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Κητέρρευοε ή συκοφαντία καί άπεκαλύφθη 
ιό ψεύδος στη Γενική Συνέλευση
ΤΙΜΙΟΣ - ΙΥΝΕΠΗΣ - ΑΝΕΝΔΟΤΟΙ ΑΓΟΝΑ! ΓΙΑ ΝΑ ΛΙΑΦΪΑΑΧ0ΟΥΝ Τ» ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΜΑΣ
ΕΜΕΙΝΑΝ ΑΚΑΛΥΠΤΟΙ ΟΙ ΕΠΙΚΡΙΤΑΙ ΤΟΥ Λ. ΖΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ή συκοφαντία κατέρρευσε καί 
καμμιά συγκεκριμένη κατηγορία 
δεν διετύττωσαν κατά του Διοικ. 
Συμβουλίου οι έιτικριταί του, ττου 
είχαν καί την πρωτοβουλία της 
συγκεντρώσεως των υπογραφών 
για τη σύγκληση τής Εκτάκτου 
Γενικής Συνελεύσεως.

Ό Πρόεδρος τής Ο.Τ.Ο.Ε. κ. 
Θεοχάρης Παπαμάργαρης, ή 
προσέλευση τοΰ όποιου στη Γε
νική μας Συνέλευση έζητήθη άπό 
τους επικριτές τοΰ Διοικ. Συμ
βουλίου, μέ την ελπίδα, οτι οΰ- 
τος θά άπεκάλυπτε μέσα στη 
Γενική Συνέλευση τον ύποπτο 
ρόλο τοΰ Διοικητικού Συμβουλί
ου τοΰ Συλλόγου μας κατά την 
άπεργιακή μας εκδήλωση, ηκου- 
σε άνευ διακοπής τον Πρόεδρο 
τοΰ Συλλόγου μας κ. Παν. Θεο-

φανόπουλο νά κατακεραυνώνη 
τούς έπικριτάς του καί νά έξι- 
στορή τά γεγονότα πού ώδήγη- 
σαν τό Δ.Σ. μας στην απόφασή 
του γιά μη συμμετοχή τοΰ Συλ
λόγου μας στήν παράταση τής 
48ωρης άπεργίας. Δέν τον άντέ- 
κρουσε δμως καί μετά το τέλος 
τής ομιλίας του καί των άποκα- 
λύψεών του. Δέν διέψευσε ούτε 
ένα σημείο, δέν άμφισβήτησε 
ούτε ένα γεγονός.

★
Στήν Έκτακτη Γενική Συνέ

λευσή μας έλαμψε ή αλήθεια. Οί 
κατήγοροι καί οί συνήγοροί τους 
δέν μπόρεσαν ούτε κατηγορητή
ριο νά αναπτύξουν.

Ό Πρόεδρος τοΰ Συλλόγου 
μας άπέδειξε δτι τό Διοικ. Συμ

βούλιο μέ τήν απόφασή του τής 
13.5.76 περιφρούρησε τά συμ
φέροντα τοΰ κλάδου μας καί τό 
κύρος τοΰ ιστορικού Συλλόγου 
μας.

Ή πρόταση μομφής παρέμει- 
νε μετέωρη καί τά μέλη τοΰ Συλ
λόγου μας μέ τήν ψήφο τους 
στίς 18 καί 19 Σεπτεμβρίου θά 
τήν καταδικάσουν σάν ενέργεια 
πού άποβλέπει νά δημιουργήση 
ανωμαλία στο Σύλλογό μας καί 
νά βλάψη τά συμφέροντά μας 
γιά νά έξυπηρετηθοΰν δσοι έχουν 
συμφέρον νά περιέλθη ό Σύλλο
γος των Υπαλλήλων τής Εθνι
κής Τραπέζης τής Ελλάδος στήν 
υπηρεσία τους.

★
Ή έκτακτη Γενική Συνέλευση 

πραγματοποιήθηκε τήν Πέμπτη 12 
Αύγουστου, μέ όσους παρόντες.

Τής Συνελεύσεως προήδρευσε ό 
Πρόεδρος τών Γενικών Συνελεύσεων 
κ. Μιχαήλ Δακτυλίδης. Γραμματεΐς 
ώρίσθησαν ο! κ.κ. Άνδρέας Σταθό 
πουλος καί Δημ. Καραθανάσης.

Ή Συνέλευση τήρησε ένός λε
πτού σιγή στη μνήμη των πέντε 
συναδέλφων πού βρήκαν τραγικό 
θάνατο τον περασμένο μήνα.

★
Ή έκτακτη Γεν. Συνέλευση εξέ

λεξε πέντε τακτικά μέλη, τούς κ.κ. 
Κων. Ίατρίδη, Χρ. Ζώη, Σωτ. Κα- 
ραπανάγο, Θεόφρ. Τσουδερό καί Δ. 
Κουκουζέλη καί δύο αναπληρωματι
κά μέλη τούς κ.κ. Στ. Διαργκόβα 
καί τήν δίδα Γ ιολάντα Δάλκα 
τής Εφορευτικής Επιτροπής, ή ο
ποία θά διενεργήση τήν ψηφοφορία 
ύπό τήν προεδρία τού Πρωτοδίκου 
’Αθηνών κ. Σαμαρά, σύμφωνα μέ τό 
Καταστατικό τοΰ Συλλόγου μας, σέ 
ολόκληρο τό δίκτυο, επί τής προτά- 
σεως μομφής καί άνακλήσεως τής 
εντολής τοΰ Διοικ. Συμβουλίου, τήν 
όποιαν υπέβαλαν 578 μέλη τοΰ Συλ
λόγου μέ αίτησή τους γιά σύγκλη
ση εκτάκτου Γεν. Συνελεύσεως.

★
Προ τής ήμερησίας διατάξεως, ή 

Γ εν. Συνέλευση ένέκρινε τό άκόλου-

θο ψήφισμα, κατόπιν προτάσεως τοΰ 
Προέδρου της κ. Μιχ. Δακτυλίδη:

ΨΗΦΙΣΜΑ 
ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ 
ΤΗΣ 12ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1976

«Ή "Εκτακτη Γενική Συνέλευση 
τών μελών τοΰ Συλλόγου τών Υ
παλλήλων τής ’Εθνικής Τραπέζης 
τής 'Ελλάδος, πραγματοποιηθεΐσα 
τήν 1 2ην Αύγούστου εις ’Αθήνας καί 
εντός τοΰ Κεντρικού Καταστήματος 
τής ’Εθνικής Τραπέζης:

Διαδηλώνει

1) Τήν ακλόνητη απόφαση τών 
μελών του Συλλόγου Υπαλλήλων Ε. 
Τ.Ε. νά άγωνισθοΰν μέ όλες τους 
τις δυνάμεις γιά τήν υπεράσπιση 
τών ιερών καί οσίων τοΰ "Εθνους 
μας.

2) Τήν πλήρη συμπαράσταση 
στήν Κυβέρνηση καί τήν πολιτική η
γεσία τής χώρας, στόν αγώνα τους 
νά προασπίσουν τήν τιμή καί τήν 
ακεραιότητα τής Πατρίδας μας.

'Εκφράζει

Έγένετο Φως
Χτν-,ν ’Έκτακτη Γενική *ΓΕ τήν άλήθεα. Έγένετο 

ΤΕονεΧεοση τής Ι^ης Αύ- φως.

ΠΡΟΧΩΡΕΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥ 
ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΤΗΤΩΝ

immlli] iwiponii ρέ οϋρρτοχή ιοί Προόϋροιι pit

γοΰβτου 1976 έλαμ-ψε ή 
αλήθεια. Το ψευδός και ή 
βυκοφαντία κατερρευβαν. 
Οί άμ,φιβολίες εξαφανίστη
καν. Οί σκοποί τών συκο
φαντών άπεκίαλυφθησαν. 
Έγένετο φώς.

★
Ό Πρόεδρος του Συλ

λόγου μιας, παρουσία τοΰ 
Προέδρου τής ΟΤΟΒ, ά- 
πεκάλυψε τό παιχνίδι τής 
γΊεορης άπεργίας καί τή 
σωστή θέση, τήν ορθή συν
δικαλιστική γραμ,μ,ή που Α
κολούθησε τό Αιοικητικό 
Συμ-δοΰλιο τοΰ Συλλόγου 
μας.

Έπήρξε τόσο άποκαλυ- 
πτική, τόσο άληθινή, τόσο 
πραγματική ή ενημέρωση 
τής Γενικής Συνελεύσεως 
άπό τό Πρόεδρο τοΰ Συλ
λόγου μας που άκόμη καί 
οί πιο φανατισμένοι κατήγο
ροι δέν τόλμησαν νά τον 
διαψεύσουν έστω καί σέ ένα 
σημείο.

'Ο Πρόεδρος τής Ο.Τ. 
Ο.Ε., που παρακολούθησε 
μέ τή μεγαλύτερη δυνατή 
προσοχή τήν ομιλία τοΰ 
Προέδρου μας, δέν διόρ
θωσε οΰτεμιά λέξη, δέν δι
έψευσε οΰτε ένα γεγονός, 
δέν διεμαρτυρήθη οΰτε 
γιά μιά άνακρίβεια.

Καί φυσικά, εσιώπησαν, 
στο σύνολό τους καί οί κα
τήγοροι τοΰ εσωτερικού με 
τώπου πού, εκτός άπό τις 
ύβρεις, ΔΕΜ μπόρεσαν νά 
στηρίξουν, έστω καί χωρίς 
στοιχεία, μιά άληθοφανή 
κατηγορία. Στήριξαν τις 
ελπίδες τους στον Πρόεδρο 
τής ΟΤΟΒ, ή παρουσία 
τοΰ όποιου στή Γενική Συ
νέλευση, όχι μόνο δέν τους 
βοήθησε, άλλά καί εατράφη 
τελικώς εναντίον τους.

★

'Η συξήτηση στή Γενική 
Συνέλευση ΑΠΕΚΑΛΥ·

★
Τά μέλη τοΰ Συλλόγου 

μας, μέ τήν ψήφο τους ΚΑ 
ΤΑ ΤΗΣ ΙΙΓΟΤ.Λ.ΣΙ·;- 
28Σ ΜΟΜΦΗΣ, θά απο
δώσουν, στίς 18 καί 19 
Σεπτεμβρίου, τό δίκαιο, 
καί κυρίως θά ΰπενθυμί- 
σουν στους έξαλλους, στοΰς 
άδίστακτους, στοΰς «κομμα
τάρχες», ότι οί ΰπάλληλοι 
τής Εθνικής Τραπέξης τής 
Ελλάδος γνωρίζουν νά 
προστατεύουν τά συμφέ
ροντά τους καί νά προφυλ- 
λάσσωνται άπό θανάσιμους 
εναγκαλισμούς.

Στίς 18 καί 19 Σε- 
πτεμβρίου ΟΛΟΙ ΚΑΙ Ο- 
ΑΕΣ μέ τή ψήφο μας ΚΑ
ΤΑ ΤΗΣ IIPOTASB- 
«Σ ΜΟΜΦΗΣ θά άπο- 
καταστήσουμε τήν ήρεμία 
στο Σύλλογό μας, θά επα
ναφέρουμε τή γαλήνη καί 
θά θέσουμε φραγμό στά κά
θε λογής σχέδια τών άνθρώ- 
πων τής άνωμαλίας, προ
στατεύοντας τά συμφέροντά 
μας σάν εργαζομένων καί 
σάν Ελλήνων πολιτών.

★
Τό ψεύδος καί ή συκο

φαντία κατέρρευσαν. Οί 
άμφιβολίες εξαφανίστηκαν. 
Οί σκοποί τών συκοφαντών 
άπεκαλύφθησαν. ΕΓΕΛΙΒ- 
ΤΟ ΦΩΣ.

Ή διαδικασία έπιλύσεως τής 
διαφοράς πού ξεκίνησε ό Σύλλογός 
μας γιά τή χορήγηση εϊδικοΰ επιδό
ματος έξ 20% στο'ύς εργαζομένους 
ατούς ηλεκτρονικούς ύπολογιστές καί 
στις χειρίστριες λογιστικών μηχα
νών, ξεκίνησε καί προχωρεί μέ τα
χύ ρυθμό.

"Ηδη πραγματοποιήθηκε στο Υ
πουργείο ’Εργασίας, τήν περασμέ
νη έβδομάδα ή προβλεπομένη άπό 
τό νόμο συνάντηση εκπροσώπων τοΰ 
Συλλόγου μας, τής Τραπέζης καί 
τοΰ άρμοδίου είσηγητοΰ τοΰ Ύπουρ-

Ή προσπάθεια τοΰ Συλλόγου μας 
γιά ρύθμιση τοΰ θέματος τών Προ
σωρινοτήτων, οδήγησε στή σύσταση 
έπιτροππής μέ πράξη του κ. Διοι- 
κητοΰ.

"Ενα άκόμη μεγάλο θέμα πού Α
πασχολεί σημαντικό αριθμό έργαζο- 
μένων στήν ’Εθνική Τράπεζα (Ασχέ
τως Συλλόγου στόν όποιο Ανήκουν) 
προχωρεί στήν επίλυσή του, χάρις 
στο ενδιαφέρον τής Διοικήσεως τοΰ 
Συλλόγου μας.

Σύμφωνα μέ τά στοιχεία πού ά- 
πέστειλαν οί ένδιαφερόμενοι, υστέ
ρα άπό τή δημόσια πρόσκλησή μας, 
ό Σύλλογός μας προέβη στήν ομα
δοποίηση τών περιπτώσεων καί ή 
σχετική προεργασία θά τεθή αμέ
σως ύπ’ όψιν τής επιτροπής, θά 
καταβληθή δέ κάθε προσπάθεια, ώ
στε νά μήν μακρύνη ό χρόνος τής 
έξετάσεως όλων τών περιπτώσεων 
καί ή ύποβολή τής σχετικής είση- 
γήσεως πρός τήν Διοίκηση τής Τρα
πέζης.

Ή Επιτροπή άποτελεΤται άπό 
τόν κ. Ευάγγελον Μακρήν, Διευθυν
τήν, Προϊστάμενον τής Διευθύνσεως 
Προσωπικού, ώς Πρόεδρον, καί τούς 
κ.κ.:

1 ) Στάμον Χατζηκωνσταντή, Υ
ποδιευθυντήν, ’Αναπληρωτήν Διευ
θυντήν τής Δ)νσεως Προσωπικού,

2) Πέτρον Διονυσόπουλον, Συμ- 
πράττοντα Ύποδ)ντήν, Ύποδ)ντήν 
τής Δ)νσεως Προσωπικού, καί

3) Ίωάννην Δρούγκα, Συμπράτ- 
τοντα Ύποδ)ντήν, Ύποδ)ντήν τής

γείου γιά νά συζητηθή ή διαφορά 
καί νά διερευνηθοΰν οί δυνατότητες 
ίκανοποιήσεως τοΰ αιτήματος χωρίς 
νά παραστή ανάγκη παραπομπής 
τής διαφοράς στο Διαιτητικό Δικα
στήριο. Μετά τήν διαπίστωση ότι 
είναι Αναγκαία ή προσφυγή στο 
Διαιτητικό Δικαστήριο θά καθορι- 
σθή εντός τών άμέσως προσεχών η
μερών ή ήμερομηνία έκδικάσεως τής 
ύποθέσεως ενώπιον τοΰ Πρωτοβα
θμίου Διαιτητικού Διοικητικού Δικα
στηρίου ’Αθηνών.

Δ)νσεως Προσωπικού, ώς μέλη.
Στίς συνεδριάσεις τής έν λόγφ 

’Επιτροπής θά συμμετέχη καί ό 
Πρόεδρος τοΰ Συλλόγου μας.

Γιά τήν ενημέρωση των μελών 
τοΰ Συλλόγου μας πού δέν πα- 
ρ-ευρίσκοντο στήν έκτακτη Γενική 
Συνέλευση τής 12.8.76, παραθέ
τουμε κατωτέρω απόσπασμα άπό 
τήν δμιλία τοΰ Προέδρου τοΰ Συλ
λόγου μας ένώπιον τής Γ.Σ- Μέ 
τή δήλωση αυτή ξεδιαλύνεται 
πλήρως καί δέν επιδέχεται καμ- 
μιά παρερμηνεία, ή θέση τοΰ Δ.Σ. 
γιά τήν άμεση πορεία, τοΰ συλλο
γικού μας οργάνου.

Π. ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΓΛΟΣ

Ή θέση τοΰ Δ.Σ. είναι ξεκά
θαρη καί γιά τούς πλέον κακόπι
στους· Τήν επαναλαμβάνω.

