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-Κητίχι. ’irTitiinm) rur τ., -
Ιϋήβνΐ'Ύίς I r)v ohfliiv fSabi > tVVii διά τής ποοε 
«*«·ν··!»Κ άν'αζ··.·ν.Μ· ■'■·': r!t-. τής ίήο/πς ij ιν/έ· 
Wrij ‘•tityir.’tidrpoc' ‘λχ.-ί oficiu : ‘

! Αποουμφάρηοις ΊΊροοωπ ivtov με μειω
μένης τάς σημερινός του «ζτσιίοχας πέραν 

τντέινής την όποιαν αι ματόχνρωτινιαΐ tiia 
τον άιτοχωροΰντα νπάΐληίον διατάξεις ιής 
αναανν τήξεως το ο ΠροσιοατίΗΟν ίέά ύπαγα 
ςτεύσοίη' - ίοοδνναμει προς εξόντώσιν υπό τάς 
.*σρόυσβ§·" τράγιχάξ αίκάνομικάς οννέέήχας*. 
11' ΙΙράγμάτί "ύπ?·1 τάς ιιχόοάσας ΐραγέζάς of- 
χονομικάς σιινάήκάς νάϊ με της σημ'έρινάς 
6fttiStfj£liK. τραγμ άVι zZVv σι ερή<χι-υ»χ· ή άπομά· 
Ίφϋνιηξ ΠρααίιΐΛίϊμίιν πάαης κβάηγορ/άς μί· συ
νέπειαν· τήι- μέίώσί,ν των αποδοχών των έν 
σ\Χγκρίσ>ει πάάς ι.*.1 riilv έλ ενέργεια’ύμίχιοβά# 
|*·»ν rii)v είναι μ ι οπομπή ζαί έξόντ'ιιιαίίί'.

[ "Εάν λίάβη χώρα* *ii»ldiiu(p<>yVjo· ς Ιΐριι.ιοί 
it«5dbS' άίίηϋ ’W πρεπή ' νά γίνή κίιια κύριον 
λβγον'διά τήν άναάύντάξίχχ άΐιτό" κάί πάντως 
μέ 'itettoYtiipipti κάς '8 ΐιϊ τΗ\· άπο'/αιρηΰντα ϋπάλ- 
•tWdW’e&t^ii;.'.............

1 Κ'ιίύάτ συνέπειί'ΐΐ·'"teV <iv7jji$gm δύο μερικά»· 
■t$yy'ξήϊτ}(Μ*<μ: πράβάλλουν’έίςτήν σχί'ψιν πέοί 
firitfdojiipogYjbsio^'χό ζήτημα δηλονότι της ε- 
χτάοεως τήν οποίαν M'XHfSy ή ιίπρσυμφόρη 
ΤΚς'ιάιί ϊδ ζήτ,ήμ,λ·. ΐής’οίχονόμιχί/ς χατοχν 

μέλλόιτωύ’ 'ΨΗ ιίάιιχωρήσούν’.
'"1 Αφοϊί* άjxiViX»vd·/:V]Ai »»Vrrir: κατηγορίας των 

Συναδέλφων οιτινες Itii αποχωρήσουν Μ iff!» 
νέλθωμεν etc xri ώς άνω δύο ζητήματα χής έκ-

τ.'τοεω: τής ιϊα,οσυμιρρρήσεως καί τής οικονο
μικής ζιιπι/υρώσεως πβν μιλ/,όχτυιν νά ιι:ι<>- 
/-ορι|θιιι;ν Συναδέλφων.

. . Λί κα : [|·;οι_ιμ(ι αύχαι είναι ; ‘
IS Ot'Crto τ,ιιϋ όρίόν ή/.ιΖ(ί»χ κάταληφΟ-έντ.ϋ'Γ 

κατά τ.. ΛιάόΤημμ n'jc κ«ν<ιχ£|ς κάί OltiVrc (Su- 
νή.μέι γοο χ όπου ΖΪΙ-ΐΟ ο>σί) οδ()Χθυ\'Γ ill ιός ί»ί 
ύν μνευγείά οίίιοόβάάμόι τοίν,

2) Οί ιιέλλονιες νά καχαλήΐ| ί)ι»ΰν ϋ,τό τ,οΰ 
ορίου ηλικίας δυνάμει τον ϊν , ίάχύΤ οιΓγιχ- 
νισμον ιύς και οι ,ιΐς αφορμής τής επιδίωκα 
μένης καί ιίναμενομόνης μειοισεως τού ορίου 
ηλικίας καί ορίου υπηρεσίας ίδιά νέου οργα
νισμού τ,οΰ Προσωπικού, την εκπόνηση τού 
Οποίου κπηγγέλδη ήδη ή ,Λιοίζησις τής Τρα- 
πέξης, ώς ανήγγειλε τοΰτο ή Λιοιζ. ’Επιτροπή 
ιού Σύλλόγου διά τής ύπ* άρι ά :■} τής ί8 Αύ
γουστου ε s. άνακοΐνώσειός τής πρός τα Μέλη.

3) ΟΙ έπι ύυμοϋντες νά άπρχωρήσουν τής 
’Υπηρεσίας και οί όποιοι κατά τήν αμεράλη- 
π τον κρίση.· τής ΛιιιικήιΓνιί' H‘t άίώχ'ελ^ΰνιαι 
μόνον 5Ε εκείνων οιτινες, λογω 1 καΐαφάνόυς 
■λόπιίιάεήις ή χ* πηρεσιακής άχλέΥλίρ-·.ί·ί.άς1]' ένδεΓ· 
κνντ-Ιι νά διευκολυνθούν’πρΐις’ lioxiiu έφ Γισ-ίν 
βχηϋάι τον άπ'αιτοίηιύνον προς' σούτάξίάδότη- 
σιν χρόνού ύπηρύσίαί καί ήίικίας. 1

1) Οί, κατά τήν ααερόΐηπτον πάντοτε και 
σίν τής Τραπέξης', μ ή .απαραίτητοι. _έν τη Ύ- 
πηρεσίρ καί οιτινες #ά εκδηλώσουν τήν επη 
άυμιαν τής άποχωρήσεωξ πλί|ν όμως δένέχόυν 
τον άπάιτοιιιικνον προς αχρντά^οδοUjolν ' χ^- 
νον υπηρεσίας καί ηλικίας κάί οί οποίοι 5ά
πρέπη νά αποχωρήσουν, έφ’ όσον εχουσιν οί



μέν άρρενες '20ε t ή, οί 8έ θήλεις 15ετή τούλά- 
χιστον υπηρεσίαν.

5) "Εκτός των ανωτέρω τεσσάρων κατηγο
ριών είναι καί ή κατηγορία των προσληφθέν- 
των επί κατοχής, των όποιων ή θέαις, ένφ θά 
ποέπη νά-έξετασθή ύπό τής Αιοικήσεως. 8έν 
πρόκειται νά άπασχολήση ημάς ενταύθα άφ> 
ενός μέν διότι όσοι σκΰνδάΖώδώς προσέλήφθη- 
σαν απεμΓάκρυνθησαν ήδη άής Τραπέζης, άφ" 
έτέριηΓ~δε διότι όσοι ολίγοι έξ αυτών παραμέ
νουν θά κριθώσιν όπωσδήπστε άπό άπόψέως 
προσόντων καί βαθμόν προσλή-ψεως καί ταύ- 
τοχρόνως καί άπό άπόψεως τρόπου καί μέσων 
προσλήψεώς των, ούτως ώστε ή Τράπεζα νά 
μή συμπεριλαμβάνω εις τούς κόλπους της είμή 
υπαλλήλους αποδοτικούς αλλά καί μή πρόκα- 
λοΰντας τό κοινόν αίσθημα.

Μία άλλη επίσης κατηγ’ορία, ή οποία ένφ 
δέν εχει καμμίαν σχέσιν μέ τό ζήτημα τής 
άποσυμψορήσεως. συσχετίζεται όμως μέ τό ζή
τημα τής κατοχυριόσεω; τών αποχωρούν των 
εΐναι ίι σιιτιπαθεστάτη_κατηγορία τών άπορ- 
φανισθεισών οικογενειών τών έν πολέμφ πε- 
σόντίον. τών ύπό του έχθροΰ εκτελεσθέντων 
καί τών κατά τό διάστηααιής δεινής~κατογήε 
θανόντων Συναδέλφων.

ϊεν"πρόκείταϊ νά συμπεριλάβωμεν μεταξύ 
τών ανωτέρω κατηγοριών τούς λόγιό μακράς 
καί βαρείας νόσου άπουσιάσαντας Συναδέλ
φους, τών οποίων ή έν jrj Τραπέζη θέσις θά 
πρέπη νά έξετασθή μέ πάσαν εύμένειαν ύπό 
τής Αιοικήσεως, λαμβανομένων ύπ’ όψιν τών 
δυσμενέστατων συνθηκών τής τετραετούς πε
ριόδου κπί τής δυνατότητας τής άναλήψεως ή 
μή ύπ’ αύτών ύπηρεσίας, βάσει γνωματεύσεως 
διακεκριμένων ιατρών.

Έκταοις άποουμφορήαεως
Τήν έκταοιν τής άποσυμφορήσεως ώς πρός 

τάς ύπ’ άριθ. 2ί 3 καί 4 κατηγορίας (διότι 
περί αύτών κυρίως θά πρέπη νά άσχοληθώ- 
μεν) θά καθορίση : α) ό μέλλων οργανισμός 
τού Προσωπικού δστις, βάσει τών διδαγμά
των τής πείρας, θά καθορίζη τό όριον ηλι
κίας καί τό άνώτατον χρονικόν όριον ύπηρε
σίας πρός τό συμφέρον τής Τραπέζης καί 
πρός τό καλώς νοούμενον συμφέρον τού εργα
ζομένου.

β) ή δυνατότης τής δημιουργίας καί μετα- 
δόσεως νέας ύπηρεσιακής άνατροφής εις τό

υπάρχον σήμερον Προσωπικόν, ώστε νά άνέλ- 
θη καθολικώς ή στάθμη τής έπιδόσεως, άπο- 
δόσεως καί πειθαρχίας του διά μέτρων μεγα- 
λυτέρας Ισότητας καί δικαιοσύνης καί διεγέρ 
σεως τού ζήλου του.

γ) ή προοπτική περί τής έκτάσεως τών μελ
λοντικών εργασιών τής Τραπέζης καί ή ανάγ
κη τής άπροσκόπτου άναστελεχώσεως τού Προ
σωπικού πρός άνασύνταξιν αυτού.

Καί ό μέν περιορισμός τών ορίων ήλικίας 
καί ύπηρεσίας ένδείκνυται καί υπαγορεύεται 
έκ λόγων υπηρεσιακής πείρας καί έκ τού συμ
φέροντος τής Τραπέζης ΐνα μή δημιουργήται 
συμφόρησις εις τούς ανώτερους βαθμούς καί 
ϊνα χρησιμοποιήται έγκαίρως τό νεώτερον Προ
σωπικόν ώστε νά μή -παρακωλύεται ή πρόοδος. 
’Αλλά καί τό συμφέρον τού υπαλλήλου είναι, 
άφού έργασθή έντατικώς καί εύσυνειδήτως έπί 
χρονικόν διάστημα άρκετά μακράν, ώς είναι 
φέρ’ είπείν τά 35 ετη ύπηρεσίας, νά άπέλθη 
ΐνα γνωρίση καί άπολαύση ελεύθερος καί μέ 
τήν αρκετήν πείραν του τήν ζωήν, ή όποια 
καί αυτή έχει τάς πολλαπλός αλλας αξιώσεις, 
άναζητήσεις καί έπιδιώξεις της καί ΐνα μή ό 
υπάλληλος απερχόμενος τής Τραπέζης άσχο- 
λήται άποκλειστικώΐ καί μόνον μέ τούς πολ
λούς ιατρούς του.

Ό τοιούτος περιορισμός τών ορίων ήλικίας 
καί ύπηρεσίας θά παράσχη ΐχανοηοιητικήν 
άναχονφισιν καί αρκετήν ευχέρειαν εις τβ ερ- 
γον ,τής άναστελεχώσεως τού Προσωπικού.

"Όσον άφορά τήν έθελουσίαν έξοδον τών 
ύπ’ άριθ. 3 καί 1 Κατηγοριών ύπαλλήλων 
αύτη θά περιορισθή είς τό δυνατόν έλάχιστον 
λόγφ τής όπαρχούσης πολλής δυνατότητας κα
θολικής ανόδου τής στάθμης τής άποδόσεως 
καί νέας ύπηρεσιακής άνατρο-ρής, ή δέ Τρά
πεζα δέν- θά ποέπη νά άποξενωθή Προσωπι
κού όπερ, συγκέντρωναν τά προσόντα τής ερ
γατικότητας, τής έντιμότητος καί τής πείρας, 
θά δύναται νά κατέχω έπαξίως τήν θέσιν του 
είς εργασίας άηίάς καί συνήθεις, αΐτινες λό- 
γφ τής φύσεώς των απασχολούν οπωσδήποτε 
Προσωπικόν Ικανόν πρός εργασίαν, πεπειρα- 
μένον καί έμπιστοσύνης.

Τήν έθελουσίαν καί υποχρεωτικήν έξοδον 
θά πρέπει νά περιόρισα έπίσης ή προοπτική 
περί τής έκτάσεως τών εργασιών τής Τραχε- 
ζ*Κ·



Πράγματι ή ’Εθνική Τράπεζα τής 'Ελλά 
δος, ό μεγαλύτερος του τόπου οικονομικός 
’Οργανισμός πολύ συντόμως θά έπανεύρη τόν 
μεγάλον προορισμόν της καί θά κληθή άπο
ρα ιτήτως καί οπωσδήποτε νά έκπληρώση τήν 
κοινωνικήν αποστολήν της ευρύτατα πρός άνέ- 
γερσιν των τόσων καί τόσων ερειπίων ατινα 
μάς έκληροδότησεν δ τελευταίος πόλεμος καί 
ή τετραετής κατοχή, τήν όποιαν ή πτωχή 'Ελ
λάς έπλήρωσεν όσον ούδέν άλλο Κράτος τού 
κόσμου.

Ή μεταπολεμική αποστολή τής ’Εθνικής 
Τραπέζης θά τής δημιουργήση εργασίας πολ
λά; ώστε δχι μόνον τό ΰπάρχον Προσωπικόν 
νά χρησιμοποιηθώ σχεδόν όλον, άλλά καί νά 
μή έπαρκέση τούτο αν εγκαίρως, συνεχώς καί 
συατηματικώς δεν ληφθώσι μέτρα άρθολογι 
atικαηέόας όργανώαεώς της διά της ενρυτέ- 
ρας άπλοτΐοιήοεως του ό’λον λογιστικού και 
διοικητικού της συστήματος άλλά καί διά 
τής Ιθεομοθετήοεως νέων κανόνων πειθαρ
χίας και ίπιδόσεως, οΰχ'ι καταθλιπτικών 
άλλά κεντριζόντανε τόν ζήλον και έγγυωμέ 
νων μίαν ζωήν ευημερίας, άνέοεως καί χα
ράς εις τούς εργαζομένους.

Κατά συνέπειαν των ανωτέρω δέν τίθεται 
τόσον ζήτημα άποσυμφορήσεως δσον κυρίως 
ζήτημα τρόπου άνασυντάξεως τού Προσωπι
κού καί άναδιοργανώσεως τής Τραπέζης, ή δέ 
άνασύνταξις τού Προσωπικού προϋποθέτει 
άναμφιβόλως άποσυμφόρησιν, ίδίρ εις τούς 
άνωτέρους βαθμούς.

Κατοχύρωοις
των μελλόντων νά αποχωρήσουν

Τό ζήτημα τής οικονομικής κατοχυρώσεως 
των καθ’ οΐονδήποτε τρόπον μελλόντων νά 
αποχωρήσουν έκ τής Τραπέζης Συναδέλφων 
των ώς άνω Cut’ άριθ 1—4 Κατηγοριών ώς 
καί τής κατηγορίας τών άπορφανισθεισών 
οικογενειών εμφανίζει τάς κάτωθι περιπτώ
σεις :

1) Τήν οικονομικήν κατοχύρωαίν των κατά 
τό διάστημα τής άσταθοΰς νομισματικής καί 
κοινωνικοοικονομικής σημερινής καταστάσεως.

2) Τούς ορούς τής συνταξιοδοτήσεώς των 
μετά τήν νομισματικήν, κοινωνικήν, οικονομι
κήν καί πολιτικήν σταθερότητα τής Χώρας.

3) Τήν έκ τού Ταμείου Αΰτασφαλείας άπο- 
ζημίωσίν των,

Καί ώς πρός τό πρώτον ζήτημα θά ήτο 
άδικον καί άπάνθρωπον υπό τάς παρούσας 
δεινός περιστάσεις καί μέχρις άποσαφηνίσεως 
τής καταστάρεως καί τής βελτιώσεως τών"βι
οτικών συνθηκών καί δι’ εν χρονικόν διάστη
μα μετά ταΰτα νά ΰποστώσιν αί ανωτέρω κα- 
τηγορίαι τών άποχωρούντων καί δή ή ΰπ' 
άριθ. 1 ανυπεράσπιστος κατηγορία, μείωσιν 
τών αποδοχών των έν συγκρίσει πρός τάς τών 
έν ένεργείφ Συναδέλφων [των, δ δέ Σύλλογος 
τών υπαλλήλων κατά άπαράβατον θεμελιώδη 
αρχήν του δέν είναι δυνατόν νά υίοθετήση 
τήν αρχήν «δ θάνατός σου ζωή μου» εις βά
ρος τών μελλόντων νά άποχωρήσουν μέ τόν 
άσιιγχα'ιρητον καί μή άξιόλογον υπολογισμόν 
ι ής καλλιτέρας διαβιώσεως εκείνων οΐτινες θά 
παραμείνουν εις τήν Τράπεζαν.

