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Hen άφΕπιμίΑ
Αγαπητοί Συνάδελφοι,

To 4ίθ6*ητ6χογ Συμβούλιον του Συλλόγου βάς 
εύχεται επ’ i'jxatfit* των εορτών των Χριστου
γέννων καί τού Μέου ’Έτους κάβε εύτυχέα και 
χαρά.

ΙΙαρά τάς προσδοκίας μας δεν κατέστη έφικτί) 
•'η ίκανοποίησις των αιτημάτων μας κατά το απερ
χόμενον έτος. ΤΙ επελθούσα μεταβολή είς την Αι. 
οίκησεν της Τραπε'ίης μας δεν έπεφερε δυστυχώς 
οϋδεμίαν μεταβολήν είς τάς συνβήκας εργασίας 
του προσωπικού τής Εθνικής Τραπέζης. At προσ- 
πάθειαι διά την βελτίωσιν τών άποδοχών μας καί 
την ίκανοποίησιν τών λοιπών βασικών αιτημάτων 
μας, συνήντησαν την πείσμονα άρνη,σιν τής Αιοι- 
κήσεώς μας. "Άκαρπος άπεβη καί ή παρέμβασις 
του αρμοδίου, διά τά θέματα εργασίας, υπουργού.

Έΐθισται κατά τάς ήμέρας αϋτάς νά παραμερί
ζω νται τά προβλήματα καί νά κυρίαρχη ή έορτα- 
στική ατμόσφαιρα τών άγιων ήμερών. Αέν θά επε- 
κταθώμεν συνεπώς.

Αΐσθανόμεθα όμως την ύποχρεωαιν νά έπανα- 
λάβωμεν ότι ή πικρία τήν όποιαν μάς καταλεί
πει τό ΙβΥ X θά είναι διά τό νέον έτος 1 
άφετηρία διά μίαν προσπάθειαν ίκανοποιήσεώς τών 
εκκρεμουντων αϊτημάτοιν μας.

Αεν ήθέλησεν ή Αιοίκησις τής Τραπέζης μας 
νά έορτάσωμεν ικανοποιημένοι τάς άγιας ήμέρας. 
Αέν μνησικακουμεν καί θά δεχθώμεν τάς εϋχάς 
που θά μάς άπευθυνη διά τό νέον έτος, ώς ένα 
βήμα διά την συνεννόησιν Αιοικήσεως καί Προ
σωπικού τής Εθνικής Τραπέζης.

Τό νέον έτος ευρίσκει τά αιτήματά μας είς τήν 
τράπεζαν τών συζητήσεων.

’Από τής πλευράς μας θά καταβληθή πάσα 
προσπάθεια ίκανοποιήσεώς των διά τής συνεννοή- 
σεως. ”Ας ευχηθώμεν νά έπικρατήση πνεύμα κα
λής θελήσεως καί είς τήν Αιοίκησίν μας.

’Εν ταύτώ παραμένομεν άγρυπνοι φρουροί τών 
συμφερόντων μας. ”Ας ειμεθα λοιπόν προετοιμα
σμένοι νά άντιμετωπίσωμεν πάν ενδεχόμενον.

Εύχόμεθα νά μή ύποχρεωθώμεν είς άγώνα καί 
μέ τήν πίστιν αύτήν εύχόμεθα όπως τό νέον έτος 
φέρη είς όλους υμάς καί τάς οικογένειας σας ευ
τυχίαν καί χαράν.

Τό Αιοικητικόν Συμβούλιον 
Του Συλλόγου Επαλλήλων Εθνικής Τραπέζης

Η ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΙΙΕΖΗΣ
Ε1ΠΕΝ ΟΧΙ

ΕΙΣ ΤΗΝ “ΤΡΙΜΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΝ
Τήν 22οον Νοεμβρίου έπραγματοποιήθή είς τό Υφυπουρ

γείου Άπασχολήσεως συνεδρίασις τής Επιτροπής Τριμερούς 
Συνεργασίας, ή οποία συνεκλήθη κατ’ εντολήν τού Υφυπουρ
γού κ. Κάρτερ.

Έκ μέρους τού Διοικητικού Συμβουλίου τού Συλλόγου μας 
ό Πρόεδρος κ. Άθ. Γιαννακόπουλος ανέπτυξε τά εκκρεμή αιτή
ματα τού Προσωπικού τής Εθνικής Τραπέζης καί έτόνιοΈ τήν 
ανάγκην τής ίκανοποιήσεώς των.

Ό εκπρόσωπος τής Διοικήσεως τής Τραπέζης κ. Νυδριώ- 
της έπεφυλάχθη νά δώση άπάντησιν καί οΰτωι ή συνεδρίασις 
τής Επιτροπής Τριμερούς Συνεργασίας έπανελήφθη τήν 29ην 
Νοεμβρίου. Κατ’ αυτήν ό κ. Νυδριώτης έδήλωσεν ότι ή Διοίκη- 
σις τής Τραπέζης δεν δύναται νά ικανοποίηση τά αιτήματα τού 
Προσωπικού.

Μετά τήν αποτυχίαν τής Επιτροπής Τριμερούς Συνεργα
σίας, ή Διοίκησις τού Συλλόγου μας άπηύθυνε προς τον Υφυ
πουργόν Άπασχολήσεως κ. Κάρτερ τό κατωτέρω έγγραφον:

Έξαχώτατον Κύριον 
ΓΕΩΡΓΙΟΝ ΚΑΡΤΕΡ 
Υφυπουργόν Άπσχολήσεως 
Ενταύθα 

Κύριε Υπουργέ,

Διά τού άπό 12.Π.71 υπομνή
ματος μας έλάβατε γνώσιν τών θε
μάτων τά όποια απασχολούν τό 
προσωπικόν τής ’Εθνικής Τραπέζης 
καί τήν άρνησιν τής Διοικήσεως νά 
ίκανοποιήση τά βασικώτερα έξ αυ
τών.

Κατά τήν προηγηθεΐσαν μεθ’ υ
μών προφορικήν συζήτησιν, εϊχομεν 
τήν ευκαιρίαν νά έκτιμήσωμεν τό 
ένδιαφέρον σας διά τά θέματά μας 
καί τήνέπιθυμίαν σας νά έξευρεθή 
ικανοποιητική λύσις είς τά αίτήμα- 
τά μας. Διά νά άποφευχθή δξυνσις

προσωπικού τής ’Εθνικής Τρπαέζης 
έδώσατε εντολήν αμέσου συγκλήσε- 
ως τής ’Επιτροπής Τριμερούς Συν
εργασίας ή οποία καί έπραγματο
πο ι ήθη τήν 22.11.71. Ό εκπρόσω
πος τής Διοικήσεως τής ’Εθνικής 
Τραπέζης έπεφυλάχθη νά δώση ά- 
πάντησιν είς τά αιτήματα τού προ 
σωπικοΰ καί ούτω ή επιτροπή συν- 
ήλθεν διά δευτέραν φοράν τήν 29. 
11.71, κατά τήν οποίαν ό εκπρό
σωπος τής Διοικήσεως έδήλωσεν ό
τι ή Διοίκησις τής ’Εθνικής Τρα
πέζης δέν δύναται νά ίκανοποιήση 
τά αιτήματα τού προσωπικού της. 
Κύριε Υπουργέ,

Έπιθυμοΰμεν νά έκφράσωμεν 
προς υμάς τάς ευχαριστίας μας 
διά τήν άμεσον παρέμβασίν μας 

είς τάς σχέσεις Διοικήσεως καί καί τήν παραπομπήν τών αιτημάτων

ΔΩΡΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ 
ΕΙΣ ΣΥΝΟΡΙΑΚΑ ΦΥΛΑΚΙΑ

Κλιμάκιον τού Διοικητικού Συμ
βουλίου τού Συλλόγου μας έπεσκέ-

ΑΠΕΡΓΙΑΝ 1ΠΕΦΑΣΙΣΑΜ 01 ΥΠΑΑΑΗΑΟΙ 
ΤΗΣ ΑΣΦΑΑΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ “ΑΣΤΗΡ,,

Όμιλία τοΰ Προέδρου τοϋ Συλλόγου μας κ. Ά9. 
^ Γιαννακοπούλου εις τήν Γενικήν Συνέλευσιν

φθη τά συνοριακά φυλάκια άπό 
Ξάνθης μέχρις Άλεξανδρουπόλεως 
καί διένειμε δώρα είς τούς ’Ακρί
τας μας, έκ μέρους τών μελών τοΰ 
Συλλόγου.

Τό κλιμάκιον άπηρτίσθη έκ τών 
κ.κ. Άθ. Γ ιαννακοπούλου, προέ
δρου, Άλ. Ρωσσέτη, Αντιπροέδρου, 
Δη μ. Καραθανάση, έφορου τύπου, 
Χρ. Χατζηστέλιου, έφορου έπαρχισ
κών ικαταστημάτωιν καί Κων. Λιακο- 
πούλου ειδικού Γεν. Γραμματέως

μας είς τήν ’Επιτροπήν Τριμερούς 
Συνεργασίας.

‘Η άρνησις τής Διοικήσεως μας 
δέν μάς επιτρέπει δυστυχώς νά σάς 
εΰχαριστήσωμεν διά τά έπιτευχθέν- 
τα άποτελέσματα.

Λυπούμεθα διότι εΰρισκόμεθα είς 
τήν δυσάρεστον θέσιν νά σάς γνω- 
ρίσωμεν δτι κατόπιν τής αποτυχί
ας τής έπιτροπής τριμερούς συν-

εργασίας εϊμεθα υποχρεωμένοι νά 
προχωρήσωμεν είς τήν διεκδίκησιν 
τών αιτημάτων μας δι’ όλων τών 
νομίμων μέσων.

Μετά τιμής
Διά τό Διοικητικόν Συμβούλιον 

‘Ο Πρόεδρος
ΑΘΑΝ. Γ1ΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΕ 

Ό Γεν. Γραμματεύς 
ΝΙΚ. ΠΙΣΚΟΠΟΣ

...ΟΤΑΝ ΘΕΛΟΥΜΕ

Τροποποιείται ίμέοωο 
ό opyovinpoQ Tponejqe

It. ΑΙΑ ΤΑΓΜΑ VII" AMO. 749
Περί κυρώσεως τροποποιήσεως τοΰ ’ Οργανισμού

Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος Α.Ε.

’Άρθρον *«ϊ, παρ. -Γ.

ΤΙ Αιοίκησις δύναται, προς συμπλήρωσιν υπη
ρεσιακών κενών οίουδήποτε Κλάδου, μη δικαιολο- 
γούντων, κατά την άπόλυτον κρίσιν αυτής, την 
πρόαληψιν μονίμου Προσωπικού, νά προαλαμβά- 
νη προσωρινόν η επί συμβάσει ώρισμένου χρόνου 
Προσωπικόν, μη ΰπερβαίνον τον άριθμόν τών 30 
έτησίως, με άποδοχάς ΰπ’ αύτης καθοριζομένας 
καί μη δυναμένας νά υπερβαίνουν τάς πάαης φύ- 
σεως άπολαυάς τού Αιοικητοΰ της Τραπέζης, έν 
περιπτώσει δε προσώπων παρεχόντων ύπηρεσίας 
σχετικάς προς τάς εργασίας εξωτερικού της Τρα
πέζης τάς άπολαυάς ταύτας προσηυςημένας κατά 
SOo) ο, ούτε νά ύπολείπωνται τών ελάχιστων νο
μίμων διά συλλογικών συμβάσεων άποφάσεων δι
αιτησίας η ύπουργικών άποφάσεων προβλεπομέ- 
νων άποδοχών ιδιωτικών υπαλλήλων ή κατά περί- 
πτωσιν έργατών άπάσης τής χώρας.

Τό προσωπικόν τής κατηγορίας ταύτης δύναται 
νά περιληφθή εις τό τακτικόν τοιούτον, έφ’ όσον 
ϋφίσταται υπηρεσιακή άνάγκη, υπό τήν προϋπόθε- 
σιν, ότι θά τηρηθώσι τά περί προσλήψεως ύπαλλή- 
λων καθοριζόμενα, συμπεριλαμβανομένου καί τού 
μισθολογίου.

Μέ 1-4$) ΧΑΙ επί 1SSO ψηφισάντων άπεφασί- 
σθη ή κήρυζις άπεργίας τών μελών τού «Συλλόγου 
Επαλλήλων ’Ανωνύμου ’ Ασφαλιστικής Εταιρίας
ΑΪΤΗΡ».

Ή άπεργία άπεφασίσθη όπως πραγματοποιηθή 
διά τήν 1 <»ην τ.μ. εις ένδειςιν διαμαρτυρίας διά τήν 
πρωτοφανή καί έμπαικτικήν άπάντησιν τής Αιευθύν- 
σεως τής Εταιρίας εις τά αιτήματα τού προσωπι
κού.

"Η πραγματοποίησις τής άπεργίας άνεβλήθη κα
τόπιν παρεμβάσεως τού υφυπουργείου ’Απασχολή» 
σεως, τό όποιον έκίνησε τήν διαδικασίαν τής Επι
τροπής Τριμερούς Συνεργασίας. Ώς πληροφορού- 
μεθα, έφ’ όσον καί κατά τάς συζητήσεις είς τήν ’ Επι
τροπήν Τριμερούς Συνεργασίας, ή Αιεύθυνσίς δέν 
άποδεχθή τά αιτήματα τών ύπαλλήλων, θά ώρισθή 
ή ημέρα τής πραγματοποιήσεως τής άπεργίας, τήν 
όποιαν έχει άποφασίσει ή Γενική Συνέλευσις τών με
λών τού Συλλόγου τής ’Ασφαλιστικής Εταιρίας 
«ΑΣΤΗΡ».

Είς τήν Γενικήν Συνέλευσιν παρέστη τό προε- 
δρεΐον τού Συλλόγου μας καί ό πρόεδρος τού Αιοι- 
κητικού Συμβουλίου κ. ’ Αθ. Γιαννακόπουλος άπηύ
θυνε τον κατωτέρω χαιρετισμόν:

«’Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Είναι ίσως ή πρώτη 'φαριά ποΰ «ηε 

αυνέλεται τοΰ Σωματείου -σας περιευ- 
ρίσκοντιαίι ιοί ιέκπρόισωποι τών ύπαλ,- 
λήλων τής ’Είθνικής ΤΙραπέξης, τοΰ 
' Ιδρύματος δηλαδή τό όποιον ό.πηιρε- 
τοϋμεν κιαΐ εσείς καί εμείς· καί ΰέιλωι 
νά σάς δυαίβεβαιώοω1 ©τι, ή παρουσία 
μας εδώ δεν εχει τυπικόν χ-αριακτήρα. 
Είναι οΰσναστίίκή. Είναι ή ιάπαρχή; μι
ας ευρύτερης συνεργασίας, αλών, ό
σων υπηρετούμε εις την ’Εύ νίκην 
Τράπεζαν.

Χρειάστηκε ίσως νά περάσουν πολ

λά χιρόνιια, νά διοκιιμαισθοΰμε πολύ, νά 
μεγαλώσουν τά προβλήματα, νά πληΓ 
Θννουν τά αιτήματα διά νά άντιλη|- 
φίθουμε ©τι, αί μεμονωμέναι ένέργειαι 
όχι μόνον δέν ιαποιφιέρουν αποτελέ
σματα, αλλά ιένδυναιμώνουν τον έρ- 
γοιδάτην καί τον καθιστούν σατράπην 
καί ικανόν νά αρνεϊται έτσιύ'ελικίά.

"Εχουιμε καί σείς καί μεϊς τον ΐδικ> 
εργοδότη καί τό μόνο εις τό όποιον 
διιαψέριουμε είναι ο τι, διεκπαιρεώνουμε 
διαφορετικάς έργασίαΙς τσιχ Έίμεϊς 
είς τήν Τράπεζα, εσείς είς τήν Άσφια:- 
(ΣΥΝΕΧΕΙ Α ίΕΙΣ ΤΗΝ 4ην ΣΕΛ.)

τού Συλλόγου μας._^v************************'*"*********************"ir

ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΟΛΛΑ

Νά προσληφθοΰν τά τέκνα 
καί αί άδελφαί συνάδελφον

Τό Διοικητικόν Συμβούλιον τού 
Συλλόγου άττηύθυνε ττρός τήν Δι 
οίκησιν τής Τραπέζης τό κατω
τέρω έγγραφον:

Άξιότιμον κ. Διοικητήν 
'Εθνικής Τροστέζης τής Ελλάδος 
’Ενταύθα

Κύριε Διοικητά
Ή πρόσληψις δσον τό δυνατόν, 

μεγαλύτερου αριθμού υπαλλήλων α
ποτελεί πρωταρχικής σημασίας αί
τημα τοΰ Συλλόγου τών έργαζομέ- 
νων είς τήν ’Εθνικήν Τράπεζαν, διά 
νά παύση νά είναι αγχώδης ή εργα
σία των. ’Εκφραστής τού αιτήματος 
αυτού τοΰ προσωπικού ό ήμέτερος 
Σύλλογος έχει πλειστάκις άπευθυν- 
θή είς τήν Διοίκησιν τής Τραπέζης 
καί έχει ζητήσει τήν πρόσληψιν νέ
ου προσωπικού προς κάλυψιν τών 
ηύξημένων υπηρεσιακών αναγκών.

