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Ό κ. Πρωθυπουργός εξήγγειλε
την ϊσην μεταχείρισιν

·τάς έ.ϊΐευφγ):μ.ία,ς κχέ τά χειροκρ ο τ ήji.x'cst τού 
Προσωπικού τής Έβνιιζής Τρα-πεζης, πού είχε τήν τύ- 
χν) νά «χ ρεο ρ ίσκέταt είς τήν ιστορικήν συγκέντρωσίν 
τής 1^ν)ς Αεκεμ,όρίου ό πρωθυπουργός ζ.
Άδχμ,άντιος ’ Ανδρουτσόπουλος εξήγγειλε τήν άπόφκ- 
σιν τής πλήρους έξοιμ,οιώσεως του Προσωπικού τής Ε
θνικής Τριιπέ'ίης μ,έ το Προσωπικόν τής Τραπέζης τής 
Ελλάδος.

Ό κ. Πρωθυπουργός έθεσε ρ,έ τήν εξαγγελίαν του 
τήν σφραγίδα, του Κράτους εές τήν άπόφασιν τής Αιοι/ή· 
οεως τής Τραπέζης διά τήν "ίσην μ,εταχείρισιν. Απο
μένει ή ύπογραφή του κειμένου τής συλλογικής συμδά- 
σεως και τδ μέγα αιτιημα τής ’ίσης μεταχειρίσεως θά εί
ναι πλέον ένα Ιστορικόν επίτευγμα.

Αί χιλιάδες του Προσωπικού τής Εθνικής Τραπέ- 
ϊης εςέφρασαν τάς θερμάς ευχαριστίας των προς τδν κ. 
Πρωθυπουργόν διά τήν επίσημον εξαγγελίαν τής ίσης 
μεταχειρίσεως καί έ'ξεδήλωσάν τά αΐσθήματά των πρδς 
τδν ΧΡΙΪΤΟΛ ΑΧΗΧ τδν Αιοικητήν που Ικανοποιεί 
ένα πόθο καί σβυνει ένα παράπονο άιπδ τις καρδιές όλων.

Ό Πρόεδρος του ϋυλλόγου μας κ. 1¥ικ. Πίσικο- 
πος δεν παρέλειψε κατά τήν ομιλίαν του νά ε'ξάρη τδ 
γεγονός ότι ό κ. Χ,ρ. Άχής είναι ό μόνος Αιοικητής 
τής ’Εθνικής Τραπέζης που άνεγνώρισε τδ αίτημα τής 
ίσης μεταχειρίσεως, δεν έδίστασε νά ύποσχεθή τήν ίκα- 
νοποίησίν του καί έπροχώρησε εές τήν εφαρμογήν τής 
άποφάσεώς του.

Ευχαριστίας έςέφρασεν καί ό Πρόεδρος του Συλ
λόγου ύπαλλήλων Τραπεζης Αθηνών κ. Χτ. Γκιτά. 
κος. Μαζύ μέ όλο τδ Προσωπικόν τής ’Εθνικής Τρα
πέζης αι στήλαι αύταί απευθύνουν ένα μεγάλο εύχαρι- 
βτώ εές τδν κ. ζΧιοικητήν. Τού τδ οφείλουν άλλωστε.

Ή όμιλία τού κ. Πρωθυπουργού ώς καί ή προσφώ
νησες τού κ. ζΧιοικητού καί ή όμιλία τού Προέδρου τού 
Χυλλόγου μας καί τού κ. Χτ. Τκιτάκου, δημοσιεύονται 
εές άλλας στήλας.

«Ειχον ϊγτγ’ οψ’.ν το άιτό μακριού απασχολούν τό προσωπικόν τής Εθνι
κής Τρσπέζης αίτημβ Ειχον τήν ευκαιρίαν νά το συζητήσω μέ τον κι. 
Διοικητήν σας καί τελευταίως νά τό συζητήσω έκ νέου άπό τής ημέρας 
κατά την οποίαν άνέλαβον τήν ευθύνην τής διακυβερνήισεως τής χώρας. 
Τό άναγνωρίζω ώς δίκαιον καί τό εξαγγέλλω. Τό αίτημα τής έξομοιώ- 

σεως προς τό καθεστώς τής Τραπέζης τής Ελλάδος.

Η όμιλία τοΰ πρωθυπουργού 
κ. Αδαμ. Ανδρουτοοποϋλου

«Ό Διοικητής μας κ. Χρ. Άχής ύπό τήν ήγεσίαν τού όποιου ή Έ'θνιική 
Τράπεζα πραγματοποιεί νέα επιτεύγματα, ύπήρξεν ό πρώτος Διοικη
τής, ό όποιος δι’ Εργων και οΰχί διά λόγων άνεγνώρισε τήν συμβολήν 
τοΰ Προσωπικού εις τήν πρόοδον τού Εθνικού 'Ιδρύματος. Ύπήρξεν ό 
μόνος ό όποιος άπεδέχθη άμέσως τό αίτημα τής ίσης μετοοχειριίσεως, 
ύπεσχέθή τήν ίκανοποίησίν του καί έκπληροϊ τήν ύπάσχεσίν του. Τον 
εύχαριστοΰμε». (Άπό τήν όμιλία τού Προέδρου τοΰ Συλλόγου μας).

Η ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ TOY HI0IKHT0Y 
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ κ. ΧΡ. ΑΧΗ
Κύριε Πρωθυπουργέ,

’Αποτελεί ιδιαιτέραν τιμήν διά 
τήν Εθνικήν Τράπεζαν, τό προ
σωπικόν της καί εμέ ιδιαιτέρως 
ή σημερινή σας έπίσκεψις εις τό 
πρώτον πιστωτικόν "Ιδρυμα τής 
χώρας.

Ή έναρξις λειτουργίας τού 
Ιδρύματος τούτου συμπίπτε! μέ 
τήν έναρξιν τής ιστορίας τού νεω- 
τέρου 'Ελληνικού "Εθνους. Ή έν
τονος προσπάθεια διά τήν δημι
ουργίαν ένός νέου Κράτους, αυ
τοτελούς καί αίκονομικώς άνεξαρ 
τήτου, απεικονίζεται ανάγλυφος 
είς τήν ιστορίαν τής Εθνικής 
Τραπέζης. Είκών πλήρης αγώ
νων, θυσιών και σκληρών προσ
παθειών. Εΐίκών εθνικών ανατά
σεων μέ επ'! κεφαλής τήν Εθνι
κήν Τράπεζαν καί τούς έκάστοτε 
Δνοικητάς της καί τό προσωπικόν
της. ^

Δέν θά είναι άσκοπον νά ύπεν-

θυμίσωμεν ότι ή Εθνική Τράπε
ζα, τό ύπεραιωνσβιον "Ιδρυμά 
μας, ύπήρξεν ή μήτηρ καί τρο
φός τριών τουλάχιστον άπό τάς 
σήμερον λειτουργούσας μέγάλας 
Τράπεζας τής χώρας, μεταξύ τών 
όποιων καί τού Εκδοτικού Ιδρύ
ματος.

Πρωτοπόρος όχι μόνον εις τάς 
εξορμήσεις διά τήν άντιμετώπΊ- 
σιν τών οικονομικών προβλημά
των τής χώρας αλλά αρωγός καί 
είς πάσαν μεγάλην κοινωνικήν 
καί πολιτιστικήν έκδήλωσιν ύ- 
πήρξε καί είναι ή Εθνική Τρά
πεζα.

Σημαιοφόρος τών ιδανικών τοΰ 
"Εθνους καί θεματοφύλαξ τής 
περιουσίας τού 'Ελληνικού Λαού 
έχει κερδίσει τήν άμέριστσν έμ- 
πιστοσύνην σύτοΰ, συγκεντρώ- 
νουσα τό μεγαλύτερον μέρος τών 
έργασιών άπό άλλας Τραπέζας. 
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 2αν ΣΕΛ.)

Κύριε Διοικητά,
Σάς ευχαριστώ όλως ιδιαιτέ

ρως διά τούς θερμούς σας λό
γους.
Κύριοι,

Ή σημερινή παρουσία μου, ώς 
έτονίσθη ύπό τοΰ κ. Διοικητοΰ, 
έχει ακριβώς αυτήν τήν έννοιαν: 
Τήν άναγνώρισιν τών υπηρεσιών 
τάς όποιας προσφέρει τό μέγα 
τούτο πιστωτικόν "Ιδρυμα τής 
χώρας είς τήν ελληνικήν οικονο
μίαν. Διότι ή ιστορία τής ’Εθνι
κής Τραπέζης, είναι ή ιστορία 
τής ελληνικής οικονομίας· καί ό
ταν άναψέραμαι είς τήν Τράπεζαν 
άναφέρομαι συγκεκριμένως είς 
τήν Διοίκησιν καί είς τό προσω
πικόν, είς τον ανθρώπινον παρά
γοντα, είς τον (ανθρώπινον νοΰν ό 
όποιος αποτελεί σήμερον τον 
πραγματικόν πλούτον τών εθνών.

Τήν παρουσίαν μου τήν συνέ
δεσα καί μέ μίαν εξαγγελίαν, άλ
λα θά ήθελα νά τονίσω ευθύς εξ 
άρχής προς αποφυγήν παρανοή
σεων, έκεΐνο τό όπ'οΐον έδήλωσα 
είς τον έλληνικόν λαόν κοιτά τήν 
έξαγγελίαν τών προγραμματικών 
δηλώσεων τής Κυβερνήσεως, ότι 
δέν θά έπιχέιρήσωμεν διά τών 
χρημάτων τού λαού νά έξαγορά-

σωμεν τον λαόν. Καί έρχομαι είς 
τήν εξαγγελίαν:

Ειχον ύπ’ όψιν τό άπό μακροΰ 
άπασχολοΰν τό προσωπικόν τής 
Εθνικής Τραπέζης αίτημα. Εΐ- 
χον τήν ευκαιρίαν νά τό συζητή
σω μέ τον κ. Διοικητήν σας καί 
τελευταίως νά τό συζητήσω έκ 
νέου άπό τής ημέρας κατά τήν 
οποίαν άνέλαβον τήν ευθύνην τής 
δι ακυβερνήσεως τής χώρας. Τό 
άναγνωρίζω ώς δίκαιον καί τό 
εξαγγέλλω. Τό αίτημα τής έξο- 
μοιώσεως πρός τό καθεστώς τής 
Τραπέζης τής Ελλάδος. Δέν θά 
άναφερθώ είς τάς τεχνικάς λε- 
πΤομερείας άλλα τάς γενικάς 
γραμμάς τής έξομοιώσεως θά ά- 
ποτελέσουν άφ’ ένός μέν ή πλή
ρης εφαρμογή της άπό τοΰ ’ I ου- 
λίου 1974 καί άφ’ έτέρου ή κα
ταβολή ποσού όχι ώς άρραβώνος, 
ώς έδηλώθη, άλλα ώς εμπράκτου 
έκδηλώσεως τής άπαφάσεως άπό 
τοΰδε.

Θά παρακαλέσω όλως ιδιαιτέ
ρως νά ιμήν έρμηνευθη ώς μία 
παραχώρηρις ύπό έκδήλωσιν πιέ- 
σεως καί προσπάθεια εξαγοράς, 
όπως έτόνισα προηγουμένως, αλ
λά ώς άναγνωρισις τού δικαιώμα-
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΊΣ ΤΗΝ 2αν ΣΕΛ.)

Ή ίκανοποίηισις τού αιτήματος τής ίσης μεταχειρίσεως γεναμένη απο
δεκτή καί ύφ’ υμών κ. Πρόεδρε τής Κυβερνήσεως, δέν είναι μία ατελή 
ίκανοποίησις υλικού αιτήματος. Είναι πρωτίστως ηθική άναγνωρισις. 
Καί δι’ αύτήν τήν άναγνώρισιν άπευθύναμεν πρώτον τάς ευχαριστίας μας.

[Ή όμιλία τοΰ Προέδρου τοΰ Συλλόγου 
μας κ. Νικ. Πίσκοπου είς τήν 4ην σελ:)
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Κοινωνικά
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

• Ή κ. Χριστίνα σύζυγος Γεωρ
γίου Κουζιώκα, έτεκεν αισίως θή
λυ. Είς τούς εύτυχεΐς γονείς εύχό- 
μεθα νά τούς ζήση το νεογέννητο.

Κ.Λ. - 01 συνάδελφοι τής 12-83
• Ή σύζυγος τού συναδέλφου 

Έμμ. Ζωνουδάκη έτεκεν αισίως θή
λυ. Εύχομαι εις τούς εύτυχεΐς γο-| 
νεΐς νά τούς ζήση.

Κ.Λ.
β Ή κ. Τερέζα, σύζυγος τού συ

ναδέλφου Μάκη Πάλλη έτεκεν αι
σίως θήλυ. Είς τους ευτυχείς γο
νείς εύχομαι νά τούς ζήση.

Κ.Λ.
—Ή Μαίρη σύζυγος τού συναδέλ 

φου Εύσταθίου Κανβλλοιπούλου έτε- 
κεν αισίως θήλυ.

Εύχομαι στους εύτυχεΐς γονείς 
νά τους ζήση.

Κ. .Λ.

ΑΡΡΑΒΏΝΕΣ

β Ό κ. Γεώργιος Κονετάς, κεν
τρικού Καταστήματος, καί ή δίς ’Α
φροδίτη Βαλμά, δημόσιος υπάλλη
λος, έδωσαν άμοιβαίαν ΰπόσχεσιν 
γάμου.

