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Mi) έττνΕευχθεέσΊής άηχρτίας ζ-χ.1 κοντά, τκ,ν τρί
τη έποννοιληπτιζη Γενική ΧυνέΧευοη τής 18ης 
’Ικνουκρέου Σ9ΓΓ, ή δυνώμ-ει τής ύ«’ άριβ. 
YSSO) 19Τ6 άποφάοεως τον Πρωτοδικείου 
Αθηνών, διωριομέννι Ηροαωρινή ζΑιοίκηση του 
Συλλόγου μ,α.ς, σε εκτέλεση τής άνκτεΟείσης είς ο 
αύτήν εντολής κονί σύρ,φωνον μ,έ τδ άρθρο $> του ° 
Κοντονστοντικου του Χυλλόγου

Κ. Α. ΑΕΙ

Τα. μέλη του Συλλόγου σε Τακτική Γενική 
Συνέλευση -ήν 8 8r,v Φεβρουάριου I $>ΓΓ, ή- 
μέραν ΙΙαρονσκευήν καί ώραν 6.30' μ.μ. εις τήν 
αίθουσαν Ταμείων καί Τίτλων του Κεντρικού 
Καταστήματος τής Ε.Τ»Ε. με τα αυτά θέματα, 
τά αναγραφόμενα είς τήν άπό SS) Αεκεμβρίου 
19Υ6 πρόσκληση.

Χέ περίπτωση μή άπαρτίας ή Γεν. Συνέλευση 
θά έπαναληφθή τήν Παρασκευήν *·» -ί Φεβρουάρι
ου 19ΥΥ3 τήν αυτήν ώραν, είς τον αυτόν τόπον 
καί μέ τά αυτά θέματα, ή οποία θά είναι 
καί ή τελευταία, μέ όσους παρόντες.

Αιά τήν Προσωρινήν Αιοίκησιν 

Ό Πρόεδρος '<» Γεν. Γραμματευς
Κ. ΙΑΤΡΙΛΗΣ Λ\. Τ ΧΑ ΓΚΛΡΑΚΗΪ
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Στη συνάντηση πού πραγματοποιήθηκε μέ τον κ. Διοικητή

ΜΕΘΟΔΕΥΤΗΚΕ Η ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΝ ΘΕΜΑΤΟΝ ΜΑΣ
• Ή ανακοίνωση τού Δ. Σ.

’Αϊτό τό Διοικ. Συμβούλιο τοΰ 
Συλλόγου μας, κυκλοφόρησε ή ακό
λουθη ανακοίνωση:
Συνάδελφοι,

Στη 1 μ.μ. χθες, πραγματοποιή
θηκε συνάντηση των Προεδρείων των 
Συλλόγων μέ τόν κ. Διοικητή, για 
την εξέταση εκκρεμών θεμάτων μας,, 
ή ρύθμιση των όποιων έξαρτάται α
ποκλειστικά άπό τή Διοίκηση τής 
Τραπέζης.

Στη συνάντηση πού κράτησε μία 
ώρα καί πλέον ήταν παρόντες ό κ. 
Ε. Μακρής, Διευθυντής Προσωπικού 
καί ό κ. Γ. Άρχοντής Προϊστάμενος 
Γραφείου Διοικήσεως.

Ό κ. Διοικητής έκανε δεκτό τό 
αίτημα τής Συλλογικής έκπροσω- 
πήσεως καί έδωσε ρητή εντολή για

τήν άμεση εφαρμογή του, νά συζη- 
τοΰνται μέ τούς εκπροσώπους τού 
Προσωπικού όλα τά θέματα πού α
φορούν τούς εργαζομένους ή καί 
τούς εργαζομένους στήν ’Εθνική 
Τράπεζα προτού γίνει όποιαδήποτε 
εισήγηση ή ληψθεΐ απόφαση. ’Ενδει
κτικά ό κ. Διοικητής είπε: «Οί ερ
γαζόμενοι γνωρίζουν τά θέματά τους 
διότι είναι δικά τους.»

Ή άποδοχή τού αιτήματος αυ
τού εΐναι μιά, σημαντική κατάκτη- 
ση καί μέ τήν εφαρμογή τού μέτρου 
εΐναι βέβαιο ότι θά προλαμβάνεται 
ή δημιουργία θεμάτων πού ποοκύ- 
πτουν άπό τή λήψη αποφάσεων χω
ρίς νά έχη διατυπώσει τίς άπάψεις 
της ή συλλογική εκπροσώπηση.

Μέ τήν πιο πάνω προϋπόθεση

συμφωνήθηκε στή συνέχεια, ή μεθό- 
δευση των θεμάτων μας,

1) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙ
ΚΟΥ. Θά μάς παραδοθεΐ άμέσως 
άπό τόν Σύμβουλο Διοικήσεως κ. 
Σαράτσογλους, τό σχέδιο τής Δι- 
οικήσεως γιά τήν τροποποίηση τού 
Οργανισμού, γιά νά τό μελετήσου

με καί νά υποβάλουμε γραπτά 
τίς απόψεις μας.

Μετά τήν υποβολή των προτάσε
ων των Συλόγων μας, καί τίς συ
ζητήσεις πού θά επακολουθήσουν 
γιά τήν τελική- διατύπωση τού σχε
δίου τού ’Οργανισμού, θά προωθη
θεί γιά τήν τελική έγκρισή του.

2) ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ — ΝΟΜΟΣ 
751 - 1836. Ό κ. Διο-ικητής ανα
γνώρισε τό δίκαιο καί έδήλωσε ότι

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΙΤΤΑΣ
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

01 ΕΚΛΟΓΕΣ 
ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ Δ. Σ.
Ή δεεςοεγωγη Άρχοεε- 

ρεβεών γεά την άνάδείξη 
νέου Αεοτκ. Χυμαβουλίου 
τοΰ Χυλλόγου μ,κς εντός έ- 
ξα,μ.·ήνου, είναι ή εντολή, 
«οΰ δόθηκε βτην Προσωρι
νή Αιοίκηση τοΰ Χυλλό- 
γου, ά«ό τό Πρωτοδικείο 
’Αθηνών.

Χέ εκτέλεση αυτής τής 
εντολής, ή Προσωρινή Αι- 
οίκηση άττεφάσισε στην 
πρώτη, μ,ετά τή συμ,πλή- 
ρωση τοΰ Προεδρείου, 
συνεδρίασή της, τή σύγκλη
ση Γενικής Χυνελεύσεως 
γιά τήν εκλογή Κεντρικής 
’Εφορευτικής ~ ’Επιτροπής 
που θά διενεργήση τίς άρ= 
χαιρεσίες γιά άνάδειξη τών 
μελών τοΰ Αιοικητικοΰ 
Χυμβουλίου.

Ή Γενική Χυνέλευση 
ώρίσθηκε γιά τίς -S ’Ια
νουάριου μέ θέματα:

1) ’Εκλογή Κεντρικής 
Εφορευτικής ’Επιτροπής 
μέ πέντε τακτικά μέλη καί 
δύο αναπληρωματικά, γιά 
τή διενέργεια άρ/αιρεσι- 
ών γιά ανάδειξη μελών Λι- 
οικητικοΰ Χυμβουλίου.

%) "Εκθεση τοΰ Αιοικ. 
Χυμβουλίου επί τών πε
πραγμένων /ρήσεως Ύ6.

3) "Εκθεση ελεγκτών ε
πί τής διαχειρήσεως /ρή
σεως 1976.

■4L) "Εγκριση άπολογι- 
σμοΰ /ρήσεως 1976.

ί>) "Εγκριση προϋπολο- 
γισμ.οΰ /ρήσεως 1977.

&) ’Απαλλαγή τοΰ Αι- 
οικ. Χυμβουλίου καί τής ε
ξελεγκτικής επιτροπής άπό 
κάβε ευθύνη γά τήν /ρήση 
1976.

Χτίς *5, ’Ιανουάριου ό
μως δέν πραγματοποιήθη
κε ή προβλεπομένη άπό τό 
Καταστατικό τοΰ Χυλλό- 
γου μας απαρτία. Ή Γεν. 
Χυνέλευση έπαναλήφβηκε, 
σύμφωνα πάντα μέ τό Κα
ταστατικό μας, στις 1 1

καί στις 18 ’Ιανουάριου. 
Καί πάλι όμως δέν έγινε 
άπαρτία. "Ετσι ή Προσω
ρινή Αιοίκηση καλεί καί πά
λι τά μέλη τοΰ Χυλλόγου 
σέ Γεν. Χυνέλευση μέ τά 
ίδια θέματα στις 18 Φε
βρουάριου καί έφ’ όσον δέν 
γίνει καί πάλι άπαρτία, ή 
Γεν. Χυνέλευση θά πρα- 
γματοποιηθή οπωσδήποτε 
στις S3 Φεβρουάριου μέ 
όσους παρόντες καί μέ τά 
ίδια θέματα ήμερησίας 
διατάξεως.

’ Εκλογές θά γίνουν, μόνο 
γιά τήν ανάδειξη νέου Αι- 
οικητικοΰ Χυμβουλίου.

Αύτό όρίξει μέ τήν ύπ’ 
άριθ. 7330)76 απόφα
σή του τό Πρωτοδικείο ’Α
θηνών. Αέν πρόκειται επο
μένως νά γίνουν εκλογές 
γιά Πρόεδρο Γενικών Χυν. 
ελεύσεων, εξελεγκτική ’Ε
πιτροπή καί άντιπροσώπους 
γιά τό Ε.Κ.Α. καί τήν 'Ο
μοσπονδία, ή εντολή τών ο
ποίων δέν έχει άνακληθεί.

Τά ψηφοδέλτια θά περι
λαμβάνουν υποψηφίους συμ
βούλους γιά τό Αιοικητικό 
Χυμβούλιο τοΰ Χυλλόγου 
( 1 Λ Κέντρου καί Ύ επαρ
χιών) .

Χχετική είναι καί ή 
γνωμάτευση τοΰ νομικοΰ 
ιυμβούλου τοΰ Χυλλόγου 
μας, τήν όποια καί δημοσι
εύουμε αυτούσια.

«Χύμφωνα μέ τήν ύπ’ ά
ριθ. 7330)76 απόφαση 
τοΰ ΑΙονομελοΰς Πρωτοδι
κείου ’Αθηνών (Τμήμα 
Εκούσιας Αικαιοδοσίας), 
άποστολή τής Προσωρινής 
Αιοικήσεως πού διορίσθηκε 
μ’ αυτήν, είναι ή σύγκληση 
Γενικής Χυνελεύσεως καί 
ή εντός έξη μηνών άπό τή 
ημοσίευση τής άποφάσεως 

διεξαγωγή αρχαιρεσιών,

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ 4η ΣΕΛ.)

Μέ τή συμμετοχή πολ
λών μελών τοΰ Χυλλόγου 
μας καί παρουσία τοΰ ’ !*■ 
φυπουργοΰ Εθνικής Ά- 
μύνης κ. 2^αΐμ^, ό Αιοικη- 
τής τής Τραπέζης μας κ. 
"Αγγελος Άγγελόπουλος 
έκοψε στις 1Γ ’ Ιανουάρι
ου τήν πίττα -τοΰ Χυλλό
γου μας.

Παρευρέβηκαν επίσης 
Κουλευταί, ό Αιοικητής 
τοΰ ΑΕΠΑΟΑ, στρατη
γός Αεμέστιχας, ώς εκπρό
σωπος τοΰ Άρχηγοΰ ’Α
στυνομίας Πόλεων, ό ύπ) 
γός κ. Παπαγεωργίου, 
ώς εκπρόσωπος τοΰ άρχη
γοΰ Χωροφυλακής, ό συν
ταγματάρχης ■ κ. Παπα- 
σπύρου, ό κ. Κατσάμπας, 
τέως Πρόεδρος του Χυν- 
δέσμου Πιομηχάνων καί 
Πρόεδρος Πνευματικοΰ 
Κέντρου 8*ουμελιωτών, 
μέλη τοΰ Α. Χυμβουλίου 
τής Τραπέζης, Χύμβου- 
λοι Αιοικήσεως, Αιευθυν- 
ταί 'Γπηρεσιών καί Κα
ταστημάτων τής Τραπέ
ζης, εκπρόσωποι συνδικα
λιστικών όργανώσεων κ..ά.

Ό επίσκοπος Γαρδικί- 
>υ κ. Χρυσόστομος πριν 
γίνει τό κόψιμο τής πίττας, 
τυμπαρισταμένου καί τοΰ 
Ηανοσιολογιωτάτου κ. 
Τ£ ων) νου ό όποιος εκπρο
σώπησε τόν ’Αρχιεπίσκο
πο ’ Αθηνών, έδιάβασε ευ
χήν καί εύλόγησε τήν πίτ
τα.

Μέ την έναρξη τής τε
λετής ^ ό Πρόεδρος τοΰ 
Χυλλόγου μας κ. Κων) 
νος Ίατρίδης έκανε τήν 
ακόλουθη προσφώνηση:

«Καλώς ορίσατε στήν φιλόξενη 
γωνιά μας.

Σάς ευχαριστούμε γιά την πα
ρουσία σας καί σάς υποδεχόμαστε 
μέ δλη μας τήν αγάπη καί μέ τήν 
ευχή γιά ένα χαρούμενο καί ευτυ
χισμένο 1977.

Τίς πρώτες μέρες κάθε καινούρ
γιου χρόνου, στήν αίθουσα αυτή 
πραγματοποιείται, μιά φαινομενικά 
τυπική τελετή. Ή τελετή τής κοπής 
τής πίττας τού Συλλόγου μας.

’Από τόν πρώτο όμως χρόνο, ή 
τελετή αυτή ξέψυγε άπό τά τυ
πικά της πλαίσια καί πήρε μιά 
ουσιαστική μορφή.

’Έγινε σταθμός καί αφετηρία. 
Διοίκηση καί Προσωπικό τής Ε
θνικής Τραπέζης σφυρηλατούν τούς 
δεσμούς, πού εΐναι απαραίτητοι, 
γιά τήν συνεχή πρόοδο καί ανάπτυ
ξη τού Εθνικού μας 'Ιδρύματος.

Ή τελετή αυτή, μάς μεταφέρει 
στο παρελθόν καί ξαναζωντανεύει 
στη μνήμη μας γεγονότα, πού εΐναι 
ή ίδια ή ιστορία τής Εθνικής Τρα- 
πέζης.

Γιατί, σέ τούτη την Τράπεζα, πα
ρουσιάζεται το φαινόμενο, νά είναι 
αναπόσπαστα συνδεδεμένη ή πρό
οδος καί ή ανάπτυξή της μέ τό 
Προσωπικό της.

Οί εργαζόμενοι στην Εθνική 
Τράπεζα, δέν είδαν ποτέ την έργα- 
σία τους σαν απλή προσφορά υ
παλληλικών υπηρεσιών πρός εργο
δότη.

