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ιϊ ιι ran
Μέ ανεξίτηλα γράμματα θά 

γραφή εις την Ιστορίαν τοΰ Συλ
λόγου μας ή 19η Δεκεμβρίου 
197-4.

Ένα ακόμα μεγάλο αίτημα τοΰ 
Προσωπικού τής Τραπέζης μας 
βρήκε τη λύσι, του, χάρις εις τάς 
ένεργείας τοΰ Διοικητικού Συμ
βούλου τοΰ Συλλόγου μας καί τό 
ενδιαφέρον τό όποιον έπέδειξεν 
ή Διοίκηση τής Τραπέζης καί 
προσωπικώς ό Διοικητής κ. ’Άγ
γελος Άγγελόπουλος.

"Ενα έτος ακριβώς μετά τό μέ- 
γα έπίτευγμα τής ίσης μεταχει- 
ρίσεως πανηγυρίζομεν την εφαρ
μογήν τοΰ ενιαίου ωραρίου Κέν
τρου καί ’Επαρχιών.

Καί τα δύο ή σαν αιτήματα πού 
άνέμενον τήν λύσιν των επί έ'ν τέ
ταρτον αίώνος.

Τό Διοικ. Συμβούλων τοΰ Συλ
λόγου μας έπέτυχε τήν ίκανοποί- 
ησίν των.

Ή τιμή ανήκει εις δλα τά μέ
λη τοΰ Συλλόγου.

'Ως προκύπτει έκ τής κατωτέ
ρω άνακοινώσεως τοΰ Διοικ. Συμ
βουλίου, διεξάγονται από τής πα- 
ρελθούσης Π αρασκευής συζητή
σεις μετά τής Διοικήσεως επί τοΰ 
συνόλου τών θεμάτων μας.

Τό Διοικ. Συμβούλων τοΰ Συλ

λόγου μας συνιστα εις δλα τά μέ
λι] του καί τό σύνολον τών εργα
ζομένων εις τήν ’Εθνικήν Τράπε
ζαν νά μή δίδουν πίστιν εις τάς 
φήιμας πού θέτουν εις κυκλοφο
ρίαν διάφοροι ανεύθυνοι μέ σκο
πόν νά προκαλέσουν αναταραχήν 
καί νά προβληθούν, κατά παγίαν 
επιδίωξίν των, ως σωτήρες.

Τούτο είναι απαραίτητον, διό
τι, δπως είναι ήδη γνωστόν με
τά τήν σύστασιν τών επιτροπών 
διά τήν βελτίωσιν τής Σ.Σ. διά 
τήν ΐσην μεταχείρισιν, τήν 'Ενο- 
ποίησιν τών ’Ασφαλιστικών Τα
μεία» καί τήν Τροποποίησιν τοΰ 
’Οργανισμού 'Τπηρεσίας αρχίζει 
ή διαδικασία διά τήν ρύθμισιν 
τών τριών αυτών μεγάλων θεμά
των μας καί δεν πρέπει νά λη
σμονιόνται αί απρέπειαν, 
αί όποΐαι διεπράχθησαν κατά τό 
στάδιον τών διαπραγματεύσεων 
μέχρι τής ίκανοποιήσεως τοΰ με- 
γλυτέρου1 αιτήματος τοΰ Προσω- 
πικοΰ τής ’Εθνικής Τραπέζης, τό 
όποιον θά εΐχαμεν άπωλέσει, αν 
τό Διοικ. Συμβούλων τοΰ Συλλό
γου παρεσύρετο έκ τής ύπουλου 
καί καταλυτικής δράσεως καί τοΰ 
τεχνητού θορύβου πού έδημιούρ- 
γουν καθ’ έκάστην οί ποικίλης 
προελεύσεως καί έκ διαφόρων λό-

ΝΑ ΒΕΑΤΙ8Θ0ΥΝ ΑΜΕΣΟΣ 
ΑΙ ΣΥΝΘΗΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

«Στενότης χώρου καί ανθυγιεινόν περιβάλλον, είναι τά βασι
κά γνωρίοψατα ώρισιμένων υποκαταστημάτων τής Τραπέζης μας.

Τα γόητρον αλλά καί τό συμφέρον τής ’Εθνικής Τραπέζης 
επιβάλλουν τήν άμεσον μεταφοράν πλείστων έξ αυτών εις άλλα 
κτίρια, δπου καί ή εργασία βά διεξάγεται εΰχερέστερον καί οί 
πελάται δεν θά ταλαιπωρούνται, άλλα καί οί ταλαίπωροι υπάλλη
λοι θά παυσουν νά παρέχουν τήν εργασίαν των υπό συνθηκας, πού 
δεν είναι ίσως επιτρεπτόν, νά χσ,ρακτηρίσωμεν.

Εις πλείστα Υποκαταστήματα (ώρισμένα έξ αυτών έχαψεν ήιδη 
αναφέρει εις προηγούμενα σημειώματά μας) μέ μίαν μικράν δα
πάνην, δύνανται νά βελτιωθούν σημαντιικώς αί συνθήκαι εργασίας. 
Θέταμεν τό πρόβλημα ύπ’ δψιν τής Διοικήσεως τής Τραπέζης μας 
καί άς μήν έκληφθή τούτο, ώς, ύπσβολή αιτήματος έκ ιμέρους ιμας.

'Η βελτίωσις τών συνθηκών έργασίας τών εργαζομένων εις 
τήν ’Εθνικήν Τράπεζαν πρέπει νά άποτελέση κύριον μέλημα τής 
Διοικήσεως. Τά φαινάμενον πού παρατηρεϊται πρέπει όπωσδήπο- 
τε νά έκλειψη. Λίγη καλή θέλησις, άν έπιδειχθή άπό τάς άρμοδίας 
υπηρεσίας, είναι βέβαιον άτι, τό κακόν θά περιορισθή εις πρώτην 
φάσιν καί ή σημερινή άβλιάτης θά έξαφανισθή έν συνεχεία. Κολάι 
συνθήκαι έργασίας, άλλωστε, συντελούν εις ηύξημένην άπάδοσιν 
τών υπαλλήλων καί τό όφελος έξ αυτής, είναι οπωσδήποτε ιμεγά- 
λύτερον άπό τήν αίανδήποτε δαπάνην πού άπαιτεΐται διά νά υπάρ
ξουν αύται. Δέν πρέπει άκάμη νά παραβλέπεται τό γεγονός ότι 
σΐ πελάται όπωσδήποτε θά προτιμήσουν υποκαταστήματα άλλης 
Τραπέζης όπου διεκπεραιώνουν τήν εργασίαν των ύπό κολυτέρας 
συνθήκας».

Αυτά έγράφσψε τον παρελθόντα Αύγουστον. Τά ϊδια, μέ άλ
λα λόγια είχαμε γράψει καί τόν ’Ιούνιον καί τόν Μάρτιον τού 

1974 καί τό 1973.
Άπό τάς επισκέψεις πού πραγματοποιεί εις όλα τά υποκα

ταστήματα Κλιψάκιον τού Διοικ. Συμβουλίου τού Συλλόγου μας ή 
διαπίστωσις είναι, δυστυχώς, ή Ιδια. "Αθλιαι συνθήκαι έργασίας.

Οί ίδιες θλιβερές διαπιστώσεις έπαναλαιμβάνονται χρόνια τώ
ρα. Καί τό κακό συνεχίζεται. Καιρός όμως νά σταματήση. Ώς έδώ 
λοιπόν. *Η βελτίωσις τών συνθηκών έργασίας τού Προσωπικού τής 
’Εθνικής Τραπέζης τίθεται πλέον ώς κύριον αίτημα ένώπιον τής 
Διοικήσεως καί δέν θα έγκαταλειφθή παρά μόνον όταν έξαφανισθή 
ή σημερινή κατάστασις.

Εις τό Κέντρον καί εις τήν ’Επαρχίαν, παντού όπου έργάζον- 
ται υπάλληλοι τής ’Εθνικής Τραπέζης, πρέπει νά υπάρξουν τουλά
χιστον αί προβλεπόμεναι ύπό τής Εργατικής νομοθεσίας κατάλ
ληλοι συνθήκαι έργασίας.

Τό Διοικιητ. Συμβούλων τού Συλλόγου μας αναλαμβάνει τόν 
άγώνα τής βελτιώσεως τών συνθηκών τής έργασίας τού Προσωπι
κού τής ‘Εθνικής Τραπέζης. Πιστεύομεν, ότι καί άπό τήν πλευράν 
τής Διοικήσεως, υπάρχει ή ίδια επιθυμία καί θά έκδηλωθή έμ- 
πράχτως τό ενδιαφέρον της.

Αυτό άλλωστε επιβάλλει καί τό συμφέρον τής ’Εθνικής Τρα- 
πέζης.

Εις τό σημερινόν φύλλον ιμας, δημοσιεύομεν τό πρώτον μας 
φωτογραφικόν ρεπορτάζ, άψευδή ιμάρτυρα τού μαρτυρίου τών υπαλ
λήλων, άλλα καί τών πελατών τών ύποκαταστημάτων Ν. Κόσμου 
καί Δάφνης.

Είς την 4ην οελ. φωτογραφικό ρεπορτάζ 
μιας άθλιας πραγματικότητας

[ini mil
III 1 Ml!

γων κινούμενοι προφηται διά νά 
ματαιώσουν τήν ΐσην μεταχείρι- 
σιν, τήν όποιαν φεΰ, δέν έδίστα- 
σαν είς μίαν στιγμήν νά χαρα
κτηρίσουν ώς έπιζημίαν διά τά 
συμφέροντα μας.
Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΤΟΤ Δ.Σ. 
«Συνάδελφοι,

Μέ συγκίνηση χαρά καί υπε
ρηφάνεια σάς καθιστούμε γνω
στό δτι σήμερον τήν 9ην π.μ. ή 
Διοίκηση τής Τραπέζης μας ά- 
νήγγειλεν είς το Π ροεδρεΐον τοΰ 
Συλλόγου μας δτι άπεδέχθη τήγ 
ίκανοποί,ησι τοΰ αιτήματος τής 
καθιερώσεως ΕΝΙΑΙΟΥ ΩΡΑ
ΡΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙ Ε
ΠΑΡΧΙΩΝ. Ή ημερομηνία έ- 
φαρομγής τοΰ Ενιαίου ωραρί
ου θά καθορισθή εντός τών ή με
ρών.
Συνάδελφοι,

Τό Διοικ. Συμβούλων τοΰ Συλ
λόγου μας συζητ-εΐ, άπό τής πα- 
ρελθούσης Παρασκευής μετά 
τοΰ κ. Διοικητοΰ τά εκκρεμή θέ

ματά μας καί θά σάς ένημερώσω- 
σωμεν προσεχώς επί τών αποτε
λεσμάτων.

Πρώτον καί σημαντικόν απο
τέλεσμα είναι ή καθιέρωσιτ ΕΝΙ
ΑΙΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 
ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΩΝ.
Συνάδελφοι,

Διά μίαν ακόμη φοράν τό Δ.Σ. 
τοΰ Συλλόγου μας άποδεικνύει ο- 
τι προστατεύει τά συμφέροντα τοΰ 
Προσωπικού τής ’Εθνικής Τρα
πέζης καί τηρεί τάς υποσχέσεις 
του.

Έκφράζομεν τάς εύχαριστίας 
μας προς τήγ Διοίκησιν τής Τρα
πέζης μας διά τήν ίκανοποίησιν 
τοΰ αιτήματος μας αύτοΰ πού δ
πως καί ή ίση μεταχείρισις άνέ- 
μενε επί 20 καί πλέον έτη τήν 
λύσιν του.
Μέ συναδελφικούς χαιρετισμούς 

Ό Πρόεδρος 
ΝΙΚ. ΠΙΣΚΟΠΟΣ 
'Ο Γεν. Γραυαατεύς 

ΝΙΚ. ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ

Έμηνύβη ό Ιϊροέδροί ιού ΜΙόρ pec
Μήνυσιν κατά τοΰ προέδρου 

τοΰ Συλλόγου μας κ. Νικ. Πι- 
σικόπου, υπέβαλε ό κ. Γ. Κουσα- 
διανός, διά τό κατωτέρω δημο
σίευμα: είς τό ύπ’ άριθ. 343 ψύλ
λον τής «Τραπεζιτικής».

«Ό κ. Γ. Κουσαδιανός, υπάλ
ληλος τού έν Πάτραις υποκατα
στήματος, προέβη καί πάλιν είς 
ένεργείας, μέ τό γνωστόν είς 
τάς αρμόδιας υπηρεσίας λεξι- 
λόγιόν του, άνεπιτρέπτους εις υ
πάλληλον τής ’Εθνικής Τραπέζης.

’Ελπίζσμεν ότι αυτήν τήν φο
ράν τουλάχιστον οί προστάται 
τού κ. Κουσαδιανού δέν θά δυ- 
νηίθοΰν νά τόν προστατεύσουν καί 
θά ύποστή τάς έπιβαλλοψέναις 
κυρώσεις. Καί μάλιστα τό τα- 
χύτερον, διά νά άποκατασταθή 
τό κύρος τών στελεχών καί ή ή- 
θική τάξις είς τό υποκατάστημα 
Πατρών».

