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"Οπως τονίστηκε στη Γεν. Συνέλειιοπ τών μετόχων τής Ε.Τ.Ε.

Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ 
ΠΡ0Τ0ΡΧΙΚ0 ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΟΠΙΚΟΥΙ

I

ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ "ΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΞΠΡΕΣ,,

'Υπονομεύεται
ό θεσμός

τπς έξομοιώοεως
Τό πλήρες κείμενο τού λόγου τοϋ προέδρου τού Συλλόγου μας ΣΟΒΑΡΟΣ Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΟΠΟΥ ΗΔΗ ΙΣΧΥΕΙ
Πραγματοποιήθηκε στις 3 Ιουνίου ή έτήσια τα

κτική γενική συνέλευση τών μετόχων τής Τραπέζης μας.
Ό Διοικητής κ. "Αγγελος Άγγελόπουλος στήν Εκ

θεση τών πεπραγμένων τοΰ 1976, αφού έξέθεσε τον άπο- 
φασιστικό ρόλο τής ’Εθνικής Τραπέζης στήν οικονομική 
πρόοδο τής Χώρας, χαρακτήρισε ώς αισιόδοξες τις προο
πτικές για τήν πορεία τής Ελληνικής οικονομίας καί κατά 
τό τρέχον Ετος 1977.

’Απέδωσε ιδιαίτερη σημασία στή στήριξη των επεν
δυτικών καί έξαγωγικών δραστηριοτήτων καί τή θεσμολο- 
γική ευθυγράμμιση τής Ελλάδας μέ τον ευρωπαϊκό οικο
νομικό χώρο. Για: νά επιτευχθούν οί στόχοι οί όποιοι Εχουν 
τεθεΐ μέχρι τήν οριστική Ενταξή μας στήν ΕΟΚ, χρειάζε
ται, όπως έτόνισε, ταχύρρυθμη οικονομική άνοδος, έξου- 
δετέρωση τών πληθωριστικών πιέσεων, συντονισμός καί 
ταχύτητα αποφάσεων καί ενεργειών.

Ό κ. Διοικητής άνεγνώρισε στήν ομιλία του, τή συμ-

Κύριε Πρόεδρε,
Κύριοι Σύμβουλοι,
Κύριοι Μέτοχοι,
Βαθειά είναι ή ευγνωμοσύνη 

μου προς τό Σώμα τών Υπαλ
λήλων τής ’Εθνικής Τραπέζης 
τής ‘Ελλάδος, τοΰ Συλλόγου τών 
οποίων έχω τήν τιμήν νά προΐ
σταμαι, καί πού σαν ένας έκ τών 
πλέον αξιόλογων μετόχων μοΰ 
εμπιστεύτηκε τήν εκπροσώπησή 
του στήν παρούσα Γ ενική Συνέ-

Σάν φυσικός καί νόμιμος εκ
πρόσωπός του μεταφέρωι στή 
Συνέλευση τον θερμό του χαιρε
τισμό και τις εύχές του γιά τήν 
παραπέρα πρόοδο τής Τραπέζης. 
Αυτός είναι ένας στόχος στον ό
ποιο σκοπεύει καί ένας σκοπός 
τον όποΐο μέ απόλυτη αφοσίωση 
εξυπηρετεί.

Ευχαριστώ έκ μέρους τοΰ Σώ
ματος τών υπαλλήλων τον κ. Δι
οικητή γιά τήν άναφερόμενη στήν

ΕΚΛΟΓΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ 
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΕ ΟΛΑ 
ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 
ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

Στα πλαίσια τής συλλογικής 
προσπάθειας γιά τήν οργάνωση 
ιής επικοινωνίας μέ όλους τούς 
συναδέλφους τοΰ δικτύου καί 
τήν ταχύτερη και άιπσιελεσμαα- 
κή αντιμετώπιση τών προσωπι
κών καϊ γενικών ζητημάτων 
τους, το Δ..Σ. τοΰ Συλλόγου 
μας, έστειλε εγκύκλια επιστολή 
προς τά Και )ιμα-τα σχετική μέ 
τήν ανάδειξη εκπροσώπων τοΰ 
Συλλόγου.

Η εκλογή γίνεται μέ μυστική 
ψηφοφορία καί ιμέ συμμετοχή 
τοϋ συνόλου ιών μελών τού 
Συλλόγου πού ύπηρετοΰν στις 
διάφορες μονάδες. Παρ’ όλο 
πού είναι άτυπη, επειδή δέν 
ιπροβιλέπετάι άπό τό καταστατι
κό, είναι ουσιαστική, άπαραίτη- 
τη γιά τή λειτουργία τοΰ Συλ
λόγου καί νόμιμη, ατά πλαίσια 
τής ευχέρειας επιλογής τών μέ
σων διοικήσεώς του άπό τήν ΰ- 
πεύθυνη ηγεσία του.

Χαρακτηριστικό τής μεγάλης 
άπηχήσεως πού είχε ή ενέργεια 
αύτή, είναι ότι οκτώ μόλις ή
μερες μετά τήν κυκλοφορία τής 
εγκύκλιας επιστολής 62 Κατα
στήματα τής Τραπέζης είχαν ά- 
ναδείξει τούς εκπροσώπους 
τους.

έκθεσή του ηθική αναγνώριση 
τής συμβολής τοΰ Προσωπικού 
στή δραστηριότητα και τά απο
τελέσματα πού παρουσιάζει ή 
Τράπεζα στο 1 976.

Πολλές φορές άπό τό βήμα 
αυτό περισσότερο καί άπό τάν 
Τύπο όλιγώτερο, έχει έξαρθεΐ ό 
ρόλος τής ’Εθνικής Τραπέζης σέ 
όλους τούς τομείς τής οικονομί
ας τής χώρας. Είναι ουσιαστικά 
τό όργανο τής άσκήσεως τής πι
στωτικής πολιτικής τοΰ Κράτους.

"Η Εθνική Τράπεζα σάν γνή
σιος φορέας τοΰ πνεύματος μέ 
τό όποιο ή ηγεσία τής χώρας χα- 
ράσσει τήν πιστωτική καί ανα
πτυξιακή πολιτική, διαθέτει τον 
επιστημονικό καί τεχνικοοικονο- 
μικό, σέ έμψυχο υλικό μηχανι
σμό, γιά τήν επιτυχία τών στό
χων τής πολιτικής αυτής.

Ή προσήλωση στον σκοπό 
αυτό είναι ή σφραγίδα τής δρα
στηριότητας της, ένώ ή ίδιωφέ- 
λεια καί οί παρατυπίες καί κα
ταστρατηγήσεις τών νομισματι
κών διατάξεων είναι τό τελείως 
■άγνωστο σ’ αυτήν.

’Έτσι καί στον άπολογιζόμε- 
νο χρόνο τά στοιχεία τών εργα
σιών τής Τραπέζης μάς τήν άνο
δε ικνύουν όχι μόνο στην πρώτη 
θέση, άλλα πρωταγωνιστή στην 
κάλυψη τοΰ σημαντικά μεγαλύ
τερου τμήματος τών τομέων ε
κείνων πού σάν εμπορικοί, μπο
ρούν νά καταταχθοΰν στους άν- 
τι-αποδοτικοΰς καί ασύμφορους, 
άλλα ή αναπτυξιακή τους σημα
σία είναι κεφαλαιώδης.

Έτσ u
1. Από τις χορηγήσεις στον 

χώρο τών εμπορικών Τραπεζών 
κατέχει τό 62%, έναντι του 
59,4% τοΰ 1975. Δεσπόζουσα 
θέσηστόν τομέα τών χορηγήσεων 
έχουν οί βιομηχανικές πού κατέ
χουν τό 66,3% τοΰ χώρου τών 
έμπορ. Τραπεζών καί οί όποιες 
ετναι χα,μηλωτέρου επιτοκίου τών 
τοΰ εσωτερικού εμπορίου.

2. Άπό τις εμπορικές που κα
τέχει τό 55,8% τοΰ χώρου τών 
έμπορ. Τραπεζών, μέ δεσπόζου
σα θέση τις χαμηλότοκες τοΰ έ- 
ξαγωγικοΰ εμπορίου ,μέ 64,1%, 
ένώ στο κατ’ έξοχή 
χαμηλότοκο καπνέ μπό- 
ριο ή συμβολή τής Εθνικής Τρα
πέζης είναι σχεδόν καθολική μέ 
8 9, 9 %.

3. Άπό τις καταθέσεις, που 
ή Ε.Τ.Ε. κατέχει τό 57,4% τοΰ 
χώρου τών εμπορικών Τραπεζών, 
δεσπόζουσα θέση έχουν οί πρό
θεση στον τομέα τών χορηγήσεων 
Τράπεζα κατέχει το 6 1,3%

ΠΕΝΘΗΜΕΡΗ Ε6Α0ΜΑΑΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ή πενθήμερη έβδομάδα εργα

σίας θά έφαρμοσθεί δοκιμαστικά 
άπό 4 ’ Ιουλίου (ήμερα Δευτέρα) 
μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1977.

Κατά τό χρονικό αυτό διάστη
μα οί ημέρες καί ώρες λειτουρ
γίας τής Τραπέζης θα είναι οί 
έξης:
α. ΗΜΕΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:

Δευτέρα έως καί Παρασκευή

β. ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ:
Δευτέρα έως καί Πέμπτη: 
7.45'—15.30- 
Παρασκευή: 7.30'' — 15.30'

γ. ΩΡΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕ 
ΤΟ ΚΟΙΝΟ:
Δευτέρα έως καί Πέμπτη,: 
8.00'—13.00'
Παρασκευή: 8.00'—13.30'

βολή τοΰ Προσωπικού στή δραστηριότητα καί τά Ικανο
ποιητικά αποτελέσματα πού παρουσιάζει ό άπολογισμος 
τής χρήσεως τού 1976 καί έξέφρασε τήν επιθυμία τής Δι
ό ικήσεως γιά τήν όρ/τική καί μόνιμη λύση τοΰ ασφαλι
στικού θέματος μέ ταυτόχρονη δήλωση δτι ό λογ)σμός 
τών ασφαλιστικών υποχρεώσεων δέν θεωρείται χρέος τών 
ασφαλιστικών μας Ταμείων.

Δ
Στή Γενική Συνέλευση μίλησαν έκ μέρους τών εργα

ζομένων στήν ΕΤΕ, ό Πρόεδρος τού Συλλόγου μας συνάδ. 
Έπαμ. Μαυρουλίδης, ό Πρόεδρος τού Συλλόγου Υπαλλή
λων τέως Τρ. ’Αθηνών συνάδ. Νικ. Μπαρμπαρέσος καί έκ 
μέρους τών συνταξιούχων ό Πρόεδρος τού Συλλόγου Συν
ταξιούχων κ. Κωνστ. Μελισσαρόπουλος.

Παραθέτουμε τό πλήρες κείμενο τοΰ λόγου τοΰ Προ
έδρου μας:

στο χώρο τών Εμπορικών Τρα
πεζών καί τ ό 5 7, 9 % στο 
χώρο όλων τών Πιστωτ. ‘Ιδρυ
μάτων, άλλα καί στις έξαιρετικά 
ύψηλότοκες σέ συνάλλαγμα που 
τό 19 7 6, σύμφωνα μέ τήν 
"Εκθεση τοΰ Διοικητοΰ τής Τρα
πέζης τής Ελλάδος, στάθηκαν 
επαρκείς γιά νά καλύψουν τήι

ΆηερρίφΒη ή αγωγή 
κατά τοΰ Δ.Σ. 
τοΰ Συλλόγου 
Τραπέζης ’Αθηνών

Μέ τήν 5217)77 απόφαση τοΰ 
Πρωτοδικείου ’Αθηνών, τεριμσιτί
ζεται (νομικά) ή άναταραιχή 
πού δτμιουργήθηκε πρόσφατα 
σιό Σ.Υ.Τ.Α.

'Όπως ανακοίνωσε τό Προε
δρείο του, 3 μέλη τοΰ Συλλό
γου είχαν «αταφύγει στά Δικα
στήρια ζητώντας τήν καθαίρεση 
τοΰ εκλεγμένου Δ.Σ. καί τό διο
ρισμό Προσωρινής Διοικήσεώς.

Σάν επιχείρημα είχαν ότι ή 
θητεία τοΰ Δ.Σ. έληξε, ένώ γιά 
τό θέμα αύτό υπήρχε δικαστική 
απόφαση πού, λύοντας τις αμφι
σβητήσεις, διευκρίνιζε ότι ή θη
τεία λήγει τό Δεκέμβριο τοϋ 
’77.

Τό Προεδρείο τοΰ ΣΥΊΆ μέ 
τρεις ανακοινώσεις του έχει κα
ταγγείλει αυτές τις ενέργειες.

Τό Πρωτοδικείο μέ τήν από
φασή του έπανέλαβε όσα καθό
ριζε καί ή πρωτόδικη απόφαση.

μείωση των εμπορικών πιστώσε
ων έκ τοΰ έξωτερικοΰ καί κατά 
συνέπεια τό αντίστοιχο έλλειμμα 
τρεχουσών συναλλαγών, καλώ- 
πτει ή Ε.Τ.Ε. τό σημαντικό ύ
ψος τοΰ 56%.

Δικαίως λοιπόν το Κράτος έ
χει υποχρέωση νά έρχεται αρω
γός τής Εθνικής Τραπέζης μέ 
δραστικά μέτρα νά τήν στηρίζει 
καί νά τήν βοηθεΐ νά επιλύει τά
χιστα τά προβλή.ματά της καί 
γενικώτερα νά εισακούεται σάν 
σύμβουλος στή χαρασσόμενη οί- 
Γ-οναμική καί πιστωτική πολιτική 
μια καί είναι γνωστό ότι στήν 
προκειμένη περίπτωση ή ΕΘΝΙ
ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
δέν αποτελεί άπλά έκτελεστικο 
όργανο.

" I σως έκ πρώτης όψεως νά 
φαίνονται άνορθόδοξες οί θέσεις 
μ ον αυτές καί ασυμβίβαστες μέ 
τήν ιδιότητά μου σάν ήγέτη τής 
πρώτης σέ σειρά συνδικαλιστι
κής όργανώσεως τοϋ Προσωπι
κού τής Τραπέζης, καί γι’ αύτό 
τό λόγο θά πρέπει νά προβάλω 
μόνο διεκδικήσεις.

Άλλα βαθειά παράδοση στο 
συνδικαλιστικό χώρο, τόσο τής 
Έθν. Τραπέζης, όσο καί ευρύ
τερα στον κλάδο (τών μεγαλυ- 
τέρων κυρίως Ελληνικών 
Τραπεζών) είναι ότι, τό οργα
νωμένο Προσωπικό περιφρουρεί 
τό όχι πια ιδιωτικό - οικονομικό 
άλλα κοινωφελές πι
στωτικά ίδρυμα, τό ενδυναμώνει 
στήν προσπάθεια τόσο τής εκ
πλήρωσης τοΰ σκοπού του όσο 
καί γιά τήν καλή καί απρόσκο
πτη λειτουργία του.

Τό προσωπικό θέλει τό "Ιδρυ
μα πανίσχυρο, γιατί έχει συν- 

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελ. 4)

Γιά μια ακόμα φορά ή ξένη 
εργοδοσία ξαναχτυπάει. Καί δέν 
χτυπάει μόνο στο δικό της χώρο. 
Αυτή τή φορά οί ένέργειές της 
άπειλοΰν δικαιώματα τοΰ Προ
σωπικού τών περισσοτέρων Ελ
ληνικών Τραπεζών.

Συγκεκριμένα, ή Διοίκηση τής 
AMERICAN EXPRESS, πριν κα
λά - καλά στεγνώσει τό μελάνι 
τής Συλλογικής Σύμβασης Ερ
γασίας, πού υπέγραψε μέ τή 
συνδικαλιστική έκπροσώπηση, 

μπροστά στον Υπουργό Εργα
σίας, προσφεύγει στά δικαστή
ρια γιά νά τήν άνατρέψει: Στη- 
ριζάμενη σέ ερμηνεία τής νομο
θεσίας περί Σ.Σ. ’Εργασίας, 
σύμφωνα μέ την οποία, επιτρέ
πεται αναφορά μιας Σ.Σ.Ε. σέ 
άλλη που ήδη υπάρχει· δέν έπι- 
τρέπεται όμως νά άναψέρεται σέ 
άλλη Σ.Σ.Ε., που θά ίσχΰσει 
μελλοντικά. "Ετσι κατέθεσε προ
σφυγή, πού έκδικάζεται στις 7) 
7)77 γιά νά αναιρέσει τήν πα
ράγραφο που άναφιέρεται στήν 
έξομοίωση «εις τό διηνεκές» τών 
αποδοχών τοΰ Προσωπικού της, 
μέ μάς.

Ή ενέργεια όμως αυτή αν δι
καιωθεί, θά έχει άμεσο άντίχτυ- 
πο καί στις άλλες Σ.Σ.Ε., πού 
περιέχουν τόν προσβαλλόμενο ό
ρο καί πού έχουν υπογράφει με
ταξύ Διοικήσεων καί συνδικαλι
στικής έκπροσωπήσεως σέ άλλες 
Τράπεζες.

Πέρα όμως άπό τό ότι ετοι
μάζεται έτσι -μιά Δαμόκλεια 
σπάθα πού θά κρέμεται πάνω ά
πό τά κεφάλια μας, πέρα άπό 
τήν άπειλονμένη κοινωνική άνα- 
στάτωση, πού άκόμα δέν ξέρου
με τήν έκτασή της· πέρα άπό 
τήν επίδειξη κακοπιστίας προς 
τό Προσωπικό της, ή AMERI
CAN EXPRESS, διεθνώς γνωστή 
γιά τις άντιϋπαλληλικές καί κα
ταπιεστικές της μεθόδους, προσ
βάλλει σήμερα αυτή τήν Ίδια 
τήν Κυβέρνηση τής χώρας, στο 
πρόσωπο τοΰ Υπουργού ’Εργα
σίας, τοΰ Υπουργού πού μέ τό
ση περηφάνεια προβάλλει τά α
ποτελέσματα τής τριμερούς συ
νεργασίας «’Εργαζόμενοι - ‘Ερ
γοδότες - Κυβέρνηση» καί πού

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελ. 4)

An ο μιjva σε μήνα

ΠΕΝΤΕ ΜΕΡΕΣ Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ
Είναι «άτι περισσότερο άπό 

βέβαιο, ότι ή γκρίνια θά ξεσπά
σει. Μόνο πού τό κορύφωμά της 
θά έρθει λίγο· αργότερα. θά κο
πάσουν πρώτα οί καλοκαιρινοί 
ενθουσιασμοί, θά εξαντληθεί ή 
μαγεία τοΰ απροσδόκητου, θά κα
ταναλωθεί άπληστα τό συνεχό
μενο διπλό ξενύχτι τής πρώτης 
βδομάδας, τής δεύτερης, τής τρί
της . . , θά γίνουν όιλα τά «θά» 
καί υστέρα θά άρχίσει ή άντίσ- 
τιροφη μέτρηση καί ό απολογι
σμός.

Βαθιά ριζωμένες στο χρόνο 
συνθήθειες θά μποΰν σε σκληρή 
δοκιμασία. ’Άν όχι, βέβαια, σέ 
όλους, πάντως στους πιο πολ
λούς. Επικίνδυνο πράγμα ή ά- 
πελευθβρωση άνθρώπινου χρό
νου χωρίς τήν έγκαιρη προετοι
μασία γιά τή δημιουργική, της 
διοχέτευση κάπου άλλου. Χωρίς 
αμφιβολία Πρόκειται γιά μιά σο
βαρή διαταραχή ισορροπίας, πού 
πρέπει νά βρει γρήγορα τήν α
ποκατάστασή της.

Αύτό τό: «Σάββατο ας είναι 
μάστορη κι δς είναι χίλιες ώ-

ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗ* “ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ*
s'

Ή συμμετοχή τών εργαζομένων 
στή Διοίκηση τών Επιχειρήσεων
Δ' ΕΙΣΑΓΩΓΗ

— «’Αποτελεί επιταγή τής δη
μοκρατίας, ή άρχή σύμφωνα μέ 
τήν όποια ό πολίτης πρέπει νά 
μετέχει στήν επεξεργασία τών 
άποφάσεων πού τόν επηρεάζουν. 
"Ετσι, ό πολίτης τής δημοκρα
τίας, γίνεται υπεύθυνο όργανο 
τού κοινωνικό - πολίτικου συ
στήματος».

— «Τά συμφέροντα τών εργα
ζομένων μέσα σέ μτάν επιχείρη
ση, είναι πολλές φορές πολύ 
πιο σημαντικά άπό τά συμφέρον- 
τα τών μετόχων».

— «Οί άποκράοεις πού λαιμβά- 
νονται μέσα στήν επιχείρηση, 
μπορεί νά έχουν σοβαρόν άντί- 
κτυπο όχι μόνον στήν άμεση οι
κονομική κατάσταση τών έργαζο- 
μόνων, άλλα καί στήν ύγεία 
τους, ατό χρόνο καί τήν ψυχική

διάθεση πού άφιερώνουν στήν 
οικογένεια τους, στήν ψυχαγω
γία τους, άκόμα καί στήν προ
σωπικήν άξιοπρέπεια καί τήν ά- 
νεξαρτησία πού δικαιούνται ώς 
άνθρώπινα δντα».

Τά άποΟπάοματα αυτά, δέν εί
ναι άπό καμιμιά διακήρυξη συν
δικαλιστικής ή πολιτικής όργα
νώσεως τής ’Αριστερός, άλλα ά
πό μιά μελέτη - εισήγηση τής 
’Εκτελεστικής Επιτροπής τής 
ΕΟΚ. Μιας όργανώσεως δηλαδή 
πού θεωρείται ώς ή πιό σύγχρο
νη καί μαζί ή πτό τέλεια καί πε
ρίτεχνη μορφή ε,κδηλώΟεως τοΰ 
καπιταλισμού στήν εποχή, μας.

Γι’ αυτόν άκριβώς ιτόιν λόγο, 
ή εισήγηση τής ’Επιτροπής μέ 
τόν τίτλο «Συμμετοχή τών εργα
ζομένων και διάρθρωση τών ’Α
νωνύμων Έταιρετών» έχει ιδιαί
τερη σημασία. ’Αποτελεί μιά «πο

λιτική πράξη» πού υποδηλώνει 
τήν τάοη άναρορφώοεως τών πά
λη ών εκείνων κλασικών άρχών 
τοΰ καπιταλισμού.

Ή εισήγηση, όπως καί οι ά
ν άλογες ή παρεμφερείς μελέτες 
τής Λέσχης τής Ρώμης, τοΰ τε
χνολογικού ’Ινστιτούτου τής 
Μα'σσαχουσέιιης, τής ’Επιτροπής 
γιά τήν άναμόρφωση τών ’Ανω
νύμων ’Εταιρειών στή Γαλλία,

■ καί άλλων φωτισμένων ηγετι
κών οργάνων τοΰ διεθνούς κοι
νωνικό " οικονομικού συστήμα
τος, εκφράζουν τό νέο πνεύμα, 
στήν προσπάθεια γιά τήν οργά
νωση μιας νέας παγκόσμιας τά
ξης. "Οπου, κυρίαρχο στοιχείο, 
δεσπόζει ό άνθρώπινος παράγον
τας. ΚΓ όπου οί άνθρωπιστικές 
άξιες — γράίμμα κενό ώς χτές 
— άρχίζουν σήμερα νά άπο-

(ΣΥΝΕΧΕΙ Α στήν 7 η σελ.)

ρες!» τί θά γίνει τώρα πιά; θά 
γυρίσει μιά. . . μέρα πίσω; Καί 
ή μέρα πού θά άδειάοει, μέ τί 
θά γεμίσει; Δηλαδή, μπορεί νά 
γεμίσει γιά όλους; Τί πιθανό
τητες ύπαρχουν καί γιά μάς τούς 
Έλληνες νά αύξηθοΰν οί αύτο- 
κτονίες, ή ή κατανάλωση ήρερι
στικών, ή τοϋ άλκοόλ, ή τά δια
ζύγια, ή οί γόμοι, ή, ή, ή. . .

— «'Όλο τό Σάββατο θά ά- 
κούω μουσική». «'Όλο τό Σάβ
βατο θά κοιμάμαι», «θεέ μου! 
'Όλο τό Σάββατο — δέν έφτανε 
ή Κυριακή — θά τόν έχω μέσα 
στά πόδια μου .». «Μά είναι 
υπέροχο να βλέπεις τούς άλ
λους νά δουλεύουν καί σύ νά 
γυρίζεις ελεύθερος!» «Τί θά κά
νω, θεέ μου, δυόμιση άτέλειω- 
τες μέρες;» «Νά ή ευκαιρία πού 
γύρευα γιά τά γραμματόσημά 
μου!». «’Επιτέλους! θά άξιο- 
ποιήσω τό αυτοκίνητο καί τό 
λυόμενό μου». «Μά είναι απα
ράδεχτο· μιά ζωή παλεύαμε νά 
σπάσουμε τό οχτάωρο καί τώιρα 
τό μπάζουμε μόνοι μας άπό τήν 
πίσω πόρτα», «Καλά, καί τά 
Σάββατα δέν θά υπολογίζονται 
οτή,ν καλοκαιρινή άδεια;». «Πώ, 
πώ! ’Εκείνο τό τρεις καί μίση 
μέσα στο καλοκαίρι...». «Σκύ
ψου · άπό Παρασκευή μεσημέ
ρι». «Καλά, άλλα τή δουλειά 
τοΰ Σαββάτου πότε θά τή βγά
ζω;» κ.λ.π., κ.λ.π.

Το «τραγούδι» τής άνθρώπτ- 
νης παραξενιάς δέν έχει τελειω
μό. Άλλα καί μέσα1 στήν ίδια 
τήν ανθρώπινη' φύση είναι νά 
βολεύεται τελικά μέ κάθε και
νούρια ρουτίνα. Καί γιά νά μήν 
άποτελέσω στο κομπολόι τής 
γκρίνιας τήν εξαίρεση, ρωτάω 
καί ’γώ μέ τή σειρά μου:

Μέχρι τώρα είχαμε ένα μι
σθό πού κάλυπτε έξη εργάσιμες 
(δηλαδή, άντικαταν αλωτικές)
μέρες καί μία αργία. Τώρα, μέ 

„τόν ίδιο μισθό, θά έχουμε πέντε 
εργάσιμες καί δυο καταναλωτι
κές αργίες! Γιά σκεφτεΐτε τί 
μεγάλη πρόκληση είναι αυτή ή 
πρόσθετη άποδεομευρένη μέρα! 
Οί καταναλωτικοί πειρασμοί δέν 
έχουν κι αυτοί τελειωμό! Φαν- 
ταοθείτε νά μήν είχανε, λέει, 
καί εποχή «λιτότητας». Λέτε τό 
φετεινό 15% (καί σέ δυό μάλι
στα δόσεις) να μάς τό έδωσαν 
γιά τήν άντιμετώπιση έκτακτων 
δαπανών ένεκα τής πενθημέρου 
εβδομάδας; "Η, πιστεύετε καί 
σείς εκείνα τά περί τιμαρίθμου 
κ.λ.π.;

Ό Συνάδελφος



Καλλιτεχνικές
έκδηλώοεις
Ιουλίου
Φεστιβάλ 
’Αθηνών 1977
—ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ 

9, 12, 15, 17 ’Ιουλίου. Μπι
ζό «ΚΑΡΜΕΝ» Δ)ντής ’Ορ
χήστρας Δ. Χωραφάς.

—*ΒΡΑΔΥΑ ΜΠΑΛΛΕΤΌΥ 
14, 16 ’Ιουλίου.

—ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ' Α
ΘΗΝΩΝ
18 ’Ιουλίου. Δ)ντής ’Ορχή
στρας: Όδυασεύς Δημηψιά- 
δης. Σολίστ: Χριστόδουλος
Γεωργιάδης (πιάνο). 

—ΘΕΑΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ
22, 23, 24 ’Ιουλίου. ’Αριστο
φάνη: «ΕΙΡΗΝΗ». 

—ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ Α
ΘΗΝΩΝ
25 ’Ιουλίου : Μπετόβεν :«ΜΙ
ΣΑ ΣΟΛΕΜΝΙΣ». Δ)ντής 
’Ορχήστρας: Μιλτ. Καρύδης. 
Σολίοτ: Φρέντυς Γκλαουσ-
ιμπέργκερ - Κική Μορφονιού 
- θάνος Πετράκης - Δη μ. Κα- 
δράκος. Συμμετέχει ή Χορω
δία τού ’Όσλο.

—ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΒΟΡΕΙ
ΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 
30, 31 ’Ιουλίου. Μ. Λυμπε- 
ράκη «"Αγιος ΙΊρίγκηψ».