Μετά τήν πάροδον τής ρευστής καί άνωμά- 
λου οικονομικής καταστάσεως καί δι* εν χρο
νικόν διάστημα μετέπειτα καί τό όποιον θά 
ήδύνατο νά καθορισθή δι’ δλους ανεξαιρέτως 
μία τετραετία άπό τής ημέρας τής άποχωρή- 
σεως θά περιορισθώσιν οΐ μέν συμπληρώσαν- 
τες ήδη τό 55 έτος τής ηλικίας των εις άπο- 
λαυάς ίσα; πρός τήν σύνταξιν ήν θά έλάμβα- 
νον εάν άπεχο'ιρουν τής ύπερεσίας κανονικώς 
(ήτοι μετά τήν συμπλήρωσιν τού ύπό τού ϊ- 
σχύοντο; οργανισμού καθοριζόμενου δρίου ηλι
κίας) οι δέ μή συμπληρώσαντες ήδη τό 55 
έτος ηλικίας μέ άπολαυάς ίσας πρός τήν σύν
ταξίν των ήν δικαιούνται κατά τήν ημέραν 
τής άποχωρήσεως πλέον μιας έπιχορηγήσεως 
προσωπικής καί ισόβιας έξ 20 έως 50 έπί τοις 
εκατόν τής συντάξεως των, τού ποσοστού τού
του καθοριζομένου κατά λόγον άντιστρόφω; 
άνάλογον πρός τά συντάξιμα έτη υπηρεσίας καί 
μέ άνώτατον δριον άπολαυών μή ύπερβαίνον 
έν ούδεμιρ περιπτώσει τό ποσόν τής συντάξε
ως ήν θά έλάμβανον έάν έξήρχοντο έν καιρψ 
κανονικώς.

'Ιδιαιτέρα μέριμνα θά έδει νά ληφθή—έάν 
δέν έχη ληφθή ήδη- διά ιά; άπορφανίσθεΐ- 
σας οικογένειας έκείνας. Λ.ν οί θανόντες προ- 
στάται είχον άλίγα έτη υπηρεσίας έν τή Τρα
πέζι καί τών οποίων συνεπώς ή αύνταξις θά 
είναι άνεπαρκής καί οΐτινες πάντως θά συμ- 
περιληφθώσιν εις τάς ευεργετικός διατάξεις 
τής προηγουμένης καί τών έπομένων παρα
γράφων ώς έάν νά έπρόκείτο περί εθελούσιας 
έξοδον.



Οίκοθεν νοείται ότι ή σύνταξις Μ καθο 
ριαθη κατά τήν ημέραν τής συνταξιοδοτήσεώς 
των (έν προκειμένη) μετά τήν πάροδον τής τε
τραετίας) βάσει τών αποδοχών τισν έν ενερ
γεί α Συναδέλφων των, των Ιχόντων τον βαθ
μόν δν θά έχουν οί άποχωρήσοντες κατά τήν 
ημέραν τής εξόδου των καί θά προσαρμόζεται 
ίκάατοτε τόσον ή σύνταξις, όσον καί ή έπιχο- 
ρήγησις κστά χρόνον καί ποσοστόν άνάλσγον 
πρός τούς μισθούς τών έν ένεργεία είτε υπέρ, 
είτε κατά, ώς θά πρέπη νά γίνεται τούτο καί 
διά τούς ήδη παλαιούς καί νέους Συνταξιού
χους, ανεξαρτήτως τού σοβαρού ζητήματος τής 
διά προσθέτου έπιχορηγήσεως βελτιώσεως τών 
γλίσχοων άπολαυών ένίων έκ τών ήδη Συντα
ξιούχων με βάσιν πάντοτε τά έτη υπηρεσίας 
καί τήν έπιδειχθεΐσαν έπίδοσιν.

Εκτός τών άνωτέρω μέτρων ένδέίκνυται 
κατά τόν καθορισμόν τών άπολαυών τών δι’ 
εθελούσιας έξόδου έξερχομένιον νά γίνη μία 
ποιοτική διαβάθμισις τούτων καί βάσει τής 
διαβαθμίσεως ταύτης νά παρασχεθή μία ένί- 
σχυσις εις τούς κατά τήν υπηρεσιακήν των 
σταδιοδρομίαν έπιδείξαντας άφοσίωσιν, φιλο- 
πονίον καί προσενεγκόντας υπηρεσίας, ανεξαρ
τήτως εάν σήμερον εχωσι καταστή μή απαραί
τητοι εϊς τήν Τράπεζαν καί έξηγούμεθα διά 
τού κάτωθι παραδείγματος.

Συνάδελφος ΰπηρετήοας λίαν ευσυνείδητος 
τήν Τράπεζαν επί μίαν τριακονταετίαν καί 
ήδη καμφθείς εξ οίουδήποτε. λόγου ζητεί νά 
αποχώρηση καί θά αποχωρήση. -Υπάρχει καί 
έτερος όμήλιξ καί σύγχρονος τού πρώτου έν 
«ο Τραπέζχι υπάλληλος, όσης κατέχει τόν αυ
τόν ή σχεδόν τόν αύτόν βαθμόν μέ τόν πρώ
τον καί ό όποιος δεν έπέδειζεν ή μάλλον πόρ- 
ρω απέχει από τού νά έπέδειξεν άνάλογον μέ 
τόν πρώτον ενδιαφέρον ή ανάλογα άλλα προ
σόντα εν τη υπηρεσιακή του ζωή. Έρωτώμεν 
είναι δίκαιον καί ορθόν οί δύο ώς άνω απερ
χόμενοι νά τύχωσι τών αυτών ή σχεδόν τών 
αυτών αποδοχών καί δεν θίγει τό γεγονός 
τούτο καί εύλόγως τήν περί δικαιοσύνης κοι
νήν συχφίδησιν καί δεν έχει δυσμενή αντίκτυ
πον γενικάτερον εις τόν κύκλον τών έν ένερ
γεία Συναδέλφων; Δέν προξενεί τό γεγονός 
τούτο πικρίαν εις τόν πρώτον ;

Διά τής διαβαθμίσεως χωρίς νά άδικηθή 
ποσώς & δεύτερος, θά ίκανοποιηθή 6 πρώτος

όστις μέ τήν έξοδόν του στερείται καί τοΰ επι
δόματος θέσεως. τά όποιον δέν είχεν ό δεύ. 
τερος καθ’ δ αδιάφορος ή ανεπαρκής.

Ώς πρύς τήν αποζημίωση- έκ τοΰ Ταμείου 
Λύτασφαλείας, θά πρέπη αυτή νά βασίζεται 
έπί μιας πραγματικότητος, τήν οποίαν δέν δυ- 
νάμεθα, ούτε ή Τράπεζα—ώς έν ίδρυμα μέ 
ιστορίαν καί μέ μέλλον —ούτε τό Σώμα τών 
‘Υπαλλήλων—ως Συνάδελφοι - νά παρίδωμεν 
καί ή πράγματικότης αύτη είναι ότι τό Προ
σωπικόν τής Τραπέζης άπό τού έτους 1928 
καί εντεύθεν μέχρι τού πολέμου ύπέστη μίαν 
άδιάκοπον ηθικήν καί οικονομικήν παραμέ
ληση', άπό τοΰ πολέμου δέ καί εντεύθεν μέ- 
χρι σήιιερον έδοκίμασε μίαν άνιοιόρητον δυ
στυχίαν, αί όποΐαι, όσον καί αν διά τών ένέ - 
σεων τής έντάξεως κατεβλήθη προσπάθεια νά 
άμβλυνθώσι, παραμένουσιν ώς ή μεγαλύτερα 
κακοτυχία τής γενεάς αυτής τών υπαλλήλων 
τής Τραπέζης.

Τήν χακοτυχίαν αυτήν καμμία λογική καί 
κανείς ανθρώπινος νόμος δέν μπορεί - νά όρί
ση ότι θά πρέπη νά τήν πληρώσουν έξακο- 
λουθητικώς μέχρι θανάτου οί, είτε λόγω δρίου 
ηλικίας, ε’ίτε λόγω ορίου υπηρεσίας, ’είτε έξ 
οίουδήποτε άλλου λόγου, μέλλοντες ν’ αποχω
ρήσουν έκ τής Τραπέξης ώς καί αί οίκογέ- 
νειαι τών συνεπείς/, τού πολέμου φονευθέν 
των κλπ.

Κατά συνέπειαν πάντες οί τιθέμενοι υπό 
σύνταξιν θά πρέπη νά ικανοποιηθούν τόσον 
ώς πρός τάς μηνιαίας άποδοχάς των όσον καί 
ώς πρός τήν έκ τοΰ Ταμείου Λύτασφαλείας - 
δι* άναλόγου έπιβαρύνσεως τής Τραπέζης — 
άποζημίωσιν κατά τρόπον μή προκαλοϋντα τήν 
αδικίαν καί τόν οίκτον, άλλά παρέχοντα διά 
τής έξασφαλίσέως μιας καλής ζωής τούτων έν 
θάρρυνσιν εις τούς έν ένεργεία Συναδέλφους 
τιον διά τής δημιουργίας εις τούς τελευταίους 
τούτους τής έλπίδος. ότι ή ιδία καλή τύχη καί 
ή στοργή τού Ιδρύματος θά τούς άναμένη μετά 
τήν έξοδόν των, τοΰθ’ οπερ όφελεΐ καί τήν 
Τράπεζαν άνυπολογίστως. "Ο,τι έγινε κατά τήν 
έθελαυσίαν έξοδον τής εποχής τού έτους 1910 
μέ τάς γυναίκας Συναδέλφους καί κατά τήν 
εποχήν τής δουλείας μέ τούς Συνταξιούχους 
μας δέν είναι παραδεκτόν πλέον. Δέν είναι έπι - 
τετραμμένον νά παρέχεται εϊς μίαν Συνάδελφον 
μέ 95ετή εΰδόκιαον ύπηρεσίαν σύνταξις καί



επίδομα 2.500 προπολεμικών δραχμών μηνιαιως 
ΐνα έξ αυτής Λληρώντ) ένοίκιον, συντηρηάή 
εις τήν ζωήν, θ-εραπεύη ιούς άρβρΓτισμούς 
της, ένδύεται καί' υποβάλλεται εις τήν δίαι
ταν, τήν όποιαν τής υπαγορεύει ό Ιατρός ου 
νεπεία τού σαραβαλιασμένου σαρκίου της. Ου*· 
τε ήτο έπιτετραμμένον πρώην σεβαστοί Συνά
δελφοί μας, οϊτινες υπηρέτησαν τό ίδρυμα μέ 
ευσυνειδησίαν καί άφοσίωσιν επί τεσσαρακον 
ταετίαν νά εύρεά-ώσιν είς τήν σκληρόν ανάγ
κην νά αναζητήσουν εργασίαν εις μικρόεπιχει 
ρήσεις διά τήν εξόΐκσνόμησιν τον έλΤΟυσίου 
των κατά τήν Τποχην τής κατοχής διότι τού; 
έγκατελευψαμεν παντελώς είς τήν δυστυχίαν 
tow καί τήν άνήκουστον πείναν των.

Ή δικαιοσύνη καί ή ατοιχειοίδης ευημε
ρία δημιουργεί περισσοτέραν ευημερίαν καί 
κοινωνικήν πειθαρχίαν, ένφ ή αδικία καί ή 
δυστυχία άπεργάίεται συμφοράς καί καταστρο 
φάς.

*Η αισιοδοξία πρέπει νά μας κατευθύνει 
είς δλας μας τάς ένεργείας καί ή άπόλυτος 
πεποίθησις οτι τό μέλλον τής Χώρας θά είναι 
λαμπρόν.

Ή Ελλάς δέν ύπήρξεν ευτυχώς μεταξύ των 
ήττημένων Κρατών άλλ’ άντιθέτως μεταξύ τών 
νικητών. Ή Ελλάς μετά τήν Εθνικήν συμφο 
ράν τοΰ έτους 1922 έκ τής μικρασιατικής κα
ταστροφής δέν άπέάανεν άλλα συντόμως καί 
παρά τά βαρύτατα χρέη τής άποκαταστάσεως 
τών προσφύγων άνέρρωσε καί ανέπτυξε δρα 
στηριότητα καί έσημείωσε καταπληκτικός 
προόδους παρά τάς έκτοτε αλλεπαλλήλους πο
λιτικός ανωμαλίας.

Διατί ή σημερινή 'Ελλάς δέν άά γνωρίση 
συντομώτατα ημέρας ακμής καί προόδου καί 
διατί δέν 0ά έξεύρη τούς οικονομικούς συν 
δυασμούς ώστε τά δεινά τής παρούσης γενεάς 
νά τά μεταφέρη κατά Εν ποσοστόν καί είς τάς 
έπερχομένα; — μίαν ή καί δύο — επόμενα; —- 
γενεάς καί διατί δέν Αά είσπραξη τάς δικαίας 
αποζημιώσεις είς τό ακέραιον από τούς κατα 
οτοέψαντας τήν Χώραν τρεις κατακτητάς ;

’Ιδού ζητήματα άτινα συντόμως πρέπει νά 
μελετηάώσιν ώστε ή γενεά μας καί δή ή τών 
άποζώντων έκ μόνης τής εργασίας των νά μή 
βαστάση είς τούς ανίσχυρους καταστάντας 
ώμους της τό βάρος τών ανιστόρητων γεγονό 
των ατινα έπέπρωτο άπό τεσσάρων δεκαετηρί
δων νά γνωρίση καί νά υποατή άλλεπαλλήλω; 
καί άδικαιολογήτως αύτή καί μόνον αυτή καί 
ιδού διατί τό ζήτημα άποσυμφορήσεως θά παέ- 
πη νά μελετηθή άπό πόσης πλευράς καί μέ 
πολλήν προσοχήν

Άθήναι, 10 Σεπτεμβρίου 1946 
Ή ΛιΟί,ηηχιχη ‘Επιτροπή τοΕ Συλλόγου

ΣΧΟΛΙΑ
-----------—^ e -----------------

ΤΟ ΠΡΟΣΟΠΙΚΟΝ ΕΝ ΕΠΙΦΥΛΑΚΗ

Ή οικονομική έξαθλίωοις και ή έ- 
ξουθένωαις του Προσωπικού είναι 
πλήρης καί ή ύπομονή του ύπερέβη 
παν δοιον. Δάνειον πρός μερικήν 
άντιμετώπιαιν τών δημιουργηθέντων 
χρεών δέν δίδεται. Ή άνσπροσαρμο 
γή τών μισθών άντιτίθεται είς τά κυ
βερνητικά προγράμματα. Μέτρα αυγ- 
κεντρώα εως ειδών Απ' εϋθείάς άπό 
τούς τόπους παραγωγής καί διανομής 
τουτωνείς τό Προσωπικόν μέ προσι
τόςτιμάς δέν εΐδομεν Διανομαί μεγα- 
λντέρχαν ποσοτήτων εις τούς μισθω
τούς έκ μέρους τής Unrra δέν έγιναν 
διότι ούδείς ενδιαφέρει αι. Τά ήαπτι
κά θά δοθούν μόνον δταν θά περάαη 
ό χειμώνας καί οί ύπάλληλοι θά συρ
θούν δίκην άγέλης είς ώρισμένον ήά- 
πτην Τά πρωτοβρόχια άρχίσανε καί 
οί περισσότεροι θπάλληλοι είναι μέ τά 
λινά παπούτσια των. Τά έπανωφόρια, 
δσα ύπάρχουν, είναι είς κακά χάλια. 
Τό έστιατόριον τής Λέσχης κινδυνεύει 
νά κλείαη καί ή Τράπεζα άρνεΐται νά 
ιό έπιχορηγήόη diet τάς προαγωγάς 
δέν ύπάο Ύουν at οίκονοαικαί δυνατό - 
τητες Διά τήν άνάπτυξιν τών έονασι- 
ών δέν είναι δουλειά τών υπαλλήλων 
νάιένδιαφέρων ται

Παν ζήτημα τού Προσωπικού έχον 
αχέσιν μέ έπιβάρυνσιν τής Τραπέζης 
Αναβάλλεται. Τήν διαφοράν ένοίκιον 
τών μετατιθεμένων θά τήν καταβάλη 
ή Τράπεζα δταν συγκεντρώσει ώριαμέ
να στοιχεία, δηλαδή μετά πάροδον έξα 
μήνου. Οί ύπάλληλοι τών Υπ)μάτων 
τής Βορείου [Ελλάδος χειμάζονται κυ 
ριρλεκτικώς. ‘Εθελούσια έξοδος παρα
σκευάζεται jtal ό Σύλλογος δέν λαμ- 
βάνεται ύπ’ δψιν ούτε κ&ν ουμβου- 
λευτικώς. Τό Απολυταρχικόν πνεύμα 
άνεβίωαεν είς τήν Τράπεζαν καί & κ. 
Διοικητής ιης θεωρεί τό Προσωπικόν



ώς κατώτερον άνϋ'ρώπι νον υλικόν.
Ύπό τάς άνωτέρω προϋποθέσεις τό 

Προσωπικόν πρέπει νά εύρίσκεται εν 
έπιφϋλακή πανέτοιμον νά σπάαη τά 
δεσμά τής δυστυχίας του καί νά σώση 
τήν Τράπεζαν άπό τήν μεγάλην συμ
φοράν ή όποια τήν άνέμενεν εις τά 
πρώτα μεταπολεμικά βήματά της.

