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Μεταβολές στη Διοίκηση τής Τράπεζας

| Νά σταματήσουν
I
τά κτυπήματα
| στους Τραπεζικούς
·® Γιατί οι Τραπεζοϋπάλληλοι βρί

Νέος Διοικητής
ό κ. Χριστοδούλου

σκονται σέ νέους άπεργιακούς

ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Ο κ. ΙΩΑΝ. ΚΛΑΔΙ ΜΑΣ ΙΩΤΗΣ
στή θέση του κ. ΚΥΡ. ΠΟΥΛΑΚΟΥ πού ύπέβαλε
τή παραίτησή του
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Μετά τό καταστρεπτικό γιά τούς Τραπεζοϋπαλλήλους, τίς οίκογένειές τους αλλά καί τίς ίδιες τις Τράπεζες ωράριο, ή Κυβέρνηση εισάγει νέο σύστημα πού άφαιρεΐ άπό τούς Τραπεζιτικούς (μέ σκοπό άσφαλώς νά έπεκταθεΐ καί σ’ άλλους κλάδους έργαζομένων) τό δικαίωμα νά μετέχουν στις γενικές αύξήσεις πού δίνονται κάθε
χρόνο μέ βάση τήν «εισοδηματική» πολιτική.
Φέτος ή Κυβέρνηση καθόρισε ένα ποσοστό 15% γιά
αυξήσεις των κατωτάτων ορίων μισθών καί ήμερομισθίων. Καί έδήλωσε μέ τούς αρμοδίους Υπουργούς της
καί έπρόβαλε στά φιλικά της μέσα ένημέρωσης δτι θά είναι γενική σέ δλους τούς έργαζόμενους «χαμηλόμισθους» καί «ύψηλόμισθους» καί χωρίς άνώτατο δριο
(PLAFOND) γιά νά μήν υπάρχει αρνητικό κίνητρο στις
ανώτερες βαθμίδες τής "ιεραρχίας σέ κάθε κλάδο, πού
βαρύνονται μέ μεγαλύτερες ΰπηρεσιακές εύθύνες.
’Έτσι καί στήν πρώτη επαφή του Προεδρείου τής
Ο.Τ.Ο.Ε. μέ τόν Υπουργό Συντονισμού, ό τελευταίος διαβεβαίωσε δτι οι Αποδοχές των Τραπεζικών θά αύξηθοΰν
15% στό 1980 «άπολογιστικώς». Τό «άπολογιστικώς», 6έβαια, αποτελούσε μιά άπό τίς προσφιλείς στόν Ύπουργό Συντονισμού σιΒυλλικές έκφράσεις.
‘Αλλά σέ σαφές έρώτημα τού Προέδρου τής Όμοσπονδίας άν σέ σύνολο τωρινών αποδοχών π.χ. 20.000
δρχ. ή αύξηση θά είναι 3.000 δρχ. ή απάντηση τού Ύπουργού ήταν ΝΑΙ. ‘Οπότε τό «άπολογιστικώς» δέν έχει
κανένα νόημα ή άν είχε, αύτό ήταν δτι τό σύνολο τών
άποδονών δηλ. βασικών μισθών σύν ποσοτικά καί δρα
χμικά έπιδόματα θά άνέβαινε κατά 15% σάν τελι
κό Αποτέλεσμα. Τό βγάζει δηλ. (αύτό σημαίνει
Απολογιστικά στήν άπλή γλώσσα) ή νέα αϋξη

σ η.
Στή συνέχεια, σέ συνάντηση μέ τόν αρμόδιο γιά
τίς λεπτομέρειες καί τήν έφαρμογή τών όδηγιών Υφυ
πουργό κ. Παλαιοκρασσά κοί μέ σκοπό νά προσδιορισθεΐ
τελικά ή αύξηση καί ιδιαίτερα ώς πρός τά δραχμιγά έ
πιδόματα καί αφού έγιναν ΰπολογισμοί καί σχετικές συ
ζητήσεις, προβλήθηκε έπιφύλαξη άπό τόν κ. "Υφυπουργό
γιά τελική Απάντηση, άφού θά λαμβάνονταν τό «καλώς
έχειν» άπό τόν κ. ‘Υπουργό Συντονισμού.
Ή τελική Απάντηση τής Κυβερνητικής πλευράς διά
στόματος κ. ύφυπουργοϋ ήταν: ΟΧΙ 15% γενικες αυξή
σεις, άλλά 11% περίπου, γιατί τό καθοριζόμενο άπό τήν
εισοδηματική πολιτική ποσοστό, πρέπει νά περιλαμβάνει
και τά δσα ώφελοϋνται οί υπάλληλοι άπό τήν ύπηρεοιακή τους εξέλιξη (πολυετία, προαγωγές, ποοσαυξήσεις) ή τήν δποια προβλέπεται άπό τούς όογανι.σμούς ύπτιοεσίας ο’κονοιιικη βελτίωση (π.χ. Απόκτηση ή αύξηση
οικογενειακού έπιδόματος).
"Η «νέα» αύτή Αντίληψη είναι καταλυτική τού δικαι
ώματος τής έξελίξεως δχι μόνον τών Τραπεζικών Αλλά
καί όλων τών ύπαλλήλων, δημοσίων καί διαφόοων ‘Ορ
γανισμών, πού ΟΛΟΙ έχουν σάν βάση τής έογασίας τους
δχι μόνο τή συγκεκριμένη Αμοιβή, Αλλά μιά σταδιοδρο
μία. Γι’ αύτό Ακριβώς ή βασική τους Αμοιβή είναι σέ χα
μηλότερα έπίπεδα άπό τούς έλεύθεηους έπαγγελιιατίες
καί έπιστήμονες πού Αμείβονται τιμολογιακά ένιαΐα και
μέ εύκολες Αναπροσαρμογές.
’Επειδή ή έφαρμογή στήν πράξη αΰτής τής «νέας»
μεθόδου είναι Αδύνατη, γιατί θά πρέπει νά καταλήγει σέ
Απειρία περιπτώσεων ποσοστών αύξήσεων, πού κανένα
λογιστικό σύστημα τί μηχανογραφικό πρόγοαιιμα ΘΑ
μποοοΰσε νά συλλάβει, οΐ Κυβερνητικοί παράγοντες
(έντελώς ποόνειοα καί σ’ αύτό τό σημείο) ενοποίησαν
αύτό τό ποσοστό Φαλκίδευσης τών νενικών αύδ*σεων.
Αναζητώντας το στό μέσο δοο τών αύξήσεων τών έξόδων
πού είχαν οΐ Τράπεζες τόν τελευταίο χρόνο Από τίς παρονές αύτοϋ τού είδους. ‘Έτσι, γιά τό 1979 ύπολήγισαν
(άγνωστο πώς! !) δτι αύτός ό μέσος δοος ήταν 4%. "Άρα, Απομένει αύξηση γενική βασικών μισθών 11%!!!
’Εκτός Από τήν ύπανανώαηση τού κ. Ύπριιο^ο"
έπ0ύ. ήθ'κά, στί·- διαπραγματεύσεις Αποτελεί προσβολή
της πλευράς πού τήν Αντιμετωπίζει! μεθοδε.ύεται πλέον
τοόπος μειώσεως κατά βούληση τών αύξήσεων πού δί
νονται κάθε Φο"ά γιά τήν Αντιμετώπιση τοΰ αύξανόμενου κόστους ζωής, γιά τούς κλαδικά Αμειβόιιενους. μέ
ποώΤο στόν ο τούς τραπεζικούς. Μποοεΐ δηλ. αν μιά ή δυο
Τοάπεζες. έπιβαούνουν ύπέοογκα (π.ν. Από τήν καταβο
λή Αναδρομικών) τά έξοδα μιας χρήαεως, νά διαοοο(ftr.vRcT ένας αύξηηένος μέσος δοος πού θά έπιβάλει ψινία
αύξήσεων τής τΑξεως τών 3—5% δταν ή εισοδηματική
πολιτική θά καθορίζει γενικές αύξήσεις 20%. Χώο'α τό
γεγονός δτι τό ποσοστό τής εισοδηματικής πολιτικής ύ-

Στις 5 Δεκεμβρίου, -έπειτα άπό έκτακτη συνεδρίαση
τής Κυβερνητικής ’Επιτροπής ύηό τήν προεδρία τοϋ κ.
Πρωθυπουργού, Ανακοινώθηκε, στό πλαίσιο διαφόρων
μεταβολών στις διοικήσεις Τραπεζών, Δημοσίων επιχει
ρήσεων καί ‘Οργανισμών, ή αλλαγή τού Διοικητού τής
Τραπέζης μας. "Όπως άνέφερε ή έηίσημη κυβερνητική
Ανακοίνωση, οί μεταβολές αύτές, κρίθηκαν σκόπιμες
«γιά νά δοθεί καί σέ άλλα νεώτερα στελέχη τοϋ δημο
σίου βίου ή δυνατότητα νά προσφέρουν τίς ύπηρεσίες
τους, συμβάλλοντας στό κυβερνητικό έργο».
Νέος Διοικητής τής Εθνι
κής Τραπέζης τοποθετήθηκε ό
κ. Ευθύμιος Χριστοδούλου ό ό
ποιος πριν άπό τήν ανάληψη τής
Διοικήσεως, κατείχε τή θέση τοϋ
Προέδρου τής 'Ολυμπιακής 'Αε
ροπορίας.
’Αλλαγή έγινε καί στή μία έκ
τών δύο θέσεων τών 'Υποδιοικη
τών, μετά τήν υποβολή παραιτήσεως τοϋ κ. Κυρ. Πουλάκου.
Νέος Υποδιοικητής, τοποθετή
θηκε ό κ. 'Ιωάννης Καλλιμασιώτης, Δ)ντής τής Τραπέζης, πού
φέτος είχε αποχωρήσει άπό τή
διεύθυνση τοϋ Κ)κοϋ Κ)τος.
Μέχρι τήν έκλογή τών νέων
μελών τής Διοικήσεως ά,πό τήν
έκτακτη γενική συνέλευση τών
μετόχων, πού ορίστηκε γιά τίς
5.1.89, καθήκοντα Διοικητού θά
άσκεϊ ό Ύποδ)τής κ. Π. Τζαννετάκης, ένώ τό Δ.Σ. τής Τραπέ
ζης πού συνήλθε στις 11.12.79

