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ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΜΕ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΟΥΜΕ

Πολλές φορές, ή σιωπή μας γύρω Από ώρισμένχ δέ
ματα πού προκύπτουν, έκλχμβάνεται Από τούς ένδιχφε- 
ρομένους ώς Αδιαφορία Αντιμετωπίσεως τού θέματος, 
παρά το γεγονός ότι, έπχνειλημμένως έχουμε τονίσει 
ότι, παντός άλλου προτάσσομεν το συμφέρον τού συνό
λου των μελών τού Συλλόγου μχς κχΐ κατ’ επεκ.τχσιν 
των έργαζομένων εις την Εθνικήν Τράπεζαν.

Σιχ τον λόγον χύτόν, Απεφύγχμε νά Ασχοληθούμε 
δημοσίας, τη στιγμή πού προέκυψε, μέ το θέμα «πτυχι
ού/, οι κχΐ μη πτυχιούχοι». Ήρκέσθημεν Απλώς εις την 
δημοσίευσι τής Α ν χ κ ο ι ν ώ σε ω ς τού διοικητικού Συμβου- 
λίου τού Συλλόγου μχς, έπεμείνχμεν εις την Ανάγκην 
τής ένότητος τού Προσωπικού τής Τραπέζης μχς κχΐ 
έπεσημάνχμε τον κίνδυνο πού διεγράφετο έκ τού γεγο
νότος ότι, ώρισμένχ άτομα, επιχειρούν να έκμεταλλευ- 
δούν την Αγανάκτησι τών μή πτυχιούχων συναδέλφιον, 
Αγανάκτησι πού προεκλήδη Από τήν Απόφχσι τού Πρω
τοβαθμίου διαιτητικού δικαστηρίου δια τήν χορήγηαι 
’ Επιστημονικού ’ Επιδόματος, εις τούς πτυχιούχους 
Τραπεζικούς 'Υπαλλήλους.

Τό δέμα προσεφέρετο και έξακολουδεΐ να προσφέ- 
ρεται προς έκμετάλλευσι και οί καρχδοκούντες εύρον 
τήν ευκαιρία πού Ανεμενον. ’Έτσι ό «Σύνδεσμος Λογι
στικών — Ταμιακών κλπ. Υπαλλήλων Ε.Τ.Ε.», ένε- 
φχνίσδη ώς προασπιστής τών συμφερόντων τών μή πτυ
χιούχων συναδέλφων και οί ΕΜΦΑδίίΧ και ΑΦΑ- 
ΛίίΣ, ιδίως οί δεύτεροι, ήγούμενοι τού Συνδέσμου, 
ήνοιξαν πύρ κατά τού διοικητικού Συμβουλίου τού Συλ
λόγου μας, μέ τό όποιον Απέφυγαν, έσκεμμένως, ώς 
Απεδείχδη Αργότερον, να έλθουν είς επαφήν, δια να ένη- 
μερωδούν έστω, έπΐ τών Απόψεων του, τής πορείας πού 
Ακολουθεί έπΐ τού δέματος και τών ύφιστχμένων δυσχε- 
ρειών προς άμεσον Αντιμετώπισίν των και, προπαντός, 
τής Αντιμετωπίσεώς του, κατά τρόπον πού να έ ξ υ π η - 
ρετή πράγματι τούς μή πτυχιούχους συναδέλφους. 
Έπΐ τού τελευταίου σημείου έπιμένομεν καί εφιστώμεν 
τήν προσοχήν όλων. Τώρα πού δυνάμεδα να ειπωμεν 
ώρισμένας Αλήθειας, δα τό πράξωμεν καί πιστεύομεν 
ότι, όλοι δχ Αντιληφδούν τι Ακριβώς συμβαίνει κχΐ ποια 
είναι ή οδός πού οδηγεί είς τήν όρβήν Αντιμετώπισίν τού 
δέματος «πτυχιούχΟι καί μή πτυχιούχοι». Πιστεύομεν, 
ότι όλοι δΑ Αντιληφδούν πώς όποιοδήποτε γεγονός πρέ
πει πρώτα νΑ έκτιμάτχι εις τάς πρχγμχτικάς του δια
στάσεις, νΑ έρευνώντχι όλες οί πλευρές του και να χα- 
ράσσεται μέ ψυχραιμία ή πορεία πού πρέπει να άζο- 
λουβηδή δια νΑ προκύψη Αγάδον Αποτέλεσμα δι’ όλους. 
Και έν πάση περιπτώσει, οΰδεμία ενέργεια, μας πρέπει 
να όδηγή είς τήν διάσπασι τής ενότητός μας.

’Άς δούμε λοιπόν τί έπραξαν οί Αφανώς και εμ- 
φανώς ήγούμενοι τής κινήσεως πού ένεφανίσδη ώς προ- 
στάτις άγγελος τών μή πτυχούχων.

Έν Αρχή, έξέβαλον μίαν κραυγήν, πού, φυσικά, δέν 
ήτο ούτε ένδεδειγμένη διαμαρτυρία,, ούτε ύπεδείκνυε 
τρόπον ίκανοποιήσεως εκείνων, πού υποτίθεται ότι Ανέ- 
λαβαν, αύτόκλητοι έστω, να προστατεύσουν τα συμφέ
ροντα. ’ Εξέφρασχν Απλώς μίαν Αρνησιν. δέν Αντιμετώ
πισαν τήν ουσία τού δέματος, δέν άνεζήτησαν τήν λύσιν 
του. ’Έσπευσαν Απλώς να έκμετχλλευθοΰν τήν ευκαιρία 
και ήρχισαν έγγραφάς μελών είς τον σύνδεσμόν των 
(ΙΟΟ δρχ. διετιμήδη τό δικαίωμα εγγραφής) δια να 
Αποκτήσουν τήν δύναμι να ύπηρετήσουν τα συμφέροντα 
τών μελών τού συνδέσμου.

Τί συνέβη μόλις Απέκτησαν τήν δύναμι και τα οικο
νομικά μέσα μέ τήν είσπραξι τού εκατονταδράχμου τής 
εγγραφής; ΕΣΙίΙΠΗΣΑΛ ΚΑΙ ΣΙ22ΠΟΥΛ ΕΠΙ 
ΤΟΥ ΪΥΓΚΕΚΡΙΜΕΑΟΥ ΘΕΜΑΤΟΪ.

Ασχολούνται όμως μέ τό δέμα πού τούς ενδιαφέ
ρει. Κινούνται δραστήρια και οργανώνουν τήν συνδικα
λιστική των παράταξι, ή οποία δα διεκδικήση, ίδική 
των ή όμολογία, τήν διοίκησι τού Συλλόγου. Στήρι
γμά των οί μή πτυχιούχοι. Τήν ψήφο των τήν δεωρούν 
βεβαίαν. Τό σαλπίζουν πρός πάσαν κατεύδυνσιν. Υπο
λογίζουν ότι όλοι οί μή πτυχιούχοι συνάδελφοι είναι 
ΓίίΓΛ ύποχρεωμένοι να τούς Ακολουθήσουν διότι έ
βγαλαν δύο Ανακοινώσεις πού εξέφραζαν ( ; ) τήν Αγα- 
νάκτησίν των. δέν έχει σημασία άν τό περιεχόμενο τών 
Ανακοινώσεων αύτών εξυπηρετούσε ή όχι τα συμφέρον
τα τών μή πτυχιούχων συναδέλφων, δέν έχει σημασίαν 
άν ή κίνησίς των διασπά τήν ενότητα τού Προσωπικού, 
δι’ αυτούς σημασίαν έχει ή ευκαιρία πού τούς εδόΟη 
και πού δέν θέλουν να Απωλέσουν.

’Έτσι, προχωρούν Αδιάφοροι και ευτυχισμένοι.
Και τό δέμα τών μή πτυχιούχων; Άλλα γι’ αυτό 

δα μιλάμε τώρα;
Γνωρίζουν ότι τό δέμα αυτό τό Αντιμετωπίζει 

ύπεύδυνα τό διοικητικόν Συμβούλιον. Αυτοί δα εμ» 
φανισδούν πάλι σέ κάποια στιγμή, δα εκβάλουν κάποιαν 
κραυγήν, δα έκμετκλλευδούν τήν Αγανάκτησι τών μή 
πτυχιούχων καί... δα κερδίσουν τις εκλογές. Αυτό τούς 
συμφέρει, αύτό πιστεύουν, αυτό επιδιώκουν. ’Άν δέν

έπρόκειτο περί αυτού, άν πραγματικά ένδιεφέροντο δια 
τούς μή πτυχιούχους συναδέλφους, άν φιλοδοξούσαν να 
ύπηρετήσουν τα συμφέροντα τών ’ Εργαζομένων είς τήν 
Εθνικήν Τράπεζα, δέν θα είχαν ενεργήσει όπως ένήρ- 
γησαν.

"Η έκμετάλλευσι τής δικαιολογημένης Αγανακτήσε
ι.» ς τών μή πτυχιούχων συναδέλφων είναι τό ενδιαφέ
ρον τους.

’Άν δέν έπρόκειτο περί αύτοΰ δα είχαν τό θάρρος 
νΑ ομιλήσουν και για πάρα πολλά άλλα πού έχουν συμ- 
βή και συμβαίνουν, δέν τολμούν όμως να τό πράξουν, 
διότι δέν τούς συμφέρει προσωπικά, διότι άλλοι Από 
τούς φωνασκούντας έπιδόξους ήγέτας έχουν υποσκελίσει 
κατά τρία έτη καί ένα βαδμό εκείνους τών όποιων πα
ριστάνουν τούς προστάτας και άλλοι Αγωνίζονται να τούς 
ύποακελίσουν, έκμεταλλευόμενοι μίαν άλλην ιδιότητά 
των, πού τούς έντάσσει είς μίαν κατηγορίαν συναδέλφων 
πού Αγωνίζεται να έπιτύχη διετή προώθησι.

Πιστεύουμε ότι γινόμεδκ Αντιληπτοί. "Οπου τούς 
συμφέρει έτσι, όπου τούς συμφέρει Αλλοι ώς. Στο ένα 
χέρι κρατούν τή ρομφαία έναντίον έκείνων πού έλαβαν, 
ατό άλλο κρατούν τό όπλο και μάχονται να έπιτύχουν τήν 
ίδικήν των διάκρισιν, είς βάρος πάντοτε, έπαναλαμβά- 
νομεν, έκείνων πού δέν είναι πτυχιούχοι, ούτε Αγωνι- 
σταΐ τής Εθνικής Αντιστάσεως, ούτε πολεμισταί,, ούτε, 
ούτε, ούτε ούτε...

Τινές έξ άλλου έκ τών ήγουμενων τής κινήσεως, 
έπεδίωξαν κατά τό έτος 1971, δι’ ύπομνήματός των 
προς τήν διοίκησιν τής Τραπέζης νά διαχωρίσουν τούς 
μή πτυχιούχους είς εύνοουμένους και μή, Αφού ©φρόντι
σαν νά Ανήκουν είς έκείνους πού θά ηύνοούντο. ’Έτσι, 
έσπευσαν να προτείνουν, (Αντίγράφομεν έπΐ λέξει Από 
τό ύπόμνημά των) : «...έπιτραπήτω να προτείνωμεν, ό
πως ληφθή τό καθ’ όλα δίκαιον μέτρον πλήρους έξομοι- 
ώσεως προς τούτους (τούς πτυχιούχους) τών έκ τών μή 
πτυχιούχων κρινομένων άριστα ή διακεκριμένων κατά 
τά περί κρί,σεως τού Προσωπικού διατεταγμένα, ώς και 
τών διακρινομένων διά προσφοράν Αξιόλογων και ύπευ- 
δύνων ύπηρεσιών.».

δέν ήδυνήδησαν τότε να διαιρέσουν τούς μή πτυχι
ούχους και νά τακτοποιηδοΰν οί ίδιοι. Τώρα έξ όνόμα- 
τος έκείνων πού τότε έπρόδιδον, προσπαδούν νά τακτο
ποιηθούν και πάλιν οί ίδιοι Αλλά δι’ άλλης όδού.

Αύτή καί μόνον ή ένέργειά των, άποδεικνύει ποιο 
είναι τό ένδιχφέρον των καί πού Αποβλέπουν.

’Άς εϊμεδα ειλικρινείς, δίεταξύ τού Προσωπικού 
τής Εθνικής Τραπέζης, όπως άλλωστε και τών άλλων 
Τραπεζών και τών δημοσίων 'Υπηρεσιών, υπάρχουν 
πολλές κατηγορίες. Κάθε μιά Απ’ αυτές έχει κατά και
ρούς εύεργετηδή ύπό τής Πολιτείας μέ διάφορα μέτρα
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«Στην «μάχη πού ακολούθησε, υ
πάλληλοι τής Τραπέζης, παίζοντας 
τή ζωή τους, κορώνα - γράμματα, 
κατάφεραν νά καθηλώσουν τον κα
κοποιό, νά τον συλλάδουν καί νά τον 
παραδώσουν στην ’Αστυνομία».

«Τό δτι δέν πέτυχε στην απόπει
ρα του, οφείλεται στό θάρρος καί 
τήν ετοιμότητα μέ τά όποια αντι
μετώπισαν οί υπάλληλοι τοΰ 'Υποκα
ταστήματος πού (όρμησαν πάνω του 
καί κατάφεραν νά τον αφοπλίσουν 
καί νά τον συλλάδουν». (’Αποσπά
σματα άπο τον ημερήσιο Τύπο).

Αυτά έ'γραφαν περίπου όλες οί η
μερήσιες εφημερίδες είς τό ρεπορτάζ 
τής ληστείας τής θυρίδος έπΐ τής 
όδοΰ Κερκύρας καί μέ τον τρόπο 
αύτό έξέφρασαν τήν έ'κπληξι καί τον 
θαυμασμό πού προεκάλεσε ή άντί- 
στασις πού προέδαλαν οί συνάδελ
φοί μας διά νά προστατεύσουν τήν 
περιουσία τής ’Εθνικής Τραπέζης.

Ήμεϊς, τό σύνολον τών 'Τπαλλή- 
λων τής ’Εθνικής Τραπέζης δέν εν
τυπωσιασθήκαμε. Είς τά πρόσωπα 
τών συναδέλφων μας άντικρύσαμε 
τά πρόσωπα παλαιοτέρων, συνταξι
ούχων ‘ή έν ενεργεί», συναδέλφου, 
πού μέ θυσία τής ζωής των προσ- 
τάτευσαν τό θησαυροφυλάκιο τής 
Τραπέζης από τον βάρβαρο κατα- 
κτητή.

Οί συνάδελφοί μας έδικαίωσαν 
γιά μιά ακόμη φορά, τήν ιστορία 
τών υπαλλήλων τής ’Εθνικής Τρα
πέζης, οί όποιοι προτάσσουν πάντοτε 
τοΰ συμφέροντος των, τό. συμφέρον 
τής ’Εθνικής Τραπέζης.

’Άπειρα είναι τά παραδείγματα. 
Προ ολίγου ακόμη καιρού, ό συν.

Εΰαγ. Νίνος, τού υποκαταστήματος 
Παλ. Φαλήρου κατεδίωξε μέ κίνδυ
νο τής ζωής του καί συνέλαβε τόν 
οπλισμένο ληστή πού έπεχείρησε λη
στείαν είς τά υποκατάστημα Παλ. 
Φαλήρου.

Νοιώθουμε υπερήφανοι διά τούς 
συναδέλφους μας, πού μέ τήν αυτο
θυσία τους, έγραψαν μιά ακόμη σε
λίδα είς τήν ιστορία μας.

Δέν είναι ίσως κατάλληλη ή στι
γμή διά νά σνζητήσωμεν τήν ύπο- 
χρέωσιν τής Διαικήσεως τής Τρα
πέζης πρός τούς ηρωικούς συναδέλ
φους μας καί τήν ανάγκη νά λη- 
φθοϋν ωρισμένα μέτρα πρός προσ
τασίαν τής ζωής τών υπαλλήλων 
τής ’Εθνικής Τραπέζης καί όλων τών 
Τραπεζοϋπαλλήλων.

★
Ή Διοίκησις τής Τραπέζης μας 

διά τής κατωτέρω εγκυκλίου της 
έξήρε τόν βαθμό άφοσιώσεως τών 
'Τπαλλήλων της καί άνεκοίνωσε 
τήν άπόφασίν της νά άνταμείψη 
τούς τέσσερες συναδέλφους μας 
διά τήν ηρωικήν πράξιν των.

