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Έν έτος παρήλθεν, άφ’ ής 

άνέλαβε τά καθήκοντα του Δι- 
οικητοΟ τής Εθνικής Τραπέζης 
ό μέχρι τότε Υποδιοικητής κ. 
’Αλέξανδρος Κοριζής, έτος γό
νιμον διά τήν έπίλυσιν πλεί- 
στων ζητημάτων του προσωπι
κού.

Πράγματι κατά τό βραχύ τού
το χρονικόν διάστημα έλήφθη- 
σαν σοβαρώτατα μέτρα, άλλα 
τών όποιων άνάγονται εις τήν 
βελτίωσιν των δρων τής στα 
διοδρομίας καί τήν άνΰψωσιν 
του επαγγέλματος, άλλα εις 
τήν πρόνοιαν διά τούς άττοχω- 
ροΰντας τής υπηρεσίας συνα
δέλφους καί τάς οικογένειας 
των καί άλλα εις τήν πρόνοιαν 
διά τούς έν ένεργεία συναδέλ
φους.

Ή βελτίωσις τών δρων τής 
σταδιοδρομίας τοΟ προσωπικού 
καί ή άνύψωσις τού έπαγγέλ- 
ματος έπεδιώχθησαν διά τής 
ένεργείας προαγωγών κατά συ
χνά χρονικά διαστήματα μέ 
σύγχρονον υποβιβασμόν του 
πρός προαγωγήν χρόνου, διά 
τής έπ’ άόριστον άναστολής 
πόσης καί εις οίονδήποτε βαθ
μόν προσλήψεως νέων υπαλ
λήλων, διά τής λήψεως άμετα- 
τρέπτου άποφάσεως, όπως εις 
τά έξής ούδείς είσέρχηται εις 
τήν υπηρεσίαν τής Τραπέζης 
άνευ διαγωνισμού, διά τής συν- 
τμήσεως του χρονικού ορίου 
προσωρινότητας των νεοπροσ- 
ληφθέντων υπαλλήλων καί διά 
τού έκδηλωθέντος ζωηρού διά 
τήν μόρφωσιν τόΰ προσωπικού 
ένδιαφέροντος, διά τήν όποιαν 
παρεσχέθησαν είς τόν Σύλλο
γον τά άναγκαιοΰντα ύλικά 
μέσα.

Ή πρόνοια διά τούς άποχω- 
ρούντας συναδέλφους έξεδηλώ- 
θη διά τής αύξήσεως τών πα
ροχών τού Ταμείου Αύτασφα 
λείας καί διά τής βελτιώσεως 
τού ποσοστού τής συντάξεως 
τής παρεχομένης είς τούς συμ- 
πληρώσαντας ΙΟετή συντάξιμον 
υπηρεσίαν καί είς τάς οικογέ
νειας αύτών.

"Οσον άφορά τήν πρόνοιαν 
διά τούς έν ένεργεία συναδέλ
φους, έλήφθη μέριμνα διά τήν 
συμπλήρωσιν τής στεγάσεως τού 
προσωπικού, μέ τάς λεπτομέ
ρειας τής όποιας άσχολεΐται ή 
πρό μηνός καταρτισθεΐσα Επι
τροπή καί έπεχορηγήθη ό Σύλ
λογος είδικώς διά τήν μείωσιν 
τών ειδών τού Εστιατορίου του, 
ής έπωφελοΰνται οί είς αύτό 
σιτιζόμενοι άγαμοι καί άνευ 
οικογένειας ένταΰθα συνά
δελφοι.

Καί άλλα δμως έλήφθησαν 
μέτρα ύπέρ τού προσωπικού, 
ώς είναι ή καθιέρωσις ώρών 
άκροάσεως τών ύπαλλήλων ύπό 
του κ. Διοικητοΰ, έρχομένου 
ούτως είς άμεσον μετ’ αυτών 
έπαφήν διά νά άκούη προθύ- 
μως καί νά θεραπεύη πρόθυμό- 
τερον καί άμέσως τά δίκαια 
παράπονά των, ή έκδοσις τής 
έπετηρίδος τού προσωπικού, ή 
δΓ έγκυκλίου ύποχρέωσις τών 
προϊσταμένων νά άνακοινοΰν 
είς τούς ύφισταμένους των τάς 
δυσμενείς δΓ αύτούς έκθέσεις 
των, ή αΰξησις τών έπιδομάτων 
γάμου καί τέκνων, ή αυξησις 
τών πιστώσεων τού Προμηθευ
τικού Συνεταιρισμού καί προ- 
σφάτως ή διά τήν προσωρινήν 
άνακούφισιν τού οίκονομικώς 
χειμαζομένου λόγω τής έντα- 
θείσης άκριβείας τής ζωής προ

σωπικού χορήγησις δανείου έξ 
ήμίσεος μισθού άνευ αύξήσεως 
τώνκεκανονισμένων κρατήσεων.

"Ολα τά ληφθέντα ύπέρ τού 
προσωπικού μέτρα μαρτυρούν 
τό στοργικόν ύπέρ τών ύπαλ
λήλων ένδιαφέρον τού Διοικη- 
τού — Υπαλλήλου, βαθυτάτην 
κατανόησιν τών άναγκών των, 
έπίμονον προσπάθειαν τονώ- 
σεως τού ηθικού καί ένθαρρύν- 
σεως τού προσωπικού, συστη
ματικήν φροντίδα διά τήν άνύ- 
ψωσιν τού έπαγγέλματος καί 
πραγματικήν μέριμναν, ώστε νά 
περιβληθή καί πάλιν ή ίδιότης 
τού ύπαλλήλου τής ’Εθνικής 
Τραπέζης μέ τήν αϊγλην, ή 
όποια άπετέλει άλλοτε τό κύ 
ριον χαρακτηριστικόν της.

’Εάν ληφθή ύπ’ δψιν, δτι ό 
πλούσιος αύτός άπολογισμός 
έπραγματοποιήθη είς τό βραχύ- 
τατον χρονικόν διάστημα ένός 
έτους καί ύπό τάς μάλλον άντι- 
ξόους, λόγω τής γενικώς άνω- 
μόλου καταστάσεως, συνθήκας, 
θά άντιληφθή άμέσως πόσον τά 
ζητήματα τού προσωπικού εύ- 
ρίσκονται είς καλάς χεΐρας καί 
πόσον πρέπει νά εί'μεθα ήσυχοι 
διά τήν έπίλυσιν καί τών 
λοιπών.

’Ήδη ό κ. Διοικητής είς τήν 
τελευταίαν γενικήν Συνέλευσιν 
τών Μετόχων διεκήρυξε μέ συγ
κινητικόν άληθώς αύθορμητι 
σμόν, δτι τόν άπασχολεΐ σοβα- 
ρώς τό ζήτημα τής αύξήσεωςτών 
άποδοχών τού προσωπικού, ίδίως 
τού κατωτέρου, τού όποιου τάς 
δυσχερείας, λόγω τής όλονέν 
έντεινομένης άκριβείας τής 
ζωής καί γνωρίζει άριστα καί 
έπιθυμεΐ ζωηρώς νά θεραπεύση.

