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ΤΟ ΠΟΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΔΙΑ ΤΗΝ ΙΣΗΝ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΙΝ 
ΕΙΣ ΧΕΙΡ ΑΣ ΤΟΥ κ ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ

Το «όρίβμ,χ της Έπετρο- 
«ης Γ,ιΑ την 1ΧΙΙX ΜΕ- 
TAXEIPI2W ιταρεδό- 
0η εις τον Αιοιζητην τής 
Τραπέζης μ.ας κ. Χρίστον 
Άχήν.

Τοοτο άνεζοίνωαεν την 
30ήν ’ Ιουλίου ό Πρόε
δρος τής ’Επιτροπής, σύμ
βουλος τής Τραπέζης, ζ. 
Παύλος ΒΙανωλόπουλο ς ,

εις τον Πρόεδρον καί τον 
Γεν. Γραμματέα του Συλ
λόγου μας κ.ζ. Χικόλαον 
Πίοκοπον καί Άλ. Ρωβ- 
αετην παρουσία όλων των 
μελών τής ’Επιτροπής, ή 
οποία είχε συσταθη προς 
τον οκοπόν αυτόν.

’Έληςεν οΰτω καί τό δεύ
τερον καί σοβαρόν οτάδιον 

!τής διαδικασίας δια τήν I-

Ή δωρεά του «. Διοικητου 
εις τά Ταμεία Υγείας

Ύπό των Διοικ. Συμβουλίων 
του Ταμείου ’Αλληλοβοήθειας 
καί του Ταμείου Υγείας του 
Προσωπικού Εθνικής Τραπέζης, 
μεταδίδονται συμπληρωιμοσικώς 
τά κατωτέρω διά τήν δωρεάν τοΰ 
Διοικητου τής Τραπέζης μας κ. 
Χρίστου Άχή προς τά Ταμεία 
υγείας.

«Εις τό προηγούμενου ψύλλον 
τής «Τραπεζιτικής» έδημοσιεύθη ή 
εϊδησις διά τήν δωρεάν του Διοικη- 
τού τής Τραπέζης κ. Χρίστου ’Α
γη, προς τά Ταμεία Υγείας τοΰ 
Προσωπικού τής Τραπέζης.

Ή εϊδησις, μεταδοθεΐσα έν 6iy, 
δεν περιείχε λεπτομέρειας περί τής 
δωρεάς, δεδομένου δτι δεν εΐχεν ά- 
ποσαψηνισθή πλήρως τό αντικείμε
νου καί τό ϋψος αυτής.

"Ηδη άνακοινοΰται ότι ή δωρεά 
τοΰ κ. Διοικητου περιλαμβάνει τά 
ποσοστά του έκ τής συμμετοχής 
του εις τό Δ.Σ. τής Τραπέζης, χρή

σεως 1972, καί ανέρχεται εις τό 
ϋψος των δρχ. 304.954 κατανεμη- 
θεισών μεταξύ των Ταμείων Υγεί
ας τής τέως Εθνικής (δρχ. 203. 
303) καί τής τέως ’Αθηνών (δρχ. 
101.651).

Ή χειρονομία αΰτη του κ. Διοι- 
κητοΰ, μοναδική, προκειμένου περί 
των Ταμείων μας, κατά τά τελευ
ταία τουλάχιστον έτη, χαρακτηρί
ζει τήν προσωπικότητα τοΰ δωρη- 
τοΰ καί προδίδει τήν έννοιαν μέ τήν 
οποίαν ό κ. Διοικητής αντιλαμβά
νεται τήν άσκησιν ενός έκ των ύψη- 
λοτέρων άξιωμάτων τής Χώρας, αλ
λά καί τήν στοργήν του διά τό έν 
ενεργείς! καί άπσμαχίψ: Προσωπι
κόν.

Έξ ονόματος των ήσφαλισμένων 
τά Διοικητικά Συμβούλια των Τα
μείων μας εκφράζουν καί διά της 
παρούσης τάς θερμάς των εύχαρι- 

I στίας εις τόν 'Αξιότιμου Κύριον Δι- 
ί οικητήν».

ΧΗΧ ΜΕΤΑΧΕΙΡ I - 
XIX καί είσήλθομεν εις τό 
τελευταίο ν. Ής εχει ήβη 
άνακοενωθή ήρχεσεν καί ή 
συζήτησίς μετά τού Προε
δρείου τού Συλλόγου περί 
τού τρόπου εφαρμογής της 
ΙΧΗΧ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙ- 
ΧΕίΙΧ.

Τό πλήρες κείμενον τού 
πορίσματος δέν καταχωρεί- 
ται εις τό παρόν φύλλον 
;ής «Τραπεζιτικής» δια να 
9-ήν πρόκυψη καί ή έλαχί- 
ττη δυσχέρεια έκ τής δη- 
Μίσιότητος.

Βίε τήν λήξιν των εργα
σιών τής ’Επιτροπής καί 
ήν ύποβολήν τού πορίσμα- 
ος εις τόν κ. Χιοικητήν 

ϊερματίζεται καί ή έντέ- 
νως καί κακοβούλως καλ- 

Χιεργηθείσα φήμη ότι ή ές- 
•γγελία τής ΙΧΗΧ ΜΕ- 
ΓΑΧΕΙΡΙΧΕΩΧ ήτο ά- 
τλώς ένα πυροτέχνημα.

’ Χποδεικνύεται ότι παρά 
ας ΰφισταμένας δυσχερεί
ς, λόγιο τής σπουδαιότη- 

τος τού θέματος, συνετελέ- 
Τη σοβαρά πρόοδος καί εύ- 
ιακόμεθα πλέον εις τό τε- 
ευταίον στάδιον τής προσ

πάθειας. Αίδεται ακόμη 
■■ία άπάντησις εις όλους ε

κείνους οι όποιοι μέχρι καί

ΕΗνική ΙρΙκζι ΙριιιιιιΙι - Μίιιιιι
Ή οικονομική άνάπτυξις των κρα

τών έκ τής όποιας καί έξαρτάται ή 
ευημερία των λαών, εις τήν σημε
ρινήν έγχρήματον έλευθέραν συναλ
λακτικήν Οικονομίαν, πρωτίστως ό- 
φείλεται εις τήν δημιουργίαν των 
οικονομικών μονάδων, διά των ό
ποιων παράγονται καί διατίθενται 
τά αγαθά καί αί ΰπηρεσίαι.

Αί οικονομικοί μονάδες είναι τά 
κύτταρα τής άναπτύξεως πάσης Ε
θνικής Οικονομίας καί οί δημιουρ
γοί τοιούτων μονάδων τυγχάνουν 
φορείς οικονομικού καί Εθνικού κε
φαλαίου 5Γ έκάστην χώραν.

Επομένως λογικόν καί προ -παν. 
τός δίκαιον τυγχάνει, οί φορείς τών 
πάσης φύσεως καί μορφής έπιχει- 
ρήσεων νά απολαμβάνουν ηθικήν Αλ- 
λά καί υλικήν άναγνώρισιν άπό τό 
σύνολον τών οίκονομούντων ατόμων. 
Τούτο διότι, ολα τά μεγέθη τής οι
κονομίας, ώς είναι ή άπασχόλησις, 
ή παραγωγή, τό κοινωνικόν προϊ
όν, τό ’Εθνικόν εισόδημα κλπ., έξ- 
σρτώνται έκ τής έπιτυχοΰς οικονο
μικής δραστηριότητος τών οικονο
μικών μονάδων. 'Η επιτυχής οικο
νομική δραστηριότης όμως έξαρ- 
τάται όχι μόνον έκ τής δ ι σβέσεως 
τών απαραιτήτων κεφαλαίων, αλλά 
πρά παντός καί έκ τών ικανοτήτων 
καί άοκνων προσπαθειών τών φο
ρέων.

’Ιδιαιτέρως ή ’Εθνική Τράπεζα, 
ήτις άπετέλεσε καί Αποτελεί τό υ
πόβαθρο ν έπϊ τοΰ όποιου έστηρί- 
χθη καί στηρίζεται ή οικονομική Α- 
νάπτυξις τής χώρας μας καί κατ’ 
έπέκτασιν καί ή ευημερία τοΰ ’Ελ
ληνικού λαού, οφείλει πάρα πολλά 
εις τούς φορείς της, τούτέστιν εις 
τούς Μετόχους της. Τούτο καί τό 
έκτιμά ό Ελληνικός λαός καί τό Α- 
ναγνωρίζει. Οί έργαζόμενοι δέ εις 
αυτήν αισθάνονται ηύξημένον τό αί
σθημα τής τοιαύτης άναγνωρίσεως,

Μαθηματικώς βέβαιον τυγχάνει, 
ότι τά συμφέροντα τών μετόχων καί 
τών έργαζομένων εΰρίσκονται εις 
πλήρη άλληλεξάρτησιν, ακολουθούν 
παράλληλον πορείαν καί ούδέποτε 
διασταυρεΰνται.

Έάν, βραχυχρονίων έστω, έπιχει-

ρηθή νά γίνη διαστολή τών συμφε
ρόντων Μετόχων - ’Εργαζομένων, Α
νεξαρτήτως υπέρ ποιων, τότε άλ
λοι μονον! Θά πρέπει νά άναμένεται 
αναστολή πάσης οικονομικής καί 
κοινωνικής προόδου καί οΰδέν άληΓ 
θέστερον τούτου.

Ή ώς άνω σκέψις μας δεν προ
έρχεται έξ υποκειμενικών κινήτρων, 
αλλά έξ αυτής ταύτης τής πρα- 
γματικότητος τής οικονομικής ζω
ής. Ή μόνη έγγύησις τών συμφε
ρόντων τών μετόχων τής Τραπέζης 
μας, εϊμεθα ημείς οί έργαζόμενοι 
έν αυτή, οϊτινες διαθέτοντες τάς 
προς δράσιν ικανότητάς μας, σω
ματικός καί πνευματικός, ύπη ρε- 
το ΰμ εν τούτους καί κατ’ έπέκτασιν 
τήν ’Εθνικήν μας οικονομίαν, αι
σθανόμενοι ιδιαιτέραν υπερηφάνειαν 
διά τήν προσφοράν μας αυτήν.

Τό βασικώτερον λοιπόν συμφέρον 
τών μετόχων καί τής πολιτείας εί
ναι έν καί μόνον· ή έπίλυσις τών αι
τημάτων μας, υλικών καί ηθικών, 
διά νά δυνηθώμεν καί ημείς νά λά- 
βωμεν δ,τι 5 ί 5ο μεν, διά νά δυνη
θώμεν νά Απολαύσω μεν τά αγαθά 
πού δημιονργοΰμεν καί διά νά 5η- 
μιουργήσωμεν άκόμη περισσότερα.

Είναι άδιανόητον οί έργαζόμενοι 
έν τή Εθνική Τραπέζη, ήτις τυγ
χάνει τό πρώτον πιστωτικόν ίδρυ
μα τής χώρας καί ό κόσμος τής 
Οικονομίας, νά ΰστεροΰμεν έναντι

TO NEON 
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ
Τό νέον Καταστατικόν τού Συλ

λόγου μετά τάς τελευταίας τροπο
ποιήσεις, αϊτινες ένεκρίθησαν ύπό 
τής Γεν. Συνελεύσεως καί έπεκυ- 
ρώθησαν ύπό τού Πρωτοδικείου ’Α
θηνών, έκτυποΰται και θά διανεμη- 
θή εις δλα τά μέλη τοΰ Συλλόγου.

συναδέλφων άλλων Τραπεζών, προσ
έτι δέ καί άλλων συναδέλφων προσ- 
φερόντων υπηρεσίας εις άλλους το
μείς τής οικονομικής καί κοινωνι
κής δραστηριότητος, ήμεΐς οϊτινες 
καταστήσαμεν τούς μετόχους τούς 
πλέον προνομιούχους έπιχειρηματι- 
κούς φορείς τής χώρας μας. Μάς 
εκπλήσσει πώς δέχονται οδτοι τήν 
τοιαύτην άνισον μεταχείρισιν, καί 
δέν διαμαρτύρονται τό ίδιο διά τά 
ίδικά των συμφέροντα.

’Εντός τής τελευταίας πενταετίας 
(1968—-1972) ό αριθμός τών με
τοχών των ηύξήθη κατά 269%, ή δέ 
αξία τής μετοχής, λαμβανομένης 
ώς ονομαστικής, κατά 85,4%. Ή 
χρηματιστηριακή τιμή τής μετοχής 
ηύξήθη κατά 711,5%. Τό μέρισμα 
τής μετοχής ηύξήθη κατά 105,4%.

Διά νά γίνωμεν όμως πλέον σα
φείς, άς έκφρασθώμεν δΓ Απολύ
των Αριθμών.

Ό κάτοχος μιας μετοχής τό Ί 968 
ονομαστικής Αξίας 1.436 δρχ. καί 
χρηματιστηριακής τοιαύτης 8.860 
δρχ., τό 1972 εύρίσκεται μέ 3,69 
μετοχάς συνολικής ονομαστικής Α
ξίας 2.675,25 δρχ. καί χρηματι
στηριακής τοιαύτης 71.907 δρχ. ‘Η
μείς δέ, οί δημιουργοί τής τοιαύ
της έξελίξεως, έλάβομεν αΰξησιν τό 
1966—1972 24%; έπϊ τού βασικού 
μισθού καί κατόπιν Αποφάσεων τού 
................  Δ.Δ.Δ.Δ. ’Αθηνών.

Αίσθανόμεθα πράγματι συστολήν, 
όταν ύπσχρεούμεθα νά ΰπεθυμίζωμεν 
τήν διατάραξιν ισορροπίας μεταξύ 
Μετόχων - Εργαζομένων· καί ή δια- 
τάραξις αυτή σήμερον, δυστυχώς, 
ΰφίσταται. ’Απομένει ή έπαναφσρά 
τής Ισορροπίας ταύτης. Πάντοτε έ- 
δείξαμεν καί καρτερίαν καί σύνε- 
σιν. ’Εκείνο όμως τό όποιον τονί- 
ζομεν ιδιαιτέρως σήμερον, είναι ότι 
τά χρονικά όρια τής Αναμονής έξ- 
ηντλήθησαν.

Άναμένομεν λοιπόν Από τούς κ, 
κ. Μετόχους, νά άφήσουν Απερ(σπα
στόν τόν Διοικητήν τής Τραπέζης 
μας, δ στις έκφράζει τήν βούλησίν 
των καί τήν Απεριόριστον έμπιστο- 
σύνην τοΰ συνόλου τών συναδέλφων 
νά προβή εις τήν Αποκατάστασ ι ν 
τής ισορροπίας.

σήμερον κατηγορούν το Λε- 
θ6Ζ. ίΧυμβούλεον τού Συλ
λόγου ότί έξ·η«άτν)σε τό 
Προσωπικόν τής ’Εθνικής 
Τράπεζας, διά προεκλογι
κούς καί μόνον λόγους ό
ταν Ανήγγειλε με άνακοί- 
νωσέν του τήν άπόφασιν τής 
’ Επιτροπής νά εΐσηγ^θή 
τήν εφαρμογήν τής "I σ tk ς 
Μ εταχειρίσεως. 
’ Ιδού, ότι ή άπόφασις αύ- 
:ή, πού ύπήρςεν τό πρώτον 
ιτάδιον εις τήν πορείαν τού 
μεγάλου αυτού θέματος 
πού περιμένει έπί σειράν 
ίτών τήν λύσιν του, ύλοποι- 
ΐται μέ τό πόρισμα πού υ

πεβλήθη εις τόν κ. Αιοικη- 
ήν. Λιά νά ϋπάρςη τό πό

ρισμα επεβάλλετο νά ύπάρ. 
χη προηγουμένως ή κατ’ 
ί.ρχήν άπόφασις, ή άναγνώ- 
υισις τού δικαίου καί έκεί- 
Οεν νά άναζητηθούν καί νά 
υποδειχθούν οί τρόποι.

Ποιος λοιπόν έςηπάτησε 
ιό Προσωπικόν; Τό διοι
κητικόν Συμβούλιον Ανήγ
γειλε μέ ίκανοποίησιν τότε 
τήν κατ’ Αρχήν Απόφασιν 
ής ’Επιτροπής. Σήμερον 

Αναγγέλλομεν μέ μεγάλο- 
τέραν ίκανοποίησιν τήν ύπο- 
υολήν τού πορίσματος πού 
εϊσηγεί'ται τήν εφαρμογήν 
τής ’Ίσης ΒΙ ε τ α χει
ρ ί σ ε ω ς.

Τά μέλη τού Συλλόγου 
καί ολόκληρον τό Προσω
πικόν τής ’Εθνικής Τραπέ
ζης δέν Αγνοούν, Ασφαλώς, 
τόσα καί ποια εμπόδια έ
τρεπε καί πρέπει Ακόμη νά 
ιπερπηδηθούν.