Φεστιβάλ Έπιδαύρου
—ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ:
• Σοφοκλή «Φιλοκτήτης» σέ 

σκηνοθεσία Άλ. Μινωτή. 
Μουσική θ. ’Αντωνίου.

• Ευριπίδη «'Ελένη» σέ σκη
νοθεσία ’ Αλ. Σολωιμοΰ. 16 
καί 17 ’Ιουλίου. Μουσική Γ. 
Ξενάκη.

• ’Αριστοφάνη «'Ιππείς», σέ 
σκηνοθεσία Άλ. Σολωιμοΰ. 
23 καί 24 ’Ιουλίου. Μουσι
κή Στ. Ξαρχάκου.

• Αισχύλου «Τκέτιδες», σέ σκη 
νοθεαία Σπ. Εύ αγγελάτου. 30 
καί 31 ’Ιουλίου. Μουσική Μί- 
κη θεοδωιράκη.

Εκθέσεις
«ΚΑΛΗΜΕΡΑ, ΜΟΛΥΝΣΗ»

Μέ τον παραπάνω γελοιογρα- 
φικό τίτλο, 400 γελοιογράφοι 
άπό 43 χώρες εκθέτουν έργα 
τους στο "Αλσος τής Κηφισιάς 
άπό 1 μέχρι 25 ’Ιουλίου σιά 
πλαίσια τής 2ης παγκόσμιας έκ
θεσης γελοιογραφίας.
ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

’Αναδρομική έκθεση έργων 
τοΰ μεγάλου ιέιξπρεσιονιστή ζω
γράφου Γιώργου Μπσυζιάνη. 
ΠαμουοιάονΓαι 160 έργα πού 
καλύπτουν όλες τϊς έιποχές τού 
δημιουργού.

Κινηματογράφος
Ή συντακτ ική Επιτροπή τής 

«Τραπεζιτικής», άψοΰ μελέτησε 
τις επιλογές τών κριτικών τοΰ 
κινηματογράφου τοΰ ημερήσιου 
καί περιοδικού αθηναϊκού Τύπου, 
σέ συνδυασμό μέ τις προσωπι
κές γνώμες τών μελών της, ξε
χώρισε τις παρακάτω 15 καλί- 
τερες ταινίες τής χρονιάς:

"Αν δέν τις έχετε δει, σάς τις 
συνιστοΰμε.

1) Ή γή τής επαγγελίας
(τοΰ Άντρέι Βάιντα).

2) Κόκκινος ψαλμός (τοΰ 
Μίκλος Γιάντσο).

3) Τό Τσίρκο (τοΰ Τσάρ- 
λυ Τσάπλιν) .

4) ’Ανακριτής καί ο δολοφό
νος (Μπερνάρ Ταβερνιέ)

5) Τό αγόρι (Ναγκίσα Ό- 
σίμα).

6) 1900 (Μπερνάντο Μπερ 
τολούτσι) Λ’ καί IV μέ
ρος.

7) Πολιτικός έξόριστος 
(Μάρκο Λέτο).

8) Τελευταία τρέλλα (Μέλ. 
Μπρούκς).

9) Χαμένη τιμή τής Κατα- 
ρίνα Μπλούμ (Φόλκερ 
Σλέντορς καί- Μάργκα- 
ρετ φόν Τράγκα) .

10) ΟΕ κλόουν (Φεντερΐκο
Φελλίνι).

11) ΟΕ γκρινιάρηδες (τοΰ
Χέρμπερτ Ρός).

12) Βιτρίνα (Μάρτιν Ρίτ).
13) Τό πριμ (Σεργκέι Μικα-

ελιάν).
14) Χαλαρόν (Λούϊς Μπου-

νιουέλ).
15) Τελευταία γυναίκα (Μάρ

κο Φερρέρι).

Στα πλαίσια τής συμπληρώσε- 
ως 60 χρόνων άπό την ϊδρυοη 
τοΰ Συλλόγου μας τό Πολιτιστι
κό τμήμα τοΰ Γραφείου Θεσσα
λονίκης προγραμμάτισε μία σει 
|)ά εκδηλώσεων έκπολιτιοτί'κοΰ 
χαρακτήρα. Σκοπός τών εκδηλώ
σεων αυτών είναι νά φέρουν 
τούς συναδέλφους σέ επαφή καί 
γνωριμία .έξω άπό τον χώρο ερ
γασίας καί νά ύπο3οηθήσουν τή 
δημιουργία φιλικών σχέσεων με
ταξύ τους πέρα άιπό τά στενώτε- 
ρα διρια τής αυστηρά συνδικαλι
στικής δραστηριότητας. ’Ακόμη 
τό Πολιτιστικό τίμημα φιλοδοξεί 
νά φέρει σέ επαφή γνωριμίας, 
στή βάση τών πολιτ ιισπκών εν
διαφερόντων, συναδέλφους ό
λων τών τραπεζών τής πόλεως. 
Καί ένας τρίτος σκοπός ειδικό
τερος, είναι νά δοθεί ή ευκαιρία 
σέ κάθε συνάδελφο πού οί κα
θιερωμένοι μέθοδοι Ανάδειξης 
καί προβολής τοΰ στάθηκαν εμ
πόδιο νά εκδηλώσει τις πνευ
ματικές κλίσεις του, νά τό πραγ
ματοποιήσει στο μεγαλύτερο δυ
νατό βαθμό.

’Έτσι, για την εβδομάδα 27.6 
έως 2.7.77 οργανώθηκε οτήν 
γκαλερί «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ» έκ
θεση ζωγραφικής συναδέλφων ή 
μελών τής οικογένειας τους. 
Συνολικά μετέχουν 7 ζωγράφοι, 
γνωστότεροι ή άγνωστοι στο εύ- 
ρυτερο κοινό.

S Σιίς 22.6.77 άρχισε στις 
αίθουσες τής Ένώσεως Σκακι
στών θεσ)κης τουρνουά σκάκι

Ή Α.Ξ.Ε, ΑΣΤΒΡ μάς άπέ-
στειλε τον παρακάτω πίνακα ει
δικών τιμών τοΰ Ξενοδοχείου Α- 
STliR PAjLACE Κερκύρίας “πού 
ισχύουν μέχρι τέλους ’Οκτωβρί
ου γιά τούς υπαλλήλους τής ’Ε
θνικής Τραπέζης.

Οί τιμές αυτές είναι πολύ χα
μηλότερες άπό τϊς κανονικές καί 
πιο συμφέρουσες, άκόμα καί άπ’ 
αυτές πού δίνονται στα γκρούπς 
τοΰ ‘Εξωτερικού, καθ’ ολη τή θε
ρινή περίοδο.

Οί συνάδελφοι, πιστεύουμε 
πώς θά έπωφεληθοΰν άπό τήν α
ξιέπαινη χειρονομία τής Έται-

σχαλοΰνται ερασιτεχνικά μέ τό 
ευγενικό αυτό άθλημα. Τό τουρ
νουά πραγματοποιείται μέ τήν 
φροντίδα καί παρακολούθηση συ
ναδέλφων πού έχουν εύδοκιμή- 
σει στο άθλημα.

Γιά τον νικητή έχει άθλο- 
θετηθεί έπαθλο μέ άξιέπαινη 
πρωτοβουλία τού ύπευθύνου τοΰ 
Πολιτιστικού Τμήματος κ. Κ. 
Κούκουνου.
• Διαλέξεις άπό συναδέλφους 

έχουν προγραμματισθεϊ γιά τις 
πρώτες μέρες τοΰ ’Ιουλίου σέ 
κεντρική αίθουσα τής πόλης. 'Η 
πρώτη ομιλία θά γίνει άπό τον 
συνάδελφο "Αρη Σίδηρόπουλο, 
μέ θέμα τις τιμαριθμικές ανα
προσαρμογές.

@ Πρόγραμμα ξεναγήσεων ύ-

'Ένας μεγάλος καλλιτέχνης 
έφυγε. Ο Φωκίων Δημητρια- 
δης. Ό «ιχνηλάτης» τής Ελλη
νικής Γελοιογραφίας. Οί παλιό-

ρίας ΑΣΤΗΡ.
Άπό 05.06—15.07.77 καί 

01.10—31.10.77
Μέ πρωινό Δρχ. 430
Μέ ημιδιατροφή » 600
Μιέ πλήρη διατροφή » 850

Άπό 16.07—30.09.77 
Μέ πρωινό Δρχ. 500
Μ.έ ημιδιατροφή » 850
Μιέ πλήρη διατροφή » 1110

Οί τιμές είναι ήμερησίως καί 
κατ’ άτομον, ανεξαρτήτως μονο
κλίνου, δίκλινου ή τρίκλινου.

Παιδιά κάτω τών 5 ετών, δια
μονή δωρεάν, καί διατροφή ά λά 
κάρτ.

λοποιεϊται παράλληλα. Τήν Πέμ
πτη 16.6.77 πραγματοποιήθηκε 
ξενάγηση μέ δύο γκρούπ στο 
’Αρχαιολογικό Μουσείο τής Πό
λης καί στις 23.6.77 ξενάγηση 
σιή Ροτόντα, τήιν Καμάρα καθώς 
καί στα άρχαιολογικά ευρήμα
τα τής πλατείας Ναυαρίνου. Τά 
προγράμματα αιΰτά παρουσιάζουν 
μεγάλη επιτυχία καί ύψηιλό εν
διαφέρον άιπό τούς συναδέλφους 
πού άποδεικνυεται άπό τήν με
γάλη προσέλευσή τους.

• "Ολα τά τμήματα τοΰ γρα
φείου εργάζονται μέ ζήλο γιά 
τήν διοργάνωση τής κεντρικής 
έκδηλώσεως γιά τά ΘΟχρονα, ε
πιθυμώντας νά τά γιορτάσουμε 
μέ σεμνότητα άλλα καί μέ τό 
πραγματικό νόημα πού τούς άρ- 
μόζει.

τεροι τόν θυμούνται καλά. Οί 
νέοι πρόλαβαν τήν τελευταία 
ςιουρνιά τών αξεπέραστων σέ 
τεχνική καί έμπνευση σκίτσων 
του. Ό Δημητριάδης ιτέραοε 
στο Πάνθεο τών καλλιτεχνών 
μέ τήν απαράμιλλη τέχνη του.

Στην ελληνική πολιτική καί 
κοινωνική γελοιογραφία δέν πα- 
ρουοιάοθηκαν μετά τόν Δημη- 
τριάδη γελοιογράφοι μέ τήν 
τεχνική του ποιότητα καί τήν ά
φθαστη διαγραφή τών πολιτικών 
προσώπων. Ό σημερινός Πρόε
δρος τής Δημοκρατίας καί ή κό-, 
τα, ύ Παναγιώτης Κανελλόπου- 
λος .καί τά «σονέτα» του, ό Μαρ- 
κεζίνης μέ τήν «μπαλαλάικα» 
(τόν καιρό τού ταξιοδιού του 
στή Μόσχα). Ό βεντετισμός 
τοΰ Γεωργίου Παπανδρέου. Τό 
ηγεμονικό «σιόλ» τοΰ Κ. Καρα
μανλή. 'Η γκλίτσα καί τά τσα
ρούχια τοΰ Άβέρωφ. Αυτές εί
ναι μερικές άπό τις επιτυχημέ
νες «φιγούρες» σκίτσων.

Άπό τό 1922 ασχολήθηκε μέ 
τήν πολιτική γελοιογραφία. Τό 
1961 τιμήθηκε μέ τό πρώτο βρα
βείο στον Διεθνή Διαγωνισμό 
Γελοιογραφίας τοΰ Λός "Αντζε
λες. ’Εξέδωσε τά βιβλία: «Σκιά 
πάνω απ’ τήν ’Αθήνα» (σκίτσα 
τής Κατοχής), «Τό παρδαλό κι’ 
ή έιποχή του», «Μέ τς μάτι τοΰ 
Γελοιογράφου» καί «'Ομήρου 
'Οδύσσεια».

θά είναι ίσως άγνωστη σέ 
πολλούς άπό τούς συναδέλφους 
μια σελίδα άπό τό βιβλίο τής 
ζωής τοΰ Δημητριάδη. Ο Φώ- 
κος ήταν ύπάλληλος τής Τρα- 
πέζης μας τόν καιρό πού ή ’Ε
θνική Τράπεζα είχε τό εκδοτικό 
προνόμιο, Παρέμεινε τραπεζι
κός γιά λίγο διάστημα.

Τόν συνάδελφο πού, όπως 
πολύ χαρακτηριστικά έγραφε ό 
Παύλος ΓΙαλαιολόγος, ύπήρξε 
γιά δυο γενεές πηγή δροσιάς 
καί ευφροσύνης, θά τόν κρατά- 
με πάντα στή μνήμη μας σαν 
τήν μεγάλη μορφή τής γελοιο
γραφίας.

Κ.Ι.Ν.

Ενοικιάσεις
— ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ισόγειο 2 

δωματίων πλήρως επιπλωμένο 
στο Λουτράκι, 500 μ. άπό τή 
θάλασσα.

Πληροφορίες: κ. Καρανιικόλα 
Ανδρομάχη, Τηλ. 32.51.320 ή 
27.92.653.

— ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 4άρι Α' ο
ρόφου Β. Σοφίας (Τέρμα Αμπε
λοκήπων) άπό 10.8.77,

Πληροφορίες: κ. ’Ελευθερία
Καροπάνου, Τηλ. 70.1 0.1 95.

ΕΜΜΕΤΡΟΣ ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

’Αντίο
Αγαπητοί συνάδελφοι, μέ σπαραγμόν^ καρδίας
__ πολλοί θά πούνε ασφαλώς, «άσε τάς αηδίας»
δπως σάς έλεγα λοιπόν λίαν συγκινημένος 
αποχωρώ απ’ τήν Τράπεζα πρόωρα γερασμένος.

Θυμάμαι δταν διορίστηκα ετών είκοστεσσάρων 
μ’ έστειλαν σέ Κατάστημα κι ενθουσιάστηκαν τόσο 
ώστε σέ λίγο είπανε νά φύγω άρον - άρον 
κι αν δέν είχα αντίρρηση παραίτηση νά δώσω.

"Ετσι ξεκίνησα λοιπόν μέ άριστες εκθέσεις 
μέ λάτρευαν οί ανώτεροι μέ «άγριες διαθέσεις» 
βέβαια δέν είχαν άδικο στις τόσες επιθέσεις 
άφοΰ μόνος κατάφερα ρεκόρ στις μεταθέσεις.

Λένε πώς γιά νά προαχθεΐς χωρίς καθυστερήσεις 
τά φύλλα σου ποιότητας νά: είναι δλα πεντάρια 
άλλα οί κρατούντες είχανε μονίμως αντιρρήσεις 
κι έτσι διαρκώς μοΰ δίνανε μονάχα τά τριάρια.

Καί νά πού κατά σύμπτωση πριν μπω στην εφεδρεία 
έληξε ή θητεία μου στην ΤΡΙΑ - ΤΡΙΑΝΤΑ - ΤΡΙΑ 
έφ-θασε όμως ή στιγμή καί βιάζομαι νά φύγω 
φίλοι μου σ’ δλους σας μαζί τήν αγκαλιά μου ΑΝΟΙΓΩ.

Υ.Γ. Αποκαλύπτομαι σεμνά λέγοντας τ’ όνομά μου 
Κώστας Συγγρός ό στιχουργός, «ΙΔΟΥ ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΜΟΥ».

Ευχαριστώ γιά τήν φιλοξενία

Γειά - χαρά, φίλε Κώστα,
Στη νέα περίοδο της ζωής σου σαν συνταξιούχου, 

πού αρχίζει σήμερα;, σέ συνοδεύουν οί πιο θερμές καί εγ
κάρδιες εύχές μας.

"Οσοι συνάδελφοι είχαν τήν τύχη νά χαίρουν τις αλη
σμόνητες ώρες πού χάριζες μέ το κέφι, τή ζωντάνια καί 
τό ταλέντο σου, σέ τόσες καί τόσες εκδηλώσεις μας, νά 
είσαι σίγουρος πώς δέν 8ά πάψονν ποτέ νά σέ έχουν στην 
καρδιά τους.

Η «ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ»

ΕΙΑΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΛ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ 
ΤΗΣ Ε.Τ.Ε. ΣΤΟ ΪΕΝΟΑΜΕΙΟ 

“ASTIR PALACE,, ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Δραστηριότητες τού 
Πολιτιστικού τρήματος 
τού Γραφείου Θεσ)νίκης

μεταξύ 22 συναδέλφων, πού ά-

*Ένας μεγάλος εφυγε

ΦΩΚΙΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ
Ό γελοιογράφος πού σημάδεψε μια εποχή

ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΣ ΑΠΟ ΤΟ 1915 ΩΣ ΤΟ 1920

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

— Στους συναδέλφους Μανώ
λη καί Δέσποινα Κυπαρισσοπού- 
λου οί συνάδελφοι «ΕΛΠΑ» τής 
’Εθν. Τραπέζης εύχονται νά τούς 
ζήσει τό άγοράκι πού απέκτη
σαν.

-—- Στους συναδέλφους Θεό
δωρο καί Μπέτυ Κ όρκου οί συνά
δελφοι τού Ταμ. Τίτλων εύχονται 
νά τούς ζήσει τό κοριτσάκι πού 
απέκτησαν.

— Στό συνάδελφο Κων)νο 
Λιάπη οί συνάδελφοι Ύποκ)τος 
Τριπόλεως εύχονται νά τοΰ ζή- 
σει τό κοριτσάκι πού απέκτησε.

— Στούς συναδέλφους Κων. 
Μπίρμπα καί Βασίλειο Μπαλό- 
πουλο οί συνάδελφοι τοΰ Ταμεί
ου Τίτλων εύχονται νά τούς ζή- 
σουν τά κοριτσάκια πού Απέ
κτησαν.

— Στό συνάδελφο Γιώργο 
Γρηγορίου πού απέκτησε ένα χα
ριτωμένο άγοράκι ό συν. Θεό
δωρος Μιχαλόπουλος εύχεται νά 
τοΰ ζήσει.

ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ

— Καρύδης Νικόλαος(Ύποκ) 
τος Τριπόλεως) ■— Κωνσταντίνα 
Σταυράκη.

ΓΑΜΟΙ

— Μσριάνθη Νικ. Κατεβαίνη 
(Ύποκ)τος Παλ. Φαλήρου) ■— 
Γεώργιος Σπ. Λυμπέρης, Πολιτ. 
Μηχανικός.

— Νικόλαος Βερυγάκης -— 
Κ ι κή Παπαντων ίου, (Σ υνάδελψο ι 
Πειραιώς).

— Δημοσθένης Ξεν. Λογοθέ
της (Δ)νσεως Περιουσίας & Έ- 
πεν. Τραπέζης) — Μαίρη Παν. 
Λαδίκα.

— Σταμάτης Νικ. Γεωργιά- 
δης (Κ)κοΰ) Κατ)τος) — "Ολ
γα Άντ. Όνουφριάδη.

ΣΥΝΑΑΕΛΦΙΚΑ ΠΕΝΘΗ

— Αντώνιος Διον. Πολίτης - 
Τμήματά,οχης Α-, Διευθυντής 
Ύποκ)τος Νέας Φιλαδέλφειας.

— Γεώργιος Νικ. Αρβανίτης 
- Τμηματάρχη,ς Β' - Προϊστάμε
νος Υπηρεσίας Δ)νσεως ’Εμπο
ρικών Χορηγήσεων.

— Παναής . Μανουηλίδης - 
Άρχιτέκτων, τέως Τεχνικός Σύμ
βουλος Ε.Τ.Ε. Διετέλεσε πολ
λά χρόνια Πρόεδρος τής Έ
νώσεως Φιλάθλων. Άπεβίωσε 
καί κηδεύτηκε στην Αθήνα στις 
5.6.77.

ΔΩΡΕΕΣ

— Στή μνήμη Άλεξ. Δουβλί- 
δη, οί συνάδελφοι τής Β' Ύποδ) 
νσεως Βιομηχανικών Χορηγήσεων 
κατέθεσαν υπέρ ΤΥΠΕΤ Δρχ. 
1700.

— Στή μνήμη "Ολγας Ίωάν- 
νου, μητέρας τοΰ συναδέλφου Χρ. 
Ίωάννου, οί συνάδελφοι τής Υ
πηρεσίας Παρακολουθήσεως στοι 
χείων Εγκαταστάσεων Διευθύν- 
σεως Περιουσίας Τραπέζης κα
τέθεσαν υπέρ ΤΥΠΕΤ δρχ. 1400.

— Στή μνήμη Άντ. Πολίτη 
οί συνάδελφοι καί συνεργάτες 
τοΰ κατ)τος Πλ. Μητροπόλεως 
κατέθεσαν στέφανο επί τής σο- 
ροΰ του καί Δρχ. 4100 προς ενί
σχυση μεταβάσεως απόρου καρ- 
διοπαθοΰς στό εξωτερικό (No 
Λογ. 104)747418-07).

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΝΘΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Πέθανε στις 13 ’ I ο'υνίου στό 

«Μεμόριαλ Χόσπιταλ» τής Νέας 
Ύόρκης άπό καρδιακή προσβο
λή, ό διάσημος "Ελληνας ’Ερευ
νητής - Καθηγητής Γεώργιος Κο- 
τζιάς.

Ό θάνατός του προκάλεσε 
παγκόσμια αίσθηση. Γιατί-παγ
κόσμιο θαυμασμό είχαν προκα- 
λέσει οί έρευνές του καί οί αγώ
νες του.

Ό καθηγητής Κοτζιάς έγινε 
διάσημος γιά τήν ανακάλυψη τού 
«Έλ Ντόπα» βασικού φαρμάκου 
στην καταπολέμηση τής ασθέ
νειας τού Πάρκινσον. Τά τελευ
ταία χρόνια καί άφοΰ προσβλή
θηκε άπό καρκίνο, στράφηκε 
στις έρευνες γιά τήν καταπολέ
μηση τής επάρατης αυτής αρρώ
στιας. ’Ιδιαίτερα έντυπωσίασε ή 
ψυχολογική διάθεση καί τό θάρ
ρος μέ τό όποιο, καρκινοπαθής 
ό ίδιος, αντιμετώπισε τήν περί
πτωσή του, διδάσκοντας μέ τό 
παράδειγμά του καί εμψυχώνον
τας τούς χιλιάδες όμοιοπαθέΐς 
του.

Ειδικά γιά τήν Ελλάδα, δί
καια ό θάνατός του χαρακτηρί
στηκε σάν ’Εθνικό πένθος, δεδο
μένου ότι ό Κοτζιάς τίμησε ό-

ΚΟΤΖΙΑΣ
σο λίγοι "Ελληνες τήν καταγω
γή του.

Ή κηδεία τοΰ μεγάλου "Ελ
ληνα έγινε τό Σάββατο 18 ’Ιου
νίου στό Α' Νεκροταφείο τής ’Α
θήνας. Σ’ αυτή παρευρέθησαν ό 
Πρόεδρος τής Δημοκρατίας, προ 
σωπικότητες "Ελληνες και Ξέ
νοι, καί πλήθος κόσμου.

"ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ,.
Μηνιαίο όργανο τού Συλλό
γου Υπαλλήλων τής Εθνι

κής Τραπέζης ' Ελλάδος
•

Διευθύνσεις 
σύμφωνα μέ τό Νόμο:

Υπεύθυνος:
ΕΠ. ΜΑΥΡΟΥΛΙΔΗΣ 
Δημητρακοπούλου 50 

Κουκάκι
•

Υπεύθυνος Τυπογραφείου 
ΜΕΛΕΤΗΣ ΖΩΡΖΟΣ 

Μεσολογγίου 16, ’Αθήνα 
Τηλ. 36.11.372

ΕΚΠΤΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΠΕΣ 
ΣΤΗ ΡΟΔΟ

'Όπως μάς γνώρισε τό Ξενοδοχείο «PARA
DISE» τής Ρόδου, Τηλ. 29220-28 γιά τούς ;! 
συναδέλφους πού επιθυμούν νά κάνουν δια
κοπές στή Ρόδο και γιά δλη τή διάρκεια !; 
τής Τουριστικής περιόδου, προσφέρει εκ- !; 
πτώση 40%. Γίνεται δεκτή και ΕΘΝΟΚΑΡΤΑ ;;



ΜΙΑ ΠΑΡΑΤΟΛΜΗ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Συνάδελφος συλλαμβάνει 
ξένους άρχαιοκάπηλους

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΩΔΗ
ΚΑΤΑΔΙΩΞΗ

Ό συνάδελφος τοΰ Τεχνικού Μανόλης Τσακίρης, κυβερ
νήτης του καϊκιού «Γερσδημήτρης», στο όποιο έπέβαινε μαζί 
με τον ναυτικά Ν. Τρόπο καί τον τ. διευθυντή αρχαιοτήτων 
Στ. Καμανούδη, συνέλαβε δύο Γάλλους τουρίστες, τη στι
γμή πού άνέσυραν άρχαΐο αμφορέα. 'Η περιπετειώδης σύλ
ληψη των άρχαιοκαπήλων έγινε το Σάββατο 11 Ιουνίου, 
στις 8 τό πρωί', στή θαλάσσια περιοχή τής νησίδας Πλατύ 
μεταξύ 'Ύδρας και Σπετσών καί σύμφωνα μέ τήν αφήγηση 
τοΰ Μ. Τσακίρη κάτω άπό τις ακόλουθες συνθήκες:

Οί δύο Γάλλοι τουρίστες Μο 
ρίν Άλλέν άστυνοιμικός καί 
Μπαρρπαρά Ζεράιλντ,. 25 ετών 
άιμφάιεροι, έπισημάνιθηκαν άπο 
τον συνάδελφο που Εκανε ύπο- 
6ρύχιο ψάρεμα μέ ψαροντούφε- 
κο στην ίδια περιοχή, τή στιγμή 
πού ό Μαρίν ’Αλλέν, καταδυό
ταν άπό μια λαστιχένια βάρκα 
2 μέτρων μήκους μέ τήν ανα
πνευστική συσκευή του. ’Αμέ
σως κατάλαβε δ τι έπιρόκειτο για 
άιρχαιοικαπηλεία, επειδή σιό ση

μείο εκείνο τά νερά έχουν βά
θος πάνω άπο έξηνταπέντε μέ
τρα. Καθώς πλησίασε, είδε έ
ναν πλαστικό οάικικο πού στήν 
άκρη του είχε δεμένο έναν άμ- 
φορέα. Μέ τή βοήθεια τοΰ Ν. 
Τρόπου, πού τον άκολουθοΰσε 
μέ βάρκα, άκινητοποίησαν τον 
Μπαριμπαρά Ζεράλντ πού έιπέ- 
βαινε στή λαστιχένια βάρκα καί 
μετέφεραν τον αμφορέα στά κα
ΐκι, τό όποιο κινήθηκε αμέσως 
προς τον τόπο τοΰ ναυαγίου,

Ό συνάδελφος Μανόλης Τσακίρης φωτογραφίζεται μέ τούς τέσ
σερις άρχαίους αμφορείς, μετά τήν έξουδετέρωση καί τή σύλληψη 

των δύο Γάλλων άρχαιοκαπήλων.

περιμένοντας τήν άνάδυοη τοΰ 
Μαρίν. "Οταν άναδύθηκε ό τε
λευταίος, ό σύντροφός του έβα
λε εμπρός τήν Εξωλέμβιο καί

Τοποθετήσεις καί μεταβολές 
στή Διοίκηση - Καταστήματα

Ή Διοίκηση, μέ βάση τον ’Οργανισμό Υπη
ρεσίας, καθώς και τις εισηγήσεις τοϋ Συμβου
λίου Τοποθετήσεως Στελεχών τής Τραπέζης, το
ποθέτησε τούς παρακάτω υπαλλήλους στις αν
τίστοιχες θέσεις:

Α' ΣΤΉ ΔΙΟΙΚΗΣΗ:
κ. Βασίλειο Σταθόπουλο - Συμ- 

πράττοντα Υποδιευθυντής 
Προϊστάμενο Τμήματος τής 
Διευθύνσεως Μελετών Επιχει
ρηματικών Δραστηριοτήτων, 
στο Συντονισμό Οικονομικής 
ΠΕρκΑίρειακής Άναπτύξεως 
(‘Υποδιεύθυνση Περιφερειακής 
Άναπτύξεως Βορείου Ελλά
δος, μέ έδρα τή Θεσσαλονί
κη), ώς Υποδιευθυντή, άντί 
τοΰ

κ. Βασιλείου Παπαδοπούλαν - 
Συμπράττοντας Ύποδιευθυν- 
τοΰ, που τοποθετείται στή Δι
εύθυνση Μελετών Επιχειρημα
τικών Δραστηριοτήτων, ώς Υ
ποδιευθυντής.