Τό προσωπικόν τής Τραπέζης 
γνωρίζει καλώς, δτι έκεΐ είς τήν 
κορυφήν τού Ιδρύματος υπάρ
χει Διοικητής, ό όποιος παρ’ 
δλας τάς πολυσχιδείς καί κα- 
ταθλιπτικάς φροντίδας τής δια- 
κυβερνήσεως τής Τραπέζης δια
θέτει πολύν χρόνον διά τά ζη
τήματα τού προσωπικού, τά 
όποια γνωρίζει άριστα καί διά 
τήν λύσιν τών όποιων πασχίζει 
πραγματικά.

Τό προσωπικόν τής Τραπέζης 
γνωρίζει άκόμη, δτι δέν έχει 
άνάγκην νά περιάγη δίσκον 
έπαιτείας διά νά συγκινήση 
τήν Διοίκησιν. ’Αρκεί διά τής 
φιλότιμου έργασίας του νά συμ- 
βάλη είς τήν πρόοδον τού Ίδρύ 
ματος. Τήν μερίδα του έκ τής 
τοιαύτης συμβολής θά λάβη δα- 
ψιλήν, διότι ό Διοικητής τιμά 
τήν έργασίαν καί έκτιμος βαθύ
τατα τήν άξίαν, τήν όποιαν 
έχει αυτή, δταν είναι άξιοπρε- 
πής, παραγωγική καί άπερί- 
σπαστος.

Μία κατηγορία συναδέλφων 
Υπολογιστών Α', συμπληροΰντων 
εντός τοΰ προσεχούς έτους τριε
τίαν εις τόν βαθμόν των, πρόκει
ται νά ύποστή είς τάς άρχάς τοΰ 
έτους τούτου γραπτήν δοκιμασίαν 
διά νά απόκτηση τό δικαίωμα 
κρίσεως διά τόν βαθμόν τοΰ Λο- 
γιστοϋ Γ', συμφώνως τφ Όργα- 
νισμφ.

Τό μέτρον τούτο, λόγιο τής συγ- 
κινήσεως, τήν οποίαν δημιουργεί 
εις τούς άμέσως ενδιαφερομένους 
συναδέλφους, συγχρόνως δέ καί 
διότι θέτει φραγμόν εις τήν έξέ- 
λιξιν τοΰ προσωπικού από (ορι
σμένου βαθμού καί άνω ενέχει 
ιδιαίτερον ενδιαφέρον, πρό τοΰ 
οποίου δέν δύναται νά μείνη αδιά
φορος ή «Τραπεζιτική».

Λέγουν οι συνάδελφοι, οί όποιοι 
θά υποβληθούν πρώτοι είς τήν 
εφαρμογήν τοΰ μέτρου Ύπηρε- 
τοΰμεν είς τήν Τράπεζαν επί ολό
κληρον εικοσαετίαν καί ή σταδιο
δρομία μας δέν δύναται νά θεω- 
ρηθή περίφημος, αφού μέ τόν 
αυτόν χρόνον υπηρεσίας άλλοι 
συνάδελφοί μας κατεΐχον ανώτε
ρους βαθμούς, ημείς δ’ εύρισκό- 
μεθα είς τάς κατωτέρας άκόμη 
βαθμίδας τής ιεραρχίας. Τήν Τρά
πεζαν ΰπηρετοΰμεν μέ ζήλον καί 
άφοσίωσιν, δτι δέν εί'μεθα δέ 
κακοί υπάλληλοι άποδεικνύουν αί 
ύπηρεσιακαί μας εκθέσεις. Έξ 
άλλου ή ηλικία μας, διότι εί'μεθα 
40 ετών καί άνω, είναι φυσικόν 
νά μάς έχη φέρει είς τήν δημιουρ
γίαν ιδίας οικογένειας, μέ δλους 
τούς περισπασμούς καί τάς περι
πέτειας, τάς οποίας δημιουργούν 
τά οικογενειακά βάρη, ύπό τάς 
σημερινός μάλιστα δυσχερείς καί 
σκληράς συνθήκας τής βιοπάλης. 
Τί άξίζει ό καθείς εξ ημών, τό 
γνωρίζει πλέον ή Τράπεζα. Μ ή 
έξαρτάτε λοιπόν τήν σταδιοδρο
μίαν μας άπό τό άποτέλεσμα μιας 
έξετάσεως, δπου καί ή τύχη παί
ζει πολλάκις άποφασιστικόν ρόλον, 
κρίνατε καί ημάς, δπως καί τούς 
άλλους συναδέλφους μας καί άφή- 
σατέ μας νά σταδιοδρομήσωμεν 
χωρίς τήν περιπέτειαν τών εξετά
σεων.

Δέν είναι δυνατόν νά άρνηθή 
κανείς, δτι υπάρχει λογική εις τήν 
άποψιν αυτήν τών συναδέλφων, ή 
υποκειμενική εκείνη λογική, τήν 
οποίαν δημιουργούν αί ιδιαίτεροι 
ψυχολογικοί συνθήκαι. Διότι άλη
θώς τά ιδιαίτερα περιστατικά τής 
υπηρεσιακής έξελίξεως καί τής 
κοινωνικής ζωής τής κατηγορίας 
αυτής τών συναδέλφων μας δέν 
ευνοούν τήν άνάπτυξιν τής αισιο
δοξίας, μέ τήν οποίαν οί νέοι 
προετοιμάζονται καί προσέρχονται 
είς τάς εξετάσεις των διά νά 
κρούσουν τήν θύραν τοΰ επαγ
γελματικού μέλλοντος, πού έξέλε-

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑ1ΕΑΦ0ΥΣ 
ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΝ
Τήν 16ην ’Οκτωβρίου έ. ε. Θέλει διενεργηθή γενική άπογραφή 

τοΰ Κράτους, πληθυσμού, οικοδομών, κατ]μάτων καί επιχειρήσεων.
Είναι γνωστή είς πάντα μορφωμένον άνθρωπον ή μεγάλη κοι

νωνική, οικονομική, διοικητική καί πολιτική σημασία τής άπογρα- 
φής, ώστε νά καθίσταται περιττόν νά έπιμείνωμεν έπί τοΰ ση
μείου τούτου.

Διά νά έπιτύχη ή άπογραφή^-καί είναι εθνική άνάγκη νά έπι- 
τύχη—έπιβάλλεται είς δλους μας νά προπαγανδίσωμεν είς τόν κύ
κλον μας, στενώτερον ή εύρύτερον, τά ώφελήματα τής άπογραφής, 
ήτις θά μας δώση, ώς λίαν προσφυώς έτόνισεν ό κ. Πρόεδρος τής 
Κυβερνήσεως, διά μέσου τών ψυχρών άριθμών τής στατιστικής τόν 
παλμόν τής ζωτικότητας τοϋ "Εθνους.

