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01 ΑΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ 
ΑΠΟΜΟΝΩΝΟΥΝ ΤΟ Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ 
ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΤΥΧ10ΥΧΩΝ

'II μ. έθη έκτροχιάζει τή σκέψη, αποκτηνώνει τον 
άνθρωπο, αποκαλύπτει μ,υστικά, φιλονικεί, άβελγεΐ, ά- 
αχημ.ονεΐ, είναι επικίνδυνη και μοχθηρή.

'Ο ορισμός δέν άνήκει εις ήμάς. Τον χρησιμοποιού
με, διά νά έπισημαίνουμε πόσο ολισθηρό δρόμο άζολοο- 
θεΐ ή Αιοίζησίς τού Συνδέσμου Πτυχιούχων Τραπέζι- 
ζων 'Γπαλλήλων, ή όποια έν τη μέθη της δεν γνωρίζει 
τι λέγει ζαΐ τι πράττει

Μεθυσμένη λοιπόν ηρχιοε νά λέγη ζαΐ νά πράττη 
6,τι λέγουν ζαΐ πράττουν οί μεθυσμένοι.

ΙΙως άλλοιώς είναι δυνατόν νά εξηγήσουμε την τε
λευταία της ενέργεια; Την σύγζλησι δηλαδή εκτάκτου 
Γενικής Συνελεύσεως των μελών του Συνδέσμου Πτυ
χιούχων μέ θέμα, ποιον νομίζετε; Άά προσβάλλουν την 
άπόφασι τής Σιοικήαεως τής Τραπέζης τής Ελλάδος 
διά τής όποιας, οί Απόφοιτοι τής «Σχολής Τραπεζικών 
Σπουδών» προωθούνται ζατά τρία Ετη, άντΐ των δύο 
πού ΐσχυε μέχρι τώρα.

θεωρούν λοιπόν τόσο σπουδαίους τούς εαυτούς των 
ώστε νά άρνούνται εις όλους τούς άλλους το δικαίωμα 
νά γνωρίζουν και αύτοΐ κάτι καί νά διακιοΰνται μιας 
προσθέτου άναγνωρίσεως γι’ αύτό τό κάτι;

Αλλά και μόνον ή ένέργειά των Αποκαλύπτει· την 
ζενότητά των ζαΐ δικαιώνει τό γενικώς παραδεδεγμένον 
ότι ένα όποιοδήποτε πτυχίον και μάλιστα όταν δεν χρη
σιμοποιείται δι* Επιστημονικήν εργασίαν, δεν Αξίζει 
τίποτε περισσότερο Από ενα Απολυτήριον Γυμνασίου,

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 4ην ΣΕΛΙΔΑ)
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Η ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ.
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ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ 
ΑΠΟ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ 

ΜΑΣ ΤΑΜΕΙΑ
Λ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΝ

ϊί hiv ιοί κ. ΑιοικπτοΟ
Ιί Ιί|ΙΙΙΙ

Την άμεσον ρύθμισιν τών έκκρε- 
μοΰντων θεμάτων τοΰ προσωπικού 
έζήτησε τό Διοικ. Συμβούλιον τοΰ 
Συλλόγου, άπό τον κ. Διοικητήν.

Σχετικώς μετά την πραγμστο- 
ποιηθείσαν συνάντησιν έξεδόθη ή κα
τωτέρω ύπ’ άριθ. 1 9 άνακοίνωσις.

«Συνάδελφοι,
Την μεσημβρίαν τοΰ παρελθόντος 

Σαββάτου έπραγματοποιήθη συνάν- 
τησις του Προεδρείου τοΰ Συλλόγου 
μας μετά τοΰ Διοικητοΰ τής Τραπέ
ζης μας, καθηγητοΰ κ. "Αγγέλου 
Άγγελόπουλου, παρουσία καί τοΰ 
κ. Ν. Χαρισσοπούλου, μέλους τοΰ 
Διοικ. Συμβουλίου τής Τραπέζης.

Τό Προεδρεΐον τοΰ Συλλόγου, ’έ
θεσε έν αρχή, ΰπ’ δψιν τοΰ κ. Διοι- 
κητοΰ, διάφορα έκκρεμή θέματα τοΰ 
Προσωπικού καί έζήτησε την άμε
σον ρύθμισίν των.

’Ακολούθως προέβη εις ένημέρω- 
σιν έπί βασικών θεμάτων ώς είναι 
ή ένοποίησις τών ’Ασφαλιστικών 
Ταμείων, ή δεκαπενταετία τών μη
τέρων, ή Τροποποίησις τοΰ ’Οργα
νισμού Υπηρεσίας, ή λειτουργία 
τής σχολής Έπιμορφώσεως κ.ά.

"Ο κ. Διοικητής έπέδειξε ιδιαί
τερον ένδιαφέρον δΓ δλα τα θέματα 
καί ύπεσχέθη δτι θά καταβληθή πά
σα προσπάθεια διά την ρύθμισίν 
των.

Εϊδικώτερον: 1) Διά το θέμα τής 
ένοποιήσεως τών ’Ασφαλιστικών 
Ταμείων, έδήλωσεν δτι τοΰτο μελε-

προσωπικού
® ΑΕΚΑΠΕΝΤΑΕΤΙΑ ΜΗΤΕΡΑΝ
• ΕΝΟΠΟΙΗΣΙΣ ΤΑΜΕΙΩΝ
• ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΩΣ

τάται σοβαρώς ύπό τής Διοική- 
σεως, αί άπόψεις τής οποίας θά τε- 
θοΰν ύπ’ δψιν μας, ευθύς ώς ολο
κληρωθούν αυται.

2) Διά την συνταξιοδότησιν τών 
μητέρων συναδέλφων μετά την συμ- 
πλήρωσιν Ιδετίας, ό κ. Διοικητής 
ύπό την ιδιότητά του καί ώς Προ
έδρου τοΰ Διοικ. Συμβουλίου τοΰ 
Ταμείου Συντάξεων έδήλωσεν, δτι, 
έξετάζει μετά πολλής συμπάθειας 
τό αίτημα.

3) Εντός τών προσεχών ημερών 
θά τελεσθοΰν τά έγκαίνια τής σχο
λής Έπιμορφώσεως καί ό κ. Διοι
κητής θά άνακοινώση τάς αποφά
σεις τής Διοικήσεως διά τούς άπο- 
φοίτους τής σχολής.

Μέ συναδελφικούς χαιρετισμούς
Διά τό Διοικητικόν Συμβούλιον 

‘Ο Πρόεδρος 
Ν. Π I ΣΚΟΠΟΣ 

Ό Γεν. Γραμματεύς 
.Κ. ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ

Σάς πληροφροΰμεν δτι:
—Τό Προεδρικόν διάταγμα περί 

καταργήσεως τών ’Οργανικών θέ
σεων εύρίσκεται προς εγκρισιν εις 
τό Συμβούλιον Επικράτειας καί 
αναμένεται δτι έντός τών αμέσως 
προσεχών ήμερών, θά άποσταλή 
προς δημοσίευσιν εις την έφημερί- 
δα τής Κυβερνήσεως.

—’Η όφειλή έκ τοΰ συνυπολογι 
σμοΰ τών έπιδομάτων εις την άμοι- 
βήν τής ύπερεργασίας θά καταβλη
θή μέ τον μισθόν μηνός Αύγουστου»,

ΟΥΔΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΠΕΙΛΕΙ 
ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
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ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΕΛΘΗ ΜΟΝΟΝ 
ΑΠΟ ΕΚΕΙΝΟΥΣ ΠΟΥ ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΤΟΥΣ 
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Άπό τά έπίσημα Πρακτικά τής 
Διασκέψεως τής Διεθνούς Ό,ργα- 
νώσεως Εργασίας, προς την ο
ποίαν άπέστειλε καί ευχαριστή
ριον τηλεγράφημα ή διωρισμένη 
Διοίκησις τής Ο.Τ.Ο.Ε., δέν προ
κύπτει ή έκλογή τοΰ ' κ. Παν. 
Θεοφανοπούλου ε,ίς τό Διοικητι
κόν Συμβούλιον, ή όποια τόσον 
διετυμπανίσθη.

Εΐμεθα λοιπόν περίεργοι νά 
πληροψορηθώμεν εις ποιον Διοικ.

Συμβούλιον έξελέγη, πότε έγινε 
ή έκλογή καί διά ποίοιν περίοδον.

Μήπως ή διωρισμένη Διοίκησις 
τής Ο.Τ.Ο.Ε. ή ό «έκλεγείς» ή μ
πορούν νά μάς πληροφορήσουν 
σχετικώς;

’Αναμένουμε μέ αγωνία την 
άπάντησί τους διά νά πανηγυρί
σουμε καί έμεΐς μαζύ τους τό 
μεγάλο γεγονός. "Αν πράγματι 
έλαβε χώραν.

ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΩΝ ΜΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΤΟ ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΑΙΟΝ 
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΙ 0X101ΑΙΑΣΠΑΣΤΑΙ

Οί Εργολάβοι, εις τούς όποιους, οί άρχιτέκτονες 
της διασπάσεως τοΰ Προσωπικού, άνέθεσαν την έκτέλε- 
σι τοΰ έργου, μέ ανακοίνωσε, πού ύποτίθεται ότι έκυ- 
κλοφόρησαν για νά δώσουν απάντησε ατό τελευταίο άρ
θρο της «Τραπεζιτικής», έπεχείρησαν γε’ άλλη, μιά φο
ρά νά συγκαλύψουν τούς πραγματικούς σκοπούς τών έν- 
τολέων τους. 'Ομιλούν περί πολλών καί άλλων τενών 
καί άπέφυγαν την ουσία τού θέματος. Άπέφυγαν νά δώ
σουν απάντησε στη συγκεκριμένη καταγγελία ότι καί τώ
ρα όπως καί εις τό παρελθόν ή έπεδίωξίς των είναι μία. 
ΊΙ δεάσπασες τού ΙΙροσοιπεκοΰ καί μέσω αύτης ή ικα
νοποίησες τών εδεκών των επιδιώξεων.

Εμφανίζονται τώρα ώς προστάταε τών μή πτυχεού- 
χων συναδέλφων καί μ-έ την άνεσε πού τούς παρέχεε ή 
άνευθυνότης των καί ή δεά παντός 'μέσου έπετυχεα τού 
σκοπού των επιτίθενται κατά τού Αιοικ. Συμβουλίου 
τού Συλλόγου.

Αομίζουν ότε αύτός εεναε ό καλύτερος τρόπος δεά 
νά συγκαλύψουν την προσπάθειαν πού κατέβαλλαν δεά 
νά ΑΙΑΧΩΡΙΣΟΥΧ ΤΓΟΓΣ EAl'TOl’S ΤΏΛ 
άπό τούς λοιπούς μη πτυχεούχους συναδέλφους καί μό
νον αφού άπέτυχαν έσκέφθησαν νά «προστατεύσουν» τά 
συμφέροντά των καί νά δεακρεθούν καί αύτοε.

Άντε άλλης άπαντήσεως, παραθετομεν κατωτέρω 
τό πλήρες κείμενον τού ύπομνήματος, τό όποιον ύπέβα- 
λαν τενές έκ τών -ήγουμένων της κενήσεως τό έτος 
19Τ1, εις την Αιοίκησιν της 'Τραπέζης. Μόνον όσοι 
Ώέν θέλουν νά άντεκρύσουν την άλήθεια δέν θά διαπι
στώσουν τΐ έπεδίωκαν οί ύποβαλλόντες τό ύπόμνημα. 
Εες την προσπάθεεάν των δέ νά έπετύχουν τού σκοπού 
των δέν έδεστασαν νά ύποστηρεξουν ότε, 11 ΙΑΙΚΗ 
ΤΏΧ ΙΣΙΑIΤΕΡΑ ΜΕΤΑΧ.ΕΙΡΙΣΙΣ ©Α Α- 
HETEAEI IilUHTPOX (!) ΠΡΟΣ ΠΕΡΑΙΤΕ- 
ΡΏ ΒΕΑΤΙΏΧΟί ΤΏΑ ΑΑΑίϊΣί ΜΗ IITVVI· 
ΟΡΧΏΑ.

ΤΟ ΠΑΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΧΟΧ 
TOV ΓΠΟΜΛΙΗΜΑΤΟΙΐ

«Κύριε Διοικητά,
"Εχομεν την τιμήν νά Θέσωμεν ύπ' οψιν Υμών τά άκόλουθα:
’Από τίνος χρόνου ό θόρυβος περί την προώθησιν κατά μίαν είσέτι 

διετίαν κλπ., τών πτυχιούχων συναδέλφων ηύξήθη μέχρι σημείου προκα- 
λρΰντος δεδικαιολογημένας άνησυχίας εις την μεγάλην πλειοψηφίαν (τών 
μη πτυχιούχων) τού Προσωπικού τής Τραπέζης.

Οί πτυχιοΰχοι έπέτυχον ήδη διετή προώθησιν, μή ίκανοποιηθέντες 
δέ συνέπηξαν καί ιδιαίτερον σωματεΐον διά νά έπιτύχουν πλείονα πλεο 
νεκτήματα. "Ηδη θρυλεΐται, δτι πρόκειται νά δοθή εις τούς εΐρημένους 
μία έπί πλέον διετής προώθησις μετ’ «έπιστημονικοΰ έπιδόματος», έξε- 
τάζεται δέ καί αίτημά των, δπως πέρα τοΰ βαθμού τοΰ Τμηματάρχου 
προάγωνται μόνον πτυχιοΰχοι, άποκλειομένων τών λοπών συναδέλφων.

Δέν δυνάμεθα νά πιστεύσωμεν, δτι ή Σεβαστή Διοίκησις θά υιοθέτη
ση τάς ώς άνω έπιδιώξεις, έν τούτοις δμως θεωροΰμεν έπάναγκες νά πα- 
ρακαλέσωμεν, δπως άκουσθή καί ή φωνή υπαλλήλων, οΐτινες θέσαντες 
ύπεράνω παντός συμφέροντος άτομικοΰ καί οικογενειακού τά συμφέρον
τα τής Τραπέζης, είργάσθησαν άπό τής προσλήψεώς των καί έργάζονται 
πάντοτε μέ αύταπάρνησιν καί έξαίρετον άποδοτικότητα.

Πολλοί έκ τών μή πτυχιούχων έκρίθησαν κατά καιρούς άριστοι ή 
διακεκριμένοι υπάλληλοι, πολλοί προσφέρουν έξαιρετικάς ύπηρεσίας εις 
την Τράπεζαν χρησιμοποιούμενοι εις ύπευθύνους θέσεις (Έπιθεωρηταί 
Όργανωταί - Προϊστάμενοι Τμημάτων Κεντρικών Υπηρεσιών - Διευθυν- 
ταί Υποκαταστημάτων κλπ)., καί ούκ ολίγοι έφθασαν έπαξίως εις ύπα
τα αξιώματα.

Οί υπογεγραμμένοι προσελήφθημεν, Κοιε Διοικητά, εις την Τράπε-
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 4ην ΣΕΛΙΔΑ)

ΕΝ ΑΝΑΜΟΝΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ 
ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

‘Ο διορισμός Εφορευτικών Επι
τροπών προς διενέργειαν αρχαιρε
σιών εις τούς Συλλόγους Τραπεζι
κών Υπαλλήλων συνεχίζεται.