Ώς γνωστόν, τό δηιμοσίευμα 
τής «Τραπεζιτικής» πραεκλήθη 
έκ τοΰ επεισοδίου τό όποιον έ-

δημ ιούργησε ό κ. Κουσαδιανός. 
είς βάρος τοΰ Διευθυντον τού Υ
ποκαταστήματος Πατρών, προϊ
σταμένων του καί συναδέλφου ή 
οποία εΐχεν έπιφορτισθή νά συγ
κέντρωση τάς εισφοράς τών συν
αδέλφων τού υποκαταστήματος υ
πέρ τών θυμάτων τού Κυπριακού 
άγώνος.

Ό κ. Κουσαδιανός ύπέβαλε 
τήν μήνυσι άνευ προηγούμενης ά
δειας τής αρμόδιας υπηρεσίας 
τής Τραπέζης.

Διά τό έπεισόδιον ό κ. Κουσα- 
διανός έτιμωρήθη ιμέ... μετάθεσιν 
είς τό Κεντρικόν Κατάστημα.

Διά τήν άνευ άδειας υποβολήν 
μηνύσεως ουδόν μέτρον έναντί-ον 
του έλήφθη μέχρι σήμερον.

Εύχόμεθα νά πρόκειται περί 
παραλείψεως ή βραδύτητος περί 
τήν έφαρμογήν τών διατάξεων 
τής Τραπέζης καί νά μήν άπαδει- 
χβοΰν άληθή όσα ψιθυρίζονται διά 
την τακτικήν πού Ακολουθείται 
έπί τού θέματος.

ν·**********************************************ή.

I Μηροστό ιτόν κβινοιίρνιο χρόνο
ί Συνάδε λφοι,
ί Επ’ εύζαιρία τών εορτών τών Χριστουγέννων 
J ·κ«ί τοΰ Χέου "Ετους, το Σιοιζητιζόν Συμβούλιον 
ί τοΰ Συλλόγου μας, σάς εύχεται εύτυχίαν ζαί χαράν 
* 'Μ άποζ ατά στάσις τής λειτουργίας τών Σημυ- 
ί ζρατιζών θεσμών είς τήν χώραν μας ΰπήρξεν ή με-

Ϊγάλη ζατάζτησις τών εργαζομένων ζατά το έτος 
1974.

Μαζί μέ όλους τους "Ελληνας, οί υπάλληλοι 
τής ’Εθνιζής Τραπέζης έχαιρετίσαμε το μεγάλο 
γεγονός ζαί προσφέραμε ζαί προσφέρουμε τάς ΰπη- 
ρεσίας μας διά τήν πρόοδο, ζαί τήν εύημερία τής 
πατρίδας μας.

'Τπεστεέλαμεν, δι’ όσον χρόνον μάς εζητήθη, 
τήν σημαίαν τής διεζδΐιζήσεως τών αιτημάτων μας,

★
Λβέ όλη τη δύναμι τής ψυχής μας ζαταδιζάσα- 

με τήν άνανδρο ζαί βάρβαρο Τουρζιζή έπίθεαι 
ζατά της Κύπρου ζαί έσπεύσαμε είς βοήθειαν τών 
Κυπρίων άδελφών μας.

Αιά νά βοηθήσωμεν είς τήν άνάπτυςιν ζαί ατα- 
θεροποίησιν τής ’Εθνιζής μας Οίζονομίας έντεί- 
ναμεν τάς προσπάθειας μας διά νά έπιτευχθή είς 
συντομώτερον χρόνον τό επιδιωζόμενον άποτέλε- 
αμα.

★
Οι Τραπεζιζοί υπάλληλοι έχομεν έπίγνωσιν' 

τής άποστολής μας. Γνωρίζομεν ότι έζ τής έργα
σίας μας ζαί τής άποδόσεώς μας έξαρτάται έν πολ- 
λοίς ή επιτυχία τής προσπάθειας διά τήν οί ζ ονομι- 
ζην πρόοδον τής χώρας μας ζαί έπωμιζόμεθα τό 
βαρύ έργον ποΰ μάς άνατίθεται.

Πράττομεν τούτο πάντοτε, άνυστερόβουλα ζαί 
ούδέποτε άπαιτοΰμεν άμοιβήν αύτής τής είδιζής 
προσφοράς μας.

Ώς έργαζόμενοι, ζητοΰμεν άπλώς νά άμείβε- 
ται ή εργασία μας ζαί νά έχωμεν τήν δυνατότητα έζ 
τών άπολαυών μας νά προσφέρωμεν είς τάς οίζογε- 
νείας μας τά μέσα διαβιώσεώς των.

Ζητοΰμεν πέραν τής ΰλιζής, τήν ήθιζήν άνα- 
γνώρισιν τής προσφοράς μας.

★
Αιά τους υπαλλήλους τής ’Εθνιζής Τραπέζης, 

τό έτος 1 ίΕΓ.-β, ΰπήρςεν ή αφετηρία τής εφαρμο
γής τής ίσης μεταχειρίσεως.

'Τπήρςεν άζόμη τό έτος ζατά τό όποιον έπετύ- 
χομεν τήν λύσιν ενός άζόμη μεγάλου αιτήματος 
μας. Τοΰ ενιαίου ώραρίου Κέντρου ζαί ’Επαρ
χιών.

Ή άναγνώρισις ζαί ίζανοποίησις τών αιτημά
των μας αύτών, είναι ό ζαρπός τής προσπάθειας 
τήν όποιαν ζατέβαλε τό Αιοιζ. Χυμβούλιον στηρι- 
ζόμενον είς τήν ενότητα ζαί την συμπαράστασιν τών 
μελών τοΰ Χυλλόγου.

Μέ τήν ίδια ενότητα είναι βέβαιον ότι θά έπι- 
τύχωμεν τήν ίζανοποίησι ζαί τών άλλων αιτημάτων 
μας ποΰ παραμένουν εζζρεμή ζαί εύρίσζονται αυ
τήν τήν στιγμήν είς τήν τράπεζαν τών συζητήσεων.

Εϊθισται ζατά τάς ήμέρας αύτάς νά παραμερί- 
ζωνται τά προβλήματα ζαί νά ζυριαρχή ή έορτα- 
στιζή άτμόσφαιρα τών άγιων ήμερών.

Αέν θά έπεζταθώμεν συνεπώς είς τήν άπα- 
ρίθμησιν τών θεμάτων ποΰ μάς άπασχολοΰν ζαί 
δέν θά άπαριθμήσωμεν τά όσα ζατά τό έτος 1 974 
ήδυνήθημεν νά π ρ α γ ματοπο ι ή σ ωμε ν . Έπαναλαμ- 
βάνομεν μόνον τήν πίστιν μας είς τό δίζαιον τών αι
τημάτων μας ζαί τήν άπόφασίν μας νά επιτύχωμεν 
τήν ίζανοποίησίν των.

★
Έζφράζομεν τήν εύχήν, όπως, ζατά τό νέον 

έ'τος, άποδώση πλουσίους τους ζαρπούς της, επ’ 
ώφελεία τοΰ Προσωπιζοΰ ζαί τοΰ ΙΙρώτου ΙΙιστω- 
τιζοΰ 'Ιδρύματος τής χώρας μας, ή συνεργασία 
τοΰ Αιοιζητιζοΰ Συμβουλίου τοΰ Συλλόγου μας 
μετά τής Σιοιζήσεως τής Τραπέζης μας.

Μέ τήν πίστιν αύτήν άπευθύνομεν τάς εύχάς 
μας πρός τήν Αιοίζησιν τής Τραπέζης μας ζαί 
προς όλους υμάς ζαί τάς οίζογενείας σας.

ί ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΥΜΑ
Μ ΚΑΙ
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ΕΜΕΙΣ Ι2*|. ΛΥΞΗΣΙ 01 ΑΛΛΟΙ 25"),
"Ολοι, άνεξαιρέτως οί έργατοϋ- 

ττάλληλοι τοΰ ύπουργείου Γεωργίας, 
έπί σχέσει ’Ιδιωτικού Δικαίου, μέ 
άπόφασι τοΰ Δ.Δ.Δ.Δ. Αθηνών, 
λαμβάνουν αϋξησι 25%, ήτοι: 1 5% 
άπό 7.5.1974 καί 10% άπό 1.11. 
1975.

Αυτά έγνώρισε δι’ έγγράφου

του ό Πανελλήνιος Σύλλογος ’Ερ
γατοϋπαλλήλων τοΰ υπουργείου Γε
ωργίας.

‘Ο Ιδιος Σύλλογος άπέστειλβ 
εύχαριστήρια τηλεγραφήματα πρός 
τόν κ. Πρωθυπουργό καί τους ύ- 
πουργούς Οικονομικών καί Γεωργί- 
καί Άπααχολήσεως.



ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ 
ΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Διά πράξεως τοϋ κ. Διοικητοϋ 
έτοποθετήΰησαν:

—Ό κ. Δημήτριος Π ρατικάκης,
'Τποτ μηιματάρχης είς την Υπηρε
σίαν ’Εκκρεμών Λογαριασμών καί 
Γενικών Ζητητμάτων, ώς Προϊστά
μενος, αντί τοϋ κ, Σάββα Π ατρικιά- 
δη, Ύποτμηματάρχου, τοποθετούμε
νου είς την υπηρεσίαν Συγκεντροι- 
σεως Λογιστικού, ώς Προϊσταμένου, 
αντί τοϋ κ. Γεωργίου Λαμπραπούλου, 
Τμηματάρχου Λ' τάξεως, τοποθετού
μενου είς τό Τμήμα Λογιστικού καί 
Σχέσεων μετά Τραπεζών, ώς Προϊ
σταμένου, αντί τοϋ κ. Ίωάννσυ Μά
κρη, Τμηματάρχου Λ' τάξεως, το
ποθετούμενου ώς 'Τποδιευθυντοΰ πα
ρά τή αυτή Διευθύνσει, αντί τοϋ κ. 
Ναπολέοντος Βαβάτση, Συμπράττον
τας ’Τποδιευθυντοΰ, καταλαμβανομέ- 
νου ύπό τού ορίου ηλικίας καί άπο- 
χωροϋντος τής Υπηρεσίας τής Τρα
πέζης, την 31.12.1974.

—Ό κ. Χαράλαμπος Γεωργιάδης, 
Τμηματάρχης Β' τάξεως, είς την 
'Υπηρεσίαν Λογιστηρίου καί ’Αποθη
κών τοϋ Τμήματος ’Τλικοΰ, ώς Προ
ϊστάμενος αντί τοϋ κ. Γεωργίου Σα- 
κελλαροπούλου, Τμηματάρχου Β' τά
ξεως, τοποθετουμένου είς το Τμή
μα ’Τλικοΰ Γραφείου, ώς Προϊστα
μένου.

—Ό κ. Φίλιππος Άποσκίτης, Λο
γιστής .Α' τάξεως, παρά τφ ’Τπο- 
καταστήματι Πραξιτέλους, είς την 
Διεύθυνσην Βιομηχανικών Χορηγή
σεων, ώς Προϊστάμενος τής Υπη
ρεσίας Καθυστερήσεων.

—Ή κ. Ειρήνη - ’Αγγελική Ά
στρα, Λογιστής Β' τάξεως, ώς 
Προϊσταμένη τής ’Τπηρεσίας Λογι- 
στηρίουυ (19—31) τοϋ Τμήματος 
Λογιστηρίου καί Γρααματείας (19—
3).

—Ό κ. Παναγιώτης Μαλακός, 
Λογιστής Β' τάξεοις, ώς Προϊστά
μενος τής ’Τπηρεσίας Κοινωνικών 
’Εκδηλώσεων (19—122) τοϋ Τμήμα
τος Τύπου καί Κοινωνικών ’Εκδη
λώσεων (19—2).

—Ό κ. Γεώργιος Πηγίδης, Ύ- 
ποτμηματάρχης, παρά τφ ’Τποκα- 
ταστήματι Μακρυγιάννη, είς τήν Δι- 
εύθυνσιν ’Επιθεωρήσεως, ώς Δόκι
μος ’Επιθεωρητής.

—Ό κ. Νικόλαος Άνέστης, ’Υπο
διευθυντής είς τό Κεντρικόν Κατά
στημα, ώς Υποδιευθυντής.

—Ό κ. Γεώργιος Πιτσίκας, Υπο
διευθυντής είς τήν Διεόθυνσιν Κα
ταθέσεων καί Νέων ’Εργασιών, ώς 
Υποδιευθυντής.

—Ό κ. Τηλέχαμος Γουρζής, 
Συμπράττουν Υποδιευθυντής, είς τήν 
ΕΝΩΣΙΝ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΤΡΑΠΕ
ΖΩΝ (άπό σπασι ς).

—Ό κ. Άνδρέας Οϋβας, Τμημα
τάρχης Λ' τάξεως, είς τό Υποκα
τάστημα Καλλιθέας, ώς Διευθυντής.

—Ό κ. Γεώργιος Δουκάκης, Τμη
ματάρχης Α' τάξεως, -είς τό Κατά
στημα όδ. Σταδίου 38, ώς ’Εντε
ταλμένος.

—Ό κ. ’Αριστείδης Καραμεσίνης, 
Τμηματάρχης Α' τάξεως, είς τό ’Υ
ποκατάστημα Πειραιώς Α', ώς ’Εν
τεταλμένος.

—Ό κ. ’Ιωάννης Θεοφιλογιαννα- 
κος, Τμηματάρχης Α' τάξεως, είς 
τό Υποκατάστημα Καρδίτσης, ώς 
Διευθυντής άντί τοϋ κ. Κωνσταντίνου 
Σταμούλη, Συμπράτταντος Ύποδι- 
ευθυντοϋ, τιθεμένου είς τήν διάθε- 
σιν τής Διευθύνσεως Προσωπικού, 
λόγφ άποχωρήσεώς του έκ τής υπη
ρεσίας τής Τραπέζης, τήν 1.1.1975, 
λόγφ ορίου ηλικίας.