Είς τήν προπαγάνδισιν τής έπιτυχίας τής μεγάλης αύτής προ
σπάθειας ή Διοικ. ’Επιτροπή τοΰ Συλλόγου καλεΐ πάντας τους συ
ναδέλφους, βεβαία δτι θά άπαντήσουν προθύμως είς τήν πρόσ- 
κλησιν ταύτην.
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ξαν καί άγαποΰν, καί νά είσέλ- 
θουν, δσοι είναι άξιοι, εις τό στά- 
διον, πού ικανοποιεί τούς πόθους 
καί τάς φιλοδοξίας των.

Υπάρχει δμως καί μία άλλη 
λογική, ή οποία δέν άνέχεται συμ
βιβασμούς καί ταλαντεύσεις, ή 
άδυσώπητος λογική τής πραγμα
τικότητας. "Ας τήν άκούσωμεν 
καί αυτήν.

Οί καιροί, λέγει ή λογική αυ
τή, είτε τό θέλομεν, είτε δέν τό 
θέλομεν, μετεβλήθησαν. Έάν έ- 
χωμεν τήν ικανότητα νά τό άν- 
τιληφθώμεν θά έπιστρατεύσωμεν 
δλας μας τάς δυνάμεις—καί μά
λιστα χωρίς τήν παραμικροτέραν 
αναβολήν—καί θά προσαρμοσθώ- 
μεν. Έάν άντ’ αυτού προτιμή- 
σωμεν τάς παρωπίδας, δικαίωμά 
μας βέβαια, άλλά τότε μάς άνα- 
μένει ή παρακμή καί ό μαρασμός. 
Είναι δμως δυνατόν έ'να "Ιδρυ
μα αιώνιον, ώς ή Εθνική Τρά
πεζα, οργανισμός, πού δέν γνω
ρίζει τήν φθοράν τού χρόνου, 
άλλ’ εξελίσσεται σταθερώς πρός 
μεγαλυτέραν συνεχώς ίσχύν, μέ 
τήν λελογισμένην καί άμεσον 
προσαρμογήν πρός τάς άπαιτήσεις 
τής πραγματικότητας καί μέ τήν 
διαρκώς άνανεουμένην άπό τάς 
ικανότητας τών λειτουργών του 
ζωπικότητα, είναι δυνατόν νά 
κάμη λογικήν του τόν κάματον 
καί βήμά του τόν δισταγμόν;

Καί πού λοιπόν θέλετε, συνε
χίζει ή ιδία λογική, νά στηριχθή 
ή Εθνική Τράπεζα διά νά άντι- 
μετωπίση τήν νέαν πραγματικό
τητα; Είς τό προσωπικόν της 
βεβαίως, είς τό έ'μψυχον υλικόν 
της, πού άποτελει τό αίμα τοΰ 
οργανισμού της. Τό προσωπικόν 
δμως αύτό πρέπει νά σκέπτεται 
κατά βασικώς διάφορον πλέον 
τρόπον. ’Άλλοτε ήρκει ή πο
σοτική συμβολή τής έργασίας 
τού ύπαλλήλου. Σήμερον τόν 
ρόλον αυτόν έχει κυρίως ή μη
χανή, ό ύπάλληλος δέ θά προσ- 
φέρη τήν ποιοτικήν του άπόδο- 
σιν. ’Άλλοτε τό μέτρον τής δια- 
κρίσεως καί τής άνόδου είς τήν 
ύπηρεσιακήν ιεραρχίαν ήτο κυ
ρίως δ χρόνος τής ύπηρεσίας, πα- 
ρακολουθούμενος βεβαίως άπό 
προσόντα, διά τά όποια ήρκει ή 
μετρία κατάρτισις καί ή πείρα. 
Σήμερον ή διάκρισις άνήκει μό
νον είς τήν άρτίαν πνευματικήν 
καί ψυχικήν συγκρότησιν. ’Άλλο
τε έπεδεικνύετο ώς άδιαφιλονεί- 
κητος περγαμηνή μόνη ή τιμιότης. 
Σήμερον πιστεύεται, δτι ή τιμιό- 
της είναι θεμελιώδης προϋπόθε- 
σις καί ύποχρέωσις, διά τήν ο
ποίαν δέν οφείλεται εΰσημον. Τό 
εΰσημον πλέον άνήκει είς τήν 
δημιουργικότητα, ή οποία θά κά
μη ενεργόν καί παραγωγικήν τήν 
τιμιότητα. ’Άλλοτε ή Τράπεζα 
ηύδοκίμει καί μέ τόν εμπειρισμόν. 
Σήμερον είναι πολυσχιδής λει
τουργία, τά βήματα τής οποίας 
φωτίζει ή επιστημονική γνώσις. 
’Άλλοτε ή προώθησις ήτο έν πολ- 
λοΐς άποτέλεσμα κεκτημένης τα
χύτητας. Σήμερον ή έπιτυχία έ
παυσε νά είναι συνάρτησις τυ
χαίων περιστατικών καί κατακτά- 
ται δυσχερέστατα. Ό άγων γί
νεται πλέον μεταξύ τών αρίστων 
καί τό «φθάσιμο» άκολουθεΐ ένα 
τραχύτατον καί έπίπονον δρόμον 
συνεχών προσπαθειών συγχρονι
σμού καί μορφωτικής άνυψώσεως.

Έάν αυτά δλα είναι άληθή 
— όμιλεΐ πάντοτε ή λογική τής 
πραγματικότητας—διά πάντα λει
τουργόν τής Τραπέζης, φαντα- 
σθήτε ποΐαι δημιουργούνται ύπο-

χρεώσεις διά τούς ύπαλλήλους 
εκείνους, άπό τούς οποίους θά 
στρατολογηθοΰν έν καιρψ τά στε
λέχη τών άνωτέρων καί ύπευθύ- 
νων θέσεων. Εις τό μεταίχμιον 
αύτό εύρίσκονται οί κληθέντες 
είς εξετάσεις συνάδελφοι, είς τό 
πέρασμα άπό τήν μάζαν τοΰ πλή
θους είς τήν τάξιν τών άξιωμα- 
τούχων. Πρόκειται νά κληθούν ώς 
ταγοί καί νά έπωμισθούν τό τι
μητικόν βάρος τής διαχειρίσεως 
τών συμφερόντων τής Τραπέζης 
είς τάς προφυλακάς.