α) ΜΟΜΦΗ: Εϊμέθα εναντίον 
τής μομφής καί καλοΰμεν τό σύ- 
νολον τοΰ Προσωπικού νά ψηφίση

Στίς 17 τ.μ. έγινε γνωστό ό
τι στο Τμήμα Διακοπών τής Βου
λής, προωθήται γιά άμεση ψήφι- 
ησ σχέδιο νόμου «περί πληρώσε- 
ως θέσεων καί ρυθμίσεως θεμά
των άφορώντων εις τήν κατάστα- 
σιν τών Δημοσίων Υπαλλήλων 
καί Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.

Ή παρ. 2 τοΰ άρθρου 1 1 έ
πληττε ευθέως τήν αυτοτέλεια 
τών Τραπεζών καί τά δικαιώμα-

Τήν Αγανάκτησή τους γιά τήν έ- 
πιχειρούμενη παραβίαση τών διε
θνών συμφωνιών καί τήν όργή τους 
γιά τήν προκλητική στάση τής Τουρ
κικής Κυβερνήσεως καί τήν άνοχή 
πού επιδεικνύουν οί μεγάλες δυνά
μεις.

★
Οί ύπάλληλοι τής ’Εθνικής Τρα

πέζης, μαζί μέ όλο τόν 'Ελληνικό 
λαό θά Αποδείξουν γιά μιά άκόμη 
φορά ότι καμμιά δύναμη δέν είναι 
ικανή νά μάς έπιβάλη μέ τή βία τις 
θελήσεις της».

κατά τής μομφής, ώστε νά μήν 
επισωρευτούν στήν τυχόν Αντίθε
τη περίπτωση, μιά σειρά δεινών 
στό Σύλλογό μας καί στά έπαγελ- 
ματικά μας προβλήματα. Ποιά 
είναι αύτά τά Ανέλυσα πλήρως.

2) ΕΚΛΟΓΕΣ: Είίμεθα υπέρ 
τών εκλογών γιά τήν πλήρη εκ
καθάριση τής καταστάσεως γιά 
νά δοθή ή δυνατότητα στούς συ
ναδέλφους νά εκλέξουν τό Δ.Σ. 
τής άρεσκείας τους. Τό Δ.Σ. πού 
θά κατευθύνει τις τύχες μας στό 
μέλλον· Γιά τούτο, Αναλαμβάνω 
τή δέσμευση, έφ’ όσον είμαι Πρό
εδρος τοΰ Συλλόγου μετά τό Α
ποτέλεσμα τής ψηφοφορίας επί 
τής μομφής, νά συγκαλέσω τήν 
ολομέλεια τΡΰ Δ.Σ. καί νά προ
χωρήσουμε, τό ταχύτερο δυνατόν,

τά μας σάν εργαζομένων.
Άμέσως συνήλθε σέ έκτακτη 

συνεδρίαση τό ’Εκτελεστικό Συμ
βούλιο τής ΟΤΟΕ καί έθεσε τόν 
κλάδο σέ Αγωνιστική επιφυλακή. 
Παράλληλα έγινε κινητοποίηση 
γιά νά άπαληφθή άπό τό νομο
σχέδιο ή παρ. 2 τοΰ άρθρου 1 1.

Τό Αποτέλεσμα ύπήρξε άμεσο 
καί ή επίμαχος παράγραφος άπε- 
σύρθη.

Ξεκίνησε ή διαδικασία 
γιά τό επίδομα 

στό κέντρο μηχανογραφίας

Ενώπιον της Γ. Σ.

ΔΗΛΩΣΗ
T0V ΠΡ0Ε1Ρ0Ϊ τον ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ κ. Π ΟΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

γιά εκλογές.

Α-Π-Ε-Μ-Α-Ι^ΡΎ-Ν-Θ-Η
ένας άκόμη κίνδυνος 
πού άπείλησε τόν κλάδο

Οί ομιλίες τών μελών τοΰ Συλλό
γου ένώπιον τής εκτάκτου Γενικής 
Συνελεύσεως, άπο μαγνητοφωνούνται 
καί θά δημοσιευθοΰν σέ ειδική έκ
δοση τής «Τραπεζιτικής», πρό τής 
διεξαγωγής τής ψηφοφορίας, ώστε 
νά λάβουν γνώσι όλα τά μέλη τοΰ 
Συλλόγου.

Γιατί
λοιπόν
έμποδίζουν
τίςέκλογίζ;

Γενική είναι τώρα ή Αποδοχή τής 
γραμμής τήν οποία ακολούθησε ή 
Διοίκηση τοΰ Συλλόγου μας γιά
τήν ΑΜΕΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΡΧΑΙ
ΡΕΣΙΩΝ πρός ανάδειξη νέου Διοικ. 
Συμβουλίου.

”Αν ή πορεία πρός τις εκλογές 
δέν είχε σταματήσει μέ τήν πρότα
ση μομφής, ή διενέργεια τών εκλο
γών θά ήταν πλέον ζήτημα ημερών 
καί τά μέλη τοΰ Συλλόγου θα άνα- 
δείκνυαν τό Διοικ. Συμβούλιο πού έ- 
πιθυμοΰν νά διαχειρισθή στό μέλλον 
τά θέματά τους.

Τήν πρόταση νά προχωρήσουμε 
άμέσως σέ εκλογές διετύπωσε ό 
Πρόεδρος τοΰ Συλλόγου μας καί 
στήν έκτακτη Γεν. Συνέλευση.

Τό επιχείρημα έπομένως όλίγων 
ότι τά μέλη τοΰ Συλλόγου πρέπει 
νά ψηφίσουν υπέρ τής μομφής γιά 
νά άνοιξη ό δρόμος πρός τις εκλο
γές δέν εύσταθεΐ καί γιατί τυχόν 
έγκριση τής μομφής άπό τήν πλει- 
οψηφία τών συναδέλφων θά άπομα- 
κρύνει τό χρόνο τών εκλογών μέ τό 
διορισμό Προσωρινής Διοικήσεως.

‘Ο έκ τών υστέρων ισχυρισμός 
ότι ή πρόταση μομφής υπεβλήθη 
γιά νά έπισπευθοΰν οί αρχαιρεσίες 
είναι αστήρικτος καί προβάλλεται 
γιά νά καλύψη τήν έλλειψη κοπηγο- 
ρίας πού θά δικαιολογούσε τή μομ
φή . 'Όσοι λοιπόν ύποστηρίζουν τή 
μομφή πρέπει νά δηλώσουν τίμια 
καί καθαρά στά μέλη τοΰ Συλλό
γου μας γιατί τήν ύποστηρίζουν. 
"Αν τήν ύποστηρίζουν, όπως ισχυρί
ζονται τώρα, γιά νά προχωρήσουμε 
άμέσως σέ εκλογές, νά τό δηλώσουν 
δημόσια καί καθαρά. Καί νά εξηγή
σουν, γιατί, άφοΰ θέλουν έκλογές 
τις εμπόδισαν μέ τήν πρόταση μομ
φής καί γιατί πιστεύουν ότι γιά νά 
φθάσουμε σέ έκλογές πρέπει νά Α
μαυρώσουμε τήν Ιστορία τοΰ Συλ
λόγου μας;

Έφ’ όσον ΟΛΟΙ ΘΕΛΟΥΜΕ ΕΚ
ΛΟΓΕΣ ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟ
ΔΙΟ;

Ή Διοίκηση τοΰ Συλλόγου πού 
έσπευσε πρώτη στίς 28.5.76 μέ Α
νακοίνωσή της πριν ΰποβληθή ή 
πρόταση μομφής νά συγκαλέση τό 
Διοικ. Συμβούλιο γιά νά προκήρυ
ξή Αρχαιρεσίες, εμποδίστηκε άπό 
τήν ύποβολή τής προτάσεως νά τις 
προκήρυξή:

ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΟΤΙ ΚΑΙ Ο
ΤΑΝ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΟΜΦΗΣ ΚΑ- 
ΤΑΨΗΦΙΣΘΗ ΘΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
ΕΚΛΟΓΕΣ. Όσοι λοιπόν υποστη
ρίζουν τή μομφή άς είναι ειλικρινέ
στεροι έναντι τών μελών τοΰ Συλ
λόγου.

Τό αίτημα γιά Αρχαιρεσίες δέν 
έχει καμμιά σχέση μέ τή μομφή.

Μομφή σημαίνει καταδίκη γιά 
κάποια συγκεκριμένη ένέργεια σέ 
βάρος τοΰ Συλλογικού μας οργάνου, 
σέ βάρος τών μελών τοΰ Συλλόγου 
μας. Καί τέτοια ενέργεια δέν άπε- 
δείχθη στή Γενική Συνέλευση γιατί 
άπλούστατα δέν έγινε καί κανένας 
δέν έστήριξε όποιαδήποτε τέτοια 
κατηγορία κατά τοΰ Δ.Σ.

"Αλλο λοιπόν έκλογές καί άλλο 
μομφή.



ΝοροΟΕίιΜ ρνίμιοη 
«I θέρο μή πτιιχιούκων

s ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ.
Παρά τις αντιδράσεις, των γνω

στών πια σέ όλους, κύκλων τής ανω
μαλίας καί παρά την ανάσχεση που 
προκάλεσε στην πορεία των θε
μάτων μας ή πρόταση μομφής πού 
υπέβαλαν και πού ώδήγησε στη σύγ
κληση Εκτάκτου Γενικής Συνελεύ- 
σεως, το Προεδρείο τού Συλλόγου 
ιμας βοηθού μενο στο έργο του άπό 
την πλειψηφία των μελών του Διοι
κητικού Συμβουλίου, κατόρθωσε ·νά 
προώθηση σέ σημείο που έγγυάται 
την τελική επίλυσή του, ένα άπό τα 
ιμεγαλύτερα καί δυσκολότερα θέμα
τα που κληρονόμησε. "Ενα θέμα πού 
έχει διχάσει τό Προσωπικό τής ’Ε
θνικής Τραπέζης καί πού ή παρου
σία του εμποδίζει σέ σημαντικό βαθ
μό την επίλυση καί άλλων θεμάτων 
μας, ένώ απειλεί συνεχώς μέ διάσπα
ση τις δυνάμεις μας. (Πράγμα πού 
δυστυχώς έγινε σέ άλλες Τράπεζες). 
Πρόκειται γιά τό θέμα πού κακώς 
πολιτογραφήθηκε σάν θέμα «μή πτυ- 
χιούχων».

Ή οξύτητα μέ τήν οποία ήρθε 
στήν επιφάνεια καί οί αδέξιοι χειρι
σμοί roO προηγουμένου Διοικητικού 
Συμβουλίου στην αντιμετώπισή του 
ή πιο συγκεκρτμμένα ή άρνηση τού 
προηγουμένου Δ.Σ. νά τό εκτίμηση 
καί νά τό αντιμετώπιση, αύξησαν 
τις δυσχέρειες του καί δημιούργησαν 
εκρηκτική κατάσταση στους κόλ
πους τών μελών τού Συλλόγου μας.

Ή σύνεση καί ή ψυχραιμία πού 
έπέδειξε ή πλειοψηφία τού σημερινού 
Δ.Σ., ή τοποθέτηση τού αιτήματος 
σέ ορθόδοξες συνδικαλισιτκές μεθό
δους διεκδικήσεως ό περιορισμός του 
στις πραγματικές του διαστάσεις 
καί πάνω άπ’ όλα ή άπσσύνδεσή του 
άπό επιπτώσεις στά συμφέροντα άλ
λων κατηγοριών τού Προσωπικού τής 
Τραπέζης μας, έφεραν τά πρώτα θε
τικά άποτελέσματα.

Χωρίς τυμπανοκρουσίες καί πα- 
νηγυρισμΙούς πού δεν εξυπηρετούν, 
άλλα μάλλον βλάπτουν τό Προεδρείο 
τού Συλλόγου μας ανήγγειλε τά 
πρώτα άποτελέσματα τών ενεργειών 
του μέ τήν ακόλουθη ανακοίνωσή του.

Τό επόμενο βήμα θά είναι ή ορι
στική λύση τού θέματος. Πιστεύου
με, ότι όλοι οί εργαζόμενοι στήν Ε
θνική Τράπεζα θά κατανοήσουν τή 
σημασία του καί θά βοηθήσουν μέ 
τή στάση τους καί όλες τους τις 
δυνάμεις γιά τό τελικό αποτέλεσμα.

"Ας ελπίσουμε ότι δεν θά επιχει
ρήσουν μΒρνκοί (οί γνωστοί μερικοί) 
άπό κακία, άπό πείσμα, άπό αντι
πολιτευτικό μένος νά προκαλέσουν 
εμπλοκές.

Τά μέλη τού Συλλόγου μας, εί
μαστε βέβαιοι γι’ αυτό, δεν θά πα
ρασυρθούν άπό τις φωνασκίες, τή τε
χνητή θολούρα, τις σκόπιμες διαδό
σεις, τούς ψιθύρους τών διαδρόμων.

Οί κυρίως ενδιαφερόμενοι ·<αλο Ον
τα., πρώτοι αυτοί, νά περιφρουρή- 
σουν τό θέμα τους καί νά έμποδίσουν 
όσους επιχειρήσουν νά τούς βλά
ψουν, μέ όποιοδήποτ,ε προσωπείο 
καί άν παρουσιαστούν.
Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
Συνάδελφοι,

Μια μεγάλη συνδικαλιστική νίκη 
προσετέθη στήν ιστορία τού Συλλό
γου μίας.

Χθες 12 Αύγουστου 1976, στή 1 
μ.μ. ό Διοικητής τής Τραπέζης μας 
καθηγητής κ. "Αγγελος Άγγελόπου- 
λος, παρουσία τού Συμβούλου τής 
Τραπέζης κ. Α. Σαράτσογλους, τού 
Διευθυντοΰ Δικαστικού κ. I. Ζαούση 
καί τού Διευθυντοΰ Προσωπικού κ. 
Εϋαγ. Μάκρη, δέχθηκε τόν Πρόεδρο 
καί τόν Γεν. Γραμματέα τόΰ Συλλό
γου μας, ώς εκπροσώπους των εργα
ζομένων στήν ’Εθνική Τράπεζα καί 
τούς ανακοίνωσε τήν απόφαση τής 
Διοικήσεως τής Τραπέζης μας γιά
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ο «Τό έ'μπειρο μάτι, ή διαίσθη-” 
ίση, ή παρατηρητικότητα, ή ψυ-° 

χραιμία τού Τραπεζικού αυτού ύ-ο 
παλλήλου... στάθηκε ή κύρια ά-ο 
φορμή τής σύλληψης τών κακο
ποιών...». Αύτά γράφει ή ήμερή- 
σια έφημερίς τής Ρόδου «Η ΡΟ-° 
ΔΙΑΚΗ» άναφερομένη στή σύλ-< 

°ληψη των κακοποιών πού κύκλο-1 

οφόρησαν 2.000 πλαστά δολλάρια|Ο
οστή Ρόδο.

> Ό Τραπεζικός αυτός ύπάλλη 
‘λος είναι ό υπάλληλος τής Έ-° 
ιθνικής Τραπέζης καί μέλος τού'* 
’Συλλόγου μας Βασίλης Πέρος.

Συνεχιστής τής παραδόσεωςΞ 
,των υπαλλήλων τής ’Εθνικής 
’Τραπέζης, ό συν. Πέρος, επρα- 
)ξε τό καθήκον του καί προστά-° 
■τευσε τά συμφέροντα τής Τρα-0 
’πέζης καί τής χώρας μας γένι-° 
ικώτερα.

Ή δημόσια αναγνώριση ύπη 
’ρεσιών, όπως αυτή τού συν. Πέ-ο 
,ρου είναι καθήκον καί ύποχρέω-0 
>ση όλων καί πολύ περισσότερο ο 
[τής Διοικήσεως τής Τραπέζης. ° 
>Τήν άναμένομεν. 0
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τήν αποκατάσταση τής ζημίας πού 
ύπέστη μιά μερίδα τού Προσωπικού 
στην εξέλιξή της.

Συγκεκριμμένα: ύστερα άπό τά 
συνεχή διαβήματα, ΰπαδείξεις καί 
προσπάθειες τού Προεδρείου τού 
Συλλόγου μας, ή Διοίκηση τής Τρα- 
σαπέζης διεπίστωσε, ότι άπό τήν έ- 
πελθοΰσα μέ νόμους τής Πολιτείας 
ανατροπή τών διατάξεων τού ’Ορ
γανισμού Υπηρεσίας, έσημειώθη με
ταβολή στις προϋποθέσεις ύπηρεσι- 
ακής έξελίξεως μιας μερίδας τού Προ
σωπικού.

Ή Διοίκηση τής Τραπέζης μετά 
τά συνεχή διαβήματα τού Συλλόγου 
μας έιμιελέτησε έπί μακράν τό προκΰ- 
ψαν θέμα καί αναγνώρισε τό δίκαιο 
τού αιτήματος τής άποκαταστάσεως 
τής ζημίας.

