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Τό Διοικ. Συμβούλιον ύπέβαλεν 
εμπεριστατωμένον υπόμνημα 
εις την Διοίκησιν τής Τραπέζης

• ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΙΧΥΣΙΙ - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - ΥΠΕΡΠΡΙΑΙ - ΟΡΑΡΙΟΝ Κ.ΑΠ.

ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΑ ΧΑΡΤΙΑ
Την εύθύνην τής δπχχειρόσεως των θεμάτων 

τού προβωπικοΰ, μικρών ή μεγάλων, γενικής φύ- 
αεως ή ώριαμένων κατηγοριών, άλλα καί άτομι- 
κών περιπτώοεων πολλάκις, έχει τό Διοικητικόν 
Χομβοόλιον του Χυλλόγου. Αύτό μελετά, αύτό 
χαράββει την πορείαν που πρέπει να άκολουθήοη 
διά την επιλυβιν έκάοτου θέματος, αύτό είβηγεΐ· 
ται εις την Γενικήν Χυνέλευσιν, όταν παραβτή 
άνάγκη ουγκλήσεώς της δι’ ώριβμένον θέμα, αύτό 
διαπραγματεύεται, αύτό τέλος είναι ό φορεύς καί 
ό έκφραστής τών αισθημάτων τού προσωπικού εις 
κάθε περίπτωαιν.

Άπό την δραστηριότητα συνεπώς έκάστου Δι
οικητικού Συμβουλίου καί άπό την θέσιν την όποιαν 
λαμβάνει τούτο επί παντός θέματος εςαρτάται έπί 
τό πλείστον ή ικανοποίησις τών αιτημάτων τού 
προσωπικού, γενικών ή ειδικών.

'Έκαστον θέμα βεβαίως είναι συνδεδεμένον με 
έτερον πού ύφίσταται £ξ άρ/ής ή πού παρουσιάζε
ται καθ’ ύδόν. Δι’ αύτό καί ή διαχείρισίς του, ά- 
παιτεί ιδιαιτέραν μελέτην. Δεν πρέπει άκόμη νά 
άγνοήται τό γεγονός ότι πλεΐστα θέματα έκφεύ- 
γουν τών όρίων τής Εθνικής Τραπέζης καί ή ίκα- 
νοποίησίς των έ'ξαρτάται άπό παράγοντας ξένους 
καί άπό την ίκανοποίησιν τών συμφερόντων καί 
άλλων εργαζομένων τάξεων. Ί1 ιδιομορφία πλή
θους θεμάτων, εξ άλλου, έπιβάλλει πολλάκις την 
άναβολήν των ή καί την πλήρη έγκατάλειψίν των.

Την στιγμήν συνεπώς πού διεξάγεται ό άγών 
δι’ ένα ή περισσότερα ζητήματα επιβάλλεται ή 
διατήρησις τής ψυχραιμίας, ή άποφυγή τών ψιθύ
ρων, ή συσπείρωσις τών δυνάμεων, ή θέσις καί 
όχι ή άρνησις.

★
Τό παρόν Διοικητικόν Συμβούλιον είναι άπο- 

φασισμένον νά παραχωρήση εις την διεκδίκησιν τών 
δικαίων αιτημάτων τού προσωπικού. Λϊέ πλήρη 
έπίγνωσιν τών δυσχερειών πού έχει νά άντιμετω- 
πίση, μέ συναίσθησιν τής εύθύνης του έναντι τών 
μελών τού Συλλόγου τά όποια έκπροσωπεΐ άλλά 
καί αύτής τής Τραπέζης, τά συμφέροντα τής όποι
ας πάντοτε έπροστάτευσε ό Σύλλογος τών 'Υ*παλ- 
λήλων τής ’Εθνικής Τραπέζης.

Γνωρίζει τό Διοικητικόν Συμβούλιον, προς 
ποιους καί μέ ποια μέσα πρέπει νά άντιπαλαίση. 
Δι’ αύτό καί την στιγμήν αύτήν, πού άρχίζει ό

(ΣΥΝΈΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 4ην ΣΕΛ.)

Εις άλλεπαλλήλους συνεδριάσεις του τδ Διοικητικόν Συμβούλιον 
τού Συλλόγου έξήτασε τά έκκρεμή θέματα τού προσωπικού καί κατέλη- 
ξεν εις συγκεκριμένος αποφάσεις διά την ίκανοποίησιν των.

Διά τό σύνολον τών θεμάτων αυτών τό Διοικητικόν Συμβούλιον 
ύπέβαλεν εις την Διοίκησιν τής Τραπέζης τό κατωτέρω υπόμνημα:

Κύριε Διοικητά,
"Εχουν παρέλθει δύο μήνες, άφ’ 

ής οί συνάδελφοί μας, μάς ανέθε
σαν την διαχείρισιν τών έπαγγελμα- 
τικών μας συμφερόντων, συνισταμέ- 
νων εις την βελτίωσιν γενικώς τής 
θέσεώς μας ώς εργαζομένων είς ορ
γανισμόν μέ πολλαπλός παρ’ ημών 
αξιώσεις καί εις τήν έπίλυσιν είδι- 
κωτέρων θεμάτων, χαρακτηρισθέν- 
των ϋπό τής υπηρεσίας, λίαν εΰστό- 
χως, ώς «χρονιζόντων».

Ύπήρξεν βεβαίως απαραίτητος ή 
δίμηνος μελέτη τών άπασχολούντων 
ημάς θεμάτων, διά νά εΰρεθώμεν είς 
θέσιν έτοιμότητος νά φέρωμεν ταΰτα 
ύπ’ δψιν Υμών, μετά τής όφειλομέ- 
νης τιμής.

1) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΙΣ 
ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Αΐ σημερινοί βιοτικοί άνάγκαι εί
ναι αδύνατον ν’ άντιμετωπισθοΰν διά 
τών καταβαλλομένων ήδη μισθών 
(μισθός Δοκίμου δρχ. 3.000, ημε
ρομίσθιον ανειδικεύτου έργάτου δρχ. 
103,50) ιδίως εις ημάς, οϊτινες πα- 
ρέχομεν εργασίαν ιδιαιτέρας μορ
φής, έπιβαλλούσης έμφάνισιν καί 
διαβίωσιν υψηλότερου επιπέδου, δχι 
μόνον προς τό καλόν ημών, διά τό ό
ποιον ενδεχόμενη αδιαφορία δυνατόν 
νά μή ήτο αδικαιολόγητος, άλλά 
προ πάντων διά τό συμφέρον, τό 
γόητρον καί τήν Ασφάλειαν τής 
Τ ραπέζης.

Οί εις τά επαρχιακά Καταστήμα
τα ιδίως ύπηρετοΰντες συνάδελφοι,

Ενώπιον της Γεν. Συνελεύσεως των Μετόχων ό Διοικητής κ. Άχής έτόνισεν:

ANEV ΤΟΝ ΕΠΙΠΟΝΟΝ ΚΑΙ ΣΪΝΕΧΟΝ ΠΡΟΣΠΑΟΕΙΟΝ ΤΟΥ 
ΠΡ0Σ0ΠΙΚ0Υ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΘΑ ΗΤΟ ΑΝΕΦΙΚΤΟΙ 
Η ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΑ ΤΟΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΝ ΣΤΟΧΟΝ

δεν είναι υπερβολή έάν εΐπωμεν, ότι 
κατέχονται άπό αίσθημα κατωτερό
τητας έναντι τής δλης υπαλληλικής 
τάξεως. Πάρα πολλοί μάς έξεμυ- 
στηρεύθησαν, δτι αποφεύγουν νά με- 
τάσχουν είς κοινωνικάς έκδηλώσεις 
μόνον καί μόνον διά νά μή δημιουρ
γήσουν υποχρεώσεις άνταποδόσεως 
είς τάς οποίας δεν θά ήδύναντο ν’ 
άνταπεξέλθουν οίκονομικώς. Άλλ’ 
είναι ευκόλως αντιληπτόν πόσον ε
πιζήμια διά τήν άνάπτυξιν τών ερ
γασιών τής Τραπέζης, άλλά καί διά 
τό γόητρον αύτής, αποβαίνει ή τοι- 
αύτη κοινωνική άφάνεια τών συνα
δέλφων, Ιδιαιτέρως εις επαρχιακός 
πόλεις.

’Ανάγκη λοιπόν νά μελετηθή τό 
πρόβλημα τής καθ’ οίονδήποτε τρό
πον ένισχύσεως τού προσωπικού, μέ 
σκοπόν τήν κοινωνικήν προβολήν αυ
τού καί τήν παροχήν δυνατοτήτων 
πρωτοστατήσεως είς τήν κοινωνικήν 
ζωήν, πράγμα όπερ θά έχη ώς βέ
βαιον έπακόλουθον, έπωφελές διά 
τήν Τράπεζαν αποτέλεσμα.

’Επιθυμία μας, καί εΰχόμεθα καί 
ίδική Σας κ. Διοικητά, νά ένισχυθή 
πάραυτα τό προσωπικόν δι’ ενός 
δεκαπενθημέρου, πέραν τών νομίμων 
αποδοχών του.

Σημειωθητω, δτι ή έπιβάρυναις 
τής Τραπέζης διά τήν ώς άνω κα
ταβολήν θά άνέλθη είς δραχ. 28 έκ. 
(ήτοι δρχ. 20 έκ. ή καταβολή και 
δρχ. 8 έκ. ή συμεμτοχή τής Τραπέ
ζης είς τούς ’Ασφαλιστικούς ’Οργα
νισμούς).

Κατά τήν ομιλίαν τον ενώπιον τής 
Γενικής Συνελεύσεως τών Μετόχων 
τής Τραπέζης, δ Διοικητής κ. Χρ. 
"Άχής άναψιερόμενος είς τδ προσω
πικόν, είπε τά ακόλουθα:

Έκ τής έν πλήρει άνελίξει εύρι- 
σκομένης προσπάθειας έκσυγχρονι- 
σμοΰ τής Τραπέζης καί έκ τής μη
χανογραφήσεις τών εργασιών της 
έπέρχεται αξιόλογος μεταβολή είς 
τάς μέχρι τούδε κρατούσας σχέσεις 
τών συντελεστών τής παραγωγής 
καί μείωσις τής άναγκαιούσης ανα
λογικούς δυνάμεως τού Προσωπικού. 
Ταύτοχρόνως δμως ή αΰξησις τών 
έργασιών τής Τραπέζης συνεχίζε
ται μέ ταχύτατον ρυθμόν, δημιουρ
γούσα επιτακτικός άνάγκας νέων 
προσλήψεων διά τήν αυξησιν τού 
απολύτου αριθμού τής δυνάμεως 
τού Προσωπικού καί διά τήν άνα- 
πλήρωσιν τών άπσχωρούντων. 'Ως 
έκ τούτου ή Τράπεζα προέβη κατά 
τό υπό κρίσιν έτος είς σημαντικός 
προσλήψεις νέων υπαλλήλων.

Τό σύνολον τών κατά τήν διάρ
κειαν τού έτους προσληφθέντων α
νέρχεται είς 906. Έκ τούτων 533 
ανήκουν είς τον λογιστικόν καί τα
μιακόν κλάδον, 10 είς τό επιστη
μονικόν προσωπικόν, 66 είναι δια
λογείς, 228 κλητήρες καί τεχνΐται 
καί 69 καθαρίστριαι. Έξ άλλου, 
κατά τό υπό κρίσιν έτος άπεχώρη- 
σαν 253 υπάλληλοι έκ τών οποίων 
190 άνήκον είς τον λογιστικόν καί 
ταμιακόν κλάδον, 16 είς τό επιστη
μονικόν προσωπικόν, 2 ήσαν δια
λογείς, 28 κλητήρες κα ίτεχνΐται, 
καί 17 καθαρίστριαι. Συνεπείςι τών 
μεταβολών αυτών ή συνολική δύνα- 
μις τού Προσωπικού άνήρχετο κα
τά τήν 31 ην Δεκεμβρίου 1970 είς 
7.372 υπαλλήλους έναντι 6.719 
κατά τό τέλος τού 1969, σημειω- 
θείσης, ούτως, έντός τού έτους αΰ- 
ξήσεως έξ 653 υπαλλήλων κυρίου 
καί βοηθητικού προσωπικού.

Παρά τάς προσλήψεις αύτάς, ή

πραγματοπσίησις τών αντικειμενι
κών στόχων τού 'Ιδρύματος κατά 
τό ύπό κρίσιν έτος θά ήτο ανέφι
κτος άνευ τών έπι πόνων καί συνε
χών προσπαθειών τού Προσωπικού. 
'Ως έκ τούτου, ή Διοίκησις τής 
Τραπέζης αισθάνεται υποχρεωμένη 
νά τον ίση καί άπό τής θέσεως τού
της, δτι χάρις είς τήν έργατ ικότη- 
τα, τήν έμπειρίαν, τήν άφοσίωσιν, 
τήν πρωτοβουλίαν, τήν μόρφωσιν 
καί τάς έν γένει ικανότητας τού 
Προσωπικού κατέστη δυνατόν νά έ- 
πιτευχθούν τά ικανοποιητικά απο
τελέσματα τού ύπό κρίσιν έτους, 
πιστεύει δέ δτι καί ή Γενική Συνέ- 
λευσις θά θέληση νά έκφραση είς 
άπαν τό Προσωπικόν τής Τραπέζης 
τήν ευγνωμοσύνην της διά τούς μό
χθους τούς οποίους κατέβαλε διά 
τήν πρόοδον τού Ιδρύματος.

Άπό τής πλευράς της ή Διοίκη- 
σις, έν τφ πλαισίη) πάντοτε τών 
υφισταμένων καί δημιουργουμένων 
δυνατοτήτων, έπιδιώχει τήν διαρκή 
βελτίωσιν τών δρων έργασίας τών 
υπαλλήλων, τήν τακτικήν έπι κοινω
νίαν μετ’ αυτών καί τήν σταδιακήν 
έπίλυσιν τών αιτημάτων των. Είναι 
χαρακτρηιστικόν δτι αί προαγωγαί 
διενεργοΰνται πλέον είς τάς τακτός 
προθεσμίας. Έξ άλλου, διά νομοθε
τικού διατάγματος δημοσιευθέντος 
κατά τό τρέχον έτος ηΰξήθη ό αρι
θμός τών οργανικών θέσεων τού 
Προσωπικού είς τρόπον ώστε μεγα
λύτερος αριθμός έκ τών άξιων υ
παλλήλων τού 'Ιδρύματος νά άνέρ- 
χεται είς τούς άνωτέρους βαθμούς, 
άποφευγομένου, οϋτω, κατά τό δυ
νατόν, τού μαρασμού έκ τής καθη- 
λώσεως έπι έτη είς τόν αυτόν βα
θμόν υπαλλήλων οί όποιοι διαθέ
τουν τά άπαιτούμενα προσόντα.

Ύπό τό αύτό πνεύμα συνεχίσθη 
καί κατά τό 1970 ή παροχή ειδικών 
έπιδομάτων στεγάσεως καί καυσί
μων είς τούς ύπηρετοΰντας είς έ- 
παρχιακά Καταστήματα. Επίσης, 
ένισχύθησαν τά συλλογικά όργανα

καί οί οργανισμοί άσφαλίσεως τού 
Προσωπικού διά τήν λειτουργίαν 
τού εστιατορίου τής Λέσχης τών 
υπαλλήλων, τήν διοργάνωσιν τών 
παιδικών κατασκηνώσεων, τήν ένί- 
σχυσιν βαρέως νοσούντων κλπ.

Διά τήν διευκόλυνσιν, έξ άλλου, 
τής άνειμετωπίσεως έκτακτων α
ναγκών έχορηγήθησαν ατομικά δά
νεια συνολικού ύψους 22,5 έκατομ. 
δραχμών είς 1.458 υπαλλήλους. Έκ 
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 3ην ΣΕΛ.)

2) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ή άνάγκη τροποπο ιήσεως τού έν 
ισχύει ’Οργανισμού Υπηρεσίας έχει 
άναγνωρισθή καί ύπό τής Διοικήσε- 
ως τής Τραπέζης.

Ύπό τού προκατόχου Διοικητικού 
Συμβουλίου τού Συλλόγου μας εΐ- 
χεν ύποβληθή είς τήν Διοίκησιν τής 
Τραπέζης σχέδιον τροποποιήσεως 
τού ’Οργανισμού Υπηρεσίας.

’Ήδη ημείς κατ’ άπόφασιν τής 
Γενικής Συνελεύσεως μελετώμεν νέον 
σχέδιον ’Οργανισμού Υπηρεσίας, 6- 
περ θά ύποβάλωμεν Ύμΐν λίαν 
συντόμως.

3) ΑΥΞΗΣΙΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΠΑΙ
ΔΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΗΣ

Τό έπίδομα τούτο (πέντε δραχ. 
ήμερησίως...), κατέστη ήδη άσήμαν- 
τον. Δεν είναι δυνατόν νά όμιλώμεν 
περί επιδόματος προστασίας τής 
παιδικής ηλικίας, όταν τούτο αντι
προσωπεύει περίπου τό 1)5 ένός

κυτίου γάλακτος. Απαραίτητος καί 
έπιτακτική κρίνεται ή αΰξησις τού
του είς δραχ μάς τουλάχιστον τρια- 
κοσίας (300) μηνιαίως δΓ έκαστον 
τών δικαιούμενων τέκνων, ώστε νά 
καλύπτη μέρος τών τόσων δαπανών 
τών συναδέλφων γονέων.

Σημειωθητω ότι ή έτησία έπιβά- 
ρυνσις τής Τραπέζης διά τήν αΰξη- 
σιν ταύτην θά άνέλθη είς τό ποσόν 
τών δραχ. 7,5 έκ. περίπου.

4) ΕΞΟΜΟΙΩΣΙΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΚΕΝ
ΤΡΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΩΝ

Οί υπάλληλοι τών έπαρχ ισκών 
Καταστημάτων φέρουν βαρέως τήν 
άνισον καί έν ταϋτφ άδικον μετα- 
χείρισιν αυτών, έναντι τών συναδέλ
φων των τού Κέντρου, ώς προς τάς 
ώρας έργασίας.

Ή δέ θεραπεία τού κακού, δεν 
προβλέπεται δυστυχώς σύντομος, έ- 
πί τφ λόγφ ότι ό ανταγωνισμός δεν 
προσφέρεται ένδεχομένως είς σχετι
κήν συμφωνίαν.

Καθ’ ήμάς έπι βάλλεται ή καταβο
λή άποζημιώσεως διά τήν έπι πλέον 
τρίωρον έβδομαδιαίαν έργασίαν, μέ 
τήν έπιδίωξιν καί τήν έλπίδα πάντο
τε τής έξομοιώσεως τού ωραρίου.

5) ΑΜΟΙΒΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡ
ΓΑΣΙΑΣ

Τό καταβαλλόμενον άνώτατον ό- 
ριον αμοιβής 1.500 δραχ. δΓ ύπερ- 
ωριακήν άπασχόλησιν είς τούς υ
παλλήλους τού Κέντρου θεωρού μεν, 
δτι πρέπει νά καταργηθή καί νά κα
ταβάλλεται αμοιβή διά τό σύνολον

Αί προαγωγαί
Δέν χρειάζεται νά τονίσωμεν πό

σον έπωφελής είναι ή τακτική διε
νέργεια τών προαγωγών τού προ
σωπικού. Περιοριζόμεθα σήμερον νά 
ύποδείξωμεν όπως μή καθυστερή
σουν αί προαγωγαί είς δλας τάς 
βαθμίδας τής ιεραρχίας τού έτους 
1971 καί θά εΐμεθα ευτυχείς αν τη
ρηθούν αί δοθεΐσαι υποσχέσεις.

Προειδοποίησις
Συνιστώμεν είς τούς υπευθύνους 

διά τήν χορήγησιν τών θερινών α
δειών τού προσωπικού τής Τραπέ
ζης μας, νά μην έπιχειρήσουν πα- 
ραβίασιν τής αυστηρός, άλλωστε, 
έγκυχλίου τής Διοικήσεως διά τήν 
κανονικήν χορήγησιν τών αδειών 
τού προσωπικού.

'Όσαι καί αν είναι αί άνάγκαι 
τής υπηρεσίας, δέν είναι έπιτρε- 
πτόν νά δεχθώμεν δτι αυται πρέπει 
νά καλυφθούν μέ τήν στέρησιν τής 
άδειας.

Τό Διοικητικόν Συμβούλιον τού 
Συλλόγου δέν θά δεχθή οίανδήποτε 
παρέκκλισιν είς τό θέμα αύτό καί 
είναι άποφασισμένον νά παρακο
λούθηση τόν ρυθμόν τής χορηγήσε- 
ως τών αδειών εις όλα τά ΰποκατα- 
στήματα.

τής πραγματοποιούμενης ύπερωρια- 
κής έργασίας.

6) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟ
ΓΟΥ ΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜ
ΒΟΥΛΙΑ

Είναι απαραίτητος ή ουσιαστική 
συμμετοχή έκπροσώπου τού Συλλό
γου μας είς τά διάφορα υπηρεσιακά 
συμβούλια (Προαγωγών, (Πειθαρχι
κόν Πρωτοβάθμιον καί Δευτεροβά
θμιον).

Δέν είναι νοητόν νά κρίνεται ύ- 
πάλληλος διά παράπτωμα καί νά μή 
ακούεται ή φωνή του, ούτε διά τής 
επαγγελματικής του όργανώσεως.

7) ΘΕΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΛΕΜΙ
ΣΤΩΝ Ν. 751)48 καί 1836)51

Τό θέμα τών πολεμιστών συνα
δέλφων χρήζει έξετάσεως έκ μέρους 
Υμών, μετ’ ιδιαιτέρου ένδιαφέρον- 
τος.

Πρός τούτο, θά τεθή ΰπ’ δψιν Υ
μών δΓ ιδιαιτέρου λεπτομερώς καθ’ 
δλας τάς φάσεις αύτοΰ, υπομνήμα
τος.

8) ΙΔΡΥΣΙΣ (ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

Τό θέμα έχει τεθή ήδη ύπ’ δψιν 
τού Ύποδιοικητού κ. Καμπέρου, ύ
πό τού Διευθυντού Περιουσίας Τρα
πέζης κ. Μ. Κοκολογιάννη.

Ημείς φρονούμεν, ότι μία τοιαύ- 
τη ένέργεια τής Διοικήσεως, θά ά- 
πετέλη μέγα ευεργέτημα διά τό 
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 4ην ΣΕΛ.)

Άπευθύνομεν τήν προειδοποίησιν 
αύτήν πρός τούς υπευθύνους διά νά 
μην δημιουργηθούν έκ τών υστέρων 
διαμαρτυρίαι διά τάς ένεργείας είς 
τάς οποίας θά προβώμεν.

Αί θερινοί άδειοι είναι δικαίωμα 
τού προσωπικού καί υΰδείς δικαι
ούται νά τό ύστερή.

Τό έπίδομα στεγάσεως
Δέν δυνάμεθα νά άντιληφθώμεν 

ποιαν σκοπιμότητα έξυπηρετεΐ ή μή 
καταβολή τού έπιδόματος στεγάσε
ως εις νέους κυρίως συναδέλφους 
κα είς μετατιθεμένους είς διάφορα 
υποκαταστήματα. 'Ημείς λυπούμε- 
θα δταν εΐμεθα υποχρεωμένοι νά 
καταγγείλλωμεν παρόμοια γεγονό
τα. Θέλουμε νά γνωρίζωμεν πώς αι
σθάνονται αυτοί πού τά προκαλοΰν. 
Πιστεύουν άραγε ότι θά βραβευ- 
θούν διά τόν ζήλον των αυτόν ή 
διασκεδάζουν απλώς μέ τάς άνάγ
κας τών συναδέλφων; 'Όπως δμως 
καί αν σκέπτωνται, καλά θά κάνουν 
νά αλλάξουν τακτικήν.

Είς ούδένα θά έπιτραπή είς τό 
μέλλον νά καταπατά τά δικαιώμα
τα τού προσωπικού καί αυτό πρέ
πει νά τά άντιληφθοΰν έγκαίρως ό
σοι έχουν παρόμοιας διαθέσεις.

ΚΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ

Προστάται άγιοι 
τών Τραπεζικών 

Υπαλλήλων
Ή Διοίκησις τής 'Ομοσπονδίας Τραπεζοϋπαλληλικών ’Ορ

γανώσεων Ελλάδος άπεφάσισεν δπως ή τάξίς τών Τραπεζικών 
υπαλλήλων τεθή ύπό τήν προστασίαν τού Όάίου Ανδρονίκου, 
τό κατά κόσμον έπάγγελμα τού οποίου (τέλη 6ου μ.Χ. αίώνος), 
ήτο τό τού άργυροπράτου1 καί τής συζύγου αυτού Αθανασίας.

Είς ένδειξιν τού βαθύτατου θρησκευτικού αισθήματος τής 
τάξεως τών Τραπεζικών υπαλλήλων άπεφασίσθη δπως προσδοθή 
πάσα έπισημότης είς τό γεγονός.

Ή άνάδειξις τού προστάτου Αγίου θά γίνη ύπό τάς ευλο
γίας τής Εκκλησίας καί μέ τήν συμπαράστασιν τού έπισήμου 
Κράτους. Είς τήν σχετικήν τελετήν, ή οποία θά τελεσθή είς τόν 
'Ιερόν Ναόν τής Μητροπόλεως, θά χοροστατήση ό Μακαριώτα- 
τος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών καί πόσης Ελλάδος κ. 'Ιερώνυμος, 
θά κληθούν δέ νά παραστοΰν ό Πρόεδρος καί τά μέλη τής Κυ- 
βερνήσεως, αΐ Διοικήσεις τών Τραπεζών, έκπρόσωποι τού έμπο- 
ρικοΰ καί βιομηχανικού κόσμου, ώς καί τού Τύπου, Ραδιοφωνίας 
καί Τηλεοράσεως. Ανάλογοι τελεταϊ θά τελεσθούν καί είς τά 
Καταστήματα Επαρχιών.

Ή «Τραπεζιτική» καταχωρεί είς τάς σελίδας της τόν βίον 
τού Όσιου Ανδρονίκου καί τής συζύγου του Όσιας Αθανασίας, 
ώς καί τήν άσματικήν άκολουθίαν αυτών, έγκριθεΐσαν ύπό τής 
Ίεράς Συνόδου.

»ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ«

Υ ν «ΰ η η μας

ΛΑΘΟΣ ΑΓΝΟΙΑ "Η ΕΣΚΕΜΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ;
Σάλον προεκαλεσεν ο περιληψθεις είς την προκήρυξιν τού Διαγω

νισμού πρσσλήψεως νέου προσωπικού δρος, διά τήν άσφάλισιν τών νεο- 
προσληφθησομένων. Επαναφέρει είς τήν έπιφάνειαν ένα θέμα πού εί
χε παύσει ΰφιστοιμενον διά τής άναγνωρίσεως τών απόψεων τού Συλ
λόγου των υπαλλήλων τής Εθνικής Τραπέζης Ή έπιστροφή είς τό πα
ρελθόν δεν δικαιολογείται και μαλιστα με τόν τρόπον πού έπιχειρεϊται.

Ύό Διοικητικόν Συμβούλιον εξέφρασεν τηλεγράφικώς πρός τήν Δι
οίκησήν της Τραπέζης τήν πληρη άντίθεσίν του καί ήρχισεν ήδη νά 
ένεργή διά τήν ματαίωσιν τού έπιχειρηθέντος πραξικοπήματος.

