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Μέχρι και του βαδμοΰ τμηματάρχου Β'

# Διαγράφεται ή προκαταβολή τής έξομοιώσεως 
S Ρυθμίζεται τό δέμα τών κλασμάτων

Τό Διοικητικόν Συμβούλιον τής 
Τραπέζης μας κατά την συνεδρία
σίν του τής 15ης ’Απριλίου άπεφοο 
σισε την τροποποίησιν του Οργανι
σμού Υπηρεσίας "ής Τραπέζης καί 
κατήργησε τάς ’Οργανικός θέσεις 
τών Ύποτμηματαρχών καί Τμημα- 
ταρχών Β' (Λογιστικού καί Ταμια
κού Κλάδου) ένώ ηύξησε παραλλή- 
λως τάς ’Οργανικός θέσεις τών βα
θμών άπό Τμηματάρχου Α' καί ά
νω τού Λογιστικού καί Ταμιακού 
κλάδου διά τον όποιον έπί πλέον 
καθιερώθησαν θέσεις ένός Διευθυν- 
τοΰ καί δύο Υποδιευθυντών καί ηύ- 
ξήθησαν εις τέσσαρας αί θέσεις τού 
Συμπράττοντας 'Υποδιευθυντοΰ.

Διά τής ανωτέρω τροποπο ιήσεως 
ΐικανοποιήθη παλαιόν αίτημα τού 
Προσωπικού τής Τραπέζης μας καί 
κατηργήθη έπί τέλους, τό φράγμα, 
τό όποιον ή μπόδιζε την άπρό σκα
πτόν βαθμολογικήν έξέλιξιν τού Προ
σωπικού.

Κατά τήν ιδίαν συνεδρίασίν του, 
τό Διοικ. Συμβούλιον τής Τραπέζης 
μας άπεφάσισε τήν άπόσβεσιν τού 
ποσού τών 15.000.000 δρχ. το ό
ποιον εΐχεν δοθεί ώς προκαταβολή 
διά τήν ΐσην μεταχείρισιν.

Έξ άλλου κατά τήν αυτήν συνε- 
δρίασιν έρρυθμίσθη τό προκΰψαν κα
τά τήν εφαρμογήν τής Συλλογικής 
Συμβάσεως περί ίσης μεταχειρίσεως 
θέμα τών κλασμάτων καί άπέκατε- 
στάθη ή προσγενομένη άδικία εις 
ώρισμένους βαθμούς.

Τό Διοικ. Συμβούλιον τού Συλλό
γου μας εξέδωσε σχετικώς τήν κα
τωτέρω ύπ’ άριθ. 1 1 άνακοίνωσιν:

«Συνάδελφοι,
Μέ δλως ιδιαιτέραν ΐκανοποίησιν 

άναγγέλομεν τήν έπίλυσιν τού αιτή
ματος μας περί καταργήσεως τών 
’Οργανικών θέσεων.

Τό Διοικ. Συμβούλιον τής Τρα
πέζης μας κατά τήν συνεδρίασίν 
του τής 15.4.75 άπεδέχθη εΐσήγη- 
σιν τού κ. Διοικητοΰ περί τροποποι- 
ήσεως τής παρ. 1 τού άρθρου 3 τού 
’Οργανισμού Υπηρεσίας τής Τρα
πέζης.

Ή ’Επιτροπή Τ ροποποιήσεως 
τού ’Οργανισμού Υπηρεσίας τής 
Τραπέζης, τής οποίας μετέχει, ώς 
τακτικόν μέλος, ό Πρόεδρος τού 
Συλλόγου μας, είσηγήθη προς τόν 
κ. Διοικητήν τήν ώς άνω τροποποίη- 
σιν διά νά προταχθή τής γενικής 
τροποποιήσεως τού ’Οργανισμού, 
καί νά ίσχύση κατά τάς προαγω- 
γάς τού έτους 1975. Προς τόν σκο
πόν αύτόν περιελήφθη εις τήν άπό- 
φασιν μεταβατική Διάταξις.

Κατόπιν τής γενομένης τροπο
ποιήσεως ή παράγραφος 1 τού άρ
θρου 3 τού ’Οργανισμού Υπηρε
σίας τής Τραπέζης διεμορφώθη ώς 
ακολούθως:

«Αί οργανικοί θέσεις άπό τού 
βαθμού τού Τμηματάρχου Α' καί 
άνω προκειμένου περί τών Λογιστι
κού καί Ταμιακού Κλάδου καί Μη
χανικού Γ' καί άνω προκειμένου πε
ρί τού κλάδου Μηχανικών τού Τεχνι
κού κλάδου, καθορίζονται συνολι- 
κώς κατά βαθμούς ώς ακολούθως:

α) Λογιστικός κλάδος
Διευθυνταί 20
Ύποδιευθυνταί 60
Συμπρ. Ύποδ):ντα! 100
Τ μηματάρχαι Α' 450

6) Ταμιακός κλάδος
Διευθυνταί 1
Ύποδιευθυνταί 2
Συμπρ. Ύποδ)νταϊ 4
Τμηματάρχαι Α' 30

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΣΗΜΕΡΟΝ

' α) Λογιστικός κλάδος 
Διευθυνταί 
Ύποδιευθυνταί 
Συμπρ. Ύποδ)νταί 
Τμηματάρχαι Α'
Τμηματάρχαι Β'
Ύποτμηματάρχαι

6) Ταμιακός κλάδος 
Διευθυνταί 
Ύποδιευθυνταί 
Συμπρ. Ύποδ)νταί 
Τ μηματάρχαι Α'
Τμηματάρχαι Β'
Ύποτμημοπάρχαι

Παραλλήλως προς τήν κατάργη-

16
40
65

190
300
500

1
7

20
45

σιν, ώς ανωτέρω, τών ’Οργανικών 
θέσεων, τό Διοικ. Συμβούλιον τής 
Τραπέζης μας, κατόπιν είσηγήσεως 
τού κ. Διοικητοΰ, άπεφάσισε τήν 
ΑΠΟΣΒΕΣ ΙιΝ τού ποσού τών 15. 
000.000 δρχ. τό όποιον εΐχεν δο
θεί ώς προκαταβολή διά τήν ΐσην 
μεταχείρισιν.

Κατά τήν αυτήν συνεδρίασίν τού 
Διοικ. Συμβουλίου τής Τραπέζης 
μας, τό προκύψαν κατά τήν εφαρ
μογήν τής Συλλογικής Συμβάσεως 
θέμα τών κλασμάτων ρυθμίζεται καί 
άποκαθίσταται ή προσγενομένη είς 
(ορισμένους βαθμούς άδικία. (Λε
πτομέρειας έπί τού θέματος διά νε- 
ωτέρας άνακοινώσεως).

Συνάδελφοι,
Τό Διοικ. Συμβούλιον τού Συλλό
γου μας, τό όποιον ήγωνίσθη μέ 
τήν ίδικήν σας συμπαράστασιν, διά 
τήν ΐκανοποίησιν καί τών αιτημά
των μας αυτών, αισθάνεται Ιδιαι
τέραν υπερηφάνειαν καί σάς καλεΐ, 
όπως, μέ ήνωμένας τάς δυνάμεις 
μας προχωρήσωμεν είς τήν έπίλυσιν 
καί τών άλλων θεμάτων μας.

Δεν παραλείπομεν νά έκφράσω- 
μεν τάς ευχαριστίας μας προς τήν 
Διοίκησιν τής Τραπέζης μας διά τήν 
ΐκανοποίησιν τών άνωτέρω αιτημά
των μας καί πρός δλους εκείνους, 
καί Ιδιαιτέρως τόν σύμβουλον κ. Ν. 
Χαρισσόπουλον οι όποιοι συνέβαλ-

λον είς τήν μελέτην καί προώθησίν 
των.

Μέ συναδελφικούς χαιρετισμούς 
ΤΟ ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ»

Τήν άνωτέρω άνακοίνωσιν τού Δ. 
Συμβουλίου δέν υπέγραψαν οί κ.κ. 
Άλ. Ρωσσέτης, Νικ. Παπουτσής καί 
Άπ. Μπαμίχας, οί δύο τελευταίοι 
μάλιστα, ύπέβαλον τάς παραιτή
σεις των άπό τής θέσεως τού Γεν. 
Γραμματέως καί Ταμίου τού Συλ
λόγου άντιστοίχως καί διά νά δι
καιολογήσουν τήν θέσιν των έπεχεί- 
ρησαν δΓ άνακοινώσεως νά έμφανί- 
σουν τήν συντριπτικήν πλειοψηφίαν 
τού Διοικ. Συμβουλίου (18 έκ τών 
21 μελών του) ώς συνωμοτούσαν 
κατά τών συμφερόντων τού Προσω
πικού, διότι άπεδέχθη τήν ώς άνω
τέρω τροποποίησιν τού ’Οργανι
σμού Υπηρεσίας τής Τραπέζης.

Είς τήν άνακοίνωσιν των παρα
θέτουν ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΟΝ τό άρθρον 
10 τού 'Οργανισμού Υπηρεσίας 
τής Τραπέζης διά νά προκαλέσουν 
έντυπώσεις καί σύγχυσιν μεταξύ τού 
Πιροσωπικοΰ.

Τήν σπουδαιότητα καί τά ώφε- 
λήματα τής γενομένης τροποποιή
σεως αντιλαμβάνεται τό σύνολον 
τών έργαζομένων είς τήν Εθνικήν 
Τράπεζαν αίτημα τού οποίου άπό 
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 3ην ΣΕΛ.)

ΔΕΝ ΕΚΛΕΓΟΥΝ 
ΔΕΝ ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ 
ΟΣΟΙ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ 
ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ

Τήν διαφωνίαν του πρός ώρισμέ- 
νας διατάξεις τού Νόμου 6)75 πε
ρί τρόπου διενεργείας αρχαιρεσιών 
καί πάσης φύσεως έκλογών είς Έρ- 
γατοϋπαλληλικά καί ’Επαγγελματι
κά Σωματεία καί Ενώσεις έξεδήλω- 
σε άπό τής πρώτης στιγμής τό Δι
οικητικόν Συμβούλιον τού Συλλό
γου μας.

Πόσον δίκαιον είχομεν άποδεικνύ- 
εται έκ τού γεγονότος δτι βάσει 
τών διατάξεων τού νόμου, στερούν
ται τού δικαιώματος τού έκλέγειν 
καί τής δυνατότητας τού έκλέγε- 
σθαι οί ΰπηρετοΰντες είς την Επαρ
χίαν καθιστάμενοι οϋτω δευτέρας 
ποιότητας μέλη τού Συλλόγου είς 
τόν όποιον ανήκουν.

Τό Διοικ. Συμβούλιον τού Συλ
λόγου μας έπεδίωξε τήν άμεσον τα- 
κτοποίησιν τού προκύψαντος έκ τού 
νόμου σοβαρωτάτου θέματος, άπέ- 
στειλε δέ πρός τόν Πρόεδρον τής 
Κυβερνήσεως, τούς υπουργούς Συν-

_ Νά διευκρινισθοΰν τά άρ- 
^ θρα 8 και 10 του Ν. 6)75
τονισμού καί Άπασχολήσεως καί 
τούς άρχηγούς τών κομμάτων τό κα
τωτέρω τηλεγράφημα:

«Διοικητικόν Συμβούλιον Συλ
λόγου Υπαλλήλων Εθνικής Τρα
πέζης τής Ελλάδος, αίτείται ύ- 
μετέραν παρέμβασιν προκειμέ
νου νά δοθή πρέπουσα έρμηνεία 
τών άρθρων 8 καί 10 τού νόμου 
6)75 περί τρόπου διενεργείας 
άρχαιρεσιών καί πάσης φύσεως 
έκλογών είς ’Εργατοϋπαλληλικά 
καί ’Επαγγελματικά Συματεΐα 
καί Ενώσεις. Διά τών άρθρων 
τούτων, άφαιρεΐται τό δικαίωμα 
τού έκλέγειν καί ή δυνατότης 
τού έκλέγεσθαι άπό τά υπηρε
τούντο είς τά έπαρχιακά Υπο
καταστήματα ’Εθνικής Τραπέζης 
μέλη τού ήμετέρου Συλλόγου, 6- 
στις άντιπροσωπεύει 5.500 έρ· 
γαζομένους είς τήν Εθνικήν Τρά 
πεζαν, έξ ών 2.500 υπηρετούν 
είς έπαρχιακά Υποκαταστήμα
τα».

<ΕΙΣΑΙ ΠΙΚΡΗ ΡΕ ΠΡΟΣΦΥΓΙΑ>

Παράπονα και ευχαριστίες 
μιας «προσφυγοπούλας»

• ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΡΤΥΡΙΚΗ ΚΥΠΡΟ
Εν Παναγιά Πάφου τή 23.4.75 

Πρός
τούς σεβαστούς καί άγαπητούς υ
παλλήλους τής ’Εθνικής Τραπέζης.

Κατ’ άρχήν ήθελα νά σάς ευχα
ριστήσω θερμώς γιά τήν προσφορά 
σας υπέρ τής Κύπρου καί γιά τήν 
συμμετοχή σας είς τόν δικό μας 
πόνο καί καυμό. Σάς υπερευχαρι
στούμε γιά ο,τι μάς στείλατε καί 
γιά ο,τι καλό μάς κάνατε.

’Εγώ είμαι μιά προσφυγοπούλα 
19 έτών. Κατάγομαι άπό τό χωριό 
Κυρά - Μόρφου. Θά διερωτάσθε για
τί τόσο άργά παίρνετε τις ευχαρι
στίες μας! Σάς Ομολογώ οτι δέν 
ήξερα τήν διεύθυνσί σας καί τώρα 
τήν βρήκα σέ ένα χαρτάκι οτι έδω
σαν προσφορά υπάλληλοι τής ’Εθνι
κής Τραπέζης. "Ετσι σάς γράφω 
κι’ έγώ. Δέν ξέρω άν πήρατε καί 
άπό άλλοΰ ευχαριστίες.

Έκ βάθους καρδίας σάς εύχομαι 
ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ καλές γιορτές μαζί 
μέ τις οικογένειες σας, κοντά στά 
άγαπημένα σας χωριά καί πατρί
δες. ’Εμάς όμως πού βρίσκονται; 
Τά άντικρίζουμε άπό μακρυά. Δέν

πειράζει δμως, ό Θεός είναι Μεγά
λος.

Εγώ είμαι μαθήτρια καί έλπίζω 
τού χρόνου νά φθάσωι στήν Ελλάδα 
γιά νά τήν γνωρίσω καί άπό κον
τά. Ή οίκογένειά μας άποτελεϊται 
άπό 9 πρόσωπα. Ποιος μάς τδλε- 
γε νά γίνουμε πρόσφυγες; Τά νεα
νικά μας χρόνια θά τά περάσουμε 
ΰπό άθλιας καταστάσεις. Τελειώ
νοντας θέλω νά σάς διαβιβάσω τούς 
χαιρετισμούς έκ μέρους τής οικογέ
νειας μου.

Εύχαριστοΰμεν γιά τήν προσφορά:
σας.

Καλές γιορτές καί σάς εύχομαι 
ποτέ νά μήν γνωρίσετε τή λύπη.

Νά μοΰ γράψετε έάν πάρετε τήν 
επιστολή μου.

Καληνύκτα σας
Ή Προσφυγοπούλα 

έχ Κυράς - Μόρφου (τώρα είς Πα
ναγιάν).

ΑΘΗΝΑ X "ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 
Είσαι πικρή ρέ προσφυγιά 
Είσαι πικρή, πικρή καί μαύρη 
’Εσύ πού μάς έχάραξες τό δρόμο 
τής φτώχειας, τής άθλιας μέρας.

ΤΕΛΙ ΚΩΣ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΙ ΤΟΥ Π.Δ.Δ.Δ.Α.

Ή ΟϊΟϊ εκλεισε τό αίτημα 
αύξησεωο των όαοΟοχων m

φ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΥΣΤΑΟΟΥΝ

ΠΡΟΣΟΧΗ
ΦΥΛΑΧΘΗΤΕ 
ΑΠΟ ΤΗ CIA

Πράκτορες της 
™ είς τόν συνδικαλισμό

Ό Φίλιττ Έίτζη, παλαίμα
χος αξιωματικός τής CIA μέ 
πλούσια δράσι στη Λατινική 
’Αμερική, επισημαίνει άπό τό 
Λονδίνο, όπου βρίσκεται σή
μερα, τό σύστημα επιχείρησε-! 
ων τής CIA —πού ενδεχομέ-! 
νως εφαρμόζεται -καί στή χώ
ρα ιμας.

Άπαντών στις ερωτήσεις' 
δημοσιογράφων κατά τήν 
πρές - κόνφερενς, πού έδωσε 
είς τό Λονδΐνον έξέφρασε τήν 
βεβαιότητα, ότι ή ‘Ελλάς εί
ναι ένα άπό τά σημαντικότε
ρα πεδία δράΟεως (μαζί μέ; 
τήν ’Ιταλία καί τήν Πορτογα- 
;λ!α) καί επεσήμανε τρία πρά
γματα πού άφρροΰν τό σύ
στημα επιχειρήσεων τής CIA.

Είδιικώτερον ό Έίτζη άπε- 
κάλυψε τήν ύπαρξι Άμερικα- 
νοτρόφων Ελλήνων σέ θέσεις- 
ικλειδιά καί τήν προσπά
θεια διείσδύσεως 
ασχέτων άτόμων είς 
τ ό συνδικαλιστικό 
ικ ί ν η μ α , στις σ π ο υ - 
δ α σ τ ι κ έ ς ’Οργανώ
σεις καί είς τά μέσα μαζι
κής ένημερώσεως.

Αυτές είναι οί αποκαλύψεις 
τον παλαιμάχου πράκτορας! 
τής CIA.

Σέ μάς απομένει νά προφυ-; 
! λα,χθοΰμε άπό τούς πράκτο
ρας καί νά διαφυλάξωμε τόν 
Σύλλογό μας άπό τήν διείσ-! 
δυσί των.

Τό αίτημα τής αύξήσεως τών α
ποδοχών μας «έκλεισε» μέ άπόφασι 
τού Πρωτοβαθμίου Διαιτητικού Δι
οικητικού Δικαστηρίου ’Αθηνών.

Σύμφωνα μέ την άπόφασι τού Π. 
Δ.Δ.Δ. ’Αθηνών ο> βασικοί μισθοί 
τών Τραπεζοϋπαλλήλων αυξάνονται 
ώς έξής:
• Μέχρι τμήματος μισθού δρχ. 5.

000 κατά 20%.
® Άπό δρχ. 5.001 —- 6.000 κατά

1 2%.

® Άπό 6.001 καί άνω κατά 6%.
Ή αύξησις θά ύπολογισθή άπό 

22.3.1975, ημερομηνίας παραπομ
πής τού θέματος είς τό Διαιτητι
κόν Δικαστήριον.

