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Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΗΤΗΡ
Είναι σκόπιμον, διά νά μή δημιουργοΰνται εσφαλμένοι άντιλήΦεις καί
παρερμηνεΐαι των συγχρόνων γεγο
νότων, νά ύπενδυμίζεται κάποτε ή
ιστορία, καί ή παλαιοτέρα, άλλα και
εκείνη τήν όποιαν οΐ Ιδιοι έζήσαμεν.
Είς τήν ‘Ελλάδα ή Ιστορία τής τρα
πεζικής όργανώσεως καί δράσεως
ήρχισε πρό 1 05 ετών, μέ τήν ϊδρυσιν
τής Έδνικής Τραπέζης τής Ελλάδος.
Καί ή Τράπεζα .αυτή—Τράπεζα Μήτηρ, δά έλέγομεν—ύπήρξεν έπί μακράς δεκαετίας τό μόνον 'ίδρυμα, τό
όποιον ήσκηαε τήν παντοειδή πίστιν
έν τή χώρα' ύπήρξεν όμως καί ό ρω
μαλέος κορμός, άπό τόν όποιον κα
τά τήν νεωτέραν εποχήν έξεπήδησαν παραφυάδες προικισμένοι μέ
σφρίγος, πού τούς έξησφάλισεν αυ
τόνομον καί δαλεράν ΰπαρξιν.
Άλλ’ άν τά νεογνά ήνδρώδησαν
καί κατέλαβαν ζηλευτήν δέσιν είς
τήν τραπεζικήν οικογένειαν του Τό
που, ή Μήτηρ δέν κατελήφδη άπό
τό γήρας. Στηρίζεται ακλόνητος είς
τά τρία ισχυρά της δεμέλια: τήν Ι
στορίαν, τήν πίστιν της καί τό έμπειρότατον Προσωπικόν της. Καί εί
ναι καί 9ά παραμείνη πάντοτε ό άκμαιότατος τού τόπου οργανισμός, ό
όποιος είς τό διάστημα αίώνος έδημιούργηαεν όγκον πανελληνίου καί
παγκοσμίου πίστεως. Είναι ή ’Ε
θνική Τράπεζα τής 'Ελ
λάδος.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β’.
’Έιος |ϊ άρ. φύλ. 17 (-111)

ΣΧΟΛΙΑ
Νέοι προσανατολισμοί
_ Τάρα πού οί Συνάδελφοι τής Τραπέζης τής
ελλάδος άπεφάοισαν νά ιδρύσουν ίδιον Συν
εταιρισμόν καί νά άποχωρήσουν άπό τόν
υπό τού Προσωπικού τής Έόνικής Τραπέζης
ϊδρυόέντα καί λειτόυργοϋντα έπί 25ετίαν καί
πλέον 8ά πρέπει νά τούς εϊπωμεν αρκετά
καλά λόγια καί αύτά ουμπυκνούνται είς τό
οτι τά αίσδήματά μας διαπνέονται άπό τήν
άρχήν δτι με τήν Τράπεζαν τής 'Ελλάδος
καί τό Προσωπικόν της πολλά μάς ένώνουν
καί τίποτε άπολύΤως όέν μάς χωρίζει.
Δέν άμφιβάλλομεν δτι άπο τά ίδια άσφαλώς αϊσδήυατα κατέχονται καί οί Συνάδελ
φοι τής Τραπέζης τούτης έναντι τής Έδνι
κής καί του Προσωπικού της. Ύπό τάς προϋ
ποθέσεις ταύτας τούς εύχόμεβα ϊνα καί είς
τάς νέας συνεταιριστικός των έπιδιάξεις έπιτύχουν καί εύτυχήσουν. "Ας μάς συγχωρή
σουν όμως τήν παρατήρησιν δτι άνεξαρτήτως τού άτυχούς καί άντισυναδελφικοϋ χει
ρισμού τού ζητήματος, δέν σκέπτονται όρ8ως—διά τόν εαυτόν τους πρωπστως — καί
εύχόμεδα νά διαψευσάώμεν.