Δέν γνωρίζομεν ποιος ύπήρξεν ό έμπνευστής τής ένεργείας αύτής. 
Δέν ένδιαφέρει άλλωστε τούτο. Σημασίαν έχει νά μή προκληθή αναταρα
χή έκ τού λόγου αύτοΰ είς τό προσωπικόν τής Τραπέζης. "Αν πρόκειται 
περί λάθους άς σπεύσουν οί ύπεύθυνοι νά τό έπανορθώσουν. "Αν προε- 
κλήθη έξ άγνοιας τής πραγματικότητας, ας σπεύσουν πάλιν οί ύπεύ-

οσον, εγκαίρως άπεκαλύφθη. Πρός διευκόλυνσιν προσθέτομεν:
Ο τεθείς εις τόν Διαγωνισμόν δρος προσκρούει είς τήν αρχήν 

τής έλευθερίας τού συνεταιρίζεσθαι καί τής έλευθέρας έκλογής τού Τα
μείου Κυρίας Ασφαλίσεως, έφ’ όσον ώς έν προκειμένη) τοιαύτη ευχέ
ρεια παρέχεται έκ του νόμου.



Ποία πρέπει νά είναι η σημερινή πολιτική 
κατακτήσεις τής αγοράς υπό τής Τραπέζης μας

'Υπό ΠΑΝ. ΑΔΑΜΟΠΟΠΛΟΥ, 'Υπολογιστοϋ Β' πα- 
^ ρά τω "Υποκ)τι Πύλου, Πτυχιοΰχου Α.Β.Σ. Πειραιώς

Εις την προπολεμικήν περίοδον, εν 
των βασικωτέρων προβλημάτων ατινα 
απασχολούσαν σοιβαιρώς έπάστην εμ
πορικήν μονάδα ήχο τό πρόβλημα τής 
αύξήσεως τής παραγωγής της.

Μεταπαλειμικώς καί ά,φ’ ής ήρχι- 
σαν εφαρμοζόμεναι αί άρθολονικαί 
άρχαί τού καταμερισμού καί τής έ- 
ξειδικεύσεως, το πρόβλημα το οποί
ον ένεφανίσθη, άπησχόλησε και ππσ- 
οχολεΐ τάς έμπορικάς μονάδας, είναι 
το τής διαθέσεως των προϊόντων των.

Έξ αυτού τούτου τού λόίγου κινού- 
μεναι αί επιχειρήσεις, έστράφηοα·' 
προς δ id φόρους μεθόδους κατακτήαε ■ 
ως τής αγοράς έν αίς ή διαφήιιισις, 
αί Δημόσιοι σχέσεις καί 6 Προγραμ
ματισμός.

I. Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΙΣ

Τά υπό τής διαφημίσεως χρησι
μοποιούμενα μέσα είναι: Ό ήμερήσι- 
ος καί περιοδικός τόπος, τό ράδι
ό φωνον, τό προσωπικόν των επιχει
ρήσεων καί ή καλώς εξυπηρετούμενη 
πελατεία των.

Ή υπό τής Τ ρ α π έ
ξης μας άσκθυμένη 
δ ι α φ ή μ ι σ ι ς.

Αυτή καθ’ έαυτή ή επωνυμία τής 
Τραπέζης μας, ώ; φρονούν ενιοι έξ 
ημών έχοντες πεπαλαιωμένας αρχής, 
δεν είναι αρκετή. Ουχ ήττον άσκεϊ α
ποφασιστικήν έπίδρασιν έπί άρκετοΰ 
αριθμού ατόμων καί μάλιστα ατόμων 
διαβιοόντων εις τήν επαρχίαν, ατ να 
Εχοντα κατά νουν Τράπεζαν, εννο
ούν τήν ΕΘΝΙΚΗΝ ΤΑΠΕΖΑΝ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ως οϋσης μίας καί 
μόνης.

Ή άσκουμένη νϋν υπό τής Ί ραπ έ
ξης μας ,διαφήμισις θεωρού μεν ότι 
είναι ικανοποιητική άλλ’ οΰχί αρ
κούντως ικανοποιητική έν συσχετι
σμοί με τήν υπό τών ανταγωνιστών 
άσκουμένην δια,φήμισιν.

Τό επίπεδον έφ’ ού διεξάγεται θε- 
ωροΰμεν ότι είναι τό πρέπον καί τό 
άρμόξον εις τήν ιστορίαν της.

Έπιβεβλημένην θεωροΰμεν τήν δι
α φίήμισιν καί μέσοι ετέρων περιοδικών 
Εκδόσεων ευρυτάτης κυκλοφορίας, δι’ 
ών θά διαφημίζωνται σοβαρά μας πλε
ονεκτήματα Εναντι τών άνταγων ι
στών έν οΐς: Ή διεξαγωγή τής ε
σωτερικής εργασίας δΤ ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, τό μετοχικόν κεφάλα-ον 
τής Τραπέζης, ή ταχύτης ιέιξ,υπηρει ' 
οεως, τό υψηλόν πνευματικόν επίπε
δον τού υπαλληλικού δυναμικού της.

Χρήσιμον είναι επίσης νά γνιορί- 
ζωμεν τά είδικώτερα διαφημιστικά 
μέσα ατινα χρησιμοποιούν οί αντα 
γωνισταί.

Τ ο προσωπικόν τής 
Τραπέζης ά ς διαφη
μιστικόν μέσον

Άναντιρρήτως τό καλύτερον δια
φημιστικόν μέσον είναι καί θά εί
ναι τό προσωπικόν τής Τραπέζης.

Έχουσα «ρκετάς χιλιάδας υπαλ
λήλων καί όντας γνωστού- οτι εκασιον 
άτομον δύναται νά επηρεάση άποιφα- 
οιστικώς άρκετάς δεκάδας ατόμων, 
καταλήγομεν είς τό συμπέρασμα ότι 
ό άμέσ-ως επηρεαζόμενος συναλλακτι
κός κόσμος κατέχει -υψηλόν ποσσστόν 
τού όλου τής επικράτειας.

Παραβλέποντας τήν διαφήαισ,ν 
τής Τραπέζης μας ύπό τού προσω
πικού έξ ύποχρεώσεως, θέλει μοί γεν- 
νηθή τό ερώτημα έκ πόσων άσκεϊται 
αϋτη πηγαίως καί αύθορμήτως; Φρο
νώ ότι. έ(ξ ελάχιστων ασκείται αύθυρ- 
μήτως.

Έν τοιαύτη περιπτώσει δέον νά 
άναζητηθώσι τά αίτια τής αδρανεί, ς 
καί παθητικότητος τού προσωπικού.

Αίτια παθητικότη
τος προσωπικού,

α. ’Έμφυτος παθητικότης.
6. Ευθύνη δι-οικονντων τάς Τραπε

ζικός μονάδας.
γ. ’Έλλειψις κινήτρων.
’Έ μ φΐ υ τ ο ς π α θ η τ ι κ ό-

τ η ς-
Τό αίτιον τούτο φρονούιμεν οτι κα

τόπιν δημιουργίας φιλικού περιβάλ
λοντος μέ τά στελέχη τού 'Τποκ)τ< ; 
καί διά συνεχών νουθεσιών είνα, δυ
νατόν νά έκλειψη καί ή έμφανιζομέιη 
πρότερον παθητικότης νά μετατρα.ιή 
εις ένεργητικότητα ύψηλού βαθμού.

Ή γνώσις τού θέματος τών αν
θρωπίνων σχέσεων ώς τομέως τής 
Διοικήσεως τών επιχειρήσεων πρέπει 
έν προκειμένφ νά εύρη τήν δλοκληρω- 
τικήν εφαρμογήν.

Ευθύνη διοικούντων 
τάς τραπεζικός μο
νάδας.

Ενίοτε οιί διευθύνοντες τάς τρα
πεζικός μονάδας, κινούμενοι έκ r ά
γων καθαρώς εγωιστικών άφ’ ενός 
καί Εχοντες άρχάς ως προς τό διοι
κούν καθαρώς στρατιωτικός, άφ’ ε
τέρου, θεωρούν ώς -αμελητέας ποιο 
τητας τούς ύφι’ αύτών καί ώς μή 
Ε'/οντες ανάγκην τήν συνεργασίαν ή 
επί τό έπιεικέστερον, θεωρούν ταυτην 
■ώς υποτιμητικήν.

Ουδόλως προσπαθούν νά πλησιά
σουν τούς υφισταμένους, νά συζη η 
οου-ν μετ’ αυτών άπασχολοΰντα αυ
τούς προβλήματα, υπηρεσιακά, οίκο- 
·, ενειακά καί έν πολλοϊς θέματα δι
άφορα καί άσχετα τών ρηθέντων.

Ή τοιαύτη τακτική, ελάχιστων 
φρονώ, Εχει ώς αποτέλεσμα τήν δη
μιουργίαν ατμόσφαιρας &ν μή έχθοι

κής τουλάχιστον παθητικής, πράγμα 
οπερ άντιβαίνει είς τάς άρχάς τής 
Διοικήσεως τών επιχειρήσεων καί εί
ναι έπί ζημίμ τού ιδρύματος.

Ή άνωτέρω τακτική είναι απαρά
δεκτος άπό οικονομικής, ψυχολογικής 
καί κοινωνικής πλευράς.

Η άρμονικότης καί ή συνεργασία 
θά δώσουν τήν άρμόζουσαν θέσιν τής 
έπιχειρήσεως, είς τό εμπορικόν στερέ
ωμα καί θά καταστήσουν ταύτην, θέ
σει, προνομιακήν ώς προς τάς 6-μονι 
δεις επιχειρήσεις.

Οί διοικούνες τάς τραπεζικός μο
νάδας, οφείλουν νά είναι ΰπεράνω 
όλων άνθρωποι ειλικρινείς, ετιθεΐς 
καί φίλοι μέ τό προσωπικόν τών μο
νάδων, αλλά δέον νά γνωρίζουν νά 
κρατούν καί τήν πρέπαυσαν θέσιν 
διά νά μήν εύρεθοΰν είς τήν δυσά 
ν-εστον στιγμήν νά χρησιμοπο.ιοήσουν 
τά έκ τής θ-έσεώς των δικαιώματα καί 
αρμοδιότητας οσάκις είναι Εκδηλος ή 
καταστρατήγησις τών τύπων.

’Οφείλουν νά ένεργ-ούν προληπτι
κούς, διότι ή πρόληψις δεν άφανί- 
ζει τήν συνεργασίαν, τήν εμπιστο
σύνην καί τήν φιλίαν. Άντιθέτως τής 
προληπτικότητος ή κατασταλτικέ της 
θά Εχη ώς αποτέλεσμα τον άφ-ανισιιόν 
ιών άνωτέρω συναισθημάτων καί τήν 
δημιουργίαν τού συναισθήματος τής 
πικρίας καί τής άπογοητεύσεως.

Αί Εξω τού καταστήματος τής 
Τραπέζης συναντήσεις, είς αραιά χρο
νικά διαστήματα, τών στελεχών με
τά τών υπαλλήλων, δημιουςγ-οϋν τά 
συναισθήματα τής συμπάθειας καί 
τής φιλίας.

Τό νεοτοποθ-ετούμενον στέλεχος δέ
ον νά προσπαθήση νά έμβ-αθύνη είς 
τον ψυχικόν κόσμον έκαστου υπαλ
λήλου διά νά είναι ανάλογος καί ή 
άνολουθησομένη ταχτική.

Είς τον εύερέθιστον καί ενεργητι
κόν τύπον υπαλλήλου, ο στις Εχει ά- 
ποΐ-ειχθή ότι είναι δ πλέον δραστήοι- 
ος καί Αποφασιστικός τών άλλων, 
κρίνεται σκόπιμον νά δίδηται πρω
τοβουλία καί νά ζητήται ή γνώμ η: του 
εις διάφορα θέματα, άτινα δ'σον καί 
ιί.τλά νά είναι, ύπερεκτιμώνται ύπ’ 
αυτού καί αισθάνεται τήν ίκανοποίη- 
σιν οτι συμβάλει -άποφασιστικώς είς 
τήν πρόοδον τής έπιχειρήσεως καί, ότι 
θεωρείται ύπ’ -αυτής ώς άξια.

Είς τούς ύστερούντας πνευματικό; 
τούς -βραδείς, κρίνεται σκόπιμος ή 
συνεχής π ορακ-ολ ούθη σ ι ς καί ή έπι- 
βράβευσις δι’ ύπερεκτυμήσεως τού ύπ’ 
αετών έκτελουμένου Εργου με τήν 
παρατήρησιν όπως καταβληθούν συνε 
χεϊς προσπάθειαι διά τήν έπίτευξιν 
τού MAXIMUM τής άποδόσεως. 

Διαμορφώνοντας τό προσωπικόν αί 
κατά τόπους διευθύνσεις τών 'Τπ)των 
είς τήν ιδεατήν μορφήν τών φίλων 
καί συνεργατών, νά είναι βέβαιοι ότι 
Εχουν -εξασφαλίσει τον μεγαλύτερον 
διαφημιστήν των καί τής Τραπέζης 
ό όποιος θά έπηρεάοη εύμενώς τήν 
αγοράν.

Ή συνεργασία τών στοιχείων ιού 
συνόλου προεξοφλεί επιτυχίαν. 

Έλλειψις κινήτρων 
Τά κίνητρα δύνανται νά δια <ρι- 

θώσιν είς δύο κατηγορίας: 
α) ’Ηθικά καί 6) Υλικά.
’Ηθικά κίνητρα αποτελούν αί δι

άφοροι -Επιβραβεύσεις καί εύφημ.ι 
μνείαι αί οποία,ι δίδονται είς τούς έ- 
πιτυχόντας ικανοποιητικά άποτελέ 
σματα είς τον τομέα τών καταθέσι- 
οιν ή αλλαχού.

Ό θεσμός τών ανωτέρω κινήτρων 
Εχει θεσπισθή παρ’ ή-μΐν.

Ή Εννοια ικανοποιητικά άποτελέ- 
οαατα είναι σχετική κιαί φρονοΰμεν ό
τι ούδεμία ζημία θά είχεν ή Διοί- 
κησις τής Τραπέζης μας δημοσιευου- 
σα κατ’ Ετος είς τόν τραπεζικόν cu- 
πυν* ή είς έγκύκ,λιόν της τά ονόματα 
τών υπαλλήλων τών έπιτυχόντων ί 
κανοπ-οιητικά ιάποτελέσματα κ-ατα τό 
πςοηγούμενον Ετος.

Κίνητρα οικονομικά 
’Απαραίτητος κρίνεται έν προκειμέ- 

νρ' δ δρισμδς τής έννοιας τού ύπαλ 
/ήλου: ‘Τπάλλη,λος είναι δ παρέχων 
έξηρτημένην πνευματικήν εργασίαν 
έπί μισθώ βάσει σχέσεως εργασία;.

Ό υπάλληλος άμειβετια,ι διά τόν 
χρόνον δι’ ον παρέχει τήν εργασίαν 
του καί όστις ορίζεται άπό τό εργα
τικόν δίκαιον έκάστης χώρας.

’Έξω άπό τό γραφιεΐον είναι άν
θρωπος με απαιτήσεις καί υποχρεώ
σεις ηθικές καί κοινωνικές, μέ ίνα 
κύκλο γνωριμιών μέ τόν όποιον συ- 
νανστρέιφίεται κιαί συναλλάσσεται.

(Ή συνέχεια είς τό προσεχές)

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ & ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝ)ΣΜ0Σ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝ.Π.Ε.

Άνακοίνωσις
Ι^ύριυε ϋυνεταεροΕ,

πλν)ροφοροΰρ.εν ϋχι είς το Ιΐροετήριον Ί*- 
φασμάτων του ίΧονετχερισμοο ηρξατο λειτουργούν 
πλήρες τμήμν. IIIJUSX ωΛΛ ΙΧΣΙΙΧ ΚΑΙ 15- 
ΞΟΧΗΧ.

6 Το τμήμα τούτο δεαιΒέτεε:
’ Ομπρελλες Θχλάοσης — Χτρώμαται — Χωσί- 

(hy. — Μπάλες — Αίάσζες — Βατρζχοπεδίλαι. — 
Χζούφεες ζν.Ι παιπούταια Μπάνεου — Τσάντες 
Μπάνεου ζαιε ποεζελεαν άνδρεζών ζ-ζε γυνζεζεεων 
μζγεώ.

ΑεζΟετεε ώσζυτως ΙΙτυσσόμενζ ζζϋεσμζτζ ζζε 
ζρεββάτεζ — ΙΙολυΟρόνες ζρεββάτεζ — τρζπίζεζ 
πτυσσόμενζ — («)ερμος υγρών ζζε φζγζ^τών — φο
ρητά ψυγεεζ έξοχης ζλ·π.

Λεζβέτεε ώαζύτως έζλεζτής ποεότητος εεδη 
βεραντών έζ Φέρ - Φορξέ ήτοε τρζπεξεζ στρογ
γυλά ζζε πζρζλληλόγρζμμζ, ζζρέζλες, πολυθρό
νες τρζπεξάζεζ είς μεγάλην ποεζελεζν σχ.εδεων.

Έζ του 5Ευνετζερεσμοΰ

(ΤοΟ Μ. Πετρόπουλου)

Ό εκπρόσωπος τού Συλλόγου κ. Π. Βραχνός σύρει τόν Καλαματιανόν 
καί ανοίγει τόν χορόν στο βραδυνό που διοργάνωσαν οί υπάλληλοι τοΰ 

Υποκαταστήματος Καλαμάτας είς τό Κέντρον «ΑΛΜΥΡΟΣ».

ΕΝΩΣΙΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΕΦΟΡΙΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ

Κοινωνικά

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
i

ΤΙ σύζυγος τοΰ Εφόρου τής Λέσχης 
μας κ. Ε. Ααντζώνη, Ετεκε θήλυ.

— Ή σύζυγος τού συμβούλου τού 
Συλλόγου κ. Εύστ. Μαρίνου, ετεκεν 
αρρεν.

ΓΑΜΟΙ
Έτέλεσαν τούς γόμους των:
Ό συν. τού 'Υποκαταστήματος 

Πειραιώς κ. Γ. Ινουμανιώτης καί ή 
δις Ελένη Γκούστη.

-— Οί συνάδελφοι τού 'Τποκαταστή. 
ματος ’Αγρίνιου Περικλής Κοτίνης 
καί Μαρία Νάκου.

— Οί συνάδελφοι Γεώργιος Ρε- 
μπατσουλέας, τού υποκαταστήματος 
I ί-ολυκλείτου καί ή Μαριάννα Φιλιπ
πίδου, τού ύποκαταστήματος Κερα- 
μεικού.

— Ή συνάδελφος τού υποκαταστή
ματος Πατρών Μαρία Κωτσοπούλου 
ναι δ κ. Επαμεινώνδας Βούλγαρης.

ΠΕΝΘΗ

ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
ΙΟΥΛΙΟΣ 1971

1. -— ΚΥΡΙΑΚΗ 4.7.1971 
ΝΑΥΠΛΙΟ — ΤΟΛΟ — ΘΕΑΤΡΟ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ

Άναχώρησις στις 8 π.μ. γιά Κόρινθο, στάσις 30' καί συνέχεια 
για Ναύπλιο — Τολό. Παραμονή στην όμορφη αμμουδιά γιά μπάνιο 
καί φαγητό.

Άναχώρησις στις 5 μ.μ. γιά τό θέατρο τής ’Επίδαυρου. Παρακο
λούθησή τής παραστάσεως καί αμέσως μετά άναχώρησις γιά ’Αθήνα, 
μέ ενδιάμεση στάσι 30'.

"Εξοδα: 75 — 85 (πούλμαν καί εισιτήριο θεάτρου τών 25 δρχ.).

2. — ΚΥΡΙΑΚΗ 1 1.7.1971 
ΧΑΛΚΙΔΑ — ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ

Άναχώρησις στις 8 π.μ. γιά Χαλκίδα (στάσις 30') καί συνέχεια 
γιά Άρτάκη, Ψαχνά —— Παραλία Πολιτικά. Παραμονή γιά μπάνιο καί 
φαγητό στην κατάφυτη παραλία.

Άναχώρησις τό απόγευμα γιά Χαλκίδα — Αθήνα, μέ ενδιάμεση 
στάσι 30'.

"Εξοδα: 45 — 55.

3._ ΚΥΡΙΑΚΗ 18.7.1971
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ — ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΚΡΑΤΑΣ — ΤΡΑΠΕΖΑ

Άναχώρησις στις 8 π.μ. γιά Κόρινθο (στάσις 30'), συνέχεια για 
παραλία Άκράτας. Παραμονή γιά μπάνιο καί φαγητό. Άναχώρησις 
στις 5.30' μ.μ. γιά τό γραφικό χωριό Τράπεζα.

Άναχώρησις στις 7 μ.μ. γιά Αθήνα, μέ ένδιάμεση στάσι 30'. 
"Εξοδα: 50 — 65.

4.— ΚΥΡΙΑΚΗ 23.7.1971 
ΕΡΕΤΡΙΑ — ΛΕΥΚΑΝΤI

Άναχώρησις μέσφ τής ’Εθνικής οδού στις 8 π.μ. γιά Μαρκόπου- 
λο — Σκάλα Ώρωπού καί μέ τό πορθμείο γιά ’Ερέτρια -— Λευκαντί. 
Παραμονή στην παραλία Λευκαντί γιά μπάνιο καί φαγητό.

Τό απόγευμα άναχώρησις γιά Χαλκίδα — Αθήνα μέ ενδιάμεση 
στάσ ι 30'.

"Εξοδα: 45 — 55.

5.— ΣΑΒΒΑΤΟ — ΚΥΡΙΑΚΗ 17—18.7.1971 
CALYPSO -— BUNGALOTEL — ΑΡΚΙΤΣΑ

Άπ-εβίωσε-ν ή μήτηρ τού συν. ’Αν
δρε α Σολούκου, τού Μηχανολογικού 
Κέντρου.

ΔΠΡΕΑΙ

ΤΠΕΡ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ 
ΤΟΎ Τ.Τ.Π.Ε.Τ.

• Ό Σύλλογος Υπαλλήλων ’Εθνι
κής Τραπέζης είς μνήμην τού άποβι- 
ώσαντος πατρός τού Διοικητού τής 
Τραπέζης κ. Άχ,ή δρχ. 1.000.

• Ή κ. Ελισάβετ Διαμαντή είς 
μνήμην τοΰ συζύγου της ’Αργυρίου 
δρχ. 1.0-00.

ΕΚΔΡΟΜΗ 
ΕΙΣ ΚΕΡΚΥΡΑΝ

Θαυμασίαν έκδρομήν έπραγματο- 
ποίησαν οί συνάδελφοι τού Ύποκα
ταστήματος Π ατρών εις τήν ώραίαν 
νήσον τής Κέρκυρας, τό τριήμερον 5 
— 7 Ιουνίου, έορτήν τού Αγίου 
Πνεύματος.

Τό πρόγραμμα περιελάμβανε έ- 
πίσκεψιν τών αξιοθέατων τής πόλε- 
ως: Κανόνι, -Ποντικονήσι, Άχίλλει- 
ον) καί μπάνια στις μαγευτικές α
κρογιαλιές τής ιΠαλαιοκστρίτσας.

Στην επιστροφή περιήγησις τής 
πόλεως τών 1 Ιωαννίνων "Ενας θαυ
μάσιος καιρός καί μιά πέρα γιά πέ
ρα οικογενειακή ατμόσφαιρα, ήσαν 
οΐ συντελεστές τής άνευ προηγουμέ
νου επιτυχίας τής έκδηλώσεως αΰ-
τής·

"Εκπληξις: Τό γεύμα πού προσ- 
έφεραν οί συνάδελφοι τού Τμήματος 
Προεξοφλήσεων κατά τήν μετάβασιν 
είς τούς συμμετασχόντας εις τήν 
έκδρομήν.

Άναχώρησις τό Σάββατο στις 3.15' μ.μ. γιά CALYPSO. Τακτο- 
ποίησις στά πολυτελή BUNGALOWS. Τό βράδυ δείπνο, διασκέδασις 
και χορός στο CLUB CALYPSO. Τήν Κυριακή 18)7, ήμερα ελεύθερη γιά 
μπάνιο καί μεσημεριανό φαγητό.

Στις 7 μ.μ. άναχώρησις γιά Αθήνα.
"Εξοδα: Δρχ. 210 — 230 (πούλμαν, διανυκτέρευσις σέ τετράκλινα 

BUNGALOWS, δύο γεύματα καί πρωινό).

6.— ΣΑΒΒΑΤΟ — ΚΥΡΙΑΚΗ 3—4.7.71, 10—1 1.7.71, 17—18.7.71, 
24—25.7.71, 31.7—1.8.71 και 7—8.8.71 

ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ — ΓIΑΛΑΣI

Άναχώρησις στις 3 μ.μ. γιά Κόρινθο — Λουτρά Ωραίας ’Ελένης 
— Κόρφο — Παραλία Παλαιός Έπιδαύρου — Γιαλάσι. Τακτοποίησις 
σέ δίκλινα καί τρίκλινα BUNGALOWS μέ ιδιαίτερο ντους. Διανυκτέ- 
ρευσις.

’Ελεύθερη ή Κυριακή γιά μπάνιο και φαγητό.
Άναχώρησις στις 7 μ.μ. γιά Αθήνα μέ ενδιάμεση στάσι 30'. 
"Εξοδα: 210 — 230 (πούλμαν, πρωινό, 2 γεύματα καί διανυ-

κτέρευσις).
ΠΛΗΡΟΦΟΡIAI — ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Δίδα Μαρία Θεοδω- 
ρακοπούλου (310-501 έσ. 624).

ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Ό συνάδελφος κ. Γεώργιος Γ κά

νης ό όποιος διδάσκει εις τό Σεμι- 
νάριον ’Εργασιών ’Εξωτερικού τής 
Τραπέζης μας, έπανεξέδωσε τό γνω
στόν βιβλίον του «ΑΙ Τραπεζικοί 
Διατυπώσεις τών Είσαγομένων Εμ
πορευμάτων», τό όποιον τόσον χρή
σιμον άπεδείχθη.

’Επίσης ό συνάδελφος έχει έκδώ- 
σει καί έτερον χρήσιμον βιβλίον έπί 
τών αυτών θεμάτων μέ τόν τίτλον 
«Ή τεχνική τών πιστώσεων καί προ
εμβασμάτων».

Οΐ έπιθυμούντες νά προμηθευθούν 
τά βιβλία τοΰ συναδέλφου Γκόνη, 
δύνανται ν’ άπευθύνωνται είς τά 
γραφεία τοΰ Συλλόγου.

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ ΓΙΑ ΜΠΑΝΙΟ, ΙΟΥΛΙΟΥ 1971

Πέμπτη 1—7 Πόρτο Ράφτη "Εξοδα Δρχ. 15—20
Παρασκευή 2—7 Σούνιο » 20—25
Τ ρίτη 6—7 Βουλιαγμένη (έγκαταστάσεις EOT) » 20—25
Τ ετάρτη 7—7 Πόρτο Γερμενό » 20—25
Πέμπτη 8—7 Σούνιο » 20—25
Παρασκευή 9—7 Κ ιννέτα » 20—26
Τρίτη 13—7 Πόρτο Γερμενό » 20—25
Τ ετάρτη 14—7 Σαρωνίς » 15—20
Παρασκευή 16—7 Κ ιννέτα » 20—25
Τ ρίτη 20—7 Βουλιαγμένη (εγκαταστάσεις EOT) » 20—25
Τ ετάρτη 21—7 Σούνιο » 20—25
Πέμπτη 22—7 Πόρτο Ράφτη » 15—20
Παρασκευή 23—7 Κ ιννέτα » 20—25
Τρίτη 27—7 Πόρτο Γερμενό » 20—25
Τ ετάρτη 27—7 Σούνιο » 20—25
Πέμπτη 29—7 Σαρωνίς » 15—20
Παρασκευή 30—7 Πόρτο Ράφτη » 15—20

Ή τιμή τοΰ περιπάτου Βουλιαγμένης περιλαμβάνει καί τό άντίτι- 
μον τοΰ εήσιτηρίου τής πλάζ τοΰ Ε.Ο.Τ.