Ή Διωρισμένη Διοίκη-σις τής Ο. 
Τ.Ο.Ε. μετά τήν άποτυχίαν πού έ- 
σημείωσεν είς τό θέμα τής αύξήσε
ως των αποδοχών μας, έπεχείρησε, 
μέ άνακοίνωσιν της, νά μετάθεση 
τάς εϋθύνας της καί έπικαλεϊται 1) 
τήν πολιτικήν λιτότητας πού έφ-αρ- 
μόζει ή κυβέρνησις (δέν ήμπόδισεν 
δμως σϋτη νά χορηγηθή αύξησις είς 
τούς υπαλλήλους Α.Ε. καί τούς έμ- 
ποροϋπαλλήλους κατά 40%), 2)
«τήν έπι μονήν τών ’Εργοδοτών μας 
γιά αύξηση κατ’ άνώτατο δριο μέ
χρι 8%» (περίμενε άραγε χωρίς 
καμμιά πίεσι οί Έργοδόται νά μάς 
δώσουν τήν αύξησι πού ζητήσαμε 
καί πού άνήρχετο είς ποσοστόν 
33%; Καί έρωτάται: "Οταν διετυ- 
πώθη τό αίτημα αύξήσεως τών απο
δοχών κατά 33% ή διωρισμένη Διοί- 
χηισις τής Ο.Τ.Ο.Ε. τί έπίστευε οτι 
θά έλαμβάναμε καί ποιους αγώνας 
είχε προγραμματίσει έάν δέν έγί- 
νετο άποδεκτόν τό αίτημα; ‘Η ά- 
περγία των δημοσιογράφων δέν έπι- 
σημαίνει άραγε τις ευθύνες της; 3) 
«τόν συσχετισμό —άπό ώρισμέ- 
νους Τραπεζίτες— τού μισθολογι- 
κοϋ μέ τις έπιβαρύνσεις άπό τήν έ- 
ξομοίωση», (’Αγνοεί λοιπόν δτι τό 
αίτημα αύξήσεως των αποδοχών κα

τά 33% έτέθη μέ βάσι τούς μισθούς 
πού λαμβάνουν οί έξομοιωθέντες; 
Είς ποιας ένεργείας προέβη διά νά 
κατοχύρωση τά δικαιώματα έκείνων 
πού αγωνίζονται διά τήν ΐσην με- 
ταχείρισιν καί μέ ποιον δικαίωμα 
φαλκιδεύει τήν ΐσην μεταχεί- 
σιν; Μέ ποιον δικαίωμα έδέχθη α
διαμαρτύρητα καί συνεζήτησε τόν 
συσχετισμό τής ίσης μεταχειρίσεως 
μέ τήν γενικήν αΰξησιν τών αποδο
χών τών Τ ραπεζοϋπαλλήλων;) 4) 
«τις έπιθέσεις φθοράς κατά τής Ο. 
Τ.Ο.Ε. άπό λίγα μέλη τής συν α
δελφικής οικογένειας» (Δέν αναφέ
ρει βέβαια συγκεκριμ.μένες ένέργει- 
ες. Έρωτάται δμως, άπό πότε οί 
οποιοσδήποτε έπιθέσεις τών ολίγων 
έναντίον ένός Συλλογικού ’Οργάνου 
δπως είναι ή ΟΤΟΕ ή μπορούν νά 
παρεμποδίσουν την αύξησι τών ά- 
ποδοχών τών μελών της; Άπό πό
τε έκ τών «επιθέσεων φθοράς» προ
κύπτει μέν άναγνώρισις τού δικαι
ώματος πρός -αύξησιν άλλα μειώνε
ται τό ποσοστόν τής αύξήσεως;).

«Σκληρές, έπίπονες καί μακρές» 
υπήρξαν αί συζητήσεις διά τήν αϋ- 
ξησι τών άποδοχών μας, τονίζει τέ
λος είς τήν άνακοίνωσιν της ή διω- 
ρισμένη Διοίκησις τής ΟΤΟΈ. Ειΐ- 
,μεθα απολύτως σύμφωνοι δτι υπήρ
ξαν μακρές. Τόσον μακρές ώστε νά 
άπωλεσθή ό χρόνος παραπομπής είς 
τό Διαιτητικόν καί νά μην χορηγεί
ται ή αύξησις άπό 1.3.75 δπως θά 
Επρεπε, άλλα μόνον άπό 22.3.75.

Σκληρές καί έπίπονες δέν ύπήρ- 
ξαν οπωσδήποτε, διότι ούτε κινητο- 
ποίησις τού κλάδου Εγινε διά νά πι- 
εσθοΰν οί Έργοδόται, ούτε ή ένί- 
σχυσις Εστω, τών Διοικητικών Συμ
βουλίων τών Συλλόγων έζητήθη, διά 
νά έπιτευχθή καλύτερον άποτέλε- 
σμα.

’Έτσι, έφθάσαμε είς τό «κλείσι
μο» τού θέματος, δπως, χωρίς νά 
τό άντιληφθή άσϋ>αλώς, ομολογεί ή 
ίδια ή ΟΤΟΕ είς τήν άνακοίνωσιν 
της.

ΙοιοΐΕίρΐ! mi μεταραλαί 
Eig τήν liompiv mi ιό Υποκ)μιτι
Διά πράξεω; τού κ. Διοικητοΰ έ- 

πήλθον αί ακόλουθοι μεταβολαί καί 
τοποθετήσεις είς τήν Διοίκησιν, τά 
Καταστήματα καί τά 'Υποκαταστή
ματα τής Τραπέζης.

Παρά τή Διευθυνσει Προσωπικού

—·Ή κ. ’Αγγελική Βαρελλά, τ,μη- 
ματάρχης Β’ τάξεως, Προϊστάμενη 
'Υπηρεσίας Γραμματείας, ώς Προϊ
στάμενη τοϋ Τμήματος Κινήσεως 
Π ροσωπικοΰ.

—Ό κ. Παναγιώτης Κοπιτόπου- 
λος, Λογιστής Α' τάξεως, παρά τψ 
Κεντρικφ Καταστήματι, ώς Προϊ
στάμενος τής 'Τπηρεσίας Διαφορών 
καί Δικών Προσωπικού.

—Ή κ. ’Άννα Τσαγκάρη, Λογι
στής Α’ τάξεως, ώς Προϊστάμενη 
τής Υπηρεσίας Γενικών Οικονομι
κών θεμάτων.

—Ή κ. Παναγιώτα Κυπριανού, 
Λογιστής Α' τάξεως, ώς Προϊστά
μενη τή,ς Υπηρεσίας ’Επεξεργασίας 
Δελτίων Ποιότητας, τής κας Κων
σταντίνας Παπαδήμα, Τμηματάρχου 
Β' τάξεως, παραμενούσης ώς Προ
ϊστάμενης τής Υπηρεσίας Άξιολο- 
γήσεως Προσωπικού.

—Ό κ. Νικόλαος Τρουπάκης, Λο
γιστής Α' τάξεως, Προϊστάμενος 
Υπηρεσίας Προγραμματισμού, ώς 
Προϊστάμενος τής ‘Τπηρεσίας Πει
θαρχικής Διαδικασίας.

—Ή κ. ’Αγγελική, Σίμου, ‘Τπο- 
τμηματάρχης, ώς Προϊστάμενη τής 
‘Τπηρεσίας Γραμματείας.

—Ή κ. Δέσποινα Σταυρακοπούλου 
‘Τποτμηματάρχης, Προϊσταμένη Υ
πηρεσίας Προσλήψεως καί Μητρώ
ου, ώς Προϊσταμένη τής ‘Υπηρε
σίας Π ροσλή,ψεων.

—Ή κ. Μερόπη Σπηλιοπούλου, 
‘Τποτμηματάρχης, ώς Προϊσταμένη 
τής 'Τπηρεσίας Μητρώου.

—Ό κ. ’Ιωάννης Μπουλιγαράκης, 
Τμηματάρχης Β’ τάξεως, Προϊ
στάμενος 'Τπηρεσίας Κινήσεως προ
σωπικού, ώς Π ροϊστάμενος τής πα
ρά τή Δ)νσει Όργανώσεως (Κέν- 
τρον Μηχανογραφίας) 'Τπηρεσίας 
Προμηθειών ‘Τλικοΰ καί ’Εξοπλι
σμού.

—Ό κ. ’Ιωάννης Στρατηγάκης, 
Λογιστής Α' τάξεως, ώς Προϊστά
μενος τής ‘Τπηρεσίας Οικονομικών

Ζητημάτων Προσωπικού Καταστη
μάτων ’Εξωτερικού, άντί τού κ. 
Κων)νου Ζέρβα, ‘Τποτμηματάρχου, 
μετατιθεμένου είς τήν Δ)νσιν Τε
χνικών ‘Υπηρεσιών, ώς Προϊσταμέ
νου 'Τπηρεσίας Λογιστηρίου τού 
Τμήματος Λογιστικού.
Παρά τή Διευθυνσει Γενικού Λογι

στηρίου
—Ό κ. Γεώργιος Άργυρόπουλος, 

'Τποτμημ)ρχης, ’Εντεταλμένος καί 
Προϊστάμενος Λογιστηρίου ‘Υποκα
ταστήματος Καλλιθέας, είς τήν Δι- 
ενθυνσιν Γενικού Λογιστηρίου, ώς 
Προϊστάμενος τή,ς Υπηρεσίας ’Επι
μελητείας, άντί τού κ. Φωκίωνος 
Βάλβη, Τμηματάρχου Β’ τάξεως, 
τοποθετουμένου ώς 1Ί ροϊσταμένου 
τοϋ Τμήματος ’Επιμελητείας, παρά 
τή αυτή Διευθυνσει (άνακαλουμένης 
τής διά τής ύπ’ άριθ. 705) 7.12.74 
πράξεως ημών τοποθετήσεώς του είς 
τήν Υπηρεσίαν Λογιστηρίου τής Δι- 
ευθυνσεως Τεχνικών Υπηρεσιών, ώς 
Π ροϊσταμένου).
Παρά τή Διευθύνσει Βιομηχανικών

Χορηγήσεων
—Ό κ. Παναγιώτης Βλαχοΰλης, 

Τμηματάρχης Β’ τάξεως, Προϊ
στάμενος- τής 'Τπηρεσίας Γ) 21, ώς 
Προϊστάμενος τού Τμήματος Γ)2.

—Ό κ. Θεοχάρης Μπέρκα,ς, Λο
γιστής Α' τάξεως, ώς Προϊστάμε
νος τής Υπηρεσίας Β) 2.

Παρά τή Διευθύνσει ’Επιθεωρήσεως

—Ό κ. Τηλέμαχος Φάσσος, Τμη
ματάρχης Β’ τάξεως, Προϊστάμενος 
‘Τπηρεσίας παρά τή Διευθύνσει Διε
θνών Δραστηριοτήτων, ώς Δόκιμος 
’Επιθεωρητής.

—Ό κ. Νικόλαος Καλλίτσης, Λο
γιστής Α’ τάξεως, ’Εντεταλμένος 
καί Προϊστάμενος Λογιστηρίου ‘Υ
ποκαταστήματος Πετραλώνων, ώς 
Βοηθός ’Επιΰεωρητοΰ.

—Ό κ. ’Ιωάννης Σαλγκάμης, Λο
γιστής Α’ τάξεως, παρά τφ Ύπο- 
καταστήματι Λαρίσης, ώς Βοηθός 
’Επιθεωρητοΰ.

Παρά τή Διευθύνσει Γραμματείας

—Ό κ. Θεόδωρος Δημητρόπουλος,

Τμηιματάρχη,ς Β' τάξεως, Προϊστά
μενος ‘Υπηρεσίας Διεκπεραιώσεως 
’Αλληλογραφίας, ώς Προϊστάμενος 
τού Τμήματος Πρωτοκόλλου καί 
Διεκπεραιώσεως Άλληλο)φίας άντί 
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 4ην ΣΕΛ.)

Νό χορηνηται 
ό μ έ σ ω s 
ή iipeDDhpiO

Ύπό τού Διοικ. Συμβουλίου υπε
βλήθη πρός τήν Διοίκησιν τής Τρα
πέζης τό αίτημα, δπως, ή προσαύ- 
ξησις λόγψ εύδοκίμου παραμονής 
είς τόν αύτόν βαθμόν καταβάλλεται 
είς τούς δικαιούχους μόλις άποκτή- 
σουν τό δικαίωμα καί νά μήν άνα- 
μένουν την σχετικήν άπόφασι ν τού 
Συμβουλίου Προαγωγών.
«Κύριε Διοικητά,

Οί δικαιούμενοι προσαυξήσεως, 
λόγφ εΰδοκίμόυ παραμονής είς τόν 
αύτόν βαθμόν, αναμένουν τήν διε
νέργειαν τών προαγωγών διά νά λά
βουν τήν δικαιουμένην προσαύξησι.

Πολλάκις ή διενέργεια τών προ
αγωγών καθυστερεί μέ συνέπειαν νά 
μήν χορηγείται εγκαίρως καί ή προ- 
σαύξησις είς τούς δικαιουμένους 
ταύτης.

Ώς καί προφορικώς εχομεν ανα
πτύξει ούδείς λόγος συνηγορεί ύπέρ 
τής καθυστερήσεως ταύτης.

Ύποβάλλοιμεν τήν παράκλησιν δ
πως ή προσαύξησις λόγφ εύδοκίμου 
παραμονής είς τόν αύτόν βαθμόν 
χορηγείται αμα τή κτήσει τού δικαι
ώματος.

Πρός αποφυγήν ανωμαλίας άπο- 
δεχόμεθα δπως παραμένουν έν έκ- 
κρεμότητι αί περιπτώσεις δσων Ε
χουν παραπεμφθεϊ είς τό Πειθαρχι
κόν Συμβούλιον».

Μετά τιμής 
Ό Πρόεδρος 

Ν. ΠΙΣΚΟΠΟΣ 
Ό Γεν. Γραμματεύς 
Κ. ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ



ΥΠΟΤΜΗΜΑΤΑΡΧΑΙ ΖΗΤΟΥΝ 
ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΟΛΕΙΠΟΝΤΑΙ 

ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΤΩΝ
ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΟΝ

# Θέσις και κοινωνική ευθύνη
Επιστολή πρός την 
άρμόδιαν έπιτροπήν

Προς την ’Επιτροπήν Έπιλύσεως 
θεμάτων άνακυψάντων έκ τής έφαρ- 
μογής τής Συλλογικής Συμβάσεως

έξομοιώσεως υπεβλήθη το κατωτέρω 
υπόμνημα ΰποτ υηματαρχών τής 
Τραπέζης μας:

«Κύριοι,
Έχομεν την τιμήν νά αναφέρω μ εν ΰμΐν τά κάτωθι:
Λόγφ τής υφιστάμενης στενότητας οργανικών θέσεων προήχθημεν εις 

τον βαθμόν τού Ύποτμηματάρχου μετά 5ετή τουλάχιστον καί μέχρι θετή 
βαθμολογικήν καθήλωσιν είς τόν βαθμόν του Λογιστού Α' (με 2 και 3 
προσαυξήσεις).

Κατά την εφαρμογήν τής .Συλλογικής Συμβάσεως έξομοιώσεως τή 
1.7.1 974 έθεωρήθημεν Ύποτμηματάρχαι:

1) + 53% μέ μηνιαίας άποδοχάς Δραχ. 11.796
2) + 40% (PRIM) μέ μηνιαίας άποδοχάς Δραχ. 10.794
Πλήν, οι μη προαχθέντες έκ τής άύτής σειράς κρίσεως καί παραμεί-

ν,αντες είς τόν βαθμόν τού Λογ ιστού Α', έτυχον τή 1.7.74 των προβλε- 
πομένων υπό τής Σ.Σ. έξομοιώσεως πριμοδοτήσεως καί προσαυξήσεων 
είς τόν βαθμόν τούτον, μέ συνέπειαν νά τύχουν αποδοχών υψηλότερων τών 
τοιούτων τών προαχθέντων είς τόν επόμενον βαθμόν.

Οΰτω:
1 ) Λογισταί Α' + 2 προσαυξήσεις (30%) προα- 

χθέντες είς Ύποτμη ματάρχας τά έτη 1971—1972 
τή 1.7.74 έθεωρήθησαν Ύποτμηματάρχαι
+ 40% (PRIM) + 13% Α' προσαύξησις Ύποτμ)άρχου Δραχ. 
τή 1.7.74 οι παραμείναντες Λογισταί Α' και λαβόντες 
έν τφ μεταξύ 3ην προσαύξησιν Δραχ.
(ήτοι 40% (PRIM) + 28% πρ,οσαυξ. έν συνόλφ 68%) 
ήτοι διαφορά έπΐ έλαττον διά τούς προαχθέντας Δραχ.

2) Λογισταί Α' + 2 προσαυξήσεις 30% προα
χθέντες είς Ύ ποτ μη ματάρχας + 21% περίπου κατά τό 
έτος 1973 ή 1.1.74
τή 1.7.74 έθεωρήθησαν Ύποτμηματάρχαι + 40% Δραχ.
τή 1.7.74 Λογισταί + 2 προσαυξήσεις Δραχ.
(ήτοι 40% (PRIM) + 17% (σύνολον 57%)
ήτοι διαφορά έπΐ έλαττον διά τούς προαχθέντας Δραχ.

3) Λογισταί Α' + 3 προσαυξήσεις (45%) προα^ 
χθέντες είς Ύποτμη ματάρχας + 35% περίπου κατά τό 
έτος 1973 καί 1.1.1974
τή 1.7.74 έθεωρήθησαν Ύποτμηματάρχαι + 40% Δραχ.
τή 1.7.74 Λογισταί Α' + 3 προσαυξήσεις Δραχ.
(ήτοι 40% (PRIM) + 28% (σύνολον 68%)
ήτοι διαφορά έπΐ έλαττον διά τούς προαχθέντας Δραχ.,

Δέον νά σημειωθή ότι αΐ άνωτέρω διάφορά! αύξάνονται έτι περισ
σότερον έκ τού υπολογισμού τού επιδόματος πολυετιας και οικογενεια
κών επιδομάτων. _ , ,

Κατόπιν τών άνωτέρω, παρακολούμεν όπως θελήσητε να έφαρμρσητε 
τά ίσχύοντα διά τούς μή προαχθέντας συνοίδέλφους μας καί εις την πρό 
τής προαγωγής μας είς Ύποτμη ματάρχην μισθολογικήν μας κατάστασιν, 
ήτοι νά ύπολογισθή ή πριμοδότησις καί αΐ προσαυξήσεις είς τόν ^προη
γούμενου βαθμόν τού Λογιστοϋ Α' ώστε μετά την προαγωγήν μας είς τον 
Ύποτ μη ματάρχην νά δνατηρήσωμεν άπό 1.7.74 τάς μείζονας άποδοχάς 
τού προηγουμένου βαθμού (Λογιστοϋ Α + 2 η 3 ^προσαυξήσεις κατα 
την Σ ΣΕ), Τνα μή ύπολειπώμεθα μισθολογικώς τών μή προαχθέντων 
συναδέλφων μας, δεδομένου ότι δέν είναι νοητόν ή προαγωγή νά σημαίνη 
μισθολογικήν μείωσιν έναντι μή προαγομένων.

Μετά σεβασμού 
(έπονται υπόγραφα!)

