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ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΙΧΑΗΑ
Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΦΟΡΜΗ 

ΓΙΑ ΡΙΖΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ 
ΣΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,Από τις 5 Νοεμβρίου, τή, Διοί

κηση τοΰ Συλλόγου μας άν έλαβε 
Προσωρινή Διοίκηση.

Ό διορισμός τής Προσωρινής 
Διοικήσεως εγινε μέ την «τ’ άριθ. 
7550)76 απόφαση τοΰ Προέδρου 
τοΰ Πρωτοδικείου Αθηνών υστέ
ρα από αιτήσεις μελών τοΰ Συλ
λόγου που υποβλήθηκαν στο Πρω
τοδικείο.

Πρόεδρος τής Προσωρινής Δι
οίκησε ως ορίστηκε μέ την ίδια α
πόφαση δ συν. Κων)νος Ίατρίδης 
είς τον όποιον άνετέ-θη και ή επι
μέλεια τής συγκροτήσεα'ις της είς 
σώμα καί Γενικός Γ ραιμματεύς ό 
σιν. Άνδρέας Τσαγκαράκης.

Ή διορισμένη Προσωρινή Διοί
κηση συνήλθε σέ πρώτη σννεδρία-

ΚΩΝ. ΙΑΤΡΙΔΗΣ 
Πρόεδρος Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.

ση στις 9 Νοεμβρίου καί συνεκρσ
τήθη σέ σώμα ώς ακολούθως:

Π ρόεδρος: Κων. ’ Ιατρίδης
’Αντιπρόεδροι: Γρηγ. Αύγουλέ- 

ας καί Χρηστός Λάππας
Γεν. Γραμματεύς: Άνδρ. Τσαγ

καράκης
Άν. Γεν. Γ ραμματεύς: Δημή- 

τριος Καραθανάσης
Ταμίας: Στυλ. Χριστοφοράκης
"Εφορος Βορ. Ελλάδος: Βλαδί

μηρος Μαρσάν
"Εφορος Λέσχης: Βασίλ. Φου- 

σκολαγουδάκης
Γιά τά άξιόιματα τοΰ Προέδρου 

καί τοΰ Γεν. Γραιμματέως δέν έ
γινε ψηφοφορία, δεδομένου, οτι 
οΰτοι ώρίσθησαν μέ την απόφαση 
τοΰ Προέδρου τοΰ Μον)λοΰς Πρω
τοδικείου.

Στην Προσωρινή Διοίκηση άνε- 
τέθη ή επιμέλεια «συγκλήσεως τής 
Γενικής Σύνειλεΰσεως των μελών 
τοΰ Συλλόγου διά την εντός προ
θεσμίας εξ (6) μηνών από τής 6η- 
,μοσιεύσεως τής παρούσης (τής ά- 
ποφάσιεως τοΰ Πρωτοδικείου) διε
ξαγωγήν τών αρχαιρεσιών προς ά
ναβε ιξιν τής διοικήσεως τούτου, α- 
μα δε καί τής κατά τό ανωτέρω 
χρονικόν διάστημα έπιμελείας ιέπει- 
γούισης φύσε ως υποθέσεων τοΰ σω
ματείου τούτου».

Ή απόφαση δημοσιεύτηκε στις 
30 ’Οκτωβρίου 1976.

Την έπομένη τής συγκροτήσεώς 
της σέ σώμα ή Προσωρινή Διοίκηση 
τοΰ Συλλόγου μας συνήλθε σέ τα
κτική συνεδρίαση καί ακολούθως έ- 
ξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση. 
Συνάδελφοι,

Στις 30 ‘Οκτωβρίου δημοσιεύθηκε 
ή ΰπ’ άριθ. 7550)76 άττόφαση τοΰ 
κ. Προέδρου τοΰ Πρωτοδικείου ’Αθη
νών, μέ την οποία διωρίστηικιε Προ
σωρινή Διοίκηση στο Σύλλογό μας.

"Εργο τής Προσωρινής Διοικήσε- 
ως, σύμφωνα μέ τήν απόφαση τοΰ 
Πρωτοδικείου, εΤναι ή διεξαγωγή αρ
χαιρεσιών πράς ανάδειξη νέου Δ.Σ. 
εντός εξαμήνου καί ή αντιμετώπιση 
έπειγούσης φύσεως θεμάτων μας.

Ή Π .Δ. άνέλαβε τά καθήκοντά 
της στις 5 Νοεμβρίου καί συγκροτή
θηκε σέ σώμα στις 9 Νοεμβρίου.

Τήν έπσμένην 10 Νοεμβρίου έπι- 
σκέφθηΚε τον Διοικητή κ. "Αγγελο 
Άγγελόπουλο, παρουσίφ καί τού Ύ- 
ποδιοικητοΰ κ. Παν. Τζανεττάκη.

"Ο κ. Διοικητής έπέδειξε ιδιαί
τερο ενδιαφέρον γιά τά θέματά μας 
καί ϋπεσχέθη οτι θά καταβληθή κά
θε δυνατή προσπάθεια άπό πλευράς 
Διοικήσεως γιά τήν ικανοποίηση τών 
δικαίων αιτημάτων μας.

Τό άπόγευμα τής ιδίας ήμερος 
συνήλθε σέ νέα συνεδρίαση καί έλα
βε τις ακόλουθες αποφάσεις:

1) Ημερομηνία συγκλήσεως Γενι
κής Συνελεύσεως γιά τήν προκήρυξη 
καί διενέργεια αρχαιρεσιών γιά 
τήν ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμ
βουλίου όρίσθη ή 4η ' Iανουαρίου 
1977.

2) Επειδή δέν ήταν δυνατόν νά 
διανεμηθούν δώρα στά παιδιά τών 
μελών τοΰ Συλλόγου μας γιά τις ε
ορτές τών Χριστουγέννων 1976, λό
γω αδυναμίας τού προηγουμένου Δι
οικητικού Συμβουλίου νά προβή στην 
κατάλληλη προετοιμασία, άπεφασί- 
σθη νά δοθή μία επιταγή γιά κάθε 
παιδί πού δικαιούται δώρου.

Μονομελούς Πρωτοδικείου ’Αθη
νών, μέ τό όποιο διωρίστηχε ή 
Προσωρινή Διοίκηση, είναι τό α
κόλουθο :

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ 
Τμήμα ' Εκούσιας Δικαιοδοσίας 

’Αριθμός 7550)1976 
ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ 
Συγκείμενον έκ τοΰ Δικαστοΰ ’Εμ

μανουήλ Βασιλάκη, Πρωτοδίκου 
Σΐ'νεδριάσαν δηιμοσίρ έν τφ ακρο

ατή ρίφ του τήν -6.10.1976 παρουσίρ 
καί τής Γραιμμοετέως Ειρήνης Ζου- 
γανέλη, ίνα δικάση έπί τής έξης ύ- 
ποθέσεως:

Τών ατίούντων 1) Μάριου Μελισ- 
σινοΰ, μέλους τοΰ έν Άθήναις έδρεύ- 
οντος σωματείου υπό τήν επωνυμίαν 
«Σύλλογος 'Υπαλλήλων τής ’Εθνικής 
Τραπέξης τής ’Ελλάδ-ος», καταίκ-ου 
’Αθηνών, παραστάντος διά τοΰ πλη
ρεξουσίου του δικηγόρου Άλέξη Πο- 
λυξωτόπούλου, 2) Δημητρίου Νικολο- 
πούλου, τακτικού μέλους τοΰ έν Άθή- 
ναις εδρεύοντας Σωματείου ύπό τήν 
επωνυμίαν «Σύλλογος τών 'Υπαλλή
λων τής ’Εθνικής Τραπέξης τής Ελ
λάδος», παραστάντος διά τοΰ πληρε
ξουσίου του δικηγόρου Χρ. Φωτιάδη,
3) Δημητρίου Χαρίτου, τακτικού μέ
λους τοΰ έν Άθήναις έδρεύοντος Σω
ματείου ύπό τήν επωνυμίαν «Σύλλο
γος τών υπαλλήλων ΕΤΕ», παρα- 
στάντος διά τοΰ πληρεξουσίου του 
δικηγόρου ’Ιωάν. Άραχωβίτη, 4) ’Ι
ωάννας συζ. Κων) νο-υ Ζερβάκη, κα
τοίκου Περιστεριού ’Αττικής, μέλους 
τοΰ έν Αθήναις έδρεύοντος καί νό
μιμα»; εκπροσωπούμενου Συλλόγου ύ
πό τήν επωνυμίαν «Σύλλογος τών 'Υ
παλλήλων τής Εθνικής Τραπέξης 
τής Ελλάδος», παραστάσης διά τοΰ 
πληρεξουσίου της δικηγόρου Κώστα 
Χερβάκη, 5) ’Εμμανουήλ Σετάκη, 
κατοίκου Κορυδαλλού, παραστάντος 
διά τού πληρεξουσίου του δικηγόρου 
Γερασίμου Λονκέρη, G) ’Ασημίνας 
συξ. Χα-ρ. Δάλκα, κατοίκου ’Αθηνών, 
παραστάσης διά τοΰ πληρεξουσίου 
της δικηγόρου ’Εμμανουήλ Λύτρα, 
7) Θεοδοδρου Δημητροπούλου, κατοί
κου ’Αθηνών, παραστάντος διά τοΰ 
πληρεξουσίου του δικηγόρου Γεωρ
γίου Β-ελέντξα, 8) Κων)νου Βελέν- 
τξα τοΰ Σωτηρίου, κατοίκου ’Αθηνών, 
παραστάντος διά τοΰ πληρεξουσίου 
του δικηγόρου Ίωάννου Π απανδρέου, 
9) Σταύρου Ήλία Λιαργκόβα. κα
τοίκου ’Αθηνών, παραστάντος διά τοΰ 
πληρεξουσίου του δικηγόρου Σταύρου 
Π απανικολάου, 10) Άλέκου I. Ρωσ- 
σέτη, κατοίκου ’Αθηνών, παραστάν
τος διά τοΰ πληρεξουσίου του δικη
γόρου Σταύρου Π απανικολάου, 11) 
Σπυρίδωνος Λιλιντα καί 2) Νικο
λάου Μανδράκου κατοίκων ’Αθηνών, 
παραστάντων μετά καί διορισάντων 
πληρεξούσιόν των δικηγόρον τον 
Πύρρον Κατσούλη, 12) Αποστόλου 
Σταύρου Άργυραπαύλου, κατοίκου 
Ζωγράφου Αθηνών, ώς μέλους τοΰ 
έν Άθήναις έδρεύοντος καί νομίμιος 
εκπροσωπούμενου Συλλόγου ύπό τήν 
έπωνυμίαν «Σύλλογος τών υπαλλή
λων Εθνικής Τραπέξης τής Ελλά
δας», παραστάντος διά τοΰ πληρεξου
σίου του δικηγόρου Νικ. ’ Αργυροπού- 
λου, 13) α) Βολάκη Γαρυφαλλιάς, 
κατοίκου Αθηνών καί 6) Στάγκα

Μέ νεώτερη ανακοίνωση Θά ένημε- 
ρωθήτε γιά τό ποσό, τον τρόπο καί 
τό χρόνο παραλαβής τής έπιταγής.

Ή Προσωρινή Διοίκηση εξέτασε, 
επίσης, τά έκκρεμή θέματά μας καί 
πήρε αποφάσεις γιά τήν αντιμετώπι
σή τους, εντός τών δυνατοτήτων καί 
τών χρονικών περιθωρίων πού δια
θέτει.
Συνάδελφοι,

Ή Προσωρινή Διοίκηση δέν θέλησε 
νά εξάντληση ούτε τό έξάμηνο περι
θώριο πού καθώρισε ή απόφαση τού 
Πρωτοδικε!ου_γιά τή διενέργεια αρ
χαιρεσιών. "Εσπευσε νά μειώση τήν 
διάρκεια παραμονής της στη Διοί
κηση τοΰ Συλλόγου μας γιά νά έιτι- 
ταχύνη τήν εκλογή νέου Διοικητικού 
Συμβουλίου, πού θά χειρισθή μέ τήν 
έντολή σας τά θέματά μας.

Κάνουμε έκκληση σέ δλα τά μέλη 
τού Συλλόγου ,μας νά μάς βοηθήσουν 
στην εκπλήρωση τής αποστολής μας. 
Ζητάμε άπό όλους νά προστατεύ-

Κων)νου κατοίκου Αθηνών, ώς με
λών τοΰ έν Άθήναις έδρειιοντος Συλ
λόγου 'Υπαλλήλων ’Εθνικής Τραπέ
ξης τής 'Ελλάδος, παραστάντων τοΰ 
πρώτου μετά τοΰ δευτέρου διά τοΰ 
πληρεξουσίου των δικηγόρου Κων) νου 
Πυλαρινοΰ, 14) Δημητρίου Νικ. Κα- 
ραθανάση, κατοίκου Άγ. Αναργύ
ρων ’ Αττικής, ύπαλλήλου ΕΤΕ, πα- 
ραστόντος διά τοΰ πληρεξουσίου του 
δικηγόρου Άν. Γκούσκου, 15) Χρή
στου ’Αναστασίου Λάππα, ώς μέλους 
τοΰ Σωματείου «Σύλλογος Υπαλλή
λων Εθνικής Ί ραπέςης τής ’Ε/,λά
δος» έδρεύοντος έν Άθήναις, παρα
στάντος διά τοΰ πληρεξουσίου του δι
κηγόρου Ζήση Κωνσταντίνου, 16) 

ι Νικολάου Λάμπρου Πισκόπου, κατοί- 
! κον Ζωγράφου Αθηνών, ώς μέλους 
τοΰ έν Άθήναις έδρεύοντος καί νό
μιμός έκπροσοΜΤουμένου Συλλόγου 
ύπό τήν έπωνυμίαν «Σύλλογος τών 
'Τπαλλήλων τής ’Εθνικής Τραπέξης 
τής Ελλάδος» παραστάντος μετά καί 
διορίσαντος πληρεξουσίους του δικη
γόρους τους Άθηνά Όρφανίδου 
καί ’ Ανάστου Π απαπέτρου.

Τοΰ καθ’ οί αί αιτήσεις — κυρίως 
παρεμβαίνοντος Συλλόγου 'Τπαλλή- 
λων ’Εθνικής Τραπέξης τής· Ελλά
δος, νομίμως εκπροσωπούμενου, πα
ραστάντος διά τής πληρεξούσιας του 
δικηγόρου Έλ. Μαυραγκά.

Τών καθ’ ών αί παρεμβάσεις Α) 
1) Θεοδ. Δημητροπούλου, 2) Κων. 
Βελέντξα, 3) Ίωάννου Μυλωνά, 4) 
Γε(οργίου Βλάχου, 5) ’ Ιωάννας συξ. 
Κων)νου Ζερβάκη, 6) Νικολάου Πί- 
σκοπου, 7) Μάριου Μελισσηνοΰ, 8) 
Δημητρίου Χαρίτου, 9) Δημητρίου Νι- 
κολοπούλου, κατοίκων ’ Αθηνών, α
πάντων καί μηδόλως παραστάντων. 
Β) 1) Άλέκου Ρωσσέτη, 2) Σταύ
ρου Λιαργκόβα, 3) Νικολάου Περ- 
γαντή, 4) ’Εμμανουήλ Σετάκη,, 5). 
Ασημίνας Δάλκα, παραστάντων τών 
δύ>ο πρώτων μετά τοΰ πληρεξουσίου 
των δικηγόρου Στ. Π απανικολάου

Στον Γεν. Γραμματέα τοΰ Συλ
λόγου μας ΑΝΔΡΕ Α ΤΣΑΓΚΑ- 
ΡΑΚΗ έχουν άπονεμηθη έπαινοι 
μετά χρηματικών βραβείων τό 
1973 καί τό 1975 γιά ύποβληθεΐ- 
σες προτάσεις του, οί όποιες έκρί- 
θησαν άπό τήν ’Επιτροπή Άξιο- 
λογή,σεως Προτάσεων Προσωπι
κού ώς επιτυχείς,

σουν μέ τήν ενότητα τών δυνάμεών 
μας τά έτταγγελματικά μας συμφέ
ροντα.

Γιά τό καλό όλων μας, άς έπ[δεί
ξουμε μετριοπάθεια κατά τήν προ
εκλογική περίοδο καί άς άποφύγου- 
με τήν οξύτητα, καί κάθε ένέργεια 
πού θά άποτελέση εμπόδιο στην ε
ξυπηρέτηση τών συμφερόντων τού 
συνόλου.

Σάς καλούμε όλους νά έπιδοθήτε 
απερίσπαστοι στά υπηρεσιακά σας 
καθήκοντα, πράγμα, άλλωστε, πού 
πράττουν άπό τής προσλήψεώς τους 
όλοι οΐ υπάλληλοι τής Εθνικής Τρα- 
πέζης, μέ τήν πρόοδο καί ανάπτυξη 
τής όποιας έχουμε συνδέσει τήν ε
παγγελματική μας σταδιοδρομία.

Μέ συναδελφικούς χαιρετισμούς 
Ό Πρόεδρος 

ΚΩΝ. ΙΑΤΡΙΔΗΣ 
Ό Γεν. Γ ραμματεύς 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

καί τών λοιπών απάντων καί μηδό
λως παραστάντων.

