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Έπί του ψεύδους καί tfjq ύπο 
κρισίας δέν έθεμελιώθη ποτέ τί
ποτε τό καλόν.

Ή Τραπεζιτική ώς δργανον 
έπαγγελματικών έπιόιώξεων 
δέν δύναται νά έκπληρώση τόν 
προορισμόν της τούτον παρά 
μόνον ώς μέσον έλευθέρας έκ- 
φράσεως τών σκέψεων καί άν- 
τιλήψεων τής έκπροσωπούσης 
τόν Σύλλογον Διοικηιικής Επι
τροπής έπί τών άπσσχολούντων 
έχάστονε τό Προσωπικόν τής 
Τραπέζης ζητημάτων.

Ή πολίτικη τοΟ λιβανωτού, 
οίκτρόν λείψανον όριστικώς, έλ- 
πίζομεν, παρελθούσης έποχής, 
δέν είναι πλέον άνεκτή, άψοϋ, 
έπί μακράν άσκηθεϊσα εις τό 
παρελθόν, τά μέν συμφέροντα 
τουΠροσωπικουάποδεδειγμένως 
έζημίωσε χωρίς καν νά ώφελή 
ση τό παράπαν έκείνους ύπέρ 
τών όποιων διεξήγετο. ΠολλοΟ 
γε καί δη.....

’Αντί ταύτης θά άκολουθήσω- 
μεν την τιμίαν όδόν τής άλη- 
θείας μόνην ικανήν νά όδηγήση 
εις άμοιβαίαν κατανόησιν καί 
διά ταύτης εις τήν άδιατάρα- 
κτον έκείνην άρμονίαν σχέσεων 
Διοικήσεως καί Προσωπικού έξ 
ής ήρτηται ή ευημερία καί του 
Ιδρύματος καί τών υπαλλήλων 
του.

Τάς έξηγήσεις ταύτας καθι
στά έπιβεβλημένας ή άνάγκη 
είς ήν εύρίσκεται τό Συλ.Δελτίον 
νά δώση άπάντησιν είς τήν ύπ’ 
άριθ. 71 έγκύκλιον τής Διοική- 
σεως.

Δέν ύπόρχει υπάλληλος άπό 
του άνωτέρου μέχρι τοΟ κατω
τέρου ό όποιος νά μην έδοκί 
μασεν αίσθημα βαθυτάτης λύ
πης έκ τής άναγνωσεως τής 
έγκυκλίου ταύτης.

Μεγάλη μερίς του Προσω
πικού καιηγορεΐιαι ότι έγένε- 
το έπιλήσμων τών πρός τό 
"Ιδρυμα ύποχρεώσεών της προ- 
βάσα εΓς άσυγχώρητον κατά 
τής Τραπέζης διάβημα.

Ή άλήθεια έν τούτοις είναι 
δτι οί έν λόγω υπάλληλοι προ- 
έβησαν είς τό διάβημα τού
το τό όποιον, τύποις μόνον 
θίξαν τήν καθεστηκυΐαν υπη
ρεσιακήν τάξιν, έσχεν ήδη 
καί θά έχη καί είς τό μέλλον 
τάς αγαθωτέας τών συνεπειών 
έπί τών συμφερόντων του Ιδρύ
ματος.

Έξηγούμεθα :
Τό έν λόγω διάβημα προεκλή 

θη άπό άφορμάς καθαρώς έπι 
σιτιστικάς. Ό έλληνικός λαός 
είναι γνωστόν δτι υποφέρει έκ 
τών συνεπειών του πολέμου.

Καί φυσικόν είναι αί δυσχε
ρείς περιστάσεις νά άντανα- 
κλουν καί έπί τού ύπαλληλικου 
κόσμου.

Είναι νομίζομεν, σφάλμα ό- 
λέθριον τό νά δίδεται είς τάς 
διαμαρτυρίας ταύτας χαρακτήρ 
του όποιου αυται στερούνται.

Τό Κράτος έσπευσεν πρώτον 
είς τήν λήψιν μέτρων βελτιούν- 
των τήν οικονομικήν θέσιν τών 
ύπαλλήλων του, τοΰτ* αυτό δ’ 
έπραξαν καί οί άλλοι όργσνι- 
σμοί, οΐ όποιοι είχον ν’ άντίμε- 
τωπίσουν παρόμοιον ζήτημα.

Ούδ* έσκέφθη κανείς σοβα- 
ρώς νά τιμωρήση άνθρώπους 
οί όποιοι ύποφέροντες λέγουν 
δτι υποφέρουν.

θά έξετάσωμεν τώρα έν πρός 
έν τά κύρια σημεία τής έγκυ
κλίου.

Αϋυη κατηγορεί το Διοικητι
κόν Συμβούλιον ώς «διεκδική 
σαν κακώς ύπέρ έαυτοΰ τήν 
έκπροσώπησιν καί άσκησιν τής 
άπολύτως προσωποπαγούς καί 
άμετοβιβάστου τού Προσωπικού 
θελήσεως». .

‘Ώστε τό Διοικητικόν Συμβού
λιον τού Συλλόγου προελθόν έξ 
έλευθέρων έκλογών, δέν έκπρο- 
σωπει ιά μέλη τού Σωματείου. 
Πας τις δύναται νά έννοήση 
είς ποια άτοπα όδηγεΐ ή καινό 
φανής αύιή θεωρία. Προφανώς 
ή έγκύκλιος υπαινίσσεται τήν 
έλλειψιν ειδικής άποφάσεως 
τής Γεν. Συνελεύσεως.

Άλλ’ έκτός τού δτι ό λόγος 
τής τοιαύτης παραλείψεως είναι 
προφανής, ό άριθμός τών συμ- 
μορφωθέντων πρός τήν έκκλη* 
σιν τού Διοικητικού Συμβου
λίου, νομίζομεν δτι παρέχει έ
μπρακτον άπόδειξιν περί τού 
δτι, έπί τού σημείου τούτου ή 
άπόφασις τού Διοικητικού Συμ
βουλίου δέν ήτο άντίθετος πρός 
τό κοινόν αίσθημα τών μελών 
τού Συλλόγου.

"Οσον άφορά τόν υπαινιγμόν 
δτι τό Διοικητικόν Συμβούλιον 
έκινήθη άπό λόγους άνεξακρι 
βώτους καί ούχί έκ τών έλατη 
ρίων άτινα άνσφέρονται έν τή 
σχετική άνακοινώσει πιστεύ 
ομεν δτι πρόκειται περί φρά 
σεως άτυχούς ή όποια έκ πα
ραδρομής θά παρεισέφρυσεν είς 
τό κείμενον τής ’Εγκυκλίου.

Έξετάσωμεν τώρα τήν «φιλο- 
τεχνηθεΐσαν πολλαπλώς βάσιν 
δικαιολογίας».

Καί πρώτον τήν δικαιολογίαν 
ίκανοποιήσεως έπισιτιστικών αι
τημάτων τών ήμετέρων ύπαλ 
λήλων.

Ή έγκύκλιος πιστεύει δα ή 
δικαιολογία αυτή έλέγχεται ό- 
λοσχερώς άνακριβής καί «προ 
καλεΐ τήν γενικήν, τήν ίεράν 
δλων τών ύπαλλήλων τής Τρα
πέζης άγανάκτησιν διότι ούδεις 
ούδέ εις ύπάλληλος έξέφρασεν 
ή ύπεδήλωσεν ποτέ παράπονον 
κατά τής έπισιτιστικής φροντί
δας τής Τραπέζης».

Ή σιήλη αυτή λυπεΐται διότι 
δέν δύναται νά συμφωνήση μέ 
τήν έγκύκλιον έπί τού σημείου 
τούτου.

"Οιαν ό τιμάριθμος τής ζωής 
εύρίσκεταιέκεΐ δπου εύρίσκεται, 
δταν είναιβέβαιον δτι ό μισθός 
δέν έπαρκεΐ ούτε διά τήν κάλι 
ψιν στοιχειωδών έπισιτιστι- 
κών άναγκών καί δέν άφήνει 
ηερι&ώοιον διά τήν άγοράν 
ειδών διατροφής καί έπομέ 
νως άπομένει ώς μόνον μέ
σον διατροφής τό συσσίτιον, 
νομίζομεν δτι όέν είναι όρθόν 
νά ίσχυριζώμεθα δημοσία δα 
έφθάσαμεν είς τό ζενίθ τής έπι- 
σιτιστικής μας προσπάθειας ά- 
πλώς καί μόνον διότι έπετύχο- 
μεν νά παρέχωμεν διά τού συσ
σιτίου άλλοτε όλίγες έληές άλ
λοτε μερικές σαρδέλλες καί άλ
λοτε όλίνες ωμές πατάτες.

’Άς μάς έπιτραπή νά πιστεύ- 
ωμεν δτι αί παραδόσεις τού Ι
δρύματος θά έπρεπε νά επι
βάλουν είς τούς άρμοδίους 
πολύ διάφορον άντίληψιν περί 
τού τρόπου κατά τόν όποιον 
θά ώφειλον νά τραφούν καί 
πάντοτε ύπό τάς προϋποθέσεις 
τών σημερινών δυσχερειών, οί 
ύπάλληλοι τής Τραπέζης.

’Αλλά θά μάς εϊπουν : Δέν 
βλέπετε άχάριστοι άνθρωποι δτι

| τό συσσίτιον μας ζηλεύει δλος 
ό κόσμος' δτι έχει λάδι τό όποι
ον άλλα συσσίτια δέν έχουν, 
δτι έκτός άπό τις σαρδέλες δί- 
δομεν καί σταφιδόμελο καί σα
πούνι καί τοματοπελτέ;

Γνωρίζομεν βεβαίως καί ή- 
μεΐς δτι ύπάρχει κάποιος σο
φός καί άλάθητος τρόπος νά 
μένη κανείς πάντοτε εύχαρι- 
στημένος άπό τήν ζωήν του : 
Νά προσβλέπει πρός έκείνους 
οί όποιοι εύρίσκονται είς χει- 
ροτέραν θέσιν άπό αύτόν.

’Έτσι ένας κακώς άμειβόμενος 
μισθωτός μπορεί νά εύρίσκη τόν 
έαυτόν του πανευτυχή δταν συγ- 
κρίνη τήν θέσιν του μέ έκείνην 
ένός άνέργου. ’Έτσι καί ήμεΐς, 
έξασφαλίσαντες συσσίτιον μετ’ 
έλαίου δυνάμεθα νά εϊμεθα εύ- 
τυχεΐς διότι άλλοι δέν έχουν 
ούτε καί αύτό.

Άλλ’ ό εύσγγελικός αύτός 
τρόπος άντιμετωπίσεως τών ά
ναγκών μας διατροφής, δέν εί
ναι ό άρμόζων διά τάς σημερι
νός δυσχερής βιωτικάς συν- 
συνθήκας.

Δέν έχομεν βέβαια τήν άξίω- 
σιν νά άποτελοΰμεν προνομιοΰ- 
χον τάξιν εύημερούσαν έν τή ι 
χώρα μας. Αλλά δέν πρέπει 
νά λησμονήται δτι ή τάξις 
είς τήν όποιαν άνήκομεν έδοκι- 
μάσθη έκ τών πρώιων.

Έπί τής άπαντήσεως είς τήν 
δευτέραν δικαιολογίαν τού 
διαβήματος εϊμεθα ύποχρεω- 
μένοι νά σιγήσωμεν. Προφα
νώς αί έπίσημοι πληροφορίαι 
άς έλαβεν έπί τού σημείου τού
του ή Τράπεζα όιΐσχανται τε
λείως πρός δ,τι δλοι ήμεΐς οί 
άλλοι άντελήφθημεν. Τούτο 
πάντως είναι ζήτημα έπί τού 
όποιου δέν δύναται νά δΐ€ξαχ 
θή συζήτησις.

Έπί τής τρίτης δικαιολογίας, 
έφ’ δσον τό πράγμα έμφανίζε- 
ιαι ώς «άπαίιησις όλίγων άνευ- 
θύνων οί όποιοι ύποδαυλίζον- 
τες πρός τήν κατεύθυνσιν ταύ- 
την θά ήδύναντο νά παραβλσί- 
ψουν άνεπανορθώτως τήν Τρά
πεζαν καί τούς έργαζομένους 
έν αύτή» θά σιγήσωμεν καί πά
λιν. Διότι κάμνομεν τό βασικόν 
λάθος νά πιστεύωμεν δτι, δέν 
πρόκειται δυσ υχώς μόνον περί 
όλίγων άνευθύνων.....

Ή έγκύκλιος μας έπληροφόρη- 
σεν άκόμη δτι παρεδόθη ή περί- 
πτωσις τού διαβήματος είς τήν 
ίεραρχικώς κανονικήν άνάκρι- 
οιν πρός έπιβολήν αύστηρών 
καί άντικειμενικώς δικαίων κυ
ρώσεων.

Περιέργως δμως εϊδομεν τάς 
κυρώσεις έπιβαλλομένας πρό 
πάσης άνακρίσεως ή κλήσεως 
είς άπολογίαν.

Διατί άραγε τόση σπουδή ί 
Τόσον βαρύ ήτο τό σφάλμα ώ
στε έσπβύσαμεν νά τό τιμώ 
ρήσωμεν προτού άν μάς δο- 
θή ό στοιχειωδώς άπαιτούμε- 
νος χρόνος πρός σχηματισμόν 
δικαίας καί ήρέμου κρίσεως;

"Επειτα, διατί τόση άνισό- 
της ποινών καί πρό παντός διατί 
τόση περιφρόνησις πρός τήν 
ύπηρεσιακήν τού ύπαλλήλου 
άξιοπρέπειαν ;

Τήν 15 Ιουνίου έ. έ. υπεβλή
θη είς τήν Δ. Ε. του Συλλόγου 
αιτησις ύπογεγραμμένη ύπό ύ- 
περτετρακοσίων ύπαλλήλων τής 
Τραπέζης δι’ ής ούτοι παρκκάλουν 
έν δ'ψει τής αυτόχρημα τραγικής 
οικονομικής καταστάσεως τών οι
κογενειαρχών ιδίως ύπαλλήλων, ΐ- 
ν'α προβή είς τάς δέουσας ένερ- 
γείας διά τήν 1) χορήγησιν συσσι
τίου δι3 δλα τά μέλη τής οικογέ
νειας του ύπαλλήλου τά μή λαμ- 
βάνοντα άλλοθεν τοιοΰτο ή μή 
εργαζόμενα και 2) χορήγησιν δα
νείου είς ποσόν άνερχόμενον είς 
δραχ. 200.000, το ταχυτερον δυ-

ΕΡΑΝΟΣ
Διά τούς παυθέντας συναδέλ

φους ένηργήθη έρανος ύπό 
τών συναδέλφων τού Κεντρικού 
Καταστήματος, καί τών Ύποκα- 
τασ)των ’Αθηνών καί Πειραιώς, 
διά τήν συντήρησιν καί τήν οι
κονομικήν των ένίσχυσιν, δεδο
μένου δτι ουτοι στερούνται τού 
μισθού των καί τών άλλων πα
ροχών κατά τήν διάρκειαν τής 
ποινής των.

Ό έρανος είς δν συμμετέχουν 
1230 συνάδελφοι,άπέδωκεν δρχ. 
950.000 μέχρι στιγμής* ό έρα
νος συνεχίζεται.