1 1.796 

12.214 

418

10.794
11.414

620

10.794
12.214

1.420

ΒιιΐΗοΐ Άρχοί fGviHije ΛογιστικπΒ
Ύπό ΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ. ΜΕΛΙΔΗ

(Συνέχεια έκ τού προηγουμένου)
Παράδειγμα: α) ιΠαραδίδονται

είς τήν Τράπεζαν:
Λογαριασμοί προ

θέσεων οικονομικής 
δραστηριότητα ς.

'Οσάκις ή οικονομική μονάς προ
βαίνει είς προγραμματισμόν οικο
νομικής δράσεως διά τό μέλλον κα! 
τούτο συμβαίνει είς μεγάλας έπιχει- 
ρήσεις, είς όργανισμούς, είς τραπέ- 
ζας, είς τό δημόσιον, τυγχάνει σκό
πιμος καί απαραίτητος ή παρακο- 
λούθησις τών προθέσεων τούτων τής 
οικονομικής μονάδας διά τού μηχα
νισμού τής λογιστικής. Προς τούτο 
δημιουργώμεν λογαριασμούς τάξεως 
διά τών οποίων παρακολουθώμεν 
τήν τοιαύτην οικονομικήν δραστη
ριότητα τής οικονομικής μονάδος. 
Διά τών τοιούτων λογαριασμών έ- 
λέγχεται άπολογιστικώς 
ή προγραμματισθεΐσα ύπό τής οι
κονομικής μονάδος δραστηριότης, ε
ξάγονται τά απαραίτητα συμπερά
σματα κα! δίδονται κατευθύνσεις.

Είς τήν δημιουργίαν τοιούτων λο
γαριασμών προβαίνομεν συνήθως ό
ταν:

—έκ τών προτέρων καθορίζομεν 
τό ύψος τών παρεχομένων προς τήν 
πελατείαν πιστώσεων,

•—όταν έκ τών προτέρων καθορί
ζομεν (προϋπολογίζομεν) τάς δαπά- 
νας καί τά έσοδα.

Τό ζεύγος τών κινουμένων λογα
ριασμών τάξεως τών ώς άνω περι
πτώσεων είναι: 
νάοιχθεΐσαι πιστώσεις X

πιστοΰχοι X
Α 
Β 
Γ 
Δ

έφ’ όσον πραγματοποιείται ή πίστω- 
σις τότε εντός τής κινήσεως ταύτης 
είς λογαριασμούς ουσίας 
(ενεργητικού - παθητικού) προβαί
νομεν είς αντιλογισμόν τών λογα
ριασμών τάξεως διά τής έγγραφης 
πιστούχοι Ψ

Α 
Β 
X

\ άνοιχθείσαι πιστώσεις Ψ
Οΰτω παρακολουθώμεν τήν προ- 

γραμματισθεΐσαν οικονομικήν δρα
στηριότητα τής οικονομικής μονά
δος. Επίσης οΰτω καταρτίζεται ό 
προϋπολογισμός ένός Δήμου δαπα
νών - έσόδων.

Δημιουργώμεν τούς λογαριασμούς 
τάξεως:
Δαπάναι προϋπολογισθεΐσαι 
Κεφ. 1 )άρθρ. 4 
Κεφ. 2)άρθρ. 5

έσοδα προϋπολογ ισθέντα 
Κεφ. 1 )άρθρ. 4 
Κεφ. 2)άρθρ. 5

ιιι) Λογαριασμοί έξ 
αμφοτεροβαρών συμ
βάσεων.

Ώς γνωστόν σχεδόν πάσαι αί οι
κονομικά! ένέργειαι μιας έπιχειρή- 
σεως προέρχονται έκ σ υ μ β ά- 
σ ε ω ν. 1 Ησύμβασις, έννοια τού 
’Αστικού Δικαίου, σημαίνει τήν 
σ ύ μ π τ ω σ ι :ν δύο βουλήσεων 
κατ’ έναντι ίσταμένων έν σχέσει 
προτάσεως καί αποδοχής (δρα Ε
νοχικόν Δίκαιον κ. Φουρκιώτηΐ), έφ’ 
δσον διά τής συμβάσεως σκοπεΐται 
έννομον αποτέλεσμα πραγματοποιη- 
θησόμενον έν τφ μέλλοντι εϊτε τού
το τυγχάνει βέβαιον, είτε τέλος τε
λεί ύπό αΐρεσίν τι να. Είναι δέ σκό- 
πιμον νά παρακολουθώμεν τήν τοι
αύτην σύμβασιν διά τών λογαρια
σμών τάξεως.

Π.χ. α) έπ! μεταβιβάσεως παραγ
γελιών δημιουργώμεν βν ζεύγος λο
γαριασμών τής μορφής: 
όιαβιβασθεΐσαι παραγγελίαι 
(εσωτερικού ή έξωτερικοϋ) X 

έκτελεστα! παραγγελιών 
(εσωτερικού ή έξωτερικοϋ) X 

6) προβαίνομεν είς χορήγησιν 
έγγυήσεως υπέρ τού Α. Τότε θά έ
χω μεν τό κάτωθι ζεύγος λογαρια
σμών:
έγγυήσεις ημών υπέρ τρίτων X 

έγγυοδοσία ημών προς τρίτους X 
γ) προβαίνομεν εις χρηματιστη

ριακήν προαγοράν συναλλάγματος. 
Θά σχηματίσωμεν τό κάτωθι ζεύγος 
λογαριασμών:
προαγορά! συναλλάγματος X 

προπωληται συναλλάγματος X 
ΑΙ ώς άνω περιπτώσεις τυγχά- 

νουσιν αΐ πλέον συνήθεις διά τήν δη
μιουργίαν λογαριασμών τάξεως έξ 
άμφοτεροβαρών συμβάσεων. ’Επίσης 
λογαριασμούς τάξεως άνοίγομεν ό
ταν θέλωμεν νά παρακολουθήσω μεν 
τήν ύποχρέωσιν έταίιρου προς τήν 
εταιρίαν δι’ εισφοράν έργασίας ή 
τούς παρεχόμενους ιδρυτικούς τί
τλους (κοινούς καί έξαιρετικούς) είς 
μίαν ανώνυμον έταιρίαν.

At λογιστικά! έγγραφα! είναι τής
μορφής:
ειδικά! γνώσεις τού A X

Α λογαρ. είδικ. γνώσεων X
ύπηρεσίαι παρασχε- 
θεΐσαι παρ’ Ιδρυτών X

κοινοί ιδρυτικό! τί
τλοι έν κυκλοφορίςϊ X

παροδικής φύσεως εισ
φορά! είς εΐδος X

εξαιρετικοί τίτλοι 
έν κυκλοφορίφ X

(ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ)

Τάς γαλλικάς Τραπέζας άπασχο- 
λεΐ σήμερον, κατά κύριον λόγον, τό 
πρόβλημα τών συνεπειών τού πλη
θωρισμού έν σχέσει μέ τήν ανάγκην 
διά τήν προστασίαν τής άποταμι- 
,εύσεως. Έν προκειμένφ, έκφράζε- 
ται γενικώς ή ευχή νά δημιουργη- 
θοΰν οί άπαραίτητοι προστατευτι
κοί μηχανισμό! πού νά διασφαλί
ζουν τό κεφάλαιον τής μακροπροθέ
σμου άποταμιεύσεως άπό τήν ση- 
μειουμένην συνεχή διάβρωσιν τής α
ξίας τού χρήματος.

Παραλλήλως ή γενίκευσις , τής 
χρησ ι μοπο ιήσεως ύπό τών Γάλλων 
τών τραπεζικών ύπηρεσιών, επιβάλ
λει τήν διακρίβωσιν, προοδευτικώς, 
τού αληθούς κόστους τών προσφερο- 
μένων ύπό τών έν λόγφ Ιδρυμάτων 
έξυπηρετήσεων. Σχετνκώς παρατη- 
ρεΐται δτι οΰδεμια καταβαλλεται 
προσπάθεια διά τήν μείωσιν τών α
δικιών πού προκαλούνται ώς έκ τής 
ακολούθουμένης πρακτικής _είς τόν 
καθορισμόν τών πιστωτικών κα! 
χρεωστικών έπιτοκίων, τήν στιγμήν 
κατά τήν οποίαν πιστωτα! είναι, κα
τά κύριον λόγον, οι ιδιώται και 
χρεώσται αί έπιχειρήσεις.

Ή προστασία τής άποταμιεύσεως 
καθώς κα! ή έφαρμογή των^ ορθών 
έπιτοκίων δέν δύνανται νά επιτευ
χθούν χωρίς νά άναληψθή μία σοβα
ρά κα! διαρκής προσπάθεια διά τήν 
πληροφόρησιν του κοινού ττερι των 
τραπεζικών μηχανισμών κα! τής λει
τουργίας τών Τραπεζών. Διά μιας 
τοιαύτης προσπάθειας θά καθίστα
το, μακροπροθέσμως, δυνατή ή με
ταβολή ώρισμένων, βαθειά ριζωμέ
νων, απόψεων πού έξηγούνται κυ
ρίως άπό τήν παντελή άγνοιαν, είς 
τήν οποίαν εύρίσκεται τό εύρύτερον 
κοινόν έν σχέσει μέ τούς πραγματι
κούς όρους λειτουργίας μιας τραπε
ζικής έκμεταλλεύσεως.

Γύρω άπό τάς τρεις αύτάς βασι- 
κάς θέσεις — διασφάλισις τής ά
ποταμιεύσεως, ορθός καθορισμός 
τών έπιτοκίων κα! πληροφόρησις του 
κοινού — άνακύπτουν πολλά θρμα- 
τα πού συνδέονται εϊτε μέ τά έσω- 
τερικά εϊτε μέ τά εξωτερικά προ
βλήματα τών Τραπεζών: γενικώς 
πρέπει νά μελετηθή ή Τράπεζα ώς 
έπιχείρησις καθώς κα! ό ρόλος της 
είς τήν κοινωνίαν.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟ- 
ΤΗΕ

*Η πρόσφατος έξέλιξις τής τραπε
ζικής δραστηριότητος είς τήν Γαλ
λίαν χαρακτηρίζεται άπό τάς τά
σεις τής συγκεντρώσεως τής άνα- 
λήψεως πάσης φύσεως έργασιών καί 
τής προσεγγίσεως τού πελάτου. Εν
δεχομένως, ή παρούσα κατάστασις 
έπιφέρει μίαν μεταβολήν είς τήν 
στρατηγικήν τών Τραπεζών.

Ή περαιτέρω συγκέντρωσις θά 
ήδύνατο νά πραγματοποιηθή ούχ! 
πλέον διά τής άπορροφήσεως άλλά 
διά τής δημιουργίας μεγάλων χρη- 
ματιστικών συνασπισμών εθνικών ή 
διεθνών, ιδιαιτέρως έπιθυμητών εις 
περιόδους παγκοσμίου οικονομικής 
κα! νομισματικής άναταραχής.

"Ομως, πιθανόν νά ένισχυθή ή 
θέσις τών έξειδικευμένων τραπεζικών 
ιδρυμάτων, ή ελαστική διάρθρωσις 
τών όποιων επιτρέπει τήν προσαρ
μογήν είς τάς ταχέως μεταβαλλομέ- 
νας συνθήκας. ’Εννοείται ότι και τά 
έξειδικευμένα ταΰτα Ιδρύματα θά 
περιλαμβάνωνται είς τούς κόλπους 
τών συγκροτημάτων τών «γενικών» 
Τραπεζών.

Ή τοιαύτη έξέλιξις θά έπέτρεπε 
είς τήν χρηματιστικήν δραστηριότη
τα νά έφαρμόση λεπτομέρους πιστω
τικούς περιορισμούς, οΙ όποιοι οΰ
τω θά καθίσταντο ποιοτικώς καλύ
τεροι κα! άποτελεσ ματ ικώτερο ι.

Ή πολιτική τής προσεγγίσεως 
τού πελάτου, χαρακτηριστικόν στοι
χείου τής προσφάτου έξελίξεως είς 
τόν τραπεζικόν τομέα, ώδήγησεν 
είς τό άνοιγμα πολλών θυρίδων μέ 
άποτέλεσμα τήν σοβαράν αΰξησιν 
τών σχετικών έπενδύσεων. Ή έν προ
κειμένφ διάθεσις όινθρωπίνων κα! ύ- 
λικών πόρων, άποτελεΐ τήν βάσιν 
τού έκσυγχρονισμού τής τραπεζικής 
λειτουργίας κα! έπιτρέπει τήν βελ- 
τίωσιν τών παρεχομένων ύπηρεσιών. 
"Ομως, τό κοινόν πρέπει νά άντιλη- 
φθή δτι α! παρεχόμενοι άνευ άντι- 
παροχής ύπηρεσίαι έχουν τό κόστος 
των τό όποιον μετ’ ολίγων δέν θά 
δύναται νά άντισταθμισθή έκ τής μή 
καταβολής τόκου διά τάς καταθέ
σεις δψεως.

"Ηδη, α! Τράπεζαι έχουν σημειώ
σει σημαντικός προόδους έν σχέσει 
μέ τήν γνώσιν τού κόστους έκάστης 
προσφερομένης ύπ’ αύτών ύπηρε- 
σίας. Ή τοιαύτη έξέλιξις θά έχη ώς 
συνέπειαν, γενικώς, τήν άναμόρφω- 
σιν τών δρων τών τραπεζικών έρ
γασιών κα! είδικώτερον τήν άντι- 
κατάστασιν τών σταθερών έπιτο
κίων τών δανείων δΓ έπιτοκίων, βα- 
σιζομένων έπ! συγκεκριμένου κό
στους, πλέον ένός περιθωρίου κα! 
δυναμένων οΰτω νά μεταβάλλωνται 
κατά τήν διάρκειαν τής ισχύος τής 
οικείας δανειστικής συμβάσεως.

Σημειωτέου δτι ή έννοια τού κιν
δύνου, ή όποια ύφίστατο πάντοτε, 
έπαυσεν άπό τίνος νά άποτελή άντι- 
κείμενον πρωταρχικής άπασχολή- 
σεως δΓ ώρισμένας Τ ραπέζας, λό
γφ τής οΐανε! συνεχούς προόδου 
τόσον τής έθνικής δσον κα! τής διε

θνούς οικονομίας, καθώς κα! τής 
πανταχόθεν έκδηλουμένης θελήσεως 
διά τήν έπιτάχυνσιν τής άναπτύ- 
ξεως.

Έν τούτοις, ύπό τάς συνθήκας 
τής παρούσης συγκυρίας, ή έννοια 
τού κινδύνου πρέπει- νά άποτελέση 
έκ νέου άντικείμενον ιδιαιτέρας προ
σοχής. Ή έν προκειμένφ άλλαγή 
τακτικής θά καταστήση ιδιαιτέρως 
δυσχερή, άν μή άδύνατον, τήν χρη
ματοδότησή τών επιχειρήσεων έκεί- 
νων πού είναι ήδη ΰπερβολικώς 6ε- 
βαρημέναι διά δανείων, ή εμφανίζουν 
χαμηλήν άποδοτικότητα. Είς τήν πε- 
ρίπτωσιν ταΰτην τίθεται τό πρόβλη
μα τών περιθωρίων τής έλευθέρας, 
ύπό τών Τραπεζών, έπιλογής τών 
κινδύνων πού είναι διατεθειμένα! νά 
άναλάβουν κα! τού ρόλου τών άρ- 
χών έν σχέσει μέ τήν έπιβολήν έπ! 
τών Τραπεζών κινδύνων διά λόγους 
κοινωνικούς ή πολιτικούς.

ΘΕΣΙΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Οΰτω, είς δλην τήν Ευρώπην ή 
θέσις τών Τραπεζών δέν είναι συ
νήθως ευνοϊκή, τό φαινόμενου δέ 
τούτο είναι ιδιαιτέρως έντονον είς 
τήν Γαλλίαν, λόγφ τής έλλιποΰς ά
πό οικονομικής πλευράς ένημερώ- 
σεως τού κοινού.

Μπορεί ό ρόλρς τοΰ τραπεζίτη στη 
διαδρομή τών αιώνων νά δεχθηκε 
ουσιώδεις μεταβολές και σάν εκφρα
στής τής πίστεως νά τοΰ έπιβλήιθη- 
κε ή ανάγκη καλύτερης καί άποδο- 
τικώτερη; διοχετεύσεως τών συγκεν- 
τρουμένων άποταμιευτικών καταθέ
σεων ιμέ σκοπό τήν επίτευξη τοΰ με
γαλύτερου κέρδους, οί τραπεζικές ό
μως εργασίες ή τραπεζικές^ εξυπηρε
τήσεις λίγο διαφέρουν άπό εκείνες 
τις κλασικές μέ τις οποίες και θα 
ασχοληθούμε στή συνέχεια τοΰ πα
ρόντος άρθρου.

Μία απλή αναδρομή στήν ’Αθήνα 
τοΰ 5ου, 4ου καί 3ου αιώνα θά μας 
μεταφέρη στο τραπεζικό κλίμα τής 
εποχής, δπου τραπεζική τέχνη καί 
τραπεζική λειτουργία δίνουν τήν ταυ
τότητα τών σημερινών τραπεζικών 
έργασιών μέ τούς παράλληλους ο
ρούς, τις τραπεζικές συνήθειες, τόν 
κόσμο τών συναλλασσομένων καί 
τούς αρχαίους τραπεζίτες. _

Βέβαια, θρησκευτικά Ιδρύματα, Ο
πως εκείνα τών Δελφών, τής ’Εφέ
σου, τής Δήλου κλπ., ασκούσαν εμ
πόριο τοΰ χρήματος, άλλα τραπεζί
τες μέ τήν ειδική έ'ννοια τοΰ όρου 
καί μέ μεγάλη δραστηριότητα συναν
τούμε στήν ’Αθήνα άπό τόν 5ο μέ
χρι τόν 3ο αιώνα π.Χ. Καί μπορού
με νά αναφέρουμε ενδεικτικά διάφο
ρα ονόματα τραπεζιτών, άπό τούς ο
ποίους πολλοί έτυχαν μεγάλων τι
μών ή βοήθησαν ποικιλότροπα τό α
θηναϊκό Δημόσιο καί τό κοινό, όπως 
π.χ. ό άναφερόμενος άπό τόν Δη
μοσθένη Φορμίωνας:

«Τοσαϋτα τοίνυν, ώ άνδρες ’Αθη
ναίοι, Φορμίων χρήσιμος ^ γεγονώς 
καί τή πόλει καί πολλοίς ύμών, ^ καί 
ούδέν, ούτε δημοσίμ. κακόν οϋδέν 
είργασάμενος...» (Τόσες υπηρεσίες 
πρόσφερε ό Φορμίωνας καί στήν πό
λη καί κανείς άπό σάς καμμιά κατη
γορία μπορεί νά άπευθύνη εναντίον 
του ούτε για δημόσια υπόθεση, ούτε 
για ιδιωτική...).

