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Α ΠΑΝ ΤΗ Σ I Σ : Σας ευχαριστώ 
θεμ-μώς διά την ευκαιρίαν την όποιαν 
ιμοΰ παρέχετε νά επικοινωνήσω διά 
των στηλών σας μέ τό άναγνωστικόν 
σας κοινόν. Θά ήθελα, εν πρώτοις, 
νά έκφράσω προς όλους σας τον πλέον 
θερμόν χαιρετισμόν καί τάς εγκαρ
δίους εώχάς τής Διοικήσεως τής Ε
θνικής Τραπέζης έπί τή ένάρξει τού 
Νέου "Έτους. Τό βασικόν μου συμπέ
ρασμα έκ τής στενής επαφής μέ τό 
έμψυχον καί τό υλικόν δυναμικόν τής 
Εθνικής Τραπέζης καί έχ τής παρα- 
κολουθήσεως τής δραστηριότητός της 
είναι ή απόλυτος αισιοδοξία.

ΕΡΩΤ.: Ύπήρξεν τό 1968 Ε
τος γόνιμον βάσει των στόχων 
τούς όποιους είχατε θέσει κατ’ 
αυτό;

ΑΠΑΝΤ.: ’Ασφαλώς ναί. "Οπως 
γνωρίζετε, ό αντικειμενικός μας σκο
πός είναι νά καταστήσωμεν την Τρά
πεζαν πρωτοπόρσν εις τον άγώνα διά 
την πρόοδον καί την ευημερίαν τού 
"Εθνους. Τούτο σημαίνει την καλυτέ
ρου καί ταχυτέραν έξυπηρέτησιν τής 
πελατείας, την μείωσιν του κόστους 
καί την αΰξησνν τής άποδστι κότητος. 
Σημαίνει επίσης τον πλήρη συντονι
σμόν τής πολιτικής τής Τραπέζης 
προς τους στόχους καί τάς διαρθρω
τικός μεταβολάς τού Προγράμματος 
Οικονομικής Άναπτύξεως. Σημαίνει 
τέλος την ταχεΤαν προσαρμογήν τής 
Τραπέζης προς τάς διαμορφουμένας 
διεθνείς συνθήκας οικονομικών καί τρα
πεζικών εξελίξεων καί την έντασιν 
τής διεθνούς δραστηριότητός της.

Διά νά διασφαλισθοΰν οί τελικοί 
αυτοί σκοποί έπί μονιιμωτέρας βάσε- 
ως, Απαραίτητος προϋπόθεσις είναι ή 
άνοδιοργάνωσις των μηχανισμών καί 
των μεθόδων λειτουργίας τής Τραπέ
ζης. Κατά συνέπειαν ό έκσυγχρονι- 
σμός των μεθόδων διοικήσεως, τής 
διαρθρώσεως, τών διαδικασιών καί τής 
6ν γένει όργανώσεως τοΰ 'Ιδρύματος 
αποτελεί ενδιάμεσον άλλα πρωταρχι-

τεύξεων εις τον τομέα του.

ΕΡΩΤ.: '(I παράγων έμψυχον 
υλικόν, τό προσωπικόν δηλαδή 
τής Τραπέζης ποιον ακριβώς ρό

«’Αντικειμενικός μας σκοπός είναι νά καταστήσωμεν τήν Τράπεζαν πρωτοπόρον 
εις τόν αγώνα διά τήν πρόοδον καί ευημερίαν τοΰ Έθνους».

«Ούδεμία εκ τών επιδιώξεων μου είναι δυνατόν νά επιτυχή χωρίς τήν συμπαράστα- 
σιν τοΰ προσωπικού».

«Εις τήν σημερινήν Διοίκησιν έπροξένησεν έντύπωσιν όχι μόνον ή άφοσίωσις, αλλά 
καί τό υψηλόν ποιοτικόν επίπεδον καί ή ποικιλία καί ο πλούτος τών προσόντων πού 
διαθέτουν οί λειτουργοί τής Τραπέζης».

Έπί τή ευκαιρία τοΰ νέου έτους ό Διοικητής τής Εθνικής 
Τραπέζης κ. Άχιλλεύς Κομινός προέβη εις τήν παραχώρησιν 
αποκλειστικής συνεντεύξεως προς τήν «ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΝ» 
εις τήν οποίαν δίδονται απαντήσεις είς τά πλέον ενδιαφέρον
τα τήν Τράπεζαν, τάς προοπτικός της καί τό προσωπικόν της 
ζητήματα.

Τό κείμενον τής συνεντεύξεως έχει ώς ακολούθως:
ΕΡΩΤΗΣΙΣ: Κύριε Δίοικητά, 

ή «Τραπεζιτική», έπί τή ευκαι
ρία τοΰ νέου Ετους, μαζί μέ τήν 
εκφρασιν τών θερμοτέρων πρός υ
μάς ευχών της, παρακαλεΐ δπως 
μέσφ τών στηλών της δεχθήτε να 
έκφράσητε τάς γενικωτέρας σκέ
ψεις σας καί τάς προοπτικάς αί 
όποίαι δημιουργοϋνται ώς πρός 
τάς εργασίας τής Τραπέζης, τάς 
σχέσεις Διοικήσεως καί προσωπι
κού καί γενικώτερον τον προσα
νατολισμόν τόν όποιον κρίνετε 
σκόπιμον δτι πρέπει νά άκολουθή- 
ση τό "Ιδρυμα προκειμένου νά α
ξιοποίηση τήν παράδοσίν του, τήν 
οικονομικήν του ίσχύν αλλά καί, 
κυρίως, πρός άντιμετώπισιν τών 
συγχρόνων συνθηκών καί μεθόδων 
εργασίας καί ανταγωνισμού τόσον 
είς τό εσωτερικόν, δσον καί τό ε
ξωτερικόν. Καί είδικώτερον:

Έπί τή συμπληρώσει Ετους 
από τής άναλήψεως τής Διοική- 
σεως τής ’Εθνικής Τραπέζης ύφ’ 
υμών ποΐαι αί συμπερασματικοί 
σας εντυπώσεις εκ τής άσκήσεως 
των καθηκόντων σας;

προσωπικού της Τραπέζης. Διά τόν 
λόγον αυτόν θά έπιδιώξω δπως ολό
κληρον τό προσωπικόν τύχη τής κα
ταλλήλου προετοιμασίας καί ιμετεχπαι- 
δεύσεως είς τάς συντομωτέρας δυνα
τός προθεσμίας.

ΕΡΩΤ.: Ποιον το δριον συμ- 
πλεύσεως εμψύχου υλικού καί μη- 
χανολογιστικών μεθόδων; ’Ανα
γνωρίζετε υπαρξιν κινδύνων;

ΑΠΑΝΤ.: Αί νέοι μέθοδοι, αί μη- 
χαναί, αί ιμηχανολογιστικαί έφαρμο- 
γαί, αί σύγχρονοι διαδικασία! καί πά
σα άλλη οργανωτική προσπάθεια άπο- 
βλέπει πρωτίστως νά υπηρέτηση τό

κης σημασίας στοχον προς τον οποίον 
έστρέψαμεν άμέριστον τήν προσοχήν 
μας.

Κατά τό 1968 έπετελέσθη σημαν
τική πρόοδος πρός δλας αύτάς τάς 
κατευθύνσεις, δηλαδή τήν καθιέρωσιν 
πλέον ευέλικτου πιστωτικής πολιτικής, 
τήν προσαρμογήν πρός τούς στόχους 
τοΰ δετούς Προγράμματος, την άξιο- 
ποίησιν τής περιουσίας τής Τραπέζης, 
τήν άναδιοργάνωσιν τών ύπ’ αυτής ε
λεγχόμενων έταιρειών καί την διεύρυν- 
σιν τής διεθνούς δραστηριότητός της.
Αλλά τό 1968 ύπήρξεν κυρίως ή Α
φετηρία τής μεγάλης προσπάθειας 
τού έκ συγχρονισμού τής Τραπέζης, 
κατά την όποιαν έτέθησαν είς λειτουρ
γίαν όλοι οί μηχανισμοί διά την ,με
θόδευα* του. Ή όλοκλήρωσις τής ά- 
ναληφθείσης προσπάθειας εμφανίζει 
βεβαίως πολλάς δυσχερείας καί θά 
άπαιτήση σειράν έτών. Άλλ’ αί μέχρι 
τοΰ δε διαπιστώσεις μου είναι ότι αί 
άλλαγαί πρός τάς οποίας προσανα- 
τολιζόμεθα γίνονται Αποδεκτά! άπό 
ολόκληρον τό προσωπικόν καί ότι υ
πάρχει έπί πλέον ό απαραίτητος εν
θουσιασμός καί μεγάλη προθυμία διά 
τήν προσαρμογήν πρός τάς δημτουρ- 
γουμένας βαθμιαίως νέας συνθήκας.

ΕΡΩΤ.: Πιστεύετε δτι ύπήρχον 
περισσότερα, περιθώρια δι’ ετι με- 
γαλυτέραν άπόδοσιν βάσει τοΰ υφ
ισταμένου μηχανισμού;

ΑΠΑΝΤ.: Πάντοτε καί μέ τόν οίον- 
δήποτε μηχανισμόν υπάρχουν περι
θώρια. Τούτο, όμως, έπ’ ούδενί είναι 
δυνατόν νά έκληφθή ώς έκφρασις πα
ραπόνου έναντι τοΰ προσωπικού τό ό
ποιον άντιθέτως ένεστερνίσθη Αμέσως 
καί μέ ενθουσιασμόν τήν πρόσκλησίν 
μας πρός Εκσυγχρονισμόν.

ΕΡΩΤ.: Λόγφ τής πίστεώς σας 
είς τήν αξίαν τών συγχρόνων με
θοδολογιών, επιθυμείτε μίαν ριζι
κήν καί βαθειαν αλλαγήν εις δλας 
τάς εκδηλώσεις τής Τραπέζης;

ΑΠΑΝΤ.: Ριζική καί βαθεΐα αλ
λαγή είς πλείστας έκδηλώσεις τής 
Τραπέζης είναι άπαραίτητος. θά πρέ
πει πάντως νά τονισθή ότι, τό ψαινό- 
μενον,τής εφαρμογής τής συγχρόνου 
επιστήμης τής οργανωτικής εις τόν 
Τραπεζικόν τομέα είναι άλως πρόσφα
τον, Ακόμη καί δι’ άλλας χώρας πο
λύ περισσότερον προηγμένος άπό τήν 
ίδιχήν μας.

ΕΡΩΤ.: Μέχρι ποιου σημείου 
νομίζετε δτι είναι, έφ’ δσον βε
βαίως είναι, δυνατόν νά συμβαδί
σουν ή παράδοσις είς τήν ’Εθνικήν 
Τράπεζαν μέ τό πνεύμα τών αλ
λαγών ;

ΑΠΑΝΤ.: Ευτυχώς άνά πάν βήμα 
διαπιστώνω ότι ή μεγάλη παράδοσις 
τής ’Εθνικής Τραπέζης όχι μόνον δεν 
έρχεται είς άντίθεσιν άλλα θά άποτε- 
λέση καί τόν βασικόν παράγοντα είς 
τήν προσπάθειαν μας πρός άλλαγήν. :
Ή ιστορία τής ’Εθνικής Τραπέζης ; 
είναι πλήρης άπό δείγματα άναπρο-1 σεως ’Εργασίας μεταξύ τών Όργα- 
σαρμογής καί αυτό Ακριβώς τό πνεΰ- ι νώσεων πού ανήκουν είς τήν δύναμίν 
μα καί ή ευκολία έξοιχειώσεως πρός ! της καί τών Τραπεζών, συμφώνως 
τάς έκάστοτε δημιουργουμένας νέας ; πρός τήν ύπ. άριθ. 27)1966 άπόψα- 
σννθήκας εΐναι έκεΐνα πού έπέτρεψαν : σιν τοΰ Δ.Δ.Δ.Δ. ’Αθηνών, 
είς τό "Ιδρυμα όχι μόνον νά έτπβιώση j Είς τήν καταγγελίαν της ή ΟΤΟΕ 
άλλα καί νά εύρ'σκεται πάντοτε είς ] άναφέρεται είς τάς υφιστάμενος οίκο- 
τήν πρώτην γραμμήν τών Εθνικών έπι- νομικάς συνθήκας, τάς ηύξημένας 6ιο-

0 ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ κ. ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΚΟΜΙΝΟΣ
λον θά κληθή νά διαδραματίση 
είς τήν προσπάθειαν σας αύτήν;

ΑΠΑΝΤ.: ‘Ολόκληρος ή προσπά
θεια μου στηρίζεται είς τό έμψυχον 
υλικόν. Ούδεμία έχ τών επιδιώξεων 
μου είναι δυνατόν νά έπιτύχη χωρίς 
τήν συμπαράστασιν τοΰ προσωπικού. 
’Απαραίτητος έξ άλλου προϋπόθεσις 
τής έπιτυχίας τού εκσυγχρονισμού εί
ναι ή κατάλληλος μετεκπαίδευσις τού

έμψυχον υλικόν, τίθεται είς την διάθε- 
σίν του καί λειτουργεί ύπο τήν καθο- 
δήγησίν του. Κατά συνέπειαν ούδείς 
κίνδυνος καί ούδεμία άντιθεσις θά ύ
παρξη άλλ’ άντιθέτως αΰξησις τής 
άποδόσεως τοΰ προσωπικού μέ όλι- 
γωτέραν ύλιχήν καί περισσστέραν 
πνευματικήν προσπάθειαν.

ΕΡΩΤ.: Θεωρείτε δεξιόν τό υ
φιστάμενον Εμψυχον υλικόν τής

Τραπέζης νά πλαισίωση καί νά 
άναδείξη τό πρόγραμμα τών ύφ’ 
υμών μελετωμένων αναδιαρθρώ
σεων ;

ΑΠΑΝΤ.: Σάς τό άν έφερα ήδη έν 
άρχή: τό έμψυχον υλικόν τής ’Εθνικής 
Τραπέζης είναι άπό πάσης άπόψεως 
έπαρχές. Προσθέτω εδώ ότι τόσον είς 
τους πολλούς ξένους συμβούλους οί 
όποιοι έποσκέφθησαν καί ήλθον είς ε
παφήν έπί εβδομάδας μέ πολλά στε
λέχη τής Τραπέζης όσον καί είς τήν 
σημερινήν Διοίκησιν έπροξένησεν έντύ- 
πωσιν όχι μόνον ή άφοσίωσις άλλα 
καί τό υψηλόν ποιοτικόν Επίπεδον καί 
ή ποικιλία καί ό πλούτος τών προ
σόντων πού διαθέτουν οί λειτουργοί 
τής Τραπέζης.

ΕΡΩΤ.: Ποιοι οί γενικώτεροι 
στόχοι σας διά τό νέον Ετος;

ΑΠΑΝΤ.: Τό 1969 θά έπιταχυνθή 
ή διαδικασία τοΰ Εκσυγχρονισμού καί 
τής έφαρμογής τών αλλαγών εις την 
διάρθρωσνν τής Τραπέζης. Είς τό μη
χανολογ ιστικόν κέντρον θά έχωμεν ου
σιώδη Αποτελέσματα. Έλπίζομεν ότι 
ή μεγάλη πίεσις είς τό προσωπικόν 
τής Τραπέζης ώς έ;< τής άναστολής 
τών προσλήψεων θά άρχίση νά αμ
βλύνεται κυρίως διότι θά αποδώσουν 
αί μεταβολαί καί βελτιώσεις είς την 
όλην όργάνωσίν μας. "Ολα τά συστή
ματα πού έχομεν ήδη θέσει είς Εφαρ
μογήν διά τήν μετεχπαίδευσιν θά Απο
δώσουν τούς καρπούς των. Ταυτοχρό- 
νως ή συνεχής ανοδική πορεία τών 
εργασιών τής Τραπέζης θά έξαχαλου- 
θήση ιμέ γοργώτερον ρυθμόν. Τό τε- 
λευταΐον τούτο θά είναι ικαί τό φυσι
κόν αποτέλεσμα τών προσπαθειών μας 
είς τόν τομέα τοΰ εκσυγχρονισμού.

ΕΡΩΤ.: Πώς σκέπτεσθε τήν 
άντιμετώπισιν τών εκκρεμών προ
βλημάτων τού προσωπικού;

ΑΠΑΝΤ.: Νομίζω ότι κατά τό 
1968 έλύθησαν πολλά χρονίζοντα 
προβλήματα τοΰ προσωπικού. "Οπως 
γνωρίζετε δεν δίδω υποσχέσεις. Μέ 
την ιδίαν μέθοδον θά ιέργασθώμεν καί 
κατά τό 1969 διά νά προωθήσωμεν 
όλα έκεΐνα τά ζητήματα τά όποια δύ- 
νανται νά εΰρουν μίαν λύσιν.

ΕΡΩΤ.: Καί τό ασφαλιστικόν;
ΑΠΑΝΤ.: Ένδιαφερόμεθα έξ "σου 

διά τους συνταξιούχους όπως καί διά 
τούς έν ενεργείς!.

ΕΡΩΤ.: Πιστεύετε είς τήν πο
λιτικήν τών κινήτρων διά τήν έ- 
πίτευξιν πλέον δυναμικών αποτε
λεσμάτων έκ μέρους τοΰ προσωπι
κού;

ΑΠΑΝΤ.: Ή πολιτική τών κινή
τρων εΐναι άπαραίτητος διά τήν έπί- 
τευξιν Αποτελεσμάτων. Θά την έφαρ- 
μόσωμεν ευθύς ώς υπάρξουν αί άντι- 
κειιμενικαί προϋποθέσεις.

ΤΙΘΕΤΑΙ Μ1Σ©ΟΑΟΓ8ΚΟΝ

Η ΟΜβΣΒΟΝΙΙλ ΠΡΟΕΒΗ ΕΙΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΝ 
ΤΟΝ ΙΤΑΑΟΓΙΚΡΝ ΣΤΜΒΑΣΕΟΗ ΑΠΟ 1-1-1969

Ζητείται αΰξη,Βΐζ ηλιματιωτή 7 ©)® - 15 ο)ο
Ή Ο.Τ.Ο.Ε μέ σχετικόν έγγραφόν 

της κοινοποιηθέν καί πρός τό Ύπουρ- 
γεΐον ’Εργασίας προέβη πρός τάς 
Διοικήσεις τών Τραπεζών είς καταγ
γελίαν τής άπό 1ης Φεβρουάριου 
1966 ίσχυούσης Συλλογικής Συμβα

τικάς και κοινωνικας αναγχας των 
Τραπεζικών 'Υπαλλήλων, τήν έπί δι
ετίαν καί πλέον μή αύξησιν τών Απο
δοχών τούτων καί, έπιπροσθέτως, είς 
τήν έμπράκτως έκδηλωθεΐσαν διάθεσιν 
τής ’Εθνικής Κυβερνήσεως πρός αΰ- 
ξησιν τών κατωτάτων ορίων μισθών 
καί ήμερομισθίων.

Μέ τό αυτό έγγραφον τής καταγ
γελίας, καλούνται αί Διοικήσεις τών 
Τραπεζών όπως ορίσουν, εντός τοΰ 
ΰπό τοΰ νρμου προβλεπαμένου χρόνου, 
τήν έναρξιν διαπραγματεύσεων διά τήν 
αναπροσαρμογήν τού μισθολογίου τοΰ

ΰπό οίανδήποτε μορφήν άπασχολουμέ- 
νου είς τάς Τραπέζας προσωπικού, μέ 
ίσχύν άπό 1ης ’Ιανουάριου 1969, 'ΰπό 
τήν κάτωθι κλίμακα:

α) Διά τό τμήμα τών οργανικών 
ή βασικών μισθών αυτού μέχρι τού 
ποσού τών Δρχ. 3.000 κατά ποσο
στών 15%.

6) Διά τό τμήμα πέραν τών δρχ. 
3.000 μέχρι καί τού ποσού δρχ. 
5.000 κοπά ποσοστών ί 0%, καί

γ) Διά τό τμήμα τού ποσού πέραν 
τών δρχ. 5.000 μέχρι καί τοΰ ποσού 
τών 7.000 κατά ποσοστών 7%.

Κύριε Δίοικητά, σας έκφράζο- 
μεν τάς ευχαριστίας μας διά τήν 
καλωσύνην τήν όποιαν είχατε νά 
επικοινωνήσετε άπό τών στηλών 
τής «Τραπεζιτικής» μέ τό προσω
πικόν τής Τραπέζης, καθώς καί 
διά τό ουσιαστικόν καί ένοιαφέ- 
ρον περιεχόμενον τών δηλώσεών 
σας.

Πιστεύομεν καί ημείς δτι τό 
νέον Ετος θά είναι διά τήν Εθνι
κήν Τράπεζαν Ετος σταθερας α
νόδου καί προοδευτικής έπιλύ- 
σεως τών Εκκρεμών προβλημάτων 
τού προσωπικού τό όποιον μετά 
πλήρους άφοσιώσεως Εργάζεται 
διά τήν προκοπήν τοΰ ιδρύματος. 
Έστέ δέ βέβαιος δτι τό Συλλογι
κόν ’Όργανον κατά π αγίαν καί 
Εμπρακτον αυτού παράδοσίν θά 
είναι έκ τών συμπαραστατών σας 
είς πάσαν εποικοδομητικήν προσ
πάθειαν σας.

’AveudovoAoyίες
Είς άλλην σελίδα τής εφη

μερίδας μας δημοσιεύεται 
άπάντησις τοΰ Συλλόγου είς 
άνεύθυνον κείμενον σχετικόν 
μέ τό υπό μελέτην θέμα των 
άσφαλιστικών ταμείων τοΰ 
προσωπικοΰ τής Εθνικής 
Τραπέζης καί τό όποιον είδε 
τό φως τής δημοσιότητας είς 
τό δημοσιογραφικόν όργανον 
τοΰ Συλλόγου τών Συνταξι
ούχων.