Τό Διοικητικόν Συμβούλιον 
του Συλλόγου μετά βαθείας 
συγκινήσεως έδέχθη τήν προσ- 
ταοίαν τών συναδέλφων καί εύ 
χαριστούν θερμώς, δηλοΐ δτι θά 
συνέχιση τήν άγρυπνον παρα
κολούθησή καί τήν σθεναράν 
διεκδίκησιν τών έπαγγελματι- 
κών καί άλλων ζητημάτων τού 
προσωπικού.
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Δέν έλησμονήθησαν λοιπόν 
άκόμη αί μέθοδοι τής 4ης Αύ- 
γούστου;

Προλογίζοντες ε’ίπομεν δτι 
θά άκολουθήσωμεν τήν όδόν 
τής άληθείας. Αύτήν ήκολου- 
θήσαμεν.

Πραξικόπημα δέν έλαβε χώ
ραν παρά μόνον είς τήν φαν
τασίαν μερικών κακών συνα 
όέλφων. Δέν ύπάρχουν συντη- 
ρικικώτερα στοιχεία άπό τούς 
ύπαλλήλους τής Εθνικής Τρα
πέζης.

Τι κερδίζομεν έμφανίζοντες 
αύτούς ώς άνατροπεΐς; Δύο 
άκόμη λέξεις έπί τών κυρώ
σεων:

’Αποτελούν άψυχολόγητον 
ένέργειαν καί δημιουργούν κα· 
τάφωρον άδικίαν.

Καί πρό παντός άποτελοΰν 
πλήγμα άνεπανόρθωτον κατά 
τής πράγματι «ίστορικώς θε· 
μελιωθείσης καί διά μακράς 
παραδόσεως χαλυβδωθείσης συ
νοχής ιδρύματος καί ύπαλλή
λων».

νατόν, ΐνα δυνηθώσι καί προλά- 
βωσι τήν αγοράν ειδών κατά τήν 
εποχήν τής εσοδείας.

Τήν 20ην “Ιουλίου έ. έ. υπε
βλήθη έτέρα αϊτησις 100 μελών 
τού Συλλόγου περί έπεκτάσεως 
τού συσσιτίου είς τά ύπό του ύ
παλλήλου προστατευόμενα πρό
σωπα τής πατρικής οικογένειας 
τών αγάμων συναδέλφων.

Τών ανωτέρω αιτήσεων έγένε- 
το εγκαίρως ή δέουσα είσήγησις, 
παρά τής Δ. Ε. τού Συλλόγου, 
είς τήν Σεβ. Διοίκησιν τής Τρα
πέζης.

ΠΟΙΝΑΙ

Εις τούς συναδέλφους κ. κ. 
Άνδρ. Δημητρακόπουλον, Κωνστ. 
Μπάκαν Άργ. Διαμαντήν, Άλ. 
Σπόρου, Κωνστ. Χαυταν, Φωκ. 
Χριστινάκην, Θεόδ. Ευθυμίου, 

Νικόλ. Φουρναράκην, Ν. Σταμα- 
τόπουλον, Ζαφ. Παναγοπουλου, 
Άναστ. Τουνταν. Έλευθ. Φράγ- 
κον, Βασ. Χριστόπουλον, Νικόλ. 
Δουσαΐτην, Κωνστ. ΙΙολίτην καί 
Ν. Σακκάν, ,έπεβλήθη παρά τής 

Διοικήσεως τής Τραπέζης μηνιαία 
παΰσις μετά κλήσεως είς άπολο
γίαν καί μετά τήν οποίαν θά λη- 
ψθοΰν τα προσήκοντα μέτρα έ- 
ναντίον των, διότι διεξεδίκησαν 
μέχρι σήμερον έντονώτερον τά αι
τήματα των.

Όμοίως άπηλλάγησαν τών κα
θηκόντων των ώς προϊστάμενοι 
ή έλεγκταί οί συνάδελφοι κ. κ. 
Χρ. Θεοδωρίδης, ’Αχ. Τζώρης, Γ. 
Δουφεξόπουλος, Μ. Καμπάνης, Δ. 
Σακκάς, Σπ. ΙΙαπαγεωργίου, Στ. 
Μάττίος, Νικ. ΙΙαπαευθυμίου, Τιμ. 
“Αγγελύπουλος, 3ΑΘ. Κωνσταντό- 
πουλος, ΓΙ. Άποστολάκης, II. Πα- 
παζαχαρίου καί οί του Δικαστι
κού κ. κ. Ί. Δέδες καί II. Δημά- 

κος.
Έπεβλήθησαν πρόστιμα είς τούς 

προϊστάμενους ή έλεγκτάς συνα
δέλφους κ.κ. Εύθ. Παπαδοπούλαν, 
Μουτσελον, Βουλγαρην, Σωτ. 
Τρουπάκην, Δ.Μιχαηλίδην,Κ. ΙΙα-

παθεοφίλου. ΓΙ. Παγκάραν. Σπ. 
Βασιλόπουλον, Πέτρου, Βασ. Α- 
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ΣΥΠΕΤλΙΡΙΣΤΙΚΠ

ΠΡΟ 109 τοη ιιηιοιιιοο ΠΙΠΙΙΡΙΙΙΙΟ
(Συνέχεια έκ τού προηγουμένου) 

Εις τό προηγούμενον φόλλον τής 
«Τραπεζιτικής» άνεπτύξαμεν τήν νο
μικήν άποψιν τοΰ ζητήματος τής εγ
γραφής νέων συνεταίρων εις τόν Οι
κοδομικόν Συνεταιρισμόν, συμφώνως 
πρός τόν περί συνεταιρισμού νόμον. 
’Ήδη θά πραγματευθΏμεν τήν κοι
νωνικήν άποψιν τού ζητήματος ήτις 
δέον κυρίως ν$ βαρόνη έπί τΟν Απο
φάσεων τών άρμοδίων όργάνων τού 
Συνεταιρισμού. Έν πρώτοις θά άνα- 
σκοπίσωμεν τό ίστόρικόν τής ίδρό- 
σεως τοΰ ώραίου προαστείου, τής 
Φιλοθέης, καί τάς αντιλήψεις α’ίτι- 
νες έπεκράτουν τότε μεταξύ τής Δι- 
οικήσεωςτήςΤραπέζης καί τοΰΣυλλό- 
γουδστις εΐχενάναλάβει τήν σχετικήν 
πρωτοβουλίαν καί τών τότε άστέγων 
υπαλλήλων, τινές τών όποιων σήμε
ρον έμφανίζονιαι ώς πνεύματα επι
χειρηματικά είς βάρος τού συνόλου 
τών συναδέλφων των, οϊτινες άτό 
κοινωνικής πλευράς έχουν τό δικαί
ωμα νά ζητούν τήν στέγην των έκεΐ 
δπου οί τότε άστεγοι έζήτησαν τοι- 
αότην.

Κατά τά έτη 1929 καί 1930 έτέθη 
πλέον ώς έπιτακτική άνάγκη, σαφώς 
τό ζήτημα τής στεγάσεως τοΰ Προ
σωπικού τής Εθνικής Τραπέζης. Ού- 
δεμία δμως έναρμόνισις άντιλήψεων 
μεταξύ τού προσωπικού ύφίστατο 
ώς πρός τήν άκολουθητέαν τακτικήν 
άποκτήσεως σιέγης. Ή πλειονότης 
τούτου ζητεί διά μεμονωμένων συμ
βάσεων άπόκτησιν οικίας έντός τοΰ 
σχεδίου τής πόλεως τών ’Αθηνών, 
διά τήν άποφυγήν, ’ίσως, έξόδων 
συγκοινωνίας καί δι’ άλλους οικονο
μικούς λόγους. Όμάς ύπαλλήλων 
προέρχεται είς συνεννοήσεις διά τήν 
άγοράν οικοπέδων είς τόν παρά τω 
Ψυχικω Συνοικισμόν τής ’Εταιρίας 
«Νέα Αλεξάνδρεια» καί συνιστα τόν 
Συνεταιρισμόν «Ταμείο ν Κοινωφε
λών "Εργων Υπαλλήλων Έθν. Τρα
πέζης». Ή έπωνυμία τοΰ Συνεται
ρισμού τούτου μεταβάλλεται είς

«Οικοδομικόν Συνεταιρισμόν Ύπαλ
λήλων ’Εθνικής Τραπέζης Συν. Π.Ε.» 
ύπό τήν όποιαν λειτουργεί μέΧρι σή
μερον.

Ή Διοίκησίς τής ’Εθνικής Τραπέ
ζης παρά τόν έκφρασθεΐσαν επιθυ
μίαν τής μεγίστης πλειονότητας τού 
Προσωπικού κατά τάς έπανειλημμέ- 
νας συνελεύσεις τοΰ Συλόγου, τάς 
προκληθείσας διά τό ζήτημα τούτο, 
προκρίνει τήν διά τού Οικοδομικού 
Συνεταιρισμού έν Νέα ’Αλεξάνδρειά 
έπίλυσι·' τοΰ ζητήματος τής στεγά
σεως τού Προσωπικού αύτής καί 
χρηματοδοτεί τόν Συνεταιρισμόν διά 
τήν άγοράν τοΰ δλου κτήματος παρά 
τής Εταιρίας Νέας ’Αλεξάνδρειάς 
καί άλλων ιδιωτών.

Διά τούς νεωτέρους τών συναδέλ
φων οϊτινες δέν ήσαν υπάλληλοι τής 
’Εθνικής Τραπέζης τήν έποχήν έκεί- 
νην, παραθέτομεν άποσπάσματα κυ- 
κλοφορησασών άνακοινώσεων, έπί 
τοΰ ζητήματος τούτου, τοΰ Συλλό
γου Ύπαλλήλων Ε.Τ.Ε.

’Εκ τής άνακοινώσεως άποσπασμά- 
των πρακτικών Γενικής Συνελεύσεως 
τών μελών τού Συλλόγου τής 
5)9)1930: «Ό κ. Πλοΰμος ύπό τήν ι
διότητα του ώς Πρόεδρος τής πα- 
ραιτηθείσης Δ. ’Επιτροπής προβαίνει 
είς τάς έξής Ανακοινώσεις :... Ή Δι
οικητική 'Επιτροπή ζητήσασα άκρόα- 
σιν έγένετο δεκτή παρά τής Σ. Διοι- 
κήσεως, ή όποια εύηρεστήθη νά ά- 
παντήση δτι ή Διοίκησίς έχάραξεν 
ηύπ τήν έπί τοΰ ζητήματος τούτου 
πολιτικήν της καί δτι μόνον διά 
τοΰ Οίκοδομικοΰ Συνεταιρισμού 
Νέας ’Αλεξάνδρειάς είναι διατεθει
μένη νά παράσχη τήν συνδρομήν 
της- .»

Έκ τής άνακοινώσεως τού Συλλό
γου τής 16)3)1931, έπί τοΰ ζητήματος 
τής στέγης : «... δπως σας είναι γνω
στόν ή Σ. Διοίκησίς τής Τραπέζης 
διά τής βοήθειας καί μόνον τής ό
ποιας είναι δυνατόν νά λυθή ζήτημα 
στέγης διά τό Προσωπικόν, έχουσα 
άπ’ αρχής κλίνει όριστικώς ύπέρ τής

άπόψεως δτι μόνον διά Συνοικισμού
δίου είναι δυνατή ή άπόκτησις στέ

γης είς ομάδας, ένίσχυοε τόν ύπάρ- 
χοντα Συνεταιρισμόν Ν. ’Αλεξάν
δρειάς...»

Καί έκ μιάς άνακοινώσεως τοΰ 
Οικοδομικού Συνεταιρισμού, τής 
28)12)1934, φερούσης τήν ύπογραφήν 
τού τότε Προέδρου αότοΰ, Διοικη- 
τοδ Τή; ’Εθνικής Τραπέζης, Ίωάνν. 
Δροσοπούλου : «... Διά τούς μή Συ
νεταίρου;, ύπαλλήλους τής 'Εθνικής 
Τραπέζης, είς οδς ή Διοίκησίς τής 
Τραπέζης άπεφάσισε νά έπεκτείνη 
τό ευεργέτημα τής στεγάσεως».

Έκ τών άνωτέρω καταφαίνεται 
δτι ή Διοίκησίς τής Τραπέζης υιοθέ
τησε τήν άποψιν τής; έν τω αΰτω 
γηπέδω έγκαταστάσεως τοΰ Προσω
πικού καί κατηύθυνεν αύτό πρός τήν 
σημερινήν γραφικήν καί ήλιόλουστον 
Φιλοθέην. Καί έδημιοοργήθη οϋτω 
ενα πρότυπον κηπουπόλεως άποκλει- 
στικώς διά τήν στέγασιν τοΰ Προ
σωπικού τοΰ ιδρύματος. Ύπήρχόν 
τινες καί υπάρχουν καί σήμερον, οΐ- 
τινές προτιμούν τήν άγοράν οικίας 
έν Άθήναις, ΐνα κατοικοΰντες είς τό 
ισόγειον ένοικιάζουν τόν δροφον διά 
νά ξεχρεώσουν γρηγορώτερα.

Τό μόνον Αληθές είναι δτι είς τούς 
πρώτους οίκιστός τής Φιλοθέης έγέ- 
νετο μεταχείρισις πολύ άνωτέρα τού 
χαμηλού οικονομικού έπιπέδου τών 
έκ τής Τραπέζης άπολα υώνκαί σχε
δόν έδημιουργήθη κατάστασις τοιαύ- 
τη ώστε άντί νά θεωρούνται ώς ο- 
εύτυχέστεροι τών άλλων συναδέλ
φων διότι Απέκτησαν «σπίτι δικό 
των», νά καταστούν, σχεδόν δυστυ
χείς, έκ τών ταλαιπωριών, οικονο
μικών τε καί άλλων, έπί σειράν έτών. 
Τό τοιοΰτον όμολογούμεν, καί θεω- 
ρούμεν αύτούς πρωτοπόρους τής 
σημερινής έξελίξεως τής Φιλοθέης. 
Άλλ’ δμως δέν είναι έπιτετρομένον 
τά ήδη μέλη τού Συνεταιρισμού, τινά 
τών όποιων έγιναν οίκισταί Φιλο
θέης πριν ή γίνουν μέλη τοΰ Συνε
ταιρισμού (καί ταΰτα άνήρχοντο είς

άρκετάς δεκάδας) νά διατείνονται 
δτι σ Οικοδομικός Συνεταιρισμός Α
ποτελεί προσωπικόν κτήμα των, ώ
στε κατά βούλησιν νά δέχονται νέ
ους συνεταίρους.

Μετά τήν πολεμικήν θύελλαν δέν 
θά είναι δυνατόν νά συνεχίσουν τάς 
Αρνήσεις των οί συνάδελφοι οίκισταί 
Φιλοθέης. Δέν άρνούμεθσ δτι πρέπει 
νά έχουν τό σπίτι των, άλλά πι- 
στεύομεν δτι καί οί άστεγοι πρέπει 
νά έχουν τό δικό των. ‘Ασφαλώς ή 
δικαιοσύνη θά έπικρατήση. "Ας μή; 
άναταράσσουν συνεπώς, ματαίως, 
τά πνεύματα είς βάρος τής συναδελ 
φικής Αλληλεγγύης.

Τό Διοικητικόν Συμβούλιον τού 
Συνεταιρισμού, τό όποιον άποτελεϊ- 
ται άπό συναδέλφους εύρυτέρας άν- 
τιλήψεως καί διορατικότητας, άς ά- 
σχοληθή; άπό τοΰδε, κατά τόν άγο
νον τούτον χρόνον τής πολεμικής 
κρίσεως, έπί τής προκαταρκτικής 
σχετικής Εργασίας καί άς άποφύγει 
τήν πώλησιν οικοπέδων είς τρίτουςι

Δέν έπιθυμοΰμεν νά διανεμηθούν 
τά οικόπεδα άπό τοΰδε πρός πλου
τισμόν, άλλά νά διατηρηθούν ώς 
κοινωνική καί συναδελφική ύποθήκη, 
διά τήν στέγασιν τών πράγματι 
άστέγων.

