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Ένώ αναμένεται ή απόφαση του Δικαστηρίου

ΠΟΙΟΙ ΕΠΡΟΤΕΙΝΑΝ ΠΟΙΟΥΣ ΣΤΟ ΠΡ0Τ0ΜΙ0 ΑΒΗΗίΙΗ
ΓΙΑ ΜΕΑΗ1ΗΣ ΠΡΟΣΟΡΙΗΗΣ ΑΙΗΚΗΣΕΟΣ ΙΟΥ ΣΥΑΑΟΓΟΥ
S 27 τακτικές παρεμβάσεις από όλες τις συνδικαλιστικές 
παρατάξεις # Μαραθώνιος ύποβολής υποψηφίων για νά 
προλάβουν τή συνεκδίκαση στις 6 ’Οκτωβρίου · Ή πρώ
τη προσφυγή συζητήθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου καί άνα-
βλήθηκε μετά τις παρεμβάσεις πού έγιναν άπό τις διά

φορες συνδικαλιστικές ομάδες
Εικασι επτά. (27) τακτικές 

παρεμβάσεις κατατέθηκαν στο 
Πρωτοδικείο Αθηνών για διορι
σμό Προσωρινής Διοικήοεως Οί 
παρεμβάσεις αυτές κοινοποιήθη
καν μέ δικαστικούς κλητήρες, 
απ’ ευθείας στον Πρόεδρο τοΰ 
Διοικητικού Συμβουλίου τού Συλ
λόγου μας.

Ή πρώτη παρέμβαση πού κα
τατέθηκε ήταν τοΰ συν. Ν /.. ΙΙί- 
σκοπου στις 27.9.76 καί κοινο
ποιήθηκε τό απόγευμα τής ίδιας 
ημέρας μέ δικαστικό κλητήρα 
στό σπίτι τοΰ Προέδρου τοΰ Συλ
λόγου αας. Ή συζήτησή τγ;ς είχε 
όρισθή άπό τή Γραμματεία τοΰ 
Πρωτοδικείου γιά τις 29.9.76, 
μετά δύο ήμερες δηλ. άπό τήν 
κατάθεσή της.

'Ο Πρόεδρος τοΰ Συλλόγου ει
δοποίησε άμέσως δλες τ>τ συνδι
καλιστικές παρατάξεις πού δρουν 
στό χώρο μας καί έτσι προχώρη
σε ή διαδικασία γιά τό διορισμό 
τής Προσωρινής Διοικήσεως.

Κατά τή συζήτηση στό Πρω
τοδικείο, (29.9.76) τής παρεμ
βάσεως ΙΙίσκοπου, δλες σχεδόν οί 
συνδικαλιστικές παρατάξεις πού 
είχαν πάρει μέρος στις τελευ
ταίες αρχαιρεσίες γιά τήν άνάδει 
ξη Διοικητικού Συμβουλίου αλλά 
καί βσες έχουν σχηματισθή άπό 
τις αρχαιρεσίες μέχρι καί σήμε
ρα Ισπευσαν καί παρενέβησαν 
στ ή συζήτηση, μέ αποτέλεσμα νά 
άναβληθή ή δικάσιμος τή, πρώ
της παρεμβάσεως γιά τις 6.10.76 
γιά νά συνεκδικαστοΰν δλες μαζί 
οί προσφυγές.

Στις 6.10.76 ό αριθμός τών 
προσφυγών είχε φθάσει στις 27.

Τήν ίδια μέρα i6.10.76) στήν 
αίθουσα καί τούς διαδρόμους τοΰ 
Πρωτοδικείου συνωστίζοντο Ενα 
πλήθος συνδικαλισμένων καί μή 
μελών τοΰ Συλλόγου μας, δικηγό
ροι καί καθοδηγηταί τών διαφό
ρων πολιτικών συνδικαλιστικών 
παρατάξεων πού διοχέτευαν τις 
Εντολές τους καί κατηύθυναν τούς 
Εκπροσώπους τους στήν Τράπεζα 
προκειμένου νά γίνουν, οι κατά 
τήν άντίληψί τους, σωστοί χειρι
σμοί, γιά νά επιτυχή Εκαστος 
τόν Ελεγχο τής Ποοσωρινής Διοι- 
κήσεως τοΰ Συλλόγου. Καί ήταν 
τόση ή ποοσπάθεια πού δεν μπο
ρούσες πιά νά ξεχωρίσης ποιοι 
ήταν οί κατηγορούμενοι ώς χουν
τικοί καί ποιοι οί μέχρι χθές κα
τήγοροι, ή ποιοι εκπροσωπούσαν 
τή μιά η τήν άλλη πολιτική πα
ράταξη.

QE δημοκρατικές διαδικασίες 
οί προσωπικές καί πολ’·:.κέ: πε
ποιθήσεις οί σχηματισμένες γιά 
άτομα καί παρατάξεις άπόψεις, ή 
άξια ατόμων καί ή ικανότητά 
τους ή μή νά συαμετάσχ.υν στ ή 
Διοίκηση τοΰ Συλλόγου μας πα
ραμερίστηκαν καί στη θέση τους 
τοποθετήθηκε ή σκοπιμότητα καί 
ή προσπάθεια τής καταλήψεως ή

τοΰ πολίτικου ελέγχου τής Διοι- 
κήσεως τοΰ Συλλόγου.

Στήν αίθουσα καί τούς διαδρό
μους τοΰ Πρωτοδικείου έπαλή- 
θευσαν οί κίνδυνοι πού έγκαιρα 
έπεσήμανε τό Δ.Σ. γιά τήν τύχη 
των επαγγελματικών μας συμφε
ρόντων. Απεδείχθη άκόμη πόσο 
εψεύδοντο εν γνώσει τους δλοι ε
κείνοι πού διαβεβαίωναν μ'., ανα
κοινώσεις καί ομιλίες στά διάφο

ρα υποκαταστήματα, δτι μέ τήν 
υπερψήφιση τής μομφής, καμμιά 
ανωμαλία δέν πρόκειται νά πρό
κυψη, δ τι τό Δ.Σ. κινδυνολογεί 
καί δτι %ν πρόκειται νά διοριστή 
Προσωρινή Διοίκηση στό Σύλλο
γό μας. Γιά τήν υποστήριξη μά
λιστα αύτών τών απόψεων παρου
σίαζαν νομικά συγγράμματα καί 
γνωματεύσεις διαφόρων νομικών 
τους συμβούλων.

Στις 6,10.76 συζητήθηκαν καί 
οί 27 προσφυγές καί εξετάστη
καν πολλοί μάρτυρες.

Ή απόφαση τοΰ δικαστηρίου 
άναμένεται δτι θά εκδοθή εντός 
τών άαέσως προσεχών ημερών.

Δημοσιεύουμε γιά πλήρη ενη
μέρωση τών μελών τοΰ Συλλόγου 
μας, τά ονόματα δλων τών προ- 
ταθέντων γιά νά διοριστούν στήν 
Προσωρινή Διοίκηση.

Προτείνοντες - Προτεινόμενοι
Οί συν. Στ. Λιαργκόβας καί 

Μάριος Μελίσσι νός έποότειναν 
τον Επαναδιορισμό τοΰ Δ.Σ. ώς 
εχει.

★
Ο συν. Δημήτριος Χαρ-το; έ- 

πρότεινε δπως τήν προσωρινή δι
οίκηση αποτελόσουν οί συν.:
Βύρων ΙΙετρίδης, Ιωάννης Κα- 

μάρης. Ιωάννης Νιτερόπουλος, 
Ιωάννης Σταυρακόπουλος. Σταύ

ρος Λιαργκόβας, Δημήτριος Χα- 
ρΐτος, Νικόλαος Μπέκος, Κων) νος 
Κυριάκος, Κων) νος Οικονόμου, 
Θεόδωρος Απέργης, Γεώργιος 
Καλέκης, Στέφανος Πυκνής, Δη- 
μήτριος Παπα,ΐωάννου, Δημήτριος 
Τρίμης, Δημήτριος Χατζηνικο- 
λάου, Αθανάσιος Κουτσιμανής, 
Ευάγγελος Ιατρόπουλος, Ριχάρ
δος Κοτζαμάνόγλου, ’Ασπασία 
Γιάγκου, Ζαχαρίας Δραμουντά- 
νης, Λεωνίδας Πα.παγεωργιάδης.

* ★
Ό συν. Νικ. Πίσκοπος επρό- 

τεινε τόν διορισμό τών συν.:
Νικ. ΙΙίσκοπου. Μιχ. Δάκτυ

λό δη, Εύαγ. Καραγιάννη, Γεωρ. 
Κουμανκύτη, Άλεξ. Κουτάντη, 
Σωτ, Καοαπανάγου, ’Άννης Κω- 
στάκη, Ιωάν. Καταμπέτσου. Γε- 
ωργ. Μποοτζάκη. Δημ. Νάτση, 
Ιακ. Δημοπούλου, Έλβ-ρο ς Κα- 

βουριάρη, ’Ιωάν. Πίτσιου, Ιωάν
νας Παναγιωτακοπούλου, Άλεξ. 
Κοττίκα, Άντ. Γρύλλου, Άριστ. 
Παραθύρα, Νικ. Δημακοπούλου, 
Νικ. Φουσσέκη, Ανδρέα Γαλα- 
ζούλα καί Εμμ. Καρυδάκη.

★
Οί συν. Σπΰοος Διλιντάς καί 

Νικόλαος Μανδράκος έπρότεΐναν 
νά διορισθοΰν οί:

Ιγγλίοης ’Άγγελος, Κοντό- 
πουλος Νικόλαος, Καρ-αννάκη 
Ελισάβετ, Κουμούσης Μάρκος, 

Κρητικός Κων) νος Κουρουοοπού- 
λου Χριστίνα, Κυριαζίδης Βασί
λειος, Αιαπάκης Νικόλαος, Μαν
δράκος Νικόλαος, Μπέρκας Χά
ρις, Μονοκροΰσος Ελευθέριος, 
Μυλωνάς Ιωάννης, Νεόφυτος 
Μάνας, Ντεβέκος Ιωάννη., Πα
πάς Δημήτριος, ΙΙισιμίσης Διονύ
σιος. Σπύρου Μιχαήλ, Στρούλια 
Ιωάννα, Σώρρος ’Ιωάννης, Φερ- 

δινάλης Γεράσιμος, Δραγώνας 
Κων., Γραμματικού Μαρία, Μιρ- 
λιαούντας Αριστομένης. Ιν.τζα-

μάνογλου Ριχάρδος, Τσακατάκη 
Μαρία, Χεκίμογλου Ευάγγελος, 
ΙΙαπαγαλάνης Θεόδωρος, Κάπα
ρης Σάχης, Κσλόμβου Σοφία , Α- 
λεξοπούλου Μαρία, Κατσίκας Νι
κόλαος, Παπαδάκης ’Άγγελος, 
Φαρφαράς Ιωάννης.

★
Ό συν. Δημήτριος Καραθανά- 

σης, επρότεινε γιά διορισμό· τούς 
συν.:

Δημήτριος Καραθανάσης, Κων
σταντίνος Πλέσσας, Αλεξάν

δρα Τζουλή, Άνδρέας Σώχος, 
Αθανασία Γουρούκου, Εύάγγε- 

λος Κακαριάδης,, ’Αθανάσιος Νι- 
άρχος.

★
Ό συν. Χρήστος Λάππας επρό- 

τεινε νά διορισθοΰν οί συν.:
Λάππας Χρήστος. Δηι,ιητρίου 

Θεόδωρος. Τσαγκαοάκης Άνδρέ
ας, Αργυρόπουλος Απόστολος, 
Κράνας Κων) νος, Φουσκολαγου- 
δάκης Βασίλειος, Παπχγγέλη 
θεοδώρα, Μανιάτης Κων) νος, 
Νικολακόπουλος Νικόλαος. Μου- 
τόπουλος ’Απόστολος. Βαμβάκος 
Δημήτριος, Τσιοούλης Αχιλ- 
λεύς, Καψάλης Θεοδόσιο, Στα- 
φυλαράκης Στυλιανός.

★
Ό συν. Άνδρέας Τσαγκαρά- 

κης έποότεινε νά διορισθοΰν οί 
συν.:

Τσαγκαράκης Άνδρέας. ,Δ.ιά- 
νος Παναγιώτης, Καράς Άλέξαν 
ορος, Βάμβακος Δημήτριος, Φου- 
σκαλογουδάκης Βασίλειος Χρι- 
στοφοράκης Στυλ-ανός, II ζτ.αγ- 
γελή θεοδώρα, Βρουβάκης Δη- 
μήτριος, Πετρόπουλός Αθανάσι
ος, Κολιάτσος Χρήστος, Λυντοβό- 
ης Σπυρίδων, Μανιάτης Κων) -

νος, Κολοβοΰ Ελένη, Κωνσταντι- 
νίδης Εμμανουήλ, ΛασιΟ.ωτά- 
κης Γεώργιος, Σπι-ταδάκης Γε
ώργιος, Μαλικιώσης Χρήστος, 
Κατσίκας Πέτρος, Μπέρος Ζαφεί- 
ρ:ος, Ρούσου ’Ελισάβετ.

★
Ο συν. Έμμανο->ήλ Σεττάκης 

έπρότεινεν δπως διορισθοΰν οί 
συν:

Αντώνιος Σχρρής, Ιιοάννα 
Ζερβάκη, Εμμανουήλ Σεττάκης, 
Δημήτριος Τρίμης, Άνδρέας Κα- 
ρυωτάκης, Ιορδάνης Χατζημη- 
νας^, Ιωάννης Μυλωνάς. Αση
μίνα Δάλκα, Δημήτριος Παπαδη- 
μητρόπουλος, Στυλιανός Πιπερά- 
κης, Σιέλλα Ταμπάκη, Κατερί
να Τσαγκά, Ιωάννης Ξενόπουλος, 
Ζώης Κυπριανός, Σπυρίδων Σπυ- 
οόπουλος, ’Αγησίλαος Παπαδό- 
πουλος, Ευστάθιος Γεωργουσό- 
πουλος, Ευάγγελος Χεκίμογλου, 
Μαρία Γραμματικού, Στυλιανός 
Εύτυχίδης, Διονύσιος Κάπαρης.

★
Ή συν. Ασημίνα Δάλκα έπρό- 

τεινεν δπως διορισθοΰν οί συν.:
Ιωάννης Μυλωνάς, Αντώνιος 

Σαρρής, Ασημίνα Δάλκα, Δημή- 
τριος Τρίμης, Ιωάννα Ζερβάκη, 
’Εμμανουήλ Σεττάκης, ’Ιορδάνης 
Χατζημνάς, Άνδρέας Καρυωτά- 
κης, Στυλιανός Πιπεράκης, Στέλ
λα Ταμπάκη, Κατερίνα Ί σαγκά, 
Δημήτριος ΙΙαπαδημητρόπουλος, 
Ιωάνης Ξενόπουλος, Ζώης Κυ

πριανός, ’Αγησίλαος Παπαδοπού
λας, Ευστάθιος Γεωργουσόπουλος, 
Σπυρίδων Σπυρόπουλος, Ευάγγε
λος Χεκίμογλου, Μαρία Γραμμα
τικού.
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ 4η ΣΕΛΙΔΑ)
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1) Άλμπάνης Νικ., 2) Άρ- 

γυρόπουλος Αποστ., 3) Βλάχος 
Γεωρ]., 4) Βελέντζας Κων) νος, 
5) Βολάκη Γαρυφ,. -6) Δάλκα 
Άσημ., 7) Δημητρόπουλος θεοδ. 
8) Διλιντάς Σπυρ., 9) Ζερδάκης 
.Ιωάν., 10) Καραθανάσης Δημ. 
12), Λάβδα Αγγελ., 12) Λάπ
πας Χοήστ., 13) Λιαργκόβας 
Σταυρ., 14) Μανδράκος Νικ. 15)

Μελισσινός Μαρ., 16) Μυλωνάς 
1 Ιωάν., 17) Νικολόπουλος Δημ-, 
18) Περγαντής Νικ., 19) Πί
σκοπος Νικ., 20) Ρωσσέτης Α- 
λεκ., 21) Σέββος ’Ιωάν , 22) 
Σεττάκης Έμμ., 23) Στρίγκας 
Κων) νος. 24) Σώρρος Ιωάν., 
26) Τσαγκαράκης Ανδρ.. 26) 
Φραγκούλη Εύχγγ., 27) Χαρί- 
τος Δημ.