Ή άναχώρησις διά ΒΟΥΛΙΑΓΜΕ-ΝΗΝ — ΣΑΡΩΝΙΔΑ — ΣΟΥΝΙΟ 
θά γίνεται γιά μέν τούς συναδέλφους τών Αθηνών άπό τό Κεντρικόν Κα
τάστημα στις 2.30' μ.μ., διά δέ τούς συναδέλφους τού λογιστικού Κέν
τρου άπό τό ΛογιστικόνΚέντρον είς τάς 3 μ.μ.

Διά τούς περιπάτους τοΰ ΠΟΡΤΟ ΓΕΡΜΕΝΟ — ΚΙΝΝΕΤΑΣ — 
ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ, ή άναχώρησις τών μέν συναδέλφων τοΰ λογιστικού 
Κέντρου θά γίνεται είς τάς 2.30 μ.μ. άπό τό Λογιστικόν Κέντρον, διά 
δέ τούς συναδέλφους τών Αθηνών, άπό τό Κεντρικόν Κατάστημα είς 
τάς 3 μ.μ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Έφ’ δσον δύναται νά καλυφθή ό αριθμός τών 30 θέ
σεων, τρ πούλμαν θά άναχωρή άπό τό κατάστημα είς τό οποίον υπηρε
τούν οΐ κ.κ. συνάδελφοι.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ — ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ: Διά τά καταστήματα Αθη
νών είς Δίδα Μαρίαν Θεοδωρακοπούλου (τηλ. 310-501 έσ. 624). Διά 
τά καταστήματα τού Πειραιώς είς Δίδα ‘Άνναν Βάαιλα (τηλ. 474ϊ 101 
έσ. 27).

Ε. Φ. Ε. Τ.

Έζ.υκλοφόρησε προ ήμερων ή νέα 
μελέτη τού πρώην συναδέλφου », Κ. 
Ιατρού «’Ιδιωτική ’Ασφαλιστική Οι
κονομία».

Τό περιεχόμενον αυτής αναλύει ιά 
στοιχεία τής έξελίξεως τών Ασφαλί
σεων, τάς μορφάς καί τύπους αυτής, 
τήν έπί ανώτατου οίκονομικοϋ επιπέ
δου άσκουμένην πολιτικήν της, άπαν
τα τά νεώτατα στοιχεία έκ τής α
σφαλιστικής νομοθεσίας (νεώτεροι νό
μοι 400)1970, 551)1970 κ.λ.π.) τέ
λος δέ παρέχει καί πλεϊστα ίνδια- 
φίροντα στοιχεία έκ τής διεθνούς ι
διωτικής άσφαλιστική; κινήσεως, είς 
ύφος άπλούν καί κατανοητόν, παρά 
τάς τεχνικάς λεπτομέρειας τού θέ
ματος καί τάς έξ αυτών δυσχερείας.

Ό ζ. ’Ιατρού, δι’ επιστολής του 
π^ός τόν Σύλλογον καθιστά γνωστόν 
Οτι διά νά διευκολύνη τήν αγοράν 
τής μελέτης ως καί προγενεστέρων 
αύτής ύπό τών ενδιαφερομένων συνα
δέλφων, έξησφάλισεν ύπό τοΰ εζδό- 
π υ του τάς κάτωθι είδικάς τιμάς:

Μηχανολογική Όργάνωσις μεγά
λων ’Επιχειρήσεων (μειωμένης ήδη 
•',μής δρχ. 150), δρχ. 120.

’Ιδιωτική ’Ασφαλιστική Ο’ικονομι■ 
κη (τιμής δρχ. 240), δρχ. 190.

’ Ιδιωτική ’ Ασφάλισις (επίτομος) 
(τιμής δρχ. 60), δρχ. 55.

Σύνολον δρχ. 365.
Συνολικώς, άπαντα (τιμής δρχ. 

450), δρχ. 350.
Οί συνάδελφοι δύνανται νά άπευ- 

θννωνται είς τόν κ. Κων. ’Ιατρού, 
τηλ. 318.311.



Ιό nips κείμενον τού ΜομοΒετικοϋ ΔιατάγμιτοΒ 
περί ΕπιγνελμιτίΗων ϊωμοτείων κοι Ενώσεων

Η ΟΜΙΛΙΑ ΙΟΥ 4Ι0ΙΚΗΙ0Υ, ΧΡ. ΑΧΗ 
ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΟΙ

Πρός ένημέρωβίν των μελών τού Χυλλόγου όν,μυ- 
αεεύομεν κατωτέρω το πλήρες κείμενον του νέου Xο- 
μοβετίκού διατάγματος «ΙΙερϊ Επαγγελματικών βω- 
ματείων καί Ένώοεων».

ΚΕΦΑΛΑ ΙΟΝ Α'.
Γενικαί διατάξεις

"Αρβρον 1.
Σκοπός έπαγγελματικών 
σωματείων και ενώσεων

1. Τά επαγγελματικά σωματεία 
και αί ένώσεις τούτων έχουν ώς 
σκοπόν την μελέτην, προστασίαν 
καί προαγωγήν των ηθικών, οικονο
μικών καί έπαγγελματικών συμφε
ρόντων τών μελών των.

2. Οί μισθωτοί καί οί έργοδόται 
δικαιούνται άνευ οίασδήποτε δια- 
κρίσεως καί άνευ προηγούμενης ά
δειας νά συνιστοΰν, άντιστοίχως, 
έργασιακά καί έργοδοτικά έπαγγελ 
ματικά σωματεία καί νά καθίσταν
ται μέλη τούτων ΰπό μόνον τον Ο
ρον τής συμμορφώσεώς των προς 
τόν νόμον καί τά καταστατικά αυ
τών.

"Αρβρον 2.
Έλάχιοτος άριβμδς μελών 

ένώοεων

1. Προς σύστασιν πρωτοβαθμίου 
ένώσεως άπαιτούνται πέντε τουλά
χιστον έπαγγελ ματικά σωματεία. 
Προκειμένου περί πρωτοβαθμίου 
καί κλάδον ένώσεως έν άνυπαρξίςί 
πέντε όμοειδών έπαγγελματικών 
σωματείων άρκεϊ ό αριθμός τών υ
φισταμένων τοιούτων.

2. Προς σύστασιν δευτεροβαθμί
ου ένώσεως απαιτούνται πέντε του
λάχιστον πρωτοβάθμιοι ένώσεις.

"Αρθρον 3.
Άπαγόρευσις μικτών 

έπαγγελματικών σωματείων

1. ’Απαγορεύεται ή εις τό αυτό 
έπαγγελματικόν σωματεΐον ή ενω- 
σιν συμετσχή ώς μελών μισθωτών 
καί έργοδοτών.

2. ’Απαγορεύεται ή εις έργασια- 
κόν σωματεΐον ιδιωτικών υπαλλή
λων καί έργατών συμμετοχή δημο
σίων υπαλλήλων ή τακτικών υπαλ
λήλων νομικών προσώπων δημοσίου 
δικαίου.

"Αρθρον 4.
Απαγόρευσες έπεμβάσεως 

έργοδοτών

’Απαγορεύεται εις τούς έργοδό- 
τας ή άλλα υπέρ τούτων ένεργούν- 
τα πρόσωπα: α) νά παρακωλύουν 
μισθωτούς άπό τού νά συνιστοΰν 
έργασιακά σωματεία ή ένώσεις ή 
νά προσχωρούν εις τοιαΰτα, δι’ α- 
πολύσεως ή απειλής άπολύσεως έκ 
τής έργασίας αυτών ή δι’ άλλων α
θεμίτων μέσων, β) νά έξαναγκάζουν 
μισθωτούς διά τών αυτών μέσων, 
εις σύστασιν έργασιακών σωματεί
ων ή ένώσεων, ή εις προσχώρησιν 
εις ώρισμένα τοιαΰτα καί γ) νά α
παιτούν οπωσδήποτε παρά τών μι
σθωτών δήλωσιν περί μή συμμετο
χής ή άποχωρήσεως έξ ώρισμένων 
έργασιακών σωματείων ή ένώσεων, 
ινα προσλάβουν ή διατηρήσουν αυ
τούς εις την υπηρεσίαν των.

"Αρθρον 5.
Πολίτικη εξάρτηβίς

Ή έξάρτησις επαγγελματικού 
σωματείου ή ένώσεως έκ πολιτικού 
κόμματος ή ή άνάμιξις τούτων εις 
ένεργείας έπιδιωκούσας άμέσως ή 
έμμέσως πολιτικούς σκοπούς άπα- 
γορεύεται.

"Αρθρον 6.
'.Απαγόρευσίς εμπορικών 

πράξεων

Ή άσκησις έμπορικών πράξεων 
παρ’ έπαγγελματικοΰ σωματείου ή 
ένώσεως άπαγορεύεται.

"Αρθρον 7.
Αημοαία. έμφάνισις 

επαγγελματικού σωματείου

Πάντα τά προς τρίτους άπευθυ- 
νόμενα έγγραφα έπαγγελμσυχού 
σωματείου ή ένώσεως δέον νά πε
ριέχουν: α) την έπωνυμίαν τού σω
ματείου ή ένώσεως καί β) τόν αρι
θμόν τής άναγνωρισάσης τήν ϊ- 
δρυσιν τού σωματείου ή ένώσεως 
άποφάσεως τού αρμοδίου Δικαστη
ρίου.

"Αρθρον 8.
Χυμμετοχη εις διεθνείς 

όργανώσεις

Τά έπαγγελματικά σωματεία ή 
ένώσεις δύνανται νά καθίστανται 
μέλη διεθνών έπαγγελματικών ορ
γανώσεων, έργασιακών ή έργοδοτι- 
κών άντιστοίχως, κατά τούς όρους 
τού καταστατικού.

"Αρθρον 9.
Καταγγελία παραβάσεων

Τό έργασιακόν σωματεΐον ή έ-

νωσις δικαιούται νά καταγγέλλη έ- 
νώπιον τής αρμόδιας διοικητικής ή 
δικαστικής ’Αρχής διά τών νομίμων 
άντιπροσώπων του, τάς παραβά
σεις τών υπέρ τών μισθωτών προ
στατευτικών διατάξεων.

"Αρθρον 10.
Έποβλητέα στοιχεία 

άριβμητικης δυνάμεο>ς 
σωματείου

1. Ή διοίκησις έκαστου έπαγ- 
γελματικοΰ σωματείου ή ένώσεως, 
πλέον τών έν άρθρψ 28 τού Ν. Δ. 
795)71 «περί σωματείων καί ένώ- 
σεωνδ όριζομένων, ύποχρεοΰται νά 
ύποβάλλη έντός τού μηνός ’Ιανουά
ριου έκάστου έτους εις τό Ύπουρ- 
γεϊον ’Εργασίας προκειμένου περί 
έργασιακών σωματείων ή έ“ώσεων, 
εις τό αρμόδιον δέ κατά περίπτω- 
σιν Ύπουργείον, προκειμένου περί 
έργοδοτικών τοιούτων, καί τόν Νο
μάρχην τής περιφέρειας τής έδρας 
του, τά κατά τήν 31 ην Δεκεμβρίου 
τού προηγουμένου έτους στοιχεία 
περί τής συνολικής δυνάμεως τών 
μελών τού σωματείου ή ένώσεως ώς 
καί τού άριθμοΰ τών έκ τούτων ά- 
ναπληρωσάντων τάς οικονομικός 
των υποχρεώσεις.

2. Διά Βασιλικού Διατάγματος, 
έκδιδομένου προτάσει τού άρμοδίου 
κατά περίπτωσιν Υπουργού, καθο
ρίζονται τά τής τηρήσεως παρά τώ 
οίκείψ Υπουργεί y καί ταΐς Νομαρ- 
χίαις, Ειδικού άρχείου τών έπαγ
γελματικών σωματείων ή ένώσεων.

ΚΕΦΑΛΑ ΙΟΝ Β'.

Ηιβλία σωματείων
"Αρθρον 11.

Βιβλία έπαγγελματικών 
σωματείων

1. Παρ’ έκάστφ Πρωτοδικείψ τη
ρείται ειδικόν βιβλίον έπαγγελμα
τικών σωματείων ή ένώσεων, εις δ, 
μερίμνη τού Γραμματέως, καταχω
ρίζονται αυθημερόν τά εις τό κατ’ 
αρθρον 78 τού Α.Κ. βιβλίον έγγε- 
γραμμένα έπαγγελματικά σωμα
τεία.

2. Ή έγγραφή εις τό ειδικόν 6ι- 
βλίον έπαγγελματικών σωματείων 
δέον νά περιλαμβάνη τήν έπωνυμί
αν καί τήν έδραν τού έπαγγελμα
τ ι κοΰ σωματείου ή ένώσεως, τόν ά- 
ριθμόν τής έγκρινάσης τά κατα
στατικόν δικαστικής άποφάσεως, 
ώς καί τά ονόματα τών μελών τής 
πρώτης διοικήσεως αυτού.

"Αρθρον 1 2.
Τήρήτέ* βιβλία

1. 'Έκαστον έπαγγελματικόν 
σωματεΐον ή ένωσις δέον νά τηρή ΰ- 
ποχρεωτικώς τά κάτωθι βιβλία:

α) Μητρώον τών μελών έμψαϊνον 
κατ’ αΰξοντα άριθμόν καί τό όνο- 
ματεπώνυμον δι’ έκαστον μέλος, δι- 
εύθυνσιν, έπάγγελμα, έτος γεννή- 
σεως, ιθαγένειαν καί ήμερομηνίας 
έγγραφής καί διαγραφής.

β) Πρακτικών συνεδριάσεων τής 
διοικήσεως ώς καί συνελεύσεως τών 
μελών.

γ) Εισπράξεων καί πληρωμών εις 
τό όποιον καταχωρίζονται τακτικώς 
άπασαι αί εισπράξεις καί πληρω- 
μαί.

δ) Περιουσίας έμφαΐνον λεπτο- 
μελώς τήνκινητήν καί άκίνητον πε
ριουσίαν τού σωματείου ή ένώ
σεως.

«ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ»

Μηνιαΐον δργανον 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

2. "Απαντα τά έν παρ. 1 βιβλία 
δέον νά είναι ήριθμημένα, θεωρούν
ται δέ προ πόσης χρήσεως ΰπό τής 
έποπτευούσης ’Αρχής, δυναμένης νά 
λαμβάνη οποτεδήποτε γνώσιν τού 
περιεχομένου των. Παν μέλος δι
καιούται νά λαμβάνη γνώσιν τών 
ΰπό στοιχεία α, γ καί δ βιβλίων.

ΚΕΦΑΛΑ ΙΟΝ Γ'.
Καταστατικόν

"Αρθρον 13.
Καταστατικόν

1. Τό καταστατικόν έργασιάκοΰ 
σωματείου ή ένώσεως δέον, έπί 
ποινή άκυρότητος, νά καθορίζη, 
πλέον τών έν άρθρφ 80 τού Α.Κ. 
όριζομένων, α) τό έπάγγελμα τό ό
ποιον δέον νά άσκή, ή τόν εργοδό
την, παρ’ ώ δέον ν’ άπασχολήταί 
τις, ινα είναι μέλος, β) τήν ύπο- 
χρέωσιν περί καταβολής συνδρο
μής, γ) τά τής πειθαρχικής τιμω
ρίας μελών παραβαινόντων τάς έκ 
συλλογικής συμβάσεως έργασίας, 
συναφθείσης ΰπό τού σωματείου ή 
ένώσεως υποχρεώσεις των, ή τοιαύ- 
τας έπιβαλλομένας διά τού κατα
στατικού ή δι’ άποφάσεως τής συ
νελεύσεως τών μελών, δ) τά τού 
χρόνου συγκλήσεως τής συνελεύσε
ως τών μελών, ε) τά τών άρχαιρε- 
σιών, έκλογής έφορευτικών, έποπτι- 
κών καί έλεγκτικών έπιτροπών ώς 
καί τά τής θητείας καί λειτουργί
ας έκάστης τούτων, στ) τά τών δι
καιωμάτων καί υποχρεώσεων τής 
διοικήσεως καί τών έπιτροπών, ζ) 
τά τής διαχειρίσεως, έλέγχου καί 
έξασφαλίσεως τής περιουσίας καί 
η) τά τού τρόπου καί χρόνου κα- 
ταρτίσεως τού προϋπολογισμού καί 
απολογισμού καί έγκρίσεως αυτών.

"Αρθρον 14.
Μέλη επαγγελματικών 

σωματείων

1. Ούδείς δύναται νά ύποχρεωθή 
άμέσως ή έμμέσως νά είναι ή νά 
μή είναι μέλος έπαγγελματικόν 
σωματείου ή ένώσεως.

2. Μόνον φυσικά πρόσωπα πρα
γματικούς άπασχολούμενα εις τό έ
πάγγελμα ή τήν έργασίαν, εις ήν 
άφορά τό έργασιακόν σωματεΐον 
δύνανται νά καταστούν μέλη αυτού 
καί νά διατηρούν τήν ιδιότητα τού 
μέλους.

3. Μέλη έργοδοτικοΰ σωματείου 
δύνανται νά είναι φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου.

4. Δέν αποκλείονται τού δικαιώ
ματος έγγραφής ουδέ αποβάλλουν 
τήν ιδιότητα τού μέλους έργασια- 
κοΰ σωματείου μισθωτοί άπέχοντες 
τής έργασίας των ενεκεν: α) άσθε- 
νείας, άνεργίας ή στρατεύσεως 
προσηκόντως βεβαιουμένων, β) ά- 
περγίας ή άνταπεργίας, γ) έπι- 
σχέσεως τής έργασίας, δ) υπερη
μερίας τού έργοδότου, ε) άδειας 
μετά ή άνευ άποδχοών μέχρις ένός 
έτους, στ) μετεκπαδεύσεως καί ζ) 
πρόσκαιρου άναλήψεως έτέρας έρ
γασίας μέχρι τριών μηνών.

5. Μισθωτός γενόμενος έργοδό- 
της άποβάλλει αυτοδικαίως τήν ι
διότητα τού μέλους έργασιακοΰ 
σωματείου. Ό τρεπόμενος προσκαί- 
ρως, οΰχί δέ πέραν τών τριών μη
νών, εις άσκησιν έργοδοτικοΰ ε
παγγέλματος ή ό άναλαμβάνων έρ- 
λαβικώς έργασίαν τού έπαγγέλμα- 
τός του μόνος ή μετ’ άλλων μισθω
τών δέν θεωρείται έργοδότης διά 
τήν έφαρμσγήν τού παρόντος.

"Αρθρον 15.
Χυμμετο/η εις πλείονα 

βωμχτεΐ* η ενώσεις

1. "Εκαστος μισθωτός δικαιού
ται νά είναι μέλος ένός μόνον έρ- 
γασιακοΰ σωματείου περιλαμβάνον
τας μισθωτούς τού αυτού έργοδό
του.

2. "Εκαστος μισθωτός δικαιού
ται νά είναι μέλος ένός μόνον έρ- 
γασιακοΰ κλαδικού σωματείου διά 
τό αύτό έπάγγελμα.

3. ’Επαγγελματικά σωματεία δύ- 
νανται ν’ άποτελοϋν μέλη μιας κα
τά τόπον καί μιας κατά κλάδον 
πρωτοβαθμίου ένώσεως.

4. Πρωτοβάθμιοι ένώσεις έπαγ
γελματικών σωματείων δύνανται ν’ 
άποτελοϋν μέλη μόνον μιας δευτε
ροβαθμίου Ένώσεως.

ΚΕΦΑΛΑ! ΟΝ Ε'.
Αιοίκησις
"Αρθρον 1 6.

Κοινωνικόν λειτούργημα.

Ή άσκησις τής διοικήσεως ε
παγγελματικού σωματείου ή ένώ
σεως είναι κοινωνικόν λειτούργημα.

"Αρθρον 1 7.
Μέλη διοικήσεως

1. Τά μέλη τής διοικήσεως ε
παγγελματικού σωματείου ή ένώ
σεως δέον νά είναι τουλάχιστον 
πέντε.

2. Αί ιδιότητες Προέδρου, Γενι
κού Γ ραμματέως, Ταμίου Επαγγελ

ματικού σωματείου ή ένώσεως δέν 
δύναται νά συμπίπτουν εις τό αυ
τό πρόσωπον.

3. Μέλος διοικήσεως έπαγγελ- 
ματικοΰ σωματείου ή ένώσεως,, 
συμπληροΰν συνεχή θητείαν δέκα 
πέντε έτών, δέν δύναται νά έπανεκ- 
λεγή εί μή μόνον μετά παρέλευσιν 
πέντε έτών άπό τής συμπληρώσεως 
τής δεκαπενταετίας. Χρόνος διακο
πής τής θητείας μέχρι δύο έτών, 
έξ οίουδήποτε λόγου έπερχομένης 
κατά τήν διάρκειαν τής τελευταίας 
πενταετίας, λογίζεται ώς διανυθείς 
έν θητείςι. Ή περίοδος τών δέκα 
πέντε έτών άρχεται τρέχουσα άπό 
τής ισχύος τού παρόντος.

4. Εκπίπτει αυτοδικαίως τής ι
διότητας τού μέλους διοικήσεως ε
παγγελματικού σωματείου ή ένώ
σεως α) ό συνεπείςι άμετακλήτου 
καταδίκης στερηθείς τών πολιτικών 
δικαιωμάτων, β) ό καταδικασθείς 
άμετακλήτως έπί προδοσίφ, άνθρω- 
ποκτονίςι έκ προθέσεως, κατασκο- 
πείςι, ληστείςι, κλοπή, δωροδοκίςι, 
λιποταξίςι, παραχαράξει, πλαστο
γραφία, πιστίφ, άπάτη, έκδιάσει, 
έγκλήματι κατά τών ήθών, συκο
φαντική δυσφημήσει, έμπορίςι ναρ
κωτικών, έφ’ όρου ζωής, πλήν αν 
τύχη άποκαταστάσεως, γ) 6 κατα- 
δικασθείς άμετακλήτως έπί ένεργφ 
συμετοχή εις κόμμα, όργάνωσιν, 
σωματεΐον ήένωσιν, σκοπός τών ο
ποίων είναι ή διάδοσις καί έφαρμο- 
γή ιδεών τεινουσών εις άνατροπήν 
τού κρατούντας πολιτεύματος ή τού 
κοινωνικού καθεστώτος ή εις άπό- 
σπασιν μέρος τής ’Επικράτειας, 
έφ’ όρου ζωής

"Αρθρον 18
Έπέρβασις θητείας

"Ασκησις καθηκόντων διοικήσεως 
παρ’ οίουδήποτε μέλους αυτής ή έ
τερον συλλογικού οργάνου μετά 
τήν λήξιν τής θητείας άπαγορεύε- 
ται, πάσα δέ έπιχειρουμένη, δικαιο- 
πραξίςι είναι αυτοδικαίως άκυρος.

"Αρθρον 1 9.
Έλλειψίς προσώπων 

διοικήσεως
1. ’Εάν έλλείπουν τά άπαιτούμε- 

να διά τήν διοίκησιν έπαγγελματι- 
κοΰ σωματείου ή ένώσεως πρόσω
πα, τά υπόλοιπα μέλη αυτής, έφ’ 
όσον άρκοΰν διά τήν συγκρότησιν 
άπαρτίας, οφείλουν νά συγκαλέ- 
σουν τήν συνέλευσιν τών μελών 
προς διεξαγωγήν μερικών άρχαιρε- 
σιών καί πλήρωσιν τών κενών θέ
σεων. Έν διανύσει τού τελευταίου 
έτους τής θητείας, νομίμως συνέρ
χεται ή διοίκησις διά τών ΰπσλει- 
ψθέντων μελών, έφ’ δσον ταΰτα άρ
κοΰν διά τήν συγκρότησιν άπαρ
τίας.

2. ’Εάν έλλείπουν άπαντα τά μέ
λη ή δσα άπαιτούνται διά τήν συγ- 
κρότησιν άπαρτίας, πάν μέλος τού 
σωματείου ή ένώσεως δικαιούται 
νά ζητήση παρά τού άρμοδίου Δι
καστηρίου τόν διορισμόν προσωρι
νής διοικήσεως.

3. Τό Δικαστήριον προβαϊνον εις 
τόν διορισμόν ύποχρεοϊ τήν διοίκη- 
σιν διά τής αυτής άποφάσεως, ό
πως διεξαγάγη άρχαιρεσίας, κατά 
τά ΰπό τού άρθρου 13 τού Ν. Δ. 
795)71 «περί σωματείων καί ένώ
σεων» οριζόμενα.

"Αρθρον 20.
Αποφάσεις διοικήσεως
1. Αί άποφάσεις τής διοικήσεως 

λαμβάνονται κατ’ άπόλυτον πλειο
νοψηφίαν τών παρόντων μελών καί 
καταχωρίζονται εις τό βιβλίον τών 
πρακτικών.

2. Τό καταστατικόν δύναται νά 
όρίζη ηύξημένην πλειονοψηφίαν διά 
τήν ΰπό τής διοικήσεως λήψιν άπο- 
φάσεων έφ’ ώρισμένων θεμάτων.

(Ή συνέχεια εις τό προσεχές)

ΑΙ ΠΑΙΔΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ 
ΤΟΥ Τ.Υ.Π.Ε.Τ.

Ή πρώτη αποστολή για τίς Παι
δικές Κατασκηνώσεις τοΰ Τ.Τ.Π.Ε.Τ. 
στον Διόνυσο, μέ αγόρια ηλικίας 7— 
16 έτών .αναχωρεί στις 9 Ιουλίου, 
μέ επιστροφήν στις 3 Αύγουστου.

Ή ‘δεύτερα αποστολή μέ κορίτσια 
τής ιδίας ήλικίας αναχωρεί στις G 
Αύγουστου μέ έπιστροφήν στις 31 
.Αύγουστου.

Περισσότερες πληροφορίες παρέ
χονται στο ΤΤΠΕΤ, όδ. Σοφοκλέους 
cp. 2 (Δ)δα Ξένην Άναδιώτου, τηλ. 
191).

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.) 
παραλλήλου συνεχίσθη ή πολιτική 
στεγάσεως τοΰ Προσωπικού διά τής 
χορηγήσεως κατά τό 1970 στεγα
στικών δανείων συνολικού ύψους 
23,9 έκατ. δραχμών εις 102 υπαλ
λήλους.

ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝ ΚΑΙ Η ΕΚ-
ΠΑΙΔΕΥΣIΣ ΤΟΥ

Ή συνεχής αΰξησις τής χρησιμο- 
ποιήσεως τών ήλεκτρονικών διερευ
νητών καί άλλων μηχανικών μέσων 
τής συγχρόνου τεχνολογίας έχει βε
βαίως έπηρεάσει άλλά δέν έχει άν- 
τιστρέψει τήν σχέσιν τών συντελε
στών τής παραγωγής εις τόν τρα
πεζικόν τομέα. Αί τράπεζα ι παρα
μένουν βασικώς έπιχειρήσεις έντά- 
σεως έργασίας. Τό γεγονός τούτο 
υπογραμμίζει τήν γενικωτέραν ση
μασίαν τού άνθρωπίνου παράγον
τος εις τήν ύλην προσπάθειαν διά 
τόν έκσυγχρονισμόν καί τήν άνα- 
δι όργάνωσιν τού χρηματοδοτικού 
μας συστήματος.