Τών κυρίως παρημβαινόντων 1) Ί
ωάννου Άρ. Μυλωνά καί 2) Γεωρ
γίου Παύλου Βλάχου, 3) Αγγελι
κής Άνδρέου, κατοίκων Αθηνών, ώς 
μελών τοΰ έν ’ Αθήναις έδρεύοντος 
καί νομίμως εκπροσωπούμενου Συλ
λόγου ύπό τήν έπωνυμίαν «Σύλλογος 
τών 'Υπαλλήλων τής ’Εθνικής Τρα
πέξης τής Ελλάδος», παραστάντων 
διά τοΰ πληρεξουσίου των δικηγό
ρου Ζαχ. Μπινάκη, τής τρίτης πα-

ι ραστάσης μετά τής πληρεξουσίου της
! δικηγόρου Σωτηρούλας Ζώη - Ζησι- 
I μίδου.
| Τών καθ’ ών α! παρεμβάσεις 2) 
ι Νικολάου Λάμπρου Πισκόπου, κατοί
κου Ζωγράφου, παραστάντος διά τών 

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΑΙΔΑ 3)

0 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΤΟΝ ΥΠΕΡΟΡΙΟΝ

φ Τερματίζεται 
ήέκκρεμότης

Προωθήθηκε, σέ σημείο πού προσ
εγγίζει στή λύση του τό θέμα τού 
ορθού υπολογισμού τής ύπερωριακής 
άποζημιώσεως.

Οί ενέργειες τών Διοικ. Συμβουλί
ων τών Συλλόγων Προσωπικού θά 
ένταθοΰν τις ήμερες αυτές γιά τόν 
τερματισμό τής έκκρεμότητος καί την 
καταβολή τών άναδρομ ικών στούς 
δικαιούχους.

Η ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ 
ΓΙΑ ΤΗ ΙϋΥΧΑΓΩΓΙΑ 

ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
φ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ 
Η ΔΑΝΕΙΣΤΙΚΗ 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Μέ απόφαση τής Προσωρινής Δι- 
οικήσεως, ή αίθουσα τής Λέσχης θά 
παραχωρεΐται, κατόπιν συνεννοήσεως 
μέ τή Γραματεία τοΰ Συλλόγου, μό
νον άπό τής επομένης τής προκηρύ- 
ξεως τών αρχαιρεσιών, γιά τή πρα
γματοποίηση συγκεντρώσεων τών εκ
προσώπων τών συνδυασμών πού θά 
μετάσχουν στις αρχαιρεσίες.

Μέχρι τήν ήμερα εκείνη ή αίθουσα 
τής Λέσχης θά είναι στή διάθεση 
όλων τών μελών τοΰ Συλλόγου, τά 
όποια μπορούν, όπως καί κατά τό 
παρελθόν, νά τήν χρησιμοποιήσουν 
γιά τήν ψυχαγωγία τους.

Άπεφασίσθη έπίσης όπως λει
τουργήσει ή βιβλιοθήκη τοΰ Συλλό
γου μας. Οί ενδιαφερόμενοι γιά τήν 
ανάγνωση βιβλίων ή τό δανεισμό 
συγγραμμάτων νά άπευθύνωνται 
στον αρμόδιο ύπάληλο τοΰ Συλλό
γου, πού θά βρίσκεται στή Λέσχη 

ί τις απογευματινές ώρες.

Μέ 24ωρη απεργία τοΰ προσωπι
κού τού υποκαταστήματος Κολωνα- 
κίου καί στάση έργασίας μιας ώρας 
(11 —12), τό Σάββατο 13 Νοεεμ- 
βρίου, σέ όλα τά καταστήματα τής 
ΈΘνιχ. Τραπέξης τοΰ Λεκανοπεδίου 
’Αττικής, οί έργαζόμενοι στην ’Ε
θνική Τράπεζα έξέφρασαν τή δια
μαρτυρία τους, γιά τό θλιβερό γε
γονός τής αυτοκτονίας του Γιώργου 
Μιχαήλ.

Τά Διοικητικά Συμβούλια τών 
Συλλόγων Προσωπικού συνεδρίασαν 
εκτάκτως στις 12 Νοεμβρίου καί 
άπεφάσισαν:

1. 24ωρη απεργία Διαμαρτυρίας 
στο Κατ) μα Κολωνακίου, σήμερα 
13)11, μέρα τής κηδείας τού Συν
αδέλφου μας.

2. Στάση Έργασίας μιας ώρας 
(11 —12 π.μ. σήμερα) σέ δλα τά 
Καταστήματα τής Εθνικής Τραπέ
ξης τού Λεκανοπεδίου ’Αττικής.

3. Νά αξιώσουν τήν άμεση διενέρ
γεια εξονυχιστικής έρεύνης, γιά τις 
μεθόδους πού ακολούθησε ή άνάκρί
ση μέ τή γνωστή τραγική κατάληξη.

4. Νά ζητήσουν όπως ή Επιτρο
πή, πού θά άναλάβει τήν έρευνα, ά- 
πστελεϊται άπό τούς Προέδρους 
τών Συλλόγων «αί στελέχη τής Τρα
πέξης, πού δέν άνήκουν στην Δ)νση 
Έτπθεωρήσεως.

5. Νά ζητήσουν τήν άμεση άπαλ- 
λαγή άπό τά καθήκοντα έπιθεωρηη 
τοΰ, τών μελών τοΰ κλιμακίου τής 
Έπιθεωρήσεως πού έργαζόταν στο 
Κατ) μα Κολωνακίου.

6. Νά γίνει ή κηδεία μέ δαπάνη 
τών Συλλόγων μας.

7. Νά παρακολουθήσουν τήν κη
δεία τά Δ.Σ τών Συλλόγων μας.

8. Νά καταθέσουν στεφάνια στον 
τάφο τοΰ άτυχου Συναδέλφου μας 
καί νά έκφράσουν τά συλλυπητήρια 
στην οικογένεια του.

ΤΕΡΜΑΤΙΖΕΤΑΙ 
Η ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΣ

Μέ τγ)ν δεενεργεε». Αρχαερεαεών γτ->. τζ,ν άνά- 
νεοτ» αίρετοΰ Αιοι-ζητίχοτ» Χομ-βοολίοτ» στο 

35ύλλογό ρ,ας 0ά. τερ’ΛστισΟ/ί ή Atotzr.Tty.r, ένκρε- 
5·.ήτ·/·,5, που είχε προελθεί ά«ο τις τελευταίες αρχαι
ρεσίες, τις πρώτες μ-ετά τήν Αποκατάστασή τής Αη- 
ρ,οκρατέας.

Τή στιγρ.ή αΰτή τή Αιοίκήσή τοΰ ϊυλλογου έ
χει άναλάβει Προσωρινή Λιοικοΰσα Επιτροπή, 
>>.ε απόφασή τοΰ Προέδρου τοΰ^ Μίονομ,ελοΰς 
Πρωτοδικείου Άθήνών- ϋτο διάστήρα που Οά 

' μεσολαβήσει μέχρι τή διενέργεια τών αρχαιρεσι
ών υποχρέωσή όλων μας είναι, νά βοήΟήσοομε τη 
Διοικοΰσα Επιτροπή στήν εκπλήρωση τής άπο- 
ατολής της.

Καθήκον όλων τών μελών τοΰ Χυλλόγου μας 
είναι νά συμβάλλουν στήν Αποκατάσταση τής ήρε- 

; μίας στο Χυλλογικό μας όργανο καί στην όμαλη 
πορεία προς τις άρχαιρεσίες άπό τις όποιες βά ά- 

I ναδειχθεΐ, τό νεο διοικητικό Χυμβούλιο τοΰ Συλ
λόγου μας.

Ή Προσωρινή διοικοΰσα Επιτροπή 0ά πρά- 
! ςη ό,τι έξαρτάται άπ’ αΰτην γιά νά μην υπάρξουν 

εμπόδια,, γιά νά σφυρηλατηΟή ή ένότητα στις τα- 
ϊεις μας, γιά νά μειωθή ή ένταση που ΰπαρχει 

' σήμερα καί κυρίως γιά νά μή προκληβή ζημία στά 
επαγγελματικά μας θέματα. Θά περιφρούρηση 
μέ όλες της τις δυνάμεις τό κΰρος καί τήν ιστορία 
τοΰ Συλλόγου μας καί 0α άγωνισΟή γιά τήν προώ
θηση τών αιτημάτων μας.

‘Άν, τήν κρίσ.μη αΰτή στιγμή, πράςουμε όλοι 
: to χρέος μας, άν βοηθήσουμε, ό καθένας μέ τις δυ

νάμεις του, τό έργο τής Προσωρινής διοικήσεως, 
είναι βέβαιο ότι δέν θά μάς άπειληση κανένας 
κίνδυνος καί ότι πολύ γρήγορα θά ςεπεράσουμε 
τή κρίση που δημιουργήθηκε καί ό 'Ιστορικός 
Σύλλογος τών 'Επαλλήλων τής Εθνικής 'Γραπέ- 
ζης τής 'Ελλάδος θά συνέχιση νά διαδ^αματίζη τό 
ρόλο του καί νά προασπίζη καί νά προάγη τά συμ
φέροντα τών μελών του.

Έπί έςήντα όλόκληρα χρόνια ό_ Σύλλογός 
μας είναι στην πρωτοπορεί α τοΰ συνδικαλιστικού 

' κινήματος τής χωράς μας καί άποτελεί παράδει
γμα πρός μίμηση.

’Άς συνεχίσουμε λοιπόν την ιστορική μας πο
ρεία καί άς δώσουμε όλοι τά χέρια μας γιά νά γε- 
φυρώ.σουμε τό χάσμα που μάς άπειλεϊ όλους.

Μέσα στο Σύλλογό μας θά βρούμε τόν τρόπο 
γιά νά Ικανοποιήσουμε τά αιτήματα μας. Ενωμέ
νοι είναι βέβαιο ότι θά ώφεληθοΰμε όλοι.

Ή Προσωρινή διοικούσα ’ Επιτροπή κάνει 
έκκληση νά μην παρασυρθοΰμε σέ άκρότητες πού 
δέν ώφελοΰν, νά άποφύγουμε τήν όξυνση γιά νά 
διεςαχθοΰν. οί άρχαιρεσίες πρός τις όποιες όδη- 
γούμεθα, μέ ήρεμία καί ευπρέπεια, όπως άρμόζει 
στά μέλη τοΰ Συλλόγου μας.

’Άς φροντίσουμε όλοι νά άποφύγωμε τις συζη
τήσεις τών διαδρόμων καί τών κυλικείων καί άς 

! έργασθοΰμε απερίσπαστοι άπό τις κακόβουλες δια
δόσεις, τούς σκόπιμους ψιθύρους, τόν έντεχνο θό- 

' ρυβο.'
Τό συμφέρον μας επιβάλλει τήν ένότητα τών 

δυνάμεών μας, τήν περιφρούρηση τών επαγγελ
ματικών μας συμφερόντων καί τοΰ κύρους τοΰ 
Συλλλογικοΰ μας ’Οργάνου.

Τό κείμενο της άποφάσεως του Πρωτοδικείου
Τό κείμενο τής άποφάσεως τοΰ



ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Τους συναδέλφους πού καθ’ οίον- 
δήττοτε τρόπον μοϋ συμπαραστάθη
καν στό χαμό τού προσφιλούς μου 
πατρός ευχαριστώ.

ΠΟΛΥΒΙΟΣ ΧΑΤΖΗΡΗΓΑΣ

ΔΩΡΕΑ I

Στη μνήμη τού πρόωρα καί άδι
κα χαμένου συναδέλφου Γεωργίου 
Μιχαήλ, προσέφεραν:

3 Οί συνάδελφοι τοϋ Υποκα
ταστήματος Ίπποκράτους Δρχ. 
1950 υπέρ τοΰ Τ.Γ.Π.Ε.Τ.

3 Ή Διεύθυνσής καί τό Προ
σωπικά τοΰ 'Γποκαταστήαατσς 
Ναυτιλιακών Εργασιών Δρχ. 
1.115 ύπέρ τοΰ Τ.Γ.Π.Ε.Τ.
— Οί συνάδελφοι τοΰ Υποκαταστή
ματος Πολυκλείτου δραχμαί 2.200. 
καί οί συνάδελφοι τοΰ Υποκαταστή
ματος Πλατείας Συντάγματος δραχ. 
7.500 ύπέρ τοΰ ’Ασύλου ’Ανιάτων.

ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΤΥΠΕΤ

— Ή Διεύθυνση καί τό Προσωπικό 
τοΰ Υποκαταστήματος Καλλιθέας εις

μνήμην Παν. Σταυρουλάκη, πατρός 
τής συναδέλφου Λυδίας Ρούσση δρχ. 
1.500.

# Προσωπικό Β' ύποδιευθύν- 
σεως Βιομηχανικών Χορηγήσε
ων εις μνήμην ’Αθανασίου Κανί- 
νια, πατρός τοΰ συναδέλφου των 
Παύλου Κανίνια δρχ. 1.000.

3 Νικ. Μάλτος, συνταξιούχος 
Ε.Τ.Ε. Θεσσαλονίκης, εις μνήμην 
Άλ. Χατζηανδρέου Δρχ. 1.000.
— Οί υπάλληλοι τής υπηρεσίας 
Εσωτερικής διαδικασίας Κατ)σεων 
τοΰ Κεντρικού Καταστήματος ύπέρ 
τοΰ ΤΥΠΕΤ — ΤΥΥΤΑ εις μνήμην 
τοΰ πατρός τής συναδέλφου των ’Α
ναστασίας Ν. Παπακώστα δραχμαί 
2.000.

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ

— Τό Προσωπικό τής Υπηρεσίας 
12 —-71 τοΰ Κ.Μ. συλλυπεΐται για 
τήν απώλεια τοΰ πατέρα του τό συν
άδελφο Πολύβιο Χοη-ζηρήγα.

— Θερμά συλλυπητήρια στό συν. 
Φίλιππο Κουμάντο γιά τον αιφνίδιο 
θάνατο τοΰ άδελφοΰ του Κώστα.

ΓΡΗΓΟΡΙΟ Σ ΑΥΓΟΥΛΕΑΣ

Ό μυδος της «καρριέρας»

Ε. Φ. Ε,
ΕΚΔΡΟΜΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ:

ΚΥΠΡΟΣ (24.12.76 — 2.1.77)
Κατόπιν επιθυμίας πολλών συνα

δέλφων καί ύποσχέσεώς μας νά έπι- 
σκεφθοΰμε πάλι τήν Κύπρο, προ- γήρ,ος διαν)σεις, πρωινά, 1

(Συνέχεια άπό τό προηγούμενο) 
'Έστω κι δταν τό παιχνίδι πεύει 

νά είναι διασκεδαστικό, πρέπει νά 
σ-υνεχίζη. "Ετσι διαμορφώνεται ή χα
ρακτηριστική εικόνα τοΰ στελέχους: 
ένας άνθρωπος σέ συνεχή συμπίεση. 
Άκοΰστε τον: «Σκοτώνουμαι στή 
δουλειά... Κάνω μιά ζωή τρελλοΰ.» 
Σύμφωνα μέ ένα αμερικάνικο αστείο, 
τό καλά προσαρμοσμένο στέλελος 
έκεΐνο πού βρήκε τή σωστή δοσολο
γία μεταξύ τής πρωινής δόσεως δι
εγερτικών καί τής δόσεως ήρεμιστι- 
κών τό βράδυ, σέ τρόπο πού νά κά
νη μόνο μία έπίσκεψη τήν έβδομάδα 
στον ψυχίατρο. Χωρίς νά φτάσουμε 
ώς έκεΐ, πόσα ανησυχητικά σημάδια! 
Χωρίς νά μιλήσουμε γιά τις νευρικές 
καταπτώσεις καί τά έμφράγματα, 
πόσοι δεν επιβεβαιώνουν υιοθετώντας 
συμπεριφορές— αυταρχική, άβουλη, 
ύπερδραστή,ρια— στά δρια τοΰ πα
θολογικού; Πιό καθημερινά, τά στε
λέχη παρουσιάζονται σάν άνθρωποι 
πού «5έν έχουν καιρό»: δέν έχουν 
καιρό ν’ ασχοληθούν μέ τά παιδιά 
τους, νά κάνουν κάποιο σπόρ, νά 
διαβάσουν, ν’ άσχοληθοΰν μέ τήν 
πολιτική, τό συνδικαλισμό... εΐναι 
καταβροχθισμένοι» άπό τή δουλειά.

Τί υπάρχει λοιπόν, στήν άκρη 
τοΰ δρόμου, πού κάνει τά στελέχη 
νά τρέχουν έτσι; Ή κλασσική απάν
τηση είναι: τό χρήμα, τό κοινωνικό 
κύρος, ή έξουσία. Λέγοντας αυτό, 
δέν έξηγοΰν τίποτε. Βεβαίως, τά 
στελέχη έμπνέοντας άπ’ αύτό τό εΐ- 

δωμάτια μέ ιδιαίτερο g0(_ ανταμοιβών, αλλά καί οί άλλοι
δος), «ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ» (Λευκωσία), 
σέ δίκλινα 
λουτρό.

ΕΞΟΔΑ: Δραχ. 7.500 (άερ. είσι- 
φαγ. ή-

ίμερησίως, μεταφορές, εκδρομές, ξε
ναγήσεις).

Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 30.
11.76 έπί καταβολή δρχ. 1.500.

Έξόφλησις υπολοίπου μέχρι 21.
12.1976.

γραμματίσαμε ένα ακόμη ταξίδι, ά- 
ξιοποιώντας τις ευκαιρίες τών έορ- 
τών καί μιά μικρή άδεια 5 ήμερων.

Τό πρόγραμμα προβλέπει 4 δια- 
νυκτερεύσεις στή Λεμεσό(24-27.1 2),
1 στο Τρόοδος καί 4 στή Λευκωσία 
(29.12-1.1), μέ ανάλογες εκδρομές,
ξεναγήσεις καί έπίσκεψη καπούλι- Σημ. Γιά τήν Κύπρο χορηγείτο 
σμου προσφύγων, συνεστιάσεις, φθη- EXTRA ετήσιον συνάλλαγμα $450 ^ ^
νες αγορές κλπ. Πληροφορίες Δηλώσεις συμμε- νότους είναι ολοφάνερο: δέν

Διαμονή στά ξενοδοχεία «ΑΣΤΗΡ» ' τοχής: Στά τηλέφωνα 3210.411 νΑ κή-νουνδιαφοοετικά. Δέ
(Λεμεσός), «PINE WOOD» (Τρόο- έσωτ. 624 ή 3240.373.