Συνεπώς ώς πρώτη έκδήλωσις συ
μπάθειας τοΰ Διοικητικού Συμβου
λίου τού Συνεταιρισμού πρός τούς 
Αστέγους, έπαναλαμβάνομεν, συνα
δέλφους, άς γίνη δέκτη ή έγγραφή 
των ώς συνεταίρων, ύποχρεωτική 
άλλως τε, ώς είς τό προηγούμενον 
άρθρον μας άπεδείξαμεν. Καί έάν 
ήμεϊς δέν προεβαίνσμεν είς τήν άνά- 
πτυξιν τής ύποθέσεως τών αίτούν- 
των τήν έγχραφήν των συναδέλφων 
καί έπικρατήσει πρός στιγμήν ή ά- 
ποψις τών ολίγων άτυχώς Εγωιστών 
συναδέλφων, μεταπολεμικώς έκ τών 
πραγμάτων θά δικαιολογηθώμεν. 
Πισιεύομεν, δμως δτι τό Διοικητικόν 
Συμβούλιον τοΰ Συνεταιρισμού θά 
θέση τέρμα είς τό άναφυέν ζήτημα 
άναγνωρίζον τήν όρθότητα τών άπό-

ψεών μας, ώστε νά μήν περιοπδται 
ή προσοχή τών συναδέλφων μας έκ 
τής καθημερινής σκληρός βιοπάλης, 
έφ’ δσον ή έξέλιξις είναι ήδη γνω
στή καί τίποτε δέν είναι δυνατόν νά 
τήν μεταβάλη.

Τό δλον ζήτημα έχει βαθυτέραν 
κοινωνικήν σημασίαν έφ’ δσον ό Συ
νοικισμός Φιλοθέης ίδρύθη διά τήν 
στέγασιν τοΰ Προσωπικού τής ’Εθνι
κής I ραπέζης. Παρά δέ τάς παρε
ξηγήσεις αϊτινες έδημιουργήθησαν 
καί δημιουργοϋνται, διά τήν καθολι
κήν στέγασιν τών συναδέλφων, όφεί- 
λομεν νά παραδεχθώμεν δτι πρός 
τήν κατεύθυνσιν ταύτην θά βαδίσω- 
μεν μεταπολεμικώς. Ή συναδελφική 
Αλληλεγγύη μας ύποχρεώνει νά έν- 
δ.αφερθώμεν διά τούς Αστέγους κυ
ρίως συναδέλφους οϊτινες ΰποφέ- 
ρουν είς Ανθυγιεινός κατοικίας κα
θιστάμενοι διαρκώς τρόφιμοι τοΰ τα
μείου ύγείας. Διά τούτους σήμερον 
καί δΓ έκατοντάδας άλλων, οϊτινες 
μεταπολεμικώς, καί είς τήν γρα
φικήν Φλοθέην θά ζητήσουν ν’ Ανα
πληρώσουν κάτι έκ τής κλονισθείσης 
ύγείας των.

Νά έξηγούμεθα I Πρός τάς συνα
δέλφους αυτούς άποβλέπομεν. Τούς 
άστέγους. Δέν ένδιαφερόμεθα νά ά- 
ποκτήσωμεν διπλήν κατοικίαν. Πρέ
πει νά ένδιαφερώμεθα νά δοθώσι 
καλλίτερα μέσα ζωής είς τούς έ'χον- 
τας Ανάγκην τοιούτων.

Έάν θελήαωμεν πρός στιγμήν, νά 
παραδεχθώμεν δτι ύφίστανται δικαι- 
ολογητικά τής άρνήσεως τών συνα
δέλφων οικιστών Φιλοθέης διά τήν 
στέγασιν τών Αστέγων συναδέλφων 
των, κάμνομεν έκκλησιν νά παραμε
ρίσουν τά Ατομικά των συμφέροντα 
πρό τής κοινωνικής Ανάγκης.

Ή Φιλοθέη έχει άρκετά οικόπεδα 
διά νά στεγάση τούς ήδη άστέγους 
συναδέλφους, έντατική δέ έκμετάλ- 
λευσις τών Ασκεπών της χώρων καί 
έπέκτασις της, δύναται νά ίκονοποι- 
ήση άπάσας τάς Απαιτήσεις τοΰ 
Προσωπικόν.

ΒΑΣ. Κ. ΧΡ1ΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ Τ. Υ. ΤΤ. Ε. Τ.
Ό οργανισμός τού Ταμείου'Γγείχς, 

ό όποιος σήμερον τόσον σοβαρόν 
ρόλον διαδραματίζει είς τήν καθό- 
λουτύχην τού προσωπικού, Ιχει 
ανάγκην ενδελεχούς έξετάσεως 
κυρίως έπί τών οικονομικών του 
μέσων, καθόσον ή καλή του 
λειτουργία δύναται νά προσφέρη ά- 
νεκτιμήτους ύπηρεσίας είς τού; συ
ναδέλφους.

Ό όργανισμός ουτος ώς γνωστόν 
άσκεΐ τήν ταμειακήν υπηρεσίαν καί 
τάς παροχάς είς τά μέλη τών άλλη- 
λοβοηθητικών ταμείων κατόπιν εν
τολής των, καί άτινα ταμεία ύπά- 
γονται ύπό τήν άμεσον έποπτείαν 
καί έξάρτησιν τών οικείων επαγ
γελματικών συλλόγων ώς ίδρυθέντα 
παρ’ αυτών πρό τού νόμου περί 
'Ιδρύματος τών Κοινωνικών Άσφα- 
λήσεων.

Μετά διαφόρους προσωπικά; κα 
τευθύνσεις καί πολιτικά; τών προη- 
γηθέντων Δ.Σ. τοΰ Τ.Υ.Π.Ε.Τ. τού
το διοικείται σήμερον υπό Συμβου
λίου δπερ περίπου είναι τό ίδιον τά 
τοΰ Ταμείου’Αλληλοβοήθειας ύπαλ 
λήλων ’Εθνικής Τραπέζης. Αί σχε- 
τικαί έκλογαί καί τών δύο ταμείων 
τό άνέδειξαν κατόπιν συντριπτικής 
πλειοψηφίας δπερ δεικνύει τήν έμπι- 
στοσύνην τού συνόλου τοΰ προσωπι
κού πρός αύτό. Ή συρροή μάλιστα 
τών έκλογέων ύπήρξε άνευ προη
γουμένου.

Χαίρομεν ακόμη διότι τό Δ. Σ. 
προσηρμόσθη εγκαίρως σχεδόν πρός 
τήν πραγματικότητα καί άντελήφθη

τάςάμέσουςάνάγκας τοΰ προσωπικού. 
Όσημέραι δέ έγκαταλείπει τήν γνω
στήν είς τούς ύπαλλήλους τής ’Εθ
νικής Τραπέζης συντηρητικότητα 
καί σχολαστικότητα διά νάγωνισθή 
μετά γενναιότητας διά τήν έξεύρε 
σιν τών ποσών, άτινα θά έξαρκέ- 
σουν είς τήν άντιμετώπισιν τών 
άσθενειών τών συναδέλφων έφ’ δσον 
σοβαρά σκέψις περί οικονομιών άλ
λως τε δέν δύναται νά γίνη έπί τών 
περιπτώσεων τούτων.

Τήν προσπάθειαν ταύτην παρα- 
κολουθοΰμεν ά'παντες μετά προσο
χή ς καί νομίζομεν δτι τά ζήτημα 
δέν δύναται εύκόλως νά λυθή ύφι- 
σταμένου οΰτω σοβαρού κινδύνου διά 
τούς διαρκώς είς μεγαλύτερον αριθ
μόν δεομένους τής άρωγής τοΰ τα 
μείου.

Είναι γνωστόν δτι ήδη οί φυμα- 
τικοί καί προφυματικοί συνάδελφοι 
μετά μελών οικογενειών άνέρχονται 
είς έκατοντάδας. Έάν προσθέ- 
σωμεν καί τάς εκατοντάδας τών 
άλλων άσθενειών θά όμολογήσωμεν 
δτι μέγα μέρος τοΰ προσωπικού κα
ταφεύγει διά περίθαλψιν είς τό 
Τ.Γ.Π.Ε.Τ.

Ητο καί είναι δυνατόν νά έπαρ- 
κέση οίκονομικώς τό ταμεΐον ; ’Όχι 
βέβαια. Είς τήν προκειμένην δυσχε
ρή περίπτωσιν άνεφάνη ή γοργώς 
άναπτυσσομένη συναδελφική Αλλη
λεγγύη ήτις έπέτρεψε είς τό τχμεΐον 
τήν αΰξησίν τών εισφορών τών με- 
λών, άνευ ούδεμιας διαμαρτυρίας έκ 
μέρους τω >.

'Ομοίως ή Διοίκησίς ηυξησε είς 
τό διπλάσιαν τήν σχετικήν εισφο
ράν της.

ΤκανοποιοΟνται δμως καί μετά 
ταΰτα αί άνάγκαι τοΰ ταμείου; Δυ* 
στυχώς καί πάλιν δχι.

Τά φάρμακα καί τά άλλα είδη 
ιατρικής περιθάλψεως, τά τρόφιμα 
διά τούς φυματιώντας, τά νοσήλεια 
έφθασαν είς ύψη μεγάλα. Καί 
αί σχετικαί είσφοραί έν συγκρίσεΤ 
μηδαμιναί.

Κινδυνεύει λοιπόν σήμερον ή ζωή 
τών Ασθενών συναδέλφων μας, άντι- 
λαμβανόμεθα τόν κίνδυνον καί ζη- 
τοΰμεν νέας οικονομικά; ένισχύσεις 
ζητουμεν γενναίας χειρονομίας.

Οί συνάδελφοι σκληρώς άγωνιζό- 
μενοι έναντίον τής οικονομικής 
καί έπισιτιστικής καταστάσεώς 
των, δέν θά δυνηθοΰν έκ νέου άπο- 
τελεσματικώς νά κάνουν τό καθή
κον των.

Συνεπώς ή εύγενής χειρονομία 
έναπόκειταί είς τήν Διοίκη-πν τής 
Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος.

Είναι γνωστόν δτι έάν λόγω τής 
μή δυνατής συνεχίσεως τοΰ έργου 
τής περιθάλψεως τών συναδέλφων 
υπό τών ταμείων μας, δπαχθώμεν 
είς τάς κοινωνικά; Ασφαλίσεις καί 
δέν διστάζομεν νΑποκαλύψωμεν τήν 
γενομένην κροΟσιν υπό τοΰ Αρμο- 
δίου'Γπουργείου Αποκρουσθεΐσαν έγ- 
καίρως ύπό του Συλλόγου Υπαλλή
λων ’Εθνικής Τραπέζης — ένφ οί 
σννάδελφοι δέν πρόκειται νά έπι- 
βαρυνθούν έπί πλέον σοβαρώς, έΑν 
έπιβαρυνθοΟν, ή Διοίκησίς τής Τρα
πέζης ώς έργοδότης θά καταβάλη

ίσως καί έκχτοντάδχ Εκατομμυρίων 
ύπό τάς σημερινά; συνθήκας διά τήν 
άσφίλισιν του προσωπικού της, χω
ρίς νά ύπαρξη καί τοιαύτη ο ία μέ
χρι σήμερον.

ΠοιοΟμεν ώς έκ τών άνωτέρω 
λόγων έκκλησιν πρός τήν Διοίκησιν 
τής ’Εθνικής Τραπέζης δπως μή 
παραγνώριση τό φιλανθρωπικόν α
κόμη έργον τοΰ Ταμείου Ύγείας καί 
τήν προσπάθειαν διά έξασφάλισιν 
τής ύγείας τμήματος τοΰ Έλληνικοΰ 
Λαοΰ καί αόξήση τήν σχετικήν έπι- 
χορήγησίν της ικανοποιητικό); ή ά- 
ναλαβη Απεριορίστως τάς σχετικά; 
δαπάνας, διότι κατά τήν γνώμην 
μας θά όξυνθή τό ζήτημα κατά τήν 
έλευσιν τοΰ χειμώνας, δταν πλέον ή 
άντιμετώπισις τών Ασθενειών, παρά 
πάσαν καλήν θέλησιν δέν θά είναι 
δυνατή τήν τελευταίαν στιγμήν πρός 
ζημίαν καί τών Ανθρώπων καί τοΰ 
'Ιδρύματος τοΰ όποιου είναι λειτουρ
γοί καί συμμετέχουν είς τήν κα
λήν λειτουργίαν έφ’ δσον είναι 
ύγιεΐς

Τά Δ.Σ. τοΰ ταμείου έν σύμπνοια 
φρονοΰμεν δτι δέον νά έπιληφθή 
δραστηρίως τοΰ ζητήματος καθόσον 
τά φάρμακα συνεχώς έξαφανίζονται 
καί ή θέσις τών ασθενών έπιδει- 
νοΰται.

’Επίσης τό Δ. Σ. τοΰ ταμείου 
δπερ έχει ήδη τήν έμπιστοσύνην του 
προσωπικ τήν καί τήν εύθύνην 
τής ύγείας του, ας προβή είς τάς 
δεούσας ένεργείας έν συνεργασία με
τά του Συλλόγου Ύπαλλήλων Έθ 
νικής Τραπέζης, δστις ένδιαφέρεται 
δμοίως διά τήν καλήν λειτουργίαν 
καί τήν έν γένει δρασιν τών άλλη- 
λοβοηθητικών ταμείων.

Κ. ΧΑΥΓΑΣ

ΤΑΜΕΪΟΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

ΕΜΙΑΦΕΡΟΪίί mill
Φέρομεν είς γνώσιν των Εν

διαφερομένων συναδέλφων δτι 
διά Νομοθ. Διατάγματος δήμο - 
σιευθέντος είς τήν Έφημ. τής 
Κυβερνήσεως τής 30)4)42 άντε- 
κατεστάθη τό άρθρον 22 τοΰ 
Κανονισμού του Ταμείου Συν
τάξεων Προσωπικού Τραπεζών 
Εθνικής, Κτηματικής καί ‘Ελλά
δος, ώς άκολούθως :

«Διά τούς ήσφαλισμένους τοΟ 
Ταμείου τούς έχοντας προη- 
γουμένην έμμισθον υπηρεσίαν, 
δι’ ήν δέν έσχον σύνταξιν πα
ρά τφ Έλληνικφ Δημοσίω, ή 
παρά Νομικφ Προσώπου Δημο
σίου Δικαίου, ή παρ’ Άνωνύμω 
Εταιρεία ή Τραπέζη, ή προϋ
πηρεσία των αυτή προσαυξάνει 
τόν παρά ταϊς Τραπέζαις Ε
θνική, Κτηματική καί Ελλάδος, 
συντάξιμον αύτών χρόνον κα
τά τούς Επομένους δρους.

Οί δικαιούμενοι κατά τά ά
νωτέρω είς προσμέτρησιν προϋ
πηρεσίας δέον δπως έντός Εξά
μηνου Ανατρεπτικής προθεσμίας 
άπό τής ίσχύος τοΟ παρόντος 
ύποβάλλωσι σχετικήν περί τού
του αϊτησιν είς τό Ταμεΐον. . . .