Μέχρι σήμερον ή ’Ανώτατη Εφο
ρευτική Επιτροπή δέν προέβη εις 
τον διορισμόν τής Εφορευτικής 
Επιτροπής ή οποία θά έπωπτεύση 
τών αρχαιρεσιών τοΰ Συλλόγου μας

Έν τώ μεταξύ, ώς έγράψαμε καί 
εις τό προηγούμενο φύλλο τής 
«Τραπεζικής» έρρυθμίσθη διά νό

μου τό θέμα τής έκλογής τών ΰπη- 
ρετούντων εις τά έπαρχιακά υποκα
ταστήματα καί τοΰ διορισμού τών 
Τοπικών Εφορευτικών Επιτροπών.

'Επ’ εΰκαιρίςι ύπενθυμίζομεν δτι 
ά νόμος περί αρχαιρεσιών εις τά 
σωματεία άπαιτεΐ σταυρόν προτιμή- 
σεως καί διά τούς άρχηγούς τών 
συνδυασμών καί δτι οΰδείς δύναται 
νά έκλεγή άνευ σταυρού προτιμή- 
σεως. Τό έκλογικόν σύστημα έξ άλ
λου έπιβάλλει την συγκέντρωσι τών 
δυνάμεών μας.



"Ενωσις Φιλάθλων Εθνικής Τραπέζης 01 ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΑΘΗΝΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ, 20.7.75: ΛΟΥΤΡΑ ΩΡΑΙΑΣ ΕΛΕΝΗΣ — ΘΕΑΤΡΟ ΕΠΙ
ΔΑΥΡΟΥ

Άναχ, 8 π.μ. για την Νέα KITE μέ ενδιάμεση στάση στον ’Ισθμό. 
Μπάνιο και μεσημβρινό φαγητό στην .παραλία κα'ι άργά τό απόγευμα ανα
χώρηση γιά τό θέατρο τής ’Επίδαυρου. ’Αναχώρηση αμέσως μετά την πα
ράσταση (Λυσιστράτη Άριστοφάνους) καί έπιστροφή στην ’Αθήνα μέ έν
διάμεση στάση στόν ’Ισθμό.

’Έξοδα συμμετοχής'δραχ. 80—90.
ΣΗΜ.: Οί παραστάσεις των Έπιδαυρίων αρχίζουν στις 21.15. Δέν 

επιτρέπεται ή είσοδος σέ παιδιά κάτω τών 10 ιέτών.
ΟΙ τιμές τών εισιτηρίων είναι: δραχ. 100, 70, 40 καί 20 (άνω διάζωμα). 

Οί εκδρομείς μπορούν νά κάνουν κρατήσεις τίσιτηρίων καί μέσοι τής ΕΦΕΤ, 
καταβάλλοντες τό αντίστοιχο αντίτιμο στην δίδα Χατζηπαύλου. Ή ΕΦΕΤ 
θά κάλυψη μέ ημερήσιες καί διήμερες εκδρομές τις παραστάσεις τών Έπι- 
δαυρίων καί κατά τον μήνα Αύγουστον.

ΚΥΡΙΑΚΗ, 27.7.75: ΑΙΓΙΝΑ — ΥΔΡΑ (ημερήσια κρουαζιέρα)

’Αναχώρηση στις 7.30 π.μ. από την πλατ. Μητροπόλεως καί μετάβα
ση στον Πειραιά. Επιβίβαση στο νεότευκτο κρουαζιε,ρόπλοιο CITY OF 
PIRAEUS καί αναχώρηση γιά την Αίγινα. Παραμονή στην υπέροχη παρα
λία τής Αγίας Μαρίνας γιά μπάνιο. Μεσημβρινό φαγητό θά προσφερθή 
επί τοΰ πλοίου. Σαλπάρουμε εν συνεχεία γιά την γραφικότατη "Υδρα. Πα
ραμονή στο νησί πτριπου 2.30. ώρες καί συνέχεια άναχώρησηι γιά τον Πει
ραιά. ’Άφιξη γύρω στις 8 μ.μ. ’Επιστροφή μέ πούλμαν στην ’Αθήνα.

’Έξοδα συμμετοχής δραχ. 300—330. (Στην τιμή περιλαμβάνονται: Με
τάβαση καί έπιστροφή στόν Πειραιά καί ’Αθήνα μέ πούλμαν, ή αξία τής 
διαδρομής μέ τό πλοίο καί τό μεσημβρινό φαγητό επί τοΰ πλοίου.

ΣιΗΜ.: Κρατήσεις θέσεων θά γίνωνται μέχρι τις 25.7.75. Αρμόδιος 
δ κ. Χρ.· Σοϋπος, τηλ. 3210.501 έσωτ. 624 ή 9417.719.

ΔΙΗΜΕΡΕΣ (ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΕΣ) ΕΚΔΡΟΜΕΣ 

12)13.7.75: XYLOCASTRON BEACH — ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ, ΘΕΑΤΡΟΝ

Άναχ. τό Σάββατο 3.15' μ.μ. γιά τό Ξυλόκαστρο. Τακτοποίηση στά 
υπέροχο ξενοδοχείο XYLOCASTRON BEACH. Απογευματινό μπάνιο,στην 
πλαζ ή τήν πισίνα. Χορός τό βράδυ στήν ντισκοτέκ. Ή Κυριακή ελεύθερη 
γιά μπάνιο καί ψυχαγωγία. Τό απόγευμα τής Κυριακής αναχώρηση γιά 
τήν ’Επίδαυρο. Παρακολούθηση τής παραστάσεως (Τρωάδες Εύριπίδου) 
καί επιστροφή στήν ’Αθήνα.

’Έξοδα συμμετοχής δραχ. 340—390 (πούλμαν, διαν)σις, πρωϊνό, ενα 
γεύμα). Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 10.7.75. Προκαταβολή δραχ. 200.

12)13.7.75: HOLIDAYS IN EVIA

XYLOCASTRON BEACH

’Ιδανικό ξενοδοχείο γιά όσους .προτιμούν τήν άνεση σέ κοντινή από
σταση από τήν ’Αθήνα. Είναι τό μικρότερο σέ μέγεθος ξενοδοχείο τής άλύσ- 
σου, γι’ αυτό οί ένδιαφεράμενοι θά πρέπει πολύ εγκαίρως νά φροντίσουν 
γιά τις κρατήσεις των. Ημερήσιο κόστος δραχ. 240 (πρωινό καί ενα γεύμα).

ΚΡΗΤΗ (ΡΕΘΥΜΝΟ)

Στο Πάνσρμο λειτουργεί γιά πρώτη χρονιά τό ξενοδοχείο LAVRIS 
BEACH. Προσφέρεται στήν τιμή τών 265 δραχ. (πρωινό καί ενα γτΰμα), 
σ’ όσους σκοπεύουν νά κάνουν διακοπές στό μεγάλο έλληνικό νησί.

ΚΕΡΚΥΡΑ
ι

Τό όνομα τού ξενοδοχείου είναι MARBELLA. Είναι λούξ κατηγορίας. 
Ή απλή διανυκτέρ,ευση κοστίζει 300 δραχ. στό άτομο. Προσφέρεται στήν 
ειδική αύτή τιμή γιά τά μέλη τής ΕΦΕΤ πού σχεδιάζουν ίσως ακριβές 
διακοπές.
ΡΟΔΟΣ (100 άτομα) 7ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΣΜΑΡΑΓΔΕΝΙΟ ΝΗΣΙ

’Αναχώρηση στις 2 μ.μ. μέ τό πλοίο άπό τον Πειραιά. ’Άφιξη τήν 
έπσμένη τό προμ στήν Ρόδο. Μεταφορά άπό τό λιμάνι μέ πούλμαν στό 
ξενοδοχείο. Συνολικά μένομε επτά νύχτες στήν Ρόδο. Σ’ αύτό τά διάστη
μα έχομε τήν ευκαιρία νά χαροϋμε τις αμέτρητες ομορφιές τοΰ νησιού 
πραγματοποιώντας ένδρομές μέ πούλμαν στήν Κάμειρο, Πεταλοΰδτς, Καλ
λιθέα κλπ. Ή πλούσια αγορά τού νησιού μάς δίνει τήν ευκαιρία νά κάνου
με φθηνά καί αδασμολόγητα σέ αρκετά είδη ψώνια, ή δέ πλούσια τουρι
στική υποδομή μάς εξασφαλίζει τήν μεγαλύτερη, δυνατή ποικιλία σέ δια
σκέδαση. Αναχώρηση: Τρίτη 22.7γ75. ’Επιστροφή: 31.7.75.

’Έξοδα συμμετοχής δραχ. 2.000 διά τά μέλη, 2.200 διά τά μή μέλη. 
Περιλαμβάνονται:

1. Τό εισιτήριο μετ’ επιστροφής τοΰ πλοίου (Β' θέσις, τετράκλινες καμ
πίνες).

2. 7 διανυκτερεύσεις σέ κεντρικό ξενοδοχείο (STANDARD κατηγορία μέ 
ιδιαίτερο μπάνιο στό κάθε δίκλινο δωμάτιο).
Σ η μ.: Τό ξενοδοχείο θά γνωστοποιηθή τουλάχιστον μία έβδομάδα 
πρό τής άναχωρήσεως.

3. Τά πρωϊνά στό ξενοδοχείο.
4. Ή μεταφορά άπό τό λιμάνι καί αντιστρόφους στό ξενοδοχείο μέ πούλμαν.
5. Μία εκδρομή μέ πούλμαν στήν Κάμειρο. Σ η μ.: Π ρωϊνή ή απογευ
ματινή. Γιά επταήμερη παράταση διαμονής δραχ. 1.150.

Έδνική Τράπεζα της Ελλάδος

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)

Έξ άλλου, σέ σχετικό χωρίο τοΰ 
λόγου «Κατά Άφοβου Α'» τοΰ Δη
μοσθένη διαβάζομε και τά έξης σχε
τικά μέ τήν χορήγηση δανείων σέ 
βιοτέχνες:

«Άφοβος τοΰτο τό έργαστήριον, 
ώς αύτοί τών μαρτύρων ήκούσατε, 
καί δέον αυτόν, εΐ καί τις άλλος έ- 
βούλετο έπίτροπόν γ’ όντα αυτός έ- 
πί τούτοις, τοΐς άνδραπόδοις τφ 
Μοιριάδη πεντακοσίας δραχμάς έ- 
δάνεισεν, άς όρθώς καί δικαίως παρ’ 
έκείνου κεκομίσθαι ώμολόγησε». 
(Άφοΰ παρέλαβε δηλαδή ό "Αφοβος 
τό έργαστήριο αύτό σάν δικό του 
κι’ ένώ έπρεπε αυτός, καί αν κά
ποιος άλλος θά δάνειζε μέ ένέχυρο 
τούς δούλους αυτούς, νά έμποδίση 
αύτό, αύτός ό ίδιος δάνεισε στον 
Μοιριάδη μέ ένέχυρο τούς δούλους 
αυτούς, πεντακόσιες δραχμές, τις ό
ποιες δίκαια και όρθά έχει ομολο
γήσει ότι πήρε άπό κείνο). (Καί πιο 
κάτω αναφέρει χαρακτηριστική πε
ρίπτωση απώλειας καί τοΰ κεφαλαί
ου καί τών τόκων, αλλά καί τών έ- 
νεχυριασθέντων:

«Καίτοι πώς ού δεινόν, εί ήμίν 
μέν πρός τφ λήμμ’ άπ’ αυτών μη
δέν γεγονέναι καί αυτά τά ύποτε- 
θέντ’ άπόλωλεν, οί πρότερον συνε- 
βάλομεν, τφ δ’ είς τά ήμέτερα δα- 
νείσαντι καί τοσούτψ χρόνφ καί οί 
τόκοι καί τ’ άρχαΐ’ έκ τών ήμετέ- 
ρων άποδέδοται καί οΰδεμί’ απορία 
γέγονεν; (Καί όμως πώς δέν είναι 
φοβερόν, αν έμεΐς μέν, πού είμαστε 
οί πρώτοι δανειστές, έκτος τοΰ ότι 
δέν κερδίσαμε άπ’ αύτά, αλλά χά
σαμε κι’ αύτά τά ένεχυριασθέντα.

Άναχιόρηση τό Σάββατο 3 μ.μ. γιά τήν Χαλκίδα. Σύντομη στάση 
καί συνέχτια γιά τήν Άμάρννθσ. Τακτοποίηση στό σύγχρονο ξενοδ. συγ
κρότημα HOLIDAYS IN EVIA. Μπάνιο στήν πλαζ ή τήν πισίνα. Βραδυ- 
νή διασκέδαση καί χορός στήν ντισκοτέκ. ’Ελεύθερη ή Κυριακή γιά ανά
παυση καί μπάνιο. Πλούσιες εγκαταστάσεις ψυχαγωγίας στήν διάθεσή 
μας. Άργά τό απόγευμα αναχώρηση καί έπιστροφή στήν ’Αθήνα.

’Έξοδα συμμετοχής δραχ. 380—450 (πούλμαν, διαν)σις, πρωινό καί 
ένα γεύμα). Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 10.7.75. Προκαταβολή δρχ. 150.

19)20.7.75: ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ — ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ, ΘΕΑΤΡΟΝ

ΜΙΑ ΠΟΡΕΙΑ ΠΟΥ ΤΗΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΙ 
Η ΣΥΝΕΧΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΘΝΟΣ

’Αναχώρηση στις 3 μ.μ. τό Σάββατο γιά τό Πόρτο Χέλι, μέ ενδιά
μεση στάση στόν ’Ισθμό. ’Άφιξη στά Πόρτο Χέλι καί τακτοποίηση στό 
θαυμάσιο συγκρότημα APOLLO BEACH. (Α' βραβείο αρχιτεκτονικής),. 
’Απογευματινό μπάνιο στήν πλαζ καί βραδννη διασκέδαση. Την ^Κυριακή 
έλεύθεροι γιά Ανάπαυση, μπάνιο ή επίσκεψη τών Σπετσών. Τό απόγευμα 
αναχώρηση γιά τό θέατρο τής ’Επίδαυρου. Μττά τήν παράσταση (Βάκχαι 
Εύριπίδου) αναχώρηση γιά τήν ’Αθήνα. _

’Έξοδα συμμετοχής δραχ. 380—460 (πούλμαν, δίαν)σις, .πρωινό και 
ένα γεύμα). Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 17.7.75. Προκαταβολή δρχ. 200:

26)27.7.75 : STTLIS REACH.

Άναχ. τό Σάββατο στις 3 μ.μ. γιά τά Καμμένα Βούρλα, (στάση), 
Λαμία, Στυλίδα. Τακτοποίηση στό νεόκτιστο ξενοδοχείο STTLIS BEACH. 
Βραδυνή διασκέδαση στήν ντισκοτέκ. "Ολη,ή Κυριακή στήν διάθεσή μας 
γιά νά χαροϋμε τήν πλαζ καί τις έγκαταστάσεις ψυχαγωγίας τοΰ συγκρο
τήματος. ’Αναχώρηση γιά τήν ’Αθήνα καί έπιστροφή μέ ενδιάμεσες στά
σεις, ιάργά τό απόγευμα τής Κυριακής. ν

"Εξοδα συμμετοχής δραχ. 350—420 (πούλμαν, διαν)σις, πρωϊνό και 
ενα γεϋαα). Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 14.7.75. Προκαταβολή δρχ. 200.

