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ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΑ ΕΚΚΡΕΜΟΥΝΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΜΑΣ

ΤΟ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣίΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΠΡΟΣ
Ή Νέα Διοικητική Επιτροπή τού
Συλλόγου, προκειμένου κατ’ αύτάς
νά γι'νη δεκτή είς άκρόασιν παρά τή
Διοικήσει,ύπέβαλεν άρμοδίως σημεί
ωμα σχετικόν μέ τά έκκρεμοϋντα
οίτήματα τοΰ Προσωπικού. Ταΰτα
είναι:
1. Ένίσχυσις των άδειούχων ϊνα
διέλδο,υν τήν αδειάν των είς εξοχήν.
2. Καδιέρωσις δερινοϋ ωραρίου.
3. Μετατάξεις:
α) Έπανόρδωσις των γενομένων
|αδικιών κατά τήν τελευταίαν μετάταξιν τών Γυναικών διά τής διορδώαεως τών VALEUPS καί διά τής μετατάξεως εκείνων αϊτινες άδίκως
Ηαρελείφδησαν.
: 6) Εύρυτέρα μετάταξις τών Είσ"ρακτόρων καί Κλητήρων.
4. Τά "Υποκαταστήματα δέν λαμ
βάνουν'εγκαίρως ό,τι δίδεται είς τά
Κεντρικόν.
5. Καταβολή επιδόματος γάμου
:'ς τούς έχοντας συζύγους Συναδέλ
φους, καταβολή έπιδόματος τέκνων
JiXpi τού 21ου έτους διά τά άρρενα
;οί μέχρις άποκαταστάσεως διά τά
πλεα, ώς ή σχετική ερμηνεία τοΰ
'πουργείου Εργασίας.
3. Καδιέρωσις τού έπιδόματος χει
λών καί χειριστριών ώς μηνιαίου.
Έδελουσία έξοδος—συμφώνως
ρ σχεδίω τού Συλλόγου—τών έγ]■

ΚΑΤΑΤΟΠΙΣΙΝ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ
γάμων καί μητέρων Γυναικών Συνα
δέλφων.
9. Ή έπιτάχυνσις—τή ένισχύσει
τής Διοικήσεως—τής Ιδρύσεως Επι
κουρικού Ταμείου καί Ταμείου Στέ
γης·

—ΑΙΤΗΜΑΤΑ δΓ δ έπελήφδη ήδη
ή Κυβέρνησις καί διά τήν ορι
στικήν έπίλυσιν τών όποιων άναμένεται ή παρά τώ κ. Πρωδυπουργώ τελική σύσκεψις.
1) Ή άκύρωσις τών δυσμενών τροπο
ποιήσεων τοΰ 'Οργανισμού μας, ή
χορήγησις άναδρομικώς τού βαδμοϋ
είς τούς λαβόντας μόνον τόν μιοδόν
καί ή χορήγησις τών περικοπεισών
VALEUR5.
2. Ή χορήγησις τού έπιδόματος
Λογιστοϋ καί άνω, δΓ δπερ άπεδείχδη πλέον καί δΓ εγγράφων ότι χο
ρηγείται ώς έπίδομα βαδμοϋ καί ούχί δέσεως.
3. Τό Πασχαλινόν έπίδομα καί αΐ
έκκρεμοϋσαι παλαιαί διάφοροί συνεργειακής άμοιβής.
4 Ή αϋξησις τής συνεργειακής
άμοιβής κατά 25 ο)ο, ώς γίνεται τού
το καί είς τάς Δημοσίας 'Υπηρεσίας.
5. Ή άκύρωσις τής άποφάσεως
περί περικοπής τής παιδικής μερίμνης.
6 Ή καταβολή π λήρων άποδοχών
.

εις τούς έν τώ Στρατφ ύπηρετοΰντας.
7_ Ή συμμετοχή εκπροσώπων τοϋ
Προσωπικού εις τά Συμβούλια καί
τάς Επίτροπός τήςΤραπέζης, οσάκις
συζητοϋνται ζητήματα άφορώντα τό
Προσωπικόν.
8. Ή ένίσχυσις τών’Ασφαλιστικών
μας Ταμείων ώστε νά βελτιωδοϋν
αΐ συντάξεις καί νά καταβληδή άναδρομικώς πλήρης άποζημίωσις έκ
τοϋ Ταμείου ΑύτασφαλεΙας εις τούς
άποχωροϋντας ή τάς οικογένειας
τών έν ύπηρεσία δνησκόντων Συν
αδέλφων καί ή έπιδάρυνσις τήςΤραπέζης μέ τάς συντάξεις τών έδελουοίως έξελδόντων.
— Μή έφαρμογή τής μεταξύ
Διοικήσεως καί Συλλόγου συμ
φωνίας, ήτις έπισημοποιήδη ύπό
τοϋ κ. Υπουργού τοϋ Συντονισμοΰκαϊ έσχάτως ένεκρίδηκατά
τήν σύσκεψιν παρά τώ κ. Πρωδυπουργώ.
1. Ή διάφορά έπί τών ταμειακών
επιδομάτων κατεβλήδη άπό 1 Απρι
λίου έ. έ. ένώείς τάς αλλαςδύο Τραπέζας άπό 1 Ιανουάριου 1947.
2. Δέν κατεβλήδη ή συνεργειακή
άμοιβή εις τούς πρό τοϋ Νοεμβρίου
194ό άσδενήσαντας καί εις τούς τυ
χόντος άναρρωτικών άδειών, ώς έ
γινε τούτο εις τάς αλλας δύο Τραπέζας καί δεδομένου ότι τήν είσέπραζαν καί οϊ έδελουσίως άποχωρήσαντες.
3. Α1 -άποδοχαί, λόγω μή χορηγήσεως άδειας κατά τό έτος194ό, δέν
καταβάλλονται μέ τό πνεύμα μέ τό
όποιον καί εις τάς άλλας δύο Τραπέζας, δηλαδή γενικώς εις όλους.
4. Ή έπί έξάμηνον συνεργειακή
άμοιβή εις τούς λόγω ορίου ήλικίας
δέν κατεβλήδη παρ’ ήμίν. Δέν κα
τεβλήδη έπΙσής εις τούς τού Νόμου
2130 άποχωρήσαντας, ένώ κατεβλή
δη είς τήν Τράπεζαν τής Ελλάδος
καί τήν ’Αγροτικήν είς άμφοτέρας
τάς ώς άνω περιπτώσεις.