Η ΕΓΚΤΚΛΙΟΣ 
ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ

Μέ συγκίνηση καί υπερηφάνεια α
πευθύνομαι. σήμερα στό Π ροσοιπικύ 
τής Τραπέζης γιά νά έξάρο» ένα 
περιστατικό πού αναβιώνει τις πιό 
τιμημένες παραδόσεις τοΰ ιστορικού 
μας 'Ιδρύματος καί δείχνει τόν βα
θμό άφοσιώσεως τών υπαλλήλων του 
στήν έννοια τού καθήκοντος πού 
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 4ην ΣΕΛ )

πού έχουν λν,φδη ύπέρ χύτης. Οΰδείς, ουδέποτε διενο- 
ήδη νά χτυπώση τούς ευεργετούμενους καί ούδεΐς διε- 
νοήθη νά δβασπάβη τάς δυνάμεις τού Προσωπικού διά 
νά μην εύνοηθη ή όποιαδήποτε κατηγορία Προσωπικού. 
’ Αντιδετως, τό έκάστοτε Σιοικητικόν Συμβούλιον τού 
Συλόγου, εκπρόσωπος όλων τών κατηγοριών Προσω
πικού, ενίσχυε τάς προσπάθειας (Πολεμισταί A. "S'li 
καί 1836, Εθνική ’Αντίστασις) και έπεδίωκε όπως 
μή ζημιωθούν έκ τού μέτρου οί μή εύεργετούμενοι ύπ’ 
αύτοΰ. Οί μή εύεργετούμενοι έξ άλλου δέν συνησπίζον- 
;ο διά νά έκπορδήσουν, άποκλείοντες όλας τάς άλλας 
κατηγορίας Προσωπικού, τόν Σύλλογον και νά έπιτύ
χουν τήν κατάργησιν τών ευεργετικών μέτροιν. Γενική 
έπιδίωξις ήτο νά μή προκύψη ζημία κατ’ Αρχήν καί έν 
συνεχείς*, νά βελτιωδή καί ή δέσις τών ύπολοίπων. 'Η 
μία παροχή διηυκόλυνε και διευκολύνει νά ληφθή μια 
άλλη.

'Υπάρχουν ή όχι σήμερον μεταξύ τών μή πτυχιού
χων εύνοηδέντες Από τήν Εθνική ’Αντίστασις Οί μή 
εύνοηδέντες μή πτυχιούχοι έπρεπε νά κινηθούν έναντί
ον των; Καί πώς σήμερον αύτοΐ πού έχουν ήδη εύνοη- 
δή δεωρούν ότι παραγκωνίζονται Από άλλους; Πώς οί 
παραγκωνισδέντες τότε δέχονται σήμερα αύτούς πού 
τούς παραγκόνισαν παλαιότερα ώς συμμάχους καί ήγέ
τας των; Πόσοι μεταξύ τών μή πτυχιούχων δέν Αγω
νίζονται σήμερα νά λάβουν διετή προώθησιν ώς πόλε μι- 
σταΐ τών ΑΤ. 731 και 1836; Τι δά κάνουν οί ύπο- 
λοιποι όταν έπελθη ή στιγμή τής ίκανοποιήσεως τού αι
τήματος; Οά άποσπασδούν διά νά κάμουν έναν άλλο 
σύνδεσμο μή πτυχιούχων πού Αδικούνται Από μή πτυ
χιούχους πού έλαβαν δι’ άλλης όδοΰ διετή προώδησιν;

Και τΐ πρέπει νά γίνη, διά νά έξετάσωμεν καί έν 
άλλο δέμα πού θά προκύψη μέ τήν 1 ίίετία τών μητέ
ρων Ανηλίκων τέκνων. "Οταν τό αίτημα διά ίκανοποιη- 
6ή αί δήλεις Αλλά και οί άρρενες συνάδελφοι πού δέν 
δά εύεργετούνται Από τό μέτρον θά πρέπει νά στραφούν 
κατά τών μητέρων και νά ιδρύσουν ιδιαίτερο σύνδεσμο; 
’ Ιδού λοιπόν ό φαύλος κύκλος και ιδού διχτΐ πρέπει νά 
διχτηρηδή ή ένότης τών δυνάμεών μας. ’Ιδού διατΐ 
δέν πρέπει νά παρασυρδούμε είς τόν δρόμο πού προ
σπαθούν νά μάς οδηγήσουν όσοι έχουν προσωπικόν και 
μόνον συμφέρον διά τήν διάσπασι και τήν δημιουργία 
όμάδων τών διαφόρων κατηγοριών Προσωπικού. 'Ο 
πόλεμος πού δά ξεσπάση μεταξύ τού Προσωπικού δά 
γκρεμίση ότι έχουμε επιτύχει. 'Ο κίνδυνος πού μάς 
Απειλεί είναι μέγας. Τόν έπισημαίνομεν και καλούμεν 
τά μέλη τού Συλλόγου νά μήν πχρχσυρδοΰν Από τάς 
σειρήνας τού διχασμού. Καλούμε τά μέλη τού Συλλό
γου νά μήν ενισχύουν έκείνους πού έπιδιώκουν νά έκμε- 
ταλευδούν γεγονότα πού δημιουργούνται Από ώρισμέ
νχ γενικά μέτρα τής Πολιτείας. ’Οφείλομεν νά είμε- 
0α ρεαλισταί. Κάθε δέμα πού προκύπτει πρέπει νά Αν
τιμετωπίζεται μέ γνώμονα τό συμφέρον όλων. Και τό 
συμφέρον μας σήμερα επιβάλει νά ένώσωμεν Ακόμη πε
ρισσότερον τάς δυνάμεις μας.

Οί διοικοΰντες τόν σύνδεσμον πτυχιούχων όφείλουν 
νά γνωρίζουν ότι, είς ούδένα δά έπιτραπή νά γίνη ή 
έλίτ τού Προσωπικού τής Εθνικής Τραπέζης. ’Οφεί
λουν νά συνειδητοποιήσουν ότι όχι οί μή πτυχιούχοι 
συνάδελφοί των Αλλά τό σύνολον τών έργαζομένων είς 
τήν ’Εθνικήν Τράπεζαν, πτυχιούχοι και μή πτυχιούχοι 
είναι Αντίθετοι πρός πάσαν προσπάθειαν βελτιώσεως, 
τής δέσεως τών μέν και βάρος τών δέ. ’ Οφείλουν νά 
γνωρίζουν ότι ή προσπάθεια τής Πολιτείας νά ένισχύ- 
ση τήν έφεσι πρός τήν άνωτάτη Παιδεία, δέν σημαίνει 
τήν με ίο» σι έκείνων πού δά λόγους Ασχέτους τής δελή- 
σεώς των (στράτευσις, όροι εργασίας, οίκονομικαΐ δυ
νατότητες, όροι προσλήψεως είς τήν έργασίαν κ.λ.π.) 
δέν ήδυνήδησαν νά λάβουν έν οίονδήποτε πτυχίον. ’Ο
φείλουν νά Αντιληφδούν ότι οί μή πτυχιούχοι υπάλλη
λοι όχι μόνον δέν ύστεροΰν, Αλλά πλειστάκις ύπερτε- 
ρούν ύπηρεσιακώς, πτυχιούχων συναδέλφων των. Ο
φείλουν, τέλος, νά έννοήσουν ότι, δι’ όλους τούς άνω- 
τέρο» λόγους και όσους Ακόμη δέν δυνάμεδα νά άναφέ- 
ρωμεν,, δέν είναι έν ούδεμιά περιπτώσει δεκτή, ή Αν- 
τίληψις ότι όλοι όσοι έλαβαν ένα όποιοδήποτε πτυχίο, 
πρέπει αυτομάτως νά διαχωρισδούν Από τούς συναδέλ
φους των έκείνους, μέ τούς όποιους διηγωνΐσδησαν υπό 
τάς αύτάς προϋποθέσεις και εΐσήλδον, Αποδεχδέντες 
τούς αύτούς όρους έξελίξεώς των, είς τήν ’ Εθνικήν 
Τράπεζαν.

'Η γενικώτερη πολιτική πού Ασκεί σήμερα ή Πο
λιτεία δέν μπορεί νά άνατρέψη τήν ισορροπία τών δυ
νάμεων. Και πρός τόν σκοπόν αύτόν οφείλουν όλοι νά 
έργασθούν και νά βοηθήσουν τήν προσπάθεια πού κα
ταβάλλει τό Λιοικ, Συμβούλιον τού Συλλόγου μας πού 
έκπροσωπεΐ, καί πρέπει πάντοτε νά έκπροσωπή, όλας 
τάς κατηγορίας τού Προσωπικού.

Οί διοικοΰντες, έν κρυπτώ και φανερό», τόν σύνδε-
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 4ην ΣΕΛ.)



Οί οικονομικοί εγκέφαλοι των ΗΠΑ συμβουλεύουν:

ΟΠΛΟ™ΚΑΤΑΤΟΫ" ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΥ 
Η ΤΙΜΑΡΙΘΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ

Άπό την ήμερησία Οικονομική 
Εφημερίδα «ΕΞΠΡΕΣ» αναδημοσι
εύουμε το κατωτέρω άρβιρον:

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. (Ίδ. Ύττ.).— Εί
παν πολλά έναντι ον των οικονομολό
γων, διιότι δεν πρόβλεψαιν την κρίσι 
τού πετρελαίου καί δεν προειδοποί
ησαν τον κόσμο, δτι αυτή ή «κατα
ναλωτική κοινωνία» αποτελούσε πα
ραφωνία καί δέν ήταν δυνατό νά συ
νεχιστή,. Είπαν πολλά γιά τήν ευθύ
νη των οικονομικών έμπει,ρογνωιμό- 
νων, διότι βάσισαν τους λογαρια
σμούς τους σέ μή σταθερές καταστά
σεις καί δέν υπολόγισαν τούς πρα
γματικούς άντικειμεντκούς παράγον
τες

"Ωστόσο, πάλι στους οικονομολό
γους επανέρχονται προκ,ειμένου νά 
βρουν διέξοδο μέσα άπό τήν οικοδο
μική κρίσι καί νά προδιαγράφουν τή 
νέα διεθνή πραγματικότητα, σ’ ένα 
κόσμο, δπου ούτε ενέργεια, ούτε οί 
πρώτες Ολες, ουτ,ε τά τρόφιμα θά εί
ναι φθηνά.

Αλλά τί ακριβώς, λένε τώρα οί 
οικονομολόγοι γιά τά Εθνη, πού δο
κιμάζονται άπό τον πληθωρισμό και 
την ανεργία;

Μιά Ερευνα τής έγκυρης αμερικα
νικής Εφημερίδας «Γουώλ Στοήτ 
Τζάρναλ», μεταξύ τών κυιριωτέιρων 
οικονομολόγων τών Ηνωμένων Πολι
τειών, οδηγεί σέ συμπεράσματα, τά 
όποια δέν ισχύουν -μόνο γιά τήν αμε
ρικανική οικονομία, αλλά γιά δλ-ο 
τόν κόσμο. Τά συμπεράσματα είναι 
τά ακόλουθα:

—Κάθε έθνος, γιά νά μπόρεση νά 
αντιμετώπιση τις σημερινές μεγάλες 
δυσκολίες πρέπει νά καταφύγη σ’ αύ 
τά τά μέσα:

—Νά κατάστρωση οικονομικό πρό 
γραμμα μέ βάσι τά δεδομένα καί ν’ 
άκσλουθήση τήν αρχή τής σχεδιοποι- 
ημένης οικονομίας. Μέσα σ’ αυτό το 
πρόγραμμα ή Κυβέρνησις θά παίζη 
διαρκώς καί πιό ένεργό ρόλο στον 
καθορσμό καί στην έπίτευξι τών αν
τικειμενικών στόχων τής οικονομίας 
καί ά φροντίζη γιά τήν έξεύρεσι τών 
μέσων προκειμένου νά πραγματοποι
ηθούν αυτοί -οί στόχοι.

—Τακτική προσαρμογή προς τήν 
πληθωριστική τάσι. Κάθε Εθνος πρέ
πει ν’ άντιληφθή, δτι θά ζοΰμε πλέον 
μέ τον πληθωρισμό καί δτι είναι ά- 
παραίτητο νά καθιερώνωνται κάθε 
τόσο κλίμακες γιά τις τιμές καί

τούς μισθούς, πού θά ακολουθούν σΰ- 
τή τήν άνατιμητική τάσι.

—Πρέπει νά έπανέλθουμε σέ μερι 
κές παλιές βασικές αρχές τής Ελεύ
θερης οικονομίας, δηλαδή στήν έπέ- 
κτασι τών Επενδύσεων γιά τήν κατα
σκευή νέων Εργοστασίων ή Επέκτασι 
τών σημερινών καί τήν άνανέωσιν τού 
Εξοπλισμού τους, διότι μόνο μ’ αυ
τόν τον τρόπο θά δημιουργηθοΰν νέ
ες δουλειές, θ’ άπορροφηθοΰν οί ά
νεργοι καί θ’ άνοπττυχθή τά έμπόοιο.

Τά συμπεράσματα αύτά προέκυ- 
ψαν άπ ότην εξέταση τών σημερινών 
Εξελίξεων καί δεδομένων, πού Εκανε 
ή αμερικανική ’Επιτροπή Οικονομι
κής Σχεδιοποιήσεως, μέ Επικεφαλής 
τον κ. Βασΐλι Λεόντιεφ, καθηγητή 
οπό πανεπιστμιο τοΰ Χάρβ-αρντ, πού 
έτιιμήθη μέ τό βραβείο Νόμπελ.

Ή Επιτροπή αυτή ένισχύθηκΕ στο 
Εργο της άπό μελέτες καί Εκθέσεις 
άλλων καθηγητών, οικονομολόγων, 
συνδικαλιστικών στελεχών, καί Επι
χειρηματιών, μέ αντικειμενικό σκοπό 
νά συγκεντρωθούν καί ν’ αναλυθούν 
δλα τά οικονομικά δεδομένα καί τά 
συμπεράσματα νά υποβληθούν στον 
πρόεδρο τών Ηνωμένων Πολιτειών 
καί οπό Κογκρέσσο.

Οί γενικές κατευθυντήριες γραμ
μές, πού δίνονται είναι δτι πρέπει 
κατά πρώτο λόγο νά καθοριστή ή 
βασική διεκδίκησις τού Εργατικού δυ
ναμικού, το ύψος τού Επενδυτικού κε 
φαλαίο-υ καί οί άλλες οικονομικές πη 
γές πού χρειάζονται γιά -νά πραγμα
τοποιηθούν οί στόχοι καί τ’ άλλα 
σχέδια πού καταστ,ρώθηκαν.

Νά μελετηθούν εκ τών προτέρων 
τάμέτρα πού θά ληφθοΰν αναφορικά 
μέ τήν φορολογική καί νομισματική 
πολιτική, μέ τούς πιστωτικούς Ελέγ
χους, μέ τήν .ρύθμισι τών όρων γιά 
τήν άνάπτυξι τής βιομηχανίας — 
συμπεριλαμβανομένων καί τών κανο
νισμών τού περιβάλλοντος —— καθώς 
καί τά άλλα μέτρα καί αποφάσεις 
πού αφορούν στο καταναλωτικό κο. 
νό, τούς Εργαζομένους, τούς έπενδυ- 
τάς καί τούς Επιχειρηματίες.

"Η σημαντικότερη συμβουλή πού 
παρέχεται είναι νά Επιδίωξη ή κυ- 
βερνησις νά Εξασφάλιση τήν συνερ
γασία τών έπιχειρήεσων καί τής Ριο 
μηχανίας, ιδιαίτερα μάλιστα στις 
βασικές βιομηχανίες, όπως είναι τού 
αύτσκιιινήτου, σιδήρου κλπ.

Μία ειδική Εργασία πρέπει^νά γί- 
νη προκειμένου νά καθοριστούν νέες

Ή Στησία άδεια τών φοιτητών 
Ή άδεια διά τήν τέλεσι γάμου

® ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

Ύπό τής Διοικήσεως τής Τραπέ- 
ζης έξεδόθη ή κατωτέρω έγκύκλι- 
οςάφορώσα είς τήν άδειαν άπου- 
σίας υπαλλήλων, φοιτώντων εις 
άνωτάτας σχολάς ώς καί διά τήν 
τέλεσιν γάμου.

«Έκτιμώντες τήν προσπάθειαν 
τών φοιτώντων είς Άνωτάτας Σχο
λάς ύπαλλήλων καί άποδίδοντες ιδι
αιτέραν σημασίαν εις τήν άνύψωσιν 
τοΰ μορφωτικού Επιπέδου τοΰ Προ
σωπικού τής Τραπέζης, προήλθομεν 
είς τήν άπόφασιν δπως, άπό τού 
τρέχοντος Ετους καί Εφεξής, χορηγή- 
ται είς τούς φοιτώντας είς Άνωτά- 
τας Σχολάς υπαλλήλους συνολικώς 
κανονική άδεια μετ’ αποδοχών τριά
κοντα (30) Εργασίμων ημερών έτη- 
σίως, ανεξαρτήτως χρόνου υπηρεσί
ας. Είς τήν ώς άνω άδειαν περιλαμ
βάνεται καί ή ύπό τής Εργατικής 
Νομοθεσίας προβλεπομένη καί δικαι 
ουμένη έτησία κανονική τοιαύτη. 