Ι

αποδέχτηκε τίς παραιτήσεις τών
προκατόχων Δ) τοϋ κ. "Αγγ. Άγγελόπουλου καί Ύποδιοικητοϋ κ.
Κυρ. Πουλάκου. Επίσης ένέκρινε ομόφωνα νά ύποβληθεϊ πρός
τή γενική συνέλευση πρόταση,
γιά τήν άνακήρυΕπ τοϋ άπερχομένου Διοικητού καθηγητοϋ, κ.
Αγγ. Άγγελόπουλου, ώς επιτί
μου διοικητού, σέ άναγνώριση
τών ύπηρεσιών πού ηρόσφερε
στήν Τράπεζα καί τήν έλληνική
οικονομία κατά τή διάρκεια τής
θητείας του.
Τάν Διοικητή κ. Εύθ. Χριστο
δούλου καθώς καί τόν Ύποδ)τή
κ. Ίω. Καλλιμασιώτη, μετά τήν
εγκατάστασή τους στή διοίκηση
τής Τραπέζης, έπισκέφθηκαν τά
Δ.Σ. τών Συλλόγων τοϋ Προσω
πικού γιά νά τούς συγχαρούν
καί νά εύχηθοϋν εύόδωση τοϋ
‘έργου ,πού αναλαμβάνουν.
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Οι Διοικητές τής Τραπέζης
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Γ. ΣΤΑΥΡΟΣ
Μ. ΡΕΝΙΕΡΗΣ
Π. ΚΑΛΛΙΓΑΣ
ΣΤ. ΣΤΡΕΊ'Τ
ΙΩ. ΒΑΛΑΩΡ ΙΤΗΣ
ΙΩ. ΕΥΤΑΞΙΑΣ
ΑΛ. ΖΑΊ'ΜΗΣ
ΔΗΜ. ΜΑΞΙΜΟΣ
ΑΛ. ΔΙΟΜΗΔΗΣ
ΙΩ. ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛ. ΚΟΡΙΖΗΣ
Κ. ΖΑΒΙΤΣΙΑΝΟΣ
Γ. ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ
Π. ΛΥΜΠΕΡΗΣ
Κ. TP IΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
Γ. ΠΕ ΣΜΑΖΟΓΛΟΥ
ΣΤ. ΚΩΣ ΤΟΠΟ ΥΛΟΣ
Κ. ΗΛΙΑΣΚΟΣ
Β. ΚΥΡ 1ΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜ. ΧΕΛΜΗΣ
ΓΕΩΡΓ. ΜΑΥΡΟΣ
ΙΩ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΧΙΛ. ΚΟΜΙΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΧΗΣ
ΑΓΓ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΥΘ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
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1914-1914
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1920-1923
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1939-1941
1941—1943
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1951-1953
1953-1955
1956-1958
1958-1964
1964-1966
1966-1967
1968-1970
1971-1974
1974-1979
1979-
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Γεννήθηκε τό 1932 στή Λάρισα. Είναι γιος τοΰ καθηγητοΰ τής Άνωτάτης Γεωπονικής Νικολάου Χριστοδούλου
πού έχρημάτισε γενικός διευθυντής τοΰ ύπουργείου Γεωρ
γίας, διοικητής τής ’Αγροτικής Τραπέζης καί ύπηρεσιακός
υπουργός.
‘Αποφοίτησε τό 1951 άπό τό Κολλέγιο Αθηνών καί συ
νέχισε τίς σπουδές του στήν ’Αμερική στις οικονομικές έπιστήμες. Είναι πτυχιοΰχος τοΰ Πανεπιστημίου Χάμιλτον καί
πήρε τό «μάστερς» στά οικονομικά άπό τό Πανεπιστήμιο
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Ό Διοικητής τής Εθνικής Τραπέζης
κ. Εύθύμιος Ν. Χριστοδούλου

I

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ
1
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Ο ΝΕΟΣ ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
κ. Ιωάννης Δ. Καλλιμασιώτης
Γεννήθηκε στήν ‘Αθήνα τό 1917. Διωρίστηκε στήν ’Ε
θνική Τράπεζα τό 1934, δπου Ανέπτυξε πολύπλευρο δραστη
ριότητα. Φοίτησε στή Νομική Σχολή ’Αθηνών, πήρε μέρος
σέ σεμινάρια καί συνέδρια στήν Ελλάδα καί τό έξωτερικό έπί θεμάτων διεθνούς τραπεζικής τεχνικής, όμιλεΐ Αγ
γλικά — γαλλικά.
Διηύθυνε έπί σειρά έτών τή ναυτιλιακή Πίστη τής Τρα
πέζης, τήν όποια καί ώργάνωσε, τίς δραστηριότητες έξωτερικοΰ, τό Κεντρικό Κατάστημα Πειραιώς καί έν συνεχεία
’Αθηνών πού ώς γνωστό συγκεντρώνει τό 35% τού συνόλου
τών έργασιών τής Τραπέζης.
Παράλληλα πρός τή τραπεζική δραστηριότητα είναι

> ΒΛΕΠΕ
Στις σελίδες 3, 4 καί 5.
*
1. Ε'σηγητική — ’Ενημερωτική "Εκθεση πάνω στό σχέ-2
δ ο τροποποίησης τοϋ Καταστατικού.
2
2. Τό πλήρες κείμενο τοϋ Σχεδίου Καταστατικού τοϋ Ρ
Συλλόγου μας.
*
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Ή ’Έκθεση «Βαλκανφίλα»
Πρός τήν
εφημερίδα «ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ»
Πεσμαζόγλου 1, ΑΘΗΝΑΙ
Κύριοι,
Ή επιστολή μου έχει σάν α
φορμή τήν έκθεσι γραμματοσή
μων «ΒΑΛΚΑΝΦΙΛΑ» 79 πού
πραγματοποιήθηκε πρόσφατα ατό
Ζάππειο μέγαρο καί έληξε μέ ση
μαντική επιτυχία.
Θεωρώ υποχρέωσή μου νά έκφράσω μέσω τής έφημερίδος σας
τά θερμά μου συγχαρητήρια στόν
εκλεκτό συνάδελφο καί φιλοτελι
στή ό όποιος συμμετέχοντας μέ
εκθέματα τής προσωπικής του
συλλογής θραδεύθηκε μέ άργυροϋν ρετάλια τιμώντας τούς "Ελ
ληνας φιλοτελιστάς άλλά καί τήν
'Εθνική Τράπεζα.
Άλλά σκοπός τής παρούσης

δέν είναι ή δημοσιότης τής εξαι
ρετικής προσπάθειας του συνα
δέλφου, πράγμα πού άλλωστε δέν
θά έπιθυμοϋσε καί ό ίδιος, άλλά
ή επιθυμία νά προσθέσω έστω
καί έλάχιστα στόν φιλοτελισμό
πού είναι άρκετά διαδεδομένος
σέ μεγάλη μερίδα συναδέλφων.
Πάντως ή Διοίκηση τής Τρα
πέζης μας θά βοηθούσε σημαντι
κά τόν φιλοτελισμό καί τούς
συλλέκτες - συναδέλφους άν άποφάσιζε νά προβάλλει μερικές
σχετικές έκδηλώσεις, όπως:
α) ή οργάνωση μιας Φιλοτελικής ’Εκθέσεως μεταξύ συλλε
κτών - Υπαλλήλων 'Ελληνικών
β) ή καθιέρωση, σέ δεύτερη
φάση, μιας παρόμοιας π ε ρ ι ο
δικής έκθέσεως μέ
συμμετοχή ύπαλλήλων Τραπεζών

οπό χώρες τής ΕΟΚ, ή όποια, μέ
άφορμή τόν φιλοτελισμό, θά μπο
ροϋσε νά άποτελέσει τήν σημαν
τικότερη αιτία επαφών καί άνταλ
λαγής γνωμών καί έπί τραπεζι
κών θεμάτων.
Ή θετική προσφορά μιας πα
ρόμοιας πρωτοβουλίας έκ μέρους
τής Τραπέζης είναι αύτονόητη
καί δέν χρειάζεται νά σταθούμε
σ’ αύτήν. Δέν χρειάζεται παρά
ή διάθεση ένός κατάλληλον χώ
ρου καί ή αντιμετώπιση τών εξό
δων προβολής καί όργανώσεως
μιας προσπάθειας στήν όποια εί
ναι βέβαιο ότι θά συνεργαστούν
προθύμως οί συνάδελφοι φιλοτε
λ ι στες.
ΙΩΑΝ. ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΥΠ)ΜΑ ΠΛ. ΚΑΝΙΓΓΟΣ

Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑ «ESPERANTO» ΣΤΗΝ
UNESKO ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓ/ΣΜΟΥΣ
Πριν 25 χρόνια ή ΟΥΝΕΣΚΟ
επίσημα αναγνώρισε τήν προσφο
ρά καί χρησιμότητα τής Διεθνούς
Γλώσσας ΕΣΠΕΡΑΝΤΟ στόν το
μέα τής διεθνούς ειρήνης καί
άλληλοκατανόησης.
Πράγματι,
στήν ετήσια Γενική Συνέλευση
στό Μοντεβίδεο τής Ούρουγουάης τήν 10.12.1954, ή ΟΥΝΕΣΚΟ
ένέκρινε απόφαση σύμφωνα μέ
τήν οποία ό Γενικός Διευθυντής
της έντέλλονταν νά παρακολου
θεί τή δραστηριότητα τού έσπεραντικοϋ Κινήματος καί τήν πρό
οδο τής ΕΣΠΕΡΑΝΤΟ στόν κό
σμο, ένώ τά κράτη - μέλη, παρα
καλούνταν νά άναφέρουν τά άποτελέσματα τής διδασκαλίας τής
ΕΣΠΕΡΑΝΤΟ στά έκπαιδευτικά
καί επιμορφωτικά τους Ιδρύμα
τα. Αύτά συνέβη μετά τήν άπόφαση τής ΟΥΝΕΣΚΟ νά καθιε
ρώσει τακτικές συμβουλευτικές
-σχέσεις μέ τήν Παγκόσμια Έσπε
-ραντική Οργάνωση (U.E.A.), ε
πίσημο φορέα καί έκπρόσωπο τών
έθνικών 'Εσπέρα ντικών Συλλό
γων καί 'Ενώσεων όλου τού κό
σμου.

