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Ή ήμέρα τών άρχαιρε- 
σιων «‘/.ν,βίάϊϊί. 'Ο Σύλλο
γός μ.ας 6» άηοκτήβει καί 
«άλί τύ αιρετό Αίοικητιχό 
του Χυμβούλεο.

Κάβε μέλος του Συλλό
γου είναι έλεύθερο νά 8ε- 
εκδεκήβεε την ψήφο των συν
αδέλφων του καί την τεμη 
να τους έκπροβωτεήσεε ατό 
νέο Δλεοεκητεκό Συμβούλεο.

Ή Προβωρενη Σεοεκηβη 
στην όηοεα άνετέβη ή έντο- 
λη να δεενεργήση τις εκλο
γές, κατέβαλε κάβε προα- 
ττάβεεα γεά να συντομεύση 
τό χρόνο διεξαγωγής τους. 
Αέν άπέβλεψε σέ ιταράταση 
του χρόνου «αραμονης της 
στη Σεοεκηση του Συλλό
γου, δεν εξάντλησε καν τα 
«ερεβώρεα «ού ώριξε ή δε- 
καατεκη απόφαση.

★

Στο δεάστημα που μεσο
λάβησε άπό την άνάληψη 
των καθηκόντων της, μέχρε 
καί τη γαλήνη, γά να δη- 
έπαναφέρουμε την ήρεμεα 
καί τη γαλήνη, γεά να δη- 
μεουργήσουμε όλες τις προ- 
ϋποθέσεες, οί όποιες θ μάς 
οδηγήσουν σέ εκλογές που 
θά έκφράξουν την πραγμα- 
τεκή έπεθυμεα των μελών 
του Συλλόγου μας.

’Σ,ποφόγαμε κάθε ένέρ- 
γεεα που θά ήταν δυνατό νά 
θεωρηθεί ώς μεροληπτεκή 
υπέρ τής μεάς ή τής άλλης 
συνδεκαλεστεκής παρατάξε- 
ως.

Είμαστε, τέλος άποφασε- 
σμένοε νά μην μεταβάλλου
με τη στάση μας αυτή μέχρε 
την ώρα πού θά κλεεαουν οε 
κάλπες. ©ά παραμεενουμε 
ούδέτεροε γιατί πεστεύουμε 
πώς έταε εξυπηρετούμε σω
στά τά συμφέροντα τών με
λών του Συλλόγου μας.

Σύτή μέ λίγα λόγεα εε- 
ναε ή πορεία πού άκολουθή- 
σαμε καί άκολουθοΰμε ό
σον άφορά τις εκλογές γεά 
την άνάδεεξη του Σεοεκητε- 
καυ Συμβουλίου.

★

Ή δραστηρεότητά μας 
στην άντεμετώπεση τών θε
μάτων μας δημοσεεύτηκε 
στο σύντομο άπολογεσμό 
μ.ας καί είναι καταχωρημέ- 
νη σέ άλλες στήλες τού 
σημερενού φύλλου τής 
«Τραπεξετεκής».

Πεστεύουμε δτι καί στον 
τομέα αύτόν, παρά την προ
σωρινή θέση μας στην Αι- 
οίκηση τού Συλλόγου, γε
γονός που μεεώνεε την δια
πραγματευτική μας ικανό
τητα, καί παρά τό λίγο χρό
νο τής θητείας μας, δέν υ
στερήσαμε. Αντιμετωπί
σαμε σωστά, δύσκολα θέμα
τα πού εμφανίστηκαν μό- 
λες άναλάβαμε την Σεοίκη- 
ση τού Συλλόγου καί δέν 
μάς εμπόδισε ή προσωρενή 
θέση μας νά συμμετάσχουμε 
σέ όλες τις άγωνιστικες εκ
δηλώσεις τού κλάδου μας, 
κατά την περίοδο τής θητεί
ας μας.

Επιδιώξαμε νά προω
θήσουμε όσα έκκρεμή θέμα
τα παραλάβαμε καί δέν εί- 
ναε ύπερβολή νά λεχθή δτε 
εχουμε πραγματοποιήσει 
σοβαρά βήματα στην Αντι
μετώπισή τους.

Τό χρονεκό δεάστημα πού 
μάς χωρεξεε άπό την ήμέρα 
τών εκλογών είναε πάρα πο
λύ μεκρό. Ό χρόνος έξην- 
τλήθη. ’Έχουμε μπει ούσε- 
αστεκά στην προεκλογεκή 
περίοδο.

Ό λόγος αυτός μοΰ έπε- 
βάλλεε νά άπευθυνθώ προς 
όλα τά μέλη τού Συλλόγου 
καί νά ζητήσω τη βοήθεια 
όλων γεά νά μην δεαταρα- 
χθεε ή ήρεμεα καί ή γαλήνη 
μέχρε την διεξαγωγή τών 
εκλογών καί την άνάδεεξη 
τού νέου αιρετού Σεοεκητε- 
κού μας Συμβουλίου.

Ζητώ άπό όλους νά άπο- 
φύγουν την δημεουργία κα
ταστάσεων πού μπορούν νά 
βλάψουν τά συμφέροντά 
μας.

Ζητώ νά μην μάς παρα- 
σύρεε ό προεκλογεκός πυρε
τός σέ ένέργεεες γεά τις ό
ποιες μετανοεώσουμε ίσως 
Αργότερα.

"Ολες οε συνδικαλιστικές 
παρατάξεες είναε έλεύθερες 
νά κινηθούν πρός κάθε κα
τεύθυνση. IV ά δεαφωνή- 
σουν, νά ύποστηρεξουν τις 
Απόψεις τους, νά έπιδιώ- 
ξουν την προτίμηση τών με
λών τού Συλλόγου. "Ας 
γίνει αυτό μέσα ατά όρεα 
τής συνδεκαλεστεκής εύπρέ- 
πεεας. "Ας άποφύγουμε τις 
άκρότητες. "Ας μην επιχει
ρήσουμε νά ρίξουμε λάσπη 
ό ένας στον άλλο. "Ας Ανα
γνωρίσουμε όλοε, σέ όλους, 
τό δεκαίωμα νά δεεκδεκή- 
σουν την ψήφο τών μελών 
τού Συλλόγου μας. "Ας 
μην λησμονήσουμε, προπαν
τός, ότε έχουμε Βερή ύπο- 
χρέωση νά δεαφυλάξουμε 
τά συμφέροντά μας, την ε
νότητά μας.

Κανείς δέν έχεε τό δεκαε- 
ωμα νά τοποθετήσει τον ε
αυτό του πάνω άπό τό συμ
φέρον τού Συλλόγου.

θεώρησα ύποχρέωσή 
μου, ύπό τήν ιδιότητα τού 
Προέδρου τής Προσωρε- 
νής Σεοεκήσεως, πού έχεε 
τήν εντολή καί τήν εύθύνη 
τής διεξαγωγής τών άρ- 
χαερεσεών, νά Απευθύνω 
τήν έκκληση αυτή σέ όλα τά 
μέλη τού Συλλόγου μας, νά 
δώσω, γεά μεά Ακόμη φο
ρά, τήν διαβεβαίωση, ότε 
θά παραμείνω αυστηρά ού- 
δέτερος μέχρε τήν ήμέρα 
τών εκλογών καί δέν θά ε- 
πετρέψω όποιαδήποτε εδε. 
αίτερη μεταχείριση σέ άτο
μα ή συνδυασμούς.

Είμαι βέβαεος, ότε θά 
συναντήσω τήν κατανόηση 
καί τή συμπαράσταση όλων 
τών συνδικαλιστικών παρα
τάξεων πού θά πάρουν μέ
ρος στες εκλογές.

Έποχρεωσή μου θεωρώ 
επίσης, νά καλέσω όλα τά 
μέλη τού Συλλόγου νά Α
σκήσουν τό έκλογεκό τους 
δκαίωμα.

"Οσο περισσότερα μέλη 
ψηφίσουν στες εκλογές, τό
σο πεό ένεσχυμένο θά είναε 
τό νέο Σεοεκητεκό Συμβού- 
λεο πού θά εκλεγεί" άπ’ αυ
τές.

"Ολοε στες κάλπες, λοι
πόν, γεά νά Αναδείξοομε τό 
νέο αιρετό Σεοεκητεκό Συμ- 
βούλεο τού Συλλόγου μας.

Κ. ΙΑΤΡΙΣΗΪ

Συνάδελφοι,
Ή Προσωρινή Διοίκηση τοΰ 

Συλλόγου μας, σέ έκτέλεση τής 
εντολής πού τής άνατέθηκε άττά 
τό Πρωτοδικείο ’Αθηνών και σύμ
φωνα μέ τό άρθρο 9 τοΰ Κατα
στατικού τοΰ Συλλόγου μας. ά- 
ττεφάσισε τή σύγκληση Γενικής 
Συνελεύσεως τοΰ Συλλόγου μας 
μέ θέματα:

1) Εκλογή Κεντρικής ’Εφο
ρευτικής ’Επιτροπής μέ πέντε 
τακτικά μέλη καί δύο άναπληρω- 
ματικά, γιά τή διενέργεια άρχαι- 
ρεσιών γιά ανάδειξη μελών Δι- 
οικητικοΰ Συμβουλίου.

2) "Εκθεση τοΰ Διοικ. Συμ
βουλίου έπί τών πεπραγμένων 
χρήσεως 1976.

3) Έκθεση έλεγκτών έπΐ τής 
διαχειρίσεως χρήσεως 1 976.

4) Έγκρισις χρήσεως απολο
γισμού 1976.

5) "Εγκριση προϋπολογισμοΰ 
χρήσεως 1 977.

6) ’Απαλλαγή τοΰ Διοικ. Συμ
βουλίου καί τής έξελεγκτικής ε
πιτροπής άπό κάθε εύθύνη γιά 
τήν χρήση 1976.

Κατόπιν τούτου θέτει ύπό τήν 
κρίση τής Γενικής Συνελεύσεως 
τον Διοικητικό και Οικονομικό α
πολογισμό τής χρήσεως 1976.

"Οπως δμως είναι γνωστό ή 
άνάκληση τής έντολής τοΰ Διοι
κητικού Συμβουλίου πού προήλ
θε άπό τΙς άρχαιρεσίες τής 6ης 
και 7ης Δεκεμβρίου και ό διορι
σμός Προσωρινής Διοικήσεως δι
αιρούν σέ δύο περιόδους τον α
πολογισμό χρήσεως 1976.

Ή πρώτη περίοδος άψορά τό 
ypoviko διάστημα άπό 1)1—4. 
11.1976 και ή δεύτερη τό διά
στημα άπό 5.11.1976, ήμέρα 
πού άνέλαβε τά καθήκοντα της ή

Οί TpOHOHOipEIB
τοΰ Κανονισμού
ΑίΐΟΒφΒϋίϋΕΗΒ

’Από τό Διοικ. Συμβούλιο τοΰ 
Συλλόγου κυκλοφόρησε ή άκό- 
λουθη ανακοίνωση:
Συνάδελφοι,

Οί τροποποιήσεις πού έγιναν 
στον κανονισμό τοΰ Ταμείου Αύ- 
τασφαλείας καί γιά τις όποιες 
προκλήθηκε τόσος θόρυβος δέν 
άφοροΰν τούς ήσφαλισμένους τοΰ 
Ταμείου μέχρι τήν ήμέρα τής κυ- 
ρώσεώς τους.

Θά ίσχύσουν μόνον διά 
τούς προσλαμβανομένους υπαλ
λήλους άπό τήν ήμέρα πού θά 
κυρωθούν οί τροποποιήσεις.