Τούς εύχόμεθα νά ζήσουν.
Ν. Παπουτσής 
Ε. Θεοδώρου

ΓΑΜΟΙ
Ό κ. Γεώργιος Άγάθος καί ή 

δΐς Πόπη Μαμία έτέλεσαν τούς γό
μους των την 28ην ’Οκτωβρίου.

Είς τούς νεονύμφους εύχομαι βίαν 
άνέφελον.

Κ. ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΏΡΕΛΙ
ΥΠ,ΕΡ ΤΟΥ Τ.Υ.Π.Ε.Τ.

• Προσωπικόν Υπηρεσίας Κα
ταθέσεων Νομικών Προσώπων ’Ι
διωτικού Δικαίου Κεντρικού Κατα
στήματος εις μνήμην τής μητρος 
τού συναδέλφου των Κων. Πίκουλα 
δραχ. 900.

3 Οικοδομικός Συνεταιρισμός έν 
Φιλοθέη υπαλλήλων ΕΤΕ εις μνή
μην τού άποβιώσαντος Πέτρου 
Παππά δραχ. 500.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ
Πάντας τούς καθ’ αΐονδήπατε τρό

πον συμμετασχόντας συναδέλφους 
είς τό βαρύτατον πένθος μου διά 
τον θάνατον τού άληισμάνητου 

ΜΕΝΟΥ ΜΟΥ 
ευχαριστώ θερμότατα.

'Η σύζυγος: Λιλΐκα Μαραγκάκη

ΠΕΝΘΗ
Άπεβίωσεν ό συνταξιούχος ΕΤΕ 

Σοφικίτης Λάζαρος.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Παρά τού κ. Τιμοθέου Καζαδέλ- 

λη Συνταξιούχου ’Εθνικής Τραπέ- 
ζης τής Ελλάδος, έξεδόθη λαογρα- 
φικόν βιβλίον ύπό τον τίτλον «Κυ
δωνιές — Άΐβαλί» περιέχον ήθη, έ
θιμα, περιστατικά, πρόσωπα καί 
πράγματα τής προ τών διωγμών 
έποχής.

Εΐνε συντεταγμένον είς γλαφυραν 
γλώσσαν, κομψόν καί δίχρωμον έ- 
ξώψυλλον, σελίδες 150 και είς· ώ- 
ραίαν έμφάνισιν.

-ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Έλ. Βενιζέλου 95 καί 

Δαμασκηνού 2 
Τηλ. 9338.564

ΙΑΣΟΣ Κ. ΚΟΗΤΟΜΕΡΚΟΙ
Παθολόγος - Ρευματολόγος 
Ιατρός - Ρευματολογικής 

Κλινικής ‘Ασκληπιείου 
Έλλ. Έρ. Σταυρού Βούλας 

Δέχεται:
5 — 8 μ.μ. Δευτέρα, Τετάρτη, 
Παρασκευή και έπι συνεντεύξει 

Τηλ. ’Ιατρείου: 639-917 
Ίπποκράτους 69

«ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ»

Μηνιαΐον όργανον του Συλλόγου 
τών 'Υπαλλήλων τής ‘Εθνικής 

Τραπέζης τής Ελλάδος.

Δ)νσεις συμφωνως τψ Νόμψ: 
Υπεύθυνος:

ΝΙΚ. ΠΙΣΚΟΠΟΣ 
21ης ’Απριλίου άριθ. 37

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

•

"Υπεύθυνος Τυπογραφείου: 
ΑΘ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 

Ρήγα Παλαμήδη 5 —Άθήναι 
Τηλ. 319.306

ί__ ___________ _

Βασικοί όρκοι Γενικηρ Aopimrje
S Ύπό ΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ. ΜΕΛΙΔΗ

(Συνέχεια έκ τού προηγουμένου)
Σχηματικώς έχο-μεν:
ΟΙ πρωτοβάθμιοι έστλοΐ λογαρια

σμοί, ώς -και οί πρωτοβάθμιοι περι
ληπτικοί, καταχωρούνται είς τό Γ ε 
νικόν Καθολικόν. ("Ιδε 
κεφάλαιον «Λογιστκά βιβλία»), 
γ α ρ ια σ μ ώ ν. Οί λογαριασμοί

Ι.γ. Λειτουργία Λο- 
εΐναι τό μέσον δΓ οϋ ή Λογιστική 
Επιτυγχάνει τον προορισμόν της. 
Διά τών λογαριασμών, ώς εϊδομεν 
άνωτέρω, παρακολουθούμεν τάς είς 
τήν Έπιχείρηισν έπερχομένας οίκο- 
ναμι-κάς μεταβολάς συνεπείς οικονο
μικού τίνος γεγονότος, τό όποιον 
καί Επηρεάζει τήν οικονομικήν θέσιν 
αυτής.

Λέγοντες οικονομικόν 
γεγονός νοοΰμεν τήν μεταβο
λήν, ήτις Επέρχεται είς τήν περιου
σιακήν σύνθεσιν τής Έπιχειρήσεως, 
•Ενεκα συγκεκριμένης οικονομικής έ- 
νεργείας (άγορά, πώλησις, διακα
νονισμός κ.λ.π.) ή καί μεταβολής, 
ήτις έπέρχεται ε’ίτε προϊόντος τού 
χρόνου (άποσβέαεις περιουσιακών 
στοιχείων, αύξησις σταθερών δαπα
νών ώς ενοίκια, μισθοί κ.λ.π.), εί
τε έπελθόντων μεταβολών έ- 
πηρεαζουσών τήν οικονομίαν έν τώ 
συνόλω της τιμαριθμική ρύθμισις 
περιουσιακών στοιχείων, δημιουρ
γία έπισφαλών απαιτήσεων κ.η.π.).

Είς όλας τάς άνωτέρω περιπτώ
σεις διά τών λογαριασμών ή Λογι
στική παρακολουθεί τάς τοιαύτας 
μεταβολάς.

Πριν ή άναπτύξωμεν τον τρόπον 
νομεν σκόπιμον νά διακρίνομεν τούς 
λογαριασμούς είς δύο βασικάς κα
τηγορίας.

Οί λογαριασμοί έξ άπόψεως έμ- 
φανίσεως έν τώ Ίσολογισμώ μιας 
έπιχειρήσεως διακρίνονται είς λο- 
Χειτουργίας τών λογαριασμών κρί
κοι είς λογαριασμούς Π α θ η τ ι- 
γαριασμούς Έ νεργητικού 
κ ο ΰ.

Λογαριασμοί ενερ
γητικού εΐναι Εκείνοι οί ό
ποιοι παρακολουθούν τά περιουσια
κά στοιχεία ίμιας ‘Επιχειρήσεως, εί
τε τούτα τυγχάνουσιν Ενσώματα, εί
τε άσώματα, ε’ίτε τέλος συνιστοΰν 
απαιτήσει ς πάσης φύσεως 
καί μορφής.

Λογαριασμοί παθη
τικού είναι έκεΐνοι, οί όποιοι 
παρακολουθούν τάς ύφισταμένας υ
ποχρεώσεις τής έπιχειρήσεως τό
σον πρός Εκείνους, μεθ’ ών συναλ
λάσσεται αυτή καί καλούνται ούτοι 
λογαριασμοί τού καθαρώς παθητι
κού, όσον καί τάς πρός τον ή τούς 
φορείς ταύτης καί καλούνται λογα
ριασμοί τής καθαρός περιουσίας. 
Τά τεθέν ερώτημα εΐναι έάν εις λο
γαριασμός άνήκει είς τό Ενεργητι

κόν ή τό παθητικόν. Πρός διαπίστω- 
σιν δέ τούτου δέον δπως ό Ερευνών 
καθοδηγήται έκ τής ώς άνω άναλ,ύ- 
σεως. Ή ώς άνω διάκρισις τών λο
γαριασμών είς Ενεργητικού καί πα
θητικού τοιούτου τυγχάνει κεφα
λαιώδους σημασίας είς δ,τι 
άφορά τήν λειτουργίαν τούτων.

Τάς μεταβολάς τών λογαριασμών, 
τόσον τού Ενεργητικού, όσον καί 
τού παθητικού, παρακολουθούμεν διά 
τής αυτής λογιστικής 
Τεχνικής, άλλα κατ’ άντί- 
στροφον κατεύθυνσιν διά λόγους 
λογιστικής... σκοπιμότητος, ώς κα* 
τωτέρω θά άναπτύξωμεν. Τά υφι
στάμενα περιουσιακά στοιχεία μιάς 
έπιχειρήσεως καί τάς μεταβολάς 
πρός τά άνω αυτών, ήτοι τάς αύξή- 
σεις αυτών συνεπεία διανομικών γε
γονότων άφ’ ένός καί τάς ελαττώ
σεις τών υποχρεώσεων τής έπιχει
ρήσεως άφ’ Ετέρου, άποκαλοΰμεν έν 
τή λογιστική χ ρ έ ω σ ι ν. Τάς 
ύφισταμένας υποχρεώσεις τής έπι
χειρήσεως καί τάς αυξήσεις άφ’ έ
νός καί τάς Ελαττώσεις περιουσια
κών στοιχείων τής Έπιχειρήσεως 
άφ’ Ετέρου, άποκαλοΰμεν έν τή λο
γιστική π ί σ τ ω σ ι ν. Οΰτω πας 
λογαριασμός, δστις παρακολουθεί 
τόσον τά περιουσιακά στοιχεία μιας 
έπιχειρήσεως (Ενεργητικού), δσον 
καί τάς χρεώσεις ταύτης (παθητι
κόν), μεταβαλλόμενος χ ρ ε ο ΰ- 
ται, ή π ι σ τ ο π ο ι ο ΰ τ α ι. 
Έκ τών άνωτέρω δυνάμεθα νά δια- 
τυπώσωμεν κανόνα, δστις τυγχάνει 
ή άφετηρία τής λογιστικής 
έκμαθήσεως καί οΰχΐ ώς έν τή πρά- 
ξει πρεσβεύεται τό.... πέρας αυτής.

Οϋτω: Οί λογαριασμοί οί όστει- 
κονίζοντες περιουσιακά στοιχεία 
τού ενεργητικού διά τά υφιστάμε
να αυτών καί τάς αυξήσεις χρεοϋν- 
ται, διά τάς έπερχομένας Ελαττώ
σεις είς αυτά πιστοΰνται.

Οί λογαριασμοί οί άπεικονίζον- 
τες ύποχρεώσεις (παθητικόν), διά 
τάς ύπαρχούσας καί τάς αυξήσεις 
τούτων πιστοΰνται, διά δέ τάς έλατ 
τώσεις χρεοΰνται.

Διά τής άντιστρόφου ταύτης λει
τουργίας τών λογαριασμών τόσον 
τού Ενεργητικού, δσον καί τού παθη
τικού, ή λογιστική Επιτυγχάνει τον 
προορισμόν της. Ή λογιστική έπο- 
νένως δ έ ν ε ΐ ν ·α ι.... Έ π ι- 
στήμη τών λογάρι α
τμών, ώς πλεΐστοι "Ελληνες 
καί ξένοι συγγραφείς πιστεύουν, αλ
λά ή λογιστική Επιτυγχάνει τον 
προορισμόν της. Διά τήν όμοιογρα- 
φίαν, καθ’ δσον τό ευτάσσείν τυγ
χάνει βασική προϋπόθεσις τής λο
γιστικής, ή χρέωσις τών λογαρια
σμών έγγράφεται είς τό άριστερόν 
μέρος αυτών, ή δέ πίστωσις είς τό 
δεξιόν μέρος. Τίποτε δέν θά ήμπό-

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
ΤΟΥ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ LINGUAPHONE
Πρός τούς ένδιαφερομένους δι" έκμάδησιν 
ξένων γλωσσών είτε διά τήν τελειοποίησίν των.