Διά τών πραγματοποιηθέντων ε
σχάτως διαγωνισμών προσλήφεως 
άρρενος καί θήλεος προσωπικού έ- 
καλύφθη πράγματι έν μέρος τών υ
φισταμένων κενών. Εϊμεθα βέβαιοι 
δτι καί ύμεΐς έχετε έπισημάνει τήν 
ανάγκην προσλήψεως καί άλλου προ 
σωπικοΰ διά τήν εύχερεστέραν διε
ξαγωγήν τών συνεχώς όγκουμένων 
έργασιών τού Εθνικού Ιδρύματος.

Θά άπετέλει ασφαλώς μίαν προ
σωρινήν λύσιν μέχρι τής πλήρους 
καλύψεως τών υφισταμένων κενών, ή 
πρόσληψις δλων τών έπιτυχόντων

είς τούς δύο τελευταίους διαγωνι
σμούς.

Ιδιαιτέρως το Διοικητικόν Συμ
βούλιον τοΰ ήμετέρου Συλλόγου υ
ποβάλλει τό αίτημα δπως προσλη- 
φθούν τά τέκνα, αί άδελψαί καί αί 
σύζυγοι τών συναδέλφων μας, πού 
έχουν επιτύχει άλλά δέν εΤχον τήν 
τύχην νά συμπεριληφθούν είς τον 
πίνακα τών προσληφθέντων.

Κύριε Διιοκητά,
Ή ίκανοποίησις τού αϊτήματός 

μας αυτού νά εΐσθε βέβαιος δτι ύά 
έκτιμηθή, ώς αρμόζει, ύπό τοΰ1 συνό
λου τών εργαζομένων ε’ς τήν ’Εθνι
κήν Τράπεζαν.

ΑΘΑΝ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
Πρόεδρος Συλλόγου 
Υπαλλήλων Ε.Τ.Ε.

ΕΡΩΤΩΜΕΝ:
—Καταβάλλονται αί άσφαλιστι- 

καί είσφορ αί άπό τά πάσης φύσε- 
ως έπιδόματα;

—Τό ύψος τής αμοιβής δι’ ύπερ- 
ωριακήν άπασχόλησιν θά ίσχύση 
διά τό σύνσλον τού προσωπικού 
τής ’Εθνικής Τραπέζης ή θά υπάρ
χουν πάλι δύο μέτρα καί δύο στα
θμά;

—Διατί δέν μονιμοποιούνται οί 
εργαζόμενοι έπί δύο καί τρία έτη 
ώς διαλογείς καί ώς Έργάται;
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Πότε απεργούν 
οϊ εργαζόμενοι

Τό 1957, Διευθυντής Περιουσίας 
έλαβα αφορμήν οστό διαφημιστικά 
έργοστασίου εξωτερικοί) δι’ αυτοκί
νητα «Γραφεία Υπαίθρου» Τραπε
ζών, έμελέτησα το θέμα διά τήν έ- 
φαρμογήν τού συστήματος ΰπό τής 
Εθνικής Τραπέζης, το πρώτον με 
εν αυτοκίνητο διά τήν έξυπηρέτη- 
σιν τών προς τά Μεσόγεια, το άλ
λο τών προς το Βόρειον Τμήμα τής 
’Αττικής κωμοπόλεων.

Ό τότε Διοικητής εις τον όποι
ον έδωσα τήν είσήγησίν μου, μέ 
παρέπεμψε εις τό συνεδρίαζαν τήν 
ώραν εκείνην Συμίβούλιον Δι-ευ@υν- 
τών, εις τό όποιον και άνέγνωσα τό 
σχετικόν σημείωμά μου. 'Ο Προε- 
δρεύων Υποδιοικητής έζήτησε τήν 
γνώμην τών Διευθυντών κατά σειράν 
διά νά εϊπη τελευταίος τήν ίδικήν 
του.

Έκ τών Διευθυντών μόνον εις (ό 
Α. Π.) υιοθέτησε τήν είσήγησίν 
μου και ευρε τό σύστημα αυτό έξυ- 
πηρετήσεως τής Υπαίθρου «προο
δευτικόν καί εξυπηρετικόν κοινωνι
κό) ς καί τραπέζικώς, διά τούτο δε 
ακριβώς έφαρμοζόμενον εις πολλάς 
χώρας έπιτυχώς». Οί υπόλοιποι ό
λοι έτάχθηισαν έναντίον μέ διάφο
ρες αιτιολογίας, λ. χ. ότι δεν εί
ναι σοβαρόν διά τήν Ε.Τ.Ε. νά πε
ριφέρεται εις τήν ύπαιθρον ή ότι 
υπάρχουν κίνδυνοι ασφαλείας ή ό
τι θά δημιουργηθοΰν δαπάναι διά 
συνεργεία αυτοκινήτων ή διά νά 
προσκομισθούν πλείονα στοιχεία 
διά τήν έπανασυζήτησιν τού θέμα
τος χλπ.

Τέλι κώς είπε καί τήν γνώμην 
του ό Πρόεδρος: «’Εγώ νομίζω ό
τι είναι σκοπιμώτερον ν’ άγοράσω- 
μεν δύο έλικόπτερα διά νά έξυπη- 
ρετοΰμεν Νήσους, π.χ. Σίφνον, Ά- 
νάφην, ’Αμοργόν κλπ. πού υποφέ
ρουν άπό συγκοινωνίαν, ίδίς τον 
χειμώνα I !».

Έγέλασεν ό ’ίδιος καί τον ήκο- 
λούθησαν όλοι σχεδόν οί Διευθυν- 
ταί.

«Αυτό ακριβώς έπερίμενα», μοΰ 
είπε ό Διοικητής όταν τον ένημέ- 
ρωσα επί τής άτυχούς υποδοχής 
τής είσηγήσεώς μου εις τό Συμβού- 
λιον. ’Εν συνεχείς μοΰ είπε νά τήν 
δώσω εις τον Υποδιευθυντήν τού 
Γενικού Λογιστηρίου, διά νά μελε- 
τήση τό θέμα άπό λογιστιικής πλευ
ράς καί νά προχωρήσωμεν εις τήν 
έφαρμογήν τού συστήματος. Ό Υ
ποδιευθυντής, άπησχολημένος — 
κατά κύριον μάλλον έργον — εις 
έλεγχομένην ΰπό τής Τραπέζης Ε
ταιρίαν, έπί μήνας δεν ηύκαίρισε

Κοινωνικά

ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ
Ό κ. Χρηστός Μάρκου, καταστή

ματος Μοσχάτου καί ή δίς Χριστί
να ’Αντωνίου, καταστήματος Πατη
σίων, ήρραβωνίσθησαν.

ΔΩΡΕΑΙ
ΤΠΕΡ ΤΟΤ Τ.Τ.ΙΙ.Ε.Τ.

—Παρά κ. ’Ιωάν. Ίσηγόνη εις 
μνήμην Ιερωνύμου Χάγιερ, δραχ. 
300.

—Παρά Ύποδιευθυντοΰ καί προ
σωπικού καταστήματος Ε.Τ.Ε. Νεα- 
πόλεως εις μνήμην Λέων. Βελλο- 
πούλου πατρός τού Διευθυντού τού 
καταστήματος κ. ’Αντωνίου Βελλο- 
πούλου δρχ. 1.000.

.—Παρ’ ανωνύμου συνταξιούχου 
Ε.Τ.Ε. δρχ. 1.000.

«ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ»

Μηνιαΐον όργανον τού Συλλόγου 
των Υπαλλήλων τής Εθνικής 

Τραπέζης τής Ελλάδος.

•

Δ) νσεις συμφώνως τώ Νόμφ: 
Υπεύθυνος:

ΑΘ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
Μαραθωνομάχων 3

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

Υπεύθυνος "Υλης:
ΔΗΜ. ΚΑΡΑΒΑΝΑΣΗΣ 

Άθηνάς 4 — "Αγ. ’Ανάργυροι

•

Υπεύθυνος Τυπογραφείου: 
ΑΘ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 

Ρήγα Παλαμήδη 5 —Άθήναι 
Τηλ. 319.306

ΣΩΤ. I. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ 

Χειρούργος - ’Οφθαλμίατρος
Άβέρωφ 5 — Μουσεΐον 

1ος "Οροφος 
Δέχεται 5—8 μ.μ.

Τηλ. 528.900

νά μελετήση τό θέμα, μέχρις ότου 
τελικώς άπεχώρησε τής υπηρεσίας.

Μετά πάροδον μηνών ένεφανίσθη- 
σαν τά πρώτα αυτοκίνητα τής Υ
πηρεσίας Υπαίθρου τής ’Εμπορι
κής Τραπέζης, ήλλαξεν ή Διοίκησις 
τής Ε.Τ.Ε., μετετέθην εις τήν Διεύ- 
θυνσιν Καταθέσεων, επανειλημμένοι 
δε εισηγήσεις μου όπως Κινήσω* 
μεν καί ήμεΐς όμοια αυτοκίνητα ά- 
περρίπτοντο, διότι «ήτο αργά» πλέ 
ον δΓ ήμάς, έφ’ όσον πρώτη έφήρ- 
μοσε τό σύστημα ή ’Εμπορική Τρά 
πεζά καί δεν θά ήτο σοβαρόν νά 
τήν μιμηθώμεν.

Παρήλθεν δωδεκαετία καί πλέον 
καί ή ’Εμπορική Τράπεζα έξυπηρε- 
τεΐ — έπωφελώ ς βεβαίως καί δΓ 
αύτήν — μονοπωλιακώς τήν ύπαι
θρον, αύξάνουσα τά σχήματά της, 
τά όποια τό 1969 άνήλθον εις 18, 
όπως άναφέρεται εις τήν σχετικήν 
έτησίαν έκθεσίν της.

Τον ’Ιανουάριον έ.έ. ένεφανίσθη 
τό πρώτον αΰτοκίνητον έξνπηρετή- 
σεως τής υπαίθρου τής Ε.Τ.Ε,, ταυ 
τα δέ ανέρχονται ήδη εις 7, πρό
κειται συντόμως νά δρομολογηθούν 
άλλα 4 καί τό σύστηιμα θά έπεκτα- 
θή, όπως πληροφορούμαι. Είναι 
πρός τιμήν τών σημερινών αρμοδί
ων, ότι έλυτρώθησαν έπιτέλους α
πό τό πλέγμα κατωτερότητας καί 
ήκολούθησαν μέ τό θάρρος τής γνώ
μης των τήν πεπατημένην υπό τού 
ανταγωνισμού.

«Ποτέ δέν είναι άργά». Θά τό α
ποδείξουν ασφαλώς τά αποτελέ
σματα τά όποια θά είναι άντιστοί- 
χως ευχάριστα μέ τήν χαράν μέ τήν 
όποιαν υποδέχεται ή "Υπαιθρος τήν 
έπί τόπου έξυπηρέτησιν διά τών 
Αυτοκινήτων - Γραφείων τής ΕΤΕ.

"Οσοι έκ τών μετασχόντων εις τό 
Συμβούλιον Διευθυντών τού 1957 
(πλήν ένός, ζοΰν Θείςι Χάριτι όλοι) 
άναγνώσουν τό παρόν θ’ αναγνω
ρίσουν ’ίσως πόσον πρόχειρα καί 
άστοχα αντιμετώπισαν τότε τό θέ
μα. "Ομως, ή ζημία τής ’Εθνικής 
Τραπέζης έκράτησε έπί 13 έτη, ό
σα ανενόχλητος έκινεΐτο ό άνταγω- 
γωνισμός.

(Συνέχεια έκ τού προηγουμένου) 
ΤΙίΟΧΡΕΩΣΙίΙΣ

Αί ύτοχριεώσεις, εξ. άλλου, τής δι- 
οτκήσεως έργ αστακού σωματιε-ίου- ή έ- 
νώιοεωις είς περίιιετωσιν απεργίας: και- 
θ'οιριίίζονίται ώς εξής:

—·Νά γνοκττ-οπιο'ΐή τήν κήρυξιν τής 
άιίειργίαΐς 48 τουλάχιστ-οίν ώρας πρί) 
τοϋ άωσφαισιι-σ-θέντο-ς χρόνου' ©νώρξε- 
ως εις τόν έ,ργοδότην καί τήν πληι- 
σιιεστέραςν υπηρεσίαν τοιΰ υπουργέ ί
ου ’ Εργασίας.

—Νά μέριμνα ο,πως καΐθ’ ιολην τήν 
διάρκειαν τής απεργίας, έξαικιοιλ-ουθήρ 
ση παρέχον τάς υπηρεσίας του το 
άναγκιαίον διά τήν ασφάλειαν τών εγ 
καταστάσεων τοϋ έργοιδότου πρ-οβίω- 
πικάν.

Θεωρούνται ώς καΤαγγιείλαντες 
τήν σχ:έσιιν έργασίας μετά τοϋ έρ* 
γοΐδότο-υ, οιί μισθωτοί οί μή: «ιαρέχσν- 
τες διαρκοϋσης τήν απεργίας τήν έρ* 
γασίαν των προς ασφάλειαν τών έγ* 
καταστάσεων τοϋ εργοδότου, καί πε- 
ριωρίσθησαν προς τούτο' καί τά μέλη 
τής δισικήσεως έρίγασιακοϋ σωματεί
ου ή ένώσεως, ατινία1 δέν έλαβιον τ-ά 
άναγκαία μέτρ-α διά τήν άσφάλειαν 
τών εγκαταστάσεων τοιΰ εργοδότου. 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Ώς προς τήν προστασίαν τών συν 
δικαλιστικών στελεχών είς τήν εγκύ
κλιον άναφέρεται ότι ούτο-ι προστα
τεύονται έναντι τών απολύσεων ϋπϊ> 
τών ιέργοδοτών. Ή προστασία έναν
τι άπολύσεως συνεχίζεται έπί έν έτος 
μετά τήν λήιξιν τής θητείας, ώς μέ
λος θιαικήσιεως.

Είις τά μέλη τής δίοικιήσεως έργα- 
σιακοϋ σωματείου ή -ένωσε ως παρέ
χεται υπο τών εργοδοτών άδεια ανευ· 
αποδοχών, άπό 8-60 εργασίμων ωρών 
μηνιαίως, πρός διευκόλυνσιν τής συν
δικαλιστικής των διραστηριότητος 
ΟΝ.Δ. 890)71, δρθρ. 34, παρ. 4).

Έννοιεΐται ο τι 6 νόμος καθορίζει 
τά έλάχιστα όρια 'διευκολύνσεων καί 
συνεπώς δεν άποκλείεται ή ανξησις

τών ορίων τούτων, -δι’ ιδιαιτέρας συμ 
φωνΐας μετά τών εργοδοτών,

ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

'Περαιτέρω ιείς τήν εγκύκλιον άνα* 
φέρονται τά εξής:

—’Απί* 1.1.1972: άπαντα τά έγ
γραφα τών σωματείων άπευθυνό* 
μένα είς τρίτους, ιδόον νά αναφέρουν 
τήν ακριβή επωνυμίαν αυτών καί 
τον αριθμόν τής άπαφάσίεωις τοϋ αρ
μοδίου 'δικαστηρίου δΓ ής άνεγωιρί* 
σθη ή ΐ&ρυσις τοϋ σωματείου (Ν.Δ, 
890)71, άρθρ. 7), ’Επίσης άπό 1.1. 
1972 έκασίτον σωματεϊον δέον να τηι- 
ρή ΰποιχρεωιΤικώς ώριισμένα βιβλία, ή* 
ριθμηΐμένα καί θεωρημένα υπό τής 
έποπτεουσης αρχής (μητρώιον, πρα
κτικών συνεδριάσεων, -εισπράξεων καί 
πληρωμών περιουσίας).

'Τποχρεοϋ'ταιι επίσης έκαστον σω- 
ματεΐον νά τηρήι λογαριασμόν παρά 
Τραπέξη, είς δν κατατίθεται παν τα
μειακόν υπόλοιπον υπερβαίϊνον τό ποι
α όν τών 10.000 δρχ. (Ν.Δ. 795)71 
άρθΙρ. 16).

—Έίξ άλλου μέχρι 30.6.72, απαντο 
τά εργασιακά σωματεία ΰποιχρ-εουιται 
όπως τροποποιήσουν τά καταστατικά 
των πρός τόν -σκοπόν τής προσαιρμοι- 
γή,ς των προς τάς 'διατάξεις τής νέας 
νομοθεσίας (ΝΆ. 890)71 άρθρ. 41).

ΤΑ ΜΕΛΗ
—Άύνανται νά είναι καί παραμέ

νουν τά -φυσικά πρόσωπα, τά πραγμα* 
τικώς καί υπό σχέσιν έξηρτημένης 
έργασίαις απασχολούμενα είς τό ε
πάγγελμα ή τήν έργαισύαν είς ήν άφο* 
ρα τό 'εργασιακόν σωματεϊον χωρίς 
νά άποκλείωνται οί μισθωτοί οιί άπέ- 
χοντεις τής έρ-γιασίας των ένεκεν ά- 
σθενείας, άνειργίας ή στρατεύσεως 
προσηκόντως βεβαιουιμένων απεργίας 
ή ιάνταπεργίας, έπισχέσεως τής έργα- 
σίας, ΰπερηιμερίας τοϋ εργοδότου, ά
δειας μετά ή ανευ ιάποδοχ,ών μέχΐρ-νς 
ένός έτους, μετεκπαιδεύσου) ς καί 
προισκα'ίρο-y άναιλήίψεως έτέρας εργα
σίας μέχρι τριών μηνών.

