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ΟΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΙ
’ Αηίι της άηοκ'χταο'υάαεως της ζΑημ-οχραιτέοις εις την 

χώραν μας, πολλοί είναι, εκείνο: που την ταλαιπώρησαν 
καί την ταλαιπωρούν, πολλοί είναι εκείνοι πού έσπευ
δαν να έμφανισύοΰν Αημοζράτες ζαί θύματα της έπιτα- 
ετίας ύπολογί,ζοντες εις την μεγαθυμίαν τού .ναού ζαί 
5έν είναι ολίγοι εκείνοι, πού συνηθισμένοι νά προσαρ- 
μύζωνται άμέσως εις πάσαν μεταβολήν προσφέροντες 
θυμίαμα, έσπευσαν προσφέροντες θυμίαμα καί πάλιν νά 
καταλάβουν επικαίρους θέσεις πριν γίνη γνωστή ή πο- 
αότης τού θυμιάματος πού είχαν καύσει κατά την έπτα- 
ετίαν.

Καί φυσικά, οί κύριοι αύτοί, 5ιά νά καλυφθούν κα
τηγορούν τούς άλλους. ’Όχι τούς όμοιους των. Κόρα
κας, κοράκου μάτι δεν βγάζει. Κατηγορούν εκείνους 
πού ήγωνίσθησαν, εκείνους πού δεν συνεβιβάσθησαν, ε
κείνους πού άρνούνται την συναλλαγήν καί δεν προχω
ρούν μέ δεκανίκια, δεν άκουμπούν σε ξένους ώμους, 
δεν σύρονται πίσω άπο τούς άλλους διά ν’ άναδειχθούν 
μέ τις ξένες πλάτες, άλλά προχωρούν, μέ το μέτωπο 
ύψηλά καί στηρίζονται εις την δύναμι τής άλήθειας, την 
όποιαν ύπηρετοΰν μέ φανατισμό.

★

Εις τον χώρον τού συνδικαλισμού δεν ήταν δυνατόν 
νά συμβή διαφορετικά.

’Έτσι, είδαμε νά τοποθετούνται εις τήν Αιοίκησιν 
τής Γ.Σ.Ε.Ε., τά ’ Εργατικά Κέντρα καί τάς 'Ομο
σπονδίας, εν όνόματι τού έκδημοζρατισμοΰ τού συνδι
καλιστικού κινήματος τής Χώρας μας, πρόσωπα πού 
όχι μόνον έγγύησι διά τον εκδημοκρατισμόν δέν παρέ
χουν, άλλά καί συινεβιβάσθησαν μέ τούς άνθρώπους 
τής έπταετίας, άπό τούς όποιους, ύποτίθεται, ότι επι
διώκεται νά άπαλλαγή τό συνδικαλιστικόν κίνημα.

Άνετέθη λοιπόν εις τά πρόσωπα αύτά νά άποκατα- 
στήσουν τήν δημοκρατίαν εις τά συνδικάτα, νά εκπρο
σωπούν τούς εργαζομένους, νά διενεργήσουν, τέλος, 
τάς άρχαιρεσίας διά τήν άνάδειξιν νέων διοικήσεων εις 
τάς Έργατοϋπαλληλικάς ’Οργανώσεις, πρωτοβαθμί
ους, δευτεροβαθρ-ίους, τριτοβαθμίους.

★
’Όταν άνηγγέλβησαν οί διορισμοί των ενομίσαμεν 

ότι πρόκειται περί λάθους καί έσπεύσαμεν όι’ ανοικτής 
επιστολής μας προς τον ΊΡπουργόν Άπασχολήσεως κ. 
δάσκαρη νά καταγγείλωμεν τό γεγονός. Άπεδείχθη 
ότι επλανήθημεν. δέν έπρόκειτο περί λάθους. Έπρό- 
κειτο, πρόκειται περί εύνοιας εις τά πρόσωπα αύτά, 
τά όποια όχι μόνον παρέμειναν εις τάς θέσεις πού διω- 
ρίσθησαν, όχι μόνον θά διενεργήσουν τάς άρχαιρεσίας 
ύπό τήν εύνοιαν πού τούς έδόθη, άλλά έφρόντισαν, διατί 
όχι; νά τοποθετηθούν καί εις άλλας επικαίρους θέσεις 
διά νά άποικτήσουν μεγαλυτέραν επιρροήν. Καί καγ
χάζουν μέ τήν ΐδικήν μας επιμονήν διά πραγματικόν 
εκδημοκρατισμόν τού συνδικαλιστικού κινήματος. Καγ. 
χάζουν καί παρατείνουν τήν παραμονήν των εις τάς θέ
σεις πού κατέλαβον έρήμην των εργαζομένων, μέ τήν 
άπομάζρυνσιν των άρχαιρεσιών εις τάς Έργατοϋπαλ
ληλικάς ’Οργανώσεις.

Άπέρριψαν καί κατεπολέμησαν μέ λύσσαν τήν πρό- 
τασί μας περί άμέσου διενεργείας άρχαιρεσιών εές τά 
Χωματεία. Τρέμοντες τήν ψήφο των εργαζομένων, 
πού τούς γνωρίζουν, ίσχυρίσθησαν, διά νά κερδίσουν 
χρόνον ότι αί συνθήκαι δέν επιτρέπουν νά διεξαχθοΰν 
άμέσως άρχαιρεσίαι εις τά Συνδικάτα. Αί συνθήκαι 
όμως επέτρεψαν κατά τον αύτόν χρόνον νά διεξαχθοΰν 
βουλευτικαί έκλογαί, δημοψήφισμα, δημοτικαί εκλο- 
γαί. Οί άνθρωποι ήθελαν άπλώς νά κερδίσουν χρόνον, 
νά προετοιμασθοΰν διά νά δυνηΟούν νά έπιπλεύσουν.

Τώρα ούτως ή άλλως βαίνομεν προς τάς έκλογάς.
Καί έρωτώμεν: Οά παραμείνουν οί κύριοι αύτοί 

εις τάς θέσεις των; Έρωτώμεν τον 'Τπουργόν Άπα-

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
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Βρ6ε τόν (inoupfo iimorapoi καί ψ 11.11
Ύπό τού Διοικητικού Συμβουλίου 

τού Συλλόγου μας, άπεστάλη τό 
κατωτέρω τηλεγράφημα διαμαρτυρί
ας πρός τόν Υπουργόν Συντονι
σμού κ. Π. Παπαληγούραν.

«’Εξ ονόματος υπαλλήλων ’Εθνι
κής Τραπέζης 'Ελλάδος διαμαρτυ- 
ράμεθα διότι δέν συμπεριεΣ,ήφθημεν 
είς άπόφασιν Νομισματικής ’Επιτρο
πής διά χορήγησιν στεγαστικών δα
νείων. Α’ιτοΰμεθα ύμετέραν παρέμ
βασιν προς έπαναχορήγησίν των καί 
προσαρμογήν ποσοΰ είς σημερινά 
δεδομένα».

Έξ άλλου τό Διοικητικόν Συμ-

βούλιον άπέστειλε προς τήν ΟΤΟΕ 
τό κατωτέρω τηλεγράφημα:

«’Βκφράζομεν έντονον διαμαρτυ
ρίαν μας δι’ έπιδεικνυομένην ολιγω
ρίαν έξ ής καί αποκλεισμός τραπε- 
ζαϋπαλλήλων τής έπαναχορηγήσεως 
στεγαστικών δανείων. Παράτασις 
άκολουθουμένης τακτικής έπί σοβα- 
ρωτάτων θεμάτων κλάδου έγκυμο- 
νεϊ σοβαρωτάτους κίνδυνους καί α
πώλειαν κύρους 'Ομοσπονδίας. Κα- 
λοΰμεν υμάς όπως άναλογιζόμενοι 
εύθύνας σας προβήτε είς άπαιτουμέ- 
νας ένεργείας προς έπαναχορήγησίν 
στεγαστικών δανείων καί διασφάλι
σήν δικαιωμάτων τραπεζοϋπαλληλι
κής οικογένειας».

σχολήσεως κ. Χάακαρη. ©ά συνέχιση νά τούς πκρέχη 
εύνοιαν;

★
διά νά μην ύπάρξη ή δικαιολογία, ότι δέν άναφέ- 

ραμε συγκεκριμένας περιπτώσεις, σπεύδομεν σήμερον 
νά άποκαλύψωμεν τήν δραστηριότητα, γνωστήν άλλω
στε, κατά τήν περίοδον τής δικτατορίας ώρισμένων έκ 
των εύνοουμένων τού κ. Έπουργού, προερχομένων έκ 
τής Τραπέζης μας καί θά άναμείνωμεν, βέβαιοι ότι ό 
κ. Έπουργός ενδιαφέρεται πράγματι διά τόν εκδημο
κρατισμόν τού συνδικαλιστικού κινήματος, τήν άμεσον ά- 
πομάκρυνσίν των άπό τάς θέσεις είς τάς όποιας έτοπο- 
θετήθησαν.

IIAVA ΓΙ»ΤΗΣ (>>ΕΟΦΛ\ΟΙΙΟΤΛΟΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟΊ ΤΟ’ API©. 8
δ. ΌΟωναΐος (ΙΒρόεδρος), Παν. <·»εοφανύπουλος 

(Γεν. Γραμματεύς). (Ακριβές άπόσπασμα ΙΙρακτι- 
κών).

«...Τόν λόγον λαμβάνει ό Γεν. Γραμματεύς συνδ. 
κ. Η. © ε «ι φ α ν ό π ο υ λ ο ς. όατις άναπτύσσει τάς ε
ξελίξεις έπί των κλαδικών θεμάτων μετά τήν Γην 
’ Απριλίου, θέτει προ τού διοικ. Χυμβουλίου τό πρό
βλημα των συνθηκών λειτουργίας τού Χυλλογικού ’Ορ
γάνου, ύπό τό πρίσμα των τετελεσμένων πολιτικών έξε- 
λίξεων καί τά όρια επιτρεπτής δράσεως.

Ακολουθεί εκτεταμένη συζήτησις μεταξύ των με
λών τού Χυμβουλίου βάσει τής είσηγήαεως τού Γεν. 
Γραμματέως, εξ ής όμοφώνως διαπιστούται α) έκ τών 
δηλώσεων τού κ. " ϊ*πουργού Εργασίας, σαφέστατα, 
προκύπτει ότι ό Συνδικαλισμός είναι ά π ο- 
λ ύ τ ω ς ελεύθερος ώ ς π ρ ό ς τήν δ ρ α- 
σ τ η ρ ι ο π ο ί η σ ί ν του, εντός τών προδιογραφομ- 
μένων ύπό τής Εθνικής Κυβερνήσεως ορίων, β) δύ- 
ναται νά έκδίδωνται άνακοινώσεις καί ή «Τραπεζι
τική»...».

Τόν ΛΙάϊον τού 1967 ό συνδικαλισμός ήτο άπο- 
λύτως έλεύθερος, κατά τόν κ. Οεοφανόπουλον.

★
Τήν Την ’Ιουλίου 1 96 «υπέβαλε τήν παραίτη- 

σίν του» ό άντιπρόεδρος τού διοικ. Χυμβουλίου Κων. 
Οουλής καί τήν ΙΟη,ν ’Ιουλίου «παρητήθη» ό σύμβου
λος κ. Στέφανος δΐυτιληναίος.

διατί ύπεβλήθησαν αί παραιτήσεις, δέν χρειάζεται 
νά έξηγηθή.

Ό κ. Π. ©εοφανόπουλος κατά τήν συνεδρίασιν τής 
$>ης δύγούστου 196Τ, κατά τήν οποίαν συνεζητήθησαν 
αί «παραιτήσεις» άποκαλύπτει καί μίαν άλλην πτυχήν 
τής διατηρήσεώς του τότε είς τό διοικ. Χυμβούλιον:

Ακριβές άπόσπασμα Πρακτικών 
τής 5ϊης δύγούστου 196Τ.

«Ό συνδ. κ. Π. ©εοφανόπουλος λέγει 
μεταξύ άλλων ότι εάν διατηρηθή τό παρόν Χυμβούλιον, 
τούτο δέν θά οφείλεται εές την άπομάζρυνσιν τών δύο 
εκλεκτών συναδέλφων άλλά είς σειράν άλλων γεγονό
των, καί προσπάθειαν τού Προέδρου άξίαν παντός θαυ
μασμού».

Ό δέ κ. δ. Χαρίτος 'συμπληρώνει κατά τήν 
αύτήν συνεδρίασιν:

’ δ κ ρ ι 6 έ ς άπό σ π α σ μ α έ κ τού α ύ τ ο ύ 
πρακτικού:

«...μάς υποχρεώνουν νά σκεφθώμεν πρακτικώς περί 
τού τί είναι προτιμητέον καί άσφαλώς διέξοδος «κιν
δύνου» διά τό Χυμβούλιον είναι ή άποδοχή τών παραι
τήσεων».

«Ή άξια παντός θαυμασμού» ενέργεια τού κ. Προέ
δρου (’δδ. Όθωναίου), περί τής όποιας όμιλεί άνω» 
τέρω ό κ. Π. ©εοφανόπουλος άποκαλύπτεται εές τό ύπ’ 
άριθ. 55 πρακτικόν συνεδριάσεως τής 6ης Χοεμβρίου
1 96Τ.

’δκριβές άπόσπασμα πρακτικού άπό 
τήν είσήγησιν τού Γεν. Γραμματέως κ. Παν. ©εοφα- 
νοπούλου:

«Κάτω άπό αύτάς τάς συνθήκας έλήφθη ή άπόφασις 
τής δραστηριοποιήσεως τού Προέδρου, όστις ήναγκά- 
σθη νά ζάμη χρήσιν τών φιλικών του γνωριμιών, δύτο- 
μάτως μέ δύο τηλεφωνήματα ή εΐκών τής όλης κατα- 
βτάσεως ήλλαξεν άρδην. Πρώτον άποτέλεσμα ήτο ή 
συνάντησις τού Προέδρου μετά τού Στρατιωτικού διοι- 
κητού ’δθηνών Ταξιάρχου Παπαγεωργίου».

Καί ό κ. Π. ©εοφανόπουλος εές τό τέλος τής 
εΐσηγήσεώς του λέγει:

’δκριβές άπόσπασμα τού ίδιου 
πρακτικού τής £>ης δύγούστου 19<»Τ:

«Περαίνων τήν έξιστόρησιν τών συμβάντων τού έ- 
πταμήνου ό συνδ. Γεν. Γραμματεύς λέγει ότι όφείλο- 
μεν νά έκφράσωμεν τάς εύχαριστίας πρός τόν Στρατιω
τικόν διοικητήν ’δθηνών Ταξίαρχον κ. Κ. Παπαγεωρ. 
γίου διά τήν προθυμίαν του καί τόεύήκοον οϋς, τό 
όποιον έτεινε προς τάς άπόψεις μας. Τό αύτό επιθυμώ- 
μεν νά έκφράσωμεν καί διά τούς άστυνόμους κ.κ. I.

ϊΐαπασπύρου καί X. ’δγγελόπουλον. ’δναγνωρί- 
ζομεν τάς πράξεις των εντός τών 
καθηκόντων των καί τής υπηρεσιακής 
των εύθύνης».

Εύσημα λοιπόν άπένειμεν ό κ. ©εοφανόπουλος προς 
εκείνους οί όποιοι, πέραν τών άλλων, είχαν ύποχρεώ- 
σει είς παραίτησιν τόν άντιπρόεδρον τού Χυμβουλίου κ. 
Κουλήν καί τόν σύμβουλον κ. ΑΙυτιληναίον καί είχαν 
απολύσει έκ τής θέσεώς του είς τό διοικ. Χυμβούλιον 
τόν κ. Φιλ. Κατσοΰλον.

Ό κ. ©εοφανόπουλος όμως ένδιεφέρετο δι’ εαυτόν 
καί τόν Πρόεδρόν του. Καί είς τό αύτό πρακτικόν εμ
φανίζεται δ ίαμα ρτυ ρόμενος διότι εές τό Ταμείον Συν
τάξεων δέν έδιωρίσθη τότε ό κ. Πρόεδρος.

Φυσικά, πρό ήμερων εξεμεταλλεύθη τήν εύκαιρέα 
διά νά διορισβούν αύτός καί ό τότε Πρόεδρός του εές 
τό Χυμβούλιον τού Ταμείου Συντάξεων.

★
Κατά τήν συνεδρίασιν τής 11ης ’δπριλέου 196S 

(Πρακτικόν ύπ’ άριθ. ή ’δντιπρόεδρος κ. X. δυ- 
κούδη λέγει:

’δκριβές άπόσπασμα ύπ’ άριθ. © 
πρακτικού:

«Ή άντιπρόεδρος κ. X. δυκούδη λέγει ότι καθ’ 
άς έχει πληροφορίας έκ τού ’Τποκαταστήματος είς ό 
υπηρετεί, κατά τήν Χυνέλευσιν θά σημειωθή άπαχη εις 
ένδειξιν διαμαρτυρίας διατί δέν άντεδράσαμεν είς τήν 
«παραίτησιν» τών 3 συμβούλων, ©έτουν δέ τό ερώτη
μα διατί δέν παραιτούμεθα καί ποιοι μάς προστατεύ
ουν» .