Ακριβώς δι’ αυτόν τόν 
λόγον έτονίσθη άπό. τής 
τρωτής στιγμής ότι έπι-

Νά ΜίμπληρωΟη 
ή κενή Being 
oppoTiovTog
UMlIlBlflllVTlB
Τό Διοικητικόν Συμβούλιου άττέ- 

στειλε ττρός τήν Διοίκησιν τό κατω
τέρω τηλεγράφημα διαμαρτυρίας, 
διότι κατά τάς τελευταίας ιτροαγω- 
γάς δέν συνειτληρώθη καί πάλιν ή 
θέσις τοΰ συμπράττοντος ύποδιευ- 
θυντοΰ τού Ταμιακού κλάδου:

«Κενή θέσις Συμπράττοντος Ύπο- 
διευθυντοΰ Ταμιακού κλάδου παρέ- 
μεινεν κενή και κατά τάς χθεσινάς 
προαγωγάς μέ πρόσθετον συνέπειαν 
νά παραμένουν στάσιμοι οί άναμέ- 
νοντες προαγωγήν είς όλους τούς 
βαθμούς. Διαμαρτυρόμεθα καί έκ- 
φράζομεν δυσαρέσκειαν ύπαλλήλων 
ταμιακού κλάδου άξιοΰντος άμεσον 
πλήρωσιν κενής θέσεως».

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
Τά γραφεία τού Συλ

λόγου μας μετεφέρθησαν 
εις τό επί τής όδού Σο- 
φοκλέους ΙΟ (1ος όρο
φος) κτίριον τής Τρα
πέζης.

βάλλεται υπομονή καί ότι 
προσφέρουν κακήν υπηρεσί
αν οί ύπερεπειγόμενοι.

Ο ΟΗΓΑΣΙΣΒΙΟΣ 
ΤΠΗΡΕΣΙΛΣ

Αί έργασίαι τής ’Επι
τροπής διά τήν τροποποίη-

σιν τού ’Οργανισμού ’Υπη
ρεσίας συνεχίζονται καί λή
γουν συντόμως. Υπολογί
ζεται ότι τό καταρτιαθέν ύ
πό τής ’Επιτροπής σχέδιον 
θά παραδοθή είς τό διοικη
τικόν Συμβούλιον προς με- 
ίτην, μέχρι τέλους δύ- 

γούστου.
^nnnnnririnnnmnnnnrrinnrir^

Τό δεκαπενθήμερο
Ή μείωσις τής αγοραστικής δυνάμεως τοΰ Προσωπικού 

τής Τραπέζης μας, ώς άλλωστε -καί όλων τών έργαζομένων, 
έκ τής άνατιμήσεως τών αγαθών, έπέβαλε τήν έπίσπευσιν 
τής καταβολής του μισθού κατά τό τρίτον δεκαήμερον Ιου
λίου. Ή αυστηρά κυβερνητική άπαγόρευσις διά τήν παροχήν 
οίασδήποτε και ύφ’ οίοο/δήποτε μορφήν εκτάκτου οικονομικής 
ένισχύσεως προεκάλεσε έν συνεχείς! δυσχέρειαν είς τήν κα
ταβολήν τού μισθού τήν 31 ην Ιουλίου.

Ή παρασχεθεΐοα υπό τής Διοικήσεως μνσθολογική καί μό
νον διευκόλυνσις έχαρακτηρίσθη ώς ειδική παροχή μέ συνέ
πειαν νά δοθή εντολή όπως μη καταβληθή μισιθός την 31 ην 
Ιουλίου. Τό Διοικ. Συμβούλιον τού Συλλόγου έλαβεν εγκαί

ρως γνώσιν τής τοιαύτης εντολής καί έσπευσεν άμέσωις προς 
ένημέρωσιν τών αρμοδίων κυβερνητικών παραγόντων καί ή- 

- ξίωσεν έξ ονόματος όλων τών έργαζομένων είς τήν Εθνικήν 
Τράπεζαν τήν άμεσον καταβολήν τοΰ μισθού.

Δέν είναι τοΰ παρόντος ή αναφορά είς τά διαδραματι- 
σθέντα και ή γνωστοποίησις τών ενεργειών τού Διοικ. Συμ- ο 
βουλίου διά νά έπιτευχθή ή άρσις τής άπαγορεύσεως και ή 
καταβολή τού μισθού.

Τό θέμα είναι έξ εκείνων που δέν επιδέχονται οϊασδήπο- 
τε φύσεως έκμετόιλλευσιν. Ούτε ή επιτυχία τού Διοικ. Συμ
βουλίου προβάλλεται σήμερον, ούτε ή τυχόν Αποτυχία είς τάς 
ένεργειας θά έπέτρεπε την έκμετάλλευσίν του1 προς άσκησιν 
άντιπολιτεύσεως καί έτΐ’ αυτού σπεύδομεν νά συστήσωμεν 
προσοχήν είς άπαντας τούς εργαζομένους είς τήν ’Εθνικήν 
Τράπεζςχν, άσχέτως συλλόγου είς τόν όποιον ανήκουν.

Αί ένέργειαι τού Διοικ. Συμβουλίου, διά νά μην πρόκυ
ψη καί πάλιν δυσχέρεια είς τήν καταβολήν τού προσεχούς 
δεκαπενθημέρου άλλα καί προς τερματισμόν τής άβεβαιότη- 
τος συνεχίζονται.

Εϊμεθα βέβαιοι ότι όλοι οί εργαζόμενοι είς τήν Εθνικήν 
Τράπεζαν έχουν κατανοήσει τό θέμα καί τάς δυσχερείας πού 
έχουν προκύψει. Ούδείς δικαιούται νά άγνοή τήν πραγματικό
τητα, δΓ αύτό καί δέν συγχωροΰνται αί φωνασκίαι καί ή 
προσπάθεια έπιρρίψεως ευθυνών έπί δικαίους καί αδίκους.

"Οσοι θέλουν νά είναι οπωσδήποτε εναντίον τοΰ Διοικ. 
Συμβουλίου πρέπει έπί τέλους νά άντιληφθοΰν ότι όλα τά 
θέματα δέν προσφέρονται δΓ άντιπολίτευσιν.

’Άς έγκαταλειφθή λοιπόν ή προσπάθεια τής έκμεταλ- 
λεύσεως παρουσιαζομένων δυσχερείων είς τόν σκληρόν αγώνα 
πού διεξάγει τό Διοικ. Συμβούλιον, προς πάσαν κατεύθυν- 
σιν, διά τήν βελτίωσιν τής θέσεως μας. Οί καιροί ού μ ε
νετοί.

Προς τό συμφέρον ήμών τών ιδίων, επιβάλλεται, έξ άλ
λου, νά μην σπεύδω μ εν είς τήν παροχήν πληροφοριών έπί ό
λων τών θεμάτων μας. Τά έν οΐκω μη έν Δήμω. Παραδεί
γματα προς μίμησιν υπάρχουν πΌλλά καί πολύ πλησίον μας.
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ΕΙΣ ΤΟ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΟΝ 
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΝ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ 
ΑΥΞΗΣΕΠΣ ΤΟΝ ΜΙΣΟΟΝ

Είς τό Πρωτοβάθμιον Διαιτητι
κόν Δικαστήριον παρεπέμψθη τό αί
τημα τής αύξήσεως τών μισθών τών 
Τραπεζικών ύπαλλήί.ων, τό όποιον 
είχεν υποβάλλει ή Διοίκησις τής Ο. 
Τ.Ο.Ε. καταγγείλασα ταύτοχρόνως 
τάς έν ισχΰι συλλογικας συμβάσεις 
εργασίας καί διαιτητικάς αποφά
σεις.

Ή παραπομπή είς τήν διαιτησίαν 
έγένετο τήν 3ην Αύγουστου, ή μέραν 
Παρασκευήν, μετά τήν συζήτησιν 
τοϋ θέματος είς τήν ’Επιτροπήν τρι
μερούς συνεργασίας, κατά τήν όποι

αν οί έκπρόσωποι τών Τραπεζών 
Ελλάδος καί ’Εθνικής έζήτησαν 
πενθήμερον αναβολήν, διά νά δυνη- 
θοϋν νά δοισουν άπάντησιν έπί τοΰ 
αιτήματος τής αύξήσεως.

Ή αϊτησις τής πενθημέρου ανα
βολής δέν έγένετο αποδεκτή, δοθέν- 
τος δτι οί έργοδόται εϊχον προηγου
μένως τόν άπαιτούμενον χρόνον νά 
μελετήσουν τό αίτημα καί νά διατυ- 
ποισουν τάς απόψεις των.

Ή ημερομηνία συζητήσεως είς τό 
Πρωτοβάθμιον Διαιτητικόν Δικαστή
ριο ν δέν καθωρίσθη είσέτι.



BomHoi όρκοι Γενιοήί λογιοτιοϊο
'Υπό ΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ, ΜΕΑΙΔΗ

(Σλνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)
β) ’Από οικονομικής άπόψεως, τά 
περιουσιακά στοιχεία διακρίνονται 
ε’ις πάγια καί κυκλοφοριακά.

Ή διάκρισις αΰτη των περιουσια
κών στοιχείων τυγχάνει δμως Ιδιαι
τέρως εξεταστέα.

Πάγια περιουσιακά στοιχεΐαι λέ
γοντας, έννοοΰμεν τό σύνολον των 
οικονομικών έκείνων αγαθών άτινα, 
έν τή επιχειρήσει είς ήν εύρίσκον- 
ται, δέν εχουσι σκοπόν δπως μετα- 
πωλοΰν, αλλά παραμένουν έν τή ε
πιχειρήσει, συντελοΰντα είς την έπί- 
τευξιν τών σκοπών αυτής. Τοιαΰτα 
είναι: οικόπεδα, άκίνητα, μηχανή
ματα, εγκαταστάσεις, εργαλεία, έ
πιπλα, μεταφορικά μέσα καί άλλα.

Τά πάγια ταΰτα περιουσιακά στοι
χεία, μή υποκείμενα, ώς άνωτέρω, 
εΐπομεν, είς μεταπώλησιν ή άλλην 
τινά βραχυχρόνιον ή μακροχρόνιον 
ήθελημένην άνάλωσιν, ύπόκεινται, 
βεβαίως καί ταΰτα είς μείωσιν της 
αξίας των, αλλά ή μείωσις αυτή 
τών περιουσιακών στοιχείων τυγχάνει 
ανεξάρτητος της θελήσεως τοΰ ή 
τών φορέων της έπιχειρήσεως.

Ή μείωσις αΰτη, ήτις συνιστά την 
έννοιαν της άποσβέσεως, προέρχε
ται συνεπείμ χρονικής, λειτουργικής 
φθοράς καί οικονομικής άπαξιιόσε- 
ως. Οικονομική δέ άπαξίωσις είναι 
ή μείωσις της αξίας τών περιουσι
ακών στοιχείων, ήτις επέρχεται, συ
νεπείς της τεχνικής έξελίξεως καί 
τοΰ πολιτισμού.

Κυκλοφοριακά περιουσιακά στοι
χεία, είναι έκείνα, τών οποίων σκο
πός είναι ή ρευστοποίησις, ή άνάλω- 
σις, ή μεταπώλησις.

Τοιαΰτα είναι τά πάσης ψύσεως 
εμπορεύματα (πρώται υλαι, ήμικα- 
τεργασμένα προϊόντα έτοιμα προϊόν
τα), αί πάσης φΰσεως καί μορφής 
απαιτήσεις της έπιχειρήσεως, ώς 
πελάται, χρεώσται κλπ., τά μέσα 
πληρωμής, ώς ταμείον, καταθέσεις 
παρά τραπέξαις, αί δεσμευμένοι κα
ταθέσεις έφ’ δσσν υπό ώρισμένας 
προϋποθέσεις δύνανται νά άποδε- 
σμευϋοΰν, αί απαιτήσεις είς ξένον 
νόμισμα κλπ.

Επομένως, χαρακτηριστικόν γνο> 
ρισμα μεταξύ παγίων καί κυκλοφ ο
ριακών στοιχείων, είναι δτι, τά πά
για δέν άναλίσκονται, ενώ τά κυκλο- 
φοριακά τοιαΰτα προορισμόν έχουν 
την άνάλωσιν.

Έξ αυτής της διακρίσεως συνά- 
γομεν τό συμπέρασμα, δτι, ό χαρα
κτηρισμός περιουσιακού τίνος στοι
χείου ώς παγίου ή κυκλοφοριακοΰ, 
έξαρτάται έκ τοΰ προορισμού δν έ
χει έν τη έπιχειρήσεις τούτο καί ού- 
χί 'έκ της φΰσεως αυτού. Π.χ. Ή 
έπιχείρησις ήτις πωλεί μηχανήματα, 
δι’ αυτήν αποτελούν κυκλοφοριακά 
περιουσιακά στοιχεία, ένώ διά την 
έπιχείρησιν ήτις τά προμηθεύεται ί- 
να χρησιμοποίηση ταύτα διά τήν πα
ραγωγήν τών προϊόντων της, είναι 
πάγια.

Δέν θά πρέπει νά γίνεται σύγχυ- 
σις, δσον αφορά τήν άνάλωσιν τών 
περιουσιακών στοιχείων, είτε πάγια 
είναι ταΰτα, είτε κυκλοφοριακά, καθ’ 
δτι καί τά πάγια άναλίσκονται· βρα
δέως μέν, άλλά σταθερώς. Ή άνά- 
λωσις τών παγίων περιουσιακών 
στοιχείων έμπιπτομένης είς τό κό
στος τών προϊόντων της έπιχειρή
σεως, ώς παραγωγικής δαπάνης κα
θιστά μακροχρονίως ταΰτα είς κυ- 
κλοφοριακά· άλλά ή άνάλωσις είς 
τήν περίπτωσιν αυτήν μεταξύ τών 
παγίων καί κυκλοφοριακών περιουσι
ακών στοιχείοιν έρευνάται ώς προς 
τήν ταχύτητα μεθ’ ήν αυτή πραγμα
τοποιείται. . Άφανώς καί λίαν βρα
δέως κυκλοφορούν τά πάγια, έμφα- 
νώς καί ταχέως τά κυκλοφοριακά 
στοιχεία.

1. 3. ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ

Είπομεν έν αρχή, δτι μία έπιχεί- 
ρησις διά νά πραγμάτωση τόν άν- 
τικειμενικόν αυτής σκοπόν, έχει ά- 
νάγκην πάσης φΰσεως οικονομικών 
άγαθών ατινα καί άποτελοΰν τά μέ
σα δράσεως αύτης.

Τά ώς ανω μέσα δράσεως, δυνα
τόν νά προέρχωνται έκ τών ιδίων 
κεφαλαίων τοΰ έπιχειρηματίου —κε
φαλαιούχου, ή καί υπό δανειστών 
της έπιχειρήσεως, οί όποιοι ούδεμίαν 
έννομον σχέσιν έχουν προς αυτήν, 
πλήν της συναλλακτικής. Ή πλέον 
συνήθης έν τη πράξει περίπτωσις, 
είναι, τά περιουσιακά στοιχεία της 
έπιχειρήσεως, νά προέρχωνται τό
σον έξ ιδίων κεφαλαίων, δσον καί 
έκ ξένων τοιούτων, τούτέστιν έκ δα
νεισμού.

Κατά ταΰτα, έξετάζοντες τήν πε
ριουσιακήν διάρθρωσιν της έπιχειρή
σεως αύτης καθ’ έαυτής, παρατη- 
ροΰμεν, δτι παρουσιάζει αυτή ύπο-
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χρεώσεις, τόσον πρός τόν κεφαλαι- | 
οΰχον επιχειρηματίαν, δσον καί προς 
τούς δανειστάς τρίτους. Αί ύποχρε- 
ιόσεις αίται τής έπιχειρήσεως συ
ν ιστοϋν τήν έννοιαν τοΰ παθητικού 
αύτης. Συνοψίζοντε; τ’ άνωτέρω, δυ 
νάμεθα νά εϊπωμεν δτι παθητικόν έν 
τή επιχειρήσει, λέγομεν τάς είς χρή
μα άποτιμηθείσας υποχρεώσεις, τό
σον πρός τούς τρίτους μεθ’ οΰς συν
αλλάσσεται, δσον καί πρός τόν επι
χειρηματίαν — κεφαλαιούχον.

1.3.1. ΔΙΑΚΡΙΣΙΣ ΠΑΘΗΤΙ
ΚΟΥ

'Υπό τήν άνωτέρω έκτεθεϊσαν ά- 
ποψιν, τό παθητικόν διακρίνεται είς 
εικονικόν καί είς πραγματικόντοιοΰ- 
τον.

Καί τό μέν εικονικόν συνιστά τήν 
έννοιαν τοΰ ίδιου αύτης κεφαλαίου 
τούτέστιν τής καθαράς περιουσίας, 
τό δέ πραγματικόν συνιστά τήν έν
νοιαν τοΰ ξένου κεφαλαίου.