'Υπό τάς συνθήκας αύτάς ή έκ- 
παίδευσις τού Προσωπικού άποκτίχ 
ιδιαιτέραν σπουδαιότητα. Πράγμα
τι, ή αϋξησις τής παραγωγικότητας 
τής έργασίας καί ή βελτίωσις τής 
ποιότητας τής τραπεζικής παρα
γωγής, δηλαδή τής ποιότητας τών 
εις τήν πελατείαν προσφερομένων 
υπηρεσιών, έξαρτώνται έν πολλοί ς 
άπό τήν συνεχή έκπαίδευσιν τοΰ 
Προσωπικού, καί κυρίως τήν τεχνι
κήν καί τήν έξειδικευμένην τοιαύ- 
την.

Ή βασική αυτή διαπίστωσις κα
θορίζει τήν έπί τοΰ θέματος πολι
τικήν τής Τραπέζης ή οποία έφαρ- 
μόζει ήδη εύρύτατον έκπαιδευτικόν 
πρόγραμμα. Ή έκτασις τού προ
γράμματος αυτού είναι τοιαύτη ώ
στε νά δύναται συντόμως νά προσ- 
δοκάται ουσιώδης άνοδος τής έ- 
παγγελματικής στάθμης ολοκλήρου 
τοΰ Προσωπικού.

Πράγματι, τό πρόγραμμα περι
λαμβάνει όργάνωσιν σεμιναρίων έ
πί διαφόρων τραπεζικών θεμάτων, 
έκπαίδευσιν εις συγκεκριμένος με
θόδους καί διαδικασίας, έπιμόρφω- 
σιν στελεχών προοριζομένων διά τά 
Καταστήματά μας έξωτερικοΰ, έκ- 
παιδευτικάς άποστολάς εις τραπέ- 
ζας έξωτερικοΰ, σπουδάς ξένων 
γλωσσών καί συμπαράστασιν εις 
τούς άκολοθοΰντας άνωτέρας σπου
δάς.

Κατά τό παρελθόν έτος ώργανώ- 
θησαν ΰπό τής Τραπέζης 58 σεμι
νάρια συνολικής διάρκειας 2.100 
ώρών τά οποία παρηκολούθησαν 1. 
482 λειτουργοί τοΰ Ιδρύματος. Τά 
σεμινάρια αυτά θά ήτο δυνατόν νά 
διαιρεθούν εις δύο κατηγορίας. 'Η 
πρώτη άφορά εις τήν έπιμόρφωσιν 
καί ένημέρωσιν στελχών καί προ
σωπικού έπί θεμάτων Όργανώσεως 
καί Διοικήσεως, Τεχνικής τής Έ- 
ποπτείας, Χρηματοοικονομικής Ά- 
ναλύσεως, Καταναλωτικής Πίστεως 
καί Εφαρμογής Νέων Διαδικασιών. 
Ή δευτέρα άφορά εις τήν έκπαίδευ- 
σιν διαφόρων κατηγοριών έξειδικευ- 
μένου προσωπικού, όπως άναλυτών, 
προγραμματιστών, χειριστών ήλε
κτρονικών υπολογιστών κ.ο.κ.

Οί νεοπροσληφθέντες ύπάλληλοι 
παρηκολούθησαν, όπως καί κατά τό 
παρελθόν, ειδικά φροντιστηριακά 
μαθήματα εις τάς Σχολάς Έκπαι- 
δεύσεως Προσωπικού. Ή Τράπεζα 
ένίσχυσεν, έπίσης, υπαλλήλους της 
δΓ έπιμόρφωσιν εις ξένας γλώσ
σας, διά συμμετοχήν εις σεμινάρια 
όργανωθέντα ύπό τρίτων, καί διά 
τήν φοίτησιν εις άνωτάτας σχολάς.

’Αριθμός έξ άλλου υπαλλήλων εί- 
δικώς έπιλεγέντων άπεστόιλη προς 
μετεκπαίδευσιν έπί ειδικών θεμά
των εις τραπέζας τοΰ έξωτερικοΰ. 
Ή IRVING TRUST Co., ή FIRST 
NATIONAL BANK OF CHICAGO, 
ή MANUFACTURERS HANOVER 
TRUST Co., καί ή BANCO Dl RO
MA εύγενώς έδέχθησαν νά μάς προ
σφέρουν τάς υπηρεσίας των, δεχό
μενοι τούς έν λόγψ ύπαλλήλους.

Κατά τό τρέχον έτος αί προσπά- 
θειαι διά τήν περαιτέρω άνοδον 
τής μορφωτικής καί έπαγγελματι- 
κής στάθμης τοΰ Προσωπικού συνε
χίζονται μέ έντατικώτερον ρυθμόν, 
ώς άποδεικνύεται έκ τής έκτάσεως 
τού έφαρμοζομένου προγράμματος 
τό οποίον περιλαμβάνει σεμινάρια 
συνολικής διάρκειας 2.313 ώρών.

ΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΙ
ΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

"Οπως καθίσταται προφανές ά
πό τά άνωτέρω, αί έφαρμοζόμεναι 
εις τόν τραπεζικόν κλάδον νέαι όρ-

ΊΰιωτικίΙ πρωτοβουλία ουμρολη είο ιήν ποιύείαν
'1*πό τού συναδέλφου κ.- Άνδρέου Τσαγκα· 

ράκν) έκυκλοφόρησεν ενα επίμ.ελν)μένον βο·ή6τ)μ.α 
δοα τούς μ-αβ^τας τών τελευταίων τάξεων τού Αγ
ροτικού Χχολείου ύπο τον τίτλον «Πώς 0ά εξα
σφαλίσετε την εισαγωγήν καί πρόοδον τών παιδιών 
σας εις τό Γυμ,νάσιον».

γανωτικαί καί τεχνολογικοί μέθο
δοι άπαιτοΰν τήν δημιουργίαν έξει- 
δικευμένων στελεχών. Εις τό οΰχί 
πολύ μακρινόν παρελθόν ό έπιλέγων 
τό τραπεζικόν έπάγγελμα είχε γε
νικήν τουλάχιστον ιδέαν τοΰ κύκλου 
τής άπασχολήσεώς του, ό όποιος 
περιεστρέψετο κατά τό μάλλον ή 
ήττον πέριξ τών κλασσικών τραπε
ζικών συναλλαγών τών καταθέσεων, 
χορηγήσεων, πιστωτικών έπιστο- 
λών, είσπράξεως άξιών, συναλλά
γματος κ.ο.κ. Σήμερον αύξάνεται 
διαρκώς ό άριθμάς τών τραπεζι
κών υπαλλήλων οί όποιοι έργάζον- 
ται ώς προγραμ μάτι στα ί, ώς άνα- 
λυταί συστημάτων, ώς χρονομέτραι, 
ώς χειρισταί μηχανικών μέσων, καί 
εις σειράν άλλων έξειδικευμένων 
εργασιών.

Ή δημιουργία τοΰ έξειδικευμένου 
αύτοΰ προσωπικού δέν είναι μόνον 
θέμα έκπαιδεύσεως. Βασικήν έν 
προκειμένη σημασίαν έχουν καί αί 
ιδιαίτεροι ικανότητες καί ή ειδική 
καταλληλότης έκάστου. 'Η χρησιμο- 
ποίησις τοΰ Προσωπικού βάσει τών 
κριτηρίων αυτών άποτελεΐ προϋπό- 
θεσιν τής ικανοποιητικής άποδόσε- 
ως. Τούτο είναι άληθές δχι μόνον 
διά τάς άκρως έξειδικευμένας άλλά 
καί διά βασικάς κατηγορίας άπα- 
σχολήσεως. "Αλλαι, έπί παραδεί- 
γματι, είναι αί ικανότητες αί ό
ποιοι άπαιτούνται άπό ένα TEL
LER καί άλλαι αί άπαιτούμεναι ά
πό ένα LOAN OFFICER. Έξ άλ
λου, όλοι οί γλωσσομαθείς υπάλλη
λοι δέν είναι έξ ’ίσου κατάλληλοι 
διά νά έπανδρώσουν Κατάστημα ί- 
δρυόμενον εις τό έξωτερικόν.

Αί βασικοί αύταί διαπιστώσεις 
υπογραμμίζουν τήν άνάγκην έφαρ- 
μογής συγχρόνων έπιστημονικών 
μεθόδων έπιλογής καί άξιολογήσε- 
ως τοΰ Προσωπικού. Πράγματι, ή 
έπιτυχής εφαρμογή τών έν λόγψ 
μεθόδων συνιστά, έξ ’ίσου μέ τήν 
έκπαίδευσιν, άποτελεσματικόν τρό
πον διά τήν αϋξησιν τής παραγω
γικότητας καί τήν μείωσιν τοΰ κό
στους.

'Η Εθνική Τράπεζα είναι καί εις 
τόν τομέα αυτόν πρωτοπόρος μετα
ξύ τών έλληνικών έπιχειρήσεων. 
Πράγματι, τό "Ιδρυμα, άναγνωρί- 
σαν τάς νέας συνθήκας έργασίας 
καί άποδόσεως τού έμψύχου ΰλικοΰ, 
έφαρμόζει εύρύτατον πρόγραμμα ά- 
ποβλέπων εις τήν έπιλογήν καί 
χρησιμοποίησιν στελεχών μέ βάσιν 
τήν άρχήν τής ειδικής καταλληλό
τητας των, καί γενικώς εις τήν το- 
ποθέτησιν ένός έκάστου εις τήν έρ
γασίαν διά τήν οποίαν έπιδεικνύει 
ιδιαίτερον ένδιαφέρον καί κλίσιν.

"Οπως είναι γνωστόν, ή Τράπε
ζα έδημιούργησεν, έν συνεργασία 
γνωστόν οίκον τοΰ έξωτερικοΰ, 'Ο
μάδα Έπιλογής Προσωπικού κατά 
τά πλέον σύγχρονα πρότυπα. 'Η 
Όμάς, έργαζομένη μέ έπιστημονι- 
κάς μεθόδους, στρέφει τάς προσ
πάθειας της προς δύο κυρίως κα
τευθύνσεις. 'Η πρώτη άναφέρεται 
εις τήνέπιλογήν τών καταλληλοτέ- 
ρων προσώπων διά τάς παρουσια- 
ζομένας έκάστοτε έξειδικευμένας ά- 
νάγκας. Συγκεκριμένως, κατά τό 
παρελθόν έτος ή Όμάς έπέλεξε συ
νολικούς 135 άτομα μεταξύ 330 υ
ποψηφίων. Έκ τών έπιλεγέντων, 97 
έτοποθετήθησαν εις διαφόρους έξει- 
δικευμένας υπηρεσίας Καταστημά
των μας έσωτερικοΰ καί έξωτερι- 
κοΰ, 20 έκπαιδεύονται ώς προγραμ 
ματισταί εις τό Κέντρον Μηχανο
γραφίας, καί 18 έκπαιδεύονται εις 
θέματα διεθνούς τραπεζικής πρα
κτικής.

'Η δευτέρα κατεύθυνσις προς τήν 
οποίαν έστράφη ή δραστηριότης 
τής Όμάδος είναι ή έφαρμογή ένός 
εύρυτέρου προγράμματος έκτιμήσε- 
ως τών δυνατοτήτων καί άξιολογή- 
σεως τών υπαλλήλων, τό όποιον θά 
καλύπτη δλον τό Προσωπικόν τής 
Τραπέζης μέχρις ώρισμένου βαθμού 
ήλικίας. Καί πρός τήν κατεύθυνσιν 
αυτήν έσημειώθη σημαντική πρόο
δος, ό δέ άριθμός τών κατά τό ΰ
πό κρίσιν έτος έξετασθέντων ΰπαλ- 
λήλων άνήλθεν εις 922.

Διά τήν διευκόλυνσιν τοΰ έργου 
τής έπιλογής καταρτίζεται πρό
γραμμα διά τήν μεταφοράν τού άρ
χείου τής Όμάδος εις τό Κέντρον 
Μηχανογραφίας πρός ταχυτέραν 
καί άρτιωτέραν άντλησιν πληροφο
ριών. ’Αναμένεται δτι τούτο θά έ- 
χη πραγματοποιηθή μέχρι τών μέ
σων τοΰ 1971.

Δεδομένου δτι ή προσπάθεια τής 
Τραπέζης διά τήν άνάπτυξιν καί έ- 
πέκτασιν τών έργασιών τόσον εις 
τό έσωτερικόν δσον καί εις τό έ
ξωτερικόν συνεχίζεται έντατικώς, 
είναι φυσικόν δτι καί τό έργον τής 
έπιλογής καθίσταται εύρύτερον. 
Διά τό τρέχον έτος έχει προγραμ- 
ματισθή ή συνέχισις τών έργασιών 
τής Όμάδος τόσον εις τόν τομέα 
τής άξιολογήσεως δσον και εις τόν 
τομέα τής έπιλογής. ’Ιδιαιτέρα 
προσπάθεια καταβάλλεται διά τήν 
συνεχή έπιστημονικήν ένημέρωσιν 
τής Όμάδος καί τήν βελτίωσιν τών 
έφαρμοζομένων ΰπ’ αυτής μεθόδων 
έργασίας. Πρός τόν σκοπόν τούτον 
έχει άποφασ ισθή καί ή άποστολή 
μελών της εις τό έξωτερικόν πρός 
μετεκπαίδευσιν εις τομείς σχετι
κούς μέ τό έργον της.



ΕΜΠΕΡΙΣΤΑΤΩΜΕΝΗ ΥΠΟΜΝΗΜΑ 
ΥΠΕΒΑΛΕ TO ΟΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΑΙΟΝ

# Προς την Διοίκησιν της Τραπέζης
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.) ι νων ΰττό τής Τραπέζης εις το προ

σωπικόν της άτομικών δανείων.

ΔΙΔΤΙΛΝΕΚΑΛΕΣΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗΝ ΜΟΥ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΟΝ ΕΞΟΥΙΙΟΛΟΤΗΣΙΝ

Επιστολή του συν. Ν. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

προσωπικόν, έπιφυλασσόμεθα δέ έν 
συνεννοήσει και μετά τον κ. Ύπο- 
διοικητοΰ νά έκθέσωμεν δι’ ιδιαιτέ
ρου υπομνήματος προς Υμάς τάς 
άπόψεις μας.

9) ΛΕΣΧΗ — ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ — 
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΝ

Ή Λέσχη μας άποτελεΐ την κοι
τίδα τοΰ Έθνοτραπεζικοΰ ττνεύμα- 
τος καί των ’ Εθνοτραπεζικών παρα
δόσεων και άξίζει νά διαψυλαχθή ώς 
«κόρη οφθαλμού».

α) Ή άπόκτησις νέας συγχρόνου 
καί άνέτου καθίσταται έπιβεβλημέ
νη, ϊνα ή Λέσχη των Υπαλλήλων 
τής Εθνικής Τραπέζης τής Ελλά
δος μή υστερεί των Λεσχών των άλ
λων Τραπεζών, νεωτέρων καί άνευ 
Ιστορίας δντων.

β) Ή βιβλιοθήκη της, παρίστα- 
ται ανάγκη νά πλουτισθή διά συγ
χρόνων επιστημονικών συγγραμμά
των καί βιβλίων.

γ) Εις τό έστιατόριόν της, και 
τά έστιατόρια των επαρχιακών πό
λεων, εστιάζονται οι μακράν των οι
κογενειών των συνάδελφοι.

Ό Σύλλογός μας προς άνακού- 
φισιν, ίδίςι τοΰ κατωτέρου προσω
πικού, εΐχεν καθιερώσει άπό πολ) ών 
έτών την καταβολήν επιδόματος έ- 
στιάσεως, υπό τήν έννοιαν έκπτώ- 
σεως, έκ δραχ. 4 κατά γεύμα ήτοι 
δραχ. 8 ήμερησίως.

ΑΙ κατά καιρούς Διοικήσεις τής 
Τραπέζης έκτιμώσαι τήν χειρονομίαν 
αυτήν, προέβαινον κατ’ έτος εις ά- 
νάλογον οικονομικήν ένίσχυσιν τού 
Συλλόγου μας. Επειδή σήμερον υ
πέρ ποτέ άλλοτε παρίσταται ανάγ
κη ένισχύσεως των τής κατηγορίας 
αυτής συναδέλφων μας, μελετώ μεν 
τήν δυνατότητα αύξήσεως τοΰ κα- 
ταβαλλομένου έπιδόματος έσττά- 
σεως.

Εις τάς προσπάθειας μας αύτάς 
έλπίζομεν καί εις τήν Ύμετέραν θε
τικήν συμπαράστασιν καί ουσιαστι
κήν συμβολήν, διά τής αύξήσεως τής 
υπό τής Τραπέζης χορηγουμένης 
κατ’ έτος ένισχύσεως.

10) ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΚΩΝ ΕΠΙ 
ΤΩΝ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΟ 
ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ 
ΔΑΝΕΙΩΝ

Δεν έπιθυμοΰμεν νά έπαναλάβω- 
μεν, κ. Διοικητά, τά περί τής δεινής 
οικονομικής μας καταστάσεως, πλήν 
δμως κρίνομεν σκόπιμον νά θέσωμεν 
ΰπ’ δψιν Σας, ότι πλεΤστοι των συν
αδέλφων προς άντιμετώπισιν έκτά- 
κτων και σοβαρών αναγκών των, 
λαμβάνουν έκ τής Υπηρεσίας ατο
μικά δάνεια, άτι να έξοφλούνται εν
τός 20 μηνών και μέ έπιτόκιον 60%.

Κρίνομεν άπαράδεκτον, ή Τράπε
ζα νά συναλλάσσεται μέ τούς υπαλ
λήλους της, ώς έάν ή σαν πελάται 
της, άνευ οΰδεμιάς προνομιακής με- 
ταχειρίσεως.

Αίτημά μας, δπως παύση ό υπο
λογισμός τόκων έπι των χορηγουμέ-

11) ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ 
ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΦΟ
ΡΑΣ ΕΙΣ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΥΓΕΙ
ΑΣ ΥΠΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΠΙ 
ΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΕΙΣ ΠΕΡI- 
ΠΤΩΣΙΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΥ- 
ΣΕΩΣ

Άναφέρομεν συνοπτικώς, δτι αί- 
τούμεθα τήν καταβολήν είς τά Τα
μεία Υγείας ύπό τής Τραπέζης τού 
συνόλου εισφοράς καί συνεισφοράς 
έπι των άποδοχών είς περίπτωσιν 
ποινής προσωρινής παύσεως μετά 
στερήσεως τών άποδοχών (ϊνα μή 
διά τής τοιαύτης ποινής κα! κατά 
τήν διάρκειαν αυτής αποστερείται 
τής περιθάλψεως τοΰ Ταμείου Υ
γείας ό οΰτω τιμωρούμενος καί τά 
τυχόν προστατευόμενα μέλη τής οι
κογένειας του).

12) ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑ ΣΤΑΣΕΩΣ — 
ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΙΜΙΣΘΙΑ

Έκ τής τελευταίας περιοδείας 
μας εις τά έπαρχιακά Υποκατα
στήματα, διεπιστώσαμεν μετά λύ
πης μας, αδυναμίαν τών έκπροσώ- 
πων τής Τραπέζης (Διευθυντών, Υ
ποδιευθυντών κλπ.) νά άνταποκρι- 
θοΰν είς τάς υπέρογκους κοινωνικάς 
υποχρεώσεις, λόγφ τών χαμηλών ε
πιδομάτων θέσεως.

Τό αυτό συμβαίνει καί είς τό 
Κέντρον.

Επειδή κατ’ αυτόν τόν τρόπον 
θίγεται τό γόητρον τής Τραπέζης, 
προτείνομεν νά παρέχονται μηνιαί
ος «επιδόματα θέσεως» ώς εξής:

α) Είς τούς Δ)ντάς Τραπέζης τό 
50% τοΰ βασικού μηνιαίου μισθού 
των.

β) Είς τούς Ύποδιευθυντάς Τρα
πέζης τό 40% τοΰ βασικού μισθού 
τοΰ βαθμού των.

γ) Είς τούς Συμπράττοντας Ύ- 
ποδιευθυντάς Τραπέζης τό 30% τού 
βασικού μισθού του βαθμού των.

δ) Είς τούς Δ)ντάς Καταστημά
των καί Υποκαταστημάτων, έφ’ Ο
σον δέν λαμβάνουν έπίδομα ώς ά
νω, τό 50% τού βασικού μισθού των.

ε) Είς τούς Ύποδιευθυντάς Κα
ταστημάτων τό 40%.

στ) Είς τούς προϊσταμένους λογι
στηρίων Καταστημάτων καί Υπο
καταστημάτων τό 30% τοΰ βασικού 
μισθού των.

ζ) Είς τούς προϊσταμένους υπη
ρεσιών τό 25%'

Είς τούς Διευθυντάς Καταστημά
των καί Υποκαταστημάτων νά κα- 
ταβάλλωνται καί έξοδα παραστάσε- 
ως καθοριζόμενα ύφ’ Υμών κατά κα
τηγορίαν Υποκαταστημάτων.

Επίσης νά καταβάλλεται έπίδο
μα είς τούς υπαλλήλους τούς κατέ
χοντας τόν βαθμόν τού Λογ ιστού 
Α', Ύποτμηματάρχου, Τμηματάρ- 
χου Β', καί Τ μη ματάρχου Α', έφ’ 
δσον δέν κατέχουν θέσιν έπιδοτουμέ- 
νων ώς ανωτέρω, καθοριζόμενον είς 
ποσοστόν 15% έπι τοΰ βασικού μι
σθού.

’Επίσης νά χορηγήται έπίδομα

διαχειριστικών λαθών, είς πάγιον 
ποσόν μηνιαίως έκ δραχμών χιλίων 
(1.000), τό αυτό είς άπαντας τούς 
διαχεριστάς χρημάτων καί τίτλων, 
τούς ύπηρετούντας είς όλόκληρον 
τήν χώραν.
13) ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΤΕΓΑΣΕΩΣ

Είς ώρισμένας κατηγορίας υπαλ
λήλων, ΰπηρετούντων είς έπαρχιακά 
Υποκαταστήματα, καταβάλλεται υ
πό τής Τραπέζης έπίδομα στεγάσε- 
ως 500 δραχ. μηνιαίως. ‘Ως καί Υ
μείς άντιλαμβάνεσθε τό ποσόν τού
το δέν έπιτρέπει ευπρεπή διαμονήν 
είς τούς υπαλλήλους τής ’Εθνικής 
Τραπέζης.

Αίτούμεθα, δπως τό έπίδομα στε- 
γάσεως τών κατηγοριών αυτών αύ- 
ξηθή είς τό διπλάσιαν, τουλάχιστον, 
τοΰ ήδη καταβαλλομένου.

Ένδεικτικώς άναφέρομεν, δτι ή 
Τράπεζα Ελλάδος χορηγεί έπίδομα 
στεγάσεως άπό 800 έως 1.500 δρχ. 
καί ή Ίονική — Λαϊκή άπό 800 
έως 2.900 δραχ.
Κύριε Διοικητά,

Τ’ ανωτέρω είναι έκ τών κατ’ έ- 
ξοχήν άπασχολούντων ή μάς, έστέ 
δέ βέβαιος, δτι ή τακτοποίησίς των 
θά έπιφέρη τήν άνακούφισιν είς τό 
προσωπικόν τό όποιον καθημερινώς 
μοχθεί καί αναλίσκεται είς τήν υπη
ρεσίαν τής Τραπέζης, μέ τήν έλπί- 
δα τήν ή μέραν τινά έπικρατήσεως 
τελικώς τοΰ Δικαίου καί τής έπ ι βο
λής τής άνεγνωρισμένης υγιούς 
ΕΘΝΟΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ τάξεως.

Μέ τήν βεβαιότητα τής έπιδείξε- 
ως κατανοήσεως έκ μέρους Υμών 
έπ’ αυτών.

Διατελοΰμεν 
Μετά πλείστης τιμής

'Εντολή τού Διοικ. Συμβουλίου 
Ό Πρόεδρος

ΑΘΑΝ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠ ΟΥΔΟΣ 
Ό Γεν. Γραμματεύς 

ΝΙΚ. ΠI ΣΚΟΠΟΣ

Άνακοινούνται είς τά Μέλη τά 
κάτωθι, σχετικώς μέ τήν χορήγη- 
σιν τοΰ βοηθήματος αεροθεραπείας 
διά τό έτος 1971:

1 ) Οί έκ βαρέων πνευμονικών 
παθήσεων πάσχοντες καί έχοντες 
ανάγκην βοηθήματος άεροθεραπεί- 
ας, δέον δπως άπό σήμερον ερχων- 
ται είς συνενόησιν μετά τής αρμό
διας υπηρεσίας τοΰ Ταμείου (Δίδα 
Άναδιώτου, τηλ. 491) προς λήψιν 
σχετικών οδηγιών.

2) Τό βοήθημα αεροθεραπείας 
καθωρίσθη είς δραχ. 2.500 κατα
βλητέας έπι υπογραφή έπιστολής, 
δΓ ής αναλαμβάνεται ή ΰποχρέωσις 
προσκομίσεως μέχρι 30.11.71, ύπό 
τοΰ μέλους είς τήν Υπηρεσίαν Τ. 
Υ.Π.Ε.Τ. άποδείξεως ένσικιάσεως 
οικίας, έν τή έξοχή, θεωρημένης 
παρά τής ’Αστυνομικής ’Αρχής τοΰ 
τόπου, άλλως τό ποσόν τοΰ βοη
θήματος θά παρακρατηθή έκ τής 
μισθοδοσίας ή συντάξεως.

3) Οί τυγχάνοντες έγκρίσεως
βοηθήματος άεροθεραπείας καί πα- 
ραμένοντες μονίμως είς τήν έξοχήν 
(Προάστεια: Φιλοθέη, Χαλάνδρι,
'Αγία Παρασκευή, Άμαρούσιον, 
Κηφισιά, Μελίσσια, Έχάλη κλπ.) 
θά λάβωσι τό ήμισυ τοΰ βοηθήμα
τος, ήτοι δραχ. 1.250. Έφ’ δσον 
δμως μεταβαίνουν είς έξοχήν, δι
καιούνται ολοκλήρου τοΰ βοηθήμα
τος ύπό τάς προϋποθέσεις τής 2ας

Διά πράξεως τοΰ κ. Δυοικητού έ- 
κραγματοποιήθησαν αί ακόλουθοι το- 
ji αθετήσεις:

'Ο κ. Χαράλαμπος Ζήκος, 'Υπολο
γιστής Α' τάξεως, παρά τφ 'Τποκα- 
ιαστήματι Βόλου, ώς εντεταλμένος 
καί προϊστάμενος Λογιστηρίου παρά 
τφ ‘Τποκαταστήιματι Κύμης, αντί 
ιοϋ κ. Εύαγγέλου Καραγεωργοποό- 
λου, Λογιστοϋ Β' τάξεως, μετσ,τιθέ
μενου είς τό ‘Υποκατάστημα 'Ιτέας, 
ώς εντεταλμένου καί προϊσταμένου 
Λογιστηρίου.

Ό κ. Δημήτριος Σπ. Άσπρο γέρα
κας, Λογιστής Α' τάξεως, τελών είς 
τήν διάθεσιν τής Διευθυνσεως Προ
σωπικού, παρά τή SOUTH AFRI
CAN BANK OF ATHENS LTD, 
προς χρησιμοποίησίν του ώς στελέ
χους μονάδας αυτής, μετά προηγσυ- 
μένην είσήγησιν τοΰ Διευθΰνοντος 
Συμβούλου της κ. I. Ζούγκου.