Ή Εθελούσια "Εξοδος
Ή έδελουσία έξοδος, ώς τήν καδορίζει ή ύπ’
άριδμ. Ιό εγκύκλιος—άν κρίνωμεν μάλιστα
άπό τάς ύποδληδειοας αιτήσεις— άπέτυχεν.
Ή έγκύκλιος -άνεξαρτήτως προδέσεως - είναι
διά πολλάς περιπτώσεις άπαράδεκτος καί δά
δώοη είς ώρισμένας κατηγορίας τήν μορφήν
τών προσωπ,κών διαπραγματεύσεων, αί όποίαι σηκώνουν νερό καί τάς όποιας ή Διοίκησις φαίνεται πώς δέν τάς άποκλείει καί έδώ
είναι ^ πού ο Σύλλογος δά προκαλέση
δυελλώδεις κινητοποιήσεις καί τό δηλώνουεν προκαταόολικώς. Είναι άνάγκη νά
έπανεςεταοδή έξ ύπαρχής τό ζήτημα. Κρούομεν τόν κώδωνα τού κινδύνου καί νομίζομεν
δτι ή Διοίκησις έμμένει έκ λόγων γοήτρου
είς τήν άτυχή, άοαφή καί άδικον καθ' ήμάς εγκύκλιον. Ή έγκύκλιοζ δέν άφίνει