5. Δέν καταβάλλονται τά ένοίκια
είς τούς μετατιδεμένους γενικώς ώς
γίνεται καί είς τάς άλλας δύο Τραπέζας.
6. Δέν κατεβλήδη ή έκ δρχ. 1,200
κατά γεύμα έπιχορήγησις τών έστιαζομένων είς τήν Λέσχην.
7. Δέν. έξωμοιώδησαν τά έπιδόματα δέσεων τών Συναδέλφων τών Υ
ποκαταστημάτων πρός τά τών δύο
άλλων Τραπεζών.
8. Δέν κατεβλήδη είσέτι ή παιδική
μέριμνα εις τάς μητέρας Συναδέλ
φους, ώς καί τό επίδομα τεχνικών.
9. Δέν κατεβλήδη είσέτι τό έκ δρ.
7,500,000 ποσόν τής γενομένης δα
πάνης διά τήν ύπό τοϋ"Συλλόγου
έκδοσιν τού τεύχους «Λογιστικόν
σύστημα τής Έδνικής Τραπέζης».
Τό ώς άνω σημείωήα συνοδεύεται
καί μέ σχετικά έγγραφα καί στοιχεία,
καδιστώντα τό δίκαιον τών άπόψεών μας άναμφισβήτητον ώς πρός τά
ζημήματα έπιδόματος Λογισιοϋ, γά
μου καί τέκνων καί καταβολής άπό-,
δοχών δι’ άδειας τού έτους 1946,
Άπό τήν Διοίκησιν τής Τραπέζης
μας πλέον έξαρτάται—έάν δέλη—
νά λυδούν όλα άνεξαιρέτως τά ώς
άνω αιτήματα καί νά άποκατασταδοΰν όμαλόταται σχέσεις μεταξύ
αύτής καί τοϋ Προσωπικού, αϊτινες
τόσον έχουν διαταραχδή έσχάτως.

| Σ X ΟΛ I A 1
Λϊ προαγωγαί
Ή ’Επιτροπή Προαγωγών ήρχισε άπό πολλοϋ ήδη χρόνου τό' εργόν της χωρίς τήν
συμμετοχήν εκπροσώπων τοϋ Συλλόγου. Οί
αιώνιοι διαρκώς άνθρωποι, άδιόρδωτοι,
πείομονες καί περιπίπτοντες άπό τοϋ λά,8ους είς τό Εγκλημα. Διότι Εγκλήματα εί
ναι ή Εθελούσια έξοδος καί ή τροποποίησις του ’Οργανισμού. Καί τά δύο αυτά τε
ρατουργήματα, δπως καί πολλά άλλο, έγι
ναν παρά τήν — ζωηρώς έκδηλω&είσον—·
άντίθεσιν τοϋ Συλλόγου.

’Ήδη, έάν αί προαγωγαί δέν στηριχδοϋν
είς κριτήρια απολύτως καί αν@ΤΓ$ρώς ύπηρεοιακά, θά έπακολουδήση σεισμός μέσα
είς τήν Τράπεζαν πρωτ©8βι?Λίςι τοδ Ιο Αλό
γου. "Ανθρωποι οί όποΤοι βλάπτουν έν
τελική άναλύσει τήν Τράπεζαν απλώς καί
μόνον διά νά εγγράφουν υποθήκην εύ
νοιας παρά τη Διοικήσει, δέν είναι νοη
τόν νά συμπεριληφδή τό δνομά των είς
τήν εγκύκλιον τών προαγωγών διότι στε
ρούνται τού βασικωτέρου προσόντος, ΐοϋ
ήθους. ’Επίσης κατ’ εκλογήν προακτέος
είναι έκεϊνσς, δστις έκτάς του ήδους, άποτελεΐ καί υπηρεσιακήν προσωπικότητα, δστις είναι όλοκληρωτικώς άφωσιωμένος είς
τήν Τράπεζαν, είναι δημιουργικός καί έχει
έκδήλους, αποτελεσματικός κα! πανδομολογουυένας υπηρεσιακός άνησυχίας καί
διοικητικός ικανότητας καί ούχί ό συνήθης
εκείνος υπάλληλος, δστις ώς μόνον του
προσόν έχει νά προοέρχεται είς τό Γραφεΐον του καί νά μή συμμετέχη, έξ εύτελοϋς ύπολογισμοϋ, εις απεργίας, οϋτε έκεϊνος τόν όποιον αρπάζουν καί τόν τοπο
θετούν άπό την ύπηρεσίαν του είς άλλην
διά νά σπάση τήν άπεργίαν.
Μαντεύομεν τί πρόκειται νά γίνη καί
κρούομεν ποοκαταδολικώς τόν κώδωνα
του κινδύνου.
Άρνούμεδα τό δικαίωμα εϊς τινας έξ
έκείνων οϊτινες άπετέλεσαν τήν ’Επιτρο
πήν προαγωγών νά κρίνουν τό Προσωπι
κόν. "Εχουν διαπράξει τόσα καί τόσα, ώστε
νά μή εμπνέουν καμμίαν απολύτως έμπιστοσύνην. Τά πολιτικά καί έξωτραπεζικά
μέσα, έξ άλλου, είναι τελείως άπαράδεκτα,
δπως πρέπει νά λείψουν καί αί διασπαστι
κοί αντιλήψεις περί επιτελικών Γραφείων
καί περί υπαλλήλων δήθεν φορέων τών
αντιλήψεων τής Διοικήσεως. ’Ολόκληρον
τό Προσωπικόν είναι φορεύς τών αντιλή
ψεων τούτων καί δχι μόνον οί «ώρισμένοι»
τών «ώρισμένων» Διευθυντών.

ΖητοΟμεν νά παύση νά ίσχύση ή τελευταία
ανήκουστος τροποποίησις τοϋ ’Οργανισμού,
νά όνομασθοϋν δσοι ελαδον τόν μισδόν
άντί τοϋ βαθμού καί νά έκπληρωδή οϋτω
δ,τι άπό άνώτατον λειτουργόν έλέχθη είς
τήν κατά τόν Μάρτιον έ. έ. Συνέλευσιν
τών 'Υπαλλήλων καί δ,τι Μέλος τής Διοικήσεως μέ περίφρασιν ϋπεσχέδη, δηλαδή
τήν άκύρωσιν τής τροποποιήσεως εκείνης.
’Άλλως δέν πρόκειται νά διορδωδούν τά
πράγματα, δπως δέν πρόκειται ή προειδοποίησίς μας αϋτη νά είναι μόνον μία πλα
τωνική διαμαρτυρία.
ΖητοΟμεν τέλος νά προσέξουν κατά τάς
προαγωγάς οί άρμόδιοι καί τούς Συναδέλ
φους τών Ύπ)μάτων, οί όποιοι αδικούνται
κατά κανόνα είς αύτάς καί νά ένεργήσουν
μετατάξεις Είσπρακτόρων καί Κλητήρων
Κεντρικού καί Ύπ)μάτων είς εΰρυτάτην κλί
μακα, βάσει —το τονίζομεν— τών προσόν
των έπιδόσεως καί ίκονότητος.