Καί διά νά τελειώνωμεν μέ τήν συνδικαλιστικήν 
δραστηριότητα τού κ. Παν. ©εοφανοπούλου, κατά τήν 
περίοδον τής δικτατορίας.

’Ητο, ύπό τήν ιδιότητά του ώς Γεν. Γραμματέως 
τού Συλλόγου, έκ τών οργανωτών συγκεντρώσεως τού 
Προσωπικού τής Τραπέζης πρός τόν σκοπόν δημοσίας 
συζητήσεως τού Χέου Συντάγματος τήν Γί'ην ΑΙαίου 
196©, ενφ τό παρόν διοικ. Χυμβούλιον τού Συλλό
γου ήρνήθη πάσαν έκδήλωσιν, καέτοι έπιέσθη κατά 
τά δημοψηφίσματα τής έπταετίας.

ΚίίΣ ) ΧΟΣ ΤΡΙΜΗΪ
Στενός συνεργάτης καί φίλος 'Τπουργών τής έπτα

ετίας. (Παν. Παπαρροδόπουλος — Παπαδογιάννης).
’Έχει διορισθή ύπό τού κ. δάσκαρη καί παραμένει 

ταμίας τού Εργατικού Κέντρου ’δθηνών.

Τϊ ΙΒΒΙΒ |ΕΜ| ΕΒίίόρίΤΙ 
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Τό Διοικ. Συμβούλων τοΰ Συλ
λόγου <μας διά τού ύπ·* άριθ. 19 
82)22-3-75 έγγραφου του -ττρός 
τήν Διοίκησιν τής Τραττέης έτη- 
σημαίνει την άνωμαλίαν ή οποία 
δημ ιουργεΐται έκ τοΰ μή σννυπο- 
λογισμοϋ τών πάσης φύσεως έπι- 
δομάτων -εις τάς υπερωρίας και 
τονίζει οτι έν οΰδεμιφ περιπτώ- 
σει γίνεται δεκτή ή αποψις τών 
υπηρεσιών τής Τραπέζης οτι ό 
ιμή συνυπολογισμός τών έπιδο- 
μάτων στηρίζεται είς τό γεγοινός 
οτι ταΰτα δέν συνυπολογίζονται 
ύπό τής Τραπέης τής Ελλάδος 
καί συνεπώς τούτο ισχύει καί δι1 
ήμάς ,μετά τήν εφαρμογήν τής ί
σης μεταχειρίσεως.

Τό έγγραφον τοΰ Διονκ. Συμ
βουλίου έχει ώς ακολούθως: 
«Κύριε Ύποδιοικητά,
Έκ παρερμηνείας τοΰ πνεύματος 

τής Συλλογικής Συμβάσεως περί έ- 
φο,ρμογής τής ’Ίσης Μεταχειρί
σεως, αί άρμάδιαι ΰπηρεσίαι τής 
Τιραπέζης μας προβαίνουν είς κατά- 
φωρον ποραβίσσιν τής Εργατικής 
Νομοθεσίας.

Σ υγκεχ,ριμένως: Ένώ τά πάσης 
φύσεως έπιδόματα, δέον όπως, συν
υπολογίζονται είς τήν αμοιβήν τής 
ύπερωριοΊκής άπασχολήσ'εως, αίΐ ύ- 
πηρεσίαι τής Τραπέζης μας δέν 
συνυπολογίζουν ταΰτα άπό 1ης Ι
ουλίου 1974, στηριζόμεναι είς τό 
γεγονός, οτι, οϋτω πράττουν αί Ύ- 
πη·ρεσίο:ι τής Τραπέζης τής Ελλά
δος καί συνεπώς μετά τήν έφαρ- 
μογήν τής ίσης μεταχειρίσεως 'δέν 
6'ά πρέπει νά ύπολογίζωνται καί 
παρ’ ήμΐν.

Παραδοχή τοιαύτης έρμηνείας 
τής Συλλογικής Συμβάσεως θά έιο- 
τρέψη τούτην τοΰ άληθοΰς σκοπού 
τόν όποιον έξυπηιρέτησε.

Ημείς έζητήσαμεν νά μην ύπο- 
λειπώμεθα τοΰ Προσωπικού τής 
Τραπέζης τής Ελλάδος. Τούτο ση
μαίνει, οτι, έπ’ σΰδενί αί άποδοχαί 
τοΰ Προσωπικού τής Εθνικής Τρα-

πέζης τής "Ελλάδος θά είναι κατώ
τεροι τοΰ Προσωπικού τής Τροοπέ- 
ζης τής Ελλάδος. Έν ούδεμιςι 
περιπτώσει δύνοτται νά έρμηνευθή, 
οτι, οπού ΰφίσταται ή προκύπτει έκ 
τοΰ νόμου ή έκ τής φύσεως τών 
προσφερομενων υπηρεσιών ύποχρέω- 
σις τής Τραπέης, έφ* δσον δέν ΰφ- 
ίσταται, δέν προκύ-πτει ή παραβιά- 
ζεται ύπό τής Τραπέζης τής Ελ
λάδος τοιαύτη ΰποχρέωσις θά πρέ
πει νά συμμορφωθώμεν καί ήμεΐς 
πρός τά ύπό τής Τραπέζης τής ΈΙλι- 
λάδος έφαρμοζόμενα:.

Ό μή συνυπολογισμός τών έπι- 
ίδομάτων είς τάς υπερωρίας, δέν δύ- 
ναται, συνεπώς νά στηριχθή είς 
τούς όρους τής Συλλογικής Συμ- 
βάσεως καί παραμένει τό γεγονός 
τής παραβιάσεως τής Έιργατικής 
Νομοθεσίας.

Έξ άλλου τά έπιδόματα έξε'ιδι- 
κευμένης υπηρεσίας τών TELLERS 
καί CHIEF TELLERS ώς καί εσω
τερικής διαδικασίας δέν συνυπολο- 
γίσθήσαν είς τάς υπερωρίας οϋτιε 
διά τά χρονικόν διάστημα διά τό ό
ποιον συνυπολογίσθησαν τά λοιπά 
έπιδόματα.

Ποράτασις τής άνωμαιλίας ταύ- 
της θά έχη ώς άποτέλεσμα νά αύξη- 
θή σημα,ντικώς τό κονδύλιον τό ό
ποιον θά ΰποχρεωθή τελικιώς νά κσ- 
ταβάλη ή Τράπεζα είς τούς δικαιού
χους.

Διά νά άποφευχθή τούτο άλλά 
καί διά νά μην ΰποχρεωθώμεν νά 
διεκδικήσωμεν δικαστιικώς τήν έ- 
φσρμογήν τής Εργατικής Νομοθε
σίας παρακαλοΰμεν, όπως ΰπομνή- 
σητε είς τάς υπηρεσίας τής Τραπέ
ζης οτι οφείλουν νά ένστερνισθοΰν 
τάς ύπό τής Διοικήσεως τής Τραμ 
πεζής διακηρυχθείσας άρχάς περί 
χρηστής διοικήσεως και σεβασμού 
τών δικαιωμάτων τού Προσωπικού.

Έξ άλλου ύπό τοΰ Διοικ. Συμ
βουλίου εΐχεν σταλεί ΰπό ήμερο-
μηνίαν 12.12.74 τό κατωτέρω 

(ΣΥΝΕΧΕΊΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 4ην ΣΈΛ.)
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ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
’Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Ή Ε.Φ.Ε.Τ. συνεχίζει τις εξορμήσεις της στο εξωτερικό, αρχίζον
τας γι’ αυτήν την χρονιά με μιά εκδρομή στό πάντοτε γοητευτικό Πα
ρίσι καί στις Κάτω Χώρες.

Ή εποχή είναι ιδανική καί ή διαδρομή πολύ - πολύ ξεκούραστη. Τό 
άεροπλάνο μάς δίνει οπωσδήποτε τήν ευκαιρία ν’ άξιοποιήσουμε άπόλυτα 
τον χρόνο μας γιά ν’ άπολαύσωμε με άνεση τό ωραίο αυτό ταξίδι.

Ξεκινάμε τήν...
...ΠΕΜΠΤΗ, 1η ΜΑΊΌΥ. Συγκέντρωση στις 9 π.μ. στό αεροδρόμιο 

τού ’Ελληνικού καί αναχώρηση ύστερα άπό τούς τυπικούς ελέγχους γιά 
τό Παρίσι με τήν ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ (10.40'). "Αφιξη τό μεσημέρι στό Πα
ρίσι. Μεταφορά άπό τό άεροδρόμιο στό ξενοδοχείο καί έλεύθεροι τήν 
υπόλοιπη ή μέρα γιά μιά πρώτη γνωριμία μέ τήν πόλη.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2α ΜΑΊΌΥ. Μετά τό πρόγευμα άρχίζει ή ξενάγη
σή μας στά κυριώτερα αξιοθέατα τής πόλεως. Θά διασχίσουμε τό παλιό 
καί τό νέο Παρίσι, τήν λεωφόρο των Ήλυσίων Πεδίων, τήν Πλάς Έτουάλ, 
καί τήν πλατεία τής Βαστίλλης. Θά σταθούμε γιά νά θαυμάσουμε τήν 
Παναγία των Παρισίων καί νά χαροΰμε τήν θέα τής πόλεως άπό τά πανύ
ψηλα μπαλκόνια τού πύργου τού "Αϊφελ. Τό άπόγευμα είναι έλεύθερο 
γιά μιά βόλτα στήν Μονμάρτη, όπου μπορούμε νά δούμε τούς υπαίθριους 
ζωγράφους καί νά περάσωμε τήν βραδυά μας στις όμορφες ταβερνούλες.

ΣΑΒΒΑΤΟ 3η ΜΑΊΌΥ. Ελεύθερη ημέρα. Άξιοποιήστε την μέ 
μιά έπίσκεψη στις Βερσαλλίες. "Αν πάλι κάτι τέτοιο δέν σάς συγκινεΐ, 
προτείνουμε μιά βόλτα στά μαγαζιά πού είναι πραγματικά μεγάλος πει
ρασμός. Τό άπόγευμα πάλι μπορείτε νά πάτε στό Λούβρο καί στον Κε- 
ραμεικό γιά νά θαυμάσετε τήν παγκόσμια τέχνη πού τόσο ιδανικά φιλο
ξενείται στις απέραντες αίθουσες τού μεγαλυτέρου μουσείου τού κόσμου. 
Τό βράδυ θά πάμε όλοι μαζί στήν ορθόδοξη έκκλησία γιά νά παρακο
λουθήσουμε τήν άναστάσιμη λειτουργία.

(ΚΥΡΙΑΚΗ 4η ΜΑΊΌΥ. ’Ελεύθερη ήμέρα. Προτείνουμε ένα περί
πατο στά στενά δρομάκια τού Κάρτιέ Αατέν καί στήν συνέχεια ένα πε
ρίπατο μέ τό βαποράκι στόν Σηκουάνα. Γιά τό βράδυ όσοι θέλουν, θά 
παρακολουθήσουν τό πρόγραμμα τού Φολί, πού αληθινά αξίζει τον κόπο.

ΔΕΥΤΕΡΑ 5η ΜΑΊΌΥ. ’Αποχαιρετάμε τό Παρίσι καί φεύγουμε 
αεροπορικώς γιά τό ’Άμστερνταμ. Φθάναμε μετά άπό μιάς ώρας πτήση. 
Τό άπόγευμα είναι έλεύθερο γι άν’ άνακαλύψωμε μερικά άπό τά 50 
κανάλια καί νά πιούμε ένα ποτήρι γευστικώτατης μπύρας, μέσα στή ζε
στή ατμόσφαιρα μιάς άπό τις όμορφες μπυραρίες.

ΤΡΙΤΗ 6η ΜΑΊΌΥ. Ξεκινάμε γιά νά δούμε τ’ άξιοθέατα τής πό
λεως. Στό Ρίκσμιουζέουμ θά θαυμάσωμε τήν «Νυκτερινή Φρουρά» τού 
Ρέμπραντ, θά δούμε τήν παλιά καί τή νέ απόλη, τ’ άνάκτορα τής βασι- 
λίσσης, τήν πλωτή αγορά λουλουδιών καί τό σπίτι τού Ρέμπραντ. Τό 
βράδυ προαιρετική νυκτερινή διασκέδαση.

ΤΕΤΑΡΤΗ 7η ΜΑΊΌΥ. Έλεθύερη όλη ή μέρα γιά νά χαροΰμε τά 
κανάλια μέ τά κουκλίστικα σπίτια στις όχθες τους. Μπορείτε νά κάνετε 
μιά έπίσκεψη στό σπίτι τής "Αννας Φράνκ ή στόν Πύργο τών δακρύων. 
"Αν πάλι ένα διαμάντι σάς ένδιαφέρει ιδιαίτερα, έχετε μιάς πρώτης τά- 
ξεως ευκαιρία γιά νά πραγματοποιήσετε τήν έπιθυμία σας. Χώρια άπ’ 
αυτό, τά καλόγουστα μαγαζιά προσφέρονται γιά καλές άγορές.

ΠΕΜΠΤΗ 8η ΜΑΊΌΥ. ’Ελεύθερη ή μέρα γιά νά συμπληρώσετε 
τήν γνωριμία μέ τήν πόλη. Τό βράδυ προτείνουμε ένα περίπατο μέ βαπο
ράκι στά φωταγωγημένα κανάλια.

(ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9η ΜΑΊΌΥ. Ξεκινάμε μέ τό πούλμαν γιά τό Ρότ- 
τερνταμ. ’Ενδιάμεση στάση κάνομε στή Χάγη. Στεκόμαστε αρκετά γιά 
νά δούμε τ’ άνάκτορα, τό Κυβερνείο καί τό λιμάνι, όπου οί γυναίκες 
τών ψαράδων φορούν πάντοτε τό παραδοσιακό φόρεμα. Φθάνουμε, στήν 
συνέχεια, στό Ρόττερνταμ, τό δετύερο μεγάλο λιμάνι τής ‘Ολλανδίας. 
Υπόλοιπη ήμέρα ελεύθερη.

ΣΑΒΒΑΤΟ 10η ΜΑΊΌΥ. Πρωινή ξενάγηση στ’ άξιοθέατα. Θά έπι- 
σκεφθοΰμε τήν παλιά πόλη καί θά γνωρίσουμε τό τεράστιο λιμάνι. Άπό 
τον πανύψηλο πύργο Εύρομάστ θά άπολαύσωμε τήν πανοραμική θέα τού 
λιμανιού καί τών καναλιών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 11η ΜΑΊΌΥ. ’Ελεύθερο τό πρωινό μας στό Ρόττερν
ταμ. Τό άπόγευμα άναχώρηση μέ τό πούλμαν γιά τό Άμστερνταμ, 
μεταφορά στό άεροδρόμιο καί άναχώρηση γιά τις Βρυξέλλες. Μεταφορά 
καί τακτοποίηση στό ξενοδοχείο μας καί έλεύθεροι τήν ύπόλοιπη ήμέρα.

ΔΕΥΤΕΡΑ 12η ΜΑΊΌΥ. Πρωινή ξενάγηση στά άξιοθέατα. ’Επί
σκεψη στό Δημαρχείο, στό Κοινοβούλιο, στό βασιλικό άνάκτορο καί 
στό άνάκτορο τής δικαιοσύνης. Θά δούμε επίσης τήν Εκράν Πλάς, τό 
μνημείο τού άγνωστου στρατιώτου καί τό Μάνεκεν Πίς. Τό άπόγευμα 
περάστε το μέ μιά έπίσκεψη στό μουσείο παραδοσιακής τέχνης, καί 
τό βράδυ ελάτε νά διασκεδάσουμε σ’ ένα άπό τά άφθονα νυκτερινά 
κέντρα.

ΤΡΙΤΗ 13η ΜΑΊΌΥ. ’Ελεύθερη ήμέρα. Κάνετε τις άγορές σας 
στά όμορφα μαγαζιά. ’Οπωσδήποτε οί περίφημες βελγικές δαντέλλες, 
τά καλόγουστα κοσμήματα καί τά κρύσταλλα σάς ένδιαφέρουν.

ΤΕΤΑΡΤΗ 14η ΜΑΊΌΥ. 'Όλο τό πρωινό έλεύθερο γιά νά συμ
πληρώσετε τις άγορές σας. Στις δώδεκα τό μεσημέρι θά πρέπει νά έχετε 
έτοιμες τις βαλίτσες σας γιά νά παραδώσετε τά δωμάτιά σας. Κάνετε 
μιά τελευταία βόλτα γιά ν’ άποχαιρετήσετε τις Βρυξέλλες. Τό άπόγευ
μα, φεύγουμε. ’Αναχωρούμε γιά τό άεροδρόμιο κατά τις πέντε. Φθάναμε 
στήν ’Αθήνα μέ τήν SABENA κατά τις 10 τό βράδυ.

ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Μέλη: 12.000 
Τρίτοι: 12.350
Στήν άνωτέρω τιμή περιλαμβάνονται:

1. Ή άξια τών άεροπορικών εισιτηρίων ΑΘΗΝΑI — ΠΑΡΙΣΙ — ΑΜ
ΣΤΕΡΝΤΑΜ — ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ — ΑΘΗΝΑ I.

