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λών.
Ή όργανωμένν) μειοψη

φία της τ. Ί'ραπε'ίης ’/Α
θηνών, άφοΰ ζατόρΒωσε, 
δυστυχώς, να. διααπάση τις 
δονάμεις των ’Επαλλήλων 
της ΈΒνιζης Τραπέ'ίης, 
προχωρεί εές την εφαρμο
γή τοΰ σχεδίου της, δια να 
έπιβάλη την κυριαρχίαν 
της επί τοΰ Προσωπικού 
τής Εθνικής Τραπεξης ό
πως συνέδη καί το i 1*ίί',ϊ - 
Τί εγινε τότε εις την Έθνι 
κή Τράπεζα είναι γνωστό 
εις τους παλαιοτέρους συ

νάδελφους που ΰπεστησαν 
τήν λαίλαπα τής επιδρο
μής άλλα καί εις τους νεω- 
τέρους, άπό τον άντίκτυπο 
που είχε καί εές αύτοΰς ή 
επιδρομή.

Είμεβα ΰποχρεωμένοι να 
προβοΰμε σήμερα σέ μια 
πολΰ σύντομη αναφορά εές 
τα διαδραματισθεντα τότε 
διά νά προειδοποιήσουμε τό 
σύνολο των υπαλλήλων τής 
"Εθνικής Τραπέζης διά 
τήν τύχη πού τό περιμένει 
αν ή ’Οργανωμένη μειοψη
φία έκ τής τ. Αθηνών δυ- 
νηθή νά «ραγματοποιήση 
τά σχέδιά της.

Πβϊοι ιοί οιατι έτορπιλιζαν την mj ρειαχείρινι 
YniMqlig tqq Ipinizoe pop έπειλεΤται νά άιφι-
λίσίπ Εί| II Ι.Κ.Α.
Διονύοηο - liBliog - Alims 

Η ειρετίλλευοια ιοΒ νυνΰέομοο ρά πτυχιούκων
βά προτάξουμε δσα ουνέδησαν 

και συ,αβαίνουν τον τελευταίο και
ρό και εις τό τέλος Θά άναψερ- 
Θοΰμε εις τά παρελθόντα. Είναι 
ανάγκη νά γίνουν και αυτά γνω
στά.

-¥■
Οί νοσταλγοΐ δυστυχώς δέν έλει- 

ψαν καί ή προσπάθεια γιά μιά άπό- 
λυτη κυριαρχία εις τήν Εθνικήν Τρά
πεζαν των έκ τής τ. ’Αθηνών προερ- 
χομένων συνεχίστηκε καί συνεχίζε
ται.

Πριν προχωρήσουμε, προβαίνουμε 
εις τήν διεκρίνισι δτι δ τ α ν ο
μιλούμε καί γράφου
με διά τήν έπιδρο- 
μήν, τήν κατάκτησιν 
καί τήν καταπάτησιν 
τών δικαίων μας, τ α ΰ- 
τα δέν αφορούν εις 
τ ό σύνολον τών έκ 
τής τ. Τραπέζης Ά 
θηνών συναδέλφων 
μας, αλλά είς τήν πα
ρέα τού κατακτητοΰ 
καί τά όργανα που 
έχρησιμοποίησε διά 
τήν έπικράτησίν του. 
"Αλλωστε πλεΐστοι έξ 
αυτών δέν έτυχον κα- 
λυτέρας μεταχειρι
στώ ς.

*
Ή διατήρησις τοΰ Συλλόγου Υ

παλλήλων τ. Τραπέζης ’Αθηνών εί
ναι ή πρώτη ένέργεια. Καί αν μέν ό 
Σύλλογος ύφίστατο διά νά έξυπηρε- 
τή τούς έκ τής τ. ’Αθηνών συναδέλ
φους ούδέν τό μεμπτόν. Τί συνέβη 
όμως; Διά νά ύπάρχη Σύλλογος καί 
Ταμεία χωριστά καί διά νά διαιωνι- 
σθή ή ανωμαλία οί έγκέφαλοι άνε- 
κάλυψαν τό σύστημα τής υπο
χρεωτικής έγγραφής είς 
τον Σύλλογον καί τά Ταμεία τής τ. 
’Αθηνών τών νεοπροσλαμβανομένων 
εις τήν Εθνική Τράπεζα υπαλλή
λων με αναλογία 2 προς 1. (Δύο 
είς τον Σύλλογό μας καί εις είς ιόν 
τής τέως ’Αθηνών).

Σύλλογος, λοιπόν, καί ΤαμεΤα 
διατηρούνται έπί 22 έτη μετά τήν 
συγχώνευσιν μέ τό σύστημα αυτό. 
(Τό παρόν Διοικ. Συμβούλιου τού 
Συλλόγου μας έπεσήμανε τήν άνω- 
μαλία καί τον κίνδυνο έκ τής παρα- 
τάσεώς της καί έπεδίωξε τήν κα- 
τάργησι τής υποχρεωτικής 
διά κληρώσεως έγγραφής είς τούς 
Συλλόγους καί τά ’Ασφαλιστικά Τα
μεία καί τήν έφαρμογή τής έλευθέ- 
ρας έκλογής τοΰ ασφαλιστικού φο- 
ρέως καί Συλλόγου ϋπό τών νεοπροσ
λαμβανομένων.

Κατόπιν γνωματεύσεως τού νομι
κού Συμβούλου τού Συλλόγου μας 
κ. Γιάννη Παπαθεοδώρου, νΰν Δη
μάρχου ’Αθηναίων, έγένετο αποδε
κτόν, δπως, οί νεοπροσλαμβανόμε- 
νοι έκλέγουν έλευθέρως τό Ταμεΐον 
άσφαλίσεώς των καί τό Σωματεϊον 
των). Αύτό φυσικά δέν έξυπηρετοΰ- 
σε τά σχέδια τής Τραπεζαθηνίτικης 
ομάδας, ή οποία καραδοκούσε τήν 
εύκαιρία διά νά άνατρέψη τήν άπό- 
φασι καί νά έπαναφέρη τό προηγού
μενο καθεστώς.

"Εσπευσε, λοιπόν, μόλις έδιωρί- 
σθη ή σημερινή Διοίκησις τής Τρα
πέζης μας και έζήτησε άπό τον Υ
ποδιοικητήν κ. Τζαννετάκη, πριν οδ- 
τος ένημερωθή άπολύτως έπί τών 
συμβαινόντων, τήν άκύρωσι τής προ- 
ηγουμένης άποφάσεως.

*0 κ. Υποδιοικητής, άγνοών τό 
θέμα, άπεδέχθη σχετικήν εΐσήγησιν 
παράγοντος τής Διευθύνσεως Προ
σωπικού καί δι’ έγκυκλίου έπανάφε- 
ρε τό καθεστώς τής κληρώσεως.

Μετά τήν ένημέρωσί του ό κ. Υ
ποδιοικητής άπεδέχθη δπως άτονί- 
σει ή προηγουμένη άπόφασίς του 
καί ϊσχύσει, δπερ καί έγένετο, ή έ- 
λευθέρα έκλογή.

ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ δμως τό έρώτημα: 
Ποιος καί διατί ε ί
ση y ή θ η είς τον κ. Υ
ποδιοικητήν νά έπι- 
6 ά λ η τήν ΰποχρετι- 
κήν έγγραφήν νεο
προσλαμβανομένων 
υπαλλήλων είς τον 
Σύλλογον τής τ. Άθη 
ν ώ ν ; "Ενα άκόμη έρώτημα προ
βάλλει αμείλικτο καί οί υπεύθυνοι 
οφείλουν νά δώσουν άμέσως απάν
τησε ΔΙΑΤΙ άπεστάλη ύ- 
πό τής Διευθύνσεως 
Προσωπικού τό κατω
τέρω έγγραφο πρός 
τον συν. Μηλούλη;

Κον
Άριστοιμένηγ Θ. Μηλούλην 
παρά τψ Καταστήματι 
Πλατείας Μητροπόλεως 
Έ ν τ α ΰ * α

’Εν Άήήναις τη 17.7.75 

Κύριε,
Πρός τα,κτοποίησιν τής υ

φιστάμενης έκκρεμότητος ώς 
πρός τήν άσφάλισίν σας εί.ς 
τον Κλάδον Άσύενείας, κα- 
λαΰμεν ημάς δπως έντός 10η- 
μέρου άπό τής λήψεως τής 
παρούσης προσέλύητε είς τό 
Ταμεΐον 'Τγείας Προσωπικού 
’Εθνικής Τραπέζης πρός τό 
όποιον κοινοποιείται ή παρού

σα καί ύποβάλητε σχετικήν 
αΐτησιν άσφαλίσεώς σας παρ’ 
αύτφ σιιμπληροΰντες πρός τού
το πάν σχετικόν δικαιολαγη- 
τικόν.

ΕΙς περίπτωσιν κατά τήν ό
ποιαν ήδελεν πορέλύη άπρα
κτος ή ώς ανω ΙΟήμερος προ
θεσμία ή Τράπεζα καθ’ δ έ
χει ύπσχρέωσιν έκ τοΰ Νόμου, 
θά χορήση άφ’ έαυτής καί 
άνευ συγκαταθέσεώς σας είς 
τήν παρά τφ ΙΚΑ άσφάλισίν 
σας διά τόν Κλάδον ’Ασθέ
νειας άπο τής προσλήψεώς 
σας παρ’ αύτή, πρός τακτο- 
ποίη,σιν.

Ή ανωτέρω ρύθμισις άπε- 
φασίσθη κατόπιν τής άπαντή- 
σεως τοΰ Ταμείου 'Τγείας 
Προσωπικοΰ Τραπέζης ’Αθη
νών, περί αδυναμίας άσφαλί
σεώς σας παρ’ αύτφ ελλείψει 
τών άπαιτουμένων πρός τοΰτο 
Νομικών προϋποθέσεων, ή δι- 
ερεννησις τών οποίων έκφεύ- 
γει τής άρμοδιότητος τής 
Τραπέζης.

Ποιος καλύπτει τις 
παράνομες καί άκρως 
άντισυναδελψικές έ- 
νέργειες τού Γ κιτ ά
κου ;

Ποιος έκ τής Διευ- 
θύνσεως Προσωπικού 
προστατεύει συνδικα
λιστικά τόν Γκιτάκο 
καί διατί;

Ποΐαι είναι αί νομι
κά! προϋποθέσεις 
πού έλλείπουν καί 
μέ τάς όποιας αδυνα
τεί νά άσχοληθή ή 
Διεύθυνσις Προσωπι
κού καί πότε προ έ
κ υ ψ αν;

Τό θέμα τού συν. Μηλούλη είναι 
γνωστό άπό τήν ανοικτή καταγγε
λία είς τήν οποία προέβη τό 1974

Οΰτος προσελήφθη είς τήν Τρά
πεζα κατόπιν διαγωνισμού τό 1973.

Έκληρώθη είς τόν Σύλλογο καί 
τά ΤαμεΤα τ. Τραπέζης ’Αθηνών πα- 
ρουσίςε αντιπροσώπου των. "Ολα δι’ 
αύτόν έβαιναν καλώς καί τού έγέ- 
νοντο ϋπό τής αρμόδιας υπηρεσίας 
αί κρατήσεις διά τόν Σύλλογον καί 
τά Ταμεία τής τ. ’Αθηνών μέχρις δ- 
του είς μίαν Γεν. Συνέλευσιν τοΰ 
Συλλόγου Υπαλλήλων τ. Αθηνών 
ένεφανίσθη αντιπολιτευόμενος τόν 
μεγάλο αρχηγό.

Τήν έπομένη τής Γεν. Συνελεύ- 
σεως ό συν. Μηλούλης έπληροφορεΐ-

το δτι δέν είναι μέλος τοΰ Συλλό
γου είς τήν Συνέλευσιν τοΰ όποιου 
παρέστη καί ώμίλησε, δτι δέν είναι 
ήσφαλισμένος είς τό Ταμεΐον Υγεί
ας καί άλλα πολλά.

Ό συν. Μηλούλης παραμένει έκτο-
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τε ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΣ πρός δόξαν 
τών υπευθύνων καί μετά τρία έ
τη υπαλληλικής ζωής είς τήν ’Εθνι
κήν Τράπεζα απειλείται 
νά άσφαλισθή είς τό ΙΚΑ. Διά νά 
μήν κατηγορηθοΰμε δτι έπεμβαίνου- 
με είς τά έσωτερικά τοΰ άλλου Συλ
λόγου άπεφύγαμεν άνάμιξιν είς τό 
θέμα. Μετά τό έγγραφον δμως τής 
Διευθύνσεως Προσωπικού δχι μόνον 
δέν δικαιούμεθα νά σιωπήσωμεν αλ
λά καί ά ξ ι ο ΰ μ ε ν τήν έπι- 
βολή κυρώσεων είς έκείνους πού έ- 
κάλυψαν καί καλύπτουν τήν παρανο
μία καί παρεπλάνησαν τήν Διοίκησι 
τής Τραπέζης.

ΠΟΙΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΤΙ ΕΤΟΡΠΙΛΛ1-
ΖΑΝ ΤΗΝ ΙΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΙ

"Οταν τό Διοκιητικόν Συμβούλιου 
τοΰ Συλλόγου μας ήξίωσε τήν έφαρ
μογή τής ίσης μεταχειρίσεως, ό Γκι- 
τάκος μάς είρωνεύετο διά τήν αφέ
λειά μας. Μέ τήν πάροδο τοΰ χρό
νου καί τήν προώθησι τοΰ θέματος 
ήρχισε νά άνησυχή καί ύπό τό πρόσ
χημα τής συνεργασίας, ήρχισεν με
θοδικά νά τορπιλλίζη τήν ίκανοποίη- 
σι τοΰ αιτήματος.

Είς κάθε δυσχέρειαν, πού ήτο φυ
σικό νά παρουσιάζεται μέχρις δτου 
έπιτευχθή ή ίκανοποίησις τού αιτή
ματος, προσεπάθει νά μάς παρασύ- 
ρη είς ένεργείας πού θά άπεμάκρυ- 
ναν τήν υπογραφή τής Συλλογικής 
Συμβάσεως διά τήν "Ιση Μεταχεί- 
ρισι. Άπό ένός σημείου καί κατό
πιν ή προσπάθεια του ήτο νά μαται- 
ωθή ή ϊση μεταχείρισις μέχρις δ
του άναλάβει τήν Διοίκησι τής Τρα
πέζης, ό πρώην Υποδιοικητής, φίλος 
του έκ τής τ. ’Αθηνών, Διον. Τσου- 
λουχόπουλος. (Κατεβάλλοντο τότε 
άπεγνωσμέναι προσπάθεια! διά νά 
καταληφθή καί πάλι ή ’Εθνική Τρά
πεζα άπό τούς κύκλους τής τ. ’Α
θηνών έπί κεφαλής τών οποίων έ- 
τέθη ό Τσουλουχόπουλος), διά νά 
ΰπογράψη αύτός τήν ίση μεταχείρι- 
σι καί νά έμφανισθή ή ίκανοποίησις 
τοΰ μεγαλυτέρου αιτήματος μας ώς 
προσωπική έπιτυχία τοΰ Γκιτάκου 
τό γόητρο τού όποιου θά έκάλυπτε 
τούς πάντας καί θά τόν καθίστα 
κυρίαρχον είς τήν ’Εθνική Τράπεζα. 
Είς τήν συνέχεια τό σχέδιο προέ- 
βλεπε τή διάλυση τού Συλλόγου 
καί τών Ταμείων μας, διά τής με
θόδου τής συγχωνεύσεως Συλλόγων 
καί ’Ασφαλιστικών Ταμείων, ύπό 
τάς προϋποθέσεις πού έξυπηρετοΰν 
τούς κύκλους τών Τραπεζαθηνιτών 
καί είς βάρος πάντοτε τών υπαλλή
λων τής Εθνικής Τραπέζης καί ό 
Γκιτάκος θά άνεδεικνύετο πρώτος 
μεταξύ τών πρώτων Πρόεδρος τοΰ 
ένιαίου Συλλόγου.

Δέν έκάμφθημεν είς 
τάς πιέσεις πού έδέ- 
χθημεν τότε καί έ κ- 
τοτε δεχόμεθα τάς 
ύβρεις των καί τάς 
συκοφαντίας των.

Προσεπάθησαν άκό
μη νά μάς πτοήσουν 
διά νά άπομακρύνου- 
με τόν νομικό Σύμ
βουλο τοΰ Συλλόγου 
μας, Δήμαρχο ’Αθηναί
ων, Γιάννη Παπαθεο
δώρου καί μάς «έ ψι
θύριζαν είς τό οΰς»

δτι τόν προτιμοΰμε 
έπειδή εΤναι άριστε- 
ρ ό ς.