Καί περί τοΰ συμβάντος μεν 
αύτοΰ νομίζομεν δτι ή δοθεΐ- 
σα άπάντησις άρκεϊ. ’Αλλά 
τό θέμα δεν κλείνει, δυστυ
χώς, εδώ. Διότι τό περί οϋ ό 
λόγος δημοσίευμα αποτελεί 
ένα κροΰσμα είς μίαν άλυ- 
σίδα άνευθυνολογιών, πολλαι 
τών οποίων έχουν τήν πηγήν 
των είς συναδελφικούς κύ
κλους, είτε έκ τών έν ένερ- 
γεία, είτε έκ τών έν άπομα- 
Ζί«·
Άλλα τό χειρότερον όλων 

είναι, ότι συνήθως αί άνευ- 
θυνολογίαι αύταί λαμβάνουν 
τόν χαρακτήρα τής σπερμο- 
λογίας, μέ αποτέλεσμα τήν 
δημιουργίαν, συχνάκις, κλί
ματος αδικαιολογήτου ανη
συχίας ή έπικριτικής στά
σεως κατά τοΰ συλλογικοΰ 
οργάνου, ένώ τοΰτο όχι μό
νον είναι αμοιρον τών λόγων 
και τών έργων, άλλ’ άντιθέ
τως πράττει τό εναντίον τών 
αποδιδόμενων είς βάρος του 
ένεργειών.
Πρόσφατον παράδειγμα καί 

πάλιν έξ αφορμής τών διε- 
ξαγομένων συζητήσεων έπί 
τής έξυγιάνσεως τών άσφα- 
λιστικών ταμείων. ’Ως γνω
στόν, είς τάς συνεδριάσεις 
τής άρμοδίας επιτροπής, τής 
συσταθείσης πρός τοΰτο ύπό 
τής Διοικήσεως, έκλήθησαν 
καί εξέθεσαν τάς απόψεις 
των καί οί πρόεδροι τών συν
δικαλιστικών οργανώσεων 
τοΰ προσωπικοΰ, τόσον τοΰ 
έν ένεργεία, δσον καί τών 
συνταξιούχων. Μεθ’ οδ πολύ 
είχον κυκλοφορήσει διαδό
σεις καθ’ ας ό Σύλλογός μας



Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΙΑΙΚΗΝ ΕΟΡΤΗΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

ΕΙΣ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟΝ ''ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ,,

Δύο χαρακτηριστικά στιγμιότυπα άπό την παιδικήν Εορτήν των Χριστουγέν
νων πού 51(οργάνωσε και έφέτος ό Σύλλογός μας εις τό Θέατρον «Κεντρι
κόν» μέ πρωτοφανή επιτυχίαν καί άθρόαν συμμετοχήν παιδόχοσμου και γο
νέων, οί όποιοι άπήλαυσαν ένα χορταστικό καί ψυχαγωγικό πρόγραμμα. 
Τό γέλιο καί ή χαρά, μικρών καί μεγάλων, υπήρξαν οΐ πρωταγωνιστές τοΰ 

ωραίου άπογεύματος τής 23ης Δεκεμβρίου.

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗ ΕΟΡΤΗ ΣΤΟ ΥΠ)ΜΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

είχεν προτείνει, προς έπίλυ- 
σιν τοΰ προβλήματος τής 
έλλειμματικότητος των Τα
μείων, μεταξύ άλλων τρομε
ρών, καί τήν έπιβάρυνσιν 
τών έν τή Τραπέζη εργαζο
μένων δι’ αύξήσεως τών 
άσφαλιστικών των κρατή
σεων ή τήν μείωσιν τών κα- 
ταβαλλομένων συντάξεων, 
πράγματα τά όποια και ως 
σκέψιν άκόμη άπορρίπτει ό 
Σύλλογος.
Επειδή, δμως, είναι πιθα

νόν αί άπό τής παρούσης 
στήλης διαβεβαιώσεις μας 
νά μήν ικανοποιήσουν μερι
κούς έκ τών ούχΐ καλόπι
στων συναδέλφων, καί προς 
έδραίωσιν τής άληθείας χά- 
ριν τής ιστορίας, δημοσιεύο- 
μεν έπίσης, εις άλλην σελί
δα, τό κείμενον τοΰ ύπομνή- 
ματος τό όποιον ό Σύλλογός 
μας — έν συνεχεία τών όσων 
προφορικώς άνέπτυξεν διά 
τοΰ Προέδρου του — κατέθε- 
σεν πρός τά μέλη τής άνωτέ- 
ρω άναφερθείσης επιτροπής 
τής Διοικήσεως, περιέχον 
τάς υπευθύνους άπόψεις του. 
Τό έπιμΰθιον είναι, οτι ή 

Συλλογική έκπροσώπησις, | 
μόνη ύπεύθυνος διά τήν έ- ι 
ναντι τής Διοικήσεως καί! 
τών Πολιτειακών ’Οργάνων j 
ορθήν προβολήν καί διεκδί- j 
κησιν τών επαγγελματικών 
ζητημάτων τών μελών της, 
έχει άσφαλώς έπίγνωσιν τής 
ήθικής δεοντολογίας ώς πρός 
τόν χειρισμόν δλων των έκ- 
κρεμών θεμάτων, καί μάλι
στα εκείνων τών ίδιαζούσης 
σοβαρότητας, συνεργαζομένη 
μέ πνεΰμα ορθόδοξον μεθ’ δ
λων τών άρμοδίων παραγόν
των, οϊτινες είναι εις θέσιν 
νά διαμορφώσουν τήν τύχην 
τών δικαίων συμφερόντων 
μας.
Κακίστην ύπηρεσίαν προσ

φέρουν οί, έστω καί άνευ 
κακής προθέσεως, ανήσυχο 
λόγοι, εις έαυτούς καί εις τό 
σύνολον τών συναδέλφων.

Ό έορτα©ρός
τής 30ηςΖ)βρίορ ’68

Οίαδήποτε άντίρρησις γύ
ρω άπό λεπτομερειακός άτε 
λείας, δέν είναι δυνατόν νά 
κάλυψη τόν έπαινον διά τήν 
λαμπρόν πρωτοβουλίαν τής 
Διοικήσεως τής δεξιώσεως 
τής 30ης Δεκεμβρίου καθώς 
καί τήν ίκανοποίησίν μας 
άπό τήν έορταστικήν συν- 
αδέλφωσιν ή όποια έπραγμα- 
τοποιήθη μεταξύ Διοικήσεως 
καί προσωπικού μέσα εις 
τούς χώρους τοΰ Κεντρικού 
Καταστήματος.
Βεβαίως κάθε άρχή καί δύ

σκολη, άλλά καί κάθε άρχή 
τό ήμισυ τοΰ παντός. Καί 
έπειδή καί τά δύο αύτά γνω- 
μικά χαρακτηρίζουν τήν έκ- 
τασιν μιας πρωτοβουλίας καί 
τήν έπιτυχίαν αύτής, είναι 
δίκαιον νά παραδεχθώμεν δτι 
καί τά δύο μεγέθη ήσαν εις 
μέγιστον βαθμόν αισθητά κα
τά τήν πανηγυρικήν έκδή- 
λωσιν.
Ή χαρά, ή άγάπη καί ή 

φιλικότης ήτο διάχυτος εις 
τά πρόσωπα δλων· ό κύριος 
στόχος τής Διοικήσεως είχεν 
έπιτευχθή.

Έπιτέλοος, έχουμε 
'Ομοσπονδίαν !

’Έπειτα άπό άπώλειαν ση
μαντικού είς διάρκειαν καί 
πολυτίμου διά τήν τύχην 
τών προβλημάτων της χρό
νου, ή τραπεζοϋπαλληλική 
οικογένεια άπέκτησε έκ νέου 
συνοχήν είς πανελλήνιον 
κλίμακα διά τής συγκροτή- 
σεως είς Σώμα τοΰ Εκτελε
στικού Συμβουλίου τής ’Ομο
σπονδίας Τραπεζοϋπαλληλι
κών ’Οργανώσεων Ελλάδος. 
Τό άξίωμα τής ίσχύος έν τή

ένώσει έχει μοναδικήν αύ 
τήν τήν στιγμήν άξίαν διά 
τούς τραπεζικούς. Πλήθος τά 
προβλήματα, πλήθος αί ά- 
νάγκαι, καί μόνον ή ϋπαρξις 
καί ή δραστηριοποίησις τοΰ 
δευτεροβαθμίου συνδικαλι
στικού μας οργάνου άποτελεΐ 
τόν ορθόν δρόμον διά τήν έ- 
πίλυσίν των.
Σήμερον ό έλληνικός χώρος 

εύρίσκεται είς ώραν οργα
σμού ριζικών άναδιαρθρώσε- 
ων. Ή Εθνική Κυβέρνησις 
έκδηλώνουσα έμπρακτον έν- 
διαφέρον διά τούς έργαζομέ- 
νους, προβαίνει εις ίκανο- 
ποίησιν τών δικαίων αιτημά
των τους. Σειρά ολόκληρος 
κατά κλάδους εργαζομένων 
έλαβε αΰξησιν μισθών, καί 
μόνον οί τραπεζικοί κινδυ
νεύουν νά μείνουν ούραγοί 
είς τήν σειράν τών μή ίκα- 
νοποιηθέντων είσέτι. Το α
σφαλιστικόν, τό ώράριοντών 
έπαρχιακών ύποκαταστημά- 
των, τά είδικώτερα προβλή
ματα τών γυναικών ύπαλλή- 
λων καί αριθμός άλλων έκ- 
κρεμών αιτημάτων δέν είναι 
δυνατόν νά έχουν άλλον έκ- 
πρόσωπον είς τήν άντιμετώ- 
πισίν των, παρά τήν ΟΤΟΕ. 
Διά τοΰτο καί ή έπί μακρόν 
χρόνον άδράνειά της αισθή
ματα άπογοητεόσεως — αν 
δχι οργής — ένέπνεε είς τούς 
τραπεζοϋπαλλήλους.

’Ήδη έχουμε ’Ομοσπονδίαν 
καί μάλιστα -ώς σύνθεσιν — 
τήν καλυτέραν άπό τάς δυ
νατός νά ύπάρξουν. Τήν συν
οδεύουν αί εύχαί μας καί ή 
άνυπομονησία μας. Τήν άνα- 
μένει έργον σοβαρόν καί κατ’ 
απόλυτον προτεραιότητα, τό 
μισθολογικόν.

*&παράδεητος
ά^ιίΆη^ις

Είς τήν πρωινήν έφημερίδα 
«Βήμα» τής 27ης Δεκεμβρίου 
καί είς τήν στήλην: Ρεπορ
τάζ ’Αμέσου Δράσεως, έδη- 
μοσιεύθη τό ακόλουθον κεί
μενον :
Λ.Κ.Μ. ’Ενταύθα. Είμαι ύ- 
πάλληλος τής ’Εθνικής Τρα- 
πέζης.Τί ένέργειες πρέπει νά 
κάνω, αν χρειασθή νά άπου- 
σιάσω άπό τήν ύπηρεσία 
μου γιά μεγάλο χρονικό διά
στημα λόγω άσθενείας;
— ΑΝ ΑΠΟΥΣΙΑΣΕΤΕ γιά 
διάστημα μέχρις 6 μηνών, 
θά άπαιτηθή άπόφαση τής 
Διευθύνσεως Προσωπικού. 
"Αν άπουσιάσετε γιά μεγα
λύτερο διάστημα, μέχρι δύο 
έτών καί έξη μηνών, θά ά- 
παιτηθή πράξη τοΰ Διοικη- 
τοΰ τής Τραπέζης.

"Ο,τι προξενεί έντύπωσιν 
— πιό σωστά θά ήτο νά πού
με κατάπληξιν — δέν είναι 
τό γεγονός δτι ό συνάδελφος 
δέν έγνώριζε τό περιεχόμε- 
νον τοΰ ’Οργανισμού τής ’Υ
πηρεσίας τοΰ όποιου, έν τού- 
τοις παραλήπτης ύπήρξεν ά- 
παν τό προσωπικόν κατά τήν 
διανομήν του ύπό τής Τρα
πέζης είς αύτό, άλλά ή άντί- 
ληψις δτι πηγήν έγκυρων 
πληροφοριών διά τά ύπηρε- 
σιακά θέματα είναι δυνατόν 
νά άποτελέση οίοσδήποτε 
άλλος πλήν τοΰ Συλλόγου.
Όχι δτι ό καθείς δέν έχει 

τό δικαίωμα νά άντλή τάς 
πληροφορίας του άπό δπου 
επιθυμεί, άλλά συνηθίζομεν 
νά άπαιτοΰμεν άπό τό Συλ
λογικόν Όργανον τήν είς 
τήν έντέλειαν λειτουργίαν 
του καί δέν έμάθαμε άκόμη 
νά χρησιμοποιούμε τό όργα
νον αύτό. ’Απαιτούμε συνδι
καλιστικήν έτοιμότητα άπό 
τόν Σύλλογον, πληρώνουμε 
εισφοράν δι’ αυτόν τόν λόγον 
καί δταν παρουσιασθή ένα 
τόσο άστεϊο θέμα, δπως τοΰ 
έν λόγφ δημοσιεύματος, ξε
χνάμε τήν φυσικήν πηγήν

Τήν 2α·ν ’Ιανουάριου 1969 οί συ
νάδελφοι τού Ύπ)τος Μυτιλήνης έ
κοψαν τήν βασιλόπτττά των είς το κέν
τρου Κιόσκι. Έν άρχή ώμίλησεν ό 
Διευθυντής κ. Παπαδάκης, ό όποιος 
συνέχαρη τό προσωπικόν διά τήν συμ
βολήν του εις τήν άνάπτυξιν τών ίέρ- 
γασιών τού Ύπ)τος. Έκ μέρους 
τού Προσωπικού άπήντησεν ό κ. Καμ- 
παδέλλης. Μετά τήν κοπήν τής βα
σιλόπιτας έπηχαλούθησεν συνεστίασις 
είς τήν οποίαν παρεκάθησαν ή Διεύ- 
8υνσιν τού Ύποκ)τος, ό Ναμ. Σύμ
βουλος, ό Συμβολαιογράφος καί &-

τήν άπό πρώτο χέρι καί έγκυ
ρον, καί καταφεύγουμε είς 
τό άνερυθρίαστον έκεΐνο : 
«Είμαι ύπάλληλος τής ’Εθνι
κής Τραπέζης. Τί ένέργειες 
πρέπει νά κάνω...»

Θεωροΰμεν τελείως άπαρά- 
δεκτον τήν άντίληψιν αύτήν, 
καί είναι εύτύχημα δτι σχο
λιάζουμε μεμονωμένον περι- 
στατικόν. Διότι είναι γεγονός 
δτι ή συντριπτική πλειοψη- 
φία τών συναδέλφων έμφο- 
ρεϊται ύπό γνησίου συνδικα
λιστικού φρονήματος καί ώς 
πρός τά δικαιώματά των καί 
ώς πρός τάς ύποχρεώσεις 
των. ’Οπωσδήποτε, δμως, έ
στω καί μεμονωμένον πρέπει 
νά στιγματισθή ώς χαρακτη
ριστικόν μιας νοοτροπίας πέ
ραν κάθε συναδελφικής πρα- 
γματικότητος.

ν,.

παν τό Προσωπικόν τοΰ Ύπ)τος κα
θώς καί οί συνάδελφοι τού Πρακτο
ρείου Παιτάδου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

Ό Σύλλογος Είσπρακτόρων υ
πέβαλε προς τήν Διοίκησιν τής 
Τραπέζης υπόμνημα μέ τά κάτω
θι αιτήματα:

1) Χορήγησις προσ αύξήσεως 
έπί τοΰ βασικού μισθοΰ τών Είσ
πρακτόρων καί Τεχνιτών έκ 10% 
άνά έκάστην πενταετίαν, μετά τήν 
έξάντλησιν τών πέντε διετιών.

2) Μετάταξις Είσπρακτόρων 
είς τόν Ταμειακόν κλάδον, έφ’ ό
σον άσκοΰν μακροχρόνιον Ταμεια
κήν διαχείρισιν καί ύπολογισμός 
τοΰ μισθοΰ ώς έφαρμόζεται άπό 
τόν βαθμόν τοΰ Λογιστοΰ Α' καί 
άνω.

3) Προκήρυξις διαγωνισμοΰ 
μετατάξεως Είσπρακτόρων.

4) ’Αποσβέσεις συλλογικών - I- 
ι νοποιγιαένων δανείων.

Διά τήν έπίλυσιν τών άνωτέρω 
αιτημάτων δ Σύλλογος θά κατα- 
βάλη κάθε δυνατήν προσπάθειαν.
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Φωτογραφίας ληφθείσας κατά τήν Δεξίωσιν τής 
Ε.Τ.Ε. είς τό ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ τήν παρα
μονήν τής πρωτοχρονιάς, δύναται πας ένδιαφερόμε- 
νος νά προμηθεύεται έκ τοΰ φωτογραφικού πρακτο
ρείου Άφών Άναγνωστοπούλου, Θεμιστο
κλέους 1 - Τηλ. 621.264, 627.527.

ΒΙΒΛΙΑ ίΙΟΗ ΛΑΒΑΜΕ
Διον. Κ. Μαγκλιβέρα Δ. Ν.

ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕ
ΩΝ — ΘΕΩΡΊΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΙΣ
(Β' εχδοσις), Ά/θίγναι 1968, σελ.
80, εχδοσις τοΰ συγγραφέως.
Δευτέρα έκδοσις τοΰ γνωστού καί 

δοκίμου πιλέον έργου τού χ. Δ. Μαγ- 
χλιβέρα, υιού τοΰ τ. συναδέλφου καί 
διευθυντοΰ τής κλαδικής μας εφημερί
δας «Τραπεζικός Αγών» Κων. Μαγ- 
χλιιβέρα.

"Ηδη άπό τήν πρώτη του εκδοσιν 
έγένετο ευμενέστατα δεκτόν από τόν 
επιστημονικόν κόσμον καί τήν κριτι
κήν, ή ταχύτατη δέ έξάντλησις τής 
πρώτης έκδόσεως δείχνει δτι καί τό 
αναγνωστικόν κοινόν ΰπήρξεν άμεσος 
δέκτης τής σπουδαιότητος τής προσφο
ράς τοΰ συγγραφέως.

Τό -Βήμα του είναι έπίκαιρον καί ή 
έλληνική: βιβλιογραφία σχεδόν πτωχή 
είς τόν τομέα τών Δημοσίων Σχέσε
ων. "Ο,τι όμως διακρίνει τό πόνημα 
τοΰ κ. Δ. Μαγκλιβέρα· καί τό καθι
στά πολύτιμον είς τό είδος του είναι 
ή σαφήνεια, 6 μοντέρνος τρόπος διαρ- 
Βρώσεως τής ΰλης, ή ΰπευθυνότης, ή 
απουσία κάθε σπουδαιοφανούς σχολα
στικισμού1 καί ή ζωντανή γλώσσα του.

Παραθέτομε τά εισαγωγικά λόγια 
τοΰ συγγραφέως: «Ό βασικός σκοπός 
καί ή κυρία άπο στολή τών σημειώσε
ων αυτών είναι νά ύπομνήσουν, σε Ο
σους παρακολουθούν τή διδασκαλία 
μου σέ διάφορες Σχολές ή Σεμινά
ρια, τά κυριώτερα στοιχεία καί ση
μεία τής διδασκόμενης ΰλης.

Γιά τόν τρίτο αναγνώστη που θά 
τις μελετήση, έλπίζω οτι κατορθώνουν 
νά δώσουν μία σύντομη άλλά περι
εκτική μορφή τοΰ πνεύματος, τοΰ1 πε
ριεχομένου καί τής διαδικασίας τών 
δημοσίων σχέσεων.

05. ιδέες που ακολουθούν είναι 
προσαρμοσμένες ατήν έλληνική πρα
γματικότητα καί προέρχονται άπό τήν 
έμπειρία τής έφαρμογής τών δημο
σίων σχέσεων στον τόπο1 μας. Γι’ αυ
τό, άλλωστε, άξιοποίησα, οσο μπορού
σα περισσότερο, τή φτωχή άλλά πε
ριεκτική έλληνική βιβλιογραφία πάνω 
στο θέμα, άποφ'εύγοντας τις ξένες α
πόψεις, πού πολλές φορές είναι ανε
δαφικές καί αντίθετες πρός τήν έλ
ληνική νοοτροπία».

Θεοδ. Μ. Πλατανοπούλου 
ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΩΝ 

— Η ΟΡΓΑ,ΝΩΣΙΣ ΚΑΊ Η ΑΕΙ 
ΤΟΤΡΓΙ,Α ΤΟΎ — Άθήναι 1968, 
σελ. 108.
ΓΙαραΙθέτομεν, αντί άλλης παρουσι- 

άσεως, τόν πρόλογον είς τό βιβλίον 
ύπογραφόμενον ύπό τοΰ· κ. Διονυσίου 
Κοκορίνου, Προέδρου τοΰ Χρηματι
στηρίου ’Αθηνών.

«Τό «Χρηματιστήριον ’Αξιών», d- 
ποτιελεΐ τήν πρώ,την ώλοκληρωμένην 
μελέτην περί χρηματιστηρίου. Ό συγ- 
γραφεΰς του, εκλεκτός Επιστήμων, 
προίσταται σήμερον τής Στατιστικής 
'Τπηρεσίας τοΰ Χρηματιστηρίου. Μ·ε· 
τεκπαι'δευθείς είς Γαλλίαν είδικώς πε
ρί τά χρηιιατιστηριακά, έ'χει βαθεΐαν 
γνώσιν τής Χρηματιστηριακής Νομο
θεσίας.

Μέ τρόπον σαφή κ·αί ΰφος επαγωγόν 
αναλύει τους κανόνας οί όποιοι διέ- 
πουν τό Χρηματιστήριον ως ’Οργανι
σμόν, τόν τρόπον λειτουργίας του, 
καθώς καί τήν διαδικασίαν τής έκτε- 
λέσίεως καί διεκπεραιώσεως τών χρη
ματιστηριακών πράξεων. Σήμερον, ο
πότε ή έπένδυσις είς χρηματιστηρια
κής αξίας γίνεται όλοέν καί περισσό
τερον ενδιαφέρουσα, τό παρόν βιβλί- 
ον δέν είναι μόνον χρήσιμον είς τους 
κατόχους χρηματιστηριακών τίτλων 
καί τοΰσ συναλλασσομένους έν γένει 
είς τό Χρηματιστήριον, οί όποιοι θά 
εΰρουν πλήρη ένημέ,οωσιν καί χρησί
μους πληροφορίας τών ποικίλων μορ
φών τών χρηματιστηριακών συναλλα
γών, άλλά καί είς τούς άμυήτουσ, οί 
όποιοι θά γνωρίσουν τί είναι τό Χρη- 
ματιστήριον, ποιος ό ρόλος του είς 
τήν καθόλου Οικονομίαν τήσ χώρας, 
τί είναι χρηματιστηριακοί τίτλον, πώς 
δΰναταί τις νά άγοράση ή νά πωλή-

0ΙΚ060ΜΙΚ0Σ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΝ Ε.Τ.Ε. ΣΥΝ. Π.Ε.

Πανεπιστημίου 46 
τηλ. 639.376

Άνακοίνωσις άριθ. 9
Ώς ιάναφέρομεν εις τήν ιυπ’ άριθμ. 

7 άνακοίνωσίν ιμας.. τήν βημοσι-ενθεΐ- 
σαν είς τό Δελτίον Συλλόγου Συντα
ξιούχων τού μηνός Δεκεμβρίου Τ968, 
έχυκλοφόρησεν ήβη ή ύπ’ άριθ. 8 λε
πτομερής άνακοίνωσις ένθα, εκτός 
τών έν τή ώς άνω ύπ’ άριθ. 7 Ανα
κοινώσει άναφερκψένων θεμάτων (έγ- 
κρισις Καταστατικού καί αγορά υπο
λοίπου έκτάσεως), αναγράφονται καί 
πολλά άλλα λίαν ένβιαφέροντα τους 
Συνεταίρους θέματα, τών οποίων γνώ
σιν δέον όπωσδήποτε νά λάβωσι πάν- 
τες, ώστε νά είναι πλήρως κατατοπι
σμένοι έπί τούτων κατά τήν προσεχήι, 
έντός τοΰ Φεβρουάριου συγκληθησο- 
μένη.ν Γεν. Συνέλευαιν.

Ή ΰπ’ άριθ. 8 άνακοίνωσις δίδε
ται είς πάντα αίτσύντα ταύτην άπό τά 
Γραφεία τού Συνεταιρισμού.

