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Τολμήσατε κύριε Διοικητή—
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Εις «εβαβτόν άρίβμ,ον Ανέρχονται όβοι έχουν 
καταλάβει την θέσιν του Διοικητοΰ της Εθνικής 
Τρ«.«έζης, άηο της ίδρύσεώς της 'Λε/pt βηΛερον. 
"ίϊρίΟΛένοι ές αύτών έθεσαν άνεςίτηλον την σφρα
γίδα τής «ροσωπικότητός των εις την ιστορίαν τής 
Τραηέϊης. Ό ρόλος τον όποιον 8tsS[>«ii«Ttsav 
είς την άνάπτυϊίν της ΰπήρ'ςεν τόσον σηΛ^-ντιν.ός 
ώστε νά τους ενθοΛούΛεθα πάντοτε καί ιδιαίτερα 
εις στιγΛάς δυσχερείς, ενώ άλλοι διεδραΛά-τισαν 
άπλώς ύπηρεσιακόν ή περιστασιακόν ρόλον καί άλ
λοι Ανασταλτικόν ή καί καταστρεπτικόν.

Το ενδιαφέρον των πρώτων διά την πρόοδον 
τής Τραπέζης εί/εν ώς φυσικήν συνέπειαν τό εν
διαφέρον καί διά τό προσωπικόν της. Έγνώριζον 
ούτοι ότι δεν ή το δυνατόν νά επιτευχθή ή άνάπτυ- 
Ιις οιουδήποτε όργανισΛοΰ όταν τό προσωπικόν του 
παρηγκωνίζετο. Καί αί ένέργειαί των ήσαν πα
ράλληλοι. Μίέτρα διά την άνάπτυξιν τών εργα
σιών τής Τραπέζης. Μέτρα υπέρ του Προσωπι
κού της. Καί όταν λέγωμεν Λ^τρα όπέρ του Προ
σωπικού δεν εννοοΰΛεν τίποτε άλλο, παρά Λ^νον 
την ήθικην καί υλικήν ίκανοποίησιν τών συντελε
στών τής επιτυχίας εις την όποιαν άπέβλεπον καί 
διά την όποιαν έθυσιάζοντο.

’Επί τών ή Λερών τοιούτων Διοικήσεων ή ’Ε
θνική Τράπεζα κατέστη τό πρώτον πιστωτικόν "I- 
δροΛ» τής χώρας καί τό Προσωπικόν της είχε την 
ίκανοποίησιν τής άναγνωρίσεως τής προσφοράς τών 
υπηρεσιών του καί τής συΛ®ολης του εις τό Λ^γα 
έσΐτευγΛ*.

Εύρέθη ουτω είς την πρώτην θέσιν τών έργα- 
ζοΛένων είς την Χώραν λ5*·?· Τό άποτέλεσΛ* δεν 
προέκυψε λ® έκβιααΛον ή εκΛε^άλλευσιν κατα
στάσεων. ΤΗτο, έπαναλαΛ^άνοΛεν, ή φυσική συνέ
πεια τής άναγνωρίσεως μ:·*: προσφοράς ποό πα- 
ρείχετο Ανυστερόβουλα διότι οί όπάλληλοι τής 
’Εθνικής Τραπέζης άπό τής εποχής τοΰ Γεωρ
γίου Χταύρου, προσέφεραν τάς όπηρεσιας των λ® 
ένθουσιασΛον καί έπεδίωκον καί αύτοί τήν άνάπτυ- 

ιν τών εργασιών τής Ε.Τ., διότι επίστευον καί 
πιστεύουν ότι αυτή είναι ή αποστολή των. Είς δεο
τέραν Λ°ΐρίΧν ετίθετο πάντοτε τό έδικόν των σΟΛφέ- 
ρον. Δεν εξεχώρουν βέβαια τήν εργασίαν των. 
"Ησαν ΟΛως ίκανοποιηΛενοι όταν ή προσφορά των 
άνεγνωρίζετο καί όταν ή Διοίκησές των είς άνα-

γνώρισιν αύτής τής προσφοράς τους παρείχε τά 
Λεσα νά διαβιούν άςιοπρεπώς. Ήσθάνοντο υπε
ρηφάνειαν συνεπώς οί όπάλληλοι τής Ε.Τ. διά 
τήν κατάληψιν τής πρώτης Οέσεως.

"Οταν... "Οταν... κακή μοίρο} ήθέληαε νά ά- 
νέλθουν είς τήν Διοίκηαιν τής Τραπέζης Διοικη- 
ταί περιστασιακής καί όπηρεσιακής νοοτροπίας. 
Κατά τάς περιόδους αϋτάς, ένεφανέζοντο συΛπτώ- 
Λατα άνακοπής τής άνοδικής πορείας τής Τραπέ- 
ζης καί άδιαφορίας διά τό Προσωπικόν της.

ΜΙ άναφορά είς συγκεκρίΛενα περιστατικά καί 
πρόσωπα ούδένα πρόκειται νά ώφελήση. 0* τήν 
άποφύγωμ.εν εποΛένως καί θά περιοριαθώΛεν είς 
τήν διαπίστωσιν τών γεγονότων καί Λ^νον. Γνω
στά καί αύτά είς τούς κατοικούντας τήν Ίερουσα- 
λήΛ- Περισσότερον γνωστά ή Λ®·λλον αισθητά, τά 
γεγονότα αύτά είς ήΛάς. Χυνετέλεσαν είς τήν κα- 
ταπίεσιν του προσωπικού τής ’Εθνικής Τραπέζης 
ναι τον όποβιβασΛον του άπό τήν πρώτην θέσιν. 
Τά πρώτα πλήγΛα.τα οί υπάλληλοι τής Ε.Τ. τά 
έδέχθησαν λ® καρτερίαν καί εν όνοΛατι τής προσ
πάθειας τής σωτηρίας τής Τραπέζης τήν όποιαν 
Λέ τον ίδιο ζήλο καί τήν ίδια άφοσίωσι όπηρέτουν 
άπό τής ίδρύσεώς της. Ή άλλαγή τών προσώ
πων δεν Εχει σηΛασέαν προκείΛενου περί τοΰ προ
σωπικού τής ’Εθνικής Τραπέζης. Ό πρώτος υ
πάλληλος καί ό νεοπροσληφθείς τοΰ 19YS είναι 
τό αύτό πρόσωπο. Είναι ό όπάλληλος τής ’Εθνι
κής Τραπέζης.

Αγόγγυστα προσέφεραν τάς όπηρεσιας των 
καί χάρις είς τήν έδικήν των ΤΠΕΡΑΛΙΘΡίΙ· 
ΠΟΧ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΝ ή ’Εθνική Τράπεζα 
άντι-Λετώπισε τάς συνέπειας τών κακών έργων καί 
κατέκτησε τήν θέσιν της ώς τοΰ πρώτου Πιστω
τικού ΊδρυΛατος τής χώρας λ®? χ*ϊ λ6^5 άπό τάς 
Λεγαλυτέρας Τραπέζας τοΰ κόσΛου.

Καί τό Προσωπικόν της; Διά κάθε καλόπιστον 
άνθρωπον δεν θά όφέστατο τό ερώτηΛ*· Δυστυχώς 
ΟΛως, δεν υπάρχει άπλώς τό έρώτηΛ®· ’Γπάρχει 
Λία πραγΛατικότης ποό ΟΛολογοΰΛεν ότι αίσθα- 
νοΛεθα εντροπήν διότι είΛεθα όποχρεωΛενοι νά 
τήν άναφέρωΛεν. Τό Προσωπικόν είναι ό ΜΕ- 
ΓΑΧ ΑΓΝΟΗΜΕΝΟΣ.

ΜΙ νέα άνοδική πορεία δέν υπήρ'ξεν παράλ
ληλος. Τό Προσωπικόν εκαλείτο συνεχώς νά δί-

δη. ©ά έδιδε καί χωρίς νά κληθή. ’Γποτίθεται 
ΟΛως ότι κάποτε θά ελάΛβανε. Κάποτε θά άνε- 
γνωρίζετο καί πάλιν ή προσφορά του. Κάποτε θά 
έδίδετο τό άντάλλαγΛα. ΜΡπεχρεώθηΛεν νά τό 
ζητήσωΛεν εφ’ όσον δεν λ*5 παρεσχέθη. Καί όλοι 
εςεπλάγησαν. Τί σοΛβαένει λοιπόν; Τί ζητοΰν 
οί όπάλληλοι τής Ε.Τ.Ε.; Δέν Λ6β®°βοτοΰνται 
Ληπως κανονικώς; Πεβαίως, κύριοι, Λιβ&οδοτού- 
Λεθα κανονικώς. Μισθόν ΟΛως δέν λαΛ^άνοΛεν 
καί έδώ ή ά'ςέωσίς Λ*ς.

Δ,υπούΛεθα διότι εί’Λεθα όποχρεωΛενοι νά ζη- 
τοΰΛεν αότό ποό έπρεπε νά Λας i/ει δοθή. Δ,υ- 
πούΛεθα διότι είΛεθα όποχρεωΛενοι νά σάς όπεν- 
θυΛ6θο>Λεν τάς όποχρεώσεις σας έναντι τοΰ Προ- 
σωπικοΰ. ΧυπούΛεθα διότι είΛεθα όποχρεωΛενοι 
νά άγωνιζώΛεθα διά νά καταλάβωΛεν τήν θέσιν 
Λας Λεταξό τών έργαζοΛενων τής χώρας.

Μήν εκπλήττεσθε κύριοι. Τίποτα τό ιδιαίτε
ρον δέν συΛβαίνει.

Είναι 0Λως καιρός νά εΰρη τήν δικαίωσίν του 
καί τό Προσωπικόν. ΠιστεύοΛεν ότι δέν άπαιτεί- 
ται δι’ αότό εΪΛή Λ^νον ή άπόφασις τοΰ Διοικη- 
τοΰ που θά θέληση νά σύνδεση τό όνοΛά. του Λε τ,ά 
όνόΛατα τών Διοικητών που δέν ληοΛονώΛεν. Τολ- 
Λησατε κ. Διοικητά. Τά αίτηΛατα τοΰ Προσω- 
πικοΰ τής Ε.Τ.Ε. τής όποιας σείς είσθε σή'Λερον 
ό Διοικητής δέν είναι δυσεπίλυτα. Είς σάς έλαχε 
ό κλήρος καί ή τίΛή τής ίκανοποιήσεως. Είς ήΛάς, 
τό παρόν Διοικ. ΧυΛβούλιον τοΰ Χυλλόγου τών 
ΜΡπαλλήλων τής Ε.Τ.Ε., έλαχεν ή τίΛή νά τά 
θέσωΛεν ενώπιον σας.

Δέν ζητοΰΛεν εύνοιαν. Δέν ζητοΰΛεν αότό που 
δικαιούΛεθα καί Λας παρακρατεϊται. ΖίητοΰΛεν 
τήν άΛΟΐβήν τής εργασίας Λας- ΈπιδιώκοΛεν νά 
άποκατασταθώΛεν είς τήν ιδίαν ώς καί πρότερον 
θέσιν.

Πιστεύετε ότι τοΰτο είναι πολύ; "Εχετε τήν 
γνώΛην ότι ζητάΛε όπέρβασιν τών δυνατοτήτων τής 
Τραπέζης; Φρονείτε ότι άςιοΰΛεν άπό όμ.άς κ. 
Διοικητά νά πράςητε δ,τι δέν έπραςαν άλλοι; 
Αλλά όμιλώμεν περί καλών Διοικητών. Καί οί 
καλοί Διοικηταί άνεγνώριζον είς τό Προσωπικόν 
καί τήν προσφοράν του καί τό δικαίωΛα νά ζή ά- 
'ξιοπρεπώς.

’Ανοικτή επιστολή προς τον κ. Άνδρεάδην

OH ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΟΜΕ!! ΤΗΝ ΕΠΙΘΥΜΙΑΝ ΣΑΣ 
ΕΦ’ ΟΣΟΝ ΑΥΟΟΥΝ ΑΜΕΣΟΣ ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ

Το ΔιοικητίΜίΐ'ν Σνιμιβούιλιο-ν τοΰ 
Ένιαίοτ Σΰλλόιγον 'Τπαλλήλων 
’Εμπορικής Τραπέζης, >άιηγή9-υ'νιε 
τήν κατωτέρω ανοικτήν έπιοτιο- 
λήν προς τον κιαβηιγητήν κ. Στρα- 
τήν Άνδρεάδην, Πρόειδιρον τοΰ Δ. 
Σ. τής Εμπορικής Τραπέζης.

Κύριε Καθηγητά,
Τήν κρίσιμη αύτή στιγμή τών 

μοιραίων γεγονότων εις τήν Τράπε- 
μάν μας, πού οί:

«...... πατέρες δίδουσιν,
δχι ψωμί, φιλήματα
στα πεινασμένα τέκνα τους,
έν ώ λάμπουν στα χείλη σας

χρυσά ποτήρια!»,
καί οί λογής - λογής «Μπραΐμηδεε» 
αλωνίζουν τήν ύπαιθρον καί τούς ζη
τούν «προσκυνοχάρτια», ένώ Υμείς 
προετοιμάζεσθε, ώς πληροφορούμε- 
θα, διά τό γεύμα καί τήν παραση
μοφόρησα τοΰ κ. Πρωθυπουργού, η
μείς άπευθυνόμεθα προς Υμάς, είς 
μ'αν ύστάσην προσπάθειαν - εκκλη- 
σιν, πρυτανεύσεως τής Λογικής καί 
πειθαρχήσεως τών γεγονότων.
Κύριε Καθηγητά,

Διακαής καί εργφ έπιθυμία μας 
ήτο καί είναι, ώς γνωρίζετε κάλλι- 
στα καί Υμείς καί πάντες, ή Εντι
μος καί έγκάρδιος συνεννόησις, οΰ- 
χί ώς αυτοσκοπός δμως, άλλα είς 
τήν βάσιν τής, έν άμοιβαίςχ κατανο
ήσει καί άξιοπρεπείςι, έπιλύσεως 
τών αιτημάτων τών 4.500 έργαζο- 
μένων τής Τραπέζης μας καί τής 
δημιουργίας, έπί τέλους και παρ’ 
ήμΐν, παραδόσεως ομαλής — καί α- 
νευ τών γνωστών αναμίξεων καί Πα
τερναλισμού, άπερισπάστου έξελίξε- 
ως τών Συνδικαλιστικών μας πρα
γμάτων.

Καί γνωρίζετε, επίσης κάλλιστα, 
δτι ή τόσον έπικινδύνως πολωθεΐσα 
διένεξις άφορφ, οϋσίςι. Υμάς καί 
τούς 4.500 έργαζομένους τής Τρα
πέζης μας, ών τά δίκαια αιτήματα 
καί τά παραβιαζόμενα δικαιώματα 
των δέν άπεμπολήσαμεν ώς έκπρό- 
σωποί των, δι’ δ καί πρσμαχήσαν- 
τες τούτων δεινοπαθοΰμεν...

Κύριε Καθηγητά,

Σταθμίσατε τά όμοίαις μεθόδοις, 
ώς αί έν έξελίξει σήμερον ευρισκό
μενοι, μέ τάς τού 1965 καί κρίνα
τε, περαιτέρω,έάν όρθώς έπράξατε 
άπολακτίσανίτες ήθεωρήσαντες ώς 
αδυναμίας προς έκμετάλλευσιν, πά
σας τάς αλλεπαλλήλους κατά τήν 
τριετίαν διαλλακτικός χειρονομίας 
ημών, τής "Ομοσπονδίας κλπ., διά 
μίαν, έν άμοι&αίςι κατανοήσει Υ
μών καί τών Εργαζομένων, προσέγ- 
γισίν μας, ώστε καί ή παρούσα -μας 
νά εχη τήν ιδίαν τύχην...

’Αλλά, ή Ιστορία ουδέποτε έδι- 
καίωσε τούς «Δικαστάς» της καί 
δέν είναι δυνατόν νά πιστεύετε, οτι 
οίαδήποτε Ύμετέρα συνδικαλιστική 
«άστυνόμενσις», Εστω καί μέ συ- 
νεπίκουρον τήν έπιχειρουμένην, διά 
τών ολέθριων Συμβούλων Σας, ά- 
σφαλιστικήντοιαύτην, θά 
ύπαρξη ό απαραίτητος αλληλοσεβα
σμός καί ή ευταξία, τόσον άναγ- 
καίων διά τήν πρόοδον τών τε ’Ερ
γαζομένων καί τής Τραπέζης μας.