κ.’Αλέξανδρο Δρεπανόπουλο, Ύ- 
ποτμηματάρχη, Βοηθό ’Επι
θεωρητή τής Διευθύνσεως Έ- 
πιθεωρήσεως, στή Διεύθυνση 
Καταθέσεων καί Νέων Εργα
σιών, ώς Προϊστάμενο Υπη
ρεσίας Έξυπηρετήσεως ’Απο
δήμων καί Ναυτιλλομένων.

κ. Χρηστό Άθανασούλη - Λογι
στή Α' τάξεως, τής Ύποδιευ- 
θύνσεως Δημοσίων Σχέσεων, 
στήν ίδια Υποδιεύθυνση, ώς 
Προϊστάμενο Υπηρεσίας Δια
φημίσεων.

Β' ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΤΑ
ΣΤΗΜΑ:

Καν ’Άννα Έλευθεράτου - Ύπο- 
τμηματάρχη, ώς Προϊστάμενη 
‘Υπηρεσίας ’Εγγυητικών ’Επι
στολών Εξωτερικού

κ. Βύρωνα Πετρίδη, - Λογιστή Α' 
τάξεως, ώς Προϊστάμενο ‘Υ
πηρεσίας Διακανονισμών Πι
στώσεων καί Προεμβασμάτων.

κ. Φώτη Τσάκωνα - Λογιστή Α’ 
τάξεως, ώς Προϊστάμενο Υ
πηρεσίας Απλών ’Αξιών Ε
ξωτερικού.

Καν Άλικη Κανελλάκη - Ύπο- 
τμηματάρχη, ώς Προϊσταμένη 
Υπηρεσίας Γενικών Ζητημά
των.

Καν Ά^ίκη Παμφίλη - Τμημα- 
τάρχη Β' τάξεως, ώς Προϊ
στάμενη Υπηρεσίας Πληρω
μών , Εντολών Εξωτερικού, 
άντί τού

κ. Μιχαήλ Χρυσανθοπούλόυ - Τ,μη 
ματάρχου Α' τάξεως, που ά- 
παλάσσεται από τά καθήκον- 
τά του καί παραμένει στο ίδιο 
Κατάστημα.

Γ' ΣΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
κ. Νικόλαο Μελετίου - Τμημα- 

τάρχη Α' τάξεως, Υποδιευ
θυντή τού Υποκαταστήματος 
Πίλ. Συντάγματος, στο Υπο
κατάστημα Καλλιθέας, ώς Δι
ευθυντή, άντί τοΰ

κ. Κων)νου Μπεκιάρη - Συμπράτ 
τοντος Ύποδιευθυντοΰ, πού 
τοποθετείται στο Υποκατά

στημα Πλ. Κάνιγγος, ώς Δι
ευθυντής.

κ. Διονύσιο Σταθακόπουλο - Τ μη 
ματάρχη Α' τάξεως, Διευθυν
τή τοΰ Υποκαταστήματος 
Άγ. Αναργύρων, ατό Υπο
κατάστημα Ψυχικού, ώς Διευ
θυντή, ανακαλούμενης τής το- 
ποθετήσεώς του στό Υποκα
τάστημα Ελευσίνας ώς Διευ- 
θυντοΰ.

κ. Γεώργιο Ευσταθίου - Τμημα- 
τάρχη. Β' τάξεως, τής Διευ- 
θύνσεως Γραμματείας, στό υ
πό ίδρυση ‘Υποκατάστημα 
Καισαριανής, ώς Διευθυντή.

κ. Βενιζέλο Γιαννετόπουλο - Τμη 
ματάρχη Β' τάξεως τοΰ Υ
ποκαταστήματος Πλ, Κάνιγ
γος, στή Μονάδα Φωκ. Νέγρη,, 
ώς Προϊστάμενο αυτής, άντί 
τοΰ

κ. Κων)νου Άποσκίτη - Τμημα- 
τάρχου Β' τάξεως, ό όποιος 
τοποθετείται στο Υποκατά
στημα Παγκρατίου, ώς Υπο
διευθυντής στή δημιουργουμέ- 
νη μέ τήν παρούσα Πράξη Β' 
Υποδιεύθυνση.

κ. Παναγιώτη Γρηγορίου - ΤμηΓ 
ματάρχη Β' τάξεως, Έντεταλ 
μένο καί Προϊστάμενο Λογι
στηρίου τού Υποκαταστήμα
τος Κολωνακίου, στό Υποκα
τάστημα άδ. ‘ I πποκράτους, 
ώς ’Εντεταλμένο καί Προϊστά
μενο Λογιστηρίου, άντί τού 

κ. Γεωργίου Καζάκου - Λογιστού 
Α' τάξεως, πού τοποθετείται 
στό Υποκατάστημα Κολωνα
κίου, ώς Εντεταλμένος καί 
Προϊστάμενος Λογιστηρίου.

κ. Νικόλαο Καραμάση - Λογιστή 
Α' τάξεως, τού Υποκαταστή
ματος Παιανίας, στό ίδιο Υ
ποκατάστημα, ώς ’Εντεταλμέ
νο καί Προϊστάμενο Λογιστη
ρίου στή δημιουργουμένη μέ 
τήν παρούσα Πράξη θέση, 

κ. ’Εμμανουήλ Κονδύλη - Λογι
στή Α' τάξεως τού Υποκα
ταστήματος Λαρίσης, στήιν 
Περιφερειακή Διεύθυνση Θεσ
σαλίας, ώς Προϊστάμενο τοΰ 
Γ ραφείου της, άντί τού 

κ. Παναγιώτου Καρατσώλη - Τ μη 
ιματάρχου Α' τάξεως, πού το
ποθετείται στό Υποκατάστη
μα Καρδίτσας, ώς Διευθυντής, 

κ. Γεώργιο Στακιάδη - Τμη,μα
τάρχη! Α' τάξεως, Υποδιευ
θυντή τού Υποκαταστήματος 
Χαλκίδας, στό Υποκατάστη
μα ’Ελευσίνας, ώς Διευθυντή, 

κ.‘Ηρακλή Γεωργιάδη - Ύποτμη 
-ματάρχη, ’Εντεταλμένο καί 
Προϊστάμενο Λογιστηρίου τού 
Υποκαταστήματος Τριπόλε- 
ως, στην Περιφερειακή Διεύ
θυνση Πελοπόννησου, ώς Προ
ϊστάμενο τού Γραφείου1 της, 
άντί τού

κ. Σταύρου Γραφάκου - Ύποτμη 
ματάρχου, πού τοπάθετεΐται

’ στό Υποκατάστημα Σπάρτης, 
ώς Διευθυντής, άντί τοΰ 

κ. Θεοδώρου Τσώνα - Τμηματάρ- 
χου Α' τάξεως, πού τίθεται 
στή διάθεση τής Διευθύνσεως 
Προσωπικού, προς τοποθέτη
ση.

κ. Μιχαήλ Ζώτα - Ύποτμηματάρ 
χη, Διευθυντή τοΰ Υποκατα
στήματος Διδυμοτείχου, στό 
Υποκατάστημα Πτολεμαΐδας, 
ώς Διευθυντή, άντί τού 

κ. Γεωργίου Χατζή - Ύποτμη- 
ματάρχου, τοΰ οποίου ανακα
λείτο ι ή τοποθέτηση πού έγι
νε μέ τήν Π.Δ. 75)77. Ό κ. 
Γ. Χατζής θά παραμείνει ατό 
Υποκατάστημα Φλωρίνης, ώς 
Διευθυντής μέχρι νά παραδώ- 
σει τά. καθήκοντα του στον κ. 
Μ. Στεργιόπουλο. 

κ. Απόστολο Τσικούρα - Ύπο
τμη ματάρχη τοΰ Υποκατα
στήματος Άλεξανδρουπόίλεως, 
στό ’Υποκατάστημα Σαπών, 
ώς Διευθυντή, άντί τοΰ 

κ. Χριστοδούλου Τελειοπούλου - 
Λογιστοΰ Α' τάξεως, πού το
ποθετείται στό Υποκατάστη
μα Σ ιδηροκάστρου, ώς Διευ
θυντής, άντί τοΰ 

κ. Άρίσταρχου Βλάχου - Λογ ι
στού Β' τάξεως, πού τοποθε
τείται στό ‘Υποκατάστημα Έ- 
λευθερουπόλεως, ώς Διευθυν
τής, άντί τοΰ

κ. Δη,μητρίου Ζαγκαρέτου - Τμη- 
ιματάρχου Β' τάξεως, πού το
ποθετείται στό Υποκατάστη
μα Νιγρίτας, ώς Διευθυντής, 
άντί τοΰ

κ. Γεωργίου Παπαβασιλείου - Ύ- 
ποτμη,ματάρχου, πού τοποθε
τείται στό Υποκατάστημα 
Κατερίνης, ώς Υποδιευθυντής 
στή δημιουργουμένη μέ τήν 
παρούσα Πράξη, θέση, 

κ. Γεώργιο Θεοδωρόπουλο - Λο
γιστή Α' τάξεως τού Υποκα
ταστήματος Λ. Γούναρη - Πα
τριών, ατά ύπο ΐδρυσηι ‘Υποκα
τάστημα Έρμοΰ - Πατρών, ώς 
Διευθυντή.

κ. Νικόλαο Βασιλείου - Λογιστή 
Α' τάξεως τού Υποκαταστή
ματος Λ. Γ ούναρη - Πατρών, 
στό ’ίδιο Υποκατάστημα ώς 
Έντεταλ.μένο καί Προϊστάμε
νο Λογιστηρίου.

κ. Σπυρίδωνα Κακολύ.οη - Κέκο 
- Υπολογιστή Α' τάξεως, τοΰ 
Υποκαταστήματος Λευκάδας, 
στό ίδιο Υποκατάστημα, ώς 
’Εντεταλμένο καί Προϊστάμενο 
Λογιστηρίου, άντί τοΰ 

κ. Νικολάου Αντωνίου - Λογ ι
στού Α' τάξεως, που τοποθε
τείται στό ‘Υποκατάστημα Πύ 
λου, ώς Διευθυντής, άντί τοΰ 

κ. Στυλιανού Νικολακοπούλου - 
Τμηματάρχου Β' τάξεως, πού 
τοποθετείται στό Υποκατά
στημα Αίγιου, ώς Ύποδιευθυν 
τής.

κ. Παντελή Ντούση - Λογιστή Β' 
τάξεως τοΰ Υποκαταστήμα
τος ’Ηγουμενίτσας, στό ϊ'διο 
Υποκατάστημα ώς Εντεταλ
μένο καί Προϊστάμενο Λογι
στηρίου, άντί τού 

κ. Βασιλείου Γιώτη - Λογιστοΰ 
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ στήν 7η σελ.)

άποη,ειράθηικαν νά διαφύγουν, 
παρόλο πού διέτρεχαιν τον κίν
δυνο εμβολισμού. Μόνον αίαν 
ό ουνάδ. Τσακίρης βούτηξε στή 
θάλασσα και μέ τό ναυτικό του 
.μαχαίρι απείλησε oil θά τρυπή- 
σει τή,· βάρκα, αν δεν σβήσουν 
τή μηχανή, ^κινητοποιήθηκαν, 
οδηγήθηκαν σιό καΐκι καί άπε- 
κάλυψιαν τό μέρος οπού είχαν 
άποκρύψει άλλους τρεις αμφο
ρείς.

Οί άρχαιοκάπηλοι μέ τή λεία 
τους, παραδόθηκαν στις λιμενι
κές άρχές τής "Υδρας καί εναν
τίον τους άσκήθηκε ποινική δίω
ξη.

Οί αμφορείς, πού κατασχέθη
καν, σύμφωνα με τήν κατάθεση 
τοϋ μάρτυρα αρχαιολόγου Στ. 
Κουιμανοΰδη, άιποτελοΰν άξιο- 
λογότατα εύρήιματα τοΰ 2ου π. 
X. αιώνα, πιστεύεται δέ δ τι ο
λόκληρο τό περιεχόμενο τοΰ 
ναυαγίου εύρίσκεται σέ άριστη 
κατάσταση, επειδή Εχει «καθί
σει» σέ άμούδα.

Η είδηση τής σύλληψης των 
ξένων άρχαιοκαπήλων προξένη
σε μεγάλη έντύπωση και βρήκε 
μεγάλη δημοσιότητα στον ημε
ρήσιο Τύπο, επειδή είναι ίσως 
ή πρώτη φορά οτά παγκόσμια 
χρονικά, πού ιδιώτης μέ παρά
τολμη ενέργεια, Επιτυγχάνει τή 
σύλληψη άρχαιοκαπήλων καί 
τήν παράδοσή τους στις άριμό- 
διες άρχές.

Ο κ. Διοικητής κάλεοε τον 
ουνάδ. Μανόλη Τσακίρη καί ά- 
φοΰ τον συνέχαρη θερμά για 
τήν πράξη του, Εδωσε εντολή 
νά εκφραστεί ή εύφημος μνεία 
τής Διοικήσεως προς αυτόν μέ 
δλα τά σχετικά επακόλουθα τής 
δίκαιης ανταμοιβής του.

ΤΟ Α.Σ. ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ - 
ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ Κ.Λ.Π. 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ε.Τ.Ε.

Τό νέο Διοικητικό Συμβού
λιο τοΰ Συνδέσμου Λογιστικών 
Ταμειακών κλπ. Υπαλλήλων, 
πού εκλέχτηκε άπό τις άρχαιρε- 
σίες τής 3)6)77, συγκροτήθηκε 
σέ σώμα, μέ τήν άκόλουθη μορ
φή :
Πρόεδρος, Κοραμιχάλης Κων) 

νος, ’Αντιπρόεδρος Λιαργκόβιας 
Σταύρος, Γεν. Γραμματέας: 
Δράϊκος Παναγιώτης, Ταμίας 
Σταθόπουλος Άνδρέας, καί 
Σύμβουλοι Νιτερόπουλος ’Ιω
άννης, Ίωαννίδης Πέτρος, Ρω,σ 
σέτης Άλέξ.

ΑΞΙΕΠΑΙΝΗ
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

Ό ,συνάΙδ. ιΚώστας Πιτένης 
τοΰ Ύποκ)τος Πλ. Μελά τής 
Θεσσαλονίκης μέ ατομική πρω
τοβουλία του, Εκανε σέ παιδιά 
συναδέλφων τής συμπρωτευου- 
σης φροντιστήρια γιά τις εξετά
σεις προσλήψεως τής 12 ’Ιου
νίου. Τό αποτέλεσμα τής σημαν
τικής προσφοράς του, υπήρξε ή 
επιτυχία τών πέντε άπό τούς Ε
ξη «μαθητές» του.

Ό ίδιος συνάδελφος, Επειτα 
άπό ενέργεια τοΰ Γραφείου μας 
Β. Ελλάδος, παιραδίδει μαθή
ματα στούς ύπσψήφιους για τον 
προσεχή διαγωνισμό μετατάξε- 
ως.

θερμά συγχαρητήρια στον εκ
λεκτό συνάδελφο. Ευχόμαστε 
παρόμοιες πράξεις νά βροΰν καί 
άλλους μιμητές στό μέλλον.
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Κε Διοικητή, άτυχήσατε
Θά έχουν ήδη φθάσει καί στό γραφείο σας, κ. 

Διοικητά, οί πληροφορίες για τήν οδυνηρή έντύπω
ση πού προκάλεσαν στό Προσωπικό καί ιδιαίτερα 
οτά στελέχη τής Τραπέζης, οί τελευταίες προα
γωγές τών ανωτάτων υπαλλήλων. Καί πώς έξηγή- 
θηκε πλέον πλήρως τό γεγονός τής σκόπιμης κα
θυστέρησής τους.

Ή έντύπωση, έπαναλαμβάνουμε, υπήρξε οδυ
νηρή καί μάλιστα σέ καθο/ακή έκταση. Γ ιατί ή ύ- 
πόθεση δεν αφορά έναν έλάχιστο αριθμό άνωτά- 
των στελεχών. Πλήττει καίρια τον ηθικό νόμο πού 
καθορίζει τήν έπαγγελματική έξέλιςη τοϋ Προσω
πικού.

Γιατί αγνοήθηκαν άνθρωποι, πού έπί σαράν
τα όλόκληρα χρόνια έδωσαν τον εαυτό τους γιά 
τό "Ιδρυμα. Ή πράξη αυτή, ειδικά μάλιστα γιά 
τό βαθμό τού Διευθυντή, είναι ακόμη πιό αδικαιο
λόγητη, όταν είναι γνωστό πώς έμειναν Θέσεις κε
νές πού μπορούσαν νά τις καταλάβουν οι «άγνοη- 
θέντες». "Οταν άκόμα είναι γνωστό, πώς όρισμέ- 
νοι άπ’ αυτούς πολύ σύντομα θά τις έγκατέλειπαν, 
άφοϋ καταλαμβάνονται άπό τό όριο ηλικίας κι έ
τσι θά άνοιγε ό δρόμος γιά νά ικανοποιηθούν καί 
οί «ανυπόμονοι».

Πολύ σωστά, κ. Διοικητά, απαντήσατε σέ μέ
τοχο τής Τραπέζης κατά τή Γενική Συνέλευση τοϋ 
1976, ότι αν υπάρχει ή Τράπεζα, αυτό οφείλεται 
στούς ύπαλλήλους της. Οί Διοικήσεις τής ’Εθνικής 
Τραπέζης, άπό πολύ παλιά, είχαν κατανοήσει τή 
σημασία του ανθρώπινου παράγοντα. Καί έγνώ- 
ριζαν πώς νά τον μεταχειρισθοΰν γιά νά γίνεται 
πιό αποδοτικός γιά τό "Ιδρυμα. Προσπαθοϋσαν 
πάντα, μέ όλα τά μέσα, νά έμπεδώσουν τό αίσθη
μα τής ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ στό Προσωπικό, ώστε απερί
σπαστο νά αφιερώνεται στό έργο του. Ή ασφά
λεια αύτή δεν αφορούσε μόνο τήν πρόνοια γιά τήν 
ύγεία καί τή συνταξιοδότηση, αλλά καί τήν απρό
σκοπτη έξέλιξη τών άξιων υπαλλήλων στήν ιε

ραρχία. Γιά νά είναι σίγουροι πώς έκτελώντας ευ
συνείδητα τό καθήκον τους θά κατελάμβαναν μέ 
τή ΣΕΙΡΑ τους, τις ανάλογες θέσεις.

Τό αίσθημα τής σιγουριάς άπέκλειε κάθε σκέ
ψη για χρησιμοποίηση πλάγιων μέσων ή άλλων 
ανεπίτρεπτων μεθόδων προώθησης. Δυστυχώς, μέ 
τις τελευταίες προαγωγές τών ανωτάτων λειτουρ
γών, καταφέ,ρατε ένα πλήγμα έξουθενωτικό σέ μια 
εδραιωμένη πρακτική πού ή πείρα απέδειξε έπω- 
φελή άν όχι σωτήρια για τήν εύ'ρυθμη λειτουργία 
τής Τραπέζης, μέσα οτά πλαίσια τής ελληνικής 
πραγματικότητας.

Πέραν όμως άπό τήν ορθολογική αυτή έπιτα- 
γή, πού πρέπει νά δ ιέ πει τή συμπεριφορά τής Δι- 
οικήσεως προς τό Προσωπικό πού μοχθεί, δεν πρέ
πει νά λησμονεΐται ότι οί έργαζόμενοι στό "Ιδρυ
μα είναι άνθρωποι δεμένοι συναισθηματικά μαζί 
του. Πιστεύουν απόλυτα στήν ευρύτερη οικονομι
κή, κοινωνική καί έθνική άποστολή του καί κάνουν 
τό παν γιά τήν έκπλήρωση αυτής τής άποστολής.

Πρέπει, στό άπόγειο τής δραστηριότητας τους, 
ή άκόμα πιό άπάνθρωπο, στις παραμονές τής έξό- 
δου τους, άντί γιά δίκαιη^ άνταμοιβή νά εισπράτ
τουν ένα ηχηρό ράπισμα από τήν πλευρά τής Τρα
πέζης ;

Είναι προφανές, κ. Διοικητά, ότι παρασυρθή
κατε άπό έσφαλμένες ή κακόβουλες εισηγήσεις. 
Γνωρίζομε καλά πώς παρόμοιες πράξεις δεν συμ
βιβάζονται ούτε μέ τό ήθος σας ούτε μέ τήν όλη 
συγκρότηση καί πολιτεία σας. Γι’ αυτό καί δεν θά 
έπεκταθούμε στή διερεύνηση τών αιτίων, πού μπο
ρεί νά μάς οδηγήσουν σέ άνεπίτρεπτες σκέψεις, 
Τό γεγονός παραμένει ένα καί μόνο: Γιά πρώτη 
φορά ίσως, ή ευαισθησία τών στελεχών τής Τρα
πέζης μας, άλλα καί όλου τοΰ Προσωπικού, τραυ
ματίζεται βάναυσα. Ή γενική κατακραυγή έντεί- 
νεται καί άπαιτεΐ έπανόρθωση. Ή άναγνώριση ε
νός λάθους καί ή έπανόρθωση τών συνεπειών μιας 
άτυχης ένέργειας, είναι ουσιώδη καί βασικά χα
ρακτηριστικά άνθρώπου μέ ανώτερη καλλιέργεια 
καί ύψηλή ηθική συγκρότηση. Καί αύτά, ασφαλώς, 
κ. Διοικητά, τά διαθέτετε.

Μόλυνση καί προστασία 
τοϋ περιβάλλοντος

Το πρόβλημα τής μόλυνσης καί τής καταστροφής τοΰ 
περιβάλλοντος, που απασχολεί σήμερα ολόκληρο τον κόσμο 
καί περισσότερο τις βιομηχανικά αναπτυγμένες χώρες, προσ
λαμβάνει στήν Ελλάδα κάδε μέρα καί μεγαλύτερες, τρομα
κτικές θά λέγαμε, διαστάσεις.

Παρά τον όχι υψηλό βαθμό βιομηχανικής άνάπτνξης τής 
χώρας, καίριες περιοχές μας, όπως ή ’Αθήνα μέ τό Σαρω- 
νικό, ή Θεσσαλονίκη, ό Βόλος, κατέχουν μια άπ’ τις πρώτες 
θέσεις άπό τήν άποψη τής μόλυνσης, στήν Ευρώπη. Ή κα
τάσταση, όπως ομολογούν οί πάντες καί όπως άποδεικνύε- 
ται μέ αδιάσειστα στοιχεία, έχει φθάσει στό απροχώρητο. 
Ή απειλή δέν στρέφεται πλέοιν κατά τής ποιότητας τής ζωής 
στον έλληνικό χώρο. ’Αφορά, σέ τελευταία ανάλυση, τήν ίδια 
τή διατήρηση τής ζωής καί τήν επιβίωσή μας.

Ή ζοφερή εικόνα, πού εμφανίζουν οί σχετικές μετρήσεις 
καί στατιστικές, δέν φαίνεται νά συγκινοΰν τούς αρμόδιους

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ στήν 4η σελ.)
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(ΣΥΝΕΧΕΙΑ, άπό τήν 3η σελ.)

κρατικούς φορείς. Τουλάχιστον στον ελάχιστο βαθμό πού θα 
άττοτρέψει, έστω καί τήν τελευταία στιγμή, τήν ολοκληρω
τική καταστροφή. 'Όλα θυσιάζονται στο βωμό μιας αλόγι
στης βιομηχανικής ανάπτυξης, αδιαφορώντας για τούς πα
ράγοντες φύση, άνθρωπος, παραδόσεις, πολιτιστική κλήρο 
νομιά τού τόπου. Ή ρητή διάταξη τού Συντάγματος δτι «ή 
προστασία τού περιβάλλοντος είναι υποχρέωση του Κρά
τους» έχει καταντήσει άχρηστος τύπος.

Μπροστά σ’ αυτή τήν κατάσταση,, ή αποτροπή τής κα 
ταστροφής τοΰ περιβάλλονος, πρέπει να γίνει βίωμα όλων 

μας, καί ιδιαίτερα των έργαζομένων. Παράλληλα μέ τούς δι- 
εκδικητικούς αγώνες για αυτόματη τιμαριθμική αναπροσαρ
μογή των μισθών, τή βελτίωση των ορών εργασίας, τα ειδικά 
κλαδικά αιτήματα, πρέπει νά ξεκινήσει μιά γιγαντιαία πα
νεθνική - πανεργατική έξόρμηση γιά τή λήψη ουσιαστικών 

άμεσων και αποτελεσματικών μέτρων. "Οσο άκόμα είναι και
ρός. "Ας μήν ξεχνάμε δτι «ό άνθρωπος ύπάρχει σέ άμεση 
σχέση καί αρμονία μέ τή φύση. Μέ νεκρή φύση ή ύπαρξή του 
είναι αδύνατη».

"Οπως τονίατηκε στη Γεν. ΣυνέΑευοη των μετόχων τής Ε.Τ.Ε.

Ί) ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΡΥΟΜΙΙΗ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ 
HPOTAPXIKO ΘΕΜΑ ΙΟΙ ΠΡΟΣϋΚΟΥ,,

Τό πλήρες κείμενο τού λόγου του προέδρου του Συλλόγου μος

Πρόληψη, όχι ποινή
Ή μικρή μας πείρα, οπό τήν 

παρουσία τής Συλλογική Έικ- 
πρασωπήσεως στα Πειθαρχικά 
Συμβούλια μάς οδηγεί στις πα
ρακάτω σκέψεις:

Οί παρατηρήσεις καί οί συστά
σεις των διαφόρων προϊσταμέ
νων προς υφιστάμενο, πρέπει 
ασφαλώς νά γίνονται, γιατί ά- 
ηοτελοϋν ένα από τά ιμέσα ά
σκησης ιέποσιτείας καί ελέγχου. 
Άλλα θά πρέπει νά άπευθύνον- 
ται στους πραγματικά υπαίτιους, 
νά εκφράζονται μέ τήν ανάλο
γη διακρ'Πΐκότηιτα πού δέν προ
σβάλλει τήν προσωπικότητα τοΰ 
παρατηρούμενου καί δέν πρακα- 
λέΐ αντιδράσεις πού καταλή
γουν στο Πειθαρχικό. Στήν άν- 
τίθετη περίπτωση, πο,λίλά ερω
τηματικά ιπροκαλοΰνται αχετικά 
μέ τήν «διοικητική ικανότητα» 
τοΰ προϊσταμένου.

’Από πλευράς υφισταμένων, 
θά πρέπει νά επιδεικνύεται ψυ
χραιμία καί αύτοσυγκράτηση. Ι
διαίτερα ' οί νέοι συνάδελφοι, 
πρέπει νά συνδυάζουν τό δυνα
μισμό καί τις άνησυχίες τους, 
μέ τον άνάλογο ψυχικό έμπλου- 
τιαμό καί τό ανώτερο καί σεμνό 
ήθος. Ή αξιοπρεπής καί όχι ε
ριστική, στάση τους, άποτελεϊ τό 
θεμέλιο ένας οικοδομήματος που 
θωρακίζει τήν προσωπικότητά 
τους έναντι όποιας προσβολής 
ηθελημένης ή άθέληιτης, δίκαιης 
ή άδικης.

’Ιδιαίτερα, σχολαστική προσο
χή, συνιστοΰιμε στους διαχειρι
στές χρηματικού Καί στις ύιπη- 
ρεοίες ασφαλείας τής Τραπέζης, 
γιατί άιπσ τον μειωμένο έλεγχο 
μπορούν νά προκόψουν παρα
λείψεις καί ζημίες μέ οδυνηρές 
συνέπειες.

Τέλος, θέλουμε νά ύπογραμ- 
μίσόυμε τή σημασία πού πρέπει 
νά δίνεται σέ ορθές καί γόνιμες 
προτάσεις των εργαζομένων ά
πό τά ανώτερα όργανα τής Τρα- 
πέζης, γιά τήν άμαλή καί εύρυ
θμη διεξαγωγή τής υπηρεσίας.

«Κάλλιαν τό προλαμβάνειν 
παρά τό θεραπεύειν», έλεγαν οί 
πρόγονοί μας.

"Ας τό εφαρμόσουμε. Ποτέ 
δέν είναι άργά.

Συντελεστές
διώξεων
καί οικογενειακών 
δραμάτων

Λίγες, άλλα σημαντικές, εί
ναι καί οί -περιπτώσεις τής διώ- 
ξεως ύπαλλήλων γιά διαφορές 
ιδιωτικού χαρακτήρα, οικογενει
ακές, οικονομικές, ή άλλης μορ
φής. Γιά νά εξυπηρετηθούν. έ- 
ξωϋ,πηρεσιακοί σκοποί, σιενά 
συμφέροντα ή λόγοι άντεκοικη- 
σης, διάφοροι, ισχυροί συνήθως, 
τοπικοί παράγοντες — κατά κα
νόνα πρόκειται γιά περιστατικά 
τής επαρχίας —· συντελούν 
στην υπηρεσιακή δίωξη ύπαλλή- 
λων, μέ οδυνηρότατες συνέπει
ες γτά τήν εξέλιξη καί τό μέλ
λον τους. Συνέπειες πού έκιιός 
τού δτι άχρηστεόει πολύτιμο 
άνθρώπινο υλικό τής Τραπέζης, 
δημιουργεί συχνά άληθινά οικο
γενειακά δράματα.