Ό Πρόεδρος 
Ν. ΠΑΓΙΩΤΕΛΗΣ 
Ό Γεν. Γραμματευς 

ά. α
Τ. ΚΕΣΣΑΝΛΗΣ

ση τούς τίτλους αΰτοΰς καί ποΐαι αί 
παρεχόμενοι εξασφαλίσεις.

Έν κατακλεϊδι, τό παρόν βιβλίον 
άποτελεΐ μίαν άξιέπαινον εργασίαν, ή- 
τις θέλει συμβάλει είς τήν γνωριμί
αν τοΰ Ελληνικού Χρηματιστηρίου υ
πό τής εγχωρίου άποταμιεύσεως».

Ίωάννου Δ. Βαρδακούλα 
Η ΔΙΕΘΝΗΣ 

ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΚΑΙ Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΑΘΗΝΑΙ 1968 σελ. 40, έκδοσις 
Έργατοϋπαλληλικοΰ Κέντρου ’Αθη
νών.

Διεξοδική μελέτη, γύρω άπό τήν γιέ- 
νεσιν, τήν διάπλασιν καί την διεθνο- 
ποίησιν τής Κοινωνικής Πολιτικής, 
τάς γενικάς άρχάς τής διεθνοΰς εργα
τικής πολιτικής καί τήν έξέτασιν τοΰ 
θεσμοΰ τής Δ.Ο.Ε.

’Απόσπασμα άπό. τό πρώτον Κεφά- 
λαιον: «Καθ’ ολην τήν μακράν χρο
νικήν περίοδον, τήν όποιαν οροθετεί 
ή αυγή τοΰ 18ου αίώνος καί ή όποια 
έξικνεΐται σχέδόν μέχρι τοΰ πρώτου 
παγκοσμίου πολέμου, ή άνθρωπότης ε- 
ζησεν είς ατμόσφαιραν κοινωνικής ά- 
ναταραχής. Τό έκ τής έκμηχανίσεως 
τής παραγωγής, διά τοΰ Κεφαλαίου, 
προελθόν οίκονομικοκοινωνικόν σύστη
μα, τό καπιταλιστικόν, έστηρίχ,θη είς 
τήν άνεμπόδιστον έλευθερίαν τής οι
κονομικής δράσεως τοΰ ατόμου — προ- 
έκτασιν είς τόν χώρον τής οικονομίας 
της περί ελευθερίας τοΰ άτάμου αρ
χής τοΰ πολίτικου φιλελευθερισμού — 
ή όποια είχεν ώ; μοναδικόν κίνητρον 
τήν πραγματοποίησιν κέρδους καί ή- 
διαφόρει, έάν έκ τής δραστηριότητός 
του αυτής έπεσωρεύετο άθλιότης καί 
δυστυχία1 καί έξαθλίωσις δι’ εΰρέα λα
ϊκά στρώματα».

Γιώργου Βλαχοδημητράκου 
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΙΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΘΗΝΑΙ σελ. 56. Έκδοσις τοΰ 

ΰυγγραφέως.
Ενδιαφέρουσα μελέτη γΰρω άπό 

τήν σύγχρονον μεθοδολογίαν τής Δι- 
οικήσεως καί τήν προβληματικήν της. 
Άναδημοσιεΰομεν άπό τόν πρόλογον: 
«Ή περί τήν διοίκησιν έμπειρία καί 
έπιστη-μονική μας αγωγή όμοΰ μέ τήν 
ώθησιν τής έσωτερικής ανάγκης τής 
προσφοράς έλαχίστου δείγματος άγά- 
πης διά τόν διοικητικόν μας μηχανι^- 
σμόν, διά τόν όποιον κατ’ αΰτάς άνε- 
λήφθη υπό τών ειδικών προσπάθεια 
ορθολογικής άναδιοργανώσεώς του, 
ήγαγον ήμάς εις τήν γραφήν τής πα- 
ροΰσης μονογραφίας, ή όποία διερευ
νά τήν διοικητικήν ενέργειαν, ή ό
ποια· είναι ή προαγωγός αιτία τής Δι- 
οικήσεως, δημοσίας καί ιδιωτικής».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ε0Ν.ΤΡΑΠΕΖΗΣ

Τό κατά τάς διενεργηθείσας 
αρχαιρεσίας της 15.1.1969 έκλε- 
γέν Δ. Συμβούλιού συνεκροτήθη 
είς Σώμα ώς κάτωθι:

Πρόεδρος Τρίμης Κ., ’Αντιπρό
εδρος Παπαοόπουλος Ν., Γενικός 
Γραμματεύς Βιζυηνός Ε., Ταμίας 
Άναστασάκης Α., ’Έφορος Βλα- 
βιανός Μ., Σύμβουλοι: Δρακόπου- 
λος Λ., Ζουρούδης Β., Νίκας Ζ. 
καί Πρελορέτζος I.

Τό νέον Διοικητικόν Συμβού
λιού τοΰ Συλλόγου μας, κατόπιν 
της διαπιστωθείσης απροθυμίας 
έκ μέρους τών άρμοδίων υπηρε
σιών πρός έπίλυσιν χρονιζόντων 
προβλημάτων μας, άπέστειλεν τό 
κατωτέρω τηλεγράφημα πρός τόν 
κ. Διοικητήν:
Άξιότιμον
Κύριον Αχ. Κομινόν 
Διοικητήν
’Εθνικής Τραπέζης Ελλάδος

Ενταύθα
«Αίτημά μας ύποβληθέν 17 ’Ι

ουνίου παρελθόντος Ετους περί μο- 
νιμοποιήσεως συναδέλφων μας πα
ρά έπανειλημμένας μας παραστά
σεις άρμοδίοις τμήματος προσωπι
κού παραμένει άλυτον προκαλοΰν 
δίκαια παράπονα ένδιαφερομένων 
ώς καί άδικα σχόλια είς βάρος 
ύμών Στόπ πλέον έκπλήσσει ήμάς 
έξακολουθητική καθυστέρησις ύ- 
παγωγής μας ύπό καθεστώς ίσχυ- 
ούσης έθνικής γενικής συλλογικής 
συμβάσεως έργασίας ήτοι ή μή 
καταβολή άποφασισθείσης αύξή
σεως άποδοχών μας άπό ’Οκτω
βρίου παρελθόντος Ετους κατά 7 
τοΐς έκατόν Στόπ παρακαλοΰμεν 
θερμώς παρεμβαίνων μεριμνήσητε 
έπίλυσιν δικαίων αιτημάτων μας.

Έκ προτέρων εύχαριστοΰντες
Διά Σύλλογον Βοηθητικού 

Προσωπικού Έθνικής Τραπέζης 
Ό Πρόεδρος 

ΚΩΝ. ΤΡΙΜΗΣ



TaSotuu ZcDv

«ΥΓΕΙΑΣ
ΜΕΛΑΘΡΟΝ»

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ 
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΚΡΙΤΑΣ

Προς την
Εφημερίδα «ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ» 
ΕΝΤΑΥΘΑ

Κύριοι,
Είχα ακούσει, προ καιρού, δια τάς 

γενομένας διαπραγματεύσεις προς ά- 
πόκτησιν Ιδιου θεραπευτικού ιδρύμα
τος. 1 Ομολογώ ότι το ενδιαφέρον μου, 
ώς μέλους τού Ταμείου μας, περιω- 
ρίσθη εις την απλήν αυτήν πληροφο
ρίαν, και κατ’ ευτυχή συγκυρίαν μή 
εχων νοσοκομειακήν θεραπευτικήν Α
νάγκην δεν έδιεφέρθην νά πληροφο- 
ρηθώ τά αποτελέσματα των προσπα
θειών τών αρμοδίων τού Ταμείου μας.

Προ διμήνου περίπου ή κόρη μου 
Ελένη ήσθένησεν σοβαρώς καί ύπε- 
δείχθη παρά τού Ιατρού κ. Σανοπού- 
λου ή άμεσος εισαγωγή της εις Νο- 
σοκομεΐον. Τήν μετέφερον, κατόπιν 
συνεννοήσεως μετά τού Ταμείου μας, 
εις τήν Κλινικήν «ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑ
ΘΡΟΝ».

Ή γνωστή αγωνία, που συνέχει, 
τούς αμέσως ενδιαφερομένους διά τον 
ασθενή τους, μέ το τί κατάσταση θά 
συναντήσουν εις τό Νοσοκομεΐον, μέ 
τήν είσοδόν μου είς τήν Κλινικήν «Υ
ΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ» και έν συνε
χεία μέ τό διακριτικόν ενδιαφέρον ό
λων τών παραγόντων τής καλής λει
τουργίας παρομοίων ιδρυμάτων, διε- 
σκορπίσθη, τήν θέσιν της δε πήρε τό 
αίσθημα τής άνακουφίσεως και τής 
Εμπιστοσύνης.

Έξ όσων τουλάχιστον ύπέπεσαν 
εις τήν άντίληψίν ιμου καί έξ όσων 
ήκουσα μέ όσους ετυχε σχετικώς νά
μιλήσω ---  μεταξύ άλλων καί μετά
τών συγγενών μου χειρουργών - επι
μελητών τού ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ κ.κ. 
Παπαστρατή καί Δημητροπούλου, οί 
όποιοι ιέπεσκέφθησαν τήν κόρην μου 
__ _ πρόκειται περί ένός θαυμάσιου ι
δρύματος μέ άριστόν Επιστημονικόν 
προσωπικόν καί έξαίρετον όργάνωσνν. 
Δέν θά ήτο υπερβολή νά εϊπη τις ότι, 
δικαίως θά πρέπει νά θεωρήται άπό 
τά υποδειγματικά Ιδρύματα τής χώ-

τα όλων τών έν ένεργεία καί συντά- 
ξει Συναδέλφων έκφράζων τήν θερμήν 
ευχήν όπως καταβληθή κάθε προσπά
θεια, άπό πάσης πλευράς καί ιδία 
Εκείνης οικονομικής βεβαίως έκ μέ
ρους τής ’Εθνικής Τραπέζης ήτις δέ
χεται καί τήν απόλυτον έκδήλωσιν 
τού θαυμασμού καί τής έκτιμήσεως 
τής Ελληνικής .Κοινωνίας, ώς ένός 
Ιδρύματος έκδηλουμένου μέ τόσην 
στοργήν προς τό προσωπικόν του, 
άλλοτε καί τώρα, ώστε όχι μόνον νά 
συνέχιση τήν έξαίρετον νοσηλευτικήν 
λειτουργίαν του, άλλα νά καταστή 
πράγματι υποδειγματικόν, τέλειον.

Δέν χρειάζεται επίσης νομίζω νά 
σημειωθή καί τό μέγεθος τής ήθικο- 
κοινωνικής αξίας τής έκ μέρους τής 
Τραπέζης τοιαύτης χειρονομίας έν σχέ- 
σει πρός τήν λειτουργίαν ένός Θερα
πευτικού 1 Ιδρύματος ώς καί αί ευνοϊ
κά! έκ τής προσφοράς ταύτης, επι
πτώσεις ιέπί τής οικονομικής καί ή- 
θικοκοινωνικής έν γένει δραστηριότη- 
τος τής Τραπέζης.

Ευχαριστώ θερμώς 
Κ. Καραβιάς (Συνταξιούχος) 
Στφ. Βυζαντίου 10 

Τηλ. 285.541 - ΑΘΗΝΑ!

Νέα
ύποιιαταστήματα 

τής Έθνιαής 
Τραπέζης

Ή ’Εθνική Τράπεζα τής Ελλάδος 
θά εγκαινίαση έξ νέα υποκαταστήμα
τα εις ισαρίθμους πόλεις τής ' Ελλά
δος μέχρι τέλους Μαρτίου 1969. ’Εξ 
αυτών τέσσαρα θά λειτουργήσουν μέ
χρι τέλους τρέχοντος μηνός εις τάς 
πόλεις Ζαχάρω, ’Αμφιλοχίαν, Φιλιπ- 
πιάδα καί Σοφάδες. Θά έπακολουθή- 
ση ή λειτουργία δύο ύποκαταστημά- 
των εις Άξιούπολιν καί Κάρπαθον. 
Ή Εθνική Τράπεζα τής Ελλάδος θά 
θέση εις λειτουργίαν μέχρι τέλους τού 
1969 συνολικώς 31 νέα υποκαταστή
ματα εις ’Αθήνας, Πειραιά καί διαφό-

Θά ίδροδοϋν 120
rmiSmoi GieSpoi 

ιιατά τά 1969

Ό υφυπουργός Κοιν. Υπηρεσιών 
κ. Η. Δημητράς εξήγγειλε χθες πρό
γραμμα ίδρύσεως παιδικών σταθμών. 
Ώς άνέφερε, κατά τό 1969 θά ίδρυ- 
θούν εις ολόκληρον τήν χώραν 120 
σταθμοί διά τά παιδιά εργαζομένων 
μητέρων, έκ τών όποιων 40 — 50 εις 
Βόρειον "Ελλάδα, 40 εις τάς πόλεις 
Λαμίας, Κορίνθου, Πατρών, Χαλκίδας 
καί ’Αθηνών καί 30 σταθμοί εις πε
ριοχήν πρωτευούσης καί Θεσσαλονί
κης διά τά παιδιά μητέρων δημοσίων 
υπαλλήλων, υπαλλήλων ΝΠΔΔ καί 
Τ ραπεζών.

Έξ άλλου ό κ. Δημητράς εΐπεν δτι 
οΐ σταθμοί διά τά παιδιά τών υπαλ
λήλων θά λειτουργήσουν μέ σύστημα 
αύτοδιοιχήσεώς των, έπελέγη δέ ή 
Λέσχη Δημ. "Υπαλλήλων διά τήν σχε
τικήν συνεργασίαν. Ο! σταθμοί θά 
χρηματοδοτούνται άπό τό Κράτος, θά 
ανήκουν όμως εις τους δημ. υπαλλή
λους, οΐ όποιοι καί θά μεριμνούν διά 
τήν καλήν λειτουργίαν των.

Τέλος, .αντιμετωπίζεται τό θέμα ό
πως εις τους σταθμούς δύνανται αί 
μητέραι, υπάλληλοι νά έμπιστεύωνται 
τά παιδιά των και μίαν νύκτα άνά 
1 Οήμερον, ώστε νά έχουν Ελεύθερον 
χρόνον διά νά ψυχαγωγηθούν.

Αιόρϋ-ωσις
αβλεψίας

Εις τό προηγούμενον φύλλον μας, 
έκ τυπογραφικής Αβλεψίας εις τήν Α
ναγραφήν τών έπελθουσών ύπηρεσια- 
κών μεταβολών καί τοποθετήσεων, ό 
κ. Όδ. Ζιώγας, Αογ. Α' άνεφέρθη

«Δέν ήταν τίποτε άλλο παρά Ενα 
πρακτικό αστείο για νά φανούν τά 
τρωτά τοΰ τραπεζικοί συστήματος», 
είπε τις προάλλες 6 Σουηδός επιχει
ρηματίας κ. Λάρς ”Κσλε όταν τόν 
ουνέλαΒαν γιά εξαπάτηση μιας Τρα
πέζης μέ τό ποσό τοΰ 1.400.000 δρα
χμών. Στ’ αστεία πάντως ή στα σό
ραμά τό γεγονός είναι οτι έδωσε κι’ 
άλλα όπλα σ’ εκείνους που πιστεύ
ουν δτι ή Σουηδία είναι 6 Παράδει
σος τών πλαστογράφων επιταγών. 'Ο
λόκληρες διεθνείς συμμορίες Εχουν με
ταφέρει τό πεδίον δράσεώς τους στην 
χώρα αυτή, μια καί οί Τράπεζες σ’ 
άλλες Δυτικές χώρες προσφέρονται 
πολύ λιγώτερο σέ τέτοιου είδους α
πάτες. . !

Άπό τά οισα γράφονται στον Τύπο 
προκύπτει δτι τό εγχείρημα τοΰ κ. 
Έθσλε μοιάζει πολύ μέ μαθηματικό 
κόλπο. 'Τποτίθεται δτι Αγόρασε κά
ποια συναλλαγματική ολίγων κορω
νών, άλλαξε προσεκτικά τόν άριθιμό 
κι’ Εστειλε κάποια συνένοχό του στήν 
Τράπεζα γιά νά τήν έξαργυρώση. Τό 
κόλπο, πέτυχε μέ αποτέλεσμα ή γυ
ναίκα αυτή νά 6γή άπό τήν Τράπε
ζα μέ χρεόγραφα αξίας 1.225.0-00 
δραχμών καί 175.000 δραχμές στο χέ
ρι. Κανείς δέν τήν έγνώριζε στήν 
Τράπεζα, αλλά ούτε καί βρέθηκε κα
νένας πού νά ένδιαφερθή, γιά τήν 
εξακρίβωση τής ταυτότητάς της.

Ή απάτη ανακαλύφθηκε Επειτα ά
πό μιά βδομάδα. Έν τφ μεταξύ οί 
υπάλληλοι τής Τραπέζης προσπαθούν 
νά πείσουν τήν πελατεία της δτι πρό
κειται γιά μεμονωμένη περίπτωση καί 
δτι τά χρήματά τους βρίσκονται σέ 
Ασφάλεια. Κατ’ ίδιαν όμως παραδέ
χονται δτι οί απάτες πού γίνονται 
μέ τί; επιταγές καί τις συναλλαγμα
τικές είναι Ενας άπό τούς μεγαλύτε
ρους πονοκεφάλους τους. Άπό μιας 
άπόψεως φαίνεται δτι αν φταίη, κα
νείς είναι αυτοί οί ίδιοι διότι τό σύ
στημα εργασίας τους είναι τόσο τρω
τό.

Οί προσωπικές επιταγές στήν Σουη
δία κατατίθενται σέ δλα τά τμήμα
τα όλων τών Τραπεζών Ανεξαρτήτως 
τοΰ πού βρίσκεται ό λογαριασμός. Τό 
μόνο πού χρειάζεται είναι Ενα κάποιο 
Εγκυρο Εγγραφο πού νά μαρτυρή τήν 
ταυτότητα. Κανείς δέν φροντίζη νά 
δή 8ν ή επιταγή καλύπτεται άπό 
καταθέσεις ή οχι. "Thai ή απάτη απο
καλύπτεται μόνον Επειτα άπό τρεις 
μέ τέσσερις μέρες όσες χρειάζονται συ
νήθως γιά νά γίνη δ σχετικός Ελεγ
χος.

"Οσο γιά τά Εγγραφα πού χρησι
μοποιούνται στήν Σουηδία γιά τήν 
διαπίστωση τής ταυτότητας κάποιου, 
αυτά είναι πάνω άπό Ενα καί μπο
ρούν εύκολα νά πλαστογραφηθοΰν. 
Συχνά μπορεί νά χρησιμοποιηθώ μιά 
γνήσια ταυτότητα -έφ’ όσον τό δνομα 
αυτού πού Εχει τήν επιταγή δέν Α
ναγράφεται σ’ αυτήν. Πολλοί Απατε
ώνες ριψοκινδυνεύουν τό κόλπο- αυ
τό, ενώ ξένοι εγκληματίες χρησιμο
ποιούν πλαστά ή κλεμμένα διαβατή-

Οί ρισθοί 
άναηαλουμένων 

εφέδρων

Δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι 
Νομικών Προσώπων Δημοσίου, Δι
καίου, ώς καί υπάλληλοι Τραπεζών 
έκπληρώσαντες τάς στρατιωτικός τω-ν 
υποχρεώσεις καί Ανακαλούμενοι υπό 
τά όπλα έκ τής εφεδρείας, διαρκού- 
σης τής προσωρινής στρατεύσεως 
λαμβάνουν τάς άποδοχάς τής πολιτι
κής των Θέσεως. Είς περιπτώσεις κα
τά τάς οποίας αί άποδοχαί τής πο
λιτικής των θέσεων είναι κατώτεροι 
τού κατεχομενού εις τον στρατόν βα
θμού δικαιούνται συμπληρώσεως τών 
Αποδοχών τού βαθμού των έκ τής 
στρατιωτικής υπηρεσίας. Τά Ανωτέρω 
άνεκοινώθησαν έκ τοΰ υπουργείου 
’Εργασίας.

Μετειιπαίδευσις 
προσωπιιιοϋ εις τό 

έξωτεριιιόν

Είς τά πλαίσια τού έφαρμοζομέ- 
,νου προγράμματος μετεκπαιδεύσεως 
τοΰ προσωπικού τής Εθνικής Τραπέ- 
ζης τής Ελλάδος, άνεχώρησαν 6 υ
πάλληλοι τού ιδρύματος είς τό Εξω
τερικόν. Έξ αυτών, ’δύο μεταβαίνουν 
είς Ηνωμένας Πολιτείας καί 4 είς 
’Αγγλίαν. Σκοπός τής μετεκπαιδεύσε- 
ώς των είναι ή έξειδίχευσίς των είς 
τραπεζικούς καί άλλους οργανισμούς 
έπί διαφόρων θεμάτων. Οί Ανωτέρω 
υπάλληλοι θά παραμείνουν είς τό εξω
τερικόν άπό 2 — 6 μήνας, μετά δέ 
τήν Επιστροφήν των θά τοποθετηθούν

Ή Απάτη μέ τις επιταγές χρησι
μοποιείται σέ μεγάλη Εκταση καί κα
τά τήν «Αγορά» διαφόρων πραγμάτων 
Από τά καταστήματα, Αρκεί νά ύπάρ- 
χη κάποιο Εγγραφο πού νά έπιβεβαι- 
ώνη τήν υπογραφή στήν επιταγή. Οί 
Απατεώνες χρησιμοποιούν τό τέχνα
σμα τής επιταγής ιδίως κατά τις πα
ραμονές τοΰ Σαββατοκύριακου, οπό
τε οί Τράπεζες είναι κλειστές καί κα
τά συνέπειαν μπορούν νά κερδίσουν 
δυό - τρεις μέρες Εως δτου άποκα- 
λυφθή: ή Απάτη,

Ή χρησιμοποίηση τών επιταγών 
κατά τήν Αγορά διαφόρων ειδών ά
πό τά καταστήματα Εχει ένθαρρυνθή 
άπό αυτές τις ίδιες τις Τράπεζες, οί 
όποιες Αναλαμβάνουν νά καλύψουν 
κάθε επιταγή. Αρκεί νά είναι έξη- 
σφαλισμένη άπό κάποια υπογραφή πού 
Εχει έλεγχθή. Έτσι οί καταστημα
τάρχες εξασφαλίζονται άπό τυχόν ^ζη- 
μίες, αναγκάζονται, όμως οί Τράπε
ζες νά πληρώνουν τά σπασμένα·. Μό
νον στήν περιοχή τής Στοκχόλμης, 
μέ πληθυσμό ένός Εκατομμυρίου, οί 
βασικές εμπορικές Τράπεζες χάνουν 
έξ αιτίας τών πλαστών επιταγών πε
ρίπου 500.000 λίρες (36 εκατομμύρια 
δραχμές) τόν χρόνο.