Τό ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΝ LINGUAPHONE εχον ύπ όψιν τό πρό
γραμμα της Διοικήσεως τής "Εθνικής Τραπέζης διά τήν ύπο- 
βοήθησιν τών μελών τού προσωπικού της είς τήν έκμάθησιν 
ξένων γλωσσών είτε εις τήν τελειοποίησίν των, είναι είς τήν 
εύχάριστον θέσιν νά γνωστοποίηση τά άκόλουθα.
"Η όπτικοακουστική μέθοδος LINGUAPHONE, μοναδικόν επί
τευγμα τών συγχρόνων Εξελίξεων, Ιδεώδης διά τούς έπιθυ- 
μούντας νά χειρίζωνται άνετα μιάν ξένην γλώσσαν Εντός βρα- 
χυτάτου χρονικού διαστήματος καί νά τήν ομιλούν άπταίστως 
είναι ιδιαιτέρως ένδεδειγμένη διά τά μέλη τού προσωπικού 
τής Τραπέζης πού είτε άντιμετωπίζουν τό πρόβλημα τών 
καθορισμένων ωρών διδασκαλίας τών διαφόρων σχολών, είτε 
υπηρετούν είς μικρά κέντρα όπου δέν ύπάρχουν ούτε σχολαί 
ούτε καί κατάλληλοι "μεμονωμένοι,, καθηγηταί.
Τό LINGUAPHONE δύναται νά έξυπηρετήση κάθε κατηγορίαν 
Ενδιαφερομένων. Καί δΓ αύτόν ακριβώς τόν λόγον είναι Εξ 
ίσου διαδεδομένον άνά τόν κόσμον ολόκληρον, τόσον εις τάς 
μεγάλος πρωτευούσας όσον καί είς τάς πλέον απομονωμένος 
περιοχάς, παρέχον άκόμη και Εκεί τό καθιερωμένον δΓ όλους 
τούς σπουδαστάς πλεονέκτημα τής συνεχούς συμπαραστά- 
σεως καί παρακολουθήσεως τής προόδου των άπό είδικευμέ- 
μους καθηγητάς τού 'Ινστιτούτου, οι όποιοι διορθώνουν 
δωρεάν τάς Επί έκάστου μαθήματος άσκήσεις τών σπουδαστών 
καί τάς Επιστρέφουν μέ σχόλια Καί ύποδείξεις διά τήν περαι
τέρω μελέτην των.
Διά τούς διαμένοντας είς τήν περιοχήν Πρωτευούσης, τό Ίνστι- 
τοϋτον LINGUAPHONE συνιστά Ιδιαιτέρως τό 'Ηλεκτρονι
κόν του Κέντρον Ταχυρρύθμου Έκμαθήσεως διά τήν "Αγγλι
κήν καί Γαλλικήν (LINGUAPHONE LANGUAGE LABORA
TORY) τό όποιον λειτουργεί συνεχώς άπό 9π.μ. μέχρι 9μ.μ. 
είς τό μέγαρον τής όδοΰ Πανεπιστημίου 10 (Α' όροφος) καί 
όπου ό Ενδιαφερόμενος δύναται νά προσέρχεται, άνευ προ- 
συνεννοήσεως, είς οίανδήποτε ώραν εύκαιρεϊ καί δι" όσηνδή- 
ποτε ώραν θέλη.
Είς τό LINGUAPHONE LANGUAGE LABORATORY ό σπου
δαστής έχει είς τήν διάθεσίν του, Εκτός τών ήλεκτρονικών 
όπτικοακουστικών μέσων έκμαθήσεως, καί προσωπικήν έπο- 
πτείαν ύπό ειδικευμένων ξένων καθηγητών, οί όποιοι τού δί
δουν έπΙ τόπου καί ιδιαίτερον μάθημα, τό λεγόμενον FACE- 
TO-FACE, άνευ προσθέτου έπιβαρύνσεως.
Διά πληροφορίας καί άναλυτικόν Τεύχος δωρεάν, οί Ενδιαφε
ρόμενοι δύνανται νά μάς έπισκεφθοΰν είτε νά μάς γράψουν, 
άνευ οΙασδήποτε ύποχρεώσεώς των, έχοντες ύπ" άψιν ότι ώς 
μέλη τού προσωπικού τής "Εθνικής Τραπέζης θά τύχουν καί 
ειδικής μεταχειρίσεως είς τούς οικονομικούς όρους.

Ινσπτοΰτον Linguaphone
"Αθήναι : Πανεπιστημίου 10 - Τηλ. 617.811
Θεσσαλονίκη : Τσιμισκή 68 - Τηλ. 232.370

5ιζε έάν τό αντίστροφον συνέβαινεν.
"Οσον άφορά δέ τούς ορούς ΔΟΥ

ΝΑΙ καί ΛΑΒΕΙ Ν, τούς οποίους καί 
σήμερον πλεΐστοι χρησιμοποιούν, 
κείθ’ δτι δέν άντελήφθησαν τήν τε- 
ραστίαν Επιστημονικήν έξέλιξιν τής 
λογιστικής, ήτις τείνει νά μαθημα- 
τιικοποιηθή, ουδόλως ύφίσταται λο- 
γος περί μνείας τών ορών τούτων 
διότι ούτοι.... άπεβίωσαν προ πολ
λών Ετών.

1. δ. Π α ρ α κ ο λ ο ύ θ η σ ι ς 
οικονομικών γ εγονό- 
τ ω ν .

Παν οικονομικόν γεγονός συντε-1 
λεΐ είς τήν μεταβολήν τουλάχιστον 
δύο λογαριασμών, τ’ίτε ούτοι ανηΓ 
κουν ες τό Ενεργητικόν, είτε είς τό 
παθητικόν, ε’ίτε, τέλος καί είς άμ- 
φότερ-α. Ούδέν οικονομικόν γεγονός 
άφορά εναν μόνον λογαριασμόν.

Οΰτω, είς πάν οικονομικόν γεγο- 
ός απαντάται μεταβολή λογαρια

σμών άνηκόντων είς τό έν ε ρ γ η- 
τ ι κ ό ν (άγορά προϊόντων μετρη- 
τοΐς, διακανονισμός άπαιτήσεων κ. 
λ.π.), μεταβολή λογαριασμών άνη- 
κό ’των είς τό παθητικόν 
(διακανονισμός υποχρεώσεων διά 
συναλλαγματικών όίποδοχής, σχημα
τισμός άποθεματικών έκ τών κερδών 
κ.λ.π.), μεταβολή λογαριασμών ά
νηκόντων τόσον είς τό Ενεργητικόν, 
δσον καί είς τό παθητικόν (διακα
νονισμός υποχρεώσεων μετρητοΐς).

Ή λογιστική διά τών λογαριού 
σμών της παρακολουθεί τάς ώς άνω 
μεταβολάς τής έπιχειρήσεως καί διά 
τής χρεώσεως καί τής πιστώσεως 
αυτών προσδιορίζει τήν οικονομικήν 
αΰτής θέσιν είς τό προκΰπτον οικο
νομικόν αποτέλεσμα, κέρδος ή ζη
μία.

>1. ε. Ά ν ά λ υ σ ι ς οικο
νομικών πράξεων. Έν 
συνεχεία άκολουθεΐ πλήρης λογιστι
κή παρακολούθησις τών οικονομικών 
γεγονότων.

(ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ)

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ 
Χειροΰργος ’Οδοντίατρος

Κάνιγγος 7 
2ος δροψος 

Τηλ. 630.277
Δέχεται τούς Υπαλλήλους τής 
Τραπέζης μέ τό ίσχΰον τιμολό- 

γιαν ΤΥΠΕΤ

Πρόσλπψις
πρωτευσάντων
αποφοίτων
Γυμνασίου

Διά πράξεως τού κ. Διοικητού, 
άπεφασίσθη ή πράσληψις τών κά
τωθι 25 πρωτευσάντων άποφοίτων 
Γυμνασίου, Ετους 1972—73, προ
ερχόμενων έκ διαφόρων περιοχών 
τής χώρας:

Κωνστ. Φατήρα, Χρήστου Τσώνη, 
Άλεξ. Παπουτσή, Χαρ. Μανωλάκου, 
Δημ. Παπανικολάου, Ήλ. Χρηστά- 
κη, Τριαντ. Μαυρογιάννη, Βασ. Ζυ- 
γουρα, Ζαχ. Καψάλη, Κεωργ. Κα- 
ραντώνα, Χρ. Χριστοδούλου, Σωκρ. 
Μεταξά, Εύαγ. Νιζάμη, Χαρ. Τσα- 
κριοΰ, Γεωργ. Μακρυγάννη Γεωργ. 
’Ανδρούτσου, Χριστ. Ταγγερίδη, 
Κωνστ. Τζαβάρα, Γεωργ. Τζανετά- 
κ,ου, Κωνστ. Λαγοονά, Σπυρ. Περδι- 
κάρη, Γρηγ. Πέταλά, Μιχ. Παπα- 
δάκη.

Κατανομή
αρμοδιοτήτων

Αί αρμοδιότητες τών συσταθει- 
σων δύο Υποδιευθύνσεων παρά τή 
Διευθύνσει Καταθέσεων καί Νέων 
’Εργασιών, ανατίθεται είς τούς ΰ- 
ποδιευθυντάς:

—Κωνστ. Κστσιάμπαν, 'Υποδι
ευθυντήν, ή 'Υποδιεύθυνσή Προσελ- 
χύσεως Καταθέσεων καί Νέων ’Ερ
γασιών.

—Γεωργ. Μουρίικην, 'Υποδιευθυν
τήν, ή Ύπαδιεύθυνσις Παρακολου
θήσεως Καταθέσεων.

Έξ άλλου έτοποθετήθησαν οί κ.κ.
—Γεωργ. Γούλας, Τμη,ματάρχης 

Α', ώς προϊστάμενος τού Τμήματος 
Παρακολουθήσεως Καταθέσεων ’Ι
διωτών καί ’Οργανισμών .

—ιΝικ. Σαλμάς, Τμηματάρχης 
Β', ώς προϊστάμενος τού Τμήματος 
Παρακολουθήσεως Καταθέσεων.

—Εύάγ. Χαριτάπουλος, Ύπο- 
τμηματάρχης, ώς προϊστάμενος τού 
Τμήματος Νέων ’Εργασιών καί Έ- 
ξυπηρετήσεως ’Οργανισμών Κοινής 
Ώφελείας.

—Αικατερίνη Θωμά, Λογιστής 
Α', ώς προϊστάμενη τής ‘Υπηρεσί
ας Γραμμοττείας.

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ < ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ Της ΣΙΕΛ.) 
τός σας συμμέτοχης εις τήν αΰ- 
ξανομένην κοινωνικήν καί οικονο
μικήν ευημερίαν τής χώρας. Σάς 
παρακαλώ δέ δλως ιδιαιτέρως νά 
έντείνητε τάς προσπάθειας ώστε 
μαζί μέ όλους τους άλλους "Έλ
ληνας νά ύψώσωμεν όσον τό δυ
νατόν ϋψηλότερον καί τόν νοΰν 
καί τήν καρδίαν μας διά νά δω- 
σωμεν είς τό "Εθνος τον ρυθμόν 
τής έντονου ένεργείας τόν όποιον 
χρειάζεται σήμερον διά νά πρα- 
γματοποιήση τάς ύψηλάς έπιδιώ- 

• ξεις του καί συγχρόνως νά προ- 
χωρήσωμεν πρός τάς έξελίξεις έ-

κείνας τάς οποίας έχει έξαγγεί- 
λει ή Κυβέρνησις.

Υπολογίζω όλως ιδιαιτέρως 
είς τήν συμπαράστασίν σας διότι 
σείς δέν εΐσθε μόνον έργάται τής 
οικονομικής προόδου, άλλ’ εΐσθ'ε 
έν μεγόιλω δαθμώ καί διαμορφω- 
ταί τής κοινής γνώμης.

Σάς ευχαριστώ όλως ιδιαιτέ
ρως διά τάς θερμάς σας εκδη
λώσεις καί θά μοΰ έπιτρέψετε νά 
τάς ερμηνεύσω ώς εκδηλώσεις 
πρός τήν μεγάλην εθνικήν προσ
πάθειαν ή όποια έχει άναληφθη 
ύπό τής Κυδερνήσεως.

Σάς εύχαριστώ πολύ.

Η πρασφώνησίΒ
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 11ης ΣΕΛ.)

Παραλλήλως, προσφέρει τάς 
Υπηρεσίας της είς ρόλον Συμ
βούλου είς τάς έκάστοτε Κυβερ
νήσεις τής χώρας έφ’ όλων τών 
μεγάλων οικονομικών καί τραπε
ζικών προβλημάτων αυτής.
Κύριε Πρωθυπουργέ,

Εΐναι ευτυχής συγκυρία ότι είς 
τό υψηλόν άξίωμα τού Πρωθυ
πουργού τής '-Ελλάδος εΰ-ρίσκε- 
σθε σήμερον ύμεΐς, ό όποιος έπι 
μέγα χρονικόν διάστημα διηυθύ- 
νατε έπιτυχώς ένα κατ’ έξοχήν 
ζωτικόν Κυβερνητικόν τομέα. Ή 
παρουσία σας είς τον χώρον ε
κείνον όπήρξε λίαν έπιτυχής καί 
μάς πληροί έλπίδων ότι μέ τήν 
αυτήν επιτυχίαν θά άντιιμετωπί-

του β. Διοικητοϋ
σετε καί τά γενικώτερα πίρο-βλή- 
ματα τής χώρας είς τήν vicxv σας 
υψηλήν θέσιν.

’Επιθυμώ νά σάς διαβεβαιώσω 
ότι ή Εθνική Τράπεζα ώς "Ιδρυ
μα ’Εθνικόν καί έγώ προσωπι- 
κώς άπό τής θέσεως τού Διοικη- 
τοΰ τού Ιδρύματος τούτου θά 
σάς συμπαρασταθώμεν όλοψΰχως 
είς τήν έκπλήρωσιν τής άποστοι- 
λής σας.

Έκ μέρους τής Διοικήσεως καί 
τ-οΰ προσωπικού τής ’Εθνικής 
Τραπέζης τής ‘Ελλάδος σάς ευ
χαριστώ θερμώς διά τήν ιδιαιτέ
ραν τιμήν την οποίαν μάς έπεφυ- 
λάξοπτ μέ τήν σημερινήν ένταΰθα 
παρουσίαν σας.

ΕΕΤΟΑΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ “ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΝ,,
Κύριε Πρόεδρε,

Μετά μ εγάλης ί κανοπο ιήσεως ά- 
νέγνωσα είς τό προηγούμενον ψύλ
λον τής Τραπεζιτικής τόσον τήν ’Α 
ναφοράν μου δσον καί τήν διαμαρτυ 
ρίαν τών 73 συναδέλφων μου τού 
Κεντρικού Καταστήματος Πειραιώς 
σχετικώς μέ τόν τρόπον παροχής 
φαρμακευτικής περιθάλψεως ΰπό 
τού Τ.Υ.Π.Ε.Τ.