Ουδέ καί μέ τον σφαγιασμόν μας 
είναι δυνατόν νά έπιτευχθή τοΰτο, 
ώς δέν έπιτεύχθη καί τό 1965, Ε
στω καί αν άκόμη άναφωνήσωμεν: 
«Νενίκηκάς μας Ναζωραίε», ώς οί 
πολλά δεινοπαθούντες, έπίσης, Συ
νάδελφοί μας τού άδελφού Συλλόγου

τών Υπαλλήλων Ίονικής — Λαϊ- 
κής...

"Οθεν, Κύριε Καθηγητά, έπανερ- 
χόμεθα έπί τής διατνπωθείσης, Εσ 
στω καί παρανόμου καί κατεξευτι- 
λιζούσης, πάσαν Εννοιαν Δικαίου 
καί Συνδικαλιστικών Ελευθεριών, 
άπαιτήσεως Υμών προς Υπουρ
γούς, Συνδικαλιστάς κλπ. Παράγον
τας, περί παραιτήσεως τού Προέ
δρου καί Γενικού Γραμματέως μας
άπό τά αξιώματα των----καί Σάς
δηλοΰμεν καί αυθις:

Θά ικανοποιήσω μεν 
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 4ην ΣΕΛ.)

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΕΙΣ ΣΥΣΚΕΨΙΝ 

01 ΠΟΛΕΜΙΣΤΑΙ Ν. 751

Σύσκεψις τών συναδέλφων Πολε
μιστών τοΰ Ν. 751 καί 1836, διά 
τήν προώθησιν τών αίτημόιτων των 
έπραγματοποιήθη, τήν παρελθοΰ- 
σαν έβδομάδα.

Μετά τήν συζήτησιν τών ειδικών 
θεμάτων πού απασχολούν τήν κα-η- 
γορίαν αυτήν τών συναδέλφων έξε- 
λέγη έπταμελής έπιτροπή έκ τών 
Χρ. Χατζηστέλιου, Φώτη Δημητρα- 
κοπούλου. Χρήστου Λάπα, Γεωργί
ου Ζαβού, Α. Στρούλια, Νικ. Κο
λιού καί Κων. Γκουτέλλα.

Ή έκλεγεϊσα ’Επιτροπή καλεΐ α- 
παντας τούς συναδέλφους πολεμι 
στάς, δπως συγκεντρωθούν είς τήν 
Λέσχην τού Συλλόγου μας τήν 1 5ην 
Μαρτίου προς ένημέρωσίν των καί 
λήψιν άποφάσεων έπί τών έπιβαλ- 
λσμένων ένεργειών

Η ΑΚΙΝΗΤΟΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 
ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΑΣ

Είς τήν άξιοποίησιν τής ακινήτου περιουσίας τών ασφαλι
στικών μας οργανισμών άπέβλεψε άπό τής άναλήψεως τών καθη
κόντων του το παρόν Διοικητικόν Συμβούλιον. ’Ιδιαίτερα όσον 
άφορά τό Ταμεΐον Συντάξεών μας ή άξιοποίησις τής ακινήτου 
περιουσίας του θά συντελέση σημαντικώς είς τήν μείωσιν τού τα
μειακού έλλείματος τό όποιον παρουσιάζεται κατά τά τελευταία 
Ετη. Τό γεγονός δτι ή άκίνητος περιουσία τών Ταμείων μας 
είναι συνιδιοκτησία καί τών Ταμείων τοΰ Προσωπικού τής Τρα
πέζης τής ’Ελλάδος δέν αποτελεί έμπσδιον.

Τήν έπ-.δίωξίν μας αυτήν καθιστώμεν καί δημοσίφ γνωστήν 
διά νά παυσουν αί άσκοποι καί ύποπτοι συζητήσεις περί τον δια
χωρισμόν τής περιουσίας τών Ταμείων μας, καθ’ δν χρόνον μάλι- 
λιστα έκκρεμεΐ άπαίτησίς μας διά τήν κάλυψιν τών έλλειμάτων 
τά όποια προέκυψαν έκ τού διαχωρισμού τών Ταμείων καί τών 
αύθαιρέτως καθορισθέντων ποσοστών συνιδιοκτησίας.

*Η γνώμη μας |
________________ ___________________ J

ΕΞΗΓΟΥΜΕΘΑ
ΑΠΟ ΠΟΛΛΑ σημεία τής χώρας καί από διάφορα ΰποκατα- 

στήματα μάς καταγγέλλουν δτι γίνεται συστηματική- παρα&ία- 
σις τοΰ ωραρίου εργασίας και ή συμπεριφορά ώρνσμένων διευθυν
τών προς τούς ύπαλλήλους είναι τό όλιγώτερον απαράδεκτος. Ή 
παραδίασις έξ άλλου καί άλλων δικαιωμάτων τών έργαζομένω-ν, 
ασχέτως τών αιτίων πού τήν προκαλοΰν, εΐναι ένας πρόσθετος 
λόγος διά νά έπαναλάοω-μεν δτι τά φαινόμενα αύτά δέν έπιτρέπε- 
ται νά παρουσιάζωνται είς την Εθνικήν Τράπεζαν.

Τό Διοικτγτικόν Συμβούλιον τού Συλλόγου ε^Γναι άποψασι- 
σμένον νά μήν επιτρέψη τήν παράτασιν τής καταστάσεως αύτής 
καί προειδοποιεί δτι είς τό μέλλον εΐναι ύποχρεωμένον νά καταγ- 
γείλη δημοσία όσους έκ τών διευθυντών επιχειρήσουν νά παρα
βιάσουν τά δικαιώματά μας, δι’ οίονδήποτε λόγον.

Ή αυστηρά έφαρμογή τής έργατικής νομοθεσίας θά έπιβλη- 
θή οπωσδήποτε καί διά τής αμέσου καταγγελίας παντός παρα
βάτου είς τάς άρμοδίας ύπηρεσίας τοΰ Υφυπουργείου Άπασχο- 
λήσεως, θά έπιδιωχθή ή επιβολή κυρώσεων είς πάντα υπεύθυνον. 
’Εξηγούμεθα.

Τό ταχύτερον
ΕΙΜΕΘΑ υποχρεωμένοι δυστυχώς 

νά έπανέλθωμεν έπί θέματος τό ό
ποιον καί άλλοτε Εχομεν έπισημά- 
νει.

Υπάρχουν υποκαταστήματα είς 
τά όποια ή έργασία διεξάγεται ύπό 
συνθήκας άπαραδέκτους καί ή ά- 
νάγκη μεταφοράς των είς άλλα κτί
ρια εΐναι Επείγουσα.

Ή άρμοδία υπηρεσία γνωρίζει 
τά υποκαταστήματα καί τούς δρους 
ύπό τούς οποίους παρέχουν τήν Ερ
γασίαν των οί συνάδελφοι. Άποφεύ- 
γομεν συνεπώς νά τά άναφέρωμεν 
δπως έπίσης θά άποφύγωμεν νά πε- 
ριγράψωμεν τάς συνθήκας αί οποΐαι 
Επικρατούν είς αύτά.

”Ας έλπίσωμεν δτι τό θέμα τής

μεταφοράς τών υποκαταστημάτων 
αυτών είς άλλα κτίρια δέν θα βρα- 
δύνη έπι πολύ. *0 σεβασμός προς 
τούς συναδέλφους καί ή αξιοπρέ
πεια τής Τραπέζης έπιβάλλουν τήν 
έπίσπευσιν τών μελετών καί τήν 
πραγματοποίησιν τής μεταφοράς.

Αί άδειαι
ΘΕΛΟΥΜΕ νά πιστεύουμε δτι Ε

χει ληψθή πρόνοια διά να μήν πα- 
ρατηρηθή καί πάλιν τό δυσάρεστο» 
φαινόμενο» τής παραβιάσεως τού 
δικαιώματος τής θερινής άδειας τών 
συναδέλφων.

Είναι ανάγκη νά γίνη συνείδησις 
είς δλους δτι ή θερινή άδεια δέν εΐ
ναι χαριστική πράξις, άλλ’ άναφαί-
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Η γνώμη μας

ρετον δικαίωμα τοΟ Προσωπικού.
Προειδοποιούμεν Εγκαίρως ότι 

θά καταγγείλωμεν όσους αποπειρα
θούν έν όνόματι οίασδήποτε δικαιο
λογίας να παραβιάσουν τό δικαίω
μα αυτό των συναδέλφων.

Σκοπιμότης 
ή άδιαφορία;

ΤΗΝ 1ΔΡΥΣΙΝ Βρεφονηπιακού 
Σταθμού εΐχεν ζητήσει άπό την Δι- 
οίκησιν τό Διοικ. Συμβούλιον τού 
Συλλόγου μας. Την διάθεσιν ποσού 
τριών έκατομμυρίων έτησίως ένέ- 
κρινε ή διοίκησις διά νά συμβληθή 
τό Ταμεΐον Υγείας μέ διαφόρους 
βρεφονηπιακούς σταθμούς. Διατί Ο
μως καθυστερεί ή καταβολή τού πο
σού των 3.000.000 εις τό Ταμεΐον 
Υγείας;

Σκοπιμότης ή άδιαφορία;

'Ανεξήγητος
ΕΝΝΑΙ άνεξήγητος τις περισσό

τερες φορές ή άρνησις των άρμοδί- 
ων υπηρεσιών τής Τραπέζης όταν 
πρόκειται νά Επανορθώσουν μίαν α
δικίαν ή οποία έκ διαφόρων λόγων 
έγένετο κατά τό παρελθόν εις μι- 
κράς κατηγορίας συναδέλφων. Πα
ράδειγμα: Οί συνάδελφοι οί όποιοι 
κατά τό παρελθόν προσελήφθησαν, 
καίτοι άπέτυχον κατά τον διενερ- 
γηθέντα διαγωνισμόν, εις την ξέν.ην 
γλώσσαν. "Ανευ ούδεμιάς δικαιολο
γίας εΰρίσκονται είσέτι εις Εκκρε
μότητα διότι δέν καλούνται νά δια- 
γωνισθούν.

Κοινωνικά

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

® Ή σύζυγος τού ’Αντιπροέδρου 
τού Διοικ. Συμβουλίου 'Αλ. Ρωσσέ- 
τη έτεκε θήλυ.

• Ή σύζυγος τού συν. ’ 1 ωάννου 
Χατζηιδάκη τού Κέντρου Μηχανογρα
φίας, ετεκεν άρρεν.

• Ή σύζυγος τού συν. Ζιώγα, τού 
Κέντρου Μηχανογραφίας, ετεκεν άρ
ρεν.
ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ

*0 συν. Νικόλαος Κ. Λεοντής τού 
Υποκ)τος Εύριπίδου, ήρραβωνίσθη 
μετά τής δίδος Κωνσταντίνας Πα- 
λιγκίνη. Τούς εύχόμεθα ταχεΐαν στέ- 
ψιν.

Οί Συνάδελφοι τού Ύποκ)τος 
Εύριπίδου
★

Ό συνάδελφος Κυριάκος Σαμαρό- 
πουλος τής Υπηρεσίας Μητρώου καί 
ή δίς Παυλίνα Καραχάλιου, τού γρα
φείου Δημοσίων Σχέσεων ήρραβωνί- 
σθησαν.
ΓΑΜΟΙ

Την 16ην Ίανουαρίου είς τον I. 
Ναόν *Αγ. Νικολάου Κουκακίου έτε- 
λέσθησαν οί γάμοι τού συναδέλφου 
Γεωργίου Κουζιώκα μετά τής δίδος 
Χριστίνας Σακελαριάδου. Τούς νυμ
φικούς στεφάνους άντήλλαξεν ό μι
κρός Λύρας.

Είς τούς νεόνυμφους εύχόμεθα βί- 
ον άνθόσπαρτον.

Κ. ΛIΑΚΟΠΟΥΑΟ Σ
*

Έν μέσφ πλήθους προσκεκλημέ
νων συγγενών καί φίλων έτελέσθη- 
σαν τήν 30ήν Δεκεμβρίου 1971 οί 
γάμοι τού συναδέλφου Νικ. Άίβα- 
λιώτη μετά τής δίδος Σμαράγδας 
Δημητρίου είς τον I. -Ναόν Ζωοδόχου 
Πηγής.

Τούς εύχόμεθα βίον άνέφελον καί 
άνθόσπαρτον.

Κ. Λ.
¥ _

Τον παρελθόντα μήνα έτελέσθησαν 
είς Κόρινθον οί γάμοι τού συναδέλ
φου Γεωργ. Ταγαρούλια μετά τής 
δίδος Βίκης Χριστοδούλου.

Τούς νυμφικούς στεφάνους άντήλ
λαξεν ό κ. X. Μιμούσης.

Στούς εύτυχεΐς νεόνυμφους εύχό
μεθα βίον τρισόλβιον.

Κ. Λ.
*

Είς τον I. Ναόν Άγ. Μαρίνης 
Νίκαιας έτελέσθηχαν οί γάμοι τού 
’Αθανασίου Άποστολοπούλου μετά 
τής δίδος Βασιλείας Καλονάρου. Πα- 
ράνυμφος παρέστη ή κ. Εύαγ. Πα- 
ναγιώτου.
Τούς εύχόμεθα βίον πανευτυχή.

Κ. Λ.
ΔΩΡΕΑΙ

Είς μνήμην Ούρανίας Δίπλα ή οι
κογένεια Γεωργ. Φατούρου κατέθεσεν 
υπέρ τού Τ.Υ.Π.Ε.Τ. δρχ. 500.

ΤΑΣΟΣ Κ. ΚΟΗΤΟΜΕΡΚΟΣ
Παθολόγος - Ρευματολόγος 
’Ιατρός - Ρευματολογικής 

Κλινικής ’Ασκληπιείου 
Έλλ. Έρ. Σταυρού Βούλας 

Δέχεται:
5 — 8 μ.μ. Δευτέρα, Τετάρτη, 1 
Παρασκευή και έπί συνεντεύξει , 

Τηλ. ’Ιατρείου: 639-917 
Ίπποκράτους 69

Μεγαλιιν επιτυχίαν εσημείωσεν 
ό ετήσιος χορός τοϋ Συλλόγου

φ ΠΑΝΖΟΥΡΛΙΣΜΟΣ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΧΟΡΟΥΣ

Ό 'Αντιπρόεδρος τού Διοικητικού Συμβουλίου κ. Άλ. Ρωσσέτης υπο
δέχεται τόν Υποδιοικητήν κ. Διον. Τσουλουχόπουλον. Δεξιά ό Γενικός 

Γραμματεύς τού Συλλόγου κ. Ν. Πίσκοπος.

’Εξαιρετικήν έπιτυχίαν έσημείω- 
σεν ή χοροεσπερίς τού Συλλόγου 
μας. Τό γεγονός δτι ή χοροεσπερίς 
έδόθη κατά τάς ήμέρας τών Άπό- 
κρεω και μάλιστα τήν Τσικνοπέμ
πτη, συνέβαλε είς τήν άθρόαν συμ
μετοχήν τών συναδέλφων, μέ άπο- 
τέλεσμα νά καθίσταται αδύνατος ή 
ίκανοποίησις τού συνόλου τών έπι- 
θυμούντων νά μετάσχουν. Τό πλού
σιον έξ άλλου καλλιτεχνικόν πρό
γραμμα καί ή χαμηλή τιμή τών ει
σιτηρίων πού περιελάμβανε πλούσιο 
μενού, έπηύξησαν τήν έπιθυμίαν τών 
συναδέλφων νά παρευρεθοΰν είς τήν 
χοροεσπερίδα τού Συλλόγου των.