Έκ τής πολυπλεύρου μελέτης δι- 
επιστώθη, ότι σοβαρά νομικά κωλύ
ματα δεν επιτρέπουν τήν αποκατά
σταση τής ζημίας μέ Διοικητικά μέ
τρα καί μόνη οδός απομένει ή διά 
νόμου ρύθμιίση τού θέματος.

Κατόπιν τούτου ή Διοίκηση τής 
Τραπέζης άπεφάσισε, όπως, προωθη- 
θή στην 'Επιτροπή ’Εξουσιοδοτήσε- 
ως (τμήμα διακοπών τής Βουλής) 
πρός ψήφιση, προ τής λήξεως τών 
Εργασιών της, ειδική διάταξη πού 
θά ρυθμίζη νομοθετικός τό θέμα.

Μέ τήν ίδια διάταξη θά κατοχυρω
θούν νομοθετικώς, οί όροι λειτουργί
ας τής ιδρυόμενης Σχολής Τραπεζι
κών Σπουδών καθώς καί τά υπέρ τών 
άποψοιτούντων τής Σχολής πλεονε
κτήματα.

Ή σχετική διάταξη πού θά ρυθμί
ζη τό θέμα έν τφ συ νάλφ του, τόσον 
διά τούς προ τής .ανατροπής τών δια
τάξεων τού ’Οργανισμού πρασλη- 
φθέντας, όσον καί τούς έν συνεχεία 
σά συνταχθή εντός τών άμέσως προ
σεχών ημερών καί θά προωθηθή άρ- 
μοδίως.

Κατά τήν αυτή συνάντηση άνεκοι- 
νώθη, ότι ΰπεγράφη πράξη Διοική- 
σεως, μέ τήν οποία συνιστάται επι
τροπή γιά τή ρύθμιση τού υφισταμέ
νου άπό πολλών ετών θέματος προ
σωρινοτήτων καθώς καί τού θέματος 
τών έκ μετατάξεως προερχόμενων. 
Συνάδελφοι,

Γνωρίζετε τή σοβαρότητα καί τών 
δύο θεμάτων καί τις δυσκολίες πού 
άντ ι μετωπ ίσαμε.

Πΐιστεύουμε, ότι πολύ σύντομα, τό 
Προσωπικό τής Εθνικής Τραπέζης 
ΕΝΩΜΕΝΟ στο πεΐσμία έκείνων πού 
προσπαθούν νά τό διασπάσουν, έπί 
βλάβη τών συμφερόντων του, γιά νά 
επιβάλλουν τά άνομα συμφέροντα 
τους, θά' γευθή τούς καρπούς τής 
σκληρής προσπάθειας πού καταβάλ
λουμε.

’Από πλευράς μας επαναλαμβά
νουμε τή διαβεβαίωση νά συνεχίσου- 
με τό έ'ργο μας, χωρίς νά κομπορη- 
μονοΰμε.

Άπό σάς ζητάμε, νά διαφυλάξετε 
τήν ενότητά μας καί νά βοηθήσετε 
μέ όλες σας τις δυνάμεις γιά την ε
πιτυχία τών έπιδιώξεών μας γιά τό 
καλό όλων τών μελών τού Συλλόγου.

Μέ τή νέα μεγάλη κατάκτηση του, 
τό Προσωπικό τής ’Εθνικής Τραπέ- 
ζης ξαναβρίσκει την πλήρη ψυχική 
του ενότητα καί θά προχωρήση σέ 
νέες, ακόμη μεγαλύτερες κατακτή
σεις.

«ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ»

Μηνιαίον δργονον τού Συλλόγου 
τών Υπαλλήλων τής Εθνικής 

Τραπέζης τής Ελλάδος.
•

Δ)νσεις συμφόνως τφ Νόμφ: 
Υπεύθυνος:

ΠΑΝ. ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
Κεφαλληνίας 48—50 
Διευθυντής Συντάξεως: 

ΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ 
Καμελιων 42 — Π. Ψυχικόν 

« ·

Υπεύθυνος Τυπογραφείου: 
ΑΘ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΑΟΣ 

Ρήγα Παλαμήδτι 5 —Άθήναι 
Τηλ. 3219306

Dr I. Α. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ

ΜΕΤ)0ΕΙΣ ΕΙΣ BROOK GENE
RAL HOSPITAL LONDON ΚΑΙ 
DEWSB URY GENERAL HOSPI
TAL — YORKS

Δέχεται μέ τό τιμολόγιον τού 
ΤΥΠΕΤ.
ΙΑΤΡΕ! ΟΝ:
ΣΠΕΥΣΙΠΠΟΥ 44 — ΚΟΛΩΝΑΚΙ 
ΤΗΛΕΦ. 727.798 
ΩΡΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ 
6-8 Μ.Μ. — ΔΕΥΤΕΡΑ —- ΤΕ
ΤΑΡΤΗ — ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

στον "mom 
umwi.

ΑΝΤΑΠΑΝΤΗΣΗ ΚΑΙ
0 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΕΠΣ 

ΤΟΥ ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ ΣΤΙΣ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ϋ Ολόκληρη ή εγκύκλιος τής Διοικήσεως

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ
Στον «Οικονομικό Ταχυδρόμο» 

τής 19.8.1976 δημοσιεύτηκε απάν
τηση τού συνεργάτου του κ. Δημ. 
Στεργίου στήν έπιστολή τού Προέ
δρου τού Συλλόγου μας, ή όποια 
δημοσιεύτηκε στον «Οικονομικό Τα
χυδρόμο» καί αφορούσε στήν απο
κατάσταση τής άλήθειας γιά τά ά- 
σφαλιστικά μας ταμεία.

Ή έπιστολή τού Προέδρου μας, 
ολόκληρο τό κείμενο τής οποίας δη
μοσιεύτηκε καί στήν «Τραπεζιτική» 
τού ’Ιουλίου, (άρ. ψ. 368) είχε ά- 
ποσταλεί στον «Ο.Τ.» έξ αφορμής 
σχετικής έρευνης τού κ. Δημ. Στερ 
γιου.

Μεταξύ άλλων ό κ. Στεργίου γρά
ψει :

«"Οσον αφορά ατό κονδύλι των 
δύο δισεκατομμυρίων περίπου δραχ. 
πού φέρεται σάν όφειλή τού Ταμείου 
πρός τήν ’Εθνική Τράπεζα, σημειώ 
νομέ ότι ή έρευνα σταμάτησε στήν 
έπισήμανση αυτής τής οφειλής χω
ρίς νά προχωρήση νά 6ρή τούς υ
πόχρεους «πρός καταβολήν τού κον
δυλίου αυτού πρός τό Ταμεΐον». 
Στήν προκειμένη περίπτωση έρχεται 
σέ φώς κάτι πού δεν μπόρεσε νά 
φέρη ή έρευνα καί πού γιά πρώτη 
φορά άποκάλυψε ατούς αναγνώστες 
τού «Οικονομικού» ό Σύλλογος τών 
υπαλλήλων τής Εθνικής Τραπέζης, 
τόν οποίον καί ευχαριστούμε. Πάν
τως, ανεξάρτητα τού ποιοι είναι οί 
υπόχρεοι αυτοί, γεγονός είναι ότι 
τά σπασμένα πληρώνει σήμερα ή 
Εθνική Τράπεζα, ή όποια θά πρέ
πει, λογιστικά τουλάχιστον, κάπου 
νά παρουσιάζη τό ποσό αυτό, πού 
δεν είναι, έδώ πού τά λέμε, καί μι
κρό.

Πέραν όμως άπ’ αυτά, ευχαριστού
με θερμό τόν Πρόεδρο τού Συλλόγου 
κ. Π. Θεοφανόπουλο, ό όποιος προσ
παθεί, όπως πληροφορούμαστε, νά 
«βγάλη πολλά κάστανα άπό τή φω
τιά», καί νά καταστήση τόν ιστορικό 
Σύλλογο ισχυρό καί τούς υπαλλή
λους αντάξιους τού ιδρύματος, στό 
όποιο εργάζονται, μέ μιά σειρά προ
γραμμάτων καί μέτρων που θά επε
ξεργάζεται ό Σύλλογος. Οί στόχοι 
μάλιστα αυτοί υπερακοντίζουν τά 
στενά συνδικαλιστικά πλαίσια καί 
άποβλέπουν στην όσο τό δυνατόν 
ένημέρωση, πληροφόρηση καί έπι- 
μόρφωση τών υπαλλήλων πάνω σέ 
θέματα σύγχρονης άσκήσεως τής 
τραπεζικής τέχνης καί λειτουργίας».

Ό ΤρομποϋκοΕ
Ή Γεν. Συνέλευση άπέβαλε τό 

τραμπούκο, πού μετά τήν ανά
πτυξη τών... πολιτικών του θέσε
ων γιά τή σωτηρία τού συνδικα
λιστικού μας οργάνου, έπετέθη 
κατά τής αντιπροέδρου τού Διοικ. 
Συμβουλίου τού Συλλόγου μας κ. 
"Αννας Τσαγκάρη, επειδή τού υ
πενθύμισε τις απόψεις του κατά 
τήν περίοδο τής έπταείας.

Ό τραμπούκος, ύπό την γενι
κή κατακροωγή, άπεβλήθη άπό 
τήν αίθουσα τής Γενικής Συνελεύ- 
σεως καί ή αποβολή του ήταν 
καί ή καταδίκη κάθε μορφής 
τραμπουκισμοΰ -καί δυναμικής ε
πιβολής απόψεων στις Γενικές 
μας Συνελεύσεις.

Ρυθμίζεται
καί τό θέμα
των έκ μετατάξεως

Ή έκκρεμότης τού θέματος τών 
υπαλλήλων τού Κυρίου Προσωπικού 
τού Λογιστικού ή Ταμιακού Κλάδου 
τού προερχόμενου έκ μετατάξεως θά 
ρυθμισθή σέ σύντομο χρονικό διά
στημα.

Σχετική εισήγηση τής Διευθύνσε- 
ως Προσωπικού υπεβλήθη ήδη πρός 
τή Διοίκηση τής Τραπέζης.

ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ 
Γ. ME· I -ΝΤΑΝΗ

Κυψέλης καί Τήνου 59 τηλ. 88 I 1691 
Συμβεβλημένον μετά τών Ταμείων 
Υγείας όλων τών Τραπεζών. 

Πλούσια συλλογή καλλυντικών.

"Εφη I. Γεωργοπούλου 
Χειροϋργος — ’Οδοντίατρος 

"Ηβης 37 καί Αφροδίτης 
Παλαιόν Φάληρον

τηλ. 9825017 Τιμολ. Τ.Υ.Π.Ε.Τ.

Δέχεται τούς ήσφαλισμένους τών 
Ταμείων Υγείας Εθνικής καί τέως

Άνακοινοϋμεν ύμΐν, ότι. τήν 10η* 
’Οκτωβρίου έ.έ. θά διενεργηθή Δια
γωνισμός Έντάξεως τού προσωρι
νού ή έπί συμβάσει προσωπικού τής 
Τραπέζης.

Εις τόν διαγωνισμόν τούτο ύπο- 
χρεοϋνται όπως μετάσχουν, έφ’ όσον 
έπιθυμοΰν τήν ένταξίν των εις τό Κύ
ριον Προσωπικόν τού Λογιστικού 
Κλάδου, οί έπί συμβάσει ϋπηρετούν- 
τες υπάλληλοι, οί προσληφθέντες βά
σει τών διατάξεων τών ποοραγ,ράφων 
4 καί 1 1 τού άρθρου 2 τού ’Οργανι
σμού τής Υπηρεσίας, έφ’ όσον έ
χουν άναλάβει υπηρεσίαν μέχρι τής 
προτεραίας έκδόσεως τής παρούσης.

Διευκρινίζεται ότι εις τήν κατηγο
ρίαν τής παραγράφου 1 1 υπάγονται 
■καί τά βάσει αυτής προσληφθέντα 
τέκνα υπαλλήλων τής Τραπέζης, τά 
άποτ-υχόντα εις τόν διαγωνισμόν 
π,ροσλήψεως τέκνων τής 1.12.74 ή 
30.1 1.1975.

Δυνατότης συμμετοχής παρέχεται, 
ώς έγένετο καί κατά τό παρελθόν, 
εις τούς έχοντας Απολυτήριον Γυ
μνασίου καί προσληφθέντας υπό τήν 
ιδιότητα είτε τού ημερομισθίου υπαλ
λήλου (διά έκτακτον λογιστικήν ερ
γασίαν) έπί τρι,μήνφ ή έξαμήνφ συμ- 
δάσει είτε τού ανειδικεύτου εργάτου.

’Ωσαύτως εις τόν διαγωνισμόν 
τούτον δύνανται νά ιμετάσχουν καί 
εκείνοι οί όποιοι ανήκουν εις μίαν 
τών κατηγοριών προσωπικού καί έ- 
κλήθησαν εις τόν διαγωνισμόν μονι- 
μοποιήσεως τής 3.11.1974, (έπανα- 
ληφθέντα ώς πρός τήν Ξένην Γλώσ
σαν τήν 13.11.74), πλήν όμως δεν 
προσήλθον ή άπετυχον εις ένα ή πε
ρισσότερα μαθήματα, εις τά όποια 
καί θά διαγωνισθοϋν.

Οί έν στρατέύσει τελοΰντες ΰπο-

ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ
1841

Δημοσιεύεται τά Βασιλικά Διά
ταγμα γιά τήν ίδρυση τής Εθνι
κής Τραπέζης.

1842

22 Ιανουάριου, ή Τράπεζα αρχί
ζει τις εργασίες της πού περι- 
λαβάναυν κυρίως προεξοφλήσεις 
εμπορικών γραμματίων. Άπό τά 
Καταστατικά της προβλέπεται δτι 
θά δίνη καί δάνεια μέ ύποθή,κ η σε 
άκίνητα. Επίσης τής παρέχεται 
τά αποκλειστικά προνόμιο νά έκ- 
δίδη τραπεζογραμμάτια.

1844

Ανοίγει τά πρώτο πρακτορείο 
στή Σύρο.

1845

’Αρχίζει ή λειτουργία Ταμιευτη
ρίου.

1859

Δίνονται τά πρώτα ενυπόθηκα δά
νεια

1861

Ή Τράπεζα αρχίζει νά χρηματο
δότη τούς άγρότες.

1867

Δημιουργεΐται καί προικοδοτεΐται 
τιά πρώτο Ταιμεΐο Συντάξεων στήν 
Ελλάδα άπά τήν Τράπεζα γιά 
τούς υπαλλήλους της

1871

Εγκαινιάζεται πολιτική συμμετο 
χής στά κεφάλαια έταιριών πού 
άποβλέπουν στήν άνάπτυξη ναυ^ 
τιλιακών καί συγκοινωνιακών 
δραστηριοτήτων.

1881

Ή Τράπεζα ένισχύει τήν κατα
σκευή τής διώρυγας Κορίνθου.

1882

Τά σιδηροιδρο,μΐκά δίκτυο Ιπεκτεί- 
νεται μέ οικονομική ένίσχυσή της.

ψήφιοι νά ειδοποιηθούν 'μερίμνη τών 
Ύποκαταχττημάτωιν, εις τήν δύναμιν 
τών όποιων ανήκουν, ότι δύνανται νά 
μετάσχουν τού διαγωνισμού. 
’Εξεταστέα Μαθήματα

1 ) Έκθεσις ’ I δεών
2) Πρακτική Αριθμητική
3) Ξένη Γλώσσα ( ύποχρεωτικώς 

Άγλική ή Γαλλική ή Γερμανική, προ- 
αιρετικώς δέ οίαδήποτΕ έτέρα Γλώσ
σα).

Οί έπιτυγχάνοντες εις τόν διαγω
νισμόν, καί έφ’ όσον έχουν τό εϋδό- 
κιμον τής Υπηρεσίας, θά ένταχθούν 
εις τό Κύριον Προσωπικόν τού Λογι
στικού Κλάδου έπί βαθμφ καί άποδο- 
χαΐς Δοκίμου τής VALFUR των κα- 
θορισθησομιένης, κατά τά διατετα
γμένα, ιάναλόγως τού τρόπου καί 
τού χρόνου προσλήψεώς των.

Ώς γνωστόν, ή αδικαιολόγητος μή 
συμμετοχή καθώς καί ή τυχόν μερι
κή ή ολική αποτυχία τών διαγωνιζο- 
μένων συνεπάγεται καθυστέρησιν τής 
έντάξεώς των ένός έτους, ύπό τήν 
εϋνόητον προϋπόθεσιν τής έπιτυ- 
χίας των εις τόν άμέσως προσεχή 
διαγωνισμόν.

Οί τυχόν κωλυόμενοι ινά μετάσχουν 
τού διαγωνισμού δέον όπως δικαιο
λογήσουν τούτο έπαρκώς καί εγκαί
ρως, προ ή τουλάχιστον κατά τήν ή- 
μηραν τού Δκχγωινσμοϋ, άλλως θά 
θεωρηθούν ώς άδ ικαιολογήτως μή με- 
τασχόντες.