Έξετάζοντες οθεν, άφ’ ενός τά 
περιουσιακά στοιχεία μιάς έπιχειρή
σεως, άφ’ ετέρου δέ τάς ύποχρεάι- 
σεις αύτης πρός τρίτους καί πρός 
τούς φορείς ύπό μαθηματικήν άπο- 
ψιν παρατηροΰμεν δτι αί έξης δυνα- 
ταί σχέσεις δύνανται νά παρουσια- 
σθοΰν:

α. ’Ενεργητικόν μεγαλύτερον τοΰ 
Παθητικού οπότε Ε—Π μεγαλύτε
ρον τοΰ μη6ενός καί επομένως έχο- 
μεν ένεργητικήν καθαράν θέσιν Θ.

6. ’Ενεργητικόν μικρότερον τοΰ 
Παθητικού οπότε Ε—Π μικρότερον 
τοΰ μηδενός καί επομένως έχομεν 
παθητικήν καθαράν θέσιν Πθ.

γ. Ένεσνητικόν ίσον πρός τό 
Παθητικόν, οπότε Ε—Π Ισον μέ 
τό μηδέν καί έποιιένως καθαρά θέ- 
σις δέν ύφίσταται.

δ. Παθητικόν ίσον μέ τό μηδέν, 
οπότε Ε—II ίσον μέ Ε καί επομένως 
Θ ίσον μέ Ε.

Αί ώς άνω μαθηματικοί σχέσεις 
συνιστοΰν τήν έννοιαν τοΰ ’Ισολογι
σμού.

Ή πρώτη μαθηματική σχέσις, δη- 
λοϊ δτι, τά περιουσιακά στοιχεία τής 
έπιχειρήσεως, υπερκαλύπτουν τάς 
πρός τρίτους αύτης υποχρεώσεις, 
τής διαφοράς έμφανιζομένης έν τφ 
παθητικφ τοΰ ’Ισολογισμού, δεικνυ- 
ούσης τήν καθαράν ένεργητικήν θέ
σιν, τούτέστιν τό ίδιον τής έπιχει
ρήσεως κεφάλαιον.

Ή δευτέρα μαθηματική σχέσις, 
δηλοί δτι, αί πρός τρίτους ύποχρε- 
ώσεις τής έπιχειρήσεως, υπερκαλύ
πτουν τά περιουσιακά στοιχεία, τής 
διαφοράς έμφανιζομένης έν τώ ένερ 
γητικφ τοΰ ’Ισολογισμού, δεικνυού- 
σης τήν καθαράν παθητικήν θέσιν, 
τούτέστιν περιουσιακόν έλλειμμα. Ή 
περίπτωσις αΰτη μόνον μετά τήν σύ- 
στασιν τής έπιχειρήσεως δύναται νά 
παρουσιασθή.

Ή τρίτη μαθηματική σχέσις, δη- 
λοϊ δτι, τά περιουσιακά στοιχεία τής 
έπιχειρήσεως, ίσοϋνται μέ τάς υπο
χρεώσεις αυτής πρός τούς συναλ- 
λασσομένους τρίτους, δηλαδή ολό
κληρος ή περιουσία προήλθεν έκ δα
νεισμού, βραχυπροθέσμου ή άκόμα 
μακροπροθέσμου.

Ή τετάρτη μαθηματική σχέσις, 
δηλοί δτι, ύποχρεώσεις πρός τρί
τους δέν ύφίστανται καί επομένως, 
ολόκληρος ή περιουσία τής έπιχει
ρήσεως άνήκει είς τόν φορέα ή τούς 
φορείς αύτης.

Έκ τής άνωτέρω άναλύσεως συν- 
άγομεν τό συμπέρασμα, δτι τό πα
θητικόν δηλοί τήν προέλευσιν τοΰ ε
νεργητικού.

Π.χ. "Εστω μία έπιχείρησις έν 
δεδομένη στιγμή έχει:
Ενεργητικόν (έν τφ συνόλφ 1.000. 
000 δρχ.
'Υποχρεώσεις πρός τρίτους (διαφό
ρους) 600.000 δρχ.
Υποχρεώσεις πρός τούς φορείς 400. 
000 δρχ.

Τά άνωτέρω αριθμητικά δεδομέ
να δεικνύουν δτι, τά περιουσιακά 
στοιχεία τής έπιχειρήσεως έξ 1.000. 
000 δρχ., προήλθαν κατά 600.000

έκ δανεισμού καί έκ 400.000 δρχ. 
άπό τούς φορείς.

1.4. Άνάλυσις Ίδιων καί ξένων 
κεφαλαίων.

"Ας παρακολουθήσωμεν τώρα, έκ 
τίνων στοιχείων συνίσταται τό ίδιον 
κεφάλαιον καί έκ τίνων τό ξένον 
τοιοϋτον.

1.4.1. ’Ίδιον κεφάλαιον: Τοΰτο 
συνίσταται ύπό τοΰ, άρχικώς, κατα
βαλλόμενου ύπό τοΰ έπιχειρηματίου 
— κεφαλαιούχου.

Τό κεφάλαιον τούτο καταβαλλό- 
μενον έν τή έπιχειρήσει, συνίσταται 
ύπό τοΰ, άρχικώς, καταβαλλομένου 
ύπό τού έπιχειρηματίου — κεφαλαι
ούχου.

Τό κεφάλαιον τοΰτο, καταβαλλό- 
μενον έν τή έπιχειρήσει, συνίσταται 
είτε ύπό μορφήν μέσων πληρωμής 
(χρήμα), είτε ύπό μορφήν περιου
σιακών στοιχείων (είδος), είτε καί 
έξ άμφοτέρων.

Τό ώς άνω άρχικόν κεφάλαιον, 
εύρίσκεται έν τψ παθητικφ τού Ι
σολογισμού ύπό τήν ονομασίαν «κε- 
φάλαιον», έάν πρόκειται περί άτομι- 
κών έπιχειρήσεων, «εταιρικόν κεφά- 
λαιον», έάν πρόκειται περί άνωνύμου 
εταιρίας, «συνεταιρικόν κεφάλαιον» 
έάν τέλος πρόκειται περί συνεταιρι
σμού.

Έν τφ άρχικφ κεφαλαίψ προσ
τίθενται έκάστοτε τά σχηματιζόμενα 
καθ’ έκαστον οικονομικόν έτος άπο- 
θεματικά. Τόσον τό άρχικόν κεφά- 
λαιον, δσον καί τά πάσης φΰσεως 
καί μορφής άποθεματικά συνιστοΰν 
τήν έννοιαν τής καθαράς περιουσίας 
τής έπιχειρήσεως. Τά άποθεματικά 
καλούνται καί έπίκτητον κεφάλαιον. 
Ή παρακολούθησις έν τή λογιστι
κή καί ή έμφάνισις τών έπικτήτων 
κεφαλαίων έν τφ Ίσολογισμφ είς 
ίδιους ισολογισμούς , τυγχάνει προ
αιρετική διά τάς άτομικάς επιχειρή
σεις, έπιβάλλεται έκ τοΰ νόμου είς 
τάς έταιρικάς τοιαύτας, καθ’ δσον 
είς ταύτας δεσπόζει ή άρχή τής 
σταθερότητας τοΰ κεφαλαίου.

Οί συνηθέστεροι τό)ν λογαριασμών 
τούτων είναι:

«Τακτικόν άποθεματικόν», «’Έκ
τακτον άποθεματικόν», «Ειδικόν ά
ποθεματικόν πρός...», «Προβλέψεις 
διά...», «'Υπόλοιπον είς νέον». «Δι
αφορά έξ άναπροσαρμογής», έφ’ δ
σον αΰτη τυγχάνει πιστιοτική. «Ά
ποθεματικόν έξ έκδόσεως μετοχών 
υπέρ τό άρτιον». «Άποθεματικόν έξ 
άναγκαστικής μειώσεως μετοχικού 
κεφαλαίου» κλπ.

1.4.2. Ξένον Κεφάλαιον

Τό ξένον κεφάλαιον δύναται νά 
έρευνηθή τόσον έξ άπόψεως νομι
κής, δσον καί έξ άπόψεως άποδό- 
σεως τούτου είς τούς δικαιούχους 
δανειστάς.

Έκ τής νομικής άπόψεως, δυνα
τόν νά υπάρχουν «ένυπόθηκα δά
νεια», «ομολογιακά δάνεια», «δάνεια 
έπ’ ένεχΰρω χρεωγράφων», «πιστω- 
ταί», «προμηθευταί», «διάφοροι πι
στωτικοί προσωρινοί λογαριασμοί», 
«γραμμάτια πληρωτέα», κλπ.

"Οσον άφορά τόν χρόνον άποδό- 
σεως τών ξένων κεφαλαίων είς τούς 
δικαιούχους, ταύτα διακρίνονται είς 
μακροπρόθεσμα (άνω τών τριών έ- 
τών, κατ’ άλλους άνω τών πέντε έ- 
τών), μεσοπρόθεσμα (άπό έν έτος, 
μέχρι τρία έτη) καί βραχυπρόθεσμα 
(μέχρις ενός έτους).

Ή άποψις αυτή τής χηκλότητος 
τών ξένων κεφαλαίων χρήζει ιδιαι
τέρας παρακολουθήσεως, διότι έξ 
αύτης έξαρτάται τό σοβαρόν πρό
βλημα, διά πάσαν έπιχείρησιν, τής 
ρευστότητας, δηλαδή τής ικανότη
τας τής έπιχειρήσεως δπως άνταπο- 
κρίνεται είς τάς ληξιπροθέσμους ύ- 
ποχρεώσεις της.

Ή παρακολούθησις α?τη τών ξέ
νων κεφαλαίων δέον νά γίνεται έν 
συσχετισμφ καί μέ τάς απαιτήσεις 
τής έπιχειρήσεως.

(Συνέχεια είς τό προσεχές)

Συνάδελφοι,
Ίΐ «ΤI»AHE5KIΤIK.H» είναε το δργανον 

«οϊ> μ-άχεται Sea τα, αομ,φέροντά μα;.
Φέρνει τϊ>ν ένα κοντά στον άλλον και οοναδελ- 

φώνει τί»ν κλάδον μας. Ή αύνταξις τής «Τραπεζι
τικής» ζητεί δλοος νά τήν δοηΟήαουμε είς tb 
έργον της.

Κάβε συνάδελφος άς γένη καί άνταποκριτής της.
"Έτσι βά είναι δυνατδν καί τά γενικά βέματα 

τοΰ κλάδου μας, άλλά καί τά ειδικά βέματα των 
τοπικών καί έπαρχιακών ΰποκαταστημάτων νά κα- 
ταχωροΰνται είς τάς ατήλας της.

Γράφετε λοιπόν, γιά ό,τι συμβαίνει είς τήν 
ύπηρεοίαν σας. Ενημερώνετε τήν σΰνταζιν γιά 
όλα.

Ό γάμος ένδς συναδέλφου κάποιο άλλο εύ/ά- 
ριστο γεγονος είναι κι’ αύτδ μιά είδησις ποΰ βά 
χαροποιήση όλους. Ή στήλη «Κοινωνικά» βά κα· 
ταχωρή εύχαρίστως 6,τι περιέρχεται είς αύτήν.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΩΝ

Πρός ένημέρωσιν τών ενδια
φερομένων, τό Ταμείον 'Υγείας 
γνωστοποιεί τό έβδομαδιαίον 
πρόγραμμα διατροφής καί βρα- 
δυνής ψυχαγοιγίας τών κατα
σκηνωτών.

ΔΕΥΤΕΡΑ
Πρωινόν: Γάλα, Κακάο, Βούτυ

ρο, Μαρμελάδα, Ψωμί.
Πρόγευμα: 2 άχλάδια.
Γεύμα: Μοσχάρι γιουβέτσι (κρι

θαράκι) , σαλάτα, τυρί, ψωμί, πορ
τοκαλάδες, φρούτο.

Πρόδειπνον: Παγωτό.
Δείπνον: Μπιφτέκι, πατάτες τη

γανητές, σαλάτα, τυρί, ψωμί, φροΰ- 
το.

Ψυχαγωγία: Κινηματογράφος — 
Σοκολατοΰχο γάλα MILKO, πασα
τέμπος,

ΤΡΙΤΗ

Πρωινόν: Γάλα, κακάο, βούτυρο, 
μαρμελάδα, ψωμί.

Πρόγευμα: Σάντουιτς (ζαμπόν - 
τυρί).

Γεύμα: Σουβλάκι, πουρέ, σαλάτα, 
τυρί, ψωμί, COCA COLA, φρούτο. 

Π ρόδειπνον: Κώκ.
Δείπνον: Μακαρόνια κυμά, τυρί, 

σαλάτα, φροΰτο.
Ψυχαγωγία : Κινηματογράφος,

Σοκολατοΰχο γάλα MILKO, γαρι- 
δάκια.

ΤΕΤΑΡΤΗ

Π ρωϊνόν : Γ άλα, κακάο, βούτυ
ρο, μαρμελάδα, ψωμί.

Πρόγευμα: 2 άχλάδια.
Γεύμα: Μοσχάρι ροσμπίφ, (πατά

τες) σαλάτα, τυρί, ψωμί, πορτοκα
λάδα, φροΰτο.

Π ρόδειπνον: Π αγωτό.
Δείπνον: ’Ομελέτα έσπανιόλ, σα

λάτα, τυρί, ψωμί, φροΰτο.
Ψυχαγωγία: Κιν)γράφος, Γάλα

MILKO, φυστίκια.

ΠΕΜΠΤΗ

Πρωινόν: γάλα, κακάο, βούτυρο, 
μαρμελάδα, ψωμί.

Πσ4-ευμα: Σάντουιτς (ζαμπόν - 
τυρί).

Γεύμα: Σνίτσελ - πατάτες φούρ
νου, σαλάτα, τυρί, ψωμί COCA - 
COLA, φροΰτο.

Π ρόδειπνον : Γλυκό (Σοΰ). 
Δείπνον: Κοτόπουλο πιλάφι, σα

λάτα, τυρί, φρούτο.

Ψυχαγωγία: Κιν) φος, Σοκολα-
τούχο γάλα MILKO, πασατέμπο.

ΠΑΡΑΣΚΕΤ7Η

Πρωινόν: γάλα, κακάο, βούτυ
ρο, μαρμελάδα, ψο>μί.

Πρόγευμα: 2 άχλάδια.
Γεύμα: Γιουβαριλάκια, σαλάτα,

τυρί, ψωμί, COCA COLA, φροΰτο.
Π ρόδειπνον: Παγωτό.
Δείπνο: Τασκεμπάπ πατάτες, σα

λάτα, τυρί, φροΰτο.
Ψυχαγωγία : Κιν) φος, Σοκολα

τοΰχο γάλα MILKO, γαριδάκια.

ΣΑΒΒΑΤΟΝ

Πρωινόν: γάλα, κακάο, βούτυρο, 
μαρμελάδα, ψωμί.

Πρόγευμα: Σάντουιτς (ζαμπόν - 
τυρί).

Γεύμα: Αρνί ψητό ή ψάρι άλά 
σπετσιώτα, σαλάτα, τυρί, ψωμί, 
φροΰτο, πορτοκαλάδες.

IIρόδειπνον : Γλυκό (Έκλαίρ).
Δείπνον: Μακαρόνια μπολωναίζ,

σαλάτα, τυρί, ψωμί, φροΰτο.
Ψυχαγωγία: Κιν) φος, Σοκολα

τοΰχο γάλα MILKO, φυστίκια.

ΚΥΡΙΑΚΗ

Πρωινόν: γάλα, κακάο, βούτυρο, 
μαρμελάδα, ψωμί.

Π ρόγευμα: Μπισκότα καί σοκο
λάτα.

Γεύμα: Κοτόπουλο μιλανέζα (ρύ
ζι) , σαλάτα, τυρί, ψωμί, μπύρα, 
φροΰτο.

Π ρόδειπνον : Γλυκό ταψιού.
Δείπνον: Κεφτέδες, τυρί, σαλάτα 

ριόσσικη, ψωμί, φροΰτο.
Ψυχαγωγία : Κιν) φος, Σοκολα

τοΰχο γάλα MILKO, γαριδάκια.

ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ

'Άπαντα τά φαγητά παρασκευά
ζονται έκ νωπού μόσχου έγχωρίου 
παραγωγής, αγνού έλαιολάδου καί 
νωπής ντομάτας.

Φρούτα έποχής έναλλάξ.
'Ομοίως, έκάστην Κυριακήν καί 

εορτήν, κατόπιν έγγράφου συννενο- 
ήσεως μετά τής Ίεράς Μητροπόλε- 
ως Αττικής καί Μεγαρίδος θά γί
νεται Εκκλησιασμός τών Κατασκη
νωτών έφ’ οσον ύφίσταται ευχέρεια 
διαθέσεως παρ’ αυτής 'Ιερέως.