Γκρούπ συναδέλφων άπό δλα τά 
υποκαταστήματα Εδιδον μάχην διά 
νά έφοδιασθούν μέ εισιτήρια. Πώς 
όμως νά ικανοποιηθούν δλοι; Είμα
στε βλέπετε καί πάρα πολλοί. Τό 
Διοικ. Συμβούλιον άπεφάσισε διά 
νά μήν υπάρξουν παραπονεμένοι νά 
οργάνωση καί δεύτερη χοροεσπερί
δα υπό τάς ιδίας προϋποθέσεις. Τό 
αύτό καλλιτεχνικό πρόγραμμα, τό 
ίδιο μενού, τό ίδιο εισιτήριο.

Σολομώντειος ή άπόφασις αυτή 
τού Διοικ. Συμβουλίου καί τό ίδιο 
έβγαλε άπό τό αδιέξοδο τής πιεστι- 
κής ζηιησεως εισιτηρίων όιλλά καί 
τούς συναδέλφους ικανοποίησε. Έ-

‘Ο Πρόεδρος τού Διοικητικού Συμ
βουλίου κ. Άθ. Γ ιαννακόπουλος, 
συνομιλεί μέ τόν Πρόεδρον τής Γ. 
Σ.Ε.Ε. καί μέλος τής Συμβουλευτι
κής ’Επιτροπής κ. Δασκαλάκην 
καθ’ ήν ώραν οΰτος προσέρχεται 

εις τήν χοροεσπερίδα.
τσι ό Σύλλογος έδωσε την χοροε
σπερίδα του καί διά δευτέραν φο
ράν καί ή συνάδελφοι καί τής πρώ
της καί τής δευτέρας χοροεσπερί
δας ένθουσιάστηκαν. ’Άς εύχηθοΰ- 
με καί τού χρόνου νά έπικρατήοη ό 
’ίδιος ένθουσιασμός καί τό ίδιο κέ
φι καί δλοι μαζί νά διασκεδάσουμε 
καί νά ξεχάσουμε γιά λίγο τά αιτή
ματα.

j Π. Καμπέρας καί Διον. Τσουλουχό- 
ί πουλος, ό Πρεσβευτής τής Τουρκίας 
| καί ό Γεν. Διευθυντής τού Υπουρ
γείου ’Εξωτερικών τής Τουρκίας, ό 
Πρόεδρος τής Γ.Σ.Ε.Ε. καί μέλος 
τής Συμβουλευτικής Επιτροπής κ. 
Δασκαλάκης, οΐ τ. ύπουργοΐ κ ν. 
Μανωλόπουλος καί Π. Βαρδινογιάν- 
νης. Παρευρέθησαν έπίσης τά προ
εδρεία τών συλλόγων προσωπικού 
τής Εθνικής Τραπέζης καί πολλοί 
διευθυνταί.

Δέν υστέρησεν δμως καί ό παι-

Τήν πρώτη ήμέρα οί μικροί, τήν 
δεύτερη οί νεαροί φίλοι μας. Καί οί 
μέν καί οί δέ άπήλαυοαν, έρούφη- 
ξαν, μάλλον, τό πρόγραμμα πού εί
χε όργανωθή προς τιμή/ των καί 
έξέσπασαν είς ένα δργιο κεφιού, πού 
πραγματικά συνεκίνησε καί τούς 
συνοδούς των καί δλους δσους συν
έβαλαν είς τήν έπιτυχίαν τού χο
ρού. Ή δαπάνη τού Συλλόγου διά 
τόν παιδικόν χορόν είναι άσφαλώς 
ασήμαντος καί τό αποτέλεσμα δέν 
δύναται νά συγκριθή μέ ούδεμίαν

οί νεαροί φίλοι τού Συλλόγου εις τόν χορόν πού έδόθη προς τιμήν των.

Τήν πρώτην χοροεσπερίδα έτίμη- 
σαν διά τής παρουσίας των ό υφυ
πουργός ’Εξωτερικών κ. Τσάκωνας, 
ό Γεν. Γραμματεύς Τύπου καί Πλη
ροφοριών κ. Παπαγγελής, οί ύπο- 
διοικηταί τής Τραπέζης μας κ.κ.

δικός χορός πού οργανώνει κάθε 
χρόνο ό Σύλλογος διά τά τέκνα τών 
συναδέλφων. Και έδώ άθρόα ή συμ
μετοχή. Δύο ήμέραι χορού λοιπόν 
καί διά τούς μικρούς καί νεαρούς 
φίλους μας.

'Ένας αστροναύτης καί μιά σπανιόλα. "Εχουν πάρει καί οί δύο πολύ 
σοβαρά τόν ρόλο τους.

άλλην. Ή ίκανοποίησις πού ήταν 
ζωγραφισμένη στά προσωπάκια τών 
μικρών φίλων τού Συλλόγου είναι ό 
μόνος αψευδής μάρτυς.

«ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ»

Μηνιαίον οργανον τού Συλλόγου 
τών Υπαλλήλων τής ’Εθνικής 

Τραπέζης τής Ελλάδος.

Δ)νσεις συμφώνως τφ Νόμψ: 
Υπεύθυνος:

ΑΘ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
Μαραθωνομάχων 3

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

Υπεύθυνος "Υλης:
ΔΗΜ. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ 

Άθηνάς 4 —- "Αγ. ’Ανάργυροι

'Υπεύθυνος Τυπογραφείου: 
ΑΘ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 

! Ρήγα Παλαμήδη 5 —Άθήναι 
Τηλ. 319.306

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ 
Χειροΰργος ‘Οδοντίατρος

Κάνιγγος 7 
2ος όροφος 

Τηλ. 630.277
Δέχεται τούς Υπαλλήλους τής 
Τραπέζης μέ τό ίσχΰον τιμολό- 

γιον ΤΥΠΕΤ

ΕΝΟΣΙΣ ΦΙλλΙΛΟΝ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΙΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ

ΜΑΡΤΙΟΥ 1972
ΚΥΡΙΑΚΗ 12)3

ΑΜΦ1ΚΛΕΙA - ΜΟΝΗ ΔΑΔΙΟΥ - ΠΕΡΔΙΚΟΒΡΥΣΗ:
Αναχώρηση στις 8 π.μ. γιά Λειβάδιά, (στάση 20') καί συνέχεια 

γιά Άμψίκλεια. Παραμονή στήν γραφική κωμόπολη γιά περιπάτους καί 
μεσημβρινό φαγητό. Νωρίς τό άπόγευμα έπίσκεψη στο γυναικείο μονα
στήρι (ύψόμ. 790). Συνεχίζουμε γιά Περδικόβρυση όπου βρίσκεται τό 
εκκλησάκι τού 'Αγίου Ίωάννου. ’Επιστροφή στήν ’Αθήνα μέ στάση, μισής 
ώρας στή Λειβαδιά.

ΕΞΟΔΑ: Δρχ. 55—65

ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ 11 —12)3

ΚΑΜΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ - ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ:
'Αναχώρηση! στις 3 μ.μ. γιά Μοτέλ Ύλίκης, (στάση 30') καί συνέ

χεια γιά Καμμένα Βούρλα. Τακτοποίηση στο Ξενοδοχείο ΓΑΛΗΝΗ - δια- 
νυκτέρευση.

Κυριακή: Άνοεχώρηση μετά τό τό πρόγευμα γιά τό Καρπε
νήσι. Παραμονή όλη τήν ήμέρα στήν υπέροχη έλοετόφυτη περιοχή γιά 
περιπάτους καί μεσημβρινό φαγητό. Νωρίς τό άπτχγευμα αναχώρηση γιά 
Λαμία, (στάση 20'), Καμμένα Βούρλα, Μοτέλ Ύλέκης (στάση 20') 
καί επιστροφή στήν ’Αθήνα.

ΕΞΟΔΑ: Δρχ. 190—210 (πούλμαν, διανυκτέρευση, πρωινό). 

ΚΥΡΙΑΚΗ 19)3

ΑΡΓΟΣ - ΚΥΒΕΡΙ - ΜΟΝΗ ΛΟΥΚΟΥΣ - ΠΑΡΑΛΙΟ ΑΣΤΡΟΣ:
’Αναχώρηση, στις 8 π.μ. γιά Κόρινθο (στάση 20'), Άργος, Μύ

λους (στάση 29') - Κυβέρι, Παράλιο Άσπρος. Παραμονή όλη τήν ήμέρα 
στήν γραφική παραλία γιά περιπάτους, έπίσκεψη τού κάστρου καί με
σημβρινό φαγητό. Τό άπόγευμα μετάβαση στήν Μονή Λουκούς, ίδρυθεί- 
σης τόν 1 Ιο αί. μέ ωραιότατες τοιχογραφίες. Στις 5.30' μ.μ. αναχώ
ρηση γιά "Αργος - Κόρινθο, στάση μισής ώρας καί Επιστροφή στήν 
Αθήνα.

ΕΞΟΔΑ: Δρχ. 60—70.

ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ 18—19)3

ΒΟΛΟΣ - ΠΟΡΤΑΡΙΑ (Άτομα 30):
Σάββατο: Αναχώρηση στίς 3 μ.μ. γιά Βόλο μέ ένδιάμεσες 

στάσεις γιά ανάπαυση καί φαγητό στά Καμμένα Βούρλα καί στή Λα
μία καί συνέχεια γιά Πορταριά. Τακτοποίηση σέ δίκλινα δωμάτια τού 
Ξενοδοχείου ΞΕΝΙΑ - διανυκτέρευση.

Κυριακή: Πρόγευμα στο ξενοδοχείο καί γνωριμία μέ τό χωριό 
πού είναι ένα άπό τά ώραιότερα τού Πηλίου. Έν συνεχείφ μετάβαση 
οπήν Μακρυνίτσα. Παραμονή γιά περιπάτους καί μεσημβρινό φαγητό. 
Αναχώρηση τό άπόγευμα γιά Αθήνα μέ ένδιάμεσες στάσεις.

ΕΞΟΔΑ: Δρχ. 220—240 (πούλμαν - διανυκτέρευση - πρωινό).

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ 24—26)3 

ΚΑΣΤΟΡΙΑ (Άτομα 30):
Αναχώρηση τήν Παρασκευή στίς 2 μ.μ. γιά Καστοριά, μέ ένδιάμε

σες στάσεις στά Καμμένα Βούρλα - Λάρισα καί Κοζάνη γιά ανάπαυση 
καί μεσημβρινό φαγητό. Τακτοποίηση σέ δίκλινα ή τρίκλινα δωμάτια 
τών Ξενοδοχείων ΟΡΕΣΤΙΟΝ καί ΚΑΣΤΟΡΙΑ, διανυκτέρευση.

Σάββατο: Πρωινό στο ξενοδοχείο καί έν συνεχείφ έπίσκεψη στις 
υπέροχες βυζαντινές εκκλησίες, στά όμορφα αρχοντικά καί στο εργοστά
σιου γουναρικών. Μεσημβρινό φαγητό στίς όμορφες ταβέρνες καί τό από
γευμα περίπατος στήν λίμνη τής Καστοριάς μέ βενζινόπλοιο (ατομικά 
έξοδα) καί έπίσκεψη τής Μονής Μαυρώτισσαρ. Υπόλοιπη ήμέρα έλεύ- 
θερη - διανυκτέρευση.

Κυριακή: ’Ελεύθεροι όλο τό πρωινό καί στίΐ 1 1 π.μ. άναχώ- 
ρηση γιά Κοζάνη. Στάση γιά μεσημβρινό φαγητό καί έπιστροφή στήν 
Αθήνα μέ ένδιάμεσες στάσεις.

ΕΞΟΔΑ: Δρχ. 470Η490 (πούλμαν - 2 διανυκτερεύσεις - 2 πρωινά). 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ 24—26)3

ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ - ΚΟΣΤΑ - ΣΠΕΤΣΕΣ:
Αναχώρηση στις 3. μ.μ. γιά Κόστα, μέ Ενδιάμεση στάση στον 

'Ισθμό. Τακτοποίηση στά ωραιότατα δωμάτια τού Ξενοδοχειακού συγ
κροτήματος CAP D’ OR, φαγητό, διανυκτέρευση.

Σάββατο : Πρόγευμα στο Ξενοδοχείο καί έν συνεχείφ μετά
βαση στίς Σπέτσες μέ τό βαποράκι (ατομικά έξοδα). Παραμονή γιά 
περιπάτους καί μεσημβρινό φαγητό στο όμορφο νησί. Έπιστροφή τό 
άπόγευμα στο ξενοδοχείο. Τό βράδυ χορός στ, NIGHT CLUB τού ξενο
δοχείου.

Κυριακή: Πρόγευμα στο ξενοδοχείο καί έλεύθεροι ώς τις 5 
μ.μ. γιά ανάπαυση. Έν συνεχείψ άναχώρηση γιά Αθήνα μέ ένδιάμεσες 
στάσεις.

ΕΞΟΔΑ: Δρχ. 560—585 (πούλμαν, 2 δ)σεις, 3 γεύματα, 2 πρωινά) 
Δηλώσεις συμμετοχής γιά τις εκδρομές τή» 25ης Μαρτίου μέχρι 10)3)72 
Πληροφορίες - Δηλώσεις συμμετοχής: Δίδα Μαρία Θεοδωρακοπούλου, 

Τηλ. 3120.411, Έσ. 624.
ΕΝΩΣ1Σ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΙΤΤΑΣ ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΑΑΤΕΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

Είς ατμόσφαιραν έγκαρδιότητος καί συναδελφώσεως Εγινε είς τό Κα
τάστημα Πλατ. Μητροπόλεως ή έορτή τής πίττας. Τήν πίτταν Εκοψε 
ό Διευθυντής τού Καταστήματος κ. Παναγιώτης Χρονόπουλος, όστις 
ώμίλησε προς τούς ύπαλλήλους καί Εκλεισε τόν σύντομον λόγον του μέ 
εύχάς καί μέ τήν παράκλησιν, όπως Εκαστος υπάλληλος, εί δυνατόν, έν- 
τείνη Ετι περισσότερον τήν δραστηριάτητά του κατά τό νέον Ετος καί 
άναπτύση συνεχώς τήν άγάπην καί τό πνεύμα άφασιώσεώς του πρός 
τό "Ιδρυμά μας, έπ’ ώψελείςι καί αυτών τών ίδιων. Είς τήν φωτογρα
φίαν διακρίνεται ό Διευθυντής κ. Χρονόπουλος, οί Ύποδι ευθυνταΐ κ.κ. 
Κων)νος Κατσιάμπας, Στυλιανός Άλεξανδρής καί Χαράλαμπος Άννι- 
νος, ό Προσωπάρχης κ. Γεώργιος Χαραχούσης, κλιμάκιον Έπιθεωρήσεως 
τής Τραπέζης μας υπό τόν Επιθεωρητήν κ. Κων)νον Σβύρον, καί 

υπάλληλοι τού Καταστήματος.



ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΠΙΚ0ΥΡΗΙΕ0Ι ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕ2ΗΣ ΤΗΣ ΕΑΑΑΑΟΣ
ΑΡΘΡΟΝ Ιον

Χύαταβίς - Χζοπος

1. Έπΐ τφ σκοπφ τής έπικουρή- 
σεως, ύπό του Ταμείου Άλληλο-βοη- 
θείας των υπαλλήλων τής Εθνικής 
Τραπέζης τής Ελλάδος καί τοΰ Τα
μείου ’Αλληλοβοήθειας Είσπρακτό- 
ρων καί Κλητήρων Εθνικής Τραπέ
ζης τής ‘Ελλάδος, των μελών αυτών, 
έξελθόντων καί έξερχομένων τής υ
πηρεσίας τής Τραπέζης ταύτης, συμ- 
φώνως προς τά έδάφια ε τών άρθρων 
2 τών Καταστατικών άμφοτέρων τών 
είρημένων Ταμείων, συνεστήθη παρά 
τή ’Εθνική Τραπέζη τής ‘Ελλάδος 
έντοκος κοινός ειδικός λογ)σμός ύπό 
τον τίτλον «Λογαριασμός Έπικουρή- 
σεως Προσωπικοί) ’Εθνικής Τ ραπέ
ζης τής Ελλάδος», ό Κανονισμός τοΰ 
όποιου, έγκριθείς ύπό τοΰ Γεν. Συμ
βουλίου τής Τραπέζης έτέθη έν ίσχύϊ 
από 1ης ’Οκτωβρίου 1949.