'Όθεν οί Ενδιαφερόμενοι δέον 
νά σπεύσωσι. νά ύποβάλλωσι, 
σχετικός αιτήσεις μετά τών πι
στοποιητικών προϋπηρεσίας των 
είς τό Ταμεΐον Συντάξεων μέ
χρι τής 30 'Οκτωβρίου έ. έ., 
δεδομένου δτι μετά τήν χρονο
λογίαν ταύτην χάνωσι τό δι
καίωμα τής προσαυξήσεως τοΰ 
συνταξίμου παρά τή Τραπέζη 
χρόνου διά τάς προηγουμένας 
προϋπηρεσίας των.

Διά περισσοτέρας πληροφο
ρίας δέον νά άποτείνωνται είς 
τό Ταμεΐον Συντάξεων.



ΖΚΤΙΜλΤΑ AIMKAZDNTA η φωνή των συνάδελφων
‘Υπό τάς σημερινάς περιστά

σεις ϊσως ή άνσκΐνησις καί ή 
έρευνα στενών ζητημάτων θεω- 
ρηθη ώς άκαιρος και μή εύθετος.

Υπάρχουν έν τούτοις τοιαΰ- 
τα έπειγσύσης ψύσεως χρήζοντα 
άμέσου Χύσεως ή ριζικής μεταρ- 
ρυθμίσεως.

Πρωτοπόρος μέχρι τινός ή 
Τράπεζα εις πάντα τά σχετικά 
ζητήματα με τήν οικονομικήν 
καί ήθικήν θέσιν του Προσωπι
κού της, ύπολειπομένη ήδη καί 
βραδυπορουσα παραμένει εις 
δευτέραν γραμμήν.

Είναι άληθές δτι έή Τράπεζα 
κατά τά τελευταία έτη διήλθε 
διά μυρίων δυσχερειών καί 
περιπετειών, πολιτικών καί 
πολιτειακών άνωμαλιών καί 
διαταραχών, στερήσεως του έκ- 
δοτικου της προνομίου, του κρα
τικού παρεμβατισμού, πιέσεων 
πόσης φυσεως, ύφίσταται όμως 
τοιαύτη καθυστέρησις, ώστε νά 
μή ύπάρχη πλήρης δικαιολογία.

Πλειστα δσα ζητήματα ουσι
ωδέστατα τόσον διά τήν Τρά
πεζαν δσον καί διά τους υπαλ
λήλους της, ώς τό ζήτημα τής 
οικονομικής ένισχύσεως, τών 
προαγωγών, τής έπί δικαιοτέ- 
ρων βάσεων διαρρυθμίσεως τοΟ 
Ταμείου Συντάξεων, τής κα- 
λυτέρας όργανώσεως καί λει
τουργίας του Ταμείου ύγείας, 
τής στεγάσεώς των, τής" έπιλο- 
γής τοΟ Προσωπικού της διά 
τής προσλήψεως τούτου μόνον 
κατόπιν διαγωνισμού, ώστε νά

μή βλάπτεται ή όμοιογένειά 
του, τοΟ καταρτισμού άνωτέρων 
στελεχών ευρυτέρας μορψώσε 
ως άποστελλομένων έν τη ξένη 
νεωτέρων ύπαλλήλων τόσον διά 
τήν έπαγγελματικήν των κτ- 
τάρτισιν, δσον καί διά τήν γε- 
νικωτέραν μόρφωσιν πρός δη
μιουργίαν έγκεφάλων, ών έχει 
άπόλυτον άνάγκην ή Τραπεζσ, 
τής έλευθέρας σταδιοδρομίας 
τών γυναικών, τών πολυθεσι
τών εύνοουμένων ύπαλλήλων, 
καί πλήθος ίχλλων δευτερευού· 
σης σημασίας παραμένουν λι- 
μνάζοντα, στάσιμα, άσυγχρό- 
σται, άλυτα.

Ή εύθύνη τής τοιαύτης κα- 
ταστάσεως βαρύνει δλους μας 
είς διάφορο, βεβαίως βαθμόν 
άναλόγως τής Ιδιαιτέρας θέ- 
σεως έκάστου, όφείλεται δέ είς 
πλειστα αϊτια, στατικήν νοο
τροπίαν, ψυχικήν ύποτέλειαν, 
νωθρότητα σκέψεως, πνευματι
κήν στείρωσιν,άνικσνότητα προ 
σαρμογής, μισονεϊσμόν, άδιαψο- 
ρίαν, έγωϊσμόν, ίδιαίτερα συμ
φέροντα, σκοπιμότητα, έλλειψιν 
συναδελφικής άλληλεγγύης.

’Ιδιαιτέρως δμως υπεύθυνα 
διά τούτο είναι άνώτερα τινά 
στελέχη τής Τραπέζης τά όποια 
κατά τεκμήριον άποτελούσι 
τούς φυσικούς είσηγητάς τών 
ύπαλληλικών ζητημάτων παρά 
τή Διοικήσει. Οί έξαιρετικώς 
εύνοηθέντες υπό τής τύχης προ-

(συνέχεια είς την 8πν σελίδα)

ΕΑΌ ΚΥΛΑ Η ΖΩΗ

Ο ΚΛΙΚΑΤΖΗΣ
Καί αυτός τύπος γνωστότατος | 

μεταξύ τών συναδέλφων, οίσσος | 
και μαέστρος στην τέχνη του, Εί
ναι προσκολλημένος πάντα σέ κά
ποιον ισχυρό όπως ό κισσός γύρο) 
στο δέντρο. Σηκώνεται, κάθεται, 
σκέπτεται, εργάζεται, τρώγει, κοι
μάται, περπατά σύμφωνα μέ ίο 
υπόδειγμα τού ισχυρού πού έχει 
μπροστά του, καί έχει προσαρμό 
σει τή ζωή του, ολόκληρη τήν ύ
παρξή του γύρω σ’ αυτόν. "Οταν 
τον πλησιάζει και τού μιλά, είναι 
γεμάτος δέος καί σφυγμόμετρά μέ 
αγωνία τις διαθέσεις τού ισχυρού, 
μειδιά αμέσως μόλις αυτός μειδι 
άσει, γίνεται ταπεινός, ταπεινότα
τος δταν τον δ ή οργισμένο, χαρί- 
εις καί ευτράπελος δταν τον δεϊ 
γελαστό, συγκατανεύει πάντα σέ 
δτι τού πή καί έχει διαγράψει το 
δχι καί τό άλλα από τό λεξιλόγιό 
του.

Κι δλα αυτά βέβαια δχι άπό 
.πραγματικό σεβασμό καί εκτίμηση 
στον ισχυρό, άλλα μόνο για νά 
τού άποσπάσει τήν εμπιστοσύνη 
του, πρόθυμος άκόμα καί νά τον 
χαντακώση ή νά τον συκοφαντή- 
ση αν αυτό συμφέρει στήν άνοδό 
του. Ξαίρει καλά καί έχει πεισθεϊ 
πιά πώς γιά νά προοδέψει πρεπει 
νά άνήκει στήν κλίκα κάποιον ι
σχυρού καί τό έχει κάνει δόγμα 
τής ζωής του. Γλοιώδης καί κα
κεντρεχής, άρριβίστας καί κενόδο
ξος, κόλακας καί ύπουλος, γλυκο
μίλητος καί μοχθηρός, θρασύδει
λος καί πονηρός είναι πρόθυμος 
νά εγκατάλειψη ή νά στραφή ε
ναντίον τού ισχυρού που τον προ
στατεύει μόλις διαφορετικός άνε
μος ρίξει τον κρατούντα από την 
επίζηλό θέσι του. «Ό βασιλεύς 
άπέθανε, ζήτω δ βασιλεύς», αυτό 
άκολουθεΐ κατά γράμμα δ κλικατ- 
ζής. Δεν τον ενδιαφέρει τό πρό
σωπο καί δ χαρακτήρας τού ι
σχυρού, άλλά ή θέση πού κατέχει, 
καί σέ κάθε άλλαγή άγωνιά μή

πως δ νέος κάτοχος τής θέσεως 
δέν τον περιβάλλει μέ τήν ίδια 
εμπιστοσύνη. Άλλά εδώ άκριβώς 
βρίσκεται ή μαστοριά του: μυρί
ζεται άπό μακρυά τίς διαθέσεις 
τού νέου κρατούντος καί σέ λίγες 
ώρες (δχι ήμέρες) είναι άπόλυτα 
προσαρμοσμένος στά καινούρια 
γούστα.

Στις συζητήσεις μέ τούς ανώτε
ρους του συμφωνεί πάντα μέ τή 
γνώμη τους, στις συζητήσεις μέ 
τούς κατωτέρους του σιωπά, άπο 
φεύγοντας νά έκφέρη γνώμη. Ψα
ρεύει δμως τίς γνώμες τών άλλων 
καί σέ δεδομένη στιγμή τις πασ- 
σάρει μέ τρόπο στον έκάστοτε 
κρατούντα.

Ό «κλικατζής» είναι δ πιύ επι
κίνδυνος τύπος γιά τούς συναδέλ
φους του. Σκληρός καί ανάλγητος, 
έχει μοναδικό σκοπό νά «άνέλθη», 
αδιαφορώντας γιά τά μέσα πού 
θά χρησιμοποιήσει, μή διστάζον
τας νά πατήσει άκόμα καί «επι 
πτωμάτων» γιά νά έπιτύχη τήν 
ποθητή «άνοδο».

Τελευταία, σέ κάτι έκτακτο 
πού συνέβη, μάς δόθηκε ή ευκαι
ρία νά τον θα μάσουμ πάλι. Φώ
ναζε καί διακήρυσσε άνοιχτά πως 
είναι μαζί μέ τούς συναδέλφους 
ένφ στά κρυφά τήν είχε κάνει 
πάλι τήν κομπίνα του. Πρώτος 
καί καλύτερος τήν επομένη ^ γύ
ρευε τήν «εύφημο μνεία» για το 
κατόρθωμά του καί επιζητούσε 
μέ κάθε μέσο νά πάρει τή θέση 
κάποιου άλλου κατεστραμμένου 
καί κυνηγημένου συναδέ? φου...

Δυστυχώς ο! «ανώτεροι» δέν 
έχουν νιώσει πόσο ζημιά τους 
φέρνει δ τύπος αυτός. Γοητευμέ
νοι άπό τήν κολακεία του καί τήν 
εύλυγισία τής σπονδυλικής του 
στήλης δέν μπορούν νά νιώσουν 
τήν κακοήθειά του, δέν μπορούν 
νά καταλάβουν τίς πλεκτάνες του...

ΙΕΡΕΜΙΑΣ

€ ΠΙΣΤΟΛΑΙ
Παραθέτομεν κατώτεροι απόσπασμα 

έπισταλής άπό 24.8.42 του Συναδέλφου 
κ. Χαρ. Τσούνη ύπ)τος Άμαλιάδος 
πρός τήν Δ. Ε. του Συλλόγου.

Ιον) Επισιτιστικόν καί οΐκονο 
μικόν : ’Λ* ής εποχής έπεξετάθη ή 
παροχή συσοιτίομ καί είς τούς υπαλ
λήλους τών Ύπ)των ή Διεύθυνσις τοΰ 
ενταύθα ύπ)τος κατέβαλεν τφ όντι 
αξιέπαινους προσπάθειας διά τήν κα- 
λυτέραν έξυπηρέτηοιν τών συναδέλφων 
ώς πρός τό ζήτημα τούτο, παρά τήν 
δυσχέρειαν τήν όποιαν αντιμετώπισε 
καί αντιμετωπίζει ώς πρός τήν έξεύ- 
ρεσιν τροφίμων καί λοιπών ειδών' 
Μετά τήν παροχήν ΰμως καί μερίδος 
άρτου προέκυψε τό εξής ζήτημα: ό 
καθαρός μισθός ένίων συναδέλφων 
(ύπαλλήλών καί κλητήρων) μόλις έ- 
παρκεΐ ή δέν φθάνει νά κάλυψη τάς 
πρός τήν Τράπεζαν ύποχρεώσεις μας 
διά δάνεια , συσσίτιον κλπ. καί χρε- 
οΰται ό υπάλληλος είς διαφόρους λ) 
σμούς χωρίς νά λαμβάνει τίποτε ώς 
μισθόν ή έλάχιστον ποσόν. Είναι γνω
στόν ότι τά άνω τών 18 έτών τέκνα 
μας δέν συμμετέχουν τοΰ συσσιτίου, 
ώς επίσης δτι τό συσσίτιον χορηγείται 
δι’ ώρισμένφς ημέρας τής έβδομάδος 
καί μόνον διά τήν μεσημβρίαν είς τά 
μέλη τής οίκογενείας μας. Άπηυθύν- 
θημεν είς τήν Στήν Διοίκησιν νά έπε- 
κτείνη τό ευεργέτημα τής παροχής 
συσσιτίου καί είς τά άνω τών 18 έτών 
τέκνα μας, άλλά δέν ένέκρινε τήν 
αϊτησίν μας. Τέκνα άνευ εργασίας 
καί προφυματικά ή φυματικά πώς 
θά ζήσουν; Ένοίκιον καί άλλα είδη 
απαραίτητα διά τήν ζωήν μιας οίκογε
νείας πώς θά πληρώσωμεν κ. Πρόεδρε; 
Εύγνωμονοΰμεν τήνΣτήν Διοίκησιν διά 
τό συσσίτιον καί τον άρτον, άλλά δέν 
είναι αρκετά αυτά διά τήν ζωήν μας. 
Ελάχιστοι συνάδελφοι είναι οί ε- 
χοντες εξασφαλίσει τά μέσα τής ζωής. 
Είναι άμεσος καί επιτακτική ανάγκη 
λήψεως μέτρων δι* αύξήσεως τής μι
σθοδοσίας,άπαλλαγής τής μισθοδοσίας 
τοΰ υπαλλήλου πάση; άλλης κρατή- 
σεως έκτόςδιά τό συσσίτιον καί άρτον

2ον) Ταμεΐον Υγείας. : Λόγο) τής 
τελείας αδυναμίας τοΰ υπαλλήλου νά 
προσλαμβάνη καί πληρώνη Ιατρόν έν 
περιπτώσει άσθεεείας, δεδομένου δτι ή 
άμοιβή τών ιατρών κυμαίνεται άπό 
δρχ. 3000—5000 κατ’ έπίσκεψιν καί 
είναι ώς έπί τό πλεΐστον άμέσως πλη
ρωτέα, τό ΤΥΠΕΤ πρέπει νά έξουσιο. 
δοτήση έκαστον Ύπ)μα νά συμβληθή 
μέ ένα ή περισσοτέρους τών καλυτέρων 
ιατρών διά τήν παροχήν Ιατρικής πε- 
ριθάλψεως είς τά άσθενοΰντα μέλη 
του. Είναι άδύνατον κατ’ άλλον τρό
πον νά εξυπηρετηθούν τά μέλη τοΰ 
ΤΥΠΕΤ. το όποιον έξ άλλου έχει ύ- 
ποχρέωσιν νά πράξη τούτο σήμερον. 
Υποβολή δικαιολογητικών, έν περι- 
πτώσει άσθενείας. έκ μέρους, τών με
λών μέ τιμάς δι’ έκάστην Ιατρικήν έ
πίσκεψιν 3000—5000 δρχ. θά φανή έ 
ξωφρενικόν παρά τών διοικούντων τό 
ΤΥΠΕΤ, οΐτινες δέν έχουν έθισθή 
φαίνεται μέ τάς άμοιβάς τών Ιατρών 
τών επαρχιών, οί οποίοι προσηρμοσαν 
καί πολύ όρθώς τάς άμοιβάς των, ά
ναλόγως τής καταστάσεως.