ΕΑΗΞΕΝ ΤΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ 
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Τά τουρνουά μεταξύ τών ποδο
σφαιρικών ομάδων τών Τραπεζών το 
όποιον είχε προκηρύξει ή Ο.Τ.Ο.Ε. 
εληξεν μέ νικήτρια τήν όμάδα τής 
Τραπέζης τής Ελλάδος, ή όποια ε- 
λαβεν έξ βαθμούς καί δευτέραν την 
όμάδα τής Τραπέζης μας μέ τέσ- 
σαρες βαθμούς.

Ούδεϊς τών παικτών τής όμάδος 
μας έτιμωρήθη ή παρετηρήθη ύπό 
τών διαιτητών καί κατά τούς τέσ- 
σαιρας αγώνας είς τούς όποιους με- 
τέσχον.

Οί συνάδελφοι οί όποιοι ελαβον

μέρος είς τούς αγώνας είναι οί έ
ξης:

Φαρμάκης Παύλος, Φαρμάκης Γε
ώργιος, Διαμαντής Διαμάντης, Πα- 
παϊωάννου Σπάρος, Σταμούλης Κων. 
Πατέλης Νικήτας, Τζανετής ’Ιωάν
νης, Παπανικολάου Βασίλειος, Δη- 
μητρακόπουλος Λεωνίδας, Ζαχαρό- 
πουλος Χαράλαμπος, Ρηγόπουλος 
Βλάσης, Βασιλείου Νικόλαος, Στε
φάνής Στέφανος, Σταγόπουλος Πα
ναγιώτης, Χαϊκάλης Κων)νος, Πε- 
τρόπουλος "Ακης, Άντεριώτης Δημ., 
Κουμούσης Μάρκος, Καλημέρης 'Η
ρακλής, Φράγκου Παναγιώτης.

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ & ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 
ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ,
ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ & ΕΤ6Α ΣΥΝ. Π.Ε.

Άνακοίνωσις
Κύριοι Συνεταίροι,

ΕΙΣ ΤΟ ΠΡΑΓΗΡΙΟΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ «ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ «ΟSRAM» 
ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ ΕΙΣ ΤΙΜΑΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΣ 

ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΦΙΞ»
ΚΑΙ ΜΠΥΡΕΣ ΤΑΞΙΔΙΟΥ, ΕΙΣ ΛΕΥΚΟ ΣΙΔΗΡΑ ΔΟΧΕΙΑ

Λόγιρ άναδιαρθρώσεως τού κλάδου Τροφίμων καί έπί τώ 
τέλει ίσης μεταχειρίσεως άπάντων τών κ.κ. Συνεταίρων, εϊμεθα 
άναγκασμένοι άπό τής σήμερον νά καταργήσωμεν τό σύστημα τής 
αποστολής υπαλλήλου μας είς τάς υπηρεσίας Διοικήσεως καί 
Κεντρικού Καταστήματος πρός λήψιν καί έκτέλεσιν παραγγελιών 
Τροφίμων. Οϋτω, τοΰ λοιπού οί κ.κ. Συνεταίροι Διοικήσεως, Κεν
τρικού, Κτηματικής & ΕΤΒΑ καί οί είς μικράν ακτίνα άπό τοΰ 
Πρατηρίου μας ύπηρετοΰντες, θά δύνανται νά δίδουν τάς παραγ
γελίας τών Τροφίμων διά τοΰ τηλεφώνου (τηλέφωνα πρατηρίου: 
έξωτ. 3217.731, έσωτ. 412) ας καί προσερχόμενοι μετά τόι πέ
ρας τής υπηρεσίας των, νά παραλαμβάνουν αμέσως καί ανευ οΰ- 
δεμιάς καθυστερήσεως. Θά είναι δυνατόν ωσαύτως, είς έξαιρετι- 
κάς περιπτώσεις, ν’ άποστέλλωνται αί δι τηλεφώνου διαβιβα
ζόμενοι πααργγελίαι είς τά γραφεία σας, άλλά τοΰτο θά είναι 
εφικτόν είς λίαν περιωρισμένον άριθμόν.

Ύπενθυμίζομεν δτι άπό μηνών λειτουργεί έν τφ Πρατηρίιρ 
Τροφίμων, ειδικόν τμήμα πωλήσεως τών έξαιρετικών προϊόντων 
«ΚΑΖΙΝΟ» (Γλυκά Λουτρακιού) ώς και δτι ό Συνεταιρισμός δια
θέτει έκλεκτά τυροκομικά (φέτα, κασέρι, κεφαλοτύρι, γραβιέρα 
κλπ.) είς τιμάς αίσθητώς χαμηλοτέρας τών τής έλευθέρας άγοράς 
καί σάς καλοΰμεν νά έπισκεφθήτε τό Πρατήριον Τροφίμων δπου 
θά διαπιστώσητε δτι Εχετε συμφέρον ν’ άγοράζετε τά ε’ίδη δια
τροφής άπό τόν Συνεταιρισμόν μας,

Ύπενθυμίζομεν καί πάλιν δτι παραγγελίαι άνω τών 200.— 
δραχμών άποστέλλονται, ανευ ούδεμιάς έπιβαρύνσεως, είς τάς 
οικίας σας διά τού αυτοκινήτου τού Συνεταιρισμού.

ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Κοινωνικά

ΕΥΧΑΙ

Θερμές ευχές απευθύνω είς τούς 
αγαπητούς μου φίλους καί συναδέλ
φους :

— Νικόλαον Σταμότογλου, τοΰ 
Κ. Καταστήματος, διά τήν χαριτω
μένη κορούλα πού άπέκτησε.

— Βασ. Κατσάρα, τοΰ Κοσαστή- 
ματος Σταδίου 38, διά τόν χαρι
τωμένο Μπούλη πού άπέκτησε, καί

—Άνδρέα Γαλαζούλα, τοΰ Υπο
καταστήματος Άγρινίου διά τήν κσ- 
ρούλα του.

— Στον αγαπητό φίλο καί συνά
δελφο τοΰ Υποκαταστήματος Λα
μίας Πέτρο Κατσίκα εύχομαι νά εΰ- 
τυχήση στή νέα του ζωή μέ τήν χα
ριτωμένη σύντροφό του Βασιλική.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΠΑΜΙΧΑΣ

-—Ή σύζυγος τοΰ συν. Εύαγγέ- 
λου Χουλιάδα, έτεκεν αισίως άρρεν. 
Εύχομαι νά τούς ζήση.

Σ. ΜΑΝΕΑΣ

—Ή σύζυγος τοΰ συναδέλφου κ. 
Γεωργίου Τζήμα έτεκεν αισίως άρ
ρεν. Νά τούς ζήση.

Κ. ΛίΑΚΟΠΌΥΛΟΣ

ΓΑΙΥΙΟΙ

— Ό συν. τοΰ Κοσαστήμεσος 
Φραχκφούρτης κ. Δημήτριος Ευλογη
μένος καί ή δίς Μαίρη Ρακαπούλια 
έτέλεσαν τούς γόμους των τήν 8ην 
’Ιουλίου είς τόν ιερόν ναόν Αγίου 
Χαραλάμπους.

ΠΕΝΘΗ

—Τήν 8.7.1973 άπεβίωσεν αίφνι
δίως ό συνάδ. Δημήτριος Π. Κορο- 
βέσης - Ύποτμηματάρχης - Πληρο- 
φοριολήπτης παρά τφ Ύποκ)τι Αμ
πελοκήπων.

■—Τήν 13.7.1973 άπεβίωσεν καί 
έκηδεύθη έκ τοΰ Νεκροταφείου Άνα- 
στάσεως Πειραιώς ό συνάδ. Νικό
λαος Ίω. Προβελέγγιος - Ύποτμη
ματάρχης Ταμείων.

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ

Τήν 8)7)73 άπεβίωσεν ό συντα
ξιούχος τής Τραπέζης μας ’Ιωάννης 
Μανιακουδάκης. Θερμά συλλυπητή
ρια είς τήν οίκογένειάν του.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΥΛΛΟΣ

ΔΠΡΕΑΙ

ΥΠΕΡ ΤΟΥ Τ.Υ.Π.Ε.Τ.

-—Ό Σύλλογος Υπαλλήλων ’Ε
θνικής Τραπέζης είς μνήμην τοΰ ά- 
πσβιώσαντος πατρός τοΰ Συμβού
λου τοΰ Συλλόγου κ. Γεωργ. Κου- 
μανιώτη δρχ. 1.000.

—Τό Προσωπικόν τοΰ Υποκα
ταστήματος ΕΤΕ Εύριπίδου είς μνή
μην τοΰ συν. Δη μητριού Κοροβέση 
δρχ. 750.

— Κος καί Κα Μ. Θ. είς μνήμην 
τής μη,τρός τοΰ συν. Έπιθεωρητοΰ 
Θεοδ. Παπαγιαννοπούλου δρχ. 300.

■—Τό Προσωπικόν τοΰ Υποκατα
στήματος Άγοράς είς μνήμην Παν
τελή Λιακοπούλου, άδελφοΰ τοΰ συν. 
’Αθανασίου Λιακοπούλου δρχ. 500.

— Προσωπικόν Υπηρεσίας Πρω
τοκόλλου καί Διεκπεραιώσεως ’Αλ
ληλογραφίας, είς μνήμην Σωτηρίου 
Παπαδοπούλου, πατρός τής συν. Σο
φίας Εΰθ. Κόνιδα δρχ, 1.075.

ΥΠΕΡ «ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ»

Ή οικογένεια τοΰ συν. A.Ι.Κ. έπί 
τή συμπληρώσει 40ημέρου άπό τοΰ 
αιφνίδιου θανάτου τής Σπυριδούλας 
Κ. Παπαγιαννοπούλου δρχ. 500 ύ- 
πέρ τοΰ Ιδρύματος «ΚΡΗΤΙΚΗ Ε- 
ΣΤΙ/φ· (Οίκος ’Απόρου Σπουδα- 
στοΰ).

«ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ»

Μηνιαΐον δργανον τού Συλλόγου 
τών Υπαλλήλων της ’Εθνικής 

Τραπέζης τής 'Ελλάδος.

•

Δ) νσεις συμφώνως τφ Νόμφ : 
Υπεύθυνος:

ΝΙΚ. ΠΙΣΚΟΠΟΣ 
21ης ’Απριλίου άριθ. 37

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

•

Υπεύθυνος Τυπογραφείου: 
ΑΘ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 

Ρήγα Παλαμήδη 5 —Άθήναι 
Τηλ. 319.306



ΑΓΩΓΗ ΔΓ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΝ
ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

*Η ϋειτουργία 
των παιδικών 
κατασκηνώσεων 
τοΰ Τ. Υ. Π. Ε. Τ.

‘0 ’Αντιπρόεδρος τοΰ Διοικ. 
Συμβουλίου τοΰ Συλλόγου κ. 
Στυλιανός Μανέας κατέθεσεν τήν 
κατωτέρω άγωγήν κατά τής Τρα- 
πέζης. Άντικείμενον τής άγωγής 
είναι ή άναγνώρισις τού πραγμα- 
τοποιηθέντος συνολικώς χρόνου ύ- 
παλληλικής υπηρεσίας καϊ ενδια
φέρει πλείστους συναδέλφους τής 
αυτής κατηγορίας οϊτινες καί θά 
δικαιωθούν μέ το αποτέλεσμα τής 
άγωγής τοΰ κ. αντιπροέδρου.

«Τυγχάνων τελειόφοιτος Γυμνα
σίου καί μέ ικανοποιητικός γνώσεις 
τής ’Αγγλικής γλώσσης, προσελή- 
φθην εις την υπηρεσίαν τής εναγό
μενης Τραπέζης, έπί συμβάσει έξ- 
ηρτημένης έργασίας άορίστου χρό
νου, τήν 7ην Φεβρουάριου 1 94S, έπί 
βαθμφ «προσωρινού κλητήρας» καί 
έτοποθετήθην άρχικώς εις το έν ’Α
θήνα ις Υποκατάστημα Παγκρατίου 
αύτής. Παρά το δτι ϋπό τής έναγο- 
μένης Τραπέζης, άπό τής, κατά τ’ 
ανωτέρω, παρ’ αύτή προσλήψεώς 
μου, έχαρακτηριζόμη,ν ώς «κλητήρ», 
έν τούτοις, πρός κάλυψιν όργανικών 
υπηρεσιακών άν-αγκών της εις τα
κτικούς υπαλλήλους τοΰ λογιστικού 
κλάδου, έν όψει καί των άνωτέρω 
τυπικών μου προσόντων, άπό τής 
κατά τ’ άνωτέρω (7.2.1948), προσ
λήψεώς μου, τή έντολή καί έν πλή- 
ρει γνώσει τής έναγομένης Τραπέ
ζης, μοί άνετέθησαν άμέσως καί έγώ 
έκτοτε έξετέλεσα συνεχώς τακτικώς 
καί άδιαλείπτως, καθήκοντα καί ά- 
πησχολήθην είς έργασίαν καθαρώς 
καί άποκλειστικώς λογιστικήν, ού- 
δεμίαν, οίανδήποτε, σχέσιν εχουσαν 
πρός τά καθήκοντα καί την ιδιότη
τα τοΰ «κλητήρας» ύψ’ ήν προσε- 
λήφθην καί ΰφ' ήν έφερόμην ύπό τής 
έναγομένης τραπέζης, ήτις, άπό τής, 
κατά τ’ άνωτέρω, προσλήψεώς μου 
έξηκολούθησε νά μέ χαρακτηρίζη 
ώς, δήθεν, «κλητήρα»(!) καί νά μοί 
καταβάλλη τάς είς τό-ν βαθμόν καί 
τήν ιδιότητα ταύτην άντιστοιχούσας 
άποδοχάς, χωρίς δμως νά μοί χορη- 
γή (άκριβώς λόγω τοΰ δτι έτέλει έν 
γνώσει δτι προσέφεραν αύτή καθα
ρώς λογιστικήν υπηρεσίαν), καί τάς 
εις τούς κλητήρας αυτής, άπσκλει- 
στικώς, χορηγουμένας είς είδος πα- 
ροχάς, (στολή, υποδήματα, ύπο-κά- 
μισα, έπανωφόριον κλπ.). Τήν έν 
λόγω καθαρώς καί άποκλειστικώς 
λογιστικήν υπηρεσίαν έξετέλεσα, ώς 
ήδη έλέχθη, συνεχώς καί τακτικώς 
άπό τής προσλήψεώς μου, μέχρι καί 
τής 1.4.1971, δτε έστρατεύθην κα- 
νονικώς, ϋπηρετήσας είς τάς τάξεις 
τοΰ Στρατού, ώς Άνθυπολοχαγός 
Πεζικού. Ή στράτευσίς μου διήρκε- 
σεν μέχρι τής 26.10.1953. "Αμα τή

άποστρατεύσει μου έπανέλαβον τήν 
παρά τή έναγομένη υπηρεσίαν μου, 
τοποθετηθείς είς τήν Γραμματείαν 
τής Διοικήσεως αύτής, μοί άνετέθη
σαν δέ καί πάλιν ύπό τής έναγομέ
νης καί έγώ έξετέλεσα καθήκοντα 
άποκλειστικώς υπαλλήλου, τού λο
γιστικού κλάδου, οΰδεμίαν σχέσιν ε- 
χοντα πρός τά τοΰ «κλητήρος». Τά 
καθαρώς υπαλληλικά ταΰτα καθή
κοντα έξετέλεσα, έν συνεχείς!, τα
κτικώς καί άδιαλείπτως, μέχρι τής 
1.1.1957, δτε ή έναγομένη Τράπε
ζα, (εξακολουθούσα, παρ’ δλον δτι 
έτέλει έν γνώσει τής πράγματι προσ- 
φερομένης αύτή άπό τής προσλήψε
ώς μου, υπηρεσίας μου, ώς καθαρώς 
υπαλληλικής, νά μέ χαρακτηρίζη ώς, 
δήθεν, «κλητήρα» (!), άντί νά μέ έν- 
τάξη, ώς ώφειλεν, είς τό κύριον ύ- 
παλληλικόν προσωπικόν αύτής, μέ 
μετέταξεν είς τον βαθμόν τοΰ είσ- 
πράκτορος Α’ ήτοι είς τό βοηθητι
κόν αύτής προσωπικόν τού Ταμια
κού κλάδου, είς δν μετατάσσονται 
ύπ’ αύτής οί μή έχοντες άπολυτή- 
ριον γυμνασίου κλητήρες της, ο! έκ- 
τελοΰντες πράγματι, μέχρι τής τοι- 
αύτης μετατάξεώς των καθήκοντα 
κλητήρας.