ΣΗΜ.: Γιά τό φττεινό καλοκαίρι ή ΕΦΕΤ εξασφάλισε γιά τις διανυ- 
κτερεύσεις τών εκδρομέων τήν άλυσσίδα ξενοδοχείων HELLENIC WEL
COME HOTELS. , ,

"Ολα τά ξενοδοχεία είναι καινούργια κτισμένα πάνω σε διεθνείς του
ριστικές προδιαγραφές. , ,

Τά περισσότερα έχουν σύστημα AIR - CONDITIONING, που παρεχει 
ξεχωριστή δροσιά* στούς ζεστούς μήνες τού ελληνικού καλοκαιριού. "Ολα 
διαθέτουν πισίνα, ,μπάρ, ταβέρνα καί έστιατόριο, ντισκοτέκ, γήπεδα βόλ- 
λεϋ, τέννις, ώρισμένα δέ καί σάουνα.

Προκειμένου νά δάιση ή ΕΦΕΤ τήν .ευκαιρία στους σνντδελψους και 
φίλους της νά χαροϋν ξέγνοιαστα, πολιτισμένα καί ευχάριστα τις διακοπές 
τους, έξασφάλισε ώρισμένα δωμάτια σ’ σλα τά ξενοδοχεία ,τής άλυσσου 
καί σέ τιμές γκρουπ πού θά ίσχύσουν καί γιά μεμονωμένα άτομα ολο τό 
καλοκαίρι πάνω στήν βάση τής πενθήμερης, επταήμερης ή δεκαήμερης 
παραμονής.

ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 1975 :
ΙΟΥΛΙΟΣ — ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ — ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 

HELLENIC WELCOME HOTELS

APOLLO BEACH (BUNGALOWS)

Βρίσκεται στό κοντινό Πόρτο Χέλι, κτισμένο αμφιθεατρικά σέ όμορ
φη τοποθεσία. Κάθε BUNGALOW διαθέτει βεράντα πού έχει,θέα στήν 
θάλασσα. Τό ξενοδοχείο διαθέτει πισίνα μέ θαλάσσιο νερό, 2 γήπεδα, τεν- 
νις, 1 βόλλεϋ καί κανώ. Άπό εκεί μπορείτε νά έπισκτυφθήτε, τις Σπέτσες 
καί τήν "Υδρα. Ημερήσιο κόστος κατ’ άτομον μέ βάση τήν πενθήμερη 
ελάχιστη παραμονή δραχ. 265 (διανυχτερευσις, πρωινό και ενα^γεϋμα). , 

Παιδιά: Μέχρι 2 ετών μπορούν νά χρησιμοποιούν δωρεάν ειδικές κού
νιες παιδικές τού ξενοδοχείου. 2—8 ετών πληρώνουν (γιά τρίτο κρεββάτι 
δραχ. 75 καί τρώνε άλα κάρτ. 8—12 ιέτών έχουν έκπτωση 15ο) ο έπι τής 
τιμής τών 265 δραχ. Γιά τρίκλινο δωμάτιο δραχ. 265 κατ’ άτομον μείον 
15ο) ο.

ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ — ΒΕΡΒΕΡΟΝΤΑ

Καινούργιο ξενοδοχείο μέ κεντρικό κτίριο καί BUNGALOWS. , Δια
θέτει πισίνα, όμορφη πλάζ, ντισκοτέκ καί εστιατόριό. Ημερήσιο κοστος 
κατ’ ατομον δραχ* 175 (άπλή διανυκτέρευση). Πρόσθετη: κλίνη, δραχ. 71.

Παιδιά: 3—6 ιέτών έχουν έκπτωση 15ο)ο καί 7—12 ετών έκπτωση 
10ο)ο. Πρωϊνό ή γεύμα άλα κάρτ. χ

’Επίσης .μπορείτε νά νοικιάσετε ένα BUNGALOW γιά ένα μήνα με 
8.000 δραχ.

DELPHI BEACH

Ωραιότατο ξενοδοχείο στην: γραφική ’Ερατεινή. (180 χιλ.). Κτισμέ
νο σέ ειδυλλιακή τοποθεσία πάνω στή θάλασσα. "Ολα τά δωμάτια Εχουν 
κλιματισμό, οί δέ εγκαταστάσεις ψυχαγωγίας του έγγυώνιαι άνετες δια
κοπές. Ημερήσιο κόστος δραχ. 285 (πρωινό καί ένα γεύμα) κατ' άτομον. 
Γιά παιδιά: Άναλόγως ηλικίας έκπτωσις μέχρι 30ο)ο.

STTLIS BEACH

Βρίσκεται κοντά στήν Στυλίδα, στόν γραφικό Καράβόμυλο. ”Αν καί 
Γ' κατηγορίας ξενοδοχείο, διαθέτει ανέσεις ξενοδοχείου Β' κατηγορίας καί 
ή μόνη διαφορά βρίσκεται στις τιμές τον. Ημερήσιο1 κόστος δραχ. 240 
(πρωϊνό καί «να γεύμα).

S Άπό τό 1841 μέχρι σήμερα

Άπό τό 1841, έτος ίδρύσεως τής 
’Εθνικής Τραπέζης,- μέχρι σήμερα, 
ή πορεία τοΰ πρώτου Πιστωτικού Ι
δρύματος τής χώρας μας σφραγίζε
ται μέ τις μεγαλύτερες προσφορές 
πρός τό "Εθνος.

Τό πέρασμα τοΰ χρόνου χαρακτή
ρισε τήν ’Εθνική Τράπεζα σάν Τρά
πεζα τοΰ "Εθνους καί έχει έδραιω- 
σει τήν έμπιστοσύνη τοΰ κοινού πρός 
αυτήν.

Πολλές άπό τΙς προσφορές της εί
ναι γνωστές, ένώ άλλες παραμένουν 
άγνωστες καί γιά τό λόγο αύτό κρί
ναμε σκόπιμο νά τις καταχωρήσουμε 
πρός ένημέρωσιν, κυρίως, τών νεωτε- 
ρων συναδέλφων.

1841: Δημοσιεύεται τό βασιλι
κό διάταγμα τής ίδρύσεως τής ’Ε
θνικής Τραπέζης στήν ’Εφημερίδα 
τής Κυβερνήσεως. Τήν πρώτη μέρα 
τής λειτουργίας της, γράφει ή εφη
μερίδα «Φιλόπατρις Έλλην». «Τό 
πρωΐ ήρχισεν ή ’Εθνική Τράπεζα τάς 
έργασίας της και τήν μεσημβρίαν ό 
τόπος κατέβη άπό 18—36% είς 12% 
μόνον».

1845. Αρχίζει ή λειτουργία τοΰ 
Ταμιευτηρίου. Ή Εθνική Τράπεζα 
άποκτά τό πρώτο της ιδιόκτητο κτί
ριο στή σημερινή γωνία Αιόλου καί 
Γ. Σταύρου. Τό αγόρασε άπό τον 
'Καθηγητή Κυριάκο Δομνάνδο.

1848. Ή Τράπεζα αποφασίζει νά 
συμμετέχη καί σέ μή καθαρά τραπε
ζικές έργασίες.

1855. 'Ύστερα άπό δέκα χρόνια 
ή Τράπεζα έπεκτείνει τά γραφεία 
της καί στό διπλανό κτίριο, τό πε
ρίφημο στήν έποχή του «Ξενοδοχεΐον 
τής Αγγλίας».

1859. Ή Τράπεζα ένισχύει τήν 
πρώτη Ελληνική Άτμοπλοϊκή Ε
ταιρία στή Σύρο μέ σημαντικά κε
φάλαια ύψους 500.000 χρυσών λιρών.

1861. Ή ’Εθνική Τράπεζα δίνει 
δάνεια στούς αγρότες.

1867. ’Ιδρύει τό Ταμείο Συντά
ξεων γιά τό υπαλληλικό προσωπικό 
της.

1868’ Συμμετέχει στά έκτακτα έ
ξοδα τοΰ Κρητικού Αγώνα, συμπα- 
ρίσταται στό κράτος μέ 18.000.000 
δραχμές και συντρέχει τούς πρόσ
φυγες.

1880. Άπό τό 1880 μέχρι τό 
1900 δανείζει στόν Δήμο Αθηναίων 
5.000.000 δραχμές.

1882. Δάνειο 20.000.000 δρα
χμές γιά τήν οδοποιία. Οΐ Σιδηρό
δρομοι Πελοπόννησου έχουν συνολι
κό μήκος 10 χιλιόμετρα. Ή Εθνική 
Τράπεζα συμμετέχει στήν επέκταση 
τοΰ δικτύου καί τό 1895 τό μήκος 
ξεπερνά τά 916 χιλιόμετρα.

1891. Ιδρύει τήν ασφαλιστική έ- 
ταιρία ή «’Εθνική».

1892’ Τά 18.000.000 δραχμές 
πού δάνεισε ή Τράπεζα στό κράτος 
τό 1868 γίνονται 147.000.000 δρα
χμές.

1897. "Οσο διαρκεΐ ό άτυχος πό

λεμος ή Εθνική Τράπεζα δίνει στό. 
κράτος άλλα 25.000.000 δραχμές.

1899. Ή Εθνική Τράπεζα ιδρύει 
τήν Τράπεζα τής Κρήτης.

1900. Τά δύο κτίρια ένώνονται 
στό σημερινό μέγαρο μέ τόν ώραϊο 
νεοκλασικό ρυθμό. Τό έσωτερικό του 
έχει διαρρυθμισθή αρκετές φορές, 
σύμφωνα μέ τις ανάγκες πού παρου
σιάζει ή εξέλιξη και ό έκσυγχρονι- 
σμός τών έργασιών τής Τραπέζης, ή 
έξωτερική του όμως εμφάνιση παρα
μένει ή ‘ίδια δπως τό 1901.

1905. Συμβάλλει στήν 'ίδρυση τής 
Λαϊκής Τ ραπέζης, αποβλέποντας 
στήν ενίσχυση τών μικρών έπιχειρή- 
σεων καί έπαγγελματιών.

1906. Χορηγεί δάνειο 20.000.000 
χρυσών φράγκων στό Ταμείο Εθνι
κής Άμύνης.

1907. "Υστερα άπό πολλές περι
πέτειες πού άρχισαν από τήν ^έποχη 
τοΰ Καποδίστρια, δημιουργεΐται ,ή 
«Νέα Ανώνυμος ‘Εταιρία τής Διώ
ρυγας τής Κόρινθου», για την πέρα- 
τωση τής τομής τοΰ Ισθμού, μέ κύ
ριο μέτοχο τήν ’Εθνική Τράπεζα.

1910. Ιδρύει τό Ταμείο Αλληλο
βοήθειας τών υπαλλήλων της. Μέ τόν 
Νόμο ΓΧΜΒ', πού ήταν έμπνευση 
τοΰ τότε Διοικητοΰ Βαλαωρίτη, τε
ράστια χρηματικά ποσά ήρθαν στην 
‘Ελλάδα άπό τήν ναυτιλία, καί τό έ- 
ξαγωγικό έμπόριο. Τά χρήματα αυ
τά αποδείχθηκαν πολύ χρήσιμα 
στούς Βαλκανικούς Πολέμους.

1913. Χορηγεί στό Έλληνικό Δη
μόσιο 1 1 0.000.000 δραχμές γιά την 
αναδιοργάνωση τνώ αμυντικών δυνά
μεων.

1914. Ακόμα ένα δάνειο δραχμών 
500.000.000 στό Έλληνικό Δημόσιο 
γιά τις ανάγκες τοΰ πολέμου.

1917. Ή Τράπεζα αναλαμβάνει, 
γιά λογαριασμό τοΰ Δημοσίου, τήν 
ασφάλιση τών έλληνικών πλοίων 
εναντίον τών κίνδυνων τοΰ πολέμου 
και χρηματοδοτεί τά συμμαχικά 
στρατεύματα στή Μακεδονία.

1920. ‘Ιδρύει υποκαταστήματα 
στή Σμύρνη.

1 922’ Μέ τούς πρόσφυγες , τής 
Τουρκίας, τής Βουλγαρίας καί, τοΰ 
Καύκασού ό πληθυσμός τής χώρας 
αύξάνει κατά ένα τέταρτο (1.000. 
000 περίπου). Ή Εθνική Τράπεζα 
συντελεί στην αποκατάσταση τών 
προσφύγων.

1 925. Ανοίγει γραφείο στή ιΝ. 
Ύόρκη. Επίσης ή Τράπεζα παίρνει 
τήν πρωτοβουλία και συμβάλλει 
στήν 'ίδρυση τής Γενικής Ελληνικής 
Εταιρίας, ή όποια έπιλύει τό τότε 
πρόβλημα τοΰ ήλεκτροφωτισμοΰ τής 
Αθήνας.

1927. Ιδρύει μέ κεφάλαιά της 
τήν Εθνική Κτηματική Τράπεζα. Ε
πίσης ή Δημοσιονομική Επιτροπή 
τής Κοινωνίας τών Εθνών (6 ’Ιου
νίου) σέ έκθεσή της αναφέρει μετα
ξύ άλλων ότι «ή εξαιρετική άνάπτυ- 
ξις τής νεωτέρας Ελλάδος κατά τήν 
πρώτην έκατονταετίαν τοΰ. βίου της

οφείλεται κατά μέγα μέρος είς τήν 
δράσιν τής Εθνικής Τραπέζης... Έάν 
ή Εθνική Τράπεζα δέν ήκολούθη τήν 
πολιτικήν αΰτήν, ή άνάπτυξις τής 
Ελλάδος θά ήτο άναμφιβόλως πολύ 
βραδυτέρα».

1928. Συγκροτεί ειδική ύπηρεσία 
γιά τήν Βιομηχανική Πίστη καί ιδρύ
ει τήν Τράπεζα τής Ελλάδος στήν 
οποία παραχωρεί τό έκδοτικό προνό
μιο.

1929. Συμβάλλει μέ κεφάλαια, 
στελέχη καί έγκαταστάσεις στήν 'ί
δρυση τής Αγροτικής Τραπέζης.

1930. Μέ τήν οικονομική κρίση 
χορηγεί στό Δημόσιο 990.000 στερ
λίνες γιά τήν συνέχιση τών παραγω
γικών έργων. Αγοράζει ομολογίες 
τών έθνικών δανείων και ένισχύει τήν 
πίστη τής χώρας στό έξωτερικό. Τήν 
’ίδια έποχή χρηματοδοτεί τόν Αυτό
νομο Σταφιδικό ’Οργανισμό, τούς 
σεισμοπαθείς σέ διάφορα μέρη τής 
χώρας, τούς καπνοπαραγωγούς καί 
πολές βιομηχανίες καί οργανισμούς. 
Μέ τήν έγγύηση τής Εθνικής Τρα
πέζης ή Κτηματική Τράπεζα καί ή 
Εταιρία Λιπασμάτων επιτυγχάνουν 
δάνεια στό έξωτερικό.

1931. Δημιουργεί τό προάστιο 
τής Φιλοθέης φροντίζοντας γιά τήν 
στέγαση τοΰ προσωπικού της.

1936. Χορηγεί δάνειο 110.000 
000 δραχμών στούς Σιδηροδρόμους 
Πελοποννήσου γιά τήν ανανέωση υ
λικού. Οί δωρεές τής Τραπέζης σέ 
διάφορα ιδρύματα, συλλόγους και 
σωματεία ξεπερνούν τά 50.000.000 
δραχ. άπό τό 1930 μέχρι τό 1940.