Είδικώς διά τούς ανήκοντας εις τήν 
κατηγορίαν τών ανειδικεύτων εργα
τών ή μή συμμετοχή ή ή αποτυχία 
θά συνεπάγεται μετατροπήν τής σχέ- 
σεως έργασίας των εις ταιαύτην Κλη- 
τήρος έπί συμβάσει. Οΰτοι, έντασσό- 
μενοι, άναλόγως τού χρόνου υπηρεσί
ας των, εις τό τακτικόν ροσωπικόν

ΣΤΑΘΜΟΙ
1891

Ή Τράπεζα, ιδρύει τήν ’Ασφαλι
στική Εταιρεία «Η ΕΘΝΙΚΗ».

1899—1905

Έ ΕΤΕ εξαγοράζει τήν Τράπεζα 
καί συμβάλλει στήν ίδρυση τής 
Τραπέζης Κρήτης, τής Τραπέζης 
Ανατολής καί τής Λαϊκής Τρα
πέζης.

1913

Η Τράπεζα χορηγεί σημαντικά 
ποσά στήν Κυβέρνηση γιά τήν 
κάλυψη αμυντικών άναγκών.

1922

Βοηθεΐ στήν αποκατάσταση τών 
προσφύγων άπά τή Μικρά Άσία 
καί άλλες χώρες.

1925

'Ιδρύεται πρακτορείο τής Τραπέ
ζης στή Ν. ΤΓόρκη.
Μέ τήν πρωτοβουλία καί ένίσχυ- 
ση τής Εθνικής Τραπέζης ή 
Power and Traction Finance Co 
ιδρύει έταιρία γιά τήν ήλεκτρο- 
δότηση τής περιοχής ’Αθηνών.

1927

‘Ιδρύει τήν ’Εθνική Κτηματική 
Τράπεζα, στήν όποια εκχωρεί τις 
εργασίες κτηματικής π’στεως.

1928

Μέ ύποστήριξη τής ΕΤΕ ιδρύεται 
ή Τράπεζα τής Ελλάδος ώς Κεν
τρική Τράπεζα. Μία ειδική ύπη- 
ρεσία δημιουργεΐται γιά τή χορή
γηση βιομηχανικών δανείων. Μα
ζί ’μίέ βοεταννικούς τραπεζικούς 
οίκους ή Τράπεζα ιδρύει τήν Hel
lenic Corporation Ltd γιά μα
κροχρόνιες χρηματοδοτήσεις έμ
πορο βι αμηχανικών έταιριών.

1929

Συμβάλλει μέ κεφάλαια, στελέχη 
καί Εγκαταστάσεις στήν Ιδρυση 
τής ’Αγροτικής Τραπέζης.
Τό πρακτορείο τής Ν. Ύόρκης

τής Τραπέζης, δύνανται μελλοντικός 
νά μεταταγοΰν εις τό Κύριον Προσω
πικόν τού Λογιστικού ή Ταμιακού 
Κλάδου, κατόπιν επιτυχούς δοκιμα
σίας των εις σχετικόν διαγωνισμόν 
μετατάξεως.

Ό ακριβής τόπος διεξαγωγής τού 
διαγωνισμού καί ό χρόνος προσελεύ- 
σεως τών υποψηφίων θά όρισθη 6Γ 
ιδιαιτέρας άνακοινώσεώς μας, έκδοθη- 
σομένης μέχρι 25 Σεπτεμβρίου έ.έ.

Διά τήν συμμετοχήν εις τόν δια
γωνισμόν δέον άπαραιτήτως όπως ύ- 
ποβληθοϋν ύπό τών ένδ ιαφεραμένων 
αιτήσεις, μέσφ τών άρμοδίων Τμη- 
μάτων τής Διοικήσεως ή τών Διευ^ 
ύυντών Υποκαταστημάτων.

Αί έν λόγφ αιτήσεις, απευθυνόμε
να1 πρός τό Τμήμα 'Υπηρεσιακής Κα- 
ταστασεως Προσωπικού ('Υπηρεσία 
Προαγωγών), δέον νά περιέλθουν εις 
αΰτό τό β.ραδύτερον μέχρι της 10ης 
Σεπτεμβρίου έ.έ.

Εις τούς έκ τών υποψηφίων μέλ
λοντας νά μετακινηθούν τής έδρας 
τού ‘Υποκαταστήματος των έγκιρ>ίνο- 
μεν όπως καταβάλητε τά πραγματι
κά οδοιπορικά έξοδά πλέον οστοζηιμι- 
ώσεως έκ δρχ. 450. (τετ,ρακοσίων 
πεντήκ,οντα) κατά ύπάλληλον.

Ή καταβολή τών ποσών θά γίνη 
μέ χρέωσιν τής Διοικήσεως (Ύττη,ρε- 
σία Λογιστηρίου Προσωπικού 6-22).

Τής παρούσης δέον όπως λάβουν 
γνώσι.ν ένυπογράφως, μερίμνη τών 
Διευθυντών τών Υποκαταστημάτων 
καί τών Π ροϊσταμένων τών Υπηρεσι
ών τής Διοικήσεως, απόντες οί έν
δ ιαφερόιμενοι.

'Ο Διοικητής
ΑΓΓΕΛΟΣ ©. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛ Ο· Σ

ΤΗΣ Ε.Τ.Ε.
μετατρέπεται σέ τραπεζικά οργα
νισμό, τών Hellenic Bank Trust 
Co.

1930

Κατά τή διάρκεια τής οικονομι
κής κρίσεως ή Τράπεζα δανείζει 
στήν Ελληνική Κυβέρν.,ση· ση
μαντικά ποσά σέ συνάλλαγμα γιά 
τή συνέχιση τών παραγωγικών 
έ'ργων.

1936

Ή ΕΤΕ χρηματοδοτεί τά προ
γράμματα έρευνών γιά πετρέλαιο 
στή Θράκη καί ’Ήπειρο.

1953

Ή Τράπεζα ’Αθηνών συγχωνεύε
ται μέ τήν ΕΤΕ.
1954

’Εγκαθίσταται Μηχανολογιστική 
Υπηρεσία.

1957

Συγκροτείται ειδική Διεύθυνση 
γιά ναυτιλιακά δάνεια.

1962

Μέ τή συνεργασία τής γαλλικής 
έταιρίας Pechiney - St. Gobain 
καί Ελληνικών έταιριών ή Τράπε
ζα δημιουργεί μιά μεγάλη μονάδα 
άζ ωτοφ ωσφορικώ ν λ ιπα σμάτων 

στή Β. 'Ελλάδα.

1963

Μέ τή συμμετοχή μεγάλων Εθνι
κών χρηματοδοτικών δργανισμών 
ή Τράπεζα ιδρύει τήν ’Εθνική 
Τράπεζα Επενδύσεων Βιομηχα
νικής Άναπτύξεως.

1975

Μαζί μέ άλλες τράπεζες ιδρύει 
τήν Ελληνική Έταιρία Βιομη
χανικών καί Μεταλλευτικών Ε
πενδύσεων μέ σκοπό νά προωθή- 
ση νέες επιχειρήσεις γιά τήν ά
νάπτυξη βασικών πηγών πρώτων 
ύλών. *



’Υψώνουμε τό λάβαρο τής Έθν. Τραπέζης
Ή δραστηριότης τής Τραπέ

ζης έττεκτείνεται καί σέ τομείς 
κοινωνικής, πνευματικής καί πο
λιτιστικής σημασίας μέ τους ό
ποιους άσχολεΐται κυρίως τό 
Μορφωτικό "Ιδρυμα τής Εθνικής 
Τραπέζης. Τό Διοικητικό Συμ
βούλιο του άποτελούμενο άπό δι
απρεπείς εκπροσώπους του πνεύ
ματος πού προσφέρουν τις υπη
ρεσίες τους χωρίς αμοιβή, έργά- 
σθηκε εντατικά τό 1975 για την 
εκπόνηση τού προγράμματος 
δραστηριοποιήσεως του Ιδρύμα
τος αύτοΰ καί τη δημιουργία των 
βάσεων για την ανάπτυξή του.

Άπό τη δράση τοΰΊδρύματος 
ιδιαίτερα θά πρέπει νά άναφερθή 
ή ολοκλήρωση τής διαδικασίας 
γιά τη δημιουργία Πινακοθήκης 
στη Θεσσαλονίκη πού έγκαινιά- 
σθηκε τον περασμένο Ιούνιο καί 
στεγάζεται στο Μέγαρο τής Ε
ταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. 
Ή Πινακοθήκη διαθέτει έργα ζω
γραφικής, γλυπτικής καί χαρα
κτικής νεοελληνικής, τέχνης τοΰ 
20ου αιώνα, τά όποια τής παρα
χώρησε τό "Ιδρυμα, πού συνεχί
ζει τις προσπάθειές του γιά τον 
εμπλουτισμό της καί την ανύ
ψωση τοΰ επιπέδου της.

Έξ άλλου, συνεχίσθηκε ή πα
ροχή βιβλίων σέ διάφορες δημό
σιες κοινοτικές καί σχολικές βι
βλιοθήκες καί ή ■ ένίσχυση σωα- 
τείων καί ιδιωτών πού επιδιώ
κουν τούς 'ίδιους σκοπούς μέ τό 
"Ιδρυφα γιά την άσκηση τοΰ έρ
γου τους.

Αξίζει άκόμη νά σημειωθή ή 
έπιδιωκόμενη δημιουργία ίστορι- 
κοΰ καί παλαιογραφικοΰ αρχείου 
μέ τη φωτογράφηση πολύτιμων 
χειρογράφων κωδίκων πού βρί
σκονται σέ απομονωμένες μονές 
καί βιβλιοθήκες.

Τέλος, προγραμματίζεται ή έκ
δοση σειράς συγγραμμάτων γιά 
χρήση τών φοιτητών τών ανθρω
πιστικών επιστημών καί τοΰ ευ
ρύτερου κοινοΰ. Τά συγγράμμα
τα αυτά θά είναι διαλεγμένα ά
πό τά καλύτερα τής ξένης βιβλι
ογραφίας καί μεταφρασμένα μέ 
την έποπτεία πανεπιστημιακών 
δασκάλων.

«Η ΕΘΝΙΚΗ» ΑΜΩΝΥΜΟΣ ΕΛ
ΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙ
ΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

Ιδρύθηκε τό 1891 άπό την 
Εθνική Τράπεζα καί σήμερα εί
ναι ή μεγαλύτερη άσφαλιστική 
επιχείρηση τής Χώρας.

Άσχολεΐται μέ όλους τούς 
κλάδους άσφαλίσεως καί άντα- 
σφαλίσεως: άσφάλιση Ζωής καί 
Κεφαλαιοποιήσεως, Πυρός, Με
ταφορών, Αυτοκινήτων, Σ καφών, 
καί Ατυχημάτων κλπ.

«Η ΕΘΝΙΚΗ» καλύπτει τον 
ελληνικό χώρο μέ ένα μεγάλο 
δίκτυο ύοπκταστη μάτων καί πρα
κτορείων σ' όλες τις πόλεις τής 
Ελλάδος.

Ό κύκλος εργασιών τής έται- 
ρίας παρουσιάζει αλματώδη αύ
ξηση. Τό σύνολο τών ασφαλί
στρων πού είσπράχθησαν κατά 
τό 1975 άνήλθε σέ 1.186 έκατ. 
δραχμές, δηλαδή παρουσίασε σέ 
σχέση μέ τό άμέσως προηγούμε
νο έτος αύξηση 30,8%.

Έξ άλλου, τά κεφάλαιά της 
στις 31.12.1974 ή σαν 871 έκατ. 
δραχμές καί τά τεχνικά άποθε- 
ματικά 925 εκατομμύρια.

«ΑΣΤΗΡ» ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑ
ΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

' Ιδρύθηκε τό 1930 άπό την 
Τράπεζα Αθηνών. Μετά την συγ
χώνευση τοΰ 1953, ή Εθνική 
Τράπεζα έγινε ή κυριώτερος μέ
τοχος.

Ή Ασφαλιστική Εταιρία «Α
ΣΤΗΡ» εργάζεται σέ όλους τούς 
κλάδους άσφαλίσεως: Ζωής, Πυ
ρός, Μεταφορών, Πλοίων καί Αε
ροσκαφών, Αυτοκινήτων, Πιστώ
σεων καί Ατυχημάτων γενικά. 
Ή δράση τής Εταιρίας στον το
μέα τών άσφαλίσεων πραγματο
ποιείται στήν Ελλάδα καί τήν 
Κύπρο, ενώ στον τομέα τών αυ
τασφαλίσεων άναπτύσσεται σέ 
παγκόσμια κλίμακα.

Οί εργασίες της παρουσιάζουν 
σταθερή ανοδική πορεία. "Ετσι 
τό 1975 τά ασφάλιστρα πού 
συγκντρώθηκαν άνήλθαν σέ 533 
έκατ. δραχμές καί ή σαν υψηλότε
ρα άπό εκείνα τοΰ 1974 κατά 
29%.

Τά κεφάλαια τής εταιρίας 
στίς 31.12.74 ή σαν 410 έκατ. 
δραχμές καί τά τεχνικά άποθεμα- 
τικά 579 εκατομμύρια.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑ
ΛΙΣΕΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΑΕ
ΡΟΣΚΑΦΩΝ

Ή σύσταση τής εταιρίας έγι
νε τό έτος 1964 μέ βάση τό Ν. 
Δ. 2687)53 καί ή λειτουργία της 
άρχισε ούσιαστικά τό 1965.

Ή δραστηριότης τής εταιρίας 
πραγματοποιείται κατά ποσοστό 
95% περίπου στή διεθνή άγορά 
καί καλύπτει ασφαλιστικές καί 
άντασφαλιστικές εργασίες στον 
κλάδο άσφαλίσεων πλοίων καί 
αεροσκαφών. Άπό τό έτος 1975 
ή έταιρία άσχολεΐται καί μέ άλ
λους ασφαλιστικούς κλάδους.

Ό κύκλος εργασιών της τό έ
τος 1975 αυξήθηκε έναντι τοΰ 
1974 κατά 7,7% καί έφθασε τά 
291 έκατ. δραχμές.

Τά κεφάλαιά της στις 31.12. 
1974 ήσαν 4 έκατ. δολλάρια καί 
τά τεχνικά άποθεματικά της 4,3 
έκατ. δολλάρια.

Θά πρέπει νά σημειωθή ότι 
στο κεφάλαιο τής Ελληνικής Ε
ταιρίας Άσφαλίσεων Πλοίων καί 
Αεροσκαφών συμμετέχει καί ή 
Ασφαλιστική Έταιρία «Η Ε
ΘΝΙΚΗ» πού ελέγχεται άπό τήν 
Εθνική Τράπεζα.

«ΑΣΤΗΡ» ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥ
ΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙ
ΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Ή έταιρία ίδρύθπκε τό 1951. 
Άξιοποίησέ καί εκμεταλλεύεται 
τουριστικές καί ξενοδοχειακές εγ
καταστάσεις ιδιόκτητες ή τοΰ Ε. 
Ο.Τ. στή Γλυφάδα, τή Βουλιαγ- 
γμένη, τή Ρόδο, τά Κομμένα 
Βοΰρλα, καθώς καί ξενοδοχεια
κές μονάδες στο Ηράκλειο Κρή
της και τήν Αλεξανδρούπολη 
πού ανήκουν στήν Εθνική Τρά
πεζα. Συνολικά έκμταλλεύεται 1. 
453 κλίνες.

Ή έταιρία «ΑΣΤΗΡ», στήν όΰ 
ποία συγχωνεύθηκε ήδη καί ή Α. 
Ε. «Ραδιοπηγαι Κομμένα Βούρ
λα», εξαγόρασε τό 1975 καί τήν 
Α.Ε. «Grand Hotel - Summer 
Palace» πού διατηρεί ιδιόκτητο 
ξενοδοχειακό συγκρότημα στή 
Ρόδο. Πρόσφατα, περιήλθε στήν 
κατοχή της το 100% τών μετοχών 
έταιοίας που διαθέτει μεγάλη 
ξενοδοχειακή μονάδα στήν Κέρ
κυρα καί θά άοχίση νά λειτουργή 
τό προσεχές έτος.