"Ηδη:, κατόπιν τής γενομένης έν 
έτει 1953 συγχωνεύσεως τής τότε 
’Εθνικής Τραπέζης καί τής τότε Τρα
πέζης ’Αθηνών εις μίαν Τράπεζαν 
ύπό τον τίτλον «’Εθνική Τράπεζα 
τής ‘Ελλάδος Α.Ε.» καί τής ώς έκ 
τούτου ανάγκης εισδοχής εις την έ- 
πικούρησιν καί τοΰ προερχόμενου έκ 
τής τέως Τραπέζης ’Αθηνών προσω
πικού, κατά τά προβλεπόμενα διά 
τής οικείας διατάξεως τοΰ Κανονι- 
σμοΰσμοΰ τοΰ Άλληλοβοηθητ ικοΰ 
Ταμείου ύπό τόν τίτλον «Ταμεΐον Υ
γείας καί Άσφαλίσεως κατά τής α
σθένειας τών μελών τοΰ Συλλόγου 
τών ύπαλλήλων τής Τραπέζης ’Αθη
νών», τροποποιείται καί άναμορψοΰ- 
ται ό άνωτέρω Κανονισμός, αντικα
θιστάμενος διά τοΰ παρόντος, άπό 
τής Ισχύος τοΰ όποιου θά έχουν έν 
π αντί εφαρμογήν αί διατάξεις αύ- 
τοΰ, τόσον έπί τών μέχρι τής Ισχύ
ος του έπικουρουμένων προσώπων, 
δσον καί τών μετ’ αυτήν.

2. Σκοπός τής συστάσεως τοΰ ώς 
άνω λογαριασμού είναι ή παροχή μη
νιαίας έπικουρήσεως, κατά ποσοστόν 
έπί τής χορηγούμενης συντάξεως, εις 
τό έξελθόν καί εις τά έξερχόμενον 
προσωπικόν τής Εθνικής Τραπέζης 
τής Ελλάδος, τό προερχόμενον έξ 
άμφοτέρων τών ώς άνωτέρω συγχω- 
νευθεισών Τ ραπεζών, άνεξαρτήτως 
βαθμού καί Ιδιότητας, ύπηρετήσαν 
καί ύπηρετοΰν παρ’ αυτή δυνάμει 
συμβάσεως έξηρτημένης έργασίας, 
έφ’ δσον είναι ή ήτο προ τής έξόδου 
του ήσψαλισμένον εις τό Ταμεΐον 
Συντάξεων Προσωπικού τής Τραπέ
ζης (πρώην) ’Αθηνών καί συνταξιο- 
δοτεΐται παρ’ αυτών ώς καί είς τά 
συνταξιο'δοτούμενα παρά τών αυτών 
ώς άνω Ταμείων μέλη τής οικογένει
ας αυτών, έν περιπτώσει θανάτου 
τοΰ ήσφαλισμένον, κατά τά είδιικώ- 
τερσν είς τό άρθρον 6 τοΰ παρόντος 
καθοριζόμενα.

Κατ’ έξαίρεσιν παρέχεται έπικού- 
ρησις ύπό τάς αύτάς ώς άνω προϋ- 
κηγόρων τής Τραπέζης, οΤτινες, μο
λονότι δεν τελοΰν κατά νόμον είς 
σχέσιν έξαρτήσεως, παρέχουσι τή,ν 
δικηγορικήν ή νομικήν εργασίαν των 
ύπηρετοΰντες προς τούτο, κατά τάς 
έργασίμους ώρας είς τά Γραφεία Δι
καστικού τής Τραπέζης καί ώρισμέ- 
νων καταστημάτων αυτής (Κατ)μα 
όδοΰ Σταδίου, Ύποκ)τα Πλατείας 
Μη,τροπόλεως, Πειραιώς, Θεσσαλονί
κης καί Πατρών).

ΑΡΘΡΟΝ 2ον 
Λ.να.'χείριβις - 

’ Εκηροσώιτηοίς

1. Τόν ειδικόν Λογαριασμόν δια
χειρίζεται δεκατετραμελής ’Επιτρο
πή, απαρτιζόμενη έκ τών κάτωθι:

α) Τοΰ Διοικητοΰ τής ’Εθνικής 
Τραπέζης τής Ελλάδος, ώς Προέ
δρου, άναπληρουμένου έν περιπτώσει 
άπουσίας ή κωλύματος ύπό ένός τών 
Υποδιοικητών, όριζσμένου παρά τοΰ 
Διοικητοΰ.

β) "Ενός μέλους τοΰ Διοικητικού 
Συμβουλίου τής ’Εθνικής Τραπέζης 
τής ‘Ελλάδος, ώς άντιπροέδρου, ύπο- 
δεικνυομένου παρ’ αύτοΰ, μετά τοΰ 
άναπλήρωτοΰ αύτοΰ. ο

γ) Τοΰ Προέδρου τοΰ Διοικητικού 
Συμβουλίου τΰ Συλλόγου τών 'Υπαλ
λήλων τής ’Εθνικής Τραπέζης τής 
Ελλάδος, άνοστληρουμένου, έν περι- 
πτώσει άπουσίας του ή κωλύματος 
ύπό τίνος τών ’Αντιπροέδρων τοΰ 
αύτοΰ Διοικητικού Συμβουλίου.

δ) Τοΰ Προέδρου τοΰ Διοικητικού 
Συμβουλίου τοΰ Συλλόγου τοΰ Προ
σωπικού τής τέως Τραπέζης ‘Αθη
νών, άναπληρουμένου, έν περιπτώσει 
άπουσίας ή κωλύματος, ύπό τοΰ ’Αν
τιπροέδρου τοΰ αύτοΰ Διοικητικού 
Συμβουλίου.

ε) Τών Προέδρων τών Διοικητικών 
Συμβουλίων 1) τοΰ Ταμείου ’Αλλη
λοβοήθειας τών Ύπαλλήλων τής Ε
θνικής Τραπέζης τής Ελλάδος, 2) 
τοΰ Ταμείου ’Αλληλοβοήθειας Είσ- 
πρακτόρων καί Κλητήρων τής ’Εθνι
κής Τραπέζης τής Ελλάδος καί 3) 
τοΰ Ταμείου Υγείας καί Άσφαλίσε
ως κατά τής άσθενείας τών μελών 
τοΰ Συλλόγου τών 'Υπαλλήλων τής 
Τ ραπέζης ’Αθηνών, άναπληρουμένων 
έν περιπτώσει άπουσίας ή κωλύμα
τος ύπό τών ’Αντιπροέδρων τών αυ
τών Διοικητικών Συμβουλίων.

στ) Τριών άνωτέρων ύπαλλήλων 
τής ’Εθνικής Τραπέζης τής 'Ελλά
δος έκ τών ύπηρετούντων έν Άθήναις 
άπό βαθμού τοΰ Τ μημαπάρχου καί 
άνω, ένός συνταξιούχου τοΰ Ταμείου 
Συντάξεων Προσωπικού τής ’Εθνι

κής Τραπέζης τής ‘Ελλάδος καί ένός 
Συνταξιούχου τοΰ Ταμείου Συντάξε
ων Προσωπικού τής τέως Τραπέζης 
’Αθηνών, όριζομένων έκάστοτε μετά 
τών άναπληρωτών αύτών ύπό τής Δι
ό ιικήσεως τής Εθνικής Τροπτέζης τής 
‘Ελλάδος.

ζ) Ένός μέλους τοΰ Συλλόγου 
τών Ύπαλλήλων τής ’Εθνικής Τρα
πέζης τής Ελλάδος ύποδεικνυομέ- 
νου έκάστοτε μετά τοΰ άναπλήρωτοΰ 
του ύπό τοΰ Διοικητικού Συμβουλί
ου τού Συλλόγου τών Ύπαλλήλων 
τής ’Εθνικής Τραπέζης τής ‘Ελλά
δος.

η) Ένός μέλους τοΰ Συλλόγου τών 
Υπαλλήλων τής τέως Τραπέζης ’Α

θηνών ύπσδεικνουμένου έκάστοτε με
τά τοΰ άναπλήρωτοΰ του1 ύπό τοΰ 
Διοικητικού Συμβουλίου τοΰ Συλλό
γου τών Ύπαλλήλων τής τέως Τρα
πέζης ’Αθηνών.

Είς περίπτωσιν έλαττώσεως τοΰ 
άριθμοΰ τών υφισταμένων Συλλόγων 
ή ’Οργανισμών τοΰ έν ένεργείςι προ
σωπικά ΰ τής Τραπέζης ώς καί τών 
συνταξιούχων είτε λόγψ συγχωνεύσε
ως είτε λόγφ ενοποιήσεως αύτών, ό 
άριθμός τών άνωτέρω άναφερομένων 
μελών τής Διαχειριστικής Έπιτρο- 
.ής μειοΰται άναλόγως.

Ή θητεία τής Επιτροπής βρίζε
ται μονοετής άρχομένη άπό τής 1ης 
’ Ιανουάριου έκάστου έτους.

Τόν Πρόεδρον τής ’Επιτροπής ή 
τόν κατά την παράγραφον Ια τοΰ 
παρόντος άρθρου άναπληρωτήν αύ
τοΰ, σπόντας ή κωλυο μένους άναπλη- 
ροΐ είς τά καθήκονπά του ό ’Αντι
πρόεδρος.

Πάν μέλος τής Επιτροπής άπου- 
σιάζον ή κωλυάμενον άναπληροΐ ύπό 
τήν ιδιότητά του αύτήν καί μόνον ό 
όρισθείς άναπληρωτής αύτοΰ.

"Απαντες οι άνωτέρω ύπό στοι
χεία β’, στ', ζ' καί η' μετά τών 
άναπληρωτών αύτών υποδεικνύονται 
τό βραδύτερον μέχρι τής 30ής Νοεμ
βρίου έκάστου έτους διά τήν σύνθε- 
σιν τής Επιτροπής τοΰ προσεχούς 
έτους. Προκειμένου δμως περί τών 
ύπό στοιχεία ζ' καί η' κατά τά ά
νωτέρω ύποδεικνυομένων ώς μελών, 
έν τυχόν παραλείψει δΓ οίονδήποτε 
λόγον εμπροθέσμου ύποδεί ξεώς των 
ύπό τών άνω Διοικητικών Συμβου
λίων τών οικείων Συλλόγων ή ύπό- 
ϊειξίς των θά γίνεται ύπό τής Διοι- 
κήσεως τής Εθνικής Τραπέζης τής

Ελλάδος, κατ’ έλευθέραν κρίσιν.
2. Ή Διαχειριστική 'Επιτροπή δι

οικεί καί διαχειρίζεται τήν περιου
σίαν τοΰ Ειδικού λογαριασμού καί 
μεριμνά διά τήν έπωφελεστέραν το- 
ποθέτησιν τών διαθεσίμων κεφαλαί
ων, απαγορευόμενης πάσης χορηγή- 
σεως δανείων, μεριμνά καί ελέγχει 
τήν κανονικήν εΐσπραξιν τών εισφο
ρών καί τών λοιπών πόρων αύτοΰ, 
ώς καί τών ύπ’ αύτοΰ ένεργουμένων 
καταβολών συμφώνως προς τά διά 
τών σχετικών άρθρων καθοριζόμενα.

‘Ομοίως αποφασίζει κυριαρχικώς, 
συμφώνως τφ άρθρφ 9, έδάφ. 3, πε
ρί τοΰ ποσοΰ τής καταβλητέας έκά
στοτε είς τούς δικαιούχους έπικουρή
σεως άναλόγως τών οικονομικών δυ
νατοτήτων τοΰ Ειδικού λογαριασμοΰ, 
τής άποφάσεώς της ίσχυούσης κα- 
θολικώς δΓ άπαντας τούς έπικουρου- 
μένους, ήτοι τόσον διά τούς μέχρι 
τής ισχύος ταύτης έπικουρουμένους 
δσον καί τούς μετ’ αύτήν, ή περί ε
πιστροφής γενομένων κρατήσεων είς 
μη δικαιωθέντας έπικουρήσεως, ή πε
ρί διακοπής άπονεμηθείσης έπικου
ρήσεως καί εγκρίνει τούς προϋπολο
γισμούς, ισολογισμούς καί απολογι
σμούς, βάσει τοΰ ημερολογιακού έ
τους.

3. Ή Διαχειριστική ’Επιτροπή 
συνέρχεται είς τακτικός συνεδριά
σεις, όριζομένας ύπ’ αύτής τούλά- 
χιστον άπαξ τοΰ μηνός, εκτάκτως 
δε οσάκις κληθή ύπό τοΰ Προέδρου.

‘Ομοίως ή Διαχειριστική ’Επιτρο
πή συγκαλεΐται είς έκτακτον συνε- 
δρίασιν, έφ’ δσον αίτηθή έγγράφως 
τοΰτο, καθοριζομένων καί τών θεμά- 
τών 6Γ ά αίτεΐται ή έκτακτος σύγ- 
κλησις, ύπό τριών τούλάχιστον τα
κτικών μελών τής Επιτροπής (ού- 
χί άναπληρωτών).

4. Ή Διαχειριστική Επιτροπή 
εύρίσκεται έν άπαρτίςι παρόντων έ- 
πτά τούλάχιστον μελών, έν οΐς ό 
Πρόεδρος ή άναπληρωτής αύτοΰ ή 
ό ’Αντιπρόεδρος. Αί άποφάσεις λαμ- 
βάνονται κατά πλειοψηφίαν τών πα
ρόντων μελών καί διά ψήφων ούχί 
όλιγωτέρων τών πέντε.

Είς περίπτωσιν μειώσεως άριθμοΰ 
τών μελών τής Διαχειριστικής Επι
τροπής είς δέκα καί έλαττον (έδά
φ ιον 1 τοΰ παρόντος άρθρου) αυτή 
εύρίσκεται έν άπαρτίφ παρόντων εξ 
(6) τουλάχιστον μελών, τών λοιπών 
προϋποθέσεων τής προηγούμενης πα

ραγράφου μή μεταβαλλομένων.
Έπί φανερός ψηφοφορίας, έν πε- 

ριπτώσει ίσοψηφίας, νικφ ή ψήφος 
τοΰ Προέδρου ή τοΰ έκτελοΰντος χρέη 
Προέδρου (άναπλήρωτοΰ ή ’Αντι
προέδρου). Έπί μυστικής ψηφοφο
ρίας ή πρότασις θεωρείται έν ϊσοψη- 
φίφ ώς άπορριφθεΐσα.

Τά πρακτικά τής Διαχειριστικής 
Επιτροπής άναγινώσκονται κατά 
τήν έπομένην Συνεδρίαση/ αύτής καί 
ύπογράφονται παρά τοΰ Προέδρου 
καί τών μελών της.

5. Καπά τάς συνεδριάσεις τής 
Διαχειριστικής ’Επιτροπής παρίστα- 
ται άνευ ψήφου ό Διευθυντής καί 
τούτου κωλυομένου ή άπάντος ό ά
ναπληρωτής του, είσάγων τά διάφο
ρα θέματα προς συζήτησιν.

Χρέη Γραμματέως έκτελεϊ ό Προϊ
στάμενος τοΰ Γραφείου άνσπληρού- 
μενος έν περιπτώσει κωλύματος ύπό 
τοΰ Διευθυντοΰ ή τοΰ άναπλήρωτοΰ 
αύτοΰ.

6. ‘Η Δ.Ε. δύναται ν’ άναθέση 
τήν μελέτην καί έν καιρφ είσήγησιν 
είς αύτήν διαφόρων θεμάτων άφ-ο- 
ρώντων τόν ειδικόν Λογαριασμόν, με
ταξύ τών όποιων περιλαμβάνονται ή 
άναμονή ή διακοπή έπικουρήσεως 
είς Ύποεπιτροπάς έκ τών μελών αυ
τής περιλαμ βανο μένων καί τών άνα
πληρωτών έν κωλύμαπι τών τακτι
κών μελών.

7. Αί συνεδριάσεις τής Δ.Ε. καί 
τών Υποεπιτροπών δεν είναι δηιμό- 
σιαι. Άντίγραφον αποσπάσματος ή 
ολοκλήρων τών πρακτικών δύναται 
νά χορηγηθή κατόπιν σχετικής έγ- 
γράφου αίτήσεως τοΰ έχοντας έννο- 
μον συμφέρον, μόνον μετ’ άπόφασιν 
τής Δ.Ε.