Διευκρινίζεται δτι ή ώς άνω ά

δεια απουσίας χορηγείται διά τά 
άπό τού τρέχοντος έτους όφειλόμε- 
να, κατά περίπτωσιν, ύφ’ έκαστου 
υπαλλήλου — φοιτητού έτη σπου
δών, πλέον τριών (3) έτών διά τάς 
έπί πτυχίφ έξετάσεις, προϋποθέτει 
δέ τήν έκ μέρους τών ένδιαφερομέ- 
νων υποβολήν, μέσω τών Μονάδων 
είς τάς όποιας ύπηρετοΰν, σχετικής 
βεβαιώσεως έκάστης Σχολής διά 
τήν κανονικήν έγγραφήν των είς συ- 
τάς. "Η έν λόγω βεβαίωσις υποβάλ
λεται κατ’ έτος καί έντός τού μηνός 
’Ιανουάριου είς τήν παρά τή Διευ- 
θύνσει Προσωπικού Υπηρεσίαν ’Α
τομικών Στοιχείων 4—A—-13 ή ο
ποία παρέχει τήν σχετικήν εγκρισιν.

’Επίσης, άπεφασίσθη δπως εις 
ούς τελοΰντας τον γάμον των ύπαλ 

λήλους, άπό τής κοινοποιήσεως τής 
παρούσης καί έφεξής, χορηγήται πέ
ρα τής δικαιουμένης έτησίας κανο
νικής άδειας καί εξ (6) εργασίμων 
ήμερων πρόσθετος άδεια απουσίας 
μετ’ αποδοχών».

ΕΠΑΙΝΟΣ ΜΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ 
ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΝ

’Έπαινος μετά χρηματικού βρα
βείου 3.000 δρχ., άπενεμήθη είς 
τον συνάδελφον Σπυρίδωνα Δ. Πα 
παδόπουλον, Λογιστήν Β' τάξεως 
παρά τώ Ύποκαταστήματι Κορω- 
πίου.

Σχετικώς ύπό τής Διοικήσεως έ
ξεδόθη ή κατωτέρω έγκύκλιος:

«Γνωρίζομεν ύμΐν, δτι, εχοντες 
ύπ’ δψιν τον διά τής ύπ’ άριθ. 1 15) 
10.3.72 Πράξεως ημών κυρωθέντα 
Κανονισμόν λειτουργίας τού θεσμού 
Άξιοποιήσεως Προτάσεων Προσωπι
κού καί σχετικήν άπόφασιν τής Ε
πιτροπής Άξιολογήσεως Προτάσεων 
Προσωπικού άπονέμομεν 
είς τον κ. Σπυρίδωνα Δ. Παπαδό-

τιιμές γιά τά διάφορα είδη καί νά έ- 
χιτιιμηθοΰν οί αποδοχές τών Εργατών1, 
διότι ή Επιβολή αυστηρού Ελέγχου 
δέν οδηγεί πουθενά.

Ό καθηγητής τού πανεπιστημίου 
τοΰ Σικάγου καί διακεκριμένος οί- 
κονοιμολόγος κ. Μ. Φρήντμάν άποδι- 
δει έξαιρετική σημασία στήν προσαρ
μογή τών τιμών καί μισθών άπέναντι 
στήν πληθωριστική αϋξησι καί τονί
ζει δτι τό μέτρο αύτό πού Εφαρμό
στηκε στήν Βραζιλία απέδωσε ση
μαντικά αποτελέσματα.

'Όσον αφορά την έπέκτοσι ιών 
Επενδύσεων, ό ’Αμερικανός υπουργός 
Οικονομικών κ. Σάϊμαν είπε δτι ευ
νοεί τήν τακτική αυτή καί δτι θά 
συνεργαστή μέ τούς Επιχειρηματίες 
γιά νά τεθή σ’ Εφαρμογή.

Τό υποκατάστημα Δημητσάνης άθλοθέτησε τά κύπελλα τών αγώνων είς 
τάς σχολικός γυμναστικός Επιδείξεις. Ό Διευθυντής τοΰ ύποκατασιή- 
ματος κ. I. Λάππας παρνδίδει κύπελλο σέ μαθήτρια — άθλήτρια τοΰ Γ υ- 

μνασίου τής πόλεως.

Τράπεζαι καί 
εις τήν αρχαία

πουλον — Λογιστήν Β' τάξεως πα
ρά τώ Ύποκ)τι Κορωπίου, Επαινον 
μετά χρηματικού βραβείου δρχ. 3. 
000 (τριών χιλιάδων), δι* ύποβλη- 
θεΐσαν ήμΐν πρότασίν του περί «κι- 
νήσεως λογ)σμών Ταμιευτηρίου τη- 
ρουμένων είς ετερα Ύπ)τα», διότι 
αύτη έκρίθη έπιτυχής άφ’ ένός ώς 
καλύπτουσα ύφιστάμενον κίνδυνον, 
άφ’ έτέρου δέ ώς συντελούσα είς. τήν 
μείωσιν τοΰ κόστους διεξαγωγής 
τής όλης διαδικασίας τούτης δυνα- 
μένης μάλιστα νά καλύψη καί έτέ- 
ρας παρεμφερείς έργασίας.

‘Ο "Υποδιοικητής 
Π. ΤΖΑΝΕΤΑΚΗΣ

Σύμφωνα μέ μαρτυρία τοΰ Δημο
σθένη σέ ώρισμένες περιπτώσεις γι
νόταν κι’ Ενα είδος απολογισμού 
τής δραστηριότητας τής Τραπέζης, 
Ενας δηλαδή κανονισμός τοΰ λογα
ριασμού, ό καλούμενος «διαλογι
σμός».

—’Άλλη σημαντική μαρτυρία γιά 
τήν χρεωκοπία τών Τραπεζών στήν 
αρχαία Αθήνα εΐναι καί έκείνη πού 
άναφέρεται άπό τον Δημοσθένη 
στον άνω λόγο του. Πραγματικά τά 
ξένα κεφάλαια τής Τραπέζης π. χ. 
τοΰ Φορμίωνα ήσαν τόσο πολλά πού 
άν δλοι οί πιστωτές του άπαιτοΰ- 
σαν τήν σύγχρονη πληρωμή τους ή 
κατάρρευση τής Τραπέζης του θά ή
ταν βεβαία. ’Ιδού τί άναφέρει ό 
Δημοσθένης:

«’Άν κάνης ακριβή λογαριασμό 
τής περιουσίας τοΰ Φορμίωνα, θά 
δής σέ ποιόν αυτή ανήκει. Γνωρίζεις 
τον Άριστλοχο τό γιό τοΰ Χαρίδη- 
μου· είχε κάποτε άγροτικό κτήμα, 
τό όποιο περιήλθε τώρα σέ πολ
λούς, δότι εΐχεν άπό πολλούς πάρει 
χρήματα, δταν τό απόκτησε. Καί 
τον Σωσίνομο καί τον Τιμόδημο 
καί τούς άλλους τραπεζίτες, οί ό
ποιοι δταν βρέθηκαν στήν ανάγκη 
νά έξοφλήσουν τά χρέη τους σ’ έ- 
κείνους πού τούς είχαν δανείσει, Ε
χασαν τήν περιουσία τους».

Είναι δμως άγνωστο κάτω άπό 
ποιές συνθήκες καί ορούς συνέβαι- 
νε ή Εκπτωση άπό τήν περιουσία 
καί ποιά ήταν ή διαδικασία.

ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΑΡΓΑΣΙΕΣ

Άπό τόν «Τραπεζιτικό» τοΰ Ισο
κράτη πληροφορούμαστε δτι ή άμφι 
σβήτηση μιας καταθέσεως στήν 
Τράπεζα τοΰ Πασίωνα Εγινε αιτία 
νά διεξαχθή καί ή δίκη, γιά τήν ο
ποία Εγραψε καί ά ’Ισοκράτης τόν 
πάρα πάνω λόγο. Τά στοιχεία άπό 
τό Εργο αυτό καθώς καί άπό διάφο
ρους λόγους τοΰ Δημοσθένη πού θά 
αναφέρουμε στη συνέχεια μάς δίνουν 
τόν τρόπο καί τό είδος τών τραπε
ζικών έργασιών τών πιστωτικών ι
δρυμάτων στην αρχαία Αθήνα. Οί 
έργασίες αυτές είναι οί κάτωθι:

α. Καταθέσεις. Άπό 
σχετικό χωρίο τοΰ «Τραπεζιτικού» 
τοΰ Ισοκράτη διαφαίνεται δτι ή 
χρησιμοποίηση μιας Τραπέζης άπό 
τούς πελάτες γινόταν υστέρα άπό 
συστάσεις διαφόρων ή άπό καλές 

πληροφορίες γιά τήν μιά ή τήν άλ
λη Τράπεζα. «Γεμίσας ουν ό πα
τήρ μου δύο ναΰς σίτου καί χρήμα
τος δούς έξέπεμψεν άμα καί κατ’ 
έμπορίαν καί κατά θεωρίαν· συστή- 
σαντος δέ μοι Πυθοδώρου τοΰ Φοί
νικας Πασίωνα έχρώμην τή τούτου 
Τραπέζη» (Αφού λοιπόν ό πατέρας 
του έγέμισε δύο πλοία μέ σιτάρι καί 
μοΰ Εδωσε χρήματα μέ Εστειλε καί 
γιά νά έμπορευθώ καί γιά νά δω 
τήν χώρα· αφού ό Πυθόδωρος ό Φοί
νικας μοΰ σύστησε τόν Παυσίωνα, 
μεταχεριζόμουνα τήν Τρόπε- 
ζ ά του».

Αλλά ή χρησιμοποίηση μιας Τρα 
πέζης δέν είχε τήν Εννοια μόνο μιας 
απλής καταθέσεως, δπως θά δούμε 
αμέσως πιό κάτω, αλλά καί τής έ- 
ξυπηρετήσεως τοΰ κοινού καί σέ άλ
λες έμπορικές ή ιδιωτικές δραστηρι
ότητες. Γιά τήν καλύτερη κατανόη
ση καί γιά λόγους καθαρά ιστορι
κούς σημειώνομε δτι οί καταθέσεις 
τήν αρχαία έποχή ονομάζονταν «πα 
ρακαταθήκαι», τό κεφάλαιο «άρχαΐ- 
ον» καί οί τόκοι, άλλοτε βρίσκονταν 
μέ τήν ίδια ονομασία καί άλλοτε μέ 
τήν ορολογία τού «Εργου». ’Ιδού 
τώρα καί ώρισμένα χωρία άπό τά 
όποια διαπιστώνεται ή διενέργεια 
τραπεζικών καταθέσεων καί ή άντί- 
στοιχη ορολογία:

Άπό τόν «Τραπεζιτικό» τοΰ ’Ισο
κράτη παραθέτομε τά κάτωθι χω
ρία:

«Μενέξενος δ’ εύρίσκει τόν παίδα 
ένθάδε καί έπιλαβόμενος ήξίου αύ- 
τόν βασανίζεσθαι καί περί τής π α 
ρακαταθήκης καί περί ών 
οϋτος ήμάς ήτιάσατο... καί τόν Κίτ-

τον ούχ οιός τ’ έγένετο άφανίσαι, 
τόν συνειδότα περί τής παρα
καταθήκη ς... Πασίωνα αύτώ 
συνέστησα καί ώμολόγησεν ούτος 
αύτώ καί τό άρχαίον καί 
τούς τόκους τούς γιγνομέ- 
νους άποδώσειν καί Φιλόμηλον προ- 
σέπεμψ’ άπαιτήσοντα τήν παρα
καταθήκη ν... προς δέ τούτοις 
άποστερών αυτός τήν παρακα
ταθήκην» κ.λ.π.

Άπό τόν λόγ «Παραγραφή ύπέρ 
Φορμίωνος» τοΰ Δημοσθένη παραθέ
τομε τά κάτωθι σχετικά μέ τις κα
ταθέσεις στις αρχαίες Τράπεζες 
χωρία:

«Έν οδν τοίς πεντήκοντα ταλάν- 
τοις τούτοις άπό τών παρακα
ταθηκών \τών τής Τραπέζης 
Ενδεκα τάλαντ’ ένεργά ήν... καί ουδέ 
τούτοις παρέδωκεν ιδίαν αφορμήν 
(κεφάλαιον», άλλα τάς π α ρ α- 
καταθήκας καί τήν τούτων 
έργασίαν αυτήν έμισθώσαντο...» κ. 
λ.π.

Άπό τόν λόγον «Κατ’ Άφοβου 
Α» τού Δημοσθένη σημειώνομε τά 
κάτωθι χωρία σχετικά μέ τήν διενέρ 
γειαν τών καταθέσεων στις Τράπε
ζες τών άρχαίων...

«Γίγνεται δ’ έάν τις συντιθή τό 
άρχαίον καί τό Ε ρ γ ο ν 
(Τόκος) τών δέκα έτών, μάλιστα 
τρία τάλαντα.... Έργο* μέν 
οϋδέν άποφαίνουσι τοίς χρήμασιν, 
αύτά δέ τά αρχαία πάντα ά- 
νηλωκέναι»... κλπ. Έκτος άπό τόν 
δρο «άρχαίον» γιά τό κεφάλαιο βρί
σκομε στον άνω λόγο καί τόν δρο 
έπίσης «κεφάλαιον».

«ΤΩν γίγνεται τοΰ μέν ά ρ- 
χαίου κεφαλαίου τέτ- 
ταρα τάλαντα καί πεντακισχίλιαι, 
τό δε Ε ρ γ ο ν αυτών πεντήκον
τα μναΐ τοΰ Ενιαυτού έκαστου (Αυ
τών λοιπόν τό μέν άρχικό κεφάλαιο 
ανέρχεται σέ τέσσερα τάλαντα καί 
πέντε χιλιάδες δραχμές, οί δέ τόκοι 
σέ πενήντα μνας). Αλλού βρίσκομε 
έπίσης καί τόν δρο «άφορμή».

Πρέπει νά σημειωθή δτι ό συνή
θης τόκος στήν Αθήνα ήταν μιά 
δραχμή τήν κάθε μνά τόν μήνα, δη
λαδή 12%.

6. Χορηγήσεις. Οί χο
ρηγήσεις αποτελώντας τό άλλο σκε 
λος δραστηριότητας τών Τραπεζών 
άπό τήν άποψη τοΰ κυκλώματος «κα
ταθέσεις - χορηγήσεις» βρίσκονται 
καί στις Τράπεζες τής άρχαίας Α
θήνας. Συναντούμε χορηγήσεις σέ 
έμπορους καί βιοτέχνες ή καί σέ ι
διώτες ακόμα. Έπίσης Ενα μεγάλο 
μέρος τών χορηγήσεων κατευθύνον- 
ταν στήν ναυτιλία. Τά ναυτικά δά
νεια δίδονταν συνήθως έπί ψορτίω, 
καμμιά φορά δέ καί έπί πλοίω ή 
ναύλψ μέ τόκο 30%.

«...καί ώς αυτός έπελαμβάνετο 
τών χρημάτων τών έμών όμολογοΰν- 
τος έμού όφείλειν τριακοσίας δρα- 
χμάς καί δτι Ίππολάϊδαν, ξένον 6ν- 
τα έμαυτοΰ καί Επιτήδειον περιει- 
ωρών παρά τούτου δανειζό
μενου» (Κι δτι αύτός κρατούσε 
τά χρήματά μου, ένώ έγώ όμολογοΰ 
σα δτι μοΰ χρωστούσε τρακόσιες 
δραχμές καί δτι άψινα τόν Ίππο- 
λαίδα, πού ήταν φίλος άπό φιλοξε
νίαν, νά συνάψη δάνειο άπό 
αυτόν («Τραπεζιτικός»),

Έξ άλλου, σέ αδυναμία έξοφλή- 
σεως τών δανείων, δπως άναφέραμε 
καί στο προηγούμενο τεύχος, γινό
ταν ή Εκπτωση άπό τήν περοιυσία. 
Ποιοί ήταν οί δροι καί ποια ή δια
δικασία είναι άγνωστο, πάντως τά 
δάνεια χορηγούνταν έπί ύποθήκη ή 
έπ’ ένεχύρω, δπως καταφαίνεται καί 
άπό σχετικό χωρίο τοΰ λόγου «Κα
τά Άφοβου Α'» τοΰ Δημοσθένη.

«...άλλά πάντων κενότατου λόγον 
λέγουσιν, ώςό ύποθείς τώ 
πατρί τ’ ανδράποδα πονηρότατος 
ανθρώπων έστίν καί Εράνους τε λέ- 
λοιπε πλείστους καί ύπέρχρεως γέ- 
γονε...» (Άλλά προβάλλουν τόν πιό 
αστήρικτο λόγο, δτι δηλαδή Εκείνος 
πού Εβαλε τά ανδράποδα σάν ύ
ποθήκη στον πατέρα μου εΐ
ναι πολύ πονηρός άνθρωπος καί δ-

Πίστις
’Αθήνα

τι κατέβαλε πάρα πολλές εισφορές 
καί δτι εΐναι καταχρεωμένος.,.»ή.