Επίσης λόγφ τής άποκρύψεως 
έκτής άγοράς, φαρμάκων φαρ
μακευτικών καί έπιδεσμικών ει
δών, είναι άπολυτος ανάγκη νά έφο- 
διάση τό ΤΥΓΙΕΤ έκαστον *Υπ)μα. μέ 
άνάλογον ποσότητα κινίνης (διά τά 
νλονοσοΰντα μέρη περισσότερον) ασπι
ρίνης, βάμβακος, Ιωδίου, βαζελίνης, 
γάζης, καθαρτικού, έντεροεμβολίων 
τ ύφου (δεδομένου δτι ό δι’ ενέσεων 
εμβολιασμός δέν ένδείκνυται πάντοτε) 
κλπ.διότι είναι άδύνατον νά ευρωμεν 
τίποτε είς τά φαρμακεία. Τό Ταμεΐον 
‘Υγείας μάς έφοδίασεν μέ έλαχίστην 
ποσότητα κινίνης, 25—35 δισκία διά 
τούς πολυμελείς οίκο/ενειάρχας; καί- 
τοι παρεκάλέσαμεν αυτό διά - τοΰ Ύπ) 
τος - νά μάς άγοράση έστω καί έκ τής 
μαύρης άγοράς. ’Εδώ ή χρήσις κινίνης 
είναι απαραίτητος μέχρι καί τοΰ 
Ν]βρίου.

Τό ΤΥΠΕΤ δύναται επίσης ώς γνω
ρίζω νά κάμη ώρισμένας οικονομίας,

διά τής περικοπής εμμίσθων καί άχρή- ’ 
στων Ιατρών, διά τούς όποιους τόσα | 
πληραινει καί νά έπεκτείνη τήν ακτίνα 
δράσεώς τσ*υ είς άλλα ζωτικώτερα διά 
τήν υγεία τών μελών του.ζητήματα. 
Νά ένισχύση οίκονομικώς τά μέλη του 
καί Ιδίως τούς κατωτέρους υπαλλή
λους καί κλητήρας τούς έχοντας τέ
κνα ή μέλη οίκογενείας φυματικά ή 
τούς ίδιους πάσχοντας έκ φυματιώ- 
σεως.

3ο ν) Προαγωγαί. ’Ορθή ή το ή γε- 
νομένη παρ’ ύμΐν είς τήν Σήν Διοίκη- 
σιν ύπόδειξις περί γενικής προαγωγής 
όλων τών ύπαλλήλων πρός οίκονομι- 
κήν άνακοτίφισίν των, ώς επίσης καί 
περί τής βαθμολογικής τακτοποιήσεως 
απάντων τών ύπαλλήλων άναλόγως 
τώτ έτών τής ύπηρεσίας των, διά νά 
μή εμφανίζεται τό φαινόμενον, άλλοι 
μέν ύπάλληλοι μέ 20ετή ύπηρεσίαν νά 
έχουν βαθμόν λογιστοΰ Γ' καί άλλοι 
βαθμόν λογ. Α' καί έτοιμοι οί κύριοι 
οΰτοι διά Τμηματάρχαι. Τό κακόν 
σύστημα τής κατ’ εκλογήν προαγωγής 
τό έγκαινιασθέν τφ 1935 πρέπει νά 
καταπολεμηθή παρ’ ύμών καί νά γί- 
νωσι διαβήματα είς τήν Σήν Διοίκησιν 
περί τής ένεργείας τών καθυστερουμέ- 
νων προαγωγών, πρός δικαίαν ίκανο- 
ποίησιν τόσων συναδέλφων έχόντων 
σειράν προαγωγής.

Η ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ 
ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ
Έν ’Λμαλιάδι τή 24 Αύγούστου 1942

Πρός
τήν Κ. ’Επιτροπήν τοΰ Συλλόγου 
τών ύπαλλήλων της Έ8ν. Τραπέ
ζης ’Αθήνας.

Κύριοι,
θεωρώ ύποχρέωσίν μου νά άπευθύ- 

νω είς δλους ύμάς τούς άποτελοΰντας 
τήν Δ. Επιτροπήν τοΰ Σζλλόγου μας 
τό 4ερμή συγχαρητήριά μου διά τήν 
εκλογήν Σας ώς καί τάς όλοψύχους 
εύχάς μου, όπως οί ανιδιοτελείς αγώ
νες σας καί αί εύγενεΐς προαπάθέιαί 
Σας διά τήν έπίλυσιν ζωτικών ζητημά
των τού Προσωπικού τής Τραπέζης 
στεφθώσιν ύπό μλήρους έπιτυχίας.

Αί ένέργειαί σας παρά τφ ΔιοικΥ|σει 
καί τής αρμοδίους διά τό επισιτιστι
κόν καί οίκονογικόν ζήτημα, προαγω
γής κλπ. τάς όποιας άνέγνωσα είς τό 
συλλογικόν δελτίον τής Τραπεζιτικής 
τοΰ ’Ιουλίου, μέ ένέπλησαν χαράς, 
όπως πιστεύω καί τήν ολότητα τών 
συναδέλφων μας καί Σάς παροτρύνω 
δως έξακολουύήσητε τάς ένεργείας, 
Σας, διά κάθε ζωτικόν ζήτημα τοΰ 
προσωπικού, μετά τοΰ αυτού ζήλου* 
ενδιαφέροντος καί θάρρους. Μή άπελ- 
πισθήτε καί μή δειλιάσητε διά τήν κω
λυσιεργίαν καί τάς αντιδράσεις (ορι
σμένων μεγάλων συναδέλφων.

Αυτοί οί κύριοι παχμθέντες άπό βα
θμούς καί χρήματα έν τή έξυπηρετή- 
σει δήθεν τών συμφερώντων τής Τρα
πέζης μας, άνελθόντες είς τάς άνω - 
τάτας βαθμίδας τής . ίεραρχίας λόγφ 
τής . . . Ικανότητάς των καί κατέχον- 
τες νΰν ύπευθύνους καί τιμητικός θέ
σεις νομίζουν δτι είναι δυνατόν νά 
άντιδράσουν είς ένα άγώνα διεξαγό- 
μενον άπό τίμιους καί ευσυνείδητους 
συναδέλφους των, άναλίόσαντας τά κα
λύτερα χρόνια τής ζωής των έν τή 
πραγματική έξυπηρετήσει τών συμφε
ρώντων τής Τραπέζης άνευ ούδεμιάς 
Ιδιοτέλειας ή κέρδους και σχοντες μο
νόν αμοιβήν τήν ήθικήν καί οικονο
μικήν άπαθλίωσιν. ΙΙιστευω όμως οτι 
οί ολίγοι ούτοι ανώτεροι καί άνώτατοι 
συνάδελφοι οί άντιδρώντες είς τον εύ- 
γενή άγώνα τον όποιον διεξάγετε σείς 
οί κατώτεροι οί έκπροσωποΰνίες ήμάς 
ένισχυόμενοι καί άπό ήμάς τούς λοι
πούς κατωτέρους, τούς όλοψύχως άκο- 
λουθοΰντας Σας, θά συνέλθουνσ καί 
έάν δέν θελήσουν νά σάς ένισχύάου ν 
εις τόν τραχύ αυτόν άγώνα, θά φη- 
σουν τουλάχιστον τάς αντιδράσεις των.

’Κάν δμως νομίζουν, δτι θά δυνη- 
θοΰν νά παραβλάψουν τό έργον σας 
καί νά παρακωλύσουν τάς ένεργείας 
Σας άπατώνται, διότι ή όλότης, δπως 
πιστεύρ τών συναδέλφων άνωτέρων 
καί κατωτέρων θά Σάς δωση τήν ά- 
παιτουμένην ένίσχυσιν μέ τήν όλόθερ- 
μον καί όλόψυχον ύποστήριξίν της.

Έν Άθήναις τή 20 8-1942
Φίλε κ. 77ρόεδρε,

Συγχαίυων υμάς καί τά άξιότιμα 
μίλη τον Συμβουλίου Σας διά τάς 
λελογισμένος και μετ' αληθούς ου- 
ναδελφικοΰ ενδιαφέροντος προσπά
θειας Σας υπέρ τών συμφερόντων 
τών μελών τοΰ Συλλόγου ήμών. 
παρακαλώ νά μου έπιτρέψητε νά 
οάς απασχολήσω και εγώ διά ζή
τημα ψ,έ τό όποιον επανειλημμέ
νο) ς ήσχολήθη ή προσγειωθεϊσα 
«Τραπεζιτική»,

'Ως γνωστόν είς τήν Διεύθυνσιν 
Προσωπικού τής Τραπέζης έκκρε- 
μονσι πλήθος αιτήσεων με παρά
πονα τοΰ ΙΙροσωπικοΰ σχετικά 
με * τήν σταδιοδρομίαν των έν τή 
Τραπέζι.

Τά παράπονα ταΰτα ή είναι δί
καια και λογικά ή είναι άδικα και 
παράλογα, πάντως δμως υπό τών 
ένδιαφερομένων κρίνονται ώς πραγ
ματικά και βάσιμα.

Διά τούτο σκόπιμον νομίζομε- 
δπως ένεργήσητε τταρά τή σεβαστή 
Δοικήοει διά τήν ονοταοιν έπιτρον 
πήζ έκ διακεκριμένων λειτουργών 
τής Τραπέζης, τή συμμετοχή και 
τοΰ Συλλόγου, ήτίς άμερολήπτως 
έξετάζουσα τους λόγους τών δια
φόρων παραπόνων, δοα μέν είναι 
βάσιμα καί δίκαια νά δικαίωση, δ
σα δέ είναι παράλογα νά πεισθοΰν 
οί ένδιαφερόμενοι δτι άδίκως πα- 
ραπονοΰνται.

Είς τήν σεβαστήν Διοίκησιν θά 
έναπόκηται πλέον νά ίκανοποιήση 
τους δικαιωθέντας. Διότι δέν είναι 
δίκαιον άλλοι μέν ν’ άνέρχωνται 
άλματωδώς και άλλοι κάθε άλλο ή 
κατώτεροι τούτων, νά καρκινοβα- 
τ οΰν.

Είς τήν 'Εθνικήν Τράπεζαν εί
ναι ελάχιστοι, ϊσως κανείς, εκείνοι 
οι όποιοι είσήλθον ά>ς είς καταφυ
γών ζωής* δλοι οι άλλοι είσήλθον 
μέ νειάτα, μέ μόρφωσιν, μέ εργα
τικότητα, μέ άφοσίωσιν πρός τό 
"Ίδρυμα γιά νά καταλάβουν διά 
τής εργασίας των και τής πνευμα
τικής των ικανότητας, μίαν θέσιν 
είς τό εύρύτστον, άλλως τε, πεδών 
σταδιοδρομίας τοΰ 'Ιδρύματος καί 
τήν Κοινωνίαν που ζώμεν και μάς 
παρακολουθεί.

Δέν είναι, λοιπόν, δίκαιον, δέν 
είναι κάν άνθρώπινον τήν θέσιν 
αυτήν νά κανονίζουν τά λάθη, 
αί συμπάθειαι καί άντιπά- 
χΊειαι, καί δχι ώς εΐπομεν ή ερ
γασία καί ή άφοσίωσις πρός τό 
"Ιδρυμα.

Κανείς δέν πρέπει νά στερείται 
τών κόπων τής ζωής του, ον τε νά 
παραγκωνίζεται διότι έγεννήθη μέ 
Αξιοπρέπειαν μέσα τ υ καί βασίζει 
τήν πρόοδόν του μόνον καί μόνον 
είς την έργασίαν του.

Ευτυχώς τοΰ 'Ιδρύματος ήμών 
προΐσταται κύριος μέ άνώτερα αν
θρωπιστικά ιδεώδη, ών πλούσια ά- 
πολαμβάνομεν τά δείγματα, αί δέ 
Αρμόδιοι ύπηρεσίαι διευθύνονται ά
πό κυρίους έγνωσμένης καλωαύνης 
φυχής καί εϋχϊύτητος χαρακτήρας, 
ώοτε εΐμεθα βέβαιοι, δτι μίζ καλή 
Σας προσπάθεια θά έπέλυε καί το 
σοβαρόν τούτο ζήτημα τοΰ Προσω
πικού, ΐνα, δταν συν Θεώ, ειρήνευ
α η ό κόσμος καί τό “ίδρυμα ήμών 
άναλάβη τήν πραχτοπόρον καί πάλιν 
δράσιν του, απόντες οι έν τή Τρα-, 
πέζη, Απερίσπαστοι, ν’ άφιερώσω- 
μεν τάς δυνάμεις μας πρός αυτό, 
ευγνωμονούν τες.

Μετ' έξαιρέτου τιμής 
Σ. ΣΗΜΑΝΤΩΝΗΣ
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ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΟΚΤΑΕΤΙΑΣ
Το Προσωπικόν τή; Τραπεζής 

τοΰ Κ. Κ. καί των Ύπ)των άνέ- 
γνωσε προ ημερών με κατάπλη- 
ξιν μίαν αΰστηροτάτην εγκύκλιον 
τοΰ Συνδιοικητοϋ κ. Κ. Ζαβιτζιά- 
νου.

Ό τρόπος αυτός τής μεταχειρί- 
σεω; τοΰ νομοταγεστάτου καί πει- 
θαρχικωτάτου Προσωπικού τής 
Τραπέζης καί οί εκτοξευόμενοι 
χαρακτηρισμοί περί τών νομίμων 
εκπροσώπων του νομίζομεν - ότι 
δέν είναι δίκαιοι.

Αυτά επί τών τύπων. Έπί τής 
ουσίας τής εγκυκλίου καί είδικώς 
τής Υ παραγράφου, αυτής περιε· 
χοΰσης αιτιάσεις ακριβείς μέν 
αλλ’ ουδέποτε καταμηνυθείσας 
μέχρι τοϋδε λόγφ ακριβώς τής ά- 
φοσιώσεως τών λειτουργών πρός 
τό "Ιδρυμα, ήν εις την προτελευ- 
ταίαν παράγραφον τής εγκυκλίου 
παραδέχεται ή Διοίκησις τής 
Τραπέζης, έχομεν νά παρατηρή- 
σωμεν ότι κακώς φρονεί αυτή ότι 
ουδέ εις υπάλληλος έξέφρασεν ή 
ύπεδήλωσε ποτέ παράπονον κατά 
τής επισιτιστικής φροντίδας τής 
Τραπέζης.

Καί εξηγούμενα. Έάν μέ τον 
ορισμόν «επισιτιστική φρόντίς» 
νοείται ή παροχή συσσιτίου εις 
τό Προσωπικόν κατά τάς σημερι- 
νάς δυσχερείς ημέρας, ήμπορεΐ έν 
γενικαϊς γραμμαϊς νά μην υπάρ
χουν παράπονα. Άλλ’ ή παροχή 
ενός πιάτου φαγητού— μή γενο- 
μένη από ευσπλαχνίαν—δέν απο
τελεί τό ά'παντον τών υποχρεώ
σεων 'Ιδρύματος τής περιωπής τής 
Εθνικής Τραπέζης μέ την οποίαν 
νά θεωρεί αυτή ότι κλείεται ό 
κύκλος τών πρός τό Προσωπικόν 
ΰποχρεώσεών της.