.a
-διά πολλά έτη-τρόπον κάποιας διαφορετικής λόγου. ’Αλλά καί διά ποϊον ζήτημα έλήφδη
ίκανοποιήσεως εκείνων, οϊτινες παραμένον- ποτέ εγκαίρως μέριμνα;
τες δά έργάζωνται καί δά μοχδοϋν διά'νά
κερδίζωνται έκεΐνα, τά όποια οι έξερχόμενοι Παιδική μέριμνα
δα εισπράττουν καδήμενοι ή άοχολούμενοι
μέ τάς ιδιωτικός ενασχολήσεις των.
Έπανειλημμένως έδέσαμεν ύπ’ δψιν τής
Ή εγκύκλιος δέν λύει τό δλον ζήτημα καί Διοικήσεως τό ζήτημα τής παιδικής μερίδά άναγκασδή ή Διοίκησις νά έπανέλδη καί μνης. Παιδικήν δέ μέριμναν νοοϋμεν τήν
τότε τό προηγούμενον δά δυσχεράνη τήν καδ οίονδήποτε τρόπον ροοαράν ένίσχυοιν
ύπόδεοιν. Αϊ ενδεχόμενοι κυρώσεις διά τούς τήςΤραπέζης. ϊνα μή φδάσσυν τά παιδιά εις
μή στέργοντας νά άποχωρήσουν είναι άμ- τόν ιατρόν. Ή Διοίκησ.ς, βασισδεϊσα εις τήν
φιβόλου όποτελεσματικότηΓος. Ό Σύλλογος ύπό τοϋ Ταμείου Υγείας βεδαίωσιν ότι εις
άξιοι ουμπαράοτασιν καί παρακολούδησιν μέν τά ασθενικά δίδει είδη αξίας δρ. 15.000,
τής έθελουσίας εξόδου άπ’ αρχής μέχρι τέ εις δέ τά βαρέως ασθενούν τα ειοή άξίας δρ.
λους. Ό Σύλλογος ζητεί τήν έπικράτηοιν 3ό.0ΰ0, άπέρριψε τό αίτημα τοΰτο τοΰ Συλ
τής ήδικής καί τοΰ δικαίου, έπί πλέον δέ λόγου. Εις μάτην ήγωνίοδημεν νά πείσωμεν
μελετημένες δουλειές. Ή αναπροσαρμογή τήν Διοίκηοιν ότι ανεξαρτήτως τής ί>πό τοϋ
έξ άλλου των συντάξεων είναι ιερόν δικαί Ταμείου Υγείας παρεχομένης εις τά άσδε
ωμα τών έξερχομένων, ώς έπίση; καί, των νικά παιδιά πενιχρότατης ώς άνω ένίσχόσεως, ήμείς ζητοΰμεν ένίσχυοιν καί διά τά μή
ήδη συνταξιούχων.
έχοντα κλον,σμένην ύγείαν. Εσχάτως έπληροφορήδημεν δτι εις τήν Τράπεζαν τής Ελ
Τά ζήτημα τής ύποδήσεως
λάδος έληφδησαν άποφάοεις υπό τής ΔιοιΠρέπει νά λεχδή δτι ό Συνεταιρισμός έση- κήσεώς της έπ.λύουοαι ίκανοποιητικώς τό
μείωσεν άποτυχίαν εις τό ζήτημα τής έκ ζήτημα τούτο.
τοϋ έξωτερικοΰ προμηδείας ύποδημάτων. Εϊ"Εστω καί ώς ούραγοί δέν είναι δυνατόν
μεδα ώς έκ τούτου ύποχρεωμένοι νά κατα- νά τήν άκολουδήσωμεν ;
στήσωμεν γνωστόν εις τούς Συναδέλφους ό
τι ή Διοικ. Επιτροπή τοϋ Συλλόγου λίαν έγΉ έπάνδρωσις τών ΎτΟμάτων
καίρως εϊσηγήδη εί; τήν Διοίκησιν τής Τραπέζης τήν εκ τοϋ έσωτερικοΰ προμήδειαν
Τό ζήτημα τής δικαίας κατανομής τοϋ
ύποδημάτων. Έάν είσηκουώμεδα δά είχε Προσωπικού μεταξύ τών διαφόρων Καταστη
λυδή έκτοτε τό ζήτημα τής ύποδήσεως καί μάτων τής Τραπέζης είναι έκ τών σοβαρωκατά τόν πλέον συμφέροντα διά ϊό Προ τέρων. Είμεδα βέδαιοι δτι ό Προσωπάρχης κ.
σωπικόν τρόπον.
Παπαβασιλείου δά τό προσέξη καί δα _ είσηΆφ’ ής προεκρίδη ή έκ τοΰ εξωτερικού γηδή εύτυχείς λύσεις, δπως εϊμεδα άπολύπρομήδεια, έδάδη ή παραγγελία καί τό εμ τως βέβαιοι δτι δλα τά ζητήματα τοϋ Προ
πόρευμα, άφίχδη άπό τών άρχών τοΰ τρέχ. σωπικού δά τά έν ύτερνισδή—τά έχει ήδη
έτους. —"ό,τι έφσβήδημεν άτυχώς δ:/ά- ένστερνισδή—καί δά τά προωδήση έπ’ άχαπεφεύχδη: ή ποιότης ήτο κατά τό πλείστον δώ καί τής Τραπέζης καί έτσι δά έπαυξήση
χειριστή.
τήν άρ.’στην φήμην του καί δά δικαιώση
Διά τόν λόγον ακριβώς αύτόν ή Διοικ. ’Ε τάς πρός αύτόν πολλάς έλπίδας τών Συναδέλ
πιτροπή τοϋ Συλλόγου, ήτις άρχικώς έδεσεν φων.
ώς άπαράβατον όρον, τήν κατά πρώτιστον
λόγον διανομήν τοϋ άφιχδέντος έμπορεύ- Νέαι προσλήψεις
ματος μεταξύ τών Συναδέλφων τών Ύπ)μάΆπό τοΰ Αύγούστου 1945 καί έντεΟδεν δέν
των ήναγκάσδη νά ΰπαχωρήση καί τούτο
διότι δέν ήδέλησε—μέ μίαν διανομήν κακής έ^αδε χώραν πρόσληψις νέου Προσωπικού.
ποιότητας ύποδημάτων—νά τούς άποκλείοη Είναι το μόνον έκ τών αιτημάτων τοΰ Συλ
άπό μίαν ένδεχομένην διανομήν καλής ποι λόγου τό όποιον ή Διοίκηοις τής Τραπέζης
ότητας τοιούτων. Οΰτω τά έμπόρευμα διε- άνεγνώρισε καί έσεβάσδη.
Θά πρέπη δμως καί τό Προσωπικόν καί ι
νεμήδη μόνον εις τά Βοηθητικόν Προσωπι
κόν καί τάς γυναίκας συναδέλφους τοϋ Κ. δίως οί Διευδυνταί, Προϊστάμενοι _καί τά
Κ)τος έπί καταβοΧή τοΰ άντιτίμου. Τό ζήτη Ύ)ματα νά ένισχύσουν εις τούτο διά της
μα, συνεπώς τής ύποδήσεως τοϋ Προσωπι όρδολογιστικωτερας όργανώσεως τών υπη
κού Κεντρικού καί Ύπ)μάτων παραμένει ά- ρεσιών καί τής μή διαρροής τών εργασίμων
λυτον καί δέν βλέπομεν νά λαμβάνεται οΰ- ώρών άνευ άποδόσεως, έν άνάγχη δέ καί
δεμία μέριμνα έχ μέρους τής Διοικήσεως, διά τής ύπερεργασίας, έάν δέλωμεν νά μή
παρά τά αλλεπάλληλα διαβήματα τοΰ Συλ άνοίξουν οί πόρτες τής Τραπέζης καί εις