Κατά τόν Μάρτιον 1958, συμμε- 
τέσχον είς προκηρυχθέντα σίτο τής 
έναγομένης διαγωνισμόν προσλήψε
ώς κυρίου υπαλληλικού προσωπικού 
της, καθ’ δν έπέτυχον. Μετά τήν τοι- 
αύτην έπιτυχίαν μου ή έναγομένη μέ 
μετέταξεν είς τό κύριον υπαλληλικόν 
αύτής προσωπικόν. Κατά τήν τοιαό- 
την μετάταξίν μου ή έναγομένη Τρά
πεζα, έναντι τής προσενεχθείσης αύ
τή άπό τής άρχικής παρ’ αύτή, 
προσλήψεώς μου, (7.2.1948), καθα
ρώς υπαλληλικής, (τού λογιστικού 
κλάδου), συνεχούς υπηρεσίας μου 
δέκα (10) έτών, μοί συνυπελόγισεν, 
διά τήν μισθολογιικήν καί βαθμολο
γικήν πορώθησίν μου είς τό τακτι
κόν αύτής προσωπικόν, ύπηρεσίαν 
μόνον δύο (2) έτών, ένφ ώφειλε νά 
μοί συν υπολογίση τό σύνολον τής 
υπηρεσίας μου ταύτης.

Διά τόν τοιοΰτον μή συνυπολογι- 
σμόν τού συνόλου τής έν λόγω, κα
θαρώς λογιστικής υπαλληλικής, παρ’ 
αύτή υπηρεσίας μου, διεμαρτυρήθην 
πρός τήν έναγομένην διά σειράς ά- 
ναψορών μου, τοΰ θέματος δέ τού
του έπελήφθη, διά σειράς σχετικών 
παρσστάσεών του, καί τό έπαγγελ- 
ματικόν μας ΣωματεΤον «Σύλλογος 
Υπαλλήλων ’Εθνικής Τραπέζης», οδ- 
τινος, άπό τής άνωτέρω προσλήψεώς 
μου, τυγχάνω τακτικόν καί ταμια- 
κώς έν τάξει μέλος, (σήμερον τυγ
χάνω έκλελεγ μένος άντιπρόεδρος τής 
Διοικήσεως αύτοΰ).

Κατά τό έτος 1964, κατόπιν τών

άλλεπαλλήλων διαμαρτυριών καί ά- 
ναφορών μου ή έναγομένη, άναγνω- 
ρίζουσα, έν μέρει, τήν άδικον καί μή 
νόμιμον μεταχείρισίν μου, καί, έν δ- 
ψει καί τοΰ γεγονότος δτι, μισθολο- 
γικώς, ύπελειπόμην καί αύτών τών 
έχόντων τήν αύτήν μέ έμέ ύπηρε
σίαν, είσπρακτόρων της, διά πρά- 
ξεως τής Διοικήσεώς της, μέ προ- 
ώθησεν κατά V/2 είσέτι έτος καί οΰ- 
τω, έπί συνόλου δέκα (10) έτών 
προσενεχθείσης αύτή καθαράς ύπαλ- 
ληλικής ύπηρεσίας μου (άπό 7.2. 
1948 μέχρι Μαρτίου 1958), καθ’ ήν 
αΰτη μέ ένεφάνιζεν ώς, δήθεν, «κλη- 
τήρα»(! !), μοί συνυπελόγισε συνο- 
λικώς μόνον 3Vi έτη, άρνουμένη νά 
μοί συνυπολογίση καί τά ύπολειπό- 
μενα όΐά έτη καθαράς υπαλληλικής 
παρ’ αύτή ύπηρεσίας μου, μέ δλας 
τάς, δΓ έμέ, έκ τού τοιούτου μή συν
ολικού ύπολογισμοΰ, είς δν ύπεχρε- 
οΰτο, διά τήν μισθολογικήν καί βα
θμολογικήν μου προώθήσιν, έπιζη- 
μίους συνέπειας.

Διά νά άποδειχθή ή μή νόμιμος 
εκ μέρους τής έναγομένης μεταχεί- 
ρησίς μου αΰτη, ένδεικτικώς σημειώ 
δτι, ώς καί διά σχετικής άναφοράς 
μου έγνώρισα αύτή, καί Εάν είχον 
παραμείνη είς τήν κατάσπασιν τού 
είσπράκτορος, θά έλάμβανον έπί 15 
ολόκληρα έτη μισθόν κατά δραχμάς 
τούλάχιστον 500 μηνιαίως, άνώτερον 
εκείνου τόν όποιον μοί κατέβαλεν ή 
έναγομένη κατά τό έν λόγω χρονι
κόν διάστημα. Έξ άλλου τό δτι ή 
έναγομένη τελούσα έν πλήρει γνώ- 
σει δτι, καθ’ δλον τό ρηθέν άπό τής 
παρ’ αύτή προσλήψεώς μου, χρονι
κόν διάστημα, προσέφερον αύτή 
πράγματι καθαρώς καί άποκλειστι- 
κώς ύπαλληλικήν ύπηρεσίαν τού λο
γιστικού κλάδου, καί ούχί «κλητή
ρας», καθ’ δλον τό διάστημα τούτο 
δέν μοί έχορήγησεν, ώς έλέχθη, τάς, 
άποκλειστικώς είς τούς κλητήρας 
της χορηγουμένας, παροχάς είς εί
δος (ενδυμασίαν, ύποδήματα, ύπο- 
κάμισα, έπανωφόριον κλπ.). Ό μή 
συνυπολογισμός, έν τφ συνόλφ του, 
ύπό τής έναγομένης τοΰ έν λόγω 
χρόνου τής παρ’ αύτή ύπηρεσίας 
μου, (άπό 7.2.1948 μέχρι Μαρτίου 
1958), καθαρώς καί άποκλειστικώς, 
ώς έλέχθη, ύπηρεσίας κυρίου υπαλ
ληλικού προσωπικού αύτής, έκτελε- 
σθείσης ύπ’ έμοΰ κατ’ έντολήν καί 
έν γνώσει της καί πρός κάλυψιν ορ
γανικών ύπηρεσισκών άναγκών της 
είς τακτικόν υπαλληλικόν προσωπι
κόν, δέν είναι νόμιμος, είναι αύθαί- 
ρετος καί άντίθετος πρός τάς άρχάς 
τής καλής πίστεως. Καί τούτο διότι 
α) Δέν είναι καλόπιστος, ούτε νό
μιμος ή ένέργεια τής έναγομένης νά 
μέ άπασχολήση, κατ’ έντολήν καί έν

ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ 
ΤΟ Δ. Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

• "Εγγραφον πρός τήν Διοίκησιν
Ύπό τού Διοικ, Συμβουλίου τού 

ΐΣΰλλόγου μας άπεστάλη πρός τόν 
Διοικητήν τής Τραπέζης μας τό ά- 
κόλουθον έγγραφον:
«Κύριε Διοικητά,

Π λειστάκις κατά τό παρελθόν 
καί εσχάτως διά τής άπό 6ης ’Ιου
νίου έ.έ. άναφοράς μας, κατεστή- 
σαμεν γνωστήν τήν πλήρη άντίθε- 
σιν τοΰ Προσωπικού τής ’Εθνικής 
Τραπέζης, πρός τό μέτρον τής πα
ρατάσεως τοΰ ορίου ηλικίας, ώς 
τούτο εφαρμόζεται κατά τά τελευ
ταία έτη.

’Επειδή πληροφορούμεθα δτι ύπό 
τινων ενδιαφερομένων καταβάλλε
ται πάλιν προσπάθεια καί ασκείται 
πίεσις δπως εξασφαλίσουν τήν πα
ραμονήν των έν τή Τραπέζη διά τής 
παρατάσεως τοΰ ορίου ηλικίας των 
αλλά καί έτι χειρότερον επιδιώκεται 
ή αΰξησις τοΰ ορίου ηλικίας διά τήν 
άπομάκρυνσιν έκ τής ύπηρεσίας, 
σπεύδομεν νά έκφράσωμεν τήν πλή
ρη άντίθεσιν τοΰ Προσωπικού τής 
’Εθνικής Τραπέζης πρός τάς άνω
τέρω ένεργείας καί νά έπαναλάβω- 
μεν τάς έπί τοΰ θέματος άπόψεις 
μας.

1. Τό μέτρον τής παρατάσεως 
τοΰ ορίου ηλικίας, άποσκοπεί είς τήν 
διατήρησιν ενός ή δύο προσώπων, ή 
άντικατάστασις τών όποιων κατά 
τόν χρόνον καταλήψεώς των ύπό 
τοΰ όρίου ήλικίας είναι τφ δντι δυ
σχερής.
■ Τοΰτο σημαίνει δτι ή αναγνωρί
σεις τής ύπηρεσιακής άξίας τών 
προσώπων διά τά οποία γίνεται 
χρήσις τοΰ μέτρου είναι γενική καί 
ούδεμία έξ οίασδήποτε πλευράς δια- 
τυποΰται άντίθεσις. Σημαίνει, επί
σης, δτι τά πρόσωπα ταΰτα κατέ
χουν θέσεις κλειδιά έν τή Τραπέζι).

2. ’Από τινων χρόνων, δυστυχώς, 
τό μέτρον τής παρατάσεως, έξετρά- 
πη τοΰ αληθούς σκοποΰ του καί χρη

σιμοποιείται πρός ίκανοποίησιν άτό- 
μων καί ούχί πρός έξυπηρέτησιν 
τών συμφερόντων τής ’Εθνικής Τρα 
πέζης. Κατ’ έπέκτασιν δέ, δίδει τήν 
έντύπωσιν, δτι, ή ’Εθνική Τράπεζα 
στερείται ικανών στελεχών δυναμέ- 
νων νά διαδεχθούν τούς έξερχομέ- 
νους καί μάλιστα είς θέσεις μή θεω
ρουμένας οπωσδήποτε «κλειδιά».

3. Διά τών συνεχών καί κατ’ έ
τος αυξανόμενων είς άριθμόν πα
ρατάσεων όρίου ήλικίας ανευ άπο- 
χρώντος λόγου προκαλείται τό κοι
νόν αίσθημα καί τό Προσωπικόν Ε
χει πεισθεΐ δτι τά προσόντα καί ή 
ιεραρχία καταπατώνται έν τή Τρα- 
πέζη.

Συνεπείρ τούτου μαραίνεται ό ζή
λος τών νεωτέρων, οί όποιοι άν- 
τιλαμβάνονται δτι ούδεμία ελπίς έ- 
ξελίξεώς των είς καίριας θέσεις ύ- 
φίσταται, ενώ άποκαρδιοΰνται οί έ
πί σειράν έτών άναμένοντες τήν 
προαγωγήν των καί τήν τοποθέτη- 
σίν των είς τάς κενουμένας θέσεις 
έκ τής εξόδου τών καταλαμβανομέ- 
νων ύπό τοΰ όρίου ήλικίας. Δέν 
χρειάζεται ασφαλώς νά έπισημάνω- 
μεν τάς έπιπτώσεις έκ τής τοιαύτης 
ψυχολογίας άνωτέρων καί κατωτέ
ρων υπαλλήλων.

4. Παραβιάζεται καταφώρως δ

Τήν 3ην τ.μ. ήμέραν Παρασκευ
ήν συνεζητήθη είς τήν ’Επιτροπήν 
Τριμερούς συνεργασίας τό αίτημα 
τής άσφαλίσεως τών Τραπεζικών 
Υπαλλήλων, οϊτινες άσκοΰν Ταμια
κήν χρηματικήν διαχείρισιν καί δια- 
κίνησιν.

έν ίσχύϊ ’Οργανισμός τής Τραπέζης 
καί είς τόν ύπερκορεσμένον άριθμόν 
τών άναμενόντων προστίθενται συ
νεχώς νέοι. Ή «παράτασις» δέν ε
πιτρέπει τό «άνοιγμα» καί ή πίεσις 
πρός τά κάτω οδηγεί είς έξουθένω- 
σιν.

Είς τούς Επιδιώκοντας νά λάβουν 
παράτασιν πρέπει νά ύπομνησθή δτι 
δταν άνέμενον νά καταλάβουν κε- 
νουμένην θέσιν, ήσαν αντίθετοι 
πρός τάς παρατάσεις, τάς όποιας, 
τώρα, διά παντός μέσου Επιδιώκουν 
νά Επιτύχουν.
Κύριε Διοικητά,

Πρός Επιβολήν τοΰ δικαίου καί 
άποκατάστασιν τής ηρεμίας είς τάς 
τάξεις τοΰ Π ροσωπικοΰ, ή όποια Ε
χει σοβαρώς διαταραχθεΐ, Επιβάλλε
ται δπως άπορρίψη,τε τάς εισηγή
σεις περί παρατάσεων καί αύξήσε- 
οις τοΰ όρίου ήλικίας.

"Απαντες οί Εργαζόμενοι είς τήν 
’Εθνικήν Τράπεζαν άναμένουν άπό 
'Τμάς νά θέσετε φραγμόν είς τάς 
άτομικάς Επιδιώξεις καί νά Επανα
φέρετε τήν ηρεμίαν είς τάς τάξεις 
τοΰ Προσωπικού τής ’Εθνικής Τρα- 
πέζης. Ούδεμία παράτασις πλέον α
νευ σοβαρού λόγου. Ούδεμία συζή- 
τησις διά τήν παράτασιν τοΰ όρίου 
ήλικίας».

Οί Εκπρόσωποι τών ’ Εργοδοτών έ- 
ζήτησαν αναβολήν τής συζητήσεως, 
λόγφ τής σπουδαιότητος τοΰ θέμα
τος. Τό συμβούλισν άπεδέχθη τήν 
άναβολήν τής συζητήσεως τοΰ θέ
ματος δι’ ενα μήνα.

Η ΑΣΦΑΛΙΣΙΣ ΑΣΚΟΥΝΤΩΝ 
ΤΑΜΙΑΚΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΝ

ττλήρει γνώσει της, πρός κάλυψιν ορ
γανικών ύπηρεσιακΦν άναγκφν της 
είς άποκλειστικώς ύπαλληλικήν, τα
κτικού προσωπικού της, ύπηρεσίαν, 
ήν έξετέλεσα μέ Εξαιρετικήν έπίδο- 
σιν καί άπόδοσιν έπί όλόκληρον 10 
ετίαν, συνεχώς καί άδιαλείπτως καί 
νά μέ έμψανίζη, ώς, δήθεν, «κλη
τήρα» ( !), θέσιν ήν πράγματι ουδέ
ποτε κατέλαβαν, ουδέποτε πράγμα
τι, ούδ’ έπ’ έλάχιστον έκτελέσας τήν 
πρός τήν ιδιότητα ταύτην συνδεομέ- 
νην ύπηρεσίαν καί ν’ άρνήται έν συ
νεχείς, άδικαιολογήτως καί παρανό- 
μως νά μοί συνυπολογίση έν τφ συν
όλφ του, τόν χρόνον τής τοιαύτης 
ύπηρεσίας μου, ώς καθαρώς ύπηρε
σίας κυρίου υπαλληλικού προσωπι
κού της καί νά μοί χορηγήση τάς, 
έκ τοΰ τοιούτου συνυπολογισμοΰ, 
πάσης φύσεως παροχάς καί προσαυ
ξήσεις, καθώς καί τήν βαθμολογικήν 
προαγωγήν μου, μέ βάσιν ύπολογι- 
σμοΰ τήν ώς, υπαλλήλου αύτής, συν
ολικήν παρ’ αύτή, άπό 7.2.1948 καί 
Εφεξής ύπηρεσίαν μου.

Ή έμμονή τής έναγομένης Τρα- 
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 4ην ΣΕΛ.)

iniOTDlifli
’Αγαπητή «Τραπεζιτική»,

Είμαι ένας άπό τούς γονείς, πού 
έστειλαν φέτος τά παιδιά τους στήν 
κατασκήνωσι τού Ταμείου Υγείας 
Προσωπικού ’Εθνικής Τραπέζης, στο 
Διόνυσο.

Τις όμορφες μέρες πού περνο^ 
σαν τά παιδιά μας στήν κατασκή
νωσι διέκοψε, ώς γνωστόν, ή κατα
ραμένη φωτιά, πού κατέστρεψε χι
λιάδες δένδρα καί εθεσε σέ κίνδυ
νο τήν κατασκήνωσι μας.

Τώρα πού πέρασαν οί στιγμές 
άγων ίας όλων μας, ή'ρέμα και ψύ
χραιμα άναλογίζομαι τά όσα σννέ- 
βησαν καί αισθάνομαι Επιτακτικό 
τό καθήκον νά φέρω είς τό φώς τής 
δημοσιότητας τά συναισθήματα πού 
μέ διακατέχουν σχετικά μέ τήν στά- 
σι όλων τών αρμοδίων τοΰ ΤΥΠΕΤ 
κατά τις κρίσιμες Εκείνες ώρες.