’Απαγορεύεται είς τά μέλη τής 
Δ.Ε. καί τών Υποεπιτροπών ή ά- 
νακοίνωσις τών έν ταΐς συνεδριάσε- 
σιν αύτών διαμειφθέντων.

ΑΡΘΡΟΝ 3ον
ϊΙροαωπΕζον του Ταμ,είου

Ή Υπηρεσία τοΰ Ειδικού Λογα
ριασμού έν γένει διεξάγεται ύπό ύ
παλλήλων τής Εθνικής Τραπέζης 
τής Ελλάδος, όριζομένων ύπό τοΰ 
Προέδρου τής Διαχειριστικής Επι
τροπής Διοικητοΰ τής Εθνικής Τρα
πέζης τής Ελλάδος ή άπόντος ή 
κωλυομένου αύτοΰ, ύπό τοΰ άναπλη- 
ρωτοΰ του. Μεταξύ τών ύπαλλήλων

ταιρισμών πρέπει νά έξουσιοδστοΰν- 
ται διά τήν άντιπροσώπευσιν τών 
οργανώσεων-μελών των έπί τοπικού, 
περιφερειακού καί εθνικού επιπέ
δου.

II. ΜΕΘΟΔΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΠΟ
ΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙ
ΡΙΣΜΩΝ.

A'. -Νομοθεσία.

10. "Ολα τά συναφή μέτρα, πε- 
ριλαμβανομένων καί συσκέψεων τών 
ύφι,σταμένων Συνεταιρσμών, πρέπει 
νά λαμβάνωνται: ι

α) διά ν’ άποκαλύπτωνται καί 
περιορίζωνται νομθετικαί διατάξεις 
δυνάμεναι νά συντελέσουν είς πε
ριορισμόν τής άναπτύξεως τών συνε
ταιρσμών, π.χ. σχετικώς με φορο
λογίαν, καθορισμόν χορηγήσεως ά- 
δειών, παραγνώρισιν τού ειδικού 
χαρακτήρος τών Σίυ^εται)ρ)11σ1μώιν ή 
τών ιδιαιτέρων κανόνων,

β) διά ν’ άηοψεύγεται ή παρά- 
θεσις) ποιαύτης ψύσεως δ|ιαπάξιεκ|ν 
είς μελλοντικούς νόμους καί δια
τάγματα,
νομικού περιεχομένου νόμοι καί δια
τάγματα είς τάς είδικάς συνθήκας 
τών Συνεταιρισμών.

1 1. Πρέπει νά ύπάρχουν νόμοι 
καί διατάγματα άναφεράμενα είς 
τήν Τδρυσιν καί λειτουργίαν τών 
Συνέταιροιμών καί τήν προστασίαν 
ταΰ δικαιώματος ιδροκττηριοποιήσεώς 
των έπί "ίσοις τούλάχιστον όροις ώς 
καί διά τούς λοιπούς τύπους έπιχει- 
ρήσεων. Αύτοΐ οί νόμοι διατάγματα 
πρέπει νά έχουν προνομιακήν έφ αρ
μογήν έπί όλων τών κατηγοριών 
Συνεταιρισμών.

12. Διά διατάξεων περιεχομένων 
είς τούς ώς άνω νόμους πρέπει νά 
ρυθμίζωνται τά κάτωθι θέματα:

α) ‘Ορισμός ή περιγραφή τοΰ 
Συνεταιρισμού, έξ οΒ νά προκύπτουν 
τά ούσιώδη αύτοΰ χαρακτηριστικά 
καί είς τόν όποιον ν’ άναφέρεται 
συγκεριμένως, ότι ό Συνεταιρισμός 
είναι μία έθελοντική ένωσις προσώ
πων, τά όποια συνεργάζωντα ι έλεγ
χο,μένης Όργανώσεως, εισφέρουν έ
πί δικαίας βάσεως διά τόν σχημα
τισμόν τοΰ άναγκαιοΰντος κεφαλαίου 
καί δέχονται τούς κινδύνους καί τά 
ωφελήματα τής επιχειρηματικής 
δρατηριότητος είς τήν όποίαΙν τά 
μέλη ένεργώς συμμετέχουν.

β) Περιγραφή τών άντικειμένων

τούτων όρίζεται ύπό τής Δ.ΔΕ. ό 
Διευθυντής καί ό άναπληρωτής αύ
τοΰ ώς καί ό Π ροϊστάμενος τοΰ Γ ρα
φείου.

ΑΡΘΡΟΝ 4ον
Ίαχί>ς -

’TpoflOTtoinjots Κανονίβμοί)

Ό παρών Κανονισμός θέλει ισχύει 
εύθύς ώς έγκριθή δΓ άποφάσεώς τοΰ 
Γενικού Συμβουλίου τής Εθνικής 
Τραπέζης τής Ελλάδος, είς δ είσα- 
χθήσεται παρά τοΰ Προέδρου αύτοΰ 
καί μετά σύμφωνον άπόφασιν τής 
Διαχειριστικής Επιτροπής.

‘Ο παρών Κανονισμός δύναται νά 
τροποποιήται καί συμπληροΰται κα
τά τήν άνωτέρω άναφερομένην διαδι
κασίαν τής έγκρίσεώς του, ήτοι δΓ 
άποφάσεώς τοΰ Γενικού Συμβουλίου 
τής Εθνικής Τραπέζης τής Ελλά
δος, μετά σύμφωνον τοιαύτην τής 
κατ’ άρθρον 2 Διαχειριστικής Επι
τροπής, λαμβανομένην διά πλειοψη- 
φίας τών τεσσάρων πέμπτων (4)5) 
τών μελών αύτής.

Διά τών αύτών άποφάσεων δύνα- 
ται ν’ άποφασίζηται έάν ώρισμένη 
τροποποίησις θά έχη άναδρομικήν ί- 
σχύν, οπότε έν ούδεμιή περιπτώσει 
ή τοιαύτη, άναδρομική τροποποίησις 
δύναται νά θεωρηθή ώς θίγουσα <ε- 
κτημένα δικαιώματα τών έπικουρου
μένων.

ΑΡΘΡΟΝ 5ον
Πόροι

Πόροι εΐναι οί κάτωθι:
1. Εισφορά τών έν ένεργείςι ή 

διαθεσιμότητι μισθωτών τής Εθνι
κής Τραπέζης τής Ελλάδος 3'/2 (τρία 
κιαί ήμισυ) τοΐς έκατόν έπί τών πά
σης φύσεως άποδοχών αύτών ώς καί 
τυχόν καταβαλλομένων ποσοστών 
έπί τών κερδών τής Τραπέζης.

2. Εισφορά τής ’Εθνικής Τραπέ
ζης τής ‘Ελλάδος 9% έπΐ τών αύτών 
ποσών έφ’ ών υπολογίζεται ή εισ
φορά τών μισθωτών ώς άμέσως ά
νωτέρω άναφέρεται.

3. Έφ’ άπαξ εισφορά τών άπό 
τής ισχύος τοΰ παρόντος είς πρώ
τον γάμον έρχομένων ήσφαλισμένων 
ίση προς τό λόγφ γάμου παρεχό- 
μενον ύπό τής Τραπέζης έπίδομα 
τριών μηνών.

Είς ας περιπτώσεις δεν παρέχε
ται ύπό τής Τραπέζης δΓ οίονδήπο
τε λόγον είς ώρισμένας κατηγορίας 
τοΰ έν ένεργείςι Προσωπικού έπίδο-

τοΰ Συνεταιρισμού καί διαδικασία 
ίδρύσεως καί νομιμοποιήσεως, τρο
ποπο ιήεως τοΰ καταστατικού καί 
διαλύσεώς του.

γ) "Οροι έγγραφής τών μελών, 
άνώτατον ποσόν μερίδος, τρόπον 
καί χρόνον άποπληρωμής μερίδος ώς 
καί τά δικαιώματα καί τάς υπο
χρεώσεις τών μελών, τά όποια έν 
λεπταμερία θά υθμίζωνται διά τοΰ 
καταστατικού τοΰ Συνεταιρισμού.

δ) Μέθοδοι διοικήσεως, διευθύν- 
σεως καί εσωτερικού έλέγχου καί 
διαδικασία συγκροτήσεως καί διο- 
ρ ιμσΰ τών αρμοδίων όργόνων.

ε) Προστασία τής όνομασίας 
«Συνεταιρισμός».

στ) Μηχανισμός διά τόν εξωτε
ρικόν έλεγχον καί καθσδήγησιν τών 
Συνεταιρισμών διά τήν εφαρμογήν 
τών νόμων καί διαταγμάτων.

Ή διά τοΰ νόμου καθοριζομένη 
διαδικασία, είδικώς διά τήν νομι
μοποίησή πρέπει νά εΐναι δσον τό 
δυνατόν πρακτική καί απλή, ώστε 
νά μή παρεμποδίζη τήν δημιουργίαν 
καί άνάπτυξιν τών Συνεταιρισμών.

13. Νόμοι καί διατάγματα άναφε- 
ρόμενα είς Συνεταιρσμούς δέον όπως 
παρέχουν είς αύτούς τό δικαίωμα 
ίδρύσεως όργανώσεων άνωτέρου 
βαθμού (όμοσπονδίωσις).

Β'. Έ κ π α ί δ ε υ σ ι ς.

14. Ένδείκνυται ή λήψις μέτρων 
ί διά τήν κατά τό δυνατόν εύρυτέραν
διάδοσιν μεταξύ τών λαών τών άνα- 
πτυσσομένων χωρών, τών άρχών, 
μεθόδων καί δυνατοτήτων τών Συνε
ταιρισμών.

15. Κατάλληλος έκπαίδευσις έπί 
τοΰ άντικειμένου ’δεν πρέπει νά πα
ρέχεται μόνον είς τάς Συνεταιριστι- 
κάς σχολάς ή άλλα έκπαι δευτ ικά 
κέντρα/ άλλ’ έπίσης καί είς άλλα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα, όπως:

α) Πανεπιστήμια καί κέντρα άνω- 
τέρας έκπαι δεύσεως

β) Παιδαγωγικός 'Ακαδημίας
γ) Άγροτικάς σχολάς καί λοιπά 

ιδρύματα έπαγγελματικής έκπαιδεύ- 
σεως

6) Γυμνάσια καί ισοτίμους σχο
λάς

ε) Σχολεία στοιχειώδους έκπαι- 
δεύσεως
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΟ ΠΡΟΣΕΧΕΣ)

μα λόγφ γάμου διά τόν υπολογι
σμόν τής ώς άνω, λόγφ τούτου, έφ’ 
άπαξ εισφοράς, είς ήν ύποχρεοΰνται 
έν πάση περιπτώσει καί οί άνήικον- 
τες είς τάς κατηγορίας ταύτας ισχύει 
κοπ’ άναλογίαν δ,τι κροτεί διά τό 
λοιπόν Προσωπικόν, τούτέστιν ή ώς 
άνω εισφορά εΐναι 'ίση προς τριών 
μηνών τεκμαρτόν έπίδομα λόγφ γά
μου έξευρισκόμενον βάσει τοΰ ύψους 
τοΰ ποσοστού τοΰ είς τό λοιπόν 
Προσωπικόν χορηγουμένου έπιδόμα- 
τος τούτου καί τοΰ ύψους τών άπο
δοχών τών έκ τών ώς άνω ή σφαλι
σμένων είς οΰς δεν χορηγείται έπί- 
δσμα. Προκειμένου περί συνταξιού
χων ή έν λόγφ εισφορά καθορίζεται 
είς 30)100 (τριάκοντα έ,κατοστά) 
τής καταβαλλομένης μηνιαίας συντά
ξεως κατά τήν ή μέραν τής δηλώσε- 
ως τοΰ γάμου. Οί είς δεύτερον γά
μον έρχάμενοι δεν ύποχρεοΰνται είς 
καταβολήν εισφοράς έκτος έάν δεν 
εΐχον καταβάλει τοιαύτην κοπά τόν 
πρώτον γάμον. Ή καταβολή τής ά
νωτέρω εισφοράς δύναται νά γίνη 
είς δώδεκα άτοκους μηνιαίας δόσεις.

4. Έφ’ άπαξ εισφορά δΓ έκαστον 
σποκτώμενον τέκνον ίση προς "τό 
λόγφ τού δηλουμένου τέκνου παρε- 
χάμενον ύπό τής Τραπέζης έπίδομα 
τριών μηνών. Προκειμένου περί τών 
κατηγοριών τών έργαζομένων, είς 
οϋς δεν παρέχεται ύπό τής Τραπέ
ζης τοιοΰτον έπίδομα, έφαρμόζεται 
άναλόγως ή ώς άνω διάταξις τοΰ 
έδ. 2 τής προηγούμενης παιραγρ. 3. 
Προκειμένου περί συνταξιούχων ή έν 
λόγφ εισφορά καθορίζεται είς 15)
100 (δέκα πέντε εκατοστά) τής κα 
ταβαλλομένης συντάξεως κατά τήν 
ημέραν τής δηλώσεως τοΰ τέκνου.

5. Εισφορά τής ’Εθνικής Τραπέ
ζης τής Ελλάδος ίση με τήν κατα- 
βοολλομένην τοιαύτην παρά τών ή- 
σφαλισμένων ή συνταξιούχων λόγφ 
γάμου καί τέκνων κατά τά είς τά 
ύπ’ άριθ. 3 καί 4 έδάφια τοΰ παρν- 
τος άρθρου άναφεράμενα.

6. Ποσόν έκ τών προμηθειών έξ 
άσφαλιστικών έργασιών διενεργουμέ- 
νων μέσφ τών Υπηρεσιών τής Ε
θνικής Τραπέζης τής Ελλάδος, κα
θοριζόμενου έκάστοτε ύπό τής Διοι- 
κήσεως τής Τ ραπέζης ταύτης.

7. Οί τόκοι τών κεφαλαίων τού 
Ειδικού Λογαριασμοΰ καί αί πράσο 
δοι έξ έπενδύσεων τούτων.

8. Αί πρόσοδοι έξ έκποιήσεως ά
χρηστου τή Εθνική Τραπέζη τής 
Ελλάδος ύλικοΰ.

9. Πάσα άλλη πρόσοδος έκ δω
ρεάς κλπ.

ΑΡΘΡΟΝ 6ον
zSczacou/os έπίζονρήυεω;

Έπικουρήσεως δικαιούνται:
1. Οί έξερχόμενοι τής Τ ραπέζης 

δικαιούνται συντάξεως τοΰ Ταμείου 
Συντάξεων Προσωπικού τής Τ ραπέ
ζης (πρώην) Εθνικής έν τή έννοίρ 
τής παραγρ. 2 τοΰ άρθρου 1 τοΰ 
παρόντος καί μετά τόν θάνατόν των 
αί οίκογένειαι αύτών έφ’ δσον δι
καιούνται συντάξεως έκ τοΰ αύτοΰ 
Ταμείου.

2. Οί έξερχόμενοι τής Τραπέζης 
δικαιούχοι συντάξεως τοΰ Ταμείου 
Συντάξεων Προσωπικού τής Τροστέ- 
ζης (πρώην) ’Αθηνών έν τή έννοια 
τής παροιγρ. 2 τοΰ άρθρου 1 τοΰ 
παρόντος, καί μετά τόν θάνοπόν των 
αί οίκογένειαι αύτών, έφ’ δσον δι
καιούνται συντάξεων έκ τοΰ αύτοΰ 
Ταμείου.

3. Οί κατά τήν ημερομηνίαν τής 
έγκρίσεώς τοΰ παρόντος Κανονισμού 
υφιστάμενοι συνταξιούχοι τοΰ Ταμεί
ου Συντάξεων Προσωπικού Τραπέ 
ζης (πρώην) Εθνικής καί μετά τόν 
θάνατόν των αί οίκογένειαι αύτών 
έφ’ δσον δικαιούνται συντάξεως έκ 
τού αύτοΰ Ταμείου.