‘Η «νάιττοξι; των έρ- 
yaaiMv της Ί'ραπέζη;

"Ητο πολύ φυσικόν μεταξύ των θεμά
των τά όποια ή νέα Διοικητική Επιτρο
πή τοΰ Συλλόγου έθιξε κατά τήν ίτρώτην 
παρουσίασίν της εις τήν Διοίκησιν τής 
Τραπέζης νά είχε τήν πρώτην θέσιν τό 
ζήτημα τής άναπτΰξεως των εργασιών 
τοΰ 'Ιδρύματος. Καί τοΰτο όχι μόνον διό
τι έκ τής προόδου των έργασιών του 
έξαρτώνται όλα τά ζητήματα τοΰ Προ
σωπικού (μισθοδοσία, προαγωγή, έξα- 
σφάλισις εργασίας καί τόσα άλλα, ών ή 
έπίλυσις έχει άμεσον σχέσιν μέ τήν έκτα- 
σιν των έργασιών τής Τρατίέζης) άλλά 
καί διότι ύπό τάς παρούσας συνθήκας 
τής γενικής απραξίας εις ήν έχουν κα- 
ταδικασθή όλα σχεδόν τά Τραπεζιτικά 
ιδρύματα, πλήν ελάχιστων, τό Σώμα τών 
Υπαλλήλων θά ήτο ξένον προς τάς πα
ραδόσεις του έάν δέν μετέφερε προς τήν 
Διοίκησιν του διά τών νομίμων εκπροσώ
πων αύτοΰ τήν αγωνίαν καί τον πόθον 
του νά έπανίδη τό "Ιδρυμα έπανερχόμε- 
νον ταχέως εις τόν προορισμόν του. Καί 
τούτο δέν είναι δυνατόν νά έπιτευχθή εί- 
μή διά τής άναπτΰξεως τών έργασιών.

Πολιτιχολογία καί άοοόοσια

Ό κ. Διοικητής τής Τραπέζης έδήλω- 
σεν εις τήν νέαν Διοικητικήν Επιτροπήν 
τοΰ Συλλόγου, επι σχετικού αιτήματος 
της, ότι θά πατάξη'άμειλίκτως πάντα 
δσΐίς τυχόν άσχολετται έν τή Τραπέζη 
μ£ τήν πολιτικολογίάν καί μέ ζητήματα 
ξένα προς τήν 'Υπηρεσίαν του, ώς καί 
πάντα όστις δέν επιδεικνύει ενδιαφέρον 
έν τή έργασία του ή απουσιάζει άδικαιο- 
λογήτως έκ τοΰ Γραφείου του κατά τάς 
εργασίμους ώρας καί ότι ήδη έτιμώρη- 
σεν αΰστηρώς υπάλληλον Υποκα
ταστήματος διά παρόμοιον παράπτωμα.

θά ηύχόμεθα ϊνα ή Διοίκησις έλάμ- 
βανε τά μέτρα άτινα δέν θά τήν έφερον 
εις τήν δυσάρεστον θέσιν νά έπιβάλη κυ
ρώσεις έστω~καί έίς τούς ελάχιστους 
εκείνους οί τι νες δίδουν καί σήμερον άκό- 
μη διά τής άσυδοσίας των τό κακόν πα
ράδειγμα εις τούς άλλους Συναδέλφους

των καί τοιαΰτα μέτρα υπάρχουν καί ή 
Διοικητική Επιτροπή τά είσηγήθη.

>1ή κίνει τά κακώς κείμενα

Ή νέα Διοικητική ’Επιτροπή τοΰ Συλ
λόγου μεταξύ τών είσηγήσεών της πρός 
τήν Διοίκησιν τής Τραπέζης περιέλαβε 
καί τό ζήτημα τής ριζικής άναθεωρήσεως 
τής τακτικής, τής προνομιακής καί μονί
μου παρ' ώρισμέναις Εταιρίαις τοποθε- 
τήσεως τών αύτών πάντοτε Συναδέλφων 
καί δή εις περισσοτέρας τής μιας. Περιέ
λαβε έπίσης καί τό ζήτημα τών είσπρατ- 
τομένων προμηθειών έκ_ τής πρακτορεΰ- 
σέως τών ’Ασφαλιστικών Εταιριών ύπό 
ώρισμένων μόνον στελεχών τής Τραπέζης.

Εις άμφότερα τά ώς άνω ζητήματα 
άτινα απασχολούν καί ένοχλοΰν τό Προ
σωπικόν άπό μακροΰ, νομίζόμεν ότι είναι 
καιρός νά δοθή ή δέουσα καί ικανοποιού
σα τούς έργαζομένους ριζική λ ύ - 
σ ι ς καί άς λείψουν α'ι άντιδράσεις, ϊνα 
μή διαταραχθή τό άρκετά υψηλόν επίπε
δον ζωής τών όλίγων προνομιούχων εις 
εποχήν καθ' ήν τό σύνολον σχεδόν τών 
Συναδέλφων των διέρχεται ζωήν πείνης 
καί στερήσεων, Έάν ή Διοίκησις δέν έλυ- 
σεν είσέτι τά ώς άνω δύο ζητήματα, έλ- 
πίζομεν ότι οί ϊδιοι οί ένδιαφερόμενόι θά 
δώσωσι τήν λύσιν διά τής παραιτήσεώς 
των άπό τάς Εταιρίας άπό τάς όποιας 
έπί πολλά έτη άρκετά είσέπραξαν καί 
διά τής μεταφοράς τών προμηθειών εις 
τό Κεντρικόν Κατάστημα μέ τήν αιτιολο
γίαν τής άρνήσεώς των νά καρποΰνται 
πλέον ταύτας δεδομένου μάλιστα ότι έξ 
αίτιας τών όλίγων ώς άνω προνομιού
χων έχει δημιουργηθή είς τήν κοινωνίαν 
ή έντύπωσις ότι οί 'Υπάλληλοι τής 'Εθνι
κής Τραπέζης πλέουν είς πελάγη ευτυ
χίας, είς δέ τά 'Υποκαταστήματα έκ τοΰ 
έπικρατοΰντος τούτου πνεύματος τής εύ- 
νοιοκρατίας μαραίνεται ό ζήλος τών φι
λότιμων Συναδέλφων, άναπτύσσονται μ« 
ση είς τήν Τραπεζιτικήν οικογένειαν καί 
έξωθοΰνται άλλοι—οί περισσότερον έλα- 
στικοί — πρός τήν τόσον επιτυχή είς τήν 
περίπτωσιν τών έν λόγω «άναντικαταστά- 
των προνομιούχων» οδόν τών παρασκη
νίων καί τών άνταλλακτικών συμβάσεων.

Τήν άρχήν «μήκίνει τά κακώς 
κείμενα» θά πρέπη ή σημερινή Διοί- 
κησις τής .Τραπέζης νά μή τήν έχει είς 
πολλήν ϋπόληψιν. "Ιδωμεν.

Αί επιχορηγηθεί; τή; Τραπέζη;

Κατά τό παρελθόν, ότε καί οί μισθοί 
ήσαν κάπως άξιόλογοι καί ή ζωή ΰπο 
φερτή, έν τούτοις ή Τράπεζα έπεχορήγει 
τόν Σύλλογον διά τάς Σχολάς ξένων



Ο,ΤΙ ΑΝΗΣΥΧΕΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝ- 4----------------------------- --------  φ

ΝΑ ΜΑΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΘΗ Η ΖΩΗ

Έπιστεύσαμεν καί ήμεΐς μαζί μέ τάς 
άλλας τάξεις των μισθωτών καί ήλπίσα 
μεν δτι τά μέτρα πού είχον έξαγγέλθή 
άπό τόν παραιτηθέντα άντιπρόεδρον τής 
Κυβερνήσεως θά έκαρποφόρουν, ώστε βελ- 
τιουμένης τής δημοσιονομικής καταστά- 
οεως τής χώρας νά δυνηθώμεν, έπιζήσαν 
τες υστέρα άπό τά δεινά μιας τετραε
τίας, νά καλλιτερεύσωμεν τούς δρους 
διαβιώσεώς μας.

Δέν είναι έργον μας νά κρίνωμεν εις 
ποια αίτια οφείλεται ή αποτυχία τού προ
γράμματος τοΰ παραιτηθέντος κ. ’Αντι
προέδρου. Υμείς έκεΐνο πού διαπιστώνο- 
μεν είναι δτι άπό τοΰ ’Ιουνίου, δτε κα- 
θωρίσθη τό μισθολόγιόν μας, τό κόστος 
τής ζωής άνήλθεν καί πέραν τοΰ τριπλα
σίου, δτι μέχρι πρό τινων ήμερων άκόμη 
ή άγορά μας ένεθύμιζεν έποχήν 1941, 
δτι οι μισθωτοί εΰρισκόμεθα εις πραγμα
τικήν άπόγνωσιν καί δτι ή δλη κατάστα- 
σις καθιστά προβληματικήν αύτήν τήν υ- 
πσρξιν των οικογενειών μας, πού ύποσι- 
τίζονται, καί γυμνητεύουν.

Καί έρωτώμεν: Ποΰ βαδίζομεν :
Δεκάμηνον έχε: παρέλθει άπό τήςάπε 

λευθερώσεώς τής Πατρίδας μας Καί άπό 
των" πρώτων ήμερων τής’Ελευθερίας μας' 
δέν κάμνομεν άλλο παρά νά περιφέρω 
μεν δίσκον έπαιτείας εις κάθε αρμόδιον

νά τονίζωμεν τάς άνάγκας μας, νά διεκ- 
τραγωδοΰμεν τήν έξαθλίωσίν μας καί νά 
ζητοΰμεν εις άναγνώρισιν τών τόσων 
ύπέρ τοΰ Έθνους θυσιών, πού ή τάξις 
τών εργαζομένων προσέφερε, νά μας έπι- 
τραπή νά ζήσωμεν καί ήμεΐς παράπλευρα 
καί δχι στήν ίδια γραμμή μέ τούς Μεγα
λοκαρχαρίας, τούς ιςερδοσκόπους καί τούς 
άξιοτίμους Μαυραγορίτας, πού δταν ήμεΐς 
έδίναμε τό πάντα διά τήν Ελλάδα αυτοί 
έφρόντιζαν νά μας άπομυζοΰν καί τό λίγο 
αίμα πού τίμιο κυλοΰσε στις φλέβες μας.

Εύρίσκαμε παντοΰ κ α τ α ν ό η σ ι ν». 
Καί τήν ίδια «κ α τ α ν ό η σ ι ν», τις ίδιες 
συμπονετικές άπαντήσεις Εχουμε καί σή
μερα άπό τούς κ. κ. αρμοδίους. *Τά ξέ
ρουμε» — μας λέγουν, μέ Οφος τεθλιμμέ
νου συγγενοΰς — ΰποψέρετε, ή κατάστα- 
σις δμως . . ., 6 πληθωρισμός, ^ρκεφθή- 
τε . . ., ή Inflation...........................................

Κάμετε υπομονήν», λέγει καί ό σημε
ρινός 'Υπουργός τοΰ Εφοδιασμού, πού 
σάν προερχόμενος άπό τούς κόλπους μας, 
θά έ'πρεπε νά γνωρίζη τήν κατάστασίν 
μας, -σέ λίγες μέρες θά φέρουμε τρόφι
μα άφθονα, αϊ τιμαί θά πέσουν, έχετε ύ 
πομονήν' άν σας δώσουμε λεπτά ατά χέ
ρια τό πρόγραμμά μας άνατρέπεται. Υ
πομονή . . »

’Αλλά, Κύριε 'Υπουργέ, Κύριοι Άρμό-

γλωσσών ένταΰθα καί εις τάς έπαρχίας 
μέ Δρχ. 350,000 έτησίως ώς καί τό έστια- 
τόριον τής Λέσχης μέ Δρχ, 100.000. Σήμε
ρον πού οι μηνιαίοι μισθοί είναι Επαρ
κείς μόνον γιά τά έξοδα διατροφής ελά
χιστων ήμερων καί ή ζωή αφόρητος έλ- 
πίζομεν δτι ή Διοίκησις τής Τραπέζης θά 
θελήση νά δώση τήν ευχέρειαν — Επειτα 
άπό διακοπήν τών μαθημάτων ξένων 
γλωσσών έπί τόσα έτη τής επαναλει
τουργίας τών Σχολών καί νά έλθη αρω
γός εις τό μετά τόσων δυσχερειών λει
τουργούν έστιατόριον ύπέρ τών Εργένη
δων Συναδέλφων δι" αναλογών Επιχορη
γήσεων καί έπί τοΰ σημείου τούτου όφεί- 
λομεν νά εϊπωμεν δτι μάλλον δέν εΰρο 
μεν σύμφωνον τήν Διοίκησιν.
Αναγνώριαις προϋπηρεσίας

Πολλοί Συνάδελφοι παράπονου.ται 
καί δικαίως δτι δέν έχορηγήθη αύτοΐς 
άνάλογον πρός τά έτη υπηρεσίας των 
Επίδομα πολυετίας καΓ τοΰτο, διότι τά 
έτη προϋπηρεσίας των παρ’ άλλοις όρ-

γανισμοΐς καίπερ έχουσιν άναγνωρισθή 
ύπό τοΰ Ταμείου Συντάξεων, δέν έλήφθη- 
σαν ϋπ’ δψιν. Εις έποχήν καθ' ήν ανα
γνωρίζεται δτι οί σημερινοί μισθοί είναι 
μισθοί πείνης δέν νομίζομεν δτι τοιαΰται 
αποφάσεις Εξυπηρετούν τήν Τράπεζαν.

Άύειαι Προσωπικού

Έπειτα άπό μίαν τετραετή παραμο
νήν όλων μας Εντός τής πόλεως ή Τρά
πεζα θά έπρεπε νά δώση τάς οικονομικός 
δυνατότητας εις τό Προσωπικόν της νά 
προστατεύση τήν υγείαν του διά τής _με- 
ταβάσεώς των εις μίαν Εξοχήν έστω καί 
διά 20 ήμέρας. Αντί τούτου ύπάρχουν 
ύπηρεσίαι αί όποίαι δυσχεραίνουν τό 
Προσωπικόν των νά κάμη χρήσιν τής 
άδειας του τήν οποίαν θά χρησιμοποιήση 
πρός άνάπαυσιν ένταΰθα. Ή μηνιαία άνά- 
παυσις τοΰ υπαλλήλου συντελεί εις τήν 
καθ" δλόν τό έτος μ ε γ αλυ τέραν --από δ ο - 
σιν καί τοΰτο δέν πρέπει νά τό λησμο
νούν αί "Υπηρεσίαι τής Τραπέζης.



διοι, υπομονήν κάνουμε πέν.ΙΕ, άλόκληρα 
/ρόντοΓκαΤσεις ξέρετ? καλά, δη ή ύπο 
μονίρ&ΐν "έΤνόα άνεξάντλητος. Καί κάτι 
άλλο ■ πάνω άπό τά σοφά προγράμματά 
σας υπάρχει αύτό πού ξεχνάτε* ΰπάρχει 
ή ζωή των χιλιάδων των μισθωτών. Καί 
στά προγράμματά σας φαίνεται πώς 
πολύ λίγο λογαριάζετε τον κύριον αύτόν 
συντελεστήν τής παραγωγής, πού λέγεται 
έργάτης, πού λέγεται ΰπάλληλος. Καί σας 
έρωτώμεν - μέ έξησθενημένην τήν βασικήν 
παραγωγικήν δύναμιν τούς έργαζομένους, 
πώς βλέπετε δτι είναι δυνατόν νά άνασυγ- 
κροτηθή δ τόπος; Πώς, Κύριε Διοικητά, 
θέλετε τό Προσωπικόν τής Τραπέζης νά 
είναι άψοσιωμένον είς τό καθήκον, δταν 
δέν μπορείτε νά τό κρατήσετε άπερίσπά· 
στον άπό τήν άγωνίαν για τήν Οπαρξίν 
του, γιά τήν ζωήν των παιδιών .του ; Μέ 
τήν «κατανόησιν» πού δείχνετε τόσον 
σείς,""δσόν και όί άλλοι Ιθύνοντες - οϋτε 
οί στόμαχοι γεμίζουν, άλλ' ούτε και οί 
φιλεύσπλαχνοι πιστωταί μας ίκανοποι- 
οΰνται./ίαΐ σας τό. εΤπομεν ή_α.^_ΐ ν a 
ε Τ να ι κ α κ ό.ς σ,ύμ β ο u λ ..ας.

Μήν έπικαλείσθε κάθε τόσο τά δόκιμα- 
σμέναάπ’ τΙς θυσίες τόσων έτώναίσθήματά 
μας γιά τήν σωτηρίαν τής Πατρίδας καί 
μήν έπαναπαόεσθε είς αύτά. Μ θυσίαι 
δέν μπορεί νά είναΤ μονομερείς Δέν εί 
ναι δυνατόν μία τάξις άνθρώπων νά θυ 
σιάζεται πάντα Έχει καί αύτή τήν άξί- 
ωσιν νά !δη καί άλλων θυσίας

*0 κίνδυνος τοΰ πληθωρισμού δέν βρί
σκεται στήν πλευρά τοΰ έργαζομένου, 
πού ύποκαταναλίσκει καί δέν ζητεΐ παρά 
νά τοΰ έξασφαλίζουν τήν στοιχειώδη συν- 
τήρησίν του. Ό κίνδυνος αύτός_ προέρχε
ται άπό τήν ίδια πάντα τάξι των άνθρώ 
πων πού προαναφέραμε καί πού πλου 
τίσσντες, δταν ήμεΐς έπωλούσαμε καί τά 
πλέον άπαραίτητα πράγματά μας, έχουν 
σήμερα δχι μόνον ΰψηλήν άγοραστικήν 
δυνατότητα άλλα καί τήν δύναμιν νά έξα 
φανίζουν τό κάθε τι άπό τήν άγορά. 
Πρός αύτούς λοιπόν δέν άντελήφθημεν 
τούλάχιστον νά στραφούν οί κ. κ. αρμό
διοι.