καλλιεργήσουν αύτή τήν χίμαιρα. 
Ή ουσία τής πολιτικής τους σ’ άύ- 
τό τό σημείο συνίυταται στό νά 
πείση τό στέλεχος δτι μπορεί νά 
πάη πάντα πιό μακρυά, δτι αύτό έ- 
ξαρτάται άπό τις άτομικές του ι
κανότητες τά καθήκοντα πού επω
μίζεται ή τήν ήθική του ποιότητα.

Γιά τούς απλούς υπαλλήλους, οί 
αρμόδιες υπηρεσίες τών οργανισμών 
φαρμόζουν τακτική πού δείχνει δτι 

έχουν προοδευτικά παραιτηθή άπό 
τήν προσπάθεια νά συντηρήσουν τή 
χίμαιρα τής τακτικής τής άμιλλας: 
οί μισθοί είναι έλάχιστα προσωπο- 
ποιημένοι, οί κατηγορίες μετράνε πε
ρισσότερο άπό τά άτομα, ή εγγύ
ηση μιας καλής αμοιβής καί τής 
άσφαλείας τής εργασίας είναι τό ου
σιαστικό. "Αχρηστο ν’ άποκρύψουν 
σ’ αυτούς τούς άνθρώπους πώς εΐ- 
:ici»riU r>no noj. ιοιωγητίΧιο ιόλ 
φτάνει νά τούς κάνουν υποφερτή τήν 
κατάσταση. Γιά τά στελέχη, αντίθε
τα, θά δονηθή ή χορδή τής προσω
ποποίησης, οί αμοιβές θά είναι επί
σης έξατομικευμένες κατά τό δυνα
τόν, θά έξοστρακιστοΰν οί ταξινομή
σεις σέ κατηγορίες, θά γίνουν οί 
προσδιορισμοί τών λειτουργιών γιά 
κάθε θέση, θά ύπάρχη άκόμη ή φρον
τίδα νά μήν γίνουν στερεότυποι αυ
τοί οί προσδιορισμοί, λέγοντας πώς

σχετική άξια, (σέ απόλυτη αξία 
είναι ολοφάνερο δτι ό διπλασιασμός 
τοΰ μισθοΰ τών 5.000 φρ. δέν είναι 
τό ίδιο πράγμα...)
ΑΝΤΙΦΑΣΕΙΣ

Οί έξαιρετικές καρριέρες στήν 
πραγματικότητα προορίζοντα· γιά 
μιά μικρή μειοψηφία. Παίζ.υν ρόλο 
οφθαλμαπάτης γιά νά κρύψουν -ό 
ανομολόγητο γεγονός ότι τά στελέ
χη δέν έχουν σήμερα μπροστά τους 
καρριέρα καλύτερη άπό ιούς άλλους 
μισθωτούς.

Χωρίς νά κάνουν καμμιά ιδιαίτε
ρη προσπάθεια εμπιστευόμενο, στά 
τυφλά στήν προαγωγή λόγω αρχαι
ότητας, ή πλειοψηφα μεταξύ αυτών 
έχει μιά πολύ μεγάλη πιθανότητα 
νά βρεθή τελικά στό ίδιο σημείο μέ 
τά στελέχη έκεΐνα πού έχουν <σκι
στεί». Αύτό πού διαφοοοποιεΐ τά 
στελέχη άπό τούς άλλους υισθωτούς, 
οέν εΐναι παρά μιά δχι ξεκάθαοη 'υ
πηρεσιακή έξέλιξη πού τούς έπιτρέ- 
πει νά όνειρεΟωνται.

Τ’ όνειρό τους δέν 6ά μπορούσε 
,ά διαρκέση. Δέν μπορούν ν’ άγνο- 
οΰν δτι, δπως καί νά έχη, ή καμπύ
λη τών άμοιβών φτάνει στό κατακό- 
ρ-υφο πριν τά πενήντα. Από τά τρι
άντα, τά περισσότερα στελέχη μπο
ρούν νά κάνου-ν άρκετά σωστές προ-

, , , „ , , , , γνώσεις. Γνωρίζουν καλά άν έχουν ήη ουσία εΐναι ο τροπος με τον ο- ,· , . ,ί,ί,,Γτώ. υ,—.τ Ι°Χΐ τ° σωστό δίπλωμα, αν πήραν 
ή δχι τον κατάλληλο δρόμο, αν ή δι·

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 
ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ - ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ 

ΚΑΙ ΕΤΒΑ ΣΥΝ, Π, Ε,
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σάς πληροφορούμε δτι στό Συνεταιρισμό μας, μπορείτε τώ
ρα νά βρ-ήτε άμε,ρικάύικες συσκευές διηθήσεως καί έξυγιάνσεως 
τοΰ άέρα έντός κλειστών χώρων.

Οί συσκευές αΰτές έκτος άπό τις κάπνες, σκόνες, μοΰχλες, 
καυσαέρια κλπ., κατακρατούν καί τά βακτήρια, ιούς καί μικρόβια.

Έτσι ανακουφίζουν αυτούς πού υποφέρουν άπό άερογενεΐς 
αλλεργίες, άσθμα, έμφύσημα, χρονιάν βρογχίτιδα καί λοιπά στη
θικά νοσήματα καί βοηθούν στήν πρόληψι μολύνσεων άπό μεταδο
τικές ασθένειες (γρίππη κλπ.)

Λεπτομέρειες γιά τούς ενδιαφερομένους, στό πρατήριο τού 
Συνεταιρισμού, οδός Πεσμαζόγλου 1, ενταύθα.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ:
"Ενα άκόμα βιβλίο τού γνωστού 

’Ασφαλιστή Μάκη Ρουχωτά κυκλο
φόρησε. Τίτλος του: ΑΣΦΑΛΙΣΗ, 
ΠΑΝΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΗ 
ΑΝΑΓΚΗ. Μία άκόμη έργασία - 
προσφορά, «πού θά έκτιμηθεΐ ανάλο
γα ειδικότερα άπό τούς άσχολου- 
μένο-υς μέ τό θέμα αύτό». ‘Ο Υπουρ
γός τοΰ ’Εμπορίου κ. Ίω. Βαρβι- 
τσιώτης πού τό προλογίζει, μεταξύ 
άλλων αναφέρει:

«Μέ τή νέα αύτή έκδοση ό κ. Ρου- 
χωτάς αγκαλιάζει ολόκληρο τό θέμα 
τής ’Ιδιωτικής Άσφαλίσεως δπως 
παρουσιάζεται στον τόπο μας. ’Από 
τις ευεργετικές έππτώσεις πού έπι- 
φυλλάσει γιά τό ευρύτερο κοινό, μέ
χρι τήν δεοντολογία τής άσκήσεως 
τού Θεσμού ύπό τών φορέων του, άλ
λα καί τήν θέσι τής Πολιτείας έναν
τι τής ίδεωδεστέρας λειτουργίας του , 
γιά τό καλό δλων μας.

Πέραν τούτου παρουσιάζει τό πε- I 
ριβόητον θέμα τής διαμάχης τών ’Α
σφαλιστικών Εταιριών καί τό τοπο
θετεί κατά τρόπον κρυστάλλινον στή 
σωστή του βάσι.

Μέ επιχειρήματα καί ερωτήματα 
πού αποκαλύπτουν σέ δλην του τήν 
έχτασι το θέμα, άποδεικνύε^ πόσο 
άδικος άλλά καί άπό συμφεροντολο
γικά καθαρώς έλλατήρια κινούμενος, 
είναι ό πόλεμος πού ασκείται έναντί- 
ον τών Τραπεζικών ’Ασφαλιστικών 
Εταιριών έκ μέρους τών ξένων συμ
φερόντων, πού υπηρετούν πιστά οί 
ποικιλώνυμες «ντόπιες» καί αλλοδα
πές εταιρίες.

Νομίζουμε δτι δχι μόνο οί άνθρω
ποι πού ασχολούνται μέ το άντικεί- 
μενο, άλλά όλοι οί άνθρωπο έχουν 
πολλά νά ωφεληθούν οστό τήν άνά- 
γνωσι τού πολύτιμου αυτού βιβλίου, 
πού γιά πρώτη φορά ή Ελληνική 
βιβλιογραφία πλουτίζεται, χάρις 
στήν βαθειά γνώση άλλά καί άξια 
κάθε έξάρσεως προσπάθεια τοΰ συγ
γραφέα - άσφαλιστή Μάκη Ρουχω
τά.
(σελίδες 256 Πληρ. τηλ. 32.14.438)

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ
Γ. ME· I ΝΤΑΝΗ

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

Πλούσια συλλογή καλλυντικών.

ΤΡΤΦΩΝ Η. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ 
Ειδικός Ρευματαλόγος 

FELLOW
Κέντρου Ρευματικών Παθήοεων 

τοΰ Π ανεαιστημίου 
GEORGETOWN Η.Π.A. 

Ίατρεϊον : 'Τψηλάντ-ου 53 (Καλο>- 
νάκι) Τηιλέφ. 726.373 

Δέχεται: Καθημερινώς 5—8 μ.μ. 
,τλήν Σαββάτου

‘Η ’Οδοντίατρος — Ίατοός 
ΧΡΥΣΑ ΑΘΑΝΑΣ1ΑΔΟΥ, Θυγά- 
τηρ. τοΰ τ. Διευθυντοϋ τής ΕΤΕ 
κ. ’Αντωνίου Άθαναισιάδον, με- 
τέφερε τό όδοντιατρεΐον της έπΐ 
τής όδοΰ 'Αγίου Μελετίου 82 — 
τηλ. 741.472 καί δέχεται 9.30 
— 1 καί 5.30 — 8.

Ή οδοντίατρος
ΛΕΜΟΝΙΔΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ 

Δέχεται τούς υπαλλήλους ΕΘΝΙ
ΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ καί κατά τάς 
ώρας 9—12 π.μ. καί 5—9 μ.μ., 
καθημερινώς πλήν Κυριακής.

Ροκδεστοΰ 43 — Νέα Σμύρνη
Τηλέφωνον 9414584

Δρ ΒΑΣ. ΓΑΒΡΕΣΕΑΣ, Χει
ρουργός ’Ορθοπεδικός, τ. Επιμε
λητής Νοσοκομείου ’Ατυχημάτων 
(ΚΑΤ) ’Ασκληπιού καί ΪΙΙΚΠΑ 
Βούλας καί Δ) ντής τοΰ ’Ασκλη
πιείου. Ε.Ε.Σ. Λερού, Assistant 
Πανεπιστημίου ΙΙαρισίων.

Γέλωνος 11, (όπισθεν ’Αμερ. 
Πρεσβείας", Τηλ. 630.022 - Άθη- 
ναι’ (Τ.Τ. 601).

Δέχεται 7—9 μ.μ. π)ήν Τε
τάρτης καί Σαββάτου. Έκάστην 
Πέμπτην 6—8 μ.μ. (Μόνον έπί 
συνεντεύςει) .

μισθωτοί τό ίδιο. Τά στελέχη δέν έ
χουν μιά ιδιαίτερη «φύση» πού τά 
έκανε πιό ευαίσθητα άπό τούς άλλους 
στό χρυσάφι, τή δύναμη ή τή δόξα. 
Μ’ αύτή τή μέθοδο, πολύ σύντομα 
θά μπορούσε κανείς νά τούς περι- 
γράψη σάν χυδαίους υλιστές, κατα
βροχθισμένους άπό μία ξέφρενη φιλο
δοξία.

Τά στελέχη δέν άναροττούνται 
ποια ανταμοιβή θά πετύχουν, ούτε 
άν τό παιχνίδι αξίζει τον ^κόπο. Γ Γ

μπο
ρούν νά κάνουνδιαψορετικά. Δέν τρέ
χουν γιά νά φτάσουν κάπου, τρέχουν 
γιατί πρέπει. "Οχι δτι εΐναι ασυνεί
δητοι, άλλά γιατί εΐναι αιχμάλωτοι 
μιας λογικής πού τους απαγορεύει 
νά σταματήσουν. Λογική θεμελιω
μένη σέ μερικούς δήθεν νόμους τής 
φύσεως —ανισότητα τών δυνατοτή
των μεταξύ τών άνθρώπων, φυσική 
επιλογή— πού άνεπήδησαν τό XIX 
άΐώνα δταν ή αστική τάξη εΐχε α
νάγκη νά δικαιολογήση τή διατήρη
ση τών άνισοτήτων πού είχε ύποσχε- 
θή νά κατάργηση.

Σύμφωνα μέ τόν πρώτο νόμο, ή 
φύση μοίρασε άνισα: τά δώρα της 
στους άνθρώπους. "Αφθονα ατούς 
μέν, μέ τσιγκουνιά ατούς δέ. "Ετσι 
έχουμε τή συγκρότηση μιας φυσικής 
Ιεραρχίας πού επιτρέπει τήν ταξι
νόμηση τών άνθρώπων σύμφωνα μέ 
τις ίκανότητές τους· ό δεύτερος νό
μος, κληρονομιά ένός άσχημα άφω- 
σιωμένου δαρβινισμού, θέλει νά γί
νεται ή πρόοδος τής ζωής μέ τήν ε
ξαφάνιση τών αδυνάτων σέ δφελος 
τών πιό έπιτήδειων. "Ετσι ή φυσική 
έπιλογή καθιερώνει τήν ιεραρχία με
ταξύ τών άνθρώπων.

"Οταν κανείς πιστεύη στήν ιεραρ
χία τών ικανοτήτων τού εΐναι ανυ
πόφορο νά παραιτηθή άπό τήν άνο
δό του. Αυτός πού πευει νά τρέχη, 
νά χτυπιέται, δέν εΐναι ένας τέλειος 
άνθρωπος- τοΰ λείπουν οί αρετές πού 
χαρακτηρίζουν τούς νικητές, εΐναι έ
να ανθρωπάκι. "Ετσι δέν μιλάνε γιά 
τό παιδί πού πήρε έφτά γιατί δέν 
εΐναι προικισμένο γιά τά μαθηματι
κά, γιά τον σπουδαστή πού άπέτυχε 
στό διαγωνισμό γιατί δέν εΐχε τήν 
άπαιτουμένη δύναμη έργασίας; Θά 
εΐναι τό ίδιο στήν έπιχείρηση: δέν 
πήρε προαγωγή ό τάδε γιατί δέν εΤ- 
χε διοικητικές ικανότητες' ό δείνα 
δέν θά ψτάση ποτέ στις βαθμίδες 
τοΰ διευθυντοϋ έπειδή δέν έχει συν
θετικό πνεύμα ή τήν ικανότητα γιά

ποιο ή λειτουργία γίνεται αντιληπτή 
άπό τό υπεύθυνο άτομο: χάρη στήν 
πρακτική τών ατομικών σημειώσεων, 
καθένας θά έχη δικαίωμα σέ μιά κρί
ση, θεμελιωμένη σέ βαθειά γνώση 
τής προσωπικότητάς του.

Μέ πολλή λεπτότητα δέν θά γί- 
νη υπόμνηση γιά εκπλήρωση καθη
κόντων, άλλά γιά τούς στίχους πού 
έχουν τεθή. Μέ τήν έτικέττα τής 
«συμμετοχής», έκανε τήν έμφανισή 
του ένα έκλεπτυσμένο σύστημα: ο 
ένοιαφερόμενος προσδιορίζει μόνος 
του τό στόχο του. Μιά σκληρή σύγ- 
διαδικασία : «Χθές, λέει, δταν θέ
λαμε νά πιάσουμε ένα ποντίκι, βά
ζαμε ένα κομμάτι τυρί στή φάκα· 
εΐναι ό ίδιος ποντικός πού βάζει τό 
τυρί μόνος του».

Ή ιεράρχιση τών μισθών είναι φυ
σικά τό σημείο κλειδί αυτής τής πο
λιτικής. "Αν τά στελέχη προσπα
θούν τόσο πολύ, θάλεγε κανείς, πώς 
τό κάνουν γιατί έλπ:ζουν νά κερδί
σουν περισσότερα. Ό μηχανισμός 
μας φαίνεται λιγότερο απλός.

Γίνεται λόγος συνήθως γ'ά τήν 
ιεραρχία τών μισθών μέ καθολικούς 
ορούς. Αϋτδ έμποδίζει ν’ άποσαφη- 
νισθή το γεγονός πώς υπάρχουν 5υό 
διαφορετικά συστήματα, ένα γιά τά 
στελέχη καί ένα γιά τούς άπλούς ερ
γατοϋπαλλήλους. Γιά τά έκατο μ μύ
ρια τών εργατών πού δέν θά βγοΰν 
3άπρεπε νά μιλάμε καθόλου γιά ίε- 
ποτέ άπό τήν κατηγορία τους, δέν 
ράρχιοη, γιατί οί μισθολογ'κές απο
στάσεις εΐναι πολύ μικρές. Ή κλιμά- 
!χωση φτάνει άπό 1 σέ 1,2 ανάμεσα 
στάν άνειδίκευτο καί στόν εργάτη 
μι&ς μόνιμης δουλειάς και άπό 1 σέ 
1 3 στόν τεχνίτη καί στόν «ομαδάρ
χη». Τις ώραΐες προπτικές γιά κεί
νον πού είναι έργάτης όλόκληρη τή 
ζωή του! ’Ανάμεσα ατούς ειδικευ
μένους έργάτες καί τούς ανώτερους 
,άκόμα άπό Ιώς 2 περίπου. Κατα
λαβαίνει κανείς γιατί αυτοί δέν κά
νουν μεγάλες προσπάθειες.