Ή ϊκανοποίησις αΰτη δέν Εχει χα
ρακτήρα άντεκδικήσεως δτι δηλαδή 
διά τού τύπου έπετύχαμε μίαν κά
ποιαν νίκην Επί προσωπικού θέμα
τος. Αύτη έδημ ι ουργήθη, έκ τής πει· 
ποιθήσεως δτι ή ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ κα 
τέστη ΠΡΟΣΙΤΗ διά πάντα πού θά 
ήθελε νά έκψράση τάς άπόψεις του

διά πράξεις ή παραλείψεις τών δια 
φόρων Οργάνων, είτε τά όργανα αυ
τά ανήκουν είς τόν σύλλογον είτε 
είς τό Τ.Υ.Π.Ε.Τ. κλπ.

Περαίνων, θά ήθελα νά σάς εΰχα 
ριστήσω καί νά σάς συγχαρώ διά 
τήν δηιμοσίευσιν. Επίσης θά ήθελον 
διά μίαν άκόμη φοράν κάμνων χρή- 
σιν τής φιλοξενίας σαςνά σάς ευ 
χαριστήσω διά τώιν στηλών σας τά 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΝ όργανον ΤΟΥ ΤΥΠΕΤ 
διά τήν ΜΗ ΕΙΣΕΤΙ ΔΟΘΕΙ ΣΑΝ Α- 
ΠΑΝΤΉΣΙΝ έπι τής αναφοράς μου 
καθώς καί τής διαμαρτυρίας τών 
συναδέλφων.

Έν Πειραιεΐ τή 3η Ν)6ρίου 1973 
Μετά τιμής 

Γ. ΚΟΥΤΣΟΥΑΕΡΗΣ

Πρόγραμμα έκϋρορν Δεκεμβρίου 1973
ΚΤΡΙΑΚΗ 16)12

ΛΟΤΤΡΑΚΙ — ΠΕΡΑΧΩΡΑ — Μ Π ΙΣΙΑ: ’Αναχώρηση στις 8 π.μ. 
γιά τό Λουτράκι. Στάση 30’ καί συνέχεια για Περαχώρα, Μτίσια. Πα
ραμονή στό έλατόψυτο χωριό γιά φαγητό καί περιπάτους. ’Αναχώρηση τό 
άπόγευμα στις ό.30' γιά Άίΐήνα, μέ Ενδιάμεση στάση στό Λουτράκι μιάς 
ώρας.

ΕΞΟΔΑ: Δραχ. 55 — 65.

ΚΤΡΙΑΚΗ 23)12

ΣΙΚΤΩΝ — ΛΙΜΝΗ ΣΤΤΜΦΑΛΙΑΣ — ΚΑΣΤΑΝΙΑ — ΓΚΟΤΡΑ : 
’Αναχώρηση στις 8 π.μ. γιά Κόρινθο (στάση 20'), Σικυώνα, Λίμνη Στυμ- 
φαλίας (μικρή στάση) καί συνέχεια γιά Καστανιά, Γκούρα, οπού καί Θά 
μείνουμε γιά μεσημβρινό φαγητό. Νωρίς τό άπόγευμα άναχο'ιρηση γιά τήν 
Καστανιά. Παραμονή μιάς ώρας στό Τουριστικό περίπτερο καί έν συνε
χείς αναχώρηση γιά ’Αθήνα μέ Ενδιάμεση στάση στον ’Ισθμό.

ΕΞΟΔΑ: Δραχ. 75 — 85.

ΣΑΒΒΑΤΟ 22)12 — ΤΕΤΑΡΤΗ 26)12

ΚΑΜΜΕΝΑ ΒΑΤΡΛΑ: ’Αναχώρηση στις 3 μ.μ. τσΰ Σαββάτου γιά 
Καμμένα Βούρλα, δπου θά παραμείνουμε στό ξενοδοχεΐον «ΡΑΔΙΟΝ» 
μέχρι τοΰ απογεύματος τής Τετάρτης. Στό διάστημα αύτό^ θά πραγμα
τοποιήσουμε μία εκδρομή στό Καρπενήσι (Κυριακή ή Δευτέρα) καί μία 
στό Π ήλιο (ημέρα Χριστουγέννων).

ΕΞΟΔΑ: Δραχ. 1.200 — 1.400 (διαδρομή Κ. Βούρλων, 4 διανί 
σεις, 4 πρωινά καί 2 Εκδρομές).

Σ η με ί ω σ ι ς: Ή πραγματοποίησις αυτής τής Εκδρομής θά έ- 
ξαρτηθή έκ τοΰ αριθμού συμμετοχής τών Ενδιαφερομένων, δοθέντος δτι 
τό ξενοδοχεΐον θά λειτουργήση ΰπό άναλόγους προϋποθέσεις. Γι’ αυτό 
παρακαλεΐσθε δπως δηλώσετε τήν συμμετοχή σας τό άργάτερον μέχρι 
30)11)73, καταβάλλοντες άπαραιτήτως έπι τή δηλώσει δραχ. 500.

Τήν οριστική απάντηση θά έχετε μέχρι τής 8)12)1073.

ΚΤΡΙΑΚΗ 30)12

ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ —ΜΟΝΗ ΔΑΔΙΟΤ — ΙΙΕΡΔΙΚΟΒΡΤΣΗ: ’Ανα
χώρηση στις 8 π.μ. γιά Λειβαδιά (στάση 20') καί συνέχεια γιά ’Αμφί- 
κλεια. Παραμονή γιά μεσημβρινό φαγητό. Έν συνεχείς μεταβαίνουμε 
πρός έπΐσκεψιν τοΰ γυναικείου Μοναστηριού τής Θεοτόκου. Συνεχίζουμε 
γιά Περδικόβρυση δπου, καιρού έπιτρέποντος, παραμένουμε γιά περιπά
τους στό θαυμάσιο τοπίο. Νωρίς τό άπόγευμα αναχωρούμε γιά, ’Αθήνα, 
μέ ένδιάμεση στάση στά Νερά τής Λειβαδιάς.

ΕΞΟΔΑ: Δραχ. 60 — 70.

ΔΕΤΤΕΡΑ 31)12 — ΤΡΙΤΗ 1)1)74

ΕΡΕΤΡΕΙΑ: ’Αναχώρηση στις 2 μ.μ. τής Δευτέρας γιά ενα έορ- 
ταστικό διήμερο στό ξεκούραστο καί άνετο περιβάλλον τού ξενοδοχεια
κού συγκροτήματος «MALAGONDA BEACH» (κοντά στήν Έρέτρεια), 
που προσφέρει ολα τά μέσα -ψυχαγωγίας: μπάρ, δισκοθήκη, δωμάτιον 
μπριτζ, γήπεδον τέννις, υλπ.

ΕΞΟΔΑ: Δραχ. 450 —500 (μεταφορά, διαν)σις, πρωινό, 2 γεύ
ματα) .

ΔΗΛΩΣΕΙΣ: Μέχρι 10)12, έπι καταβολή δραχ. 200.
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΜΜΕΤΟΧΗΣ: Είς Δίδα Μαρίαν Θεοδωρακοπού- 

λου (τηλέφ. 3210411, έσωτ. 624).
Ε. Φ. Ε. Τ.



Ιό πρακτίΗά τόο Εκτάκτου lev. Σκνελεΰαεωο του Συλλόγοο μιο iqg 5.11.1173
Τήν 5ην Νοεμβρίου 1973, έπραγματοποιήθη ’ Εκτακτος Γεν. 

Συνέλευίσις των μελών τού Σ υλλόγου μας.
Θέμα τής Συνελεύσεως:

’ Εξαυσιοδότησις τοΰ Δ ι cικητικοΰ Συμβουλίου τού Συλλόγου 
δπως βιαπραγματευθή μετά τής Έργοδότιδος Εθνικής Τραπέζης 
τής Ελλάδος, συνάψη καί ΰπογράψη μετ’ αυτής Συλλογικήν Σύμ- 
βασιν Εργασίας διά τήν ρύθμισιν μ ι σθολογ ι κων δεμάτων καί τών 
πάσης φύσεως άπολαυών τού Προσωπικού αυτής καί εν γένει νά 
ένεργήση, παν δτι άπαιτεΐται προς περαίωσιν τής έξουσιοδοτή- 
σεως ταύτης.

Τής Συνελεύσεως πιροήδρευσε ό Πρόεδρος τών Γενικών Συνε
λεύσεων κ. Μιχαήλ Δακτυλίδης.

Γραμματείς ώρίσθησαν οΐ κ.κ. Γ. Κοντός καί Π. Σκιτζής.
'Ο Πρόεδρος τής Γεν. Συνελεύσεως κηρύσσων τήν εναρξιν 

τών Εργασιών τής Συνελεύσεως λέγει:
Κύριοι συνάδελφοι, ή Γενιική μας Συνέλευσις εΰρίσκεται έν 

άπσρτίφ συμφώνως τώ Καταστατιικφ τοΰ Συλλόγου μας. "Επί 2. 
973 μελών, χρειάζονται 991 παρόντες. Προσήλθον 1.063.

Ό Πρόεδρος τοΰ Δ.Σ. κ. Νικ. Πίσκοπος 0ά σάς άναπτύξη δΓ 
ολίγων τον σκοπόν τής αϊτουμένης έξουσιοδοτήσεως δι’ ήν συνε- 
κλήθη ή σημερινή έκτακτος Γεν. Συνέλευσις.

Ή ομιλία τοΰ κ. Προέδρου

ας διέφυγεν τής άρχικής Συλλογι
κής Συμβάσεως νά δύναται νά προ- 
στεθή έκ τών υστέρων διά σχετικής 
προθέτου πράξεως ή άλλως πώς.

Βέβαια τό πιο ωραίο θά ήτο ό 
μεσολαβήσας Πρόεδρος τής ΟΤΟΕ

Ο συνάδελφος Δ. Παπαϊωάννου
’Αγαπητοί Συνάδελφοι,

’Επί μακράν σειράν ετών είχα 
τήν ευκαιρίαν καί είχατε τήν ΰπομο 
νήν νά μέ άκοΰτε από τό βήμα αυ
τό. Δυστυχώς ή ευτυχώς, άν θέλετε, 
είναι ή τελευταία φορά πού άπευθύ 
νσμαι προς ΰμ&ς.

’Αποχωρώ τής Υπηρεσίας μετά 
43 έτη υπηρεσίαν, θεώρησα χρέος 
καί μοΰ έδάθη πράγματι ή σημερινή 
καταλληλοτάτη εΰκαίιρία νά απευ
θυνθώ προς δλους σας πρώτον διά 
νά έκφράσω τάς ευχαριστίας μου 
καί τήν ευγνωμοσύνην μου προς δλο 
τό προσωπικόν τής Τραπέζης όπσυ- 
δήποτε τής ’Ελλάδος καί αν ΰπηρε- 
τή, πρός δλους οί όποιοι συνειργά- 
σθησαν μαζί μας ή ήσαν αντίθετοι 
μέ τάς απόψεις μας, πρός δλους γε 
νιικώς, μηδενός έξαιρουμένου διά 
τήν έκτίμησιν καί τήν προσοχήν μέ 
τήν οποίαν πάντες μέ περιεβάλατε.

Θέλω έπίσης νά ευχαριστήσω δ- 
λην τήν έργατικήν τάξιν τών ’Αθη
νών, διότι έπί μίαν 1 δετίαν μέ έτί 
μα εις τά ’Ανώτατα Αξιώματα τοΰ 
Συνδικαλισμού έν τή Πρωτευούση.

Θέλω νά ευχαριστήσω άκάμα 
τόν προ κάτοχον Διοικητήν τής Τρα 
πέζης μέ τόν οποίον είχα πολλάς 
προστριβάς άλλά τελικώς άπέκτηΓ 
σα τήν έκτίμησιν του. ’Ακόμα καί 
εις τόν σημερινόν Διοικητήν και εις 
τόν πρώτον Υποδιοικητήν κ. Καμ
πέραν, διά τήν έκτίμησιν καί τήν 
προσοχήν μέ τήν όποιαν μέ περιέβα 
λ ον εις τάς αλλεπαλλήλους σύνεργα 
σίας μας.

"Εχω δ ι απραγματτυθή. Συνάδελ
φοι, άρκετάς δεκάδας ή καί έκατον- 
τάδας, άν θέλετε Συλλογικός Συμβά 
σεις όταν εΰρισκόμην εις τήν Διοί- 
κησιν τοΰ ’Εργατικού Κέντρου. "Ε
χω διακηρύξει έπανειλημμενως δτι 
δέν υπάρχει τίποτε σπουδαιότερου 
διά μίαν διοίκησιν μιας έπαγγελμα 
τικής ’Οργανώσεως καί διά τόν ίδι
ον τόν έργαζόμενον, ή προσοχή μετά 
τής όποιας οφείλουν νά διαπραγμα
τεύονται καί νά υπογράφουν συλλο 
γικάς Συμβάσεις.

Δέν είναι δυστυχώς έκ τών Νό
μων έπιτρεπτόν καί ευκολον. Προ 
παντός από τά γρανάζια τής γραπ 
ψειοκρατίας νά όπογράφωνται πάν
τοτε οί Συλλογικές Συμβάσεις.