”Αν μπορούσε κανείς νά χαριχ- 
κτηρίση μέ λίγες λέξεις τήν στάσι 
όλων τών υπευθύνων νομίζω πώς 
οί πιό κατάλληλες θά ήσαν:
«ΒΑΘΕΪΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΣΙΣ ΧΡΕΟΥΣ 
ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗΣ».

• ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΙ
Ό Πρόεδρος τού Ταμείου Υ

γείας Προσωπικού Ε.Τ.Ε. κ. Π. 
Καρλής άπηύθυνε τήν κατωτέρω 
Επιστολήν πρός τό Διοικ. Συμ
βούλιου τού Συλλόγου^

«^ύρίε Πρόεδρε,
Κατ’ έντολήν τού Διοικητικού 

Συμβουλίου τού Ταμείου μας άπευ- 
θύνομεν ύμίν τήν παρούσαν διά νά 
έκφράσωμεν τάς θερμάς εύχαριστίας 
μας πρός ύμάς καί τά μέλη τού 
Διοικητικού Συμβουλίου ύμών διά τό 
έπιδειχθέν ζωηρόν Ενδιαφέρον σας 
καί τήν συμπαράστασίν σας κατά 
τήν γνωστήν ύπόθεσιν πυρκαϊάς τού 
δάσους Διονύσου έκ τής όποιας έ- 
κι-νδύνευσεν ή Κατασκήνωσις καί άν- 
τιμετωπίσαμεν δυσχερείς συνθήκας 
διά τούς κατασκηνωτάς.

Είδικώτερον ή ιδιαιτέρα φροντίς 
σας διά τούς έξ Επαρχιών καπασκη- 
νωτάς καί ή ύποδοχή αύτών, είς τήν 
Λέσχην τού Συλλόγου τήν ήμέραν 
τής πυρκαϊάς καί ή παροχή αύ- 
τοίς δωρεάν γεύματος καί δείπνου 
άποδεικνύει τό ύψηλόν οάσθηιμα συ- 
ναδελφικής άλληλεγγύης τό όποιον 
άποτελεΐ τήν άνυπολόγ ιστόν δύναμιν 
τών ’Οργανισμών τοΰ Προσωπικού 
τής Τραπέζης».

Έξ άλλου, ύπό τοΰ Ταμείου Υ
γείας έξεδόθη ή κατωτέρω άνακοί- 
νωσις:

«Άνακοινοΰται δτι έπανήρχισεν ή 
λειτουργία τών Παιδικών Κοσοοσκη- 
νώσεων Διονύσου, ή όποια είχε προ- 
σωρινώς άνασταλή έκ λόγων Εκτά
κτου ανάγκης, έκ τής έκραγείσης είς 
τό άμέσως γειτονικόν δάσος πυρ- 
καϊάς.

"Ηδη διαμένουν είς τήν Κατασκή
νωσή οί έκ Κύπρου άρρενες κατα- 
σκηνωταί μέχρι τής άναχωρήσεώς 
των διά τήν λόεγαλόνη,σον, ούδενός 
άπολύτως κινδύνου ύφισταμένου. 
(Πάντως διά τούς ύπολοίπους άρρε- 
νας κατασκηνωτάς θεωρείται λήξασα 
ή Κατασκηνωτική Περίοδος).

Κοττόπιν τούτου ή λειτουργία τής 
κατασκηνώσεως θά συνεχισθή πλή
ρως, πραγματοποιούμενης καί τής 
δευτέρας αποστολής θηλέων τέκνων 
συναδέλφων.

Θεωροΰμεν καθήκον μας νά έξά- 
ρωμεν διά τής παρούσης τήν Εξαν
τλητικήν προσπάθειαν τοΰ ’Αρχηγού 
κ. Γιοτννοπούλου καί ’ Iατροΰ κ. Άν-

ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
τωνιάδη, τών στελεχών (Ύπαρχη- 
γών, Κοινοταρχών καί ’Ομαδαρχών) 
ώς καί τού προσωπικού τής Κοττα- 
σκηνώσεως, είς τήν όποίοον προσπά
θειαν οφείλεται ή ταχεία καί έν τά
ξει μετακίνησις τών κατασκηνωτών 
είς άσφαλεΐς τόπους καί ή προώ- 
θησίς των είς τόπους προσωοινής 
διανυκτερεύσεως καί έν συνεχείψ είς 
τάς οικίας των.

Έξαίρομεν Επίσης τάς φροντίδας 
τής Προίσταμένης άδελφής καί τών 
Εκτάκτως άπασχοληθεισών άδελφών 
διά τήν φύλαξιν καί φροντίδα τών 
κατασκηνωτών έξ ’Επαρχιών, οί ό
ποιοι διεννκτέρευσαν είς κενόν όρο
φον τού «Υγείας Μέλαθρον» λόγψ 
πληρότητας τών Ξενοδοχείων τής Πε
ριφέρειας μας κατά τήν Εποχήν αύ
τήν.

Δέν θά παραλείψωμεν νά εύχαρι- 
στήσωμεν ιδιαιτέρως τήν Σεβαστήν 
Διοίκησιν τής Τραπέζης μας, ή ό
ποια διά τοΰ άρμαδίου Ύποδιοικη- 
τοΰ κ. Μ. Κοζώνη έλαβε τά κατάλ
ληλα μέτρα υποδοχής τών κοττασκη- 
νωτών είς τό Κεντρικόν Κατάστημα 
καθώς καί τούς κ.κ. Διευθυντάς τής 
Διοικήσεως καί τοΰ Κεντρικού Korr) 
τος οί όποιοι διά τής προσωπικής 
των συμπαραστάσεως καί τής συν
δρομής των δΓ εκλεκτών συναδέλφων 
έκ τών Υπηρεσιών των, διηυκόλυνον 
τό έργον τών Μελών τοΰ Διοικητι
κού Συμβουλίου τού ΤΥΠΕΤ καθώς 
καί διά τό έπιδειχθέν γενικώς ένδιαμ 
φέρον των διά τήν δλην ύπόθεσιν καί 
τήν τύχην τής Κοττασκηνώσεως είς 
τήν δλως "κτακτον αύτήν περίπτω- 
σιν.

Τάς εύχαριστίας μας πρός τούς 
κ.κ. Υπουργούς, Στρατηγούς, Νο
μάρχην καί λοιπάς Άρχάς, οί ό
ποιοι έφθασαν είς τόν τόπον τής 
πυρκαϊάς καί τήν κατασκήνωσιν, ώς 
καί πρός τούς Στρατιώτας καί Πυ- 
ροσβέστας οί όποιοι διά τού σκλη
ρού άγώνος των, συνέβαλον είς τήν 
κατάσβεσιν τοΰ πυράς, θά διαβιβά- 
σωμεν άρμοδίως.

ΔΓ ιδιαιτέρας άνακοτνώσεως θά 
σάς ένημερώσωμεν λεπτομερώς περί 
τών Ενεργειών μας καθ’ δλην τήν 
διάρκειαν τών ώς άνω εκτάκτων γε
γονότων.

Ή παράδοσις τών άποσκευών τών 
κατασκηνωτών θά πραγματοποιηθή 
τήν προσεχή Δευτέραν 30.7.73 είς 
τόν τόπον τής Κατασκηνώσεως, έν 
Διονύσφ, καθ’ δλην τήν ήμέραν».

Άπό τοΰ Προέδρου τού ΤΥΠΕΤ 
κ. Καρλή, πού άπό τις πρώτες στι
γμές τοΰ κινδύνου βρέθηκε κοντά 
στά παιδιά μας καί κυριολεκτικά 
«ξημεροβραδυάστηκε», δπου άπαι. 
τοΰσε ή άνάγκη, τοΰ ’Αρχηγού τής 
Κατασκηνώσεως κ. Γιαννοπούλου, 
τών αρμοδίων τοΰ Προσωπικού τοΰ 
ΤΥΠΕΤ, τών στεελχών τής Κατα
σκηνώσεως μέχρι καί τοΰ τελευταί
ου άνωνύμου υπαλλήλου, ΟΛΟΙ, έ- 
πραξα,ν είς τό άκέραιον τό καθήκον 
τους, γιά νά προστατεύσουν τά παι
διά μας.

Άπό τήν πρώτη στιγμή πού Εκ
δηλώθηκε κίνδυνος γιά τήν κατα
σκήνωσι, έλαβαν δλα τά άναγκαΐα 
μέτρα προστασίας τών παιδιών 

τς, με μεγάλη τάξη, χωρίς κανέ
να κρούσμα πανικού, τόσο Επικίν
δυνου σ’ αυτές τις ώρες.

Τά άπεμάκρυναν Εγκαίρως καί μέ 
στοργή γονιών φρόντισαν γιά τήν 
δσο τό δυνατόν λιγώτερη ταλαιπω
ρία τους καί ασφαλή τέλος άποστο- 
λή τους στά σπίτια τους.

"Οσοι άπό κοντά είδαμε τις 
προσπάθειες των καί τήν φροντίδα 
τους αισθανόμαστε τήν άνάγκη νά 
άπευθύνωμε ένα μεγάλο ΕΥΧΑΡΙ
ΣΤΩ σ’ δλους γιατί έκαναν ο,τι ή
ταν άνθρωπίνως δυνατόν γιά νά 
φθάσουν κοντά μας άσψαλή καί δχι 
πανικοβλημένα τά παιδιά μας.

Άς τούς έχη δλους καλά 6 θεός.
’Εμείς άπό τήν πλευρά τών γο

νιών νοιώσαμε τόση άσφάλεια γιά 
τά παιδιά μας, πού πάντα θά τούς 
τά έμπιστευώμαστε στήν κατασκή
νωσι τοΰ ΤΥΠΕΤ, μέ τήν σιγουριά 
δτι σαν γονείς θά τά φροντίζουν 
καί θά τά προστατεύουν.

ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ 
Δ)νσις ’Οργανώσεως

Ο ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ 
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΝΙΣΧΥΘΗ 
ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝ

Διά τοΰ κατωτέρω έγγράοφυ 
του πρός τήν Διοίκησιν τής Τρα
πέζης, τό Διοικ. Συμβούλισν έ- 
ζήτησε τήν ένίσχυσιν είς Προ
σωπικόν. τοΰ Κλάδου τών Δια
χειριστών :

«Κύριε Διοικητά,
Είναι κοινή διαπίστωσις δ'τι ή ερ

γασία τών διαχειριστών έχει αύξη- 
θή σημαντικώς καί έκ τής αύξήσε- 
ως τών Εργασιών τής Τραπέζης, 
αλλά καί έκ τοΰ προσθέτου φόρτου 
έργασίας τόν όποιον έπωμίσθησαν, 
έκ τής εισπράξεως τών λογαρια
σμών ΔΕΗ — ΟΤΕ — Εταιρίας 
’Τδάτων κλπ.

Ό συσσωρευθείς έκ τών άνωτέ
ρω λόγων δγκος έργασίας, πέραν 
τής έξουθενώσεως τών συναδέλφων 
διαχειριστών, οϊτινες καταβάλλουν 
ύπερανθρώπους προσπάθειας διά νά 
άνταποκριθοΰν είς τήν έργασίαν των 

1 προκαλεΐ καί έντονους διαμαρτυρίας 
; τών συναλλασσόμενων, ύποχρεουμέ- 
νων δπως άναμένουν έπί μακρόν 
πρός διεκπεραίωσιν τής έργασίας 
των.

’Τποβάλλομεν δθεν τήν παράκλη-

DR. ΑΡΓΥΡΙΟΣ 

Νευρολόγος —

ΓΡΑΜΜΑΤΑΣ

Ψυχίατρος

’ I ατρεΐον —
’ Ηλβκτροεγκεφσλογ ρ αφ ι κόν

’Εργαστήρι ον 
Βασ. Σοφίας 102α 

Τηλ. 774.532

Καθημερινώς, πλήν Σαββάτου, 
17.30'—19.30’

σιν δπως ένισχυΟή είς προσωπικόν 
ό κλάδος τών διαχειριστών πρός 
άνακούφισιν τών ήδη ύπηρετούντων 
συναδέλφων καί κυρίως πρός έξυπιι- 
ρέτησιν τών μετά τής Τραπέζι)ς 
μας συναλλασσομένων».

Δρ ΛΟΥΚΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ 

’Οφθαλμίατρος

Είδικευθείς είς τάς Πανεπιστη
μιακά ς Κλινικάς Βόννης - Βέρνης 

Τ. Επιμελητής 
’ Ο φθαλ μολογ ι κή ς Κλινικής 

ΕΣΣΕΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

Είναι συμβεβλημένος μετά τού 
Τ.Υ.Π.Ε.Τ.

Δέχεται καθ’ έκάστην 5—8 μ.μ. 
καί έπι συνεντεύξει.

’ I ατρεΐον:
Άλεξ. Σούτσου 20, τηλ. 634.952

ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ
προχαπικον eoivikhs tpahkzhs

Όδος Οερεια,νου 4ί χαί Κατβεντώνη 
(Πάροδος Αεωφ. Αλεξάνδρας άρεβ. 1SS)

Τηλεφωνικόν χεντρον μ-εσφ τοο όηοέοο εηεζοενω- 
νεετε μέ δλους τούς όρόφους χαί τάς ύηηρεβεαςϊ

6421.024 - 6421.025 - 6421.026 - 6423.251 - 6428.016

ΛΟΙΙΛΛΙ (Τ. 701)

«ΡΛΙ ΙίΙΙΙίίΚΚΊΊίίϊΛ :

(καβ’ έκάβτιην) Ζ 1—1 καί ->—$>



ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΝΑ ΓΙΝΗ ΜΙΣΘΟΣ
ΣΕΛΙΣ 4η «ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ»

ΚΑΤΕΤΕΘΗ ΑΓΟΓΗ ΔΙ’ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΝ ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ 
ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ Ο.Ι.Ο.Ε.

ΚΑΤΟΠΙΝ ΓΟΗ ΑΙΑΒΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΑΛΟίΟΥ

Ριζικό Mime έΰοΒη Big
$ Ύπό του ’Αντιπροέδρου του Συλλόγου

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 3ης ΣΕΛ.)

πεζής νά μή θέλη νά συνυπολογίσω 
την έν λόγφ καθαρώς υπαλληλικήν 
υπηρεσίαν μου, άπό 7.2.1948 μέχρι 
1ης Μαρτίου 1958, (καθ’ ήν μέ ένε- 
φάνισεν ώς, δήθεν, «κλητήρα»), εις 
τό σύνολον τής παρ’ αύτή υπαλληλι
κής ύπηρεσίας μου, άλλα νά συνυ
πολογίζω μόνον 3Vi έτη, έναντι των 
πραγματικών δέκα (10) τοιούτων,. 
ένφ δέν είναι νόμιμος, ούτε καλόπι
στος, θά εΐχεν ώς αποτέλεσμα νά 
ώφεληθή παρανόμως ή έναγομένη εις 
βάρος μου και δχι μόνον νά χρησι
μοποίηση δπως καί πράγματι έχρη- 
σιμοποίησε, κατά τό ώς άνω διάστη
μα, (7.2.48 μέχρι 1ης Μαρτίου 
1958), την εργασίαν μου, δι’ ήν ή- 
το υποχρεωμένη νά μοΐ καταβολή 
άπαδοχάς υπαλλήλου, ένφ μοί κα- 
τέβαλεν άποδοχάς «κλητήρος»(!), 
άλλά και νά άποφύγη, διά τού τοι- 
ούτου έπιβαλλομένου πλήρους συνυ- 
πολογισμοΰ τής έν λόγφ υπηρεσίας

Πλεϊστα καί πολλάκις σο- 
βαρώτατα θέματα του Προ
σωπικού τής Τραπέζης μας, 
παραμένουν έπ'ι πολύν χρό
νον εις τά συρτάρια των αρ
μοδίων έκ τής αδιαφορίας 
των καί μόνον. Δέν είναι, έξ 
άλλου, σπάνιοι αί περιπτώ
σεις οπού αιτήματα ώρισμέ- 
νων κατηγοριών συναδέλφων 
γενόμενα άποδεκτά υπό τής 
Διοικήσεως, άνα μένουν έπΐ 
μακρόν χρόνον διά νά προω
θηθούν καί νά ικανοποιηθούν 
οί άναμένοντες συνάδελφοι.

Τό φαινόμενον είναι πρά
γματι λυπηρόν. Συνάδελφοι 
ταλαιπωρούν συναδέλφ ο υ ς 
των καί παρακωλύουν την ί- 
κανοποίησιν γενικών καί ει
δικών αιτημάτων των.

Λησμονούν λοιπόν, δτι κά
ποτε καί αυτοί ήσαν κατώ
τεροι ή φρονούν δτι ή θέσις 
τού Προϊσταμένου στηρίζεται 
εις την σκλήρυνσιν καί την 
αδιαφορίαν διά τούς συνα
δέλφους;

Είτε τό ένα συμβαίνει 8- 
μως είτε τό άλλο καλόν εί
ναι νά γνωρίζουν δτι άπο- 
στολή των είναι ή έξυπηρέ- 
τηισις τού Προσωπικού, τών 
συναδέλφων των δηλαδή.

