
ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΕΤΑΙ ΤΠΟ ΣΥΝΤΑΚΤΙ
ΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ · ΓΡΑΦΕΙΑ Α
ΚΑΔΗΜΙΑΣ 60 * ΤΗΛΕΦ. 613.859—
318-963 * ΤΙΙΕΤΗΤΧΟΣ ΑΘ. ΓΙΑΝ

ΝΑ Κ Ο Π ΟΧΛΟΣ, Μαραθωνομάχων 3, 
® ΤΙΜΗ ΦΤΛΛΌΤ ΔΡΑΧΙΜΑΙ 1 · Α

ΜΗΝ I A I Ο Ν ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ PK-). ΦΤΛΛ. (30-5)399 ΜΑ"ΙΌΣ 1971

ΤΗΝ ΠΡΟΤΗ ΘΕΣΙ
"■•'•κττλκ,ξεν «ροεκάλεαε το άιτοτέλετμα των άρ- 

χχερεσεών του Χυλλόγου μ,α,ς, είς οβους ήθελαν νά 
άγνοοΰν τήν ύφεατοεμένην εις τούς κόλπους τού 
προβωτπκού της ’ Εθνικής Τραιπέζης, πραγματικό
τητα..

At’ όαους όμως Ετειναν εύήκοον ούς εις τα καθη
μερινά προβλήματα τής μεγάλης πλειοψηφίας των 
ύπαλλήλων τής Εθνικής Τραπέ^ης, τού Κέντρου 
και των ’Επαρχιών, τό άποτέλεαμα των Αρχαιρε
σιών ήταν ή εκφρασις τής άγανακτήσεως τού προ» 
.τωπικού διά την άποτελμάτωβιν των θεμάτων του. 
"’Ηταν ή εκδήλωαις τής όργής των νέων διά τον 
αυνεχή παραμερισμόν των. ’Ηταν ή άπάντησις των 
άσφυκτιούντων εις τον βαθμόν τού Α,ογιατού Λ.'. 
’Ηταν, τέλος, ή επιθυμία των υπαλλήλων τής ’Ε
θνικής Τραπέϊης νά άνανεώσουν την ηγεσίαν των 
καί νά προχωρήσουν εις την επίλυσιν των θεμάτων 
των.

Τό έκλεγέν Αιοικητικόν ^υμβούλιον ύπήριςεν 
ό εκφραστής των αισθημάτων αύτών τού προσωπι
κού καί οΰτω άντιλαμβάνεται καί τήν επιτυχίαν 
του. Α.4 νέαι δυνάμεις, αί όποιαι διεςεδίκησαν τήν 
ηγεσίαν τού ϋυλλόγου, δεν εκινήθησαν άπό άρχο- 
μανίαν, ούτε διά νά άνατρέψουν, άπλώς, τάς πα- 
λαιάς.

ΊΤί» νόημα τού άγώνος των δεν ήχο εκείνο πού 
επεδίωξαν νά τού άποδώσουν, διά ψηφοθηρίαν καί 
μόνον, οί αντίπαλοί των. Αέν ήγωνίσΟηααν οί νέοι 
μ έ τούς ενήλικας, οί μικροί με τούς μεγάλους.

ΑΙκοπός τού άγώνος τών νέων ήτο νά μεταφέρουν 
εις τήν Αιοίκησιν τού Αίυλλόγου τό καθημερι
νόν άγχος τών συναδέλφων των καί νά άγωνισθούν 
διά τήν ίκανοποίησιν τών αιτημάτων τού προσωπι
κού τής ’Εθνικής Τραπέϊης, μέ φανατισμόν καί 
προπαντός μέ πίστιν εις τό δίκαιον τού άγώνος των.

’Ενώπιον τών ευθυνών του, σήμερον, τό νέον 
Αιοικητικόν Αίυμβούλιον, τό Αΐυμβούλιον τών νέων 
δυνάμεων, απευθύνεται προς τό σύνολον τών ύπαλ
λήλων τής ’Εθνικής Έραπέ'ίης, άπό τού άνωτάτου 
μέχρι τού κατωτάτου καί μέ τήν ιδίαν παρρησίαν 
πού έζήτησε τήν ψήφον των, ζητεί τήν συμπαράστα- 
βίν των.

Αιά τά αιτήματα τού προσωπικού δέν υπάρχουν, 
δέν πρέπει νά υπάρχουν παρατάξεις. Μετά τό α
ποτέλεσμα τών άρχαιρεσιών όφείλομ,εν όλοι νά 
διατηρήσωμεν μόνον μίαν ιδιότητα. Τήν ιδιότητα 
τού μέλους τού ΖΚυλλόγου τών Επαλλήλων τής 
’Εθνικής ΊΓραπέ'ίης καί συνησπισμένοι νά άγωνι- 
σθώμεν διά τά θέματά μας.

Τό νέον Αιοικητικόν Χυμβούλιον ήρχιαεν ήδη 
τό έργον του.

Πρώτον μέλημα ή άπογραφή τών έκκρεμούντων 
θεμάτων μας, ή ίεράρχησίς των, ή Αναζήτησες τής 
δυνατής λύσεως ενός έκάστου, ή ύποβολή των εις 
τήν Αιοίκησιν καί έκείθεν ή επιδίωξις διά τήν ικα- 
νοποίησίν των.

’ Εκκινούμε ν μέ τήν πίστιν ότι ή ’Εθνική Τρά
πεζα διά τής προσφοράς τών υπηρεσιών τού προσω
πικού της, διά τής άφοσιώσεώς μας εις αύτήν, διά 
τούκαθημερινοΰ μόχθου μας εύρίσκεται εις τοιαύ- 

την εΰρωστίαν, ώστε, νά μήν δικαιολογήται άρνη- 
σις διά τήν ίκανοποίησιν τών αιτημάτων μας, εφ’ 
όσον, βεβαίως, ταύτα δέν είναι παράλογα. "Ολα 
τά εκκρεμή, όμως, αιτήματα τού Προσωπικού έ
χουν άναγνωρισθή ώς λογικά, νόμιμα καί δίκαια. 
Ποία δύναμις λοιπόν ματαιώνει τήν ίκανοποίησιν 
των;

©ά άποφύγωμεν πάσαν κριτικήν. Πολύ περισ
σότερον δέν θ’ άναζητήσωμεν τούς ύπευθύνους ού
τε μεταξύ τής Αιοικήαεως, ούτε άνάμεσά μας. ©ά 
άγνοήσωμεν τό παρελθόν καί θά άτενίσωμεν μέ αι
σιοδοξίαν εις τό μέλλον.

Μέ τήν Αιοίκησιν τής Τραπέζης έπιθυμώμεν 
καί άπό τής πλευράς μας θά καταβληθή προς τούτο, 
πάσα προσπάθεια, νά διατηρήσωμεν σχέσεις συνερ
γασίας καί ή μόνη άξίωσις τήν οποίαν προβάλλο» 
μεν είναι ό σεβασμός τών κεκτημένων δικαιωμάτων 
μας καί ή ίκανοποίησις τών ύφισταμένων καί τών 
άναφυομένων.

Αέν προτιθέμεθα νά δημιουργήσωμεν Αναταρα- 
χήν. Αέν Θά δεχθώμεν όμως έμπαιγμόν καί δηλοΰ- 
μεν προκαταβολικώς ότι ΑΙ*Λϊ©ϊ?]ΜΕ©Α. τό ε
πιχείρημα τής ύπάρξεως άδυναμίας διά τήν ικανο
ποίησε-/ τών θεμάτων μας.

ϊΐιστεύομεν ότι εις τήν ’Εθνικήν Τράπεζαν ύ» 
φίστανται όλαι αί προϋποθέσεις, διά νά καταλάβη 
καί πάλιν τό ΙΙροσωπικόν της τήν πρώτην θέσιν με
ταξύ τών εργαζομένων εις τάς Τραπέζας.

Πιστεύουμε, ότι τήν φιλοδοξίαν αύτή·> έχει καί 
ή Αιοίκηαις τής Τραπέζης καί συνεπώς δέν άπο- 
μένει παρά ή έκδήλωσις καλής θελήσεως.

Άπό τής πλευράς μας, άπό τής πλευράς τού 
συνόλου τών εργαζομένων εις τήν ’Εθνικήν Τρά
πεζαν ή καλή θέλησες έκδηλώνεταε άπό τής συστά» 
σεώς της. Μέ τήν ιδίαν καλήν θέλησιν άπευθυνόμε- 
θα καί σήμερον εις τήν Αιοίκησιν καί ζητοΰμεν νά 
ύλοποιήση τήν εύαρέσκειαν πού εκφράζει είς τούς 
λόγους της, διά τό προσωπικόν της.

Μέ τό πνεύμα αύτό θά έπιδιοιξωμε τήν ίκανο- 
ποίησιν τών θεμάτων μας καί θά είμεθα ευτυχείς 
αν δέν ύποχρεωθώμεν νά μεταβάλωμεν στάσιν.

Η ((Συνδικαλιστική Άνανέωσις)) 
εις τήν Διοίκησιν τοΰ Συλλόγου

• ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ 25ης - 26ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ

• Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τήν 25ην και 26ην ’Απριλίου διεξήχθησαν αί σρχαιρεσίαι διά 
τήν άνάδειξιν Διοικητικού Συμβουλίου τού Συλλόγου μας καί εκ
προσώπων είς τό Εργατικόν Κέντρον καί τήν Ο.Τ.Ο.Ε.

Η Κεντρική ’Εφορευτική ’Επιτροπή μετά τήν διαλογήν τών 
ψηφοδελτίων εξέδωσε την 6ην Μαΐου τήν κατωτέρω άνακοίνοχπν, 
διά τής οποίας καί προέβη είς τήν άνακήρυξιν τών έκλεγέντων.

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ 
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

Έν Άθήναις τη 6η Μαΐου 1971

θνικής Τραπέζης τής Ελλάδος, καί 
β) Είς τήν άνακήρυξιν τών, ώς 

κάίτωθι, λαβόντων τάς περισσοτέ- 
ρας ψήφους καί δΓ ήν ιδιότητα έ- 
ψηψίσθη έκαστος

Έψήφισαν έν συνόλφ 2845

"Εγκυρα ψηφοδέλτια 2767
Άκυρα 78

Έξ ών έλαβον:
Τό ψηψοδέλτιον τής συνδικαλι

στικής άνανεώσεως 1417
Τό ψηφοδέλτιον τού κ. Μελχ.

Τσουδεροΰ 1350.
Άκυρα 78.

Κατόπιν τού άνωτέρω άποτελέ- 
σματος τής ψηφοφορίας έξελέγη- 
σαν:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ 1. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ: ΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ — Κεντρικόν
Ή Κεντρική ’Εφορευτική ’Επι

τροπή ’Αρχαιρεσιών τοΰ Συλλόγου 
τών Ύπαλλήλων τής ’Εθνικής Τρα
πέζης τής Ελλάδος

Άνακοινοΐ 
ότι συνεδριάσασα, παρισταμένων 
και τών Δικαστικών ’Αντιπροσώπων 
κ.κ. ΛΟΥΚΑ ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑ, ΠΑ- 
ΝΑΓ. ΜΑΣ TOP ΑΚΟΥ, ΔΗΜ. ΤΑ- 
ΡΑΝΤΟΥ, ΑΠΟ ΣΤ. ΜΠΛΑΤΣI ΟΥ 
προέβη

α) Είς τήν διαλογήν τών ψηφο
δελτίων τών άρχαιρεσιών τής 25ης 
καί 26ης Απριλίου 1971 διά τήν 
άνάδειξιν νέου Διοικητικού Συμβου
λίου τού Συλλόγου Ύπαλλήλων Έ-

Κϋελετωντιι 
τό iiliii Ιέριιι

2. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΑΙΟΝ

ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
Α. ΚΕΝΤΡΟΥ

1) ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Άθαν. Πειραιεΰς Α'
2) ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Κων. Λ. Κέντρον
3) ΚΑΨΙΩΤΗΣ Άθαν. Πειραιεΰς Α'
4) ΚΟΝΤΑΡΑΚΗΣ Άντών. Λ. Κέντρον
5) ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ Δημ. Εϋριπίδου
6) ΑΑΝΤΖΩΝΗΣ Εύστ. Λ. Κέντρον
7) ΜΑΡΙΝΟΣ Εύστρ. Κεντρικόν
8) ΜΙΧΟΣ Νικ. Π ατησίων
9) ΜΑΝΕΑΣ Στυλ. Κεντρικόν

10) ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ Νικ. Κεντρικόν
11) ΠΙΣΚΟΠΟΣ Νικ. Κεντρικόν
12) ΡΩΣΣΕΤΗΣ Άλέξ. Δ)σις
13) ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Ευθυμία Κεντρικόν
14) ΧΑΤΖΗΣΤΕΛΙΟΣ Χρ. Κεντρικόν

4) ΖΑΧΑΡ ΙΟΥΔΑΚΗΣ Γεώργ.
5) ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΣ Γεώργ.
6) Π ΑΛΑΣ ΟΠΟΥΛ Ο Σ Γεώργ.
7) ΠΑΡΤΑΛΙ ΔΗ Σ Πεώργ.

Ήράκλ. Κρήτης 
Λαμία 
Αΐγιον 

’Ιωάννινα

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
Α. ΚΕΝΤΡΟΥ

1) ΑΣΕΝΙΚΟΣ Μιχαήλ
2) ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Φώτ.
3) ΚΑΧΡΙΔΑΣ Φαίδων
4) ΚΟΥΜΑΝΙΩΤΗΣ Γεώργ.
5) ΚΟΥΤΑΝΤΗΣ Άλέξ.
6) ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ Κων.
7) ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ Εΰάγγ.

Λ. Κέντρον 
Δ)σις 

Κεντρικόν 
Πειραιεΰς Α' 
Πειραιεΰς Α' 
Ίπποκράτους 

Κεντρικόν

Β. ΕΠΑΡΧΙΩΝ
Β. ΕΠΑΡΧΙΩΝ

1) ΓΑΛΛΟΣ Βασίλ.
2) ΒΡΑΧΝΟΣ Παναγ.
3) ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλ.

Θεσ)νίκη Μον. 
Καλαμάτα 

Πάτραι

1) ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ Κων.
2) ΓΡΥΛΟΣ Άντών.
3) ΧΡIΣΤΟΔΟΥΛIΔΗΣ Χριστόδ.
4) ΠΑΡΑΘΥΡΑΣ Άριστοτ.

Πάτραι 
Ήράκλ. Κρήτης 
Θεσ. Λ. Σοφού 

Θεσ. Έρμου

των επαρχιακών
I 1

Τό Διοικ. Συμβούλιον θά επιδίω
ξη τήν ίκανοποίησιν τών ειδικών θε
μάτων πού άπασχολοΰν τούς συνα
δέλφους τών έπαρχιακών υποκατα
στημάτων.

Τό Προεδρεΐον τοΰ Συλλόγου ήρ- 
χισεν ήδη νά επισκέπτεται τά επαρ
χιακά υποκαταστήματα καί νά λαμ- 
βάνη γνώσιν τών υφισταμένων θε
μάτων καί τών άπόψεων τών συνα
δέλφων.

Ό πρόεδρος κ. Άθ. Γιαννακόπου- 
λος έπεσκέψθη τά υποκαταστήματα 
Θεσσαλονίκης, , ό ’Αντιπρόεδρος κ. 
Άλ. Ρωσσέτης περιοδεύει ήδη είς 
Κρήτην καί ό Γεν. Γραμματεύς κ. 
Νικ. Πίσκοπος έπεσκέψθη τήν "Η
πειρον.

3. ΕΛΕΓΚΤΑΙ

1) ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Άθαν. Κεντρ.
2) ΣΙΑΚΑΜΠΕΝΗΣ Βασ. Πειρ. Α'

4. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ 
ΔΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ 

ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Άθ. Πει- 
ραιεύς Α'. ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Κων. 
Λ. Κέντρον. ΚΑΨΙΩΤΗΣ Άθ. Πει- 
ραιεύς Α'. ΚΟΝΤΑΡΑΚΗΣ Αντώ
νιος Α. Κέντρον. ΚΑ Ρ ΑΘΑΝ ΑΣ Η Σ 
Δη μ. Εϋριπίδου. ΑΑΝΤΖΩΝΗΣ 
Εϋστ. Λ. Κέντρον. ΜΑΡΙΝΟΣ Εύ- 
στράτ. Κεντρικόν. ΜΙΧΟΣ Νικ. Πα
τησίων. ΜΑΝΕΑΣ Στυλ. Κεντρικόν. 
ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ Νικ. Κεντρικόν. ΠΙ- 
ΣΚΟΠΟΣ Νικ. Κεντρικόν ΡΩΣΣΕ- 
ΤΗΣ Άλέξ. Δ)σις. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛ
ΛΟΥ Ευθυμία Κεντρικόν. ΧΑΤΖΗ- 
ΣΤΕΛΙΟΣ Χρ. Κεντρικόν. ΑΡΣΕ
ΝΙΚΟΣ Μιχαήλ Λ. Κέντρον. ΔΗ
ΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Φώτ. Δ)σις 
ΚΑΧΡΙΔΑΣ Φαίδων Κεντρικόν. 
ΚΟΥΜΑΝ ΙΩΤΗΣ Γεώργ. Πειραιεΰς 
Α'. ΚΟΥΤΑΝΤΗΣ Άλέξ. Πειραιεΰς 
Α'. ΡΟΥΣΑΚΗΣ Κων. Ίπποκρά
τους. ΣΤΕΦΑΝ ΙΔΗΣ Εΰάγγ. Κεν

τρικόν. ΚΥΡΙΚΟΣ Νικ. Δ)σις. ΠΕ- 
ΤΡΟΠΟΥΑΟΣ Κων. Κεντρικόν. ΚΑ- 
ΡΑΔΗΜΑΣ Λεωνίδας Κεντρικόν. 
ΣΙ ΕΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ Γεώργ. Κεντρι
κόν. ΜΕΓΑΛΟΓIΑΝΝΗΣ Ιωάννης 
Δ)σις. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Στυλ. 
Κεντρικόν. ΠΛΙΑΚΟΣ Ιγνάτιος 
Κεντρικόν. ΛΙΑΚΟΣ Κων. Σταδίου 
38. ΜΑΡΜΑΤΑΚΗΣ Εύστ. Σταδίου 
38. ΣΤΑΘΙΑΣ Χρ. Μητρόπολις. 
ΠΛΕΣΣΑΣ Κων. "Αγ. Λουκάς. 
ΘΕΟΔΩΡΟΥ Εΰάγγ. Κεντρικόν. ΚΥ 
ΠΑΡ I Σ ΣΟΠΟΥΛΟΣ Έμμ. Λ. Κέν
τρον. ΤΙΛΙΑΝΑΚΗΣ Νικόλ. Λ. Κέν
τρον.