Συνταύτησαν τόν έαυτό τους μέ 
τήν Τράπεζα. ’Έφθασαν στο σημείο, 
σέ κρίσιμους καιρούς, νά προσφέ
ρουν καί δωρεάν τήν έργασία τους. 
Όχι μέ υστεροβουλία. Τά γεγονό
τα έχουν αποδείξει τί αισθάνεται 
τό Προσωπικό γιά την Εθνική 
Τράπεζα.

Καί είναι πραγματική ή λύπη 
μας, έάν ποτέ έκ τών πραγμάτων 
ΰποχρεωνόμεθα, νά αντιδικούμε μέ 
τή Διοίκηση τής Τραπέζης γιά θέ
ματα πού προκύπτουν.

Προσφέρουμε χωρίς μέτρο τήν 
έργο:σία μας, αποφεύγουμε τήν ό- 
ξυνση καί επιζητούμε μέ τόν διάλο
γο καί τήν κατανόηση νά ικανοποι
ούμε τά αιτήματα πού άπορρέουν 
άπό τήν πραγματικότητα, όπως αυ
τή διαμορφώνεται έκάστοτε.

Δέν υπενθυμίζουμε σήμερα τά έκ- 
(ΣΥΝΕΧΕΙ Α ΣΤΗΝ 4η ΣΕΛ.)

Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 
ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 
ΦΥΛΛΠΝ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ

S "Εληξαν οί εργασίες 
τής επιτροπής

Η Επιτροπή πού εΐχε συσταθε 
/ιά τή ριζική τροποποίηση τού κα
νονισμού συντάξεως φύλλων ποιότη
τας τελείωσε τίς- εργασίες της καί 
εντός τών ήμερων υποβάλλει τό πό-

Ό Διοικητής κ. Άγγελος Άγγελόπουλος κόβει την πίττα. Δεξιά τοΰ 
Γκ. Διοικητοΰ ό Πρόεδρος τού Συλλόγου κ. Κων)νος Ίατρίδης καί ό Γεν.
Γραμματευς κ. Τσαγκαράκης. Αριστερά 6 Αντιπρόεδρος κ. Γρ. Αύγου- ρισμά της στή Διοίκηση τής Τρα- 

λέας καί ό ’Έφορος Λέσχης κ. Φουσκολαγουδάκης. ; πέζης. "Οπως είναι γνωστό, στην
Επιτροπή συμμετείχαν καί εκπρό
σωποι τών Συλλόγων τού Προσω
πικού.

’Ιδιαίτερη προσπάθεια έγινε, ώ
στε, ό νέος κανονισμός νά κατοχυ- 
οώνη τό δικαίωμα τών κρινομένων 
νά λαμβάνουν έγκαίρως γνώσιν τού 
αύλλου ποιότητάς των.

Ό υφυπουργός Εθνικής Αμύνης κ. Ζαιμης απευθύνει το χαιρετισμό του 
στους παρισταμένους καί τίς ευχές τών Υπουργών Προεδρείας καί 

Παιδείας κ. Γεωργ. Ράλλη καί Εμπορίου κ. Βαρβιτσιώτη.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΓΙΑ ΤΗΝ .ΝΟΠΟΙΗΣΗ 
ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ

Δύο πολύωρες συνεδριάσεις- πρα- 
•ματοποίησε ήδη ή επιτροπή, πού 

συγκροτήθηκε μέ απόφαση τού' Λ. 
Συμβουλίου γιά νά μελετήση τό θέτ 
>α τής ένοποιήσεώς τών Άσφαλι- 
•/τικών Ταμείων. ■ .. . '...

Όπως έχει ανακοινωθεί τά πορί- 
■ματα τής ’Επιτροπής θά υποβλη

θούν στο νέο. Διοικ. - Συμβούλιο τού 
Συλλόγου μας.

θά καταβληθή ή επιβεβλημένη προ
σπάθεια νά ρυθμισθή. τό θέμα μέ 
τήν μόνη δυνατότητα πού υπάρχει, 
όηλ. μέ τόν ’Οργανισμό υπηρεσίας. 
Γην θέση αυτή υποστήριξε μία με
ρίδα τής Συλλογικής έκπροσωπή- 
σεως στό παρελθόν καί σήμερα τήν 
υποστηρίζει στό σύνολό της. Ειδι
κότερα τό θέμα τοΰ Ν. 751 - 1863 
θά έξετασθή άπό τή Νομική υπηρε
σία γιά νά άποδοθή τό δίκαιο.

3) ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΤΗΤΕΣ — Α
ΛΙ ΚΙ ΑΙ ΕΚ ΜΕΤΑΤΑΞΕΩΝ. Ό κ. 
Διοικητής έοωσε εντολή νά ένερ/ο- 
ποιηθή άμέσως ή επιτροπή, πού έ
χει συσταθή μέ τήν ΰπ’ αριθ. 352) 
18.8.76 πράξη τής Διοικήσεως, γιά 
τις προσωρινότητες, στήν όποια 
μετέχουν καί οί Πρόεδροι τών ΰύο 
Συλλόγων κυρίου Προσωπικού. "Ε
δωσε επίσης εντολή συμμετοχής μας 
στην υπηρεσιακή επιτροπή μελέτης 
τών έκ μετατάξεως άοικιών τού πα
ρελθόντος.

4) ΚΛΑΣΜΑ ΔΙΑΝΥΘΕΝΤΟΣ 
ΠΡΟ ΤΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΝΕΚΡΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ - ΑΔΙΚΗ ΜΙΣΟΟΛΟΓΙ- 
ΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΙΣ- 
ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ. Γιά τό πρώτο θέμα 
ανανεώθηκε ή άποδοχή του καί ανα
γνωρίστηκε ότι είναι καθαρά θέμα 
άποροσεως δικαιοσύνης καί δόθηκε 
εντολή στήν Διεύθυνση Προσωπικού 
να ένεργήση γιά τήν ταχεία λύση 
του.

Γιά τό δεύτερο θέμα δόθηκε ύπό- 
σχεση άπό τήν διεύθυνση Προσωπι
κού ότι έχει άντιμετωπισθεΐ ή λύση 
του στό σχέδιο τοΰ ’Οργανισμού 
υπηρεσίας.

5) ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΩΝ 
Α' ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 
ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ. Έ- 
ζητήσαμε τήν ίδια μεταχείριση μέ 
τούς συναδέλφους τής Τραπέζης τής 
Ελλάδος καί θά θέσουμε ύπ’ δψιν 

τής Διοικήσεως τό σχετικό έγγραφο 
τού Συλλόγου τής Τραπέζης τής 
' Ελλάδος.

Ή θέση μας έγινε δεκτή άπό τόν 
κ. Διοικητή μέ τή σύμφωνη γνώμη 
τής Διευθύνσεως Προσωπικού.

6) ΕΝΤΑΞΗ ΣηΝΑΔΕΛΦΩΝ Ο
ΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΘΥΡΙΔΩΝ 
ΝΥΚΤΟΦΥΛΑΚΩΝ κλπ. ΠΕΡΙΠΤΩ
ΣΕΩΝ. Ή Διεύθυνση Προσωπικού 
έδωσε σαφή ύπόσχεση ότι καί τό 
θέμα αυτό έχει λυθή μέ τόν νέο ’Ορ
γανισμό καί μάλιστα μέ αναδρομή.

7) ΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΡ
ΩΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΩΡΩΝ 13ου ΜΙΣΘΟΥ 
ΚΑΙ ΠΑΣΧΑ - ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ Α
ΔΕΙΑΣ - ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΟΦΕΙΛΗ 
ΤΡΑΠΕΖΗΣ. Θέσαμε ύπ’ δψιν τού 
<. Διοικητοΰ τίς ύπ’ άριθ. αποφάσεις 
1694)75 Ειρηνοδικείου καί 12502) 
1976 Πολυμελούς Πρωτοδικείου κατ’ 
έφεση καί ζητήσαμε τό σεβασμό τών 
αποφάσεων αυτών τής Δικαιοσύνης. 
Ο κ. Διοικητής έζήτησε, άφοΰ γιά 

πρώτη φορά πληροφορήθηκε τίς ά- 
ττοφάσεις αυτές, νά ένημερωθή πλη
ρέστερα καί επιφυλάχθηκε γιά τήν 
απάντησή του.

8) Ζητήσαμε καί Εγινε δεκτό να 
τροχωρήσουν σύντομα οί προαγωγές 
ανωτάτων βαθμών πού καθυστερούν.
Συνάδελφοι,

Λυπούμεθα διότι στό θέμα τοΰ 
ιαγωνισμοΰ καί τής προσλήψεως 

τών τέκνων μας δέν έγιναν δεκτές 
■>ί άπόψείς τών Συλλόγων.

Ό κ. Διοικητής μάς δήλωσε κα
τηγορηματικά ότι θά προκήρυξή νέο 
διαγωνισμό γιά τήν πρόσληψη 50 

| άγοριών καί 30 κοριτσιών.
Μετά τήν συνάντηση μέ τόν κ. Δι- 

ιικητή, τά Προεδρεία τών Συλλό- 
ων συνδερίασαν εκτάκτως καί συγ

κρότησαν 4μελή άντ ιπροσωπευτ ι κή 
πιτροπή, γιά νά παρακολουθήση 
ήν υλοποίηση τών δσων συιμφωνή- 

ϊηκαν,

Σέ λίγες μέρες θά σάς ενημερώ
σουμε μέ κάθε ειλικρίνεια καί άντι- 
ιειμενικότητα γ:ά τίς εξελίξεις τών 
ϊεμάτων μας γιά τά όποια τό στά- 
ιο αναμονής έχει εξαντληθεί.

Μέ συναδελψικούς χαιρετισμούς 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
Κ. ΙΑΤΡΙΔΗΣ 

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ 
ΑΝ. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

ΣΗΜ.: Τήν ανακοίνωση προσυπο- 
-ράφουν καί οί κ.κ. Ν. ΜΠΑΡΜΠΑ
ΡΕΣ Ο Σ, Κ. ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ καί 0. 
ΊΛΑΓΙΑΝΟΣ έκ τού Προεδρείου τού 
Συλλόγου ύπαλλήλων τής Τραπέ
ζης ’Αθηνών.

/



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
"Εκπτωση 5% για κάβε αγορά μετρητοΐς 

στις ήδη μειωμένες τιμές του πρατηρίου μας.
Πληροφορούμε τα μέλη τοΰΣυνεταιρισμοΰ μας, δτι μέ τον 

καινούργιο χρόνο ΚΑΘΙΕΡΩΣΑΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ 5% σέ δλες τις α
γορές ΜΕΤΡΗΤΟΪΣ. Ή έκπτωση ισχύει και γιά τούς συναδέλ
φους μας πού δεν έχουν έγγραφεΐ άικόμα στον Συνεταιρισμό και 
πού περιμένουμε νά έγγραφοΰν το συντομώτερο.

’Από 1η Ίανουαρίου έπισης στρογγυλοποιήσαμε πρός τα κά
τω τις τιμές δλων των ειδών τού Πρατηρίου μας. "Εχομε τη βε
βαιότητα δτι ή αύξηση των πωλήσεων θά μεγαλώσει έφέτος αηρ 
μαντικά καί θά μάς επιτρέψει νά περιορίσουμε πιό πολύ τό ποσο
στό τών κερδών καί νά παραμείνουμε ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΟΙ ΣΤΙΣ 
ΤΙΜΕΣ ΜΑΣ.

Μετά τήν ανακαίνιση καί τού Γυναικείου Τμήματος τού πρώ
του ορόφου καταβάλομε συντονισμένες προσπάθειες γιά τόν έψο- 
διασμό του, καθώς καί τόν έφοδιασμό δλων τών τμημάτων μας, μέ 
εκλεκτά είδη σέ απόλυτα συμφέρουσες τιμές.

ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΠΙΣιΚΕΦΟΗΤΕ ΤΟΝ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΜΑΣ. ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΑΓΑΖΙ. ΚΑ
ΝΕΤΕ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΣΑΣ ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙ ΚΑΙ ΑΙΣΘΑΝΕ- 
ΣΘΕ ΣΑΝ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ.

*

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ — ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ — ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ 
Στο Συνεταιρισμό αρχίζουν οί έ κ π τ ώ σ ε ι ς.

ΚΓ είναι φέτος οί πιό μεγάλες κΓ 
οί πιό ουσιαστικές πού έγιναν ποτέ.

Πρόσφατα κάναμε αγορές σέ ειδικές τιμές έκπτώσεων.
Τά κοστούμια καί άλλα άνδρικά είίδη θά πωληθούν πάμφθηνα.

Γενικό ξεπούλημα θά γίνη καί στό γυναικείο τμήμα 
όπου μόλις όλοκληρώθηκε ή ριζική ανακαίνιση.

’Ελάτε άπό τώρα νά διαλέξετε.
Μή χάσετε φέτος τις έκπτώσεις τού Συνεταιρισμού.

-¥·

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Οί νεώτεροι συνάδελφοί μας μπορούν, μέσω τού Συνεταιρι

σμού μας, νά ικανοποιήσουν όποιανδήποτε απαίτησή τους σέ ήχη- 
τ;κά, στερεωφονικά, φωτογραφικά ή κινηματογραφικά συγκρο- 
τικά, στερεοφωνικά, φωτογραφικά ή κινηματογραφικά συγκροτή
ματα.

0
ίριίί

ρ ιό

ιομο
Ό Σύνδεσμος γιά τά δικαιώματα 

τής Γυναίκας προκήρυξε διαγωνισμό 
μέ απονομή βραβείων γιά έπιστημο- 
νική καί μαθητική εργασία.

Τά Θέματα καί οί δροι συμμετο
χής στό διαγωνισμό περιλαμβάνον
ται στήν ακόλουθη προκήρυξη.

Α’ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ή θέση τής επαγγελ
ματικά εργαζόμενης 
Έλληνίδας (μέ ιδιαίτερη 
προσοχή στό θέμα: τί εμπόδια συναν
τά γιά τήν πλήρη καί Ιση μέ τούς

;-****·* ***** ********-**************************** A
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ΤΟ ΜΟΛΥΒΔΟΣΚΕΠΑΣΤΟ 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ

‘Ο Διευθυντής τού Δημοτικού 
Σχολείου Μολυβδοσκεπάστου, έ
στειλε στό Σύλλογό μας τήν ακό
λουθη ευχαριστήρια έπιστολή: 
ΠΡΟΣ
Τόν Σύλλογον Υπαλλήλων Εθνι

κής Τραπέζης Ελλάδος 
’Ακαδημίας 60

Εις ’Αθήνας 
Οί μικροί μαθηταί μου, οί γο

νείς των, οί κάτοικοι τού άκριτικοΰ 
μας Χωρίου καί έγώ προσωπικώς, 
έκφράζουν πρός υμάς καί SP υμών 
πρός άπαντα τά μέλη τού Συλλό
γου σας τάς ειλικρινείς, θερμάς 
κάί συγκινητικός ευχαριστίας των 
διά τήν" αποστολήν τών Χριστου
γεννιάτικων δώρων, έπ’ εύκαιρία 
6έ τών έορτών τής ένανθρωπίσεως 
τοΰ Θεανθρώπου Χριστού καί τού 
Νέου ’Έτους δι ’ έμού σάς εκφρά
ζουν τάς θερμάς εύχάς των διά 
πάσαν άτομικήν καί οικογενειακήν 
εύτυχίαν.