Οί προσωρινώς ανίκανοι πρός ερ
γασίαν, λόγφ άσθενείας ή άτυχήμα- 
τοις καί .συντ,αίξιιοδοτιούμενοιΐ διά τόν 
λόγιον τούτον παρά τού οικείου- άσφ-αι- 
λιστικ-οϋ φ-οιρέως δύνανταιι νά -είναι καί 
παραμένουν μέλη ιέργαισιακοϋ σωμα
τείου, ιέφ’ όσον ή τοιαυτηι προ-σωριινή 
άνικανότης καί ή συνεπείς ταύτης 
πρ-οισωρινής συνταιξιοδό-τηοις βεβαιοΰ- 
ται προσηκόντως παρά τοΰ άισφ-αλιστι- 
κοϋ φιαρέ-ως.

—Δέν δύνανται νά -είναι μέλη έρ- 
γασιακιοΰ σωματείου, οί δημόσιοι υ
πάλληλοι ή τακτικοί υπάλληλοι. Ν. 
Π.Δ.Δ., τά σωματεία τών -δ-πο-ίων διέ- 
πονται υπό ειδικών νόμων, ιοί έργο* 
δόται, καί οί συνταξιούχοι έκτος έ-άν 
άνεστάλη ή συνταξιοιδότησίς των cro- 
νεπεία άναλ,ήψεως εργασίας καί οί 
άποιχωρήσαντες τών διοικήσεων σωμα
τείων καί έφαρμογήν τοϋ Ν. Δ)τος 
18-5) 69.

-—■"Εκαστος μισθωτός δύνατΙαι νά 
άποτελή μέλος 'δύο ιμόΐνον εργασιακών 
σωματείων, ήτοιι ένός εργασιακού 
κλαδικού σωματείου καί ένός κατ’ έ-κ- 
μετάλλευσιν (έπιχείρησιν, έργοιστά- 
σιον κ.λ.π.) σωματείου.

—Δεν δύναντα-ι νά μετέχ-ουν είς 
τήν δ-ιοΐκηριν σωματείου πρόσωπα α- 
τινα κατειδικάσθησιαν άμέτακλή,τως είς 
στέρη-σιν τών πολιτικών των δικαιω
μάτων, ώς καί δι’ ώρ-ισμένα άδικήι ι-α- 
τα ρητώ-ς καιτονομαΐζόμενα -είς τό- αρ-- 
θ,ρο,ν 17 παρ. 4 τοϋ Ν. Δ)τος 890) 
1971. Τά ανωτέρω πρόσωπα εκπίπτουν 
αυτοδικαίως τής ίδιότητος μέλους δι
ό ικήσεως.

ΕΞΤΓΙΑΝΣΙΣ

Ή διίάταξις αϋτη άποίβλέπει είς 
τήν ήίθικήν έξυ-γίανσ-ιν τών δι-οικήι- 
σεων τ-ών σωματείων είς τρόπον ώστε 
αΐται νά άποτελώντοι καθ’ δλοκλη* 
ρίαν έκ προσώπων έθνικώ-ς καί κο-ι- 
νωνικώ-ς άδιιαβλήτων έφ’ ώ καί αί δι
οικήσεις άπασών τών δργιανώσεων, ο
φείλουν πρός κατοιχϋρωσιν τής νομί
μου ϋποστάσε-ώς των νά ελέγξουν, τό 
ταχύτεριον τά τίυχιόν έ,κπίπτοντα πρό
σωπα καί μεριμνήσουν διά τήν άμεσον 
έφιαρμογήν τών -διατάξεων περί έκπτώ 
σεως.

Ωσαύτως μετά παιρέλευσιν δεκα
πενταετίας (άπό 1.7.1986) δέν δύν-αν 
ται νά επανεκλεγούν μέλη -διοίκησεως 
ατινα συμπληροϋν -συνεχή 'θητείαν δέ
κα πέντε (15) ετών. Χρόνος διακο* 
πήις τής θητείας μέχρι ιδύο (2) ετών 
έμπίπτων ιειίς τήν τελευταίαν πεντ-aiEr 
τίαν τής κατά τά άνω δεκαπενταετίας 
λογίζεται ώς χρόνος -διανυθείς έν 8η- 
τείρί.

Τό δικαίωμα έπανεκλοιγήις άναβιοϊ, 
μετά παρέλευσιν πέντε (5) ετών άπό 
τής συμπληρώσεως τής 15-ετίας.

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΝ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΟΝ

ΔΡ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΤΣΟΝΤΟΥ - ΠΟΥΛΑΚΗ
I. Μεταξά 134 — Καλλιθέα 

Τηλ. 953.420
Δέχεται 7-9 π.μ. καί 5-7 μ.μ. I

ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΘΑΝΟΣ Γ. ΚΑΡΥΩΤΑΚΗΣ
-»★*****************************★★★**********»*V
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Τ ιμή σ’ εκείνους δττου στη ζωή των 
όρισαν νά έργάζωνται σέ Τράπεζες.
Ποτέ άπό τά «χρέη» των κννοΰντες·
άπένταρ-οι καί πιο πτωχοί άπό τές άλλες τάξεις
άλλά μέ ύπόληψι μέσα στην κοινωνία
δουλεύουν οσάκις είναι πλούσιοι, κι όταν
είναι πτωχοί, ενήλικες καί νέοι
πάλι δο-υλεύοντες δσο μπορούνε-
πάντοτε διά την Τράπεζοη/ όμιλοΰντες
πλήν χωρίς μΐσος διά τούς «προϊσταμένους».

Ναί, περισσότερος μισθός τούς πρέπει!
”Αν -καί προβλέπουν (καί πολλοί προβλέπουν) 
πώς ή αϋξησι θά φανή στο τέλος 
-κι οί υΰθοι οί -κακοί θά διαλυθοΰνε.

(’Αμήν)
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Προμηθευτική 'Εταιρία Π.Ε.
«Η ΑΘΗΝΑ»

Ό5ος Χτα,δίου 3» — Μέγαρον Ε.Τ.Ε.
Τηλ. & »30.1*1)*β0

' Κ·«ενθ\>μ.έΐετ«.ι δτε οε-ηα,ντες οί όπάλληλοι της 
’Εθνικής Τρα-πέξης τής 'Ελλάδος, δόναντοεΐ νά 
«ρθμηθεύωνται &«i ηεβτώ'β©:, 6άβεε διαταχτιχών 

ί μ,ν.ς, οΐαδήηοτε είδη έκ των Ιί.χταατημ.άτων τά * 
ί ύποΐ* άνν.γράφοντν,ι είς ειδικόν κατάλογον έν τφ ·<- 
* όποιω άναφέρεται καί ό χρόνος έξοφλήσεως των 

/ορηγηθηαομ.ένο>ν ύηέρ αύτών πιστώσεων.
Τά Γραφεία τής Εταιρίας είναι έγ,κατεστη» 

μένα έντός τοϋ Μεγάρου τής Τραπέζης, Χταδέου 
38, ^ος όροφος, λειτουργούν δέ καθημερινώς, 
τήν μέν πρωίαν άπό 9.30 — $£.30 τό δέ από
γευμα άπό 6—7.30 πλήν Τετάρτης καί Χαβ- 
6άτου.

ΙΙΡΟΜΗΘΕΓΤΙΚΗ Ε.ΙΙ.Ε.
«Η AOHX.1l»

Αημμμμμημμμμμημμηημημμμμ^ίμμ^ίημμμμημμμμηηημμμμη^α^

ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ
■11*0X22111 KOI* ΕΟΧΙΜΗΧ ΤΡΑΠΕ5ΕΗΧ

'Οδός Οερειανοϋ -ί καί Κατσαντώνη 

(Οάροδος Αεωφ. ’Αλεξάνδρας άριθ. 13)
Τηλεφωνικόν κεντρον μεατρ του όποιου επικοινω
νείτε μέ όλους τους όρόφους καί τάς ύπηρεσίαςι

6421.024 - 6421.025 - 6421.026 - 6423.251 - 6428.016

AOIIVAI (Τ. 701 )’

«ΡΑΙ ΕΠΙΧΚΕΙ’ΕΩΒί:

(καθ’ έκάστην) 11 — 1 καί 3—9

ENDIIIΦ1ΑΑΘΛΠΝ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΚΔΡΟΜΕΣ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ -ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ — ΣΑΒΒΑΤΟ — ΚΥΡΙΑΚΗ 24—25—26)12 

ΤΡΙΚΑΛΑ — ΜΕΤΕΩΡΑ — ΜΕΤΣΟΒΟ

’Αναχώρηση στις 2 μ.μ. για Τρίκαλα μέ ενδιάμεσες στάσεις στα 
Καμμένα Βούρλα καί Λαμία για φαγητό καί άνάπαυση-. Τακτοποίηση 
στο -Ξενοδοχείο ΔΙΒΑ-ΝΗ, διανυκτέρευση.

ΣΑΒΒΑΤΟ: ’Αναχώρηση- στις 10 π.,μ. για τήν μαγευτική διαδρομή 
Κατάρα —■ Τριγώνα — Κάμπος Δεσπότη — Μέτσοβο. ’Εδώ σέ ΰψόμ. 
1.200 μ. στήν καρδιά τής Πίνδου θά περάσουμε τήν άγια μέρα τών 
Χριστουγέννων. Θά έπισ-κεφθούμε τήν μονή τοΰ 'Αγίου Νικολάου, κοντά 
στον "Αραχθο, πού κτίσθηκε στους βυζαντινούς χρόνους καί έχει θαυμά
σιες αγιογραφίες καί έργα ξυλογλυπτικής, τό αρχοντικό τοΰ Μιχαήλ Το- 
σίτσα, πού στεγάζει τό μουσείο λαϊκής τέχνης καί τήν Μητρόπολη- μέ 
τά περίφημα μωσαϊκά τής Ραβέννας πού δέν υπάρχουν άμοιά τους σ’ 
ολόκληρη τήν Ελλάδα. Στις όμορφες ταβέρνες θά δοκιμάσουμε τούς νό
στιμους τοπικούς μεζέδες καί στις 5 μ.μ. θα ξεκινήσουμε γιά τά Τρίκα
λα. Υπόλοιπη ήμερα έλεύθερηι. Διανυ-κτέρ-ευση.

ΚΥΡΙΑΚΗ: ’Αναχώρηση στις 10 π.μ. γιά τά Μετέωρα. Επίσκεψη 
στις Μονές Βαρλαάμ καί Μεταμορφώσεως όπου υπάρχουν ώραιότατες 
βυζαντινές εικόνες καί πολύτιμα συγγράμματα καί χρυσόβουλα. ’Εν συ
νεχείς αναχώρηση γιά Καρδίτσα. Μεσημβρινό φαγητό καί επιστροφή 
στην ’Αθήνα μέ ένδιάμεσες στάσεις στή-ν Λαμία καί Καμμένα Βούρλα.

ΕΞΟΔΑ: Δρχ. 400 — 450 (πούλμαν, 2 δ ι ανυκτερεύσε ι ς).

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ — ΣΑΒΒΑΤΟ — ΚΥΡΙΑΚΗ 24—26)12 

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ — ΑΡΤΑ

’Αναχώρηση στις 2 μ.μ. γιά Κόρινθο (στάση 10'), Ξυλόκαστρο, 
Αίγιο, (στάση 29'), Ρίο. Τακτοποίηση σέ ωραιότατα δωμάτια τοΰ Ξε
νοδοχείου RION BEACH. Χριστουγεννιάτικο γλέντι στις φιλόξενες αί
θουσες τοΰ Ξενοδοχείου, διανυκτέρευση.

ΣΑΒΒΑΤΟ: ’Αναχώρηση στις 10 π.μ. γιά τήν γραφική Ναύπακτο- 
μέ τό κλειστό ήρεμο λιμανάκι καί τό παιληό Βενετσιάνικο κάστρο. Επί
σκεψη στο αρχοντικό των Μποτσαραίων καί στο σπίτι τοΰ Τζαβέλσ, 
όπου φυλάσσονται κειμήλια άπό τόν αγώνα τού ’21. Μεσημβρινό φαγητό 
καί επιστροφή τό απόγευμα στο Ρίο. Υπόλοιπη ή μέρα ελεύθερη, Διά
νο κτέρευση.

ΚΥΡΙΑΚΗ: ’Αναχώρηση στις 10 π.μ. γιά Πάτρα. ’Επίσκεψη τής 
Άκοοπόλεως μέ τό Ένετικό καί τό Τουρκικό φρούριο, τής εκκλησίας 
τού "Αγίου Άνδρέα καί τού μουσείου μέ τά ένδιαφέροντα μωσαϊκά. Έν 
συνεχείς μετάβαση στο εργοστάσιο τής ΑΧΑ’IΆ ΚΛΑΟΥΣ, ξενάγηση 
καϋ μεσημβρινό φαγητό στις όμορφες ταβέρνες. ’Αναχώρηση στις 5.30' 
μ.μ. γιά ’Αθήνα μέ ενδιάμεσες στάσεις στο Αίγιο καί Ξυλόκαστρο,

ΕΞΟΔΑ: Δρχ. 320 ·— 340 (πούλμαν, 2 διανυ-κτερεύσεις).

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ — ΣΑΒΒΑΤΟ — ΚΥΡΙΑΚΗ 31)12)71—2)1)72 
ΑΝΔΡΙΤΣΑΙ'ΝΑ — ΟΛΥΜΠΙΑ

’Αναχώρηση στις 2 μ.μ. γιά Άνδρίτσαινα, μέ ενδιάμεσες στάσεις 
στην Κόρινθο καί Τρίπολη. Τακτοποίηση σέ δωμάτια τού Ξενοδοχείου 
ΞΕΝΙΑ. Βραδυνό φαγητό καί γλέντι γιά τήν υποδοχή τού Νέου Χρόνου. 
Διανυκτέρευση.

ΣΑΒΒΑΤΟ: Πρόγευμα, εκκλησιασμός, επίσκεψη τής Δημοτικής Βι
βλιοθήκης καί έν συνεχείς μετάβαση στον ναό τοΰ Έπικουρίου ’Απόλ
λωνος καί έκεΐ θά συναντηθούν μέ τούς ύπολοίπους εκδρομείς. Επιστρο
φή γιά μεσημβρινό φαγητό στό Ξενοδοχείο. Υπόλοιπη ήμερα ελεύθερη. 
Διανυκτέρευση.

ΚΥΡΙΑΚΗ: Πρόγευμα καί έν συνεχείς αναχώρηση γιά τήν ’Ολυμ
πία μέοφ Κρεστένων — Πύργου, μέ ενδιάμεσες στάσεις. Παραμονή ως 
τις 3 μ.μ. γιά επίσκεψη τού μουσείου τών αρχαιοτήτων καί γιά μεσημ
βρινό φαγητό. Αναχώρηση γιά ’Αθήνα μέ ενδιάμεσες στάσεις.

ΕΞΟΔΑ: Δρχ. 450 — 500 (πούλμαν, 2 διανυκτερεύσεις, 2 γεύμα
τα, 2 πρωινά).

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ — ΣΑΒΒΑΤΟ — ΚΥΡΙΑΚΗ 31)12—2)1 

ΒΟΛΟΣ — ΠΗΛΙΟ

’Αναχώρηση στις 2 μ.μ. γιά Καμμένα Βούρλα, (στάση 20'), Λα
μία (στάση 20'), Βόλο. Τακτοποίηση σέ δωμάτια τοΰ Ξενοδοχείου ΑΙ' 
ΓΛΗ. Βραδυνό γλέντι γιά τήν υποδοχή- τού Νέου Χρόνου. Διανυκτέρευση.

ΣΑΒΒΑΤΟ: ’Αναχώρηση στις 9.39' π.μ. γιά τά Πηλιορείτικα χω
ριά. Ξεκινώντας από τήν Πορταριά, ένα άπό τά ομορφότερα χωριά συνε
χίζουμε γιά τη Μακρυνίτσα, τό μπαλκόνι τού Βόλου, όπως τήν όνομά- 
οζυν. Έδώ θά δοκιμάσουμε τό σπετζοφάϊ (τοπική σπεσιαλιτέ), καί τό 
μαύρο κρασί. Έν συνεχείς μετάβαση στα Χάνια, πού βρίσκονται μέσα 
σ’ ένα πυκνό δάσος άπό όξυ-ές σέ ύψος 1.200 μ. καί άπ’ έδώ γιά τό 
Κεφαλοχώρι μέ τήν ιστορική καί πνευματική παράδοση, τήν Ζαγοοσ, 
όπου -καί θά μείνουμε γιά μεσημβρινό φαγητό. ’Αναχώρηση έν συνεχείς 
γιά "Αγιο Γιάννη — Νταμούχαρη — Τσαγκσράδσ μέ τις αμέτρητες κα- 
σταν ές. ’Ανάπαυση καί έπιστροφή στό Βόλο μέσφ Μηλεών — Νεοχω- 
ρίου — Άγριας. Υπόλοιπη ήμερα έλεΰθερη. Διανυκτέρευση.

ΚΥΡΙΑΚΗ: Πρόγευμα καί επίσκεψη τοΰ μουσείου μέ πολύ ένδια
φέροντα ευρήματα άπό τήν προϊστροική ώς την Βυζαντινή έποχή. Στις 
12.30' αναχώρηση, γιά Λαμία. Παραμονή γιά μεσημβρινό φαγητό καί 
συνέχεια γιά ’Αθήνα μέ ενδιάμεση στάση στα Καμμένα Βούρλα.