Σύνεσις καί παρρησία υπήρξαν 
τά χαρακτηριστικά στοιχεία τής ο
μιλίας τοΰ Προέδρου τού Συλλόγου

5. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ 
ΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ 
ΣΎΝΕΔΡΌΝ Ο.Τ.Ο.Ε.

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Άθ. Πει- 
ραιεΰς Α'. ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Κων. 
Λ. Κέντρον. ΚΑΨ ΙΩΤΗΣ Άθ. Πεί
ρα ιεύς Α'. ΚΟΝΤΑΡΑΚΗΣ Αντώ
νιος Λ. Κέντρον. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ 
Δημ. Εϋριπίδου. ΑΑΝΤΖΩΝΗΣ 
Εύστ. Λ. Κέντρον. ΜΑΡΙΝΟΣ 
Εύστρ. Κεντρικόν. ΜΙΧΟΣ Νικ. Πα
τησίων. ΜΑΝΕΑΣ Στυλ. Κεντρικόν.
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 4ην ΣΕΛ.)

μας κ. Γιαννακοπούλου, ένώπιον 
τής Γενικής Συνελεύσεως τών μετό
χων τής τραπέζης μας.

Απευθυνόμενος προς τήν Γ ενι
κήν Συνέλευσιν ό κ. Πρόεδρος άπέ- 
φυγε τήν άνάπτυξιν τών θεμάτων 
τοΰ προσωπικού. Εϊμεθα νέον Διοι
κητικόν Συμβούλιον, εΐπεν, και ή 
Διοίκησις τής Τραπέζης είναι έπί- 
σης νέα. Θά συζητήσωμεν μαζύ τά 
θέματα πού μάς άπασχολοΰν και 
εϊμεθα βέβαιοι ότι θά συναντήσω- 
μεν κατανόησιν. Διετύπωσεν, ό
μως, ευθέως τό παράιπονον τών υ
παλλήλων διά τήν μισθολογικήν 
των μεταχείρισιν έν συγκρίσει πρόο 
τά υπό τής Τραπέζης πραγματο
ποιούμενα κέρδη καί τό μισθολό- 
γιον τών υπαλλήλων άλλων τραπε
ζών καί ήξίωσεν όπως οί υπάλλη
λοι τής ’Εθνικής Τραπέζης καταλά
βουν καί πάλιν τήν πρώτην θέσιν, 
μισθολογιικώς.

ΤΟ ΝΕΟΝ ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΑΙΟΝ

ΣΥΝΕΣΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΡΗΣΙΑ

Μέ ιδιαιτέραν έ'μφασιν προέβαλε 
έξ άλλου τό αίτημα τής άμεσου 
προσλήψεως νέου προσωπικού διά 
τήν κάλυψιν τών υφισταμένων κε
νών. Μετέψερεν οΰτω είς τήν Γ ε
νικήν Συνέλευσιν τών Μετόχων τήν 
κραυγήν τοΰ προσωπικού τής ’Εθνι
κής Τραπέζης, πού πραικαλεΐται ά
πό τό άγχος πού έχει δημιουργή
σει ό φόρτος τής έργασίας.

Τά συγχαρητήρια πού έδέχθη με
τά τήν ομιλίαν του ό κ. Πρόεδρος 
μαρτυρούν τήν άπήχησιν τών λό
γων του καί τήν άναγνώρισιν τών 
αιτημάτων μας.

Άναμένομεν λοιπόν την ί.κανο- 
ποίησίν των καί εΰχόμεθα νά μήν 
διαψευσθώμεν.

Έξ αριστερών: Άντ. Κονταράκης, "Εφορος Συλλόγου, Εύστ. Λαντζώνης, "Εφορος Λέσχης, Νικ. Παπου
τσής, "Εφορος Δημοσίων Σχέσεων, Κων. Λιακόπουλος αναπληρωτής Γεν. Γραμματεύς, Νικ. Πίσκοπος, Γεν. 
Γραμματεύς, Νικ. Μΐχος Β' άντιπρόεδρος, Άθ. Γιαννακόπουλος πρόεδρος Διοικ. Συμβουλίου Ευθυμία 
Τριαντάφυλλου ταμίας. Άλ. Ρωσσέτης Α' άντιπρόεδρος, Εύστ. Μαρίνος σύμβουλος, Δημ. Καραθανάσης, 

"Εφορος Τύπου, Άθαν. Καψιώτης, Βοηθός Εφόρου Δημοσίων Σχέσεων.

Ή διάψευσις όσον πικρή καί άν 
είναι διά τό προσωπικόν θά είναι 
οπωσδήποτε περισσότερον οδυνη
ρή διά τήν Εθνικήν Τρόητεζαν καί 
δι’ αύτό πρέπει νά άποφευχθή.
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ΜΕΓΑΛΕΙΩΔΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΟΣΙΝ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ

Μεγαλειώδη συγκέντρωση/ διαμαρτυρίας ύττό την προεδρίαν 
τού Προέδρου τής Ο.Τ.Ο.Ε. κ. Πάνου Παπαρροδοπούλου, έπρα- 
γματοποίησαν οί συνάδελφοι των Τραπεζών Έμπορκής καί Ίονι- 
χής · Λαϊκής. Ύπο τής συγκεντρώσεως ένεκρίθη τά κατωτέρω1 ψή
φισμα, τό όποιον και έδημοσιεύθη εις τον ημερήσιον Τύπον.

κχχχχχχχχχχχχχχΨήφισμα*
ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ 

ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΚΗΣ — ΛΑ ί ΚΗΣ

Έν Άθήναις σήμερον την 7ην Μαΐου 1971, συνελθόντα τά 
μέλη των Συλλόγων των Τραπεζών Εμπορικής καί Ίονικής Λαϊ
κής, εις κοινήν συγκέντρωσιν διαμαρτυρίας, άκούσαντα των ομι
λητών άναπτυξάντων τά άπασχολοΰντα αυτούς εκκρεμή ζητήματα 
καί τάς γενομένας αδικίας.

ΨΗΦΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΖΗΤΟΥΝ
ΙΣΗΝ ΜΙ ΣΘΟΛΟΓΙΚΗΝ, ΟΡΓΑΝΙΚΗΝ, ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΝ, ΣΥΝΔΙ
ΚΑΛΙΣΤΙΚΗΝ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΝ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΎIΚΗΝ ΚΑΙ ΑΝ
ΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΝ ΜΕΤΑΧΕΙ Ρ I Σ I Ν, προς τον ύυοιοεπαγγελματι- 
κόν των Κλάδον.

Αιρόμενα ΰπεράνω τών ανθρωπίνων συναισθημάτων καί πι
στά εις τάς συγχρόνους αντιλήψεις περί τής αναγκαιότητας καί 
τής άποτελεσματικότητος τής στενής συνεργασίας τών συντελε
στών: Εργασίας καί Κεφαλαίου.

ΑΞΙΟΥΝ
Τήν άμεσον άνιμετώπισιν όλων τών έκκρεμών ζητημάτων, ώς 

άνεπτύχθησαν υπό τών ομιλητών, έν πνεύματι χατανοήσεως τών 
εννοιών περί Δικαίου καί ’Ηθικής.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ
"Οπως άρθοϋν εις τό ύψος τών άναγκαίων περιστάσεων καί 

τείνουν χεϊρα αγαστής καί έν συμπνοίψ Συνεργασίας μετά του 
Εργοδότου χάριν τών κρίσιμων συμφερόντων των καί τής προό
δου τών 'Ιδρυμάτων των καί αυτών.

ΚΑΛΟΥΝ:
Τον Εργοδότην των όπως έκδηλώση έμπράκτως τήν όμοίαν 

νοοτροπίαν, άποδεχόμενος τήν τεινομένην χεϊρα Συνεργασίας, έν 
πνεύματι καλής πίστεως καί άμοιβαιότητος.

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΝ:
Τούς νομίμους εκπροσώπους των, οϊτινες ένσαρκώνουν τήν 

θέλησίν των δπως προέλθουν εις τάς καταλλήλους ένεργείας, προς 
έπίτευξιν τών σκοπών τούτων, γεγονός δπερ 3ά έπαναψέρη τήν 
ήρεμίαν, τάξιν καί εύπρέπειαν, τόσον άναγκαίων προϋποθέσεων 
διά τήν πρόοδον τών ιδρυμάτων των καί τήν έξ αύτής εύημέριαν 
τού Προσωπικού.

ΕΚΔΗΛΩΝΟΥΝ:
Τήν άπόφασίν των, όπως πειθαρχοΰντες εις τάς έντολάς 

τών νομίμων έκπροσώπων των, πλαισιώσουν πάσας τάς περαι
τέρω ένεργείας των, προς ίκανοποίησιν τών δικαίων αιτημάτων 
των. ! .i; ίίΊί.ί

'Ο Πρόεδρος τής Συγκεντρώσεως
ΠΑΝΟΣ ΠΑΠΑΡΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ 

Πρόεδρος Ο.Τ.Ο.Ε.

Φωνή διαμαρτυρίας εις τήν 
Γεν. Συνέλευσιν τών μετόχων 
τής Εμπορικής Τραπέζης

ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΠΟΥ ΦΕΥΓΟΥΝ

ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΓΤΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ

Τήν φωνήν διαμαρτυρίας των, έξ 
άλλον, οί συνάδελφοι τών ανωτέρω 
Τραπεζών μετέφεραν καί εις τήν Γε
νικήν Συνέλευσιν τών μετόχων τής 
’Εμπορικής Τραπέζης, ή οποία έ- 
πραγματοποιήθη δύο ημέρας, μετά 
τήν μεγαλειώδη συγκέντρωσιν των.

Είς τήν Συνέλευσιν τών μετόχων 
ώμίλησεν καί ό πρόεδρος τής Ο.Τ. 
Ο.Ε., ό όποιος καί έτόνισε τήν α
ναγκαιότητα τής συνδιαλλαγής καί 
έτεινε συμβολικώς τήν χεϊρα πράς 
τήν κορυφήν τής Διοικήσεως τού 
Συγκροτήματος.

Τήν έπομένην, δμως, ή μέραν είς 
τάς έφη μερίδας έδημοσιεύετο φωτο
γραφία έμφανίζουσα τον κ. Παπαρ- 
ροδόπουλον νά συγχαίρη τόν κ. 
Άνδρεάδη.

Κατόπιν τής ανωτέρω ένεργείας 
καί προς οστοκατάστασιν τής αλή
θειας ή Ο.Τ.Ο.Ε. έξέδωσε τήν κα
τωτέρω άνακοίνωσιν καί έδωσεν εις 
τήν δημοσιότητα τήν άμιλίαν τού 
προέδρου της είς τήν Γενικήν Συν
έλευση/ τών μετόχων τής Εμπορικής 
Τραπέζης.

«’Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Μετά τήν μεγαλειώδη συγκέν

τρωσή τών Τραπεζών Εμπορικής 
καί Ίονικής — Λαϊκής, καθ’ ήν 
μέ πρωτοφανώς ενθουσιώδη παλ
μόν διεπιστώθη ή δύναμις τής θε- 
λήσεως διά τήν άποκατάστασιν 
τών συνδικαλιστικών ελευθεριών 
είς τόν χώρον τής έργασίας των,

Κύριε Πρόεδρε,
Κύριοι Σύμβουλοι,
Κύριοι Μέτοχοι,

Έκτος τής ιδιότητάς μου ώς Με-

έξεδόθη τό γνωστόν είς υμάς ψή
φισμα, τό άποδεικνΰον τήν αδά
μαστου θέλησίν των νά άπομακρύ- 
νουν άπό τάς Τραπέζας των τήν 
νοοτροπίαν καί τάς μεθόδους τής 
ζούγκλας καί νά έπιβάλλουν τήν 
τάξιν καί τήν ευπρέπειαν

'Ο Πρόεδρος τής ήμετέρας 'Ο
μοσπονδίας, πιστός είς τά" έπιτα- 
γάς τού συνόλου τών τραπεζικών 
υπαλλήλων, κατά τήν έπακολου- 
θήσασαν Γενικήν Συνέλευσιν τών 
μετόχων τής ’Εμπορικής Τραπέ
ζης, διά τής προσηρτημένης ομι
λίας του, έτόνισε τήν αναγκαιό
τητα τής συνδιαλλαγής καί έτεινε 
συμβολικώς τήν χεϊρα προς τήν 
κορυφήν τής Διοικήσεως tjC συγ
κροτήματος.

Αί δημοσιευθεΐσαι είς τόν ήμε- 
ρήσιον τύπον φωτογραφίαι επι
σφραγίζουν τήν τακτικήν ταύτην, 
παρά τό γεγονός τής έλαφράς δ α- 
στροφής τής έννοιας τής χειρονο
μίας έκ μέρους τών έχόντων προς 
τούτο συμφέρον.

Εϊμεθα βέβαιοι δτι, έψ’ όσον ή 
προσπάθειά μας έκτιμηθή δεόν
τως, θά έπακολουθήσουν καί χει- 
ραψίαι συγχαρητηρίων καί εκδη
λώσεις ευφροσύνης εκατέρωθεν.

Μετά συναδελφικών χαιρετισμών
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 

ΤΡΑΠΕΖΟΎ'-ΠΑΛΛΗΛΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ»

τόχου, έχω τήν τιμήν νά έκπροσω- 
πώ τό σύνολον τών είς τάς Τρα- 
πέζας έργαζομένων, έν οΐς καί τούς 
υπαλλήλους τών Τραπεζών ’Εμπο

ρικής καί Ίονικής — Λαϊκής.
Δεν έπιθυμώ νά σάς καταπονή

σω άναφερόμενος είς τήν έκθεσιν 
πεπραγμένων τού Δ. Σ. καί τά α
ποτελέσματα τής ύπό κρίσιν χρή- 
σεως, διότι έκτενώς άνεπτύχθησαν 
υπό άλλων ομιλητών καί ή είς χεΐ- 
ρας σας έκθεσις εύγλώττως όμιλεΐ 
περί αύτών.

’Επιθυμώ δμως νά σάς άπασχο- 
λήσω μέ εν θέμα τού οποίου ή έπί- 
δρασις είναι ύψίστης σημασίας, 
εύεργετικής ή έπιζημίας, δυναμέ- 
νης νά άποβή καί καταστρεπτικής 
έπΐ τών αποτελεσμάτων.

Τού θύματος τών σχέσεων Διοι- 
κήσεως καί ’Εργαζομένων.

Ύπό τήν ιδιότητά μου τού έκ- 
προσώπου τών έργαζομένων είς δ- 
λας τάς Τραπέζας, μοΰ έδόθη ή εύ- 
καιρία έπανειλημμένως καί έπί 
σειράν έτών νά έξάρω τήν σύμπνοι
αν καί αγάπην ή οποία παρατηρεΐ- 
ται είς τάς σχέσεις τών Διοικήσε
ων καί ’Εργαζομένων δλων τών 
Τραπεζών. Δυστυχώς δέν δύναμαι 
νά πράξω τό αύτό καί είς τήν ση
μερινήν Συνέλευσιν.

Είναι γνωστή είς πάντας, ή καθ’ 
ήμάς ακατανόητος όξύτης ή οποία 
έπικρατεί είς τάς σχέσεις μεταξύ 
Διοικήσεως καί Διοικουμένων είς 
τάς Τραπέζας Εμπορικήν καί ’I ο- 
νικήν — Λαϊκήν.