Ευτυχώς δτι δέν έ
κάμφθημεν καί είς τό 
σημεΐον αυτό. Όκ. 
Παπαθεοδώρου συν έ
βαλε τά μέγιστα είς 
τήν έπιτυχίαν τής ί
σης μεταχειρίσεως. 
Συνειργάσθημεν είς 
δλα τά στάδια μα
ζί του καί πρό καί 
κατά καί μετά τήν 
υπογραφή τής Συλ
λογικής Συμβάσεως 
καί τήν έφαρμογή 
τής ίσης μεταχειρί
σεως.

Ή πλήρης νομική 
κάλυψις πού μάς π α- 
ρέσχε, μάς έπέτρεψε 
νά έπιτύχωμεν τό μ έ- 
Υ ι στο ν δυνατόν γενέ- 
σθαι. Καί είναι άπο- 
ρίας άξιον πώς δέν 
κατηγορούν καί τόν 
κ. Παπαθεοδώρου ώς 
συνεργάτη τοΰ Άχή 
έφ’ όσον καθ’ δλην 
αύτή τήν περίοδο, 
ώς νομικός σύμβου
λος τοΰ Συλλόγου 
μας, έπεξειργάσθη δ
λα τά κείμενα, συν- 
ειργάσθη μέ δλους 
τούς παράγοντας καί 
παρέστη είς τήν ύπο- 
γραφή τής Συλλογι
κής Συμβάσεως.

Στο παιγνίδι Γκιτάκου είχαν 
προσχωρήσει δυστυχώς καί άλλοι. 
"Εκαστος δΓ ’ίδιον λόγον. 'Άλλοι 
άπό φθόνο πρός τόν Πρόεδρο τοΰ 
Συλλόγου, άλλοι παρακινούμενοι ά
πό τρίτους διά νά έκμεταλλευθοΰν 
τήν άνωμαλία καί νά έπιτύχουν ίδι- 
κά των ώφέλη καί άλλοι διά νά έλ
θουν είς τό προσκήνιον. "Ολοι 
συνηντώντο είς τό 
αύτό σημεΐον. Νά μ α- 
ταιωθή ή ίση μετα- 
χείρισις. Νά άποτύ- 
χη ό ΙΠίσκοπος. Νά 
βγή άπό τήν μέση τό 
έ μ π ό δ ι ο.

Μέ τήν ύπό ήμερο- 
μ η ν ί α ν 12)9)73 ά ν α κ ο ί- 
νωσί του ό Πρόεδρος 
τοΰ Συλλόγου Νικ. 
Πίσκοπος, μή δυνάμ ε
νός νά άποκαλύψη τά 
διαδραματιζό μένα, 
είς μίαν ύπερτάτην 
προσπάθειαν σωτηρί-

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 4ην ΣΕΛ.)
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ΜεταβοΑαΐ καί τοποβετήβεις
"Υπό τοΰ Διοικητικού Συμβου

λίου τού Συλλόγου μας άπεστάλη 
τό κατωτέρω έγγραφον προς την 
Διοίκησι τής Τραπέζης μας.

«Κύριε Διοικητά,
Προσφεύγομεν προς υμάς, αφού 

έξηντλήσαμεν τά περιθώρια πιέσεων 
προς τάς αρμόδιας Διευθύνσεις διά 
την άμεσον εφαρμογήν των αποφά
σεων καί εντολών τής Διοικήσεως 
τής Τραπέζης και έπεσημάναμεν τάς 
συνέπειας τής τοιαύτης τακτικής των.

Παρουσιάζεται, δυστυχώς, τό φαι- 
νόμενον, ή Διοίκησις τής Τραπέζης 
νά αποδέχεται αιτήματα τού Προσω
πικού καί νά προδαίνη εις την έκ- 
δοσιν τών σχετικών πράξεων Διοι- 
κήσεως και αΐ άρμόδιαι διά την έκ- 
τέλεσιν τών πράξεων Διευθύνσεις 
καί ϋπηρεσίαι τής Τραπέζης νά μην 
τάς έφαρμόζουν ή νά καθυστερούν 
την εφαρμογήν των επί μακράν χρό
νον, με διαφόρους δικαιολογίας.

Οΰτω, ενώ εΐχεν γίνει αποδεκτόν 
ΰφ" υμών, όπως, οί νεοπροσλαμδα- 
νόμενοι υπάλληλοι τοποθετούνται 
εις Περιφερειακά "Υποκαταστήματα 
τό μεν διά νά εκπαιδεύονται ούτοι 
επί όλων σχεδόν τών εργασιών τής 
Τραπέζης, τό δε διά νά παρέχεται 
ή δυνατότης τοποθετήσεως τών πα- 
λαιοτέρων εις τά Κεντρικά Καταστή
ματα όπου ϋφίσταται ανάγκη εμπει
ροτέχνου προσωπικού.

Δυστυχώς παρά τάς δοθείσας έν- 
τολάς, κατά τάς τοποθετήσεις νεο- 
προσληφθέντων έπεκράτησε, εντελώς 
αντίθετον πνεύμα.

Ουδόλως έφηρμόσθη επίσης ή εν
τολή σας, κατόπιν αποδοχής σχετι
κού αιτήματος μας, όπως, αΐ νεο- 
προσλαμδανόμεναι άντικαθιστοΰν εις 
την γραφομηχανήν, τάς έπϊ σειράν 
ετών δακτυλογράφους τής Τ ραπέζης.

Έξ άλλου, ύπό τών αρμοδίων υ
πηρεσιών καθυστερεί άναιτιολογήτως 
ή έκτέλεσις αποφάσεων τής Διοική- 
σεως άφορωσών εις την έξόφλησιν 
οφειλών τής Τραπέζης προς τό προ
σωπικόν.

Θέτομεν υπ’ όψιν υμών τά ανωτέ
ρω καί παρακαλοΰμεν όπως έπιδάλ- 
λητε τον σεβασμόν τών εντολών και 
την άμεσον έκτέλεσιν τών αποφάσεων 
τής Διοικήσεως τής όποιας τό κύ
ρος μειώνουν ένέργειαι, ως αί ανω
τέρω».

Διά τοΰ κατωτέρω εγγράφου 
του προς την Διοίκησιν τής Τρα

πέζης μας, τό Διοικ. Συμβού- 
λιον τού Συλλόγου ζητεί την κα
νονική χορήγησι τών θερινών ά- 
δειών τού προσωπικού καί καταγ- 
γέλει τάς παραβιάσεις καί τάς 
αντιδράσεις τών Διοικητών ώρι- 
σμένων "Υποκ)μάτων:

«Κύριε Διοικητά,
Φέρομεν εις γνώσιν υμών, ότι πα

ρά τάς ύφισταμένας έντολάς τής 
Διοικήσεως τής Τραπέζης μας, οί 
Διευθυνταί πλείστων ‘Υποκαταστη
μάτων όχι μόνον δεν ήρχισαν νά χο
ρηγούν άδειαν είς τό Προσωπικόν 
τών Υποκαταστημάτων, τά όποια 
διευθύνουν, αλλά καί αντιδρούν εις 
τήν προσπάθειαν τού Προσωπικού ό
πως προγραμματισθοΰν αί άδειαι 
είς τρόπον ώστε νά μήν δυσχερανθή 
ή διεκπεραίωσις τών εργασιών τού 
‘Υποκαταστήματος.

Παρακαλοΰμεν, όπως ΰπομνήσητε 
είς τούς κ.κ. Διευθυντάς τών "Υπο
καταστημάτων, ότι, ή θερινή άδεια 
τοΰ Προσωπικού είναι ύποχρέωσις 
τής Τραπέζης καί τήν όποιαν ούτοι 
οφείλουν νά εκπληρώσουν καί ότι, ή 
μή έκτέλεσις της είναι παράβασις 
τού νόμου, συνεπαγομένη κυρώσεις 
δι’ έκείνους οί όποιοι τήν διαπράτ- 
τουν, πέραν τής παραβιάσεως τών 
έντολών τής Διοικήσεως.

Τό Διοικ. Συμβούλιον τού Συλλό
γου μας πιστεύει ότι δεν θά εύρε- 
θή είς τήν δυσάρεστον θέσιν νά προ- 
βή είς περαιτέρω ένεργείας».

★
Ύπό τοΰ Διοικ. Συμβουλίου 

τού Συλλόγου μας υπεβλήθη πρός 
τήν Διοίκησιν τό κατωτέρω αίτη
μα:

«Κύριε Διοικητά,
Διά νά έπιτευχθή ό έπιδιωκόμενος 

σκοπός τού μετατακτικοΰ διαγωνι
σμού ό όποιος έπραγματοποιήθη τήν 
13.7.75 παρακαλοΰμεν υμάς όπως 
δεχθήτε καί συμψηφισθή ή βαθμο
λογία τού μαθήματος Πρακτικής ’Α
ριθμητικής μετά τοΰ μαθήματος τής 
Εμπορικής Λογιστικής καί τής Ξέ
νης Γλώσσης δι’ όσους έξητάσθησον 
καί είς τό μάθημα αυτό.

Παρακαλοΰμεν επίσης όπως οί 
διαγωνισθέντες διά τον Λογιστικόν 
Κλάδον Κλητήρες καί Είσπράκτορες 
έφ’ όσον έπέτυχον είς τά μαθήματα 
Έκθεσις ’Ιδεών καί Πρακτική ’Αρι
θμητική, μεταταγοΰν είς τό Κύριον 
Προσωπικόν Ταμιακού Κλάδου».

Διά πράξεως τοΰ κ. Διοικητοϋ έ- 
τροποποιήθη ώς κατωτέρω ή ’Οργα
νωτική διάρθρωσις τής Ύποδιευθΰν- 
σεως Γ' τής Διευθύνσεως Προσωπι
κού καί έγένοντο αί ακόλουθοι τοπο
θετήσεις :

Γ) 1 ΤΜΗΜΑΓ ΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙ
ΔΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑ
ΤΩΝ

"Ο -κ. Σωτήριος Λοΰκος, Τμημα- 
τάοχης Α' τάξεως.

Γ) 12 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

' Ηκ. "Αννα Τσαγκάρη, Λογιστής 
Α.' τάζίΟζι

Γ)11 ΤΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΙ
ΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ 

Ό κ. ’Ιωάννης Στρατηγάκης, Λο
γιστής Α' τάξεως, Προϊστάμενος 
μέχρι τονδε τής Υπηρεσίας Οικονο
μικών Ζητημάτων Προσωπικού Κα- 
ταστηιιάτων Εξωτερικού.

Γ) 2 ΤΜΗΜΑ ΣΤΛΛΛΟΓΙΚΩΝ 
ΣΧΕΣΕΩΝ, ΣΤΕΓΑΣΤΊΚΩΝ ΚΑΙ 
ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕ
ΝΙΚΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΩ
ΠΙΚΟΥ ΚΑ)ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

Ό κ. Χαρίλαος Άνδριανύπουλος, 
Τμηματάρχη,ς Β' τάξεως, Προϊστά
μενος μέχρι τσΰδε τής ’Υπηρεσίας 
Στεγαστικών καί ’Ατομικών Δανείων.

Γ) 21 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΙ
ΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 

Γ)22 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙ- 
ΚΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ 

Ό κ. ’Ιωάννης Κανέλλης, Ύπο- 
τμηματάρχης, ’Εντεταλμένος καί 
Προϊστάμενος Λογιστηρίου 'Υποκα
ταστήματος Κααινίων.

Γ)23 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΝ. ΖΗΤΗ
ΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΤΑ
ΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 
Π αρά τή Διοικήσει:

—·Ό κ. Έμμανουλή Τριανταφυλ- 
λίδης, Συμπράττων 'Υποδιευθυντής, 
Προϊστάμενος ’Αναλυτής Συστημά
των, παρά τή Διευθύνσει Όργανώ- 
σεως, είς τήν αυτήν Δ) νσιν, ώς 'Υ
ποδιευθυντής.

—Ό κ. Άνδρέας Θερμός, Τμημα- 
τάρχης Β' τάξεως, Διευθυντής Ύ- 
ποκήματος Μεταξουργείου καί έν ά- 
ποσπάσει τελών είς τήν Διεύθυνσιν 
Προσωπικού, είς τήνΔι εύθυνσιν Γε
νικού Λογιστηρίου, ώς Προϊστάμε
νος τοΰ Τμήματος Λογιστικού καί 
Σχέσεων μετά Τραπεζών, αντί τοΰ 
κ. Γεωργίου Λαμπροπούλου, Τμημα- 
τάρχου Α' τάξεως, τοποθετουμένου 
ώς Ύποδιτυθνντσϋ, παρά τή αυτή 
Διευθόνσει.

—'Ο κ. Γεοΐργιος Γιαγκάκης, Λο
γιστής Α' τάξεως, Προϊστάμενος 
'Υπηρεσίας Άξιοποιήσεως Προτά
σεων Προσωπικού παρά τή Διευθύν- 
σιει ’Οργανώσεως είς τήν Διεύθυνσιν 
’Εμπορικών Χορηγήσεων, ώς Προϊ
στάμενος τοΰ Τμήματος Χρηματοδο
τήσει» ς Τεχνικών Έπιχ) σεων (Γ) 2).

—Ή κ. Ελένη, Βάρφη., Λογιστής 
Α' τάξεως, παρά τή' Υποδιευθάνσει 
Δημοσίων Σχέσεων, είς τήν αυτήν 
' Υποδ ιεύθυνσιν, ώς Προϊστάμενη 
τής Υπηρεσίας Γραμματείας.

—Ή κ. ’Ολυμπία Τριαντάφυλλου, 
'Τποτμηματάρχης παρά τή Διευθυν- 
σει Διεθνών Δραστηριοτήτων, είς 
τήν αυτήν Δ)νσιν, ώς Προϊσταμένη 
τής 'Υπηρεσίας Λογισμών Έξ)κού 
είς Νομίσματα Ευρώπης (3)42).

—Ή κ. ’Αγγελική Παπαδοποιλου 
Λογιστής Α' τάξεως, παρά τή Διευ- 
θύνσει Οικονομικών Μελετών, είς 
τήν αυτήν Δ) νσιν, ώς Π ροϊσταμένη 
τής συνιστιημένης δι’ έτέ,ρας πράξε- 
ως ημών 'Υπηρεσίας Γραμματείας. 
Παρά τφ Κεντρικφ Ινατ)ματι 

—Ό ,κ. Δημήτριος Νικολόπουλος, 
Συμπράττων 'Υποδ)ντής Ταμιακού 
Κλάδου, ’Εντεταλμένος παρά τφ 
Κεντρικφ Κατ αστήματι, είς το αυτό 
Κατάστημα, ώς Ύποδ)ντής.
Παρά τφ Κατ)τι όδ. Σταδίου 38 

—'Ο κ. Νικόλαος Βέννερ, Τμη- 
ματάρχης Ταμείων Α' τάξεως, Προ
ϊστάμενος 'Υπηρεσίας Κεντρικού Τα
μείου τοΰ ώς άνω Καταστήματος, είς 
τό αυτό Κατάστημα, ώς ’Εντεταλ
μένος.
Παρά τφ Ύποκ)τι Πειραιώς 

—'Ο κ. Δημήτριος Τόπακας, τμη- 
ματάρχης Α' τάξεως, ’Εντεταλμένος 
είς τό αυτό 'Υποκατάστημα, ώς ’Εν
τεταλμένος καί Προϊστάμενος Λο
γιστηρίου.

’ Εταποθετήθησαν επίσης:
—'Ο κ. Γεράσιμος Καζαντζής, 

Λογιστής Β' τάξεως, παρά τφ Ύ- 
ποκαταστήματι Κερατσινίου, είς τό 
αυτό 'Υποκατάστημα, ώς ’Εντεταλ
μένος καί Προϊστάμενος Λογιστη
ρίου.

—Ό κ. ’Αθανάσιος Άθανασέλης, 
Τμηματάρχης Β' τάξεως, παρά τφ 
'Υποκαταστήματι Κάνιγγος, ασκών 
προσωρινώς καθήκοντα ’Εντεταλμέ
νου καί Προϊσταμένου Λογιστηρίου, 
είς τό αυτό 'Υποκατάστημα ώς ’Εν
τεταλμένος καί Προϊστάμενος Λο-

Διά πράξεως τοΰ κ. Διοικητοϋ έ- 
πήλθον αί ακόλουθοι μεταβολαί καί 
τοποθετήσεις είς τήν Διοίκησιν.

•—Ό κ. "Ιων - ’Ιωάννης Ζαούσης, 
Δικαστικός Σύμβουλος, προσωρινώς 
είς τήν Διεύθυνσιν Δικαστικού, ώς 
Προϊστάμενος αυτής, άντί τοΰ κ. 
Κωνσταντίνου Κουτσούκου, Διευθυν- 
τοΰ, τιθεμένου είς τήν διάθεσιν τής 
Διοικήσεως λόγφ άποχωρήσεώς του 
τήν 31.12.1975.