"Αλλοι τραπεζίτες πού άναφέρον- 
ται επίσης άπό τόν Δημοσθένη καί 
τόν ’Ισοκράτη είναι οί κάτοιθι: ό 
περιβόητος Π ασίώνας, ό ταμίας του 
δούλος καί μετέπειτα τραπεζίτης 
Κίττος, ό πάτρωνας τοΰ Πασίωνα 
καί παλιός τραπεζίτης Άρχέστρα- 
τος, ό γιος του ’Αντίμαχος πού χρε
οκόπησε τό 350, οί Ξένωνας Εύφραί- 
ος, Εύφρονας καί Καλλίστρατος 
στούς όποιους ό Π ασίωνας είχε μι
σθώσει τήν Τράπεζά του, ό περίφη
μος Σωκράτης, 6 Σωκλής, ό Τιμό- 
δημος, ό Σωσίνομος, ό Πυλάδης 
καί στήν Αίγινα ό Στρυμόδωρος καί 
Έρμαίος.

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ

Παρά τό γεγονός ότι στήν τρα
πεζική άγορά τής άρχαίας ’Αθήνας, 
όπως καί σήμερα, ό παράγοντας τής 
εμπιστοσύνης τοΰ κοινού σέ κάθε 
τραπεζικό ίδρυμα παίζει μεγάλο ρό
λο στήν άνάπτυξη τών τραπεζικών 
έργασιών καί δραστηριότητα τής 
Τραπέζης, δέν λείπουν παραδείγμα
τα καταχρήσεων πού έγιναν τήν ε
ποχή αυτή σέ βάρος τών καταθε
τών καί άκόμα δανειστών, μέ <άπο- 
τέλεσμα νά προκληθοΰν δικαστικοί 
άγώνες καί νά γραφούν μέ τήν ευ
καιρία αυτή αξιόλογα έργα άπό τούς 
γνωστούς μας ρήτορες Δημοσθένη 
καί ’Ισοκράτη, ένα άπό τά όποια 
τού τελευταίου ονομάζεται μάλιστα 
καί «Τραπεζιτικός», γιά τήν οικονο
μική κατάσταση καί τις τραπεζικές 
έργασίες τής κλασικής ’Αθήνας.

Καί μπορούμε νά άναφέρουμε (ορι
σμένα χωρία άπ’ τό έργο «Παραγρα
φή ύπέρ Φορμίωνος» τοΰ Δημοσθένη 
χωρίς αντιπαραβολή μέ τό άρχαΐο 
κείμενο καί σέ ελεύθερη μετάφραση, 
άπό τά όποια δείχνεται ή σημασία 
τής τραπεζικής πίστεως στήν άρχαία 
’Αθήνα καί πού θά πρέπει νά ίσχύη

Τό κοινόν δέν δύναται νά άντιλη- 
φθή ότι μία ύπηρεσία πού παρέχε
ται ύπό μορφήν «δημοσίας» τοιαύ
της συνεπάγεται οπωσδήποτε κά
ποιο κόστος πού πρέπει νά καλυφθή 
έκτος αν τό έν λόγφ κόστος έπιβα- 
ρύνη τό κοινωνικόν σύνολον.

Ό επικεφαλής τής τραπεζικής έ- 
πιχειρήσεως ύπέχει εύθύνας έναντι 
τών καταθετών κα! οφείλει πρός 
τούτοις νά διασφάλιση τήν χρημα- 
τοδότησιν τών πελατών κατά τρό
πον επωφελή κα! διά τούς καταθέ- 
τας καί διά τήν ίδιαν τήν έπιχείρη- 
σιν.

Ή έπίτευξις τής έν προκειμένφ 
ισορροπίας καθιστά δυνατήν τήν ύ
πό τής Τραπέζης έκπλήρωσιν τών ύ- 
ποχρεώσεων έναντι τού προσωπικού 
της, αί όποια ι συνίστανται είς τήν 
διασφάλισιν τής άπασχολήσεώς 
του, τήν άνάπτυξιν τών άτάμων έπ! 
τοΰ οικονομικού κα! πολιτιστικού 
τομέως κλπ. "Ηδη αΐ Τράπεζαι, ώς 
καί αΐ λοιπά! επιχειρήσεις,, άντιμε- 
τωπίζουν τάς άνωτέρω έπιδιώξεις 
ύπό συνθήκας ρυθμού άναπτύξεως 
είς επίπεδον χαμηλότερου τοΰ πα
ρελθόντος. Ή κοινωνική ευθύνη τών 
Τραπεζών είναι ηΰξημένη καί πρέπει 
νά έτοιμασθοΰν νά τήν άντιμετωπί- 
σουν όμοΰ μετά τών λοιπών έπιχει- 
ρηματικών μονάδων.

ΠΙ ΣΤΙΣ 
ΑΘΗΝΑ

άναλλοίωτη καί σήμερα — καί ι
σχύει οπωσδήποτε — καί νά γραφή 
στήν είσοδο κάθε τραπεζικού μας ι
δρύματος.

«Διότι ούτε ό Π ασίωνας καί ό πα
τέρας σου δέν οφείλει τήν περιουσία 
του σέ κάποια καλή τύχη, ούτε σέ 
κληρονομιά τοΰ πατέρα του, παρά 
μόνο έδωσε στους κυρίους του ’Αντι
σθένη καί Άρχέστρατο πού ήταν 
τραπεζίτες, δείγματα τής ειλικρί
νειας καί τιμιότητός του καί από
κτησε τήν εμπιστοσύνη τους. Στο εμ
πόριο καί τις τραπεζικές έργασίας 
ή φήμη τοΰ εργατικού άνθροιπου μα
ζί μέ τήν τιμιότητα έχει θαυμάσια 
άξια». Καί πιό κάτω διαβάζαμε καί 
τά έξης άκόμα σημαντικά:

«Πίστις αφορμή τών πασών έστι 
μεγίστη πρός χρηματισμόν». (Ή εμ
πιστοσύνη είναι τό μεγαλύτερο κε
φάλαιο γιά τήν άπόκτηση χρημά
των).

Καί τά Αποτελέσματα αύτά τής 
«πίστεως», τής εμπιστοσύνης δηλαδή 
στήν τραπεζική άγορά τής άρχαίας 
’Αθήνας είναι τόσο έκδηλα στά έρ
γα τών πάρα πάνω ρητόρων τής άρ- 
χαιότητας ώστε αξίζει νά μνημονεύ
σουμε σχετικά χωρία άπό τό προανα- 
φερθέν έργο τοΰ Δημοσθένη:

«Τόσο μεγάλη είναι- ή πίστωση 
πού δίνουν στόν Φαρμίωνα όσοι τόν 
γνωρίζουν, ώστε νά μπορεί νά βρή 
τόσα κεφάλαια καί άκόμα περισσό
τερα άπ’ αύτά, άπό τά οποία καί ό 
ίδιος θά ώφεληθή καί σέ σάς θά φα- 
νή χρήσιμος».

’Αλλά καί τά διάφορα κρούσματα 
καταχρήσεως τών καταθέσεων ή βά
ναυσης καί άπάνθρωπης συμπεριφο
ράς τών τραπεζιτών πρός τό συναλ
λασσόμενο κοινό είχαν δημιουργήσει 
πολλές φορές ένα κλίμα άντιπαθείας 
πρός αυτούς πού έφθασαν νά τούς 
θεωρούν άναγκαϊο κακό. ’Ιδού τί 
γράφει ό Δημοσθένης στον λόγο του 
«Παραγραφή πρός Π αντέναιτο» 
γιά τό κατάντημα τής τραπεζικής 
λειτουργίας άπό μερικούς τραπεζί
τες :

«Καί οί μέν άλλοι δανειζόμενοι 
εκδιώκονται άπό τήν περιουσία τους 
γιά νά πληροισουν τό χρέος τους... 
οί δέ ’Αθηναίοι μισούν τούς δανεί- 
ζοντες. ’Εγώ όμως νομίζω ότι κα
νείς άπό τούς δανείζοντες δέν άδι
κε!, μισούνται όμως εύλογα μερικοί 
άπό σάς, οί οποίοι μετέβαλαν τόν 
δανεισμό σέ τέχνη καί άγνοοΰν κά
θε πνεΰμα ανθρωπισμού καί κάθε άλ- 
ληςμετριοπάθειας έκτος Ατό τό κέρ
δος».

Δέν είναι έπομένως ξένη πρός τό 
κλίμα αύτό τής άντιπαθείας πρός 
κάθε διαχειριζάμενο δικά του ή ξένο 
χρήμα καί ή μαρτυρία τού Δημοσθέ
νη, σύμφωνα μέ τήν όποια πολλοί 
προτιμούσαν νά θάβουν τά χρήματά 
τους θεωρώντας τήν ενέργεια αυτή 
άσφαλέστερη άπό εκείνη τής καταθέ- 
σεως τών χρημάτων τους στήν Τρά
πεζα τοΰ άργυραμοιβοΰ. Άπό τόν 
Δημοσθένη άναφέρεται, συγκεκριμέ
να, ότι ό πατέρας του είχε καταθέ
σει 2.400 δραχμές στήν Τράπεζα 
τού Πασίωνα καί εξακόσιες δραχ. 
στήν Τράπεζα τοΰ Πυλάδη, άρνεΐ- 
ται όμα>ς ότι είχε θαμμένα τέσσερα 
τάλαντα, γεγονός πού δείχνει ότι ή 
συνήθεια αυτή, ήταν γνωστή στήν 
άρχαία ’Αθήνα καί Αποτελεί τό μέ
τρο εμπιστοσύνης τοΰ κοινού στις 
γνωστές Τράπεζες.

Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΣ ΤΩΝ ΤΡΑ
ΠΕΖΩΝ

Άπό τά πάρα πάνω έ'ργα τοΰ Δη
μοσθένη καί τού ’Ισοκράτη πληροφο
ρούμαστε άκόμα τόν τρόπο όργανώ- 
σεως, λειτουργίας καί -δραστηριότη
τας τών Τραπεζών στήν άρχαία Α
θήνα. "Ετσι άπό σχετική μαρτυρία
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 3ην ΣΕΛ.)

ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ 
ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ

Τοποθετήσεις 
καί ΜετοΡολαί

Διά πράξεως τοΰ κ. Διοικητοΰ έ- 
τοποθετήθησαν:

—Ό κ. Σταμάτιος Κόκκαλης, τμη- 
ματάρχης Α' τάξεως, Προϊστάμενος 
τοΰ Τμήματος Άναλήψεως Κινδύ
νων μετά Τεχνικών ’Επιχειρήσεων 
τής Διευθύνσεως ’Εμπορικών Χορη
γήσεων, είς τήν αυτήν Διεύθυνσιν, 
ώς 'Τπρδιενθυντής τής συσταθείσης 
Τποδιευθύνσεως Χρηματοδοτήσεων 

Τεχνικών ’Επιχειρήσεων.
—Ό κ. ’Αθανάσιος1 Ξαγοράρης, 

Τμηματάρχης Α’ τάξεως, Προϊστά
μενος τού Τμήματος Γ) 2 τής Διευ- 
θύνσεως Βιομηχανικών Χορηγήσεων 
είς τήν αυτήν Διεύθυνσιν, ώς Υπο
διευθυντής τής συσταθείσης 'Τποδι- 
ευθύνσεως 01 )Γ.

—Ό κ. Αριστείδης Καραμεσίνης 
Τμηματάρχης Α' τάξεως, παρά τη 
Διευθύνσει Προσωπικού (Διάθεσιν, 
πρός τοποθέτησιν), -είς τό 'Υποκα
τάστημα Ζέας, ώς 'Υποδιευθυντής, 
(άνακαλουμένης τής διά τής ύπ’ ά- 
ριθ. 705) 7.12.1974 Πράξεως τσπο- 
θετήσεοις του είς τό 'Υποκατάστημα 
Πειραιώς Α', ώς ’Εντεταλμένου), 
άντί τοΰ κ. Χρήστου Μάρκου, Τ,μη- 
ματάρχου Α' τάξεως, μετατιθεμένου 
είς τό 'Υποκατάστημα 6δ. Καλαμιώ- 
του, ώς 'Τποδιευθυντοϋ.

—Ό κ. ’Ιωάννης Λάππας, 'Τπο- 
τμηματάρχης παρά τφ 'Τποκατα- 
στήματι Π λ. Μητροπόλεως, είς τά 
Υποκατάστημα Δημητσάνης, ώς Δι
ευθυντής, άντί τού κ. Σταύρου Γρα- 
φάκου, Λογιστοϋ Α' τάξεως, μετα- 
τιθεμένου είς τήν Περιφερειακήν 
Διεύθυνσιν Πελοποννήσου, ώς Προ
ϊσταμένου τού Γραφείου αυτής, άντί 
τοΰ κ. Ίωάννου Καύκαλά, 'ϊποτμη- 
ματάρχου, μετατιθεμένου είς τό 'Υ
ποκατάστημα Μεγάρων, ώς Διευ- 
θυντοΰ, άντί τού κ. Νικολάου Κου- 
τσοπούλου, Τμηματάρχου Β' τάξε
ως, μετατιθεμένου είς τό 'Υποκατά
στημα Κερατσινίου, ώς Διενθυντοΰ, 
άντί τού κ. Γεωργίου Κυδωνάκι, 
Τμηματάρχου Α' τάξεως, μετατιθε- 
μένου είς τό 'Υποκατάστημα όδ. 
Π ατησίων, ώς 'Υποδιευθυντοΰ.

—Ό κ. Γεώργιος Καζάκος, Λο
γιστής Β' τάξεως, παρά τφ Ύπο- 
καταστήματι όδ. Ίπποκράτους, είς 
τό αύτό 'Υποκατάστημα, ώς ’Εντε
ταλμένος καί Προϊστάμενος Λογι
στηρίου.

Ό κ. Κωνσταντίνος Σταυρόπου- 
λος, 'Υπολογιστής Α' τάξεως, ’Εν
τεταλμένος καί Προϊστάμενος 'Υ
ποκαταστήματος Γυθείου, είς τήν 
Διάθεσιν τής Διευθύνσεως Προσω
πικού, πρός τοποθέτησιν.

Κοινωνικά

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ
Αίσθανόμεθα υποχρεωμένοι νά εύ- 

χαριστήσωμεν θερμώς τόν εξαίρετο 
επιστήμονα - παιδίατρον Άντωνιά- 
δην Κων) νον, σημβεβλημένον μετά 
τοΰ ΤΥΠΕΤ, διότι, διά τής, μετά 
άπό σχολαστικήν έξέτασνν, ήν πάν
τοτε μετά ζήλου επιδεικνύει ούτος 
είς τήν έξάσκησιν τής υψηλής του 
αποστολής, γεγονός τό όποιον τιμά 
τόν επιστήμονα καί άνθρωπον, άμέ- 
σου καί έγκαιρου διαγνώσεώ,ς τσυ, 
διέσοκτεν κυριολεκτικώς άπό θάνατον 
τόν υιόν μας Σπυρίδωνα, προσβλη- 
θέντα καί ήδη ίαθέντα έκ μηνιγγί- 
τιδος.

Οί γονείς
Πέτρος καί Φιλάνθη Πολίτη 

(ΕΤΕ Πλ. ΣυντΗος)

ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ

Θεόδ. Κύρκος καί Μπέτη, Καρα- 
κάση, Κεντρικού Κατ)τος, ήρραβω- 
νίσθησαν τήν 20.4.1975.

Οί συνάδελφοι 'Τπηρ. Ταμείων 
Χρεωγράφων καί Αμοιβαίων Κεφα
λαίων τούς εύχάμεθα καλά στέφανα.

ΕΥΧΑΙ
Στούς αγαπητούς συναδέλφους 

Νικόλαον Καραμάσην καί Ελένη 
Πανούση εύχομαι βίον άνθόσπαρτον.

Γ. ΚΟΥΜΑΝΙΩΤΗΣ
Ή σύζυγος τού συναδέλφου Μά

ριου Σαραβάνου έτεκεν αισίως θή
λυ. Στούς εύτυχείς γονείς εΰχόμεθα 
νά ζήση.

Οί συνάδελφοι 
Ύπ)τος Πετρουπόλεως

Είς τόν άγαπητόν φίλον κα! συν
άδελφον Μάριον Σαραβάνον τοΰ Υ
ποκαταστήματος Πετρουπόλεως γιά 
τό χαριτωμένο κοριτσάκι πού απέ
κτησε, άπειρες ευχές.

Μ. ΑΝΔΡΙΚΙΔΗΣ

ΔΩΡΕΑ I
ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΤΥΠΕΤ

Ό Σύλλογος Συνταξιούχων Ε.Τ. 
Ε. είς μνήμην Γερασίμου Μοσχο- 
πούλου, πρώην μέλους Δ.Σ. τοΰ 
Συλλόγου, προσέφερε δρχ. 2.000.

ΧΡΙΣΤΟΣ Ν. ΚΟΥΦΟΣ 
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ 

ΔΙΑΑΚΤΩΡ ΠΑΝ)ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 
Μιχαλακοπούλου 141- ’Αμπελόκηποι 

ΤΗΛ. 7705.523 — ΑΘΗΝΑI 
ΔΕΧΕΤΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΝ ΤΥΠΕΤ



ΚΑΤΑΡΙΟΥΝΤΑΙ ΑΙ
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.)
πολλών έτών ήτο ή κατάργησις τών 
’Οργανικών θέσεων. Πρός πληρεστέ- 
ραν ένημέρωσιν παραθέτομεν κατω
τέρω τό άρθρον 3 τοΰ ’Οργανισμού 
Υπηρεσίας τής Τραπέζης, ώς τού
το ισχύει σήμερον καί ώς τούτο 
διαμορφώνεται μετά την γενομένην 
τροποποίησιν. Παραθέτομεν έπίσης 
τήνγενομένην τροποποίησιν τής πα
ραγράφου 5 τού άρθρου 10 τού 'Ορ
γανισμού Υπηρεσίας τής Τραπέζης 
ήτις έγένετο παραλλήλως πρός τήν 
τροποποίησιν τού άρθρου 3 διά νά 
καταστή έφικτή ή έφαρμογή τής 
τροποπο ιήσεως τού άρθρου 3 κατά 
τάς προαγωγάς Ίανουαρίου καί 
’Ιουλίου 1975. Έπισημαίνομεν έ
πίσης δτι ή έπίσπευσις τής τροπο- 
ποιήσεως τού άρθρου 3 καί τής πα
ραγράφου 5 τού άρθρου 10 έγένετο 
διά νά μην άπωλεσθή ό χρόνος μέ
χρι τής τροποποιήσεως έν τψ συνό- 
λψ τοΰ 'Οργανισμού Υπηρεσίας 
τής Τραπέζης καί αί προαγωγαί 
διά τό έτος 1975 γίνουν ΰπό τό νέον 
ευνοϊκόν διά τούς κρίνο μένους κα
θεστώς.