* Οταν βρίσκεται κανένας στόν 
κόσμο τών στελεχών, ή ά.τιΛηψη 
τής Ιεραρχίας ξαναπαίρνει τή θέση 
της. Τά μελλοντικό στέλεχος δέν έ
χει παρά νά διαβάση τά ειδικά τεύ- 
π.χ., δτι προσλαμβανόμενος μέ 40. 
000 φράγκα περίπου τόν χρόνο άπό 
μιά έπιχείρηση διανομής ειδών δια
τροφής θά κερδίση 100.000 φράγκα 
τήν ήμερα πού θά άναλάβη ένα στου- 
5αΐο τομέα, 120.000 δταν άναλάβη 
μιαν ομάδα άπά προϊόντα, 175.000 
μέ 260.000 άν όνομασθή διευθυντής 
σ’ ένα κατάστημα τής έτ,υρείας. 
Δέν τού μένει άλλο πιά νά όνειρεύ-

τή λήψη άποφάσεων... Ή έμμονη ί-j εται παρά νά γίνη γενικός δ_ιευθυν- 
δέα μιάς τέτοιας αλλοτρίωσης εΐναι ; τής, πράγμα πού θά μπορούσε νά 
αρκετή γιά νά κάνη τ άστελέχη νά τον άδηγήση πέρα άπό τό δριο τών 
άγωνίζωνται μέ όλες τις δυνάμεις. 300.000 φράγκων. Προοπτικές τόσο 

Νά έπίσης γιατί θέλουν σε καμ- θαυμάσιες μπορούν νά έξάπτουν τή 
μιά περίπτωση νά συγχέωνται μέ φαντασία τού νεαρού διπλωματού- 
τούς άλλους μισθωτούς. Ή μοίρα έ- χου τής νομικής δταν άκούη νά μι- 
κείνων είναι άκριβώς δτι έχουν χάσει λοΰν γιά τούς μισθούς τών διευθυν
τήν έλπίδα νά εΐναι «κάποιοι» άφοΰ τών τής Τραπέζης στήν οποία μπήκε, 
δέν έχουν καμμιά καρριέρα μπρο- Μένοντας έστω καί σέ χαμηλότερο 
στά τους, ό ορίζοντας τους εΐναι άπίπεδο, τό στέλεχος μπορεί νά έλ- 
κλειστός, ή θέση τους άμετακίνητα πίζη σ’ ένα πολλαπλασιασμό έπί 
σταθεροποιημένη σέ μιά κατώτερη ■ τέσσερα ή πέντε τού άρχικοΰ είσο- 
τεχνικούς, ή μέση κλιμάκωση εΐναι | νήματος
βαθμίδα τής ιεραρχίας. Δέν τούς μέ- Αυτή εΐναι ή έξωτερική δψη, θά 
νει πιά παρά ή έπιλογή ανάμεσα καί Λέγαμε εύχαρίστως, ό μύθος. Γιατί 
στην καρτερική παθητικότητα. ό προσεκτικός άναγνώστης τών πι-
ΜΙΑ ΣΥΝΤΗΡΟΥΜΕΝΗ ΧΙΜΑΙΡΑ παρατηρήση ένα άλλο φαινόμενο.

Έφη I. Γεωργοπούλου 
Χειροΰργος — ’Οδοντίατρος 

"Ηβης 37 καί ’Αφροδίτης 
Παλαιόν Φάληρον

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

Ταμείων Υγείας ’Εθνικής καί τέως

Αύτή όμως δέν εΐναι ουσιαστικά 
καί ή μοίρα τών στελεχών; Στά βα
θμό πού γίνονται περισσότεροι, πού 
πνίγονται μέσα ατούς μεγάλους ορ
γανισμούς, μπορούν άκόμη νά

Οί άριθμοι πού άναφέρθηκαν δέν εΐ
ναι καθόλου άντιπρωσοπευτικοί τής 
κανον.κής καρριέρας τού συνηθισμέ
νου στελέχους. Αύτό, .μετά τήν πρόσ
ληψη, δταν ό χρόνος τής δοκιμής

στεύουν στήν προσωπική καρριερσ . πέραση γρήγορα θά φτάση τή ζώνη 
τους; έά τά στελέχη δείχνουν άκόμη | πού είναι Ανάμεσα στις 50.000 καί 
ένδιαψέρον είναι έπειδή τούς καλ- .60.000 φράγκα καί πού άποτελεί τό 
λιεργοΰν τή χίμαιρα πώς τό μεγάλο .Αληθινό σημείο Αφετηρίας. Θά δια- 
παιχνίδι τής έπιλογής καί τής καρ- : πιστώση λοιπόν πώς οί παλιοί, τα 
ριέρας παίζεται άκόμη. Διαψορετι- | καθιερωμένα στελέχη πού πέρασαν 
κά θά τούς βλέπαμε νά πηγαίνουν ; τά πενήντα τοποθετούνται κατά μέ- 
μέ τό μέρος τών έξεγειρομένων ή όσο όρο, στις 80.000 φρ. άν είναι αύ- 
νά παίρνουν έντελώς παθητηκή στά- τοδίδακτοι καί στις 110.000 φρ. αν
ση Αύτή τήν περίοδο οί διευθύ.σικ 
προσωπικού τώ μεγάλων έπιχΊρή·

έχουν ένα δίπλωμα. Ή κλιμάκωση 
—ιάπό 1 σέ 1 ’5 ή σέ 2 καί περισ
σότερο— δέν εΐναι καί πολύ δ.αφο-

σεων μηχανεύονται τά πάντα γιά νά ρετική άπό έκείνη τών έργατών οε

εύθννσή τους τούς προορίζει ή δχι 
γιά σπουδαίες θέσεις. "Οσοι 5έν τό 
ξέρουν, είναι άφελεΐς. Βεβαίως, πάν
τα εΐναι δυνατό να έπ'χε.ρήσουν νά 
υπαλληλική ιεραρχία. ‘Ωστόσο είναι 
απαραίτητο νά διατηρηθή ό μύθος 
τής στραταρχικήςράβδου πού καθέ 
νας έχει στό θηικάρι του. Αυτός έγ- 
γυάται τή δραστήρια συμμετοχή 
στελεχών στό σύστημα Άν σνλ- 
λαμβάνανε τήν άντίφαση, θά σταμα
τούσαν νά κάνουν μεγάλες προσπά
θειες. Γ Γ αύτό είναι ανάγκη νά πει- 
σθοΰν τά στελέχη δτι τό σύστημα 
στηρίζεται στις εξής μεγάλες άρχές. 
στηρίζεται στις έξής μεγάλες άρχές:

—ή Αναρρίχηση στις ανώτερες 
βαθμίδες δέν άποκλείεται σέ κανένα.

—τά κριτήρια .έπιλογής είναι όρ-
—· Κάθε στέλεχος πού κατέχει τά 

ζητούμενα προσόντα είναι κατάλλη
λο ν’ άναρριχηθή στήν κλίμακα τής 
ιεραρχίας.

Τό δυστύχημα εΐναι δτι ή ίεοτο- 
χία τών άξιών —συνέπεια τού δό
γματος τής ιεραρχίας τών Ικανοτή
των— δέν τσηρίζεται σέ κανένα επι
στημονικό θεμέλιο, δέν αποκαλύπτει 
ξαναρχήσουν. "Ομως, καί σ’ αυτό 
αριθμός προορίζεται νά φθάση οτίς 
άκόμα, είναι δύσκολο νά δοκιμάζη 
-κανείς τήν τύχη του πολύ συχνά ή 
πολύ αργά. Τά παιχνίδ α παίζονται 
γρήγορα—- άν ύποθέοουμε πώς δέν 
έχουν παιχτεί άπό τήν άρχή.

Συνοπτικά υπάρχει θεμελιακή αν
τίφαση ανάμεσα ατό μύθο καί στήν 
πραγματικότητα. Μόνο ένας μικρός 
ήγετικές θέσεις- σέ μια έταιρεία μέ 
κανένα άντικειμενικό μέτρο, δεν εί
ναι παρά ή προβολή τοΰ συστήματος 
άξιών, εκείνων πού κατέχουν τήν κοι
νωνική έξουσία. Γ ιά νά τό άντιλη- 
φθοΰν, τά στελέχη δέν έχουν παρά 
νά κοιτάξουν γύρω τους: οί καλύτε
ρα πληρωνόμενοι εΐναι πράγματι ε
κείνοι πού έργάζονται περισσότε
ρο; έκεΐνοι πού εΐναι ικανώτεροι άπό 
τούς διευθυντές τους, κάνουν άραγε 
καλύτερη καρριέρα; έκεΐνοι πού έ
χουν τήν ικανότητα νά διοικούν, προ
ορίζοντα πράγματι γά τήν κατάλη
ψη υψηλών θέσεων τής δοικήσεως; 
Ώς προς τήν άποτελεσματιικότητα 
καί τήν καταλληλότητα έχουμε νά 
πούμε πώς άπό τή στιγμή πού ό φο
ρέας τής.έξουσίας θά εΐναι καί ό τε
λικός κριτής, υπάρχει ό φόβος δτι ή 
ανάδειξη τών στελεχών γίνεται μέ 
κρ.τήρ α δχι καί τόσο ορθολογικά.

Τό μυστικό τών άμοιβών, ό φαι
νομενικός ορθολογισμός τών κριτη
ρίων έπιλογής, ή χιμαιρική άνοδος 
τών καμπύλών τής καρριέρας, ό 
πολλαπλασιασμός τών τίτλων ή τών 
ενδεικτικών κύρους πού ύποκαθιστοΰν 
τήν αληθινή ιεραρχία, τό «ντοπάρι- 
ριμα» τής «συμμετοχής στήν διεύθυν
ση μέ τή μέθοδο τών αντικειμενικών 
σκοπών», καί άλλα κόλπα, διεγεί
ρουν άκόμα τό ένδιαφέρον τών στε
λεχών. Άλλά ώς πότε;

Μπορούμε τώρα νά ξαναπιάσουμε 
τήν απολογία τού Οάνς Πάκαρ Άν, 
λέει, επιστρέφετε να δήτε μετά άπό 
πέντε χρόνια τό νεαρό στέλεχος πού 
σημάδευε την κορυφή, καί τόν ρωτή
σετε: «Λοιπόν, πάντα στά τρία τέ
ταρτα τής πυραμίδας;» θά σάς ά- 
παντήσει: «Βεβαίως. Στό κατώτερο 
τρίτο τά ανθρωπάκια, στο τρίτο τής 
-κορυφής οί γκάνγκστερς, καί σέ έ
κεΐνο τής μέσης, οί φυσιολογικοί άν
θρωποι». Μήν πάτε νά τόν δήτε τήν 
ήμερα τών πενήντα χρόνων του. Θά 
-περιοριζόταν νά έπι-καλήται τούς ου
ρανούς: «Μακάρι νά μέ κρατήσουν 
στό τελευταίο τρίτο!»

"Εστω κι’ άν αναγνωρίζουν κά
ποιαν αλήθεια σ' αυτό τό χιούμορ, 
τά στελέχη δέν εΐναι ακόμη ώριμα 
γιά νά έκαταλείψουν αμέσως τή χί
μαιρα τής καρριέρας. ’Αφού τούς λέ
νε —-καί τό διαπιστώνουν— δτι ή 
-έπιλογή έτσι δπως πραγματοποιή- 
ται εΐναι μιά χίμαιρα, δέν θά ζητή
σουν νά καταργηθή τδ παιχνίδι, άλ
λα νά έφαρμόζεται μέ ά-κρί-βεια ό κα
νόνας τοΰ παιχνιδιού.

Πώς νά μή γελάση κανένας; τί 
θά μπορούσε νά εΐναι μιά σχεδοποι- 
η-μένη καρ-ριέρα; "Αν έχη κανένας 
δλα τά άτοό στά χέρια του, μπορεί 
νά έπεξεργασθή ένα ρεαλιστικό σχέ
διο: έχουμε έτσι τήν έντύπωση πώς 
ό τωρινός πρόεδρος τής Δημοκρα
τίας σχεδιοποίησε άρκετά καλά τήν 
καρρι-έρα του. "Αν δέν έχει κανένα 
άτού: πολλά παιδιά έργοοτών μπο
ρούν νά πρσβλέψουν τό έπαγγελμα- 
τνκό πεπρωμένο τους χωρίς πολλές 
-πιθανότητες πλάνης. Καί στις δύο 
περιπτώσεις, μπορούμε νά πούμε 
πώς οί κανόνες τοΰ παιχνιδιού έ
χουν καθορισθή άπό πρίν. "Ισως α
συνείδητα τά στελέχη νά εύχωνται 
νά έξασψαλίζουν μ’ αυτό τόν τρόπο 
μιά συγκεκριμένη έξέλιξη. Κάτι τέ
τοιο δμως καταργεί τή συνεχή έπι
λογή, σημαίνει τό τέλος τής προσω- 
ποιημ-ένης έργασίας.

Ζητώντας τήν σχεδιοποίηση τής 
καρριέρας τους, τά στελέχη δεσμεύ- 
υντα σ’ ένα δρόμο γραφειοκρατικό, 
όπου κυριαρχεί ή ανωνυμία. Δέν έ
χουν παρά νά παρατηρήσουν τί συμ- 
όαίνει σέ μερικές διοικητικές υπηρε
σίες, όπου δλοι έκεΐνοι πού έχουν 
τδ ίδιο δίπλωμα στήν αφετηρία και 
πού μπήκαν στήν ίδια ήλικία στήν 
ύπηρεσία -καταλήγουν άκριβώς στό 
ίδιο ση-μεΐο. Αύτό μήπως εύχονται; 
Επιπλέον δέν δείχνουν νά άντιλοομ- 
οάνωνται πώς ζητώντας κριτήρια πιο 
ορθολογικής έπιλογ-ής, ανοίγουν1 τό 
ορόμο ατούς κατασκευαστές τών 
τεστ, πού καταγγέλονται γιά τόν 
απάνθρωπο τ-εχνακρατισμό τους, δί
νουν ύπερβολική έξουσία στους ειδι
κούς έκτιμητές τών καθηκόντων οί ό
ποιοι στά πλαίσια τών μεγάλων γρα
φείων όργανώσεως, έχουν έπινοή- 
σει μεθόδους πολύ έξεζητημένες. Τό 
φάρμακο θά ήταν έτσι χειρότερο άπό 
τό κακό.

Νομίζουμε ευτυχώς, δτι ένας άλ
λος δρόμος άνοίγεται στά στελέχη 
τώρα. Αυτός ό δρόμος όδηγεΐ στήν 
ρζοσπαστική αντίθετη προς τά θε
μέλια τοΰ συστήματος πού υποχρε
ώνει τά στελέχη νά άγωνίζωνται ά- 
κατάπαυστα, στήν έπαναθεώρηση τής 
λογικής πού τό φυλακίζει. Γιά νά 
βγοΰν άπό τήν αντίφασή τους, τά 
στελέχη έχουν μόνο μιά διέξοδο: ν’ 
άντ(παραταχθούν αποφασιστικά στήν 
αντίληψη τής ιεραρχίας έτσι δπως 
τήν έχει άντιληφθή, κι’ έτσι δπως 
βι,ώνεται στήν βιομηχανική κοινωνία.

ΑΜΦΙΒΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΦΘΑΡΤΕΣ
ΑΛΗΘΕΙΕΣ
Παρόμοια ιεροσυλία δεν θά έπρε

πε νά σοκάρη σήμερα. Τά πιό συν
τηρητικά πνεύματα δέν διστάζουν νά 
διατυπώσουν σοβαρές αμφιβολίες γιά 
τις αλήθειες πού παρουσιάζοντα σάν 
άφθαρτες. "Ας λάβωμε ΰπ’ δψιν μας 
τά σύγχρονα έρωτηματικά γιά την 

σημασία τής οικονομικής προόδου. 
Γιά πολύ καιρό, πιστεύονται δτι ή 
πιά ανεπτυγμένη κοινωνία ϊταν έκεί
νη πού είχε τό πιό υψηλό έθνικό προ
ϊόν άνά κάτοικο. Οί άλλες δέν μπο
ρούσαν παρά νά επιχειρήσουν νά τό 
φτάσουν. Σ’ αυτό τό σημείο, ξανα
βρίσκουμε ένα «νατουραλιστ-κό» θε
μέλιο: τήν πίστη δτι τό πεπρωμένο 
τοΰ άνθρώπου είναι νά κατακτήση τή 
φύση, κΓ έπομένως κάθε κατάκτηση 
αποτελεί πρόοδο. ’Αρχίζουμε νά κα
ταλαβαίνουμε τήν πλάνη μας: Σκε
φτόμαστε πιά λιγώτερο πώς νά κυ
ριαρχήσουμε τή φύση καί περισσότε
ρο νά ζήσου-με μαζί της σέ μιαν ι
κανοποιητική ισορροπία.

Μέ τόν ίδιο τρόπο, τά σελέχη ο
φείλουν νά έπαναθεωρήσουν μιά ιδα
νική -καμπύλη καρριέρας, ανάλογα μέ 
τήν καμπύλη τής μεγιστοποίησης 
τοΰ αποτελέσματος οριστικά δοσμέ
νου καί ταυτόσημου γιά δλα τά άτο
μα. Άπό τή στιγμή πού θά είχαν πα- 
ραιτηθή άπ' αύτή τήν καμπύλη - 
πρότυπο, δέν θά ύπήρχε πιά ή δυ
νατότητα νά δημιουργηθή μιά ένιαία 
ιεραρχία, γιατί θά είχε έξαψανιστή 
τό σύστημα τών προκαθωρισμένων 
θέσεων. Θά υπήρχαν χωριστά άτομα 
τά όποια θ’ ακολουθούσαν διαφορε
τικές καρριέρες.