ΕΞΟΔΑ: Δρχ. 400 — 420 (πούλμαν, 2 διανυκτερεύσεις).
Δηλώοεις συμμετοχής γιά τις εκδρομές Χριστουγέννων ■— Πρωτο

χρονιάς μέχρι 10.12.1971.
Πληροφορία! — Δηλώσεις: Εις Δίδα Μαρία ©εοωρακοπούλου, τηλ. 

310-41 1, έσωτ. 624.
ΕΝΩΣΙΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

| EKAQIEII-ΑΝΙΙΠΡΟΣΟΠΕΙΑΙ ΕΚΛΕΚΤΩΝ ΕΡΓΟΝ
I ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΟΥΚΑΣ
| ΛΚΛΛΙΙΜΙΛΧ Ι.Λ — Ιος ΟΡΟΦΟΣ Γρ. 9 

>| Τ τηλεφώνου 601.963

1) ’ Επιστημονικά 
χ ί£) 'Ιστορικά
f 3) Φιλολογικά

Λ ) Λεξικά ('Βλλτηνικά και ξένα)
% 3) Έγκυκλοπαίδειαι ( Έλληνικαΐ και Εέναι)

Πωλοΰνταιι μ-όνον τοϊς μετρτητοις
Εκπτώσεις ΚΤΓΛΙ1Λ1ΙΚΤΙΚΛΙ διά 

χ τοϋς εργαξομ,ένους εις την Εθνικήν Τράπεζαν.
¥ Τά έξοδα, αποστολής και -συσκευασίας τόσον -εις 
¥ τό Κεντρον, όσον και εις την Επαρχίαν θά 6αρύ- 
& νουν τόν πωλητήν.
^ Γράψατε, τηλεφωνήσατε διά σειράν προτεραι»
X ότητος.
¥ 'Ο Γιώργος



Jk.

Το Πειθαρχικόν Δίκαιον 
τής ’Εθνικής Τραπέζης 
πρέπει νά έκσυγχρονιοθή

ΠΡΟΑΓϋΓΛΙ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Α' ΚΑΙ ΤΑΜΙΩΝ Β'ΤΑΞΕΩΣ

«Διδαχής χάρ-ιν τού τίνα! τρόπον 
όμιλοϋνΐες Αλλήιλοις αν φίλσφρά- 
νως οίκοϊειν» Πλάτωνος Νόμοι

Οίοδήποτιε κοινωνικόν σύνολον, οΐ- 
αίδήποτιε συγκροτημένη όμάς Ανθρώ
πων, ιδία νά δυνηθήι καί έπιβιώση καί 
προσδεύση, διά νά δυνηιθή νά έκπληι- 
ρώση τον σκοπόν διι’ ον συνεστη, δια 
νά δυνηθή νά έπιλέγη. έκ τών ίκανω- 
τέρων τάς ήγετικάς της μορφάς, Έ
χει ανάγκην άτδ κανόνας δ ικ-αίου, 
οΐτινες, ρητώς θά ρυθμίζουν τάς σχέ
σεις των ατόμων, θά κανονίζουν δη- 
λαίδή πώς πρέπει νά συμπεριφέρων- 
ται σί άνθρωποι μετιαξ-οί των, τί πρέ
πει νά πράττουν καί τί νά ιμήν πράτ
τουν, καί νά καθορίζουν επακριβώς 
ποΐαι θά είναι οί συνέπειαι εάν αν
θρώπινα πάθη, ό-θενδήπιοτε πη,γάζον- 
τα, ήθελον δδηγήιση το ατίομον, ανε
ξαρτήτως θέσεως εν τη ιεραρχία’ εις 
ένεργείας ή παραλείψεις επιζήμιους 
διά τους -λοιπούς ή τον 'σκοπόν όπερ 
υπηρετεί τό σύνοιλον.

Οί κανόνες δικαίου Αναγνωρίζουν 
είς τά άτομα δικαιώματα καί επιβάλ
λουν υποχρεώσεις. Πάς τις «στις, ή 
ήθελεν ύπερβή τά δικαιώμα-τά του, ή 
ήθελεν παραλείψει τάς υποχρεώσεις 
του δυαιτιαράσσει τήν Ισορροπίαν καί 
καθίσταται επιζήμιας είς τό σύνιοίλον, 
δι’ ο ή κοινωνική μονάς το® επιβάλ
λει κυρώσεις δι3 Ιδίο-υ προς τούτο κα
τεστημένου οργάνου.

Άλλ’ αί κυρώσεις, αί ποιναί, δεν 
επιβάλλονται ώς άνταπό&οσις κατά 
τής Αδικοπραγίας, Αλλά διά λόγους 
ειδικής καί γενικής προλήψεως. Τό 
δέ βάρος τής ποινής καθορίζεται υ
πολογιζόμενης τής βαρύτηιτος το® α
δικήματος καί τής προσωπικότητας 
το® Αδικοπριαγήσαντ ο ς.

Οΰτίοι, πάσα ώργανωμένη; όμάς Ε
χει θέσει τόο-ον τους κανόνας οΐτι- 
νες διιέπουν τάς σχέσεις των μελών 
της, όσον καί τήν σύνθεσιν τών 6ρ- 
γάνων άτινα θά επιλύουν τάς προ- 
κυπτούσας δι αγοράς ή τήν παράβα- 
σιν υποταγής είς τους κανόνας.

’Εν αρχή, ή αυτοδικία άπειτέλει τό 
μόνον μέσον ίκανοποιήσεως καί προ- 
στασίας τών δικαιωμάτων, άλλ’ ή 
πάροδος τών ετών, ή δυαμόιρφωσις 
καί εξέλιξις τών κοινωνιών, 6 πολι
τισμός καί αί έ-ξ αΰτσΰ- γεννηθεΐσαι 
κοιναννικαί ανάγκαι Ανέπτυξαν τό πε
ρί δικαίου 'αίσθημα τών ανθρώπων. 
Οΰτω έφθάσαμεν είς τήν σημερινήν 
εποχήν, ένθα δεν καθίσταται νοητή 
κοινωνική όμάς δνευ τεθειμένων κιαL· 
νάνων «πηχ'ούντων το περί δικαίου1 
αίσθημα τών μελών της. "Απαντιες 
οί καταστατικοί χάρτα! τών Κρατών, 
’Οργανώσεων καί Σωματείων, τών 
’Οργανισμών, τών ’Επιχειρήσεων, 
διαχωρίζουν σαφώς καί έπιτακτικώς 
τήν απονομήν τής δικαιοσύνης άιπό 
πάσης άλλης λειτουργίας καί καθορί
ζουν ειδικά ‘ανεξάρτητα όργανα απο
νομής τούτης.

Σήμερον, οτε δ ανθρώπινος παρά
γων λαμβάνετοι ύπ’ δψιν όσον ου
δέποτε άλλοτε, είς πάσαν δραστηρι
ότητα, τό ζήτημα τής δικαιοσύνης Έ
χει λάβει τεράστιον αξίαν, οίαδήπσ- 
τιε δε ώργανωμένη όμάς επιδιώκουσα- 
έναν όσονδήποτιε μηδαμινόν σκοπόν, 
ήθελεν άγνοήση τό ζήτημα τούτο αύ- 
τοκαταΐδικάζεται είς μαρασμόν είς έ- 
ξαθλίωσιν είς θάνατον.

Ό κάθε άνθρωπος, τής οίασδήπο- 
τε δραστηιριότητος εάν δεν Έχηι έ&ραι- 
ωμένον τό αίσθημα τής Ασφαλείας, 
δεν δυνατοί νά ίκανοποιήίση τάς εμ
φύτους ροπάς αΐτινες θά τον καιτιαΙ- 
στήσσυν παραγωγικόν καί χρήσιμον 
είς τό κοινωνικόν σύνολον.

Κατά συνέπειαν δεν είναι αρκετόν 
ή ανθρώπινη ημάς νά έχη μόνον τε
θειμένους κανόνας ίκανοποιιοΰντας τό 
περί δικαίοη αίσθημα τον συνόλου. 
Οί τεθειμένοι κανόνες δεν πρέπει νά 
ικανοποιούν τουλάχιστον ώς προς τήν 
εφαρμογήν των καί τό περί δικαίου 
αίσθημα το® ατόμου. Ούτω αί κοι- 
νωνίαι δεν ήρκέσθησαν απλώς καί μό 
νον είς τήν έγκαθύδρυισνν ιδίων ορ
γάνων έπί σκοιπφ αποιδόσεως τής δι
καιοσύνης. ’Έθεσαν καί φραγμούς 
είς τά μέλη των.

Καθώρισαν τήν σύνθεσιν των είς 
τρόπον ώστε έν γενικότημι νά παρέ
χεται ή έγγύησις τής άμειροληψίαις, 
άλλ’ -άνεγνώρι-σαν τον θεσμόν τής 
«Έξαιρέσεως».

Καθώρισαν τον τρόπον 'λειτουργί
ας των =έν γενικότητι, άλλ’ έδωσαν 
τό δικαίωμα είς τό ατοιμον νά έλέγ- 
χη τήν ορθότητα1 τής εφαρμογής.

Καθώρισαν τάς ευθύνας τών ά- 
σκούντων Δικαστικήν εξ,ουσίαν καί Έ
θεσαν ποινά-ς διά τούς οταραβάτ-ας.

Έθέσπισαν δικαιώματα τον κρινα- 
μένου, καί ύπεχρέωσαν τούς άσκούν- 
τας τήν δικαστικήν εξουσίαν νά εί
ναι συγκεκριμένοι είς τήν απαγγελί
αν κατηγορίας καί αποδεδειγμένους 
άντικειμενικοί είς τάς αποφάσεις των.

Ό οΰτω κατά συνέπειαν καταδι
καζόμενος πείθεται περί τής ορθότη
τας τής κατ’ αυτού άποΙφιάσεως, άλλ,’ 
όπερ καί σπουδαιότερον, πείθεται πε
ρί τής όρθότητος τής ιάποιφάσεως ή 
κοινή γνώμη.

Ό καταδικασθείς, φέρει ®ίς τό δι
ηνεκές τό στίγμα τής πράξεώς του 
καί λέγομεν τής πράξεώς του, διότι

ειίς ούδιέν δίκαιον περιλαμβάνεται 
ποινή ®ΐι’ Έγκλημα: ετέρου προσώπου. 
Ή άνθρωπίνη δικαιοσύνηι, άναγνωρί- 
σασα τό ιμέγεβσς τής κοινωνικής κη- 
λίδος, ήν φέρει 6 καταδικασθείς, α
παιτεί άναμφιισβή τηιτον Απόδειξιν τής, 
ένοχης, καί προτιμά, νά άθωώσή; έ
ναν Εγκληματίαν, εάν υκρ-ίστιατοι έ
στω καί ή έλαιχιστΌΐτάτη άμφιβιολιία 
περί τής ένοχης του, από τού νά κα- 
ταδικάση έναν Αθώον. 'Οσάκις δέ έκ 
πλάνης κατειδικάσθησαν άτομα αθώα, 
τό δν,οιμά των ζή άνά τούς, αίώνας 
είς ύψος ήρώων.

Τό παΙρόν άρθρον, ούδιόλως Εχιει 
σκοπόν νά διδάξη. Πάντα τά ανωτέ
ρω είναι πνευματικόν κτήμα κάθε 
μορφωμένου ανθρώπου καί άπόικτημια 
σκληρής πάλης αιώνων.

Σκοπόν έχει νά φδραιώισηι τάς ιάπό- 
ψεις αίτινες από μακιρο®1 Έθεσαν τό ε
ρώτημα! :

«'Όταν πάντα τά ανωτέρω' ισχύ
ουν καί διά τήν μικρότερων κοινωνι
κήν ομάδα, πώς είναι δυνατόν νά 
μήν ισχύουν ίδιά τό μεγαλύτερον καί 
άρχαιιάτερον Πιστωτικόν ίδρυμα τής 
χώρας μας, τήν ’Εθνικήν Τράπεζαν 
τής 'Ελλάδος ΑΕ, διά τήν ζωήν καί 
άνάπτυξιν τής όποιας μοχθούν κατά 
χιλιάδας, διαδεχόμενοι ,άλλήλους, άν
θρωποι;»

Χρησιμαποιοϋμεν τήν λέξιν MiOL 
ΧΘΟΤ,Ν διότι ή ’Εθνική Τράπεζα 
τής 'Ελλάδος είναι έκ τών όλιγίστων 
'Ιδρυμάτων τής όποιας ,οί όπάλ-ληλοΊ 
δέν εργάζονται απλώς, διά νά κερδί
σουν τον μισθόν των. Οί υπάλληλοι 
τής ’Εθνικής Τραπέζης τής Έίλλάι- 
δας δέν φΙείδονται κόπων καί Εχουν 
ταυτίσει τον σκοπόν τής ζωής τής 
Τραπέζης των μέ τον σκιοπόν τής ίδι- 
κής των ζωής. Μία -έπίσκεψις, τοΰ 
οίουδήποιτε άμφιιβάλλοντ,ος περί τού
του, είς τά 'Τποκ)τα κατά τάς μή έρι- 
γασίμους ώρας, θά πείσηι. Χιλιάδες 
όιπαλλήίλιων εργάζονται πολύ πέραν 
το® κανονικού ωραρίου', άγοιγγύστως, 
καί δν ακόμα ή Διοίκησις έκδίδη αΰ- 
Οτηράς απαγορευτικάς διαταγάς περί 
τούτου.

Ό υπάλληλος τών 'Τ!ποικ)των δέν 
κοιμάται άν δέν διεκπερανώση, :έάν 
δέν ολοκλήρωσή, τό εργον τής ήιμέ- 
ρας.

Οί υπάλληλοι τών 'Τποκ)των δί- 
δουνΐ ήν ζωήν των διά τήν Τράπεζαν, 
καί 'αναμένουν έναν καλόν λόγον από 
τούς ιάνωτέρους των, αναμένουν ένα 
καλό Ιδελτΐον Ποιότητας. Φέρουν τό 
βάρος τών δραστηριοτήτων τής Τ!ρα- 
πέζης καί ώς έκ τούτου είναι διαρ
κώς εκτεθειμένοι είς τούς κινδύνους, 
τών συναλλαγών. Ζητούν δικαιοσύνην 
είς τάς πρ,σαγωγάς, ζητούν δικαιοσύ
νην όταν, αθώοι οντες, ιεύρΐσκιοντιαι 
υπό κατηγορίαν. Είναι αί μαχηταί 
τής γραμμής τών πρόσσωι καί δικαι
ούνται δικαιοσύνης.

’Εάν στρέψωμεν τό δλέμα είς τό 
παρελθόν, θ!ά άνεύρωμεν πλεϊστα πα- 
ραδείγματια, αδικιών κατά τάς προι- 
αγωγάς, θά άνεύρωμεν στελέχη ατιι- 
να ιάφιοϋ προηγουμένως ιδιεσύριθησαν, 
διά τής θέσεώς των, «είς τήν διάθε- 
σιν το® προσωπικού», έδικαιώθησαν 
μεταγίενεστέρως καί κατέλαβαν ηγε
τικός θέσεις. Θά άνεύρωμεν άτομα 
τιμωρηθέντα διά «άνεπιτριέπτους πρά
ξεις» νά καταλαμβάνουν έν συνεχεία 
ήγετικάς θέσεις. Θΐά άνεύρωμεν έκλε- 
κτούς συναδιέλφους διασυρόμενους ά- 
νευ πταίσματός των Ιδιά πράξεις, ετέ
ρων καί δήι άνωΐΐέρων των.

Έξ 'αντιθέτου δέν θά άνεύρωμεν 
τιμωρηθένταις διά μεροληπτικήν κρί- 
σιν κατά τήν σύνταίξιν Δελτίων Π,οι- 
ότητος. Δέν θά άνεύρωμεν Έ'πιθεωι- 
ρητάς τιμωιρηθέντίας διιότι άβασίμως 
έκατηγόρησαν συναδέλφους. Θά άνεύ
ρωμεν επιθεωρητήν άβασίμως κατη- 
γορήσαιντα συνάδελφον καί κατ,αλα- 
βόντα έν συνεχεία τήν θέσιν τοΰ ά
βασίμως κα'τηγορηθέντσς. Θά άκσύ- 
σωμεν τό πι,κρό παράπονο πλήθους 
ικανότατων συναδέλφων διότι ή δέν 
χρησιμοποιούνται ιάναλό'γως τών προ
σόντων των ή ύπερνικώνται υπό ετέ
ρων κατωτέρας των άποδόσεως, προ
σόντων ή άφοσιώσεως.

Τήν σημερινήν εποχήν, καθ’ ήν δ 
άνθρώπινοις παράγων διά τήν έπιβίω- 
σιν καί τήν διό,γκωσιν τών εργασιών 
μιας έπίχειρήσεως καθίσταται δ' πρώ
τιστος συντελεστής, είναι άκρως έπι- 
ζήμισν νά άκιούγωνται τοιούτου είδους 
παράπονα καί δή είς Βκτασιν,

Εί’λοιγον λοιπόν θά γεννηιθή, τό Ε
ρώτημα. Τις πταίει; Τί πταίει; Ή 
άπάντησίς μας είναι άπερίιφιραστΟς. 
Πταίει δ άνθρωπος. Καί είς τό Ερώ
τημα διατί πταίει ό άνθρωπος, ή ά
πάντησίς μας είναι καί πάλιν άπεριί- 
φιρα,στος. Διότι οί τεθειμένοι κανόνες 
δικαίου είναι άπηρχαιωμένοι καί άτε- 
λεΐς.