Σήμερα δίδεται μία ευκαιρία εις τας οικογένειας σας καί εις δλους 
δλους μας διά τήν έξουσιοδότησιν τούς Συναδέλφους δπου καί άν εΰρί 
τοΰ Δ.Σ. πρός υπογραφήν Συμβάσε | σκωνται νά έχετε τήν ευτυχίαν καί 
ως. Εΐναι εΰτύχνμα δτι θά κατορ- ό Θεός νά είναι μαζί σας. Γειά σας 
θώση νά ΰπογράψη Συλλογικήν | καί χαρά σας.

Hi απαντήσεις τού κ. Προέίρου εί[ ιοίΐζ όμιληιίι;

κ. Π απαρροδόπουλο ς νά παραδώση 
ώς έχει τό μισθολόγιον διά νά προ 
χωρήση εις τήν κατάρτισιν τής Συλ 
λογικής Συμβάσεως δίχως νά εχω- 
μεν εις τό μέλλον διαφοράς.

Γειά σας.

Σύμβασιν, αύτό πού πρτσβεύω πάν
τοτε, χωρίς διαιτησίαν. Ό χειρότε
ρος τρόπος είναι ή Διαιτησία. Εΐ
ναι ευτύχημα διότι έστιερξεν ή Διοί- 
κησις τής Τραπέζης διά τήν υπο
γραφήν αυτής τής Συμβάσεως περί 
έξομοιώσεως τοΰ μισθολογίου μετά 
τής Τραπέζης τής ‘Ελλάδος, διά 
τήν όποιαν τό προσωπικόν άπό τό 
1949 αγωνίζεται.

Είναι τυχηρόν πράγματι τό σημε 
ρινόν Δ. Σ, διότι έπί τών ήμερων 
του καί χαίρω διότι έπί τών ήμτρών 
του έτυχε νά εΰδοκήση ή Διοίκησις 
τής Τραπέζης καί νά ύπσχωρήση 
καί νά στέρξη εις τήν υπογραφήν 
αυτής τής συμβάσεως.

Πρέπει δμως αί λεπτομέρειαι τής 
Συμβάσεως αί όποΐαι δέν εΐναι εΰ- 
κολον, όπως εΐπεν ό κ. Γιαννακό- 
πουλος, διά πράξεως νά τροποποι
ούνται έκ τών υστέρων, θέλει άλλην 
διαδικασίαν πάλιν έξ ύπαρχής, πά 
λι νέαν συλλογικήν Σύμβασιν καί 
καταλαβαίνετε αν δέν στέρξη ό ερ
γοδότης αυτό δέν θά τό έπιτυγχάνα 
τε ποτέ. Ούτε θά είναι δυνατόν διά 
μιας διαιτησίας νά προσφύγετε 
πρός διόρθωσιν αυτής τής Συμβάσε 
ως. Θά είναι πάρα πολύ δύσκολον 
καί αύτό.

Μία διάταξιν τήν όποιαν θά 
μπορούσε νά περιλάβη αυτή ή όπο 
γραφησρμένη Συλλογική Σύμβασις 
3ά ή το ολιγόλογος δτι: ’Εξομοιώνε
ται βαθμολογι κώς καί μι σθολογ ικώς 
τό προσωπικόν τής Εθνικής Τραπέ
ζης μετά τοΰ τής Τραπέζης τής Έλ 
λάδος. Χωρίς νά ύπεισέλθωμεν -εις 
λεπτομέρειας.

Αυτή ή ολιγόλογος διάταξις, δν 
ήτο δυνατόν νά τεθή θά διησφάλιζεν 
άπαραιτήτως καί τά κεκτημένα δι
καιώματα τά όποια όρθώς έπεκαλέ- 
σθη ό κ. Θεοφανόπουλος, καί τά μι 
σθολογια τά διάφορα τά όποια ό κ. 
Γιαννακόπσυλο-ς άνέφερτν σέ σάς, 
θά τά διησφάλιζε κατά τήν προ
σωπικήν μου γνώμην καί νά μοΰ έ- 
πιτρέψητε μετά 35 χρόνια συνδικα
λισμόν νά έχω έμπειρίαν εις αυτά 
τά θέματα, νά τό διασφαλίσητε 
έτσι.

Εύχομαι πρώτον εις τήν όργάνω- 
σίν μας καλήν τύχην καί καλήν 
προκοπήν πάντοτε. Εις δλους σας,

Κατ’ άρχήν ας μοΰ έπιτραπή το 
παράπονο πού θά έκφράσω. Δέν δι
καιολογείται γιά τήν ηλικία τό πα
ράπονο πού θά έκφράσω δι’ αύτό έκ 
τών προτέρων ζητώ συγγνώμην.

Λυπούμαι διότι σέ μία τέτοια Γεν. 
Συνέλευση δέν έπρεπε νά είναι 1063 
Συνάδελφοι παρόντες, έπρεπε νά εί
ναι δλοι οί συνάδελφοι τής ’Αθή
νας. "Επρεπη νά έχουν διευκολυνθή 
οί Συνάδελφοι μπό τά 'Ύποκαταστή- 
ματά τους νά παρευρεθοϋν σήμερα 
εις τήν Γεν. Συνέλευσιν. Αυτήν τήν 
ευθύνην κατ’ άρχήν τήν φέρουν οί 
Δ)νταί τών 'Ύποκαταοστημάτων, οί 
όποιοι μπορούσαν κάλλιστα νά κρα
τήσουν ώρισμένους Συναδέλφους νά 
κλείσουν τό Ταμείον καί εις τούς 
υπολοίπους νά επιτρέψουν νά παρευ
ρεθοϋν έδώ.

Τό θέμα τής σημερινής ’Εκτάκτου 
Γεν. Συνελεύσεως είναι αύστηρώς 
περιωρισμένον: ’Αφορά τήν παρο
χήν έξουσιοδοτήσεως τοΰ Δ.Σ. ϊνα 
δυνηθή νά ΰπογράψη μετά τής Διοι- 
κήσεως τής Τραπέζης, συμφώνως 
τφ Νόμω 3239 αρθρον 7 παρ. 5 καί 
6 τήν Συλλογικήν Σύμβασιν εργα
σίας.

Τούτο σάς είναι γνωστόν καί έκ 
τής προσκλήσεως τήν οποίαν έλάβα- 
τε. "Ενα καί μόνον είναι τό θέμα 
τής σημερινής Συνελεύσεώς μας, ή 
παροχή τής έξουσιοδοτήσεως.

Ποιον είναι τό άντικείμενον τής 
Συλλογικής Συμβάσεως πρός τήν ό
ποιαν όδηγούμεθα σάς είναι γνω
στόν. Ή άνακοίνωσις καί τών 4 
Συλλόγων τοΰ Προσωπικού πού έ- 
κυκλοφόρησε προ ήμερων είναι, πι- 
στεύομεν, αρκετά κατατοπιστική έπ’ 
αύτοΰ.

Τό Δ.Σ. λυπεϊ,ται διότι είναι ύπο- 
χρεωμένον έκ λόγων προστασίας τών 
συμφερόντων μας νά μήν έπεκταθή 
εις περαιτέρω ένημέρωσίν σας. Δι’ 
αυτόν τόν λόγον άλλωστε δέν έγέ- 
νετο οίαδήποτε ένημέρωσις καί εις

κ. Π. Θεοφανόπουλος: κ. Συνά
δελφοι, όφείλομεν ευθύς έξ άρχής 
νά διευκρινίσωμεν υβρισμένα θέματα 
αν καί (ορισμένα έξ αύτών ήδη έθί- 
γησαν ύπό τοΰ κ. Προέδρου, προ- 
κειμένου άφ’ ενός νά διασφαλίσω- 
μεν δσο τό δυνατόν καλλίτερον τά ε
παγγελματικά μας συμφέροντα καί 
άφ’ ετέρου νά διευκολύνωμεν τας 
εργασίας τής Συνελεύσεως, δια- 
λύοντες ώρισμένας συγχύσεις.

Ιον. Συμφοβνως πρός γνωματεύ
σεις Νομικών Συμβούλων, ή παροχή 
έξουσιοδοτήσεως ύπό τών μελών 
πρός τό Δ.Σ. είναι απαραίτητον 
στοιχείον διά τήν υπογραφήν Συλλο
γικής Συμβάσεως ’Εργασίας μετά 
τοΰ εργοδότου.

Συνεπώς, όρθώς τό Δ.Σ. συνεκά- 
λεσεν τήν παρούσαν Γεν. Συνέλευ- 
σιν καί ζητά έξουσιοδότησιν πρός 
τούτο.

2ον. Ό προορισμός τής παρούσης 
Γεν. Συνελεύσεως είναι αύστηρώς 
προκαθορισμένος μή έπιτρεπομένων 
ύπό τοΰ Καταστατικού τού Συλλόγου 
μας παρεκκλίσεων έκ τοΰ θέματος 
τής Ημερήσιας Διατάξεως, τό ό
ποιον είναι έν καί μοναδικόν.

Παρέχομεν ή όχι έξουσιοδότη- 
σιν. Αύτό είναι τό θέμα.

Κατά συνέπειαν, ας έχουν όλίγην 
ύπομονήν οί έπειγόμενοι νά χειρο
κροτήσουν ή νά κατηγορήσουν τό Δ. 
Σ. Θά δοθή λίαν συντόμως ή πρός 
τούτο ευκαιρία. Σήμερον προέχει νά 
διασφαλίσωμεν απαντες, έν άπολύ- 
τω συνεργασία, τά έπαγγελματικά 
μας συμφέροντα. Διά τούτο, καλώ 
τό Δ.Σ. νά συνεργασθή είλικρινώς 
μετά τής Γεν. Συνελεύσεως έπί τών 
θεμάτων πού θά θιγοΰν.

3ον. Ή έξουσιοδότησις πρέπει νά 
είναι σαφής καί συγκεκριμένη, νά 
έχουν δέ τηρηθή αί ύπό τής κειμέ- 
νης Νομοθεσίας νόμιμοι προϋποθέ
σεις. ’Ενταύθα έπισημαίνομεν μίαν 
παράλειψιν καί ένα κίνδυνον. Ή πα
ρ άλειψις είναι ή εξής: Δέν έξελέ- 
γησαν, ώς προβλέπεται ύπό τοΰ Νό
μου, Γραμματείς τής Γεν. Συνελεύ
σεως. Τούτο είναι απαραίτητον 
στοιχείον διότι τά πρακτικά τής Γεν. 
Συνελεύσεως ύπογραφόμενα ύπό τοΰ 
Προέδρου τής Συνελεύσεως καί 
τών Γραμματέων, αποτελούν τήν ε
πίσημον άπόφασιν αυτής. Τήν παρά
λειψην βεβαίοις ταύτην δυνάμεθα νά 
τήν καλύψωμεν τώρα έκλέγοντες 
τούς έν λόγφ Γραμματείς.

Ό κίνδυνος είναι άλλος. Συνίστα- 
ται εις τό δτι βάσει τοΰ άρθρου 26 
τοΰ Ν.Δίτος τοΰ 890)71 καί βάσει

τά μέλη τών ετέρων τριών Συλλό
γων μετά τών όποιων απόλυτος εί
ναι ή συνεργασία μας έπί τοΰ θέμα
τος καί διά νά άποκλείσω παρερμη
νείας έπί τής ύπό έγκρισιν έξουσιο- 
δοτήσεως προβαίνω εις τήν δήλωσιν 
δτι αϋτη αφορά άποκλειστικώς καί 
μόνον εις τό μέγα θέμα περί τοΰ ό
ποιου ή άνακοίνωσις τών 4 Συλλό
γων τοΰ προσωπικού.

Είναι ίσως σκόπιμσν νά τονίσω δτι 
διά τής αϊτουμένης έξουσιοδοτήσεως 
δέν έπιχειρείται οίαδήποτε μεταβίβα- 
σις εύθυνών ή άλλο τί πού θά ήδύ- 
νατο Ισως νά λεχθή.

Τό Δ.Σ. διατηρεί άκεραίαν τήν 
εύθύνην τοΰ χειρισμοΰ τοΰ θέματος 
καί θά λογοδοτήση έπ’ αύτοΰ ένώ- 
πιον τής τακτικής Γεν. Συνελεύσεώς 
μας, δπως διεκδικεϊ καί τήν τιμήν 
διά τό αίσιον άποτέλεσμα πρός τό 
όποιον όδηγούμεθα.

Ή έξουσιοδότησις άφορά μόνον 
εις τήν κάλυψιν τών ύπό τοΰ Νόμου 
τεθημένων προϋποθέσεων διά νά πε- 
ριβληθή μέ τό νόμιμον κύρος καί ή 
ύπογραφή τής νέας Συλλογικής 
Συμβάσεως.

Αυτήν τήν έξουσιοδότησιν ζητοΰ- 
μεν:

«Ή έκτακτος Γεν. Συνέλευσις έ-’ 
ξουσιοδοτεί τό Δ.Σ. τοΰ Συλλόγου 
δπως διαπραγματευτή μετά τής Έρ
γοδότιδος ’Εθνικής Τραπέζης τής 
Ελλάδος, συνάψη καί ύπογράψιη 
μετ’ αύτής Συλλογικήν Σύμβασιν 
’Εργασίας διά τήν ρύθμισιν μισθο- 
λογικών θεμάτων καί τών πάσης 
φύσεως άπολαυών τοΰ προσωπικού 
αύτής καί έν γένει νά ένεργήση 
παν δτι άπαιτεΐται πρός περαίωσιν 
τής έξουσιοδοτήσεως ταύτης».

