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0 ΝΕΟΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙ ύπάλληλοι τής Έδνικής Τραπέζης τής Ελλάδος, αίσδανόμεδα ιδι
αιτέραν Ικανοποίησιν έπί τή άπό μέ
ρους του πρώην Διοικητοϋ μας κ.
Δημητρίου Μαξίμου άναλήψει των
καδηκόντων του ώς Προέδρου τής
Κυβερνήσεως Έδνικής συνεργασίας.
Εις τόν έγνωσμένον πατριωτισμόν
του πρώην Διοικητοϋ μας, ή 'Ελληνι
κή Πατρίς έκαμε μίαν έκκλησιν. Τοϋ
έζήτησε νά μή τάξη τάς Ικανότητας,
τήν πείραν, τήν σύνεσιν, τό κύρος,
τόν έαυτόν του έξω τής έδνικής
προσπαδείας. Όταν αί περιστάσεις
άποβαίνουν κρίσιμοι, άναζητεΤται ό
'Οδηγός. Καί’Εκείνος, τοϋ όποιου 6αδυτάτην πίστιν άποτελεΐ ή άδόρυ6ος έκπλήρωσις τοϋ καδήκοντος έν
γνώσει τοϋ καταδλιπτικοΰ βάρους,
τό όποιον έπωμίζεται, έδέχδη μέ τήν
γνώριμον αισιοδοξίαν τής ρωμαλέας
του νοήσεως καί άντεπεκρίδη εις τήν
έδνικήν προσδοκίαν.
ΔΓ ήμάς τούς έν τή Έδνική Τραπέζη έργαζομένους, ό σημερινός
Πρωδυπουργός κ. Δημ. Μάξιμος, άποτελεί έκλεκτόν καί πολύτιμον Μέ
λος τής οικογένειας μας. Αίσδανό
μεδα ύπερηφάνειαν δΓ Αυτόν, διότι
έν τώ προσώπω Του διά μίαν άκόμη
—πολλοστήν— φοράν καί άσφαλώς
όχι τήν τελευταίαν ή Έδνική Τράπε
ζα, συνεχίζουσα τάς ύψηλάς της πα
ραδόσεις, δανείζει πρός άντιμετώπισιν τών έδνικών άναγκών καί τούς
ήδικούς της δησαυρούς εις τήν Πο
λιτείαν.

Τό άπέναντι των έργαζομένων
φιλυπαλληλικά αϊσδήματά του έμπράκτώς τό έξεδήλωσε πάντοτε.
Άναπολοϋμεν σήμερον μέ νοσταλ
γίαν τάς ριζοσπαστικός του άποφάσεις εις δ,τι άφορό τήν άποτίμησιν
τοϋ μόχδου καί τήν έν τή δημιουργία
δέσιν τοϋ παράγοντος τής έργασίας.
Ύπήρξεν ώκοδόμος. Προήγαγε τό
πάντα. Έχειραγώγησε. Δέν έρυμουλκεϊτο.
Ώς Διοικητής ηϋξανε τό έκ τώνκερδών τής Τραπέζης διά τήν έκτα
κτον ένίσχυσιν τοϋ Προσωπικού δια
νεμόμενα ποσοστά
καί έμείωνε
τά ποσοστά τής Διοικήσεως. Αύτός
ή το άνέκαδεν ό σημερινός Πρωδυπουργός άπό τής πλευράς τής κατανοήσεως τών οικονομικών επιδιώξε
ων τής έργατοϋπαλληλικής τάξεως.
'Ολοκληρωμένος άγαδοποιός καί
προάγγελος μιας ύγιοϋς έργατοϋ
παλληλικής πολιτικής.
Εις τόν σεβαστόν μας Κύριον Πρό
εδρον τής Κυβερνήσεως εύχόμεδα
τήν έπίστεψιν ύπό πλήρους έπιτυχίας
τών προσπαδειών του. Παρ’ όλον
τόν έξαιρετικόν φόρτον τών άσχολιών του, εϊμεδα βέβαιοι ότι μέ τό
γνώριμόν του ένδιαφέρον, δά συνέ
χιση προσέχων τήν Έδνικήν Τράπε
ζαν τής 'Ελλάδος, τήν όποιαν —είτε
άσκών άρμοδιότητα, είτε μακράν
τής έξουσίας εύρισκόμενος— πάν
τοτε τήν παρηκολούδησε καί τήν
κατηύδυνε μέ τήν διαυγεστάτην διάνοιάν του, τήν σοφίαν του καί τήν
μεγάλην του τραπεζιτικήν πείραν.

Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥ.ΝΗΣ
Κατ’ αύτάς ή Πρωτεύουσα φιλοξενεί τήν
Διεδνή ’Επιτροπήν Έρεύνης, ήν τό Συμβούλιον ’Ασφαλείας άπέστειλε κατόπιν τής
ΰπ’ αύτοϋ υίοδετηδείσης ελληνικής προσ
φυγής.
"Ολοι κατανοοϋμεν τήν σημασίαν καί τόν
σκοπόν τής έν λόγφ ’Επιτροπής, έάν άποβλέψωμεν εις τά γεγονότα τά οποία έξηνάγκασαν τήν 'Ελλάδα νά προβή εις τήν έν
λόγω προσφυγήν.
’Αδιάψευστα γεγονότα καί άδιάσειστα
τεκμήρια κατέστησαν σαφές δτι ή έκδηλωδεϊσα ανταρσία δά εΤχεν ήδη καταστολή,
έάν δέν είχε τήν έκ των γειτονικών ’Επι
κρατειών ένίσχυσιν. Τό Συμδούλιον ’Ασφα
λείας εΰρεδέν πρό του όγκου τών ελληνι
κών έπιχειρημάτων έδέχδη τήν ελληνικήν
προσφυγήν.
Ή Ελλάς διά τής έρεύνης δέν ζητεί τί
ποτε άλλο είμή τόν έκ μέρους τών γειτό
νων της σεβασμόν τής αυτοκυριαρχίας της
όπως καί αυτή σέβεται τήν κυριαρχίαν καί
δέν άναμιγνύεται είς τάς υποδέσεις τών
άλλων.
Συνησπισμένοι καί ηνωμένοι δλοι οΐ κα
λοί "Ελληνες, άφήνοντες κατά μέρος τάς
κομματικός μας διενέξεις, άς βοηδήσωμεν τήν ϋπόδεσιν ταύτην, ήτις είναι υπό
δεσις τής 'Ελλάδος, έχοντες πρό όφδαλμών δτι μία δίκαια καί άντικειμενική άπόφασις τής έν λόγω ’Επιτροπής προώρισται
νά έξασφαλίση τήν ήσυχίαν είς τόν τόπον
μας, ής ούτος έχει τόσην άνάγκην.

1 Σ X Ο Λ I A jj
"Ακαρποι διασπαστικοί ένέργειαι
Έπίλεκτον Μέλος τοϋ Συμβουλίου του
Συλλόγου ώνομάοδη έσχάτως Προϊστάμε
νος τής υπηρεσίας Ένοικιάσεως Χρηματο
κιβωτίων. ΊΤένέργέΤα- αυτή της- Διοικήσεως
μαρτυρεί τά άντισυλλογικά της αίσδήματα
καί αποτελεί νέαν άπόπειραν έπιδέσεως κα
τά τοΰΣύλλόγευ,ήτις έπ διώκεται είτε διά τής
διασπάσεως τοϋ Συμβουλίου, είτε διά τής
δυσπιστίας τοϋ Προσωπικού πρός τά συλλο
γικά του όργανα. Διά τήν ένέργειαν ταύτην

° Πρόεδρος τοϋ Συλλόγου διεμαρτυρήδη
έντόνως. Διά μίαν άκόμη φοράν εϊμεδα υ
ποχρεωμένοι νά τονίσωμεν δτι διά τοιούτων μέτρων δέν άντιμετωπίζεται τό δυσα
νασχετούν Προσωπικόν, άντιδέτως μάλιστα
φρονοδμεν δτι έρεδίζεται έτι περισσότερον
τούτο καί ευρύνετε ι τό ύπάρχον χάσμα με
ταξύ Διοικήσεως καί έργαζομένων.