Τό αναπτυξιακό πρόγραμμα 
τής εταιρίας «ΑΣΤΗΡ» συνίστα- 
ται στή δημιουργία μιας «άλύ- 
σου» ξενοδοχείων μέ ορθολογική 
οργάνωση καί λειτουργία, πού θά 
άποτελέσουν θετική συμβολή 
στήν υγιή τουριστική εξέλιξη τής 
Χώρας. Οί επενδυτικές προοπτι
κές τής έταιρίας περιλαμβάνουν 
έπίσης τήν προώθηση έργων γιά 
τήν επέκταση τών εγκαταστά
σεων στή Βουλιαγμένη καί τά 
Κομμένα Βοΰρλα, σύμφωνα μέ 
υποχρέωση πού έχει άναληφθή έ
ναντι τοΰ έλληνικοΰ Δημοσίου. 
Γιά τό μέλλον έχει προγραμματι- 
σθή ή έκτέλεση νέου σημαντικού 
έργου στή Βουλιαγμένη, γιά τό 
όποιο ήδη ύπογράφηκε σύμβαση 
μέ τό Δημόσιο, καί ή ίδρυση μο
νάδας στήν Κρήτη. Τό μετοχικό 
κεφάλαιο τής έταιρίας, ύστερα 
άπό τήν αύξηση τοΰ 1975, έ'φθα- 
σε τά 900 έκατ. δραχμές.

Ό κύκλος εργασιών της, τό 
ίδιο έτος, άνήλθε σέ 200 έκατ. 
δραχμές έναντι 156 έκατ. τό 
1974, δηλαδή σημείωσε αύξηση 
28,5%.

«GRAND HOTEL - SUMMER
PALACE» Α·Ε.

Ή έταιρία αυτή ιδρύθηκε τό 
1960 καί εκμεταλλεύεται ξενοδο
χειακή μονάδα πολυτελείας στή 
Ρόδο, δυναμικότητας 750 κλινών, 
πού διαθέτει έγκαταστάσεις υψη
λής στάθμης καί Ικανό αριθμό 
καταστημάτων. Τό σύνολο σχε
δόν τών μετοχών (ποσοστό 94, 
8%) αγόρασε τό 1975 ή Α.Ξ.Ε. 
«ΑΣΤΗΡ» πού άνέλαβε καί τήν 
εκμετάλλευση τής μονάδος άπό 
1.9.1975. Τον Δεκέμβριο τοΰ ί
διου έτους τό μετοχικό κεφάλαιο 
τής Α.Ε. «Grand^Hotel - Sum
mer Palace» αυξήθηκε σέ 369 
έκατ. δραχμές άπό τις όποιες ή 
Εθνική Τράπεζα κάλυψε τό ένα 
τρίτο περίπου.

Ό κύκλος τών έργασιών τής 
έταιρίας έφθασε τό 1975 τά 45 
έκατ. δραχμές. Τό ποσό αυτό, άν 
συγκριθή μέ τό αντίστοιχο τοΰ 
1974 (23 εκατομμύρια), έμφα- 
νίζεται αυξημένο κατά 97,4%.

ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥ
ΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ
ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ
ΔΟΣ

Ή Προνομιούχος Α.Ε. Γενικών 
Αποθηκών μέ τό πυκνό δίκτυο 
υποκαταστημάτων της σ’ ολό
κληρη τή Χώρα προσφέρει πολύ
τιμες υπηρεσίες στο εμπόριο καί 
τή βοιμηχανία. Εϊδικώτερα, ή έ
ταιρία αναλαμβάνει τήν αποθή
κευση καί τή διαχείριση εμπο
ρευμάτων καί έκδίδει έμπορεύσι- 
μους τίτλους πού παρέχουν 
στούς κομιστές τους τά πλεονε
κτήματα τοΰ Ν.Δ. 3077)54 (ευ
χέρεια δανεισμού καί ανέξοδης

μεταβιβάσεως κυριότητας μέ οπι
σθογράφηση, προστασία άπό τυ
χόν διεκδικήσεις τρίτων κλπ.).

Ό όγκος τών αποθηκευτικών 
της έγκαταρτάσεων αυξήθηκε μέ
σα στο διάστημα 1961-—-1 975 
άπό μ3 160.000 σέ μ3 346.000. 
"Ενα μεγάλο μέρος άπό αυτές 
χρησιμοποιείται σάν πρόσθετες 
τελωνειακές άποθήκες. Γ ιά τό 
1976 προγραμματίζεται επέκτα
ση τών εγκαταστάσεων κατά μ3. 
141.000.

Έξ άλλου, ό όγκος τών έμπο- 
ρευμάτων έλων τών ειδών ττου δι- 
αχειρίσθηκε ή έταιρία τό 1975 
άνήλθε σέ 8,6 έκατ. μετρ, τόν- 
νους, δηλαδή υπερδεκαπλασια- 
σθηκε μέσα σέ 15 χρόνια.

Αύξηση παρουσίασαν καΐ^ τά 
ίδια κεφάλαια τής Α.Ε. πού έ- 
φθασαν ήδη τά 449,3 έκατ. δρα
χμές·

Τέλος, ή έταιρία είναι ιδρυτι
κό μέλος τής Διεθνούς ^'Ομο
σπονδίας Ένώσεως Γενικών Α
ποθηκών (I.F.P.W.A.), ττού συ- 
στήθηκε τό 1973, καί έτσι παρα
κολουθεί όλες τις εξελίξεις^ στον 
τομέα τής άποθηκεύσεως καί δια
νομής τών αγαθών διεθνώς καί 
στο χώρο τής ΕΟΚ είδικωτερα.

«Α.Ε.Α. ΥΔΑΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ—
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩ
ΡΩΝ

Ή έταιρία Ιδρύθηκε τό 1925 
καί άνέλαβε, μετ άπό σύμβαση 
μέ τό Δημόσιο, τήν έκτέλεση 
τών έργων ύδρεύσεως στο λεκα
νοπέδιο- Αττικής, καθώς καί τή 
διεύθυνση, τή διαχείριση καί τήν 
έκμετάλλευσή τους. Ή άμοιβή 
της γιά τις άνωτέρω υπηρεσίες 
ανέρχεται έτησίως στο σταθεοό 
ποσό τών 80.000 δολλαρίων. Ε
πί πλέον έχει ποσοστό στο απο
λογιστικό κόστος τών έργων πού 
έκτελεΐ γιά λογαριασμό τών πε
λατών της καί τών έργων προεκ- 
τάσεως τοΰ δικτύου ύδρεύσεως 
στά περίχωρα τής Πρωτευούσης.

Ή έταιρία έλαβε, κατά τό ε
ξεταζόμενο έτος, διάφορα μέτρα 
για'τήν όρθολογικώτερη όργάνω- 
σή της και τή βελτίωση τής πα
ραγωγικότητας τών υπαλλήλων 
της. Στο τέλος τοΰ 1975 καταρ
τίσθηκε 5ετές πρόγραμμα γιά 
τήν επέκταση τοΰ δικτύου ύδρεύ
σεως σέ όλες τις περιοχές τής 
Αττικής πού δέν εξυπηρετούνται 
σήμερα, καθώς καί γιά τή βελ
τίωση τών έγκααστάσεών της. Τό 
συνολικό ύψος τών δαπανών γιά 
τά έργα αυτά θά φθάση τό ποσό 
τών 5 δισκατ. δραχμών περίπου, 
άπό τό όποιο γύρω στά 900 έκ. 
άφοροΰν στά νέα έργα ύδρεύσε
ως πού έχουν προγραμματισθή 
γιά τό 1976. Ή χρηματοδότηση 
τοΰ προγράματος θά γίνη μέ χα- 
μηλότοκο μακροπρόθεσμο δάνειο 
πού ή έταιρία διαπραγματεύεται 
μέ τις άρμόδιες νομισματικές καί 
τραπεζικές αρχές.

«ΑΣΠΙΩΤΗ - ΕΛΚΑ» ΓΡΑΦΙ-
ΚΑΙ ΤΕΧΝΑΙ Α.Ε.
Ιδρύθηκε τό έτος 1873 καί εί

ναι ή αρχαιότερη μονάδα γραφι
κών τεχνών στήν Ελλάδα. Τό δ- 
νοήά της έχει ταυτισθή μέ τήν 
ύψηλή ποιότητα καί οί εκδόσεις 
της είναι εφάμιλλες μέ τις καλύ
τερες τοΰ κόσμου.

Οί εργασίες της καλύπτουν ό
λο τον κύκλο τών εκτυπώσεων 
που έκτελοΰνται μέ λιθογραφική 
καί χαλκογραφ ική μέθοδο. Πα
ράλληλα, ή θυγατρική της επι
χείρηση «ΠΑΡΑΓΚΟΝ ΕΛΛΑ%ι 
ΕΠΕ άσχολεΐται μέ τήν εκτύπω
ση ειδικών έντύπων γιά τή μηχα
νογράφηση καί γιά τις εφαρμο
γές OCR ^Optical readers). Τά 
κεφάλαι τών δύο εταιριών ανέρ
χονται σέ 119 έκατ. δραχμές 
καί ό κύκλος έργασιών τους κα
τά τό 1975 έφθασε τά 230 έκατ. 
δραχμές.

«ΑΝΔΡΕΑΣ Π. ΚΑΜΠΑΣ» Α.Ε.

’ Ιδρύθηκε τό 1882. Άπό τό 
1933 κυριώτερος μέτοχός της εί
ναι ή Εθνική Τράπεζ.

Ανήκει στις επιχειρήσεις τοΰ 
κλάδου τών γεωργικών βιομηχα
νιών καί άσχολεΐται μέ τήν πα
ραγωγή καί τήν έμφιάλωση οί
νων καί ποτών.

Συγκαταλέγεται μεταξύ τών 
πρώτων βιομηχανιών στο είδος 
της καί τά προϊόντα της έχουν 
άριστη φήμη στο εσωτερικό καί 
τό εξωτερικό.

Σημαντικό ποσοστό τής δρα
στηριότητας τής έταιρίας καλύ
πτουν οί έξαγωγές της πού κατά 
τό 1975 έφθασαν τά 1,7 έκατ. 
δολλάρια.

«ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑ
ΔΟΣ» Α.Ε.

Ανήκει στο βιομηχανικό κλά
δο πού έχει σάν άντικείμενο τήν

επεξεργασία έλαιολάδου καί 
προϊόντων έκθλίψεως ελαιοπυρή
νων, καθώς καί τι σαπωνοποιία. 
Διαθέτει ιδιόκτητες έγκαταστά- 
σεις στο Αίγιο, τή Ζάκυνθο, τή 
Μυιλήνη, τό Γύθειο καί τά Χανά.

Ό κύκλος τών έργασιών τις 
έταιρίας κατά τό 1975 άνήλθε 
σέ 98 έκατ. δραχμές. Τό μεγα
λύτερο μέρος τής παραγωγής 
της διοχετεύεται στο έξωτερικό.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ Ε-
ΕΤΑΙΡΙΕΣ

Η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΜ
ΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥ
ΘΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ:

Εθνική Κτηματική Τράπεζα τής 
Ελλάδος

Ελληνική Έταιρία Βιομηχανι
κών καί Μεταλλευτικών Επεν
δύσεων (Κονσόρτσιουμ Τρα
πεζών)

«Ή Ελληνική Αντασφάλεια» 
Α.Ε.

Α.Ε.Ε. Χημικών Προϊόντων καί 
Λιπασμάτων

Χημικαί Βιομηχανίαι Βορείου 
Ελλάδος Α.Ε.

Α.Ε. Ελληνικού Πυριτιδοποιείου 
καί Καλυκοποιείου

Ανώνυμος Γενική Έταιρία Τσι
μέντων «Ηρακλής - ’Όλυμ
πος»

Νέα Ανώνυμος Έταιρία Διώρυ
γας τής Κορίνθου

«Πειραϊκή - Πατραϊκή» Βιομηχα
νία Βάμβακος Α.Ε.

Βομβυκρύλ Α.Ε.
Σήμενς - Τηλεβιομηχανική Α.Ε.
Ίζόλα Α.Ε.
Τέχνικα - Μαλκότσης Α.Ε.
Πανομπέλ Α.Ε.
Έταιρία Διαχειρίσεως Ειδών Μο
νοπωλίου τοΰ Ελληνικού Δημο

σίου Α.Ε.
«Pirelli Hellas» Α.Ε.
«Βέσο» Α.Ε. Βιομηχανία Ελαί

ων, Σαπώνων, Ο’ίνων καί Οινο
πνευμάτων

«Λάμψα» Α.Ε. Ελληνικών Ξενο
δοχείων

« Εκαλη» Α.Ε. Τουριστικά! καί 
Ξενοδοχειακά! Επιχειρήσεις

Οικοδομικά! καί Τουριστικά! Ε
πιχειρήσεις «Εθνική Κτημα- 
ική

Λαυρεωτική Α.Β.Ε.
Ι.Β.Σ. Ηνωμένα Σωληνουργεΐα 

Α.Ε.
«Άλφα-Δέλτα» Μεταλλικά! Κα- 

τασκευαί Α.Β.Ε.
Ελληνική Χαλυβουργία Α.Ε.
κ.ά.
1841

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΕΥΧΕΣ

—“-Στόν Τάσο Μιχαήλ, Λογιστή- 
ριον Προσωπικού, καί τήν Καίτη 
Γ ορανίτου, Καταστήματος Βάθης, 
τις πιο θερμές ευχές μου γιά τούς 
άρραβώνες τους.

ΑΝΝΑ ΤΣΑΓΚΑΡΗ

—Οί συν. τών Υπηρεσιών Γενι
κών καί Ειδικών Οικονομικών Θεμά
των Προσωπικού, στέλνουν θερμές 
ευχές στο ταιριασμένο λογοτεχνικό 
ζευγάρι Τάκη Μανωλόπουλο καΥ 
Καίτη Ράπιου γιά τούς άρραβώνες 
τους.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Τους συναδέλφους μου τής Δ)- 
νσεως ’ Οργανώσεως πού μοΰ συμπα
ραστάθηκαν στο πένθος καί τίμησαν 
τή μνήμη τού αγαπημένου μου πατέ
ρα, ευχαριστώ θερμότατα.

ΜΑΡΙΑ Γ. ΠΑΠ'ΠΑ 
Δ)ΝΣIΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ

ΔΩΡΕΑI ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΤΥΠΕΤ

— Ή Διεύθυνση καί τό Προσω
πικό τής Διευθύνσεως Απαιτήσεων 
βν καθυστερήσει, στή μνήμη τοΰ συν
αδέλφου των Ήλία Ζαψει ροπούλου 
δραχμάς 2.915.

— Ό κύριος καί ή κρυία Ήλία 
Χατζηανδρέου στή μνήμη τοΰ Γιάν- 
νη Ευθυμίου δραχμάς 1.000.

® Σπυρίδων Σκύρος εις μνήμην 
Τζίνας Περεσιάδου δραχ. 1.000.

® Δημ. (Παπαταξιάρχης εις μνή
μην τού συμίπολεμιστού του Ήλία Δ. 
Ζαφε'ΐροπούλου δραχ. 5001.
ΥΠΕΙΡ ΤΟΥ ΟIX ΟΥ ΤΥΦΛΩΝ

© Οί συνάδελφοι τής υπηρεσίας 
12—72 τοΰ Κέντρου Μηχανογραφί
ας εις μνήμην, τής μητρός τού προϋ- 
σταμένου τής υπηρεσίας των Μαρίας 
Καραμπάγια δραχ. 1.000.

★
— Τό Προσωπικό τοΰ Τμήματος 

Κ ινήσεως Προσωπικού τής Διευθϋν- 
σιεως Προσωπικού, στή μνήμη τού 
'Υποδ ιευθυντού του Αντωνίου Κα- 
νελλάκη προσέψερε υπέρ τής σχολής 
« ’Εργαστήρι Ειδικής Αγωγής» (γιά 
καθυστερημένα παιδιά) τό ποσόν τών 
δραχμών 2.600.

ΕΝΩΙΙΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΕΘΝ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ
Πρόγραμμα

Εκδρομών Εξωτερικού
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
1η ΕΚΔΡΟΜΗ: Λονδίνο — Παρί

σι άπό 12-21.10.1976: ήμεροι 10.
1η ΗΜΕΡΑ: Τρίτη 12.10.76: Α

θήνα —■ Λονδίνο: Συγκέντρωση στο 
αεροδρόμιο 6 π.μ. καί αναχώρηση μέ 
ΒΕΑ γιά Λονδίνο. Άφιξη καί μετα
φορά στό ξενοδοχείο MOUNT RO
YAL ή SHERLOCK HOLMES. 
Υπόλοιπο τής ή μέρας έλεύθερο γιά 
μιά πρώτη γνωριμία μέ τό Λονδίνο. 
Δείπνο — Διανυκτέρευση.

2η ΗΜΕΡΑ: Τετάρτη 13.10.76: 
Λονδίνο: Πρωινό ελεύθερο γιά τά ψώ
νια σας. Τό απόγευμα επίσκεψη τής 
πάλεως. Δείπνο —- Διανυκτέρευση.

3η ΗΜΕΡΑ: Πέμπτη 14.10.76: 
Λονδίνο: Ημέρα ελεύθερη. Δείπνο—■ 
Διανυκτέρευση.