1940. Ή «Ελληνική Εριουργία» 
καί τό «Πυριτιδοποιείο καί Καλυκο
ποιείο» ήταν οί δύο μεγάλες βιομη
χανίες πού έφοδίασαν τόν έλληνικό 
στρατό, ή πρώτη μέ ιματισμό καί ή 
δεύτερη μέ πυρομαχικά, στόν πόλε
μο τοΰ 1940. Ή Εθνική Τράπεζα ή
ταν ό μεγάλος χρηματοδότης τών 
δύο αυτών βιομηχανιών. Άπό τό 
1936 μέχρι τό 1939 είχε χορηγήσει 
στό Πυριτιδοποιείο 887.000.000 
δραχμές.

1944. Μέσα στά τέσσερα χρόνια 
τής Κατοχής ή Τράπεζα δεινοπαθεΐ, 
μαζί μέ τόν τόπο. Οί καταθέσεςι ά
πό 14.000.000 χρυσές λίρες κατε
βαίνουν στις 187 (!) χρυσές λίρες, 
κανένας δμως υπάλληλος δέν απολύε
ται καί ή Τράπεζα καταβάλλει κάθε 
προσπάθεια γιά νά συντηρή τούς υ
παλλήλους της καί τις οίκογένειές 
τους.

Αλλά τί νά πρωτοαναφέρη κανέ
νας; Νά άναφέρουμε τις συμμετοχές 
στις διάφορες μεγάλες έπιχειρήσεις 
τής χώρας, τά υποκαταστήματα τού 
έξωτερικοΰ, τήν βιομηχανική πίστη, 
τΙς ναυτιλιακές έργασίες, τις καταθέ
σεις, τούς πελάτες, τούς καταθέτες 
κλπ. θά χρειασθή πολύς χώρος. Άλ
λωστε δλα αύτά είναι γνωστά καί 
ζοΰμε τήν πραγματικότητα καί βλέ
πουμε τούς καρπούς τής ορθής πολι
τικής τοΰ ‘ιδρυτή της Γεωργίου Σταύ
ρου.

ένώ σ’ αυτόν, πού δάνεισε έπ! υπο
θήκη, ή όποια ανήκει σ’ έμάς καί 
υπέγραψε συμβόλαιο τόσο πολύ 
χρόνο έπειτα άπό μάς, καί οί τόκοι 
και τά κεφάλαια άποδόθησαν άπό 
τά δικά μας καί καμμιά ανωμαλία 
δέν δημιουργήθηκε;). Σύμφωνα μέ 
πληροφορίες άπό τόν λόγο «Πα
ραγραφή ύπέρ Φορμίωνος» τοΰ Δη
μοσθένη τά δάνεια δίνονταν μέ υπο
θήκη «έπί γή καί συνοικίαις». ’ I δού 
καί τό σχετικό, πάρα πολύ ένδια- 
φέρον χωρίο:

«Μισθούμενος οΰν δδε τήν εργα
σία αύτήν τήν τής Τ ραπέζης καί τάς 
παρακαταθήκας, ορών ότι, μήπω 
τής πολιτείας αύτφ παρ’ ύμίν οΰσης 
ούχ οΐός τ’ έσοιτ’ είσπράττειν δσα 
Πασίων έπί γή καί σήυνοικίαις δε- 
δανεικώς ήν». (Ό Φορμίωνας νοι
κιάζοντας τήν έκμετάλλευση τής 
Τ ραπέζης καί τών καταθέσεων κα
τάλαβε δτι, έπειδή δέν εΤχε τό δι
καίωμα τοΰ Αθηναίου πολίτη, δέν 
μπορούσε νά είσπραξη δσα ό Πα- 
σίωνας είχε δανείσει μέ υποθήκη 
κτήματα καί σπίτια).

γ. Εγγυητικές έ π ι- 
σ τ ο λ έ ς. Οΐ αρχαίες Τράπε
ζες φαίνεται δτι καταγίνονταν καί 
μέ τήν έκδοση έγγυητικών έπιστο- 
λών στούς πελάτες τους. Τέτοια 
πληροφορία άντλοΰμε άπό τόν «Τρα
πεζιτικό» τοΰ ’Ισοκράτη διαβάζον
τας τό ακόλουθο χωρίο:

«Άμφισβητοΰντος δ’ έμοΰ καί κα- 
θέλκειν άξιοϋντος οΰτω τήν βουλήν 
διέθεσαν οΐ βουλόμενοι συκοφαντείν, 
ώστε παρά μικρόν ήλθον άκριτος ά- 
ποθανεΐν τό μέν πρώτον, τελευτών- 
τες δ’ έπείσθησαν έγγυητάς παρ’ έ
μοΰ δέξασθαι». (’Επειδή δμως έγώ 
εΤχα αντιρρήσεις και αξίωνα νά κα- 
θελκυσθή τό πλοίο, έκεΐνοι πού ήθε
λαν νά συκοφαντούν έτσι διέθεσαν 
τήν βουλή, ώστε παρά λίγο νά πε- 
θάνω άκριτος, στό τέλος δέ πείσθη- 
καν νά δεχθούν έγγυητές). Καί ή 
έγγύηση αύτή όπωσδήποτε θά δινό
ταν άπό τήν Τράπεζα τοΰ Πασίωνα, 
στήν οποία ό μηνυτής είχε καταθέ
σεις.

«Πασίων δέ Άρχέστρατόν μοι τόν 
άπό τής Τραπέζης έπτά ταλάντων 
έγγυητήν παρέσχεν. Καίτοι εί μι
κρόν άπεστερεΐτο καί μηδέν ουκ ή- 
δει μ’ ένθάδε κεκτημένον, ούκ αν δή- 
που τοσούτων χρημάτων έγγυητής 
μου κατέστη. Αλλά δήλον, δτι τάς 
μέν τριακοσίας δραχμάς ένεκάλεσεν 
έμοί χαριζόμενος, τών δ’ έπτά τα
λάντων έγγυητής μοι κατέστη, η
γούμενος πίστιν έχει ικανήν τό χρυ- 
σίον τό παρ’ αύτφ κείμενον». (Ό 
Πασίωνας μοΰ έδωσεν έγγυητή γιά 
έπτά τάλαντα τόν Άρχέστρατο, πα
λαιό τραπεζίτη. Λοιπόν, αν δέν εί
χα πάρει άπ’ αυτόν μικρό ποσό και 
αν δέν γνώριζε δτι έγώ δέν είχα 
καθόλου χρήματα έδώ, δέν θά μοΰ 
γινόταν έγγυητής γιά τόσα χρήμα
τα. Αλλά εΐναι φανερό δτι τις μέν 
τριακόσιες δραχμές διεκδικοΰσε γιά 
νά μοΰ κάνη χάρη, έγινε δέ έγγυη
τής μου γιά έπτά τάλαντα, διότι 
νόμιζε δτι ήταν αρκετή ασφάλεια ό 
χρυσός πού είχα καταθέσει στήν 
Τράπεζα του).

δ. Αγορά χρυσό ΰ. Έ
κτος άπό τήν έργασία τοΰ αργυρα
μοιβού, τήν ανταλλαγή δηλαδή τών 
νομισμάτων οί Τράπεζες τής αρχαί
ας Αθήνας, προέβαιναν και στήν 
αγορά και τήν πώληση χρυσοΰ. ’Ι
δού καί τό σχετικό χωρίο άπό τόν 
«Τραπεζιτικό» τοΰ ’Ισοκράτη:

«Πρώτον μέν γάρ ύμίν μάρτυρας 
παρέξομαι τούς είδότας πολλά μοι 
χρήματα έκ Πόντου κομισθέντα, έ
πειτα δέ τούς όρώντάς με τή τού
του Τραπέζη χρώμενον, έτι δέ παρ’ 
ών έχρυσώνησα ύπ’ έκεΐνον τόν χρό
νον πλέον ή χιλίους στατήρας». (Δι
ότι πρώτον μέν θά σάς φέρω μάρ
τυρες εκείνους ποώ γνωρίζουν δτι έ
γώ έφερα χρήματα πολλά άπό τόν 
Πόντο, έπειτα έκείνους πού μέ εί
δαν δτι χρησιμοποιούσα τήν Τράπε
ζα τοΰ Πασίωνα καί κείνους άπό 
τούς όποιους κείνο τόν καιρό αγό
ρασα χρυσό αξίας μεγαλύτερης ά
πό χίλιους στατήρες).

Μέ δλα αύτά δώσαμε τήν εικόνα 
τής δραστηριότητας τών αρχαίων 
Τραπεζών καί τής άσκήσεως άπ’ αυ
τές τής τραπεζικής πίστεως. Καί 
δέν μπορούσε νά είναι διαφορετική, 
ή εικόνα αύτή τήν έποχή πού τόσο 
τό έμπόριο δσο καί ή βιοτεχνία τής 
έποχής είχαν γνωρίσει μεγάλη ανά
πτυξη καί προετοίμασαν τήν μετέ- 
πειτα άνθηση καί παντοδυναμία τής 
Αθήνας. Τά χρήματα άπό τήν έκ
μετάλλευση τών φλεβών τοΰ Λαυ
ρίου, πού στό μεταξύ είχαν άνακα- 
λυφθή καί είχαν άποδοθή μέ ένοίκιο 
άπό τό Δημόσιο στην ιδιωτική πρω
τοβουλία, ή χορήγηση δανείων στούς 
ιδιώτες γιά τά έργα έκμεταλλεύσε- 
ως τών λαυριακών μεταλλευμάτων 
καί την δραστηριοποίηση τής βιο
τεχνίας, αποτελούσαν τήν κύρια έρ
γασία τών τραπεζιτών. Επίσης δέν 
πέρπει νά λησμονούμε τά ναυτικά 
δάνεια καί τά δάνεια πρός τό έμ
πόριο, άφοΰ είναι γνωστά τά κατα
στήματα τοΰ φίλου καί μεγάλου πε
λάτη τής Τραπέζης τοΰ Πασίωνα 
Πυθόδωρου κοντά Λεώκόριο.

ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. ΖΙΟΥΤΟΣ 
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου 

Παθολόγος — Καρδιολόγος 
Τής Καρδιολογικής Κλινικής τοΰ 
Νοσοκομείου

«ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ» 
Δέχεται έκάστην Τρίτην καί Πέμ
πτην άπό 7—9 μ.μ. είς τό Ία- 
τρεΐον του οδός Τσόχα άρ. 3 Τη- 
Χέψωνον 6460084.



ΑΙ ΜΗΤΕΡΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

Νά λαμβάνουν σύνταξιν 
μετά 15ετή υπηρεσίαν

® ΕΓΓΡΑΦΟΝ ΤΟΥ Α.Σ. ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΛΜΕΙΟΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
Τιιν ίκανοποίησιν τοϋ αιτήματος

Έπισημαίνεται ύπό τής Διοικήσεως

Η ΕΓΚΑΙΡΟΣ ΥΠΟΒΟΑΗ 
ΤΟΝ ΦΥΑΚΟΝ Η0Ι0ΤΗΤ0Σ

των μητέρων συνάδελφων, όπως 
συνταξιοδοτοϋνται μετά την συμπλή
ρωσήν δ εκαπεντ αετούς υπηρεσίας, 
έζήτησε τό Διοικητικόν Συμβσύλιον 
τοϋ Συλλόγου μας διά τοϋ κατωτέ
ρω ΰπ’ άριθ. 2054) 21,4.75 έγγρα
φου του, απευθυνόμενου προς τό Δι
οικητικόν Συμβούλιον τοϋ Ταμείου 
Συντάξεων Προσωπικού ’Εθνικής 
Τραπέζης.

Παραλλήλως, τό Διοικ. Συμβοΰ- 
λιον τοϋ Συλλόγου προβαίνει εις ά- 
πάσας τάς άπαιτουμένας ένεργείας 
προς ίκανοποίησιν τοϋ αιτήματος.

«Πρός τό Διοικητικόν Συμβούλι
ον Ταμείου Συντάξεων Προσωπικού 
Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος 

Ενταύθα
Κύριε Πρόεδρε,

’Από πολλών έτών έκκρεμεΐ αίτη
μα τού ήσφαλισμένου παρά τψ Τα- 
μείφ θήλεος Προσωπικού τής Τρα
πέζης μας, διά την μείωσιν των 
προϋποθέσεων συνταξιοδοτήσεώς 
του.

Συγκεκρίιμμένως αί ήσφαλισμέ- 
vtti παρά τώ Ταμείιρ ζητούν όπως 
συνταξιοδοτοΰνται μετά την συμ- 
πλήρωσιν 1 δετούς υπηρεσίας αί 
μητέρες ήσφαλισμέναι παρά τψ 
Ταμείφ.

Δοθέντος, δτι, τό δριον ήλικίας 
τοϋ θήλεος Προσωπικού τής Τραπέ
ζης μας πρόκειται νά παραταθή, 
μέ την έπικειμένην Τροποποίησιν 
τού ’Οργανισμού Υπηρεσίας τής 
Τραπέζης, άπό τού 50ου εις τό 
55ον έτος καί έκ τής παρατάσεως 
ταύτης θέλει προκόψει σημαντική 
ωφέλεια διά τό Ταμεΐον Συντάξεων 
έκ τής είσπράξεως άσφαλιστικών 
εισφορών επί μεγαλύτερον χρονικόν 
διάστημα, προτείνομεν δπως, τό αί
τημα περί μειώσεως τών προϋποθέ- 
σεν συνταξιοδοτήσεώς τών ήσφαλι- 
σμένων μητέρων ώς τούτο έχει δια
τυπωθεί ύπό τών ένδιαφερομένων, 
ίκανοποιηθή έν συνδυασμώ προς 
την ώς ανωτέρω παράτασιν τού ο
ρίου ήλικίας, έκ τής οποίας καί θέ-

ΜΙΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ
Κύριε Διευθυντά,
Ή υπογεγραμμένη, Ειρήνη Μιχα

ήλ, συνταξιούχος τής ’Εθνικής Τρα
πέζης, σάς παρακαλώ, αν έχετε τήν 
καλωσύνην, νά δημοσιεύσετε τήν πα
ρούσαν έπιστολήν μου, εις τήν αγα
πητήν «Τραπεζιτικήν».

Συμμετέσχον μετά τού συζύγου 
μου, εις τήν όργανωθεΐσαν, παρά 
τού Συλλόγου συνταξιούχων τής ’Ε
θνικής Τραπέζης, 4ήμερον έκδρομήν 
εις Κεφαλληνίαν, άπό 24-27 τού 
παρελθόντος ’Ιουνίου. Τραυματι- 
σθΐσα εις διάφορα μέρη τού σώμα
τός μου, εις τον λιμένα Φισκάρδο 
τής Κεφαλληνίας, έγ πτώσεώς μου 
έπί ανωμάλου έδάφους, μετεφέρθην 
εις αγροτικόν ίατρεΐον τής περιο
χής, δπου μοΰ παρεσχέθησαν πρώ
τοι βοήθειαι (άντιτετανικός ορρός, 
ραφή εις τό πρόσωπόν μου, άντιβίω- 
σις κτλ.).