Ή αντίληψη τής καρριέρας θά εΐ
χε προφανώς μιάν άλλη σημασία. 
Απελευθερωμένο άπό τήν αναγκαι
ότητα νά τρέχη συνεχώς πίσω άπό 
ένα πρότυπο ταυτόητας πού καθορί- 
ζετα άπό τούς άλλους, τό στέλεχος 
θά μπορούσε νά κάνη έργο του τήν 
άνακάλυψη καί οικοδόμηση τής δι
κής του ταυτότητας. Σύμφωνα μέ τις 
έρευνες σχετικά μέ τά κίνητρά τους, 
τά στελέχη, πάνω άπ’ δλα, κινούν
ται άπό τήν έλπίδα γιά μιά ισορ
ροπημένη ζωή, γιά μιάν ένδιαφέρου- 
σα έργασία, γιά μιάν έπαρκή αυτο
νομία, γιά σχέσεις πού τούς άνοί- 
γουν ορίζοντες.

Άς μήν έχουμε αυταπάτες. Ή 
πρόταση ένός παρόμοιου προγράμ
ματος Ισοδυνοίμεϊ μέ τήν παραίτηση 
άπό τήν ίδια τήν αντίληψη γιά τό 
στέλεχος, δπως έχει δαμορφωθή μέ
χρι τώρα. Χάρη στήν ιεραρχία είναι 
«τά στελέχη τών άλλων». Αύτή δια
τηρεί σ’ ένα κατώτερο έπίπεδο, έκεί- 

νους πού δέν έκαναν τις ίδιες σπου
δές, πού δέν διέθεταν τά ίδιο πνεύ
μα, πού δέν άνταποκρίνονταν στό 
σωστό πρότυπο. Τά στελέχη δέν 
μπόρεσαν στην πράξη νά κάνουν καρ
ριέρα παρά άπαγορεύοντάς την 
στους άλλους.



H npiiupivq Ιιοίβρπ ιοί οοΗογιι μα; 
ίνίίορο ιό καΒήκοντά τη; καί προχωρεί 
στον έκτέλεαη τη; έντοίη; πού άνέλαρε
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 1η ΣΕΛ.)

πληρεξουσίου τον δικηγόρων ’Αθήνα; 
Όρφανίδου καί Άνόστον Παπαπέ- 
τρου καί 2) τοΰ ενταύθα έδρεύοντο; 
Συλλόγου υπό την επωνυμίαν «Σύλλο
γος 'Υπαλλήλων ΕΤΕ» παραστάντος 
διά τής πληρεξουσίου του δικηγό
ρου ’Είλ. Μαυραγκά.

Τοΰ προσθέτω; παρεμβαίνοντος υ
πέρ Κ. Βελέντζα ’ Ελευθερίου Μονο- 
κρούσου τοΰ Λεωνίδα, κατοίκου ’Αθη
νών, παραστάντος διά τοΰ πληρεξου
σίου του δικηγόρου Λάμπρου Σέμπου, 
2) ’Αντωνίου Νικ. Σαρρή, κατοίκου 
Ζωγράφου, 3) Στυλιανού Έμμ. Πι- 
περάκη, κατ. Περιστεριού, παρα- 
στάντων διά τού πληρ. των δικηγό
ρου Δημ. Πογοροπούλου.

Των προσθέτων παρειμβαινάντων 
1) Ίωάννου Τζοβάρα τοΰ Λέων. 2) 
’Αναστασίας Καρβέλη συζ. Φωτ., 3) 
Νικολάου Γεωργίου τοΰ Εύσ. 4) ’Εμ
μανουήλ Ζερβάκη τού Γεωργίου, κα
τοίκων ’Αθηνών, παραστάντων διά 
τοΰ πληρεξουσίου των δικηγόρου Μάν- 
θου Άθανασαπούλου.

Οί αίτσΰντες διά τών ΰπ’ άριθμ. 
7669)76 από 28.9.76, 7670)76 από 7.
9.76, 7671)76 από 27.9.76, 7679)76
από 29.9.76, 7690)76 άπό 27.9,1976, 
7689)76 άπό 28.9.76, 7718)76 άπό
29.9.76, 7736)76 άπό 28.9.76, 7766) 
76 άπό 28.9.76, 7757)76 άπό 28.9.76, 
7807)76 άπό 1.10.76, 7836)76 άπό
2.10.76, 7848)76 άπό 2.10.76, 7865) 
76 άπό 4.10.76, 7882)76 άπό 4.10. 
76, 7621)76 άπό 25.9.76 αίτήσεώς 
των καί οί παρημβαίνοντες διά τών 
ύπ’ άριθ. 7802)76 καί 7841)76 έκθ. 
καταθέσεων άπό 2.10.76 καί 7708)76 
καί 7709)76 έκθ. καταθέσεων άπό
29.9.76, 7856)76 άπό 4.10.76 παρεμ
βάσεων των προς τό Δικαστήριον τού
το απευθυνόμενων, συνεκφωνη,θεισών 
καί συνεκδικασθεισών λόγοι συνάφει
ας καί διά τούς εν αύτήάναφερομέ- 
λους λόγους ήτήσαντο τά έν αύταϊς.

’Επί τών άνω αιτήσεων καί παρεμ
βάσεων ό όρισθεις δικαστής δυνάμει 
πράξεώς του όιρισε δικάσιμον την έν 
αρχή τής παρούσης άναφερομένην 
συνεδρίασιν, δι’ ήν καί ένεγράψη εις 
τό πινάκιον, καθ’ ήν:

Ακόυσαν των πληρεξουσίων δικη
γόρων τών διαδίκων, αίτησαμένων 
τά έν τοίς πρακτικοϊς.

Ίδόν την δικογραφίον 
Σκεφθέν κατά τόν Νόμον

’Επειδή αί 1) άπό 28.9.76 αΐτη- 
σις τοΰ Μαρίου Μελισσινοΰ, 2) άπό
27.9.76 αΐτησις τοΰ Νικιλοπούλου Δη
μητρίου, 3) άπό 27.9.76 αΐτησις τοΰ 
Δημητρίου Χαρίτου, 4) άπό 29.9.76 
αΐτησις τής ’ Ιωάννας συζ. Κων) νου 
Ζερβάκη, 5) άπό 27.9.76 αΐτησις τοΰ 
τησις τοΰ Θεοδοιρου Δημητροπούλου, 
8) άπό 28.9.76 αΐτησις τοΰ Κων)νου 
Βελέντζα, 9) άπό 28.9.76 αΐτησις 
τοΰ Στ. Λιαργκόβα, 10) άπό 28.9.76 
αΐτησις τοΰ Άλέ,κου Ρωσσέτη, 11) 
άπό 1.10.76 αΐτησις τών α) Σπυρί
δωνος Διλιντα καί 6) Νικολάου Μαν
δράκου, 12) άπό 2.10.76 αΐτησις άπό 
άπό 2.10.1976 αΐτησις τοΰ ’Αποστό
λου Σταύρου Άργυροπούλου, 13) ά
πό 1.10.76 αΐτησις τόιν α) Βολάκη 
Γαρυφαλλιά; καί 6) Στάγκα Κων
σταντίνου, 14) άπό 4.10.76 αΐτησις 
τοΰ Δημητρίου Καραθανάση, 15) ά
πό 4.10.76 αΐτησις τοΰ Χρήστου ’Α
ναστασίου Λάππα, 16) άπό 25.9.76 
αΐτησις τοΰ Νικολάου Λάμπρου Πι- 
σκόπου, άφορώσαι τόν διορισμόν προ
σωρινής διοίκησε ως τοΰ έν Άθήναις 
έδρεΰοντος σωματείου ύπό χήν έπωνν- 
μαίν «Σύλλογος τών υπαλλήλων τη; 
’Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος* 
Εμμανουήλ Νικ. Σεττάκη, 6) άπό
28.9.76 αΐτησις τής ’Ασημίνας συζ. 
Χαριλάου Δάλκα, 7) άπό 29.8.76 αΐ- 
δέον όπως συνεκδι,κασθοΰν, έφ’ δσον 
υπάγονται ειςτήν αυτήν διαδικασίαν 
(αρθργ 741 έπ. Κ. ΙΊολ,Δ.) καί κα
τά την κρίσιν τοΰ Δικαστηρίου επι
ταχύνεται ή διεξαγωγή τής δίκης 
(άρθρ. 246 Κ.Πολ.Δ.. Κ. Μπέης). 
Αί διαδικασία· κλπ. Τόμος 3ος σιελ. 
532). Μετ’ αυτών, δέον, όπως σνν- 
εκδικασθοΰν αί 1) άπό 2.10.76 δύο 
κύριαι παρεμβάσεις τοΰ ώς ειρηται 
σωματείου ύπό τήν επωνυμίαν «Σύλ
λογος row υπαλλήλων τής ’Εθνικής 
Τραπέζης τής Ελλάδος» στρεφόμε
νοι ή μέν πρώτη κατά τών ώς άνω 
ύπ’ άριθ. 7, 8, 4, 16, 1, 3, 2 αίτούν- 
των καί τών κυρίων παρεμβαινόνrow 
α) Ίωάννου Μυλωνά καί 6) Γεωρ
γίου Βλάχου, ή δέ δεύτερα κατά τών 
ώς άνω ΰπ’ άριθ. 10, 9, 5, 6 2) άτό
29.9.76 κυρία παρέμβασις τον Γεωρ
γίου Παύλου Βλάχου, στρεφόμενη 
κατά τών α) κυρίως παρεμβαίνοντος 
σωματείου καί 6) αίτοΰντος Νικολά
ου Πισκοπού, 3) άπό 29.9.76 κυρία 
παρέμβασις τοΰ Ίωάνινου Άρι,στοτέ- 
λους Μυλωνά, στρεφόμενη κατά τών 
αυτών ώς καί δεύτερα κυρία .παρέμ
βασις καί 4) άπό 4.10.76 κυρία πα
ρέμβασις τής ’Αγγελικής Άνδρέου 
Λάβδα, στρεφομένη κατά τού ώ; εΐ- 
ρηται σωματείου, άσκηθείσαι απασαι 
νομοτύπως (άρθρ. 752 παρ. 1 Κ.Π. 
Δ.) ώς καί αί παρο,δεκτώς διά τών

προτάσεων άσκηθείσαι κατά τήν έπ’ 
ακροατηρίου συζήτησιν (άρθρ. 752 
παρ. 2 Κ.Π.Δ.) πρόσθετοι παρεμβά
σεις Α) α) ’Αντωνίου Σαρρή καί 6) 
Στυλιανού Πιπεράκη υπέρ τών ώς 
άνω ύπ’ άριθ. 4, 5, 6 αΐτούτων καί 
τών ιέκ τών κυρίως παρεμβαινόντων 
Γεωργίου Βλάχου καί ’Αγγελικής 
Λάβδα. Β) ’ Ελευθερίου Μονοκρού- 
σο νύπέρ τοΰ ώς άνω ύπ’ άριθ. 8 
τών αίτοόντων καί Γ) α) Ίωάννου 
Τζοβάρα, β) ’Αναστασίας Καρβέλη 
γ) Νικολάου Γεο>ργίου δ) ’Εμμανου
ήλ, Ζερβάκη ύπέρ τών έκ τών ώς ά
νω ύπ’ άριθ. 16 τών αίτούντων, ,λό- 
γφ τής προδήλου συνάφειας τούτου 
μετά τών ύπό κρίσιν αιτήσεων (άρθρ. 
31 Κ.Π.Δ.). "Οθεν τηρηθείσης καί 
τής νομίμου προδικασίας, ατε κλητέ υ- 
θέντων κατ’ άρθρ. 748 παρ. 1 καί 
τών ύπό τοΰ κυρίως παρειμβαίνον- 
τος σωματείου καί καθ’ ών στρέφε
ται «προσώπων, ώς δείκνυται έκ τών 
προσκομιζομένων ύπ’ άριθ. 4198)76, 
9296)76, 9261)76, 4931)76, 931)76, 
939)76, 928)76, 4291)76, 4924)76, 
932)76 καί 930)76 tow δικαστικών 
επιμελητών τών έν Άθήναις Πρω
τοδικών Γεωργίου Κηπουρά καί Μα
ρίας συζ. Γεωργίου Κηπουρά μή έμ- 
φανισθέντων όμως κατά τήν έν αρχή 
σημειουμένην συζήτησιν ταυτής, έκ- 
φωνηθείσης έκ τής σειράς τοΰ οικεί
ου πινακίου, δέον όπως δικασθοϋν ώ- 
σεί οΰτοι ήσαν παρόντες (άρθρ. 754 
παρ. 2 Κ.Π.Δ.), δέον δπως έρεννη- 
θοΰν περαιτέρω πάντα τά ανώτερο) 
δικόγραφα κατά τήν προκειμέγην δια- 
διακσίαν τής εκούσιας δικαιοδοσία; 
τών άρθρων 741 έπ. συνψδά τψ άρ- 
Βρω 739 ώ; προς τό νόμφ καί ούσίρ 
βάσιμον.

2. ’Επειδή κατά τήν διάταξιν τοΰ 
άρθρου 94 τοΰ Α.Κ. «ή συνέλευσις 
έχει τήν έποππείαν καί τόν έλεγχον 
τώ νόργάνων τής διοικήσεως τοΰ σω- 
ματείου καί δικαιούται οποτεδήποτε 
να παύη αυτά... Τό προς παΰσιν δι
καίωμα τής συνελεύσεως δεν δύνα- 
ται διά τοΰ καταστατικού να περιο- 
ρισθή, έφ’ δσον ή παϋσις τών οργά
νων υπαγορεύεται έκ σπουδαίου λό
γου καί ίδια ένεκα βαρείας παραβά- 
σεως τών καθηκόντων αυτών ή άνι- 
κανύτητος προς τακτικήν διαχείρι- 
σιν...». ’Εφ’ δσον τό καταστατικόν 
δεν περιλαμβάνει περιορισμούς, δεν 
προβλέπει (ορισμένους λόγους παύσέ
ως, ή παϋσις είναι δυνατή πάντοτε, 
ήτοι καθ’ οίονδήιποτε χρονικόν σημει- 
ον τής θητείας τής διοικήσεως δι’ 
οίονδήποτε λόγον άνευ ανάγκης α
ναφοράς εις τινα λόγον, ήτοι άνευ 
αιτιολογίας. ’Ελλείψει διαφόρου ο
ρισμού τού καταστατικού ή άπόφα- 
σις περί παυσε ως τής διοικήσεως 
λαμβάνεται κατά τήν συνήθη απαρ
τίαν καί πλειοψη,φία τοΰ άρθρου 87 
Α.Κ. έν οίρδήποτε συνελεύσει, τα
κτική ή έκτάκτφ (Καρακατσάνης έν 
Έρμ. Α.Κ. ύπ’ άριθ. 94 άριθ. 8). 
Ή άπόφασις τής συνελεύσεως περί 
παύσεως τής διοικήσεως, ήτις άπο- 
τελεΐ τόν CONTRARIUS ACTUS 
τοΰ διορισμού αυτής, καθίσταται ε
νεργό; άμα ληφθή χωρίς νά παρΐστα- 
ται ανάγκη γνωστοποιήσει»; της προς 
τά τακτικά όργανα (Γιαννοπούλου 
Γεν. Άρχαί περ. 94 άριθ. 2, Καρα
κατσάνης ένθ’ άνωτ. άριθ. 9). Έν 
προκειμένη) έκ τών καταθέσεθ)ν τών 
ενόρκως εκατέρωθεν έξετασθέντων 
μαρτύρων, τών επικαλούμενων καί 
νομίμως ύπό τών διαδίκων προσκμμι- 
ζομένων εγγράφων καί τής έν γένει 
διαδικασίας, άπεδείχθησαν τά άκύ- 
λουθα: Τήν 7ην Αύγουστου τοΰ έ
τους 1975 συνήλθεν ή Γενική Συνέ- 
λευσις τοΰ έν Άθήναις έδρεΰοντος 
σωματείου ύπό τήν επωνυμίαν «Σύλ
λογος τών υπαλλήλων τής Εθνικής 
Τραπέζης τής Ελλάδος» προς άνά- 
κλησιν τών κατά τά οικεία άρθρα τοΰ 
καταστατικού τών προ.βλεπομένων ορ
γάνων διοικήσεως κατ’ αυτήν δέ έ- 
ξελέγησαν κατ’ άρθρον 14 παρ. 4 
τοΰ καταστατικού τά έξης τακτικά 
μέλη ήτοι 14 ’Αθηνών καί έπτά ■?- 
παρχιών, άποτελέσαντα τό διοικητι
κόν συμβαύλιον τοΰ σωματείου- ’Αθη
νών καί ’Επαρχιών (περιφερειακών 
υποκαταστημάτων) Α) ’Αθηνών 1) 
Παναγιώτης Θεοφανόπουλος, 2) ’Άν
να Τσαγκάρη, 3) Ευστάθιος Λατζώ- 
νης, 4) Θεόδωρος Δη,μηπρόπουλος, 
5) Βασίλειος Ζερβονδάκης, 6) Δη- 
μήτριος Χαρίτος, 7) ’Ιάκωβος Φρι- 
ζής, 8) Βύρων Πετρίδης, 9) Νικό
λαος Π ίσκσπος, 10) Κων)νος Ρου- 
σάκης, 11) Ευάγγελος Καοαγιάννης, 
12) Μιχαήλ Άνόοικΐδης, 13) Σπυ
ρίδων Διλιντάς καί 14) Ζεκάκο; Ευ
άγγελος. Β) ’Επαρχιών 1) Δημή- 
τριος Χατξηνικολάου, 2) Ευάγγελος 
Ίατρόπουλας, 3) Στυλιανός Γιακου- 
μής, 4) ’Αλέξανδρος Κόττικας, 51 

Ριχάρδος Γκοτξάμάνσγλου, 6) ’Ασπα
σία Γιάγκου καί 7) Π αραθύρας ’Α
ριστοτέλης. II ρό τής λήξεως τής 
θητείας τοΰ έν λόγψ διοικητικού συμ
βουλίου καί δ ή κατά μήνα Μάϊο ν 
1975, ευάριθμα μέλη τοΰ ό>ς ειρηται 
σωματείου έθεσαν θέμα εμπιστο

σύνης αυτού, λόγψ τοΰ τρόπου διεξα
γωγής ύπ’ αότοΰ τοΰ άπεργιακοΰ α
γώνας καί έν γένει τής διοικήσεως 
τοΰ σωματείου. Έκ τού άνακύψαντος 
ώς άνω θέματος καί μετά άπό κατά 
διαφόρους ημερομηνίας συζητήσεις 
τό διοικητικόν συμβούλιον συνεκάλεσε 
έκτακτον γενικήν συνέλευσιν καί διε 
ξαχθείσης νομίμως, κατά τό άρθρον 
12 τοΰ καταστατικού του, ώς άλλω 
στε συνο;μολογείται καί ύπό ιού ώς 
ειρηται σωματείου καί απάντων τών 
διαδίκων ιμερών πανελλαδικής ψηφο
φορίας ιέπί τοΰ θέματος τής παύσεοις 
ή μή τών οργάνων τής διοικήσεως, 
άπεφασίσθη κατόπιν νομίμου ιίπαρ- 
τίας (παρασταθ έντων καί ψηφισάν- 
των 3.883 έπί συνόλου εγγεγραμμέ
νων 6424) καί πλειοψηφία; ήτοι 
διά ψήφων 1958 ύπέρ τής μομφής 
έναντι 1882 κατά τής μομφής, ή 
παϋσις τοΰ διοικητικού συμβουλίου. 
Συνεπώς μετά τήν είρηιιένην άπό- 
φασιν τής γενικής συνελεύσεως τό 
σοχαατεΐον στερείται διοικήσεως καί 
συντρέχει περίπτωσις διορισμού προ
σωρινής διοικήσεως αυτού, ήτοι δέ
ον, δπως άποπελεσθή εκ τών έχόν- 
των τάς πράς τούτο προϋποθέσεις 
καί έν τψ δι,ατακτικψ άντφερομένων 
προσώπων, ατινα καί παρέχουν τά 
έχέγγυα οτι θέλουν εκπληρώσει προ- 
σηκόντω,ς τά ανατιθέμενα εις τούτα 
καί έν τψ διατακτική) είδικοίτερον β
ριζόμενα καθ-ηκοντα. "Οθεν, δέον, ίί- 
πως γίνουν δεκταί αί ύπό κρίσιν αι
τήσεις ώς καί κατ’ ουσίαν βάσιμοι, 
ως καί ύπέρ αυτών πρόσθετοι παρεμ
βάσεις. τής δικαστικής δαπάνη; 
συμψηφιξομένη,ς έν ολψ λόγω τής 
εύλογου αμφιβολία; τού σωιιατείου 
περί τήν έκβασιν τής δίκης.