4η ΗΜΕΡΑ: Παρασκευή 15.10. 
76: Λονδίνο — Παρίσι: Τό πρωινό 
έλεύθερο γιά τά τελευταία ψώνια σας 
καί τό μεσημέρι αναχωρούμε μέ τό 
πούλμαν γιά τό αεροδρόμιο γιά μία 
σύντομη πτήση στό Παρίσι. Άφιξη 
καί μεταφορά στό ξενοδοχείο 
ASTOR (4 αστέρων). Δείπνο -— 
Δ ιανυκτέρευση.

5η ΗΜΕΡΑ: Σάββατο 16.10.76: 
Παρίσι: ,Πρωϊνό έλεύθερο. ’Απόγευμα 
επίσκεψη τής πάλεως μέ πούλμαν γιά 
νά γνωρίσουμε τά αξιοθέατα τοΰ Πα
ρισιού (Πλάς Κονκό,ρτ, Αψίδα Θρι
άμβου, Πύργο τοΰ Άϊψελ, Παναγία 
τών Παρισίων κ.λπ.) Δείπνο — Δι- 
ανυκτέρευση.

6η-8η ΗΜΕΡΑ: Κυριακή — Τρίτη 
17-19.10.76: Παρίσι: Ημέρες ελεύ
θερες. Μπορείτε νά έπισκεφθήτε τό 
Μουσείο τού Λούβρου, τον Τάφο τού 
Ναπολέοντα, ή νά απολαύσετε μιά 
βόλτα στ! ς όχθες τοΰ Σηκουάνα κλπ.

9η ΗΜΕΡΑ: Τετάρτη 20.10.76: 
Παρίσι (’Εκδρομή στις Βερσαλλίες). 
Μετά τό πρωινό αναχώρηση μέ τό 
πούλμαν γιά μιά -έκδρομή στίς Βερ
σαλλίες τών Λουδοβίκων. ’Επιστροφή 
στό Παρίσι. Δείπνο —- Διανυκτέ- 
ιρεοση.

10η ΗΜΕΡΑ: Πέμπτη 21.10.76: 
Παρίσι — ’Αθήνα: Πρωινό έλεύθε- 
ρο γιά τά τελευταία ψώνια σας. Τό 
μεσημέρι αναχώρηση γιά τό αερο
δρόμιο καί μέ αεροπλάνο τής ’Ολυ
μπιακής έπστροφή στήν ’Αθήνα. ΤΕ
ΛΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ.
ΑΤΟΜΑ 50. "Εξοδα κατ’ άτομο δρχ.
14.800-15.100.
ΠΕΡI ΛΑιΜ'ΒΑΝιΟιΝΤΑ I :
— ’Αεροπορικό εισιτήριο οικονομικής 
θέσεως, ’Αθήνα — Λονδίνο — Πα
ρίσι — ’Αθήνα μέ ΒΕΑ καί ΟΛΥ
ΜΠΙΑΚΗ.
—· Διαμονή στά άναφερόμενα ξενο
δοχεία σέ δίκλινα δωμάτια μέ ιδιαί
τερο λουτρό ή ντους.
— 9 πρωινά καί 9 γεύματα.
— Μεταφορές άπό τά αεροδρόμια 
στά_ξενο6οχεΐα καί άντιστρόφως.
—· Ξεναγήσεις τών πόλεων Λονδίνου 
καί Παρισίων, μέ πολυτελή πούλμαν 
καί "Ελληνα Ξεναγό.
— Ή εκδρομή στις Βερσαλλίες.
— Ταξιδιωτική τσάντα, χάρτες καί 
έντυπα.
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Τά 
φιλοδωρήματα.
(Υπεύθυνος εκδρομής: Α. ΚΑΤΣΕ- 
ΛΙΔΗΣ).
2η ΕΚΔΡΟΜΗ: Αίγυπτος 15.11.76- 
26.1 1.76 ΗΜΕΡΑΙ 12.

1η ΗΜΕΡΑ: Δευτέρα 15.11.76: 
’Αθήνα — Κάιρο: Συγκέντρωση στον 
αερολιμένα καί αναχώρηση γιά τό 
Κάιρο. Άφιξη — μεταφορά καί τα
κτοποίηση στό ξενοδοχείο καί ελεύ
θερη ή υπόλοιπη ή μέρα.

2 η ΗΜΕΡΑ: Τρίτη 16.11.76: 
Κάιρο. Πρωινή επίσκεψη τοΰ αρχαι
ολογικού μουσείου ιμέ τούς ανεκτί
μητους θησαυρούς. Ξεχωρίζουν εύρη- 
μιατ<χ άπό τόν τάφο τοΰ Τουτ<χγχ<χ- 
μών. Ή ξενάγηση θά συνεχισθή στήν 
παλιά πόλη, όπου θά γίνουν επισκέ
ψεις στήν κοπτική εκκλησία καί στο 
«οπτικό μουσείο καί θά τελειώση στό 
παλάτι Μάνιαλ μέ τά περίφημα ψη
φιδωτά καί τους θησαυρούς τής ίσ- 
λαμικής τέχνης. Ή γνωριμία μέ τ’ 
αξιοθέατα θά συνχισθή καί τό από
γευμα, μέ επίσκεψη στό κάστρο Σα- 
ιλαντίν, στό παλιό τέμενος τοΰ σουλ
τάνου Χασοον καί στό άλαβάστρινο 
τέμενος τοΰ Μαχμούτ "Αλη. Κατά 
τήν επιστροφή μας στό ξενοδοχεία θά 
ίπισκεψθοΟμιε τό πασίγνωστο παζά
ρι Χάλ Έν Χαλίλι.

3η ΗΜΕΡΑ: Τετάρτη 17.11.76: 
ΚιΑ'Ι ΡΟ — ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 'Ολο
ήμερη έκδρομή μέ πούλμαν στην ’Α
λεξάνδρεια. ’Εδώ οϊ επισκέπτες θά 
θαυμάσουν τά αριστουργήματα τέ
χνης τών αρχαίων Ελληνικών και 
Ρωμαϊκών χρόνων καί έν συνεχεία θά 
επισικεφθούν τις περίφημες κατακόμ
βες τώιν πρώτων χριστιανικών χρό
νων. Επιστροφή τό βράδυ στό Κάι
ρο.

4η ΗΜΕΡΑ: Πέμπτη 18.11.76: 
ΚΑΙΡΟ — ΜΈΜΦΙΣ. ’Επίσκεψη 
τής Μέμφιδος, πρώτης πρωτεύουσας 
τής Αίγυπτου. ’Εδώ θά δούμε τό 
άγαλμα τού Ραμσή καί τήν αλαβά
στρινη σφίγγα. Συνεχίζοντας φθάνου
με στήν νεκ,ρόπαλη τής Σακκάρα ό
που θά έπισικψθοΰμε τήν πυραμίδα 
τοΰ βασιλιά Ζόσερματ. Μετά τό γεύ
μα θά έπισκεφθούμε τις τρεις σπου
δαιότερες πυραμίδες τής Γίζας, ανά

μεσα στις όποιες ξεχωρίζει ή πυραμί
δα τοΰ Χέοπος.

5η ΗΜΕΡΑ: Παρασκευή 19.11.76 
ΚΑ-Ι-ΡΟ — ΑΣΣΟΥ ΑΝ. Μεταφορά 
στό αεροδρόμιο καί άναχώρησις γιά 
τό ΑΣΣΟΥΑΝ. Άφιξη καί τακτο
ποίση στό ξενοδοχείο. Τό απόγευμα 
επίσκεψη μέ βάρκα τής ελεφάντινης 
νήσου, μέ τούς θαυμάσιους τροπι
κούς κήπους καί τό μαυσωλείο τοΰ 
’Αγά Χάν.

6η ΗΜΕΡΑ: Σάββατο 20. Π .76: 
ΑΣΣΟΥΑΝ. Πρωινή επίσκεψη τοΰ 
περίφημου φράγματος καί τών άρ- 
χαίων ορυχείων γρανίτου. Μιά αλη
θινά εντυπωσιακή ήμερα. Τό μεση
μέρι επιστροφή στό ξενοδοχείο καί 
ελεύθεροι γιά ανάπαυση.

7η ΗΜΕΡΑ: Κυριακή 21.11.76: 
ΑΣΣΟΥΑΝ —■ ΛΟΥΞΟΡ. Μεταφορά 
άπό τό αεροδρόμιο καί πτήση γιά 
τό Λοΰξορ. ’Ελεύθερο πρωινό, καί 
απόγευμα επίσκεψη τοΰ ναού τού Ά- 
μών τής οδού τών σφιγγών καί τής 
ιερής λίμνης.

8η ΗΜΕΡΑ: Δευτέρα 22.11.76: 
ΛΟΥξΟΡ. 'Ολοήμερη εκδρομή στή 
δυτική όχθη τοΰ Νείλου. ’Επίσκεψη 
τής νεκροπόλεως τών Θηβών, τής κοι
λάδας τών βασιλέων, τοΰ τάφου τοΰ 
Τουταγχαμών καί τών άλλων βασιλέ
ων τής 18ης καί 19ης δυναστείας, 
καθώς καί τον κολοσσό τοΰ Μέμονος.

9η ΗΜΕΡΑ: Τρίτη 23.11.76: 
ΛΟΥξΟΡ — ΚΑ· I ΡΟ. ’Επιστροφή 
στο Κάιρο αεροπορικώς. Ή υπόλοι
πη ήμερα ελεύθερη γιά νά συμπλη
ρώσετε την γνωριμία μέ τήν γραφική 
πρωτεύουσα κα! γιά νά κάνετε τις 
άγορές σας στά πάμφθηνα καταστή
ματα.

10η ΗΜΕΡΑ: Τετάρτη 24.11.76: 
ΚΛΉΡΟ — ΦΑΓΙ ΟΥΜ: ‘Ολοήμερη 
εκδρομή μέ πούλμαν στό όμορφο φα- 
γιούμ. ’Επιστροφή νωρίς τό βράδυ 
στό ιΚάϊρο καί ελεύθεροι γιά τήν 
υπόλοιπη ήμερα.

11η ΗΜΕΡΑ: Πέμπτη 25.11.76: 
ΚΑΠΡΟ. Πρωινό έλεύθερο. Τά μα
γαζιά είναι στήν δι άθεοι ν σας. Τό 
βράδυ θά παρακολουθήσετε τήν ιστο
ρία τής Αίγυπτου άνά τούς αιώνες 
στήν περίφημη παράσταση ΗΧΟΥ 
καί ΦΩΤΟΣ.

12η ΗΜΕΡΑ: Παρασκευή 26.11. 
76: ΚΑ Ι ΡΟ —ΑΘΗΝΑ. Προετοι
μασία γιά τήν άναχώρηση. Έιν συνε
χεία μεταφορά στό αεροδρόμιο καί 
πτήση γιά τήν ’Αθήνα. Άφιξη τό 
βράδυ καί τέλος τής εκδρομής 
ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ, δραχ 
17.850.

Στην τιμή ΠΕΡ IΑΑΜΒΑΝΟΝΤΑI :
— Τό κόστος τών αεροπορικών εισι
τηρίων ΑΘΗΝΩΝ —, ΚΛΉΡΟΥ __
ΑΣΣΟΥΑΝ —ΛΟΥΞΟΡ — ΚΑΙ
ΡΟΥ — ΑΘΗΝΩΝ.
— 1 2 διανυικτερεύσεις σέ ξενοδοχεία 
Α' κατηγορίας σέ δίκλινα δωμάτια 
μέ ιδιαίτερο μπάνιο καί συγκεκρι
μένα :
ΣΕΧΡΑΖΑΤ Στό Κάιρο.
ΣΑΒΟΥ στό Λοΰξορ.
ΚΑΛΑ Π Σ Α στό Άσσουάν.

"Ολες οϊ άναφερόμ,ενες στό πρό
γραμμα ξεναγήσεις καί εκδρομές, οί 
ήχου φωτός κλπ. οί μεταφορές άπό 
είσοδοι στά μουσεία, τά εισιτήρια 
τά αεροδρόμια στά ξενοδοχεία καί 
άντιστρόφως.

_ ϊ~ά πρωινά, δύο γεύματα ήμερη-
σίως.
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Οΐ φό
ροι αεροδρομίων καί τά φιλοδωρή
ματα καθώς καί ή διαφορά μονόκλι
νου δωματίου.
(Ύπεύνυνοι εκδρομής: Α. ΒΑΣΙΑΑ 
X. ΣΟΥΠΟΣ.

Ευχαριστούν 
τό Σύλλογο

Έκ μέρους τών μαθητών τοΰ Σχο
λείου Ανω Μακρυνοΰς ευχαριστώ 
θερμώς τον Σύλλογον Υπαλλήλων 
Εθνικής Τραπέζης Ελλάδος διότι 

είχε τήν ευγενικήν πρωτοβουλίαν διά 
τοΰ κ. Γιαννουλάτου νά διανείμη άπό 
εν ζεύγος υποδημάτων εις άπαντας 
τούς μαθ'ητάς καί μαθήτριας τοΰ 
Σχολείου μας.

Ο Σύλλογος είναι άξιος συγχα- 
ρητηριων, η ενεργειά του δέ αυτή 
είχε μεγάλην άπηχησιν εις τούς μα- 
θητάς καί εις τούς κατοίκους τής 
Άνω Μακρυνοΰς.

Ο Δ)ντής τοΰ Σχολείου

^**********************ί
■S *
{ ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. ΖΙΟΥΤΟΣ ί 
* Καρδιολόγος

ΖΙΟΥΤΟΣ
Παθολόγος

^Διδάκτωρ τοΰ Π αν) μ ίου ’Αθηνών * 
Ιατρός Καρδιολογικής Κλινικής * 

ϊ Νοσοκομείου Ε.Ε.Σ. $
*, *ίΙατρεΐον: Βασ. Σοφίας καί Τσό-J

χα 3 Άθήναι 602 — Τηλ. 64. + 
$ 60.084 - 907.200 ϊ
ίΤρίτη - Πέμπτη - Σάββατο 7 - 9 J 

★ Τηλ. Οικίας 368.140 ί
ί *
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βτή Διοίκηση καί στα Ύπ)τα
Μέ διάφορες πράξεις τοΰ κ. Διοι- 

κητοϋ, έγιναν ο'ι ακόλουθες τοποθε
τήσεις κα'ι μεταβολές:

—Ό κ. Γεώργιος Ίατρόπουλσς, 
'Υποδιευθυντής, Υποδιευθυντής πα
ρά τφ 'Τποκ)τι Θεσσαλονίκης Α' εις 
τό αυτό Ύποκλμα ώς ’Αναπληρω
τής Δ) ντοΰ.

—Ό κ. Ευστάθιος Χρυσάφης, Υ
ποδιευθυντής, Διευθυντής Περιφε
ρειακής Δ)νσεως Θεσ)νΐκης, είς τά 
Ύποκλμα Θεσ)νίκης Α’, ώς ’Ανα
πληρωτής Δ) ντοΰ.

-—Ό κ. Βασίλειος Μόκκαλης, Συμ- 
πράττων Ύποδ) ντής Δ)ντής όδ. Δέ
οντος Θεσ)νίκης, είς τήν Περιφε
ρειακήν Δ)νσ-ιν Θεσ)νίκης, ώς Διευ
θυντής (ανακαλούμενης τής διά τής 
ύπ’ άριθ. 334)76 πράξεως εναμένης 
τοποθετήσεώς του είς τό 'Υποκατά
στημα Θεσ)νίκης Α', ώς Υποδιευ·- 
θυντοΰ).

—Ό κ. Γεώργιος Κανναβούτσης, 
Συμπράττων Ύποδ)ντής ’Επιθεωρη
τής είς τήν συσταθεΐσαν διά τής ύπ’ 
άριθ. 334) 6.8.76 πράξεως Περιφε
ρειακήν Δ)νσιν μέ Εδραν τάς ’Αθή
νας, ώς Δ)ντής.

—Ό κ. Κων) νος Κρήτης, Ύπο- 
δειυθυντής είς τήν συνιστωμένην Τε
τάρτην Περιφερειακήν Δ)νσιν ’Ατ
τικής, ώς Δ)ντής.

■—Ό κ. Κων) νος Ζ,έμπης, Συμ- 
πράττων Ύποδ)ντής Περιφερειακός 
Δ)ντής ’Ανατολικής Στερεας 'Ελλά
δος είς τήν Περιφερειακήν Δ) νσιν 
Πειραιώς ώς Δ)ντής.

—Ό κ. Κλέαρχος Π ανοιχτής, Ύ- 
ποδ)ντής είς τήγ Περιφερειακήν Δι- 
έύθυνσιν ’Ανατολικής Στερεας 'Ελ
λάδος, ώς Δ)ντής.

—Ό κ. Παναγιώτης Κοτοιμάτας, 
Τμηματάρχης Α' τάξεως παρά τή 
Δ)νσει Προσωπικού (Διάθεσιν πρός 
τοποθέτησιν) είς τό Ύποκλμα ’Αμ
πελοκήπων, ώς Δ) ντής.