Ό κ. 'Αλέξανδρος Μποϊλές, ή Δη- 
μόπουλος, 'Τποτμηματάρχης, Διευ
θυντής τοΰ ‘Υποκαταστήματος Φιλια
τρών. είς τό Πρακτορείων Νέας Μ ά
κρης, ώς προϊστάμενος αυτού, αντί 
τοΰ κ. Γεωργίου Μπαδογιάννη, Λο- 
γιστού Α' τάξεως, ,μετατιθεμένου 
είς τό Υποκατάστημα Κώ, ώς διευ- 
θυντοϋ, αντί τοΰ κ. Χριστοφόοου

ΆπαρόίΕΗΤΟΒ 
ή άσφόλισίΒ 

νέων υπαλλήλων 
κατά τήν κρίπιν
τπβ ΔιοικήσεωΒ

Τό Διοικητικόν Συμβούλων τοΰ 
Συλλόγου άντέίδρασεν έντόνως είς τήν 
δ.άταξιν ή ιδποία περιελήιφΰη είς τόν 
.τροκηρυχ-θέντα διαγωνισμόν προσλη- 
νεως νέου προσωπικού, τήν άψορώ- 
σαν είς τήν άσφάλισιν τιών νεοπροσ- 
λαμιβανοιμένων.

Οΰτα., τήν Ιδίαν ημέραν τής δη- 
μοσιεύσεως τοΰ διαγωνισμού συνεκρο 
τή,θη κοινή σύσκεψις μετά τών δι
ό, κήσεων τών Συλλόγων Είσπρακτό
ρων καί βοηθητικού προσωπικού καί 
σ.νεστάλη είς τόν κ. Διοικητή/ το 
κατωτέρω τηλεγράφημα:

«Τά Διοικητικά Συμβούλια τών 
Συλλόγων Υπαλλήλων ’Εθνικής Τρα
πέζης, Εϊ,σπρακτόρων καί βοηθητικού 
προσωπικού διαμαρτύρονται έν ιόνιος 
διά τήν περιληιφθεϊσαν διάταξιν είς 
ιον προκηρυχθέντα διαγωνισμόν πρ ,σ- 
λήψεως προσωπικού διά τής οποίας 
κατά πρωτοφανή, τρόπον ρυθμίζεται 
τό θέιμα τής άσφαλίσεώς των.

Άξιοΰμεν την 'άπάλειψιν τής τοι
αύτης διατάξεως καί τήν άσφάλισιν 
τών νεοπροσλαμβανομένων κατά τά 
Ιοχύοντα.

Παρακαλοΰμεν δπως μάς δρισητε 
σινάντησιν προς άνάπτυξιν καί προ- 
φορικώς τού θέματος».

Έν συνεχείρ: έγένετο κοινόν διάβη
μα είς τούς ύποδιοικητάς κ.κ. Π. 
Καμπέραν καί Δ. Τσουλουχόπουλον.

Τό Διοικητικόν Συμβούλων αναμέ
νει έντός τών ή μερών τήν άπάνιηοιν 
τής Διοικήσεως διά νά ρυθμίση τάς 
περαιτέρω ένεργείας του επί τοΰ θέ
ματος.

ιταραγράφου.
4) Βοηθήματος άεροθεραιτείας 

δέν δικαιούνται οί κατά τό 1970 
τυχόντες τοιύτου βοηθήματος καί 
μή προσκομίσαντες τά σχετικά δι- 
καιολογητικά.

Σ η μ ε ί ω σ ι ς: Έφ’ δσον είς 
τά αυτό μέλος έγκριθή καί βοήθη
μα Λουτροθεραπείας τούτο δικαι
ούται μόνον τοΰ ενός βοηθήματος.

Διά τήν καταβολήν τοΰ χορηγού
μενου ώς άνω βοηθήματος τάσσε
ται προθεσμία μέχρι τής 30ής Νο
εμβρίου 1971 πρός άπόληψιν τού
του υπό τών δικαιούχων μελών, με
τά τήν πάροδον τής όποιας τό δι
καίωμα πρός άπόληψιν αυτού άπο- 
σβέννυται όριστικώς.

Ή 56η διεθνής 
σύνοδος εργασίας

Ό πρόεδρος τής Ο.Τ.Ο.Ε. κ. Παν. 
Παπαροδόπουλος, ώς έκπρόσωπος 
τών Ελλήνων εργαζομένων με.ιέσχε 
τής 56ης συνόδου τή; Διεθνούς Όρ- 
,- ονώσεως ’Εργασίας.

Ή δραστηριότης τοΰ προέδρου τής 
‘Ομοσπονδίας μας συνετέλεσεν ώστε 
νά έκλεγή ούτος μέλος τής Έπ τρο
πή; Έρεύνης καί Εφαρμογής τών 
διεθνών συμβάσεων καί αποφάσεων.

Παντουβάκη, Ύποτμηματάρχου, με- 
ιατιθεμένου είς τό ‘Υποκατάστημα 
Ηρακλείου Κρήτης, ώς ύποδιενθυ /-

TMV.
Ό κ. ’Αλέξανδρος Άναστασιάδη:, 

‘Τποτμηματάρχης, παρά τή, ΔιετΘύν- 
σει Γενικού Λογιστηρίου, ώς προϊστά
μενος τής Υπηρεσίας Διαχειρίσ'.ω; 
Μοναστηριακής Περιουσίας.

Ό κ. Δημήτριος Γαϊτανάρος, Τμη- 
ματάρχης Β' τάξεως, Δόκιμος Επι
θεωρητής παρά τή Διευθύνσει Έπι- 
θεωρήσεως, είς τό 'Υποκατάστημα 
Χεβαδείας, ώς προσωρινός Διευθυν- 
τής.

Ό κ. ’Ιωάννη- Παπαναστασίου, 
Λογιστής Α' τάξεως παρά τφ ‘Τπο- 
καταστήματι Θεσσαλονίκη; Α' ε’ς ,ό 
Υποκατάστημα Σταθμού Θεσσαλονί
κης, ώς Διευθυντής, αντί τοΰ κ,. 
Κωνσταντίνου Παπαδοπούλου, ‘Ίπο- 
τμηματάρχου, μετατιθεμένου είς τό 
Υποκατάστημα άδ. Έρμου Θεσσαλο

νίκης, ώς 'Τποδιευθυντοΰ.
Διά πράξεως τού κ. Διοικη,τοΰ:
Ό κ. ’Ιωάννης Κοντοφρυάς, Ύπο- 

Λογιστής Α’ τάξεως, παρά τφ: Ύπο- 
καταστήματι Μύκονού, ώνομάσθη εν
τεταλμένος καί προϊστάμενο; Α-γι- 
πηρίου παρά τώ αύτώ Ύποκατα 
στήματι.

Έν Θεσ) ν ί κη τή 19.6.71 
Φίλτατε κύριε Πρόεδρε,

"Εχω-ν ηθικήν ύποχρέωσιν ν’ ά- 
παντήσω είς τάς ψευδολογίας τάς 
οποίας όνέγραψαν έν τή ανακοινώ
σει των άπό 8.6.71 οί άπελθόντες 
τοΰ τέως Δ. Σ. σάς έπισυνάπτω τή 
παρούση, άπαντητικήν μου έπιστο- 
λήν, τήν όποιαν έάν υμείς καί τά 
ύψ’ ύμάς μέλη τοΰ Διοικητικού 
Συμβουλίου σας κρίνουν σκόπιμον 
οτι αϋτη προωθή τήν ύγιά συνδικα
λιστικήν ιδέαν ώς καί τά συμφέρον
τα τών συναδέλφων, παρακαλώ δ
πως προωθήσετε ϊνα δημοσιευθή είς 
τήν «Τραπεζιτικήν» βέβαιοι δντες 
οτι προσφέρομεν είς τόν συνδικα
λισμόν μας κάτι πού τοΰ λείπει: 
τήν αλήθειαν καί ειλικρίνειαν.

Μέ έκτίμησιν πρός υμάς 
καί τά μέλη τοΰ Δ. Σ. σας 
ΝΙΚ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 

Ύποκ)τος Α' Οεσ)νίκης

ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΙI ΑΠ ΑΝΤΗΣIΣ

Οϋδένα έξέπληξεν, ούτε καί τόν 
υποφαινόμενον, ή κυκλοφορήσασα ά- 
νακοίνωσις άπό 8.6.71 τών κυρίων 
τέως έκπροσώπων μας είς τό Δ.Σ. 
τοΰ Συλλόγου. "Ηταν άκόμη ένα 
δείγμα τής θλιβεράς συνδικαλιστι
κής ιστορίας των που γέμει άκάρ- 
πων αγώνων καί ψευδολογιών για 
τήν άπόκτησιν τού τίτλου έναντι οί- 
ουδήποτε τιμήματος.

‘Ο πολύπειρος περί τάς συνδικα
λιστικός κατακόμβας ιθύνων νοΰς 
τών κυρίων τέως έκπροσώπων μας 
έχει πράγματι ιστορίαν αγώνων άλ- 
δά διά τήν άπόκτησιν μόνον τού | 
ΘΩΚΟΥ δπου καί συνήθως παραμέ
νει μακριάν διά νά συνεχίζη τούς ω
ραίους... ΑΓΩΝΕΣ του.

Έξαίρεσις δυστυχώς αλλά διδα
κτική δΓ ή μάς ύπήρξεν ή παρελθοΰ- 
σα περίοδος πού μάς έδωσεν τήν 
ευκαιρίαν νά διαπιστώσωμε τό 
σφάλμα μας καί νά ένθυμηθώμεν τήν 
παροιμίαν μέ τό τρίχωμά τού λύ
κου.

Πρέπει δμως, κύριε συντάξαντα 
τήν άνακοίνωσιν τής 8.6.71, ν’ άν- 
τιληφθήτε δτι παρήλθεν ή εποχή τοΰ 
ΕΡΓΑΤΟΠΑΤΕΡΑ καί δτι θέσεις έν 
τφ Διοικητική) Συμβουλίψ τοΰ ιστο
ρικού συλλόγου τών υπαλλήλων τής 
Ε.Τ.Ε. πού έλάμπρυνον μεγάλα ο
νόματα τής Έλληνκιής ζωής δέν δύ- 
νασθε πλέον νά διεκδικεΐτε υμείς μέ

Διενεργοΰνται 
αί προαγωγαΐ 1971

’Έληξαν αί προαγωγαΐ τού έτους 
1J70 καί ήρχισαν αί προαγωγαΐ έτους
1971.

Τήν παρελθοΰσαν εβδομάδα ένηρ- 
γήθησαν αί προαγωγαΐ άπό τοΰ βα
θμοί) τού δοκίμου μέχρι τοΰ λογιστοϋ 
β' π,ρός α'.

Διενεργήθησαν επίσης αί κατ’ εκ
λογήν προαγωγαΐ είς τούς αυτού); βα
θμούς.

Προ τής διενεργείας τών κατ’ ε
κλογήν προαγωγών, ό πρόεδρος τοΰ 
Διοικ. Συμβουλίου τοΰ Συλλόγου κ. 
Γιαννακόπουλος άπεχώρησε τής επι
τροπής δηλώσας οτι -διαφωνεί με τά 
κριτήριο με τά όποια1 διενεργοϋντα, αί 
κατ’ εκλογήν προαγωγαΐ καί δτι έ- 
πιφυλάσσεται νά άσκηση παν νόμι.μυν 
δικαίωμα.

Κύριε Διοικητά,
Κύριοι Μέτοχοι,

’Έχω τήν τιμήν νά έκπροσωπώ 
έπι 9ετίαν τόν Σύλλογον τών Συν
ταξιούχων καί κατά τό διάστημα 
αυτό πέντε εΐδον Διοικητάς νά έ- 
ναλλάσσωνται, χωρίς βεβαίως τού
το νά σημαίνη δτι ή διοίκησις τής 
Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος 
δέν είναι έ.ταία καί συνυπεύθυνος.

‘Ο σημερινός Διοικητής είναι 
κατ’ ουσίαν προσωπικώς ανεύθυνος 
διά τήν υπόλογον χρήσιν, διότι ά- 
νέλαβε τήν Διοίκησιν μετά τήν λή- 
ξιν της. Διά τό μόνον τό όποιον 
δυνάμεθα νά τόν έρωτήσωμεν είναι 
ό τρόπος τής κατανομής τών κερ
δών.

’Ακριβώς έπι τής κατανομής τών 
κερδών έπιθυμώ νά κατατοπίσω 
τούς αξιότιμους κ.κ. Μετόχους — 
καί μάλιστα έκείνους οί όποιοι πα- 
ραπονοΰνται δτι τό μέρισμα είναι 
μικρόν— παρέχων πλήρη στατιστι
κά στοιχεία περί τού τρόπου τής 
διανομής τών ακαθαρίστων κερδών.

Παραθέτω ένα συγκριτικόν πίνα
κα άπό τοΰ 1966 μέχρι τοΰ 1970. 
Θά αναφέρω τούς αριθμούς χωρίς 
νά προβώ είς κρίσεις.

Τά συμπεράσματα είναι αύτονόηΓ 
τα. Τό προσωπικόν, κατά τήν τε- 
λευταίαν ιδίως τριετίαν (1968 — 
1970), παρεμερίσθη καί οί Συντα
ξιούχοι έτι πλέον. Έκ τής πανδαι
σίας τών κερδών μόνοι οί έργαζό- 
μενοι καί οί έργασθέντες, δέν άπή- 
λαυσαν.

Ό κ. Διοικητής όρθώς προ ολί
γου εΐπεν ότι τό κατά κεφαλήν ει
σόδημα τών ‘Ελλήνων ηύξήθη καίδ-

τήν σημερινήν έν τή Τραπέζη μορ- 
φωτεχνικήν έξέλιξιν καθ’ δσον υπάρ
χουν άσυγκρίτως καταλληλότεροι ύ- 
μών λογιστικοί έν τή καρριέρψ συ
νάδελφοι άλλα καί μέ άνωτέραν μόρ 
φωσιν δυνάμενοι ν’ άνταποκριθοΰν 
εϋχερέστερον είς τό πράγματι δύ- 
σκολον εργον τής έκπροσωπήσεως 
υπαλλήλων τής Εθνικής Τραπέζης.

Μέ αύτάς τάς σκέψεις οί συνά
δελφοι έξέλεξαν τό νέον Διοικητικόν 
Συμβούλιον πού θά τούς έκπροσω- 
πήση καί μέ άλλας σκέψεις έκινή- 
θησαν οί τέως διά τήν ανατροπήν 
του (άλήθεια, τί μεγάλον ένδιαφέ- 
ρον διά τήν έπίλυσιν τών θεμάτων 
μας άλλά καί τ! πατρική συμπαρά- 
στασις προ τούς νεοσσούς συνδικα- 
λιστάς), οΰδείς δμως άπατάται πλέ
ον καί ή έπισφράγισις ήλθεν συντρι
πτική άπό τήν Δικαιοσύνην.

Διά τό θέμα δέ τής άνακλήσεως 
τής υπογραφής άπό τό ΘΥΜΑ τοΰ 
κ. Γιαννακοπούλου ή αλήθεια είναι 
δτι ύπήρξεν δϊς θύμα άλλά ΔΙΚΟ 
ΣΑΣ, πρώτον διά τής υποκλοπής 
τής υπογραφής του έν ώρς< έργασί- 
ας τήν οποίαν εθεσεν καλή τή πι
στέ ι πού δέν έξέλιπεν μεταξύ συνα
δέλφων καί δεύτερον διότι τό θύμα 
λίαν καθυστερημένα έπληροφορήθη 
τάς ειδικός συνδικαλιστικός ικανό
τητας τού άπελθόντος Δ.Σ. έπι πλέ
ον δέ κύριοι, άς πληροφορηθήτε δτι 
πάμπολλα είναι τά θύματα καί μά
λιστα γνωστά ονόματα που άνεκά- 
λεσοιν τήν υπογραφήν τους.

"Οσον αφορά δέ διά τά δύο συμ
βάντα έν τή αιθούση τής ΘΕΜΙΔΟΣ 
ΠΟΥ ΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙ
ΣΤΙΚΟΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΜΑΣ Ο
ΔΗΓΗΣΑΤΕ άσφαλώς, οί παριστά- 
μενοι κατ’ έκείνην τήν στιγμήν φί
λοι μας δταν άνέγνωσαν τήν άνακοί- 
νωσίν σας άπό 8.6.71 θά θαύμασαν 
τάς ΕΙΔΙΚΑΣ... ΣΥΝΔΙ ΚΑΛΙ ΣΤΙ- 
ΚΑΣ ικανότητας τοΰ συντάξαντος 
αυτήν.

Ευχαριστών διά τήν φιλοξενίαν 
ΝΙΚ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 

Ύποκ)τος Α' Θεσ)νίκης

Η ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ 
ΠΕΡΙΘΑΑΦΙΣ ΕΙΣ ΤΟ 
ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ,,

Λόγω παρατάσεως τής έκκρεμό- 
τητος ώς πρός τό θέμα τής Νοση
λείας είς τάς ιδιωτικός Κλινικός, 
μετά τήν γνωστήν ύπ’ αυτών κα
ταγγελίαν τών ίσχυόντων τιμολογί
ων, ύπενθυμίζεται είς τά μέλη τοΰ 
Ταμείου τά έχοντα ανάγκην Νοσο
κομειακής περιθάλψεως, δτι ταΰτα 
θά νοσηλεύωνται άποκλειστικώς είς 
τήν Κλινικήν τών Ταμείων μας «’Υ
γείας Μέλαθρον» οδός ©ερειανοΰ 4 
καί Κατσαντώνη, Πάροδος Λεωφ. 
’Αλεξάνδρας 15 (τηλ. 6421-024 — 
26).

Είς έξαιρετικάς περιπτώσεις καί 
μετά προηγουμένην συνεννόησιν με
τά τής Υπηρεσίας τοΰ Ταμείου, 
δύνανται νά νοσηλευθώσι τά μέλη 
μας καί είς τά Κρατικά Νοσοκο
μεία καί Νοσηλευτικά ‘Ιδρύματα 
(Ευαγγελισμός, Ε.Ε.Ε. κλπ.), πα- 
ραμενουσών έν ίσχύϊ διά τάς περι
πτώσεις ταυτας τών ύπό τού Κα
νονισμού όριζομένων προϋποθέσεων.

τι τό βιοτικόν έπίπεδον τού λαού 
τής Ελλάδος άνυψώθη. Ηύξήθη καί 
άνυψώθη διά τούς άλλους. Διά τούς 
Συνταξιούχους τής Εθνικής Τρα
πέζης παρέμεινεν άμετάβλητον άπό 
τού 1968 μέχρι τέλους 1970. Οΰ- 
δεμία βελτίωσις τών συντάξεων έ- 
σημειώθη. Καί αί άδικίαι είς τούς 
Συνταξιούχους έξηκολούθησαν ύψι- 
στάμεναι.

Διά τήν εύχερεστέραν άποστέρη- 
σις τών Συνταξιούχων έδημιουργή 
θη, έκαλλιεργήθη έντέχνως, διεδόθη 
καί έγένετο πιστευτός —όχι μόνον 
μεταξύ τών άδαών, άλλά καί μετα
ξύ τών αρμοδίων καί τών υπευθύ
νων— ό μύθος τής χρεωκοπίας τού 
Ταμείου Συντάξεων ’Εθνικής Τρα
πέζης, τό όποιον είναι τό άρχαιό- 
τερον ασφαλιστικόν Ταμεΐον έν 
Έλλάδι -—καί έν Ευρώπη— καί ό
χι μόνον δέν είναι χρεωχοπημένον 
άλλ’ έξακολουθεΐ νά είναι έκ τών 
πλέον ισχυρών, μέ περιουσίαν σή
μερον έμφανή μέν 439 έκατομ., κα
τά τόν ’Ισολογισμόν του, αφανή δέ 
έτέρων 500 περίπου έκατομ. λόγψ 
τής μή άναγραφομένης είς τόν ’Ι
σολογισμόν του ύπεραξίας τών ακι
νήτων του. Οί αριθμοί. Κύριοι Μέ
τοχοι, ούδέν έπιτρέπουν ψεύδος, 
άρκεί νά έχωμεν τήν διάθεσιν καί 
τήν υπομονήν νά τούς μελετήσω- 
μεν.

‘Η έννεαετία τής θητείας μου ώς 
Προέδρου τών Συνταξιούχων μοΰ ‘έ
δωσε τήν ευκαιρίαν νά κατατοπι- 
σθώ πλήρως έπι τών έν λόγψ θεμά
των καί τολμώ νά εΐπω δτι είμαι 
κατά κάποιον τρόπον έμπειρογνώ- 
μων.

ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΑ ΧΑΡΤΙΑ
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.) 

άγων της δεεκδεκήσεως τών «.έτημ,άτων τοΰ «μο- 
οοιτΐΐχοΰ, έπεθυμνεέ' νά. κα,ταστήοη γνωβτον προς πά
σαν κατεύβονσεν, δτε δέν εϊναε άποφασεσμένον νά. 
Ουσεάση τά συμφέροντα τοΰ προαωπεκοΰ είς την οέ- 
ανδήποτε σκοπεμότητα. 'Ότε είναε άποφασεσμένον 
νά προχωρήση, καε νά έπετύ/η την έπέλυσεν τών 
έκκρεμούντων άπο το παρελθόν άλλά καε τών καθ’ 
έκάστην έμφανεϊομένων μεκρών η μεγάλων, έπα- 
ναλαμβάνομεν, δεμάτων- 'Ότε εεναε άποφασεσμέ
νον νά καταγγεέλη εές τά μέλη τοΰ Χυλλόγου τους 
άντεδρώντας, τοΰς καεροσκόπους, τοΰς «άσπον
δους» φίλους, τοΰς εχθρούς.

Τό Αεοεκητεκόν Χυ;« βοΰλεον, 0ά παραμείνη 
άμετακενητον εές την θέσεν του, ποΰ εεναε μία: Η 
IKAIVOIIOIHSIS TS6IV ΑΙΤΗΜΑΤίϊΛί 
ΤΟΓ IlFOXiSIIHiOl·. Άπό την δέσεν αύτην 
άντλεε καε την δύναμεν νά όμελήση πρός όλους την 
γλώσσαν, όσο σκληρή καε άν εεναε, τής άληδεεας.

Είς τήν προσπάδεεάν μας αυτήν καλοΰμεν όλον 
τό προαωπεκόν νά συσπεερωδή, όχε γύρω άπό τά 
άτομα ποΰ απαρτίζουν τό σημερενόν Αεοεκητεκόν 
Χυμβοΰλεον, άλλά περί τήν Λεοεκησεν τοΰ Συλ
λόγου.

ΙΜάς κατηγορούν ότε ε’εμεδα νέθε. Αεά τήν κα
τηγορίαν αέσδανόμεδα ΰπερηφάνεεαν. Αε’ ήμάς, 
δεν υπάρχουν μεκροε καε μεγάλοε. ' 1‘πάρ/ουν τά 
μέλη τοΰ Συλλόγου, πρός τά όποεα άπευδυνόμεδα 
καε άπό τά όποεα ζητώμεν νά ελδουν κοντά στον 
Σύλλογον δεά νά ένεσχύβουν τήν προσπάδεεάν τών 
νέων δυνάμεων, ποΰ εν τελευταίος άναλύσεε, δέν 
άποβλέπεε μόνον εές τήν έκανοποέησεν τών αιτημά
των τών νέων, άλλα τοΰ συνόλου τών μελών τοΰ 
Συλλόγου τών υπαλλήλων τής Έδνεκής Τραπέ-

ΑΙ ΠΡΟΎ'ΠΟΟΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ 
ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΑΕΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ 
ΕΙΣ ΑΙΑΦΟΡΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΝ 
ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΝ ΤΟΝ ΜΕΤΟΧΟΝ
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|gfM4P0WIK'<)G δ δσιος ήτο άπδ τήν μεγάλην Άντιό- 
χειαν, εν Ετει 594, άργυροπράτης 

κατά τήν τέχνην, πολύ ευλαβής, γεμάτος άπδ αγαθά έργα 
καί πλούσιος άπδ ιτά κοσμικά άγαθά. Οδτος έλαβεν εις γά
μον τήν ’Αθανασίαν, ήτις καί αυτή ήτο σεμνή καί θεοφιλής. 
Συμφωνήσαντες δέ εις καλδν καί θεάρεστον πράγμα, διε- 
μοίρασαν εις τρία τδν πλοΰτόν των. Καί άπδ μέν τδ εν μέ
ρος Εδιδον άφθονοπαρόχως ελεημοσύνην εις τούς πτωχούς" 
άπδ τδ άλλο εδιδον δάνεια, χωρίς τόκους καί κέρδη, εις τούς 
έχοντας άνάγκην" άπδ δέ τδ τρίτον μέρος ώκονόμουν τά τοΰ 
εργαστηρίου τοΰ άργυροπρατείου, διά νά κερδίζουν τά πρδς 
τδ ζην άναγκαΐα. ’Απέκτησαν δέ καί δύο τέκνα, τδ μέν αρ
σενικόν, τδ δέ θηλυκόν.

Τοσοΰτον δέ διήγον οδτοι ενάρετα, ώστε άφοΰ έγεννή- 
θησαν τά παιδία δ ε!ς τδν άλλον δεν ήγγισεν, αλλά διήγον 
τήν ζωήν των καί οι δύο μέ σωφροσύνην καί μέ προσευχάς, 
κατεγίνοντο δέ εις τδ νά έλεώσι τούς πτωχούς καί νά έπι- 
σκέπτωνται τούς άσθενεις. Ύστερον δέ άπδ δώδεκα έτη τής 
αυτών συνοικήσεως, δταν τά τέκνα των ή σαν είς εκείνην 
τήν ηλικίαν, κατά τήν οποίαν έμελλον νά χαροποιώσι τούς 
γονείς των, τότε, λέγω, εν μιά ήμέρα άπέθανον εν ταύτφ 
καί τά δύο. Ό μέν λοιπόν ’Ανδρόνικος δεν έδειξε κάνέν



άνανδραν κίνημα διά τόν θάνατον των τέκνων του, αλλά 
μάλλον τήν αοίδιμον εκείνην φωνήν τοΰ ’Ιώβ έξεφώνησεν' 
«αύτδς γυμνός έξήλθον έκ κοιλίας μητρός μου, γυμνός καί 
άπελεύσομαι». Ή δέ σύμβιος αύτοΰ ’Αθανασία είχε λύπην 
άπαρηγόρητον' δθεν άφ’ οδ ένεταφιάσθησαν τά παιδία εις 
τό μαρτύριον, ήτοι εις τόν ναόν τοΰ αγίου μάρτυρας Ίου- 
λιανοϋ, δέν ήθέλησε πλέον νά έξέλθη έκεΐθεν, άλλ’ ελεγεν" 
«εδώ θέλω συναποθάνει καί εγώ καί έδώ θέλω ένταφιασθή 
καί βγω μετά των τέκνων μου!».