Άλλά τί λοιπόν θά γίνουν οί 
άτυχεΐς τής δοκιμασίας, διακόπτει 
ή λογική τής άνησυχίας ; 'Ιδρύ
ματα τής ηθικής έπιβλητικότητος 
τής Εθνικής Τραπέζης έγκαταλεί- 
πουν είς τήν τύχην των τούς λει
τουργούς έκείνους, οί όποιοι δέν 
δύνανται νά άνταποκριθούν εις 
τόν καταθλιπτικόν δγκον τών 
νέων απαιτήσεων καί τών οποίων 
τό φυσικόν δριον τής άντοχής 
έξηντλήθη καθ’ οδόν καί μάλιστα 
όχι χωρίς προσπάθειαν καί χωρίς 
ικανοποιητικά διά τήν Τράπεζαν 
άποτελέσματα, δτε ή άπόδοσίς 
των έταυτίζετο πρός τήν τροχιάν 
τοΰ 'Ιδρύματος ;

Έάν ό κάματος, άπαντά ή λο
γική τής πραγματικότητας, έπήλ- 
θεν, αφού εϊσέφεραν οί λειτουρ
γοί τής Τραπέζης δ,τι εΐχον νά 
προσφέρουν, καθήκον τοΰ 'Ιδρύ
ματος είναι—καί τό καθήκον 
αύτό έκπληροΰται—νά προνοήση 
διά τήν άνάπαυσιν, τής οποίας 
δικαιούνται. Ή Τράπεζα θά προ- 
χωρήση μέ τούς άλλους, πού έρ
χονται κατόπιν καί πού έχουν 
δλην τήν ορμήν διά νά τήν πα
ρακολουθήσουν. Έδώ δμως δέν 
πρόκειται περί αύτοΰ. Δέν ήλθεν 
ή στιγμή νά άποχωρισθή ό δρό
μος τοΰ 'Ιδρύματος άπό τόν δρό
μον τών άνησυχούντων διά τάς 
εξετάσεις συναδέλφων. Άντιθέ- 
τως σκοπός τής Τραπέζης είναι 
νά τούς ξεχωρίση άπό τό πλήθος 
καί θέλει διά τής μελέτης έπ’ εύ- 
καιρίφ τών εξετάσεων νά άπο- 
κτήσουν άνώτερα μορφωτικά εφό
δια, χάρις είς τά όποια μαζί μέ 
τήν πείραν, τήν ώριμότητα τής 
κρίσεως καί τήν δοκιμασθεΐσαν 
πίστιν καί άφοσίωσίν των είς τό 
"Ιδρυμα θά δυνηθοΰν νά άντα- 
ποκριθούν εις δυσκολωτέραν άπο- 
στολήν καί βαρύτερα καθήκοντα. 
Έάν διά τόν ένα ή τόν άλλον λό
γον δέν δύνανται νά άνταποκρι- 
θούν είς τάς άπαιτήσεις,αί όποϊαι 
συνοδεύουν τάς άνωτέρας θέσεις, 
ή εύκαιρία τής άναδείξεως έδόθη, 
ή θύρα ήνοιξε καί οί άξιοι ας πε
ράσουν. Τό φοβερόν θά ήτο νά 
είναι καταδικασμένοι οί υπάλ
ληλοι είς τό τέλμα τής στασι
μότητας καί τούς φραγμούς 
τής εμποδισμένης έξελίξεως. 
Ή διάνοιξις διεξόδων διά τήν 
πρόοδον καί ή παροχή τών μέ
σων τής διακρίσεως είναι άνε- 
κτίμητον άγαθόν. Βεβαίως τό ά- 
γαθόν τούτο παρέχεται κατόπιν 
διαπιστώσεως, δτι περιέρχεται εις 
άξίας χεΐρας. Άλλά τούτο δέν 
βλάπτει, ούτε άνησυχεΐ τούς Ικα
νούς.

Ή «Τραπεζιτική» έάν ήθελε 
νά δημοκοπήση έν προκειμένφ 
θά άφηνε νά πεισθή άπό τήν 
λογικήν τής άνησυχίας. Πιστεύει 
δμως τήν λογικήν τής πραγματι
κότητας, τήν οποίαν πάντοτε δι- 
ηρμήνευσεν άπό τών στηλών της, 
εΐδικώτερον δ’ δτε τό πρώτον 
άνέκυψε πρό ετών τό ζήτημα τώ- 
έξετάσεων διά τούς μεταταχθένν



τας εις τό κύριον προσωπικόν 
Γραφείς,

Δεν υπάρχει αμφιβολία, δη αί 
είδικαί συνθήκαι, υπό τας οποίας 
διατελεΐ ή πρώττ] σειρά τών έξε- 
τασθησομένων, έχουν έργασθή εις 
την εύπαθεστάτην δια τό προσω
πικόν ψυχήν τοϋ κ. Διοικητοϋ ως 
εύγλωττος συνήγορος διά μίαν λε- 
λογισμένην καί δικαίαν επιεί
κειαν.

Έξ άλλου ή Διοίκησις τής Τρα- 
πέζης παρέσχε προθύμως εις την 
Διοικ. Επιτροπήν τοϋ Συλλόγου 
τά μέσα, διά τών οποίων κατέστη 
δυνατή ή συγκρότησις αρτίων 
φροντιστηρίων διά τήν προετοι
μασίαν τών υποψηφίων καί τήν 
έξασφάλισιν τής επιτυχίας αυτών 
εις τάς εξετάσεις.

Δεν δικαιολογείται λοιπόν δ 
παραμικρότερος δισταγμός καί οι 
καλοί συνάδελφοι, πού πρόκειται 
νά έξετασθοϋν προσεχώς, πρέπει 
νά άποθέσουν τάς ανησυχίας των 
καί νά προσέλθουν μέ αύτοπεποί- 
θησιν εις τάς εξετάσεις των, ά- 
φοϋ αΰται πρόκειται νά είναι α
παρχή καλλίτερου υπηρεσιακού 
μέλλοντος.

"Οσον αφορά τήν γενικωτέραν 
επαγγελματικήν χροιάν, τήν ό
ποιαν έχει ό τιθέμενος φραγμός 
τών εξετάσεων διά τήν πέραν ώ- 
ρισμένου βαθμού έξέλιξιν τοϋ 
προσωπικού, ή «Τραπεζιτική» ο
φείλει νά εΐπη εύθαρσώς, δτι καί 
έν τοΰτφ πιστεύει εις τήν λογι
κήν τής πραγματικότητας, τής ο
ποίας τήν άπήχησιν ήκούσαμεν α
νωτέρω.

Πράγματι, από τής πλευράς 
τών υπαλλήλων ήδη, ποιον άλλο 
πρόγραμμα προαγωγής τών επαγ
γελματικών συμφερόντων είναι 
πληρέστερον από τήν προσπά
θειαν άναγνωρίσεως τής αξίας 
τής εργασίας καί τήν έξασφάλισιν 
τής επιβολής της, ως μέσου δια- 
κρίσεως καί προαγωγής τών υπαλ
λήλων;

Καί πώς ή εργασία δΰναται νά 
άνυψωθή εις αυτήν τήν περίβλε
πτον θέσιν, εάν δέ είναι συντο
νισμένη προς τάς υπαγορεύσεις 
μιας εύρυτάτης επαγγελματικής 
μορφώσεως, ή οποία, εις δ,τι α
φορά τον συντελεστήν - εργασία, 
θά έφερε εις τό αυτό επίπεδον 
τής δράσεως τής Τραπέζης τά 
μέσα διά τήν άπρόσκοπτον άνέλι- 
ξίν της;

Ούτως εσκέπτετο ή «Τραπεζι
τική», δταν άπεφάσισε νά άσχο- 
ληθή έπιμόνως μέ τήν ιδέαν τής 
έκδόσεως τής Τραπεζιτικής βιβλιο
θήκης καί γενικώτερον μέ τήν 
μετεκπαίδευσιν τοϋ προσωπικού.