Συνάδελφοι, ηνωμένοι εις τήν με- 
γάλην μας έπιδίωξιν θά έ'χωμεν 
γρήγορα τήν εύκαιρίαν νά πανηγυ- 
ρίσωμεν τό αίσιον άποτέλεσμα.

Γειά σας καί σάς εύχαριστώ πολύ.

τοΰ άρθρου 12 τοΰ Καταστατικού τού 
Συλλόγου ή άπόφασις έπί 'τοΰ θέμα
τος τής ήμερησίας διατάξεως λαμ- 
βάνεται διά μυστικής ψηιφοφορίας 
καί δχι διά βοής ή άνατάσεως τής 
χειρός. Επομένως, έκ τής καταμε- 
τρήσεως τών ψήφων θά καταδειχθή 
ή πραγματική απαρτία. "Αρα, θά 
έλεγχθή έκ τών ύστέρων τό πραγμα
τικόν τής άπαρτίας καί δχι ή τυ
χόν διά τών ύπογραφών τοιαύτη.

Αύτό τί μπορεί νά παρουσιάση εις 
τό μέλλον; Άποδεικνυουμένου, ύπό 
εχοντος συμφέρον πρός τούτο, δτι 
δέν ύπάρχει νόμιμος άπαρτία, ή ά- 
πόφασις τής Γεν. Συνελεύσεως εί
ναι προσβλητή καί κατ’ άκολουθίαν 
ή Συλλογική Σύμβασις πάσχει ύπό 
.ακυρότητας. Ημείς άπό πλευράς 
μας έγκαίρως ένημερώσαμεν τό Δ. 
Σ. διά τά κατά τήν γνοιμην μας μέ
τρα τά όποια έπρεπε νά ληφθοΰν 
ώστε νά έπιτευχθή νόμιμος άπαρτία 
κατά τήν σημερινήν σύγκλησιν τής 
έκτάκτου Συνελεύσεως. Π ροτείναμε 
δπως ζητηθή άρμοδίως άδεια διά 
τήν ένωρίτερον άποχώρησιν τοΰ 
προσωπικού έκ τής έργασίας του, νά 
χρησιμοποιηθούν μεταφορικά μέσα 
ύπό τοΰ Συλλόγου διά τήν μετακί- 
νησιν τών συναδέλφων κλπ.

Είπαμε δτι πρέπει νά πάμε εις τόν 
προσωπάρχην,, νά ζητήσωμε νά φύ- 
γη τό προσωπικό μισή ώρα νωρίτερα, 
νά βάλωμε τά πούλμαν μας, νά φω- 
νάξωμε δλους τούς Συναδέλφους 
κάτω. Δυστυχώς δπως σάς είπεν καί 
ό πρόεδρος, δέν ύπήρξεν εύρυτάτη 
άνταπόκρισις - άπό τούς συναδέλφους.

Είμαι ύποχρεωμένος νά θίξω τό 
θέμα (άστε νά προστατευθοΰμε άπό 
τυχόν άγνοια. Άπό έδώ καί πέρα 
τήν εύθύνην τήν φέρει τό Δ.Σ. καί 
ή Γεν. Συνέλευσις. Θέλετε ίσως νά 
πήτε, ποιος μπορεί νά προσβάλη τήν 
Γεν. Συνέλευσιν; Δέν γνωρίζομεν κ. 
Συνάδελφοί μου. ’Ίσως, άς ύποθέ- 
σουμε, ό κ. Διοικητής π.χ. νά μήν 
θέλη νά ύπογραφή ή σύμβασις. Νά 
βάλη κάποιον νά προσβάλη τήν άπό- 
φασιν τής Συνελεύσεως.

Έν πάση περιπτόισει έμείς έπιση
μαίνομεν τόν κίνδυνον, τό Δ.Σ. εί- 
σηγεϊται καί ή Γεν. Συνέλευσις ά- 
ποφασίζει έπ’ αύτοΰ. ’Ημείς πάντως, 
ως ύπεύθυνοι, εϊχομεν τήν ύποχρέω- 
σιν τής έπισημάνσεως.

Έρχόμεθα εις τήν ούσίαν τοΰ θέ
ματος. ΙΙοίον θά είναι τό περιεχό- 
μενον τής έξουσιοδοτήσεως; Ό κ. 
Πρόεδρος μάς τό άνέγνωσεν. Βε
βαίως ή ιδανική λύσις θά ήτο νά έ- 
τίθετο ύπ’ δψιν μας αύτούσιον τό

κείμενον τής Συλλογικής Συμβά
σεως, δεδομένου δτι, συμφώνως 
πρός τήν άπό 25.10.73 άνακοίνωσιν 
τών 4 Συλλόγων τοΰ Προσωπικού, 
ή ταχθείσα Ιδθήμερος προθεσμία 
διά τήν περάτωσιν τού έργου πρός 
τήν ’Επιτροπήν έκπνέει μετά τριή
μερον, δηλαδή εις τάς 8 τοΰ μη- 
νός.

Τό κείμενον δέν έτέθη δυστυχώς 
ύπ’ δψιν μας. Πιθανόν, νά μήν εί
ναι έτοιμον, πιθανόν νά ΰπάρχουν 
λόγοι σκοπιμότητος, δπως μάς άνέ- 
φερεν ό Πρόεδρος, αλλά αύτομά- 
τως δημιουργοΰνται ώρισμένα έρω- 
τήματα έπί τών οποίων τό Δ.Σ. πα- 
ρακαλείται νά διόση άπαντήσεις. 
Πρώτον. Ποια θά είναι ή έξομοίω- 
σις; Μισθολογική μόνον ή μισθολογι- 
κή καί βαθμολογική; Τούτο έ'χει 
μεγίστην σημασίαν, ώς άντιλαμβά- 
νεσθε διά τήν άκολουθητέαν διαδι
κασίαν. Δεύτερον. Ή έξομοίωσις 
προβλέπεται νά συντελεσθή άκριβώς 
δπως είναι εις τήν Τράπεζαν τής 
Ελλάδος; Διότι έάν αύτό γίνη, ύ- 
πάρχουν καί σύν καί πλήν γιά μάς. 
Έάν ναι, έάν δηλαδή προβλέπεται 
νά γίνη άκριβώς δπως είναι εις τήν 
Τράπεζαν τής Ελλάδος καί μέ τά 
υπέρ καί τά κατά πρέπει νά λάβη 
τό Δ.Σ. μέριμνα, ώστε νά μήν θί
γουν τά κεκτημένα δικαιώματα τών 
Συναδέλφων οί όποιοι θά χάσουν ά
πό τήν έξομοίωσιν.

Εϊς τό σημείον αύτό κρίνομεν α
παραίτητον μίαν παρένθεσιν. Περί
που τό ήμισυ τοΰ προσωπικού καί 
συγκεκριμένα άπό τόν βαθμόν τοΰ 
Δοκίμου, μέχρι τόν βαθμόν τού ’Τ- 
πολογιστού Α' είτε δέν κερδίζουν 
τίποτα είτε χάνουν άπό τήν έξομοίω- 
σιν, έάν αύτή γίνη άκριβώς έ'τσι δ
πως είναι εις τήν Τράπεζαν τής 
Ελλάδος. Γιά νά άντιληφθήτε τί 
είναι αύτό τό όποιον λέμε, ό Δόκι
μος σέ μάς έ'χει μισθόν 3.520. Εις 
τήν Τράπεζαν τής Ελλάδος έχει 3. 
660. Επομένως ή διαφορά είναι 140 
δρχ. τά μήνα. Έάν κοπή τό δεκα
πενθήμερον τών άσφαλίστρων, δπως 
τό όνομάζομεν, πού δέν καταβάλλε
ται ε’ις τήν Τράπεζαν τής Ελλάδος, 
υπάρχει περίπου ίσοβάθμισις. Ούτε 
κερδίζει ούτε χάνει. "Αλλο παρά
δειγμα. Ό ’Τπολογιστής Α' μέ 
προσαύξησιν έχει μίαν διαφοράν 92 
δρχ. τό μήνα. Χάνοντας τό Ιδθήμε- 
ρον τών άσφαλίστρων ύφίσταται 
ζημίαν. Αϊ ούσϊώδεις διαφοραί άρχί- 
ζουν νά δημιουργοΰνται άπό τόν 
βαθμόν τοΰ Λογιστοΰ Α' καί άνω, 
γιά νά φθάσωμεν εις τόν βαθμόν 
τοΰ Δ) ντοΰ δπου ή διαφορά ανέρχε
ται εις 7.460 κατά μήνα. Ταΰτα έ
κτος τών έπιδομάτων.

Πέραν αύτοΰ ύπάρχει καί τό εξής 
σημείον, τό όποιον πρέπει νά λά- 
βωμεν σοβαρώς ύπ’ δψιν. Εις τήν 
Τράπεζαν τής Ελλάδος δέν ύπάρ-

κ. ΑΘ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: 
Κατ’ άρχήν χαιρετίζω τήν Συνέλευ- 
σίν μας, έστω καί τήν μή, δ-ιτως τήν 
άττεκάλεσαν, ογκώδη, οιτως πράγμα 
τι θά έπρεπε νά ήταν καί ήταν λυ
πηρό όταν έμείς έρχόμεθα άπό τά 
διάφορα υποκαταστήματα άπό τόν 
Πειραιά, άπό έδώ άπό ίικεΐ, άλλοι 
συνάδελφοι νά φεύγουν, ώστε νά 
δείξωμεν εις τόν εργοδότην, δτι 
πράγματι έχομεν τήν δύναμιν καί 
τήν θελησιν, δταν θέλωμεν, νά έπι- 
βάλωμεν τάς άπόψεις μας.

Δέν θά σάς κουράσω πολύ, Αγα
πητοί Συνάδελφοι. Μίαν πρότασιν 
έχω νά κάνω καί μίαν μικράν ενη- 
μέρωσιν. Βεβαίως τό Δ.Σ. θά επρε 
πε έν προκεΐιμένφ νά κάμη μίαν δια 
φοράν ή οποία αυτήν τήν στιγμήν 
αναφύεται. Τούτέ,στιν έγώ άπό τά 
στοιχεία τά όποια έχω άπό τήν Έ 
φηιμερίδα τής Κυβερνήσεως, έφημε- 
ρίς ΑΚΡΟ ΠΟΛΙΣ 5.5.70, δέν βγά
ζω τά αυτά συμπεράσματα μέ τόν 
Συνάδελφον κ. Θεοφανόπουλον.

Βεβαίως τά κεκτημένα θά πρέπει 
νά είναι επιδίωξις τοΰ Δ.Σ. νά κα 
τοχυρωθοΰν, δπως είναι τά άσφάλι- 
στρα κλπ., ή τά επιδόματα θέσεων 
εις τούς Δ)ντάς προϊσταμένους κ.ο. 
κ. ’Εγώ προσωπικώς πιστεύω δτι 
δταν λέμε ίση μεταχείρισις έννοοΰ- 
μεν δχι έ κείνα τά όποια έμείς παίρ 
νομέ άλλα τά έπί πλέον τά όποια 
παίρνει ή Τράπεζα τής ’Ελλάδος.
Ο,τι παίρνρμεν έμείς πιστεύω δτι 

επιδίωξις τών μελών τοΰ ΔΣ. καί 
ολοκλήρου τής Συνελεύσεως είναι νά 
παραμείνουν ώς έχουν. Τις διαφο
ρές τις έπί πλέον τις όποιες παίρ
νει ή Τράπεζα τής ’Ελλάδος αΰτές 
θέλομεν.

Δέν θά σάς κουράσω νά σάς δώ
σω στοιχεία, θ’ άπευθυνθήτε εις τήν 
εφημερίδα ΑΚΡΟΠΟΛ1Ν 5.5.70 γιά 
νά τά βρήτε. Σάς λέγω μόνον τά ε
ξής: Εις τόν βαθμόν τοΰ Δοκίμου 
μέ μισθόν 2.600, δέν έχω κάνει άνα 
γωγήν μέ τήν προσοπίξηστν ό Δόκι
μος παίρνει 3.000 εις τήν ’Εθνικήν 
καί 3.120 εις τήν Τράπεζαν Έλλό»- 
δος. Ό ’Υπολογιστής Β' καί ό βο
ηθός άντιστοίχως τής ’Ελλάδος 2. 
900 βασικώς σύν αί προσαυξήσεις, 
εις μέν τήν ’Εθνικήν γίνεται 3.390, 
εις δέ τήν Τράπεζαν ’Ελλάδος 3.625 
Ό Υπολογιστής Α' ,μέ 6 χρόνια 
’Υπηρεσίας πού είναι Αντίστοιχος 
τοΰ Ύπσλογιστοΰ εις τήν Τράπεζαν 
‘Ελλάδος έπί 3.500 βασικού μι
σθού της τότε, μέ τάς προσαυξή
σεις γίνεται εις μέν τήν ’Εθνικήν 3.

χουν επιδόματα θέσεων, ύπάρχουν 
επιδόματα βαθμών, άπό τόν βαθμόν 
τοΰ Λογιστοΰ εϊς τήν Τράπεζαν τής 
Ελλάδος, δ όποιος περίπου μέ τόν 
αύτόν χρόνον ύπηρεσίας, έξομοιοΰ- 
ται μέ τόν Λογιστήν Α' τόν δικό 
μας. Τί θά γίνη λοιπόν μέ τά ϊδι- 
κά μας επιδόματα θέσεων; Θά 
συμψηφισθοΰν μέ τα επιδόματα 
βαθμών; ’Αλλά διάφορος ή φύσις 
τής έργασίας τής ’Εθνικής Τραπέ
ζης άπό τήν Τράπεζαν τής Ελλά
δος.