Στά απαράδεκτα αότά καί αν
τίθετα προς κάθε έννοια ηθικής, 
άνθρωπιάς καί κοινωνικής δο
μής, περιστατικά, καλούνται οί 
αρμόδιοι νά αντιδρούν καί, νά 
άποκαθιστούν τον πάνω άιπ’ ό
λα χρήσιμο, γιά τή,ν Τράπεζα, 
υπάλληλο.

’Ιδιαίτερα καλούνται οί διευ
θυντές τών επαρχιακών κατ) 
των νά δείχνουν τό άναγκαΐο 
σθένος καί τή γενναιότητα στις 
πιέσεις, στοιχεία απαραίτητα για 
τήν ϊδια τήν προσωπικότητά 
τους.

Αύξημένη δραστηριότητα στήν 
πρόληψη καί άποτιροπή τών πα
ραπάνω περιστατικών, θά πρέ
πει νά επιδεικνύει ή Έποπτεύ- 
ουσα ’Υπηρεσία (Περιφ. Διεύ
θυνση - Δ)νοη Προσωπικού - 
Καταστημάτων), μόλις καταγ- 
γέλσνται οί ενέργειες αύτές έ- 
ξωϋπηρεσιακιΰν παραγόντων.

Ό παρεμβατισμός καί ό λευ
κός τρόμος δέν έχουν θέση 
στους χώρους τής Τραπέζης 
μας.

Τόδικαίωμα 
τής άδειας

Κάθε χρόνο, μέ τήν έναρξη 
τής θερινής περιόδου, επανέρ
χεται μέ οξύτητα στήν επιφά
νεια τό θέμα τών άδειων. Ή 
αγχώδης καί έξουθενωτική γιά 
τό σύγχρονο άνθρωπο τεχνο- 
κρατούμενη έποχή μας, έχει ά- 
ναγάγει τό ζήτημα τών διακο
πών, τής ανάπαυσης καί άνανέ- 
ωσης τοΰ εργαζόμενου, σέ ζω
τικής σημασίας υπόθεση.

Ό υπάλληλος τής Τραπέζης, 
παρά τήν όμολογουμένη στενό
τητα Προσωπικού, έχει άναφαί- 
ρετο1 δικαίωμα στήν ετήσια ά
δειά του πού τήν ύπαγορευει α
πόλυτη βιολογική καί ψυχική ά- 
νάγκη.

Οί επικεφαλής τών διαφόρων 
μονάδων τοΰ δικτύου πρέπει 
έγκαιρα νά προκαθορίσουν τό 
χρόνο άδειας τών ύφισταμένων 
τους καί νά τον κατανείμουν ά- 
κριβοδίκαια στο Προσωπικό 
τους. Μιά άπό τις διοικητικές ι
κανότητάς τους εκφράζεται καί 
μέ τό σωστό τρόπο χειρισμού 
τού θέματος, χωρίς προστριβές, 
πικρίες καί δημιουργία δικαιο
λογημένων παραπόνων.

"Ο,τι συνέβη μέ τις φοιτητι
κές άδειες τού ’Ιουνίου, δέν 
πρέπει νά έπαναληφθεί. Σύμ
φωνα μέ πολλές καταγγελίες, ή 
φοιτητική άδεια, κατάκτηση: τών 
συναδέλφων πού σπουδάζουν, έ
γινε αντικείμενο «εβραίικου πα
ζαριού» μεταξύ ενδιαφερομένου 
καί προϊσταμένου 1

Τά φαινόμενα αυτά καί ή κα
ταδικασμένη οριστικά καί άρε- 
τάκλητα νοοτροπία τών μανδα
ρίνων, πρέπει νά έικλείφει έπί 
τέλους άπό τήν ύπηρεσιακή 
συμπεριφορά. Ό Σύλλογος, ά
πό τήν πλευρά τιου, θά παρα
κολουθήσει στενά τήν πιστή έ- 
φαρμογή τής εργατικής νομοθε
σίας καί τών διαταγών τής Διοι- 
κήσεως στη χορήγηση τών άδει
ων μέχιρι τήν τελευταία μονάδα 
τής Τραπέζης.

"Υποπτο έντυπα .
θεωρούμε κατ’ άρχήν, ύπο

πτη τήν άιποστολή σέ άνυποψιά- 
σιους παραλήπτες - συναδέλ
φους μιας (εφημερίδας, πού έίκα- 
νε τελευταία: τήν εμφάνισή της 
καξ διανέμεται δωρεάν.

Καί ρωτάμε, μέ κίνδυνο νά 
χαραικτηριοθούμε άφελεϊς, ποι
ους εκφράζει, πώς καί μέ τί μέ
θα έκδίδεται καί ποιούς στόχους 
έχει τό καινοφανές αύτό έντυ
πο;

"Οπως καί νάχουν τά πράγμα
τα, οφείλουμε νά έπιστήσουμε 
τήν προσοχή τών άναγνωΟιών 
μας. Καί νά επαναλαμβάνουμε 
πώς οί μόνες ύπεύθυνες έφημε- 
ρίδες τού κλάδου μας , είναι τά 
έπίσηιμα όργανα τώιν συλλόγων 
τών Τραπεζών καί στον ευρύ
τερο χώρο τών τραπεζοϋιπαλλή- 
λων, οί καταξιωμένες μέ τούς 
μακρόχρονους καί συνεπείς γιά 
τά συμφέροντά μας αγώνες, 
συνδικαλιστικές εφημερίδες πού 
βασίζονται ατούς συνδρομητές 
τους.

Χάβε άλλη έκδοση καί δωρε
άν άποστολή εφημερίδας, πού 
κανένας δέν τήν έχει πρσκαλέ- 
σει, όχι μόνον δέν έχει καμιμιά 
άπολύτως σχέση μέ τις συνδι
καλιστικές οργανώσεις μας, αλ
λά προέρχεται «ιέκ τού πονη
ρού».

Διεβνηι: συνθήκη 
ρ ϊήν προυτααία 
ιών έρϊσίομένων 
οπό τή μόλυνση

Ή Διεθνής ’Οργάνωση Εργα
σίας μέ ομόφωνη απόφασή της, 
ένέκρινε συνθήκη στις 20 ’Ιου
νίου στή Γενεύη, γιά τήν προ
στασία των έργαζομένων άπό τή 
μόλυνση της ατμόσφαιρας καί 
τις επιπτώσεις τού θορύβου καί 
τών δονήσεων στους τόπους ερ
γασίας.

Ή συνθήκη θά εφαρμόζεται σέ 
όλους τούς τόπους τής οικονομι
κής δραστηριότητας, όπου ή ύ- 
γεία τών έργαζομένων απειλεί
ται άπό τή μόλυνση τοΰ άέρα 
καί τό θόρυβο τών διαφόρων μη
χανημάτων.

Σύμφωνα μέ τους όρους τής 
συνθήκης, οί κυβερνήσεις τών 
1 35 χωρών - μελών τής Διεθνούς 
Όργανώσεως Εργασίας, έχουν 
υποχρέωση νά γνωστοποιούν στή 
Δ.Ο.Ε. τά μέσα πού χρησιμο
ποιούν γιά τήν έντόπιση καί έ- 
ξουδετέρωση τών κινδύνων πού 
προέρχονται άπό τή μόλυνση, τά 
προστατευτικά μέτρα γιά τούς 
εργαζόμενους καί τον τρόπο άν- 
τιμετώπισης τών παραβατών τών 
σχετικών μέ τήν υγεία τών έργα
ζομένων διατάξεων.

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ άπό τήν 1η σελ.)
δέσει τή ζωή του μ’ αύτό, άλλα 
κυρίως γιατί τό προσωπικό σή
μερα μέσψ τής έκπροσωπήσεώς 
του είναι ώριμο νά αντιμετωπί
ζει θέματα διοικήσεως τής Τρα
πέζης, έφαρμόζοντας έτσι «ντέ 
φάκτο» τό αίτημά του συμμετο
χής στή Διοίκηση τής Τραπέζης 
που παραμένει έντονο καί αμείω
το.

"Οσον αφορά τά λοιπά βασι
κά αιτήματα τοΰ Προσωπικού 
μπορούμε νά πούμε χωρίς ν’ Α
πέχουμε-άπό τήν άλήθεια ότι εί
ναι προβλήματα τής ίδιας τής 
Τραπέζης.

Άναφέραμαι στους δύο βασι- 
κώτερους τομείς προβλημάτων, 
οί όποιοι καί στή θεωρητική ά
κόμα περίπτωση ανυπαρξίας τού 
συνδικαλιστικού, παράγοντος, θα 
απασχολούσαν σοβαρώτατα τήν 
Τράττεζα γιά τον απλό καί μόνο 
λόγο ότι Αποτελούν βαθύτατες 
αιτίες αβεβαιότητας, άπογοητεύ- 
σεως καί ανησυχίας στο προσω
πικό γιά τή διασφάλιση τής θέ- 
σεώς του τόσο γιά τό χρόνο πού 
βρίσκεται σέ ενεργό ύπηρεσία 
όσο καί γιά τό χρόνο τής άπο- 
μαχίας του.

Καί τά αισθήματα αύτά αβε
βαιότητας καί έντονης ανησυχίας 
είναι σαφέστατα καί αναμφισβή
τητα ανασταλτικοί παράγοντες 
γιά μιά υψηλού βαθμού αποδοτι
κή εργασία πού έχει ανάγκη ή 
Τράπεζα σήμερα περισσότερο ά
πό κάθε άλλη φορά.

Μέ τον πρώτο τομέα, 
πού περιλαμβάνει θέματα (μικρά 
ή μεγάλα), άλλα πού όλα συγ
κλίνουν στήν αποκατάσταση τής 
ήθικής τάξεως καί τής καλώς εν
νοούμενης ιεραρχίας, δέν θά σάς 
απασχολήσω περιοριζόμενος στο 
νά απευθύνω καί άπό τό βήμα 
αύτό έκκληση πρός τήν Διοίκη
ση τής Τραπέζης γιά ενδυνάμω
ση τού πνεύματος καλής θελήσε- 
ως καί σαφείς καί κατηγορημα
τικές εντολές στά όργανά της 
γιά ταχεία επίλυση.

Θά έπιμείνω όμως στο δεύτε
ρο τομέα, πού αφορά τήν ά- 
σ φ ά; λ ι σ η τού Προσωπικού 
καί είναι γνωστό ότι έχει την αρ
χή του στήν έποχή τής συγχω- 
νεύσεως τών Τραπεζών τό 1953.

Τά άπό τήν έποχή έκείνη νο
μοθετικά μέτρα καί άλλες μεθο
δεύσεις γιά την αποκατάσταση 
τής ασφαλιστικής ισορροπίας, 
πού είχε άνατραπεΐ έξ αιτίας 
πράξεων τής Πολιτείας καί τών 
τότε υπευθύνων στή Διοίκηση, 
τής Τραπέζης δέν είχαν τήν ά- 
παιτούμενη πληρότητα γιά νά 
ρυθμίσουν τό θέιμα.

Ή παραμονή μετά άπό 22 έ
τη χωριστών ασφαλιστικών ορ
γανισμών γιά προσωπικό προε- 
λεύσεως παλαιός Εθνικής καί τ. 
Τραπέζης Άθήνών, ή συνσώρευ; 
ση έκκρεμοτήτων σχετικών μέ 
τον τρόπο καταβολής καί έμψα- 
νίσεως τών ασφαλιστικών υπο
χρεώσεων τών Ταμείων έφεραν 
τό πρόβλημα στην όξύτατή του 
μορφή:, ώστε ή Ανάγκη τής λήψε- 
ως άμέσων καί ριζικών μέτρων 
γιά τήν οριστική ρύθμισή του νά 
είναι έπιτακτική.

Καί ή λύση αυτή δέν είναι άλ
λη παρά ή συγχώνευση τών Τα
μείων σέ ένα ’Ασφαλιστικό φο
ρέα γιά τό ένιαίο Προσωπικό 
τής Τραπέζης, Αλλά μέ πλήρη 
κατοχύρωση τών πόρων του, ώ
στε καί ή στό διηνεκές 
διασφάλιση τής ασφαλιστικής 
προστασίας τών έργαζομένων 
στήν Τράπεζα καί τών συνταξι
ούχων νά' γίνει πραγματικότητα.

Καί τή λύση αυτή τό Προσω
πικό τής Τραπέζης είναι αποφα
σισμένο νά διεκδικήσει καί νά 
τήν κερδίσει, μέ κάθε θυσία καί 
μέ κάθε νόμιμο μέσο.

Σχετικά μέ αύτό, έχω νά πα
ρατηρήσω ότι καί εις τον έφετει- 
νό ’Ισολογισμό τής Τραπέζης α
ναγράφεται τό ποσό τών 2,5 δίς 
δρχ. περίπου σαν απαίτηση τής 
Τραπέζης κατά τών Άσφαλιοπ. 
Ταμείων τοΰ Προσωπικού.

“Οπως καί πέρυσι από τό βή
μα αύτό οί έκπρόσωποι τών ύ
παλλήλων άρνήθηκαν τήν αξίωση 
αύτή τής Τραπέζης (έστω καί 
άν ακόμη, κατά ένα ισχυρισμό έ-

ΥΠΟΝΟΜΕΥΕΤΑΙ
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ άπό τήν 1η σελ.) 

σ’ αύτό τό σχήμα στηρίζει τήν 
δλη πολιτική του. Τώρα μιά ξέ
νη έπιχείρηση τινάζει προκλητι- 
κώτατα στον άέρα τό οικοδόμη
μα, περιφρονώντας αδίστακτα 
τούς Ελληνικούς θεσμούς.

Πρώτα άπ’ όλα λοιπόν επι
βάλλεται ή άμεση παρέμβαση 
τοΰ υπουργού γιά τήν ανάκληση 
τής προσφυγής καί τή λήψη τών 
μέτρων εκείνων πού θά διασφα
λίζουν τά δικαιώματα τών Έλ- . 
λήνων Έργαζομένων στις Τρά
πεζες, ιδιαίτερα τις ξένες, άλ
λα καί τις έλληνικές, κόβοντας 
τήν όρεξη γιί μιά έπιδημία «άν- 
δρεαδισμοΰ».

Πέρα όμως άπ’ αύτά τά μέ
τρα, χρειάζεται ή Αγωνιστική ε
πιφυλακή τού κλάδου γιά ν’ άν- 
τιμετωπισθεΐ τό χειρότερο.

Ή 'Ομοσπονδία καί οί Σύλ
λογοι είναι σέ συνεχή, επιφυλακή 
καί παρακολουθούν τό θέμα ά
γρυπνα. "Ηδη τό Προεδρείο τής 
ΟΤΟΕ, έγνώρισε τήν απειλή αύ
τή στους κ.κ. 'Υπουργούς Συν- 
νανισμού καί ’Εργασίας, τή στι
γμή δέ πού τυπώνονται οί γραμ
μές αύτές, ελπίζουμε δτι οί συ- 
νενοήσεις θά είναι σέ προχωρη
μένο σημείο.

Πάντως οί Τραπεζοϋπάλληλο ι 
καί ιδιαίτερα αύτοί πού πλήτ
τονται μέ τήν ένέργεια αύτή, με
ταξύ τών οποίων καί μεΐς, εί
μαστε έτοιμοι νά άντιμετωπίσου- j 
με καί δυναμικά τή νεοαποικιακή 
αύτή συμπεριφορά, έκτελώντας ί 
έτσι καί ένα έθνικό καθήκον, πα- |

πιβλήθηκε γιά τυπικούς λόγους) 
έρχομαι καί έγώ νά δηλώσω ότι 
οί ’Ασφαλιστικοί ’Οργανισμοί 
τοΰ Προσωπικού δέν οφεί
λουν σέ κανένα και 
νά προσθέσω ότι ή δήλωση αύτή 
θεμελιώνεται όχι ιμόνο στά ιστο
ρικά γεγονότα (τών καταστρε
πτικών δηλ. γιά τά Ταμεία ε
νεργειών τής Πολιτείας κατά 
καιρούς — συγχώνευση απολύ
σεις - Μή εφαρμογή Ν. 3662.) 
57 - σεισμός Παπαδοπούλου —) 
άλλά καί σέ νομικές βάσεις συγ
κείμενες σέ πράξεις Διοικήσεως 
τής Τραπέζης καί Απόφαση, τοΰ 
Νο.μ. Συμβουλίου της, σύμφωνα 
μέ τήν οποία τά καταβληθέντα 
ποσά ανάγονται στήν σχέση, έρ- 
γασίας καί κατά συνέπεια είναι 
άποσβεστέα.

Μέ τό δεδομένο λοιπόν δτι τά 
ποσά αύτά δέν μπορούν οΰτε εί
ναι δυνατό στήν πράξη νά άνα- 
ζητηθοΰν, ή εξακολούθηση; τής Α
ναγραφής τους σάν άπαιτήσεως 
απέχει άπό κάθε; έννοια αλήθει
ας. Είναι καί αύτά μιά έκδήλω- 
ση ή μάλλον ή μέχρι στιγμής 
κατάληξη τής άτελείας ή προ
χειρότητας τών μέτρων καί μεθό
δων μέ τις όποιες άντιμετωπίσθη 
κε τό θέμα τής άσφαλίσεως τοΰ 
Προσωπικού τής Τραπέζης, κα
τάληξη δηλ, νά εμφανίζεται ει
κονικό ένεργητικό ’ίσο πρός τό Ά 
περίπου τού ίδιου Κεφαλαίου τής 
Τ ραπέζη ς.

"Ας μοΰ επιτρέψουν οί σ’ αύ
τή τήν αίθουσα παριστάμενοι κυ
βερνητικοί έκπρόσωποι ή οί α
ναπληρωτές τους, ν’ απευθύνω1 ι
διαίτερη σ’ αύτούς έκκληση γιά 
οριστική ρύθμιση τοΰ θέματος 
καθώς καί στή Γενική Συνέλευση 
νά ζητήσει (έκτος ήμερησίας δια- 
τάξεως) νά στραφεί ιδιαίτερα ή 
προσοχή Διοικήσεως καί Κυβερ- 
νήσεως πρός αύτή τήν κατεύθυν
ση, ώστε νά είναι ή τελευταία 
φορά πού φέρεται τό θέμα στήν 
αίθουσα αύτή.

Κύριοι Μέτοχοι,
Τερματίζοντας τήν άμιλία 

μου, άφοΰ συγχαρώ τή Διοίκηση 
τής Τραπέζης γιά τον απολογι
σμό τής δραστηριότητας τοΰ έ
τους πού πέρασε, θεωρώ καθήκον 
μου νά έπισύρω τήν προσοχήν 
σας έπί τών όσων έξέθεσα, σχε
τικά μέ τό προσωπικό, όντας βέ
βαιος δτι θά εΰρουν τήν ανάλο
γη άπό μέρους σας ανταπόκρι
ση.

Καί είμαι σέ θέση νά σάς 
διαβεβαιώσω δτι τό προσωπικό 
μέ τό υψηλά αίσθημα ευθύνης καί 
καθήκοντος πού τό διακρίνει θά 
είναι ένδυναμωμένο σέ άνάλογο 
βαθμό, στή νέα του έξόρμηση 
καί προσπάθεια γιά ένα πανί
σχυρο "Ιδρυμα, ικανό νά άντα- 
ποκριθή μ’ επιτυχία στά καθή
κοντα πού τού έπιβάλλεται άπό 
τήν είσοδο τής χώρας μας στον 
Ευρωπαϊκό οικονομικό χώρο, αλ
λά καί νά σταθεί ισάξιος αντα
γωνιστής τών αντιστοίχων πι
στωτικών ίδρυμάτυν τοΰ χώρου 
αύτοΰ.

Ευχαριστώ1.

Η ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ
ράλληλα μ€ τήν προβολή σθε
ναρό: ς άμυνας γιά προστασία 
τών κεκτημένων μας δικαιωμά
των.

Τήν ώρα πού τυπωνότανε 
τά φύλλο αναγγέλθηκε δτι δ 
Υπουργός- Εργασίας συντά
χθηκε απόλυτα μέ τις απόψεις 
τοΰ κλάδου.

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΟΛΓΑ ΚΥΖΙΡΙΔΟΥ — ΠΑΠΑπ 
ΚΩΣΤΑ

Χειρουργός - ’Οδοντίατρος 
Παν. Τσοίλδάρη 97 Περιστέρι 

Τηλ. 57.24.071 
Δέχεται μέ τιμές Ταμείου

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Ε. ΚΑ,ΊΆΟΓΛΟΥ 
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ - 

ΚΑ· I -ΛΟΓΑΟΥ 
Χειρουργοί οδοντίατροι 

Λεωψ. Κηφισίας 80, &' όροφος 
Δέχεται μέ τιμές ΤΥΠΕΤ

ΙΩΑιΝ. Ο. ΣΥΝΕΙΦΑΚΟΥΛΗΣ 
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ 

Επιμελητής Α’ Παθολογικής 
Κλινικής Νοσοκομείου1 

«ΠΕΝΤΕΛΗ»
ΔΕΧΕΤΑΙ 5—18 μ.,μ. 

Καισαρείας 80 - Νέα Ελβετία 
(Παλαιό Τέρμα)

Τηλ.: Οικείας: 64.43.373 
Νοσοκ.: 80.20.123 

’Ιατρείου: 76.51.278

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 

ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 

ΕΘΝΙΚΗΣ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ & ΕΤΒΑ

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ

Αγαπητοί μας φίλοι,
Μέ τό γράμμα μας αύτό θέλομε νά σάς ένημερώσομε γιά τή 

βαθειά αλλαγή πού έγινε τούς τελευταίους 10 μήνες στό Συνεταιρι
σμό μας καί νά σάς καλέσομε νά τον έπισκέπτεσθ'ε συχνά γιά τά 
ψώνια σας. Σάς γράφομε μετά τή διαπίστωση δτι 2.000, περίπου, 
παλαιοί συνεταίροι, έχουν «ξεχάσει» τήν ύπαρξη τού Συνεταιρισμού 
καί τά πολλαπλά πλεονεκτήματα πού προσφέρει στά μέλη του.

Μέ δυο λόγια, λοιπόν, σάς πληροφορούμε, δτι άττό τό καλο
καίρι τού 1976, πού άναλάβαμε τή Διοίκηση τοΰ Συνεταιρισμού μας:

Ο ‘Ανακαινίσαμε έκ βάθρων τό Πρατήριό1 μας, πού τώρα έγινε ένα 
σύγχρονο καί ευχάριστο ’Αθηναϊκό μαγαζί αντάξιο τού ονόματος 
τής Εθνικής Τραπέζης, τής όποιας είναι δημιούργημα.

• Κάναμε αλλεπάλληλες μειώσεις στις τιμές καί συνεχίζομε νά 
τις μειώνομε δσο αύξάνει ό τζίρος.

© Καθιερώσαμε, πάνω στις ήδη φθηνές τιμές μας, πρόσθετη έκ
πτωση 5% στις άγορές σας τοΐς μετρητοΐς.

S Φέραμε καινούρια έμπορεύμστσ πού βρήκαμε σέ νέες πηγές «αρ
χικής παραγωγής», άρίστης ποιότητας, σέ καταπληκτικά χαμη
λές τιμές.

® Ό Τζίρος, άπό 37 έκ. τό 1975, ανέβηκε στά 53 έκ. τό 197ό 
καί μέ τό ρυθμό πού πάμε θά ξεπεράσει τά 80 έκατ. τό 1977. 
(‘Ήδη: κινούμεθα σέ έπίπεδα σχεδόν διπλάσια άπό τά περυ- 
σινά).

@ Μοιράζομε γιά τό 1976, 65 δρχ. μέρισμα(άντί 20 δρχ. τό 1975) 
καί επιστρέφουμε κέρδη (iRISTOURNE) 2,2% (άντί 1% τοΰ 
1975).

• Γράψαμε, τούς τελευταίους 6 μήνες, 3.000 περίπου νέα μέλη 
κι έτσι, άπό 5000 πού ήταν οί συνεταίροι μας τά τελευταία 30 
χρόνια, έφτασαν τώρα τις 8.000.

© Λάβαμε ώρισμένα Διοικητικά καί ’Οργανωτικά μέτρα ώστε ή 
έξυπηρέτησή σας νά είναι τώρα πολύ καλύτερη άπό πριν.

Με τήν εύκαιρία αύτή θέλομε, άκόμα, νά σάς πληροφορήσουμε 
δτι ή Γενική μας Συνέλευση τής 6.5.1977, ένέκρινε, μέ συντριπτική 
πλειοψη.φία, τήν αύξηση τής συνετ. μερίδας άπό 1000 δρχ. πού ή
ταν έδώ καί 27 χρόνια, σέ 2000 κι αυτό θά μάς έπιτρέψει νά κά
νομε δλες τις άγορές μας τοΐς μετρητοΐς (ό λογαρια
σμός «Γραμμάτια Πληρωτέα» έχει ήδη «καταργηθεΐ») καί νά έφοδιά- 
σομε τό Πρατήριό μας μέ νέες ποσότητες έμπορευμάτων σέ έξαι- 
ρετικές ποιότητες καί τιμές, ώστε ή μικρή αυτή επιβάρυνση νά με
ταφραστεί τελικά σέ πολλαπλάσιο δφελος ύπέρ τών συνεταίρων μας 
πού μάς επισκέπτονται γιά τά ψώνια τους. ,

Συνάδελφοι,
Ό Συνεταιρισμός μας, πού φέτος συμπλήρωσε 60 χρόνια ζωής, 

έπαιψε πια νά είναι τό «πάλιατζίδικο» πού τό έπισκέπτονταν μ ό
νο δσοι είχαν ανάγκη άπό τήν πίστω
ση κι έγινε ΜΟΝΤΕΡΝΟ ΚΑΙ ΦΘΗΝΟ ΜΑΓΑΖΙ ικανό νά Εκ
πληρώσει σωστά τον προορισμό του καί μ’ αύτή τήν πεποίθηση 
Σάς κοίλοΰμε νά τον έπισκέπτεσθε συχνά. ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ 
ΣΑΣ.

Εμείς θά είμαστε πάντα στή διάθεσή σας γιά κάθε έξυπηρέ- 
τηση, πρόθυμοι ν’ άκούσομε καί τά τυχόν παράπονα ή τις υποδεί
ξεις σας.

Μέ συναδελφικούς χαιρετισμούς 
Γιά τό Διοικητικό Συμβούλιο

Ό Πρόεδρος Ό Γεν. Γραμματέας
ΑΝΤ. ΣΤΡΟΥΛΙΑΣ ΣΤ. ΤΡΙΓΚΑΣ

Υ.Γ. Έδώ καί δυο χρόνια ή πίστωση πού ή Τράπεζα παρέχει μέσιρ 
τού Συνεταιρισμού είναι 472 μισθοί ή συντάξεις καί ό χρόνος έξο- 
ψλήσεως αύξήθηκε σέ τρία χρόνια.



καί Χριστουγέννων, επιδομάτων πολυετούς υπηρεσίας, άδει
ας γάμου καί τέκνων καί επιδόματος βα'θμοϋ.

β) 4)4% επί της υπό της Τραπέζης καταβαλλομένης αύ- 
τοΐς άποζημιώσεως λόγφ ύπερωριακής εργασίας.

γ) 4)4% έπιβαλλομένη επί πάσης αμοιβής πλήν των α
νωτέρω περιπτώσεων α' καί β', ύφ’ οίανδήποτε μορφήν 
χορηγούμενης παρά τής Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος.

Β. Εισφορά 4)4% υπό τής Εθνικής Τραπέζης τής Ελλά
δος επί πασών τών κατά την προηγουμένην παράγραφον α
ποδοχών τού προσωπικού. Ή εισφορά αυτή θά καταβάλλε
ται εις τό Ταμεΐον έμοΰ μετά τής εισφοράς τών μελών αυ
τού.