Μέ ΐΒϊΐκό ποσοστό απαχηρ 40°)ο 
καί Οιοφορά 16 ψόφων, τό 30,5°)ο 
του έκλονίΗοϋ κώμοτοΕ ένέορινε 

τή πρόταση ρορφίΐΒ
Ή Κεντρική Εφορευτική ’Επιτρο

πή του Συλλόχου μας ή όποια διε- 
νήρχησε τήν ψηφοφορία στις 18 καί 
1 9 Σεπτεμβρίου έπΐ τής προτάσεως 
ιμομφής καί άνακλήσεως τής εντο
λής τοΰ Δ.Σ., ανακοίνωσε τά απο
τελέσματα τής ψηφοφορίας μέ τήν 
ακόλουθη ανακοίνωσή της.

«Ή Κεντρική Εφορευτική Επι
τροπή τοΰ Συλλόγου μας ή όποια 
διενήρχησε τήν ψηφοφορίαν κατά 
τήν 18ην και 19ην Σεπτεμβρίου έ.έ. 
έπΐ τής προτάσεως μομφής και ά
νακλήσεως τής εντολής τοΰ Δ.Σ. 

ΑΝΑΚΟΙΝΟΙ
δτι συνεδριάσασα, παρισταμένων καί 
τών Δικαστικών αντιπροσώπων κ.κ. 
Νικ. Σαμαρά καί Στυλ. Ποαεράκη, 
Πρωτοδικών "Αθηνών προέβη εις τήν 
διαλοχήν τών ψηφοδελτίων τής ψηφο
φορίας τής 18ης καί 19ης Σεπτεμ
βρίου έ.έ.
Έπΐ συνόλου έγχεγραμμένων με
λών: ’Αθηνών - Πειραιώς - Περιχώ
ρων 4.032, Επαρχιακών Υποκατα
στημάτων 2.392 (σύνσλον 6.424), 
έψήφισαν: ’Αθηνών - Πειραιώς - Πε

ριχώρων 2.080, ’Επαρχιακών Υπο
καταστημάτων 1.803 (σύνολον 3. 
883). Εΰρέθησαν έγκυρα ψηφοδέλ
τια 3.840, άκυρα καί λευκά 43 (σΰ- 
νολον 3.883). Έλαβον: Υπέρ τής 
μομφής καί άνακλήσεως τής εντο
λής τοΰ Δ.Σ. 1.958. Κατά τής μομ
φής και άνακλήσεως τής εντολής τοΰ 
Δ.Σ. 1.882.

*
"Οπως προκύπτει άπό τήν άνα- 

κοίνωση τής Κεντρικής ’Εφορευτικής 
Επιτροπής ή πρότασις μομφής καί 
ή ανάκληση τής εντολής άπό τά Δ. 
Σ. ένεκρίθη ;μέ 16 ψήφους διαφορά 
(τό μισό πλέον ένός τών 3.883 ψη- 
φισάντων είναι 1.942, έναντι 1.958 
πού έτάχθησαν υπέρ τής μομφής).

Τό γενικό ποσοστό έξ άλλου τής 
αποχής έψθασε τό 40%, ένώ στήν 
’Αθήνα - Πειραιά καί Περίχωρα ξε- 
πέρασε τό 50%.

Τή πρόταση μομφής δηλ. και τήν 
άνάκληση τής εντολής τοΰ Δ.Σ. έ- 
νέκρινε τό 30,5% τοΰ εκλογικού σώ
ματος τοΰ Συλλόγου μας.

ΕΝΟΤΗΤΑ
Ή άνωμα,λία που δη- 

ατο Χύλ- 
λογό μικς μ,ε τί)ν ύηο6ο- 
λχ της προτάσεως μ-ομ,- 
φης, είχε βάν άποκορύ- 
φωμ-ά της την άνα.γγελίσ. 
τής Βδρύσεως καί βτήν 
’ Εθνική Τράπεζα, ΧυΧ- 
λόγοο Έπιβτημ-ονικοΰ 
ΙΙροοωπκοο.

Οί προσπάθειες που 
κατεβάλλοντο άπο τί»ν 
ΙΙρόεδρο τοΰ Χυλλόγου 
μ,ας γιά νά άποτρεψη τον 
κίνδυνο που δημ,ιουργεϊ 
ή διαίρεση, μ,έ τήν ίδρυ
ση Χυλλόγων των διαφό
ρων κατηγοριών Προ
σωπικού καί στήν Τρά
πεζα μας, δεν μπόρεσαν 
νά ολοκληρωθούν με τήν 
υποβολή τής προτάσεως 
μομφής καί τό αποτέλε
σμα τής ψηφοφορίας που 
εγινε στις 18 καί 19 
Χεπτεμβρίου.

"Ετσι, τήν ίδρυση Χυλ 
λόγων ’ Επιστημονικού 
ΙΙροσωπικοΰ στην Τρά
πεζα 'Ελλάδος, τήν ’Εμ
πορική, τήν Ίονική κ. 
ά·. άκολούθησε ή ίδρυ
ση Χυλλόγου ’Επιστη
μονικού ΙΙροσωπικοΰ καί 
στήν Τράπεζά μας, ένώ 
απειλείται ή δημιουργία 
'Ομοσπονδίας Πτυχίου- 
χων Τραπεζικών 'Τπαλ 
λήλων.

Λυτοί που έπιδιώκουν 
τήν προώθηση έπί μέ
ρους θεμάτων καί τήν ι
κανοποίηση αιτημάτων, 
μέ τήν διάσπαση τών δυ
νάμεων μας, θά άντιλη- 
φθοΰν πολύ γρήγορα, ό
τι άκολουθοΰν εσφαλμέ
νη πορεία.
Πέρα καί πάνω άπό τίς 

επί μέρους επιδιώςεις, 
υπάρχουν τά γενικώτερα 
επαγγελματικά αυμφέ - 
ροντα τοΰ κλάδου, ποΰ, 
όπωσδήποτε, δέν έςυπη- 
ρετοΰνται μέ τή διαίρε
ση καί τή διάσπαση τών 
δυνάμεων μας.

Λυτά τά γενικώτερα ε
παγγελματικά μας συμ
φέροντα, κινδυνεύουν ά
πό τήν ίδρυση τών δια
φόρων Χυλλόγων.

Τά μέλη τοΰ Χυλλό
γου, πρέπει νά άντιλη- 
φθοΰν, ότι τήν ικανοποί
ηση όποιουδήποτε αιτή

ματος, ποΰ θά έχη προ- 
έλθει άπό μιά διάσπα
ση, θά τήν διαδεχθή ή 
απώλεια άλλης, μεγαλύ
τερης, πολύ μεγαλύτε
ρης, κατακτήσεως, ποΰ 
θά είναι συνέπεια τής δι- 
ασπάσεως ποΰ προκάλε- 
σαν οί ίδιοι γιά νά επι
τύχουν τήν ικανοποίηση 
ένός αιτήματος τής κα
τηγορίας των.

Μόνο μέ τήν ενότητα 
τών δυνάμεων μας, θά 
κατορΟώσουμ-ε καί τά ει
δικά θέματα όλων τών 
κατηγοριών τοΰ Προσω
πικού νά έπιλύσουμε καί 
τά συμφέροντα τοΰ κλά
δου μας νά προστατεύ
σουμε καί τή θέση μας, 
σάν εργαζομένων, νά 
βελτιώσουμε.

Μέ τή διαίρεση, είναι 
βέβαιο, ότι θά άρχίση ή 
όπσθοδρόμηση, ή απόκ
λεια κεκτημένων δικαιω
μάτων, ή ανασφάλεια, 
καί τέλος ή χειροτέρευ
ση τής θέσεώς μας.

Άπό μάς τους ίδιους 
έςαρτάται ή περιφρού
ρηση τών συμφερόντων 
μας. "Οσο πιο ισχυρός 
είναι ό Χύλλογός μας, 
όσο περισσότερο ενωμέ
νες είναι οί δυνάμεις 
μας, τόσο περισσότερο 
ισχυροί θά είμαστε καί 
τόσο εύκολώτερα θά έ
χουμε τή δύναμη νά επι
βάλουμε τό δίκιο τοΰ ερ
γαζόμενου.

Μακρυά, λοιπόν, άπό 
κάθε μορφής Χύλλογο, 
ποΰ παρουσιάζεται σάν 
σωτήρια λύση στά ειδικά 
αιτήματα όποιασδήποτε 
κατηγορίας.

Τό μικρόβιο τής διαι- 
ρέσεως δέν πρέπει νά 
προχωρήση στό Χύλλο- 
γό μας. 'Η αντίδρασή 
μας πρέπε νά είναι γενι
κή.

Μόνο μέ τήν 'Ενότη
τα θά νικήσουμε καί πρώ 
τη μεγάλη νίκη μας θά 
είναι, πρέπει νά είναι, 
ή διατήρηση τής 
'Ενότητας.

Έπιδίωςή μας πρέπει 
νά είναι:
"Ε ν α ς Χύλλογος σέ 
κάθε Τράπεζα.
Μ ί α 'Ο μ ο σ π ο ν δ ί α.



ΕΝΟΙΙΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
Πρόγραμμα

Εκδρομών Εξωτερικού
ΑΙΓΥΠΤΟΣ 15.1 1.76 — 26.1 1.76 
ΗΜΕΡΑΙ 12.

1η ημέρα: Δευτέρα 15.11.1976: 
’Αθήνα — Κάϊρο: Συγκέντρωση
στον άερολιμένα καί άναχρώηση γιά 
τό Κάϊρο. "Αφιξη, μεταφορά καί τα
κτοποίηση στο ξενοδοχείο καί έλεύ- 
θερη ή υπόλοιπη ήμερα.

2η ήμέρα: Τρίτη 16.11.76: Κάι
ρο. Πρωινή έπίσκεψη τοΰ άρχαιο- 
λογικοΰ μουσείου μέ τούς ανεκτί
μητους θησαυρούς. Ξεχωρίζουν εύρή- 
ματα άπό τον τάφο τού Τουταγχα- 
μών. Ή ξενάγηση Θά συνεχισθή 
στήν παλιά πόλη, οπού θά γίνουν 
έπισκέψεις στήν κοπτική εκκλησία 
καί στό κοπτικό μουσείο καί θά τε- 
λειώση στο παλάτι Μάνιαλ μέ τά 
περίφημα ψηφιδωτά καί τούς θησαυ
ρούς τής ίσλαμικής τέχνης. Ή γνω
ριμία μέ τ' άξιοθέατα θά συνεχισθή 
καί το απόγευμα, μέ έπίσκεψη στό 
κάστρο Σαλαντίν, στό παλιό τέμε
νος τού σουλτάνου Χασάν καί στό 
αλαβάστρινο τέμενος τού Μαχμαύτ 
"Αλη. ιΚατά τήν έπιστροφή μας στό 
ξενοδοχείο θά έπισκεφθοΰμε τό πα
σίγνωστο παζάρι Χάλ Έλ Χαλίλι.

3η ήμέρα: Τετάρτη 17.11.76: 
Κάϊρο — ’Αλεξάνδρεια. ‘Ολοήμερη 
εκδρομή μέ πούλμαν στήν ’Αλεξάν
δρεια. ’Εδώ ο! επισκέπτες θά θαυ
μάσουν τά άριστουργήματα τέχνης 
των αρχαίων Ελληνικών καί Ρωμα
ϊκών χρόνων καί έν συνεχείςε θά έπι- 
σκεφθοΰν τις περίφημες κατακόμβες 
τών πρώτων χριστιανικών χρόνων. 
’Επιστροφή τό βράδυ στό Κάϊρο.

4η ΗΜΕΡΑ: Πέμπτη 18.11.76: 
ΚΑΙΡΟ — ΜΕΜΦΙΣ. Έπίσκεψη 
τής Μέμφιδος, πρώτης πρωτεύουσας 
τής Αίγύπτου. ’Εδώ θά δούμε τό 
άγαλμα τοΰ Ραμσή καί τήν αλαβά
στρινη σφίγγα. Συνεχίζοντας φθά
νουμε στη νεκρόπολη τής Σακκάρα 
δπου θά έπισκεφθοΰμε τήν πυραμί
δα τού βασιλιά. Ζόσερματ. Μετά 
τό γεύμα, θά έπισκεφθοΰμε τις 3 
σπουδαιότερες πυραμίδες τής Ρί
ζας, ανάμεσα στις όποιες ξεχωρίζει 
ή ππραμίδα τοΰ Χέοπος.

5η ΗΜΕΡΑ: Παρασκευή 19.11. 
76 ΚΑ Ι ΡΟ — ΑΣΣΟΥΑΝ. Μετα
φορά στό αεροδρόμιο καί άναχώρη- 
σις γιά τό ΑΣΣΟΥΑΝ. "Αφιξη καί 
τκατοποίηση στό ξενοδοχείο. Τό άύ 
πόγευμα έπίσκεψη μέ βάρκα τής ε
λεφάντινης νήσου, μέ τούς θαυμά
σιους κρεμαστούς κήπους καί τό 
μαυσωλείο τού 'Αγά Χάν.

6η ΗΜΕΡΑ: Σάββατο 20.11.76 
ΑΣΣΟΥΑΝ. Πρωινή έπίσκεψη τού 
περίφημου φράγματος καί τών άρ- 
χαίων ορυχείων γρανίτου. Μιά αλη
θινά έντυπωσιακή ήμέρα. Τά μεση
μέρι έπιστροφή στό ξενοδοχείο καί 
λεύθεροι γιά ανάπαυση.

7η ΗΜΕΡΑ: Κυριακή 21.11.76:

ΑΣΣΟΥΑΝ — ΛΟΥΞΟΡ. Μεταφορά 
άπό τό αεροδρόμιο καί πτήση γιά 
τό Λοΰξορ. Ελεύθερο πρωινό, καί 
απόγευμα έπίσκεψη τού ναού τού 
Άμών τής οδού τών σφιγγών καί 
τής ιερής λίμνης.

8η ΗΜΕΡΑ: Δευτέρα 22.11.76: 
ΛΟΥΞΟΡ. ‘Ολοήμερη έκδρομή στήν 
δυτική όχθη τού Νείλου. ’Επίσκε
ψη τής νεκροπόλεως τών Θηβών, 
τής κοιλάδας τών βασιλέων, τοΰ τά
φου τοΰ Τουταγχαμών καί τών άλ
λων βασιλέων τής 18ης και 19ης 
δυναστείας, καθώς καί τον κολοσσό 
τοΰ Μέμονος..

9η ΗΜΕΡΑ: Τρίτη 23.11.76: 
ΛΟΥΞΟΡ — ΚΑΙ ΡΟ. Έπιστροφή 
στό Κάϊρο αεροπορικώς. Ή υπό
λοιπη ήμέρα ελεύθερη γιά νά συμ
πληρώσετε τήν γνωριμία μέ τήν 
γραφική πρωτεύουσα καί γιά νά κά 
νετε τις άγορές σας στά πάμφθη
να καταστήματα.

10η ΗΜΕΡΑ: Τετάρτη 24.11.76 
ΚΑΊ'-ΡΟ — ΦΑΓΙ ΟΥΜ: ‘Ολοήμερη 
έκδρομή μέ πούλμαν στό όμορφο 
Φαγιούμ. Έπιστροφή νωρίς τό βρά
δυ στό Κάϊρο καί έλεύθεροι γιά 
τήν υπόλοιπη ήμέρα.

11η ΗΜΕΡΑ: Πέμπτη 25.11.76: 
ΚΑΙΡΟ. Πρωινό έλεύθερο. Τά μα
γαζιά είναι στή διάθεσή σας. Τό 
βράδυ θά παρακολουθήσετε τήν ι
στορία τής Αίγύπτου άνά τούς αιώ
νες στήν περίφημη παράσταση Η
ΧΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΟΣ.

12η ΗΜΕΡΑ: Παρασκευή 26.11. 
76: Κάϊρο — ΑΘΗΝΑ. .Προετοιμα
σία γιά τήν αναχώρηση. Έν συνε
χείς μεταφορά στό άεροδρόμιο καί 
πτήση γιά ’Αθήνα. "Αφιξη τό βρά
δυ καί τέλος τής έκδρομής.

Στήν τιμή περιλαμβάνονται:
—Τό κόστος τών άεροπορικών 

εισιτηρίων ΑΘΗΝΩΝ — ΚΑΊ'ΡΟΥ 
— ΑΣΣΟΥΑΝ — ΛΟΥΞΟΡ — 
ΚΑΙΡΟΥ — ΑΘΗΝΩΝ.