Αί μετατάξεις Είσπρακτό
ρων καί Κλητήρων ===

"Οταν καδιερώδη ό βαθμός τοϋ ’Αρχικλη
τήρας ήρωτήδησαν οί άρμόδιοι διατί έγινε
τούτο καί άπήντησαν δτι σκοπός των ήτο
μερικούς Κλητήρας άγραμμάτους καί ανικά
νους δι’ άλλην τινα βοηθητικήν ύπηρεσίαν
νά τούς δώοουν κάποιον άνώτερον βαθμόν
λόγω τών πολλών των έτών, ώστε νά μή
τούς μαράνουν τόν ζήλον. ’Έκτοτε άντί νά
γίνη τούτο είς περιωρισμένην κλίμακα, έγενικεύθη δΓ όλους σχεδόν τούς Κλητήρας Α'
τάξεως ή προαγωγή είς τόν βαθμόν τοϋ
'Αρχικλητήρας, άντί τής μετατάξεώς των είς
Είσπράκτορας, τοϋθ’ όπερ άπετέλει καί απο
τελεί τό όνειρον του έργαζομένου Κλητή
ρας μετά πολυετή εύδόκιμον ύπηρεσίαν έν
τή Τραπέζη, όπως είναι όνειρον καί τοϋ
Είαπράκτορος νά μεταταχθή-είς τρ Κύριον
Προσωπικόν. Τελευταίως τίθεται ώς όρος _
τής μετατάξεώς ή μετάθεοις εϊς ύποκατάστημα διά τε τούς Κλητήρας καί τούς Είσ
"Εχομεν ΰ.1* δψιν 8τι προήχδησαν ανδρω- πράκτορας. Ή μετάταξις καί ή προαγωγή
ποι είς τάς παρελδούσας προαγωγάς, οϊτι- γενικώς είναι δίκαιον αίτημα τοϋ έργαζονες.δέν είναι άξιοι γιά τίποτα καί οι ό. μένου —όταν συγκεντρώνη ώρισμένα όργαποίοι είναι επιζήμιοι είς τήν Τράπεζαν. νικώς προβλεπόμενα προσόντα— καί είνα'
ΕΪχον δμως τό προσόν νά είναι εύνοού- ύποχρέωσις τής Τραπέζης., Δικαίωμα τής
μενοι καί δήδεν πειθαρχικοί. Τινες τούτων Τραπέζης είναι καί δή άναμφισβήτητον— ή
μάλιστα προήχδησαν kc ϊ κατ’ έκλογήν. τοποθέτησις τοϋ έργαζομένου έκεϊ ένθα αί

άνάγκαι τής ύπηρεσίας τό υπαγορεύουν.
Πάσα άλλη τακτική— καί δη ή σήμερον τηρουμένη τών αιρέσεων— αποτελεί συναλ
λαγήν καί έκδέτει τό κύρος τής Διοικήσεως.
'Αλλά ύπό μίαν προϋπόδεσιν δλα αυτά’ δέν
είναι νοητόν δηλαδή νά μεταδότη ή Διοίκηοις ένα υπάλληλον παλαιότερον άπό τό
Κεντρικόν είς τό υποκατάστημα, ϊνα φέρη
εις τό Κεντρικόν έκ τού ίδιου Υποκαταστή
ματος ένα άλλον κατά πολύ νεώτερόν του
καί μή έχοντα επαρκή χρόνον ύποκαταστημιακής ύπηρεσίας, απλώς καί μόνον διά νά
διευκολύνη τόν νεαρόν είς βάρος τού παλαιοτέρου. Διότι καί αυτό έγινε καί γίνεται.
Αί «αιρέσεις» δέν έχουν δέσιν καί ή Διοίκησις πρέπει νά προχωρήση τόσον είς τάς
μετατάξεις κανονικώς καί ευρέως βάσει τΰν
προσόντων έπιδόσεως καί ικανότητας δσον
καί είς τήν έπάνδρωσιν των Υποκαταστη
μάτων καί τών υπηρεσιών του Κεντρικού μέ
γνώμονα τάς άνάγκας του Ιδρύματος, τήν
άρτίαν υπηρεσιακήν κατάρτισιν, τήν ίκανοποίησιν των υπαλλήλων καί τήν μή πρόσληψιν νέου Προσωπικού. Καί δλα αύτά νά
γίνωνται χωρίς έμπάδειαν τών άρμοδίων,
χωρίς προτιμήσεις καί άπροσώπως.

Ή 24ωρος άπεργία
Ό κ. Διοικητής είς ομιλίαν του πρός τό
Προσωπικόν τοϋ Υποκαταστήματος Θεσσα
λονίκης συνέχαρη αύτά, διότ.ι . δέν ,μετέρχε
είς_τήν τελευταίων 24ωρον απεργίαν δια
μαρτυρίας τών Συλλόγων τών τριών με
γάλων Τραπεζών διά τήν μή έπίλυσιν
τών αίτημάτων μας, τό όποιον σημαίνει δτι
δέν εύρέδη κανείς άπό τούς υπηρεσιακούς
του Συμβούλους νά τοϋ εϊπή δτι ό "Σύλλογός
μας δέν είχε δώσει οδηγίας είς ούδέν (απο
λύτως επαρχιακόν Υποκατάστημα νά κατέλδη ρίς ancg^yT^S^^fiTOcroTi έπρόκειτο
περί άπεργίας περιωρισμένης διαρκείας ,καί
απλώς προειδοποιητικής. Διότι ώς πληροφορούμεδα έκ Θεσσαλονίκης οί έκεΤ Συνάδελ
φοι, οϊ όποιοι έγνώριζον τοϋτο, άντελήφδησαν δτι ό κ. Διοικητής δέν ήτο ενημερωμέ
νος καί ώς ήτο επόμενον ή άπήχησις δέν
ήτο καλή καί έπηκολούδησαν σχόλια. Πέραν
αύτοϋ έξεδόδη συγχαρητήριος ήμερησία
διαταγή τής Διοικήοεως πρός τό Προσωπι
κόν τοϋ Ύποκ)τος Πειραιώς, επ' εύκαιρία

τών τελευταίων ιστορικών άγώνων μας. Καί
έρωτώμεν : έκδίδονται τοιόύτου είδους Διαταγα1;"Ίδού διατί ύποστηρίζομεν δτι ή Διοίκησις δέν έχει ύπηρεσιακούς Συμβούλους,
άφοϋ εκείνοι τούς οποίους έχει διαρκώς τήν
έκδέτουν καί δή άνεπανορδώτως.