Ό Διοικητής δμως κ. Άλέξ. 
Κοριζής, ως ύπευθύνως δυνάμεθα 
νά βεβαιώσωμεν, είναι ακριβώς 
ύ έμπνευστής καί θεμελιωτής τής 
ιδέας τής διά τής μορφωτικής 
κατά πλήρες σύστημα άνυψώσεως 
τού προσωπικού προωθήσεως τής 
Τραπέζης προς εΰρυτάτους ορί
ζοντας άξιους τών παραδόσεων 
τοϋ 'Ιδρύματος καί τής πνοής τοϋ 
Διοικητοϋ της.

Δέν πρόκειται λοιπόν νά πεί- 
σωμεν τον Διοικητήν, ως πρωτο- 
πόρον καί φανατικόν πιστόν τής 
ιδέας, αλλά νά πεισθώμεν ημείς, 
νά τον άκολουθήσωμεν εις τήν 
όλοκλήρωσιν μορφωτικού προγράμ
ματος, τό όποιον υπερβάλλει καί 
τάς τολμηροτέρας ελπίδας καί νά 
τον καλέσωμεν καθοδηγητήν εις 
μίαν προσπάθειαν, ή οποία προά
γει τήν Τράπεζαν, δηλ. τό προσω
πικόν της, διότι τίποτε δέν δύνα- 
ται νά χωρίση τάς δύο αύτάς 
έννοιας εις δσους αγαπούν, ως ό 
Διοικητής καί τήν μίαν καί τό 
άλλο.

Η ΕΠΕΤΗΡΙΣ
Τη έπιμελεία τής άρμοδίας 'Υπη

ρεσίας τοΟ Τμήματος Προσωπικού 
έξετυπώθη καί έκυκλοψόρησε πρό 
ήμερών ή Έπετηρίς τού Προσωπι
κού τής ’Εθνικής Τραπέζης. Ή έκ- 
τύπωσις είναι έπιμεμελημένη καί 
άρτια, τά δέ δι’ αύτής παρεχόμενα 
στοιχεία πλήρη.

Οϋτω έπληρώθη άπό πολλοϋ ύφι- 
στάμενον κενόν καί ίκανοποιήθη 
ζωηρά έπιθυμία τού Προσωπικού, 
ή όποια συνέπιπτε μέ τήν έπιΑυμίαν 
της Διοικήσεως τής Τραπέζης,, δπως 
άποδειχθή τό άπρόσβλητον καί άμε- 
τάβλητον τής σειράς έκάστου ύπαλ- 
λήλου έν τή ιεραρχία τής Τραπέζης.

I ΕΙΣ ΤΒ ΠΕΡΙ88ΡΙ0Ν ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΕΠΕΤΗΡΙΑΟΣ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΑ

Τό ασθενές φϋλον εΐχεν, δπως 
συνήθως έν ιίολλοΐς, τήν δύναμιν, 
τήν οποίαν έν τούτοις εις περισ
σότερα δέν έχει τό ισχυρόν, νά 
άποτρέψη τό κακόν τής δημοσιεύ- 
σεοος εις τήν έκδοθεΐσαν επετηρί
δα μας κάθε χρονολογίας, άπό 
τήν οποίαν θά ύπελογίζετο καί 
κατά προσέγγισιν άκόμη ή ηλικία 
του.

Δέν έβράδυνε νά εύρη εκείνον, 
ό όποιος τό ύπερήσπισεν ίπποτι- 
κώτατα καί άποτελεσματικώς άπό 
τό κακόν πού έπέκειτο ή έστω ά
πό τήν άκαρδον άδιαφορίαν εις 
τήν γνωστήν άδυναμίαν του.

Δέν εύρέθηκεν δμως καί διά 
τό ισχυρόν εκείνος ό όποιος θά 
άνελάμβανε τήν υπεράσπισήν του 
άπό παρόμοιον ένδεχόμε-νον.

Άραγε δέν άνεγνώριζεν ό αυτός 
ιππότης, δτι θά προέκυπτον συ- 
νέπειαι δχι δλιγώτερον δδυνηραί 
καί διά τό ισχυρόν φΰλον, ή ύπε- 
λόγιζεν, δτι αυτό θά έπεβάλλετο 
καί εκεί διά τής ισχύος του, έκεΐ 
πού άκριβώς ή ισχύς του, μπορεί 
νά δεχθή τήν χαριστικήν της βο
λήν ;

Τόσαι ενδείξεις φιλαρεσκείας, 
δχι καί τόσον λανθανούσης καί 
τόσαι προσπάθειαι διατηρήσεως 
τής νεότητας ή —τό χειρότερον— 
νεανικής έμφανίσεως, πού βαδί
ζουν παραλλήλως εις δλας τάς 
λεπτομέρειας, δσον είναι δυνατόν, 
προς τάς όμοιας ενδείξεις καί τάς 
όμοιας προσπάθειας τοϋ ωραίου 
φύλου, γνωσταί άνά τάς φυλάς 
καί τούς αιώνας, δέν έχουν άκόμη 
καταστήσει άντιληπτόν, δτι εις τό 
άσθενές αυτό σημειον συναντιόν
ται καί ή ισχύς τού ενός καί ή 
άδυναμία τού άλλου καί υποκλί
νονται προς άλλήλας, άκριβώς διά 
νά κρύψουν μέ τήν ύπόκλισίν των 
τό κοινόν προσωπείου;

Αί κοιναί συνέπειαι, δχι όλιγώ- 
τεραι άπό τής ενεργητικής πλευ
ράς τοϋ άσθενοϋς φύλου, δέν 
έχουν άκόμη καταδείξει, δτι τό 
άκρωτήριον τής νεότητος παρα- 
πλέεται μέ τούς ίδίους κινδύνους 
καί άπό τά δύο φύλα; Καί δμως 
ή δύναμίς μας συγκαλύπτει τήν 
ίδικήν των άδυναμίαν, ένφ ή άφέ- 
λειά μας άποκαλύπτει τήν ίδικήν 
μας. Τό άντιλαμβανόμεθα, δταν 
είναι πλέον άργά. "Οπως άκριβώς 
συνέβη καί μέ τήν επετηρίδα μας.