Μετά τιμής καί 
πλείστων εύχαριστιών 

Ό Δ)ντής τοΰ Σχολείου 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΤ. ΡΙ ΣΤΑΝΗΣ 

Διδάσκαλος

PIRELLI

Έλχβτιχ* «χντός τύπου 

SERVICE ’Ελαστικών 

3Κυγο®ταιΒμ.σ£ε6ς τροχών 

Ζυγοστα.θμ.ίβετς τροχών 

αυοτιημ.άτων

Σχςοριομ-ονώβεις γά νά. Εχετε 

πάντα. χα.&νούργτο *ύτοχίνν)το 

Ζώνες άοφαλείας. Αναλαμ

βάνουμε καί την τοποθέτησε 

τους

Σχάρες οροφής πτυσσόμενες

ΜΕΣΩ TOP ΣΡΛΕΤΑΙΡΙΣΜΟΡ 

ΣΑΣ ΜΕ ΑΙΑΤΑΚΤΙΚΕΧ

Εκπτώσεις σέ Ξενοδοχεία
"Η Διεύθυνση τών Ξενοδοχείων 

«ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ» πρίοσφέρει 
ειδικές έκπώτσεις στά ξενοδοχεία 
της «ΑΣΤΗΡ» Πατρών καί «ΞΕΝΙΑ» 
ΒόΛου, δπως μάς πληροφόρησε σέ 
σχετική έπιστολή της.

Συγκεκριμένα προσφέρει:
«ο) ’Έκπτωσίν 25% έπί τών ί- 

σχυουσών τιμών 1977 διά παραμο
νήν δύο ήμερων εις δωμάτιον δύο 
κλινών (άτομα 2).

β) "Εκπτωσίν 40% έπί τών ίσχυ- 
ουσών τιμών 1977 διά παραμονήν 
τριώ ήμερων εις δωμάτιον δύο κλι
νών (άτομα 2).

γ) "Εκπτωσίν 50% έπί τών ίσχυ- 
ουσών τιμών 1977 διά παραμονήν 
τεσσάρων ήμερών καί άνω.

Αί άνωτέρω τιμαί θέλουν ίσχύ- 
σει έως τάς 30.5.1977 καί άπό 1ης 
Νοεμβρίου έως τάς 20 Δεκεμβρίου 
1977, πλήν τών περιόδων:

α) άπό 18.2.1977 έως καί 20.2, 
1977 6) άπό 1.4.1977 έως καί 17. 
4.1977 καί γ) άπό 1.6.1977 έως 
καί 30.10.1977.

Παρακαλοΰμεν όπως διά τάς 
κρατήσεις σας ειδοποιείτε τό Ξενο
δοχείο τής άρεσκείας σας 10 ημέ
ρας ένωρίτερον τουλάχιστον.

Λάγφ τής θέσεως τών Ξενοδοχεί
ων μας ή προσφορά μας σάς δίδει 
τήν εύκαιρίαν νά έχετε τήν άφετηρ 
ρίαν σας διά τάς έκδρομάς σας α) 
άπό Πάτρας (Ξενοδοχεϊον «Α
ΣΤΗΡ») πρός ’Ολυμπίαν, Δελφούς 
Καλάβρυτα, Μεσολόγγιον κλπ. καί 
β) άπό Βόλον (Ξενοδοχεϊον «ΞΕ
ΝΙΑ») πρός Πήλιον, Σκιάθον, Με
τέωρα, Λάρισαν κ.λ.π.».

Τηλ. Πατρών 061 — 277502.
Τηλ. Βόλου 0421 — 24825 - 27.

Ή όδοντ ιατρός 

ΛΕΜΟΝΙΔΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ 

Δέχεται τούς ύπαλλήλους ΕΘΝΙ

ΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ καί κατά τάς 

ώρας 9—12 π.μ. καί 5—9 μ.μ., 

καθημερινώς πλήν Κυριακής.

Ροκδεστού 43 — Νέα Σμύρνη

Τηλέψωνον 9414584

ΙΙιΐρΐϊϋ T|C PVBIKBC
PE wiiii ΙρβΙειο
άντρες αξιοποίηση καί σταδιοδρομία 
της καί πώς πρέπει νά άντιμετωπι- 
σθοϋν αυτά τά έμπόδια).

Ή μελέτη προϋποθέτει τή χρήση 
στοιχείων πού νά στηρίζονται στήν 
έρευνα.

’Έκταση : τουλάχιστο 100 δακτυλο
γραφημένες σελίδες.

Βραβείο ’Εθνικής Τραπέζης τής 
'Ελλάδος δραχ. 50.000.

Οί έργασίες πρέπει νά έχουν στα
λεί οις τις 15 Νοεμβρίου 1977 στά 
γραφεία τοΰ Συνδέσμου γιά τά Δι
καιώματα τής Γυναίκας, οδός ’Ακα
δημίας 33, γ- δροφος.

Β’ ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

(Γιά μαθητές ή μαθήτριες 2ης καί 
3ης Λυκείου, Δημοσίων ή ’Ιδιωτικών 
Σχολείων).

Ποιά είναι ή θέση 
τής σύγχρονης Έλλη
νίδας στήν κοινωνία 
καί στήν οικογένεια 
καί ποιά νομίζετε ε
σείς δτι θαπρεπε νά 
είναι.

(Τί πλεονεκτήματα παρέχει στή 
γυναίκα, στήν οικογένεια καί στήν 
κοινωνία ή επαγγελματική απασχό
ληση τής γυναίκας; Τί δυσκόλίες δη- 
μιουργοϋνται γιά τήν έργαζόμενη, Ι
δίως μέσα στήν οικογένεια; Είδικώ- 
τερα, είναι σωστά ή εργαζόμενη έ- 
ξωσπιτικά γυναίκα νά θεωρείται α
ποκλειστικά υπεύθυνη γιά τή φρον
τίδα τοΰ νοικοκυριού καί τών παι
διών; Μέ ποιούς τρόπους νομίζετε 
πρέπει νά άντιμετωπισθοΰν οί δυσκο
λίες πού συναντά ή εργαζόμενη γυ
ναίκα;).

’Έκταση : 4—10 δακτυλογραφημέ
νες σελίδες.

Α' Βραβείο δρχ. 7.000 Συνδέσμου 
γιά τά δικαιώματα τής γυναίκας.

Β' Βραβείο δραχ. 5.000 Συνδέ
σμου γιά τά δικαιοιματα τής γυναί
κας.

Γ' Βραβείο δρχ. 3.000 Συνδέσμου 
γιά τά δικαιώματα τής γυναίκας.

Οί εργασίες πρέπει νά έχουν στα
λεί ώς τις 20 ’Οκτωβρίου 1977 στά 
γραφεία τοΰ Συνδέσμου γιά τά Δι
καιώματα τής Γυναίκας, όδός ’Ακα
δημίας 33, γ' οροφος, τηλέφ. 3616. 
236.

«Έφ ιστού με» τήν προσοχή 
οιοόβ Σιιοίείφίοι μοβ

Δεκαπέντε άπό τούς είκοσιένα 
πτυχιαύχους καί φοιτητές τών Υπο
καταστημάτων Πάτρας υπογράφουν 
τό ακόλουθο κείμενο πού μάς έστει
λαν γιά δημοσίευση:

«’Εμείς πού υπογράφουμε τοΰτα τό 
κείμενο, φοιτητές καί πτυχιοϋχοι Ά- 
νωτάτων Σχολών, καταγγέλουμε τήν 
«πρωτοφανή καί ώμή -παρέμβαση 
στον Τραπεζικό συνδικαλισμό άπό έ- 
ξωτραπεζικούς παράγοντες».

Οί προσπάθειες τούτες έχουν στό
χο τή διάσπαση τής ενότητας δλιον 
τών τραπεζοϋπαλλήλων καί στοχεύ
ουν τή διάσπαση τής ΟΤΟΕ καί τή 
δημιουργία «άλλης ΟΤΟΕ».

Θέλουν νά δώσουμε τήν εύκαιρία

στούς εργοδότες μας νά απευθύνον
ται καί νά συνδιαλέγονται κάθε φο
ρά μέ δποιο συνδικαλιστικό φορέα 
ιούς εξυπηρετεί.

Γιά τοϋτο «ιέφιστοϋμε» τήν προσο
χή στούς συναδέλφους μας πού υπο
κινούνται άπό σκοτεινούς κύκλους 
γιά τή δημιουργία «συλλόγων» καί 
«συνδέσμων» μέ υπερβολικές απαι
τήσεις πού καλλιεργούν τήν δξυνση 
καί τόν εμφύλιο πόλεμο μεταξύ τών 
συναδέλφων, ύπενθυμίζοντάς τους 
άτι δσα πετύχαμε μέχρι σήμερα ή
ταν αποτέλεσμα τών ενεργειών μας 
μόνο μέσω τής ΟΤΟΕ.

ΣΤΝΑΔΕΛΦΟΙ
ΠΤΤΧΙΟΤΧΟΙ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 

ΤΩΝ ΤΗ)ΤΩΝ ΠΑΤΡΑΣ - ΕΤΕ»

Κυκλοφόρησε ή έπετηρίς του 
«Έντεταγμένου» προσωπικού

Τυπώθηκε καί διανεμήθηκε ή έ
πετηρίς τοΰ «έντεταγμένου» Προσω
πικού τής Τραπέζης πού εμφανίζει 
τήν βαθμολογική κατάσταση τών υ
παλλήλων τήν 16.11.1976.

Ή έπετηρίς θά κυκλοφορεί κάθε 
χρόνο, μετά τις προαγωγές καί τής 
περιόδου τού ’ Ιουλίου.

Στήν Επετηρίδα όί υπάλληλοι κα- 
τανέμονται σέ κλάδους καί βαθμούς 
καί ή σειρά τής αναγραφής τους εί
ναι ή «άρχαιότης» πού δημιουργή-

θηκε ανάλογα μέ τήν υπηρεσιακή 
τους έξέλιξη, σύμφωνα μέ τόν ’Ορ
γανισμό 'Τπηρεσίας καί τυχόν ύπαρ
ξη διαφόρων ευεργετικών νομοθετι
κών διαταγμάτων.

"Ολοι οί υπάλληλοι μπορούν νά 
λάβουν γνώση τής έπετηρίδος άπό 
τά άντίτυπα πού θά τηρούνται στην 
Γραμματεία τής Δ)νσεως ή στον 
Προϊστάμενο Λογιστηρίου τού Κα
ταστήματος.

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
Μέ πράξη τοΰ κ. Διοικητοΰ έγιναν στάμενος 'Τπηρεσίας Ελέγχου Φε- 

οί ακόλουθες μεταβολές: ρεγγυάτητος ’Αποδεκτών.

—Ή κ. Αικατερίνη Ιίόκκοτα, συμ- 
πράττων 'Τποδ)ντής, εις τό Κεντρι
κόν Κατάστημα, ώς 'Τποδ)ντρια. '
SfeT

—Ό κ. Μιχαήλ Κυριλλόπουλος, 
Τμηματάρχης Α' τάξεως, εις τό 
Κεντρικόν Κατάστημα, ώς Εντεταλ
μένος.

—Ό κ. ’Αλέξανδρος Σπόγγος, 
Συμπράττων 'Τποδ)ντής, εις το Κεν
τρικόν Κατάστημα, ώς 'Τπσδ)ντής.

—Ό κ. ’Επαμεινώνδας Καραβίας, 
Τμηματάρχης Β' τάξεως, εις τό Κα
τάστημα όδ. Σταδίου 38, ώς ΙΙροϊ-

ΤυπώΘηκε και διανέμεται

10 ΚΑΤΑΣΤΙΧΟ 
ΤΟΪ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΟΗ
Τυπώθηκε και άρχισε νά διανέ

μεται στά μέλη τοΰ Συλόγου, τό 
Καταστατικό τοΰ Ταμείου Συντάξε
ων μας, όπως ισχύει σήμερα, μετά 

ις τροποποιήσεις πού εγινάν τε- 
"υταία άπό τό Διοικητικό Συμ

βούλιο τού Ταμείου.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ | —Οικογένεια Μιλτιάδη Λαλακίδου

στή μνήμη τής ’Αφροδίτης Κορίνα, 
Πάντας τούς καθ’ οίονδήποτε δραχ. 500. 

τρόπον συμμετασχόντας εις τό πέν- —Λουκάς ’Αναγνώστου, στή μνή-
θος μας διά τήν απώλειαν τής άγα- I μη ’Αθανασίου Λαμπρινοΰ, δρχ. 1. 
πημένης μας μητρός 000.
ΜΟΣΧΟΤΛΑΣ Α. ΤΣΑΠΑΤΣΑΡΗ —'Υπάλληλοι 'Τποδ)νσεως Πλη- 
εΰχαριστοΰμεν θερμώς. ροφοριών, στή μνήμη Στεςράνου Μαυ-

Τά παιδιά της ; ρογένη, δρχ. 650.
—·Άλ. Μαλικιώση, στή μνήμη Έμ. 

ΕΤΧΕΣ Καρακωστή, δρχ. 1.000.

Μιά ώραία εκδήλωση άξια γιά μίμηση, πραγματοποιήθηκε στήν υπηρεσία 
καταθέσεων όψεως τού Κεντρικού Καταστήματος. Ή Διεύθυνση καί τό Προ
σωπικό τής υπηρεσίας έκοψαν τήν πίττα τους καί αντάλλαξαν τις ευ

χές' τους μέσα στον χώρο τής έργασίας τους.

ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ Η πίπα
Τήν παραμονή τής Πρωτοχρονιάς 

στά γραφεία τής Διε,υΘύνσεως «’Α
παιτήσεων έν Καθυστερήσει», πρα
γματοποιήθηκε μιά σεμνή τελετή, 
πρός τιμήν τοΰ άποχωρήσαντος Ά- 
ναπληρωτοΰ Διευθυντοΰ κ. ’Ιωάννη 
Κοπανάρη. Μέ θερμά λόγια μίλη
σαν, κατ’ αρχήν, διά τό ήθος, τήν 
έργατικότητα καί τήν αφοσίωσή του 
πρός τήν Τράπεζα, ό Διευθυντής κ. 
Θωμάς Θωμόπουλος καί οί συνάδελ
φοι κ.κ. Γεώργιος Άρβοτνίτης καί 
Φίλιππος Άποσκίτης. Στή συνέχεια

τοΰ Συνεταιρισμού
Γην πίττα, τοΰ Συλλό

γου Συνταξιούχων ’EQvt- 
«νξ Ί’(ιν.Γ.ϊ'ίϊΐ5 εχοψε, e:i 
γρχφεζα τοΰ Συλλόγου ό 
Σιοιχτ,τζ,ς τής Ί’ ρχηέ'ίης 
χ. ’Άγγελος Άγγελό- 
«ουλος.