Κυρώσεις
Είς μεγάλο περιφερειακόν Υποκατάστημα
έπεβλήδη ή ποινή τοϋ προστίμου είς νέον
κρί φιλότιμον ύπάλληλον διότι είς αϊτησίν
του χορηγήσεως,διώρου άδειας ϊνα μεταβή
είς τό Πανεπιστήμιον προκειμένου νά ύποστή τάς τμηματικός εξετάσεις του, ή Διεύδυνσις ήρνήδη νά τόν διευκολύνη καί ό
Συνάδελφος —πρό τής άπελπισίας του διότι
δά έχανε τό έτος— έφυγεν αύδαιρέτως.
Κακόν—κάκιστον—τό νά αύδαιρετή ό υπάλ
ληλος. 'Αλλά τό νά τοϋ άρνηδή ή Δίεύδυνσις μίαν τοιόύτου έϊδους δίευκόλυνσιν
—έστω καί άν ακόμη έπρόκειτο περί χειρίοτου ύπαλλήλου— τί είναι; Τά κακά στόμα
τα λέγουν δτι δέν τού έδόδη ή άδεια διότι
άπήργησε τελευταίως κατ' ένΤολήν τοϋ Συλ
λόγου του. "Ολα αύτά τά γνωρίζει άραγε ή
Διοίκηοις, ήτις.... κόπτεται διά τάς συνδικα
λιστικός έλευδερίας; Άναμένομεν έμπρα
κτον άπάντησιν.

Εύχσριστοϋμεν
Τάς αντιπροσωπείας τών "Υποκαταστημά
των τής ίδικής μας ώς καί τών άλλων Τρα
πεζών εύχαριοτοϋμεν δερμώς διά τά συγκι
νητικά αίσδήματα. αλληλεγγύης ατινα έξεδήλωσαν ποικιλλοτρόπως έξ άφορμής τής
έπ'ι'βλήδείοήΐζ ποινής είς τόν "Πρόεδρόν'τού
Συλλογσυ μας.'Καί τά γραμμάταΊ<αί τά τηλεγροφήματα” των μάς ένδαρρύνουν_όπως
συνεχίσωμέν τόν έντιμον Καί έδνίκδν συνδι
καλιστικόν αγώνα, τόν όποιον άπό δϊετϊ'ας
διεξάγει ό Σύλλογός μας άπό κοινοϋ μετά
τών Συλλόγων τών άλλων Τραπεζών πρός
διεκδίκηοιν τών αίτημάτων μας. "Αν άλλως
έπραττον φί Σύλλογοι τών Τραπεζών καί
γενικώς τά έδνικόφρονα συνδικάτα δέν γνωρίζομεν πόοοι έξ ήμών δά ήσαν είς τά σανα
τόρια. Τάς άΰτάς δέρμάς εύχρριστίας άπευδύνομεν καί είς τήν Ο. Ε. Τ. Ο. καί είς τάς
Διοικήσεις τών εργατικών Κέντρων Άδηνών
καί Πειραιώς ώς Κ'άϊ είς τήν Δισίκηόιν τής
Γενικής Συνομοσπονδίας ιών' Εργατών τής
"Ελλάδος διά τήν άμεσον καί αποτελεσματι
κήν δράσϊν των καί τήν αλληλεγγύην, τήν
οποίαν ήσ'αν'έτοιμοι καί"έμπρά'κΤως διά με
γαλειώδους ,άγώνος νά διαδηλώσουν είς περίπτωσιν καδ’ ήν δέν ήρετο ή άδικος, άνο
μος καί αψυχολόγητος ποινή.

Τά αιτήματα του Προσωπικού
Αϊ Διοικήσεις τών δύο άλλων Τραπεζών
καταβάλλουν όλα τά έξοδα τών παιδικών
κατασκηνώοεων. Παρ’ ήμϊν τί πρόκειται ά
ραγε νά κάίαΒληδή προς τόν σκοπόν τού
τον έκ 'μέρους τής Τραπέζης; Τό έρώτημα
άπευδύνεται δχι μόνον πρός τήν Διοίκησιν
καί πρός τό Διοικητικόν Συμδούλιον τοϋ Τα
μείου "Υγείας, άλλά είδικώς πρός τόν "Υπο
διοικητήν κ. Πέτρον Γουναράκην.
—Πολλοί Συνάδελφοι παραπονοΰνται καί δι
αμαρτύρονται διότι ή Διοικητική Επιτροπή
τοϋ Συλλόγου δέν έλαβε μέτρα εναντίον
τών «εκείνων» οϊτινες είναι άπεργοσπάσται
καί ταύτοχρόνως πρώτοι καί καλλίτεροι εισ
πράττουν τά δοα έπιτυγχάνονται άπό τούς
άγώνας τοϋ Προσωπικού. Άπαντώμεν: είναι
μήπως μικρά ή τιμωρία’ των όταν δακτυλοδεικτοΰνται καί άπομονώνωνται πανταχδδεν;
Διότι πράγματι δσασδήποτε δικαιολογίας
καί άν έφευρίσκουν διά νά καλύψοι*· τάς
διοτελεϊς προθέσεις των γεγονός είναι δτι
εις τήν -συνείδησιν τών Συναδέλφων των
οΰτοι είναι έκεϊνοι ποϋ πράγματι είναι καί
τοϋτο δέν είναι άμΑρον συνεπειών καί δή
. βαρυτάτων δΤ αύτούς. Οΰτε άποτελεϊ έλαφρυντικόν δι' αύτούς τό δτι έκ τών ύστέρων
δικαιώνουν καί οί ’ίδιοι τούς άγώνας τοϋ
μεγάλου όγκου τοϋ Προσωπικοϋ.
—Πολύς λόγος γίνεται μεταξύ τών Συνα
δέλφων διά τήν προικοδότησιν τών δηλέων
τέκνων. Διότι ένώ άρχικώς ή Διοίκησις ύπεσχέδη δτι δά προικοδοτήση μέ άνάλογον
περικοπήν τών ειδεχθών προμηθειών, διά
τής τελευταίας έγκυκλίου υποβάλλει τούς
ενδιαφερομένους εις καταβολάς. Τό ζήτημα
είναι έπί τοσοΰτον σοβαρόν καθόσον οί
κακοί δαίμονες της. Τραπέζης είοηγοϋνται
καί άναλόγους περικοπάς έκ τοϋ ηοσοστοϋ
τής εισφοράς τής Τραπέζης υπέρ τοϋ ίδρυ,ίδησομένου προσεχώς ’επικουρικού Ταμείου
έξ αιτίας τής πενιχρός τούτης' προικοδοτήοεως. Τό πράγμα δέν πρόκειται νά περάση
άπαρατήρητον καί ας είναι ήσυχοι οί Συνά
δελφοι.
—Τό ζήτημα τοϋ έπιδάματος Λογιστών
καί άνω όπως εΐπομεν είναι πασίδηλον, δη
λαδή δέν έχει άνάγκην άποδείξεως. Καί δμως ή Διοίκησις μας επιμένει νά θέλη έγι
/

