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θά Αδύνατο νά είναι και καΑυτέρα

Η ΑΠΟΦΑΣΙΙ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥ LLU. 

ΒΑΣΕΙ ΤΟΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
# ΆνακοΙνωσις τού εκτελεστικού τής Ο.Τ.Ο.Ε

Ί■·/·,·< *i5#r,v Σεπτεμβρίου εΐεδόθη ή άπόφχσις 
του ΙΙρωτοβ-χθμίου Αίχετητεζοΰ ΣιθίκΥ)τιζοΰ As- 
ζαβτηρίου Αθηνών έπΐ του κέτήμ. αετός της αύ'ςή- 
οεως των Αποδοχών ρχς. 'ίϊς γνωβτον ή καταγγε
λία των Συλλογικών Συμβάσεων καί ή προσφυγή 
εις το Διαιτητικόν ■ Αικαστήριον έγένοντο διά λο
γαριασμόν όλων των Συλλόγων υπό τής ΟΤΟΕ.

Kis -ήν κατωτέρω ένημεροιτικήν άνακοίνωσίν 
της ή Ο.Τ.Ο.Ε. καθορίζει καί την περαιτέρω 
στάσιν των Τραπεζικών υπαλλήλων μετά την εκ-

1 εγκύκλιος ίιά τήν οομιεριιροραν 
ιού ΠροοωπικοΟ προς την πελατεΙιν

Ο ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΝ # Η ΚΑΛΗ ΕΜΦΑΝΙ- 
ΣΙΣ S Ο ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ # ΤΑ ΦΥΛΛΑ ΠΟΙΟΤΗ- 
ΤΟΣ · Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝ

δοσιν τής άποφάσεως:

’Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Μετά μακράν άναμονήν, ή οποία 

κατέστη Αναγκαία λόγω τής Ακολου
θηθεί σης διαδικασίας τής καταγγε
λίας τών συλλογικών συμβάσεων ερ
γασίας, με αίτημα τήν Αναπροσαρ
μογήν του μισθολογίου, έξεδόθη προ
χθές ή Απόφασις τού Δ.Δ.Δ. ’Αθη
νών.

‘Ως συνήθως πράττομεν, τό αίτη
μά μας έθεμελιώσαμεν Απολύτως δι’ 
επιχειρημάτων καί στοιχείων Αντλη- 
θέντων εκ τών επισήμων δελτίων τής 
Τραπέζης ‘Ελλάδος, τής Έθύικής 
Στατιστικής Υπηρεσίας, του Ι.Κ.Α. 
κ.ά. Εις τό ύποβληθέν υπόμνημά μας 
ένώπιον τού Διαιτητικού Δικαστη
ρίου έτονίσαμεν δλως ιδιαιτέρως, έ
κτος τών άλλων, καί τήν τεραστίαν 
κοινωνικήν σημασίαν τής έκδοθησο- 
μένης άποφάσεως καί έλέγομεν δτι 
«τά βλέμματα τών υπαλλήλων τών 
Τραπεζών, άλλα καί τών μισθωτών 
έν γένει είναι έξ όλοκλήρου έστραμ- 
μένα αυτήν τήν στιγμήν προς τό Ύ- 
μέτερον Δικαστήριον καί ατενίζουν 
προς αυτό μέ ιδιαιτέραν έντασιν, 
διότι ή άπόφασις αυτού προώρισται 
νά άποτελέση δι’ αυτούς δίδαγμα 
δσον Αφορά, τήν οδόν ήτις δέον νά 
άκολουθήται έν τη διεκδικήσει τών 
αιτημάτων.

"Αν δηλαδή πράττουν καλώς οί 
μισθωτοί, όπως έπραξαν, έν συναι- 
σθήσει τού γενικωτέρου κοινωνικού 
καθήκοντος των, οί υπάλληλοι τών 
Τραπεζών, προσφεύγοντες είς τήν 
νενομοθετημένην διαδικασίαν, άναμέ- 
νοντες τήν δικαστικήν έτυμηγορίαν 
κατά τήν διεκδίκησιν τών αιτημάτων 
των καί άποφεύγοντες βιαίας εκδη
λώσεις (Απεργίας κ.λ.π.) καί μεθό
δους προκαλούσας κοινωνικήν Ανατα
ραχήν.

Διότι έχουσι προ οφθαλμών των 
τακτικήν τήν οποίαν προσφάτως Α
κολούθησαν άλλαι κατηγορίαι εργα
ζομένων, οί όποιοι διεξεδίκησαν τά

Κύριοι Μέτοχοι, 
Πάσα
ενέργεια 
ύπέρ 
τοΰ Προ
σωπικού 
είναι πρός 
τό συμφέ
ρον τής 
Έδνικής 
Τραπέζης

αΐτήματά των κατά δυναμικόν τρό
πον δι’ (Απεργιών κ.λ.π., μέ αποτέ
λεσμα νά επιτύχουν γενναίαν Ανα
προσαρμογήν τών Αμοιβών των καί 
μάλιστα εις προγενέστερον χρόνον.

Είναι προφανής ή κοινωνική ση
μασία ήν έχει καί ή έπίδρασίς ήν 
κέκληται νά άσκηση ή έν προκειμένω 
άπόφασις τού Ύμετέρου Δικαστη
ρίου».

Τά ώς άνω αίτημά μας ήτο, ώς 
γνωστόν, ή αϋξησις τών βασικών 
μισθών κατά 30%.

Ή προχθεσινή άπόφασις καθορί
ζει τάς αυξήσεις ώς Ακολούθως! 

α) ’Από 1.9.1973 
Διά τό τμήμα βασικού μισθού μέ

χρι δραχμών 4.500 15%.
Διό; τό τμήμα βασικού μισθού 

δραχμών 4.500 καί άνω 12%. 
β) ’Από 1.1.1974 
Τά ώς άνω ποσοστά αυξάνονται 

κατά 5%.
Τούτέστιν μέχρι βασικού μισθού 

1.500 δραχ. 20% καί Από 4.501 
~ρσχ. καί άνω 17%.

Ό υπολογισμός γίνεται έπί 
τών βασικών μισθών τών ίσχυόντων 
κατά τήν Ιην Σεπτεμβρίου 1973.

Ή Απόφασις αύτη θα ήδύνατο νά 
είναι έπί τή βάσει τών Αντικειμενι
κών στοιχείων καλύτερα, ώς επίσης 
ήδύνατο νά είναι καί χειροτέρα, έάν 
άλλως έκρινε τό Δικαστήριον.

«’Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Ή ΐκανοποίησις τού αιτήματος 

τής ’ίσης μεταχειρίσεως έπεδιώχθη 
διά παντός μέσου. Ή δημοσία άνα- 
γνώρισις τοΰ αιτήματος καί ή κατά 
πανηγυρικόν τρόπον δοθεΐσα ΰπό- 
σχεσις υπό τοΰ κ. Διοικητοΰ προς 
ίκανοποιησιν του εντός τού τρέχον
τος έτους, υπήρξε καρπός τής προσ
πάθειας ταύτης.

Κατά τό διαρρεΰσαν οκτάμηνον 
Από τής εξαγγελίας τοΰ κ. Διοικη- 
ιοΰ, συνεχής ύπήρξεν ή προσπάθεια 
διά τήν έξουδετέρωσιν τών δυσχερεί
ων καί τών ποικίλων εμποδίων πού 
ΰπήρχον ή ένεφανίζοντο. Συνεχές ύ- 
ιτήρξεν επίσης καί τό ενδιαφέρον τοΰ 
κ. Διοικητοΰ διά τήν έκπλήρωσιν τής 
ύποσχέσεώς του.

Θά άποψύγωμεν καί σήμερον νά 
άναφερθώμεν εις λεπτομέρειας διά 
νά μην προκληθη ζημία είς τό αΐτη- 
υα.

Τάς Αντιρρήσεις μας έπί τών προ
τάσεων τής επιτροπής διά τήν τρο- 
ττοποίησιν τού ’Οργανισμού Υπηρε
σίας θά συζητήσωμεν μετά τοΰ μό
νου άρμιοδίου1, τοΰ κ. Διοικητοΰ, μό
λις έπιστρέψη, τήν προσεχή εβδομά
δα, έκ τού ταξιδιού του.

Τήν εφαρμογήν, έξ άλλου, τής ί
σης μεταχειρίσεως άναμένομεν νά έ- 
ίαγγείλη ό κ. Διοικητής, μέχρι τής

Ημείς, ώς άνήκοντες εις τήν κα
τηγορίαν τών υπαλλήλων εκείνων, οί 
όποιοι είναι είς θέσιν νά εκτιμήσουν 
κατά τρόπον Αντικειμενικόν καί τάς 
έπιτακτικάς άνάγκας τών έργαζομέ- 
νων, άλλα καί τάς δυνατότητας τής 
οικονομίας, κατά τήν παρούσαν πε
ρίοδον, δεν δυνάμεθα βεβαίως νά 
εΐπωμεν δτι τό αίτημά μας ίκανο- 
ποιήθη πλήρως Αλλά εΐμέθα υπο
χρεωμένοι νά δεχθώ μεν δτι τό Σεβα
στόν Δικαστήριον έξετίμησε δεόντως 
τήν κοινωνικήν, ώς προαναφέραμεν, 
σημασίαν τής άποφάσεώς του καί τήν 
έξέδωσε ώς προελέχθη.

Διά μίαν είσέτι φορά άκολουθή- 
σαντες τήν οδόν τής μετριοπάθειας 
καί συνέσεως, άπεφασίσαμεν νά Απο
δεχθώ μεν τήν λύσιν ταύτην, ώς έχει, 
μή προσφεύγοντες είς τήν διαδικα
σίαν τής δευτεροβαθμίου διαιτησί
ας, δια νά σταμστήση ή περαιτέρω 
οιατήρησις μιας Αγχώδους καί Ανω
μάλου κοσαστάσεως εις τας τάξεις 
τής εύρυτάτης κοινωνικής μερίδος 
τών τραπεζικών υπαλλήλων, καίτοι 
ή ώς άνω Απόφασις δεν Ικανοποίησε 
πλήρως τό Αντικειμενικόν δίκαιον. 
Πρέπει νά θεωρήσωμεν ώς βέβαιον, 
δτι καί ή πλευρά τής εργοδοσίας 
μας, έκτιμώσα δεόντως τήν στάσιν 
μας καί συναποδεχομένη τήν Ανάγ
κην έξασφαλίσεως κοινωνικής ηρεμί
ας θά άκολουθήση τήν ίδιαν οδόν 
καί δέν θά προσφύγη είς τήν διαδι
κασίαν τής δευτεροβαθμίου διαιτη
σίας διότι τούτο θά άπετέλει πρό- 
κλησιν έναντι τής συνετής, ήρεμου 
καί συντηρητικής τακτικής τήν ό
ποιαν Ακολουθήσαμε καί Ακολουθού
με, θά μάς έξωθήση δέ είς μέτρα 
καί ένεργείας, τα όποια πόρρφ θά 
ΑττέΙχουιν Από τή|ν τηιρηθίέϊσοίν ώς 
άνω τακτικήν άντιμετωπίσεως τού 
δλου προβλήματος καί τήν ευθύνην 
θά φέρη Ακεραίαν ή εργοδοσία.

Μετά συναδελψικών χαιρετισμών 

Τό ’Εκτελεστικόν Συμβούλιον

έλεύσεως τού όποιου είς οΰδεμίαν 
συζήτησιν, έκδήλωσιν ή Ανακοίνωσίν 
)ά προβώμεν.

Με συναδελφικούς χαιρετισυούς. 
ΔΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥλίΟΝ 

‘Ο Πρόεδρος 
ΝΙΚ. ΠΙΣΚΟΠΟΣ 
Ό Γεν. Γραμματεύς 
ΑΛΕ. ΡΩΣΣΕΤΗΣ»

Τό κείμενον τής άνακοινώσεως 
τών έτέρων τριών Συλλόγων 
Προσωπικού τής Τραπέζης μας 
έχει ώς Ακολούθως:

«’Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Ή ’Επιτροπή διά τήν έξομοίω- 
σιν, καίτοι, ώς άριμοδίως μάς έλέ- 
(θη κατά τάς άρχάς Μαΐου 1973,

• Τχεν ήδη έκτοτε περατώσει τό έρ- 
'ον της, δέν παρέδιδε τό σχετικόν 
τόρσμά της, μέ τήν αιτιολογίαν δ- 

ι άνέμενε νά τής ζητηθή, παρέδωσε 
ζ τούτο μετά τά μέσα τοΰ μηνός 
Ιουλίου 1973.

Ή ’Επιτροπή διά τήν τροποποίη- 
τιν τού 'Οργανισμού, Αφού άπησχο- 
λήθη έπί οκτάμηνον καί πλέον, πα- 
ρέδωσεν είς τούς Συλλόγους μας 
5ιά τοΰ κ. Διευθυντοΰ Προσωπικού, 
σχέδια τροποποιήσεων άρθρων τι- 
νών τοΰ ’Οργανισμού καί ταΰτα μέ

Παραθέτομεν κατωτέρω τό πλή
ρες κείμενον τής ΐπτ’ άριθ. 38 εγ
κυκλίου τής Διοικήσεως μέ θέμα 
«τήν συμπεριφοράν τού Προσωπι- 
;οΰ προς τήν πελατείαν».

Τό περιεχόμενον τής έγκυκλέου 
5ς προς τάς υποχρεώσεις τοΰ Προ
σωπικού μάς ευρίσκει κοτθ’ δλα 
συμφώνους. Οΰδέν σχόλιον έπομέ- 
ως έπ’ αυτού, εί μή μόνον ή παρα- 

τήρησις δτι ή Εγκύκλιος θά έπρε
πε νά είναι απλώς υπομνηστική, δε
δομένου δτι τό Προσωπικόν τής Ε
θνικής Τραπέζης διακ,ρίνεται διά 

ό ήθος του καί τήν άμεμπτον συμ
περιφοράν του δχι μόνον έναντι τών 
πελατών τής Τραπέζης, άλλα καί 
παντός Τρίτου.

Διά νά ήτο δμως πλήρης ή έγ- 
ίύ,.λιος θά έπρεπε νά περιλαμβάνη 
καί ώρισμένας συστάσεις - ιΰποδεί- 
ξεις πρός Διευθυντάς ΎπσκαταστηΓ 
μάτων καί Προϊσταμένους υπηρεσι
ών διά τήν έν γένει συμπεριφοράν 
των έναντι τού Προσωπικού. Τούτο 
ήτο καί είναι απαραίτητον, δοθέν- 
τος δτι ένιοι έκ τών κ.κ. Διευθυν
τών καί Προϊσταμένων έχουν παρε- 
ξηγήσει τήν ιδιότητά των. Τό Διοι- 
:<ητ. Συμβούλιον τοΰ Συλλόγου έχει 
έπισημάνει κρούσματα κακής συμ
περιφοράς έναντι τού Προσωπικού, 
ενώ σχετικοί προειδοποιήσεις ά- 
πηυΕννθη,σαν καί από τάς στήλας 
μας. Ώρισμένα περιστατικά έξ άλ
λου κατηγγέλθησαν ήδη είς τήν Δ) 
σιν Προσωπικού. Άπαρατίητον συμ
πλήρωμα συνεπώς τής εγκυκλίου 
5ιά «καλήν συμπεριφοράν» τοΰ 
Προσωπικού καί μία εγκύκλιος διά 
«καλήν συμπεριφοράν πρός τό Προ
σωπικόν». Οί Διευθυνταί καί Προϊ
στάμενοι Υπηρεσιών έχουν ΰποχρέ- 
ωσιν νά συμπεριφέρωνται εύγενώς 
πρός τό ύπ’ αυτούς προσωπικόν, 
δοθέντος δτι ώς τονίζει καί ή έγ- 
κύκλιος τής Διοικήσεως «ή εΰγε- 
:ής συμπεριφορά δέν αποτελεί μό-

οινά καί ασυμπλήρωτα στοιχεία είς 
'ασικά καί κύρια σημεία των καί 
υέ τοποθετήσεις ή ρυθμίσεις, αϊτι- 
ιζς, πέραν τής προχειρότητας καί ά- 
νεπαρκείας πού τάς διακρίνει, προ
δίδουν καί έλλειψιν σεβοοσμοϋ πρός 
ή ν ήν τής έδόθη έντολήν καί προσ- 

ίάλλουν τήν στοιχειώδηι νοημοσύνην.
Πέραν δμως τούτων, έπιχειρεΐται, 

ίντέχνως, νέον ξεκίνημα δΓ άνοιγμα 
ταινούργιας προθεσμίας υπό τό 
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 4ην ΣΕΛ.)

«Άντεργατικαί και ώς έκ τούτου ! 
άντιοικονομικαί καί άντικοινωνικαί 
αί διατάξεις τού περίφημου πλέον 
Κώδικας Εργασίας». «Τό νομοθέ- 
τημα είναι ιδιαζόντως άντεργατι- 
κόν, οξύνει τάς κοινωνικάς αντιθέ
σεις καί αδικεί τούς έργαζομένους».

«Αί διατάξεις τοΰ Κώδικας κα
ταργούν κεκτηΐμένα έργατοΰπαλλη- 
λιχά δικαιώματα, δέν προσαρμό
ζουν ούτε έκσυγχρονίζουν τάς απηρ
χαιωμένος διατάξεις τοΰ εργατι
κού δικαίου, δέν υιοθετούν τάς διε
θνείς συμβάσεις έργασίας ούτε ε
ναρμονίζονται πρός αΰτάς καί α
γνοούν τάς νέας συνθήκας έργασίας 
καί σχέσεων εργοδοτών καί εργαζο
μένων, αί όποΐαι έχουν δημιουργη- 
θή κατά τά τελευταία έτη».