Τό τυχόν προβαλλόμενου έπιχεί- 
ρημα δτι τάχα ή τοιαύτη όξύτης 
οφείλεται είς προσωπικός αντιθέ
σεις, δέν εύσταθεΐ. Διότι είναι πα
ράλογον νά ίσχυρισθή τις δτι ώ- 
ρισμένοι υπάλληλοι, έπωμισθέντες 
τό τεράστιον βάρος τής εύθύνης νά 
έκπροσωποΰν τούς συναδέλφους 
των άπεφάσισαν, τήν άρμοδιότητά 
των ταύτην νά άσκήσουν προκα- 
λοΰντες τήν προσωπικήν άντίθεσιν 
τών Διοικούντων. Θά έπρεπε νά εί
ναι παράφρονες. ’Αλλά καί πάλιν 
δέν θά ήρκει ή παραφροσύνη τών ο
λίγων αύτών. Θά έπρεπε νά χαρα- 
κτηρισθοΰν ώς παράφρονες όλοι ε
κείνοι οί άνήκοντες είς δλας τάς 
κατηγορίας τών υπαλλήλων, παντός 
βαθμού καί πάσης ήλικίας, οί ό
ποιοι συνεκρότησαν τήν πρωτοφα
νώς ογκώδη προχθεσινήν συγκέν- 
τρωσιν, καί οί όποιοι διά τρόπου 
χαρακτηριστικώς έντονου διεμαρ- 
τύροντο διά τά ύπό τής Διοικήσε- 
ως λαμβανόμενα μέτρα.

Εϊμεθα λοιπόν υποχρεωμένοι νά 
άναζητήσωμεν τά αϊτια τής άνω- 
μαλίας ταύτης προς άλλην κατεύ- 
θυνσιν,

’Αλλά πριν ή καταλογίσωμεν εύ- 
θύνας, έπιβάλλεται νά προβώμεν 
είς ώρισμένας διαπιστώσεις έπί 
τών έπικρατουσών ντιλήψεων είς δ
λας τάς πεπολιτισμένας χώρας 
καθ’ δσον άφορά είς τάς σχέσεις 
έργοδοτών καί έργαζομένων, καί 
τήν έξ αύτών έπίδρασιν έπί τής ό
λης προσπάθειας διά τήν οίκονουι- 
κήν καί κοινωνικήν πρόοδον.

Είναι βέβαιον, καί τό έδιδάχθη- 
μεν άπό τής νεαρωτάτης ήλικίας 
μας, δτι εις έκ τών σπουδαιότερων 
συντελεστών προόδου είναι ό πα
ράγων έργασία.

'Η τοιαύτη θεωρητική τοποθέτη- 
σις κατά τά τελευταία έτη εΰρε 
καί τήν πρακτικήν της έφαρμογήν 
διά τής καθιερώσεως μεθόδων πλή
ρους καί έν αγαστή συμπνοίφ συν
εργασίας, έργοδοτών καί έργαζο
μένων.

Είναι άξια ιδιαιτέρας έξάρσεως 
τά αποτελέσματα τής τοιαύτης τα
κτικής, ήτις ευρε έδαφος απολύτως 
πρόσφορου είς τήν χώραν μας, είς 
ήν, έν μέσψ ένός κόσμου άναταρασ- 
σομένου άπό έντονους άντιθέσεις, 
έπεκάρτησαν συνθήκαι άπολύτου η
ρεμίας καί τάξεως αΐτινες συνέ- 
βαλον είς τό θαύμα τής αλματώ
δους καί συνεχούς οικονομικής άνα- 
πτύξεως.

Τήν τοιαύτην ειδυλλιακήν δύνα- 
ταί τις νά εϊπη εικόνα, έρχεται νά 
άμαυρώση κατά έντυπωσιακήν έξ- 
αίρεσιν ή έπι κρατούσα άνωμαλίο 
είς τόν χώρον τών Τραπεζών Εμ
πορικής καί Ίονικής — Λαϊκής.

Θεωροϋμεν απαράδεκτου άλλα 
καί έν ταύτώ σύμφορον διά τούς 
έν λόγψ ’Οργανισμούς, ίδίςι δέ ά- 
παράδεκτον διά τό κοινωνικόν σύν
ολον, τήν κατάστασιν ταύτην.

Προσεπαθήσαμεν διά παντός νο
μίμου καί λογικού μέσου νά έξο- 
μαλύνωμεν τήν κατάστασιν.

Δυστυχώς δέν εϊχομεν άνταπό- 
κρισιν έκ μέρους τής Διοικήσεως.

Τούναντίον, αϋτη, ένώ θά ήδύνα- 
το άπό θέσεως ισχύος ιά συμβάλη 
θετικώς είς τήν έξάλειψιν τού μιά
σματος, λαμβάνει συνεχώς μέτρα 
κάθε άλλο παρά άποδεικνύοντα τήν 
πρόθεσίν της δΓ άποκατάστασιν ή-
ρεμίας-

Καί δυστυχώς δΓ αύτήν, τό επί
σημον Κράτος διά τών όρνάνων 
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 3ην ΣΕΛ.)

Στις 2 Μαΐου έ.έ. άπέθανε καί έ- 
κηδεύθη άπό τόν ιερά Ναό τού Νε
κροταφείου Καλλιθέας ό συνταξιού
χος συνάδελφος Χαρίλαος Πετρου- 
λάκης. Τήνκηδείαν του ήκολούθησαν 
πολλοί συνάδελφοι καί πλήθος κό
σμου.

Ό μεταστάς διετέλεσεν έπί σει
ράν έτών μέλος τού Δ. Σ. τού Συλ
λόγου μας ,καί προσέφερε άνεκτί- 
μητες υπηρεσίες είς τά Κοινά μας.

Κατά τήν «συγχώνευση φέρων 
τό αξίωμα τού ’Αντιπροέδρου τού 
Συλλόγου μας, αγωνίστηκε μέ πί- 
στιν καί αύταπάρνηση προς απο
τροπήν της.

Μετά τήνέπιβολή τής συγχωνεύ- 
σεως οιπελύθη καί άπεσύρθη είς τά 
ϊδια.

Έκ μέρους τού Συλλόγου μας 
παρέστη είς τήν κηδείαν του ο τ. 
Πρόεδρος κ. Μ. Τσουδερός οστις 
καταθέτων στέφανον, άπεχαιρέτισε 
τόν Νεκρόν, μέ τά εξής λόγια: 
Αγαπημένε μας φίλε καί Συνάδελφε.

Χαρίλαε,
Δέν μπορουσ’ αλλιώς νά γίνη. Ε

μάς ποΰ σ’ αγαθή,σαμε, έμα,ς »οΰ σέ 
ζήσαμε, πού σ έπο νέσαμε, ιέ μας η 
Θεία Πρόνοια, θά διάλεγε για ν 
άναθέση, τό σκληρό καθήκον, νά σοϋ 
άσευθύνωιμε τό «"Τότατα Χαϊρε».

Σιφίγιγόντας τήν καρδιά μας καί 
πνίγοντας τή θλίψι μας, άναθυμόμα- 
στε, τό μέ τόση1 ανθρωπιά πέρασμα 
σου, από τή πρόσκαιρη, τούτη ζωή.

Σ@ν άνθρωπος, υπήρξες ύπέροχ,ος. 
’Ακέραιος στο χαρακτήρα. 'Τψηλό- 
φρων. Πλούσιος σέ αισθήματα.

Ή μειλιχιότητά σου, σοϋ κέρδισε 
δυνατή καί ειλικρινή τήν αγάπη ό
λων μας. Μέ τή πραότητά σου, έδητ 
μιοΰργηισίες Ακλόνητες φιλίες.

Εχθρός σου δέν κατόρθωσε νά γί
νη κανείς.

Σαν συνάδελφος, υπήρξες έξ αιρε
τός. 'Τπηρέτησες μέ ζήλο τό αγαπη
μένο σου “Ιδρυμα. Τήν ’Εθνική Τρά
πεζα. ’Εργάστηκες ακούραστα για τά 
Κοινά μας. ’Αγωνίστηκες μέ γενναι
ότητα καί αυτοθυσία γιά τό Σύλλογό 
μας. Αύτό ταίριαζε στον ανδρισμό 
σου. Τήν πλήρωσες ακριβά τήν πα- 
ληκαριά σου, μά δέν είχε καμμιά

Μετά τήν παριαίτησιν τοϋ κ. Γ'. 
Ράπτη άπό τής θέσεως τον Προέ 
δρου καί μέλους τοϋ Διοικητικοί) 
Συμβουλίου τοϋ Συλλόγου τών υπαλ
λήλων τής Ε.Τ.Β.Α., τό νέον Διοι,κ, 
Συμβοΰλιον, τό προελθόν άπό τάς 
τελευταίας Αρχαιρεσίας, κατηρτίσθη 
είς σώμα, ως έξης: Πρόεδρος δ κ. 
Δ. Καρέλης, άντιπρόεδρος δ κ, Α. 
Στάης, γεν. γραΐμΐμα»εϋς δ %. I. Βα
ρελάς, ταμίας δ κ. I. Κουτιος, Skp-o- 
ρος δ κ. Ρωσ. Νομικός καί μέλη 
αί κ.κ. Νιτορίτα Ζήση καί ’Αλίκη 
Μπαρίλια καί οί κ.κ. Α. Παπαδό1- 
πουλος καί Νικ. Παπαλάμπ'ρου.

Εν τώ μεταξύ, τό νέον Διοικητι
κόν Συμβοΰλιον τοϋ ΣυλλόΙγου τών 
υπαλλήλων έξέιδωσε τήν κάτωθι άνα- 
κοίνωσιν, ΰπογραφιομένην υπό τοϋ 
Προέδρου καί γεν. γίραμματέως αΰ- 
τοϋ κ.κ. Δ. Καρέλη καί I. Βαρελά 
καί τής οποίας τό πλήρες κείμενον έ
χει οϋτω:

«Τό προεδρεϊον τοϋ Συλλόγου κατ’ 
εντολήν τοϋ Διοικ. Συμβουλίουι έ- 
πεσκέφθη πρόσφατα)ς τήν διοίκησιν 
τής Τραπέζης, είς ήν υπέβαλε τήν 
παράκλησιν, «πως τά θέματα τών 
στιεγαστικών δανείων καί τών προα
γωγών έωιλυθοΰν κατά τό δυνατόν 
ταχΰτερον.

Ή Διοίκησις άναγνωρίσασα τό δί
καιον τών έν λόγω1 αιτημάτων, υπε- 
σιχέθη καί αύθις δτι επιθυμεί, δσον 
καί ήμεϊς, τήν ίκανοπσίησίν των καί 
θά πράξη πρός τοΰΐο πδν τό δυνα
τόν.

Ηδη, υίοθετήσαισα τό σχετικόν υ
πόμνημα τοϋ Συλλόγου περί τών στε
γαστικών δανείων, προώθησε τοϋτο 
είς τήν Προϊσταμένην τής Τραπέζης

σημασία αΰτό, γιά σένα.
Σαν οικογενειάρχης, υπήρξες υπο

δειγματικός. Άφοσιωμένος στη σύν
τροφό σου. Στοργικός στά παιδιά 
σου.

Τό ένα σου βλαστάρι, τ’ άφησες 
συνεχιστή στά Αχνάρια σου.

Έμεΐς που τό βλέπουμε, τό χαιρό
μαστε καί τό καμαρώνουμε.

Κοιμήσου ήσυχος Αγαπημένε μας 
Χαρίλαε, μέ τή βεβαιότητα πώς έ
πρηξες στο Ακέραιο τό 'καθήκον σου.

Έίμεΐς οί φίλο-ι σου καί συνάδελφοί 
σου, δέν θά παΰσωιμε ποτέ νά σ’ ανα- 
φέρωμε σάν παράδειγμα, δέν θά παΰ1- 
σωιμε ποτέ νά σ’ Αγαπούμε, καί πάν
τα νά σέ θυμόμαστε. Γαλήνιο κι’ ά- 
νάλαφίρο άς ιείναι, τό· στερνό σου 
αύτό ταξίδι, Καλέ μας φίλε.

10 HE0N11 ΙΟΝ ΠΙΠΙΟΠΟΗ
Κατά τάς διεξαχθείσας άρχαιρε- 

σίας διά τήν άνάδειξιν νέου Δ.Σ. 
τού Συνδέσμου Τραπεζικών Υπαλ
λήλων Πτυχιούχων Άνωτάτων Σχο
λών ώς καί Εξελεγκτικής Επιτρο
πής, τάς διεξαχθείσας τήν 30ήν 
Μαρτίου 1971, έξελέγησαν κατά σει
ράν επιτυχίας οί έθής: 1) Δ.Σ. οί 
κ.κ. Άθ. Καζής, Οεοχ. Τσάμης, Π. 
Λαμπρόπουλος, Π. Παλιούρας, Αίμ. 
Δριδάκης, Κων. Βάγιας, Έπ. Κα- 
ραβίας, Θ. Άνδρισνόπουλος, Δ. Σα- 
κελλαρίου, Β. Ρούτης, ’Αχ. Πανα- 
γιωτόπουλος, Βασ. Θεοδωρόπουλος, 
καί Νικ. Τζιβανίδης καί 2) Έξλεγ- 
κτική Επιτροπή οί κ.κ. Κων. Κα- 
ψούρης καί Γ. Τσίκος.

Έκ τών ανωτέρω το νέον Δ.Σ. 
κατηρτίσθη εις σώμα ώς έξης: Πρό
εδρος ό κ. Α. Καζής, α' αντιπρόε
δρος ό κ. Β. Ρούτσης, β' αντιπρόε
δρος ό κ. Θ. Τσάμης, γεν. γραμμα- 
τεύς ό κ. Ε. Καραβίας, είδ. γραμ- 
ματευς ό κ. Αίμ. Δριδάκης, ταμίας 
ό κ. Π. Λαμπρόπουλος, έφορος 6 
κ. Δ. Σακελλαρίου καί σύμβουλοι οί 
κ.κ. Π. Παλιούρας, Κ. Βάγιας, Θ. 
’Ανδριανόπουλος, Α. Παναγιωτόπου- 
λος, Β. Θεοδωροπούλου καί Ν. Τζι
βανίδης.

οο'ισεω; τής διαδικασίας καί έκδόσεως 
'Αρχήν μέ τήν παράκλησιν δλιικλη- 
τής τροποΜιοιητικής Αποιφάσεως, 

ΑναΙφΙερό’μενοι είς τό θέμα τών 
προαγωγών σάς γνωρίζ-ομεν, δτι ή 
Διοίκησι θά έπιληιφθή τούτων, μετά 
τήν άλσκλήρωσιν τή όργανώσεως τής 
Τραπέζης.

'Ωσαύτως δ Σύλλογος θά επιδίω
ξη τήν δικαίαν ρύθΙμισιν τοϋ θέμα
τος τών έπί συμβάσει υπηρετούντων 
άπιαλλήιλων ώς καί τής άιποκαταστά- 
σεως τών άδικηθέντων ύπαλλήλων 
έκ τής κιαιτά τό παρελθόν έντάξεώς 
των είς βαίθιμόν μή σύμφωνον πράς 
τά προσόντα καί τήν προϋπηρεσίαν 
των.
πνεύματι στοργικής άντιμετωπίσεως

Άνακοινοϋιται, δτι ή Διοίκησις, έν 
τοΰ θέματος τών παιδικών κατασ/.η- 
νώσεων τών τέκνων τών ύπαλΑήλων 
τής Τραπέζης, άπειφάσισεν τήν πα- 
ραχώρησιν είς τό ΤΑ,ΠΕΤΒΑ οικο
πέδου ιδιοκτησίας της, είς Νέίαν Μά- 
κρην έκ 18 περίπου στρεμμάτων, ώς 
καί ξενοδοχείου δυνάμεως 7Ο1 περί
που κλινών. ’Ήδη, συνεκροτήθη ’Ε
πιτροπή ΑπΟτελουμένη, έκ μελών τοΰ 
Διοικητικού Συμβουλίου τοϋ Συλλό
γου καί αρμοδίων τής Τ'ριαπέζης, ή- 
τις^ θά μελετήση τήν δυνατότητα 
πλήρους άθιοποιήσεως τών έν λόγω 
άκινή,των.

Παρακαλοΰμεν θερμώς ά.ταντας 
τους συναδέλφους, δπωξ έκτιμώντε; 
τό έγδιαφέρον τής Διοικήσεως διά 
την δικαίαν έπίλυσιν τών θεμάτων, 
βοήθησωσιν είς τήν πραγματοποίησιν 
τών καταστατικών σκοιπών τής Τ'ρα- 
πέζης έν τώ πλαισίω τοΰ νέου οργα
νωτικού της σχήματος».

Κοινωνικά

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

Ή σύζυγος τού συνοιδέλφου Κυ
ριάκου Κουτρουβέλη έτεκε Θήλυ.

Οί συνάδελφοι τού υποκαταστήμα
τος Εΰριπίδου εύχονται είς τούς ευ
τυχείς γονείς νά τούς ζήση νό νεο
γέννητο.

ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ

'Ο συν. κ. Παν. Κ. Θανόπουλος, 
τού υποκαταστήματος ’Αγρίνιου καί 
ή συν. δίς Χριστίνα Γιωτοπούλου, έ
δωσαν άμοιβαίαν ύπόσχεσιν γάμου.

ΠΕΝΘΗ

Άπεβίωσεν ή μήτηρ τοΰ τ. Διοι- 
κητοΰ τής Τραπέζης κ. ’Αχ. Κομι- 
νοΰ.