ΔΙΑ ΤΑΤΤΑ
Συνεκιδικάζον τά; έν τψ σκεπτική) 

αιτήσεις καί παρεμβάσεις.
Δέχεται έν μέριει ταύτας.
Διορίζει προσωρινήν διοίκησιν τοΰ 

έν Άιθήναις έδρεύοντο; σωματείου 
ύπό τήν επωνυμίαν «Σύλλογος 'Τ- 
παλλήλων τής ’Εθνικής Τραπέζης 
τής Ελλάδος» τούς κάτωθι: Α) ’Α
θηνών: 1) Κων)νον Δ. Ίατρίδην ώ; 
Πρόεδρον, 2) Τσαγκαράκην Άνδρε- 
αν, ώς γεν. γραμματέα, 3) Λάππαν 
Χρήστον τού ’Αναστασίου, 4) Φου- 
σκολαγουδάικην Βασίλειον τού Νικο
λάου, 5) Άργυρόπουλον ’Απόστολον 
τοΰ Σταύρου, 6) Καραθανάσην Δη- 
μήτριον τοΰ Νικολάου, 7) Μονοκροϋ- 
σον ’Ελευθέριον, 8) Έλβίρα σύζ. 
Νικολάου Καβουριάρη, 9) Στυλιανόν 
Χριστοφοράκην, 10) ’Εμμανουήλ Σε- 
τάκην, 11) Δημήχριον Κουκουζέλην, 
12) Γρηγόριον Αύγουλέα, 13) Μα
νιάτην Κων)νον, 14) Ζώη Χρήστον. 
Β) ’Επαρχιών 1) Ροϋσσον Ίωάννην 
Χανίων Κρήτης, 2) Ζαχαρίαν Δρο 
μουντάνη Ηρακλείου Κρήτης, 3) Χρή
στον Μαλλικιώση Λαρίσης, 4) Τσε- 
λέπη Δη μητριόν Θεσ) νίκης, 5) Βλα
δίμηρον Μορσάν Καβάλας, 6) Ήλί- 
αν Άραπόπουλον Βόλου, 7) Παπα- 
δάτουλον Βασίλειον Πατρών, έπί τή) 
τέλει τής μετά τήν έπιμελεία τοΰ 
πρώτου τών διοριζόμενων Κων)νου 
Ίατρίδου συγκρόπησιν εις σώμα τή; 
προσωρινής διοικύισεως συγκλήσεως 
ύπό ταύτης τής γενική; συνελεύσε
ως τών μελών τοΰ ανωτέρω σωμα
τείου διά τήν εντός προθεσμίας έξ 
(6) μηνών άπό τής δημοσιεύσει»; 
τής παρούσης διεξαγωγήν τό)ν άρχαι- 
ρεσιών πρός άνάδειξιν τής διοικήσε- 
ως ταύτης, άμα δέ καί τής κατά τά 
ανωτέρω χρονικόν διάστημα επιμέ
λειας έπειγούσης φύσεως υποθέσεων 
τοΰ σωματείου τούτου. Καί

Συμψηφίζει τήν τών διαδίκων δι
καστικήν δαπάνην.

Έκρΐθη, άπεφασίσθη καί έδημο- 
σιεύθη.

Έν Άθήναις τή 30.10.1976 
Ό Δικαστής 

ΕΜΜ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ 
Ή Γραμματεύς 

ΕΙΡ. ΖΟΤΓΑΝΕΛΛΗ

«ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ?

Μηνιαϊον δργσνον τοΰ Συλλόγου 
τών ΎπαλλήλΒν τής Εθνικής 

Τραπέζης τής Ελλάδος
•

Δ)νοιις συμφόνως τψ Νόμψ: 
'Vireufluvoc:

ΚΩΝ)ΝΟΣ ΙΑΤΡΙΔΗΣ 
Στρ. Καλλάρη 16— Κ. Πατήσια

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

•
Υπεύθυνος Τνπογοαφείου: 
ΑΘ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΑΟΣ 

Ρήγα Παλαμήδη 5 —Άθήναι 
Τηλ. 3219306

ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 
ΑΜΥΝΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΛΗΣΤΕΙΑΣ

Ή Διοίκηση τής "Ομοσπονδίας 
μας κυκλοφόρησε τήν άκόλουθη Ανα
κοίνωση.
’Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Τό νέο κρούσμα ληστείας, δεύτερο 
μέσα σέ ένα μήνα, αποτελεί έπιβε- 
βαίωση τής εισβολής στάν έλληνικό 
χώρο τού όργιχνωμένου σέ διεθνή κλί
μακα εγκλήματος καί υπογραμμίζει 
τους μεγάλους κινδύνους πού τό συ
νοδεύουν. Κινδύνους εναντίον τής 
ασφαλείας, τής ακεραιότητας τής 
ζωής τών Τραπεζικών υπαλλήλων καί 
τού ευρύτερου κοινού πού συναλλάσ
σεται μέ τις Τράπεζες άφ’ ενός καί 
άφ’ ετέρου εναντίον τών Τραπεζών.

0 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 
ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ 

; ΦΥΛΛΩΝ Π0Ι0ΤΗΤ0Σ
; Ή Επιτροπή για τήν τροποποί- 
| ηση τοΰ κανονισμού συντάξεως φύλ
λων ποιότηαος συνεχίζει τις εργασί
ες της.

Στην επιτροπή παίρνει μέρος, ό 
Γεν. Γραμματεύς τού Συλόγου μας, 
κ. Άνδρέας Τσαγκαράκης.

Σιινχορητήριο 

HTB πρόεβρο 

τού Συλλόνοο pig
Συγχαρητήρια γιά τόν διορισμό 

του έστειλαν στον Πρόεδρο τοΰ Συλ
λόγου μας, μέ τήν ακόλουθη, έπιστο- 
λήτους οί πολεμισταί τοΰ Ν. 751 καί 
1836, τών υποκαταστημάτων Θεσ
σαλονίκης:

Έν Θεσσαλονίκη τή 9.11.76 
Κύριε Πρόεδρε

Θερμά συγχαρητήρια για τόν διο- 
οισμό σου ύπό τοΰ Πρωτοδικείου ’Α
θηνών ώς Προέδρου τού Ιστορικού 
Συλλόγου υπαλλήλων ΕΤΕ.

Εμείς οί πολεμισταί γνωρίζοντες 
άπό παληά τούς αγώνες σου γιά τήν 
επιτυχή έπίλυσιν τοΰ θέματός μας, 
είμεθα βέβαιοι ότι και τώρα θά τε- 
θής επικεφαλής γιά τήν επαναφορά 
τού ϊσχύοντος τότε Νόμου πού κα- 
τήργησε ή Έπταετία.

Έπί τή ευκαιρία πιστεύομεν α
κράδαντα οτι κατά την βραχεί αν πα
ραμονήν σας ατό Σύλλογο, θά εΰ- 
ρουν τήν λύσιν των καί άλλα δίκαια 
αιτήματα τού Προσωπικού.

Μέ συναδελφι κούς χαιρετισμούς 
Πολεμισταί Ν. 751)1836 

Ύπσκ)των Θεσ)νίκης

Καιρός πλέον νά ληφθοΰν δραστι
κά μέτρα άμύνης τής ληστείας ή ό
ποια καί οργανωμένη προβάλλει καί 
θρασύτατα ένεργεΐ καί θύματα καί 
Ολικές ζημιές πρ-ακαλεΐ. Ήδη, ή "Ο
μοσπονδία, ζήτησε άπό τις Διοική
σεις τών Τραπεζών, τήν λήψη μέτρων 
καί μεταξύ αυτών:

Εκστρατεία γιά τήν έγγραφή νέ
ων συνεταίρων καί τό ξανάνιωμα τού 
Προμηθευτικού καί Πιστωτικού Συν
εταιρισμού τών υπαλλήλων Τραπε
ζών ’Εθνικής, Κτηματικής καί ΕΤΒΑ, 
άρχισε τό Διοικητικό Συμβούλιο τού 
Συνεταιρισμού.

Στα πλαίσια τής εκστρατείας αυ
τής κοινοποίησε σέ όλους τούς έργα- 
ζομένους τών Τραπεζών ’Εθνικής, 
Κτηματικής καί ΕΤΒΑ τήν ακόλουθη 
Επιστολή:
«’Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Φίλοι Συνεταίροι,

Θά έχετε ίσως ακούσει, οτι και
νούργιος άνεμος πνέει στον Συνεται
ρισμό μας τόν τελευταίο καιρό. Σάς 
πληροφορούμε λοιπόν, υπεύθυνα, ό
τι σημαντικές αλλαγές έγιναν καί 
γίνονται συνεχώς, ατό χώρο αυτό, 
πού αξίζει τόν κόπο ναρθήτε νά τις 
δήτε.

Αθόρυβα, άλλα συστηματικά, πή
ραμε σειρά μέτρων πού κατέληξαν 
στον έξωραϊσμό τοΰ Πρατηρίου, στον 
έμπλουτισμό του μέ εμπορεύματα 
άρίστης ποιότητας καί, πρό παντός, 
σέ ουσιαστικές μειώσεις τιμών.

"Ετσι παίρνομε τό θάρρος νά κα- 
λέσσμε όλους εσάς πού δεν γραφτή
κατε ακόμα στο Συνεταιρισμό μας 
)ά συμπληρώσετε ΤΩΡΑ τή συνημ
μένη αίτηση (ή έπιβάρυνση είναι μη
δαμινή, 1.000 δρχ. σέ τρία χρόνια) 
γιά νά έπωψεληθήτε άπό τις ευκαι
ρίες καί τά πλεονεκτήματα πού σάς 
προσφέρονται (πίστωση 41)2 μψ 
σθών γιά τρία χρόνια) πού θά βελ
τιώνονται μέρα μέ τή μέρα.

•Γιατί είμαστε πραγματικά απο
φασισμένοι νά κάνομε τό Συνεταιρι
σμό μας υπόδειγμα στο είδος του, 
όπως άλλωστε τό έχουμε ύποσχεθεΐ. 
’Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Γιά τις χειμερινές αγορές σας, έ- 
πισκεφθήτε τό Συνεταιρισμό μας, 
όπου ανάμεσα στ’ άλλα χειμερινά 
είδη, θά βρήτε καί χαλιά άρίστης

Ανακοίνωση τής ΟΤΟΕ
1. Την έγκατάσταση στά Κατα

στήματα συγχρόνων συστημάτων συ
ναγερμού καί ασφαλείας.

2. Τήν ενίσχυση τών παραδοσια
κών μέτρων (αστυφύλακες κλπ.) καί

3. Τήν άσφάλιση τών υπαλλήλων 
οί όποιοι ασκούν διαχείριση, εναντί
ον κινδύνων λαθών, άπάτης, βίας κτλ.

ποιότητας, κουβέρτες, φλοκάτες, έ
τοιμα ’Ανδρικά καί Γυναικεία ’Ενδύ
ματα, Δερμάτινα Σακκάκια κλπ.

Παρακαλοΰμε συμπληρώστε τή συ
νημμένη αίτηση έγγραφης. 'Υπάλ
ληλος τοΰ Συνεταιρισμού θά περά
σει νά σάς τή ζητήσει. "Οσοι μπο
ρείτε φέρτε την μόνοι σας, έτσι θά- 
χετε την εύκαιράα νά δήτε άπό κοντά 
τά έργα μας. Σάς περιμένομε..»
Η ΑΙΤΗΣΗ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ Υ-

ΠΟΒΛΗΘΗ 
Κύριε Πρόεδρε,

Μέ τήν παρούσα μου σάς παρακα
λώ νά μέ γράψετε μέλος τοΰ Συνεται
ρισμού τής Τροπτέζης μας γιά μιά 
μερίδα και δηλώνω, έν γνώσει τών 
τυνεπειών τού Νόμου περί ψευδούς 
όηλώσεως ότι:

1 ) "Εχω όλα τά ύπό τού άρθρου 3 
οΰ Καταστατικού τού Συν)σμοϋ 

προβλεπόμένα προσόντα.
2) Δεν αποτελώ μέλος άλλου Συν) 

ομοΰ πού νά επιδιώκει στον αύτό 
τόπο τόν αυτό κύριο σκοπό.

3) Δέν διετέλεσα μέλος άλλου 
Συν)σμοΰ ή άν διετέλεσα έχω έκπλη- 
ρώσει όλες τις πρός τόν παλαιό 
Συνεταιρισμό υποχρεώσεις μου.

4) Δέν Εχω διαγραφή άπό άλλο 
Συν)σμό κατά τις περιπτώσεις Β' 
,<αί Γ' τού εδαφίου 6 τοΰ Νόμου 
502 «Περί Συνεταιρισμών» ή αν έχω 
όιαγραφεΐ, συμπληρώθηκε έτος άπό 
(ή διαγραφή μου αυτή.

Τέλος, αποδέχομαι ανεπιφύλακτα 
λες τις διατάξεις τοΰ Κοσαστατι- 

κοΰ καί τις μέχρι σήμερα ληφθεΐσες 
Αποφάσεις άπό τά όργανα τού Συν) 
σμοΰ καί αναλαμβάνω τήν υπο
χρέωση νά συμμορφωθώ μέ τις απο
φάσεις τής μέλλουσας Γενικής Συν
έλευσης τών Συνεταίρων περί τυχόν 
προσθέτων έναντι τού Συν)σμοΰ ύπο- 
χρεώσεών των.

Μέ έκτίιμηση 
Ο ΑΪΤΩΝ

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ

Έκοτροτείο via tqv cwpiipi 
νέων ρείίων οτό ιινετιιριιρέ

ΤΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΟΥ «ΑΤΕίίΟΗ ΣΤΟ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ
φ Γιά τό ανθυγιεινό επίδομα

Δημοσιεύουμε κατωτέρω ολόκληρο 
τό υπόμνημα τό όποιο υπέβαλε ό νο
μικός σύμβουλος τού Συλλόγου μας, 
στο Πρωτοβάθμιο Διοικητικό Διαιτηρ 
τικό Δικαστήριο ’Αθηνών έπί τής 
συζητηθείσης συλλογικής διαφοράς 
’Εργασίας γιά τή χορήγηση επιδό
ματος ανθυγιεινής καί επικινδύνου 
Εργασίας εις τούς απασχολούμε
νους εις τούς ηλεκτρονικούς ύπολο- 
γιστάς τοΰ Κέντρου Μηχανογραφίας 
καί τάς χειριστρίας Λογιστικών μη
χανών (διατρητρίας).

ΕΝΩΠΙΟΝ
Τού Πρωτοβαθμίου Διοικητικού Δι

αιτητικού Δικαστηρίου ’Αθηνών 
ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Τού έν Άθήναις (οδός Πεσμαζόγλου 
άριθμ. 1) έδρεΰοντος επαγγελμα
τικού σωματείου ύπό τήν έπωνυ- 
μίαν «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛ
ΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑ- 
ΠΕΖΗΣ ΕΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ», νομί
μως έκπροσωπουμένου.