—12 διανυκτερεύσεις σέ ξενοδο
χεία Α' κατηγορίας σέ δίκλινα δω
μάτια μέ ιδιαίτερο μπάνιο καί συγ
κεκριμένα:
Σ ΕΧΡΑΖΑΤ στό Κάϊρο.
ΣΑΒΟΥ στό Λοΰξορ.
ΚΑΛΑΠ ΣΑ στό Άσσουάν.

"Ολες οί άναφερόμενες στό πρό
γραμμα ξεναγήσεις καί εκδρομές, 
οΐ είσοδοι στά μουσεία, τά εισιτή
ρια ήχου, φωτός κλπ., οί μεταφορές 
άπό τά αεροδρόμια στά ξενοδοχεία 
καί άντιστρόφως.

Τά πρωϊνά, δύο γεύματα ήμερη- 
σίως.

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Οί 
φόροι αεροδρομίων καί τά φιλοδω
ρήματα καθώς καί ή διαφορά μονο
κλίνου δωματίου.

Υπεύθυνοι έκδρομής: Α. ΒΑΣΙ- 
ΛΑ X. ΣΟΥΠΟΣ.

Έκδρομαι Εσωτερικού
ΣΑΒΒΑΤΟ — ΚΥΡΙΑΚΗ 23 - 24. 
10.76

α) ΧΑΛΚΙΔΑ — HOLLIDAYS 
IN EVIA

Σάββατο: Άναρώρησι 3 μ.μ. γιά 
Χαλκίδα, Ερέτρια, HOLLIDAYS 
IN EVIA. Τακτοποίηση στό πολυ
τελές τουριστικό συγκρότημο. Δεί
πνο στην ταβέρνα, διασκέδαση στη 
ντισκοτέκ, διανυκτέρευση.

Κυριακή· Ήμέρα έλεύθερη. Τό 
απόγευμα στις 6.30 άναχώρηση 
γιά ’Αθήνα, μέ ένδιάμεση στάση 
45' στή Χαλκίδα.
ΕΞΟΔΑ: Δρχ. 400 — 450 (πούλ
μαν, διανυκτέρευση, πρωινό).

Ρ) ΛΕΙΒΑΔΙΑ — ΠΑΥΛΙΑΝΗ

Σάββατο: Άναχώρησις 3 μ.μ.
γιά Άγ. Σωτήρα, Βίλλια. Παραμο
νή 1 ώρας και έν συνεχείς γιά Θή
βα, Λειβαδιά. Τακτοποίηση στό Εε 
νοδοχεΐον ΛΕΙΒΑΔΙΑ σέ δίκλινα 
δωμάτια μέ μπάνιο. Τό βράδυ χο
ρός σέ ντισκοτέκ. Διανυκτέρευση.

Κυριακή: Πρωινό στό Ξενοδοχείο. 
Έν συνεχείς άναχώρηση γιά Μπράλ 
λο, Παύλιανη. Παραμονή μέχρι τό 
απόγευμα και έπιστροφή άπό Λει
βαδιά, έθνική όδό εις ’Αθήνας. 
ΕΞΟΔΑ: Δρχ. 420 — 450 (πούλ
μαν, διαν)ση, πρωϊνό).

ΚΥΡΙΑΚΗ 24.10.76: ΘΑΛΑΣΣΙΑ 
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΙΣ ΣΠΕΤΣΕΣ

Άναχώρηση 7.30 π.μ. γιά Μαρί
να Ζέας. ’Επιβίβαση στό πλοίο και 
άναχώρηση γιά Σπέτσες. Παραμο
νή ολη τήν ήμέρα στό κατάφυτο 
νησί γιά περιπάτους, μεσ. φαγη
τό καί άνάπαυση. Τό άπόγευμα ά
ναχώρηση μέ τά πλοίο γιά Μαρίνα 
Ζέας καί μέ τό πούλμαν γιά ’Αθήνα. 
ΕΞΟΔΑ: Δρχ. 350 — 400 (παύλ
αν, είσιτ. πλοίου).

μ.). Παραμονή γιά περιπάτους, 
έπίσκεψη κάστρου, καί μεσ. φαγη
τά στό όμορφο χωριό. Τό άπόγευ
μα άναχώρηση γιά ’Αθήνα, μέ έν
διάμεση στάση.
ΕΞΟΔΑ: Δρχ. 120 — 150.

Υπενθυμίζουμε τις έδρομές μας 
27.10 — 31.10.76:

α) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ — ΚΑΒΑ
ΛΑ — ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ — ΑΡΧΑΙΑ 
ΠΕΛΛΑ — ΕΔΕΣΣΑ — ΝΑΟΥ
ΣΑ — ΒΕΡΟΙΑ.

β) ΙΩΑΝΝΙΝΑ — ΖΑΓΟΡΙΑ — 
ΜΕΤΣΟΒΟ — ΜΕΤΕΩΡΑ — ΤΡΙ 
ΚΑΛΑ.

Ωσαύτως, τις έκδρομές εξωτερι
κού εις ΑΙΓΥΠΤΟΝ — ΓΥΡΟ ΕΛ
ΒΕΤΙΑΣ, ΠΑΡΙΣΙ — ΛΟΝΔΙΝΟ.

Πληροφορίες — δηλώσεις συμ
μετοχής: Στά τηλέφωνα 32.10.411 
έσωτ. 624 ή 32.40.373.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ

Τούς συναδέλφους πού μοΰ συμ
παραστάθηκαν καθ’ οίονδήποτε τρό
πον εις τό βαρύτατο πένθος μου γιά 
τό χαμό τοΰ λατρεμένου μου ΗΛΙΑ, 
ευχαριστώ θερμά.

ΠΟΠΗ ΖΑΦΕΙΡΟ-ΠΟΥΑΟΥ 
Ύποκ)μα ’Αγοράς

ΔΩΡΕΑI

ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΤΥΠΕΤ

—Σύλλογος Συνταξιούχων ,Εθνι
κής Τραπέζης, εις μνήμην Πέτρου 
Μαργιολέα, δραχ. 5.000.

★

ΚΥΡΙΑΚΗ 31.10.76: ΚΑΜ. ΒΟΥΡ
ΛΑ — ΜΕΝΔΕΝΙΤΣΑ

’Αναχώρηση 8 π.μ. γιά Καμένα 
Βούρλα (στάση 20') καί συνέ
χεια γιά εΜνδενίτσα (ΰψόμγ 530

-—Προσωπικό Υπηρεσιών Προσ
λήψεων καί Μητρώου Προσωπικού, 
είς μνήμην ’Αντωνίου Κανελλάκη, 
γιά τό εργαστήρι ειδικής άγωγής, 
δραχ. 2.450.

Ή όμ-άδα. ζα-λχΟοσφίχέρας τής ΕΦΕΤ πού άνεδείχθη 
πρωταθλήτρια καί άνήλθε στήν 11 κατηγορία.

Συζητήθηκε στό διαιτητικό 
δικαστήριο τό αίτημα 

γιά άνθυγιεινό επίδομα
Στις 15 τ.μ. συζητήθηκε στό 

Πρωτοβάθμιο Διαιτητικό Διοικητι
κό Δικαστήριο τό αίτημα τοΰ Συλ
λόγου μας γιά καθιέρωση ανθυγιει
νού έπιδόματος έξ 20% στούς έρ- 
γαζομένους στους ήλεκτρονικούς υ
πολογιστές καί στις διατρήτριες.

Άπό τον Πρόεδρο τοΰ Δικαστη
ρίου δόθηκε οκταήμερη προθεσμία

στούς διαδίκους προκειμένου νά υ
ποβάλλουν συμπληρωματικά ύπο- 
μνήμοσα.

Σημειώνεται ότι κατά την ώς άνω 
δικάσιμη παρενέβη καί ή ΟΤΟΕ διά 
δηλώσεώς της ότι δέν άντιτίθεται 
στό αίτημα τοΰ Συλλόγου μας, ένώ 
κανένας άλλος έκ τών ένδιαψερομέ- 
νων Συλλόγων τοΰ κλάδου μας δέν 
παρενέβη υπέρ τοΰ αιτήματος.

Ο ΜΥΘΟΣ ΤΗΣ «ΚΑΡΡΙΕΡΑΣ»
Ακούγοντας τούς κοινωνιολό

γους νά τό Επαναλαμβάνουν, δ 
καθένας πρέπει νά γνωρίζη δτι 
δέν υπάρχει άντ'κειμενιν.ός ορι
σμός τοΰ στελέχους, θά Ελέγαμε 
δτι πρόκειται γιά μιά γενική 
κατηγορία πού περιλαμβάνει άν- 
θρώπους πού δέν Εχουν ούτε τό 
ϊ'διο επάγγελμα, ούτε ,ίς ’ίδιες εύ- 
θύνες, ούτε τά ίδια εισοδήματα. 
Καί όμως,, τά στελέχη Εχουν 
τουλάχιστον Ενα κοινό σημείο γιά 
νά μην είναι όπως οί άλλοι. Οί 
Εργάτες μπορούν νά υπολογίζουν 
σέ μιάν αύξηση, οί τεχνικοί νά 
ύπερηφανεύωνται γιατί σκαρφάι- 
λι»σαν Ενα σκαλοπάτι ή πήραν 
μ.ά προαγωγή, τά στελέχη Εχουν 
μιά «καρριέρα».

Ή λέξη δέν Εχει ανάγκη άπό 
ενα σοφο ορισμό. Φέρνει στή 
μνήμη Ενα μακρύ δρόμο, τήν 
«c-arretera», πού τραβάει προς έ
να όρίζοντα χωρίς δρια. Σκέφτε
ται κανείς ενα πλατύ χώρο έ
λεύθερο, άθλητές πού ρίχνονται 
ορμητικά προς τά εμπρός, κινη
τοποιώντας όλες τις δυνάμεις τους 
στόν αγώνα γιά τήν πρώτη θέση. 
Τό στέλεχος μοιάζει τοσο λίγο 
στούς άλλους μισθωτούς, γιατί Ε
χει μιά καρριέρα μπροστά του. 
Αύτούς, πρέπει νά τούς σπρώ
ξουν, νά τούς κεντρίσουν. Είναι 
σάν τά αλόγα πού παρεκκλίνουν 
συνεχώς μπροστά στά Εμπόδια. 
Τά στελέχη» αντίθετα τρέχουν 
μόνα τους, φτάνει νά τους άνοί- 
ξουν τήν καρριέρα.

Ή ιδέα τής καρριέρα- είναι α
ξεχώριστη με δυό άλλες: τής α
νόδου καί τοϋ συναγωνισμού. Ό 
δρόμος πού θά διατρέξη ιό στέ
λεχος δέν μπορεί νά είναι παρά 
μιά άνοδος στις κορυφές. Ό 
Vance Packard δέν Επεφτε Εξω 
όταν ονόμαζε τά στελέχη τής 
Αμερικής «άναρηχητές πυραμί
δων», έμπνεόμενος άπό τήν έξης 
σκέψη ενός σπουδαστή· ΤΤ κοι
νωνία είναι μιά πυραμίδα χωρι
σμένη σέ τρία μέρη: στό τμήμα 
κοντά στή βάση, θά βρήτε τ’ αν
θρωπάκια, στό τμήμα τής μέσης, 
τούς μέτριους άνθρώπινς. στο ε
πάνω τμήμα τούς καλούς», Νά ή 
σημασία τής καρριέρα;: ν' άνα- 
δυθή κανείς άπό τήν ανωνυμία 
γιά νά γίνη «κάποιος».

Η ΖΩΗ ΕΝΑΙ ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟ
ΜΟΣ

Γιά νά άναρριχηθή κανείς πρέ 
πει νά άντιμετωπίση τόν συναγω
νισμό. Τό στέλεχος άπό νί ξε
κίνημα είναι προετοιμασμένο νά 
άντιμετωπίση τή ζωή σάν μιά 
κούρσα. Αλλοίμονο στό άγοράκι 
πού άπειλεΐται νά μείνη στήν ί
δια τάξη: καθυστερεί Ευτυχείς

οί γονείς πού μπορούν νά καυχη 
θοΰν: «ό γυιός μου πήδηξε τήν 
τάξη». Καί νά αμέσως, μερικές 
αποστάσεις. Στήν Επιχείρηση, έ
νας συναγωνισμός άρχίζ_. πού θά 
συνεχισθή έπί σαράντα χρόνια. 
Στό τέλος τής διαδρομής: ή Επι
τυχία. Αλλά πόσα Εμπόδια πρέ
πει νά ξεπεραστοϋν!

Ή καρριέρα είναι σά. Ενα γι- 
γαντιαΐο παιχνίδι πίστα, ανακα
τεμένο μέ τό παιχνίδι τής πά- 
πιας. Υπάρχουν οί καλές ζαριές 
—«πηδήξτε τρία ντσμάκια»— 
αλλά Επίσης οί παγίδες δπου κολ 
λάς, οί «φυλακές» στις όποιες σα
πίζεις ενώ οί άλλοι προχωρούν. 
Τό νέο στέλεχος πρέπει νά βρή 
τις σωστές ράγες, νά μην κάνη 
λάθος κλάδο, νά έπενδίση στό 
καλό άφεντικό... Νά δύσπιστή Α
πέναντι στούς άποπνικτικούς Α
νώτερους, στις γραφειοκρατικές 
μεθόδους πού δένουν χειροπόδα
ρα, στούς συναδέλφους πού Επι
διώκουν νά τό ξεπεράσουν.. . Νά 
προσέχη τούς κατωτέρους πού 
τίν φτάνουν, τις νέες τεχνικές 
τών όποιων θά πρέπει νά μάθη τή 
γλώσσα... Τί ράλυ!. . .

ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. ΖΙΟΥΤΟΣ } 

Καρδιολόγος - Παθολόγος

Διδάκτωρ τοΰ Παν) μ ίου ’Αθηνών 
Ιατρός Καρδιολογικής Κλινικής 

Νοσοκομείου Ε.Ε.Σ.ί
* 
* 
*

* Ιατρεΐον: Βασ. Σοφίας καί Τσό-, 
$ χα 3 Άθήναι 602 — Τηλ. 64.*
£ 60.084 - 907.200 *
*Τρίτη - Πέμπτη - Σάββατο 7 - 9 J 
ίτηλ. Οικίας 368.140 £
ί *

"Εφη I. Γεωργοπούλου 
Χειροΰργος — ’Οδοντίατρος 

"Ηβης 37 καί ’Αφροδίτης 
Παλαιόν Φάληρον

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

Ταμείων Υγείας Εθνικής καί τέως

«ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ»

Μηνιαίον όργανον τοΰ Συλλόγου 
τών Υπαλλήλων τής Εθνικής 

Τραπέζης τής Ελλάδος.
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Α)νσεις συμφώνως τψ Νόμψ. 
Υπεύθυνος:

ΠΑΝ. ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
Κεφαλληνίας 48—50
Διευθυντής Συντάξεως: 

ΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ 
Καμελιών 42 — Π. Ψυχικόν

•
Υπεύθυνος Τυπογραφείου: 

ΑΘ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 
Ρήγα Παλαμήδη 5 —Άθήναι 

Τηλ. 3219306

Αναδιάρθρωση περιφερειακών 
διευθύνσεων Αττικής

Μέ πράξη τής Δυοικήσεως έγινε 
ή ακόλουθη αναδιάρθρωση τών 
Περιφερειακών Διευθύνσεων ’Ατ
τικής :

ΑΤΤΙΚΗΣ Α'

1. Π λ. Κάνιγγος (129)
2. Γερανιού (159)
3. ’Αγοράς (101)
4. ’ Εξ αρχείων (116)
5. Π?». Βικτωρίας (118)
6. Γ’ Σεπτεμβρίου (166)
7. Άγγελαποΰλου (11.0)
8. Άγ. Μελετίου (168)
9. Θυρίς Π λ. Αμερικής (168)

10. Θυρίς Καλλιφρονά (168)
11. Όδοΰ Άχαρνών (111)
12. Θυρίς Σεπολίων (111)
13. Κυψέλης (143)
14. Θυρίς Φωκ. Νέγρη (143)
15. Θυρίς όδ. Κέρκυρας (143)
16. ’Άνω Κυψέλης (170)
17. Ίππακράτους (132)
18. Θυρίς Γκύζη (132)
19. Θυρίς Λ. ’Αλεξάνδρας (132)
20. Κάτω II ατησίων (134)
21. Αγίου Λουκά (113)
22. Γ αλατσιίου (122)
24. ’Άνω Π ατησίων (109)
24. Λαμπρινής (130)
25. Ν. Φιλαδέλφειας (165)
2ι6. Ν. ’Ιωνίας ((50)
27. Καλογρέζης (123)

ΑΤΤΙΚΗΣ Β’

1. Καιλαιμακύου (136)
2. Μοναστή ρ ακΐου (102)
3. 'Ομόνοιας (155)
4. Θυρίς Σταθ. Όμονοίας (155)
5. Βάθης (108)
6. Κεραμεικοΰ (138)
7. Μεταξουργείου (167)
8. Θυμαρακίων (125)
9. Ταύρου (171)

10. Λαχαναγοράς (145)
11. Καλωναϋ (135)
12. Ιίολοκυνθοϋς (131)
13. Π εριστερίου (164)
14. Λόφου Αξιωματικών (126)
15. Αγίων Αναργύρων (112)
16. Θυρίς Πετρουπόλεως (112)
17. Αιγάλεω (105)

Η ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΣ
Δέν είναι τόσο τρομερά τά πρά

γματα γιά τόν κόσμο τοΰ αύριο. 
Αντίθετα μέ δ,τι διακήρυξαν οί 
πεσιμισταί σοφοί τής «Λέσχης 
της Ρώμης» ή Ανθρωπότητα, Ε
ξαντλώντας μέ τήν συνεχή Επέ
κταση τής σύγχρονης καταναλω
τικής κοινωνίας, τούς γήινους πό
ρους, θά φθάσει σέ «'Ανάπτυξη - 
Μηδέν» γιά νά πέσει στήν παρακ
μή, ό δρ. HERMAN KAHN, πα
ραμένει Ενας αισιόδοξος μελλοντο
λόγος. Ιδού πώς παρουσιάζει σ’ 
ενα βιβλίο του πού πρόκειται νά 
έκδώσει, τήν εικόνα τοϋ κόσμου 
μας στά 200 προσεχή χρόνια πα
ραθέτοντας ταυτοχ,ρόνως καί τά 
Εξελικτικά στάδια πού διέτρεξε ή 
Ανθρωπότητα κατά τούς δύο προ
ηγούμενους αιώνες.