Αλλού πάλι γίνεται λόγος γιά 
τήν χορήγηση δανείων σέ βιοτέχνες, 
άλλά γι’ αύτό τό θέμα θά μιλήσου
με Εκτενέστερα στη συνέχεια.

(Άπό τήν Οικονομική Έπιθεώρη- 
σι «Τραπεζική»),

Ai προαγωγαι συνεχίζονται

ΕΧΟΡΗΓΗΘΗΣΑΝ
ΑΙ

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ
’Ήρχισαν καί συνεχίζονται «ί προ- 

αγωγαί πρώτου εξαμήνου 1975.
Μέχρι σήμερον επραγματαποιήθη- 

σαν αΐ προαγωγαί ,μέχρι καί τοΰ 
βαθμοΰ τοΰ Λογιστοΰ Β' καί έχορη- 
γήθησαν αί προσαυξήσεως δλων τών 
βαθμών.

Σύστασις 
νέων ύπηρεσιών

Διά πράξεως τοΰ κ. Δισικηταΰ κα- 
τηργήθη ή παρά τφ Κεντρικφ Κα- 
ταστήματι 'Υπηρεσία Κινήσεως Κε
φαλαίου (040)27) καί άντ’ αυτής 
συνεστήθησαν δύο νέαι τοιιαϋται υ
πό τόν τίτλον:

1) Υπηρεσία Πληρωμών ’Εντο
λών καί ’Επιταγών ’Εσωτερικού 
(040)45) καί

2) 'Υπηρεσία Λογιστηρίου Κινή- 
i σεως Κεφαλαίων (040)27).

Είς τάς ώς άνω Υπηρεσίας έτο- 
πσθετήθησαν ήδη διά τής ύπ’ άριθ. 
145)29.3.1975 πράξεως ώς Προϊ
στάμενοι άντιστοίχως, ό κ. Σωκρά
της Ίωαννίδης, 'Τποτμηματάρχης 
καί ό κ. ’Αθανάσιος Δημητρακόπου- 
λος, Ίίμηματάρχης Β' τάξεως.

Προσφοροΐ συναΟέλφων
Συνάδελφοι τής Διευθύνσεως Όο- 

γανώσεως τής Τραπέζης μοος συνε 
κέντρωσαν άπό τό μισθό τους τό συ
νολικά ποσό τών 195.000 δρχ. έκ 
τού οποίου διέθεσαν δρχ. 92.0001 διά 
τήν άνακούφισι τών θυμάτων τής Κύ
πρου καί δρχ. 103.000 διά τήν έυί- 
σχυσι τής πολεμικής προσπάθειας 
τής χώρας μας.

ΣονΒΒϊίοΒίΒ συναύέΑφων
Συνεστίασι γνωριμίας Εγινε είς 

τήν Θεσσαλονίκη μέ συμμετοχή των 
συναδέλφων τών ‘Υποκαταστημάτων 
Βέροιας, Ναούσης, Εδέσσης, Γιαννι- 
τσών, ’Αριδαίας καί Σκόδρας.

Είς τήν συνεστίασι παρευρέθη ό 
Γεν. Γραμιματεύς τοΰ Συλλόγου μας 
κ. Κων. Ρουσσάκης.

Κοινωνικά

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ

Σάν μέλος τού Συμβουλίου τής Ε. 
Φ.Ε.Τ., αισθάνομαι τήν όποχρέωσιν 
νά έκφ,ράσω δημοσίφ εύχαριστίες, 
στήν έξαίρετον Κα Γεροκάμη, καθη- 
γήτριαν τής Ρυθμικής, διά τήν άρτί- 
αν έμψάνισιν τού τμήματος ρυθμικής 
τής Ε.Φ.Ε.Τ., είς τάς Επιδείξεις τής 
Παρασκευής, 30ής Μαΐου 1975.

Μιχαλόπουλος Θεόδωρος 
Διοίκησις

***
Ή οικογένεια τής συναδέλφου 'Α

θανασίας Παπανδρέου ευχαριστεί ό
λους τούς καθ’ οίονδήποτε τρόπον 
συμιμίετασχόιντας είς τό βαρύ πένθος 
έπί τφ άδοκήτφ θανάτφ τού πατρός 
της.

ΕΥΧΑΙ

Είς τόν συν. ’Αθανάσιο Άγγελά- 
κη, νποκατοχττή μαπος Κάνιγγος, πού 
τέλεσε τούς γάμιους του υέ τήν δίδα 
Τίτσα Κλουτσινιώτη εύχομαι κάθε 
ευτυχία.

Κ. Ρουσσάκης

—Ό Συνάδελφος κ. Χρήστος Πα- 
ναγ. ιΝτρέλιας Καπίτος ’Αγρίνιου 
καί ή Δίς Μαίρη Γεωργίου φοιτήτρια 
Φιλοσοφικής Σχολής Ίωαννίνων Εδω
σαν άμοιβαίοον ΰπόσχεσιν γάμου. 
Εύχόμεθα ταχεΐαν στέψιν

Ρ.Τ.
—Είς τούς συναδέλφους Δέσποι

να Μπίκου ("Αγ. Φανουρίου) καί Πα- 
ναγ. Ζωιτό (Γερανιού) διά τήν τέ- 
λεσιν τών γάμων τους εύχομαι βίαν 
άνθόσπαρτον καί άνέμελον.

’Εμμανουήλ "Ομηρος

—Είς τούς αγαπητούς φίλους καί 
συν)φους Άντώ,νη κα! Άννα Σαμρή 
εύχομαι νά τούς ζήση ή ικορούλα πού 
απέκτησαν.

Άλέκος Κουτάντης

ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ

Ό ικ. ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ Η. ΕΥΛΟΓΗ
ΜΕΝΟΣ, ίοπρός, καί ή Δνίς ΣΟΦΗ 
ΕΜΜ. ΛΟΥΚΑ, συνάδελφος τού Κεν
τρικού Κατ)τος Πειραιώς (190) Ε
δωσαν άμοιβαίοον ΰπόσχεσιν γάμου.

!

ΔΩΡΕΑΙ
ΥΠΕΡ ΤΟΥ Τ.Υ.Π.Ε.Τ.

—Οί συνάδελφοι τής θυρίδος "Α
γίου Θωμά καί Υποκαταστήματος 
'Αμπελοκήπων είς μνήμην ’Αβραάμ 
Ίορδανίδου, ποπρός τής συναδέλφου 
Μαρίας Ίορδανίδου Δρχ. ί .000

—Μιχαήλ Κυριλόπουλος, Κεντρι
κού Κατοχττήματος, είς μνήμην τοΰ 
’Αντωνίου Πετρίδη Δρχ. 1.000

—Οί Συνάδελφοι τής "Υπηρεσίας 
’Εντολών ’Εξωτερικού Ύποκ)μάτων 
τού Κεντρικού Κοποοστήματος τής Ε. 
Τ.Ε. κατέθεσαν σήμερον τό ποσόν 
τών δραχμών ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΩΝ διά 
τά απορα παιδάκια τού Δημοσίου 
Βρεφοκομείου ’Αθηνών1, άντί στεφά
νου είς μνήμην τής ΦΛΩΡΑΣ Δ. ΖΑ- 
ΧΑΡΟΠ ΟΥΛΟΥ, μητρός τού προϊ
σταμένου τής ύπηρεσίας μας κ. Νι
κολάου Δ. Ζαχαροπούλου.

—Έκιδηλώνοντες τήν βαθιά λύπη 
τους γιά τον ξαφνικό χαμό τοΰ συν
αδέλφου τους ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΖΑΚΗ 
οί συνάδελφοι τής ‘Υπηρεσίας Λογ) 
σμών ’Εξωτερικού τής Διευθύνσεως 
Διεθνών Δραστηριοτήτων τής Εθνι
κής Τραπέζης, άττέστειλαν είς τό Ά- 
συλον ’Ανιάτων τό ποσον τών δρα
χμών 3.000, αντί γιά στεφάνια πού 
δέν πρόφτοοσαν νά στείλαυν.

Υ**********************Υ
* Ϊ
*DR I. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ί
* Παθολόγος X-
*Μετ)σεις εις BROOK GENE- ί

RAL HOSPITAL, LONDON καίί 
DEWSBURY GENERAL HOSPI-Ϊ 
TAL - YORKS ί

-κ’Ιατρεΐον: Σπενσίππου 44 - Κο-χ. 
-Κλωνάκι - Τηλ. 727.798 *

τΩρσι έπισκέψεων: 7-9 Δεύτε-ί

Διά πράξεων τοΰ κ. Διοικητοΰ έ- 
τοποθετήθησαν:

—Ό κ. Δημήτριος Βουπας, Λο
γιστής Α' τάξεως, παρά τφ 'Τπο- 
καταστήματι Πατρών εις τήν Μο
νάδα Κάτω Άχαΐας, ώς Προϊστά
μενος, άντί τσΰ κ. Δημητρίου Δίνια, 
Λογιστοΰ Β' τάξεως, μετατιθέμε
νου είς τήν ύπό ΐδρυσιν Μονάδα όδ. 
Παπαφλέσσα Πατρών, ώς Προϊ
σταμένου, άντί τοΰ κ. ΆνδρέουΓιαν- 
νακοπούλου, Λογιστοΰ Β' τάξεως, 
άνακαλουμένης τής διά τής ύπ’ άρ. 
194)6.5.1975 πράξεως γενομένης το- 
πόθετήσεώς του είς τήν Εν λόγφ 
Μονάδα, καί παραμένοντος είς τό ύ- 
ποκατάστημα Πατρών, ώς Λογιστοΰ.

—Ό κ. Γεώργιος Οίκοναμόπου- 
λος, Τμηιματάρχης Α' τάξεως, προ
ϊστάμενος Υπηρεσίας Γραμματείας 
παρά τή Διευθύνσει Γραμματείας, 
είς'τήν Διεύθυνσιν Καταθέσεων καί 
Νέων ’Εργασιών, ώς Προϊστάμενος 
τής Υπηρεσίας Νέων Έργασιών 
καί Έξυπηρετήσεως ’Οργανισμών 
Κοινής Ώφελείας (αα)Α:—21).

κρα - Τετάρτη - Παρασκευή

«ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ»

Μηνιαίον δργανον τοΰ Συλλόγου 
τών Ύπαλλήλων της ’Εθνικής 

Τραπέζης τής "Ελλάδος.
•

Δ)νσεις σνμφώνως τφ Νόμψ: 
Υπεύθυνος:

ΝΙΚ. ΠΙΣΚΟΠΟΣ 
Αγίας Τριάδσς 37 

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

e
"Υπεύθυνος Τυπογραφείου: 
Αθ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 

Ρήγα Παλαμήδη 5 —Άθήναι 
Τηλ. 3219306



ΕΝΝΕΑ ΚΟΡΥΦΑΙΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ

Έτιμήθησαν μέ βραβείο Νόμπελ
β ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ*

ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ 
ΔΙΑΝΕΜΕΙ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)
Ή άξια τού Χΐκς είς τάς οίκονο

μικάς έπιστήμας οφείλεται περισ- 
σότερον είς το γόνιμον τής ψαντα- 
σίας του, παρά είς τάς νέας ιδέας 
του. Ό Χΐκς αναπτύσσει καί βελ
τιώνει τάς ίβέας τών άλλων και συ
νεπώς είναι είς θέσιν νά έρμηνεύη 
τάς συνέπειας μιας θεωρίας κατα 
τρόπον σαφέστερον τοΰ έμπνευστοΰ
της.

Τυπικόν παράδειγμα τών μεγά
λων δυνατοτήτων του ώς έρμηνευ- 
τοΰ είναι ή περίφημος σύνθεσίς του 
περί τών κεϋνσιανών και νεοκλασσι- 
κών απόψεων. Ή διά γραφικών πα
ραστάσεων έμφάνισις τής οικονομι
κής σκέψεως είς τό έργον του «MR 
KEY1N1ES AND THE CLASSICS» ά- 
ποτελεΐ σημαντικόν βήμα είς την έ- 
ξέλιξιν τών μακρο - οίκονομικών.

Γενικώς, οί επιστημονικοί κύκλοι, 
αποδίδουν μεγαλυτέραν αξίαν είς 
την υπό του Χΐκς προωθημένην α
νάλυα ιν τής γενικής οικονομικής ι
σορροπίας.

ΟΟτος έπεξειργάσθη ένα νέον 
μοντέλο μέ βάσιν τήν ΰπ’ αύτοΰ ά- 
ναπτυχθεΐσαν θεωρίαν τής συμπερι
φοράς τού καταναλωτοΰ. Τό έν λό
γψ μοντέλο προσέφερε περισσοτέ- 
ρας δυνατότητας νέων έρευνών άπό 
δσας τά προηγούμενα μοντέλα.

Ή μελέτη τοΰ Χΐκς περί τής χρη
σιμότητας τής θεωρίας τής κατανα- 
λώσεως κατέχει πάντοτε μίαν θέσιν 
είς τά σύγχρονα οικονομικά συγ
γράμματα. Ό Χΐκς λαμβάνει ώς α
φετηρίαν τήν καμπύλην τής αδια
φορίας, τής όποιας ανατέμνει δλας 
τάς επιδράσεις, διά νά τήν ένσωμα- 
τώση εις την ϋφισταμένην θεωρίαν 
τών τιμών. Ό πειστικός τρόπος μέ 
τόν όποιον διατυπώνει τάς ιδέας 
του, συνετέλεσεν ώστε ό Χΐκς νά 
συγκαταλέγεται μεταξύ τών οικο
νομολόγων τής εποχής μας, οί ό
ποιοι ήσκησαν άξιόλογον έπίδρασιν.

Β ΑΣIΛI ΛΕΟΝΤΙΕΦ: Η ΟΙΚΟΝΟ
ΜΙΑ ΕΙΣ ΕΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΝ

Ό Λεόντιεφ είναι ό δεύτερος ρω
σικής καταγωγής οικονομολόγος 
είς τόν όποιον άπενεμήθη τό βρα
βεΐον 'Νόμπελ τής οικονομίας! Έ- 
γεννήθη είς τό Λένινγκραντ τό 1 906 
και έσπούδασε οικονομικά εις τό 
Βερολΐνον. Τό 1931 μετηνάστευσεν 
είς ΗΠΑ όπου έγινε καθηγητής είς 
τό Πανεπιστήμιον τοΰ Χάρβαρντ, τό 
1946.

Έν άντιθέσει πρός τούς άλλους 
τιμηθέντας μέ τό βραβεΐον Νόμπελ 
πού διεκρίθησαν είς πολλούς τομείς 
τής οικονομίας, ό Λεόντιεφ όφείλει 
τήν φήμην του είς μίαν μόνην επι
στημονικήν έπινόησιν, ήτοι τήν μέ
θοδον εισροών .- εκροών πού πα- 
ρουσίασεν είς τό έργον του «ΤΗΕ 
STRUCTURE OF THE AMERICAN 
ECONOMY».

Ή άρχή τής ώς άνω μεθόδου συ- 
νίσταται είς τήν κατ’ επιστημονι
κόν τρόπον παρουσίασιν τοΰ φαινο
μένου τής οικονομίας μέ βάσιν τάς 
μεταξύ τών διαφόρων τομέων αμοι
βαίας συναλλαγάς. ‘Ο Λεόντιεφ ά- 
ναπαριστά τάς έν λόγψ συναλλα
γάς είς έν τετράγωνον διπλής εισό
δου. Αί γραμμαΐ δεικνύουν κατά 
ποιον τρόπον τά προϊόντα έκάστου 
τομέως κατανέμονται μεταξύ τών 
άλλων τομέων κοσά τήν διάρκειαν 
μιας ώρισμένης περιόδου. Αΐ στήλαι 
δεικνύουν κατά ποιον τρόπον αί ά- 
νάγκαι έκάστου τομέως ικανοποιούν
ται ΰπό τών άλλων τομέων.

Κατ’ αυτόν τόν τρόπον, ό πίναξ 
τών εισροών - έκροών δίδει μίαν ι
δέαν τής διαρθρώσεως τών αμοι
βαίων συναλλαγών. ‘Ο έν λόγψ πί
ναξ στηρίζεται πάντως είς δύο άμ- 
φισβητησίιμους προϋποθέσεις. Κατ’ 
άρχην, γίνεται δεκτόν ότι οί τομείς 
παράγουν ομοιογενή αγαθά. Πέραν 
τούτου, ό Λεόντιεφ προεικάζει ότι ή 
κοσά μονάδα εκροής απαραίτητος 
ποσότης εισροής εύρίσκεται είς 
στοιθεράν αναλογίαν διά κάθε κλά- 
δον τής οικονομικής δραστηριότητας. 
Αυτοί οί «τεχνικοί συντελεσταΐ» 
θεωρούνται ώς αμετάβλητοι είς τόν 
χρόνον. Έν τούτοις, ή πράξις έχει 
αποδείξει δτι αΰταΐ αί άπλουστεύ- 
σεις δέν θέτουν έν κινδύνψ τό άξιό- 
πιστον τών έπιτυγχανομένων άπο- 
τελεσμάτων.

