικής Τράπεζας δεν Οά 
έγζλωβεβΟούν ποτέ «εά, όπως τότε, καί οί κλίκες, οί 
ύποίεσδήποτε κλίκες, δεν έχουν (lent εές τό μεγαλύτε
ρο πιστωτικό ίδρυμα τής χώρας μας.

"Οσο ένωρίτερα τό άντιληφθούν οί επίδοςοι «σωτή- 
ρες» μας, τόσο τό καλύτερο δι’ αύτούς. <->ά τούς άπο- 
μείνν) τουλάχιστον ή ελπίς να διατν)ρήσουν τήν προσφώ
νησε τού συνάδελφου. ("Αν βέβαια τούς ενδιαφέρει).

Καί εκείνοι μεν εσιώπησαν καί τό Προσωπικόν τής 
Εθνικής Τράπεζας έχει έκδώσει τήν ετυμηγορία του 
διά τα έργα, τάς προθέσεις καί τήν σιωπήν των.

Ή υποχρέωσες όμως των υπευθύνων να ενημερώ
σουν τό Προσωπικόν παραμένει.

Λεν θέλουμε να πιστεύσουμε ότι καί από τήν πλευ
ρά αύτή Οά επιχειρηΟή ή άντιμετώπισις τού θέματος με 
σιωπή.

Οά άναμείνωμεν επ’ ολίγον άκ<' η, διά νά δώαω- 
με τήν δυνατότητα είς τήν Αιοίκησι τής Τραπέζης μας 
νά επιληφϋή των καταγγελιών μας, μέ τήν άνεσι τού 
χρόνου, πού ίσως άπαιτείται.

Έν τφ μεταζύ, Οά παρακολουΟήσωμεν, άγρυπνοι, 
τάς κινήσεις των επιδόξων «αωτήρων» καί, έπαναλαμ- 
βάνομεν διά νά τό άντιληφΟούν ΟΛΟΙ, ότι, έν οΰδεμια 
περιπτώσει θά ύποκύψωμεν εις τάς παντοειδείς ΠΙΚ- 
^ΕΙΧ καί τούς ΕΚΦΟΠΙΑίΜΟΤΧ, καί ότι δεν πρό
κειται, μέ όποιαδήποτε άνταλλάγματα νά έλόωμεν είς 
συναλλαγήν, καί νά παραδώσωμεν τά «άγια τοίς κυσί».

Ή Εθνική Τράπεζα δέν θά ςαναγίνη φέουδο κα- 
νενός.

'Ενωμένο τό Προσωπικό θά προατατεύση τά συμφέ
ροντα τού Εθνικού 'Ιδρύματος καί τό μόχθο του. Τά 
σχέδια τής διαιρέσεως άπέτυχαν. Οί όλίγοι διασπα- 
σταί άπεμονώθησαν. Γιά μιά άκόμη φορά, ό Χύλλογός 
μας, ό Χύλλογος των Επαλλήλων τής ’Εθνικής Τρα- 
πέζης, εκπληρώνει τήν μεγάλη αποστολή του.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΟΟΛΑΙ 
ΕΙΣ ΤΑ 1ΙΑΦ0ΡΑ ΪΠ0Κ)ΜΑΤΑ

ΟΙΙΗΠΙΙΙ ΔΙΑΤΑΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΑΣ

Διά πράξεων τού κ. Διοικητοΰ, 
έχένοντο αί ακόλουθοι τοποθετήσεις 
και μεταβολαί:

ΓΙΑΡΑ ΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΣΕΙ ΑΠΑΙ
ΤΗΣΕΩΝ ΕΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙ

Ό %. ’Ιωάννης Σκορδίλλης, Ύ- 
ποτμηματάρχης, Προϊστάμενος 'Υ
πηρεσίας Λογιστηρίου Καταθέσεων 
καί Τραπεζών παρά τφ Κεντρική) 
Καταστήματι, ώς Προϊστάμενος τής 
Υπηρεσίας 20)Β)21, αντί τοϋ κ. 

Βασιλείου Μπασιάκου, Ύποτμημα- 
τάρχου, ανακαλούμενης τής διά τής 
ύπ’ άριθ. 114)10.3.75 Πράξεως Δι- 
οικήσεως γενομένης τοποθετήσεώ; 
του καί παραμένοντος είς τήν Διεύ- 
θυνσιν ’Εμπορικών Χορηγήσεων, ώς 
Προϊσταμένου 'Υπηρεσίας.

-—Ό κ. ’Αντώνιος Κωνσταντινί- 
δης, Τμηματάρχης Β' τάξεως, Προ
ϊστάμενος τής Υπηρεσίας Οικονομι
κών ζητημάτων Προσωπικού, ώς 
Προϊστάμενος τοϋ Τμήματος 20)Γ) 
1, αντί τοϋ κ. Φωτίου Κίσσα, Τμη
ματάρχου, Α' τάξεως, τοποθετούμε
νου ώς Ύποδιευθυντοΰ τής Ύποδι- 
ευθΰνσεως 20)Γ, αντί τοϋ κ. Μελε
τίου Λιακάκου, Ύποδιευθυντοΰ, άνα
καλουμένης τής διά τής ΰπ’ άριθ. 
114)10.3.75 Πράξεως Διοικήσεως, 
γενομένης τοποθετήσεώς του καί πα
ραμένοντος είς το Κεντρικόν Κατά
στημα ώς Ύποδιευθυντοΰ.