Κατά τήν έπιστροφήν μας εις Α
θήνας 27 ’Ιουνίου, έπειδή παρετηρη- 
θη χειροτέρευσις τών τραυμάτων 
μου, μετέβην εις τό «Υγείας Μέλα
θρον» — τό όποιον εύρίσκεται πλη
σίον τής οικίας μου — άμα τή αφι- 
ξει μας εις ’Αθήνας, ήτοι ώραν 
8.45' μ.μ. ή μέραν Παρασκευήν, ϊνα 
μοΰ παρασχεθή ιατρική τις βοήθεια 
μέραν, έπρόκειτο νά μεταβώ εις ια- 
προσωρινή, διότι τήν έπομένην η- 
τρόν, διά νά έπιμεληθή έπισταμένως 
τά τραύματά μου.

Παρόντρς ήσαν δύο ιατροί και 
μία προϊσταμένη αδελφή.

Δυστυχώς δεν έδέχθησαν νά μοΰ 
παράσχουν καμμίαν ιατρικήν βοή
θειαν καί μοΰ υπέδειξαν νά μεταβώ 
εις ιατρεία τού ΙΚΑ ή εις τό Ρυθμι
στικόν Κέντρον τού Υπουργείου 
Κοινωνικών Υπηρεσιών, εις Χολαρ
γόν. Σημειωτέον, δτι τούς άνέφερα 
τήν ιδιότητά μου καί τούς έπέδειξα 
καί τό ’Ασφαλιστικόν μου βιβλιά- 
ριον.

Άνεχώρησα μέ άγανάκτησιν, μέ 
απορίαν καί μέ έκπληξιν, δπως ήτο 
φυσικόν.

Μετέβην εις τό Ρυθμιστικόν Κέν
τρον, δπου παρέμεινα σειράν, λό
γω τής μεγάλης κινήσεως τών ά- 
σθενών τού Νοσοκομείου καί έπέ- 
στρεψα εις τήν οικίαν μου μετά τήν 
12ην νυκτερινήν, όποβληθεΐσα καί 
εις έξοδα διά τήν πληρωμήν ταξί 
καί εις ταλαιπωρίας σωματικάς καί 
ψυχικός.

Δεν ήμποροΰσά ποτέ νά σκεφθώ, 
δτι μεταβαίνουσα εις τό « Υγείας 
Μέλαθρον» τό όποιον είναι "Ιδρυμα 
τού Ταμείου Υγείας μας, θά ανα
χωρούσα άπρακτη καί θά έτύγχανον 
τής οϊας έτυχον μεταχειρήσεως.

Μέ λύπην μου σάς αναφέρω τό 
δυσάρεστον αύτό γεγονός, ώστε διά 
τής δημοσιεύσεως τής έπιστολής 
μου, λάβουν γνώσιν οί άρμόδιοι τού 
Ταμείου Υγείας μας.

Διατελώ 
Μετά τιμής 

ΕΙΡΗΝΗ ΜΙΧΑΗΛ

λει καλυφθή ή δαπάνη, έφ’ όσον 
προκύπτει τοιαύτη, τής συνταξιο- 
δοτήσεως τών έπιθυμούντων νά έξέλ 
θουν τής υπηρεσίας μετά τήν συμ- 
πλήρωσιν 1 δετούς υπηρεσίας.

’Επί τούτοις παρακαλοΰμεν δ
πως μάς γνωρίσητε έάν άπεφασί 
σθη κατά τάς τελευταίας συνεδριά
σεις τού Διοικ. Συμβουλίου τού 
Ταμείου τροποποίησις τού Κατα
στατικού καί ποία ή τυχόν ή άπε- 
φασισθεΐσα τροποποίησις».

Κοινωνικά
ΕΥΧΑΙ

Εις τούς συναδέλφους πού έτέλε- 
σαν τούς γόμους των:

—Ευλαλίαν Άρτεμιάδου (Κάνιγ- 
γος) μετά τού Νικολάου Πεσμαζό- 
γλου,

—Πίτσα Χονδροματίδου (Κεν
τρικόν) μετά τού Νικολάου Κοντο- 
πούλου, μαθηματικού,

-—’Αλεξάνδρα Μέλλου (Κεραμει- 
κός) μετά τού Γεωργίου Βαρδαβά- 
κη, εύχομαι κάθε ευτυχία.

Τις ευχές μου απευθύνω καί στό 
συνάδελφο Δημήτριο Μαυράκη (Ίπ
ποκράτους) πού έτέλεσε τούς γό
μους του μέ τήν δίδα Θεώνη Κοκιο- 
πούλου.

Κ. ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ
Εις τούς αγαπητούς φίλους καί 

συναδέλφους Έφη καί Κώσταν Μα
νιάτην, εύχομαι νά τούς ζήση ό υιός 
πού απέκτησαν.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΟΖΙΚΗΣ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ

Ευχαριστώ θερμώς δλους τούς 
συναδέλφους τούς καθ’ οίονδήποτε 
τρόπον συ μ μετασχόντας εις τό 6α- 
ρύτατον πένθος μου, διά τόν άδό- 
κητον θάνατον τού συζύγου μου ΑΝ- 
ΔΡΕΑ ΣΟΛΟΥΚΟΥ.

Ή σύζυγος
ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΟΛΟΥΚΟΥ

★
Ή οικογένεια ’Αργυρίου Άκρατο- 

πούλου θερμώς ευχαριστεί πάντας 
τούς συ μ μετασχόντας εις τό βαρύ
τατου πένθος της έπί τή άπωλείςι 
τής λατρευτής των μητρός καί ιδιαι
τέρως τόν προϊστάμενον καί τούς 
.συναδέλφους τής υπηρεσίας ’Ελέγ
χου Χαρτοφυλακίου.
ΔΩΡΕΑ I
ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΤΥΠΕΤ

Ό Διευθυντής καί τό Προσωπικόν 
τού Ύποκ)τος "Αρτης είς μνήμην 
’Αποστόλου Τσαλαπάνη, συνταξιού
χου κλητήρας ΕΤΕ, δραχ. 1.000.

★ ,
Ή Διεύθυνσις καί τό Προσωπικόν 

τής Δ)νσεως Καταθέσεων καί Νέων 
Εργασιών εις μνήμην Θωμά Σαλμά, 
συνταξιούχου ΕΤΕ, πατρός τού συν
αδέλφου Νικ. Σαλμά, δρχ. 1.400. 

★
Τό Προσωπικόν τού Υποκατα

στήματος Όμονοίας υπέρ τών Τρο
φίμων τού ’Εκκλησιαστικού ’Ορφα
νοτροφείου Βουλιαγμένης, είς μνή
μην Άνδρέα Σολούκου, δρχ. 500. 

★
Τό Προσωπικόν τού Ύποκ)τος 

Λεωφ. Γούναρη Πατρών, είς μνήμην 
Χαραλάμπους Παπαματθαίου, υπέρ 
τού ’Ορφανοτροφείου ’Επαγγελματι
κού Προσανατολισμού Πατρών δρχ. 
1.400.
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ

Κύριε Διευθυντά,
Είς τήν στήλη «ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ» 

τής «Τραπεζικής» ’Ιουνίου, διαβά
σαμε τις έκφρασθεϊσες ευχαριστίες 
άπό μέλους τού Συμβουλίου τής 
ΕΦΕΤ, γιά τήν έξαίρετη πράγματι 
καθηγήτρια τής Ρυθμικής Καν Γε
ροκόμη.

Στις εύχαριστίες αυτές, πού εί- 
λικρινά προσθέτουμε καί τις δικές 
μας, διαπιστώσαμε μιά σοβαρή 
παράλειψη.

Τό Τμήμα Ρυθμικής τής ΕΦΕΤ 
καθώς καί τήν πρωινή γυμναστική 
τών θηλέων συναδέλφων παρακολου
θεί καί έχει τή φροντίδα, χρόνια τώ
ρα, μία άξια άλλά άφανής τ. Συν
άδελφος,

Ή Άγγελικοΰλα Σακκαλή.
Τήν γνωρίζουν όλες οί ήλικίες, 

τά νήπια, οί κοπελλίτσες, οί δε
σποινίδες καί οί Κυρίες πού έχουν 
σχέση μέ τό έξαίρετο αύτό τμήμα 
τής ΕΦΕΤ. Καίτοι είμαστε βέβαιοι, 
οτι θά προσκρούσωμε στην γνωστή 
μετριοφροσύνη τής Άγγελικοΰλας 
Σακκαλή, παρακαλοΰμε, μέσω τών 
στηλών σας νά διαβιβασθοΰν στην 
άκούραστη συνεργάτιδα τής ΕΦΕΤ, 
θερμότατες εύχαριστίες..

Μετά τιμής
Εύαγγελία Καραμεσίνη, Μαρία 
Δρούγκα, Χριστίνα Χατζησπίλη, Ει
ρήνη Άριανάκη, Γιαννούλης Κου- 
μουνδοΰρος.
ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Τό βιβλιοπωλείου I. Σιδέρη, έκυ- 
κλοφόρησε τό βιβλίον τού κ. Γιώρ- 
γου Μπακούρου «Οί χορδές τών κύ
κλων τής άγάπης μου καί τής χα
ράς μου», μιά επιλογή ποιημάτων, 
διαχωρισμένη σέ έπτά Κύκλους - Ε
νότητες.

Είς άλλην στήλην τής έφημερίδος 
μας, σχολιάζομεν τό γεγονός, τής 
μή έγκαιρου υποβολής τών δελτίων 
ποιότητας Προσωπικού, μέ έπακό- 
λουθον τήν* καθυστέρησιν τών προ
αγωγών.

Κατωτέρω δημοσιεύομεν ’Εγκύ
κλιον τής Διοικήσεως τής Τραπέ
ζης έπί τού αυτού θέματος.

Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗ-
ΣΕΩΣ

Παρετηρήθη, πλήν έλαχίστων 
έξαιρέσεων, δτι τά δελτία ποιότη 
τος τού Προσωπικού, περιέρχονται 
είς τήν άρμοδίαν Υπηρεσίαν τής 
Διευθύνσεως Προσωπικού, μετά 
παρέλευσιν σημαντικού χρόνου άπό 
τού μηνός Σεπτεμβρίου έκάστου έ
τους, έξικνουμένου καί μέχρι 5 μη
νών, κατά παρέκκλισιν τής ύπό τού 
Κανονισμού Συντάξεως Δελτίων 
Ποιότητας Προσωπικού (Μέρος Πρώ
τον — Κεφ. 111 παρ. 1) προβλε- 
πομένης προθεσμίας.

Ή τοιαύτη άδικαιολόγητος καθυ- 
στέρησις, δημιουργεί σοβαρά προ
βλήματα τόσον είς τήν έπεξεργα- 
σίαν καί μηχανογράφησιν τών δελ
τίων, δσον, κυρίως, είς τήν έγκαι
ρον διενέργειαν τών προαγωγών τού 
Προσωπικού τής Τραπέζης.

’Επειδή έπιθυμία μας είναι, αί 
προαγωγαί τοϋ Προσωπικού νά 
πραγματοποιούνται έντός τών ιμη- 
νών Ίανουαρίου καί ’Ιουλίου έκά-

Ύπό τής Διοικήσεως τού ΤΥ-
Π ΕΤ έξεδόθη ή κατωτέρω άνα-
κοίνωσις διά τάς Παιδικάς Κα
τασκηνώσεις:.

«ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓ
ΓΕΝΩΝ

Αί επισκέψεις γονέων καί συγ
γενών τών κατασκηνωτών είς τήν έν 
Διονύσφ Κατασκήνωσιν τού ΤΥΠΕΤ 
καθωρίσθησαν ώς άκολούθως:

Παρασκευή 11.7.75 ώρα 5—8. 
30' μ.μ.

Παρασκευή 18.7.75 ώρα 5—8. 
30' μ.μ.

Κυριακή 27.7.75 ώρα 5—8.30' 
μ.μ. (τελευταία ημέρα τής Α' Κα- 
τασκηνωτικής Περιόδου).

Τήν μεταφοράν τών επισκεπτών 
διά Πούλμαν είς Διόνυσον, έναντι 
εισιτηρίου μετ’ έπιστροφής έκ δρχ. 
35 κατ’ άτομον, άνέλαβεν τό Πρα
κτορείου «ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ» Βηλαρά 
5 καί Κουμουνδούρου τηλ. 5134.1 1 1 
κ. Δημητρόπουλος μετά τού οποίου 
δέον όπως οί έπιθυμοΰντες έκ τών 
γονέων καί συγγενών νά έπισκεφθώ- 
σι τήν Κατασκήνωσιν, έρχωνται είς 
άπ’ ευθείας συνεννόησιν διά τήν έξα- 
σφάλισιν θέσεως.

Πρός τούτο δέον δπως τά μέλη 
άπευθύνωνται είς τό άνωτέρω Γ ρα
φείου, τό βραδύτερου μέχρι τής 
11ης πρωινής τής ή μέρας τού έπι- 
σκεπτηρίου.

Σημείου σταθμεύσεως τών Πούλ
μαν ώρίσθη ή Πλατεία Κοτζιά (έναν
τι τής Τραπέζης). ‘Ωρα άναχωρή- 
σεως 4.15' άκριβώς. "Ωρα έκκινή- 
σεως έκ τής Κατασκηνώσεως 8.30' 
άκριβώς.

Έξ άλλου είς τούς έπιθυμούντας 
νά μεταβώσιν είς τήν Κατασκήνω- 
σιν διά τών άστικών λεωφορείων 
Διονύσου (ΕΚΤΕΛ) ύπενθυμίζομεν 
δτι ταΰτα σταθμεύουσιν είς τήν πλα
τείαν Κάνιγγος.

ΔΕΜΑΤΑ

Δέματα διά τούς κατασκηνωτάς 
(τά όποια άπαγορεύεται νά περιέ- 
χωσι τρόφιμα καί γλυκίσματα) θά 
γίνωνται δεκτά είς τά γραφεία τού 
ΤΥΠΕΤ (Σοφοκλέους 2) μέχρι τής 
11 π.μ. καθ' έκάστην πλήν Κυρια
κών καί Εορτών.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

Ή άπευθυνομένη πρός τούς κα
τασκηνωτάς άλληλογραφία θά παρα- 
λαμβάνεται ύπό τού ΤΥΠΕΤ (Σο-

ΧΡΙΣΤΟΣ Ν. ΚΟΥΦΟΣ 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ 
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝ)ΜιΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

Μιχαλαικοπούλου 141- ’Αμπελόκηποι 
ΤΗΛ. 7705.523 — ΑΘΗΝΑΙ 

ΔΕΧΕΤΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΝ ΤΥΠΕΤ

στου έτους, ώς ό ’Οργανισμός τής 
Υπηρεσίας τής Τραπέζης προβλέ
πει, παρακαλοϋνται άπαντες οί έκ 
τοΰΚανονισμοΰ Συντάξεως Δελτίων 
Ποιότητας Προσωπικού υπόχρεοι 
πρός κατάρτισιν τών δελτίων ποιό
τητας, δπως άποστέλλουν ταΰτα 
άνυπερθέτως έντός τού μη
νός Σεπτεμβρίου έκάστου έτους, 
ϊνα παρέχεται ό άπαιτούμενος, μέ
χρι τών προαγωγών, χρόνος διά τήν 
έπεξεργασίαν των.