Καμιά άνησυχία επομένως δέν 
δικαιολογείται καί κανένα δικαί
ωμά σας δέν διατρέχει κίνδυνο. 
Συνάδελφοι,

Τό Διοικητ. Συμβούλιο τοΰ 
Συλλόγου μας μόλις πληροφορή- 
θηκε τίς τροποποιήσεις, έζήτησε 
τις απαραίτητες διευκρινήσεις έ
πί τοΰ θέματος, γιά νά καθορίση 
τή στάση του.

Τό Σάββατο 12 Φεβρουάριου 
ώρα 1 μ.μ. ά Πρόεδρος τοΰ Συλ
λόγου μας είχε συνάντηση μέ 
τόν Διευθυντή Προσωπικού κ. 
Ευάγγελο Μακρή. Στή συνάντη
ση ήταν παρών καί ό κοιθηγητής 
κ. Άργυράκος, μέλος τοΰ Δ.Σ. 
τής Τραττέζης καί αναπληρωτής 
Προέδρου τοΰ Δ.Σ. τοΰ Ταμείου 
Αύτασφαλείας.

Ό κ. Μακρής δήλωσε στον 
Πρόεδρο τοΰ Συλλόγου μας δσα 
αναφέρουμε πιο πάνω γιά τήν έ- 
φαρμογή τών τροποποιήσεων τοΰ 
Κανονισμού, καί πρόσθεσε ότι ή 
Τράπεζα δέν έχει τήν πρόθεση 
καί δέν έπιδιώκει νά θίξη τά δι
καιώματα τοΰ Προσωπικοΰ της.

Προσωρινή Διοίκηση, μέχρι 31 
Δεκεμβρίου 1976.

Ή περίοδος συνεπώς 1)1 — 
4)1 1)1976 δέν άφορφ τήν Προ
σωρινή Διοίκηση. Άφορρ: τό Δι
οικητικό Συμβούλιο πού προήλ
θε άπό τις έκλογές τής 6ης καί 
7ης Δεκεμβρίου 1975.

Ή Γενική Συνέλευση, όμως, 
σύμφωνα μέ τό Καταστατικό τοΰ 
Συλλόγου μας άλλά καί τό νόμο 
πρέπει νά έγκρίνει ή νά άπορρί- 
ψει τά πεπραγμένα καί τής πε
ριόδου έκείνης, ασχέτως άν δέν 
βρίσκεται στή Διοίκηση τοΰ Συλ
λόγου τό τότε Διοικητικό Συμ
βούλιο.

Καί όσον άφορρ τον Οίκνομικό 
άπολογισμό, έκ τοΰ λόγου δτι 
τό μέγιστο χρονικό διάστημα ά
φορά τήν περίοδο έκείνη καί μό
νον δύο μήνες τήν Προσωρινή Δι
οίκηση, έχει συνταχθεΤ ένιαΐος 
καί έχει άναρτηθεΐ έγκαιρα στά 
γραφεία τοΰ Συλλόγου. Βεβαίως 
δημοσιεύεται καί στήν «Τραπεζι
τική» κατά τά καθιερωμένα.

"Οσον άφορρ τον Διοικητικόν 
’Απολογισμόν, άναψερόμεθα εις 
δσα, κατά τήν περίοδον τής θη
τείας του άνεκοίνωσε διά τής 
«Τραπεζιτικής» ή ανακοινώσεων 
τοΰ Συλλόγου.

Τό υπόμνημα γιά τά αίτήμα- 
τά μας τήν έποχή πού άνέλαβε 
τή Διοίκηση τοΰ Συλλόγου, τό ό
ποιο ύπεβλήθη στή Διοίκηση 
τής Τραπέζης σέ συνεργασία 
καί μέ τούς άλλους Συλλόγους 
Προσωπικοΰ τής Τραπέζης μας, 
άποτελεΐ τήν βάση τής πολιτικής 
τήν όποια καθώρισε γιά νά άκο- 
λουθήση κατά τήν περίοδο τής 
θητείας του, έπί τών έπαγγελμα- 
τικών μας θεμάτων.,

Τό πλήρες κείμενο τοΰ ύπο- 
μνήματος έχει δημοσιευθεΐ στο 
ΰπ’ άριθ. 363, μηνός Φεβρουά
ριου 1976, φύλλο τής «Τραπεζι
τικής».

Τά γεγονότα πού ώδήγησαν 
οπήν ύποβολή προτάσεως μομ
φής καί άνακλήσεως τής έντολής 
τοΰ Δ.Σ. συζητήθηκαν στή Γενι
κή Συνέλευση τής 12ης Αύγού- 
στου 1976.

Τά Πρακτικά τής Γενικής Συ
νελεύσεως δημοσιεύθηκαν στο 
φύλλο τής «Τραπεζιτικής» μηνός 
Σεπτεμβρίου (άριθ. 371).
Τά άποτελέσματα τής ψηφοφο

ρίας, έπί τής προτάσεως μομ
φής καί τής άνακλήσεως τής έν
τολής τοΰ Δ.Σ., πού έγινε σ’ ό- 
λόκληρο τό δίκτυο, έχουν δημο- 
σιευθεΤ οπό φύλλο τής «Τραπεζι
τικής» μηνός ’Οκτωβρίου (άριθ. 
φύλλου 372).

Ο ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟ
ΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ
5)11—31)12)1976)

"Υστερα άπό τό αποτέλεσμα 
τής ψηφοφορίας αύτής ή έντολή 
τοΰ Διοικ. Συμβουλίου άνεκλήθη 
καί έπακολούθησε ό διορισμός 
Προσωρινής Διοικήσεως.

Ή Προσωρινή Διοίκηση διωρί- 
στηκε μέ τήν ΰπ’ άριθ. 7550) 
1976 άπόφαση τοΰ Μονομελούς 
Πρωτοδικείου ’Αθηνών. Μέ τήν ί
δια άπόφαση καθωρίστηκαν καί 
τά καθήκοντά της.

«Εντός προθεσμίας εξ (6) 
μηνών άπό τής δημοσιεύσεως τής 
παρούσης διεξαγωγήν τών άρχαι- 
ρεσιών προς άνάδειξιν τής Διοι- 
κήσεως ταύτης, άμα δέ καί τής 
κατά τό άνωτέρω χρονικόν διά
στημα έπιμελείας έπειγούσης 
φύσεως υποθέσεων τοΰ σωματεί
ου τούτου».

Μόλις άνέλαβε τά καθήκοντά 
της, ή Προσωρινή Διοίκηση έ
στρεψε τήν προσοχή της στήν άν- 
τιμετώπιση τών έκκρεμών θεμά
των καί στήν προετοιμασία τών 
άρχαιρεσιών γιά τήν άνάδειξη

τοΰ νέου Διοικητικού Συμβουλίου 
τοΰ Συλλόγου μας.

Στήν πρώτη, μετά τή συγκρό
τησή της σέ σώμα συενδραίση 
ώρισε τήν ήμερομηνία συγκλήσε- 
ως τής Γενικής Συνελεύσεως γιά 
νά έπισπεύση, δσο ήταν δυνατό, 
τό χρόνο διεξαγωγής τών άρ- 
χαιρεσιών, καί νά τερματισθή ή 
άνω^μαλία πού δημιουργήθηκε 
στο Σύλλογό μας.

Μέ τήν άπόφασή της αύτή ή 
Προσωρινή Διοίκηση δημιούργη
σε άμέσως τίς προϋποθέσεις γιά 
ΰφεση καί άπομάκρυνε τίς άν- 
τιθέσεις γύρω άπό τήν ήμερομη
νία τών έκλογών.

Παράλληλα προς αύτό καί στήν 
άμέσως προσεχή συνεδρίασή της 
ή ολομέλεια τής Προσωρινής Δι- 
οικήσεως, άφοΰ προηγουμένως 
κατατοπίστηκε μέ κάθε λεπτομέ
ρεια πάνω στά έκκρεμή θέματα 
τοΰ Προσωπικού, συνέταξε υπό
μνημα προς τήν Διοίκηση τής 
Τραπέζης, στο όποιο συμπεριέ
λαβε τά σοβαρώτερα άπ’ αύτά 
μέ κριτήριο, πάντοτε δτι ή προ- 
σωρινότης της στήν παραμονή 
τής Διοικήσεως τοΰ Συλλόγου 
δέν έπέτρεπε μακρόπνοα σχέδια, 
άλλά άμεση άντιμετώπιση σοβα
ρών καί έν έξελίξει θεμάτων.

Ή Π.Δ. συνεργάστηκε γιά τό 
σκοπό αύτό καί μέ τά Διοικ. 
Συμβούλια τών άλλων Συλλόγων 
Προσωπικοΰ τής Τραπέζης μας.

’Ολόκληρο τό κείμενο τοΰ υπο
μνήματος πού υπέβαλε στή Διοί
κηση τής Τραπέζης ή Π.Δ. τοΰ 
Συλλόγου μας είναι τό ακόλου
θο:
«Κύριε Διοικητά,

Ώς σάς είναι ήδη γνωστόν 
άνελάβαμεν τν Διοίκησιν τοΰ 
Συλλόγου τών Υπαλλήλων τής 
’Εθνικής Τραηέζης κοπτόπιν άπο- 
φάσεως τοΰ Πρωτοδικείου ’Αθη
νών καί μέ τήν έντολήν άφ’ ενός

Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΥΓΕΙΑΣ

Ή πρώτη Γενική Συνέλευση 
τών μελών τοΰ Ταμείου Υγείας 
Προσωπικού Έθγικής Τραπέζης 
(ΤΤΙΙΕΤ1) ώρίιστηκε για τίς 24 

Φεβρουάριου.
Ή σχετική πρόσκληση τή; Δι- 

οικήσεως είναι ή άκόλουθη:
Συμφώνως τψ Εαταστατικψ 

καλούνται τα Μέλη τοΰ Ταμείου 
Υγείας Προσωπικού ’Εθνικής 
Τραπέζης εις Γενικήν Συνέλευσιν 
τήν 24ην Φεβρουάριου 1977 ημέ
ραν Πέμπτην καί ώραν 5ην μ.μ. 
®ν τφ Κ)κφ Κ)τι τής Εθνικής 
Τραπέζης (Ταμεία Τίτλων) μέ 
τά κάτωθι Θέματα:

1) "Εγκρισις έκθέσεως λογο
δοσίας τοΰ Διοικητικού Συμβου
λίου καί τοΰ άπολογισμοΰ τής 
χρήσεως 1976.

2) "Εγκρισις έκθέσεως Έλεγ
κτών.

3) "Εγκρισις προϋπολογισμού 
χρήσεως 1977.

4) Εκλογή μελών Διοικητι
κού Συμβουλίου, ’Αναπληρωματι
κών μελών καί 2 Ελ.εγκτών.

Έν περιπτώσει μή άπαρτίας 
καλούνται τά Μέλη είς δευτέραν 
Συνέλευσιν τήν Ιην Μαρτίου 
1977 ημέραν Τρίτην έν τώ αύ- 
τψ τόπω καί χρόνω καί μέ τά αυ
τά θέματα.

Ή σχετική εκθεσίς θά διανε- 
μηθή είς τά μέλη έπί ύπογραφή 
τήν 21.2.77.,
Έν Άθήναις τή 12η Φεβρ. 1977

Ταμεΐαν Υγείας Προσωπικού 
Εθνικής Τραπέζης 

Ό Πρόεδρος 
Π. ΚΑΡΛΗΣ

μέν νά διενεργήσωμεν άρχαιρε- 
σίας προς άνάδειξιν νέου Διοικη
τικού Συμβουλίου, άφ’ έτέρου δέ 
νά έπιμεληθώμεν κατά τό έξά- 
μηνον διάστημα τής θητείας μας, 
τών θεμάτων πού άπασχολοΰν τά 
μέλη τοΰ Συλλόγου μας ύπαλλή- 
λους τής ’Εθνικής Τραπέζης.