Ό κ. Πέτρος Καρλής, Συμπράτ- 
των Υποδιευθυντής, Υποδιευθυντής 
τής Ύποδιευθύνσεως 20)Γ είς τήν 
Ύποδιεόθυνσιν 20) Α, ώς Υποδιευ
θυντής.

ΠΑΡΑ ΤΗ 
ΝΩΣΕΩΣ

ΔΙΕΤΘΤΝΣΕΙ ΟΡΓΑ-

—Ή κ. Δήμητρα Λιβιεράτου, Ύ- 
ποτμηματάρχης, ώς Προϊστάμενη 
τής Υπηρεσίας Έντυπων Τραπέζης.

ΠΑΡΑ ΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΣΕΙ ΕΜΠΟ
ΡΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

—Ό κ. ’Αθανάσιος Νικολόπουλο; 
Τμηματάρχης Β' τάξεως, Προϊστά
μενος τής Υπηρεσίας Έξετάσεως 
Αιτημάτων (2—Α—31) ώς Προϊ
στάμενος τοϋ Τμήματος Άναλήψεως 
Κινδύνων μετά Τεχνικών ’Επιχειρή
σεων (2—Α—3).

ΠΑΡΑ ΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΣΕΙ ΕΠΙ- 
ΘΕΩΡΗΣΕΩΣ
—Ό κ. Σπυρίδων Ιίουνιάκης, Λο

γιστής Α' τάξεως Βοηθός Έπιθεω- 
ρητοϋ, ώς Δόκιμος ’Επιθεωρητής.

ΠΑΡΑ ΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΣΕΙ ΔΙΕ
ΘΝΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
—- Ο κ. Γεώργιος Γκόνης, Τμημα

τάρχης Α' τάξεως, Υποδιευθυντής 
παρά τή Διευθύνσει Μελετών ’Επι
χειρηματικών Δραστηριοτήτων, είς 
τήν συνιστωμένην δι’ έτέρας Πρά- 
ξεως νέαν 'Τποδιεύθννσιν, Συναλλα

γών μετά τοϋ ’Εξωτερικού, ώς Υ
ποδιευθυντής, άνακαλουμένης τής 
διά τής ύπ’ άρ. 54)5.2.75 Πράξε
ως ημών γενομένης τοποθετήσειός 
του είς τό Υποκατάστημα Καλαμι- 
ώτου, ώς Ύποδιευθυντοΰ.

—Ό κ. Δημήτριος Ρούσης, Τμη
ματάρχης Β' τάξεως, Προϊστάμε
νος Τμήματος Παρακολουθήσεως 
καί έκκαθαρίσεως Συμφωνιών μετ’ 
’Ανταποκριτών Έξωτερικοΰ, ώς 
Προϊστάμενος τοϋ συνιστωμένου δι’ 
έτέρας Πράξεως νέου Τμήματος 
Άγοραζομένων ’Επιταγών είς Συν- 
άλλαμα.

Έτοποθετήθησαν έξ άλλου, ώς 
’Εντεταλμένοι καί Προϊστάμενοι Λο
γιστηρίου Υποκαταστημάτων, οί κά
τωθι :

—Ό κ. Άργΰριος Άγγελίδης, 
Τμηματάρχης Α' τάξεως, είς τό 
Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης Α.

—Ό κ. Δημήτριος Ζαμπλιάνης, 
Τμηματάρχης Α' τάξεως, είς τό Υ
ποκατάστημα Θεσσαλονίκης Α, ώς 
’Εντεταλμένος.
. —-Ό κ. ’Απόστολος Κασμιρλής, 
Υπολογιστής Α' τάξεως, παρά τφ 
Ύποκαταστήματι Σάμου, είς τό Υ
ποκατάστημα Μυκόνου.

—Ό κ. Δημήτριος Άπέσσος, Λο
γιστής Α' τάξεως, παρά τφ Ύπο- 
καταστήματι Χίου, είς τό αυτό Υ
ποκατάστημα.

—Ό κ. Νικόλαος Δραπανιώτης, 
Λογιστής Β' τάξεως, παρά τφ Ύ- 
ποκαταστήματι Καρλοβασίου είς τό 
Υποκατάστημα Γυθείου.

—Ό κ. Δημήτριος Περράκης, Λο
γιστής Α' τάξεως, παρά τφ Ύπο- 
καταστήματι Νίκαιας, είς τό Υπο
κατάστημα Πετραλώνων.

—Ό κ. ’Απόστολος Τσοπανό- 
πουλος, Λογιστής Β' τάξεως, παρά 
τφ Ύποκαταστήματι Άντιγονιδών 
Θεσσαλονίκης, είς τό Υποκατάστη
μα Στάθμου Θεσσαλονίκης.