ΑΡΘΡΟΝ 3 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΥΠΗ
ΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΣΗΜΕΡΟΝ

ΟΡΓΑΝΙΚΑ! ΘΕΣΕΙΣ

1. Αΐ όργανικαί θέσεις άπό τού 
βαθμού τού Ύποτμηματάρχου - Λο
γιστικού καί Ταμειακού κλάδου καί 
τού Μηχανικού Γ', καθορίζονται συ- 
νολικώς κατά βαθμούς, ώς ακολού
θως:

α) Λογιστικός Κλάδος:
Διευθυνταϊ 16
Ύποδιευθυνταί 40
Συμπρ. Ύποδ)νταί 65
Τμηματάρχαι Α' 190
Τμηματάρχαι Β' 300
Ύποτμηματάρχαι 500

1.111
6) Ταμειακός Κλάδος:

Συμπρ. Ύπσδ)νται 
Τμημοαάρχαι Α'
Τμηματάρχαι Β'
Ύποτ μη ματάρχαι

1
7

20
45

73

γ) Κλάδος

Διευθυνταϊ 
'Αρχιμηχανικοί 
Έπιμηχανικοί 
Μηχοονικοί Α' 
Μηχανικοί Β' 
Μηχανικοί Γ'

Μηχανικών:

1
1
2

10
10
10

34

ΑΡΘΡΟΝ: 3 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΥΠΗ
ΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΤΟΥΤΟ ΕΤΡΟΠΟ-
ΠΟΙΗΘΗ

ΟΡΓΑΝΙΚΑΙ ΘΕΣΕΙΣ

Ή παράγραφος I τού άρθρου 3 
τού 'Οργανισμού τής Υπηρεσίας 
τής Τραπέζης, τροποποιείται καί 
αντικαθίσταται ώς ακολούθως:

Αί όργανικαί θέσεις άπό τού βα
θμού τού Τμηματάρχου Α' καί ά
νω προκειμένου περί τών Λογιστι
κού καί Ταμιακού Κλάδων καί τού 
Μηχανικού Γ' καί άνω προκειμένου 
περί τοΰ κλάδου Μηχανικών τοΰ Τε
χνικού κλάδου, καθορίζονται συνο
λικούς κατά βαθμούς ώς ακολούθως:

α) Λογιστικός Κλάδος
Διευθυνταϊ 20
Ύποδιευθυνταί 60
Συμπρ. Ύποδ)ντα1 100
Τμημοπάρχαι Α' 450

630
β) Ταμιακός Κλάδος 

Διευθυνταϊ 1
Ύποδιευθυνταί 2
Συμπρ. Ύποδ)νταί 4
Τμηματάρχαι Α' 30

37
γ) Κλάδος Μηχανικών 

Διευθυνταϊ 1
‘Αρχιμηχανικοί 3
Έπιμηχανικοί 5
Μηχανικοί Α' 10
Μηχανικοί Β' 10
Μηχανικοί Γ' 15

44

ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 10 ΩΣ Ι
ΣΧΥΕΙ ΣΗΜΕΡΟΝ

5. Προαγωγαί είς τούς βαθμούς

«ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ»

Μηνιαΐον δργανον τού Συλλόγου 
των Υπάλληλων της Εθνικής 

Τραπέζης τής Ελλάδος.
•

Λ)νσεις συμψώνως τψ Νόμφ: 
Υπεύθυνος:

ΝΙΚ. ΠIΣΚΟΠΟΣ 
"Αγίας Τριάδας 37 

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

•
"Υπεύθυνος Τυπογραφείου: 
ΑΘ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 

Ρήγα Παλαμήδη 5 —Άθήναι 
Τηλ. 3219306

ΕΝΝΕΑ ΚΟΡΥΦΑΙΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ

Έτιμήδησαν μέ βραβείο Νόμπελ
φ ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΑΝΑΔΥΣΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΚΑΙ ΘΕΣΕΙΣ
άπό Τμηματάρχου καί Μηχανικού 
Β' καί άνω, γίνονται μόνον κατ’ α
πόλυτον εκλογήν καί έφ’ όσον έχει 
συμπληρωθή τουλάχιστον τριετία 
εύδοκίμου υπηρεσίας έν έκάστψ 6α- 
θμφ.

Προαγωγαί είς τον βαθμόν τού 
'Εργοδηγού γίνονται μόνον κοπ’ ά- 
πόλυτον έκλογήν, έφ’ όσον έχει συμ
πληρωθή τουλάχιστον έξαετία ευδό
κιμου υπηρεσίας έν τφ βαθμφ τού 
Τεχνίτου Α'.

Εϊδικώς, προκειμένου περί τού 
βαθμού τοΰ Ύποτμημοπάρχου, κα
τά τήν συμπλήρωσιν κενών θέσεων, 
τά 20% συμπληροΰνται κατ' αρχαιό
τητα, έφ’ όσον οί δικαιούμενοι τοι- 
αύτης, κατ’ αρχαιότητα, προαγω
γής, δέν έχουσι κριθή στάσιμοι.

ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 10 ΩΣ Ε- 
ΤΡΟΠΟΠΟΙ ΗΘΗ

ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ

Ή παράγραφος 5 τοΰ άρθρου 10 
τού 'Οργανισμού τής Υπηρεσίας 
τής Τραπέζης, τροποποιείται καί 
αντικαθίσταται ώς ακολούθως:

5α) «Προαγωγαί είς τούς βαθμούς 
Ύποτμηματάρχου καί Τμηματάρχου 
Β' τοΰ Λογιστικού καί Ταμιακού 
κλάδου γίνονται κατ’ έκλογήν καί 
έφ’ όσον έχει συμπληρωθή τουλάχι
στον τριετία εύδοκίμου υπηρεσίας 
έν τφ κατεχομένφ βαθμφ.

Εϊδικώς προκειμένου περί προα
γωγής είς τον βαθμόν τού Ύποτμη
ματάρχου, πέρα τών κοπ’ έκλογήν 
προαγωγών είς τον βαθμόν τούτον, 
διενεργοΰνται καί προαγωγαί κοπ’ 
αρχαιότητα καί κατά ποσοστόν 20% 
έπί τοΰ έκάστοτε αριθμού τών κοπ’ 
έκλογήν προαγομένων καί έφ’ όσον 
ούτοι δέν έχουσι κριθή στάσιμοι».

6) «Προαγωγαί είς τούς βοθμαύς 
Τμηματάρχου Α' καί άνω τοΰ Λο
γιστικού καί Ταμιακού κλάδου ώς 
καί είς τούς βαθμούς Μηχανικού Β' 
καί άνω τού κλάδου Μηχανικών τού 
Τεχνικού κλάδου, γίνονται μόνον 
κατ’ απόλυτον έκλογήν καί έφ’ όσον 
έχει συμπληρωθή τουλάχιστον τριε
τία εύδοκίμου υπηρεσίας έν έκάστφ 
βαθμφ».

γ) Προαγωγαί εις τόν βαθμόν 
τοΰ ’Εργοδηγού γίνονται μόνον κοπ’ 
απόλυτον έκλογήν, έφ’ όσον έχει 
συμπληρωθή τούλάχιστον έξοοετία 
εύδοκίμου υπηρεσίας έν τφ βαθμφ 
του Τεχνίτου Α'.

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΙΣ

«Ή ισχύς τών παραγράφων I τού 
άρθρου 3 καί 5 τού άρθρου 10, ώς 
αύται έτροποποιήθησαν διά τής ά
πό 15.4.75 άποφάσεως τού Διοι
κητικού Συμβουλίου τής Τραπέζης 
καί κυροΰνται διά τού παρόντος 
Προεδρικού Διατάγματος, άρχεται 
άπό 1ης ’ I ανουαρίου 1975».

Έκ τών ανωτέρω, δύναται πάς 
τις, νά συναγάγη τά συμπεράσμα
τα του. Αί έπικείμεναι προαγωγαί, 
αϊτινες θά πραγματοποιηθούν μετά 
τήν δημοσίευσιν τών γενομένων τρο
ποποιήσεων είς την ’Εφημερίδα τής 
Κυβερνήσεως, θά είναι ή καλύτερα 
άπάντησις πρός όλους εκείνους οί 
όποιοι άρνοϋνται νά δεχθούν τά επι
τεύγματα καί έπιχειροΰν νά μειώ
σουν τήν σημασίοη/ των.

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 2ας ΣΕΛ.)
τοΰ Δημοσθένη μαθαίνομε τά έξης 
σχετικά μέ τόν τρόπο δραστηριότη
τας τών Τραπεζών άναψέροντας σάν 
παράδειγμα τήν Τράπεζα τοΰ Πα- 
σίωνα:

—"Τ π ά λ λ η λ ο ι. Άναψέρε- 
ται σάν ταμίας του ό δοϋλος του καί 
μετέπειτα τραπεζίτης Κίττος καθώς 
καί ό έπίσης δοϋλος του Φορμίωνα; 
στον όποιο άνάθεσε τήν διαχείριση 
καί υστέρα ,μετά τόν θάνατό του τήν 

-διοίκηση τής θραπέζης του εκτιμών
τας τις Ικανότητες του. Μάλιστα τό 
371 π.Χ. μίσθωσε στον Φορμίωνα 
τήν Τράπεζα καί τό εργαστήριο κα
τασκευής ασπίδων, όπως θά δοϋμε 
πιο κάτω, μέ ένοίκιο σέ κάθε γιό του.

—Ή περιουσία τής Τραπέζης σέ 
κτήματα ανερχόταν σέ είκοσι περί
που τάλαντα. ’Εκτός άπό αυτά είχε 
δανείσει σέ διάφορους περισσότερα 
άπό πενήντα τάλαντα, άπό τά όποια 
ένδεκα μόνο τάλαντα προέρχονταν 
άπό καταθέσεις δηλαδή αντίθετα ά
πό τήν σημερινή λειτουργική, ανα
λογία των σχετικών λογαριασμών 
τών σημερινών Τραπεζών, κατά τήν 
οποία οί καταθέσεις είναι σχεδόν δι
πλάσιες άπό τις χορηγήσεις.

-—Ή Τρόιπεζα ήταν εγκατεστημέ
νη στην αγορά καί εκεί, δηλαδή «έν 
τή άγορφ τά χρήματα έξηρίθμουν».

—Τό ετήσιο εισόδημα άπό τήν έκ- 
μετάλλευση τής Τραπέζης ανερχό
ταν σέ ένα τάλαντο καί σαράντα 
μνας, άλλά οί πρόσοδοι μιας Τρα
πέζης πού ιέργάζεται μέ ξένα κεφά
λαια θεωρούνταν επικίνδυνοι.

•—Ό τόκος στην αρχαία ’Αθήνα 
ήταν μιά δραχμή κατά μνα γιά κά
θε μήνα δηλαδή 12ο) ο, τών ναυτι
κών δέ δανείων Εφθανε μέχρι 30ο) ο.

—Ό ’Αθηναίος τραπεζίτης ασκού
σε καί άλλες δραστηριότητες, όπως 
εκείνη τοΰ άσπιδσπηγείου τοΰ Πα- 
σίωνα τό όποιο τοΰ άπέφερε ετήσιο 
εισόδημα έ'να τάλαντο.

Ή οικονομική έπιστήμη είναι 
σχετικώς νέα, τά δέ είς τήν διάθε- 
σίν της μέσα ήσαν, προ ολίγων α
κόμη δεκαετιών, έλλιπέστατα. "Ως 
έκ τούτου, ή συμβολή τών οικονομο
λόγων εις τήν πρόοδον καί τήν ευη
μερίαν τής κοινωνίας δέν ήτο ση
μαντική καί τό έργον των δέν έ- 
τύγχανε γενικωτέρας άναγνωρίσεως. 
Ύττό τάς συνθήκας αύτάς, οί οικο
νομολόγοι δέν ήτο δυνατόν νά πε- 
ριληφθοΰν μεταξύ των επιστημόνων 
είς τούς όποιους, άπό των αρχών 
τού παρόντος αΐώνος, άπονέμεται 
koct’ έτος τό βραβεΐον Νόμπελ, ή 
γνωστή άνωτάτη διεθνής τιμητική 
διάκρισις. Οΰτω, ώς προκύπτει έκ 
τού άναδημοσιευομένου έκ τοΰ Δελ
τίου τής CREDIETBANK άρθρου, 
μόλις τό 1968 προσετέθησαν εις 
τούς έπιστήμονας, οί όποιοι λαμ
βάνουν τό βραβεΐον Νόμπελ καί οί 
οικονομολόγοι, ήδη δέ έχουν λάβει 
τούτο έννέα κορυφαίοι εκπρόσωποι 
τής οικονομικής έπιστήμης τό έργον 
τών όποιων αναλύεται έν συνάψει 
κατωτέρω. Σημειωτέον δτι, έπί τή 
εύκαιρίψ είς τό έν λόγψ αρθρον έκ- 
τίθενται καί αί πρόσφατοι έξελίξεις 
τής οικονομικής έπιστήμης, κύριον 
χαρακτηριστικόν τών όποιων άποτε- 
λοϋν άφ' ένός ή σύμπτωσις τών α
πόψεων τών διακεκριμένων οικονο
μολόγων έπί τών βασικών άρχών 
τής οικονομίας άφ’ έτέρου δέ ή ΰπό 
τούτων εύρεΐα χρησιμοποίησις είς 
τάς έργασίας των τών μαθηματικών, 
τής στατιστικής, τής τυπικής λογι
κής κλπ. Οΰτω ή οικονομική έπιστή
μη δέν είναι πλέον εύχερώς προσιτή 
είς τό εύρύτερον κοινόν, ή δέ κατα- 
νόησίς της απαιτεί μακροχρόνιον 
συστηματικήν ένασχόλησιν καί είδί- 
κευσιν.

Τήν 17ην Νοεμβρίου 1895, έν έ
τος προ τοΰ θανάτου του, ό ”Αλ- 
φρεντ Νόμπελ, Σουηδός εφευρέτης 
καί βιομήχανος, συνέταξε τήν περί- 
φημον διαθήκην του, διά τής όποιας 
διέθετε τά ,μεγαλύτερον μέρος τής 
περιουσίας του διά τήν δημιουργίαν 
ένός ιδρύματος, αϊ πρόσοδοι τοΰ ο
ποίου θά κατενέμοντο κατ’ έτος, ΰ
πό την μορφήν βραβείου, είς τά 
πλέον άξια πρόσωπα είς τούς το
μείς τής ιατρικής, τής χημείας, τής 
φυσικής, τής λογοτεχνίας καί τής 
ειρήνης. Τά βραβεία ταύτα άπενε- 
μήθησαν διά πρώτην φοράν τό 1901.

Τό 1968, έπί τή έπετείφ συμ- 
πληρώσεως τριών αιώνων άπό τής 
ίδρύσεώς της, ή κεντρική Τράπεζα 
τής Σουηδίας προσέθεσεν είς τόν 
θεσμόν καί τό βραβεΐον Νόμπελ τής 
οικονομίας. Πρός τόν σκοπόν αυτόν, 
ή έν λόγψ Τράπεζα εισφέρει είς τό 
'Ίδρυμα Νόμπελ έν ποσόν ίσον 
πρός τά άλλα βραβεία. Ή πρόσφα
τος απονομή τοΰ έκτου βραβείου 
Νόμπελ τής οικονομίας έδωσε τήν 
αφορμήν διά μίαν έξέτασιν τού έρ
γου τών έννέα τιμηθέντων διά τοΰ 
ώς άνω βραβείου καί διά την έττι- 
σήμανσιν τών κυριοτέρων έξελίξεων 
τής συγχρόνου οικονομίας.

—Οί καταθέσεις στις Τράπεζες 
γίνονταν χωρίς μάρτυρες, άλλά τά 
λογιστικά βιβλία μπορούσαν νά απο
τελούν απόδειξη. «Πράγματι οί συμ
φωνίες μέ τούς τραπεζίτες γίνονται 
χωρίς μάρτυρες καί έκείνοι, τούς ό
ποιους σημειώνει ό ’Ισοκράτης στον 
«Τραπεζιτικό» του, οί τραπεζίτες ά- 
δικοϋν, είναι άναγκασμένοι νά άγω- 
νίζωνται εναντίον ανθρώπων πού έ
χουν πολλούς φίλους, διαχειρίζονται 
πολλά χρήματα καί στούς όποιους 
τό επάγγελμά τους προσπορίζει τήν 
φήμη τής τιμιότητας».

•—Τά βιβλία τής Τραπέζης τά 
καλούμενα «γράμματα» περιείχαν 
τά κεφάλαια, τούς καταθέτες καί 
τούς χρεώστες. «Διότι άπό μέν τούς 
χρεώστες, λέει ό Δημοσθένης στον 
λόγο του «Παραγραφή υπέρ Φορμί
ωνος», είσέπραξε συνολικά είκοσι 
τάλαντα, σύμφωνα μέ τά βιβλία πού 
άφησε ό πατέρας του».

Ευχαριστήριον
Επιτακτικόν καθήκον αίσθανόμε- 

θα, νά εύχαριστήσωμεν άπαν τό Ε
πιστημονικόν - Διοικητικόν καί Νο
σοκομειακόν Προσωπικόν τής Κλινι
κής τού ΤΥΠΕΤ «Υγείας Μέλα
θρον», ιδιαιτέρως δέ τήν αδελφήν 
Προϊσταμένην Ελευθερίαν Κρασα- 
νάκην, διά τάς συγκινητικάς καί ά
οκνους προσπάθειας των, νά απαλύ
νουν τάς όδύνας τοΰ αγαπημένου 
μας ’Αντωνίου Γ. Γιετρίδη, συνταξι
ούχου Ε.Τ.Ε., μεταστάντος είς Κύ
ριον, μετά μακράν και έπώδυνον ά- 
σθένειαν.

Α προσπάθειαί των αύταί, έξι- 
κνοΰνται πέραν τού καθήκοντος καί 
τών υποχρεώσεων των, μέ βαθειά 
ανθρωπιά κι’ αληθινή στοργή καί α
γάπη.

Ή οικογένεια τοΰ μεταστάντος

ΡΑΓιΚΝΑΡ ΦΡΙΣ «ΕΜΠΝΕΥΣΤΗΣ»
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ

Καθηγητής τών οικονομικών έπι- 
στημών εις το Πανεπιστήμιον τού 
’’Οσλο άπό τοΰ 1931, ό Φρίς ήτο 
έκ τών ιδρυτών τής «Οικονομετρι
κής Εταιρείας» καί έπί μακράν, άρ- 
χισυντάκτης τής έπιθεωρήσεως «Έ- 
κονομέτρικα». Έγεννήθη τό 1895 
καί άπεβίωσεν είς ήλικίαν 77 έτών.

"Ο Φρίς ύπήρξεν ό θεμελιωτής 
τής οίκονομομετρίας, τής έπιστήμης 
πού καθορίζει ,μαθηματικώς τάς πο- 
σοτικάς αλληλεπιδράσεις μεταξύ 
τών οικονομικών μεταβλητών. Κατά 
τόν Φρίς, ό ποσοτικός προσδιορι
σμός είναι περισσότερον μία ανάγ
κη παρά σκοπός καθ’ έαυτόν: οδτος 
έπιτρέπει πράγματι είς μεγάλον 
βαθμόν τήν κατανόησιν καί διασα- 
ψήνισιν τών οικονομικών σχέσεων 
ώστε νά καθίσταται δυνοττή ή κυ
ριαρχία καί ό έλεγχος έπί των δυ
νάμεων πού κινούν τήν οικονομίαν.