γράφους βεβαιώσεις ή μάλλον στηρίζεται
εις έγγράφους. . . βεβαιώσεις καί τό άρνεΐται. Άμ’ έτσι δέν πάνε μπροστά οϋτε τά
μαγαζιά οϋτε οί δουλιές. Πάντως δά τό πάρωμεν ούτως ή άλλως. Καλόν ήτο νά έδίδέτο χωρίς άντιρρήσεις καί φασαρίες.
—Αί αδειαι ήρχισαν καί αί Διοικήσεις δέν
άπεφάσισαν νά ένισχύσουν τούς άδειούχους
ϊνα περάσουν τήν άδειάν των εις μίαν έξοχήν. Έάν κρίνωμεν μάλιστα άπό τά "Υπο
καταστήματα Μητροπόλεως καί Πειραιώς
τής ίδικής μας Τραπέζης οΰτε τήν άδειαν
δέν δίδουν άλλά καί έάν τήν δώσουν τί νά
τήν κάμωμεν, άφοϋ δέν έχομεν τά μέσα νά
άπομακρυνδώμεν άπό τάς φλόγας τής πρωτευούσης. Κατ’ αύτόν τόν τρόπον προσεχώς
δά άνοίξωμεν όλοι λήψοδοσίας μέ τό ΤαμεΤον "Υγείας καί τότε αί Διοικήσεις άντί
νά δώσουν τώρα μίαν οικονομικήν ένίσχυσιν διά τήν έξοχήν τοϋ ύπαλλήλου δά δώ
σουν μέοω τών Ταμείων Υγείας εις τά σα~
τατόρια διά νοσήλεια. Τί πρώτα, τί ΰοτερα.
’Αρκεί πώς δά δοδοϋν. "Όσον δι’ άπόδοσιν
τοϋ ύπαλλήλου, δταν οΰτος δέν άναπαύεται
ένα μήνα τόν χοόνον εις έξοχήν, έδώ εί
ναι πού ό λ)ομός μπερδεύεται καί διά νά
ξεμπλεχδή προσφεύγομεν εις τήν εύκολωτέραν λϋσιν της προολήψεως νέου Προσω
πικού καί έτσι κάμνομεν καί κανένα ρουσφέτι.
—Εΰρισκόμεδα εις τόν Ιούλιον καί άκόμη
δέν καδωρίσδη θερινόν ώράριον. ”Αν ύπήοχε πρακτικόν πνεϋμα δά έλύετο τό ζήτημα
χωρίς άποφάαεις καί χωρίς χαρτιά, άλλά
άπλώς δά έδίδετο τό δελτϊον ένωρίτερον.
Διατί κρατείται τό Προσωπικόν μέ 58 βαθ
μούς τόσον άργά. Μήπως διά νά συνηδίοη;
Διότι άπό άπόψεως άποδόσεως τό πήρε καί
τό σήκωσε άπό τής 1.30' καί ΰοτερα. Υπάρ
χει όμως τρόπος καί εις τάς 1.30' νά φεύγη
ό ύπάλληλος κατά τούς Θερινούς μήνας καί
ή άπόδοσίς του νά είναι άσυγκρίτως μεγα
λύτερα άπό τήν ήδη άπόδοσιν του. Άλλ’
αύτό δέν γίνεται όπως δέν γίνεται τίποτε
τά σωστό.
—'Από δλα τά "Υποκαταστήματα έχομεν
παράπονα διότι δ,τι ήμεϊς λαμβάνομεν εις
τό Κεντρικόν δέν καταβάλλεται εις αύτά
είμή μόνον μετά πάροδον μηνών. Τό "εΐπο
μεν, τό έγράψαμεν, παρεπονέδημεν, έκάμαμεν διαβήματα δι’ αύτό, άλλά δυστυχώς ή

κατάστασις δέν έδιορδώδη μέχρι σήμερον.
Αυτό είναι άραγε τό ενδιαφέρον του κ.Διοικητοΰ διά τούς Συναδέλφους των 'Υποκατα
στημάτων; Διότι ό κ. Διοικητής διαρκώς
έπαινεΐ τό Προσωπικόν των Ύποκ)των.
—Τά έπιδόματα α) γάμου εις τούς έχον
τας Συναδέλφους συζύγους, 6) τέκνων μέχρι
τοΰ 21ου έτους διά τά άρρενα καί μέχρις
άποκαταστάσεως διά τά δήλεα κατεβλήδησαν είς τήν ’Αγροτικήν Τράπεζαν άναδρομικώς άφ’ ής περιεκόπησαν.
—Επίσης αί άδειαι λουτροθεραπείας έκρίδησαν ύπό τής Διοικήσεως τής Αγροτικής
ώς άναρρωτικαί καί κατεβλήδησαν άποδοχαί
εϊκοσιν ημερών είς εκείνους οϊτινες έχρησιμοποίησαν τήν άδαάν των διά λουτροθερα
πείαν.

ξιούχων ό Σύλλογος τό παρακολουθεί ϊνα
λυδή χωρίς νά χάσουν αί ένδιαφερόμεναι
τόν μόνον πόρον ζωής, δστις καί άπετέλει
τό κεκτημένον καί άναφαίρετον δικαίωμά
των.