—Ό κ. Νικόλαος Γαβριηλίδης, 
Λογιστής Β' τάξεως, παρά τφ Υ
ποκαταστήματα Π λ. Μεταξά, είς τό 
Υποκατάστημα Άντιγονιδών Θεσ
σαλονίκης.

—-Ό κ. Νικόλαος Πεσματζόγλου 
Τμηματάρχης Α' τάξεως, Υποδιευ
θυντής παρά τφ Ύποκαταστήματι 
Καλλιθέας, είς τό Υποκατάστημα 
Δάφνης, ώς Διευθυντής αντί τοΰ κ. 
Κων)νού Μπεκιάρη, Τμηματάρχου 
Α' τάξεως, μετατιθεμένου είς τό 
Υποκατάστημα Καλλιθέας, ώς Διευ- 
θυντοΰ, αντί τοΰ κ. Άνδρέου Οϋβα, 
Τμηματάρχου Α' τάξεως, απαλλασ
σόμενου τών καθηκόντων του καί τι
θέμενου είς τήν διάθεσιν τής Διευ- 
θύνσεως Προσωπικού.

—-Ό κ. ’Ιωάννης Θεοφιλογιαννά- 
κος, Τμηματάρχης Α' τάξεως είς 
τήν Διάθεσιν τής Διευθύνσεως Προ
σωπικού, άνακαλουμένης τής διά τής 
ύπ’ άριθ. 286)28.6.75 Πράξεως η
μών τοποθετήσεοός του είς τό Υπο
κατάστημα Πειραιώς, ιός εντεταλ
μένου.

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 3ης ΣΕΛ.)
Έπί των ώς άνω Πανελληνίων 

Σωματείων εφαρμόζονται ώσαύτως 
οί δροι τοΰ οικείου Καταστατικού, 
ώς προς τήν έκπροσώπησιν έν τή Δι 
οικήσει τοΰ Σωματείου τών έκτος 
έδρας του περιφερειών ή τών διαφό
ρων κατηγοριών καί ειδικοτήτων τοΰ 
προσωπικού αυτών.

Πάσα άμφισβήτησις ή διαφωνία 
περί τήν έφαρμογήν τών διατάξεων 
τοΰ Καταστατικού άναφερομένη είς 
Θέματα έπί Πανελληνίων Σωματείων 
καί Ενώσεων κατά τά άνωτέρφ έ- 
πιλύονται τελεσιδίκως παρ’ ημών 
κατόπιν εγγράφου έρωτήματος.

2) Πληροφοροΰμεν υμάς 6τι βά
σει τής παρ. 5 τοΰ άρθρου 4 τοΰ Ν 
6)75 Σωματεία καί "Ενώσεις συν
ταξιούχων, αί άποϊαι άνήκον πρό τής 
21ης 'Απριλίου 1967 είς "Ενώσεις 
Έργατουπαλληλικών Σωματείων υ
πάγονται είς τάς Γενικάς διατάξεις 
τοΰ νόμου μέ δσα δικαιώματα καί 
υποχρεώσεις προβλέποντο δι’ αΰτάς 
έκ τών καταστατικών των διατάξεων 
ώς αΟται ΐσχυον κατά τήν 20ην 'Α
πριλίου 1967.

Διά τά μή υπαγόμενα είς τάς ώς 
άνω προϋποθέσεις Συνταξιουχικά 
Σωματεία καί "Ενώσεις δέον δπως 
έν τή έννοίςχ τοΰ νόμου 6)75 διενερ
γήσουν αρχαιρεσίας βάσει τών Κα
ταστατικών αΰτών διατάξεων καί ά- 
νευ αίτήσεως διορισμού δικαστικού 
αντιπροσώπου είς τάς αρχαιρεσίας 

Πληροφοροΰμεν υμάς δτι θέματα 
άφορώντα αρχαιρεσίας καί πάσης 
φύσεως έκλογάς Ναυτεργατικών καί 
Δημοσιογραφικών Σωματείων καί 
"Ενώσεων τούτων δεν υπάγονται 
είς τάς διατάξεις τοΰ Νόμου 6)75 
καί Νόμου 74)75.
ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΑΙ

Α) Ό αποδεχόμενος διορισμόν 
ώς μέλους 'Εφορευτικής Επιτροπής 
στερείται τοΰ δικαιώματος τοΰ έ- 
κλέγεσθαι.

Β) Αί ’Εφορευτικά! Έπιτροπαί 
συνέρχονται τή προσκλήσει τοΰ παρ’ 
ημών διοοιζομένου ώς προεδρεύον
τας καί λαμβάνουν αποφάσεις διά 
τριών τουλάχιστον ψήφων. Είς πε- 
ρίπτωσιν μή σχηματισμού πλειοψη- 
φίας ή διαφωνία επιλύεται τελεσιδί
κως παρ’ ημών βάσει τοΰ Νόμου, 
κατόπιν εγγράφου έρωτήματος πρός 
ήμάς.