Μέ αυτούς καί άλλους πολλούς 
χαρακτηρισμούς ΰπεδέχθησαν τον 
κώδικα έργασίας αί ’Οργανώσεις 
τών εργαζομένων καί ανήγγειλαν ό
τι ό κώδιξ συνετάγη έρήμην τών έκ-

νον έκπλήρωσιν καθήκοντος, άλλα 
κυρίως δείγμα τού ήθους τοΰ ΰπαλ 
λήλου» διά νά άποκτήση, κύρος έναν
τι τού πελάτου καί δχι μέ την συμ
περιφοράν των νά μειώνουν τό ΰπ’ 
τύτοΰ κτηθέν. "Εχουν ΰποχρέωσιν, 
<οί όταν ακόμη ό υπάλληλος σφάλ- 
Χη η δέν άνταποκρίνεται πλήρως είς 
τάς υποχρεώσεις του έναντι τών 
,τελατών νά μην τον προσβάλουν 
διά τής συμπεριφοράς των παρου- 
σίςϊ τού πελάτου. "Εστω και μόνον 
διά τό γόητρον τής Τραπέζης. ‘Η 
ίπίδειξις τής ισχύος των παρουσέςι 
τών πελατών είναι πολλαπλώς έπι- 
ζηΐίία. j

"Ας έξετάσωμεν δμως καί ώρι-

Έν συνεχείςι προηγουμένων 
προειδοποιήσεών μας, φέρομεν 
σήμερον είς τήν δημοσιότητα, 
χωρίς νά άναφέρωμεν τό όνομα 
τού κ. Διευθυντοΰ ώς τελευταίαν 
προειδοποίησιν πρός άπαντας 
τούς ενδιαφερομένους, «ήμερησί- 
αν διαταγήν διευθύνσεως» υπο
καταστήματος πρός άπαν τό 
προσωπικόν.

Τό Διοικητικόν Συμβούλιον 
μόλις περιήλθεν είς γνώσιν του 
ή «ήμερησία διαταγή» τοΰ κ. 
Διευθυντοΰ άπηύθυνε τό κατωτέ
ρω έγγραφον είς τήν Διεύθυνσιν 
Προσωπικού.

Κύριε Διευθυντά,
Έπισυνάπτομεν φωτοτυπίαν «ή- 

μερησίας διαταγής» τοΰ Διευθυντοΰ 
τοΰ Υποκαταστήματος ( ) πρός
άπαν τό Προσωπικόν, τής όποιας 
ασφαλώς έλάβατε γνώσιν.

Τό ύφος τής διαταγής καί ή έ- 
ιτίρριψις ευθυνών είς άπαν τό Προ
σωπικόν τοΰ Υποκαταστήματος καθ’ 
δν μάλιστα τρόπον διατυποΰνται εί
ναι απαράδεκτα διά Διευθυντήν Υ
ποκαταστήματος. "Οταν τό Προσω
πικόν τής Εθνικής Τραπέζης μοχθεί 
διά νά άνταποκριθή είς τήν εργασί
αν του, λόγψ τοΰ υπερβολικού φόρ
του, είς ούδένα επιτρέπεται ή χρησι
μοποίησή τοΰ ύφους καί τοΰ συλ
λήβδην καταλογισμού ευθυνών καί 
δή ύπό τοΰ πρώτου υπευθύνου τοΰ 
Υποκαταστήματος, τού Διευθυντοΰ 
αυτού.

Ή υποχρεωτική έξ άλλου καί τε
λεσιγραφικός διατυπωμένη άπόφασις 
τοΰ κ. Δ)ντοΰ διά τήν πραγματοποί
ησή τριώρου ημερήσιας υπερωρίας 
καί ή άμεσος άνάκλησις τών άδειων 
τοΰ Προσωπικού είναι έκτος τής αρ
μοδιότητας του είς ήν έκτασιν επι
διώκεται αύτη.

Διαμαρτυρόμενοι διά τάς ένερ-

προσώπων των, ένώ αί οργανώσεις 
τών εργοδοτών ένη,μεροΰντο καθ’ δ
λα τά στάδια καί εΐχον τήν δυνατό
τητα νά υποβάλουν προτάσεις καί 
τροποποιήσεις αί όποΐαι έγένοντο 
αποδεκτοί υπό τής συντακτικής έ- 
πιτροπής.

Ή προσπάθεια τοΰ προέδρου τής 
’Επιτροπής ή οποία κατήρτισε τον 
κώδικα, νά πείση διά τό φιλεργα
τικόν πνεύμα του έπεσαν είς τό 
κενόν καί ευτυχώς διά τους εργαζο
μένους ή συζήτησίς των είς τήν 
Συμβουλευτικήν ’Επιτροπήν έμαται- 
ώθη, αφού ή Σ.Ε. έπρότεινε τήν έ- 
πανεξέτασιν τών διατάξεων καί 
τήν σύνταξιν νέου κωδικός μέ τήν 
συμμετοχήν εκπροσώπων τών εργα
ζομένων.

Νίκη τών έργαζομένων ύπήρξεν 
ή άπόφασις αυτή τής Συμβουλευτι
κής Επιτροπής, νί,κη την όποιαν 
πρέπει νά διασφαλίσωμεν δΓ δλων 
τών μέσων.

σμένα άλλα σημεία τής έγκυκλίου.

Τόν «ανθρώπινον παράγοντα» έ- 
τνκαλεΐται ή έγκύκλιος κατά τάς 
τυναλλαγάς τοΰ Προσωπικού μετά 
τών πελατών. ’Απολύτως σύμφωνοι. 
Ο «άνθρώπινος παράγων» δμως 
"έν θά πρέπει νά λησμονήται δταν 
νφορά είς τό Προσωπικόν τής Τρα

πέζης ή μάλλον δέν θά πρέπει νά 
όν ένθυμούμεθα μόνον δταν δέν α

φορά είς τάς υποχρεώσεις έναντι 
οΰ Προσωπικού. Άπο τήν έκπλή- 

5ωσιν άλλωστε τών υποχρεώσεων 
τής Τραπέζης έναντι τοΰ Προσωπι
κού της έξαρτάται έν πολλοίς καί 
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 4ην ΣΕΛ.)

γειας τοΰ Δ)ντοΰ τοΰ ‘Υποκαταστή
ματος άξιοΰμεν Ανάκλησιν τής ημε
ρήσιας διαταγής του καί παρακα- 
λοΰμεν όπως ύπομνησητε είς τούς 
Δ)ντάς τών Υποκαταστημάτων δτι 
τά δικαιώματα έπί τοΰ ύπ’ αυτούς 
Προσωπικού τής ’Εθνικής Τραπέζης 
περιωρίζονται είς τά αύστηρώς υ
πηρεσιακά πλαίσια.

Μετά τιμής 
Ό Πρόεδρος 

ΚΙ Κ. ΠΙΣΚΟΠΟΣ 
Ό Γεν. Γραμματεύς 

ΑΑΕΞ. ΡΩΣΣΕΤΗΣ»

ΙΔΟΥ ΚΑΙ Η ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑ
ΤΑΓΗ

Κατόπιν τών λίαν σοβαρών καί 
επικινδύνων διά τήν Τράπεζαν καί 
τό Ύπ) μά μας παραλείψεων, όφει- 
λομένων έν πολλοΐς είς τήν αδιαφο
ρίαν καί επιπολαιότητα τών αρμο
δίων οργάνων άλλα καί είς τήν έξά- 
λειψιν παρακολουθήσεως καί έπο- 
πτείας τώνστελεχών τοΰ Υποκατα
στήματος ή Διεύθυνσις τούτου λίαν 
απογοητευμένη έκ τής συνεχιζόμενης 
έκ μέρους τοΰ προσωπικού καί τών 
στελεχών του αδιαφορίας περί τήν 
έκτέλεσιν τών καθηκόντων των μέ 
συνέπειαν νά ύψίστανται σήμερον έν 
τφ Λογιστηρίφ καί είς άπάσας τάς 
Υπηρεσίας τούτου πλεΐσται δσαι 
σοβαραί έκκρεμότητες, έξικνούμεναι 
μάλιστα άπο μακρότατον χρόνον, καί 
ή μή τακτοποίησις τών όποιων έπέ- 
φερεν ήδη τάς πρώτας σοβαροτάτας 
καί επικινδύνους έπιπτώσεις, καλεΐ 
άπαν τό Προσωπικόν τοΰ Ύπ)τος 
(άρρενας καί θήλεις καί Ανεξαρτή
τως τής υπηρεσίας ήν έκτελοΰν μη- 
δέ τών ταμιών εξαιρούμενων) δπως 
Από σήμερον καί έπί τρίωρον (5-8 
ή 6-9) μ.μ.) προσέρχονται καθη
μερινώς πλήν Σαββάτου κατά τάς 
Απογευματινός ώρας έν τφ Ύπ)τι 
ΰπερωριακώς πρός ταχεΐαν καί ολο
σχερή ένημέρωσιν τών πόσης φύ- 
σεως καθυστερήσεων ή έκκρεμοτήτων 
πασών τών έν Λογιστηρίφ ύπηρε- 
σιών.

Ούδείς γίγνεται λόγος, κατά τήν 
παρούσαν τουλάχιστον περίοδον, πε
ρί μή προσελεύσεφς έστω καί ενός 
ή μιας έκ τοΰ προσωπικού διά τήν 
έκτακτον ταύτην καί έπείγουσαν ύ- 
περωριακήν άπασχόλησιν.

Παρόντες καί δή συμμετέχοντες 
ενεργός είς τήν έκτακτον ταύτην έρ- 
γασίαν ό Προϊστάμενος τού Λογι
στηρίου, ό Υποδιευθυντής καί ό 
Διευθυντής καί διά τάς διπλάσιάς 
Από τό λοιπόν προσωπικόν ώρας.

Ή μή προσέλευσις οίουδήποτε ή 
οίασδήποτε θα Αναφερθή αμέσως είς 
τήν Δ)νσιν Προσωπικού διά τά πε
ραιτέρω.

Ό κ. Υποδιευθυντής παρακαλεΐ- 
ται δπως άνακαλέση πάραυτα έκ 
τής Αδειας του τόν κ. Προϊστάμενον 
τού Λογιστηρίου μέ τήν έντολήν 
«δπως αϋριον τήν πρωίαν εΰρίσκε- 
ται οΰτος είς τήν θέσιν του».

¥
Πάσα παρομοία ενέργεια είς τό 

μέλλον θά Αντιμετωπίζεται άναλό- 
γως.

Έπί τοΰ συγκεκριμένου θέματος 
οί Αρμόδιοι προέβησαν ήδη είς τάς 
ένδεικνυομένας ένεργείας.

ΑΝΑΚΗΝΠΣΕΙΣ ΤΠΝΙΥΑΑΟΓΟΝ ΠΡΟΙΟΠΙΚΟΥ 
III ΤΙ ΘΕΜΙΤΑ ΤΗΣ ΙΣΗΣ ΜΕΤΙΧΕΙΡΙΣΕΠΣ 
ΚΙΙ ΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΙΣ

Έξ Αφορμής τοΰ σχεδίου τροποποιήσεως άρθρων τοΰ ’Οργανισμού 
’Υπηρεσίας, τό όποιον συ έταξεν ή πρός τούτο συσταθέΐσα έπιτροπη 
καί τά όποιον έπεδόθη είς τούς συλλόγους Προσωπικού, οί σύλλογοι 
υπαλλήλων τής Τραπέζης ’Αθηνών, Είσπρακτόρων καί Βοηθητικού Προ
σωπικού δΓ άνακοινώσεως των προέβησαν είς δημοσίαν κριτικήν τού 
έργου τών Έπιτροπώιν διά τήν ίσην μεταχείρισιν χ,αί τήν Τροποποίη- 
σιν τού ’Οργανισμού Υπηρεσίας.

Τό Διοικ. Συμβούλιον τοΰ Συλλόγου μας διά νά μην προκληθη καί 
ή έλαχίστη ζημία είς τά θέματα άπέφυγε καί πάλιν νά Αναφερθή είς 
κριτικήν καί λεπτομέρειας. Κρίνει δτι τούτο δεν ένδεί,κνυται έπί τού 
παρόντος.

Σχετικός υπό τοΰ Διοικ. Συμβουλίου έξεδόθη ή ακόλουθος Ανακοί- 
νωσις:

ΟΗΤΕΡΓΙΤΙΚΙΙ9Ι0Ι1ΪΙΞΕΙΣ 
ΤΟΥ Κ00ΙΚ0Σ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

«Κμερρίι ίιιτονϊ» ΑιεοΙονιιϋ 
ιρικιίεϊ ίρειον ίιτίίριιιι

ΕΖΗΤΗΘΗ ΑΝΑΚΛΗΣΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟ 
® ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ



Ή οικονομική ζωή των Ελλήνων 
στήν έποχή τής Τουρκοκρατίας

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΤΕΛΕΙ Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΑ 
ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΤΑΣ ΑΓΙΟΥΣ

ΤΩΝ ΤΡΑ ΠΕΖΟΥ ΠΑ ΛΛΗΛΩΝ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ «Πόνημα» τού κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ A, ΚΑΤΖΟΥΡΑΚΗ
Την 9ην ’Οκτωβρίου θά τελε- 

σθή εις τόν ιερόν ναόν 'Αγίου 
Παντελεήμονος Άχαρνών, αρχιε
ρατική λειτουργία έπι τή ε

ορτή τών προστατών τής τάξε- 
ώς μας 'Οσίων ’Ανδρονίκου καί 
’Αθανασίας.

Σχετικώς έξοδόθη ιητό τής Ο.Τ. 
Ο.Έ. ή ακόλουθος άνακοίνωσις: 
«Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Ή τάξις τών Τραπεζικών Υπαλ
λήλων σεμνυνομένη διά την προσή- 
λωσίν της εις τά ιδεώδη τής Έλ- 
ληνοχριστιανκής παραδόσεως καί 
αισθανόμενη την άνάγκην τής δια- 
τηρήσεως τών συμβόλων εκείνων, τά 
όποια έκφράζουν βασικάς έννοιας 
τής ζωής καί του πνεύματος τού αν
θρώπου, τιμώσα την μνήμην τών Ό-

Είς την ζωήν τών ’Εθνών καί τών 
ατόμων, υπάρχουν στιγμές οπού, πε
ρισσότερον άπό κάθε άλλη φοράν, 
εκφράζεται αυθεντικά καί αυτούσια 
τό βαθύτερο τους είναι. 'Τπάρχουν 
ήμέραι, προς τάς οποίας υψώνει τό 
ατομον καί τό "Εθνος υπερήφανα τό 
κεφάλι καί τάς επιδεικνύει ώς παρά
δειγμα διά τούς ζώντας καί έπερ- 
χομένους, στέφανον δόξης καί ευ
γνωμοσύνης δΤ εκείνους οί όποιοι 
την ύψωσαν εκεί, καί την διετήρη
σαν εκεί. Μία τοιαύτη κορυφαία η
μέρα διά την 'Ελλάδα καί τον 'Ελ
ληνισμόν, διά την φυλήν μέ τήν Ιστο
ρίαν τών τριάντα αιώνων, είναι ή 
28η ’Οκτωβρίου 1940. Είναι ή ημέρα 
κατά τήν όποιαν ό λαός τής 'Ελλά
δος άπέδειξεν, εις μίαν άνάτασιν 
ψυχής, δτι γνωρίζει νά έκπληροί τά 
προς τήν Πατρίδα του καθήκοντα. 
Ή 28η ’Οκτωβρίου διέψευσε τήν φι
λοσοφίαν ή όποια στηρίζεται εις τόν 
μαθηματικόν υπολογισμόν τής δυνά- 
μεως τοϋ πλήθους καί τού χάλυβας 
καί άπέδειξεν ό'τι τό πνεύμα
πάντα νικά τήν ύλην. Ό- 
λαι αί στάθεραί καί αναλλοίωτοι δυ
νάμεις τής φυλής, όπως ή φλογερά 
πίστις πρός τήν ’Ελευθερίαν καί δ 
αδάμαστος' ηρωισμός «φούντωσαν καί 
ξέσπασαν» τήν αυγή τής Ιστορικής 
αυτής ημέρας καί έδωσαν τήν ελπίδα 
καί τό θάρρος εις τούς υποδούλους

Λίαν εντυπωσιακή υπήρξεν καί ε
φέτος ή παρουσία τής Τραπέζης μας 
εις τήν Δ.Ε.Θ. διά τών τριών πε
ριπτέρων της. ’Ιδιαιτέρα προσπά
θεια κατεβίνήθη διά τήν ένημέρωσιν 
τών επισκεπτών επί τών εξελίξεων 
εις τόν τομέα τής Τραπεζικής Τε
χνολογίας.

Εις τά μόνιμον κτίσμα τής Τραπέ
ζης έπεδείχθη τό νέον σύστημα πού 
θά έφαρμοσθή εις τό εγγύς μέλλον, 
τής έξυπηρετήσεως τών καταθετών 
Ταμιευτηρίου δι’ αμέσου συνδέσεως 
τών Καταστημάτων τής Τραπέζης 
μετά τού ηλεκτρονικού διερευνητού.

Κοινωνικά
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

• Εις τόν συν. τού υποκαταστή
ματος Καρδίτσης Κων) νον Ροβολή 
εύχομαι νά τού ζήση τό νεογέννητο.

Άπ. Μπραχάλος

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

Τήν θυγατέρα τού συν. ’Αθανα
σίου Μπαγκούτη άνεδέχθη έκ τής 
κολυμβήθρας ό συν. τοϋ υποκατα
στήματος Μώλου Π αναγιώτης 
Σφυρής.^

Εύχομαι νά τούς ζήση. 
’Απόστολος Μπραχάλος 

Ε.Τ.Ε. Τρικάλων.

ΔΩΡΕΑΙ
ΥΠΕΡ ΤΟΥ Τ.Υ.Π.Ε.Τ.

• Τό προσωπικόν τού υποκατα
στήματος ΕιΤ.Ε. Ρεθύμνης εις μνή
μην τού πάτρός τού συν. Γεωργίου 
Βιγλιράκη δρχ. 600.

• 'Οδηγοί Ε.Τ.Ε. εις μνήμην τής 
μητρός τοϋ συναδέλφου των Γεωρ- 
νίουγίου Καλοπούλου. δρχ. 450.

σίων Προστατών τής τάξεώς μας 
’Ανδρονίκου καί ’Αθανασίας, θά τε- 
λέση τήν Τρίτην 9 ’Οκτωβρίου έ.ε. 
ημέραν εορτασμού τής μνήμης των, 
πανηγυρικήν θείαν Λειτουργίαν έν 
τφ Ίερώ Ναφ 'Αγίου Παντελεήμο
νος Άχαρνών καί ώραν 8-10 π.μ., 
καθ’ ήν θά χοροστατήση ό Σεβασ- 
μιώτατος Μητροπολίτης ’Ενόπλων 
Δυνάμεων κ,κ. Νικόλαος.

Ή άθρόα προσέλευσις τών Συνα
δέλφων εις τήν εορτήν, καθ’ ήν ώραν 
θά παρασχεθή ή σχετική έγκρισις υ
πό τών Σεβαστών Διοικήσεων θά ά- 
ποτελέση έμπρακτον έκδήλωσιν τού 
βαθυτάτου θρησκευτικού αισθήμα
τος τής τάξεώς μας ή οποία κατα
στατικόν της βίωμα έχει τήν άνάγ
κην τής επικοινωνίας μέ τό θειον.