Κατά τόν δρα HERMAN 
KAHN, ή ανθρωπότητα βρίσκε
ται σήμερα στό μέσο τής Εποχής 
τής Εκβιομηχανίσεως πού^άρχισε 
Εδώ καί 200 χρόνια καί θά είναι 
γιά πολύν καιρό ακόμη πλούσια 
κυρίαρχη τών φυσικών δυνάμεων. 
Τήν Επανάσταση αυτή —πού τή 
συγκρίνει μέ τήν άνακάλυψη τής 
γεωργίας προ δέκα χιλιάδες χρό
νια— δ διάσημος μελλοντολόγος 
τήν συνοψίζει στούς παρακάτω 
χαρακτηριστικούς άριθμούς.

Πληθυσμός (σέ δισεκατομμύ
ρια ψυχές) 1776:0,75 — 1976: 
4,1 — 2176:15.

ΙΙαραγωγή (σέ δισεκατομμύ
ρια δολλάρια σημερινά) 1776: 
150 — 1976:4.1 — 2176:300. 
000.

Εισόδημα (κατά κεφαλήν σέ 
δολλάρια) 1776:200 — 1976: 
1300 — 2176:20.000.

—ΓΙρίν άπό τό 1776 όλες οί 
κοινωνίες ήταν προβιομηχανικές.

—Μεταξύ 1776—1925 αρχί
ζει ή Εκβιομηχάνιση τής Ευρώ
πης, τής ’Ιαπωνίας καί τής Βο
ρείου 'Αμερικής (150 χρόνια) .

—Μεταξύ 1926—1955 πρώτα 
βήματα στήν παγκόσμια εκβιομη
χάνιση. Γεννιέται ή καταναλωτι
κή κοινωνία στήν Ευρώπη, Ια
πωνία, ΗΠΑ (30 χρόνια) .

—Μεταξύ 1956—1995 ρα
γδαία οικονομική καί δημογραφι- 
κή άνάπτυξη σέ παγκόσμια κλί
μακα. Πρώτες δυσχέρειες στις 
μεταβιομηχανικές οικονομίες κρί

18. Άγ. Βαρβάρας (124)
19. Χαίδαρίου (187)
20. Ηρακλείου (154)
21. Μεταμορφώσεως (133)

ΑΤΤΙΚΗΣ Γ'

1. Πραξιτέλους (160)
2. Π ατησίων (158)
3. Δάφνης (115)
4. Μακρυγιάννη (147)
5. Ευριπίδου (119)
6. Π ετραλώνων (162)
7. Κουκακίου (142)
8. Ν. Κόσμου (152)
9. Καλλιθέας (137)

10. Θυρίς Χαροκόπου (137)
11. Ν. Σμύρνης (153)
12. 11. Φαλήρου (175)
13. Τξιτζιφιών (174)
14. Μοσχάτου (148)
15. Άγ. Δημητρίου (156)
16. Γλυφάδας (121)
17. Σουρμένων (181)
18. Ψυχικού (179)
19. Ά γ. Π αρ ασκέ υής (180)
20. Χαλανδρίου (178)
21. Αμαρουσίου (107)
22. Κηφισιάς (141)
23. Ν. ’Ερυθραίας (120)

ΑΤΤΙΚΗΣ Δ'

1. Πολυκλείτου (103)
2. Π ανεπιστηιμίου (163)
3. Σόλοινος (151)
4. Κολωνακίαυ (139)
5. Μαρασλείου (172)
ι6. ’ Εθν. Π ινακοθηκης (.127)
7. Π απαδιαμαντοπούλου (169)
8. Άγ. Αρτεμίου (117)
9. Παγκρατίου (157)

10. Άγ. Φανουρίου (176)
11. Βύρωνος (114)
12. Ζωγράφου (123)
13. Θυρίς ’Άνω Ήλυσιων (123)
14. Αμπελοκήπων (106)
15. Θυρίς Άγ. Θωμά (106)
16. Θυρίς Π ανόριμου (106)
17. Π αι ανίας (1611
18. Κορωπΐου (140)
19. Ν. Μάκρης (149)
20. Λαυρίου (144)

ΣΕ 200 ΧΡΟΝΙΑ
σεις τεχνολογικές καί ιστορικές·
Πρώτα βήματα στό Διάστημα
(40 χρόνια) .

—Μεταξύ 1996—2015 ή με
ταβιομηχανική οικονομία Εγκαθί
σταται στήν Εύρώπη, στή μή κομ 
μουνιστική ’Ασία καί ίσως στήν 
ΕΣΣΔ. Πλήρης άνάπτυξη τών 
μεταβιομηχανικών κοινωνιών στις 
προηγμένες χώρες πρώτες σοβα
ρές απόπειρες νά έξαποικισθεϊ τό 
Διάστημα.

—Μεταξύ 2026—2176 ή με
ταβιομηχανική οικονομία επε- 
κτείνεται σχεδόν στό σύνολο τοΰ 
πλανήτη μας. Εγκαθίσταται μιά 
νέα ανεξάρτητη καί δυναμική 
κοινωνία στό ήλιακό σύστημα.

—Μετά τό 2176, πλήρης άνά
πτυξη τών μεταβιομηχανικών πο
λιτιστικών θεσμών σ' δλόκληρη 
τή Γή. Ή άνθρωπότης Επιχειρεί 
ν’ άναπτύξει ανάλογες κοινωνίες 
σ Ολόκληρό τό ήλιακό σύστημα 
καί σ’ άλλους Εξωγήινους κό
σμους.

01 ΚΟΜΕΣ ΑΤΟΝΙΣΤΕΣ
Τοΰ Δ. ΤΣΟΛΟΜΗΤΗ

Οί Κοσμίτες αγωνιστές τοϋ 
1821 είναι δ τίτλος τής νέας 
συγγραφικής εργασίας τοΰ Δη- 
μήτρη Τσολομήτη. Ό Δημογέ
ροντας Γιαννάκος Άσημάκης εί
ναι τό δεύτερο -εΰχος τής σει
ράς.

Ό συγγραφέας μέ τή γνωστή 
άντικειμενική καί γλαφυρή πα
ρουσίαση τών ηρώων - αγωνι
στών τής Ελευθερίας μάς δίνει 
τήν ευκαιρία νά γνωρίσαμε άπό 
πολύ κοντά τά πρόσωπα πού διε- 
δραμάτισαν ρόλο στόν αγώνα τής 
Ελευθερίας τής πατρίδος μας, 
τών οπλαρχηγών καί τών καπε- 
ταναίων.

Ή παρουσίαση τής ζωής καί 
τής προσφοράς τοϋ Γιάννη Άση- 
μάκη, τοϋ αγωνιστή δημογέροντα 
πού δέν λύγισε άπό τά βασανι
στήρια τών τυράννων καί άρνή- 
θηχε νά προδώση τούς αδελφούς 
του είναι μιά σημαντική προσφο
ρά τοΰ συγγραφέα στήν Ιστορία 
τη: Πατρίδος μας.



Τοποθετήσεις καί Μεταβολές 
σΐ υπηρεσίες -υποκαταστήματα

Μέ διάφορες πράξεις τής Διοική
σει»; έγιναν οί ακόλουθες τοποθετή
σεις καί μεταβολές σέ υποκαταστή
ματα καί υπηρεσίες:

—Ό κ. Γεώργιος Άσλανίδη; Τμη- 
ματτάρχης A' τάξε ως, Προϊστάμενο; 
"Υπηρεσίας Παρακολουθήσει»; Χρη
ματογράφων (10-Γ-1Χ) παρά τή Δι- 
ευθννσει Περιουίας καί ’Επενδύσεων 
Τραιπέζης, εις τήν αυτήν Διεύθυνσιν 
ιός Προϊστάμενος τοϋ Τμήματος 
Χρηματογράφων καί Κεφαλαιαγοράς 
(10-Γ-1), ιάντί τοϋ κ. Κων) νου Π ου
λή, Συμπράττοντας 'Τποδιευθυντοΰ 
τοποθετούμενου εις τήν αυτήν Διεύ- 
θυνσιν, ώς 'Τποδιευθυντοΰ τής 'Τ- 
ποδιευθύνσεω; Χρηματογράφων καί 
Κεφαλαιαγοράς (10-Γ) αντί τοϋ κ. 
Ίωάννου Γεωργοπούλου, 'Τποδιευ- 
θυντοΰ, τοποθετούμενου εις τήν αυ
τήν Διεύθυνσιν, ώς Β' Άναπληρο)- 
τοΰ Προϊσταμένου τής Δ) νσεως.

—Ή κα Μυρσίνη Καραγεωργίου, 
'Τποτμηματάρχης παρά τή Διευθύν- 
σει Περιουσίας καί ’Επενδύσεων 
Τραπέζης, εις τήν αυτήν Διεύθυνσιν 
ώς Προϊστάμενη ’Τπήρεσίας Παρα
κολούθησε ως Στοιχείων ’ Εγκαταστά
σεων (10-Α-11) αντί τοϋ κ. ’Ανα
στασίου Π απαδέλα, Τμηματάρχου 
Β' τάξε ως τοποθετούμενου είς τήν 
αυτήν Διεύθυνσιν, ώς Προϊσταμένου 
Τμήματος Καταστημάτων Τραπέζης 
(10-Αι-1) αντί τοϋ κ. Ευαγγέλου 
Βαμβακά, Τμηματάρχου Α' τάξεως 
τοποθετούμενου είς τήν αυτήν Διεύ- 
θυνσιν, ώς 'Τποδιευθυντοΰ τής 'Τ- 
ποδιευθύνσεως ’ Εγκαταστάσεοιν Τρα- 
πέζης (10-Α I.

—'Ο κ. Γεώργιος Μπαχτής, Συμ- 
πράττων Υποδιευθυντής, Προϊστά
μενος Τμήματος Ειδικών Χορηγήσε
ων παρά τή Διευθύνσει ’Εμπορικών 
Χορηγήσεων, είς τήν Διεύθυνσιν ’Α
παιτήσεων έν Καθυστερήσει, ώς Υ
ποδιευθυντής (20-Α).

—'Ο κ. Παναγιώτης Κοντογιάν- 
νης, Λογιστής Α' τάξεως παρά τή 
Διευθύνσει ’Απαιτήσεων έν Καθυστε
ρήσει, είς τήν αυτήν Διεύθυνσιν, ώς 
Προϊστάμενος 'Τπήρεσίας Καθυστε
ρήσεων (20-Α-11).

—Ό κ. Δημήτριο; ’Έρσελμαν, 
Τμηματάρχης Α' τάξεως παρά τή 
Διευθύνσει Προσωπικού (Διάθεσιν, 
προς τοποθέτησιν) είς την Διεύθυν- 
σιν Διεθνών Δραστηριοτήτων, ώς 
Προϊστάμενος Τμήματος τής Ύπα- 
διευθύνσεως Συναλλαγών μετά τοϋ 
’Εξωτερικόν, προς υποβοήθηση- τοϋ 
έργου τής 'Τποδιευθύνσεως.

•—-Ό κ. Σπυρίδων Φακιολάς, Τμη- 
ματάρχης Α’ τάξεως, Προϊστάμενο; 
'Τπηρεσαίς Κλειδών ’ Εξωτερικού 
παρά τή Διευθύνσει Γραμματείας, είς 
τήν αυτήν Διεύθυνσιν, ώς Προϊστά
μενος Τμήματος Κλειδών καί Τηλε
πικοινωνιών.

—Ό κ. Θεόδωρος Καραγεώργος, 
Τμηματάρχης Α' τάξεως, παρά τή 
Διευθύνσει Πρσσιοπικοϋ (Διάθεσιν, 
προς τοποθέτησιν) είς τήν Διεύθυν- 
σιν Γενικού Λογιστηρίου, ώς Προϊ
στάμενος Τμήματος ’Αγοραζόμενων 
’Επιταγών -είς Συνάλλαγμα.

—' Οκ. Γεώργιος Τζαννετόπουλος 
Τμηματάρχης Α' τάξεως παρά τή) 
Κεντρική) Καταστήματα, είς τό αυτό 
Κατάστημα, ώς Προϊστάμενος ’Τπη- 
ρεσίας ’Αμοιβαίου Κεφαλαίου (040) 
26) .

—Ό κ. Γεώργιος Γαλλιρόπουλος 
Ταμίας Α' τάξεως παρά τφ Κεντρι
κή» Καταστήματα, είς τά αυτό Κατά
στημα, ώς Προϊστάμενος 'Τπηρεσί- 
ας Χρηματοκιβωτίων Β'.

—·Ό κ. Άνδρέα; Ντάνος, Τμημα
τάρχης Β' τάξεως παρά τφ Κεντρι- 
κφ Καταστήματα είς τό αύτό Κατά
στημα, ώς Προϊστάμενος 'Υπηρε
σίας ’Επιδίκων Λογαριασμών (040) 
21) .

—'Ο κ. Παντελής Παντελής, 
Τμηματάρχης Β' τάξεως παρά τφ 
Καταστήματα όδ. Σταδοίυ 38, είς τό 
αύτό Κατάστημα, ώς Προϊστάμενος 
’Τπήρεσίας ’Εκμισθώσει»; Χρηματο
κιβωτίων.

—Ό κ. Γεώργιος Μιχελάκης, Τμη 
ματάρχης Ταμείων Β' παρά τφ Κα- 
ταστήματι όδ. Σταδίου 38 μέχρι τοϋ- 
δε Προϊστάμενος 'Τπήρεσίας Διαχει- 
ρίσεως ’ Ενσήμων ΙΚΑ και Νομικών 
Π ροσιόπων, είς τό αύτό Κατάστημα, 
ώς Προϊστάμενο; 'Τπήρεσίας Κεν
τρικού Ταμείου.

-—Ό κ. Παναγιώτης Σπανός, Τμη
ματάρχης Α' τάξεως παρά τφ Κα- 
ταστήματι. όδ. Σταδίου 38, είς τό αυ
τό Κατάστημα, ώς Προϊστάμενος 
'Τπήρεσίας ’Ελεγκτηρίου.

•—Ό κ. Ματθαίος Π απαματθαίον 
Τμηματάρχης Α' τάξεως (Α.Μ. 
3347), 'Τποδιευθυντής παρά τφ 'Τ- 
ποκαταστήματι Δάφνης, είς τό Υ
ποκατάστημα Καμινίων, ώς 'Υποδιευ
θυντής, αντί τοϋ κ. Ματθαίου Δια- 
λυνά, Τμηματάρχου Α' τάξεως, το
ποθετουμένου είς τό αύτό Υποκατά
στημα, ώς Διευθυντοΰ.