Είναι έπάναγκες νά έξευρεθή, τρό
πος ο»στε, δ ,κρινόμενος κατά τήν σύν
ταξιν τών δελτίων ποιόθητος, νά δύ- 
ναται νά άμυνθή· κατά τής προσγε- 
νομένης είς βάρος του τυχόν αδικίας. 
Είναι έ,πάναγκες νά τιμωρούνται διά 
τής αύστηροτέρας τών ποινών οί συν- 
τάσσοντες Δελτία Ποιότημος κατώτε
ρα τής άξίας τοΰ κρινομένου.

Είναι ατελείς οί κανόνες, διότι 
ουδείς έκ τών εισερχομένων έν τή 
Τραπέζη γνωρίζει ποια πρέπει νά εί

ναι τά τυπικά καί ουσιαστικά του προ
σόντα ίνα καταλάβη ’Οργανικήν Θέ
σιν, έιφ|’ ο,σον οΰδιείς κανονισμός ύφί- 
σταται ιαστις νά καθορίζη, τά έξ αντι
κειμένου κριτήρια διά τήν πλήρωσιν 
’Οργανικής θέσεως.

Τό άρθρον 47 τοΰ Κώδικας τής 
Ποινικής -Δικονομίας άνεφέρει, «Ό 
Είίσαγγελ,εύς βασανίζει έπι- 
μελώς τήν ληφθεΐσαν έγκλησιν...

Τούτο σταν πρόκειται περί έγκλη(- 
ματίου.

Τί συμβαίνει όμως έν τή' Τραπέζη, 
μας; Πολλάκις δ Έπιθίεωρητής συν
τάσσει μίαν εκθεσιν ειίς 'βάρος ύπαλΓ 
λήλου. Ό υπάλληλος τίθεται εί; τή,ν 
διάθεσιν τοΰ Προσωπικού1. Αί φήμαι 
οργιάζουν ®ίς βάρος τοΰ άτόμου του. 
Ή ψυχολογική κατάστασις το® υπαλ
λήλου ψθιείρεται, ή άξιοπρέπειά του 
μειαύται καί τό Πειθαρχικόν Συμβού
λιο ν ή τόν άθωώνει ή πιέζεται ύπό 
τών γεγονότων πλέον νά έπιβάιλη μίαν 
μικρόν ποινήν, διά νά δικαισλογηθή, 
προφανώς ή θέσις. «ιείς τήν διάθεσιν». 
Έρωτάται: «Ποϊος επιθεωρητής έτι- 
μω'ρή,θη διότι έκ τής έκθέσεώς του 
ένας άνθρωπος έμειώθη-

Τό άρθρον 57 τοΰ Κωδικός Ποινι
κής Δικονομίας λέγει προκιειμένου πε
ρί εγκληματιών.

«Έάν τις άμετακλή,τως κατεδικά- 
σθη ή ήθωώίθη ή άίν βπαυσεν ή κατ’ 
αΰτοΰ ποινική δίωιξις δέν δύναται νά 
ύποβληιθή έκ νέου Άζ δίωξιν διά τήν 
αυτήν ,πράξιν. έάν είς ταύτην δοθή 
διάφορς χαρακτηρισμός».

Τί συμβαίνει έν τή Τίραπέζη μας;
'Επάλληλός τιις, άμεταικλήτως κια- 

ταδικασθείς, υποβάλλεται έκ νέου είς 
τήν ποινικήν δίωξιν τής καθυστερή- 
σεως τής προαγωγής του, (χρηματι
κής καί βαθμολογικής). Οΰτο), υπάλ
ληλος τιμωρηθείς μέ δρχ. 100 πρό- 
στιμον, ύπο'β'άλ,λιεται μετά διετίαν είς 
τήν ποινήν τοΰ υποβιβασμού, ήν ήρ- 
νήθη τό πειθαρχικόν συμβούλιον νά 
έπιβάλη μέ έπιπρόισθιετον ποινήν χρη|- 
ματικοΰ ποσού μεγαλυτέριου εκείνου 
δ'περ έπέβαλεν τό πειθαρχικόν συμ- 
Θούλιον. Τάΰτα κατά παράβαισιν τής 
παγκοσμίως άνεγνω ρισμένης αρχής 
τού δικαίου NON BIS IN IDEM.

’Έτι πλέον. 'ΤΨάλληλός τις τιμω
ρείται διά πράξεις άνωτέρου του. Ό 
άνώτερος τιμωρείται με βαρύ τέραν 
ποινήν. Ό διφιστάμενος έ,πανα,τιμω- 
ρεϊται μέ υποβιβασμόν θέσεως, ένώ 
δ ανώτερος καταλαμβάνει θέσιν με- 
γαλυτέραν -εκείνης ήν κατεϊχιε κατά 
τήν διάπραξιν τοΰ άδικήματος.

Τό άρθρον 110 τής Πολιτικής Δι. 
κονομίας αναφέρει:

«Οί διάδικοι Έχουν τά αυτά δικαι
ώματα καί τάς αΰτάς υποχρεώσεις 
καί είναι Ισοι ένώπιον τοΰ δικαστηιρ-ί- 
ου».

Τί -συμβαίνει έν τή Τραπέζη μας; 
Ό ’Επιθεωρητής συντάσσει μίαν 8- 
κθεσιν είς βάρος υπαλλήλου, Ό υπάλ
ληλος δέν Έχε-ι είς χείριας τομ τά ά- 
παδ-εικτικά στοιχεία ΐνα άμυνθή-, δέν 
λαμβάνει γνώσιν τής έκθέσεώς τής έ- 
πιθεωρήσεως, ένώ Έχει λάβει Εν αό
ριστον κατηγο,ρητήρυον ιόπειρ τού άπο- 
δίδε-ι πράξεις, 8ς δέν Έπραξιεν, τό εγ- 
γράφιον δέν αναφέρει τήν βάσιν έφ’ 
ής, 6 Έλεγχος διεπίστωσεν τήν αντι
κειμενικήν ύπόστασιν τοΰ έγκλήματος, 
ουτω δ κατηγορίούμενος ιόφείλει νά α
πό, λο-γηίθή'δνευ στοιχείων, δέν Έχει ό
πλα νά αντίκρουση τήν κατηγορίαν. 
Πιαραπονεϊται έγγράφως διότι αθώος 
ον ΰποχρεούται νά -σύρη είς τό διη
νεκές τά ονιείδος τών πράξεων άνω- 
τέρου του ο στις άπιεκαιτειστάθη. Ή 
φωνή του δέν εισακούεται.

Γις πταίει; Άπαντώμεν 'άπεριφρά- 
ϋτωζ. Οί τιθέμενοι -κανόνες δικαίου. 
Θά δύναται νά άντιπαρατασθή είς τά 
άνωτέρω -ότι έν τοιαύτη περ-ιπτώσει. 
δ άδικούμενος υπάλληλος δέον νά κα- 
ταφεύγη είς τήν Δικαιοσύνην τής Πα
τρίδας του, Ναί είναι ή Απάντησίς 
μας. Άλλ’ άν είναι υποχρεωμένος 
νά διανόση Εν μεγάλο είσέτι μέρος 
τής ζωής του εν, τή Τραπέζη; Καί 
διατί νά καταφύγη, μηνύων τήν TJpAl· 
πεζαν ήν ύπηρετεί πιστώς; Τί πταίει 
ή Τράπεζα;

Οί κανόνες δικαίου πταΐουν.
Άς έκσυγχρονιοθή λοιπόν τό πει

θαρχικόν δίκαιον τής Τραπέζης μας. 
Δέν δύναται νά κρίνεται ή δπόληψις 
ανθρώπων καί οΰτοι νά μήν παρευ- 
ρίσκωνται είς τήν συνεδρίασιν τού 
δικαστηρίου.

Δέν δύναται τό κατηγορητήριον νά 
είναι Αβάσιιμον, δέν δύναται είς τήν 
σύνθεσιν τού δικαστήριο.,, νά μήν συγ
καταλέγεται καί ή εκπροσωπούσα τό 
Προσωπικόν Συλλογική ηγεσία.

Θέτομεν τά ανωτέρω ΰπ’ οψιν τ-οΰ 
κ. Δισικητοΰ καί τόν παρακαλούμεν 
νά Εδη τό θέμα έν όλη τή τραγικό- 
τητί του καί νά μήν διστάσηι νά προ- 
χ,ωρήση είς τήν ίασιν τοΰ πάσχοντος 
ιδία σήμερον δτε είς τήν Πιατρίδ,α μας 
πνέει άνεμος Αναδημιουργίας.

’Άς προχωρήσει μέ θάρος εϊς τόν 
εκσυγχρονισμόν τοΰ Πειθαρχικού Δι
καίου τής Τραπέζης μέ τήγ βεβαιό
τητα, @τι ή τοιαύτη ένέργειά του θά 
διαιώνιση τό όνομά του καί θά τό θέ
ση ισότιμον τών μεγάλων μορφών τοΰ 
παρελθόντος -αΐτινες ή,σκησαν τό Ιδιον 
με αυτόν λειτούργημα.

Παραθέτομεν κατωτέρω πίνα
κα τών πριαγματοποιηθεισών προ
αγωγών λογιστών Α' καί Ταμιών 
A' τάξεως.

Εές ’νποτμ.Υΐμ.α,τάρχας οί 
Λ.ογ&σταΙ Α' -τάξεως

’Από 1ης ’Ιανουάριου 1970:

Κατ’ Απόλυτον έκλογήν:

1. Βλαχόπουλος Μ. ’Ιωάννης, 2. 
Σκορδίλης Ε. 3. Σίαικελλαρόπουλος ΣΙ. 
Εεώργιος, 4. Άνδριανόπουίλος Ο. Χ-α- 
ρ-Οιαος, 5. Βαλαριστός Μ. Πιαναγιώ- 
της, 6. Ρεωργαντζ,όγλου Δ,. Άχιλ- 
λεύς, 7. Σενδηγιάννης Α. ’Ιωάννης, 
8. Βέντης X. Γεώργιος, 9. Καραμιο- 
λέγκος Ε. Πέτρος, 10. Σεραφετινί- 
δης Α. Βασίλειος, 11. Βασιλείου Κ. 
Ηρακλής, 12. Αε'βεντίκης Γ. Δημή- 
τιριος, 13. Νικολαίδης Ν. Γεώργιος, 
14. Τσεκοΰρας Σ-. Γρηγόριος, 15. 
Μιχσλόπουλ-ος Ν. Μιχαήλ, 16, Γκο- 
τζαΐμάνης Κ. ’ Ιωάννης, 17. Ταμιω- 
λάκης Δ. ’Ιωάννης, 18. Κοντολέων 
Α. Μόσχος, 19. Δαμυανόγλου Δ. 
’Αντώνιος, 20. Κλήμης Ν. Σπυρί
δων,, 21. Μαυρόστ-ομος Γ. ’Αντώνι
ος, 22. Μελάς Μ. Κωνσταντίνος, 23. 
Τσιτσαλής Γ. Ηρακλής, 24. Κιαρά- 
κιζας ή Παπάθαρένου I. Κων!στα·ντϊ- 
ν-ος, 2-5. Κιαντιάνης Δ. Γεώργιος, 26. 
Καλφτώτης Α. Χρηστός, 27. Μπου- 
λιγαριάκης Δ. ’ Ιωάννης, 28. Αίκατε- 
ρινιάδης Γ. Βύρων, 29. Σταυρακό- 
πουλάς Ν. Ιωάννης, 30>. Ζαμάνος Ε. 
Λουκάς, 31. Πεδιωτάκης Ε. Γέώργι- 
ος, 32. Τσαγκάρης Γ. Παντελής, 
33. Μάνος Μ. ’Ιωιώννης, 34. Χιαρι- 
τόιπουλας Ν. Εύάγγελος, 35. Παπα- 
δόπουλος Α, Αε-ωνίδας, 36, Αουάρης 
Α. Αθανάσιος, 37. Παπακωνσταντί
νου Γ. Ευάγγελος, 38. Κιιουπά,κης Α-. 
Εμμανουήλ, 39. Λε-βεντόπουλος Σ-. 
Δηιμήτριος, 40. Πιερρ-ουτσάκος X. 
Κωνσταντίνος, 41. Μαραγκάκης Γ. 
Μένανδρος, 42. Τάφας Τ. Παριαβκευ- 
ας καί 43. Μπογδάνος Α. Εύάγγελος,.
Κατ’ Αρχαιότητα:

1. Πρώϊος Ν. Ιωάννης, 2, Πα- 
σχαλίδης Π. ’Αντώνιος, 3. Πολυβα- 
κίδης Δ. ’Ιωάννης, 4. Λ-οΐζος Σ, ’Α
λέξανδρος, 5. Καμπου-ράκης Δ-. ’Άγ
γελος, 6. Οίκονομίδης Λ. Άνδρέας, 
7. Γρηγ-οο-ίου Κ. Χρή,στος, 8. Θεο
λογ ίδης Ε-, Μερκούριος, 9. Άργυρόι- 
πουλος X. ’ Ιωάννης, 10. Γιαννουλό- 
πουλος Π. Κρέων, 11. Πολίτης Δ. 
ΆντώΛίος - Γεώργιος, 12. Χατζόπου- 
λος Δ. Σπυρίδων καί 1.3. Κατ,οαρός 
Κ. Γεώργιος.

Άπό 1ης ’Ιουλίου 1970:

Κίομ’ Απόλυτον εκλογήν:

1. ΤΙζϊνος Π. Ηρακλής, 2. Εου- 
κουζέλης Π. Δημήτριος, 3. Άιφιεντά- 
κης Ν. ’ Ιωάννης, 4. Χατζηγιάννηις 
Α. Ισίδωρος, 5. Μ'αιρκογιάννης Γ. 
’Ιωάννης, 6. Ξυνάγαλος Θ. Κων
σταντίνος, 7. Ααντζανάκης Γ. Νικό
λαος, 8. Οικονόμου Α. Νικόλαος, 9. 
Ζάππας Π. Παντελής, 10. Τσίγκος 
Ν. Παναγιώτης, 11. Φίλκαρης Α. 
’Ισίδωρος, 12, Οίκονομίδης Π. Α
πόστολος, 13. Σπηλιόπουλος Α. ’Η
ρακλής, 14, Καρυωιτάκης Κ. Δημο
σθένης, 15. Σιπαταλδς Α. Δημήτριος, 
16. Παπαδοπούλας I. Άχιλλεύς, 17. 
Κυριάκης Ν. Άρμάνδος, 18. Κόκκο- 
τος ή Κοκκοτόπουλος Σ. Είΰθύμιβς, 
19. Κιουτσόπουλας X. Νικόλαος, 20. 
Κούζ-ας Ε-. Γεώργιος, 21, Γ,ράλιτσας 
Ε. Ανδρόνικος καί 22. Π-απαλέξης 
I. Γεώργιος.

Κατ’ Αρχαιότητα:

1. Παπαδάπουλας I. -Νικόλαος, 2. 
Πστριαρχέας Α. Δημήτριος, 3. Σ,ου
λής Γ. Φώτιος, 4. Λουκάς Ν. Δημή- 
τ-ριος, 5. ’ Ισμυρλόγλου I. Χαράλαμ
πος, 6. Κρητικός Π. Νικόλαος καί 
7. Κοντού Δ. Σωτήριος.

2 ΤΑΜΙΑΚΟ® ΚΛΑΔΟΣ,

Είς '^«οτμημβτάρχας Τ«- 
μ.ε£ο>ν οΒ Ταμ,ίαε Α ' τά- |εως

Είς υποτμηματάρχας ταμείων οί 
ταμίοι Α' τάξεως

Άπό 1ης ’Ιουλίου 1970:

Κατ’ Απόλυτον έκλογήν:

1. Σταυροπούλου Π. Ελένη1.

1. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ

ΕΒς ' 1* «Ο'τιι-Vj μ,αιτά p χ« ς οΒ 
Λ,ογεβταΒ Α ' τάξεως

Άπό 1ης ’Ιανουάριου 1971:

Κατ’ Απόλυτον έκλογήν:

1. Βανδώρος Β. Γεράσιμος, 2. 
ΠριεβεδιουράΙκης Κ. ’Ιωάννης, 3. 
Ντούνης Δ. Χρήστος, 4. Λ,ασηθιωτά- 
κης^Ι. Γεώργιος, 5. Μυλωνοπούλου 
Δ. Ίφιυγένειια, 6. Μι'χόιπουλος, Π. 
Κωνσταντίνος, 7. Πάκης I. Κλεάν
θης, 8. Βιαρδάκης Γ. Αντώνιος, 9.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΕ 
Χειρουργός ’Οδοντίατρος

Κάνιγγος 7 
2ος δροφος 

Τηλ. 630.277
Δέχεται τους ‘Υπαλλήλους τής 
Τραπέζης μέ τό ϊσχΰον τιμολό- 

γιον ΤΥΠΕΤ

Γεωργόπουλος I, Θεόδωρος, 10. Κα- 
λσγεράκος Γ. ’Ιωάννης, 11. Μήλολι- 
δάκης Γ. ’Εμμανουήλ, 12. Σωτηιρό- 
πουλος I. Γεώργιος, 13. Τσιροόλης 
Κ. Άχιλλεύς, 14. Τροχάχρς Η. Κων- 
σταντάνος, 15. Κωστόπουλος I. Νι
κόλαος, 16. Πετίνης Ε. Νικόλαος, 
17. Ζιώγας Θ. Όδυσσεύς, 18. Σ'ιμά- 
τ-ος Δ. Δημήτριος, 19. Π'οντικόπου- 
λας Β. Άρίσταρ-χος, 20'. Τ,αμ&ακέρας 
Ν. Γεώργιος, 21. Άντωνιάδου Π. 
Άρΐστη, 22. Ριαπτάκης I. Μιχαήλ, 
23. ΊωαννίΙδης Θ. Παναγιώτης, 24. 
Σελλής Τ. Κυριάκος, 25. Καρατσώ- 
λης Α. Παναγιώτης, 26. Μαρκουλ- 
λής Ε. ’Αναστάσιος, 27. Γναννετό- 
πουλος Ν. Βενιζέλος, 28. ΜαυρΌίει- 
δής Α. Δημήτριος, 29. Άλβανόπου- 
λος Π. Δημήτριος, 30. Πέππας Μ. 
Γεώργιος, 31. Βαλσάιμης ή Φαγάς Γ. 
Κωνοταντίνος, 3'2. Άντωνόπουλος 
Π. Γεώργιος, 33. Άνδριανός X. Με
λέτιος, 34. Βάλβης Δ. Φωκίων, 36. 
Βασιλείου Α. Γεράσιμος, 36. Καλο- 
φωλιάς Π. ’Αθανάσιος, 37. Κόττος 
Β, Παναγιώτης, 38. Σκορδούλης Κ. 
Διονύσιος καί 39. Μελετίου I. Νικό
λαος.