Προφυλάξαμε τά καϋμένα τά 
κορίτσια άπό τού νά καταστή γνω
στή ή ηλικία των. Δέν είχαμε 
δμως φαντασθή τί θά γινότανε, 
δταν, δλίγας στιγμάς μετά τήν κυ
κλοφορίαν τής έπετηρίδος, ή έκ 
μέρους των εμβριθής ληξιαρχική 
μελέτη, θά είχε μετατάξει, χωρίς 
οίκτον, τούς πρώην νεαρούς στά 
γεροντοπαλλήκαρα.

Θά μάς άπαντήσουν ϊσως εκεί
νες, δτι αυτό δέν έ'βλαψε τόσον, 
δσον θά έ'βλαπτε ή άποκάλυψις 
τής δικής των ηλικίας "Αν 
δέν πλανώνται, θά είρωνεύωνται 
καί φυσικά τώρα έκ τού άσφα- 
λοΰς. Μάλιστα θά προχωρήσουν 
διά νά μάς καθησυχάσουν μέ τό 
δτι τώρα άκριβώς θά πολλαπλα- 
σιασθοϋν αί προσεγγίσεις. ’Αλλά 
αυτό άκριβώς καί εμείς άποφεύ- 
γαμε. Διότι θά πολλαπλασιαοθοΰν 
άπό τής πλευράς πού δέν επεθυ- 
μούσαμε, άν δέν ελαττωθούν άπό 
εκείνης πού έπεθυμούσαμε.

Είχαμε άνάγκην νά αίσθανώ- 
μεθα άπέναντί μας τήν νεότητα 
νά άντανακλάταιεις τήν δύουσαν 
ίδικήν μας. Δέν τολμώμεν τώρα 
νά τήν άντικρύζωμεν. Ήταν ή 
άπομένουσα ελπίς μας. Τώρα 
έπληροφορήθημεν διά τής έπετη
ρίδος, μαζύ μέ μερικούς άριθμούς 
πού μέ κάποιαν καλήν προσπά
θειαν είχαμε λησμονήσει σχεδόν, 
δτι έξέλιπε καί αυτή. Καί τά γε- 
νόμενα πλέον ούκ άπογίγνονται.

Αυτός είναι ό λόγος διά τον ό
ποιον, μακράν τού νά δώση ή 
έπετηρίς τήν χαράν εις τήν ο
ποίαν άπέβλεψεν, έσκόρπισε κα
τήφειαν, τήν οποίαν δέν έφαντά- 
σθη. Φθάνομε στο σημειον νά 
τήν κρύβωμεν μέ τήν άνόητον έλ- 
πίδα, δτι θά περιορίσωμεν τήν 
κυκλοφορίαν της. Καί δέν είναι

ΘΕΑΤΡΟΝ
Τόν James Barry έγνωρίσαμεν πρό 

διετίας στάς ’Αθήνας μέ τό άρι- 
στουργηματικό μονόπρακτο «Τά πα
ράσημα τής γρηούλας» καί ήδη εί
δαμε τό τρίπρακτο έργο του «Αυτό 
πού ξέρει κάθε γυναίκα». Καί τά 
δύο έργα άνεβάστηκαν μέ ξεχωριστή 
επιμέλεια άπ’ τό θίασο τής Κας Κα
τερίνας Άνδρεάδη καί τής έδωσαν 
τή λαμπρά εύκαιρία νά ξεφύγη άπ’ 
τούς τύπους τών mondaines καί τών 
κομψών κυριών, τούς όποιους κατά 
κανόνα ύποδύεται, καί νά παρουσι- 
άση δύο ρόλους, οί όποιοι άνέδει- 
ξαν τήν καλλιτεχνική της προσωπι
κότητα. Τό έφετεινό έργο τού Barry 
δέν είναι τής ολκής τού προπερύσι- 
νου μονοπράκτου του. Κοινόν γνώ
ρισμα έχει δτι ό πρώτος γυναικείος 
χαρακτήρ δεσπόζει τής δράσεως, 
ιδίως άπό τή β' πραξι κι’ έπειτα. 
Καί τό πρόσωπο τής Μάγχης άνε- 
δείχθη άπόλυτα άπό τό λαμπρό παί
ξιμο τής πρωταγωνίστριας. Τύπος 
παράδοξος, ρομαντικός καί θελη
ματικός μαζύ, μέ τρυφερή ψυχή καί 
άτσαλένια νεύρα, κατώρθωσε νά γί- 
νη τό δημιουργικό κίνητρο τού νεα
ρού Σάντ, ό όποιος χωρίς τή σκιά 
τη-, χωρίς τό άδιόρατο «κάτι» τής 
σιωπηλής παρουσίας της θά ήταν 
ίσως ένας άποτυχημένος. Αύτό βέ
βαια τό βλέπει άπ’ τήν άρχή μόνον 
ό θεατής, γιατί ούτε πού περνάει 
στό νοϋ τοϋ «μεγάλου» πολιτικού 
ώς τήν τελευταία πραξι, που ή έξέ 
λιξι τών πραγμάτων τόν κόινει νά 
άναγνωρίση καί νά άντιληφθή... «αύ
τό πού ξέρει κάθε γυναίκα»! Αξίζει 
νά άναφερθή τό παίξιμο τού jeune

II ΑΡΜΙΡΕίΙΙΙ
TO ϊ Π ΜΠΟΙ mil!

Κατά τάς διενερχηθείσας τήν 16ην 
τρέχοντος άρχαιρεσίας τού Ταμείου 
Υγείας έξελέγησαν οί εξής :

Διοικητικήν Συμβούλιου. 1) Άλ. 
Μαυρομμάτης, 2) Ν. Ίατρίδης, 3) Α. 
Μυλωνακος, 4) Α. Κούμαρης, 5) Κ. 
Τρίπος, 6) Κ. Τζώτζης, 7) X. Τσιρι- 
μωνάνης, 8) Γρ. Ρίτσος, 9) Άνδρ. 
Βάρδης.

Αναπληρωματικοί·. 1) Ευάγ. Φαρ- 
μακίδης, 2) Δ. Ζαμανος, 3) X. Δα- 
μήλος 4) I. Δημητριάδης.

Έλεγκτ«ί: Βασ. Λεονάρδος καί 
Βασ. Κυριακόπουλος.

ηΤρΙΙϊη
π: mum mum

fir EHI18E llElfiim
κ. I. ΜΑΛΑΘΟΥΡΑ

Ό παρά τή Α.Σ.Ε.Ο.Ε. καθηγητής 
τής ’Αγγλικής γλώσσης κ. Ίω. Μα- 
λαθούρας (Β. LITT. ΟΧΟΝ) έξέδω- 
κεν, εις Β' έκδοσιν άναθεωρημένην, 
Γραμματικήν τής ’Αγγλικής Γλώο- 
οης δΓ 'Έλληνας σπουδαστάς, συ- 
νοδευομένην ύπό Συστήματος ’Ανω
μάλων Ρημάτων.