—Ό κ. Μιχαήλ Μιχαλόπουλος, 
Τμηματάρχης Α' τάξεως, είς τό Υ
ποκατάστημα Π λ. Συντάγματος, ώς 
’Εντεταλμένος.

—.'Ο κ. Γεώργιος Κούζας, Τ-μη- 
ματάρχης Β' τάξεως, είς τό Ναυ
τιλιακόν Υποκατάστημα, ώς ’Εντε
ταλμένος.

—Ό κ. Γεώργιος Λαξαρόπουλος, 
Τμηματάρχης Β' τάξεως, είς τό Υ
ποκατάστημα Ζέας, ώς ’Εντεταλμέ
νος.

—Ό κ. Βασίλειος Σπανόπουλος, 
Λογιστής Α' τάξεως, είς τήν ’Υπη
ρεσίαν Λογιστηρίου καί ’Αποθηκών 
τοϋ Τμήματος ’Επιμελητείας, ώς 
Προϊστάμενος, άντί τοϋ κ. Γεωρ
γίου Καραγιάννη, Τμηματάρχου Β' 
τάξεως, τοποθετουμένου είς τό Τμή
μα ’Επιμελητείας, ώς Προϊσταμένου.

Δι’ έτέρας πράξεως τοϋ κ. Δι- 
οικητοΰ έτοποθετήθησαν οί επαν
ερχόμενοι υπάλληλοι, βάσει τοϋ 
Ν.Δ. 110)16.10.1974:

—Ό κ. Παΰλος Άγγελόπουλος, 
Υποδιευθυντής, είς τό ’Υποκατά
στημα Θεσσαλονίκης Α', ώς Υπο
διευθυντής άντί τοϋ κ. Νικολάου Δα- 
κή, Συμπράττοντας ’Τποδιευθυντοΰ, 
έξερχομένου τής υπηρεσίας τής Τρα
πέζης, άπό 1.1.1975, λόγφ ορίου η
λικίας.

—Ό κ. ’Ιωάννης Π απαλεβέντης, 
Υποδιευθυντής, είς τό Υποκατά
στημα Πειραιώς Λ’, ώς Υποδιευ
θυντής.

—Ό κ. Γεώργιος Τσοκόπουλος, 
Υποδιευθυντής, είς τό Κεντρικόν 
Κατάστημα, ώ; Υποδιευθυντής.

— Ό κ. Κίμων Πατσάς, Διευθυν
τής καί ή κα ’Αγγελική Μαραγκού, 
Σνμπράττονσα Ύποδτ-ευθόντρια παρά 
τφ κ. Διοικητή;

—Ή κ. Φωτεινή Διβάρη, Τμημα

τάρχης Β' τάξεως, είς τό Κεντρι
κόν Κατάστημα.

—Ό κ. Νικόλαος Λασπάς, Υπολο
γιστής Α' τάξεως, είς τό Κεντρι
κόν Κατάστημα.

-—Ό κ. ’Ιωάννης Μυλωνάς, Λο
γιστής Β' τάξεως, είς τήν διάθεσιν 
τής Διευθόνσεως Προσωπικού «Στρα- 
τευμένοι», μέχρι τή; άποστρατεύσε- 
ώς του.

Διά πράξεως τοϋ κ. Διοικητοϋ,
μετετέθησαν:
—Ό κ. ’Απόστολος ’Αποστόλου, 

Τμηματάρχης Α' τάξεως, Συνδιευ- 
θυντής παρά τφ Ναυτιλιακή» Ύπα- 
καταστήματι, είς τήν Διεόθυνσιν Έ- 
πιθεωρήσεως, ώς Επιθεωρητής.

—Ό κ. Γεώργιος Άποστολίδης, 
Τμηματάρχης Α' τάξεως, ’Υποδιευ
θυντής παρά τή Διευθύνσει Καταθέ
σεων καί Νέων ’Εργασιών, είς τήν 
Διεόθυνσιν ’Επιθεωρήσεως, ώς ’Επι
θεωρητής.

—Ό κ. Φωκίων Βάλβης, Τμημα
τάρχης Β' τάξεως, Προΐστάμενος 
Υπηρεσίας Προμηθειών παρά τή 
Διευθύνσει Γενικού Λογιστηρίου, είς 
τήν διεόθυνσιν Τεχνικών Υπηρεσιών, 
ώς Προϊστάμενος τής Υπηρεσίας 
Λογιστηρίου τοϋ Τμήματος Λογι
στικού.

Διά πράξεως τοϋ κ. Διοικητοϋ συ- 
νεστήθη παρά τή Διευθύνσει Όργα- 
νώσεως Υπηρεσία «’Επεξεργασίας 
Άγοραζομένων ’Επιταγών», έντασ- 
σομένη είς τήν παρ’ αυτή «Ύποδι- 
εύθυνσιν Μηχανογραφικών ’Εφαρμο
γών», άντικείμενον αρμοδιότητας τής

Τρεις χιλιάδες κλινοσκεπά
σματα άττέστειλε τό Διοικητικόν 
Συμβούλιον του Συλλόγου μας, 
πρός κάλυψιν των αναγκών τών 
προσφύγων τής Κύπρου.

Μέ τήν ευκαιρία, -αυτή, τό Δι
οικητικόν Σνμβούλιον άττέστειλε 
πρός τον Πρόεδρον τής Κόπρου, 
’Αριχιεπίσκοπονι Μακάριον, τήν 
κατωτέρω έπιστολήν: 

«Μακαριώτατε,
Τό Διοικητικόν Σνμβούλιον καί 

τά -μέλη τού Συλλόγου τών Υπαλ
λήλων τής ‘Εθνικής Τραπέζης τής 
Ελλάδος συμμετέχουν εις τήν χα
ράν τον Κυπριακού Λαού έττΐ τή έ- 
πιστροφή Σας εις τήν ήρωϊκήν καί 
μαρτυρικήν Μεγαλόνησον.

I Οί ύπάλληλοι τής Εθνικής Τρα
πέζης τής Ελλάδος άπό τής πρώ
της ήιμέρας τής άνανδρου καί βαρ
βάρου Τουρκικής έπιθέσεως εύρέθη- 
σαν είς τό πλευράν τιών Κυπρίων α
δελφών ιμας καί έκαστος έκ τού υ
στερήματος μας προσεφέραμεν διά 
νά άπαλύνω-μεν τον πόνον καί τήν 
δυστυχίαν των.

Τό Διοικητικόν Συμβούλιον τού 
Συλλόγου μας, δέν ήρκέσθη είς τήν 
οικονομικήν ενίσχυσην έκ τού Ταμείου 
του -καί τών εισφορών τών μελών του.

Συνεκέντρωσε καί άπέστειλε εϊ- 
δη ρουχισμού καί ΰποδήσεως, προσ- 
φερθέντα ύπό τών μελών τού Συλ
λόγου

Διά νά βοηθήσωμ-εν έτι περισσό
τερον τούς δεινοπαθούντας αδελφούς 
μας καί νά ένισχύσωμεν τήν προσ
πάθειαν Σας άποστέλλομεν τρεις 
χιλιάδας (3.000) κλινοσκεπάσματα 
μέσφ τού Υπουργείου Κοινωνικών 
Υπηρεσιών. Κατόπιν ε-Ισηγήσεως τού 
Προέδρου τού Συλλόγου μας, δστις, 
έπεσκέφθη τήν Κύπρον πρός έπιτό- 
πιον διαπίστωσιν τών άναγκών τών 
προσφύγων.

Έξ -αυτών τά 1.000 προορίζονται 
διά τούς συναδέλφους μας Τραπεζι
τικούς Υπαλλήλους, μέλη τής Έ- 
νώσεως Τραπεζιτικών Υπαλλήλων 
(Ε.Τ.Υ.Κ.), ιμερίμνη τής όποιας καί

Ύπό τού Διοικ. Συμβουλίου 
τού Συλλόγου ιμας έξεδόθη ή 
κατωτέρω ΰπ* άριθ. 22 άνακοί- 
νωσις έπί τή πρώτη έπετείω 
τής έπιθέσεως είς τό Πολυτ-εχνεϊ- 
ον.

«Συνάδελφο ι,
Ή ψυχή τού έθνους τιμά τά νιά

τα τού Πολυτεχνείου, τά παιδιά 
πού πρόταξαν τά στήθια τους στή 
βία καί άνοιξαν τό δρόμο για τή 
Λευτεριά καί τή Δημοκρατία στή 
χώρα μας.

Μ’ εύλάβεια γονατίζοουμε σήμε
ρα μπροστά οπή μνήμη τών παι
διών αύτών, πού έπεσαν περήφανοι 
μαχητές τής τιμής καί τής άξιο- 
πρέπειας τού Ελληνικού Λαού.

Ή πρώτη επέτειος τής θυσίας 
τους πού συγκλόνισε τήν παγκό-

όποίας θά είναι ή συγκεντρωτική ε
πεξεργασία τών ύπό τών Καταστημά
των άγοραζομένων ’Επιταγών είς 
πρώτην φάσιν -μέσφ τοϋ λογαρια
σμού «’Αγορά ’Επιταγών ’Ιδιωτών 
(026)» καί έν συνεχείρ είς δευτέραν 
φάσιν καί τών διά τών γραφείων 
συμψηφισμού διακινουμένων έπιτα
γών.

Προϊστάμενος τή ςώς άνω Υ
πηρεσίας έ.τ-οποθετήθη δ κ. Δημήτριος 
Ζωγράφος, Λογιστής Α' τάξεως.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛ- 

ΤΙΩΣΙ,Ν ΤΗΣ Σ. ΣΤΜΒΑΣΕΩΣ 
ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ 

Διά πράξεως τοϋ κ. Διοικητοϋ, 
ή ’Επιτροπή διά τήν μελέτην καί 
είσήγησιν λύσεων, έπί τών άνακυ- 
πτόντων θεμάτων έκ τής έφαρ-μα- 
γή-ς τής Συλλογικής Συμβάσεως 
’Εργασίας δ-ιά τήν ϊσην -μεταχείρι- 
σιν άπετελέσθη έκ τών κ,κ.:
1) Νικολάου Χαρισσοπούλου, Μέ

λους τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου τής 
Τραπέζης, ώς Προέδρου.

2) Αναστασίου Τσιμερλή, Διευθυν- 
τ-οΰ ’Επιθεωρήσεως.

3) Γεωργίου Παπαχρήστου, Διευ- 
θυντοϋ ’Οργανώσεως.

4) Ίωνος Ζαούση, Δικαστικού 
Συμβούλου.

5) Ίωάννου Μούκα, Διευθυντοΰ 
Π ροσωπικαΰ.

6) Παναγιώτου Πανοπούλου, ’Τ- 
πο&ιευθυντοϋ Δικασ-τικοΰ.

7) Ίωάννου Δρούγκα, Ύποδιευ- 
θυντοΰ Π ροσωπικοΰ.

8) ’Αντωνίου Κανελλάκη, Ύπο- 
διευθνντοΰ Προ-σωπικοϋ.

παρακαλοΰμεν δπως διανεμηθούν είς 
τούτους. Σχιετι-κώς έχ-ομεν συνεννοη- 
θεΐ μέ τήν Διοίκησιν τής Όργανώ- 
σεως.

Τά υπόλοιπα προορίζονται διά 
τή-ν κάλυψιν τών άναγκών, κοαά τήν 
κρίσιν τής Κ-υ-βερνήσεώς Σας.

Μαζί μέ δλους τούς "Ελληνας, 
εΰχόιμεθα, έπ’ εύκαιρίςι τών έ-ο-ρτών 
τών Χριστουγέννων καί τού Νέου 
"Ετους, είς τήν Μακαριότητα Σας 
καί τον Κυπριακόν Λαόν νά άπ-ο-κα- 
τασταθή συντόμως είς τήν -Κύπρον 
ή -Ειρήνη καί νά κατοχυρωθή ή α
νεξαρτησία, ή κυριαρχία καί ή έδα- 
ψική της ά-κ-εραιότης.

Μετά τιμής,
ΔΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ 

Ό Πρόεδρος 
Ν. ιΠIΣΚΟΠΟΣ 

Ό Γεν. Γρσμιματεύς 
Ν. ΠΑ-ΠΟΥΤΣΗΣ»

Ναάαοοταλούντα ϋρο 
oii noli ί Κόοροο

Συνάδελφοι, ΰπηρετοΰντες είς τό 
Κεντρικόν Κατάστημα, ύπέβαλον 
εις τό Διοικητικόν Συμβούλιον την 
κατωτέρω πρότασιν:

«Οί κάτωθι υπογεγραμμένοι έπι- 
θυμούμε δπως τά ΰφ’ υμών διανεμη- 
θησόμενα δώρα -είς τά τέκνα ιμας έπ’ 
ευκαιρία τών Χριστουγέννων, άπο- 
σταλούν είς τά παιδιά τής Κύπρου».

Ή επιθυμία τών συναδέλφων δέν 
είναι δυνατόν νά πραγματοπσιηθή, 
διότι, ό χρόνος πού υπεβλήθη) ή 
πρότασίς των είς τό Διοικ. Συμβού
λιον δέν επιτρέπει οίανδήποτε ένέρ- 
γειαν.

Τό Διοικ. Συμβούλιον πάντως έ
χει άποστείλει δώρα είς τά τέκνα 
τών Κυπρίων Τραπεζικών υπαλλή
λων.