Ώρισμένα έκ τών έν έκκρεμό- 
τητι θεμάτων τά όποΐα παρελά- 
βαμεν ύπό τής προκατόχου Διοι- 
κήσεως τοΰ Συλλόγου μας χρή- 
ζουν αμέσου άντιμετωπίσεως καί 
θέτομεν ταΰτα ύπ’ οψιν σας, έ- 
πικαλούμενοι τό έγνωσμένο ένδι- 
αφέρον σας διά τό προσωπικόν 
τής Εθνικής Τραπέζης προς έπί- 
λυσίν των.

Επιδόματα θέσεων Διοικήσεως 
—Χορήγησις κλάσματος προ- 
σαυξήσεως έπί πλέον διανυ- 
θέντος χρόνου.

Αί παροχαί αδται αί όποΐαι 
περιεκόπησαν διά τής Συλλογι
κής Συμβάσεως περί έξομοιώ- 
σεως, άπό 1.7.74 είναι έπιτακτι- 
κή άνάγκη νά έπαναχορηγηθοΰν, 
προς άποκατάστασιν τής ομαλής 
καί ευρύθμου λειτουργίας τής 
Τ ραπέζης.

Έπί πλέον, ύφίσταται ηθική 
δέσμευαις τής Τραπέζης διά τήν 
άποκατάστασιν τής άδικου καί 
άνίσου μεταχειρίσεως τών στελε
χών τής ώς άνω κατηγορίας, κα
τόπιν προφορικής άποδοχής τοΰ 
αιτήματος, δταν τοΰτο ύπεβλήθη 
προς ύμάς ύπό τοΰ προκατόχου 
Διοικητ. Συμβουλίου τοΰ Συλλό
γου μας (έ'γγραψόν του ύπ’ άρ. 
2944)19.7.76).

Τροποποίησις όργανισμοΰ υπη
ρεσίας

Τήν άνάγκη άμέσου τροποποι- 
ήσεως τοΰ Όργανισμοΰ υπηρεσί
ας τής Τραπέζης μας έπεσημά- 
νατε άπό τής πρώτης ή μέρας τής 
έπικοινωνίας σας μετά τοΰ προ
σωπικού τής Τραπέζης μας, με
τά τήν άνάληψιν τών καθηκόν
των σας ώς Διοικητοΰ.

"Εχουν παρέλθει δύο καί πλέ
ον έτη καί ή διαδικασία τρσπο- 
ποιήσεως τοΰ Όργανισμοΰ Υ
πηρεσίας ουδόλως προχωρεί.

Παρακαλοΰμεν δθεν ύμάς δπως 
δώσητε έντολήν καί δραστηριο- 
ποιηθή ή εΐδικώς προς τόν σκο
πόν αυτόν συσταθείσα ’Επιτρο
πή διά νά άποκτήσωμεν έπί τέ
λους καί έντός τακτής προθεσμί
ας έναν σύγχρονον ’Οργανισμόν 
ύπηρεσίας ό όποιος θά εξαφάνι
ση τάς άτελείας καί τάς έξ αύ- 
τών συνέπειας τοΰ ίσχύοντος 
Όργανισμοΰ.

(Συνέχεια στή 3η σελίδα)

Παρασκευή

25 Φεβρουάριου

★

ΟΛΟΙ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ



Τό κόψιμο τής πίττας 
σέ διάφορα καταστήματα

Σέ φιλική καί εγκάρδια ατμόσφαιρα καί με τή συμμετοχή όλων των συν
αδέλφων τού Ύττακ)τος Καλλιθέας, τής θυρίδος Χαροκόπου καί τών Άν- 
ταλλακτηρίων Δυτικού καί ’.Ανατολικού Άεροιλιμένος, κόπηκε στις 2.0.1. 
77, σέ κοσμική ταβέρνα τής Καλλιθέας ή ΒασιλοΊτιττα τού Ύποκ)τος. 
Ή Διεύθυνση καί το Προσωπικό, μέ τις οίκογένειές τους, διασκέδασαν 

μέχρι τις πρωινές ώρες μέ πολύ κέφι καί συναδελφική αγάπη.

Ή Δ)νση καί τό Προσωπικό τοΰ Κατ)τος Πετραλώνων Εκοψαν τήνπίττα 
τους καί αντάλλαξαν τις ευχές τους γιά τάν καινούργιο χρόνο.

Μέσα σ’ ένα έορταστικό περιβάλλον ή Διεύθυνση καί τό Προσωπικό τοΰ 
Ύποκ)τος Μυτιλήνης υποδέχτηκαν τις αρχές τού τόπου, τούς πελάτες 

καί τις οικογένειες τών συναδέλφων γιά να κόψουν μαζί τή βασιλόπιττα.

Συνεταιρισμός

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
"Εκπτωση 5% γιά κάθε άγορά μετρητοΐς 

στις ήδη μειωμένες τιμές τοΰ πρατηρίου μας
Πληροφορούμε τά μέλη τοΰ Συνεταιρισμού μας, δτι 

μέ τον καινούργιο χρόνο ΚΑΘΙΕΡΩΣΑΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ 5% 
σέ δλες τις αγορές ΜΕΤΡΗΤΟΪΣ. Ή έ'κπτωση ισχύει καί 
γιά τούς συναδέλφους μας πού δέν έχουν έγγραφε! άκόμα 
στον Συνεταιρισμό και πού περιμένουμε νά έγγραφοΰν τό 
συντομότερο.

Άπόΐη ’Ιανουάριου έπίσης στρογγυλοποιήσαμε προς 
τά κάτω τις τιμές δλων τών ειδών τοΰ Πρατηρίου μας. "Ε
χομε τή βεβαιότητα ότι ή αύξηση τών πωλήσεων θά μεγα
λώσει έφέτος σημαντικά και θά μάς έπιτρέψει νά περιορί
σουμε πιο πολύ τό ποσοστό των κερδών καί νά παραμεί
νουμε ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΟΙ ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΜΑΣ.

Μετά την ανακαίνιση και τοΰ Γυναικείου Τμήματος 
τοΰ πρώτου ορόφου καταβάλλομε συντονισμένες προσπά
θειες γιά τον έφοδιασμό του, καθώς καί τον εφοδιασμό δλων 
τών τμημάτων μας, μέ έκλεκτά είδη σέ άπόλυτα συμψέρου- 
σες τιμές.

ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΠIΣΚΕΦΘΗΤΕ 
ΊΟΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΜΑΣ. ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ 
ΜΑΓΑΖΙ. ΚΑΝΕΤΕ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΣΑΣ ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙ 
ΚΑΙ ΑΙΣΘΑΝΕΣΘΕ ΣΑΝ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ.

*

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Οί νεότεροι συνάδελφοί μας μπορούν, μέσω τοΰ Συνε
ταιρισμού μας, νά ικανοποιήσουν οποιοσδήποτε απαίτησή 
τους σέ ήχητικά, στερεοφωνικά, φωτογραφικά ή κινηματο
γραφικά συγκροτήματα.

Ό άνθρωπος πού έγινε Τάρανδος ή...

ΟΤΑΝ ΪΕΑΙΙΒΠΟΙΗΒΗ Η ΧΡΗΣΗ 1ΒΝ ΚΟΜΜΟΥΙΕΡΙ
Θ' Απαλλαγούμε ποτέ από τή 

Γραφειοκρατία; Αύτό διερωτάτχι 
τό Δελτίο τοΰ Συνδέσμου ΣουηΓ 
δώ>ν Βιαμηχάνων, τό όποιο διατυ
πώνει τήν εύλογη- υπόνοια μήπως 
ή εισαγωγή, τής ήλεκτρονικής ύ- 
πολογιστικής στις δημόσιες ύπη- 
ρεσίεε θά περιπλέξει, αντί νά ά- 
πλουστεύσ,ει τήν κατάσταση. Καί 
γιά νά επιβεβαιώσει τούς φόβους, 
του, αναδημοσιεύει, ένα χιουμορι
στικό αφήγημα άπό μια πρόσφα
τη συλλογή διηγημάτων τοϋ συν
εργάτη του καί γνωστού χρονο
γράφου Μπίργκερ Νφίρμαν. 'Α
κουστέ τήν ιστορία καί κρίνετε 
τί μπορεί νά συμβεΐ καί σέ μας 
όταν ύποκαταστήσουμε τούς γρα
φειοκράτες μέ τούς κομπιοΰτερς.

Αρχές φθινοπώρου, Σάββατο 
πρωί, δ δασοφύλακας Γιούλιους 
Σοϋντγκρεν, σαρανταπεντάρης γε- 
ροντοπαλλήκαρο βρίσκει στο τα
χυδρομείο του -ανακατεμένο μέ ε
φημερίδες. ενα φάκελλο,. Είναι ή 
καινούργια ταυτότητα. Διαβάζει:
ΣΟΫΝΤΓΚΡΕΝ ΓΙΟΥΛΙΟΥΣ - 

ΑΡΒΙΝΤ ΓΙΟΧΑΝ... Τόπος γεν
νήσεως,.. Ημερομηνία γεννήσεως 
. . .Τάρανδος. . .

Ξανάνάψε ήρεμος τήν πίπα 
του. Διαβάζει πάλι τήν κάρτα καί 
σκέπτεται: - «,Αστείο λάθος! Μόνο, 
πού- θά μέ κάμει νά κατεβώ στήν 
πόλη».

Δευτέρα πρωί, στο γραφείο τοΰ 
διευθυντοΰ τής υπηρεσίας Ταυτό- 
ητος τών Πολιτών.

—Τάρανδος!. . . λέε.ι ό διευ
θυντής κουνώντας τό κεφάλι.

—Ναί. άπαντά, δ δασοφύλα
κας. ’Ίσιος κάποιος εδώ θά μπο
ρέσει νά διορθώσει αμέσως τήν 
κάρτα μου, νά μήν ξανάρχομαι.

Ό χειριστής τοΰ κομπιοΰτερ 
έλειπε σέ άδεια καί στή θέση 
ήλθε δ βοηθός του.

-—Πολύ ενδιαφέρον · · ■ ψιθύρι
σε άρτος περιεργαζόμενος τήν 
κάρτα.

—ΙΙολύ Ενδιαφέρον! έπανέλα- 
βε σάν αντίλαλος 6 διευθυντής. 
Μά πώς έγινε;

—Τολεγα εγώ, πώς θά γινό
ταν κι’ αύτό κάποια μέρα, _έτσι 
καθώς έχουμε δύο κομπιοΰτερς, 
πΛά'ι - πλάι στό ίδιο γρατεΐο.

1—Γιατί;
—Γιατί είναι βλέπετε, αυτά τά 

καταραμένα επαγωγικά ρεύματα.
-—-Εννοείτε, μεταβίβαση σκέψε- 

ως από τον 2να κομπιοΰτερ στον 
άλλο;

-—νΟχι, αύτό είναι πρόβλημα 
τής παραψυχολογίας. ... ’Εκείνο 
πού συνέβη Εδώ;, είναι, δτι Ινώ δ 
ένας, κομπιοΰτερ ήταν Απασχολη
μένος μέ τις ταυτότητες, δ άλλος 
τήν προστασία τών θηραμάτων 
δούλευε ένα μοντέλο σχετικό μέ 
στις βορειοδυτικές επαρχίες. . . 
Καί. . . τά ρεύματα , βλέπετε. . . 
έγινε τό μπέρδεμα.

-—ΊΙότε γυρίζει ό χειριστής; 
ρώτησε μέ κάποιαν άνησυχία δ 
προϊστάμενος

—Σέ μιά βδομάδα, είπε δ βοη
θός κι’ έφυγε.