Τό έργον τοϋ κ. I. Μαλαθούρα, 
πρωτότυπον καί επαγωγικόν, ύπερέ- 
χει τών λοιπών ξενόγλωσσων, ώς 
πρακτικώτερον, σαφέστερο» καί με- 
θοδικώτερον. ’Επί πλέον παρέχει 
πλήρεις καί σαφείς οδηγίας περί τής 
προφοράς γενικώς καί επιλύει δλας 
τάς άμφιβολίας έν σχέσει πρός τόν 
τονισμόν, συλλαβισμόν ή στίξιν.

Τά πλεονεκτήματα τοϋ έργου κα- 
θιστώσι αύτό άπαραίτητον βοήθημα 
τών έπιθυμούντων νά έκμάθωσιν 
πλήρως τήν ’Αγγλικήν γλώσσαν.

Ή τιμή έχει καθορισθή εις δρχ. 150 
διά τήν Γραμματικήν καί δρχ. 25 διά 
τό Σύστημα τών ’Ανωμάλων Ρημά
των, δπερ άποτελεϊ συμπλήρωμα 
τής Γραμματικής.

Διά τά μέλη τού Συλλό/ου μας ό 
κ. I. Μαλαθούρας καθώρισε τιμήν 
δρχ. 140 καί διά τά δύο τεύχη, έξο- 
φλητέαν εις 4 μηνιαίας δόσεις.

Οί ένδιαφερόμενοι συνάδελφοι 
παρακαλοϋνται ν’ άπευθυνθώσιν εις 
τήν ’Επιμελητείαν Μορφώσεως.

Τήν άνωτέρω έκδοσιν θά έπακο- 
λουθήση λίαν προσεχώς καί ή έκδο- 
σις του Συντακτικού τής ’Αγγλικής 
διά τούς "Ελληνας σπουδαστάς μετ’ 
άσκήσεων.

απίθανου νά εξαφανισθή εντός 
ολίγου. Πόσον θά πλανώμεθα 
όμως.

Θά φυλάσσεται αυτή καλά, έκεΐ 
πού χρειάζεται περισσότερον, διά 
νά άνασύρεται μέ χαιρεκακίαν 
εις τό φώς καί νά τείνεται πρό 
τών οφθαλμών μας, όταν ενίοτε 
αί τελευταΐαι άναλαμπαί τής νεό
τητάς μας θά έμφανίζουν άσυγ 
χώρητα φαινόμενα, αλλά καί διά 
νά βλέπωμεν έκεΐ μέσα, νά κα- 
θρεπτίζεται χωρίς καμμίαν τε
χνητήν άπόχρωσιν, ή προσωποίη 
σις τής άφελείας μας.

Α. Δ.

premier τού Θιάσου κ. Χριστογιαν- 
νοπούλου, τής Κας Μηλιάδη καί τής 
Δδος Ρώμα σέ τρεις άνάγλυφους 
τύπους.

’Επιτυχημένη στάθηκε ή ιδέα τού 
ήμικρατικοϋ θεάτρου νά βαδίση «στά 
σίγουρα» καί νά παρουσιάση τό πε
ρίφημο «Banco» τού AlfredSavoir, 
παιγμένο καί άλλοτε στήν ’Αθήνα, 
άπό τοϋ νά καταπισστή σέ πειρά
ματα μέ άμφιβόλου άξίας νέα έργα. 
Τά έργα τοΰ συγγραφέως τής «8ης 
γυναίκας τοΰ Barbe bleu» δέν διατ
είνονται γιά τήν άληθοφάνεια τοϋ 
μύθου τους. "Ομως είναι έκτεταμένα 
σκηνικά παιχνίδια γεμάτα άπό χα
ριτωμένα ευρήματα μέ κομψότατο 
διάλογο καί τύπους σπαρταριστούς. 
Ό συγγραφεύς έπί δύο συνεχείς ώ
ρας παίζει καί μέ τούς ήρωάς του 
καί μέ τούς θεατάς, πού δέν μαθαί
νουν τήν λύσι παρά δύο λεπτά πριν 
κλείση ή αύλαία. Ή Κα Άρώνη 
(Σαρλόττα), αν καί σέ ρόλο δχι 
άπόλυτα τής ιδιοσυγκρασίας της, 
πολύ καλή, ιδίως στή β'_ καί γ' 
πραξι. "Εκτακτος ό κ. Άρώνης (de 
Liniere) καί διαρκής πηγή γέλιου ό 
κ. Άβδής.

Κατά τό β' δεκαπενθήμερον τού 
Αύγούστου ούδεμία «πρώτη» θεα
τρικού έργου έδόθη, τών θιάσων προ- 
ετοιμαζομένων διά τήν έναρξιν τής 
χειμερινής των περιόδου, ή όποια 
εφέτος κατά πάσαν πιθανότητα θά 
άρχίοη λίαν ένωρίς.

Ν. Μπ.

ΜίΙΙΙΕΙΙ ΜΡΦΚίΚ
ΊΐΜ CBURSJINDH ΓΑΒΗΟϋ

Ή Επιμελητεία ’ Μορφώσεως 
φέρει εις γνώσιν τών κ. κ. συνα
δέλφων ότι, προκειμένου ν’ άρ- 
χίσωσι τά κατ’ έ'τος τακτικά μα
θήματα Ξένων Γλωσσών τόν προ
σεχή μήνα ’Οκτώβριον, δέχεται 
δηλώσεις έγγραφής μαθητών μέ
χρι καί τής 25ης τρέχοντος μηνός.

Άνακοινοΰται τοΐς ένδιαφερο- 
μένοις ότι τά μαθήματα τής Γαλ
λικής καί τής ’Αγγλικής γλώσσης 
θά διδάσκωνται έν τφ Καταστή- 
ματι τοΰ Συλλόγου μας, ένφ τά 
μαθήματα τής Γερμανικής γλώσ- 
,σης παρά τή έν Άθήναις Γερμα
νική Άκαδημίψ καί τφ καθηγητή 
κ. Γ. Ζαροκίλλι.

Οί έγγεγραφησόμενοι δέον νά 
έχωσιν ύπ’ ό'ψει των ότι άναλαμ- 
βάνουσι διά τής δηλώσεώς των τήν 
ύποχρέωσιν τακτικής καί ανελλι
πούς φοιτήσεως. Έν περιπτώσει 
άτάκτου φοιτήσεως ή αδικαιολο
γήτου διακοπής των θά έπιβαρυν- 
θώσι μέ τήν ανάλογου δι’ αυτούς 
καταβαλλομένην παρά τοΰ Συλ
λόγου δαπάνην.

ΕΝΑΡΞΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ 
ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΑΣ Α'.