Γ. At πρόσοδοι τής περιουσίας τού Ταμείου.
Δ. Πάσα χαριστική προς αυτό παροχή.
2. Ή εισφορά τών μελών τών έχόντων άποδοχάς άνω- 

τέρας τών τού Τμηματάρχου Α' τάξεως τής Εθνικής Τρα
πέζης τής Ελλάδος κανονίζεται βάσει τών καταβαλλομέ- 
νων αποδοχών, έφ’ δσον αυται έν τφ συνόλω των δέν είναι 
άνώτεραι τών τού Τμηματάρχου Α' τάξεως, υπό τάς αυ- 
τάς συνθήκας, ηύξημένων κατά 60% (εξήκοντα τοΐς εκα
τόν) , άλλως ή εισφορά κανονίζεται βάσει τού ποσού τούτου 
θεωρουμένου ως άνωτάτου ορίου αποδοχών υποκειμένων εις 
τον υπολογισμόν τής εισφοράς. Τό άνώτατον δριον αποδο
χών εις τάς περιπτώσεις ταύτας, καθορίζεται: α) έκ τού 
βασικού μισθού τού Τμημ) ρχου Α' τής Εθνικής Τραπέζης 
τής Ελλάδος, προσαυξανομένου κατά τά έν τώ Όργανι- 
σμφ τής υπηρεσίας τής Τραπέζης καθιερούμενα ποσοστά 
προσαυξήσεων εν τώ αύτφ βαθμφ, έν συναρτήσει προς τον 
διανυόμενον από τού βαθμού τού Τμημ) ρχου Α' τάξεως 
εκτοτε χρόνον υπηρεσίας, β) εκ τών κατά τον αυτόν ’Ορ
γανισμόν τής υπηρεσίας χορηγουμένων επιδομάτων γάμου, 
τέκνων, πολυετίας καί βαθμού καί γ) έκ τής προσαυξήσεως 
κατά 60% τού κατά τούς α' καί β' τρόπους σχηματιζομένου 
συνόλου αποδοχών.

ΑΡΘΡΟΝ 6ον 
Δικαιούχοι

Δικαιούχοι τής άποζημιώσεως είναι:
1. Εις τάς περιπτώσεις α', β', γ', δ' τής παραγράφου 2
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καί τούτου άσκεΐ καθήκοντα Προέδρου ό έκλεγείς υπό τού 
Διοικητικού Συμβουλίου ’Αντιπρόεδρος.

β) Έκ δύο (2) υπαλλήλων τής Εθνικής Τραπέζης τής 
Ελλάδος έχόντων τουλάχιστον τόν βαθμόν τού Τμηματάρ
χου.

γ) Έκ τού έκάστοτε Προέδρου τού Συλλόγου τών Υπαλ
λήλων τής Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος. Οδτος άνα- 
πληρούται, έν περιπτώσει κωλύματος ή απουσίας, υπό ετέ
ρου μέλους τού Συλλόγου, δριζομένου υπό τού Διοικητικού 
Συμβουλίου τού Συλλόγου τούτου.

δ) Έξ ενός (1) υπαλλήλου τού Υπουργείου Κοινωνι
κών Υπηρεσιών.

2. "Απαντα ·?ά μέλη τού Συμβουλίου, πλήν τών λόγφ 
θέσεως, διορίζονται μετ’ ισαρίθμων άναπληρωτών αυτών έκ 
τών έχόντων τάς ιδιότητας τών άναπληρουμένων, δι’ άπο- 
φάσεως τού Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών δημοσιευο- 
μένης εις τήν Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως, επί τριετεΐ 
θητεία άρχομένη άπό τής έκδόσεως τής περί συγκροτήσεως 
τού Δ.Σ. άποφάσεως καί λήγουσα εις τό τέλος τού τρίτου 
ημερολογιακού έτους.

Τά έξ ήσφαλισμένων μέλη καί οι άναπληρωταί τούτων, 
λαμβάνονται έκ πίνακος περιλαμβάνοντας διπλάσιαν άριθμόν 
υποψηφίων (τακτικών καί άναπληρωματικών) ύποβαλλο- 
μένων υπό τής Διοικήσεως τής Εθνικής Τραπέζης τής Ελ
λάδος. Ό πίναξ οδτος δέον νά υποβάλλεται υπό τής Διοική- 
σεως τό πρώτον δεκαήμερον τού προτελευταίου μηνός τής 
λήξεως τής θητείας τού Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Χρέη Είσηγητοΰ έκτελεΐ ό Διευθυντής τού Ταμείου 
έν περιπτώσει δέ κωλύματος ή απουσίας τούτου ό άναπλη- 
ρωτής του, χρέη δέ Γραμματέως ό Προϊστάμενος τής ύπη- 
ρεσίας τού Ταμείου, άναπληρούμενος έν περιπτώσει κωλύ
ματος ή άπουσίας υπό τού άναπληρωτού αυτού.

4. Τό Διοικητικόν Συμβούλιον συνέρχεται εις τακτικάς 
συνεδριάσεις όριζομένας ύπό τούτου, έκτάκτως δέ δσάκις 
κληθή ύπό τού Προέδρου.

5. Τό Δ.Σ. εκλέγει εις τήν πρώτην συνεδρίασιν μεταξύ 
τών μελών του ένα ’Αντιπρόεδρον διά μυστικής ψυφοφορίας 
τών παρόντων μελών αυτού. c0 ’Αντιπρόεδρος διατηρεί τό 
άξιωμα αύτοΰ έφ’ δσον διατηρεί τήν ιδιότητα τού μέλους.

τού άρθρου 2 τά άποχιοροΰντα τής υπηρεσίας μέλη ύπό τάς 
εκεί όριζομένας προϋποθέσεις.

Εις τήν έκ τών άνωτέρω περιπτώσεων α', ή σωματική 
βλάβη ή πάθησις πιστοποιείται διά γνωμοδοτήσεως Συμβου
λίου έκ τριών ειδικών ιατρών, έξ ών οι δύο Καθηγηταί Πα
νεπιστημίου, δριζομένων υπό τού Δ.Σ. Έν τή γνωμοδοτήσει 
ταύτη δέον νά προσδιορίζεται τό διαρκές (πλήρες ή .μερι
κόν) καί τό ποσοστόν τής άνικανότητος διά' τήν Τράπεζαν 
καί τό αίτιον αυτής. Ή πρός τό Ταμεΐον αϊτησις προς πι- 
στοποίησιν τής παθήσεως ή σωματικής βλάβης δύναται νά 
γίνη καί προ τής έπελεύσεως τής ασφαλιστικής περιπτώ- 
σεως ως καί ευθύς μετά ταύτη ν, ούχί δμως πέραν καί τής 
ύπό τού άρθρου 13 τού παρόντος μηνιαίας προθεσμίας άπό 
τής έξόδου. Βραδυτέρα υποβολή τοιαύτης αίτήσεως δύναται 
νά γίνη δεκτή ύπό τού Δ.Σ. μόνον έφ’ δσον τούτο κρίνει 
έπαρκώς δεδικαιολογημένους τούς λόγους τής βραδύτητας.

2. Εις τήν περίπτωσιν ε' τής παραγράφου 2 τού άρθρου 
2, ίδίφ οικαίη) καί ούχί κληρονομικφ:

Α. Τό πρόσιοπον ή τά πρόσωπα τά δποΐα έχει τυχόν ο
ρίσει τό θανόν μέλος διά δηλώσεώς του, όπιοσδήποτε εγγρά- 
φως έκφρασθείσης ή έν τή πράξει αιτία θανάτου.

Β. Έν ελλείψει τοιαύτης δηλώσεώς, οί συγγενείς τού θα- 
νόντος μέλους κατά τήν άκόλουθον σειράν, τής προηγουμέ- 
νης άποκλειούσης τήν έπομένην:

α) Ή χήρα καί οί άνήλικοι υιοί καί άγαμοι θυγατέρες 
αύτοΰ. Εφόσον ή χήρα συντρέχει μετά τών ως άνω λαμβά
νει τό )4 τής άποζημιώσεως, οί δε λοιποί λαμβάνουν τό ύπό- 
λοιπον τής άποζημιώσεως κατ’ ίσομοιρίαν, "άλλως δικαιού
ται αύτη ολόκληρον τήν άποζημίωσιν.

β) Ό χήρος καί οί κατιόντες ανήλικοι άρρενες καί άγα
μοι θήλεις προαποβιωσάντων τέκνων τής άποβιωσάσης ή- 
σφαλισμένης.

γ) Αί χήραι ή διαζευγμέναι θυγατέρες αύτοΰ. 
δ) Οί ενήλικοι υιοί καί έγγαμοι θυγατέρες αύτοΰ. 
ε) Οί γονείς αύτοΰ.

στ) Οί άνήλικοι άδελφοί καί άγαμοι άδελφαί αύτοΰ. 
ζ) Αί χήραι ή διαζευγμέναι άδελφαί αύτοΰ . 
η) Οί ενήλικοι άδελφοί καί έγγαμοι άδελφαί αύτοΰ. 
Έφ’ δσον ούδείς έκ τών άνωτέρω δικαιούχων υπάρχει,
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καί έπί συμβάσει ύπαλλήλου ή έργάτου καί έφ όσον ή υπη
ρεσία αυτή παρείχετο κατά κύριον έπάγγελμα καί ούχί έπ 
εύκαιρία.

Β. Ή προϋπηρεσία ώς ύπαλλήλου παρά τφ Τμήματι 
Διαχειρίσεως Κτημάτων έξ ’Ανταλλαγής τής πρώην Ε
θνικής Τραπ. τής Ελλάδος ώς καί ή τοιαύτη παρά τινι τών 
πρός τήν Εθνικήν Τράπεζαν τής Ελλάδος συγχωνευθεισών 
ΐραπεζών Ήπειροθεσσαλίας, Κρήτης καί ’Ανατολής ώς 
καί τών Τποκ) μάτων τής Εθνικής Τραπέζης τής Ελ
λάδος έν τή άλλοδαπή, έφ’ δσον διά τήν τελευταίαν ταύτη ν 
δέν έγένοντο αί ύπό τού άρθρου 5 προβλεπόμεναι είσφοραί.

Γ. α') Ό παρά τή Ε.Τ.Ε. άνασφάλιστος χρόνος ύπη- 
ρεσίας άνευ άποδοχών λόγφ στρατεύσεως. β') Ό άνασφάλι
στος χρόνος μέ μειωμένας άποδοχάς λόγομ διαθεσιμότητας 
ή άσθενείας ή έξ άλλης αιτίας, εις πάσας δμως τάς περι
πτώσεις ταύτας κατά τήν κρίσιν τού Διοικ. Συμβουλίου, ώς 
πρός τό δεδικαιολογημένον τών περιπτώσεων καί πάντως 
διά χρόνον ούχί πέραν τού δωδεκαμήνου.

2. Διά τήν προσμέτρησιν τής κατά τήν άνωτέρω παρά
γραφον υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας άπαιτεΐται Εγγραφος αί- 
τησις τού μέλους ύποβαλλομένη δχι βραδύτερον τών τριών 
μηνών άπό τής έξόδου του έκ τής Ε.Τ.Ε. καί καταβολή 
εισφοράς ύπολογιζομένης ώς άκολούθως:

α) Διά τήν περίπτωσιν Γ τής παραγράφου 1 λαμβάνε- 
ται ύπ’ δψιν δ μηνιαίος μισθός τού βαθμού δν έφερε τό μέ
λος κατά τόν προσμετρητέον χρόνον, άναπροσαρμοζόμενος 
βάσει τών κατά τόν χρόνον τού ύπολογισμοΰ τής εισφοράς 
ίσχυουσών διατάξεων περί μισθοδοσίας.

β) Διά τάς περιπτώσεις Α' καί Β' τής αυτής παραγρά
φου, Εξευρίσκεται δ μέσος δρος τού μηνιαίου μισθού τού βα
θμού προσλήψεως εις τό μόνιμον προσωπικόν τής Τραπέ
ζης, άναπροσαρμοζόμενος βάσει τών κατά τόν χρόνον τού ύ- 
πολογισμού τής εισφοράς ίσχυουσών περί μισθοδοσίας δια
τάξεων καί τού μηνιαίου μισθού τού λαμβανομένου κατά τόν 
αύτδν χρόνον τού ύπολογισμοΰ.

γ) Ό έξευρισκόμενος κατά τήν περίπτωσιν α' τού πα
ρόντος έδαφίου μισθός καί δ κατά τήν περίπτωσιν β' τού 
άνω έδαφίου μέσος δρος μηνιαίων άποδοχών πολλαπλασιά- 
ζεται έπί 1,166 (14 μισθοί έτησίως: 12), τό προκύπτον

δν έλαβε χώραν ή άποχώρησις, προστίθεται τό 1) 12 τού Δώ
ρου Πάσχα καί Χριστουγέννων, καί επιδόματος αδειας, οίον 
θά ήτο μέ βάσιν τό μισθολόγιον τού τελευταίου μηνός. Ώς 
άποδοχαί τού μηνάς, εντός τού όποιου έλαβεν χώραν ή ά- 
ποχώρησις, νοούνται αί άποδοχαί αί πράγματι καταβλη’θεί
σαι" ή καταβλητέαι (αν μή συνέτρεχε νόμιμος λόγος διά τόν 
όποιον εστερήθη τούτων) καί άντιστοιχοΰσαι εις τό χρο
νικόν διάστημα μηνός, λήγοντας τήν προτεραίαν τής άπο- 
χωρήσεως.

4. Έν περιπτώσει μή έγκαιρου διά τό Ταμεΐον καταβο
λής, δ ύπολογισμός τής άποζημιώσεως γίνεται βάσει τών 
άποδοχών τού μηνός, καθ’ δν καλείται δ δικαιούχος παρά 
τού Ταμείου πρός καταβολήν τής άποζημιώσεως.

5. Εις περίπτωσιν έξόδου αιτία θανάτου (μετά τρίμηνον 
άπό τού όποιου συμφώνως τφ άρθρφ 6 παρ. 4, είναι κα
ταβλητέα ή άποζημίωσις εις τούς δικαιούχους) ώς έτήσιαι 
άποδοχαί νοούνται αί ύπό τής παραγράφου 3 τού παρόντος 
άρθρου οριζόμενα', άποδοχαί, ας θά Εδικαιούτο λαμβάνειν 
τό θανόν μέλος διά τόν τέταρτον άπό τού θανάτου μήνα 
καί έφ’ ών ύπολογίζονται αί κατά τό άρθρ. 5 παρ. 1 Αα' 
καί άρθρ. 5 παρ. 2 είσφοραί, τών δικαιούχων ύποχρεουμέ- 
νων νά καταβάλουν εις τό Ταμεΐον τάς άναλογούσας εις τό 
χρονικόν τούτο διάστημα εισφοράς εις τό διπλάσιαν καί έν- 
τόκως πρός 8% έτησίιυς.

6. Ώς πλήρες Ετος ύπηρεσίας θεωρείται τό χρονικόν διά
στημα τουλάχιστον 6 μηνών.

7. Ώς ύπηρεσία ή πραγματική μετά πλήρων άποδοχών 
τοιαύτη παρά τή Εθνική Τραπ. τής Ελλάδος τών ύπαλ- 
λήλων έν γένει αυτής τών ήσφαλισμένων εις τό Ταμεΐον 
Συντάξεων τού Προσωπικού τής Τραπ. (πρώην) Εθνικής, 
ώς καί ή προσμετρουμένη κατά τάς διατάξεις τού επομέ
νου άρθρου 8.

ΑΡΘΡΟΝ 8ον
Προσμετρήσεις - Εξαγορά ανασφαλίστου χρό

νου ύπηρεσίας
1. Εις τήν πραγματικήν ύπηρεσίαν προσμετράται:
Α. Ή παρά τή πρώην Ε.Τ.Ε. μήπω ήσψαλισμένη τφ 

Ταμείω ύπηρεσία ώς ήμερομισθίου, προσωρινού, Εκτάκτου
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6. Τό Δ.Σ. εύρίσκεται έν απαρτία παρόντων τού ήμίσεως 
τών μελών αυτού, έν οις δ Πρόεδρος ή δ Ιίροεδρεύων πλέον 
ενός καί λαμβάνει άποφάσεις διά τής άπολύτου πλειοψηφίας 
τών παρόντων, έ'Λισοψηφία νικώσης τής ψήφου τού Προέ
δρου.

Έν περιπτώσει θανάτου ή έκπτώσεως μέλους τίνος λό
γφ απώλειας τής ιδιότητας ύφ’ ήν διωρίσθη, τό Δ.Σ. θεω
ρείται έν νομίμω συνθέσει μέχρι τού διορισμού τού άντικα- 
ταστάτου του καί διά χρονικόν διάστημα ούχί πλέον τού τρι
μήνου, έφ’ δσον διά τών λοιπών μελών αυτού τακτικών καί 
άναπληρωματικών δύναται νά έπιτευχθή άπαρτία.

Τών συνεδριάσεων τού Δ.Σ. τηρούνται πρακτικά, άτι να 
ύπογράφονται ύπό τού Προέδρου, τών μελών τού Δ.Σ. καί 
τών λοιπών παρισταμένων εις αυτά.

7. Τό Διοικ. Συμβούλιον τού Ταμείου:
α) Διοικεί τό Ταμεΐον καί διαχειρίζεται τήν κινητήν καί 

άκίνητον περιουσίαν αυτού, διαχειρίζεται τά διαθέσιμα κε
φάλαια τού Ταμείου, μεριμνόν περί τής έπωφελεστέρας δια- 
θέσεως αύτών, Ελέγχει τήν ακρίβειαν τών ύπέρ τού Τα
μείου κεκανονισμένων εισφορών τών μελών, τών λοιπών 
εισπράξεων αυτού ώς καί τών ύπ’ αύτοΰ ένεργουμένων κα
ταβολών, Ελέγχει τάς αιτήσεις τών ήσφαλισμένων καί τών 
έξερχομένων ή δικαιούχων αποζημιώσει»)'/ καί άποφασίζε: 
περί τού ποσοστού τής καταβλητέας έκάστοτε άποζημιώ
σεως ή Επιστροφής εισφορών καί έντέλλεται τήν πληρωμήν 
αύτών, ώς καί πάσης άλλης δαπάνης σχετιζομένης πρός τήν 
ύπηρεσίαν ή περιουσίαν αύτοΰ.

β) Είσηγεΐται διά τού Προέδρου αύτοΰ τάς έπενεκτέας 
τροποποιήσεις τού Κανονισμού.

8. Ό Πρόεδρος τού Διοικ. Συμβουλίου καί τούτου κωλυο- 
μένου δ άναπληρωτής αύτοΰ Εκπροσωπεί τό Ταμεΐον Ενώ
πιον τών Δικαστηρίων καί πάσης έν γένει αρχής ή Εναντι 
φυσικών ή νομικών προσο/πων καί διορίζει τούς πρός τούτο 
πληρεξουσίους Δικηγόρους. Έν κωλύματι τού άναπληρω- 
τού τού Προέδρου, τό Δ.Σ. δι’ άποφάσεώς του δρίζει ώς εκ
πρόσωπον τού Ταμείου εν τών μελών του ή τόν Διευθυντήν 
τού Ταμείου, δστις Εκπροσωπεί τό Ταμεΐον Ενώπιον τών 
Δικαστηρίων ή πάσης άλλης αρχής ή Εναντι φυσικών η 
νομικών προσώπων. Τούς Ενώπιον τού Δικαστηρίου ή άλ-

Γ)

πρός τήν έν λόγφ Τράπεζαν οφειλής. Έν τή περιπτώσει 
ταύτη ή ύπέρ τών δικαιούχων κτήσις Επέρχεται διά τό ά- 
πομένον υπόλοιπον.

Αί διατάξεις τού παρόντος άρθρου δέν Εχουν Εφαρμογήν 
εις τάς περιπτώσεις τής παρ. 3α τού άρθρου 2 τού παρόν
τος Κανονισμού.

ΑΡΘΡΟΝ 13ον
Εντός μηνός άπό τής ήμέρας τής έξόδου του, συμφώνως 

πρός τοΐς άρθροις 6 καί 9, δ ήσφαλισμένος ύποχρεοΰται δι’ 
Εγγράφου αίτήσεώς του πρός τό Ταμεΐον νά ζητήση τήν κα
ταβολήν τής άποζημιώσεως ή τών έπιστρεπτέων εισφορών, 
προσκομίζω/ άμα κατά περίπτωσιν πλήρη δικαιολογητικά 
νομιμοποιήσεως.
\ Τό Ταμεΐον ύποχρεοΰται Εντός διμήνου άπό τής Εμπρο
θέσμου υποβολής τής αίτήσεως μετά τών δικαιολογητικών 
νομιμοποιήσεως δι’ έκάστην περίπτωσιν, νά ένεργήση τήν 
καταβολήν. Ή μή Εμπρόθεσμος ύποβολή τής αίτήσεως ή 
τινών έκ τών δικαιολογητικών νομιμοποιήσεως, άναστέλλει 
τήν ύποχρέωσιν τού Ταμείου καταβολής τής άποζημιώσεως, 
άρχεται δέ αύτη έκ νέου άμα τή συμπληρώσει πάντων τών 
δικαιολογητικών νομιμοποιήσεως. Ώς καταβολή τής άπο
ζημιώσεως θεωρείται καί ή κατάθεσις τού ποσού ταύτης 
εις λογαριασμόν τής Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος, άνευ 
έτέρας είδοποιήσεως τού ή σφαλισμένου.

Διά τής τοιαύτης Εμπροθέσμου καταθέσεως άπαλλάσσε- 
ται τό Ταμεΐον τών συνεπειών τού άρθρου 7 παράγραφος 4.

ΑΡΘΡΟΝ 14ον
Ό παρών Κανονισμός τροποποιείται δι’ άποφάσεως τού 

Διοικ. Συμβουλίου τής Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος, 
μετά σύμφωνον γνώμην τού Δ.Σ. τού Ταμείου.

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΙΣ
Οί άπό 1ης ’Ιουλίου 1974 έξελθάντες τής ύπηρεσίας τής 

Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος υπάλληλοι καί είσπρά- 
ξαντες έκ τού Ταμείου τήν έφ’ άπαξ άποζημίωσιν, δικαιούν
ται συμπληρωματικής άποζημιώσεως, έφ’ δσον κατά τάς 
διατάξεις τού παρόντος Κανονισμού δικαιούνται ηύξημένης 
άποζημιώσεως.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΥΤΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΗΣ 
(ΠΡΩΗΝ) ΕΘΝΙΚΗΣ

/ ’Αποφάσεις Διοικ. Συμβουλίου I 790)21.12.76 X 
X Εθνικής Τραπέζης | 792)25.2.77 /

ΕΚΑΟΣΗ "ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΣ,, 
ΙΟΥΛΙΟΣ 1977

ΑΡΘΡΟΝ Ιον 
"I δ ρ υ σ ι ς

Συνιστάται έν Άθήναις αύτοτελής ’Οργανισμός ύπό τήν 
Επωνυμίαν «ΤΑΜΕΪΟΝ ΑΓΤΑΣΦΑΑΕΙΑΣ ΤΟΓ ΠΡΟ
ΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ (ΠΡΩΗΝ) ΕΘΝΙΚΗΣ» Α
ποτελούν ίδιον Νομικόν Πρόσωπον, διοικούμενον ύπό 5με- 
λοΰς συμβουλίου κατά τά έν άρθρφ 4 βριζόμενα.

ΑΡΘΡΟΝ 2ον 
Σκοπός

1. Σκοπός τού Ταμείου είναι ή άσφάλισις τών μελών του 
διά τής παροχής έφ’ άπαξ άποζημιώσεως, είτε εις αύτά, 
είτε εις τά ύπ’ αύτών ή κατά τό άρθρον 6 βριζόμενα πρό-

2. Περιπτώσεις καταβολής άποζημιώσεως είναι:
α) Οί λόγφ διαρκούς (πλήρους ή μερικής) άνικανότητος 

σωπα.



λων δικαστικών ή Διοικητικών αρχών επιβαλλόμενους, ε
πακτούς ή δικαστικούς ορκους, δίδει, έκτος τοΰ Προέδρου 
ή άναπληρωτοϋ αύτοΰ, τδ ύπο τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου 
δριζόμενον μέλος ή ομοίως, κατόπιν άποφασεως τοΰ Δ.Σ., 
ό Διευθυντής τοΰ Ταμείου.

9. Τδ Δ.Σ. πρδς επεξεργασίαν τών θεμάτων, μελέτην καί 
προετοιμασίαν αυτών διά την ταχυτέραν λήψιν αποφάσεων 
επί τών πάσης φύσεως υποθέσεων τοΰ Ταμείου, δύναται νά

συγκροτή έπιτροπάς άποτελουμένας έκ δύο τουλάχιστον 
συμβούλιον αύτοΰ, άναπληρουμένων, έν περιπτώσει κωλύ
ματος ή απουσίας τούτων, ύπδ τών νομίμων αναπληρωτών 
των. AS έπιτροπαί αδται εύρίσκονται εν απαρτία παρόντων 
απάντων τών μελών έκάστης έξ αυτών, αί δέ αποφάσεις 
τούτων ύπόκεινται εις τήν εγκρισιν τοΰ Δ.Σ.

Τδ Δ.Σ. δύναται επίσης νά άποφασίζη τήν συμμετοχήν 
του εις κοινάς έπιτροπάς μετά τοΰ ετέρου συνιδιοκτήτου Τα
μείου Αύτασφαλείας τοΰ Προσωπικοΰ τής Τραπέζης τής 
Ελλάδος καί Κτηματικής καί δΤ ένδς τουλάχιστον μέλους 
επί τφ σκοπφ τής καλυτέρας έξυπηρετήσεως τής διαχειρί- 
σεως τών κοινών ακινήτων.

10. Έντδς τριμήνου άπδ τής λήξεως έκάστου έτους ή Υ
πηρεσία τοΰ Ταμείου συντάσσει λεπτομερώς τδν ’Απολογι
σμόν τής διαχειρίσεως μετά τοΰ Ισολογισμού τοΰ Ταμείου 
διά τδ λήξαν Ετος, δν υποβάλλει εις τδ Διοικητικόν Συμβού- 
λιον τοΰ Ταμείου καί τδ αρμόδιον Ύπουργεΐον.

11. Παρά τφ Ταμείφ συνιστάται Υπηρεσία προληπτικού 
ελέγχου. Ό προληπτικός έλεγχος συνίσταται εις τήν, πρδ 
πάσης έξοφλήσεως εντάλματος πληρωμής οίασδήποτε δα
πάνης, βεβαίωσιν, δτι ή πληρωμή Εντέλλεται έντδς τών ο
ρίων τής Εγκεκριμένης πιστώσεως, δτι έν τή ενεργεία τής 
δαπάνης έτηρήθησαν αί ίσχύουσαι διατάξεις περί έκτελέ- 
σεως δαπανών τοΰ Ταμείου καί δτι Επισυνάπτονται εις τδ 
ένταλμα πάντα τά άποβεικνύοντα τήν νόμιμον Ενέργειαν τής 
δαπάνης δικαιολογητικά. Ό προληπτικός έλεγχος ασκείται 
παρ’ είδικοΰ υπαλλήλου τοΰ Ταμείου, διοριζόμενου μετά τοΰ 
άναπληρωτοϋ του δι’ άποφάσεως τοΰ Δ. Συμβουλίου τοΰ Τα
μείου.

12. Ό κατασταλτικός έλεγχος τής διαχειρίσεως τοΰ Τα
μείου έκάστης οικονομικής χρήσεως Ενεργεΐται παρ’ είδι-
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2 ομοίως ως καί διά τήν ανωτέρω περίπτωσιν ε'^ άποζημί- 
ωσιν, ύπολογιζομένην επί τή βάσει τών αύτών ετών υπη
ρεσίας. _

γ) Διά τήν περίπτωσιν γ τής παραγράφου 2 του άρ
θρου 2, εις 100 (εκατόν) εκατοστά τών Ετησίων αποδοχών 
τοΰ άποχωροΰντος μέλους. Τά έκατοστα ταΰτα αυξάνονται, 
κατά 8 (οκτώ) μέν μονάδας δι’ έκαστον πέραν τοΰ 15ου 
έτους υπηρεσίας, κατά 5 (πέντε) δε μονάδάς δι έκαστον 
πέραν τοΰ 25ου (εικοστού πέμπτου) έτους υπηρεσίας και μέ
χρι καταλήψεως ύπδ τοΰ δρίου ηλικίας.

δ) Διά τήν περίπτωσιν δ' τής παραγράφου 2^ τοΰ ^άρ
θρου 2, εις 80 (δγδοήκοντα) εκατοστά τών ετησίων απο
δοχών τοΰ άποχωροΰντος μέλους. Τα εκατοστά ταΰτα αυ
ξάνονται, κατά 10 (δέκα) μεν μονάδάς δι έκαστον πέραν 
τοΰ 15ου έτους υπηρεσίας, κατά 5 (πέντε) δέ μονάδας δι 
έκαστον πέραν τοΰ 25ου (είκοστοΰ πέμπτου) έτους υπη
ρεσίας καί μέχρι καταλήψεως ύπδ τοΰ δρίου ήλικίας.