Τό Διοικητικόν Συμβοΰλιον τοΰ 
Συλλόγου κατέθεσεν είς μνήμην τής 
θανούσης δρχ. 1.000 υπέρ τοΰ Τ.Υ. 
Π.Ε.Τ. καί άπέστειλε συλλυπητήριαν 
τηλεγράφημα είς τήν οικογένειαν.

*
Άπεβίωσεν ή ΕΛΕΝΗ Η. ΛΙ ΒI Β

ΡΑΣΟΥ, μήτηρ τού συναδέλφου Βα
σιλείου Λιβιεράτου, ύποδιευθυντοΰ 
Κατ)τος Νεαπόλεως.

-¥·
Κατόπιν τραυματισμού είς τρο- 

χαΐον δυστήχημα άπεβίωσεν ό Γε
ώργιος Τσώμος, έτών 30, τοΰ ΰπο- 
καταστήματος Καλαμιώτου Ύπό τών 
συναδέλφων του, ήνοίχθη λογαρια
σμός δΓ ένίσχυσιν τής οικογένειας 
του

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ

Εύχαριστοϋμεν θερμώς πάντας 
τούς συμμετασχόντας συναδέλφους 
μας είς τό βαρύ πένθος μας έπί τή 
άπωλείςι τής μη,τρος μας ΕΛΕΝΗΣ. 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΤΟΥΛΑ 
ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΥ

ΔΩΡΕΑΙ

ΥΠΕΡ ΤΟΥ «ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ»

'Η Διεύθυνσις καί τό Προσωπικόν 
Επιθεωρήσεως Ε.Τ.Ε. είς μνήμην 

Φώτη Βρότση, πατρός τής συναδέλ
φου κ. Κατίνας Παπαδοπούλου δρχ. 
1.000.

ΥΠΕΡ ΤΟΥ Τ.Υ.Π.Ε.Τ.

'Ο Σύλλογος 'V πσλλήλων Ε.Τ.Ε. 
είς μνήμην τής μητρός τοΰ τέως Δι- 
οικητοΰ κ. Άχ. Κομινοΰ δρχ. 1.000.

-¥■
Τό Τμήμα Πληροφοριών τής Διευ- 

θύνσεως Γραμματε;ας είς μνήμην 
τής άποβιωσάσης συναδέλφου 'Ελέ
νης Εύαγγελοπούλου δρχ. 910.

"Ισως σάς ενδιαφέρει
Τήν επιμέλειαν τέκνων κατά τήν 

ώρα έργασίας τών γονέων (7 π.μ. 
— 2.30 μ.μ.) άναλαμβάνει ή ’Α
φροδίτη Ευσταθίου, οδός Εΰαλκ ι
δού 16, τηλ. 850.854.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Είς Σαρωνίδα ένοικιάζεται διά τά 

θέρος διαμέρισμα 2 δωμ., χώλ, λου
τρό, κουζίνα κλπ., κήπος είς διπλο
κατοικίαν. Τηλ. 233.881 9—12 π. 
μ. καί 171)72.86 8—10 π.μ.

ΛΙΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ - ΜΑΡΙΝΟΥ 
Χειρουργός ’Οδοντίατρος 

Δέχεται καθημερινώς 5—8 μ.μ. 
Καποδιστρίου 42 

7ος όροφος — Διαμ. 3 
ΤΗΛ. 529.802 — ΑΘΗΝΑI

«ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ»

Μηνιαΐον δργανον τού Συλλόγου 
τών Ύπαλλήλων τής Εθνικής 

Τραπέζης τής Ελλάδος.

•

Δ) νοείς συμφώνως τψ Νόμψ: 
Υπεύθυνος:

ΑΘ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
Μαραθωνομάχων 3

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

Υπεύθυνος 'Ύλης:
ΔΗΜ. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ 

Άθηνάς 4 — Άγ. ’Ανάργυροι

•

Υπεύθυνος Τυπογραφείου: 
ΑΘ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΖ 

Ρήγα Παλαμήδη 5 —Άθήναι 
Τηλ. 319.306|

Συνάδελφοι,
II «ΓΙ-Ί*.Λ.ΙΙΙύίΛΙΓΙ’111» εενεει το δργανον 

«οί> μ-άχεταε δεά τά συρ,φέροντά μας.
Φέρνεε τον ενα κοντά ατδν άλλον καε αυναδελ- 

φώνεε τον κλάδον μας. 'Η αύνταξες τής «Τραηεϊε- 
τεκής» ξητεε ά«δ δλους νά την βοηΟήβουμε εες τδ 
έργον της.

Μ-άϋε αυνάδελφος δς γένη καε άνταηοκρετής της.
*Έτβε βά εϊναε δονατδν καε τά γενεκά δέματα 

τοο κλάδου μας, άλλά καε τά εεδεκά δέματα των 
τοπεκών καε έηαρχεακων ύποκαταβτημάτων νά κα- 
ταχωροΰνταε εες τά βτήλας της.

Γράφετε λοεπόν, γεά δ,τε αυμβαένεε είς την 
ύηηρεοέαν σας. Ενημερώνετε την σύνταξεν γεά 
δλα.

Ό γάμος ενδς συναδέλφου κάποεο άλλο εύχά- 
ρεστο γεγονδς εεναε κε’ αύτδ μεά εεδηαες που δα 
/,αροΐΐοεήση ολους. 'Η στήλη «Κοενωνεκά» βά κα- 
τα/ωρή εύ/αρεστως δ,τε περεέρχεταε εές αύτήν.

Ομιλία τοίι DpocOpou τηο Ο.Τ.Ο.Ε. κατά την Γενικήν 
Συνέλευσιν των Μετόχων τήη Έραορικηο Τραπέ^ηη

ΝΕΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ 
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ε.Τ.Β.Α.



ΗΡΧΙΣΕ ΝΑ ΠΕΙΤΟΥΡΓΗ ΕΝ ΚΥΠΡΟ 
ΚΕΝΤΡΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ

Επίσημος τελετή κατά τά εγκαίνια

Τό Διοικ. Συμβούλιον του συλλόγου
των υπαλλήλων τής “ΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΞΠΡΕΣ»
μέ υπόμνημά του προς τήν Διοίκησιν 
ζητεί ίκανοποίησιν των αιτημάτων

Ή Κύπρος κατέστη ή έννάτη χώ
ρα εις τήν οποίαν λειτουργεί ύπερ- 
πάντιον Κέντρον. τοΰ Τ'ραΙπεζι,κοϋ ’Ιν
στιτούτου του Λονδίνου. ΤΑ εγκαίνια 
τοΰ Κυβίριακοΰ Κέντρου, τό όποϊον 
στεγάζεται εις τό Μέγαρον ΙΙρνγ'κι- 
πίσσηις Ζήνας Ντε Τύρα ιέγένοντο 
τήν 9ην Μαρτίου 19:71 είς έιτίσηιμον 
τελετήν εις τήν όποιαν παρέστησαν 
οί 'Τωουργοί Οικονομικών %. Α. Πα- 
τσαλΟδης, ΈΙμβτορί'Ου και Βιοΐμηχανί- 
ας κ. Α. ΑοϊζΟδης, ό Διοικητής τής 
Κεντρικής Τραπέζης κ. Χρ. Στεφά
νή, ό Γ.Γ. τής 'Ενώσεως Τραπεζι
κών (ΕΙΤΤΚ) κ. Γ. Μιχαηλίίδης, εκ
πρόσωποι τοΰ τραπεζικού καί εμπορι
κού κόσμου καί άλλοι.

Έικ μέρους τοΰ προσωρινού Συμ
βουλίου τοΰ Κέντρου' Απηύθυνε χαι
ρετισμόν 6 κ. Μ. Κουπαρής ενώ δ 
Πρόεδρος τοΰ Συμβουλίου κ. Καρο- 
λίδης Ανεφέρθη είς το Ιστορικόν τοΰ 
Τραπεζικού Ινστιτούτου καί τον ε
παγγελματικόν του ρόλον, ακολού
θως 6ε ανέπτυξε τοΰ; σκοπούς καί 
επιδιώξεις τοΰ Κέντρου.

Εις) τήν συγκέινίτρωσιν Απηύθυνε 
σύντομον χιαιρετισμόν δ Βρεττανός 
"Τπ,ατος 'Αρμοστής κ. ΡάμσίμπΟιθαμ 
δ όποιος είπεν οτι ή χώρα του θά 
δωρήση αριθμόν βιβλίων είς τό Κέν- 
τρον.

Τό πλήρες κείμενον τής ομιλίας 
τοΰ ΠρΟ'έδρου τοΰ Συμβουλίου τοΰ 
Κέντρου κ. Καρολίδη, 8χει ως ακο
λούθως :

Ό άιγγλόγλωσσος κόσμος Εχει πολ
λά Επαγγελματικά Ινστιτούτα'. ΟΙ Ια
τροί, οί νομικοί, οί μηχανικοί καί οί 
λο-γ ιστοί έχουν τά ινστιτούτα των, το 
ίδιον ®έ καί οί τραπεζικοί. Τό Τρα
πεζικόν ’ Ινστιτοΰτον ίδρύθη είς τό 
Λούδΐνον τό 1879. "Ομως λόγος διά 
τήν ανάγκην ενός τοιούτου ινστιτού
του Εγένετο από τοΰ 1951 8τε διά 
πρώτην φοράν κατει&λήιθη προσπάθεια 
Ιδρύσεως Τραπεζικού Ινστιτούτου 
είς τό Λονδίνον. Φαίνεται όμως οτι 
τό κίνημα ήτο πρόωρον. ’Αλλά δ σπό
ρος έρρίζωσεν καί 28 έτη ιάργότιερον 
έφερεν καρπόν μέ τήν ΐδρυοιν τοΰ ’Ιν
στιτούτου Τραπεζιτών τού οποίου 
πρώτος Πρόεδρος ήτο δ Σερ Τξων 
Λοϋμποκ —ιάργότερον πρώτος Αόρ
ατός ώς δ εισηγητής τού Περί Τρα- 
δος ’Άιβεμπουρυ— οότις είναι γνω- 
καί τοΰ Περί Συναλλαγματικών Έγ- 
πεζικών ’Αργιών 'Νομού1 τού 1871 
κή όργάνωσις τής οποίας τα μεΛη εί- 
γράφων Νόμου τού 1882.

Τό ’Ινστιτοΰτον είναι έπαγγελματι- 
ναι άτομα —άνδρες καί γυναίκες— 
Ασχολούμενοι μέ τό τραπεζικόν επάγ
γελμα ύφ’ σίανδήπστε μορφήν καί 
tig οίούδήποτε μέρος τοΰ κόσμου. Μέ 
λη όύναντοι νά γίνουν όλοι οσοι εξ- 
ασκοΰν τό επάγγελμα τού τραπεζικού, 
Ανεξαρτήτως θέσεως ή εθνικότητας. 
Δέν υπάρχει περιορισμός δι’ οίονδή- 
ποτε τύπον τραπεζικής εργασίαςΟυ- 
τω τά μέλη άντιπρισσωιπεύουν ολους 
τούς τομείς τής τραπεζικής κοινω
νίας.
ΣΚΟΠΟΙ

Οί κύριοι Αντικειμενικοί σκοποί τοΰ 
’ Ινστιτούτου είναι οί ακόλουθοι:

1) ιΝά βοηθήαη τήν Εξέτασιν και 
συζήτησαν θεμάτων τά όποια ενδια
φέρουν τους τραπεζίτας καί τραπε
ζικούς.

2) Νά παράσχη είς τά μέλη τήν 
ευκαιρία νά πλουτίσουν τάς τραπεζι
κά; γνώσεις των.

3) Λήψις μέτρων τά όποια1 θά έ- 
θεωροΰντο Αναγκαία διά τήν προαγω
γήν τού τραπεζικού ενδιαφέροντος.

Ή επιτυχής επιδίωξις τών σκοπών 
αύτών συνέτεινεν είς τήν πρόοδον καί 
έπέκτασιν τού ’ Ινστιτούτου. Ό άρι- 
όποΐος εις τό τέλος τών πρώτων 25 
θμός τών μελών τοΰ ’ Ινστιτούου δ 
ετών ήτο μόνον 5.000 άνήλθεν είς 
20.000 όταν τό Ινστιτοΰτον έώρτασε 
τον Χρυσούν του Ίωβιλαϊον, έφθα^· 
σεν είς 41.000 τό έτος 1954 καί τώ
ρα τό Ινστιτοΰτον Αριθμεί πέραν τών 
75.000 μελών.

Παρά τάς μεταιβολάς αί όποιαι ε
πήλθαν άνά τόν κόσμον γενικώς καί 
είς τό τραπεζικόν επάγγελμα ΐδιαιτέ 
σκοποί τών ιδρυτών τού ’ Ινστιτούτο,' 
ρως Από τού 1879 καί εντεύθεν, οί 
μένουν κατ’ αρχήν Αναλλοίωτοι άλλ 
«φΙαρμόζονται ύπό τό φώς τών συγ
χρόνων δεδομένων,
ΜΕΑΗ

'Τπάρχουν τρεις κατηγορίαι με
λών :

1) Τά συνήθη Μέλη τά όποια διά 
νά είναι εκλέξιμα πρέπει νά έργά- 
ζιονται εις Τράπεζαν ΑνεγνωρΙσιμένην 
ώς τοιαύΐην ύπό τοΰ Συμβουλίου* 
τοΰ ’Ινστιτούτου.

2) Ή κατηγορία: τών Άντεπιστελ- 
λόντων Μελών (ASSOCIATES) 
γνωστών μέ τά Αρχικά Α.Ι.Β., τά 
σιιό μέλη τά όποια έχουν επιτύχει είς 
οποία εκλέγονται άποκλειστικώς ά- 
τάς εξετάσεις ώς Άντεπιστέλλοντα 
Μέλη, καί

3) Κατηγορία 'Εταίρων (FEL
LOWS) γνωστών μέ τά Αρχικά F.
Β.Ι.

Υποψήφιοι διά τόν τίτλον τού Ε

ταίρου (FELLOW) τής ανώτατης ! 
βαθμίδας μέλους, είναι συνήθως Άν- j 
τεπιστέλλοντα Μέλη (ASSOCIA
TES) κατέχοντα διευθυντηριακάς1 θέ
σεις. Ή ύπαψηιφιότης πρέπει νά ΰπο- 
στηριχ,θή ύπό δύο 'Εταίρων τοΰ ’Ιν
στιτούτου (FELLOW). Άπό τους 
'Εταίρους αναμένεται μάλλον ή προ
σφορά Επιτίμων υπηρεσιών είς τό Ίν- 
στιτοΰτον.

Ούτισ τό ’Ινστιτοΰτον Τραπεζιτών 
συνίσταται εκ τών Εταίρων μελών, 
τών ' Αντεπνστελλόντων μελών καί 
τών Συνήθων Μελών μέ Είπί κεφαλής 
Ενα έκλελεγμένον Πρόεδρον καί Συμ
βούλιον καί Ασχολούμενοι* κίαίτά δια
φόρου τρόπους μέ τήν μελέτην τής 
θεωρίας καί πράίξεως τού τραπεζικού 
Επαγγέλματος. Τά μέλη διατηρούν 
καί χρησιμοποιούν μίαν βιβλιοθήκην, 
δίδουν καί παρακολουθούν διαλέξεις, 
διεξάγουν εξετάσεις μέ Εξεταστάς ο
ριζόμενου*; ύπό τοΰ Σΰίμβουλίου καί 
εκδίδουν ιέπαγγελματικόν περιοδικόν, 
'δημοσιεύουν δικαστικά; άποιφάσεις 
μετά σχολίων επί θεμάτων τραπεζι
κού ενδιαφέροντος καί εγκύρους α
παντήσεις είς Ερωτήματα άιφορώντα 
τό τραπεζικόν επάγγελμα' καί τήν έξ- 
άσκησίν του. Δηιλαδή, τό Ίνστιτοΰ- 
τον είναι τά μέλη του ούτω συνδεό
μενα καί οβτω ένεργούντα. Αί τρά 
πεζαι ώς τρόίπεζαι δεν είναι μέλη άν 
καί ανώτερα διοικητικά στελέχη καί 
είναι σημαίνοντα στελέχη καί Αρκετοί 
Εξ αυτών είναι μέλη τού Συμβου
λίου.

ΑΝΤΕΠΙΣΤΕΛΛΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
Ό νεοσύλλεκτος εις τό επάγγελμα 

—καί τό ’ Ινστιτοΰτον—- εϊτε κατ’ εΰ. 
Π ανεπιστήιμιον, εάν έπιδιώκη νά κα- 
θεϊαν Από τό σχσλεϊον είτε Από τό 
ταλάβη διευθυντηρια-κήν θέσιν, χρειά
ζεται περισσοτέραν γνώσιν τής θεω 
ρίας τοΰ έπαγγέλματος καί είναι μέ 
αύτό τό πνεΰιμα ποΰ τό ’ Ινστιτοΰτον 
καθιέρωσε μίαν λογικήν καί προοδευ- 
τικνή σειράν μαθημάτων δίδηγούντων 
είς τήν ΑπόκΙτησιν τοΰ τίτλου τοΰ 
Άντεπιστέλλοντος Μέλους τοΰ ’Ιν
στιτούτου. Τό Συμίβούλιον τοΰ Ιν
στιτούτου είναι ύπεύθυνον διά, καί έ- 
λέγχιει, τό πρόγραμμα καί τα επίπε
δον τών εξετάσεων.