Ή μέθοδος εισροών - έκροών έκά- 
λυψεν ένα κενόν είς τάς οίκονομικάς 
γνώσεις μας: οί έκ τής έν λόγψ με
θόδου προκύπτοντες πίνακες συμ
πληρώνουν έπαρκώς τά στοιχεία 
τών έθνικών λογαριασμών καί είναι 
άπαραίτητοι δέ έξ ίσου τόσον είς 
τάς οικονομίας τής άγοράς όσον 
και είς τάς σοσιαλιστικός χώρας.

ΓΚΟΥΝΑΡ ΜΥΡιΝΤΑΛ: ANATO-
ΜΟΣ ΤΩΝ ΛΑΩΝ, ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 
ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ

Ό Μύρνταλ, γεννηθείς τό 1898, 
διεδέχθη, τό 1933, τόν Γκούσταβ 
Κάσσελ, ώς καθηγητής τών οικονο
μικών είς τήν Στοκχόλμην. Ή σύ
ζυγός του Άλβα Μύρνταλ, μέ τήν 
όποιαν έμοιράσθη τό βραβεΐον 
Νόμπελ τής ειρήνης τό 1970, εΐναι 
έξ ίσου γνωστή ώς διπλωμάτης, υ

πουργός, κοινωνιολόγος καί συγ- 
γραφεύς.

Ό Μύρνταλ προέρχεται άπό τήν 
σουηδικήν σχολήν οικονομολόγων, 
έπΐ κεφαλής τής όποιας ήσαν, κατά 
τό μεταξύ τών δύο πολέμων διά
στημα, ό Βίκσελ καί "Ολιν. ’Αφού 
άφιέρωσε μερικάς σημαντικός με- 
λέτας είς τήν νομισματικήν ισορρο
πίαν, ακολουθών τό παράδειγμα 
τών προκστόχων του οί όποιοι διε
κρίθησαν είς τήν καθαράν θεωρίαν, 
ό Μύρνταλ ένέκυψεν είς τά έπίκαιρα 
πολιτικά προβλήματα. Κατά τήν δε
καετίαν τοΰ 1930, άφιέρωσε τάς 
προσπάθειας του είς τά προβλήμα
τα τών ,μαύρων, κατ’ αΐτησιν τής ά- 
μερικανικής κυβερνήσεως. Άπέδει- 
ξεν δτι ή έλευθέρα οικονομία θά έ- 
φερεν όλονέν είς αδιέξοδον τήν έν 
λόγψ μειονότητα, έάν δέν έπροστα- 
τεύοντο τά δικαιώματά της. 'Η φι
λελεύθερα οικονομία δέν προσφέρει 
είς δλους τήν ευχέρειαν ανόδου τών 
βαθμιδών τής κοινωνικής κλίμακας· 
αί προκαταλήψεις, οί άπό τοΰ κρά
τους τιθέμενοι φραγμοί καί ή αδικία 
συνεπάγονται τήν οικονομικήν έξα- 
θλίωσιν.

Μετά τόν πόλεμον, ό Μύρνταλ ά- 
φωσιώθη είς τήν μελέτην τών προ
βλημάτων τών άναπτυσσο μένων χω
ρών. Μετά άπό πολλάς θεωρητικάς 
μελέτας, συνέγραψε τό μνημειώδες 
έ'ργον του «ASIAN DRAMA» είς τό 
όποιον Επισκοπεί τά οικονομικά, 
πολιτικά και κοινωνικά προβλήματα 
τής Ασίας τών μουσώνων. Ό Μύρ
νταλ δέν περιορίζεται είς μίαν άπο- 
γραψήν τής καταστάσεως, αλλά άν- 
τλεΐ καί διδάγματα έκ ταύτης. Θεω
ρεί δτι ή λύσις τών προβλημάτων 
τοΰ υπερπληθυσμού καί τής ύπανα- 
πτύξεως δύναται νά έπιτευχθή μέ έ
να τύπον σχεδιοποιημένης οικονο
μίας είς τν όποιον θά λαμβάνωνται 
έπίσης ΰπ’ δψιν μή οικονομικοί πα
ράγοντες. Ό Μύρνταλ εΐναι έπΐ 
πλέον θιασώτης τών προστατευτι
κών μέτρων τά όποια θεωρεί ένδε- 
δειγμένα διά τήν έξάλειψιν τών ανι
σορροπιών τοΰ διεθνούς εμπορίου 
καί τοΰ παιγνίου τών παγκοσμίων 
δυνάμεων.

Είδικώτερον, τούτο σημαίνει δτι 
αί άξίαι τάς οποίας χειρίζονται οί 
οικονομολόγοι καί οί πολιτικοί εΐναι 
συμβατι,καί. Κατά τόν Μύρνταλ, θά 
πρέπει νά άτενίσωμεν κατά πρό- 
σωπον τόν λιμόν καί τήν στασιμό
τητα καί νά άναζητήσωμεν λύσιν 
παραιτούμενοι έκουσίως τών κοι
νωνικών δυνάμεων καί τών έχνότων 
ιστορικήν προέλευσιν φραγμών τής 
έξουσίας. Τά γεγονότα διαψεύδουν 
τάς θεωρίας.

Άντιμετωπίζων τά προβλήματα 
ΰπό τήν προεκταθεΐσαν άποψιν, ό 
Μύρνταλ έπεχείρησε νά διευθύνη

Κάτι δέν πηγαίνει καλά είς 
τήν Θεσσαλονίκη.

Μέ τήν κατηγορία δτι, κα
θίσταται πρόξενος 'αναταρα
χής είς τό Υποκατάστημα, με- 
τετέθη ό -εκπρόσωπος τοΰ Συλ
λόγου τοΰ 'Υποκαταστήματος 
Συντρυβανίου.

Ή αλήθεια είναι δτι, ή|ξίω- 
νε τήν εφαρμογήν τής ’Εργα
τικής νομοθεσίας , καί δτι, α
ναταραχήν είς τό 'Υποκατά
στημα, προκαλεΐ, 6 Προϊστά
μενος Λογιστηρίου, 6 όποιος 
επικαλείται, διά νά επιβάλλε
ται καί κάποια κουμπαριά του.

Συνάδελφος τοΰ 'Υποκατα
στήματος όδοΰ Έγνατίας πα- 
ρετηρήθη υπό τοΰ Διευθυντοΰ 
του καί τοΰ Περιφερειακού 
Διευ-θίυντοΰ διά πράξιν συνα- 
δελφικής αλληλεγγύης.

Δέν θέλουμε νά πίστεΰσωμε 
δτι εΰρισκόμεθα προ διωγμού 
συνδικαλιστικών στελεχών.

Άν δέν πρόκειται περί αύ
τοΰ, οπότε τό πράγμα αλλάζει, 
συνιστοΰμε προσοχή. Αί πα- 
ρεκτροπαί άς σταματήσουν ε
δώ.

Αυτονόητον τυγχάνει φυσι
κά δτι ό μετατεθείς εκπρόσω
πος τοΰ Συλλόγου πρέπει νά 
έπανέλθη αμέσως είς τήν θέσιν 
του.

’Επί γοΰ παρόντος, ό κ. Πε
ριφερειακός έχει τόν λόγον καί 
αναμένουμε τάς -ένεργείας του.

’Άς ελπίσουμε δτι δέν θά 
χρειασθή νά προβώμεν είς άλ
λην ένέργιειαν.

τόν πολιτικόν καί κοινωνικόν ρόλον 
τής οικονομικής άναλύσεως.

ΦΡΗΝΤΡΙΧ ΦΟΝ ΧΑΓΕΚ: ΜΙΑ ΦΙ
ΛΕΛΕΥΘΕΡΑ ΘΕΩΡΗΣΙΣ

"Οπως ό Μύρνταλ, ό Χάγεκ είρ- 
γάσθη κυρίως είς τό Εξωτερικόν. Έ- 
γεννήθη είς τήν Βιέννην τό 1899 ό
που έσπούδασε και είς ήλικίαν 32 
ετών έγινε καθηγητής είς τό Λον- 
δΐνον. ’Από τοΰ 1950 έδίδαξε είς 
τό Σικάγον καί έκλεισε τήν σταδιο
δρομίαν του είς τό Πανεπιστήμιον 
τοΰ FRIBOURG - ΕΝ - BRISGAU.

Τά κυριώτερα θέματα τοΰ έργου 
τοΰ Χάγεκ εΐναι ή θεωρία τής συγ
κυρίας καί τά οικονομικά συστήμα
τα. ιΚατά τήν δεκαετίαν τοΰ 1920, 
έπεχείρησε νά έξηγήση τό συγκυρια
κόν ψαινόμενον, άπέδωσε δέ τήν ά- 
ναστροφήν μιας φάσεως Επεκτάσεως 
είς φάσιν ΰφέσεως είς τήν άσυμμε- 
τρίαν τών έπενδύσεων. 'Ο Χάγεκ έκ- 
κινεΐ άπό τήν ιδέαν δτι μεταξύ τών 
έπενδύσεων καί τής καταναλώσεως 
ΰφίσταται μιά ιδεώδης σχέσις ή ο
ποία δύναται νά άνατραπή διά τής 
έπεκτάσεως τής πιστοδοτήσεως, ό- 
φειλομένης είς τήν τεχνικήν διατή- 
ρησιν τών επιτοκίων είς χαμηλά έ- 
πίδα. Κατ’ αυτόν τόν τρόπον, κα
θίστανται αναπόφευκτοι ή δημιουρ
γία πλεονάζοντας παραγωγικού καί 
'ή κρίσις. Έπΐ τή βάσει αυτής τής 
θεωρίας προέβλεψεν ήδη άπό τοΰ 
1928 τήν ϋφεσιν τής δεκαετίας τοΰ 
1930.

Ό Χάγεκ ΰπήρξεν οξύς πολέ
μιος τοΰ σοσιαλισμού και τής σχε- 
διοποιημένης οικονομίας. Έμελέτη- 
σεν είς βάθος τάς θεωρίας τών Μάϊ- 
ζες, Πήρσον καί Μπαρονέ καί κα- 
τέληξεν είς τό συμπέρασμα δτι ήτο 
άδύνατος ό κεντρικός έλεγχος τής 
οίκοναμ ίας.

ΑΙ ΠΡΟΣΦΑΤΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΕΙΣ
ΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑΣ ΕΠΙ ΣΤ Η
ΜΑΣ

"Εν άπό τά έντυπωσιακώτερα 
χαρακτηριστικά τής συγχρόνου οι
κονομίας εΐναι ή σύνθεσίς. 
Τοΰτο παρατηρεΐται ιδίως μέ τάς ι
δέας τών νεοκλασσικών (θεωρίαι 
τής οριακής χρησιμότητας, τών τιμών 
καί τής ισορροπίας) καί του Κέϋνς 
(θεωρία τής άπασχολήσεως). Ή1 ά- 
νάπτυξις καί ή γενίκευσις τών υφι
σταμένων θεωριών (οί διάδοχοι τοΰ 
Κέϋνς, ούσιαστικώς, δέν ένεφάνισαν 
θεμελιωδώς νέας Ιδέας), εΐναι ατε
νώς συνδεδεμέναι μέ τήν χρησιμο
ποίησή μαθηματικών τεχνικών. Τά 
άνώτερα μαθηματικά, ή τυπική λογι
κή και αί μαθηματικά! στατιστικά! 
διηυκόλυναν τήν κατανόησιν τών οι
κονομικών διαδικασιών καί έδραίω- 
σαν άσφαλέστερον τά άξιώματα καί 
τάς θεωρίας. Οΰτω, ή οικονομία κα
τέστη μία έπιστήμη 6Γ ειδικούς.

"Ηδη έπετεύχθη μία διεθνώς ά- 
ποδεκτή σύνθεσίς τών βασικών άρ- 
χών τής οικονομίας. Αί διάφοροι 
σχολαΐ προσήγγισαν άλλήλας καί 
πολλά έγκυρα οικονομικά συγγράμ
ματα περιέχουν οΰσιαστικώς τάς 
αΰτάς ιδέας. Πάντως, τοΰτο δέν ση
μαίνει δτι δέν ύφίστανται διαψοραΐ 
άπόψεων μεταξύ τών συγχρόνων οι
κονομολόγων, ώς, έπΐ παραδείγμα- 
τι, ή άντιδικία μεταξύ «νομισματι- 
στών» καί «μετακεϋνσιανών» έπΐ τοΰ 
ρόλου τοΰ χρήματος είς τήν οικο
νομίαν. Αΰταΐ αί διαψοραΐ άπόψεων 
εΐναι άποτέλεσμα τής συγχρόνου τά- 
σεως πρός έξειδίκευσιν. 
’Αφ’ ής στιγμής έπήλθε μία διεθνής 
άναγνώρισις τών θεμελιωδών άρχών 
τής οικονομίας, οί σύγχρονοι οικο
νομολόγοι έπεδόθησαν είς τήν άνά- 
ππυξιν τοΰ ένός ή τοΰ άλλου κλάδου 
τής οικονομικής θεωρίας, πράγμα 
πού συνεπάγεται συχνάς άντιδικίας 
καί έριδας μεταξύ συναδέλφων.

"Ετερον χαρακτηριστικόν τής 
συγχρόνου οικονομικής επιστήμης 
εΐναι ή τάσις όπως αί άψηρημέναι 
οικονομικά! θεωρίαι τίθενται ΰπό τήν 
δοκιμασίαν τής πρα- 
γ ματικότητος. Πρά
γματι, συχνά ή θεωρητική οικονο
μική βασίζεται είς προϋποθέσεις, 
αί όποιαι δέν συμφωνούν μέ τήν τα
χέως μεταβαλλομένην πραγματικήν 
κατάστασιν. Πολλοί οικονομολόγοι, 
κα! κατ’ Εξοχήν ό Κοΰζνετς, έστρά- 
φησαν είς τήν συγκέντρωσιν άσφα- 
λών στατιστικών στοιχείων καί διά 
τοΰ είς τήν διάθεσίν των στατιστικού 
ύλικοΰ, έπεχείρησαν νά έπαληθεύ- 
σουν τάς οίκονομικάς σχέσεις πού 
βασίζονται είς άφηρημένους συλλο
γισμούς. Τήν τάσιν αυτήν ηΰνόησαν 
άφ’ ένός μέν ή, ΰπό τήν έπίδρασιν 
τοΰ Κέϋνς, άνάπτυξις μακροοικονο
μικών μοντέλων άποσκοπούντων νά 
έκοράσουν τήν οικονομικήν διαδικα
σίαν ΰπό μορφήν σχέσεων μεταξύ 
έπιδεκτικών μετρήσεως οικονομικών 
μεγεθών άφ’ έτέρου δέ ή σημειω- 
θεΐσα πρόοδος είς τόν τομέα τής 
επεξεργασίας στοιχείων διά τών ή- 
λεκτρονικών υπολογιστών.

Μία πλέον ρεαλιστική άντίληψις 
περί τής λειτουργίας τής οικονομίας 
κα! ή αύξουσα πεποίθησις δτδι αί 
διάφοροι οικονομικά! πράξεις δέν 
πρέπει νά άφίενται είς τήν τύχην

των άλλά νά ρυθμίζονται συνειδη- 
τώς ούτως ώστε νά έπιτυγχάνεται 
ή άρίστη δυνατή έξέλιξις, στρέφουν 
όλονέν περισσότερον τούς οικονομο
λόγους είς τήν τεχνικήν 
τής οικονομικής πο
λιτικής, μέ βάσιν τά ένο- 
ποιημένα μακροοικονομικά μοντέλα 
καί τά τοιαΰτα γραμμικού προγραμ
ματισμού.

Ή χρησιμοποίησις οίκονμετρικών 
μοντέλων είς τήν οικονομικήν πολι
τικήν άνάγεται κυρίως είς τήν μετά 
τόν πόλεμον περίοδον. Ή πρακτική 
Εφαρμογή αυτής τής τεχνικής άνε- 
πτύχθη ΰπό τών Φρίς, Τίνμπεργκεν 
καί Λεόντιεφ. Έξ ίσου σημαντική ή
το έν προκειμένψ κα! ή συμβολή 
τοΰ Σάμουελσον και τοΰ "Αροου ώς 
κα! άλλων μαθηματικών οικονομολό
γων. "Οχι μόνον προσέδωσαν ένα 
δυναμικόν χαρακτήρα είς τάς στα
τικός θεωρίας τοΰ Κέϋνς καί τών 
νεοκλασσικών, άλλά έτελειοποίησαν 
αίσθητώς καί τήν τεχνικήν.