Τήν 17ην τρέχοντος μηνός έν 
τφ Καταστήματι τού Συλλόγου 
έγένετο ή εναρξις τών Μαθημά
των τής Γαλλικής Γλώσσης διά 
τούς Ύπολογιστάς Αλ

ΣΥΣΤΑΣΙΣ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΩΝ ΥΠ]'ΓΩΝ

Ή Επιμελητεία Μορφώσεως 
συνιστά εις τούς Προσωρινούς Υ
παλλήλους των Ύπ]των, τούς λαμ- 
βάνοντας τά άποστελλόμενα αύ- 
τοΐς παρ’ ημών μαθήματα τών 
Λογιστικών καί τών Μαθηματι
κών, όπως άποστέλλωσι τό δυνα
τόν ταχύτερου καί τακτικώς τάς 
λύσεις τών άσκήσεών των πρός έ
λεγχον.

Ή σύστασις αυτή γίνεται αΰ- 
τοΐς άφ’ ενός μέν διά νά μ ή πα
ρεμποδίζεται διά τής βραδύτητας 
ή παρακολούθησίς των παρά τής 
’Επιμελητείας Μορφώσεως, άφ’ 
ετέρου δέ πρός τό ίδιον αυτών 
συμφέρον καί ΐνα δυνηθώσι νά 
συμπληρώσωσι τά κενά τών γνώ
σεων των ένωρίτερον καί ούχί τάς 
τελευταίας ημέρας πρό τών εξε
τάσεων οπότε θά είναι πολύ άργά.
ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ο'.κία έκ 4 δωματίων παρά τό Λυσ
σιατρείο». Πληροφορίαι παρά τώ κ. 
I. Τασσοπούλω. ΈΘν. Τράπεζα—Κεν
τρικόν—Έργασίαι Ύπ[μάτων.

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΠΕΝΝΙΕΣ
II........ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ,

Έκ μέρους τού Προσωπικού ύπο- 
βάλλεται ή εύχή πρός τήν καταρ- 
τισθεϊσαν ’Επιτροπήν Στεγάοεως, 
δπως περατώση τάς έργασίας της 
τό ταχύτερον καί κοινοποιήση τόν 
σχετικόν Κανονισμόν, ΐνα δυνηθώσιν 
οί ένδιαφερόμενοι νά άποκτήσωσι 
τάς οικίας των, ή άξια τών όποιων 
λόγω τής διεθνούς καταστάσεως ό- 
σημέραι αόξάνει. Συμμεριζόμενοι τάς 
άνωτέρω άπόψεις τών κ. κ. Συνα
δέλφων, φρονούμε» δτι τό άπό πολ
λών έτών σοβούν ζήτημα τής στε- 
γάσεως τού Προσωπικού πρέπει νά 
έπιλυθή τό ταχύτερον.

— Έξ άφορμής τής συστάσεως 
Επιτροπής πρός άναθεώρησιν τού 
θεσμού τών έλεγκτών τοΰ Κ. Κ., 
πλείστοι συνάδελφοι έκφράζουσι τήν 
γνώμην, δτι δέον ή Επιτροπή αυτή 
νά έξετάση εύρύτερον τό ζήτημα τής 
εύστοχου χρησιμοποιήσεως, άναλό- 
γως τής μορφώσεως, ειδικότητας καί 
έπιδόσεως τών μέσων ύπαλλήλων, 
οΐτινες άπό άλλης σκοπιάς καί εις 
ύπευθόνους θέσεις θά ήδύναντο, λό
γω τής έκ τής ήλικίας ζωτικότητάς 
των καί τής έκ μακρας υπηρεσίας 
πείρας των νά παράοχωσι μεγαλυ- 
τέρας υπηρεσίας εις τό "Ιδρυμα.

—Ώς γνωστόν πρό μηνός ή Διοί- 
κησις τής Τραπέζης, πρός άνακού- 
φισιν τών οικονομικών άνανκών τοϋ 
Προσωπικού, έχορήγησεν ήμισυ μι
σθόν ύπό τύπον προσαυξήσεως τών 
κανονικών δανείων.

THEr
ΕΟΡΤΒ ΙΟΪ_κ_ίΙΟΙΚΐ!ΙΟΪ

Τήν 30ήν Αύγούστου, ήμέραν 
τής όνομαστικής Επετείου τοΰ 
Διοικητοϋ κ. ’Αλεξάνδρου Κο- 
ριζή, ή Δ. Ε. τοϋ Συλλόγου 
άπέστειλεν αύτω τό κάτωθι τη
λεγράφημα :

«Ή Διοικητική Επιτροπή τού 
Συλλόγου 'Υπαλλήλων Εθνικής 
Τραπέζης γίνεται διερμηνεύς των 
αισθημάτων άφοσιώσεως καί άγά- 
πης πάντων τών παρά τφ 'Ιδρύ- 
ματι Εργαζομένων καί υποβάλλει 
πρός τόν Σεβαστόν Διοικητήν εύ- 
χάς πλήρους εότυχίας. Αί δλόψυχοι 
αυται εύχαί τοΰ Προσωπικού είναι 
έλαχίστη άνταπόδοσις τής στοργής 
τοϋ Δοικητοΰ πρός τούς υπαλλή
λους καί έκφρασις τής πίστεώς 
των, δτι ύπό τήν φωτ-.ινήν κατεύ- 
θυνσίν του αί τύχαι τοΰ 'Ιδρύματος 
καί τών ύπηρετούντων αύτό θά 
γνωρίσουν καί πάλιν τάς λαμπράς 
ήμέρας μιας μακρας καί ώραίας 
ιστορίας».

Τάς άνωτέρω εύχάς ύπέβαλε 
καί διά ζώσης τό Συμβούλιον 
τοϋ Συλλόγου, παρουσιασθέν 
είς τόν Κύριον Διοικητήν τήν 
αύτήν ήμέραν.

Ό κ. Διοικητής ηύχαρίστησε 
τήν Δ. Ε. διά τής άκολούθου 
Επιστολής του πρός τόν Πρόε
δρον αύτής:
Κύριε Πρόεδρε,

Τά αισθήματα καί αί εύχαί τοΰ 
προσωπικοΰ έπί τή δνομαστική μου 
έορτή μέ συνεκίνησαν πολύ.

’Απευθύνω πρός υμάς καί τά ’Α
ξιότιμα Μέλη τής Διοικητικής ’Ε
πιτροπής τοΰ Συλλόγου καί δι’ 
ύμών πρός άπαν τό προσωπικόν τής 
Τραπέζης τάς θερμάς εύχαριστίας 
μου καί τήν διαβαίωσιν, δτι, έν τφ 
πρός έξυπηρέτησιν τοΰ Έθνικοΰ 
Ιδρύματος ύπό τόσον χαλεπάς δι’ 
δλον τόν κόσμον περιστάσεις άγώνι, 
αισθάνομαι, δτι δύναμαι νά στηρί- 
ζωμαι έπί τής άφοσιώσεως τοΰ 
άξιου προσωπικού τής Τραπέζης.

Μετά τιμής 
ΑΛΕΞ. ΚΟΡΙΖΗΣ

’Από τής 1 μ. μ. τής 30 Αύ
γούστου ό κ. Διοικητής έδέχθη 
καί ιδιαιτέρως τάς εύχάς τοϋ 
Προσωπικοΰ τής Τραπέζης.