Αί εξετάσεις αύται προχωρούν πο
λύ πέραν Από τοΰ νά Αποτελούν Α
πλήν Εξέτασιν τών τραπεζικών γνώ
σεων τοΰ υπαλλήλου. Σκοπός τοΰ ’Ιν
στιτούτου είναι νά βοηθήση τά μέλη 
νά Άπιοκτήσουν τάς γνώσεις αύτάς 
καί, αύτό είναι πού ένέχιει μεγαλυτέ- 
ραν σημασίαν, νά διδάξη αύτοΰς πώς 
νά τάς εφαρμόζουν. Εκτός τούτου, 
τό πρόγραμμα Εχει ούτω καταρτισθη 
ώστε νά έπιτρέίπη είς τά μέλη νά α
ποκτήσουν εύρεϊαν οπτασίαν τοΰ κα
θημερινού έργου των καί τού κόσμου 
εντός τοΰ όποιου ζοϋν καί κινούν- 
ακά κέντρα Από τοΰ 1913', Τώρα υ- 
ται,

ΤΟΠΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

Τό Ίνστιτοτον διατηρεί περιφερει- 
πάρχουν 90 κέντρα είς τήν ’Αγγλίαν 
καί εννέα υπερπόντια ήτοι είς "Ακ- 
κρα, Χόγκ Κόγκ, ΚαΙμπάιλα, Αάγος, 
ΒαλεΤτα, Ναϊρόμπι, Σιγκαπούρην, 
Αου*ζάκα καί τώρα: είς τήν Λευκω
σίαν.

Καθένα Άπό αύτά διοικεϊται ύπό έ- 
πιτρσπής επιτίμων μελών καί πολλά 
κέντρα δύνανται νά εκλέξουν Αντι
προσώπους διά τάς συνελεύσεις τοΰ 
Κεντιρκοΰ Συμβουλίου τοΰ ’Ινστι
τούτου είς Αονδϊνον.

Ό οόλο.ς τών κέντρων αύτών εί
ναι, μέ τήν εύρυτάτην Εννοιαν, μορ- 
φίωτικός. "EVa Από τά πλέον σοβαρά 
καθήκοντά των είναι ή ένθάρρυνσις 
τής Λ·εωτέρας γενεάς, διότι είναι Α
παραίτητον νά βοηθούν τά μέλη, τά 
ξετάσεις τοΰ ’ Ινστιτούτου. Ή μάρ- 
άποΐα προπαρασκενάζοντα ίδιά τάς έ- 
φωσις όμως ούδέποτε τελειώνει καί 
ένας Από τού; κυρίους σκοπούς τοΰ 
Κέντρο-u είναι νά βοηθή τήν επαγ
γελματικήν έξέλιξιν όλων τών με
λών, , περιλαμβανόμενων τών Έται- 
δικών Μελών καί τών Άντιεπιστελ- 
λ0Λ*των Μελών, είς όλα τά στάδια 
τής τραπεζικής σταδιοδρομίας των.

Είς τά πρώτα Ετη τών κέντρων 
ωρίζοντο είς διαλέξεις ©ίς έξειδικευ- 
τούτων, αί δραστηριότητες των περι- 
μένα τραπεζικά θέματα Αλλά σύν τώ 
χρόνω διηύρυναν τούς σκοπούς τών 
προγραμμάτων των διά νά δώσουν 
είς τά μέλη μίαν εύρεϊαν γενικήν α- 
ποψιν έπί τών θεμάτων τά όπσΐα 
τούς Επηρεάζουν, οχι μόνον ως τρα- 
πεζίτα καί ώς τραπεζικούς Αλλά καί 
ώς πολίτας. Ένθαρρύνεται ή συιμμε- 
τοχή καί ή συζήτησις μάλλον παρά 
ή παθητική άκρόασις καί ή ποικίλη 
φύσις τών ενδιαφερόντων τών τριαπε- 
ζιτών είς τόν κόσμον τής σήμερον 
Αντικατοπτρίζεται είς τήν ποικιλίαν 
τών δραστηριοτήτων τών τοπικών 
κέντρων. Τά προγράμματα μερικών 
έξ αύτών περιλαμβάνουν διαλέξεις, 
συζητήσεις, σεμινάρια, σειράς μαθη
μάτων καταλλήλων διά τά Σαββατο- 
κυρίακα, έπισκέψεις .είς 61ομηχανίκά 
κέντρα κ.λ,π.

Τό τραπεζικόν επάγγελμα ατενίζει 
j πρός τό μέλλον* καί ό τραπεζίτης παί
ζει καί πρέπει νά παίζη ρόλον είς 
τήν ζωήν τής χώρας του. Τά κέντρα 
τοΰ Ινστιτούτου Ασφαλώς συνδρά
μουν είς τό Εργον τούτοι καί τά ετή
σια γεύματα τά όποια πλεΐστα τού
των οργανώνουν, βοηθούν είς τήν δι- 
ατήρησιν στενών καί φιλικών σχέσε
ων μεταξύ τών τραπεζιτών καί τών 
άλλων μελών τής κοινότητος.

Τά κέντρα τοΰ ’Ινστιτούτου Εχουν 
τοιουτοτρόπως δημιουργήσει μίαν πα
ράδοση* υπηρεσίας πρός τό Επάγγελ
μα, συνδυιαίζρμένην μέ υπηρεσίαν 
προς τήν τοπικήν κοινότητα.

ΛΙΕ,ΘΝΟΤΗΣ

Πέραν τόόν 11.000 μελών τοΰ ’Ιν
στιτούτου είναι έκτος τής ’Αγγλίας 
είς πέραν τών 100 χωρών. Ή ιδέα 
μιας παγκοσμίου τραπεζικής κοινότη
τας ήτο ΐσως ή κινητήριος δύναμις 
ήτις ωίδήγησεν είς την ϊδρυσιν, προ 
20 ετών, τοΰ Θ©ρινοΰ Σχολείου τοΰ 
’ Ινστιτούτου Τραπεζιτών, είς τάς 
συγκεντρώσεις ενός τών όποιων εϊχον 
τό προνόιμιο-ν νά παρευρεθώ ώς είς 
£κ τών δύο Αντιπροσώπων τής Τρα- 
πέζης μου. ’Έκτοτε, Ενας όμιλος πε
ρίπου 200 Ατόμων έτησίως, έπαγγεί.- 
ματιών τραπεζιτών Από όλα τά μέρη 
τοΰ κόσμου, συνέρχεται τακτικώς καί 
πολλοί από τούς Αποφοίτους τοΰ Θε- 
ρινοΰ Σχολείου τοΰ ’ Ινστιτούτου 
Τραπεζιτών σήμερον κατέχουν ση· 
μαινούσας θέσεις είς τό τραπεζικόν 
επάγγελμα καθ’ όλον τόν κόσμον.

Ή ανάγκη διά τήν ϊδρυσιν όνος 
κέντρου είς τήν Κύπρον ανεκινήθη 
τό πρώτον τό 1962 αλλά λόγω δια
φόρων δυσκολιών, καί κατόπιν συνεν- 
νοσήιεως μέ τό ’ Ινστιτοΰτον είς τό 
Λούδΐνον, έθεωρήθη ότι θά ήτο καλ- 
λίΐερον νά «ναβληθή ή κίνηΟΊς αύτη 
μέχρις ότου κατάλληλαι συνθήκαι έ- 
πέτρεπ,ον τήν δημιουργίαν ενός Τοπι
κού Κέντρου. Οί πρωτοπόίροι εκείνης 
τής ιδέας δεν Απεγοητεύθησαν μέ 
τήν τότε αντιξοότητα καί έσυνέχισαν 
τάς προσπάθειας των διά τήν δημι
ουργίαν συνθηκών άδηγουσών είς 
τήν ϊδρυσιν ενός τοπικού κέντρου, 
διότι σσβαρώς έπιστεύετο ότι ή Κύ
προς ιδέν ήιδύνατο καί δέν Επρεπε νά 
τιστερή όίλλων χωρών.

Οΰτω τό παρελθόν Ετος έθεωρήθη 
ότι ήλθε τό πλήρωμα1 τοΰ χρόνου 
διά νά προχωρήση ή ΐδρυσις ένός το
πικού κέντρου. "Οπως είπον τότε, 
δέν ήθέλαμεν νά δώσωιμεν τήν έΛ»τΰ- 
πωσιν ότι όλαι αί δυσκολίαι Εχουν ύ- 
περπηδηθή καί ότι δέν ύπήρχαν προ
βλήματα. ’Επίσης έτόνισα δάι εϊχα- 
μεν’ Βχομεν καί θά Εχωιμεν ΑριθΙμόν 
προβλημάτων Αλλ’ ότι έλπίζομεν ότι 
μέ τήν συνεργασίαν καί τόν Ενθουσι
ασμόν όλων καί τήν ΰποστήιριυξιν τών 
τρ,απεζών θά Εΐμεθα είς θέσιν καί &ά 
δυνηθώίμεν νά ΐπερνικήσωμεν τά χοι- 
αΰτα προβλήματα.

Εγένετο επίσης σαιφές ‘ότι τό 
Κέντρον τοΰτο θά άπέχη τής πολιτι
κής καί οίωνδήΐποτε προβλημάτων τά 
όποια ύφίστανται μεταξύ Συνδέσμων 
Εργοδοτών καί ’Εργοδοίτουμένων. 
"Οπως καί τών άλλων τοπικών κέν
τρων,, & ρόλος τού Κυπριακού Κέν
τρου είναι, κυρίως, μορφωτικός καί 
έπαγγελματ ικός.

Θά ήθελα ιέιπί τή ευκαιρία νά έκ- 
φράσω έκ μέρους τής ’Επιτροπείας 
είς τούς διευθυντάς όλων τών τρα
πεζών καί δι’ αύτών είς τά Συμβού
λιά των, τήν ευγνωμοσύνην καί ευα
ρέσκειάν μας διά τήν προθυμίαν των 
νά συνδράμουν τό Κέντρον. "Ανεν 
τής χρηματικής ταντης ύποστηρίξε- 
ως, θά ήτο ίσως Αδύνατος ή ΐδρυσις 
τοΰ Κέντρου. Θά ήθελα: έπίσης νά 
εύχαριστήσω τούς πρωτοπόρους, τού; 
σκαπανείς, οί οποίοι παρά τάς διαφό
ρους Απογοητεύσεις, έπέμειναν είς 
τήν προσπώ&ειάν των διά τήν ϊδρυσιν 
τοΰ Κέντρου. Ευχαριστώ έπίσης όλα 
τά μέλη τής ’Επιτροπής τά όποια Ε- 
ή έπιτυχία τοΰ Κέντρου πραγματικό- 
πραξαν δ,τι ήδύνατο διά νά καταστή 
της.

Ώς εϊποιμεν ένωρίτερον, μία από 
τάς δραστηριότητας τοΰ' Κέντρου, εί
ναι ή διοργάνωσες διαλέξεων έπί θε- 
μάτν γενικού Ενδιαφέροντος διά τούς 
ταρπεζικούς. Βεβαίως θά πρσσεγγί- 
βωμεν τούς διακεκριμένους φιλοξε
νούμενους μος έλπίζοντες ότι οΰτοι 
θά είναι είς θέσιν νά διαθέσουν τό 
καιρόν διά νά ομιλήσουν είς τό Κέν
τρον είς χρόνον Άμοιβαίως κατάλλη- 
λον. Είς όμως τών φιλοξενούμενων 
μας, ή Αύτοΰ Έξοχόιτης δ "'Τπατος 
'Αρμοστής τής Μ. Βρεττανίας κ. 
Ράμσμπο&αμ, θά άναχωρήση έκ Κύ
πρου συντόιμως καί δέν θά δυνηθή, 
πρός λύπην του, νά προσφωνήση τό 
Κέντρον, Επομένως θά ήθελε νά ά- 
πευθύνη όλίγας λέξεις Απόψε.

Έκ ιμέρους τον Κεντρικού Συμ
βουλίου τού ’ Ινστιτούτου Εχω τήν 
ευχαρίστησιν καί τό προνόίμιον νά 
κηρύξω έπισήιμως τήν Εναρξιν τοΰ 
Κέντρου καί νά σάς καλέσω νά πίετε 
μεζύ μας διά τήν Επιτυχίαν του.
Ευχαριστώ.

• Υπόμνημα υπέβαλε τό Δ.Σ. 
τοΰ Συλλόγου τών υπαλλήλων τής 
Τραπέζης Άμέρικαν Εξπρές πρός 
τόν κ. Ρ. Ντ. Στούαρτ, αντιπρόε
δρον έν Έλλάδι τής Άμέρικαν Εξ
πρές.

• Τά κύρια σημεία τού έν λόγφ 
υπομνήματος έχουν ώς έξης:

«1. Ή Διοίκησις τοΰ Συλλόγου 
τών Υπαλλήλων, διά προφορικών 
καί έγγραφων διαμαρτυριών καί πα
ραστάσεων της πρός Υμάς, έχει έ- 
πισημάνει, κατ’ έπανάληψιν, άξιά
τιμε Κύριε Αντιπρόεδρε, κυρίως μέν 
τό οξύ μισβολογικόν 
πρόβλημα, άλλά καί άλλα, 
συναφή πρός αυτό, βασικά αιτήμα
τα, άτι να έκκρεμοΰντα άπό μακροΰ, 
διατηρούν τό Προσωπικόν είς σοβα
ρόν άνησυχίαν καί καί δηλητηριά
ζουν τάς σχέσεις του μετά τής Γε
νικής Διευβύνσεως τής Τραττέζης.

"Οντως, καίτοι δέν δύναταί τις 
καλοπίστως ν’ άμψισβητήση οτι τά 
κατώτατα όρια άμοιβών τής Συλ
λογικής Συμβάσεως, καθιερωθέντα 
υπό συνθήκας προχειρότητας καί 
σπουδής, είναι άτεολύτως άνεπαρκή

ΟΜΙΛΙΑ
ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 

ΤΗΣ Ο.Τ.Ο.Ε
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 2ας ΣΕΛ.)
των άλλά καί ή αδέκαστος 'Ελλη
νική Δικαιοσύνη διά τών αποφάσε
ων των τήν καταδικάζουν.

Θά ήτο άπολύτως κατανοητόν 
καί συνεπές πρός τά ανθρώπινα αι
σθήματα, έκ τής προχθεσινής ογ
κώδους συγκεντρώσεως τής σφιζού- 
σης άπό δυναμικόν παλμόν νά προ- 
κληθή καί δυναμική είς βάρος τής 
Διοικήσεως έκδήλωσις. Έν τούτοι ς, 
πεπεισμένοι οτι καθήκον μας είναι 
ούχί νά ϋποδαυλίζωμεν τήν οξύτη
τα άλλά νά ένεργώμεν προς έπι- 
κράτησιν τής λογικής, άντετάχθη- 
μεν είς άποφάσεις αϊτινες θά ώδή- 
γουν πρός περαιτέρω όξυνσιν τής 
καταστάσεως.

Άνελάβομεν τήν ευθύνην καί έ- 
πείσαμεν τούς συναδέλφους νά α
κολουθήσουν καί διά μίαν είσέτι 
φοράν τήν οδόν τής συνδιαλλαγής, 
©ά ήτο τραγικόν σφάλμα νά έκλη- 
φθή τοΰτο ώς άδυναμία.

Καλοΰμεν τήν Διοίκησιν όπως 
καί αυτή κλείση τά ώτα είς πα
ραινέσεις δυναμικών ενεργειών καί 
αΐρομένη είς τό ύψος τής αξιοπρέ
πειας της καί τών περιστάσεων, 
λάβη τά προσήκοντα μέτρα ώστε νά 
άποκατασταθή ή τάξις καί ή ευ
πρέπεια είς τόν χώρον τής άρμο 
διότητός της.

Ή έν γένει είκών τής οικονομι
κής έξελίξεως είς τάς Τραπέζας 
ταύτας εΐναι τοιαύτη, ώστε πανη
γυρισμοί καί φωναί ευφροσύνης θά 
έπεβάλετο καί θά ήτο δυνατόν νά 
άκούωνται καί ούχί φωναί διενέ
ξεων.

Πιστεύομεν οτι τό προσωπικόν 
έκεϊνο, είς χεΐρας τοΰ οποίου αί δι
οικητικοί εμπνεύσεις μετεβλήθησαν 
είς τά οφθαλμοφανή άκρως εύχάρι
στα αποτελέσματα, αξίζει στοργι
κής φροντίδας καί όχι μέτρων έπι
να προκαλούν εντόνους άντι δρά
σεις.

Θεωροϋμεν τήν τακτικήν τήν ο
ποίαν συνεστήσαμεν, τούτέστιν τής 
προσφοράς τής έγκαρδίου συνεργα
σίας, ώς μόνην συμφέρουσαν διά 
τά κοινωνικόν σύνολον, διά τά 'Ι
δρύματα, διά τάς Διοικήσεις, άλ
λά καί διά τούς υπαλλήλους.

Εάν ή προτροπή μας αύτη εύρη 
άνταπόκρισιν παρά τή Διοικήσει 
μετ’ ού πολύ θά πανηγυρίζωμεν ό
λοι τά θαυμαστά αποτελέσματα.