Ή μορφή αυτή τής Απάτης Εχει 
ανθήσει κατά ;ά τελευταία 10 χρό
νια, γεγονός πού συμπίπτει μέ τήν 
έξαπλούστευση τού λογιστικού συστή
ματος στήν Σουήδία. Πριν Από τό 
195'8 οΐ πληρωμές γίνονταν τοΐς με
τρητοί;, τά βιβλιάρια επιταγών ήταν 
σπάνια καί τά λεπτά συνήθως κατε
τίθεντο σέ τρέχοντες λογαριασμούς. 
Άπό τό 1958, όμως, ή πληρωμή τών 
μισθών άρχισε νά γίνεται μέ απ’ ευ
θείας κατάθεσή τους στους τρέχοντες 
λογαριασμούς τών εργαζομένων. Ά
πό τότε δ αριθμός τών λογαριασμών 
Εχει έξαπλασιασθή καί άνω τοΰ ένός 
Εκατομμυρίου Σουηδών, Εχουν βιβλι
άρια επιταγών.

Τό μεγαλύτερο πρόβλημα γιά τά λο
γιστήρια τών Τραπεζών είναι δτι οί 
ιδιοκτήτες τών βιβλιαρίων επιταγών 
δέν τά φροντίζουν οσο πρέπει. Ό 
σουηδικός υπόκοσμος Εχει ιδιαίτερη Α
δυναμία στα βιβλιάρια Επιταγών πού 
τά κλέβει οπού τύχει καί όπως μπο
ρέσει. ’Επωφελούνται μάλιστα τής συ
νήθειας τών καταστηματαρχών καί 
τών ξενοδοχείων νά μή ζητούν ταυ
τότητες όταν τό ποσόν δέν υπερβαί
νει τις 25 λίρες (1.800 δρχ.). Μέ 
τις ψηλές τιμές πού υπάρχουν στην 
Σουήδία σπανίως οί Ανθρωποι αυτοί 
κατορθώνουν νά ξοδέψουν περισσότερο 
Από 1010 λίρες (7.200 δρχ.) προτού 
Ανακαλυφθή ή Απάτη τους.

Οί Σουηδικές Τράπεζες προσπαθούν 
τώρα νά Επινοήσουν σύστημα εργα
σίας πρός έξουδετέρωση δλων αυτών 
τών μικρών καί μεγάλων απατών. 
Σκοπεύουν νά προσφύγουν στήν βοή
θεια' τών ήλε,πτ,ρονικών Εγκεφάλων. 
Συγκεκριμένα οί κατά Τράπεζες ή- 
λεκτρονικοί Εγκέφαλοι θά είναι σέ 
θέση νά συύδέωνται αμέσως μέ Ενα

Τήν ημέραν τών Χριστουγέννων Αν
τιπροσωπεία! ’Εφέδρων ’Αξιωματικών 
καί ‘Οπλιτών τών Τραπεζών Εθνικής, 
’Εμπορικής καί ’Αγροτικής, έ:< τών 
λαβόντων μέρος είς τάς μάχας Κονί- 
τσης, Γράμμου, Βίτσι κλπ., μετέβησαν 
είς (Κόνιτσαν όπου διένειμαν δέματα 
είς ορφανά τού συμμοριτοπόλεμου. 
Έκ τών Ανωτέρω Αντιπροσωπειών, 
κλιμάκιο; έξ υπαλλήλων πολεμιστών 
τής Εθνικής Τραπέζης, μέ επικεφα
λής τόν συνάδελφον κ. Κων. Ίατρί- 
δην, Πρόεδρον τού Συνδέσμου ’Εφέ
δρων ’Αξιωματικών καί Άνθυπασπι
στών νομού ’Αττικής μετέβη είς τό 
προκεχωρημένον φυλάκιον τής Βούρ-

8? ΜΗΝΕΣ
Άπό 1 ‘Οκτωβρίου 1968 
μέχρι 14 ’Ιουνίου 1969 

ή παραμονή
στ’ ΑΣΤΕΡΙΑ Γλυφάδας 

καί στό
ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ 

Βουλιαγμένης, στοιχίζει 
μόνο 169 δρχ. κατ’ άτομο 

σέ δίκλινη καμπάνα 
ή δωμάτιο, 

συμπεριλαμβανομένων 
των φόρων, ύπηρεσίας 

και θερμάνσεως.

★ ★

Πληροφορίαι - κρατήσεις 
ΓΛΥΦΑΔΑ 

Τηλ. 8.046.461/5 
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ 

|Τηλ. 8.040.211/5 
και στα γραφεία ταξιδίων

κεντρικό ήλεκτρονικό Εγκέφαλο γιά 
τήν άμεση Επιβεβαίωση τής ισχύος 
τών κατατιθεμένων Επιταγών. Πρό
κειται γιά Ενα βήμα πρός τήν κοι
νωνία οπού οί συναλλαγές δέν θά γί
νω ντ α ι μέ Αλληλοπιστώσεις — κατά 
τό άμερικανικό πρότυπο —- ύπό τόν 
όρο φυσικά οτι θά ύπάρχη τό αναγ
καίο άντίκρυσμα στις Τράπεζες. "Αν 
πάντως κρίνη κανείς άπό τήν σημε
ρινή κατάσταση στήν Σουηδία ο υ
πόκοσμός της σύντομα θά προσανα- 
τολισθή καί στά νέα' μέτρα. Έξ άλ
λου, αξίζει τόν κόπο1 κατά τήν Εκτί
μηση τών ίδιων τών Απατειίνων. Συγ
κεκριμένα); λέγεται δτι ή σύνεργό; 
τοΰ βιομηχάνου κ. Έίσσλε, ξόδεψε 
μερικά Από τά λεπτά πού Εβαλε στό 
χέρι μέ τήν απάτη της γιά Ενα τα
ξίδι της δεκαπενθήμερο στήν Πορ
τογαλία. "Οταν συνελήφθη κατά τήν 
Επιστροφή της στήν Σουηδία, δήλω
σε οτι πέρασε πολύ καλά στό Εξωτε
ρικό καί πώς «πραγματικά άξιζε τόν 
κόπο» νά κάμη αυτό πού Εκαμε.

ιμπιανης όπου διένειμε έβδομήκοντα 
δέματα εις τους άνδρας τοΰ φυλακίου, 
προσφερθέντα ύπό τού Συλλόγου Υ
παλλήλων τής ’Εθνικής Τραπέζης. Έν 
συνεχείς! αί αντιπροσωπεία! μετέδη- 
σαν είς τό ήρώον τών πεσόντων παρά 
τώ στρατιωτικώ νεχροαφείψ τής Κονί- 
τσης όπου έλαβε χώραν σεμνή στρα
τιωτική τελετή εις μνήμην τών πεσόν
των. Συγκινητικόν λόγον έξεφώνησε 
ό συνάδελφος κ. Κων. Ίοττρίδης. ’Ε
πικεφαλής τών αντιπροσωπειών τών 
άλλων τραπεζών ήσαν τής μέν ’Εμπο
ρικής ό κ. Φ. Λιβ ιτσάνος, τής δέ ’Α
γροτικής ό κ. Γ. Μπρίνιας.

Ή άνάπτοξις 
τοΰ δεομοΰ 

τών ηοινωνιαών 
άοφαλίοεων

Τά Εσοδα τών οργανισμών κοινωνι
κής άσφαλίσεως έσημείωσαν κατά τά 
τελευταία Ετη συνεχή καί Αλματώδη 
αΰξησιν. Άπό 8,8 δισεκατ. δραχμών 
κατά τό 1962 άνήλθον είς 13,5 δι- 
σεκατ. δρχ. τρία Ετη άργότ,ερον. Κυ- 
ριώτεραι πηγαί Εσόδων ήσαν αί εισ
φορά! τών ήσφαλισμένων καί τών Ερ
γοδοτών. Κατά τό 1965 αί δύο αύταί 
κατηγορίαι Αντεπροσώπευον αντιστοι
χώ; ποσοστά 37,7 % καί 35,2 % τού 
συνόλυ τών Εσόδων. Άπό κινωνικήν 
εισφοράν προήλθε ποσοστόν 18,5% 
καί άπό Επιχορηγήσεις 3 %. Τήν δια
φοράν εικ 5,'6 % Εκάλυψαν αί πρόσο
δοι τής περιουσίας τών οργανισμών καί 
λοιπά Εσοδα.

Έξ άλλου, οί οργανισμοί κυρίας 
Ασφαλίσεως Επραγματοποίησαν τά δύο 
τρίτα σχεδόν τού συνόλου τών Εσόδων. 
Τό υπόλοιπον κατενεμήθη μεταξύ τών 
οργανισμών Επικουρικής Ασφαλίσεως 
καί τών οργανισμών Ασφαλίσεως πρό
νοιας, Ασθένειας καί λοιπών παροχών.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡ. ΜΟΥΣΟΥΡΟΣ
Ειδικός Παθολόγος 

τ. Εσωτερικός βοηθός 
Νοσ)μείου “ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ,,

Δέχεται τούς ήσφαλισμέ- 
νους τοΰ Τ.Υ.Π.Ε.Τ. έν τω 
Ίατρείω του όδός Μετσό
βου 19 Τηλ. 816.280 καθη
μερινώς 6,30' — 8,30' καί 
έπί συνεντεύξει.

Διευθύνσεις Συμψώνως τώ Νόμφ 
Υπεύθυνος "Υλης :

ΔΗΜ. ΧΑΡ1ΤΟΣ 
"Ιμβρου 34 — Άθήναι

"Υπεύθυνος Τυπογραφείου 
ΚΩΝ. ΠΑΝΟΥ 

Κάνιγγος 7 — Άθήναι

ρας μας.
Υποθέτω, ότι άπηχώ τά αίσθημα- ρους πόλεις τής Ελλάδος.
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«ΞΕΝΙΑ» Βόλου 
« Σ Ε Σ I Λ » Πατρών 
«ΠΑΑΑΑΔΙΟΝ» ’Αθηνών, 
Πανεπιστημίου 54.

Συντόμως τίθεται είς λειτουργίαν τό νέον μεγαλο
πρεπές έν Θεσσαλονίκη Ξενοδοχεΐον μας «ΑΣΤΗΡ».
Εις τούς υπαλλήλους τής Εθνικής Τραπέζης παρέ
χονται αί κατωτέρω είδικαί τιμαί καί έπί πλέον, κα
τόπιν συνεννοήσεως, δυνάμεθα νά δεχθώμεν τά μέλη 
του Συλλόγου Υπαλλήλων ’Εθνικής Τραπέζης μέ 
ευκολίας |πληρωμής, έφ' δσον θά έπεθύμουν τούτο.
Αί τιμαί τών Ξενοδοχείων μας, έκτός αλλαγής των ύπό 
τοΰ Ελληνικού ’Οργανισμού Τουρισμού, αϊτινες θά Ισχύ
ουν καθ’ ολον τό έτος, πλήν τών μηνών ΙΟΥΛΙΟΥ καί 
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ, είναι:

1. Ξενοδοχεΐον « Ξ Ε Ν[Ι Α » Βόλου :
Τό Ξενοδοχεΐον τούτο] είναι παραθαλάσσιον, μέ ώ- 
ραιότατον κήπον, ιδιόκτητον πλάζ, γήπεδον VOLLEY 
BALL, SHUFFLE BOARD, έγκαταστάσεις γυμνα
στικών άσκήσεων καί παιδΐι\ής χαρας.

"Απαντα τά δωμάτιά του είναι μέΆουτρόν ή ντούς 
καί W. C. διαθέτουν δέ καί ψυγεΐον καί άνεμιστήρα 
οροφής.
Δωμάπον 2 κλινών .... Δραχ. 160.

» 1 κλίνης.............................* 110.—-

§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§

§ § § § § 1 §
§ § § § § § §
I § § § § § § § § §

2. « Σ Ε ΣIΛ » Πατρών
Δωμάτιον

Δωμάτων
»

2
2
2
1
1
1

κλινών μέ λουτρόν καί W.C. δραχ. 150.—
» μέ ντους * 130.—
» άπλοΰν » 120.—

κλίνης μέ λουτρόν καί W.C. δραχ. 120.—
» μέ ντούς » 100.—

διπλής κλίνης δι’ 1 ατομον » 85.—

3. «ΠΑΑΑΑΔΙΟΝ» ’Αθηνών,-Πανεπιστημίου 54.
Τοΰτο διαθέτει είς άπαντα τά δωμάτια ψυγεΐον, ανεμι
στήρα καί τηλέφωνον, είς δέ τό σαλόνι τηλεορασιν.
Δωμάτιον 2 κλινών μέ λουτρόν καί W.C. δραχ. 160.—

2 » μέ ντούς » 130.—
2 » άπλοΰν » 110.—
1 κλίνης μέ λουτρόν καί W.C. δραχ. 120.—
1 » μέ ντούς » 110.—-
1 διπλής κλίνης δι’ 1 άνομον άπλοΰν 80.—

»
»

Δωμάτων

ROLAND HUNTFORD

εκδόσεις «ΧΑΡΗ ΠΑΤΣΗ»
Διά τά μέλη τοΰ συλλόγου τής Εθνικής Τραπέζης 

προσφέρομεν, τάς κάτωθι έκδόσεις ΧΑΡΗ ΠΑΤΣΗ
Νέα Ελληνική έγκυκλοπαιδεία—24 τόμοι δρχ. 

9.600 πρ. 500 γρ. 200
Παιδική έγκυκλοπαίδεια 6 τόμοι δρχ. 1.200 πρ. 100 

γρ. 100
Παιδική έγκυκλοπαίδεια (πολυτελείς) - 6 τόμοι 

Δρχ. 1600 πρ. 150 γρ. 100.
Βασική έγκυκλοπαίδεια — 28 τόμοι Δρχ. 3.360 

πρ. 150 γρ. 100.
’Αθήνα - Ελλάδα - Κόσμος τόμοι 12 Δρχ. 3.600 

πρ. 200 γρ. 150.
Λεξικά ξένων γλωσσών — 8 τόμοι Δρχ. 1.600 

πρ. 150 γρ. 100.
ΔΩΡΑ: Εντελώς δωρεάν Ενα έπιπλο βιβλιοθήκης 

σχεδόν δωρεάν 140 τόμ. είς τούς συνδρο- 
μητάς τής Ν. Ε. Ε.

Εντελώς δωρεάν μιά ύδρόγειος σφαίρα είς 
τούς συνδρομητάς Α.Ε.Κ.

’Εντελώς δωρεάν παγκόσμιος καί άλλοι χάρ
τες στούς συνδρομητάς παιδικής (πολυτελείς)· 
50% έκπτωσις είς τάς μεθόδους διδασκα
λίας ατούς συνδρομητάς τής σειράς λεξικών.

Διά κάθε πληροφορία καί έγγραφή, παρακαλεΐσθε ό
πως άπευθύνεσθε: Κος ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΑΗΣ 
Τηλ. 234.435 - Παπαρρηγοπούλου 15- 1ος δροφος γραφ. 7

τοποθετηθείς ώς Εντεταλμένος και
Προϊστάμενος Λογιστηρίου παρά τφ . , ,
Ύπ)τι Τριπάλεως, αντί τού ορθού ει9 ανάλογους προς την εξειδίκευαιν
πού είναι τό Ύπ)μα Τρικάλων. * των υπηρεσίας.

Λόγω τών ελαστικών μέτρων ελέγχου

Ή Σουηδία είναι παράδεισος 
τον πλαστογράφων επιταγών

Αί τράπεζαι χάνουν 36 έκατομ. δραχμών τόν χρόνο
Old.
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ΠΩΣ ΝΑ ΕΙΣΘΕ ΣΥΓΧΡΟΝΩΣ

και ΤΤΡΟΊΤΤΑΜΕΝΟΙ 
ΚΑΙ ΔΗΜΟΦΙΛΗΣ!

"Οπως κάθε χρόνο, έωρτάσθη καί κατά τό τέλος τοΰ 1968, ή ημέρα 
τής άποταμιεύσεως εις τό Κατάστημα Πλατ. Μητροπάλεως, με συμμετο
χήν όλων των εις την περιοχήν του, Σχολείων τής Μέσης καί Δημοτικής 
έκπαιδεύσεως. Είχαν προηγηθή άμιλίαι, στελεχών τοΰ Καταστήματος εις τά 
Σχολεία, κατά τον εις αυτά εορτασμόν τής Διεθνούς ημέρας άποταμιεύ- 
σεως την 31.10.68 καθ' ήν άνεπτύχθησαν εις τους μαθητάς, τά αγαθά τής 
λελογισμένης οικονομίας, έν συνδυασμφ προς τά πλεονεκτήματα τής άπο- 
ταμιεύσεως.

’Ανωτέρω, χαρακτηριστικόν στιγμιότυπον από την προσέλευσιν των 
μαθητών καί μαθητριών εις τό παρά τή Πλ. Μητροπάλεως Κατάστημα τής 
Ε.Τ.Ε., μετά την παρολαβήν των βιβλιαρίων Ταμιευτηρίου από τάς χεί- 
ρας τών κ.κ. Διευθυντών τού Καταστήματος.

’Εν μέσφ συναδελφικής έγχαρδιότητος έπραγματοποιήθη τό κόψιμον 
τής βασιλόπιττας 1969 τού Υποκαταστήματος Χαλανδρίου καί έπηκολού- 
θησεν γεύμα καί γλέντι.

Άνώτέρω ό Διευθυντής τού Υποκαταστήματος κ. Δημ. Παπαδοπού
λας, καθ’ ήν στιγμήν κόβει την πίττα ευχόμενος χρόνια πολλά.

Την 31 ’Οκτωβρίου τό Ύττ)μα τής Ε.Τ.Ε. Μεσσήνης έώρτασε την 
ήμέραν τής άποταμιεύσεως. Ό Δ)ντής τοΰ Ύποκ)τος κ. Γ. Γκιώσης 
ώμίλησε περί τής σημασίας τής άποταμιεύσεως εις τό Γυμνάσιον Μεσ
σήνης.

’Από την εορτήν τής ημέρας τής Άποταμιεύσεως εις τό Υποκατά
στημα Πύλου ήτις έσημείωσεν έξαίρετον έπιτυχίαν. Εις τήν φωτο
γραφίαν ό Διευθυντής τοΰ Ύπ)τος κ, Γ. Νικολόπουλος έν μέσω 
μαθητών τής πόλε ως.

’Υπό HAROLD MAYFIELD, ΔιευΘυντοΟ Σχέσεων 
μεταξύ Προσωπικού τής «Owens Illinois Grass Co»

ΚΑΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΚΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑ

"Ας υποθέσωμεν ότι είσθε δ νέος 
διευθυντής τής έτιχειρήσεως. Θέλε
τε νά είσθε συμπαθής εις τους αν
θρώπους, που εργάζονται ΰπδ τάς δι
αταγής σας. Διά νά κάμετε όμως καί 
τή δουλειά σας, είσθε υποχρεωμένος 
νά λάβετε μέτρα, που γνωρίζετε οτι 
δεν θά αρέσουν είς δλους. Είναι τε
λείως ανθρώπινον νά διερωτηθήτε 
μήπως, τυχόν, δ καλύτερος τρόπος 
διά νά σας συμπαθήσουν οί νέοι σας 
υπάλληλοι θά είναι τδ νά έχετε πο
λύ μικράς απαιτήσεις, νά γίνετε εύ
θυμος καί «καλαμπουριτζής» καί νά 
σκορπίζετε γύρω σας μόνον χαρά καί 
«λιακάδα».

Καί όμως, αυτός είναι 6 χειρότε
ρος τρόπος διά νά γίνετε δημοφιλής, 
περισσότεροι άνθρωποι θέλουν ένα 
προϊστάμενον, 6 όποιος νά έπιτυγχά- 
νη άποτελέσματα. "Αν είναι ικανός 
καί αποτελεσματικός, είναι διατεθει
μένοι νά τοΰ συγχωρήσουν πολλά αλ- 

. λα πράγματα. "Αν οχι, δεν θά τον 
σεβασθοΰν ποτέ πραγματικά.

ΛΝΛΓΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ
"Ολα τά ανωτέρω θά φαίνωνται ί

σως προφανή καί αυτονόητα είς τον 
πεπειραμένον Manager αλλά διά 
τον αρχάριον Αποτελούν ένα Αρκετά 
σοβαρόν πρόβλημα. Καί πρώτα Από ό
λα : είς τάς περισσοτέρας περιπτώ
σεις δ νέος διευθυντής, είς τό παρά
δειγμά μας «Σείς», διαπιστώνει οτι 
πιέζεται νά έπιφέρη ώρισμένας αλλα
γής. ’Ίσως δ προκάτοχός σας νά μή 
έκαμνε καλά τήν δουλειά του καί σείς 
εύρίσκεσθε είς τήν ανάγκην νά «κα
θαρίσετε τήν κάπρον τοΰ Αΰγείου». 
Έν πάση περιπτώσει, κάποια καινο
τομία ασφαλώς Αναμένεται από σας. 
«Ή καινούργια σκούπα θεωρείται οτι 
σκουπίζει καλύτερα». ’Επί πλέον δέ, ι 
Ισως δ προηγούμενος προϊστάμενος νά 
ήταν ένας «καταπληπτικός τύπος», έ
νας τέλειος «τζέντλεμαν» ή τουλάχι
στον, έτσι λέγουν όλοι τώρα που έ
φυγε. Ή, ακόμη χειρότερα, υποτε- 
θήσθω οτι προέρχεσθε καί σεις Από 
τό ίδιο αυτό τμήμα καί οί σημερινοί 
σας υφιστάμενοι είναι οί πρώην συ
νάδελφοι καί φίλοι σας, ποΰ δεν προ- 
ήχθησαν, όπως σείς. ’Ασφαλώς τού
το καί μόνον αρκεί διά νά φέρη είς 
δυσμενή θέσιν οίανδήποτε άνθρωπον.

Τί πρέπει νά κάμετε; "Αν φανήτε 
χαλαρός, κινδυνεύετε νά Αποτύχετε. 
Καί τούτο δεν θά ώφελήση κανένα, 
συνεπώς ούτε καί τους ανθρώπους, 
που ψοβεϊσθε μήπως θίξετε. Άφ’ ε
τέρου, 8ν προχωρήσετε καί κάμετε ε
κείνο, πού πρέπει νά γίνη, μέ θάρρος 
καί Αποφασιστικότητα, πόσους φίλους 
θά χάσετε;

Καμμιά φορά λησμονοΰμεν οτι τό 
νά εϊμεθα άντικείμενον κριτικής συ
χνά Αποτελεί τίτλον τιμής. Κάθε άν
θρωπος, πού τηρεί μίαν σθεναράν στά
σιν είς ένα θέμα πού Αφορά πολλούς, 
πρέπει νά περιμένη οτι θά υπάρξουν 
καί παραπονούμενοι. Ό νόμος αυτός 
είναι τόσον παγκόσμιος, ώστε νά μπο- 
ρή, σχεδόν νά έγγυηθή κανείς επικρι- 
τάς είς εκείνον, δ όποιος επωμίζεται 
ένα σημαντικόν έργον καί τό φέρει είς 
πέρας. Ό άνθρωπος, πού δεν. είναι 
διατεθειμένος καί Αποφασισμένος νά 
Αντιμετώπιση κριτικήν, είναι Ακατάλ
ληλος δι’ οίανδήποτε υπεύθυνον θέσιν. 
Μή σάς απασχολούν μερικοί κατά 
καιρούς σποραδικοί επικρίσεις, όταν ή 
στερεά π,λειοψηιφία τών ύγιώς σκεπτο- 
μένων ανθρώπων είναι μέ τό μέρος 
σας. "Αν αί πράξεις σας είναι λογι
κοί καί δίκαιοι δέν θά χάσετε πολ
λούς φίλους καί εκείνοι τούς οποίους 
θά χάσετε θά είναι ακριβώς εκείνοι, 
τούς οποίους δέν χρειάζεσθε.