άλλους, μέ τούς όποιους νά μοιράοωμεν τήν
δυοτυχίαν καί τά επακόλουθα, τά όποια μά;
μαστίζουν. Ό Σύλλογος έπαγρυπνετ καί δέν
πρόκειται νά γίνη καμμία πρόσληψις, ύφ'
οίανδήποτε δικαιολογίαν καί όταν παραστή
εις τό άπώτερον μέλλον άνάγκη προσλή
ψεων, αΰται μόνον διά οιαγωνισμοϋ θά γί
νουν, δπως άρμόζει καί επιβάλλεται εις έν
'ίδρυμα, ώς ή Έδνική Τράπεζα καί ούχί διά
μέσων.
Έν τώ μεταξύ δμως έργασία καί όργάνωσις. Αύτό άς είναι τό σύνθημά μας.

Διευκολύνσεις πρός
τά Προσωπικόν

πτώσει πρέπει νά καταβληθούν εις τά Ταμεία
άναδρομικώς αί είσφοραί έπί τών συνεργειακών αμοιβών καί ή διαφορά εις τούς άσθενεΐς
καί άδειούχους. Τό άντίθετον κρημνίζει καί
δέν οίκοδομεΐ καί’άς μάς συγχωρήσουν έκείνοι, τών όποιων τά μαλλιά άσπρισαν άλλά
τά έλαττώματα παραμένουν καί μάλιστα αύξάνουν.
Ταύτοχρόνως θά πρέπη νά ρυθμισδή τό
ταχύτερον τό ζήτημα τής άναπροσαρμογής
τών μισθών, τό οποίον άποτελεϊ τή.ν βασικωτέραν έπιδ’ωξιν τοϋ Συλλόγου.