Ό διευθυντής ξανακύτταξε γιά 
λίγα σιωπηλός τήν κάρτα. Μετά 
τήν Εδωσε πίσω στό Σοϋντγκρεν 
λέγοντας:

»—Κρατήστε την γιά τήν ώρα...
-—Τί μ,οΰ λέτε ; ρώτησε δλος 

άπορία δ Σοϋντγκρεν. Νά τήν 
κρατήσω: Δηλαήή, νά τήν χρη
σιμοποιώ ;

—Φοβούμαι, πώς αυτή ή ιστο
ρία -θά μάς πάρει κάμποσο και
ρό. Δέν ύπάρχουν βλέπετε προη
γούμενα, πού θά μπορούσαν νά 
μάς καθοδηγήσουν. Κάπως ανά
λογη κατάσταση αντιμετωπίζαμε 
μέ τούς κομπιοΰτερς πού φσρτώ- 
ναν περισσότερους; φόρους στούς 
πολίτες. Στό τέλος δέν βρέθηκε 
άλλη λύσι άπό τό συμβιβασμό. 
Μά, χρειάσθηκαν χρόνια.

—Μοΰ λέτε δηλαδή, νά γυρί
σω στό σπίτι μου ■ · . τάρανδος;

—Ναί. Τυπικώς καί νομικώς 
είσθε αύτή τή στιγμή τάρανδος. 
Μέχρι νεωτέρου, δήλωσε δ διευ
θυντής όρθά - κοφτά.

ί Ό χρόνος έπαψε νά κυλά γιά 
όν Γιούλιους Σοϋντγκρεν.

—Τάρανδος ! αναστέναξε . . . 
Δηλαδή, πρόσθετε ξαφνικά τρο
μαγμένος —■ αύτό σημαίνει πώς 
τώρα πού αρχίζει τό κυνήγι μπο
ρεί νά γίνω νόμιμος στόχος τών 
κυνηγών; ρώτησε τό: διευθυντή.

—Σέ άποότερη ανάλυση, ναί. 
’Άλλο πρόβλημα πάλι. . . Καί, 
δέν βλέπω τή λσύη.

—-Μά, πέστε 'μου, είμαι ένας 
επίσημος τάρανδος ή δχι;

—-Δέν είναι ώρα γιά Αστεία,
φίλε μου ! .’Ακούσατε τί είπε δ
βοηθός τοΰ μηχανικού; Λυπούμαι 
πολύ γιά τά τραβήγματα πού θά 
έχετε. Γιά τήν! ώρα, τό μόνο πού 
μπορώ νά σάς συμβουλέψω είναι 
νά κλειαθεΐτε στόσ σπίτι σας, ώσ
που νά περάσει ή εποχή τοΰ κυνη
γιού.

Γυρίζοντας στό δάσος του δ Γι
ούλιους Σοϋντγκρεν κάθησε μεσα-
στρατης ένα πάγκο καί βυθί-
καί ξανακοίταξε τήν πράσινη 
ταυτότητα. Σέ μιά βδομάδα αρχί
ζει τό κυνήγι··· Καί τί νά γί
νονται αυτοί οί αδελφοί Γκραίσ- 
γιεμπε-ργκ; ΙΙαλαιά τούς είχε κα
ταγγείλει γιά λαθροθηρία, ή α
στυνομία βρήκε τήν ευκαιρία νά 
χώσει τήν μύτη της καί σ’ άλλες 
δουλειές τους, βγήκαν πολλά στή 
φόρα καί πήραν ένα χρόνο φυλα
κή.. .

Κλείσθηκε στό σπίτι του καί 
περίμενε μέ αγωνία νά χτυπήσει 
τό τηλέφωνο. Διάβαζε στις εφη
μερίδες τοΰ κόσμου τις φανταστι
κές ιστορίες γιά «τόν άνθρωπο, 
πού ή γραφειοκρατία μεταμόρφω
σε σέ τάρανδο». ’Ένα μεσημέρι 
χτύπησε τά τηλέφωνο. Είχα κα- 
τεβεΐ στήν πρωτεύουσα γιά νά δει 
τί θά μπορούσε νά κάμει γιά τό 
φτωχό ψηφοφόρο του.

—Δέν υπάρχει παρά μιά λύση, 
τοΰ είπε. Νά κλεισθεΐς στό ζωολο
γικό κήπο. ’Έχουν ειδικό πάρκο 
γιά τούς ταράνδους. Εκεί δέν θά 
σέ πειράζει κανείς.

—”Α δχι! έκαμε δ δασοφύλα
κας.

—Είναι ή καλύτερη) εποχή 
τοΰ χρόνου, συνέχισε δ δήμαρχος. 
Ούτε ένας τουρίστας, πιά. Πες, 
πώς παραθερίζεις.

Νύχτα, Κυριακή, δ Γιούλιους 
Σοϋντγκρεν, κατέβηκε μέ τό τραί
νο στή Στοκχόλμη. Τόν οδήγησαν 
στό πάρκο τών ταράνδων! καί τοΰ 
έδωσαν μιά πολυθρόνα. "Απλωσε, 
πλάι, τό εκδρομικό του στρώμα. 
«Πάλι καλά, παρηγοριόταν πού 
δέν μέ μυρίστηκαν οΕ θηλυκές τά- 

--ρανδαι» ·. .
Μιά μέρα ήλθε ένα συνεργείο 

άπό τήν τηλεόαση καί άρχισε νά 
στείνει τις κάμερές του. Μά, όταν 
τόν πλησίασε μιά δημοσιογραφίνα 
καί τοΰ ζήτησε νά τής δώσει συ
νέντευξη, δ δασοφύλακας τής γύ
ρισε τήν πλάτη.

—Καταλάβετέ με. σείς παρα
καλώ:. ’Ήρθαμε εδώ δλο τό συ
νεργείο γιά νά περιγράψουμε μιά 
Ανθρώπινη κατάσταση.

—-Μά, αύτή δέν είναι Ανθρώπι
νη κατάσταση, απάντησε οργι
σμένος δ Γιούλιους Σοϋντγκρεν- 
’Έδωσε μιά γερή κλωτσιά στή 
μηχανή, -άλλη στό φωτογράφοι, 
πού τόν πήρε ξυστά στό πρόσω
πο, Εσπρωξε, δυνατά τή δημοσιο
γράφο καί ζάρωσε σέ μιά γωνιά.

Τήν άλλη μέρα δ άνθρωπος - 
τάρανδος είχε γίνει τό κύριο θέ
μα στα μέσα μαζικής έπικαινω- 
νίας. Ή σπασμένη μηχανή ήταν 
πανάκριβη. Ό φωτογράφος βρέ
θηκε μέ δύο δόντια λιγότερα. 
Ή δημοσιογραφίνα πήγε στόν 
ψυχαναλυτή της.
Δικαστήριο... ”0 -δημόσιος κα

τήγορος ζήτησε νά κταργήθεΐ ή 
δίκη, «Πώς νά δικάσουμε κατη
γορούμενο πού τυπικώς καί νομι- 
κώς είναι τάρανδος;».

Πέρασε ή έποχή τοΰ κυνηγιού 
καί δ Γιούλιους Σοϋντγκρεν κλεί
σθηκε πάλι στό σπίτι του. Χειμώ
νας· . . ’Άνοιξη... Καλοκαίρι... 
Ή νέα εποχή τοΰ κυνηγιού πλη

σίαζε επικίνδυνα. Επί τέλους. 
Σεπτέμβριο, έφθασε ή νέα ταυτό
τητα:

ΣΟΫΝΤΓΚΡΕΝ ΓΙΟΥΛΙΟΥΣ - 
ΑΡΒΙΝΤ ΓΙΟΧΑΝ... Τόπος 
γεννήσεως. . ., Ημερομηνία γεν
νήσεως· . . Δασοφύλαξ.

’Έκλαψε. Τήν άλλη μέρα κατέ
βηκε στήν πόλη καί έγινε στ-ουπί 
στό μεθύσι.

Άπό τότε πήρε τή συνήθεια νά 
κοιμάται, Εχοντας τήν ταυτότητά 
του πλάι του, στό κομοδίνο καί 
νά σηκώνεται κάθε τόσο τή νύ
χτα καί νά τή διαβάζει. ’Άρχισε 
νά ύποφέρει άπό Αϋπνίες. ’Απού
σιαζε συχνά άπό τήν υπηρεσία 
του. Καί, δ προϊστάμενός του,’ό
ταν τόν έπα,ιρνε στό τηλέφωνο 
παρατηρούσε κάτι αλλόκοτα στα 
λόγια καί στόν ήχο τής φωνής 
του.

Μιά μέρα, άφοΰ τόν έπιασαν 
νά τριγυρνά σ’ Ενα βάλτο καί νά 
μουγκρίζει σάν τάρανδος. !τρν 
Εκλεισαν στό ψυχιατρικό τμήμα 
τής περιοχής καί ή υπηρεσία δα
σών ζήτησε τή συνταξιοδότησή 
του.

Ακολούθησε δίκη Ανάμεσα στήν 
1 υπηρεσία Δασών καί τή Νομαρ
χία —τμήμα Ταυτότητας τών Πο
λιτών. Ποιος έφταιγε; Σέ ποιόν 

| Οχ καταλογίζονταν τά έξοδα γιά 
τήν πρόωρη Απόλυση; Πέρασαν 
δύο χρόνια γιά νά συμβιβσσθοΰν 

i «φιλικά» -οΕ νομικοί σύμβουλοι 
, τών δύο υπηρεσιών, χχρακτηρί- 
! ζοντας τήν ύπόθεση «Εργατικό 
, δυστύχημα». 'Αλλά δ άνθρωπος 
«είχε προδιάθεση ψυχασθενούς... 
καί ή ταυτότητα Επαιξε μονάχα 
τό ρόλο καταλύτη.. .»

Μέ τήν γνωμοδότηση αυτήν ό 
φάκελλος τοΰ δασοφύλακα Γιού
λιους Σοϋντγκρεν έφθασε κάποια 
μέρα στό ΙΚΑ, καί πήρε θέση 
στις υποθέσεις «’Άκρως επείγον
τα - Αμέσου προτεραιόητος», 8- 
που έμεινε Απείραχτος Ακόμη 
πέντε χρόνια.

Τό δράμα τελείωσε, αυτόματα. 
Ό ταχυδρόμος βρήκε μιά μέρα 
τό συνταξιούχο δασοφύλακα κρε
μασμένο από ταβάνι, στήν κουζί
να του.

—’Έτσι λοιπόν, κλείνει καί ό 
φάκελλος Σοϋντγκρεν; ρώτησε έ
νας δημοσιογράφος τόν Αρμόδιο 
υπάλληλο τοΰ ίΚΑ.

—Ασφαλώς δχι, Απάντησε ε
κείνος. Δέν Εγκαταλείπουμε ποτέ 
μιά υπόθεση στή μέση1. Γι’ αύτό 
μπορεί νά είναι βέβαιο τό κοινό.

”Ας μήν Εκληφθεΐ ή στορία τοΰ 
Γιούλιους Σοϋντγκρεν σάν μυθο
πλαστία επιλέγει τό Δελτίο τοΰ 
Συνδέσμου Σουηδών Β,ισμηχά- 
νων. Φαιδρά μπερδέματα τοΰ εί
δους αύτοΰ έχουν σημειωθεί — 
καί 'μάλιστα πολύ σοβαρότερα—- 
σέ Επιχειρήσεις -οΕ όποιες έτυχε

νά συναλλάσσονται μέ δημόσιες 
υπηρεσίες οι όποιες εισηγαγαν 
τήν ηλεκτρονική διερεύνηση. 
Γιατί τά θαυμάσια αυτά μηχανή
ματα έχουν τή δ'ιική τους λογική 
—ή όποια- πολλές φορές δπως 
συμβαίνει στα μυθιστορήματα Επι
στημονικής φαντασίας — ξεπερ
νούν τή λογική τών κατασκευα
στών τους.. . Καί δημιουργούν Α
προσδόκητες περιπλοκές καί «τα- 
ρανδοποιήσείς».