Παρά τόν περισσότερον λειτουρ
γικόν χαρακτήρα τής συγχρόνου οι
κονομικής έπιστήμης, ή πρακτική 
χρησιμότης της διά τήν προπαρα- 
σκευήν τών οίκονομικοπολιτικών ά- 
ποφάσεων παραμένει, έπΐ τοΰ πα
ρόντος, περιωρισμένη. Αί προβλέ
ψεις, τή βοηθείψ μακροοικονομικών 
μοντέλων, συχνά διαψεύδονται υπό 
τών γεγοότων, λόγψ τοΰ θετικιστι- 
κοΰ χαρακτήρας τής συγχρόνου οι
κονομίας. Ή οικονομική διαδικασία 
θεωρείται ώς έν σύνολον αύστηρώς 
λογικών σχέσεων δυναμένων, κατ’ 
άρχήν, νά μετρηθώσι μαθηματικώς. 
Τά στοιχεία έπΐ τών όποιων βασί
ζονται τά διάφορα μοντέλα προϋπο
τίθενται άπηλλαγμένα πάσης έννοι
ας χρόνου καί τόπου καί κατ’ άκο- 
λουθίαν άνεξάρτητα τοΰ ίσχύοντος 
κοινωνικοοικονομικού καθεστώτος. 
’Αλλ’ ή οικονομική διαδικασία δέν 
εΐναι καθωρισμένη είμή μόνον κατά 
έν μικρόν τμήμα: ό άνθρωπος δέν 
περιορίζεται πλέον είς ένα παθητι
κόν ρόλον. Ώς έκ τούτου, αί έπΐ τή 
βάσει τών ποσοτικών στοιχείων προ
βλέψεις δέν εΐναι άσφαλεΐς είμή μό
νον είς περιωρισμένην έκτασιν.

Ή ένεργός φύσις τών οικονομι
κών υποκειμένων ένετάθη ολίγον 
κατ’ ολίγον μέ τήν άνάπτυξιν τών 
ομάδων πιέσεως. "Ηδη οί άνθρωποι 
δέν άρκοΰνται άπλώς είς ένα έλεγχον 
τής οικονομίας άλλ’ άξιοΰν δυναμι- 
κώς τήν τροποποίησιν τής οικονομι
κής πολιτικής, έπιμένοντες ιδιαιτέ
ρως είς τό θέμα τής άνακατανομής, 
έφ’ όσον δέ συμμετέχουν είς τό παί- 
γνιον τά συγκρουόμενα συμφέροντα 
αί εϋθύναι τών όργάνων τής οικονο
μικής πολιτικής είναι τεράστιοι. 
Οΰτω, ή οικονομική πολιτική έξε- 
λίσσεται είς μίαν διελκυστίνδα.

Πέραν τής άνεπαρκείας τοΰ κοι
νωνικού χαρακτήρας τών μοντέλων 
— έφ’ δσον ό «οικονομικός άνθρω
πος» δέν παρεχώρησεν άκόμη τήν 
θέσιν του ‘ είς τόν «κοινωνικόν άν
θρωπον» — τά άνεπαρκή άποτελέ- 
σματα τών προβλέψεων οφείλονται 
καί είς τό γεγονός δτι, παρά τήν 
συχνά περίπλοκον ύφήν των, τά μον
τέλα δέν έπιτρέπουν μίαν έπαρκώς 
άκριβή άνάλυσιν τών περιπλοκών 
προβλημάτων τής οικονομικής πο
λιτικής.

Έν συνάψει, αί οικονομικά! έπι- 
στήμαι έπετέλεσαν άξιολόγους προ
όδους κατά τά τελευταία έτη συν- 
έβαλον δέ είς τοΰτο και ή άνάπτυ- 
ξις τών μαθηματικών καί τής σχη
ματικής σκέψεως.

ΚΕΝιΕΘ ΑΡΟΟΥ: ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ

Ό "Αροου έγεννήθη τ 1921 είς 
τήν 'Νέαν Ύόρκην και έσπούδασεν 
είς τό ΐΠανεπιστήμιον τής Κολούμ- 
πια. Έδίδαξεν είς τό Πανεπιστήμιον 
Στάνφορντ πριν γίνη καθηγητής είς 
τό Χάρβαρντ, τό 1968.

Είς ήλικίαν 28 έτών· άπέκτησε 
διεθνή φήμην χάρις είς τήν μελέτην 
του: «SOCIAL CHOISE ON INDI
VIDUAL VALUES», όπου άσχολεΐ- 
ται μέ τό παράδοξον τοΰ κονκορντέ. 
Τοΰτο συνίσταται είς τό δτι, έκκι- 
νοΰντες άπό τήν λογικήν άτομικήν 
εκλογήν δέν δυνάμεθα νά καταλήξω- 
μεν είς μίαν συλλογική εκλογήν έ- 
χουσαν τά αυτά χαρακτηριστικά. 
Έπΐ τή βάσει αΰτοΰ τοΰ «μαθημα
τικού παραδόξου», ό "Αροου δια
τυπώνει τούς δρους πού άπαιτοΰν- 
ται διά νά όδηγηθώμεν είς μίαν συ
νεπή συλλογικήν έκλογήν. Πάντως, 
οί δροι οΰτοι είναι άσυιμβίβαστοι. 
Μέ άλλας λέξεις, δέν υπάρχει λο
γική λύσις τών πολιτικών προβλη
μάτων έφ’ δσον κάθε πολιτική άπό- 
φασις συνεπάγεται έριδας καί συγ
κρούσεις.

Τό ενδιαφέρον τοΰ "Αροου διά 
τά κοινωνικοπολιτικά προβλήματα, 
προβάλλει έπίσης άπό τάς θέσεις 
του υπέρ τής νομοθετικής ρυθμίσε- 
ως τοΰ θέματος τής άσφαλίσεως 
έναντι τής άσθενείας. Είς έν άρθρον 
του δημοσιευθέν τό 1963 άναπτύσ- 
σει τούς λόγους διά τούς οποίους 
έπιβάλλεται ή θέσπισις ένός γενι
κό ΰ συστήματος άσφαλίσεως έναν
τι τής άσθενείας.

Κλιμάκιον έξ υπαλλήλων τοΰ 
Τ.Υ.Π.Ε.Τ., θά διανείμη τά νέα 
βιβλιάρια άσθενείας. Σχετικώς έ- 
ξεδόθη ή άκόλουθος άνακοίνωσις:

«Άνακοινοΰνται πρός τά Μέλη τά 
κάτωθι σχετικώς μέ τήν διανομήν 
τών νέων Βιβλιαρίων Άσθενείας:

1) Ή χορήγησις τών Βιβλιαρίων 
είς τούς υπαλλήλους (μέλη τοΰ ήμε- 
τέρου Ταμείου) τοΰ Κ)κοΟ Κατ)τος 
όδοΰ Σταδίου θά πραγματοποιηθή 
ΰπό κλιμακίου έξ υπαλλήλων τοΰ Τ. 
Υ.Π.Ε.Τ., τό όποιον θά έγκαταστα- 
θή είς τά έν τψ Κ)κψ Καταστήμά
τι τής Τραπέζης καί τώ Κατ)τι ο
δού Σταδίου ’Ιατρεία τοΰ Ταμείου.

2) Οί ήσφαλισμένοι οί ΰπηρετοΰν 
τες είς τά ώς ανω Κ)τα τής Τραπέ
ζης θά προσέρχωνται φέροντες μεθ’ 
εαυτών τά παλαιά Βιβλιάρια ’Ασθέ
νειας μετά προσφάτων, εί δυνατόν 
φωτογραφιών τών ιδίων καί κυρ ως 
τών προστατευομένων ΰπ’ αυτών με-

σμάτων άρθρου τής ’ Ιντερνάσιοναλ 
Χέραλντ Τριμπιούν, ώς ταΰτα άνα- 
δημοσιεύονται ΰπό τής έπιθεωρήσε
ως BANQ'UE, προκύπτει δτι είς τάς 
’Ηνωμένας Πολιτείας έσημειώθησαν 
ήδη τρεις σοβαραΐ πτωχεύσεις Τρα- 
πεζών.

Ή πρώτη έκ τών έν λόγψ πτωχεύ
σεων έσημειώθη τόν ’Οκτώβριον τοΰ 
1973. Έπρόκειτο περί τής Γιουνά- 
ϊτεντ Στέϊτς Νάσιοναλ Μπάνκ δφ 
Σάν Ντιέγκο κα! ήτο ή μεγαλυτέρα 
πτώχευσις πού έγνώρισεν ή έν λόγψ 
χώρα κατά τήν έποχήν έκείνην. Έ- 
πηκολούθησαν δύο άλλαι πτωχεύσεις 
Τραπεζών τής περιοχής τής Νέας 
Ύόρκης: τής Φράνκλιν Νάσιοναλ 
καί τής Σεκιούριτυ Νάσιοναλ.

Και είς τάς τρεις περιπτώσεις, ή 
έποπτεύουσα άρχή έπεδίωξε καί ε
πέτυχε νά άναλαβουν τας περιελ- 
θούσας είς άδυναμίαν έκπληρώσεως 
τών ΰποχρεώσεών των Τραπέζας άλ
λα ι Τράπεζαι ΰγιεΐς. Άλλά αί τοιού- 
του είδους διευθετήσεις, έξαιρέσεις 
τής περιπτώσεως τής Σεκιούριτυ 
Νάσιοναλ’ ήσαν πολύ δύσκολοι. ‘Ως 
έκ τούτου έτέθη, κατά τρόπον έντο
νον, τό θέμα τοΰ έλέγχου τών Τρα
πεζών. Σχετικώς παρετηρεΐτο δτι έ- 
δει νά ύπάρξη τρόπος προλήψεως 
τοιούτων καταστάσεων καί πάντως 
πρέπει νά άναθεωρηθή τό σύστημα 
έλέγχου τοΰ τραπεζικού συστήματος 
τών Ηνωμένων Πολιτειών ’Αμερικής.

Είς τάς ΗΠΑ ό έλεγχος τών Τρα
πεζών άσκεΐται είτε άπό τάς αρμό
διας υπηρεσίας τής άντιστοίχου Πο- 
λτιείας, είτε άπό τάς ‘Ομοσπονδια
κός άρχάς, είτε άπό άμφοτέρας. Δέ
ον πρός τούτοις νά σημειωθή δτι 
ύπάρχουν έν προκειμένψ τρία ομο
σπονδιακά όργανα: Ό Κοντρόλερ 
δφ δέ κάρενσυ διά τάς λεγομένας 
«έθνικάς» Τ ραπέζας, τό Φέντεραλ 
Ντιπόζιτ Ίνσιούρανς Κορπορέϊσιον 
διά τάς Τ ραπέζας πού δέν εΐναι συν
δεδεμέναι μέ τό Φέντεραλ Ριζέρβ 
καί τέλος ό έλεγχος τοΰ Φντεραλ 
Ρ ιζέρβ διά τάς Τ ραπέζας τοΰ συστή
ματος.

Τό σύστημα αυτό είναι όπωσδή- 
ποτε μία τροχοπέδη γραφειοκρατι
κή. Πράγματι παρατηρεΐται συνεχής 
άνταλλαγή πληροφοριών .μεταξύ τών 
άνωτέρω ομοσπονδιακών όργάνων 
καθώς κα! μεταξύ αυτών κα! τών 
άρμοδίων πολιτειακών άρχών.

Έν τούτοις, ή υπαρξις πολυαρί
θμων όργάνων, μέ τούς διαφορετι
κούς κανονισμούς καί τούς είδικω- 
τέρους στόχους των καταλήγει είς 
άρνητικά άποτελέσματα.

Αί Τ ράπεζαι προτιμοΰν βεβαίως 
αυτήν τήν «εΰκαμψίαν», δπως τήν 
άποκαλοΰν, τών πολλαπλών όργά
νων. Τό σύστημα τούς επιτρέπει τήν 
έπιλογήν μεταξύ διαφορετικών κα
θεστώτων. ’Ιδίως αί τοπικά! Τράπε- 
ζαι δύνανται νά ύποβληθοΰν είς τό 
ιδιαίτερον καθεστώς έλέγχου τής 
Πολιτείας των τό όποιον προσιδιά
ζει καλύτερον είς τάς έπικρατούσας 
είς τήν περιοχήν των συνθήκας.

Αί άρμόδιαι άρχαΐ έλέγχου τών 
Τραπεζών έκάστης Πολιτείας ΰπο- 
στηρίζουν, ώς εΐναι εύνόητον, δτι ό 
έλεγχος δέον νά άσκήται είς τά 
πλαίσια τής οικείας Πολιτείας. Πρέ
πει διά λόγους ιστορικούς νά ΰπε- 
ρασπίσουν τήν έν προκειμένψ θέσιν

λών τής οικογένειας των διά την 
παραλαβήν έπΐ ύπογραφή των νέων 
ατομικών των Βιβλαιρίων Άσθενεί
ας.

3) Είς τούς υπαλλήλους τών λοι
πών Κατ)των τής Τραπέζης περιφέ
ρειας Αθηνών — Πειραιώς, ή χορή- 
γησις τών Βιβλιαρίων θά πραγμα
τοποιηθή μέσψ τών Κατ)των είς ά 
ΰπηρετοΰν, τηρουμένης τής αυτής 
ώς άνω διαδικασίας.

4) Είς τους Συν)χους — μέλη 
τοΰ Ταμείου ή διανομή τών νέων Βι
βλιαρίων Άσθενείας θά πραγματο
ποιηθή είς τά Γραφεία του Τ.Υ.Π.ΕΤ 
(Σοφοκλέους 2), έπΐ τή προσκομί
σει τών παλαιών Βιβλιαρίων καί 
προσφάτων φωτογραφιών κυρίως 
τών προστατευομένων ΰπ’ αυτών 
μελών.

Διά νεωτέρας άνακοινώσεώς μας 
θέλομεν σάς γνωρίσει τήν ήμερομη- 
νίαν ένάρξεως διανομής τών Βιβλι
αρίων.

των έναντίον τών έπεμβάσεων τών 
ομοσπονδιακών άρχών καί ώς έκ 
τούτου τώρα πού άρχισε νά γίνεται 
λόγος διά τήν μεταρρύθμισιν τοΰ 
συστήματος έλέγχου τών Τραπεζών 
εύρίσκονται κα! πάλιν είς τάς ε
πάλξεις.

Παρά ταΰτα αί νέαι συνθήκαι έπι- 
βάλλουν τήν κατάργησιν ή τουλάχι
στον τήν έναρμόνισιν τής δράσεως 
τοΰ πλήθους τών όργάνων έλέγχου 
τών Τραπεζών είς τάς ΗΠΑ.

Έν προκειμένψ διάφοροι κύκλοι 
υποστηρίζουν τήν άποψιν δτι τό 
Φέντεραλ Ριζέρβ όφείλει νά άναλά- 
6η τό ταχύτερον τήν ευθύνην τοΰ έ
λέγχου τών Τραπεζών, ίδίςι δέ οσά
κις πρόκειται περί τραπεζικών ιδρυ
μάτων, τά όποια άντιμετωπίζουν 
δυσχερείας είς τήν έκπλήρωσιν τών 
ΰποχρεώσεών των καί άναγκάζονται 
νά προσφύγουν είς τόν δανεισμόν 
παρά τής κεντρικής Τραπέζης.

Έν τούτοις, Ετεροι κύκλοι φρονούν 
δτι ό κατά τά άνωτέρω έλεγχος δέον 
νά άσκήται μέν είς τά πλαίσια τοΰ 
‘Ομοσπονδιακού Συστήματος άλλά 
ΰπό χωριστού οργάνου, διότι εΐναι 
ήδη ύπερβολική ή δύναμις πού Εχει 
συγκεντρώσει είς χεΐρας της ή Κεν
τρική Τράπεζα.

Ή παραβίασις τοΰ ώραοίου 
τών έργαζομένων είς τάς αύτο- 
κινητοθυρίδας συνεχίζεται.

Άν οί αρμόδιοι πιστεύουν ό
τι, εΐναι δυνατόν νά συνεχισθή ή 
σημερινή κατάστασις, θά άντι- 
ληφθοΰν πολύ σύντομα τό λάθος 
των.

Ασχέτως όμως αΰτοΰ, πρέπει 
έπΐ τέλους νά άντιληψθοϋν οί κ. 
κ. ύπεύθυνοι δτι ή Τράπεζα δέν 
εΐναι έπιχείρησίς των καί ότι 
οί έργαζόμενοι δέν εΐναι υπήκο
οί των.

Εΐναι περισσότερον άπό ά
θλιοι αί συνθήκαι έργασίας τών 
χειριστριών Τηλετυπκών μηχανη
μάτων.