Διανομαί ειδών

Πολλοί άνππροσωπεΐαι τού Συλλόγου παραπονούνται δτι δέν μετέχουν οί Συνάδελ
Εις τάς τρεις μεγάλος Τραπέζας έχουν φοι τών Ύ)μάτων εις γενικά; διανομάς ει
συσταθή έπιτροπαί οικονομικής διευκολύνσε- δών τοϋ Συνεταιρισμού. Πρός ένημέρωσιν
ως τοϋ Προσωπικού εις περιπτώσεις έκτάκτων δλων τών εις τά Ύ)ματα ύπηρετούντων Συ
τήν πληροφορίαν
άναγκών (σοβαρών άσθενειών, τοκετών, κη ναδέλφων παρέχομεν
δειών κλπ.) Καί ένώ εις τάς δύο άλλας Τρα δτι ούδεμία γενική ή μερική διανομή, άξια
πέζας τό δριον τών ποσών ύπερβαίνει τού; λόγου, έκ μέρους τοϋ Συν)μοϋ έγένετο άπό
δύο μισθούς, παρ’ ήμΤν περιορίζεται μέχρις τής άπελευθερώσεως καί εντεύθεν καί έν
ένός καί αύτός δίδεται ολόκληρος μόνον πάαη περιπτώσει αί προμήθειαι τών ειδών,
εις άς προβαίνει ό Συνεταιρισμός διά τά Πρα
εις δλως εκτάκτους περιπτώσεις.
Πέραν αύτοϋ ή διαδικασία τής έγκρίσεως τήριά του, λόγω τών μέχρι τοϋ δε δυσχερεικαί ό χαρακτηρισμός μιας άνάγκης ώς έκ- ών τοϋ χονδρικού έμπορίου, ούδάλως ηύ/ότάκτου, ή μή, δ έπονται άπό φιλοϋπαλληλι- ησαν άπό άπόψεως τιμών τούς έν Άθήναις
κόν πνεύμα εις τάς ώς άνω δύο Τραπέζας. καί Πειραιεϊ Συναιτέρους. Πολλά μάλιστα τών
Καί έρωτώμεν: διατί αυτή ή διάφορος εις ειδών τοϋ Συνεταιρισμού εις τάς περισσοτέβάρος μας μεταχείρισις; Κάποια εύρυτέρα ρας έπαρχίας πωλοϋνται εις τιμάς _ άσυγκρίάντίληψις εις τό ζήτημα τών έγκρίσεων, τως μικροτέρας ή εις ’Αθήνας. Ή άφιχθεϊσα
αϋξησις τού ορίου μέχρις έξ μισθών καί ή ήδη έκ τού έξωτερικοϋ ποσότης όρύζης θά
διά μικροτέρων μηνια.ων δόσεων έξυπηρέ- διανεμηδή έντός ολίγου εις άπαν τό Προ
τησις τών οφειλών τούτων νομίζομεν ότι σωπικόν Κεντρικού καί Ύπ)μάτων.
ένδείκνυνται. Έπί πλέον δά πρέπη τό μέ- Έπιτροπαί
τρον νά μή άγνοή καί τούς συναδέλφους
Ή Διοικ. Επιτροπή τού Συλλόγου συνέστη
τών Ύπ)μάΓων καί πρωτίστως αύτούς. ’Αλλά
διά νά γίνουν αύτά πρέπει νά προηγηδοϋν σε τάς κάτωθι έπιτροπάς: α) Επιτροπήν ίδρύσεω; έπικουρικοΰ ταμείου παροχής μηνι
άλλα...
αίων ή έφ' άπαξ βοηθημάτων εις τούς λαμβάνοντας μιχράν σύνταξιν ή εις τάς έχούσας
Τά Συνεργεία
μικράν σύνταξιν οικογένειας Συναδέλφων,
Είναι γνωστή ή άντίορασις ήν άντέταξεν β) Επιτροπήν μελέτης τοϋ ζητήματος τής
ή Λιοικ. ’Επιτροπή τοϋ Συλλόγου εις τό ζή στεγάσεως τοϋ Προσωπικού Κεντρικού καί
τημα τής καδιερώσεως τών ομαδικών συνερ Ύ)μάτων, γ) ’Επιτροπήν ίδρύσεως ταμείου
γείων, δπως είναι γνωστότατοι καί οί άγώ- Συνδικαλιστικής άλληλεγ/ύης, δπερ θά δια
νες οΰς δ-εςά^ει έκτοτε μόνη της διά τήν θέτη τούς άπαιτουμένους πόρους διά τους
κατάργησίν των. Διά τών συνεργείων άδι- συλλογικούς άγώνας καί διά τήν κατοχύοωκοΰνται ο'ι άσδενεΐς καί οί άδειοΰχοι, δηλαδή σιν τών θυμάτων τών άγώνων, δ) 'Επιτρο
οί κατ’ έξοχήν έχοντες άνάγκην προσθέτου πήν τροποτοιήσεως τού Καταστατικού τού
ένισςύσεως. ’Αδικούνται δμως καί τά 'Ασφα Συλλόγου, ώστε νά μετέχουν εις τάς αρχαι
λιστικά μας Ταμεία, ήτοι τό Ταμεϊον Συντά ρεσίας καί οί Συνάδελφοι τών 'Ϋπ)μάτων.
ξεων καί τό Ταμεϊον Αύτασφαλείας, αι πρός Διά τά έργον τής τελευταίας ταύτης έπιτά όποϊα είσφοραί τής Τραπέζης λογίζονται τοοπής σχόπιμον θά ήτο αί άντιπροσωπείαι
έπί τών κανονικών μισθών, ούχί δμως καί έ τού Συλλόγου νά έκθέσουν, δι' άναφοράς
πί τών συνεργε ακών άμοιβών. ’Ιδού πρόσθε των πρός τόν Σύλλογον, τάς άπόψεις των.
τοι λόγοι δι" ο'ύς δά πρέπη νά καταργηθούν "Ας δώσουν τά παράδειγμα
τά ομαδικά συνεργεία, τά όποία είναι έφευΟί άνφτατοι Λειτουργοί τής Τραπέζης, έπί
ρεσις τής κάκιστης ώρας καί έν πάαη περι-