Μετά συναδελφικών χαιρετισμών 
Γό ’Εκτελεστικόν Συμβούλιου»

λαούς, οί όποιοι είδον νά ροδίζη εις 
τόν ορίζοντα τόν ήλιον τής ελευθε
ρίας. Καί ένίκησεν ή 'Ελλάς, χάρις 
εις τό θάρρος τό όποιον τής έδιδεν 
ή πεποίθησίς της είς τό δίκαιόν της 
καί ήάνάγκη τήν όποιαν έδοκίμαζε 
νά άποδειχθή πιστή εις τήν μακραί
ωνα ιστορίαν της, ή όποια διδάσκει 
«δτι νικούν πάντα οί λαοί οί όποιοι 
τρέφονται πρωτΐστως άπό τόν ιδεα
λισμόν».

’ Ενίκησεν ή 'Ελλάς διότι τά τέ
κνα της έγνώριζον νά κρατούν άμα- 
ράντους τάς ίεράς δάφνας καί διότι 
είς τάς ψυχάς αυτών ήτο βαθέως 
κεχαραγμένον τά «άμύνεσθαι περί- 
πάτρης»' Ή Ελλάς αντιμετώπισε 
τάς σιδεροφράκτους λεγεώνας τού 
’Ιταλού δικτάτορας, δπως αντιμετώ
πισε κατά τήν μακραίωνα ιστορίαν 
της- δλους δσους έτόλμησαν νά έπι- 
βουλευθούν τήν τιμή της καί τήν 
ελευθερίαν της. Ουδέποτε, κατά τήν 
μακραίωνα ιστορίαν της, ή 'Ελλάς 
ύπετάγη χωρίς προηγουμένως νά πο- 
λεμήση μέχρι εσχάτων, καί δταν έ
πεσε μέσα είς τούς τόσους αγώνας 
της, έπεσε μέ τό δπλον άνά χείρας 
καί κάθε πέσιμόν της ήτο στεφανω
μένου μέ δόξαν, λουσμένου μέσα είς 
τό φώς, ήτο μετέωρον τό όποιον κα
ταυγάζει τόν κόσμον, διότι είναι 
Θερμοπΰλαι, Ψάρρά, Μεσολόγγι, 
Άρκάδι...

Είς τό τρίτον περίπτερον, είς τό 
’Εμπορικόν Κέντρον, προεβλήθησαν 
τά σύγχρονα κτίρια Καταστημάτων 
τής Τραπέζης καί κατ’ εντελώς πρω
τότυπον τρόπον ή οικονομική δρά
στη ριότης τής ’Εθνικής Τραπέζης 
κατά τά τελευταία έτη.

Μερικά άπό τά χαρακτηριστικώ- 
τερα στοιχεία είναι τά εξής: ό α
ριθμός τών πελατών τοϋ 'Ιδρύματος 
ηύξήθη άπό 1.175.359 τό 1967 είς 
2.013.173 τό 1972, αί πάσης φύσε ως 
καταθέσεις άπό 26.978 έκατ. δραχ
μών είς 82.963 εκατομμύρια, αί χο
ρηγήσεις άπό 24.550 είς 55.292 έ
κατ. δραχμών καί τό σύνολον τού 
μετοχικού καί τών άποθεματικών κε
φαλαίων της άπό 1.480 είς 8.376 έ
κατ. δραχμών.

«ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ»

Μηνιαΐον οργάνου τού Συλλόγου 
τών Υπαλλήλων τής ’Εθνικής 

Τραπέζης τής Ελλάδος,

•

Δ)νσεις συμφώνως τψ Νόμφ: 

Υπεύθυνος:

ΝΙΚ. ΠΙΣΚΟΠΟΣ 
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Διευθυντής Συντάξεως: 

ΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ 
Καμελιών 42 — Π. Ψυχικόν

•

'Υπεύθυνος Τυπογραφείου: 
ΑΘ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 

Ρήγα Παλαμήδη 5 —Άθήναι 
Τηλ. 319.306

Ό Κατακτητής έφερε μαζί του 
ένα υποτυπώδες γραπτό δίκαιο τό 
«Σερί» ή «Σερί Σερίφ», πού έστη- 
ρίζετο: (α) οπό Κοράνι, (6) στήν 
«ούνα», πού ήταν ιερή παράδοση 
για τις πράξεις καί τούς λόγους του 
Προφήτη, (γ) στο «Ίσταμαά», πού 
ήταν οί έρμηνεΐες τών πρώτην μα
θητών τοΰ προφήτη καί (δ) στις 
γνωμοδοτήσεις τών ’Ιμάμηδων καί 
νομομαθών (Νομολογία), Μεταγενέ
στερα, μέ τήν έπέκταση τής ’Οθω
μανικής Κυριαρχίας, προσετέθηκαν 
καί οί Νομοκάνονες (Κανούν) για 
περιπτώσεις μή προβλεπόμενες 
τών υποδούλων καί ή αυθαίρετη 
βούληση (Οΰρφ) τοΰ Σουλτάνου.

Όλα αυτά όμως έπρεπε νά μην 
παραβιάζουν τό νόημα καί τό πνεύ
μα τού Κορανίου πού ήταν καί ό 
απόλυτος βασικός Νόμος. Τό τε
λευταίο τούτο, βέβαια, έπέτρεπε, σε 
άπειρες περιπτώσεις τήν άύθαιρε- 
σία, μιά καί οί άποψάσεις τών σουλ
τάνων προσηρμόζοντο πάντοτε στο 
συμφέρον τους καί έστηρίζοντο στη 
λαϊκή σοφία (Ιμάμηδες, Νομομα
θείς, Κατήδες κλπ.).

Ήρθε όμως ό κατακτητής, σέ 
μιά χώρα που είχε μιά πανάρχαια 
δικαιοδοτική παράδοση μέ ρητή νο
μοθεσία (τό ’Ιουστινιάνειο Ρωμαϊ
κό Δίκαιο πού διατηρήθηκε μέ τήν 
εκλαϊκευτική έξάβιβλο τοΰ Άρμε- 
νοπούλου δπως καί τήν σοφή Ένε- 
τική καί Γενουατική Νομολογία) 
καί άκόμη ένα πανάρχαιο εθιμικό 
Δίκαιο πού είχε διαμορφωθεί τέ
λεια μέ τήν ευφυΐα ένός ικανού λα
ού διά μέσου τών αιώνων.

Ήταν φυσικό, λοιπόν, ό κατα
κτητής δχι μόνον ν’ άφίση άπόλυτη 
ελευθερία στούς υπόδουλους νά κα
νονίζουν δλα τά θέματα τών αστι
κών τους διαφορών, πολλές φορές 
καί τών ποινικών — δσες δέν έθι
γαν τόν κατακτητή — μέ τούς 
προύχοντες πολλές φορές νά δανεί
ζεται τό εθιμικό Δίκαιο τών 'Ελλή
νων γιά τήν λύση πολιτικών καί 
ποινικών διαφορών πού έφταναν στον 
Κατή. Οί άποφάστις τών προυχόντων 
καί τού κλήρου ήσαν σεβαστές άπό 
άλους, άκόμη καί τούς κατακτητές 
καί τό περίεργο ήταν δτι πολλές 
φορές ό ελληνικός κλήρος έλυσε καί 
διαφορές μεταξύ Τούρκων καί Ελ
λήνων δπως καί μεταξύ μόνο Τούρ
κων.

Τό εθιμικό δίκαιο τής Χώρας μας, 
ήταν πολύ πλούσιο καί είχε δια
μορφώσει πολλούς κανόνες γιά τήν 
αντιμετώπιση πολλών περιπτώσεων, 
γι’ αυτό καί ήταν, κατ’ αρχήν, ή 
πηγή τής νομολογίας. "Οταν τό ε
θιμικό σιωπούσε, εκείνοι πού άπέ- 
νεμαν δικαισύνη, κατέφευγαν στό 
Φραγκικό — κύρια στό Γενουατικό 
— καί τελικά στό Βυζαντινό — 
Ρωμαϊκό. Έρμηνευταί τών τελευ
ταίων ήταν σχεδόν πάντα οί κληρι
κοί καί τό Φανάρι, πού ήταν καί ό- 
τελικός κριτής κάθε δύσκολης δια
φοράς.

Τό ελληνικό εθιμικό δίκαιο βοή
θησε άφάνταστα τήν ανάπτυξη τών 
συναλλαγών κατά τήν Τουρκοκρα
τία, δπως καί κύρια τόν δανεισμό μέ 
υποθήκη (αμανάτι) έγγραφη ή μόνο 
μέ μάρτυρες, σέ δλες τις έμπορι- 
κές συναλλαγές καί κύρια στό εμ
πορικό ναυτικό δίκαιο — στις καλ
λιεργητικές σχέσεις, στό οικογενει
ακό (πλοίκα), στό κληρονομικό, στό 
εμπράγματο καί τό ενοχικό.

Μέ >μιά έρευνα πού έγινε μετά 
τήν Απελευθέρωση άπεδείχθη δτι 
στις περισσότερες περιοχές τής χώ
ρας, άπό κείνες πού έλαβαν μέρος 
στήν έρευνα, ίσχυε τό ’ίδιο έθιμικό 
δίκαιο, μέ έλάχιστες διαφορές καί 
ιδιορρυθμίες κατά τόπους, καί α
νάλογα μέ τήν ισχυρή ή δχι επίδρα
ση τών Φράγκων ή τών Βυζαντινών 
πάνω στούς τόπους αυτούς.

Ή ομοιότητα καί ή ποικιλία, δ
πως καί ό πλούτος τού ελληνικού 
εθιμικού Δικαίου, συνετέλεσε δσο 
λίγοι άλλοι παράγοντες στήν ανά
πτυξη τοΰ εμπορίου καί τών άλλων 
συναλλαγών μέσα στήν χώρα άλλά 
καί μέ τό εξωτερικό — ιδιαίτερα 
μέ τήν ’Ιταλία άλλά καί μέ τήν 
Γαλλία καί τά γερμανικά έθνη. ’Αλ
λά πρέπει άκόμη νά εϊπωθή δτι στις 
ναυτικές εμπορικές συναλλαγές μέ 
ξένες^ χώρες οί "Ελληνες ναυτικοί 
καί εμπορευόμενοι ήταν πρόθυμοι 
νά δεχθούν τις ιδιορρυθμίες τών 
Φράγκων τέ τό δίκαιο τών όποιων, 
άλλωστε, τό ελληνικό εθιμικά φαί
νεται νά είχε έλάχιστες διαφορές.

ΤΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Καθ’ δλη τήν διάρκεια τής οθω
μανικής κατοχής έπικρατοΰσε ένα, 
κυριολεκτικό σύστημα, μέ τήν κυ
κλοφορία τών οθωμανικών νομισμά
των, μαζί μέ τά παλαιά Βυζαντινά, 
καί μέ δλα τά νομίσματα τών ευ
ρωπαϊκών χωρών. ’Εκείνο πού έκα
νε τήν κατάσταση πιο δύσκολη ή
ταν ή διαρκής — άπό χρόνο σέ 
χρόνο — μεταβολή τής επίσημης 
άξίας τοΰ οθωμανικού νομίσματος, 
τή ν οποία τήν κανόνιζε αυθαίρετα 
ή Πύλη άνάλογα μέ τις ανάγκες καί 
προτιμήσεις τοΰ κάθε Σουλτάνου, 
δπως αίφνης γιά νά εΰνοήση ή δχι 
τις συναλλαγές μέ κάποια χώρα. 
(Σάν παράδειγμα αναφέρουμε δτι 
τό 1748 ή Πύλη ώριζε τήν άξια τοΰ

νομίσματος, τής Ραγούσης σέ 60 
παράδες, ένώ ή πραγματική άξια 
τοΰ ραγουσιανοΰ φλωρίου ήταν 45 
παράδες, πράγμα πού δημιούργη
σε σοβαρές διαταραχές στό εμπό
ριο μέ άλλες χώρες).

Τό μεγαλύτερο όθωμανικό νόμι
σμα ήταν τό γρόσσι (γουρούς) ή 
«Πιάστρο», πού διαιρείτο σέ 40 
παράδες ή 120 άσπρα. Γιά νά κα
ταλάβουμε τήν αξία τοΰ «γροσιοΰ», 
φθάνει ν άάναλογισθοΰμε δτι δπως 
λέγει ό I. Ψιλλάκης «τό κάθε ά- 
σπρον είχε τήν εσωτερικήν άξίαν 
τοΰ ένός δεκάτου τετάρτου τοΰ δρα
μιού αργύρου, καί τό κάθε δράμιον 
ήτο ίσον μέ 14 κεράτια,, ένώ ένα 
κεράτι είχε τό βάρος 5 κόκκων κρι- 
θής»' Σύμφωνα μέ μιά άλλη πηγή 
τό τουρκικό πιάστρο κατά τόν 18ο 
αιώνα είχε τήν αξία 2 λιβρών γαλ
λικών περίπου (λίβρα = χρυσό 
φράγκο)'

Ή άξία τοΰ «γροσίου» στις ξέ
νες Αγορές δέν ήταν σταθερή καί 
μπορούμε νά πούμε δτι δταν ή ο
θωμανική Τουρκία άνοιξε τό έμπό- 
ριό της μέ τήν Δύση, αντιμετώπι
σε σκληρές πιέσεις άπό τήν πλευρά 
τών οργανωμένων πελατών της δ
πως καί ύπέστη τις συνέπειες άπό 
τις διακυμάνσεις τών ξένων νομισμά
των "Ετσι τό «γρόσσι» κατά τό 
διάστημα τοΰ 18ου αιώνα έχασε 
σχεδόν τό 70% τής άξίας του. Δη
λαδή άπό 3 παράδες πού άξιζε τό 
δουκάτο τής Ένετίας τό 1717, Α
νέβηκε στούς 8 σχεδόν τό 1799, 
παρ’ δλο πού καί τό δουκάτο είχε 
χάσει μέρος τής έσωτερικής του ά
ξίας. Ό BEAU JOUR θά πή δτι ά
πό τό 1780 μέχρι τό 1800 τό 
«γρόσσι» έχασε τό 50% τής άξίας 
του, γιατί «ό Μέγας Κύριος (ό 
Σουλτάνος) φαίνεται σάν νά μήν 
έχη αληθινό νόμισμα άλλά μόνο ει
κονικό».

Αυτό μπορούμε νά τό άποδώσου- 
με καί στήν κιβδηλεία πού έκαναν 
συστηματικά οί Σουλτάνοι (λιγό
στευαν τό χρυσάφι ή τό άσήμι) .

Παράπλευρα, δπως είπαμε, κυκλο
φορούσαν τά βυζαντινά (ΰπέρπυρα» 
(χρυσά», τά χρυσά δουκάτα καί τά 
άργυρά γρόσσα τής Ένετίας, τά 
«γιλιάτα» τής Νεαπόλεως καί άρ- 
γότερα δλα τά νομίσματα τών εύ- 
ρωπαϊκών χωρών, δπως φλωριά, λί
βρες, σελήνια, δίστηλα, τάλληρα 
καί πολλά άλλα.

Αυτό τό πολυνομισματικό σύστη
μα ή, γιά νά πούμε καλύτερα, ή τέ
λεια νομισματική άναρχία καί οί 
συχνές αυθαιρεσίες τής Πύλης έφε
ραν τεράστια εμπόδια στό έμπόριο 
καί τις συναλλαγές κάί ό τόκος τών 
οφειλών άπό έμπορικές συναλλα
γές ή δάνεια ήταν πολύ υψηλός (έ
φθανε τό 25 καί 30% τόν χρόνο).

Κατά τήν έποχή αυτή υπερτε
ρούσε ή κλεστή «οικιακή οικονο
μία» (ή κάθε οικογένεια προσπα
θούσε νά κάνη μόνη της ότιδήποτε 
τής χρειαζόταν) δπως καί ή άνταλ- 
λαγή αύτουσίων άγαθών (άντιπρα- 
γματισμός). "Ετσι τό χρήμα - νό
μισμα έπαιζε δευτερότερο ρόλο, τού
το δέ καί γιατί δέν ήταν πολύ ά
φθονο κατά τούς χρόνους έκείνους. 
Ή ανάπτυξη τοΰ έμπορίου στή Δύ
ση καί ή σιγανή μά σταθερή βελ
τίωση τής οικονομικής καταστάσε- 
ως τών υποδούλων μέ τήν πάροδο 
τών χρόνων, δπως καί, κύρια, ή ά- 
νάμιξη τών 'Ελλήνων στό εγχώριο 
καί διεθνές εμπόριο, μετέβαλε ρι
ζικά τήν κατάσταση.
Στις εγχώριες συναλλαγές κυριαρ
χούσαν τά «παζάρια» καί οί «έμπο- 
ροπανηγύρεις» πού ήσαν δπως, πε
ρίπου καί σήμερα.

Πρέπει νά σημειωθή πώς «πα
ζάρια» έγίνοντο σ’ δλη τήν Ελλά
δα κατά τακτές χρονολογίες — καί 
πάντα σέ ώρισμένους τόπους, πό
λεις ή κεφαλοχώρια. Τά κυριώτερα 
δμως καί τά πιό όνομαστά παζά
ρια έγίνοντο στήν Κεντρική καί τήν 
Βόρεια 'Ελλάδα (βλέπε καί «Θεσ
σαλονίκη») γιατί στούς τόπους αυ
τούς μπορούσαν νά έλθουν μετα- 
πράττες καί άπό άλλες βαλκανικές 
χώρες καί τήν Ευρώπη. Χαρακτη
ριστικό τής εποχής εκείνης ήταν ό
τι οί μεταφορές εμπορευμάτων (ε
ξαγωγές — εισαγωγές) δταν δέν 
έγίνοντο μέ πλοίο — πού ήταν πάν
τα τό προτιμώμενο μέσο — έγίνον
το μέ μεγάλες ένοπλες συνοδείες 
καί δέν ήταν σπάνιο τό φαινόμενο 
μιά συνοδεία νά έχη 500 — 600 
ζώα, χώρια τά άμάξια, μαζί μέ έν
οπλους συνοδούς, πού βάδιζαν ε
βδομάδες καί μήνες γιά νά φθάσουν 
στον προορισμό τους.