‘Ο Φρίς αφιέρωσε τάς πρώτας 
μελέτας του είς τήν συμπεριφοράν 
τού καταναλωτοΰ άλλά έγινε κυρίως 
γνωστός χάρις είς τήν συμβολήν 
του είς τήν θεωρίαν τών δυναμικών 
μοντέλων. Είσήγαγε τήν έννοιαν 
τής «δυναμικής» κατά τρόπον πε
ρισσότερον δόκιμον άπό τούς συγ
χρόνους του. Ή δυναμική τής οικο
νομίας επιχειρεί νά έξηγήση κατά 
ποιον τρόπον μία νέα κατάστασις 
δημιουργεΐται άπό μίαν παλαιοτέραν 
κατάστασιν. Χαρακτηριστικόν πα
ράδειγμα άπό τής άπόψεως αύτής 
είναι ή υπό τού Φρίς εκτεταμένη ά- 
;άλυσις καί άνάπτυξις τής διαδικα
σίας έπενδύσεως.

Ή μελέτη τών δυναμικών διαδικα
σιών ώδήγησε ταχέως τόν Φρίς είς 
τήν έπεξεργασίαν μακροοικονομικών 
μοντέλων λήψεως αποφάσεων. Ή 
θεωρία του, πού χρησιμεύει ακόμη 
ώς βάσις διά τά σύγχρονα μοντέ
λα, δύναται νά συνέψισθή ώς έξης: 
Τό έπιδιωκόμενον ΰπό τών δημοσίων 
άρχών γενικόν συμφέρον, δύναται νά 
ύποδιαιρεθή είς μίαν σειράν συγκε
κριμένων αντικειμενικών σκοπών ό
πως ή πραγματική αΰξησις τών εί- 
σοδημάτων, ή πλήρης απασχόλησις, 
ή σταθερότης τών τιμών κλπ. Είς 
κάθε μεταβλητήν αντιστοιχούσαν είς 
ένα συγκεκριμένον σκοπόν άποδίδε- 
ται μία υποκειμενική αξία. "Η σχέ- 
σις μεταξύ τοΰ γενικού συμφέροντος 
καί τών συγκεκριμένων μεταβλητών, 
έκφράζετα;. μαθηματικώς ΰπό τήν 
μορφήν μιας οικονομικής λειτουργί
ας. Οΰτω, τό μοντέλο δύναται νά 
έπιλυθή διά τής επιλογής τών μετα
βλητών κατά τρόπον ώστε νά μεγι- 
στοποιηθή ή λειτουργία.

Μέ τήν λήξιν τού Β' Παγκοσμίου 
Πολέμου, ό Φρίς έπεδόθη κυρίως είς 
τά προβλήματα τής σχεδιοποιήσεως 
τής οικονομίας είς τάς άναπτυσσο- 
μένας χώρας. "Ο πυρήν τών μοντέ
λων του σχεδιοποιήσεως, συνίστα- 
ται είς ένα πίνακα εισφορών - έκ- 
ροών συνδεόμενον είδικώτερον μέ 
τήν διαδικασίαν τής άναπτύξεως.

Τό έργον τοΰ Φρίς αποκτά ιδιαι
τέραν σπουδαιότητα χάρις είς τάς 
οικονομετρικός καί μεθοδολογικός 
απόψεις του, καί δΓ αύτό θεωρείται 
ούτος ώς ό ιδρυτής τής οικονομε
τρίας.

ΠΑΝ ΤΙΝΜΠΕΡΓΚΕΝ: :ΕΚ ΤΩΝ 
ΠΡΩΤΟΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟ
ΜΕΤΡΙΑΣ

"Ο καθηγητής Τίνμπεργκεν, γεν
νηθείς τό 1903 είς τήν Χάγην, έ- 
σπούδασεν είς τό Πανεπιστήμιον 
τής LEYDE δπου καί άνεκηρύχθη 
διδάκτω.ρ τών μαθηματικών καί οι
κονομικών έπιστημών. ’Από τοΰ 
1933 είναι είς τήν Άνωτέραν Οι
κονομικήν Σχολήν τοΰ Ρόττερνταμ.

’Ενώ ό Φρίς ήσχολεΐτο περισσό
τερον μέ τά μεθοδολογικά προβλή
ματα, ό Τίνμπεργκεν έστράψη κυ
ρίως πρός τήν εμπειρικήν άνάλυσιν 
τής οικονομικής θεωρίας καί είδικώ- 
τερον τής οικονομικής έπικαιρότητος.

Οΰτω, δέν είναι περίεργον δτι τό 
συγκυριακόν φαινρμενον τής δεκαε
τίας τοΰ 1930 εύρέθη εις τό έπί- 
κεντρον τού ένδιαψέροντος τοΰ Τίνμ
περγκεν. ’Αντί νά κάμνη πειράματα 
έπί τή βάσει τής .μιας ή τής άλλης 
θεωρίας, έξήτασε τόν είδικώτερον 
σύνδεσμον μεταξύ ένός αριθμού ση
μαντικών οικονομικών σχέσεων. Άπό 
τάς συσχετίσεις πού προέκυψαν, κα- 
τεσκεύασεν ένα μοντέλο πού τού έ- 
πέτρεψε νά συναγάγη τήν συνολι
κήν έπίδρασιν τών διαφόρων παρα
γόντων.

Ή πρώτη είς εύρεΐαν έκτασιν έ
φαρμογή τών ιδεών του προβάλλει 
είς τό έργον του «STATISTICAL 
TESTING OF BUSINESS CYCLE 
THEORIES», είς τό όποιον ό Τίνμ
περγκεν προβαίνει εις άνάλυσιν τής 
ποσοτικής κοί οικονομικής συγκυ
ριακής έξελίξεως είς τάς ΗΠΑ. Μο
λονότι τό έν λόγψ έργον κατέστη 
κλασσικόν ολίγον μετά τήν έκδοσίν 
του, έν τούτοις δέν έγινε δεκτόν 
παντού μέ τόν αΰτόν ενθουσιασμόν. 
Έξόχως χαρακτηριστική έν προκει- 
.μένψ είναι ή κριτική τήν όποιαν ή- 
σκησεν ό Κέϋνς, δστις αποκρούει 
τά συμπεράσματα τοΰ Τίνμπεργκεν 
έπικαλούμενος καθαρώς μεθοδολογι
κός άρχάς. Κατά τόν ιΚέϋνς, ή άνά- 
λυσις τής οικονομικής ύψέσεως έλά-

χιστα νποβοηθεΐ την μελέτην τοΰ 
συγκυριακού προβλήμοπΌς διότι 
πολλοί παράγοντες δέν είναι επιδε
κτικοί μετρήσεως.

Κατά τόν Τίνμπεργκεν, τό γεγο
νός δτι υπάρχουν ποσοτικά στοιχεία 
πού παίζουν σημαντικόν ρόλον εις 
τήν έξέλιξιν τής συγκυρίας δέν δύ- 
ναται νά άποτελέση έμπόδιον είς τόν 
ποσοτικόν προσδιορισμόν πολλών 
έν άλληλεξαρτήσει σχέσεων. Είναι 
πράγματι αδύνατον νά άνακαλύψω- 
μεν τάς άλληλεποδράσεις τώΰ δια
φόρων παραγόντων δΓ όπλων συλ
λογισμών: τά μαθηματικά καί αΐ 
στατιστικοί δύνανται νά είναι έξαι- 
ρετικώς χρήσιμοι άπό τής άπόψεως 
αυτής.

Μετά τόν Β' Παγκόσμιον Πόλε
μον, ό Τίνμπεργκεν έπεδόθη είς τήν 
μελέτην τής έπιχειρησιακής οικονομι
κής πολιτικής, τών έθνικών λογα
ριασμών, τών κοινωνικοοικονομικών 
μεταβλητών κλπ. Άλλά ταχέως τό 
ένδιαφέρον του έστράψη είς τό πρό
βλημα τής άνίσου κατανομής τού 
πλούτου είς τόν κόσμον. Είς τάς 
σχετικός έργασίας του έπικρίνει 
την αδιαφορίαν των πλουσίων χω
ρών έναντι τών προβλημάτων τής 
άναπτύξεως καί υποστηρίζει δτι μία 
τοιαύτη συμπεριφορά υπονομεύει 
την πρόοδον καί απειλεί τήν βιωσι
μότητα τού πλανήτου μας. "Ο Τίν
μπεργκεν, συνεπής είς τά κηρύγμα
τα του, διέθεσε τό χρηματικόν του 
βραβεΐον υπέρ τών έργων άναπτύ
ξεως.

ΠΩΛ ΣΑΜΟΥΕΛΣΟΝ: ΕΚ ΤΩΝ 
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ ΟIΚΟΝΟΜΟ-
ΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΑΣ

Ό Σάμουελσον έσπούδασε είς τό 
Σικάγον καί τό Χάρβαρτ. Τό 1940, 
εις ήλικίαν 25 έτών, έγινε καθηγη
τής είς τό Ίνστιτούτον Τεχνολογίας 
τής Μασσαχουσέτης (Μ1Τ) τού ό
ποιου κα! αποτελεί σήμερον έξέχου- 
σαν μορφήν.

"Ο Σάμουελσον είναι κυρίως 
γνωστός διά τό έργον του «ECO
NOMICS», έγχειρίδιον πού έξακο- 
λουθεΐ νά είναι μπέστ - σέλλερ με
τά 30 περίπου έτη άπό τής έκδό- 
σεώς του. Τό βασικόν τούτο έργον 
έπιβάλλεται δχι μόνον άπό τόν σύγ
χρονον τύπον τής έμφοινίσεώς του 
(ζωντανή έκφρασις, παραδείγματα 
διά γραφικών παραστάσεων, ένδε- 
δειγμέναι έρωτήσεις είς τό τέλος 
κάθε κεφαλαίου) άλλά -κυρίως άπό 
τήν ένσωμάτωσιν τού κεϋνσιανοΰ συ
στήματος εις μίαν εύρυτέραν θεω
ρίαν. ‘Ο Σάμουελσον έγενίκευσε 
τήν θεωρίαν τού Κέϋνς ή όποια ά- 
σχολεΐται κατ’ ούσίαν ιμέ τήν ανερ
γίαν, τόν αποπληθωρισμόν και τήν 
ϋφεσιν, διά τής ένσωματώσεως είς 
αύτήν τών προβλημάτων τής πλή
ρους άπασχολήσεως καί τοΰ πλη
θωρισμού. Πρός τούτοις, ανέπτυξε 
περαιτέρω ώρισμένας διαπιστώσεις 
τού Κέϋνς, ώς π.χ. τό πολλαπλα
σιαστικόν αποτέλεσμα τής έπενδύ-

Τό Διοικ. Συμβούλιον τού Συλλό
γου μας, διά τού ύπ’ άρ. 2092 τής 
13.5.75 εγγράφου του πρός τήν Δι- 
οίκησιν τής Τραπέζης, έζήτησεν ό
πως έγκρίνη τήν καταβολήν ένός 
δεκαπενθημέρου είς άπαν τό προ
σωπικόν τής Τραπέζης, έναντι τής 
χορηγηθείσης υπό τού Π.Δ.Δ.Δ. Άγ 
θη,νών αϋξήσεως Διά τού αύτοΰ έγ
γραφου του, τό Διοικ. Συμβούλιον 
έζήτησεν δπως ή ο,ϋξησις καταβλη-
θή άπό 1.3.75 καί ούχί άπό 22.3. 
75, ώς ορίζει ή σχετική άπόφασις.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕΡΠΕΡΑΣ 
Ειδικός Παθολόγος 

’Επιμελητής Παθολογικής Κλινικής 
Ναυτικού Νοσοκομείου ’Αθηνών 

ΊατρΕΪον : Ρηγίλης 8 
Τηλ.: 734.647 

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

ΑΝΤ. ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ 
’Οδοντίατρος

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

σεως έπί τού εισοδήματος.
"Ο Σάμουελσον είναι προφανώς 

ό μεγαλύτερος Θεωρητικός τής Με
ταπολεμικής περιόδου. Ή έργασία 
του βασίζεται, πράγματι, είς τήν 
συνεχή άνάλυσιν καί σύνθεσιν. Ή 
σκέψις του φθάνει εις υψηλόν βα
θμόν άψοιρέσεως.

"Η :μεγαλυτέρα προσφορά τού 
Σάμουελσον είναι δτι συνέβαλεν είς 
την άνοδον τοΰ έπιπέδου τής οικο
νομικής άναλύσεως διά τής προσφυ
γής κυρίως είς μαθημστικάς έννοι
ας καί μετέβαλεν οΰτω τήν οικονο
μίαν εις μίαν πλέον ακριβή έπιστή- 
μην.

ΣΙΜΟΝ ΚΟΥΖΝΕΤΣ: ΑΚΡΙΒΕΙΑ 
ΔΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

"Ο Κοΰζνετς έγεννήθη τό 1901 
είς το Καρκώφ τής Σοβιετικής Έ- 
νώσεως, άλλ’ έσπούδασεν είς τάς 
Η.-Π.Α Τό 1960 έγινε καθηγητής 
είς τό Χάρβαρτ.

Ό Κοΰζνετς υπήρξε πρωτοπόρος 
είς τόν τομέα τής ποσοτικής άνα
λύσεως τών οικονομικών φαινομένων 
καί ύπεστήριξε τήν άποψιν δτι ή 
θεωρία πρέπει νά βασίζεται είς τήν 
λεπτομερή ποσοτικήν έρευναν. Πολ
λά! έργασίαι του είναι άψιερωμέναι 
είς τήν μέτρησιν τοΰ έθνικοΰ εισο
δήματος, τάς κρατικός δαπάνας, 
την άποταμίευσιν κλπ. Οΰτω, έπί 
τού έν λόγψ πεδίου, αί ΗΠΑ εΐχον 
έκτοτε τό προβάδισμα έναντι τού υ
πολοίπου κόσμου.

‘Ο Κοΰζνετς δέν περιωρίσθη είς 
τήν συλλογήν και την σύγκρισιν έ
νός συνόλου γεγονότων. Υπέβαλε 
στατιστικά δεδομένα είς κριτικήν έ- 
ξέτασιν καί έμελέτησε τάς διαφό
ρους δυνατότητας έρμηνέίας διά νά 
διατυπώση τά συμπεράσματα του. 
"Ο Κοΰζνετς περιέλαβε καί μη οι
κονομικά στοιχεία είς τάς αναλύσεις 
του. Οΰτω, είς την μελέτην του πε
ρί τοΰ εθνικού εισοδήματος άναψέ- 
ρεται είς τάς ποιοτικάς μεταβολάς 
πού προκαλοΰνται εις τήν διαδικα
σίαν τής καταναλώσεως και τής πα
ραγωγής, μέ έμφασιν είς τόν τομέα 
τών «ανέσεων».

Μία άλλη σημαντική πλευρά τού 
έργου τού Κοΰζνετς είναι αί πολυά
ριθμοι δημοσιεύσεις του έπί τής οι
κονομικής άναπτύξεως είς τάς Η.Π. 
Α. καί τάς κυριωτέρας ευρωπαϊκός 
χώρας. Διά τής έπί διεθνούς έπιπέ
δου συγκρίσεως τών συλλεγέντων 
στοιχείων, κατέληξεν είς μίαν είς 
βάθος άνάλυσιν των αιτίων καί των 
χαρακτηριστικών τού σχήματος τής 
άναπτύξεως. Σχετικόν είναι τό πε- 
ρίφημον έργον του «ECONOMIC 
GROWTH OF NATIONS» (1971).

"Η συμβολή τοΰ Κοΰζνετς έγκει
ται κυρίως είς τήν έμπειρικήν μελέ
την του περί τών οικονομικών προ
βλημάτων: θέτει πάντοτε ύπό τήν 
δοκιμασίαν τής πραγματικότητας 
τάς ύφισταμένας θεωρίας, τά συγ- 
κεντροΰμενα στοιχεία καί τούς σχε- 

(ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ)

"Η Διοίκησις ένέκρινε δπως δοθή 
είς άπαν τό Προσωπικόν προκατα
βολή Εναντι τής αϋξήσεως.

Έξ άλλου, διά τού ύπ’ άρ. 2089 
τής 12.5.75 έγγραφου του, τό Δ. 
Συμβούλιον έζήτησεν δπως αί προ
σαυξήσεις μισθού κοτταβάλλωνται 
άμέσως καί ούχί ώς έφαρμόζεται 
μέχρι σήμερον, μέ τάς προαγωγάς.

"Η Διοίκησις άπεδέχθη τό αίτη
μα και άπεψάσισεν δπως τού λοι
πού αί προσαυξήσεις τακτοποιούν
ται έντός τού δευτέρου μηνός έκα
στου έξαμήνου (δηλ. εντός τού Φε
βρουάριου θά χορηγούνται exit προσ
αυξήσεις μέ VALEUR 1ης ‘Ιανουά
ριου καί έντός τού Αύγουστου αί 
προσαυξήσεις μέ VALEUR 1ης ’Ι
ουλίου) .

***
Ή ‘Υποεπιτροπή Πιστώσεων τής 

Νομισματικής Επιτροπής άπεψάσι- 
σεν δπως έπαναχορηγηθοΰν στεγα
στικά δάνεια είς τό Προσωπικόν 
τής Τραπέζης μας.

Διαμαρτυρίαν διά τήν κατ’ άρχήν 
έξαίρεσίν μας, εΐχεν απευθύνει τό 
Δ.Σ. τού Συλλόγου μας.

ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΙΣ 
ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΑΘΗΝΑ

ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ
Προκοιπρολη έναντι ιέ^ρων 
Στεναστικπ Οάνεια 
Κοταρολή πρισιίΕΐίσεων



Τοποθετήσει! και μεταρολοι
Είο ιό Οιόφορο ΥποΗΐτοοτήματα

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.)
τοΰ ■/.. ’Αντωνίου Μπρέσκα, Τμημα- 
τάρχου Α' τάξεως, τοποθετούμενου 
ώς 'Τποδιευδυντοϋ είς την 'Τποδιεύ- 
θυνσιν Τηλεπικοινωνιών Τραπέζης.

—Ό κ. Χρηστός Μάντξος, Τμη- 
ματάρχης Β' τάξεως, Πληραψοριο- 
λήπτης, ώς Προϊστάμενος τής 'Τ
πηρεσίας Συγκεντρώσεως Πληροφο
ριών Κέντρου Αθηνών (7—0—11).

—Ό κ. Εμμανουήλ Καρδούλης, 
Τμηματάρχης Β' τάξεως, Π ληροφο
ρ ιολήπτης, ώς Προϊστάμενος τής 
'Τπηρεσίας Συγκεντρώσεως Πληρο
φοριών Πειραιώς καί λοιπής περιο
χής ’Αθηνών (7—Β—12).

—Ό κ. Παναγιώτης Άναστασό- 
πουλος, 'Τποτμηματάρχης, Πληρο- 
φοριολήπτης, ώς Προϊστάμενος τής 
'Τπηρεσίας ’Ελέγχου Δελτίων Πλη
ροφοριών Καταστημάτων ’Αθηνών 
Πειραιώς (7—Β—21).

—Ό κ. ’Ιωάννης Παγανόπουλος, 
'Τποτμηματάρχης, Π ληροφορ ιολή
πτης, ώς Προϊστάμενος τής 'Τπη
ρεσίας ’Ελέγχου Δελτίων Πληροφο
ριών λοιπών Καταστημάτων (7—Β 
—22).