Άλλ' είπομεν δτι δέν είναι έργον μας 
οΰτε προγράμματα νά κρίνωμεν, οϋτε ή 
θέσις μας είναι τοιαύτη πού νά μας Ιπι 
τρέπη νά ύποδείξωμεν λύσεις.

Ήμεϊς^άπευθυνόμενοι πρός τήν Διοί- 
κησιν τής Τραπέζης-, ζητοπρεν νά μας 

.έξασφαλίση τήν ζωήν μας. Ζωήν λιτήν. 
Νά έζηνούμεθα. Καί σάν έργοδότης έχει 
τήν" ΰποχρέωσιν αυτήν.

Οί συνάδελφοι περιμένουν τήν άμεση 
λήψι ριζικών -μέτρων--γιά-τήν άνοδο τής 
ζωής των σέ έπίπεδο κάπως ύποφερτό.

ΕΠΙΣΤΟΜΙ ΠΡΟΣ ΤΗΗ ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ»
'ESveTpatnegiTixac cp 
yotvamxae 8έματ«
Φίλη ^Τραπεζιτική* ,

*0 άγακήτός συνάδελφος κ, 1. Μούτσελος είχε 
τήν καλήν έμπνευ-πν διά τής δημοσιεόσεως εις τό 
προτελευταίον φύλλο1/ τής «Τραπεζιτικής απο
σπάσματος έξ ίνίς βιβλίου τοί; καθήγητοΰ Τ. Β. 
Trant, νά θέση ύπό αυζήτηαιν Ηίμα από έκείνα 
τά όποια τά μακρί χρόνια τής οικονομικής ανα
ταραχής τοΟ πολέμοιι καί τής σκλαβιάς, μάς 
είχαν κάμει νά ληαμονήσωμεν.

Το θέμα πού έδιάλεξε ό κ. Μούτσελος είναι 
άπό τά πλέον . ένδιαφέροντα τό-/ Τραπεζικόν 
κόσμον και ό τρόπος μέ τό·/ όποιο» τό έτοποθί- 
τηαε γιά τήν Τράπεζά μας, δείχνει υπάλληλον 
πού αίοθάνετα: τις ίιποχρεώοεις τον καί έχει 
έσωτερικές ανησυχίες.

Ο1, άνηαοχίες των άξιων στελεχών τής "Εθνι
κή; Τραπέζης είναι πολλές καί έντονες καί αρχί
ζουν άπό άλλα θέματα που αξίζει νά μ-.ημονεό 
σουμε πριν μπούμε οτήν ουζήτηοι γιά τό δποδει- 
κνοόμενο Τμήμα Νέων ’Εργασιών.

Καί πρώτα απ’ δλχ είναι τό ζήτημα των κε
φαλαίων ποό χρειάζεται ή Τράπεζα γιά νά μπο- 
ρέση νά έκτελέαη τίν προορισμό της.

Γιά νά ξαναπάρη τή θέοι της ως παράγοντος 
ίυναμένοο νά έπηρεάζη έ/εργητικώς τή/ εθνικήν 
οικονομία/ ή Τράπεζα μας χρειάζεται κεφάλαια 
καί μάλιστα μεγάλα κεφάλαια. Άπό τήν έντο- 
πίαν άι.οταμίεοοιν δέν μπορεί κάνεις σοβαρά 
σκεπτόμενος νά πιστεύη, δτι θά μπόρεση σύν
τομα ή ’Εθνική Τράπεζα νά ξαναφιάξη δγκον 
καταθέσεων άνάλογον μέ τόν προπολεμικόν οδτε 
είς τήν εγχώριον αγοράν είναι δυνατόν νά άνευ
ρη κεφάλαια μεγάλα καί πρόθυμα νά έλθουν είς 
αδξησιν του μετοχικού της κεφαλαίου δπό δρους 
λογικούς.

Διά νά άναλάβη εν μέρει τήν προπολεμική 
της θέαι ή "Εθ/ΐκή Τράπεζα ή όποια κατά τήν 
κατοχήν έχασε δχι μόνον τό σύνολον τοΰ δανει
στικοί) αλλά καί μέρος τοΰ μετοχικού της κεφα 
λαίου, χρειάζεται δεκάδες δισεκατομμύρια δραχ- 
μων,Τά ποσόν αύτό,τό όποιον Οά πρέπει νά τεθή 
στήν διάθεαί της σέ σύ/τομο διάστημα καί ^να 
ϊιατεθή τμηματικής μέ προσοχή καί ανάλογα μέ 
τήν απορροφητική ικανότητα τής αγοράς ώστε 
νά μ ή δημιουργηθή πιστωτικός πληθωρισμός δέν 
πρέπει νά φα/ή μεγάλο γιατί άτ’ ένός χρειά- 
ύεται νά αντικαταστήσουμε τις προπολεμικές κα
ταθέσεις μέ δανειστικά κεφάλαια προσηρμοσμένα 
όπωσδήποτε στήν εσωτερική άξια τής νέας δραχ
μής καί διότι άφ’ ετέρου τις σημερινές ανάγκες 
τοΰ τόπου πού πρέπει νά άντ-.μετωπισθοΰν άπό 
τήν ιδιωτική οικονομία, είναι πολύ μεγαλείτε 
ρες άπό τις προπολεμικές.

Τά κεφάλαια αυτά μόνον άπό το εξωτερικόν 
μπορεί νά τά εϋοη ή 'Εθνική Γοάπεζα είτε άπό 

(Σ,/νέχειπ είς τήν oe?.thn 12?.]
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ΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΓΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Η J ’Suetροπή τον SvAioyov i'&sosv in' δψι>·
τής Αιοιχήαεως τά χάτοι&ι ζητήματα ιού
ΓΤροσοτπικοϋ ζητήοααα την επίλνοιν τούτων:

Λ'. Άνοτσΰντοτξις Προσωπικού
1) Επιτροπή έκπονήσεως ’Οργανισμού
3) Επιτροπή έκδικάσεως ένστάσεων "Εν- 

τάξειοί.
3) ’Επιτροπή άναθεωρήσιω; ποιοτικών δι

ακρίσεων και επανεξετάσεως ιού ζητήματος 
μετατάξεως Γυναικών.

I) Έκτύπωοις σχεδίων οργανισμού ϊνα λάβη 
γνώσιν ιό Προσωπικόν καί τκιρίοι; τάς από
ψεις τον.

•Τι) Ζήτημα εθελούσιας έξοδον (ρύθμισι: 
τούτου κατά τόν δικαιότερον διά τούς έξερχο- 
μένους καί συμφερώτερον διά τήν άνασύντα- 
ξιν τού Προσωπικού τρόπον).

Β . Οικονομικά ζητήματ*

Β) Ραπτικά ΤΙρρσωπικοϋ.
7) Ύπόήησις Προσωπικού.
8) Χειμερινοί άνάγκαι (έσωρρούχων, σινόο- 

νίων, υποκαμίσων, καλτσών, πετσετών κλπ.)
9) Έξοδα γυρίσματος ή επισκευής επανω

φοριού.
10) Δικαιότερα καί εύνοϊκωτέρα διαρρύθμι- 

σις τοΰ μισθολογίου κατά βαθμούς καί προσ
αυξήσεις αποδοχών καί επαναφορά επιδόμα
τος συζύγου δΓ όσας ίδίφ καμάτφ έχουσιν 
άπολαυάς άνωτέρας ιών 4.000 Δραχμών (εις 
τ.αότην συμπεριλαμβάνεται καί ή βελτίωσις 
επιδόματος.τέκνων),

II) Καθορισμός επιδόματος πολνετίας βά
σει καί τής προϋπηρεσίας ήτι; έχει άναγνω- 
ρισθή ύπό τοΰ Ταμείου Συντάξεων,

12) Έξεύρεσις τρόπου ένισχύσεως τοΰ Προ
σωπικού προς απαλλαγήν του από τά χρέη 
ατινα έχουν όημιουργη&ή άηδ τοΰ Δεκέμ
βριον καί tvzev&ev.

Γ'. Ζητήματα Ύ/μάτ&ιν
13) Ένοίκιον μειαιιθεμένων καθοριαθηοό 

μενον κατά πόλεις καί άναλόγως τής οικογε
νειακής συνθέσεως τοΰ υπαλλήλου.

14) Ένίσχνσις του ΙΙοοσωπικοΰ των Υπο
καταστημάτων τής Βορείου "Ελλάδος προς ptv- 
τιμετώπισιν ιών δυσχερέστατων οικονομικών 
συνθηκών ΰφ" τις τιλοΰοι.

15) Καθυστερούμενα συσσίτια ΙΙροσωπικοΰ 
ένίων Ύ/μάτων άπό Νοεμβρίου παρελθόντος 
έτους.

10) Χορήγησις όλων ιών εξόδων μεταθι ■ 
σεως ΙΙροσωπικοΰ καί έκτακτος ένίοχυσις των 
μετατιθεμένων.

Λ. ripeayuyat
17) ΙΙροαγωγαί ΙΙροσωπικοΰ καί χορήγησις 

προσαυξήσεως εν τώ αύτφ βαθμφ
Ε'. Ειδικά ζητήματα

18) Ρύθμισις τοΰ ζητήματος τής τοποθετή- 
σεως ύπαλλήλων εις Εταιρίας ώστε νά μή 
τοποθετούνται πάντοτε οί ίδιοι καί δή εις πε- 
ρισσοτέρας τής μιας θέσεις

19) Ρύθμισις τοΰ ζητήματος των προμη
θειών επί ιών ασφαλειών (πρακτορεύσεως 
"Ασφαλιστικών ’Εταιριών) ώστε νά μή εύνοοΰν- 
ται άδικαιολογήτως ώρισμένα στελέχη τής 
Τραπέζης εις εποχήν στερήσεων τοΰ συνόλου 
σχεδόν τοΰ Προσωπικού.

20) Ταμειακόν επίδομα δπερ έχορήγησε καί 
ή Τράπεζα τής Ελλάδος.

ΣΤ Λέσχη Συλλόγου
21) Έπιχοοήγησις εστιατορίου τής Λέσχης, 

ως έγένετο καί είς τό παρελθόν.
23) Έπιχορήγησις δΓ επαναλειτουργίαν Σχο

λών Ξένων γλωσσών, ώς έγένετο ανέκαθεν.
23^ Καταχώρισις εις τό ύπό έκδοσιν «Πα

νελλήνιον ΊInctoν πεσόντων» ιών φονευθίνΜίν 
κατά τόν πόλεμον ύπαλλήλων της^Τραπέξης·



Λ IK Α ΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΣ
Η Διοικητική Επιτροπή τού Συλλόγου έπί 

τή αποχωρήσει Ικ τοΰ Τρήματος Προσωπικού 
τού μέχρι τούδε Προσωπάρχου κ. Άνδρ. Jla- 
παβασιλείου, τον άπεχαιρέτησε έν σώματι διά 
τής κάτωθι προσλαλιά; ιού κ. Προέδρου της : 
’Αγάπητέ Συνάδελφε,

«"Επί τη άποχιυρήσει σου έκ τοΰ Τμήμα
τος Προσωπικού, τήν Διεύθυνσιν τοΰ όποιου 
άνέλαβες etc εποχήν άκρως δυσχερή, ό Σύλ
λογός των "Υπαλλήλων τής Εθνικής Τραπέ- 
ίηϊ προσέρχεται μέ πολλήν χαράν νά σοΟ έκ
φραση τάς θερμοτάτας εόχαριστίας του καί 
τά συγχαρητήριά του διότι κατά τό όλιγοχρό- 
νιον αυτό διάστημα έχειρίσθης τά πολύπλοκα 
ζητήματα μέ λεπτότητα καί επιτυχίαν φανκ- 
ρωνουααν επαγγελματικήν ικανότητα εξαιρετι
κήν, ψυχικήν ανωτερότητα, ευγένειαν καί κα- 
Χωσΰνην, προσόντα τά όποια όλοι άναγνωρί- 
ζομεν καί οΰδείς αμφισβητεί καί τά όποια 
είναι ζήτημα δν άλλος τις έκ των προκατό- 
χών σού συνεκέντρωνεν εις τοιούτον βαθμόν 
καί όλα μαζί.

•Ιδιαιτέρως όφείλομεν νά έξάρωμεν ότι 
εις τήν τόσον δύσκολον εποχήν καθ* ήν έχει- 
ρίξεσο τά ζητήματα τοΰ Προσωπικού κατόρ
θωσες διά τού καταλλήλου καί ένδεδειγμένου 
δι" έκαστον τούτων τρόπου νά προλάβης άκρο 
τητας, νά άρης διαφοράς, νά άμβ?ΰνης τάς 
έκ των φανατισμών προκυπτούσας οξύτητας 
καί έν γένει νά συντέλεσης κίς τήν ποθητήν 
ηρεμίαν καί ενότητα τού Προσωπικού.

»Οί εκπρόσωποι τού Σώματος των "Υπαλ
λήλων σού σφίγγομεν τό χέρι καί σέ βέβαιον 
μεν, ότι τό πέρασμά σου από τό .Προσωπικόν 
θά άφήση εις όλους άρίστην άνάμνησιν, ή δέ 
άκολουθηθεϊσα ϋπό σού γραμμή τής έξυπη- 
ρετήσεως τής Τραπέζης έν ταύτφ καί των 
Συναδέλφων σου, είμεθα βέβαιοι, ότι θά συ- 
νεχισθή άπό τόν διαδεχθέντα σε εκλεκτόν 
Συνάδελφον έπ’ άγαθφ τοΰ 'Ιδρύματος καί 
τ,οΰ Προσωπικού αυτής».

Ό κ. Άνδρέας Παπαβασιλείου ευχαριστών 
τόν Σύλλογον άπήντησεν ώς ακολούθως: 
'Αγαπητέ μου Πρόεδρε, φίλτατοι Συνάδελφοι,

«Ή σημερινή μας συνάντησε; καί οι καλοί 
λόγοι τους οποίους μόλις μοΰ άπηυθύνατε,

αποτελούν δι’ εμέ πηγήν βαθυτάτης συγκινή- 
σεως. Σάς ευχαριστώ ιδιαιτέρως καί διά τό 
ωραία* σας αναμνηστικόν δώρον, τό όποιον 
έχει δι’ έμέ αξίαν άνεκτίμητον, πολύ μεγαλυ" 
τέραν τής υλικής του αξίας, όχι εύκαταφρονή- 
του καί αυτής έν τούτοις. Εις τήν ζωήν του ό 
άνθρωπος συνδέεται ψυχικώς μέ ώρισμένα αν
τικείμενα καί φθάνει νά τά θεωοή ώς ζωντα
νούς φίλους, Αότή θά είναι ■ δι’ έμέ ή θέσις 
τον ιδικοΰ σας δώρου, διότι θά μοΰ ένθυμί- 
ζη πάντοτε τήν ώραίαν αύτήν στιγμήν καί 
τού; καλούς συναδέλφους, πού με τόσην κ«- 
Χωσύνην μοΰ τό προσέφεραν.