έπακολούθησε δεξίωση.

Km umiim
“Αρχισαν καί προχωρούν οί προ

αγωγές Α' έξάμήνου 1977. Μέχρι 
σήμερα έχουν γίνει οί προαγωγές 
άπό τό βθμά υπολογιστοΰ Α' πρός 
Λογιστάς Β καί ύποταμίου πρός 
Ταμίας Β καθώς καί Λογιστών Β' 
πρός Λογιστάς Α' καί Ταμιών Β' 
πρός Ταμίας Α'.

«ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ»

Μηνιαΐον όργανον τοΰ Συλλόγου 
τών Υπαλλήλων της Εθνικής 

Τραπέζης τής Ελλάδος.
•

Δ)νσεις σνμφώνως τφ Νόμψ: 
Υπεύθυνος:

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

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

e
Υπεύθυνος Τυπογραφείου: 
Αθ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 

Ρήγα Παλαμήδη 5 —Άθήναι 
Τηλ. 3219306

Είς τον αγαπητόν μου φίλον καί 
συνάδελφον Δημήτριον Γ. Νικολό- 
πουλον, Προϊστάμενον τοΰ 'Υποκα
ταστήματος Φιλιατρών, εύχομαι νά 
τού ζήση ό υιός πού απέκτησε.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΗΝΑΡΗΣ 
'Τποκ)μα Κυπαρισσίας

ΔΩΡΕΑΙ

ΥΠΕΡ ΤΟΤ ΤΤΠΕΤ

—Σύλλογς υπαλλήλων ’Εθνικής 
Τραπέζης στή μνήμη τής μητέρας 
τοΰ Γεν. Γραμματέα τού Συλλόγου, 
Άνδρέα Τσαγκαράκη, δρχ. 1.000.

—Οικογένειες Χρήστου Ζυγαλάκη, 
Θεοδ. Συριοπούλου καί Γεωργίου 
Π απαϊωάννου, στή μνήμη τής μητέ
ρας τού συναδέλφου Όδυσ. Σ,ακα- 
ρέλ,λσυ, δρχ. 1.500.

"Εφη I. Γεωργοπούλου 
Χειρουργός — ’Οδοντίατρος 

'Ήβης 37 καί ’Αφροδίτης 
Παλαιόν Φάληρον

τηλ. 9825017 Τιμολ. Τ.Υ.Π.Ε.Τ.
Δέχεται τούς ήσφαλισμένους τών 

Ταμείων Υγείας ‘Εθνικής καί τέως

ΤΡΤΦΩΝ Η. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ 
Ειδικός Ρευματολόγος 

FELLOW
Κέντρου Ρευματικών Παθήσεων 

τοΰ Π ανεπιστημίου 
GEORGETOWN Η.Π.Α. 

Ίατρεΐον: 'Τψηλάντου 53 (Κολώ
ν άκι) Τηλέφ. 726.373 

Δέχεται: Καθημερινώς 5—8 μ.μ. 
πλήν Σαββάτου

4;***************'*·**··*******·*'*******'*·************'^

| Ό συνεταιρισμός δεν είναιί

ί* κερδοσκοπική επιχείρηση.
+ Φιλοδοξία μας είναι νά γίνη
ί τό φτηνό μαγαζί καί νά ξα- *$
ί νακερδίση τήν έμπιστοσύνη

δλων τών συναδέλφων
ί 3



ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΡΑΠΕΖΟΎ'ΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ EURO-FIET ΥΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ

Οί Tpiiszig πρέπει νπ λάροιν ομέιοοο ρέτρπ 
npnninning ιππ προσωπικού πηί ιών πελοτών

Ή Σύνοδος της Επιτροπής 
Τ ραπεζοϋπαλλη,λικών ’Οργανώσεων 
τής EURO FIΕΤ πού συνήλθε τε
λευταία στο Παρίσι, άσχολήθηκε 
καί μέ τά πρόσθετα μέτρα άσφα- 
λείας για τις ληστείες, πού πρέπει 
νά ληφθοΰν από τις Τράπεζες.

Ή σχετική εισήγηση πού αφορά 
τό Πρόγραμμα ’Ασφαλείας τού 
Προσωπικού των Τραπεζών είναι ή 
ακόλουθη:
Εισαγωγή

Προσφάτως έχει παρατηρηθεί 
αύξηση των έγκληματικών ενεργει
ών εναντίον τών Τραπεζών. ’Έρευ
νες δείχνουν ότι ή αύληση τής προ
σφυγής στη βία για τη διάπραξη 
αύτών τών εγκλημάτων αντικατο
πτρίζει μία διεθνή τάση. Χρειάζον
ται μέτρα για να τεθεί τέρμα σ’ 
αύτή τήν τάσ,η τά όποια επείγουν 
ειδικά έν οψει τών σοβαρών κινδύ
νων τραυματισμού τού προσωπικού, 
πού έχουν σάν κατάληξη οί έγκληή- 
ματικές ενέργειες. Τό προσωπικό 
τών Τραπεζών πρέπει νά απαιτή
σει τήν εφαρμογή μίνιμουμ κανονι
σμού γιά τήν προστασία αυτού 
καί τών πελατών. Οί βασικές αρχές 
πού διέπουν αύτούς τούς καοονι- 
σμούς πρέπει νά είναι:

1. ‘Η έπιδίωξη παρεμποδίσεως 
έγκληματικών ένεργειών κατά τών 
Τ ροιπεζών.

2. Ή προστασία τού προσωπι
κού καί τών πελατών κατά πράξε
ων βίας πού σχετίζονται μέ τις έγ- 
κληματικές ένέργειες καί

3. Συνεργασία γιά τήν πάταξη 
τών έγκληματικών ένειργειών δσο 
τό δυνατόν σύντομα.
'Οργάνωση καί υπευθυ
νότητα

Θά πρέπει νά γίνει επεξεργασία 
μίνιμουμ κανονισμού γιά τήν προ
στασία, άπό κοινού μεταξύ τών αν
τιπροσώπων τών Τραπεζών καί τής 
Όργανώσεως τών Τ ρα'ιτεζούτταλ- 
λήλων. Θά πρέπει νά διευκολυνθεί 
ή αστυνομία καθώς καί οί ένδιαφε- 
ρόμενες άρχές νά συμμετάσχουν σ’ 
αυτήν τήν έργασία. Οί κανονισμοί 
πρέπει νά καθιερωθούν διά νόμου, 
ή μέσω εθελουσίων διαπραγματεύ
σεων. Ή ομάδα έργασίας ή οποία 
θά καταρτίσει τις διατάξεις πρέ
πει ώς έκ τούτου νά έπιβλέπει δι
αρκώς γιά τήν έφαρμογή τους καί 
νά μελετά τά αποτελέσματα.

Οί συνθήκες έργασίας καί ή έ
κταση τών έγκαταστάσεων διαφέ
ρουν άπό τό ένα πιστωτικό ίδρυμα 
στό άλλο. Τά υιοθετούμενα μέτρα 
ασφαλείας πρέπει πάντοτε νά άν- 
ταποκρίνονται προς τις τοπικές 
συνθήκες. Σέ κάθε Τράπεζα Ιδιαι
τέρως θά πρέπει ώς έκ τούτου νά 
υπάρχει ένα πρόγραμμα πού νά 
καταπιάνεται μέ τά προβλήματα α
σφαλείας. Οί τοπικές έπαγγελμα- 
τικές ’Οργανώσεις πρέπει νά α
παιτήσουν νά έχουν τό δικαίωμα 
συμμετοχής, όταν θά έφαρμοσθεϊ τό 
πρόγραμμα άσφαλείας τής Τραπέ- 
ζης. Θά πρέπει έπί πλέον νά αντι
προσωπεύονται πάντοτε σ’ δλα τά 
όργανα πού λαβάνουν αποφάσεις 
σχετικές μέ θέματα ασφαλείας.

Σέ κάθε παράρτημα ό Προϊστά
μενος θά πρέπει νά είναι υπεύθυνος 
γιά τά μέτρα άσφαλείας σύμφωνα 
μέ τούς κανονισμούς πού θά καταρ
τίζονται στό Κέντρο, πλήν δμως τά 
μέτρα1 κατά τής ληστείας τών 
ένοπλων έπιθέσεων έμπίπτουν στό 
πεδίο τής προστασίας τού υπαλλή
λου. Ώς έκ τούτου θά πρέπει νά 
άναληψθεΐ τοπική δράση άπό τούς 
τοπικούς έκπροσώπους τών συνδι
καλιστικών οργανώσεων πού ασχο
λούνται μέ θέματα άσφαλείας τών 
έργαζομένων. 'Ο έκπρόσωπος πρέ
πει μεταξύ άλλων νά συνεργάζεται 
ώστε νά έφσρμόζονται οί κανονι
σμοί, έξετάζει τούς τόπους έργα
σίας, διορθώνει τις έλλείψεις καί 
συνεργάζεται στό σχεδίασμα καί 
τις άλλαγές στις έγκαταστάσεις 
καί τό υλικό.
Εκπαίδευση σέ θέματα 
άσφαλείας

'Η έκπαίδευση τού προσωπικού 
πρέπει νά θεωρείται άπό τά πιο 
σπουδαία μέτρα πού συμβάλλουν 
σέ μεγαλύτερη άσφάλεια. Αυτή ή 
έκπαίδευση πρέπει νά προετοιμά
ζεται καί νά πραγματοποιείται σέ 
στενή συνεργασία μέ τήν άστυνο- 
μία. Ή έκπαίδευση πρέπει νά κα
λύπτει καί μέτρα άποφυγής έγκλή- 
ματος πού νά είναι έφαρμόσιμα σέ 
περίπτωση κλοπής ή άπειλής κατά 
τής Τραπέζης. Πρέπει νά παρέχει 
στό προσωπικό γνώσεις σχετικά 
μέ τις οδηγίες άσφαλείας τής Τρα
πέζης κάί υλικό άσφαλείας, καί 
πρέπει νά περιλαμβάνει τήν προ
σωπική συμπεριφορά τού άτόμου 
σέ περίπτωση ληστείας ή άπειλητι- 
κής καταστάσεως.

Συνιστάται ή έκπαίδευση νά γί- 
ενται μέ κανονική φρούρηση τού 
ατομικού γραφείου. Αύτή ή φρούρη
ση πρέπει νά άφορά όλο τό προ
σωπικό τού γραφείου, συμπεριλαμ
βανομένου έφεδρικοΰ καί προσω
ρινού. "Ολοι πρέπει νά είναι ένή- 
μεροι τών κινδύνων πού άπορρέουν 
άπό τήν ένοπλη ληστεία καί πώρ 
μπορεί νά προστατεσει τον έαυτόν 
ταυ σέ κάθε περίπτωση. Τό προσω
πικό θά πρέπει έπίσης νά έξασκηθεΐ 
στήν χρησιμοποίηση τού ύλικοΰ ά
σφαλείας τού γραφείου. Ή συμμε
τοχή στήν έκπαίδευση καί ή παρο
χή ή λήψη πληροφοριών γιά τά μέ
τρα άσφαλείας πρέπει νά θεωρείται 
ώς έργασία καί ώς τέτοια νά ά- 
μείβεται.
Μέτρα άσφαλείας στά 
άτομικά γραφεία

‘Η προστασία τής ζωής καί τής 
υγείας πρέπει πάντοτε νά προηγεί
ται τής προστασίας τής περιούσι
ος. ’Αλλά δέν δύναται νά έπιτευχθεϊ 
I 00% προστασία τού προσωπικού. 
Αντ αυτού ή άσφάλεια πρέπει νά 
εδραιωθεί δά τού συνδυασμού τής 
καλύτερης δυνατής προσωπικής ά
σφαλείας μέ μέτρα τά όποια έχουν 
άνασταλτικά αποτελέσματα.

Στήν έφαρμογή τών προστατευ
τικών μέτρων θά πρέπει νά ληφθεϊ 
ύπ’ δψη ή απαίτηση καλού περι
βάλλοντος έργασίας στά θέματα 
όπως θέρμανση, έξαερισμός, θόρυ- 
όος καί άλλων ένοχληιτικών παρα
γόντων καθώς καί ή καλή έπικοι- 
νωνία μέ τούς συνα6έλφους καί τούς 
πελάτες.
Σχέδιο τού Ταμείου

Τό σχέδιο καί ή κατασκευή τού 
Ταμείου είναι αποφασιστικής σημα
σίας γιά τήν προστασία κατά τής 
ληστείας καί τών έγκατΕκστάσεων 
τής Τραπέζος. "Αν καί δέν μπορεί 
να έμποδίσει τελείως τήν ληστεία, 
τό σχέδιο καί ή κατασκευή τού τα
μείου, μπορεί δμως νά κάνουν τήν 
εγκληματική ένέργεια πιο δύσκολη. 
Εάν τά ταμείο είναι τελείως άπρο- 

o-τάτευτο τό αποτέλεσμα μπορεί νά 
είναι δτι διευκολύνεται ό ληστής νά 
διαπράξει τή ληστεία γρηγορώτε- 
ρα, νά αρπάξει περισσότερα χρή
ματα καί νά εμποδίσει νά δοθή σή
μα συναγερμού οπήν άστυνομία. 
Ένα Ταμείο μέ προστατευτικό υλι
κό είναι έπί πλέον τό μόνο μέτρο 
άσφαλείας μεταξύ όλων τά οποία 
έδοκιμάστηκαν μέχρι τώρα καί τό 
όποιον παρέχει στό προσωπικό με
γαλύτερη άσφάλεια.