—Είς_τόν Πρόεδρον... τοΟ -Συλλόγου ,.έπ'ε=
βλήδη ή ποινή τής άπολύσεως ενός μηνάς
διότι δ,τι έζήτει οΰτος είρηνικώς άπό τήν
Διοίκηαιν έδόδη ύπ’ αυτής κατόπιν βίαιων
σκηνών. Ποιος πταίει; Εκείνος πού είχε
δίκαιον καί τοΰ άνεγνωρίσδη τούτο ή έκεϊνοι
πού έτρωγαν τά δίκαια τού Προσωπικού καί
τελικώς τά άνεγνώρισαν καί δή έμπράκΤως;
‘ιδού τά περίεργα πράγματά. Πάντως ή έπιβληδείαα ποινή ήρδη.
—Τό καλοκαίρι πλησιάζει νά περάοη καί
αί δεριναί στολαί τών Κλητήρων δέν έδό—Εκτός τής καταβληδείσης ήδη διαφοράς δησαν. Έν τώ μεταξύ οί άνθρωποι αύτοί
συνεργειακής αμοιβής προκύπτει καί έτέρα —δπως καί αλοι μας— γυρίζουν μέ τάς χει
διαφορά τήν οποίαν οί Σύλλογοι τών ύπαλ- μερινός των στολάς καί βγάζουν τήν ιλαρά.
λήλων τών Τραπεζών είσηγήδησαν άρμοδίως Καί δμως έάν ύπήρ,χεν ή καλή δέλησις καί
ή πρόνοια έκ μέρους τού Ύποδιοικητοϋ κ.
ϊνα καταβληθή αΰτη είς τά Προσωπικόν.
Μανέα τό αίτημα δά ικανοποιείτο μέ πολύ
—"Από τάς Διοικήσεις έζητήθη όπως είς
μικράν έπιβάρυνσιν διά τήν Τράπεζαν. Άλλ*
τούς έν τώ Στρατώ ύπηρετοϋντας Συνοδέλεϊπομεν έάν .....
φους καταβάλλωνται πλήρεις άποδοχαί ώς
καί κατά τόν πόλεμον 1940—1941 χωρίς πε
Άθήναι Ιούλιος 1947
ρικοπήν καί συμψηφισμούς τών έκ του Δη
μοσίου είσπραττομένων.
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—Τήν έδελουσίαν έξοδον τών έγγάμων
Παραδέτομεν κατωτέρω, άνευ σχολίου
καί μητέρων Γυναικών Συναδέλφων, μολονότι
τινός, τό πρός'τήν Κυέέρνησιν άποσταλέν
τήν- ύπεσχέδη ή Διοίκησις έν τούτοις δέν
άνώνυμον ύπόμνημα. Οί κ. κ. Συνάδελφοι
έγιν-εν αϋτη μέχρι τοϋδε. Καί δταν όμιλοϋπαρά τήν άνωνυμογραφίαν 6ά άναγνωρίσουν ασφαλώς τόν μετημφιεσμένον συν
μεν δΓ έδελουσίαν έξοδον δέν έννοοϋμεν
τάκτην τοΰ άνωνυμογραφήματος.
τούς δρους τής προηγουμένης,'διά τήν οποί
«Κύριε Πρόεδρε,
αν γελούν είς βάρος μας καί τά μικρά παι
Τό κυριώτερον αίτημα διά τήν έπίλυσιν
διά, άλλά τήν βάσει τοΰ σχεδίου τού Συλ
τοϋ οποίου είχον κατέλδη πρό μηνός είς
λόγου.
24ωρον απεργίαν οί ύπαΧΧήλόι'τών.. Τραπε
—Τό δαπάνα ις του Συλλόγου έκδοδέν ύπό ζών’ Ελλάδος 'καί ’Αγροτικής ήτο ή εφαρμο
τοϋ Συναδέλφου κ. Κονταράτου τεύχος «Λο γή έντάξεως τών υπαλλήλων τών έν λόγω
γιστικόν σύστημα τής ’Εθνικής Τραπέζης» Τραπεζών.
Τήν άφορμήν είς τό αίτημα τούτο παρέέστάλη είς άπαντα τά 'Υποκαταστήματα είς σχεν ή έφαρμοσδεϊσα πρό 3ετίας ένταξις
πλείονα τού ενός αντίτυπα, ϊνα διευκολυν τών 'Υπαλλήλων τής Εθνικής Τραπέζης τής
θούν οί μέλλοντες νά μετάσχουν είς τήν 'Ελλάδος, οπότε χιλιάδες υπαλλήλων έκ
τών προσληφδέντων παρ' ούτή κατά τό
προκηρυχδεΐσαν προαγωγικήν δοκιμασίαν διάστημα τής προηγηδείοης 25ετίας μετετάτών Δοκίμων είς Βοηθούς Συνάδελφοι.
γησαν εξ εύνοϊκώτερον κλάδον ή προήχδη—Τό ζήτημα τής περικοπής τής συντάξε σαν διά μιας κατά ένα μέχρι τεσσάρων βαθ
μών. Είχον δέ επιτύχει τούτο οί ένδιαφερόως άπό τάς άδελφάς τών έν ύπηρεσία- δα- μενοι ύπάλληλοι κατά παρέκκλιοιν ειδικής
νόντων προστατών των Συναδέλφων, ώς διατάξεως τοϋ ίσχύοντος οργανισμού τή£
καί άπό τάς άδελφάς τών δανόντων Συντα ύπηρεσίας τής έν λόγω Τραπέζης, δστις ήτο

εγκεκριμένος ύπό του Γενικού Συμβουλίου,
του έκλεγέντος έν δέοντι ,χρόνω διά της
ψήφου των μετόχων τής Τραπέζης, ΐνα δια
χειρίζεται δλα τά ζητήματα καί τάς ύποδέσεις αύτής. Κατά τήν διάταξιΥ ταύτην Ϊνα
κριδώσι προακτέοι κατ’ αρχαιότητα οί ύπάλληλοι, δέον νά έχωσι συμπληρώσει ώρισμένων έτών πραγματικήν υπηρεσίαν έν τώ
προηνουμένω βαδμώ. Δηλαδή, άπαιτεϊται νά
άποδίδωσιν όί υπάλληλοι εις έκαστον 6αδμόν, έργαοίαν ποιοτικώς καί ποσοτικώς άνάλογον πρός τόν βαδμόν των. Παρά ταϋτρ
δμως διά τής έντάξεως άπενεμήδησαν σω
ρηδόν βαδμοί εις τούς νεωτέρους υπαλλή
λους άναλόγως τού συνόλου των έτών της
έν τή Τραπέζη ύπηρεσίας των, προσηυζημένων μάλιστα κατά τά έτη τής προϋπηρεσίας
των έκτος τής Τραπέζης ή καδ' ώρισμένον
άριδμόν έτών πλασματικής ύπηρεσίας κλπ.
καί άδιαφόρως τοϋ δτι κατά τό παρελδόν
πολλοί έκ των ΰπαλλήλων εϊχον έκτελέσει
δευτερεύοντα καδήκοντα η εϊχον παράσχει
κατωτέραν έργαοίαν είς τήν Τράπεζαν καί
άνάλογον ποός τά ήλαττωμένα προσόντα
έπΐ τή βάσει τών οποίων εϊχον προσληφ&η
οΰτοι είς αύτήν.
Τής έντάξεως ταύτης ή έφαρμογή εϊχεν
άποφασισδή, κατόπιν έπιμόνου άξιώσεως
/ τώτ ενδιαφερομένων ζωηροτέρων ΰπαλλή
λων, ύπό τής προσωρινής Διοικήσεώς ήτις
εϊχεν έγκατασταδή είς τήν Έδνικήν Τράπε
ζαν κατά τό διάστημα τής ξενικής Κατοχής
καί ήτις τελοϋσα έν άγνοίρ τών διαφόρων
ζητημάτων τής Τραπέζης εϊχε καταστή συντόμως άνευ γοήτρου, ίδια μετά τάς παρατηρηδείσας έπί τών ήμερων της συχνάς ταρα
χώδεις συγκεντρώσεις τών ΰπαλλήλων έντός
της Τραπέζης καί άπεργίας των. Σημειωτέον
δτι ή προηγουμένη Διοίκησις τής Εθνικής
Τραπέζης ήτις εϊχεν έκλεγή κανονικώς διά
τής ψήφου τών μετόχων της, εϊχεν έξαναγκασδή περί τά μέσα,τής κατοχής είς παραίτησιν, τή ένεργεία άναξίων Ελλήνων, οΐτιεϊχον δέχδή κατά τήνάπαισίαν έκείνην επο
χήν νά συνεργασδώσι μετρ τών έχδρών
τής Πατρίδος υας.
'Ήδη δέ υπάρχοντας τού _ προηγουμένου
τής γενομένης έντάξεως j<ai προωδήσεως
τών ΰπαλλήλων τής Εθνικής Τραπέζης δέν
πρόκειται νά σταματήση ή άγωνιστική κίνησ ς τών ΰπαλλήλων τών άλλων δύο μεγά
λων Τραπεζών, οϊπνες έπίσης ζητοϋσι έφσρμογήν έντάξεως.
Διά τοϋτο πρέπει νά μελετηδή σοβαρώς
τό ζήτημα "τοϋτο πάρα τών Τραπεζών καί
έάν έκ τής μελέτης τούτης ήδελεν έξαχδή
τό συμπέρασμα, δτι ή έφαρμογή τής αίτουμένης έντάξεως δά έχη' άντιοικονομικόν
άποτέλεσμα διά τάς Τραπέζας καί δά θλάψη τήν διαρρύδμισιν τής έργασ.ίας αύτών,
τότε βεβαίως νά μή έ(ραρμοσδή_ αΰτη.
Είς τήν περίπτωσιν δμως αύτήν^ δά πρέπη
έπίσης νά καταργηδή έξ άρχής ή διάταξις