Γ) Ή ’Εφορευτική ’Επιτροπή έ
καστου Σωματείου μετά τήν άνάλη- 
ψιν τών καθηκόντων αύτής ύποχρε- 
οΰται:

1) "Οπως προβή είς τήν έπανεγ- 
γραφήν τών άπό τής 21ης ’Απριλί
ου καί έντεΰθεν διαγραφέντων μελών 
έφ’ δσον τοΰτο ήθελεν ζητηθή παρά 
τών ενδιαφερομένων.

2) Νά έγγράψη νέα μέλη έφ’ δσον 
ήθελεν ζητηθή ΰπό ενδιαφερομένων 
έχόντων τάς υπό τοΰ Καταστατικού 
όριζομένας προϋποθέσεις κοινοποιου- 
μένων τών άνωτέρω πράξεων πρός 
τήν Διοίκησιν τοΰ Σωματείου.

3.) Τά διά πρώτην φορά έγγρα- 
φόμενα μέλη άσκοΰν τό δικαίωμα 
τοΰ έκλέγειν καί έκλέγεσθαι κατά 
τούς ορούς τοΰ Καταστατικ,οΰ τοΰ 
Σωματείου.

4) "Οπως μετά τήν όλοκλήρωσιν 
τοΰ Μητρώου συγκαλέση Γ ενικήν 
Συνέλευσιν πρός διαχειριστικόν καί 
Διοικητικόν απολογισμόν τής άπερ- 
χομένης Διοικήσεως κατ’ ά,ρθρον 5 
παρ. 3 έδ. 6 Ν. 6)75.

5) "Οπως δι’ ύποβαλομένης αί
τήσεως καί πρό δέκα πέντε τουλά
χιστον ημερών πρό τών όρισθησο- 
μένων αρχαιρεσιών καί πάσης φύσε
ως εκλογών άπευθυνθή είς τάν Πρόε
δρον Πρωτοδικών τής έδρας Όργα- 
νώσεως, αϊτουμένη τόν διορισμόν 
του κατά νόμον προβλεπομένου δι
καστικού αντιπροσώπου, δστις διο
ριζόμενος προεδρεύει τής ’Εφορευ
τικής ’Επιτροπής, ή όποια ασκεί 
πάντα τά έκ τοΰ Καταστατικού καί 
τής νομοθεσίας καθήκοντα έποπτεί- 
ας καί διεξαγωγής τών αρχαιρεσιών 
ώς καί πάσης φύσεως εκλογών.

6) Συγκαλέση Γενικήν Συνέλευ- 
σιν πρός διαχειριστικόν καί Διοι
κητικόν απολογισμόν τής Διοικήσε- 
ως.

7) Τά ΰπό τοΰ Καταστατικού έ- 
κάστου Σωματείου ή 'Ενώσεως προ- 
βλεπόμενα αξιώματα Διοικήσεως κα- 
τανέμονται μεταξύ τών έπιτυχόντων 
διά μυστικής μεταξύ τούτων ψηφο
φορίας καί δι’ απολύτου δι’ έκα
στον πλειυψηφίας συνερχομένων πρός 
τοΰτο είς Συνεδρίασιν έπί τή προσ- 
κλήσει τοΰ πλειοψηφίσαντος συμβού
λου συμφώνως τό άρθρσν 9 παρ. 9 
τοΰ Ν. 6)75.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Έκ τής άνωτέρω δι- 
ατάξ.'.ως τής παρ. 9 τοΰ άρθρου 9 
τοΰ Ν. 6)75, σαφώς προκύπτει δτι, 
κάθε Διοίκησις Σωματείου ή 'Ενώ
σεως θέλει έκλέξει αριθμόν Συμβού
λων.

Τά ύπό τοΰ Καταστατικού έκά- 
στου Σωματείου ή Ένώσεως προ- 
βλεπόμενα αξιώματα Διοικήσεως 
κατανέμονται μεταξύ τών έπιτυχόν
των Συμβούλων διά τής μεταξύ αυ
τών ψηφοφορίας μέ αποτέλεσμα τήν 
έκλογήν τοΰ συνόλου τοΰ αριθμού 
τών μελών τής Διοικήσεως. Μετά 
δευτέραν ψηφοφορίαν άρκεί διά τήν 
κατανομήν αξιώματος τινός πλήν 
τοΰ ταμείου σχετική πλειοψηφία.

8) Κατά τάς διεξαχθησομένας αρ
χαιρεσίας καί πάσης φύσεως έκλο- 
γάς άπαντα τά νομίμως εγγεγραμ
μένα ή έπανεγγραφόμενα μέλη τά

| κατεχωρισμένα εις τό μητρώον έχου-

σι το δικαίωμα τοΰ έκλέγειν καί έ
κλέγεσθαι ανεξαρτήτως τής ταμια
κής αυτών ένημερότητος κατ’ άρθρον 
7 τοΰ Ν 6)75.