Στά «παζάρια» αυτά οί συναλ
λασσόμενοι χρησιμοποιούσαν νομί
σματα άλλά, πολλές φορές, καί τόν 
«Αντιπραγματισμό» (αυγά, σιτάρι, 
ή ζώα γιά υφάσματα, σκεύη καί άλ
λα βιοτεχνικά προϊόντα) Υπήρ
χαν έμποροι σέ κάθε πολιτεία καί 
χωριό — κατά πλειοψηφία Έλλη
νες καί 'Εβραίοι—δπως κάί «πρα- 
γματευτάδες» πού γύριζαν μέ πρα- 
γμάτειες διάφορα χωριά.

Στις έξωτερικές συναλλαγές — 
πάλι κατά κύριο λόγο ’Ελληνες 
ή 'Εβραίοι — χρησιμοποιούσαν τό 
νόμισμα γιά τόν υπολογισμό τής 
άξίας τών έμπορευμάτων άλλά καί 
πάλι, πολλές φορές, τόν άντ[πρα
γματισμό (TROC) δπως μπάλλες 
βαμβάκι γιά υφάσματα, σιτάρι γιά 
υφάσματα, σιτάρι γιά βιοτεχνικά 
προϊόντα κ.ο.κ, Στήν μορφή αυτή

τής συναλλαγής (TROC) οί συναλ
λασσόμενοι έπρεπε νά ήσαν κατε
στημένοι έμποροι μέ πείρα, γι’ αυ
τό καί οί Τούρκοι — άπό άδυνα- 
μία ή γιατί τούς άρεσε τό χουζού- 
ρι — παραχωρούσαν στούς "Ελλη
νες ή τούς Εβραίους τήν φροντίδα 
μά καί τις σκοτούρες τής συναλλα
γής καί, δπως ήταν φυσικό, σιγά - 
σιγά, έξετοπίζοντο άπό τό έμπόριο.

Ή άδιαφορία τών κοπακτητών 
γιά σοβαρή παραγωγική έργασία 
φαίνεται καί άπό τά άκόλουθα πε
ριστατικά: Στήν Κρήτη αίφνης, πού 
ένα άπό τά κυριώτερα προϊόντα της 
ήταν τό λάδι, τά έλαιοτριβεΐα δέν 
μπορούσαν νά τά έχουν χριστιανοί, 
δλα ήσαν τών κατακτητών (μπεηλί
κια) πού είσέπρατταν, στήν άρχή, 
τό 1 )7 έπί κάθε έλαιοτριβής καί άρ- 
γότερα τό 1)5. Μέ τά χρόνια δμως 
πολλο ί μπέηδες καί άγάδες κάνα
νε συμφωνία μέ τούς ντόπιους στούς 
όποιους έξεμίσθωναν τά έλαιοτρι- 
βεΐα (στό όνομα τοΰ Τούρκου κυ
ρίου) άντί άμοιβής «κα«’ άποκο- 
πήν». ’Ανάλογο περιστατικό διη
γείται ό Σ. Τρικούπης πού τό πήρε 
άπό τις διηγήσεις τοΰ OLIVIER 
καί πού, δπως λέει ό τελευταίος, ή
ταν συνηθισμένο φαινόμενο σέ πολ
λές περιοχές. Πολλοί μπέηδες καί 
άγάδες έξεμίσθωναν, τά κτήματα ή 
καί ολόκληρα χωριά, πού ήσαν στήν 
κατοχή τους, σέ πλούσιους ραγιά
δες (μαλικιναγάδες) καί έπαιρναν, 
τό ίδιο, μιά έτήσια άμοιβή «κατ’ 
άποκοπήν» (ϊ μουκατά).

Στό έξωτερικό έμπόριο ήταν συ
νηθισμένο φαινόμενο ό έμπορος νά 
είναι καί Ιδιοκτήτης καραβιού ή καί 
νά έχη άνταποκριτές σέ διάφορα 
σημεία τής Ευρώπης. "Ετσι τό έμ
πόριο τότε, μέ τήν έλλειψη «κατα
νομής καί είδικεύσεως τής έργασί- 
ας», καί γιά άλλους λόγους, γινό
ταν μιά πολύπλοκη πράξη, πού μό
νο ικανοί άνθρωποι μέ μεγάλη πεί
ρα, μπορούσαν νά κάμουν. Άναφέ- 
ρεται σάν παράδειγμα Έλληνας έμ
πορος, Ιδιοκτήτης καραβιοΰ, πού τό 
φόρτωσε μέ σιτάρι άπό τόν Μωρηά, 
πήγε στή Θεσσαλονίκη όπου τό 
εμπόρευμά του τό άντάλλαξε, μέ 
κερί, καπνό καί διάφορα ντόπια υ
φαντά, ύστερα πήγε στό Δυρράχιο 
καί τή Ραγούσα δπου πούλησε ένα 
μέρος. Τό υπόλοιπο τό πήγε στή 
Βενετία άπό δπου πήρε υφάσματα 
(λονδρίνια), άγγλικό άτσάλι καί 
καφέ Αμερικάνικο καί γύρισε στή 
Μεθώνη (MODON) δπου τά πούλη
σε ό ίδιος σέ ντόπιους καί γειτο
νικούς πελάτες (Καλαμάτα, Τρίπο
λη, Ναύπλιο κ.ά.).

Τά περιθώρια άπό τά κέρδη τοΰ 
έμπορίου, κατά τήν έποχή έκείνη, 
ήταν τεράστια καί σ’ αυτό οφείλε
ται ό πλουτισμός τόσων ναυτικών 
οικογενειών πού ζοΰσαν σέ άγονα, 
τότε, νησιά, δπως καί ή έδραίωση 
ελληνικών έμπορικών κέντρων στήν

Ελλάδα καί τό έξωτερικό. Άλλά 
καί οί κίνδυνοι, τότε, ήσαν τό ’ίδιο 
τεράστιοι άπό τήν πειρατεία, τήν 
αυθαιρεσία τοΰ δυνάστη, τήν συχνή 
δολιότητα τών συναλλασσο μένων 
καί τήν μανία τών κυμάτων τοΰ 
Πόντου.

'Ο δανεισμός δέν ήταν πολύ συ
χνός, δταν δμως έχρειάζετο έγίνετο 
άπό Ιδιώτες, — περισσότερο άπό 
Εβραίους, τούς Κοτζαμπάσηδες καί 
ξένους εγκατεστημένους στήν Ελ
λάδα γιατί δέν υπήρχαν Τράπεζες, 
καί ό τόκος ήταν γύρω στό 10 μέ 
15% τόν χρόνο μέ έμπράγματη έγ- 
γύηση (Αμανάτι) καί γύρω στό 25 
ή καί 30% δταν δέν υπήρχε τέτοια 
έγγύηση.

Ή ’Οθωμανική Αυτοκρατορία, μέ
χρι καί τά μέσα τοΰ 18ου αιώνα, 
δέν είχε έγκαταστήσει τόν θεσμό 
τής Τραπέζης. Τό όθωμανικό νόμι
σμα τό έξέδιδε τό Σουλτανικό Τα
μείο καί τήν νομισματική πολιτική 
τήν καθιέρωνε ή Πύλη μέ τούς οι
κονομικούς της συμβούλους.

Μιά Ιδιόρρυθμη μορφή Τουρκικής 
Τραπέζης έμφανίστηκε στήν Κρήτη 
σέ Αντικατάσταση τοΰ Μολλά τοΰ 
Αντιπροσώπου τοΰ Σουλτανικοΰ θη- 
σαυροφύλακος, πού συγκέντρωνε δ
λα τά Σουλτανικά εισοδήματα άπό 
τιμάρια καί άλλα βασιλικά κτήμα
τα ή καί άκόμη άπό τούς διάφο
ρους φόρους. Ή Τράπεζα αυτή έ- 
δάνειζε μόνο στούς ’Οθωμανούς, μέ 
μικρό τόκο καί, άκόμη, έχορηγοΰσε 
μικρές χρηματικές βοήθειες, σέ ’Ο
θωμανούς πάλι, σέ περίπτωση Απο
ρίας, Ασθενεί ας ή καί άλλων δυστυ
χημάτων (εύεργετ ι κή Τράπεζα).

(ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ)

Τό 8ον 6ρα6εϊον 
τών Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων

Διαγωνισμό γιά τό 8ο Βραβείο Ευ
ρωπαϊκών Κοινοτήτων προεκήρυξε 
ή ’Εκτελεστική ’Επιτροπή τής ΕΟΚ. 
Τό βραβεϊον άπονέμεται σέ δσους 
υποβάλουν πανεπιστημιακής διατρι
βής πού θά συμβάλουν σημαντικό)ς 
καί πρωτοτύπως στήν μελέτη τών 
προβλημάτων τής εύρωπαϊκής ένοποι- 
ήσεως. Σκοπός είναι ή ένύάρρυνσις 
νέων δι’ έρευνας στους κατωτέρω 
κλάδους: Νομική επιστήμη, οικονομι
κά, πολιτική επιστήμη, κοινωνιολογία, 
κοινωνική ψυχολογία, ιστορία.

Βραβείο άπό 150.000 βελγικά 
φράγκα, θά άπονεμηύή στον καλύ
τερο υποψήφιο.

Γιά περισσότερες πληροφορίες: 
Κέντρο Π ληροφορ ιώνέπί τών 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Ζαλοκώστα 4,
’ Αθήναι 134.

Η ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΑΩΡΩΝ 
ΕΙΣ ΤΕΚΝΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ

Άνακοίνωσις τοΰ Διοικ. Συμβουλίου
Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Τό Διοικητικόν Συμβούλιου πρό ιειται νά προβή καί εφέτος εις τήν 
διανομήν δώρων είς τά τέκνα τών μελών τού Συλλόγου, επ’ εύκαιρίςι τών 

Εορτών τών Χριστουγέννων και Νέ:υ "Ετους.
Τής διανομής ταύτης δικαιούνται τά έκνα ήλικίας άπό ένός μέχοι 

δώδκα ετών, ήτοι τά γεννηθέντα άπό 1.1.61 μέχρι καί τής 31.12.1972.
ΠαρακαλοΟμεν δθεν άπαντας τούς ένδιαφρομένους, τούς έχοντας 

τέκνα τής άνω κατηγορίας, δπως συμπληρώσουν καί υπογράψουν τήν 
κατωτέρω δήλωσιν, τήν οποίαν θά άποκόψουν καί έν συνεχείςι θά άπο- 
στείλουν τό ΤΑΧΥΤΕΡΟΝ είς τά γραφεία τοΰ Συλλόγου μας (Σοφο- 
κλέους 10 Α’ όροφος) καί μέχρι τής 15.10.1973 τό άργότεοον

ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΤΑΥΤΗΣ, ΟΥΔΕΜΙΑ ΔΗΛΩΣΙΣ 
ΘΑ ΓΙΝΗ ΔΕΚΤΗ.

Δώρα κατ’ έξαίρεσιν θά διανεμηθούν καί εις τά τέκνα τών καθαρισ
τριών καί τών μονίμων εργατών.

Οί παραλήπται τής παρούσης οί όποιοι γνωρίζουν συναδέλφους ευ
ρισκομένους έν άδειοι ή, άσθενούντας καί οί όποιοι τυγχάνουν γονείς τέ
κνων έμπιπτόντων είς κατήγορος τών δικαιουμένων δώρων, παρακαλοΰν· 
~αι δπως κρατήσουν άνάλογον Αριθμόν δηλώσεων καί ένδιαφρθοΰν διά 
*ήν έγκαιρον εϊδοποίησιν τών άπουσιαζόντων συναδέλφων.

Μέ συναδελφικούς χαιρετισμούς 
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ
ΣΥΛΛΟΓΟΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΔΗΛΩΣΙΣ
Μελών κΟ0 άνω Συλλόγου, Καθαριτσριών, μονίμων 

έργατών έχόντων τέκνα γεννηθέντα άπό 
1.1.1961 μέχρι καί 31.12.1972. 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΝ ΔΗΛΟΥΝΤΟΣ ΓΟΝΕΩΣ .......................

ΒΑΘΜΟΣ .....................................................................................
ΚΑΤΙΜΑ ή ΤΑήΗΜΑ ΕΙΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΥΠΗΡΕΤΕΙ

ΤΕΚΝΑ
ΑΡΡΕΝΑ ΘΗΛΕΑ

"Ονομα "Ετος γεννήσεως ‘Όνομα "Ετος γεννήσεως

ΔΗΛ.

ΣΗΜ. "Οσοι συνάδελφοι δέν έχουν λάβει τήν Ανακοίνωση/ δύνανται 
νά αντιγράψουν τό κείμενον τής δηλώσεως καί άφοΰ τό συμπληρώσουν 
νά τό άποστείλουν είς τά γραφεία τοΰ Συλλόγου μας.

Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΕΤΕΙΟΣ

Ή 28η ’Οκτωβρίου
Τοϋ κ. ΞΕΝΟΦ. ΧΑΤΖΗΣΑΡΑΝΤΟΥ

Μέ τρία περίπτερά της

Η Ε.Τ.Ε. ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΙΕΘΝΗ 
ΕΚΘΕΣΙΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ



Ιμιμι ύρχιΐ Γενική; λιριικη; ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΝ ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ
S Ύπό ΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ. ΜΕΔΙΔΗ Ή τήρησις του απορρήτου ύπό τών ελβετικών Τραπεζών 

δεν αφορά εις τά κεφάλαια εξ εγκληματικών πράξεωνΔ'
4. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Μία έκ τών βασικότερων εννοιών 
της Λογιστικής άναλύσεως τυγχά
νει ό ’Ισολογισμός. Διά τοϋ ισολο
γισμού άπο κ αθρειττ ίζεται ή ττραγμα- 
τική είιχών τής οικονομικής ικαταστά- 
σεως πάσης Έπιχειρήσεως. Οΰτος 
αποτελεί μία στιγμιαία... φωτογρα
φία τής όλης οικονομικής συνθέσε- 
ως τής έπιχειρήσεως. Συν ιστό μίαν 
συνδετική εικόνα περιουσίας και υ
ποχρεώσεων άφ’ ένός καί καθαρός 
περιουσίας άφ’ έτέρου παντός αυτο
τελούς οικονομικού όργανισμοΰ. Ή 
κατάρτισις τοϋ ’Ισολογισμού άπαι- 
τεΐ βαθεϊαν γνώσιν τής Λογιστικής 
Επιστήμης τόσον έξ άπόψεως οι
κονομικής όσον καί νομικής.

Λέγοντες ’Ισολογισμόν νοοΰμεν 
την έν δεδομένη χρονική στιγμή καί 
εις τό αυτό νόμισμα, ΰφισταμένην 
σχέσιν μεταξύ τού Ενεργητικού, τοϋ 
καΕαρώς παθητικού καί τής καθαρός 
περιουσίας πάσης αυτοτελούς οικο
νομικής μονάδας. Πάντοτε ά ’Ισο
λογισμός προκύπτει έκ τής έπιστη- 
μονικώς καταρτισθείσης άπογραφής 
εις ήν εύρίσκεται έν πλήρει αναλύ
σει ή οικονομική σύνθεσις τής ’Ε
πί χειρήσεως καί άπο τελεί την σύν- 
θεσιν ταύτης. Δυνάμεθα νά εϊπωμεν 
ότι ό ’Ισολογισμός τυγχάνει εις πί- 
ναξ περιεχομένων τής άπογραφής.

‘Ο ’Ισολογισμός, λοιπόν, διαφέ
ρει τής άπογραφής καθ’ όσον εις 
μέν την άπογραφήν ύφίσταται πλή
ρης άνάλυσις κατά ποσότητα καί α
ξίαν τής Οικονομικής καταστάσεως 
μ ιός έπιχειρήσεως, εις δέ τον ’Ισο
λογισμόν ύφίσταται σύνθεσις μόνον 
κατ’ αξίαν ταύτης.

4β. ΕΜΦΑΝΙΣΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 
ΕΙΣ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΝ

Εί'πομεν ανωτέρω ότι ό ’Ισολογι
σμός τυγχάνει μία στιγμιαία φω
τογραφία τής Οικονομικής μονάδας. 
Επομένως ό μελετών τούτον θά πρέ
πει νά λαμβάνη σαφή άντίληψιν τής 
Οικονομικής θέσεως καί τής πορεί
ας τής Έπιχειρήσεως. Οΰτω ό λο
γιστής τυγχάνει... ό φωτογράφος 
μιάς Οικονομικής μονάδας.

"I να άποδοθή υπό τού λογιστοΰ 
ή ακριβής είκών τού ’Ισολογισμού, 
δέον όπως τά στοιχεία ή άλλως οί 
λογαριασμοί άναγραφοΰν έν τώ Ί- 
σολογισμώ μέ λογιστικήν τάξιν καί 
ούχί οίκε! καί ώς έτυχεν. 'Ο πλέον 
ένδεδειγμένος τρόπος έμφανίσεως 
τών στοιχείων τής Έπιχειρήσεως έν 
τώ Ίσολογισμώ, είναι έκεΐνος, ό- 
στις κατατάσσει τά στοιχεία άναλό- 
γως τού βαθμού ρευστοπο ιήσεως 
των. Επομένως έν τώ Ένεργητικφ 
προηγούνται οί λογαριασμοί τών 
παγίων περιουσιακών στοιχείων, α
κολουθούν οί τών κυκλοψοριακών καί 
επονται οί τών διαθεσίμων. Εις τό 
παθητικόν οί λογαριασμοί τής κα
θαρός περιουσίας (αρχικόν κεφάλαι- 
ον, λογαριασμοί αύτοχρηματοδοτήσε 
ως) ακολουθούν οί λογαριασμοί, ο'ί- 
τινες απεικονίζουν μακροπροθέσμους 
υποχρεώσεις καί επονται οί άπεικο- 
νίζοντες βραχυπροθέσμους τοιαύτας. 
ιΗ τοιαύτη διάταξις τών λογαρια
σμών έξύπηρετεϊ τά μέγιστα τόσον 
τήν μελέτην παντός τρίτου έχοντος 
έννομον συμφέρον όσον καί τήν δι
εύρυνα ιν τού ’Ισολογισμού.

Έν τή πράξει παρατηρεΐται τό 
απαράδεκτου φαινόμενον τής έμφα
νίσεως τού ’Ισολογισμού κατά τρό
πον άπάδοντα προς τήν έννοιαν τής 
λογιστικής ούτως, ώστε ό μελετών 
τον Ισολογισμόν ολίγα νά αντιλαμ
βάνεται καί πολλά νά πιθανολογή.