ΔΕΝ ΧΩΡΕ! ΧΑΛΑΡΟΤΗΣ
"Ενας χαλαρός, «εύκολος» προϊστά

μενος μπορεί νά είναι ευχάριστος είς 
τάς εκδρομής, είναι όμως ανυπόφο
ρος όταν πρέπει νά έργασθή κανείς 
δι’ αυτόν καί ιδίως όταν δ εργαζό
μενος έννοή νά κάνη καλά τήν δου
λειά του. Ό χαλαρός προϊστάμενος 
λαμβάνει θορυβώδεις λιβανωτούς μό
νον Από εκείνους, πού σχεδιάζουν νά 
έκμεταλλευθοΰν τήν χαλαρότητά του 
αυτήν.

’Επειδή οί «υπάλληλοι - προβλήμα
τα» συνήθως Απασχολούν δυσαναλό- 
γως μεγάλος μέρος τής προσοχής μας, 
έχομεν ενίοτε τήν τάσιν νά νομίζω- 
μεν οτι είναι περισσότεροι Από όσοι 
πραγματικώς είναι καί οτι εκπροσω
πούν, τρόπον τινά, τούς συναδέλφους 
των. Είς στιγμάς Απογοητεύσεως πα- 
ραισυρόμεθα ίσως είς τό νά πιστεύσω- 
μεν, οτι οί περισσότεροι άνθρωποι θέ
λουν από εμάς νά κάμνωμεν όσον 
τό δυνατόν όλιγώτερα. Τούτο Αποτε
λεί επικίνδυνον κυνισμόν. Ή Αλήθεια 
είναι οτι ή πλειοψηφία τών ανθρώ
πων θέλει νά παράγη. έργον χρήσι
μον. Τό νά βλέπηι κανείς τον εαυτόν 
του ώς κοινωνόν ενός γνησίου επι
τεύγματος, είναι μία από τάς διαρκέ
στερος άνταμοιβάς είς τήν ζωήν. Συ
νεπώς καί οί υπάλληλοι Εκτιμούν τον 
διευθυντήν, δ δποϊος συμβάλλει ό- 
φθαλμοφανώς είς τήν αποτελεσματι- 
κότητα τού τομέως του.

Τίποτε δέν είναι περισσότερον α
ποκαρδιωτικόν διά τον εργαζόμενον α
πό τό νά βλέπη τήν δμάδα είς τήν ο
ποίαν ανήκει, νά μή κάμνη προκοπήν. 
Ό υπάλληλος γίνεται τότε Αρνητι
κός καί μάλιστα όταν βλέπηι άλλους 
νά έκμεταλλεύωνται τήν εργασίαν άλ
λων διά νά Αναδειχθούν, ή τήν κακήν 
απόδοσιν μερικών νά καταστρέφη. τήν 
συνολικήν προσπάθειαν. Ίίαμμία α
δικία δέν καθιστά περισσότερον πικρό- 
χολον τον άνθρωπον, Από τό νά βλέπη 
τον κόπον του νά πηγαίνη χαμένος 
επειδή κάποιος άλλος δέν έξετέλεισε 
τάς ίδικάς του υποχρεώσεις. Τά στε
λέχη έχουν τήν Αξίωσιν Από τον προϊ
στάμενόν των νά μή έπιτρέπη νά συμ
βαίνουν παρόμοιοι καταστάσεις. ’Α
παιτούν Από αυτόν νά γνωρίζη τήν 
διαφοράν μεταξύ προσφοράς καλής 
καί κακής εργασίας καί νά τάς Αντι- 
μετωπίζη κατά διάφορον τρόπον έκά- 
στην. "Οταν κάποιος Από τά στελέ
χη δέν έκτελή τό καθήκον του, τό 
φορτίον πέφτει επί τών καλών καί 
ενσυνειδήτων στελεχών. Φυσικόν δέ 
είναι, τά ευσυνείδητα στελέχη νά 
στραφούν προς τον προϊστάμενον καί 
νά Αναμένουν από αυτόν νά περιορί- 
ση- τάς περιπτώσεις αύτάς είς τό ε- 
λάχιστον. "Αν δέν τό κάμη, αισθά
νονται ότι τούς προδίδει.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΓΙΡΟΊ-ΣΧΑΜΕ

ΝΟΣ
"Αν Απασχολήσθε πολλά χρόνια είς 

τάς επιχειρήσεις, ένθυμηθήτε όλους 
τούς προϊσταμένους, πού έχετε γνωρί
σει. Ποιος ήταν ό καλύτερος; Έφε
ρε είς πέρας τήν εργασίαν; Απαι
τούσε πολλά -από σάς; Έργασθήκατε 
περισσότερον σκληρά δι’ αυτόν από ό
σον δι’ άλλους προϊσταμένους; Ά- 
φ-όβως μπορεί νά πρόβλεψη κανείς, ό
τι αί απαντήσεις σας είς όλας αύτάς 
τάς ερωτήσεις θά είναι καταφατικοί. 
"Οταν ή έργασία μας, μάς ίχανοποιή 
καί αίσθανώμεθα ότι έπιτυγχάνομεν 
κάτι, τό αίσθημα τής ίκανοποιήσε- 
ώς μας συνήθως έπεκτείνεται καί πε
ριλαμβάνει καί τον προϊστάμενόν μας. 
Μπορούμε νά εύρωμεν καί πολλά άλ
λο παραδείγματα Από τήν ζωήν μας 
διά νά ένισχύσωμεν αύτήν τήν πα- 
ρατήρησιν. Έπί τού θέματος όμως έ
χουν διεξαχθή καί ειδικοί έρευναι. 
Αΰται Απέδειξαν1 ότι όπου ή έπιτή- 
ρησις είναι χαλαρά, ή λήψις αυστη
ρότερων μέτρων πειθαρχίας τείνει νά 
έπιφέρη μίαν βελτίωσιν τόσον είς τήν 
Απόδοσιν όσον καί είς τό ηθικόν — 
έως ένα σημεϊον. Είναι περιττόν νά 
προστεθή, ότι ή συνεχώς αυξανόμενη 
πίεσις δέν συνοδεύεται Από Ανάλογον 
βελτίωσιν επ’ Αόριστον. Άπό ενός ση
μείου καί έπειτα, ή πίεσις δέν τονώ- 
νει τήν απόδοσιν Αλλ’ άντιθέτως προ- 
καλεϊ, μίαν καταικόρυφον πτώσιν τοΰ 
ηθικού. Πάντως Από τά Ανωτέρω συ
νάγεται, ότι οί εργαζόμενοι άνθρω
ποι παντού, όπως λ.χ., είς τό ναυτι
κόν, προτιμούν τό πλοϊον των νά δι
ευθύνεται άπό μίαν — εντός τών λο
γικών ορίων — στιβαράν χεϊρα.
ΙΚΑΝΟΣ...

Οί άνθρωποι είναι Ιδιαιτέρως αυ
στηροί είς τάς κρίσεις των περί τοΰ 
προϊσταμένου των είς στιγμάς κινδύ
νων ή μεγάλων δυσχερείων. Είς τήν 
’Αεροπορίαν λ.χ., κατά τήν διάρκει
αν τού Β' Παγκοσμίου Πολέμου, δι- 
επιστώθη ότι τά πληρώματα τών βομ
βαρδιστικών προτιμούσαν άλλον σιιη- 
ναγόν κατά τάς ώρας άναπαύσεως καί 
άλλον είς τάς πτήσεις καί τάς μά- 
χας. Ό λόγος είναι προφανής. "Οπου 
τό κύριον μέλημα ήταν νά περάση κα
νείς ευχάριστα τον χρόνον, τό πλή
ρωμα έκρινε τον Αξιωματικόν προ πάν
των βάσει τοΰ εγκαρδίου καί συμ
παθούς τής προσωπικότητάς τ-ου. "Ο
που όμως έχρ-ειάζετο νά γίνη ,καλά 
μία δουλειά, (είς τήν οποίαν περιε- 
λαμβάνετο, έν προκειμένοι, καί τό νά 
έπιστρέψουν ζώντες), ή έγκαρδιότης 
έλάχιστα έλαμβάνετο υπ’ όψιν καί ε
κείνο τό ,όποιον Απέκτα ζωτικήν ση
μασίαν ήταν ή επαγγελματική ίκα- 
νάτης τοΰ Αρχηγού.

ΝΑ ΕΝΑΙΑΦΕΡΕΤΑΙ...
Μέχρι τώρα ή-σχολήθημεν μόνον μέ 

τάς ήγετικάς Ικανότητας τής σταθερό- 
τητος, πειθαρχίας καί Αποφασιστικό- 
τητος. Τό νά θεωρηθή ότι αύταί μό- 
ναι Αρκούν, θά Απετέ-λει σοβαρώτατον 
σφάλμα. Πράγματι, οίαδήποτε συζή- 
τησις έπί τού θέματός μας θά είναι 
ατελής αν δέν θίξωμεν καί μίαν άλλην 
σειράν ιδιοτήτων κολοσσιαίας σημα
σίας Αλλά τόσον διαφόρων κατά τήν 
φύσιν, ώστε νά φαίνωνται έκ πρώτης 
όψεως ότι αντιφάσκουν προς όσα μέ
χρι τώρα -άναφέραμεν. Πρόκειται περί 
όλων εκείνων τών ιδιοτήτων αί όποι
α- συνοικίζονται άριστα είς δύο μόνον 
φράσεις: Ανθρώπινον εν
διαφέρον καί κατανό- 
ηι σ ι ς, θερμή, συ,μπαρά- 
στάσις προς τον υφι
στάμενον. Είς τάς δύο αύτάς 
περιεκτικάς φράσεις περικλείεται όλη 
εκείνη ή δέσμη τών συναισθημάτων

NEON ΒΗΜΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ 
ΕΙΣ TUN TPUE21N

Η ΕΤΑΙΡΙΑ CRESAP, MC CORMICK AND PAGET 
ΑΝΕΛΑΒΕ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΙΝ ΤΗΣ

Είς νέαν Αποφασιστικήν φάσιν είσ- 
ήλθεν ή έξόρμησις διά τήν βελτίωσιν 
τής παραγωγικότητας τής Τραπέζης.

’Ήδη, έν συνεχείς τών άρξαμένων 
εργασιών άναδιρργανώσεως τοΰ μηχα
νολογ ιστικού κέντρου καί τών ομάδων 
επιλογής καί έπιμορφώσεως τοΰ προ
σωπικού άνετέθη εις τήν Αμερικανικήν 
έπιχείρησιν Cresap, McCormick 
and Paget το γενικώτερον έργον 
τής Αναδιοργανώσεως του ιδρύμα
τος. Αΰτη Ανέλαβε τήν συγκρότη- 
σιν όμάδος συμβούλων, οί όποιοι Α- 
φίχθησαν ήδη καί ήρχισαν νά ,μελε- 
τούν τό δλον πρόβλημα, θά διατυπώ
σουν δέ πρό τού θέρους συγκεκριμέ
νος προτάσεις διά τήν άντιμετώπισίν 
του.

Χαρακτηριστικόν τής μεθόδου εργα
σίας τήν οποίαν θά άκολουθήση ή έν 
λόγψ όμάς είναι ή συνεχής καί στε-

καί καταστάσεων, πού περιλαμβάνουν 
φιλίαν, κοινήν έμπιστοσύνην, έκτίμη- 
σιν καί Ανθρωπίνην θέρμην. Μελέται 
έπί μελετών Απέδειξαν, προς μεγάλην 
Αρχικώς κατάπληξιν πολλών «Mana
gers», ότι εκείνοι έκ τών προϊστα
μένων, πού διαθέτουν καί εκδηλώνουν 
τάς άνω ιδιότητας, συνήθως επιτυγ
χάνουν περισσότερον φιλότιμους προσ
πάθειας έκ μέρους τών υφισταμένων 
των. Τά Αγαθά άποτελέσματα τής κα- 
τανοήσεως καί τοΰ ενδιαφέροντος εκ 
μέρους τοΰ προϊσταμένου' είναι σημαν- 
τικώτερα, άπό όσον οίουδήποτε άλ
λου παράγοντος έξ όισων Εχουν με- 
λετηθή Εως σήμερον. Ή κατανόησις 
Εχει Απσδειχθή διά τον προϊστάμενον 
ίσχυρότερον ο,πλον Ακόμη καί Από τήν 
καλήν έπαγγελματικήν του κατάρτι- 
σιν. Παρακινεί τον υφιστάμενον πε
ρισσότερον άπό οίανδήποτε στραγγα- 
λιστικήν προθεσμίαν περατώσεως μιας 
έργασίας.

Πολύ συχνά θεωροΰμεν τήν κατα- 
νόησιν ώς μίαν ιδιότητα συμπαθή αλ
λά πλαδαράν καί παθητικήν. Τούτο 
σημαίνει άγνοιαν τού δυναμικού χα
ρακτήρας τών Ανθρωπίνων σχέσεων 
είς Ενα Επιχειρησιακόν περιβάλλον; ό
που, είς τάς πλείστας τών περιπτώ
σεων, ή κατανόησις συνεπάγεται καί 
δρασιν. Μία κλασσική μελέτη έπί τοΰ 
θέματος, λ.χ. Αποφαίνεται ότι ή ά- 
ρίστη εκφρασις τής κατανοήσεως ε
νός έπιχειρηισιακοϋ προϊσταμένου εί
ναι ή διατύπωσις έκ μέρους τοΰ προ
σωπικού του τής εξής πεποιθήσεως: 
«Θέτει τάς ιδέας μας είς Ενέργειαν». 
Εις τήν Απλήν αυτήν φράσιν διαφαί- 
νεται πολύ περισσότερον άπό απλή 
«καλωσύνη» τού προϊσταμένου. Αια·- 
φαίνιεται ευοΰτης πνεύματος, σεβασμός 
προς τούς άλλους καί εφεσις προς α
ποφασιστικήν δρασιν.

ΚΑΙ ΑΓΡΥΠΝΟΣ...
"Οπως εϊδομεν ανωτέρω, δέν αν

τιφάσκει ή κατανόησις προς τήν πει
θαρχίαν. Οί άνθρωποι Εχουν Ανάγκην 
μιας λογικής πειθαρχίας. Διά τούς 
περισσοτέρους είναι βοήθεια καί οχι 
έμπάδιον καί απειλή. ’Επιβάλλει τήν 
τάξιν. Προστατεύει τούς φύσει πει
θαρχικούς άπό τούς Απείθαρχους Εν
τός τής (οργανωμένης ομάδας.

Κατανόησις σημαίνει περισσότερον 
άπό Απλήν συμπάθειαν. Σημαίνει Εν
διαφέρον καί βαθεΐαν γνώσιν, οχι μό
νον τών προσωπικών προβλημάτων καί 
αδυναμιών τού υφισταμένου αλλά καί 
τής δυνάμεως, πού κρύπτεται Εντός 
αυτού. Σημαίνει αγρυπνον παρακολού- 
θησιν καί έντόπισιν οχι μόνον τών 
Εμποδίων διά τήν καλήν πρόοδον τής 
έργασίας, Αλλ’ Επίσης καί τών ισχυ
ρών παραγωγικών δυνάμεων, πού υ
πάρχουν μέσα είς κάθε δμάδα.

Ό καλός «Manager» Αναγνωρί
ζει ότι οί άνθρωποι διψούν διά θετι
κήν ηγεσίαν έν συνδυασμοί) προς Ενα 
ποσοστόν Ανεξαρτησίας — ότι οί άν
θρωποι θέλουν ά π ο τ ε λ έ σ μ α- 
τ α.

Ό προϊστάμενος, πού νομίζει ότι 
μπορεί νά είναι δημοφιλής Απλώς καί 
μόνον μέ τό νά είναι χαλαρός, Απατα- 
ται. Ή έκτίμησις τών Ανθρώπων δέν 
άγοοάζεται τόσον ευθηνά,

Έδημοσιεύθη είς τό «Supervisory 
Management» (Decem. 1963) καί. 
είς τό «Management Review» 
(Jan. 1964) καί Ανεδημοσιεύθη είς 
τό «Διοίχησις ’Επιχειρήσεων» (Αύ
γουστος 1968).

νή επαφή της μέ τήν διοίκησιν καί τά 
στελέχη τής Τραπέζης, είς τρόπον 
ώστε αί δι άτυπου μεναι προτάσεις της 
νά είναι πλήρως προσηρμοσ.μέναι είς 
τάς κοατού-σας έν Έλλάδι συνθήκας, 
Αλλά καί νά λαμβάνουν υπ’ δψιν την 
πολύπλευρον Αποστολήν τής Εθνικής 
Τραπέζης.

Ή έταιρία Criesap, McCormick 
and Paget διεθνώς άνεγνωρισμέ- 
νη ώς έχουσα μεγάλην πείραν είς 
τό έξειδκευμένον θέμα τοΰ1 εκσυγ
χρονισμού τραπεζώ,ν, θά βοηθήση τήν 
’Εθνικήν Τράπεζαν είς τήν/Εφαρμογήν 
τών Από κοιινοΰ συμφωνηθεισών ειση
γήσεων. Αΰται θά Αφορούν είς τήν 
διατύπωσιν όργανογράμματος τής δι
οικητικής καί υπηρεσιακής διαρθρώ- 
σεως τής Τραπέζης καί είς τον προσ
διορισμόν τών λειτουργιών, τόσον τών 
επιτελικών υπηρεσιών τής διοικήσεως 
δσον καί τών καταστημάτων. Επίσης, 
θά έπιδιωχθή ή προσαρμογή τών Α
κολουθούμενων σήμερον υπό τής Ε
θνικής Τραπέζης λειτουργικών διαδι
κασιών, ώστε, έν συνδυασμώ προς την 
κατάλληλον έχπαίδευσιν όμάδος Ανα
λυτών τοΰ ιδρύματος είς τάς συγχρό
νους μεθόδους έργασίας, νά τεθούν αί 
ίβάσεις μιας μονίμου διαδικασίας βελ- 
τιώσεως τής παραγωγ ικέτητος καί τής 
Αποδοτιχότητος.

ΑΦΙΞΙΣ ΙΑΤΡΟΥ
"Ο Καρδιολόγος κ. Δ. Μ. Άδά- 

μης επέστρεψεν έξ Άμερ,χής Ενθα 
παρέ,μεινεν έπί δεκαετίαν είς Πανεπι
στημιακά κέντρα τής Β οστώνης, ασχο
ληθείς μέ έρευνας καρδιοίλογικάς ίδίςι 
έπί τών θρομβώσεων τής καρδίας καί 
θρομβολυτικής θεραπείας. Δ,ετέλεσεν 
διευθυντής ’Ερευνών τοΰ πανεπιστημι- 
ακοΰ νοσοκομείου Saint Elizabeth 
of Boston, καί Ass. Professor of 
Tuft’s University (Boston).

Έγικατεστάθη είς τάς ’Αθήνας έπί 
τής ,όδοΰ Λυκείου 13 (Πάροδος Ήρώ- 
δου τοΰ ’Αττικού), καί δέχεται καθ’ 
έκάστην 5—7 ,μ.μ., πλήν Σαββάτου. 
Τηλ. ιατρείου 737-069.

Είς .τό ίατρεΐον έχτελοΰνται αΐ κά
τωθι εξετάσεις:

1 ) Καρδιογράφημα.
2) Άκτινοσχόπησις καρδίας,
3) Φωνοκαρδιογράφημα.
4) -Πληθυσμογράφημα (Κ αμπολή 

ροής τοΰ αίματος).
5) ’Αντιπηκτική καί θρομβολυτική 

θεραπεία.
6) Ή ηλεκτρική διέγερσις τής καρδί

ας δι’ επείγοντα περιστατικά, (Pa
cemaker) .

7) ’Οφθαλμοσκοπική έξέτασις τών 
αγγείων τοΰ άμφ’ίβληστροειδοΰς.

Τό προσωπικόν τής ’Εθνικής Τρα
πέζης δύναται νά έξετάζεται έπί τή 
βάσει· τοΰ καθωρισμένου τιμολογίου.

0 ΠΤΟ-ΡΙΝΟ-ΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ
ΓΕΩΡΓ. ΠΙΠΙΚΙΟΣ

Δέχεται τούς ασθενείς τών 
Ταμείων Υγείας τών Τρα
πεζών Εθνικής, Ελλάδος 
καί ’Αθηνών.

Λυκαβηττού καί Άλεξ. 
Σούτσου 24. 11-1 μ. μ.
και 5-7 μ.μ.-Τηλ. 613.513

ΛΡ- ΚΑΜ. Ε, ΜΠΟΝΕΛΛΟΣ
Χειρουργός

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
Λεωφ. ’Αλεξάνδρας 209 

Τηλ. 669.212 
Δέχεται 5 — 7 μ.μ. 
πλήν Σαββάτου

Τθ μηνιαΐον περιοδικόν ΕΑΕΥΘΕΡΑΣ ΣΚΕΨΕΩΣ

"ΙΛΙΣΟΣ,,
είοήλθεν εις τό 13 ον άπό τής έκδόσεώς του έτος. 

Κυκλοφορεί ΜΟΝΟΝ μεταξύ συνδρομητών.
Έτησία συνδρομή Δρχ. 50 

Διευθυντής ΚΩΣΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 
'Οδός Δραγατσανίου 6, Άθήναι - 122 

0 «ΙΛΙΣΟΣ» ΛΕΝ ΜΟΙΑΖΕΙ ΜΕ ΚΑΝΕΝΑ ΑΛΛΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ 
Στέλλονται ΔΩΡΕΑΝ τεύχη - δείγματα
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ΕΝΩ ΜΕΑΕΤΑΤΑΙ ΥΠΟ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΙ

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΕΟΣ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΝ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΝ ΜΑΣ ΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΝ ΕΞΕΛΙΞΕΙ

Ώς γνωστόν, ύπό τής Διοικήσεως τής Τρ««έζης συνεστήθπ 
επιτροπή πρός μελέτην των διαφόρων προβλημάτων πού απα
σχολούν τούς ασφαλιστικούς οργανισμούς τού προσωπικού τής 
Τραπέζης, άποτελουμενη έκ τού κ. Κ. Παπαχαραλάμπους ώς 
Προέδρου και τών κ.κ. Φ. Άγγελή, Κούλη, Γ. Μυλωνά καί 
Πουλέα μελών τού Γ. Συμβουλίου τής Τραπέζης, τού κ. Γ. Μη- 
τσοπούλου, Διευθυντού Νομικού Συμβούλου τής Τραπέζης, τού 
κ. Γούστη, Οικονομικού Συμβούλου τής Τραπέζης, τού κ. Γ. 
Παπαχρήστου, Διευθυντού τού προσωπικού και τού 1Αναλογι
στού κ. Καλκάνη ώς μελών.