"Οταν δέν ϊιπάρχη πρωτοβουλία
Άπό τήν Διοίκησιν έζητήσαμεν νά φροντίση ίνα, μέσω τών έλεγχομένων υπό τής
Τραπέζης εταιρειών, προμηδεύετα.ι τό Προ
σωπικόν ώρισμένα προϊόντα αύτών, ήτοι σάπωνα, κάμποτ, πιάτα, ποτήρια, πετσέτες, σινοονόπανα κλπ. καί είς τιμάς έργοστασίου
καί διά δόσεων.
Δυστυχώς, ένώ πολλά υπέρ τοϋ Προσωπι
κού δά ήδύναντο νά γίνουν πρός τήν κατεύ. δυνσιν ταύτην, ό Υποδιοικητής κ. Μα νέας,
είτε διότι άντιμετωπίζει τό Προσωπικόν ώς
καταναλωτικήν πελατείαν, είτε διότι δέν
τού περνάει, δέν έδωσε τήν προσήκουσαν
έκτασιν, μολονότι τό σχετικόν αίτημα τώ
ύπεβλήδη ύπό τού Συλλόγου άπό τού Μαΐου
1946. Ή Διοίκησις δέλει καί τήν π ήττα άκοπη καί τόν σκύλο χορτάτο.
Χέρι στό πουγγί της μόνον νά μή βάλη
καί ουμβουλάς δσας δέλομεν.
Διά τόν λόγον τούτον ά Σύλλογος δέν
έδέχδη νά άναμιχδή είς τά τής τελευταίας
διανομής τοϋ σάπωνος, ό τρόπος τής πλη
ρωμής τού όποιου ήτο λίαν έπαχδής διά τό
Προσωπικόν.

Ό «Τραπεζικός Κήρυξ»
Ή δεκαπενδήμερος έφημερίς «Τραπεζικός
Κήρυξ» άσχολεϊται είς τήν τελευταίαν της
έκδοσιν μέ τά άπασχολούντα τόν Σύλλογόν
μας φλέγοντα ζητήματα καί έξαίρει τάς υ
πηρεσιακός άρετάς τού Προσωπικού τής ’Ε
θνικής Τραπέζης, ένώ είς άλλην περίβλε
πτον έπίσης στήλην άναδημοσιεύει έν περιλήψει τό άρδρον τής τελευταίας «Τραπεζιτι
κής». ΔΤ όλα τά καλά καί κολακευτικά αυτά
λόγια καί διά τό ύπέρ ημών ένδιαφέρον της
εύχαριστοΰμεν τήν Διεύδυνσιν τού συμπαδεστάτου «Κήρυκος», τήν συγχαίρομεν δέ καί
διά τούς άγώνας της έν χένει, τούς όποιους
εϊμεδα βέβαιοι δτι δά κράτηση έντός τού

καθαρως επαγγελματικού πλαισίου πρός
έξυπηρέτησιν τής τάξεώς μας.

Ό ρόλος τών Διευθυντών

στημα, νά έχη ένα προστάτην, νά ζημιώση
μερικά έκατομμύρια τήν υπηρεσίαν καί τότε
θά έπιτύχη δ,τι ζητήσει.
Πού δμως νά έγνωρίζομεν δτι τό ίδιο
πράγμα ισχύει, δηλαδή τά ίδια προσόντα
άπαιτούνται καί δΤ οίονδήποτε άλλο σκανδα
λώδες ρουσφέτι; Διά νά εξασφάλισης, φερ’ εϊπείν μίαν έθελουσίαν έξοδον μέτόνάνώτατον
βαθμόν τής ιεραρχίας, ό κ. Πεσματζόγλου
απαιτεί τά ίδια περίπου ώς άνω προσόνταΚαί υπάρχουν οί άγαθοί πού πιστεύουν δτι
δι' εκείνους πού έχουν τέτοια προσόντα ό
κ. Διοικητής, θά κρατούσε βούρδουλα. ’Αλλά
διά νά κράτη κανείς βούρδουλα πρέπει νά
μή στηρίζεται σέ δεκανίκια....