Ή συμμετοχή μέλους Σωματείου 
είς έκάστην ψηφοφορίαν έπιτρέπεται 
έπί τή έπιδείξει τής αστυνομικής 
ταυτότητας τοΰ ψηψίζοντος, τηρου- 
μένου Πρωτοκόλλου ψηφοφορίας.

9) Κατά τήν ψηφοφορίαν καί τήν 
διαλογήν παρίσταται άνά είς έκπρό- 
σωπος τών συνδυασμών υποψηφίων.

‘Ομοίως παρίστανται μέχρι τρεις 
εκπρόσωποι μεμονωμένων υποψηφίων 
ΰπερβαίνοντες δέ οΰτοι τούς τρεις 
ορίζονται διά κληρώσεως.

Αί έδραι τοΰ ΰπό έκλογήν Συλλο
γικού οργάνου ή ό αριθμός τών αν
τιπροσώπων κατανέμονται μεταξύ 
τών συνδυασμών καί τών μεμονομέ- 
νων υποψηφίων κατ’ αναλογίαν τής 
εκλογικής δυνάμεως έκαστου.

10) Ψηφοδέλτια έκαστου συνδυα 
σμοΰ δύνανται νά άναγράφωνται ο
νόματα υποψηφίων πλείονα τοΰ αρι
θμού τών έδρών τοΰ Συλλογικού ορ
γάνου ή τοΰ αριθμού τών άναδεικνυ 
ομένων αντιπροσώπων. ’Εκλέγονται 
δέ οί λαμβάνοντες περισσοτέρους 
σταυρούς προτιμήσεως.

Συνδυασμός περιλαμβάνων υπο
ψηφίους όλιγωτέρους τών άνηκουσών 
αΰτφ έδρών, καταλαμβάνει τοσας 
μόνον έδρας ή άναδεικνύει τόσους 
μόνον αντιπροσώπους, δσοι υποψή
φιοι αύτοΰ.

1 1 ) Πέντε υποψήφιοι άνακηρύσ- 
σονται ΰπό τής ’Εφορευτικής ’Επι
τροπής έφ’ δσον έχουν τά ΰπό τοΰ 
νόμου καί τοΰ Καταστατικού προ- 
βλεπόμενα προσόντα. Προθεσμία υ
ποβολής υποψηφιοτήτων μή ρυθμι- 
ζόμεναι % υπό τοΰ Καταστατικού ο
ρίζονται ΰπό τής ’Εφορευτικής Επι
τροπής μέ εύλογον προθεσμίαν.

Εις περίπτωσιν ϊσοψηφίας υποψη
φίων τοΰ αύτοΰ συνδυασμού ένεργεΐ- 
ται κλήρωσις ΰπό τής Εφορευτικής 
Επιτροπής. Αί αποφάσεις τής ’Ε
φορευτικής ’Επιτροπής λαμβάνονται 
διάτριών τούλάχιστον ψήφων.

12) Πάσα άμφισβήτησις περί τών 
εν γένει θεμάτων τών άφορόντων 
τάς άρχαιρεσίας καί τάς πάσης φύ
σεως έκλογάς είναι εργον τής ’Ε
φορευτικής ’Επιτροπής άποφαινο- 
μένης δι’ άποφάσεώς της κατά τά 
έν τφ νόμφ καί τό καταστατικόν ό 
ριζόμενα. Άκυρότης ψηφοδελτίου 
κρίνεταϊ παρ’ αυτής κατά τής περί 
βουλευτικών έκλογών νομοθεσίας ο
ριζόμενα

13) Μετά τό πέρας τής διαλογής 
ή Εφορευτική ’Επιτροπή προβαίνει 
είς τήν άνακήρυξιν τών έπιτυχόντων 
βάσει τών φταυρών προτιμήσεως έ
καστου υποψηφίου.

Διαιρεί τό σύνολον τών έγκυρων 
ψηφοδελτίων διά τοΰ άριθμοΰ τών 
έδρών τοΰ Συλλογικού οργάνου ή 
τοΰ άριθμοΰ τών ΰπ’ αύτοΰ άνάδει- 
κνυομένων αντιπροσώπων.

Τό έκ τής διαιρέσεως πηλΐκον πα
ραλειπόμενου τοΰ κλάσματος απο
τελεί τό εκλογικόν μέτρον. "Εκαστος 
τών συνδυασμών καταλαμβάνει τό
σος έδρας ή τόσους αντιπροσώπους 
όσας φοράς χωρεΐ τό εκλογικόν μέ
τρον είς τόν αριθμόν τών ύπέρ αύ
τοΰ δοθέντων έγκυρων ψηφοδελτίων.

Μεμονωμένος υποψήφιος λαβών 
ψήφους ΐσας ή άνωτέρας τοΰ εκλογι
κού μέτρου καταλαμβάνει μία έδρα.

14) Παραθέτομεν πρός διευκόλυν- 
σιν τών Εφορευτικών ’Επιτροπών

δύο παραδείγματα ΑΝΑΛΟΓΙΚΗΣ 
ΕΚΛΟΓΗΣ βάσει τών υπό τοΰ νό
μου 6)75 οριζόμενων.