Περαίνων, καί είς έπισφράγισιν 
τής εϊσηγήσεώς μου, τείνω τήν χει
ρ α μου πρός τόν κ. Καθηγητήν έκ 
μέρους τών συναδέλφων μου τής 
’Εμπορικής καί Ίονικής — Λαϊκής 
καί τόν παρακαλώ νά μήν τήνάπω- 
θήση.

ν’ άνταποκριθοϋν πρός βασικήν έ
στω ίκανοποίησιν στοιχειωδών βιο
τικών άναγκών, έν τούτοι ς, ή Γεν. 
Διεύβυνσις τής Τραπέζης, κατά πα- 
ράβασιν τής ύποχρεώσεως προνοίας 
τού Εργοδότου περί τών παρ’ αύ- 
τώ Εργαζομένων, άνεπιτρέπτως ε
πιμένει νά τά έφαρμόζη καί μοιλι- 
στα μετ’ ιδιαιτέρας αύστηρότητος.

Καί ενώ, έν τώ πλαισίφ τής όρ
μον ικής συνεργασίας κεφαλαίου καί 
Εργασίας, άνεμένετο παρά τοΰ Προ
σωπικού ή ούσιαστική βελτίωσις 
τών αποδοχών του, πρωτοβουλίςι 'Υ
μών, ή οπταράδεκτος αύτη κατάστα- 
σις συνεχίζεται καί παρελκύεται 
σκοπίμως μέ άποτέλεσμα νά έχη πε
ρί έλθη τό Προσωπικόν είς πλήρη ά- 
πογοήτευσιν διαπιστοϋν τάς ούχί ά- 
γαθάς έναντι αύτοΰ προθέσεις τής 
Γεν. Διευθύνσεως.

2. Περαιτέρω, ή έπισημανθεΐσα α
νωτέρω άγανάκτησις τοΰ Προσωπι
κού διά τήν σκληρόν μισθολογικήν 
του μεταχείρισιν, επιτείνεται έξ 
ρισμένων προσφάτων μέτρων Σας, 
τά όποια εΰρίσκονται είς εύθεΐαν καί 
άμεσον άντίθεσιν πρός βασικούς κα
νόνας τού δικαίου τής Εργασίας 
καί πρός τήν ΰποχρέωσιν προνοίας 
τοΰ Εργοδότου έναντι τοΰ Προσω
πικού των, έν τ ώ συνόλφ του.

Συγκεκριμένως:
α) Προσφάτως έχορηγήθη είς ά

παντα τά μέλη τοΰ Προσωπικού Δι· 
ευθυνσεως (διευθυντάς και ΰποδιευ- 
θυντάς) ύπό τό πρόσχημα ποικιλώ
νυμων επιδομάτων, αΰξησις έιποδο- 
χών, κατά ποσοστόν 80% έως 120% 
συγκριτικώς πρός τά κατώτατα ό
ρια τής Συλλογικής Συμβάσεως. Τό 
αίφνίδιον τοΰτο μισβολογικόν άλμα 
τών εύσρίθμων, περί τήν Γεν. Διεύ- 
θυνσιν, ϊσταμένων προσώπων, γενό- 
μενον άσυγχωρήτως μέ πλήρη παρα- 
γνώρισιν τής συντριπτικής πλειοψη- 
φίας τοΰ υπολοίπου Προσωπικού, 
προσέλαβε τάς διαστάσεις αληθούς 
σκανδάλου καί άνοικτής προκλήσε- 
ως. Οί γνωστοί είς Υμάς άριθμοί 
είναι έπί τοΰ θέματος τοσοΰτον εύ
γλωττοι, ώστε παρέλκει ή έν προ- 
κειμένφ συγκριτική παράβεσίς των.

Διά τής τοιαύτης ένεργείας της 
ή Γεν. Διεύβυνσις προσυπέγραψε τήν 
ρητήν καί έμπρακτον δήλωσίν της, 
ότι ό κύριος όγκος τοΰ Προσωπικού 
οΰδέν πρέπει νά προσδοκά έκ τής 
οικονομικής ανόδου τής Τραπέζης 
καί ότι τά έκ τοΰ μόχθου τών πολ
λών οφέλη θά περιερχωνται άποκλει· 
στικώς είς τούς ολίγους παραστά- 
τας τής Γενικής Διευθύνσεως.

β) Άπό τίνος χρόνου έφαρμόζε- 
ται, είς μεγάλην έκτασιν, ή τακτική 
τής προσλήψεως υπαλλήλων καί τής 
έντάξεώς των είς υπευθύνους θέσεις, 
μέ βαθμούς καί μισθούς ηΰξημένους, 
συγκριτικώς πρός τάς άμοιβάς τοΰ 
λοιπού Προσωπικού. Τούτο θά ήτο 
ίσως άνεκτόν αν δέν άπέβαινε πρός 
βλάβην τών παλαιοτέρων υπαλλή
λων, τών οποίων παρακωλύεται τοι
ουτοτρόπως ή ίεραρχική έξέλιξις. Τό 
φαινόμενον καθίσταται έτι μάλλον 
άπαράδεκτον έκ τής βάσιμου διαπι- 
στώσεως ότι τινές τών έντασσομέ- 
νων δέν έχουν πλείονα προσόντα τών 
παλαιοτέρων είς αρχαιότητα συνα
δέλφων των.

3. Πέραν τού ώς άνω κεφαλαιώ
δους μισθολογικοΰ προβλήματος, έκ-

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΝ
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κρεμούν άπό μακροΰ καί άλλα, ά- 
μέσως συναπτόμενο πρός αυτό καί 
ούσιωδώς σοβαρά προβλήματα οΐ- 
ον:

α) Παροχή δαπάναις 
τής Τραπέζης, ιατρι
κής, φαρμακευτικής 
περιθάλψεως τοΰ Προ
σωπικού, παραλλήλου καί πρός 
βελτίωσιν έκενίης τής παρεχόμενης 
ύπό τοΰ I ,Κ.Α.

β) ’Επικουρική άσφά- 
λ ι σ ι ς , άνάλογος πρός έκείνην 
τοΰ Προσωπικού όλων τών άλλων 
Τραπεζών, διά τήν ταυτότητα τοΰ 
νομικού λόγου.

γ) "I δ ρ υ σ ι ς Ταμείου 
Προνοίας, κατά τινα τών α
νωτέρω, περί επικουρικής άσφαλί· 
σεως, τρόπον.

δ) Γενίκευσις δΓ άπαν τό Προ
σωπικόν, άνεξαρτήτως βαθμού, καί 
νόμιμος κατοχύρωσές τής σ υ ν τ ά
ξιο δ οτήσεως τής παρεχο- 
μένης ή'δη ύπό τής έν Ν. Ύόρκη έ
δρας τής Τραπέζης, πρός ώρισμέ- 
νους υπαλλήλους. Τοΰ έν λόγιμ ευερ
γετήματος ό Σύλλογος άγνοεΐ ήδη 
καί τάς προϋποθέσεις καί τήν έκτα- 
σιν Εφαρμογής.

ε) Άναθεώρησις τής 
ίσχυούσης Συλλογι
κής Συμβάσεως καίτοΰ 
συναφούς πρός αυτήν 
’Εσωτερικού Κανονι
σμού.

Έν όψει τών άνωτέρω, ή Διοίκη- 
σις τοΰ Συλλόγου έχουσα, έκ τοΰ 
νόμου, άποστολήν συνισταμένην οϋ 
μόνον είς τήν προάσπισιν τών δι
καίων διεκδικήσεων τών υπαλλήλων, 
άλλά καί τήν επιδίωξιν, διά μέσων 
καί μέτρων άποτελεσματικών, τής 
αρμονικής συνεργασίας έργοδότου 
καί έργαζομένου, έπ’ άμοιβαίψ ό- 
φέλει, επισημαίνει, διά τοΰ παρόν
τος πρός τήν Γενικήν Διεύθυνσιν, 
τήν άμετάθετον χρονικώς ανάγκην, 
τό μέν αϋξήσεως τών άποδοχών κα
τά ποσοστόν, είκοσι πέντε έπί τοϊς 
εκατόν (15%) τουλάχιστον, τό δέ 
ί κανοπο ιήσεως τών άνωτέρω βασι
κών αιτημάτων.

4. Σημειώσατε, αξιότιμε κύριε 
Αντιπρόεδρε, ότι εϊμεθα άποφασι- 
σμένοι νά μετέλθωμεν πάν νόμιμον 
μέσον ή μέτρον πρόσφορον νά όδη- 
γήση είς τήν δικαίωσιν τών ώς άνω 
έπιδιώξεών μας, τάς οποίας θεω- 
ροΰμεν στοιχειωδώς βασικός διά τήν 
δικαίαν καί ί'σην μεταχείρισιν τοΰ 
προσωπικού, άξιολογικώς καί σνγ- 
κριτικώς πρός τά έξαιρετικώς εΰ- 
νοϊκά διά την Τράπεζαν άποτελέσμα- 
τα τής ΰπ’ αύτοΰ παρεχομένης ερ
γασίας:

Σταθερά κριτήρια τής ώς άνω 
αρχής εΐναι:

α) Ή κατά ποσοστόν διαφορά 
τών συνολικών άποδοχών τών Υπο
διευθυντών άπό τά έν τή ίσχυούση 
συλλογική συμβάσει κατώτατα όρια. 
Ή τοιαύτη έπί πλέον διαφορά δέον 
νά παρασχεβή άναλογικώς καί 
πρός τό λοιπόν προσωπικόν, άνε
ξαρτήτως βαθμού.

β) Ή, κατά βαθμόν, διαφορά μι
σθού τοΰ προσωπικού μας πρός έ- 
κεΐνο τών λοιπών Τραπεζών ών οί 
Ύποδιευθυνταί αμείβονται έξ 'ίσου 
μέ τούς Ύποδιευθυντάς τής ήμετέ-
ρας.

Παρεχομένης άπράκτου τής ώς 
άνω προθεσμίας ή έν περιπτώσει άρ- 
νητικής άπαντήσεως, προτιθέμεθα, 
έκτος άλλων, νά ένεργήσωμεν τά κά
τωθι :

α) Θά άπευθύνωμεν σχετικόν ύ- 
πόμνημα πρός τήν έν Νές< Ύόρκη 
έδραν τής Τραπέζης, έκθέτοντες, βά
σει συγκεκριμένων στοιχείων, τον είς 
βάρος μας έμπαιγμόν καί τήν ένε- 
κεν αύτοΰ σοβούσαν άνησυχίαν τσΰ 
προσωπικού, τήν όφειλομένην είς 
σφαλερός εισηγήσεις τών έν Έλ
λάδι έκπροσώπων τής Τραπέζης καί 
τήν αποκλειστικήν υπαιτιότητα των, 
διά τάς έντεΰθεν έπιπτώσεις.

6) Θά ένημερώσωμεν διά τοΰ Τύ
που καί βάσει αδιάσειστων στοι
χείων τήν κοινήν γνώμην περί τής 
συγκριτικώς άθλιας μισθολογικής 
μεταχειρίσεως τού προσωπικού μας, 
ώστε νά παύση ή είς βάρος μας διά
χυτος γνώμη, ότι δήθεν άπολαύομεν 
μισθών κόστους ζωής Νέας Ύόρκης, 
κατά πολύ υψηλότερων όλων τών 
Ελληνικών Τραπεζών καί ή πράγμα
τι κότης νά είναι, κατά τραγικήν ει
ρωνείαν, διαμετρικώς άντίθετος.

γ) Θά δηλώσωμεν νομίμως καί 
άρμοδίως ότι ή Γενική Διεύβυνσις 
διά τού διπλασιασμού καί πλέον τών 
άποδοχών τών Υποδιευθυντών, ένεο- 
γείας συνιστώσης καταχρηστικήν ά- 
σκησιν δικαιώματος καί παραβίασιν 
τής άρχής τής ϊσης μεταχειρίσεως, 
παρεβίασε μονομερώς καί καταφό- 
ρως τήν ίσχύουσν Συλλογικήν Σύμ- 
βσιν έν τψ συνόλψ της, έπαγαγοΰσα 
οϋτω λύσιν αύτής, διά μονομερούς 
καταγγελίας τοΰ έργοδότου. Ή τοι
αύτη καταγγελία διανοίγει κατά νό
μον, ώς γνωστόν, τήν οδόν τής συλ
λογικής διαφοράς εργασίας, έφ’ ώ 
καί έπιψυλασσόμεθα πάντων τών έν
τεΰθεν δικΟαιωμιίτων μας».

ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ
ΠΡΟΣίίίΠΙΚΟΙ* ΕΘΜΙΚΗΧ ΤΡΑΠΕΖΗΪ

Όδος Οερεεανοΰ Λ καί Κατβ«ντώνη 
(Πάροδος Λ,εωφ. Αλεξάνδρας apcO. 1S)
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νεετε μ,έ δλοος τοΰς ορόφους καε τάς ΰπηρεοέαςι
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Νί βιιτιιριίοωμεν την ενότητι 
ϊοΰ ιυΜογίϋΐϋ hi ίρϊίιιι

• ΑΝΛΚΟΙΝΩΣΙΙ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΤΗΡΤΙΣΘΗ ΕΙΣ ΣΩΜΑ 
TO Α10ΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ 
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

Το νέον Διοικητικόν Συμβούλιον, μετά την άνακήρυξίν του ύπό τής 
εφορευτικής Επιτροπής, συνήλθεν εις την πρώτην αυτού συνεδρίασή 
την 6ην Μα ίου, συνεκροτήθη εις Σώμα καί άπηύθυνε πρός τα μέλη τοΰ 
Συλλόγου μας, την κατωτέρω ύπ’ άριθ. 1 άνακοίνωσίν του.
’Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Τό έκλεγέν κατά τάς διεξαχθείσας την 25ην καί 26ην ’Απριλίου 
1971 αρχαιρεσίας τοΰ Συλλόγου μας Διοικητικόν ημών Συμβούλιον, συ- 
νελθόν προχθές (6.5.71) τό εσπέρας εις την πρώτην αΰτοΰ συνεδρίασιν 
έν ‘Ολομελείς*, παρόντων απάντων (καί τών 21 τακτικών Συμβούλων 
Κέντρου καί Επαρχιών), συνεκροτήθη, διά μυστικής ψηφοφορίας καί 
παμψηφεί δι’ δλα τά αξιώματα, εις Σώμα ώς κάτωθι:

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Άθαν. ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΡΩΣΣΕΤΗΣ Άλέξ. Α' ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΜΙΧΟΣ Νικ. Β' ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΠΙ ΣΚΟΠΟΣ Νικ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Κων)νος ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Ευθυμία ΤΑΜΙΑΣ
ΚΑΨΙΩΤΗΣ Άθαν. ΒΟΗΘΟΣ ΕΦΟΡΟΥ ΔΗΜ. ΣΧΕΣΕΩΝ
ΚΟΝΤΑΡΑΚΗΣ Άντών. ΕΦΟΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ Δημ. ΕΦΟΡΟΣ ΤΥΠΟΥ
ΛΑΝΤΖΩΝΗΣ Εύστ. ΕΦΟΡΟΣ ΛΕΣΧΗΣ
ΜΑΡΙΝΟΣ Ευστράτιος ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΜΑΝΕΑΣ Στυλ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ Νικ. ΕΦΟΡΟΣ ΔΗΜ. ΣΧΕΣΕΩΝ
ΧΑΤΖΗΣΤΕΛΙΟΣ Χρ. ΕΦΟΡΟΣ ΕΠΑΡΧΙΩΝ
ΓΑΛΛΟΣ Βασίλειος ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Θεσ)νίκη Μον.
ΒΡΑΧΝΟΣ Παναγιώτης ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Καλαμάτα 
ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Πάτραι 
ΖΑΧΑΡIΟΥΔΑΚΗΣ Γεώργιος ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ‘Ηράκλ. Κρήτης 
ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΣ Γεώργιος ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Λαμία 
ΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αίγιον 
ΠΑΡΤΑΛΙΔΗΣ Γεώργιος ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ’Ιωάννινα.
Τό Συμβούλιον μας βαθύτατα συγκεκινημένον διά τήν προς αυτό 

έκδηλωθεΐσαν εμπιστοσύνην σας καί την προσγενομένην αύτφ ύψίστην 
τιμήν έκ τής εις τούτο άναθέσεως τής έντολής σας προς διαχείρισιν 
τών Συλλογικών μας Πραγμάτων, απευθύνει πρός ολους σας τάς πλέον 
θερμάς ευχαριστίας του, σάς παρέχει τήν διαβεβαίωσιν δτι δέν θά φει- 
σθή κόπων καί θυσιών κατά την προσπάθειάν του πρός καλυτέραν καί 
συνεπεστέραν έξυπηρέτησιν τής ώς εΐρηται έντολής σας καί υπόσχεται 
πρός υμάς πιστήν έφαρμογήν καί τήρησιν τού Προγράμματος του καί 
τών ’Αρχών καί τοΰ Πιστεύω του, περί ών προεκλογικώς ή άπό 23.4.71, 
No 3 άνακοίνωσις τοΰ ψηφοδελτίου του.

’Επί τή εύκαιρίς* τό Δ) κόν μας Συμβούλιον άνακοινοί ότι χθές τήν 
πρωίαν έπεσκέφθη τον κ. Διευθυντήν Προσωπικού, τήν δέ μεσημβρίαν 
έγένετο δεκτόν ύπό τού κ. Διοικητοΰ εις πρώτην έθιμοτυπικήν παρου- 
σίασιν.