4. Οί κατά τήν ήμερσμηνίαν τής 
έγκρίσεώς τοΰ παρόντος Κανονισμού 
ύφιστάμενοι συνταξιούχοι τοΰ Τα
μείου Συντάξεων Προσωπικού τής 
Τραπέζης (πρώην) ’Αθηνών, έφ’ ό
σον έξήλθον τής Τραπέζης μετά τήν 
συγχώνευσιν τών Τραπεζών Εθνικής 
καί ’Αθηνών, καί μετά τόν θάνατόν 
των αί οίκογένειαι αύτών, έφ’ δσον 
δικαιούνται συντάξεως έκ τοΰ οιύτοΰ 
Ταμείου.

5. Αί καπά τήν ημερομηνίαν τής 
έγκρίσεώς τοΰ παρόντος Κανονισμού 
ύφιστάμεναι οίκογένειαι θανόντων ή- 
σφαλισμένων ή συνταξιούχων τοΰ 
Ταμείου Συντάξεων Προσωπικού τής 
Τραπέζης (πρώην) Εθνικής, έφ’ δ
σον έδικαιώθησαν συντάξεως έκ τοΰ 
έν λόγφ Ταμείου.

6. Αί κατά τήν ημερομηνίαν τής 
έγκρίσεώς τοΰ παρόντος Κανονισμού 
ύφιστάμεναι οίκογένειαι θανόντων ή- 
σφαλισ μένων ή συνταξιούχων τού 
Ταμείου Συντάξεων Προσωπικού τής 
Τραπέζης (πρώην) ’Αθηνών, τών έ- 
ξελθόντων τής Τραπέζης μετά τήν 
συγχώνευσιν τών Τραπεζών Εθνικής 
καί ’Αθηνών, έφ’ δσον έδικαιώθησαν 
συτάξεως έκ τοΰ έν λόγφ Ταμείου.

Οί κατά τήν ήμερομη,νίαν τής έγ 
,κρίσεως τοΰ παρόντος ύφιστάμενοι 
συνταξιούχοι τοΰ Ταμείου Συντάξε
ων Τραπέζης (πρώην) ’Αθηνών, οί 
έξελθάντες προ τής συγχωνεύσεως 
τών Τραπεζών Εθνικής καί ’Αθηνών 
καί μετά τόν θάνατόν των αί οίκογέ- 
εαι αύτών ώς καί αί ύφιστάμεναι οί- 
κογένεισι θανόντων συνταξιούχων 
τής αύτής ώς άνω κατηγορίας, έφ’ 
δσον έδικαιώθησαν συντάξεως έκ τοΰ 
έν λόγφ Ταμείου.

(Ή συνέχεια καί τό τέλος 
είς τό προσεχές)

"0 polos τώνΣονοιοιριορΰο ϋιά iqv οίκονοριοόν καί 
οοινωνιορ ορόοίον ιών όνοοιοοοορόνων χωρών

• ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΙΟΥ ΙΙΙΘΝΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ HNQMENQN ΕΘΝΩΝ
Ύπό τής Διοικούσης ’Επιτροπής τοΰ1 Διεθνούς Γ ραφείου 

Έργασίας, διετυπώθησαν μετά έπισπαμένην μελέτην, αί κάτω
θι κατευθυντήριοι γραμμαί άψορώσαι τήν γενικωτέραν συνεται
ριστικήν άνάπτυξιν. ΑΟται αφορούν άπάσας τάς κατηγορίας 
τών Συνεταιρισμών: γεωργικούς καί καταναλωτικούς, πιστωτι
κούς, παραγωγικούς καί επεξεργασίας προϊόντων, εγγείων βελ
τιώσεων, προμηθευτικούς, πωλήσεως, άλιευτι-κούς, βιοτεχνικούς, 
μτεαφοράς, οικοδομικούς, ασφαλιστικούς καί υγειονομικούς.

I. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠίΟΛΙΤΐΚιΗΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕ
ΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ.

1. (Είσαγωγικαί παρατηρήσεις).
2. ‘Η ϊδρυσις καί λειτουργία Συν

εταιρισμών πρέπει νά θεωρήται ώς 
ένα άπό τά σπουδαιότερα όργανα 
διά τήν σίκονμικήν, κονιώνικήν καί 
πολιτιστικήν άνάπτυξιν ώς καί άν- 
θρώπινον πλεονέκτημα είς άνηαπτυσ- 
σαμένας χώρας.

3. Συγκεκριμένως Συνετάιρισμοί( 
θά πρέπει νά ϊδρύωνται καί άνα- 
πτύσσωνται ώς μέσα:

α) Βελτιώσεως τής οικονομικής, 
κοινωνικής καί πολιτιστικής θέσεως 
προσώπων περιωρισμένων οικονομι
κών δυνατοτήτων καί ένθαρρύνσεως 
τής πνευματικής των πρωτοβου
λίας.

β) Αύξήσεως τών προσωπικών καί 
εθνικών πηγών κεφαλαίου διά τής 
ένθαρρύνσεως τής άποταμ ιεύσεως, 
περιορισμού τής έκ μεταλλεύσεως 
καί ύγιοΰς χρήσεως τής πίστ,εως.

γ) Παροχής είς τήν οικονομίαν 
ένός ηύξημένου μέτρου άσκήσεως 
δημοχρατιικοΰ ελέγχου1 τής οικονομι
κής δραστηριότητας καί δικαίας δια
νομής τοΰ εισοδήματος.

δ) Αύξήσεως τοΰ εθνικού εισοδή
ματος, τής έξαγωγικής δραστηριό- 
τητος ικαί τής άπασχολήσεως διά 
πληρεστέρας άξιοποιήσεως τών 
πλουτοπαραγωγ ικών πηγών, π.χ. 
μηχανοποιήσεως τών συστημάτων 
τής άγροτιικής μεταρρυθμίσεως, ά
ξιοποιήσεως νέιον έκτάσεων γης 
εισερχομένων είς τήν παραγωγήν

4. Αί κυβερνήσεις τνώ άναπτυσ- 
σομένων χωρών δέον δπως διατυπώ
σουν καί άκολουθήσουν πολιτικήν 
παροχής είς τούς Συνεταιρισμούς 
βοήθειας οίκονμικοΰ, τεχνικού, νομι
κού ή άλλου χαρακτήρος, χωρίς δ
μως νά θίγεται ή άνεξαρτησία των.

5. Κατά τόν καθορισμόν τής τοι- 
αύτης πολιτικής δέον δπως έκτιμη- 
θοΰν αί κοινωνικά! καί οίκσνομικαί 
συνθήκαι, αί διαθέσιμοι πλουτοπαι- 
ραγωγικαί πηγαί καί ό ρόλος τόν 
όποιον δύναντα ι ν’ άναλάβουν οί 
Συνεταιρισμοί διά τήν άνάπτυξιν 
τής χώρας.

Ή πολιτική θά πρέπει νά όλο- 
κληροΰται διά τής άνοπττύξεως σχε
δίων, τά όποια νά εμφανίζουν συνέ
πειαν προς τά ούσιώδη χαρκτηριστι- 
κά γνωρίσματα τών Συνεταιρσμών.

6. Ή πολιτική πρέπει νά άναθεω- 
ρήται καί άναπροσαρμόζεται προς 
τάς μεταβαλλομένας κοινωνικός καί 
οίκονομικάς άνάγκας καί τήν τεχνο
λογ ικήν πρόοδον.

7. Οί ύφιστάμενοι Συνεταιρισμοί 
πρέπει νά παρέχουν τή,ν συνεργα
σίαν των διά τόν καθορισμόν καί, 
όπου τοΰτο εΐναι δυνατόν, τήν έ- 
φαρμογήν τής πολιτικής.

8. Κατά τον καθορισμόν καί τήν 
έφ αρμογήν τής άνω πολιτικής ή 
συνεταιριστική κίνησις πρέπει νά 
ένθαρρύνεται είς έπιδίωξιν συνεργα
σίας μετ’ άλλων ’Οργανισμών μέ 
οκ ι νά άντ ι κείμενα.

9. -Κατά τήν κατάρτισιν εθνικών 
οικονομικών προγραμμάτων ή τήν 
λήψιν γενικών οικονομικών μέσων, αί 
ενδιαφερόμενοι Κυβερνήσεις δέον 6-

της άναπτύξεως συγχρονισμένων | πως συνεργάζωνται μετά τών Συνε- 
βιομηχανιών, καταλλήλως κατανεμη- ταιρισμών, έπί τής αύτής ώς καί 
μένων, διά τήν επεξεργασίαν πρώ- μετά τών λοιπών επιχειρήσεων βά
των ύλών τοπικής παραγωγής, 

ε) Βελτιώσεως τών κοινωνικών
σεως, τούλάχιστον οσάκις τά προ
γράμματα καί μέτρα ταϋτα έπη-

συνθηκών καί συμπληρώσεως τών ρεάζουν τάς δραστηριότητάς των. 
κοινωνικών ύπηρεσιών είς τόν τομέα Οί Συνεταιρισμοί πρέπει έπίσης νά 
τής στεγάσεως καί, οσάκις κρίνεται συμμετέχουν είς τήν έφαρμογήν τών 
πράσφορν, τής υγείας, έκπαιδεύσεως άνω προγραμμάτων καί μέτρων έφ’ 
καί έπικοινωνιών. ί δσον τοΰτο εΐναι συνεπές πρός τά

στ) Άναπτύξεως τοΟ) επιπέδου ούσιώδη χαρκτηριστικά των. 
τών γενικών καί τεχνικών γνώσεων , Διά τά καθοριζόμενα είς τάς παρ. 
τών μελών των. I 7 καί 9 αί ‘Ομοσπονδία! τών Συνε-



ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ 
ΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Διά πράξεων τού κ. Ακηικητοΰ Έ- 
πραγματαπιοιήιθησιαν αί -άΐκάλιουθαι τοκ 
ποθ-ετήισεις καί μεταβολαίι είς τά διά
φορα ύπιαζίαταιστήιματα).

Ό Κων)ντϊνοις ΚοΛτχαγιοοοτγ'άΙκΓης: 
'Τπ-οτμημ. Εντεταλμένος καί Προιϊ- 
στάμενο-ς Λ)ρίου παρά τω 'ΎίιΙοκ)τι 
'Αλμυρού, είς το Πρακτορείο ν Στυ- 
λίδος ώς Προϊστάμενος, αντί τού 
Θεμιοτοκλ. Πανο-τοιποόιλιου, ύπτμημ, 
μετατιθέμενου είς το 'Τίιοκίιμα Κυ
παρισσίας ως Δ-ιευθυντσΰ, άνΐί τοΰ 
Ρούχου Εύθυμίο-υ, Τίμηιμαιτ. Β' μετα
τιθέμενου -είς τδ 'Τπο,κλμα Ξάνθης, 
ώς Αιευθυντοϋ, αντί τοΰ Αθανασίου 
Χνώλου, τμηματ. Β' μετατιθεμενου 
είς τό 'Τπιοκλμα Σερρών ώς Δυε-υ*- 
θυντοΰ.

Ό Ζώης Κυπρ-υανός, τμηματ. Β’ 
’-Εντεταλμένος καί Προϊστάμενος 
Δογλρίου παρά τφ 'Ύίποκήματι ό®. 
Πειραιώς, είς τδ 'Ύπϊοικ)ιμα Κεραιμιει- 
Μοΰ, ώς 'ΎποΙδΙντής αντί τοΰ Κων) 
ντίνου Φωτοποΰλου, τμηιματ. Α' τά- 
ξε-ως ιμετατθειμένου είς τδ 'Τίτοκ)μα 
δδ. Πανεπιστημίου ώς 'Τποδ)ντοΰ, 
άντί τσϋ Παναγιώτου Κοτομάτα, 
Τίμημ. Β' μετατιθεμενου είς τδ 'Τπιο-- 
κ)ιμα Βάθης ώς 'Τπ)οδ)ντοϋ -αντί τοΰ 
Θΐεοιδωσ-δου Φέταη, Τμηματ. Α' ιμετ-α- 
τιθειμένου είς τδ 'ΎποκΟμαι Άγγελο- 
πούλου - Πατησίων 110 ώς Λιευιθυν- 
τ-οΰ,

Ό ’Αθανάσιος Μητζήραις, T;μημαL 
τάρχηις Β' ’Εντεταλμένος καί Προϊ
στάμενος Δο-γλρίου 'Τποκαττίτος δδ.. 
Ίπποκράτ-ους, είς τδ 'Ύποΐκάμια Βύ
ρωνος ώς Διευθυντής άντί τοΰ Γεωρ
γίου Βατικιώτου, ΤΙμηματ. Α' μετα
τιθέμενου -είς τδ 'Τ.ποκήμα Κεντρι
κής Λαιχλράς Άθηινών, ώς Διευβυν^ 
τοΰ άντί τοΰ Νικολάου Ξουράφια, 
"Γπστμηιματάρχου τιιθεμένου ειίς την 
ΑιάΙθεσιν τής Δέσεως Προισήκού 
πρός τοποθέτησιν.

Ό Φώτιος Β-ενετσάνος, 'Τποτμη- 
ματτάρχης, Εντεταλμένος καί Προϊ
στάμενος ΔογΙρίου τοΰ 'Τ!π»κ)τος 
Αιγάλεω, είς τδ 'Τατακλμα Παλ. Φα
λήρου, ώς Διευθυντής -άντί τοΰ Δημ 
μητρίοη Λ ε βεντ οιτο-ό λ.ο-υ, 'ΪΙποιτμημ,. 
μετατιθειμένου είς την Διεύιθυνίσιν 
’■Βπθεωρήυΐεως ώς Δοκίμου ’ΕΙπιιθεομ- 
ςητοΰ.

Ό Αποστόλου ’Απόστολος, Τμημ. 
Β' Βοηθός Γενικού1 ’Επόπτου ’Ύπο- 
κατίτων Κόπρου, είς τδ έν Πειραιεΐ 
Ναυτιλιακόν 'Τίτοικ)μα ώς 'ΤτιιΙδ-)ν- 
τής καί

Ό Άνδιρέας Βίγγος, ΤΙμηματ. Β' 
'Τπ«δ)ντής 'ΤΨοκύτοςι ’Αγγελοπού^ 
λου, Πατησίων 110, παρά τή Έπο- 
πτ-είμ 'Τποκίτω-ν Κόπρου, ώς Βοηι- 
θδς Γενικοΰ ’Επόπτου έν ίσοιτιιμία μέ 
τους Διευθυντάς 'Τποκ)των Λευκω
σίας (Λ-εωφ. Μακαρίου καί όΐδ, Λήμ 
δ-ρος), Λεμεσού καί Άμμαχώστου.

Ό Σταύρος Γραφάΐκιος, Λογιστής 
Β', Εντεταλμένος καί Προϊστάμε
νος Λογλατη,ρΐου παρά τώ 'ΤΙποκ.)μιατι 
Γυθείου, εις τδ 'Τποκ)μα Δημηιτ-οιά- 
νης ώς Διευθυντής άντί τοΰ ΓΙεωιργιί- 
ου Μιχαλβπούλου, Λογναιτοΰ Α' ιμεταε 
τιθεμένου -είς τδ 'ΤΙπιοι»)μα Γαργαλιά- 
νω-ν ώς Διευθυντοϋ άντί τοΰ Γεωρ
γίου Στακιάδη, 'Τποτμηματάιριχιου1 με- 
τατίιθεμένου είς τδ 'Τποκ)μαι Χαλκί- 
δος ώς 'Τποδ) ντοΰ.

Ό Γεώργιος Άρμακόλας, ΑοΙγι- 
στής Α' παρά τώ "Τποκι)τι δδοΰ Εΰο 
ριπίδου είς τδ 'Τποκίίμα Κουκακίιου 
ώς Εντεταλμένος καί Προϊστάμενος 
Λογιστηρίου άντί τοΰ Μιχαήλ Πτη>- 
λιανοΰ, Λογιστοΰ Β' μετατιθειμένου 
είς τδ 'Τΐποκ)μα Βόρωνας ώς Εντε
ταλμένου καί Προϊσταμένου Λογιστήν 
ρίου -άντί τοΰ Παναγιώτου Λούισηι, 
’Τποτμηματάρχου μετατιθεμένουι είς 
τδ 'Τπυκήμα άδοΰ Ίπποικιράτου-ς ώς 
Εντεταλμένου καί Προϊσταμένου 
Δογ)ρδου.