σμια κοινή γνώμη, συγκινεΐ βαθύ
τατα τον ’Ελληνικό λαό, ανεξάρτη
τα άπό πολιτικές άντιλήψεις καί 
διαφορές.

Οί υπάλληλοι τής ’Εθνικής Τρα
πέζης μαζί μέ δλο τον Ελληνικό 
λαό, άποτίουμε φόρο τιμής πρός 
τούς νεκρούς τού Πολυτεχνείου -καί 
εκφράζουμε τήν ευχή νά μην θρηνή
σουμε ποτέ πιά θύματα καί νά μην 
χρειασθοΰν άλλοι άγώνες γιά ελευ
θερία καί Δημοκρατία στή χώρα 
μας.

Μέ τήν συμμετοχή μας -είς τάς έκ- 
δηλώσεις πού πραγματοποιούν οί 
Σύλλογοι τών Φοιτητών συμβάλλου
με άπφοασιστικά είς τήν έδραίωση 
τής δημοκρατίας καί τιμούμε τήν 
μνήμη τών ηρώων τού Πολυτεχνείου.

Μέ συναδελφνκσύς χαιρετισμούς 
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

Ύπό του Συλλόγου μας άπεστάλπσαν

ΜΙΣ ΧΙ/ΙΙΜΒ ΚΑΙΝΟίΚΕΜΜΑ 
Μ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΑΣ ΤΗΣ KW0T

S Επιστολή πρός τόν Πρόεδρον Μακάριον

JllflBflifilli τοό Α. Σορροοίίοο 
έιί τη 1q έπετείω τι! Πιλοτεχνείιι

Τό προρίρϊο Tie έρροίοϋ 
χρίουν pigiHijg ονοΒεωρπρεωΒ

I κριτήρια lit oimopic, καινωνικάε mi τεχνικής συνΟήκαρ
Ίδρυθεΐσα προ ήμίσεος καί πλέον 

αίών-ος, ή Διεθνής Όργάνωσις ’Ερ
γασίας, έχει ανάγκην 6-αθείας άνα- 
διοργανώσεως, ώστε νά προσαρμο- 
σθή είς τά προβλήματα πού έδη- 
μιου-ργήθησα-ν έκ τών συγχρόνων έξε- 
λίξεων τής οικονομίας, τής προόδου 
τής έκ-βιοιμηχανίσεως καί τής τε
χνολογίας, καί τά όποια διεμόρφω- 
σαν νέους δρους εργασίας, -ώς έπίσης 
καί νέας σχέσεις -μεταξύ εργοδο
τών καί έργοδοτουμένων

Ε-ίς τό συμπέρασμα τούτο, πού 
όδηγεΤ -είς τήν ανάγκην άναθεωρήσε- 
ως τών προβλημάτων τής έργασίας 
καί τής έπανεξετάσεώς των άπό νέαν 
σκοπιάν, άπολήγ-ε-ι ή ύπο-βληθεΐσα 
πρός τήν συ-νελθοΰσσν είς Γενεύην 
Διεθνή Συνδιάσκεψην Έργασίας — 
έκθεσις τού -κ. J. BLANCHARD, 
νέου γενικού διευθυντοΰ τού Διεθνούς 
Γραφείου Έργασίας, εις τήν όποίοιν 
αναλύονται τά -κατωτέρω πέντε κεν
τρικά προβλήματα πού τίθενται έ- 
νώπιον τού ’Οργανισμού, καί τά ό
ποια, ώς διεμαρφώθησοον κατά τάς 
προηγηθείσας συναφείς συζητήσεις, 
ένδιαφέρουν ιδιαιτέρως άναπτυσσο- 
μένας χώρας, ώς ή Ελλάς:
ΠΡΟΣ ΔΙΕΥΡΥΝΣΙΝ ΤΗΣ ΔΟ

ΜΗΣ ΤΗΣ ΤΡ ΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΝΕΡ
ΓΑΣΙΑΣ
1. Άπσσχόλησις καί 

έκπαί-δ-ευσις
Αϊ ραγδαΐαι τεχν-ολογικαί έξελί- 

ξ-εις μετέβαλ-cv άρδην τους όρους 
έργασίας καί, όλοέν είς μεγαλυτέ- 
ραν έκτασην, απαιτούν κατά τήν 
διαδικασίαν τής παραγωγής, έξειδι- 
κεύσεις, καί προϋποθέτουν έ-κπαίδευ- 
σιν καί τεχνικήν έπιμάρφωσιν.

Τούτο επιβάλλει τον -καταρτι
σμόν, ε-ϊς διεθνές πλαίσιον καί τήν 
έφαρμογήν έκπαι-δευτικών προγραμ
μάτων, πού θά έχουν ώς κύριον μέ- 
λημ-α τήν αξιοποίησην έργοπικοΰ δυ
ναμικού, προερχόμενου έ-κ τών ό
λοέν εΰρυτέρων πληθυσμιακόόν άνα- 
κατατάξεων, καί τών μεταναστεύ
σεων άπό χώρας ύπανατττύκτσυς ή 
έν αναπτύξει, πρός χώρ-ας βι-ομηχα- 
νικώς άνετττυγμένας.

Έξ άλλου, ή έκπαίδευσις δέον ν’ 
άντιμετωπισθή ύπό τό πρίσμα μέ
τρων άποακοπο-ύντων εις την θερα
πείαν τής «τεχνολογικής ανεργίας» 
καί είς τήν κάλυψιν τού χάσματος 
μεταξύ τεχνικών γνώσεων τού εργά
του καί τών απαιτήσεων έξειδι,κεύ- 
σεως μιας όλοέν σύτοματοποιουμέ- 
νης παραγωγής, άπαιτούσης έκγύ- 
μνασιν τής νοητι-κής ά-ντιλήψεως -καί 
προσαρμογής τού ανειδικεύτου έρ- 
γάτου π-ρός τάς νέας συ-νθήκας πα
ραγωγής.

Ύπό τήν έννοιαν αυτήν, ή τεχνι
κή έκπαίδευσις αποβαίνει ό θετικό
τερος παράγων άξιοποιήσεως -εις ό- 
λο-ν τόν κόσμον τ-οΰ εργατικού δυνα
μικού, ιδίως τού έχοντος μ-ετανα- 
στευτι-κήν π-ροέλ-ευσιν.

2. Εργατικά εισοδή
ματα καί άσφάλισις

Ή διασφάλισις τών έργατικώιν ει
σοδημάτων, δ-υνάμει διεθνών -ρυθμί
σεων καί προκαθω-ρισμένων -μηχανι
σμών, έν συνδυασμό πρός τήν έ- 
ναρμόνισι-ν τών εθνικών -κανόνων κοι
νωνικής άσψαλίσεως, δέον ν’ άποτε- 
λέση μίαν έκ τών βασικών έπιδιώ- 
ξεων τής Διεθνούς Όργανώσεως 
Έργασίας -είς τό πλαίσιον τής άνα- 
προσαρμογής τών στόχων της.

Περισσότερον παρά ποτέ άλλοτε, 
πρέπει ή κυβερνητική πολιτική τών 
καθέκαστα κρατών - μελών νά με
ριμνά διά τήν -διασφάλισην τών έρ- 
γατικών εισοδημάτων κατά τήν πα
ρούσαν περίοδον τών πληθωριστι
κών πιέσεων έπί διεθνούς -κλίμακος, 
καθόσον τά εισοδήματα τού εργατι
κού δυναμικού προσβάλλονται έπι- 
κινδύνως άπό τάς οικονομικός έξε- 
λίξ-εις τής δ-ιανυο μένης περιόδου, συ
νεπείς τής ένεργ-ειακής κρίσεως καί 
τής αύξήσεως τών τιμών τών πρώ
των -υλών.

Ό στόχος τής -κοινωνικής άσφ-αλί- 
σεως σ-υγκεντρ-οΰται, κυρίως, είς τήν 
έ-ναρμόνισιν διεθνώς τών συναφών 
κανόνων, ώστε νά εξασφαλίζεται ί- 
σοδνκαία κοινωνική μέριμνα, είς υ
περεθνικόν πλαίσιον πε-ριλαμβάνον 
καί τούς εργαζομένους άνά τον -κό
σμον μετανάστας.

Τό θέμα, πλήν τής καθαυτό κοι
νωνικής σκοπιμότητος σνναρτάται 
καί πρός τούς ΐσ-ους κανσν-ος συνα
γωνισμού, δεδομένου δτι ή χρησιμο
ποίησή άνίσως άμειβομένων -μετα
ναστών εργατών, φαλκιδεύει τό κό
στος έργασίας, τό όποιον υπεισέρ
χεται είς σημαντικήν άναλογίαν είς 
τήν τιμήν τού προϊόντος.

3. Όροι καί π ε ρ ι- 
6 ά λ ον έργασίας.

Παραμεληθεΐσα έπί μ-ακρόν, λό
γφ συγκεντρώσεως τής προσοχής 
είς τά στενά προβλήματα τών αμοι
βών, ή κοινωνική πλευρά τής ερ
γασίας, αναφαίνεται ήδη είς έν έκ 
τών μει-ζόνων προβλημάτων, ύπό τό 
φως τών μετρήσεων, αί όποΐαι την 
συσχετίζουν μέ τήν πρόοδον τής 
παραγωγι-κότητος.

Κατά τούτο, ή κοινωνική πλευρά 
τής έργασίας δέν συνιστά μόνον 
οικονομικόν μέγεθος, άλλά αποτε
λεί τά προϊόν τής δραστηριότητος

τού ανθρώπου, καλούμενου νά ζή 
κατά τάς συγχρόνους αντιλήψεις, 
είς περιβάλλον περισσότερον έξαν- 
Ορωπισμένον, όπου ή εργασία δέν 
θά είναι 6Τ αυτόν μόνον ή πηγή έ- 
πι-βιώσεώς του, άλλ’ έν ταυτφ καί 
εΰχάριστος καί μέ προσωπικήν άπο- 
δοτικότ-ητα, ένασχόλησις.

Οί ανωτέρω στόχοι έχουν σχέσιν 
μέ τό γενικότερου πρόβλημα τού 
περιβάλλοντος καί τής οικολογίας, 
θεμάτων που απασχολούν -καί άλ
λους διεθνείς όργανισμο-ύς, μετά 
τ-ώιν οποίων θά πρέπει νά συνεργα- 
σθή ή ΔΟ-Ε.

4. Ο i όροι τής τρι
μερούς συνεργασίας.

Ή οΰτω άναφαινο,μένη ανάγκη δι- 
ευρύνσεως τών στόχων τής Διεθνούς 
Όργανώσεως Εργασίας, αντανα
κλά καί τήν -νέοον -μορφήν πού πρέ
πει νά π-ροσλάβη ή τριμερής συν
εργασία -Κράτους - ’Εργοδοσίας - 
Έργασίας, ή οποία αποκτά νέαν 
προέκτασιν.

Ή πολυδιάστατος φύσις τού προ
βλήματος «εργασία» απέκτησε ιδιαι
τέραν έμφασιν, λόγφ σειράς εξελί
ξεων, τών όποίω-ν δέν είναι δυνατή 
ή περαιτέρω άγνόησις:

# Ή άνοδος τής εισοδηματικής 
στάθμης τών εργαζομένων διηύρυνε 
τάς απαιτήσεις των διά καλυτέραν 
ποιότητα ζωής.

β Ή μεγέθυνσις τού ρόλου των 
είς τήν παραγωγήν, έκ τού γεγονό
τος δτι χειρίζεται μηχανήματα -με
γάλης άποδό-σεως, διά τά όποια δια
τίθενται όλοέν μεγαλύτερα -κεφά
λαια, έπηύξησε τάς εϋθύνας των είς 
τήν παραγωγικήν διαδικασίαν. Εν
τεύθεν καί τό αίτημα συμμετοχής 
των είς τόν προγραμματισμόν τών 
επιχειρήσεων, βάσει τής ά-ρχής τής 
συνευθύνης.

• Ή παρούσα μείωσις τής χειρω
νακτικής συμβολής τής έργασίας, 
μ-ετετόπισεν έξ άλλου, τάς σχέσεις 
εργοδοσίας - άπασχολήσεως καί 
συνετ-έλεσε είς τόν άναπροσανατο- 
λισμόν τών συνδικαλιστικών στό- 
χων.

Ή άιντιμετώπισις τών προβλημά
των πού άναχύπτουν άπό τάς ανω
τέρω μεταβολάς, πρ-οϋποθέτουν γνώ
σεις οίκονομολογικάς, ναμικάς, ψυ
χολογίας, κοινωνι-ολογίας καί άλλων 
ειδικοτήτων. Διά τόν λόγον αυτόν, 
ή τριμερής συνεργασία, μ-οιραίως, 
απαιτεί άναδιάρ-Βρωσιν -ύπό τήν έν
νοιαν δτι, -οί όργανια-μοί πού τήν α
σκούν — Κράτος, ’-Εργοδοσία, Συν
δικαλισμός — -καλούνται πλέον νά 
εμπλουτίσουν τό προσωπικόν των 
διά στελεχών ποικίλης μορφώσεως. 
Ή έποχή τήν όποιαν ζώμεν, άλλά 
καί κυρίως το κεφάλαιον έργασία, 
χρήζει πολυδιάστατου άντιμετωπίσε- 
ως, διά τή-ν οποίαν δέν επαρκούν 
πλέον αί παραδοσιακοί και ξεπερα
σμένοι γράφε ι-οκρατικαί καί υπαλλη
λικοί ειδικότητες.