Τά τελευταία χρόνια, μετά τή
συστηματική καί άποτελεσματική
συμμετοχή τής U.E.A. στά εύρύτερα προγράμματα τής ΟΥΝΕ
ΣΚΟ. Καί ιδιαίτερα σ' αύτά πού
άφοροϋν τά Γλωσσικά Θέματα,
πολλές εκδόσεις τής ΟΥΝΕ
ΣΚΟ έκδίδονται πιά στή Διεθνή
Γλώσσα ΕΣΠΕΡΑΝΤΟ στά πλαί
σια τού προγράμματος γιά τήν
πειραματική έφαρμογή τής Γλώσ
σας αύτής ατούς διεθνείς 'Οργα
νισμούς.
Άπό τό 1977 τό αύξανόμενο
ένδιαφέρον τής ΟΥΝΕΣΚΟ πρός
τήν κατεύθυνση αύτή έκφράζεται έπίσημα άπό τόν Γενικό Διευ
θυντή της δρα AMADU - ΜΑHTAR Μ’ BOW πού προσωπικά
συμετέχοντας στά ετήσια παγκό
σμια έσπεραντικά συνέδρια τής
U.E.A. παρακολουθεί τήν καθη
μερινά αύξανόμενη πρόοδο τής
Διεθνούς Γλώσσας σ' όλο τόν κό
σμο.
"Ομως, ή χρησιμότητα τής Ε
ΣΠΕΡΑΝΤΟ στις διεθνείς σχέ
σεις άναγνωρίζεται καί άπό άλ
λους διεθνείς ’Οργανισμούς. "Ε
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τσι, ό 'Οργανισμός τών 'Αμερι
κανικών Κρατών έγκαινίασε πρό
σφατα έπίσημες σχέσεις σύνεργα
σίας μέ τήν U.E.A., όπως επίσης
καί ό Οργανισμός γιά τήν 'Α
φρικανική Ενότητα καί πολλές
ειδικές "Υπηρεσίες - Κλάδοι τού
Οργανισμού Ηνωμένων 'Εθνών.
Εκτός όλων αύτών, οί έκκρεμοϋσες προτάσεις 'Ιταλών, Ολ
λανδών, Βέλγων καί Βρεταννών
βουλευτών γιά τήν εισδοχή τής
ΕΣΠΕΡΑΝΤΟ στό
Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο καί άνάλογα έπίσημα
διαβήματα στόν ΟΗΕ, όπως τού
πρεσβευτή τής Αύστραλίας στόν
ΟΗΕ κ. R. L. HARRY, κορυφώνουν τό παγκόσμιο ένδιαφέρον
γιά τή Διεθνή Γλώσσα ΕΣΠΕ
ΡΑΝΤΟ, τήν έπονομαζόμενη δί
καια, ευκολότερη Γλώσσα τού κό
σμου, τή μόνη πραγματικά κατάλ
ληλη λύση στό αιώνιο πανανθρώ
πινο πρόθημα τής άπλής καί εύ
κολης συνεννόησης μεταξύ άλλοεθνών.
Κώστας Γ. Κυριάκος
Διοιίκηση — 'Οργάνωση

ΠΟΙΟΙ
ΤΑΛΑΙΠΩΡΟΥΝ
ΤΟΥΣ
ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ
Οί Τραπεζοϋπάλληλοι πάντα έξυπηρετοΰσαν καί έξυπηρετοϋν
τούς τουρίστες καί τούς ομογε
νείς. Ή Κυβέρνηση μέ τά άλλοπρόσαλλα μέτρα πού πέρνουν οί
«έγκέφαλοί» της, είναι σήμερα ή
αιτία γιά τή ταλαιπωρία τών
τουριστών καί τών ομογενών.

Ό νέος Διοικητής
ΑΠΟ 1Η ΣΕΛΙΔΑ
Κατά τήν πρώτη έθιμοτυπική,
αύτή έπαφή, πού έγινε μέσα σέ
θερμή καί έγκάρδια άτμόσφαιρα,
ό κ. Εύθ. Χριστοδούλου δήλωσε
ότι θά άφιερώσει όλες τίς δυνά
μεις του σέ συνεργασία μέ τό
Προσωπικό, γιά τήν παραπέρα
άνάπτυξη καί τόν έκσυγχρονισμό
τής Τραπέζης.

ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟίΚΗΤΟΥ

κ. ΑΓΓΕΛΟΥ θ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
'Αγαπητοί μου συνεργάτες,
Σήμερα, καθώς άντιλαμβάνεσθε, είναι μία ήμέρα άποχαιρετισμοΰ. Είναι ήμέρα μιας τελευταί
ας επικοινωνίας μαζί σας, πού
έπί πέντε καί πλέον χρόνια συ
νεχιζόταν άδιάκοπα, μέ όλους έσας, άνεξαρτήτως βαθμού, πού
άποτελεΐτε τό προσωπικό τής Ε
θνικής Τραπέζης τής 'Ελλάδος,
τού μεγαλύτερου πιστωτικού Ι
δρύματος τής Χώρας. Μαζί σας
— μέ άλλους περισσότερο καί μέ
άλλους όλιγώτερο— είχα στενή,
ειλικρινή καί γόνιμη συνεργασία.
Χάρη στή συνεργασία αύτή προ
οδέυσε, νομίζω, σημαντικά κατά
τά τελευταία πέντε χρόνια ή
Τράπεζα, έδωσε πολύ ίκανοποιη-

ΝΙΚΟΣ Κ. ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ

Τ. ASSISTANT ΕΤΗ. ΠΑΝ/ΚΗΣ

Παθολογικά — Πνευμονολογικά Νοσήματα
’Ιατρός Νοσ. Νοσημάτων θώρακος ’Αθηνών
Δέχεται τούς ύπαλλήλους τής ’Εθνικής Τραπέ
ζης καθημερινώς πλήν Τετάρτης καί Σαββάτου
5—8 μ.μ. ’ I ατρεΐον: Περγάμου 18, Ν. ’Ερυθραία,
τηλ. 80.16.740.

ΓΥΝΑ1ΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ
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ΜΑΙΕΥΤΗΡ — ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ
Ε8Δ1Κ. ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΜΑΣΤΟΥ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ EDOUARD HERRIOT
ΛΥΩΝ

ΓΑΛΛΙΑΣ

’Ισχύουν οί τιμές Τ.Υ.Π.Ε.Τ.
ΔΟΡΥΛΑΙΟΥ 18
ΑβΗΝΑΙ 601

ΕΠΙ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕ!
ΤΗΛ. 64.43-346

ART & DECORATION
Χάρητος 42 Κολωνάκι, τηλ. 730725
Σαλόνια κλασικά - μοντέρνα
έπιπλα στύλ διακοσμήσεως
έτοιμα καί έπί παραγγελία

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΣΗΣ
Χειρουργός Μαιευτήρ — Γυναικολόγος
Εϊδικευθείς τίς ’Αμερικήν καί Καναδά
τ. ’Επιμελητής
Πανεπιστημιακών
Νοσοκομείων
Wellesley Hospital Toronto - Canada —
East General Hospital Toronto - Canada
ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΠΙ ΣΤΕ1ΡΟΤΗΤΟΣ
ΙΑΤΡΕΙΟ: Κηφισίας 52 — ’Αμπελόκηποι—’Αθήναι
ΔΕΧΕΤΑΙ: Δευτέρα — Τετάρτη — Παρασκευή
5—8 μ.μ. καί έπί συνεντεύξευ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ: ΙΑΤΡΕΙΟΝ 77.76247
ΜΑ IΕΥΤΗ Ρ I ΟΝ «ΛΗΤΩ» 69.29.420
— Τιμολόγιον τό προβλεπόμενον ΰπό τής συμβάσεως τής Τραπέζης.