—Ό κ. Μιχαήλ Ραπτάκης, Τμημα
τάρχης Β' τάξεως, Εντεταλμένος 
καί Π ροϊστάμενος Λογιστηρίου πα
ρά τφ 'Τποκαταστήματι Πανεπιστη
μίου, είς τό 'Τποκατάστημα Καμινί
ων, ώς 'Τποδιευθυντής.

—Ό κ. Ήλίας Μπαλάσης, Λογι
στής Α' τάξεως παρά τφ 'Τποκατα- 
στήματι Άγγελοπούλου, είς τά 'Τπο
κατάστημα Άγ. ’Αναργύρων, ώς εν

τεταλμένος καί Προϊστάμενος Λογι
στηρίου, ανακαλούμενης τής γενομέ- 
νης τοποθετήσει»; του είς τό 'Τπο
κατάστημα Μοσχάτου, ώς ’Εντεταλ
μένου καί Προϊσταμένου Λογιστη
ρίου .

—Ό κ. Γεώργιος Π απαϊωάννου, 
Λογιστής Α' τάξεως παραμένει είς 
τό 'Τποκατάστημα Μοσχάτου, ώς 
’ Εντεταλμένο; καί Προϊστάμενος 
Λογιστηρίου, ανακαλούμενης τής γε- 
νομένης τοποθετήσεώς του είς τό Τ
ποκατάστημα 'Αγ. ’Αναργύρων, ώς 
’Εντεταλμένου καί Προϊσταμένου 
Λογιστηρίου.

—Ό κ. Παναγιώτης Σψυρής, 
Λογιστής Β’ τάξεως παρά τφ 'Τ- 
ποκαταοτήματι Μώλου, είς τό α.ύτά 
'Τποκατάστημα, ώς Διευθυντής, αντί 
τοϋ κ, Θεόδωρου Π απαθεοδώσου,
Λογιστοϋ Β' τάξεως, μετατιθεμένου 
είς τό Υποκατάστημα Καρπενησιού, 
ώς Διευθυντοΰ, αντί τοϋ κ. Βασιλεί
ου Άλεξανδρίδη, 'Τποτμηματάρχου 
μετατιθεμένου είς τό 'Τποκατάστημα 
Λεβαδεΐας ώς 'Τποδιευθυντοΰ, αντί 
τοϋ κ. Άνθου Μυλωνά, Τμηματάρ
χου Β' τάξεως μετατιθεμένου είς τό 
'Τποκατάστημα Άμφίσσης, ώς Διευ- 
θυντοϋ, αντί τοϋ κ. Δημητρίαυ Τρι- 
ψάνα, Τμηματάρχου Β' τάξεως, ο- 
στις παραμένει είς τό 'Υποκατάστη
μα Χαλκίδος, ώς Τποδιευθυντής 
τής συνιστωμένης παρ’ αύτφ Β' 'Τ- 
ποδιευθύνσεως. ’ Επίσης ανακαλείται 
ή διά τής ύπ’ ιάριθ. 177) 20.4.1976 

^ Πράξει»; γενομένη τοποθέτησίς του 
είς τό 'Τποκατάστημα ’ Αμφίσσης, ώς 
Διευθυντοΰ.

'Ο κ. Γεώργιος Λινός, Λογιστής 
Α' τάξεως παρά τφ 'Τποκαταστή;- 
ματι Χίου, είς τό αύτό Τποκατά
στημα, ώς ’Εντεταλμένος καί Προϊ
στάμενα; Λογιστηρίου, αντί τοϋ κ. 
Δημητρίου Άπέσσου, Λογιστοϋ Α' 
τάξεως μετατιθεμένου είς τό 'Τπο
κατάστημα Καρλοβασίου, ώς Διευ- 
θυντοΰ, αντί τοϋ χ. Στυλιανού Τσοο- 
καλάκη, 'Τποτμηματάρχου, μετατιθέ
μενου είς τό 'Τποκατάστηιμα Χίου, 
ώς Διευθυντοΰ.

■— Ο κ. Κων)νος Σταμούλης, Λο
γιστής Α’ τάξεως, ’Εντεταλμένος 
καί Προϊστάμενος Λογιστηρίου 'Υ
ποκαταστήματος Οίνουσών Χίου, είς 
τό αύτό 'Τποκατάστημα, ώς Διευθυν
τής.

■—Ό κ. ’ Ιωάννης Ρουσέτος, Τμη- 
ματάρχη; Β' τάξεως, ’Εντεταλμένος 
καί Προϊστάμενος Λογιστηρίου ’Τ- 
ποκαταστήματος Ρόδου, είς τήν Πε
ριφερειακήν Δ) νσιν Νήσιον Αίγαοίυ, 
ως Προϊστάμενος τοϋ ρΓαφείου αύ- 
τής.

■—Ό κ. Άχιλλεύς Τριαντάφυλλου, 
Τμηματάρχης Α' τάξεως, Προϊστά
μενος Τμήματος παρά τή Διευθύν- 
σει Διεθνών Δραστηριοτήτων, είς τό 
'Τποκατάστημα Κέρκυρας, ώς Διευ
θυντής, αντί τοϋ κ. Στεφάνου Βα- 
ρότση, Συμπράττοντας 'Τπαδιευθυν- 
τοϋ, όστις τίθεται εις τήν Διάθεσιν 
τής Δ)νσεως Προσωπικού, λόγφ ε
ξόδου του έκ τής 'Τπηρεσαίς, ώς κα- 
ταλαμβανοιμένου ύπό τοϋ ορίου ήλι- 
καίς τήν 31.12.76.

—'Ο κ. ’ Εμμανουήλ Άνδρουλάκη.ς, 
Λογιστής Α' τάξεως τοϋ Υποκατα
στήματος όδ. Ναυαρνίου, είς τό 'Τ
ποκατάστημα Νίκαιας ώς Εντεταλ
μένοι; καί Προϊστάμενος Λογιστη
ρίου, αντί τοϋ κ. Γρηγορΐου Κουρί- 
δη, 'Τποτμηματάρχου, τοπαθετουμέ- 
νου είς τήν Περιφερειακήν Διεύθυν- 
σιν ’Αττικής Δ', ώς Προϊσταμένου 
τοϋ Γραφείου αύτής.

—Ό κ. Γεώργιος Κλώντζας, Τμη
ματάρχης Β' τάξεως τοϋ Κεντρικού 
Καταστήματος, είς το αύτό Κατά
στημα, ώς Προϊστάμενος 'Τπήρεσίας 
Χρεογράφων.

■—Ό κ. Φίλιππος Μιχαλάκης, Λο
γιστής Α' τάξεως τοϋ 'Τποκαταστή- 
μ-ατος Μεταξουργείου, είς τό 'Τπο
κατάστημα ’Άνω Κυψέλης, ώς Διευ
θυντής, αντί τοϋ κ. Θεοδώραυ Μπα!- 
λέ, Τμηματάρχου Β' τάξεως, μετα
τιθέμενου είς τό 'Τποκατάστημα όδ. 
Πολυκλείτου, ώς Προϊσταμένου 'Υ
πηρεσίας ’Εσωτερικής Διαδικασίας.

—Ό κ. ’Ιωάννης Μητσιόνιας, 
Τμηματάρχης Α' τάξεως, Διευθυν
τής τοϋ Υποκαταστήματος Κορίνθου, 
εις τό 'Τποκατάστημα Λαμίας, ώς 
Διευθυντής.

—Ό κ. Βασίλειος Άθανασούλης,
' Τποτμηιματάρχη ς τοϋ Υποκαταστή
ματος ’Αγρίνιου, είς τό αύτό 'Τπο
κατάστημα, ώς ’Εντεταλμένος καί 
Π ροϊστάμενος Λογιστηρίου, αντί 
τοϋ κ. Ευαγγέλου Φουκανέλλη, Λυ
γιστού Α' τάξεως, τοποθετουμένου 
είς τό αύτό 'Τποκατάστημα, ώς "Τ- 
παδιευθυνταΰ, αντί τοϋ κ. Ναπολέον
το; Σφέϊκου, Τμηματάρχου Α' τά- 
ξεως μετατιθεμένου είς τό 'Υποκα
τάστημα Τριπόλεω-ς, ώς Δ)ντοϋ.

—Ό κ. Στυλιανός Γιακουμής, 
Τμηματάρχης Α' τάξεως, Διευθυν
τή ςτοϋ 'Τποκ)τος Νεαπόλεως Θεσ
σαλονίκης, είς τό 'Τποκατάστημα 
Θεσσαλονίκης Α', ώς ’Εντεταλμένος.

—Ό κ. Θεόδωρος Θεοδώρου, Λο
γιστής Β' τάξεως, παρά τή Διευθύν- 
σει προσωπικού (Διάθεσις, πρός το- 
ποθέτησιν) είς τό 'Τποκατάστημα ό- 
δοΰ Λήδρας Λευκωσίας, έκτος οργα
νικών θέσεων, κ. 'Υποδιευθυντής.

ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝ 
ΕΛΕΓΧΟ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Μετά τήν πρόταση μομφής

ΑΝΕΣΤΑΛΗ Η ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΟΡΩΝ

φ Τό Θέμα Θά άντιμετωτπσθή 
άττό τήν προσωρινή Διοίκηση

’Έλεγχο; τής οικονομικής δια- 
χειρίσεως κατά τήν περίοδο τής 
δικτατορίας καί μέχρι τής 31.12. 
7'5 διεξάγεται στο Σύλλογό μας, 
άπά ορκωτούς λογιστές.

Τήν άπόφαση - γιά τήν "διενέρ
γεια ελέγχου από ’Ορκωτούς Λο
γιστές πήρε τό Διοικητικό Συμ
βούλιο σέ μια άπ’ τις τελευταίες 
του συνεδριάσεις -κί άφοΰ διαπι
στώθηκε δτι οί επιτροπές που εί
χαν συσταθή από τό Δ.Σ μόλις 
άνέλαβε τά καθήκοντά του δεν 
είχαν κάν αρχίσει τό Εργο τους.

θ' Ελεγχος Εγινε απαραίτητος 
γιά νά σταματήση δ ψίθυρος καί 
νά ύπάρςη. μιά ύπεύθυνη καί μή 
έπιδεχόμενη αμφισβήτηση, κρίση 
γιά τή δ’αχείριση των οικονομι
κών τοΰ Συλλόγου μας.

Μέ τόν τρόπο αύτό όσοι δια

χειρίστηκαν τά οικονομικά τοΰ 
Συλλόγου μας. τά Διοικητικά 
Συμβούλια δηλ. τής περιόδου 1. 
1.1967 μέχρι καί τής 31.lj.75 
θά πάψουν νά είναι εκτεθειμένοι 
στό ψίθυοο πού δυστυχώς, ιδίως 
κατά τήν προεκλογική περίοδο 
τών τελευταίων αρχαιρεσιών γιά 
ττν ανάδειξη νέου Διοικητ. Συμ
βουλίου τοΰ Συλ) όγου μας. ώρ-1 
γίασε.

Ή Εκθεση πού θά συντάξουν 
ορκωτοί λογισταί θά γνωστοποιη- 
θή σέ όλα τά μέλη τοΰ Συλλό
γου.

Σημειώνουμε ότι οι έλεγκταί 
ώρισθηκαν σύμφωνα μέ τόν κανο
νισμό τοΰ Σ.Ο.Λ. από τή Διοί
κηση τοΰ Σώματος Όοκωτών 
Λαγιστών κατόπιν εγγράφου τοΰ 
Συλλόγου μας.

Τό θέμα τής διανομής δώρων στα 
παιδιά τών μελών τοΰ Συλλόγου μας 
θα άντιμετωτπσθή άττό τήν προσωρι
νή διοίκηση πού θά διορισθή έντάς 
τών ήμερων άπό τό Πρωτοδικείο ’Α
θηνών.

Τό σημερινό διοικητικό συμβολύιο 
μετά τήν υποβολή τής προτάσεως 
μομφής καί άνακλήσεως τής εντο
λής Εκρινε δτι είχε υποχρέωση, λό
γφ τοΰ ύψους τής δαπάνης πού ά- 
παιτείται γιά τήν αγορά τών δώ
ρων, νά άναμείνη τό αποτέλεσμα τής 
ψηφοφορίας έπί τής προτάσεως.

Μέ τήν ύπερψήφηση τής προτά
σεως μομφής καί τής άνακλήσεως 
τής εντολής του τό Διοικητικό Συμ
βούλιο στερήθηκε τοΰ δικαιώματος 
νά προχωρήση στήν πρετοιμασία 
τής προμήθειας τών δώρων.

Ελπίζουμε δτι τό θέμα τής δια
νομής δώρων θά μπόρεση νά αντι
μετώπιση ή προσωρινή διοίκηση, έφ’ 
όσον βέβαια δεν θά τής δοθή περι- 
ωρισμένη εντολή άπό τό Πρωτοδι
κείο ώς πρός τις άρμοδιότητες πού 
θά δικαιούται νά άσκήση.

ΤΑΜΕΙΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Στις 5 Δεκεμβρίου

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΑΗΙΙΙΕΟΣ 
ΤΕΚΝΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ

Τυπώνεται καί θά διανεμηθή 
οτά μέλη τοϋ Συλλόγου μας 

ό νέος κανονισμός του
e 15ΕΤΙΑ ΣΤΙΣ ΜΗΤΕΡΕΣ - 20ΕΤΙΑ ΣΤΙΣ ΕΓΓΑΜΕΣ

επί τών διατάξεων τοΰ Κανονι- 
σμ,οΰ τοΰ Ταμ,είου Συντάξεων ό
πως αυτές ισχύουν σήμερα καί 
μετά τις τελευταίε; τροποποιήλ 
σεις, άποφασίστηκε ή έκτύπωση 
κα,ί διανομή άπό τό Σύλλογό μας 
τοΰ νέου Κανονισμοΰ τοΰ Ταμείου 
Σϋντάξεοιν.

"Οπως είναι γνωστό στό Διοι
κητικό Συμβούλιο τοΰ Ταμείου 
Συντάξεων συμμετέχουν σάν Εκ
πρόσωποι τών ασφαλισμένων δ 
Πρόεδρος τοΰ Συλλόγου μας Παν. 
Θεοφανόπουλος καί ό συν, Αδα
μάντιος Ό'θωναΐος.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

X υ LcjJC/. Ιλκυ pc r.

πάθειες τών Διοικητικών Συμ
βουλίων, τοΰ Ταμείου Συντάξεων 
καί τοΰ Συλλόγου μας υπογρά
φτηκαν καί δημοσιεύτηκαν στό 
ύτΤ άριθ. 1121)76 φύ/νλο τής 
«Έφημεοίδος τής Κυβερνήσεως» 
ηΐ τελευταίες τροποποιήσεις στον 
Κανονισμό τοϋ Ταμείου Συντά
ξεων.

Μέ τις τροποποιήσεις αύτες δ- 
λσκληρώθηκε μιά σειρά μέτρων 
βελτιώσεως στις παροχές τοΰ Τα
μείου Συντάξεων μας.

Γιά νά Ενημερωθούν πΐήρως 
δλα τά ιιέλη τοΰ Συλλόγου μας

Τό Διοικητικό Συμβούλιο τοΰ 
Συλλόγου μας έξέδωσε τήν άκόλου- 
θη άνακοίνωση:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ No 29

Ή χθεσινή ένοπλη ληστεία στό 
Υποκατάστημα Παλαιού Φαλήρου, 
απέδειξε γιά μιά άκόμη φορά, δτι 
ή αγχώδης εργασία τοΰ Τραπεζου
παλλήλου έχει καταστεί καί άκρως 
επικίνδυνη.

Οί συνάδελφοί μας τοΰ Παλαιοΰ 
Φαλήρου έτίμησαν μέ τήν γενναία 
άντίσταση πού προέβαλαν στους 
ληστές έτίμησαν τήν ιδιότητα τοΰ 
υπαλλήλου τής Εθνικής Τραπέζης. 
Έτσι, γιά μιά άκόμη φορά, οί υ
πάλληλοι τής Εθνικής Τραπέζης, 
μέ κίνδυνο τής ζωής τους, περι- 
φρούρησαν τά συμφέροντά της.