Τούτο προϋποθέτει τήν άμεσον 
συνάρτησην τής στελεχώσεως τών 
αρμοδίων οργανισμών, πρός τά προ
βλήματα έργασίας τών όποιων ή έ- 
πίλυσις έπηρεάζει όλοέν βαθύτερου 
τάς έξελίξεις τής οικονομίας καί 
τής άναπτύξεως.

5. Π ρ ο σ τ α σ ! α ανθρω
πίνων δικαιωμάτων.

Μολονότι έγένετο κατάχρησις τού 
όρου, έν τ-ούτοις αί -είς διεθνές πλαι
σίου προσπάθεια! διά τήν -κατοχύ- 
ρωσιν τών Ανθρωπίνων δικαιωμά
των, τής συνδικαλιστικής έλευθερίας 
καί τής έλευθερίας πρός έργασίαν, 
πρέπει -νά ένταθοΰν καί νά άπολή- 
ξουν είς τήν άποδοχή.ν χάρτου, μέ 
συγκεκριμένους καί κοινώς αποδε
κτούς όρους, τών όποίω-ν ή παραβία- 
σις νά συνεπάγεται οϋσιαστ-ικάς 
καί ούχί θεωρητικάς καί άνευ συνε
πειών κυρώσεις.

Οΰτος θά άποτελέση τό κοινωνι
κόν έπιστ-έγασμα πόσης προσπά
θειας βελτιώσεως τών όρων έργα
σίας, ή όποια δέν ενέχει μόνον αν
θρωπιστικόν χαρακτήρα, άλλά συν
δέεται Αμέσως μέ τήν παραγωγικήν 
Αποδοτικότητα, τήν γενικήν Ανά- 
πτυξιν καί τήν δικαίαν -κατανομήν 
τής εύημερίας.

ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΕΡΓΟΝ 
ΤΟΥ Δ.Ο.Ε.

Πλήν τής ανωτέρω είσηγήσεως τού 
νέου γενικού διευθυντοΰ τού Διεθνούς 
Γ-ραψείου Έργασίας, ή Διεθνής Διιά- 
σκεψις Έργασίας ήσχολήθη ιμέ τά 
έξης, εντασσόμενα είς τό νομοθετι
κόν της έργον, θέματα:

1. Καθιέρωσις διεθνώς τού θε
σμού τών εκπαιδευτικών Αδειών μετ’ 
Αποδοχών.

Έπί τοϋ θέματος δέν έλήψθη ά- 
πόφασις, δεδομένου δτι ή έπικύρω- 
σις τής συμβάσεως συνεπάγεται κό
στος τού όποιου ό έπιμερισμός α
πομένει πρός συζήτησιν.

2. Σύμβασις περί όργανώσεως α
γροτικών έργατών.

Είς τό κείμενον τού σχετικού σχε
δίου γίνεται μνεία τής Ανάγκης, δ
πως, οί Αγροτικοί έργάται, -οΐτινες 
είς πολλά κράτη συνιστοΰν μέγα πο- 
σοστάν τού εργατικού δυναμικού, 
οργανωθούν συνδικαλιστικός, ΐνα 
δυνηθοΰν νά έκφράσουν τήν γνώμην 
των είς τάς διαδικασίας τών έθ/ι- 
κών προγραμμάτων καί νά μεθέ- 

ξουν τού εθνικού προϊόντος.

'H ΡεΑϊίωοΐζ 
ί loll Ιορ|όθΕΐΐζ 

i τρ ίορ 
ρειαχείριοιν

Μέ τήν ευκαιρία τής συστάσε
ις ’Επιτροπής προς μελέτην καί 
είσήγησιν λύσεων έπί θεμάτων 
προχυπτόντων έκ τής Συλλογι
κής Συμβάσεως διά τήν ϊσην 
μεταχεί-ρισιν το Διονκ. Συμβού
λιον έξέδωσε τήν -κατωτέρω ΰπ’ 
Αριθ. 23 άνακοίνωσιν:

Συνάδελφοι,
Είναι είς δλους γνωστόν πόσον 

δυσχερές ε-ργον ΰπήρξεν ή έφαρμ-ογή 
τής ϊσης μεταχει-ρίσεως. Τό Διοικ. 
Συμβούλιον τού Συλλόγου μας κ-οιί- 
τέβαλ-ε πάσαν άνθρωπίνως -δυνατήν 
προσπάθειαν, ώστε, ή Σ.Σ. ή όπο-ία 
ΰπεγράφη νά κολύπτη δλας τάς πε
ριπτώσεις.

Έπειβή όμως ήτο δυνατόν, παρά 
τάς προσπάθειας, νά προκόψουν ά- 
σάφειαι ή άτέιλειαι κατά τήν εφαρ
μογήν τής ϊσης μεταχειρίσεως σι> 
νεφωνήθη τότε ρητώς, δτι, έφ’ όσον 
προκόψουν αΟται, θά διορθωθούν με 
την υπογραφήν συμπληρωματικής 
Συλλογικής Συμβάσεως.

Τό Διοικ. Συμβούλιον τού Συλ* 
λόγου μας έθεσεν ύπ’ δψιν τής νέ
ας Διοικήσεως τής Τραπέζης μας, 
τήν συμφωνίαν ταύτην -καί ή Διοί- 
κη-σις άπεδέχθη τήν έφαρμογήν της.

Διά πράξεως τοϋ-κ. Διοικητοϋ συ- 
νεστήΕΙη- έπιτροπή ή οποία θά μελε- 
τήση καί θά είσηγη-Βή τάς άναγκαί- 
ας τροποποιήσεις προς βελτίωσιν 
τής Σ.Σ. διά τήν ϊσην μεταιχείρισιν.

Τό Δι-οι-κ. Συμβούλιον θά θέση 
ΰπ’ δψιν τής επιτροπής δλα τά 
στοιχεία καί θά επιδίωξη τήν βελ- 
τίωσιν τής Συμβάσεως είς δσα, ε
λάχιστα έστω σημεία, είναι τούτο 
άπαρ-αίτη-τον.

Συνάδελφοι,
Παρά τάς ποι-κίλας άντι δράσει ς 
πού συναντήσαμεν καί είς πείσμα 
δλω-ν τών «προφητών» πού έπη-γγέ- 
λοντο τήν συμφοράν πού θά έπήρ- 
χετο μέ τήν υπογραφήν τής Σ.Σ. 
διά την ϊσην μεταχείρισιν έπροχω- 
ρήσσμ-εν καί έσεΐς, δσον αΰδείς άλ
λος γνωρίζετε, πόσον ωφέλιμος ύ- 
πήρξεν αυτή καθώς καί πού θά εΰ- 
ρίσκετο σήμερον ή ίση μεταχείρι- 
σις άν εϊχομεν παρασυρθεΐ όητό τάς 
φωνασκίας των καί δέν εϊχομεν υ
πογράψει τήν στιγμήν έκείνην τήν
Σ.Σ.

Τό Διοικ. Συμβούλιον άπέδειξε 
διά μίαν άκόμη ψοράν δτι προστα
τεύει τά συμφέροντα τού Προσωπι
κού τής ’Εθνικής Τραπέζης καί τη
ρεί τάς υποσχέσεις του.

Μέ συνο:δελφικούς χαιρετισμούς 
Διά τδ Διοικητικόν Συμβούλιον

Ό Πρόεδρος 
Ν. ΠΙΣΚΟΠΟΣ 

Ό Γ εν. Γραιμ-ματεύς 
Ν. ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ

Κοινωνικά

ΕΥΧΑΙ

• Στον φίλο καί συνάδελφο 
Γιάννη Χατζημικέ καί στην γυναίκα 
του εύχομαι ολόψυχα νά χαίρωνται 
τήν χαριτωμένη κορούλα πού απέκτη
σαν πρόσφατα.

ΑΠΟΣΤ. ΜΠΑΜΙΧΑΣ

• Ή όμάς Χορηγήσεων τής Δ)ν- 
σεως Όργανώσεως εύχεται είς τό 
ζ-εϋγος τών συναδέλφων Νίκο καί 
Στέλλα Τσαγκαράκη πού απέκτησε 
πρόσφατα τή δεύτερή του κόρη, νά 
τούς ζήση.

ΔΩΡΕΑΙ
ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΤΤΠΕΤ

Ή Υπηρεσία Συμψηφισμού Κεν
τρικού Καταστήματος είς μνήμην 
τής -μητρός τοϋ συναδέλφου τοιν Ά- 
λέκου Άντωνοποΰλου, δρχ. 600.

ΚΑΤΑΘΕΣΙΣ ΥΠΕΡ ΘΥΜΑΤΩΝ
ΚΥΠΡΟΥ

Ή όμάς Χορηγήσεων τής Δ)νσεως 
Όργανώσεως, είς μνήμην μητρός 
Ίωάννου Καμάρη, δραχ. 550 ύπέρ 
τών θυμάτων τής Κύπρου.

iss.vxNt'eex ζωροϊ

Xetp. ’Οδοντίατρος

Δέχεται τούς υπαλλήλους τής Τρα
πέζης μέ τό ίσχΰον τιμολόγιον

Τ.Τ.Π.Ε.Τ.
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"Οταν ό δ ι ευθυνών σύμβουλος 
τής βρεταννικής βιομηχανίας οινο
πνευματωδών -ποτών DISTILLERS 
CO, γνωστής τταγκοσμίως διά τά 
οΰίσκυ της, «νέγνωσεν τον Ισολογι
σμόν τής έταιρίας του διά τήν χρή- 
σιν ιμέχρι 31ης Μαρτίου 1971, θά 
εττρεττε νά εΐναι απολύτως Ικανοποιη
μένος. Διότι, οαινομενικώς τουλάχι
στον ή DISTILLERS CO είχε κατά 
τό υπό έξέτασιν έτος, κέρδη άιντι- 
στοιχοΰντα είς 81 έκατομμύρια δολ- 
λάρια!

Άλλ’ άντιθέτως ό πρόεδρος τής 
έταιρίας, σερ "Αλ-εξ Μάκ Ντάναλντ 
άνησύχησεν καί έκάλεσεν αμέσως 
τούς λογιστάς του νά τού υπολογί
σουν ακριβώς, πόσον έκ τού άναφε- 
ρομένου κέρδους ώφείλετο άποκλει- 
στικώς είς τάν πληθωρισμόν. Καί ό 
σερ "Αλεξ είχε δίκαιον νά άνησυ- 
χή. Έκ τής έπανεξετάσεως τού Ι
σολογισμού, προέκυψεν, δτι λαμβα- 
νο,μένων ϋπ’ οψιν των αυξήσεων τών 
τιμών καί τής πτώσεως τής αγορα
στικής αξίας τού αγγλικού νομίσμα
τος, τά κέρδη ήσαν κατά 19 έκα- 
τοιμμύρια δολλάρια μικρότερα. Τό 
αποτέλεσμα ήτο, δτι ή DESTIL- 
LERS CO προσεχώρησεν είς την 
στρατιάν τών επιχειρήσεων αί όποΐαι 
εφαρμόζουν κατά τά τελευταία έτη 
βάσει δύο, γενικώς άναγνωρισθει- 
σών ώς πρακτικών, μεθόδων «πληθω
ριστικήν λογιστικήν».

Ιδού κατωτέρω, τά περί αυτής, 
κυρίως άπό έρευναν την οποίαν διε- 
ξήγαγεν ό καθηγητής τού πανεπι
στημίου τού Μάντσεστερ Ρ. Φ. Σκέϊ- 
πενς, είς 1 8 χώρας, όπου έφαρμόζε- 
ται κατά τον ένα ή τον άλλον τρό
πον, τό σύστημα.

Εις την Λατινικήν 'Αμερικήν, όπου 
ό «έρπων πληθωρισμός» έχει μακράν 
ιστορίαν, ή έπανεκτίμησις τού πα
γίου κεφαλαίου έταιριών είναι υπο
χρεωτική διά νόμου είς τήν ’Αργεν
τινήν, τήν Χιλήν, τό ‘Περού καί τήν 
Ουρουγουάην.

’Αλλά ό πληθωρισμός, ό έκφραζό- 
μενος είς διψήφια ποσοστά δεν εΐ
ναι πλέον προνόμιον τού άναπτυσσο- 
μένου κόσμου. Είς τήν περιοχήν τήν 
καλυπτομένην ύπό τού ΟΟΣΑ (24 
χώραι) ό μέσος ετήσιος -ρυθμός τού 
πληθωρισμού ήτο, κατά τήν μέχρι 
τού 1971 δεκαετίαν, 3,7%, ένώ κα
τά τό 12μηνον μέχρι τού Φεβρουά
ριου 1974, ή αϋξησις τών τιμών έ- 
φθασε τό 12%. "Αρα, καί είς τον ά- 
νεπτυγμένον κόσμον, ή προσαρμογή 
τών λογαριασμών τών επιχειρήσεων 
πρός τον πληθωρισμόν αποτελεί ζω
τικήν ανάγκην.