Προπολεμικές ό Σύλλογος προσέφευγε καί
εις τούς Διευδυντάς διά νά τόν βοηθήσουν
παρά τή Διοικήσει πρός έπίλυσιν ζητημάτων.
Σήμερον ό Σύλλογος νομίζει δτι μάλλον
πρέπει νά προσφεύγη εις τήν Διοίκησιν ϊνα
μεσολαβή αϋτη παρά τοτς κ. κ. ΔιευδυνταΤς
καί τούτο διότι αυτοί είναι οϊ πε ρισσότερον
ταύτης ύπαλληλομάχοι καί είναι δλοι καί μέ
τά δλα των εναντίον τού Προσωπικού.
Έάν κάμνωμεν λάθος ό χρόνος θά τό
δείξη καί πάλιν όπως τό έδειξε καί μέ τάς
τελευταίας προαγωγάς.'Ένα μόνον νά προσέ
ξουν οί κ. κ. Διευθυνταί, μήπως, τούτέστι, τό Ό Νέος ’Οργανισμός.
Προσωπικόν γίνη Διευθυντομάχον.
Πρό ήμερων εις έπαγγελματικόν δημοσι
ογραφικόν δργανον έσχολιάσθη έκ νέου τό
Αγώνες καί άγώνες
Τά άδελφά σωματεία αγωνίζονται διά τά σχέδιον ’Οργανισμού τό οποίον έχει έκποζητήματά των. Άγωνιζόμεθα καί ήμεϊς επί νήσει ό κ. Άποστολόπουλος. Τά ίδια περί
σης διά τά ίδικά μας. Μεταξύ όμως τών α που σχόλια έγράφησαν άπό τών στηλών
γώνων εκείνων καί τών αγώνων τών ίδικών τής ιδίας έφημερίδος πρό έτους καί πλέον.
μας υπάρχει τεραστία διαφορά. Θά ήθέλα- Ό κ. Άποστολόπουλος άπό τών στηλών τής
μεν νά έλθουν οΐ κ. κ. Στρούζας καί Χαρι- «Τραπεζιτικής» τής 1 — 15 Ίανουαρίου 1946
τόπουλος νά άνοίξουν άγώνα μέ τόν κ. Πε- κατέδειξεν δτι δλα τά εις βάρος τής μελέ
σματζόγλου διά νά ίδοϋν τΐ θά είπή άγων. της του γραφέντα είναι τελείως ξένα πρός
"Ολοι οί Διοικηταί τών Τραπεζών φτιάνουν τήν πραγματικότητα. Εκείνο τό όποίον
καί ό ίδικός μας χαλάει. Οΰτε 'Οργανισμός πρέπει οί κ. κ. Συνάδελφοι νά έχωσιν ύπ’ όυπάρχει, ούτε Κανονισμός έντάξεως ισχύει, ψιν των είναι δτι ύπό τού Συλλόγου επιδιώ
οΰτε ο: νόμοι τού Κράτους έφαρμόζονται, κεται νά έκπονηθή νέος ’Οργανισμός έξαοΰτε ύποσχεσίς κάμμία τηρείται, οΰτε κανέ σφαλίζων άνετον ζωήν καί ομαλήν υπηρεσι
να ζήτημα , λύεται. Τΐ νά πρωτοπρολάβωμεν ακήν έξέλιξιν εις τούς έργαζομένοϋς, μα
καί τί νά συγκρατήσωμεν; Δέν υπάρχει Συν κράν παντός φαβοριτισμού. Έπί πλέον ζη
άδελφος μέσα έίς τήν Τράπεζαν μας, πού τείται ϊνα κατοχυρωθή ό ’Οργανισμός,ώστε
νά μή έχη ζήτημα καί δέν ύπάρχει κατηγο νά μή άνατρέπεται έν δλω ή έν μέρει ούτος
ρία Συναδέλφων πού νά μή έχη επίσης αίτη ύπό τής Διοικήσεως καί κατά τό δοκοϋν αύμα αλυτον. "Ας έλθουν οί Σύλλογοι τών τή, άλλά διά πάσαν τροποποίησιν νά προάλλων Τραπεζών νά συνεννοηθούν μέ τήν βλέπωνται ώρισμέναι διατυπώσεις κατοχυροϋίδικήν μας Διοίκησιν καί δν τό έπιτύχουν οαι τό Προσωπικόν, τοΰθ’ δπερ δέν συμβαί
τότε θά τούς παραδεχθΰμεν. ’Αλλά έξεχά- νει μέχρι σήμερον. ”Ας μένη δθεν απολύ
σαμεν. Πολλάκις ήλθον καί δέν τό κατόρ τως ήσυχον τό Προσωπικόν άπό τής πλευ
θωσαν. ’Αλλά διατί γράφονται αύτά; Άπλού- ράς τών απόψεων τού Συλλόγου. ’’Αλλο εί
στατα διότι ζηλεύομεν τήνεύτυχίαν των καί ναι τά σοβαρόν καί τούτο είναι άν θά καθρηνούμεν τήν μεταπολεμικήν άτυχίαν μας. τανοηθή άρμοδίως δτι εύρισκόμεθα εις τό
έτος 1947 καί δχι έίς τό 1847. Διότι πολύ
Τά σκάνδαλα συνεχίζονται
άμφιβάλλομεν ώς πρός τούτο.
Εΐπομεν εις προηγούμενον σχόλιόν μας
δτι δταν κανείς θέλει κατ’ εκλογήν προα Τό βιολί
Μος έρωτοϋν πολλοί Συνάδελφοι τί είδους
γωγήν καί προσοδοφόρον δέσιν δέν έχει
παρά νά τεμπελοσκυλιάση έπί μακράν διά βιολί είναι αύτό διά μερικούς νεωτάτους