» Εις τήν μεγάλην αύτήν καλωσύνην άπο 
δίδω καί τούς τόσον ευγενικούς λόγους πού 
εύρήκατε, αγαπητέ μου Πρόεδρε, γιά νά χα
ρακτηρίσετε τήν προσπάθειαν πού κατέβαλα 
άπό τής θέσεως τοΰ Προσωπάρχου. Βέβαια 
άπητεϊτο ή καταβολή εργώδους προσπάθειας, 
διότι ή Τράπεζα καί τό Προσωπικόν της έρε- 
ράσαμεν καί περνοΰμεν ακόμη σκληρού; 
καί δύσκολους καιρούς, άποτόκους των έθνι- 
κών περιπετειών των τελευταίων χρόνων,περι
πετειών πού δέν ήτο δυνατόν νά μή Εχουν βα- 
θύν αντίκτυπον εις τό “Ιδρυμα, πού τόσον στε
νά είναι συνυφασμένον μέ τήν ζωήν καί τάς 
τύχας τοΰ’Εθ νους μας καί ιούς etc αύτό εργα
ζομένους—ζωντανόν'τμήμα'τοΰ "Ελληνικού Λα
ού. Δέν ξεύρω αν τ’ αποτελέσματα τής προσπά
θειας υπήρξαν εκείνα πού λέγεται, μέ τόσην 
αλήθεια γενναι,οφροσύνην, μπορώ όμως νά βε
βαιώσω ότι όλαι μου αί πράξεις καί αί ένέρ- 
γειαι είχαν αγνήν καί ειλικρινή τήν πρόθεσιν 
καί άπέβλεπον άποκλειστικώς εις τήν έξυπη- 
οέτησιν τών συμφερόντων τής Τραπέζης καί 
πού Προσωπικού της. Διότι δέν διαφεύγει κα
νένας τήν άντίληψιν ή ταύτισις συμφερόντων 
Τραπέζης καί Προσωπικού. Εϊς τήν προα
γωγήν τής θέσεως τής Τραπέζης εΰρίσκε- 
ται ή εύημερία τών εργατών' της, όπως 
άντιστρόφως ή ορθή έκτίμησις καί ίκανο- 
ποίησις τών δικαίων αιτημάτων τοΰ Προ
σωπικού αποτελεί σπουδαΐον, πρωταρχικόν 
παράγοντα διά εήν πρόοδον καί. τήν ευημε
ρίαν τού "Ιδρύματος. Ή διαπίστωσις αυτή 
καθορίζει σαφώς, κατά τήν γνώμην μου, ποια 
είναι ή θέσις τού Προσωπάρχου καί ποιος



πρέπει νά είναι ό τρόπος τής άσκήσεως 
των καθηκόντων αύτοΰ. *0 Προσωπάρχης πρέ
πει, νά είναι απέναντι μέν τής Διοικήσεως ό 
φορεύς των απόψεων και των αιτημάτων τοϋ 
προσωπικού, τών όποιων έχει άμεσον άντίλη- 
ψιν ώς έκ τής επαφής είς τήν όποιαν καθημε 
ρινώς εύρίσκεται μετ' αύτοΰ, απέναντι 6έ τοΰ 
προσωπικού ό μετά πραότητας αλλά καί ατα- 
θερότητος εκτελεστής των αποφάσεων καί εν
τολών τής Διοικήσεως, "Οπως, δηλα
δή, ο αρχαίος εκείνος θεός τών Ρω
μαίων, ό Ίανός, πρέπει καί ό Προσω
πάρχης νά εχη τρόπον τινα δύο όψεις, τήν μίαν 
έατραμμένην πρός τήν Διοίκησιν διά νά μετά- 
φέρη μέχρις αυτής μέ κατανόησιν καί παλλό- 
μενον ίνδιαφέρον τάς άνάγκας, τάς εύχάς καί 
τούς πόθους τών συναδέλφων του, καί τήν 
άλλην έατραμμένην πρός τό Προσωπικόν διά 
νά ζητή παρ* αύτοΰ τήν πιστήν συμμόρψωσιν 
πρός τάς έντολάς τής Διοικήσεως καί τήν μετ’ 
άφοσιώσεως καί ζήλου έκπλήρωσιν τοΰ καθή
κοντος. Διότι όφείλω νά εϊπω καί τοΰτο, ότι 
αί άποφάσεις τής Διοικήσεως, έφ* όσον δέν 
άνακαλώνται, πρέπει πάντοτε νά έκτελώνται, 
έστω καί αν πρόκυψη έκ τών υστέρων ή ανάγ
κη άναθεωρήαεώς των Τοΰτο αποτελεί βα 
οικήν προϋπόθεση· διά τήν έξασφάλιαιν τής 
πειθαρχίας καί τής τάξεως, ανευ τών όποιων 
δέν είναι δυνατόν νά νοηθή ή λειτουργία σο
βαρού καί μεγάλου Ιδρύματος όπως ή Τρά
πεζα μας. Καί διά τοΰτο καί απέναντι τοΰ 
Προσωπικού ό Προσωπάρχης πρέπει μέ δύο 
όψεις νά εμφανίζεται—άν τό καλέση ή ανάγ
κη. ’Οφείλει βεβαίως εις τούς συναδέλφους 
του όλην τήν στοργήν, όλον τό ενδιαφέρον, 
ΰλην τήν επιείκειαν καί τήν ανεκτικότητα, 
τών όποιων δικαιούνται, παρά .ποτέ άλλοτε 
σήμερα, πού τόσον δοκιμάζονται, αλλά οφεί
λει νά μή παραβλέπη καί τήν ανάγκην τής 
αύστηρότητος είς τάς περιπτώσεις εκείνος, πού 
επιβάλλει αυτήν τό συμφέρον τής 'Υπηρεσίας. 
"Υπέρ παν άλλο όμως, τον Προσωπάρχην πρέ
πει νά διακρίνη τό άκριβοδίκαίον καί τό άμε- 
ρόληπτον είς πάσαν έκδήλωσίν του. Ή βπαρ- 
ξις ή ή έλλειψις τών αρετών τούτων θά είναι 
τό κριτήριον τής εύδοκιμήσεως ή τής αποτυ
χίας του.

Αγαπητοί μου συνάδελφοι, πριν τελειώσω 
θέλω νά σάς έκφράσω τήν ευγνωμοσύνην μου

διά τήν συνδρομήν τήν όποιαν μέ τόσην προ
θυμίαν καί καλήν θέλησιν μου εδώσατε είς 
τό άχαρι έργον μου καί σεις'και τό προκάτοχ.όν 
σας Συμβούλιον μέ τόν διακεκριμένοι' του 
Πρόεδρον—τόν κ. Παπαλέτσον — έπί κεφαλής. 
Είς τήν τόσον αρμονικήν συνεργασίαν μας, εις 
τήν ειλικρινή έπαφήν μας, είς τάς πολυτίμους 
γνώμας καί υποδείξεις τών έκπροσοϊπων τής 
συναδελφικής οικογένειας οφείλονται πολλά. 
Ή επαφή αυτή πρέπει νά συνεχισθή καί θά 
εξακολούθηση ασφαλώς ν’ άποδίδη γονίμους 
καρπούς. Πιστεύω ότι ό Σύλλογος οφείλει καί 
δικαιούται νά ένδισφέρεται αμέσως καί ν’ 
ακούεται διά τά ζητήματα εκείνα τά όποια 
αφορούν τό Προσωπικόν τής Τραπέζης, ή επι
δίωξις δέ τής προαγωγής τών συμφερόντων 
τών υπαλλήλων καί τής δικαίας έπιλύσεως 
τών προκυπτόντων έκάοτοτε ζητημάτων δέν 
είναι δυνατόν νά δώση λαβήν είς αίασδήποτκ 
παρεξηγήσεις όταν ο χειρισμός είναι ό πρέ
πων. Καί τό πρόσωπον, ή πείρα καί αϊ εγνω
σμένοι ικανότητες τον Κυρίου Προέδρου καί 
τών άλλων αξιότιμων μελών τής Διοικητικής 
Επιτροπής εγγυώνται ότι καί τά αντικείμενα 

των επιδιώξεων θά είναι πάντοτε λογικά καί 
δίκαια καί ό χειρισμός δεξιός καί αρμόζω)·.

Πιστεύω, αγαπητοί Συνάδελφοι, ότι. εν τφ 
προσώπφ τοΰ διαδόχου μου εκλεκτού συνα
δέλφου κ. Βαρούχα τό προσωπικόν τής Γρα- 
πέζης θά εύρη στοργικόν άντιλήπτορα, πρό
θυμον νά διαθέση υπέρ τών συναδέλφων του 
τά πολλά υπηρεσιακά, ψυχικά καί πνευματικά 
του προσόντα. Σάς παρακαλώ δέ νά έίακο- 
θήσετε παρέχοντες είς αυτόν, όπως καί είς 
έμέ, την πολύτιμον συνδρομήν σας καί τήν ει
λικρινή συνεργασίαν σας.

Αγαπητοί μου συνάδελφοι, αί σημερινοί 
σας εκδηλώσεις υπήρξαν δι' έμέ ή μεγαλύτερα 
ίκανοποίησις τήν όποιαν Οά ήδυνόμην νά επι
θυμήσω καί ή συγκίνησίς μου είναι βαθεΐα 
καί έκδηλος. Σά; αποχαιρετώ με τά ζωηρό
τερα καί θερμότερα συναδελ.φικά αισθήματα 
καί σας διαβεβαιώ ότι θά διατηρήσω τήν 
άνάμνησιν τής στιγμής ταύτης ώς τήν ωραιο- 
τέραν τον υπηρεσιακού μου βίου».

Είς σχετικήν αποστροφήν τοϋ κ. Προέδρου 
τοΰ Συλλόγου περί τών ελπίδων τάς οποίας 
τρέφει ό Σύλλογος διά τόν νέον Προσωπάρ
χην καί τήν κατανόηση· ήν έπέδειξεν οντος
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Παρά της έν Θεσσαλονίκη αντιπροσωπείας 

των Υπαλλήλων ’Εθνι κής Τραπέζης έλάβομεν 
την κάτωθι επιστολήν από Η1 8 4Γ>;

«Όταν ποό μηνών σάς εϊχομεν γράψει διά 
ιά διάφορα ζητήματα τοϋ Προσωπικοί τού 
' Υποκαταστήματος ένομίζαμεν ότι δέν θά ε- 
βράδυνεν ό καιρός, καθ' δν οί Τραπεζιτικοί 
υπάλληλοι υστέρα άπό τόσας στερήσεις καί 
δοκιμασίας, αΐτινες διάρκεσαν πέντε ολόκληρα 
χρόνια θά άνέπνεον οικονομικώς καί Οά έ- 
παυεν ό μόχθος τ.ής έξευρέσεως ιών μέσων 
διά τήν αγοράν τής καθημερινής των τροφής. 
Δίχως νά θέλωμεν νά κάμωμεν πολιτικήν επί 
τοΰ ζητήματος ιών μισθών καί δίχως νά έπι* 
θυμοϋμεν τήν στιγμήν ταότην νά έξετάσωμεν 
τα αίτια, άτινα ήνάγκασαν τήν Κυβέρνηση· καί 
Τάς ’Επιχειρήσεις νά ψηφίσουν τά νέα μισθο
λόγια, άρκούμεθα νά διαπιστώσωμεν ότι οί 
σημερινοί μισθοί μόνον ώς μισθοί πείνης 
Λύνανται νά χαραχτηρισ&ονν.

»Ή χορήγησις τροφίμων διά διανομών είς 
τήν πόλιν μας είς πολύ μικροτέραν κλίμακα 
άπό τήν πρωτεύουσαν καί ή παρατηρούμενη 
είς πολλάς κατηγορίας ειδών υψωσις τών τι

μών έδημιούργησαν είς τήν πόλιν μας ζωήν 
άκριβωτέραν άηο τήν ίδιχήν σας. "Εχοντες 
παλαιάν κατηγορηματικήν διαβεβαιωσιν ύμών 
καί τής Σής Διοικήσεως, ότι θέλομεν εξισω- 
θή έφ* όλων ιών διά τό Προσωπικόν τής προ>· 
τευούσης λαμβανομένων ευεργετικών μέτρων 
παρακαλοίμεν υμάς θερμώς, όπως ένεργήσητε 
τάχιστα, ΐνα έγκριθή υπό τής Σής Διοικήσεως 
καί διά τά Προσωπικόν τοϋ Υποκαταστήμα
τος μας ή επί πιστώσει τακτοποίησις τών είς 
τήν Οπ* άριθ. 2 από 32 τρέχοντος ανακοίνω
σή σας πρός τό Κ. Κ. καί τά Υποκαταστή
ματα πόλεώς σας άναφερομένων ζητημάτων.

«’Επίσης γνωρίζομεν ύμϊν ότι οί Δημόσιοι 
υπάλληλοι Μακεδονίας - Θράκη; λαμβάνουν 
ηροσανξησιν 15 ini τών άηοδοχών των 
πρός άντιμετώπισιν τών δυσχερέστερων συν
θηκών τοΰ τόπου μας. Νομίζομεν ότι κατόπιν 
τής δημιουργηθείσης διά τήν πόλιν μας καί 
γενικοιτερον διά τό Βορειοανατολικόν τμήμα 
τής Χώρας μας άφορήτου καταστάσεως διά 
τούς υπαλλήλους λόγιο ιών έξαιρετικώς δυσ
μενών οικονομικών συνθηκών, ΰφ’ ας οδτοι 
διάγουν, ένδείκνυται όπως συνηγορήσητε διά

άπό τής πρώτης στιγμής τής άναλήψεως τών 
καθηκόντων του, ό κ. Βαρούχας άπήντησεν 
ιός ακολούθως :

Άφ* οΰ πρώτον ηύχαρίσίησε τήν Διδικη- 
τικήν Επιτροπήν τοϋ Συλλόγου καί τον προ- 
κάτοχόν του διά τούς καλούς λόγους, τούς 
όποιους είπον δι’ αύτόν καί παρέσχε τήν δια
βεβαίωση· ότι θά διάθεση δλας του ιός δυ 
νάμεις, διά. νά εκπλήρωσή μετ’ έπιτυχίας τά 
νέα καθήκοντα, τά όποια τοϋ άνέθήκεν ή 
Σή Δι,οίκησις τής Τραπέζης, προσέθεσε τά 
εξής :

•Είναι αναμφισβήτητοι' δτι δλα ανεξαιρέ
τως τά τμήματα τής Τραπέζης συντελούν είς 
τήν πρόοδον αυτής. Έκ τούτων δμως, ιδιαιτέ
ρως τό τμήμα Προσωπικού έχει ζωτικήν ση
μασίαν διά τήν εύρυθμον λειτουργίαν όλων 
τών υπηρεσιών. Καί πρός εξασφάλιση· τούτης 
απαιτείται μία όρθή καί δίκαια διαχείρισις 
τών ζητημάτων τής άρμοδιότητος τοϋ τμήμα

τος Προσωπικού.
«Μέ γνώμονα πάντοτε τό ορθόν καί τό δί

καιον καί μακράν πόσης όποθενδήποτε προ
ερχόμενης έπηρείας ή προκαταλήψεως, εϊμε- 
9α αποφασισμένοι νά βαδίσωμεν είς ιόν δρό
μον τών νέων μας καθηκόντων,

«Είς ούδέν άλλο άποβλέπομεν είμή μόνον 
είς τήν πρόοδον τοϋ έργου τής Τραπέζης μας, 
διά τής καλής λειτουργίας τών υπηρεσιών 
αύτής καί συγχρόνως εις τήν έξύψωσιν καί 
την πρόοδον τοΰ προσωπικού της. Διότι νομί
ζομεν, δτι πρόοδος τής Τραπέζης καί πρόο
δος τοϋ Προσωπικού είναι δύο πράγματα άλ- 
ληλένδετα καί μέ άμοιβαίαν έξάρτησιν.

«Είς τό έργον τό όποιον άνιχλαμβάνομεν. 
πιστεύομεν δτι καί ή συνδρομή τοΰ Συλλόγου 
μας, του όποιου είχαν τήν τιμήν κατά τό 
παρελθόν καί είς τρεις συνεχείς περιόδους νά 
αποτελώ μέλος τής Διοικητικής αυτού 'Επι
τροπής, θά μάς. είναι ιδιαιτέρως πολύτιμος».



τ

τήν καί έψ’ ημών έπεκτασιν τού ληφΟένιος 
ήδη διά ιούς Δημοσίους υπαλλήλους ώς άνω 
ευεργετικού μέτρου μέ την άναμενομένην επ· 
έκτααιν τής ανωτέρω πρυσαυξήσεως καί εις 
τούς Υπαλλήλου; ιών ’Οργανισμών δημοσίου 
Δικαίου τής Μακεδονίας · Θράκης».

***
Παρά Συναδέλφων ιών εν Μακεδονία 'Υ

ποκαταστημάτων έλάβομέν τήν κάτωθι επιστο
λήν άπό 23 Αύγουστου έ. έ. :

«Καθώς πληροφοροόμεθα, ή ’Αγροτική 
Τράπεζα κατόπιν διαβήματος ιού Συλλό
γου ιών "Υπαλλήλων της — παρέχει εις ιό με 
ιατιθέμενον Προσωπικόν της εκτός ιών οδοι
πορικών εξόδων καί έκτακτον δΓκυνοίΙΤκήν "ένί- 
ιιχυοιν έκ Αραχ. 16 000, έψ Άπαξ. Επίσης 
χορηγεί μηνιαϊον επίδομα ενοικίου εκ δραχ. 
5.000 μέχαις ότου βελτιωθή ή κατάσιασις καί 
ιίποκατασιαθή τελείως ό μετατεθείς ύπάλλη 
λος εις ιήν νέαν του κατοικίαν.

• Τό εύεργειικόν τούτο. μέιρυν άρχ,ικώς 
ϊαχυοι διά τούς έκ ιοΰ Κεντρικού Καταστή
ματος της μετατεθέντας εις τά Ύποκαταστή 
μαία ιών Επαρχιών υπαλλήλου: της, μετέ- 
πειτα όμως έπεξειάθη καί εϊς ιούς άπό "Υπο
καταστήματος εις άλλο ‘Υποκατάστημα μετά 
τεθένταε. »

»"1Ι λύσις αύτή είναι πολύ ορθή καί δι 
καία, διότι ύπό τάς σημερινός δύσκολους πε
ριστάσεις, ή μετακίνησις άπό τόπου εις τό 
πον δημιουργεί δι* ένα μείαΐτθέμενον υπάλ
ληλον, εκτός των εκτάκτων εξόδων καί τελεί 
ως διαφορετικός ουνθήκας, άς ώς είναι φυ
σικόν αδυνατεί ν’ αντιμετώπιση άπυτελεσμα- 
τικώς ό υπάλληλος, έφ* όσον δ μισθό; του 
μόλις καί μετά βίας έταοκεί εις τήν ικανό- 
ποΐησιν καί των πλέον στοιχειωδών αναγκών 
του

•Δυστυχώς ή ήμειέρα Τράπεζα επί τού αν
τικειμένου τούτου ούδέν ενδιαφέρον έπέδειξε. 
Καί είναι μέν βέβαιον, on όσοι συνάδελφοι, 
μετά τός διαταχθείσας προωθήσεις, άνήκον 
προηγουμένως εις τά τεθέντα έκ νέου εις λει
τουργίαν "Υποκαταστήματα τής ‘Ανατολικής 
Μακεδονίας καί Θράκης —* κατόπιν τής ά.πε- 
λευθερώσεως τών εδαφών τούτων άπό τόν 
επαχθή ζυγόν τών άπαισίων βουλγάρων έλα- 
βον διά τήν μετακίνησίν των εις τήν ποοτε- 
ραν των θέοιν δύο μισθούς ύπό τύπον οικο

νομικής ένιαχύαεως, δι" ημάς όμως, τούς με
τατεθέντας παρά τήν θέληαίν μας εϊς άλλα 
"Υποκαταστήματα άλλων περιφερειών, ούδε- 
μία πρόνοια έλήφθη.