Έπί τή εύκαιρίςι ταύτη, ύπενθυ
μίζομεν τάς ΰπ’ άριθ. A 64)16.11. 
72 καί Β 110)18.9.73 ’Εγκυκλίους 
καί συνιστώμεν δπως έπανίδητε τάς 
οδηγίας τούτων, πρός άποφυγήν 
παραλείψεων καί άταξιών, έκ τών 
οποίων προκαλοΰνται, άσκοπος άλ
ληλογραφία καί άδικαιολόγητος ά- 
πασχόλησις τών υπηρεσιών, μέ έ- 
πακόλουθον τήν έπιβράδυνσιν τού 
ρυθμού προετοιμασίας τών προαγω
γών.

Οί κ.κ. Διευθυνταί Διοικήσεως, 
Διευθυντά! Καταστημάτων μή ύπη- 
γμένων είς Περιφερειακός Διευθύν
σεις ώς καί οί κ.κ. Περιφερειακοί 
Διευθυνταί Υποκαταστημάτων, πα- 
ρακαλοϋνται δπως παρακολουθή
σουν, προσωπικώς, τήν πιστήν έ- 
φαρμογήν τής παρούσης, οδηγήσουν 
δε τούς άρμόδιους έκάστης Υπηρε
σίας ή Μονάδος, ϊνα, άπό τοΰδε, 
έπιληφθοΰν διά τήν προετοιμασίαν 
συντάξεως τών δελτίων ποιότητας 
είς τρόπον ώστε οΰδεμία καθυστέρη- 
σις νά παρουσιασθή.

Ό Διοικητής
ΑΓΓΕΛΟΣ Θ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

φοκλέους 2) ή δέ τών κατασκηνωτών 
πρός τούς γονείς καί κηδεμόνας θά 
διανέμεται είς τούς έν ένεργείςι εις 
τάς Υπηρεσίας των μερίμνη ήμών.

Είς τούς συνταξιούχους καί ξέ
νους ’Οργανισμούς θά διεκπεραιώνε- 
ται ΰπό τής Υπηρεσία ςτοΰ ΤΥ
ΠΕΤ. ’Επίσης ή άλληλογραφία τών 
Κατασκηνωτών τών ’Επαρχιών θά 
διεκπεραιώνεται ύπό τής Υπηρεσίας 
τού ΤΥΠΕΤ.

Σ η μ ε ί ω σ ι ς : "Οσοι έκ 
τών συναδέλφων δέν έχουσι έπισκε- 
φθή μέχρι σήμερον τήν Κατασκήνω- 
σιν δύνανται ν’ άνέλθωσι τήν ή μέ
ραν τού ’Επισκεπτηρίου διά νά γνω- 
ρίσωσι ταύτην καί τάς πραγματο- 
ποιηθείσας νέας έγκαταστάσεις».

Συνέβη καί συμβαίνει δυστυ
χώς. Πολλοί διευθυνταί Υποκα
ταστημάτων καθυστερούν τήν 
ύποβολήν τών Φύλλων Ποιότητας 
τού Προσωπικού τού Ύποκστα- 
στήματος) τού όποιου προΐστοον- 
ται.

Ή καθυστέρησις αυτή δέν θά 
είχε ίσως ιδιαιτέρα σημασία άν 
δέν συνέβαλλε τά μέγιστα είς τήν 
αναβολήν τού χρόνου διενεργείας 
τών προαγωγών καί τής χορηγή- 
σεως τών προσαυξήσεων.

Γ Γ αυτόν άκριβώς τό λόγο τήν 
καυτηριάζουμε δημοσία καί εκ
φράζουμε τήν απορία μας διά τήν 
συμπεριφοράν αυτήν τών κ.κ. Δι
ευθυντών καί τήν ανοχήν πού επι
δεικνύεται πρός αυτούς άπό τά 
υπεύθυνα όργανα τής Τραπέζης.

Ή έγκαιρος ύποβολή τών φύλ
λων Ποιότητας τού Προσωπικού 
είναι ύποχρέωσις, ή μή έκπλήρω- 
σις τής όποιας σημαίνει, πλημελή 
έκτέλεσιν καθήκοντος καί πρέπει 
οπωσδήποτε νά λαμβάνεται ύπ’ 
δψιν κατά τήν κρίσιν τών κ.κ. Δι
ευθυντών.

’Αλλά καί πέραν τούτου προ
κύπτει τό μέγα θέμα τής ζημίας 
πού προκαλειται είς τό σύνολον 
τού Προσωπικού άπό τήν αναβο
λή τών προαγωγών καί τήν χορή- 
γησι τών προσαυξήσεων. Καί νά 
σκεφθή κανείς δτι ή Διοίκησ.ις 
τής Τραπέζης, άκριβώς διά νά 
μην προκύπτει· ζημία είς τό Προ
σωπικόν άπεδέχθη τό αίτημα τής 
χορηγήσεως τών προσαυξήσεων 
άμα τή συμπληρώσει τού άπαι- 
τουμένου χρόνου.

Τ.Υ.Π.Ε.Τ. - ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣ1Σ

ίιιιιέψείΒ ■ Άλληλονριιρίι 
ίέριτι Ηΐτοσιηνωτών

ΠΟΛΥ ΑΛΗΘΙΝΟ

Τό δώρο της εφορίας
& ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΠΑΝΤΟΥ

’Από τά Δελτίον τού Συν
δέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων ά- 
ναδημοσιεύουμε τό κατωτέρω χι
ουμοριστικό άλλά καί πολύ χα
ρακτηριστικό, δι’ δσα μάς συμ
βαίνουν, σημείωμα.

Είναι πολύ τής μόδας τελευταί
ως, νά περικόπτεται κατά όλίγας 
μονάδας, ή φορολογία τού εισοδή
ματος, ώς μέσον τονώσεως τής ά- 
ναιμικής οικονομίας. Ό φορολογού
μενος άγάλλεται αν καί πανταχό- 
6εν καταςγίζεται, μέ νέας αυξήσεις: 
άλλων φόρων, χαρτοσήμων, τελών 
κλπ., κλπ. Τό πράγμα ένθυμίζει τήν 
ράβδον μέ τό καρότο πού τοποθε
τείται έμπρός είς τό συμπαθές ύπο- 
ζύγιον διά νά τρέξη νά τό φθάση.

’Ιδού τί διηγείται σχετικώς ό 
γνώριμος τού Δελτίου μας, "Αρτ 
Μπούχγουωλντ:

Τήν -μέραν πού ό Μάλκομ Ντάν- 
τυ έπρόκειτο νά λάβη τήν επιτα
γήν τών 200 δολλαρίων, άπό τό δη
μόσιον ταμεΐον, μέγα πλήθος συνε- 
κετνρώθη είς τόν κήπο του. ΤΗτο ό 
πρώτος είς τό Κλάριον Φώλς, είς 
τόν όποιον θά έπεστρέφοντο φόροι 
καί ή πόλις έπανηγύριζεν. Ό βου
λευτής τής περιοχής, ’Ιερεμίας 
Λώμπολ ήλθεν άεροπορικώς άπό 
τήν Ούάσιγκτων διά τήν περίστα- 
σιν, τά παιδιά τής μπάντας τού γυ
μνασίου έφόρεσαν τάς κυανοχρύ- 
σους στολάς των καί τό συνεργεΐον 
τού σταθμού τηλεοράσεως τού 
Γκρίμστεντ, εύρέθη έπί τόπου διά 
νά άποθανατίση τό ιστορικόν γεγο
νός. Μέ τά Κυριακάτικά τους, ό 
Ντάντυ ή κ. Ντάντυ καί τά παιδιά 
τους, έστέκοντο είς τήν αυλόπορτα 
καί έπερίμεναν μέ άνυπομονησίαν 
νά φθάση ή έπιταγή.

—’Έρχεται! έφώναξε κάποιος, 
μόλις ένεφανίσθη τό φορτηγάκι τού 
ταχυδρομείου.

Τό αϋτοκίητον έσταμάτησεν είς 
τήν στροφήν τού δρόμου καί ό τα
χυδρόμος κατήλθεν κρατών άνά χεΐ- 
ρας ένα φάκελλον. ΤΗτο φαιός, ό
πως δλοι οί φάκελλοι τής άλληλο· 
γραφίας τού δημοσίου. ΤΗτο πρά
γματι ή πράσινη έπιταγή...

‘Ο άνθρωπος τής τηλεοράσεως 
έπλησίασε τό μικρόφωνο είς τά 
χείλη τού ταχυδρόμου.

—Ούτε χιόνια, ούτε κυνικός καύ- 
σων, θά μέ ή μπόδιζαν νά παραδώ
σω είς τήν ώραν του, τόν έέπιστρε- 
φόμενον φόρον είς τόν Μάλκομ 
Ντάντυ, κάτοικον τής έπί τής οδού 
Γουέστ Ζίδερφορδ, άριθμός 110 οι
κίας, έδήλωσεν στομφωδώς ό δια- 
νομεύς.

Τό πλήθος έξέσπασεν είς ζητω- 
κραυγάς καί ή μπάντα έπαιάνισε τό 
έμβατήριον «Δεκάρες πέφτουν άπό 
τόν ουρανό».

—Παραμερίστε, νά παραδώση 
τήν έπιταγήν! — φώναξε κάποιος.

Έχρειάσθησαν άρκετά λεπτά διά 
νά άνοιχθή είς τόν ταχυδρόμον μιά 
στενή διάβασις είς τό πεζοδρόμιον. 
Κανείς δέν ήθελε νά χάση τό θεω- 
ρεϊον του.

Ό Ντάντυ έλαμπε άπό χαράν.
—Έφαντάζεσο ποτέ, δτι θά ήρ- 

χετο ημέρα, πού ή Εφορία θά μάς 
έπέστρεφε φόρους; τού έψιθύρισεν 
ή σύζυγός του είς τό αύτί.

—Τό ώνειρευόμουν καμμιά φο
ρά, άπήντησεν έπίσης ψιθυριστά ό 
Ντάντυ. Άλλά όταν ξυπνούσα έλε
γα: «’Όνειρο ήταν καί πάει....»

Ό διανομεύς έπλησίαζεν άργά, 
μέ ύφος τελετουργικόν, δπως ήρ- 
μοζε είς τήν στιγμήν. Ό Ντάντυ 
άπλωσε τό χέρι καί ξαφνικά...

Κάποιος, άπεσπάσθη μέ ένα πή
δημα άπό τό πλήθος καί άρπαξε τόν 
φάκελλον.

—"Ε, τί κάνεις έσύ αύτοΰ; είπε 
ό διανομεύς.

—Τό τσέκ είναι δικό μου! ά
πήντησεν ό άγνωστος.

—Καί ποιος είσαι σύ;
—Είμαι τής ΔΕΗ. Οί λογαρια

σμοί μας ηύξήθησαν άναδρομικώς.

Μόλις φθάνουν τά 200 δολλάρια.
‘Ωστόσον, άλλος έπλησίασε καί 

έπιασε σφικτά τόν φάκελλον.
—’Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών 

Αμερικής. Είμαι τού ΟΤΑ καί τό 
τσέκ είναι δικό μου. Δέν τά μάθατε 
διά τά τηλεφωνικά τέλη; Έτριπλα- 
σιάσθησαν άπό τόν ’Ιανουάριον.

—Προσέξτε! έφώναξε μέ άπό- 
γνωσιν ό Ντάντυ θά τό σχίσετε.

Οί δύο εΐσπράκτορες ήρχισαν νά 
συμπλέκωνται. Όπότε, τρίτος πλη 
σιάσας άπαρατήρητος, κατώρθωσε 
νά τούς άποσπάση τόν φάκελλον....

—Είμαι τής Τραπέζης! έξήγη- 
σεν αυτός. Ό Ντάντυ οφείλει τούς 
τόκους τού δανείου πού τού δώσα
με διά νά πληρώση τούς φόρους 
του.

Τρέχει καί τέταρτος, σπρώχνει 
τόν κλητήρα τής τραπέζης κραυγά- 
ζων:

—Είμαι τής Εφορίας Ακινή
των. Ό κύριος έδώ, άγόρασε σπίτι 
καί δν πλήρωσε άκόμη τόν φόρον, 
πού οφείλει άπό τήν έπανεκτίμησιν 
τής άξίας του.

—Μόνο έάν περάσετε έπάνω άπό 
τό πτώμα μου, έπεμβαίνει πέμπτος 
Έρχομαι άπό τήν Δημαρχίαν. Δέν 
διαβάσατε έφημερίδες; Άπό τήν έκ 
πτωσιν τού φόρου τού Δημοσίου έκ 
πίπτονται προπαντός άλλου, οί φό
ροι πού οφείλονται είς τόι Δήμον.

Κατέφθασαν ώστόσον καί άλλοι: 
Άπό τήν δημοτικήν έπιχείρησιν άε- 
διόφωτος, άπό τήν ΑΕΥ Αμερικα
νικήν Εταιρίαν Ύδάτων), άπό τό 
γραφείον τού δικηγόρου, πού είχε 
συντάξει τήν τελευταίαν φορολογι
κήν δήλωσιν τού Ντάντυ, άπό διά
φορα σωματεία (Φίλοι τού Περιβάλ 
λοντος, Φίλοι τού Καταναλωτοΰ κ. 
λ.π.), τών οποίων ό άτυχής Ντάντυ 
έπληροφορείτο διά πρώτην φοράν, 
δτι ήτο μέλος καί δτι ώφειλε τήν 
συνδρομήν.

Έντός ολίγου, ή έπιταγή είχε 
μεταβληθή είς φαιοπράσινου χαρτο
νόμισμα. Ή κ. Ντάντυ έδάκρυσεν.

-—-Σείς τουλάχιστον, δέν μπορεί
τε νά κάμετε κάτι; ήρώτησεν ό Μάλ 
κολμ Ντάντυ πρός τόν παριστάμε- 
νον βουλευτήν τής περιφέρειας.

—Δέν είναι στό χέρι μου, άπήν
τησεν ό Λώμπολ. Σάς έδώσαμεν έ
να δώρον διά νά τονωθή ή οικονο
μία τής πατρίδας μας. Άλλά ό κα
θένα ςτό ξοδεύει δπως νομίζει κα
λύτερον!

Έδώ τελειώνει ό "Αρτ Μπούχ
γουωλντ τήν έξιστόρησίν του. Αλ
λά ύπάρχει μικρά συνέχεια: Μέ φω
νήν διακοπτομένην άπό λυγμούς η 
κ. Ντάντυ έφώναζεν είς τόν βουλευ
τήν: «Θά τά πούμε στις έκλογές!»

Ό ιερεμίας Αώμπολ έμειδιασεν 
άδιάφορος καί έστράφη πρός τήν 
έξοδον τού κήπου. Είς τό αμερικα
νικόν Κογκρέσσον δπως καί είς δλα 
τά κοινοβούλια τού κόσμου, δλοι έ- 
παναπαύονται είς την παραβολήν 
τής ράβδου, τοϋ καρότου καί τού 
γαϊδάρου.

«ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ»

Μηνιαίον δργανον τοϋ Συλλόγου 
των Υπαλλήλων τής ’Εθνικής 

Τραπέζης τής Ελλάδος.
•
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ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕ* 
ΕΙΣ Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΠ0Κ)ΜΑΤΑ

Ο ΠΝΜΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧδΗ
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛΙΔΟΣ)

πού ό κάτοχός του προσφέρει καί Αποδίδει όσα καί ό 
πτυχιούχος του είδους που μάς Απασχολεί.