μου, ώς καθαρώς υπαλληλικής, νά 
μοί χορηγήση τάς προβλεπομένας 
ύπό τού «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗ
ΡΕΣΙΑΣ», αυτής καί τών έν ΐσχύϊ 
Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, 
τών άφορωσών τό κύριον υπαλληλι
κόν προσωπικόν της, οικονομικός 
παροχάς (προσαυξήσεις μισθού, έ- 
πιδόματα κλπ.) καί τάς προβλεπο- 
μένας βαθμολογικός προαγωγάς μου 
εις τήν ιεραρχίαν τού κυρίου υπαλ
ληλικού προσωπικού της.

6) Ό μή υπολογισμός τής έν λό
γφ ύπηρεσίας μου έκ μέρους τής έ
ναγομένης, δέν άποτελεΐ δικαίωμα 
τής έναγομένης, Τραπέζης, ούτε προ- 
βλέπεται ύπό τίνος διατάξεως τού 
έν ΐσχύϊ «’Οργανισμού Ύπηρεσίας» 
αυτής, ούτε είναι δυνατόν νά θεω- 
ρηθή δτι ή τοιαύτη ένέργεια τής έ
ναγομένης Τραπέζης, έγκειται εις τό 
Διευθυντικόν αυτής δικαίωμα, καθ’ 

ί δσον τό δικαίωμα τούτο δέον ν’ ά- 
' σκήται καλοπίστως καί ούχί κστα- 

χρηστικώς, άναμφισβητήτως δε κα
ταχρηστικήν άσκησίν του άποτελεΐ, 
ό έκ μέρους τής έναγομένης μή υ
πολογισμός ή μερικός τοιοΰτος τής 
έν λόγφ ύπηρεσίας μου.

Δέον νά σημειωθή δτι ή παρά τή 
έναγομένω ύπηρεσία μου ύπήρξεν 
πάντοτε μέχρι σήμερον έξαιρετικώς 
αποδοτική καί άψογος, ώστε, κατά 
τήν 26.11.1960, κατ’ άπόλυτον ε
κλογήν, έλαβον όμηνον προώθησιν.

’Εάν έγίνετο ό έπιβαλλόμένος, έν 
τφ συνόλφ του συνυπολογισμός τής 
έν λόγφ 1 θετούς, καθαρώς καί ά- 
ποκλειστικώς ύπαλληλικής ύπηρεσί
ας μου, θά έδει νά έχω προαχθή κα
νόνι κώς σήμερον εις Τμηματάρχη,ν 
Α', ή, τουλάχιστον, νά λαμβάνω τάς 
εις τον βαθμόν τούτον άντιστοιχού- 
σας άποδοχάς καί προσαυξήσεις, 
ένφ σήμερον, λόγφ μή συνυπολογ ι- 
σμού πλήρως τής ρηθείσης ύπηρε
σίας μου, κατέχω τον βαθμόν μόνον 
τού Ύποτμηματάρχου καί λαμβάνω 
μόνον τάς είς τούτον άντιστοιχούσας 
άποδοχάς.

Έκ τής μή νομίμου καί ούχί κα
λόπιστου τακτικής ταύτης τής έ
ναγομένης Τραπέζης, έκτος τής 
μή βαθμολογικής προωθήσεώς μου 
ής δικαιούμαι, έζημιώθην καί οίκο- 
νομικώς, καθ’ δσον, λόγφ τής έπι- 
βαλλομένης προωθήσεώς μου θά έ- 
δικαιούμην προσαυξήσεις τών νομί
μων άποδοχών μου, προσθέτως, τού- 
λάχιστον 35%, έπΐ τών ύπό τής έ
ναγομένης καταβληθεισών μοι, ήτοι 
τουλάχιστον δραχμών έπΐ πλέον

0 ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ 
ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΕΙΣ ΤΑΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΣ

ΔΠ έγγράφου του προς τήν 
εΐιοίκησιν τής Τραπέζης, τό Δ 
Συμβούλιου τού Συλλόγου διε- 
μαρτυρήθη διά τήν σημειουμέ- 
νην καθυστέρησιν είς τον ύπο- 
λογισμόν τού ταμειακού έπιδό- 
ματος είς τάς πραγματοποιου- 
μένας ύπερωρίας. Τό έγγραφον 
τού Διοικ. Συμβουλίου έχει ώς 
άκολούθως:

Κύριε Διοικητά,

Κατόπιν γνωματεύσεως τού Υ
φυπουργείου Άπασχολήσεως, γενο- 
μένης άποδέκτης καί ύπό τής Δι
καστικής ύπηρεσίας τής Τραπέζης 
μας, τό διαχειριστικόν έπίδομα θε
ωρείται τμήμα τού μισθού καί δέον 
δπως υπολογίζεται είς τά δώρα ε

ορτών, τάς ύπερωρίας καί τήν έτη- 
σίαν θερινήν άδειαν.

Δυστυχώς, αί άρμόδιαι ύπηρε- 
σίαι, δέν προέβησαν μέχρι σήμερον 
είς τάς έπιβαλλομένας προς ρύθμι- 
σιν τού άνωτέρω θέματος ένεργείας, 
μέ συνέπειαν νά παρατείνεται ή ά- 
νωμαλία καί νά παρακρατήται τμή
μα μισθού τού Προσωπικού.

Ύποβάλλομεν τήν παράκλησιν δ
πως δώσητε έντολήν καί τερματι- 
σθή ή κατ’ έξακολούθησιν καί έν 
γνώσει τής παρανομίας γενομένη 
παρακράτησις τμήματος τού μισθού 
διά τού μή είσέτι συνυπολογισμοΰ 
τού διαχειριστικού έπιδόματος καί 
είς τάς πραγματοποιουμένας ύπερ
ωρίας,. ώς ήδη καταβάλλεται είς τά 
δώρα εορτών καί τό έπίδομα θερι
νής άδειας.

Ήκυρόθη ή τροποποίησις 
του Όργανισμοϋ τής Τραπέζης

• ΑΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΙΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
’Επί αίτήσεως τών Συλλόγων: 

Υπαλλήλων τής ’Εθνικής Τραπέζης 
τής Ελλάδος, Υπαλλήλων τής Τρα
πέζης ’Αθηνών, καί Είσπρακτόρων 
τής ’Εθνικής Τραπέζης τής ’Ελλά
δος, έξεδόθη ή ύπ’ άριθ. 2491)1973 
άπόφασις τοΰ Συμβουλίου τής ’Επι
κράτειας, διά τής οποίας ήκηρώθη 
τό ύπ’ άριθ. 749)1971 Β. Δ)γμα, 
«περί κυρώσεως τροποποιήσεως τοΰ 
’Οργανισμού τής ’Εθνικής Τραπέ
ζης τής ’Ελλάδος». Διά τοΰ κυρω- 
θέντος Β. Δ)τος εΐχεν έγκριθή ή 
τροποποίησις τοΰ άρθρου 2 παρ. 4 
τοΰ ’Οργανισμού τής ’Εθνικής Τρα
πέζης, διά τής όποιας παρείχετο είς

τήν Διοίκησιν τής Τραπέζης τό δι
καίωμα νά προσλαμβάνω πρός συμ- 
πλήρωσιν υπηρεσιακών κενών οίου- 
δήποτε Κλάδου προσωρινώς ή επί 
συμβάσει ώρισμένου χρόνου, μέχρι 
30 υπαλλήλους μέ άποδοχάς, μή δυ- 
ναμένας νά υπερβαίνουν τάς πάσης 
φύσεως άπολαυάς τοΰ Διοικητοΰ τής 
Τραπέζης, προκειμένου δέ περί υ
παλλήλων παρεχόντων ύπηρεσίας 
σχετικάς μέ τάς, προαναφερθείσας 
άπολαυάς, προσηυξημένας κατά 50 
τοΐς εκατόν, είς άμφοτέρας δέ τάς 
περιπτώσεις ούχί μικροτέρας τών έ- 
λαχίστων νομίμων άποδοχών.

3.500 μηνιαίως καί 49.000 έτησίως. 
Κατ’ άκολουθίαν τών άνωτέρω, ύπό 
τά ρηθέντα δεδομένα, ό μή πλήρης 
υπολογισμός έκ μέρους τής έναγο
μένης Τραπέζης, τής έν λόγφ κα
θαρός ύπαλληλ ικής υπηρεσίας μου, 
είς τήν συνολικήν παρ’ αύτή τοιαύ- 
την, δέν είναι νόμιμος. ’Αποτελεί ύ- 
πέρβασιν τών όρίων τής καλής πί- 
στεως καί τών χρηστών ήθών καί δέν 
εξυπηρετεί τό καλώς εννοούμενου 
συμφέρον τής έναγομένης, είναι έ
κτος τών όρίων τής καλόπιστου ά- 
σκήσεως τού διευθυντικού της δικαι
ώματος καί άναμφισβητήτως είναι 
αντίθετος πρός τάς διατάξεις τού 
«‘Οργανισμού τής Ύπηρεσίας» αυ
τής. Ή έν λόγφ ύπηρεσία μου, εί
ναι, έν τφ συνόλφ της, συνυπολογ ι- 
στέα, έπΐ τφ τέλει δπως τύχω τών, 
έκ τοΰ τοιούτου συνυπολογ ισμοΰ, 
παροχών καί μισθολογικών καί βα
θμολογικών προωθήσεων, ών δικαι
ούμαι.

Συνεπώς, έψ’ δσον ή έναγομένη, 
παρά τάς συνεχείς σχετικάς άναφο- 
ράς καί διαμαρτυρίας πρός αύτήν, 
τόσον έμοΰ, δσον καί τού ούτινος 
τυγχάνω μέλος, (ήδη, ώς έλέχθη, 
τυγχάνω έκλελεγμένος αντιπρόεδρος 
τής διοικήσεως αύτοΰ), ’Επαγγελ
ματικού μας Σωμαπείου «Σύλλογος 
Υπαλλήλων ‘Εθνικής Τραπέζης τής 
Ελλάδος» συνεχίζη ν’ άρνήται νά 
μοί συνυπολογίσω έν τφ συνόλφ του 
τόν έν λόγφ χρόνον, δέον ν’ άναγνω- 
ρισθή τούτο δικαστικώς. Οΰτω, ώς 
πρός έμέ, προσληφθέντα είς τήν υ
πηρεσίαν τής έναγομένης Τραπέζης, 
ώς έλέχθη, άπό 7.2.1948, μέ βα
θμόν, δήθεν, «κλητήρας» καί έκτε- 
λέσαντα εκτοτε, συνεχώς καί άδια- 
λείπτως υπηρεσίαν καθαρώς καί ά- 
ποκλειστικώς υπαλληλικήν, (ύπαγο- 
μένην εις τό κύριον λογιστικόν υπαλ
ληλικόν προσωπικόν), έπΐ ολόκληρον 
δεκαετίαν, (7.2.48 μέχρι 1ης Μαρ
τίου 1958), δέον ν’ άναγνωρισθή δι- 
καστικώς δτι ό έν λόγφ χρόνος υπη
ρεσίας μου δέον νά συνυπολογισθή 
πλήρως, καί ούχί μερικώς, είς τόν 
συνολικόν παρά τή έναγομένη χρό
νον ύπηρεσίας μου, διά τήν υπηρε
σιακήν μου παρά τή έναγομένη Τρα- 
πέζη, σταδιοδρομίαν καί διά τάς, 
έκ τοΰ έν λόγφ πλήρους συνυπολο
γ ισμοΰ, προβλεπομένας συμπληρω
ματικός άποδοχάς καί προσαυξή
σεις μου καί διά τήν έπιβαλλομέ- 
νην, βάσει τοΰ «’Οργανισμού τής 
Ύπηρεσίας» τής έναγομένης, βαθμο
λογικήν προώθησιν μου.

’Επειδή, άμφισβητουμένης υπό 
τής έναγομένης τής ύπάρξεως τοΰ 
δικαιώματος μου, δπως συνυπολογι- 
σθή ό ρηθείς χρόνος τής παρ’ αύτή 
ύπηρεσίας μου (άπό 7.2.1948 μέ
χρι 1)3)1958), καθ’ δν προσέφε- 
ρον αύτή καθαρώς λογιστικήν υπη
ρεσίαν, έχω προφανές έννομον συμ
φέρον πρός δικαστικήν άναγνώρισιν 
περί τής ύπάρξεως τού δικαιώματος 
μου τούτου, υφισταμένων έν προκει- 
μένφ πάντων τών, ύπό τοΰ άρθρου 
127 τοΰ Εισαγωγικού Νόμου τού ’Α
στικού Κώδικος άπαιτουμένων πρός 
τούτο νομικών καί ούσιαστικών προ
ϋποθέσεων.

Επειδή ή παρούσα μου είναι νό
μιμος, βάσιμος καί αληθής.

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
Καί τά κατά τήν συζήτησιν, συν 

τή ρητή έπιφυλάξει παντός δικαιώ
ματος μου.

ΑΙΤΟΥΜΑΙ
Νά γίνη δεκτή ή παρούσα. Ν’ ά- 

ναγνωρισθη δικαστικώς, διά τής έκ- 
δοθησομένης άποφάσεως, δτι δέον 
νά συνυπολογισθή έν τφ συνόλφ του, 
είς τήν παρά τή έναγομένη Τραπέ- 
ζη συνολικήν υπηρεσίαν μου, ώς ύ- 
παλλήλου της, (άνήκοντος είς τό κύ
ριον υπαλληλικόν προσωπικόν λογι
στικού κλάδου), καί ό άπό 7.2.1948 
μέχρι Μαρτίου 1958 δεκαετής χρό
νος τής παρ’ αύτή ύπηρεσίας μου, 
καθ’ δν είργάσθην άποκλειστικώς είς 
καθαρώς υπαλληλικήν λογιστικήν υ
πηρεσίαν καί μέ βάσιν τόν τοιοΰτον 
πλήρη συνυπολογισμόν νά ύπολογί- 
ζηται ή παρά τή έναγομένη Τροστέ- 
ζη συνολική είς τό κύριον υπαλλη
λικόν προσωπικόν, ύπηρεσία μου, 
έπΐ τφ τέλει δπως τύχω τών, έκ τοΰ 
τοιούτου συνολικού ύπολογ ισμοΰ, 
παροχών καί μισθολογικών καί βα
θμολογικών προωθήσεων, ώς δικαι
ούμαι. Νά κηρυχθή προσωρινώς έκ- 
τελεστή ή έκδοθησομένη άπόφασις. 
Καί νά καταδικασθή ή έναγομένη είς 
τήν δικ. δαπάνην μετά τής δικηγο
ρικής άμοιβής.

’Αθήναι τή 31 ’ I ουλίου 1973

’Αγωγήν έπΐ έτέρου θέματος άφο- 
ρώντος σοβαρόν αριθμόν συναδέλ
φων κοοτέθεσεν καί ό Πρόεδρος τού 
Συλλόγου κ. Νιμ. Πίσκοπος.

ΕΙΣ "ΑΡΜΟΔΙΑΣ 
ΠΗΓΔΣ,,

Είς άπάντησιν Κυβερνητικών δη
λώσεων, έξεδόθη ύπό τής Ο.Τ.Ο.Ε. 
ή κατωτέρω άνακοίνωσις:

«’ Εξ αρμοδίων πηγών άνεκοινώ- 
θη, δι’ δλων τών μέσων ένημερόισε- 
ως καί έδημοσιεύθη είς τάς εφημε
ρίδας, δτι ή έξέτασις οικονομικών 
αιτημάτων διαφόρων τάξεων εργα
ζομένων, θέλει πραγματοποιηθή με
τά τό δημοψήφισμα τής 29ης ’Ιου
λίου, δεδομένου οτι ή προβολή αι
τημάτων είς παραμονάς εκλογών 
θεωρείται ώς άσκησις πιέσεως ύπό 
ομάδων πολιτών ένθυμίζουσα παλαι
ός μεθόδους.

Είναι ανάξιον ημών καί νά δια- 
ψεΰσωμεν τήν μομφήν ταύτην διά 
τήν τάξιν μας.