•Συνεπείρ τούτου βϊμεθα υποχρεωμένοι νά 
τ-αλαιπωρούμεΟα οί ίδιοι και νά ταλαίπωρου- 
μεν καί τάς οικογένειας μας τελείως αδίκως, 
αΐιινες κατ' ανάγκην μένουν μακράν μας, χω
ρίς νά έχω μ εν τήν δυνατότητα ν’ άντιμετωπί- 
οωμεν άποτελεοματικώς τήν νέαν κατάσταση·.

•Δέν φρονείτε, κ. Πρόεδρε, ότι πρέπει νά 
γίνη κάτι καί δι* ημάς, οϊ οποίοι είχομεν τό 
ατύχημα νά μάς τσιμπήση ή πέννα μέ τάς 
εξαπολυθείους τελευταίως άθρόας μεταθέσεις ;

. *11 δη επειδή οί- κάτωθι υπογεγραμμένοι, 
μετατεθέντες εσχάτως έκ τού "Υποκαταστήμα
τος τής Θεσσαλονίκης εις τό ενταύθα Ύπ» 
κατάστημα, άντιμετωπίζομεν τήν δυσκολίαν 
τής έξευρέοεως έοτι» καί μιας κοινής κατοι
κίας διά τήν στέγασιν τών οικογενειών μας, 
(διότι τό ζήτημα τής στέγες εμφανίζεται σή
μερον ενταύθα ύπό λίαν όξυτάτην μορφήν), διά 
δέ τός έξευρισκομένας κατοικίας μάς ζητούν 
ενοίκια, τά όποια είναι απρόσιτα εις ημάς, 
λόγιο τού μικρού μισθού τόν όποιον λαμβά- 
νομεν, παρακαλονμεν "Υμάς θερμώς όπως κα- 
τανοοϋντες τήν απελπιστικήν οικονομικήν 
χατάοταοιν, εις τήν οποίαν εύρέθημεν άλως 
άθελήτως, έξ αιτίας τής μεταθέοεώς μας, έν- 
εργήαητε παρά τή Σεβαστή Διοικήσει καί έπ- 
εκταθή καί εις τήν ήμετέραν Τράπεζαν τό 
ευεργετικόν μέτρον τής οικονομικής ένισχό- 
σεως τών μετατιθεμένων όπαλλήλων, τό όποιον 
έλήφθη παρά τής "Αγροτικής Τραπέζης».

*
Έλάβομέν οίτησιν ύπογραφομένην παρά 

1(ί συναδέλφων τού έν Ά Οήναις ύπακαπαστή · 
ματ-ος άπό 1.9 Ιό εχουσαν ουτω :

«Έχομεν τήν τιμήν νά φέρωμεν εις γνώ 
σιν "Υμών τά έξής :

• Διά τής άπό 28/8/45 ύπ" άριθ. 18900 άπυ· 
φάσεως τών Υπουργείων Οικονομικών καί 
Εργασίας καθωρίσθη ότι «άπό τού μηνάς 
’Ιουνίου καί εφεξής αΐ μηνιαίοι άποδοχαί τών 
ιδιωτικών υπαλλήλων καί υπηρετών, τών όπη· 
ρετούντων εϊς επιχειρήσεις sic τάς όποιας δέν 
ύφίατανται εσωτερικοί κανονισμοί δέον νά κα- 
θοοιοθοΰν παρά τών οικείων εργοδοτών τού- 
λάχιστον 35°/„ ανώτεροι άποδοχαί των νομί-



μιαν τοιούτων (μισθός, Εκτακτον επίδομα, λοι
πά Επιδόματα) τοϋ μηνάς Μαίόυ έ.ε. χωρίς 
όμως νά ύπερβοΰν to εν τή 12100 άποφάσει 
τιθέμενον άνώτατυν όριον».

*Ώς γνωστόν χ. Πρόεδρε, αί άποδοχαί τοϋ 
μεγαλύτερου μέρους τοϋ προσωπικού τής Τρα- 
πέζης, αν δέν ηόξήθησαν κατά εν εντελώς 
άναξιύλογον ποσοστόν, παρέμειναν κατά τό 
πλειστον αί αύτάϊ, εις άρκετάς δέ περιπτώ- 
σεις έμειώθησαν εκείνων τάς οποίας έλάμβα- 
νε τούτο κατά Μάϊον ε.ε.

> Εύλογον, λοιπόν, γενναται τό ερώτημα : 
Κατά ποιαν Εννοιαν λογικής καί δικαιοσύνης 
θά καταδικασθώμεν ημείς, διότι εχομεν εσω
τερικόν; κανονισμόν, έφ’ όσον ιός έλέ/θη . αϊ 
άποδοχαί μας παρέμειναν κατά τό πλειστον 
άί αύταί, εις τό νά μή τνχοιμεν τοϋ ευεργετή
ματος τής από 1/6/46 αύξήσεως τοϋ 35% επί 
των αποδοχών μας Μαίαν ;

»Παρακαλόϋμεν, όθεν υμάς, όπως έπιλη- 
φθήτε, τό ταχυτερον δυνατόν, προς άρσιν τής 
καταφανούς ώ; άνω εις βάρος μας αδικίας, 
πολλφ δε μάλλον, όταν δια των σημερινών μας 
αποδοχών καί τής δρόσεως τής μαύρης αγο
ράς έψθάσαμεν εις τό ιίκιιον άιοτον τοϋ ύπο- 
πιτισμοΰ καί τής έξαθλίώσεως, μή δυνόμενοι 
πλέον νά άντικρύσωμιν. διά των σημερινών 
αποδοχών μας, οϋτε τάς στοιχειωδέστερος 
των οικογενειακών μας αναγκών».

Συνάδελφοι τού Κεντρικού Καταστήματος 
παραποιούνται διότι τό μέτρον τής χυρηγή· 
σεως τοϋ επιδόματος τέκνων δέν έπεξετάθη 
καί διά τά λοιπά προστατευόμενα καί συνοι- 
κούντα μέλη τής πατρικής οικογένειας (άπο
ρους υπερήλικας γονείς, αγάμους Svtu ίδιων 
πόρων άδελφάς κλπ.) καί παρακαλοϋν όπως 
έξετασθ ή τό ζήτημα ειιμενιος από την Διοί- * 
κησιν τής Τραπέζης,

Συνάδελφοι πολλών 'Υποκαταστημάτων 
διαμαρτύρονται διά τά καθυστερούμενα από 
τού Νοεμβρίου παρελθόντος Ετους συάσίτιά 
των, τό άντίτιμον των όποιων Ενώ κατεβλήθη 
εις τό Προσωπικόν τής Τραπέζης, δι’ αυτούς 
μετεταάπη εις ζήτημα (;) εξεταστέοι· καί χρή- 
ζον ειδικής έγκρίαεως τής ΔιΟικήσεως.

*' *
Ή αντιπροσωπεία τού Υποκαταστήματος

Θεσσαλονίκης κάμνει εκκλησιν προς τόν Σύλ
λογον διά τήν οικονομικήν ένίσχυσιν τής Λέ
σχης των Τραπεζιτικών διότι κινδυνεύει νά 
κλείσχι ελλείψει πόρων. "Ας σημειωθή ότι εις 
αυτήν ευρίσκουν άσυλόν οί υπάλληλοι των 
Τραπεζών Εθνικής, 'Ελλάδος καί "Αγροτικής 
καί εστιάζονται όλοι οί εργένηδες Συνάδελ
φοι. "Εάν αι Διοικήσεις των τριών Τραπεζών 
άποφασίσωοι νά έπνχορηγήσωσι τήν" Λέσχην 
δι" ενός ποσού εκ Δραχ. 150.000 έκαστη τό 
ζήτημα τούτο ιών έν Θεσσαλονίκη Συναδέλφων 
λύεται.

ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑ!

ΑΑΕΚΟΣ ΛΥΓΔΟΠΟΥΛΟΣ
“Ενα ξεκάθαρο μυαλό. _ποό ήξερε νά ξε

χωρίση τήν αντινομία ανάμεσα στήν επιδει
κτική δράση καί τόν ψυχικό τύπο μιας στέ 
ρεα συγκροτημένης συνείδησης, κατασταλαγ
μένης «πό πολύ νοιρίς στήν π ιό καθαρή αρε
τή, δείξανε στον Λυδγόπουλο τόν δρόμο πού 
ακολούθησε σ’ όλη του τήν ζωή μέ απόλυτη 
συνέπεια καί σταθερότητα.

"Ετσι τέλεια αδιάφορος γιά τήν προσωπι
κή ωφέλεια, κοίταζε μόνο νά είναι χρήσιμο- 
στοάς άλλους καί σπαταλοϋοε ανυστερόβουλα 
τόν εαυτό του, εκφράζοντας τό ανώτερο ήθος 
του μέ τήν ανιδιοτέλεια, πού τό -λουλούδι 
σκορπίζει τό μύρο του.

"Η σπάνια φρόνησή του τόν έκαμε πολύ
τιμο καί ασφαλή σύιιβουλο προσώπων καί 
οργανισμών σέ κάθε δύσκολη περίσταση. Ή 
ακεραιότητα τού χαρακτήρας του τόν έκαμε 
νά γνωρίση μόνον εκτίμηση καί σεβασμό.

"Ο Λυγδόπουλος ανήκε σέ μιά σχολή, πού 
ολοένα βλέπει νά αραιώνουν οί οπαδοί της, 
μιά σχολή, πού δέν είχε τήν Τράπεζα γιά 
επάγγελμα, αλλά γιά ιδέα καί πάθος. Στό 
πάθος του αυτό αφιέρωσε τήν πλούσια καρ
ποφορία τής εξαιρετικής του υπηρεσιακής ά- 
ποδόσεως καί είναι λυπηρό, ότι οί πραγματι
κά πολύτιμες υπηρεσίες του ξεχάσιηκαν γρή
γορα, όταν μιά σκληρή και παρατεταμένη α
σθένεια Εβαλε τελεία στήν γόνιμη καί" τόσο 
υποσχετική καί γιά ιό μέλλον σταδιοδρομία

1ίυ"
Πέρασε απ’ τήν ζωή σεμνά κι’ αθόρυβα.
"Ωστόσο όποιος τόν γνώρισε, αναγνώρισε



τον ξεχωριστό καί δέν θά ξεχάάη τήν άξιο· 
πρέπειά του, σημάδι αλάθευτο τής αξίας καί 
τής αληθινής αρετής του.

ΤΙΜΟΛΕΠΝ "αΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
Μέσα στό θόρυβο καυτή σύγχυση των τε

λευταίων μηνών πέθανε, στό μέστωμα τής 
δράσης του, ό εκλεκτός συνάδελφος Τιμολέων 
Άγγελόπουλος.

Άρρωστος μήνες άπό οδυνηρή άρρώστεια 
άφησε αθόρυβα τήν οικογένεια τών ύπαλλή· 
λων τής ’Εθνικής Τράπεζας, στις ώρες μιας 
μεγάλης παραζάλης.

Ό Τιμολέων Άγγελόπουλος γεννήθηκε 
στήν Κόρινθο τό 1900. Προσλήφθηκε στήν 
υπηρεσία τής Τράπεζας τό 1919 καί διάγρα
ψε στά 2ά χρόνια τής υπηρεσίας του μιά φω
τεινή σταδιοδρομία, στηριγμένη στή προσω
πική του άξια καί οντότητα, λευκή, χωρίς 
κανένα συμβιβασμό μέ συγκροτήματα καί 
κλίκες.

Μελετηρός, όντας υπάλληλος, άναδείχτηκε 
πτυχιούχος τής Νομικής Σχολής. Εργατικός, 
έβαλε τήν προσωπική του σφραγίδα σέ κάθε 
υπηρεσιακή άποστολή. Στρατιώτης υπηρέτησε 
τήν Πατρίδα στον προηγούμενο πόλεμο.

\έν είναι μοναχά ή Τράπεζα πού στερή
θηκε τό ανεκτίμητο άξιο στέλεχος, πού άφήκε 
τά ίχνη τοϋ νού του σ' όποια τάχθηκε υπεύ
θυνη θέση. Δέν είναι μόνο ή συναδελψική 
οικογένεια πού έχασε ένα σπάνιο συνάδελφο 
πού στάθηκε πάντα πιστός, προσηλωμένος, φα
νατικός συνάδελ.φος, κι* όταν τό 1919 ξεκίνησε 
νεαρός ύπάλληλος άπό τό Υποκατάστημα Κο 
ρίνθου, κι* όταν άργότερα εξελίχθηκε σέ ά- 
νοιτερο υπηρεσιακό στέλεχος, είναι κι” ή ίδια 
του οικογένεια πού έχασε τό στοργικό προ, 
στάτη, τόν άνθρωπο πού συνταίριαζε αρμονι
κή τό χρέος στήν οικογένεια, στό περιβάλλον, 
στό κοινωνικό σύνολο.

Άναμίχθηκε στή συνδικαλιστική κίνηση 
I.,,·· Προσωπικού τής Τοά
μίλησε πάντα στους συναδέλφους τή γλώσσα 
τής ειλικρίνειας, στούς διοικοϋντες τή γλώσ
σα τοϋ θάρρους, τής παρρησίας.

Στες αίθουσες τής Τράπεζας 9’ άντηχή ά- 
κόμα, τόσο πρόσφατη, ή πλούσια φωνή νά 
μαστιγώνη τούς Φαρισαίους τής Τράπεζας, σέ

ΕΠΙΣΤ0ΛΑ1 ΠΡΟΣ THK “ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΝ.,
[Συνέχεια έκ τής σελίοο; Π6[ 

μακροπρόθεσμες πιστώσεις αποκλειστικά είτε μέ 
συνδυασμόν δανείου καί αύξήαιως τοϋ κεφαλαίου 
τής Τραπέζης. Καί αί ίύο απόψεις είναι συζη
τήσιμοι, είναι δέ φοβερά ανησυχαστικόν τό δτι 
ϊέν βλέπουμε νά Ιχη γίνει μέχρι σήμερα τίποτε 
πρός τήν κατεύθυνσι αυτή, μολονότι ξέρουμε 5τι 
υπάοχουν πολλά εμπόδια έσωτερικά καί ίξωτι- 
ρικά πού χρειάζεται νά ύπερπηδηθοϋν;

άεύτερο σέ σειρά προτεραιότητες έρχεται τό 
ζήτημα τής έξυγιάναεως καί βιλτιώσειος τοϋ εμ
ψύχου ϋλικοϋ τής Τραπέζης.

Είναι αδύνατον διά τήν Τράπεζαν νά προχω- 
ρήοη εις τόν δύσκολον δρόμον τής άνορθώσεως 
εάν δέν έξυγιάνη τό Προσωπικόν της, άπαλλάσ- 
αουοα αύτό άπό τούς έπαγγελμαηκώς ανικάνους 
καί τούς αναξίους καί έάν δέν βελτίωση τήν 
άπόδοοιν τών ικανών καί άξιων διά σειράς δλης 
μελετημένων καί άποςελεσματικών μέτρων όπως 
έκεϊνα πού τόσον έπιτυχώς έθιξε ή Διοικητική 
’Επιτροπή τοϋ Συλλόγου στά ύπομνήματά της 
(συγχρονισμένος ’Οργανισμός, μετεκπαίδευα·.;, 
βελτίωσις τής οικονομικής θέσεως κλπ.).

Λογικόν θά ήτανε νά μπαίναμε στήν έξέτασι 
τών άλλων θεμάτων πού ένδιαφέρουν τήν Τρά
πεζαν άφοΰ έξησφαλίζεχο ή ίχανοποιπτική λύσ'.ς 
τών δύο πού έχουν αναγκαστικά τό προβάδισμα 
καί πού έαημειώσαμε παραπάνω.

Μιά όμως καί ί αγαπητός συνάδελφος έθεσε 
επί τάπητος τό ζήτημα όργανώσεως Τμήματος

όχι μακρυνούς σκληρούς αγώνες τοΰ Προσω
πικού.

Στάθηκε Ενας συνεπής, λαϊκός αγωνιστής, 
για τήν Εθνική Λευτεριά καί τήν Κοινωνική 
Δικαιοσύνη καί προκοπή.

Σάν στερνή αμοιβή, τις ώρες πού πάλεβε 
στό κρεββάτι του πόνου, ανάμεσα ζωής καί 
θανάτου, δέχτηκε τήν δίωξη, τήν αστυνομία, 
το ένταλμα σύλληψης.

Μά ή ματαιότητα τής μυσαρής ανθρώπι
νης κακίας, ζάρωσε ταπεινά μπροστά στό 
κρεββάτι πού δέν είχε πιά κανένα φόβο «άπό 
τούς άποκτείνοντας τό σώμα, τήν δέ ψυχήν 
μή δυναμένους άπδκτεϊναι. . .»

Ή ψυχή του είχε ανοίξει πιά τά φτερά, 
γιά τό μεγάλο, γιά τό αιώνιό τηςίπέταγμα. . .

Στ’ αδέλφια, στούς γονείς, στή γυναίκα, 
στό μονάκριβο παιδί, στούς φίλους, άφήκε 
παρηγοριά τήν αιώνια μνήμη ενός τίμιου καί 
θαρραλέου χαρακτήρα μιας ίσιας συνείδησης. 
Στούς συναδέλφους τήν παράδοση μιας υπο
δειγματικά άνεπίληπτης σταδιοδρομίας,

**# -
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Νέων Εργασιών, νομίζω ότι όχι μόνον δέν θά 
βλάφη άλλα τουναντίον θά ώφελήαη ή περσιτέ- 
ρω χνάπτυξις αντιλήψεων έπ’ αυτού.