ΚΑΤΑ
Τής έν Άθήναις έδρευούσης ’Ανωνύ

μου Τραπεζιτικής Εταιρείας ύπό 
την έπωνυμίαν «ΕΘΝΙ ΚΗ ΤΡΑΠΕ
ΖΑ ΤΗΣ ΕΛΑΑΔΟΣ Α.Ε.», νο- 

— μίμως έκπ,ροσωπουμένης.
Έπί τής συζητηθείσης σήμερον έ- 

νώπιον υμών συλλογικής διαφοράς 
έργασίας, άναφυείσης μεταξύ τοΰ ή- 
μετέρου Συλλόγου, ώς έκπροσωπευ- 
τικής έν προκειμένω όργανώσεως τών 
περί ών ή ύπό κρίσιν διένεξις μισθω
τών, καί τής άντιδίκου «ΕΘΝΙΚΗΣ 
ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε»> 
καί ήτις διαφορά, άφορώσα εις τήν 
χορήγησιν επιδόματος ανθυγιεινής 
καί επικινδύνου έργασίας εις τούς 
άπασχολουμένους εις τούς ηλεκτρο
νικούς ΰπολογιστάς τού Κέντρου Μη
χανογραφίας ταύτης (Ε.Τ.Ε.) καί 
τάς χειριστρίας λογιστικών μηχα
νών (διατρητρίας), παρεπέμφθη ε
νώπιον τοΰ ύμετέρου δικαστηρίου 
διά τού ύπ’ άριθ. 38809)7769)76 
έγγράφου τού Υπουργείου Έργασί- 

ι ας, κατόπιν τής ΰπ’ αώτου διαπι-

στώσεως τής άδυναμίας υπογραφής 
σχετικής συλλογικής συμβάσεως έρ
γασίας, παρακαλοΰμεν όπως μάς έ- 
πιτραπή καί θέσωμεν ύπ’ όψιν ύμών 
τά κάτωθι, έκ τών όποιων άπσδει- 
•ινύεται τό νόμιμον, βάσιμον, δίκαι
ον, έπιβεβλημένον καί απολύτως ίκα- 
νοποιήσιμον τού αιτήματος μας, ώς 
τούτο σαφώς καί ώρισμένως δκχτυ- 
ποΰται εις τό ΰφ’ ημών καταρτισθέν 
■άπό 15.7.1976 σχέδιον Σ.Σ.Ε. καί 
τό συνοδεΰον αυτό ύπό τήν αυτήν ή- 
μερομηνίαν υπόμνημά μας καί τήν 
τράς τό "Υπουργεΐον Έργασίας 6- 
ποβληίθεΐσαν άπό 26.7.1976 αίτη- 
σίν μας.

Β:ΡΑΧΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ
«Μεταξύ τών μελών μας - υπαλλή

λων τής άντιδίκου «ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑ
ΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» πε- 
.piXqpSavovTai καί δύο κατηγορίαι, 
ύπηρετούντων ύπό όλως εΐδικάς καί 
άκρως άνθυγιεινάς καί επικινδύνους 
συνθήκας έργασίας. Εις τήν πρώτην 
ανήκουν οί συνάδελφοί μας, οί απα
σχολούμενοι εις τούς ηλεκτρονικούς 
ΰπολογιστάς τού Κέντρου Μηχανο
γραφίας τής Εθνικής Τραπέζης, εις 
"•έ τήν δευτέραν οί απασχολούμενοι 
εϊς τάς διατρητικάς λογιστικάς μη- 
χανάς. Οί τής πρώτης κατηγορίας α
νέρχονται σήμερον είς τόν αριθμόν 
τών 30 άτόμων, τής δέ δευτέρας είς 
τόν αριθμόν τών 90, έξ ών 78 ύπηρε- 
τοΰν είς τάς Αθήνας καί 12 είς τήν 
Θεσσαλονίκην. "Ητοι συνολικώς πρό
κειται περί 12Q άτόμων, μεταξύ 
τών πολλών χιλιάδων υπαλλήλων της 
Ε.Τ.Ε. Καί οί συνάδελφοί μας ούτοι 
καλύπτονται άπό τήν έκάστοτε ίσχύ- 
ουσαν Σ.Σ.Ε. ή άπόφασιν διαιτησί
ας κ.λ.π., «περί τών όρων άμοιβής 
καί έργασίας τού υπαλληλικού προ- | 
σωπικοΰ τής «ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕ
ΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», πλήν 
όμως ουδέποτε είχε ληφθή πρόνοια 
διά τήν άντιμετώπισιν τής ειδικής 
Κιοταστάσεως, ή όποια δημιουργεΐ- 
ται εις βάρος τής υγείας των, ώς έκ

τού ανθυγιεινού καί έπικινδύνου τής 
ύπ’ αυτών έκτελουμένης έργασίας. 
Ό ήμέτερος ΣΥΛΛΟΓΟΣ έπανει- 
λημμένως, διά διαβημάτων του πρός 
τήν έργοδότιδα έταιρείοτν, είχε ζητή
σει τήν καθιέρωσιν ειδικού επιδό
ματος ανθυγιεινής καί επικινδύνου 
έργασίας διά τάς έν λόγω κατηγορί
ας μελών του, δυστυχώς όμως συ- 
■ιήντησεν τήν πείσμονα άντίδρασιν 
τής άντιδίκου νά ϊκανοποιήση τό αί
τημά μας τούτο. Κατόπιν αυτού ή 
κατά τήν 10.1 1.1976 συνελθοΰσα 
Γενική ?υνέλευσις τών μελών τοΰ 
«ΣΥΛΛΟΓΟΥ» μας, άπεφάσισεν ό
πως άκολουθηθή ή όδός τής δικαστι
κής έπιλύσεως τής περί ής πρό'κει- 
ται διαφοράς (ϊδετε προσκομιζόμε- 
νον απόσπασμα τής άποφάσεως ταύ
της σχετ. ύπ’ άριθμ. 1). Καί πάλιν 
3μως, διά μίαν ακόμη φοράν, έπε- 
χειρήσαμεν να έπιλύσωμεν τό πρό
βλημα τούτο τών συναδέλφων μας 
άπ’ ευθείας μετά τής άντιδίκου, άλ
λα καί πάλι συναντήσαμεν τήν πεί- 
ομονα άρνησίν της έστω καί νά συ
ζητήσει έπ’ αυτού. Κατόπιν τούτου 
Ξέν μάς άπέμενεν οίλλη όδός, άπό τήν 
προσφυγήν εις τήν υποχρεωτικήν δι
αιτησίαν.

(ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ)

ά*********************-*^ί ϊ
* ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. ΖΙΟΥΤΟΣ *
* Καρδιολόγος - Παθολόγος ϊ
ΐ - ί
*Διδάκτωρ τού Παν) μ ίου Αθηνών ϊ 
Ι’Ιατρός Καρδιολογικής ΚλινικήςJ 
ξ Νοσοκομείου Ε.Ε.Σ. *

{Ίατρεΐον: Βασ. Σοφίας καί Τσό-ψ 
χα 3 Άθήναι 602 — Τηλ. 64. 

ί 60.084 - 907.200 j
*Τρίτη - Πέμπτη - Σάββατο 7 - 9 J
ϊτηλ. Οικίας 368.140 J
Τ *
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οέ διάφορα υποκαταστήματα

Ό Πρόεδρος τής Προσωρινής Δι- 
οικήσεως τού Συλλόγου μας ΚΩΝ) 
ΝΟΣ IΑΤΡ ΙΔΗΣ είσήλθε στην Ε
θνική Τράπεζα το Μάρτιο του 1949.

Παράλληλα μέ τά υπηρεσιακά του 
καθήκοντα έχρη μάτισε Πρόεδρος 
Πολεμιστών των Νομών Ευρυτανίας 
και Φλωρίνης. Πρόεδρος Πολεμιστών 
τής Εθνικής Τροητέζης καί των Ε
φέδρων αξιωματικών καί άνθυττασπι- 
στών Νομοΰ ’Αττικής, ώς καί έκλέ-

στήν Ελλάδα καί αιχμαλωτίστηκε 
άπό τις δυνάμεις κατοχής. Διέφυγε 
καί ακολούθως πήρε μέρος στην ’Ε
θνική ’Αντίσταση, ώς ένοπλο μέλος 
τής Όργανώσεως ΕΔΕΣ.

Έστρατεύθη καί πάλι άπό τό

διακρίσεις καί παράσημα άπό τήν 
Ελληνική Πολιτεία.

Τού έχουν άπονεμηθεΐ, έξ άλλου, 
ό Ταξιάρχης τής Άνωτάτης "Ομο
σπονδίας ’Εφέδρων άξιωματικών

κτωρ τής "Ομοσπονδίας εφέδρων α
ξιωματικών Νοτίου "Ελλάδος.

Πήρε μέρος στον Ίταλο - γερμα
νικό πόλεμο. Κατά τήν υποχώρηση 
των "Ελληνικών στρατευμάτων διέφυ
γε στήν Τουρκία, όπου πρωτοστά
τησε στήν αποστολή των διαφυγόν- 
των στήν Τουρκία "Ελληνικών δυνά
μεων για τή Μέση 'Ανατολή. 'Ακο
λούθως μετέβη ατά σύνορα Συρίας, 
άπ’ όπου κατόπιν εντολής έπέστρεψε

1 945 — 1949. "Ηδη είναι άντιπρό- 
σωπος "Οπλαρχηγών ’Εθνικής ’Αν
τιστάσεως ΕΔΕΣ — ΕΟΕΑ καί τής 
Πανελληνίου Ένώαεως ’Αγωνιστών 
Εθνικής ’Αντιστάσεως.

Έχει τιμηθεί μέ πολλές τιμητικές

Ευρώπης καί τό ’Ανώτατο Γαλλικό 
παράσημο για τις υπηρεσίες πού 
προσέφερε στην ανθρωπότητα.

Φέρει επίσης τον Γαλλικόν σταυ
ρόν τών Παρτιζάνων.

Τά Διοικητικά Συμβούλια τών 
τεσσάρων Συλλόγων Προσωπικού 
τής Τραπέζης μας κυκλοφόρησαν τήν 
ακόλουθη άνακοίνωση για τήν Τρί
τη Επέτειο τού Πολυτεχνείου: 
«Συνάδελφοι,

Συμπληρώνονται 3 χρόνια άπό τό 
μεγάλο ξεσήκωμα τού Νοεμβρίου 
1973.

Σημαντικός σταθμός στή νεότερη 
ιστορία μας τό ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ, ά- 
ναγνωρίσθηκε καί καταξιώθηκε στή 
συνείδηση τού "Ελληνικού Λαού.

Κλίνουμε ευλαβικά τά γόνοπα στή 
μνήμη τών ηρώων πού έπεσαν ύπε- 
ρήφανοι μαχητές υπερασπίζοντας τήν

Μέ τήν ευκαιρία τού έορτασμοΰ 
τής 28ης 'Οκτωβρίου, ό Διοικητής 
τής Τραπέζης μας, καθηγητής κ. 
"Αγγελος Άγγελόπουλος άτρηύθυνε 
προς τό Προσωπικό τής Τραπέζης 
τήν ακόλουθη εγκύκλιο:
Αγαπητοί μου συνεργάτες,

Πριν τριάντα έξι χρόνια, μια μι
κρή χώρα, ένας μικρός λαός άντι- 
στάθηικε μέ όλες του τις δυνάμεις 
στα βουνά τής Ηπείρου καί τής ’Αλ
βανίας καί νίκησε. Σέ μια εποχή που 
οι χώρες τής Ευρώπης ΰπέκυπταν, 
ή μια μετά τήν άλλη, μπροστά στις 
δυνάμεις τής βίας, ό Ελληνικός Λα
ός, άτρσμος, ενωμένος, άρνήθηκε τον 
δρόμο τής ύποταγής καί έπέλεξε 
τόν δρόμο τής άντιστάσεως καί τής 
θυσίας. Τόν οδηγούσαν εθνικές πα
ραδόσεις μακραίωνων άγώνων για τήν 
κατάκτηση τής εθνικής ανεξαρτησί
ας καί ή απόλυτη αντίθεσή του προς 
τόν απάνθρωπο ολοκληρωτισμό ποΰ 
ενσάρκωναν οϊ δυνάμεις τού "Αξο
νας. Μπόρεσε έτσι νά άντιπαραθέσει 
νικηφόρα στή λογική τών αριθμών 
για τό πάθος γιά τήν ελευθερία καί 
τήν ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Καί συ
νέβαλε αποφασιστικά στήν τελική 
νίκη τών Συμμάχων.

Σήμερα ή πατρίδα μας άντιμετω- 
πίζει νέους, σοβαρούς κινδύνους. 
Στήν Κύπρο, δεκάδες χιλιάδες Κύ
πριοι καί ένα μεγάλο τμήμα τού η
ρωικού νησιού ζοΰν υπό επαχθές κα
θεστώς ξένης κατοχής' άλλες δεκά
δες χιλιάδες ζοΰν σέ τραγικές συνθή
κες προσφυγιάς, αποφασισμένοι να 
άντισταθοΰν καί νά μην ΰποκύψουν. 
"Αλλες περιΟίχές τής ελληνικής γής 
τής ελληνικής θάλασσας άποτελοΰν 
αντικείμενο ξένης επιβουλής καί ύ
ποπτων κατακτητικών σχεδίων.

Ή κατάσταση αυτή επιβάλλει σέ 
όλους μας σοβαρές υποχρεώσεις καί 
αδιάκοπη εγρήγορση. Καί στήν πε
ρίπτωση αυτή τό παράδειγμα τού 
1 940 μάς δείχνει στι ρσο μεγάλη κι 
αν είναι ή άπειλή, όσο άνισος καί 
αν φαίνεται ό αγώνας, οί "Ελληνες 
ξέρουν νά ενώνονται καί νά νικούν, 
όταν ή έλευθερία τού τόπου καί ή 
αξιοπρέπεια τού λαού κινδυνεύουν

τιμή καί τήν άξιαπρέπεια τών Ελ
λήνων καί τής "Ελλάδος.

Σαν έλάχιστη έκδήλωση τιμής 
προς τό ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ, τό ’Ε
κτελεστικό Συμβούλιο τής ‘Ομο
σπονδίας μας αποφάσισε 1 Ολεπτη 
στάση εργασίας στά Κατ)τα δλων 
τών Τραπεζών ’Αθηνών — Πειραιώς, 
τήν Τετάρτη 17.11.76 (άπό 11 - 
11.10').

Μαζί μέ όλο τόν "Ελληνικό Λαό 
άποτίουμε φόρο τι,μής προς τούς Νε
κρούς τού ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ καί 
καλούμε τούς συναδέλφους νά συμμε- 
τάσχουν στις εκδηλώσεις πού πρα
γματοποιούν οί Σύλλογοι Φοιτητών.

Τό πνεύμα αυτό τής 28ης ’Οκτω
βρίου τού 1940 ας μάς έμπνέει. Εί
ναι ή πιο μεγάλη τιμή πού μπορού
με νά άποδώσουμε ατούς ήρωες πού 
τό ενσάρκωσαν.

Ό Διοικητής
ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

Νέο βιβλίο 
τοΰκ.Λιοικητοΰ

Τήν δημιουργία ενός νέου υπερ
εθνικού νομίσματος, τήν αναδιοργά
νωση τού Διεθνούς Νομισμοσικού 
Ταμείου καί τόν καθορισμό μιας 
«πλασματικής μετατρεψιμότητος τού 
χρυσού» πού θά αποτελούσε τήν «νο
μισματική όμπρέλλα» τού νέου νομι
σματικού συστήματος, αναπτύσσει 
στό βιβλίο του «Γιά μια νέα διεθνή 
αναπτυξιακή πολιτική», πού κυκλο
φόρησε γαλλικά άπό γνωστό εκδοτι
κό οΤκο τού Παρισιού ό Διοικητής, 
καθηγητής κ. "Αγγελος Άγγελόπου- 
λος.

‘Ο κ. Άγγελόπουλος επιχειρεί 
στό νέο του βιβλίο μια συστηματική 
διερευνηση τών σημερινών προβλη
μάτων καί τών ένδεδειγμένων βραχυ
χρονίων καί μακροχρονίων μέτρων 
γιά τήν έπίλυσ ήτους. "Οπως ύπο- 
στηρίζει ό κ. Διοικητής, ή νέα 
στρατηγική οικονομικής άναπτύξε- 
ως πρέπει ν’ άπσβλέπη κυρίως: στήν 
πραγματοποίηση μεγάλης έκτάσεως 
παραγωγικών επενδύσεων σέ παγκό
σμια κλίμακα, στή δημιουργία ενός 
συστήματος χρη ματοδοτήσεως τών 
ύποαναπτύκτων χωρών ικανού νά 
συμβάλη στήν οικονομική τους πρό
οδο καί στήν έπίλυση βασικών προ
βλημάτων πού υπάρχουν στις οικο
νομικές σχέσεις μεταξύ βιομηχανι
κών καί μή χωρών.

Μέ πράξη τοΰ κ. Διοικηταϋ έγιναν 
οί ακόλουθες τοποθετήσεις καί με
ταβολές :

—Ό κ. Βασίλειος Άλεξανδρίδης,
’Τποτιμηματάρχης, Διευθυντής τοϋ Ύ
ποκ),τος Καρπενησιού, εις τήν Δ) νσιν 
Έπιθεωρήσεως, ώς Δόκιμος ’Επιθε
ωρητής, ανακαλούμενης τής διά τής 
ΰπ’ άριθ. 378)3.9.76 πράξεως γενομέ- 
νης ταπαθετήαεώς του εις τό Υπο
κατάστημα Λεβαδείας, ώς Ύποδιευ- 
θυντοΰ.

—Ό κ. Γεώργιος Νικηφοράκης, 
Τμηματάρχης Α' τάξεως τής Δ) νσε- 
ως Προσωπικοί (Διάθεσιν προς το- 
παθέτηισιν) είς τήν Δ) νσιν ’Απαιτή
σεων έν καθυστερήσει, ώς Προϊστά
μενος τοΰ Τμήματος 20) Α) 2.

—Ή κα ’ Αγγελική Σπυλιαπούλου, 
Τμηματάρχης Β' τάξεως Προϊστά
μενη Υπηρεσίας Γραμματείας τής 
Δ)νσεως Προσωπικού, είς τό Κεν
τρικόν Κατάστημα, ώς Π ροϊσταμέ- 
νη 'Τπηρεσίας.