—Ό κ. ’Αναστάσιος Άκριβιάδης, 
Τμηματάρχης Β' τάξεως παρά τφ 
Ύποκ) τι όδ. Πολυκλείτου είς τήν 
Θυρίδα Λεωφ. ’Αλεξάνδρας, ώς 
Προϊστάμενος αυτής, αντί τοϋ κ. 
Πέτρου Φιλιππάκου, Τμηματάρχου 
Β' τάξεως (Α.Ν. 6286) ιμετατιθε- 
μένου είς τό Ύποκ)μα Άγιου Δη- 
μητρίου, ώς Δ)ντοϋ, αντί τοϋ κ. Πα- 
ναγιτώου Κόττου, Τμηματάρχου Β' 
τάξεως, μετατιθεμένου είς τό Υπο
κατάστημα Νέου Φαλήρου, ώς Διευ- 
θυντοΰ, αντί τοϋ κ. Κων)νου Βαλ- 
σάμη ή Φαγά, Τμηματάρχου Α' τά
ξεως μετατιθεμένου είς τό Υποκα
τάστημα Έξαρχείων, ώς Δ)ντοΰ αν
τί τοϋ κ. Σπυρίδωνος Χρυσάνθη, 
Τμηματάρχου Α' τάξεως, μετατιθέ
μενου είς τό Ύποκ)μα Άγγελαπού- 
λου, ώς Δ)ντοΰ, αντί τσΰ κ. Περι
κλή Δημητριάδη, Συμπράττοντας Ύ- 
ποδιευθυντοΰ τιθέμενου είς τήν Διά- 
θεσιν τής Δ)νσεως Προσωπικού, 
πρός τοποθέτησιν.

—Ό κ. Φίλιππος Παπαδόπουλος, 
Τμηματάρχης Β' τάξεως παρά τή 
Δ)νσει Προσωπικού (Διάθεσις, Ά- 
πεσπασμένος είς τό Ύποκ)μα ROT- 
TERDHAM ώς Δ) ντής) είς τό Ύ- 
ποκ)μα όδοΰ Έρμου Θεσ)νίκης, ώς 
Υποδιευθυντής.

—Ό κ. ’Ιωάννης Άλιβιζάτος, 
Τμηματάρχης Α' τάξεως, Δ)ντής 
Ύποκ)τος Άμπε?«*κήπων, είς τό Υ
ποκατάστημα όδοΰ Πατησίων, ώς 
Δ) ντής, αντί τσΰ κ, Θεοδοσίου Φέ- 
τση, Συμπράττοντος Ύποδ)ντοΰ με
τατιθέμενου είς τό Ύποκλμα ’Αγο
ράς, ώς Δ)ντοΰ, αντί τοϋ κ. Θεόδω
ρου Π απαγιαννοποΰλου, Συμπράτ
τοντας Ύποδ)ντοΰ μετατιθεμένου είς 
τήν Περιφερειακήν Δ)νσιν Νήσων 
Αιγαίου, ώς Διευθυντοΰ.

—Ό κ. ’Επαμεινώνδας ΜαυρουλΕ- 
δης, Συμπράττων Ύποδ)ντής, Προ
ϊστάμενος Τμήματος Χρηματοοικο
νομικών Στοιχείων παρά τή Δ)νσει 
Γενικού Λογιστηρίου, είς τήν Δ)νσιν 
Μελετών ’ Επιχειρηματικών Δραστη
ριοτήτων, ώς Ύποδ)ντής.

—Ό κ. Μιλτιάδης Βυζανιάρης, 
Τμηματάρχης Α' τάξεως Δ) ντής Ύ- 
πακ)τος Χίου, είς τό Ύποκλμα Χα
νιών, ώς Δ) ντής, αντί τοϋ κ. Κων
σταντίνου Πλουμιδάκη, Τμηματάρ
χου Α' τάξεως μετατιθεμένου είς τά 
Ύποκλμα Δάφνης, ώς Ύποδ)ντοΰ.

—Ό κ. Δημήτριος Οίκονομόπου- 
λος, Τμηχατάρχης Α' τάξεως, Δ)ν
τής Ύποκ)τος Τριπόλεως, είς τό 
Ύποκ)μα Ναυπυλίου, ώς Δ)ντής, 
αντί τοϋ κ. ’ φμμανουη,λ Ψάθα, Τμη
ματάρχου Α' τάξεως μετατιθεμένου 
είς τό Ύποκλμα Χαλκίδας, ώς Διευ- 
θυντοΰ, αντί τοϋ κ. Δημητρίου Ζαμ- 
ποπούλου, Τμηματάρχου Α' τάξεως, 
μετατιθεμένου είς τό Ύποκλμα όδ. 
Λέσντος Σοφού Θεσ) νίκης, ώς Διευ- 
θυντοϋ.

—Ό κ. Νικόλαος Καβακλόγλου, 
Συμπράττων Ύποδ)ντής Δ)ντής Ύ- 
ποκ) τος Λαμίας, είς τό Υποκατά
στημα Π λ. Ίωάννου Μ έταξα, ώς 
Δ)ντής, άντί τοϋ κ. Γεωργίου Λευ- 
κοπούλου, Τμηματάρχου Α' τάξεως, 
μεαττιθεμένου είς τήν Περιφερεια
κήν Δ)νσιν ’Ανατολικής Μακεδονίας 
καί Θράκης, ώς Δ)ντοΰ, άντί τσΰ κ. 
Λαζάρου Τσσχατζίδη, Συμπράττοντος 
Ύποδ)ντοΰ μετατιθεμένου είς τήν 
Περιφερειακήν Δ) νσιν Κεντρικής 
καί Δυτικής Μακεδονίας ώς Δ) ντοΰ 
άντί τοΰ κ. Γεωργίου Παπαργύρη, 
Ύποδ)ντοΰ, τιθεμένου είς τήν Διά- 
θεσιν τής Διοικήσεως λόγφ εξόδου

του εκ τής Υπηρεσίας, ώς καταλαμ- 
βανομένου ύπό τοΰ ορίου ήλικίας τήν 
31.12.1976.

—Ό κ. Διονύσιος Ραμποτής, Ύ
ποδ) ντής Δ) ντής Ύποκ) τος Καμι- 
νίνω, είς τό Ύποκ) μα Μοναστηρα- 
κίου, ώς Δ)ντής άντί τοϋ κ. Δήμου 
Θεοδοσιάδη, Συμπράττοντος Ύπσδι- 
ευθυντοΰ μετατιθεμένου είς τήν Διεύ- 
θυνσιν Καταστημάτων Εσωτερικού, 
ώς Περιφερειακός Δ)ντής μέ Εδραν 
τάς ’Αθήνας, άντί τοΰ κ. Ίωάννου 
Κουζώφ, Συμπράττοντος Ύποδ)ντοΰ, 
μετατιθεμένου είς τήν Περιφερεια
κήν Δ)νσιν ’Αττικής Γ', ώς Δ)ντοϋ 
άντ ίτοΰ κ. Στάμου Χατζηκωνσταντή, 
Ύποδ)ντοΰ, μετατιθεμένου είς τήν 
Δ)νσιν Προσιοπικοΰ, ώς Άναπληρω- 
τοΰ Δ) ντοΰ.

—Ό κ. ’Απόστολος Γιαννουλάτος, 
Συμπράττων Ύποδ)ντής Δ)ντής Ύ
ποκ) τος ’Αγρίνιου, είς τήν Περιφε
ρειακήν Δ) νσιν Κρήτης, ώς Δ) ντής.

— Ο κ. Θεαγένης Καραβοκύρης, 
Τμηματάρχης Β' τάξεως τοΰ Υπο
καταστήματος Λέοντος Σοφού Θεσ
σαλονίκης, είς τό Ύποκλμα Π λ. Με- 
ταξά Θεσ)νίκης, ώς ’Εντεταλμένος 
καί Προϊστάμενος Λογιστηρίου, άν
τί τοΰ κ. Κων)νου Τσίμπα, Τμημα
τάρχου Β' τάξεως μετατιθεμένου 
είς τήν Περιφερειακήν Δ)νσιν Κεν
τρικής καί Δυτικής Μακεδονίας, ώς 
Προϊσταμένου τοΰ Γραφείου αυτής.

—-Ό κ. Νικόλαος Μπαλακέρας, 
Υπολογιστής Α' τάξεως τοΰ Υπο
καταστήματος Π ρειβέζης, είς τά Υ
ποκατάστημα ’Αμυνταίου, ώς ’Εντε
ταλμένος καί Προϊστάμενος Λογι
στηρίου.

-—Ό κ. Γεώργιος Π ροφαντόπου-

λος, Λογιστής Α' τάξεως, τοΰ Ύ
ποκ) τος Δάφνης, είς τό ύπό ΐδρυσιν 
Ύποκ) μα Σταθμού ΕΗΣ Καλλιθέας 
ώς Δ) ντής.

—Ό κ. Εύρυσθένης Παναγιωτί- 
δης, Τμηματάρχης Β' τάξεως Προ
ϊστάμενος Κινητού Συνεργείου Κα- 
λούτσιανης Ίωαννίνων, είς τό ύπό 
Ϊδρυσιν Ύποκλμα Καλούτσιανης Ίω- 
αννίνων, ώς Δ)ντής.

—Ό κ, Θωμάς Πουρνάρας, Λο
γιστής Β' τάξεως τοΰ Ύποκ)τος Ά- 
ξιουπόλεως, είς τό αυτό Ύποκ) μα, 
ώς ’Εντεταλμένος καί Προϊστάμενος 
Λογιστηρίου.

—Ό κ. Ευάγγελος Τζώτζος, Λο
γιστής Β' τάξεως τοΰ Υποκαταστή
ματος Μεσολογγίου, είς τό Υποκα
τάστημα Μεγαλαπόλεως, ώς ’Εντε
ταλμένος καί Π ροϊστάμενος Λογι
στηρίου, άνακαλουμένης τής διά τής 
ύπ’ άριθ. 104)76 πράξεως τοποθετή- 
σεως παρ’ αύτφ τοΰ κ. Βασιλείου 
Χουλιαρέα, Λογιστού Β' τάξεως τοΰ 
Ύποκ) τος Καλαμάτας.

—-Ό κ. Θεμιστοκλής Μεταξάς, 
Λογιστής Α' τάξεως τοΰ Ύποκ)τος 
Μυτιλήνης, είς τό Ύποκ) μα Π λαι
μαριού, ώς Δ) ντής.

—Ό κ. ’Άγγελος Καλλίτσης, 
Λογιστής Α' τάξεως τοΰ Ύποκ)τος 
Χίου, είς τό Ύποκλμα Καρδαμόλων, 
ώς Δ)ντής.

.—Ό κ. Δημήτριος Μπράτσας, Λο
γιστής Β' τάξεως, τοΰ Ύποκ)τος 
Πειραιώς Α' είς τό Ύποκλμα Με
σολογγίου, ώς ’Εντεταλμένος καί 
Προϊστάμενος Σογιστηρίου άντί τοΰ 
κ. Χρήστου Σαβράμη-, Λογιστσΰ Α' 
τάξεως τοποθετσυμένου είς τό Υπο
κατάστημα Κορώνης, ώς Δ)ντοΰ.

ΚΑΤΑ 
ΤΗΣ ΜΟΜΦΗΣ 

ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΕΩΣ 
ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

• ΓΙΑ ΝΑ ΔΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟΥΣ 
ΥΒΡΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΚΟΦΑΝΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟ
ΓΟΥ ΜΑΣ

• ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΤΑΤΕΥΣΟΥΜΕ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ 
ΜΑΣ ΟΡΓΑΝΟ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΟΜΜΑΤΙΚΕΣ Ε
ΠΙΡΡΟΕΣ

• ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΔΩΣΟΥΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ

• ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΟΥΜΕ ΤΙΣ ΑΝΩΜΑΛΕΣ ΚΙ 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ 
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ

• ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΑΣΤΑΛΟΥΝ ΟΙ ΔΙΕΚΔΙΚΗ
ΣΕΙΣ
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ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΙΥΛΛΟΙΟΪ ΥΠΑΛΛΗΛΟΝ Ε. Τ. Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ή Κεντρική Εφορευτική ’Επι
τροπή τού Συλόγου των Υπαλ
λήλων τής ’Εθνικής Τραπέζης τής 
'Ελλάδος ή έκλεγεΐσα ύπό τής 
έκτακτου Γενικής Συνελεύσεως τής 
12.8.76, παρουσία και τοΰ Δικο- 
στικοΰ ’Αντιπροσώπου και Προ
έδρου αυτής Πρωτοδίκου ’Αθηνών 
κ. Νικ. Σαμαρά, άποτελουμένη 
έκ των Ζώη Χρ., Καραπανάγου 
Σωτ.’ Κουκουζέλη Δημ., Αιαργκό- 
6α Σταυρ. καί Τσουδεροϋ Θεοφρ. 
σιυνελθοΰσα σήμερον άπεφάσισε 
τήν τηροκήρυξιν ψηφοφορίας έπϊ 
τής προτάσεως μομφής καί άνα- 
κλήσεως τής εντολής πρός τό Δι
οικητικόν Συ.μβούλισν διά την 
1 8ην καϊ 1 9ην Σεπτεμβρίου έ.έ., 
ή μέρας Σάββατον καί Κυριακήν 
συμφώνως τφ Νόμψ καί τφ κατα
στατική) τοΰ Συλλόγου.

ΠΡΟΣ ΤΟΥΤΟ ΚΑΛΕΙ

Τά μέλη τοΰ Συλλόγου τήν 1 8ην 
καί 1 9ην Σεπτεμβρίου 1 976 ήμε
ρος Σάββατον καί Κυριακήν είς 
Ψηφοφορίαν έπί τής προτάσεως 
μομφής καί άνακλήσεως τής εν
τολής πρός τό Δ.Σ.

Ή ψηφοφορία ώς πρός τά μέ
λη τά έργαζόμενα.έν Άθήναις καί 
Πειραιεΐ καί Περιχώρσις θέλει δι- 
εξαχθή ενώπιον τής Κεντρικής ’Ε
φορευτικής ’Επιτροπής είς χώρον 
καί ώρας καβορισθησομένας διά 
νεωτέρας άνακο ινώσεως.

Διά τά μέλη τά εργαζόμενα είς 
τά λοιπά Υποκαταστήματα ή ψη
φοφορία θά διεξαχθή είς τάς πό
λεις αϊτινες θέλουν καθαρισθή ώς 
εκλογικά Κέντρα, ώς τούτα θά 
καθορνσθοΰν όμοίως διά νεωτέρας 
άνακοινώσεώς μας και διά τής 
ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΣ καί ενώπιον 
των τοπικών ’Εφορευτικών ’Επι
τροπών.

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Ό Πρόεδρος 

,Ν. ΣΑΜΑΡΑΣ 
Πρωτόδικης ‘Αθηνών 

Τά Μέλη 
ΖΩΗΣ ΧΡ.

ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΟΣ ΣΩΤ.
ΚΟΥΚΟΥΖΕΑΗΣ ΔΗΜ.
Λ! ΑΡΓΚΟΒΑΣ ΣΤΑΥΡ.
ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΘΕΟΦΡ.
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

Είχαμε έγκαιρα ενημερώσει 
τον Πρόεδρο Τραπέζης Άδηνών

• ΘΑ ΑΠΟΚΑΛΥΦΘΗ Ο ΡΟΛΟΣ ΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ

Σέ απάντηση άνακοινώσεώς 
των Συλλόγων Τραπέζης ’Αθηνών, 
Εΐσπρακτόρων καί Βοηθητικού 
Προσωπικού, κυκλοφόρησε άπο τό 
Σύλλογό μας ή ακόλουθη ανακοί
νωση:

Συνάδελφοι,
Στή συγχορδία των προγραμμα

τισμένων καί κατευθυνομένων επιθέ
σεων κατά τοΰ Συλλόγου μας προσ
τέθηκαν, μέ τήν άπό 17.8.76 κοινή 
ανακοίνωση - δήλωση, καί οΐ αδελ
φοί Σύλλογοι τής τέως ’Αθηνών — 
Εΐσπρακτόρων καί Βοηθητικού Προ
σωπικού.

Τό γεγονός δεν μάς προκάλεσε 
έκπληξη. Γνωρίζαμε άπό μακροΰ 
καί τις δεσμεύσεις πού είχαν άνα- 
λάβει καί τον ύποπτο χρόνο πού εί
χαν έπιλέξει γιά τήν έναρξη τής έ- 
πιθέσεως καί τούς διαφανείς σκο
πούς πού έξυπηρετεΐ ή στάση τους.

Γιά όλα αυτά, είχαμε ενημερώ
σει έγκαιρα καί λεπτομερέστατα 
τον Πρόεδρο του Συλλόγου 'Υπαλλή
λων τής Τραπέζης ’Αθηνών συνάδελ
φο Νίκο Μπαρμπαρέσο, στην ειλι
κρίνεια καί συνδικαλιστική εντιμότη
τα τού οποίου έπι μένουμε νά πι
στεύουμε καί άναμένουμε τις άντι- 
δράσεις του.