—Ό κ. Κωνσταντίνος Παπακων
σταντίνου, 'Τποτμηματάρχης, Πλη- 
ροψοριολήπτης, ώς Προϊστάμενος 
τής 'Τπηρεσίας Ειδικών ’Ερευνών 
διά τό Εξωτερικόν (7—Β—31).

—Ό κ. 'Ηρακλής Μπρίνιας, 'Τ
ποτμηματάρχης, Προϊστάμενος τής 
'Τπηρεσίας Τηλεφωνημάτων καί Τη
λετύπων, ώς Προϊστάμενος τής 'Τ
πηρεσίας Πληροφοριών ’Εξωτερικού 
(7—Β—32).

—-Ό κ.· Δημήτριος Λεβεντάκης, 
'Τποτμηματάρχης, Π ληροφοριολή- 
πτης, ώς Προϊστάμενος τής 'Τπη
ρεσίας Ένημερώσεως ’Αρχείου Πλη
ροφοριών (7—Β—41).

—Ό κ. Λεωνίδας Βλάχος, 'Τπο
τμηματάρχης, Π ληροφορ ιολήπτης, 
ώς Προϊστάμενος τής 'Τπηρεσίας 
Μεταδόσειμς Πληροφοριών (7—Β— 
42).

—Ό κ. Χρήστος Καναβέλλης, 'Τ
ποτμηματάρχης, Π ληροφορ ιολήπτης, 
ώς Προϊστάμενος τής 'Τπηρεσίας 
Τηλεφωνημάτων καί Τηλετύπων (7 
—Γ—13).

Έξ άλλου έτοποδετήθησαν:
—Ό κ. Ευάγγελος Καλουτάς, 

Τμηματάρχης Β' τάξεως, Διευθυν- 
τής 'Τποκ)τος Ρέθυμνου, είς τό 'Τ- 
ποκ)μα Χανιών, ώς Διευδυντής αντί 
τού κ. Κων) νου Π λουμιδάκη, Τμη- 
ματάρχου Β' τάξεως, άσκοΰντος κα- 
δήκοντα Διευδυντοϋ 'Τποκαταστήμα- 
τος Χανίων, είς τό 'Τποκατάστημα 
Ρεδύμνου, ώς Διευδυντοϋ.

—Ό κ. ’Εμμανουήλ Μαραγκάκης, 
'Τποτμ) άρχης, ’Εντεταλμένος καί 
Προϊστάμενος Λογιστηρίου Υποκα
ταστήματος Χανίων, είς τό αυτό 'Τ
ποκατάστημα ώς Υποδιευθυντής.

—Ό κ. Ζαχαρίας Μακράκης, Λο
γιστής Β' τάξεως, παρά τφ Πρα
κτορείο» Νεαπόλεως Κρήτης, είς τό 
αυτό Πρακτορεΐον, ώς Προϊστάμε
νος, αντί τσϋ κ. Νικολάου Χατζηδά- 
κη, ’Τποτμηιματάρχου, μετατιδεμένου 
είς τό ’Τποκατάστημα Χανίων, ώς 
'Τποδιευδυντοϋ.
. —Ό κ. ’Εμμανουήλ Τζαβλάκης, 
Λογιστής Β' τάξεως, παρά τφ 'Τ- 
πακαταστήματι Ίεραιπέτρας, είς τό 
'Τποκατάστημα Μοιρών, ώς ’Εντε
ταλμένος καί Προϊστάμενος Λογι
στηρίου αντί τής κας Αικατερίνης 
Σταματάκη, ’Τποτμηιματάρχου, α
παλλασσόμενης τών καθηκόντων της 
καί μετατιδεμένης, τή αιτήσει της, 
είς τό 'Τπακ)μα ’Αγοράς.

—Ό κ. ’Αντώνιος Ξηράς, 'Τπο
τμηματάρχης, ’Εντεταλμένος καί 
Προϊστάμενος Λογιστηρίου 'Αγίου 
Δημητρίου Μπραχαμίου, είς τό 'Τπο
κατάστημα Κουκακίσυ, ώς ’Εντεταλ
μένος καί . Προϊστάμενος Λογιστη
ρίου, αντί τοΰ κ. Γεωργίου Άρμακό- 
λα, Λογιστοΰ Λ' τάξεως, μετατιθε- 
μένου είς τό 'Τποκ) μα Άγιου Δη
μητρίου Μπραχαμίου, ώς ’Εντεταλ
μένου καί Προϊσταμένου Λογιστη
ρίου.

—Ό κ. ’Ιωάννης Σουφλής, 'Τπο
τμηματάρχης, παρά τφ 'Τποκαταστή- 
ματι Καλλιθέας, είς τό αύτά 'Τπο
κατάστημα, ώς ’Εντεταλμένος καί 
Προϊστάμενος Λογιστηρίου.

—Ό κ. Σαράντης Ροδακινιάς, 'Τ- 
πσλοιγιστής Λ' τάξεως, παρά τφ 'Τ- 
ποκαταστήματι Νέων Μουδανιών, είς 
τό αυτό 'Τποκατάστημα, ώς ’Εντε
ταλμένος καί Προϊστάμενος Λόγι- 
στηρίου.

—Ό κ. Δημήτριος Νταγκουνάκης, 
'Τποτμηματάρχης, παρά τή Διευδύν- 
σει ’Οργανώσεως (Κέντρον Μηχα
νογραφίας), ώς Προϊστάμενος Β’ 
τής 'Τπηρεσίας ’Ηλεκτρονικών 'Υπο
λογιστών.

★
Παρά τφ Κεντρικφ 'Τποκαταστή- 

ματι σιτνεστήδη νέα 'Τπηρεσία ύπό 
τον τίτλον «'Τπηρεσία άντιμετωπί- 
σεως εκτάκτων διαχειριστικών αναγ
κών» καί έτοποθετήθη ώς Προϊστά
μενος ό κ. Γρηγόριος Αύγουλέας, 
Τμηματάρχης Ταμείων Α' τάξεως, 
Προϊστάμενος 'Τπηρεσίας παρά τφ 
Καταστήματι όδ. Σταδίου 38.

Δι’ έτέρας πράξεως τοΰ κ. Διοι- 
κητοΰ έτοποδετήδησ αν:

—'Ο κ. Άνδρέας Γιαννακόπουλος, 
Λογιστής Β' τάξεως, παρά τφ 'Τ- 
ποκαταστήματι Πατρών, είς τήν υ
πό ΐδρυσιν μονάδα 66. Παπαφλέσ-

σα (Πατρών), ώς Προϊστάμενος 
αυτής.

—Ό κ. Δημήτριος Τσαμαρδΐνος, 
'Τποτμ) άρχης, ’Εντεταλμένος καί 
Προϊστάμενος Λογιστηρίου παρά τφ 
'Τποκαταστήματι Π λ. Άντιγονιιδών 
Θεσσαλονίκης, είς τήν υπό ΐδρυσιν 
μονάδα Λαχαναγοράς Θεσσαλονίκης, 
ώς Προϊστάμενος αυτής.

—Ό κ. Σπήλιος Σπηλιόπουλος, 
'Τποτμ) άρχης, ’Εντεταλμένος καί 
Προϊστάμενος Λογιστηρίου παρά τφ 
'Τποκαταστήματι Αιγάλεω, είς τήν 
ύπό ΐδρυσιν μονάδα Λόφου ’Αξιωμα
τικών, ώς Προϊστάμενος αυτής.

•—'Ο κ. Γεώργιος Κουτσουλέρης, 
Λογιστής Β' τάξεως, παρά τφ 'Τ- 
πακαταστήματι Πειραιώς, είς τήν ύ
πό ΐδρυσιν μονάδα Σουρμένων, ώς 
Προϊστάμενος αύτής.

Διά πράξεως τοΰ κ. Διοικητσΰ, ά- 
πηλλάγη τών καδηκόντων του, τή 
αιτήσει του, ό κ. Γεώργιος Φάρρος, 
Τμηματάρχης Α' τάξεως ώς Συνδι- 
ευδυντής τοΰ 'Τποκ)τος Λονδίνου 
(ST. MART ΑΧΕ) καί έτέδη είς 
τήν Διάδεσιν Προσωπικού πρός το- 
ποδέτησιν.

Διά πράξεως τοΰ κ. Διοικητοϋ έ- 
τοπαθετήθησαν:

α) ΩΣ Α ΝΑ Π ΛΗΡΩΤΑΙ ΠΡΟ- 
Τ-ΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΣΕΩΝ

Παρά τή Διευδύνσει ’Απαιτήσεων έν 
καθυστερήσει:

—'Ο κ. ’Ιωάννης Κοπανάρης, 'Τ- 
ποδιευδυντής, 'Υποδιευθυντής Βιομη
χανικών καί Βιοτεχνικών ’Απαιτήσε
ων παρά τή αυτή Διευδύνσει.

Παρά τή Διευδύνσει Βιομηχανικών 
Χορηγήσεων:

—Ό κ. Παναγιώτης Σταματόπου- 
λος, 'Τποδιευδυντής, Διευδυντής 'Τ
ποκαταστήματος Πλατείας Συντά
γματος.

Παρά τή Διευδύνσει Γενικού Λογι
στηρίου :

—Ό κ. ’Ιωάννης Κάλλας, 'Τπο- 
διευδυντής, 'Τποδιευδυντής παρά τή 
αύτή Διευδύνσει.

Παρά τή Διευδύνσει Γραμματείας:

—Ό κ. ’Απόστολος Ταλιαδοΰρος, 
'Τποδιευδυντής, Διευδυντής τής Πε
ριφερειακής Διευδύνσεως Δυτικής 
Ελλάδος.

Παρά τή Διευδύνσει ’Εμπορικών Χο
ρηγήσεων :

—'Ο κ. ’Ιωάννης Κουτσιμπός, 'Τ- 
ποδιευθυντής, Συνδιευδυντής παρά 
τφ Καταστήματι όδ. Σταδίου 38.

Παρά τή Δ) νσει ’Ειπιδεωρήσεως:

—Ό κ. Γρηγόριος Φατοΰρος, 'Τ- 
παδιειιδυντής, 'Τποδιευδυντής παρά 
τή αύτή Διευδύνσει.

Παρά τή Διευδύνσει Καταδόσεων 
καί Νέων ’Εργασιών:

—'Ο κ. Βύρων Ταμπακόπουλος, 
'Τποδιευδυντής, 'Τποδιευδυντής Γε
νικών Ζητημάτων Όργανώσεως πα
ρά τή Διευδύνσει Όργανώσεως.

Παρά τή Διευδύνσει Καταστημάτων 
’Εσωτερικού:

—Ό κ. Νικόλαος Μπουράπουλος, 
'Τποδιευδυντής, Διευδυντής Περιφε
ρειακής Διευδύνσεως ’Αττικής Γ'.

Παρά τή Δ)νσει Όργανώσεως:

—Ό κ. ’Ιωάννης Πρόφης, Υπο
διευθυντής, 'Τποδιευδυντής Λειτουρ
γίας καί Άναπτύξεως Δικτύου παρά 
τή Διευδύνσει Καταστημάτων ’Εσω
τερικού. Είς τον ανωτέρω ανατίθεν
ται επίσης καί τά καθήκοντα διευδυν- 
τοΰ Κέντρου Μηχανογραφίας ('Τπο- 
διευδύνσεως Μηχανογραφικών ’Ε
φαρμογών) .

Παρα τή Διευδύνσει Περιουσίας καί 
’Επενδύσεων- Τραπέζης:
—Ό κ. ’Αδαμάντιος Όδωναΐος, 

'Τποδιευδυντής, 'Τποδιευδυντής ’Εγ
καταστάσεων Τραπέζης παρά τή αύ
τή Διευδύνσει.
Παρά τή Δ)νσει Προσωπικού:

—Ό κ. Ευάγγελος Κούμπαρης, 
'Τποδιευδυντής, 'Τποδιευδυντής Λο
γιστηρίου καί Συν)κών Διαθεσίμων 
παρά τή Διευδύνσει Διεθνών Δραστη
ριοτήτων.

Παρά τή Διευδύνσει Τεχνικών 'Τ- 
πηρεσιών:
—Ό κ. Γεώργιος Βετσόπουλος, 

’Αρχιμηχανικός, παρά τή αύτή Διευ- 
δύνσει.

6) ΩΣ ΑΝΑ Π ΛΗΡΩΤΑΙ ΔΙΕΤ- 
ΘΤΝΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 
Παρά τφ Κεντρικφ Κατ)τι:

■—Ό κ. Δημήτριος Σταμόπουλος, 
'Τποδιευδυντής, 'Τποδιευδυντής πα
ρά τφ αύτφ Καταστήματι.
Παρά τφ Καταστήματι δδοΰ Στα

δίου 38
—Ό κ. Στυλιανός Άλεξανδρής, 

'Τποδιευδυντής, Συνδιευδυντής Υ

ποκαταστήματος Π λατ. Μητροπό- 
λεως.

Παρά τφ 'Τποκαταστήματι Πει
ραιώς Α'

—Ό κ. ’Ιωάννης Παπαδάκης, 'Τ- 
ποδιευδυντής, Διευθυντής Περιφε
ρειακής Διευδύνσεως Θεσσαλίας.

Παρά τφ 'Τποκαταστήματι Πλατ.
Μητροπόλεως.

—Ό κ. Δημήτριος Δρακόπουλος, 
'Τποδιευδυντής, Διευθυντής Περι
φερειακής Διευδύνσεως Πελοπόννη
σου.

γ) ΩΣ ΔΙΕΤΘΤΝΤΑΙ ΠΕΡΙΦΕ
ΡΕΙΑΚΩΝ Δ) ΝΣΕΏιΝ:

—Ό κ. Στάμος Χατζηκωνσταντής 
'Τποδιευδυντής, 'Τποδιευδυντής πα
ρά τή Διευδύνσει Διεθνών Δραστη
ριοτήτων, είς τήν Περιφερειακήν 
Διεύδυνσιν ’Αττικής Γ'.

—Ό κ. Κωνσταντίνος Κρήτης, 
Συμπράττων 'Τποδιευδυντής, Διευ
θυντής Περιφερειακής Διευδύνσεως 
Ανατολικής Στερεάς 'Ελλάδος, είς 
τήν Περιφερειακήν Διεύδυνσιν Πει
ραιώς.

—Ό κ. Σταμάτιος Μονιούδης, 
Συμπράττων 'Τποδιευδυντής, Διευ
θυντής 'Τποκαταστήματος Πατρών, 
είς τήν Περιφερειακήν Διεύδυνσιν 
Δυτικής 'Ελλάδος.

—Ό κ. ’Εμμανουήλ Ίσμυρίδης, 
'Τποδιευδυντής, Διευθυντής 'Τποκα- 
ταστήματος Άαρίσης, είς τήν Περι
φερειακήν Δ)νσιν Θεσσαλίας.

—Ό κ. Κωνσταντίνος Ζέμπης, 
Συμπράττων 'Τποδιευδυντής, Διευ
θυντής ’ Τποκαταστήματος Μοναστη- 
ρακίου, είς τήν Περιφερειακήν Δι- 
εύδυνσιν ’Ανατολικής Στερεάς 'Ελ
λάδος.

■—Ό κ. ’Ιωάννης Πύλιουρας, Συμ
πράττων 'Τποδιευδυντής, Διευθυντής 
' Τποκαταστήματος Βόλου, είς τήν 
Περιφερειακήν Δ)νσιν Πελοπόννη
σου.

—Ό κ. ’Αντώνιος Βελλόπουλος, 
'Τποδιευδυντής, Διευθυντής Περιφε
ρειακής Διευδύνσεως Πειραιώς, εις 
τήν Διεύδυνσιν Καταστημάτων ’Ε
σωτερικού, ώς 'Τποδιευδυντής.

δ) ΩΣ ΔΙΕΤΘΤΝΤΑΙ ΚΑΤΑ
ΣΤΗΜΑΤΩΝ :

—Ό κ. Κωνσταντίνος Γκώρος, 
'Τποδιευδυντής, Διευθυντής 'Τπο
καταστήματος όδ. Καλαμιώτου, είς 
τό 'Τποκατάστημα Πλατ. Συντά
γματος.

—Ό κ. Χαράλαμπος "Αννινος, 
Συμπράττων 'Τποδιευδυντής, 'Υπο
διευθυντής 'Τποκ)τος Π λ. Μητρο
πόλεως, είς τό 'Τποκ) μα όδ. Καλα- 
μιώτού.

—Ό κ. Παναγιώτης Μάμαλης, 
Τμηματάρχης Α' τάξεως, Διευθυν
τής 'Τποκ) το ς Καβάλας, είς τό 'Τ
ποκ) μα Πατρών.

Δι’ έτέρας πράξεως τόΰ κ. Διοι- 
κητοΰ έτοποθετήδησαν:

-—Ό κ. Μιχαήλ ’Αρσενικός, Υ
πολογιστής Α' τάξεως, παρά τή Δι- 
ευδύνσει Όργανώσεως (Κέντρον 
Μηχανογραφίας) είς τό Πρακτορεΐ- 
ον Σπετσών, ώς Προϊστάμενος αύ- 
τοΰ.

—Ό κ. Γεώργιος Τρίμης, 'Υπο
λογιστής Α' τάξεως, ασκών χρέη 
’Εντεταλμένου καί Π ροϊσταμένου. 
Λογιστηρίου 'Τποκ)τος Μεγαλοπό- 
λεως, είς τό Πρακτορεΐον Άνδρι- 
τσαίνης, ώς Προϊστάμενος αύτοΰ, 
αντί τοΰ κ. Δημητρίου Νικολοπούλου 
Λογιστοΰ Β’ τάξεως; μετατιδεμένου 
είς τό Πρακτορεΐον Ζαχάρως, ώς 
Προϊσταμένου, αντί τοΰ κ. Χαρα- 
λάμπους Άλεξανδροπούλαυ, 'Τπο- 
τμηματάρχου, μετατιδεμένου είς τό 
'Τποκήμα Γαργαλιάνων, ώς Διευθυν- 
τοΰ, αντί τοΰ κ. Γεωργίου Μιχαλο- 
πούλου, 'Τποτμηματάρχου, μετατιθε- 
μένου είς τό 'Τποκατάστημα Αίτω- 
λικοϋ, ώς Διευδυντοϋ, αντί τοΰ κ. 
Παναγιώτου Γκρίλλα, Λογιστοΰ Α' 
τάξεως, μετατιδεμένου είς τό 'Τπο
κατάστημα Ναυπάκτου, ώς Δ)ντοΰ, 
αντί τοΰ κ. Γεωργίου Νικολοπούλου, 
Τμηματάρχου Β' τάξεως, μετατιδε- 
μένου είς τό 'Τποκ) μα Λαμίας, ώς 
'Τποδιευδυντοϋ, αντί τοΰ κ. Άριστα
τελούς Λιάππα, Τμηματάρχου Α' τά
ξεως, μετατιδεμένου είς τό 'Τποκα
τάστημα Δάφνης, ώς 'Τποδιευδυν- 
τοΰ.