2. Ή άξια τής διαδρομής ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ — ΡΟΤΤΕΡΝΤΑΜ μέ πούλμαν.
3. Οί διανυκτερεσύεις σέ ξενοδοχεία Β' κατηγορίας, σέ δίκλινα δωμά

τια μέ μπάνιο.
4. Τά πρωινά.
5. Οί ξεναγήσεις. (Μία σέ κάθε πόλη διάρκειας μισής ήμέρας). (ΣΗΜ.: 

Οί ξεναγήσεις θά γίνουν στήν αγγλικήν ή γαλλικήν.
6. Οί μεταφορές άπό τά αεροδρόμια στά ξενοδοχεία καί άντιστρόφως. 

Δέν συμπεριλαμβάνονται τά φιλοδωρήματα τά όποια είναι ΥΠΟ
ΧΡΕΩΤΙΚΑ, καθώς καί οί φόροι άεροδρομίων.
ΣΗΜ.: Ό άρχηγός τής έκδρομής έχει τό δικαίωμα τής τροποποιή- 
σεως τού προγράμματος, όσον αφορά στις ώρες καί στις μέρες κατά 
τις όποιες θά γίνουν οί ξεναγήσεις, όπου καί όταν τούτο επιβάλλε
ται γιά τεχνικούς λόγους.
Τό συνάλλαγμα είναι έλεύθερο. "Ητοι κάθε έκδρομεύς δικαιούται νά 
πάρη μαζί του 250 δολλάρια καί 750 δραχ.
Επίσης κάθε έκδρομεύς μπορεί νά έχη μαζί του μιά μεγάλη βαλί
τσα καί ένα ταξιδιωτικό σάκκο.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ — ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δηλώσεις συμμετοχής θά γίνωνται δεκτές μέχρι τήν 12ην ’Απριλίου. 
Μέ τήν δήλωσιν συμμετοχής θά καταβάλλεται καί τό ποσόν τών 2.000 
δραχ. Ή έξόφλησις τού κόστους τής εκδρομής θά γίνη μέχρι τής 25ης 
'Απριλίου.

Πληροφορίες καί δηλώσεις θά δίδωνται καί θά γίνωνται τά πρωινά 
τής Τρίτης, Πέμπτης καί Σαββάτου ή τά άπογεύματα τής Δευτέρας, Τε
τάρτης καί Παρασκευής 5—7 μ.μ. στό γραφείο τής Ε.Φ.Ε.Τ. Αρμόδιος 
ό κ. Χρηστός Σούπας. Τηλέφ. 32.10.501, έσωτ. 624.

1) ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ — ΑΓ. ΟΡΟΣ (2.5—6.5)

Μ. Παρασκευή: ’Αναχώρηση στις 7 π.μ. γιά Κ. Βούρ
λα, Τέμπη, Θεσ)νίκη (μέ ενδιάμεσες στάσεις). Άφιξη τό άπόγευμα εις

Καλλιθέαν. Τακτοποίηση στό ωραιότατα ξενοδοχειακό συγκρότημα «Πα- 
λήνη Μπήτς», σέ δίκλινα δωμάτια ξενοδοχείου ή μπαγκαλόους, μέ ιδιαίτε
ρο μπάνιο. Τό εσπέρας παρακολούθησις τού επιταφίου. Δείπνο στό ξε
νοδοχείο, διαν)σις.

Μ. Σάββατο: 'Αναχώρηση μετά τό πρόγευμα γιά Πολύ
γυρο, Άρναία, Οΰρανουπολη. Μεσ. φαγητό καί έν συνεχείφ έπιβίβασις 
εις πλοΐον δι’ έπίσκεψιν Άγ. "Ορους. Τό άπόγευμα έπιστροφή στό ξε
νοδοχείο γιά ξεκούραση. Τό βράδυ θά γιορτάσουμε τήν ’Ανάσταση στό 
γραφικό έκκλησάκι τής Καλλιθέας. Δείπνο στό ξενοδοχείο. Διαν)σις.

Κυρ. Πάσχα: Ήμέρα έλεύθερη γιά νά άπολαύσουμε τήν 
έορταστική άτμόσφαιρα τού ξενοδοχείου (οβελίες, δημοτική μουσική, έπί- 
δειξις μόδας).

Δευτ. Πάσχα: ’Αναχώρηση μετά τό πρόγευμα γιά Γερα- 
κινή, Ν. Μαρμαράν. Μεσ. φαγητό καί έπιστροφή στό ξενοδοχείο. Δείπνο, 
διαν)σις.

Τρίτη Πάσχα: Μετά τό πρόγευμα άναχώρηση γιά Θεσ
σαλονίκη (στάση), Πλαταμώνα (μεσ. φαγητό), Καμ. Βούρλα (στάση), 
’Αθήνα.

ΕΞΟΔΑ: Δραχ. 2.050—2.180 (πούλμαν, διαν)σεις, πρωινά, 4 γεύ
ματα, έπίσκεψις ‘Αγίου Όρους).

’Αλλαγή θέσεων υποχρεωτική.

2) ΑΡΑΧΩΒΑ (3.5—6.5)

Μ. Σάββατο: Άναχώρηση ώρα 1.30 γιά Λειβαδιά (στά
ση), Άράχωβα. Τακτοποίηση στό ξενοδοχείο «ΞΕΝΊΑ», σέ δίκλινα δωμά
τια μέ μπάνιο. Τό βράδυ παρακολούθηση τής Άναστάσεως καί έν συνε- 
χείφ δείπνο στό ξενοδοχείο.

Κυρ. Πάσχα: Μετά τό πρόγευμα άναχώρηση γιά Δελφούς, 
’Ιτέα (μεσ. φαγητό), Γαλαξείδι. ’Επιστροφή τό άπόγευμα στό ξενοδο
χείο. Δείπνο, διαν)σις.

Δευτ. Πάσχα: Ήμέρα έλεύθερη νά χαροΰμε τήν ιδιαίτερα 
έορταζόμενη ήμέρα τού Άγιου Γεωργίου, μέ οβελίες καί δημοτικούς χο
ρούς. Δείπνο στό ξενοδοχείο. Διαν)σις.

Τρίτη Πάσχα: Μετά τό πρόγευμα μετάβασις εις Άγό- 
ριανη, όπου καί μεσ. φαγητό. Έπιστροφή στό ξενοδοχείο, ξεκορύαση καί 
τό άπόγευμα άναχώρηση γιά Αθήνα, μέ ένδιάμεση στάση στά Νερά 
τής Λειβαδιάς.

ΕΞΟΔΑ: Δραχ. 1.350—1.470 (πούλμαν, διαν)σεις, πρωινά, 3 γεύ
ματα).

ΔΗΛΩΣΕΙΣ: Δι’ άμφοτέρας τάς έκδρομάς μέχρι 15.4.75, έπί κα
ταβολή δραχ. 500. Έξόφλησις τού υπολοίπου μέχρι 30.4.75.

3) ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (1.5—8.5)

Μία ώραιοτάτη ευκαιρία γιά μιά εβδομαδιαία κρουαζιέρα στήν Κύ
προ μέ τό κρουαζιερόπλοιο «Ο IΝΟΥΣΑΙ».

Μέ ορμητήριο τό λιμάνι τής Λεμεσού οί εκδρομείς, πού θά διανυ- 
κτερεύσουν στό πλοίο, θά έχουν τήν ευκαιρία νά έπισκεφθοΰν τήν Πάφο, τό 
όρος Τρόοδος, τήν Λευκωσίαν καί πολλά άλλα ενδιαφέροντα τής νήσου.

ΕΞΟΔΑ: Άναλόγως καμπίνας.
ΤΟΠΟΣ εΚΚΙΝΗΣΕΩΣ ΕΚΔΡΟΜΩΝ: Κεντρική είσοδος Τραπέζης 

(Αιόλου 86).
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Εις δίδα Άν

να Βάσιλα, τηλέφ. 32.10.501 (έσωτ. 624).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ 
ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ

ΣΑΒΒΑΤΟ — ΚΥΡΙΑΚΗ 19—20)4 

ΚΑΜΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ

Σάβ. Άναχώρηση στις 3 μ.μ. γιά τά Καμμένα Βούρλα. Τακτοποίη
ση στό ξενοδοχείο «ΓΑΛΗΝΗ», διαν)σις.

Κυρ. Πρόγευμα στό ξενοδοχείο. Ήμέρα έλεύθερη γιά περιπάτους 
καί ξεκούραση. Τό άπόγευμα στις 6 άναχώρηση γιά Αθήνα.

ΕΞΟΔΑ: Δραχ. 320—350 (πούλμαν, διαν)σις, πρωινό).
ΔΗΛΩΣΕΙΣ: Μέχρι 14.4.75, έπί καταβολή τού άντιτίμου.

ΚΥΡΙΑΚΗ 20)4 

ΣΥΡΤΖΙ — ΜΟΝΗ ΣΑΓΜΑΤΑ

Άναχώρηση στις 8 π .μ. καί διά τής Εθνικής ‘Οδού Λαμίας άφιξις 
είς Σύρτζι, παραμονή. Οί πεζοπόροι θά μπορέσουν νά έπισκεφθοΰν τήν 
Μονή Σαγματά. Έν συνεχείς! άναχώρηση δΡ αυτοκινήτου γιά τό χωριό 
Πλατανάκι, μέ τήν αφθονία τών λουλουδιών του. Τό άπόγευμα στις 6 
ξεκινάμε γιά τήν έπιστροφή.

ΕΞΟΔΑ: Δραχ. 85—95.

ΚΥΡΙΑΚΗ 27)4 

ΛΟΥΤΡΑΚΙ — ΣΧΟΙΝΟ

Άναχώρηση στις 8 π.μ. γιά Λουτράκι (στάση) καί έν συνεχείφ 
γιά Περαχώρα, Σχοΐνο. Μεσ. φαγητό στά ταβερνάκια καί περίπατοι. 
Στις 5.30 τό άπόγευμα άναχωροΰμε γιά Λουτράκι (παραμονή 1 ώρας), 
Αθήνα.

ΕΞΟΔΑ: Δραχ. 85—95.

0 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΣΑΣ ΚΑΑΕΙ
«Κύριοι Συνάδελφοι,

Σάς καλοΰμεν όπως προσέλθητε καί έγγραφήτε είς τόν Συνεταιρισμόν 
μας βέβαιοι όντες ότι έχετε ΑΜΕΣΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝ προς τούτο.

Συγκεκριμένως ή Τράπεζα παρέχει μέσφ τού Συνεταιρισμού πίστω- 
σιν είς τούς υπαλλήλους της καί Συνεταίρους μας ύψους 4Ά άκαθαρίστων 
μισθών. Ή έξυπηρέτησις τής πιστώσεως ταύτης γίνεται διά 30 μηνιαίων 
κρατήσεων. ’Άν όμως ληφθή ύπ’ όψιν ότι τούς μήνας Απρίλιον καί Δε
κέμβριον δέν γίνεται κράτησις, τότε άντιλαμβάνεσθε ότι ή παρεχομένη 
πίστωσις έξοψλεΐται είς χρονικόν διάστημα ύπερβαΐνον τήν 3ετίαν.

Ή άξία τής συνεταιρικής μερίδος είναι δραχμαί χίλιοι (1.000), 
έξοφλεΐται δέ είς πέντε (5) ίσοπόσους έτησίας δόσεις. Κατά συνέπειαν 
κατά τήν έγγραφήν ουδέ ποσόν καταβάλλει ό έγγραφόμενος, ένώ δνύα- 
ται άμα τή έγγραφή του νά προβή είς αγοράς έπί πιστώσει τόσον τών 
έν τώ πρατηρίφ μας ύφασμάτων έκλεκτών καί είς ίκανοποιητικάς τιμάς 
πωλουμένων ειδών, όσον καί ειδών άτινα δέν διαθέτει τό πρατήριόν μας 
(ύποδήματα, ύαλικά, έτοιμα ανδρικά καί γυναικεία, κοσμήματα κλπ.).

Παρέχεται έν τέλει διευκρίνισης ότι τό ποσόν τών 1.000 δραχμών τής 
άξίας τής συνεταιρικής μερίδος άποτελεΐ τό ίσόποσον παραδιδομένου 
τίτλου έπιστρέφεται δέ είς τόν συνεταίρον έφ’ όσον δΓ οίονδήποτε λόγον 
αποχώρηση τού Συνεταιρισμού.

Ό τίτλος ούτος παρέχει είς τόν νεοεγγραφόμενον δικαίωμα άπολή- 
ψεως μερίσματος άπό τό πρώτον έτος τής έγγραφής του.

Έγγραφα! είς τό Λογιστήριον τού Συνεταιρισμού, οδός Πεσμαζό- 
γλου άριθ. 1, όλας τάς πρωϊνάς καί τά άπογεύματα Τρίτης, Πέμπτης 
καί Παρασκευής κατά τάς ώρας 5—8 μ.μ.

Γνωστοί καί άγνωστοι 
ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ 

της αρχαίας ’Αθήνας
Από τις στήλες τού «Οικονο

μικού Ταχυδρόμου» μεταφέρουμε
τό κατωτέρω άρθρο τού συνεργά
του του κ. Δημ. Στεργίου.

Εκτός άπό τόν Διογένη, ό οποί
ος είναι γνωστός σάν φιλόσοφος 
καί όχι σάν τραπεζίτης τής Σινώ
πης, γνωρίζομε έπίσης τόν Στρυμό- 
δωρο τής Αίγινας καί τόν Φιλοστέ- 
φανο τής Κορίνθου, τού οποίου πε
λάτης ήταν καί ό πάμπλουτος Θε
μιστοκλής. Έζησεν στήν Αθήνα ά
πό τόν 5ο—3ο αιώνα, περίοδο στήν 
οποία ήκμασαν κυρίως οί Τράπεζες 
στήν Ελλάδα. Τόσον ό Ισοκράτης 
στόν περίφημο «Τραπεζιτικό» του, 
όσο καί ό Δημοσθένης μάς άφησαν 
άρκετά στοιχεία γιά τήν λειτουργία 
καί τήν δραστηριότητα τών Τραπε
ζών στήν άρχαία Αθήνα. Θεωρούμε 
όμως σκόπιμο πριν άσχοληθοΰμε μέ 
τις Τράπεζες τής άρχαίας Αθήνας 
νά αναφέρουμε σέ συντομία ώρι- 
σμένα ονόματα Αθηναίων τραπεζι
τών, άλλα πολύ γνωστά κι άλλα 
λιγώτερο, άνάλογα μέ πληροφορίες 
άπό τούς συγγραφείς τής έποχής:

— !Π α σ ί ω ν α ς. Ό γνω
στός άπό τόν «Τραπεζιτικό» τού 
’Ισοκράτη καί τόν λόγο «Παραγρα
φή υπέρ Φορμίωνος» τού Δημοσθέ
νη. Τραπεζίτης, μέ πολυσχιδή δρα
στηριότητα ό Πασίωνας ήγεΐτο πολ
λών καί άξιολόγων τραπεζικών Ι
δρυμάτων κι άλλων επιχειρήσεων 
στήν Αθήνα, στά όποια άπασχο- 
λοΰσε ταμίες, λογιστές, γραφείς, 
κλητήρες κλπ. Στήν άρχή ήταν δού
λος τών τραπεζιτών Αντισθένη καί 
Άρχέστρατου, τούς οποίους διαδέ
χθηκε άργότερα στήν έργασία τού 
τραπεζίτη. Στήν Τράπεζά του είχε 
καταθέσει καί βρέθηκαν μετά τόν 
θάνατό του 2.400 δραχμές καί ό 
πατέρας τού Δημοσθένη. Στον «Τρα
πεζιτικό» τού ’Ισοκράτη φέρεται ό
τι καταχράσθηκε καταθέσεις ένός 
νέου έμπορου άπό τόν Βόσπορο καί 
άπό άλλη πηγή πληροφορούμαστε 
ότι στήν άρχή τής καριέρας του άρ- 
νήθηικε μιά κατάθεση έπτά ταλάν
των τού γιου του!

•—Φορμίωνα ς. Πριν ά
πό τόν θάνατό του (370 π.Χ.) ό 
Πασίωνας εΐχεν άναθέσει στόν δού
λο του Φορμίωνα τήν Τράπεζά του, 
τήν γυναίκα του καί τήν κηδεμονία 
του γιου του Πασικλή. Ό Φορμίω
νος παραλαμβάνοντας τήν Τράπε
ζα τού Πασίωνα σέ λυπηρή κατά
σταση κατόρθωσε μέ τήν έργατικό- 
τητά του καί τήν τιμιότητά του νά 
δώση νέα αίγλη όχι μόνο στήν Τρά
πεζά του, άλλά καί στό επάγγελμα 
τού τραπεζίτη γενικώτερα. Γιατί 
παρ’ όλο ότι «στό εμπόριο καί στις 
τραπεζικές έργασίες ή φήμη τού ερ
γατικού ανθρώπου συνδυασμένη μέ 
τήν τιμιότητα έχει, όπως λέει ό 
Δημοσθένης, θαυμάσια άξία» καί 
«ή εμπιστοσύνη είναι τό μεγαλύτε
ρο κεφάλαιο γιά τήν άπόκτηση χρη
μάτων», τήν εποχή αυτή τά πολλά 
κρούσματα άρνήσεως καταθέσεων 
καί επαχθών δανεισμών είχαν δη
μιουργήσει ένα κλίμα μίσους προς 
τούς τραπεζίτες, οί όποιοι, σύμφω
να μέ τόν Δημοσθένη, «είχαν μετα- 
βάλει τόν δανεισμό σέ τέχνη καί ά- 
γνοοΰσαν κάθε πνεύμα ανθρωπισμού 
καί άλλης μετριοπάθειας έκτος άπό 
τό κέρδος».