—'Ο κ. Κων)νος Σοφιανόπουλος, 
Διευθυντής, είς τήν Διεύθυνσιν ’Εμ
πορικών Χορηγήσεων, άντί τοΰ κ. 
’Ελευθερίου Παπαλάμπρου, Δ)ντού,

γιστηρίου, δριστικώς.
—Ό κ. Κων)νος Νικολός, Λογι

στής Α' τάξεως, παρά τφ Ύποκα- 
ταστήματι "Αρτης, είς τό Υποκατά
στημα Πρεβέζης, ώς ’Εντεταλμένος 
καί Προϊστάμενος Λογιστηρίου, άν
τί τού κ. Διονυσίου ’Αλεξάνδρου, 
Τμηματάρχου Β' τάξεως, μετατιθε- 
μένου είς τό 'Υποκατάστημα Ήγου- 
μενίτσης, ώς Δ) ντού, άντί τού κ. 
’Αθανασίου Κρανιώτη, Τμηματάρχου 
Β’ τάξεως, μετατιθεμένου είς τό 
Ύποκ)μα ’Ελασσόνας, ώς Δ)ντού, 
άντί τοΰ κ. Ναπολέοντος Σφέϊκου, 
Τμηματάρχου Β' τάξεως, μετατιθέ
μενου είς τό Ύποκ)μα ’Αγρίνιου, ώς 
Ύποδ)ντού, άντί τοΰ κ. Ευαγγέλου 
Μαντέλλου, Τμηματάρχου Α' τάξε
ως, μετατιθεμένου είς τό Υποκατά
στημα Πρεβέζης, ώς Δ)ντού, άντί 
τοΰ κ. Κων)νου ’Αθανασίου, Τμημα
τάρχου Β' τάξεως, μετατιθεμένου 
είς τό Υποκατάστημα Μεταξουργεί
ου, ώς Διευθυντοΰ.

—Ό κ. Κων) νος Σαλταπίδας, Ύ- 
ποτμηματάρχης παρά τφ Ύποκατα- 
στήματι Λαρίσης, είς τό αυτό Υπο
κατάστημα, ώς ’Εντεταλμένος καί 
Π ροϊστάμενος Λογιστηρίου.

—'Ο κ. Κων) νος ΜενοΟνος, Τμη
ματάρχης Β' τάξεως, παρά τφ Ύ- 
ποκαταστήματι Πατρών, είς τό αυ
τό Ύπσκ)μα, ώς ’Εντεταλμένος καί 
Π ροϊστάμενος Λογιστηρίου.

— Ο κ. ’Ιωάννης Μάρκου, Ύπολο- 
ιστής Α' τάξεως, παρά τφ Ύποκα- 
ταστήματι ’Αταλάντης, είς τό αυτό 
Ύποκ)μα, ώς ’Εντεταλμένος καί 
Προϊστάμενος Λογιστηρίου, άντί τοΰ 
κ. Κων)νου Χρά, Λογιστοΰ Β' τά
ξεως, άπαλλασσομένου τών καθηκόν
των του καί μετατιθεμένου είς τό 
Ύποκ)μα Λαμίας, τή αιτήσει του.

—Ό κ. Παντελής Σούτσας, Λο- 
ιστής Α' τάξεως, παρά τφ Ύποκα- 
ταστήματι Λαμίας, είς τό Υποκατά
στημα Καρπενησιού, ώς ’Εντεταλμέ
νος καί Προϊστάμενος Λογιστηρίου.

—Ό κ. Σοφοκλής Χατζηγιαννά- 
κης, Ύποτμηματάρχης, ’Εντεταλμέ
νος καί Προϊστάμενος Λογιστηρίου 
παρά τφ Ύποκαταστήματι Μυτιλή
νης, είς τό αυτό Υποκατάστημα, ώς 
Υποδιευθυντής.

-—Ό κ. Γεράσιμος Ιίονταράς, Λο
γιστής Β' τάξεως, παρά τφ Ύπο- 
καταστήματι ’Αργοστολιού, είς τό 
αυτό Υποκατάστημα, ώς ’Εντεταλ
μένος καί Π ροϊστάμενος Λογιστη
ρίου.

—Ό κ. Παντελής Νταλής, Λογι
στής Α' τάξεως, παρά τφ Ύποκ) τι 
Λαρίσης είς τό Πρακτορεΐον Σκοπέ
λου, ώς Προϊστάμενος, άντί τού κ. 
Χρήστου Χλίτσιου, Λογιστοΰ Α' τά
ξεως, μετατιθεμένου είς το Υποκα
τάστημα 'Αγίου Κωνσταντίνου, ώς 
Διευθυντοΰ, άντί τοΰ κ. 'Άνθου Μυ
λωνά, Ύποτμηματάρχου, μετατιθεμέ- 
νου είς τό Υποκατάστημα Λεβα- 
δείας, ώς Ύποδιευθυντού.

—Ό κ. ’Ιωάννης Ντοόσης, Λογι
στής Α' τάξεως, παρά τφ Ύποκα- 
ταστήματι ’ Ιωαννίνων, είς τό Υπο
κατάστημα Ήγουμενίτσης, ώς ’Εν
τεταλμένος καί Προϊστάμενος Λογι
στηρίου, άντί τού κ. Ίωάννου Παί- 
λα, Λογιστοΰ Α' τάξεως, μετατιθέ
μενου είς τό Πρακτορεΐον Παραμυ
θίας, ώς Προϊσταμένου, άντί τού 
κ. Δημητρίου Μαυρομμάτη, Τμημα
τάρχου Β' τάξεως, άπαλλασσομένου 
τών καθηκόντων του καί μετατιθε- 
μένου είς τό Υποκατάστημα Θεσσα
λονίκης, οός 'Λογιστοΰ.

—Ό κ. ’Αναστάσιος IIαπαγιαν
νούλης, Λογιστής Α' τάξεως, παρά 
τώ Ύποκ)ματι Λαρίσης, είς τό Υ
ποκατάστημα Τρικάλων, ώς ’Εντε
ταλμένος καί Προϊστάμενος Λογι
στηρίου, άντί τού κ. ’ Ιωάννου Λυ- 
ραντωνάκη, Λογιστοΰ Β' τάξεως, ά- 
παλλασσαμένου τών καθηκόντων του, 
τή αιτήσει του καί μετατιθεμένου είς 
τό Υποκατάστημα Πειραιώς, ώς 
Λογιστοΰ.

—Ό κ. Νικόλαος Ταμπίτσικας, 
Λογιστής Β' τάξεως, παρά τφ Ύ- 
ποκαταστήματι ’Ιτέας, είς τό αυτό 
Υποκατάστημα, ώς ’Εντεταλμένος 
καί Προϊστάμενος Λογιστηρίου, άν
τί τοΰ κ. Ευαγγέλου Καραγεωργο- 
πούλου, Λογιστοΰ Α' τάξεως, μετα
τιθέμενου είς τό Υποκατάστημα Λε- 
βαδείας, ώς ’Εντεταλμένου καί Προ
ϊσταμένου Λογιστηρίου.

—Ό κ. ’Αλβέρτος Ριβέλης, συμ
πράττων Υποδιευθυντής, Υποδιευ
θυντής Ύποκ)τας Κερκύρας, είς τήν 
Δ)νσιν Όργανώσεως, ώς Υποδιευ
θυντής.

—Ό κ. Δημήτριος Κουτσοΰκος, 
Λογιστής Β' τάξεως, παρά τφ Ύ- 
ποκαταστήματι Μεσσήνης, είς τό Υ
ποκατάστημα Δημητσάνης, ώς ’Εν
τεταλμένος καί Προϊστάμενος Λο
γιστηρίου.

—Ό κ. Γεοόργιος Μπούχλης, Ύ
ποτμηματάρχης, παρά τφ Ύποκατα-

τιθεμένου είς τήν διάθεσιν τής Διοί
κησε ως λόγψ εξόδου του ιέκ τής Υ
πηρεσίας, ώς καταλαμβανομένου υπό 
τοΰ ορίου ηλικίας τήν 31.12.1975.

—Ό κ. ’Ελευθέριος Βουλγαράκης, 
Διευθυντής, είς τήν Διεύθυνσιν Ναυ
τιλιακών ’Εργασιών.

•—Ό κ. ’Ιωάννης Τσεκούρας, Δι
ευθυντής, είς τήν Διεύθυνσιν ’Οργά
νωσε ως, άντί τοΰ κ. Γεωργίου Πα
παχρήστου, Διευθυντοΰ, τιθεμένου είς 
τήν διάθεσιν τής Διοικήσεως Λόγφ 
εξόδου του έκ τής Υπηρεσίας, ώς 
καταλαμβανομένου ύπό τοΰ ορίου η
λικίας τήν 31.12.1975.

στήματι Χανίων, CHIEF TELLER, 
είς τό αύτό Ύποκ) μα, ώς ’Εντεταλ
μένος καί Προϊστάμενος Λογιστη
ρίου.

■—Ό κ. Γεώργιος Πενταράκης, 
Λογιστής Α' τάξεως, ’Εντεταλμένος 
καί Προϊστάμενος Λογιστηρίου Ύ
ποκ) ματος ’Αλεξανδρείας, είς τό υ
ποκατάστημα Νιγρίτης, ώς ’Εντε
ταλμένος καί Προϊστάμενος Λογι
στηρίου, άντί τοΰ κ. Λεωνίδου Σο
φιανού, Λογιστοΰ Β' τάξεως, μετα- 
τιθεμένου είς τό Ύποκ)μα Άλεξαν
δρείας, ώς ’Εντεταλμένου καί Προ
ϊσταμένου Λογιστηρίου.

— Ο κ. Ερρίκος Γκόλφης, συμ
πράττων Ύποδ)ντής παρά τή Διευ- 
θύνσει Προσωπικού, πρός τοποθέτη
σης είς τό Ύποκ)μα Ρόδου, ώς Δ) ν
τής, άντί τού κ. Δήμου Θεοδοσ ιάδη, 
Συμπράττοντας Ύποιδ)ντοΰ, μετατι- 
θεμένου είς τό Ύποκ)μα Μοναστη
ράκι ου, ώς Δ)ντοΰ.

Οί συνάδελφοι
Θεσσαλονίκης
εΰχαριστοϋν

Συνάδελφοι τοΰ Υποκαταστήμα
τος Θεσσαλονίκης μάς άπέστειλ.αν 
τήν κατωτέρω επιστολήν:
«Κύριε Διευθυντά,

Μόλις έπιστρέψαμε άπό τήν έπί- 
σκεψιν τών τέκνων μας είς τήν Κα- 
τασκήνωσιν ΤΥΠΕΤ αίσθανόμεθα 
τήν άνάγκην νά ευχαριστήσουμε άτύ 
τάς στήλας τής ιέφημερίδος μας τον 
Πρόεδρον τοΰ Συλλόγου μας καί 
τούς υπευθύνους τού ΤΥΠΕΤ, διά 
τό ενδιαφέρον πού έπέδειξαν προ- 
κειμένου νά καταστή δυνατή ή άνε
τος μετάβασις καί επιστροφή μας ά
πό Θεσσαλονίκην είς ’Αθήνας καί 
τήν Κατασκήνωσιν.

Θέλουμε άκόμη νά τούς ευχαριστή
σουμε διά τήν προσπάθεια τους νά 
παραμείνουμεν καθ’ ολην τήν ημέ
ραν πλησίον τών τέκνων μας χωρίς 
νά ταλαιπωρηθούμε. Τό γεγονός ό
τι εύρισκόμεθα μακρυά άπό τήν Κα- 
τασκήνωσιν δημιουργεί, ώς είναι φυ
σικόν, είς ημάς πολλάς επιφυλάξεις, 
προτκειμένου νά άπαψασίσωμεν τήν 
άποστολήν τών τέκνων μας είς αυ
τήν.

Μετά τήν έπίσκεψίν μας αίσθανό
μεθα ιδιαιτέρως ικανοποιημένοι διό
τι δεν έστερήσαμεν άπό τά τέκνα 
μας τήν χαράν τής Κατασκηνώσεως 
καί τούς εαυτούς μας άπό τήν δια- 
πίστωσιν ότι Σύλλογος καί ΤΥΠΕΤ 
επιδεικνύουν ζωηρόν ενδιαφέρον διά 
νά καταστήσουν όσον άνετοιτέραν 
ήμποροΰν τήν παραμονήν τών τέκνων 
μας είς τήν Κατασκήωσιν.

’ Εκφράζομε άκόμη τις ευχαριστίες 
μας είς τό προσωπικόν τής Κατα
σκηνώσεως διά τήν στοργήν καί τό 
ενδιαφέρον τους διά τούς μικρούς 
κατασκηνωτάς.

Οί οδοντίατροι 
πρός τό Τ.Υ.Π.Ε.Τ.

Ό Πρόεδρος τοΰ ’Οδοντιατρικού 
Συλλόγου ’Ιωαννίνων %. Μιχ. Σκούρ- 
της άπέστειλε τό κατωτέρω τηλε
γράφημα πρός τό Τ.Υ.Π.Ε.Τ.:

«Άναμόρφωσις τιμολογίου οδον
τιατρικών άμοιβών παρά Διοικήσεως 
ύμετέρου Ταμείου ίκανοποίησεν πλή
ρως οδοντιάτρους ήμετέρου συλλό
γου. Δεχθήτε παρακαλώ τάς άπει
ρους ευχαριστίας οδοντιάτρων ’Η
πείρου».

Εκπτώσεις 
διευκολύνσεις 
είς διάφορα 
Ξενοδοχεία

Η ΔιεύΘυνσις τού Ξενοδοχείου 
«ΑΣΤΗΡ» ΓΙΑΤΡΩΝ καί «ΞΕΝΙΑ» 
Βόλου προσφέρει είδικάς τιμάς και 
διά διά τά δύο ξενοδοχεία της είς 
τά μέλη τοΰ Συλλόγου.

Δέχεται επίσης όπως ή έξόφλη- 
σις τοΰ λογαριασμού γίνεται ώς α
κολούθως :

α) Καταβολή έπί τή αναχωρή
σει έκ τοΰ Ξενοδοχείου 25% τού συ
νολικού ποσού λογαριασμού.

6) Τό υπόλοιπον είς έξ μήνας 
(25% άνά δίμηνον).

Πληροφορία! είς τό τηλ. 061 
69420.

Η ΔιεύΘυνσις τού Ξενοδοχείου 
«ΗΛΕΚΤΡΑ ΠΑΛΑΣ» ΡΟΔΟΥ προ 
σφέρει έκπτωσιν 30% είς τόν τι
μοκατάλογον τοΰ Ξενοδοχείου είς 
τά μέλη τοΰ Συλλόγου μας.

Οί ένδιαφερόμενοι νά άπευθύ- 
νωνται είς τό τηλ. 322323.

Η εφορευτική 
επιτροπή 
τού συλλόγου

Η Άνωτάτη ’Εφορευτική ’Επιτρο
πή διά ήτν διεξαγωγήν ’Αρχαιρε
σιών είς τά σωματεία προέβη είς τόν 
διορισμόν τής ’Εφορευτικής ’Επιτρο
πής τοΰ Συλλόγου μας. Α,ΰτη άπετε- 
λέσθη έκ τών συναδέλφων Κων. Ία- 
τρίδη, Παν. Τσαγκάρη, Παν. Χαϊ- 
κάλη καί Γεωρ. Τσοτάκου.

0 Κ. ΑΔΣΚΔΡΗΣ 
ΜΑΣ ΣΥΝΙΣΤΑ 
ΝΑ ΞΕΧΑΣΟΥΜΕ 
Ο,ΤΙ ΕΓΙΝΕ

Δεν άντέξαμε είς τόν πειρασμό 
νά μήν μεταφέρουμε άπό τήν στήλη 
τοΰ «Μικροπολιτικού» τής έφημερί- 
δος «ΝΕΑ» (29)7)75) στιχομυθία 
τού Υπουργού Άπασχολήσεως κ. 
Λάσκαρη κατά τήν τελευταία έπί- 
σκεψί του είς τήν Γερμανία.

«Άπό μιά στιχομυθία, πού είχε 
ό υπουργός Άπασχολήσεως κ. Λά- 
σκαρης, κατά τήν πρόσφατη έπί- 
σκεψή του στην Γερμανία, μέ "Ελ
ληνες εργάτες:

—Κύριε υπουργέ, πρέπει νά σάς 
απασχόληση ή εκκαθάριση τών έ- 
δώ εργατικών κλιμακίων άπό τούς 
άνθρώπους πού είχε διορίσει ή 
χούντα...

—Τό συζήτησα τό θέμα αυτό 
καί θά τό τακτοποιήσω....

—Μά, έχει περάσει τόσος και
ρός κ. υπουργέ....

—Καί τί θέλετε νά κάνω;
—Νά σάς δώσουμε πληροφορί

ες εμείς οί παθόντες καί όχι αώτοί 
πού ήσαν υπεύθυνοι γιά τις ασχή
μιες πού έκαναν....