ΔΙΝΟΝΤΑΣ 
ΛΙΓΟ ΑΙΜΑ 
[ΟΖΕΤΕ 
Mlfl ΖΟΗ

—Η ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟ
ΔΟΣΙΑ είναι μιά ’Εθνική καί 
Κοινωνική έττιταγή, είναι μιά υ
ποχρέωση συμμετοχής γιά κάθε 
πολίτη.

ΔΙΝΟΝΤΑΣ ΛΙΓΟ ΑΙΜΑ ΣΩ
ΖΕΤΕ ΜΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΖΩΗ.

— Απ’ τόν ’Ιούλιο τοΰ 1974 
καταργήθηκε μέ Νόμο στήν Πα
τρίδα μας ή επί πληρωμή αίμσ- 
ροσα γιατί αυτό προσέβαλε τήν 
ατομική καί ’Εθνική μας αξιο
πρέπεια. Αύτό σημαίνει, δτι ά- 
παιτεΐται Εθελοντική προσφορά 
γιά κάθε φιάλη αίματος πού θά 
χρησιμοποιηθή.

—Γιά νά ύπάρχη πάντοτε δια
θέσιμο αίμα πρέπει τό 10% τοΰ 
πληθυσμού τής χώρας νά προσ- 
φέρη αίμα τουλάχιστον μιά φορά 
τό χρόνο.

—Ή αιμοδοσία μόνο σέ έκτα
κτη ώρα ανάγκης γιά νά σώσου
με τό συγγενή ή τό φίλο δέν λύ
νει τό πρόβλημα.

—Οί ύγιεΐς άνδρες 1 8—60 έ- 
τών ήμποροΰν νά δίνουν 300— 
490 κ.έ. αίμα τρεις έως τέσσε
ρις φορές τό χρόνο. Ο; ΰγιεΐ» 
γυναίκες τρεις φορές τό χρόνο.

—Ή αιμοδοσία είναι τελείως 
ανώδυνη.

—Ή αιμοδοσία είναι τελείως 
άκίνδυνη.

—Ή αιμοδοσία διαρκεΐ λίγα 
λεπτά τής ώρας.

—Τό αΐμα που προσφέρετε τά 
αναπληρώνει ό όργανισμός ταχύ
τατα.

—Τά Κρατικά Κέντρα αιμο
δοσίας καί τό Κέντρο Αιμοδοσί
ας τοΰ Ε.Ε.Σ. καί τοΰ Ι.Κ.Α. 
έχουν άναλάβει άπό κοινοΰ τό 
έργο τής ’Εθνικής Αιμοδοσίας μέ 
τήν άποστολή στούς χώρους Ερ
γασίας κινητών συνεργείων αιμο
ληψίας έτσι, ώστε νά μήν ύπάρ
χη ταλαιπωρία καί απώλεια χρό
νου τοΰ έργαζο μενού έθελοντοΰ 
αιμοδότου.

1ΗΜ. ΛΛΤΖθν\\ϊ ϊ

Αηλέως ΐί 1 — ©ησεΐον
Γηλ. 34Κ6*ΤΤ

Κοντά, στήν Γέφυρα τοΰ ΙΙουλόπουλου 
ΤΑ 1SAAT V ΓΙΑ ΤΗΜ ΑΪΦΑΛΕΙΑ SAX

PIRELLI

Ελαστικά παντός τύπου 

ΚΙίΚνΚΊΐ ’Ελαστικών 

Ζίυγοσταθμίσεις τροχών καί

συστημάτων

Χκωριομονώσεις γά νά Εχετε 

πάντα καινούργιο αυτοκίνητο 

Ζώνες ασφαλείας. Αναλαμ

βάνουμε και τήν τοποθετησί 

τους

Χχάρες οροφής πτυσσόμενες
ί ΟΛΑ ΜΕΧίί TOP SPMETAIPISMOP -k
ί SAX II Ε ΧΙΑTAKTIKEX 4



’Απολογισμός 1976
(Συνέχεια άττό την 1η σελίδα) 
Μή τττυχιοΰχοι

Ύττοχρέωσίν μας θεωροΰμεν νά 
έτπσημάνωμεν την ύφισταμένην, 
έκ τής τταρατεινομένης έκκρεμό- 
τητος του θέματος, αναταραχήν 
μεταξύ του Προσωττικοΰ τής 
Τραττέζης μας, αναταραχήν ή ο
ποία μοιραίως αντανακλά καί έ- 
πΐ τής Τραττέζης.

Ούδεμία έξήγησις εχει δοθεί 
μέχρι σήμερον διά τούς λόγους 
οΐ όττοΐοι δέν έπέτρεψαν, ώς είχε 
έττισήμως άνακοινωθή, την κατά- 
θεσιν νομοσχεδίου είς την Επι
τροπή έξουσιοδοτήσεως τής Βου
λής, προς ρύθμισιν τοΰ σοβαρω- 
τάτου θέματος.

’Ασχέτως των άνωτέρω, έπαν- 
ερχόμεθα επ’ αύτοΰ και αίτούμε- 
θα τήν άμεσον ΐκανοποίησιν τοΰ 
αιτήματος τώυ μή πτυχιούχων 
υπαλλήλων τής Τραπέζης μας. 
Προσωρινότητες
Διά τής ήπ’ άριθ. 352)76 πρά- 

ξεως υμών συνεστήθη επιτροπή 
προς άντιμετώπισιν τοΰ ώς άνω 
θέματος.

Δοθέντος δτι ή Επιτροπή αυ
τή δέν συνεκλήθη μέχρι σήμερον 
ύποβάλλομεν τήν παράκλησιν, 6- 
πως, δώσητε έντολήν συγκλήσε- 
ως τής Επιτροπής και όρίσητε 
χρόνον ύποβολής τών έπι τοΰ θέ
ματος προτάσεών της ώστε νά 
καταστή έφικτή ή ΐκανοποίησις 
τοΰ αιτήματος μας αΰτοΰ. 
Υπολογισμός ύπερωριών

’Αδικαιολόγητος δύναται νά 
χρακτηρισθή, μετά τήν άναγνώ- 
ρισιν τοΰ δικαίου αίτήματός μας, 
ή σημειουμένη καθυστέρησις εις 
τήν έκπλήρωσιν τής ΰποχρεώσε- 
ως τής Τραπέζης μας διά τον 
ορθόν ύπολογισμόν τής ύπερωρι- 
ακής άποζημιώσεως τοΰ προσω
πικού καί τής καταβολής τών α
ναδρομικών.

Διά νά έκλειψη ή έκ τής αι
τίας ταύτης αναταραχή αΐτοΰμε- 
θα τήν παρέμβασίν σας προς ά
μεσον έκπλήρωσιν τής ύποχρεώ- 
σεως ταύτης τής Τραπέζης. 
Τέλλερς

Διά τής ύπ’ άριθ. 041 Σειρά 
A 1976 έγκυκλίου τής Διοικήσε- 
ως άνεγνωρίσθη ή προσφορά έ- 
ξειδικευμένης καί συνθέτου υπη
ρεσίας τών τέλλερς καί ύποδει- 
κνύονται μέτρα προς ύποβοήθη- 
σιν καί άνάπτυξιν τοΰ θεσμοΰ, 
ό όποιος αποτελεί απαραίτητον 
προϋπόθεσιν ταχείας διεκπεραιώ- 
σεως τών έργασιών και ύποβο- 
ηθήσεως τών δραστηριοτήτων 
τής Τραπέζης.

Ή έν λόγω έγκύκλιος δυστυ
χώς δέν τυγχάνει έφαρμογής, εϊ- 
τε έξ άγνοιας είτε έξ έτσιθελι- 
κής διαθέσεως ένίων ύπευθύνων.

Ύποβάλλομεν δθεν τό αίτημα 
τοΰ ύμετέρου Συλλόγου διά τήν 
αΰξησιν τοΰ καταβαλλομένου έ- 
πιδόματος έξειδικευμένης έργα- 
σίας, αυξησις ή όποια θεωρείται 
άναγκαία διά τήν έδραίωσιν τοΰ 
θεσμοΰ, δεδομένου δτι τό ήδη κα- 
ταβαλλόμενον δέν άνταποκρίνε- 
ται είς τάς σημερινός απαιτή
σεις»’

Έξ άλλου υπεβλήθη ύπόμνη- 
μα γιά τούς πολεμιστές τών Ν. 
751 και 1836.

Κατά τό ύπό κρίση χρονικό 
διάστημα ή Π.Δ. αντιμετώπισε 
μέ τήν έπιβαλλόμενη σύνεση, δ- 
σα έπι μέρους θέματα ττροέκυ- 
ψαν.

Έκλήθη δμως νά άντιμετωπί- 
ση καί σοβαρότατα θέματα πού 
έμφανίστηκαν τόσο στο χώρο 
τής Τραπέζης μας δσο καί γε
νικότερα στον Τραπεζοϋπαλλη
λικό χώρο.

Παρά τό γεγονός δτι τά κα- 
θήκοντά της είναι αύστηρώς κα- 
θωρισμένα άπό τήν άπόφαση τοΰ 
διορισμού της άπό τό Πρωτοδι
κείο, δέν θέλησε ούτε μιά στιγμή 
νά περιορίση τό ρόλο της στά 
αύστηρώς ύπηρεσιακά καθήκον
τα προκειμένου γιά θέματα τής 
τάξεός μας.

Στις άπεργιακές έκδηλώσεις 
γιά τήν ένότητα τοΰ κλάδου πού 
κήρυξε ή Ο.Τ.Ο.Ε. έ'πραξε στο 
ακέραιο τό καθήκον της.

"Ενα άπό τά σοβαρότερα, τό 
σοβαρότερο μάλλον θέμα πού πα
ρουσιάστηκε καί αντιμετώπισε

εύστοχα ή Π.Δ. ήταν τό θέμα τής 
ένοποιήσεως τών ’Ασφαλιστικών 
Ταμείων ’Εθνικής και ’Αθηνών.

Στήν «Τραπεζιτική» μηνός Δε
κεμβρίου άριθ. φύλλου 374 έχουν 
δημοσιευθή τά δσα συνέβησαν μέ 
τό θέμα αύτό,

Ή Π.Δ. δέν έ'χασε τήν ψυχραι
μία της καί δέν παρασύρθηκε σέ 
βεβιασμένες ένέργειες.

Ή σύσταση ειδικής έπιτροπής 
γιά τή μελέτη τής ένοποιήσεως 
τών ’Ασφαλιστικών Ταμείων τοΰ 
Προσωπικού τής ’Εθνικής Τραπέ
ζης ήταν δπως άποδείχτηκε ή έν- 
δεδειγμένη ένέργεια πού έπιβαλ- 
λόταν νά γίνη.

Μέλη τής έπιτροπής αυτής, 
με όπόφαση τής Π.Δ. είναι έκτος 
από: τον Πρόεδρο τοΰ Συλλόγου, 
οΐ διατελέσαντες Πρόεδροι, ό 
Πρόεδρος τών Συνταξιούχων Ε. 
Τ α. ό Πρόεδρος τοΰ ΤΥΠΕΤ καί 
μέλη τοΰ Συλλόγου πού έχουν 
πείρα επί τώ ασφαλιστικών μας 
θεμάτων.

Η Επιτροπή προχωρεί ήδη 
στήν μελέτη τοΰ θέματος καί τό 
πόρισμα θά παραδοθή στο νέο 
Δ.Σ. πού θά προέλθη από τις 
έκλογές.

Μέ τήν άπόφασή της αΰτή, ή 
Π.Δ. τοΰ Συλλόγου, παρεμπόδι
σε τήν δημιουργία ασφαλιστικού 
θέματος έκ τών έσω καί άπε- 
μάκρυνε κάθε κίνδυνο πού ήταν 
δυνατό νά έμφανισθή.