Ή πρόοδος τού έγκλήματος ή 
εκτίμηση τών κινδύνων καί τό σχέ- 
jio τών έγκαταστάσεων είναι λίγοι 
άπό τούς συντελεστές οί οποίοι α
ποφασιστικά έπηρεάζουν τούς έ- 
φαρμοζομένους κανονισμούς στον 
σχεδίασμά τής προστασίας τού 
Ταμείου. Πλήν δμως πρέπει νά α
παιτείται πάντοτε ώρισμένο μίνι
μουμ προστασίας. Αύτή ή προστα
σία πρέπει νά δυσχεραίνει ούσιω- 
ίώς τον ληστή νά πλησιάζει τό 
Ταμείο.
Σύστημα Συναγερμού

Τό σύστημα συναγερμού είναι 
τόσο βασικό μέτρο προστασίας 
ώστε κανένα γραφείο δέν πρέπει 
νά στερείται αύτοΰ τού μέσου 
γρήγορης κλήσεως βοήθειας. Τό 
σύστημα συναγερμού πρέπει νά 
συνδέεται άπ’ εύθείας μέ τήν ά
στυνομία ή μέ κάποιο έκλλο Κέντρο 
συναγερμού καί νά είναι έτσι σχε
διασμένο ώστε οποίος λάβει τό 
σήμα συναγερμού νά μπορεί νά 
διακρίνει τή διαφορετική μορφή έγ- 
κληματικής ένεργείας (άπάτη, 
διάρρηξη, έπιδρομή). "Ενα σύστη
μα συναγερμού πού χρησιμοποιεί 
φωτεινά σήματα ή ακουστικά σή
ματα πρέπει νά υπάρχει (μόνο σέ 
συσχετισμό μέ τό σιωπηλό συνα
γερμό) καί πρέπει νά χρησιμοποι
είται μόνον δταν έ'χει έγκαταλείψει 
τό κτίριο ό δράστης τής επιδρομής.
Οπτικά μέσα έπιβλέψε- 

ω ς
'Η πείρα δείχνει δτι οί έγκατα- 

στάσεις στά γραφεία τών τραπεζών 
φωτογραφικών καί τηλεοπτικών μη
χανών έχουν ισχυρά κατασταλτικό 
χαρακτήρα. Αύτό ισχύει ιδιαίτερα 
στις περιπτώσεις γραφείων στά ό
ποια οί ανωτέρω μηχανές χρησι
μοποιούνται σέ συνδυασμό μέ άλλα 
μέσα άσφαλείας. Έπί πλέον* σωστά 
τοποθετημένες μηχανές βοηθούν 
τήν άστυνομία στις έρευνες γιά τήν 
άνεύρεση τών εγκληματιών.
Ποσόν καί φύση τών με
τρητών τά οποία φυλάσ
σονται στό Ταμείο

"Ενα μέσο μεγίστης σπουδαιό- 
τητος γιά τήν αποτροπή τής λη
στείας είναι τό ποσόν τού Ταμεί
ου νά είναι δσο τό δυνατό μικρό.

Ή άσκηση πειθαρχίας έπί τού πα
ρόντος μπορεί νά κάνει τις ληστείες 
λιγώτερο έπικερδεϊς καί συνεπώς 
λιγώτερο έλκυστικές. Περαιτέρω τό 
χρηματοκιβώτιο πρέπει νά περιέχει 
ένα πάκο καταγεγραμμένων χαρτο
νομισμάτων τά όποια θά πρέπει 
πρόθυμα νά δίνονται στον κοΕθε λη
στή (χρήμα — δόλωμα). Αύτό 
μπορεί άργότερα νά βοηθά στήν α
νακάλυψη τού ληστού. Επίσης χρητ 
σιοποιεΐται σάν άπόδειξη έάν βρε- 
θεΐστήν κατοχή τού υπόπτου.
Μόνιμη παρουσία φυ
λάκων

'Η παρουσία φυλάκων μέ αττολή 
ειύξάνει τήν άσφάλεια τού προσω
πικού καί άσκοΰν όνάλογη έπιρροή 
στήν άποφυγή τού έγκλήμοαος. Εί
ναι ιδιαιτέρως σπουδαίο νά φρου- 
ροΰνται τά γραφεία εκείνα τά όποια 
στερούνται μέτρων άσψαλείας. "Ε
να θέμα πού άνακύπτει <ττήν περί
πτυστη αύτή είναι κατά πόσον οί 
φύλακες θά πρέπει νά είναι ένο
πλοι. Έάν οί φύλακες είναι ένοπλοι 
μπορεί νά ριφθεΐ πυροβολισμός μέ 
προφανείς κινδύνους γιά τό άλλο 
προσωπικό καί τούς πελόττες.
Περιφερόμενοι φύλακες

Συνιστάται ή φρούρηση μέ πε- 
ριφερομένους φύλακες ώς μέσον έ- 
νισχύσεως τής άσφαλείας. Συνήθως 
οργανώνεται κατά τέτοιο τρόπον 
ώστε ένας φύλακας είναι υπεύθυνος 
γιά τήν φρούρηση άρκετών χώρων 
άπό καθορισμένα σημεία σύμφωνα 
προς ένα ειδικό ωράριο κατά τήν 
διάρκεια τών ώρών έργασίας τών 
γραφείων. Αύτό τό σύστημα τής 
περιφερομένης φρουρήσεως δχι μό
νον έχει άποθαρρυντικά άποτελέ- 
σματα άλλά έπίσης παρέχει ηΰξη- 
μένο βαθμό άσφαλείας γιά τό προ
στατικό.

Τό γεγονός δτι οί φύλακες φθά
νουν στά γραφεία κατά διάφορα 
διαλείμματα δημιουργεί άβεβαιότη- 
τα στήι σκέψη τών πιθανών έγκλη- 
ματιών καί αυξάνει τον κίνδυνο 
άνακαλύψεώς τους.
Νυχτερινά χρηματοκι- 
6 ώτ ι α

'Η πείρα έχει άποδείξει δτι δταν 
τά χρηματοκιβώτια νυκτός άδειά- 
ζονται καί τακτοποιούνται στά τα
μεία παρουσιάζονται σημεία άδυ- 
νο,ιμίας άπό άπόψεως άσφαλείας. 
"Οταν έγκαθίστανται χρηματοκι
βώτια νυκτός στό μέρος τών γρα
φείων τά όποια χρησιμοποιούνται 
άπό τούς πελάτες, πρέπει νά κατα
βάλλεται ιδιαίτερη προσοχή στήν 
έφαρμοζομένη διαδικασία στό ά- 
δειασμα τού χρηματοκιβωτίου νυ
κτός, καί τή τακτοποίηση τού τα
μείου. Αυτές οί λειτουργίες πρέ
πει νά γίνονται χωρίς νά τις άντι- 
λαμβάνεται τό κοινό. "Οταν έχουν 
έγκατασταθεί στά γραφεία τά χρη- 
ιμάτοκιβώτια νυκτός πρέπει νά το
ποθετούνται σέ χώρο διαχωρισμένο 
άπό τούς πελάτες κατά προτίμηση 
σέ συνεχόμενο δωμάτιο.
"Αλλα μέτρα

"Αλλα θέματα τά όποια θά πρέ
πει νά προσεχθούν γιά νά άπο- 
φευχθεί ή ληστεία περιλαμβάνουν:

— Χειρισμό τών μετρητών.
— Προστατευτικοί χε ρισμοί, 

κλείσιμο - κλείδωμα.
— Παρατήρηση τών ταμείων.
— Μυστικότητα — έλεγχος τών 

ταυτοτήτων.
Μεταφορά τιμαλφών

Καθώς βελτιώνεται τό λύικόν 
άσφαλείας τών τραπεζών, ό κίνδυ
νος έπιθέσεων έπί οχημάτων τά ό
ποια μεταφέρουν τραπεζογραμμά 
τια καί άλλα πολύτιμα αυξάνει. 
Συνιστάται ό έπιμελής έλεγχος τής 
ρουτίνας αυτών τών μεταφορών

"Οπου μεταφέρονται άνάλογα 
ποσά ή διαδικασία τής μεταφο
ράς πρέπει νά γίνεται μόνον σέ έ- 
ξαιρετικές περιπτώσεις άπό τό 
προσωπικόν τής Τραπέζης. Άντ 
αύτοΰ θά πρέπει νά χρησιμοποιούν
ται υπηρεσίες άσφαλείας οί όποιες 
έκπληροΰν καλύτερα τις τεχνικές 
άπαιτήσεις άσφαλείας.

ΦΑΡΜΑΚΕI ΟΝ 
ΚΩΝ)ΝΟΥ ΚΟΝΤΟΖΗ 
Σεβαστουπόλεως 1506 

ΈρυΕρ. Σταυρ. — όπισθεν Φλόκα

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΣΤΡ.ΙΝΑΚΗΣ 
Χειρ. ’Οδοντίατρος 

όδός Κάνιγγο; 7, 6' δροφος 
Δέχεται μέ τιμές ΤΤΠΕΤ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
Μέ διάφορες πράξεις τού κ. Διοι- 

κητού τοποθετήθηκαν:

ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΣΤΟΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΟΙΚΟΝΟ
ΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ (022) :

—Ό κ. Ηρακλής Χρυσοχοΐδης, 
Τμηματάρχης Α' τάξεως, ώς Προϊ
στάμενος Τμήματος τής Ύποδιευθύν- 
σεως Περιφερειακής Άναπτΰξεως 
Βορείου 'Ελλάδος.

—Ό κ. ’Απόστολος Τξελέπης, 
Τμηματάρχης Β’ τάξεως, ώς Προ
ϊστάμενος Τμήματος τής "Υποδιευ-

Θόνσεως Περιφερειακής Άναπτύξε- 
ως Βορείου 'Ελλάδος.

—Ό κ. Λουκάς Άνδρΐτσας, Τμη
ματάρχης Α' τάξεως, ώς Προϊστά
μενος Τμήματος Κεντρικής Υπηρε
σίας.

—Ό κ. Κων)νος ίΐαπαστάθης, 
Λογιστής Α' τάξεως, ώς Προϊστά
μενος 'Υπηρεσίας τής Ύποδιευθυν- 
σεως Περιφερειακής ’Ανάπτυξεως 
Βορείου 'Ελλάδος.

-—■ Ο κ. ’Αθανάσιος Παπαντωνίου, 
Λογιστής Α' τάξεως, ώς Προϊστά
μενος Υπηρεσίας τοϋ Κλιμακίου ’Α
νάπτυξε ως ’Ανατολικής Μακεδονίας 
καί Θράκης.

I —Ό κ. Γεώργιος Μελίδης, Λο-

Γιά νά ψήσουμε σέ περιβάλλον
Οισηιοσάνιιο «οί έρπνοίοο

• Τού Γ.Γ. τού Συλλόγου κ. Α. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ

γιά τήν καλλιτέρευση τής ζωής τών 
έργαζομένων· νά βλέπη κάθε συν
άδελφό του σάν υπολογίσιμη οντό
τητα καί άξιόλογη προσωπικότητα, 
γιά τά προβλήματα τού οποίου αξί
ζει νά ένδιαφερθή καί —γιατί οχι;— 
νά θυσιασθή.

Είναι άναγκαΐον νά αντιπροσω
πεύουν τους πολλούς έκείνοι πού 
κυριολεκτικά νοκόβουν ευτυχείς δταν 
πράττουν τό καλό, δταν φροντίζουν 
καί αγωνίζονται γιά τήν επικράτη
ση τής διικαιούσνης, γιά τήν απο
κατάσταση τών άδικιών, γιά τήν κα
ταπολέμηση τών αυθαιρεσιών καί 
τών παρατυπιών. ’Εκείνοι πού ενερ
γούν κινούμενοι άπό αγάπη καί μό
νον πρός τούς συναδέλφους τους.

_ Αάτοί πού είναι σέ θέση νά πε- 
τύχουν τόν έκσυγχρονισμό τής έρ
γασίας καί τήν έξύψωση τού έπιπέ- 
δου της, γιά νά καταστή έπωφελής, 
τόσο γιά τούς έργαζομένους, δσο 
καί γιά ολόκληρο τά κοινωνικό σύ
νολο. Αυτοί πού έχουν τό προτέρημα 
νά δείχνουν κατανόηση καί έχουν 
περάσει δλα τά στάδια τής κατα- 
πονήσεως, κατά τήν διάρκεια τής 
πείρας των, ώς εργαζόμενοι.

Μέ τά παραπάνω προτερήματα θά 
οδηγηθούμε στήν έξυγίοινση όλων 
τών ασθενών σημείων πού σήμερα 
παρατηρούνται στον δλο μηχανισμό 
τής διαχειρίσεως τών κοινών καί θά 
ψθάσουμε στήν θεμελίωση. τών υγι
ών βάσεων, πού θά μάς έξασφαλί- 
σουν ένα καλλίτερο μέλλον, ©α μάς 
δώσουν τήν ευχέρεια νά ζήσουμε ευ
τυχέστεροι καί αξιοπρεπέστεροι, νά 
ζήσουμε σέ περιβάλλον δικαιοσύνης, 
όμονοίας καί πολιτισμού. Θά μάς 
καταστήσουν ωφέλιμους κοινωνικούς 
παράγοντες καί θά νοιώσουμε απέ
ραντη ψυχική αναγέννηση.

Ό ψυχολογικός παράγων είναι 
άπό τούς βασικότερους. Ή ηθική 
ικανοποίηση σάν δύναμη δημιουργι
κή, έξυγιαίνει, έμψυχώνει καί τονώ
νει.

Μόνο μέ τις προϋποθέσεις πού 
π,ροανσφέραμε είναι δυνατόν καί οΐ 
εργαζόμενοι νά εκπροσωπούνται έ- 
πάξια, καί τά συμφέροντα τους νά 
βρίσκουν σθεναρούς υπερασπιστές 
καί τά προβλήματα τους νά έπι- 
λύωνται.

’Ενώ έάν δέν καταπολεμηθούν οί 
διασπαστικές τάσεις καί οί πόσης 
φύσεως παρόμοιες έπιδιώξείς, οί ερ
γαζόμενοι δέν πρόκειται νά δοΰν 
καλύτερες μέρες.

Ζοΰμε σέ μιάν εποχή πού οί δη
μοκρατικές διαδικασίες σέ κάθε πτυ
χή καί έκφραση τής δημόσιας ζω
ής έχουν καθιερωθή σάν αρχή θεμε
λιακή τής ομαλής ροής τού κοινω
νικού βίου.

"Εκφραση τού δημοκρατικού πνεύ
ματος πού είναι διάχυτο στήν έπο- 
χή μας αποτελεί καί τό παρεχόμε
νο σέ όλους, δικαίωμα, νά άναμι- 
γνύωνται στά κοινά.

Έτσι, ό καθένας άπό μάς, ανε
ξάρτητα άπό τά γενικής φύσεως 
προσόντα πού διαθέτει, μπορεί νά 
ζητήση άπό ένα σύνολον ανθρώπων 
τό δικαίωμα νά τό έκπροσωπήση καί 
τό αίτημά του νά γίνη ή δχι αποδε
κτό.

’Εκείνο δμως πού μάς ενδιαφέρει 
έδώ είναι τό ποια είναι εκείνα τά 
προσόντα πού πρέπει νά διαθέτη 
κάποιος γιά νά έκπροσωπήση έπάξια 
μιάν ανθρώπινη όμάδα, είτε αύτή εί
ναι ένας ολόκληρος λαός, είτε μιά 
τάξη, είτε ένας αριθμός άτόμων μέ 
κοινά συμφέροντα.