—Δεν μπορώ νά πάρω σφραγί
δα καί νά σφραγίσω 9 έκατ. "Ελ
ληνες ότι συνεργάστηκαν μέ τήν 
χούντα(! ) διότι τότε ποιούς θά 
φέρουμε νά βάλουμε έδώ; Μήπως 
άνθρώπους άπό τήν Βουλγαρία; ( ■ ) 

Κυττάξετε νά συνεργασθήτε καί 
νά ένωθήτε ξεχνώντας τό τι έγι
νε!!).

Καί ό «Μικροπολιτικός σχολιά
ζει: , ,

Δεν ξέρω αν οί "Ελληνες εργά
τες έπείσθηκαν. Μπορεί καί νά ξε- 
χάσουν τό.. τί έγινε. Ελπίζω, ό
μως, νά μήν ξεχάσουν τήν στιχομυ
θία».

Νά σχολιάσωμε κι’ έμεΐς;
Άκόμη περιμένουμε τήν άπάντη- 

σι πού δεν θά μάς δοθή ποτέ, σέ 
συγκεκριμμένες κατηγορίες μας 
γιά ώρισμένους, πού μέ τις εύλογί 
ες τοΰ κ. Υπουργού εμφανίζονται 
προκλητικώτατα ώς ήγέται τών έρ- 
γαζομένων καί, δυστυχώς, προέρ 
χονται άπό τήν Τραπεζοϋπαλληλι
κήν Οικογένεια. Νά τούς άναφέρου- 
με;

Κοινωνικά

Αρραβώνες 
—Ό συν. Θεόφιλος Σπ. Πανα- 

γιωτόπουλος, τοΰ Ύποκ)ματος Γε
ρανιού καί ή συν. Λίτσα Νικ. Μελε
τίου, τού Ύτοκ)τος Άγ. Μελετίου. 
Γ ά μ ο ι

Έτέλεσαν τούς γάμους των: Ό 
συν. Γεώργιος Κονετάς, υπηρετών 
είς τήν Υπηρεσίαν ’Εγκρίσεων Ει
σαγωγών καί ή δίς ’Αφροδίτη Βαλ- 
μα, ιδιωτική υπάλληλος.
Β α π τ ί σ ε ι ς

Ό Δ) ντής τοΰ Υποκαταστήματος 
Καρδίτσης κ. Δημήτριος Χριστάκης 
άνεδέξατο έκ τής κολυμβήθρας, είς 
τόν 'Ιερόν Ναόν Ευαγγελίστριας Ν. 
’Ιωνίας Βόλου, τό κοριτσάκι τοΰ συν. 
Νικολάου Άργυράκη, είς τό όποιο έ
δωσε τό όνομα Καλλιόπη. Οί συνά
δελφοι τοΰ Ύποκήματος Άλμυροΰ, 
εύχονται είς τούς ευτυχείς γονείς καί 
τόν άνάδοχον νά τούς ζήση.
Δ ω ο ε α ί

Τό Προσωπικό τοΰ Ύποκ)ματος 
Κερκύρας κατέθεσε διάφορα ποσά 
είς ευαγή 'Ιδρύματα είς μνήμην τοΰ 
έμμισθου δικηγόρου τοΰ Ύποκήματος 
Σπυρίδωνος Ζονπάνου καί τής αδελ
φής τοΰ συναδέλφου των Κων)νου 
Καρύδη, Λογιστοΰ Α', Μαρίας Κα- 
ρύδη, ή όποια ευρε τραγικόν θάνα
τον συνεπείφ αύτοκινητιστικοΰ δυστυ
χήματος.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ 

Τούς οπωσδήποτε συμμετασχόντας 
συναδέλφους είς τό πένθος μας διά 
τήν απώλειαν τοΰ λατρευτού μας 
υιού καί αδελφού Χαραλάμπους εύ- 
χαριστοΰμεν θεριιώς.

Οίκογ. Μ. ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΟΤ
★

Ευχαριστώ θερμά όλους τούς συν
αδέλφους πού συμμετείχαν είς τό 
πένθος μου διά τόν θάνατον τοΰ πα- 
τρός μου Μιχαήλ. Αισθάνομαι τήν 
ανάγκη νά ευχαριστήσω ιδιαιτέρως 
τόν Πρόεδρο τοΰ Συλλόγου Υπαλ
λήλων Ε.Τ.Ε. καί τοΰ Συλλόγου Βο
ηθητικού Π ροσωπικοΰ.

ΙΩΑΝ. ΧΑΤΖΗΜΙΚΕΣ

«ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ»

Μηνιαίον δργανον τοΰ Συλλόγου 
των Υπαλλήλων της ’Εθνικής 

Τραπέζης τής Ελλάδος.
•

Δ)νσεις συμφώνως τφ Νόμψ: 
Υπεύθυνος:

ΝΙΚ. ΠΙΣΚΟΠΟΣ 
Αγίας Τριάδας 37 

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

•
Υπεύθυνος Τυπογραφείου: 

ΑΘ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΑΟΣ 
Ρήγα Παλαμήδη 5 —Άθήναι 

Τηλ. 3219306

ΕΝΩΣΙΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

ΡΟΔΟΣ: 13—21 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1975
’Αναχώρηση άπό τό κεντρικό κατάστημα 12.30 μ.μ. γιά τόν Πειραιά. 

’Επιβίβαση στο πλοίο, τακτοποίηση σέ τετράκλινες καιμπΐνες Β' θέσεως 
(χωριστά ανδρες γυναίκες) καί αναχώρηση γιά τήν Ρόδο. "Αφιξη τήν 
έπμμένη, γύρ ωστίς 11.30 π .μ. Μεταφορά άπό τό λιμάνια τά ξενοδοχεία 
καί τακτοποίηση στα δωμάτια. Παραμονή επτά ημερών στό όμορφο νησί 
κατά τήν διάρκεια τών οποίων θά πραγματοποιηθούν έκδρομές ατά αξιο
θέατα. Τό μεσημέρι τής 20ής αναχώρηση; γιά τήν ’Αθήνα. "Αφιξη τήν 
επομένη.

"Εξοδα : Δρασ. 2200—2400.
Π εριλαμβάνονται:

α. Ή μεταφορά άπό ’Αθήνα στον Πειραιά μέ πούλμαν.
6. Ή μεταφορά άπό τό λιμάνι τής Ρόδου στό ξενοδοχείο μέ πούλμαν καί 

άντιστράφως.
γ. 7 διενυκτερεύσεις σέ δίκλινο δωμάτιο μέ ντους Ιδιαίτερο, σέ ξενοδο

χείο Β' ή Γ' κατηγορίας κεντρικό (OLYMPIC ή EL GRECO). 
δ. 7 πρωινά στό ξενοδοχείο.
ε. Μία εκδρομή στήν Κάμιρο, στήν κοιλάδα μέ τις πεταλούδες καί στήν 

Φιλέρημο.
’Επιβάρυνσις μονοκλίνου δραχ. 80 ήμερησίως.
Έπιβάρυνσις αεροπορικού ταξιδιού δραχ. 950.
’Επιβάρυνσις δίκλινης καμπίνας έφ’ όσον γίνη έγκαιρος δήλωσις δρχ. 300. 
Επταήμερος παράτασις δραχ. 1.150.
Γιά παραμονή στό ξενοδοχειον ΣΠΑΡΤΑΛΗ μέ πρωινό καί ένα γεύ
μα ήμερησίως τό κόστος είναι δραχ. 3.450—3.600.
Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 8.8.75. Προκαταβολή δραχ. 1.200.

ΚΥΡΙΑΚΗ, 24.8.75: HOLIDAYS IN EVIA
’Αναχώρηση στις 8 π .μ. γιά τήν Χαλκίδα. Συνεχίζομε γιά τήν Άμά- 

ρυνθο, όπου βρίσκεται τό ξενοδοχειακό συγκρότημα HOLIDAYS IN Ε
Υ ΙΑ. Παραμονή στις εγκαταστάσεις τοΰ ξενοδοχείου γιά μπάνιο καί με
σημβρινό φαγητό. Τό απόγευμα αναχώρηση καί έπιστροφή στήν ’ Αθήνα 
μέ ενδιάμεση στάση.

' "Εξοδα: Δραχ. 70—90.

ΣΑΒΒΑΤΟ — ΚΥΡΙΑΚΗ, 23—24)8.75: HOLIDAYS IN EVIA
’Αναχώρηση, στις 3 μ.μ. γιά Χαλκίδα — Άμάρυνθο. "Αφιξη στο ξε

νοδοχειακό συγκρότημα HOLIDAYS IN EVIA, τακτοποίηση σέ δίκλινα 
δωμάτια, απογευματινό μπάνιο, χορός στή ντισκοτέκ, διαν)σις. ’Ελεύθερη 
ή Κυριακή γιά μπάνιο, περιπάτους καί μεσημβρινά φαγητό στό εστιατόριο 
τοΰ ξενοδοχείου. ’Αναχώρηση γιά τήν ’Αθήνα αργά τό απόγευμα.

"Εξοδα: Δραχ. 380—450 (πούλμαν, διανίσις, πρωινό καί έ'να γεύμα).

ΚΥΡΙΑΚΗ, 31.8.75: ΞΤΛΟΚΑΣΤΡΟΝ
’Αναχώρηση στις 8 π.μ. γιά τό Ξυλόκαστρο. Παραμονή όλη τήν ήμε

ρα γιά μπάνιο καί φαγητό στήν πλαζ τοΰ ξενοδοχείου Ξυλόκαστρον BEACH. 
’Αργά τό απόγευμα αναχώρηση- καί έπιστροφή στήν ’Αθήνα μέ ενδιά
μεση στάση.

"Εξοδα: Δρασ. 70—90.
ΣΑΒΒΑΤΟ — ΚΥΡΙΑΚΗ 30—31)8.75: ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΝ BEACH

Άναχοιρηση στις 3 μ.μ. γιά τό Ξυλόκαστρο. Τακτοποίηση σέ δίκλι- 
να_ δωμάτιά^ τοΰ ξενοδοχείου Ξυλόκαστρον BEACH, απογευματινό μπάνιο 
στην πλαζ ή τήν πισίνα του ξενοδοχείου, διανίσις. ’Ελεύθερη ή Κυριακή 
για μπονι,ο, περίπατους, φαγητό. Άναχιόρηση γιά τήν ’Αθήνα μετά τήν 
απογευματινή ανάπαυση καί έπιστροφή μέ ένδιάμεση στάση,

Εξοδα: Δρασ. 380—420 (πούλμαν, δίαν)σις, πρωινό καί έ'να γεύμα).
ΚΥΡΙΑΚΗ, 31.8.75: ΑΙΓΙΝΑ — ΥΔΡΑ (ημερήσια κρουαζιέρα)

’Αναχώρηση στις 8 π.μ. μέ πούλμαν γιά τόν Πειραιά. ’Επιβίβαση 
στό πλοίο καί αναχώρηση γιά τήν Αίγινα. Παραμονή γιά μπάνιο μέχρι 
τις 12.30 καί έπιστροφή στό πλοίο γιά φαγητό. Συνεχίζαμε γιά τήν γρα
φική "Υδρα, όπου θά μείνωμε έ'ως τις 5 μ.μ. ’Επιστροφή στόν Πειραιά 
στις 7.30 καί μεταφορά μέ πούλμαν στήν Αθήνα.

"Εξοδα: Δραχ. 309 (πούλμαν, εισιτήριο πλοίου CITY OF PIRAEUS 
καί έ'να γεύμα). Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 20.8.75.

ΜΕΤΑΒΘΜΙ-ΙΙΙΠΟΚΙΗΪΕΙΙ EE ΙΗΝ U0HHIIH



Διεθνές γραφείο εργασίας

Η ΕΚΑΟΓΗ ΠΟΥ ΑΕΝ ΕΓΙΝΕ
Φ Κάποιοι μάς είπαν ψέματα

Εις τό προηγοήμενον φΰλλον μας 
ειχομεν δημοσιεύσει τό κατωτέρω 
σχόλιον:

«Άπό τά επίσημα Πρακτικά τής 
Διασκέψεως τής Διεθνούς Όργανώ- 
σεως ’Εργασίας, προς την όποιαν 
άπέστειλε καί ευχαριστήριον τηλε
γράφημα ή διωρισμένη Διοίκησις 
τής Ο.Τ.Ο.Ε., δέν προκύπτει ή εκ
λογή τού κ. Παν. Θεοφαναπούλου 
ε’ις τό Διοικητικόν Συμβούλων, ή ό 
ποια τόσον διετυμπανίσθη.

Εϊμεθα λοιπόν περίεργοι νά πλη- 
ροφορηθώμεν είς ποιον Διοικ. Συμ
βούλων έξελέγη, πότε έγινε ή εκ
λογή καί διά ποιαν περίοδον.

Μήπως ή διωρισμένη Διοίκησις τής 
Ο.Τ.Ο.Ε. ή ό «εκλεγείς» ήμποροϋν 
νά μάς πίιηροφορήσουν σχετικώς;

’Αναμένουμε μέ αγωνία τήν άπάν- 
τησί τους διά νά πανηγυρίσουμε καί 
εμείς μαζί τους τό μεγάλο γεγονός. 
Άν πράγματι έ'λαβε χώραν».

’Επειδή ούδεμίαν άπάντησιν έλά- 
βομεν, έπαναλαμβάνομεν τό ερώτημα 
καί προς τόν 'Τπουργόν Άπασχολή- 
σεως κ. Λάσκαρη ό όποιος ηγείτο

τής 'Ελληνικής ’Αντιπροσωπείας εί; 
τό συνέδρων τού Διεθνούς Γραφείου 
’Εργασίας.

Διά νά διευκολύνωμεν τήν άπάν- 
τησι καταχωρούμε εν φωτοτυπία τήν 
άνακοίνωσι τών αποτελεσμάτων των 
εκλογών τού Κυβερνώντας (Διοι- 
κοΰντος) Σώματος τού Διεθνούς 
Γραφείου ’Εργασίας καί τών ’Επι
τροπών όίστε, νά αναζητήσουν τό ό
νομα τού κ. Θεοφαναπούλου, μεταξύ 
τών εκλεγέντων είς τό Συμβούλων 
καί τάς έπιτροπάς τού Διεθνούς Γρα
φείου ’Εργασίας, οί υπεύθυνοι νά 
δώσουν μίαν έξήγησιν, είς τούς Τρα- 
πεζοϋπαλλήλους καί τόν 'Ελληνικόν 
λαόν είς τούς όποιους κάποιοι είπαν 
ψέμματα.

Καί ιέπειδή υπάρχει κίνδυνος νά 
γελοιοποιηθούμε τελείως είς τό Διε
θνές Γραφείο "Εργασίας άς γίνη; 
μία διόρθωσις τού «λάθους». ’Αρκετά 
πρέπει νά έχουν γελάσει εκεί μέ τό 
τηλεγράφημα πού έ'σπευσε νά τούς ά- 
πευθύνη, άνευ λόγου, ή διωρισμένη 
Διοίκησις τής ΟΤΟΕ, Γενικός Γραα- 
ματεύς τής όποιας τυγχάνει ό κ. Π. 
Θεοφανόπουλος τόν όποιον καί αφο
ρά τό «λάθος» καί ή «ιέκλογή».

Government 'members: Deputy members:
Australia. Mr, Asfour -(Jordan).
ff/tt/if. ΛΛΆ Hot1nA,*n',an-^-'ff'ri<:nr ((Ihann ),
Guinea. Mr. Chambers (Jamaica).
Hungary· Mr. Conde Bandres (Spain).
Iran. Mr. Moukoko Kingue (United Republic, of
Kuwait. Cameroon).
Liberia. Mr. Ola (Nigeria).
Mexico. Mr. Polese (Italy).
Norway. Mr. Polites (Australia).
Pakistan. Mr. Richan (Canada).
Panama. Mr. Seydi (Senegal).
Somalia. Mr. Verschueren (Belgium).
Sudan. Mr. Vitaic Jakasa (Argentina).
Togo. Mr. Yllanes Ramos (Mexico).
Trinidad and Tobago. Mr. Zalila (Tunisia).
Venezuela.
Yugoslavia. Worker members :
Zaire.

Deputy members:
.Mr. Brown (United States),
Mr. Haraguchi (Japan).

.Argentina,
Austria.
Burundi.
United Republic of. Camen 
Colombia.
Cuba.
Greece.
Honduras.
Indonesia.
Mauritius.
Poland.
Romania.
Sierra Leone.
Sri Lanka.
Tanzania.
Thailand.
Tunisia.
Turkey.

Employer members:

Mr. Abate (Ethiopia).
Mr. Ahmed (Sudan)'.
Mr. Bergenstrom (Sweden).
Mr. Coates (United Kingdom).
Mr. Diallo Dramey (Congo).
Mr. Ghayour (Iran).
Mr. Lindner (Federal Republic of Germany). 
Mr. Martinez Espino O. (Venezuela).
Mr. Nasr (Lebanon).
Mr. Oechslin (France).
Mr. Smith (United States).
Mr. Tata (India).
Mr. Vegh Garzon (Uruguay).
Mr. Yoshimura (Japan).