Ό Γεώργιος Καντιανής, 'Τπιοτμημ 
ματάρχης Προϊστάμενος τής παρά 
τή Δνευίθόνσει Γραμματείας 'ΤΙπηρε- 
σί-ας ΚΕΠΑΑΚ, ώς Προϊστάμενος 
τής παρά τή αΰτή Διευθόνσει 'Ύπηι- 
ριεσίας Μετ-αδόαεως ΠληροΙφιοριών 
«αί Αρχείου.

Ό Κίμων Συνέσιοις, Λογιστής Α' 
τελών έν άποβπέσει είς τήν Δ.)νσιν 
Διεθνών Δο-αστηοιοτήτων π!αοά τή 
SOUTH AFRICAN BANK OF 
ATHENS LTD προς Χρηισιιμοιποιίη- 
div του ώς στελέχους μονάΒος αυτής 
μετά προηγ-ουμένην πρδς ήμσς εί- 
σήγησιν τσΰ Διευθόνοντος Συιμβοόίλου 
της %. I. Ζοόγκου.

Ό ’Ιωάννης Κατσίνης, Τίμηματ'άρ'- 
χης Α’ Προϊστάμενος 'ΤΙπηιριεσίας 
Προσελκύσεως Πελατείας παρά τώ 
Κατ)τι δδ. Σταδίου 38, είς τδ αύτδ 
Κατλμα ώς Προϊστάμενος τής 'Τ!πηι- 
ρεσίας Λοίγιστικοΰ.

Ό Χρηστός Ζής, 'Τποτμηματάρ- 
χης παρά τή Διευθύνσει Πειρνουσίας 
Τραπέξης ώς Προϊστάμενος Τπηρε- 
σίας Γραμματείας παρά τή: αυτή 
Δ)νσει.

Ό Γεώργιος Παρταλίδης, 'Τπολο- 
γιστής Α’ παρά τφ 'Τ!ποικ)τι Ίωιαν-

νίνων, είς τδ Πρακτορεϊον Σπετσών, I 
ώς Προϊστάμενος αυτού, αντί τοΰ’ 
Βασλείου ’Αλεξανδρίδη, Αογυστοΰ 
Β’ μετατιθεμένου είς τδ ’ΤίποοΟμα 
Καρπενησιού, ώς Διενθυντοΰ άντί 
τοΰ Εθθυμίου Κοκκοτοΰ ή Κοκκοτο 
ποΰλου, "ϊίποτμηματάρχου μετατιθε- 
μένου είς τδ 'Τπίμα Μεσολογγίου ώς 
Διενθυντοΰ άντί τοΰ Άνδρέου Στίγ- 
κα, 'Τπο-τίμηματάρχου, άπαιλασσομέ- 
νοΌ τών καθηκόντων καί τιθέμενου 
είς τήν Διάθεισιν τής Διιευθόνσεως 
Προσωπικού.

Ό Χρηστός ’Αγραφιώτης, 'Υπολο
γιστής Β’ παρά τφ 'Τπιοκ)τι .Αλμυ
ρού ειίς τδ ιαΰτό 'Τίποκίιμα ώς ’Εντε
ταλμένος καί Προϊστάμενος Λογι
στηρίου.

Ό ΧρήιΟτος ’Αθανασόπουλος, Λο
γιστής Β’ παρά τφ 'Τποκι)τι Μεσ
σήνης είς τδ αότό 'Τ!πακ)μα ώς έν- 
τεταιλμένος καί Προϊστάμενος Λογι
στηρίου.

Ό Γρηίγόριος Π απαδημητρίδυ, 
'Τπιοτμηματ-άρχης παρά τφ 'Τποκ)τι 
δδοΰ Εΰριπί&ου ειίς τδ 'Τποκήμαι Κε- 
ραμεικοΰ ώς ’Εντεταλμένος καί Προϊ
στάμενος Λογιστηρίου αντί τοΰ Νι
κολάου Πεσματζόγλου, Τμηματάρ-χου 
Β-, μετ-ατιθεμένου είς τ-δ 'Τ.τοκιμα 
δδιοΰ Πειραιώς ώς έγτεταλμένου καί 
Προϊσταμένου Αογ)ρίου, δ Σταύρος 
Τιαιμιβάκης, Λογιστής Α’ παρά τφ 
'Τπακ)τι Περιστεριού ώς Έίντεταιλ- 
μένο-υ καί Προϊσταμένου Λογιστηρί
ου άντί τοΰ ’Αθανασίου Π-ετρο'.τοό- 
λου, Λιαγιστοΰ Β’ μετ-ατιθεμ-ένου είς 
τά 'ΊΠποικΟμα Ταύρου, ώς Εντεταλ
μένου καί Προϊσταμένου Λογιστηρί
ου άντί τοΰ Χρήστου Ντίνια, Λογι-

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.) 
τήν επιθυμίαν Σας, ήν αλ- 
ωστε διετύττωσαν καί -έγγράφως 
οί κ.κ. "Εβερτ καί Πατταδάτος, 
ττρός τήν 'Ομοσπονδίαν μας, ύπο- 
γράφοντες ώς εκπρόσωποί Σας...

Καί μάλιστα, χωρίς οΰδεμίαν κα
τοχύρωσήν μας διά τά μελλούμενα, 
μετά ταΟτα, καΒ’ ήμών (...), ΕΦ’ 
ΟΣΟΝί: Θά επιλυθούν άμέσως άπαν
τα τά έκκρεμή αιτήματα τοΰ Προ
σωπικού, διά Κοινής Επισήμου 
Συμφωνίας, διασφαλιζούσης τήν έ- 
φαρμογήν των, πρώτα, καί δι* ής 
θά κατοχυροΰται καί ή πλήρης άπο- 
χή τής Διευθυντικής Σας Ιεραρχί
ας, άπό κάθε πίεσιν ή άνάμιξιν είς 
τά Συνδικαλιστικά Πράγματα τού 
Προσωπικού (’Αποκηρύξεις «μετά 
βδελυγμίας!» τοΰ Συλλόγου των, 
γιατί δέν τούς «Πούλησε», «Σαλάμι 
τύπου 1965»... κλπ.), άτινα έκκρε
μή αιτήματα, έχουν ώς έξης:

1) Ή ρύθμισις τοΰ έπιμάχου θέ
ματος τής μειώσεως τών άποδοχών 
των, διά τής άπό 1-1-71 περικο
πής τών άσφαλίστρων των (άφοΰ, 
όταν φύγουμε έμεΐς... δέν θά σάς 
έμποδίζη πλέον τό Ν.Δ. 400)70 
κλπ...), ώστε νά λάβουν «αί οί Υ
πάλληλοί μας «τήν περικοπεΐσαν 
μπουκιά άπό τό στόμα τών παιδιών 
των», ώς δέν τήν έστερήθησαν καί 
τά παιδιά τών Υπαλλήλων τής Ε
θνικής, διά τοΰ Διοικητοΰ των κ.
’Αχή···

2) Νά έφαρμοσθοΰν τά είς τό ιμή 
δημοσιευθέν παρ’ Υμών, έστω καί 
«περιληπτικόν». Πρακτικόν τής υπό 
τον κ. Άντ)δρον Τριμερούς, τής 
20- 12- 1971.

3) Νά έφαρμοσθή ή ένταλθεΐσα 
παρά τής ’Εθνικής Κυβερνήσεως, 
ΙΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙ Ρ ΙΣΙ Σ : Παροχών, 
’Οργανισμού καί δρων έργασίας.

I στοϋ Α’ αΜαλλαίσσοιμένΟχ» τών κaθη^ 
κόντων του τή, αιτήσει του καί τιθε- 
μένου είς τήν Διάθεσιν τής Διευθύν- 
σεως Προσωπικού.

Ό Σπήλιος ΣπηλιόΘτουλος, Λογι
στής Α’ παρά τφ. 'Τίποκ)τι Αιγάλεω 
είς τδ αΰτδ ’Τποκ)μα ώς ’Εντεταλ
μένος καί Προϊστάμενος Λογιστηρί
ου.

Ό Κωνλντΐνος Δενδρινός, 'Τπο- 
τμηματάρχης παρά τήι Δυευθόνσει 
Προσωπικού (Διάθεσις πρδς Τδιποι- 
θέτησιν), είς τήν Α’ Περιφερειακήν 
Δ)νσιν βΤ!ποκ)των Κέντρου καί

Ό ’Ιωάννης Καυκαλάς, Αογυστής 
Α’ Προϊστάμενος τοΰ Πρακτορείου 
Μελιγαλα ·είς τήν Α ’ Περιφερεια
κήν Δ)νσιν ’Επαρχιακών 'Τποκι)των 
ώς Προϊστάμενοι Υπηρεσιών.

Ό Τρύφων Μπαιρμπίκας, Λογι
στής Α’ παρά τφ Κεντρικώ Κατ)τι 
είς τδ αΰτδ Κατάστημα ώς Προϊστά
μενος τής Υπηρεσίας ’Ελέγχου ’Εμ
πορικού Χαρτοφυλακίου, άντί τοΰ 
Σταύρου Πιερριουτσάκου, Τίμηματάο- 
χου Α’ τελοΰντος έν άπασιπάσει είς 
τήν 'Τΐτΐνσον Άποιδήμου 'Ελληνι
σμού καί τοποθετημένου 'δριστικώς 
παρ’ αΰτή ώς Προϊσταμένου Υπηρε
σίας.

Ό Κωνσταντίνος Καίτσαύλης, ΤΙμηι- 
ματάρχης Β’ παρά τφ Κεντρικφι Κα. 
ταστήματι, ώς Προϊστάμενος τής 
παρ’ αυτή 'Τπηιρεσίρ ’Ελεγκτηρίου.

Ό Γεώργιος Τσίτουρας, "Τπολογι- 
στής Α’ παρά τφ 'Τίποικ)τι Γυθείου, 
’Εντεταλμένος καί Προϊστάμενος Λο
γιστηρίου τοΰ αότοϋ 'Τποκ)τος.

Ό Σάββας Ρήγας, 'Τποιδ)ντής, 
Διευθυντής τού ’Τποκ)τος Πλ. Συν.

4) Νά τακτοποιηθούν τά θέματα 
τών ασφαλιστικών μας οργανισμών 
καί δή ή έξόφλησις τών έξ 80 έκατ. 
περίπου, όφειλών Σας είς ταΰτα καί 
τήν μή, όλεθρίαις συμβουλαϊς άπο- 
πειρωμένην, τροποποίησιν τοΰ Κα
ταστατικού τοΰ Επικουρικού μας 
Ταμείου, ΐνα οί έργαζόμενοι τής 
Τραπέζης μας, δικαιούνται συντα- 
ξιαδοτήσεως ΜΟΝΟΝ μετά τό οριον 
ηλικίας τών 65 έτών (ήτοι 47 έτών 
υπηρεσίας!...), άντί τοΰ σήμερον 
—καί διά τής οικείας Σ.Σ.Ε. άπό 
τοΰ 1948— ίσχύοντος καθεστώτος 
τής μερικής συνταξιοδοτήσεως 
αυτών, άπό τοΰ 20οΰ ή 30οΰ έτους 
υπηρεσίας των, άναλόγως περί Θη- 
λέων ή Άρρένων, τον άπακλεισμόν 
τής αυτομάτου άναπροσαρμογής 
τών συντάξεων κλπ., ή άντίθεσίς 
μας προς τά όποια ώδήγησεν είς 
τόν αποκεφαλισμόν μας άπό τό 
ΤΕΑΠΕΤΕ!...

5) Νά έφαρμοσθοΰν οί άπό 20ε- 
τίας κα ίέντεΰθεν βασικοί έργατικοί 
Νόμοι, περί άμοιβής έργασίας, ω
ραρίου, άδειών, υπερωριών, έπιδο- 
μάτων υπογραφών κλπ., οϊτινες δέν 
έφαρμόζονται, ή «εφαρμόζονται» 
κατά τό δοκοΰν (δετής παραγραφή 
κλπ.) καί κατά περιγραφήν τών οι
κείων Νόμων, μέ μόνον άποτέλεσμα 
τήν συσώρευσιν τών ΰποχρεώσεων 
τής Τραπέζης, τόν διασυρμόν της 
καί τήν τροφοδότησιν τών έκάστοτε 
διενέξεων καί τών Δικαστηρίων.

6) Νά έκσυγχρονισθή ό ’Οργα
νισμός Προσωπικού, ΐνα «ξεθα- 
φτοΰν» αί όργανικαι θέσεις, γίνων- 
ται κανονικώς αί προαγωγαί, αί 
μονιμοποιήσεις κλπ. τοΰ Προσωπι
κού.

7) Νά κατοχυρωθούν αί συνδικα
λιστικοί μας έλευθερίαι, ΐνα μή 
κλονίζεται ό άλληλοσεβασμός κλπ.

τάγμιατίος, ώς Δνευθυντής τής Β’ 
Π,εριιφιερεναικής Διευθύνσεως 'ΐίτοκα:. 
ταστημάτων Κέντρου.

Ό Νικόλαος Μπουρό-πιουλος, Συιμ- 
ιτράττων 'Τποΐδ)ντής, 'ΤποΙδι)ντής τήις 
Διευθόλίσεως ’Επυθεωρήσεως, ώς Δι
ευθυντής της Γ’ Περ)κής Διευθΰν^ 
σεως 'Τ«ιοκ)των Κέντρου.

Ό Κΐων)νος Κρήτης, Σΰμητράτων 
'Τπίοδίντής τταιρά τή, Διευθύνσίει 
Πρ)κοΰ (Διάθεσις «ρδς τοοτοθέτηκ 
σιν) είς τδ Κατάστημα®οΰ Σταιδίίου 
38 ώς 'Τποδίντής άντί τοΰ Πανα
γιώτου Σταιματοοτοόλου, Συμυτράΐττον- 
τος 'Τιοούίντοϋ, μετατιθιεμένου είς 
τήν Διεόθυνσιν Βυομηχιανικών Xoιρη^ 
γήσεων ώς 'ΤιτοΙδιιευθυντοΰ.

Ό ’Ιωάννης Μητσιώναις, 'Τωοτιμηι- 
ματάρχης, 'Τιτοδ^ντής πιαρά τφ 'Τ- 
τοκ)τι Πόργου, είς τδ αύτδ 'Τπχ*ί,) 
μα ώς Διευθυντής.

Ό ’Εμμανουήλ Καιμαράτος, Τμη
ματ άρχης Α'. Ό ’Αθανάσιος Τρι- 
κουβάκης, Τμηματ άρχης Α'. Ό 
’Αλέξανδρος Φερεντΐνος, ΤΙμηιματάρι- 
χηις Β' ώς εντεταλμένοι ιταιρά τώ 
'Τποκ) τι Π λ. Μητροπιάλεως.

Ό Ίωιάννης Ταμωλιάκης, 'Two- 
τιμηματάρχηις, ’Εντεταλμένος καί 
Προϊστάμενος Αογιστηιρινου παρά τφ 
'Τποκ)τι 'Ηρακλείου ®ίς τό ιαΰτδ 'Τ- 
ποκ)μα ώς 'Τπ»δ)ντής άντί τού 
Άποιστόλου Κατσέλη, Τμηματάρ-χου 
Α’ μετατιθεμένου 'Βΐς τδ υπό ϊδρυσιν 
'Τποπ)ιμα Νεαπιόλεωις - Θ,εσ)νΟζης 
ώς Διευθυντοϋ.

Ό Γεώργιος Δήιμτσας, Λογιστής 
Β’ παρά τφ 'Τπ'οκ)τι Θεσ)νίκης ώς 
Εντεταλμένος καί Προϊστάμενος 
Λογιστηρίου.

διά τοΰ έξανδραποδισμοΰ πόσης έ- 
λευθέρας συνειδήσεως.

Καί ταΰτα, μή πρός κακοφανι
σμόν Σας, Κύριε Καθηγητά —καί 
οΰδενός έτέρου— λόγιρ τής πικρός 
εμπειρίας μας άπό τόν Άντισύλλο- 
γον τοΰ 1965-69 καί διότι κακόν 
είναι τό διαπραττόμενον καί ούχί 
τό περί αυτού λεγόμενον, ώς έν τή 
παρούση μας.