Ανασύνθεσή 
τοϋ ΠροεΟρείου 
τοΰ Α.Σ. τοϋ Συλλόγου

Τό Διοικ. Συμβούλιον τού Συλ
λόγου κατά τήν έν όλομελείρ συνε- 
δρίασίν του τής 21ης Απριλίου, ά- 
πεδέχθη τάς παραιτήσεις τών κ.κ. 
Ν. Παπουτσή καί Άπ. Μπαμίχα έκ 
τής θέσεως τοΰ Γεν. Γραμματέως 
καά Ταμίου τοΰ Συλλόγου καί έξέπ 
λεξε τούς κ.κ. Κωνσταντίνον Ρουσ- 
σάκην Γεν. Γραμματέα καί Γεώργι
ον Κουμανιώτην Ταμίαν.

Οΐ κ.κ. Νικ. Παπουτσής καί Άπ. 
Μπαμίχας ήρνήθησαν, ώς γνωστόν, 
νά προσυπογράψουν τήν ΰπ’ άριθ.
11 άνακοίνωσιν τοΰ Διοικ. Συμβου
λίου τοΰ Συλλόγου.

Διά νά μήν έπανέλθωμεν είς 
τό καθεστώς τών καθυστερήσεων, 
ήθελημένων ή μή, είς τάς άδειας, 
έπισύρομεν τήν προσοχήν τών 
αρμοδίων έπϊ τοΰ θέματος.

"Ας άρχίση λοιπόν ή χορήγη- 
σις τών αδειών 1975 αμέσως, 
διά νά δυνηθοΰν δλοι νά λάβουν 
εντός τοΰ έτους τήν άδειάν των.

Μέ καμμιά δικαιολογία δεν 
πρέπει νά έπαναληφθή τό φαι- 
νόμενον τοΰ παρελθόντος.

Υπενθυμίζομε» τήν σχετικήν 
έγκύκλιον τής Διοικήσεως καί 
τήν άπόφασίν μας νά μήν έπι- 
τρέψωμεν επιστροφήν είς τό πα
ρελθόν.

*»

Τό καλοκαίρι έφθασε. Αύτό 
σημαίνει ότι πρέπει νά ληφθοΰν 
εγκαίρως τά άπαραίτητα μέτρα, 
είς όσα υποκαταστήματα επι
βάλλεται, διά νά υπάρξουν άν- 
θρωπινώτεραι συνθήκαι έργασί
ας.

'Η άρμοδία υπηρεσία γνωρί
ζει τάς άνάγκας καί οφείλει νά 
σπεύση είς τήν θεραπείαν των.

Έφ’ δσον δεν καθίσταται δυ
νατή ή άμεσος μεταφορά τών 
Υποκαταστημάτων είς κατάλλη
λα κτίρια νά βελτιωθοΰν άμε- 
σως είς αύτά αί συνθήκαι έργα- 
σίας. Νά τοποθετηθοΰν παντού 
τά άπαραίτητα μηχανήματα κλι- 
ματισμοΰ καί νά προστατευθοΰν 
οΐ υπάλληλοι άπό τήν ζέστη καί 
τήν άποπνικτικη ατμόσφαιρα.

Έλπίζομεν δτι δεν θά ύπο- 
χρεωθώμεν νά δημοσιεύσωμεν κα
τάλογο Υποκαταστημάτων, πού 
θά άγνοηθοΰν άπό τήν άρμοδία 
υπηρεσία.

*

Δειλά - δειλά εμφανίζονται τά 
κρούσματα παραβιάσεως τοΰ ώ- 
ραρίου.

Είς τούς νοσταλγούς τοϋ πα- 
ληοϋ καιρού, τοΰ έτσιθελισμοΰ 
τών προϊσταμένων καί τών Διευ
θυντών, συνιστοΰμε νά μήν επι
χειρήσουν έστω καί ένα βήμα, 
διότι θά συναντήσουν όχι απλώς 
τήν άντίθεσιν πρός τά σχέδιά 
των, άλλά τήν θέλησιν ολοκλή
ρου τοΰ Προσωπικού νά προά
σπιση τά δικαιώματά του.

Αί ύπερωρίαι πραγματοποι
ούνται διά νά καλύψουν τάς ά
νάγκας τής υπηρεσίας καί οί υ
πάλληλοι πού εργάζονται ύπερ- 
ωριακώς δικα.οΰνται ύπερωρια- 
κής άμοιβής καί όχι οικονομικής 
ένισχύσεως.

Αύτό πρέπει νά τό καταλά
βουν όλοι. Επαναλαμβάνομε» Ο
ΛΟΙ. Είς οίανδήποτε βαθμίδα 
τής ιεραρχίας καί αν εύρίσκων- 
ται.

"Απειρες, δυστυχώς, είναι αί 
περιπτώσεις συναδέλφων, πού ε
πί σειράν έτών άναμένουν τήν 
άναγνώρισιν τής προσφοράς τών 
υπηρεσιών των. Υπάρχουν όμως 
καί περιπτώσεις πού είναι τό
σον κραυγαλέα ή άδικία, ώστε 
νά μήν ύπόρχη έξήγησις ή μάλ
λον νά μήν όναζητήται αΰτη διά 
νά μή προκόψουν άκρως δυσμε
νή συμπεράσματα.

Καί ή περίπτωσις τοΰ συνα
δέλφου Γεωργίου Βαλμά, είσ- 
πράκτορος Α' είς τό Κατάστημα 
Σταδίου 38, πολύ φοβούμεθα ό
τι άνήκει είς αύτήν τήν κατη
γορίαν.

Ή Διεύθυνσις Προσωπικοΰ 
πρέπει νά άσχοληθή μέ τήν πε- 
ρίπτωσιν τοΰ συναδέλφου καί νά 
άποδώση δικαιοσύνην.

Τό νέον 
Δ. Συμβούλιον 
τοϋ Ταμείου 
Υγείας

Έκ τών τελευταίων αρχαιρεσιών 
έξελέγησαν τά κάτωθι ΔΣ είς τό 
ΤΥΠΕΤ καί τό Τομειον ’Αλληλοβο
ήθειας.

Τά νέον ΔΣ τοΰ ΤΥΠΕΤ συνεκρο- 
τήιθη: Πρόεδρος ό κ. Π. Καρλής, α' 
άντιπρόεδρος ό κ. Σ. Σταθόπουλος, 
β' άντιπρόεδρος ό κ. Μ. Δακτυλί- 
δης, είδ. σύμβουλος ό κ. Ζ. Ζέμπης, 
5)ντής ΤΥΠΕΤ ά κ. Ν, Οίκονομά- 
πουλος, δ)ντής «Ύγ. Μέλαθρον» ό 
κ. Στ. Τσόντας, σύμβουλοι οί κ.κ. 
Π. Ματσούκας, Άρ. Νάνος καί ή κ. 
Γ. Πσ.παϊωάννου. Ώς έλεγκταί οί 
κ.κ. Α. Πατεράκης καί Ήλ. Κού
κο ύτσης,

Έξ άλλου, τό ΔΣ τοΰ Ταμείου 
Αλληλοβοήθειας υπαλλήλων ’Εθνι
κής άπετελέσθη έκ τών κ.κ. Π. Καρ- 
λή, Φ. Βιγγοπούλου, Κ. Μπεκιάρη, 
Εΰαγγ. Καραγιάννη, Άντ. Σαρρή, 
Φ. Κουμάντου καί Π. Ρωμανοΰ. Ώς 
έλεγκταί έξελέγησαν οί κ.κ. Θ. Κυρ- 
ρούοης, Άλ. Δουβλίδης καί Κ. Πα
παδοπούλας.

ΖΗΤΑ Η ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΠΪΟΜΑΓΙΑ
Τό Διοικητικόν Συμβούλιον 

τοΰ Συλλόγου μας έξέδωσε τήν
κατωτέρω άνακοίνωσιν έπί τή 
έπετείψ τοΰ έορτασμοΰ τής Ερ
γατικής Πρωτομαγιάς.

«Συνάδελφοι,
Κάδε χρόνο, τήν Πρωτομαγιά, οί 

εργαζόμενοι όλου τοΰ κόσμου, τι
μούν τούς ήρωες τοΰ Σικάγου πού 
έπεσαν στον αγώνα για τήν καδιέ- 
ρωσι τοΰ όκταώρου.

Άπό τήν εποχή εκείνη ή Πρωτο
μαγιά απέκτησε βαθύτερο νόημα.

Ή τότε περιφρονημένη, καταφρο- 
νημένη καί ασύνδετη οργανωτικά 
τάξις τών εργαζομένων πολλαπλα- 
σιάστηκε, άνδρώδηκε, ατσαλώθηκε 
καί άνοιξε τον δρόμο γιά τήν κοινω
νική απελευθέρωση τήν κοινωνική 
δικαιοσύνη,, τήν κατάργησι τής έκ- 
μεταλλεύσεως ανθρώπου άπό άνθρω
πο.

Ή Πρωτομαγιά καθιερώθηκε ώς

ημέρα σύμβολον τών αγώνων τών 
εργαζομένων. "Εγινε ημέρα πάλης 
γιά περαιτέρω βελτίωσι τής θέσεώς 
των, ημέρα ύπερασπίσεως τών πιό 
πολύτιμων αγαθών τής άνθρωπότη- 
τος. Τής ειρήνης, τής Δημοκρατί
ας, τής έλευδερίας.

Ή έφετεινή Πρωτομαγιά θά έορ- 
τασθή στή χώρα μας τήν Παρα
σκευή 9 Μαΐου, μέ πανεργατικές 
συγκεντρώσεις.

ΑΤΡΙΟ θά πραγματοποιηθή 15λε- 
πτη στάση εργασίας σάν ούσιαστική 
συμμετοχή στον παγκόσμιο εορτα
σμό τής ’Εργατικής Πρωτομαγιάς.

Καλούμε δ'λους τούς εργαζομέ
νους είς τήν ’Εθνική Τράπεζα νά 
διακόψουν τήν εργασία τους άπό τις 
11—11.15'.

ΖΗΤΩ Η ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟ
ΜΑΓΙΑ».

Μέ συναιδελψικούς χαιρετισμούς 
ΤΟ ΔΙΟΙΚ. ΣΤΜΒΟΤΛΙΟΝ

0 Οιογωνιαρό! μετιτάίΕΐα!
Είο lh AlflOTIUbV hMIdi

• ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΜΕΙΑΧΕΙΡΙΣΙΣ
Ό προκηρυχθείς διά τήν 29ην ’Ι

ουνίου τ.ε. διαγωνισμός μετατάξε- 
ως είς τό κύριον Προσωπικόν τόΰ 
Λογιστικού Κλάδου, δημιουργεί σο
βαρόν πρόβλημα δσον άφορά είς 
τήν ΐσην μεταχείρισιν τοΰ Προσω
πικού.

Τό Διοικ. Συμβούλιον τοΰ Συλ
λόγου, διά τοΰ κατωτέρω έγγράφου 
του πρός τήν Διοίκησιν της Τρα
πέζης έπισημαίνει τήν άνωμαλίαν, 
καί ζητεί τήν έπανόρθωσιν τής 
προσγενομένης άδικίας.

«Κύριε Διοικητά,
Διά τήν 29ην ’Ιουνίου 1975 προε- 

κηρύχδη διαγωνισμός μετατάξεως 
είς τό Κύριον Προσωπικόν τοΰ Λο
γιστικού Κλάδου καί είς τό Κύριον 
Προσωπικόν τοΰ - Ταμιακού Κλάδου.

Μετ’ έκπλήξεως διεπιστώσαμεν ό
τι, καλούνται, όπως, έπανεξετασδοΰν 
είς τά μαθήματα: 1. Ξένη γλώσσα, 
2. Έκδεσις ’Ιδεών, 3. Πρακτική 
’Αριθμητική, 4. Στοιχεία Γεν. Λογι
στικής, οί έπιθνμοΰντες νά μετατα- 
γώσιν έκ τοΰ Ταμιακού είς τόν Λο
γιστικόν Κλάδον, οΐτινες, διηγωνί- 
σδησαν είς τά ανωτέρω μαδήματα

Νό xopnvqOij έπίίορο 
άνΗιινιεινηο έργασίαο

Τήν χορήγησιν έπιδόματος άνθυ
γιεινής έργασίας διά τάς χειριστρί- 
ας μηχανολογιστικών μηχανών καί 
τούς χειριστάς φωτοαντιγραφικού 
μηχανήματος έζήτησε διά τοΰ κα
τωτέρω έγγράφου του πρός τήν Δι- 
οίκησιν τής Τραπέζης, τό Διοικητι
κόν Συμβούλιον.

«Κύριε Διοικητά,
Θέτομεν ύπ’ δψιν σας τήν περί

πτωσήν τών χειριστριών μηχανολογι- 
στικών μηχανών καί τών χειριστών 
τοΰ φωτοαντιγραφικού μηχανήματος 
COPTFIO RANK XEROX MO
DEL 2Α, αί συνθήκαι εργασίας τών 
όποιων, ώς προκύπτει έκ τών σχετι
κών διατάξεων, επιβάλλουν τήν ά- 
ναγνώρισιν τής προσφ-ερομένης ύπ’ 
αύτών ύπηρεσίας ώς ανθυγιεινής 
καί τήν χορήγησιν έπιδόματος , ανθυ
γιεινής έργασίας.

Ώς είναι γνωστόν τό επίδομα τού
το χορηγείται είς απαντας τούς έρ- 
γαζομένους, ή έργασία τών οποίων 
χαρακτηρίζεται ώς βαρεία καί ανθυ
γιεινή.

Αί χειρίστριαι μηχανολογιστικών 
μηχανών έχει άναγνωρισθεϊ ότι πα
ρέχουν ανθυγιεινήν εργασίαν καί δι
καιούνται τοΰ σχετικαΰ έπιδόματος.

Τά ανωτέρω ισχύουν καί διά τούς 
χειριστάς τού φωτοαντιγραφικού 
μηχανήματος COPTFLO RANK 
XEROX MODEL 2Α.

Δοθέντος ότι μέχρι σήμερον αί 
άρμάδιαι ύπηρεσίαι τής Τραπέζης 
δέν χορηγούν τό έπίδομα ανθυγιει
νής εργασίας είς τούς δικαιουμένους 
τούτου, χειριστρίας μηχανολογιστι- 
κών μηχανημάτων καί χειριστάς φω
τοαντιγραφικού μηχανήματος, παρα- 
καλοΰμεν ύμάς όπως δώσητε έντολήν 
αμέσου μελέτης τοΰ θέματος καί ί- 
κανοποιήσεως τοΰ αιτήματος τής χο- 
ρηγήσεως τοΰ έπιδόματος ανθυγιει
νής έργασίας».

Μετά τιμής 
Ό Π ρόεδρος 

Ν. ΠΙΣΚΟΠΟΣ 
Ό Γεν. Γραμματεύς 
Κ. ΡΟΤΣΣΑΚΗΣ

κατά τήν μετάταξίν των είς τόν Τα
μιακόν Κλάδον.

Μόλις πρό τριμήνου όμως, ύπάλ- 
ληλοι τοΰ Ταμιακού Κλάδου, πτυ- 
χιοΰχοι άνωτάτων σχολών, έκλήθη- 
σαν καί διηγωνίσθησαν είς δλιγώτε- 
ρα μαθήματα, προκειμένου νά μετα- 
ταιγοΰν είς τόν Λογιστικόν έκ τοΰ 
Ταμιακού Κλάδου.

Ή τοιαύτη διάφορος μεταχείρισις 
μεταξύ ύπαλλήλων τής αυτής κατη
γορίας καί μάλιστα μέ εύνοϊκωτέρας 
τάς προϋποθέσεις ύπέρ τών πτυχι- 
ούχων δημιουργεί, ώς καί ύμεϊς άν- 
τιλαμβάνεσθε, σοβαράν άνωμαλίαν 
καί επιτείνει τήν διαίρεσιν μεταξύ 
τοΰ Προσωπικού, ήτις προήλθεν έκ 
τών γενικωτέρων ύπέρ τών πτυχιού- 
χων μέτρων καί δυστυχώς τείνει νά 
έπηρεάση τήν ομαλήν διεκπεραίωσιν 
τής -έργασίας.

Πρός αποφυγήν τών ανωτέρω ύ- 
ποβάλλομεν τήν παράκλησιν όπως ή 
μετάταξις έκ τοΰ Ταμιακού είς τόν 
Λογιστικόν Κλάδον, οι’ όσους έχουν 
ύποστεΐ τήν δοκιμασίαν τών εξετά
σεων, πραγματοποιηθή μόνον είς ό
σα μαθήματα δέν έχουν διαγωνι- 
σθεϊ.

Σημειοΰμεν ότι ούτοι έπί σειράν 
έτών ύπηρετοΰν εύδοκίμως ώς ύπάλ- 
ληλοι τής Τραπέζης».

Μετά τιμής 
Ό Πρόεδρος 

Ν. ΠΙΣΚΟΠΟΣ 
Ό Γεν. Γραμματεύς 
Κ. ΡΟΤΣΣΑΚΗΣ

Νέοι ΎποδιευΘυνταί 
τοϋ Κέντρου 
Μηχανογραφίας

Διά πράξεως τοΰ κ. Διοικητοϋ έ- 
τοποδετήθησαν ύποδιευθυνταί τοΰ 
Κέντρου Μηχανογραφίας:

—Ό κ. Γ. Κατσιμπούρης, Συμ
πράττων ’Τποδιευδυντής, Προϊστά
μενος τοΰ Τομέως Λογιστικού, ώς 
’Τποδιευδυντής τοΰ Κλάδου Μηχανο
γραφικών ’Εργασιών τοΰ Κέντρου 
Μηχανογραφίας, ατά τά έν Κεφα
λαίο» V "Αρθρα 6 καί 9 τής ύπ’ ά
ριθ. 719) 1.12.69 Πράξεως οριζόμε
να. Ό ανωτέρω θ’ άσκή παραλλή- 
λως καί τά καθήκοντα τοΰ Προϊστα
μένου τοΰ Τομέως Λογιστικού τοΰ 
Κέντρου Μηχανογραφίας.

—Ό κ. Κ. Φραγκιάδης, Συμπράτ
των 'Τποδιευδυντής, Προϊστάμενος 
Αναλυτής, ώς 'Τποδιευδυντής Ά
ναπτύξεως ’Εφαρμογών τοΰ Κέντρου 
Μηχανογραφίας, κατά τά έν Κεφα
λαίο» V "Αρθρα 6 καί 8 τής ύπ’ ά
ριθ. 719) 1.12.69 Πράξεως οριζόμε
να. Ό ανωτέρω θ’ άσκή παραλλή
λους καί τήν έποπτείαν τής Μονά
δας Έρεύνης Προηγμένου ’Εξοπλι
σμού καί Συστημάτων, ής μέχρι 
τσΰδε προΐσταται.

ΕΑΗΞΑΝ 61 ΠΡΟΑΓΟΓΑΙ 
ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 1974

Μέ τάς γενομένας προαγωγάς 
Λογιστών Α' έληξαν αί προαγωγαί 
έτους 1974.

Κατά τάς προαγωγάς Λογιστών 
Α', ό Πρόεδρος τοΰ Συλλόγου μας 
κ. Νικ. Πίσκοπος, οστις μετέχει είς 
τό Συμβούλιον Προαγωγών άνευ ψή
φου, έξεδήλωσε τήν άντίθεσί του 
πρός ώρισμένας περιπτώσεις προ
αγωγής.