Μολονότι τά όσα γράφει ό καθηγητής I. 
Trant προσιδιάζουν περισσότερον στις ’Αμερι
κανικέ; Τραπεζικές συνήθειες καί σέ Τράπεζες 
μέ ακτίνα δράσεως περιωρισμένη στά όρια μία; 
συνήθους πόλεως, όπως είνχ. ί κανών στή μεγά
λη ’Αμερικανική Συμπολιτεία, βρίσκω έν τούτοι; 
5τι Ιχβον μέσα τους αλήθειες καί δποδείξβις πού 
αντέχουν στή μεταφορά καί τή μεταφύτευσι ακί 
μη καί σέ μακρινές χώρες. ‘Εκείνο άλλωστε πού 
τονίζεται καί εξαίρετα·, χαί από τίν συγγραφέα 
καί από τόν μεταφραστή είναι 4 παράγων τή; 
προσωπικότητας τοϋ’ίιπαλλήλου καί ή τεράστιες 
δυνατότητες ποό δημιουργεί διά τήν ά.άπτυξιν 
τών έργασιβν μιας Τραπέζης ή προσωπική μέ 
τόν πελάτην επαφή καί έπίδρασι τοϋ υπαλλήλου, 
πράγμα τά όποιον έχει γενικώς πλέον αναγνω- 
ριοθή καί μόνον άπό τυφλούς καί ανεπίδεκτους 
συγχρονισμό!) αγνοείται ή καί πολεμάται.

Τ4 ίσα λέγει γιά τήν έφαρμογή τών γνω 
μών τοδ κ. κχθηγητοΰ οτήν Τράπεζα 6 μεταφρα
στής σχετικά μέ τήν ούστασι τού Τμήματος καί 
τήν απ’ ευθείας δπαγωγή τού είς τήν άιοίκησιν 
τής Τραπέζης είναι θεωρητικώς σωστά, γιά νά 
έχουν όμως επιτυχία στή πραξι χρειάζονται προ- 
σαρμογή στήν ’Εθνοτραπεζ.κή πραγματικότητα.

Ή γνώμη μου είναι πώς τό Τμήμα Νέων 
Εργασιών θά μπορούσε νά εργασθή δημιουργικά 

καί χωρίς αντιδράσεις στό λεπτό έργο του, άν 
συνεδίετο οργανικά μέ τό Συμβούλιου Λίευθύν- 
σεως.

"Ολοι ξέρουμε πώς 6 τόσον χρήσιμος αυτές 
θεσμός ύπέστη άπό τής τελευταίας έπχνααυστά 
οεώς του στήν ’Εθνική Τράπεζα πολλά πλήγ
ματα καί έχει φοβερά μειωμένο τό τόσο απαραί
τητο κύρος του, για λόγους πού ανάγονται ιστόν 
ανώμαλο κυρίως τρόπο τής ονομασίας έπί Κατο
χής πλήθους Τμηματαρχών είς Διευθυντάς Τρα 
ηέζήί-

Στερημένο άπό τήν έκτίμησι καί τό σεβασμό 
τοϋ συνόλου τοϋ Προσωπικού τό Συμβούλιον 
Διευθυνσεως έζησεν οαον καί ό άνωμάλως 8η- 
μ.ουργήσας αύτά Διοικητής, άπίθανε δέ δλίγον 
μετ’ αυτόν χνυπόληπτον, πράς ζημίαν τών συμ 
φερόντων τής Τραπέζης.

Τό Προσωπικόν έχει ύπόσ-χεσιν τού κ, Δ-.οι- 
κητοΰ ότι άπό τάς πρώτας του ενεργεί ας διά 
τήν άνχδιοργάνωσιν τής Τράπέζης θά είναι ή 
χναβ'ωσις του θεσμού το» Συμβουλίου Διευθυν- 
σεως τό όποιον θά ά/εύρη τό παλαιόν κύρος του 
διά ριζικής έξυγιάνσεως των σημερινών μελών 
αϋτοο.

Τό Συμβούλιου Διευθύνσεως, τό όποιον θά 
είχε τήν άνωτέραν έποπτείαν καί θά έδιδε τάς 
γενικωτέρχς κατευθύνσεις είς τό Τμήμα Νέων 
'Εργασιών, θά έβοηθεϊτο είς τό έργον του άπό 
μίαν "Επιτροπήν άποτελο-ιμένην από τούς Ιΐροϊ- 
σταμένους τών Γραφείων έκαστη; Διευθύνσεως 
‘Εδώ, χαθώ; γίνεται φανερέ, δποβεικνόετα-, ή

σύστασις si; Ικάστην τών έπτά Διευθύνσεων τοϋ 
Κεντρικού ενός οργανικού Γραφείου Διευθύνσεως 
τό οποίον θα έπιλαμβάνεται πάσης έργασίας γε
νικής φύσεως καί μή δυναμένης νά όπχχθή είς 
οίονδήποτε τών Τμημάτων πού αποτελούν τήν 
Διεύθυνσ-.ν. Καθ’ όσον γνωρίζω ή χρησιμότη; 
ενός τοιούτου Γραφείου—έχει αναγνωρισθή γενι
κώς από μχκροϋ, ή οργανική όμως ούστασίς του 
άτυχώ; μόνον εις ^ο Διευθύνσεις έχει μέχρι 
τώρα πραγματοποιηθή.

Κατά τόν υποδεικνυόμενο» τρόπον άφ" ενός 
μεν θά έξηαφαλίζετο ό συντονισμός όλων τών 
"λπηρεσιών τής Τραπέζης καί ή ένημέρωσις τού 
νέου Τμήματος επί δλω» τών παρουσιαζομένων 
περιπτώσεων, άφ" ετέρου δέ θά άπεφεύγετο ή 
πρόκλησις άντιδράσεως εκ των Ίσω εις τήν 
όποιαν τόσον μάς έχει αυ-ε,θίσιι ή εύθιξία το» 
"Ελληνας υπαλλήλου, ϊδίιος τοϋ κατέχοντας άνω
τέραν θέσιν.

Όσον άφορ·?. τήν ανάγκην μ:ά; ολοκληρωμέ
νη; τελεία; καί συγχρονισμένης όργανώσεως τής 
Τραπέζης, μολονότι αναγνωρίζω όιι ένας μετα
μελούμενο; ξένος οργανωτής θά έπλεονεκτούσε 
σέ πολλά σημεία ενός "Ελληνας συναδέλφου του, 
νομίζω έν τούτοι; ότι καί στήν "Ελλάδα αλλά 
καί ακόμη μέσα στήν Εθνική Τράπεζα διαθέ
τουμε άνθρωπον που θά μπορούσε νά φίρη εί; 
πέρας έπιτυχώς τό δύσκολον αύτό έργον, μέ τά 
πλεονεκτήματα τής έντοπιότητος αλλά καί μέ 
τό πλεονέκτημα τής γνώσεως προσώπων καί 
πραγμάτων.

Πριν κλείση τό πρόχειρο αύτό σημείωμα θά 
έπρεπε νομίζω νά κάνω 8V ολίγων λόγον γιά 
ένα άίλο ζήιηιιχ πού συνδέεται στενά μέ τί; 
επιδιώξεις τού Τμήματος Νέων "Εργασιών.

Ή ‘Εθνική Τράπεζα ασκεί όχι μικράν έπιρ- 
ροήν έπί σημαντικού αριθμού έπιχειρήσεων, πού 
έχουν τήν μορφήν τής Άν. 'Εταιρείας καί τούτο 
διά τών είς χεϊρας της μετοχών τών ‘Εταιριών· 
αυτών, είς πολλά; τών όποιων έχει αμέσως ή 
έμμέσως, καί τήν Διεόθονσιν. "Αλλοτε ή έπιρροή 
της έπεξετείνετο σέ μεγαλύτερο-» αριθμόν ίπι- 
χειρήσεων στις όποίες είχε μεγάλο πιστωτικόν 
ένδιαφέρον. Βεβαίως κάθε μία άπό τάς Εταιρία; 
αύιάς πχρακολουθείται, ελέγχεται καί κατευθΰ- 
νεχαι πλήρως ή Ιν μέρει άναλόγω; τού μετοχι
κού ενδιαφέροντος --άπό τό αρμόδιον Τμήμα τή; 
Τραπέζης, ή όποια διά τών οργάνων της επι
διώκει καί επιτυγχάνει ώς έπί τά πλείατον, τήν 
συγκέντρωοιν είς αυτήν τών Τραπεζικών έργα- 
σιώ» τών έν λόγφ έπιχειρήσεων.

’Ενώ όμως όπάρχει πλήρης ή παρακολούθη
σή άπό τήν Τράπεζαν είς έκάστην τών ’Επιχει
ρήσεων λείπει ή άπχιτουμένη μεταξύ χύτών 
έπαφή καί συνεργασία ή όποία είναι φανερόν 
καί διά τόν πλέον άδαή ότι θά απέδιδε πλούσια 
ώφέλη καί εί; αύτάς καί εις τήν Τράπεζαν.

Νομίζω λοιπόν 8τι θά μπορούσε νά γίνη !ρ- 
γσν τού Τμήματος Νέων ’Εργασιών, ε» στενή 
συνεργασία μέ τό Τμήμα παρακολουθήοεως Έπι” 
χ$.ρήσεων δ συντονισμός τών προσπαθειών δλων



των εκπροσώπων πού έχει ή Τράπεζα ο τι; διά- 
?op*«j αύτέ; Επιχειρήσεις—Συμβούλων, Διευθυν
τών, ’Ελεγκτών κλπ —γιά μιά 'στενή καί δη- 
μιουργική συνεργασία μεταξύ των μέ σκοπό να 
έξασφαλιαθή όπως τά είδη ή ο!. δπηρεσίες πού 
χρίΐ^ζ·τ*τ μιά φιλική μας βιομηχανική ή 
Εμπορική επιχείρησις νά τά άναζητή καί τά 
λαμβανη από φιλικήν μας επίσης 'Εταιρίαν καί 
μόνον εν άδυναμίφ νά καταφεύγη εις τρίτους.

Διά τήν Επιτυχίαν τού σκοπού θά ήτο δυνα- 
τόν νά καθωρίζοντο μηνιαϊαι ή ΙόΒήμεροι αυσκέ- 
ψιις τών αντί πρόσω πϊυόντων τήν Τράπεζαν sip 
ίκάατην έπιχείρησιν—8νας άπά κάθε 'Εταιρίαν 
— μέ τούς προϊσταμένους t6v Τμημάτων Νέων 
’Εργασιών καί Παρακολουθήσει»; Επιχειρήσεων 
ατίς όποιες κάθε Ενας θά Ενημέρωνε τούς συνα- 
ίέλφους του έπί των αναγκών έκάστης επιχειρή» 
σ$ως—καί έπί τών προϊόντων ή τών υπηρεσιών 
πού έχει νά προσφέρη.

Μέ τά όσα γράφουμε γιά τό τελευταίο αϋτό 
θέμα, ρίχνουμε άπλώς μιά ιδέα καί θά είμαστε 
•ΰτυχείς αν ή γνώμη μα; 6ά μπορούσε νά γίνη 
αφορμή νά προκύψη κάτι ωφέλιμο γιά τήν 
'Εθνική Τράπεζα.

Β,Χ.
■

Προσλήψεις προσωπικοί
ΦΡ·η *Τραηεςΐτιχή>,

Λέν γνωρίζομε-/ πού βασίζονται ώρισμενα μέλη 
τϊ]ς Διοικητικής Επιτροπής τού Συλλόγου δια- 
βεβαιώνοντα 5ιι εφεξής καί 9·.ά μακρόν χρονι
κόν διάστημα πρόσληψις νέου Προσωπικού, 9έν 
πρόκειται νά λαβή χώραν καί ότι ή Τράπεζα θά 
στηριχθή εις τί ύπαρχον.

*0 διακαής πόθος τού Προσωπικού άναμφιβό- 
λ ως είναι νά αναβίωση το μέτρου ίπερ είχε λά 
βει άπό τού 1939 καί Εντεύθεν καί ετήρησε μέ 
θρησκευτικήν εΰλάβειαν 4 αείμνηστος Διοικητής

Άλέξ. Ιίοριζής περί μή προσλήψεως νέου Προ
σωπικού

Αλλά 4 μέν τότε Διοικητής, δστις άνεζήτησε 
καί όρθώς τον τρόπον τής'οικονομικής ίκανοποιή- 
σεως τού Προσωπικού καί εις τήν μή -ρόσληψιν 
/ίων υπαλλήλων, τό ύπεσχετο κατά κόρον 3χι 
μόνον εις τάς Διοικήσει; τών Συλλόγων άλλά 
καί πολλάκις καί εις Συναδέλφους ζητοΰντας 
άκρόασιν διά-ζητήματα των προσωπικά καί κυ
ρίως σχετιζόμενα μέ οικονομικήν ένίαχυσιν, ίνα 
τούς έ.θαρρϋνη διά τήν μελλοντικήν ευνοϊκήν 
έςέλιξίν των, ’Αλλά σήμερον ή Διοικητική ’Em 
τροπή του Συλλόγου εν τη ανακοινώσει τνς ανα
φέρει μέν παρεμπιπτόντως ϊτι εΐσηγήθη εις τήν 
Διοίκηοίν τήν μή πρόαληψιν νέου Προσωπικού 
Χωρίξ ούδαμού ν’ άναφέρεται εις τάς απαντήσεις 
τής Διοικήσει»; παρομοία καθησυχχστική διαβε- 
βαίωσις. Καί τό ζήτημα δέν είναι έπουσιώδες είς 
έποχήν καθ' ήν γίνονται σκέψεις περί άποσυμ- 
-ςορήσεως, είς εποχήν έλλείψεως εργασιών τών 
Ίραπεζών, καί όταν αντιμετωπίζομε-/ άρνησιν 
βελτιώσεως αποδοχών καί βλέπομεν μέτρα πε
ριορισμού καί τών απαραιτήτων ακόμη δαπανών 
καί όταν ή Διοίκηαις τής Τραπεζης τό ζήτημα 
τών προαγωγών, τό έξαρτά, διά τής άπαντήσεώς 
της είς τό σχετικόν αίτημα τού Συλλόγου, εκ 
τών οικονομικών δυνατοτήτων της Τραπέ- 
ζης. Διατί αύρων δέν θά λάβωμεν τήν άπάντησιν 
5τι τά Εξοδα Διαχειρίσεως λόγω τού πολυπλη
θούς Προσωπικού (όπερ ενδέχεται νά είναι πολύ 
πληθές, άφοϋ ή Διοίκηαις δέν διαβεβακύνει τά 
αντίθετον) είναι υπερβολικά καί δέν επιτρέπουν 
αύξήαεις αποδοχών ή προαγωγάς ,· Ιδού =/ ζή
τημα τό όποιον τό σημερινόν Συμβούλων τού 
Συλλόγου άλλά καί τά έπόμενα θά πρέπη νά τό 
προσέξουν καί νά τό παρακολουθήσουν δλως ιδιαι
τέρως.

Μετά τιμής
Ενας Συνάδελφος
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ΤΟ- ΠΑΡΑΠΟΝΟ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΩΤΗ

Είχε τήν ατυχία νά μή γεννηθή σιήν 'Α
θήνα, τά πρώτα του γράμματα τάμαθε στό 
σχολειό ιοΰ χωριού του, γιά τάς εύρυτέρας 
του σπουδάς κατέβηκε στή πολιτεία καί παρη- 
κολούθησε ανώτερα μαθήματα τοΰ Γυμνασίου 
ή τής Εμπορικής Σχολής, τέλος Εδωσε εξετά
σεις καί μπήκε στή Τράπεζα’ έτσι τό όνειρό 
του έξεπληρώθη, γιατί ήταν πραγματικά όνει
ρό τό νά μπή στην Εθνική Τράπεζα.

Μαθημένος όπως ήταν άπό τή δουλειά— 
γιατί στην επαρχία μαθαίνουν γράμματα 6ου 
λεύοντας —ρίχνεται μέ ζήλο στή δουλειά τοΰ 
Γραφείου, εργάζεται κατ’ αποκοπήν, γΓ αότόν 
Γη ν υπάρχουν «ώραι γραφείου», Εργάζεται δσο 
μπορεί ώσπου νά τελείωση τή δουλειά του. 
MoljI..δουλειά- -στα υποκαταστήματα ποτέ δεν 
τελειώνει, πότε τό νομοσχέδιο τοΰ Πρωτοπα
παδάκη, πότε τά έντοκα γραμμάτια, πότε τά 
καλλιεργητικά καί τα πλασματικά δάνεια, 
πότε τό αιωνίως καθυστερημένο ήμερολ-όγιο 
καί καθολικό, πότε αί αποζημιώσεις των 
προσφύγων, των χαλαζόπληκτων, των πολεμο
παθών, των σεισμοπαθών, των πλημμυροπα
θών καί των έξ ανομβρίας παθόντων καί όλων 
Εν γένει των «παθόντων επαρχιωτών». Στα
ματά τή δουλειά του δίαν ιρύγη «ό προϊστά
μενος» καί όταν δέν φτάνουν οί ώρες τοΰ γρα
φείου παίρνει τά βιβλία στό σπήτι του, τά 
κουβαλάει μάλιστα μόνος του, βάζει καί τή 
γυναίκα του καί τόν βοηθεΐ καί αν έχη καί 
παιδιά τά βάζει καί τοΰ κάνουν τις άθροίσεις 
«γιά νά μαθαίνουν ...»

Καί τή Κυριακή καί τή γιορτή θά— περά- 
ση άπό τά γραφείο, γιατί όλο καί κάτι έχει 
νά κάμη, αν δέν είναι τέλος τής εβδομάδας, 
θά είναι τοΰ Ιδθημέρου ή τοΰ μηνά; ή τοΰ 
τριμήνου ή τοΰ εξαμήνου ή τοΰ έτους, έχει 
νά κόμη τις «μεταφορέ;»7 νά ύποβάλη πίνα
κας, καταστάσεις, Ισολογισμούς καί απολογι
σμούς.