ΑΚΡΙΒΕΣΤΕΡΑ ΕΙΚΩΝ ΤΗΣ ΒΠΙ-
ΧΕΙ ΡΗΣΕΩΣ

Ό πληθωρισμός έπηρεάζει, κα
τά πολλούς τρόπους, τούς λογαρια
σμούς τών επιχειρήσεων. Ή άξια 
τών στοιχείων παγίου ενεργητικού, 
παρουσιάζεται μικρότερα είς τούς 
ισολογισμούς, έν σχέσει πρός τό κό
στος άντικαταστάσεως. ‘Ως έκ τού
του, τό κεφάλαιον τό όποιον προ- 
βλέπεται δι’ αντικαταστάσεις είναι 
άνεπαρκές. "Οταν ή πρόβλεψις τού 
κόστους άντικαταστάσεως είναι μι
κρότερα τής άπαιτουμένης είς τήν 
πραγματικότητα, τά κέρδη παρου-

Νά άμειφθοΰν 
οι Έπόπται 
τοϋ Διαγωνισμού 
Προσλήψεως
Δι’ εγγράφου του πρός τήν Διοί- 

κησιν τής Τραπέζης μας τό Διοικ. 
Συμβούλιον τού Συλλόγου έζήτησεν 
δπως οΐ συνάδελφοι οιί όποιοι προ- 
σέφερον έργασίαν -κατά τήν ήμέραν 
τής διεξαγωγής τού διαγωνισμού 
προσλήψεως άμειφθοΰν βάσει τών 
διατάξεων τής έργατικής νομοθεσί
ας.

Ό η. ί Μίρκοο 
προιτωρινωο σύρρουλοο 
παρά iij flioiHijffEi

Διά πράξεως τού κ. Διοιχητού έ- 
τοποθετήθη προσωρινώς ώς Σύμ
βουλος παρά τή Διοικήσει, διά τήν 
κατάρτισιν ειδικών μελετών, ό έπα- 
νελθών είς τήν υπηρεσίαν τής Τρα
πέζης βάσει του Ν. Διατάγματος 
110)16-10-74 κ. Γεώργιος Μίρκος 
ύπο διευθυντής.

«ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ»

Μηνιαϊον δργανον τοΰ Συλλόγου 
τών ‘Υπαλλήλων της Εθνικής 

Τραπέζης τής Ελλάδος.
•

Δ)νσεις συμφώνως τψ Νόμψ: 
’Υπεύθυνος:

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

e
Υπεύθυνος Τυπογραφείου:
Αθ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 

Ρήγα Παλαμήδη 5 —Άθήναι 
Τηλ. 3219306

ΓΕΝΙΚΕΥΕΤΑΙ Η «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Καθίσταται αναγκαία ή εφαρμογή της

σώζονται άναλόγως μεγαλύτερα 
καί, κατά τούτο, είναι «κέρδη μόνον 
είς τά χαρτιά».

’Αλλά ή πληθωριστική λογιστική 
δέν παρουσιάζει πάντοτε μικρότερα 
τά κέρδη. Τό χρηματιστικόν γρα
φείου τού Λονδίνου PHILIPS καί 
DREW άνεθεώρησε τούς ισολογι
σμούς 120 έκ τών μεγαλύτερων έ- 
ταιριών, αΐ όποΐαι είναι εισηγμένα! 
είς τό άγγλικον χρηματιστήριον. 
Έκ τούτων 23 έταιρίαι, άνήκουσαι 
είς τους κλάδους τής ζυθοποιίας, ε
στιατορίων - ψυχαγωγίας καί οΐκο- 
οομών, παρουσίασαν, άφοΰ έλήφθη 
ΰπ’ δψιν ό πληθωρισμός, μεγαλύτε
ρα κέρδη. Μία έπιχείρησις ακινή
των είχε κέρδη κατά 382% ανώτερα 
άπό δσα άνεφέροντο εις τόν ισολο
γισμόν της. Ανάλογα συνέβησαν 
καί μέ άλλας επιχειρήσεις ακινήτων.

Ό λόγος είναι ευνόητος. Τά άκί- 
νητα εύρέθη δτι ήξιζαν πολύ περισ
σότερον άπό τήν άναφεραμένην εις 
τά βιβλία και τούς ισολογισμούς 
«λογιστικήν αξίαν» των. Έξ άλλου, 
πολλά χρέη εΐναι δυνατόν νά αύξή- 
σουν τά κέρδη είς πληθωριστικήν πε
ρίοδον, διότι τό χρήμα μέ τό όποιον 
μία έπιχείρησις εξοφλεί τάς όφει- 
λάς της, άξίζει πολύ όλτγώτερον 
παρ’ όσον τήν έποχήν, κατά τήν ό
ποιαν τό έδανείσθη και τό έπενέδυ- 
σεν.

01 υπέρ τής εισαγωγής συστημά
των πληθωριστικής λογιστικής παρα
τηρούν, δτι άδιάφορον έάν διά τού 
τρόπου τούτου εμφανίζονται μεγαλύ
τερα ή μικρότερα κέρδη, τό αποτέ
λεσμα πού έχει σημασίαν, εΐναι δτι 
προσφέρεται ακριβέστερα είκών τής 
πραγματικής κσταστάσεως τής έπι
χειρήσεως γενικώς καί είδικώτερον 
τών έπιπτώσεων τού πληθωρισμού 
έπί τών τιμών, έπί τής ίκανότητος 
τής έπιχειρήσεως νά δανεισθή, έπί 
τών αναγκών της εις κεφάλαιον κινή- 
σεως, έπί τής άποδόσεως τοΰ έπεν- 
δεδυμένου κεφαλαίου κλπ. Καί ή α
κριβέστερα είκών βοηθεΐ, μέ την σει
ράν της, τούς διευθύνοντας καί τούς 
ίδιοκτήτας τού κεφαλαίου εις τάς 
αποφάσεις των.

!
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΕΡΤ1ΜΗΣΙΣ ΤΩΝ

ΚΕΡΔΩΝ

Οί κίνδυνοι ύπερτιμήσεως τών 
κερδών, τούς όποιους έγκυμονεΐ ή 
παραδοσιακή λογιστική, υπογραμμί
ζονται είς πρόσφατον μελέτην τών 
ισολογισμών 126 αγγλικών έται- 
ριών έκτελέσεως μηχανικών έργων 
(ENGINEERING), είς τάς οποίας 
κοΰ κύκλου εργασιών τοΰ κλάδου. Τό 
1969 αί 126 έταιρίαι άνέφερον κέρ
δη 132 έκατ. δολλαρίων, έκ τών ό
ποιων 101 έκατομμύρια διενεμήθη- 
σσν είς μετόχους καί συνεταίρους 
μειοψηφίας. ’Αλλά, διά τής πληθω
ριστικής λογιστικής άπεδείχθη, δτι 
τά κέρδη τών 126 έταιριών ήσαν 
μόνον 94 έκατομμύρια, οΰτω δέ τό 
«μεταφερθέν εις νέσν» έκ τών κερ
δών κεφάλαιον δέν ήτο 41 αλλά μό
νον 7 έκατομμύρια δολλάρια. Είς 
τήν αύτήν μελέτην, έπισημαίνονται 
επίσης τά έξής: «Επειδή δέν λαμ- 
βάνσνται ύπ’ δψιν τά αποτελέσματα 
τού πληθωρισμού έπί τών κερδών, 
κατά τόν υπολογισμόν τών φορολο
γικών υποχρεώσεων τής έπιχει,ρή
σεως, ή αναλογία τών πραγματικών . 
κερδών, τήν όποιαν απορροφούν οί 
φόροι, εΐναι αΐσθητώς ,μεγαλυτέρα 
άπό δσον φαίνεται».

Λέγεται μάλιστα είς τήν ’Αγ
γλίαν, δτι ή πληθωριστική λογιστι
κή είναι μέσον διά νά άπαλλαγοΰν 
αΐ έπιχειρήσεις άπό έν μέρος τών 
φορολογικών υποχρεώσεων των. Διά 
τούτο, διωρίσθη ειδική κρατική έπι- 
τροπή, ή άποία θά έρευνήση δλας 
τάς συνέπειας τής πληθωριστικής 
λογιστικής καί τάς επιπτώσεις, τάς 
όποιας θά έχη αυτή έπί τών τιμών 
τών μετοχών.

ΕΙΛΙΚΡΙΝΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣI Σ ΤΩΝ
ΜΕΤΟΧΩΝ

Θεωρητικώς, ή πληθωριστική λο
γιστική θά πρέπει νά βοηθή τόν ε
πενδυτήν είς τήν εκλογήν τών μετο
χών, τάς οποίας προτίθεται νά ά- 
γοράση. Τά γραφεία PHILIPS καί 
DREW έπεχείρησαν νά έκτιμήσουν 
τάς επιπτώσεις τής πληθωριστικής 
λογιστικής έπί τών μετοχών, αί ό
ποιοι κινούνται είς τό χρηματιστή- 
,ριον τοΰ Λονδίνου καί κατέληξαν είς 
τό συμπέρασμα, δτι υπό τάς έπι- 
κρατούσας συνθήκας, τό αποτέλε
σμα θά είναι δυσάρεστον διά τάς έ
ταιρίας, αί όποΐαι παρουσιάζουν 
πτώσιν κερδών. ’Αλλά παραλλήλως, 
τά γραφεία PHILIPS καί DREW 
αμφιβάλλουν έάν την απότομον αύξη- 
σιν κερδών θά πρέπει νά άκολου- 
θή έξ ίσου απότομος αϋξησις τών 
τιμών τών μετοχών, «έάν ό λόγος 
τούτου είναι πολύ υψηλόν επίπεδον 
δανεισμού».

Παρά ταΰτα, ό πρόεδρος τής 
DISTILLERS έπιμένει: «ΟΊ μέτοχοι 
δέν πρέπει νά παρασύρωνται είς 
πλάνας. Τό ορθόν είναι ‘νά πληροφο
ρούνται τήν άλήθειαν διά τήν κατά- 
στασιν τής έπιχειρήσεως, δσον δυ
σάρεστός καί έάν είναι αϋτη».

"Οπως οί έπενδυταί, tout’ αυτό 
και τά συνδικάτα έπιδεικνύουν ζωη
ρόν ενδιαφέρον διά τά κέρδη τών 
έταιριών. Τό βιομηχανικόν συγκρό
τημα BOW GROUP παρατηρεί: 
«Τά έξωγκωμένα κέρδη, τά όποια 
παρουσιάζει τελευταίως ή κλασική 
λογιστική, ήμπορεΐ νά αυξήσουν τήν

πίεσιν δι’ αυξήσεις μισθών».
Πάντως, ακόμη καί εκείνοι, οί ό

ποιοι συμφωνούν δτι ό πληθωρισμός 
πρέπει νά υπολογίζεται είς τούς 
λογαριασμούς τών έπιχειρήσεων, 
διαφωνούν έπί τών έν χρήσει δύο 
μεθόδων.

Είς τήν μελέτην του «Χειρισμός 
τού ‘Πληθωρισμού είς τούς Ισολογι
σμούς τών Έταιριών είς τό Εξωτε
ρικόν», ή οποία έξεδόθη ύπό τού 
βρεταννικοΰ ’Ινστιτούτου 'Ορκωτών 
Λογιστών, ό καθηγητής Σκέϊπεν 
εντοπίζει δύο κυρίως λόγους: Ή ιμία 
εΐναι γνωστή ώς μέθοδος «τής τρε- 
χούσης αγοραστικής αξίας» (CUR
RENT PURCHASING POWER) καί 
ή άλλη ώς «λογιστική τού κόστους 
άντικαταστάσεως». Ένώ και τά δύο 
συστήματα έχουν τόν ίδιον στόχον, 
τό πρόβλημα αντιμετωπίζεται έκ δια
φορετικών κατευθύνσεων.

Η «ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗ Α-

Κατά βάσιν, διά τής μεθόδου «τής 
τρεχούσης αγοραστικής αξίας», έπι- 
χειρεΐται νά διακριβωθούν τά αποτε
λέσματα έπι τών λογαριασμών τής 
έπιχειρήσεως, έκ τής μεταβολής τής 
αγοραστικής αξίας τού νομίσματος, 
χρησιιμοποιου μενού πρός τούτο α
νεξαρτήτου καί έπισήμου τίνος δεί
κτου, δπως είναι οί δεΐκται κόστους 
ζωής ή λιανικών τιμών. Τό λογιστή- 
ριον τής έπιχειρήσεως αναπροσαρμό
ζει τά κύρια μεγέθη τών λογαρια
σμών, εις τρόπον ώστε νά αντανα
κλώνται είς αυτά αί μεταβολαί τοΰ 
δείκτου.

"Ας ύποτεθή δτι ή έπιχείρησις 
έχει πάγιον κεφάλαιον μέσης ήλικίας 
5ξ έτών. Μία μέθοδος θά ήτο νά 
όιαιρεθή ό δείκτης ό ισχύων κατά 
τό τέλος τοΰ τρέχοντος έτους, διά 
ιών δεικτών τον χρόνου αγοράς τών 
στοιχείων τού παγίου κεφαλαίου, 
διά νά εΰρεθή ό συντελεστής ανα
προσαρμογής. Ή έπιχείρησις ανα
φέρει π.χ., ύποιίμησιν ένός έκατομ- 
μυρίου δολλαρίων τών στοιχείων του 
παγίου ένεργητικού της κατά τό τέ
λος τού 1973, δταιν μέ βάσιν 100 
τό 1963, ό δείκτης έχει φθάσει τάς 
200 μονάδας. Έάν ό δείκτης εΰρί- 
σκετο προ έξ έτών είς τάς 125 μο
νάδας, ή ύποτίμησις θά είναι 1.600. 
000 δολλάρια. Ό δείκτης είναι δυ
νατόν έπίσης νά χρησιμοποιηθή διά 
τήν αναπροσαρμογήν καί άλλων με
γεθών, π.χ. τής αξίας τής αποθή
κης, τοΰ χρηματικού ένεργητικού 
(ταμείου απαιτήσεων) κλπ.