Κατ’ Αρχαιότητα:
1. Βιασιλ-άκου Γ. Μαρία, 2. Σιέμπηι 

Ν. 'Ελένη 4. Δημοπούλου it. Αντι
γόνη, 5. Φονταρα Γ. Μαρίνα1, 6. Μαΐ- 
λη Σ. ΣΙοφία, 7. Κουντής Γ. Νικό
λαος, 8. Καραγιάννης Β. Γαβριήλ, 
9. Τσαούσογλου I. Άθηνδ, 10. Ξε- 
νίδης Η. Δημήτριος, 11. Χιαριτίδης 
Γ. Δημοσθένης 12. Μοχαλόπουλος Θ. 
Αθανάσιος καί 13. Άνειμογιάννης 
Γ. Χριστόδουλος.,

Άπό 1ης ’Ιουλίου 1971:

Κατ’ Απόλυτον έκλογήν:
1. Ααβίδά Γ. Πολύτιμη, 2. Γαλα

τερός Η. ’Ιορδάνης, 3. Άνιαστασό- 
πουλος Ν. Πλούταρχος, 4. Κων- 
σταντινίδης Τ. Πέτρος, 5. Καραβο
κύρης Α. Θεα'γένηίς, 6. Κοροιβέσης 
Π. Δημήτριος, 7. Διακάκης Γ. Έμ- 
μαουήλ, 8. Άρβανιτάκης X. Φώτιος, 
9. Δαγκλής Δ. Δημήτριος, 10: Κοΰι- 
Χρήστος, 12. Σταυρίδης Η. Νικόλα- 
ρος Α. Γεώργιος, 11. Μάντζος Φ: 
ος, 13. Δενδρινός Α. Κωνσταντίνος,
14. Παπανικοιλάου Ν. Κωνσταντίνος,
15. Κουρούπης θ. ’Ιωάννης, 16. 
Χάμψας Γ. Δημήτριος, 17. Μανίκας 
Π. Χρήστος, 18. Στυλιανίδης Γ. 
Στυλιανός, 19. Καραιτσίκης Δ. Σε
ραφείμ, 20. Τζίρκας Δ. Νικόλαος, 
21. Ζαιχιαριάδης Δ. Ευστράτιος, 22. 
Καρανίκας Κ. Γεώργιος, 23. Καρδά- 
κης Γ. Α’ιμίλιος, 24. Παπακώστας 
Β, Ι'εώργιος, 25. Κουκουλομμάτης 
Β. Γεώργιος, 26. Παπούλια Π. Ε
λένη, 27. Λογοθέτη Ε. Φωτεινή, 2ι8. 
Κολυαπούλου Κ. Χαριτίνη 29. Π-α- 
παδι'ιμα Γ. Κωνσταντίνα, 30. Βλα- 
χυγιάννη Ν. Ραλλ-οΰ, 31. Χατζηκων- 
σταντή Σ. Αλεξάνδρα!, 32. Ράμμου 
Κ. Φ-αινή, 33. Ά,τσαλάκης Ε. ’Από
στολος, 34. Σταυρόπουλος Σ. Άν
δρέας, 35. Καλφόπουλος Α. Στέργι- 
ος, 36. ΤαΙμβάκης Α. Νικόλαος, 37. 
Σπηλιωτ-όπουλος Α. Γεώργιος, 38. 
Πανταζοπούλου Α. Εΰμοιρφία, 39. 
Σάκκος Σ. Χρήστος, 40. Τρουλλι- 
νός Μ. Πυθαγόρας, 41. Δανάς, Κ. 
Κωνσταντίνος, 42. Σιάφος Α. Κων
σταντίνος, 43. Μπρίνιας Λ. Ηρα
κλής, 44. Κουτισοκάλης ή Κωτσοκά- 
λης Λ. Άπόστολιος, 45. Παππάς Κ. 
Νικόλαος, 46. Σταματελάκης Γ. Διο
νύσιος, 47 Οϊκονομόπουλος Γ. Νικό
λαος, 48. Άναστασόπουλσς Ν. Πα
ναγιώτης,, 49. Μ-ακρόπουλος Ν. Πα
ναγιώτής, 50. Λυιμπε-ρόπουλος Α. 
Αντώνιος, 51. Καστριώτη; Κ, Νικό
λαος, 52. ΔρουλίσΙκοις Α, Νικόλαος, 
5-3. Νικολ-ακόπουλας Ν. Στυλιανός1, 
54. Κουτσομιχάλης Π. Χρήστος, 55. 
Φουτάκης II. Κωνσταντίνος, 56. ΧαΙ- 
τζηϊωάννου X. ’Ιωάννης, 57. Μπο- 
δογιάννης Π. Γεώργιος, 58. Μϋχ,α- 
λοπουλος Α. Ευθύμιος, 59. Πιαωαγε- 
ωργίου Α. Γεώργιος, 60. Μυτιληναϊ- 
ος Γ. Στέφανος, 61. Άποστολόπου- 
λας Γ. Χαράλαμπος, 62. Ζαφιειρ-όπου- 
λας Δ. Ήλίας, 63. Χατζηγιαννάκης 
I. Σοφοκλής, 64. Κοντογεωργάκης 
Σ. Κωνσταντίνος, 65'. Άναστα-σιάδης 
Δ. ’Ιωάννης 66. Σισμάνης Π. Δημή.- 
τριας, 67. Δήμος Γ. Κωνσταντίνος, 
68. Μακράκης Δ. Νικόλαος, 69. Μι
χαήλ ίδης Θ. Κωνσταντίνος, 70'. Μηι- 
λαρόπουλος Α. ’Ιωάννης, 71. Θεσχά- 
θήί 2, Νικόλαος, 72. Δακτυλίδης Ν. 
Αντώνιος, 73. Τσάκος Β. Χρήστος, 
74. "Ομηρος Γ. ’Εμμανουήλ, 75. 
Άθαναΐσέλης Δ. Αθανάσιος, 77. 
ΠαπαδηιμητΙρίου Δ. Γρηγόριος 76. 
Γκείβελή Δ. Κυριακή, 78. Ρουσεττος 
Ρ. Ιωάννης, 79. Χατξηιγιεωργίου Γ. 
Γρηγόριος, 80. Διελη-γιάννης Θ. ’Ιω
άννης, 8-1. Άνδρικόπουλος I. Εύάγ
γελος, 82, _Κυριάκης Π. ’Ιωάννης, 
83. Μυλωνάς Σ. Άνθος, 84. Λιαι 
κόπουλσς Β. Αθανάσιος, 85. Παρά- 
σχηις Δ, Βασίλειος, 86. Μπούχιλης 
Γ Γεώργιος, 87. Κανέλλης Γ. Ίως 
αννης, 88. Σχλήρης Φ. Παναγιώτης, 
89. Μαραγκάκης I. Εμμανουήλ, 90. 
Πίκουλας I. Κωνσταντίνος, 91. Κα-

ΚΑΘΗΓΗΤΡIΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 
(Ελληνικής — Γαλλικής)

Παραδίδει μαθήματα κατ’ οίκον 
τάς άπογευματινάς ώρας.

Τηλ. 534.581 — 542.879

ραμίχος Α. Δημήτριος, 92. Χαρμαν- 
τάς Η, Γεώργιος, 93, Ζέρβας I. KmV 
σταντίνος, 94. Ζής Α. Χρήστος, 95. 
Νταγκουνάκης Α. Δημήιτριος, 96. 
Τροχάτου Κ. Σταυρούλα, 97. Παπα- 
ταξιάριχης Π. Δημήτριος, 98. Λάπ- 
πας Α. ’Ιωάννης, 99. Βασιλόπουλος 
Π. Ζαφβίριος, 100. Τσάκαλης Κ. 
Σπυρίδων, 101. Ψαρριανός Ν. Άλέ- 
ξανδρας, 102. Γίουματξίδης Κ. Γε
ώργιος, 103. Τσότρας Α, Μιχαήλ, 
104. Χωμενίδου Γ. Μαρία, 105. Μαυ- 
ρο|μμάτης Σ. Δημήτριος, 106. Χα- 
ρΐτος Α. Δημήτριος, 107. Μπάλες Ν'. 
Θεόδωρος, 108. Λϊζος Α. ΝικηΙφόρος,
109. Σταθόπουλος Ν. ’Αντώνιος,
110. Λ άρουρας Σ. Γεώργιος, 111. 
Ζαχαρόπουλσς -Δ. Νικόιλαος, 112. 
Παπακριβόπουλος Β. Δημήτριος, 
113. Β'ατικιώτης Λ. Σταύρος, 114. 
Γρηγορόπουλος Δ. Δημήτριος, 115. 
Γκόγκος Δ. Άσ.τέριος, 1:16. ’Αλεξάν
δρου I. Διονύσιος, 117. Χαμιακιώτης 
Κ. Χρήστος, 118. Καρανδρέας Γ. 
Παναγιώτης, 119. Αιιαμαντόπουλσς 
Κ. Θεόδωρος, 120. Τσιώτας I. Α
ριστοτέλης, 121. Σπιταδ'άκης Γ. Γε
ώργιος, 122, Σ'ταθακόιπουλος I. Διο
νύσιος, 123-. Μούτογληις Γ. Κωνισταν- 
τΐνος, 124. Ματσούκας! Κ. Περικλής, 
125. Σκαφΐδας Μ. Γεώργιος, 126. 
Δημόπουλος Α. Μάρκος, 127. Φύτι- 
ζας Γ. Εύάγγελος, 128. Δ-ούσης 
Κ. Παναγιώτης, 129. Χατζηδά- 
πης X. Νικόλαος, 130. Βενετσάνος 
Γ. Φώτιος, 131. Άνδρο-υτσόπουλος 
Α. Γεώργιος, 1,312. Κουμεντάκσς 
Γ. Αριστείδης, 13:3. Αρβανί
της Π. Γεώργιος, 134, Β'ουκε-λα-τος 
Δ. Γεράσιμος, 135. ΓρυλωνάΙκης Α. 
Ιωάννης, 136. Καζούρη Κ. Χ-ριστιί- 
να, 1817. Κούτρας Α, Χρήστ-ος καί 
138. Λίτινιας1 Ν. Ίω-σήφ'.

Κατ' Αρχαιότητα::

1. Κόίτσιρας I. Γεώργιος, 2. Τσα- 
πατσάρης Α. Ήλίας, 3. Μαρέτης Λ. 
Σωκράτης, 4. Κατσίγιαννης Δ. Άν
δρέας, 5. Παπαναστασίου Σ-. ’ Ιωάν
νης, 6. Σακελλαρίου Κ. Όδυσσεύς, 
7. Τσίλ,ης Β. Άστέριιος, 8. Τισού- 
τσουρας Σ„ Παναγιώτης, 9. Κλών- 
τζας Ν. Γεώργιος, 10, Ντόκος; Δ. 
Κωνσταντίνος, 11. Ματιάκης Ν. 
Δηιμήτριος, 12. Μαλλιαρός I. Γεώργ. 
13. Κλείδής Μ. Άν., 14. Κουτσοδόν- 
της Γ. Νικ., 15. Βλάχ,ος, Κ. Αεων., 
1'6. Καριαγιάννης Π. Βασίλειο-ς, 17. 
Βάμβίαλης Κ. Βασίλειος, 18. Διάκος 
X. ’Απόστολος 1,9. Παντελής I. 
Παντελής, 20. Ζαχ-αρΐοη Α, Δημή- 
τρισς, 211. Κατσοϋλος Κ. Φιλοποίμην, 
22. Άλατζατζή X. Εύπραξία, 23. 
Μιχ,αηλίδου I. Μαρία, 24. Κεφαλη- 
νσΰ Λ, ’Ιωάννα, 25. Μακρίδου Θ. 
Nivd, 26. Άργυρόπουλος Δ, Γεώργι
ος, 27. Ζ-άρρα Κ. 'Ελένη, 28. Μαρ- 
σάν I. Βλαδίμηρος, 29. Μαντζουνέ- 
ας Γ. Εύάγγελος, 30. Γλύτση Φ. 
Φωτεινή, 31. Κατσίγιαίννηίς Γ1. Παι- 
ναγιώτηις 32. Τσακαλίδης Σ. Ανα
στάσιος καί 33. Φιασούλκας Σ'. Χρη
στός.

2. ΤΑΜΙΑΚΟΣ ΚΑΛΛΟΣ
ί

EBc 'νΛατμηματάρχας Τ«> 
μ-εΒων οΒ T»i*.£at Α ' τά
ξεως

Άπό 1ης ’Ιανουάριου 1971:

Κατ’ Απόλυτον έκλοιγήν:

1. Ραγάζος I. Αθανάσιος, 2. Γα- 
ρεδ-άκης Γ. ’Ιωάννης καί 3. Ζωή Π. 
Σταματίνα.

Κατ’ ιΑρχαιόιτη,τα:

1. ΜπόνιαΙς: Α. Δηιμήτριος.

Άπό 1ης ’Ιουλίου 1971.

Κατ’ Απόιλυτον έκλογήν:

1. Παπαϊωάννου Γ. Δημήτριος, 2. 
Άνδρίτσ-ος -Δ. Απόστολος, 3. Τάμβα- 
κάκης Δ. Σταύρος, 4. Παπαγεωριγί- 
ου Β. Γεράσιμος, 5. Προβελέγγιος 
I. Νικόλαος, 6. Ίωαννίδουι Γ1, Ειρήι- 
νη, 7. Αελημάρα Α. Εύφρσσύνη,, 8. 
Άπόδυακος Μ. Στέφανος, 9. Μηλιάς 
Κ. Νικήτας, 10. Παπαΐδόπουλος Ν. 
ΊωάΛ-νης, 11. Στ-οίδης Δ. Εμμανου
ήλ, 12. Βρυώνη Σ. Ήβη, 13. Τσι- 
λιμπάρης Σ. ’Ιωάννης καί 14 Κερε- 
μέζης Α. ’Αναστάσιος.
Κατ’ Αρχαιότητα:

1. Μπιρλής Ν. Αλέξιος, 2. Β-οΰ- 
σαρης ή Β-ούισουρας Δ. Παναγιώτης, 
3. Awivou X. Αλίκη καί 4, Δρα
κοπούλου Δ. Ελένη.

ΑΙΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ - ΜΑΡΙΝΟΥ 

Χειρουργός ’Οδοντίατρος 
Δέχεται καθημερινώς 5—8 μ.μ. 

Καποδιστρίου 42 
7ος όροφος — Διαμ. 3 

ΤΗΛ. 529.802 — ΑΘΗΝΑI

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΕΣΣΑΣ
Μαιευτήρ —

Χειρουργός Γυναικολόγος 
Λιδάκτωρ Ίατιρκής Σχολής

Δέχεται ήσφαλισμένας τοΰ Τ.Υ. 
Π.Ε.Τ. μέ τό ίσχύον τιμολόγιον

Ίατρεΐον: Μάρνη 11 
"Ωρα 6—9 μ.μ., Τηλ. 545.355



Η ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ
Τό πλήρες κείμενον της υπηρεσιακής εγκυκλίου

ΕΓΓΡΑΦΟΝ ΤΟΥ ΑΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗΝ ΤΗΣ ΥΠΕΡΕΡΓΑΣΙΑΣ
Παραθέτομεν κατωτέρω τό 

πλήρες κείμενον εγκυκλίου τής 
Διευθύνσεως Προσωπικού, άφο- 
ρώσης εις την νέαν διαδικασίαν 
Μισθοδοσίας του Προσωπικού 
τής Εθνικής Τραπέζης:

Λϊέα μιβθοδο-
βίας ΙΙροαωπικού

Γνωρίζομεν ΰμΐν δτι παρά τής 
Ύποδ) νσεως Μηχανογραφίας έξε- 
πονήθη νέον Μηχανογραφικόν Σύ
στημα Μισθοδοσίας Προσωπικού 
εις τό όποιον περιλαμβάνονται ό 
υπολογισμός μισθού, αναδρομικών, 
επιμισθίων, ύπερεργασίας καί φο
ρολογίας.