"Ας μήν θεωρήσουν οί συνάδελφοι πτυχιοΰχοι ότι 
στρεφόμεθα εναντίον των.

Το Αιοικ. Χυμβούλιον του Χυλλόγου όπως έ τον ί
σαμε πάντοτε καί επαναλαμβάνουμε καί εδώ καί είς 
τάς παραπλεύρους στήλας πού δίδουν άπάντησιν είς τό 
Αιοικ. Χυμβούλιον των μή πτυχιούχων, δεν διαχωρί
ζει τό Προσωπικόν.

Τό Χυμβούλιον τού Χυλλόγου, όταν έχει συναίσΘη- 
σιν τής εύθύνης του καί τής Αποστολής του, ενεργεί μέ 
μόνον γνώμονα τό συμφέρον των μελών του καί προσπα
θεί να διατηρή τήν ισορροπία μεταξύ τών διαφόρων ει
δικών κατηγοριών χωρίς να π αραβλά πτω ν ται τα συμ
φέροντα τής μιας Από τήν άλλη, ενώ προωθεί όλα τα 
θέματα τού Προσωπικού, τό όποιον πέραν τών ειδικών 
θεμάτων πού Απασχολούν έκάστην κατηγορίαν, είναι 
ένα ένιαίον σύνολον. Είναι τό Προσωπικόν τής ’ Εθνικής 
Τραπέζης.

Αύτό έχει ύποχρέωσιν να πράττη κάθε Αιοικητ. 
Χυμβούλιον καί αύτό πράττει με φανατικήν προσήλω- 
σι τό σημερινό Αιοικ. Χομβούλιο. Αέν ψηφοθηρεί. Αέν 
καιροσκοπεί. Αέν υποδαυλίζει πάθη καί μίση. ’Αγω
νίζεται να Απομόνωση τούς διασπαστάς καί να διατήρη
ση τήν ενότητά μας πού Αλλοίμονο εις όλους πτυχιού
χους καί μή πτυχιούχους, Πολεμιστας τών Χόμων 
Τ81 καί 1©36, μητέρας Ανηλίκων τέκνων, Αγωνι- 
στας εθνικής Αντιστάσεως κ.λπ., αν τήν Απωλέσωμεν.

"Αλλωστε οί συνάδελφοι πτυχιοΰχοι Απέδειξαν μέ 
τήν πρωτοφανή Αποχή τους Από τή Γενική Χυνέλευσι 
τών κ.κ. πού παριστάνουν τήν ήγεσία των ότι δεν εγ
κρίνουν τας ενεργεί ας των, ότι δεν στρέφονται κατά 
τών συναδέλφων των μή πτυχιούχων, ότι δεν είναι είς 
τάς προθέσεις των να Αποτελέσουν ιδιαιτέραν κατηγο
ρίαν Προσωπικού καί ότι επιθυμούν να διατηρήσουν τήν 
ιδιότητα τού ύπαλλήλου τής ’Εθνικής Τραπέζης άνευ 
ιδιαιτέρων διακρίσεων.

Οί πτυχιοΰχοι συνάδελφοι γνωρίζουν ότι τό ευερ
γέτημα πού τούς παρέχω ρήσε ή Πολιτεία δεν είναι Α- 
ναγνώρισις καλυτέρας Αποδόσεώς των Από τούς μή 
πτυχιούχους συναδέλφους των Αλλα είναι μέτρον τής 
Πολιτείας δια να ένισχύση τήν έφεσι προς τήν Ανώτατη 
Παιδεία.

Τό ευεργέτημα αύτό δεν επέβαλλε τούς πτυχιού
χους ώς πρώτης κατηγορίας ύπαλλήλους καί πολύ πε
ρισσότερο δεν τούς έδωσε καί δεν τούς δίνει τό δικαίω
μα να στρέφονται κατά τών συναδέλφων των μή πτυχι
ούχων όταν λαμβάνεται καί ύπέρ αύτών ένα ειδικόν μέ
τρον. "Οταν μάλιστα τό μέτρον αύτό λαμβάνεται μέ 
κριτήρια όμοια μέ εκείνα πού έλήφθησαν ύπ’ όψιν δια 
να εύεργετηθοΰν καί αύτοί.

Καί π ·ρ έ π ε ε όλοι να συνειδητοποι
ήσουν ότι δ έ ν είναι μακράν ό χρό
νος πού θά ληφθή δ ι’ όλους τούς μή 
Πτυχιούχους μέτρον πού θά Α π ο κα
θιστά τ ή ν ισορροπία πού Ανετράπη 
μέ τά εύεργετικά ύπέρ τών Πτυχι
ούχων μέτρα τής Πολιτείας καί ό
χι τής Αιοικήσεως τής Τραπέζης.

Καί αύτό Θά γίνη είτε τό θέλη είτε δέν τό θέλη ή 
Αιοίκησις τού Χυνδέσμου τών Πτυχιούχων. Θά γίνη εί
τε τό θέλη είτε δέν τό θέλη ή Αιοίκησις τού Χυνδέσμου 
τών μή Πτυχιούχων, διότι θά τής Αφαίρεση τά προσχή
ματα καί δέν θά ήμπορεϊ νά παριστάνη τήν ήγεσία καί 
νά διεκδική νά «καταλάβη τον Χύλλογο» όπως διεκήρυ» 
ξε είς τήν Χυνέλευσι τού Χυνδέσμου ό θεωρητικός εγκέ
φαλός της. ©ά γίνη είς πείσμα όλων εκείνων πού προ
σπαθούν νά προκαλέσουν τή διάσπασι.

Τ ό Αιοικ. Χυμβούλιον τού X υλ- 
λόγο υ έχει Αποδείξει ότι γνωρίζει 
ν ά μάχεται καί ν ά κ ε ρ δ ί ζ η. Καί ή 
μάχη πού δίδει σήμερα, μόνο του καί 
πάλι, β α λ λ ό μ ε ν ο ν, όπως καί κατά 
τήν προ τής εφαρμογής τής ίσης με. 
ταχειρίσεως περίοδο, π α ν τ α χ ό θ ε ν, 
διά νά έ μ ποδίση τήν διάσπασι καί 
νά Αποκαταστήση τήν ισορροπία, θά 
κερδηθή όπωσδήπ ο τ ε.

Καί θά κερδηθή μέ τήν συμπαράστασι όλων τών με
λών τού Χυλλόγου. Πτυχιούχων καί μή Πτυχιούχων.

Τώρα πιά γνωρίζουν όλοι ότι οί Χύνδεσμοι καί οί 
Αντισύνδεσμοι δέν ώφελοΰν. Βλάπτουν καί μάλιστα είς 
μεγάλον βαθμόν, τά συμφέροντα εκείνων πού δήθεν Αν
τιπροσωπεύουν.

Τά συμφέροντα τών μελών, όλων τών μελών τού 
Χυλλόγου, εξυπηρετούνται μόνον Από τον Χύλλογον.

Καλούμε τά μέλη τού Χυλλόγου νά Απομονώσουν 
τούς διασπαστάς ένθεν καί ένθεν καί νά μήν δίδουν πί- 
στιν είς τάς Απατηλάς ύποσχέσεις των.

Ai άδειαι
Διά μίαν άκόμη φοράν υπενθυμί

ζουμε είς τους αρμοδίους, τήν ΰπο- 
χρέωσιν, όπως, χορηγείται κανονι- 
κώς ή θερινή άδεια είς τό Προσωπι 
κόν.

Ό ρυθμός μέ τόν όποιον χορη
γούνται μέχρι σήμερον αί άδειαι

δέν είναι ικανοποιητικός. Πριν δη- 
μιουργηθή λοιπόν αδιέξοδον, ας γί
νη αυστηρά σύστασις είς τούς διευ- 
θυντάς τών Υποκαταστημάτων, νά 
άρχίσουν άμέσως νά χορηγούν ά
δειας εις τό Προσωπικόν.

Διά πράξεως τοΰ κ. Διχηκητοΰ, έ- 
γένσντο αί ακόλουθοι τοποθετήσεις, 
είς διάφορα Υποκαταστήματα:

Ό κ. ’Ιωάννης Μηλαρόπουλος, 
Τμηματάρχης Β' τάξεως, 'Υποδι
ευθυντής 'Υποκαταστήματος Μυτιλή
νης, είς τό 'Υποκατάστημα Λεβα- 
δείας, ώς Διευθυντής αντί τοΰ κ. 
Τριαντάφυλλου Χαρδαλοΰπα - συμ
πράττοντας Ύπαδιευθιηίτοΰ μετατι
θέμενου είς τό Ύποκ)μα Βόλου ώς 
Διευθιτντοΰ.

Ό κ. Γεώργ. Νικολόπουλας Τμη
ματάρχης Β' τάξεως, Δ)ντής Υ
ποκαταστήματος Ναυπάκτου, είς τό 
Υποκατάστημα ’Αλεξάνδρειάς - ’Η
μαθίας ώς Διευθυντής (ανακαλού
μενης τής διά τής ύπ’ άριθ. 197)75 
Πράξεως ημών γενομένης τοποθε- 
τήσεώς του είς τό 'Υποκατάστημα 
Λαμίας, ώς 'Υποδιευθυντοϋ) αντί 
τοΰ κ. Ήλιο Ρωσσάκη Τμηματάρ- 
χου Α' τάξεως, μετατιθεμένου είς 
τό Υποκατάστημα Γιαννιτσών, ώς 
Διευθυντοΰ, αντί τοΰ κ. Θεοδώρου 
Σταμοΰλη, Τμηματάρχου Β' τάξεως 
μετατιθεμένου είς τό Υποκατάστη
μα "Αρτης, ώς Διευθυντοΰ, αντί 
τοΰ κ. Βασιλείου Σακελλαρίου, τμη
ματάρχου Α' τάξεως, μετατιθεμένου 
είς τό Υποκατάστημα "Αργους, ώς 
Διευθυντοΰ, αντί τοΰ κ. Γεωργίου 
Ριζαπούλου, Τμηματάρχου Α' τάξε
ως, μετατιθεμένου είς τό Υποκατά
στημα Λαρίσης, ώς Διευθυντοΰ.

Ό κ. Νικόλαος Γκρινιάτσος, Τμη
ματάρχης Β' τάξεως, Υποδιευθυν
τής Υποκαταστήματος Λεβαδείας, 
είς τό Υποκατάστημα ’Ιτέας, ώς 
Διευθυντής, αντί τοΰ κ. ’Αθανασίου 
Λουάρη, Τμηματάρχου Β' τάξεως, 
μετατιθεμένου είς τό Υποκατάστημα 
Καρδίτσης, ώς Διευθυντοΰ, αντί τοΰ 
κ. Ίωάννου Θεοφιλογιαννάκου, Τμη
ματάρχου Α' τάξεως, μετατιθέμε
νου είς τά Υποκατάστημα Πειραι
ώς Α', ώς ’Εντεταλμένου.

Ό κ. Κωνσταντίνος Σιάφος Τμη
ματάρχης Β' τάξεως, ’Εντεταλμέ
νος καί Προϊστάμενος Λογιστηρίου, 
Υποκαταστήματος Λαρίσης, είς τό 
αύτό Υποκατάστημα, ώς Υποδιευ
θυντής, αντί τοΰ κ. Ίωάννου Τσάγ- 
κα, Τμηματάρχου Α' τάξεως, μετα
τιθέμενου είς τό Υποκατάστημα όδ. 
Λέοντος Σοφού Θεσσαλονίκης, ώς 
Υποδιευθυντοϋ, αντί τοΰ κ. ’Απο
στόλου IIούγγουρα Τμηματάρχου Α' 
τάξεως, μετατιθεμένου είς τό 'Υπο
κατάστημα Καβάλας, ώς Διευθυν- 
τοΰ.

Ό κ. Ιίων)νος Μιχόπουλος, Ύπο- 
τμηματάρχης, ’Εντεταλμένος καί 
Προϊστάμενος Λογιστηρίου, Υπο
καταστήματος Λεβαδείας, είς τό Ύ 
ποκατάστημα Ζωγράφου, ώς ’Εντε
ταλμένος καί Προϊστάμενος Λογι
στηρίου, τή αιτήσει του, αντί τοΰ κ. 
Σωτηρίου Π λαΐνη, Λογιστοΰ Β' τά- 
ξεώς, μετατιθεμένου είς τήν Διευ- 
θυνσιν ’Επιθεωρήσεως, ώς βοηθού, 
’Επιθεωρητοΰ.

Ό κ. Π αρασκευάς Σερενές, Λο
γιστής Β' τάξεως, παρά τφ Ύπο- 
καταστήματι Πύλου, είς τό Υποκα
τάστημα Μεγαλοπόλεως, ώς ’Εντε
ταλμένος καί Προϊστάμενος Λογι
στηρίου.

Ό κ. Πάσχος Πάσχος Λογιστής 
Β' τάξεως παρά τφ Ύποκαταστή- 
ματι Αίγιου, είς τό 'Υποκατάστημα 
Νεμέας, ώς ’Εντεταλμένος καί Προ
ϊστάμενος Λογιστηρίου.

Ό κ. Χρηστός Άργυρόπουλος, 
Τμηματάρχης Β' τάξεως, παρά τφ 
' Τποκαταστήματι Ναυπάκτου, είς τό 
'Υποκατάστημα Νεμέας, ώς Διευθυν
τής.

Ό κ. Γεράσιμος Βανδώρος, 'Τ- 
ποτμηματάρχης, ’Εντεταλμένος καί 
Π ροϊστόμενος Λογιστηρίου 'Υποκα
ταστήματος ’Αργοστολιού καί ασκών 
προσωρινώς καθήκοντα Διευθυντοΰ 
οριστικώς ώς Διευθυντής τοΰ αύτοΰ 
'Υποκαταστήματος.

Ό κ. Κων)νος Καιροφύλακας, 
Τμηματάρχης Α' τάξεως, ’Εντε
ταλμένος καί Προϊστάμενος Λογι
στηρίου, 'Υποκαταστήματος Πατρών 
είς τό 'Υποκατάστημα Σόλωνος, ώς 
Υποδιευθυντής.

Ό κ. Παντελής Παραδείσης, Λο
γιστής Α' τάξεως, Πληροφοριοδό
της παρά τή Διευθύνσει Γραμματεί- 
ας, είς τήν θυρίδα Χαροκόπου, το- 
Π ροϊστάμενος, αντί τοΰ κ. Κων)νου 
Άγγελέτου, 'Τποτμηματάρχου, το
ποθετούμενου είς τό Υποκατάστημα 
όδοϋ ’Αχαρνών, ώς ’Εντεταλμένου 
καί Προϊσταμένου Λογιστηρίου, αν
τί τοΰ κ. Σπυρίδωνος Παπαγιάννη 
ΰποτμηματάρχου, μετατιθεμένου είς 
την νεαν μονάδα Π απαδιαμαντοπού- 
λου, ώς Προϊσταμένου.

Ό κ. Παναγιώτης Τυρέας, Λο
γιστής Β' τάξεως, παρά τφ Ύπο- 
καταστήματι Π λ. Μητροπόλεως, ώς 
’Εντεταλμένος καί Προϊστάμενος 
Λογιστηρίου τοΰ Υποκαταστήματος 
"Ανω Πατησίων, αντί τοΰ κ. Παν
τελή Κωτσόβολου, Λογιστοΰ Α' τά
ξεως, τοποθετουμένου είς τήν νέαν 
μονάδα Ααμπρινής, ώς προϊσταμέ
νου.