Ή ανωτέρω έπιτροπή έπραγματοποίησε μέχρι σήμερον 
σειράν συνεδριάσεων, έκλήθμσαν δε καί κατέθεσαν ενώπιον αυ
τής τάς άπόψεις των καί οί Πρόεδροι τών Σύλλόγων τών ‘Υ
παλλήλων τών Τραπεζών 'Εθνικής καί τέως 'Αθηνών' κ.κ. Άδ. 
ΌΘωναίος καί Σ. Γκιτακος καί ό Πρόεδρος τού Συλλόγου τών 
Συνταξιούχων τής Εθνικής Τραπέζης κ. Κ. Μελισσαρόπουλος.

Τήν έμπεριστατωμένην προφορικήν άνάπτυξιν τών άπό- 
ψεων ^ τού Συλλόγου μας ύπό τού Προέδρου κ. Άδ. Όθω να ί
ου, ήκολούθησεν' ή κατάθεσις τού κάτωθι υπομνήματος:

Άριθ. ιΠρωτ. 104 
Πρός τήν
Ύπό τής Δι·οιχήσεως τής Έθν. 
Τραπέζης συσταθεΐσαν επιτροπήν 
μελέτης προβλημάτων Άσφαλ. 
Ταμείων τοΰ προσωπικού αυτής. 
Έ ν τ α ΰ θ α.
Έν Άθήναις τή 19η Νοεμ. 1 968 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Τό Ταμεΐον Συντάξεως Υπαλ

λήλων 'Εθνικής Τραπέζης, ίδρυθέν 
τό 1867 έστηρίχθη έττί ύγιών α
σφαλιστικών άρχών ώς άποδεικνύ
εται έκ τής υποδειγματικής, έπί 
ττολλάς δεκαετηρίδας λειτουργίας 
του και τής περιουσίας τήν όποιαν 
-εΐχεν, ιδία μέχρι τό 1940, δυνηθή 
νά συγκέντρωση.

Άτυχώς τό Ταμεΐσν τούτο έδέ- 
χθη έξωθεν πλεΐστα όσα πλήγμα
τα, συνέπεια τών όποιων είναι 
καί ή ταμειακή δυσχέρεια είς τήν 
οποίαν εΰρίσκεται σήμερον. Τά κυ
ρτότερα έ:< τών πληγμάτων τούτων, 
διά τά όποια ώς είκός οΰδεμία ευ
θύνη τών. ήσφαλισμένων ΰφίσταταν, 
είναι τά ακόλουθα:

1) Διά τοΰ Νόμου 3483)1928 
ύπήχθησαν ϋποχρεωτνκώς εις τό 
ΤαμεΤσν άνευ οΰδεμιάς σχετικής 
συνεισφοράς ο! προσληφθέντες υ
πάλληλοι μεγάλου βαθμού καί ηλι
κίας Οπό τής Τραπέζης τής "Ελ
λάδος ττλήν τών έκ τής Εθνικής 
Τραπέζης προερχόμενων καί σϊτι- 
νες μετά μικρόν χρονικόν διάστη
μα συνταξιοδοτηθέντες έπέπεσαν 
έπί τών ώμων του. Διαβλέπουσα 
ή Διοίκησις τής 'Εθνικής Τραπέ
ζης τόν εντεύθεν κίνδυνον ττροήλ- 
θ=ν είς τήν άπο 10)5)28 (ίδέ συ- 

-νημιμένον απόσπασμα Πρακτικού) 
συμφωνίαν μετά τής Τραπέζης τής 
‘Ελλάδος διά τήν άπό κοινού κά- 
λυψιν τυχόν μελλοντικών ανοιγμά
των. ’Εννοείται ότι όλαι αΐ ανωτέ
ρω ένέργειαι εγένοντο ερήμην του 
Ταμείου μας, γεγονός τό όποιον 
άποδεικνύε,. ότι ή Εθνική Τράπε
ζα ίδρύσασα τούτο είς άπόδει ξ ιν 
τού ένδιαφέροντος διά τό προσω
πικόν της διετήρει. καί τήν ιάπό- 
λυτον ευθύνην διαχειρίσεως τών τυ
χών του.

2) Λόγω τής ακολουθούμενης 
υπό τών τότε Κυβερνήσεων οικονο
μικής πολιτικής, έμπνευστής τής 
οποίας ήτο ό Διοικητής τής 'Ε
θνικής Τραπέζης, τό Ταμεΐον ΰπε- 
χρεώθη νά έπενδύη δυσαναλόγως 
υψηλόν ποσοστόν τών διαθεσίμων 
του, ήτοι δρχ. 227 έκ. είς χρεό
γραφα τού ‘Ελληνικού Δημοσίου 
με τόν σκοπόν διατηρήσεως τών 
τιμών των είς ικανοποιητικά έπί- 
πεδα. Πέραν τούτων, έτερον ποσόν 
125 έκ. δρχ. έχρησιμοποιήθη ευ

θέως ύπό τής χυβερνήσεως διά τάς 
άνάγκας τοΰ πολέμου (ΑΝ 464) 
37) ιένώ έτεοα 138 έκ. δοχ. ιέτη- 
ροΰντο διά τόν αυτόν σκοπόν είς 
ρευστόν. Τά τεράστια ταΰτα ποσά 
έξηνεμίσθησαν, έκ τοΰ γνωστού 
Νόμου Σβώλου.

Ή έκτασις τής έκ τών ανωτέ
ρω λόγων προκληθείσης ζημίας 
συλλαμβάνεται εύκόλως έάν άναλο- 
γι,σθώμεν ότι τά άγορασθέντα κα
τά τήν έποχήν εκείνην ύπό τού 
Ταμείου τρία μόνον ακίνητα δρχ. 
71 έκ. άνήλθον σήμερον είς ποσόν 
512 έκ. Πας τις αντιλαμβάνεται 
οποία θά ήτο ή σημερινή περιου
σία τοΰ Ταμείου καί τά έξ αυτής 
Εσοδα έάν έπετρέπετο είς τούτο νά 
Επένδυση έλευθέρως τά διαθέσιμό 
του. Τούτο δέ άπό καθαρώς θεω
ρητικής άπόψεως διότι ή άδήριτος 
εθνική ανάγκη επέβαλε βεβαίως 
τήν κατά τόν προαναφερθέντα τρό
πον χοησιμοποίησίν των.

3) Κατά τά έτη 1946 καί 1 952 
ή Τράπεζα έπραγματοποίησε εθε
λούσιας Εξόδους βάσει δελεαστι
κών όρων, με αποτέλεσμα νά έπι- 
βαρυνθή τό Ταμεΐον .μέ τάς συν
τάξεις τών εκατοντάδων, προώρως 
άποχωρησάντων τής Υπηρεσίας, 
στερηθέν άμα καί τών εισφορών 
τών ήσφαλισμένων καί τής Τρα- 
ττέζης.

4) Άνάλογον ύπήρξεν τό απο
τέλεσμα, άλλα είς άφαντάστως με- 
γαλυτέραν εκτασιν, έκ τής συγχω- 
νεύσεως τών Τραπεζών ’ Εθνικής 
καί ‘Αθηνών ότε πολλά! εκατοντά
δες ύπαλλήλων άπελύθησαν είτε 
ιάπεχώρησαν τής Υπηρεσίας έκ 
τοΰ φόβου απώλειας τών έκ τοΰ 
Ταμείου Αύτασφαλίσεως δικαιω
μάτων των. Συνεπείς τής οιΰτω 
προελθούσης τεράστιας έπτβαρύν- 
σεως τοΰ Ταμείου Συντάξεων καί 
τής παραλλήλου απώλειας σημαν
τικών πόρων τούτου, ή Τράπεζα 
διά τής γνωστής άπό επιστολής 
τοΰ Διοιιικητοΰ της κ. Ήλιάσκου, 
άνέλα&ε τήν εύθύνην τών τυχών 
τών Ταμείων.

5) Ή ΐδρυσ,ς νέου Ταμείου 
Συντάξεων τών υπαλλήλων τής 
Τραπέζης ‘Ελλάδος καί Κτηματι
κής έπραγματοπαιήθη έπί τή βά
σει αυθαιρέτου διαχωρισμού τής 
περιουσίας τοΰ πρότερσν Ενιαίου 
Ταμείου λόγφ τής άνυπαρξίας οΐ- 
ασδή.ποτε άναλογιστιχής .μελέτης, 
μέ αποτέλεσμα τήν πρόκλησιν ζη
μίας είς ,τό Ταμεΐον τών υπαλλή
λων τής ’Εθνικής είς στιγμάς τε
ράστιας έπιβαρύνσεώς του συνε
πείς τής ανωτέρω μνημονευθείσης 
αιτίας.

6) Ή Νομ,σματτική Έπιτροπή 
χαθυστέρησεν 'έπί πενταετίαν τήν 
Εγκριση/ άνοικοδομήσεως τοΰ ση

μερινού παρά τήν Πλατείαν Κλαυ· 
θμώνος άκ.νήτου. Έκ τοΰ λόγου 

τούτου άψ’ ενός μεν τό κόστος κα
τασκευής ηύξήθη ύπερμέτρως συ
νεπείς τής άνόδου τών τιμών τών 
υλικών καί τών ημερομισθίων, άψ" 
ετέρου δέ άπωλέσθη σημαντικόν 
ποσόν εισοδήματος.

7) Δεν έδείχθη ή άπαιτουμένη 
επιμέλεια διά τήν άξ.οποίησιν τής 
περιουσίας τοΰ Τςμείου, ή δέ άνα- 
ληφθεΐσα κατά τό έτος 1965 υπό 
τής τότε Διοικήσεως μέ μεγάλην 
«αθυστέρησ.ν, σχετική προσπά
θεια, έγκατελείφθη έν συνεχείς ύπό 
τής διαδόχου αυτής.

Έκ τών ανωτέρω συνάγεται ά- 
ιβιάστως ότι κυρία αίτια τής σημε
ρινής δυσχερούς ταμειακής θέσεως 
τού Ταμείου είναι:

1) Αΐ Έθνικαί άνάγκαι καί 
συμφορά! αί όποΐαι έξηνέμισαν τά 
διαθέσιμα τοΰ Τςμείου.

2) Ή ύπό διαφόρων Διοικήσεων 
τής Τραπέζης, έπ’ ωφελείς αυτής, 
άκολουθηθεΐσα πολιτική, έπιρρίψε- 
ως, διά διαφόρων τρόπων, προώ
ρως, έπί τών ώμων τοΰ Ταμείου 
πολλών εκατοντάδων ύπαλλήλων 
καί ή έν γίνει τακτική, τών υπευ
θύνων παραγόντων τούτης κατά 
τήν διαχείριση/ τών τυχών αύτοΰ.

Έν προκειμένη/ ουδόλως δέον νά 
λησμονήται ότι ή ουσιαστική δια- 
«υβέρνησις τοΰ Ταμείου άνήκεν είς 
τήν Διοίχησιν τής Τραπέζης, ή ο
ποία είς πάσαν περίπτωση/ άνε- 
λάμβανε τήν ευθύνην τών σχετικών 
πρωτοβουλιών της, πρόσφατον δέ 
άκόμη παράδειγμα αποτελεί ή ιύπ’ 
άρ. Α 74)16-12-60 Εγκύκλιος Δι- 
ονκήσεως.

Μετά τιμής
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΤΕ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΑΔΑΜ. ΟΘΩΝΑΙΟΣ 

Έν τώ μεταξύ είς τό ύπ’ άριθ. 82 
φύλλον τού Δελτίου τοΰ Συλλόγου 
Συνταξιούχων Εθνικής Τραπέζης είδε 
τό φώς τής δημοσιότητας κείμενον 
πρός τήν επιτροπήν μελέτης τοΰ ά- 
σφαλνστικοΰ ύπό τήν μορφήν υπομνή
ματος, ΰπογραφόμενον ύπό δύο συν
ταξιούχων συναδέλφων. Επειδή τό έν 
λόγω κείμενον περιέχει άνευθύνους 
απόψεις καί (Απαράδεχτους εισηγήσεις 
έπί τοΰ ζωτ,κωτάτης σημασίας θέμα- 
τος, ώς είναι τό άσφαλ'ΐστικόν, τόσον 
διά τούς έν ένεργείς όσον καί τούς 
έν άπομαχίς συναδέλφους, ό Σύλλο
γος, διαμαρτυρόμενος, άπέστειλεν 
πρός τόν Σύλλογον Συνταξιούχων την 
ακόλουθον επιστολήν:

Άριθ. ,Πρωτ. 3 
Πρός τόν
Σύλλογον Συνταξιούχων 
’Εθνικής Τραπέζης τής ‘Ελλάδος 
Δραγατσανίου 8 
Έ ν τ α ΰ θ α 
Κύριε Πρόεδρε,

Είς τό ύπ’ άριθ. 82)21-12-68 
κυκλοφόρησαν Δελτίον τοΰ ΰμετέ
ρου Συλλόγου είδε τό φώς τής δη
μοσιότητας υπόμνημα πρός τήν 
ύπό τής Διοικήσεως συσταθεΐσαν 
Επιτροπήν πρός έξέτασιν τών ζη
τημάτων τών ’Ασφαλιστικών Τα
μείων τοΰ Προσωπικού τής Εθνι
κής Τραπέζης, ΰπογραφόμενον ύπό 
τών Συνταξιούχων συναδέλφων κ.κ.
Κ. Χριστοδούλου καί Ν. ’Αντω
νίου.

Καίτοι τοΰ σώματος τοΰ ύπο- ι 
μνήματος προτάσσεται σημείωμα 
τής συντάξεως τοΰ Δελτίου διά τοΰ 
όποιου καθίσταται γνωστόν, στι 
τό έν λόγφ κείμενον είναι ατομι

κόν καί ύπεβλήθη καθ’ όσον είχαν 
τό πρός τούτο δ χαίωμα οί συντά- 
χται του, έν τούτοις, πιστεύομεν, 
ότι ή άπό τών στηλών τοΰ* 1 επισή
μου δημοσιογραφικού οργάνου τοΰ 
ύμετέρου Συλλόγου έμφάνισίς του 
είναι δυνατόν νά δώση λαβήν σχο
λιασμού ότι, έστω καί εμμέσως, 
συμφωνείτε μέ τό περιεχόμενόν του.

’Ακριβώς δέ τό άπαράδεχτον 
περιεχόμενόν τό όποιον τυγχάνει 
αυτόχρημα Εμπρηστικόν καί επι
κίνδυνον, τόσον διά τήν τύχην αυτού 
καθ’ έαυτού τού έν τή Τραπέζη 
υπάρχοντας άσφαλιστικοΰ προβλή
ματος, όσον καί διά τήν άποτελε- 
σματιχότητα τών κοινών μας προσ
παθειών προς αίσίαν έπίλυσίν του, 
μάς ύποχρεοΐ νά διαμαρτυρηθώμεν 

ίέντόνως πρός υμάς, άφ’ ένάς μεν 
διά την άνεύθυνον επιχειρηματολο
γίαν τών συντακτών τοΰ υπομνή
ματος ιδία ώς πρός τά σημεία 
τών προτάσεων τών συνδεουσών 
τήν λύσιν τοΰ ασφαλιστικού μέ την 
έξέλιξιν τού έν ένεργεία προσωπι
κού τής Τραπέζης, άφ’ ετέρου δέ 
διά τήν ανοχήν υμών έναντι έχδη- 
λώσεων ώς ή ανωτέρω τά μαλλα 
βλαπτικών ένός τόσον περίπλοκου 
προβλήματος, ώς είναι τό Ασφαλι
στικόν, δεδομένου μάλιστα τού ά
ρ θμοΰ τών έχθρών οιτινες ελλο
χεύουν καί οί όποιοι ούδέν άλλον 
πράττουν εί μη νά αναμένουν ανέλ
πιστους, Εστω καί ακουσίους, συμ
μάχους.

Έπανεΐιλημμένως άπό τού παρ
ελθόντος έχομεν άπό κοινού συμ
φωνήσει , ότι σύδείς έπιτρέπετα, νά 
ύποκαταστήση τά επίσημα συλλο
γικά όργανα είς τάς εύθύνας καί 
τάς αρμοδιότητας των, πολλφ 
μάλλον τή άνο,χή των.

Εύελπιστούντες ότι τό Ατυχές 
έπεισόδιον τής Από 
τού Δελτίου σας δημοσιεύσεως Αν

εύθυνων κειμένων, άπτομένων θε
μάτων διασταυρουμένου ένδιαφέ
ροντος ύμών καί ήμών, δεν είναι 
δυνατόν νά έχη συνέχειαν, 

Διατελοΰμεν μετά συναδελφιχών 
χαιρετισμών

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

Σέ όγχώδη συγκέντρωσιν τοΰ Ε.Κ.Α.

Η Εργατουπαλληλική τάξις 
ουζητΕϊ τά προβλήματα της

Είς τάς 13 ’ I ανουαοίου είς τό θέα- 
τρον ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ έλαβε χώρον Γε
νική Συνέλευσις τών Διοικητικών Συμ
βουλίων τών σωματείων τής δυνάμεως 
τοΰ Έογατικοΰ Κέντρου Αθηνών. Παυ 
ρέστησαν έκπρόσωποι άνω τών 300 
σωματείων καθώς «αί έχπροσωπήσεις 
Εργατικών Κέντρων διαφόρων άλλων 
πόλεων τής Ελλάδος καί Διοικήσεις 
‘Ομοσπονδιών δυνάμεως τής Γ.Σ.Ε.Ε., 
είς μίαν Αριθμητικά επιβλητικήν σύν- 
θεσιν όλης τής έργατικής καί υπαλλη
λικής κλίμακος.

Σκοπός τής Συνελεύσεως ήτο ή Αν
τικειμενική ένημέρωσις τών έπί ιμέ
ρους υπευθύνων τού Συνδικαλιστικού 
Κινήματος, ιέπί τής ώς έχει, σήμερον 
θέσεως καί τής έξελίξεως τών ύπό 
κρίσιν ζωτικής σημασίας θεμάτων τής 
’Εργατικής Τάξεως προκειμένου νά 
άποκλειθοΰν αΐ ποοκληθεΐσαι συγχύ
σεις.

Κύριας ομιλητής ήτα ό Πρόεδρος 
τοΰ Ε.Κ.Α. καί Γεν. -Γραμματεύς τής 
Γ.Σ.Ε.Ε. κ. Φώτης Μακρής καί έν 
συνεχεία: αύτοΰ ό Πρόεδρος τής ‘Ομο
σπονδίας Τραπεζοϋπαλληλικών ’Ορ
γανώσεων χ. Π. Παπαρροδόπουλος.

Τα συγκεκριμένα θέματα μέ τά ό
ποια ήσχολήθη ή συγκέντρωσις ήσαν:

1. Τά ,άψορώντα γενικώς το συνδι
καλιστικόν κίνημα.

2. Τήν Κοινωνικήν Άσφάλισιν __
κυρίαν καί επικουρικήν (συνταξιοδό- 
τησις, ύγειονομιχή πεοίθαλψις χλπ.).

3. Τήν νομοθεσίαν «Ιπερί ρυθμίσεως 
συλλογικών διαφορών έργασίας».

4. Τήν ’Εργατικήν Κατοικίαν.
5. Τήν Έργαζομένηιν Γυναίκα κλπ.
Έν τελεί τής συγκεντρώσεως ή Γεν.

Συνέλευσις ένέκ.ρίνε όμοφώνως σχετι
κόν ψήφισμα έπί τών Ανωτέρω προ
βλημάτων καί τάς έπ’ αυτών θέσεις 
τάς όποιας Ανέπτυξαν οί άμιληταί.

Νέα της Ε.Τ.Υ.Κ.

Έμονογραφήθη συμφωνία 
έπί αιτημάτων συναδέλφων μας

Υποκαταστημάτων Κύπρου 
καί Διοικήσεας τής Τραπέζης

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
Α. ΟΘΩΝΑΙΟΣ 

Ο Γ,ΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ 
Π.ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 

Είς τό ήδη κυκλοφορούν ύπ’ άρ:θ. 
83)23.1.69 Δελτίον τοΰ Συλλόγου 
Συνταξιούχων άναδημοσιεύεται ή Α
νωτέρω ύπό τοΰ Συλλόγου μας Απο- 
σταλεΐσα πρός τούς Συνταξιούχους έ
π,στολή διαμαρτυρίας διά τό Ανεύθυ- 
νον υπόμνημα, Ακολουθεί δέ αύτήν τό 
κατωτέρω παρατιθέμενον σημείωμα 
τής συντάξεως τοΰ Δελτίου, τό περιε
χόμενο*/ τοΰ οποίου κρίνεται ικανοποι
ητικόν.

Σημείωμα Συντάξεως Δελτίου 
Τό Συλλογικόν Δελτίον έδημο- 

σίευσε τό άπό 4-12-68 Υπόμνη
μα περί Έξυγ ιάνσεως τών ’Ασφα
λιστικών Ταμείων τών κ.κ. Ν. ’Αν
τωνίου καί Κ. Χριστοδούλου, έκ 
δημοσιογραφικού καθήκοντος, πρός 
ένημέρωσιν τών Συνταξιούχων, ώς 
άλλωστε δηλοΰται είς τήν προμε
τωπίδα τής δημοσιεύσεως του, χω
ρίς βεβαίως τούτο νά σημαίνη ότι 
συμφωνεί πρός τάς 5Γ αύτοΰ έ:<- 
τεθειμένας Απόψεις των. Άπ’ εναν
τίας, θεωρεί ολέθριο,ν νά δημιουρ- 
γηθοΰν Αντιγνωμίαι καί διαστάσεις 
έντός τής οικογένειας τών Συντα
ξιούχων, έξ άντιτιθέμενων μεταξύ

Έμονογραφήθη τήν 13η,ν Δεκεμ
βρίου 1968, είς τό Ύπουργεΐον Ερ
γασίας Κύπρου ή έπιτευχθεΐσα συμ
φωνία έπί τών αιτημάτων τών είς Κύ
προν Υποκαταστημάτων τής Εθνικής 
Τραπέζης τής 'Ελλάδος. Τήν συμφω
νίαν έμονογράφησαν έκ μέρους τής 
Κυπριακής Πολιτείας ό κ. Παπαδό- 

τών στηλών | πουλος, Υπουργός Έργασίας καί ό 
TicKTpr.v ™- :< Κωνσταντινίδης, ’Ανώτερος Λει

τουργός Εργατικών Σχέσεων, οί κ.κ. 
Θεοδωρόπουλος καί Κνουρτσιδάκης έκ 
μέρους τής Εθνικής Τραπέζης καί ά 
κ. Γ. Μιιχαηλίδης έκ μέρους τής Ε.Τ. 
Υ.Κ.

Τά θέματα πού καλύπτει ή έπιτευ- 
χθεΐσα συμφωνία είναι τά ακόλουθα:

1. Μυθολογικά! κλίμακες, 2. Περί
οδος προσωρινότητας, 3. -Κατάταξις 
είς τό γραφειακόν προσωπικόν τών

κλητήρων, ο'ίτινες κατέχουν Απολυτή
ριον Σχολής Μέσης Παιδείας, 4. Επι
δόματα Ταμιών, 5. Δάνεια είς τό προ
σωπικόν, 6. Ταμεΐον ιΠρονοίας, 7. Τα- 
μεΐον Υγείας, 8. Άδειαι Άσθενείας, 
9. Πληρωμή ύπερωριών, 10. ’Οργα
νισμός Υπηρεσίας καί 1 1. Κλητήρες 
έκτελοΰ.τες γραφειακά καθήκοντα.