ε) Διά τήν περίπτωσιν ε' τής παραγράφου 2 τοΰ άρ
θρου 2, εις 85 (δγδοήκοντα πέντε) εκατοστά τών Ετησίων 
αποδοχών τοΰ θανόντος μέλους. Τά εκατοστά ταΰτα αυξά
νονται κατά 5 (πέντε) μονάδας δι’ έκαστον πέραν τοΰ 2ου 
έτους μέχρι καί τοΰ 20οΰ έτους ύπηρεσίας, κατά 4 (τέσσα- 
ρας) μονάδας άπδ τοΰ 21ου έτους μέχρι τοΰ 40οΰ (τεσσαρα
κοστού) καί κατά 5 (πέντε) μονάδας διά τά ύπόλοιπα έτη 
μέχρι τής καταλήψεως ύπδ τοΰ δρίου ήλικίας.

2. Ούδεμία άποζημίωσις δύναται νά ύπερβή τά 160 (Ε
κατόν Εξήκοντα) Εκατοστά Εκείνης, ήτις θά παρείχετο, ύπδ 
τάς αύτάς συνθήκας, εις Τμηματάρχην Α' τάξεως τής Ε
θνικής Τραπέζης τής Ελλάδος, ώς Επίσης ούδεμία άποζη- 
μίωσις δύναται νά είναι μικροτέρα Εκείνης, ήτις θά κατε- 
βάλλετο εις τδ αποχωρούν μέλος, εάν τοΰτο Εξήρχετο εις 
τδν αμέσως προηγούμενον βαθμόν.

3. Ώς Ετήσιαι άποδοχαί λογίζονται τδ δωδεκαπλάσιον 
τοΰ συνόλου τών τακτικών αποδοχών, ας έλάμβανεν ή Εδι
καιούτο λαμβάνειν (αν μή συνέτρεχεν νόμιμος λόγος διά 
τδν όποιον Εστερήθη τούτων) τδ άποχωροΰν μέλος διά τδν 
μήνα έντδς τοΰ όποιου έλαβε χώραν ή άποχώρησις καί Επί 
τών δποίων ύπελογίσθη ή κατά τδ άρθρον 5 παραγρ. ΙΑα 
καί παραγρ. 2 εισφορά. Εις τάς άποδοχάς τοΰ μηνός, καθ’
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οιουδήποτε βα’θμοΰ έξελθόντες τής ύπηρεσίας τής Ε.Τ.Ε. 
καί δικαιωθέντες συντάξεως παρά τοΰ Ταμείου Συντάξεων 
τοΰ Προσωπικοΰ τής Τραπέζης (πρώην) Εθνικής, Εφ Ο

σον διαπιστοΰται διά γνωμοδοτήσεως ιατρών κατα τα εν 
άρθρψ 6 παράγρ. 1 είδικώτερον οριζόμενα, δτι ή πάθησις 
αύτών καθιστά τούτους ανικάνους τής συνεχίσεως τών ύπη- 
ρεσιών των πρδς τήν Τράπεζαν.

β) Ή μετά δεκαετή ύπηρεσίαν άποχώρησις λόγφ μή Ε
πανεκλογής ή παραιτήσεως τοΰ Διοικητοΰ ή Υποδιοικητών 
τής ’Εθνικής Τραπέζης, εις ήν συνυπολογίζονται καί τά 
τυχόν προγενέστερα Εν τή Τραπέζη έτη υπηρεσίας.

γ) Ή μετά δεκαπενταετή ύπηρεσίαν άποχώρησις τοΰ μέ
λους, λόγφ συμπληρώσεως τοΰ ύπδ τοΰ οικείου οργανισμού 
ύπηρεσίας τής Τραπέζης τασσομένου δρίου ήλικίας ή λό
γφ άπολύσεως ή άλλης ύπηρεσιακής αιτίας.

δ) Ή μετά δεκαπενταετή ύπηρεσίαν Εκούσια άποχώρη- 
σις τοΰ μέλους.

ε) Ό θάνατος τοΰ μέλους μετά διετή ύπηρεσίαν αύτοΰ.
3. Εκπίπτουν τοΰ δικαιώματος πρδς άπόληψιν άποζημι

ώσεως:
α) Οι άποχωροΰντες τής ύπηρεσίας ήσφαλισμένοι 

λόγφ κλοπής, ύπεξαιρέσεως, απάτης, ίδιοποιήσεως, πλα
στογραφίας, απιστίας ή παραποιήσεως εις βάρος τής Τρα
πέζης ή τών ’Ασφαλιστικών ’Οργανισμών τής Τραπέζης, 
διαπιστινθείσης δι’ άμετακλήτου καταδικαστικής άποφάσε
ως. Τδ Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται κατά τήν κρίσιν 
του νά καταβάλη έν δλφ ή Εν μέρει τήν άποζημίωσιν μό
νον εις τήν σύζυγον, άνήλικα άρρενα τέκνα καί τάς Αγά
μους θυγατέρας κατά τά Εν άρθρφ 6 παράγραφος 2Β περί- 
πτωσις α είδικώτερον καθοριζόμενα, άλλως ή εν λόγφ άπο- 
ζημίωσις περιέρχεται εις τδ Ταμεΐον, ώς πόρος αύτοΰ.

β) 0S Εκ τών κατά τδ άρθρον 6 παρ. 2 δικαιούχοι, οί'τι- 
νες κατεδικάσθησαν άμετακλήτως διά πράξιν, συνεπεία τής 
οποίας ύπήρξεν ό θάνατος τοΰ ήσφαλισμένου. Εις τήν πε- 
ρίπτωσιν ταύτην τδ δικαίωμα επί τήν άποζημίωσιν περι
έρχεται άναλόγως τής περιπτώσεως είτε εις τούς λοιπούς 
δρισθέντας συνδικαιούχους, Εάν ύπάρχουν τοιοΰτοι, είτε εις 
τούς δικαιούχους τών Επομένων σειρών, Εφόσον Επέρχεται 
διαδοχή σειρών, τής προηγουμένης πάντοτε άποκλειούσης

2. Εις τήν περίπτωσιν ταύτην ύποχρεοΰνται τά μέλη νά 
έπιστρέψουν εις τδ Ταμεΐον παν ποοόν δπερ έλαβον κατά 
τήν πρώτην έξοδόν των (λόγφ άποζημιώσεως ή επιστροφής 
κρατήσεων) Εντόπιος πρδς τδν νόμιμον τόκον άπδ τής ή μέ
ρας τής λήψεως τοΰ ποσοΰ μέχρι τής ημέρας τής ύποβολής 
τής αίτήσεως πρδς τδ Ταμεΐον.

Ή Επιστροφή τοΰ ποσοΰ τούτου δέον νά γίνη τδ βραδύ- 
τερον έντδς 36 (τριάκοντα εξ) μηνών άπδ τής ύποβολής 
τής αίτήσεως καί έγκρίσεως ταύτης ύπδ τοΰ Δ.Σ. καί διά 
παρακρατήσεων Εκ τών μηνιαίων Αποδοχών των Εκ τής 
ΕΤΕ εις ποσοστόν οχι μικρότερον τοΰ 5% (πέντε Επί τοΐς 
Εκατόν) αυτών. ’Εάν ή άσφαλιστική περίπτωσις Επέρχεται 
ένωρίτερον τών 36 μηνών, τδ έναπομένον ποσδν Εξαγοράς 
έκπίπτεται έκ τοΰ ποσοΰ τής καθορισθησομένης άποζημιώ
σεως ή Επιστροφής εισφορών.

3. Μέλη τοΰ Ταμείου μή προσμετρήσαντα μέχρι σήμε
ρον τήν προϋπηρεσίαν των ταύτην, δικαιούνται νά ζητήσουν 
τήν προσμέτρησιν έντδς άνατρεπτικής προθεσμίας 3 μη,νών 
άπδ τής ισχύος τής νέας αυτής διατάξεως καί ύπδ τάς λοι- 
πάς τής προηγουμένης διατάξεως τοΰ αύτοΰ άρθρου προϋ
ποθέσεις καταβολής τοΰ ποσοΰ εξαγοράς.

ΑΡΘΡΟΝ 11 ον
’Απαγορεύεται ή Εκχώρησις τών ύπδ τοΰ Ταμείου κατα- 

βαλλομένων άποζημιώσεων, έπιτρεπομένη μόνον διά τήν 
περίπτωσιν τοΰ άρθρου 12.

ΑΡΘΡΟΝ 12ον
Ή κτήσις τών έκ τοΰ παρόντος Κανονισμού όριζομένων 

δικαιωμάτων άποζημιώσεων ή Επιστροφών εισφορών, λαμ
βάνει χώραν άμα τή έπελεύσει τής ασφαλιστικής περιπτώ- 
σεως καί ύπδ τήν προϋπάθεσιν, δτι ούδεμία οφειλή τοΰ ή- 
σφαλισμένου, έστω καί έμπραγμάτως ήσφαλισμένη, ύπάρχει 
πρδς τήν Τράπεζαν, Εξ ής ούτος Εξέρχεται. Δύνανται έν 
τούτοις οι δικαιούχοι, Επί τφ σκοπφ πληρώσεως τής ώς 
άνω προϋποθέσεως καί συνεπώς κτήσεως τοΰ δικαιώματος 
των, νά παράσχουν Εντολήν πρδς τδ Ταμεΐον δπως, Εκ τοΰ 
ποσοΰ τής άποζημιώσεως, ήτις θά ώφείλετο εις αυτούς, Εάν 
δέν συνέτρεχε περίπτωσις Οφειλής των πρδς τήν Εθνικήν 
Τράπεζαν, τδ Ταμεΐον καταβάλη τδ ποσδν τής τοιαύτης

τότε ολόκληρος ή άποζημίωσις περιέρχεται εις τδ Ταμεΐον 
ώς προσαύξησις τών πόρων αύτοΰ.

3. Εις ήν περίπτωσιν οί δικαιούχοι τής άποζημιώσεως 
είναι πλείονες τοΰ Ενός, αδτη κατανέμεται κατ’ ίσα μέρη, 
πλήν τής Β'α. περιπτώσεως τής παραγράφου 2 τοΰ παρόν
τος άρθρου. Είδικώτερον, Εάν μεταξύ τούτων περιλαμβά
νονται καί κατιόντες άνήλικοι άρρενες ή άγαμοι θήλεις προ- 
αποβιωσάντων τέκνων τοΰ θανόντος μέλους, ή άποζημίωσις 
κατανέμεται κατά ρίζας. Ταΰτα ισχύουν έφ’ δσον τδ θανδν 
μέλος δέν ώρισεν άλλως τά τής κατανομής τής άποζημιώ
σεως μεταξύ τών πλειόνων δικαιούχων.

4. Τδ Ταμεΐον, καταβάλον τήν άποζημίωσιν μετά τρίμη
νον άπδ τοΰ θανάτου τοΰ μέλους εις τούς κατά τήν προηγου- 
μένην παράγραφον, περίπτωσιν Β', δικαιούχους, έφ’ δσον 
έν τφ μεταξύ δέν περιήλθεν εις γνώσιν του δήλιοσις τοΰ θα
νόντος μέλους όρίζουσα τούς δικαιούχους, θεωρείται εκπλή
ρωσαν νομίμως τήν ύποχρέωσίν του πρδς καταβολήν τής 
δι’ έκάστην περίπτωσιν δφειλομένης άποζημιώσεως.

ΑΡΘΡΟΝ 7ον 
Καθορισμός άποζημιώσεως

1. Ή κατά τδ άρθρον 2 καταβλητέα άποζημίωσις ορί
ζεται:

α) Διά τήν περίπτωσιν α' τής παραγράφου 2 τοΰ άρ
θρου 2 καί ύπδ τάς έν αότφ καθοριζομένας προϋποθέσεις 
εις 40% (τεσσαράκοντα Επί τοΐς Εκατόν), τών ετησίων α
ποδοχών τοΰ άποχωροΰντος μέλους, προσαυξανόμενα κατά 5 
(πέντε) μονάδας δι’ έκαστον πέραν τοΰ 3ου (τρίτου) έτους 
υπηρεσίας καί μέχρι τοΰ 14ου (δεκάτου τετάρτου) έτους 
ύπηρεσίας. Τδ ουτω έξευρισκόμενον ποσδν άποζημιώσεως 
μειοΰται άναλόγως τοΰ ποσοστοΰ ίκανότητος τοΰ άποχωροΰν
τος μέλους κατά τά έν τή γνωματεύσει τών ιατρών καθο
ριζόμενα, συμφώνως πρδς τδ άρθρον 6 παράγρ. 1 τοΰ πα
ρόντος. Ή άποζημίωσις τών άπδ τοΰ 15ου (δεκάτου πέ
μπτου) έτους καί μέχρι συμπληρώσεως τοΰ δρίου ήλικίας 
έξερχομένων τής περιπτώσεως ταύτης έξομειοΰται πλήρως 
πρδς τήν τοιαύτην τών υπαγομένων εις τήν κατωτέρω πε- 
ρίπτωσιν γ' τοΰ παρόντος άρθρου.

β) Διά τήν περίπτωσιν β' τής παραγράφου 2 τοΰ άρθρου
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κής ’Εξελεγκτικής ’Επιτροπής άποτελουμένης:
α) Έξ ένδς άνωτέρου υπαλλήλου τής αρμόδιας Υπηρε

σίας τοΰ Εποπτεύοντας Υπουργείου ώς Προέδρου.
β) Έξ ένδς ύπαλλήλου τής αύτής ώς άνω Υπηρεσίας 

τοΰ έν λόγφ Υπουργείου ώς μέλους.
γ) Έξ ένδς Εκπροσώπου τών ήσφαλισμένων Εκ τών μή 

μετεχόντων εις τήν Διοίκησιν τοΰ Ταμείου κατά τδν χρό
νον δι’ δν ασκείται δ έλεγχος, ώς μέλους.

Ή ώς άνω ειδική Εξελεγκτική Επιτροπή, συγκροτείται 
καθ’ έκαστον - έτος, τά δέ μέλη αυτής διορίζονται διά πρά- 
ξεως τοΰ αρμοδίου Τπουργοΰ.

Ό Εκπρόσωπος τών ήσφαλισμένων ύποδεικνύεται μετά 
τοΰ άναπληρωτοϋ του εις τδν αρμόδιον υπουργόν ύπδ του 
Συλλόγου Υπαλλήλων Ε.Τ.Ε. καί διορίζεται έκ πίνακος 
περιλαμβάνοντας διπλάσιαν αριθμόν τών διοριστέων.

Εις τά ένασκοΰντα τδν προληπτικόν έλεγχον καί τδν κα
τασταλτικόν έλεγχον διαχειρίσεως όργανα, παρέχονται τά 
ύπδ τών έκάστοτε ίσχυουσών σχετικών διατάξεων καθοριζό
μενα έξοδα κινήσεως ή αποζημιώσεις. (Γ.Α. 44677) Σ) 
670)62)1963 Φ.Ε.Κ. 298)1963) .

13. Ή Υπηρεσία τοΰ Ταμείου διεξάγεται άποκλειστικώς 
δι’ ύπαλλήλων τής Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος, όρι
ζομένων ύπδ τοΰ Προέδρου τοΰ Ταμείου Διοικητοΰ τής έν 
λόγφ Τραπέζης ή άπόντος ή κωλυομένου τούτου ύπδ τοΰ 
άναπληρωτοϋ του. Μεταξύ τών ύπαλλήλων τούτων δρίζε- 
ται ύπδ τοΰ Δ.Σ. δ Διευθυντής τοΰ Ταμείου καί δ ’Ανα
πληρωτής του ώς καί δ Προϊστάμενος τής υπηρεσίας τοΰ 
Ταμείου καί δ άναπληρωτής αύτοΰ.

14. Κατά τάς συνεδριάσεις τοΰ Διοικ. Συμβουλίου παρί- 
στανται, άνευ ψήφου, καί δ Διευθυντής τοΰ Ταμείου ή δ 
άναπληρωτής του, είσηγούμενος τά πρδς συζήτησιν θέματα.

ΑΡΘΡΟΝ 5ον 
Πόροι

1. Πόροι τοΰ Ταμείου είναι:
Α. Εισφορά τών μελών:
α) 4%% Επί τοΰ συνόλου τών τακτικών άποόοχών, ώς 

τοιούτων νοουμένων τών έξ όργανικοΰ μισθού μετά τών έν 
τφ αότφ βαθμφ προσαυξήσεων, ποσοστών δώρου Πάσχα
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δέ ποσδν Επί τδν αριθμόν ‘τών έξαγοραζομένων μηνών καί 
κλάσματος μηνός διά τάς ημέρας. Τά εννέα (9) Εκατοστά 
τών ποσών τούτων αποτελούν το συνολικόν ποσον -ής κα
ταβλητέας εισφοράς Εξαγοράς. Τδ ποσδν τής καταβλητέας 
εισφοράς ώς άνω βαρύνει τους αιτουμενους την προσμετρη- 
σιν, πλήν τών περιπτώσεων Α και Β τής παρ. 1 τοΰ πα
ρόντος άρθρου, εις ας τδ ήμισυ βαρύνει τήν Εθνικήν Τρά
πεζαν τής Ελλάδος.

Ή εισφορά καταβάλλεται έφ’ άπαξ, έφ’ δσον δ υπολογι
σμός εισφοράς διά τήν προσμέτρησιν γίνεται κατά τήν εξο
δον τοΰ ήσφαλισμένου έκ τής ύπηρεσίας ή τμηματικώς διά 
μηνιαίων δόσεων, άποφάσει τοΰ Δ.Σ., έφ’ δσον δ υπολογι
σμός γίνεται πρδ τής Εξόδου τοΰ ήσφαλισμένου εκ τής υπη
ρεσίας τής Ε.Τ.Ε.

Ή παροΰσα διάταξις έχει ίσχύν άπδ 21.12.1976.

ΑΡΘΡΟΝ 9ον 
’Επιστροφή εισφορών

Εις ας περιπτώσεις, έκ τών παραγρ. 2 τοΰ άρθρου 2, δέν 
συντρέχουν αί προϋποθέσεις χρόνου ύπηρεσίας διά τήν ά
πόληψιν άποζημιώσεως, έπιστρέφονται εις τούς δικαιούχους 
αί κατά τήν διάρκειαν τής ύπηρεσίας καταβληθεΐσαι ε’ισφο- 
ραί τοΰ ήσφαλισμένου. Αυτονόητον, δτι έν ούδεμία περιπτώ- 
σει τδ οδτω έπιστρεφόμενον ποσδν δύναται νά ύπερβή τδ 
ποσδν τδ όποιον θά έλάμβανεν δ δικαιούχος Εάν Εξήρχετο 
μετά 15ετή ύπηρεσίαν.

ΑΡΘΡΟΝ ΙΟον 
Γενικαι Διατάξεις

1. Μέλη τοΰ Ταμείου άποχωρήσαντα τής ύπηρεσίας ένε
κα οιουδήποτε λόγου (πλήν τών εις άρθρον 2 παράγρ. 2 
άναφερομένων) καί λαβόντα τάς εις άρθρα 7 καί 9 παρο- 
χάς, δικαιούνται, Εάν Επί τή βάσει μεταγενεστέρας προσ- 
λήψεώς των καταστοΰν Εκ νέου μέλη αύτοΰ, νά ζητήσουν 
τήν προσμέτρησιν τοΰ πρδ τής άποχωρήσεώς των έκ τής 
ΕΤΕ διανυθέντος χρόνου υπηρεσίας, δι’ αίτήσεως ύποβαλ- 
λομένης Εντδς άνατρεπτικής προθεσμίας έξ (6) μηνών άπδ 
τής νέας προσλήψεώς των.

τήν Επομένην. Τδ Ταμεΐον απαλλασσεται πασης υποχρεω- 
σειος καταβαλδν τήν άποζημίωσιν εις τους κατα το άρθρον 
6 παρ. 2 δικαιούχους, έφ’ δσον δ εχων εννομον συμφέρον 
άποκλεισμοΰ τών άνω ύπαιτιων δικαιούχων δεν προσκομί
σει έντδς τριών (3) μηνών άπδ τοΰ θανάτου τοΰ ήσφαλι- 
σμένου εις τήν ύπηρεσίαν τοΰ Ταμείου βεβαίωσιν, δτι ήγέρ- 
θη κατ’ αυτών ποινική δίωξις.

4. Εις άμφοτέρας τάς περιπτώσεις τής προηγουμένης πα
ραγράφου ή ποινική δίωξις άναστελλει την υποχρεωσιν τοΰ 
Ταμείου καταβολής τής άποζημιώσεως μέχρις Εκδοσεως ά
μετακλήτου δικαστικής άποφάσεως Επί τοΰ διαπραχθέντος 
αδικήματος, άνευ οιωνδήποτε Επιζήμιων συνεπειών διά τδ 
Ταμεΐον διά τήν περίπτωσιν απαλλαγής, παύσεως τής ποι
νικής διώξεως, παραγραφής τοΰ άδικήματος κλπ.

ΑΡΘΡΟΝ 3ον
Μέλη

Μέλη τοΰ Ταμείου είναι ύποχρεωτικώς: 
α) Ό Διοικητής καί οί Ύποδίοικηταί τής Ε.Τ.Ε. 
β) Πάντες οί άνήκοντες εις τδ ύπαλληλικόν (κύριον καί 

βοηθητικόν) καί ύπηρετικδν προσωπικόν τής Ε.Τ.Ε.
γ) Οί παρά τή Ε.Τ.Ε. δικηγόροι καί Νομ. Σύμβουλοι, 

οί παρέχοντες τάς καθαρώς νομικάς ύπηρεσίας των πρδς 
τήν Τράπεζαν, Εφόσον αμείβονται Επί παγία περιοδική α
μοιβή (Ετήσια ή μηνιαία) ουχί κατωτέρα τής κατ’ Εφαρ
μογήν τής παρ. 2 τοΰ άρθρου 92 τοΰ Ν.Δ. 3026) 1954 όρι- 
ζομένης άμοιβής διά τών Εκδιδομενων αποφάσεων τοΰ Υπ. 
Δικαιοσύνης. "Απαντες οί ανωτέρω ασφαλίζονται άπδ τοΰ 
διορισμού των καί έφ’ δσον μετέχουν τοΰ Ταμείου Συντά
ξεων τοΰ Προσωπικού τής Τραπέζης (πρώην) Εθνικής.

ΑΡΘΡΟΝ 4ον 
Διοίκησις - Έκπροσώπησις

1. Τδ Ταμεΐον διοικεΐται ύπδ Διοικητικού Συμβουλίου 
άποτελουμένου έκ τών εξής:

α) Έκ τοΰ Διοικητοΰ τής Εθνικής Τραπέζης τής Ελ
λάδος, ώς Προέδρου ή ένδς Εκ τών Υποδιοικητών δριζο- 
μένου ύπδ τοΰ Διοικητοΰ. Όμοίως ύπδ τοΰ Διοικητοΰ ορί
ζεται καί δ άναπληρωτής τοΰ Προέδρου Εν κωλύματι δέ
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Ή συρμειοχίι των έργα[ομένων 
στη Mm των έυιχειρρων

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ άπό την 1η σελ.)
χτοΰν περιεχόμενο. Τό φυσικό 
περιβάλλον, ή επιστήμη, ή τέ
χνη, ή ψυχαγωγία, οΐ ανθρώπι
νες σχέσεις, «ή Αγωνία καί τό 
ονειροπόλημα τοϋ ανθρώπου», 
άρχίζουν νά περνάνε στους ισο
λογισμούς των επιχειρήσεων, ό
χι ώς Αφανείς συντελεστές άλ
λων υλικών άξιων, Αλλά ώς ά
ξιες αύτούσιες καί αυτοδύναμες. 
"Οταν ό Σίκο Μάνσχολντ, μι
λάει για την «κατά κεφαλήν ευ
τυχία», αποδίδει κάπως ελεύθε
ρα, άλλα πολύ χαρακτηριστικά 
αύτο πού 6 Έλτον Μ-έγιο μέ 
την ομάδα τοϋ Χάρβαντ είχαν 
διατυπώσει Επιστημονικά άπά τις 
πρώτες δεκαετίες τοϋ αιώνα 
μας, μέ τις πολύκροτες έρευνες 
τους πάνω στά ψυχοκοινωνιολο- 
γικά στοιχεία τοϋ συντελεστή 
τής εργασίας. Άπο τότε, μιά 
σειρά άλόκληρη άπό Επιστήμο
νες τής εποχής μας, έμελέτη- 
σαν την «ακτινοβολία» τοϋ φαι- 
νουμένου καί τίς σφαρικές επι
δράσεις του — τίς κοινωνικές, 
πολιτικές, οικονομικές συνέπει
ες του. Τό δόγμα τής παντοδυ
ναμίας τοϋ κεφαλαίου καί ιών 
επενδύσεων, πού άντιμιετώπιζε 
την εργασία μονοσήμαντα, ώς 
ποσοτικό συντελεστή παραγω
γής, μοιάζει σήμερα απλοϊκό κα
τασκεύασμα ύστερα άπό τίς με
λέτες τοϋ Κούρτ Λεβίν, τοϋ 1 ζ. 
Γκύ-ρ-βίτς, τοϋ Μάσλοου, τοϋ 
Γκάλμπραιηθ καί άλλων, ό
που τα οικονομικό φαινόμενα, 
6χι Εξανθρωπίζονται άλλα στήν 
κυριολεξία, Ενανθρ ωπίζσν ιαι. 
Χαρακτηρκπικό τής εποχής μας.

Πώς αυτό; Παράχώρηοη τοϋ 
κεφαλαίου; Κατάκτηοη των ερ
γαζομένων ; Άπλούοτατα, ιστο
ρική Εξέλιξη. Ή ανάπτυξη τής 
τεχνολογίας, ή διαίρεση τοϋ κό
σμου σέ δύο αντίθετα κοινώντκο- 
πολιτικά συστήματα, ή Εμφάνιση 
τοϋ τρίτου κόόμου, ή έντονη πίε
ση των Εργαζομένων καί τής νε
ολαίας είναι — κατά τον κα
θηγητή κ. "Αγγελο Άγγελόπου-

λο — οι καταλύτες τής ιστορι
κής αλλαγής.

Μέσα σ’ αύτο τό πλαίσιο, τό 
αίτημα τής συμμετοχής των Ερ
γαζομένων στήν διοίκηση των Ε
πιχειρήσεων, αποτελεί σύνδρομο 
τής ιστορικής φά’σεως πού δια
νύουμε. Ωστόσο, αν καί τό σύν
δρομο είναι χωρίς αμφιβολία ο
ρατό ιπιά — άφοΰ Εφαρμόζεται 
στις περισσότερες ευρωπαϊκές 
χώρες, έστω καί πειραματικά σέ 
μειρικές — ή σχετική μεθοδολο
γία δέν έχει ακόμα διαμορφωθεί 
εντελώς. "Οπως κάθε φαινόμε
νο κοινωνικό, έτσι κι’ αυτό, 
χρειάζεται μια διαδρομή καί μιά 
διαδικασία ώσπου νά ωριμάσει. 
Τό χρονικό διάστημα ώριμάνοε- 
ως, είναι άπαραίτητο για να ξε
καθαρίσουν πολλές αμφιβολίες 
κι Ερωτηματικά καί να όπερνι- 
κηθοΰν λογιών - λογιών αντι
δράσεις. Πού δέν προέρχονται 
μόνον άπό τήν πλευρά τής Ερ
γοδοσίας άλλα πολλές φορές, κι 
άιπό τήν άλλη όχθη, τά συνδι
κάτα.

θά Επιχειρήσουμε σέ μιά σει
ρά άρθρα άπ’ αυτές έδώ τίς σιή-' 
λες, νά δώσουμε μιάν Ελλειπτι
κή — Αναγκαστικά άνάλυση τοϋ 
θέματος, το όποιο, Οτήν Ελλά
δα άννοεΐται πανηγυρικά, Επίση
μα καί άνεπίθημα, άπό ένδιαφε- 
ρόμενους καί μή.

"Ο, τι έχει γίνει καί σ’ αυτόν 
τον τομέα στον τόπο μας, — 
Ελάχιστα πράγματα — έχει γί
νει, όπως συνήθως, συμιπτωρα- 
τικά, περιστασιακά ή μονομερΰίς 
κι’ οπωσδήποτε άνεπίγνωτα ή ά- 
δόκιμα.

Ή ηγεσία τοϋ Συλλόγου μας, 
καί ή συντακτική Επιτροπή τής 
«Τραπεζιτικής», θέτοντας τό τε
ράστιο, ναό τό παρόν καί τό ά
μεσο μέλλον μας, θέμα τής 
«ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», θά προσπα
θήσει, μέ τη συνεργασία όλων ό
σων θελήσουν νά άνταΠοκριθοϋν 
στήν Ερευνά μας, νά προχωρή
σει στήν άνάλυση καί μελέτη ά
πό κάθε πλευρά.