Mr. Hawke (Australia).
Mr. Herrera (Argentina).
Mr. Makhlouf (Tunisia).
Mr, Mehta (India).
Mr. Morris (Canada).
Mr. Muhr (Federal Republic of Germany). 
Mr. Odeyemi (Nigeria). 1 
Mr. Pimenov (USSR).
Mr. Plant (United Kingdom).
Mr. Robel (Madagascar).
Mr. Sanchez Madariaga (Mexico). 
Mr/Sunde (Norway).

Deputy members :
Mr. Ben-Israel (Israel).
Mr. Coffie (Ivory Coast),
Mr. Fassina (Italy).
Mr. Gharib (Egypt).

Mr. Gonzalez Navarro (Venezuela). 
Mr. Kikongi-di-Mwinsa (Zaire).
Mr. Mendoza (Philippines).
Mr. Mercado (Colombia).
Mrs. Munleanu (Romania).
Mr. Salamie (France). <
Mr. Solomon (Ethiopia).
Mr. Stidono (Indonesia).
Mr. Weissenbcrg (Austria).
Mr. Zaidi (Malaysia).

Sixth Report.

Composition of Committees.

On behalf of the Selection Committee, the Officers 
recommend that the following changes be made in the 
composition of committees.:

Selection Committee. Workers’ deputy members: 
add-Mr·. Gavarznti (Ituly), Miss Chipchase (United 
Kingdom), Mrs. Engelen-Kefer (Federal Republic of 
Germany), Mr. Houthuys (3elgium), Mr. Narayanan 
(Malaysia), Mr. Weissenbcrg (Austria), Mr. Zaidi 
(Malaysia).

Resolutions Committee. Government members: add 
Dahomey, Employers'deputy members: add Mrs. Ma- 
habir; substitute: Mr. Wyatt (Trinidad and Tobago)', 
add Mr. Alvarez Londono as substitute for Mr. Gon
zales (Colombia); Workers’ members: add Mr. Garba 
(Niger).

Committee on the Application of Standards. Em- 
plpyers-’ members: delete Mr. Biatttf Dramey (Congo); 
Employers’ deputy members: add Mr. Salah-Uddin 
Khan as substitute for Mr. Khan (Bangladesh).

Committee on Rural Workers' Organisations. Gov
ernment mem bers: add Venezuela', Govern merit deputy 
members: add Dahomey, Employers’ deputy members: 
add Mr. Khan; substitute: Mr. Salah-Uddin Khan 
(Bangladesh).

Committee on Migrant Workers. Government 
deputy members! add Dfl/zo/m'j' ;'Effiployers ’ members: 
delete Mr. Al-Zeid; substitute: MrJ Al-Jasscm (Ku
wait)', delete Mr. Martinez Espino O.; substitutes: 
Mr. Mendez Diaz, Mr. Estacio (Venezuela); delete 
Mr. Sansal; substitute: Mr. Stambouli (Algeria); 
delete Mr. Toure: substitute: Mr. Gandega (Maurita- 

W//7/J: Employers’ deputy members: add Mr. Al-Zeid; 
substitute Mr. Al-Jassem (Kuwait); add Mr. Martinez 
Espino O.: substitutes: Mr. Mendez Diaz, Mr. Estacio 
[Venezuela); add Mr. Sansal; substitute: Mr. Stam
bouli [Algeria); add Mr. Toure; substitute: Mr. Gan- 
doj’a [ .Mauritania); Workers’ members: delete Mr. Λ1- 
Maimi ((Jauw), Mr. Allah (Syrian Arab Republic),

Mr. Alvarez (Argentina), Mr. El Zebeir (Sudan), 
Mr. Halevi (Israel), Mr. Soumahoro (Ivory Coast).

Committee on Human Resources. Government 
deputy members: add Dahomey; Employers’ members: 
delete Mr. Desmaison Seminario; substitute: Mr. Buz- 
zio Zamora (Peru); delete Mrs. Mahabir; substitute: 
Mr. Wyatt (Trinidad and Tobago); add Mr. Krish- 
namurthy as substitute for Mr. Tata (India); add 
Mr. Salah-Uddin Khan as substitute for Mr. Khan 
(Bangladesh); Employers’ deputy members: add 
Mr. Desmaison Seminario; substitute: Mr. Buzzio 
Zamora (Peru); add Mrs. Mahabir; substitute 
Mr. Wyatt (Trinidad and Tobago); Workers’, mem
bers; delete Mr. Abid (Tunisia), Mr. Al Haddad 
(Libyan Arab Republic), Mr. Bahurel (France), 
Mr. Belhadj-Bakir (Algeria), Mr. Etedali (Iran), 
Mr. Gharib (Egypt), Mr. Shibab (Iraq), Mr. Smith' 
(Argentina), Mr. Sombo (Central African Republic).

Committee on Tripartite Machinery. Employers’ 
members: delete Mr. Lewis (Barbados)'; add 
Mr. Krishnamurthy as substitute for Mr. Tata 
(India); Employers’ deputy members: add Mr. Lewis 
(Barbados); delete Miss Hak; substitute: Mr. da 
Costa Gomez (Netherlands); Workers’ members: 
delete Mr. Smirnov (USSR); Workers’ deputy mem
bers: add Mr. Garba (Niger), Mr. Smirnov (USSR).

Committee on Equality for Women Workers. Em
ployers ’ members: delete Mr. Desmaison Semihario; 
substitute: Mr. Forero (Peru); delete Mr. Gonzales 
Blanco; substitutes: Mr. Moreno, Mr. Di Carli 
(Brazil); delete Mr. Martinez Espino O.; substitutes: 
Mr. Millftn Delpreti, Mr. Cardozo (Venezuela); delete 
Mr. Toure; substitute: Mr. Gandega (Mauritania); 
Employers’ deputy members: add Mr. Desmaison 
Seminario; substitute: Mr. Forero (Peru); add 
Mr. Gonzales -Blanco; substitutes: Mr. Moreno, 
Mr. Di Carli (Brazil); add Mr. Martinez Espino O.; 
substitutes: Mr. Millan Delpreti, Mr. Cardozo (Vene
zuela); add Mr. Toure; substitute: Mr. Gandega 
( Mauritania).

Committee sm Structures Workers’ deputy mem
bers: add Mr. Jurck (Poland), Mr. Tan (Philippines).

Ai προαγωγαί είσπρακτόρων A'

0 ΣΫΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΧΕΙ ΖΗΤΗΣΕΙ 
ΤΗΝ ΡΥΟΜΙΣΙ ΤΗΣ ΑΝΩΜΑΛΙΑΣ

Ό Σύλλογος Είσπρακτόρων διά 
τού άπό 27 ’Ιουνίου 1975 έγγρα
φου του προς τήν Διοίκησι τής 

Τραπέζης έζήτησε τήν τακτοποί- 
ησι τής ανωμαλίας είς τάς προα- 
γωγάς Είσπρακτόρων Α'.

Ή προβολή του Θέματος τήν ό
ποιαν επιχειρεί τώρα τό Δ.Σ. έ- 
τέρου Συλλόγου, αποβλέπει είς 
τήν διαφήμησί του καί μόνον: 

«Κύριε Διοικητά,
'Έχομεν τήν τιμήν νά γνωρίσωμεν 

ύμΐν δτι κατά τάς γενομένας προα-

γωγάς είς τάς 17 Μαΐου 1975 Είσ
πρακτόρων Α' είς Άρχιεισπράκτο- 
ρας παρ’ ότι έλαβον προαγωγή χω
ρίς βελτίωσιν αποδοχών, ή άρμοδία 
υπηρεσία έπεριέκοψεν άδικαιολογή- 
τως άποδοχάς συναδέλφων έπιφέρου- 
σα άναστάτωσιν είς τόν κλάδο μας.

Παρακαλοϋμεν Θερμώς όπως δώ- 
σητε εντολήν είς τήν άρμοδίαν υπη
ρεσίαν καί τακτοποιήσει τήν ανωτέ
ρω ανωμαλίαν προς αποφυγήν δυσά
ρεστων συνεπειών, έφαρμώση δε ε
πακριβώς τήν εγκύκλιον».

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

Τό Αιοικηιικόν Τιιμροιίλιον ίου Συλλόγου
έκαινοποίησε ΐξώΐΐΗον Ιήλωσιν

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ 
ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΕΞΩΔΟΚΟΣ 
ΔΗΛΩΣΙΣ, ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ 

ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣ I Σ

Τού έν ΆΘήναις έδρεύοντος έπαγ- 
γελματικοΰ σωματείου ύπό τήν ε
πωνυμίαν «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ Υ
ΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ 
ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ», 
νομίμως έκπροσωπουμενού.

ΠΡΟΣ

Τήν έν ΆΘήναις έδρεύουσαν Ανώ
νυμον Τραπεζικήν Εταιρείαν υ
πό ετήν επωνυμίαν «ΕΘΝΙΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α. 
Ε » νομίμως έκπροσωπουμένην.
Μέ τήν ρητήν έπιφύλαξιν παντός 

έν γένει δικαιώματος μας καί τών 
οΰς έκπροσωποΰμεν μελών μας - υ
παλλήλων τής ΰμετέρας Τραπέζης, 
δηλοΟμεν προς υμάς τά κάτωθι:

Έκ προφανούς παρερμηνείας τής 
άπό 22.12.1973 ΣΣΕ τού προσωπι
κού τής Εθνικής Τραπέζης τής Ελ
λάδος, αΐ άρμόδιαι ύπηρεσίαι ταύ- 
της, τήν λόγφ ύπερωριακής άπασχο- 
λήσεως τών μελών μας καταβλητέ- 
αν αύτοΐς αμοιβήν (ωρομίσθιον και 
προσαύξησιν) ύπελόγιζον μέχρι 
30ής ’Απριλίου 1975, ούχί έπί τού 
συνόλου τών πάσης ψύσεως καταβαλ
λόμενων αύτοΐς τακτικών αποδοχών, 
ώς ό νόμος ορίζει καί ή νομολογία 
τών δικαστηρίων, τόσον τής ουσίας 
όσον καί τού ακυρωτικού, παγίως 
δέχεται, άλλα μετά προηγουμένην 
άφαίρεσιν έξ αυτών τών επιδομά

των, καί έσωτερικής διαδικασίας. 
Είναι προφανές ότι ό τοιοΰτος υπο
λογισμός τής αμοιβής τής ύπερωρια- 
κής εργασίας τών μελών μας εΐναι 
παράνομος. Δυστυχώς, παρά τό γε
γονός ότι πλειστάκις άπηυθύνθημεν 
προς υμάς καί έπεστήσαμεν τήν 
προσοχήν σας έπί τού θέματος τού
του, μέχρι σήμερον δέν ίκανοποιήθη 
τό νόμιμον, δίκαιον καί καθ’ όλα 
εύλογον καί ηθικόν αίτημα τών με
λών μας, όπως καταβληθή είς αυτά 
καί ή είς τά έπιδόματα ταΰτα ανα
λογούσα αμοιβή τής ύπερωριακής 
έργασίας των.

Έξ έτέρου ή άπό 1.8.1975 καί 
μέχρι σήμερον καταβαλλομένη είς 
τό κατώτερον προσωπικόν τής Τρα
πέζης έκτακτος οικονομική ένίσχυ- 
σις (επίδομα), έκ δραχμών 1.000 
άρχικώς, δραχμών 1.100 άπό 1.10. 
1974 και δραχμών 1.200 άπό 1.1. 
1975, δέν ύπελογίζετο ύπό τών άρ- 
μοδίων υπηρεσιών ταύτης, ούτε είς 
τά δώρα έπί ταΐς έορταΐς Χριστου
γέννων — Νέου "Ετους και Πάσχα, 
ούτε είς τό έπίδομα έτησίας άδειας 
άναπαύσεως, ούτε είς τό έπίδομα ι
σολογισμού, κατά προφανή παρά- 
βασιν, τόσον τών έκάστοτε ίσχυου- 
σών αποφάσεων περί χορηγήσεως 
τών ώς άνω Δώρων είς τούς έπί σχέ- 
σει έργασίας ιδιωτικού δικαίου απα
σχολούμενους μισθωτούς, όσον καί 
τών διατάξεων τού A.N. 539)1945 
και τού Ν. 4504)65, περί καταβο
λής έπιδόματος άδειας κλπ.

Διά τάς ώς άνω καταφανώς μή 
νομ,ίμους ένεργείας καί παραλεί
ψεις τών άρμοδίων υπηρεσιών τής 
Τραπέζης, ε’ιμεθα υποχρεωμένοι νά 
διαμαρτυρηθώμεν έξ ονόματος καί 
διά λογαριασμόν τών οϋς έκπροσω-

πούμεν μελών μας υπαλλήλων αυ
τής καί νά σάς δηλώσω μεν ότι θά 
ευρεθώμεν είς τήν όλως δυσάρεστου 
θέσιν νά έπιδιώξωμεν δικαστικώς 
τήν ίκανοποίησιν τών ανωτέρω άπαι- 
τήσεών των κατά τής Τραπέζης.

Εϊλικρινώς απευχόμενοι μίαν τοι- 
αύτην έξέλιξιν τών πραγμάτων καί 
έπιθυμοΰντες τήν έκτος τών Δικα
στηρίων έπίλυσιν τών μεταξύ τού 
προσωπικού τής Τραπέζης καί ταύ
της έκάστοτε άναφυομένων διαφορών, 
άπευθύνομεν πρός υμάς τήν παρού
σαν μας, έπί τή έλπίδι ότι, έστω 
καί τήν ΰστάτην στιγμήν, θά Ικανο
ποιηθούν τά περί ών πρόκειται νό
μιμα, δίκαια καί εύλογα και ηθικά 
αιτήματα τών μελών μας. Προσκα- 
λοΰμεν όθεν υμάς, όπως έντός εύλο
γου χρονικού διαστήματος άπό τής 
νομίμου έπιδόσεως ύμΐν τής παρού- 
σης, τό όποιον έν ούδεμίρ: περιπτώ- 
σει δύναται νά ύπερδαίνη τάξ δέκα 
πέντε (15) ημέρας, καταβάλλητε 
είς τά μέλη μας τά ποσά, τά όποια 
ταΰτα δικαιούνται λαμβάνειν έκ τών 
ώς άνω αιτιών. Έν περιπτώσει πα- 
ρελεύσεως άπρακτου τής ώς άνω 
προθεσμίας, θά άναγκασθώμεν νά 
διεκδικήσωμεν δικαστικώς τάς ανω
τέρω απαιτήσεις των.

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής 
έπιδότω νομίμως τήν παρούσαν πρός 
τήν πρός ήν αΰτη απευθύνεται, πρός 
γνώσιν της καί διά τάς νομίμους 
συνέπειας, αντιγράφων άμα ταύτην 
ολόκληρον είς τήν έκθεσιν έπιδόσεως. 

Έν ΆΘήναις τή 25.7.1975 
Εντολή Διοικ. Συμβουλίου 

Ό Πρόεδρος 
Ν. ΠI ΣΚΟΠΟΣ 

Ό Γεν. Γραμματεύς α.α.
ΑΛ. ΚΟΥΤΑΝΤΗΣ

ν'**·************·* *******

5 Πρέπει νά γίνη αμέσως γνω- 
■Κστός δ εγκέφαλος, πού έπενόησε α 
{τό νέο σύστημα αμοιβαίας μετά-* 
-Κθέσεως, διά νά τού έ,κφράσουμε J 
ί τά συγχαρητήριά μας. *
* ΟΙ πόντες έν Έλλάδι γνωρί-J 
Ιζονν οτι «αμοιβαία μετάθεσις» 
{πραγματοποιείται όταν δύο υπάλ
ληλοι συμφωνήσουν νά άντικατα- * 
-Κστήσουν ό εις τόν άλλον είς τήν* 
{εργασίαν του όπου καί αν διεξά-* 
-Κγεται αυτή καί υποβάλλουν ταυ-* 
ΐ τοχρόνως α’ίτησιν είς 
Ιδίαν υπηρεσίαν.