— Αντισθένης καί 
Άρχέστρατος. Κοί οί 
δύο μεγάλοι Αθηναίοι τραπεζίτες, 
είχαν αναθέσει άπό τήν άρχή ση
μαντικές ύποθέσεις στόν δούλο τους 
Πασίωνα. "Ετσι μετά τήν έξαφάνι- 
ση τού Αντισθένη καί τήν παραί
τηση τού Άρχέστρατου άνέλαβε 
τήν Τράπεζα ό γνωστός Πασίωνας.

— Σωκράτης. (Όχι βέ
βαια ό φιλόσοφος). Ό Δημοσθένης 
τόν άποκαλεΐ περίφημο τραπεζίτη 
μέ τήν πρόσθετη πληροφορία ότι, 
όπως ό Πασίωνας, ό Σωκλής, πού 
θά άναφέρουμε πιό κάτω έδωσε 
στόν δούλο καί διάδοχό του τής 
Τραπέζης μέ διαθήκη τήν γυναίκα 
του γιά σύζυγο.

— Σ ω κ λ ή ς. Περισσότερες 
πληροφορίες δέν έχομε γιά τόν Σω- 
κλή, έκτος άπό κείνη τού Δημοσθέ
νη ότι «τραπεζιτεύσας έδωκε τήν 
έαυτού γυναίκα Τιμοδήμφ».

— Ξένωνας, Ε ΰ φ ρ α ί
ο ς, Εΰφρονας καί Κ α λ- 
λίστρατος. Άπό τόν Δη
μοσθένη πληροφορούμαστε ότι καί 
οί τέσσερις είχαν νοικιάσει γιά ο
κτώ χρόνια τήν Τράπεζα τού Φορ
μίωνα.

— Σωσίνομος καί Τ ι- 
μόδημος. Ό Δημοσθένης ά- 
ναφέρει γι’ αύτούς ότι όταν βρέθη
καν στήν άνάγκη νά ξοφλήσουν ταυ
τόχρονα όλα τους τά χρέη, συνήθως 
υποχρεώσεις άπό καταθέσεις, έχα
σαν όλη τους τήν περιουσία καί φυ
σικά τήν Τράπεζά τους.

— Π υ λ ά δ η ς. Ό Δημο
σθένης στόν λόγο του «Κατ’ Άφο
βου Α» μάς πληροφορεί ότι ό πα
τέρας του στήν Τράπεζα τού Πυ- 
λάδη, είχε καταθέσει, όπως καί στήν 
Τράπεζα τού Πασίωνα, 600 δραχ
μές.

Κοινωνικά
ΕΤΧΑΙ

—Ή σύζυγος τοΰ συναδέλφου 
Γεωργίου Κανελλοπούλου (Κέντρον 
Μηχανογραφίας) έτεκεν αισίως άρ- 
ρεν. Στους ευτυχείς γονείς εΰχόμε- 
θα νά ζήση.

Κ. ΛΙΑΚΟ II ΟΧΛΟΣ

—Ή σύζυγος τοΰ ’Αθανασίου Κα- 
ψκότη (Πειραιώς) έτεκεν αρρεν. 
Νά τούς ζήση.

Κ. Λ.
•

—Στόν αγαπητό μας συνάδελφο 
Σωτήριο Χρυσικό μνηστευθένχα με
τά τής δίδος Δάφνης Μανώλη, εύ- 
χόμεθα καλά στέφανα.

All. ΜΙΊΡΑΧΑΛΑΣ 
ΒΑΣ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ 

Ε.Τ.Ε. Τρικάλων

ΔΩΡΕΑΙ

ΤΠ,ΚΡ ΊΌΤ ΑΣΤΛΟΤ ΑΝΙΑΤΩΝ

Οί Ταμειακοί συνάδελφοι τοΰ Κ) 
τος Πειραιώς Α' κατέθεσαν δραχ. 
2.400 υπέρ τοΰ ασύλου ’Ανιάτων, 
είς μνήμην τοΰ αγαπητού των συνα
δέλφου ’Αθανασίου Κατσιμίχα.

«ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ»

Μηνιαΐον δργανον τοΰ Συλλόγου 
τών Υπαλλήλων τής Εθνικής 

Τραπέζης τής Ελλάδος.
6

Δ)νοείς συμφώνως τφ Νόμψ: 
Υπεύθυνος:

ΝΙΚ. ΠIΣΚΟΠΟΣ 
Άγιας Τριάδος 37 

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

«
Υπεύθυνος Τυπογραφείου: 

ΑΟ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 
Ρήγα Παλαμήδ» 5 —Άθήναι 

Τηλ. 3219306

ΑΝΤ. ΚΑΣΤΡΙιΝΑΚΗΣ 
’Οδοντίατρος

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

Ένδιαφέββ&ι^α πρόταοις

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ
Θέτομεν ύπ’ όψιν τών ενδιαφε

ρομένων συναδέλφων τήν κατω
τέρω πρότασιν τής Διευθΰνσεως 
τοΰ Ξενοδοχείου «ΡΟΔΟΣ»:

«Κύριοι,
Θά μάς επιτρέψητε νά σάς άπα- 

σχολήσωμεν επ’ ολίγον μ’ ένα ζή
τημα.

"Εχει δημιουργηθή, έσφαλμένως 
κατά τήν γνώμην μας, ή έντύπωσις 
οτι ή Ρόδος ένδιαφέρεται κι άσχο- 
λείται άποκλειστικώς μέ τούς αλλο
δαπούς τουρίστας καί ότι τυχόν άφι- 
κνούμενοι "Ελληνες δέν είναι εύ- 
πρόσδεκτοι,

’Εν τή έπιθυμίφ μας όπως άρθή ή 
υφιστάμενη αυτή παρεξήγησις, ά- 
πεφασίσαμεν όπως χοοηγήσωμεν είς 
ομάδας ελληνικής πελατείας ή ο
ποία θά ήθελε νά μάς τίμηση διά 
τής προτιμήσεώς της, τούς ίδιους 
ευνοϊκούς όρους τούς όποιους κάνο- 
μεν είς τά μεγάλα τουριστικά γρα
φεία εξωτερικού.

Άρχίζομεν τήν προσπάθειαν τού
την μέ τήν συμπαθή καί πολυπληθή 
τάξιν τών τραπεζικών υπαλλήλων 
κάνοντας έναρξιν άπό τά μέλη τοΰ 
ύμετέρου συλλόγου.

Ή προσφερομένη τιμή ημιδιατρο
φής είς δίκλινον δωμάτων είναι τών 
δρχ. 300 (τριακοσίων) κατ’ άτομον 
καί είς μονόκλινον δρχ. 380 (τρια- 
κοσίων όγδοήκοντα). Είναι τιμή 
γνωριμίας.

Ή τιμή αύτη προσφέρεται δι’ ο
μάδας τουλάχιστον 10 ατόμων.

Ή τιμή αιίτη ίσχόουσα δι’ ολό
κληρον τήν σαιζόν 1975 ήτοι μέχρι 
31.10.75, έναντι τής επισήμου τών 
δρχ. 417, είναι ή αυτή μέ τάς τι
μάς τοΰ 1974 καί κατώτερα τόιν υ
φισταμένων συμβολαίων άνω τών 
100 ατόμων μέ σοβαρούς οργανι
σμούς τοΰ εξωτερικού, οϊτινες μάς 
φέρνουν πελότας καθ’ δλην τήν του
ριστικήν περίοδον. ΔΓ ομάδας μίνι
μουμ 10 ατόμων ή ’Ολυμπιακή ’Αε
ροπορία κάνει έκπτωσιν 5ο) ο.



Εοιιιοι Αρκοί Fsvwig AOVIOTIHqg
Ύπό ΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ. ΜΕΛΙΔΗ

Ή αξιοποίησή τής έπιχειρηματικής σοφίας των παππούδων μας

ΤΟ ΚΕΡΔΟΣ, ΠΡΟ Ϊ ΟΝ ΚΟΙΝΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΟΥ ΠΡΟΒΓ.) 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ

ΟΙ -μέχρι τούδε άναπτυχθέντες 
λογαριασμοί δια τού έκάστοτε υ
πολοίπου των επιδρούν και έπηρεά- 
ζουν την οΐκοναμικήν θέσιν ττάσης 
αυτοτελούς οικονομικής ,μονάδος. Ύ- 
φίστοονται δμως περιπτώσεις καθ’ 
ας ή -οίκιοΜομι-κή ιμονάς είναι υποχρε
ωμένη έκ λόγων οργανωτικών νά 
δημιουργή λογαριασμούς, διά τού 
έκάστοτ-ε υπολοίπου των όποιων δέν 
είναι δυνατόν να έπηρεασθή αμέσως 
ή θέσις τής οικονομικής ,μονάδος έ
κτος εμμέσως. ,Π.χ. άν ή έπιχείρη- 
σις εΰρεθή εις την ανάγκην χορη- 
γήσεως έγγυήσεως εις ώρισμένον 
πρόσωπον φυσικόν ή νο,μικόν. Εις 
την περίπτωσιν ταύτην ή έπιχείρησις 
είναι δυνατόν έν τφ μέλλοντι νά ε- 
χη οίκονοιμικάς επιπτώσεις. Έξ άλ
λου, έάν δι’ οίανδήποτε αιτίαν έχει 
εις την κατοχήν της άλλότρια πε
ριουσιακά στοιχεία, θά πρέπει λο- 
γιστι-κώς νά παρακολουθηθοΰν καθ' 
δσον τούτα είναι δυνατόν νά κατα
στούν πρόξενο αποτελεσμάτων θε
τικών ή αρνητικών. Επίσης αν ή έ- 
πιχείρησις π,ροβαίνη εις προγραμ
ματισμόν καί άνάληψνν οικονομικής 
δραστηριότητος εις τό μέλλον, θά 
έχω μεν λογιστικήν παρακολούθησιν 
των μελλόντων νά χορηγηθούν πι
στώσεων.

Εις δλας τάς άνωτέρω περιπτώ
σεις ή λογιστική θά πρέπει νά πα- 
ρεμβαίνη καί νά παρακολουθή ταύ- 
τας. Οί λογαριασμοί μέσφ των ό
ποιων πραγματοποιείται ή παρακο- 
λούθησις αϋτη καλούνται λογαρια
σμοί τάξεως.

Οί λογαριασμοί τάξεως δη,μιου,ρ- 
γώνται εις τρεις συγκεκριμένος πε
ριπτώσεις :

ι. "Οταν θέλωμεν νά παρακολου- 
θήσωμεν άλλότρια περιουσιακά 
στοιχεία.

ιι. "Οταν αναπτύσσεται οικονομι
κή δραστηριότης.

ιιι. "Οταν παρακολουθώμεν ένε,ρ- 
γε,ίας πηγαζούσας έξ άμφοτερο- 
6αρών συμβάσεων.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΑ
ΞΕΩΣ

Οί λογαριασμοί τάξεως ανοίγον
ται άνά ζεύγη, εΐς τού ενεργητικού 
καί έτερος τού παθητικού καί λει
τουργούν άμοιβαίως. Δηλαδή οσά
κις χ,ρεοΰται λογάριασμός τάξεως, 
πιστοΰται έπίσης λογαριασμός τά
ξεως καί άντιστρόφως οσάκις πι- 
στούται λογαριασμός τάξεως, έπί
σης χρεοΰται λογαριασμός τάξεως.

Ουδέποτε είναι δυνατόν νά χρε- 
ωθή λογαριασμός τάξεως καί νά 
πιστωθή λογσριοισμός ουσίας ή καί 
το άντίστροφον. Οί λογαριασμοί 
τάξεως τηρούνται μέ τό άντίτιμόν 
των καί εις τήν πρώτην περίπτωσιν 
δημιουργίας λογαριασμών τάξεως, 
ώς είναι ή παρακολούθησις άλλο- 
τρίων περιουσιακών στοιχείων, διά 
τού λογαριασμού των ισοτίμου 
(συμβατική τιμή, συνήθως ή μο- 
νάς). Πλείονα περί λογιστικού ισο
τίμου είς τούς λογαριασμούς «Ξέ
νον Νόμισμα».

Ε-ΜΦΑΝΙΣΙΣ ΕΝ ΤΩ ΙΣΟΛΟΓΙ- 
ΣΜΩ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΑ
ΞΕΩΣ

ΟΙ λογαριασμοί τάξεως μή έπι- 
δρώντες αμέσως ώς άνωτέρω άνε- 
φέρθη επί τής οικονομικής θέσεως 
τής έπιχειρήσεως κατά τήν σύνταξίν 
τού ’Ισολογισμού δεν αναμιγνύον
ται ιμετά των λογαριασμών ουσίας, 
δηλαδή των λογαριασμών ’Ισολογι
σμού, άλλα μετά τό κλείσιμον τού
του αναγράφονται εύκρινώς κάτωθεν 
αυτού αθροιζόμενοι κεχωρισ-μένως. 
’Βν τή πράξει παρατηρεΐται ή άπα- 
ράδέκτος κατάστασις νά άναγρά- 
φωνται συλλήβδην ώς λογαριασμοί 
τάξεως ενεργητικού X (έν Τφ ένερ- 
γπτι-κφ) καί λογαριασμοί τάξεως 
παθητικού X (έν τφ παθητικφ). Ή 
τοιαύτη έμφάνισις τών λογαρια
σμών τάξεως έν τφ ’ I σολογισμφ 
ουδόλως εξυπηρετεί τον πληροφο
ριακόν σκοπόν τής λογιστικής άφ’ 
ενός καί άφ’ ετέρου δέν δύναται νά 
πραγματοποιηθή διερεύνησις τού ’Ι
σολογισμού προς εξαγωγήν ασφα

λών σμμπερασμάτων ύπ παντός 
τρίτου έπί τής οικονομικής θέσεως 
τής έπιχειρήσεως. Ούτω κάτωθεν 
τού Ισολογισμού θά άναγράφωνται 
οί λογαριασμοί τάξεως δχι... όμαδο- 
ποιηιμένοι, άλλα ώς εΰρίσκονται έν 
τφ καθολικφ τής έπιχειρήσεως ή
τοι : έν τφ ένεργητικφ οί λογαρια
σμοί τάξεως ενεργητικού καί έν τφ 
παθητικφ οί λογαριασμοί τάξεως 
του παθητικού. Μόνον τότε είναι 
δυνατόν νά έχωμεν νομότυπαν σύν
ταξιν καί δημοσίευσιν ’ Ισολογισμού. 
Ό -Νομοθέτης λέγων δτι κάτωθεν 
τού ’Ισολογισμού αναγράφονται οΐ 
λογαριασμοί τάξεως εννοεί... λογα
ριασμούς καί άλλο ούδέν.

Έν συνεχείς! θά άναπτύξωμεν εν
δελεχώς τάς τρεις περιπτώσεις διά 
τών όποιων προβαίνομεν είς τήν δη
μιουργίαν λογαριασμών τάξεως.
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΑΛΛΟΤΡΙΩΝ ΠΕ

ΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
Ή πλέον κλασσική περίπτωσις 

καί τά μέγιστα έφαρμοζομένη έν τή 
πράξει είναι ή παρακολούθησις άλ- 
λοτρίων περιουσιακών στοιχείων. 
Πολλάκιΐς μία έπιχείρησις 6Γ οίαν
δήποτε αιτίαν (φύλαξιν, διάθεσιν) 
έχει είς τήν κατοχήν άλλότρια πε
ριουσιακά στοιχεία, μία τράπεζα 
προβαίνει είς τήν φύλαξιν χ,ρεωγρά- 
φων τών πελοπών της, είς τήν διά- 
θεσιν ένσημων, είς τήν εϊσπραξιν ά
ξιων (συναλλαγματικών) κ.ά., μία 
εμπορική έπιχείρησις προβαίνει εΐς 
τήν διάθεσιν προϊόντων άνηκόντων 
κατά κυριότητα εΐς τρίτους ή είς 
τήν φύλαξιν τούτων κλπ. " Ολαι αι 
ανωτέρω περιπτώσεις θά άποσαφη- 
νισθώσ-ι λογιστικώς διά τού κάτω
θι παραδείγματος. Ενταύθα ση- 
μειοΰιμεν δτι πολύ όρθώς ό νέος έν 
ισχύει Κ.Φ.Σ. έπιβάλλει τήν χωρι
στήν κατά ποσότητα παρακολούθη- 
σιν τών προϊόντων, άτινα κ<χτά κυ
ριότητα ανήκουν είς τρίτους, δηλ. 
είς άλλην αποθήκην, ϊνα άφ’ ένός μή 
αναμειγνύονται μέ τά ίδια τής έπι- 
χειρήσεως προϊόντα καί οΰτω απο
φεύγονται αί διενέξεις καί άψ’ έτε
ρον ,καθίστοτηαι πλέον εύχερής ό φο
ροτεχνικός έλεγχος.

(ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ)

ΕΝΙΙ ΤΡΑΠΕΖΙΤΗΣ ΥΠΟΔΥΕΤΑΙ ΤΟΝ ΔΠΛΟΥΝ ΕΡΓΑΤΗΝ!
Καί άφπγεϊται τώρα τις πικρές εμπειρίες του

*Ή ιστορία ένθυιμ ίζει παραμύθι: 
Τον βασιλιά, ό όποιος μεταμφιέζε
ται είς ζητιάνον καί περιφέρεται 
νύκτα είς στενοσόκακα καί καπη
λειά, γιά νά πληραφορηθή, έκ πρώ
της χειρός, καί δχι έκ χειλέων αύ- 
λοολάκων, τι ιδέαν έχουν διά τό 
πρόσωπόν του καί τήν διοίκησίν 
του, οί υπήκοοί του.

Κάτι τέτοιο έσκέφθ'η καί ό κύ
ριος, περί τού οποίου ό λόγος κ-αρ 
τωτέρω. Κουρασμένος καί απογοη
τευμένος άπό τήν ζωήν τού μπίζνε
σμαν, έσκέψβη «νά έγκαταλεί ψη τό 
παν καί νά ζήση έστω προς στι
γμήν ώς άπλάς άνθρωποςς». Ό 
Τζών Κόουλμαν, πρόεδρος τού έν 
Φιλαδελφείφ κλάδου του άμερτκανι- 
κοΰ κεντρικού τραπεζιτικού οργανι
σμού, ήλικίας 52 έτιφν, έπή,ριε δύο 
μήν|ς άδειαν, έγκατέλειψε γρ-αφ-εί- 
ον, συμβούλια:, μελετάς, φυσικά τήν 
πιστωτικήν κάρταν του καί τό όνο
μά του («κυκλοφόρησε μέ ψευδώνυ
μον) διά νά ζήση καί νά διαπίστω
ση πώς ζή ένας απλούς έργάτης 
καί πώς συμπεριφέρεται προς αυ
τόν, ό υπόλοιπος κόσμος.

Έπιστρέψας κατάκοπος άπό τήν 
άπίθανον αυτήν περιπέτειάν του, 
καί πάλιν άπογοητευμένος, άπεψά- 
σισε νά άφηγηθή, είς ένα όντως 
συαρπαστι-κόν βιβλίον, τάς έντυπώ- 
σεις του Πολύ διδαικτι-κάς...

Πρώτος σταθμός τού «ψυγάδος 
τής χλιδής»: Ή ’Ατλάντα τής πο
λιτείας τής Γεωργίας. Πρώτον έ- 
πάγγελμα: Έρκάτης είς τό άνοιγμα 
υπονόμων. Εντυπώσεις: Πολύ κο
πιαστική έργασία: «Μοΰ έλειπε—- 
γράφει—ή φυσική ρώμη τών έκ πε
ριστάσεων συναδέλφων μου». Ή έ- 
παφή του μέ τούς άλλους έριγάτας 
ύπήρξεν άπογοητευτική. «Ό άνθρω
πος πού σκάβει χαντάκια, δέν μιλά 
πολύ».

’Αλλά ό έκ περιστάσεως συγγρα- 
φεύς, έξετίμησε τον έπιστάτην, «άν
θρωπον άπαιτητικιόν καί μάλλον α
πότομον». Τον συγκρίνει μέ τον ε
αυτόν του, όταν κάθεται είς τήν έ
δραν τού προέδρου τού διοικητικού 
συμβουλίου. «Είμαι —ομολογεί είς 
τό βιβλίον του— ένας άνευ λόγου 
φλύαρος. *0 επιστάτης τού συερ- 
γείου τών υπονόμων τά καταφέρνει 
καλύτερα, μέ τον έλάχιστόν δυνατόν 
αριθμόν λέξεων... Βεβαίως άλλο 
πράγμα είναι τό χαντάκι καί άλλο

Τό Φαρμακεϊον ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ 
ΔΟΥΒΑΡΑ, Φορμίωνος 21 (τηλ. 
734.618) Παγκράτι, εξυπηρετεί 
όλους τούς ήσφαλισμένους τού 
ΤΥΠΕΤ ’Αθηνών.

μία τράπεζα. ’Αλλά πόσον θά ήθε
λα νά δοκιμάσω...».

Μετά δύο έβδομάδας, τέλος τής 
πρότης πράξεως. Διάλειμμα λόγω 
αναγκαστικής επιστροφής είς τό 
γραφεΐον. Ο Τζών Κόουλμαν έχρειά- 
σθη να έπιληφ'θή σοβαράς υποθέσεως 
κλοπής χαρτονομισμάτων, ένός έ- 
χατομιμυρίου δολλαρίων, τά όποια 
έπρόκειτο νά καταστραφούν ώς έ- 
φθαρμένα.

Η δεύτερα πράξις τής περιπέ
τειας, διαδραματίζεται είς την Βο- 
στώνην.

Διαζευγμένος ων ό συγγραφεύς, 
είίρισκε ενίοτε διασκεδαστικόν νά 
μαγειρεύη τό φαγητόν του. Μάγει
ρος λοιπόν! ’Αλλά λογαριασμοί χω
ρίς τον ξενοδόχον... Ό έστιάτωρ, 
είς τον όποιον άπηυθύνθη δέν είχε 
νά τού προσφέρη άλλην εργασίαν 
έκτος άπό τό νά πλύνη πιάτα. Μετ’ 
όλίγας ημέρας εΰρέ'θη άκατάλληλος 
καί ό έργοίδότης του τού έπρόσφερε 
τό φοβερόν «άπολύεσαι!». Δέν εί
χε τό ταλέντο λαντζέρη.

ΤΗτο ή πρώτη φορά είς τήν ζωήν 
του, πού ό συγγραφεύς άπελύετο. 
"Ασχημο συναίσθημα, νά χάνης τήν 
πεποίθησιν διά τάς ικανότητας σου 
καί τό προσωπικόν κύρος, πού σού 
δίδει ή υπεύθυνος θέσις σου. Άντ- 
έδροσε, έπεισε τόν εργοδότην του 
νά τόν κράτηση, τελικιως όμως έφυ
γε άπό τό έστιατσριον, διότι τού 
προσεφέρετο κατώτερα1 θέσις. Έφο- 
δήθη, ότι μέ τον υποβιβασμόν, θά 
έχανε τό ηθικόν του.

Μετά πολλάς αναζητήσεις, προσ- 
ελήφθη είς άλλο έστιατόριον μέ κα
θήκον νά κατασκευάζη σάντουιτς καί 
νά κόβη τήν σαλάτα. Συνήθισε νά 
ένθυμήτοι τάς παραγγελίας τών 
σερβιτόρων, άρχιζε νά εΰρίσκη εύ- 
χσρίστησιν, όταν κατεσκεύαζεν ένα 
«ώραΐο σάντουιτς» καί όταν μετ’ ό
λίγας ήμέρας, ήσθάνθη τήν ανάγκην 
αλλαγής, ό έργο δότης του τού είπε: 
«Είσαι πολύ καλός». Έπί τέλους! 
ένας έπαινος...

Ττίτη πράξις: Σκουπιδιάρης εΐς 
το Μαίρυλαντ.

Είς τό προάστειον όπου είργά- 
σθη, ή πληρωιμή ήτο όχι μέ τήν ώ
ραν, άλλά ανάλογος τού όγκου τών 
περ ισυλλιεγομενών σχουπϊδιων. Είχε 
λοιπόν, κάθε συμφέρον νά έργάζε- 
ζαι γρήγορα. Καί ήτο άπειρος. ’Ε
νώ οί συνάδελφοί τον έστίβαζαν 
τά σκουπίδια είς τό αύτοκίνητόν 
τους πατώντας τούς όγκους τών 
άποριμμάτων μέ τά πόδια, έκεΐνος 
έχρησιμοποϊει μόνον τά χέρια του. 
Καί είχε τήν ευκαιρίαν νά άνακαλύ- 
ψη ότι ό κόσμος άποφεύγει μάλλον 
τούς σκουπιδιάρηδες. Οί διαβάται, 
τούς όποιους έχαιρετοΰσε τόν «κοί
ταζαν μέ εκπληξιν.

Καί ό άμερικανός τραπεζίτης κα
ταλήγει :

«Μέ τό νά άσκή κανείς υψηλά 
καθήκοντα — ομολογεί μέ ειλικρί
νειαν — παίρνει τόν έαυτόν του πο
λύ είς τά σοβαρά, πιστεύει ότι έχει 
έξονσίας, τάς όποιας δέν έχει καί 
ξεχνά τά άπλούστερ-α πράγματα διά 
τούς ανθρώπους»...

Τό άνωτέρω έπιμύθιον τής περι
πέτειας τού τραπεζίτου, δέν υπήρ
ξε τό μόνον. Ό τύπος ΰπεδέχθη μέ 
άντιφατικάς κρίσεις τό ιδιόρρυθμον 
αυτό έργον, είς τό όποιον ένας υ
ψηλά ΐστάμενος οίκοονμικος παρά
γων, άνο:ζητών άσυνήθεις συγκινή- 
σεις, έδέχθη νά ζήση «μεταμφιεσμέ
νος είς ταπεινόν, έν μέσω ταπεινών, 
μερικάς έβδομάδας τής άδειας του».

Ό κ. ’Απόστολος Μπαμίχας 
ευχαριστεί τούς συναδέλφους 
του,, οί όποιοι τόν έτίμησαν μέ 
τήν προτίμησίν των κατά τάς 
προσφάτους Δημοτικάς έκλογάς 
καί συνέβαλον ώστε κατά τήν 
πρώτην συμμετοχήν του ώς υπο
ψηφίου δημοτικού Συμβούλου 
τού Δήμου ’Αθηναίων νά λάβη 
3.100 σταυρούς προτιμήσεως.

Ο συνάδελφος Άλέκος Ρωσ- 
σέλης, υποψήφιος δημοτικός 
σύμβουλος, τού άποτυχόντος 
συνδυασμού «ΑΝΤΩΝΗ ΚΙΤΣ1- 
κη», κατά τάς προσφάτους διε- 
ξαχθείσας Δημοτικάς Έκλογάς, 
τού Δήμου ’Αθηναίων, ευχαρι
στεί όλως ιδιαιτέρως εκείνους 
έκ τών κ.κ. συναδέλφων, οί ο
ποίοι τόν έτίμησαν διά τής προ- 
τιμήσεώς των».

% Ο κ. ’Ιωάννης Πορτούλας, ύ-ί
ψ. , A
Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος/
£ f
pxara τας προσφάτους δημοτι-»

κάς έκλογάς, εύχαριστεϊ τούς;] 
^συναδέλφους, οί όποιοι τόν ιέ-4 
► τίμησαν μέ τήν προτίμησίν των.)

Καθώς πληθαίνουν τά χρόνια πού 
εργάζεται ώς διευθύνων ή σύμβου
λος έπιχειρήσεων, ό Τζαίημς Λάϊνς 
πείθεται, όλοέν καί περισσότερον, 
δτι δέν υπάρχει ένας μόνον σωστός 
δρόμος γιά νά διευθύνεται το πάν. 
«Τό μάνατζμεντ είναι τέχνη καί όχι 
επιστήμη. Τό βασικόν είναι νά έκτε- 
λοΰνται όρθώς άπλα πράγματα» 
γράφει ό Τζαίημς Λάϊνς είς άλλο ση- 
μεΐον τού βιβλίου του «Βελτίωσις 
τού Κέρδους».

Εκείνο πού κάμει επικερδή μίαν 
έπιχείρησιν — πιστεύει ό συγγρα
φεύς — είναι τά βασικά προσόν
τα της, μεταξύ τών όποιων, ή ποιό- 
της τής διοικήσεώς της καί ή άπο- 
τελεσμοπικότης τής όργανώσεώς 
της. Έάν είς τά στοιχεία αυτά ή έ- 
πιχείρησις είναι υγιής, τότε ή έ- 
φαρμογή τής καταλλήλου τεχνικής 
θά ένισχύση τήν άπόδοσίν της. Έ
άν δέν είναι υγιής, τότε δέν υπάρ
χει τεχνική, ή οποία θά άναδείξη 
τήν έπιχείρησιν είς έξαιρετικώς επι
κερδή.

Σύμβουλος όργανώσεώς, έπί πολ
λά έτη, ό Τζαίημς Λάϊνς σήμερον 
διευθυντής εΐς τήν RANK RADIO IN
TERNATIONAL LTD, θυγατρικήν 
έταιρίαν τού γνωστού αγγλικού έ- 
πιχειρ)κοΰ συγκροτιήματος RANK 
ORGANIZATION. Τό βιβλίον του, 
τού οποίου δίδεται κατωτέρω σύντο
μος περίληψις, καλύπτει πολλά θέ
ματα, παρουσιάζει στερεάν δομήν, 
άλλά δέν λέγει τίποτε τό νέον, δέν 
προσφέρει αυτομάτους λσύεις.

Εκείνο δμως πού διακρίνει τό 
βιβλίον, είναι τό βάρος τό όποιον ρί
πτει είς τήν βελτίωσιν τού κέρδους, 
ώς τού κυρίου στόχου τής επιχειρη
ματικής δραστηριότητος καί ότι δια
μορφώνει πλαίσιον εντός τού όποιου 
δύναται νά έπιδιωχθή βελτίωσις τού 
κέρδους.

★
Ό Τζαίημς Λάϊνς ήρχισε νά συν

εργάζεται τό 1961 μέ ένα έκ τών 
γνωστότερων γραφείων συμβούλων 
είς τό Λονδΐνον. Προηγουμένως ήτο 
διευθυντής παραγωγής είς βιομηχα
νίαν ραδιοφωνίας καί τηλεοράσεως. 
«’Ήλλαξα άπασχόλησιν, λέγει, άψοΰ 
μίαν ή μέραν έσκέψθην, ότι ολόκλη
ρος ή σταδιοδρομία μου, εΐχεν ά- 
φιερωθή είς τήν «κατασκευήν» καί 
ότι υπάρχουν μεγάλα κενά είς τάς 
γνώσεις μου περί μάναντζμεντ. Ή 
έργασία, είς τό γραφεΐον συμβούλων 
μοΰ έψάνη, ότι ήτο ένας καλός τρό
πος διά νά διευρύνω τήν βάσιν μου».

Άλλά συντόμως, ό συγγραφεύς 
ότι καί είς ένα γραφείων συμβούλων 
παρομοία «διεύρυνσις» δέν ήτο πε
ρισσότερον α'ύτόματος άπό όσον ή
το είς τήν βιομηχανίαν. Τού άνετί- 
θετο νά λύη μεμονωμένα προβλήμα
τα, ύπονοουμενού ότι, διά τής 6ελ- 
τιώσεως τών επιδόσεων είς περιωρι- 
σμένον μέτωπον, ή έπιχείρησις θά 
έκέρδιζεν όλόκληρον τήν μάχην.

‘Ο Τζαίημς Λάϊνς έπανεστάτησε 
κατά τής ιδέας αύτής καί τό 1964 
ίδρυσε μέ τρεις συναδέλφους του τό 
γραφεΐον όργανώσεώς TEAM MA
NAGEMENT GROUP LTD, μέ σκο
πόν τήν άξιοποίησιν τών ικανοτήτων 
άμάδος συμβούλων διά τήν έπισή- 
μανσιν καί τήν λύσιν γενικών προ
βλημάτων έπιχειρήσεων. Διά τήν 
προβολήν του, τό γραφεΐον έξέδω- 
κε φυλλάδιον περί βελτιώσεως τού 
κέρδους, τό οποίον άπετέλεσε τήν 
βάσιν τού ομωνύμου έργου τού 
Τζαίημς Λάϊνς.

★
Τό βιβλίον διαιρείται εΐς δύο μέ

ρη. Τό πρώτον μέρος διαπραγμα
τεύεται τά θέματα τά όποια ό συγ
γραφεύς θεωρεί θεμελιώδη διά τήν 
επιτυχίαν τής έπιχειρήσεως καί τήν 
βελτίωσιν τού κέρδους της, είναι 
δε τά άκόλουθα:

1. Στόχοι εύθυγραμμιζόμενοι μέ 
τήν ιστορίαν τής έπιχειρήσεως καί 
μέ τάς βλέψεις τού ιδιοκτήτου του 
καί τού διευθυντοΰ της.

2. Εξισορροπημένη καί ικανή δι- 
οίκησις, δυναμένη νά ικανοποίηση 
τούς έν λόγφ στόχους.

3. Πόροι επαρκείς διά τήν επιτυ
χίαν τών στόχων τής έπιχειρήσεως, 
άξιοποιούμενοι μέ φαντασίαν.

4. Προϊόντα άποβλέποντα είς τήν 
ίκανοποίησιν τών διεπιστωμένων κα
τόπιν έρεύνης, αναγκών συγκεκρι
μένων αγορών.