‘Ο χώρος είς τόν όποιον στε
γάζεται ή ΰπηρεσία καί εΐναι 
στοιβαγμένοι οί υπάλληλοι δέν 
έπιτρέπεται νά χρησιμοποιηθή 
καί γιά άποθήκη ύλικοΰ άκόμη.

Πριν άρχίσουν αί λιποθυμίαι 
καί έπέλθη κλονισμός τής ύγεί- 
ας τών χειριστριών τών τηλετυ- 
πικών μηχανημάτων αί άρμόδιαι 
ύπηρεσίαι οφείλουν νά μεταφέ
ρουν άμέσως τά τηλέτυπα είς 
κατάληλον χώρον. Τυχόν άδιαφο- 
ρία θά μάς υποχρέωση νά προ
βώμεν είς τάς έπιβαλλομένας έ
νεργείας πρός προστασίαν τής 
ύγείας τών χειριστριών.

’Ιδιαίτερα σε χώρες ζεστές ό
πως ή δική μας ό κλιματισμός 
δέν άποτελεΐ πολυτέλεια. Είναι 
είδος πρώτης άνάγκης γιά άνε
τη διαβίωσι καί καλή άπόδοσι 
τών έργαζομένων.

Είναι άραγε πολύ δύσκολο νά 
άντιληψθοϋν αύτήν τήν άλήθεια 
οί παρ’ ήμΐν αρμόδιοι;

0 ελενχοο των Τραπεζών 
είι tog Ηνωμένοο Πολιτείοο

Έκ τών παρατιθέμενων άποσπα-
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ιδιαίτερη κατηγορία ύπαλλήλων πού θά αποκοπή άπο 
τούς άλλους διά νά έξυπημετήση συμφέροντα ξένα προς 
τά έδικά της. Αέν θά βλάψουν οί ίδιοι τούς εαυτούς 
των. Οί μη πτυ/ιούχοι συνάδελφοι δεν θά έξέλθουν 
Οπωσδήποτε μειωμένοι. Αρκεί νά το θελήσουν καί οί 
ίδιοι. Το Λιοικ. Χυμβούλιον τού Χυλλόγου μας έχει 
αποδείξει δτι γνωρίζει νά μάχεται καί νά έπιτυγχάνη 
χωρίς νά διαιρή το Προσωπικόν καί νά δημιουργή κα
τηγορίες εύνοουμένωΥ εις βάρος οίασδήποτε μερίδος 
τού ΙΙροσωπκοΰ. Ό Χύλλογός μας δεν πρέπει έπανα- 
λαμβάνομεν ΠΟΤΕ, νά γίνη δργανον μιας μερίδος 
Προσωπικού. Οί πρώτοι πού θά ζημιωθούν θά είναι α
κριβώς ή μερίς αύτή πού θά επιχείρηση νά τον κατα- 
στήση Οργανό της.

'Ο Χύλλογός μας, ό Χύλλογος ύπαλλήλων Εθνι
κής Τραπέζης, έδημιουργήθη διά νά προστατεύση τά 
συμφέροντα τών μελών του καί Οχι τά συμφέροντα άτό- 
μων, Οπως, δυστυχώς, επιχειρούν νά τον καταστήσουν 
σήμερον ώρισμένα πρόσωπα πού δεν τολμούν νά εμφανι- 
σθούν, διότι γνωρίζουν Οτι, άν έμφανισθούν, το παιχνί
δι των είναι καταδικασμένο εις άποτυχίαν.

‘Ό Χύλλογός μας ανήκει εις τά μέλη του πού είναι 
καί τά μόνα άρμόδια νά άποφασίζουν επί παντός Θέμα
τος. Ή άνάμιξις μη μελών εις θέματα τού Χυλλόγου 
καί μάλιστα εις την σύνθεσιν τής Χιοικήσεώς του, είναι 
πράξις αχαρακτήριστος. Χπευδομεν ν ά κ α
ναγγείλω μ εν ότι δυστυχώς α ύ τ η ν 
τ ή ν σ τ ι γ μ ή ν π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ ν ά 4 π ι τ ύ* 
χ ο υ ν τού σκοπού των ο ί δ ι ο ι κ ο; ύ ν 
τε ς τον σύνδεσμο Λογιστικών — Τ α- 
μ, ι α κ ώ ν κ. λ. π. ύπαλλήλων Ε. Τ. Ε. σ υ- 
ζητούν τ ά θέματα τού X υ λ λ , ό γ ο ιυ 
καί άποφασίζουν δ ι’ α ύ τ ά με άτομα 
πού Οχι μόνον δεν είναι μέλη τού 
Χυλλόγου μας ά λ λ ά καί ίσως δεν θά 
είχαν ά ν τ ί ρ ρ η σ ι διά την δ ι ά λ υ σ ί 
του.

Προσοχή λοιπόν. 'Όλοι ενωμένοι εις την μίαν καί 
άδιάσπαστη ιδιότητά μας. Την ιδιότητα τού υπαλλή
λου τής ’Εθνικής Τραπέζης.

ΡΥΘΜΙΖΕΤΑΙ ΔΙΑ ΝΟΜΟΥ 
ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ 

ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΝ
Τό δικαίωμα τού έκλέγειν ικιαί έκ- 

λέγεσθάι τών συναδέλφων τών ύττη- 
ριετούντων εις ’ Επαρχιακά Ύττομογ 
ταστήματα ρυθμίζεται διά νόμου, ό 
όποιος κατατίθεται έντός τών ημε
ρών εις την Βουλήν προς ψήφισιν.

Τό σχετικόν άρθρο ν τού νομοσχε
δίου εχει ώς ακολούθως:

"Αρθρον 2.
«1. "Οπου έν τψ νόμψ 6)1975 

«περί τρόπου διενεργεί ας τών αρ
χαιρεσιών και πόσης ψύσεως εκ
λογών είς τά έγρατοϋπαλληλικά 
έπαγγρλμοττιικά σωματεία καί. ε
νώσεις αυτών», άναφέρονται έ- 
φορευτνκαί έπιτροπαι δΓ εκα- 
στην όργάνωισιν νοούνται καί^ αί, 
τυχόν, ΰπό τού καταστατικού ε- 
κάστης όργανώσεως πρσβλεπό- 
μεναι τοπικά ι τοιαύταη συνιστώ- 
μεναι κατά τάς διατάξεις τού 
αύτού νόμου.

2. Έπί πανελληνίων έργατοϋ- 
παλληλικών έπαγγελμ ατ ιχω ν σω
ματείων ή ψηφοφορία τών έκτος 
τής έδρας τοΰ σωματείου μελών 
ώς καί ή διαλογή τών ψηφοδελ
τίων διεξάγεται κατά τους ορούς 
τοΰ καταστατικού.

3. Έπί τών αύτών σωματείων 
Εφαρμόζονται ωσαύτως οί οροί 
τού οικείου καταστατικού ώς 
προς την έκιπροσώπησνν έν τή δι
οικήσει τού σωματείου τών έκτος 
τής έδρας του περιφερειών.^

4. Πάσα άμφισβήτησις ή δια
φωνία περί τήν έφαρμογήν_ των 
διατάξεων τοΰ καταστατικού, ά- 
ναφερομένων εις θέματα τών προ
ηγουμένων παραγράφων, επιλύε
ται τελείανδίκως ΰπό τής οικείας 
Άνωτάτης Εφορευτικής ’Επιτρο
πής».

’Εν τψ μεταξύ ύπό τοΰ Υπουρ
γού Άπασχολήσεως έκοινοποιήθη 
είς τον Σύλλογόν μας τό κα
τωτέρω έγγραφον κατόπιν τού τη
λεγραφήματος διαμαρτυρίας τό 
όποιον εϊχομεν άπευθύνει διά τον 
αποκλεισμόν άπο τάς έκλογάς 
τών ύπηρετούντων είς τά Επαρ
χιακά υποκαταστήματα συνα
δέλφων.
«Προς τήν Βουλήν τών Ελλήνων

Δ)νσιν Κοινοβουλ. ’Ελέγχου 
Τμήμα ’Αναφορών 

’Ενταύθα

,ΚΟΙΝ. Σύλλογον Ύπαλλήλων 
’Εθνικής Τραπέζης 

οδός Αίολου 86
Ενταύθα

ΘΕΜΑ: «Περί τρόπου συμμε
τοχής είς προσεχείς αρχαιρεσί
ας τών έκτος ’Αττικής^ ΰπηρε- 
τούτωιν μελών τοΰ Συλλόγου Υ
παλλήλων Εθνικής Τραπέζης»'
ΣΧιΕΤ. (α) Ύμέτερον ΠΑ 4848 

ιάπό 1 6 Μαΐου 7 5 
(β) ΥΠΑ-Π Ε17 Φ)1. 24085) 
2432 άπο 22 Μαΐου 75.
Άναφεράμεναι είς τό ανωτέρω 

(α) σχετικόν, δι’ οΰ^ διεβνβασθη 
ήμίν τηλεγραφική άναφορα, υ- 
ποδληΐθεΐσα ύμΐν υπό τής εν θε- 
ματι όργανωσεως, έχομεν τήν τι
μήν νά διαβιβάσωμεν ύμΐν συνημ- 
μένως τήν διά τοΰ (6) σχετικού 
δσθεΐσαν άπάντη,σιν) προς την εν 
θέματι όργάνωσιν, έπί τοΰ υπο- 
Βληθέντος ήμΐν όμοιου αιτήμα
τος.

Ό Ύπουργος
ιΚ. ΑΑΣΚΑΡΗΣ

Αί μεταθέσες τών Ύπαλλήλων 
άποφασίζονται και διενεργοϋν- 
ται προς κάλυψιν υπηρεσιακών 
αναγκών. Τούτο σημαίνει ότι, ό
ταν διατάσσεται ή μετάθεσις ε
νός υπαλλήλου πρέπει καί νά έ- 
κτελεΐται αμέσως.

Συμβαίνει όμως τό αντίθετον. 
Περιφερειακοί Διευθυνταί καί Δι 
ευθυνταί Ύπ)μάτων πρός τούς 
όποιους κοινοποιείται ή εντολή 
μεταθέσεως νά μήν τήν έκτελοΰν 
μέ διάφορα προσχήματα.

Καί έρωτώμεν. Μέ ποιον διχαί 
ωμα δέν εφαρμόζουν τάς έντολάς 
πού λαμβάνουν οί υπεύθυνοι διά 
τήν έκτέλεσίν των καί πώς δέ
χονται οί έντελλόμενοι τήν μή 
έκτέλεσίν τών εντολών των. Ποι
ος έπί τέλους έχει τόν τελευταΐ- 
ον λόγον είς τήν ’Εθνικήν Τράπε
ζα;

ΕΑ1ΚΑΙΩΣΑΝ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ 
ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΕΤΕ
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.)
φθάνει μέχρι; αυτοθυσίας. Πρόκει
ται για τήν απόπειρα ληστείας τής 
θυρίδας τής; όδοϋ Κέρκυρας, που 
έγινε χθες τό μεσημέρι. Τις λεπτο
μέρειες τις έχετε πληροφορηύή όλοι 
άπο τις δημοσιεύσεις τών εφημερίδων. 
Καμμιά όμως περιγραή δέν δείχνει 
τόσο ζωηρά τον ηρωισμό όλων τών 
ύπηρετούντων στη θυρίδα, τήν ψυ
χραιμία πού Απέδειξαν κάτω από 
τήν απειλή τοΰ όπλου πού έθετε σέ 
άμεση απειλή τή ζωή τους, τό ομα
δικό πνεύμα πού έπεδείχθη στην αν
τιμετώπιση τών κρίσιμων στιγμών

παλλήλων, πράγμα πού μάς δίνει τις 
καλύτερες ελπίδες για τό μέλλον τής 
Τραπέζης.

Ή Διοίκησις τής Τραπέζης απο
φάσισε αμέσως τήν κατά απόλυτον 
εκλογήν τών τριών πρώτων στον α
μέσως επόμενο βαθμό· έπί πλέον, 
στον δεύτερο, πού δέχθηκε τις σφαί
ρες τοΰ ληστοϋ καί βρίσκεται σήμερα 
σοβαρά τραυματισμένος στο Νοσο
κομείο, μαζί μέ τήν έκφραση τοΰ ε
παίνου μας γιά τό θάρρος πού έπέ- 
δειξε καί χορήγηση εκτάκτου οικονο
μικής ένισχύσεως. Καί στάν τελευ
ταίο, πού κατάγεται άπο τήν μαρτυ

Ή ζωή τοΰ συναδέλφου Γ. Κορδομενίδη διέτρεξε πραγματικόν κίνδυνον. 
•Βύτυχ,ώς, μετά τήν έγχείρισιν είς τήν οποίαν υπεβλήθη, ή άνάρρωσις του 
προχωρεί ικανοποιητικά. Έτόλμησε καί έδωσε τήν ευκαιρία, μετά τόν τραυ
ματισμό του, νά συλληφθή ό ληστής. Τόν συν. Κορδομενίδη έπεσκέφΟη δ 
Πρεόδρος τοΰ Συλλόγου μας κ. Ν. Πίσκοπος ό όποιος τόν συνέχαρη έξ 
ονόματος τών μελών τοΰ Συλλόγου μας, τοΰ όποιου μέλος είναι καί ό Γ. 
Κορδομενίδη; καί τοΰ μετέφερε τις ευχές όλων γιά ταχεία «νάρρωσι. Είς 
τό νοσοκομεϊον έξ άλλου έσπευσαν αμέσως ό Διευθυντής τοΰ «ΥΓΕΙΑΣ 
ΜΕΛΑΘΡΟΝ» κ. Τραχανής καί οί ιατροί κ. Σταυρόπουλος, χειρουργός 

καί κ. Νοταράς, νευρολόγος.
όλα αύτά συνετέλεσαν στην έξου- 
δετέρωση τής έπιχειρηύείσης ληστεί
ας καί στή σύλληψη τοΰ δράστου.

’Αναφέρω έδώ τιμητικά τά ονό
ματα τών συναδέλφων μας πού μέ 
τή στάση τους έτίμησαν ολόκληρο τό 
σώμα τών ύπαλλήλων τής ’Εθνικής 
Τραπέζης καί τούς προτείνω γιά πα
ράδειγμα πρός μίμησιν:

1. Κ. Μελάς, Τμηματάρχης Β', 
Προϊστάμενος τής Θυρίδα; -

2. Γ. Κορδομενίδη;, 'Τποταμίας 
Β'

3. Π. Μάρκου, ’Τποταμίας Β'
4. Α. Παναγίδης, 'Υπολογιστής

Β'.
’Ιδιαιτέρως θέλω νά έξάρω τό 

γεγονός ότι πρόκειται περί νέων ύ-

ρική Κύπρο (πού αποτελεί σήμερα 
τό επίκεντρο τής αγάπης καί τής 
σκέψεως όλων τών ’Ελλήνων) καί 
άνέλαβε υπηρεσία τήν ίδια ακριβώς 
ημέρα τής έπιθέσεως, τήν άκρα ευ
αρέσκεια τής Διοικήσεως καί έκτακτη 
οικονομική ενίσχυση.

Είμαι βέβαιος δτι τό παράδειγμά 
τών συναδέλφων μας θά έμπνεπίση 
δλο τό προσωπικό τής Τραπέζης σέ 
πράξεις ύψηλοΰ ήθους καί άφοσιιό- 
σεως, καί δτι ύά άποθαρρύνηι τις αν
τικοινωνικές ενέργειες κατά τών κα
ταστημάτων μας, πού τόν τελευταίο 
καιρό έχουν προσλάβει ανησυχητική 
συχνότητα.

Ό Διοικητής
ΑΓ. ΑΓΓΕΛΟ Π ΟΤ ΛΟΣ

Μέ τήν αύτσθυσίαν τον ό Προϊστάμενος τής θυρίδας έπί τής όδοΰ Κέρκυ
ρας κ. Κ. Μελάς, ό Ταμίας κ. Π. Μάρκου καί ό κ. Ά. Παναγίδης δέν έ- 
πέτρεψαν νά γίνη ή ληστεία πού έπεχειρήθη είς βάρος τής ’Εθνικής Τρα
πέζης καί έδικαίωσαν διά μίαν ακόμη φοράν τήν ιστορίαν τών ύπαλλήλων 

τοΰ πρώτου πιστωτικού Ιδρύματος τής χώρας μας.

Έπαναχορηγοΰνται 
τά στεγαστικά δάνεια

ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΙΣ ΑΝΤΙ ΥΠΟΘΗΚΗΣ

ΙΙοσόν 100.000.000 δρχ. διατίθε
ται, κατόπιν άποφάσεως τής Διοική- 
σεως, διά τήν χορήγησιν Στεγαστι- 
κών Δανείων κατά τό τρέχον έτος.