Ή διαδικασία αϋτη δέν εΐναι δύ
σκολος. Οί λογαριασμοί ικαταστρώ- 
νονται ιμέ τόν συμβατικόν τρόπον και 
5έν αναπροσαρμόζονται παρά μόνον 
οί τελικοί άριθμοί. Είς τινα έπιχείρη- 
jiv άνοαφερεται δτι ή «ένημέρωσις» 
τών μεγεθών μιας τριμηνίας δέν α
παιτεί περισσότερον άπό ήμίσειαν ώ
ραν. Καί επειδή ή μέθοδος είναι ά- 
πλή, χρησιμοποιείται συχνότερον ά
πό τήν «λογιστικήν τού κόστους άν- 
τ ικαταστάσεως».

Τό σύστημα τοΰ κόστους άντικα- 
ταστάσεως, αντανακλά εϊδικάς μετα- 
βολάς τιμών, Τά στοιχεία ένεργητι- 
κοΰ έπανεκτιμώνται άδισκόπως, διά 
νά γνωρίζη πάντοτε ή έπιχείρησις 
τι θά τής έστοίχιζεν ή άντικατάστα- 
σίς των είς τάς τρεχούσας τιμάς. 
Μέ τό σύστημα αυτό, ό γενικός δεί
κτης τιμών εΐναι άσχετος. Δέν ένέ- 
χουν σημασίαν παρά μόνον αί ειδι
κά! έκεΐναι μεταβολαί, αΐ όποΐαι έ- 
πηρεάζουν τήν δραστηριότητα τής έ
πιχειρήσεως.

«Τό γεγονός δτι ό πληθωρισμός 
αυξάνει συνήθως την ονομαστικήν α
ξίαν τού ένεργητικού, τούτο δέν εΐ
ναι λόγος διά νά χρησιμοποιείται ώς 
κύριον κριτήριον ή πτώσις τής α
ξίας τοΰ νομίσματος.. Τό ένεργητι- 
κον αποτελεί την βάσιν τού Ισολο
γισμού καί τό εισόδημα πού παρά
γει τό ένεργητικόν αυτό, αποτελεί 
την βάσιν τοΰ λογαριασμού «κέρ
δους καί ζημίας», λέγει ό Ρ .Σ. Αλ- 
λεν, χρηματιστής είς τό Λονδΐνον καί 
έκ τών κυρίων ύποστηρικτών τής κα- 
θιερώσεως είς την Βρεταννίαν τής, με
θόδου τοΰ κόστους άντικαταστάσε- 
ως. «‘Όταν έκπωματίζετε μίαν φιά
λην οίνου, ή οποία σάς έστοίχισε 
προ δύο έτών πέντε δολλάρια, θά υ
ποθέσετε δτι τό κόστος της εΐναι 
τώρα 5.50 δολλάρια, ή 12 δολλά
ρια, δσον προσφέρεται τελευταίως 
είς τά καταστήματα; Τό έπι πλέον 
I 0% άντιπροσωπεύει τήν πτώσιν τής 
άξίας τοΰ νομίσματος — πού είναι 
δμως ή τιμή, τήν όποιαν ζητούν τώ
ρα τά καταστήματα;»

Η ΜΕΘΟΔΟΣ 
ΣΤΑΣΕΩΣ»

λΞΙΑΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑ-

Ή ολλανδική PHILIPS έφαρμό- 
ζει άπό εικοσαετίας την μέθοδον τοΰ 
κόστους άντικαταστάσεως ή δπως 
τήν ονομάζει «μέθοδον τής άξίας άν- 
τικαταστάσεως» καί υπεύθυνος τών 
λογαριασμών τής έταιρίας έξηγεΐ:

«Έάν εν έργοστάσιαν ή μία μη
χανή εΐναι ζωτική διά τήν δραστη- 
ριότητά μας, πρέπει νά γνωρίζω- 
μεν τι θά έστοίχιζεν ή άντικατάστα- 
σίς της... 'Καμμίαν σημασίοον δέν ‘έ
χει τό νά γνωρίζωμεν είς ποιαν τι
μήν δυνάμεθα νά πωλήσωμεν τό εί
δος, δτοον τό κόστος τοΰ νέου είδους, 
το όποιον θά άπαιτηθή διά νά συνε- 
χίσωμεν τήν έργασίαν μας είναι πολύ 
μεγαλύτερον. ©ά έπωλούσατε σείς 
το σπίτι δπου διαμένετε, έστω καί 
σε μέγα κέρδος, λόγω τού πληθω

ρισμού, άφού θά σάς στοιχίση α
κόμη περισσότερον νά άγοράσετε 
άλλο παρόμοιον;»

"Οπως εφαρμόζεται είς τήν PHI
LIPS, ή μέθοδος τοΰ κόστους άν- 
τικαταστάσεως είναι άκρως λεπτο
λόγος καί έχει έξελιχθή είς άναπό- 
σποοστον τμήμα τής λογιστικής δρα- 
στηριότητος τής έταιρίας. Ειδικόν 
έσωτερικόν δίκτυσν πληροφοριών, έ
χει προγραμματισθή κατά τρόπον 
ώστε νά λαμβάνωνται ΰπ’ δψιν αυ
τομάτως αΐ ανατιμήσεις παντός ση
μαντικού στοιχείου. Τά 90% τοΰ 
προσωπικού τών λογιστηρίων τής 
PHILIPS δέν έχουν άσχοληιθή ποτέ 
με άλλην μέθοδον έκτος της μεθόδου 
τοΰ κόστους άντικαταστάσεως. Ή 
όργάνωσις εΐναι τελεία. ΑΙ έπι μέ
ρους μεταβολαί τιμών, καταγράφων- 
ται, καί ταξινομούνται τρεχόντως. 
Ούτως, αΐ πληροφορίαι, αί όποΐαι 
απαιτούνται δι’ έποωεκτιμήσεις εΰρί- 
σκσνται είς χειρας τών υπευθύνων 
είς πρώτην ζήτησιν, πράγμα τό ό
ποιον διευκολύνει τά μέγιστα τήν 
κατάστρωσιν ακριβών, καπά μεγάλην 
προσέγγισιν, προϋπολογισμών, ά- 
νευ απώλειας χρόνου και χωρίς τήν 
ανάγκην μεταγενεστέρων αναθεωρή
σεων. Είς τούς ισολογισμούς καί 
τούς άλλους δημοσιευόμενους περιο
δικούς λογαριασμούς, δέν άναφέρον- 
ται παρά μόνον οί άριθμοί οί όποιοι 
έχουν προσαρμοσθή είς την έξέλι- 
ξιν τού πληθωρισμού.

Εν έκ τών προβλημάτων, τά ό
ποια ανακύπτουν κατά τήν έφαρμο- 
γην τής μεθόδου τοΰ κόστους άντι- 
καταστάσεως, εΐναι τό πώς ό λο
γιστής θά έκφραση είς χρήμα τάς 
τεχνολογικάς βελτιώσεις καί μετα- 
βολάς. Ό υπάρχων εξοπλισμός δυ
νατόν νά εΐναι υποψήφιος άντικατα- 
στάσεως ύπό βελτιωμένου ή τελείως 
διαφορετικού έξοπλισμοΰ.

ΑΙ χαλυβουργία! π.χ. αί όποΐαι 
διατηρούν είς λειτουργίαν τάς κλα
σικός υψικαμίνους, τάς αντικαθι
στούν βαθμηδόν ύπό τών μετατρο
πέων (CONVESTERS) οξυγόνου.

Εις την ύαλουργίοον, αί παλαιαΐ 
μέθοδοι λειάνσεως και στιλβώσεως 
τών υαλοπινάκων αντικαθίστανται 
διά τής μεθόδου τής «έπιπλεούσης 
ύαλου» (Σ.Σ. Ή έν τήξει ύαλος ρί- 
πτεται είς λουτρόν έν τήξει κασσι
τέρου). ’Αλλά ό αρχιλογιστής τής 
άγ γλ ι κή ς ϋαλουργ ίας ΡI LKIΝ GTON 
BROTHERS καθησυχάζει τούς συν
αδέλφους του: «Ένδιαψερόιμεθα διά 
τό κόστος άντικαταστάσεως τών ύ- 
παρχόντων στοιχείων. Ό λογιστής 
δέν χρειάζεται νά άπασχολήται μέ 
βελτιώσεις. Πάντως, δταν ή έπιχεί- 
ρησις μελετά τήν εισαγωγήν μείζο- 
νος τεχνολογικής βελτιώσεως, τίθε
ται ζήτημα μεταφράσεως είς χρημα
τικά μεγέθη τοΰ φαινομένου τής τε
χνικής παλαιώσεως, ή οποία ήμπο- 
ρεΐ νά είναι ταχύτερα άπό τήν φυ
σικήν παλαίωσιν, δηλαδή τήν φθο
ράν. Έν τοιαύτη περιπτώσει, τίπο
τε δέν εμποδίζει νά έπανεξετάσωιμεν 
τάς προοπτικός διαρκείας ζωής τού 
εξοπλισμού άπό τής τεχνολογικής 
σκοπιάς καί νά έγγράψωμεν είς τά 
βιβλία μας τάς σχετικός υποτιμή
σεις».

ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΒΑΘΜΗΔΟΝ ΤΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ

Ταΰτα έν συντομίψ περί τής πλη- 
Ιωριστικής λογιστικής, ή οποία επι
βάλλεται βαθμηδόν ώς Ιδέα καθώς 
αυξάνονται είς τόν δυτικόν κόσμον 
_>Ι φόβοι, δτι αΐ ίσχυραι πληθωρι- 
ττικαϊ πιέσεις τών δύο τελευταίων έ- 
ί·«ν, δέν αποτελούν παροδικόν φαι- 
/όμενον.

‘Καί, έν εϊδει επιλόγου, Ιδού ή 
γνώμη τού Κρίστοφερ Γουεστγουήκ, 
τεχνικού ΰποδιευθυντοΰ τοΰ απολαμ
βάνοντας παγκοσμίου έκτιμήσεως 
βρεταννικοΰ Ινστιτούτου ‘Ορκωτών 
Λογιστών: «Τό βασικόν είναι νά
αρχίσουν αί έταιρίαι νά δημοσιεύ
ουν Ισολογισμούς καί περιοδικούς 
λογαριασμούς, είς τούς οποίους έχει 
συνυπολογισθή ό πληθωρισμός. Εί
ναι δικαιολογημένη κάποια ψυχολο
γική άντίστασις. ’Αλλά δταν κατα- 
νοηθή ή βασική αρχή, ή αποδοχή 
της νά άκολουθήση κατ’ ανάγκην. 
Καί έντάς όλίγων έτών, δταν ή πλη
θωριστική λογιστική θά τυγχάνη 
γενικής έφαρμογής, δλοι θά απορούν, 
πώς ό κόσμος ήμπαροΰσε νά ζήση 
δίχως αυτήν».

ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΜΑΓΓΑΝΑ |
Νευρολόγος - Ψυχίατρος I 

Δέχεται τά Μέλη τού Τ.Υ.Π.Ε.Τ. ι
Δευτέρα Τετάρτη - Παρασκευή 
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Τηλ.: 665.061 
ΑΘΗΝΑΙ 704

Δρ ΒΑΣΪΙ ΚΑΡΑΜΠΕΑΑ
{ — ΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
I

Ιατρός - Παθολογοανατόμος

J ’Επιμελητής Παθολογοανατομι- 
I κοΰ ’Εργαστηρίου Θεραπευτηρίου 

«Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

Άριστοτέλους 160 
Τηλ.: 840.759, 868.890 

ΑΘΗΝΑΙ 813

Τό προσωπικό Γενικών Αποθηκών

ΑΙΕΚΔΙΚΕΙ ΜΕ ΑΠΕΡΓΙΑΝ 
ΤΗΝ ΙΣΗΝ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΙΝ
Τήν 27ην Νοεμβρίου, κατήλύεν 

είς απεργίαν διαρκείας τό Προ
σωπικόν τών Προνομιούχων Γενι
κών αποθηκών Ελλάδος, μέ αίτη
μα τήν πλήρη έξομοίωσί του πρός 
τούς υπαλλήλους τής Τραπέζης 
μας.

Ή Απεργία έληξε τήν έπομέ- 
νην 28ην κατόπιν παρεμβάσεως 
τοΰ 'Υπουργείου Άπασχολήσεως.

Τήν δευτέραν ήμέραν τής ά 
περγίας, συνήλθεν είς τό 'Ύπουρ- 
γεΐον Άπασχολήσεως ή ’Επιτρο
πή Τριμερούς Συνεργασίας καί έ- 
πήλθε συνεννόησις, τά κύρια ση
μεία τής οποίας είναι:

1) Ή άναγνώρισις τοϋ αιτήμα
τος τής ίσης μεταχειρίσεως καί ή 
καταβολή ποσοστού 30ο)ο ιμέχρι 
31)12)1975.

2) Ή σύνταξις νέου ’Οργανι
σμού μέχρι τής 30)6)75 καί ή έ- 
φαρμογή του Από 1)7)75.

3) Ή αυξησις κατά 40ο) ο τής 
έργοδοτικής εισφοράς υπέρ τοΰ 
Ταμείου ’Επικουρήσεως καί

4) Ή καταβολή είς ειδικόν λο
γαριασμόν ποσοΰ 1.000.000 δρχ. 
διά τήν βελτίωσιν τής ’Ιατροφαρ
μακευτικής περιθάλψεως τοΰ προ
σωπικού ΪΙ.Α.Ε.Α,Γ.Ε.