Διά τής παρούσης καθορίζομεν 
τά κάτωθι άτι να τίθενται εις έφαρ- 
μογήν άπό τής 1ης ’Ιανουάριου 
1972 καί ισυνεπώς ίδέον νά ληφθώ- 
σιν ΰπ’ δψιν παρ’ απάντων των 
Καταστημάτων.

Λ. '. Αογιοτικαί έγγραφαι 
διά τήν μισθοδοσίαν του 
Βροσωπιζοϋ

1. Τό Κέντρον Μηχανογραφίας 
διενεργεί διά λογαριασμόν των Κα
ταστημάτων άπάσας τάς 
έγγραφός τάς σχετικάς με 
την μισθοδοσίαν. Τά Καταστήμα
τα λαμβάνουν γνώσιν των διά λογ) 
σμόν των διενεργηθεισών έγγρα
φων, διά των καταστάσεων μισθο
δοσίας.

2. Τά Κατ)τα έ ν οΰδεμιά 
περιπτώσει θά προβαίνουν 
εις την κίνησιν τού Γενικού λογ) 
σμοΰ 380 «Άποδοχαί Προσ)κοΰ» έ
κτος διά την εις τό τέλος τού έ
τους μεταφοράν των ’Αποτελεσμα
τικών Λογ)σμών εις «Διοίκησιν».

3. Ή καταβολή των αποδοχών 
τού Προσωπικού θά ένεργήται υπό 
τών Κατ)των χρεώσει τού Γενικού 
Λογ)σμοΰ 540 «Μισθοδοσία υπό 
Έκκαθάρ ισιν».

4. Διά μετατεθέντα ΰπαάλληλον, 
τό Κατ)μα προβαίνει αμέσως, τα- 
μειακώς, εις χρέωσιν τού Γενικού 
Λογ)σμοΰ 540 «Μισθοδοσία: ΰπό 
Έκκαθάρισιν», καί έμβάζει τά κα
θαρόν προϊόν τής μισθοδοσίας εις 
τό Κατ) μα εις δ μετετέθη, έπισυνά- 
πτον εις την έντολήν καί την σχε
τικήν άπόδειξιν.

5. ’Επί διακοπής μισθού υπαλ
λήλου λόγψ άποχωρήσεως έκ τής 
Τραπέζης ή στρατεύσεως ή άδειας 
άνευ άποδοχών τό Κατ) μα διενερ
γεί αμέσως χρέωσιν τού Γ ενικού 
Λογ)σμοϋ 540 «Μισθοδοσία ΰπό 
Έκκαθάρισιν» καί πίστωσιν τής 
Δ)νσεως Γενικού Λογ)ρίου — Υ
πηρεσίαν Λογ) ρ ίου Π ροσ) κοΰ, με 
τό καθαρόν προϊόν τής μισθοδοσί
ας τού υπαλλήλου, άναγράφον άμα 
έπί τού πιστωτικού έγγράφου τούς 
μήνας εις ους άφορά ή πίστωσις 
(π.χ. άπό 1 6)2—31)3)72).

6. Διά τάς άμοιβάς, Εκτάκτων 
Εργατών ή καθαριστριών τάς κατα- 
βαλλομένας υπό τών Κατ)των καί 
μη ύπολογιζομένας ΰπό τού Κέν
τρου Μηχανογραφίας θά χρεοΰται ό 
Γενικός Λογ)σμός 382 «Γενικά 
’Έξοδα» ΰπολογαριασμός «316 Ά- 
μοιβαί Καθαριστριών καί Εργα
τών». Κατά τά λοιπά θέλουσιν ί- 
σχύσει αί όδηγίαι αί παρασχεθεΐ- 
σι ΰμΐν διά τού ΰπ’ άριθ. 36581) 
18.11.71 έγκυκλίου έγγράφου τής 
Δ)νσεως Γενικού Λογιστηρίου.

Β Άνάληψίς υπηρεσίας

Τό Κατ) μα εις δ άναλαμβάνει υ
πηρεσίαν μετατεθείς ή τά πρώτον 
διορισθείς υπάλληλος, ύποχρεοΰται 
όπως άνακοινώση τούτο αυθημερόν 
εις την Δ)νσιν Προσ)κοΰ διά τού 
έντυπου Κωδ. Άριθ. 3900.

Έφ’ δσον τό Κατ) μα υπάγεται 
εις Περιφερειακήν Διεύθυνσιν τότε 
δέον όπως άποστείλη καί εις αυτήν 
τό σχετικόν άντίγραφον τού άνω 
έγγράφου.

Τό Κατ)μα εξ ου αποχωρεί μετα
τεθείς υπάλληλος, δέον όπως είδο- 
ποιήση αυθημερόν ώς μέχρι σήμε
ρον τήν Δ)νσιν Προσ)κοΰ καί τήν 
Περιφερειακήν Δ)νσιν έφ’ δσον τό 
Κατ) μα υπάγεται εις Περ. Δ)νσιν.

Γ'. ' K*«e ρε ρ γασ ε α

1. ’Έ γ κ ρ ι σ ι ς δ ι ’ 
εργασίαν

υ π ε ρ-

Διά τήν πραγ ματοπο ί ησ ι ν ΰπερ
εργασίας έπ’ αμοιβή, άπαιτεϊται 
προηγουμένη Εγκρισις τής Δ)νσεως 
Π ροσ) κοΰ, Τμήμα Γενικών Οίκ. Ζη

τημάτων Π ροσ) κοΰ ή τής Περιφε
ρειακής Δ)νσεως έφ’ δσον τό Κατ) 
μο; υπάγεται εις Περιφερειακήν Δ) 
νσιν. Ή αϊτησις διά τήν έγκρισιν 
δέον νά άναφέρηται εις τεράμηνον 
χρονικόν διάστημα καί νά έχη τον 
τύπον τού συνημμένου ΰποδείγμα- 
τος.

Ώς πρώτον τετράμηνου θά θεω- 
ρήται τό πρώτον τετράμηνον τού έ
τους (1.1 — 30.4). ΊΗ αϊτησις 
περιλαμβάνει άπαραιτήτως τά κά
τωθι στοιχεία:

α) Τό τετράμηνον δι’ δ αίτεϊται 
ή έγκρισις ΰπερεργασίας.

β) Τό έτος.
γ) Τά ποσόν τής αίτουμένης έγ- 

κρίσεως.
6) Τό δΓ έκαστον μήνα τού τε- 

τραμήνου ποσοστόν χρησιμοποιή- 
σεως έκ τού ποσού τής έγκρίσεως.

ε) Αιτιολογίαν διά τό αίτούμε- 
νον ποσόν. (Σύντομον περιγραφήν 
τής μελλούσης νά έκτελεσθή ΰπερω- 
ριακώς εργασίας).

Κατόπιν τών ανωτέρω τά Κατ) 
τα δέον δπως μέχίρι τής 1 5ης Δεκεμ
βρίου 1971 αίτήσωσι παρά τής Δ) 
νσεως Προσ)κοΰ, Τμήμα Γεν. Οίκ. 
Ζητημ. Προσ)κοΰ ή παρά τής Πε
ριφερειακής Δ) νσεως, έφ’ δσον υ
πάγονται εις τοιαύτην Δ)νσιν, τήν 
ώς άνω έγκρισιν ΰπερεργασίας διά 
τό πρώτον τετράμηνον τού έτους 
1972.

"Ας σημειωθή, δτι τουλάχιστον 
15 ημέρας προ τής αρχής έκάστου 
τετραμήνου (1,1, 1.5, 1.9) διά τό 
όποιον αίτεϊται ή έγκρισις, τά 
Κατ) τα δέον νά ύποβάλωσι τήν αϊ- 
τησίν των εις τό ώς άνω Τμήμα 
τής Δ) νσεως Προσ)κοΰ ή εις τήν 
Περιφερειακήν Δ)νσιν, έφ’ δσον υ
πάγονται εΐίς τοιαύτην, προς έγ- 
κρισιν.

2. Καταστάσει 
εργασίας

ς υ π ε ρ-

Αί άπό 1.1.72 αποβαλλόμενοι 
καταστάσεις πραγ ματοπο ιηθείσης 
ΰπερεργασίας θά είναι ώς τό συ- 
νημμένον έντυπον Κωδ. Άριθ.
3901.

‘Η κατάστασις δέον άπαραιτή- 
τως νά περιλαμβάνη τά κάτωθι 
στοιχεία:

α) Τόν μήνα καί τό έτος εις δ 
άφορά ή ΰπερεργασία.

β) Εις τήν πρώτην στήλην τό έ- 
πώνυμον τού υπαλλήλου.

γ) Εις τήν δευτέραν στήλην τό 
όνομα τού ΰπαλλήλου.

δ) Εις τήν τρίτην στήλην τό αρ
χικόν γράμμα τού ονόματος πατρός 
ή τού συζύγου.

ε) Εις τήν Τετάρτην στήλην άνα- 
φέρονται έντύπως τά γράμματα 
ΑΠ τά όποια Εξυπηρετούν τήν μη
χανογραφικήν διαδικασίαν.

στ) Εις τήν πέμπτην στήλην ό 
αριθμός Μητρώου τού ΰπαλλήλου.

Αναγράφεται κατά τοιοΰτον τρό 
πον ώστε τό τελευταίον ψηφίον αυ
τού νά καταλαμβάνη τήν άκρως δε
ξιάν θέσιν τής στήλης.

ζ) Εις τήν έκτην στήλην άναφέ- 
ρεται έντύπως ό κωδικός μεταβο
λής 0350 ά όποιος εξυπηρετεί τήν 
μηχανογραφικήν διαδικασίαν.

η) Εις τήν έβδόμην στήλην ή 
πλήρης ημερομηνία τού τέλους τού 
μηνάς καθ’ δν έγένετο ή ύπεργασία 
Ώς τέλος μηνάς δι’ άπαντας τούς 
μήνας τού έτους θεωρείται ή 30ή.

θ) Εις τήν όγδόην στήλην τό 
Κατ) μα ή ή Διεύθυνσι ς — Τμήμα 
— Υπηρεσία, έφ’ δσον πρόκειται 
περί Υπηρεσίας τής Διοικήσεως.

ι) Εις τήν έννάτην στήλην ανα
γράφονται αί ώραι, εις άκεραίας 
μονάδας, άνευ δεκαδικών, καθ’ ας 
είργάσθη ό ΰπάλληλος ύπερωρια- 
κώς. Έφ’ δσον δμως πρόκειται πε
ρί κατβολής ποσού (κωδικός 4 ώς 
εις τό σχετικόν έντυπον Κωδ. Άριθ. 
3901 περιγράφεται) εις τήν σχετι
κήν στήλην άναγράφεται τό ποσόν 
τούτο εις άκεραίας δραχμάς.

ια) Εις τήν δεκάτην στήλην τό 
ειδικόν δριον ποσού έάν ΰφίσταται 
τοιοΰτον, εις τήν ειδικήν προς τού
το χορηγηθεϊσαν έγκρισιν ΰπό τής 
Δ) νσεως Π ροσ) κοΰ.

ιβ) Εις τήν ένδεκάτην στήλην ό 
κωδικός ύπεργασίας ώς ούτος εις 
τό περιθωρίου τής καταστάσεως ά- 
ναφέρεται.

ιγ) Εις τό κάτω μέρος τής κα
ταστάσεως δημιουργοΰνται σύνολα 
κατά στήλην (HASH -— TOTALS). 
Τά σύνολα ταΰτα δέον νά έλέγχων- 
ται ΰπό τού αρμοδίου Προϊσταμέ
νου ώστε νά είναι οπωσδήποτε α
κριβή, διότι άλλως θά προκληθή μη 
χανογραφική ανωμαλία κατά τήν

διαδικασίαν τής μισθοδοσίας.
Σ η μ ε ί ω σ ι ς: Εις έκάστην 

κατάστασιν δεν αναγράφονται πε
ρισσότεροι τών 25 ύπαλλήλων.

Πρέπει νά καταβληθή ιδιαιτέρα 
προσπάθεια ώστε τά άναγραφόμενα 
στοιχεία νά είναι απολύτως ακριβή 
καί τούτο διότι τυχόν λάθος προ- 
καλεΐ άπόρριψιν τών στοιχείων τού 
ΰπαλλήλου εις δν άναφέρεται τό λά 
θος καί μή ύπολογισμόν τής αμοι
βής του έξ ΰπερεργασίας.

Π.χ. λάθος εις τόν Αριθμόν Μη
τρώου ή εις τό αρχικόν γράμμα τού 
ονόματος πατρός ή τού συζύγου ή 
εις τόν κώδικα ΰπερεργασίας κλπ., 
προκαλεΐ τήν ώς άνω άπόρριψιν τών 
στοιχείων.

Διά τήν έν και ρω σύνταξιν τής 
καταστάσεως Ύπερεργασίας ό 
Προϊστάμενος Λογ)ρίου ή έν απου
σία αύτοΰ ό έκάστοτε ΰπό τού κ. 
Δ) ντοΰ τού Κατ) τος οριζόμενος ΰ
πάλληλος θά σημειώνη, προσωπι
κούς ό ’ίδιος, εις ιδιαιτέραν κατά- 
στασιν τάς καθ’ ή μέραν παρ’ έκά
στου ΰπαλλήλου πραγ ματοπο ιουμέ- 
νας ώρας ΰπερεργασίας τηρών καί 
σχετικήν σημείωσιν τής έκτελουμέ- 
νης έργασίας.

Έκ τής προχείρου ταύτης κατα
στάσεως συμπληροΰται ή στήλη 
τού συνόλου τών ώρών ΰπερεργασί
ας (έννάτηι στήλη) τής καταστάσε
ως Ύπερεργασίας Κωδ. άριθ. 
3901.

Αί τηρούμενοι παρά τού Προϊ
σταμένου Λογ)ρίου ώς άνω άναλυ- 
τικαί καταστάσεις καταστρέφονται 
μετά τήν Ενέργειαν έπιθεωρήσεως 
τού Κατ)τος καί μετ’ έγκρισιν τού 
ένεργήσαντος τήν Έπιθεώρησιν Έ- 
πιθεωρητοΰ.

Εΰνόητον τυγχάνει δτι ή Κατά- 
στασις Ύπερεργασίας (Κωδ. άριθ. 
3901) θά συντάσσηται μετά τό πέ
ρας έκάστου μηνάς καί θά συμπλη- 
ροΰται μέ τά στοιχεία τών ύπαλλή
λων Εκείνων οϊτινες είργάσθησαν 
ύπερωριακώς κατά τόν λήξαντα 
μήνα.

Τό πρωτότυπον τής Καταστάσε
ως άποστέλλεται άπ’ ευθείας εις 
τό Κέντρον Μηχανογραφίας, Υπη
ρεσίαν Μισθοδοσίας, τό άργότερον 
μέχρι τής 10ης τού επομένου μη
νάς.

ΑΙ προαγωγαι τόν λογιστών 

Α' καί αί οργανικοί θέσεις
‘Η ήθική ί κανοπο ίησις τού έργα, 

ζομένου είναι γνωστόν δτι συντεί
νει τά μέγιστα εις τήν άπόδοσιν 
τής έργασίας του. Εις πλείστας πε 
ριπτώσεις, ή ήθική ίκανοποίησις 
έχει τό προβάδισμα εις τήν ΰλικήν 
άπαίτησιν πού είναι διά τόν έργα- 
ζόμενον, ό μισθός.

Εις τήν Εθνικήν Τράπεζαν, δυ
στυχώς, έχει καί τούτο λησμονηθήι. 
Εις κάθε ευκαιρίαν δημιουργοΰνται 
νέα θέματα καί νέαι άπογοητευσεις 
τού Προσωπικού. Καί ιδού αί τελευ
ταίοι προαγωγαι τών Λογιστών 
Α'. "Οτι δέν διενεργήθησαν κατά 
κρίσιν αγαθού άνδράς οΰδείς δύνα- 
ται νά φέρη άντίρρησιν.

’Ίσως ύπάρξουν μερικοί συνάδελ
φοι οί όποιοι θά νομίσουν δτι ύ- 
περβάλλομεν. Οΰτοι δέν έχουν παρά 
νά δώσουν άπάντησιν, άν δύνανται, 
διατί μέ όμοιας Εκθέσεις ύπηρεσια- 
κάς προάγεται ό νεώτερος συνάδελ
φος καί δέν προάγεται ό άρχαιότε- 
ρος; Πολύ περισσότερον δταν ό άρ-

Τό πρώτον άντίγραφον άποστέλ- χοαότερος συνάδελφος έχει έκθεσιν 
ιαι εις τήν Δ) νσιν Προσωπικού, ; <<7ΤΟλύ καλώς» καί προάγεται νεώ-λεται

Τμήμα Γενικών Οικονομικών Ζητη
μάτων Προσ)κοΰ, τό δεύτερον άντί
γραφον εις τήν Περιφερειακήν Δ) 
νσιν έφ’ δσον τό Κατ) μα ΰπάγεται 
εις τοιαύτην καί τό τέταρτον άντί
γραφον κρατείται εις τό Άρχεΐον 
τού Κατ)τος.

Καταστάσεις αΐτινες θά περιέλ- 
θωσιν εις τό Κέντρον Μηχανογρα
φίας μετά τήν 1 Οην τού έπομένου 
τού μηνάς ύπερεργασίας, θά λη- 
φθοΰν ΰπ’ δψιν εις τήν μεθεπομένην 
μισθοδοσίαν.