Ό κ. ’Αθανάσιος Κουτέλης, λογι
στής Α' τάξεως ’Εντεταλμένος καί 
Προϊστάμενος Λογιστηρίου Ύποκ) 
τος Κερατσινίου,είς τήν θυρίδα Πε

ράματος, ώς Προϊστάμενος, άντί 
τοΰ κ. Δημητρίου Τσάτσου, Λογιστοΰ 
Α' τάξεως, μετατιθεμένου είς τήν 
θυρίδα όδοΰ Κέρκυρας, ώς Προϊ
σταμένου, άντί τοΰ κ. Κωνσταντίνου 
Μελά, Τμηματάρχου Α' τάξεως, με
τατιθέμενου είς τό Υποκατάστημα 
όδοΰ ’Αχαρνών, ώς Διευθυντοΰ, προ- 
σωρινώς, είς άντικατάστασιν τοΰ ά- 
σθτνοΰντος κ. Κωνσταντίνου Παπα- 
δοπούλου, Τμηματάρχου Α' τάξεως.

Ό κ. Χαράλαμπος Τσιρώνης, Λο
γιστής Β' τάξεως, ’Εντεταλμένος 
καί Προϊστάμενος Λογιστηρίου, Υ
ποκαταστήματος Καρπενησιού, είς 
τό Υποκατάστημα Αίτωλικοΰ, ώς 
’Εντεταλμένος καί Προϊστάμενος 
Λογιστηρίου, άντί τοΰ κ. ’ Ιωάννου 
Τσουραπάκη, Λογιστοΰ Β' τάξεως, 
μετατιθεμένου είς τό Υποκατάστη
μα Γαλατσίου, ώς Έντετααλμένου 
καί Προϊσταμένου Λογιστηρίου, τή 
αιτήσει του, άντί τοΰ κ. Ίωάννου 
Καραλέκα, Λογιστοΰ Β' τάξεως, το
ποθετουμένου είς τήν νέαν Μονάδα 
Καλογρέξας, ώς Προϊσταμένου.

Ό κ. Χρυσάφης Βαγενάς, Λογι
στής Α' τάξεως, παρά τφ Ύποπα- 
ταστήματι Π ανεπιστημίου, είς τό 
Υποκατάστημα Αιγάλεω, ώς Εντε
ταλμένος καί Προϊστάμενος Λογι
στηρίου.

Ό κ. Κωνσταντίνος Σουσάνης, Ύ 
ποτμηματάρχης, παρά τφ 'Τποκατα- 
στήματι όδοΰ Πατησίων, είς τό 'Υ
ποκατάστημα Καμινίων, ώς ’Εντε
ταλμένος καί Προϊστάμενος Λογι
στηρίου.

ΙΙΕΕΙί
Άοέβ6ΐ» προς τά,ς ά- 

ποφάσεις της ΧίΟίκήοεως 
πού οημαένεο «κράβκσιν 
κα,Θήζοντος πού προ
εκτείνεται είς παράβαοΐν 
τών νόμ-cov της Πολι
τείας άποτελει, ή καθ’ 
ύποτροπην οηιαειοομ,ένη 
καθοβτερηοις ώς προς 
την εκπλήρωβιν οίκονο- 
μικών ύποχρεώβεων της 
Τραπέζης έναντι τού 
Προσωπικού, υποχρεώ
σεων τάς όποιας άνεγνώ· 
ρισεν ή Αιοίκησις καί ε- 
χει δώσει εντολήν έκπλη- 
ρώσεώς των.

Μέ την δήλωσιν ότι, 
τό δημοσίεομ,ά μ,ας αύτό 
είναι ή τελευταία προ- 
ειδοποίησις πρός πάντα 
ύπεύθυνον, άναμένομεν 
την άμνεσον καταβολήν 
τών όφειλομένων πρός τό 
Προσωπικόν.

Οί ύπεύθυνοι διά την 
σημ^ειουμένην καθυστέ- 
ρησιν Θά πρέπει επίσης 
νά πληροφορηθούν ότι 
διά τόν χρόνον καθυστε- 
ρήσεως καταβολής όφει- 
λομένων μετά τήν εντο
λήν τής Αιοικήσεως, Θά 
πρέπει νά καταβάλλεται 
καί τόκος , όπως, ύπολο- 
γίζεται τόκος όταν προ
κύπτει θέμα οφειλής τού 
Προσωπικού πρός τήν 
Τράπεζαν έζ οίουδήπο- 
τε λόγου.

Καί μία απορία. Πώς 
συμβαίνει, όταν πρόκει
ται νά κρατηθούν χρήμα
τα άπό τό Προσωπικό νά 
ύπάρχη ό άπαιτούμενος 
χρόνος διεκπεραιώσεως 
καί όταν πρόκειται νά κα
ταβληθούν όφειλαί τής 
Τραπέζης νά μήν ύπάρ
χη ό άπαιτούμενος χρό
νος;

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΗ HTYXIOYXSN
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛΙΔΟΣ)
ζαν, είς έποχάς κατά τάς οποίας τό απολυτήριον Γυμνασίου ήτο αρκε
τόν, ένώ οΰδεμία ενδειξις ϋπήρχεν δτι οί τυχόν άποκτώντες μεταγενεστέ- 
ρως πτυχίον τι Θά έτύγχανον ιδιαιτέρων πλεονεκτημάτων. Δέν περιωρί- 
σθημεν είς τήν απλήν έκπλήρωσιν τοΰ καθήκοντος. Προσεπαθήσαμεν καί 
έπετύχομεν διά τής μελέτης καί εξαιρετικής προσοχής είς τά τής Υπη
ρεσίας καί δι’ έπηυξημένου γενικώς ζήλου, νά δελτιώσωμεν τά ουσια
στικά προσόντα μας διά νά άνταποκρινώμεθα είς τάς έκ τής προόδου 
αύξανομένας βαθμηδόν άνάγκας τής Τραπέζης. Καί δέν έξεμεταλλεύθημεν 
ϋπηρεσιακάς ευκολίας πρός άπόκτησιν τυπικού τίνος πτυχίου, ώς αρκε
τοί επραξαν.

Δέν έπαρκεΐ άλλωστε ό χρόνος, συνεπείςι τής υπηρεσιακής έντατικής 
άπασχολήσεώς μας διά τινας έξ ήμών μάλιστα είς έπαρχιακά Ύποκ)τα 
καί δέν μάς ηύνόησαν αί διαμορφωθεΐσαι έν τώ μεταξύ (δτε πλέον έτέθη 
θέμα προωθήσεως τών πτυχιούχων) οίκογενειακαί μας συνθήκαι.

Νομίζομεν, δτι ουδόλως ύστεροΰμεν πολλών πτυχιούχων καί φρο· 
νοΰμεν, δτι τυχόν άποδοχή, έστω καί μερική, τών αιτημάτων τών συνα
δέλφων τούτων θά άπετέλει αυτόχρημα αδικίαν είς βάρος ήμών καί θά 
προεκάλει άναταραχήν λόγφ ανατροπής τής ύφισταμένης ιεραρχίας. Υ
πάρχουν βεβαίως μεταξύ τών πτυχιούχων υπάλληλοι ζηλευτοί, άξιοι 
έπιβραβεύσεως, διά τάς έξαιρετικάς υπηρεσίας των πρός τήν Τράπεζαν, 
άλλ’ υπάρχουν καί ούκ όλίγαι μετριότητες, ένώ μεταξύ τών μή πτυχι
ούχων συγκαταλέγονται κατά κοινήν ομολογίαν πολλοί έξαίρετοι υπάλ
ληλοι.

Διά τήν περίπτωσιν, καθ’ ήν λόγοι άγνωστοι είς ήμάς θά ωθούν 
τήν σεβαστήν Διοίκησιν είς αποφάσεις διά περαιτέρω ύπέρ τών πτυχιού
χων εύνοιαν (δέν άναφερόμεθα βεβαίως είς τούς εφεξής προσλαμβανο- 
μένους υπαλλήλους), έπιτραπήτω νά προτείνωμεν, 
όπως ληφθή τό καθ’ δ λ α δίκαιον μ] έ τ ρ ον 
πλήρους έξομοιώσεως πρός τούτο υίς τών 
έκ τών μ ή πτυχιούχων κρίνο ιμένων άριστων 
ή διακεκριμένων κατά τά περί κρίσεως 
τοΰ Προσωπικού διατεταγμένα, ώς καί τών 
διακρινομένων διά προσφοράν άξιολόγων 
καί ίιπευθύνων υπηρεσιών. Τό μέτρον τούτο θά άπα- 
λύνη τήν πικρίαν έκ τής βαθμολογικής ΰποσκελίσεώς μας παρά συνα
δέλφων, οί όποιοι δέν προσφέρουν καλλιτέρας τών ήμετέρων υπηρεσίας 

κατόπιν τής δοθείσης ήδη διετούς προωθήσεως είς πάντας ανεξαιρέτως 
τούς πτυχιούχους, ασχέτως επιστημονικού κλάδου) καί θά άποτελεση 
σοβαρόν κίνητρον βελτιώσεως περαιτέρω τής ποιότητας καί τών λοιπών 
μή πτυχιούχων υπαλλήλων τής Τραπέζης. Μετά Σεβασμού

("Επονται υπόγραφα!)
©ελετε καεί μ,ίαε άκόμη άτίόδεεζί τού ένβ ι αεφ £ ρον τό ς 

των δεά τούς μ.η πτυχιούχους;
Κατά την Γεν. Χυνέλευβιν τού Χυνδέβμου πού ε- 

βπευβαν νά βυβτήβουν διά νά έκιαεταλλευθούν την ευκαι
ρία, μόνον τό ενδιαφέρον θέμα δέν σονεζητήθη. Αίυνε- 
ζητήθη όμως ευρύτατα ή προσπάθεια πού πρέπει νά γί
νη διά νά καταλάβουν τόν Χύλλογο. Καί Ιςερετε ποιοι 
έπροτοστάτη-ααν είς την συζήτησι; ΜΗ μέλη τού Χυλ
λόγου. Είναι κι’ αύτό μία άκόμη άπόδειζις τού ενδια
φέροντος τών επιδόξων άρχηγών.

Μεταφέρουμε άπόσπασμα άπό τά Πρακτικά τής 
Γεν. Χυνελεύσεως τοΰ Χυνδέσμου μή πτυχιούχων.

Ό μ ι λ ε ί ό κ. Έ ξ α ρ χ ό π ο ο λ ο ς μέ
λος τού Χυλλόγου τ. Τραπέζης Ά.- 
0 η V ώ ν.

Ό κ. ’ Εξαρχύπουλος μή μέλος τού Χυλλόγου μας 
ν...προεξάρχει διά τήν κατάληψιν τού Χυλλόγου μας. 
Από ποιους άραγε κινείται καί γιά ποιο σκοπό;

Μήπως χρησιμοποιείται γιά μιά επανάληψι τοΰ 
1983;

Αέγει λοιπόν ό κ. ’ Εςαρχόίιουλος:
«..."Οσοι θέλετε νά βοηθήσετε σ’ αύτή τήν υπόθεση 

πρέπει πρός αύτή τήν κατεύθυνση νά στραφήτε μέ όλες 
σας τις δυνάμεις. Πρέπει ν ά πι ά ρ ο υ μ ε τ ό 
Χύλλογο. ©άλεγα τούς Χολλόγους».

'Η τελευταία παράγραφος είναι αύτονόητο διατί 
έλέχθη. Προδίδει ή ίδια τή σκέψι τού όμιλητού. Έλέ- 
χθη γιά νά μειώση τήν έντύπωσι. Πρέπει ν ά 
πάρουμε τό Χύλλογο, ό μ ο λ ό γ ε ί καί 
κατόπιν θ άλεγα τούς Χυλλόγους.

Τό θέμα τών συναδέλφων μή πτυχιούχων έχει πολ- 
λάς πλευράς. Αέν αντιμετωπίζεται ούτε μέ τόν καιρο
σκοπισμό, ούτε μέ τήν ιδιοτέλεια, ούτε μέ άνάρθρους 
κραυγάς.

Τό Αιοικ. Χυμβούλιον άντιμετώπισε καί άντιμετοι
κίζει τό θέμα μέ τήν έπιβαλλομένην σοβαρότητα. Αέν 
έπεχείρησε καί δέν επιχειρεί νά παραπλανήαη ή νά έν- 
τυπωσιάση μέ θέαματικάς ένεργείας καί επικινδύνους 
ακροβατισμούς τούς μή πτυχιούχους συναδέλφους.

Τό Αιοικ. Χυμβούλιον τού Χυλλόγου, τό έκάατοτε 
καί ύφ’ οίανδήποτε σύνθεσιν Αιοικ. Χυμβούλιον τού 
Χυλλόγου, είναι ϋποχρεωμένον νά προστατεύη τά συμ
φέροντα όλων τών μελών καί αί ένέργειαί του εν ούδε- 
μιά πε ρίπτω σε ι πρέπει νά περιέχουν σπέρματα διαιρέ- 
τεως. "Ολες οί κατηγορίες τού Προσωπικού πρέπει νά 
προστατεύωνται άπό τόν Χύλλογο καί νά ;ξυπηρετούν- 
-,αι τά συμφέροντα όλων ώς ενιαίου συνόλου.

Άλλοίμονον είς όλους άν ό Χύλλογος γίνει όργανο 
μιας μερίδος τού Προσωπικού. Φαντασθήτε τόν Χύλ
λογο είς χείρας εκπροσώπων μιάς μερίδος τού Προ
σωπικού.

Είμεθα βέβαιοι ότι τά μέλη τού Χυλλόγου θά φρά
ξουν τό δρόμο καί δέν θά επιτρέψουν εις τούς όποιουσ- 
δήποτε εκπροσώπους νά πραγματοποιήσουν τά σχέδιά 
των. ’Ενωμένοι Θά αντιμετωπίσουμε όλα τά θέματα καί 
Οά επιτύχουμε νέες κατακτήσεις.

Μέ τήν ενότητά μας άποτρέψαμε τόν κίνδυνο τής 
διαλύσεως τών ασφαλιστικών μας ταμείων.

Μέ τήν ενότητά μας κατορθώσαμε νά εξουδετερώ
σουμε τούς διασπαστάς καί νά πραγματοποιήσουμε τήν 
ίση μεταχείρισι.

Χάρις είς τήν ενότητα όλων τών κατηγοριών τού 
Προσωπικού έπιτύχαμε τήν κατάργησι τών ’Οργανι
κών θέσεων, τόν ύπολογισμό τών επιδομάτων είς τάς υ
περωρίας, τά δώρα καί τήν άδειαν, τήν πρόσληψι τών 
τέκνων μας, τήν εφαρμογήν τής ’Εργατικής νομοθεσίας 
κ. λ. π., κ. λ. π.

Μέ τήν ενότητά μας θά επιτύχουμε τήν ίκανοποίη- 
αι τών αιτημάτων όλων τών κατηγοριών τού Προσω
πικού.

Ή διάσπασις θά ώφελήση τούς όλίγους πού μόνον 
μέ αύτήν Θά κατορθώσουν νά επιτύχουν τούς σκοπούς 
των. Τά συμφέροντα τών πολλών έξυ πη ρετού ν τα ι μόνον 
μέ τήν 'Ενότητα.