*την αρμό-4-
*_ : , *

I Είς αύτάς τάς μεταθέσεις δεν*
Iυπάρχει συνήθως καί άντίρρησις^ 
{τής υπηρεσίας δεδομένου ότι οΰ-* 
Ιτ,ε υπηρεσιακόν κενόν δημιουρ-J 
Ηγείται ούτε παράπονα ύποβάλλον-4- 
ί ται. *
{ Μέ τό νέο σύστημα «αμοιβαία*

ί μετάθεσις» σημαίνει νά πληροφο-4- 
ρηθήτε μίαν πρωίαν ότι δι’ άμοι-J 
ίβαίας ιμεταθέσεως τοποθετείσθε * 

-Κτίς τό 'ϊποκατάστημα... Δέν ε-* 
{χει σημασίαν αν έχετε ένδιαφερ-* 
-Κθή ή όχι διά νά μετατθήτε. 2η-* 
{μασίαν έ'χει ότι τό πληροφορείσθε J 
5 καί μάλιστα έγγράφως καί ύπη-4- 
*ρεσιακώς. Ποιοι αλήθεια κάνουνJ 
^τόσο χονδρά αστεία καί είς ποιαν 4- 
I εποχήν πιστεύουν ότι ζοΰμε; ϊ 
J Άναμένρμεν άπάντησι τής άρ-J 
θτμοδίας υπηρεσίας. *
* *
ί ★ *
ί *
^ Ή Διεύθυνσις Μελετών Βιο- 
-Κμηχανίας μετωνομάσθη καί διηυ- * 
^ρύνθησαν αί αρμοδιότητες της διάy 
Ιπράξεως τής Διοικήσεως. 1
J Πρός έπίτευξιν τού έπιδιωκαμέ- 4- 
-Κνου σκοπού συνεστήθησαν τρεις’ 
^,ύποδιευθύνσεις. Περιέργως όμως>

ίή ύποδιεύθυνσις Μελέτης Κιλά-’ 
δων καί ’Επενδύσεων παραμένει) 

* ακέφαλος. Καί έρωτάται. Κρίνε-> 
“ται περιττή ή ’Τποδ)νσις οπότε, 

διατί δέν συγχωνεύεται είς μίαν) 
έκ τών δύο άλλων ή αναμένεται! 
ό μεσαίας πού θά τήν καταλάβη;)

I Έξ όσων γνωρίζουμε, ούδεμία’ 
^μεταβολή ιέπήλθε είς τόν Κανόνι-, 
-Κσμόν 'Τπερωριακής Άπασχολή-’ 
^σεως τού Προσωπικού. ,
■Κ Άπό τού λοιπού αντλούν τό^ 

δικαίωμα, όσοι εφαρμόζουν ή έπι-4- 
βάλλουν είς τούς άλλους νά έ- * 

Εφαρμόσουν διαφορετικά συστή-^ 
■Κματα;

ί

* Οί αρμόδιοι ας προειδοποιή-, 
^σουν εγκαίρως τούς παραβάτας,) 
-*πού επιμένουν νά τοποθετούν τούς^
* εαυτούς των ύπεράνω τών Κανό-) 
ί νισμών καί τής Διοικήσεως τής ’ 
J Τραπέζης καί δι’ έμπιστευτικών, 
^εγγράφων έντέλλωνται τήν έφαρ-’ 
^μογήν διαφορετικών συστημάτων. 4-

*
*
-Κ 
Μ 
* Ποία κριτήρια ισχύουν διά τήν* 
-ί τοποθέτη,σιν υπαλλήλων τής Τρα-J 
^πέζης είς θέσιν αναλυτού;
* Παρακαλοϋμεν τούς αρμοδίους

ίΆά μάς πληροφορήσουν διότι πο
λύ φοβούμεθα ότι κάτι δέν πη 

βγαίνει καλά μέ τό θέμα αυτό.
-Κ

"ί

Διά τήν Θερινήν άδειαν

ΤΕΛΕΥΤΑΓΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ 
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥΝΤΑΣ

Ώρισμένοι Διευθυνταΐ Υποκατα
στημάτων δέν Εχουν δυστυχώς άντι- 
ληφθή ότι τά υποκαταστήματα τής 
Εθνικής Τραπέζης δέν εΐναι δικά 
τους μαγαζιά καί συνεχίζουν νά πα 
ρανομοΰν καί νά μην έκτελοϋν τάς 
έντολάς τής Διοικήσεως.

Τούς δίδομεν μίαν τελευταίαν ευ
καιρίαν διά νά συμμορφωθούν, δε
χόμενοι ότι δέν Εχουν λάβει γνώσιν 
τής ύπ’ άριθ. 10)11) 1974 εγκυκλί
ου τής Διοικήσεως διά τήν χορήγη 
σι τής θερινής άδειας.

Άναδημοσιεύομεν λοιπόν τήν Έγ 
κύκλιον τής Διοικήσεως μέ τήν ελ
πίδα ότι τώρα πού λαμβάνουν 
γνώσιν θά τήν έκτελέσουν καί δέν 
θά μάς υποχρεώσουν νά ζητήσωμεν 
τήν επιβολήν κυρώσεων.

Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 
ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

ΔΓ έπανειλημμένων εγκυκλίων 
μας, έπεστήθη ή προσοχή σας έπί 
τής σημασίας τής, έντός έκάστου 
ημερολογιακού Ετους, χορηγήσεως 
είς απαν τό Προσωπικόν τής Τρα
πέζης, τών κανονικών άδειων απου
σίας.

Ύπενθυμίζοντες όθεν τήν ύφιστα 
μένην ύποχρέωσιν τής Τραπέζης, 
έκ τών διατάξεων τού οικείου Νό
μου, αί όποιαι προβλέπουν, διά τήν

περίπτωσιν μή συμμορφώσεως τών 
υποχρεών εργοδοτών, βαρείας οίκο 
νομικάς καί ποινικάς συνέπειας, έν 
τελλόμεθα όπως, αμα τή λήψει τής 
παρούσης οί κ.κ. Διευθυνταΐ τών 
Διευθύνσεων, Καταστημάτων καί Ύ 
ποκαταστη μάτων τής Τραπέζης, 
προβώσιν είς τήν άμεσον χορήγη 
σιν μέχρι 31ης Μαρτίου έ. Ε. τώι 
όφειλομένων άδειων παρελθόντων ε
τών, μή έπιτρεπομένης ούδεμιας 
έπ’ αυτού παρεκκλίσεως. Άλλω
στε αϋται Εδει νά εΐχον χορηγηθή 
μέχρι τής 31.12.74.

Έπ’ ευκαιρία έφιστώμεν τήν 
προσοχήν σας έπί τού έγκαιρου 
προγραμματισμού τών άδειων του 
τρέχοντος Ετους, ούτως ώστε τό μεΐ · 
ζον μέρος τούτων νά χορηγηθή έν
τός τής θερινής περιόδου (’Ιούνιος 
—Σεπτέμβριος) μέ προοπτικήν ό- 
λοκληρώσεως τό άργότερον μέχρι 
τής 31.12.1975.

Οί κ.κ. Περιφερειακοί Διευθυν- 
ταί παρακαλοΰνται όπως, παρα
κολουθήσουν ατενώς τήν έκτέλεσιν 
τών έν τή παρούση διαλαμβανόμε
νων, άναφέροντες ήμΐν μέχρι τής 
15ης ’Απριλίου έ. ε. τό άργότερον, 
σχετικώς.

Ό Διοικητής
ΑΓΓΕΛΟΣ θ. ΑΓΓΕΛΟ Π ΟΥΛΟ Σ

Ό Σύλλογος Είσπρακτόρων 
διά τά δέματα τών μελών του

Τό Διοικητικόν Συμβούλιον τού 
Συλλόγου Είσπρακτόρων Εθνικής 
Τραπέζης, προκειμένου νά έπιτύχη 
τήν έπίλυσιν τών άπασχολούντων τά 
μέλη του θεμάτων, υπέβαλε το κα
τωτέρω υπόμνημα πρός τήν Διοίκη- 
σιντ ής Τραπέζης μας:

Κύριε Διοικητά,
Έν συνεχείς τού άπό 20)8)74 

εγγράφου μας, θέτομεν ύπό τήν 6ι- 
καίαν κρίσιν σας μέ τήν παράκλη- 
σιν τής Ικανοποιήσεώς των, τά κα
τωτέρω θέματα, άφορώντα ε’ίς τινας 
κατηγορίας μελών τού ήμετέρου 
Συλλόγου.

1 ) Αριθμός προαγομένων συνα
δέλφων άπό Εΐσπράκτορας Α’ είς 
Άρχιεισπράκτορας παρ’ ότι ελαβον 
προαγωγήν χωρίς βελτίωσιν αποδο
χών, οί πλεΐστοι έξ αυτών Εχουν δια- 
νύσει δύο (2) καί περισσότερα Ε
τη εις τόν αυτόν βαθμόν, άνέμενον 
προσαύξησιν είς τόν βαθμόν δν εΐ
χον. Δεδομένου όμως ότι άπώλεσαν 
τόν χρόνον τού προηγουμένου βα
θμού, εΐναι λογικόν καί δίκαιον νά 
δοθή ανάλογη προώθησις είς τούς 
ενδιαφερομένους.

2) Αριθμός έκ τών κατά τό πα
ρελθόν μεταταγέντων Κλητήρων είς 
Εΐσπράκτορας άπώλεσαν τό δικαίω
μα αΰξήσεως τού μισθού των τήν ο
ποίαν θά έλάμβανον εάν παρέμενον 
ώς Κλητήρες καί δέν μετετάσσοντο 
είς τούς Εΐσπράκτορας.

Δίκαιον εΐναι νά τύχουν τής προσ- 
αυξήσεως τήν οποίαν άπώλεσαν.

3) Έτέρα κατηγορία Κλητήρων 
μετατασσομένων εις Εΐσπράκτορας 
παρέμενε έπί μακράν χρόνον άνευ 
προσαυξήσεως έκ τού λόγου ότι ώς 
κλητήρες έλάμβανον μεγαλύτερον 
μισθόν εκείνου τόν όποιον έλάμβανον 
κατά τήν μετάταξίν των είς Είσ- 
πράκτορας.

Τούτου ενεκεν άπό τής μετατάξε- 
ώς των είς Εΐσπράκτορας δέν έ
λάμβανον αϋξησιν μέχρις δτου κα- 
λύψουν τήν διαφοράν τού μισθού πού 
έλάμβανον ώς Κλητήρες. Είς μετα- 
γενεστέρας μετατάξεις ύπήρξαν εϋ- 
νοϊκώτεροι όροι καί δέν προέκυψαν 
άδικίαι. Είς τούς οϋτω άδικηθέντας 
δύναται νά δοθή μία έφ’ άπαξ προ- 
ώθησις.

4) Επίσης ύπάρχει κατηγορία 
συναδέλφων οί όποιοι παρέμειναν έ
πί αρκετά Ετη ώς έργάται καί εί
ναι άναγκαΐον νά έξετασθή ή περί- 
πτωσίς των.

Εΐμεθα βέβαιοι κ. Διοικητά ότι 
έν τψ στοργικφ ένδιαφέροντί σας 
διά τά θέματα τού Προσωπικού τής 
Τραπέζης μας, θά ικανοποιήσετε τά 
ανωτέρω αιτήματα μας καί έκφρά- 
ζομεν τάςε ΰχαριστίας μας.

Μετά τιμής 
Ό Πρόεδρος 

ΓΡ. ιΣΚ Ο ΥΛΑΚΗΣ 
Ό Γεν. Γραμματεύς 

ΠΑΝ. ΝΤΟΑΚΑΣ

£******** *************-*£

£ Το Οεμα, της άμθ60ης £ 
ΐτών ύτία,λλήλων ’Επαρχε* 
*αζών Ί*ποκ)μάτων, οε* 
Υόποεοε επανδρώνουν τά 
-Κζενητά συνεργεία ζαε έπε 
Ισζεπτωνταε ζατά τάς ϊί,υ 
ίρεαζάς δεαφόρους περεο- 
$χάς πρεπεε νά άντιμετω- 
^πεσθή σοβαρώς άνευ πε- 
ίραετέρω άναδολής ζαε

{πρεν γένεε ζαε αύτο «ζαυ- 
^τδ θέμα». *

Πρεπεε νά γένη πλέον* 
συνεέδησες δτε ή παραδέ-^ 
ασες της έργατεζης νομο- ί 

ξθεσέας θά δεώζεταε zaij 
{θά ΐητεεταε ή τεμωρεα* 
{τών παραβατών. J
{ Καί ζάτε άζόμη. Αεα-* 
{τε δεν χορηγεεταε δεα/εε* 
Ιρεστεζδν έπίδομα εές4- 

τους άσζούντας δεαχεέρε-4- 
σεν υπαλλήλους τών ζε»ϊ 
νητών Χυνεργεέων; 
πάρχεε μήπως άμφεδολέα J 

ΐοτε άσζοΰν δεαχεέρεσεν; J 
χΕεμεΟα περέεργοε νά τδ* 
{πληροφορηβοΰμε. *

ί ^ *
{ Ή ελλεεψες ΒοηΘητε- * 
Υζοΰ Προσωπεζοΰ εές τά* 
Ι’Επαρχεαζά ίδέως ΰπο-* 
ί καταστήματα εφθασε εές 4- 
*τδ μή περαετερω. *
{ Ή δεεκπεραεωσες τής * 
{’Εργασέας ε'έναε πλέον J 
{δέμα έςαντλήσεως καί j 
{τών τελευταέων περιδω-* 
{ρέο>ν τής καλής βελήσε-* 
-Κως του Προσωπζοϋ τών*

ίΊ’ποζαταστημάτων μη* 
έξαερουμενων καί τών πε* 
ϊρεσσοτερων Αεευδυντών.* 

{ Τί πρεπεε νά γένη λοε- J 
{πδν δεά νά ζαλυφβοϋν τά J 
{κενά; J
{ ★ . , ί
-Κ ’Έζζλησε σωτηρεας α-ϊ 
{πευθύνεε τδ Προσωπεκδ j 
{του 'Υποκαταστήματος * 
{Α,ήμνου. J
* ΙΠέ τες τελευταίες δρο* 
*χές που έπεσαν έζεε τδ* 
* 'Υποκατάστημα ε/εε με-* 
ίταδληβή σέ λέμνη καί otj 
ϊϋπάλληλοε έργάζονταε}; 
*μέ τή δροσεά του νερού^ 
ίπου στάξεε άπδ τήν όρο-j 
^φή καί έχεε λεμνάαεε είς * 
^τδ έδαφος. J
J "Αν δέν ήταν τόσο τρα* 
*γεκή ή κατάστασες θά μπο* 
*ρούσαμε νά άστεεευθοΰ-* 
*με μέ τδ φαενόμενο καί* 
*νά τδ έκλάδουμε ώς μεάϊ 
ϊκάποεα λύση που έδωσε J 
ίή άρμοδέα ΰπηρεσέα. ί

Ϊ* ’ Αντί π.χ. νά τοποδε-ί
τοΰνταε κλεματεστεκά μη-* 

*/ανήματα εές τά 'Υπο-*

!καταστήματα, όπως επα-* 
νεελημμενως έχεε ζητή- * 
σεε ό Χύλλογος, νά επε-ί 

ίκαλούμεδα τήν έξ ύψευςί 
δοήδεεα μέ τή βροχή, ί 
που όπως άπεδεέχδη εέςί 
τδ 'Υποκατάστημα .νή- * 

ίμνου δροσέξεε καί τους ύ-* 
*παλλήλους καί τούς πε-ί 
*λάτας. Μερεκές όμπρέλί 
ίλες έπέσης λύνουν τδ προ ί

ΪΒλήμα τής στέγης καί ό-ί
λα βά πάνε καλά. *

* + *-κ * *
{ ϋαρανταδύο ύπάλληλοε* 
-Κτού 'Υποκαταστήματος* 
*Αέγέου εεναε στοεδαγμε- * 
{νοε σέ χώρο ΙΟΟ τ..μ. * 
{Τδ οίκημα πού στεγά-ί 
{ξεε τδ ύποκατάστημα εί» ί 
{ναε παμπάλαεο καί δέν ί 
{επεδέχεταε καν δελτεώ- * 

σεες. Αεά τδν λόγον αύ-* 
τόν ήγοράσβη πρδ τρεε- * 
τέας οέκόπεδον δεά τήν * 

. άνεγερσεν νέου συγχρό-* 
{νου κτερέου. ’Έκτοτε ού-ί 
{δείς ένδεεφέρδη καί oil 
{συνδήκες εργασέας τούί 
{Προσωπεκού δεαρκώς ί 
{χεεροτερεύουν. J
* ΙΙεστεύουν μήπως οί * 
*άρμυδεοε ότε μέ τήν άγο-* 
-Κρά τού οικοπέδου έρυβμέ*

σβη τδ δέμα καί έξεπλή-* 
{ρωσαν τήν άποστολήί 
{τους;



Στέλιο! · ’Along(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.)

ας, διά νά μην ναυα- 
γήση ή ίση μεταχεί- 
ρισις, κατήγγειλε:

«’Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Θεωρώ ύποχρέωσίν μου νά 

σας γνωρίσω τά κατωτέρω:
’Από τής Αναλήψεως των 

καθηκόντων μου ώς Προέδρου 
τοΰ Συλλόγου μας Ατεδόθην 
εις σκληρόν αγώνα διά την I- 
κανοποίησιν τών βασικωτέρων 
αιτημάτων μας.

Δέν δύναμαι δυστυχώς πλέ
ον νά παρασιωπήσω την πα- 
ραλλήλως καταβληθεϊσαν καί 
καταβαλλομένην ΰπό τινων 
κύκλων προσπάθειαν τής απο
τυχίας τής προσπάθειας αυ
τής διά παντός τρόπου.