Ώς καί ανωτέρω έτονίσθη ή κα- 
τάρτισις ’Ισολογισμού απαιτεί 6α- 
θεϊαν γνώσιν τής λογιστικής έπι- 
στήμης καί υψηλόν αίσθημα ευθύ
νης καί ευσυνειδησίας τοϋ λογιστοΰ.

4γ. Βασικαί ιδιότητες τοϋ ’Ισο
λογισμού.

Ό ’Ισολογισμός πάσης Οικονο
μικής μονάδας, πρέπει νά χαρακτη
ρίζεται ύπό τών εξής δύο λίαν ά- 
παραιτήτων ιδιοτήτων: σαφήνεια 
ειλικρίνεια. Λέγοντες σαφήνεια έν- 
νοοϋμεν ότι οί λογαριασμοί θά πρέ
πει νά δηλούν τήν πραγματικήν ει
κόνα τού στοιχείου, τό όποιον οϋ- 
τοι άπεικονίζουν. Διά τον λόγον 
τούτον απαιτείται όπως ό τίτλος 
τών λογαριασμών τυγχάνη νοητός 
εις πάντας. Ό1 περιορισμός τών 
λογαριασμών σκοπίμως ύπό τού 
λογιστηρίου είτε προς άποψυγήν 
κόπου είτε έξ άγνοιας μέ Αποτέλε
σμα τήν δημιουργίαν λογαριασμών 
ώς «διάφοροι χρεωστικοί» ή «διά
φοροι πιστωτικοί», είναι κατά πρώ
τον απαράδεκτος καί κατά δεύτε
ρον ουδόλως έξύπηρετεϊ τά συμφέ
ροντα τής Έπιχειρήσεως καί έν τέ- 
λει τής ’Εθνικής Οικονομίας.

Λέγοντες δέ ειλικρίνεια ’Ισολογι
σμού έννοοΰμεν τήν πάσαν δυνατήν 
προσπάθειαν, ήτις κατεβλήθη ύπό 
τοϋ ή τών συντασσόντων ’Ισολογι
σμόν, πράς προσέγγισιν τής πρά
γματι κότητος άντικειιμενικώς.

Ή πορσπάθεια ύπό τινων όπως 
συντάξουν τόσον άπαισιοδόξους ’Ι
σολογισμούς τυγχάνει κατακριτέα, 
δήλον ότι θίγει τά συμφέροντα τής 
Έπιχειρήσεως, τών μετ’ αυτής συν
αλλασσόμενων τρίτων, έτι δέ τών

φορέων τής Έπιχειρήσεως.
Ή ακριβής άπεικόνισις τής Οι

κονομικής θέσεως τής Έπιχειρήσε
ως διά τού ’Ισολογισμού άποτελεΐ 
έργον άποκλειστικιώς τού όργανω- 
τοΰ λογιστοΰ, καθ’ όσον παρά τών 
σχετικών διατάξεων, ούτος έχει ευ
χέρειαν... καλλωπισμού τού ’Ισολο
γισμού. Επίσης, εις πρώτην θέσιν 
θά πρέπει νά εύρίσκωνται ή ήθική, 
ή άντικειμενικότης, ή ευσυνειδησία 
καί ή έπιστημονική κατάρτισις τού 
Λογιστοΰ.

Ό ’Ισολογισμός, ευθύς ώς σιιν- 
ταχθή —κατά κανόνα συντάσσεται 
εις τό τέλος έκαστης Οικονομικής 
χρήσεως πλήν τής περιπτώσεως, 
καθ’ ήν ή πρώτη Εταιρική χρήσις 
τών ’Ανωνύμων Εταιριών δύναται 
ά πκραταθή μέχρι ς 24 μηνών (όόρ- 

θρον 42, παράγρ. 2 Ν.Δ. 2190) 
1920 περί Α.Ε.)— πρέπει νά δη- 
μοσιεύθή. Ή δημοσίευσις λαμβάνει 
χώρον προς γνώσιν πάντων τών έ- 
;όντων συμφέρον, έτι δέ καί τούτου 
τού Κράτους τής Οικονομικής θέ
σεως καί τής άποτελεσματικότητος 
τής Έπιχειρήσεως.

Διά τον λόγον τούτον, κάτωθεν 
τού ’Ισολογισμού γίνεται μνεία τής 
άναλύσεως τών αποτελεσμάτων τής 
Έπιχειρήσεως καί τού τρόπου δια- 
θέσεως αυτών. 'Ο τρόπος δημοσιό
τητας τού Ίσχολογισμοΰ, τουλάχι
στον παρ’ ήμΐν, έλάχιστα έκπληροΐ 
τόν προορισμόν του, καθ’ όσον ή ά- 
νάλυσις τού λογαριασμού «αποτε
λέσματα1 χρήσεως», πραγματοποιεί
ται κατά τρόπον μή δυνάμενον νά 
καταδείξη τήν έπί μέρους προέλευ- 
σιν τού ολικού αποτελέσματος, άφ’ 
έ ός καί τήν λεπτομερή άνόϊλυσιν 
τών πάσης φύσεως καί μορφής πρα- 
γματοποιηθεισΰν δαπανών άφ’ ετέ
ρου. Ενταύθα καί έφ’ όσον ό ’Ισο
λογισμός δημοσιεύεται ώς δημοσι
εύεται πρέπει νά συνοδεύεται άπο 
τά αναλυτικά καθολικά τούλόΐχι
στόν τών λογαριασμών δαπανών.

Καθ’ ή μάς θά έδει αντί τού ’Ι
σολογισμού, όστις δεικνύει τήν 
στατικήν εικόνα τής έπιχειρήσεως,

Δημοσιεύομεν κατωτέρω δια
μαρτυρίαν συναδέλφων τού Κεν
τρικού Καταστήματος Πειραιώς, 
άφορώσαν εις τήν παροχήν Ία- 
τροφαρ μακευτ ι κής περ ιθάλψεως
ύπό τού Τ.Υ.Π.Ε.Τ.

Τήν διαμοιρτυρίαν των αυτήν 
οί συνάδελφοι άπηύθυναν προς 
τήν Διοίκησιν τού Ταμείου Υ
γείας.

«Κύριε Πρόεδρε,
"Ενα άπό τά βασικά πλενεκτή- 

ματα πού κατέχουμε ήμεΐς οί συν
άδελφοι τής Εθνικής Τραπέζης είναι 
ή ΔΩΡΕΑΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕ
Ρ I βΑΛΨ I Σ καί ή μέχρι τοΰδε του
λάχιστον παροχή φαρμάκων άνευ 
αύστηρών διαδικασιών πού θά μάς 
οδηγούσε εις άρκετάς οίκσνομικάς 
ταλαιπωρίας.

Από σήμερον όμως βλέπουμε ότι 
ά πράγματα παίρνουν άλλην μορ-

ρήν.
Βλέπομεν ότι τίθεται εις έφαρμο- 

/ήν ένας μηχανισμός παροχής φαρ
μακευτικής περ ιθάλψεως αύστηρότα- 
ος καί δυστυχώς αδιανόητος, διότι 

στερείται λογικού ερείσματος.
Συγκεκριμένως, φάρμακα και εύ- 

ελούς άξίας άλλα καί γνωστά εις 
ίμάς, ένεκα τών συχνών χρήσεων ή 
ών άπλών περιπτώσεων παθήσεων 
τ.χ. ένα απλό συναχάκι τού μικρού 

παιδιού μας) δεν μάς χορηγούνται 
τλέον, μ έ τό δικαιολογητικόν ότι 
πρέπει νά είμεθα έψωδιασμένοι μέ 
συνταγήν ιατρού.

Δηλαδή διά νά γίνωμεν έτι σαφέ
στεροι, σύμφωνα μέ τάς διακηρύξεις 
οΰ συναδέλφου καί εκπροσώπου τού 

Ταμείου Υγείας κ. Α. Σαρρή, θά 
τρέπει δ ι ’ έν φάρμακον τής κατηγο
ρίας τού PHENERGAN ή ένός ΚΟΑ- 
ΛΥΡΙΟΥ ή ένός ΝΕΟ - PRIPHEN 
κλπ. νά έφοδιαζώμεθα μέ συνταγήν 
ιατρού. Τούτέστιν ένα PHENERGAN 
άξίας 30 δρχ. θά στοιχίζη. είς ή μάς 
μέν τούς συναδέλφους 150 δρχ. έφ’ 
όσον θά έχωμεν πληρώσει 250 δρχ. 
τίς τόν ιατρόν διά τήν έπίσκεψιν καί 
θά έχωμεν εΐσπράξει έκ τού Ταμείου 
Υγείας μόνον 100 δρχ. εις τό δέ 

Ταμεΐον 130 δρχ. δηλ. 100 δρχ. ή 
ίμοιβή τού ιατρού καϊ 30 δρχ. ή 
τληρωμή τού φαρμάκου.

Αναγνωρίζομεν ότι πρέπει νά γί- 
η κάποιος συστηματικός έλεγχος 
ίς τήν παροχήν τών φαρμάκων, άλ

λα ό έλεγχος αυτός πρέπει νά στα
ματά είς κάποιον σημεΐον, είς κά- 
"οιον σημεΐον πού ή κοινή λογική ύ- 
ταγορεύει. Πέραν τού σημείου αυτού 
αί δυσμενείς εντυπώσεις δημιουρ- 
εΐ μεταξύ τών συναδέλφων άλλα εΐ- 
αι καί πολύ επικίνδυνον.

Έρωτώμεν υπάρχει εγκύκλιος ή 
λν πάση περιπτώσει οίαδήποτε άνα- 
κοίνωσις έπισήμως έκδοθεΐσα ύπό 
■ού Ταμείου Υγείας περί τών ά- 
παγορευτικών αυτών μέτρων ή προ- 
φορικώς. καί άνεπισήμως τέτοιου εί-

νά δημοσιεύεται τό οριστικόν ’Ισο
ζυγίαν τέλους χρήσεως. Καθ’ όσον 
είς τούτο έμφανίζονται όπαντες οί 
λογαριασμού, οϊτινες έκινήθησαν 
κατά τήν διάρκειαν τής χρήσεως 
καί τούτο δεικνύει τήν δυναμικήν 
εικόνα τής έπιχειρήσεως. ’Εμφανί
ζει δέ τήν δυναμικήν εικόνα διότι 
περιέχει καί τήν κίνησιν τών λογα
ριασμών καί ούχί μόνον τά ύπόλοι- 
πα ώς ό Ισολογισμός.

Διά τών υπολοίπων τών λογαρια
σμών είς οΰδεμίαν σύγκρισιν δυνά
μεθα νά προβώμεν ούτε μεταξύ ό- 
μοειδών Επιχειρήσεων ούτε μεταξύ 
δύο χρονικών περιόδων τής αύτής 
έπιχειρήσεως.

Μόνον ή δημοσίευσις τού οριστι
κού ’Ισοζυγίου τής κλεισμένης οι
κονομικής χρήσεως καί τής προη- 
γουμένης τοιαύτης δεικνύει τήν α
ληθή μεταβολήν τών περιουσιακών 
στοιχείων καί τού προκύψαντος ά- 
ποτελέσματος άφ’ ένός καί παρέ
χει ικανοποιητικόν μέτρσν συγκρΐ- 
τεως μεταξύ τών όμοειδών έπιχει- 
ρήσεων άφ’ έτέρου. Π.χ.

’Έστω 2.000.000 δρχ. χρεωστι
κόν υπόλοιπον τού λογαριασμού 
χπελάται» μιας έπιχειρήσεως Α καί 
1.000.000 δρχ. ομοίως χρεωστικόν 
τιόλο ιτγον τού λογαριασμού «πελό

τα ι» μιάς Έπιχειρήσεως Β. Τούτο 
ουδόλως παρέχει δυνατότητα συγ- 
κρίσεως καθ’ όσον τό υπόλοιπον 
της Α έπιχειρήσεως δυνατόν νά 
προέρχεται έκ κινήσεως 10.000.000 
δρχ. χρεώσεων καί 8.000.000 δρχ. 
πιστώσεων τής δέ Β είς 20.000. 
300 χρεώσεων καί 19.000.000 δρχ. 
πιστώσεων. Συνεπώς διά τών ύπο- 
οίπων δέν ε’ίμεθα είς θέσιν νά έ- 

ϊαγάγωμεν τά πρέποντα συμπερά
σματα, είς ό,τι άφορά τόν χρόνον 
τής αύτής Έπιχειρήσεως καί γενι
κώς εις ότι άφορά τάς διαφόρους 
σμαειδεϊς Επιχειρήσεις.

"\να τό μέλλον διαμορφωθή δί- 
αιον, όσον άφορά είς την δημοσι

ότητα τού ’Ισολογισμού, άπαιτεΐ- 
τα ι δηιμοσ ί ευσ ι ς Ί σοζυγ ί ων.

(Συνεχίζεται)

5ους έντολαί έδόθησαν άπό απλούς 
εκπροσώπους τού Ταμείου "Υγείας 
προς τόν ιατρόν τού Κεντρικού Κα
ταστήματος Πειραιώς.

Θεωρούμεν τά μέτρα άδικα, άδια- 
;όητα καί στερούμενα λογικής βάσε- 
ως καί καλοΰμεν ύμάς όπως άντιμε- 
:ωπίσητε τό θέμα σοβαρώς προς 
ορσιν τής πικρίας ή οποία διακατέ- 

II σήμερον ημάς τούς συναδέλφους 
ής Εθνικής Τραπέζης.

("Επονται 73 ύπογραφαί συνα
δέλφων τού Κεντρικού Καταστήμα- 
ος Πειραιώς, ήσφαλισμένων εις τό 

Γ.Υ.Π.Ε.Τ.».

Έξ άλλου ύπό τού συναδέλ
φου Γεωργέου Κουτσουλέρη, τού 
Κ. Καταστήματος Πειραιώς ά- 
πεστάλη ή κοττωτέρω άναφορά 
προς τό Ταμεΐον Υγείας.

«'Κύριε ζΐρόεδρε
Τ ήν 18ην τρέχοντος μετέβην είς 

τό Ίατρεΐσν τού Καταστήματος καί 
παρέδωκα σημείωμα διά τού όποιου 
δξήτουν 2 φάρμακα τής θυγατρός 
μου, ηλικίας 3 έτών (PHENERGAN 
καί NALDEC0L, απλής καί συνή
θους χρήσεως) άξίας περίπου 75 
δρχ.

Ή νοσοκόμος μοΰ άνήγγειλεν ότι 
ήτο αδύνατον νά προμηθευθώ άνευ ι
ατρικής συνταγής, μέ παρέπεμψε δέ 
είς τόν εκπρόσωπον τού Ταμείου Υ
γείας κ. Α. Σαρρή.ν. Ό κ. Σαρρής, 
ΐρωτηθεις άπό έμέ έάν εχη δώσει 
τοιαύτας έντολάς είς τό Ίατρείον 
τού Καταστήματος, άπήντησε κατα- 
φατικώς. Είς ερωτήσεις αί όποια ι 
τού έτέθησαν άπό έμέ καί ύπό έτέ- 
οου συναδέλφου τού Καταστήματος, 
:άν καί διά τάς άπλάς περιπτώσεις 
καί συγκεκριμένως δΓ ένα PHENER
GAN ή δΓ ένα OTIL θά έχρειάζετο 
συνταγή, άπήντησεν ότι καί διά τό 
τλέον εύθηνόν φάρμακον θά έχρει- 
όζετο συνταγή ιατρού, άνευ δέ τ αυ
τής δέν ήμποροΰμεν νά τά προμη- 
θιυθώμεν, διότι, ώς ίσχυρίσθη, γίνε- 
:αι κατάχρησις τούτων λόγω τής «ά- 
συνειδησίας» ώρισμένων συναδέλφων.

Είς άπάντησιν, τού εΐπον ότι «ε- 
Ζώ θά τό προμηθευτώ το φάρμακον, 
διότι δέν ήμπορεΐς νά μέ στείλης έ- 
σύ για ένα PHENERGAN καί δΓ έ- 
ια απλό καί συνήθη 6ή-χα τού παι
διού στον ιατρό νά πληιρώσω 250 
δρχ. έπίσκεψιν, νά μοΰ δώση 100 
'ρχ. τό Ταμεΐον καί έν τελική άνα- 
Χύσει νά μοΰ στοιχίση έμενα τό 
3HENERGPH 150 δρχ!».

Είς άνταπάντηση/ ό κ. Σαρρής, 
ώσάν νά ήτο ίδικόν του τό Ταμεΐον 
Υγείας μαΰ είπε τά έξης: «Δέν θά 

τό πάρης τό φάρμακο κ, Κουτσουλέ
ρη άφοΰ τό πάς έτσι».

Έν συνεχείςι άπεχώρησεν είς τό 
ραφεΐον του και μετέπειτα μετέβη 
ς ίο Ίατρείον τού Καταστήματος. 

Μετ’ ολίγον τόν ήκολούθησα, ευρι
σκόμενος δέ είς τον προθάλαμον τοϋ

Ή έπικύρωσις τήςσυμφωνίας πε
ρί αμοιβαίας νομικής βοήθειας υπό 
τοΰ Συμβουλίου τής Εΰροδπης τό 
1959, καθώρισε τάς συμβατικάς 
άρχάς δυνάμει τών οποίων ή Ελβε
τία παρέχει νομικάς διευκολύνσεις 
είς τάς γειτονικός της χώρας. Άλλα 
δέν υπάρχει Αντίστοιχος ρύθμισις μέ 
τάς Η.Π.Α., έπειδή αΰται δέν συμ
μετείχαν είς τήν προαναφερομένην 
συμφωνίαν. Άπό τό 1969 συζητεΐται 
εν σχέδιον συμφωνίας μεταξύ τών 
δύο χωρών, αλλά δέν εχει όλοκλη- 
ρωθή είσέτι.

Ή βασική δυσκολία είναι ή δια
φορά τών νομικών συστημάτων. Ό 
αμερικανικός νόμος τιμωρεί πάντοτε 
τήν φοροδιαφυγήν ώς εν κοινόν έγ
κλημα, διά φυλακίσεως μέχρι πέντε 
έτών. Είς τόν ελβετικόν όμως νόμον 
υπάρχει διάκρισις μεταξύ τής κατα- 
δολιεύσεως τών φορολογικών νόμων, 
χαρακτηριζόμενης ως δημοσιονομικόν 
αδίκημα. Ή δεύτερα προστατεύεται 
ύπό τοϋ τραπεζικού απορρήτου. Αί 
Η. Π .Α. επιθυμούν τήν παροχήν στοι
χείων περί τών καταθέσεων τών πο
λιτών των είς τάς ελβετικός Τράπε
ζας οχι μόνον είς τήν περίπτωσιν 
τής καταδολιεύσεως, αλλά καί τής 
φοροδιαφυγής, άρχικώς δέ έζήτουν 
τήν ελευθερίαν νά διεξαγάγουν τάς 
καλουμένας «άτύπους συνεντεύξεις». 
Ή άπαίτησις αΰτη προεβλήθη ύπό 
τών αμερικανικών αρχών αλλά άπερ- 
ρίφθη.