Καί τούτο διότι πασαι αί Επι
χειρήσεις—πρός τον σκοπόν αυ
τής ταύτης τής ύπάρξεώς των—ά- 
ναλύγως τής δυναμικότητας των 
καί πολλάκις υπέρ αυτήν, διατρέ-

| φουσι τό Προσωπικόν των. Τού
του λοιπόν τιθεμένού κατά μέρος 
θά έξετάσωμεν πώς διεπιστώθη 
ή «μέριμνα» τής Τραπέζης κατά 
τήν τελευταίαν δεκαετίαν.

Έκτος τής ουσιαστικής ανυ
παρξίας 'Οργανισμού τής ‘Υπη
ρεσίας καί τής κατά τό έκάστοτε 
δοκούν διενεργείας προαγωγών, 
περί ών έπανειλλημμένα δημο
σιεύματα εις τά τελευταία συλλο
γικά δελτία, έχομεν τον φαβορι
τισμόν άνθοΰντα καί μεσουρα
νούν τα διά τής παροχής «Συμ
βουλίων» εις στενόν κύκλον άνω- 
ιέριον ιδίως υπαλλήλων, έχομεν 
τό ζήτημα καθορισμού κατωτάτου 
δρίου συντάξεως έκκρεμοϋν από 
τοΰ 1934, έχομεν κρατήσεις έκ 
τών αποδοχών υποχρεωτικός ά- 
νερχομένας εις τά 33 ο)ο τών ση
μερινών αποδοχών τών υπαλλή
λων αΐτινες πλήττουν κατά λό
γον αντίστροφον τό κατώτερον 
Προσωπικόν καί τό σπουδαιότε- 
ρον δέν έχομεν καμμίαν χειρονο
μίαν άνταξίαν τής μεγαλοπρεπείας 
τοΰ ‘Ιδρύματος. Πράγματι, όχι 
μόνον τίποτε πέραν τών έπιβλη- 
θεισών υπό τοΰ Κράτους αυξή
σεων δένέδόθη αλλά καί τά πέ
ρυσι καί εφέτος παραχωρη σέντα 
δάνεια άπετέλεσαν προκαταβολήν 
έ'ντοκον έκ τών ιερών αποθεμά
των τοΰ Ταμείου Αΰτασφαλείας 
τοΰ Προσωπικού. Δέν άναφέρο· 
μεν δέ ότι τό Προσωπικόν τής 
Τραπέζης κατά τά 80 ο)ο είναι 
οίνευ στέγης ιδιοκτήτου.

’Αλλά οί υπάλληλοι τής Τρα
πέζης, έχόμενοι στερρώς τών «πα
ραδόσεων» τοΰ 'Ιδρύματος έκα
μαν καί κάμνουσιν υπομονήν.

Τά όσα δέ έγράφησαν ανωτέρω 
αποτελούν μόνον άμυναν κατά -αδί
κως έκτοξευθείση; βαρείας καί 
ανακριβούς κατηγορίας ή τις δέν 
θά ήτο δυνατόν νά άφεθή άνα- 
πάντητος.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΝ

Έν Άθήναις τή 5 Σεπτεμβρίου 1942

Πρός τούς κ. κ. Συναδέλφους 
τών "Υποκαταστημάτων.

Άνακοινοΰται ύμιν δτι συνεκρο- 
τήθη έν Άθηναις Επιτροπή Συνεργα
σίας Τραπεζοϋπαλληλικών ’Οργανώ
σεων εις τήν όποιαν μετέχουν όλαι αί 
Τραπεζοϋπαλληλικοί οργανώσεις καί 
κατά συνέπειαν καί ό ήμέτερος Σύλ
λογος.

Σκοπός τής ’Επιτροπής ταύτης εί
ναι ή από κοινού προστασία καί προ
αγωγή τών οικονομικών καί επαγγελ
ματικών συμφερόντων τοϋ τραπεζοϋ
παλληλικού κόσμου καί ή σύσιριξις τών 
δεσμών συναδελφικής αλληλεγγύης με
ταξύ τών τραπεζικών υπαλλήλων.

Πρόεδρος τής "Επιτροπής έξελέγη ό 
Δημ. Βαφειάδης, Πρόεδρος τοϋ Συλ
λόγου "Υπαλλήλων τής Τραπέζης τής 
"Ελλάδος. ’Αντιπρόεδροι δέ οί κ. κ. 
Α. Δημητρακόπουλος, Πρόεδρος τοϋ 
Συλλόγου 'Υπαλλήλων Εθνικής Τρα
πέζης καί Χ· Παπαχρήστου, Πρόεδρος 
Συλλόγου "Υπαλλήλων ’Αγροτικής 
Τραπέζης. Ή Γραμματεία τής Έπι- 
κροπής κατηρτίσθη 3κ τών κ. κ. Ά. 
Άποστολίδη, X. Κοκκινάκη, Μ. ΙΙου- 
σκούρη καί Α Τούντα καί τής Κας 
Ζαφ. Παναγοπούλου.

Τάς μέχρι τοϋδε ένεργείας τής ’Επι
τροπής οί κ. κ. Συνάδελφοι δύνανται 
νά πληροφορηθώσι έκ του οργάνου 
τοϋ Συλλόγου 'Υπαλλήλων ’Εθνικής 
Τραπέζης τήν «Τραπεζιτικήν».

Ή ’Επιτροπή έν τή προσπάθεια νά 
έλθη είς στενωτέραν επαφήν μέ τούς 
κ. κ. συναδέλφους τών "Υποκατάστη-

μάτων καί διά τήν ταχυτέραν καί κα- 
λυτέραν άντιμετώπισιν τών έκάστοτε 
προκυπτόντων ζητημάτων τά όποια 
αφορούν αυτούς, άπεφάσισε τήν συγ
κρότηση1 είς έκάστην πόλιν Τοπικών 
'Υποεπιτροπών συνεργασίας Τραπεζι
κών 'Υπαλλήλων.

Πρός τούτο παρακαλοϋμεν όπως έλ- 
θητε το ταχύ ιερό ν είς επαφήν μετά 
τών συναδέλφων άλλων Τραπεζών έν 
τή πόλει σας καί θά συστήσετε Το
πικήν "Υποεπιτροπήν είς ήν θά κατα- 
βάλητε πάσαν προσπάθειαν νά έκπρο- 
φωποϋνται αναλογικώς υπάλληλοι έξ 
όλων τών "Υποκαταστημάτων τών αυ
τόθι Τραπεζών. Τά μέλη τής 'Υποεπι
τροπής δέν θά δύνανται νά είναι ό- 
λιγώτερα τών τριών διά τάς μικράς 
έπαρχιακάς πόλει καί δέν θά υπερ
βαίνουν κατ’ άνώτατον δριον τόν αρι
θμόν τών έπτά διά τάς μεγάλας πό
λεις. Μετά τήν συγκρότησιν τής. Ύπο- 
εριτροπής θέλει εκλεγεί μεταξύ τών 
μελών αυτής διά μυστικής ψηςιοφο- 
ρίας ό Πρόεδρος τής "Υποεπιτροπής 
καί ό Γραμματεύς.

Ένοεΐται, οϊκοθεν. δτι τοιαύτη "Υ
ποεπιτροπή δέν θά συσταθή είς έκεί- 
νας τάς πόλεις έ'νθα έδρεύουν Σύνδε
σμοι Τραπεζικών 'Υπαλλήλων, είς 
τούς όποιους συνιστώμεν τήν εγγραφήν 
σας. Έν τή περιπτώσει ταύτη παρα- 
καλοΰμεν νά καταβάλητε τάς δέουσας 
ένεργείας δπως ό τοπικός Σύνδεσμός 
σας έλθχ) είς επαφήν μέ τήν ένταΰθα 
Επιτροπήν Συνεργασίας Τραπεζοϋ
παλληλικών ’Οργανώσεων διά τήν από 
από κοινού άντιμετώπισιν τών ζητη
μάτων νοΰ κλάδου μας.

(Είς τήν διεώδυνσιν τής Τραπεζι
τικής Αποβάλλονται παρά δια
φόρων άναγωστών αύτής διά
φοροι γνώμαι, ύποδείξεις καί 
ερωτήματα ατινα 8ά καταχω- 
ρουνται έν περιλήψει είς 
τήν στήλην ταώτην, ή; τήν 

άνάγνωσιν συνιστώμεν 
είς τούς αρμοδίους).

‘Ο συ , αδελφός κ. Λ· Δ. μάς παρα- 
καλεΐ νά τονίσωμεν τήν αδικίαν ή τις 
προσεγένετο κατά τάσ τελευταίος προα- 
γωγάς διά τής χορηγήσεως τοΰ 10 ο) > 
είς τούς Τιιηματάρχας Α' μετά τέσσα- 
ρα ακριβώς έτη ένφ διά τούς υπολοί
πους Τμήμα τάρχσς έζητήθησαν ως 
χρόνος υπηρεσίας έτη 4 1)2.

‘Ο συνάδελφος κ. Ν. Π. παρακαλεΐ 
τήν Δ. Ε. -δπως φροντίση διά τήν κα- 
θιέρωσιν τοϋ 55ου έτους ώς ορίου ή 
λικίας μέ υποχρεωτικήν άπυχώρηοιν 
μετά 35ετή ύπηοεοίαν.

Πολλοί συνάδελφοι ζητοΰοι δπως 
καθ’ ας ημέρας χορηγήτα· μόνον ΰ 
πρώτη ύλη τοϋ συσσιτίου παρέχεται καί 
αντίστοιχος ποσότης έλα'ου διά τήν 
παρασκευήν του ώς γίνεται καί είς τήν 
Τράπεζαν ’Αθηνών.

Συνάδελφος μάς έρωτά διατί δέν έ- 
φαοιιόίεται ή μετάθεσις τών ύπαλλή- 
λων άνά τά διάφορα Τμήιιατα τοϋ 
Κ. Κ. καί οίί ιω ή μόρφωσις τοϋ Προ
σωπικού παραμένει ελλιπής καί ύπαρ- 
χουοι (ορισμένοι συνάδελφοι αΐτινες 
έξασφαλίοαντες εύνοϊκωτάτους ορούς 
υπηρεσιακής άνέσεως είς νπηρεοίατ 
τινάς δέν έι ωμίζονται τούς κόπους 
άλλων 'Υπηρεσιών άντικαθιστώντες 
κατεπονημένους συναδέλφους τους.

Οί συνάδελφοι X. Α. καί A. Κ. εκ
φράζουν τήν γνώμην δτι τό μέτρον τής 
άπαγορεύοεως τής εισόδου τοΰ Προ
σωπικού τοΰ Κεντοικοϋ είς τό Κατά
στημα πρό τής 7 1)2 π. μ. πρέπει νά 
άρθή.Έχοντες ύπ’όψιν ώρισμένας εξη
γήσεις δοθείσας ήμΐν επί τοϋ θέματος 
υπό τής "Υπημεσίας ’Ασφαλείας τοΰ 
Κ. Κ. είσηγούμεθα δπως καθ·>ριοθή 
αίθουσα αναμονής έν κλειστφ χώρω 
τών πρό τής ανωτέρω ώρας άφικνου- 
μένων συναδέλφων "ίνα λείψη τό θέα
μα τής «ουράς» τών ύπαλλήλυιν έξωθι 
τής Τρ ■ πεζής.

"Ο συνάδελφος κ. Ρ. Ρ. έρωτά τό 
Γραφεΐον Επισιτισμού διατί ένφ μέχοι 
τοϋ ’Ιουλίου διένεμε άνά 31 *υτ(α σι- 
γαρέττα είς έκαστον Καπνιστήν κατά 
τούς ιιήνας τών 31 ημερών, τόν Αύ
γουστον διένειμε μόνον 30.

‘Ο συνάδελφι ς κ. Π. Π. απευθύνει 
δΓ ήμών έρώτηοιν πρός τόν Προμη
θευτικόν Συνεταιρισμόν πότε θά προ- 
β ) είς διανομήν τοϋ πρός αύτόν πα- 
ραχωρουμένου υπό τοϋ Κράτους πα
ρακρατήματος λαχανικών.

Πολλοί συνάδελφοι μά; παρακαλούν 
—καί τό πράττομεν ευχαρίστως—ν’ ά- 
πευθυνθώμεν πρός τούς κ.κ.Προέδρους 
τών πέρυσι συσταθεισών ύπό τής Τρα- 
πέζης"Έπιτροπών ^Ζητημάτων Προσω
πικού καί επεξεργασίας ’Οργανισμού 
Υπηρεσίας καί νά παρακαλέσωμεν 

αυτούς ίνα εύαρεστηθοΰχ καί γνωρί
σουν διά τύς «Τραπεζιτικής» δτι σχε
τικόν μέ τήν πρόοδον τών έργασιών 
τών ύπ’ αυτούς Επιτροπών.

Παρακαλοϋμεν δπως ή σύσ.ταοις τής 
'Υποεπιτροπής πόλεώς σας άνακοινω- 
θή παρ’ αύτής άπ’ ευθείας είς τήν 
’Επιτροπήν Συνεργασίας Τραπεζοϋ
παλληλικών ’Οργανώσεων (’Ακαδη
μίας 60) παρ’ ής θά λάβη καί , τάς 
αναγκαίας οδηγίας. Τέλος, διά συντό
μου έκθέσεως ή 'Υποεπιτροπή θ’ άνα- 
φέράν είς τήν έν λόγφ Επιτροπήν τά 
άφορώντα υμάς ζητήματα, καί έν τφ 
συνόλφ τάς Ιδιαιτέρας αυτόθι συνθή- 
κας εργασίας καί δίαβιώσεως τών 
Τραπεζικών υπαλλήλων ώς καί πάσαν 
σχετικήν πληροφορίαν, διεύθυνσιν αλ
ληλογραφίας κλπ.

Τό Διοικητικόν Συμβούλιο ν

Μέ τό φΰλλον αυτό ή Τραπεζιτική συμπληρώνει οκτώ έτη 
από τής έκδόσεώς της. Ή επέτειος αυτή ευρίσκει τό 
περιοδικόν τοΰ Συλλόγου μας έστερημένον προσωρινώς 
τής κυρίας έκδόσεώς του άλλα μέ τό συμπλήρωμά του, 
τό Συλλογικόν Δελτίον, ήνδρωμένον καί ιστάμενον είς 
ύψος περιωπής τήν οποίαν διά πρώτην φοράν γνωρίζει.

’Επί τή ευκαιρία ταύτη θεωροΰμεν υποχρέωσήν μας νά άνα- 
δράμωμεν είς τό παρελθόν καί νά άνακεφαλαιώσωμεν 
τούς λόγους τής έκδόσεώς τοΰ Συλλογικοΰ Δελτίου, 
έξετάζοντες συγχρόνως τόν τρόπον καθ’ όν τοΰτο έξε- 
π?ιήρωσε τόν προορισμόν του κατά τό μέχρι σήμερον 
διαρρεύσαν χρονικόν διάστημα καί διαγράφοντες τάς 
υποχρεώσεις καί τόν μελλοντικόν προορισμόν του.

Τόν Ιούλιον τοΰ 1934 ή τότε Κυβέρνησις θέλουσα νά 
έφαρμόση τόν θεσμόν τών Κοινωνικών ’Ασφαλίσεων 
έσκέφθη κατά παλαιοκομματι κόν πολιτικόν τρόπον ότι 
θά άπετέλει μεγάλη ν επιτυχίαν έάν τόν έστερέωνε οί- 
κονομικώς είς τά εύδοκίμως από μακροΰ χρόνου λει- 
τουργοΰντα ’Ασφαλιστικά Ταμεία, χρησιμοποιούσα 
τά άποθεματικά των κεφάλαια ώς ιδρυτικά θεμέλια τοΰ 
νέου ’Οργανισμού.