’Ιδού λοιπόν, Κύριε Καθηγητά, ή 
ύστατη έκκλησίς μας. Μέ καθαράν 
τήν καρδίαν καί πρός τόν «Δήμον», 
ώς ή άπό 8-1 - 72 κατευθυντήριος 
ομιλία τοΰ κ. Πρωθυπουργού.

Καί θά εϊμεθα ευτυχείς, νά χει- 
ροκροτήσωμεν μίαν χειρονομίαν 
Σας καλής θελήσεως, άνταποκρινο- 
μένην καί είς τήν έκκλλσίν μας, διά 
τής καταβολής π.χ. πριν άπό τό 
προαναφερθέν γεΰμα, τών περικοπέν- 
των άσφαλίστρων, ώστε νά ευχη
θούν καί οί Υπάλληλοι τά προσή
κοντα, διά τοΰτο.

"Ας μή κατισχύσουν δέ, κωλύμα
τα γοήτρου, πικριών κλπ. υπάρχον
τα οπωσδήποτε εκατέρωθεν, ουδέ 
«συμβουλαί» ολέθριοι κακών Σειρή
νων, Διότι: Καί υπάρχουν έκατέρω- 
θεν και «οί Μεγάλοι διά τής μεγα- 
λοθυμίας των καλύπτουν τό γόητρόν 
των».

Έλπίζοντες, λοιπόν, Κύριε Κα- 
θηγητά, δτι άντί τής διενέξεως θά 
πειραθώμεν τήν άμιλλαν τής κατα- 
νοήσεως, έπ’ άγαθΰ Τραπέζης καί 
Έργαζομνέων, θά άναμείνωμεν, 
καθ’ δσον διά τής έν έξελίξει λαί
λαπας καθ’ ήμών, έκ τής μή τιμη- 
θείσης παρά τών Συμβούλων Σας, 
μονομερώς καί άναι- 
τ ί ω ς. Συμφωνίας Σας Κυρίων 
τής 21 - 1 - 72 μετά τοΰ Προέδρου 
τής ΟΤΟΕ, έχει αρχίσει «ή άντί- 
στροφος μέτρησις», ώστε νά υπο
γραμμίζεται εΰθαρσώς, δτι: «Δέν 
μέ θαμβώνει κανένα· έγώ τήν λύραν 
κτυπάω καί ολόρθος στέκομαι σιμά 
είς τοΰ μνήματός μου τ’ ανοικτόν 
στόμα».

Καί δέν έπιθυμοΰμεν καθόλου, πι- 
στέψατέ μας, νά γίνωμεν ηρωες, διά 
τής έξελισσομένης είς νέαν ΰπόθτ-
σιν «ΣΑΚΚΟ ΚΑΙ ΒΑΝΤΖΕΤΤΙ», ε
ξοντωτικής καθ’ ήμών έπιχειρήσε- 
ως, ήν ούδεμία σκοπιμότης θά δυ- 
νηθή νά συγκαλύψη ώς καί τό Δί
καιόν μας, τό Δίκαιον 4.500 έργα- 
ζομένων, οϊτινες καί πρέπει ν’ άπο- 
τελοΰν τήν πραγματικήν Δύναμίν 
Σας, άντί τών λογής - λογής άκρι- 
βοπληρωμένων άλεξιπτωτιστών καί 
μεσαζόντων καί τών πολυέξοδων, 
καθημερινών «Λεζαντών» τών ’Εφη
μερίδων...

Δι’ δ καί ή θερμή έκκλησίς μας, 
Κύριε Καθηγητά, πρός άμοιβαίαν έ- 
ξαρσιν συμφώνως πρός τάς περι
στάσεις, δι’ ήν καί είλικρινώς, άνα- 
μένομεν.
Μετά πλείστης Τιμής Εντολή Δ.Σ.

Πρόεδρος
ΣΤ. ΠΑΠΑ-1ΉΑΝΝΟΥ

Γεν. Γραμματεΰς 
ΝΙΚ. ΜΠΟΖΑΝΙΝΟΣ

Συνάδελφοι,
'II «ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ» είναι το δργανον 

ηοϊ) μ,άχεταο Sea, τά ουμ.φέροντά μ,ας.
Φέρνεο τον ενα κοντά ατον άλλον καί συναδελ- 

φώνεο τον κλάδον ρ.ας. Ή αύνταξος της «Τραηεζο- 
τικης» ζητεί άηδ δλοος νά την 6οη6η8θομ.ε εές τδ 
£ργον της.

Κάθε συνάδελφος &ς γένη κα,ι άνταηοκριτής της.
"Ετσι θά είναι δυνατόν καί τά γενικά θέμ-ατα 

τοΰ κλάδου μ.ας$ άλλά καί τά ειδικά θεμ-ατα των 
τοπικών καί έπαρ/ιακών ύποκαταστημ,άτων νά κα- 
ταχωροΰνται εις τάς στήλας της.

Γράφετε λοιπόν, γιά ό,τι συμ.6αίνει εις την 
ΰπηρεσιαν σας. Ενημερώνετε την σύνταξιν γιά 
όλα.

Ό γάμος ενός συναδέλφου κάποιο άλλο εύχά- 
ριστο γεγονός είναι κι’ αύτδ μια ε’έδησις ποΰ θά 
^αροποιήση όλους. ΊΙ στήλη «Κοινωνικά» θά κα- 
ταχωρή ευχαρίστως ό,τι περιέρχεται είς αύτήν.

Ανοικτή ειιστολη npoe τόν κ. Avfipcofiq

Πρόσκλησις
Ζ%1ή επιτευχθείσης απαρτίας καί κατά τήν τρί» 

την επαναληπτικήν Γενικήν Χυνέλευσιν τής 1·4ης 
Φεβρουάριου καί Ιχοντες ύπ’ όψιν τά άρθρα 9, 
ΙΟ καί 1 % τοΰ ίσχύοντος καταστατικοΰ τοΰ Χυλ- 
λόγου

Καλοΰμεν

Τά μέλη τοΰ Χυλλόγου μας τήν 1^4ην Μαρ
τίου, ήμέραν Τρίτην καί ώραν 6 μ.μ. είς τήν αί
θουσαν Ταμείων τίτλων τοΰ Κ. Κ)τος Αίολου 
S6, είς Τακτικήν Γενικήν Χυνέλευαιν μέ θέματα 
τά έν τή άπδ ίίί» ’Ιανουάριου προσκλήσει άναφε- 
ρόμενα.

Έν περιπτώσει μή άπαρτίας ή Γενική 2Βυνέ- 
λευσις θά έπαναληφθή τήν 1 ην Μαρτίου, ήμέ
ραν Τρίτην τήν αύτήν ώραν, είς τδν αύτδν χώρον 
καί μέ τά αύτά θέματα.

Τδ Αιοικητικδν Χυμβούλιον

ΤΑ ΤΟΥ ΚΑΙΣΑΡΟΣ...
Πέρασε ένας ολόκληρος χρόνος ά

πό τότε πού ή Διοίκησις μάς έκοι- 
νοποίησε τήν ΰπ’ άριθ. 3, Σειράς 
Α’ «ΕΓΚΎΚΛΙΟΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 
ΠΡΟΣ ΑΠΑΝ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙ- 
ΚΟν τών Διευθύνσεων, Καταστημά
των καί 'Υποκαταστημάτων τής Τρα
πέζης».

Θέμα της, ή ήμερησία διαταγή τοΰ 
κ. Διοικητοΰ έπί τή άναλήψει τών 
καθηκόντων του.

Κ αιί διά τούς κ.κ. Συναδέλφους που 
φυσικφ τφ λόγφ νά τήν Εχουν ξε- 
χάσει —έδώ τήν ξέχασαν οί συντά- 
κται της— παραθέτω κατωτέρω ώ- 
ρισμένα αποσπάσματα άπό τά δια
λαμβανόμενα είς αύτήν:

...αναλαμβάνω τήν Διοίκησιν τής 
Τραπέζης, μέ τήν πεποίθησιν δτι 
μέ τήν πολύτιμον συμπαράστασίν 
σας, θά δυνηθώμεν νά άντιμετω- 
πίσωμεν έπιτυχώς τά προβλήματα 
τά όποια θά απασχολήσουν τήν 
Διοίκησιν τής Τραπέζης κατά τήν 
παρούσαν περίοδον τής οικονομι
κής άναπτύξεως τής Χώρας.

Καί ώς πρός τό σημεϊον τοΰτο τής 
«γραφής», νομίζομεν δτι τό Προσω
πικόν συμπαρεστάθη πλήρως δίδον
τας τόν καλύτερον εαυτόν του διά 
τήν άντιμετώπισιν τών προβλημάτων 
τής Διοικήσεως. Αυτή τό γνωρίζει 
καλύτερον παντός άλλου. Καθώς ε
πίσης γνωρίζει καί τάς προσπάθειας 
του «κατά τήν παρούσαν περίοδον 
τής οικονομικής άναπτύξεως τής Χώ
ρας, μέ συγκεκριμένα παραδείγματα 
καί μέ Εγγραφον τήν ευαρέσκειάν 
της ("Ορα εγκυκλίους καλύψεως ό- 
μολογιακών δανείων Δ.Ε.ΙΙ., Ο.Α. 
κ. α.). Άλλά ξέχασα. Αύταί είναι 
εγκύκλιοι μή καταχωριζόμεναι καί 
ώς έκ τούτου λησμονώνται εύκολα).

Καί διαβάζουμε παρακάτω:
..Τήν προσπάθειαν ταύτην καλού- 
μεθα νά έντείνωμεν. 'Υπολογίζω 
πρός τούτοις είς τήν εύγενή πα- 
ράδοσιν τοΰ Προσωπικού τής ’Ε
θνικής Τραπέζης, δπερ θεωρεί 
τήν ασκησιν τών καθηκόντων του 
καί ώς έκπλήρωσιν έθνικοΰ καί 
κοινωνικού λειτουργήματος.

Όρθώς έλέχθη τοΰτο. Οί 'Τπάλ- 
ληλοι τής ’Εθνικής Τραπέζης καί τό 
πιστεύουν καί τό Εχουν ένστερνισθή 
βαθειά. Δίδοντες πάντοτε δπως καί

Ό Κανονισμός 

Έπικουρήσεως

Κατόπιν παρακλήσεως 1 
πολλών συναδέλφων άλλά 

! καί προς ένημέρωσιν τών < 
νεοπροσληιφθέντων καταχω 

! ροΰμεν είς τήν 3ην σελίδα - 
1 τό πλήρες κείμενον τοΰ \
[ Ειδικού Κανονισμού ’Ε- . 
ι πικουρήσεως Προσωπικού '
' ’Εθνικής Τραπέζης.

Συνιστώμεν είς τους 1 
συναδέλφους δπως άποκό- ! 

ι ψουν -καί -κρατήσουν τόν 1 
κανονισμόν διά νά τόν συμ I 

- βουλεύωνται δταν παρί- 
σταται άνάγκη. ί

τό ίδρυμα τό όποιον υπηρετούν, «πρώ
τοι» τό ’Εθνικόν παρών είς τάς κρί
σιμους στιγμάς τοΰ "Εθνους. Θέτον- 
τες είς τήν διάθεσίν του, έκτος τήν 
έκ τοΰ πτωχού βαλλαντίου των ένί- 
σχυσιν καί τούς πόρους τών ’Ασφαλι
στικών του ’Οργανισμών. (Πόλεμοι 
1912—-22, ’Αεροπορία 19-35, Πόλε
μος 1940). Δηλαδή, καί αυτόν τόν 
άποταμιευόμενον διά τά γηρατειά 
τους, τίμιο ίδρωτα καί αίμα τους. 
Χωρίς ποτέ νά ζητηθή καί ή παρα
μικρά Εστω ανταμοιβή. Άλλά άντ’ 
αύτής... ας εναι::

Καί τέλος,
..."Οθεν σάς παρακαλώ δπως μέ 
βοηΰήσητε είς τό εργον μου μέ 
έπηυξημένην τήν δραστηριότητά 
σας, δηλών, δτι έκ παραλλήλου 
άπό πλευράς Διοικήσεως ούδέν 
θά παραλείψω διά τήν προώθησιν 
τών ικανών υπαλλήλων βάσει σα
φώς αντικειμενικών κριτηρίων, 
ένφ έξ άλλου θά έπιληφθώ τών 
Εκκρεμών θεμάτων καί αιτημάτων 
τοΰ Προσωπικού έπί τφ τέλει 
έπιλύσεως τών δικαίων έξ αύτών, 
έντός τών υφισταμένων δυνατο
τήτων, τήν δέ έξέλιξιν αύτών θά 
παρακολουθώ ανελλιπώς.... Καί ζή- 
σαν αυτοί καλά καί ημείς ...χει
ρότερα.

Γιατί ένώ ή ηύξημένη δραστηριό- 
της έπετεύχθη καί ή βοήθεια παρε- 
σχέθη, τοΰτο άλλωστε καταδεικνύ
εται, άφ, ένός μέν άπό τά προσωρι
νά ’Ισοζύγια τής Τραπέζης, άφ’ έ
τέρου άπό τήν ΰπερκάλυψιν έκ μέ
ρους τών περισσοτέρων Καταστημά
των, τών έτησιων τεθέντων στόχων 
τών έργασιών των, δέν συνέβη τό 
ίδιο καί άπό τήν πλευρά τής Διοική- 
σεως ή οποία δχι μόνον δέν έπελή- 
φθη τών ΰπησχημένων πρός έπιλυσιν 
θεμάτων, άλλά προσέθεσε υπάρχοντα 
καί ετερα ήσσονος ή μεγαλυτέρας 
ζωτικής καί ουσιαστικής σημασίας 
(Παρατηρήσεις, έτσιθελική Τροπο- 
ποίησις ’Οργανισμού κ.α.). Καί ού
τως είπεΐν, ή ...«ανελλιπής» παρακο
λούθησή τής έξελίξεως τών αιτημά
των μας, βρίσκει τά μέν Προσωπι
κόν -—μέ τήν εύγενή παράδοσιν πού 
τό διακρίνει— είς τήν ένάσκησιν τών 
καθηκόντων του τήν οποίαν θεωρεί 
ώς έκπλήρωσιν έθνικοΰ καί κοινωνι
κού λειτουργήματος. Τήν δέ Διοίκη- 
σιν αδιαφορούσαν διά τά προβλήμα
τα Τού Προσωπικού· καί μή δειχο- 
μένη οίανδήποτε συζήτησιν έπ’ αύ
τών.

Άλλά θά τονίσωμεν άπαξ ετι κάτι 
καί εύχόμεθα νά εναι ή τελευταία φο
ρά.

ΤΙδ Προ-σωαίικόν περιμένει γενναίας 
λύσεις, at όποϊαι θά Ελθουν ώς ΗΘΙ
ΚΗ ΔΙΚΑΙΩΣΙΣ τής συνεχοΰς καί 
άοκνου προσφοράς του πρός τό ίδρυ
μα.

Καί τελειώνοντας πιστεύομεν, δτι 
άπό αύτά τά όποια μάς έζήτησεν η 
Σεβαστή Διοίκησις άναλαμβάνουσα 
τά καθήκοντα της, ΰπερέβημεν πά
σαν προσδοκίαν της.

Τώρα λοιπόν ή σειρά της.
Άς άφήση τάς ύπεκφυγάς καί 

τήν παρελκυστικήν πολιτικήν, καί ας 
άποδώση τά τοΰ Καίσαρος τφ Καί- 
σαρι...

"Ιδωμεν.
Δ. Ν. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ

Η ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ
Ή έφορία. της Αεσχης τοΰ ϋυλλόγοο μ,α,ς ύ- 

«ενθορ-ίζεε εές τοΰς συναδέλφους ότε ή αίθουσα Τε
λετών της Αεσχης παραχωρειται έζάστην Τετάρ
την ζαί Χάββατον εές τά ρ-ελη τοΰ Χυλλόγου διά 
ψυχαγωγίαν.

Οι ενδιαφερόμενοι δέον νά άιτευθύνωνται εις 
τδν Έφορον της Αέσχης ζ. Εύστ. Ααντζώνην, 
τηλ. 613-9S9.

Νά έκλειψη ό φραγμός των οργανικών θέσεων