Στήν προετοιμασία τής προ- 
κηρύξεως τών άρχαιρεσιών γιά 
τήν άνάδειξη νέου Διοικ, Συμ
βουλίου, ή Π.Δ. προχώρησε ά- 
ψοΰ προηγουμένως έρεύνησε τό 
θέμα άπό κάθε πλευρά, ώστε νά 
μήν ύπάρξουν άμφισβητήσεις.

Ζήτησε γνωματεύσεις δικηγό
ρων καί στή συνέχεια καθόρισε 
τά θέματα τής ήμερησίας διατά- 
ξεως τής Γεν. Συνελεύσεως.

"Ετσι οΐ έκλογές θά διεξα- 
χθοΰν μόνο γιά τήν έκλογή με
λών τοΰ Διοικ. Συμβουλίου.

Στήν διαχείριση τών οϊκονομι 
κών τοΰ Συλλόγου ή Π.Δ. ακο
λούθησε τακτική οικονομιών.

’Αγαπητή Τραπεζιτική,
Στις 31 Ίανουαρίου κυκλο

φόρησε μιά ανακοίνωση τής ’Ε
φορευτικής Έπιτροπής πού μάς 
γνώρισε τ’ άποτελέσματα τών 
έκλογών τής Ένώσεως Φιλά
θλων.

Μέχρι σήμερα, δηλαδή 8 μέ
ρες μετά τις έκλογές, δέν είδα
με καμμιά άνακοίνωση ν’ άναγ- 
γέλλη τή σύνθεση τοΰ νέου Συμ
βουλίου.

Μιά κι’ είμαστε δμως φίλοι 
τής Ε.Φ.Ε.Τ. ζητήσαμε καί πλη- 
ροφορηθήκαμε σχετικά. "Ετσι

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Εύχαριστώ θερμά, δλους τούς 

συναδέλφους πού μέ όποιοδήπο- 
τε τρόπο μοΰ συμπαραστάθηκαν 
στο θάνατο τής άγαπημένης μου 
μητέρας.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
★

ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑ
ΤΩΝ
Οΐ Συνάδελφοι τής Ύπηρεσί-

ΥΠ»ΑΠΕΖ|·ΠΚΗ>

Μηνίαϊον δργανον τον Συλλόγου 
τών Ύ-τταλλήλων τής Εθνικής 

Τραττέζης τής Ελλάδος,
»

Α) ΐίΟΊΐς συμφώνως τφ Νόμψ. 
Υπεύθυνο c:

ΚΟΝ)ΝΟΣ IΑΤΡ ΙΔΗΣ 
Στρ. Καλλάρη 16— Κ. Πατήσια 

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

•
Υπεύθυνος Τυπογραφείου: 

ΑΘ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 
Ρήγα Παλαμήδη 5 —Αθήνα' 

Τηλ. 3219306

Πραγματοποίησε μόνον τις α
παραίτητες δαπάνες. Δέν τταρά- 
λειψε έπίσης νά πραγματοποιή- 
ση, κατά τά καθιερωμένα, τις έ- 
ορταστικές έκδηλώσεις γιά τον 
καινούργιο χρόνο.

"Οταν άνέλαβε τά καθήκοντά 
της ή Π.Δ., σύμφωνα μέ άπό- 
φαση τοΰ προηγουμένου Διοικητ. 
Συμβουλίου ορκωτοί λογισταί έ- 
καναν έλεγχο στήν Οικονομική 
Διαχείριση τοΰ Συλλόγου γιά το 
χρονικό διάστημα 1)1)1967 έως 
καί 31)12)1975.

Ή ολομέλεια τής Π.Δ. ζήτη
σε νά συντομευθή ό έλεγχος και 
παράλληλα άπεφάσισε νά πρα- 
γματοποιήση έλεγχο μέ τούς ί
διους ορκωτούς λογιστές καί γιά 
τήν διαχείριση τοΰ έτους 1976.

Συνάδελφοι,
Ή Προσωρινή Διοίκηση τοΰ 

Συλλόγου πιστεύει δτι στο σύν
τομο χρόνο πού άσκεΐ τά καθή
κοντά της δέν παρέλειψε νά πρά
ξη τό χρέος της καί άντοποκρί- 
θηκε στις ύποχρεώσεις της.

Ή προσπάθεια γιά τήν προώ
θηση καί ικανοποίηση τών αιτη
μάτων μας ήταν καί είναι συνε
χής·

Δέν άφήσαμε ευκαιρία ανεκμε
τάλλευτη γιά τά θέματά μας καί 
οΐ πιέσεις μας στήν Διοίκηση 
γιά τήν έξεύρεση λύσεως ήταν 
συνεχείς.

Τά άποτελέσματα τών προσ
παθειών μας αυτών έλπίζουμε δτι 
είναι ικανοποιητικά.

Οΐ δυο μήνες πού βρισκόμαστε 
στήν Διοίκηση τοΰ Συλλόγου δέν 
μάς έδωσαν τήν δυνατότητα νά 
παρουσιάσουμε έπιτεύγματα με
γαλύτερα άπό αύτά πού ό χρό
νος μάς έπέτρεπε.

Παρουσιαζόμαστε στήν Γενική 
Συνέλευση μέ τήν συνείδηση ή
ρεμη δτι άνταποκριθήκαμε άπό- 
λυτα στήν έντολή πού μάς άνα- 
τέθηκε άπό τό Πρωτοδικείο καί 
δτι δέν παραλείψαμε νά πράξου- 
με δ,τι ήταν δυνατό γιά τά θέμα
τά μας.

μάθαμε πώς ή δεσποινίς Βάσιλα 
πού είχε τό μεγαλύτερο ποσοστό 
ψήφων (433 σέ σύνολο 880) έ- 
ξελέγη άπλώς βοηθός έφορου. 
Τοΰτο μάς γέμισε έκπληξη κΓ 
άπορία. ’Αναρωτηθήκαμε λοιπόν, 
«πόσο μετράει» γι’ αυτούς πού 
έκλέγουν τό Διοικητικό Συμβού
λιο, ή προτίμηση τών συναδέλ
φων. "Οσοι ύπογράφουμε παρα
κάτω πιστεύουμε πώς έκφράζου- 
με τή γνώμη ένός μεγάλου άρι- 
θμοΰ ψηφοφόρων.

(Τήν έπιστολήί υπογράφουν 
45 μέλη, τής Ε.Φ.Ε.Τ.)

ας τοΰ Κεντρικού Κατ)τος τής 
Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος 
—Εντολών Έξωτ)κοΰ Ύπ)των 
στή μνήμη τής μητέρας τοΰ συ
ναδέλφου των Θεοδώρου Δερμά- 
νη, ύπέρ τοΰ ’Ασύλου ’Ανιάτων 
Δρχ. 1.000.

★
ΔΩΡΕΑΙ

ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΤΥΠΕΤ

Οΐ συν. Δημ. Νικολόπουλος, 
Φώτιος Μεράκος, Γεώργιος Ζα
βός καί Νικόλαος Μακρίδης στή 
μνήμη Δημ. Μιγιάκη, συνταξιού
χου ΕΤΕ Δρχ. 1.000.

—Υπάλληλος Καταστήματος 
Μητροπόλεως στή μνήμη τής μη
τέρας τοΰ συναδέλφου του Δημ. 
Μάμαλη Δρχ. 3.000.

★

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ
Τό Προσωπικό τοΰ Υποκατα

στήματος Γρεβενών συλλυπεϊται 
θερμά τήν οικογένεια τοΰ συν. 
’Αθανασίου Ζησόπουλου γιά τον 
πρόωρο χαμό του.

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΟΙ ΜΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ 
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΑΜΙΑΣ
ΟΕ 'μή πτυχιοϋχαι συνάδελφοι 

τοΰ ’Ιποκαταστήμ ατος Λαμίας 
μας έστειλαν τήν άκόλουθη δια
μαρτυρία τους.

Παρόμοια διαμαρτυρία μας Ε
στειλαν έξήντα συνάδελφοι τών 
~1πο καταστημάτων Βόλου καί Ν.
Ιωνίας Βόλου καθώς καί δεκατ 

εννέα τσϋ Υποκαταστήματος Καρ
δίτσας.

Δέν πέρασε πολύς καιρός άπό 
τήν ήμερα τής άπεργίας πού έγι
νε μέ τήν Εμπνευση καί τήν κα
θοδήγηση τής U.T.OJE. είς Ιν- 
δειξιν διαμαρτυρίας διά τήν έπ;ι- 
χειρσΰμενη «Διάσπασι» τής 'Ομο
σπονδίας καί τοϋ Τραπεζικού Κι- 
νήμτος γενικότερα άπό μερικούς 
πτυχιούχους συναδέλφους.

Καί σήμερα, μαζί μέ τά «γενι
κά» αιτήματα τοΰ κλάδου,, παρου
σιάζει δΓ έπίλυσιν καί ένα άπό 
τά «Εξωφρενικά», δπως ή ιδία 
ή Ο.Τ.Ο.Ε. είχε σπεΰσει νά χα
ρακτηρίσει αιτήματα τών πτυχι
ούχων, τήν Επέκταση δηλαδή τοϋ 
περιβόητου « Επιστημονικού» επι
δόματος ιστίς προσαυξήσεις κλπ.

Αναρωτιέται κανείς άν τό ε
ξωφρενικό καί παράλογο αίτημα 
μεταμορφώθηκε ξαφνικά σέ λογι
κό καί δίκαιο ή άν ή Ο.Τ.Ο.Ε. 
προσπαθεί υιοθετώντας το, νά ε
ξευμενίσει τούς άτακτους καί «Δι
ασπαστές» γιά «ν’ άποκαταιστή- 
ση» τήν ένότητα τοϋ κλάδου δλο- 
κλήρου, δέν ξέρουμε όμως άπό 
πότε άρχισε έφαρμοζομένη αυτή 
ή τακτική τοΰ άντί νά τούς τρα- 
βήξη τό αυτί γιά τούς άνταρτι- 
σμούς καί τις σαχλαμάρες τους, 
τούς μοιράζει σοκολάτες. ’Άςμή 
γελιόμαστε δμως1 εΐναρ γνωστό 
πώς, ή δρεξη Ερχεται τρώγοντας 
καί πώς ή ικανοποίηση κάθε ά- 
παιτήσεώς τους είναι ταυτόχρονα 
τό ξεκίνημα γιά τήν προβολή κά
ποιας άλλης, << Εξωφρενικής» 
στήν άρχή, λογικής καί δίκαιης 
στή συνέχεια. Υπάγεται φυσικά 
καί αύτό σταύς νόμους Εξελίξεως 
τής δημιουργίας προθέσεων Εκα- 
νοπο,ιήσεως νέων όλοένα. αναγ
κών, φαινόμενο τής Καταναλωτι
κής Κοινωνίας τής σήμερον.

Συνάδελφοι, είναι καιρός νά 
ξεκαθαρίσουμε ώρισμένα πράγμα
τα: Γιατί, γιά ίση καί ιδίως ί
δια Εργασία, ύπάρχει διαφορετι
κή μεταχείριση καί άμοιβή; Ποιές 
είναι τέλος πάντων, οι ειδικές 
«Επιστημονικές» γνώσεις καί άν 
•υπάρχουν, ποϋ τις χρησιμοποιούν 
οΕ συνάδελφοι πού κάθονται δί
πλα μας; Μήπως δέν είναι άλή- 
θεια δτι οΕ περισσότεροι πτυχιοΰ- 
χοι είναι άπό τούς βολεμένους οΕ 
όποιοι γνωρίζουν τις Επαρχίες ά
πό Εκδρομές ή. άπό τούς χάρτες 
κατά τον προγραμματισμό αύτών 
τών1 έκδρομών1 τους, τή στιγμή πού 
ο! ύπηρεταΰντες μακριά άπό τά 
άστικά κέντρα, δπου καί οΕ σχο
λές άντιμετώπιζαν προβλήματα 
άκόμη καί μέ τή λήψη τής κανο
νικής τους άδειας;

Δέν περιμένουμε, φυσικά, ά- 
πάντηση άπό τόν Ο.Τ.Ο.Ε. σ 
αύτά τά Ερωτήματα.