Συναδέλφους —επιχειρηματίας τούς περισ
σοτέρους = νά έρχεται ή Διοίκησις τής Τραπέζης να τούς δίδη μέ τό σύστημα τής διαδεσιμότητος τήν εύχέρειαν καί εις τήν Τρά
πεζαν νά είναι καί μισδόν νά εισπράττουν
καί συντάξιμον χρόνον νά μή χάνουν καί
τάς έπιχέιρήσεις των νά προωδούν. 'Αλλά
άκόμη μεγαλύτερον σκάνδαλον άποτελεΐ τό
γεγονός δτι οϊ τελοϋντες εις κατάστασιν
διαδεσιμότητος είναι εύνοούμενα παιδιά τής
Διοικήσεως καί των περί τήν Διοίκησιν.
Ό κ. Διοικητής έτερον σκάνδαλον, τό ό
ποιον έδημοσιεύδη εις τήν «Τραπεζιτικήν»
τό έδιόρδωαεν άμέσως καί τούτο, είναι —ας
πούμε— πρός τιμήν του. Διά τό άνωτέρω
σκάνδαλον τί γίνεται; Νά είποϋμε τήν άλήδειαν; Τρέμουμε μήπως τούς άνακαλέση
διότι τότε άσφαλώς δά τούς δώση δέσιν μεγάλην ή εις τήν Έπιδεώρησιν ή εις καμμίαν
Εταιρίαν, άπό τήν οποίαν έταιρίαν χωρίς νά
πηγαίνουν δά εισπράττουν.

Τά έπακόλουδα......
Αί κατά τής ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ έκ μέ
ρους των ύπαλλήλων της άγωγαί έπί Διοικήσεως κ. Πεσματζόγλου διαδέχονται ή μία
τήν άλλην καί είναι δλαι καταδικαστικαί. Ώς
μόνην λύσιν προτείνομεν τήν πρόσληψιν καί
νέων Δικηγόρων καί πρόβλεψιν εις τόν προ
ϋπολογισμόν σοβαρού ποσού διά τήν πλη
ρωμήν των έξόδων τών καταδικαστικών άποφάσεων, διότι δά έπακολουδήσουν καί άλλαι
άγωγαί άν μή καί μηνύσεις. Έκεΐ έφδάσαμεν
άτυχώς άπό τού Μαρτίου 1945 καί έντεΰδεν.

Τά Υποκαταστήματα
Παρ' δλον τό.....ένδιαφέρον τού κ. Διοικητοϋ, οί Συνάδελφοι τών Ύπ)μάτων δέν
είσέπραξαν τό δάνειον τού Ιματισμού. Νά
εϊπωμεν τό διατί; Όχι άκόμη.