Γιά τούς υπαλλήλους τής ’Εθνικής Τραπέ
ζης ειδικές τιμές

ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
*

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΠΡΙΝΟΥ - ΣΑΒΒΑ
ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ
ΖΟΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ 8 & ΣΟΛ9ΝΟΣ

|

ΤΗΛ. 36 32 571 — ΑΘΗΝΑΙ - 142

Μιά πρωτότυπη καί μεθοδική έγκυκλοπαίδεια
πού θά άποτελέσει τό καύχημα τής βιβλιοθήκης σας
ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΠΑΜΙΣΟΣ»
Πανεπιστημίου 44 ΑΘΗΝΑ
’Αντιπρόσωπος κ. Ιωάννης ΤσοΟλος Τηλ. 36.34.151
Γιά τούς ύπαλλήλους τής ’Εθνικής Τραπέζης
είδική τιμή — ευκολίες

τικά αποτελέσματα καί στήν οι
κονομία τής Χώρας καί ατούς με
τάχους καί στό προσωπικό, στε
ρέωσε τό διεθνές της κύρος καί
έγινε μιά άπό τίς μεγαλύτερες
Τράπεζες τού κόσμου.
Γνωρίζετε πόση σημασία έδω
σα στόν έκσυγχρονισμό τού τρα
πεζικού μας μηχανισμού καί πρό
παντός στόν άνθρώπινο παράγον
τα, πού τόν θεωρώ βασικό συν
τελεστή κάθε προσπάθειας. Σάν
Διοίκηση τού δώσαμε τήν πρέ
πουσα θέση σέ όλους τούς βασι
κούς τομείς τού τραπεζικού ίδρύ
ματος: καί στήν οργάνωση καί
στήν έπιμόρφωση καί στήν υπεύ
θυνη συμμετοχή στή λήψη άποφάσεων γιά χρηματοδοτήσεις, άλ
λά καί στή συμμετοχή του, έστω
καί συμβολική, στό μετοχικό κε
φάλαιο τής Τραπέζης.
Μπορώ νά πώ πώς είδαμε τά
προβλήματα σας καί τά αίτήματά
σας μέ άγάπη, συμπάθεια καί άνθρωπιά καί προσπαθήσαμε νά δώ
σουμε, στά πλαίσια τού δυνατού,
τίς πιό σωστές λύσεις. Γιατί χω
ρίς τή συμπαράσταση καί πρα
γματική συνεργασία τού προσω
πικού, τίποτα τό θετικό δέν μπο
ρεί νά έπιτευχθεϊ. Καί στό ση
μείο αύτά θά ήθελα νά σας εύχσριστήσω γιά τήν άγάπη καί
τήν έμπιστοσύνη μέ τήν οποία μέ
περιβάλλατε κατά τά χρόνια πού
είχα τήν τιμή νά διοικώ τό με
γάλο αύτά έθνικό ίδρυμα.
"Αλλοι θά μας κρίνουν γιά τό
έργο πού έγινε κατά τήν διάρ
κεια τής πενταετίας πού πέρασε
καί γιά τόν τρόπο πού άντιμετωπίσθηκαν τά τόσα προβλήματα
πού βρήκαμε μέ τήν κατάρρευση
τής δικτατορίας καί τήν έναρξη
τής άποκαταστάσεως τής Δημο
κρατίας. Θέλω νά πιστεύω πώς ό
δρόμος πού άκολουθήθηκε γιά
τήν άντιμετώπιση τών πρόβλημά
των τής Τραπέζης, μέ κριτήριο
πάντα τήν προώθηση τής οικονο
μικής άνσπτύξεως τής Χώρας,
ήταν ό πιό σωστός, ή πολιτική
πού έφαρμόσθηκε ή πιό ένδεδειγμένη καί τά αποτελέσματα πού
πραγματοποιήθηκαν τά πιό ικανο
ποιητικά.
"Ενα δέν πρέπει ποτέ νά λη
σμονείτε : ότι ή Εθνική Τράπεζα
τής Ελλάδος, καί λόγω τής ι
στορίας της, καί λόγω τού μεγέ
θους της, καί λόγω τής συνθέσεως τού μετοχικού της κεφαλαί

ου, πού κατά πλειοψηφία ανήκει
σέ ιδρύματα Κοινής Ωφέλειας
άλλά καί σέ μεγάλο άριθμό μικρομετόχων, υπήρξε καί θά παραμείνει ή Τράπεζα τού
"Εθνους, μέ άνεγνωρισμένο παγκόσμιο κύρος. Άπό τήν
άποψη αύτή ή αποστολή της εί
ναι μεγάλη καί ή συμβολή της
σημαντική γιά τήν άνάπτυξη τής
έλληνικής οικονομίας, άλλά καί
γιά τήν πρόοδο στόν κοινωνικό
καί πολιτιστικό τομέα τής Χώ
ρας.
Μέ τό πνεύμα αύτά, πρέπει νά
θεωρείτε τήν δραστηριότητά σας
στήν Τράπεζα σάν άποστολή καί
νά φροντίζετε πάντα γιά τήν
πρόοδο τού "Ιδρύματος καί γιά
τήν διαφύλαξη τής ιδιότυπης αύτονομίας του καί τής άνεξαρτησίας του, φυσικά μέσα στά πλαί
σια τής Κυβερνητικής οικονομι
κής καί νομισματικής πολιτικής.
Μόνο έτσι θά μπορέσει νά άνταποκριθεϊ ή Τράπεζα στόν ούσιαοτικό καί υπεύθυνο ρόλο πού έ
χει ταχθεί νά ύπηρετήσει.
Πιστεύω πώς τό έργο πού άρχίσαμε μαζί θά συνεχισθεϊ καί
θά ολοκληρωθεί. ’Εγώ, άπό μα
κριά, θά παρακολουθώ μέ άγάπη
πάντα τό "Ιδρυμα καί θά χαίρο
μαι γιά κάθε του πρόοδο.
Αγαπητοί μου συνεργάτες,
Μέ μεγάλη συγκίνηση σάς ευ
χαριστώ καί πάλι θερμά γιά τή
συμπαράστασή σας κατά τήν δι
άρκεια τής θητείας μου καί εύ
χομαι μέ όλη μου τήν καρδιά
πρόοδο, υγεία καί εύημερία σέ
σάς καί στις οίκογένειές σας.

0 ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΟΥ κ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΠΟΥΛΑΚΟΥ
ΠΡΟΣ ΟΛΟ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

κ. Σωτήρη
Μττορτζιώτη,
συν
ταξιούχο
έκπαιδευτικά
—
Φιλοθέη.
Λάβαμε τό κείμενό σας μέ
τόν τίτλο: «Προνομιούχοι» καί
προνομιούχοι, τό όποιο διαβάσα
με μέ προσοχή καί εύχαρίστηση. Σάς συγχαίρουμε γιά τήν
όρθή τοποθέτηση, τήν άνάτττυξη τού
θέματος
καί τίς θέ
σεις σας,
πού συμπίπτουν μέ
τίς Απόψεις της συνδικαλιστικής
έκπροσώπησης των Τραπεζικών,
άλλά καί τίς αντιλήψεις όλόκληρης τής δημοκρατικής κοινής
γνώμης.

Οί αυθόρμητες έκδηλώσεις τού
Προσωπικού τής ’Εθνικής Τρα
πέζης, μόλις πληροφορήθηκαν
τήν ά,πόφασή μου νά αποχωρήσω
άπό τή Διοίκηση, πού βαθύτατα
μέ συγκίνησαν, μοϋ δημιουργούν
τό χρέος τής έπικοινωνίας μέ
καθέναν άπό σάς πού έργάζεστε
στά έθνικό αύτά "Ιδρυμα, άπ’ ό
που καί έγώ προέρχομαι.
Θέλω νά σάς άποχαιρετήσω
καί νά σας ευχαριστήσω γιά τήν
συμπαράστασή σας στά δύσκολα
χρόνια τών άγώνων γιά νά έπαναφέρουμε τήν ’Εθνική Τράπεζα
στό δρόμο τής άνσπτύξεως καί
τής άνόδου, άλλά καί τών έθνι
κών της παραδόσεων.
"Ως τελευταία ύπόδειξη θέλω
νά σάς συστήσω νά εξακολουθή
σετε μέ τήν ίδια άφοσίωση νά
περιβάλλετε τήν Τράπεζά μας
—τήν ’Εθνική αύτή Κιβωτό— καί
νά έργάζεσθε γιά τήν πρόοδό
της" ή δική της πρόοδος σημαί
νει καί ευημερία γιά τό λαό μας,
στήν υπηρεσία τού όποιου έχει
άπό τήν ίδρυσή της ταχθεί ή ’Ε
θνική Τράπεζα καί τό Προσωπι
κό της.

’Ελπίζουμε πώς θά μάς δοθεί
ή εΟκαιρία νά
δημοσιεύσουμε
σέ ένα άπό τά προσεχή φύλλα
τής «Τραπεζιτικής», τά κυριότερα σημεία ταυ
κειμένου πού
μάς στείλατε.