Καί πρώτα - πρώτα θά πρέπει νά 
κατέχεται άπό ανιδιοτέλεια.

Τά άτομικά συμφέροντα καί οί 
προσωπικές φιλοδοξίες πρέπει να 
παραμερίζωνται γιά χάρη του γενι- 
κωτέρου συμφέροντος, λαϊκού, κοι
νωνικού ή συναδελψικοΰ. Πολλές φο
ρές μάλιστα, τ’ άτομικά συμφέρον
τα πρέπει άκόμα καί νά ίσοπεδώ- 
νωνται γιά τον ΰψιστο αύτό σκοπό, 
καί τότε πλέον φθάνουμε στό όριο 
τής αυτοθυσίας.

Γιά να άντληση δμως ό εκπρόσω
πος τών πολλών τήν δύναμη πού θά 
τόν παρακίνηση σέ τέτοια συμπερι
φορά, απαραίτητη! προϋπόθεση είναι 
νά διαθέτη μεγάλα πνευματικά καί 
ψυχικά έφόδια:

Χρειάζεται άκατάλυτη πίστη στήν 
άξια τού έργου τής έκπροσωπήσε- 
ως τών συναδέλφων του, οί οποίοι 
τόν έκριναν άξιον τής έμπιστοσύνης 
τους.

Χρειάζονται γνώσεις αντλούμενες 
άπό τήν πείρα τής ζωής jcai τήν συ
νεχή ένσσχόληση γύρω άπό τά ποι
κίλα προβλήματα πού αντιμετωπί
ζουν οϊ συνάδελφοι.

ΕΤναι υποχρεωμένος ό εκπρόσω
πων τούς συναδέλφους του νά τείνη 
τό χέρι προς δλους, ανεξάρτητα άπό 
προσωπικές συμπάθειες καί φιλίες; 
καί ν’ άντιμετωπίζη μέ αγάπη καί 
στοργή τά προβλήματα τους, πού εί
ναι καί δικά του προβλήματα.

’Οφείλει νά έργάζεται μέ πάθος

Ανοικτή επιστολή τού I. Πολεμιστών». 751 - 1836 
Πρός τόν Πρωθυπουργόν κ. Ιίων. Κορορονλή
Κύριε Πρωθυπουργέ,

Τριάντα χρόνια τώρα οί πόλε μ ι- 
σταί τού Γράμμου καί τού Βίτσι.πε
ριμένουν εις μάτην τό έμπρακτο εύ
γε τής Πολιτείας γιά τούς αγώνες 
καί τις θυσίες τους καί γιά τό αί
μα πού έχυσαν στήν κρίσιμη έθνική 
έκείνη περίοδο τής Πατρίδας μας. 
Στήν άδικη άναμονή προστέθηκε στά 
τρία τελευταία χρόνια κΓ ό έμπαι- 
γμάς τών άρμοδίων Υπουργών πά
νω σ’ ένα Νομοσχέδιο πού —παρά 
τις έπίσημες δηλώσεις καί υποσχέ
σεις— δλο καταρτίζεται, περιφέρε
ται άπό υπουργείο σέ υπουργείο καί 
άπό αρμόδιο σέ άναρμόδιο, άλλά 
ποτέ δέν φτάνει στη Βουλή γιά ψή
φιση.
Κύριε Πρωθυπουργέ,

Τήν ώρα αύτή, πού τά παιδιά μας 
Ετοιμάζονται, άν ή μοίρα τό θέληση, 
ά δώσουν, μέ τή σειρά τους, τό 

παρόν στό προσκλητήριο τής Πατρί
δας μας καί νά χύσουν τό αίμα τους 
γιά τήν τιμή καί τήν άκεραιότητά 
της, ή Κυβέρνησή σας δέν κατώρ- 
θωσε νά ξεπεράση τις γραφειοκρα
τικές διατυπώσεις καί νά προώθηση 
στή Βουλή τό Νομοσχέδιο πού αίρει 
τήν άδικία πού έγινε εις βάρος τών 
πολεμιστών τού Ν. 751)48 καί 
1836)51, άπό τή δικτατορία, μέ 
τήν κατάργηση τού Ν.Δ. 4547)66, 
καί παρά τού δτι μεσολάβησε ό Ν. 
179)69 πού Εθεσε τούς άγωνιστές

τής ’Εθνικής ’Αντιστάσεως σε πλε
ονεκτική μοίρα έναντι τών πολεμι
στών τού Γράμμου καί τού Βίτσι. 
Κύριε Πρωθυπουργέ,

Ό έμπαιγμός έφτασε στό κατα- 
κόρυφό του. Ή άνιση μεταχείριση 
έναντι τών πολεμιστών τής ’Αλβα
νίας καί τών άγωνιστών τής ’Αντι
στάσεως μάς γεμίζει πικρία καί ά- 
τογοήτευση.

Διερωτόμεθα άν έχει πέσει στήν 
ΐντίληψή σας ή ταπεινωτική στάση 
τής Πολιτείας έναντι_ τών πολεμι
στών τού Γράμμου καί τού Βίτσι σέ 
μιά περίοδο σάν τή σημερινή πού τό 
έθνος εύρίσκετσι καί πάλι έπί ποδός 
πολέμου καί τά παιδιά μας στέκουν 
στά σύνορα καί στά νησιά μέ τό 
χέρι στήν σκανδάλη.

Έπικαλούμεθα τήν προσωπική 
παρέμβασή σας.

Γιά νά παύση ή άνιση μεταχείριση 
ιεταξύ τών διαφόρων κατηγοριών 
πολεμιστών καί νά προωθηθή στή 
Βουλή καί ψηφισθή τό Νομοσχέδιον 
πού καταρτίσθηκε άπό τό Υπουρ
γείο Εθνικής Άμύνης,

Γ ιά νά πάψουν οί άρμόδιοι νά 
παίζουν μέ τά όσια καί ιερά τών πο
λεμιστών.

Τό Διοικητικόν Συμβούλων 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΧΡ. ΛΑΠΠΑΣ 

Ο ΓΕΝ. ΚΡΑΜΜΑΤΕΥΣ 
ΝΙΚ. Σ-ΕΛΙΤΟΣ

Υκττής Α' τάξεως, ώς Προϊστάμε
νος 'Υπηρεσίας τής 'Τποδιευθύνσεως 
Περιφερειακής ’Αναπτΰξεως Βορεί
ου 'Ελλάδος.

-—·Ό κ. Μάριος Βουτσάς, 'Τπο- 
τμηματάρχης, είς τήν ΔιεύίΗ'νσιν 
’Εμπορικών Χορηγήσεων, ώς Προϊ
στάμενος τοΰ Τμήματος Ειδικών Χο
ρηγήσεων (Β—1).

ΣΤΑ ΤΠΟΚ)ΜΑΤΑ:

—Ό κ. Παρασκευάς Τάφας, τμη
ματάρχης Α' τάξεως, είς τό Υπο
κατάστημα Νίκαιας, ώς Δ)ντής.

—Ό κ. ’Ιωάννης Κρασσας, τμη
ματάρχης Α' τάξεως, είς τό Υπο
κατάστημα Αίγάλεω, ώς Δ)ντής.

—Ό κ. Κων)νος Γατσάπουλος, 
Τμηματάρχης Α' τάξεως, είς τό 'X- 
ποκ)μα Πλ. ΒάΟης, ώς ’Τποδ)ντής.

—Ό κ. Δήμος Θεοδοσιάδης, συμ- 
πράττων 'Τϊτοδ)ντής, είς τό "Υποκα
τάστημα οδ. Σόλωνος, ώς Δ)ντής.

—Ό κ. Γεώργιος αΠπαϊωάννου, 
συμπράττων Ύποδ)ντής, είς τήν πε
ριφερειακήν Δ)νσιν ’Αττικής Β', ώς 
Προϊστάμενος αυτής.

—Ό κ. ’Αθανάσιος Μαστρογιαν- 
νίτης, 'Τποδ)ντής, είς τήν ΔιεΰΟυν- 
σιν ’Απαιτήσεων έν Καθυστερήσει, 
ώς ’Αναπληρωτής Δ)ντής.

—Ό κ. Γεώργιος Φάρρος, Συμ- 
πράττων 'Τποδ)ντής, είς τό 'Υπο
κατάστημα Πειραιώς Α', ώς Υπο
διευθυντής.

—Ό κ. Ευάγγελος Όρνστάϊν, Λο
γιστής Α' τάξεως, είς τήν Μονάδα 
Φρεαττύος, ώς Προϊστάμενος αυτής.

—Ό κ. Γεώργιος Άρμακόλας, Ύ- 
ποτμηματάρχης, είς τήν Διεύθυνσιν 
Γραμματείας, ώς Προϊστάμενος Υ
πηρεσίας Γενικού ’Αρχείου.

—Ό κ. ’Απόστολος Άργυράπου- 
λος, Τμηματάρχης Β' τάξεως, είς 
τήν Δ)νσιν Γραμματείας, ώς Προϊ
στάμενος 'Υπηρεσίας Προσωρινού 
Αρχείου Κεντρικών Υπηρεσιών.

—Ό κ. Γεώργιος Σωτηρίου 'ή 
Σωτήρης, Τμηματάρχης Α' τάξεως, 
είς τό Ύποκ)μα Κορίνθου, ώς Δι
ευθυντής.

—·Ό κ. ’Ιωάννης Γεωργιάδης, 
Λογιστής Β' τάξεως, είς τό Υποκα
τάστημα Άμφίσσης, ώς Δ) ντής.

—Ό κ. Θωμάς Λιάνης, Λογιστής 
Β' τάξεως, είς τό Ύποκ)μα Κονί- 
τοης, ώς Δ)ντής.

—Ό κ. Ήλιας Ζιώγας, Λογιστής 
Β' τάξεως, είς τό 'Τποκλμα "Αρ
γους Όρεστικοϋ, ώς Δ)ντής.

—Ό κ. ’Ιωάννης Κοτίδης, Λογι
στής Α' τάξεως, είς τό Ύποχήμα 
Άξιουπόλεως, ώς Δ) ντής.

—Ό κ. Μενέλαος Ζαχαριάδης, 
Λογιστής Α' τάξεως, είς τό Υπο
κατάστημα Ν. Μουδανιών, ώς Διευ
θυντής.

—Ό κ. ’Αλέξανδρος Ψαρριανός, 
Τμηματάρχης Β' τάξεως, είς τό Υ
ποκατάστημα Κιλκίς, ώς Δ)ντής.

—Ό κ. ’Αντώνιος Γαλλής, Λογι
στής Β' τάξεως, είς τό Υποκατά
στημα Καλαμπάκας, ώς Δ)ντής.

—Ό κ. ’Ιωάννης Λάππας, Τμη
ματάρχης Β' τάξεως, είς τήν υπό 
ί&ρυσιν Μονάδα Μενιδίου, ώς Διευ
θυντής.

—Ό κ. Χρήστος Σταθιάς, Υπο
λογιστής Α' τάξεως, είς το ’Υπο
κατάστημα Δημητσάνης, ώς ’Εντε
ταλμένος καί Προϊστάμενος Λογι
στηρίου.

—Ό κ. Χρήστος Ρουσσόπουλος, 
Τμηματάρχης Α' τάξεως, είς τήν 
Δ)νσιν ’Εμπορικών Χορηγήσεων, ώς 
' Τποδ) ντής.

—Ό κ. ’Αθανάσιος Νιάρχος, Λο
γιστής Α’ τάξεως, είς τήν Δ)νσιν 
’Εμπορικών Χορηγήσεων, ώς Προϊ
στάμενος τής 'Υπηρεσίας ’Εξετάσε- 
ως ΑΓιτηιμάτων (Α—21).

—· Ο κ. Γεώργιος Χριστάκης, Λο
γιστής Α' τάξεως, είς τήν Δ)νσιν 
Εμπορικών Χορηγήσεων ώς Προϊ
στάμενος τής Υπηρεσίας Β—11.

—Ή κ. Έλβίρα Καβουριάρη, Ύ- 
ποτμηματάρχης, είς τό Κατάστημα 
όδ. Σταδίου 38, ώς Προϊστάμενη 
Υπηρεσίας Ταμιευτηρίου.

—Ό κ. ’Αντώνιος Άνεζίνης, Τμη
ματάρχης Β' τάξεως, είς τό Υπο
κατάστημα Θεσσαλονίκης Α', ώς 
’Εντεταλμένος.

—Ό κ. Παναγιώτης Σαββινύπου
λος, Τμηματάρχης Β' τάξεως, είς 
τό Ύποκ)μα Θεσ)νίκης Α', ώς ’Εν
τεταλμένος.

—Ό κ. Κων)νος Φουτάκης, Τμη
ματάρχης Β' τάξεως, είς τό Υπο
κατάστημα Θεσσαλονίκης Α', ώς 
’Εντεταλμένος.

—Ό κ. Άχιλλευς Τσιρούλης τμη
ματάρχης Β' τάξεως, είς τά Υπο
κατάστημα Θεσσαλονίκης Α', ώς 
’Εντεταλμένος.

—Ό κ. Τριαντάφυλλος Θεοδωρί- 
δης, Λογιστής Β' τάξεως, είς τήν 
υπό ίδρυσιν Μονάδα Δικαίων, ώς Δι
ευθυντής.

—Ό κ. ’Εμμανουήλ Τσαρνάς, Λο
γιστής Β' τάξεως, είς τήν υπό ί- 
δρυσιν Μονάδα Αίγίνης, ώς Δ)ντής.

—Ό κ. ’Ιωάννης Καμπλής, Ύπο- 
τμηματάρχης, είς τήν ύπό ίδρυσιν 
Μονάδα Κάτω Τ σόμπας Θεσσαλονί
κης, ώς Δ) ντής.

— Ο κ. Μιχαήλ Π ουλιανός, Ύπο- 
τμηματάρχης είς τήν ύπό ίδρυσιν 
Μονάδα Νέας 'Ελβετίας, ώς Διευ
θυντής.

—Ό κ. ’Ελευθέριος Βεμπατσουλέ- 
ας, Τμηματάρχης Α' τάξεως, είς τό 
'Υποκατάστημα Χαλανδρίου, ώς 'Υ
ποδιευθυντής.



ΑΙΝΟΝΤΑΙ ΛΙΓΟ ΑΙΜΑ 
ΣΕΙΕ ΜΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΖΩΗ

Σ3υνά5ελφοι,

'Ο Χύλλογός μ-ας αέ συνεργασία, μ,έ την 'V«o- 
Πιεύθυνση Δημοσίων Χ/έσεων της Τραπέζης μας, 
άνελαβαν την ιτρωτοβουλία της προσφοράς αίμα
τος, άπο τούς εργαζομένους στην Έβνικη Τρά
πεζα.