’Τπό τής Διοικήσεως τής Τραπέ- 
ζης έξεδόθη σχετικώς ή κατωτέρω 
εγκύκλιος:

«’Ανακοινονμεν ύμΐν ευχαρίστως, 
δτι έν τή επιθυμία μας δπως ίκανο- 
ποιήσωμεν τάς άνάγκας στεγάσεως 
τοΰ Προσωπικοΰ τής Τραπέζης, ά- 
πεφασίσαμεν τήν έπαναχορήγησιν 
τών Στεγαστικών Δανείων καί τήν 
διάθεσιν πρός τοΰτο, διά τό τρέχον 
έτος, ποσοΰ δραχ. 100.000.000.

Προσέτι, διά τήν άρτιωτέραν έ- 
ξυπηρέτησιν τών ύπαλλήλων καί τήν, 
βάσει τών σημερινών οικονομικών 
δεδομένων, δανειοδότησίν των, άπε- 
φασίσαμεν τήν τροποποίησιν ένίων 
άρθρων τοΰ [σχύοντο; Κανονισμού 
Στεγάσεως καί τήν προσαρμογήν 
τών σχετικών διατάξεων.

Είδικώτερον ένεκρίναμεν :
α) Τήν αΰξησιν τοΰ άνωτάτου ό-

ρίου τών πλήρων Στεγαστικών Δα
νείων άπο δραχ. 350.000 είς δραχ. 
800.000, καί τών συμπληρωματικών 
δανείων από δραχ. 140.000 είς δρχ. 
300.000.

6) Τήν αΰξησιν τοΰ άνωτάτου ο
ρίου άνοχής τών περιουσιακών στοι
χείων τοΰ υπαλλήλου από δρχ. 150. 
000 είς δρχ. 300.000.

γ) Τήν εγγραφήν προσημειώσεως 
διά τό μεγαλύτερον μέρος τοΰ δανεί
ου άντί ύποθήκης, ώς μέχρι τοΰδε, 
περιοριζομένης ταύτης είς συμβολι
κόν μόνον ποσόν.

Τά χορηγηθησόμενα δάνεια, ώς 
καί πρότερον, ύά είναι πλήρη διά 
τήν έξ ύπ’ αρχής άπόκτησιν ιδιο
κτήτου στέγης ή συμπληρωματικά 
διά συμπλήρωσιν ανεπαρκούς έγκα- 
ταστάσεω; ή άποπεράτωσιν ημιτε
λούς ακινήτου.

Πρός ύλσποίησιν. τών άνω άπο- 
φάσεόιν μας έδώσαμεν τάς δεούσας 
οδηγίας πρός τήν άρμοδίαν Διεύθυν- 
σιν Π ροσωπικοΰ».

ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΤΟΥ ΝΑ ΕΠΙΖΗΣΗ
—

Ψεύδεται καί πάλι 
ό κ. Θεοφανόπουλος

Είς τήν προσπάθεια πού κατα
βάλλει, ό κ. Παν. Θεοφανόπουλος, 
διά νά διασκέδαση τήν έντύπωσι 
πού προεκάλεσεν ή δημοσίευσις α
ποσπασμάτων τών Πρακτικών τοΰ 
Διοικ. Συμβουλίου κατά τήν πεοίο- 
δο 1967—69, οτε, ώς Γεν. Γραιιμα- 
τεύς τού Συλλόγου άπηύθυνε συγχα
ρητήρια πρός τούς διώκτας τών συν 
αδέλφων του έν τώ Λιοικ. Συμβου- 
λίω προβαίνει είς τήν κυκλοφορίαν 
ανακοινώσεων, δπου, καλυπτόμενος 
μέ τόν μανδύα τής πληροφοριοδοτή- 
σεως (συνηθίζει πάντοτε νά φέρη 
ένα μανδύα ανάλογο πρός τήν ε
ποχή), έπιχειρεϊ νά έμφανίση ιός 
ίδικάς του τάς επιτυχίας τών άλ
λων καί φυσικά δέν διστάζει νά προ 
σφύγη είς τήν προσφιλή του μέθοδο 
τής διαστρεβλώσεως τής αλήθειας.

’Αναφέρουμε μερικά παραδείγμα
τα από τήν τελευταία του άνακοίνω- 
σι.

‘Ομιλεΐ περί μειοδοσίας τοΰ Δι- 
οικ. Συμβουλίου καί πιστεύει ότι 
διά τοΰ τρόπου αύτού τό Προσωπι
κόν τής Τραπέζης μας θά λησμονή- 
ση ότι αυτός είναι ό.άνθρωπος πού 
άπεδέχθη τήν μείωσι τών α
ποδοχών τοΰ Προσωπικού κατά 5% 
τό έτος 1968 διά νά ικανοποίηση 
έπιθυμίαν τής τότε Διοικήσεως. 
(Διά τήν ένέργειά του αύτή άλλω
στε, μοναδική είς τά χρονικά τοΰ 
συνδικαλισμού, κατεψηφίσθη κατά 
τής αρχαιρεσίας τού Συλλόγου τό 
έτος 1969 καί τό 1973).

Διά νά απόδειξη τήν μειοδοσία 
τοΰ Διοικ. Συμβουλίου αναφέρει ό
τι, τόν ’Οκτώβριο τοΰ 1974 έζη- 
τοΰσε αύξησι τών αποδοχών μας κα
τά 17% (12% άπο 1)9)75 καί 5% 
άπο 1)1)75). Ή αλήθεια είναι ότι 
τό Διοικ. Συμβούλιο άντιτιθέμενο 
καί τότε πρός τήν τακτική τής μει
οδοσίας τού κ. Θεοφανόπουλου ^ζη
τεί πράγματι συνολική αϋξησι 17%, 
αλλά, όχι ώς ΨΕγΔΩΣ Ανα
γράφει ό κ. Θεοφανό
πουλος, 12% από 1)9)75 
άλλα 12% άπο 1)9)74- — 
31)12)74 καί 5% ά π ό 1) 
1)75 μέ παράλληλον 
αϋξησι κατά 200 δρχ. 
τοΰ επιδόματος μ ι- 
κρομίσθων.

Φυσικά ό κ . Θεοφανόπουλος ά
πεδέχθη τότε συνολικήν αΰξησιν 
12% άπο 1)10)74 διά μισθόν μέ
χρι 5.000 καί 10% από 5.001 καί 
άνω.

ΠΟΙΟΣ ΛΟΙΠΟΝ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΕΙ 
ΟΔΟΤΗΣ; Τό ’ίδιο έπραξε καί κα
τά τήν τελευταίαν αϋξησι.

Τήν κατάργησι τών Οργανικών 
θέσεων έζήτησε καί ήγωνίσθη διά 
νά έπιτύχη τό Διοικ. Συμβούλιο 
τού Συλλγου μας καί μάλιστα είς 
εποχήν κατά τήν οποίαν έπεδιώκετο 
καί ή ΐκανοποίησις τού αιτήματος 

ής ίσης μεταχειρίσεως.
Καθ’ όλον αυτό τό διάστημα 6 κ. 

Θεοφανόπουλος διά νά μείωση τά ε
πιτεύγματα τού Διοικ. Συμβουλίου 
ήκολούθει τήν τακτική τής έκ τοΰ 
ασφαλούς κριτικής καί σήμερα πού 
τό θέμα έρρυθμίσθη δΓ όλας τάς 
κατηγορίας Προσωπικού χάρις είς 
τούς αγώνας τοΰ Διοικ. Συμβουλίου 
καί τήν κατανόησι πού έπέδειξε η 
διοίκησις δέν διστάζει νά επιχείρη
ση τήν έκμετάλλευσί του.

Τό αύτό πράττει καί διά τήν 
πρόσληψι τών τέκνων τών συναδέλ
φων. Οί πάντες όμως είς τήν ’Εθνι
κή Τράπεζα, πλήν τοΰ κ. Θεοφανο- 
πούλου, γνωρίζουν ότι, ή ίκανοποί- 
ησις καί τοΰ αιτήματος αύτού είναι 
άποκλειστικώς έργον τοΰ Διοικ. 
Συμβουλίου. Τό Προσωπικόν τής Έ 
θνικής Τραπέζης, μέλη καί μή τού 
Συλλόγου μας, γνωρίζει τΐ έχει έ- 
πιτύχει τό Διοικ. Συμβούλιον καί 
ποιας αντιδράσεις συνήντησε είς 
τήν προσπάθειαν του νά ικανοποίη
ση τά χρονίζοντα αιτήματα του, α
πό τόν κ. Θεοφανόπουλο.

Διά νά άποδειχθή όμως τό μέγε
θος τής σοβαρότητας τοΰ άνδρός θά 
άναφερθώμεν καί είς τό θέμα τής 
έκλογής είς τά επαρχιακά υποκατα
στήματα.

Τό Διοικ. Συμβούλιο τού Συλλό
γου μας έπεσήμανε πρώτο τήν ασά
φεια τοΰ νόμου καί έζήτησε τήν κα- 
τοχύρωσι τοΰ δικαιώματος τοΰ έ
κλέγειν καί έκλέγεσθαι τών συνα
δέλφων πού υπηρετούν είς τά ’Επαρ
χιακά 'Υποκαταστήματα. (Τραπεζι
τική μηνός ’Απριλίου 1975). Μέ 
πρωτοβουλία ίδική μας επραγματο- 
ποιήθη σύσκεψις Προέδρων Συλλό
γων Προσωπικού τών Τραπεζών καί 
τών Τηλεφωνητριών τού ΟΤΕ είς τα 
γραφεία τού Συλλόγου γ παλλήλων 
Αγροτικής Τραπέζης ένώ είχε προ- 
ηγηθεϊ συνενόησις μετά τού Συλλό
γου Προσωπικού ΔΕΗ καί τηλεφω
νική ’Επικοινωνία μετά τού Προέ
δρου τής Κεντρικής ‘Εφορευτικής 
’Επιτροπής Αρχαιρεσιών καί Διευ
θυντών τοΰ Υπουργείου Άπασχολή
σεως.

Πρώτοι καί μόνοι 
ήμεϊς παρεδώσαμεν 
είς τόν Γεν. Διευθυντήν τοΰ Υ
πουργείου Απασχολήσεως σχέδιον 
τροπολογίας τού σχετικού άρθρου 
τοΰ νόμου, διά νά δυνηθοϋν νά με- 
τάσχουν τών αρχαιρεσιών οί συνά

δελφοί μας τών ’Επαρχιακών Υπο
καταστημάτων καί διότι έχουν τά 
αυτά δικαιώματα άλλα καί διότι η
μείς δέν φοβούμεθα τήν ετυμηγορία 
των.

Οί φοβούμενοι έπεχείρησαν νά 
τούς άποκλείσουν καί τήν ανάγκην 
φιλοτιμίαν ποιούμενοι, εμφανίζον
ται τώρα ώς ένδιαφερόμενοι διά τό 
δικαίωμα τού έκλέγειν καί έκλέγε
σθαι τών συναδέλφων τών ’Επαρχι
ακών Υποκαταστημάτων.

Φυσικά ό κ. Θεοφανόπουλος δέν 
διστάζει νά όμιλεϊ καί γιά Χουντι
κός Διοικήσεις Σωματείων. Δέν 
γνωρίζομεν ποιας έννοεί. Τόν ερωτώ 
μεν όμως καί άν έχη τό θάρος ας 
άπαντήση. "Οταν τήν 5ην Αΰγού- 
στου 1967 άπηύθυνε ευχαριστίας 
καί συγχαρητήρια είς τόν Στρατιω
τικόν Διοικητήν ’Αθηνών καί τούς 
αστυνόμους I. Παπασπύρου καί Ν. 
Άγγελόπουλον εΐχεν έπίγνωσι τής 
πράξεώς του καί πώς τήν έρμνεύ- 
ει; Μήπως αλήθεια ήτο «αντιστασι
ακή» καί μόνον αύτός καί όσοι τόν 
καλύπτουν σήμερα τήν αντιλαμβά
νονται ;

ΔΓ όσους δέν ενθυμούνται μετα
φέρουμε τό ακριβές απόσπασμα άπό 
τά επίσημα Πρακτικά τοΰ Διοικ. 
Συμβουλίου τής 5ης Αύγούστου 
1967.

«Περαίνων τήν έξιστόρησιν τών 
συμβάντων τοΰ έπταμήνου ό συνδ. 
Γεν. Γ ραμματεύς (Π. Θεοφανόπου
λος) λέγει ότι όφείλομεν νά έκφρά- 
σωμεν τάς ευχαριστίας πρός τόν 
Στρατιωτικόν Διοικητήν ’Αθηνών 
Ταξίαρχον κ. Κ. Παπαγεωργίου διά 
τήν προθυμίαν του καί τό ε ύ ή- 
κ ο ο ν ο υ ς, τό όποιον έτεινε 
πρός τάς απόψεις μας. Τό αύτό έ- 
πιθυμώμεν νά έκφράσωμεν καί διά 
τούς αστυνόμους κ.κ. I. Παπασπύ
ρου καί Ν. Άγελλόπουλον. Ά ν α- 
γνωρίζομεν τάς πρά
ξεις των έντός τών 
καθηκόντων των καί 
τής υπηρεσιακής των 
ευθύνη ς».

Σημειοϋμεν ότι μέ διαταγάς τών 
ανωτέρω, πού έσπευδε νά συγχαρή 
ό κ. Θεοφανόπουλος, εΐχον υποχρεω
θεί είς παραίτησιν ό τότε αντιπρόε
δρος τοΰ Δ.Σ. κ. Πουλής καί ό σύμ
βουλος κ. Μυτιληναίος καί είχεν α
πολυθεί άπό τήν θέσιν του είς τό 
Διοικ. Συμβούλιον ό κ. Φιλ. Κα
τσούλας.

Παραράται 
ιών Νόμων

Ή Εργασία, είς όλα τά υποκα
ταστήματα τής ’Εθνικής Τραπέζης, 
αρχεται τήν 8ην π.μ. καί λήγει τήν 
2.30 μ.μ. Ή ώρα συναλαγής μετά 
τού κοινού λήγει τήν Ιην μ.μ. ’Α
πό τής ώρας αυτής καί μέχρι τής 
2.30 μ.μ. αί συναλλακτικοί καί αί 
συναφείς πρός αύτάς ύπηρεσίαι τής 
Τραπέζης προβαίνουν εις τήν διε
ξαγωγήν τών απαραιτήτων εργασι
ών διά νά καταλήξουν είς συμφωνί
αν έπί τής ήμερησίας κινήσεως τοΰ 
Καταστήματος.

Αύτά ισχύουν βάσει τών εγκυκλί
ων διαταγών τής Διοικήσεως.

Μή συμόρφωσις πρός τά ανωτέ
ρω, είναι, παραβίασις τοΰ νόμου ώς 
πρός τήν έφαρμογήν τοΰ ωραρίου 
καί παραβίασις τών εντολών τής 
Διοικήσεως ώς πρός τήν παροχήν 
τής υπηρεσίας τοΰ Προσωπικού.

’Επειδή συμβαίνει πολλάκις νά 
μήν επαρκή ό χρόνος πρός διεξαγω
γήν τής υπηρεσίας έχει προβλεφθή 
ή ύπερωριακή άπασχόλησις τοΰ ά
πορα ίτητου πρός διεκπεραίωσιν 
τής έργασίας Προσωπικού. Οί ύπε- 
ρωριακώς απασχολούμενοι άμείβων- 
ται βάσει τοΰ ίσχύοντος Κανονισμού 
ύπερωριακής άπασχολήσεως τοΰ 
Προσωπικού τής ’Εθνικής Τραπέζης.

Δέν γνωρίζομεν νά ύπάρχη άπό- 
φασις τού Υπουργείου Άπασχολή
σεως ή εντολή τής Διοικήσεως τής 
Τραπέζης διά τής όποιας νά ρυθ
μίζεται άλλως ή εργασία τοΰ Προ
σωπικού. ’Άν δέν κάνουμε λάθος, 
αύτό σημαίνει ότι, ή χρησιμοποίη- 
τις ψυχολογικής βίας διά τήν πα
ροχήν ύπερωριακής έργασίας άνευ 
αμοιβής καί ή έκτόξευσις απειλών 
διά δυσμενείς μεταθέσεις καί φύλλα 
ποιότητας όσων δέν υποκύπτουν είς 
τάς αξιώσεις διευθυντών καί Προϊ
σταμένων, είναι παράπτωμα καί ώς 
τοιοΰτον, πρέπει νά τιμωρείται. Φυ 
σικά διά τήν παραβίασιν τοΰ νόμου 
καί τάς έι< ταύτης συνέπειας δέν 
γίνεται συζήτησις.

Σημειώνουμε τά ανωτέρω βέβαι
οι ότι συμφωνεί μαζί μας καί ό 
προσωρινός διευθυντής τοΰ Υπο
καταστήματος Άχαρνών, διευθυντής 
τού Υποκαταστήματος Γαλατσίου, 
καί μέ τήν ελπίδα ότι έχει γίνει συ- 
νείδησις είς όλους ότι παρήλθεν α
νεπιστρεπτί ή εποχή τής βίας καί 
τών νταήδων.