Κατά τής, πάντα κανόνα Δικαίου άντιβαινούσης τοιαύτης 
άποφάσεως, έξηγέρθη σΰσωμος ό ίδιωτικοϋπαλληλικός 
κόσμος μέ επικεφαλής τόν ήμέτερον Σύλλογον καί άπε- 
φάσισε νά προστατεύση τά Ταμεία του, τά ίδρυθέντα 
μέ βαρείας θυσίας καί άποτελοΰντα σάρκα έκ τής σαρκός 
αύτοΰ, άπό τήν διά πολιτικούς λόγους υφαρπαγήν των.

Κατόπιν εργωδών προσπαθειών δΓ άς καί σήμερον έ'τι πας 
έ'παινος οφείλεται είς τήν τότε Δ. Ε. τοΰ Συλλόγου καί 
τούς υπαλλήλους έν γένει, έπετεύχθη ή έξαίρεσις τών 
μέχρι τής ψηφίσεως τοΰ νόμου 6298 ίδρυθέντων Τα
μείων καί ούτω δέν διεπράχθη μία κατάφωρος είς βάρος 
τών εργαζομένων άδικία.

Ή επαφή είς ήν τότε διά πρώτην φοράν οί υπάλληλον τής 
Εθνικής Τραπέζης ήλθον μέ όμοειδή ώργανωμένα επαγ
γελματικά στοιχεία έπέφερεν τήν οιρίμανσιν τής πα
λαιός σκέψεως τοΰ Συλλόγου περί έκδόσεώς ίδιου δη
μοσιογραφικού οργάνου έν τω οποίοι θά έξετίθεντο αί 
άπόψεις τών διοικούντων τόν Σύλλογον καί τών με
λών αύτοΰ καί θά μεταβιβάζοντο προς πάντας τους εν
διαφερομένους.

Οΰτω τόν ’Οκτώβριον τοΰ 1934 τό Συλλογικόν Δελτίον 
είδε τό φώς τής ημέρας χαιρετισθέν μέ άνυπόκριτον 
ενθουσιασμόν υπό τής Τραπεζοϋπαλληλικής Οικογέ
νειας, ήτις έ'βλεπε έν αύτω τόν πυρήνα ίδίου έπαγγελ- 
ματικοΰ οργάνου αύτής. Άτυχώς όμως ή διαρρεύσασα 
οκταετία δέν άπέδωσε τούς καρπούς οϊτινες άνεμένοντο 
έξ αύτοΰ. Είς τούτο συνετέλεσαν έκτος άλλων λόγων καί 
ο επί τή; αλήστου μνήμης τεταρτοαυγουστιανής δικτα
τορίας περιορισμός τοΰ Τύπου καί ή υπερβολική συν- 
τηρητικότης τών προκατόχων Δ. Ε. τοϋ Συλλόγου ήτις 
ήπείλησε πρός στιγμήν καί αυτήν ταύτην τήν ΰπαρξιν 
τοΰ Δελτίου.

Τά πράγματα όμως άπό τετράμηνου ήλλαξαν ριζικώς. Έ
πειτα άπό όλιγόμηνον άνεξι'ιγητον διακοπήν, τό Συλ
λογικόν Δελτίον έμπεποτισμένον μέ τάς άρχάς μίας 
νέας τάξεως πραγμάτων, τάξεως Δικαιοσύνης καί ’Ισό
τητας διά τούς τίμιους καί πτωχούς-Λαούς καί άτομα-, 
ήν ενσαρκώνει ή νέα Διοικητική Επιτροπή τοΰ Συλλό
γου, εύρήκε τόν άληθή, τόν μοναδικόν περιορισμόν του.

Ό προορισμός του αυτός όστις άποτελεΐ καί τόν σαφή μελ
λοντικόν προσανατολισμόν του δύναται νά συνοψισθή 
είς τά εξής ".

1) Μόρφωσις υπαλληλικής καί επαγγελματικής συνειδήσεως.
2) Σθεναρά διεκδίκησις τών δικαιωμάτων τών Τραπεζιτι

κών υπαλλήλων έντός τοΰ πλαισίου τών Νόμων τής 
Πολιτείας.

3) Εξύψωσις τοΰ επαγγέλματος.
4) Ύπεράσπισις τοΰ Δικαίου.

Καί τών σκοπών αυτών τήν έπιδίωξιν καί πραγμάτωσιν 
ύποσχόμεθα κατά τό άρχόμενον κατ’ αύτάς έ'ννατον 
έτος τής Τραπεζιτικής.
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Πολλοί συνάδελφοι μας έρω 
ιώσι καί ήμβις μέ τήν σειράν 
μας έρωτώμεν τους άρμοδίονς 
διά νά διαφωτισθώμεν καί νά 
διαφωτ loco μεν.

•Από δύο σχεδόν μηνών ή 
’Αγροτική Τράπεζα άναλαβοϋ 
οα τήν συγκένχροοσίν Απάντων 
τ&ν προϊόν των χών λαχανακή 
πων διαθέτει έκ τοϋ έξ 20 °)» 
παρακρατήματος αύτών είς δ- 
λονς Ανεξαιρέτως τούς Συνεται
ρισμούς χά είδη ταϋτα, είς τι
μάς χαμηλάς καί άαυγκ/ίτως 
κατωχέρας τών έχάσχοτε όριζο 
μενών διά τήν πώλησίν των είς 
τό κοινόν. Καί οϋτω, οί συνέται
ροι τών όί'-λων Συνεταιρισμών 
άηολαμβάνοναι ιό πραγματικό5ς 
ευεργέτημα τοϋ to προμηθευόμε- 
νοι τά διάφορα εϊδη ταϋτα τής 
έποχής είς τιμάς προσιτός 

είς αύτούς. Μόνον δέ οί 
«/τρονσμιοΟχοι» καιά τήν 

κρατούσαν παρά τη κοινή γνώ
μη, υπάλληλοι τής Τραπέζης 
μας δεν εϊδον άκόμη τό εύεργέ-

τημα αυτό.
Οί έν τή Λαχαναγο(.ρ ύπάλ- 

ληλοΐ τής 'Αγροτικής Τραπέζης, 
είς οϋς άπετάθημεν, διετύπω- 
οαν τή* Απορίαν των διά τί μό 
νον ή ’Εθνική Τράπεζα μή π a 
ραλαβοϋαα είαετι Από τό Αρμό
διον 4 Υπονργκΐον τάς σχεακάζ 
διατακτικές δέν ήρχισε νά πα- 
ραλαμβάνη τά είς τούς άλλους 
Συνεταιρισμούς διατιθέμενα 
εϊδη.

Καί διατυποϋντες καί ήμεϊς 
τήν Απορίαν μας διά τό ό.νεξή· 
νητον πράγμαπ γεγονός αύιό 
έρωτώμεν τού; Αρμοδίους μας: 
Τί συμβαίνει; ... ΤΑρά γε είς τί 
όφείλεται ή Ασύγγνωστος αμέ
λεια ο,ϋιη καί ποιοι εϊνε ύπεύ 
θυνοι δι αυτήν σιε ήσανιες 
τόσον χρόνον καί σιεροϋντες ειι 
τόσας οικογένειας συναδέλφων 
τοϋ στοιχειώδους αύιοϋ ευεργε
τήματος, τοϋ όποιον άπολαύου- 
σιν ό'λσι οί άλλοι μικροί καί 
μεγάλοι, γνωστοί καί άγνωστοι 
όργαιισμοί καί τό όποιον τέλος 
δέν έκοπίασαν νά δημιουργήσω- 
σιν άλλ * απλώς τοϊς προσε- 
φέρθη .

ΟΑΟΚΛΗΡΩΣΙΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ
Ή άπόφασις του ΤΥΠΕΤ να 

καταργήση τά άνώτατα δρια 
κρατήσεων, τά ύπό τοϋ πρόκα- 
τόχου Συμβουλίου θεσπισθέντα 
άποτελουν πράξιν όρθοτάτην 
καί δικαιοτάτην. Τό μέτρον δ
μως πρέπει νά όλοκληρωθή διά 
τής έπεκτάσεως του καί είς τό 
Ταμείο ν Δύτασψαλείας δηου 
δυνάμει περιέργου διατάξεως 
του ιδρυτικού ΚαταστοτικοΟ 
του «παύει πάσα κράτη 
σις έπί τών μετόχων τών συμ- 
πληρούντων 35ετή υπηρεσίαν».

‘Η τροποποίησις αυτή έδρα- 
ζομένη έπί αυτής ταύτης τής 
έννοιας τής Δικαιοσύνης, καθί
σταται ήδη, κατόπιν τής ση- 
μαντικωτάτης αύξήσεως τών 
ύπέρ του Ταμείου κρατήσεων 
έπιτακτικωτάτη, διότι δέν εί
ναι νοητόν νά άπαλάσσωνται 
τών κρατήσεων ύπάλληλοι οΐ· 
τινες πρώτοι θά τύχωσιν τών 
ώφελημάτων τής άποζημιώσεως 
του Ταμείου χωρίς νά έχωσι 
καταβάλει κατά τό προσήκον 
μέτρον τάς σχετικός ύποχρεώ- 
σεις των.

αηευ ο αεμιας umim
Οί συνάδελφοι τοϋ ‘Υποκατα

στήματος Ν. Ιωνίας κ. κ- I. Σούρ- 
λας, Κ. Τσιγκόλης, Β. Στεργίου 
Χ«1 Δις Αίκ. Λαμπουσιάδου δι9 Ε
πιστολών των έδήλωσαν δτι ή 
διαγραφή των έκ τής «Τραπεζιτι
κής» ώφείλετο είς παρεξήγησιν. κα
τόπιν άρσεως τής δποίας έξακο- 
λουθοΟν νά είναι συνδρομηταί τής 
έφημερίδος μας.

Τοιουτοτρόπως άπαν τό προσω
πικόν τής Τραπέζης μας, άνευ ού- 
δεμιάς έξαιρέσεως, συσπειρωμένον 
περί τά Διοικητικόν Συμβούλιον 
toO Συλλόγου του παρέχει αύ-

τψ τήν άπαραίτητον προϋπόθεσιν 
διά τήν έπιτέλεσιν τοΟ βαρέος καί 
ύψηλοϋ προορισμού του.

Έπί τή ευκαιρία θά ήτο παρά- 
λειψις άν δέν άναφέραμεν καί τήν 
ένθερμον ύποδοχήν ής τυγχάνει 
ή Έφημερίς μας καί παρά τοΤς 
συναδέλφοις τόσον τών άδελφών 
ιδρυμάτων ’Αγροτικής, Ελλάδος 
καί Κτηματικής δσ&ν καί παρά τψ 
Ιΐροσωπικφ τής Τραπέζης Αθη
νών, πρός ου; έκφράζομεν τάς θερ
μοτέρας ευχαριστίας μας διά τούς 
κολακευτικούς λόγους διά τό έρ- 
γον μας.

Μ ΛΙΕΥΚΡιΝΙΣΙΣ
Κατά τήν διανομήν τών σιγαρέττων 

τής 1-9-42 παρετηρήθη υπό διαφόρων 

'Υπηρεσιών δτι τά μεγάλα κυτία τής 

Καπνοβιομηχανίας Παπαστράτου έφε

ραν στρογγυλήν σφραγίδα και συνεπώς 

εΐχον άγορασΟεϊ πρός δρχ. 500, έκα

στον αντί τών 700, μέ δσας τά έπλή- 

ρωσαν οί συνάδελφοι.

Είς σχετικήν έρώτησίν μας πρός τό 

Γ ραφεΐον Επισιτισμού έλάβομεν έκ 

μέρους τού κ. Ν. Ιίαραρά τήν έξήγη- 

σιν δτι πράγματι σιγαρέττα τής 

Καπνοβιομηχανίας ταύιης εΐχον άγο- 

ρασθή προ τής τελευταίας αύξήσεως 

καί δτι μέ τήν έκ δρχ. 200 άνά κυ- 

τίον διαφοράν -θέλει πιστωθει ή παρά 

τή Ύπηρεσίφ Επισιτισμού μερίς ά- 

ποθεματίκοΰ σιγαρέττων τού σχετι

κού ποσού ανήκοντας κατ’ αναλογίαν 

είς τούς καπνιστάς υπαλλήλους.

Τήν διευκρίνισιν ταΰτην φέρομεν 

εύχαρίστως ύπ* όψιν τών κ. κ. συνα

δέλφων πρός άρσιν πάσης παρεξηγή- 
σεως.

ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΙ
Εφημερίδα «Τραπεζιτικήν» 

’Ενταύθα
Κύριε Διευθυντά,

Στήν πρώτη σελίδα τής τελευ
ταίας Τραπεζιτικής καί ύπό τόν 
τίτλον «Ενα σοβαρώτατο ζήτημα» 
σχολιάζεται έκ μέρους σας ή έκτυ
πα) Οεΐσα κατά τό 1940 έπετηρίς 
τοΰ προσωπικού τής Τραπέζης 
καί πολύ σωστά έπιζητείται ή έπα- 
νόρθωσις τών γενομένων άδικιών 
έπί ώρισμένων σειρών υπαλλήλων.

Στόν παρατιθέμενο δμως στήν 
μελέτη σας πίνακα δέν βλέπουμε 
νά γίνεται διόλοΟ μνεία γιά μιά τάξι 
ύ.ταλλήλων πού άδικήθηκε περισ
σότερο άπό κάθε άλλη. Ή τάξις 
αυτή είναι οί Βοηθοί που μπήκαν 
στήν Τράπεζα στά 1929—32 καί 
άπέκιησαν τό βαθμό αυτό ΰστ-ρα 
άπό 12 χρόνια σκληρής έργασίας#

Δέν φαντάζομαι νά τούς έμφανί- 
ζετε ύπό τήν κατηγορίαν τών μετά 
7 1)2 έτη υπηρεσίας Β>ηθών τοϋ 
πίνακός σας, γιατί δέν γνωρίζουμε 
πολλούς τής κατηγορίας πού άνα- 
φέρετε, ένφ έξ άλλου είναι τόσοι

πολλοί στήν κατηγορία τών παρα- 
λειφθέντων, πού κάλλιστα θά μπο
ρούσαν ν’ άποτελέσουν ιδιαιτέρα 

I σειρά.
Γιατί αύτή ή σοβαρά παράλει- 

ψΐς; Σάς διαφεύγει μήπως ή τόση 
ζωηρά κίνησις γύρω άπ9 αύτούς, 
στήν όποιαν κίνησιν ούτε ή «Τρα
πεζιτική Εμεινε αμέτοχη και ξένη;

Τό μόνο έλαφρυντικό πού θ’ άνε- 
γνώριζε κανείς στήν παράλειψί σας 
αύτή είναι δτι πιθανόν λόγφ τής 
μεγάλης άδικίας πού μάς έγινε νά 
μάς θεωρήτε ώς έκτός συναγωνι
σμού άδικηθέντας καί ώς τέτοιους 
νά μή μάς συμπεριελάβατε στόν 
πίνακα. ’Έπρεπε δμως αυτό νά το- 
νισθή στό κείμενο τής μελέτης σας 
καί μάλιστα μέ ζωηρά χρώματα, δ· 
πότε καί θά συγχωρούσαμε τήν 
σημειωθείσα παράλειψί....

Ελπίζουμε πώς θά έχετε τήν 
καλωούνη νά έπανέλθετε στό ζήτη · 
μα καί νά άπσκαταστήσετε τά 
πράγματα.