Κάποτε σέ νεοδιορισθέντα σε υποκατάστη
μα τής Μακεδονίας, ό Διευθυντής μετά τάς 
τυπικάς ερωτήσεις καί συστάσεις, υπέβαλε τό 
Ερώτημα έάν έχη ρολόι καί έσυνέχισεν. 
tdxouoe παιδί μου, έδώ δέν σοΰ χρειάζεται

τό ρολόϊ, θά. έρχεσαι καί θά Εργάζεσαι όσο 
μπορείς’ που νά πας άλλωστε,_στό καφενείον : 
Εδώ είναι τό σπήτι σου κΓ Εμείς οί συνάδελ
φοί σου, οί δικοί σου». "Ετσι δουλεύουν στά 
υποκαταστήματα, ιίπΐΓ τόν Διευθυντή μέχρι 
τόν κλητήρα,

ΙΙερνοΰν τά χρόνια γρήγορα, τά χρόνια τά 
καλά, γυρνώντας άπό υποκατάστημα σέ υπο
κατάστημα, άπό ξενοδοχείο σέ ξενοδοχείο καί 
άπό δωμάτιο σέ δωμάτιο’ τή πλήξι καί τή μο’ 
ναξιά του τή διασκεδάζει στό γραφείο, ήσυχα 
κυλάει ή ζωή του καί μόνον τό πέρασμα κα- 
νενός Έπιθεωρητοΰ τής ΐραπέζης ταράσσει 
την ησυχία του’ έρχονται βλέπεις άπό τήν ’Α
θήνα καί είναι βιαστικοί, θέλουν νά τελειώ
σουν γρήγορα γιά νά ξαναγυρίαουν, πλήττουν 
τις λίγες μέρες πού μένουν, κΓ όσο μικρό εί
ναι τό μέρος τόσο περισσότερο βιάζονται, δν 
ήτο δυνατόν νά φύγουν τήν ίδια μέρα.

Άν καμμιά φορά άποφασίση νά πάη στην 
'Αθήνα, πάντα θά περάση καί άπό ιό «Κεν
τρικό», όλο καί κάτι θά έχει νά ίητήση, νά 
«παραπονεθή». 'Ασφαλώς θά τόν έχετε συνάν
τηση ατό στενό διάδρομο τοΰ Προσωπικού νά 
περιμένη άπ’ έξω όρθιος ή κάνοντας βόλτες 
ή άκουμπώντας στον τοίχο γιά νά ξεκουρα- 
σθή. Είναι γιά νά τόν λυπάται κανείς’ καί ό 
κλητήρας ακόμη τοΰ Προσωπικού μέ συγκα- 
τάβασι θά τόν Ερώτηση: «Είσθε Επαρχιώτης; 
περιμένετε!» Καί περιμένει ώρες ολόκληρες, 
ατέλειωτες,

Ή ίδια υποδοχή τόν περιμένει στό Ταμείο 
"Υγείας, στό Προμηθευτικό, στήν Έπιθεώρηαι 
καΤ όπου άλλοΰ καταφύγει, "Ολοι τους είναι 
σοβαροί, πολυάσχολοι καί βιαστικοί, κανείς 
δέν τόν προσέχει, άγνωστος έν μέσφ άγνω
στων εύλόγως διερωτάται πού νά είναι άραγε 
εκείνοι πού γράφουν στάς Εγκυκλίους καί στήν 
«Τραπεζιτική» τά ωραία Εκείνα λόγια περί 
συναδελφωσύνης καί έξυπηρετήσεως τών συν
αδέλφων’ περίλυπος καί απογοητευμένος παίρ 
νει καί πάλι τό δρόμο τής Επιστροφής στήν 
Επαρχία, καταρώμενος τήν Πρωτεύουσα γιά 
τήν «άφιλοξενία» της, γυρνά στό υποκατάστη
μα μέ τό παράπονο ότι δέν τόν έπρόσε-
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Οί χυριώτεροι λόγοι, οί όποιοι έπέβαλον είς 
τάς μεγάλας Τραπίζας τήν έπέχταοιν τής χρή - 
ΟΒίος τών μηχανών εις δλαζ υνεδόν τάς Οπηρε- 
οίας αυτών si ναι : ή έγκαιρος διεκπερχίωοις τών 
συνεχώς αϋξανουοών έργαοιών των, ή έξοιχονό- 
μηοις χρόνου, ή ταχεία εξυπηρέτηοις τής πελα
τείας, 4 περιορισμός των γενικών Εξόδων.

Αί Τράπεζαι, διά τής εισαγωγής των μηχα
νών, 64 ήϊύναντο, ν4 απαλλαγούν αμέσως των 
υπηρεσιών πολλών υπαλλήλων,(‘) Τοιαύτη όμως 
πολιτική άπολύαεως Προσωπικοί) δέν υίοθετήθη 
Οπό τών Τραπεζών. "Απλώς περιωριαθηααν αϊ 
προσλήψεις, μέχρις οδ, σύν τφ χρόνφ, διά τών 
Απερχομένων αποχωρήσεων επιτειιχθή ή επιδιω- 
κομένη οικονομία.

Ή εισαγωγή τών μηχανών Εχει ιδιαιτέραν 
έπίδρασιν επί τής αυνθέαεως τού Προσωπικοί, 
κυρίως από άπόψεως φύλου.

Πράγματι εις τάν χειρισμόν τών μηχανών 
προτιμώνται αί θήλεις υπάλληλοι. Αΰται έξοι- 
κειοΰνται εϋχερέστερον εις τάς μηχανικάς εργα
σίας καί ικανοποιούνται μέ μικροτέρας άποδο 
χάς. 'Επί πλέον, οί χειριζόμενοι τάς μηχανάς 
Απάλληλοι, καίτοι δέν πρέπει νά άγνοοΰν τάς 
στοιχειώδεις άρχάς τής λογιστικής, δέν είναι

1. "Έχει στατιστικώς άποδβιχΟή, δτι μία λογι
στική μηχανή άναχληροί πέντε ύπαλλήλους-

ΥΠΟ TOY X. Υ. Α. ΚΟΣΣΕΝΑ

απαραίτητον νά έχουν άρτίαν τραπεζιτικήν κα- 
τάρτισιν ή μεγάλην πρωτοβουλίαν.

Άλλ’ ή μείωαις τού αριθμού τού άρρενος 
προσωπικού τού λογιστικού κλάδου τών Τραπε
ζών (ι), συνεπάγεται τήν αύξησιν τής αναλογίας 
τών άρρένων δπαλλήλων οί δποίοι Θ4 κληθούν 
ν’ άναλάβουν άνωτέρας θέσεις. Συνεπώς, δ τρα
πεζιτικός ύπάλληλος, εις τό μέλλον, οφείλει νά 
συγ κεντρί» νη κατά τήν πρόσληψίν του περισσό
τερα προσόντα πνευματικά, ηθικά καί μορφώ- 
σεως.

Ό άρρην τραπεζιτικός ύπάλληλος χαί όταν 
ακόμη προαλαμβάνηται ή χρησιμοποιήται άρχικώς 
ώς χειριστής μηχανών, είναι φυσικόν νά Ιχη φι
λοδοξίας καί ν" αποόλέπη νά σταδιοδρομήση έν 
τή Τραπέζη, εύθΰς ώς διανύση τά διάφορα στάδια 
«ρουτίνας» καί έκμάθη λεπτομερώς τό διοικητι
κόν καί λογιστικόν σύστημα.

Σήμερον, δτε διά τής χρησιμοποιήσει»; τών 
μηχανών βραχύνεται κατά πολύ ή περίοδος τής 
διανύσεως τών σταδίων τούτων, ώς καί 4 χρό
νος τής άακήαεως εις τάς διαφόρους ύπηρεσίας, 
ή σταδιοδρομία τών ύπαλλήλων καθίσταται κατ' 
ανάγκην ταχύτερα.

Μέχρι τοΰδε εις τάς Τραπέζας προσελαμβά- 1

1. ”Η Απλώς ή μείωοις της Αναλογίας to* 
νος προσωπικό* έναντι τοΰ δήλεας.

ξαν, δέν τόν συμπόνεααν, δέν τάν έθ-εώρησιιν 
γιά συνάδελφό τους.

Μο δέν είναι τό μόνο του παράπονο αυτό, 
χρόνια τώρα όσοι έργάζονται στην Τράπεζα 
έκαμαν Σύλλογο εκδίδουν και εφημερίδα, έ
χουν Προμηθευτικό Συνεταιρισμό καί Ταμείο 

• ’Υγείας. Στους οργανισμούς αυτούς συνεισφέ
ρουν τά ίδια όλοι ο υπάλληλος τών II(ιξών 
μέ τόν υπάλληλο τοϋ Κεντρικού, θεωρούνται 
ώς μέλη καί ώς μέτοχοι μέ τά αυτά δικαιώ
ματα καί τάς αύτάς υποχρεώσεις «σύμφωνα 
μέ τό Καταστατικό»- τί γίνεται όμως; όλαι 
αύταί αί οργανώσεις κυρίως εξυπηρετούν τούς 
"Αθηναίους. Τό έντευκτήριον, ή βιβλιοθήκη, 
τά Ινστιτοΰτον φυσικής αγωγής, τά μαθήματα 
ξένων γλωσσών, τό έστιατόριον, τά πρατήρια 
υφασμάτων καί τροφίμων, τό φαρμαχεΐον,

τό όδοντοϊατρεΐον καί τόσα άλλα. I ίνονται 
συνελεύσεις καί εκλέγονται Διοικητικά Συμ
βούλια καί ’Επίτροποί χωρίς καν νά τόν έρω- 
τήσουν καί αυτόν καί εδώ τόν άγνοοΰν, πώς 
λοιπόν θά έξυπηρετηθή αυτός άφού δέν αν
τιπροσωπεύεται πουθενά ;

Είναι καιρός νά τόν προσέξουν και τόν 
«επαρχιώτη» είναι καιρός πλέον να έξισωθή 
απόλυτα μέ τούς άλλους συναδέλφους του. 
Καί αν αί περιστάσεις καί αί συνθήκαι ή αί 
άνάγκαι τής ’Υπηρεσίας τόν υποχρεώνουν νά 
μένη στην επαρχία, στερούμενο; τών κοινωνι 
κών καί ποικίλων άλλων πλεονεκτημάτων τής 
πρωτευούαης, τουλάχιστον νά άπολαμβάνη τών 
ιιύτών εύηργετημάτων πού άπολαμβανονσιν 
οί συνάδελφοί του τοΰ Κέντρου.

Ν. ΠΑΝΑΓΙΟΓΟΠΟΥΛΟΕ 
* Υ κοκακχστήμαι-χ: Πατ»*ν
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κοντά ,εαροί 6πάΧληλοι ή) '.χία; μεταξύ Iti χαΐ 
18 ετών, απόφοιτοι γυμνασίου ή ισοτίμου έμπο- 
ρικής σχολής. "Εκαστος όποψήφίος έχρίνετο άνα- 
λόγμ>£ τής ευφυΐας, του·> τών .σπουδών, -κ,a ήθους,; 
τής:btslotf -·χ*|' τής! έμφανίσιώς -tsui αϊ;'δέ'Τρά- 
πεζαι ήΡφ«ςντ», νά. jt*ate8eBv επί ίκαγο», άριθμρΟ 
δοκίμι!)'* iii. τή» μάτέπειτα '««ιλόγή* τι»* txavb- 
τέρων καί καταλληλοτέρων Βι* άνωτίρας θέσεις.

Εις τό μέλλον όμως, κατά τήν πρόσληψιν 
αρμένων υπαλλήλων τοΰ λογιοτικοδ κλάδου, έφ' 
όσον ούτοι προορίζονται νά σταδιοδρομήσουν τα- 
χΰτερον καί κατά μβγαλβιτίσαν άναλαγίαν ίν τή 
ΐραπέζη, θά πρέπει ν' άπαιταϋντα; παρ’ αυτών 
ήθικα καί πνευματικά προσόντα ποσότικώς και 
ποιστικώς περισσότερα εκείνων. τά όποια 4ζη- 
ΤΟΒγίο μέχρι σήμερον.

■ -Τούτο άγε: εϋθΰς εις τήν οκέφι/, εάν δέν θά 
ήπρ ένδείειγμένόν νά προσλαμθάνωντα: ·>:τάλλή 
λο: άνωτίρας μοοφώσεως, it δυνατά/, πανεπι
στημιακής .
ι.' Κ-«τά τι; τ εφαρμογής τοΰ ώς άνω μέτρου πα

ρεμβάλλονται τά έξης κυρίως προσκόμματα :
> -Ικανοί κοα πραγματικοί Ιπιστήμονες -θά έδί- 
ρταζον νά δπήοετήσουν είς Τραπέζάς, γνω'ρίζο*- 
χσς, ότι θά είχαν όπωσδήποτε. νά διανϋσουν. 
#,ατω ;καί βραχεϊαν, περίοδον : άχαριν κάί'ϊνευ 
ίνδιαφέροντος εις ιοηθητικάς εργατιάς καθαρώς 
ρουτίνας ή και ώς χειριστάί-μηχανώ..

Ή πρόσληψις επιστημόνων θά ήσκε; δυσμενή 
ψυχολογική/ έπΐίεασιν, έπί τοϋ ήθικοΰ τού. δφι- 
ο.ταμίΐνου. προσωπικού, διότι τοοτο θά εύρίσκετο 
α,δτω μειρ>εκτρΰν Ιναντι τών νεσπροαλαμόανομέ- 
νων. επιστημόνων (').

;’8ξ άλλου ϊέν πρέπει νά λήσμονήται. ότι τό

■ / 1, βινμι αϋΐανάηαόν τά Οψιατον διά ϊάς Τ®α*6- 
ζας σνμμέοον, δκαις ϊχουν εις τήν χικηρεσίαν των ίκα: 
■νοποιημίνον άπά πόσης άτόν/ις προαοπικΰν.

παλαιόν σύστημα προσλήφεως ύπαλλήλων άπέ- 
ϊώσεν £ii τό ίιάρελθδν 3νδράξ ίκανούς'.οΓ όήοΐ'οί 
ανήλθον και διέπρεψαν εις άνωτάτας τραπεζιτι
κός θέσεις κατόπιν πρακτικής;":;πείρας κανά τό 
μάλλον ή ήΐΐον ‘ μάκράς καί ενίοτε μϊ ακαδη
μαϊκήν μόρφωοιν, κτήθέίσαν κάτά τ$)ν διάρκειαν 
τής ύπηρεσίάς των. 1 ·■ ·

Συνεπώς, προκριτέα θά ήτο διά τήν άντιμε- 
τώπισιν τής δημιουργηθείσης κατάστάσεως μέση 
τις λύσις, παρεχουαα είς το ίφιατάμεναν καί το 
προοκαμβανόμενον προσωπικόν (τόσον- τούς λο- 
γΐστάς όσον καί τού; ίκανωτίρουρ ίρρεγας . χ.ει- 
ριρςάς μηχανών) συγχρόνως τά. αυτά μέσα στα
διοδρομίας, Γριαψτη λυα;ς θά ήχο,; καθ' ήμάς, ή 
διατήρησις.τοΰ παλαιού συστήματος προσλήφεως 
υπαλλήλων, ρυμπληροομένου όμως ώς έξης :

α! Νά άσκήται "πρό πάσνις προσλήφεως μεγα
λύτερα, άαυγκρίτως μεγαλειτέρά, άής σημερινής 
αύσιηρότης κατά τή» κρίοιν τής ικανότητάς 
καί τών άλλων προσόντων τιϊΐν ΰποφηάίων.

β) Νά συαταθοϋ/ παρά ταίς 'Γρατίζαις προκει- 
μένου περί μεγάλων Τραπεζών—φροντιστήρια,είς 
τά όποια νά δϋναντα: νά μορφωθούν επάγγελμά 
τικώς καί είδικώς καί να καταρχισθοόν άρτίως 
ύπάλληλοι κατάλληλοι δι* άνωτέρας θέσεις.

γ) Νά παρέχηται πάσα δυνατή ηβική καί 
Ολική Οποστήριξις εις τούς διακρινομένους διό. 
τήν ευφυΐαν των. την έπιμέλειαν, τήν φιλομά- 
θεια-, καί τήν ικανότητα ύπαλλήλους, όί όπρΐαι 
επιθυμούν καί είναι είς θέσιν ν’ αποκτήσουν άκα,- 
δημαί'κήν μόρφωοιν άνωτέραν τής παρεχόμενης 
είς τά φρΟ/Τίατήρια τών Τραπεζών.

δ) Νά Οτοόάλλωνται ot ύπάλληλοι «ϊς . δι«·- 
γωνισμάν πρό πάσης προαγωγής των, -έφ*.όσον-, 
ώς έλέχθη. θά τοΐς παρέχωνται τά μέσα νά 
μορφωθούν.

*1- ΰ "ύχ

ί : Λ
ΑΝ Α ΚΟΙΝΩΣ: ΙΣ.

Ci ύποψήφίΑΐ τού μβιβφηφίο«ντος 
είς τ«ς έ*λβγ«ς τής 4 Auyouoreu 
1945 φη ρβόελτίου εύχαριστβΰν τούς 
αυναόέλφους πού τούς έτίμποαν μέ 
τήν ψήφον tmv xoti ύηλβΰν 8τι 6* 
εύρεδοϋν πάντοτε είς τί πλευράν 
τής νέ*ς Λιβίκητικής 'Επιτροπής 
τού Συλλόχ’ου εις πάσαν καλήν 
προαπάΑείαν χυτής διά τήν δικαίυ- 
αιν τών αιτημάτων τού προοιιπίκοΰ.

"Λ&ήνιη, Αϋγουατός 1946
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