"Εγκυρα ψηφοδέλτια 1800 
ΕΔΡΑΙ ΔΕΚΑ (10) 

’Εκλογικόν Μέτρον 180 
Α. ΚΑΤΑΝΟΜΗ

Α. Συνδυασμός έλαβεν ψήφους 
975:180= έδραι 5 ‘Υπ. ψήφων 75 

Β. Συνδυασμός έλαβεν ψήφους 
425:180= έδραι 2 "Υπ. ψήφων 65 
Μεμονωμένος υποψήφιος έλαβεν ψή
φους 400:180 = έδραι 1 ύπ. ψ. 120 

Μέ τήν πρώτην κατανομήν διατί
θενται έδραι 8, υπόλοιπον 2 έδραι. 

Β. ΚΑΤΑΝΟΜΗ 
Α. Συνδυασμός έδραι 5 συν 1 =6 

έδραι
Β. Συνδυασμός έδραι 2 σύν 1 =3 

έδραι.
Μεμονωμένος υποψήφιος έδραι 1 

σύν 0= 1 έδραι.
Έκ τών δυο έδρών τής Β. κατα

νομής καταλαμβάνουν οί Α καί Β 
συνδυασμοί άπό μίαν έδραν ώς έχον 
τες ύπόλοιπον ψήφων ύπεράνω τοΰ 
1 )3 τοΰ εκλογικού μέτρου οπότε έ- 
χομεν:

Α. Συνδυασμός έδραι 5 σύν 1 =6 
Β. Συνδυασμός έδραι 2 σύν 1 3

Μεμονωμένος υποψήφιος έδρ. 1

Σύνολον έδρών 10
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Β'

Σύνολον έγκύρων ψηφοδελτίων 100 
εκλογικόν μέτρων 10 έδραι 10 

Α. ΚΑΤΑΝΟΜΗ
Α, Συνδυασμός έλαβεν ψήφους 

43:10 = έδραι 4 ΰπόλ. ψήφων 3 
Β. Συνδυασμός έλαβεν ψήφους 

52: 10 = εδροα 5 ΰπόλ. ψήφων 2 
Μεμονωμένος υποψήφιος έλαβεν ψήφ. 
5:10 έδραι 0 ύπόλ. ψήφων 5 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
Έκ τής δευτέρας κατανομής ού- 

ΐείς συνδυασμός καταλαμβάνει έδραν 
ώς μή έχον λάβει πλέον τοΰ 1)3 
τοΰ έκλογικου μέτρου.

Γ. ΚΑΤΑΝΟΜΗ

Τήν δεκάτην έδραν καταλαμβάνει 
ΐ> Α συνδυασμός ώς έχων υπόλοι
πον ψηφοδελτίων περισσότερον προ- 
σεγγίζοντα πρός εκλογικόν μέτρον.

Έν κατακλείδι έφιστώμεν ίδιαιτέ- 
οως τήν προσοχήν ΰμών καί δι’ υ
ιών άπασών τών ’Εφορευτικών' Ε
πιτροπών τής δυνάμεως τών Σωμα
τείων σας, δπως συμμορφωθούν μέ 
τήν ύπ’ άριθ. 11)23876)2474 τής 
άπό 17.5.75 έγκυκλίου τοΰ "Υπουρ
γείου Άπασχολήσεως 6Γ ής ύποχρε 
οΰνται άπασαι αί διορισθεΐσαι παρ’ 
"ΐμών Έφορευτικαί Έπιτροπαί είς 
τάς "Ομοσπονδίας, Εργατικά Κέν
τρα καί Σωματεία, νά ύπαβάλουν 
ιτρός ήμάς ώς Άνωτάτην ’Εφορευτι
κήν ’Επιτροπήν τών έν γένει Σωμα
τείων τής δυνάμεως τής Γ.Σ.Ε.Ε., 
είς διπλοΰν φωτοτυπικόν άντίγραφον 
τοΰ πρακτικού διαλογής καί άποτε- 
λεσμάτων τών παρ’ αΰτών διενεργη- 
θησομένων αρχαιρεσιών.

Προσθέτως πληροφοροΰμεν υμάς 
δτι, τά έπισυναπτόμενα είς τήν πα
ρούσαν έγκύκλιον σχέδια άποτελοΰν 
συμβουλευτικής φύσεως όδηγίας.