! «ποΛυ καλώς» καί προάγεται 
τερός του συνάδελφος μέ έκθεσιν α
πλώς «καλώς».

'Η άνωτέρω άδικία δχι μόνον 
τούς μοχθήσαντας έπί πολλά έτη 
πικραίνει άλλα καί τούς νεωτέρους 
συναδέλφους άποθαρρύνει δταν εί
ναι όλοφάνερον δτι καί αυτούς κά
τι παρόμοιον αναμένει.

"Εχει άπό έτών καθιερωθή ή αρ
χή (παράνομος καθ’ ήμάς) δτι θά 
προτιμώνται κατά τάς προαγωγάς

ΑΠΕΡΓΙΑΝ ΑΠΕΦΑΣΙΣΑΝ 01 ΥΙΑΑΑΗΑΙΙ 
ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ “ΛΣΤΗΡ,,

(ΣΥΝΕΧΕΊΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.)
λιστική Εταιρία του mi αλλιοιι συνά- 
διελιψΑ είς τάς Τίουριιοτιικάς έοειχίευρήΓ 
σεις του.

Δίκιά Ιμιάς σφάλιμιαίτα ίσως ή επιτυ
χείς ιέλιγμοΐ τών έκάστοτε. Διοικήισεων 
μάς έκράτουν μέχρι, σήμερα; είς άιπό1- 
στασιν. Οί ιμέν δέν έγνωρίιξιαίμεν τά 
θέματα τών δέ κιαί δέν αιπΜκλείετίαι 
ή άπομόνωισις αυτή πολλές ΙφΙοιρές νά 
μάς ώδηγησε είς ένεργείας βλαπτικάς 
τοϋ ένδς ή τοϋ άλλου έξ ημών.

Τήν ώρα αυτή κιαί εσείς καί εμείς' 
εόρισκόμεθιαι είς κατάστασιν άπιογνώΓ 
σεως.

Ή Δυοίκησις τής Τιριαπέζης μαις αιρ- 
νείται μέ άδικιαιοιλόιγητο πείσμα νά 
ικανοποίηση βασικά αιτήματα μας. 
Εκμεταλλεύεται ολας τάς Ιδυνατοτή- 
τας πού τής παρέχονται κιαί έπιχιειριεϊ 
άπο θέσε ως Ισχύος νά έπιΐβάλλη; το ί- 
δικόν της ιδίκαιον. Τ'οι δίκαιον 6η|λ. 
τής έξιαθλιώσεως τών ΰπαλλήλων της, 
διά νά ιαύξάνωνται τά κέρδη τών με
τόχων.

Καί εσείς καί εμείς προβάλιλομεν 
λοιγικά αιτήματα. Διιεκδικοήμε το δι
καίωμα νά άμοι&ώμεθα σύμφωνα μέ 
τάς υπηρεσίας τάς όποιας προσφέρου
με καί είς έλάχιστον μόνον ποσοστόν 
σύμφωνα μέ τά κέρδη πού πραγματο
ποιεί άΐπό τήν εργασίαν μας ή Τρά
πεζα.

Διεκί&ικοϋμε τό δικαίωμα νά έργα- 
ζώ,μεθα ΰπό συνθήκας δσον τό δυνα
τόν καΐλ,υτέρας .ίΑΐίεκδικιοΰιμιε τό δικαί
ωμα νά μήν εΐμεθα οΰραγοί αλλά ί
σοι ιιέ τούς συναδέ?.ιφους μας τών άλ
λων μεγάλων Τ'ραπεζών.

Ή Δ,ιοίκησις δμως τής Τραπέζης 
μάς θέλει εξαθλιωμένους. Θέλει νά 
διεκδιικοΰμε τόν οίκτο της ώαί δχι τά 
δικαιώματα μας.

Καί ''εμφανίζεται σήμερον έκπληκτη 
ένώηιον ημών καί τής Πολιτείας, δι
ότι ί τολμήσαμε. Διότι έτοιλμήααμε νά 
ζητήσωμεν βελτίωσιν τών διρων διαβι- 
ώσεώς μας. Καί άρνεΐται. Άρνεϊτιαι 
νά ικανοποίηση τά αίτήματά μας. 
Άρνεΐται καί νά συζηιτήσηι άκέ|μηι. 
Διότι αγαπητοί συνάδελφοι ό τρόπος 
μέ τόν οποίον τά συζητά δέν είναι ό 
ένδιειδειγμένας καί νά άπαφύγω νά τον 
χαρακτηρίσω'.

Δέν θά καμφθούμε δμως, αητέ ιάπσ 
τήν άρνησί της, ούτε άπό τά τεχνά
σματα τηις.

Τό δίκαιόν μας είναι τόσον Οφθαλ
μοφανές, ώστε νά μάς ιέπιτρέπη δλας 
τάς ενέργειας, τάς νομίμους ενέργει
ας, διά νά τό καιταστήσωμεν σεβαστόν.

"Οσον καί αν είναι εΜείγιουσα ή α
νάγκη τής οικονομικής βελτιώσεως 
τής θ'έσεώς μας. θά εξαντλήσωμεν 
δλα τά περιθώρια διά μίαν συνενόηι- 
σιν. ’Άν δμως, συναντήισωιμεν είς ό
λα τά στάδια άρνησιν, θά προχωιρή.- 
σωιμεν. Ή εύΐθύνη δέν θά είναι ίδι- 
κή μας, δπως δέν είναι καί ίδική σας.

Ώς (έλεύθίεροι άνθρωποι, ώς άδικού-

μενοι κιαί εμπαιζόμενοι υπάλληλοι, δι- I τά θέματα τοϋ Προσωπικού της και 
εκιδικήστε τό δίκαιόν σας. Θά μάς 6ϋ- | νά μήν μάς έξωθήση. είς άγωνυστικάς 
ρετε συιμπαραστάτας καί ή 'ίδική σας εκδηλώσεις, 
συμπαράστασις θά μάς είναι χρήσιμη 
αν εΰριεθώιμεν είς την θέσιν σας.
Αγαπητοί Σνυάδελφιοι,

Έκ μέρους τών ύπαλλήλων τής Έ'- 
θνικής Τραπέζης, τούς 'όποιους έχω 
τήν τιμήν νά ‘εκπροσωπώ- χιαιρετίζω 
τήν συνέλευισίν σας, εύχομαι επιτυχία 
είς τόν ιάγώνα σας, πού είναι καί άγων 
δικός μας καί άπό τήν θέσι αΰτή ά- 
πευθόνω ΰστάτην 'εκκληισιν είς τήν Δι- 
0'ίκησιν τής Τίραπέζης νά κατανοήρη

Δέν σημαίνει τούτο δτι, δέν εΐμεθα 
Αποφασισμένοι νά διεκδικήσωμεν δι’ 
αλών τών νομίμων μέσων τά δικαίω
μα τά μας. -Μέχρι όμως καί τής τελευ
ταίας στιγμής, διά τό συμιφέρον τοϋ 
Εθνικού ' Ιδρύματος τό όπαΐον ύπη- 
ρετοΰμεν, θά έπΐδιώξωιμεν τήν Ικα- 
ναποίηιβιν τών 'αιτημάτων μας διά τής 
συνενοήισεως».

'Τιπό τής Γεν. Συνελεύσεως ένε- 
κριθη τό ,άκόιλουθον ψήφισμα':

ΦΗΦΙΕΜΑ
Ή Γενική Συνέλευσις τών μελών 

τοϋ έν ’ Αθή,ναις έδρεύοντος Σωματεί
ου, ύπό τήν επωνυμίαν «ΣϊΛιΛιΟΓ'ΟΣ: 
ΤΠΑιΛΑΗΛΩΝ ΛΝΩΝΤΜΟΤ Α- 
ΣΙΦΆΛ,ΙΣΤΙΚΗΞ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α,- 
Σ'ΤΗΡ» συνελίθοϋσια εκτάκτως, κατό- 
τής άπό 25.11.71 πρασκλήσεως τοϋ 
Διοικητικού ΣυμβουλίΌψ τοϋ Σωμα
τείου, Ιέν συνεχεία τής -άπό 24.11.71 
πρωτοφανούς κιαί έμπαικτ-Μής άπαν- 
,τήιοιεως τής έργο&ότιιδος εταιρίας καί 
άκούσασα τάς απόψεις τού Προέδρου 
τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου κ. Έίμμ. 
Ζο-άννου, τοϋ Γεν. Γραμματέως %. 
Δημ. Σταμάτη καί τών παρισταμένων 
μελών της, έπί τοϋ θέματος τής έξι- 
σώσεως τών ορών έργιασίας τών με
λών της προς τ-ούς δρους έργασίας 
τών ΰπαλλήλωιν τής, ΰπό κοινόν 
εργοδότην, ασφαλιστικής 'Εταιρεί
ας «Η ΕΘΝΙΚΗ», περί ού έδη|- 
μυουργήιθη διαφορά προς τήν έργοΐδο- 
σίαν, ΰπορχειθείσαν προ. ‘έιξιαμήνου τήν 
μελέτην καί έπίλυσίν του, λαβούβα 
σα'βαρώς ΰπ’ οψ'ιν τάς επαγγελίας τής 
Εθνικής Κυβερνήσεως, τάς απόψεις 
τών παρισταιμένων εκπροσώπων αδελ
φών επαγγελματικών σωματείων καί 
τήν διιεξαχιθεϊσαν έν γένει σοδιαράν 
συιζήτηισιν,

Ψηφίζει

όπως, συνωδά καί τή διατάξει τού 
άρθρου 36 παρ. 1 6&. α' τοϋ ιΝ.-Δ. 
890)197, έπί τώ τέλειι έπιλύσεως τής 
εΐρημένης διαίφιοράς, κηιρύξη άπεργί- 
αν δι·ά τήν 16ην τοϋ μη-νός Δεκεμβρί
ου 1971, αιτε παρήλθεν άπρακτος το- 
σοϋτος χρόνος άπό τής γενέσεως τής 
διαίφ-οράς, εντός οι, κατά τήν καλήν 
πίστιν, λαμβανομένων ΰπ’ οψιν κιαί 
τών ειδικών συνθηκών, έδει νά λύθηι 
ή ,πρακΰψασα διαφιορά.

Αναθέτει είς τό Διοικητικόν Συμ- 
βούλιον τοϋ Σωματείου τήν ΰποχρέ- 
ωσιν δπως, τεσσαράκοντα οκτώ (48) 
τουλάχιστον ώρας προ τοϋ' άποφασΊ- 
σθεντοις χρόνου ιένάρξ-εως αΰτής, γνω
στοποίηση τήν κήρυξιν τής απεργίας 
πρός τόν εργοδότην καιί τόν έξοχώ- 
τατον Υπουργόν έπί τής ’Εθνικής 
Οικονομίας.

'Ορίζει τούς κ.κ. Αεων. Οικονόμου 
καί Γεώργιον Κατσοΰσην άποδεχο- 
μένους τούτο, ιαπ-ως μερ-ιμνήσωισι 
διά τήν κατά τον χρόνον τήις Απεργί
ας Ασφάλειαν τών εγκαταστάσεων 
τής έργοιδότιδος Έτα'ΐρίας.

Έν Άθήναις τή 29.11.1971 

Ό Πρόεδρος τής Γ. Σ.
ΕΜΜ. ΖΟΆΝ'ΝΟΣ

αυτοί ττού Εχουν ήδη οργανικήν θέ
σιν. Τούτο περιπλέκει ακόμη περισ 
σότερον τό θέμα τών προαγωγών, 
δεδομένου δτι υπάρχουν συνάδελφοι 
πολύ ίκανώτεροι άπό αυτούς πού 
Εχουν «θέσιν» διότι είναι γνωστόν 
δτι τήν θέσιν καταλαμβάνουν οί 
συνάδελφοι ανευ διαγωνισμού.

Μεγάλη ή πιθανότης συνεπώς νά 
σφάλλουν οί υπεύθυνοι διά τήν το- 
ποθέτησ ι ν τών συναδέλφων, άνευ 
διαγωνισμού.

’Άς έγκαταλειφθή λοιπόν ή τοι- 
αύτη τακτική καί ας παυσουν νά 
ρυθμίζουν τάς τύχας μ·ας αί Εσφαλ
μένοι εισηγήσεις δτι ή Εθνική 
Τράπεζα πρέπει νά διατηρήση τό 
σημερινόν καθεστώς τού φραγμού 
εις τήν έξέλιξιν τού Προσωπικού 
της.

Ή έξέλιξις τού Προσωπικού μέ
χρι καί τού βαθμού τού Τμη-ματάρ- 
χου Α' δύναται νά καταστή φυσιο
λογική, έφ’ δσον αρθούν τά τεχνητά 
Εμπόδια.

Μέχρι τής οριστικής ρυθμίσεως 
τού θέματος άς αυξηθούν τουλάχι
στον αί οργανικοί θέσεις καί άς 
άρισθή δτι σί προϊστάμενοι τών με
γάλων καταστημάτων ώς καί οί 
προϊστάμενοι Λογιστηρίου καί οί 
Διευθυνταί τών Υποκαταστημάτων 
δέν έπτιρέπεται νά κατέχουν βα
θμόν κάτω τού Ύποτμηματάρχου. 
Τό τελευταίον τούτο μέτρον θά ώ- 
φελήση διττώς. Είς τάς ΰπευθύνους 
θέσεις θά τοποθετούνται πλέον Εμ
πειροι υπάλληλοι καί αυτομάτως 
θά πρόκυψη ή άνάγκη τής αΰξήσε- 
ως τού αριθμού τών οργανικών θέ
σεων, ώστε νά μή τίθενται είς τήν 
κατάψυξιν υπάλληλοι μέ «πολύ κα
λώς».

Ή διανομή 
τών δώρων 
εις τά τέκνα 
τών συναδέλφων

Είς τήν Λέσχην τού Συλλόγου 
ήρχισεν καί συνεχίζεται ή διανομή 
τών δώρων διά τάς έορτάς τών Χρι 
στουγέννων καί τού Νέου ’Έτους, 
είς τά τέκνα τών συναδέλφων.

Είς τά Υποκαταστήματα τών Ε
παρχιών Εξ άλλου, τά δώρα Εστά
λη σαν Ενωρίτερον καί διενεμήθη,σαν 
ύπό τών άντιπροσώπων τού Διοικ. 
Συμβουλίου. i

Τοποθετήσεις 
νέων διευθυντών

Διά πράξεως τού κ. Δοιοικητοΰ 
ΕτοποΘετήΘ'ησαν ώς διευθυνταί είς 
τά αντίστοιχα Καταστήματα οί έ
ξης: Παν. Χρονόπουλος, Υποδιευ
θυντής, εις τό Κατάστημα Μητρο
πόλ εως, Άντ. Βελλόπουλος, Σνμ- 
πράττων Υποδιευθυντής, είς τό Κα 
τάστημα Νεαπόλεως, Τρ. Χαρδα- 
λούπας, Τ μηματάρχης Α', είς τό 
Κατάστημα Λεβαδείας, Γ. Παπαϊ- 
ωάννου, Τμηματάρχης Α', είς τό 
Κατάστημα Ζέας, Α. Οΰβας, Τμη
ματάρχης Α', είς τό Κατάστημα 
Κεραμεικοΰ, Π. Φραγκιαδάκης, Λο
γιστής Β', είς τό Κατάστημα Ση- 
τείας, Δ. Τζιάκος, Λογιστής Β', 
είς τό Κατάστημα Φιλιππιάδος, 
Γ. Καραβάς, Υπολογιστής Α', είς 
τό Κατάστημα Καρύστου καί Άθ. 
Κρκάνης, Υπολογιστής Α', είς τό 
Κατάστημα "Υδρας.

Έξ άλλου έτοποθετήθησαν ώς ύ- 
ποδιευθυνταί είς τά άντίστοιχα Κα
ταστήματα οί έξης: Δ. Σταμόπου- 
λος, Συμπράττων Υποδιευθυντής, 
είς τό Κεντρικόν Κατάστημα, Η. 
Μαργετίδης, Τμηματάρχης Α', είς 
τό Κατάστημα Βάθης καί Κων. 
Πουλάκης, Τμηματάρχης Α', είς τό 
Κατάστημα Πολυκλείτου.

ΑΝΕΥ ΣΧΟΛΙΩΝ

ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΟΣ μέ πείραν 1 
όδηγοΰ ταξί ζητεί άνάλογον έρ- J 
γασίαν ή έτέραν αξιοπρεπή j 
καί Επικερδή. Τηλ. 234.546 καί | 
9715.238.

(Έφημερίς «ΤΑ ΝΕΑ») !

Έπί του πιεστηρίου

ΙΚΑΗΟΠΟΙΗΘΗΙΑΝ ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ 
ΤΟΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ “ΑΙΪΗΡ,,

Jkev Οι. τίρα.γμ.ατοηοεν)βη ή άτΒοφοεοισβεϊοαι. άπεργέα 

τών μ,εΧών του ΧυΧλόγου 'Κ•«Λλλήλίον Άβφςελιστεκ^ς 
Εταιρίας «ΑΪΤΗΡ». Ή Δεοίζησες της Έβνεζης 
Τραπέζης άνεγνώρεαε το δίζαιον τών ύπαλλήλων καί 
άπεδεχθη τήν έζανοτποίηαεν τών αιτημάτων των.

Νά έκλειψη ό φραγμός των οργανικών δέσεων