Οί έπιδιώκοντες την μα- 
ταίωσιν τής ίκανοποιήσεως 
τών αιτημάτων μας «χρησιμο
ποίησαν παν θεμιτόν καί αθέ
μιτον μέσον.

Ή συκοφαντία, 
ή διασπορά ψευ
δών ειδήσεων, ή 
προσπάθεια π ρ ο σ ε
ταιρισμού Συμβού
λων προς διάσπα- 
σιν τοΰ Διοικητι
κού Συμβουλίου 
καί ά π ο μ α κ ρ ύ ν σ ε- 
ώς μου από τό α
ξίωμα τοΰ Προέ
δρου τοΰ Διοικη- 
τικοΰ Συμβουλίου 
δέν ελλειψαν ο ύ δ’ 
έ π ί στιγμήν.

Διά νά μην προκληθή ζη
μία εις τά θέματά μας ήνέ- 
χθην πάντα τά ανωτέρω άρ- 
κούμενος είς την προσπάθειαν 
έξουδετερώσεως τών ενεργει
ών τών εχθρών τοΰ Προσωπι
κού τής ’Εθνικής Τραπέζης.

Είς τό κρίσιμον στάδιον ο
πού εύρισκόμεθα σήμερον θε
ωρώ απαραίτητον την ένημέ- 
ρωσίν σας καί σάς καλώ νά 
μην παρασύρεσθε από εκεί
νους πού Εκμεταλλευόμενοι 
την οικονομικήν δυσπραγίαν 
δλων, κινούνται διά νά μα
ταιώσουν την ίκανοποΐησιν 
τών αιτημάτων μας.

Τό Διοικητικόν Συμβούλων 
θά συνέχιση την προσπάθειάν 
του. Κάθε αντιπερισπασμός είς 
τό εργον του προκαλεϊ ζημίαν 
είς τά μέλη τοΰ Συλλόγου 
καί όφελος είς τούς εχθρούς 
του.

Συνάδελφοι. Π ροσοχή!
Μέ συναδελψικούς 

χαιρετισμούς 
Ό Πρόεδρος 

ΝΙΚ. ΠΙΣΚΟΠΟΣ»

"Οταν τελικώς δλες οί ττροσττά- 
Θειές των άπέτυχον άνεκάλυψαν δτι 
ή ϊση μεταχείρισις δέν μάς συμφέ
ρει! Αύτό βέβαια δέν ήμπόδισε τον 
Γκιτάκο νά έκλιπαρή τον φίλο του 
«Υπουργό» τότε τής Εργασίας νά 
ύπογράψη την ϊση μεταχείρισι καί 
διά τά μέλη τοΰ Συλλόγου του. Και 
όταν ή Συλ. Σύμβασις ΰπεγράφη 
δι’ δλον τό Προσωπικόν, έσπευσε, 
μεταμφιεσθείς είς Διοικ. Συμβούλιου 
τοΰ Συλλόγου τ. Τραπέζης ’Αθηνών 
(Στέλιος κερνάει, Στέλιος πίνει) νά 
έκδηλώση τά πραγματικά του αισθή
ματα. (Ή Δημοκρατία τότε δέν ή- 
το τής μόδας). Γράφει, λοιπόν, είς 
την ΰπ’ άριθ. 5 άνακοίνωσί του τής 
14.1.1974:

«Ό Σύλλογός μας ευχαρι
στεί θερμώς τόν κ. 'Τπουργόν 
’Απασχόλησε ως διότι αμέσως 
την έπομένην τής άναλήψεως 
τών καθηκόντων του προέβη 
είς την υπογραφήν τής προ- 
μνησθείσης Άποφάσεως, καί- 
τοι ή έ% τοΰ Νόμου προθε
σμία, τήν όποιαν είχεν είς τήν 
διάθεσίν του, έληγε μετά έν 
ολόκληρον ΙΟήμερον (ήτοι 
τήν 22.1.1974) καί τοΰ εύχε
ται όλοψύχως καί διά τής 
παρούσης άρΐστην έπιτυχΐαν 
είς τό έργον του».

Ποιου έργου άρί- 
στην έπιτυχίαν ηυχε- 
το ό έντιμότατος δη
μοκράτης κ. Γκιτάκος; 
"Ολοι ο ϊ "Ελληνες 
γνωρίζουν δτι την έ- 
ποχή έκείνη έργον ή- 
το ή ύποδούλωσις, ό 
έξανδραποδισμός τών 
Ελλήνων, τό ξεπού
λημα τής 'Ελλάδος.

Αύτοΰ τοΰ έργου τήν έπιτυχίαν 
ηΰχετο ό κατά τά άλλα δημοκράτης 
Γκιτάκος μαζί μέ τό Θίασό του πού 
κατά τό δοκοϋν έμφανίζεται ώς Δι
οικητικόν Συμβούλων τοΰ Συλλόγου 
Υπαλλήλων τ. Τραπέζης ’Αθηνών.

Διονΰιιπο ■
Διά νά είναι πλήρης ή ένημέρω- | 

σις τοΰ Προσωπικού τής Εθνικής 
Τραπέζης διά τόν ρόλον τής όμάδος 
τών έκ τής τ. Τραπέζης ’Αθηνών, 
καί διά νά λάμψη ή αλήθεια δημο
σιεύουμε κατωτέρω επιστολήν τοΰ 
πρώην Ύποδιοικητοΰ φίλου τοΰ 
Στυλιανού .'Γκιτάκου άπευθυνομένην 
είς πρόσωπον τό όποιον κρίνομεν 
έπί τοΰ παρόντος δτι δέν ένδείκνυ- 
ται νά άποκαλύψωμεν. Γράφει, λοι
πόν, ό τέως Υποδιοικητής:

Άθήναι 7.8.1972 

«’Αγαπητέ...
ΣοΟ έσωκλείω σημείωμά 

μου άπό 31)3)72 (άκρως 
άπόρρητον) σχετικόν μέ 
τήν αΰξησιν τοΰ Κεφαλαίου 
τής Τραπέζης (’Ιδέα - κα- 
τεύθυνσις ιδική μου, δέσιμο

"Οπως θά δής, ήκολού- 
θησαν τά ίχνη τής μελέτης 
μου αυτής, έκτος βεβαίως 
τής Αναπροσαρμογής τών 
παγίων στοιχείων τής Τρα
πέζης, ή δποία δέν μέ εύ- 
ρίσκει σύμφωνον, καί Ετσι 
εισέπραξαν οί κύριοι τά 
«Μπράβο» άπό τήν τηλεό
ραση μέ τούς κόπους τών 
άλλων.

Τούς λέγω καί έγώ ενα

0
Ή άγανάκτησις τών συναδέλφων 

μη πτυχιούχων άπό τά μέτρα τής 
Πολιτείας υπέρ τών πτυχιούχων υ
πήρξε μία άκόμη ευκαιρία είς τούς 
άναθαρρήσαντας καί πάλι κύκλους 
τής τ. ’Αθηνών. ’Έσπευσαν, λοιπόν, 
νά ένταχθοΰν είς τόν Σύνδεσμο μή 
πτυχιούχων καί άπό κεΐ Επιχειρούν 
τώρα νά διαβρώσουν τόν Σύλλογό 
μας καί νά Επιτύχουν τοΰ σκοποΰ 
των.

Χωρίς νά γνωρίζουν τί γίνεται 
«πίσω άπό τήν πλάτη τους» ώρισμέ- 
νοι συνάδελφοι παίζουν τό παιγνί
δι πού κατευθύνουν μεθοδικά οι άν
θρωποι πού προσπαθούν νά μάς ΰ- 
ποτάξουν γιά μιά άκόμη φορά.

ΟΙ κύριοι αυτοί πιστεύουν δτι άν

Παρά τά είς βάρος τών μελών 
τοΰ Συλλόγου μας διαδραματισθέντα 
καί τήν δικαιολογημένην πικρίαν έκ 
τής δυσμενοΰς μεταχειρίσεώς μας ά
πό τοΰ 1953 καί παρά τό γεγονός 
δτι ή ένοποίησις τών ’Ασφαλιστι
κών Ταμείων καί τών Συλλόγων θά 
γίνη οπωσδήποτε μέ σοβαράς πα
ραχωρήσεις έκ μέρους μας τό Συμ- 
βούλιον τοΰ Συλλόγου μας ήγωνίσθη 
διά νά Επιτύχη τήν ένοποίησιν, νά 
πραγματοποιήση τήν Ενότητα τών 
δυνάμεων τοΰ Προσωπικού τής ’Ε
θνικής Τραπέζης καί νά έξαφανισθή 
ή Εστία τοΰ παρελθόντος, πού δπως 
άπεδείχθη, πολλά δεινά έπεσώρευσε 
καί Επισωρεύει.

Μή δυνάμενοι νά άρνηθοΰν δη- 
μοσίςι τήν ένοποίησι οι γνωστοί 
μας πλέον κύκλοι τής τ. Αθηνών, 
διακηρύσσουν καί αυτοί, δτι, μόνον 
δΓ αυτήν ένδιαφέρονται καί είς αύ- 
τήν αποβλέπουν. Τήν άπομακρύνουν 
δμως πάντοτε, όταν πλησιάζει, δ
πως συνέβη έπί τών ήμερων μας, 
μέ τό τέχνασμα τής διαφωνίας των 
είς άλλα θέματα, οξύνουν τάς σχέ
σεις μεταξύ τών δύο μεγάλων Συλ
λόγων, δημιουργούν ατμόσφαιραν α
νησυχίας είς τά μέλη δλων τών Συλ
λόγων καί παραμένουν ανενόχλητοι 
είς τό «πόστο τους».

Είναι χαρακτηριστική ή κατωτέ
ρω άνακοίνωσις - καταγγελία τοΰ 
Διοικ. Συμβουλίου τοΰ Συνδέσμου 
Συνταξιούχων τ. Τραπέζης ’Αθηνών, 
δταν κατά τό 1965 έγένετο καί πά
λι προσπάθεια ένοποιήσεως.

«Μέ λύπην μας, είμαστε υ
ποχρεωμένοι νά θυμίσουμε είς 
όσους, τυχόν, έλησμόνησαν, 
τούς πραγματικά σκληρούς α
γώνες, πού ή όμάς Γκιτάκου 
κατέβαλε καί καταβάλλει, όχι 
όμως γιά νά τελειώσουν τά 
ζητήματα μας, αλλά, δυστυ-

...Μπράβο.
ΈΘεώρησα σκόπιμον νά 

σοϋ τά γράψω προς γνώσιν 
σου, Απόλυτα έμπιστευτικά, 
πλήν Στέλιου καί Άλέκου. 

Σάς Αποχαιρετώ 
καί καλήν Αντάμωσιν 
Δ. Τσουλουχόπουλος»

Ό Στέλιος και ό Ά- 
λ έ κ ο ς είναι είς δλους μας γνω
στοί.

’Εκείνο πού πρέπει 
νά μάθουμε τώρα εί
ναι ή έκτασις τών 
σχέσεων Τσουλουχό- 
π ο υ λ ο υ ·— Στέλιου — 
Άλέκου καί πώς διε- 
φυλάσσοντο τά «ά
κρως απόρρητα» τής 
Τραπέζης πού ή διαρ
ροή των πλήν τών άλ
λων παρείχε τήν δυ
νατότητα είς Εκεί
νους πού τά έπληρο- 
φοροΰντο Εγκαίρως 
νά τά άξιοποιήσουν 
καταλλήλως.

"Ας μελετήση, λοιπόν, τήν Επι
στολήν αυτήν καί ή Διοίκησις τής 
Τραπέζης καί ας προβή είς τάς έν- 
δεικνυομένας ένεργείας.

"Ισως αύτό έπιτρέψη νά πραγμα- 
τοποιηθή καί ή «καλή άντάμωσις» 
πού εύχεται ό τέως Υποδιοικητής 
είς τούς άνθρώπους του, ύπό άλ
λους δρους βέβαια, μιά πού δέν 
κατόρθωσαν νά συναντηθοΰν είς τήν 
Διοίκησι τής Εθνικής Τραπέζης.

καλλιεργήσουν είς τούς μή πτυχιού- 
χους συναδέλφους τό μίσος καί τήν 
άδιαλλαξία θά κατορθώσουν νά τούς 
παρασύρουν είς τήν διάσπασι τής 
δυνάμεως τοΰ Συλλόγου, τήν έξα- 
σθένησί του καί τέλος τήν κατάλη- 
ψί του.

Γιά μιά άκόμη φορά δμως θά ά- 
ποτύχουν. Τά μέλη τοΰ Συλλόγου 
τών Υπαλλήλων τής ’Εθνικής Τρα
πέζης γνωρίζουν τό συμφέρον των 
καί δέν παρασύρονται.

Γιά μιά άκόμη φορά ό Σύλλογός 
μας, ό Σύλλογος τών Υπαλλήλων 
τής ’Εθνικής Τραπέζης θά καταστή 
ιερός προμαχών προασπιζόμενος τήν 
τιμή τοΰ Έθνικοΰ "Ιδρύματος καί 
τά συμφέροντα τών μελών του.

χώς, γιά ν ά δ ι α ι ω- 
νίζωνται.

Ό λόγος απλός καί γιά 
τούς πιό αφελείς:

Ή διατήρησις τοΰ «ΠΟ- 
ΣΤΟΤ».

Γι’ αύτό καί μόνον πρόκει
ται. Καί άπ’ αύτό βασανιζό
μαστε όλοι μας.

Τό νά απαριθμήσουμε τά 
σκέρτσα καί τά καμώματα τοΰ 
«ΠΤΡΗΝΟΣ», πού δήθεν κό
πτεται γιά τά συμφέροντα δ
λων μας, είναι ματαιοπονία.

Μικρά προσπάθεια κρίσεως 
χρειάζεται άπό τόν καθένα 
μας, γιά ν’ άντιληφθοϋμε, πώς 
πρωτοξεκίνη,σαν οί άνθρωποι 
αύτοί, πώς φερθήκανε, ποιοι 
ήταν, ποιοι είναι καί σέ τί ά- 
ποσκοποϋν.

Είναι πιά καιρός νά σκε- 
φθοΰμε, κάπως περισσότερο, 
τό σπίτι μας. Νά σταματή
σουμε νά εχωμε εμπιστοσύνη 
καί νά παρασυρώιιαστε άπό 
Ε Π ΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΛΗιΜΑ- 
ΓΩΓΟΤΣ. Τήν συγχώ
νευση τήν άντικρ ό
ζουν σάν τήν κα
ταστροφή τους ».

ι
Πλέον άποδεικτική δμως, τής νοο

τροπίας καί τών Επιδιώξεων τοΰ Γκι- 
τάκου είναι ή κατωτέρω Επιστολή 
πού τοΰ άπηύθυνε ό Πρόεδρος τοΰ 
Συλλόγου Συνταξιούχων Εθνικής 
Τραπέζης κ. Κ. Μελισσαρόπουλος, 
δταν έγένετο ή προσπάθεια διά τήν 
λειτουργίαν κοινού ’Επικουρικού Τα
μείου.

Άπό τό «Δελτίον τοΰ Συνδέσμου 
Συνταξιούχων Εθνικής Τραπέζης» 
μεταφέρουμε:

«17)25 Σεπτεμβρίου 1963 
ΑΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 

ΤΟΎ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΎ

Ή καρομέΐο τίο iroiflijicue 
των άσ@ιΑιστικων τομείων 

ηιϊ τί τέχνισμα ijg inqiuvioe

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ

Λίνα άιιιΐ ιό παρελθόνΌ Πρόεδρος τοΰ Συλλόγου 
μας άπηύθυνε προς τόν Πρό
εδρον τοΰ Συλλόγου Υπαλλή
λων Τραπέζης ’Αθηνών κ. Στ. 
Γκιτάκον τήν κάτωθι Επιστο
λήν άπό 31.8.63 :

Κύριε Πρόεδρε,
Παραμεριζομένων τών προ

σωπικών μας προστριβών, τά; 
οποίας νομίζω ότι δυνάμεθα 
νά ρίψωμεν είς τήν λήθην τού 
παρελθόντος, ποιούμαι έ'κκλη- 
σιν καί παρακαλώ νά μή άν- 
τιδράσητε είς τήν λειτουργίαν 
τοΰ κοινού ’Επικουρικού Τα
μείου, ώστε νά σταματήση δ 
εκνευρισμός τών συνταξιού
χων, τόσον τής ’Εθνικής όσον 
καί τών ’Αθηνών, οί οποίοι 
τόσον σκληρώς υποφέρουν, θύ
ματα αλλεπαλλήλων αντίξοων 
περιστάσεων, πρόθυμος νά 
συνεργασθώ μαζί σας, μέ ά- 
ρίστην διάθεσίν, ώστε νά έ- 
πέλθουν πάσαι αί Ενδεικνυάμε- 
ναι τροποποιήσεις είς τόν Κα
νονισμόν Έπικουρήσεως, δσαι 
άναγκαιοϋν διά τήν καλυτέ- 
ραν καί πληρεστέραν λειτουρ
γίαν τοΰ Ταμείου καί τήν με- 
γαλυτέραν δυνατήν άνακούφι- 
σιν τών συνταξιούχων.