Μετ’ εγκαρδίων συναδελφικών χαιρετισμών 
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ 

Ύπό τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου έξ άλλου έξελέγη βάσει τοΰ Κα
ταστατικού τό Πειθαρχικόν Συμβούλιον τού Συλλόγου έκ τών συναδέλ
φων Γάλλου Βασιλείου (Θεσσαλονίκη), Μαρίνου Ευστρατίου (Κέντρον) 
καί Παλασοπούλου Γεωργίου (Αίγιου) μέ αναπληρωματικόν μέλος τόν 
συνάδελφον Βραχνόν Παναγιώτην (Καλαμάτα).

Ιό όιοιελειματι τόν όρχιιρειιων 
ije m RBI 26m ’Απριλίου

Την 27ην τ.μ. έπραγματοποιήθη 
ή Γενική Συνέλευσις τών Μετόχων 
τής Τραπέζης μας.

’Εκ μέρους τοΰ προσωπικού, 6 
Πρόεδρος τού Συλλόγου μας κ. Άθ. 
Γ ιαννακόπουλος, έξεφώνησε τον 
κατωτέρω λόγον:
Κύριε Διοικητά,
Κύριοι Μέτοχοι,

Τό Προσωπικόν τής ’Εθνικής Τρα 
πεζής, τό όποιον έχω τήν τιμήν νά 
έκπροσωπώ, παρακολουθεί μέ ιδιαι
τέραν ίκανοποίησιν τήν πρόοδον τήν 
όποιαν κατ’ έτος σημειώνει τό ” Ι
δρυμα.

Βασικός συντελεστής τής προό
δου αυτής τοΰ ’Εθνικού Ιδρύματος, 
τό Προσωπικόν του, δέν δύναται, 
δυστυχώς, νά αϊσθανθή τήν ιδίαν ί- 
κανοποίησιν διά τά θέματα που τό 
απασχολούν. Πλεΐστα βασικά αιτή
ματα του αναμένουν επί σειράν ε
τών τήν ίκανοποίησιν των, ενώ ετε- 
ρα δευτερευούσης σημασίας αγνο
ούνται άναιτιολόγητα.

Δέν θά έπεκταθώ είς τήν άνάπτυ- 
ξιν τών θεμάτων τοΰ Προσωπικού ή 
είς τήν υποβολήν αιτημάτων.

Θά σημειώσω μόνον τήν ανάγκην 
ίπανδρώσεως τών ΰ ρισταμένων κενών 
είς προσωπικόν, διά νά παύση ή ερ
γασία τών υπαλλήλων τής ’Εθνικής 
Τραπέζης νά είναι καθημερινόν άγ
χος. Διότι περί άγχους πρόκειται κ. 
Μέτοχοι.

Ή πρόσληψις νέου προσωπικού 
δέν θά έπρεπε νά είναι αίτημα ίδι- 
κόν μας. Διά τό ίδιον τό συμφέρον 
τής Τραπέζης θά έπρεπε νά καλύ- 
πτωνται αμέσως αί άνάγκαι είς προ
σωπικόν. Έκ τών πραγμάτων έχει 
καταστή πρωταρχικόν αίτημα του 
Συλόγου τΟν υπαλλήλων τής ’Εθνι
κής Τραπέζης καί ή όξύτης μέ τήν 
όποιαν έμφανίζετα. σήμερον, μέ 'υ
ποχρεώνει είς τήν έξάίρεσιν τής υπο
βολής τοΰ αιτήματος ενώπιον τής 
συνελεύσεώς σας.

Τό Νέον Διοικ. Συμβούλιον τοΰ 
Συλλόγου, τό όποιον προήλθεν έκ 
τών διενεργηθεισών προ ένός μηνός 
αρχαιρεσιών, επιφυλάσσεται νά συ- 
ζητήση τά θέματα ταΰτα μέ τήν Δι- 
οίκησιν τής Τραπέζης, τής οποίας, 
μέ εύχαρίστησιν σημειώνει τό ενδια
φέρον καί πιστεύει δτι θά εύρη τήν 
ένδεδειγμένην κατανόησιν.

Ή φύσις τής εργασίας είς τάς 
Τραπέζας είναι τοιαύτη, ώστε τό 
σύνολον τών εργασιών νά διεξάγε
ται άπό τους Υπαλλήλους άνωτά- 
τους καί κατωτέρους.

Τό συναλλακτικόν καί άποταμιευ- 
τικόυ κοινόν μόνο τους Υπαλλήλους 
γνωρίζει, μόνο μέ τούς Υπαλλήλους 
συναλλάσσεται, μόνον αυτούς συμ
βουλεύεται καί είς αυτούς εμπιστεύ
εται. Έφ’ ώ καί έχει διατυπωθή τό 
αξίωμα «ΑΙ ΤΡΑΠΕΖΑI ΕΙΝΑΙ ΤΟ 
ΙΔΙΟΝ ΤΟ1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝ ΤΩΝ».

Οί Υπάλληλοι τής Εθνικής Τρα
πέζης, άπό τής ίδρύσεώς της έχουν 
ένστερνισθή τόν ρόλον τόν όποιον 
διαδραματίζουν καί ή άφοσίωσίς 
των είς αύτήν είναι άδιαμφισβήτη- 
τος. Τοιαύτη ύπήρξεν ή έπίδρασίς 
της είς τό Προσωπικόν, ώστε οί Ί- 
δρυταΐ τοΰ Συλλόγου των έθεσαν ώς 
καταστατικήν άρχήν τήν πρόταξιν 
τών συμφερόντων τής Τραπέζης, έ
ναντι τών τοιούτων τού Προσωπικού, 
Καί τό ,Προσωπικόν πλειστάκις κα
τά τό παρελθόν, αλλά και προσφα- 
τως, άπέδειξεν δτι θυσιάζει πράγμα
τι τά συμφέροντά του είς τό συμ
φέρον τής Τραπέζης.

"Ομως, κύριοι Μέτοχοι, δικαιού
ται, νομίζομεν καί τά Προσωπικόν, 
νά μετέχη τών άγαθών. Κατά τό με- 
ρίδιον πού τού άνήκει. Αύτό τό με
ριδίου καί μόνονδιεκδικούμεν καί εί
ναι λυπηρόν, διότι δέν μάς παρέχε
ται αύτοβούλως.

ΛΕΣΧΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΝ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΝ ΕΙΣ ΠΑΤΡΑΣ

Λέσχη Τραπεζικών υπαλλήλων θά 
λειτονργήση είς Πάτρας. Οί συνά
δελφοι όλων τών Τραπεζών, τών ό
ποιων υποκαταστήματα λειτουργούν 
είς Πάτρας, συνεργάζονται διά την 
έπιτυχίαν τής προσπάθειας^ αυτής 
καί έχουν ήδη άπευθυνθή εις τάς 
Διοικήσεις τών Συλλογών διά τήν 
ένίσχυσίν των.

ϋς τά Αιαιτηπκόν
τά δέματα
τών ητυχιούχων

Τά άφορώντα τούς Πτυχιούχους 
τραπεζικούς υπάλληλους θέματα θα 
συζητηθούν είς τό Διαιτητικόν Δι- 
καστήριον είς τό όποιον προσφεύγει 
ή Ο.Τ.Ο.Ε. Ή προσφυγή είς τό Δι
αιτητικόν Δικαστήριον έπεβλήθη κα
τόπιν τής άρνήσεως τών Διοικήσε
ων τών Τραπεζών νά αποδεχθούν τά 
αιτήματα κατά τήν συζήτησήν των 
είς τήν Επιτροπήν Τριμερούς Συν
εργασίας.

Τό παράπονου αύτό είναι πολύ 
άνθρώπινον, νά έχη έπίδρασιν κύριο· 
Μέτοχοι, είς τήν εργασίαν μας. Καλ- 
λίτερον έμοΰ, άντιλαμβάνεσθε, τήν 
ψυχολογίαν τοΰ αδικούμενου. Καί εί
μαι βέβαιος δτι δέν επιθυμείτε νά εί
ναι άδικούμενοι οί Υπάλληλοι τής 
’Εθνικής Τραπέζης.

Εϊμεθα νέον Διοικητικόν Συμβού
λιον τού Συλλόγου τών Υπαλλήλων 
τής Εθνικής Τραπέζης καί ή Διοί- 
κησις τής Τραπέζης δύναται επίσης 
νά θεωρηθή νέα. Τό νέον πνεύμα, 
συνεπώς, πού ενσαρκώνουν, οί δύο 
βασικοί παράγοντες, Διοίκησις καί 
Προσωπικόν, άς εύχηθώμεν δτι θά 
φέρη< νέαν εποχήν διά τήν Τράπεζαν 
καί τό Προσωπικόν της.

Επιτρέψατέ μου νά ζητήσω τήν 
συμβολήν δλων είς τήν προσπάθειάν 
μας νά καταλάβη καί πάλιν τήν 
πρώτην θέσιν μεταξύ τών εργαζομέ
νων είς τάς Τ ραπέζας, ό Υπάλλη
λος τής ’Εθνικής Τραπέζης.

’Επιτρέψατέ μου νά θεωρήσω καί 
ίδικήν σας τήν φιλοδοξίαν μας αύ
τήν καί νά ευχηθώ δπως είς τήν 
συνέλευσίν σας, τού προσεχούς έ
τους δύναμαι νά έκφράσω τάς ευ
χαριστίας μου πρός Υμάς καί τήν 
Διοίκησιν τής Τραπέζης διά τήν ι
κανοποίησή/ μας. Σάς ευχαριστώ.

Διά πράξεως τοΰ κ. Διοικητοΰ έ- 
πραγματοποιήθησαν αί ακόλουθοι 
τοποθετήσεις.

Ό κ. Βασίλειος Άθανασούλης, 
Λογιστής Α' τάξεως, ’Εντεταλμένος 
καί Προϊστάμενος Λογιστηρίου πα
ρά τφ Ύποκαταστήματι ’Αγρίνιου, 
ώς προσωρινός Προϊστάμενος τοΰ 
Πρακτορείου ’Αμφιλοχίας, άντί τοΰ 
κ. Γεωργίου Μπιρπύλη, Λογιστού 
Α' τάξεως.

‘Ο κ. ’Αναστάσιος Γιαπράκης, 
Λογιστής Β' τάξεως, ’Εντεταλμένος 
καί Προϊστάμενος Λογιστηρίου πα
ρά Τφ Ύποχαταστήματι Άμφικλεί- 
ας, είς τό αύτό Υποκατάστημα, ώς 
Διευθυντής.

Ό κ. Ματθαίος Διαλυνάς, Ύπο- 
τμηματάρχης, παρά τφ Ύποκατα- 
στήματι Πειραιώς Α', είς τό Ύπο- 
κατήστημα Καμινίων, ώς Υποδιευ
θυντής, άντί τού κ. Ευαγγέλου Μο- 
σχονά, Τμηματάρχου Β' τάξεως, 
τοποθετουμένου ώς Διευθυντού παρά 
Τφ ίδίφ Ύποκαταστήμάτι, άντί τού 
κ. Φρειδερίκου Ριζικάρη, Τμη,ματάρ- 
χου Α’ τάξεως, μετατιθεμένου είς 
τό Υποκατάστημα όδ. Πατησίων, 
ώς Διευθυντού, άντί τού κ. ’Αθανα
σίου Μαστρογιαννίτη, Τ μηματάρχου 
Α' τάξεως, μετατιθεμένου είς τό Υ
ποκατάστημα Πειραιώς Α' ώς Ύ- 
ποδιευθυντοΰ.

‘Ο κ. Νικόλαος Χατζηδάκης, Λο
γιστής Α' τάξεως, άνήκων είς τήν 
δύναμιν τοΰ Υποκαταστήματος Χα
νιών καί άσκών προσωρινώς καθή
κοντα Προϊσταμένου τοΰ Πρακτορεί- 

I ου Νεαπόλεως — Κρήτης, όριστι- 
κώς είς τό αύτό Πρακτορεΐον, ώς 
Προϊστάμενος.

‘Ο κ. ’Αντώνιος Κοτρωνάκης, Λο
γιστής Β' τάξεως, ώς Διευθυντής 
τοΰ υποκαταστήματος Μοιρών.

‘Ο κ. ’Αναστάσιος Τσίνας, Λογι
στής Α' τάξεως, παρά τφ Ύποκα
ταστή μάτι Βόλου, είς τό Πρακτο
ρεΐον Άγιας, ώς Προϊστάμενος, άν
τί τοΰ κ. Γεωργίου Γιουματζίδη, Λο 
γιστοΰ Α' τάξεως, μετατιθεμένου 
είς τό υποκατάστημα ’Αριδαίας, ώς 
Διευθυντού, άντί τού κ. ’Εμμανουήλ 
Δακή, Ύποτ μηματάρχου, μετατιθε- 
μένου είς τό Υποκατάστημα ’Εδέσ
σης, ώς Διευθυντού.

Ό κ. ’Αλέξανδρος Μαλικιώσης, 
Τμηματάρχης Α' τάξεως, Προϊστά
μενος τού παρά τή Διευθύνσει Γραμ
ματείας Τμήματος Κλειδών καί Τη
λεπικοινωνιών είς τήν αύτήν Διεύ- 
θυνσιν, ώς Υποδιευθυντής.

Ό κ. Γεώργιος Χατζηνικολαΐδης, 
Τμηματάρχης Α' τάξεως, Προϊστά
μενος τοΰ παρά τή Διευθύνσει 
Γραμματείας Τμήματος Πληροφορι
ών, είς τήν αύτήν Διεύθυνσιν, ώς 
Υποδιευθυντής.

Ό κ. ’Ιωάννης Στεφανίδης, Τμη
ματάρχης Α' τάξεως, Υποδιευθυν
τής παρά Τφ Ύποκαταστή,μάτι Μο
ναστή ρακί ου, είς τήν Διεύθυνσιν 
Γραμματείας, ώς Προϊστάμενος τοΰ 
Τμήματος Πληροφοριών.

*0 κ. Κων)νος Βάρθης, Τμημα
τάρχης Α' τάξεως, ’Οργανωτής πα
ρά τή Διευθύνσει Όργανώσεως, είς 
τήν Διεύθυνσιν Γ ραμματείας, ώς 
Προϊστάμενος τοΰ Τμήματος Κλει
δών καί Τηλεπικοινωνιών.

Ό κ. Θωμάς Λιάνης, Υπολογι
στής Α' τάξεως, παρά τφ Ύπο,κα
ταστή μάτι ’Αμυνταίου, είς τό αύτό 
Υποκατάστημα, ώς ’Εντεταλμένος 
καί Προϊστάμενος Λογιστηρίου.

‘Ο κ. Δημήτριος Ζαμπόπομλος, 
Τμηματάρχης Α' τάξεως, Υποδιευ
θυντής παρά τφ Ύποκαταστή μάτι
Βόλου, εις το Υποκατάστημα Χαλ-

Περιερχόμενοι διάφορα υπο
καταστήματα, ώρισμένοι συνά
δελφοι, ελάχιστοι ευτυχώς, έπι- 
διώκουν νά συγκεντρώσουν ϋπο- 
γραφάς διά νά προσβάλουν τό 
άποτέλεσμα τών αρχαιρεσιών 
τοΰ Συλλόγου μας.

Τό Διοικητικόν Συμβούλιον, έ- 
ξέδωσε, ευθύς ώς περιήλθεν είς 
γνώσιν του ή κίνησις αϋτη, τήν 
κατωτέρω άνακοίνωσίν.

«Άγοστητοί Συνάδελφοι,
Άπό τινων ή μερών περιφέρεται 

πρός υπογραφήν ύπό συναδέλφων, 
«εντολή καί ειδική έξουσιοδότησις» 
πρός δύο Δικηγόρους τών ’Αθηνών, 
δπως ένεργήσουν διά τήν προσβο
λήν καί άκύρωσιν τοΰ αποτελέσμα
τος τών άρχαιρεσιών τής 25ης καί 
26ης Απριλίου 1971.

Τό Διοικητικόν Συμβούλιον αι
σθάνεται ύποχρεωμένον νά καταγ- 
γείλη τήν ενέργειαν αύτήν τών συν
αδέλφων ώς άποσκοποΰσαν είς τήν 
παρεμβολήν εμποδίων διά τήν ά- 
σκησιν τών καθηκόντων του καί συ
νεπείς* ταύτης τήν ματαίωσιν τών 
προσπαθειών του, πρός έπίλυσιν 
τών σοβαρωτάτων θεμάτων μας τά 
οποία άπό ετών έκκρεμοΰν.

Ή παρεμβολή προσκομμάτων είς 
τό έργον τοΰ Διοικητικού Συμβουλί
ου, καταλήγει, ουτω, νά στρέφεται

κΐδος, ώς Διευθυντής, άντί τοΰ κ. 
Αντωνίου Άντωνιάδου, Τμηματάρ- 
μου Α' τάξεως, μετατιθεμένου είς 
τό Υποκατάστημα Βόλου, ώς Ύ- 
πσδιευθυντοΰ.