‘Η Διοίκηση τής Τραπέζης οφεί
λει μέ τή σειρά της νά λάθη ολα 
τά ένδεικνυόμενα μέτρα προστασί
ας τής ζωής τοΰ προσωπικού καί 
τής περιουσίας τής Τραπέζης.

Ή Διοίκηση τοΰ Συλλόγου μας 
απευθύνει τά συγχαρητήρια δλων 
τών μελών του ατούς συναδέλφους 
τοΰ Υποκαταστήματος Παλαιού 
Φαλήρου.
Συνάδελφοι,

Μέ άφορμή τό ζωηρό θόρυβο καί 
τήν αναστάτωση πού δημιούργησε 
ή τελευταία άνακοίνωση τής ΟΤΟΕ 
(No 32.16.10.76) γύρω άπό τό α
σφαλιστικό, σημειώνουμε, δτι δπως 
διευκρινίστηκε πλήρως στή χθεσινή 
συνεδρίαση τοΰ Γενικού Συμβουλί
ου τής ΟΤΟΕ, κανένα σχέδιο δεν 
έχει κατατεθεί στή Βουλή πρός συ
ζήτηση άλλα πρόκειται άπλως περί 
σκέψεων βουλευτοΰ πού υποβλήθη
καν έγγράφως πρός τήν ηγεσία τοΰ 
κόμματός του:

Ό Αρχηγός τής ΕΔΗΚ κ. Γε
ώργιος Μαΰρος, μέ δημόσιες δηλώ
σεις του τόνισε: «Ή ΕΔΗΚ δεν υ
ποστηρίζει καθόλου τήν άνακίνηση 
ασφαλιστικού θέματος στό χώρο 
τών ’Οργανισμών Κοινής Ώφελείας 
καί Τραπεζών, Πολιτική τής ΕΔΗΚ 
είναι νά βελτίωση τις συντάξεις 
καί τις έν γένει άσφαλιστίκές πα
ροχές πρός τά άνω καί όχι πρός τά 
κάτω».

Έξ άλλου, ό Υπουργός Κοινωνι-

I ών Υπηρεσιών κ. Κ. Στεφανόπου- 
I λος δήλωσε δτι «είναι έκτος πόσης 
σκέψεως τής Κυβερνήσεως ή πρό
ταση γιά τή συγχώνευση ασφαλι
στικών Ταμείων».

Κατόπιν τών ανωτέρω, δέν δι
καιολογείται καμμιά ανησυχία άπ’ 
αυτό τό γεγονός. Πάντως, ό Τρα
πεζοϋπαλληλικός κλάδος πρέπει νά 
συνέχιση τήν άγρπνη καί συνεχή έ- 
πιφυλακή γιά τήν προστασία τών 
κεκτημένων δικαιωμάτων του άπό 
κάθε τυχόν έπιβουλή πού ήθελε πα
ρουσιαστεί άπό όποιαδήποτε κα
τεύθυνση.

Τό Γενικό Συμβούλιο τής ΟΤΟΕ 
ένέκρινε όμοφώνως τις άκόλουθες 
εισηγήσεις τοΰ Προέδρου μας καί 
υιοθέτησε σάν 'Ομοσπονδιακά αι
τήματα, τά αιτήματα τοΰ Συλλόγου 
μας.

1. Γιά τή λήψη σειράς προστα
τευτικών μέτρων ατούς χώρους τής 
εργασίας μας.

2. Γιά τή καθιέρωση ειδικού έ- 
πιδόματος έξ 20% στους εργαζο
μένους στους ηλεκτρονικούς ΰπο- 
λογιστάς καί στις χειρίστριες λο
γιστικών μηχανών (θά γίνουν σχε
τικές παρεμβάσεις άπό τήν ΟΤΟΕ 
καί ένδιαφερο μένους Συλλόγους, 
στό Πρωτοβάθμιο Διαιτητικό Δι
καστήριο πού έκδικάζεται στις 15 
10.76 προσφυγή τού Συλλόγου μας 
ώστε, ή απόφαση νά έπεκταθή σ’ 
λους τούς Τραπεζούπαλλήλους αύ
τής τής κατηγορίας καί γιά τήν 
επέκταση τοΰ επιδόματος γάμου 
γυναικών σ’ όλες τις ένδιαφερόμε- 
νες συναδέλφους, πού σήμερα* 1 2 δέν 
τό λαμβάνουν.

Πρότασή μας στό Γενικό Συμ
βούλιο τής ΟΤΟΕ γιά τήν υιοθέ
τηση τού αιτήματος τών μή πτυχί
ο ύχων, θά έξετασθή άπό τό εκτελε
στικό Συμβούλιο σέ προσεχή συνε
δρίασή του.

Λεπτομερής άνακοίνωση τής Ο. 
Τ.Ο..Ε γιά τις άποφάσεις πού πάρ 
θηκαν στό Γενικό Συμβούλιο σχε
τικά μέ τά προβλήματα τού κλά
δου μας, κυκλοφορεί αυτές τις μέ
ρες.

Μέ συναδελφικούς χαιρετισμούς 
Ό Πρόεδρος 

Π. ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
Ό Γεν. Γραμματεύς 

Θ. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΑΟΣ

Στις 5 Δεκεμβρίου θά διεξαχθή 
διαγωνισμός γιά τήν πρόσληψη 
125 τέκνων έν ένεργείςι υπαλλήλων 
καί συνταξιούχων τής Τραπέζης.

Οί δροι προσλήψεως, τά προσόν
τα, οί διατυπώσεις συμμετοχής, οί 
χώροι διεξαγωγής τοΰ διαγωνι
σμού, τά έξεταστέα μαθήματα κλπ. 
καθορίζονται μέ τήν ακόλουθη υπη
ρεσιακή έγκύκλιο:

Κατόπιν άπσψάσεως τής Διοική- 
σεως προκηρύσσεται διαγωνισμός 
άποκλειστικώς καί μόνον μεταξύ 
τέκνων έν ένεργεία Υπαλλήλων τής 
Τραπέζης ή συνταξιούχων ώς καί 
θανόντων έν ένεργεία ή είς κατά- 
στασιν συνταξιοδοτήσεως Υπαλ
λήλων τής Τραπέζης διά τήν πρόσ 
ληψιν 125 (εκατόν είκοσι πέντε) 
Υπαλλήλων Άρρένων καί Θηλέων 
τοΰ Λογιστικού Κλάδου.

Ο διαγωνισμός θά διενεργηθή 
τήν 5ην Δεκεμβρίου 1976, ημέραν 
Κυριακήν, είς ’Αθήνας καί Θεσσα
λονίκην.

Οί έπιτυγχάνοντες είς τόν δια
γωνισμόν θά προσληφθηύν μέ βα
θμόν Δοκίμου καί άπσδοχάς αντί- 
στοιχούσας είς τόν βαθμόν τούτον, 
πλέον τυχόν οικογενειακών επιδο
μάτων.

I. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΙ 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟ
ΧΗΣ

1. Ελληνική Έθνικότης.
2. Απολυτήριον τουλάχιστον Γυ

μνασίου ή Ισοτίμου Σχολής Μέσης 
‘Εκπσιδεύσεως ημεδαπής ή άλλο- 
δαπής.

3. Ηλικία οΰχί άνωτέρα τών 30 
έτών (γεννηθέντες άπό τού έτους 
1946 καί εντεύθεν).

4. Διά τούς άνω τών 19 έτών υ
ποψηφίους "Αρρενας έκπλήρωσις 
τών στρατιωτικών υποχρεώσεων ή 
νόμιμος καί οριστική απαλλαγή έξ 
αυτών ουχΐ όμως γιά λόγους υγεί
ας.

Εις τον διαγωνισμόν δύνανται νά 
συμμετάσχουν οί διά λόγους σπου
δών τελοΰντες έν αναβολή κατατά- 
ξεως καί οί ΰπηρετοΰντες εις τάς 
τάξεις τού στρατού.

Η πρόσληψις τών έκ τών τελευ
ταίων τούτων έπιτυχόντων τελεί ΰ- 
τ,ο αίρεσιν τής άποστρατεύσεώς 
των, τό άργότερον, μέχρι τής 31.
12.1976.

5. Νά είναι τέκνα έν ένεργείςι 
Υπαλλήλων τής Τραπέζης ή συν

ταξιούχων ώς καί θανόντων έν έν- 
εργεία ή εις κατάστασιν συνταξιο- 
δοτήσεως Υπαλλήλων τής Τραπέ- 
ης-

II. ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

1. ’Έκθεσις Ιδεών
2. Πρακτική ’Αριθμητική.

ΙρίΙΥΗΥΪ!
Επχνήρχ’.σε τή λειτουργία του 

τά συμβούλιο προαγωγών για τήν 
κρίση τών λογιστών Α' τάξεως 
καί πάνω. ’Ήδη, Εγιναν στις 18- 
10.76 οί προαγωνές τών Τμη- 
ματαρχών Β' πρός Α\ προγραμ
ματίστηκαν γιά τις 22.10.76 οί 
προαγωγές τών ύποτμηματαρχών 
προς Τμηματάρχας Β' καί γιά 
τις 25.10 τών Λογιστών Α' προς 
ύποτμηματάρχας.

Υπενθυμίζεται δτι οί προαγω
γές στούς βαθι.υούς τοΰ Συμπράτ
τοντας, Τποδιευθυντοΰ καί Διευ- 
θυντοΰ είναι Εργο "τοϋ Διοικητι
κού Συμβουλίου τής Τραπέζης 
καί δχι τών υπηρεσιακών συ μ β ου 
λίων. Οί προαγωγές αύτές κα
θυστερούν καί γιά τά δύο εξάμη
να τοΰ 1976.

3. Ξένη Γλώσσα (’Αγγλική ή 
Γαλλική ή Γερμανική). Ή έξέτασις 
θά συνίσταται είς τήν μετάφρασιν 
κειμένου έκ τής Ελληνικής είς τήν 
Γένην Γλώσσαν, τής προτιμήσεως 
τοΰ έξεταζομένου.

4. Δοιτ υλογραφ ία διά τής τυφλής 
μεθόδου.

Έπιτυγχάνοντες θά θεωρούνται 
οί λαμβάνοντες είς μεν τήν 'Έκθε- 
σιν Ιδεών τουλάχιστον τήν βάσιν, 
είς τά μαθήματα τής Πρακτικής 
Αριθμητικής καί τής Ξένης Γλώσ- 

σης άθροιστικώς σύνολον βαθμών, 
τουλάχιστον ίσον πρός τό άθροι
σμα τής βάσεως έκάστου τών μα
θημάτων τούτων, είς δε τήν Δακτυ
λογραφίαν 500 τουλάχιστον καθα
ρά κτυπήματα είς 10 πρώτα λεπτά 
τής ώρας.

III. ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟ
ΧΗΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΝ

Αΐτησις συμμετοχής, συντετα
γμένη έπί ειδικού εντύπου τής Τρα
πέζης, ώς τό συνημμένον υπόδει
γμα.

Αί αιτήσεις σά υποβληθούν ύπό 
τών ενδιαφερομένων αυτοπροσώ
πως, μέ τήν προσκάμισιν τής ’Α
στυνομικής των ταυτότητος, άπό 
τής 25ης ’Οκτωβρίου έ.έ. (ήμερα 
Δευτέρα) μέχρι τής 20ής Νοεμ
βρίου έ.έ. (ημέρα Σάββατον) τό 
άργότερον, ώς κάτωθι:

α) Ύπό τών διαμενόντων εις τήν 
περιφέρειαν τέως Διοικήσεως Πρω- 
τευούσης είς τήν Διεύθυνσιν Προ
σωπικού τής Τραπέζης — Υπη
ρεσίαν Προσλήψεων (οδός Αιόλου 
άρ. 86 — 2ος δροψος, τηλ. 3211. 
058 ή 3210.411 έσωτ. 285) καθ’ 
ολας τάς εργασίμους ήμέρας καί 
άπό ώρας 08.00 έως 10.00 π.μ.

β) Ύπό τών διαμενόντων είς τάς 
Επαρχίας είς τό πλησιέστερον τής 
διαμονής των Υποκατάστημα τής 
Τραπέζης, καθ’ δλας τάς εργασί
μους ήμέρας καί ώρας.

Αιτήσεις ΰποβληθεΐσαι μέχρι σή
μερον καθ’ οίονδήποτε τρόπον δέν 
θά ληφθοϋν ύπ’ οψιν.

IV. ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΣ

α) Άρτι μέλει α καί υγεία πιστοί 
ποιούμενοι ύπό των ιατρών τής εκ
λογής τής Τραπέζης, έξόδοις της.

β) Υποβολή τών κάτωθι Πιστο
ποιητικών:

1. Δελτίου άναγγελίας προσλή
ψεως μισθωτού.

2. Τών λοιπών ΰπό τοΰ Οργανι
σμού τής Τραπέζης καί τών κειμέ
νων Νόμων προβλεπομένων πιστο
ποιητικών καί στοιχείων.

γ) Παρακολούθησις μαθημάτων, 
είς Σχολήν Προπαιδεύσεως, είς ’Α
θήνας.

Αί προσλήψεις θά πραγματοποι
ηθούν κατά σειράν επιτυχίας, βά
σει καταρτισθησομένου, κοινού 6P 
Άρρενας καί Θήλεις, πίνακος άπο- 
τελεσμάτων, ή δέ τοποθέτησίς τών 
προσληφθησομένων θά γίνη κατά 
τήν κρίσιν τής Τραπέζης’, βάσει 
τών υφισταμένων είς Προσωπικόν 
αναγκών αυτής.

V. ΧΩΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩ
ΝΙΣΜΟΥ

Οί χώροι καί ή ώρα διεξαγωγής 
τού διαγωνισμού θέλουν γνωστο
πο ιηθή πέντε ήμέρας τουλάχιστον, 
προ τής διενεργείας αυτού, πρός 
τούς υποψηφίους, μέσψ τών Μονά
δων είς τάς οποίας ύπέβαλον τήν 
αΐτησιν συμμετοχής των, τής Τρα
πέζης διατηρούσης τό δικαίωμα δ
πως ματαίωση, άναβάλη ή τροπο
ποίηση τούτον, υπό έγκαιρον προ
ειδοποίησή τών ένδιαφερομένων.

Κατόπιν τών άνωτέρω, δύνασθε 
νά δέχεσθε αιτήσεις συμμετοχής ά
πό τής 25ης ’Οκτωβρίου έ.έ. μέχρι 
καί τής 20ής Νοεμβρίου έ.έ., σνμ- 
φώνως πρός τά έν έδαφίφ 111 τής 
παρούσης διαλαμβανόμενα, άπο- 
κλειομένης τής παραλαβής αίτήσε- 
ως μετά τήν ημερομηνίαν ταύτην.



Ένώ άναμένεται ή απόφαση τοΰ Δικαστηρίου

ΠΟΙΟΙ ΕΠΡΟΤΕΙΝΑΝ ΠΟΙΟΥΣ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ 
ΣΤΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 1η ΣΕΛ.)

Ό συν. Θεόδωρος Δημ,ητρό- 
πουλος Επρότεινε όπως διορισθοϋν 
οί συν.:

Δημητρόπουλος Θεόδωρος, Λι- 
αργκόβ-χς Στχΰοος, Αύγουλέας 
Γρηγόριος. Γριζιώτης Παναγιώ
της, Δρά'ίκος Παναγιώτης, Κορα- 
χάη Αγγελική, Κουκουζέλης 
Δημήτριος, Κωτσόβολος Παντε
λής, Σολωμχκος Βασίλειος, Μπό- 
γρης Παναγιώτης, Νιττερόπου- 
λος Ιωάννης, Καμάρης ’Ιωάν
νης, Στχθόπουλος Άνδρέας, Σταυ 
ρακόπουλος Ίιοάννης, Α ραπ ύ
πουλος Ήλίας, Γιάγκου Ασπα
σία Γιακουμής Στυλιανός, Μαρ- 
σάς Βλαδίμηρος, Ροΰσσος Ιωάν
νης, Κωνσταντινίδης Βασίλειος, 
Κουτσιμχνής Αθανάσιος.

★
Ό συν. Απόστολος Άργυρό- 

πουλος έπρότεινε να διορισθοϋν 
οί συν.:

Κων) νος Ίατρίδης, Γεώργιος 
Κουκουλομάτης, Αναστάσιος 

Κλειδής, Γεώργιος Παπαΐ'ωάννου, 
Απόστολος Άργυρόπουλος. Πέ
τρος Μπακογιάννης, Γρηγόριος 
Αύγουλέας, ’Απόστολος Μπαμί- 
χας, Στέλλιος Χριστοφόρου, Σπυ
ρίδων Αιντοβόης, Χρηστός Μαλ- 
λικιώσης, Ζαφείριος Μπέρος, Πέ
τρος Κατσίκας.