Ζητείστε άπο τον προϊστάμενό σας να σάς 
γράψη στον πίνακα εκείνων πού έποβυμοΰν να προ
σφέρουν αίμα.

Τις ευχές τοΰ Διοικ. Συμβουλίου καί των μελών του Συλλόγου ιτρός τούς 
παρευρισκαμένους στο κόψιμο τής πίττας άττηύθυνε ό Πρόεδρος συν. 

Κωνσταντίνος ’ Ιατρίδης.

Ο'ί εκπρόσωποι τής Εκκλησίας, ό Υφυπουργός Εθνικής Άμύνης, ό Δι
οικητής, σύμβουλοι καί Διευθυνταί τής Τραπέζης μας, έκπρόσωποι των 
συνδικαλιστικών Οργανώσεων καί μέλη τού Συλλόγου μας στην εορτή 

τής κοπής τής πίττας.

Ή έοριή ί ηίϊΐΒξ τού Ιυλλόγου ροζ

— Η ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟ
ΣΙΑ είναι μια Εθνική καί Κοινωνι
κή επιταγή, είναι μια υποχρέωση 
συμμετοχής για κάθε πολίτη.

ΔΙΝΟΝΤΑΣ ΛΙΓΟ ΑΙΜΑ ΣΩ
ΖΕΤΕ ΜΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΖΩΗ.
— 'Απ’ τον ’Ιούλιο τοΰ 1974 κα- 

ταργήθηικε μέ Νόιμο στήν Πατοίδα 
μας ή έπί πληρωμή αιμοδοσία για
τί αύτό προσέβαλε τήν άτομ,κή 
κοί Εθνική μας αξιοπρέπεια. Αύ
τό σημαίνει, δτι απαιτείται εθελον
τική προσφορά για κάθε φιάλη αί
ματος πού θά χρησ.ίμοποιηθή.
— Γιά νά ΰπάρχη πάντοτε δια

θέσιμο αίμα πρέπει τό 10% τοΰ 
πληθυσμού τής χώρας νά προσφέρη 
αίμα τουλάχιστον μιά φορά τό 
χρόνο.
— Ή αιμοδοσία μόνο σέ έκτακτη 

ώρα ανάγκης γιά νά σώσουμε τό 
συγγενή ή τό φίλο δέν λύνει τό 
πρόβλημα.

— Οί υγιείς ανδρες 18 — 60 ετών 
ήμποροΰν νά δίνουν 300 — 400 κ. 
έ. αίμα τρεις έως τέσσερις φορές 
τό χρόνο. Οί υγιείς γυναίκες τρεις 
φορές τό χρόνο.
— Ή αιμοδοσία είναι τελείως α

νώδυνη.
— Ή αιμοδοσία είναι τελείως α

κίνδυνη.
—- Ή αιμοδοσία διαρκεί λίγα λε

πτά τής ώρας.
— Τό αίμα πού προσφέρετε τό α

ναπληρώνει ό οργανισμός ταχύτα
τα.

— Τά Κρατικά Κέντρα αιμοδο
σίας καί τό Κέντρο Αιμοδοσίας 
τοΰ Ε.Ε.Σ. καί τοΰ Ι.Κ.Α. έχουν 
άναλάβει άπό κοινού τό έργο τής * 1 2 3

Άπό τήν Διοίκηση τοΰ Ταμείου 
Υγείας κυκλοφόρησε ή ακόλουθη 
ανακοίνωση:

«Φέρεται εις γνώσιν των ήσψαλι- 
σμένων παρά τψ Τ.Υ.Π.Ε.Τ. συν
αδέλφων, δτι άπό 17ης Ίανουαρίου 
1977 προς πληρεστέραν έξυπιηρέ- 
τησίν των, θέλουσι λειτουργήστι εις 
τά έπί τής οδού Σοφοκλέους 2 ια
τρεία μας καί πέραν τών ήδη υφι
σταμένων τά κάτωθι τμήματα:

1) Καρδιολογικόν πλή
ρες τΩραι λειτουργίας τοΰ ως 
άνω, τμήματος: Τρις τής έ βδομά
δας έπί 4ωρον καί τρις τής έβδομά- 
δος έπί 2ωρον.

Υπεύθυνος ιατρός ό Υφηγητής κ. 
Σπυρ. Παναγιωτόπουλος.

2) ’Οφθαλμολογι κ ό ν
τΩραι λειτουργίας: Καθημερινώς

,πί 4ωρον.
Υπεύθυνος ιατρός ό οφθαλμία

τρος κ. Άνδρ. Καραγιαννάπουλος.
3) Χειρουργικόν ^Ωραι 

λειτουργίας: Τρις τής έβδομάδος 
έπί 2ωρον.

Υπεύθυνος ιατρός ό χειρουργός 
κ. Γεώργ. Έξαρχάκος.

Τά ώς άνω τμήματα έξωπλίσθη- 
σσν διά συγχρόνων καί τελειοτάτων 
οργάνων, εϊμεθα δέ βέβαιοι δτι θά 
κε λύψουν τάς άνάγκας τών ήσφα- 
λισμένων μας.

"Οσον αφορά τάς Έργαστηρια- 
άς εξετάσεις, εϋρισκόμεθα εις τήν 

ϊύχάριστον θέσιν νά σάς γνωρίσω- 
μεν δτι τό Μικροβιολογικόν μας 
έργαστήριόν μεταφέρεται άπό 1ης 
Φεβρουάριου εις τον Β' όροφον τοΰ 
,πί τής όδοΰ Σοφοκλέους 4 Μεγά- 

ου τοΰ Τ.Α.Κ.Ε. (εντός τής 
Στοάς).

Τό ώς άνω έργαστήριόν μας έ- 
πανδρωθέν διά προσθέτου έπιστη- 
μονικοΰ καί βοηθητικού προσωπι
κού καί έμπλουτισθέν διά μηχανη
μάτων τής συγχρόνου τεχνολογίας, 
θά είναι πρότυπον εις τό είδος του 
καί θά έκτελή άπάσας τάς Μικρο
βιολογικός έξετάσεις (Ήλεκτροφο- 
ρήσεις, Ήλεκτρολύτας κλπ.).

Συνιστώμεν δθεν εις τούς ήσφα- 
λισμένους μας δπως διά τάς έργα- 
στηριακάς των έξετάσεις προσέρ- 
χωνται εις τό ήμέτερον Μικροβιο
λογικόν έργαστήριόν, άποφεύγοντες 
οϋτω άλογίστους διά τό Ταμείον

'Εθνικής Αιμοδοσίας μέ τήν απο
στολή στούς χώρους έργασίας κι
νητών συνεργείων αιμοληψίας έτσι, 
ώστε νά μήν ΰπάρχη ταλαιπωρία 
καί απώλεια χρόνου τοΰ έργαζο- 
μένου έθελοντοΰ αιμοδότου.
—- Τό Κέντρο Αιμοδοσίας τοΰ Ε. 

Ε.Σ. έχει μεγάλες ανάγκες σέ αίμα 
γιατί έχει άναλάβει τό πργραμμα 
μεταγγσεως 300 άσθενών παιδιών 
μέ Μεσογειακή ’Αναιμία. Πολλά άπό 
αυτά τά παιδιά έρχονται άπό τήν 
επαρχία στήν ’Αθήνα γιά νά με- 
Γαγγισθοΰν.
— Γιά τις μεταγγίσεις αυτών τών 

παιδιών χρειάζονται 700 φιάλες 
αίμα κάθε μήνα δηλαδή περίπου 
10.000 φιάλες τό χρόνο.
— Τά Νοσοκομεία τής χώρας έ

χουν έπίσης μεγάλες άνάγκες. Σέ 
κάθε 10 νοσοκομειακούς άσθενεϊς οΐ 
2 χρειάζονται μετάγγιση αίματος. 
Τό 22% όλων τών μεταγγίσεων 
χρειάζονται γιά συνήθεις χειρουρ
γικές έπεμβάσεις καί τό 12% γιά 
ειδικές περιπτώσεις δπως οί εγ
χειρήσεις τής καρδιάς.
— Ό ’Εθελοντής Αιμοδότης τοΰ 

Ε.Ε.Σ. δίνοντας μία φιάλη αίμα:
— ’Αποκτά τήν ηθική Ικανοποίηση, 

δτι έκανε τό καθήκον του σάν άν
θρωπος καί σάν πολίτης καί, δτι 
μέ τήν πράξη του αυτή έσωσε μιά 
ζωή.
— ’Εξασφαλίζει μιά φιάλη αίμα 

σέ ώρα έπείγουσας προσωπικής ή 
οικογενειακής του ανάγκης.
— Δικαιούται δωρεάν αιματολο

γικές εξετάσεις σέ περίπτωση 
προσωπικής του άσθενείας.

δαπάνας έξ επισκέψεων εις έϊωτε- 
ρικά ταιαΰτα.

Διατελοΰμεν
Μετά συναδελφ ικών χαιρετισμών 

Τό Δ.Σ. τοΰ Ταμείου Υγείας
Προσωπικού ’Εθνικής Τραπέζης»

Εκλογές 
γιά ανάδειξη 
Διοικητικού 
Συμβουλίου
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 1η ΣΕΛ.)

γεατην άνάδεςξη διοεκήαε- 
ως τού Χυλλόγου. 'ίΐς 
ι<διθ|ίκν)σ»2» νοεϊτ*ε προφα
νώς το Διοικητικό Χυμ.- 
δούλιο, γιατί α,ύτό καί μ,ό- 
Άον άνακληΒηκε, ό«ως προ
κύπτει άπό τά Οέμ,ατα πού 
περιέ/ονται στην αίτηση γιά 
τη σύγκληση "Εκτακτης Γε
νικής Χυνελεύσεως, τά θέ
ματα τής ήμερησίας διατά- 
ςεως αυτής, κλπ. Κατά συ
νέπεια οί αρχαιρεσίες 0 ά 
γίνουν γιά νά εκλεγεί μό
νο νέο Διοικητικό Χυμβού- 
λιο καί όχι καί Εξελεγ
κτική ’Επιτροπή ή άλλα 
συλλογικά όργανα, τά ό
ποια δέν άνακλήβηκαν καί 
ώς έκ τούτου εξακολουθούν 
νά υπάρχουν.»

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 1η ΣΕΛ.)
κρεμή θέματά μας ύπό τήν μίαν ή 
τήν άλλην έννοιαν. Δέν έκμεταλλευ- 
όμεθα τήν ευκαιρίαν. Δέν είναι άλ
λωστε αναγκαίο αύτό, έφ’ δσον ό 
διάλογος Διοικήσεως καί Συλλογι
κής έκπροσωπήσεως συνεχίζεται.

Τό Προσωπικό τής ’Εθνικής 
Τραπέζης, τά μέλη τοΰ Συλλόγου 
μας, απευθύνουν άπό τό βήμα αυ
τό τήν ευχή, καί πιστεύουν δτι δέν 
θά υποχρεωθούν νά διεκδικήσουν α
γωνιστικά, τήν έπί λύση θεμάτων 
μέσα στον καινούργιο χρόνο.

‘Η Διοίκησή μας γνωρίζει δλα 
τά προβλήματα πού ύπάρχουν, δπως 
γνωρίζει καί τήν προσφορά μας. 
Γνωρίζει τή διάθεσή μας, γνωρίζει 
δτι δέν έπιδιώκουμε αντιδικία.

Δέν ήταν στήν πρόθεσή μου νά 
άναφερθώ καί στά ολίγα άκόμη πού 
είπα γιά τά θέματα τοΰ Προσωπι
κού. Δέν είναι δυνατόν, δμως, νά 
χωρίσης αυτό τό Προσωπικό άπο 
τήν Τράπεζα. "Οταν μιλήσης γιά τό 
ένα, θά μιλήσης καί γιά τό άλλο.

Σάς εύχομαι καί πάλι χρόνια 
πολλά καί εύτυχισμένο τον καινούρ
γιο χρόνο.

Ευχόμαστε στή Διοίκησή μας νά 
συνέχιση τό έργο της στήν Τράπε
ζα μας καί νά γιορτάσουμε μαζί 
καί τού χρόνου, τό κόψιμο τής πίτ
τας μας.

Ευχόμαστε άπό καρδιάς νά βα- 
σιλεύη ειρήνη σ’ δλο τάν κόσμο. 
Εύχέιμαστε τέλος, μέσα στο 1977 
νά πάψη τό δράμα τών Κυπρίων α
δελφών μας καί ή Κύπρος μας νά 
ζαναβρή τήν έλευθερία της καί τήν 
εδαφική της άκεραιότητα. Παρα
καλώ τον κ. Διοικητή νά κόψη τήν 
πίττα.

— ’Ο κ. Διοικητής πριν 
κόψει τήν πίττα ευχήθηκε 
εκ μέρους τής Διοικήβεως 
τής Τραπέζης ευτυχισμέ
νο καί ειρηνικό τό 19?'ϊ'.
— Χτή συνέχεια ό υφ

υπουργός ’Εθνικής Άμύ
νης κ. Ζαίιμης άπηύβυνε 
τον χαιρετισμό του προς 
τούς παρισταμένους καί τά 
μέλη τού Χυλλόγου μας, 
καθώς καί εύχές γιά τον 
καινούργιο χρόνο.

«Χάς μεταφέρω άκόμη, 
είπε ό κ. Ζάΐμης, τις εύ
χές τής Κυβερνήσεως καί 
τις προσωπικές ευχές τού 
ύπουργού ΙΙοεδρίας καί 
Παιδείας κ. Πάλλη καθώς 
καί τού υπουργού ’ Εμπο
ρίου κ. Γδαρβιτσιώτη, οί 
όποιοι μού έζήτησαν νά 
τούς εκπροσωπήσω στήν 
εκδήλωσή σας αυτή, επει
δή δέν μπορούσαν νά προσ- 
έλθουν οί ίδιοι λόγςρ νο
μοθετικές εργασίας τών 
'Γπουργείων τους στή 
Βουλή. Γιά νά διευκολυν- 
θή μάλιστα ή δική μου πα
ρουσία άνεστάλη ή συζή
τηση νομοσχεδίου στο ό

ποιο ή παρουσία μου ήταν 
άπ α ρ α ίτητ η» .

★
Μετά τον χαιρετισμό 

τοΰ κ. Ζαΐμη ό κ. Διοικη
τής έκοψε τήν πίττα καί 
... κέρδισε τό χρυσό φλου- 
pc ■

Ή γιορτή συνεχίστηκε 
μέ φαγοπότι καί χορό μέ
χρι τις πρωινές ώρες.