Σείς, συνάδελφοι, καλύτερον παν
τός άλλου, γνωρίζετε πόσον μάς έ- 
πιέσατε φορτικώτατα άπό τοΰ τέ
λους τοΰ παρελθόντος έτους, καθ’ 
ήν εποχήν ήρχισαν νά σημειοϋνται 
αί είς βάρος τοΰ βαλαντίου ημών 
νομισματικοί εξελίξεις, δπως προ- 
βάλωμεν αίτημα αύξήσεως τών άπο- 
δοχόϊν μας. ’Ημείς δέ, ώς πιστοί 
φορείς τών εντολών σας αλλά ταυ- 
τοχρόνως καί ύπεύθυνοι κοινωνικοί 
λειτουργοί, έν τή άρμοδιότητί μας, 
δέν έσπεύσαμεν προχείρως καί άβα- 
σανίστως νά προβάλωμεν αξιώσεις, 
άλλά κατά πρώτον ήρευνήσαμεν λε
πτομερώς τά στοιχεία ώστε τό αί
τημά μας νά βασίζεται επί τών πρα
γματικών δεδομένων. ’Εν συνεχείφ, 
κατά τάς άρχάς τοΰ τρέχοντος έ
τους, μέ πλήρη συνείδησιν ευθύνης, 
συνεζητήσαμε καί άπεφασίσαμε τήν 
άναβολήν τής προβολής τοΰ αιτή
ματος, έν όψει τών έν έξάρσει τό
τε διεθνών νομισματικών διαταρα
χών, τών οποίων ό αντίκτυπος έπέ- 
δρα καί έπΐ τής ελληνικής οικονο
μίας.

Παρήλθον έ'κτοτε περίπου έξ μή
νες καί τότε μόνον, ήτοι τήν 1 Οην 
Μαίου 1971, (είς εντελώς ανύπο
πτο ν χρόνον), καί έν συνεχεία μετά 
τήν ομόφωνον άπόφασιν τοΰ Παν
ελλαδικού Σινεδρίου τής 27ης Μα
ίου, δταν πλέον αί επιπτώσεις ήσαν 
άφόρητοι διά τήν ζωήν τών μισθο
συντήρητων τής τάξεώς μας, καί δ
ταν εΐχον προηγηθή ημών είς τήν 
προβολήν τοΰ αιτήματος πλείσται 
άλλαι τάξεις εργαζομένων, κατηγ- 
γείλαμεν τήν σύμβασιν καί έζητή- 
σαμεν αϋξησιν, τόσην άκριβώς δση 
ύπήρξεν ή άντίστοιχος άποδυνάμω- 
σις τών μισθών μας, μή διεκδικοΰν- 
τες οΰδέν όφελος έκ τής αύξήσεως 
τοΰ έθνικοΰ εισοδήματος, ουδέ τών 
κερδών τών έπιχειρήσεοιν είς ας ύ- 
πηρετοΰμεν, άκολουθήσαντες καί ά- 
κολουθοΰντες μέχρι σήμερον τήν ύ
πό τοΰ νόμου προβλεπομένην διαδι
κασίαν.

Είναι προφανής ό κίνδυνος νά κα- 
τηγορηθώμεν δι’ ολιγωρίαν εάν ή 
μέθοδος τήν οποίαν ήκολουθήσαμεν 
παραβληθή μέ άλλας μεθόδους έ- 
φαρμοσθείσας ύπό άλλων τάξεων 
εργαζομένων, αί όποια ι μάλιστα ά- 
πέδωσαν άμεσώτατα άποτελέσματα.

Πρέπει δμως νά όμολογήσωμεν, 
δτι ουδέποτε έφανταζώμεθα δτι θά 
κατηγορηθώμεν διά φαυλότητα κα
τόπιν τής σώφρονος, λελογισμένης 
καί σνννόμου τακτικής τήν οποίαν 
ήκολουθήσαμεν.

Άρνούμεθα λοιπόν διαρρήδην τήν 
κατηγορίαν ταύτην καί ά π α ι τ ο ΰ- 
μ ε ν άπό τήν εύνομουμένην Πολι
τείαν μας τήν άμεσον άντιμετώπι- 
σιν τοΰ προβαλλομένου καί θεμελιου- 
μένου αιτήματος μας, τό όποιον ού- 
δεμίαν συσχέτισιν επιτρέπεται νά έ- 
χη πρός τά πολιτικά θέματα».

Αί προαγωγαι 
συνεχίζονται

Αϊ προαγωγαι Α' καί Β' εξαμή
νου 1973 συνεχίζονται. Τήν 9ην τ. 
μ., πραγματοποιούνται αί προαγω- 
γαί Λογιστών Β', ένώ έπραγματο- 
ποιήθησαν αί προαγωγαι μέχρι τοΰ 
βαθμού τοΰ ύπολογιστοΰ Α'.

Ό Π ρόεδρος τοΰ Συλλόγου, κ. 
Νικόλαος Πίσκοπος καί ό Πρόε
δρος τοΰ Συλλόγου τέως Τραπέ
ζης ’Αθηνών κ. Στ. Γκιτάκος ά- 
πεχώρησαν τής σννεδριάσεως τοΰ 
συμβουλίου προαγωγών. κατά τήν 
συζήτησιν τών κατ’ εκλογήν προα
γωγών, διαμαρτνρόμενοι διότι αί 
προαγωγαι δέν πραγματοποιούνται 
βάσει άντικειμενικών κριτηρίων.

ιό αϊτιιρι προΕλπφεωι 
τέκνων οινκΙέλφων

m ΘΑ ΠΡΟΣΛΗΦΘΟΥΝ 76 ΚΑΤΟΠΙΝ ΔΙΑ- 
9 ΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΝ 22αν ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Τήν 22αν Σεπτεμβρίου πραγματο
ποιείται Διαγωνισμός μεταξύ τών 
τέκνων τών συναδέλφων καί συντα
ξιούχων τής Τραπέζης μας, διά τήν 
πρόσληψιν 76 έξ αυτών ως ύπαλλή- 
λων τοΰ Λογιστικού Κλάδου.

Οΰτω, έδόθη ριζική λύσις είς τό 
αίτημα τής προσλήψεως τέκνων συ
ναδέλφων είς τήν υπηρεσίαν τής 
Τραπέζης.

Κατόπιν συνεχών διαβημάτων τοΰ 
Συλλόγου πρός τήν Διοίκησιν τής 
Τραπέζης άπεφασίσθη καί έγένετο 
τροποποίησις τοΰ άρθρου 2 τοΰ ’Ορ
γανισμού τής Τραπέζης περί προσ
λήψεων Προσωπικού.

Διά τής τροποποιήσεως αυτής, ή 
Διοίκησις τής Τραπέζης αποκτά τήν 
ευχέρειαν τής προσλήψεως καί είς 
ποσοστόν 15 ο) ο τών κατά τό προ
ηγούμενων έτος πραγματοποιηθεισών 
πάσης φύσεως προσλήψεων, τέκνων 
τών συναδέλφων.

Παραθέτομεν κατωτέρω τό πλή
ρες κείμενον τής σχετικής εγκυκλίου 
τής Διοικήσεως.

«Γνωρίζομεν ύμΐν, δτι κατόπιν ά
ποφάσεως τοΰ Διοικητικού Συμβου
λίου τής Τραπέζης, έπικυρωθείσης 
διά τοΰ ύπ’ άριθ. 8)5.6.1973 Προε
δρικού Διατάγματος, έτροποπσιήθη 
τό αρθρον 2 τοΰ Όργανισμοϋ τής 
Υπηρεσίας τής Τραπέζης, περί 
προσλήψεων Προσωπικού. Διά τής 
τροποποιήσεως ταύτης παρέχεται ή 
ευχέρεια είς τήν Διοίκησιν δποις 
προσλαμβάνη κατ’ έτος τέκνα έν έ- 
νεργεία ύπαλλήλων ή συνταξιούχων 
ώς καί τέκνα θανόντων έν ένεργείοι 
ή έν καταστάσει συνταξιοδοτήσεως

ύπαλλήλων μέχρι 15 ο) ο τών κατά 
τό προηγούμενον έτος πραγματοποι
ηθεί σών πάσης φύσεως προσλή
ψεων.

Οΰτως, ικανοποιείται παλαιόν αί
τημα τοΰ Προσωπικού καί παρέχε
ται ή δυνατότης νά ύπηρετήσουν είς 
τήν Υπηρεσίαν τής Τραπέζης τά 
έπιθυμοΰντα νά συνεχίσουν τήν πα- 
ράδοσιν τών γονέων των τέκνα υ
παλλήλων, έπ’ ώφελείφ τών ιδίων 
καί τής Τραπέζης, έπανδρουμένης 
μέ έμψυχον ύλικόν συνδεόμενον έκ 
παραδόσεως μετά τής Τραπέζης.

’Ήδη, προκειμένου νά χωρήσωμεν 
είς τήν έφαρμογήν τής παρεχομέ- 
νης ήμϊν εύχερείας, έν δψιει δέ τοΰ 
ύφισταμένου άριθμοΰ υποψηφίων 
πρός πρόσληψιιν καί ϊνα, άφ’ ενός 
μέν ύπάρξη ίση μεταχείρισις έναν
τι απάντων τών έν τή Τραπέζη ύ- 
πηρετούντων ή ύπηρετησάντων κατά 
τό παρελθόν, άφ’ έτέρου δέ προσ- 
ληφθώσιν οί ίκανώτεροι κατά τεκμή- 
ριον, άπεφασίσαμεν τήν διενέργειαν 
διαγωνισμού μεταξύ τέκνων ύπαλλή
λων έν ένεργείφ, συνταξιούχων ή 
θανόντων, διά τήν πρόσληψιν 76 ΰ- 
παλλήλων τοΰ Λογιστικού Κλάδου, 
άρρένων καί θηλέων.

Εύελπιστοΰμεν δτι τό Προσωπι
κόν θά έκτιμήση δεόντως τήν κα
τά τ’ άνωτέρω άπόφασιν, ώς πρα- 
ξιν συμπαραστάσεως τής Τραπέζης 
πρός τούς παρέχοντας αύτή τάς ύ
πηρεσίας των.

Τής παρούσης δέον δπως λάβω- 
σι γνώσιν άπαντες οί έν ένεργείφ 
καί οί έν καταστάσει συνταξιοδοτή- 
σεως ευρισκόμενοι υπάλληλοι».

ΜΕΤΑΒΟΑΑΙ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ 
ΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
Διά πράξεων τοΰ κ. Διοικητοΰ έ- 

τοποθ ετήθησαν:
Ό κ. Μιχαήλ Κούμπας, Διευθυν

τής, Προϊστάμενος τής Διευθύνσε- 
ως Προσωπικού είς τήν Διεύθυνσιν 
Έπιθεωρήσεως, ώς Προϊστάμενος 
αυτής.

Ό κ. Βασίλειος Καρόπουλος, Δι
ευθυντής, Προϊστάμενος τής Διευ- 
θύνσεως Καταστημάτων Έσοιτερι- 
κοΰ, είς τήν Διεύθυνσιν Καταθέσε
ων καί Νέων ’Εργασιών, ώς Προϊ
στάμενος αυτής.

Ό κ. Γεώργιος Χαρισιάδης, Δι
ευθυντής, Συνδιενθυντής τοΰ Κεν
τρικού Καταστήματος, είς τό Κατά
στημα όδοϋ Σταδίου 38, ως Διευ
θυντής, αντί τών κ. Βασιλείου Πα- 
πακωνσταντοπούλου, Διευθυντοϋ, Μι 
χαήλ Κοκολογιάννη, Διευθυντοϋ καί 
Δημητρίου Ιίοντογιαννοπούλου, διευ- 
θυντοΰ, άντιστοίχως, έν δψει κατα- 
λήψεως τούτων ύπό τοΰ δρίου ηλι
κίας τήν 31.12.1973, έπΐ τφ σκοπφ 
τής έγκαιρου καί πλήρους ένημερώ- 
σείος τών αντικαταστατών των. Οί 
άνοιτέρω άποχωροΰντες Διευθυνταί, 
τίθενται είς τήν Διάθεσιν τής Διοι- 
κήσεως μέχρι τής εξόδου των έκ 
τής Υπηρεσίας κατά τήν 31.12.73.

Ό κ. ’Αναστάσιος Τσιμερλής, Δι
ευθυντής, Προϊστάμενος τής Διευ- 
θύνσεως Γενικού Λογιστηρίου, είς 
τήν Διεύθυνσιν Προσωπικού, ώς 
Π ροϊστάμενος αυτής.

Ό κ. Κων) νος Σοφιανόπουλος, 
Διευθυντής, Προϊστάμενος τής Δι- 
ευθύνσεως ’Εμπορικών Χορηγήσεων 
είς τήν Διεύθυνσιν Γενικού Λογι
στηρίου, ώς Προϊστάμενος αυτής.

Ό κ. ’Ελευθέριος Παπαλάμπρου, 
Υποδιευθυντής, Υποδιευθυντής τοΰ 
Κεντρικού Καταστήματος, είς τήν 
Διεύθυνσιν ’Εμπορικών Χορηγήσεων 
ώς Προϊστάμενος αότής.

Ό κ. ’Ιωάννης Τσεκούρας, ’Τπο- 
διευ#ι>ντής, Περιφερειακός Διευ
θυντής II ελοποννήσου, είς τήν Δι- 
ενθυνσιν Καταστημάτων ’Εσωτερι
κού, ώς Προϊστάμενος αυτής.

Ό κ. Σάββας Ρήγας, Περιφερει 
ακός. Διευθυντής Περιφέρειας ’Ατ
τικής· Β', είς τήν Διεύθυνσιν ’Εμ
πορικών Χορηγήσεων, οις ’Τποδιεν- 
θυντής αυτής, άντί τοΰ. κ. Γρηγο- 
ρίου Φατούραν, ’Τποδιευθυντον, με- 
τατιθεμένου είς τήν Διεύθυνσιν ’Ε- 
πιθεωρήσεως, ώς ’Τποδιευθυντοΰι

Ό κ. Άνδρέας Μαρίτσας, Υπο
διευθυντής, Υποδιευθυντής παρά τή 
Διευθύνσει Έπιθεωρήσεως, είς τό 
Κατάστημα όδ. Σταδίου 38, ώς Συν- 
διευθυντής, άντί τοΰ κ. Γεωργίου 
ΙΙιτσίκα, 'Τποδιευθυντοΰ, μετατιθε- 
μένου είς τό Κεντρικόν Κατάστημα 
ώς Συνδιευθυντοϋ.

Ό κ. Σπυρίδων Βερονίκης, 'Τ- 
ποτμηματάρχης, παρά τή Διευθύνσει 
Μελετών Βιομηχανίας, ώς Προϊ
στάμενος τής παρά τή αύτή Διευ- 
θύνσει Υπηρεσίας 17—Α—42 Με
λετών Βιίομηχανικών ’Επιχειρήσεων 
Κοινής Ώφελείας καί Τουρισμού, 
άντί τοΰ κ. Κωνσταντίνου Σιαβελή, 
Τμηματάρχου Α' τάξεως, τοποθε- 
τουμένου ώς Προϊσταμένου τοΰ πα
ρά τή ώς άνω Διευθύνσει Τμήμα
τος 17—Α—3 Μελέτης Βιομηχανι
κών έπιχειρήσεων χάρτου, δέρματος 
καί ελαστικού.

Ό κ. ’Απόστολος Βράνης, Λογι
στής Β' τάξεως, παρά τφ ’Τποκα- 
ταστήματι Άλεξ)πόλεως, είς τό 
Πρακτορεϊον Φερρών, ώς Προϊστά
μενος αύτοΰ, άντί τοΰ κ. Ριχάρδου 
Κοτζαμάνογλου, Λογιστοΰ Α' τάξε
ως, άπαλλασσομένου τών καθηκόν
των του, τή αιτήσει του, καί μετα- 
τιθεμένου είς τό ’Υποκατάστημα 
Θεσσαλονίκης Α' ώς Λογιστοΰ.

Ή κ. ’Αλίκη Μανιατάκη, Λογι
στής Α' τάξεως, παρά τφ Τμήμα- 
τι Δημοσίων Σχέσεων, ώς ΙΙροϊ- 
σταμένη τής παρά τφ αύτφ Τμήμα- 
τι Υπηρεσίας Τύπου.

Διά πράξεως τοΰ κ. Διοικητοΰ ώ- 
νομάσθησαν ’Εντεταλμένοι παρά τώ 
Κεντρικφ Καταστήματι., οί παρ’ αύ
τφ ύπηρετοϋντες Προϊστάμενοι Υ
πηρεσίας :

Ό κ. Μιχαήλ Δακτυλίδης, Συμ- 
πράττων Υποδιευθυντής.

Ό κ. Πέτρος Καρλής, Τμημα- 
ιύδχηξ Α' τάξεως.

Ό κ.Νικόλαος Πυυλόπουλο; Τμη- 
ματάρχης Β' τάξεως.

Διά πράξεως τοΰ κ. Διοικητοΰ ώ- 
ρίσθη Προϊστάμενος' τοΰ Είδικοΰ 
Γραφείου Δικαστικού παρά τφ ’Τπο- 
καταστήματι Θεσσαλονίκης, όδοϋ 
’Ίωνος; Δραγούμη καί Φραγκλίνου 
Ροΰζβελτ, άπό 1η; ’Ιουλίου 1973, ό 
τακτικός δικηγόρος τής Τραπέζης κ. 
Γρηγύριος Γρηγοριάδης.