Ή συμφωνία θά έχη Αναδρομικήν !- 
| σχύν άπό 1ης ’ I ανουαρίου 1968 καί 
θά λήγη τήν 31 ην Μαρτίου 1970.

Μετά τήν έπιτυχή διευθέτησιν τής 
διαφοράς άνεχώρησεν έπιστρέφων είς 
Αθήνας ά μετακληθείς πρός τούτο εκ
πρόσωπος τής Τραπέζης, Επιθεωρη
τής κ. ’Αριστομένης Θεοδωρόπουλος. 
Μετά ,μίαν εβδομάδα συνεχροτήθη 
Παγχύπριος Γενική Συνέλευσις τών έν- 
διαφεραμένων ύπαλλήλων πρός ένημέ- 
ρωσίν των έπί τής μονογραφηθείσης 
συμφωνίας.

σύτών συμφερόντων. Τό Δ. Συμ- 
βούλιον τοΰ Συλλόγου διαφωνεί έν- 
τόνως πρός τά προτεινόμενα Αντι- 
σνναδεφλικά μέτρα Ανεπαίσθητων 
οικονομιών έπί θυσίς< τής συνα- 
δελφικής ενότητας καί τα Αποκρού
ει ώς στενόκαρδα καί Αλυσιτελή. 
’Άλλο θέμα έάν όρθώς Απέδωσαν 
τήν αιτίαν τής κακοδαιμονίας είς 
τήν βιαίσν συγχώνευα ιν τών Τρα
πεζών Εθνικής καί Αθηνών, τήν 
έπαχολουθήσασαν άθρόαν Απόλυ- 
στν ύπαλλήλων προώρως συνταξιο- 
δοτηθέντων, τήν Ανώμαλον ενταξιν 
τών ύπαλλήλων τής τέως Αθηνών, 
τόν αυθαίρετον διχασμόν κατά λε- 
όντΕΐον συμφωνίαν τών Ταμείων 
Ελλάδος — Κτηματικής άφ’ ένός 
καί Εθνικής άφ’ ετέρου, τήν πλημ
μελή καί Ανεπαρκή εφαρμογήν τοΰ 
επανορθωτικού Ν. 3662. Αύταί εί
ναι πανθομολουγούμεναι Αλήθειαι, 
αΐ όποΐαι καλόν είναι νά άκούων- 
ται ύπό πάσης πλευράς, όχι όμως 
καί νά συνοδεύονται άπό Αν,τισυνα- 
δελφκοΰ πνεύματος προτάσεις ά- 
σημάντου άποδοτικότητος, αί ο
ποίοι διαταράσσουν 
τών Σ υνταξ ι ούχων.

ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΥΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 
ΤΟ ΣΧΕΔΙΟΝ ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΚΟΙΝΩΜΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΑΕ I Α Σ

Άνωτάτη προθεσμία διά τήν σύν
ταξιν καί ύποβολήν τοΰ Σχεδίου Κώ- 
δικος Κοινωνικής Ασφαλείας, Εχει 
ταχθή είς τήν άρμοδίαν επιτροπήν ή 
31η Μαρτίου 1969. Τούτο ορίζεται 
είς Απόψασιν τού πρωθυπουργού κ. Γ. 
Παπαδοπούλου καί τοΰ Υπουργού 
Κοινωνικών 'Υπηρεσιών χ. Λ. Πάτρα, 
περί Ανασυγκροτήσεως τής έν λόγφ 
επιτροπής.

Έν τώ μεταξύ πληροφορούμβθα, ότι 
τά μέτρα διά τά Ταμεία Υγείας θα 
εξαγγελθούν περί τά μέσα Φεβρουά
ριου, ένφ περί τό τέλος τού ίδιου μη
νάς θά εξαγγελθούν τά μέτρα διά 
την κοινωνικήν Ασφάλισιν. Πάντως, 
προηγουμένως, θά τεθούν ύπ’ όψνν 
τών ενδιαφερομένων ’Οργανώσεων, 

καί ύποβολήν πρότασήν ενότητα πρός μελέτην 
σεων.

ΤΟ ΒΗΜΑ TOY ΓΙΑΤΡΟΥ

Ή ανάγκη τής προληπτικής υγιεινής
Ένα άπο τά λίγα θέματα — αν ό

χι το μοναδικό —· πού ύπαρχε ι δμι 
φωνία σ’ ολο τδν κόσμο, είναι τό θέ
μα τής υγείας. "Ολοι δεχόμεστε 5τι 
ή υγεία είναι το «πολυτιμότερον άγα- 
9‘όν». Είναι Αξίωμα πού δεν χρειά
ζεται απόδειξη.

Καί όμως είναι Ανεξήγητο τδ ώ- 
οο σπάνια μας έρχεται στό νοϋ αύτδ 
τδ Αξίωμα.

"Οταν είμαστε καλά ποτέ δέν έν- 
διαφερόμαστε γιά τήν ύγεία μας. 
Πρέπει νά παρουσιασθή τδ πρώτο ε
νόχλημα γιά νά μας θυμήση ότι κά
τι δέν πάει καλά στδ «πολυτιμότερο 
Αγαθό» μας. Τότε θά σκεφθοΰμε τδ 
γιατρδ πού ώς τότε τδν θέλαμε μόνον 
«γιά φίλο». «Γιατρέ μου αχρείαστος 
-νά είσαι» λένε δλοι, καί μόνον σάν 
αρρωστήσουν τδν θέλουν «χρειαζού
μενο».

Νά, ή μεγάλη πλάνη. Είναι πρα
γματικά περίεργη καί Ανεξήγητη αυ
τή ή τοποθέτηση. Νά μήν είμαστε ό
μως Αδικοι. Πρέπει νά δεχθούμε καί 
•μερικά δικαιολογητικά γιά τήν Αδι
καιολόγητη Αδιαφορία τών πολλών 
-γιά τήν ύγεία τους.

Ή θαυμαστή συγκρότηση τής μη
χανής τοΰ ανθρώπου Αντέχει αφάν
ταστα καί δέν διαμαρτύρεται σέ κάθε 
της ταλαιπωρία πού ή ζωή τής επι
βάλλει.

"Ολοι ξεκινάμε νέοι μέ περιθώρια 
τεράστια προσαρμογής τών διαφόρων 
έξαρτημάτων τής μηχανής — οργα
νισμού μας.

Κάθε κατάχρηση στήν ήλικία αυ
τή αντιμετωπίζεται θαυμάσια και ή 
αντιμετώπιση αυτή νομίζεται σάν κά-

I τι φυσικδ καί μόνιμο πού δέν χρειά
ζεται ιδιαίτερη φροντίδα. Τά χρό
νια όμως περνούν. ΟΊ Αρτηρίες — 
γιά να περιορισθοϋμε στον τομέα τοΰ 
κυκλοφοριαικού συστήματος —· χάνουν 
τήν ελαστικότητα τους. Ή αντοχή 
τους λιγοστεύει. Τά περιθώρια προσ
αρμογής σέ κάθε κατάχρηση Εχουν 
στενέψει. Τδ βραδυνό μας φαγοπότι, 
πού πριν λίγα χρόνια δέν επηρέαζε 
τδν ύπνο μας, γίνεται τώρα Αφορμή 
νά ξ,ενυχτήσωμε είτε Απδ «δυσφορία» 
είτε Απδ πόνο.

Γιά πρώτη φορά σκεπτόμαστε τδν 
«Αχρείαστο* γιατρδ πού Αναγκαστικά 
μας Επιβάλλεται τώρα ώς χρειαζούμε

νος.
Στις πάρα πάνω αιτίες, δηλαδή στη 

θαυμαστή κατασκευή τής μηχανής τοΰ 
Ανθρώπου καί στά μεγάλα περιθώρια 
τής νεανικής ήλικίας πρέπει νά πρ ,- 
στεθή καί μία τρίτη αίτια στήν εξή
γηση τής Αργοπορημένης «συνανιησε- 
ως» μέ τδ γιατρό. Είναι ή προκατάλη
ψη ή — γιά νά είμαστε ειλικρινέστε
ροι — δ φόβος μή τυχδν καί στήν 
εξέταση βρεθή: κάτι ανώμαλο και αρ
χίσουν τά «μή ετούτο» καί «μή εκεί
νο». Τδ περίεργον είναι 8τι δ παρά
γων «φόβος» άπαντά Ιδιαίτερα ατούς 
«μορφωμένους».

Πάντα θυμάμαι Ενα φίλο μου με
γάλο καπνιστή, όταν τού πρότεινα· νά 
τοΰ βγάλω Ενα ήλεκτροκαρδιογράφη- 
μα — μάλλον χωρίς λόγο — ιιοΰ Α
πάντησε «άιφησέ με ήσυχο, θέλεις νά 
βρεθή κάτι Ανώμαλο καί νά ιιοΰ δη
λητηρίασης τή ζωή»; Καί — όπως 
γίνεται συνήθως — ύπεστήριξε τήν 
άρνησή του μέ φτηνό εΰφυίλόγηιια, 
λέγοντας μου «Ή υποχρέωση τοΰ για
τρού είναι νά βρή κανένα χάπι πού 
νά μή μας βλάπτη τδ τσιγάρο καί 
όχι νά μάς στερή Απδ τις λίγες απο
λαύσεις πού άπόμειναν».

Αέν άρνούμεθα 8τι ή Ιατρική είναι 
■Αδύναμη, κι’ 8τι καί 6 μεγαλύτερος 
γιατρός άποδεικνύεται συχνά μικρός 
πολύ μικρός σέ μιά Αρρώστεια. Δέν 
Αρνούμεθα Ακόμη καί τις -— σπάνιες 
ευτυχώς — Ιατρικές υπερβολές πού 
βλέπουν τδν άνθρωπο σάν μηχανή χω

ρίς «ψυχή», καί φθάνουν σέ αυστηρό
τητες Απαγορεύοντας Ακόμη καί Αθώ
ες Απολαύσεις. ’Αλλά καί εδώ δέν πρέ
πει νά φανούμε άδικοι. Οί μέχρι σή
μερον «κατακτήσεις» τής ιατρικής εί
ναι τεράστιες. Ή αύξηση τού μέσου 
ορού ζωής είναι τρανή Απόδειξη σω
στής πορείας στη μάχη τής υγείας.

Χρειάζεται όμως καί βοήθεια καί 
κατανόηση απ’ ολους.

ΟΊ γιατροί τονίζουν συνεχώς πώς 
εύκολα μιά Αρρώστεια προλαμβάνεται 
ενώ μέ δυσκολία θεραπεύεται.

"Ολοι τδ δέχονται χωρίς Αντίρρηση 
μά δυστυχώς ελάχιστοι εξετάζονται 
προληπτικώς. "Οσον καί άν φαίνεται 
οτι αρχίζει νά επιβάλλεται ή «προλη
πτική εξέταση», έν τούτοις κοινή συ
νείδηση δέν Εγινε. Παράδειγμα· τών 
τραπεζιτικών ή τάξις. Ή σημερινή 
διοίκηση τοΰ Τ.Τ.Π.Ε.Τ. καθιέρωσε 
στά μέλη του πριν δύο χρόνια, «τών 
ενηλίκων» τήν προληπτική εξέταση. 
Μήν παραξηγηθώ σάν διαφημιστής 
της. Πρόκειται γιά μιά εξέταση υπο
δειγματική πού γίνεται έν συνεργασίμ 
μέ τήν «Ελληνικήν ΈΑαιρίαν Άρτη- 
ριοσκληρώσεως» καί σύμφωνα μέ τις 
υποδείξεις τοΰ «Παγκοσμίου ’Οργανι
σμού 'Τγείάς». Ό δργανισμός αύτδς 
οχι απλώς έδέχθηκε μέ προθυμία νά 
βοηθήση στή στατιστική Αξιοποίηση 
τών 'ευρημάτων μας αλλά λαμβάνει μέ
ρος καί στις Εξετάσεις αίματος. ’Απδ 
κάθε εξεταζόμενο, στά εργαστήρια τοΰ 
Τ.Τ.Π.Ε.Τ., μία· σταγόνα αίματος

ποτίζεται σέ ειδικό χαοτί καί στέλλε- 
ται, τήν επομένη, Αεροπορικώς στήν 
’Αμερική γιά ειδική εξέταση. Ή Α
πάντηση φθάνει σέ λίγες ημέρες καί 
μάς πληροφορεί γιά τήν «τάση» πού 
Εχει δ Εξεταζόμενος νά άναπτύξη αρ
τηριοσκλήρωση.

Συμπερασματικά πρόκειται γιά προ
ληπτική Εξέταση άψογη, πού εμφανί
ζεται σάν πρωτοποριακή καί μοναδική 
στις δυνατότητές μας. Καί όμως ή αν
ταπόκριση πού βρήκε . στά μέλη τού 
Τ.Τ.Π.Ε.Τ. δέν είναι ή αναμενόμε
νη. Στδ Ερώτημα, γιατί δέν γράφεσθε 
στή προληπτική, συνήθως Απαντούν: 
«Θά γραφώ Αργότερα» λες καί ή αρ- 
ρώστεια θά τούς περιμένη. "Αλλοι λέ
νε «μά Αφού δέν Εχω τίποτα·, δου
λειές νά Ανοίξω»; «Αυτή ή Απάντηση 
δείχνει τδ φόβο γιά τδν οποίο μιλή
σαμε πάρα πάνω. Καί ή καταπληκτι
κότερη Απάντηση δίδεται Απδ πολ
λούς πού λένε «γιατρέ δέν Εχω ώρα 
νά διαθέσω». Γιά τδ κουρείο οί αν- 
δρες καί περισσότερο γιά τδ κομμω
τήριο οί γυναίκες βρίσκουν ώοα νά 
περιποιηθούν τήν... βιτρίνα τού ορ
γανισμού τους. Γιά τήν προληπτική 
Εξέταση δέν βρίσκουν ώρα...».· Δια- 
λογική, συζήτηση δέν Εχει νόημα. Τούς 
παραθέτω 8μως — γενικά — τά πρώ
τα συμπεράσματα Από τήν προληπτι
κή Εξέταση.

Μέχρι σήμερα Εχουν Έξετασθή 644. 
Άπό αυτούς περίπου τδ 90 % δέν 
είχαν κανένα Ενόχλημα. Λοιπόν απδ

αυτούς τούς «υγιείς», τδ 40 % βρέ
θηκαν κάτι νά Εχουν. Ηΰξημένο σάκ- 
χαρο αίματος ή ύπέρταση ή ύπερχο- 
ληστεριναιμία ή στηθάγχη ή Ακόμη 
καί άγνωστο ώς τώρα Εμφραγμα ήταν 
τα κύρια ευρήματα.

Τδ πάρα πάνω ποσοστό — πού Αφο
ρά μόνο στδ κυκλοφοριακό σύστημα — 
είναι Αφάνταστα Ανησυχητικό,

Πρόκειται γιά άτομα ήλικίας 40 Ε
τών καί άνω. Πρόκειται δηλαδή γιά 
άτομα μέ περιωρισμένες δυνατότητες 
προσαρμογής σέ υπερφόρτωση.

Πολύ σύντομα θά παρουσιασθοΰν 
τά πρώτα νοσηρά συμπτώματα, άν δέν 
προσέξουν.

Ή «προσοχή» τους ασφαλώς προϋ
ποθέτει περιορισμό ή καί στέρηση σέ 
κάποια απόλαυσή τους. Μά φίλε μου, 
θά στερηθής τήν χοιρινή μπριζόλα 
σου γιατί Αλλοιως θά στερηθής πολύ 
περισσότερα.

"Ας σταματήσουμε ώς Ε'δώ γιατί θά 
Αρχίση ή γκρίνια, κι’ είναι τδ μόνο 
πού δέν Εχομε σκοπό. ..

Σκοπός μας είναι ιιιά υπόδειξη γιά 
τήν προληπτική Εξέταση τών ενηλί
κων, πού ή καθιέρωσή της είναι α
ναμφισβήτητα στδ ενεργητικό τοΰ Τ. 
Τ.Π.Ε.Τ.

ΑΓΗΣ. ΣΩΤ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΑΟΣ 
'Τφηγητής Καρδιολογίας
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ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ

Διά την' 3ην' Φεβρουάριου ώ- 
ρίσθη το τρίτον κατά σειράν 
συμβούλιον προς κρίσιν των Ύ- 
ποτμημοιταρχών εις Τμημκτάρ- 
χας Β' των ρτών 1967-1968. θε
ωρείται βέβαιον οτι ευθύς αμέ
σως Θά επακολουθήσουν αί προ- 
αγωγαί των Λογιστών' Α' εις 
‘ Υ ποτμημκτάρχας καί οϋτω ο- 
λοκληροϋται ό κύκλος προσαυξή- 
σεων' καί προαγωγών μέχρι 31. 
12.1968, εις έλους τούς βαθμούς.

Επίσης πληροφορούμεθα οτι 
έντος των' ημερών θά κυκλοφο- 
ρήση ή ’Εγκύκλιος μέ τάς μονι
μοποιήσεις τώιν λαδόντων μέρος 
εις τον σχετικόν' διαγωνισμόν 
τής 3ης Νοεμβρίου. Ή έπιτυχία 
κατ’ αύτον, ώς γνωστόν, ύπηρ- 
ξε καθολική πλήν' τριών απο
τυχιών.

Διά τάς προαγωγάς τής 1.1. 
1969 δεν είναι δυνατόν νά γίνη 
άκομη προβλεψις, καθόσον δέν 
έχει ολοκληρωθη ή υποβολή τών 
φύλλων ποιότητος τού έτους 
1968.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΝ

Τόσον' τό έσωτερικόν (βλέ
πε περί αύτοΰ σχετικόν' ρεπορ
τάζ εις άλλην σελίδα), οσον καί 
τό ύπό της Πολιτείας τεθέν θέ
μα έξυγιάνσεως τών ασφαλιστι
κών φορέων', εύρίοκονται έν ε
ξελίξει.

Κατά τήν' πρόσφατον εις τό 
κιν'ηματοθέατρον «Παλλάς» συγ- 
κληθείσαν' συγκέν'τρωσιν, ύπό

τού Υπουργού Κοινωνικών Υ
πηρεσιών κ. Λουκά Πάτρα, ό
λων τών προεδρείων τών ’Α
σφαλιστικών ’Οργανισμών, έτέ- 
θηοαν αί βασικαί άρχαί καί σκέ
ψεις τής ’Εθνικής Κυβερνήσεως 
έπί τού πρωταρχικής κοινωνικής 
σημασίας τούτου θέματος.

"Ετερον θετικόν' γεγονός έπί 
τού αύτοΰ θέματος ύπήρξεν ή ύ
πό τού κ. Υπουργού όρισθεΐσα 
ήμερομηνία τής 31ής Μαρτίου 
ώς οριον διά τήν δημοσίευσιν 
τού _Σχεδίου Κωδικός ’Ασφαλι
στικής Νομοθεσίας.

ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ

Το θέμα τής μετατάξεως εις 
τό κύριον' προσωπικόν τών Εΐσ- 
πρακτόρων καί Κλητήρων τών 
έχόντων' τά προς τούτο τυπικά 
προσόν'τα, πρόκειται νά άντιμε- 
τωπισθή διά προκηρύξεως σχετι
κού διαγωνισμού ευθύς μετά τό 
πέρας τών' προαγωγών' τών' ε
τών 1967-1968.

Ώς πρός τά λοιπά θέματα τού 
προσωπικού αφορώ ντα κατά 
πλειοψηφίαν ειδικού περιεχομέ
νου· αιτήματα ή όμάδας συναδέλ
φων, παρατηρεΐται πλήρης στα - 
σιμότης. ’Αναμένεται ή πρός 
τούτο έκδήλωσίς τού ενδιαφέ
ροντος τής Διοικήσεως κατά τάς 
άρχάς τού τρέχοντος έτους, συμ- 
φώνως πρός δηλώσεις τού κ. Δι- 
οικητοΰ τόσον' εις τήν' συνόντευ- 
ξίΐν του πρός τήν «Τραπεζιτι
κήν» όσον καί κατά τήν' έορτήν 
τής κοπής τής πίττας τού Συλ
λόγου.

ΜΕΤΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝίΟΝ ΑΥΣΤΟΚΙΑΝ

ΕΞΕΑΕΓΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΝ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΗΣ Ο.Τ.Ο.Ε.
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Η E0PTH ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΤΑΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ
0 λόγος του προέδρου κ. Δ. Όθυναίον

Τήν 7ην Δεκεμβρίου 1968 συνήλ- 
θεν είς τά Γραφεία τού Συλλόγου Υ
παλλήλων τής Τροπτέζης τής Ελλά
δος τό κατόπιν τών ύπ’ άριθμ. 
1 1 086)68 καί 245)68 αποφάσεων 
τού κ. Προέδρου τών έν Άθήναις Πρω
τοδικών διορισθέν 47μελές προσωρι
νόν Γενικόν Συμβούλιον τής ‘Ομο
σπονδίας Τραπεζοϋπαλληλικών ’Ορ
γανώσεων τής ‘Ελλάδος προς εκλογήν 
τοΰ Εκτελεστικού του Συμβουλίου καί 
τήν σνγκρότησιν τοΰ τελευταίου είς 
Σώμα.

Είς τήν σννεδρίασιν προσήλθεν 
προσκεκλημένος ό Γεν. Γραμματευς 
τής Γ.Σ.Ε.Ε κ. Φώτης Μακρής, ό- 
στις και άπηύθυνε ,χαιρετιστήριου μή
νυμα πρός τούς Γεν. Συμβούλους, ευ
χηθείς εις αυτούς καλήν επιτυχίαν είς 
τό έργον των άφοΰ προηγουμένως έ- 
σημείωσεν την σπουδαιότητα τήν ό
ποιαν Ιχει ή συγκέντρωσις τών τρα-

Σ κουλάκης, Πρόεδρος Συλλόγου Είσ- 
πρακτόρων ’Εθνικής Τραπέζης, Κων. 
Τρίμης, Πρόεδρος Βοηθητικού Προσω
πικού ’Εθνικής Τραπέζης, Δημ. Κορ- 
φιάτης, Πρόεδρος Βοηθητικού Προσω
πικού Τραπ. ‘Ελλάδος καί Κων. Πιερ- 
ρουτσάχος, Γεν. Γραμματεύς Συλλό
γου Υπαλλήλων Τραπέζης ’Αθηνών.

Ευθύς μετά τήν εκλογήν ό νέος 
Πρόεδρος τής ‘Ομοσπονδίας κ. Παν. 
Παπαρροδόπουλος έδήλωσεν, ότι τό 
ύπ’ οώτόν προσωρινόν ’Εκτελεστικόν 
θά καταβολή κάθε δυνατήν προσπά
θειαν όπως, είς τά πλαίσια τοΰ δυνα
τού και τού περιωρισμένου χρόνου ό- 
στις απομένει·, κερδηθή έστω καί μέ
ρος τού άπολεσθέντος πολυτίμου χρό
νου διά τήν προώθησιν τών αιτημάτων 
τής τ ρ απεζοΰπαλληλ ι κ ή ς τάξεως.