"Οσον δέ αφορά τά έχοντα σχέ- 
σει μέ πρακτικά ψηφοφορίας κ.λ.π. 
στοιχεία τά προβλεπόμενα ύπό τοΰ 
νόμου 4361)64 καί Ν. 6)75 δέον 
δπως τεθώσι ΰπ’ δψιν τών κ.κ. Δι
καστικών αντιπροσώπων κατ’ απόλυ
τον κρίσιν αΰτών.

t*******************
$ ϊ
^ «Δεν εγκρινεται επι του πα-χ 
-Κρόντος». Αυτή είναι ή άπάντησις* 
{πού άνεγράφη έπί τής αίτήσεως^. 
-{(συναδέλφου πού έζήτησε νά τοΰ>Ε 
{χορηγηθή ή άβεια τοΰ έτους ’74. ^ 
* Τό «απόφθεγμα» είναι τοΰ κ. *■ 
{'Υποδιευθυντοΰ τοΰ Ύποκατα-^ 
-Κστήματος Πατρών καί άποδεικνύ-* 
{ει τήν νοοτροπία πού διατηρούν^ 
^άκόμη ώρισμένοι, έφ’ δσον φυσι-ψ 
{κά τούς παρέχεται ατιμωρητί ή* 
{δυνατότης νά άγνοοΰν τούς νό-ϊ 
{μους καί τάς έντολάς τής Λιοική * 
{σεως. ϊ
{ Στο ίδιο ‘Υποκατάστημα δέν^. 
-Κέφαρμόζεται τό συνεχές ώράριο* 
{διά τούς έργαζομένους είς τάς^ 
{αύτοκινητοθυρίδας παρά τήν σχε-* 

τικήν διαταγήν τής Διοικήσεως. ί

$

Eig τπνκΒίνη περίφρόνησι!
Εέλιζρινώς, δέν δυνάμεθα νά, δώοωμεν έξήγν)- 

osv εές την ουμηεριφοράν ώροβμενων, έλχχέατων, 
ευτυχώς διευθυντών ύηοζχτνιατημάτων ζαί ΙΙροϊ- 
σταιμένων ύηηρεστών, προς τάς μητέρας συνάδελ
φους, πού έχουν την άτυχία νά ύπηρετούν εές τά ύ- 
ποζαταστήματα ζαι τάς ύπηρεσέας πού δεευβύνουν 
ούτοι.

"Οποίος όμως ζα,ί άν είναι ό λόγος της βάναυ
σου, πολλές φορές συμπεριφοράς των, προς συνα
δέλφους μητέρας άνηλίζων τέζνων, οί ζύριοι αυ
τοί πρέπει νά πληροφορη^οΰν, ότι πέραν της ζοι- 
νωνιζής ύποχρεώσεως πού επιβάλλει τόν σεβασμό 
πρός τόν συνάνθρωπο, υπάρχει ζαί ή ύποχρέωσις 
τού σεβασμού πρός τόν υπάλληλο ζαά πέραν τού
των, πού δέν ετυχε ώς άποδειζ,νύεται νά τά διδα
χθούν ποτέ, ύφίσταται ζαί ή ύποχρέωσις της τηρή- 
σεως τών νόμων τού Κράτους, οί όποιοι προβλέ
πουν την προστασία τής μητρότητος ζαί παρέχουν 
ώρισμένας διευζολύνσεις είς τάς συναδέλφους μη
τέρας άνηλίζων τέζνων.

",Λ^ν οί ζύριοι αυτοί δέν συμμορφωθούν άμε
σους ζαί έπιμείνουν νά παραβαίνουν τούς νόμους 
ζαί τά ύπηρεσιαζά των ζαθήζοντα 0ά δημοσιεύσω- 
μεν τά όνομα τά το>ν ζαί 0ά τούς παραδώσωμεν είς 
τήν περιφρόνησι τού ΙΙροσωπιζού τής Έθνιζής 
Ί'ραπέζης.

Αυτονόητον είναι, ότι 0ά ζητήσωμεν ζαί τήν τι
μωρίαν των διά παράβασι τοΰ ύπηρεσιαζού των 
ζαθήζοντος ζαί άπρεπή συμπεριφοράν πρός τούς 
υφισταμένους των.

κ Εις τό Υποκατάστημα Γαλα-Ψ 
,τσίου, ή παραβίασις τοΰ ωραρίου I 
<τών ‘Υπαλλήλων ΰπερέβη κάθε ό-τ 
‘ριον. *.

Κρούσματα, έξ άλλου, παρα-ϊ

ί^βιάσεως τοΰ ώραρίου άρχισαν νά?
έμφανίζωνται καί εις άλλα ΰπο- J 

^καταστήματα. χ-
Ή Διεύθυνσις -Προσωπικοΰ, ΰ-* 

{πεύθυνος διά τήν παρακολούθησιν ^ 
-Κτής έκτελέσεως τών έντολών τήςψ 

Διοικήσεως καί τής έφαρμογής^ 
τής Εργατικής νομοθεσίας άπό*· 
τά ΰπηρεσιακά όργανα έχει ύπο-ϊ 
χρέωσι νά έπέμβη αμέσως καί* 
νά θέση τέρμα εις τά έκτροπα. 