Θέλουμε δμως νά μάθουμε, σέ 
ποιο οικονομικό θεώρημα βασίζε
ται και σπεύδει νά προβάλη το 
αίτημα τών πτυχιούχων γιά τήν 
επέκταση τοϋ Επιδόματος, καί ά- 
γνοεΐ τό αίτημα γιά ΤΕΤΡΑΕΤΗ 
καί ΔΙΕΤΗ, δπως πολύ καλά 
μπορεί νά τό καταλαβαίνει καί ή 
ίδια δτι είναι ή μόνη δικαία λύ- 
σνς τοΰ, τις οίδε ποιές διαστάσεις 
θά λάβη άκόμη, σοβαρωτάτσυ θέ
ματος πού απασχολεί τόν κλάδο 
τών Τραπεζικών 'Τπαλλήλων; 
προώθηση τών ΜΗ ΠΊΎΧΙΟΓ- 
ΧΩΝ (πού άποτελοΰν τήν συντρι
πτική πλειοψηφία τών συναδέλ
φων) καί είδικώτερα Εκείνων 
πού πρασελήφθησαν στις Τράπε
ζες αυναγωνιζόμενοι φυσικά καί 
πτυχιούχους, στό διάστημα πού 
δέν είχε θεσπισθεΐ όποιαδήποτε 
διαφορετική μιεταχείρισις: Δια τό 
δίκαιον τοΰ αιτήματος αύτοΰ άρ- 
κεΐ νά σημειώσωμεν δτι:

Υπήρξαν περιπτώσεις, καί 
μπορούμε νά τις κατονομάσουμε

κατά τις όποιες διαγωνίσθησαν 
διά τήν εισαγωγήν των είς τήν 
Τραπεζικήν Οικογένειαν πτυχι- 
οΰχοι καί μή τττυχιοΰχοι καί. .. 
παρε'τηρήθη τό φαινόμενο, οι μέν 
μή πτυχιοΰχοι νά Επιτύχουν, οΕ 
δέ πτυχιοϋχαι ή νά άπατύχουν είς 
τάς Εξετάσεις ή καί νά Ελθουν έ- 
πιλαχόντες. Πρασληφθέντες, λοι
πόν, οί πτυχιοϋχαι ώς Ιπ,ιλαχόν- 
τες πλέον καί άψοΰ ξεπέρασαν τόν 
σκόπελον τήί δυσκόλου . εισόδου 
των είς τήν οικογένειαν τήν ό
ποιαν είχον δημιουργήσει οΕ άλ
λοι, άξίωσαν καί Επέτυχαν (;) ά
πό τήν Τίράπεία τήν προώθησίν 
κατά ΤΕΣΣΑΡΑ ΟΛΟΚΛΗΡΑ 
ΧΡΟΝΙΑ, τοΰ, κατά νοΰν, μετα
ξύ αιύτών καί τοΰ εις βάρος τοΰ 
όποιου έζήτήσαν τήν άδικίαν, Δι
αγωνισμόν, άναδειχθέντος Εκανω- 
τέρου των(;) Μά τοΰτο είναι Ε
ξωφρενικό. ΙΙρός τί διεγωνίοθη- 
σαν τέλος πάντων οΕ μή πτυχιοΰ- 
χοι γιά νά τούς ξε,τεράοευν στίς 
μεταξύ των Εξετάσεις; Ποιος θά 
μάς τό πή αύτό; συμβαίνει σέ 
καμμιά χώρα, άπό τις προηγμέ
νες, αύτό; Καί άν δέν συμβαίνη, 
τότε Εμείς πώς θά πάμε μέσα σ’ 
αύταύς τούς λαούς, όταν άφίνου- 
με. καί μάλιστα σ'γοντάρουμε σ’ 
αύτό, ό τΰπος νά δρά εις βάρος 
τής ΟΥΣΙΑΣ; Άρχικώς Εγινε 
μιά προσπάθεια καλυτέρας μετα- 
χειρίσεως τών πτυχιούχων γιά νά 
ύπαρξη μία εφεσις γιά σπουδές. 
Προς Θεού δμως, τό -στάδιο ξεπε- 
ράστηκε καί δέν μπορεί ό τΰπος 
νά δρά Επ’ άπε,ιρο είς βάρος τής 
ουσίας. ΟΈ ούσιαστικά άξιοι δέν 
θά Εμποδίζονται στό Εξής στήν έ- 
ξέλιξί τους, ούτε καί μ'έ δυσανά
λογες προωθήσεις μιας κάστας 
Εργαζομένων τόσον στίς Δημόσιες 
Επιχειρήσεις όσον καί στους με
γάλους πιστωτικούς 'Οργανι
σμούς. ΤΗρθε ό καιρός νά παίξη 
καί έοώ πρωτεύοντα ρόλο ο πα
ράγων ουσία - κέρδος διά νά εχω- 
μεν τήν ταχείαν, γιά νά μπορέ
σουμε νά ψθάσσυμε τούς άλλους 
λαούς, εξέλιξιν. Ό ιδιωτικός φο
ρέας προοδεύει επειδή προτάσσει 
τήν ούσία-τοΰ τύπου.

Είναι σφάλμα -νά άγνοεΐται ή 
πλειοψηφία στό όνομα μιας κατ’ 
έπίφασιν ένότητος. άφοΰ είναι σί
γουρο πώς οΕ συνάδελφοι πτυχιοΰ- 
χοι πορεύονται! στό δρόμο πού ε
κείνοι χάραξαν, δηλαδή τό δρό
μο τών Εσωκλείστων άνακσινώσε- 
ων καί τών χωρίς τέλος άπαιτή- 
σεών τους.

’Ενεργούν κατά τέτοιο τρόπο 
ώστε κινδυνεύουν νά φαίνωνται 
δτι είναι τόσον άνίκανοι Εκτός Ε
λάχιστων οΕ όποιοι Ελάχιστοι καί 
τό πτυχίο νά μήν είχαν οΕ άνθρω
ποι, πάλι τέτοίΐο θά ήταν, γιατί 
τό νά είναι κανείς ικανός είναι 
καθαρώς θέμα ιδιοσυγκρ&σίας

Ή ‘Οδοντίατρος — Ίοττοος 
ΧΡΥΣΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ, βυγά- 
τηρ. τοΰ τ. Διευθυντοΰ τής ΕΤΕ 
κ. ’Αντωνίου Άθανασιάδου, με- 
τέφερε τό όδοντιατρέΐον της έτπ 
τής όδσΰ "Αγίου Μελετίου 82 — 
τηλ. 741.472 καί δέχεται 9.30 
— 1 καί 5.30 — 8.

Δρ ΒΑΣ. ΓΑΒΡΕΣΕΑΣ, Χει- 
ροΰργος Όρθοπεδικόςι τ. Επιμε
λητής Νοσοκομείου ’Ατυχημάτοτν 
(ΚΑΤ) ’Ασκληπιού καί'ΠΙΚΠΑ 
Βούλας καί Δ) ντής τοΰ ’Ασκλη
πιείου. Ε.Ε.Σ· Λέρου, Assistant 
Πανεπιστημίου Παρισίων.

Γέλωνος 11, (όπισθεν Άμερ. 
Πρεσβείας, Τηλ. 636.022 - Άθή- 
ναΓ (Τ.Τ. 601).

Δέχεται 7—0 μ.μ. π)ήν Τε
τάρτης καί Σαββάτου. Έκάστην 
Πέμπτην 6—8 μ.μ. (Μόνον Επί 
συνεντεύςει).

ΦΑΡΜΑ ΚΕ ΙΌΝ 
Γ. ΜΕΊ-ΝΤΑΝΗ

Κυψέλης καί Τήνου 59 τηλ. 8811691 
Συμβεβλημένον μετά τών Ταμείων 
Υγείας δλων τών Τραπεζών.

Πλούσια συλλογή καλλυντικών.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ 
Χειρ. ’Οδοντίατρος 

οδός Κάνιγγος 7, 6' οροφος 
Δέχεται μέ τιμές ΤΤΠΕΤ

καί ΟΧΙ πτυχίου Ενεργούν επανα
λαμβάνουμε Ετσι, πού κινδυνεύ
ουν νά φαίνωνται σά νά είναι Εν
τελώς άνίκανοι, ώστε νά φοβούν
ται νά διαγωινίζωνται συνεχώς 
μέ τούς άλλους συναδέλφους τους 
. · · καί νά ζηταΰν τόν άποκλει- 
σμό αύτών τών άλλων καί από 
περαιτέρω έξέλιξι άκόμα γιά νά 
μείνουν οΕ ίδιοι ήσυχοι άπό τής 
πλευράς τής έξελίξεως των. Πέ
ραν άπό αύτό πού ή Ο.Τ.Ο.Ε. 
σήμερα τό παρουσιάζει μέ ύπερη- 
φάνεια σάν δικό της Επίτευγμα 
(;) (είναι άραγε Επίτευγμα), οΕ 
άνθρωποι αύτοί ζητοΰν νά προω
θηθούν τόσο πολύ Εναντι τών συ
νομηλίκων των καί άμοιοβάθμων 
συναδέλφων των, (πού άραγε, 
άπ’ εδώ κι’ Εμπρός, θά δεχθούν 
καί αυτή τήν προσφώνηση - συνά 
-διελφιοι;) διά ΝΟΜΟΓ, ώστε πλέ
ον νά μή κινδυνεύουν βαθμολογι- 
κώς.

Περιθώρια γιά αυταπάτες δέν 
ύπάρχουν πιά1 ή διάσπασις είναι 
μπροστά μας καί δέν ύπάρχει λό
γος νά χρησιμοποιούμε άλλους 
χαρακτηρισμούς, γιά νά Απαλύ
νουμε τήν πραγματική σκληρή 
της Εννοια, διάσπασις Ερχομένη 
άπ’ αύτούς τούς αύτοαποκαλουμέ- 
νους διανοουμένους οΕ όποιοι πα
ρουσιάζονται σά νά μή Εχουν καν 
τήν δυνατότητα νά άντιληφθοΰν 
τό μέγεθος τής ζημίας πού προ- 
καλούν γενικώτερα είς τόν κλά
δο, προτάσσοντας άπλώς τό φθηνό 
συμφέρον (καί αύτό στιγμιαία βέ
βαια) . Μά τέλος πάντων άνερω- 
τήθησαν ποτέ γιατί δέν άκαλού- 
θησαν, άπό τήν άρχή, τόν Υπαλ
ληλικόν Κλάδο, καί άπσζήτησOy 
τό πτυχίο; Νά τούς τό πούμε έ- 
μεϊς. Ακριβώς γιά νά μή γίνουν 
ύπάλληλοι κα! νά άκαλουθήσουν 
τό Ελεύθερο Επάγγελμα, τότε πώς 
δικαιολογούν τήν είς τήν 'Υπαλ
ληλικήν οικογένιαν, ή όποια λει
τουργούσε άρμονικώτατα προ τής 
έμφανίσεώς .των, παρουσίαν των, 
προκαλώντας εις αυτήν τήν άνευ 
λόγου άναστάτωσιν;

Ποιος θά παρουσίαση τό πρό
βλημα στις πραγματικές του δια
στάσεις καί ποιος θά φροντίση 
γιά τή δίκαιη λύση του;