Καί τόν μέν ’Ανδρόνικον παρέλαβεν δ Πατριάρχης εις 
τό Πατριαρχεΐον, όπως τόν παρηγορήση' ή δέ ’Αθανασία 
δέν ύπέφερε νά έξέλθη από τόν ναόν τοΰ άγιου μάρτυρος 
Ίουλιανοϋ, άλλ’ εμεινεν εκεί θρηνούσα καί κλαίουσα γοε- 
ρώς. Κατά δέ τό μεσονύκτιον φαίνεται εις αύτήν, Ιξυπνον 
ουσαν, δ Μάρτυς εις σχήμα μονάχου καί λέγει εις αύτήν' 
«τί εχεις, ώ γύναι, καί κλαίεις; διατί δέν άφηνεις τούς έδώ 
εύρισκομένους νά ήσυχάσωσιν;». Ή δέ άποκριθεΐσα, είπε' 
«μή βαρυνθής, αύθέντα μου, κατ’ έμοΰ τής δούλης σου, δτι 
πολύ πόνον καί θλΐψιν εχω, έπειδή δύο μόνον τέκνα εχουσα 
καί τά δύο τά έθαψα σήμερον». Ό δέ Μάρτυς άπεκρίθη" «μή 
κλαΐε δι’ αύτά. Διότι λέγω σοι, ώ γύναι, δτι καθώς ή φύ- 
σις τοΰ ανθρώπου ζητεί τό φαγητόν καί αδύνατον είναι νά 
μή δώση τις εις τόν έαυτόν του νά φάγη, τοιουτοτρόπως καί 
τά παιδία ζητοΰσιν άπό τόν Θεόν χρεωστικώς νά δώση εις 
αύτά έν τη ημέρα έκείνη τά μέλλοντα άγαθά του, λέγονται 
Δικαιοκρίτα Κύριε, άντί τών έπιγείων άγαθών, των οποίων 
μάς έστέρησας, μή στέρησης ήμάς καί τών έπουρανίων άγα
θών σου». Ταΰτα ή ’Αθανασία άκούσασα, κατενύχθη, καί 
μετέβαλε τήν λύπην της εις χαράν, λέγουσα" «λοιπόν ζώσι 
τά τέκνα μου έν ούρανοΐς, καί διατί εγώ νά κλαίω;». "Οθεν 
στραφεΐσα έζήτει τόν μοναχόν έκεΐνον, δστις τής είπε ταΰ
τα. Περιελθοΰσα δέ τόν Ναόν δλον καί μή εύροΰσα αύτόν, 
ήρώτησε τόν θυρωρόν λέγουσα" «ποΰ είναι δ Μοναχός έκεΐ- 
νος, δ δποΐος έμβήκε τώρα έδώ;». Ό δέ θυρωρός έννοήσας, 
δτι είδε δπτασίαν τινά, άπεκρίθη' «βλέπεις, δτι δλαι αί θύραι



είναι σφαλισμέναι καί λέγεις πού είναι ό Μοναχός;». Ή δέ 
’Αθανασία φοβηθεϊσα έπέστρεψεν εις τον οίκόν της, καί διη- 
γήθη εις τον άνδρα της δ,τι είδε καί έζήτησεν από αύτόν 
νά την είσαγάγη εις Μοναστήριον.

Ό δέ ’Ανδρόνικος, άποδεξάμενος τον λόγον μετά χα
ράς, διότι καί αυτός έπόθει τοΰτο, διεμοίρασε τό περισσότε
ρον μέρος της περιουσίας του εις τούς πτωχούς καί ήλευθέ- 
ρωσε τούς δούλους, τούς όποιους είχεν έξηγορασμένους" τά 
δέ λοιπά υπάρχοντά του άφηκεν εις τον πενθερόν του, 
παραγγείλας εις αύτόν νά ίδρύση νοσοκομεία καί ξενοδοχεία 
μοναχών. Λαβόντες λοιπόν ολίγα Εξοδα διά τόν δρόμον, κατά 
την νύκτα έξηλθον της πόλεως ’Αντιόχειας αύτός καί ή γυνή 
του, οί δύο μόνοι. Βλέπουσα δέ ή ’Αθανασία μακρόθεν τόν 
οίκόν της, ύψωσε τά δμματά της εις τόν ουρανόν καί είπε" 
«Κύριε θεέ μου, σύ δ είπών εις τόν ’Αβραάμ καί τήν Σάρ- 
ραν: «Εξελθε εκ τής γης σου καί τής συγγένειας σου, καί 
δεύρο εις γήν, ήν αν σοι δείξω», Σύ, καί τώρα όδήγησον 
ήμάς εις τόν φόβον σου" διότι ιδού ημείς άφήκαμεν διά τό 
όνομά σου ανοικτόν τόν οίκόν μας καί έφύγομεν, λοιπόν μή 
κλείσης εις ήμάς τήν θύραν τής Βασιλείας σου». Κλαύσαν- 
τες δέ καί οί δύο, άνεχώρησαν από τήν πατρίδα των.

Φθάσαντες οί "Αγιοι εις τά ’Ιεροσόλυμα, προσεκύνησαν 
τούς ’Αγίους Τόπους καί έπεσκέφθησαν καί πολλούς πατέ
ρας όσιους. Φεύγοντες δέ έκεϊθεν, έπήγαν καί οί δύο εις τήν 
Αίγυπτον, πρός τόν περίφημον άββάν Δανιήλ. Καί έπειδή 
έφανέρωσαν εις αύτόν τόν σκοπόν των καί τόν παρεκάλε- 
σαν νά τούς δδηγήση εις όδόν σωτηρίας, διά τούτο δ "Οσιος 
τήν μέν ’Αθανασίαν άπέστειλεν εις γυναικεΐον Μοναστήριον 
των Ταββεννησιωτών, τόν δέ ’Ανδρόνικον έκράτησε παρ’ 
έαυτω καί τόν ένέδυσε τό ’Αγγελικόν σχήμα των μοναχών' 
δθεν καί εμεινεν εις τήν ύποταγήν του δώδεκα ολόκληρα 
Ετη. Άφ’ οδ δέ τά δώδεκα Ετη παρήλθον, παρεκάλεσεν δ 
’Ανδρόνικος τόν άββάν Δανιήλ νά δώση εις αύτόν άδειαν 
διά νά μεταβή καί πάλιν εις τά ’Ιεροσόλυμα καί νά προσκυ-



νήση καί δεύτερον τούς 'Αγίους Τόπους- δ δέ άββάς Δανιήλ, 
ποιήσας ευχήν, άπέλυσεν αύτόν.

Περίπατων λοιπόν δ δσιος ’Ανδρόνικος εις τον δρόμον 
τής Αίγύπτου, έκάθησεν υποκάτω εις εν δένδρον, διά νά 
άναψύξη ολίγον από τό καύμα. Καί ιδού, κατ’ οικονομίαν 
Θεού, ήλθεν έκεΐ καί ή γυνή του ’Αθανασία, ήτις έπορεύε- 
το καί αύτή εις 'Ιεροσόλυμα μέ σχήμα ανδρικόν ώς μονα
χός, μετωνομασθεΐσα ’Αθανάσιος. Καί άφ’ ού άντεχαιρετί- 
σθησαν, ή μέν ’Αθανασία άνεγνώρισε τον ’Ανδρόνικον, δ 
δέ ’Ανδρόνικος δέν έγνώρισε τήν ’Αθανασίαν" έπειδή καί 
έμαράνθη τό κάλλος αυτής άπό τήν πολλήν άσκησιν καί 
έφαίνετο ώς αίθίωψ. Τότε λέγει ή ’Αθανασία προς τον ’Αν
δρόνικον" «πού πηγαίνεις, αύθέντα μου άββα;». Ό ’Ανδρό
νικος άπεκρίθη- «εις τούς 'Αγίους Τόπους». Λέγει εις αύτόν 
εκείνη" «εκεί θέλω νά ύπάγω καί έγώ». Τής λέγει πάλιν 
έκεΐνος" «θέλεις νά περιπατώμεν καί οί δύο όμοϋ;». Λέγει ή 
’Αθανασία- «ναί, καθώς δρίζεις, πλήν νά περιπατήσωμεν εις 
τόν δρόμον μέ σιωπήν ούτως, ώς νά μή ήμην έγώ μαζί σου». 
Τότε καί δ ’Ανδρόνικος λέγει" «καθώς ορίζεις, άς ύπάγωμεν 
σιωπώντες».Πάλιν δέ ή ’Αθανασία τόν έρωτα" «δέν είσαι μα
θητής τού άββα Δανιήλ:». ’Αποκρίνεται δ Άνδρόνικος- 
«ναί». Λέγει αύτψ έκείνη" «δέν ονομάζεσαι ’Ανδρόνικος;». 
Άπεκρίθη αύτή, «ναί». Ή ’Αθανασία είπεν- «αί εύχαί τού 
γέροντας είθε νά μάς συνοδεύσωσιν εις τόν δρόμον μας». Λέ
γει δ ’Ανδρόνικος- «γένοιτο! ’Αμήν».

Μέ τοιοΰτον τρόπον λοιπόν έπήγαν σιωπώντες καί οί 
δύο εις 'Ιερουσαλήμ- καί άφ’ οδ προσεκύνησαν τούς Αγίους 
Τόπους, πάλιν έπέστρεψαν σιωπώντες εις ’Αλεξάνδρειαν. 
Τότε ή ’Αθανασία ήρώτησε τόν ’Ανδρόνικον- «θέλεις νά μεί- 
νωμεν μαζί εις έν κελλίον;». Άπεκρίθη δ Ανδρόνικος" «ώς 
δρίζεις ας μείνωμεν, πλήν θέλω πρώτον νά ύπάγω εις τόν 
γέροντά μου καί νά ζητήσω τήν άδειαν καί τήν εύχήν του». 
Έκείνη είπεν" «ύπαγε καί σέ προσμένω εις τόν τόπον, τόν 
καλούμενον Όκτωκαιδέκατον. Καί έάν ύποφέρης νά μένης 
μετ’ έμοΰ σιωπηλώς, καθώς έβαδίσαμεν καί έπήγαμεν είς



Ιεροσόλυμα καί από εκεί ήλθομεν πάλιν εδώ, καλώς έλθέ' 
ει δέ δεν ύποφέρης να σιωπάς, μή ελθης. Ό δέ ’Ανδρόνικος, 
πορευθείς εις τόν γέροντα του, τόν άββάν Δανιήλ, έφανέρω- 
σεν εις αύτόν τήν ύπόθεσιν. Ό δέ γέρων έγνώρισεν από τούς 
λόγους τοΰ ’Ανδρονίκου, δτι ήτο εις μεγάλην προκοπήν αρε
τής ό ’Αθανάσιος. "Οθεν τοΰ εδωκε τήν άδειαν καί είπεν 
εις αυτόν' «ύπαγε, αγάπα τήν σιωπήν καί μεΐνον μέ τον 
αδελφόν' επειδή αυτός είναι τή άληθείφ τοιοΰτος όποιος πρέ
πει να είναι δ μοναχός». Τότε έπιστρέψας δ ’Ανδρόνικος 
έμεινεν δμοϋ μέ τήν ’Αθανασίαν δώδεκα Ετη, χωρίς νά γνω- 
ρίση δτι αυτή είναι ή σύζυγός του. Πολλάκις δέ μετέβαινεν 
δ άββάς Δανιήλ εις έπίσκεψιν αυτών καί συνομιλών συνε- 
βούλευεν αυτούς περί ώφελείας ψυχής.

Μίαν φοράν ετυχε νά ύπάγη πάλιν δ άββάς Δανιήλ 
δπως τούς έπισκεφθή' καί άφ’ οδ έλάλησεν ίκανώς τά πρέ
ποντα, τούς άπεχαιρέτησε καί έπανήρχετο εις τό κελλίον 
του. Τότε ετρεξε κατόπιν αυτού δ δσιος ’Ανδρόνικος καί 
φθάσας αύτόν τφ είπεν" «δ άββάς ’Αθανάσιος ήσθένησε καί 
είναι διά νά ύπάγη προς Κύριον». Ό δέ γέρων έπέστρεψε 
καί εδρε τόν ’Αθανάσιον πάσχοντα από θέρμην" δστις βλέ- 
πων τόν γέροντα, ήρχισε νά κλαίη. Ό δέ γέρων λέγει' «άντί 
νά χαρής, διότι όπάγεις νά άπολαύσης τόν Θεόν, σύ 
κλαίεις;». Ό δέ είπε" «δέν κλαίω δι’ έμαυτόν, αλλά διά τόν 
άββάν ’Ανδρόνικον" δθεν παρακαλώ σε, ποίησον αγάπην. Καί 
άφ’ οδ μέ θάψης, έξέτασον πλησίον εις τήν κεφαλήν μου, 
καί θέλεις εύρει πινακίδιον γεγραμμένον" άνάγνωσον αύτό, 
καί δός το καί εις τόν άββάν ’Ανδρόνικον».

Έποίησαν λοιπόν εύχήν καί οι τρεις καί έκοινώνησε 
τά άχραντα Μυστήρια ή μακαρία ’Αθανασία, καί ούτως έκοι- 
μήθη έν Κυρίψ. Τότε εδρε καί δ άββάς Δανιήλ τό πινακί- 
διον καί τό άνέγνωσε καί έκ τούτου έγνώρισεν, δτι ήτο ή 
σύζυγος τοΰ ’Ανδρονίκου, ή άοίδιμος ’Αθανασία. Έπληρο- 
φορήθησαν δέ τούτο καί δταν έκήδευον αυτήν διότι εύρέθη 
ούχί άνήρ, άλλά γυνή. Ήκούσθη δέ τούτο εις δλην τήν Λαύ
ραν. ”Οθεν εστειλεν δ άββάς Δανιήλ είδησιν εις τούς άδελ-



φούς, καί συνέδραμαν δλοι οΕ πατέρες οι κατοικοΰντες εις 
τά ενδότερα της έρημου, καί δλαι αί Λαϋραι καί τά Μονα
στήρια τής ’Αλεξάνδρειάς, καί δλη ή πόλις καί δλη ή Σκή
τη συνήχθησαν εις τον ενταφιασμόν της. ΟΕ δέ Σκητιώται 
έφερον δλοι λευκά ενδύματα" διότι τοιαύτην συνήθειαν εί- 
χον εις την Σκήτην, νά ένδύωνται λευκά ένδύματα, δταν 
ένεταφίαζον τούς αδελφούς, ώς νικητάς των τριών έχθρών, 
σαρκός, κόσμου καί κοσμοκράτορας, ήτοι τοΰ διαβόλου. Προ- 
πέμψαντες λοιπόν μετά βαΐων καί κλάδων τό τίμιον λείψα- 
νον τής μακαρίας ’Αθανασίας, τό ένεταφίασαν μετά μεγά
λης εύλαβείας, δοξάζοντες τόν Θεόν, τον δόντα εις τήν 
’Αγίαν τόσην μεγάλην ύπομονήν. ’Έμεινε δέ έκεΐ δ άββάς 
Δανιήλ, διά νά τελέση τά έβδομα μνημόσυνα τής Όσιας.

Άφ’ οδ έτελέσθησαν τά μνημόσυνα, άναχωρών δ άββάς 
Δανιήλ ήθέλησε νά συμπαραλάβη μετ’ αύτοΰ καί τόν άβ- 
βάν ’Ανδρόνικον. Ό δέ ’Ανδρόνικος δεν ήθέλησε νά τόν άκο- 
λουθήση, λέγων" «έδώ θέλω άποθάνει καί έγώ μαζί μέ τήν 
κυρίαν μου ’Αθανασίαν!». Καί ούτως άποχαιρετήσας αύτόν 
ό γέρων, άνεχώρησε. Κατόπιν δέ φθάνει τόν γέροντα είς 
αδελφός, καί λέγει εις αύτόν" «δ άββάς ’Ανδρόνικος ασθε
νεί από θέρμην». Καί εύθός δ άββάς Δανιήλ στέλλει είδη- 
σιν εις τούς άδελφούς τής Σκήτης, λέγων" «δ άββάς ’Ανδρό
νικος άκολουθεΐ τόν άββάν ’Αθανάσιον, καί λοιπόν συνέλθε- 
τε». Όθεν συνέδραμαν πάντες οΕ πατέρες καί προέφθασαν 
αύτόν ζώντα. Καί άφ’ οδ έζήτησαν δλοι καί ελαβον τήν εύ- 
λογίαν του, τότε καί δ άοίδιμος ’Ανδρόνικος έκοιμήθη έν 
Κυρίω’ ’Έγινε δέ φιλονικία καί άντίστασις περί τοΰ λειψά
νου τοΰ ’Ανδρονίκου, ποιοι νά τό λάβωσιν, οΕ έν τφ τόπψ 
τοΰ Όκτωκαιδεκάτου κατοικοΰντες, ή οΕ Σκητιώται. Μόλις 
δέ καί μετά βίας κατέπαυσεν δ άββάς Δανιήλ τήν φιλονι
κίαν αύτών, είπών, δτι πρέπει νά ταφή έκεΐ είς τόν Όκτω- 
καιδέκατον μετά τοΰ συναγωνιστοΰ του, τήν δσίαν, λέγω, 
’Αθανασίαν. Καί ούτως ένεταφίασαν αύτό έκεΐ, δοξάζοντες 
τόν έπί πάντων Θεόν. ’Αμήν.



ΟΚΤΩΒΡΙΟΙ Θ'.

Μνήμη τοΰ Όσιου καί θεοφόρου Πατρός ημών ’Ανδρονίκου 
καί τής Όσιας ’Αθανασίας τής συμβίας αύτοΰ.

Έν τφ Μεκρφ 'Eonsptvco

'Ιστών στόχους δ', 
και ψάλλομ,εν τα έξης Προοόμ-οκ*.

"ΙΙχος Των ούρανίων τα,γμ,άτων.

Τήν θαυμαστήν συζυγίαν άνευφημήσωμεν, ’Ανδρόνικον 
τον θειον, σύν τή Άθανασίφ" σωφρόνως γάρ βιώσαντες επί 
γής, τφ Χριστφ εύηρέστησαν, αγγελική πολιτεία μια ψυχή, 
τα έν κόσμψ άρνησάμενοι.

Ταΐς έναρέτοις ίδέαις καλλωπιζόμενοι, καί χαίροντες 
έν τέκνοις, έν τή τούτων στερήσει, φωνήν ευχαριστίας προς 
τόν Θεόν, ώς ’Ιώβ άνεπέμψατε, καί προς αγώνας συμφώνως 
άσκητικούς, άπεδύσασθε μακάριοι.

’Ασκητική πολιτεία, αμφω έμπρέψαντες, έν σιωπή τε- 
λείφ, τόν ύπόλοιπον βίον, ώς άγνωστοι τελοΰντες γνώμη 
στερρα, θεοφόροι ήνύσατε, καί έδοξάσθητε δόξη τή θεϊκή, 
’Αθανασία καί ’Ανδρόνικε.

Τούς τήν σεπτήν ύμών μνήμην πανηγυρίζοντας, ’Αν
δρόνικε θεόφρων, σύν τή ’Αθανασία, λυτρώσασθε κινδύνων 
παντοδαπών, καί πταισμάτων συγχώρησιν, παρά Κυρίου αί- 
τεϊσθε ήμΐν άεί, ώς αύτοΰ θείοι θεράποντες.

Αόξαι. ’Ήχος δ'.

Εύαγγελικώς πολιτευόμενοι, καί άγαθαΐς πράξεσι, τόν 
Θεόν θεραπεύοντες, τή βουλή αύτοΰ υπετάγητε, μια ψυχή 
καί καρδία, ’Ανδρόνικε καί ’Αθανασία" καί τόν ζυγόν αύτοΰ 
άραντες, τάς έν κόσμω φροντίδας καί τρυφάς, ώς άχθος γεη- 
ρόν άπερρίψατε" διό ή έν ασκήσει ύμών πολιτεία, ώς φώς 
έξέλαμψε, τών παθών τόν ζόφον διώκουσα, καί πάντας παι-



οεύουσα, τά άνω φρονεΐν καί ζητεΐν, θεοφόροι μακάριοι, ’Αγ
γέλων συμπολΐται' μεθ’ ών Χριστψ πρεσβεύσατε, ύπέρ των 
ψυχών ημών.

Καί νΰν. Θεοτοκίον.
Έκ παντοίων κινδύνων τούς δούλους σου φύλαττε Εό- 

λογημένη Θεοτόκε, ϊνα σε δοξάσωμεν, τήν έλπίδα των ψυ
χών ημών.

Άηοατιχα.

?Ηχθξ [1Οίκος τοΰ Έφραβά.

Σύμφρονες έν παντί, ύπάρχοντες τψ βίφ, ’Ανδρόνικε 
παμμάκαρ, σύν τη ’Αθανασία, όσίως έβιώσατε.
Στίχ. Τίμιος έναντίον Κυρίου δ θάνατος τών οσίων αύτοΰ.

Σώμασιν έν δυσίν, ’Ανδρόνικε τρισμάκαρ, σύν τη ’Αθα
νασία, μιψ ψυχή καί γνώμη, Θεόν έθεραπεύσατε.
Στίχ. Καυχήσονται δσιοι έν δόξη καί άγαλλιάσονται έπί 

τών κοιτών αύτών.
Ζεύγος πανευκλεές, ’Ανδρόνικε θεόφρον, σύν τη ’Αθα

νασία, τών αρετών τφ πλούτψ, ως αληθώς ώράθητε.
Δόξα. Τριαδικόν.

Αίγλη θεαρχικη, Τριάδας της Αγίας, δυάς ή τών 
Όσιων, λαμπρώς αύγαζομένη, άσκητικώς διέλαμψε.

Καί νΰν. Θεοτοκίον.
Μήτερ τού Λυτρωτοΰ, Παρθένε θεοτόκε, τόν σύν ΓΕδν 

δυσώπει, δούναι πταισμάτων λύσιν, τοΐς σπεύδουσι τη σκέ
πη σου.

Νΰν απολύεις, τό τρισάγιον, 
τδ Άπολυτίκιον έκ τού Μεγ. Εσπερινού καί άπόλυσις.

Έν τώ Μεγάλιμ Έβϊΐερτνφ.

Μετά τδν Προοιμιακόν, τδ Μακάριος άνήρ. Εις δέ τδ Κύ
ριε έκέκραξα Εστώμεν στίχους στ', καί ψάλλομεν τά έξης 
Προσόμοια τών ’Αγίων.



"Ηχος δ Ής γενναίου εν Mapxaet.

'Ως θεφ άνακείμενοι, έν τψ βίψ περίβλεπτοι, έναρέ- 
τοις πράξεσιν άνεδείχθητε, ηθών κομώντες σεμνότητι, καί 
πάσι παρέχοντες, εύποιΐας θησαυρούς, θεοφόρε ’Ανδρόνικε, 
γνώμη κρείττονι, καί θεόφρον σεμνή ’Αθανασία" διά τούτο 
ό Δεσπότης, υμάς άξίως έδόξασε.

'Ως των παίδων την στέρησιν, θεολήπτψ φρονήματι, 
καί ψυχής στερρότητι ύπεμείνατε, πάντα τον κόσμον άφέ- 
μενοι, ώς ξένοι καί πάροικοι, τήν ίσάγγελον ζωήν, έν ασκή
σει ήνύσατε, θείψ ερωτι, θεοφόρε ’Ανδρόνικε παμμάκαρ, καί 
σεμνή ’Αθανασία, σκεύη τού Πνεύματος έμψυχα.

Φερωνύμως ’Ανδρόνικε, άνδρικώς κατεπάτησας, τού 
έχθροΰ τό φρύαγμα θείοις σκάμμασιν, αθανασίας δέ ελλαμ- 
ψιν, τον νοΰν έκκαθάρασα, δι’ άσκήσεως στερράς, κατεπλού- 
τησας πάνσεμνε, καί έξέπληξας, τούς μαθόντας τα σά μετά 
τό τέλος, αληθώς ’Αθανασία" δθεν υμάς μακαρίζομεν.

Προβόμοια ετερα. "Ηχος πλ. β 

"Ολην άποθέμ-ενοι.

"Ολην άποθέμενοι, βιωτικήν τυραννίδα, καί πλούτον 
μισήσαντες, καί τρυφήν τήν ρέουσαν βδελυξάμενοι, τον 
Σταυρόν ήρατε, ώς ζυγόν ένθεον, καί Χριστφ ήκολουθήσα- 
τε, καί προς ουράνιον, χλόην θαυμαστώς έσκηνώσατε" έν 
οίς συναγαλλόμενοι, μέμνησθε ήμών τών έκ πίστεως, ύμών 
μεμνημένων, καί πάθφ έκτελούντων εύλαβώς, τήν ίεράν καί 
σεβάσμιον, μνήμην ύμών "Αγιοι.

'Όλως άγαπήσασα, σέ έκ ψυχής τόν Δεσπότην, όπίσω 
σου εδραμε, δρυάς ή αοίδιμος καί ομόζυγος, καί τερπνά 
άπαντα, καί δεσμόν άλυτον, ώς ιστόν αράχνης Ελυσε" διό 
καί ετυχε, σοΰ τής βασιλείας άθάνατε. Αυτών οδν ταΐς δεή- 
σεσιν, ίλασμόν Οίκτίρμων παράσχου μοι, τών πλημμελημά
των, καί δεΐξόν με άνώτερον παθών, τών ένοχλούντων μου 
Δέσποτα, τήν ψυχήν έκάστοτε.

Παίδων έστερήθητε, τής ποθεινής ξυνωρίδος, προστά-



ξει τη κρείττονι, καί τώ βίφ μένοντες άπαράκλητοι, τήν φω
νήν ήρατε, τήν γενναιοτάτην, τοϋ Ίώβ καί άνεκράξατε: Κύ
ριος έδωκε, Κύριος καί πάλιν άφείλετο. Διό καί τό ποθού* 
μενον, εργον εύχερώς διηνύετε' καί προς έρημίας, καί τό* 
που τούς άγιους έν χαρά, μεταναστεύοντες ώφθητε, ζεύγος 
Εερώτατον.

Λόξα. ’Ηχος «λ. β'.

Σήμερον ώς δίφωτος λυχνία έξέλαμψαν, τή έτησίΐι) αυ
τών μνήμη, ’Ανδρόνικος καί ’Αθανασία, ή ήγιασμένη δυάς, 
τήν ’Εκκλησίαν λαμπρύνοντες" ομοφροσύνης γάρ χάριτι, καί 
ασκητικής πολιτείας άκτΐσι, φωταγωγοϋσι τούς βοωντας" 
χαίρετε οΕ τού Ευαγγελίου έργάται Ενθεοι, ώς τόν θεόν όλι- 
κώς άγαπήσαντες" χαίρετε οι τόν ζυγόν τού Χριστού άρά- 
μενοι, καί άγγελοι έν σώματι δφθέντες, άσκητικοΐς άγώσι" 
χαίρετε δοχεία θείων δωρεών, καί τής άπαθείας γλυκύκαρ- 
ποι φοίνικες. Άλλ’ ώ συζυγία Θεοδόξαστε, τή ’Αγία Τριάδι 
πρεσβεύσατε, έλεηθήναι τάς ψυχάς ήμών.

Καί νΰν. Ό αυτός.
Τίς μή μακαρίσει σε, Παναγία Παρθένε; τίς μή άνυ- 

μνήσει σου τόν άλόχευτον τόκον; δ γάρ άχρόνως έκ Πατρός 
έκλάμψας ΓΕός μονογενής, δ αυτός έκ σοΰ τής ’Αγνής προήλ- 
θεν, άφράστως σαρκωθείς, φύσει Θεός ύπαρχων, καί φύσει 
γενόμενος άνθρωπος δι’ ήμάς, ούκ εις δυάδα προσώπων τε- 
μνόμενος, άλλ’ έν δυάδι φύσεων, άσυγχύτως γνωριζόμενος. 
Αύτάν ικέτευε, σεμνή παμμακάριστε, έλεηθήναι τάς ψυχάς 
ήμών.

Βΐβοδος, Φως ιλαρόν, 
το Προκείμενον τής ήμερας 

καί τα Αναγνώσματα

Χοφίας ϊολομώντος το Ανάγνωσμα.
(Κεφ. γ'. 1).