Αγαπητοί μου συνεργάτες καί
παλαιοί μου συνάδελφοι, σάς
σφίγγω μέ άγάπη καί συγκίνηση
τό χέρι καί σάς εύχομαι κάθε
καλό.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

Μετά τίς τελευταίες αρχαιρεσίες

Ανάδειξη Διοικ. Συμβουλίων

στους Συλλόγους
διαφόρων Τραπεζών
ΙΥΛΜΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΝ
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
Στις τελευταίες αρχαιρεσίες
τοϋ Συλλόγου Υπαλλήλων ’Εμ
πορικής ΤραπέΖης, πλειοψήφισε
τό ψηφοδέλτιο τοϋ συν. Σ. 'Αν
τωνίου πού έλαβε τό 40,2% τών
ψήφων έναντι ποσοστοϋ 35,5%
τοϋ ψηφοδελτίου Ήλ. Παναγιωταρόπουλου καί 24,3% τοϋ ψη
φοδελτίου Ν. ΜποΖανίνου.
Τό νέο Διοικητικό Συμβούλιο
πού εκλέχτηκε συγκροτήθηκε σέ
σώμα ώς έξης·.
Πρόεδρος ό σ. 'Αντωνίου, άντιπρόεδροι οί σ. Στ. Προβελέγγιος καί Ν.
Γεωργακόπουλος,
γεν. γραμματεύς Ν. ΡεγκοΟκος,
ειδικός γραμματεύς ή σ. ’Ασπα
σία Θεοδωροπούλου, ταμίας ό σ.
Ν. Γιαννόπουλος, έφορος ή σ.
Σ. Καστριώτη, καί μέλη οί σ.σ.
Δ. Καραμπατσος, Σπ. Μαρκόπου
λος, Γ. Αναγνωστόπουλος καί
Α. Κόκκαλης.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΝ
ΙΟΝΙΚΗΣ - ΛΑΤΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
Τά αποτελέσματα τών τελευ
ταίων αρχαιρεσιών τοϋ Συλλό
γου 'Υπαλλήλων Ίονικής — Λαϊ
κής ΤραπέΖηό είναι τά παρακά
τω:
Γιά τό Διοικητικό Συμβούλιο:
Τ α κ τ ι κ ο ί
Πα.παϊωάννου Στέλιος

Χρυσικός Ιωάννης
Κώτσης Γεώργιος
Ντάγκας Χρήστος
Προκάκης Άμφίλοχος
Ντϊνος Άντώνης
Ράπτη — Μίντη 'Ελευθερία
Σαλωρής Χρήστος
Μαρκάκης ’Ιωάννης

σ. Ίω. Πουράκης, καί σύμβουλοι
οί σ.σ. Άπ. Πόλιος, "Αγγ. Σμυρ
λόγλου καί ή σ. Κ. Ίωαννίδου.
Αναπληρωματικοί έκλέχτηκαν
κατά σειράν έπιτυχίας οί οδ. Γεράσ. Φαρακλός, Νικόλ. ΚαφαρατΖής, Άντών. Άντύπας, Άνδρ.
Νούσας, Μαγδ. Βλάσση.

Αναπληρωματικοί
Πούπαλος Νικόλαος
Δαπόντε Δημήτριος
Σιώκος Σωτήριος
Νικήτας Δημήτριος
Τάτσης Πέτρος

Στήν Εξελεγκτική ’Επιτροπή,
έκλέχτηκαν οί οδ. Δημ. Καρανά
σος, Δημ. Κρασσός καί Νικ. Κορ
δώνης, άναπληρωματικοί οί οδ.
Νικόλ. Βλάμης καί Δημ. Κακογιάννης.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διαμαντόπουλος Βασ.
Άντωνόπουλος Εύάγ.
Δρίς Άθ.
κι' 'Αναπληρωματικοί οί Μπαλογιάννης Γεώργ. καί Παπασπυρόπουλος Άριστ.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΝ
ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΠΙΣΤΕΟΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΝ
ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΠΙΣΤΕΟΣ
Στις άρχαιρεσίες τοϋ Συλλό
γου Υπαλλήλων ΤραπέΖης Πίστε
ως πλειοψήφισε τό ψηφοδέλτιο
τοϋ συν. Άλ. Πουλαρίκα.
Τό νέο Δ.Σ. συγκροτήθηκε σέ
σώμα ώς έξης:
Πρόεδρος ό σ. Άλ. Πουλαρίκας, α' άντιπρόεδρος ό σ. Αν.
Καμπούρης, β’ άντιπρόεδρος ή
ο. "Αννα Μουρίκη, γεν. γραμμα
τεύς ό σ. Ν. Φορτούνας, ταμίας
ό σ. Ίω. ΤΖιμόπουλος, έφορος ό

|

Τό Διοικ. Συμβούλιο πού έκλέχτηκε άπό τίς τελευταίες άρχαιρεοίες τοϋ Συλλόγου Υπαλ
λήλων Επαγγελματικής Πίοτεως, καταρτίστηκε σέ σώμα, μέ
τήν άκόλουθη σύνθεση:
Πρόεδρος: Νίκος Σκαρμοϋτσος.
’Αντιπρόεδρος: Κοσμάς Τσέτσος.
Γεν. Γραμματέας: Ξένη ’Ανα
στασίου.
Ταμίας: Μανώλης Πα-παμακρής.
Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέ
ας: Κώστας Φαρμάκης.
Ό οδ. Άνδρέας Διακατος έκλέχτηκε Πρόεδρος Γεν. Συνε
λεύσεων.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ
ΤΗΣ ΟΤΟΕ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΞΕΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Στις 3 Δεκεμβρίου, ή Ομο
σπονδία μας έδωσε συνέντευξη
Τύπου, σχετικά μέ τή συνεχιζό
μενη άντισυνδικαλιστική δραστη
ριότητα τών διοικήσεων τών ξέ
νων ΤραπεΖών καί γιά τήν πα
ράνομη καί άσύδοτη δραστηριότητά τους στή χώρα μας. Τό όλο
περιεχόμενο τής συνέντευξης ή
ταν αποτέλεσμα όμόφωνης από
φασης τοϋ ’Εκτελεστικού Συμ
βουλίου τής ΟΤΟΕ.
Στή συνέντευξη, άναφέρθηκαν
συγκεκριμένες περιπτώσεις πα
ρανομιών καί έπισημάνθηκε ό
ρόλος τών ξένων ΤραπεΖών πού
είχε γενικότερες προεκτάσεις
καί προσλαμβάνει, μέσα στίς συν
θήκες πού διαμορφώνονται σή
μερα στό χώρο μας, έπικίνδυνες
διαστάσεις.
Ή ΟΤΟΕ άντιμετωπίΖοντας τό
πρόβλημα μέ τή σοβαρότητα πού
έπιβάλλεται, απαιτεί, όπως τονί
στηκε στή συνέντευξη, τήν άμε
ση λήψη μέτρων άπό τήν Κυβέρ
νηση καί δήλωσε ότι είναι άποφασισμένη νά αγωνιστεί γιά τή
λύση τών προβλημάτων τών έργαΖομένων στίς ξένες ΤράπεΖεσ.
Ποιοι, τελικά, είναι υπεύθυνοι γιά τήν ταλαιπωρία τοϋ κοινοϋ
στίς συναλλαγές του μέ τίς ΤράπεΖες; Ή φωτογραφία ΔΕΝ εί
ναι άπό τήν πρόσφατη άπεργία μας. Ό κόσμος συνω
στίζεται στό ύποκατάστημα τής ’Εθνικής στό Αιγάλεω γιά νά πλη
ρώσει λογαριασμούς τοϋ Ο.Τ.Ε., Δ.Ε.Η., Εταιρίας Ύδάτων, πού
έρχονται μαΖεμένοι. ’Υπάλληλοι καί συναλλασσόμενοι ταλαιπω
ρούνται πρός δόξα τής Δημόσιας Διοίκησης.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Στήν ,προσπάθειά της γιά τήν
έπιμόρφωση
τοϋ Προσωπικού
της, ή ΤράπεΖά -μας οργάνωσε
άπό 19 — 23 Νοεμβρίου, δύο σε
μινάρια σέ συνεργασία μέ τή βελ
γική ΤράπεΖα SOSIETE GENERALE DE BAUQUE, τά όποια
παρακολούθησαν άνώτερα καί άνώτατα στελέχη.

.•ΙΙ·«····ΗΙί*·ΙΙ·Η··«ΜΙΗ·ΙΙΙΙ>ηΐΒ·η·«ΙΜΙ·Μ···ΙΙ·«·Ιβ*«···’

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ
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ΒΙΒΔΙΕΜΠΟΡΙΟΝ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΟΥΚΑΣ

ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ

I

Ζωοδ. Πηγής 24, Τηλ. 36.27.278

Οί συνάδελφοι τής έπαρχίας πού ζητούν προ
σωπική τηλεφωνική έπικοινωνια μέ μέλη τού Προ
εδρείου καί συμβούλους τού Δ.Σ. άπεσπασμένσυς
στό Γραφείο τού Συλλόγου, παρακαλοϋντοει, γιά
τήν ταχύτερη έξυπηρέτησή τους καί γιά νά άποφεύγονται άσκοπα τηλεφωνήματα καί άπώλεια χρό
νου νά άπευθύνονται σ' αύτούς, στό διάστημα μετα
ξύ 11.30 καί 3.30 ώρας

ϊ

Πρέπει νά γνωρίζουν οί συνάδελφοι της έπαρχίας δτι τίς ύπόλοιπες έργάσιμες ώρες, τά άρμόδια
όργανα τού Γραφείου είναι Απασχολημένα μέ τήν
διεκπεραίωση τής τρέχουσας έργασίας, τήν πρα
γματοποίηση τών αναγκαίων έπαψών καί τή συμ
μετοχή στά διάφορα ύπηρεσιακά συμβούλια. Στό
διάστημα οίύτό, άν δέν συντρέχει σοβαρός λόγος
γιά άμεση συνεννόηση μέ ύπεύθυνο τής Συλλογικής
’Εκπροσώπησης, τό προσωπικό τού Γραφείου είναι
σέ θέση καί παρέχει πρόθυμα κάθε πληροφορία.
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ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΤΑ ΚΤΥΠΗΜΑΤΑ
ΣΤΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ
Β- ΑΠΟ 1Η ΣΕΛΙΔΑ
στερεί απέναντι στόν τιμάριθμο σέ άπόσταση δεκάδων
μονάδων.
Ή νέα αυτή μεταχείριση τών μισθοσυντήρητων, γιά
νά επιβληθεί ή πολιτική τής έπίρριψης τού εισοδηματι
κού περιορισμού μόνο σ’ αύτούς σάν μόνους έλεγχόμενους είναι απαράδεκτη καί άναγκαστικά θά πολεμηθεΐ
άπό τούς ’ίδιους.
’Έλαχε καί πάλι ό κλήρος oi Τραπεζοϋπάλληλοι νά
είναι οί πρώτοι πού θά πολεμήσουν.
Γι’ αύτό άγωνίζονται καί ζητούν κατανόηση άπό τήν
πλατειά κατηγορία, τών κλαδικά άμειδομένων μισθο
συντήρητων συνταξιούχων, πού άποτελοΰν τή συντριπτι
κή πλειοψηφία τών Ελλήνων έργαζομένων, τή συντρι
πτική πλειοψηφία τής Ελληνικής κοινής γνώμης.