★

Εύχές τής
Πας ’ Ιωάννας Τσάτσου

Ό Διευθυντής τού ιδι
αιτέρου γραφείου τού 
Προέδρου τής Δημοκρα
τίας έστειλε στον Πρόεδρο 
τού Χυλλόγου μας τήν α
κόλουθη επιστολής

’Έχω την τιμή νά σάς γνωρίσω, 
δτι ή Κυρία ’Ιωάννα Κωνσταντίνου 
Τσάτσου, σύζυγος τοΰ Προέδρου τής 
Δημοκρατίας, λυπάται, πού λόγψ 
κωλύματος, δέν θά μπορέσει νά πα- 
ραστεϊ στήν εορτή τής Κοπής τής 
Πίττας τού Συλλόγου σας, πού θά 
γίνει στις 17 Ίανουαρίου έ.έ., ή μέ
ρα: Δευτέρα.

Γ ιά τήν εΰγενή σας πρόσκληση 
ή Κυρία ’Ιωάννα Τσάτσου μέ.έπε- 
φόρτισε νά σάς έκφράσω τις θερ
μές Της ευχαριστίες καί τις εύχές 

- Της γιά «Καλή Χρονιά» σέ δλα τά 
μέλη τοΰ Συλλόγου σας.

'Ο Διευθυντής
τοΰ ’Ιδιαιτέρου Γραφείου 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΧΡΑΜΑΝΟΣ 

έπί βαθμώ 1 ώ
Ό αρχηγός ’ Ενόπλων 

Δυνάμεων στρατηγός Λ’τά 
6ος έστειλε έπίσης τήν α
κόλουθη επιστολή:

’Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε,
"Ελαβον τήν πρόσκλησίν σας 

ινα παραστώ εις τήν εορτήν τής 
κοπής τής Βασιλόπιττας τοΰ Συλ
λόγου τήν 17ην Ίανουαρίου 1977 
καί σάς εύχαριστώ θερμώς.

Ειλικρινούς λυπούμαι διότι λόγψ 
ανειλημμένων υπηρεσιακών ύποχρε- 
ώσεων δέν δύναιμαι νά παραστώ.

Μέ εκτίμηση 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΤΑΒΟΣ 

Στρατηγός

Ό ι. Γ. IIP* ιροιιπίρενοΕ
(ΡΟφίίΐΡ) ίΐΟΐφίΙιΙΕ

Ό κ. Γ εώργιος ’Αρχοντής — 
Τμηματάρχης Α' τάξεως, τοποθε
τήθηκε μέ πράξη τοΰ κ. Διοικητοΰ 
εις τήν Ύποδιεύθυνσιν Γραφείων 
Διοικήσεως, ώς Προϊστάμενος αυ
τής. -----

κοινοποιήθηκε σέ δλες τις μονάδες 
τοΰ δικτύου ή κατωτέρω έγκύκλιος 
πού άφορά στήν αντιμετώπιση τοΰ 
θέματος τής δαχτυλογραφίας.

Έξ αφορμής τών πολλών αιτη
μάτων, τά όποϊα υποβάλλονται εις 
Γην Διεύθυνσιν Προσωπικού έκ μέ
ρους τών Διευθύνσεων τής Διοικήσε- 
ως καί τών Μονάδων τοΰ δικτύου πε- 
>ί ένισχύσεώς των διά δακτυλογρά- 
ί>ων, εϊμεθα υποχρεωμένοι νά έπαν- 
ελθωμεν έπί τοΰ θέματος καί νά το- 
/ίσωμεν τά άκόλουθα:

Κατά τά τελευταία έτη, ή Τράπε- 
ζα πρός κάλυψιν τών εις προσωπικόν 
αναγκών της, προσέλαβεν Ικανόν 
αριθμόν υπαλλήλων, έκ τών όποιων 
αί θηλεις υπάλληλοι άντιπροσωπεύ- 
ουν τό μεγαλΰτερον ποσοστόν.

Πέραν τοΰ γεγονότος δτι ή έκτέ- 
λεσις άνατιθε,μένης εις υπάλληλον 
έργασίας αποτελεί βασικόν τούτου 
καθήκον, εις έχάστην προκήρυξιν 
εισαγωγικού διαγωνισμού έπαναλαμ- 
6 άνετα ι καί τονίζεται ιδιαιτέρως ή 6- 
ποχρέωσις τοΰ θήλεος προσωπικού 
νά έκτελή καί τήν έργασίαν τής 
δακτυλογραφίας.

Παρά ταΰτα, παρατηρούνται, με
ταξύ άλλων, τά εξής άτοπα:

1) Μαινάδες διαθέτουσαι ικανόν ά- 
ριθμόν μικροβάθμων θηλέων υπαλ
λήλων ζητούν τήν ένΐσχυσιν είς δα- 
κτυλογράφους.

2) Χρησιμοποιούνται συνεχώς ώ- 
οισμέναι μόνον υπάλληλοι είς τήν 
'ακτυλογραφίαν καί είς πολλάς πε- 
οιπτώσεις αί αρχαιότεροι είς βαθ
μόν, αί όποΐαι διαμαρτύρονται διά 
τήν τοιαύτην άνισον μεταχείρισιν.

3) Δέν καταβάλλεται ή δέουσα 
προσπάθεια διά τήν βελτίωσιν τής έ- 
πιδόσεοφς είς τήν δακτυλογραφίαν 
τών νεωτέρων ίδίςι όπαλήλων, αί ό
ποιοι, προφασιζόμεναι άγνοιαν, ά- 
πασχολοΰνται είς έτέρας έργασίας.

Θεωροΰμεν αδικαιολόγητον καί 
τελείως άπαράδεκτον τήν ΰφισταμέ- 
ν-ηιν σήμερον άνωμαλίαν έκ τής μή 
άπασχολήσεως τών πλείστων έκ τών 
θηλέων υπαλλήλων είς τήν δακτυλο
γραφίαν καί παραγγέλλο μεν δπως 
οί έπικεψαλής καί τά λοιπά στελέχη 
τής Διοικήσεως καί τοΰ δικτύου τών 
Υποκαταστημάτων είς τά πλαίσια 
τής ^διοικητικής των ευθύνης διά τήν 
εύρυθμον λειτουργίαν τών ΰπ’ αυ
τούς Υπηρεσιών, φροντίσουν δπως, 
διά καταλλήλου χρησιμοποιήσεως 
τοΰ ΰπηρετοΰντος προσωπικού, κα- 
λύψουν καί τάς είς δακτυλογραφίαν 
άνάγκας, δοθέντος δτι δτ’ άλλου τρό
που καθίσταται άδύνατος ή ίκανο- 
ποίησίς των.

Κλιμάκιο τού Διοικ. Συμβουλίου 
τού Συλλόγου μας μέ έπικεψαλής 
τον Πρόεδρο συν. Κων)νο Ίατρίδη 
έπισκέφθηκε τις ήμέρες τών εορτών 
τών Χριστουγέννων τά άχριτικά 
φυλάκια Χελιδόνα καί δλα τά κατά 
μήκος τοΰ ποταμού "Εβρου μέχρι 
Γεφύρας Πέπλου καί μοίρασε δέ
ματα στούς άκριτες τών συνόρων 
μας.

"Αλλο κλιμάκιο ύπό τόν Γεν. 
Γραμματέα συν. ’Αν. Τσαγκαράκη, 
έπισκέφθηκε τά φυλάκια πρός τά 
Αλβανικά σύνορα Μπουραγανίου, 
Λυχομόρου, Μολυβίου καθώς καί τό 
υιοθετημένο άπό τό Σύλλογό μας

Μέ πράξη τοΰ κ. Διοικητοΰ ώνο- 
μάσθησαν Εϊσηγηταί είς τήν Ύπο- 
διεύθυνσιν Έκπαιδεύσεως Προσω
πικού οί κ.κ. Ιωάννης Σταυρακό- 
πουλος—- Τμηματάρχης Α' τάξεως, 
Ιωάννης Χρυσοβιτσιώτης — Τμητ 

μάτάρχης Α' τάξεως, Γεώργιος Βι- 
δάλης — Λογιστής Α' τάξεως.

Οί ώρες άκροάσεως τών μελών 
τής Διευθύνσεως Προσωπικοΰ γιά 
θέματα τών υπαλλήλων τής Τρα
πέζης ώρίστηκαν άπό τή Διεύθυνση 
Προσωπικού ώς εξής:
Διευθυντής: Κάθε Τετάρτη 8.15 — 
9.30 π.μ. γιά τούς υπαλλήλους Μο
νάδων ’Αθηνών — Πειραιώς.

Κάθε Παρασκευή 8.15 — 9.30 
π.μ. γιά τούς υπαλλήλους τών λοι
πών Μονάδων.

Αναπληρωτής Δ)ντοΰ: Κάθε Τε-

πρός έπίτευξιν τού άνωτέρω σκοπού 
έπαφίεται βασικώς είς τήν πρωτο
βουλίαν τών αρμοδίων στελεχών, 
παραθέτομεν δμως ώρισμένας σκέ
ψεις, αί όποΐαι είναι δυνατόν νά 
συμβδίλλουν πρός τήν κατεύθυνσιν 
τούτην.

α) Αί άσχολούμεναι μέ διαφό
ρους έργασίας υπάλληλοι νά δακτυ
λογραφούν παραλλήλως καί τά σχε
τικά έγγραφα τής Υπηρεσίας των. 
Τό αύτό νά ίσχύση καί διά μικρο- 
οάθμους άρρενας υπαλλήλους.

β) Νά ασχολούνται είς τήν δακτυ
λογραφίαν κατά βάσιν μικρόβαθμοι 
υπάλληλοι διά νά μή δημιουργοΰνται 
παράπονα έκ μέρους μεγαλυτέρων 
είς βαθμόν υπαλλήλων.

γ) Νά γίνεται εναλλαγή είς τάς 
θέσεις δακτυλογραφίας διά ν’ άπο- 
φεύνεται ή κόπωσίς καί ή δημιουρ
γία παραπόνων έκ τής συνεχούς ά- 
πασχολήσεως είς τήν γραφομηχοινήν.

δ) Ή Ύποδιεύθυνσις Έκπαιδεύ- 
σεως νά όργανώση έντατικά σεμινά
ρια πρός βελτίωσιν τών, γνώσεων 
γραφομηχανής (ελληνικής καί ξενό
γλωσσου), είς τά όποια νά λάβουν 
μέρος καί άρρενες μικρόβαθμοι ΰ- 
πάλληλοι.

ε) Νά παραπέμπωνται αμέσως είς 
τήν Υγειονομικήν Επιτροπήν αί 
προσκομίζουσαι βεβαίωσιν ιατρού 
5Γ άπλαλαγήν των έκ τής γραφομη
χανής.

Ή Υγειονομική ’Επιτροπή νά έ- 
ξετάζη μετά ιδιαιτέρας προσοχής 
τάς αιτήσεις αύτάς καί ν’ άποφαί- 
νεται έάν ΰψίσταται ανάγκη ολικής 
ή μερικής απαλλαγής καί διά πόσον 
χρόνον.

στ) Υπάλληλοι, άρνούμενοι άδι- 
καιολογήτως τήν έκτέλεσιν τής έρ- 

1 γασίας ταύτης, ν’ άναφέρωνται αμέ
σως είς τήν Διεύθυνσιν Προσωπικού 
πρός παραπομπήν των είς τό Πει
θαρχικόν Σνμβούλιον (άρθρον 27 
παρ. γ' ’Οργανισμού Υπηρεσίας).

ζ) Διά τάς δακτυλογράφους πλή
ρους άπασχολήσεως νά ίσχύση άνα- 
στολή τής έκπαιδεύσεώς των ώς τα- 
μιολογιστών, καθ’ δσον χρόνον θά έ- 
κτελοΰν τήν έργασίαν ταύτην καί 
έφ" δσον έπιθυμία των είναι νά πα
ραμείνουν ώς δακτυλογράφοι.

Πιστεύομεν δτι άπαντες καί ί
δίςι τά στελέχη θά άντιληψθοΰν τήν 
σοβαρότητα τοΰ προβλήματος καί 
θά θελήσουν ώς έχουν άλλωστε ΰ- 
ποχρέωσιν, νά συμβάλλουν διά τής 
πείρας των είς τήν έπίλυσίν του.

Τής παρούσης νά λάβη γνώσιν 
άπαν τό προσωπικόν, έπί υπογραφή.

χωριό Μολυβδοσκέπαστο καί μοί
ρασε δέματα στούς άκριτες καί 
δώρα στά παιδιά τοΰ Μολυβδοσκέ- 
παστου.

Εξ άλλου, τό Διοικ. Συμβούλιο 
<ατά τή συνεδρίασή του τής 18ης 
Ιανουαρίου άπεφάΙσισε νά προσφέ

ρη ό Σύλλογός μας δύο τηλεορά
σεις στά άπομονωμένα φυλάκια τών 
συνόρων μας, Χελιδόνα, ’Ακραΐον 
ψυλάκιον "Εβρου γιά τήν ψυχαγω
γία τών στρατιωτών.

Τό Διοικ. Συμβούλιο δέν παρά- 
λειψε κοί φέτος νά στείλη δώρα 
στά παιδιά τών Κυπρίων συναδέλ
φων μας.

Εμμανουήλ Παρασχευάς —— Λογι
στής Β' τάίεως, ’Εμμανουήλ Σετά- 
κης — Υπολογιστής Α' τάξεως, 
Χάμπρος Πασιαλής — Λογιστής 
στής Β' τάξεως, Εμμανουήλ Σετά- 
νος — Λογιστής Β' τάξεως, Γρη- 
γόριος Ήλιόπουλος — Λογιστής 

τάξεως.

τάρτη — Πέμπτη καί Παρασκευή 
8.30 — 10 π.μ.

Ύποδιευθυνταί: Κάθε Τρίτη — 
Τετάοτη — Πέμπτη καί Παρασκευή 
8.30 — 10 π .μ.

Οί ώρες συναλλαγής τών Τμημά
των καί Υπηρεσιών τής Διευθύνσε- 
ως γιά προσωπικά θέματα τών υ
παλλήλων τής Τραπέζης καθορίζον
ται κάθε έργάσιμη ήμέρα έκτος 
Σαββάτου καί ώρες 8 — 10 π.μ.

ΝΕΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 
ΣΤΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΤΟΥ ΤΥΠΕΤ

ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

Γιά νά άντιμειωπιοδοΰν 
οί άνάγκες δακτυλογραφίας
’Από τή Διοίκηση τής Τραπέζης

Ό Υποδιοικητής 
‘Η λήψις τών καταλλήλων μέτρων Π. ΤΖΑΝΝΕΤΑΚΗΣ

ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΑΣ

Δέρατα ιτικ ’Ακρίτες τών ιιινόρων ρας

Εϊσηγηταί στήν υποδιεύθυνση 
έκπαιδεύσεως προσωπικού

Οί 6psb Ακροόιεωο τών ύπολΑηλων 
άπό τό ιιέΑΐ] ϋιευΟόνοεωο προσωπικού