Άγ
Οί συν. Γαρυφαλιά Βολάκη 

καί Κων) νος Στρίγκας επρότει- 
ναν νά διορισθοϋν οί συν.:

Τσοτάκος Γεώργιος, Σάλτας 
Παναγιώτης, Τζουλής Αλέκος, 
Γεωργίου Νικόλαος, Δουράφη 
Αναστασία Μαζαράκης Μιλτιά
δης, Φραγκούλη Ευαγγελία, Κα- 
ραβίτης Χρηστός, Ίατρίδης Κων
σταντίνος, Παπανικολάου Νικό
λαος, Στάμνος Γεώργιος, Καρ- 
κούλιας Κων) νος, Βλογιαννίτης 
Γεώργιος, Σαραβάνος Μάριος,; 
Μπογδάνος Διονύσιος, Τσελεπής 
Δημήτριος, Μπούζας Δημήτριος 
Παπαδοπούλας Βασίλειος, Λαδά 
Βασιλική, Ζαχαρίουδάκης Γεώρ
γιος, Ζαννετάκης Νικόλαος.

★
Ό συν. Κων) νος Βελέντζας έ- 

πρότεινε δπως διορισθοϋν οί συν.:
Μυλωνάς ’Ιωάννης, Βελέντζας 

Κων) νος, Ζώης Χρηστός, Αάβδα 
Αγγελική, Μονοκροΰσος Ελευ
θέριος, Άσσαριωτάκης Γεώργιος, 
Χαζημηνάς Ιορδάνης. Ξενόπου- 
λος Ιωάννης, Καρυωτάκης Άν- 
δρέας, Σετάκης 'Εμμανουήλ. Σαρ 
ρής ’Αντώνιος, Ζερβάκη Ίιοάν- 
να. Παππάς Δημήτριος Τσαγκά 
Αικατερίνη, Κάπαρης Διονύσιος, 
Κολόμβου Σοφία, Παπαγαλάνης 
Θεόδωρος, Γραμματικού Μαρία, 
Χεκίμογλου Εόάγγελος, Κατσί
κας Ιωάννης, Εύτυχίδης Στυλι
ανός.

★
Ή συν. "Αγγελική Αάβδα I- 

πρότεινε δπως διορισθοϋν οί συν.:
Αγγελική Αάβδα, ’Ιωάννης 

Μυλωνάς, Χρηστός Ζώης, Κώ
στας Βελέντζας, Ελευθέριος Μο
νοκροΰσος, ’Ιορδάνης Χατζημη- 
νάς. Δημήτριος Τρίμης, Εμμα
νουήλ Σετάκης, ’Ιωάννης Ξενό- 
πουλος Αικατερίνη Τσαγκά, Αν 
τού νιος Σαρρής, Νικόλαος Μαν
δράκος, Νικόλαος Άλμπάνης, 
Σπυρίδον-ν Διλιντάς, Μαρία Γραμ
ματικού, Ευάγγελος Χεκίμογλου, 
Χαρίλαος Τρακουσόπουλος, Διο
νύσιος Κάκαρης, Θεόδωρος Πα- 
παγαλάνης, Στυλιανός Εύτυχί
δης. Κων) νος Μπεθάκης.

★
Οί συν. Νικ. Άλμπάνης καί 

’Ιωάννης Σώρρος έπρότειναν νά 
διορισθοϋν οί συν.:

Άλμπάνης Νικόλαος. Διλιντάς 
Σπϋρος. Μανδράκος Νικόλαος, 
Άνδρικόπουλος Νικόλαος, Ζώης 
Χρηστός, Άσσαριωτάκης Γεώρ
γιος, Δημητρόπουλος Δημήτριος, 
ϊγγλέσης ’Άγγελος, Κχ,ριαννά- 

κη ’Ελισάβετ, Κοντόπουλος Νι
κόλαος, Κουμούσης Μάρκος, 
Μπέρκας Χάρις, Κουρουσοπού-

λου Χριστίνα, Κρητικός Κων) νος, 
Αιαπάκης Νικόλαος, Κυριαζίδης 
Βασίλειος, Μονοκροΰσος Ελευθέ
ριος, Μυλωνάς Ιωάννης, Νεόφυ- 
ος Μάνος, Ντεβέκος Ιωάννης, 
Παπάς Δημήτριος, Πισιμίσης Δι
ονύσιος, Σπύρου Μιχαήλ, Στρού- 
λια Ιωάννα, Σώρρος Ιωάννης. 
Φερδινάλης Γεώργιος, Δραγώνας 
Κων) νος, Γραμματικού Μαρία, 
Μιρλιαούντας ’Αριστομένης, Κο- 
τζαμάνογλου Ριχάρδος, Τσακα- 
τάκη Μαρία, Χεκίμογλου Εύάγ- 
γελος, Παπαγαλάνης Θεόδωρος, 
Κάπαρης Σάκης, Κολόμβου Σο
φία, Άλεξοπούλου Μαρία, Κατσί 
κας Νικόλαος, Παπαδάκης ’Άγ
γελος, Φαρφαράς ’Ιωάννης.

Οί συν. Νικόλαος ΙΙεργαντής, 
Ιωάννης Σάββας, καί Εύαγγελία 

Φραγκούλη έπρότειναν δπως διο- 
ρισθοϋν οί συν:

Νικόλαος Πίσκοπος, ’Άν<α Κω- 
στάκη, Γεώργιος Μπροτζάκης, 
Δημήτριος Νάτσης, Ευάγγελος 
Καραγιάννης, Γεώργιος Κουμα- 
νιώτης, Αλέξανδρος Κουτάντης

παγαλάνης Θεόδωρος, Κολόμβου 
Σοφία, Γραματικοΰ Μαρία, Χεκί
μογλου Ευάγγελος, Εύτυχίδης 
Στυλιανός, Κατσίκας Νικόλαος.

★
Ό συν. Άλ. Ρωσσέτης έπρό- 

τεινε δπως διορισθοϋν οί συν:
Αλέκος Ρωσσέτης, Στυλιανός 

Μανέας, Σταΰρος Λιαργκόβας, 
Χρηστός Κολιάτσος, ’Ιωάννης 
Νιττερόπουλος, Νικόλαος Ζευγώ- 
λης, Χρηστός Δρούγκας, Σπϋρος 
Αιντοβόης, Γεώργιος Ζαβός, Θε
οχάρης Μπέρκας, Φώτιος Λοΐζος, 
Νικόλαος Ζέρβας, Σπΰρο, Δρυ- 
μώνας, Στυλιανός Χριστοφορά- 
κης, Δημήτριος Μπεχλιβάνης, 
Γεώργιος X. Καράλης, Γεώργιος 
Π. Μασμανίδης, Κων) νος I. 
Τσαμπούρης, 'Αθανάσιος Β. Λι- 
ώλος, Χρηστός X. Μαλικιώσης, 
Μαργαρίτης Γ. Κασκαμτζής.

Ό συν. Δημήτριος Νιν.ολόπου- 
λος έπρότεινε δπως διορισθοϋν οί 

! συν:
Άπέργης Θεόδωρος, Αύγουλέ

ας Γρηγόοιος, Βασιλόπουλος Ζα
φείρια-, Ζαβός Γεώργιος, Κα
τσούλας Φιλοποίμην, Κλείτσης 
Παναγιώτης, Μιχαηλίδου Μαρία,

’Απολογισμός καί προοπτικές 
στό Γενικό Συμβούλιο τής ΟΤΟΕ

Συνήλθε στις 5.10.76 καί 8. 
10.76 τό Τακτικό Γενικό Συμ
βούλιο τής ΟΤΟΕ πού συζήτησε 
καί πήρε αποφάσεις για τήν πο
ρεία των κλαδικών μας προβλη
μάτων.

Στην έναρκτήρια συνεδρίαση, 
μέσα σέ μια λιτή, αλλά συγκινη- 
νκή ατμόσφαιρα, παραδόθηκε ε
πιταγή δρχ. 500 χιλ. εκ μέρους 
τών Ελλήνων Τοαπεζοϋπαλλή- 
λων σέ εκπροσώπους τής Κυπρι
ακής Δημοκρατίας σαν πρώτη 
δόση χρηματοδοτήσεως τοΰ κατα- 
σκευαζοιμένου έργου Κοινοτικής 
Άναπτύξεως Λάρνακας. Μετά τις 
δμιλίες τών Κυπρίων Ιπ σήμων 
καί τήν άποχώρσή τους, ό Πρό
εδρος τής ΟΤΟΕ έκανε γ'ά λο
γαριασμό τοΰ έκτελεστικοϋ απολο
γισμό τής τετράμηνης δραστηριό
τητας τής ‘Ομοσπονδίας μ^ς καί 
καθώρισε τούς άμεσους στόχους 
της.

οίκηση τής Τραπέζης τής 'Ελλά
δος. Ή ΟΤΟΕ Εχει απευθύνει 
σχετικό Εγγραφο στό ΊΓπυργεΐο 
Συντονισμού καί αναμένει τή σύ
σταση τής γνωμοδοτικής Επιτρο
πής πούχει συμφωνηθή από τό 
μήνα Απρίλιο.

3) Τό νομοσχέδιο περί τιμών 
καί -εισοδημάτων πού ύστερα από 
τις Ενέργειες τών συναδέλφων 
μας τής ΚΣΕΕ άποσύρθηκε, χρει 
άζεται δμως παρακολούθηση για
τί παρατηρεΐται ή τάση ουσια
στικής Εφαρμογής του.

4) Τό θέμα τής προωθήσεως 
τών συναδέλφων τοΰ Μ. 751, 
δεν παρουσιάζει καμμιά πρόοδο 
όφειλομένη στις δ'χφο.ρές άπάψε- 
ων μεταξύ τών Ενδιαφερομένων.

5) Ή πρόσθετη ασφάλιση τών 
ταμειακών υπαλλήλων δεν πα
ρουσίασε Εξέλιξη. Συστήθηκε δ
μως Επιτροπή από μέλη τοΰ Εκ
τελεστικού συμβουλίου πού θά κά

Ή εισήγηση τοΰ Προέδρου νη σχετική εισήγηση γιά τή λή- 
τής ΟΤΟΕ, σέ συντομία, ήταν ή Ψη άποφάσεως.

Σωτήριος Καραπανάγος, Ίωάν-! Μιχελάχης Γεώργιος, Μοντεσάν· 
νης Καραμπέτσας, Ιάκωβος Δη- τος Διονύσιος, Νικόλόπουλος Δη- 
μόπουλος, ’Ιωάννης Σέβος, Έλβί- · μήτριος, Πατρίκιος Σωτήριος, 
ρα Καβουριάρη, Ιωάννη: Πίτσι-. Σταυρακόπουλος ’Ιωάννης, Στρού
ος, ’Ιωάννα Παναγιωτακοπούλου, 
Αλέξανδρος Κοττίκας, Αντώνι 
ος Γρύλλος, Αριστοτέλης Ιίαρα 
θύρας Νικόλαος Δημακόπουλος, 
Ν'κόλαος
Γαλαζούλα:
κης.

λιος Αντώνιος, Τσαγκάρης Παν
τελής, Γραμματικόπουλος Ιίανα- 
γιόδωιρος, Δρχμουντάνης Ζαχα
ρίας, Λόλας Χαράλαμπος. Πα- 

Φουσέκης, Ανδρέας πανδ.ρέου Γεώργιος, Παπαστερ- 
-/λ,: Τ’.··· τ '■ γ(6υ Πολυχρόνης, Σιάφος Κων) - 

νος, Γιακουμής Στυλιανός,
★

Ή συν. ’Ιωάννα Ζερβάκη

καί Εμμ. Καρυδά-

Ό συν Γεώργιος Π. Βλάχος,
έπρότεινε δπως διορισθοϋν οί συν: | ^τεινε δπως διορισθοϋν οί συν 

Βελέντζας Κων) νος, Μυλωνάς | Ιωάννα 
Ιωάννης, Ζώης Χρηστός, Αάβδα ν

ε-

αρρης
Ζερβάκη,

Εμμανουήλ
Αντώνιος
Σετάκης.

Αγγελική, Σετάκης Εμμανουήλ, I Ασημίνα Δάλκα, Δέσποινα Κων- 
Χάτζημηνάς Ιορδάνης, Σαρρής ^χαντίνου, Στυλιανός Έμμ. ΙΙιπε 
Αντώνιος, Ξενόπουλος Ιωάννης,
Μονοκροΰσος Ελευθέριος. Καρυ
ωτάκης Άνδρέας, Ζερβάκη Ιω
άννα* Βλάχος Γεούογιος, Τσαγκά 
Αικατερίνη, Άσσαριωτάκης Γε
ώργιος, Κάπαρης Διονύσ'ος, Πα-

ράκης, Σπυρίδων Σπυρόπουλος.
★

'Ο; συν. Ιωάννης Μυλωνάς έ- 
πρότεινε γιά διορισμό τόν Εαυτό 
του.

εςης:
Δύο οί βασικοί στόχοι τής 

ΟΤΟΕ κατά τό 4μηνο π:ύ διέρ- 
ρευσε. Πρώτος, ή ολοκλήρωση 
τών διεθνών σχέσεων, πού άρχι
σε αμέσως μετά τή μεταπολίτευ
ση από τήν Προσωρινή Διοίκηση 
πού άνοιξε τό δρόμο κά) Επανα
σύνδεσε τήν ΟΤΟΕ με τό διεθνές 
κίνημα μέ κορύφωση τή συμμε
τοχή αντιπροσωπείας μας στο 
Παγκόσιι,ιο Συνέδριο τής FIET 
καί τής EUROFIET στό Ελσίν
κι. Δεύτερος, ή προώθηση τών 
αιτημάτων τοΰ Κλάδου, πού εί
ναι :

1) Ή αντιμετώπιση τών οια-

6) Ή οργανωτική διάρθρωση 
τής ΟΤΟΕ, ανατέθηκε σέ μέλη 
τοΰ Εκτελεστικού πού θά μελετή
σουν τό θέμα καί θά είσηγηθοϋν 
σχετικά.

7) Τό φορολογικό θέμα, (Αντι
μετωπίστηκε μέ Εκτεταμένο υπό
μνημα τής ΟΤΟΕ προς τό Υ
πουργείο Οικονομικών, μέ βάση 
τή λήψη μέτρων φορολογικής έ- 
λαφρύνσεως τών τρεπεζοΰπαλλή- 
λων.

8) Η Αμέρικαν Εξπρές, πού 
Εξακολουθεί νά είναι ανένδοτη 
στό αίτημα τοΰ προσωπικού της 
γιά πλήρη έξομοίωση τών αποδο
χών του μέ τούς συναδέλφους των

σπαστικών κινήσεων μέσα στόν ; τής ’Εθνικής Τραπέζης τής Έλ- 
Κλάδο μας, πού παίρνουν :ή μορ- ί λάδος, προκάλεσε τήν άντίδραση 
φή δημιουργίας Συλλόγων πτυ- τών Εργαζομένων στην Τράπεζα 
χιούχων, σεμιναριούχων ή συνοέ- αυτή πού μέ κινητοποιήσεις, καί 
σμων άλλων κατηγοριών ύπαλλή- ενεργό συμπαράσταση ολοκλήρου 
λων. "Ολες αυτές οί κινήσεις έ- τοΰ Κλάδου, διεκδικοΰν τήν Εκα-
χουν τελικά σάν άποτέλεσμα τήν νοποίηση τοΰ αίτήματός των. Τε-
άποδυνάμωση τής ΟΤΟΕ καί κα- λικά ή διοίκηση τής AMERI

CAN EXPRESS παρέπεμψε τό 
ιμέρου έ- θόμ-α στό διαιτητικό δικαστήριο.

9) Ή Επιστροφή τών παρα-
κρατηθέντων ημερομισθίων τών

ταδικάζονται.
2) Εφαρμογή τής 

βδομάδο- εργασίας σημειώνε. μια 
στασιμότητα όφειλομένη στη Δι-

Βέμιιι ηοό έμειναν έΗαμεμη μέ ιή πράταιη μορφής
Στασιμότης στην πορεία πολλών 

άπό τά έν εξελίξει θέματά μας πα
ρουσιάστηκε, δπως ήταν επόμενο, 
μετά τήν υποβολή καί κυρίως τήν 
υπερψήφιση τής προτάσεως μομφής 
καί άνακλήσεως τής Εντολής τοΰ 
Διοικητικού Συμβουλίου.