εικοσαετίαν σχεδόν, ε'ι'τε ύπό τό άξίωμα
τοϋ Διευθυντού Τμήματος, εϊτε ύπό τό του
Διευθυντού Τραπέζης, προσέφερον τάς ύπηρεσίας τυν μέ τιμιότητα καί απέδωσαν δ,τι
είχον νά άποδώσουν. Κατά τό διάστημα ό
μως τούτο εξ αιτίας των καί τό 'ίδρυμα καί
τό Προσωπικόν έκακοτύχησαν και τούτο δέν
τό γνωρίζουν μόνον όλοι οί υφιστάμενοί
των, 0Λλά μέ ειλικρίνειαν καί θάρρος τό ώμολόγησαν οί έξ αυτών άπονήρευτοι καί
γενναίοι, ώς π. χ. ό έντιμος καί λευκός κ.
Κων. Τσαλίκης.
"Ηδη είναι καιρός νά άπολαύσουν τά α
γαθά τής ζωής μέ τό άζημίωτον καί μέ ό
λας τάς τιμάς, αϊ όποίαι άνήκουν εις τούς
λευκανθέντας εις τάς επάλξεις τού καθή
κοντος καί τάς οποίας τιμάς ούδείς έκ των
νεωτέρων πρόκειται νά τούς άρνηθή.
Γεγονότα άνιοτόρητα πρό τού πολέμου,
κατ’ αύτόν καί μετ’ αύτόν έηέδρασαν κατά
τρόπον ώστε νά μή τούς άιρήοουν μακράν
τής πολλής φθοράς, τήν όποιαν είναι φυσι
κόν νά έπιτείνουν προοδευτ,κώς νεώτερα
καί σημαντικότατα μεταπολεμικά γεγονότα.
”Ας δώσουν λοιπόν πρώτοι τό παράδειγμα
καί εις τούς μετ’ αύτούς, μέ τήν άπόλυτον
βεβαιότητα ότι
θετικωτάτην ύηηρεσίαν
προσφέρουν καί εις τό Ίδρυμα καί εις τήν
υστεροφημίαν των καί άς μή άμφιβάλλουν
ότι τό Προσωπικόν θά διατηρήση τάς πλέον
καλάς εντυπώσεις έκ τής περί τής άποχωρήσεως άποφάοεως ένός έκάστου τών κ. κ.
Διευθυντών καί όλων μαζί καί ότι θά λησμονήση πολλά.

Τά έκκρεμούντα ζητήματα
Άπό τού Αύγοΰστου 1945 — άς άφήσωμεν
τά; ύπό τοϋ πρώτου μετά τήν άπελευδέρωσιν Συμβουλίου τού Συλλόγου δραστήριας
ένεργείας—έτέθησαν On' όψιν τής Δ.οικήοεως τά τρία μεγάλα ζητήματα ήτοι α) τό
της άναπτύ££ω;..χών εργασιών■ β) τά τή: όνασυντάξεως τοϋ Προσωπικού καί γ) τό τής
άναδιοργανώσεω ; τής τραπέζης. Τις τά ζη
τήματα της ανααυντάςεως καί άναοιοργανώσεως εγκαίρως, έπιμόνως καί πιεστικός
έτονίσθη Οπό του Συλλόγου ότι έπείγει η
άπίλυσίς των καί ή μή συσσώρευσις όλων, κα
τά τρόπον ώστε, νά καθίσταται άνέφικτος ή
άνετος έπίλυοίς των. Δυστυχώς δέν είσηκούσθημεν, ΐνα σήμερον λάοωμεν τήν έγ
γραφον άπάντησιν τής ΔιοΙκήσεως μέ τά
«εύδύς ώς....» «αί ύπηρεσίατ μεγάλως βεβαρυμέναι....» «δέν διαθέτουσι τόν ύλικώς άπαιτούμενον χρόνον» καί τά παρόμοια. Διά
νά δοθή λύοις εις ζητήματα ώς τά άνωτέρω, χρειάζεται νά-ύπάρχουν άπόψεις, διάθεσις, σύστημα, εύρυτέρα άντίληψις, συναίσθησις τής εύθ-νης καί έπί πλέον, καταμε

ρισμός τής εργασίας. Αύτά όλα ούτε ύπήρχον, οϋτε δυστύχώς ύπάρχουν, καί έτσι θά
δοθούν ’ίσως κάποτε λύσεις, αί όποίαι, άνεξαρτήτως τοϋ ότι θά είναι κατόπιν έορτής,
θά όμο,ότζουν πολύ σαν τήν.....λύσιν τής ε
θελούσιας έξόδου. Δηλαδή θά μάς δέρνη
διαρκώς ή εγκληματική προχειρότης.