Τοποθετήσεις καί μεταβολές 
στή Διοίκηση καί Καταστήματα

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ άπά τήν 3η σελ.)

Β' τάξεως, πού τοποθετείται 
στο υπό ίδρυση Υποκατάστη
μα Φιλί ατών Θεσπρωτίας, ώς 
Διευθυντής.

κ. Παναγιώτη Διακουμή - Ύπο- 
τμηαατσ,ρχη, 'Υποδιευθυντή 
τού1 Υποκαταστήματος Καρ
δίτσας, στό Υποκατάστημα 
Φαρσάλων, ώς διευθυντή.

κ. 1 Ιωάννη Μουντουφάρη - Λογι
στή Β ' τάξεως τού Υποκατα
στήματος Λέρου, στο Υποκα
τάστημα Καρπάθου, ώς διευ
θυντή, άντί τού

κ. Σπυρίδωνος Κοτσιάνη - Λογι- 
στού Β' τάξεως, πού τοποθε
τείται στό ‘Υποκατάστημα Μυ 
κάνου, ώς Διευθυντής, άντί τοϋ

κ. Γεωργίου Γιαννούλου - Αογι
στού Α' τάξεως, πού απαλ
λάσσεται άπο τά καθήκοντά 
του καί μετατίθεται στό ’Υπο
κατάστημα Πλ. Κάνιγγος.

κ. Νικόλαο Δήμου - Λογιστή Α' 
τάξεως τού Υποκαταστήματος 
Κατερίνης, στό ίδιο Υποκα
τάστημα ώς ’ Εντεταλμένο καί 
Προϊστάμενο Λογιστηρίου, άν
τί τού

κ. ’Αναστασίου Παρασκευά - Ύ- 
ποτμηματάρχου, πού τοποθε
τείται στό Υποκατάστημα 
Καστοριάς, ώς Υποδιευθυντής

κ. Παναγιώτη Κακαλάνο - Λογι
στή Β' τάξεως τού Υποκατα
στήματος Μύρινας Λήμνου, 
στό ίδιο 'Υποκατάστημα, ώς 
’Εντεταλμένο καί Προϊστάμε
νο Λογιστηρίου, άντί τού

κ. Ευσταθίου Σταθώρη - Ύπο- 
τμηματάρχου, πού απαλλάσ
σεται άπο τά καθήκοντά του, 
μετά άπό αίτησή του καί με
τατίθεται στό Υποκατάστημα 
Πλ. Μητροπόλεως.

κ. Γεώργιο Ζαχάρη - Λογιστή Β' 
τάξεως τοΰ Υποκαταστήματος 
’Εδέσσης, στό ίδιο Υποκατά
στημα, ώς ’Εντεταλμένο καί 
Προϊστάμενο Λογιστηρίου.

κ. Ελευθέριο Θεολογίδη - Λογι
στή Α' τάξεως τού Υποκατα
στήματος 25ης Μαρτίου - 
Θεσ)νίκης, στό ίδιο ‘Υποκα
τάστημα, ώς ’Εντεταλμένο καί 
Προϊστάμενο Λογιστηρίου.

κ. ’Ιωάννη Δρουγαλά - Λογιστή 
Α' τάξεως, τού Υποκαταστή

ματος Λαχαναγοράς - Θεσ) 
νίκης, στο ίδιο Υποκατάστη
μα, ώς ’Εντεταλμένο καί Προ
ϊστάμενο Λογιστηρίου στή δη
μιουργού μένη μέ τήν παρούσα 
Πράξη Θέση.

κ. Στυλιανό Κουλουμπή - ‘Υπο
λογιστή Α' τάξεως τον ‘Υπο
καταστήματος Άρναίας, στό 
ίδιο ‘Υποκατάστημα, ώς Εν
τεταλμένο καί Προϊστάμενο 
Λογιστηρίου, στή δημιουργου- 
μένη μέ τήν παρούσα Πράξη 
θέση.

κ. Παναγιώτη Γκακίδη - Υπολο
γιστή Β' τάξεως τού Υποκα
ταστήματος Πολυγύρου, στό 
Υποκατάστημα "Αργους Ό
ρε στ ικού, ώς ’Εντεταλμένο καί 
Προϊστάμενο Λογιστηρίου στή 
δημιουργουμένη μέ τήν παρού
σα Πράξη θέση.

κ. Κων)νο Τάκα - Λογιστή Α’ 
τάξεως τού Υποκαταστήμα
τος ’Ιτέας, στό Υποκατάστη
μα Άλιδερίου, ώς ’Εντεταλ
μένο καί Προϊστάμενο Λογι
στηρίου, ανακαλούμενης τής 
τοποθετήσεως τοΰ

κ. Κων)νου Κουτμάνη - Λογιστοΰ 
Β' τάξεως, πού έγινε μέ τήν 
Π.Δ. 11 8)2.4.77, ύστερα άπό 
αίτησή του νά απαλλαγεί ά
πό τά παραπάνω καθήκοντα.

Δ' ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΟΔΙΕΥ- 
ΘΥΝΤΟΥ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ:

Ό κ. Παναγιώτης Θεοφανόπου- 
λος - Συμπράττουν Υποδιευ
θυντής τής Διευθΰνσεως Προ
σωπικού (διάθεση·, προς το
ποθέτηση) , τοποθετείται στό 
Κεντρικό Κατάστημα, ώς Υ
ποδιευθυντής.

Ε' ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΟΚΙΜΩΝ Ε
ΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ

’Ονομάζονται Δόκιμοι Επιθε
ωρητές οί μέχρι τώρα Βοηθοί Ε
πιθεωρητές:
1. κ. Βασίλειος Δαλακίδης - Ύ- 

ποτμηματάρχης.
2. κ. Κων)νος Σούκης - Λογιστής 

Λ'.

3. κ. -Νέαρχος Μαλεφάκης - Λο
γιστής Α'

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ

’Υπόδειξη
Κύριε Πρόεδρε,

Τελευταίως, λσιμβάνομε όναμασπκώς τάς Ανακοινώσεις συνα
δέλφων, υποψηφίων τοΰ ΣΥιΝΔΕΣ-ΜΟΥ ΜΗ ΠΤΥΧΓΟΥΧΩΝ. Διε- 
ρωτώμεθα: Τόσο Ενδιαφέρον, ώστε να δικαιολογούνται και τοοα

λίήπως πίσω άπ’ αύτο τό ΜΕΓΑΛΟ Ενδιαφέρον τών ΣΩΤΙ1- 
ΡΩΝ τής τάξεως τών μή πτυχιού-χων, κρύβεται άλλότριον^ συμ
φέρον; ’Εάν ναί, τότε παρακαλοϋμε τούς Σωτήρας μας, νά κα- 
θήσουν στ’ αυγά τους καί ν’ άφήσουν τον Επίσημο ΣΥΛΛΟΓΟ Υ
ΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΠΣ να κάνη τήν δουλειά του 
όπως νομίζη καί όπως μιπορή καλλίτερα.

Μετά τιμής 
ΧΡ. Ν. ΣΤΑΘΙΑΣ 
ΕΤΕ Δηιμητσάνης

Σας συγχαίρουμε γιά τίς γνήσιες καί σωστές συνδικαλιστι
κές Αντιλήψεις σας, σχετικά μέ τήν προβολή καί διευκδίκηση 
τών ζητημάτων μας άπο τον ενιαίο Σύλλογο.

Αίσιοδοξοϋμε ότι -παρόμοιες σκέψεις κυ-ριαρχοϋν οτή συν
τριπτική πλειοψηφία τών συναδέλφων.

«Τ»

Έπιοΐολή ton ουνάδεΛφου 
Στάθη Λανΐζώνη

Κύριε Πρόεδρε,
’Αφορμή γιά τήν Επιστολή μου αύτή, μοΰ Εδωσε τό σημείο Ε

κείνο τοϋ κυρίου άρθρου τής Πρωτομαγιάτικης «Τραπεζιτικής», ό
που γράφετε ότι Επιθυμείτε τήν υπεύθυνη κριτική (Εστω κι’ αν 
τήν περιορίζετε στούς επικεφαλής τών περασμένων Αρ
χαιρεσιών ----μάλλον πρόκειται γιά Αβλεψία σας), άλλα καί ή Απάν
τησή σας, σέ Επιστολή συναδέλφου (Αρχηγού ψηφοδελτίου) σχε
τικά μέ τον ’Οργανισμό καί τή μεθόδευση πού θά Ακολουθήσετε 
γιά τήν τροποποίησή του. («Τραπεζιτική» ’Ιουνίου).

Ξεκινώντας άπο τό πρώτα θέμα, (υπεύθυνη κριτική, Εποικο
δομητικός διάλογος) θά παρατηρήσω πώς ή κριτική θά πρέπει, κα
τά τή γνώμη μου, νά γίνεται άπό τίς -στήλες τής «Τ» στό «Ελεύ
θερο Βήμα» τουλάχιστον άπό αυτούς πού το Επιθυμούν ή δέν Ε
χουν τή δυνατότητα- μιας άνακοίνωσης. ’Αλλά τότε γιά νά ύπάρχ-ει 
πραγματικό «Ε.Β.», ή συντακτική του Επιτροπή, σκόπιμον είναι, 
νά Αποτελείται άπό ομάδα Εργασίας — -μέ μέλη. ΕΚΤΟΣ τοΰ Δ.Σ. 
— ή όποια νά Εχει συντονιστικό της όργανο μόλος τοΰ Δ.Σ. ή τής 
συντακτικής -Επιτροπής τής «Τ». Ή πρωτοκόλληση τής συνεργασίας 
ή -παρουσίαση τής ύλης καί ή Επιμέλεια σέ δ,τι Αφορά τά «Ε.Β.» 
νά είναι κύριο καί αποκλειστικό μέλημα τής παραπάνω ομάδας - 
Εργασίας, ή οποία νά θέτει τελικά τήν προς -δημοσίευση όλη, ύπ’ 
όψη τοϋ άρμο-δίου οργάνου τοΰ Συλλόγου. Στήν {ίλη αύτή νά μή 
γίνεται καμμία περικοπή ή διόρθωση (γιά άποιαδήποτε αιτία).

Μέ τον παραπάνω τρόπο, ή σελίδα -αύτή τής «Τ» θά λέγεται 
καί θά είναι «’Ελεύθερο Βήμα».

Σχετικά, τώρα, μέ τή ιμεθόδ-ευση πού άκσλουθεΐ ιό Δ.Σ. στήν 
Επεξεργασία τοϋ -σχεδίου ’Οργανισμού, θά ήθελα νά παρατηρήσω 
τά έξης: Ή Εμφάνιση τώ-ν απόψεων τής Συλλογικής ηγεσίας πά
νω στό σχέδιο τοϋ ’Οργανισμού δέν συντομεύει τήν χρονοτριβή, 
όπως γράφετε (περιμένουμε τόσα χρόνια τον καινούργιο ’Οργα
νισμό, γιά λίγες μέρες δέν χάθηκε ό κόσμος), άλλά, Αντίθετα, 
στερεί τή δυνατότητα στον ενδιαφερόμενο συνάδελφο, νά συμβά- 
λ-ει θετικά μέ υποδείξεις στή διαμόρφωση τοϋ τελικοΰ Σχεδίου, 
γιατί όπως τουλάχιστον γράφετε οτήν απάντησή σας: «τό σχέ
διο ... θά πρέπει νά τύχει τής ΑΠΟΔΟΧΗΣ τής Διοικήσεως δσο 
και τοΰ Σώματος τών Υπαλλήλων». "Αλλο όμως ΑΠΟΔΟΧΗ μιας 
φόρμουλας, άλλο συμβολή σέ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ.

Γιά τό λόγ-ο αύτό, πιστεύω ότι ή δημοσίευση τοΰ σχεδίου ’Ορ
γανισμού στήν «Τ» θά είναι Ενα «συνδικαλιστικό ερέθισμα» γιά 
πολλούς -συναδέλφους, συναδέλφους -πού Ενώ δέν Εχουν, ίσως, 
«διαδραματίσει Ενεργό συνδικαλιστικό ρόλο», δ-πως γράφετε, έν τού- 
τοις ή μακρόχρονη υπαλληλική τους θητεία τούς Εχει δώσει τά 
εφόδια γιά μιά τέτοια παραγωγική προσφορά.

"Αλλωστε -καί ο i παράγοντες τής Δ ί
ο ι κ ή σ -ε ω ς -πού συνέταξαν τ ο -σχέδιο ’Ορ
γανισμού, δέν είχαν όλοι τους συνδι
καλιστική πείρα.

Τελειώνοντας, πιστεύω πώς -ή δημοσίευση, θά αμβλύνει καί 
τήν εντύπωση πού -προκάλεισε σέ πολλές -συνδικαλιστικές αμάδες, 
ή, σχεδόν, αυθαίρετη διανομή τοϋ σχεδίου Όργανιομσϋ ΜΟΝΟΝ 
στούς 4 Επικεφαλής τών Εκλογών τοϋ 1-975. οί δύο (2) τών οποί
ων απέχουν συνδικαλιστικών Ενεργειών άπο πολ-λοϋ.

Τίς απόψεις μου αυτές θά ιπα-ρακαλοΰσα νά δημοσιεύσετε στήν 
προσεχή «Τραπεζιτική».

Μέ συναδελφιΐκούς χαιρετισμούς 
ΣΤΑΘΗΣ ΛΑιΝΤΖΩΝΙΙΣ 

Κ)κο Κατ)ιμα Πειραιώς (190)
Τήν υπεύθυνη -καί Αντικειμενική κριτική δέν τήν «Επιθυ

μούμε άπο τούς Επικεφαλής τών συνδικαλιστικών παρατάξεων» 
καί μόνον. Είμαστε ευτυχείς, όταν, δσο τό δυνατόν περισσότε
ροι συνάδελφοι, απευθύνονται στήν Εφημερίδα τους καί προά
γουν Εναν καλόπιστο καί δημιουργικά διάλογ-ο. Αυτός είναι ό 
προορισμός, δ,πως τονίσαμε άιπ’ τήν άιρχή, τής στήλης «Ελεύ
θερο βήμα».

Σάν -συντακτική Επιτροπή καί υπεύθυνη συλλογική Εκπρο
σώπηση, πρέπει νά τηρούμε ορισμένους κανόνες, βασικότερος 
ά-πό τούς οποίους είναι ή διαφύλαξη τοϋ κύρους τ-οϋ Συλλόγου 
καί τοΰ μηνιαίου οργάνου του. Γι’ αύτό Επιστολές ή συνεργα
σίες πού ξεφεύγουν άπο τά πλαίσια τής ορθής συνδικαλιστικής 
δεοντολογίας καί πού ή δημοσίευσή τους μπορεί νά Εχει δυσμε
νείς Επιπτώσεις στήν Εξέλιξη- τών Επαγγελματικών ζητημάτων 
μας. δέν δημοσιεύονται. Κάθε άλλο κείμενο, χωρίς κ α ρ- 
μ ι ά -περικοπή ή- δ ι ό ρ θ ω σ η, καί μέ τή χρονο- 
λογική σειρά -πού φθάνει στά γραφεία μας, Εχει Απόλυτη προ
τεραιότητα δημοσίευσης στήν «Τραπεζιτική».

Δέ-ν βλέπουμε, κατά ουνέπεια, τή, σκοπιμότητα τής συγ
κρότησης ένός άλλου οργάνου Επιλογής -τής όλης, γιά τις στή
λες τοϋ «’Ελεύθερου βήματος» πού -προτείνετε.

Σχετικά μέ τίς Απόψεις σας γιά τήν Επεξεργασία τοϋ Σχε
δίου τοϋ Όρ-γανιοιμοΰ, σας παραπέμπουμε στις Απαντήσεις μας 
στον συν. -Ν. Πίοκοπο τοΰ -προηγούμενου καί τοϋ σημερινοΰ 
φύλλου μας.

Γιά Ενα πράγμα νά είστε απόλυτα βέβαιος: Καί ή δυνατό
τητα κ-αί ό χρόνος θά δοθοΰν στό σύνολο, τών συναδέλφων γιά 
νά μελετήσουν τό τελικά σχέδιο τοϋ ’ Οργανισμού 
καί νά συνεισφέρουν τήν «παραγωγική -προσφορά τους» όσοι τά 
Επιθυμούν.

«Τ»

Γνώμες
Στην τελευταία «ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ» -μιά στήλη «ΑΠΟ ΜΗΝΑ 

ΣΕ ΜΗΝΑ» δίνει συμβουλές -καί προτροπές, γιά μας τίς γυναίκες. 
Μιά συνάδελφος πού δέν υπογράφει.

«"Οσες βαστάν τά κότσια σας -κοπιάστε. Υπάρχει γιά σάς μιά 
άρένα όπου μπορείτε νά δοκιμάσετε τήν Ενταση τοΰ Αγώνα μέ Αντί
παλο άξιο καί νά νοιώσετε τή χαρά τής δικαίωσης».

Συνεχίζοντας ή -συνάδελφος μάς βάζει καί στόχο ιό «κυιρία 
Διευθύντρια» καί μάς κ-α-λεϊ νά τον κυνηγήσουμε.

Δέν είναι όμως μόνο το θέμα νά κατακτήσουμε τάν τίτλο τής 
«κας Διευθύντριας». ’Εκείνο πού μετράει Ακόμη περισσότερα στήν 
περίπτωση είναι ή συμμετοχή μας στά κοινά καί τό δικαίωμα νά 
άποφασίζουμε γιά τά προβλήματα μας, μιά καί τίς περισσότερες 
φορές -παρουσιάζονται έξειδικευμένα καί περίπλοκα.

Τώρα, θάθελα νά σχολιάσω κάτι άλλο καί συγκεκριμένα το 
«άξιος άντίπαλος» και τή «χαρά τής δικαίωσης». Τό πρώτο άνα-φέ-

ρεται στούς άντρες. Δέν μπορώ νά Αμφισβητήσω τό άξιος ή άλλα 
τυχόν πιροσόντα τοΰ Αντιπάλου. Πιστεύω όμως πως κάθε αγώνας 
γιά ναναι δίκαιος καί ύποχινητικάς προσπάθειας -π-ρέπει νά εξα
σφαλίζει ίσους όρους σιούς άγωνιζόμενους.

Κι’ αύτήν Ακριβώς τήν Ισότητα Αμφισβητώ.
Ή άγνωστη συνάδελφος μάλλον κάπου -στή Διοίκηση υπηρε

τεί. Γιατί τέτοια Εσφαλμένη αντίληψη γιά -τούς όρους τ-οϋ Αγώνα 
καί γιά τήν χαρά τής δικαίωσης πού στήν πράξη φτάνει να γίνε
ται πίκ-ρα κι’ απογοήτευση, μόνο -στή Διοίκηση Επιβιώνει. Στα κατ) 
τα ό Εντιμος καί ίσος αγώνας δεν υπάρχει, και φυσικό επακόλου
θο ή χαρά τής δικαίωσης νά γίνεται άπιαστο πουλί.

Τί άραγε -φταίει;
Προκαταλήψεις χρόνων, κακή εκτίμηση τής σύγχρονης πραγ

ματικότητας, τό αναμφισβήτητο μέχρι -σήμερα Ανδρικό κατεστημένο; 
"Ολα αυτά αν θέλετε κΓ ϊσως -κι’ άλλα άκόμη.

Σημασία δέν -Εχουν, ν-οιμίζω, τά αίτια αύτή τή στιγμή. Προέχει 
το Αποτέλεσμα. Καί αύτο σιήν πράξη Εκδηλώνεται μέ μιά προκατά
ληψη άπένα-ντί μας.

Κοινό μυστικό, γνωστό σ’ όλους. Οί γυναίκες δεν προωθούν
ται ή τουλάχιστον δέν προτιιμοΰνται. ΚΓ ας κρατάν-ε πολλές φο
ρές τό βάρος μιας άλόικλη-ρης υπηρεσίας. Γι’ άλλους ο-ί δόξες. Μέ' 
τό πρόσχημα τής μητρότητας κουκουλώνουν όλα τά πράγματα π-ού 
θά μπορούσαμε νά -κάνουμε, γιά νά μάς μείνει μό-νο, ή τιμή νά με
γαλώσουμε ένα παιδί, πού στο τέλος βέβαια- θά τό χάσουε κΓαύτό,.

‘Υπάρχουν ,βέβαια πολλές φορές, τά καλά -λόγια. ’Άν έν-νοεϊ 
αύτή τή δικαίωση ή συνάδελφος, τότε συμφωνώ κι' Εγώ.,

Αύτή είναι ή ουσιαστική πλευ-ρά τοϋ θέματος. Μά άναψε-ρω 
καί κάτι άπά τήν τυπική.

Σταχυολογώ άπό τάν ’Οργανισμό τής υπηρεσίας. Στά 60 
χρόνια άπόμαχοι οι άντρες, στά 50 Εμείς.

Σχόλια άλλα νομίζω ότι δέν χ-ρειάζονται.
ΣΕΡΤΖΙΑ Π. ΓΕΡΑΒΔΠ 

Ναυτιλιακόν
Σάς ευχαριστούμε γιά τό γράμμα σας. Φροντίζετε μό-vq νά 

γράφετε πιο καθαρά καί... σάν γυναίκα, πιο νοικοκυρεμένα.
Στή μόνιμη στήλη τοΰ χρονογραφήματος μας, μέ τον έ.ιτί- 

τιτλο «Άπό μήνα σέ μήνα», δέν δίνουμε συμβουλές. Συνάδελ
φοι — άν-δ-ρες ή γυναίκες — Εναλλάσσονται σιό γράψιμο ένός 
κομματιού, σέ στυλ χμονογραφικό, γύρω άπό ένα Επίκαιρο θέμα 
μας. χ

Τά κείμενα δέν Εχουν υπογραφή γιά δυο λογους: Πιρώ-το, 
ή «Τραπεζιτική» δέν είναι Εντυπο προβολής τών δημοσιογραφι
κών ή άλλων Επιδόσεων τών συναδέλφων. Καί δεύτερο-: Μην 
υπογράφοντας -κανένα δημοσίευμά μας — Εξαίρεση γίνεται γιά 
τά ποιήματα πού μάς στέλνουν συνάδελφοι — θέλουμε νά το
νίσουμε τή συλλο-γικότητα τής Εκδοσης τής συνδικαλιστικής μας 
Εφημερίδας.

"Αν συμφωνείτε σ’ αύτή τή γραμμή περιμένουμε συνερ
γασία σας, πού όπως δείχνει τό γράμμα σας, θά είναι πολύ - πο
λύ Ενδιαφέρουσα.

"Οσο γιά τίς συμβουλές καί προτροπές, Ελπίζουμε πώς θά 
σάς απαντήσει ή συνάδελφος πού Εγραψε τό χρονογράφημα σ’ 
ένα άπό τά προσεχή φύλλα μας.

«Τ»

’Επιστολή ton συνάδελφου 
Νίκου Πίσκοπου

Κύριε Πρόεδρε,
Ή άπο 12.6.1977 ανακοίνωση τών τεσσάρων συλλόγων Προ

σωπικού, αν είναι ορθά διατυπωμένη -καί αποδίδει πράγματι τίς θέ
σεις τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου ,τοποθετεί το ασφαλιστικό θέμα 
Επί Εντελώς νέας βάσεις, άφοΰ μεταβάλλει τίς -μέχρι σήμερα γε
νικώς παραδεδεγμένες θέσεις τοϋ Συλλόγου μας, άλλά καί τής 
Διοικήσεως τής Τραπέζης.

Γράφετε οτήν ανακοίνωσή σας:
«Γιά μιά ά-κόμα φο-ρά ό κ. Διοικητής καθώς καί ό Υποδιοικητής 
κ. Τζαννεχάκης πού οί Εκπρόσωποι τών Συλλόγων έπεσκέφθησαν 
σιήν συνέχεια έδήλωσα-ν τήν ζωηρά τους Επιθυμία- γιά τήν μέσα 
σέ ουντομώτατο διάστημα (άναφέρθηικε τό τέλος τοϋ τρέχοντος 
μηνάς) περάτωοη τ-οϋ Εργου τής ’Επιτροπής γιά τήν Ενοποίησή 
ιών Ταμείων και νά ύποβληθοϋν αμέσως ο-i οχεπ-κές εισηγήσεις 
σιό Υπουργείο Κοινωνικών Υπηρεσιών».

Σημαίνει αύτό, ότι τό Δισικ. Συμβούλιο τοϋ Συλλόγου μας 
άποφάσισε νά προχωρήσει οτήν άποιαδήποτε λύση τοΰ άσφαλισπ- 
κο-ϋ θέματος χωρίς νά Εχει τή σύμφωνη γνώμη τών μελών τοΰ 
Συλλόγου;

Τάσον διμως ή Διοίκηση τής Τραπέζης, όσον καί όλες οί π-ρό 
u-μών Διοικήσεις ιοϋ Συλλόγου μας, Εχουν διακηρύξει, και ούδε- 
μία Επ’ αύτοΰ Αντίθετη άποψη Εχει ύ-ποαιηριχθεϊ, ότι καμμία λύση 
έπί τοϋ ασφαλιστικού δέν πρόκειται νά προωθηθεί Εάν δέν τύχει 
προηγουμένως τής Εγκρίίσεως τών μελών τοϋ Συλλόγου.

"Αν, όπως προκύπτει άπο τήν άν-αικοίνωσή σας, Εχετε πράγ
ματι αποφασίσει νά μην άκολουθήσετε αύτή τήν πορεία, φρονώ 
ότι Εχετε υποχρέωση νά γνωρίσετε τοϋτο -Εγκαίρως καί προ πάσης 
περαιτέρω Ενεργεί ας Επί τοϋ ’ Ασφαλιστικού στά μέλη τοϋ Συλ
λόγου ,δ-πως είναι αναγκαίο νά γνωστοποιηθεί ή σύνθεση τής Ε
πιτροπής πού, όπως άναφέ-ρειται οτήν Ανακοίνωσή σας, «άσχολείται 
μέ τή συγχώνευση καί Εξυγίανση τών ασφαλιστικών φο
ρέων» (ή ύπαγράμμιοη δική μου).

Έξ άλλου, μετά τή γνωστή άναφο-ρά στό Υπουργείο Κοινω
νικών Υπηρεσιών, τοϋ Διοικ. Συμβουλίου τοΰ Συλλόγου Τ. Τρα- 
πέζης ’Αθηνών, άπό τήν όποια καί δηιμισυιργήθηκε τά θέμα μέ τή 
σημερινή του μορφή, ή Προσωρινή Διοίκηση τοϋ Συλλόγου μας, 
εσπευσε καί συν έστησε Επιτροπή, τής όποιας καί Εσείς Αποτελού
σατε -μέλος ,γιά νά -μελετήσει ιό θέμα καί νά είσηγηθεΐ στό νέο- Δ.Σ.

Ή Επιτροπή αύτή Εχει -καιαργηθεϊ -άπά το Συμβούλιό σας; 
’Εάν όχι, γιατί δέν καλείται νά περατώσει τό Εργο της;

Δέν σάς διαφεύγει ά-σφαλώς ή -ευαισθησία τών μελών τοΰ 
Συλλόγου μας στό θέμα τής Ασφαλιστικής τους προστασίας, όπως 
δέν πρέπει -νά σάς διαφεύγει -καί ή άνηουχί-α τους, πού τήν Απο
κορυφώνει ή Επιδειικνυαμένη σπουδή γιά τή- λήψη Αποφάσεων καί 
τή δημιουργία τετελεσμένων.

Το ασφαλιστικό μας πρόβλημα πρέπει νά άντιμ-ετωπισθεϊ μέ 
τήν Εγκριση, τών μελών τοΰ Συλλόγου ,μ-ας, τά όποια πρέπει νά 
ενημερωθούν μέ κάθε λεπτομέρεια καί νά κληθούν ακολούθως νά 
υιοθετήσουν ή νά άπαρρίψ-ουν τίς συγκεκριμένες Επί τοϋ θέματος 
θέσεις -τής Διοικήσεως τοϋ Συλλόγου.

Σέ -καμμιά περίπτωση δέν είναι νοητόν, ύ-πό τήν Απειλή τής 
συγχωνεύοειίις μας σιό ΙΚΑ, Απειλή πού τά μέλη τοΰ Συλλόγου 
μας ά-πεμάκ-ρυναν μέ τούς μεγαλειώδεις άγώνες τους κατά τήν 
περίοδο τής δικτατορίας, νά ύποκύψουιμε σέ λύσεις πού δέν έξυ- 
πηρετοϋν ιά -συμφέρ-σντά μας ή δέν -τίς Εχουμε εγκρίνει μέ τήν 
ψήφο μας.

Φρονώ ότι σέ πρώτη φάση Επιβάλλεται μέ τον άγώ-να μας, αν 
χρειαστεί, χωρίς δεσμεύσεις νά άποου-ρθεϊ ό «μπαμπούλας» τής 
συ-γχωνεύσεως σιό ΙΚΑ.