Στό προηγούμενο φύλλο τής «Τρα 
πεζιτικής» είχαμε άναφερθεΐ σέ δλα 
αύτά τά θέματα καί είχαμε έπιση- 
μάνει τόν κίνδυνο άπό τήν τυχόν υ
περψήφιση τής μομφής.

Τά Επαναλαμβάνουμε σήμερα γιά 
νά πληροφορηθοΰν δλα τά μέλη τού 
Συλλόγου σέ ποιο στάδιο έχει στα
ματήσει ή πορεία αυτών τών θεμά
των.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:
Στό προηγούμενο φύλλο τής «Τρα 

πεζιτικής» γράφαμε:
«Συνεχίζεται κανονικά άπό ειδι

κές ομάδες εργασίας ή μελέτη γιά 
τή ριζική τροποποίηση τοΰ ’Οργανι
σμού Υπηρεσίας, μέ βάση τά ξένα 
πρότυπα καί τήν 'Ελληνική πρα
γματικότητα. Ή δλη προεργασία 
προβλέπεται νά τελείωση σύντομα, 
ώστε τό σχέδιο νά τεθή ΰπ’ δψιν 
τής Συνδικαλιστικής έκπροσωπή- 
σεως».

Στό θέμα αυτό δέν σημειώθηκε 
καμμιά εξέλιξη άπό τό γεγονός δ- 
τι μειώθηκε ή διαπραγματευτική 
δύναμη τού Διοικ. Συμβουλίου.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΤΗΤΕΣ:
Στό προηγούμενο φύλλο γράφαμε:
«Συνεστήθη μέ πράξη Διςικήσε- 

ως Επιτροπή πού θά λύση τό θέμα 
τών προσωρινοτήτων άπό τοΰ έτους 
1953 καί εδώ. Στην Επιτροπή αυ
τή συμμετέχει καί ό Πρόεδρος τοΰ 
Συλλόγου μας».

Ή Επιτροπή πού συνεστήθη δέν 
συνεδρίασε λόγψ τής ανωμαλίας 
πού προέκυψε, άπό τήν υπερψήφι
ση τής μομφής, στό Σύλλογό μας 
καί τό θέμα εξακολουθεί νά παρα- 
μένη στάσιμο.

ΕΚ ΜΕΤΑΤΑΞΕΩΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕ
ΝΟΙ
«Συνεστήθη μέ πράξη Διοικήσεως 

Επιτροπή πού θά λύση τό θέμα τής

προωθήσεως τών έκ μετατάξεως προ- 
ερχομένων πού ασκούσαν Εργασίαν 
κυρίου προσωπικού. Στήν Επιτροπή 
αυτή συμμετέχει καί ό Πρόεδρος τού 
Συλλόγου μας».

Αύτά γράφαμε στό προηγούμενο 
φύλλο. Καί στό θέμα δμως αυτό δέν 
ήταν δυνατό νά σημειωθή πρόοδος 
κατά τό χρονικό διάστημα πού με
σολάβησε.

ΜΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ

ΙΔΡΥΣΗ ΣΧΟΛΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ 
ΣΠΟΥΔΩΝ

«’Εντός τών ήμερων προωθείται 
στή Βουλή σχετική διάταξη νόμου, 
πού θά τακτοποιεί όριστικά τό με
γάλο αυτό θέμα».

«Ή δημιουργία, οί οροί καί οί 
προϋποθέσεις λειτουργίας, καθώς 
καί τά πλεονεκτήματα των συναδέλ
φων πού θά φοιτήσουν σ’ αυτή τή 
Σχολή κατοχυρώνονται θετικά Επί
σης, μέ τήν ανωτέρω διάταξη νόμου».

Αύτά σημειώναμε στό προηγούμε
νο φύλλο μας καί βρισκόμασταν σέ 
αναμονή τής καταθέσεως, άπό μέρα 
σέ μέρα, τής σχετικής διατάξεως 
τού νόμου στό Τμήμα Διακοπών τής 
Βουλής.

Δυστυχώς, ή αδυναμία στήν οποία 
περιήλθε τό Διοικητικό Συμβούλιο 
μέ τήν πρόταση μομφής, έπέτρεψε 
στήν Διοίκηση τής Τραπέζης νά μην 
Εκπλήρωσή τήν υποχρέωση 
πού είχε άναλάβει δημοσίως γιά νά 
προώθηση στό Τμήμα Διακοπών τής 
Βουλής τή σχετική διάταξη, μέ τήν 
οποία τό μεγάλο θέμα πού διχάζει 
τό προσωπικό καί έχει δυσμενείς ε
πιπτώσεις καί στήν ίδια τήν Τρά
πεζα, θά έρρυθμίζετο.

Ή ευκαιρία αυτή χάθηκε προς τό 
παρόν.

Τό μεγάλο θέμα έμεινε ανοικτό 
καί ό Πρόεδρος τοΰ Συλλόγου μας 
τό έθεσε στό Γενικό Συμβούλιο τής 
'Ομοσπονδίας πού έγινε στις 8 ’Ο
κτωβρίου.

Τό Γενικό Συμβούλιο τής ΟΤΟΕ 
Επιφυλάχθηκε νά συζητήση τό θέμα 
καί τό παρέπεμψε γιά συζήτηση στό 
’Εκτελεστικό Συμβούλιο.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙ
ΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΦΥΛΛΩΝ
ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ

Παρά τόν κανονικό ρυθμό μέ τόν 
όποιο Εργάστηκε ή Επιτροπή γιά τή 
ριζική τροποποίηση τού κανονισμού 
συντάξεως φύλλων ποιότητας, στην 
οποία συμμετέχει καί ό Πρόεδρος 
τού Συλλόγου μας, δέν έχει, μέχρι 
σήμερα, ολοκληρωθεί ή σύνταξη τού 
νέου κανονισμού.

"Οπως είναι γνωστό ό Σύλλογός 
μας κατέβαλε κάθε προσπάθεια, ώ
στε μέ τό νέο κανονισμό συντάξεως 
φύλλων ποιότητας νά αποκλεισθούν 
οί άδικίες του παρελθόντος μέ τήν 
καθιέρωση αντικειμενικών κριτηρίων 
και τή συμμετοχή του κρινομένου 
στή σύνταξη τοΰ φύλλου ποιότητας.

ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Στασιμότης καί στό θέμα αυτό 
άπό τόν ίδιο λόγο πού τήν προκά
λεσε καί στά λοιπά έν εξελίξει θέ
ματά μας, παρά τό γεγονός ότι 
βρισκόμαστε στά μέσα ’Οκτωβρίου.

Ό Σύλλογός μας έπεδίωξε μέ έγ
γραφά του καθώς καί μέ προφορικά 
διαβήματα τοΰ 'Προέδρου τού Δ.Σ. 
νά έπεκταθή ή καταβολή τοΰ επι
δόματος καυσίμων σέ νέες περιφέ
ρειες καί νά άναπροσαρμοσθή μέ 
βάση τά σημερινά πραγματικά δεδο
μένα, τό ποσό τοΰ επιδόματος.

Καί ή προσπάθεια αυτή, δυστυ
χώς, δέν πρόλαβε νά εϋοδωθη.

ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΘΕΣΕΩΝ Δ)ΣΕΩΣ

’Εκκρεμής παραμένει ή ικανοποί
ηση τοΰ δικαίου αΰτοΰ αιτήματος 
μας, πού ήταν κεκτημένο δικαίωμα 
τοΰ Προσωπικού καί καταργήθηκε 
άπό την 1.7.74 μέ τήν Εφαρμογή 
τής ΣΣΕ περί έξομοιώσεως, μετά 
την παρέμβαση τού Διοικητοϋ τής 
Τραπέζης τής 'Ελλάδος στό Υπουρ
γείο Συντονισμού.

ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΝΟΙΚΙΩΝ

Στασιμότης καί Εμπλοκή παρου
σιάζεται καί στό θέμα αυτό.

Στό προηγούμενο φύλλο μας γρά
φαμε:

«Μετά τά έντονα διαβήματα μας, 
προφορικά καί έγγραφα, προς τήν 
Διοίκηση, Επανεξετάζεται τό δλον 
θέμα τών Επιδομάτων Ενοικίων, μέ 
βάση τήν απονομή δικαιοσύνης καί 
τό σεβασμό στά κεκτημένα δικαιώ
ματα τών Εργαζομένων. Συντόμως 
θά δοθή οριστική λύση στό θέμα».

Δυστυχώς οί προσπάθειες τού Δ. 
Σ. δέν πρόλαβαν νά φέρουν τό α
ποτέλεσμά τους.

ΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑ
ΣΙΑΣ
Τό αίτημα εμφανίζει στασιμότητα, 

όφειλομένη κυρίως στήν Τράπεζα 
τής 'Ελλάδος.

Ό Σύλλογός μας έχει άποσπάσει 
τή συγκοσάθεση τής Διοικήσεως γιά 
την Εφαρμογή τοΰ θεσμού.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ 
(ό'/2 — 7 ΩΡΕΣ)

Μέ τά δύο έξώδικα πού έκοινο- 
ποίησε ό Σύλλογός μας στή Διοίκη
ση τής Τραπέζης προωθήθηκε ση
μαντικά τό θέμα τοΰ ορθού ύπολο- 
γισμοΰ τής ύπερωριακής άποζημιώ- 
σεως καί τής καταβολής τών ανα
δρομικών ατούς δικαιούχους.

Προσπάθεια πού έγινε προ τής υ
ποβολής τής μομφής νά παρακαμ- 
φθή τό θέμα καί μάλιστα νά ύπάρξη 
δυσμενέστερη μεταχείριση στόν υπο
λογισμό τής ύπερωριακής άποζημι- 
ώσεως άπέτυχε, υστέρα άπό άμεση 
παρέμβαση τού Προέδρου τοΰ Συλ
λόγου μας.

’Αναμένεται ή γνωμάτευση τού νο
μικού συμβούλου τής Τραπέζης γιά 
νά ρυθμισθή όριστικά τό θέμα. Ή 
προσπάθεια πού καταβάλλεται, γιά 
εκμετάλλευση τού θέματος άπό διά
φορες πλευρές ύπάρχει κίνδυνος νά 
προκαλέση Εμπλοκή καί νά άπομα- 
κρύνη περισσότερο τον χρόνο τής 
ρυθμ[σεώς του,

★
Αύτά καί πάρα πολλά άλλα, εί

ναι τά θέματα πού παρέμειναν Εκ
κρεμή μέ τήν υποβολή καί ύπερψή- 
φιση τής προτάσεως μομφής.

’Ελπίζουμε νά μήν είναι πάρα πο
λύς καί ό χρόνος αναμονής γιά τήν 
επίλυσή τους.

άπεργιχκών Εκδηλώσεων ταυ Μα- 
ίου, θά διεκδικηθή άπό τήν ΟΤ
ΟΕ μετά τήν έκδοση τής άποφά- 
σεως τοΰ Συμβουλίου τής Επι
κράτειας στό όποιο έχει προσφύ- 
γει σύλλογος μηχανικών τοΰ Δη
μοσίου.

Τέλος, δ κ. Πρόεδρος τής ΟΤ
ΟΕ ενημέρωσε τό Γενικό Συμ
βούλιο γιά τό σχέδιο πού ύπε- 
βαλλε βουλευτής τής άντιπαλι- 
τεύσεως (ΕΔΗΚ) στόν αρχηγό 
τοΰ κόμματός του σχετικά μέ τήν 
οργάνωση τών ασφαλιστικών τα
μείων στήν Ελλάδα καί τέλειω- 
σε τήν εισήγησή του ζητώντας 
τή συμπαράσταση τοΰ Κλάδου 
πρός τό Σύλλογο τής Τραπέζης 
τής Ελλάδος πού άντιμετωπίζει 
δυσχέρειες νά έπιλύση θέματά 
του. Τή δεύτερη μέρα τής συνε- 
δριάσεως, μίλησαν διάφοροι δμι- 
λητές γενικοί σύμβουλοι, μεταξύ 
τών οποίων καί δ Πρόεδρος τοΰ 
Συλλόγου μας, κ. II. Θεοφαναπου 
λος, δ όποιος:

1) Ζήτησε, έξ άφορμής τοΰ νέ
ου κρούσματος ένοπλης ληστείας 
κατά τοΰ Ύποκ) τος Πκλ. Φαλή
ρου τής Εθνικής Τραπέζης, νά 
άξιώση ή ΟΤΟΕ άπό τις Διοι
κήσεις τών Τραπεζών καί δλους 
τούς αρμοδίους τή λήψη σειράς 
μέτρων γιά τήν προστασία άκίν- 
δυνης Εργασίας τών τραπεζοϋ- 
παλλήλων. Ή πρόταση έγινε δ- 
μόφωνα αποδεκτή καί υιοθετήθη
κε σάν κλαδικό αίτημα.

2) Ανέπτυξε τούς κινδύνους 
διασπάσεως καί πολώσεως τοΰ 
τραπεζοϋπαλληλικού κ) άοου πού 
προέρχονται άπό τή φανερή κομ
ματικοποίηση τοΰ συνδικαλισμού 
καί τήν τάση δημιουργίας Συλ
λόγων διαφόρων κατηγοριών τοΰ 
Πιροσωπικοΰ Έπεσήμανε δτι ή 
Ενότητα δέν θά διατηρηθή μέ άφο- 
ρισμούς, επικλήσεις καί άπειλές 
άλλά μέ θετικά μέτρα πού πρέ
πει νά ληφθοΰν. Κατήγγειλε συγ
κεκριμένες ενέργειες άναμίξεως 
στά Εσωτερικά τοΰ Συλλόγ^: μας 
καί προσπάθειες ανατροπής τής 
Διοικήσεώς του άπό εξωγενείς 
παράγοντες. Έτόνισε ιδιαιτέρως 
δτι τό Τραπεζοϋπαλληλικό κίνη
μα διέρχεται κρίσιμες ώρες για
τί βάλλεται άπό μέσα καί άπ’ έ
ξω, πράγμα πού καθιστά πιό ύ- 
πεύθυνη τήν ήγεσία καί τήν βά
ση γιά ενότητα. Ή ένότητα δ
μως δέν είναι σύνθημα κενά πε
ριεχομένου. Είναι καθημερινή 
πράξη καί Επιτυγχάνεται μέ δμο- 
ψυχία, στενή συνεργασί. κοι
νούς στόχους, κοινές μεθόδους 
δράσεως καί άλληλοσεβασμό.

3) Σημείωσε δτι δ άπολογι- 
σμός τοΰ Προεδρείου τής ΟΤΟΕ 
είναι πενιχρός σέ επαγγελματι
κά επιτεύγματα καί έξέφρασε 
τήν έκπληξή του γιά τή σύσταση 
επιτροπών πού θά μελετήσουν 
προβλήματα γιά τά όποια ύπάρ- 
χουν ήδη σχετικές μελέτες. Ένη- 
αέρωσε τό Γενικό Συμβούλιο ά- 
ναλυτικά τόσο γιά τά Επιτεύγμα
τα τοΰ Συλλόγου τών Υπαλλή
λων τής Εθνικής Τραπέζης δσο 
καί γιά τά θέματα πού βρίσκον
ται στό στάδιο τής διεκδικήσεως. 
καί κάλεσε τήν ΟΤΟΕ νά τά υιο
θέτηση σάν αιτήματα τοΰ κλά
δου. Ανέπτυξε ιδιαίτερα τό θέ
μα τών πτυχιούχων καί μή πτυ- 
χιούχων, τών ταμειακών υπαλλή
λων, τό φορολογικό πού σύμφω
να μέ άπόφαση τοΰ Πανελλαδι
κού συνεδρίου τής ΟΤΟΕ πρέ
πει νά διεκδικηθή στή βάση Επα
νόδου, στό πρό τοΰ νόμου 4444) 
66 καθεστώς δηλ. ο φόρος νά 
καταβάλλεται άπό τόν εργοδότη, 
τοΰ Ν. 751. τήν έπέκτ.,ση τοΰ 
Επιδόματος γάμου γυναικών καί 
τό Επίδομα άνθυγιεινής Εργασίας 
σέ Εργαζομένους στό Κέντρο Μη
χανογραφίας. Τέλος καθώρισε 
τούς ευρύτερους στόχους πού πρέ
πει νά θέσουμε σάν Κλάδος γιά 
τή σοβαρή βελτίωση τής θέσεώς 
αας.