Ή Εθνική διαθέτει 285 υποκατα
στήματα έκ τών όποιων τά περισσό
τερα είναι πρακτορεία καί θυρίδες 
καί τά όποια έπανδροΰνται άπό προϊ
σταμένους μικρών ιδία βαθμών. Αύ
τή λοιπόν ή κατηγορία χάνει τό επί
δομα τής θέσεως, διότι ή Τράπεζα 
τής Ελλάδος μή έ'χουσα ν’ άντιμε- 
τωπίση αύτό τό θέμα δέν προβλέπει 
έπιδόματα θέσεων, χωρίς νά λαμβά
νουν καί επίδομα βαθμού. Θά δη- 
μιουργηθή λοιπόν σοβαρόν πρόβλη
μα τό όποιον πρέπει νά άντιμετωπι- 
σθή.

Προτείνω λοιπόν δπως:
Ή έξουσιοδότησις ή οποία θά πα- 

ρασχεθή πρός τό Δ.Σ. διά νά δια
σφάλιση. τά συμφέροντά μας καί νά 
ένισχύση καί τήν διαπραγματευτικήν 
θεσιν τοΰ Συλλόγου κατά τήν υπο
γραφήν τής Συλλογικής Συμβά
σεως, νά περιέχη τις έξης δεσμεύ
σεις: Ιον. "Οτι δέν θά θιγοΰν τά 
κεκτημένα δικαιώματά μας. "Οτι ή 
συνομολογηθησομένη Συλλογική Σύμ- 
βασις έργασίας, θά προβλέπη δτι ή 
έκάστοτε βαθμολογική καί μισθολο- 
γική μας άνέλιξις θά είναι ή αύτή 
μέ τής Τραπέζης τής Ελλάδος, χω
ρίς νά θιγοΰν δμως τά ύφιστάμενα 
κεκτημένα δικαιώματά μας. 2ον. Νά 
τεθή δ περιορισμός δτι χρόνος ένάρ- 
ξεως τής Συλλογικής Συμβάσεως νά 
είναι δ άπό τής ύπογραφής, αύτό 
δηλαδή τό όποιον άνεκοινώθη ύπό 
τής Διοικήσεως εϊς τόν κ. Παπαρ- 
ροδόπουλον καί 3ον. Νά καταβληθή, 
εντός τοΰ τρέχοντος έ'τους, τό ύπό 
μορφήν άρραβώνος ποσόν τών δρχ. 
15 έκατ.

Έπί πλέον, προτείνω νά ύπάρξη 
καί μία έπιδίωξις τοΰ Δ.Σ. Δέν γνω
ρίζω έάν τό Δ.Σ. ή ή Γεν. Συνέ- 
λευσις θά θέληση νά τό θέση ώς ό
ρον ή απλώς ώς έπιδίωξιν.

Νά προβλέπεται δηλαδή ύπό τής 
Συλλογικής Συμβάσεως καί νά έπι- 
διωχθή ή συνέχισις τής καταβολής 
τοΰ έπιδόματος τών δρχ. 1.000 κ?υτ. 
εις τούς μικροβάθμους ύπαλλήλους 
καί τό όποιον λήγει στις 31.12.73, 
νά περιληφθή εϊς τήν Σύμβασιν ερ
γασίας πού θά ύπογραφή, ώστε νά 
κατοχυρώσωμεν καί τούς συναδέλ
φους αύτούς.

Αύτά ήθελα νά σάς πώ καί σάς 
εύχαριστώ.

4.550.
Ό Λογιστής Β' μέ 10 χρόνια ’Υ

πηρεσίας καί ό Υπολογιστής Α' 
εις τήν Τράπεζαν Ελλάδος άντιστοί 
χως 4.100 βασικός μισθός, εις τήν 
'Εθνικήν γίνεται 4,550 μέ τόν τρό 
πον προσαυξήσεων εις δέ τήν Τράπε 
ζαν ‘Ελλάδος 5.740. ’Εάν θέλετε 
ιφοττήστε μίαν ιμικράν σημείωσιν ό
τι έχομεν τό 20% τοΰ 80% τών προ
σαυξήσεων εις τόν Δόκιμον. Τό 25% 
τοΰ 60% τών πρσσαυξήστων εις τόν 
Υπολογιστήν Β' ή εις τόν Βοηθόν. 
Τό 30% τοΰ 50% τών μελλοντικών 
προσαυξήσεων εις τόν ’Υπολογιστήν 
Α' τό 40% τοΰ 60% τών μελλοντι
κών προσαυξήσεων άμα τή κτήσει 
αμέσως τοΰ βαθμοΰ, δηλαδή πιο 
λιανά, άμα ένας Συνάδελφος γίνη 
Υπολογιστής Α' ή Υπολογιστής 
εις τήν Τράπεζαν ’Ελλάδος καί έχει 
βασικόν 3.500 μισθόν, εις τήν Τρά 
πεζαν ‘Ελλάδος θά πάρη άμέσως έκ 
τών προβλεπο μενών προσαυξήσεων 
πού είναι τό 80% τοΰ μισθού του, 
Γουτέστιν 2.600, τό 40% 1.400.
Καί 3.500, μάς κάνει 4.950 περί
που.

Ό Λογιστής Α', κ. Συνάδελφοι, 
έκεΐνο τό όποιον πρέπει νά γνωρί- 
ζωμεν είναι ότι οί έχοντες πολλά 
χρόνια παραμονής εις τόν αυτόν 
βαθμόν, έπί παραδείγμαιτι ό Λογι
στής Α' μέ 2 ή 3 τριετίες, έχουν έ- 
λαχίστην ή ούδεμίαν ώφέλειαν, θά έ 
χουν βέβαια τήν ωφέλειαν έκ τοΰ έ- 
πιδόματος βαθμοΰ, τό όποιον φημο- 
λαγεΐται ότι είναι διά μέν τόν Λο
γιστήν Α' 1.500 δρχ., διά τόν ’Αρ 
χιλογιστήν ή Ύποτμηματάρχην σέ 
μάς 1970, δηλαδή 400 έπί πλέον, 
διά τόν Τμηματάρχην Α' εις άμφο- 
τέρους τούς κλάδους 2.400. Άπό ε
κεί καί πέρα έλλείπουν στοιχεία διό 
τι είναι ασαφή καί δέν μπορώ νά 
άναλάβω τόν κίνδυνον νά σάς πώ 
πόσο παίρνει ό Δ)ντής τής Τραπέ
ζης ’Ελλάδος σέ έπιδόματα.

Ή πρότασις τήν όποιαν έχω νά 
κάνω εΐναι ή έξης:

1 ον. Συμφωνώ μέ τόν Συνάδτλφον 
κ. Θεοφανόπουλον νά κατοχυρωθούν 
τά πάσης φύσεως κεκτημένα, είναι 
αυτονόητον.

2ον. Νά έπιστήσω τήν προσοχήν 
τόσον τής Συνελεύσεως όσον καί 
τοΰ Δ.Σ, όπως ή μέλλουσα νά ΰπο 
γραφή Συλλογική Σύμβασις νά εί
ναι τοιαΰτης μορφής καί καλούς δι 
κηγάρους έχει ό Σύλλογος, έ'χω έμ
πειρίαν, ώστε πάν ότι έξ άγνοιας 
ή λόγω σπουδής ή έξ άπροετοιμασί-

Συνάδελφοι,

"Ας μοΰ έπιτραπή καί σέ αύτή 
τή φάση νά Απαντήσω γενικά καί 
εις τις λεπτομέρειες μετά άπό λί
γους μήνες πού θ’ άπολογηθή τό 
ΑΣ καί θά έχετε εις τά χέρια σας 
πλέον όλα αύτά τά όποια έχετε α
κούσει καί έχετε διαβάσει, τότε θά 
κληθήτε πάλιν έδώ καί θά παρακα- 
λέσω πάρα πολύ καί τότε νά. βρε
θούν όλοι οί Συνάδελφοι αύτοί οί 
όποιοι κρίνουν καί κατακρίνουν τό 
κάθε ΔΣ νά εΰρεθοΰν εις τήν αϊ-ι 
θουσαν αύτήν πάλιν νά κρίνουν τό 
παρόν Δ.Σ.

Είμαι υποχρεωμένος νά διευκρι
νίσω τό εξής: Αύτήν τήν στιγμήν, 
μόνον μισθολογική έξομοίωσις υ
πάρχει, διότι έάν έπιδιώκαμε καί 
βαθμολογικήν έξομοίωσιν, έπρεπε 
νά γίνη έντός τής τακτής προθε
σμίας ώύτής τροποποίησις τοΰ "Ορ 
γανισμοΰ, εις δλην του τήν έκτασιν 
διά νά συμπεριληφθοΰν όλες οί λε
πτομέρειες αύτές. Καί αν μέν ήτο 
δυνατόν ό ’Οργανισμός νά συντο- 
μευθή εις τήν ’Εθνικήν Τράπεζαν, ή 
διαδικασία τής έγκρίσεως, έχετε 
ύπ’ δψιν σας, τήν διαδικασίαν τής 
έγκρίσεως άπό τό Ύπουργεΐον καί 
τό Συμβούλιον ’Επικράτειας. "Ε
πρεπε νά ύποβληθή τό σχέδιον τρο- 
ποποιήσεως τοΰ ’Οργανισμού είς τό 
Ύπ. Έργασίας, θά ήλέγχετο άπό 
τήν Ειδικήν ’Επιτροπήν Τροποποιή- 
σεως τών ’Οργανισμών, δέν ξέρομε 
πόσους μήνες θά έκανε, θά ΰπεβά- 
λετο εϊς τά Συμβούλιον τής Επι
κράτειας γιά τό νομότυπον, διά τόν 
έλεγχον τοΰ νομοτύπου, δέν ξέρομε 
πότε θά έτελείωνε έκεΐ ό ’Οργανι
σμός Ύπηρεσίας, διότι πρέπει νά 
γνωρίζετε δτι αύτήν τήν στιγμήν, 
περίπου 10.000 υποθέσεις έκκρε-ι 
μοΰν είς τό Συμβούλιον ’Επικρά
τειας καί επειδή προβλέπαμεν δτι 
ή διαδικασία τοΰ ’Οργανισμού θά 
ήτο μακρά, ήξιώσαμεν άπό τήν Δι
οικήσω τής Τραπέζης, ή όποια συν-

εμερίσθη τούς φόβους μας, νά υίο- 
θετήση τό θέμα. Νά έγκρίνη, νά ύ- 
πογράψη καί νά στείλη είς τό Ύπ. 
Έργασίας Συλλογικήν Σύμβασιν, 
νά ρυθμίζη τήν μισθολογικήν έξθτ 
μοίωσιν τώρα άμέσως καί έν συνε
χείς: θά έπιδιώξωμεν τό ταχύτερον 
δυνατόν τήν τροποποιήσω τοΰ 'Ορ
γανισμού, εϊς τόν όποιον θά συμ- 
περιληφθοΰν δλα αύτά τά όποια θά 
περιέχωνται εϊς τήν Συλλογικήν 
Σύμβασιν Έργασίας.

"Ενα άλλο θέμα είς τό όποιον 
θέλω νά έπιστήσω τήν προσοχήν 
σας, είναι δτι δέν χάνει ποτέ κα
νείς έργαζόμενος, δέν μειώνονται αί 
άποδοχαί του. Αύτά τά όποια παίρ
νει τώρα., θά τά παίρνη καί μετά. 
Υπάρχει περίπτωσις εϊς πολύ έ-ι 
λαχίσ'τας περιπτώσεις νά μήν υπάρ
χουν σημαντικοί διαφοραί. "Εχετε 
ύπ’ δψιν σας δμως ένα πράγμα καί 
τό όποιον θά δήτε δταν πάρετε είς 
τά χέρια σας τήν μισθολογικήν σας 
άπάδειξω, δταν θά είναι μέσα ή έξ- 
ομοίωσις.

Είναι μεγάλες οί διαφορές, Αγα
πητοί Συνάδελφοι, καί έπισημαίνω 
ένα πράγμα μόνον ώς παράδειγμα. 
Τά έπιδόματα βεχθμών θά ύπολύγί- 
ζωνται καί είς τό έφ’ όσταξ καί ά
πό τήν έξομοίωσιν θά ύπάρχη καί 
διαφορά καί είς τούς συνταξιοή-ϊ 
χους. Μόνον αύτό τό σημείον έπι
σημαίνω καί δλα τά άλλα, τις λε
πτομέρειες, θά τις δήτε καί θά τις 
κρίνετε.

Λέγω είς τό Σώμα τής Γεν. Συν
ελεύσεως, δτι ήτο καί είναι έπιδίω- 
ξίς μας ή ίση μεταχείρισις μέ τούς 
Συναδέλφους τής Τραπέζης τής Έλ 
λάδος νά μήν είναι προσωρινή. 
Προσπάθειά μας καί άπ’ δ,τι δια
πιστώσαμε καί έπιθυμία τής Διοι- 
κήσεως, εΐναι: Ή διασφάλισις είς 
τό μέλλον τής ίσης μεταχειρίσεως. 
Αύτό είναι τό αίτημά μας αύτήν 
τήν στιγμήν, ή ίση μεταχείρισις 
σήμερα καί είς τό μέλλον. Εύχα- 
ριστώ πάρα πολύ.