τοϋ αρδρου 4 τοϋ έκδοδέντος έπί τής προ
εκλογικής Κυβερνήσεως Ιοφούλη ΰπ’ άριδ.
765 ρπό 23)12)1945 Άναγκ. Νόμου, δι’ ής
έπεκυρώδη ή ένταξις τών_ ΰπαλλήλων τής
Έδνικής Τραπέζης —ήτις είναι ή μόνη γενομένη τοιαύτη είς τάς _Τραπέζας—_ κα_ί
ήτις διάταξις άποτελεΐ δεδομένον 1 έπί τή
βάσει τοϋ όποιου ζητοΰσιν παρομοίαν ένταξιν οι ύπάλληλοι τών άλλων δύο μεγάλων
Τραπεζών, καδόσον άλλως ή ,διάταξις αΰτη
άποβαίνει έπί ζημία τούτων. Συγχρόνως δέ
νά όρισδή ειδική ' Επιτροπή, έξ ειδημόνων
Τραπεζιτικών καί ’Αντιπροσώπου τού Υπουρ
γείου ’Εργασίας, ήτις άφοΰ μελετήσει έπισταμένως τά ζητήματα τών Τραπεζιτικών
ΰπαλλήλων τούτων έπί τή βάσει^ τών σχετι
κών ύπομνημάτων τών ’Οργανώσεων αύτών
καί άφοΰ έκκαδαρίση τά ζητήματα ταΰτα,
νά ρυδμισδή τό ταχύτερον τό ζήτημα τής
καταστάσεως τών Τραπεζιτικών ΰπαλλήλων
—διότι πρόκειται περί δεκάδος χιλιάδων—
κατά τρόπον όρδόν, ίσον καί δίκαιον, ώς
έμπρέπει είς εύνομουμένην Πολιτείαν.
Μετ’ έξοχου σεβασμού
ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΣΤΗΣ »

Η ΝΕΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΑΣ
Ή νέα Διοικητική Έκιτροπή τοϋ Συλλόγου,
ή έκλεγεΐσα κατά τάς άρχαιρεσίας τής ,8ης
Ιουλίου έ" έ. συνελδοϋσα τήν 10ην τρέχ.
μηνάς εις σύσκεψιν συνεκροτήδη είς Σώμα
ώς άκολούδως :
Πρόεδρος : Κωνστ. Άποστολόπουλος
’Αντιπρόεδρος : Θεόδ. ©εοδωρίδης
Έντετ: Σύμβουλος : Παντ. Μόύτοΰοης
Σύμβουλοι : Τάκης Άναγνωστόπουλος,
Γ. Θεοδώρου, Κωνοτ. Ιθακήσιος, Χαρ. Καρούοος, Ευγενία Μοΰσή, Σμαράγδα Παπαδημητρίου, Δημ. Παπαδόπουλος, Γ. Φιλιπ
πίδης.
Αΐ Έπιμελητεϊαι κατενεμήδησαν ώς άκο
λούδως :
α) Επαγγελματικών συμφερόντων : Έμμ.
Μπαρούμης
6) Μορφώσεως : Άνδρέας Μπόγδαν'ος
γ) Καταστήματος καί Ψυχαγωγίας : Μιχ.
Καλοδίκης
δ) Υποκαταστημάτων : Κωνστ. Χαρίσης
ε) Γραφείου : ‘Ελένη Παπαγεωργίου
στ) Εξωτερικών σχέσεων : Εόάγ. Βαμβακάς