Δικαίων ψυχαί έν χειρί Θεού, καί ού μή άψηται αύτών 
βάσανος. ’Έδοξαν έν όφθαλμοΐς άφρόνων τεθνάναι, καί έλο-



γίσθη κάκωσις ή έξοδος αυτών, καί ή άφ’ ημών πορεία σύν
τριμμα' οί δέ είσίν έν ειρήνη. Καί γάρ έν οψει ανθρώπων 
έάν κολασθώσιν, ή έλπίς αύτών αθανασίας πλήρης. Καί ολί
γα παιδευθέντες, μεγάλα εύεργετηθήσονται" δτι δ Θεός έπεί- 
ρασεν αυτούς, καί εδρεν αύτούς άξιους εαυτού. Ώς χρυσόν 
έν χωνευτηρίφ έδοκίμασεν αύτούς, καί ώς όλοκάρπωμα θυ
σίας προσεδέξατο αυτούς. Καί έν καιρφ έπισκοπής αύτών 
άναλάμψουσι, καί ώς σπινθήρες έν καλάμη διαδραμοϋνται. 
Κρινοϋσιν Εθνη, καί κρατήσουσι λαών, καί βασιλεύσει αύτών 
Κύριος εις τούς αιώνας. Οί πεποιθότες έπ’ αύτφ, συνήσου- 
σιν αλήθειαν, καί οί πιστοί έν αγάπη προσμενοΰσιν αύτφ" 
δτι χάρις καί Ελεος έν τοΐς όσίοις αύτοΰ, καί έπισκοπή έν 
τοΐς έκλεκτοΐς αύτοΰ.

Xoipsois Χολομ-ώντος το Άνάγνωσμ.».
(Κεφ. 12»).

Δίκαιοι εις τον αιώνα ζώσι, καί έν Κυρίφ ό μισθός αύ
τών, καί ή φροντίς αύτών παρά Ύψίστφ. Διά τούτο λήψον- 
ται τό βασίλειον τής εύπρεπείας, καί τό διάδημα τού κάλ
λους έκ χειρός Κυρίου" δτι τή δεξιά αύτοΰ σκεπάσει αύτούς, 
καί τφ βραχίονι ύπερασπιεϊ αύτών. Λήψεται πανοπλίαν τόν 
ζήλον αύτοΰ, καί δπλοποιήσει την κτίσιν εις άμυναν έχθρών. 
Ένδύσεται θώρακα, δικαιοσύνην" καί περιθησεται κόρυθα, 
κρίσιν άνυπόκριτον. Λήψεται ασπίδα άκαταμάχητον, δσιότη- 
τα" οξύνει δέ άπότομον οργήν εις ρομφαίαν" συνεκπολεμή- 
σει αύτφ δ κόσμος έπί τούς παράφρονας. Πορεύσονται εύ
στοχοι βολίδες αστραπών" καί ώς άπό εύκύκλου τόξου, τών 
νεφών, έπί σκοπόν άλοΰνται" καί έκ πετροβόλου, θυμοΰ πλή
ρεις ριφθήσονται χάλαζαι. ’Αγανακτήσει κατ’ αύτών ύδωρ 
θαλάσσης, ποταμοί δέ συγκλύσουσιν άποτόμως. Άντιστήσε- 
ται αύτοΐς πνεύμα δυνάμεως, καί ώς λαίλαψ έκλικμήσει αύ
τούς, καί έρημώσει πάσαν τήν γήν ανομία, καί ή κακοπρα
γία περιτρέψει θρόνους δυναστών. ’Ακούσατε οδν, βασιλείς, 
καί σύνετε" μάθετε, δικασταί περάτων γής" ένωτίσασθε οί 
κρατούντες πλήθους, καί γεγαυρωμένοι έπί δχλοις έθνών.



'Ότι έδόθη παρά Κυρίου ή κράτησις ύμΐν, καί ή δυναστεία 
παρά Ύφίστου.

Χοφίας Χολομωντος το Άνάγνωβμ-χ.
(Κεφ. δ'. Ύ).

Δίκαιος, εάν φθάση τελευτήσαι, έν αναπαύσει Εσται. Γή
ρας γάρ τίμιον, ού τό πολυχρόνιον, ούδέ άριθμψ έτών μεμε- 
τρηται. Πολιά δέ Εστι φρόνησις άνθρώποις, καί ήλικία γή- 
ρως, βίος άκηλίδωτος. Εύάρεστος Θεφ γενόμενος, ήγαπήθη" 
καί ζών μεταξύ άμαρτωλών, μετετέθη. Ήρπάγη, μή κακία 
άλλάξη σύνεσιν αύτοϋ, ή δόλος άπατήση ψυχήν αύτοΰ. Βα- 
σκανία γάρ φαυλότητος άμαυροΐ τά καλά, καί ρεμβασμός 
Επιθυμίας, μεταλλεύει νοΰν άκακον. Τελειωθείς έν όλίγψ, 
έπλήρωσε χρόνους μάκρους" άρετή γάρ ήν Κυρίψ ή ψυχή 
αύτοϋ" διά τοΰτο Εσπευσεν Εκ μέσου πονηριάς. Οι δέ λαοί 
ιδόντες καί μή νοήσαντες, μηδέ θέντες Επί διανοιφ τό τοιοΰ- 
τον" 'Ότι χάρις καί Ελεος έν τοΐς δσίοις αύτου, και Επισκο
πή έν τοΐς έκλεκτοΐς αύτοϋ.

Εις την Λιτήν, ’Ιδιόμελα.

’Ηχος α

Τούς έν ασκήσει ύμών πόνους, ή ούράνιος τρυφή, καί 
τήν έν βίψ σιωπήν, ή έν ύψίστοις ’Αγγελική ύμνωδία, αλη
θώς διεδέξαντο, θεοφόροι μακάριοι" Εξω γάρ κόσμου καί 
σαρκός, έπτερωμένοι θείψ πόθψ, άνενδότως έβιώσατε, συ- 
σταυρωθέντες Κυρίφ. Άλλ’ ώ ’Ανδρόνικε θεόφρον, καί ’Αθα
νασία θεόληπτε, ζεΰγος ένθεώτατον, της αθανάτου ζωής κει
μήλια, καί οσίων αρετών όργανα, μή παύσησθε δυσωποΰν- 
τες, ύπέρ τών ψυχών ήμών.

“Ηχος β\

Έν ευσεβείφ διαπρέποντες, τών Εντολών τοϋ Κυρίου 
έργάται ώφθητε, ’Αθανασία καί ’Ανδρόνικε" έν οίκτιρμοΐς 
γάρ πενήτων, τό θειον έπισπώμενοι Ελεος, δι’ Εργων άσκή-



σεως, άκολουθήσαι Χριστφ, δμοφρόνως συνέθεσθε" καί πάσι 
χαίρειν είπόντες, έν έρήμοις έχωρήσατε, καί άγγελοι έν σώ- 
ματι ώράθητε' δθεν Αγγελικών χαρίτων ήξιώθητε, θεωθέν- 
τες έν μεθέξει, καί πάσιν αίτούμενοι, ειρήνην καί θειον 
Ελεος.

"Ηχο? γ'.

Τή των παίδων στερήσει, την τοΰ ’Ιώβ φωνήν ήρατε, 
μεγαλόφρονι ψυχή, έπί πάσι θεόν δοξάσαντες" καί ’Αβρα- 
μιαία καρδια, οικίαν καί πάσαν υπαρξιν λιπόντες, γυμνοί 
έξεληλύθατε, προς πάλην κατά τοϋ άοράτου έχθροΰ" καί τού
τον θεία ροπή τροπωσάμενοι, αφθαρσίας διαδήμασι, περια- 
φνώς έκοσμήθητε. Άλλ’ ώ ’Ανδρόνικε καί ’Αθανασία, άσκη- 
τικής πολιτείας ύποδείγματα, καί ’Αγγέλων σύσκηνοι, σύν 
αύτοΐς πρεσβεύσατε, ύπέρ των ψυχών ήμών.

“Ηχος 8 '.

Τής άσκήσεως την τρίβον πορευόμενοι, καί τα κρείτ- 
τονα ζηλοϋντες, ούρανίφ φρονήματι, έν όδφ συνηντήθητε, 
ευδοκίφ θεία, μετά χρόνιαν διάστασιν" καί ενώσει ψυχής καί 
γνώμης συμφωνία, ώς έν άλλήλοις ξένοις καί άγνωστοι, έν 
σιωπή καί άσκήσει, τον βίον ήνύσατε" διό Χριστός υμάς 
έδόξασεν, ουρανία δόςη, ’Ανδρόνικε "Οσιε, καί ’Αθανασία 
θεόφρων" ώ μή παύσησθε πρεσβεύσοντες, ύπέρ των πίστει 
τελούντων, ύμών τήν μνήμην δεόμεθα.

Δόξα. Ό αύτός.
Τήν των Όσιων θεοειδή συζυγίαν, ’Ανδρόνικον τον μέ- 

γαν, καί ’Αθανασίαν τήν θεόφρονα, τούς έν άσκητικοΐς έκ- 
λάμψαντας σκάμμασιν, αί των πιστών χορεΐαι, δμοφώνως 
μακαρίσωμεν" έν δυσί γάρ σώμασι, μίαν γνώμην έκτήσαντο, 
σωφρόνως καί όσίως, δουλεΰσαι Κυρίψ' καί πάντα κόσμον 
άρνησάμενοι, τών ύπερκοσμίων αγαθών ήξιώθησαν, τό τής 
άσκήσεως στάδιον, καλώς τελέσαντες" καί νΰν συνόντες Άγ- 
γέλοις, ίλασμόν αίτοϋνται καί χάριν καί Ελεος, τοΐς τήν μνή
μην αυτών έορτάζουσι.



Καί νΰν. Θεοτοκίον.
Έκ παντοίων κινδύνων τούς δούλους σου φύλαττε, Εύ- 

λογημένη Θεοτόκε, Ενα σε δοξάζωμεν, τήν έλπίδα των ψυ
χών ημών.

Εις τον Χτίχον Χτίχνιρα. Προσόμ-οια..
"Ηχος πλ. α'. Χα,ίροίς άακητιχων άληβώς.

Χαίροις ή τών Όσιων δυάς, ήγιασμένη συζυγία θεό
ληπτε, ’Ανδρόνικε θεοφόρε, τών αρετών θησαυρός, καί ’Αθα
νασία παμμακάριστε" φυτά άγλαόκαρπα, τών καρπών της 
άσκήσεως" τής σωφροσύνης, τα εύώδη κειμήλια, θείας χά- 
ριτος, θεοκίνητα όργανα" στήλαι αί θεοχάρακτοι, πλούσιας 
χρηστότητας" ύπομονής καί άνδρείας, ως άληθώς οΕ άδάμαν- 
τες" Χρίστον δυσωπεΐτε, ταϊς ψυχαΐς ημών δοθήναι, τό μέγα 
Ελεος.
Στίχ. Τίμιος Εναντίον Κυρίου ό θάνατος τών οσίων αυτού.

Χαίροις ή τών Όσιων δυάς" οί τον Σωτήρα έκ ψυχής 
άγαπήσαντες, καί τούτου τάς θείας ρήσεις, καί τάς σεπτάς 
έντολάς, άκλινεΐ καρδία έκπληρώσαντες" οι κόσμον μισήσαν- 
τες, καί ως άγγελοι ζήσαντες, έν συγκρατεία, καί πολλοΐς 
άγωνίσμασι, καί νεκρώσαντες, τής σαρκός τα σκιρτήματα" 
δθεν τής ύπέρ Εννοιαν, χαράς ήξιώθητε, ’Ανδρόνικε θεοφό
ρε, ’Αθανασία θεόληπτε, Χριστόν δυσωποΰντες, ταΐς ψυχαΐς 
ημών δοθήναι, τό μέγα Ελεος.
Στίχ. Καυχήσονται δσιοι έν δόξη καί άγαλλιάσονται έπί 

τών κοιτών αυτών.
Χαίροις ή τών Όσιων δυάς" οΕ έν τφ βίψ εύκλεεΐς καί 

περίβλεπτοι, αγάπη τή προς τόν Κτίστην, καί έναρέτφ ζωή, 
καί πολλοΐς έν άλλοις προτερήμασιν' οι βίον ίσάγγελον, μετά 
ταΰτα ποθήσαντες, δόξαν καί πλούτον, καί ούσίαν έπίκηρον, 
καταλείψαντες, ώς φθαρτά καί σφαλλόμενα" δθεν ζωής τής 
κρείττονος, καί θείας λαμπρότητας, ’Ανδρόνικε σύν τή θεία, 
’Αθανασία μετέσχετε, Χριστόν δυσωποΰντες, ταΐς ψυχαΐς 
ημών δοθήναι, τό μέγα Ελεος.



Λόξα. "Ηχος «λ. 8'.

Τοΰ Κυρίου τφ ζυγφ, ύποσχόντες τον αυχένα, τήν έν 
σαρκί συμβίωσιν, θεολήπτφ γνώμη άπείπασθε" καί της έν 
πνεύματι ζωής, τούς καρπούς γεωργήσαντες, τφ ξύλφ της 
ζωής άποκατέστησε, άσκητικώς άγωνισάμενοι "Οσιοι. Καί 
νΰν των πόνων τά έπαθλα, λαμπρώς κομιζόμενοι, ’Ανδρό
νικε καί ’Αθανασία, πρεσβεύσατε ύπέρ των ψυχών ημών.

Καί νϋν. Θεοτοκίον.
Δέσποινα πρόσδεξαι, τάς δεήσεις τών δούλων σου, καί 

λύτρωσαι ήμας, από πάσης άνάγκης καί θλίψεως.
Νϋν απολύεις, τό τρισάγιον καί τό ’ Απολυτίκιων.

"Ηχος πλ. α'. Τον οονάναιρχον Λόγον.

Σωφροσύνης τήν χλαΐναν τήν θεούφαντον, κατεποικί- 
λατε χρόαις τών ιερών αρετών, όμοφρόνως έν σπουδή αμφω 
άσκήσαντες" δθεν ύμών τήν σιωπήν, ή τρισάγιος ώδή, έδέ- 
ξατο έν ύψίστοις, ’Ανδρόνικε σύν τη θεία ’Αθανασία τη 
θεόφρονι.

Θεοτοκίον.
Χαΐρε πύλη Κυρίου ή άδιόδευτος" χαΐρε τείχος καί 

σκέπη τών προστρεχόντων εις σέ" χαΐρε άχείμαστε λιμήν 
καί απειρόγαμε, ή τεκοΰσα έν σαρκί, τόν Ποιητήν σου καί 
Θεόν, πρεσβεύουσα μή έλλείπης, υπέρ τών άνυμνούντων, καί 
προσκυνούντων τόν τόκον σου.

Άπόλυσις.

Εές τόν ’ΌρΟρον.

Μετά, την * ϊτιχολογίαν, Κάθιαμα.

"Ηχος Τόν τάφον σοο Χωτήρ.

Ώς ζεϋγος έκλεκτόν, καί ομόζυγοι θείοι, ’Ανδρόνικε 
σοφέ, σύν τη ’Αθανασία, Κυρίψ προσηγάγετε, άπαρχήν ώς 
ευπρόσδεκτον, βίον ένθεον, καί πολιτείαν άρίστην" δθεν μέ
τοχοι, τής ύπέρ νοϋν ευφροσύνης, άξίως γεγόνατε.



θεοτοκίον.
Κυήσασα σαρκί, τόν Τπέρθεον Λόγον, καί μείνασα 

"Αγνή, ώς προ τάκου Παρθένος, άγνεύειν με ένίσχυσον, 
κατά νοϋν καί διάνοιαν, καί αίσθήσεσι, καί έν κινήμασι πά- 
σιν, ίνα Δέσποινα, άπαλλαγώ της κακίας, έχθροΰ τοϋ άλά- 
στορος.

Μετά την β'. ίϊτιχολογίαν, Κάθισμα,.
"Ηχος δ Ταχί> «ροκατάλαβε.

Λιπόντες τά πρόσκαιρα, έν δλοτρόπφ σπουδή, Κυρίου 
τοΐς ί'χνεσιν, άπεριτρέπτω ψυχή έσπεύσατε "Οσιοι" δθεν καί 
έν ασκήσει, διαλάμψαντες θεία, δόξης άκαταλύτου, ήξιώ- 
θητω άμφω, ’Ανδρόνικε θεόφρων, καί Αθανασία πάνσεμνε. 

Θεοτοκίον.
Χριστόν δν έκύησας, δι’ εύσπλαγχνίαν πολλήν, τον κό

σμον καινίζοντα, έκ τής άρχαίας άράς, άπαύστως ικέτευε, 
δούναι τή οικουμένη, θεοτόκε ειρήνην, άφεσιν δέ πταισμά
των, τοΐς πιστώς σε ύμνοϋσι" σύ γάρ ημών προστάτις, καί 
μέγα προσφύγιον.

Μετά, τον Πολυέλαιον, Κάθισμα.
’Ηχος 5 '. "Ο ύψωθείς εν τφ 2Βταυρφ.

Ό μεταστήσας προς ούράνιον δόξαν, ύμών τά τέκνα 
άπό γης θεοφόροι, πρός τούς στερρούς αγώνας τής άσκή- 
σεως, ύμας καθωδήγησε, προμήθεια άρρήτψ" έν ο!ς διαπρέ- 
ψαντες, έγκρατείφ συντόνφ, ’Αθανασία δόξης αληθούς, σύν 
Άνδρονίκω, όμοΰ ήξιώθητε.

Θεοτοκίον.
Ό έν τοΐς κόλποις τοΰ Πατρός συνεδρεύων, Γίός καί 

Λόγος τοϋ Θεοΰ Θεοτόκε, έν τή άχράντφ μήτρα σου έσκή- 
νωσε, καί σάρξ έχρημάτισε, μη τροπήν ύπομείνας, καί έκ 
σοΰ προέδραμε, διασώζων τον κόσμον" δθεν ύμνοΰμεν πάν- 
τες εύλαβώς, τά μεγαλεΐά σου Κόρη Πανύμνητε.

Τό α'. αντίφωναν τοΰ δλ ήχου καί τό Προκείμενον.



Καυχήσονται "Οσιοι έν δόξη καί άγαλλιάσονται Ιπί 
των κοιτών αύτών.
Στίχ. ’Άσατε άσμα καινόν, ή αϊνεσις αύτοΰ έν Εκκλησία, 

Όσιων.
Εύαγγέλιον τό έν τη Λειτουργία τοϋ Άγ. Σάββα.

Ό Ν'. Δόξα. Ταΐς τών σών Όσιων...
Καί νΰν. Ταΐς της Θεοτόκου...

Ίδίόμελον. ΤΗχος πλ. β'.

Στίχ. Έλέησόν με ό θεός κατά τό μέγα ελεός σου...
Άσκητικώς πολιτευσάμενοι, καί τό γεηρόν άποβαλόν- 

τες φρόνημα, ουρανίων δωρεών έπλήσθητε, ’Ανδρόνικε θεο- 
φόρε, σύν τη δμοζύγω κλεινή ’Αθανασία" καί νΰν τών μα
καρίων έπιλαβόμενοι έλπίδων, κληρονόμοι θεοΰ γεγόνατε, 
καί Χρίστου συγκληρονόμοι. Αότώ αεί πρεσβεύετε, διδόναι 
πασι τοΐς τιμώσιν υμάς, πλούτον θείων οίκτιρμών, καί δει
νών άπολύτρωσιν.

Σώσον δ θεός τόν λαόν σου...
Είτα οί κανόνες, της Θεοτόκου 

καί τών "Αγίων οδ ή άκροστιχίς.
«Κλεινή συζυγία ύμνον πλέκω. Γερασίμου».

Ώδή st'. ’Ηχος 5'. Ανοίξω τϊ» βτόμα μοο.

Καμάτων τά έπαθλα, παρά θεοΰ κομιζόμενοι, ’Ανδρό
νικε "Οσιε, ’Αθανασία σεμνή, χάριν νείματε, καί λόγον σοι 
σοφίας ,όμών μακαρίζοντι, βίον τόν ενθεον.

Λαμπρός καί περίβλεπτος, πλούτψ καί τρόποις χρη
στότητας, δ βίος έγνώρισται, ύμών μακάριοι, άλλ’ εν άπασι, 
λαμπρότερος έδείχθη, ή νίκα τήνένθεον, είλεσθε άσκησιν.

Έν νόμιμ παιδεύοντες, υμών τά τέκνα της χάριτος, καί 
ταΰτα ώς είδετε, μετατεθέντα θεφ, έδοξάσατε, Χριστόν με- 
γαλοψύχως, καί τούτου τοΐς ίχνεσιν, ήκολουθήσατε. 

θεοτοκίον.
Ίλύος με λύτρωσαι, τών πειρασμών καί τών θλίψεων,



καί πάσης κακώσεως, των ολέθριων παθών, Κόρη Πάνα
γνε, καί μετάνοιας πέτρα, τον νοΰν μου έδραίωσον, ί'να δο
ξάζω σε.

Καί δ κανών τοϋ Μηναίου.
Ώδή γ'. Τούς σούς ύμνολόγους.

Νοός τάς κινήσεις σου ιθύνων, ’Ανδρόνικε φόβψ τοϋ 
Θεοΰ, προς εντολών έκπλήρωσιν, την σήν σεμνήν εύνέτιδα, 
"Αθανασίας Ισχηκας, έν πάσι τούτοις όμότροπον.

Ή θεία δυάς καί μακαρία, τδ ζεύγος το όντως εκλε
κτόν, οι τοΰ θεοΰ θεράποντες, ’Ανδρόνικος ο "Οσιος, καί 
τούτου ή όμοσύζυγος, ’Αθανασία τιμάσθωσαν.

Σωφρόνως άμέμπτως καί δικαίως, βιοΰντες έν εργοις 
άγαθοϊς, καί ύπελθόντες "Αγιοι, τούς πόνους τής άσκή- 
σεως, ίσάγγελοι ώράθητε, καί ’Ασκητών υποτύπωσις.

Θεοτοκίον.
Ύμνοΰμεν τον άφραστόν σου τόκον- θεόν γάρ έκύησας 

’Αγνή, σαρκός έν όμοιώματι, καί τής άρας ήφάνισας, Παρ
θένε τό κατάκριμα, χαράν τφ κάσμφ πηγάσασα.

ΚάΟιβμα. ’Ηχος ηλ. δ'.
Την Χοφίαν χα,ί Αόγον.

Τον ζυγόν τοΰ Κυρίου τον έλαφρόν, άλοψύχως έπ’ 
ώμων άναλαβών, αυτφ ήκολούθησας, θεόφρονε ’Ανδρόνικε- 
καί κοσμικούς θορύβους, καλώς βδελυξάμενος, έν ταΐς έρή- 
μοις μάκαρ, προθύμως έξέδραμες- ένθα καί τον δρόμον, τής 
άσκήσεως Πάτερ, άμέμπτως διήνυσας, τφ θεφ συγγινόμε- 
νος- διά τοΰτο βοώμέν σοι: Πρέσβευε Χριστφ τφ θεφ, τών 
πταισμάτων άφεσιν δωρήσασθαι, τοΐς έορτάζουσι πόθφ, την 
αγίαν μνήμην σου.

θεοτοκίον.
'Ως πανάμωμος νύμφη τοΰ Ποιητοΰ, ως άπείρανδρος 

Μήτηρ τοΰ Λυτρωτοΰ, δοχεΐον ώς ύπάρχουσα, τοΰ Παρα
κλήτου Πανάμωμε, ανομιών με δντα, αισχρόν καταγώγιον, 
καί δαιμόνων παίγνιον, έν γνώσει γενόμενον, σπεΰσον καί



της τούτων, κακουργίας με ρϋσαι, λαμπρόν οικτητήριον, δι’ 
αρετής άπαρτίσασα, φωτοδόχε άκήρατε" δίωξον το νέφος 
των παθών, καί τής άνω μεθέξεως άξίωσον, καί φωτός άνε- 
σπέρου, πρεσβείαις σου ’Άχραντε.

Ώδή δ'. ' Οκαθήμ.ενος εν δόξγ).

Ζωήν εί'λεσθε δσίαν, αληθώς καί ίσάγγελον" δθεν τά 
έν κόσμφ, άπαντα λιπόντες ώς πρόσκαιρα, έπί την Αίγυ
πτον χαίροντες έφθάσετε, έπειγόμενοι, προς άρετών τε
λειότητα.

Ύπομείναντες των τέκνων, στερροψύχως την στέρησιν, 
δλη διανοία, σεαυτούς Κυρίφ άνέθεσθε, ’Αθανασία θεόφρον 
καί ’Ανδρόνικε, άνακράζοντες- δόξα Χριστέ τή δυνάμει σου.

Γνώμη θεία θεοφόρε, τήν σεμνήν σου δμόζυγον, έν 
φροντιστηρίω, γυναικών όσιων ώδήγησας, καί σεαυτόν Δα
νιήλ τψ θεομάκαρι, καθυπέταξας, άσκητικώς παιδευόμενος.

Θεοτοκίον.
Ίησοΰν τον ζωοδότην, καί Θεόν πάσης κτίσεως, άπερι- 

νοήτως, τέξασα 'Αγνή ’Αειπάρθενε, τήν νεκρωθεΐσαν ψυχήν 
μου παραπτώμασι, ζωοποίησαν, τή ζωηφόρφ πρεσβεία σου.

’ίϊδί) ε Έξεβτν) τά. αύμ.πα.ντα.

Άσκήσεως σκάμμασι, νεκρώσαντες τό φρόνημα, τής 
σαρκός καί πάση έγκρατεία, ’Αθανασία σύν Άνδρονίκψ 
όμοΰ, τής άθανασίας τούς καρπούς, δαψιλώς ήνέγκατε, γεωρ
γία τής χάριτος.

Υπάρχων άνάπλεως, τοΰ φωτισμού τού Πνεύματος, 
"Οσιε ’Ανδρόνικε τρισμάκαρ, προς τήν αγίαν Σιών κατέ- 
σπευδες, καί ίδών τήν σύμβιον τήν σήν, ταύτην ούκ έγνώρι- 
σας, νεκρωθεΐσαν τοΐς ρέουσι.

Μαράνασα πάνσεμνε, τήν εΰχροιαν τού σώματος, τή 
συντονωτάτη σου ασκήσει, ούκ έγνωρίσθης ύπό συζύγου τοΰ 
σοϋ, καί αύτφ ώς άγνωστος σοφώς, χαίρουσα συνώδευσας 
πρός Σιών τήν έξάκουστον.



θεοτοκίον.
Ναμάτων της χάριτος, πηγή ούσα πολύρρυτος, Κεχα- 

ριτωμένη θεοτόκε, βλΰσον σταγόνα μοι κατανύξεως, ί!να 
άποπλύνω μου 'Αγνή, των παθών τον βόρβορον, καί ρυσθώ 
τής κολάσεως.

’ίϊδϊΐ στ'. Tijv Οεία,ν ταύτι^ν.

’Ομοφροσύνη συνδούμενοι, εν πάση σιωπή διηνύσατε, 
καί θείοις σκάμμασιν, ύμών τον βίον ’Ανδρόνικε, σύν τή 
'Αθανασία, ψυχής στερρότητι.

Παθών όρμάς θανατώσαντες, ζωής τής άθανάτου έτύ- 
χετε, στερρώς άσκήσαντες, Πάτερ θεόφρον ’Ανδρόνικε, σύν 
τή ’Αθανασία, ζεύγος μακάριον.

θεοτοκίον.
Λάμψον μοι φώς θειον ’Άχραντε, νοός μου διαλύον την 

ζόφωσιν, καί την καρδίαν μου, θέρμανον θέρμη τού Πνεύ
ματος, ΐνα έκφύγω πάσαν, έχθροϋ έπήρειαν.