Μολονότι πρεσβύ- 
τ ε ρ ο ς, δέν Ε δ ί σ τ α- 
σα, Κύριε Πρόε
δρε, νά τείνω πρώ
τος φιλικήν χειρα 
καί ελπίζω νά έκτιμήσητε δε
όντως τήν άγαθήν μου πρόθε- 
σιν.

Μέ συναδελψικούς 
χαιρετισμούς

Κ. ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ό κ. Στυλ. Γκιτάκος δέν 
έτίμησε δι’ άπανιήσεώς του 
τόν Πρόεδρον τοΰ Συλλόγου 
μας.

Απαράδεκτος ήτο ή συμπεριφορά 
του καί δταν τό Διοικ. Συμβούλιου 
τοΰ Συλλόγου μας, τή έπιμόνψ αι
τήσει τοΰ Α' Ύποδιοικητοΰ τής 
Τραπέζης μας κ. Παν. Τζαννετάκη 
άπηύθυνε, παρ’ όλα δσα είχαν δια- 
δραματισθή κατά τό παρελθόν, ώς 
άλλωστε ανωτέρω περιγράφονται, 
έγγραφον προς τό Διοικ. Συμβούλιου 
τοΰ Συλλόγου τής τ. Τραπέζης Α
θηνών, διά νά υποβληθή κοινόν υπό
μνημα δλων τών Συλλόγων Προσω
πικού τής Τραπέζης μας προς τήν 
Διοίκησιν έπί τών θεμάτων τοΰ Προ
σωπικού, συμπεριλαμβανομένου καί 
τοΰ Ασφαλιστικού θέματος ώστε νά 
μελετηθοΰν ταΰτα έν τφ συνόλφ των.

Μιά άκόμη άποκάλυψις
Διά νά όλοκληρώσωμεν τό θέμα 

τής συμπεριφοράς των έπί τοΰ α
σφαλιστικού προβλήματος καί Επει
δή οί κύριοι αυτοί ένεφανίσθησαν Ε
σχάτως ώς οί μόνοι πού ήγωνίσθη- 
σαν διά τήν σωτηρίαν τών ασφαλι
στικών μας ταμείων προβαίνομεν είς 
μίαν άκόμη άποκάλυψιν.

Οταν ή Δικτατορία έπεδίωξε 
νά ύπαγάγη τά Ταμεία μας είς τό 
I ΚΑ καί ήρχισε ό άγών διά τήν σω
τηρίαν των, είς σύσκεψιν ή όποια έ
γένετο είς τά γραφεία τής ΟΤΟΕ 
καί είς τήν όποιαν πλήν τών προέ
δρων τών Τραπεζικών Συλλόγων 
παρευρίσκοντο καί οί πρόεδροι τών 
Συλλόγων Προσωπικού ΔΕΗ, ΟΤΕ, 
κλπ., άπεφασίσθη ή αποστολή Εντό
νου τηλεγραφήματος διαμαρτυρίας 
προς τόν δικτάτορα Παπαδόπουλον. 
Τό τηλεγράφημα αύτό ΰπεγράφη ά
πό δλους τούς παρισταμένους προ
έδρους πλήν ΕΝΟΣ. Δέν χρειάζεται 
ασφαλώς νά τόν αναφέρουμε.

Σημειοΰμεν δτι τό τηλεγράφημα 
αύτό ύπήρξε ή άρχή Ενός άγώνος 
πού κατέληξε είς τήν σωτηρίαν τών 
ασφαλιστικών μας ταμείων. Ύπήρξε 
ή πρώτη βολή κατά τοΰ ίδιου τοΰ 
δικτάτορας πού εΐχε άπειλήσει σει
σμόν είς τήν Κοινωνικήν Άσφάλισιν.

*
Αναφέρουμε δσα είναι δυνατόν νά 

έλθουν είς τήν δημοσιότητα. "Εκα
στος δμως δύναται νά άντιληφθή τί 
συνέβη, τί συμβαίνει καί τί πρόκει
ται νά συμβή αν ή άντίδρασίς μας 
δέν είναι απόλυτος.

Ό Αννίβας πρέπει νά άποκρου- 
σθή. Καί θά άποκρουσθή. Τώρα πλέ
ον δλοι γνωρίζουν περί τίνος πρό
κειται καί ποιον είναι τό χρέος έ- 
κάστου.

^**********************^_

$ Είς τήν 3ην σελ. £
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"Ας θυμηθούμε λοιπόν έν συντο- 
μίςι καί τό παρελθόν διά νά μήν Ε
πιτρέψουμε τήν έπανάληψί του.

Τό 1953 ή Εθνική Τράπεζα δέ
χεται βαρύ πλήγμα. Χωρίς ούδένα 
σοβαρόν Εθνικόν ή οικονομικόν λό
γον ή τότε Κυβέρνησις άποφασίζει 
τήν συγχώνευσι τής Τραπέζης Α
θηνών είς τήν ’Εθνικήν Τράπεζαν. 
01 δροι τής συγχωνεύσεως είναι Ε
παχθείς διά τό ’Εθνικόν "Ιδρυμα. 
Φθάνουν μέχρι τής άλλαγής τοΰ "Ι
στορικού τίτλου του, τοΰ Εμβλήμα
τος του καί τής μορφής του ώς Ε
θνικού "Ιδρύματος.

Ύπό τήν σημαίαν τοΰ Συλλόγου 
τό Προσωπικόν τής 'Εθνικής Τραπέ 
ζης δίδει σκληράν μάχην διά νά ά- 
ποτρέψη τήν συγχώνευσιν. Απο
στέλλει σωρείαν υπομνημάτων καί 
προβαίνει είς διαβήματα προς πάν
τα άρμόδιον μέ τήν Ελπίδα δτι έ
στω καί τήν ύστάτην στιγμήν ό 
κίνδυνος θά άποτραπή. "Οταν καθί
σταται φανερόν δτι ή τότε κυβέρνη- 
σις δέν είναι διατεθειμένη, παρά 
τάς Επικρίσεις πού ύφίσταται καί 
άπό άλλας πλευράς νά Εγκατάλειψη 
τά σχέδιά της, τό Προσωπικόν τής 
’Εθνικής Τραπέζης, συνησπισμένον 
δσον ποτέ άλλοτε κατέρχεται είς ά- 
περγιακόν αγώνα, διαρκείας 17 ή
μερων.

Μέ Αντικειμενικόν σκοπόν τήν σω
τηρίαν τής ’Εθνικής Τραπέζης, τό 
Προσωπικόν άρνεΐται νά άναλάβη 
Εργασίαν παρά τάς δελεαστικά; 
προτάσεις πού τοΰ απευθύνουν ή 
Κυβέρνησις καί ό δΓ δν ή συγχώ- 
νευσις Κ. Ήλιάσκος. Ή τιμή τής 
’Εθνικής Τραπέζης προέχει παντός 
άλλου άγαθοΰ διά τό προσωπικόν 
της, τό όποιον δηλώνει δτι δέχεται 
νά ϋποστή οίανδήποτε θυσίαν άρκεΐ 
νά μείνη αλώβητος ή ’Εθνική Τράπε
ζα διά νά συνέχιση τήν Εθνικήν της 
Αποστολήν.

Τά γραφεία τού συλ
λόγου κατέστησαν ιερός 
προμαχών προασπιζόμε- 
νος τήν τιμήν τοϋ εθνι
κού ιδρύματος

"Η Κυβέρνησις δμως έπροχώρη- 
σεν είς τήν συγχώνευσιν. 01 υπάλ
ληλοι τής ’Εθνικής Τραπέζης δέν ΰ- 
ποχωροΰν. Δέν αναγνωρίζουν τήν 
εισβολήν καί γιά μιά ακόμα φορά 
άρνοΰνται νά παραδώσουν τά «κλει
διά». Καί μόνον δταν δέν ήδύναντο 
νά πράξουν άλλως, τά παρέδωσαν 
είς τόν Εισαγγελέα.

Βαρύ ύπήρξε τό τίμημα τοΰ ά
γώνος των αύτοΰ. Άπό τής Επομέ
νης τής συγχωνεύσεως ήρχισεν ό 
διωγμός τών υπαλλήλων τής ’Εθνι
κής Τραπέζης. 1.160 υπάλληλοι ά- 
πελύθησαν Ενώ οί έναπομείναντες 
κατέστησαν προσωπικόν δευτέρας 
σειράς καί ύφίστανται μέχρι καί σή
μερον τάς συνέπειας τής συγχωνεύ
σεως. Παράλληλα προς αύτό τό Τα
μείου Συντάξεων Προσωπικού τής 
Εθνικής Τραπέζης, ύπεχρεώθη νά 
συνταξιοδοτήση προώρως τούς έκ- 
διωχθέντας καί νά στερηθή τών Α
σφαλιστικών των εισφορών έπί σει
ράν Ετών μέ Αποτέλεσμα νά κατα
στή έλλειμματικόν μέχρι σήμερον.

"Ο χρόνος έδικαίωσε τόν Αγώνα 
τοΰ Προσωπικοΰ. Ή ’Εθνική Τράπε
ζα Ανέκτησε τόν ιστορικόν τίτλον 
της καί συνεχίζει τήν άποστολήν 
της. Ή πρωτοβουλία τής Επαναφο
ράς τοΰ Ιστορικού τίτλου της Ανήκει 
είς τόν Σύλλογον τοΰ Προσωπικού, ό 
όποιος, διά τοΰ ύπ’ άριθ. Πρωτ.

Παραλλήλως προς τά Ανωτέρω, 
οί έκ τών υπαλλήλων τής τ. Τραπέ
ζης Αθηνών τραμπούκοι τής Διοική- 
σεως, προέβαινον είς πρωτοφανείς 
Αθλιότητας. "Εφθασαν μέχρι τοΰ ση-

643)1955 Εγγράφου του πρός τήν 
Διοίκησιν τής ’Εθνικής Τραπέζης, 
έζήτησεν δπως. ή Γενική Συνέλευσίς 
της, έπαναφέρη τήν Επωνυμίαν «’Ε
θνική Τράπεζα τής Ελλάδος».

Μεταφέρουμε τό κείμενο άνακοι 
νώσεως τών Συλλόγων Υπαλλήλων, 
Είσπρακτόρων καί Βοηθητικού Προ
σωπικού τής Τραπέζης μας ή οποία 
έκυκλοφόρησε τήν 17ην ‘Ιανουάριου 
1953 καί Απεικονίζει τήν δημιουρ- 
γηθείσαν κατάστασιν.

Συνάδελφοι,
Είναι σήμερον ή τέταρτη η

μέρα καθ’ ήν τά Μέγαρα τής 
Ιστορικής μας Τραπέζης στε
γάζουν τούς εισβολείς.

Συνεπής πρός τάς Επιδιώ
ξεις του ό είσβολεύς συνεχί
ζει τό άνόσιον εργον του. Καί 
έ'ργον του είναι ή Εξάρθρωσες 
τής λειτουργίας τής Τραπέ
ζης, ή δημιουργία Επικινδύνου 
διά τήν θέσιν τών Εργασιών 
αύτής καταστάσεως, ή κατο
χή τών μυστικών τής πελα
τείας της καί μέ μίαν λέξιν ή 
εκδηλος διάθεσις πρός Εξου- 
θένωσιν τής ύποστάσεώς της.

Ή έν γένει έκρυθμος καί 
έ'κναμος κατάστασις ήν Εδη- 
μιούργησεν ή Επιδρομή οδηγεί 
τό Γενικόν τής Τραπέζης 
Συμβούλων νά ζητήση τοϋτο 
άπό τόν Επιδρομέα Εντολοδό- 
χον τήν σύγκλησίν του.

Ό έντολοδόχος δμως κω
φεύει καί ή έναντι τοΰ Γενι
κού Συμβουλίου μέχρι τής 
στιγμής στάσις του ισοδύνα
με! μέ περιφρόνησιν.

Δίδει ουτω ό ίδιος νομιμο
φανής Διοικών Σύμβουλος μέ 
τάς ένεργείας του τόν τόνον 
καί τόν χαρακτήρα τής εισ
βολής καί έγκαθιστά είς τό 
"Ιδρυμα τήν παρανομίαν.

Ζητεί άπό τούς άποχωρή- 
σαντας υπαλλήλους τάς κλεί
δας τής Τραπέζης.

01 υπάλληλοι άρνοΰνται νά 
τάς παραδώσουν είς τόν εισ
βολέα καί τηρηταί τών Νό
μων τοΰ Κράτους παραδίδουν 
αύτάς είς τήν Δικαιοσήνην ή 
όποια πιστεύομεν μέ προφανή 
εκπληξιν βλέπει τήν Ελευθέ- 
ραν έν τφ Ίδρύματι τής ’Ε
θνικής Τραπέζης Εγκαθίδρυ- 
σιν τής άνομίας.

Καί τώρα μαζί μέ τήν τι
μήν τής ’Εθνικής Τραπέζης ή 
οποία είς τά Γραφεία τοΰ 
Συλλόγου τών ’Υπαλλήλων 
της εήρεν ασυλον στεγάζεται 
είς αύτά καί ή νομιμότης τήν 
οποίαν οί εισβολείς Εκ τοΰ ’Ι
δρύματος τής Τραπέζης Εξε- 
δίωξαν.

Καί ιάπό τών Γραφείων τοΰ 
Συλλόγου μας ό όποιος κατέ
στη ιερός προμαχών συνεχι- 
ζαμεν τόν αγώνα μας προσ- 
σπιζόμενοι τήν τιμήν τοΰ ’Ε
θνικού Ιδρύματος καί ζητοΰ- 
μεν τήν ταχείαν εις τό "Ιδρυ
μα Επάνοδον τής νομίμου τά- 
ξεως.

Καί τόν αγώνα μας συνεχί- 
ζομεν μέ πίστιν καί Ενότητα 
άδιάσπαστον, Εν όνάματι τής 
νομιμότητας καί τής Ή θ ι- 
κ ή ς. Ό άπεργιακός μας 
άγών παρατείνεται δι’ εν εί- 
σέτι άπό τής μεθαύριον Δευ
τέρας 48ωρον (19 καί 20 ’Ι
ανουάριου) .

Τήν 26ην Μαρτίου κυκλοφορεί ή 
ύπ’ άριθ. 5 άνακοίνωσις τοΰ Συλλό
γου μας είς την οποίαν καταχωρεΐ- 
ται ολόκληρον τό υπόμνημα πού υ
πέβαλε τότε 6 Σύλλογος πρός τόν 
Υπουργόν Εργασίας. Ιδού τί γρά
φει μεταξύ άλλων:

μείου νά διαρρήξουν τά γραφεία τών 
υπαλλήλων τής Ε.Τ.Ε. καί νά δια
σκορπίζουν τό περιεχόμενό των εις 
τό έδαφος.

Δεύτερον πρέπει.νά -φέρω-μεν είς (γφώσιν Υμών δΐι άπά 
ήμερων ή Διοίκησις- πής νέας Τραπέζης, χωρίς νά ζητήση 
καί ,λάβη τήν -Ιγκρισιν Υμών, προβαίνει είς τοποθετήσεις 
προσωπικού τής Τραπέζης ’Αθηνών .είς υποκαταστήματα 
τής ’Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος, είς τρόπον ώστε α
νώτεροι ύπάΧληλοι τής Εθνικής νά τίθενται ήδήι ύπό τάς 
διαταγας ύπαλλήίΧων τής Άθημών, .καί ύπάλληλοι τής Ε
θνικής τοποθετούνται είς. Υποκαταστήματα τής ΓΑΘηνών εν
τασσόμενοι ύπό τάς διαταγάς ύιΜλλήλων τής Τραπέζης 
ταύτη,ς οί όποιοι οϋτε τά προσόντα, ούτε, τήν αρχαιότητα 
ούτε τήν βαθμολογικήν αντιστοιχίαν τών νέων ύψιστάμενών 
των εχουσι., Τοιαΰτα περιστατικά έσηιμειώθησαν ήδη, είς τά 
Υποκαταστήματα Θεσσαλονίκης, Πειραιώς καί Πύργον — 
Ηλείας, πληροφορούμενα δέ δτι ήδη. άθρόαι προετονμάζον 
ται μετακινήσεις καί τοποθετήσεις υπαλλήλων καί είς άλ
λα Υποκαταστήματα καί .’ιδίως έν Άθήναις, δπου μάλιστα 
ετοποθετήιθησαν ήδη, δύο υπάλληλοι τής Τραπέζης Αθηνών 
μέ τον τίτίνον τοΰ «ΜΑΝΛΟΕΙί» τής νέας Τραπέζης, δηλα
δή τών Άρχι-προϊσταμιένων 'δλων τών υπαλλήλων — καί 
τών άνωτάτων καί τών παλαιοτέρων — τής ’Εθνικής Τρα
πέζης.