Μία έκ τών βασικών αντιρρήσεων 
τής 'Ελβετίας έναντι τής παροχής 
τόσον εκτεταμένης βοήθειας είς τάς 
Η.Π.Α., είναι ότι αί ίδιαι άί Η.Π. 
Α. ώφειλον νά διαθέτουν άποτελε- 
σματικωτέρας μεθόδους καταπολεμή- 
σεως τών αδικημάτων είς τήν ίδι- 
κήν των χώραν. Κάποια πρόοδος έ- 
πετελέσθη έν τώ μεταξύ προς αυτήν 
τήν κατεύθυνσιν,καθ’ όσον τά χρη- 
ματιστικά ιδρύματα τών Η.Π.Α. ύ- 
ποχρεούνται διά νόμου άπό τοΰ 19 70 
νά τηρούν στοιχεία καί νά υποβάλ
λουν αναφοράς περί τών οικονομι
κών συναλλαγών, τήν ταυτότητα τών

’ Ιατρείου, τόν ήκουσα νά λέγη στον 
’Ιατρόν κ. Ντάβον τά έξης:

«"Ακούσε γιατρέ, όσο καί έάν σέ 
παρακαλέση, δέν θά τοΰ δώσης τό 
Φάρμακον».

Εισερχόμενος δέ είς τό Ίατρείον 
τόν παρετήρησα αύστηρώς «διά τάς 
οδηγίας» πού έδιδε είς τόν Ίοαρόν 
καί ζητούσα διευκρινήσεις άπό αύ- 
τόν έάν σάν ειδικός καί επιστήμων 
Υιοθετούσε τό μέτρον τούλάχιατον 
διά τάς άπλάς περιπτώσεις παροχής 
φαρμάκων. Ό Ιατρός ούδέν άττήν- 
τησε, κατόπιν δέ τούτου άπεχώρηί- 
οα. Ή γνωστοποίησίς τοΰ γεγονό
τος είς τούς συναδέλφους τούς γέμι- 
αεν άγανάκτησιν καί όργήν διά τά 
Χηφθέντα μέτρα καθώς καί. διά τήν 
άήθη συμπεριφοράν τού συναδέλφου 
συμβούλου τού Ταμείου Υγείας, οί 
οποίοι καί ζητούσαν νά προβώμεν 
είς έγγραφον διαμαρτυρίαν.

Μετά ταΰτα άνέμενον ποιον θά ή
το τό αποτέλεσμα ώς προς τήν πα- 
ιοχήν τών φαρμάκων.

Καί ήλθεν ή 13.30 συνήθης ώρα 
διανομής τών φαρμάκων. Ή νοσοκό
μος άφοΰ διήνημε τά φάρμακα είς 
τούς συναδέλφους εφθασε και είς έ
μενα καί μοΰ παρέδωσε τό βιβλίον 
Συνταγών άνευ τοΰ φαρμάκου. ,

’Αμέσως τηλεφώνησα είς τό Τα
μεΐον Υγείας, όπου εύρον τόν κ. Οί- 
χονομόπουλον διευθυντήν τοΰ Ταμεί
ου, όπως μοΰ έδήλωσεν, καί άνέφε- 
ρον τό συμβάν.

Ερωτώ κ. Πρόεδρε· έκυκλοφόρη- 
σεν άνακοίνωσις πού νά καθορίζη 
τούς περιορισμούς ή τήν ευχέρειαν 
τοΰ Ιατρού διά τήν παροχήν φαρ
μάκων είς είδικάς ή άπλάς περιπτώ
σεις, ή είναι ήμίμετρον έφαρμοζόμε- 
ον όπου δύναται νά έφαρμοσθή ; 

[διατί νά παραπεμπώμεθα έκαστο
ι είς τόν κ. Σαρρήν;).

Ζητώ κ. Πρόεδρε τήν διεξαγωγήν 
νακρίσεων, καθώς επίσης και τήν 
ροσκόμισιν τών συνταγολογίων τής 
3.8.73 τών θεραπόντων Ίοσρών, 

βάσει τών όποιων ό Ιατρός κ. Ντά- 
•ος έχορήγησε φάρμακα διότι έχω 
σοβαρός πληροφορίας ότι έδόθησαν 
φάρμακα δΓ απλού σημειώματος,

Κύριε Πρόεδρε, είμαι μέλος τοΰ 
Ταμείου Υγείας άπό 7ετίας καί 
τλέον, καί νομίζω ότι όπως έκπλη,- 
ώ τάς υποχρεώσεις μου άνελλιπώς 
ίς τό Ταμεΐον, έχω τήν άπαίτησιν 

ταί εκείνον νά στέκεται συνεπές ά- 
τέναντί μου καί νά μέ περιθάλπη. 
Όμως, διά τής ενεργεί ας αύτής τού 
κ. Σαρρή, τό Ταμεΐον έφάνη άσυνε- 
πές καί μοΰ έστέρησε τό φάρμακον 
τοΰ παιδιού μου άπό τό Σάββατον 
μέχρι καί σήμερον Τρίτην πού γρά
φεται ή παρούσα. άναφορά.

Εύελπιστών ότι ή άναφορά μου 
σύτη θά τύχη δεούσης προσοχής,

Ευχαριστώ έκ τών προτέρων.
Μετά τιμής 

Γ. ΚΟΥΤΣΟΥΛΕΡΗΣ

καταθετών καί τών'εξουσιοδοτημένων 
ατόμων κ.λ.π. Προσέτι, όσοι έχουν 
καταθέσεις είς τό εξωτερικόν ύπο- 
χρεούνται νά τάς αναφέρουν είς τήν 
έτησίαν δήλωσίν των καί νά υπο
βάλλουν στοιχεία διά τά προηγούμε
να εξ έτη.

ΚΑΤΟΧΤΡΩΣΙΣ ΤΟΤ ΑΠΟΡΡΗ
ΤΟΥ

Τό τραπεζικόν απόρρητον δέν ρυθ
μίζεται είδικώς ύπό τοΰ νόμου, άλλά 
απορρέει έκ τοΰ καθήκοντος τοΰ τρα
πεζίτου νά τηρήση τήν έπαγγελμα- 
τικήν εχεμύθειαν.

Π αραβίασις τοΰ τραπεζικού απορ
ρήτου λαμβάνει χώραν έάν 6 τραπε
ζίτης άποκαλύψη περιστάσεις ή γε
γονότα τόζ όποια τοΰ ένεπιστεύθη- 
σαν οί πελάται του ύπό τήν αυτο
νόητον προϋπόθεσιν τής εχεμύθειας. 
Είς τήν περίπτωσιν ταύτην υπάρχει 
παραβίασις τών συμβατικών υποχρε
ώσεων. Δέν είναι ούτε καν άναγκαΐ- 
ον νά άναφέρεται ρητώς ή ύποχρέίο- 
σις τηρήσεως τοΰ τραπεζικοΰ απορ
ρήτου είς τάς συνήθεις έπιχειρημα- 
τικάς υποθέσεις επειδή άποτελεΐ «αύ- 
τονόητον όρον» μιας συμβάσεως.

Έν σχέσει προς τοΰτο, τό Άρθρον 
47 τοΰ ελβετικού Νόμου «Περί Τρα
πεζών» τής 8ης Νοεμβρίου 1939 ώς 
άνεθεωρήθη τήν 11ην Μαρτίου 1972 
έχει ώς ακολούθως:

1. Οίοσδήπστε άποκαλύψει απόρ
ρητον τό όποιον τοΰ ένεπιστεύθησαν 
λόγω τής ιδιότητάς του ώς δημοσίου 
υπαλλήλου, εξουσιοδοτημένου πρά
κτορας, έκκαθαριστού ή υπαλλήλου 
Τραπέζης, αντιπροσώπου τής τραπε
ζικής επιτροπής, ανώτερου υπαλλή
λου ή υπαλλήλου μιας άνεγνωρισμέ- 
νης ελεγκτικής εταιρείας ή οίοσδή- 
ποτε κατέστη ενήμερος ένός τοιούτου 
απορρήτου λόγω τής άρμοδιότητός 
του, καί οίοσδήποτε προσπαθεί νά πα- 
ρακινήση άλλους είς τήν παραβίασιν 
τοΰ επαγγελματικού απορρήτου, θά 
τιμωρήται διά φυλακίσεως ούχί άνω- 
τέρας τών έξ μηνών ή προστίμου 
μέχρι τοΰ ποσοΰ τών 50.000 έλβ. 
φράγκων.

2. Έάν ή πράξις έτελέσθη έξ α
μέλειας, ή ποινή δέν θά δύναται νά 
ύπερβή τό ποσόν τών 30.000 φρ.

3. Ή παραβίασις τοΰ επαγγελμα
τικού απορρήτου είναι κολάσιμος α
κόμη καί μετά τήν λή,ξιν τής δη
μοσιοϋπαλληλικής σχέσεως ή τής έρ- 
γοδοτικής τοιαύτης ή τής έξασκή- 
σεως τοΰ επαγγέλματος.

4. Αί όμοσπονδιακαί διατάξεις καί 
αί τοιαΰται τών καντονίων αί άφο- 
ρώσαι τήν ΰποχρέωσιν άναφορας καί 
παροχής _ πληροφοριών είς τάς κυ
βερνητικός άρχάς, παραμένουν ώς 
έχουν

Άλλά τό άρθρον αυτό δέν καθο
ρίζει τάς άρχάς τοΰ έλβετικοΰ απορ
ρήτου. Καθορίζει μόνον τάς ποινι
κός συνέπειας. Συνεπώς τό τραπε
ζικόν απόρρητον δέν είναι δυνατόν 
νά καταργηθή διά τής άκυροόσεως 
άπλώς τοΰ άρθρου 47.

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΤ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Μία σημαντική αιτία τής κακής 
έρμηνείας τοΰ τραπεζικού απορρήτου 
είναι ή παρανόησις τής νομικής του 
φύσεως. Τό τραπεζικόν απόρρητον 
δέν προστατεύεται έάν ή Τράπεζα 
ύποχρεοΰται έκ τοΰ νόμου νά παρέχη 
πληροφορίας, ώς είς μίαν ποινικήν 
δίκην. Τό δημόσιον συμφέρον προ
ηγείται τοΰ ιδιωτικού. Είς τήν περί- 
πτωσιν ταύτην 6 τραπεζίτης έχει 
τήν ΰποχρέωσιν νά άναφέρη καί νά 
παρέχη πληροφορίας καί στοιχεία.

Μερικοί Αμερικανοί λέγουν ότι αί 
έλβετικαί Τράπεζαι κυριαρχούνται 
υπό τοΰ αμερικανικού υποκόσμου, καί 
ότι δέχονται χρήματα, ένώ γνωρί
ζουν τήν παράνομον προέλευσίν των. 
Ή γνώμη αΰτη ένισχύθη μετά τήν 
απαγωγήν ένός Γερμανού έπιχειρη- 
ματίου, διά τά λύτρα τοΰ όποιου ά- 
νερχόμενα είς αρκετά εκατομμύρια 
μάρκα, προεβλήθη ή άξίωσις όπως 
ταΰτα διασφαλισθοΰν είς τάς ελβε
τικός Τραπέζας. Είς τήν περίπτωσιν 
ταύτην αί Έλβετικαί Τράπεζαι ύπο- 
χρεοΰνται νά συνεργασθοΰν διά τήν 
άποκάλύψιν τών ποινικών αδικημά
των. Τό καθήκον αυτό έξεπληρώθη 
πολλάκις είς τό παρελθόν όταν π.χ. 
εν μπλοκ μετοχών τό όποιον έκλάπη 
είς τήν. Αμερικήν, παρεδόθη είς τήν 
αστυνομίαν.

’Άλλος ισχυρισμός είναι ότι αί 
έλβετικαί Τράπεζαι καταχρώνται, ύ
πό τό πρόσχημα τοΰ απορρήτου, τών 
άζητήτων κεφαλαίων.

Αυτό όμως δέν αληθεύει. Λόγω 
τής ομοσπονδιακής άπο φ άσε ως τής 
20ης Δεκεμβρίου 1962, όχι λίγαι 
Τράπεζαι κατηγοροΰνται ότι δέχον
ται κεφάλαια καί κεφάλαια προερχό
μενα έκ φοροδιαγής. Άλλά δέν δύ- 
ναται νά γίνη τίποτε σχετικώς επει
δή αύτά δέν αποτελούν αδικήματα 
τοΰ ποινικού νόμου.

Ή σχέσις μεταξύ τών ήριθμημέ- 
νων λογαριασμών καί τοΰ τραπεζι
κού απορρήτου είναι ώσαύτως παρε- 
ξηγημένη. Πράγματι, οί θεσμοί αυ
τοί τοΰ έλβετικοΰ τραπεζικού συστή
ματος είναι άσχετοι μεταξύ των: τό 
τραπεζικόν απόρρητον εφαρμόζεται 
τόσον είς τούς ήριθμημένους δσον 
καί είς τούς μή ήριθμημένους λογα
ριασμούς.

Οί ήριθμημένοι λογαριασμοί συγ- 
χέονται μέ τούς ανωνύμους λογαρια

σμούς. Είς ήριθμημένος λογαριασμός 
δίδεται μόνον είς τήν" περίπτωσιν 
τών τρεχουμένων λογαριασμών, τών 
λογαριασμών καταθέσεων ή χρεω- 
γράφων έπί τών οποίων τό όνομα 
τοΰ πελάτου αντικαθίσταται ύπό ένός 
άριθμοΰ ή μιας κωδικής λέξεως. Τοΰ
το παρέχει είς τόν πελάτην τής 
Τραπέζης ειδικήν προστασίαν έναν
τι τής περιέργειας καί αποτελεί νό
μιμον άπαίτησιν είς περιόδους πολι
τικών αναταραχών. Έλαττοΰται οΰ
τω ό αριθμός τοΰ προσωπικού τής 
Τραπέζης, έπί παραδείγματι, ό ο
ποίος γνωρίζει τό όνομα τοΰ κατα
θέτου.

'Υπάρχει βεβαίως είς κίνδυνος διά 
όνομαζομένους «ανωνύμους λογαρια
σμούς» οί όποιοι ανοίγονται ενίοτε ύ
πό άνευθύνων τραπεζιτών. Ή πρά
ξις αΰτη πρέπει νά καταδικάζεται ά
νευ έτέρου διότι είναι πράς ζημίαν 
τής ύπολήψεως τών Ελβετικών Τρα
πεζών καί άντιτίθεται προς τάς άρ
χάς των.

Τό τραπεζικόν απόρρητον είναι τό
σον παλαιόν όσον καί αί Τράπεζαι 
καί αί διατάξεις περί τούτου εύρί- 
σκονται είς τούς κανονισμούς όλων 
τών Τραπεζών μέχρι σήμερον. Ή ύ- 
ποχρέωσις τής τηρήσεως τοΰ τρα
πεζικού απορρήτου ουδέποτε κατηρ- 
γήθη όλοσχερώς είς οίανδήποτε χώ
ραν. Αΰτη έπέζησε ακόμη καί είς 
περιόδους δύσκολων εμπορικών καί 
πολιτικών καταστάσεων. Μόνον κατά 
τήν διάρκειαν πολέμων καί είς πε
ριπτώσεις δικτατορικών συστημάτων 
κατηργήθη ή τουλάχιστον παρεβιά- 
σθη τό τραπεζικόν απόρρητον. Όπου- 
δήποτεκαί οσάκις συνέβη τοΰτο, ή 
δικαιολογία πού έδίδετο πάντοτε ήτο 
ότι αί «νόμιμοι» απαιτήσεις τοΰ έ
φορου πρέπει νά έχουν τήν προτε
ραιότητα. "Ομως, ένώ οΰτω παραβι- 
άζεται μία βασική αρχή, σπανίως τό 
κράτος ώφελείται πραγματικά. Οί 
πολΐται μιάς χώρας είς τήν όποιαν 
δέν, ισχύει τό τραπεζικόν απόρρητον 
ευρίσκουν πάντοτε τρόπον φοροδια
φυγής έάν τό επιθυμούν.

'Ενα καταλλήλως σχεδιασΰέν φο
ρολογικόν σύστημα θά παρείχε πάν
τοτε έπαρκείς δυνατότητας διά τήν 
πάταξιν τής φοροδιαφυγής χωρίς νά 
άπαιτήται ή προσφυγή είς τάς πλη
ροφορίας τών Τραπεζών έκ μέρους 
τών, αρχών. Ταυτοχρόνως ή τυχόν 
κατάργησις τοΰ τραπεζικού απορρή
του θά ήδύνατο νά έχη σοβαράς οί
κονομικάς συνέπειας, έφ’ όσον θά 
έμείωνε τήν εμπιστοσύνην τοΰ κοινού 
εις τας Τραπέζας. Τό απόρρητον εί
ναι θέμα δημοσίου συμφέροντος είς 
μερικάς βίλας χώρας, τό δέ τραπε
ζικόν απόρρητον αποτελεί σημαντικόν 
τμήμα τοσον τοϋ εμπορικού συστή
ματος, , δσον καί τής προσωπικής ε
λευθερίας. Λόγω τής αύξήσεως τοϋ 
ενδιαφέροντος τούτου, αί έλβετικαί 
Τράπεζαι δέν συμφωνούν έπί τοΰ θέ
ματος τοΰ ελέγχου τών καταθέσεων.

Η ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Ως συμβαίνει εις πολλάς άλλας 
χωράς, οΰτω καί είς τήν 'Ελβετίαν 
ή ύποχρέωσις προς παροχήν πληρο
φοριών μπορεί νά είναι ίσχυροτέρα 
τοΰ καθήκοντος τοΰ απορρήτου δΓ 
αρκετά επαγγέλματα. Άλλά αί Τρά
πεζας, έν ,άντιθέσει προς μερικά άλ
λα, επαγγέλματα, δέν έχουν τό δι
καίωμα νά άρνηθοΰν τήν παροχήν 
πληροφοριών, είτε κατά τόν ομο
σπονδιακόν είτε κατά τόν τοπικόν 
ποινικόν κώδικα. Άλλά αί ζητούμε- 
ναι πληροφορίαι πρέπει νά άναφέ- 
ρωνται μόνον, εί,ς γεγονότα τά όποια 
σχετίζονται ευθέως μέ τά άτομα πού 
κατηγοροΰνταιδιά τά αδίκημα, καί 
όχι είς άτομα^, ή γεγονότα τά όποια 
έ’χουν μόνον άμεσον άνάμιξιν.