—-Ό κ. Κων) νος Βάγιας, Τμημα- 
τάρχης Α' τάξεως 'Υποδιευθυντής 
τοΰ Ύποκ) τος 'Ηρακλείου Κρήτης, 
εί ςτό Ύπακήμα Πειραιώς Α', ώς 
Εντεταλμένος.

—Ό κ. Δημητριας Παπαδόπουλος 
Τμηματάρχης Α' τάξεως Υποδιευ
θυντής τοϋ ’Τποκ)τος ΓΙατρών, είς 
τό Κατάστημα όδ. Σταδίου 38, ώς 
’Εντεταλμένος.

—Ό κ. Παναγιώτης Οίκονόμου, 
Ύποπμηματάρχης, ’Αναλυτής Α' τής 
Δ)νσεως Όργανώσεως, είς τήν Υ
ποδιευθυντήν Έκπαιδεύσεως Προσω
πικού Τραπέζης, ώς Προϊστάμενος 
τοϋ Τμήματος Ειδικής Έπιιμορφώαε- 
ως (21-2) .

—Ό κ. Γεράσιμος Μιχαλόπουλος, 
Τμηματάρχης Α' τάξεως, Προϊστά
μενος τοϋ Τμήματος ’Επαγγελματι
κής ’Εκπαίδευσεως καί Έπιμορφώ- 
σεως ΠροσοΜίκοΰ τής Ύπαδιευΰύν- 
αεως Έκπαιδεύσεως Προσωπικού 
Τραπέζης, είς τήν αυτήν Ύποόιεύ- 
θυνσιν, ώς Προϊστάμενος τοΰ Τμή
ματος Γενικής ’ Επαγγελματική ς Έκ- 
παδιεύσεως.

—Ό κ. Ιωάννης ’Ay αγνω,στόπου- 
λος, Λογιστής Α' τάξεως τοϋ Υπο
καταστήματος Πλ. Βικτωρίας είς 
τήν "Τποδιεύθυνσιν Έκπαιδεύσεως 
Προσωπικού Τραπέζης, ώς Προϊ
στάμενος τής ’Τπηρεσίας Προπαι- 
δεΰσεως καί Γενικού Κύκλου Σπου
δών.

—Ή κα Φραγκίσκη Σπαθάτου, λο
γιστή ς Α' τάξεως τής "Τποιδιευθύν
σεως Δημοσίων Σχέσεων, είς τήν 
'Τποδιεύθυνσιν Έκπαιδεύσεως Προ
σωπικού Τραπέζης, ώς Προϊστάμε
νη τής Τπηρεσίας Ένημερώσεως, 
’Εκδόσεων καί Γραμματείας.

—Ό κ. Παντελεήμωγ Άναστασό- 
πουλος, Λογιστής Β' τάξεως τοϋ Ύ- 
ποκαταστήμαιτος Κηφισιάς, είς τό αυ
τό 'Τποκατάστημα, ώς ’Εντεταλμέ
νος καί Προϊστάμενος Λογιστηρίου, 
αντί τοϋ κ. Ευαγγέλου Νταλιάνη, 
Λογιστοϋ Α' τάξεως, ταποθετουμέ- 
νου είς τήν Μονάδα Πανόρμου, ώς 
Προϊσταμένου αυτής, αντί τοΰ κ. 
Κων)νου Λένα, Τμηματάρχου Α' τά
ξεως, τοποθετθυμένου είς τό Ύπυ- 
κατάστημα Αιγάλεω, ώς Ύπαδιευ- 
θυντοϋ, αντί τοΰ κ. Γερασίμου Βου- 
κελάτου, Τμηματάρχου Β' τάξεως, 
τοποθετούμενου είς τό 'Τποκατάστη
μα όδ. Πατησίων, ώς Ύποδιευθυν- 
τοϋ, αντί τοΰ κ. Σπυρίδωνος Λοβέρ ■ 
δου, συμπράττοντας Ύποδι.ευθυντοΰ 
τοποθετουμένου είς τά 'Υποκατάστημα 
οδ. Καλαμιώτου, ώς Ύποδιίευθυντοΰ, 
άντί τοΰ κ. Χρήστου Μάρκου, Τμη- 
ματάρχου Α' τάξεως τοποθετούμε
νου είς τό 'Υποκατάστημα ’Εθνικής 
Πινακοθήκης, ώς Δ)ντοΰ, άντί τοΰ 
κ. ’ Αριστοτέλους Λιάππα, Τμηματάρ
χου Α’ τάξεως, τοποθετουμένου είς 
τήν Δ)νσιν Διεθνών Δραστηριοτή
των, ώς Προϊσταμένου τοϋ Τμήμα
τος Χορηγήσεων Δικτύου ’Εξωτερι
κού (Γ - 2) .

—Ό κ. Βασίλειος Ζερβουδάκης,
'Τποτμηματάρχη ς τής Δ)νσεως Προ
σωπικού (Διάθιεσιν άπεσπασμένοι είς 

| Σύλλογον Προσωπικού 'Υπαλλήλων 
Ε.Τ.Ε.) είς τό 'ϊποκ)μ,α Πανεπι
στημίου, ώς ’Εντεταλμένος καί Προ
ϊστάμενος Λογιστηρίου.

•—Ό κ. Σπυρίδων Κ,αούδης, Τμη
ματάρχης Β' τάξεως τοΰ Ύποκ) τος 
όδ. Πολυκλείτου είς τό Ύποκ)μα 
Κεραμεικοΰ, ώς ’Εντεταλμένος καί 
Προϊστάμενος Λογιστηρίου, άντί τοϋ 
κ. Γρηγορίου Π απαδημητρίου, Τιμη- 
ματάρχου Β ' τάξεως, τοποθετουμένου 
είς τήν Μονάδα Άγ. Γεωργίου X. 
Κόσμου ώς Π ροϊαταμένου αυτής, 
άντί τοΰ κ. Μιχαήλ Σοφικΐτη, Τμη
ματάρχου Β' τάξεως τοποθετουμέ
νου είς τό Ύποκ) μα Ν. Σμύρνης, ώς 
Δ)ντοΰ (άνακαλουμένης τής διά τής 
νπ’ άριθ. 177) 7ι6 πράξεως γεναμένης 
τοποθετήσεώς του είς τή,ν Μονάδα 
'Αγ. Γεωργίου Ν. Κόσμου, ώς Προ
ϊσταμένου αυτής, άντί τοΰ κ. Κων) νου 
Αιαμαντίδη, Τμηματάρχου Α' τάξε
ως , τοποθετουμένου είς τό Υποκατά
στημα Μακρυγιάννη, ώς Ύποδιευ- 
θυντοΰ, είς τήν συνιστωμένην παρ’ 
αύτψ Β' 'Τποδιεύθυνσιν.

—Ό κ. Δημήτριος Μαούνης, Υ
ποδιευθυντής, Υποδιευθυντής τοΰ

Ύποκ)τος Πειραιώς Α' είς τό αυ
τό Τποκατάστημα ώς αναπληρωτής 
Δ)ντοΰ, άντί τοΰ κ. Ίωάννου Πα- 
παδάκη, Ύποδ) ντ0'ΰ τιθεμένου είς 
τή,ν Διάθεσιν τής Διοικήσεως, ,λόγφ 
εξόδου του έκ τής Υπηρεσίας, ώς 
καταλαμβανόμενου ύπό τοΰ ορίου ή- 
λικαίς τή,ν 31.12.1976.

—Ό κ. Δημήτριος Σεβαστός, Λο
γιστής Α' τάξεως τοΰ Υποκαταστή
ματος Θεσ)νίκης Α', είς τό Υποκα
τάστημα Τρικάλων, ώς ’Εντεταλμέ
νος καί Προϊστάμενος Λογιστηρίου, 
άντί τοΰ κ. Δημητ,ρΐου ΙΙαπαγσύλα, 
Λογιστοϋ Β' τάξεως άπαλλασσομέ- 
νου των καθηκόντων του, τή αιτήσει 
του καί παραμένοντος είς τό αυτό υ
ποκατάστημα, ώς Λογιστοϋ.

—Ό κ. Κων) γος Π ιτένη,ς, Τμη
ματάρχης Α' τάξεως, Υποδιευθυν
τής τοΰ Ύποκ) τος όδ. Ερμοΰ Θεσ
σαλονίκης, είς τό Ύποκ) μα Πτοιλε- 
μαΐδος, ώς Δ)ντής, άντί τοϋ κ. Γε
ωργίου Στυλιάδη, Τμηματάρχου Α' 
τάξεως τοποθετουμένου είς τό Υπο
κατάστημα όδ. Έρμου Θεσσαλονίκης, 
ώς Ύποιδιευθυντοΰ.

—Ό κ. ’Εμμανουήλ Μαραγκάκης 
Τμηματάρχης Β' τάξεως, Υποδιευ
θυντής τοΰ Υποκαταστήματος Χανι
ών, είς τό Υποκατάστημα Ρέθυμνου, 
ώς Δ)ντής όριστικώς.

—Ό κ. Χαράλαμπος Λόλας. Ύπο- 
τμηματάρχης, Δ)ντής τοΰ Ύποκ) τος 
Κιλκίς, είς τό Ύποκ)μα Δράμας, ώς 
Δ)ντής, άντί τοϋ κ. Δημητρίου Σπά
ταλά, Τμηματάρχου Α' τάξεως, το
ποθετουμένου είς τό Ύποκ)μα ’Α
γρίνιου, ώς Δ) ντοΰ.

—Ό κ. Σπυρίδων Γκάνης, Λογι
στής Β' τάξεως, Δ)ντή,ς τοΰ Υπο
καταστήματος Μοιλάων, είς τό Υπο
κατάστημα Κόρινθου, ώς ’Εντεταλ
μένος καί Προϊστάμενος Λογιστηρί
ου, άντί τοΰ κ. Διονυσίου Μάρκου, 
Τμηματάρχου Α' τάξεως, τιθεμένου 
είς τήν Διάθεσιν τής Δ)νσεως Προ
σωπικού, λόγψ εξόδου του έκ τής υ
πηρεσίας, ώς καταλαμβανρμένου ΰπό 
τοϋ όρίου ηλικίας τήν 31.12.76.

—Ό κ. Γεώργιος Τσιλιγκρός, Λο
γιστής Β' τάξεως τοΰ Ύποκ) τος 
Π λ. Συντάγματος, είς τά Ύποκ) μα 
Ναύπακτού, ώς ’Εντεταλμένος καί 
Π ροϊστάμενος Λογιστηρίου, άντί τοΰ 
κ. Χρήστου Ντούνη, Τμηματάρχου 
Β' τάξεως τοποθετουμένου είς τό 
Ύποκ)μα Αίτωλικοΰ, ώς Δ)ντοΰ, άν
τί τοϋ κ. Γεωργίου Μιχαλοποΰίυου, 
Ύποτμηματάρχου, τοποθετουμένου 
είς τό Ύποκ)μα Μεσσήνης, ώς Δι- 
ευθυντοΰ, άντί τοΰ κ. Σωτηρίου Κου
ζουλά, Τμηματάρχου Α' τάξεως, το
ποθετουμένου είς τό Ύποκήμά Λαγ
καδά, ώς Δ)ντοΰ, άντί τοΰ κ. Στε
φάνου Κιιμπάρη, Τμηματάρχου Α' 
τάξεως, τοποθετουμένου είς τό Ύ
ποκ) μα Πλ. Άντιγονιδώγ Θεσ)νί
κης, ώς Δ)ντοΰ άντί τοΰ κ. Πα,ν- 
ταζή Κεραμιδά Τμηματάρχου Α' τά
ξεως, άποιχωροΰντος οίκειοθελώς έκ 
τής υπηρεσίας τήν 31.1.1977.

—Ό κ. Γεώργιος Δραγατσίκας,
’ ϊποτιμηματ άρχη ς τοΰ Ύποκ) τος Κο
ζάνης, είς τό αυτό Ύποκ)μα, ώς ’Εν
τεταλμένος καί Προϊστάμενος Λογι
στηρίου, άντί τοΰ κ. Σακηρίου Κον
τού, Τμηματάρχου Β' τάξεως, απαλ
λασσόμενου τών καθηκόντων του, διά 
λόγους υγείας.

•—Ό κ. Κων) γος Καφουσόπουλος, 
Λογιστής Β' τάξεως τοϋ Υποκατα
στήματος Πύργου, είς τό αυτό Υ
ποκατάστημα, ώς ’Εντεταλμένος καί 
Π ροϊρτάμενος Λογιστηρίου.

—Ό κ. Γεώρ. Κούνδουρος, Τμη
ματάρχης Β' τάξεως τοΰ Ύποκ)τος 
όδ. 'Ερμοΰ Θεσ)νίκης, είς τό αύτό 
Υποκατάστημα, ώς ’ Εντεταλμένος 
καί Προϊστάμενος Λογιστηρίου.

—Ό κ. Χρηστός Βουτσινάς, Λο
γιστής Β' τάξεως τοΰ Ύποκ) τος 
’Αργοστολιού, είς τό αύτό Ύποκ)μα. 
ώς ’Εντεταλμένος καί Προϊστάμε
νος Λογιστηρίου, άντί τοΰ κ. Γερα
σίμου Κονταρά, Λογιστοϋ Β' τάξεως 
τοποθετουμένου είς τό Ύποκ)μα ’Α
στακού, ώς Δ)ντοΰ.

—Ό κ. Κοσμάς Μπουγιούρης, Ύ- 
ποτμη,ματάρχης τοΰ Ύποκ) τος Αίγι
ου, είς τό Ύποκλμα Χαλκίδας, ώς 
’Εντεταλμένος καί Προϊστάμενος 
Λογιστηρίου.

_ Μέ τήν ίδια πράξη άνεκί.ήθησαν 
οί τοποθετήσεις τών:

—κ. Ευσταθίου Χρισάφη, Ύποδι- 
ευθυντοΰ, είς τό Ύποκ)μα Θεσ) νί
κης Α', ώς ’Αναπληρωτοϋ Δ)ντοΰ, 
(Π.Δ. 345)76).

—κ. Στυλιανού Γιακουμή, Τμημα
τάρχου Α' τάξεως (Α.Μ. 3514) δι- 
ευθυντοΰ τοΰ Ύποκ) τος Νεαπόλεως, 
Θεσσαλονίκης, είς τό Ύπακήμα Θεσ
σαλονίκης Α' ώς ΈΧτεταλμένου (Π. 
Δ. 392)76) τή αιτήσει του.

—κ. "Ανθου Μυλωνά Τμηματάρχου 
Β' τάξεως (Α.Μ. 2365) Ύποδ)ντοϋ 
τοΰ Ύποκ) τος Λεβαδείας, είς τό Ύ
ποκ) μα ’Αμφίσση,ς, ώς Δ) ντοΰ ( ΓΓ. 
Δ. 378) 76) τή αιτήσει του.

—κ. Κων)νου Παπακωνσταντίνου 
Τμηματάρχου Β' Τάξεως τής Δι- 
ευθύνσεως Γραμματείας, ώς Προ
ϊσταμένου Υπηρεσίας Ειδικών ’Ερευ
νών διά τό ’Εξωτερικόν (7-Β-3!) 
παρ’ αυτή (Π.Δ. 193)75) τή αιτή
σει του, διά λόγους υγείας. .

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ΕΘΝ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΛΛΟΣ
Συνάδελφοι,

'Όπως σάς γνωρίσαμε μέ τήν ύπ’ άριθ. 1 'Ανακοίνωσή μας, 
έπειδή δεν ήταν δυνατόν νά διανεμηθούν δώρα στά παιδιά τών με
λών τοΰ Συλλόγου μας γιά τις έορτές τών Χριστουγέννων 1976, 
ή Προσωρινή Διοίκηση άπεφάσισε νά δοθή μία επιταγή σέ κάθε 
παιδί πού δικαιούται δώρου.

Τής χορηγήσεως αύτής δικαιούνται τά παιδιά ηλικίας άπό ε
νός μέχρι δώδεκα ετών, δηλ. τά γεννηΐθέντα άπό 1.1.1964 μέχρι 
και τής 31.12.1975. ,

Παρακαλοΰμε τούς ενδιαφερομένους νά συμπληρώσουν καί ύ- 
πογράψουν τήν κατωτέρω δήλωση καί άκολούθως νά τήν άποστεί- 
λσυν τό ΤΑΧΥΤΕΡΟ στά γραφεία τοΰ Συλλόγου μας (Πεσμαζό- 
γλϋύ 1, 1ος όροφος), τό αργότερο μέχρι τής 10.12.1 976.

Μετά τήν ημερομηνία αυτή καμμία δήλωση δεν θά γίνεται 
δεκτή.

Χρηματικό ποσόν κατ’ έξαίρεσιν θά χορηγηθή κα! στά παιδιά 
τών καθαριστριών καί τών μονίμων εργατών.

"Οσοι συνάδελφοι γνωρίζουν συναδέλφους πού βρίσκονται σέ 
σδεια ή είναι άσθενεΐς καί είναι γονείς παιδιών ποΰ δικαοΰνται 
δώρου, παρακαλοΰνται νά κρατήσουν ανάλογο αριθμό δηλώσεων 
καί νά ένδιαφερθοΰν γιά τήν έγκαιρη ειδοποίησή τους.

Μέ συναδελφικούς χαιρετισμούς 
Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ
ΣΥΛΛΟΓΟΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΔΗΛΩΣΗ

Μελών τοΰ άνω Συλλόγου, Καθαριστριών, 
μονίμων εργατών, έχόντων τέκνα γεννηθέντα 

άπό 1.1.1964 μέχρι καί 31.12.1975

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΝ ΔΗΛΟΥΝΤΟΣ ΓΟΝΕΩΣ ..............................
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a Monsieur I A T R" I D E S Constant!n 
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