ΟΕ μή πτυχιοΰχοι τό ξέρουν, 
καί ή κοινή: λογική τό λέγει, πώς 
ή Ο.Τ.Ο.Ε. μπορεί καί πρέπει νά 
τό θέληση γά νά Εχη καί λόγο 
ύπάξεως. Τό ώαιότερο τμήμα δι
καίου είναι τό εργατικό δίκαιο, 
άλλα τό Εχουμε τόσο παραμελη- 
μένο πού. .. άλλοίμονο γιά τόν 
τόπο μας, καί στά Πανεπιστήμιά 
μας άκόμη τό περνάμε Επί τρο
χάδην. Δέν Εχουμε καταλάβει ά
κόμα, ο'ι άνθρωποι στόν τόπο τό 
δικό μας, πώς ή επιβίωσι στό σύ
νολό μας, βασίζεται στήν ορθή 
ανάπτυξη τών σχέσεων μεταξύ 
τού εργαζομένου καί τοΰ εργοδό
του ή; όποια Ερχεται σάν Εξάρτη
μα τής δικαίας άμοιβής άμφοτέ- 
οων. Ό εργαζόμενος, άφ’ ένός, 
δεν θά πρέπη, είναι καιρός πιά, 
νά βλέπη τόν Εργοδότη σάν τόν 
συμπιεστή τών δικαιωμάτων του 
άλλά τό βάθρο πάνω στό όποιο 
θά μπορέση νά στήριξή καί προσ- 
αρμόση τις δυνάμεις Εργασίας 
του διά τήν προσφορά Εποικοδο
μητικού Εργου, άλλά καί ό εργο
δότης, μέ τή σειρά του, δέν θά 
πρΙέπη έπ’ ούδενί λόγφ, νά βλέ
πη τόν Εργαζόμενο σάνπηγή κέρ
δους μόνον καί νά τόν άπομυζά 
στυγνά, άλλά σάν άπαραίτητη 
σχέση καλής συνεργασίας γιά τήν 
επιβίωση καί τών δύο. Είναι μιά 
σύγχρονος άρχή τής οικονομίας 
στήν οποία πρέπει όλοι μας νά έν- 
ταχθοΰμε.

Ή προβολή τοΰ αιτήματος τών 
πτυχιούχων άπό τήν Ο.Τ.Ο.Ε. 
γίνεται τή στιγμή πού οΐ Δημό
σιοι 'Υπάλληλοι Ετοιμάζονται μέ
σω τής ΑΔΕΔΓ νά προσβάλλουν 
τό «’Επιστημονικό Επίδομα», άν 
καί άνάμεσά τους οΕ πτυχιοϋχαι 
είναι περισσότεροι άπό 3σοι στις 
Τράπεζες.

ΟΕ συνάδελφοι 
τοΰ Υποκαταστήματος
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΛΠΕΖΗΣ
ΊοοίΙογισμος τής 31ης Δεκεμβρίου 1976

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ

ΕΚΘΕΣΙΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ

ΓΕΝΙΚΗΝ ΣΥΝΕΔΕΥΣΙΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΛΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΕΝΤΑΥΘΑ

Κύριοι Συνάδελφοι,

Συμφώνως ηρός τήν δοθείσαν ύμιν" έκ των Αρχαιρεσιών τής 6ης καί 

7ης Δεκεμβρίου 1975 έντολήν, πρόέβημεν είς τόν έλεγχον της διαχειρίσεως 

του Συλλόγου διά τήν περίοδον άπό 1/1 - 31/12/76.

Εκ του έλέγχόυ διεπιστώθη ή άκρίβεια των έγγραφων είς τά βιβλία 
του Συλλόγου, τά υπόλοιπα τών όποιων συμφωνούν πρός τά έν τψ 'Ισολογισμψ 
Αναγραφόμενα ποσά.

* Εν 'Αθήναις τή

Οι Έλεγκταί

!\
\ ,

Δ.ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΗΣ

m ,

J# |
Σ.ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΞ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ

Δνάβυσιι: μερίδας - ’Έσοδα και "Εξοδα 31ης Δεκεμβρίου 1976

Ε Ξ Ο Δ

1.
(Μεταωορά νοεωστικών υπολοίπων)

ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ
Μισθοδοσία Προσωπικού 1.085.10950

Καταβολαί Ι.Κ.Α. 130.393-
Ταμείον Έπικουρήσεως 12.670-
Χαρτόσημου καί Ο.Γ.Α. 4.325-
'Αποζημιώσεις 22.530-

χ

Σύνδρομαί τηλεφώνου-Ταχ/κά-Τηλ/κά 
* Ημερήσιος καί περιοδικός τϋπος 
Έξοδα Άντιπρ/πων * Υποκατ/των 

" * Εορτών & Ψυχαγωγίας
" Συνελεύσεων & 'Αρχαιρεσιών
" Δικών & 'Αμοιβαί Δικηγόρων
" Διάφορα
" Υιοθεσίας χωρ.Μολυβδ/στον 

Έκδοσις έφημερίδος "ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ"
" Κανονισμού Ταμ.Συντάξεων 

Βοηθήματα & Φιλοδωρήματα 
Σύνδρομαί είς συνό/κούς οργανισμούς 
Φόροι Δημοσίου
Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου 
Γραφική "Υλη 
Κοίνωνικαί * Υποχρεώσεις 
Γραφείον Βορείου * Ελλάδος

2. ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΔΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ

'Ανάλυσις χρήσεως 1976

3. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

Χρήσεως 1976

4. ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Σεισμοπλήκτους - Πρόσφυγας

5. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 
Χρήσεως 1976

6. ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΝ 
Χρήσεως 1976

39.990- 
275.13850 

.451.92510 

460.745- 
194.113- 
115.47260 

26.445- 
554.132- 
74.901- 

143.346- 
54.719- 
74.453- 
32.827- 

142.514- 
130.075- 
106.520-

ΕΣΟΔΑ_____ (Μεταφορά πιστωτικών υπολοίπων)

1. ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ
Εγγραφής μελών τού Συλλόγου 7.914.243-

2. ΤΟΚΟΙ-ΤΟΚΟΜΕΡΙΔΙΑ-ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 2.926.290-

3. ΚΛΤΑΒΟΛΑΙ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

αΐ Ένίσχυσις 4.300τ000-

β) Πίττα 1976 520.000-

γ) Παιδικοί χοροί 200.000- 5.020.000-

ΟΙ!:< ΟΝΟΜΙ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 404.346- 16.264.879

94.648-

16.264.879-

13.371

80

1

Μετοχαί Ε.Τ.Ε.

Ε.Κ.Τ.Ε.

ΕΛΛΑΔΟΣ

κτήσεως μέση 19 105.789-

315.900-

2.140-

76 " Ε.Τ.Ε.Β.A 360.038-

366 " ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ 392.564-

315 " "ΕΘΝΙΚΗ" ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 80.275-

572 " Μ.Ε.Τ.Κ.Α 382.432-

300 *Ομολογ ί ες Λ.Δ.Ο.Α. 6,5 % 1970 150.000-

50 " > > Ο ’> 6,5 % 1971 25.000-

400 " ο *> 6,5 % 1972 200.000-

1 Μερίς Πρρμηθευτικρύ Συνεταιρισμού
21

1.000-
015.138-

ΠΡΟΎ ΠΟΑΟΓΙΣΜΟΣ ΑΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1976

ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ 

ΤΟΚΟΙ-ΤΟΚΟΜΕΡΙΔΙΑ-ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

Ο.Δ.Ε.Π.Ε.Σ.

Β. ΕΞΟΔΑ

Μισθοδοσία Προσωπικού

Καταβολαί είς Ι.Κ.Α.
Ταμείον Έπικουρήσεως 
Χα ρ τ όσ η μ ο ν & Ο.Γ.Α,
Συνδρομαί τηλεφώνου,Ταχ/κά,Τηλ/κά 
* Ημερήσιος και Περιοδικός τόπος 
Έξοδα 'Αντιπροσώπων ύποκ/των Κέντρου 

" " ’Επαρχίας
Εορτών και Ψυχαγωγίας 
Συνελεύσεων καό ’Αρχαιρεσιών 
Λειτουργίας Λέσχης 
δικών καέ άμοιβαί δικηγόρων 
Διάφορα

7.200.000

2.500.000
250.000 9.950.000

1.450.000

200.000

10.000 
300.000 
60.000 

200.000 
200.000 

2.600.οοο 
900.000 
150.000 
350.000 
250.000

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 1976

X Ρ Ε Ω Σ I Σ

1) ΑΜΟΙΒΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

α) Μισθοδοσία Προσωπικού 1.137.299
β) Καταβολαί Ι.Κ.Α. 208.116
γ) Ταμείον Έπικουρίσεως 28.234
δ) Χαρ/μρν καί Ο.Γ.Α,. 5.696

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ

α) Συνδραμαί Ο.Τ.Ε. 23.9531

β) "Υδρευσις-Φωτισμός 63.459
υ) Συντήρησες άκινήταυ 23.719
δ) „ Σκευών 26.286
ε) Δαπάναι Κιν.Αυτ/του 80.225
α Έξοδα Έστιάσεως Κέντρου 299.072'
η) ι. ,ι 'Επαρχίας 3.449.856
θ) ,ι Διάφορα 63.988
ι) ,ι Λειτουργίας'Εντ/ρίου 23.652

ΠΙΣΤΩΣΙΣ

1) ΩΦΕΛΕΙΑΣ έκ τής λειταυργ ίας

τΡύ έστιατορίου τό έτρς 1976 334.267

2) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 5.099.288

80
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Σ ύ ν ο λ ο ν 5.433;556

τή 3lg /Δεκεμβρίου 1976 
ΓΕΝ. /ή^ΜΛΤΞΥΣ

ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

Ε Υ Ν 0 Λ Ο Ν

, Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΕΛ.ΠΕΤΡΙΔΗ

" Συνδικαλιστικών άγώνων 250.000
" υίοθεσέας. χωρ.Μολυβδοσκεπάστου 100.000

"Εκδοσις έφημερίδος "ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ" 600.000
Γράφε κ ή ύλη

(χαρτί,μελάνη ανακοινώσεων κ . λ . π . ) 200.680
Βοηθήματα- φιλοδωρήματα 200.000
Κοινωνικού υποχρεώσεις 200.000
Συνδρομαό είς συυδ/κοός ’Οργανισμοός 100.000
Φόροι Δημοσίου 100.060
’Αγορά Βιβλίων - Βιβλιοθήκη 50.000
Δαπάναι ’Ασφαλιστικού 200.000
Δαπάναι αυτοκινήτου 150.000
Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου 50.000
Συνδικαλιστικά Συνέδρια 50.000
’Αθλητικού ’Αγώνες 35.000
Γραφείου Βορείου Ελλάδος 150.000
Διάφοροι εκδόσεις

(Καν/σμός ’Ασφαλιστ.Ταμείων, Οργανισμών,
Καταστατικού Συλλόγου) 200.000

Δαπάναι έλέγχου Σώματος ’Ορκωτών Λογιστών 500.000 9.820.000
Π λ^όυασ μ α 130.000

9.950.000

Σ ΗΜ. : Τό Δ . Σ . έξουσιοδ μεταφέρπ κονδόλια άπό λογ/σμού είς

λογ/σμόυ ανευ υπερβάσεως τού συνολικού ποσού τού Προϋπολογισμού

ΜΕΡΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΑΟΣ «ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ» ΕΤΟΥΣ 1976

ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ!

1. ‘Αξία Δημοσιογραφικού χάρταυ 100.800- 1. Εισφορά Συλλόγου

' ■ ■'■/

2. Στριχειρθεσία-* Επιμέλεια-'Εκτύπωσες 398.223- διά τάς έκδόσεις 554.132-

3. Διορθωτικά

4. Κλισέ

47.000-

8.109-

554. ιγΐ\ 554.132-

εκεμβρίου 1976 

ιΤΕΥΣ Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΕΛ.ΠΕΤΡΙΔΗ