5. Όργάνωσις κατάλληλος διά 
ν’ άνταποκριθή πρός τάς άπαιτήσεις 
τού πρός έκτέλεσιν έργου.

ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΙΝ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑ- 
ΣΙΝ ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΤΗΣ Ε
ΠΙ ΧΕΙ ΡΗΣΕΩΣ

Τό δετύερον μέρος τού βιβλίου, 
εξετάζει τήν τεχνικήν καί τά συστή
ματα, διά τών όποιων ή μπορεί νά 
αύξηθοΰν αί επιδόσεις μιας έπιχει
ρήσεως, ή όποια έχει ήδη υγιείς 
βάσεις.

"Αν καί ή παρουσία ή ή απουσία 
καταλλήλων συστημάτων ενδέχεται 
νά άποτελοΰν πιστήν ενδειξιν τών ι
κανοτήτων τής διοικήσεώς έπιχειρή
σεως —γράφει ό Τζαίημς Λάϊνς— 
ή διόρθωσις τών συστημάτων, αύτή 
καθ’ έ αυτήν, δέν πρόκειται νά βελ- 
τιώση τάς επιδόσεις της. Ήμπορεΐ 
μάλιστα νά χειροτερεύση τήν κα- 
τάστασιν διά τής ένισχύσεως τής 
γραφειοκρατικής άντιστάσεως κατά 
τής αλλαγής».

‘Ο συγγραφεύς προειδοποιεί, ότι 
ό μάνατζερ, ό όποιος άποφασίζει 
νά μεταβάλη συστήματα «φροντίζει 
συχνά νά εξασφάλιση, όπως αί άλ- 
λαγαί παραμείνουν αβλαβείς είς δ, 
τι αφόρα αύτόν τόν ‘ίδιον. Έξ άλ
λου, ή απλή υίοθέτησις ένός συστή
ματος δέν συνιστα λύσιν. Γό νέον 
σύστημα πρέπει νά έφαρμοσθή μέ 
συνέπειαν, μέ πλήρη κατανόησιν ά
πό τής πλευράς τής διοικήσεώς καί 
μέ τήν όλόψυχον συνεργασίαν όλων 
τών κλιμακίων τής ιεραρχίας».

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ
-ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΜΕΡΙ-ΚΑΣ ΠΟΛΥ Α
ΠΛΑ Σ ΕΝΝΟΙΑΣ

Άντιθέτως πρός τά βιβλία πολ
λών μεγάλων ειδικών τού μάνατζ
μεντ, τό έργον τού Τζαίημς Λάϊνς 
είναι άπηλλαγμένον άπό τήν άπο- 
κρυφιστικήν ορολογίαν των, ή οποία 
αποτελεί μεγάλην άσθένειαν τού 
κλάδου, καθώς καί άπό «εύφυΐας» 
εντός εισαγωγικών. Μέ τήν έμφασιν, 
τήν όποιαν ο συγγραφεύς δίδει είς 
τήν άντικειμενικήν σκέψιν καί τάς 
αποφάσεις, αί όποΐαι στηρίζονται 
είς τόν κοινόν νοΰν, κλονίζει τήν φι
λοσοφίαν πολλών βιβλίων τού μά
νατζμεντ καί πολλών συμβούλων. 
Ή μόνη δράσις, ή όποια είναι α
ναγκαία διά νά βελτιωθή τό έπικερ- 
οές μιας έπιχειρήσεως είναι νά ά- 
κουσθοΰν ίδέαι, αί όποΐαι κυκλοφο
ρούν ήδη έντός τής έπιχειρήσεως 
καί νά ύποστηριχθοΰν ύπό άλλων, 
έκτος τού γενικού διευθυντοΰ».

ιΚαί περαιτέρω: «Τό κέρδος εί
ναι όκο ινός νους τών παππούδων 
μας. Οΐ παλαιοί έμποροι έπεδίωκαν 
τό κέρδος μέ τήν απλήν λογικήν κα
τά τήν όποιαν «έπιχείρησις σημαί
νει νά κερδίζης». Βεβαίως, τήν έ- 
ποχήν έκείνην, αί έπιχειρήσεις δέν 
ήσαν τά σημερινά μεγαθήρια, ή α
γορά δέν ήτο τόσον περίπλοκος καί 
υπερεθνική όπως είναι σήμερον, καί 
ούτε τόσον αδυσώπητος καί «δολο
φονικός» ό συναγωνισμός. Άλλά, έν 
τελική αναλύσει, μηχανισμός τής έ- 
πιχειρηματικής σκέψεως, είς δ,τι α
φορά τήν επιδίωξιν τού κέρδους, πα
ραμένει, έάν τό καλοεξετάσωμεν, 6 
ίδιος, άδιάψορον έάν σήμερον τόν 
συνθετοποιή ή μεθοδολογία τού μά
νατζμεντ καί τόν έπενδύη, μέ περιτ
τήν, κατά τό πλεΐστον, έπιστημονι- 
κοψανή ορολογίαν».

Ό Τζαίημς Λάϊνς είναι κατά τής 
διοικήσεώς μέσφ επιτροπών — πρά
γμα άσύνηθες, είς εποχήν κατά τήν 
όποιαν ή «συμμετοχή είς τάς απο
φάσεις» είναι θέμα τόσον προσφι
λές είς τήν βιβλιογραφίαν τού μά
νατζμεντ. Τό καλύτερον πράγμα ά
πό τής σκοπιάς τού κέρδους, είναι 
νά ύπάρχη είς τό πηδάλιον ό έπι- 
χειρημοετίας, «ό όποιος είναι έτοι
μος να φανή σκληρός είς τήν μά
χην διά τήν βελτίωσιν τών κερδών». 
Άλλά, λέγει μέ λύπην ό συγγρα
φεύς, οί άνθρωποι αυτοί, οί όποιοι 
θά ήδύναντο νά έμφυσήσουν παλμόν

Οί προϊστάμενοι ’Εσωτερικής 
Υπηρεσίας -κ.κ. I. Άροίβοσιτάς, 
Φ. Μαντούβαιλος, Άθ. Κάζος, Δ. 
Ταμβοικάκης, Άν. Άκριβιάδης, 
Χρ. Κατσιούλος, Δ, Λαμπρόπου- 
λος, Χρ. Παπαδόπουλος, Σωτ. 
Πλαϊνός, Ν. Τσάρνας, Σ. Σπύρο- 
γλου καί αί κ.κ. Π. Βουρλόχα, 
Εύαν. Βαλιάντζα άπέστειλαν 
πρός τό Διοικ. Σ υμιβούλ ι ον τού 
Συλλόγου τήν -κατωτέρω άπό 28 
Μαρτίου έπιστολήν:
«Κύριε Πρόεδρε,
Διά τής ΰπ’ άριθ. 5)26.2.75 ά- 

νακο|/ώσεώς σας, μάς έγνωρίσατε 
τήν είς το σύνολον τών δικαιούχων, 
-καταβολήν των διαφορών έπί υπερ
ωριών ετών 1969 —- 1974 τών πό
σης φύσεως έπιδομάτων.

Έπί τούτοις έπιτρέψ-ατέ -μας διά 
τής παρούσης νά έπιβειβαιώσωμΐν 
δτι πράγματι, υπό τής Σεβαστής 
Δ)σεως, ένεκρίθησαν καί έτυχον 
πλήρους ίκανοποιήσεως άπαντα σχε- 
δό τά έπιδσματα, συμπεριλαμβανο- 
μένων τών πλέον ειδικών περιπτώ
σεων, άγνωστα, ώς έπί τό- πλεΐστον, 
εΐς τούς περισσοτέρους τών συναδέλ
φων.

Τής έν λόγω δμως περιπτώσεως 
έξηρέθη, μέχρι στιγμής, τό επίδομα 
Προϊσταμένου έσ)-κής υπηρεσίας.

Τό επίδομα τούτο, τό όποιον έκα- 
θιερώθη διά τής ΰπ’ άριθ. 19)2.7.71 
Δ)γής τής Σεβαστής Δ)σεως -καί 
συμπεριελήφθη προσφάτω-ς είς τήν 
περί έπιδομάτων σχετικήν Δ)γήν 
ΰπ’ άριθ. 235809) 15.7.74 ώς άνιε- 
ξάρτητον τοιούτον, ουδόλως ύστερ-εΐ, 
άπό άπόψεως σοβαρότητος, τών έγ- 
κριθέντων ήδη, διά τήν έν λόγφ πε- 
ρίπτωσιν.

Άναφέρομεν ένδεικτικώς ότι, ό 
λαμβάν-ω-ν τό έπίδομα τούτο, ώς 
προϊστάμενος τριών ή περισσοτέ
ρων υπηρεσιών, όπως τών καταθέ
σεων, τής Κινησ. Κεφαλαίων, τού 
Συνθϊλλ)τος κ.ά. κατέχει μία άπό 
τις σο-βαρώτερες θέσεις είς τό σύ
στημα τών νέων διαδικασιών τής 
Τραπέζης. Είναι ό Προϊστάμενος ό

καί συναίσθησιν τού επείγοντος, εί
ναι σπάνιοι. Πολλοί όλίγοι διευθύ- 
νοντες ασχολούνται νά πείσουν τούς 
συνεργάτας των, ότι τό κέρδος εί
ναι μέσον -μεγεθύνσεως καί έπιβιώ- 
σεως τής έπιχειρήσεως.

Ο ΧΑΡΑΚΤΗΡ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΕΙΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Τ-ΗΣ 
-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Μόνον άπό τού μέσου καί πέραν 
τού βιβλίου του, ό συγγραφεύς άρ- 
χίζει νά άναφέρεται, μέ κάπως πε- 
ρισσοτέρας λεπτομέρειας, είς τήν 
τεχνικήν καί τά συστήματα, τά ό
ποια είναι δυνατόν νά βελτιώσουν 
την εικόνα τών κερδών τής έπιχει
ρήσεως.

"Εν κεφάλαιον τού βιβλίου είναι 
άψιερωμένον εΐς τήν πολιτικήν τής 
έπιχειρήσεως έπί τών τιμών, είς τους 
διαφόρους τρόπους διατηρήσεως 
τών προϊόντων καί είς τήν άνάλυ- 
σιν τών σχετικών πλεονεκτημάτων 
καί μειονεκτημάτων. Άλλο κεφά- 
λαιον, είναι άφιερωμένον είς τήν έ- 
λάττωσιν τού κόστους, είς τούτο δέ 
αναλύεται ή τεχνική τής «άναλύσε- 
ως συστήματος» καί τού προγραμ
ματισμού τής έργατικής δυνάμεως. 
Είς τό κεφάλαιον περί διαχειρίσεως, 
υπογραμμίζεται ή ανάγκη άποφυ- 
γής τής συγκεντρώσεως μεγάλων ά- 
ποθεμάτων καί ημιτελούς έργουυ κα
θώς καί τής βελτιώσεως τών έπιδό- 
σεων εΐς δ,τι άφορά τήν έγκαιρον 
έκτέλεσιν τών παραγγελιών.

’Ιδιαίτερον κεφάλαιον άσχολεΐται 
μέ τον έλεγχον τής διοικήσεώς καί 
μέ την ανάγκην συστήματος πληρο
φοριών «καταλλήλου διά Τας ειδι
κός άνάγκας έκάστου διευθύνοντος, 
ϊνα ούτος δύναται νά άνταποκρίνε
ται εΐς τάς εύθύνας, αί όποΐαι τού 
έχουν άνατεθή».

Τέλος ό συγγραφεύς άσχολεΐται 
μέ τό σύγχρονον πρόβλημα τής ίκα
νοποιήσεως έκ τής εργασίας καί 
γράφει ότι «παρά τάς προσπάθειας 
τών έπιστημόνων, οί όποιοι άσχο- 
λοΰνται μέτήν συμπεριφοράν του άν- 
θρώπου, είναι κάθε άλλο παρά βέ
βαιον, ότι είς τό άκρως τεχνητόν 
περιβάλλον τής βιομηχανίας, καί ι
διαιτέρως τής μαζικής παραγωγής, 
θά είναι -δυνατόν νά ύπάρξη πλή
ρης ίκανοποίησις έκ τής έργασίας, 
ύπό οίανδήποτε ούσιαστικήν έννοι
αν. Καί, δύναται νά θεωρηθή βέ
βαιον, ότι αί σχέσεις μεταξύ διευ- 
θυνόντων καί (οργανωμένης έργα— 
σίας, σχεδόν είς δλας τάς βιομηχα- 
νικάς χώρας, θά είναι μονίμως, σχέ
σεις ψυχρού πολέμου».

-Πάντως, ό συγγραφεύς έπιμένει 
έπί τής ανάγκης όπως παρέχεται 
είς τούς έργαζομένους ή αΐσθησις 
ότι συντελούν είς τήν πρόοδον τής 
έπιχειρήσεως, όχι μόνον διά τής έρ
γασίας των, άλλά καί διά πρωτο
βουλιών σχετιζομένων -μέ τήν αΰξη- 
σιν τών κερδών, έν ώ μέτρφ ή δη
μιουργία κερδών υπάγεται είς τήν 
κοινήν λογικήν.

όποιος, πίσω άπό τήν βττρί-νοο τσΰ- 
Κατ)το-ς, έπωμί-ζεται τήν ευθύνην 
και τόν φόρτον τών πόσης φύσεως 
εργασιών, ό συνάδελφος, ίσως άπό 
τούς ολίγους σήμερον, πού εργάζε
ται, λόγω τής φύσεως τών καθηκόν
των του, πέραν τής κεκανονισμ-ένης 
ώρας, ά προϊστάμενος τού όποιου 
τά καθήκοντα -καί ο ευθύνες καλύ
πτουν αρκετές σελίδες είς τό έπίσημ 
μον έγχειρίδιον καθηκόντων τών νέ
ων διαδικασιών τής Τραπέης.

Δεν βλέπσμεν έποιμένως τόν λό
γον δι-ατί τό έπίδομα τούτο, τό ό
ποιον τυγχάνει, όμολογο υμένως, 
πραγματικόν έπίδομα, έξηρέθη! -μέ
χρι στιγμής καί δέν συμπερ ι ελήφθη 
είς τόν πίνακα τών ύπό τής Σεβα1- 
στής Δ)σεως, έγκιριθέντων πάσης 
φύσεως έπιδομάτων, διά τήν έν λό
γω περίπτωσιν.

Έλπίζο-μεν δτι τόσου άπό πλευ
ράς τής Σεβαστής Δ)σεω-ς δσον καί 
άπό πλευράς ή-μετέρου Συλλόγου, ή 
περίπτωσις τού έν λόγω επιδόμα
τος, έπαινεξεταζομ-ένηι θά -δικ-αιωθή- 
τελι-χώς καί θά τύχη τής άν αλόγου, 
ώς πρός τά λοιπά έπιδέματα, ίσης 
μεταχειρίσεως.

Μέ παράκλη-σ ι ν δπω ς ή παρούσα 
μο,ς δημοσιευθή είς τό προσεχές φύλ
λου τής «ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΣ».

Διατελοΰμεν μεθ’ ύπολήψεω-ς

Σ.Σ. Είς άλλην- στήλην τής «Τρα
πεζιτικής είναι -καταχωρημένα 
έγγραφα τού Διοικ. Συμβουλίου 
τού Συλλόγου μας πρός τήν Δι
ό ίχησιν τής Τραπέζης μας, διά 
τό θέμα τού συν υπολογισμού τών 
πόσης φύσεως έπιδομάτων είς τάς 
υπερωρίας.

Είδικώτ-ερον τό Δ.Σ. διά έγγρα
φου του ύπό ήμερομηνίαν 22 Μαρ
τίου υπέβαλε τό αίτημα τού συν- 
υπολογισμοΰ τού επιδόματος έξ- 
ειδικευμενης ύπηρεσίας είς τάς 

ΰπερωρίας.
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ΤΑ ΠΑΣΗΙ ΦΥΣΕΟΐ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ 
ΟΡΓΑΝΙΚΟΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟΝ Α00Α0Χ0Ν

φ Πάσα άντίθετος ερμηνεία είναι παράνομος
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ Της ΣΒΛ.) 