ΠΕΝΘΗ
ΓΕΩΡΓΙΟ X Κ. ΙΑΤΡΟΥ
Την 16ην Ιουνίου έ. έ. έξεμέτρησε τό ζην,
εις ηλικίαν 76 ετών, ό τέως 'Υποδιοικητής
τής Έδνικής Κτηματικής Τραπέζης Γεώργιος
Κ. Ίατροΰ.
ΓεννηδεΙς έν Τριπόλει τής ’Αρκαδίας τώ
1871, είσήλδε νεώτατος—μόλις 20ετής—εις
τήν υπηρεσίαν τής Έδνικής Τραπέζης τής
Ελλάδος, παρ' ή είργάσδη έπί 35 συνεχή
έτη, άνελδών τάς άνωτάτας βαδμίδας τής
ιεραρχίας αύτής μέχρι τοΰ βαδμοΰ του Διευδυντοϋ.
Έν έτει 1927, Ιδρυδείσης τής Έδνικής Κτη
ματικής Τραπέζης τής 'Ελλάδος, έξελέγη
'Υποδιοικητής αύτής, τήν δέσιν δέ ταύτην
διετήρησε μέχρι του έτους 1945, οπότε λό
γοι ύγείας ήνάγκασαν αυτόν νά άποσυρδή.
Ό δάνατος τοΰ Γεωργ. ’Ιατρού άφίνει
κενόν εις τήν τραπεζιτικήν οικογένειαν καί
Ιδιαιτέρως εις τήν Έδνικήν καί Κτηματ.κήν
Τράπεζαν τής Ελλάδος, διότι ύπήρξε μία
των έξεχουσών φυσιογνωμιών τών Τραπεζών
τούτων. Πεπροικισμένος μέ έξαιρετικά προ
σόντα όξυνοίας, δετικότητος, έργατικότητος, ήδους καί όργανωτικότητος, άφωσιώδη
μέ δλας του τάς δυνάμεις εις τήν ύπηρεσίαν
τής Έδνικής Τραπέζης καί εΤτα τής Κτημα
τικής άφήσας οταδμόν έν τή ιστορία αύτών.
Αύστηρός εις τήν έκτέλεσιν τών καδηκόντων του, πιστός εις τάς παραδόσεις τής
Τραπέζης άπετέλεσε πάντοτε άξιομίμητον
παράδειγμα υπαλλήλου άνελδόντος εις τά
άνώτατα άξιώματα τής Ιεραρχίας χάρις καί
μόνον είς τά προσόντα καί τήν αξίαν αΰτοϋ.
Ή σταδιοδρομία του Γεωργίου ’Ιατρού
πρόκειται πάντοτε παράδειγμα καί οδηγός
είς τούς ύπαλλήλους, δτι ή πρόοδος, αΐ δέ
σεις καί τά άξιώματα κτώνται καί στηρί
ζονται κυρίως είς τά προσόντα κα'ι τάς
άρετάς, δΓ ών ό έκλιπών περιεκοσμείτο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΪΤΑΣ
Τό Προσωπικόν τοΰ Γραφείου Τεχνικών
'Υπηρεσιών τής Τραπέζης δπως καί δλοι οί
Συνάδελφοι, δσοι τόν είχον γνωρίσει έκ
τού πλησίον, άλλά καί δλος ό Έπιστημονι, κός κόσμος τής Πρωτευούσης δρηνοΰν τήν
| άπώλειαν του Μηχανικού τής Τραπέζης
Νικολάου Γαΐτα, δανόντος τήν 2αν ΊουI νίου έ. έ.
Διπλωματούχος τής Άνωτάτης Σχολής
Πολιτικών Μηχανικών τοΰ Πανεπιστημίου
Λωζάνης, διετέλεσε μηχανικός τοΰ Γραφείj ου Τεχνικών Υπηρεσιών τής Τραπέζης άπό
τοΰ έτους 1927, καταλαβών έπαξίως τήν
δέσιν τοΰ Έλεγκτοΰ Μηχανικού καί Προϊ

σταμένου τής 'Υπηρεσίας τών ’Εκτιμήσεων
’Ακινήτων.
Τό άμεμπτον καί καλοκάγαδον τοΰ ήδους
του, ή άκρα εύσυνειδησία του, ή άκεραιότης τοΰ χαρακτήρας του έν συνδυασμώ μέ
τήν έπιστημονικήν του κατάρτισιν έπέβαλον
είς πάντας τόν όφειλόμενον είς τοιοΰτον
άνδρωπον σεβασμόν καί τήν άγάπην.
'Ο άδόκητος καί πρόωρος δάναντός του
έστέρησε καί τήν Τράπεζαν τών ύπηρεσιών
άρίστου έπιστήμονος καί λειτουργού της,
άλλά καί τήν Κοινωνίαν ενός άπό τά ύγιέστερα στελέχη της.
ΙΑΣΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ
Τήν 9ην 'Ιουνίου 1947, άπεβίωοε, κατόπιν
βραχείας άσδενείας, -εΤς έκ τών εκλεκτών
συναδέλφων, ό τόσον γνωστός είς δλους
μας Ίάσων Δημητριάδης.
Ή σπανία πράγματι αύτή φυσιογνωμία, ή
εξαιρετική αύτή προσωπικότης, ή όποια είς
τήν άπλότητα τών τρόπων συνεδύαζε τά
πλέον δαυμαοτά ψυχικά καί πνευματικά χα
ρίσματα. κατείχε έξέχουσαν δέσιν δχι μό
νον είς τήν τραπεζικήν μας οικογένειαν,
άλλά καί είς τήν κοινωνίαν ολόκληρον, τής
όποιας ήτο μέλος διακεκριμένον.
Ή άδόρυβος καί γόνιμος ,,έν τή Τραπέζη
ύπηρεσία του μικρόν μόνον μέρος άπετέλει
τής δλης επιστημονικής του δράσεως.ρΜέ
μόοφωσιν έγκυκλοπαιδικώς άρτιωτάτην, μέγας βιβλιόφιλος, βαδύς μελετητής τής 'Ιστο
ρίας, γνωστός είς τούς κύκλους τών ιστορι
κών καί ώς ιστορικός στρατιωτικός ουγγραφεύς, ήτο πηγή ακένωτος γνωσέών, γνώ
σεων τάς όποιας προδύμως μετέδιδεν είς
τούς περί αύτόν.
Ύπεράνω τών μικροτήτων τών κοινών άνδρώπων, μέ τιμίαν πάντοτε τήν σκέψιν, μέ
εύδυκρισίαν απόλυτον καί μέ πλήρη άνιδιοτέλειαν, διετήρησεν άμείωτον τήν έδνικήν
του ιδεολογίαν. 'Ως καλός καί δερμός πα
τριώτης προσεπάδησε νά άναστηλώση διά
συγγραφών καί διαλέξεων τό κλονιζόμενον
έδνικόν αϊσδημα είς τήν έποχήν αυτήν τής
άποκαρδιώσεως.
Είς τήν ήλικίαν τής τελείας ώριμότητος
τοΰ πνεύματος, άλλά καί μέ ζωηρόν είσέτι
τόν νεανικόν του ένδουσιασμόν, ένώ εύρύ
στάδιον δράσεως ήπλώνετο έμπρός του,
ήλδεν ό.πρόωρος, δάνατος νά διακόψη τήν
εύγενή άνδρωπιοτικήν του προσπάδειαν.
Τόν έδέρισε, νέον- ακόμη, δταν τό τελευταϊον-, του έργον ήτο είσέτι ανέκδοτον.
Βαρύ τό πένδος, μεγάλη καί σκληρά ή
άπώλεια. ΟΙ "συνάδελφοι καί φίλοι του μέ
βαδεϊαν δλίψιν τόν άπεχαιρέτησαν, έδρήνησαν καί δρηνοΰν πρό τού νωπού του
τάφου.
“ΕΚΤΥΠ,,-Σ. ΣΤΡΑΓΓΑΛΟΣ - Κ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
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