Κοντάκιον. ΤΗχος πλ. δ'. Τή ύπερμάχψ.
'Ως τής νομίμου συζυγίας ύποτύπωσιν 
Καί τής ένθέου πολιτείας άκροθίνια 
Άναδήσωμεν τοίς άνθεσι τών ασμάτων 
Τόν όσίως διαπρέψαντα ’Ανδρόνικον 
Σύν αύτψ ’Αθανασίαν τήν δμόζυγον 
Τούτοις λέγοντες, χαίροις ζεύγος πανόσιον.

'<» Οίκος.

’Άγγελοι έν άσκήσει, άνεδείχθητε δντως, ’Ανδρόνικε 
καί ’Αθανασία" καί νΰν σύν τοϊς ’Αγγέλων χοροΐς, τής ύπέρ 
νοΰν μετέχοντες λαμπρότητας, ύπέρ ήμών πρεσβεύσατε, τών 
έκβοώντων ύμΐν ταΰτα"

χαΐρε Όσιων δυάς άγια 
χαϊρε Τριάδος ή κατοικία 
χαΐρε ξυνωρίς μακαρία καί πάντιμε 
χαΐρε συζυγία άρίστη καί Ενθεε



χαΐρε 'Όσιε ’Ανδρόνικε, Μοναστών υπογραμμός 
χαΐρε ’Αθανασία πάνσεμνε, θείων Εργων θησαυρός 
χαΐρε της Εκκλησίας δίφωτος δαδουχία 
χαΐρε της άπαθείας εμπνους ανθοφορία 
χαΐρε δυάς οσίων ύπέρτιμε 
χαΐρε σεπτών χαρίτων συμμέτοχε 
χαΐρε δυάς άρετών γεωργία 
χαΐρε ήμών πρός θεόν μεσιτεία.

χαίροις ζεύγος πανόσιον.

Χυναΐξάρτον.

Τη θ', τοΰ αύτοϋ μηνός, μνήμη τοϋ Όσιου καί θεοφό- 
ρου Πατρός ήμών ’Ανδρονίκου καί τής συμβίου αυτοΰ Όσιας 
’Αθανασίας.

Στίχ. Σύσκηνον ’Ανδρόνικος ’Αθανασίαν
Κόσμψ τ’ έν άσκήσει τε καν πόλιρ Εχει.

’Ανδρόνικος συμβιότητ’ ένατη άέρθησαν γήθεν.
Οότος ό "Οσιος ’Ανδρόνικος ήν έξ ’Αντιόχειας τής με

γάλης, άργυροπράτης τό επιτήδευμα, ευλαβής πάνυ, καί 
πλήρης αγαθών Εργων, καί πλούσιος. Έγημε δέ γυναί
καν τήν ’Αθανασίαν, σεμνήν καί θεοφιλή καί αυτήν οδσαν" 
μεθ’ ής έπ’ άγαθψ συμφωνήσας, εις τρία διεΐλον αεί τόν βίον 
αυτών" καί τό μέν εν μέρος, τοΐς πτωχοΐς άφθόνως παρεΐχον" 
τό δέ Ετερον, δάνειον παρεΐχον άμισθί τοΐς χρείαν Εχουσι" 
τήν δέ τρίτην μερίδα, λόγφ τοϋ άργυροπρατείου, καί των 
πρός τό ζήν άναγκαίων ώκονόμουν. ’Έτεκον δέ δύο τέκνα, 
άρρεν καί θήλυ" τεχθέντων δέ αύτοΐς τούτων των δύο παί- 
δων, ουκ Ετι προσέθεντο προσεγγίσαι άλλήλοις" άλλ’ ήσαν 
άμφότεροι έν σωφροσύνη καί προσευχαΐς, καί ταΐς των πτω
χών καί νοσούντων εύποιίαις ένδελεχώς σπουδάζοντες.

Μετά δέ δώδεκα Ετη τής αύτών συνοικήσεως, δντων 
τών τέκνων αύτών έν έκείνη τη ήλικίφ, ή άγάλλειν τούς γο
νείς είχον, έν μια τών ήμερων τεθνήκασιν άμφότερα" ό δέ 
μακάριος ’Ανδρόνικος, ούδέν άγενές επί τφ συμβεβηκότι έν- 
δειξάμενος, τήν μακαρίαν μάλλον φωνήν τοΰ Ίώβ έξεβόη-



σεν: Αύτός γυμνός έξήλθον, καί τά έξης, ή δέ τούτου σύμ- 
βιος ’Αθανασία, άπαραμύθητον εσχε τήν λύπην" δθεν καί 
ταφέντων των παιδιών έν τφ Μαρτυρείψ τοϋ ’Αγίου Ίου- 
λιανοϋ, ούκ ήθέλησεν έκεΐθεν έξελθεΐν, λέγουσα: Συναπο- 
θανοΰμαι καί αυτή, καί συνταφήσομαι τοΐς τέκνοις μου.

Λαβόντος οδν τοΰ Πατριάρχου τον μακάριον ’Ανδρόνι
κον έν τφ Πατριαρχείφ, χάριν παραμυθίας, ή γυνή ούκ ήνέ- 
σχετο τοϋ Μαρτυρείου έξελθεΐν, άλλ’ εμεινεν έκεΐ γοερώς 
κοπτομένη. Μεσούσης δέ τής νυκτός, ώφθη αύτή δ Μάρτυς 
Ίουλιανός, έν σχήματι Μοναχοϋ, λέγων αύτή: Τί Εχεις ώ 
γύναι; τί ούκ έας ήρεμεΐν τούς ώδε; Ή δέ άποκριθεΐσα, 
εφη: Μή βαρυνθής, Κύριέ μου, κατά τής δούλης σου, έπεί 
σφοδρόν πόνον κέκτημαι" δύο γάρ μόνα τέκνα Εχουσα, σή
μερον άμφότερα έξεκόμισα. Ό δέ λέγει αύτή: Μή κλαΐε 
περί αύτών" λέγω γάρ σοι, γύναι, δτι δν τρόπον άπαιτεΐ ή 
φύσις τοΰ ανθρώπου τήν βρώσιν, καί άδύνατον μή δούναι 
έαυτφ φαγεΐν, ουτω καί τά νήπια άπαιτοϋσι τον Θεόν έν τή 
ήμέρα έκείνη τά μέλλοντα αγαθά, λέγοντα" Δικαιοκρίτα, 
άντί των Επιγείων ών έστερήθημεν, μή στερήσης ημάς των 
έπουρανίων.

Ή δέ άκούσασα, κατενύγη καί μετέβαλε τό πένθος εις 
χαράν, λέγουσα: ’Άρα ζώσι τά τέκνα μου έν ούρανοΐς" τί 
κλαίω; καί στραφεΐσα, έζήτει τον λαλήσαντα αύτή Άββάν" 
καί περιελθοΰσα δλον τον ναόν, ούχ εύρε. Καί λέγει τφ θυ- 
ρωρφ: Ποΰ έστιν δ Άββάς, δ είσελθών ένταϋθα άρτι; Λέγει 
αύτή δ θυρωρός: δράς πάσας τάς θύρας ήσφαλισμένας, καί 
λέγεις, ποϋ έστιν άρτι; ’Έγνω δέ δ θυρωρός, δτι οπτασίαν 
έώρακεν. Ή δέ φόβψ συσχεθεΐσα, άπήλθεν εις τον οίκον αύ- 
τής, καί διηγήσατο τφ άνδρί αύτής ά είδε, καί ήτήσατο βα- 
λεΐν αυτήν εις Μοναστήριον.

Ό δέ (καί γάρ καί αύτός ήν τοϋτο πόθων) , άσμένως 
τόν λόγον δεξάμενος, δέδωκε τό πλεΐστον μέρος τής ουσίας 
αύτοΰ τοΐς πτωχοΐς, καί τούς ώνητάς των δούλων ήλευθέ- 
ρωσε, τά δέ λοιπά των ύπαρχόντων αύτοΰ άνέθετο τφ πεν- 
θερφ αύτοΰ, παραγγείλας αύτφ, ποιήσαι νοσοκομεία, καί ξε-



νοδοχεϊα Μοναχών. Αυτός δέ μικρά εφόδια λαβών, έξήλθε 
νυκτός έκ της πόλεως αυτός καί ή γυνή αυτοϋ μόνοι. Ή δέ 
μακαρία ’Αθανασία, μακρόθεν ίδοΰσα τόν οίκον αυτής, άνα- 
βλέψασα εις τόν ουρανόν, εΐπεν: «Ό Θεός, δ είπών τψ 
’Αβραάμ καί τή Σάρρα: ’Έξελθε εκ τής γής σου, καί εκ τής 
συγγένειας σου, καί δεΰρο εις γήν ήν άν σοι δείξω" αύτός 
τανΰν δδήγησον ημάς εις τόν φόβον σου. ’Ιδού γάρ κατελεί- 
ψαμεν τόν οίκον ημών άνεψγμένον διά τό όνομά σου" μή 
κλείσης ήμΐν την θύραν τής βασιλείας σου». Καί κλαύσαν- 
τες άμφότεροι, άπήλθον.

Φθάσαντες δέ εις τούς άγιους τόπους, προσεκύνησαν, 
καί συνέτυχον πολλοΐς Πατράσι. Καί έκεΐθεν ύποστρέψαν- 
τες, έπορεύθησαν άμφότεροι εις τόν Άββάν Δανιήλ. Καί αί- 
τησαμέυων αυτών άναθήναι τήν ’Αθανασίαν έν Μοναστηρίψ, 
άπέστειλεν αυτήν εις τήν Μονήν τών Ταβεννησιωτών. Ό δέ 
’Ανδρόνικος, δεξάμενος τό ’Αγγελικόν σχήμα παρά τοΰ Γέ
ροντας, Εμεινε παρ’ αύτψ ετη ιβ'. Διελθόντων δέ τών δώ
δεκα ετών, παρεκάλεσε τόν Άββάν Δανιήλ, συγχωρήσαι 
άπελθεΐν αδθις εις προσκύνησιν τών άγιων τόπων. Ό δέ 
ποιήσας ευχήν, άπέλυσεν αυτόν. Όδεύων δέ δ 'Όσιος ’Αν
δρόνικος κατά τήν Αίγυπτον, έκάθισεν υποκάτω φυτού, ινα 
άναψύξη από τοΰ καύματος" καί ιδού, κατ’ οικονομίαν Θεού, 
καί ή γυνή αύτοΰ, απερχόμενη καί αυτή εις τούς άγιους τό
πους έν άνδρικψ σχήματι, συνήντησε τψ όμοζύγφ αύτής Άν- 
δρονίκγ». Καί άσπασαμένων άλλήλους, εκείνη μέν άνεγνώρι- 
σεν αυτόν, εκείνος δέ ούκ έγνώρισεν αυτήν, διά τό μαραν- 
θήναι τό κάλλος αύτής υπό τής άγαν άσκήσεως, καί ώς Αι
θίοπα αυτήν φαίνεσθαι.

Λέγει ούν αύτψ εκείνη: Πού άπέρχη, κύριε Άββά; Λέ
γει αυτή: Εις τούς αγίους τόπους. Λέγει αύτψ: ’Εκεί βού
λομαι κάγώ άπελθεΐν. Λέγει ούν αύτή: θέλεις δδεΰσαι ημάς 
άμφοτέρους δμοΰ; Λέγει αύτψ: 'Ως κελεύεις" πλήν ώς μή 
δντος μου, ούτως δδεύσωμεν σιωπώντες. Ό δέ ’Ανδρόνικος 
εφη: 'Ως κελεύεις. Λέγει αύτψ: ’Όντως ούκ εΐ μαθητής τού 
Άββά Δανιήλ; Λέγει αύτή: Ναί. Καί λέγει αύτψ: Ούκ Άν-



δρόνικος όνομάζη; Λέγει αύτή: Ναί. Είπεν αύτφ: At εύ- 
χαί τοΰ Γέροντας συνοδεύσουσιν ήμΐν. Λέγει δ ’Ανδρόνικος: 
’Αμήν. Καί συνώδευσαν άμφότεροι.

Προσκυνήσαντες δέ τούς άγιους τόπους, ύπέστρεψαν 
σιωπώντες έν ’Αλεξάνδρειά. Καί λέγει δ Άββάς ’Αθανάσιος 
(ούτω γάρ μετωνομάσθη ή ’Αθανασία) , τφ Άνδρονίκφ: Θέ

λεις ΐνα μείνωμεν δμοΰ εις κελλίον; Λέγει δ ’Ανδρόνικος: 
'Ως κελεύεις" άλλα θέλω πρώτον άπελθεΐν, καί λαβεΐν τήν 
εόχήν τοΰ Γέροντας. Λέγει αύτφ: "Υπαγε" καί μένω σε εις 
τδ Όκτωκαιδέκατον' καί έάν ύπομένης μεΐναι μετ’ έμοΰ 
σιωπηλώς, ώς ώδεύσαμεν, έλθέ" εί δέ μή, ούκ έλεύση. Ό δέ 
άπελθών, άνήγγειλε τφ Γέροντι τά περί τοϋ πράγματος. Ό 
δέ Γέρων είπεν αύτψ: "Υπαγε, άγάπα τήν σιωπήν, καί μεΐ- 
νον μετά τοΰ άδελφοΰ. Μοναχός γάρ έστιν, ώς δει είναι. 
Έπαναλύσαντος δέ αυτού, έμειναν δμοΰ ο τε ’Ανδρόνικος, 
καί ή αύτοΰ σύζυγος, άλλα ιβ\ Ετη, καί ούκ έγνώσθη αύ- 
τφ, δτι ή γυνή αύτοΰ έστί. Πολλάκις δέ ήρχετο δ Γέρων εις 
έπίσκεψιν αύτών, διαλαλεγόμενος αύτοΐς περί ώφελείας.

"Απαξ οδν άνελθόντος τοΰ Γέροντας, καί συνταξαμένου 
αύτοΐς, έν τφ υποστρέφειν αύτόν, εδραμεν όπίσω αύτοΰ δ Άβ
βάς ’Ανδρόνικος" καί καταλαβών αύτόν, λέγει: Ό Άββάς 
’Αθανάσιος ΰπάγει πρός Κύριον. Καί έπαναλύσας ό Γέρων, 
εδρεν αύτφ πυρετφ συνεχόμενον" καί ήρξατο κλαίειν δ Άβ
βάς Αθανάσιος. Λέγει αύτφ δ Γέρων: Αντί τοΰ χαρήναί σε 
δτι άπέρχη άπαντήσαι θεφ, κλαίεις; Ό δέ έφη: Ού κλαίω, 
εί μή διά τον Άββάν Ανδρόνικον" άλλα ποίησαν εύχήν, καί 
μετά τό θάψαι με, εύρήσεις πιττάκιον κείμενον πρός κεφα
λή μου, καί άνάγνωθι αύτφ, καί δός αύτφ τφ Άββά Άνδρο
νίκφ. Καί ποιησάντων εύχήν, έκοινώνησε, καί έκοιμήθη έν 
Κυρίψ.

ΤΗλθον δέ κηδεΰσαι αύτόν" καί ιδού, τή φύσει εύρέθη 
γυνή, καί ήκούσθη εις δλην τήν Λαύραν" καί πέμψας δ Γέ
ρων, άνήνεγκεν δλην τήν Σκήτην, καί τούς εις τήν έσωτέ- 
ραν Ερημον οίκοΰντας Αδελφούς" καί άνήλθον πάσαι α! Λαΰ- 
ραι Αλεξάνδρειάς, καί πάσα ή πόλις συνήλθε, καί οί Σκη-



τιώται λευκοφοροΰντες" ούτω γάρ έστιν έθος εν τή Σκήτη. 
Μετά κλάδων ούν καί βαίων έξεκόμισαν το τίμιον λείψανον 
’Αθανασίας, δοξάζοντες τον θεόν, την τοσαύτην ύπομονήν 
παρασχόντα τη γυναικί.

’Έμεινε δε δ Γέρων, τά έβδομα τελέσαι της μακαρίας 
’Αθανασίας" καί μετά ταϋτα ήθέλησε λαβεΐν μεθ’ έαυτοΰ τόν 
Άββάν ’Ανδρόνικον" δ δέ ούκ ήνέσχετο, λέγων: Μετά της 
κυρίας μου τελευτήσω. Καί πάλιν συνταξαμένου τοϋ Γέρον
τας, έν τφ ύποστρέφειν αύτόν, φθάνει αύτόν αδελφός, λέγων: 
Ό Άββάς ’Ανδρόνικος πυρετφ συνέχεται. Καί πάλιν επεμ- 
ψεν δ Γέρων έν τή Σκήτη, λέγων: Δεΰτε άνέλθετε, δτι ό 
Άββάς ’Ανδρόνικος ακολουθεί τφ άδελφφ Άθανασίψ. Οί δέ 
άνήλθον, καί κατέλαβαν αύτόν ζώντα" καί εύλογηθέντων αυ
τών παρ’ αύτοΰ, έκοιμήθη έν Κυρίφ.

Έγένετο οδν ένστασις μεταξύ τοϋ Όκτωκαιδεκάτου, 
καί των Σκητιωτών, περί τοϋ λειψάνου αύτοΰ, πότερον των 
μερών λήψεται αύτό. Μόλις ούν κατέπεισεν αύτούς δ Γέρων, 
έάσαι αύτό συνταφήναι μετά τής συναγωνιστοϋ αύτοΰ ’Αθα
νασίας" καί ούτως έπαύσαντο τής φιλονεικίας άμφότεροι, δο
ξάζοντες τόν έπί πάντων θεόν.

Ταΐς αύτών πρεσβείαις Χριστέ δ θεός, καί πάντων σου 
των Άγιων, έλέησον καί σώσον ήμάς. Αμήν.

Ώδή ζ'. Ούκ έλάτρευβαιν.

’Ένδον "Αγιε, φ>έρων έν τή καρδία σου, τό πΰρ τό άϋ- 
λον, αγάπης τής τοΰ Χριστοΰ, άσκήσεως άνθραξι, παθών 
κατέφλεξας, ύλην απασαν, Ανδρόνικε μακάριε, καί φωτός 
θείου έπλήσθης.

Κόπους ήνεγκας, τής καρτεράς άσκήσεως, στερρφ φρο- 
νήματι, Αθανασία σεμνή, τό χαΰνον τής φύσεως, έναπορρί- 
ψασα" δθεν εύρηκας, άνάπαυσιν αιώνιον, μετά πάντων τών 
Αγίων.

Ώς δμάζυγοι, σεπτοί καί ουρανόφρονες, δμοΰ ήνύσατε, 
τής άρετής τήν δδόν, ό εις δέ τόν έτερον, έν τέλει Εγνωκεν"



ώς γάρ άγνωστοι, ήσκήσατε μακάριοι, σιωπώντες κατά 
λόγον.

Θεοτοκίον.
Γνόφος ’Άχραντε, νΰν μέλας κατεκάλυψε, παθών καί 

θλίψεων, τήν τάλαινάν μου ψυχήν" διά ικετεύω σε, τούτον 
διάλυσον. τή έλλάμψει σου, καί δίδου μοι πορεύεσθαι, θείου 
φόβου ταΐς άκτΐσι.

Ώδή η'. 11'ζίΤ,υ.ί εύ<κγε2ς.

Εύρες έν δδψ ’Αθανασία, ’Ανδρόνικον τον σόν δσιον 
δμόζυγον, καί τούτψ ούκ εγνωσαι, τίς ή συμβαδίζουσα, μεθ’ 
ού καί συνηγώνισαι καί έπεγνώσθης αυτψ, ήνίκα σου άπέ- 
δως Κυρίψ, τήν καθαρωτάτην, ψυχήν καί μακαρίαν.

Ρείθροις των δακρύων θεοφόροι, άρδεύσαντες τής ψυ
χής ύμών τήν άρουραν, καρποφόρον χάριτι, τού ’Αγίου 
Πνεύματος, ταύτην άπεδείξατε τής άθανάτου ζωής, ’Ανδρό
νικε σύν τή ’Αθανασία, ής νΰν έντρυφάτε, σύν πάσι τοΐς 
'Αγίοις.

"Απαντες έξέστησαν οί γνόντες, μετά τήν όσίαν σου 
μετάστασιν, τίς εΐ καί συνέδραμαν, Μοναστών συστήματα, 
λευχειμοΰντες πάνσεμνε, καί ύμνον άδοντες, λαμπρώς τάν 
έπινίκιον Μήτερ" δτι τον άρχαϊον, κατηγωνίσω δφιν.

Θεοτοκίον.
Σκέπη καί άντίληψις γενοΰ μοι, Παρθένε καί καταφύ- 

γιον καί στήριγμα, πάσαν άποτρέπουσα, κατ’ έμοΰ έπήρειαν, 
τού βροτοκτόνου δράκοντας καί όδηγοΰσά με, προς τρίβον 
ασφαλή μετάνοιας, ί'να μετά τέλος, ζωής τής θείας τύχω.

Ώδή 6" ’Άιταις γηγενής.

’Ίσχυσαν όμοΰ, δυνάμει τή άνωθεν ένδυναμούμενοι, οί 
κλεινοί ομόζυγοι, ’Αθανασία καί ό ’Ανδρόνικος, άνΰσαι τήν 
επίπονον τρίβον άσκήσεως" διά τούτο, τών ύπέρ κατάληψιν, 
άμοιβών καί επάθλων επέτυχαν.

Μνήμην τήν ύμών, τοΐς πόθιρ γεραίρουσι καί έορτάζου-



σιν, έκ Θεοΰ αίτήσασθε, παραπτωμάτων διδόναι άφεσιν, ’Αν
δρόνικε μακάριε ’Αθανασία σεμνή, καί ειρήνην, καί παθών 
έκλύτρωσιν, καί εύστάθειαν βίου δεόμεθα.

Οί θεοειδείς, Κυρίου θεράποντες Πάτερ ’Ανδρόνικε, σύν 
τή σή εύνέτιδι, Άθανασίφ τή θεομάκαρι, ’Αγγέλων οί συνό- 
μιλοι καί ίσοστάσιοι, τον παρόντα, δμνον μου προσδέξασθε, 
καί ποικίλων παθών με λυτρώσασθε.

θεοτοκίον.
"Γψωσας ’Αγνή, ήμών τό όλίσθημα Θεόν κυήσασα, τόν 

δι’ άγαθότητα, έκ σοΰ λαβόντος βροτών τό φύραμα, καί τού
το πρός ουράνιον δόξαν ύψώσαντα' διό Κόρη, κάμοΰ τήν διά
νοιαν, προς άγάπην τήν θείαν άνύψωσον.

Έξαποστειλάριον. Γυναίκες άκουτίσθητε
Δυάς θεομακάριστε, καί συζυγία Ενθεε, οί έν άσκήσεως 

πόνοις, δοξάσαντες τήν Τριάδα, ’Ανδρόνικε θεόληπτε, ’Αθα
νασία πάνσεμνε, ώς παρρησία Εχοντες, μη παύσησθε δυσω- 
ποϋντες ύπέρ ήμών τόν Σωτήρα.

θεοτοκίον.
Θεόν άφράστως τέξασα, δι’ Ελεος άμέτρητον, θεοϋντα 

θεογεννήτορ, ήμών τήν Εκπτωτον φύσιν, αυτψ πρεσβείαν 
ποίησον, δούναι πταισμάτων άφεσιν, καί πειρασμών έκλύ- 
τρωσιν, καί βασιλείαν τήν άνω, τοΐς σέ ύμνοΰσι Παρθένε.

Εις τους Αίνους.

Ίστώμεν στίχους 5 Γ. 
καί ψάλλομεν τά έξης Προσόμοιοι.

"Ηχος Παινεύφημοε Μάρτυρες.

Δυάς τών Όσιων Εκλεκτή, Ενδοξε ’Ανδρόνικε, των άρε- 
τών Ενδιαίτημα, καί σκεύος τίμιον, καί ’Αθανασία, γυναικών 
αγλάισμα, καί βίου έναρέτου ύπόδειγμα, Χριστψ πρεσβεύσα- 
τε, δωρηθήναι ταΐς ψυχαΐς ήμών, τήν ειρήνην, καί τό θειον 
Ελεος.



Λιπόντες τοΰ βίου τά φθαρτά, γνώμη ούρανόφρονι, 
άσκητικώς ήγωνίσασθε, Πάτερ ’Ανδρόνικε, σύν Άθανασίφ, 
καί τοΰ θείου Πνεύματος, τήν χάριν μυστικώς έπλουτήσχτε" 
ής άξιώσατε, ταΐς λιταϊς ύμών προς Κύριον, τούς τελοϋντας 
υμών τήν πανήγυριν.

Των τέκνων ύμών πράς τύν θεόν, μεταστάντων "Αγιοι, 
τούτου τήν δόξαν ήνέσατε, τήν ύπερύμνητον, καί Σταυρόν 
τον θειον, έπ’ ώμων άράμενοι, εις Αίγυπτον προθύμως έδρά- 
μετε, καί μετά σώματος, ώς άσώματοι ήσκήσατε' διά τοϋτο, 
υμάς μακαρίζομεν.

Χαίροις συζυγία θαυμαστή, "Οσιε ’Ανδρόνικε, των 
Άσωμάτων εφάμιλλε, καί ίσοστάσιε, καί ’Αθανασία, δέν- 
δρον τό κατάκαρπον, ζωής τής αθανάτου καί κρείττονος" δτι 
ώς άγγελοι, έν τψ κόσμω βιοτεύσαντες, ουρανίου, δόξης 
ήξιώθητε.

Λόξ«. "Ηχος πλ. α'.

Φερωνύμως τή κλήσει, ή πολιτεία ύμών ελαμψεν, ’Αν
δρόνικε θεόφρον, καί ’Αθανασία μακαρία" άνδρικώς γάρ 
άγωνισάμενοι, καί άμέμπτως πορευθέντες ταΐς εντολαΐς Κυ
ρίου, τής αθανάτου ζωής, κληρονόμοι γεγόνατε" ής τάς εμ
φάσεις, καί περιόντες έν τή γή, περιφανώς ήνέγκατε. Άλλ’ 
ώ ζεύγος θεοδόξαστον καί ήγιασμένον, τή Παναγία Τριάδι 
πρεσβεύσατε, ύπέρ τών πίστει τελούντων, ύμών τήν μνήμην 
τήν πάνσεπτον.

Καί νϋν. Θεοτοκίον.
Μακαρίζομέν σε Θεοτόκε Παρθένε, καί δοξάζομέν σε 

οι πιστοί κατά χρέος, τήν πόλιν τήν άσειστον, τό τείχος τό 
άρρηκτον, τήν αρραγή προστασίαν, καί καταφυγήν τών ψυ
χών ήμών.

Λοξολογί» μεγάλη καιι άηόλοσες.

Βες τήν Λ-εετοοργέαιν.

Τά τυπικά, οι Μακαρισμοί, καί Ικ τοΰ κανόνας τών Αγίων



ή γ'. καί στ', ωδή. ’Απόστολον ζήτει τή τριακοστή Κυρια
κή. Προς Κολασσαεϊς. ’Αδελφοί, ένδύσασθε ώς εκλεκτοί... 
Εύαγγέλιον κατά Ματθαίον, οπερ ζήτει τή Ιδη ’Οκτωβρίου.

Κοινωνικόν. Εις μνημόσυνον αιώνιον εσονται δίκαιοι, 
’Αλληλούια.

Μεγαλννάριον.

Χαίροις των Όσιων ή ξυνωρίς, οι εν τή ασκήσει, δια- 
λάμψαντες θαυμαστώς, συν τψ Άνδρονίκω, σεμνή ’Αθανα
σία, ήγιασμένον ζεύγος, καί θεοτίμητον.

Δίστιχον.
’Ανδρόνικον υμνεί σύν ’Αθανασία 
Γεράσιμος μέλεσι τοΐς δέ συμφώνως