έγγραφον διά τοΰ υπολογισμού 
των πάσης φύσεως επιδομάτων 
εις τά δώρα εορτών και επιδόμα
τος άδειας καθώς καί εις την α
μοιβήν ΰπερωριακής ’Εργασίας, 
προς την Διοίκησιν τής Τραπέ
ζι ς=

’Εν συνεχεία τής ΰπ’ άριθ. 1786) 
17.10.74 επιστολής μας, έχομεν 
την νΐιμήν να θέσωμεν, έκ νέοιυ, ΰπ’ 
οψει Υμών τό κάτωθι, βασικόν καί 
έπεΐγον θέμα, τοΰ οποίου ή έπίλυ- 
σις, διά τής ίκανοποιήσεως τοΰ 
μετ’ αυτού συνδεόμενου αιτήματος, 
έπιβάλλεται διά λόγους στοιχειώ
δους δικαιοσύνης καί νομ ιμότητος:

'Ως γνωστόν Ύμίν, πέραν τοΰ 
βασικού μισθού, τών ΰπαλλήλων τής 
Τραπέζης, τοΰ καθορισμένου υπό 
τών έκάστοτε ίσχυουσών Συλλογι
κών Συμβάσεων ’Εργασίας καί Δι
αιτητικών άποφάσεων, τών άφορω- 
σών τούς δρους αμοιβής καί ερ
γασίας των έν λόγω ΰπαλλήλων; χο
ρηγούνται διάφορα έπιδάματα:, κα
τά πάγιον ποσόν μηνιαίως, (ώς π. 
χ. παιδικής μερίμνης, διαχειριστι
κόν, χειριστών λογιστικών καί ηλε
κτρονικών μηχανών, έξειδικευιμένης 
εργασίας, βαθμοΰ-θέσεως κλπ.). Τά 
επιδόματα ταΰτα, ώς έκ τήτ φύ- 
σεώς των καί τών σκοπών, ιδι οΰς 
καθ’ έκαστον, παρέχοται, άναμφι- 
σβητήτως αποτελούν τακτικός άπο- 
δοχάς καί οργανικόν αυτών τμήμα, 
καί ώς τούτου, δέον νά συνυπολογί
ζω νται καί παρέχωνται α) έπϊ τών 
έκάστοτε χορηγουμένων δώρων έορ- 
τών (Χριστουγέννων καί Πάσχα), 
τά όποια κατά παγίαν νομολογίαν 
τοΰ Άρείου Πάγου καί λοιπών Δι
καστηρίων, (Μονομελούς Πρωτοδι- 
κίου καί Έφετείου), αποτελούν τα
κτικάς άποδοχάς, 6) έπί τού έπι- 
δόματος άδειας, τό όποιον έπίσης 
άποτιελεΐ τακτικήν αποδοχήν καί υ
πολογίζεται πάντοτε καί παρέχεται 
ΰπό τάς αΰτάς, ώς καί ή έτησία ά
δεια ιμετ’ άποδοχών, προϋποθέσεις. 
"Ως γνωστόν δέ Ύμΐν εις τάς άπο
δοχάς, τής έτησίας άδειας, υπολο
γίζονται καί καταβάλλονται κανονι- 
κώς, καί άνευ ούδεμιάς άμφισβη- 
τήσεως, καί άπαντα τά έν λόγω έ- 
πιδόματα καί γ) ’Επί τής άμοιβής 
τής ΰπερεργασίας. ’Επί τής άμοι
βής ταυτής, κατόπιν διαβημάτων 
τού Συλλόγου μας, ή άρμοδία υπη
ρεσία τής Τραπέζης, άναγνωιρίσοο- 
σα τό δίκαιον καί νόμιμον τού αιτή
ματος ΰπολογισμοΰ τής έν λάκω ά- 
μοιβής κατόπιν έγκρίσεως καί τής 
Διοικήσεως τής Τραπέης, άπεδέχθίη 
τήν ίκανοποίησιν τού αιτήματος 
τούτου καί έδωσεν εντολήν διά τον
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ΤΟΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΝ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΘΩ!

Ειδοποιούνται οΐ ένδιαφερόμενοι 
συνάδελφοι οτι τον προσεχή Νοέμ
βριον θά διεξαχθή ό διαγωνισμός 
μονιμοποιήσεώς των.

Τούς συνιστοΰμε νά έκμεταλλευ- 
θοΰν τό χρονικόν διάστημα πού ά- 
πομένει προς μελέτην διά νά άνα- 
νεώσουν τάς γνώσεις των.

συνυπολογισμόν τών έπιδομάτων 
εις τήν άμοιβήν τής ΰπερεργασίας 
καί δή άναδρομικώς όατό μίιαν πεν
ταετία, μέχρι 30.6.74.

’Ενώ όμως ή φύσις τών έν λόγω 
έπιδομάτων καί παροχών είναι οτι 
άπστελοΰν οργανικόν τμήμα τών 
τακτικών άποδοχών καί ναμίμως 
παρέχονται έπί πολλά έτη, ώστε 
ν’ άπστελοΰν κεκτηιμένα νόμιμα δι
καιώματα, μή δυνάμενα νά περίικο- 
πο-ΰν μονομερώς, καί συνεπώς -καί 
ό συνυπολογισμός τούτων έπί τών 
δώρων έορτών, έπιδόματος άδειας 
καί άμοιβής ύπερωριών, καί μετά 
τήν 1.7.1974 (χρονολογίαν ένάρξεως 
έφαριμογής τής «έξομοιώσεως»), εί
ναι νομικώς επιβεβλημένος έν τού- 
τοις Τρόοπεζα, μετά τήν1 Τ .7.1974, 
ούχί νομίμως κατά τήν ορθήν έν
νοιαν τών σχετικών διατάξεων, δεν 
υπολογίζει τά έν λόγω έπιδάματα 
έπί τής άμοιβής ΰπερωριακής έργα- 
σίας, παρ’ δλον οτι ή άμοιβή αύτη„ 
κατά ρητήν διάταξιν τοΰ Ν.Δ. 4020) 
59 ουσα δημοσίας τάξεως, δέον 
νά ύπολογίζεται έπί τού συνόλου 
τών ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ εις τον 
υπάλληλον τακτικών άποδοχών, εις 
ας άναμφισβητήτως περιλαμβάνον
ται καί τά έν λόγω επιδόματα. 'Ο
μοίως δέν συνυπολογίζει1 εις τά δώ
ρα έορτών καί εις τά έπιδόμοτα ά
δειας, τά έν λόγω έπιδάματα.

'Ως είναι φυσικόν ό μή υπολογι
σμός ώς άνω, έχει πιροκαλέσει δε- 
δικαιολογημένην άναστάτωσιν ικαί 
πικρίαν εις τούς ένδιαφερομένους, ή 
οποία δέν συντελεί εις τήν θεμιελίω- 
σι αρμονικών συλλογικών σχέσεων 
έργασίας έν τή Τραπέζπ καί ανα
στατώνει τόν έπιβαλλόμενο-ν κανο
νικόν -ρυθμόν λειτουργίας τής ύπη^ 
-ρεσίας.

Έν δψει πάντων τών άνωτέρω, 
αϊτού μέθα νά ί κανοπο ιηθή τό έν λό
γω δίκαιον καί νόμιμον αίτημα 
τών ΰπαλλήλων τής Τραπέζης. "Η
τοι α) νά συν υπο-λογίζωνται τά έν

τών, έπιδόματος άδειας καί άμοι
βής ΰπερω,ριών, καί -μετά τήν Ιην 
Ιουλίου 1974. 6) 'Ο συνυπολογι- 
σμός οίτος, απάντων (καί ούχί με
ρικών μόνον τούτων) τών έν λόγω 
έπιδομάτων, νά γίνη άναήρομικώς, 
έπί μίαν πενταετίαν.

Εΐμ,εθα βέβαιοι δτι θά έξετάσητε 
τό έν λόγω αίτημά μας, άναγνωρί- 
ζοντες τό νόμιμον, βάσιμον -καί δί
καιον αυτού καί θά θελήσητε νά δια- 
τάξητε τά δέοντα διά τήν ΐκανοποί- 
ησίν του.

Μετά τιμής 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

Ν. ΠΙ ΣΚΟΠΟΣ 
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ 

Ν. ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ

ΕΥΧΑΡΙΙΤΙΑΙ 
ΤΗΣ ΣΥΝΕΑΕΥΙΕΩΣ 
ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ

'Η Γενική Συνέλευσις τού Ταμεί
ου ’Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων ’Ε
θνικής Τραπέζης τής 3ης Μαρτίου 
1975 ένέκρινε τό κάτωθι ψήφισμα, 
προς τούς κ.κ. Διοικητήν καί Ύπο- 
διοικητάς Εθνικής Τραπέζης:

ΨΗΦΙΣΜΑ
«Ή Γενική Συνέλευσις τής 3ης 

Μαρτίου 1975 τών 20.000 μελών 
τοΰ Ταμείου ’Αλληλοβοήθειας ΕΤΕ, 
λαβοΰσα ΰπ’ οψιν της τό έκδηλω- 
θέν ένδιαφέρον Σας διά τήν άνα- 
κούφισιν τών έν τή Τραπέζη έργα- 
ζομένων μητέρων, έκφράζει προς 
Υμάς θερμοτάτας εύχαριστίας καί 
παρακαλεΐ διά τήν έπέκτασιν τοΰ 
καταβσλλομένου χιλιοδράχμου προς
άντιμετώπισιν δαπάνης Βρεφονηπι
ακών Σταθμών τών έν τή Τραπέζη 

λόγω επιδόματα εις τά δώρα έορ- εργαζομένων».

Η Γ. ΣΥΝΕΑΕΥΣΙΣ ΤΗΣ ΕΦΕΤ ΙΙΕΦΙΣΙΣΕ 
ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ

• Αί προτάσεις της συσταθείσης Επιτροπής
'Η τελευταία Γενική Συνέλευσις τής Ε.Φ.Ε.Τ. άπεφάσισε τήν σύ- 

στασιν ’Επιτροπής έκ τών κ.κ. Μιχαήλ Καστρινάκη, Θεοδώρου Μιχαλο- 
πούλου, Ευσταθίου Λαντζώνη καί ΠαναγιώτουΦουτούχου, εις τήν όποιαν 
άνετέθη ή μελέτη τοΰ Καταστατικού τής ΕΦΕΤ καί ή είσήγησις έπί τών 
ένδεικνυομένων τροποποιήσεων.

Ύπό τής Γενικής Σ υνελεύσεως άπεφασίσθη έπίσης όπως αί προ- 
τεινόμεναι ύπό τής Επιτροπής τροποποιήσεις καταχωρηθοΰν εις τήν 
«Τραπεζιτική».

’Άρθρον 3 παρ. 6

«Κατά τρίμηνον δρχ. 15». Δια
γράφεται Άντ’ αύτοϋ τίθεται «Ιο) οο 
δέ έπί τοΰ οαινόλου των μηνιαίων α
ποδοχών των κατά μήνα».

’ΆρΟρον 5 παρ. 1

«Καί τέλος γίνονται... μελών Δ. 
Σ.». Διαγράφεται. Άντ’ αύτοΰ τίθε
ται: «Καί τέλος, έάν συμπίπτη έ
τος λήξεως θητείας μελών Δ.Σ., έ- 
κλέγ,εται ή Κεντρυκή εφορευτική ε
πιτροπή άποτελουμένη έκ τριών με
λών καί δύο αναπληρωματικών ήτις 
θά διεξαγάγη τάς αρχαιρεσίας».

Άρθρον 5 παρ. 5

Διαγράφεται ώς έχει. Άντ’ αύ
τοϋ τίθεται: Αί άρχαιρεσίαι άφορώ- 
σαι τήν εκλογήν τοΰ Προέδρου Συ
νελεύσεων, Μελών τοΰ Δ.Σ., καί τής 
εξελεγκτικής επιτροπής προκηρύσ
σονται ύπό τής Κεντρικής ’Εφορευ
τικής ’Επιτροπής είκοσι ή-μέρας προ 
τής όρισθησομένης διά τάς αρχαιρε
σίας τοιαύτης, ήτις δέν δΰναται νά 
άπέχη πέραν τοΰ μηνός άπό τής ή- 
μέρας τής τακτικής Γενικής Συνε- 
λεσύεως.

Είς τήν Κεντρικήν ’Εφορευτικήν 
’Επιτροπήν εντός 3 ήμερών άπό τής 
προκηρυξεως τών αρχαιρεσιών κα
τατίθενται αιτήσεις υποψηφίων διά 
τήν συμμετοχήν των είς τάς αρχαι
ρεσίας.

Ή άνακήρυξις τών υποψηφίων γί
νεται ύπό τής Κεντρικής ’Εφορευτι
κής ’Επιτροπής μετά 48 ώρας άπό 
τής λήξεως τής προθεσμίας κατα
θέσει» ς.

Ή Κεντρ. ’Εφορευτική ’Επιτροπή

συντάσσει ένιαΐον ιμηφοδέλτιον περι- 
ΙνΟιμβάνον απαντας τούς άνακηρυ- 
χθέντας ύποψηφίους.

' Ηέκλογή τών υποψηφίων θά δι- 
ενεργεϊται διά σταυρών προτιμήσε- 
ως, άπαγορευομένης τής διαγραφής.

Ψηφοδέλτιον φέρον διαγραφάς, 
θά θεωρείται ακυρον.

Αί άρχαιρεσίαι διενεργοΰνται ύπό 
τής Κ.Ε.Φ.Ε.Π. ήτις λαμβάνει παν 
άναγκαιοΰν μέτρον προς έξασφάλι- 
σιν τοΰ αδιάβλητου τών αρχαιρε
σιών.

Ή επιτυχία τών έκλεγομένων ρυ
θμίζεται κατά πλειοήιηφίαν διά κα- 
ταμετρήσεως τών σταυρών προτιμή- 
σεως οΰς έλαβον οί ύποψιΤφιοι.

’Εξ αυτών οί 15 πρώτοι άνακη- 
ρύσσονται τακτικά μέλη οί δέ έπό- 
μενοι 10 αναπληρωματικά μέλη τοΰ 
Δ.Σ.

Έν περιπτώσει ίσοψηφίας, μετα
ξύ τών ύποψηφίων, ή έκλογή γίνε
ται διά κληρώσεως διενεργουμένης 
ύπό τής εφορευτικής επιτροπής.

Ή έκλογή γίνεται διά μυστικής 
ψηφοφορίας, δικαίωμα ψήφου έχουν 
μόνον οί έκ τών τακτικών μελών έκ- 
πληρώσαντες τάς ταμειακάς των ύ- 
ποχρεώσεις, αυτοπροσώπως παριστα- 
μένων καί ούχί διά πληρεξουσίου.

’Άρθρον 7 παρ. 1

«Ή Ένωσις διοικείται ύπό... α
ναπληρωματικόν μέλος τούτου» δια
γράφεται. Άντ’ αύτοΰ τίθεται: «Ή 
"Ενωσις διοικείται ύπό Δ.Σ. έκ δέ
κα πέντε μελών πλήρους δικαιοπρα- 
κτικής ίκανότητος διά διετή θητεί
αν έκλεγομένων καθ’ δν τρόπον πε- 
ριγράφεται έν αρθρψ 5 παρ. 5.

’Άρθρον 7 παρ. 2

«Λαμβανόμενα ούχί... σχετικής 
πλειοψηφίας». Διαγράφεται. Άντ’ 
αύτοΰ τίθεται: «Λα,μβανόμενα κατά 
σειράν προτεραιότητας».

’Άρθρον 8

Προστίθεται είς τό τέλος: «Διά 
μυστικής ψηφοφορίας».

’Άρθρον 9 παρ. 2 

Τίθεται 8 αντί 11.

’Άρθρον 26

Διαγράφεται ώς έχει.

Ή ’Επιτροπή

Μ. ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ 
Θ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΤΛΟΣ 
ΕΤΣΤ. ΛΑΝΤΖΩΝΗΣ 

Π. ΦΟΤΤΟΤΧΟΣ

Τοποθετήσεις καί μεταβολαί 
είς διάφορα Υποκαταστήματα

Διά πράξεως τοΰ κ. Διοικητοϋ
έ τ οποθττήθησα ν:

ΠΑΡΑ ΤΩ ΤΠΟΚ)ΤΙ ΘΕΣΣΑ
ΛΟΝΙΚΗΣ Α’
—Ό κ. Βασίλειος Μαυραμμάτης, 

Τμηματάρχης Α’ τάξεως, ’Εντε
ταλμένος καί Προϊστάμενος Λογι
στηρίου, είς τό αυτό 'Υποκατάστη
μα, ώς Υποδιευθυντής.
ΠΑΡΑ ΤΩ ΤΠΟΚ)ΤΙ ΟΔ. ΣΤΑ

ΔΙΟΥ 38
—Ό κ. Ήλίας Ρακόπουλος, Τμη

ματάρχης Α' τάξεως, Προϊστάμε
νος 'Υπηρεσίας Διακανονισμού καί 
Πιστώσεων, ώς ’Εντεταλμένος.

—Ό κ. Θεόδωρος Σπανόπουλος, 
Τμηματάρχης Α’ τάξεως, Προϊ
στάμενος TELLERS Ταμιευτηρίου, 
ώς ’Εντεταλμένος.

—Ό κ. Μιχαήλ Χάϊδας, Τμημα- 
τάρχης Α’ τάξεως, Προϊστάμενος 
'Υπηρεσίας ’Εγκρίσεων Εισαγωγών, 
’Ανοιγμάτων Πιστώσεων, Παρεμ- 
6ασμάτων, ώς ’Εντεταλμένος.

—'Ο κ. Νικόλαος Βέννερ, Τμημα- 
ΐάρχης Ταμείων Α' τάξεως, είς τήν 
'Υπηρεσίαν Κεντρικού Ταμείου, ώς 
Π ροϊστάμενος.
ΠΑΡΑ ΤΩ ΚΕΝΤΡΙΚΩ ΚΑΤΑ-

ΣΤΗΜΑΤΙ
-—'Ο κ. Θεοφύλακτος Χονδ-ρομα- 

τίδης, Συμπράττων 'Υποδιευθυντής, 
Προϊστάμενος Υπηρεσίας, ώς ’Εν
τεταλμένος.