Συμφώνως προς τόν ομοσπονδιακόν 
νόμον αί Τράπεζαι ύποχρεοΰνται νά 
παρέχουν είς τούς πελότας των πι
στοποιητικά διά τήν υποβολήν των 
είς τάς άρχάς. Άλλά δέν υπάρχει 
ή αυτή ύποχρέωσις διά τήν άμεσον 
ένημέρωσιν τών φορολογικών αρχών. 
Π ράγματι δέν επιτρέπεται νά λαμβά
νουν, αίται πιστοποιητικά ευθέως έκ 
τών Τραπεζών. Αί προληπτικαί έ- 
ρευναι απαγορεύονται επίσης έκ τοΰ 
νόμου. Είς μερικά καντόνια ισχύουν 
αί αύταί μέ τήν ομοσπονδίαν διατά
ξεις. "Ομως, δέν ύπάρχει έν γένει 
ύποχρέωσις έκ μέρους τών Τραπεζών 
νά παρέχουν πιστοποιητικά.

Είς τήν Ελβετίαν μόνον ή άπό- 
κρυψις τοΰ εισοδήματος διώκεται ποι- 
νικώς,, ένώ είς τάς άλλας περιπτώ
σεις άκολοιιθείται ή διοικητική δια
δικασία., Ποιναί φυλακίσεως διά φο
ρολογικός ύποθέσεις δύνανται νά ε
πιβληθούν μόνον είς τήν περίπτωσιν 
τής άποκρύψεως τοΰ εισοδήματος.

Δρ ΜΑΙΡΗ ΒΑΡΔΑΛΑ - 
ΧΑΡΙΤΑΚΗ
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(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.) 
ή έττιτύχης άντιμετώπισις τοΟ άν- 
ταγωνισμοΰ εις τον όττοΐον άναψέ- 
ρεται ή έγκύκλιος.

Τάς προύποθσεις διά την άντι- 
μετώπισιν τού άνταγωνισμοΰ οφεί
λει νά δημιουργήση ή Τράπεζα., "Υ
πάλληλοι μειονεκτοΰντες όσονδήπο- 
τε ίσχυράν προσωπικότητα καί άν 
διαθέτουν είναι έπόμενον να μειο- 
νεκτούν ε!ς τον άνταγωνισμόν. Οΐ 
υπεύθυνοι γνωρίζουν τούτο πολύ 
καλύτερα άπό ημάς.

«Ευγένειαν καί καλήν έξωτερικην 
έμφάνισιν» συνιστά περαιτέρω ή 
έγκύκλιος. Καί καθ’ δσον μέν αφο
ρά την ευγένειαν τό Προσωπικόν 
τής ’Εθνικής Τραπέζης έ'χει εξάν
τληση όλα τά περιθώρια παρά τό 
άγχος τής εργασίας του. Είναι 
βλέπετε ή ευγένεια δική του προσ
φορά προς την Τράπεζαν καί δεν 
την άρνεΐται. Διά την καλήν εξω
τερικήν έμφάνισιν όμως δεν αρκεί

ή ίδική του καλή θέλησις καί προσ
πάθεια. ’Απαιτούνται καί άλλα τι- 
νά τά όποια δυστυχώς δεν διαθέ
τει τό Προσωπικόν τής Εθνικής 
Τραπέζης, διότι δεν τού παρέχον
ται. Νά αναφέρω μεν ποια είναι τά 
άλλα τινά;

*

"Οχι μόνον απαιτήσεις, συστά
σεις καί άπειλαί. Παντός άλλου 
προ έχει ή δημιουργία των προϋπο
θέσεων πού θά έπιτρέψουν εις τό 
Προσωπικό νά προσφέρη ολοκαύτω
μα τόν εαυτόν του εις τήν υπηρε
σίαν τής Τραπέζης. ‘Η προσφορά 
,-ου άλλωστε καί άνευ των προϋπο
θέσεων αυτών έγγίζει τά όρια τού 
ολοκαυτώματος. Είναι λοιπόν τόσον 
ΐύσκολον νά γίνη τούτο άντιληπτόν; 
άκριβείας, διότι τά λάθη, ίδίςτ τά 
έπηρεάζοντα τά συμφέροντα τού 
πελάτου, επιδρούν δυσμενώς έπΐ τού 
κύρους τής Τραπέζης. Ταύτα συντε-

Ή εγκύκλιος της Διοικήσεως
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙ
ΚΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΕΛΑΤΕΙΑΝ

Βασικόν άντικείμενον των εργασι
ών τής Τραπέζης αποτελεί, ώς γνω
στόν, ή παροχή υπηρεσιών προς τήν 
πελατείαν. Ή οικονομική αναπτυξις 
καί ή τεχνολογική πρόοδος έδημι- 
ούργησαν τάς προϋποθέσεις προσφάι 
ράς νέων υπηρεσιών, μέ επακόλου- 
θον τήν διεύρυνσιν τού κύκλου τών 
συναλλασομένων, κατόπιν τής οποίας 
ό παράγων «πελατεία» αποκτά ο- 
λως εξαιρετικήν σημασίαν διά την 
πρόοδον τών εργασιών τής Τραπέ
ζης· , „ , , ,

Ή προσελκυσις όμως και η οια- 
τήρησις τής πελατείας προϋποθέτουν 
παροχήν πρός αυτήν έξυπηρετήσεως 
υψηλού βαθμού, ή όποια έξαρτάται 
έν πολλοΐς έκ τής έναντι ταύτης συμ
περιφοράς τού προσωπικού

Είναι άναγκαΐον νά κατανοηθή 
ττλήρως υττό του ττροσοοτπκοΟ του 
Δικτύου, ότι ό τρόπος διεκπεραιώ- 
σεως τών μετά τής πελατείας συναλ
λαγών καί ή δημιουργουμένη κατ’ 
αΰτάς ατμόσφαιρα ασκούν αποφα
σιστικήν έπίδρασιν έπί τού γοήτρου 
καί τής φήμης τής Τραπέζης. Διά 
τής δημιουργουμένης κατά τάς συν
αλλαγάς ευμενούς έντυπώσεως τό 
προσωπικόν καθίσταται φορεύς προ
βολής τής Τραπέζης καί παράγων 
έδραιώσεως τού κύρους της.

Είναι, δθεν, φανερόν ότι ή συντε- 
λουμένη κατά τάς συναλλαγάς επι
κοινωνία τού προσωπικού μετά τών 
πελατών δέον όπως έπιχειρήται μετά 
ιδιαιτέρας φροντίδας καί ορθής έκτι- 
μήσεως τού ανθρωπίνου παράγοντος. 
Ή άψογος συμπεριφορά πρός τούς

ΝΕΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ 
ΤΗΣ ΑΙΕΥΟΥΝΣΕΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΝ
Διά πράξεως τού κ. Διοικητοϋ έ- 

τέθη εις τήν διάθεσιν τής Διοίκη
σε ως ό κ. Ιωάννης Καλλιμασιώτης, 
Διευθυντής, Προϊστάμενος τής Δι- 
ειΦύνσεως Ναυτιλιακών ’Εργασιών 
καί ’Εργασιών ’Εξωτερικού.

Καθήκοντα προσωρινού Προϊστα
μένου τής ως άνω Δενθΰνσεως, μέ
χρι τοποθετήσεως οριστικού Προϊ
σταμένου, άνετέθησαν εις τόν κ. 
Φαίδωνα Χατζούλην - Διευθυντήν, 
Προϊστάμενον τής Διευθύνσεως Δι
εθνών Δραστηριοτήτων.
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Διά πράξεως τού κ. Διοικητού ώ- 

ρισθη πρόεδρος τής ’Αναθεωρητικής 
’Επιτροπής Κρίσεως τών Δελτίων 
Ποιότητας Προσωπικού ό κ. ’Ανα
στάσιος Τσιμερλής, Διευθυντής, 
Προσωπικού, αντί τού κ. Μιχαήλ 
Κούμπα, Διευθυντού, τοποθετηθέντος 
ώς προϊσταμένου τής Διευθύνσεως 
Έπιθεωρήσεως.

ΣΥΝ0ΕΣΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ

Διά πράξεως τού κ. Δικοιτοΰ σι>- 
νεπληρώθη ή ΰπ’ άριθ. 532) 7.11.68 
πράξις ώς πρός τήν σύνθεσιν τού 
Συμβουλίου Τοποθετήσεων καί ορίζε
ται ώς αναπληρωτής τοΰ προέδρου 
τοΰ ώς ανω Συμβουλίου, άπόντος ή 
κωλυόμενου, ό έκάστοτε προϊστάμε
νος τής Διευθύνσεως Έπιθεωρήσεως.

συναλλασομένους καί ή καλλιέργεια 
πνεύματος συνεργασίας καί καλής 
Θελήσεως θεωρούνται απαραίτητοι 
σύν τοΐς άλλοις καί διά τήν επιτυχή 
άντιμετώπισιν τού ’Ανταγωνισμού, ό 
όποιος αποδίδει ιδιαιτέραν σημασίαν 
εις τόν τομέα τών ανθρωπίνων σχέ
σεων, ώς παράγοντος προσεταιρι- 
σμοΰ τών μετά τών Τραπεζών συ- 
ναλλασσομένων.

Έν όψει τής σοβαρότητας τοΰ θέ
ματος θεωροΰμεν χρήσιμον τήν έπι- 
σήμανσιν ώρισμένων βασικών άρ- I 
χών, τάς οποίας τό προσωπικόν 
δέον όπως έχη ύπ’ όψιν του κατά 
τήν μετά τής πελατείας επικοινω
νίαν.

1. ΠΡΟΘΥΜΙΑ — ΠΡΟΣΗΝΕΙΑ

Ή έξυπηρέτησις τών συναλλασο
μένων πρέπει νά γίνεται μετά πά- 
σης προθυμίας καί προσήνειας, έκ 
τής ένγένει δέ στάσεως τοΰ υπαλ
λήλου νά προκύπτη ό σεβασμός αυ
τού πρός τόν πελάτην. Ό σεβασμός 
πρός τόν συναλλασσόμενον έκδηλού- 
ται διά:
— Τής ύποβοηθήσεως τούτου πρός 

διατύπωσιν τής αίτουμένης παρ’ 
αυτού έξυπηρετήσεως.

-—Τής ανοχής τυχόν αδυναμιών του.
— Τοΰ μετά λεπτότητας χειρισμού 

θεμάτων έφ’ ών ό πελάτης έχει 
εκφέρει έσφαλμένην άποψιν, ϊνα 
μή περιέλθη οδτος εις δύσκολον 
θέσιν.

----Τής άναγνωρίσεως τής αξίας τοΰ
χρόνου του.

— Τοΰ ενδιαφέροντος πρός προστα
σίαν τών συμφερόντων του.

—- Τής μή άναθέσεως εις αυτόν τής 
διεκπαιρεώσεως διαδικαστικών έ- 
νεργειών άνηκουσών εις "Οργα
να τής Τραπέζης.

2. ΕΥΓΕΝΕΙΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Ή ευγένεια τοΰ υπαλλήλου καί 
ή καλή έξωτερική του έμφάνισις έπι- 
δροΰν εύμενώς έπΐ τής δημιουργίας 
εμπιστοσύνης καί γενικώτερον καλής 
έντυπώσεως.

Η μετ’ εΰγενείας συμπεριφορά 
πρέπει νά έκδηλοΰται έναντι πάντων 
ανεξαιρέτως τών συναλλασσομένων. 
Είδικώτερον ό υπάλληλος απαιτείται 
όπως:
— Άκούη μετά προσοχής καί έν- 

διαφέροντος τόν πελάτην καί έν 
συνεχείφ ένεργή μέ κατανόησιν, 
πρωτοβουλίαν καί θετικότητα.

— Ένεργή μέ πειθώ διά τήν έπε- 
ξήγησιν τών διατεταγμένων, έκ- 
Φράζηται μέ ειλικρίνειαν καί μή 
προσπαθή νά άποκρύψη μέ κα
κούς τρόπους τήν άγνοιαν, έπι- 
νοών πάντοτε λύσιν ικανοποιού
σαν τόν πελάτην.

— "Οσάκις δηλοΐ αναρμοδιότητα, ύ- 
ποδεικνύη ταυτοχρόνως τόν άρ- 
μόδιον, διότι άλλως δημιουργεΐ- 
ται δυσαρέσκεια.

— Ένεργή μέ αντικειμενικότητα έπί 
θεμάτων προτεραιότητας

—■ Άντιμετωπίζη μέ ψυχραιμίαν τυ
χόν άπρεπή καί έριστικήν συμ
περιφοράν συναλλασσομένου καί 
διά τής λεπτής συμπεριφοράς 
του προσπαθή νά μεταστρέψη τά 
αισθήματα καί τήν στάσιν αυ
τού, έν ανάγκη δέ έπιδιώκη κα
ταλλήλως τήν παρέμβασιν τοΰ 
Προϊσταμένου του.

Έν προκειμένη έπισημαίνεται 
ότι ό κάματος έκ τής έντατικής 
έργασίας καί ή τεταμένη ατμό
σφαιρα ή όποια δημιουργεΐται 
κατά τάς ώρας αιχμών τών συ
ναλλαγών έπ’ οΰδενί δικαιολογούν 
τήν έριστικότητα τοΰ υπαλλήλου, 
ό όποιος άντιθέτως διά τής ψυ
χραιμίας του καί τής έν γένει 
στάσεως του πρέπει νά έπιτυγ- 
χάνη,^παντί σθένει, τήν έξάλει- 
ψιν τών αρνητικών έπιδράσεων 
τοΰ περιβάλλοντος.

3. ΑΚΡΙΒΕΙΑ

Ό υπάλληλος πρέπει νά έκτελή 
τήν έργασίαν του μετά προσοχής καί

λούμενα δέον όπως^άναγνωρίζονται, 
διότι προσπάθεια συγκαλύψεώς των 
δημιουργεί μεγαλυτέραν ακόμη δυ
σαρέσκειαν. Έάν τά λάθη συνεπά- 
γωνται ζημίαν τού πελάτου, δέον 
νά λαμβάνηται μέριμνα πλήρους ά- 
ποκαταστάσεως ταύτης.

4 ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ

"Η πελατεία αποδίδει ιδιαιτέραν 
σημασίαν εις τήν τήρησιν έχεμυθείας 
περί τάς συναλλαγάς της, πάσα δέ 
παρέκκλισις δημιουργεί δυσαρέσκει
ας καί ένδεχομένως σαβαράς συνέ
πειας διά τήν Τράπεζαν καί τόν 
υπάλληλον, διά τόν όποιον σημειω- 
τέον, ή τήρησις τής αρχής ταύτης 
αποτελεί βασικόν καθήκον

5. ΕΞΕΙΔΙΚ ΕΥΜΕΝΗ ΜΕΤΑΧΕΙ
ΡΙΣΗ

"Ως ήδη έλέχθη ή συμπεριφορά 
τοΰ προσωπικού δέον όπως είναι ά
ψογος έναντι όλων ανεξαιρέτως τών 
πελατών. Ένδείκνυται πάντως όπως 
αί φιλοφρονήσεις είναι ανάλογοι 
πρός τήν προσωπικότητα τοΰ πελά
του.

Πρόσωπα κατέχοντα διακεκριμέ- 
νην θέσιν εις τήν πνευματικήν, οι
κονομικήν καί κοινωνικήν ζωήν έν- 
δείκνυται όπως όδηγοΰνται παρά 
τοΰ υπαλλήλου τής συναλλαγής είς 
τήν Διεύθυνσιν τού Καταστήματος 
πρός γνωριμίαν ή καί αναμονήν μέ-

Γένοιτο
"Η συνεχής αναφορά εις 

τό θέμα τής τακτικής χορηΓ· 
γήσεως τής έτησίας θερινής 
άδειας είς τό Προσωπικόν 
τής Τραπέζης μας, είναι ή 
πλέον εύγλωττος μαρτυρία 
τής ύφισταμένης άνωμαλίας. 
Αί προσπάθειαι διά τήν ορι
στικήν τακτοποίησιν τού θέ
ματος θά σταματήσουν μόνον 
όταν καί 6 τελευταίος υπάλ
ληλος λα,μβάνη κανόνι κώς 
τήν άδειαν του.

Εΰχόμεθα νά άντιληφθοΰν 
όλοι οΐ υπεύθυνοι, ότι τό 
Προσωπικόν τής ’Εθνικής 
Τραπέζης δεν είναι διατεθει
μένου νά απαλλοτρίωση τό 
δικαίωμά του αυτό. "Η τελευ
ταία έγκύκλιος τής Διοική- 
σεως, διά τής οποίας υπο
δεικνύεται ή χορήγησις όλων 
τών άδειων καί ή έξαψάνισις 
τού φαινομένου τής έκ συ
στήματος καθυστερήσεως, έλ- 
πέζομεν δτι θέτει τέρμα είς 
τήν καταστρατήγηστν τοΰ νό
μου διά τήν θερινήν άδειαν 
τών εργαζομένων.

Γένοιτο!

χρι πέρατος τής συναλλακτικής δι
αδικασίας. Είναι καθήκον οϋχί μό
νον τών μελών τής Διευθύνσεως έ
καστου καταστήματος άλλά καί τών 
λοιπών υπαλλήλων, όπως γνωρίζουν 
τά έξέχοντα πρόσωπα τοΰ περιβάλ
λοντος των, ϊνα είναι είς θέσιν νά 
προσδίδουν τόν προσήκοντα τόνον 
κατά τήν έντός καί έκτος τής Γρα- 
πέζης πρός αυτούς συμπεριφοράν 
των.

6. ΑΕΙ ΟΛΟ ΓΗΣ I Σ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕ
ΡΙΦΟΡΑΣ

Κατά τήν κατ’ έτος κατάρτισιν 
τών Δελτίων Ποιότητας τοΰ Προ
σωπικού αξιολογούνται ή αξιοπρέ
πεια,,ή κοσμιότης συμπεριφοράς έν
τός καί έκτος τής Τραπέζης, ή έξω
τερική έμφάνισις, ή προκαλούμενη 
έν γένει έντύπωσις είς τό υπηρεσια
κόν καί κοινωνικόν περιβάλλον, ή 
ειλικρίνεια, ή εχεμύθεια καί ή ευ
γένεια, διά τής άναλόγου διαβαθμί- 
σεως είς τά προσόντα «Κοινωνική 
Παράστασις» καί «Χαρακτήρ», στοι
χεία άτινα επηρεάζουν, ώς είκός, τήν 
έν τή Τραπέζη έξέλιξίν του.

7. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ή συμπεριφορά τοΰ υπαλλήλου 
πρός τήν πελατείαν, τούς συναδέλ
φους του καί πάντα τρίτον, έντός 
καί έκτος Τραπέζης λόγφ τής εξαι
ρετικής σημασίας της, θεωρείται βα
σικόν καθήκον καί ώς τοιοΰτον έχει 
περιληφθή είς τόν ίσχύοντα ’Οργα
νισμόν τής "Υπηρεσίας. Σχετικώς ύ- 
πομιμνήσκομεν τάς διατάξεις τών 
άρθρων 17 (έδαφ. 8), 18 καί 20 
(έδαφ. 1 ) τού είρημένου ’Οργανι
σμού.

Επίσης ύπομιμνήσκομεν τάς δια
τάξεις τών άρθρων αυτού 27 (έδαφ. 
β, 5, στ καί ζ) καί 28 περί τών 
προβλεπομένων συναφών πειθαρχικών 
παραπτωμάτων καί σχετικών ποι
νών.

★
Περαίνοντες έπιθυμοΰμεν νά τονί- 

σωμεν ότι ή εύγενής συμπεριφορά 
δεν αποτελεί μόνον έκπλήρωσιν κα
θήκοντος άλλά κυρίως δείγμα τού 
ήθους τοΰ υπαλλήλου, τό όποιον α
ναβιβάζει τούτον είς τήν έκτίμησιν 
τών συνανθρώπων του.

Ή Διοίκησις επιθυμεί όπως τό 
Προσωπικόντής Τραπέζης διακρίνη- 
τσι διά τό ήθος του καί τήν άμεμ
πτον συμπεριφορά του καί έλπίζει 
ότι τοΰτο ακολουθούν τήν μακράν 
παράδοσιν τής Έθνοτραπεζικής Οι
κογένειας θά Υσταται πάντοτε είς 
το ύψος του, μετά λύπης της δέ θά 
άναγκασθή νά έπιβάλη κυρώσεις είς 
τυχόν έπιλήσμονας τών υποχρεώσεων 
των υπαλλήλους.

Τής παρούσης έντελλόμεθα όπως 
λάβη γνώσιν ένυπογράφως τό Προ
σωπικόν τής Τραπέζης.

Ο ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΖΩΝΗΣ

ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΟΗΣ 
ΤΡΑΠΕΖΟΎ’ΠΑΛΛΗΛΟΝ ΚΥΠΡΟΥ

Είς Κύπρον έτέθησαν προσφάτως 
είς εφαρμογήν ομαδικά σχέδια α
σφαλειών ζωής γιά τά μέλη τοΰ 
προσωπικοΰδύο Τραπεζών, ήτοι τής 
Νασιονάλ Έντ Γκρίντλεϋς καί τής 
Κεντρικής Τραπέζης. Ή παρεχόμενη 
κάλυψις ίσοϋται πρός τρεις ετησίους 
μισθούς τών υπαλλήλων.

Τοΰ σημαντικού τούτου ευεργετή
ματος τό όποιον διανοίγει εύρείς ο
ρίζοντας παροχής οικονομικής προ
στασίας είς τάς οικογένειας τών έρ- 
γοδοτουμένων τής Νήσου, απολαύουν 
ήδη οί υπάλληλοι τής Λαϊκής Τρα
πέζης, τής Τραπέζης Λάμπαρτ καί 
τής Τραπέζης Άναπτύξεως.

Τά αναγκαία ασφάλιστρα κατα

βάλλουν εξ ολοκλήρου αί Τράπεζαι, 
άποδεχθεϊσαι σχετικόν αίτημα τής 
Ένώσεως Τραπεζικών "Τπαλλήλων, 
τό όποιον περιελήφθη είς τήν τριετή 
βασικήν συμφωνίαν, ή όποια διέπει 
τούς όρους έργοδοτήσεως τών Τρα
πεζικών υπαλλήλων..

Τά ασφαλιστήρια συμβόλαια συ- 
νήφθησαν μέ τήν Κυπριακήν ’Α
σφαλιστικήν "Εταιρείαν Γιουνιβέρ- 
σαλ Λάϊφ, ή όποια ώς γνωστόνει- 
δικεύεται είς τάς όμαδικάς ασφαλεί
ας ζωής, άσφαλίσασα τό προσωπικόν 
πολλών "Εταιρειών καί ’Οργανι
σμών, μεταξύ τών οποίων τό προσω
πικόν τής ’Αρχής ’Ηλεκτρισμού καί 
τοΰ Ραδιοφωνικού "Ιδρύματος.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ 
ΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
Διά πράξεων τοΰ κ. Διοικητοϋ έ- 

τοποθετήθησαν:

Ό κ. Δημήτριος Μαούνης - Συμ- 
πράττων "Τποδ)ντής. "Τποδ)ντής πα
ρά τή Διευθύνσει Ναυτιλιακών ’Ερ
γασιών καί ’Εργασιών Έξ)κοΰ, είς 
τό "Τπ)μα Πειραιώς Α' ώς "Υπο
διευθυντής, αντί τοΰ κ. Νικολάου 
Κατεβαίνη - Τμηματάρχου Α", τοπο- 
θετουμένου είς το Ναυτιλιακόν "Τπο- 
καταστημα, ώς Διευθυντοϋ, αντί τοΰ 
χ. Δημητρίου Π αυλίδη - Συμπράτσν- 
τος "Τποδίντοΰ, τοποθετούμενου είς 
τήν Δ)νσιν Ναυτιλιακών ’Εργασιών 
καί Εργασιών Έξ)κΟϋ, ώς "Τποδι- 
ευθυντοϋ.

"Ο χ. ’Άγγελος Δοδόπουλος, τμη- 
ματάρχης Β', υποδιευθυντής τοΰ υ

ποκαταστήματος ROTERDAM, ώς 
διευθυντής τούτου.

"Ο κ. Θεόδωρος Άνδρέου - "Υπο
λογιστής Α' τάξεως, παρά τφ "Τ- 
ποκαταστήματι Παγκρατίου, είς τό 
Πρακτορείον Καρπάθου, οις Προϊ
στάμενος αύτοΰ, αντί τοΰ κ. Γεωρ
γίου Διακοσάββα - Λογιστοΰ Β' τά
ξεως, άπαλλασομένου τών καθηκόν
των του, τή αιτήσει του καί μετατι- 
θεμένου είς τό "Υποκατάστημα Ρό
δου, ώς Λογιστοΰ.

"Ο κ. "Αλέξανδρος Πεσματζόγλου 
- Τμηματάρχης Α', Διευθυντής παρά 
τφ "Τ.Ιματι Π λωμαρίου, είς τό "Υ
ποκατάστημα Μυτιλήνης, ώς Διευ
θυντής, αντί τοΰ κ. Μιχαήλ Καμπα- 
δέλη - Τμηματάρχου Α', τοποθετηθη- 
σομένου αλλαχού.

ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΙ 
ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ Η ΠΑΡΟΧΗ 
ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ

Τά εμπόδια διά τήν Ίκανοποίησιν 
τού αιτήματος' τής ιδιαιτέρας μισθο- 
λογικής θέσεως τών μικροβάθμων 
υπαλλήλων ήρθησαν συντόμως, χά
ρις είς τάς προσπάθειας τής Ο.Τ. 
Ο.Ε., τού Διοικ. Συμβουλίου καί τό 
ενδιαφέρον τής Διοικήσεως τής Τρα
πέζης καί οΰτω οί συνάδελφοι εϊσέ-

πραξαν ήδη, άναδρομικώς, τήν έκτα
κτον ένίσχυσιν.

Α| προσπάθειαι διά νά μή διακο
πή ή παροχή τής εκτάκτου ένισχύ- 
σεως τόν Δεκέμβριον, ώς προβλέπει 
ή σχετική άπόφασις, καί νά κατα- 
στή αύτη οριστική, συνεχίζονται.
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(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.)
πρόσχημα τής διατυπώσεως νΰν τίόν 
!πϊ τών προμνησθέντων σχεδίων τρο
τοποιήσεων απόψεων τών Συλλόγων, 
,ίτινες, ώς γνωστόν καί άνευ ούδε- 
αιάς απολύτως ίδϊκής των άπαιτιό- 
ητος, δέν μετείχαν τών ώς άνω Έ- 

1 τροπών.

Ανάδελφοι,
Είς χρονικόν διάστημα ένός μη- 

/ός καί 29 ήμερών άνηγγέλθη, άν- 
πμετωπίσθη καί συνετελέσθη ολό
κληρη Πολιτειακή μεταβολή, Είς 
όιάστημα πλέον τών οκτώ μηνών δέν 
κατέστη δυνατή ή άντιμετώπισις δύο 
ίεμάτων (έξομοίωσις καί τροποποί- 
ίσις ’Οργανισμού) τού Προσωπι- 
:οΰ τής Τραπέζης μας, διά τήν τα- 
'τοποίησιν τών όποιων άπητεΐτο, έν 
τάση περ:πτώσει, όλιγώτερον τοΰ 
ίνωτέρω χρονικόν διάσπιμα, έάν 
καί έφ’ όσον βεβαίως υπήρχε πρα
γματική θέλησις καί σοβαρά άντι- 
ιετώπισίς πρός έπίλυσίν των.

Δυστυχώς αί Έπιτροπαί, διά τής 
ηρηθείσης τακτικής των, κατέδει- 
;αν έλλειψιν άμφοτέρων τούτων.

Προφανώς δέν ήθέλησαν νά δια- 
ψεύσουν τόν κανόνα ότι άποστολή 

ών Επιτροπών εΤναι ή παραπομ- 
τή τής άντιμετωπίσεως τών θεμά
των διά τά όποια συγκροτούνται είς 
τάς Ελληνικός Καλένδας.

ΤαΟτα ώς πρός τάς Επίτροπός, 
ά όποια αποτελούν καί τήν όττάν- 

κησιν τών Συλλόγων μας έπί τών 
"τοθέντων είς τούτους ώς εϊρηται 
τχεδίων τροποποιήσεων καί τελεία 
καί παύλα ώς πρός αύτάς.

Τό έργον διά τήν έκπλήρωσιν -— 
τραγματαποίησιν τών υποσχέσεων, 
τεριέρχεται ήδη, έπιτακτικώς, είς 
τήν αποκλειστικήν αρμοδιότητα καί 
δικαιοδοσίαν τού δόντος τάς ΰπο- 
τχέσεις — διαβεβαιώσεις κ. Διοι- 
'ητοΰ.

Οΐ καιροί ού μενετοί.
Τό προσωπικόν τής Τραπέζης και
Εκπροσώπησίς του. πού τόσην 

λικρίνειαν, τόσην ευπρέπειαν, τό- 
την καλήν διάθεσιν συνεργασίας, 
'όσην προσμονήν, άλλά καί τόσην 
τροσδοκίαν καί εμπιστοσύνην έπέ- 
δειξαν έπί τοΰ προκειμένου, ύστερα 
Γπό πάντα ταύτα, δικαιούνται νά ά- 
ξιώσουν κατ’ αυτήν τήν στιγμήν — 
και ή άξίωσίς των αύτη είναι άδια- 
βλήτως καί άδιαμφισβητήτως από
λυτα δικαιολογημένη— τήν άμεσον 
έκπλήρωσιν τών υπεσχημένων διά 
τάχιστης έφαρμογής τής ίσης μετα- 
χειρίσεως μέ τούς συναδέλφους τής

Τραπέζης τής Ελλάδος (σχετική 
προσαρμογή — τροποποίησις ένός 

δύο άρθρων τοΰ ’Οργανισμού, κα
θορισμός όμοιων άντιστοίχως <χπο- 
λαυών) καί τής έξασφαλίσεως τής 
μονίμως καί διαρκώς διά πάσαν πε- 
ίπτωσιν μελλοντικών εφεξής μετα

βολών καί ταυτοχρόνως, άλλ’ άνε- 
"αρτήτως, αΰτοτελώς καί κεχωρισμέ- 
ως, μέ συμμετοχήν δέ καί τής Συλ

λογικής Έκπροσωπήσεως, τήν ύπό 
τής αρμόδιας Διευθύνσεως Προσωπι
κού μέ γοργόν ρυθμόν, άντιμετώπι- 
σιν καί προώθησιν τής γενικωτέρας 
άι/αμορφώσεως - τροποποιήσεως τοΰ 
’Οργανισμού "Υπηρεσίας, (ώστε αυ
τή νά καταστή πραγματικότης τό 
τάχιστον δυνατόν.
Συνάδελφοι,

Διά τήν έπίλυσίν καί τών δύο θε
μάτων (έξομοιώσεως καί τροποποιή- 
σεως ’Οργανισμού) ύφίσταται δέ- 
σμευσις - ύποχρέωσίς τής Τραπέ- 
ζης έκ τής έπί τοΰ προκειμένου δη
μοσία καί πανηγυρικώς συναφθεί- 
σης συμφωνίας (συμβάσεως) μετα
ξύ Προσωπικού (διά τών νομίμων 
Εκπροσώπων του) καί Τραπέζης 
διά τού νομίμου Εκπροσώπου της, 
ιού κ. Διοικητοϋ αυτής.

Καί ή συμφωνία αύτη. καί ή έκ 
ιαύτης νομική άλλά καί ήθική ΰπο- 
χρέωσις τής Τραπέζης διά τήν τα- 
χίστην έπίλυσίν τών έν λόγω δύο θε
μάτων τοΰ Προσωπικού της παρα
μένουν αλώβητα καί έν άμειώτψ ί- 
σχύϊ άσχέτως καί άνεξαρτήτως Προ
σώπων, άτινα έχουν έκάστοτε τήν 
αρμοδιότητα τής Έκπροσωπήσεως.

Καί ή τάχιστη έκπλήρωσις τής 
.Όΐαύτης ύποχρεώσεως είναι φυσικόν 
καί λογικόν νά αναμένεται προσωπι- 
κώς άπό τόν κ. Διοικητήν τής Τρα- 
Γέζης, όστις υπήρξε καί ό πρωτερ
γάτης έπί τοΰ προκειμένου.

Τό αντίθετον θά άπεδείκνυε καί 
)ά άπεκάλυπτεν ένεργείας καί το
πικήν διά τάς οποίας καί αυτή έτι 
ή καθ’ ύπόθεσιν άπλή υπόνοια — 
7κέ:ψις, δέον νά άποκλεισθή έκ προ
οιμίων.

Μέ συναδελφικούς χαιρετισμούς. 
ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ»
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ανακοινωςις:
ΔΙΑ ΓΙΡΟΒΟΑΗΝ

"Η άντιπολίτευσις πρός τό Διοικ. 
Συμβούλιον είναι δικαίωμα όλων 
τών μελών τοΰ Συλλόγου. "Η κριτι
κή τού έργου τού Διοικ. Συμβουλί
ου είναι επίσης δικαίωμα καί ύπο- 
χρέωσςι, ή δέ καταγγελία παρα
λείψεων τοΰ Διοικ. Συμβουλίου εί
ναι ιερά ύποχρέωσίς. "Η παραβία- 
σις δμως τών κανόνων είς τήν ά- 
σχησιν τών δικαιωμάτων καί τών ύ- 
ποχρεώσεων είναι γενικώς απαρά
δεκτος, "Η έκμετάλλευσις, τέλος 
παντός θέματος διά προσωπικήν 
καί μόνον προβολήν αποκαλύπτει 
τό ειλικρινές ενδιαφέρον τοΰ έπι- 
διώκοντος τήν προβολήν. Τήν προ
βολήν' έπιδιώκων καί ό συν. Γιαν- 
νακόπουλο ς έξέδωσε άνακοίνωσιν 
διά νά «ένημ,ερώση» τούς συναδέλ
φους δτι τήν 27ην Σεπτεμβρίου 
συνήρχετο είς διάσκεψιν τό Δ.Δ.Δ. 
’Αθηνών πρός έκδοσιν άποφάσεως 
έπί τού αιτήματος «περί χορηγήσε- 
ως επιδομάτων βαθμών κλπ.». Καί 
διά νά δικαιολογήση τήν παρουσίαν 
του γράφει δτι ή άνακοίνωσίς του 
έξεδόδη, «μια καί ό Σύλλογός μας 
έθεώρησε περιττό νά μάς τό γνω
στοποίηση».

Κατά τήν άποψιν λοιπόν τοΰ 
συν. Γιαννακοπούλου πρέπει καθ’

έκάστην νά έκδίδεται μία άναχοί- 
νωσις ή οποία νά λέγη περίπου τά 
έξης: Σήμερον θά κοινοποιήσουμε
τά ακόλουθα έγγραφα, σήμερον θά 
τηλεφωνήσουμε είς τούς τάδε, σήμε
ρον 8ά σονεδριάση ό Ο.Τ.Ο.Ε., σή
μερον θά γίνη διάβημα διά τό τάδε 
θέμα κ.ο.κ.

’Επειδή δμως ό συνάδελφος θέ
λει νά παρουσιάζεται ώς ηγέτης 
καλόν είναι νά άναζηιτήση άλλους 
τρόπους διά τήν προβολήν του Λί
γος σεβασμός πρός τούς συναδέλ
φους δέν θά τόν έβλαπτε. "Αν έχη 
άντίρρησιν ας μάς έξηγήση τό νόη
μα τής άνακοινώσεώς του.

Κατά τά λοιπά ό συν. Γισννακό- 
πουλος έχρειάσθη οκτώ ολοκλήρους 
μήνας διά νά άντιληφθή δτι ή ίση 
μεταχείρισις δέν ή το συμπαιγνία 
τού Συλλόγου μέ τόν Διοικητήνι άλ
λά σοβαρά προσπάθεια πρός ίκα- 
νοποίησιν τοΰ αιτήματος μας αύτοΰ 
πού είναι αίτημα πολλών ετών καί 
ή «καρδιά του έπανήλθεν είς τήν θέ
σιν της». Αυτό τουλάχιστον όμο- 
λογεΐ είς τό 3ον ένημερωτικόν δελ- 
τίον του, άφού είς τό 2ον άνεγνώ- 
ρισε τά έπττεύγματα τοΰ Διοικ. 
Συμβουλίου.