Μόλις Κυκλοφόρησε
ΦΟΙΒΟΥ Ν. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ

ΟΙ
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Η «ΦΩΝΗ» ΤΟΥ ΣΥΛ. ΥΠ.
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ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΙ

j

«ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ»

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

Μηνιβίο όργανο

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1928 - 1978

■

Τόμοι 3. Τιμή Δρχ. 200.

τοΟ Συλλόγου Υπαλλήλων

,

τής ’Εθνικής ΤραπέΖης
Ελλάδος

Γιά τούς συναδέλφους έκπτωση 20%.
] Τά έξοδα άποστολής βαρύνουν τόν πωλητή. *
*-................................................................................................................. 1

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Μέ τήν είσοδο στό δεύτερο
χρόνο τής έκδοσής της, υπό
σχεται νά συνεχίσει τίς προσπάθειές της γιά άντικειμενική ενημέρωση τών συναδέλ
φων τής ΑΤΕ καί προώθηση
τών συμφερόντων των, μέσα
στό πλαίσιο τών άγώνων γιά
τά γενικά αιτήματα τοϋ Κλά
δου.

(Σύμφωνο μέ τό Νόμο)

Άπό τό Γραφείο τού Συλλόγου
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Τό άργαστήριο Γλωσσών
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’Εκδότης

ΕΠΑΙϋ. ΙΗΑΥΡΟΥΑΙΔΗΣ
Δημητροκοπούλου 60
Κουκάκι

’Υπεύθυνος Τυπογραφείου
Α. ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΑΧΤΟΥΡΗ 10

ΤΉΗΛ. 3219546

I
■ (Βασ. Σοφίαα 60 & Παπαδιομα ντοπούλου 1, Ιλίσια, Τηλ. 740380)

*

Ύπβύθυνοβ

*
ΑΘΗΝΑΙ (707)
ΤΗΛ. 8212.268

Ή «Φωνή», δργανο ενημέ
ρωσης τών μελών τοϋ Συλλό
γου 'Υπαλλήλων ’Αγροτικής
Τραπέζης μέ τό τελευταίο φύλ
λο, συμπλήρωσε ενα χρόνο α
διάλειπτης παρουσίας στό χώ
ρο μας.

I
I
•
■
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Ή «Τραπεζιτική» απευθύνει
θερμές συναδελφικές ευχές γιά
τήν επιτυχία τών σκοπών τής
«Φωνής» τοϋ ΣΤΑΤΕ.

γνωστοποιεί δτι:
άπό 1ης Σ)6ρίου 1979 θά λειτουργήσουν, πλήν τών 10μελών
τμημάτων Αγγλικής - Γαλλικής - Γερμανικής, όλων τών έπιπέδων, βάσει τών μεθόδων διδασκαλίας τοϋ Βρεττ. Συμβ., τοϋ Γαλλ.
Ίνστ. καί τοϋ Ίνστ. Γκαίτε, μέ συνδυασμένη χρήσι τοϋ ήλεκτρονικοϋ μας κέντρου καί ειδικά έντατικά τμήματα G.C.E. Ά γ γ λ ι κ ή ς Φιλολογίας Εμπορικά - ο ϊ κ ο ν ο
μ ι κ ο ϋ κύκλου, ’Αγγλικής όρολογίας καί
Γαλλικής Νομικο - οικονομικής όρολογ ί α ς.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΤΏΣΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ
ΓΙΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ &
ΠΑΙΔΙΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ
Εγγραφές άπό Δευτέρα έως καί Παρασκευή 6 — 8 μ.μ.

ί

ΜΑΡΙΑ Κ. ΣΤΑΣ IΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΕΙΡ. ΟΔΟΝΤIΑΤΡΟΣ

ί Λεωφόρος Δεκελίας 129 Ν. Φιλαδέλφεια
) Τηλ. ’Ιατρείου 2524381, οικίας 2511020

Δένεται μέ τιμές ΤΥΠΕΤ
! Κάθε μέρα Πρωί 9—1 ’Απόγευμα 5—8
Πλήν Σαββάτου

’Απόγευμα

Μαθήματα γιά παιδιά
συναδέλφων
Συνάδελφος φοιτητής στό Πτυχίο, παραδίνει
μαθήματα Φυσικής, Χημείας,
Μαθηματικών στίς
περιοχές Πατήσια, Άχαρνών, Ν. ’Ιωνία, Ν. Φιλα
δέλφεια κ.λ.π.
Στά παιδιά συναδέλφων τιμές χαμηλές.
Τηλεφωνεϊστε στό ύποκ) μα Ν. ’Ιωνίας 2790-192
δίδα Κωνσταντίνου.
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Τά βασικά καί άμεσα
θέματα τοΰ κλάδου
Πρέπει νά αντιμετωπιστούν Θετικά μέ
τή νέα συλλογική σύμβαση εργασίας
’Εκτός άπό τό αίτημα τής αύξησης των άποδοχών, γιά νά καλυφθεί ένα Τμήμα μόνο
τής μείωσης τοϋ εισοδήματος των τραπεζοϋ ηαλλήλων άπό τήν άνοδο τοϋ τιμαρίθμου, ή
'Ομοσπονδία μας -έπέλεξε καί έθεσε μέ ύπόμνημά της στόν υπουργό Συντονισμού, τά
πλέον σοβαρά καί άμεσα θέματα τοΰ κλάδου γιά νά άποτελέσουν άρθρα τής ειδικής συλ
λογικής σύμβασης. Τά θέματα αυτά, πού όπως άναφέρεται στό ύπόμνημά, δημιουργούν
συνθήκες άσφυκτικής πίεσης γιά τούς έργαζόμενους καί επηρεάζουν τήν ομαλή λει
τουργία τών Τραπεζών είναι τά παρακάτω:
Σύντμηση παραμο
νής κατά χρόνο
στούς 2 επόμε
νους βαθμούς τοϋ
εισαγωγικού.
Στήν Εθνική ΤράπεΖα, πού
λήφθηκε σάν βάση γιά τήν έΕομοίωση τών ΤραπεΖών, ή βαθμο
λογική ιεραρχία έΕαντλεϊται θ ε
ω ρ η τ ι κ ά ατά 33 έτη(!)
γιά τό «διακεκριμένο» ύπάλληλο.
Ό ιδιαίτερα εκτεταμένος χρό
νος έΕελίΕεως πού δέν παρατηρείται σέ κανένα οργανισμό τής
Χώρας είναι άπόλυτα άναγκαϊο
νά συντμηθή τουλάχιστο κατά 2
έτη. Προτείνεται ή σύντμηση νά
γίνει κατά ένα χρόνο ατούς 2
έπόμενους βαθμούς τοΰ εισαγω
γικού κάθε κατηγορίας καί κλά
δου προσωπικού. Π.χ. στήν ’Ε
θνική ΤράπεΖα ό ύπάλληλος νά
παραμένει 3 έτη στόν ύπολογιστή Β άντί 4 καί έπίσης 3 έτη
στόν ύπολογιστή Α άντί 4.
Ακώλυτη έΕέλιΕη
4 βαθμίδες πρό
τής έΕαντλήσεως
τής βαθμολογι
κής κλίμακας (μέ
χρι τό βαθμό τοϋ
τμηματάρχη Α' καί
άντιστοίχων).
Ή άνάγκη άνανεώσεως τών
στελεχών, ή παροχή στις Διοική
σεις τής δυνατότητας έπιλογής
στελεχών άπό μεγαλύτερο αρι
θμό ύπαλλήλων καί ή ϋπαρΕη κι
νήτρων αύΕήσεως τής άποδόσεως καί άνελίΕεως τών ικανών
έπιβάλλει τήν έπέκταση τών κατ’

ΚΑΘΟΛΙΚΗ Η ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ
ΤΗΣ 24.12.79
Ό έμπαιγμός τών κυβερνητι
κών άρμοδίων, πού έκδηλώθηκε
μέ τή μείωση καί αύτοϋ τοϋ έλάχιστου ποσοστού αύΕήσεων
15% πού είχε άρχικά άνακοινωθεί, καθώς καί ή άπόπειρα νά
φαλκιδευτούν κεκτημένα δικαιώ
ματα τών ΤραπεΖοϋπαλλήλων μέ
τήν καινοφανή θεωρία τοϋ συμ
ψηφισμού τών δαπανών «ώριμάν
σεως» μέ τίς έτήσιες συλλογικές
αύΕήσεις, οδήγησαν τήν ήγεσία
τοϋ Κλάδου στήν κήρυΕη 24ωρης προειδοποιητικής ,παντραπεΖιτικής πανελλαδικής άπεργίας
τή Δευτέρα 24 Δεκεμβρίου.
’Όλοι οί έργαΖόμενοι ατίς
ΤράπεΖες άνταποκρίθηκαν στό α
γωνιστικό
προσκλητήριο τής
ΟΤΟΕ αποφασισμένοι νά αντιμε
τωπίσουν μέ τό έσχατο άμυντικό
όπλο τους τήν κυβερνητική άδιαλλαΕία. Ή προειδοποιητική άπεργία σημείωσε καθολική έπιτυχία σ' ολόκληρη τή χώρα καί
καμμιά ΤράπεΖα δέν λειτούργησε
έστω καί κατά ύποτυπώδη τρόπο.
Ή συμμετοχή, ειδικά τών συν)
φων τής ΤραπέΖης μας στήν άπεργία, ύπήρΕε καί πάλι, άπόλυτη·