Δέν απαιτείται μεγάλη προσ-χ- 
-Κπάθεια διά νά άποκατασταθή ό^ 
*όμαλδς ρυθμός. ’Άς «τραβήξη τάϊ 

αυτιά» έλαχίστων καί οί ΰπόλοι-ΐτ 
ποι θά συνέλθουν άμέσως. Ή * 
ψυχρολουσία χρειάζεται. "Αν συ-ir 

{νεχίση νά άνέχεται τήν κατάστα-^ 
{σιν πού τώρα πλέον δέν δύναται * 
{νά ίσχυρισθή δτι αγνοεί ή εύθύ-{ 
{νη θά τήν βαρύνη έξ ολοκλήρου.*

Χαράς Ευαγγέλια διά τούς έπι-J 
δόξους Βερνάρδους. χ-

ί Οί αρμόδιοι τής Τραπέζης^ μαςϊ 
άπεφάσισαν νά τους διευκολύνουν* 
{είς τό εργον των. Θέλετε τήν ά-* 

ΐπόδειξι; χ-
{ Είς τόν Βύρωνα ένοικιάσθη έ-ί 
{να μαγαζί ακριβώς απέναντι ά-χ- 
*πό τό ‘Υποκατάστημα καί έκεΐ* 
{έγκατεστάθη μόνος του ένας τα-χ. 
-Κμίας πρός έξυπηρέτησιν τών συ-* 
{ναλλασσομένων, λένε οί άρμό·^

ίδιοι, τών Βερνάρδων λέμε έμεϊς * 
Καί έπειδή τά πράγματα δένχ- 

εΐναι πάντοτε τόσον άπλά καίϊ 
δέν ύπάρχουν περιθώρια γιά ά-χ- 
στεία άς σοβαρευθοΰν έπι τέ-* 
λους δσοι έχουν τήν ευθύνη διά* 
νά άντιμετωπισθή τό πρόβλημα* 

{τών συνθηκών λειτουργίας τών ύ-χ. 
-Κποκαταστημάτων τής ’Εθνικής* 
{Τραπέζης τής ‘Ελλάδος διά νά* 
-Κήμποροΰν καί οί ύπάλληλοι νά* 
{έργάζωνται έν άνέσει καί άσφα- ^ 
{λείςι καί ή Εθνική Τράπεζα νά* 
{παύση νά διασύρεται. *
{ *
>****■¥·***¥******·¥*■¥ ****<

Οι οδηγοί
αΰτοκινητοΟυρίδων

ΟΙ οδηγοί αύτοκινητοθυρίδων τής 
Τραπέζης μας δικαιούνται μιάς αύ- 
ξήσεως πού έχορηγήθη είς δλους 
τους οδηγούς.

Περιέργως!;) ή αϋξησις αυτή δέν 
χορηγείται άπό τήν άρμοδία ύπηρε- 
σία τής Τραπέζης μας μέ διάφορα 
προσχήματα. Περιέργως!;) επίσης, 
δέν χορηγείται τό έπίδομα όπλοφο- 
ρίας καί τό άντίτιμον ένας ήμερη· 
σίου γεύματος πού δικαιούνται.

Γιατί άλήθεια αυτή ή έφεσις πρός 
τήν παρανομία; Πιστεύουν πράγμα
τι οί παρανομοΰντες δτι έξυπηρετοΰν 
τά συμφέροντα τής Τραπέζης ή α
κολουθούν αύτήν τήν όδό βέβαιοι ό
τι μόνον αύτή τούς οδηγεί άκόπως 
καί είς βάρος τών άλλων είς τήν υ
πηρεσιακή των έξέλιξι;

Πολύ φοβούμεθα δτι συμβαίνει τό 
δεύτερον καί δι’ αυτό εύθύνονται ό
σοι ανέχονται καί έπιβραβεύουν τήν 
παρανομία.

ΕΠΙΔΟΜΑ - ΥΠΕΡΟΡΙΑ! 
ΤΠΗ ΚΙΝΗΪΠΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΝ

‘Υπό τοΰ Διοικητικού Συμ
βουλίου υπεβλήθη τό κατωτέρω 
έγγραφον εις τήν Διεύθυνσι Προ
σωπικού.

«Κύριε Διευθυντά,
Πλεΐστοι υπάλληλοι έπαρχιακών 

‘Υποκαταστημάτων άποστέλλονται 
είς διαφόρους περιοχάς τοΰ Υπο
καταστήματος των, κατά τάς ή μέ
ρας αργίας (κινητά συνεργεία) καί 
έκτελοΰν υπηρεσίαν πρός έξυπηρέ- 
τησιν τών κατοίκων τής περιοχής.

Είς τους υπαλλήλους αυτούς δέν 
καταβάλλεται κατά κανόνα ή ύπε- 
ρωριακή των άπασχόλησις καί δέν 
χορηγείται τό διαχειριστικόν έπί
δομα, ένώ έκτελοΰν χρέη διαχειρι- 
στοΰ καί καλούνται νά καλύπτουν 
έξ ιδίων τά προκύπτονται έλλείμ- 
ματα, τά όποια δυστυχώς, λόγφ 
τών συνθηκών διεξαγωγής τής έρ- 
γασίας των δέν εναι σπάνια.

Φέρομεν είς γνώσιν σας τά άνω
τέρω καί παρακαλοΰμεν δπως δώ- 
σητε έντολήν ρυθμίσεως τοΰ θέμα
τος.