’Αποτελεσματικά_Μέτρα
Ή Διοικητική ’Επιτροπή τοΰ Συλλόγου καθήκον
έχει νά ένδιαφάρεται διά τούς πολλούς καί φιλό
πονους Συναδέλφους καί ουδόλως διά τούς—ελάχι
στους ευτυχώς—φυγοπόνους καί τους έστερημένους
υπηρεσιακής άγυγής, ο! όποιοι
έννοοόν νά ζοϋν
εις βάρος των πρώτων. Διά τόν λόγον τούτον ήξ ί ω ο ε ν άπό τόν Προσωπάρχην κ- Παπαδασιλείου όπως, είς τό έργον τής έπανδρώσεως τών
Ύπ)μάτων, δίδη τήν προπμησιν είς έκείνους οΐτινες περιφέρονται έντός καί εκτός τής Τραπέζης είς
ώρας εργασίμους, είς έκείνους οί όποιοι δέν εννο
ούν νά θυσιάσουν τάς άπογευματινός ώρας διά
τάς άτομικάς
έργαοίας
των καί χρησιμοποιούν
πρός τούτο τάς εργασίμους ώρας τής Τραπέζης, ώς
και είς έκείνους οί όποϊοι αποφεύγουν τήν
εργα
σίαν καί τούς καθ’ οίονόήποτε τρόπον
άσεβεΤς
πρός τό καθήκον καί
προς τούς έργοζομένους
Συναδέλφους των.
"Εστω καί άν αυτοί ανήκουν είς τό θήλ,υ Προσω
πικόν. Είναι καιρός νά στρωθώμεν ολοι στή δου
λειά καί νά μένωμεν είς τάς θέσεις μας.
"Οσοι δεν θέλουν να συμμορφωθούν, δέν πρέπει
νά έχουν θέσιν είς τήν Τραπεζικήν οικογένειαν.
’Επίσης οι άσχολοΰμενοι μέ τήν άνάγνωσιν έφημερίόων καί άλλων βιβλίων έντός τής Τραπέζης, άρρενες καί θήλεις, δέν
είναι άνεκτοί.

Στοιχειώδης _Δικαιοσύνη
Κατά τό διάστημα τής κατοχής, παρά τό γεγονός
δτι αί έργασίαι τής Τραπέζης εΐχον τελείως στα
ματήσει, έλαβον χώραν προσλήψεις καί μάλιστα
τή..... έπιμελεΤ φροντίδι ένίων έκ τών Διευθυντών
Τραπέζης. ’Ήδη πού προκύπτει ζήτημα ένισχύοεως
τών γειτονικών υποκαταστημάτων ’Αθηνών καί Πει
ραιώς δέν νομίζουν ο! άρμόδιοι
δτι θά πρέπη κα
τά πρώτιστον λόγον νά προτιμηθούν οί έν λόγω
άρρενες καί θήλεις ύπάλληλοι, ί'να, έκ λόγων .εύγνωμοσύνης, προσφέρουν τάς
υπηρεσίας των
είς
τήν Τράπεζαν, άντί νά έξοντώνωνται άλλοι,
τών
οποίων ή πρόοληψις υπήρξε κανονική καί πρό τής
κηρύξεως τοϋ πολέμου καί διά τούς οποίους συν
τρέχουν λόγοι όνωτέρας δίας νά παραμείνουν είς
τό Κεντρικόν, άκόμη δέ καί λόγοι υπηρεσιακοί ;

Διαπιστώσεις
Τό ιδιαίτερον γραφεϊον τής 'Υποδιοικήσεως άπαρτίζεται άπό εκλεκτούς Συναδέλφους, οΤτινες
προδιαθέτουν εύμενέστατα
τούς προσερχομένους,
δικαιολογούν έπαρκως κοί ούδέποτε έκθέτουν τόν
κ. Υποδιοικητήν, γενικώς δέ διευκολύνουν τά μέ
γιστα τους εκπροσώπους τών
έν τή Τραπέζη όργανώσεων τοΰ Προσωπικού. Πρόκειται περί εύχαρίστου διαπιστώσεως, τήν όποιαν μεθ* ίκανοποιήσεως
άναφέρομεν.
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