άρχαιότητα προαγωγών (ένοποιη
μένων θέσεων) 4 βαθμίδες πρό
τής έΕαντλήσεως τής βαθμολο
γικής κλίμακας, δηλαδή μέχρι
καί τό βαθμό τοϋ Τμηματάρχη
Α’ καί τούς άντ)χους, τών δια
φόρων κατηγοριών καί κλάδων
προσωπικού.
Προσθήκη μιας α
κόμη προσαυΕήσεως εύδοκίμου πα
ραμονής ποσοστού
10% σέ όλες τις
βαθμίδες καί τις
κατηγορίες τοϋ
προσωπικού.
Είναι αναγκαία διότι μέ τήν
συμφόρηση πού
παρατηρείται
στις διάφορες βαθμίδες τής ιε
ραρχίας άρκετοί ύπάλληλοι ύπηρετοϋν εύδόκιμα στό βαθμό
τους χωρίς νά λαμβάνουν ή νά
προσδοκούν αϋΕηαη τών άποδοχών τους. Ή άνάγκη γίνεται πιό
έπιτακτική μέ τήν μεταφορά τών
προσαυΕήσεων εύδοκίμου παραμο
νής άπό βαθμό σέ βαθμό πού έφαρμόΖεται σέ όλες τίς ΤράπεΖες καί τό Δημόσιο (Ν. 807)
71). Ή προσθήκη μιας προσαυΕήσεως ποσοστού 10% γιά δύο
άκόμη εύδόκιμα έτη σέ όλες τίς
κατηγορίες καί τούς κλάδους
τοϋ προσωπικού δίδει έστω μερι
κή λύση στό πρόβλημα.
Ποσοστοποίηση έπί
τοϋ βασικού μι
σθού τών δραχμι
κών επιδομάτων
καί παροχών.
Ή ούσιώδης μεταβολή τοΰ δει

κτη τιμών τοϋ καταναλωτή άπό
χρόνο σέ χρόνο έπιβάλλει τήν
ποσοστοποίηση έπί τοΰ βασικού
μισθού τών διαφόρων δραχμικών
έπιδομάτων καί παροχών ώστε
νά έπέρχεται ή άναπροσαρμογή
τους.
ΑϋΕηση τοΰ έπιστη
μονικοΰ έ,πιδόματος άπό 15% σέ
20% καί χορήγη
ση τοϋ ήμίσεως
τού επιστημονι
κού έπιδόματος
στούς πτυχιούχους Άνωτέρων
Σχολών καί Σεμι
ναρίων τραπεΖικών σπουδών.
Τό ποσοστό αύτό χορηγείται
στό Δημόσιο καί τούς λοιπούς
οργανισμούς.
Ή έπέκτασή του κατά τό ήμισυ στούς πτυχιούχους Άνωτέ
ρων Σχολών καί Σεμιναρίων
ΤραπεΖικών άποτελεϊ δίκαιη λύση
καί κίνητρο γιά έπιμόρφωση τών
ύπαλλήλων.
Στό ίδιο ύπόμνημά τονίΖεται
ότι τό ύπ" άριθ. 1 πρόβλημα τοΰ
Κλάδου είναι ή αποκατάσταση
τοϋ συμβατικού ώραρίου, ή άλλαγή τοϋ οποίου πλήττει όχι μόνε
τούς ΤραπεΖοϋπαλλήλους καί τίς
οίκογένειές τους μέ τά άνυπέρβλητα προβλήματα πού δημιούρ
γησε στόν τρόπο τής Ζωής τους
άλλά καί τίς ΤράπεΖεο μέ τήν
πτώση τής παραγωγικότητας καί
τό συναλλακτικό κοινό πού έΕυπηρετεϊται καλύτερα τίς προϊνές
ώρες.

Ο ΝΕΟΣ ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
κ. Ιωάννης Δ. Καλλιμασιώτης
6» ΑΠΟ 1Η ΣΕΛΙΔΑ
πρόεδρος τοΰ Δ)κοΰ Συμβουλίου

τοΰ «Νεώριον» Ναυπη

γεία Σύρου.
Γυιός του διαμορφωτοΰ του σημερινού λιμένος Πει
ραιώς Δη μ. Καλλιμασιώτη, είναι παντρεμένος,
έχει μια
κόρη καί 3 έγγόνια. ’Έχει ιδιαίτερη άδυναμία στή θάλασ
σα, είναι πρόεδρος τοΰ Ναυτικοΰ ’Αθλητικού ‘Ομίλου Βού
λας καί άσχολεΐται μέ υποβρύχιο ψάρεμα καί υποβρύχιο
φωτογραφία.

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ
ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ - ΕΚΤΕ - ΕΤΒΑ - ΣΠΕ
ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ
Σ ανάδελφοι,
Σάς υπενθυμίζουμε οτι στό Πρατήριό μας μπο
ρείτε νά προμηθευτείτε ολα τά είδη ένδύσεως κλπ. σέ
τιμές πολύ καλύτερες άπό τήν έξω άγορά. Στίς άγορές τοΐς μετρητοΐς πρόσθετη έκπτωση 10%.
Έπίσης, στό Πρατήριο Τροφίμων μπορείτε νά παραγγείλετε τά τρόφιμά σας πού είναι παντα έκλεκτης
ποιότητας. Ή πληρωμή τους γίνεται τοΐς μετρητοΐς
ή μέ πίστωση δύο (2) μηνών. Παραγγελίες τροφίμων
στό τηλέφωνο 3217731.
Τό Δ.Σ. τοΰ Συνεταιρισμού

Τοποθετηθείς καί μεταβολές οτή
διοίκηση καί τά καταστήματα
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
ΣΤΕΛΕΧΩΝ
ΚΩΝ)ΝΟΣ ΣΙΑΒΕΛΗΣ, Συμ
πράττων Υποδιευθυντής, Προϊ
στάμενος Τμήματος Δ)ναεως
Μελετών Επιχειρηματικών Δρα
στηριοτήτων, στή Διεύθυνση Βι
ομηχανικών Χορηγήσεων ώς 'Υ
ποδιευθυντής.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΠΑΚΩΝ
ΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Συμπράττων Υ
ποδιευθυντής, ’Εντεταλμένος 'Ε
πιθεωρητής, στή Διεύθυνση Βιο
μηχανικών Χορηγήσεων, ώς Υ
ποδιευθυντής.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ,
Συμπράτων Υποδιευθυντής, Προ
ι'στάμενος Τμήματος Δ)νσεως
Βιομηχανικών Χορηγήσεων, στή
Διεύθυνση Εμπορικών Χορηγήσε
ων, ώς Υποδιευθυντής.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΟΤΑΝΑΣ, Συμ
πράττων Υποδιευθυντής, ‘Εντε
ταλμένος Επιθεωρητής στή Διεύ
θυνση Έπιθεωρήσεως, στήν ίδια
Διεύθυνση ώς Υποδιευθυντής.
ΣΠΥΡΟΣ
ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ,
Συμπράττων Υποδιευθυντής, "Εν
τεταλμένος ’Επιθεωρητής στή Δι
εύθυνση Έπιθεωρήσεως,
στήν
ίδια Διεύθυνση ώς Υποδιευθυν
τής.
ΚΩΝ) ΝΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Συμπράττων 'Υποδιευθυν
τής, 'Εντεταλμένος ’Επιθεωρητής
στή Διεύθυνση Έπιθεωρήσεως,
στήν ιδία Διεύθυνση ώς Υποδι
ευθυντής.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΤΕΒΑΙΝΗΣ,
Υποδιευθυντής, Υποδιευθυντής
στή Διεύθυνση Έπιθεωρήσεως,
στό Κεντρικό Κατάστημα,
ώς
Υποδιευθυντής.
ΔΗΜΟΣ ΘΕΟΔΟΣIΑΔΗΣ, Υ
ποδιευθυντής, Διευθυντής Ύποκ)
ματος Σάλωνας στό Κεντρικό Κα
τάστημα, ώς Υποδιευθυντής.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ, Συμ
πράττων Υποδιευθυντής, Διευ
θυντής Ύποκατ)τος Μοναστηρακίου, στό Ύποκ)μα Σόλωνος, ώς
Διευθυντής.
ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΔΙΑΛΥΝΑΣ, Συμ
πράττων Υποδιευθυντής, 'Υπο
διευθυντής Ύποκ) ματος Πλ. Μητροπόλεως, στό Ύποκ) μα Μοναστηρακίου, ώς Διευθυντής.
ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΦΙΛΚΑΡΗΣ, Συμ
πράττων Υποδιευθυντής, Εντε
ταλμένος Επιθεωρητής οτή Δ)
νση Έπιθεωρήσεως, στό Κατάστη
υα Πειραιώς Α’ (Εθνικής Άντι
στάσεως), ώς Υποδιευθυντής.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΛΕΥΚΟΠΟΥΑΟΣ, Συμπράττων Υποδιευθυν
τής, Περιφερειακός Διευθυντής
Άνατολ. Μακεδονίας, στήν Πεοιφερειακή Δ) νση Κεντρικής καί
Δυτικής Μακεδονίας, ώς Διευθυν
τής.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΔΟΣ, Συμπράττων Υποδιευθυν
τής, Διευθυντής Κατ)τος Δέον
τος Σοφού, στήν Περιφερειακή
Δ) νση 'Ανατολικής Μακεδονίας,
ώς Διευθυντής.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ,
Συμπράττων Υποδιευθυντής, Δι
ευθυντής Ύποκατ) ματος Πλ. ΜεταΕδ, στό Ύποκ) μα Δέοντος Σο
φού, ώς Διευθυντής.
ΑΝΕΣΤΗΣ ΔΑΝΑΣ, Συμπράτ-ων Υποδιευθυντής, Διευθυντής
Υποκ) ματος Κατερίνης, στό Ύτοκ)μα Πλ. ΜεταΕά Θεσ)νίκης,
ος Διευθυντής.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Τμηματάρχης Β', Υποδιευ
θυντής τοϋ Ύποκ) ματος Κατερί
νης, στό ίδιο Ύποκ) μα, ώς Δι
ευθυντής.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΑΣΣΑΣ, Τμημα
τάρχης Α', Διευθυντής Ύπο)μα
τος Αιγάλεω, στό Κατάστημα Π λ.
Συντάγματος, ώς Υποδιευθυν
τής.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ,
Τμηματάρχης Α’, Προϊστάμενος
Γραφείου Περιφερειακής Διευθύνσεως, στό Ύποκ) μα Αιγάλεω,
ώς Διευθυντής.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΕΛΑΣ, Συμ