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ
Σ. Γιαννακοπούλου:
«Τραπεζική Τεχνική», Άδήναι 1947

Ή τόσον πτωχή εις τόν τόπον μας οικονο
μική καί είδικώτερον ή τραπεζική βιβλιογρα
φία έπλουτίσδη μέ ένα έξαιρετικά ένδιαφέ
ρον βιβλίον τού πρώην Διευδυντοΰ Τμήμα
τος Εμπορικών Εργασιών κ. Σ. Γιαννακο
πούλου.
Ό έκδοβείς τόμος άποτελεΤ τό τρίτον μέ
ρος μιας πλήρους Τραπεζικής Εγκυκλοπαίδει
ας, τής όποιας τό μέν πρώτον μέρος, ύπό
τόν τίτλον Στοιχεία τής Κοινωνικής Οικονο
μίας, δά περιλάβη τάς άπαραιτήτους διά τήν

έπιστημονικήν κατάρτισιν τού τραπεζίτου οι
κονομικός έννοιας, τό δέ δεύτερον τό Τρα
πεζικόν Δίκαιον.
Μία τοιαύτη συγγραφή, τής όποιας εύχόμεδα σύντομον τήν όλοκλήρωσιν, πληροί
πράγματι ένα κενόν, διότι άποτελεΐ τήν
πρώτην εις τόν τόπον μσς προσπάδειαν έπιστημονικής δεμελιώσεως ένός κλάδου τής
οικονομίας, τού οποίου ή κοινωνική σημασία
δέν έχει άκόμη έπαρκώς κατανοηδή άπό τό
πολύ κοινόν. Τό πολύπλευρον έργον τού
τραπεζίτου, ή σημασία τήν όποιαν έχει διά
τήν όμαλήν λειτουργίαν κάδε οικονομίας ή
δράσις τών Τραπεζών, τά προβλήματα τά ο
ποία άνακύπτουν έν τή πράξει καί ή ορδή
λύσις τών οποίων είναι άδύνατος άνευ έπαρκοΰς γνώσεως δλων τών λεπτομερειών,
εύρίσκουν είς τό έργον αύτό μίαν πλήρη καί
έμπεριστατωμένην έκδεσιν. Τό λιτόν τού
ύφους, ή σαφής καί καδαρά έκφρασις, ή ό
ποια έπιτρέπει τήν ύπό άπλουστάτην μορφήν
έμφάνισιν δεσμών καί οικονομικών καί νο
μικών κατασκευών έκ πρώτης δψεως πολύπλο
κων, ή βαδεία γνώσις τού δέματος τόσον
άπό δεωρητικής δσον καί άπό πρακτικής
πλευράς, ή έπιστημονική κατάρτισις καί μακρά πείρα τού συγγραφέως, καδιστοΰν τό
βιβλίον έπαγωγόν καί ιδιαιτέρως ένδιαφέρον
δχι μόνον διά τούς άσχολουμένους τό πρώ
τον μέ τραπεζιτικά δέματα, άλλά καί διά
τούς παλαιμάχους τού έπαγγέλματος. Είναι
τόση ή ποικιλία τών δεμάτων, ή πρωτοτυπία
πολλάκις τής έρεύνης καί τής τοποδετήσεως
τών ζητημάτων, ή όρδότης τών λύσεων αί
όποϊαι δίδονται, ώστε δύναται νά λεχδή
δτι τό έργον δχι μόνον δέν ύστερεί τών
άριστων τού είδους του έκ τών τής διε
θνούς βιβλιογραφίας, άλλά καί έν πολλοίς
είναι άνώτερον καί πλέον συγχρονισμένον
έκείνων.
Μέ τήν συγγραφήν του αύτήν ό κ. Γιαννακόπουλος προσφέρει πολύτιμον υπηρεσίαν
καί είς τούς Συναδέλφους του, άλλά καί είς
τόν εύρύτερον κύκλον δλων έκείνων οί ο
ποίοι, λόγω τού έπαγγέλματος ή τής επι
στημονικής των δράσεως έχουν ένδιαφέρον
διά τά τραπεζικά ζητήματα.
Α. Π.
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