Τήν συμπαράστασήν του πρός 
τούς Απεργούς έξεδήλωσε τό Δ. 
Συμβούλων τοΰ Συλλόγου μας.

Παραθέταμεν κατωτέρω τό κεί
μενον τής άνακοινώσεως τοΰ Διοικ. 
Συμβουλίου Προσωπικού Π.Α.Ε. 
Α.Γ.Ε. καί τής ’Επιτροπής άγώ- 
νος:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

Αγαπητοί Σινάδελφ-οι,
Τό Διοικητικό Συμβούλιο τοΰ Συλ

λόγου συνελΰόν έκτάκτως κατόπιν 
τής παρελκυστικής τακτικής της έρ- 
γοδότιδος καί τής Διοικήσεως τής 
Τραπέζης σέ σημείο ύπαναχωρήσειος 
τών ύπεσχημένων, άπό τοΰ μηνάς 
Σεπτεμβρίου έ.έ. καί κατόπιν τής ά
πό 8)11)74 άποψάσεως τής Γενικής 
Συνελεύσεως άπεφάσισε όμοφώνως 
τήν κάθοδόν μας είς Απεργίαν μέ τό 
κάτωθι αίτημα:

Μισθολσγική άνακατάταξις πρός 
πλήρη έξομοίωση πρός τούς συνα
δέλφους τής μητρός ’Εθνικής Τρα
πέζης.

Πρός έπίλυσιν τοΰ αιτήματος μας 
τούτου ώς γνωστόν σννεκροτήθη ει
δική επιτροπή παρά τή Διοικήσει 
τής 'Εταιρείας διετάχθη σύνταξις 
υπηρεσιακής μελέτης καί έναντι τού
του (ώς άρραβών, κατά τήν έκφρα- 
σιν τοΰ Διοικητοϋ καί 'Τποδιοικητοΰ 
τής Τραπέζης) μάς κατεβλήθη εις 
μισθός πλήρης διά τό τρίμηνον Σ) 
βρίουυ — Δ)6ρίου υείς τρόπον όίστε 
τό Νέον προσηρμοσμένον μισθολόγιον 
νά έφαρμοσθή άπό 1ης ’ Ιανουάριου 
1975.

’Ενώ τά πάντα είχαν τελειώσει καί 
ειχεν έξαχθή καί ή έπί πλέον διαπά- 
νη δι άτήν έφαρμογήν του, αίφνι- 
δίως καί παρά τήν έπιδειχθείσαν κα
λήν μας πίστιν καί υπομονήν οί κύ
κλοι τών παρασκηνίοιν είργάσθησαν 
κατά τοιοϋτον τρόπον ώστε μέχρι 
στιγμής κατάφεραν τήν Διοίκησιν 
τής Τραπέζης νά ύπαναχωρήση άπό 
τά υπεσχημένα καί Αντί τούτου άνα- 
γάγουν τό αίτημα σέ μία μικρά πο
σοστιαία αύξησι επικαλούμενοι πρός 
τοΰτο Κυβερνητικά μέτρα τής νέας

Κυβερνήσεως δήθεν μή έπιτρέποντα 
υψηλά ποσοστά κλπ. κλπ.

Συνάδελφοι,
’Αποτελούν καθαρόν έμπαιγμόν καί 

υποτίμηση τής νοημοσύνης μας τά έ- 
πχερήματα τής Διοικήσεως τής Τρα
πέζης καί τής έταιρίας. Δέν ζητή
σαμε αύξηση ούτε μεγάλο, ούτε μι
κρό ποσοστό, άλλα Αποκατάσταση 
μιάς Αδικίας ή οποία γίνεται είς τήν 
τάξιν μας έπί σειράν έτών άπό τοΰ 
πολέμου μέχρι σήμερα λαβοΰσα κα
τά τήν έπάρατον έπταετίαν έτι χει
ρότερα μορφή. Ή Ανακατάταξη τοΰ 
μισθολογίου μας καί ή προσαρμογή 
ιου πρός τό Μισθολόγιο τών Αδελ
φών μας τής ’Εθνικής Τραπέζης έ- 
τέθη μέ τήν νέαν Διοίκηση τής Τρα
πέζης καί έγένετο κατ’ Αρχήν δε
κτόν νά μελετηθή ώς πρός τά οι
κονομικά τής έργοδότιδος καί νά 
έφαρμοσθή ' ύπό τοϋ προσεχούς Ν. 
’Έτους.

Ή αιφνίδια μεταστροφή τοΰ αιτή
ματος κατά τις τελευταίες ημέρες Α
ποτελεί έπαναλαμβάνομεν καθαρόν 
έμπαιγμόν. Δέν τό άποδεχόμεθα. Θά 
άγωνισθοΰμεν καί θά δικαιωθούμε.

Πρός τοΰτο καλοΰμεν τό προσωπι
κό είς Απεργίαν διαρκείας μέ πρώ
τη εκδήλωση άπό τής Τετάρτης 27ης 
τρέχοντος είς τό Κεντρικόν Κατά
στημα καί τά καταστήματα Αθηνών 
— Πειραιώς καί Ελευσίνας, άπό 
δέ τής 30ής τρέχοντος ήμερα Σάβ
βατο θά έπεκταθή καί είς τά υπό
λοιπα καταστήματα καί ΰπηρεσίας 
τής έταιρίας καθ’ άπασαν τήν χώ
ραν.

Ζητούμε άπό τούς Συναδέλφους 
μας νά έπιδείξουν πειθαρχίαν, συ
νοχήν καί Απόλυτον ψυχραιμίαν καθ’ 
δλην τήν διάρκειαν τοΰ άπεργιακοΰ 
μας άγώνος μέχρι τής τελικής νί
κης.
μονή καί παλλαπλώς τήν καλήν μας

’Εμείς έπιδείξαμεν μεγάλη υπο
μονή καί ποιλλαπλώς τήν καλήν μας 
πίσν. ”Ας άνολογισθοϋν οί αρμόδιοι 
τάς εύθύνας των έναντι τής υλικής 
καί ηθικής ευθύνης τάς όποιας θά φέ
ρουν διά τά συμφέροντα τής έταιρίας 
καί γενικώτερον τής Τραπέζης άς ά- 
φήσουν τά παρασκήνια τά όποια δέν 
οδηγούν στό σωστό δρόμο καί ας συν
αισθανθούν τό λάθος των προσφέ- 
ροντες τήν ορθήν λύσιν σέ δτι ΰπε- 
σχέθη,σαν.

Τοΰ άπεργιακοΰ άγώνος έξαιροΰν- 
ται οί είς διατεταγμένην υπηρεσίαν 
φύλακες — Νυχτοφύλακες (προσω
πικόν ’Ασφαλείας) πρός διαφύλαξιν 
τών έναποθηκευομένων έμπαρευμά- 
των.

Συνάδελφοι,
Μέ πλήρη Αγωνιστικότητα, έπα- 

γρυπνεΐτε διά τά συμφέροντα σας ό
λοι καί θά έπιτύχωμεν. Νά είσθε βέ
βαιοι, το δίκαιό μας θά έπιπλεύση.

Μέ συναδε?νφοκύς χαιρετισμούς,
Τό ΔΙΟΙΚ. ΣΤΜΒΟΤΛΙΟΝ 

ΘΕΡΑΠΩΝ ΓΟΤΡΝΑΣ, Πρόεδρος, 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΟΒΕΣ, ’Αντι
πρόεδρος, ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ, 
Γεν. Γραιι., ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑ- 
ΠΑΔΟΠΟΤΛΟΣ, Σύμβουλος, ΛΕ
ΩΝΙΔΑΣ ΝΙΚΑΣ, Σύμβουλος, ΘΕΟ
ΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟ Π ΟΧΛΟΣ, Σύιι- 
βουλος, ΕΤΣΤΑΘΙΟΣ ΠΑΠΑ- 

ΤΟΤΤΣΟΣ, Σύμβουλος.
Ή ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΟΣ 

ΕΛΕΝΗ ΚΟΤΚΙΟΤ, ΑΘΑΝ. ΚΑΡ
ΠΕΤΑΣ, ΣΩΤ. ΛΙΟΛΙΟΣ, ΙΩΑΝ. 
ΠΕΤΣΑΓΓΟΤΡΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΣΚΑΛΤΣΗΣ

Αύτές τις μέρες 
κυκλοφορεί

ΤΑΚΗ ΧΑΤΖΗΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ

Η μ IV G ί ι του ΐΒίριιι
(‘Από τά ταξίδια του Μάρκο Πόλο) 

Μυ6ίβτόρ*ιμ.α Περιπετειών

ΕΚΔΟΣΕΙΣ “ΑΛΚΑΙΟΣ,,

Τό καλύτερο δώρο 

γιά παιδιά 
καί μεγάλους



Η ΑΘΛΙΟΤΗΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΛΕΙΨΗ

Δεν πρόκειται περί προεκλογικής συγκεντρώσεως. Είναι πελάται τού 'Υποκαταστήματος Εθνικής Τρα- 
πέζης, περιοχής Νέου Κόσμου. Περιμένουν νά δι εκπεραιώσουν μίαν τραπεζικήν έργασίαν των. Οΐ λίγοι 
υπάλληλοι του υποκαταστήματος προσπαθούν, Αγωνίζονται, υποφέρουν. Κάποια στιγμή τελειώνει το 
μαρτύριο τής μιας ήμερος διά νά άρχίση τό μαρτύριο τής Επομένης που ίσως νά είναι πιο δυνατό άπό

τής προηγουμένης. 'Έως πότε;

Έίδω Δάφνη. "Αλλο υποκατάστημα, "Αλλη πελατεία. "Αλλοι υπάλληλοι. "Ιδιες δμως συνθήκες εργασί
ας. Καί εδώ ή οόρά είναι καθημερινή κα' ατελείωτη. Καί εδώ τό άγχος των υπαλλήλων ΰπερεβαίνει τά 
όρια τής αντοχής. Καμιμιά φροντΐς διά νά βελτιωθούν οί συνθήκες Εργασίας των υπαλλήλων τού υπο
καταστήματος Δάφνης. "Εως πότε; Εις τήν φωτογραφίαν διακρίνονται δεξιά εντός τού χώρου τής εργασί
ας 6 Γεν. Γραμματεύς τού Συλλόγου μας κ. Νικ. Παπουτσής καί ό Ταμίας κ. Άπ. Μπαμίχας οί όποιοι έ- 

πεσκέφθησαν προ ήμερων τό Υποκατάστημα Δάφνης.

Προ Εξαμήνου Ενοικιάσθη νέον κατάστημα διά νά στεγασθή εις αυτό τό υποκατάστημα Νέου Κόσμου. 
Μετά έξάμηνον άπό τής ένοικιάσεως, μόνον ή ταμπέλα «Προσεχώς Νέον υποκατάστημα τής Εθνικής Τρα- 
ττέζης Εχει τοποθετηθεί. Ποιος εΰθύνεται άραγε διά τήν αθλιότητα αυτήν; Διατί δεν γίνεται ίή μετα- 
φαρά; Διατί Εγινε ή ένοικίασις; "Ας Ελπίσουμε δτι δεν Εγινε διά νά ξεγελασθούν οί υπάλληλοι καί νά 
γελάσουν διά τήν άφέλειαν των υπαλλήλων οί υπεύθυνοι διά τήν ταλαιπωρίαν των. "Εως πότε εμως;

Τό ισόγειον Κατάστημα ήγοράσθη πρό δύο Ετών υπό τής Εθνικής Τραπέζης διά νά στεγάση τό υποκα
τάστημα Νέου Κόσμου. Μετά τήν άγορά του ένοικιάσθη πρό έξαμήνου τό οίκημα τής παραπλεύρως φω
τογραφίας. Τόσον τό ιδιόκτητον οίκημα όσον καί τό Επ’ ένο ι κί ω παραμένουν άχρησιμοποίητα. Τό πρώ
τον επί δύο Ετη. Τό δεύτερον έπί εξ μήνας. Έν τφ μεταξύ ή όιθλιότης εις τό Υποκατάστημα Ν. Κό

σμου συνεχίζεται. "Εως πότε;

Καί Εδώ Νέος Κόσμος. Μία άλλη εικόνα άπό τις συνθήκες εργασίας τού Προσωπικού τής Εθνικής Τρα
πέζης. Τό άκατάλληλο οίκημα καί τά Ελάχιστο προσωπικό τού υποκαταστήματος Εχουν σάν αποτέλεσμα 
νά μήν εξυπηρετείται ή πελατεία τού ΰποκαταστήματος. Τό θέαμα τής ουράς είναι καθημερινό! Καθημερι

νό είναι καί τό άγχος τού προσωπικού. "Εως πότε;

Άπό τό πρωΐ μέχρι τις 2.30 μ.μ. καί πολλές φορές καί μετά τήν ώρα τής διακοπής τής Εργασίας, 
οί υπάλληλοι τού Υποκαταστήματος Νέου Κόσμου παρέχουν τήν έργασίαν των χωρίς άνάπαυλαν λεπτού1. 
Ή ουρά δεν προλαβαίνει νά τελειώση όση προσπάθεια καί άν καταβληθή. "Αν δέν υπήρχε ό πάγκος 
ή Εργασία θά ήταν άδύνατος. Υπάλληλοι καί πελάται υποφέρουν. Οί πρώτοι διά νά προσφέρουν τήν έρ

γασίαν των. Οί δεύτεροι διά νά Εξυπηρετηθούν. "Εως πότε όμως;