—Ή κ. ’Αναστασία Κρυσταλλο- 
γιάννη, Τμηματάρχης Α' τάξεως, 
Προϊσταμένη 'Υπηρεσίας ’Εγγυη
τικών ’Επιστολών, ώς ’Εντεταλμένη. 
Αΰτη θά χρησιμοποιηθή διά τήν έ- 
ποπτείαν τών συνιστωμένων δύο νέ
ων Υπηρεσιών ’Εγγυητικών Επι
στολών ’Εσωτερικού (040)20) καί 
’Εξωτερικού (040)44).

—Ό κ. Φώτιος Τσίτσος, Λογιστής 
Α' τάξεως, είς τήν Υπηρεσίαν Χο
ρηγήσεων πρός Βιομηχάνους Α' 
(040)14), ώς Προϊστάμενος, αντί 
τοΰ κ. Κων) νου Δήμου, Τμηματάρ- 
χου Β' τάξεως, μετατιθεμένου είς 
τήν Υπηρεσίαν Βιοτεχνικών - Ξενο
δοχειακών καί Τουριστικών Δανείων 
(040)38), ώς Προϊσταμένου, αντί 
τοΰ κ. Αθανασίου Δημητρακοπούλου 
Τιμηματάρχου Β' τάξτως μετατιθε- 
μένου είς τήν Υπηρεσίαν Κινήσεως 
Κεφαλαίων (040)27), ώς Προϊστα
μένου ’Εσωτερικής Υπηρεσίας, άντί 
τοΰ κ. Σωκράτους Ίωαννίδη, Ύπο- 
τμηιματάρχου, τοποθετοημένου είς τήν 
αυτήν ΰπηρεσίαν ώς Προϊσταμένου 
TELLERS.

—Ό κ. Σωτήριος Γκολφινόπουλος, 
Ύποτμηματάρχης, είς τήν Υπηρε
σίαν Χορηγήσεων πρός Εμπόρους

(040)12), ώς Προϊστάμενος.
—Ό κ. Γεώργιος Στάγκας, Λογι

στής Α' τάξεως, είς τήν 'Υπηρε
σίαν Καταθέσεων είς Συνάλλαγμα 
(040)15), ώς Προϊστάμενος.

—Ό κ. Γεώργιος Κόμης, Λογι
στής Α' τάξεως, είς τήν Υπηρεσίαν 
Ταμιευτηρίου όδ. Σοφακλέους (040) 
16), ώς Προϊστάμενος.

—Ή κ. Μιχαηλίδου, Ύποτμημα- 
τάρχης, είς τήν Υπηρεσίαν Κατα
θέσεων Δημοσίων ’Οργανισμών 
(040)9), ώς Π ροϊσταμένη.

—Ή κ. Βασιλική Κατσίκη, Ύπο- 
τμηματάρχης, είς τήν Υπηρεσίαν 
’Εγκρίσεων Εισαγωγής καί Ανοι
γμάτων, (040)17), ώς Προϊσταμέ- 
νη, άντί τής κ. Μαρίας Μαγκούτα,
'Τποτμηιματάρχου, μετατιθεμένης είς 
τήν 'Υπηρεσίαν ’Εγγυητικών ’Επι
στολών ’Εξωτερικού (040)44), ώς 
Π ροϊσταμένης.

—Ό κ. Γεώργιος Άντωνόπουλος, 
Ύποτμηματάρχης, είς τήν Υπηρε
σίαν ’Εγγυητικών ’Επιστολών ’Εσω
τερικού (040)20), ώς Προϊστάμε
νος.

—Ό κ. Θεμιστοκλής Π ανοτόπου- 
λος, Τμηματάρχης Β' τάξεως, πα
ρά τή Διευθύνσει Προσωπικοΰ (διά- 
θεσιν, πρός τοποθέτησιν), είς τό 
Υποκατάστημα ’Εθνικής Πινακοθή
κης, ώς ’Εντεταλμένος καί Προϊ
στάμενος Λογιστηρίου, άντί του κ. 
Ίωάννου Τσουραπά, Ύποτμηιματάρ- 
χου, άπαλλασσομένου τών καθηκόν
των του διά λόγους ύγείας, τή αι
τήσει του καί μετατιθεμένου είς τήν 
Δ) νσιν Γραμματείας, ώς Λογιστοϋ, 
άνακαλουμένης τής διά τής ύπ’ ά
ριθ. 182) 28.3.1974 πράξεως γενο- 
μένης τοποθετήσεως είς τήν θέσιν 
τ αυτήν τοΰ κ. Λεωνίδου Βλάχου, Ύ- 
ποτμηματάρχου, παρά τή Διτυθύνσει 
Γραμματείας, πληροφοριολήπτου τοΰ 
Υποκαταστήματος Π ανεπιστημίου.

—Ό κ. ’Ιωάννης Λάππας, Ύπο- 
τ,μηματάρχης παρά τφ Ύποκατα- 
στήματι Π λ. Μητροπόλεως, είς τό 
Υποκατάστημα Δημητσάνης, ώς Δ) 
ντής άντί τοΰ κ. Σταύρου Γραφά- 
κου, Λογιστοϋ Α' τάξεως, μετατιθε- 
μένου είς τήν Περιφερειακήν Διεύ- 
θυνσιν Πελοπόννησου, ώς Προϊστα
μένου τοΰ Γραφείου αυτής, άντί τοΰ 
κ. Ίωάννου Καύκαλά, Ύποτμημα- 
τάρχου, μετατιθεμένου είς τό Υπο
κατάστημα Μεγάρων, ώς Διευθυν- 
τοΰ, άντί τοΰ κ. Νικολάου Κουτσο- 
πούλου, Τμηιματάρχου Β' τάξεως, 
μετατιθεμένου είς τό Υποκατάστη
μα Κερατσινίου, ώς Διευθυντοϋ, άν
τί τοΰ χ. Γεωργίου Κυδωνάκι, Τμη- 
ματάρχου Α' τάξεως, μετατιθεμένου 
είς τό Υποκατάστημα όδ. Πατη
σίων, ώς Ύποδιευθυντοΰ.

—Ό κ. Γεώργιος Καζάκσς, Λο
γιστής Β' τάξεως, παρά τφ Ύ- 
ποκαταστι'ιματι όδ. Ίπποκράτους, είς 
τό αύτό Υποκατάστημα, ώς Εντε
ταλμένος καί II ροϊστάμενος Λογι
στηρίου.

—Ό κ. Κων)νος Σταυρόπουλος, 
Υπολογιστής Α' τάξεως, ’Εντεταλ
μένος καί Προϊστάμενος Υποκατα
στήματος Γυθείου είς τήν διάθεσιν 
τής Διευθύνσεως Προσωπικοΰ, πρός 
τοποϋέτησιν.

—Ό κ. ’Αθανάσιος Πάϊκος, υ
πάλληλος έπί συμβάσει ώς Δ)ντής 
τοΰ έν Σίδνεϋ Αυστραλίας, Γραφείου 
Αντιπροσωπείας τής Τραπέζης.

Δι’ έτέρας πράξτως τοΰ κ. Διοι- 
κητοΰ έτοποθετήθησαν οί παρά τή 
Διευθύνσει Γραμματείας ύπηρε- 
τοΰντες ύπάλληλοι ώς κάτωθι:
—Ό κ. ’Ιωάννης Μπαλτάς, 'Υ

ποδιευθυντής μέχρι τοΰδε Προϊστά
μενος τοΰ Τμήματος Γραμματείας, 
ώς 'Υποδιευθυντής τής Ύποδιευθύν- 
σεως Γραμματείας καί Μετοχιον 
Τραπέζης.

•—Ό κ. Σταΰρος Γεωργιάδης, 
Τμηματάρχης Α' τάξεως, μέχρι τοΰ
δε Προϊστάμενος Υπηρεσίας Μετο
χών Τραπέζης, ώς Προϊστάμενος 
τοΰ Τμήματος Μετοχών Τραπέζης.

—Ό κ. Χρηστός Καλφιώτης, τμη
ματάρχης Β' τάξεως, μέχρι τοΰδε 
Προϊστάμενος Υπηρεσίας Συγκεν- 
τρώσεως Πληροφοριών, Καταρτί
σε ως Δ.Π. καί Ελέγχου Προαστί
ων Αθηνών, Πειραιώς καί ’Επαρ
χιών, ώς Προϊστάμενος τοΰ τμήμα
τος ’Ελέγχου Πληροφοριών.

—Ό κ. Παναγιώτης Μακρόπου- 
λος, Ύποτμηματάρχης, μέχρι τοΰδε 
Προϊστάμενος Υπηρεσίας Πληρο
φοριών ’Εξωτερικού, ώς Προϊστά
μενος τοΰ Τμήματος Πληροφοριών 
Έξωτερικοΰ.

—Ό κ. Γεώργιος Καντιανής, Τμη
ματάρχης Β' τάξεως, μέχρι τοΰδε 
Προϊστάμενος Υπηρεσίας Μεταδό- 
σεως Πληροφοριών καί Αρχείου, 
ώς Προϊστάμενος τοΰ Τμήματος 
Μεταδόσεώς' Πληροφοριών καί ’Αρ
χείου.

—Ό κ. Αριστοτέλης Χατζή δ ά- 
κης, Τμηματάρχης Α' τάξεως, μέ
χρι τοΰδε Προϊστάμενος Υπηρεσί
ας Έρευνης Υποθηκοφυλακείων, ώς 
Προϊστάμενος τοΰ Τμήματος Έρεύ- 
νης Υποθηκοφυλακείου.

Διά τής αυτής πράξεως τοποθε
τούνται :
—Ό κ. Θεολόγος Καντάρογλου, 

Ύποτμηματάρχης, παρά τφ Ύποκα- 
ταστήιματι Μακρυγιάννη, είς τό αύ
τό Υποκατάστημα, ώς ’Εντεταλμέ
νος καί Προϊστάμενος Λογιστηρίου 
άντί τοΰ κ. Δημητρΐου Σισμάνη, Ύ-

ποτμηματάρχου, τοποθετουμένου είς 
τό αύτό Υποκατάστημα ώς Ύποδι- 
ευθυντοΰ, άταί τοΰ κ. Νικολάου Βλα- 
χοπούλου, Τμηματάρχου Β' τάξεως, 
μετατιθεμένου είς τό Υποκατάστη
μα Καμινίων, ώς Β' 'Τποδιευθυν- 
τοΰ.

—Ό κ. Παναγιώτης Λαμπρόπου- 
λος, Υπολογιστής Α’ τάξεως, παρά 
τή Διευθύνσει Προσωπικοΰ, είς τό 
Υποκατάστημα Νέου Κόσμου, ώς 
Εντεταλμένος καί Π ροϊστάμενος 
Λογιστηρίου.

Διά πράξεως τοΰ κ. Διοικητοϋ ά- 
πηλλάγη τών καθηκόντων του, ώς 
’Εντεταλμένου καί Προϊσταμένου 
Λογιστηρίου τοΰ Ύποκ)τος Σταθμού 
Θτσσαλονΐκης, τή αιτήσει του ό κ. 
Άχιλλεύς Πηλείδης, Τμηματάρχης 
Β' τάξεως καί μετετέθη είς τήν Δ) 
νσιν Απαιτήσεων έν Καθυστερήσει.

Οί υπάλληλοι τής υπηρεσίας 
άξιων ’Εσωτερικού, τοΰ Κεντρι
κού Καταστήματος, υποφέρουν 
άπό τήν βαρεία άτμάσφαιροο τού 
χώρου είς τόν όποιον είναι ΰπο- 
χρεωμένοι νά έργάζωνται.

Αιτία, ό έλλειπής έξαερισμός 
τού χώρου.

Είναι άραγε πολύ δύσκολο νά 
βελτιωθή ή κατάσταστις;

Λογιστικός Υπάλληλος, είς 
τό Υποκατάστημα Ξάνθης, έρ- 
γάζεται έπί δύο έτη ώς τοί- 
μίας.

Θέτομεν τήν περίπτωσιν ύπ’ 
οψιν τοΰ Περιφερειακού Διευθυν- 
τού ’Ανατολικής Μακεδονίας καί 
Θράκης μέ τήν ελπίδα τής τα- 
κτοποιήσεώς της.

Τό ώράριον τών εργαζομένων 
ε ς τάς αύτοκινηταμάξας τής 
Τραπέζης εξακολουθεί να παρα- 
βιάζεται κατ’ άπαράδεκτον τρό
πον καί ποικίλλει άπό περιοχής 
είς περιοχήν.

Δεδομένου, οτι, οί εργαζόμε
νοι είς τάς αύτοκινηταμάξας, 
δέν είναι άνεξάρτητον σώμα έν 
τή Τραπέζη, άλλα υπάλληλοι, 
πρέπει νά συνειδητοποιήσουν οί 
υπεύθυνοι ότι ισχύει καί δι’ αυ
τούς δτι ισχύει δι’ όλους τους 
υπαλλήλους τής Τραπέζης.

Οί πολεμισται τόν Ν. 751 & 1836
Τό θέμα τών πολεμιστών τών Ν. 

751 καί 1836 προωθείται πρός συ- 
ζήτησιν είς τήν Βουλήν.

Τό Διοικ. Συμβούλιον τού Συλ
λόγου έχει προβεΐ είς πλείστας έ- 
νεργείας διά τήν ίκανοποίησιν τών 
αιτημάτων τής κατηγορίας αυτής 
τών συναδέλφων καί πιστεύει δτι 
συντόμως θά προκόψουν θετικά α
ποτελέσματα.

Οί συνάδελφοι πολεμισται τών 
Ν. 751 καί 1836 δέν πρέπει νά

δίδουν πίστιν είς τάς φήμας πού κυ
κλοφορούν άπό έκείνους οί όποιοι 
απλώς καί -μόνον επιδιώκουν νά 
τούς έκμεταλλεύωνται κατά περί- 
πτωσιν.

"Ας μην λησμονούν τάς προ τών 
βουλευτικών εκλογών ψευδείς εξαγ
γελίας περί ϋπογραφής τοΰ νόμου 
πού ικανοποιούσε τό αίτημά των 
και τήν πανηγυρικήν ευχαριστήριον 
άνακοίνωσιν τοΰ Προέδρου τοΰ Συλ
λόγου τ. Τραπέζης ’Αθηνών.

Ε1ΗΙΗΘΗ Η ΑΠΟΙΒΕΙΙΣ ΤΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΤΗΝ 15 ΕΚ.
Τό Διοικ. Συμβούλιον τοΰ Συλ

λόγου μας άπέστειλε πρός τόν 
Διοικητήν τής Τραπέζης μας, κα
θηγητή κ. ’Άγγελον Άγγελόπου- 
λον τό κατωτέρω έγγραφον:

«Κύριε Διοικητά,
Είς τό Προσωπικόν τής Εθνικής 

Τραπέζης, κατεβλήθη, ώς προκατα
βολή, προ τής ένάρξεως εφαρμογής 
τής ίσης μεταχειρίσεως, τό ποσόν 
τών 15.000.000 δρχ., κατανε,μηθέν, 
κατά τό ύψος τής διαφοράς πού θά 
έλάμβανε έκαστος δικαιούχος.

Τό ποσόν τούτο συνεφωνήθη, κατ’ 
αρχήν, δπως παρακρατηθή μέ τήν 
έφαριμογήν τής Συλλογικής Συμβά- 
σεως περί ίσης μεταχειρίσεως.

Προ ολίγου χρόνου άπεδέχθητε 
αίτημα τοΰ ήμετέρου Συλλόγου καί 
παρετάθη ή ημερομηνία ένάρξεως 
καταβολής τών -δόσεων πρός έξόφλη- 
σιν, τοΰ ώς άνωτέρω καταβληθέντος, 
είς τό Προσωπικόν, ποσού.

Αί δημιουργηθ είσαι, έν τφ μετα
ξύ, οικονομικοί συνθήκαι μάς ύπο- 
χρεώνουν νά ύποβάλλωμεν πρός Υ
μάς τό αίτημα άποσβέσεως τοΰ συ
νόλου τής οφειλής.

Επιθυμούμε νά σας διαβεβαιώσου- 
με κ. Διοικητά, δτι, ή αποδοχή τοΰ 
αιτήματος μ-ας θά έκτιμηθή δλως ι
διαιτέρως ύπό τοΰ συνό?.ου τών έρ- 
γαζομένων είς τήν ’Εθνικήν Τράπε
ζαν καί θά συντελέση ούχί μόνον είς 
τήν σύσφιγξιν τών σχέσεων Προσω
πικού καί Διοικήσεως αλλά καί εις 
μίαν περαιτέρω προσπάθειαν ηύξη- 
μένης προσφοράς πρός τήν Τράπε
ζαν. '

Είμεθα βέβαιοι δτι έκτιμώντες καί 
τάς ηύξημένας άνάγκας τοΰ Προσω
πικού κατά τάς ημέρας τοΰ Πάσχα, 
θά προσφέρετε ύπό μορφήν έκτακτου 
ένισχύσεως τοΰ Προσωπικού τήν ά- 
πόσβεσιν τοΰ ποσοϋ τών 15.000.000 
δραχμών».