Ό κ. ’Ιωάννης Κρικελόπουλος, 
Υπολογιστής Α' τάξεως, παρά τφ 
Ύποκαταστή μάτι Λαρίσης καί προ- 
σωρινώς άσκών καθήκοντα Προϊστα
μένου τοΰ Πρακτορείου Σοφάδων, 
είς τό έν λόγφ Πρακτορεΐον, ώς 
Προϊστάμενος, άντί τοΰ κ. Γεωργίου 
Χρηστάκη, Λογ ιστού Β' τάξεως ά- 
παλλασσομένου τών καθηκόντων του 
τή αιτήσει του καί μετατιθεμένου 
είς τήν Διεύθυνσιν Καταστημάτων 
καί ’Εργασιών ’Εσωτερικού, ώς Λο
γ ιστού.

‘Ο κ. Θεμιστοκλής Μεταξάς, Υ
πολογιστής Α' τάξεως, παρά τφ 
έν Πειραιεΐ Ναυτιλιακφ Ύποκατα
στή μάτι, είς τό Πρακτορεΐον 'Ύ
δρας, ώς Προϊστάμενος αΰτοΰ, άν
τί τοΰ κ. Ίωάννου Μπρίλλη, Ύπο- 
λογιστού Α' τάξεως, άπαλλασσο- 
μένου τών καθηκόντων του, τή αιτή
σει του καί μετατιθεμένυ είς τό έν 
Πειραιεΐ Ναυτιλιακόν Υποκατάστη
μα, ώς Λογιστοΰ.

‘Ο κ. ’Ιωάννης Τσουραπάκης, Υ
πολογιστής Α' τάξεως, παρά τφ 
Ύποκαταστή μάτι Αίτωλικού, είς τό 
αύτό Υποκατάστημα, ώς ’Εντεταλ
μένος καί Προϊστάμενος Λογιστη
ρίου, άντί τοΰ κ. Δηιμητρίου Τσά- 
τσου, Ύπολογιστού Α' τάξεως, ά- 
παλλασσο μένου τών καθηκόντων 
του, τή αιτήσει του καί μετατιθεμέ- 
νου είς τήν. Δ)νσιν Προσωπικού 
(Διάθεσιν).

Ό κ. ’Ιωάννης Πρόφης, συμπράτ- 
των Υποδιευθυντής, ’Εντεταλμένος 
παρά τφ Κεντρικφ Καταστήματι είς 
τήν Διεύθυνσιν Καταστημάτων καί 
ευθυντής τής Ύποδιευθύνσεως Γενι- 
Έργασιών Εσωτερικού, ώς Ύποδι- 
κών Ζητημάτων (άνακαλουμένης τής 
διά τής ύπ’ άριθ. 606)70 Πράξεως 
τοποθετήσεώς του ώς Διευθυντού 
παρά τφ Ύποκαταστή μάτι Ζέας) 
άντί τού κ. Μιχαήλ Στρατηγάκη, 
Ύποδιευθυντού, τοποθετουμένου είς 
τήν Α' Ύποδιεύθυνσιν Χορηγήσεων 
τής αύτής ώς άνω Διευθύνσεως, είς 
ήν άσκεΐ καθήκοντα άπό τής τοπο
θετήσεώς του ώς Ύποδιευθυντού Γε
νικών Ζητημάτων, κατόπιν τής ύπ’ 
άριθμ. 668)70 Πράξεως ήμών.

Ό κ. Άνδρέας Οΰβας, Τμημα
τάρχης Α' τάξεως, Υποδιευθυντής 
τοΰ Υποκαταστήματος Ζέας είς τό 
αύτό Ύποκ) μα ώς Διευθυντής, άνα
καλουμένης τής διά τής ύπ’ άριθ. 
667)70 Πράξεως τοποθετήσεώς του 
ώς Διευθυντού τού Υποκαταστήμα
τος Καλλιέθας.

Ό κ. Αντώνιος Σταθόπουλος, 
Λογιστής Α' τάξεως παρά τφ Ύ- 
ποκαταστήματι Πλατείας Μητροπό-

Τό νέον Διοικητικόν Συμβούλιον 
τοΰ Συλλόγου μας μετά τήν συγ- 
κρότησίν του είς σώμα, έπεσκέφθη 
έθιμοτυπικώς, τόν Διοικητήν κ. Χρ. 
Άχήν, τούς Ύποδιοικητάς κ.κ. Παν. 
Καμπέραν καί Διον. Τσουλουχόπου- 
λον καί τούς διευθύντάς τής Τραπέ
ζης.

*
Τό Διοικητικόν Συμβούλιου τού 

Συλλόγου έπεσκέφθη τόν Διευθυντήν 
Προσωπικού κ. Ρήγαν καί είχε μετ’

κατά τής μεγάλης πλειοψηφίας τών 
συναδέλφων, τά συμφέροντα τών ο
ποίων βλάπτει καί έναντίον τών ό
ποιων άποβλέπει.

‘Ως τοιαύτη, συνεπώς, πρέπει ν’ 
άντιμετωπισθή ύπό τού συνόλου τών 
συναδέλφων καί οί κινούμενοι διά 
τήν συγκέντρωσιν υπογραφών, πρέ
πει νά άπομονωθοΰν.
Συνάδελφοι,

Τό Διοικητικόν Συμβούλιον λυπεΐ- 
ται είλικρινώς διότι είναι ΰποχρεω- 
μένον πριν ή άναλάβη πλήρως τά 
καθήκσντά του καί ένσκήψη είς τήν 
μελέτην τών θεμάτων μας καί τήν 
χάραξιν τής πορείας πού θά άκο- 
λουθήση διά τήν ίκανοποίησιν των, 
νά άπασχολήται μέ τήν ματαίωσιν 
ένεργειών στρεφομένων κατά τοΰ 
Συλλογικού μας οργάνου. 
Συνάδελφοι,

Έπιθυμώμεν νά σάς δίίχβεβαιώ- 
σωμεν, δτι, εϊμεθα άποφασισμένοι 
νά διατηρήσωμεν τήν ενότητα είς 
τούς κόλπους μας καί νά άπομονώ- 
σωμεν όσους άρνοΰνται νά άντιλη- 
φθοΰν τήν έννοιαν τού άποτελέσμα- 
τος τών άρχαιρεσιών τής 25ης καί 
26ης Απριλίου καί παραμένουν ά- 
μετανόητα προσκολλη μένο ι είς τάς 
παλαιάς κακάς έξεις των.

Μέ συναδελφικούς χαιρετισμούς

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ»

λεως, είς τό Υποκατάστημα Αγίου 
Δημητρίου Πειραιώς (Μπραχαμίου) 
ώς Διευθυντής άντί τοΰ κ. Σωτηρίου 
Σκώκου, Τ μηματάρχου Β’ τάξεως, 
μετατιθεμένου είς τό Ύποκοσάστη- 
μα Ζέας, ώς Ύποδιευθυντού, άντί 
τού κ. Φωτίου Βιγγοπούλου, Τ μη
ματάρχου Α' τάξεως, δστις παρα
μένει είς τό Υποκατάστημα Καλλι- 
λιθέας, ώς Διευθυντής, άνακαλουμέ
νης τής διά τής ύπ’ άριθ. 667)70 
Πράξεως ήμών τοποθετήσεώς του 
είς τό Υποκατάστημα Ζέας, ώς Ύ- 
ποδιευθυντοΰ.

Ό κ. Στυλιανός Μιχελιδάκης, 
Τμηατάρχης Α' τίξεως Προϊστάμε
νος Τ μήματος παρά τή Διευθύνσει 
Καταθέσεων, Νέων Εργασιών καί 
Αποδήμου Ελληνισμού, είς τήν αύ
τήν Διεύθυνσιν, ώς Υποδιευθυντής.

Ό κ. Γεώργιος Οίκονομόπουλος, 
Τμηματάρχης Β' τάξεως, Δόκιμος 
’Οργανωτής παρά τή Διευθύνσει 
Όργανώσεως, είς τήν Διεύθυνσιν 
Γ ραμματείας ώς Προϊστάμενος τής 
Υπηρεσίας Γραμματείας, άντί τοΰ 
κ. Γεωργίου Καντιάνη, Λογιστοΰ Α' 
τάξεως, δστις παραμένει Προϊστά
μενος παρά τή αύτή Διευθύνσει Υ
πηρεσίας ΚΕΠΑΑΚ.

Τοποθετούνται είς τό Υποκατά
στημα ROTTERDAM:

‘Ο κ. Ήλίας Ψαλίδας, Τμημα
τάρχης Α', Προϊστάμενος Τμήματος 
παρά τή Διευθύνσει Γ ραμματείας, 
ώς Διευθυντής.

Ό κ. ’Άγγελος Δοδόπουλος, Ύ
ποτ μηματάρχςη τελών είς τήν διάθε- 
σιν τής Διευθύνσεως Προσωπικού, 
ώς Υποδιευθυντής.

Ό κ. Φίλιππος Παπαδόπουλος, 
Λογιστής Α' τελών είς τήν διάθε
ση/ τής Δ)νσεως Προσωπικού, ώς 
’Εντεταλμένος, δστις θά μετακινή- 
ται καί είς περιφέρειας κειμένας έ- 
πί τού άξονος ROTTERDAM - AM
STERDAM - ANVERS, διά την 
προσέλκυσιν καταθέσεων παρά τών 
διαμενόντων είς τάς έν λόγφ περι
φέρειας Ελλήνων.

Ό κ. Γεώργιος Λαζαρίδης, Λογι
στής Β' τελών είς τήν διάθεσιν τής 
Δ)νσεως Προσωπικού, ώς Προϊστά
μενος Λογιστηρίου.

Δι’ ετέρων πράξεων τοΰ κ. Δι- 
οικητοΟ ώνομάσθησαν:

‘Ο κ. Μιχαήλ Χάϊδας, Τμημάτάρ- 
χης Β' τάξεως, παρά τφ Καταστή- 
ματι όδοΰ Σταδίου 38, Προϊστάμε
νος τής παρ’ αύτφ Υπηρεσίας ’Εγ
κρίσεων— Εισαγωγών — Ανοιγμά
των — Προεμβασμάτων ’Εξωτερικού.

Ό κ. Κων)νος Σ ιαβελής, Ύπο
τ μη μ ατά ρχης παρά τή Διευθύνσει 
Βιομηχανικής Πίστεως, Προϊστάμε
νος τής παρ’ αύτή Υπηρεσίας Με
λέτης Βιομηχανιών Χημείας, ψύχους, 
’Επιχειρήσεων κοινής ωφελεί ας καί 
Τουρισμού».

αυτού συνεργασίαν έπί διαφόρων 
θεμάτων.

★
Τό Διοικητικόν Συμβούλιον έπε

σκέφθη έθιμοτυπικώς τόν Υπουργόν 
Εργασίας κ. Μανωλόπουλον καί 
τόν Υφυπουργόν παρά τφ Πρωθυ- 
πουργφ κ. Μιχαλακόπουλον. Ό κ. 
Μανωλόπουλος διεβεβαίωσεν τό Δι
οικητικόν Συμβούλιον δτι είναι πρό
θυμος νά συζητήση τά έκκρεμή αϊ- 
τήματά μας είς μίαν νέαν συνάντη- 
σιν μετ’ αΰτοΰ.

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.)
ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ Νικ. Κεντρικόν. ΠΙ- 
ΣΚΟΠΟΣ Νικ. Κεντρικόν. ΡΩΣΣΕ
ΤΗΣ ΑΛΕΞ. Δ)σις. ΤΡΙΑΝΤΑ
ΦΥΛΛΟΥ Εύθυμία Κεντρικόν. ΧΑ- 
ΤΖΗΣΤΕΛΙΟΣ Χρ. Κεντρικόν. ΑΡ
ΣΕΝΙΚΟΣ Μιχ. Λ. Κέντρου. ΔΗΜΗ- 
ΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Φώτ. Δ)σις. ΚΑ- 
ΧΡΙΛΑΣ Φαίδων Κεντρικόν. ΚΟΥ- 
ΜΑΝΙΩΤΗΣ Γεώργ. Πειραιεύς Α'. 
ΚΟΥΤΑΝΤΗΣ Άλέξ. Πειραιεύς Α'. 
ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ Κων. ‘ Ιπποκράτους. 
ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ Εύάγγ. Κεντρικόν. 
ΚΥΡΙΚΟΣ Νικ. Δ)σις. ΠΕΤΡΟ- 
ΠΟΥΑΟΣ Κων. Κεντρικόν. ΚΑΡΑ- 
ΔΗΜΑΣ Λέων. Κεντρικόν. ΣΤΕΦΑ- 
ΝΟΥΔΑΚΗΣ Γεώργ. Κεντρικόν. ΜΕ 
ΓΑΛΟ ΓΙΑΝΝΗΣ Ίωάν. Δ)σις. 
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Στυλ. Κεν
τρικόν. ΠΛΙΑΚΟΣ ’ Ιγνάτιος Κεν
τρικόν. ΛΙΑΚΟΣ Κων. Σταδίου 38. 
ΜΑΡΜΑΤΑΚΗΣ Εύστ. Σταδίου 
38. ΣΤΑΘΙΑΣ Χρ. Μητρόπολις. 
ΠΛΕΣΣΑΣ Κων. Άγ. Λουκάς. ΓΑΑ-

Ύπο τάς «ευλογίας» τοΰ Έ-Πί- 
σκοπου άρχισαν αί άρχαιρεσίαι. Καί 
έγινε αύτό που λέει ό λαός. Δηλαδή 
«ό παππάς πρώτα τά γένια του εύ- 
λογάει...». "Ετσι ό Π ίσκοπος τά κα- 
τάφερε διά μιας να γίνη Άρχιε - Π ί
σκοπος. Μέ την σειρά μας τοΰ εύ- 
χόμεθα καί... Πατριάρχης.

★
Κάθε φορά πού ερχόταν άπό τό 

Μηχανολογιστικό Κέντρο πούλμαν μέ 
ψηφοφόρους, ή αγωνία τών υποψη
φίων τοΰ κ. Τσουδεροΰ ήταν κατα
φανής τόσο πού ό Πρόεδρος κ. Γιαν- 
νακόπουλος, ανησύχησε καί σέ μιά 
στιγμή ρώτησε: C Συνεταιρισμός 
έ'χει αιθέρα;

*·
‘Η υποψήφια τοΰ κ. Τσουδεροΰ 

συν. Μπακανάκη κατά τήν ημέρα τών 
άρχαιρεσιών, είς έπήκοον τών παρι- 
σταμένων ύπεσχέθη είς τόν κ. Καρα- 
Θανάση «πικρό καφέ». Τό άποτέλε
σμα τής ψηφοφορίας δέν τής έπέτρε- 
ψε νά πραγματοποίηση τήν ύπόσχε-

ΛΟΣ Βασ. Θεσ. Μον. ΒΡΑΧΝΟΣ 
Παν. Καλαμάτα. ΖΑΧΑΡ IΟΥΔΑ
ΚΗΣ ‘Ηράκλ. Κρήτης. ΔΗΜΑΚΟ
ΠΟΥΛΟΣ Νικ. Πάτραι. ΠΑΡΤΑ
ΛΙ ΔΗ Σ Γεώργ. ’Ιωάννινα. ΖΑΧΑ
ΡΗΣ Άθαν. "Εδεσσα. ΧΡΑΣ Κων. 
Αταλάντη, ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΣ Γεώρ. 
Λαμία.
ΟΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ

1) ΛΟΥΚΑΣ ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ
2) ΠΑΝ. ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ
3) ΔΗΜ. ΤΑΡΑΝΤΟΣ
4) ΑΠΟΣΤ. ΜΠΛΑΤΣ ΙΟΣ

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Ό Πρόεδρος 
ΓΡΗΓ. ΑΥΓΟΥΑΕΑΣ 

Τά Μέλη
ΒΑΣ. ΔIΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 
ΓΕΩΡΓ. ΖΑΒΟΣ 
ΜΑΡΚΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 
ΚΩΝ. ΓΛΕΝΤΖΑΚΗΣ 
ΘΕΟΔ. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

σί της και ό κ. Καραθανάσης περι
μένει.

*
Πάρα πολλοί υποψήφιοι καί άπό 

τούς δύο συνδιασμούς περίμεναν τό 
άποτέλεσμα τή» ψηφοφορίας τήν ή- 
ιέρα τής καταμετοήσεως τών ψηφο

δελτίων στήν Λέσχη.
Μέγας απών σ τ. πρόεδρος κ. 

Τσουδερός. Λέτε νά έγνώριζε τό α
ποτέλεσμα καί άπισύρθη εγκαίρως 
είς τά ίδια;

Ή άναδίοργάνωοις 

τής Λέσχης
Τήν άναδιοργάνωσιν τής Λέσχης, 

ώστε νά έξυπηρετοΰνται πλρήως οί 
συνάδελφοι, μελετά ό "Εφορος Λέ
σχης κ. Λαντζώνης.

Ειδική πρόνοια θά ληφθή διά νά 
δύνανται νά γευματίζουν είς τό έ- 
στιατόριον καί οί συνάδελφοι τοΰ 
Μηχανολογικού Κέντρου.

Τοποθετήσεις καί μεταβολαί 
είς διάφορα 'Υποκαταστήματα

ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΚΑ! ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ 
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ

ΜΕ ΚΑΛΗ ΔΙΑΘΕΣΙ