Εντός τού κύκλου τών πρώτων ζη
τημάτων μέ τά όποια πρόκειται νά 
έπιληφθη ή νέα Διοίκησις τής Όμο·

πεζοϋπαλληλικών συνδικαλιστικών δυ- | σ-η-ονδίας θά είναι ή προετοιμασία τής
νάμεων τόσον διά τό έργατοϋπαλληλι 
κόν έν γένει κίνημα όσον καί διά τήν

εντός έξαμήνου συγκλήσεως Πανελλα
δικού Συνεδρίου τής Ο.Τ.Ο.Ε, τής

καλλιτέραν έπιδ^ίωξιν έπιλύσεως τών I άναμορφώσεως τού 'Καταστατικού αΰ-
προιβλημάτων τής τάξεως τών τραπε
ζικών.

Τής συνεδριάσεως προήδρευσε ό κ. 
Παν. Παπαρροδόπουλος, πρόεδρος τοΰ 
Συλλόγου Υπαλλήλων Τραπέζης Ελ
λάδος είς τον όποιον εΐχεν ανατεθεί ή 
πρός τούτο εντολή ΰπά τής σχετικής 
δικαστικής άποφάσεως. Γεν. Γραμμα- 
τεύς τής συνεδριάσεως έξελέγη ό κ. 
Άδ. Όθωναίος, ’Εφορευτική ’Επιτρο
πή δε οί κ.κ. Γεώργιος Μιχαηλίδης, 
Νικ. Μποζανΐνος καί Δημ. Χαρΐτος.

ιΚατόπιν τών ύπό τού Καταστατι
κού τής Ο.Τ.Ο.Ε. προβιλ επομένων μυ
στικών ψηφοφοριών τό προσωρινόν 
’Εκτελεστικόν Συμβούλιον άττηρτίσθη 
έκ τών κάτωθι:

Πρόεδρος: Παν. Ποπταρροδόπουλσς, 
Πρόεδρος Συλλόγου Υπαλλήλων Τρα
πέζης Ελλάδος. Α' ’Αντιπρόεδρος: 
Βασ. Λεμονίδης, Πρόεδρος Συλλόγου 
Υπαλλήλων ’Αγροτικής Τραπέζης. Β' 
’Αντιπρόεδρος: Σταύρος Παπαϊωάν-
νου Πρόεδρος Συλλόγου Υπαλλήλων 
’Εμπορικής Τραπέζης, Γενικός Γ ραμ
ματεύς Άδαμ. Όθωναίος, Πρόεδρος 
Συλλόγου Υπαλλήλων ’Εθνικής Τρα
πέζης, Άναπληρ. Γενικός Γραμμα- 
τεύς: Γεώργιος Ράπτης, Πρόεδρος 
Συλλόγου Υπαλλήλων Ε.Τ.Β.Α. Τα
μίας: Κωνστ. Κατσίκης, Πρόεδρος
Συλλόγου Βοηθητικού Προσωπικού 
’Αγροτικής Τραπέζης. Σύμβουλοι ’Εκ
τελεστικοί οί κ.κ. Εΰάγ. Γεωργιάδης, 
Πρόεδρος Συλλόγου Υπαλλήλων Τρα
πέζης Άμέρικαιν ’Εξπρές, Δημητ. Μα
ραγκός, Πρόεδρος τοΰ ΠαντραπεζικοΟ 
Συλλόγου, Γεώργ. Μιχαηλίδης, Γεν.
Γ ραμματεύς τής Ένώσεως Τραπεζικών 
‘Υπαλλήλων Κύπρου, Διον. Πλέσσας, 
Πρόεδρος Συλλόγου Υπαλλήλων Ίο- | 
νίκης ,- Λαϊκής Τραπέζης, Γρηγ. |

τής, τής περιιφρουρήσεως τών ασφαλι
στικών ταμείων καί τής βελτιώσεως 
τού μισθολογίου.

Εις τάς 22 ’Ιανουάριου έλαβε 
χώραν είς τήν Λέσχην τού Συλ
λόγου μας μέ έξαιρετικήν λαμ
πρότητα ό εορτασμός τήξ κοπής 
τής πίττας.

Κατ’ αυτήν παρέστησαν ό κ. 
Διοικητής, ό κ. Υποδιοικητής, 
ό Οικονομικός Σύμβουλος τήξ 
Διοικήσεως κ. Ε. Χριστοδούλου, 
οί πλείστοι τών Διευθυντών τήξ 
Διοικήσεως, διευθυνταί τών' με
γάλων ύπηρεσιακών μονάδων 
’Αθηνών καί Πειραιώς καθώς καί 
πλήθος συναδέλφων, παρ’ ολον 
οτι ή ήμέρα τής εορτής συνέπε
σε μέ τήν αιχμήν τής προσφά
του κακοκαιρίας καί τοΰ δριμυ- 
τάτου ψύχους.

’Επίσης παρέστησαν' ό Πρόε
δρος τής Ο.Τ.Ο.Ε. κ. Παν. Πα
παρροδόπουλος, ό Πρόεδρος τών 
Συνταξιούχων κ. Κ. Μελισσα- 
ρόπουλος, ό Πρόεδρος τοΰ Τ.Υ. 
Π.Ε.Τ. καί τής ΕΦΕΤ κ. Ε. Μα
κρής, ό Πρόεδρος τού Συλλό
γου Υπαλλήλων Τραπέζης Α
θηνών κ. Στ. Γκιτακος, ό Πρό
εδρος τών' Συνταξιούχων Τρα
πέζης ’Αθηνών κ. Α. Ίομυρίδης, 
ο Πρόεδρος τού Ταμείου Υγείας 
Τραπέζης ’Αθηνών' κ. Α. Μάρ
κου καί οί Πρόεδροι τών' Συλ
λόγων' Εΐσπρακτόρων καί Βοη
θητικού Προσωπικού τής ’Εθνι
κής Τραπέζης κ.κ. Γ. Σκουλά- 
κης καί Κ. Τρίμης.

Ή έορτή ήρχισε μέ ομιλίαν' 
τού Προέδρου τού Συλλόγου 
μας κ. Αδ. Όθωναίου (τό πλή
ρες κείμενον αυτής δημοσιεύε
ται κατωτέρω), είς τήν' όποιαν 
άπήντησεν ό κ. Διοικητής τονί- 
σας, μεταξύ άλλων, οτι αισθά
νεται πάντοτε ευτυχής παρευ- 
ρισκόμενος είς τάς διαφόρους εκ
δηλώσεις τού προσωπικού, ότι 
τό νέον έτος θά είναι μία ακό
μη αφορμή περαιτέρω έκδηλώ- 
σ>εως τού ενδιαφέροντος τής Δι
ό ικήσεως διά τά έπιδεχόμενα έ
πιλύσεως ζητήματα τού προσω
πικού, αν καί δέν έπιθυμεΐ νά 
δίδη υποσχέσεις.

Έπί τοΰ ασφαλιστικού, έπανέ
λαβε αυτά τά οποία καί προ ή- 
μερών' έπί τή ευκαιρία τής κο

πής τής πίττας τών συνταξιού
χων είχεν εϊπει, ότι δηλαδή τό 
θέμα είναι πολύπλοκον καί α
παιτεί προσοχήν καί διεξοδικήν 
μελέτην. Τέλος, έξέφρασε την 
ελπίδα ότι κατά τό νέον έτο-ς 
αί συνθήκαι θά είναι καλύτεραι.

Μετά__ ταύτα έπηκολοΰθησεν ή 
κοπή τής πίττας. Τά χρυσά ά- 
ν'αμνηστικά έτυχόν' είς τό τεμά-

χιον' τής Τραπέζης, «ίς τόν Πρό
εδρον τού Ταμείου ‘Υγείας τής 
Τραπέζης ’Αθηνών κ. Μάρκου, 
είς τόν Προϊστάμενον τοΰ Λο
γιστηρίου τοΰ Ύπ)τος Αιγάλεω 
κ. Φ. Βενετσάνον καί είς τήν 
Σύμβουλον' τού Δ. Συμβουλίου 
τού Συλλόγου μας καν Β. Γέ
ρο ντάκη.

Έ όριΑία ιοϋ προέδρου peg
Κύριε Διοικητά,
Κύριε Υποδιοικητή,
Κύριε Οικονομικέ Σύμβουλε, 
Αγαπητοί Συνάδελφοι,

‘Η συλλογική έκπροσώπησις σάς 
εύχεται τό καλώς ώρίσατε καί σάς ευ
χαριστεί θερμώς διότι είχατε την εΰ- 
γενή καλωσύνην νά τι,μήσητε διά τής

εστίαν τοΰ Συλλόγου, είς τήν Λέσχη 
του.

Σάς είναι ήδη γνωστόν ότι ό Σύλ
λογος τών Υπαλλήλων τής ’Εθνικής 
Τραπέζης έκλεισε προ δύο ετών ήμί- 
σεος αίώνος ζωήν, γεγονός ούχι ευ
καταφρόνηταν εάν άναλογισθώμεν ότι 
ό ελληνικός συνδικαλισμός δέν έχει 
αίσθητώς μεγαλυτέρον ηλικίαν άπό

Έπερατώδη 
ή διαδιυαοία 
uai διά τούς 

άπολυθέντας τής 
Θ' σνντ. πράξεως

Επτά επανέρχονται 
Πέντε άπολύονται όριστικώς

(Κατόπιν άποφάσεως τής έξ Υ
πουργών Έπιτροττής τής ΚΑ) 1 968': 
Συντ. Πράξεως άποτελεσθείσης έκ, 
τών κ.κ. Στ. Παττακοΰ ’Αντιπροέ
δρου τής Κυβερνήσεως, Νικ. Μακαρέ- 
ζου Υπουργού Συντονισμού καί Έπ. 
Τσέλλου Υπουργού ’Εμπορίου, δΓ 
ής έπανεκρίθησαν οί είς εφαρμογήν 
τής Θ' Συντ. Πράξεως Περί Νομιμο
φροσύνης άπολυθέντες έ:< τής ’Εθνικής 
Τραπέζης, άπεψασίσθη ή επαναφορά: 
είς τήν ΰπηρεσίαν τών κάτωθι υπαλ
λήλων: Στ. Εΰτυχίδη, Ν. Κατσίκα,, 
Θ. Δημοπούλου, 1. (Παράσχου, Γ.
’Ιωσήφίδη, Ν. Μοναχού καί Κ. Σαλ- 
ταπίδα.

Διά τής αυτής άποφάσεως άπεφα— 
σίσθη ή μή επαναφορά τών: Άγγ. 
Μαραγκού, Σ. Διλυντά, Ν. Μανδρά
κου, Ε. Χατζηπέτρου καί Π. Καλούν 
μενού.

παρουσίας σας τήν έθιμικήν μας αυ
τήν εορτήν τού κοψίματος τής πίττας. 
’Ιδιαιτέρως έναντι υμών, κύριε Διοι- 
κητά, αίσθανόμεθα ευτυχείς διότι μάς 
δίδεται ή ευκαιρία χάρις είς τήν ση
μερινήν έκδήλωσιν, νά σάς ΰποδεχθώ- 
μεν τό πρώτον είς τήν οικογενειακήν

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΝΔΚΟΙΝΩΣΙΣ

Καλούνται απαντες οί συνάδελφοι οί διανύσαγτες προϋ
πηρεσίαν είς τάς Ενόπλους Δυνάμεις, τήν Ελληνικήν Β. 
Χωροφυλακήν καί τό Λιμενικόν Σώμα ύπό τήν ιδιότητα: 
α) Τού μονίμου αξιωματικού καί β) τού άνακατεταγμένου 
Έφεδρου ’Αξιωματικού ώς καί τοΰ έθελοντοΰ ή άνακατετα
γμένου ή μονίμου ύπαξιωματικοΰ ή οπλίτου, έφ’ οσον ή οϋ
τω διανυθεΐσα προϋπηρεσία είναι μεγαλύτερα τοΰ χρόνου 
καθ’ δν δ υπάλληλος καθ’ ύποχρέωσιν θά υπηρετεί υπό τά ό
πλα ώς κληρωτός ή έφεδρος, εάν δέν κατετάσσετο ώς μόνι
μος ή έθελοντής ή δέν άνεκατετάσσετο ώς έφεδρος αξιωμα
τικός, δπως άποστείλουν είς τόν Σύλλογον (Αιόλου 86) ση
μείωμα μέ τά στοιχεία των, τό κατάστημα είς τόν όποιον ύ- 
πηρετούν καί τήν κατηγορίαν εκ τών ανωτέρω είς τήν ο
ποίαν άνήκουν, προκειμένου νά έπιδιωχθή ή έπέκτασις τοΰ 
ευεργετήματος τής προσμετρήσεως τού έπί πλέον χρόνου καί 
χρόνου πραγματικής ύπηρεσίας, τού παραχωρηθέντος δυνά
μει τοΰ ΝΑ. 82) 69 εις τούς Δημοσίους ύπαλλήλους καί τούς 
ύπαλλήλους Ν.Π.Δ.Δ.

αΰτήν τήν όποιαν έχει 6 Σύλλογός 
μας, καί ακόμη, ότι καί αυτή ή Γε
νική Συνομοσπονδία ’Εργατών τής 
1 Ελλάδος είναι κατά έν έτος νεωτέρα 
τοΰ ίδικοΟ μας συνδικαλιστικού οργά
νου. Δέν μάς διαφεύγει φυσικά τής 
προσοχής δτ,ι οί τίτλοι αυτοί τής ή- 
λιχίας θά ήσαν κενοί έάν τό περιεχό- 
μενον τών πεντήκοντα δύο αυτών έ- 
τών δέν ήτο ταυτόσημον μέ τήν ζωήν 
τής Εθνικής Τραπέζης, μέ τό μεγα- 
λεΐον της, μέ τάς δύσκολους στιγμάς 
της καί τήν συνεχή προσπάθειαν συν- 
επικουρήσεώς της είς τόν ανοδικόν 
δρόμον τοΰ ενεργού πρωταγωνιστοΰ 
τής ’Εθνικής καί οικονομικής ζωής τής 
χώρας.

Είς αυτόν ακριβώς τόν χώρον είς 
τόν όποιον τώρα ϊστάμεθα, σειρά ολό
κληρος έκ τών κατά καιρούς Διοικη
τών τής ’Εθνικής Τραπέζης, προσω- 
πκότητες αί όποΐαι έθεσαν τήν σφρα
γίδα τού δημιουργικού των έργου 6χι 
μόνον είς τό ' I δρυμα άλλα καί είς 
αυτήν τήν Πολιτείαν, έτίμησαν διά 
τής παρουσίας των τήν ιδίαν έορτήν. 
Καί είναι διά τόν λόγον αύτόν ειλι
κρινής ή χαρά μας, διότι είς τήν έξαί- 
ρετον εκείνην χορείαν τών διακριθέν- 
των άνδρών προστίθεται καί ή παρου
σία σας ή όποια καίτοι ακόμη σύν
τομος, έν τούτοις, εμφανίζει πάντα τά 
δείγματα εν ταυτφ τοΰ σώφρονος καί 
δυναμικού, τοΰ όραματιστοΰ καί τοΰ 
πραγματοποιοΰ, στοιχεία τά όποια 
έμπνέουν είς τό προσωπικόν πολλάς 
ελπίδας, καί μέ πάσαν αγαθήν προ- 
αίρεσιν είς τήν φράσιν: καί πολλάς 
απαιτήσεις άπό υμάς.

Πρόσφατος ακόμη ευκαιρία πρός έ- 
ξακρίβωσιν τών διαθέσεων τού προσω
πικού έναντι υμών ύπήρξεν, ό κατόπιν 
πρωτοβουλίας σας, λαμπρός συνεορ- 
τασμός Διοικήσεως καί προσωπικού,

ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΑΜΠΡΑΝ ΔΕΞΙΩΣΙΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΠΟ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ
m

Τήν 30ην Δεκεμβρίου τοΰ παρελθόντος έτους έπραγματοποιήθη είς τάς πανηγυρικά διακοσμημένος αίθούσας τού Κεντρικού Καταστήματος τής Τρα
πέζης λαμπρά έορταστική έκδήλωσίς. Κατ’ αΰτήν, ώς γνωστόν, ή Διοίκησις έδεξιώθη έπ’ εΰκαιρίφ τών εορτών τους συναδέλφους τους έργαζομένους 
είς τήν Διοίκησιν, τό Κεντρικόν Κατάστημα καί τά Υποκαταστήματα ’Αθηνών, Πειραιώς καί Π εριχώρων. Είς την έκδήλωσιν, ή οποία έγένετο διά 
πρώτη ν φοράν είς τήν ιστορίαν τής Τραπέζης, άπλοι υπάλληλοι, κλητήρες, προϊστάμενοι,, διευθυνταί καί Διοίκησις, σννεώρτασαν έν μέσφ θερμοτά- 
της καί έγκαρδίου φιλικής ατμόσφαιρας, χωρίς κανένα ίεραοχικόν φραγμόν καί τυπικότητα. Κοπά τήν διάρκε,αν τής έορτής διενεμήθησαν διά κλήρου,

χρυσά ότνοομνηστικά δώρα..

δστις έπραγματοποιήθη είς τούς χώ
ρους τοΰ Κεντρικού Καταστήματος, 
τήν 30ην Δεκεμβρίου. Θά πρέπει νά- 
διαπιστώσατε τά αισθήματα αγάπης 
καί σεβασμού ιμέ τά οποία σάς περι
βάλλουν οί έργαζόμενοι είς τό ' I δρυ- 
ιμα καί τά όποια πιστεύομεν ότι θάτ 
παραμείνουν αναλλοίωτα.

Δέν έπιθυμώμεν νά μετατρέψωμεν-· 
τήν έθιμικήν αΰτήν έορτήν είς άχάρι
στόν καί 'κουραστικήν αφορμήν υποβο
λής επαγγελματικών αιτημάτων, ο
πωσδήποτε όμως επειδή «οί καιροί ot> 
μενετσΐ» καί αί άνάγκαι δέν επιτρέ
πουν πολυτελή άντίληψιν τοΰ χρόνου, 
δραττόμεθα τής εϋκαιραίς διά νά σάς; 
ύπενθυμίσωμεν, ακροθιγώς, άτι το> 
προσωπικόν άνταποκρινόμενον είς τήν 
πρόσκλησίν σας πρός περισυλλογήν 
καί αναδημιουργικήν έπαναπροβολήνχ 
τής Τραπέζης, καίτο, πλήθος καί πιε
στικά τά χρονίσαντα προβλήματα του,, 
σάς παρέσχεν ολόκληρον τον διαρεύ- 
σαντα χρόνον ώς πίστωσιν πρός άπε-· 
ρίσπαστον έπίδοσιν είς τήν εφαρμο
γήν τών σχεδίων σας. Επιτρέψατε: 
του, σιτως κατά τό άνατέλλον έτος; 
έκθρέψη τήν βεβαιότητα τής πρός αΰ- 
τό καί τά προβλήματά του στροφής, 
τής προσοχής σας. Τά πάντα συνη
γορούν ότι ήλθεν ή ώρα τής άντιμε- 
τωπίσεως τών όρων δ ι αβ ιώσεως τού> 
προσωπικού, μιάς έκ τών βασικών 
προϋποθέσεων διά τήν έκπλήρωσιν’ 
τοΰ ρόλου τής Τραπέζης .μας είς την 
άναληφθεΐσσν γενικωτέραν κοινωνικήν* 
καί οικονομικήν προσπάθειαν, έντά- 
ξεως τής χώρας είς τον εΰρύτερον ευ
ρωπαϊκόν χώρον.

Λαμβάνομεν σοβαρώς καί μεθ’ ίκα- 
νοποιήσεως ύπ’ δψιν ιμας τήν μάχην 
τήν όποιον δίδετε διά τόν εκσυγχρο
νισμόν τοΰ γεραροΰ ιδρύματος καί 
δέν είναι δυνατόν νά ψαντασθώμεν ά— 
ποκλειομένην άπό τήν προσπάθειαν 
σας αΰτήν τήν ανάγκην έπιλύσεως; 
τών άπό μακροΰ συσσωρευθέντων δι
καίων αιτημάτων τού προσωπικού.

Πρός τούτοις, είναι χρέος τιμής; 
καί αδήριτος ανάγκη, τόσον διά τήν* 
Πολιτείαν οσον καί διά τήν Τράπεζαν, 
ή άντίιμετώπισνς τοΰ προβλήματος τών·* 
ασφαλιστικών ταμείων τοΰ Προσωπι
κού. Είναι γνωστά τά έκ τοΰ παρελ
θόντος γενεσιουργά αίτια τής σημε
ρινής δυσπραγίας των. Τούτο όμως, 
δέν αποτελεί «συγχωροχάρτι» διά τήν 
εΰθύνην την οποίαν έχομεν πάντες έ
ναντι τών άπομάχων οί όποιοι μέ τόν- 
ιδρώτα καί τό αΐμα των έθεμελίωσαν 
τό σημερινόν μεγαλεΐον τού Ιδρύμα
τος. Προσέτι δέ ή μή καΓτοχύρωσις τής; 
οικονομικής υγείας τών ασφαλιστικών 
οργανισμών, θά εχη ασφαλώς κατα
λυτικήν έπίδρασίν καί έπί τού έν έ— 
νεργείφ προσωπικού τής Τραπέζης. 
‘Ο σεβασμός πρός τους άπαμάχους; 
αποτελεί εγγυητικήν έπ ιστολήν πρός; 
τούς έν ένεργείφ άλλα καί ταυτοχρό- 
νως πηγήν έμπνεύσεως πρός άπερί- 
σπαστον έπίδοσιν είς τά καθήκοντά* 
των.
Κύριε Διοικητά,

’Αποτελεί οίσνεί τίτλον εΰγενείας: 
διά τό προσωπικόν ή έκ παραδόσεως; 
έμμονή του πρός ταύτισιν τής ΰπάρ- 
ξεώς του ιμέ τήν ΰπαρξιν τής Τραπέ
ζης. Οί θρίαμβοι καί αί συμφοραί 
τής Τραπέζης υπήρξαν ανέκαθεν 
θρίαμβοι καί συμφοραί καί τοΰ προ
σωπικού. Λειτούργημα πιστεύουν, 
περηφάνως, ότι ασκούν οί έργαζόμε- 
νοι είς τήν ’Εθνικήν Τράπεζαν. ‘Η 
Συλλογική έκπροσώπησις, εκφραστής 
αυτής τής υπέροχου άντιλήψεως τοΰ 
ρόλου τών είς τό εθνικόν τούτο "Ίδρυ
μα έργαζομένων έπιθυμεΐ νά σάς δια
βεβαίωση ότι είς τό πρόσωπόν της; 
θά εΰρητε τόν καλοπροαίρετον καί 
θερμουργόν συμπαραστάτην κάθε δη
μιουργικής σας προσπάθειας προκει- 
ιμένου νά έδραιωθή καί άναπτυχθή είς; 
τό έπαρχον ή συνολική άποδοτικότης; 
τού Ιδρύματος.

Τερματίζοντες τάς σκέψεις καί τάς 
διαπιστώσεις μας αύτάς, εΰχόιμεθα 
πρός υμάς κύριε Διοικητά, κύριε Ύ- 
ποδιοικητά, κύριε Οικονομικέ Σύμβου
λε, και πρός ένα έκαστον έξ ύμών α
γαπητοί συνάδελφοι, αίσιον καί ευ
τυχές, δ7 ΰμάς καί τάς οικογένειας, 
σας, τό νέον έτος 1969.