Αυτοί πού τον Ε-πενόησαν γιά νά Εκβιάσουν λύσεις, πρέπει 
νά άντιληψθοΰν ότι «ικτύ-πησαν λάθος πό-ρτα».

Νά ά-ποσυρθεϊ λοιπόν ό «μπαμπούλας» καί στή συνέχεια νά 
συζητηθ-οϋ-ν λύσεις.

Εισηγήσεις έν σπουδή καί ύπά τήν δαμό-κλεια σπάθη τής συγ- 
χωνεύσεως στό ΙΚΑ δέν είναι παραδεκτές.
Κύριε Πρό-εδρ-ε,

Έθεώ-ρησα ύποχρέ-ω-σή μου νά σάς Ε-κθέσω τά άνωτέρω μετά 
τήν Ανησυχία πού -πρσκάλεισαν ο-i άπο 26.5.1977 -καί 12.6.1977 Α
νακοινώσεις τών τεσσάρων Συλλόγων.

"Οσον αφορά τήν Επιστολή πού μοΰ απευθύνατε γιά τον ’Ορ
γανισμό ‘Υπηρεσίας Εχω νά παρατηρήσω ότι είναι άπαραίτητο νά 
γνωρίσουμε -πρώτα τις Απόψεις τοϋ Διοικ. Συμβουλίου, εάν ύπάρ- 
χουν, γιά τό σχέδιο τό όποιο Αρχίσατε νά -συζητάτε πριν κάν μοΰ 
τό κοινοποιήσετε καί ζητήσετε τίς δικές μου άπόψεις.

"Αλλωστε, Επ’ αύτοΰ Εχετε ήδη συμφωνήσει ώς ύπηρεσιακός
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ στήν 8η σελ.)



ΤΑ 60 ΧΡΟΝΙΑ
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

Ή γιορταστική εκδήλωση για τά 60 χρόνια από τήν 
ίδρυση τού Συλλόγου, πού μέ τό προηγούμενο φύλλο μας εί
χαμε προαναγγείλει για τον ’Ιούνιο, αναβάλλεται καί θά 
πραγματοποιηθεί μετά τη λήξη τής θερινής περιόδου.

ΤΙ αναβολή κρίθηκε αναγκαία, επειδή αρκετοί συνά
δελφοι άρχισαν ήδη νά κάνουν χρήση των άδειων τους, άλ
λοι νεώτεροι συνάδελφοι - σπουδαστές είναι απασχολημένοι 
εκτός τής ύπηρεσίας, μέ τις εξετάσεις, ενώ πολλοί συντα
ξιούχοι συνδικαλιστές, πού τήν παρουσία τους στή γιορ
τή τού Συλλόγου μας θεωρούμε απαραίτητη καί τιμητική, 
Απουσιάζουν αυτή τήν έποχή από τήν ’Αθήνα.

Ό χρόνος πού μεσολαβεί θά μάς δώσει, εξάλλου, τήν 
άνεση γιά τήν Αρτιότερη προετοιμασία ένός έπιβλητικοΰ καί 
μέ πλατύτερη συμμετοχή, γιορτασμού τής ιστορικής, γιά 
τό Σύλλογο, έπετείου.

ΙΙαρακαλοΰμε, μέ τήν ευκαιρία αύτή, τούς συναδέλ
φους πού κατέχουν άγνωστα στοιχεία γιά τή δράση τού 
Συλλόγου μας — ντοκουμέντα, φωτογραφίες, προσωπικές 
μαρτυρίες — νά επικοινωνήσουν μέ τά γραφεία τού Συλλό
γου (συν. Ε. Σετάκη) , γιά συνεννόηση, σχετικά μέ τήν α
ξιοποίηση των στοιχείων αύτών.

Τό Ύποκ)μα Καρδίτσας 
της Εθνικής Τραπέζης

Παραθέτουμε, χωρίς σχόλια, πρωτοσέλι
δο δημοσίευμα τής ημερήσιας εφημερίδας τής 
Καρδίτσας «Νέοι Καιροί» μέ τήν ελπίδα ότι θά 
έπισύρει τήν προσοχή" των αρμοδίων.

«Ή Εθνική Τράπεζα είναι τό 
μεγαλύτερο πιστωτικό 'ίδρυμα 
τής χώρας μας «αϊ έχει άποκτή- 
σει τήν -έμπιστοούνη τοϋ ελλη
νικού λαοΰ, ό όποιος καθημερι
νά συναλλάσσεται μέ τά κατά 
τόπους υποκαταστήματα της. Πέ
ραν τούτου ή Εθνική Τράπεζα 
έχει άναλάίβει τήν αντιπροσώ
πευση άλλων Τραπεζών και 
’Οργανισμών καί αύτό έχει οάν 
συνέπεια νά έχει μία εντελώς 
ξεχωριστή κίνηση.

Τό υποκατάστημα τής Εθνι
κής Τραπέζης Καρδίτσης στεγά
ζεται σήμερα σέ ιδιόκτητο κτί
ριο, τό όποιο δμως δεν είναι δυ
νατόν νά εξυπηρετήσει τή με
γάλη κίνηση πού παρουσιάζει, 
μέ αποτέλεσμα νά ταλαιπωρούν
ται σέ αφάνταστο βαθμό οί συ
ναλλασσόμενοι. Παράλληλα ή 
θέση των υπαλλήλων τοϋ ύ-πο- 
καταστήματος έχει γίνει τραγι
κή λόγω τής στενότηιτος τοΰ 
χώρου. Κυριολεκτικά τό ένα 
γραφείο είναι πάνω στο άλλο, 
σέ πολλές δέ περιπτώσεις έχει 
ξεπερα'σθή τό αδιαχώρητο.

Ή κατάσταση αύτή είναι αδύ
νατο' νά συνεχιοθεϊ καί επιβάλ
λεται νά ληφθοΰν άμέσως μέ
τρα. Ή διοίκηση τής Τραπέ.ης 
τής οποίας προ'ΐστατα-ι ό καθη
γητής κ. Άγγελόπουλος, ό ό
ποιος είναι γνωστός γιά τις προ
οδευτικές του ιδέες, πρέπει νά 
έπιληφθή τοΰ σοβαρωτάτου προ
βλήματος πού ταλαιπωρεί χιλιά
δες συναλλασσόμενους άλλά καί

Πρόσκληση
γυναικών
συναδέλφων

Μέσα στά πλαίσια τής συζή
τησης καί τού προβληματισμού 
πάνω στά θέματα πού άπαυχο- 
λοΰν τις γυναίκες συναδέλφους, 
βλέπουμε απαραίτητα το άνοιγμα 
όνος διαλόγου μεταξύ τους.

Ό διάλογος α-ύτός θά δώσει 
τή δυνατότητα σ’ άλες τις συ
ναδέλφους νά έκφράσουν τις α
πόψεις τους γιά τήν αντιμετώ
πιση καί τή σωστή προώθηση των 
Προβλημάτων τους. Γιά τό λόγο 
αυτό τό Γραφείο τού Συλλόγου 
αποφάσισε νά πραγματοποιείται 
μία συνάντηση γυναικών απο
κλειστικά συν)φων τήν πρώτη 
Τετάρτη κάθε μήνα στή Λέσχη 
τοϋ Συλλόγου μας, στις 7 μ.μ. 
Ή πρώτη συγκέντρωση θά γί
νει τήν Τετάρτη 6 Ιουλίου.

Πιστεύουμε δα δλες οί γυναί
κες συνάδελφοι θά άνιαπσκρι- 
θοΰν στην πρόσκληση καί θά συμ
μετέχουν ενεργητικά στις συ
γκεντρώσεις.

τούς υπαλλήλους τής Τραπέζης. 
Κάθε παράταση στήν ύπάρχουΟα 
κατάσταση είναι απαράδεκτη.

ϊεΜϊι'β
ϋρωρίϊόιρζ

Μέχρι 22 Ιουνίου 1977, εί
χαν άποσταλεΐ στά γραφεία τοΰ 
Συλλόγου συνολικά 1.424 Δελ
τία Προσωρινότητας συναδέλφων 
πού κατανέμονται κατά κατηγο
ρίες Προσωπικού, ώς έξης:
—Λογιστικός - Ταμειακός

κλάδος 915
Έλλειπή δελτία 165

1.080
—Εΐσπράκτορες-Κλητήρες 298 
—Τεχνικός κλάδος 15

Δελτία μή προσδιορι
ζόμενα γιά τά όποια 
θά ζητηθούν συμπληπ 
ρωματικά στοιχεία 3 1

Γενικό σύνολο 1.424
"Αρχισε ήδη ή μηχανογραφική 

επεξεργασία των δελτίων που 
λάβαμε, γιά τήν πλήρη τεκμηρί
ωση τοΰ αιτήματος μας.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 
ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

Συνεχίζεται ή εγκατάσταση 
σέ πολλά Υποκαταστήματα των 
αυτομάτων συστημάτων άσφαλεί- 
ας κατά των διαρρήξεων καί λη
στειών.

Μέ τον τρόπο αυτό έξουδετε- 
ρώοννται οί κίνδυνοι κατά τής 
ασφαλείας πολλών Κατ)των 
μας, πού είναι πάντοτε μεγαλύ
τεροι κατά τή διάρκεια τής του
ριστικής περιόδου.

Παράλλληλα, αυστηρά μέτρα 
γιά νά άποτραποΰν ένδεχόμενες 
επιθέσεις, άπό αλλοδαπούς κα
κοποιούς, πήρε ή ’Αστυνομία ’Α
θηνών.

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ
(ΣΥΝΈΧΕΙΑ άπό τήν 7η σελ.)

παράγων, πού μετείχε τής επιτροπής (συνεστήθη μέ τήν πράξη 
Διοικήοεως 605)29.11.1975, παραμονές έκλογών) πού το συνέ
ταξε γιά λογαριασμό τής Διοικήοεως.

Περιορίζομαι επομένως καί πάλι στήν πρότασή μου νά δημο- 
ΟΊευθεί ολόκληρο τό κείμενο τοΰ -σχεδίου πού συζητάνε, στήν «ΤΡΑ
ΠΕΖΙΤΙΚΗ» καί νά κληθούν δλα τά μέλη τού Συλλόγου νά δια
τυπώσουν τις παρατηρήσεις τους, άφού φυσικά δημοσιευθοΰν πα
ράλληλα οί απόψεις τοΰ Δι-οικ. Συμβουλίου, πού πρέπει νά είναι 
διαμορφωμένες, ιέΐφ’ δ-σον, ή συζήτηση επί τοϋ σχεδίου έχει προ
χωρήσει, όπως μάς διαβεβα-ιώνετε, κανονικά.

Σημειώνω, επίσης, δτι άν πράγματι σάς ενδιαφέρουν «άπόψεις 
τών συναδέλφων πού έ-xouv διαδραματίσει -έν-εργό συνδικαλιστικό 
ρόλο», θά πρέπει νά τή ζητάτε σέ δλα ιά βασικά θέματα (ασφαλι
στικό, μή πτυχτούιχοι κλπ.) κα-ί νά μην τήν περιορίζετε μόνον οέ 
ένα θέμα, δπως ό ’Οργανισμός καί μάλιστα μετά τήν έναρξη τών 
συζητήσεων -έπ’ αύτοΰ.

Παρακαλώ γιά τή δημοσίευση τής επιστολής μου αυτής στο 
προσεχές φύλλο τής ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΣ.
’Αθήνα, 18.6.1977

Μέ συναδελφτκούς χαιρετισμούς
ΝΙΚΟΣ IIIΣΚΟΠΟΣ

Σ Η ΜΕΙΩΣΗ
I. Τό ά ο φ α λ ι σ τ ι κ ο θέμα χειρίζεται υπεύθυνα ή 

παρούσα διοίκηση τού Συλλόγου επάνω στις γνωστές 
σέ δλους άρχές τής Ένοποιήσεως τών χωριστών 
Ταμείων τοΰ Προσωπικού τής Τραπέζης καί τής διασφάλισης 
τών πόρων τού νέου, ενιαίου καί αυτοτελούς ταμείου, άρχές 
πού έχουν άναπτυχθεί κατά τήν προ τών αρχαιρεσιών περίοδο 
καί έγκιρίθηκαν μέ τήν ψήφο τοΰ Προσωπικού.

Οί άρχές αύτές δεν άπέχουν.άπό τήν θέση πού πήρε καί 
ή ’Επιτροπή όπί τού ’Ασφαλιστικού πού ή Προσωρινή καί μέ 
περιορισμένα καθήκοντα διοίκηση τού Συλλόγου (ύπό τον συν. 
Κ. Ίαιρίδη) συνέστηοε γιά νά τήν ένισχύσετ στον χειρισμό τού 
θέματος καί πού αυτοδικαίως έπαυσε νά ύπάρχει 
μόλις άναδείχθηκε ή αί-ρετή διοίκηση τοΰ Συλλόγου.

’Αλλά καί ό ϊδι-ος ό επιστολογράφος, δταν κλήθηκε σάν 
Πρόεδρος τοΰ Συλλόγου τήν 22.. 1.75 ένώπιον τής ’Επιτροπής 
πού τότε ή παρούσα Διοίκηση τής Τραπέζης συνεκάλεσε γιά 
τήν ρύθμιση τού θέματος, είχε συμφωνήσει «μέ τήν γνώμην 
τής επιτροπής -περί έξυγιάνσβως, άλλ' έπεσήμανε δτι 
ή έ ξ υ γ ί ·α ν σ ι ς δύναται νά έπέλθη μόνον διά τής άνα- 
λή-ψεως ύπό τής Τραπέζης τών υποχρεώσεων τών Ταμείων...» 
(ή σειρά μας γιά ύπογραμμίοεις).

Κατά συνέπεια, ή διοίκηση τού Συλλόγου δεν ενεργεί μέ 
άγνοια τοϋ Προσωπικού. ’Αλλά εργάζεται μεθοδικά επάνω στις 
Προσδοκίες καί τήν θέληση τών άβφαλισμένων καί τών συντα
ξιούχων. Ή δημιουργία «τετελεσμένων γεγονότων» είναι ξένη 
προς αύτή. "Οσοι δέν γνωρίζουν τήν ιστορία της άς τήν μάθουν 
άπό παλαιότερους.

Το προσωπικά θά έν ημερωθεί κατά τον πιο συμφέροντα 
γιά τήν κοινή ύπόθεση τρόπο, επί τών διαδικασιών καί πιστεύ
ουμε πολύ γρήγορα γιατί ίσως ζητηθεί καί 
ή δύναμή του γιά -στήριξη τών Συλλογικών θέσεων.

II. Τό ύιπό επεξεργασία κείμενο τού ’Οργανισμού δόθηκε 
ατούς συνδικαλιζόμενους συναδέλφους σέ απόλυτη ισότητα προς 
τούς συμβούλους ιού Συλλόγου.

Κατά συνέπεια, σέ άντίστοι-χ-ο επίπεδο ανταπόκριση θά εί
ναι ή προσφορά ιής γνώμης τους τουλάχιστον, αν ο-χι τής πρέ
πουσας -εργασίας τους. Ό δρ-ος τής δημοσίευσης τού τωρινού 
κειμένου ώς έχει δέν προσδίδει ούτε γενικό τερη ώ-φέλεια οντε 
αποτελεί γι’ αύτούς εμπόδι-ο νά εκφέρουν ιή γνώμη τους έστω, 
παρά μόνο πρόσχημα γιά αναβολή ή μή άνάληψη ίσως τών ευ
θυνών τους.

Άλλά στήν περίπτωση αύτή δέν έχουν εύ-θύνες. Τό Διοικ. 
Συμβούλιο χειρίζεται υπεύθυνα- τά θέματα καί μέ το θάρρος 
τοΰ εύ-συν-είδητ-ου καί υπεύθυνου χειριστή θά έμφανισθεί, στο 
πλήρωμα τοΰ χρόνου, -ένώπιον τοΰ προσωπικ-ου νά λογοδοτήσει.

Γιά οτενότερη επαφή μέ τήν επαρχία

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 
ΙΗΣ ΟΤΟΕ ΣΕ ΟΑΗ ΤΗ ΧΗΡΑ

Ή ΟΤΟΕ, στά πλαίσια τής προσπάθειας της γιά ενό
τητα καί οργάνωση, αποφάσισε τή σύσταση κατά πόλη Συν
τονιστικών ’Οργάνων.

Παραθέτουμε αυτούσιο τό κείμενο τής σχετικής ανακοί
νωσης τής 'Ομοσπονδίας πρός τούς συναδέλφους όλης τής 
χώρας, λόγφ τοΰ ενδιαφέροντος πού κατά τή γνώμη μας πα
ρουσιάζει.

’Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Ή "Ομοσπονδία στήν προσπά

θεια της νά εξασφαλίσει στενό
τερη επαφή, ιδιαίτερα μέ τήν ε
παρχία, μελέτησε τό θέμα συιγ- 
κροτήσεως Συντονιστικών ’Ορ
γάνων. ’Έτσι τό Έκιελεστικό 
Συμβούλιο κατά τή-ν 44η) 17.6. 
77, Συνεδρίασή του, άπεφάσισε 
τή σύσταση Τοπικών -Παραρτη
μάτων, στήν έδρ-α κάθε Νομού 
(έκτος αν υπάρχουν, σέ άλλη 
πόλη τοϋ Νομού περισσότερες 
Τράπεζες καί Τιραπεζοϋπάλλη- 
λοι).

Στά όργανα αύτά, προβλέπε- 
ται νά μετέχουν οί τοπικοί έκ- 
τιρόοωποι τών Συλλόγων τών 
Τραπεζών πού έχουν καταστή
ματα- στο Νοιμό. ’Έτσι έξα-σφα- 
λίζονται δυο σημαντικά πράγμα
τα :

1. — Ή άμεση επαφή τής Ό- , 
μοσπονδίας μέ τοπικά τμήματα 
τών Συλλόγων καί

2. — Ό συντονισμός τών το
πικών τμημάτων τών Συλλόγων 
σέ δλο τό φάσμα τής δραστηριό
τατος.

Ή ανάγκη αύτή έγινε φανε
ρή άπό καιρό μέ τήν αύξηση τού 
αριθμού τών καταστημάτων τών 
Τραπεζών σέ ολόκληρη τή χώ
ρα καί ό χρόνος πού χάθηκε ώς 
σήμερα, επιβάλλει τήν δ-ραστη, 
ριποίηση δλων μας, ώστε στο 
συντοιμώτερο δυνατό χρονικό 
διάστημα νά επιτευχθεί ό σκο
πός τής Όργανώσεως τών Το
πικών Παραρτημάτων.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ: α) σέ
κάθε Νομό θά ύποδειχθεί άπό 
τούς Συλλόγους ένας τοπικός 
εκπρόσωπος.

β) Οί τοπικοί εκπρόσωποι θά 
γίνουν γνωστοί άπό τούς Συλ
λόγους στήν Ο.Τ.Ο.Ε. γιά νά 
καιαρτισθεϊ -σχετικό μητρώο.

γ) Οί εκπρόσωποι τώ-ν Συλ
λόγων, θά συνέλθουν καί θά 
εκλέξουν ένα Γραμματέα (καί 
τον άνα-πληρωτή του) 
ό όποιος θά προεδρεύει σιό’Όρ- 
γανο καί θά έχει τήν εύ-θύνη 
τής επαφής μέ τήν Ο.Τ.Ο.Ε.

δ) Στις Συνεδριάσεις θά τη
ρούνται πρακτικά γύρω άπο τά 
βασικά σημεία τών συζητήσεων.

-ε) Οί εκπρόσωποι τών Συλ
λόγων θά ενημερώνουν τούς οι
κείους Συλλόγους κατά διαστή
ματα.

Τά κύτταρο αύτό, πού δέν ά- 
ποτελεί παρά συντονιστικό όρ
γανο, έκτος τών άλλων θά δώ-

'Ολομέλεια 
τοΰ Δ.Σ. 
τοΰ συλλόγου

Με συμμετοχή δλων τών τα
κτικών καί αναπληρωματικών 
μελών τοϋ Δ.Σ. (Κέντρου καί 
Επαρχίας) συνέρχεται τήν 1 καί 
2 ’Ιουλίου ή ’Ολομέλεια τού 
Δ.Σ. τοΰ Συλλόγου.

Κατά τήν διάρκεια της θά γί
νει διεξοδική ιέξέταση τής πο
ρείας τών ζητημάτων μας καί 
μεθόδευση τής παραπέρα τακτι
κής τών διεκδικήσεων μας.

σει τήν εύκαιρία σέ αρκετούς 
συναδέλφους νά ενημερωθούν 
καί νά «εκπαιδευτούν» στις συν
δικαλιστικές καί λοιπές δραστη
ριότητες καί νά αποτελόσουν έ
τσι τό φυτώριο γιά τούς Συλ
λόγους καί τήν "Ομοσπονδία 
πού έχουν πάντοτε άνάγκη ικα
νών -καί δραστήριων στελεχών.

ΣΚΟΠΟΙ: α) ή έπί 
τόπου μελέτη τών κοινών προ
βλημάτων τών Συλλόγων,

β) ή διοχέτευση τών αποφά
σεων τής "Ομοσπονδίας κα-ί ή 
υλοποίηση αύτών.

γ) ή επί νομαρχιακού επιπέ
δου επαφή μέ -τοπικές άρχές καί 
ενημέρωση τής Ο.Τ.Ο.Ε.

δ) ή άντιμετώητση τυχόν αυ
θαιρεσιών άπό μέρους Διευθυν
τών Καταστημάτων,

ε) ή δημιουργία Λέσχης γιά δ- 
Λους τούς συναδέλφους καί ή 
"Οργάνωση, στά πλαίσια- τών 
σκοπών- τής Λέσχης, "ψυχαγωγι
κών, πολιτιστικών, κοινωνικών, 
μορφωτικών καί λοιπών έκδη- 
λώσεων.

Είναι φανε-ρό, δτι ή επιτυχία 
τής προσπάθειας ίδρύσεως τών 
Τοπικών Παραρτημάτων θά ο
δηγήσει :

Πρώτον : στήν σφυρη- 
λάτη-ση άκόμη πιο. πολύ τής ε
νότητας τού κλάδου καί δεύ
τερον : στήν έμμεση εξυ
πηρέτηση τών συναδέλφων τών 
-επαρχιών οί όποιοι έτσι θά αι
σθάνονται πιο ισχυρό τον εαυ
τούς καί πιό κοντά στους 
Συλλόγους τους καί τήν "Ομο
σπονδία.

Γιά τούτο παρακαλοΰμε θερ
μά, δπως μέχρι 10- ’Ιουλίου 
1977, έχουν δημ-ιουρ-γηθεϊ τά ώς 
άνω Τοπικά Παραρτήματα, μέ 
ταυτόχρονη ενημέρωση (Διεύ
θυνση, ’Ονοματεπώνυμα ύπευ- 
θύνων, τηλέφωνα κλπ. τής Ο. 
Τ.Ο.Ε. καί τού οικείου Συλλό
γου.

Μέ Συναδελφικούς Χαιρετι
σμούς

Τό Εκτελεστικό Συμβούλιο

Ή 'Ομοσπονδία μας για 
τπν αενΟάμερπ βδομάδα

Σέ ανακοίνωσή της, πού κυ
κλοφόρησε μέ τήν εύκαιρία τής 
έφαιρμογής τού θεσμού τής πεν
θήμερης βδομάδας, ή "Ομοσπον
δία μας, τονίζει:

Ό θεσμός κερδίθηκε χάρις 
στήν ενότητά μας καί τήν άπο- 
φασιστικότητα δλων μας.

Δέν μας χαρίστηκε. 
Κατακτήθηκε ιμέ σκλη
ρές διαπραγματεύσεις καί π ί ε- 
σ η διότι είχε νά ξεπε-ράσει 
τρεις μεγάλες δυσκολίες:

1. Τίη δυσχέρειες πού παρου
σιάζει τό άνοιγμα κάθε καινούρ
γιου δρόμου, δταν μάλιστα πρό
κειται νά -περάσουν άπ’ αύτάν ό
χι μόνον Τραπεζικοί άλλά σιγά 
- σιγά όλοι οί "Έλληνες έργα- 
ζόμενοι.

2. Τήν άντίθεση ώρισμένων 
Διοικήσεων μεγάλων Τραπεζών.

3. Τον σκεπτικισμό καί τις τα- 
λαντεύσεις τής Πολιτείας.

Τελικά ό θεσμός κερδίθηκε 
καί -μάλιστα σέ πλαίσια ευρύτερα 
άπ’ τά αρχικά.

Βεβαίως υπάρχουν δυό εξαι
ρέσεις :

α. Οί συνάδελφοί μας τής 
Τραπέζης τής Ελλάδος, πού έ-ρ- 
γάζοντναι σάν -πράκτορες καί δη
μόσιοι διαχειριστές στά Δημόσια 
Ταμεία -καί τά Τελωνεία καί

β. Οί συνάδελφοί μας τής Α. 
Τ.Ε. πού ύπηρετοΰν σέ υποκα
ταστήματα μέχρι 18.000 -κατοί
κους.

Δεχθήκαμε αύτές τις δύο ε
ξαιρέσεις, όχι χωρίς δυσκολία, 
συναισθηματική καί πραγματική..

Τά πράξαμε διμως γιά τρ-είς 
λόγους:

Πρώτον: γιατί ύπάρχει 
στις δύο αύτές περιπτώσεις πραγ
ματική άνάγκη.

Δεύτερον: γιατί επι
διώκουμε νά γίνει ό βηματισμός 
προς τήν -μεγάλη θεσμική κατά

χτηση τής πενθήμερης βδομάδας 
ό μ α λ ά, καί χω-ρίς νά δη- 
μιου-ρ-γηθοΟν δ υ σ χ έ ρ ε ι ε ς 
στήν -οικονομία, στήν αγορά, 
στον αγροτικό πληθυσμό -καί σέ 
δλο τά κοινό πού συναλλάσσε
ται μέ τις Τράπεζες καί πού σή
μερα -είναι σχεδόν -ολόκληρη ή 
κοινωνία.
Τρίτον: γιατί οί έξαι- 

ρέσεις αύτές έχουν προσωρινό 
χαρακτήρα καί σύντομα θά προ
κόψουν άπ’ τήν πείρα οί επιβαλ
λόμενες λύσεις.

Νομίζουμε συνάδελφοι, δπ γί
νεται κατανοητή άπό δλους ή ά

νάγκη τών δυό εξαιρέσεων καί 
Ιδιαίτερα άπ’ τούς συναδέλφους 
μας πού ιούς αφορούν άμεσα. 
’Άς είναι βέβαιοι δτι ή πενθή
μερη βδομάδα θά λειτουργήσει 
σύντομα γιά δλους άνεξαίρ-ετα 
καί δτι θά εξασφαλίσει τήν κα
θολική άναγνώ-μισ-η άπο ολόκλη
ρη τήν έλληνική κοινωνία. Αύ- 
το το δεύτερο άλλωστε θά δι
καιώσει καί τήν κατάκτησή μας.

Οΐ Τραπεζικοί άποδεικνύουν 
έτσι δτι καί στις -πιο πρωτοπο
ριακές κατακτήσεις τους, έχουν 
γνώμονα, δχι μόνον τον έαυτό 
τους άλλά ολόκληρο τον τόπο 
καί όλό-κλη-ρη τήν κοινωνία.

ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
Οί Συνάδελφοι τής ’Εμπορικής γιά τό θέμα τοΰ ’Οργα

νισμού "Υπηρεσίας, πού τούς απασχολεί, συζητούν αποκλει
στικά μέ μέλη τοΰ Δ.Σ. τής Τραπέζης.

Συγκεκριμένα, ό κ. Ήλιόδης, μετά τή διαπίστΜση πώς 
οί «Υπηρεσιακοί παράγοντες» είχαν δώσει παραπλανητικά 
στοιχεία γιά τις θέσεις τοΰ Προσωπικού στο θέμα τού ’Ορ
γανισμού, άκόμη καί στον ’ίδιο, άπεδέχθη πρόταση τού Συλ
λόγου γιά ν’ άναλάβει ό ίδιος τό χειρισμό τού θέματος πα
ραμερίζοντας βέβαια τούς «άναντικατάστατους» κατά τό άν- 
δρεαδικό κατεστημένο παράγοντες.

’Οφείλουμε νά συγχαρούμε άπό τή μιά μεριά τόν αδελ
φό σύλλογο γιά τήν έπιτυχία του καί άπό τήν άλλη τό Διοι
κητή τους κ. Ήλιάδη, πού μέ τήν ένέργειά του αύτή άπέδει- 
ξει γιά τόν έαυτό του ύψηλότατο αίσθημα ευθύνης και έντε- 
λως σύγχρονη νοοτροπία Διοικήσεως Προσωπικού* 1 2 3.