τοΰ Συλλόγου αυτού, πού είναι πά
γιες, γιά ένότητα τών Συλλόγων με
τά τή συγχώνευση τών φορέων. ιΠρο- 
τείναμε, σειρά λύσεων καί ακόμη 
άναμένουμε απάντηση.

Συνάδελφοι, όμολογουμένως ύπήρ- 
ξε καί μιά βασική διαφορά άπόψεών 
μας μέ τούς συναδέλφους τοΰ Συλ
λόγου τής Τραπέζης ’Αθηνών. ’Αφο
ρά τήν άμεση καί άνευ δρων αποδο
χή τής προτάσεως τής Διοικήσεως 
τής Τραπέζης γιά τήν κατάργηση 
τής αυτοτέλειας τών Ασφαλιστικών 
μας φορέων καί τήν άνάληψη τής ά- 
σφαλίσεώς μας άπό τήν Τράπεζα. 
’Εδώ είμαστε κάθετοι καί άμετα- 
κίνητοι. Συζητάμε μέ καλή πίστη 
όποιαδήποτε πρόταση άπό δπου 
καί άν προελθεί γιά τά ταμεία μας 
αρκεί νά διασφαλίζωνται πλήρως είς 
τό διηνεκές τά ασφαλιστικά μας δι
καιώματα καί ύπό τήν προϋπόθεση 
τής έγκρίσεως τής λύσεως άπό τούς 
συναδέλφους μας. "Ολα τά άλλα εί
ναι έκ τοΰ πονηρού καί τά άπορρί- 
πτου-με. Αυτή είναι ή όμόφωνη α
πόφαση τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου 
τοΰ Συλλόγου μας.

Έρωτούμε δμως δημοσίςι τούς 
Συλλόγους Εΐσπρακτόρων καί Βοη
θητικού Προσωπικού, πού συνυπο
γράφουν τήν άπό 17.8.76 ανακοίνω
ση - δήλωση, εάν αποδέχονται ναι

ή δχι τήν πρόταση τής Διοικήσεως 
γιά άνάληψη τής άσφαλσίεως άπό 
τήν Τράπεζα, γιατί σέ μάς άλλα έ
χουν δηλώσει καί στην ανακοίνωσή 
τους άλλα ύποστηρίζουν.

‘Ως πού λοιπόν θά μάς όδηγήση 
ό φανατισμός καί ή κομματική κα
θοδήγηση;

Μέ συναδελφικούς χαιρετισμούς 
Ό Πρόεδρος 

Π. ΘΕΟΦΑιΝΟΠΟΥΛΟΣ
Ό Γεν. Γραμματεύς 

Θ. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Υ.Γ.: Γιά τό θέμα τών μή πτυχιού- 
χων μέ τό όποιο άσχολεΐται ή ά- 
νακοίνωση τοϋ Συλλόγου Τραπέ
ζης ’Αθηνών σημειώνουμε άπλώς, 
τήν έκ τών ύστερων έκ μέρους των 
επαλήθευση, τών δσων μάς άνε- 
κοίνωσε ό κ. Διοικητής έπ’ αυτού. 
Κατά τά λοιπά επισημαίνουμε 
τον διαβρωτικό ρόλο τοΰ Συμβου
λίου τοΰ ανωτέρω Συλλόγου. Γ ιά 
τήν προστασία τών συμφερόντων 
τών ενδιαφερομένων συναδέλφων 
αποφεύγουμε κάθε αναφορά στις 
λεπτομέρειες τού χειρισμού τοΰ 
θέματος. Θά έπανέλθουμε δμως 
μετά τή ρύθμισή του καί τότε θά 
άποκαλυφθή ό ρόλος πολλών πα
ραγόντων.

Συνάδελφοι, δέν θά παρακολου
θήσουμε τούς αδελφούς Συλλόγους 
ατό δρόμο πού εκείνοι έπέλεξαν καί 
πού άδηγεΐ οπήν αναζωπύρωση πα
θών, όξύτητος καί μεθόδων τού πα- 
ρλεθόντος πού σύσσωμη ή συναδελ- 
φική οικογένεια έχει καταδικάσει. 
Ή πίστη μας γιά δημιουργία αδιά
σπαστης οργανικής ένότητος τού 
Προσωπικού τής Τραπέζης μας ποϋ- 
χει κοινά καί άδιαίρετα συμφέροντα 
δέν μάς τό επιτρέπει.

Δέν θά άσχοληθοΰμε ούτε μέ τό 
αχαρακτήριστο καί διασπαστικό 
κείμενό τους πού φτάνει στο σημείο 
νά έπιχειρεΐ νά καταργήση τό Σύλ
λογό μας καί νά χαρακτηρίζη τις ε
πίσημες ανακοινώσεις μας σάν κά
ποιο «έντυπο» πού ύπογράφεται ά
πό κάποιους «δύο συναδέλφους». ’Α
φήνουμε τό σώμα τών συναδέλφων 
νά κρίνη ανεπηρέαστα. Καί νά 6γά- 
λη τά αναγκαία συμπεράσματα του.

"Εχουμε δμως τό χρέος νά δηλώ
σουμε απερίφραστα καί πρός κάθε 
κατεύθυνση, ότι, στά 60 χρόνια ζω
ής τοΰ ιστορικού Συλλόγου μας κα
νείς —μά κανείς— δσο ύβριστής 
καί αν ύπήρξε, δέν τόλμησε νά έπι- 
χειρήση κατάργηση τοϋ Προέδρου 
καί τού Γενικού Γραμματέα τοΰ Συλ
λόγου τών ‘Υπαλλήλων τής Εθνι
κής Τραπέζης τής 'Ελλάδος, χωρίς 
νά ταφή κάτω άπό τήν κοινή περι
φρόνηση τών συναδέλφων μας, πού 
διατηρούν τό αναφαίρετο δικαίωμά 
τους νά εκλέγουν ή νά καταργούν 
—αυτοί καί μόνο αυτοί— τήν έκά- 
στοτε ηγεσία τους.

Συνάδελφοι, ιδού ή αλήθεια. ’Α
πό τήν πρώτη μέρέα πού άναλάβαμε 
τά καθήκοντα μας δώσαμε μέ πά
θος, χωρίς ύστεροβουλία ή ιδιοτέ
λεια, ολόκληρο τον έαυτό μας γιά 
τήν ενοποίηση τών Συλλόγων καί 
τήν συγχώνευση τών ’Ασφαλιστικών 
φορέων τοΰ Προσωπικού.

Καλέσαμε τούς άλλους Συλλόγους 
σέ μιά Κοινή, αδελφωμένη πορεία, 
προσφέροντας τό μηχανισμό τού 
Συλλόγου μας, τις γνώσεις μας ε
πάνω στά έπαγγελματικά μας προ
βλήματα, τήν προσωπική ακόμη έρ- 
γασία μας γιά τή μελέτη καί σύντα
ξη τών διαφόρων ύπομνημάτων, τό 
κύρος πού μάς δίνει πρός κάθε κα
τεύθυνση τό γεγονός ότι είμαστε 
ή πλέον αντιπροσωπευτική όργάνω- 
ση στην Τράπεζα εκπροσωπώντας τό 
70% τοΰ συνόλου τοΰ Προσωπικού, 
χωρίς νά διστάσουμε νά μοιραστού
με τις επιτυχίες μας σάν κοινά ε
πιτεύγματα δλων μας. Προσφέραμε 
ακόμα καί ολόκληρη σελίδα τοΰ δη
μοσιογραφικού μας οργάνου γιά τήν 
ελεύθερη κατά μήνα προβολή τών α
πόψεων τών λοιπών Συλλόγων. Δέν 
διστάσαμε, πρός χάριν τής ένότη
τος, νά άποκρύψουμε άπό τό Προ
σωπικό καί ενέργειες τών Συλλόγων 
αυτών πού έβαλαν ευθέως κατά τής 
ένότητος. Τή στάση τών Συλλόγων 
Εΐσπρακτόρων καί Βοηθητικού Προ
σωπικού πού δήλωσαν ότι δέχονται 
τήν ενοποίηση τών Συλλόγων μετά 
τή συγχώνευση τών ασφαλιστικών 
ταμείων (δπως είναι γνωστό τά τα
μεία μας είναι κοινά άπό συστά- 
σεώς τους).

Τή στάση μελών τού Προεδρείου 
τοΰ Συλλόγου ’Αθηνών πού μάς ύ
βριζαν καπηλικώτατα γιά τή θέση 
μας κατά τις άπεργιακές εκδηλώ
σεις τού μηνός Μάί'ου (τή στιγμή 
πού δπως άποδεικνύεται άπό τά μα
γνητοφωνημένα πρακτικά τοΰ ’Εκτε
λεστικού τής ΟΤΟΕ ή θέση μας ή
ταν κοινή, δηλαδή καί ό Σύλλογος 
Τραπέζης ’Αθηνών έτάχθη κατά τής 
συνεχίσεως τής άπεργίας τήν τρίτη 
ημέρα). Σεβαστήκαμε τις απόψεις

"Αν αυτό 
είναι ξεπούλημα

Παραθέτουμε κατωτέρω απόσπα
σμα άπό τήν ομιλία τού Προέδρου 
τού Συλλόγου μας κατά τήν έκτα
κτη Γενική Συνέλευση τής 11.8.76

κ. Π. ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΑΟΣ: Συνά
δελφοι, δέν είχα πρόθεση νά άναψερ- 
θώ στά μέχρι σήμερα επιτεύγματα 
τοϋ Δ.Σ. κατά τήν 7μηνη παραμο
νή του στο Σύλλογο. 'Υποχρεώνο
μαι δμως νά τό πράξω κατά έπί- 
γραμματικό τρόπο, απαντώντας σέ 
προηγούμενους όμιλητές πού μάς κα
τηγόρησαν οτι «εκφράζουμε τά συμ
φέροντα τοΰ εργοδότη πού εκμεταλ
λεύεται τον ιδρώτα μας», πού μάς 
είπαν «πουλημένους», πού μάς είπαν 
δτι «θάψαμε τά ζητήματα μας».

Ιδού ή άπάντηση.

Α) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ί) Χορηγήθηκαν γενικές αυξήσεις 
τής τάξεως τοΰ 14% κατά μέσο δρο.

2) Αυξήθηκε κατά 20% τό επίδο
μα μικρομίσθων καί ενσωματώθηκε 
έν συνεχείςι στο βασικό μισθό μέ α
ποτέλεσμα νά έχουμε μιά ακόμη έμ
μεση αύξηση έξ αυτού τού λόγου.

3) ’Αναπροσαρμόστηκαν άπό 1.1. 
76 οί χορηγούμενες προσαυξήσεις 
καί ενσωματώθηκε τό επίδομα βα
θμού στις αποδοχές — μέση αύξη
ση άπό 7—10%.

4) Χορηγήθηκε επίδομα γάμου έκ 
1 0% καί 5% γιά κάθε τέκνο καί στο 
θήλυ προσωπικό, άσχέτως εισοδη
ματικής καταστάσεως τοΰ συζύγου.

5) Αυξήθηκε κατά.24% τό επίδο
μα παιδικής μερίμνης.

6) Αυξήθηκε τό έπίδομα ’Ισολογι
σμού άπό ένα 15μερο σέ ένα μισθό 
γιά τούς λαμβάνσντες αποδοχές κά
τω άπό 13 χιλ. Γ ιά τούς άνω τών 
13 χιλ. ένα ίδμερο μέ μίνιμουμ τις 
13 χιλ. δραχ.

7) ’ Επαναχορηγήθηκαν τά επιδό
ματα ευθύνης στά στελέχη τών ‘Υπο
καταστημάτων.

8) Χορηγήθηκε ειδικό μηνιαίο έ
πίδομα ατούς συναδέλφους πού ερ
γάζονται σέ ‘Υποκαταστήματα 7 
Νομών παραμεθορίων περιοχών.

9) Χορηγήθηκε ειδικό μηνιαίο έ
πίδομα (έπί 6μήνου βάσεως) ατούς 
συναδέλφους τού Ύπ)τος Ρόδου.

10) ’Επεξετάθη τό τουριστικό έ
πίδομα σέ δλα τά Ύποκ)τα τοΰ 
συμπλέγματος Δωδεκάνησου καί 
Κρήτης.

1 1) ’Επεξετάθη ή χορήγηση τών 
οικογενειακών επιδομάτων, γάμου 
καί τέκνων, ατούς συνταξιούχους.

12) ’Επεξετάθη τό έπίδομα βρε
φονηπιακού σταθμού σ’ ολόκληρο τό 
δίκτυο.

Τό πόση είναι γιά κάθε συνάδελ
φο ή μέση αύξηση τών αποδοχών 
του άπό τά παραπάνω επιτεύγματα 
είναι εύκολο νά τό 6ρή κανένας μό
νος του σάν κάνει μιά αντιπαραβο
λή τών μισθοδοτικών του καταστά

σεων μέ 31.12.75 καί 1.8.76. Καί 
τότε θά βγάλη τό ποσοστό. Συνε
χίζω.

Β) ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1 ) Ένεκρίθη ή 20ετία στις έγγα
μες καί ή 15ετία στις μητέρες. — 
Αίτημα που παρέμενε έπί χρόνια ά
λυτο.

2) Συνεστήθη ήδη μέ πράξη Δι- 
οικήσεως ή επιτροπή πού θά λύση 
τό θέμα τών προσωρινοτήτων, τής 
προωθήσεως τών έκ μετατάξεως προ
ερχόμενων κλπ. Αίτημα πού άνάμε- 
νε τή λύση του άπό δεκαετίας καί 
πλέον.

3) Συνεστήθη καί εργάζεται κα
νονικά ή έπιτροπή γιά τή ριζική 
τροποποίηση τοΰ κανονισμού συντά
ξεως φύλλων ποιότητας μέ βάση τό 
υπόμνημα τοΰ Συλλόγου μας.

4) "Εγινε αποδεκτό τό αίτημά 
μας γιά συμμετοχή τοΰ Προέδρου 
μας στά Πειθαρχικά Συμβούλια, ώ
στε νά αποκτήσουν οί συνάδελφοι 
τό φυσικό συνήγορό τους.

5) "Εγινε αποδεκτό τό αίτημά 
μας γιά τήν τροποποίηση τοΰ κα
νονισμού στεγάσεως.

6) ’Επερατώθησαν οί προαγωγές 
τοΰ πρώτου έξαμήνου 1976 σέ βρα
χύτατο χρονικό διάστημα, ένώ τού 
δευτέρου έξαμήνου άρχισαν — γιά 
πρώτη φορά στην ιστορία τής Τρα
πέζης — τήν 1η ’Ιουλίου.

7) "Εγινε αποδεκτό τό αίτημά 
μας καί συνεστήθη έπιτροπή γιά τή 
μελέτη καί έφαρμογή προγράμμα
τος κοινωνικής πολιτικής υπέρ τών 
εργαζομένων στην Τράπεζα.

8) Καθιερώσαμε τον Ισότιμο καί 
ειλικρινή διάλογο μέ τή Διοίκηση 
τής Τραπέζης, δίνοντας έτσι στή 
συλλογική εκπροσώπηση τις πρα
γματικές της διαστάσεις σάν κύριο 
παράγοντα τής παραγωγικής διαδι
κασίας.

Συνάδελφοι, αν δλα αυτά πού πε
τύχαμε μέχρι τώρα, κάτω άπό αν
τίξοες συνθήκες, άπό μέτρα λιτότη
τας, άπό εγγενείς δυσχέρειες, άπό 
έξωτραπεζικές καί έσωτραπεζικές ε
πιθέσεις, άπό τήν περίεργη αντί
δραση τοΰ Διοικητοΰ τής Τραπέζης 
τής ‘Ελλάδος καθηγητού κ. Ξενο- 
φώντα Ζολώτα, είναι έργοδοτική τα
κτική, αν ακόμη μιά σειρά άπό θέ
ματά μας πού σάς έχουμε γνωρίσει 
μέ ανακοινώσεις μας δτι βρίσκον
ται ατό στάδιο τής έπιλύσεως, εί
ναι έργοδοτική τακτική καί θάψιμο 
τών επαγγελματικών μας θεμάτων, 
τότε αποδεχόμαστε τήν κατηγορία. 
’Εάν όμως τό νά διεκδικοΰμε καί 
νά κερδίζουμε γιά τά μέλη πού έκ- 
προσωποΰμε αυτά πού δικαιούμεθα 
σάν εργαζόμενοι, δέν είναι έργοδοτι
κή τακτική, τότε, ας άναλογισθοΰν 
οί κατήγοροι πού μπορεί νά μάς ό
δηγήση τό άντιπολιτευτικό τους μέ
νος.