*
’Ρπηκολούθησεν μυστική ψηφοφορία διά τήν παροχήν τής έξουσιο- 

δοτήσεως πρός τό Διοικητικόν Συμβούλιον. Έπί 1,020 ψηφισάντων μό
νον δύο ήρνήθησαν τήν παροχήν τής έξουσιοδοτήσεως. Οΰτω διά 1.018 
ψήφων ή Γεν. Συνέλευσις έξουσιοδότησε τό Διοικ. Συμβούλιον νά ΰπο
γράψη τήν νέαν Συλλογίικήν Σύμβασιν Έργασίας.

Ή ομιλία του κ. Π. Θεοφανοπούλου

Η ομιλία του κ. Α. Γιαννακοπούλου
500, εϊς δέ τήν Τράπεζαν Ελλάδος



Στιγμιότυπα από την ιστορικήν σπγκέντρωσιν

Ό Πρωβυττουργάς κ. Αδαμάντιος ’ Ανδρουτσόπουλος -προσέρχεται εις την ’Εθνικήν Τράπεζαν, Τον συν
οδεύουν ό "Υπουργός Κοινωνικόν "Υπηρεσιών καί προσωρινός Άπασχολήσεως κ. Γεωργιύπουλος, 6 Διοι
κητής κ. Χρ. Άγης, οΐ υποδιευθυντοί κ.κ. Παν. Καμπέρας καί Κοζώνης καί 6 Πρόεδρος τού Συλλόγου

μας κ. Νικόλαος Πίσικοπος.

Μία νέα περίοδος εις τάς σχέσεις Διοιικήσεως καί Προσωπικού τής ’Εθνικής Τραπέζης ήρχιισε μέ τήν 
εξαγγελίαν τής ίσης μεταχει,ρίσεως. Τό Προσωπικόν τής 'Εθνικής Τραπέζης, ΰπεδέχθη τήν εξαγγελίαν 
τής ίσης μβταχειρίσεως άπά τον κ. Πρωθυπουργόν μέ χειροκροτήματα καί μέ χειροκροτήματα ηϋχαρίστηι- 

σε τον Διοικητήν τής Τραπέζης ιμας, κ. Χρ. Άχήν.

"Εξ άριστερών προς τά δεξιά: Άπ Μπαμίχας, έφορος παρά τψ προέδρφ, Ν. Παπουτσής ταμίας, Στ. Μανί
ας Α' ’Αντιπρόεδρος, Ζωή Γεωργαράκου Β' ’Αντιπρόεδρος, Άντ. Κονταράκης άναπληρωτής Γ. Γραμματεύς 
τού Συλλόγου μας, Άνδρέας Άναστασάικης Πρόεδρος Συλλόγου Βοηιθητικοΰ Προσωπικού, Γ. Καραγιάννης 
Γεν. Γραμματεύς Συλλόγου Βοηθητικού Προσωπικού, Νικ. Πίσκοπος Πρόεδρος Συλλόγου "Υπαλλήλων Ε
θνικής Τραπέζης, Στ. Γκιτάκος, Πρόεδρος Συλλόγου "Υπαλλήλων Τραπέζης ’Αθηνών, Μΐίχαήλ Δακτυιλίδηΐς 
Πρόεδρος Γενικών Συνελεύσεων τού Συλλόγου μας, Κων)νος ΠιΉρρουτσάκος, Γεν. Γραμματεύς Συλλόγου 

"Υπαλλήλων Τραπέζης ’Αθηνών, ’Ιωάννα Παναγιωτακοπούλου, Σύμβουλος τού Συλλόγου μας.

"Ο Πρόεδρος τής ’Επιτροπής διά τήν ϊσην μεταχείρισιν, μέλος τού Διοικητικού Συμβουλίου τής Τρα
πέζης κ. Παύλος Μανωλάπουλος, παρακολουθεί "ικανοποιημένος διά τόάποτέλεσμα, τήν ομιλία τού Προέ

δρου τού Συλλόγου μας.

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ 
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ κ. Ν. ΠΙΣΚΟΠΟΥ
Κύριε Πρόεδρε τής Κυβερνήσεως,

Μέ ιδιαίτερη χαρά χαιρετίζο- 
μεν τήν παρουσία σας είς τον 
χώρον τής εργασίας μας.

ΕΤναι καί αυτά μία επί πλέον 
άπόδειξις τοΰ προσωπικού ενδια
φέροντος υμών, καί τής Χυβερ- 
νήσεώς σας, διά τά θέματα τών 
εργαζομένων.

Τό- προσωπικόν τής Εθνικής 
Τραπέζης εκτιμά βαθύτατα τό εν
διαφέρον σας αυτό., καί κατάβάλ 
λει πάσαν προσπάθειαν διά νά 
συμβάλλη καί κατά τήν παρού
σαν περίοδον εις τήν πρόοδρον 
καί τήν ευημερίαν τής πατρίδος 
μας. ‘Ως απλοί πολίται, ώς στρα 
τευμένοι έν πολεμώ καί εν ειρή
νη. είς δλας τάς δύσκολους στι- 
γμάς τής πατρίδος μας, ήμεΤς οί 
υπάλληλοι τής ’Εθνικής Τραπέζης 
ήγωνίσθηιμεν διά τό μεγαλείου 
της. ’Εν ταύτώ προσφέραμε καί 
προσφέρουμε τάς υπηρεσίας μας 
εις τό εθνικόν μας ίδρυμα, τήν 
Εθνικήν Τράπεζαν τής "Ελλάδος 
και εί'μεθα υπερήφανοι διότι ή 
συμβολή' μας είς τήν άνάπτυξίν 
της αναγνωρίζεται καί υπό τής 
Πολιτείας.

***

Ό Διοικητής μας κ. Χρ. Ά
χής υπό τήν ήγεσίανν τοΰ όπόίου 
ή Εθνική Τράπεζα πραγματο
ποιεί νέα επιτεύγματα ύπήρξεν 
ό πρώτος Διοικητής ό όποιος δι’ 
έργων καί οΰχί διά λόγων, άνε- 
γνώρισε τήν συμβολήν του προ
σωπικού είς τήν πρόοδον τοΰ Ε
θνικού "Ιδρύματος.

"Υπήρξεν ό μόνος άπό 25 έτών 
Διοικητής τής ’Εθνικής Τραπέζης 
ό όποιος έσπευσε νά διακήρυξή 
ότι δεν εΐναι επιτρεπτόν, τό προ
σωπικόν τής ’Εθνικής Τραπέζηις 
νά μειονεκτή έναντι άλλων συνα
δέλφων του. Καί άπεδέχθη αμέ
σως τό αίτημά μας τής ’ίσης με- 
ταχειρίσεως.

Ή ίκανοποίησις τού αιτήματος 
μας αυτού, γενομένη αποδεκτή 
καί ΰφ’ υμών κ. Πρόεδρε τής Κυ
βερνήσεως ,δέν είναι μία απλή 
ίκανοποίησις υλικού αιτήματος. 
Εΐναι πρωτίστως ήθική άναγνώ- 
ρισις. Καί 6Γ αΰτήν τήν άναγνώ- 
ρισνν άπευθύνομεν πρώτον τάς 
ευχαριστίας μας.

Κύριε 'Πρόεδρε τής Κυβερνή
σεως.

Κύριε Διοικητά τής Τραπέζης
μας.

Δεχθείτε τάς θερμάς ευχαρι
στίας τού προσωπικού τής Ε
θνικής Τραπέζης, τό όποιον έχω

τήν τιμήν νά εκπροσωπώ.
’Επιτρέψατε μου νά σάς δια

βεβαιώσω δτι τά προσωπικόν τής

Ό πρόεδρος 
τής Ο.Τ.Ο.Ε. 
συγχαίρει 

διά τήν ϊσην 
μεταχείρισιν

«Θερμά Συγχαρητήρια δι’ ιστορι
κόν επίτευγμα».

Τό ά ωτέρω τηλεγράφημα εΐναι 
τό πρώτον πού έλήψθη είς τα γρα
φεία τού Συλλόγου μας μετά τήν 
εξαγγελίαν τής ’ίσης μεταχείιρίσε- 
ω; ύπό τού κ. Πρωθυπουργού καί 
άπεστάλη ύπό τού Προέδρου τής 
Ο.Τ.Ο.Ε. κ. Πάνου Π οτπαρ'ροδοποό
λου.

Κύριε Πρωθυπουργέ,
Αισθάνομαι συγκίνησιν καί Ιδιαιτέ

ραν χαράν, διότι κατά τήν διάρκειαν 
τής Έπαναστάσεως τό Προσωπι
κόν τής ’Εθνικής Τραπέζης έδικαιώ- 
θη δύο φορές. Τήν πρώτην άρνητι- 
κώς, τήν δευτέραν θετικώς. Ή πρώ
τη δικαίωσίς του υπήρξε δ'ταν άν
θρωποι μέ μικρήν άντίληψιν κατήρ- 
τιζον καταλόγους απολύσεων μέ δύο 
χιλιάδας — τρεις χιλιάδας άπολυ- 
τέους υπαλλήλους τής ’Εθνικής Τρα
πέζης, τούς όποιους είχαν εμφανί
σει ώς αχρήστους, ώς υπόπτους ε
θνικών φρονημάτων καί ολα τά 
άλλα σχετικά. Χρειάστηκε όχι πολύ 
προσπάθεια άλλα θάρρος για νά α
ποδείξουμε δτι ή ’ Εθνική Τράπεζα 
δέν είναι άσυλσν ούτε άπάτριδων 
ούτε υπόπτων άλλ’ είναι τόπος ερ
γασίας ανθρώπων μέ ηύξημένην συ- 
ναίσθησιν ευθύνης, οί όποιοι τήν 
αγάπην προς τήν πατρίδα τήν έ
χουν σαν βασικό καθήκον καί τήν 
προκοπήν τοΰ "Ιδρύματος σαν πρω
ταρχικό τους μέλη μα. Αυτή υπήρξε 
ή αρνητική μορφή τής διπαιώσεως. 
Ή θετική μορφή τής δικαιώσεως 
είναι αυτή τήν όποιαν ή Διοίκησις 
τής Τραπέζης καί έν συνεχείφ "Τ- 
μεϊς είχατε τήν καλωσύνην νά ε
ξαγγείλετε σήμερον. Είναι γεγονός 
άναμφισβήτητον δτι τό Προσωπι
κόν τής ’Εθνικής Τραπέζης άς μή 
εϊπωμεν εμείς οί ίδιοι άπό μετριο
φροσύνην δτι υπερτερεί μηδόλως 
όμως υστερεί τοΰ Προσωπικού τών 
άλλων Τραπεζών καί ίδίφ τών Τρα
πεζών αιτινες προήλθον καί έξετρά- 
φησαν δπως είπε ό κ. Διοικητής τής

Εθνικής Τραπέζης δέν θά λησιμο- 
νήση ττοτέ δτι επί τών ημερών σας 
εξέρχεται τής μειονεκτικής θέσε- 
ως είς τήν όποιαν εύρίσκεται.

Ή άπόφασίς σας νά ικανο
ποιήσετε πλήρως καί άπολύτως 
τό αίτημά μας τής ’ίσης μετα- 
χειρίσεως :μέ τους συναδέλφους 
μας τών άλλων Τραπεζών εΐναι 
τώ δντι ιστορική. Μία νέα περίο
δος είς τάς σχέσεις προσωπικού 
καί Διοιικήσεχος τής Εθνικής 
Τραπέζης αρχίζει σήμερον καί 
ολοκληρώνεται καί τυπικώς τήν 
ή μέραν τής υπογραφής τής άπο- 
φάσεώς σας.

Κύριε Πρόεδρε τής Κυβερνή- 
σεως.

Δεχθείτε καί πάλιν τάς ευχα
ριστίας τοΰ προσωπικού τής ’Ε
θνικής Τραπέζης καί επιτρέψατε 
μου νά ευχαριστήσω διά ιμίαν εί- 
σέτι φοράν τήν Διοίκηισιν τής 
Τραπέζης μας καί ίδιατέρως 
τον Διοικητήν μας κ. Χρ. Άχήν.

Τραπέζης άπό τήν ’Εθνικήν Τρά
πεζαν καί νομίζουμε δτι αΰτήν τήν 
στιγμήν ή ήθική άναγνώρισις καλύ
πτει τήν υλικήν ωφέλειαν ή όποια 
θά προέλθη καί χωρίς νά παραγνω
ρίζουμε αυτήν χειροκροτοΰμε κυρίως 
διά τήν πρώτην, διότι νομίζω δτι 
διά τούς άνθρώπους οί όποιοι απο
δίδουν δλως ιδιαιτέραν σημασίαν 
είς τις ήθικές αξίες, οί ηθικές α
ναγνωρίσεις άποτελοΰν τό μέγιστον 
σκήπτρον καί τό μέγιστον τίμημα.

5°)ο ΕΠΙΔΟΜΑ 
ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ύπό τού Δεύτερο βαιθμίον Διοι
κητικού Διαιτητικού Δικαστηρίου 
’Αθηνών, έγένετο δεκτή διά της ΰπ’ 
άριθ. 2ι1)73 άποψάσεως του ή χο- 
ρήγησις επιδόματος πολυετούς υ
πηρεσίας έχ 5% έιπί τή συμπληρώ
σει πενταετούς υπηρεσίας παρά τη 
Τραπέζη.

"Η ισχύς τής ανωτέρω άποφάσε- 
ως άρχεται άπό τής 8ης Ιουνίου 
1972.