πράττων Υποδιευθυντής, Υποδι
ευθυντής Καταστήματος Πλ. Συν
τάγματος, στό Κατάστημα Πει
ραιώς Α' (Εθνικής Αντιστάσε
ως), ώς "Υποδιευθυντής.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΑΡΟΣ, Συμπράτ
των Υποδιευθυντής, Ύποδιευθυν
τής Καταστήματος Πειραιώς Α'
( Εθνικής ’Αντιστάσεως),
στή
Διεύθυνση Ναυτιλιακών Εργασι
ών, ώς Υποδιευθυντής.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ,
Συμπράττων Υποδιευθυντής, Υ
ποδιευθυντής Καταστήματος Πει
ραιώς Α' ( Εθνικής Αντιστάσε
ως), στό Κατάστημα Πλ. Μητροπόλεως, ώς Υποδιευθυντής.
ΠΑΡΙΣ
ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗΣ,
Συμπράττων Υποδιευθυντής, Έν
τεταλμένος
Επιθεωρητής στή
Διεύθυνση Έπιθεωρήσεως, στή
Διεύθυνση Καταστημάτων Έσωτε
ρικοϋ, ώς Αναπληρωματικός Πε
ριφερειακός Διευθυντής.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΟΥΜΠΛΗΣ,
Τμηματάρχης Β', Πληροφοριολήπτης Καταστήματος Θεσσαλονί
κης Α', στό Ύποκ)μα Σιατίστης, ώς Διευθυντής.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ, Τμηματάρχης Α-, Δι
ευθυντής Ύποκ) ματος Ναυπλίου,
στό Ύποκ) μα Ρόδου, ώς Διευ
θυντής.
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΧΡΥΣΟΜΑΛ
ΛΗΣ, Τμηματάρχης Α', Ύποδιευ
θυντής Κατ) ματος Πλ. Συντά
γματος, στό Ύποκ) μα Ναυπλίου,
ώς Διευθυντής.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΕΛΗΣ, Τμημα
τάρχης Α', Υποδιευθυντής Ύ
ποκ) ματος Πανεπιστημίου, στό
Κατάστημα Πλ. Συντάγματος, ώς
Υποδιευθυντής.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ, Ύποτμηματάρχης, Διευθυντής Ύ

ποκ) ματος Θυμαρακίων, στό Ύ
ποκ) μα Νέου Ηρακλείου Αττι
κής, ώς Διευθυντής.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΗΣ, Ύποτμη
ματάρχης, Προϊστάμενος Λογι
στηρίου Ύποκ) ματος Άγ. Μελε
τίου, στό Ύποκ) μα Θυμαρακίων,
ώς Διευθυντής.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΚΡΟΠΟΥΑΟΣ, Τμηματάρχης Α", Δόκιμος
Επιθεωρητής στή Διεύθυνση Έ
πιθεωρήσεως, στό Ύποκ) μα Πα
νεπιστημίου ώς Υποδιευθυντής.
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ,
Τμηματάρχης Α", Διευθυντής Ύ
ποκ) ματος Ν. Ηρακλείου, στό
Ύποκ)μα Ν. Κόσμου, ώς Διευ
θυντής.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΑΒΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, Τμηματάρχης Α", Έν
τεταλμένος Καταστήματος Θεσσα
λονίκης Α', στό ίδιο Κατάστημα,
ώς Υποδιευθυντής, προσωρινά.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΝΕΖΙΝΗΣ, Τμη
ματάρχης Α’, Εντεταλμένος Κα
ταστήματος Θεσσαλονίκης Α',
ατό ίδιο Κατάστημα ώς Ύποδιευ
θυντής προσωρινά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ, Ύποτμηματάρχης ,πού τε
λεί στή διάθεση τής Διευθύνσεως
Προσωπικού πρός τοποθέτηση,
στή Διεύθυνση Γενικού Λογιστη
ρίου ώς Προϊστάμενος τοϋ Τμή
ματος Χρηματοοικονομικών Στοι
χείων άντί τοϋ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ, Ύποτμηματάρχου πού
τοποθετείται στήν ίδια Διεύθυνση
ώς Προϊστάμενος τοϋ Τμήματος
Λογιστικού καί Σχέσεων μετά
ΤραπεΖών.
ΑΝΝΑ ΣΑΡΡΗ, Λογιστής Α’
τής Διευθύνσεως Προσωπικού,
στήν ίδια Διεύθυνση ώς Προϊστα
μένη τής Υπηρεσίας ΆΕιοποιήσεως Προσωπικού.

Ό Διοικητής τής Εθνικής Τραπέζης
κ. Ευθύμιος Χριστοδούλου
► ΑΠΟ 1Η ΣΕΛΙΔΑ
τής Κολούμπια.
Άπό τό 1960 ήταν έπιστημονικός συνεργάτης στήν Ε
θνική Τράπεζα καί άργότερα οικονομικός σύμβουλος καί
ό γενικός διευθυντής της ΕΤΕΒΑ, θυγατρικής Τραπέζης
τής Εθνικής.
Τόν Σεπτέμβριο 1978 τοποθετήθηκε πρόεδρος τής ’Ο
λυμπιακής ’Αεροπορίας, τήν άνάπτυξη τής όποιας βοήθησε
σημαντικά. Άπό τήν θέση αυτή τοποθετήθηκε Διοικητής
τής ’Εθνικής Τραπέζης τής ’Ελλάδος.
Είναι παντρεμένος μέ τήν Εύτυχία Μπόμπολη καί πα
τέρας τριών παιδιών.

ΣΕΒΑΣΜΟΣ
ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΜΑΧΟΥΣ
Σέ πολλές μονάδες παρα
τηρείται κατά τίς ήμέρες τής
πληρωμής τών συντάξεων
πού, συνήθως, συμπίπτουν μ
συρροή πελατείας στά γκισέ
τό φαινόμενο τής άναμονής
στήν «ούρά» καί τών συντα
Ειούχων τής ΤραπέΖης μας
Παρόλο πού ή ιδιότητα
τους είναι γνωστή στό Προ
σωπικό, ύποχρεώνονται να
ύποστοΰν, ήλικιωμένοι καί ά;
ρωοτοι οί περισσότεροι, τήν
ταλαιπωρία τής ορθοστασίας
οάν νά πρόκειται γιά τούς
πρώτους τυχόντες πελάτες.
Ή πιό άνετη καί σύντομ
έΕυπηρέτησή τους, δέν θά σ
μαινε ιδιαίτερη μεταχείριση
Θά ήταν μιά άπόδειΕη σέβα
σμοϋ καί τιμής πρός τού
χθεσινούς συντελεστές τή
άνάπτυΕης καί τής προόδο
τής ΤραπέΖης καί δέν θά πρ
καλοϋσε δικαιολογημένα α
οθήματα πικρίας, έγκατάλε
ψης καί άχαριστίας στούς συ
ταΕιούχους
συναδέλφου
μας.

Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΠΛΗΜΜΥΡΟΠΑΘΕΙΣ
’Άμεσο υπήρξε τό ένδιαφέρον τής Τραπέζης μας γιά τίς
περιοχές που έπλήγησαν άπό
τίς πλημμύρες τοΰ Νοεμβρίου.
Κατόπιν εντολής τοΰ Διοικητή
κ. Άγ. Άγγελόπουλου έπισκέφθηκαν τίς πληγεΐσες περιοχές
τής Δυτ. Μακεδονίας, ό ανα
πληρωτής διευθυντής Περιφε
ρειακής Άναπτύξεως Βορείου
Ελλάδος τής Τραπέζης κ. Τσο
χατζίδης καί ό Περιφερειακός
Διευθυντής Δυτ. Μακεδονίας
κ. Κοσμίδης.
Μετά τήν αναφορά πού υπέ
βαλαν στόν κ. Διοικητή τά δύο
ανώτατα στελέχη τής Τραπέ
ζης, ό κ. Άγγελόπουλος διέτα
ξε τήν άμεση αναχώρηση κλι
μακίου άνωτέρων υπαλλήλων
τής Τραπέζης, ο! όποιοι προέβησαν σέ διαπίστωση τών ζη
μιών τών πληγέντων καί πρότειναν τά άπαραίτητα μέτρα
γιά τήν άποκατάσταση τών ζη
μιών καί τήν ενίσχυση τών πλη
γέντων εμπόρων, βιομηχάνων,
βιοτεχνών καί τών άλλων κα
τηγοριών έπαγγελματιών.