Φιλικώτατα

ΕΝΑ ΠΑΡΑΠΟΝΟΝ
Κύριε Διευθυντά,

'Υπάρχει μία μεγάλη μερίς συνα
δέλφων, ή οποία έστερήθη ώρισμένων 
ειδών έκ τών παραχωρηθέντων ύπό 
τού Κράτους καί τοΰ 'Ερυθρού Σταυ
ρού, (σταφίς, σάπων. άλευρα, ζάχαρι 
κλπ.) διά τόν λόγον δτι ή χορήγησις 
τών είδών τούτων πρός τόν Συν)σμόν 
μας, έγένετο βάσει τών κατά τήν η
μέραν τού ελέγχου εύρεθέντων είς τά 
Γραφεία τού Συν)σμού ατομικών δελ
τίων, καί ετυχε τότε νά μην εύρίσκον- 
ται έκεΧ τά'δελτία των.

Δοθέντος δμως δτι τά έν λόγιο δελ- 
τί ι άπεσΰρβησαν παρά τών ενδιαφε
ρομένων ΐνα κατατεθώσιν είς ιό Γρα- 
φεΐον Επισιτισμού τής Τραπέζης, εϊτε 
πρός έλεγχον παρά τοΰ 'Ερυθρού 
εϊτε διά νά περιληφθώσιν είς τόν κα
τάλογον τών "καπνιστών οί ενδιαφερό
μενοι καί συνεπώς οί κάτοχοί των δέν 
ήτο δυνατόν νά λάβωσιν τά είδη αύτά 
άλλοθεν, δίκαιον θά ήτο άν ή υπηρε
σία τοΰ Συν)σμοΰ εθετεν im’ δψιν τών 
αρμοδίων τήν ώς άνω περίπτωσιν καί 
διά μιας συμπληρωματικής καταστά- 
σεως είς ήν θά ουνάπτοντο δ λα τά ά- 
πόντα τήν ημέραν τού ελέγχου δελτία, 
έμερίμνα διά τήν λήψιν καί διανομήν 
τών έν λόγφ είδών εις τού; μή λαβόν- 
τοιαΰτα συναδέλφους.

Έπί τή εύκαιρίφ εκφράζεται ή εύχή 
δπως οί συνάδελφοι είς οΰς άνετέθη ή 
προστάτευσις τών συμφερόντων τών 
μελών τού Συνεταιρισμού, έπιδείξωόι 
μεγαλυτέραν πρωτοβουλίαν καί μέρι- 
ιιναν είς τήν κατούΟυνσιν αύτΐ|ν, άπο- 
φύγωσι δέ νά παραπέμπουν τούς αδι
κημένους άπό τόν ‘Ανναν είς τόν 
Καϊάφαν, διότι ούτε χρόνον άλλ* ούτε 
καί αρμοδιότητα έχουσιν οί συνάδελ
φοι, νά διεκδικήσουν δικαιώματα, τα 
όποια έπί τούτοις ακριβώς έχουν ανα
τεθεί είς τόν Συν)σμόν.

Μετά τιμής 
’Ay. Παπχδόπουλος
‘Υπ)ιος Μητροπόλεως

ΣΥΛΑΟΓΟΣ ΤΟΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΝ 
ΤΗΣ EBNIKHI ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣΕΛΛΛΛΟΙ

Έν Άθήναις τή 21)942

Πρός πάντα τά Υποκαταστή
ματα τής 9Εθνικής Τρα
πέζης τής Έλλλάδος.

Έν συνεχείςι εγκυκλίου μας τής 
30)6)42 καί κατόπιν τής ύπ3 άριθ. 
28322)Α237 τής 10)8)42 Υπουρ
γικής άποφάσεως, συμφώνως τή 
όποίςι ηΰξήθησαν αί άποδοχαί τοΰ 
Προσωπικού άπό 1)9)42 κατά 50 
ο]ο, πσρακαλοΰμεν όπως άπό τής 
ισχύος τής εν λόγφ Υπουργικής 
άποφάσεως ύπολογίζηται τήν ύπέρ 
τοΰ Συλλόγου μας κράτησιν (1)2 
ο]ο) έπί ιοΰ προπολεμικοΰ μισθοΰ 
ηύξημένου ήδη καί κατά τό νέον 
τοΰτο ποσοσιόν 50 ο)ο.

Διά πάσαν τυχόν εν τψ μέλλοντι 
παραχωρηθησομένην αΰξησιν άπο- 
δοχών θέλουσι ϊσχύση αί αύταί ώς 
άνω όδηγίαι μας, άνευ έτέρας 
είδοποιήσεώς μας.

Μετάς πλείστης τιμής 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Άνδρ. Ζ. Δημητρακόπουλος 
Ο ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ 

Κωνστ. Πολίτης

ΜΕΤΑΒ0ΑΑ1
I ΤΑΣ EIlHEHTcllI ΤΟΥ ΙΥΑΑΟΓΟΪ

Άποφάσει τοΟ Δ. Σ. του Συλλό
γου άνετέθησαν είς μέν τόν Επιμε
λητήν Γ ραφείου κ. Κ. Πολίτην καί ή 
’Επιμελητεία Σχολών καί Βιβλιο
θήκη, είς δέ τόν Επιμελητήν έξωτε _ 
ρικών Σχέσεων κ. Έλευθέρ. Φρά γ _ 
κου ή Επιμελητεία Ύπ)των.

Χρ. Θεοδωρίδης

Βοηθός Α'

ίϊEli ΑΠΑΗΑΤΑΤΑΪΕΟΙ ΙΑΪ Mill
ΒΑΣΕΙ TON ETON ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

‘Η άνακατάταξις άφορα τούς έν τή Τραπέζη προσληφθέντσς 
άπό 1ης Ίανουαρίου 1900 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1942. Ουτοι μέ 
βάσιν παραμονής είς έκαστον βαθμόν :

Δόκιμος 2 έτη
Βοηθός Β' 2 έτη

» Α' 2 »
Ύπολογ. Β' 3 >

» Α' 3 »
Λογιστής Γ' 4 »

» Β' 4 »
» Α' 4 »

Τμηματ. Δ' 5 »
» Γ' 5 »
» Β# 5 »

θά έχουν τήν Ιην Ίανουαρίου 1943 τούς άκολούθους βαθμούς:

Οί είσελθόντες μέχρι καί τούς 1904 Τμηματάρχαι Α'
» » κατά τά έτη 1905-1909 » Β'
» » » » » 1910 1914 » Γ'
» » » » » 1915-1919 » Δ#
» » » » » 1920-1923 Λογισταί Α'
» * » » 1924-1927 » Β'
» » » » » 1928 1931 » Π
» » » » » 1932-1934 Ύπολογισταί Α'
» » » » „ 1935-1937 Β'
» » » » » 1938 1939 Βοηθοί Α'
» > » > » 1940-1941 » Β'
» » » » 1942 Γραφείς

Σημ. Οί τυχόν κατέχοντες άνωτέρους τών παρόντων βαθμούς δέν ύπο- 
βιβάζονται άλλά παραμένουσι είς αύτούς διά νά κριθώσι άμα συμπληρώ- 
σωσι τόν άπαιτούμενον χρόνον καί οί κανονικώς είσελθόντες όμοιόβαθ- 
μοί των.

Ό κατά τά άνωτέρω διαγροφόμενος βυθμός τών προαγωγών 
θά έξακολουθήση, καί ουτω τήν Ιην Ίανουαρίου 1944 (αί προ- 
αγωγαί θά γίνωνται άπαξ του έτους) θά όνομασθουν:

Οί είσελθόντες τώ 1905 Τμηματάρ. Α' (έψ’δσον δέν έχουσι όνομασθεΐ)
» 1910 » Β' » »

» » 1915 » Γ » »
» » 1920 » Δ'
» » 1924 Λογισταί Α'
* ■» 1928 » Β'
» » 1932 » Γ
» 1935 Ύπολογ. Α'
» » 1938 » Β'
» » 1940 Βοηθοί Α' (κατόπιν έξετάσεων)
» » 1942 » Β' » »

Τήν Ιην Ίανουαρίου 1945 οί είσέλθόντες κατά τά έτη 1906, 
1911, 1916, 1921, 1925, 1929, 1933, 1936, 1939, 1941 καί ουτω 

καθ’ έξής.



ΑΜΕΣΟΝ ΕΝΑΡΞΙΝ
Έξ δλων των θεμάτων τά 

όποια έθίγησαν άπο των στη
λών τοΰ Συλλογικού Δελτίου 
κατά το τετράμηνον τής έ- 
πανεκδόσεώς του εκείνο ό- 
περ, μεταξύ πολλών άλλων 
εφήμερων καί ειδικών φλε
γόντων ζητημάτων, τυγχάνει 
το σπουδαιότερον και ως άπε 
δείχθη απασχολεί συνεχώς 
τούς συναδέλφους, την Δ. Έ 
πιτροπήν και την εφημερίδα 
μας και δεν επιδέχεται ανα
βολής εις την έναρξιν τής 
ρυθμίσεώς του,είναι τό τής υ
πηρεσιακής καταστάσεως τού 
προσωπικού.

Τούτο άλλως τε δεν προέ- 
κυψε σήμερον. Αί άρχαί μου 
χρονολογούνται από τριακον
ταετίας περίπου ότε αί προ- 
κάτοχοι. Διοικήσεις τής Τρα- 
πέζης ήρχισαν μεταβάλλουσαι 
τον ’Οργανισμόν τής υπηρε
σίας διά προσθήκης βαθμι
δών εις την ιεραρχικήν κλί
μακα τού προσωπικού, ή πα
ραμονή τού όποιου εις αύ- 
τάς δεν εΐχεν ορισμένα χρονι
κά όρια. Οί παλαιότεροι των 
συναδέλφων ενθυμούνται τό 
περιλάλητον ζήτημα τών 
βοηθών α β' καί γ' τού 1914 
οί δε νεότεροι τό τών Γρα- 
φέων τού 1921-1922 καί 
τών προσωρινών τού 1927- 
1934 όπου εις την καρκινο
βατούσαν σταδιοδρομίαν τών 
υπαλλήλων προσετίθεντο εμ
πόδια διά νά «στενέψη ή λεω
φόρος» κατά την επιγραμμα
τικήν έκφρασιν κάποιου Προ
σωπάρχου τής Τράπέζης.

Ό πρώτος όστις άνεγνώ- 
ρισε τήν αδικίαν καί τήν ανι
σότητα ήτις προσεγένετο εις 
τό Προσωπικόν έκ τής ούσια- 
στικής ανυπαρξίας οργανισμού 
τής υπηρεσίας υπήρξε ό πρώ
ην Διοικητής όστις καί έναρξιν

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Κον Ο. KapocyiavvoftcuXcv.—Συ

στημένη σας έλήφθη καί διεβιβάσθη 
είς άρμοδίαν ’Επιμελητείαν τοΰ Συλ
λόγου.

Κον Δημ- Ύπ)τος Κα
τερίνης.—Τήν πρός μέλος τής Δ. Επι
τροπής τοΰ Συλλόγου έκτεθεΐσαν ύπό~ 
■Οεσίν σας παρακαλοΰμεν όπως διατυ- 
πωσητρ και αναφοράν σας αυτήν ταυ 
της τής Δ. Ε. ϊνα δυνηθή καί έπιλη 
φθΓ] ταΰτης.

Κον Διονύσιον Κωστούλοιν, Πρέ
βεζαν.— Επιστολή σας έλήψθη ήν ύο- 
-Οετούντες ύπεβάλαμεν εις τύ Τμήμα 
ΙΙροσωπικοϋ.

Κον ’Αντώνιον Κράν, Σύρον.—Έ 
πιστόλι] σας διεβιβάσθη Τμήμα Προ
σωπικού μετά σχετικής είσηγήσεώς 
μας.

Κον 1. Π. Κοίζκδέλην, Κόρινθον.— 
Συμμεριζομενοι δικαίας απόψεις σας, 
είσηγηθημεν σχετικήν υπόθεσίν σας 
τοϊς άρμοδίοις.

Κους Kapotyidcvvnv — Γεωργια
νήν—Δονταν— Θεσ)νίκην.— Σχετική 
αϊτησίς σας διεβιβάσθη προς τόν 
κ. Διοικητήν.

Κον Άλατζατζπν Βόλον.—Σχετική 
αιτησις σας διεβιβάσθη πρός τόν 
κ. Διοικητήν.

Κον "Ayy. Καυκάν, Κιάτον.—Έπι 
τού θέματος τής επιστολής σας έλπί- 
ζομεν εντός ολίγου νά σάς άνακοινώ- 
σωμεν έξαιρετικώς ευχάριστα νέα.

Κον Καραπάνον, Καλαμπάκαν. — 
Σχετική επιστολή σας διεβιβάσθη είς 
την άρμοδίαν ’Επιτροπήν.

Καν Λονκίαν Μηταράκη, Σύρον.— 
Αναγνωρίζομεν τό δίκαιόν σας, διαβι-

βασαμεν επιστολήν είς τήν άρμοδίαν 
"Επιτροπήν,

έπανορθώσεως διά μεθόδου 
εμπειρικής ήρξατο πραγμα
τοποιούν, διά τής άποφασι- 
σθείσης δηλονότι καί έγκαι- 
νιασθείσης από 1ης ’Ιανουά
ριου 1940 συντμήσεως τών 
χρονικών ορίων παραμονής 
είς έκαστον βαθμόν τών άδι 
κηθέντων υπαλλήλων, ήν συ- 
νεπλήρωσε διά ρητής ύποσχέ- 
σεώς του ότι διά τής έπανα- 
λήψεως τών προαγωγών τών 
καθυστερησάντων κατά συν
τομότερα χρονικά διαστήματα 
θά άποσβεσθή ή είς βάρος των 
αδικία.

Άτυχός όμως οί διάδοχοί 
του δεν ήκολοΰθησαν τήν υπό 
τού άποβιόσαντος Διοικητού 
χαραχθεΐσαν γραμμήν καί ου 
τω είς τά κατά τάς έτη 1941 
καί 1942 γενομένας προαγω- 
γάς έξηκολούθησεν ή παλαιά 
τακτική τής κατ’ άνισα χρο
νικά διαστήματα, κυμαινόμε
να έκάστοτε, προαγωγή τού 
Προσωπικού μέ αποτέλεσμα 
τήν έπιδείνωσιν τής θέσεως 
τών καθυστερημένων συνα 
δέλφων.

Έξ άλλου αί υπό τού νύν 
Διοικητού συσταθεΐσαι πέρυ- 
σιν έπιτροπαί Ζητημάτων 
Προσωπικού καί ’Επεξεργα
σίας ’Οργανισμού Υπηρεσίας 
ούδέν αποτέλεσμα τώς εργα
σιών των έφερον είς τό φώς 
τής δημοσιότητας.

Αποτέλεσμα τής τοιαύτης 
καταστάσεως είναι ή όλονέν 
αΰξουσα άπαγοήτευσις τών 
υπαλλήλων ήτις διάφορα συ
ναισθήματα γεννά είς τάς ψυ- 
χάς αυτών, συναισθήματα ά- 
τινα οπωσδήποτε δυσμενή αν
τίκτυπον έχουσι καί επ’ αύτής 
τής ‘Υπηρεσίας, διότι ένδυνα- 
μούται είς τάς ψυχάς των ή 
πεποίθησις ότι κόποι, άφοσίω- 
σις καί δικαιώματα παρορών- 
ται.

’Επί τού ανωτέρω ζητήμα
τος αναγκαζόμεθα νά έπανέλ- 
θωμεν διά νά καταστήσωμεν 
γνωστήν τήν έπ’ αυτού θέσιν 
τής Δ Επιτροπής συμμερι- 
ζομένης απολύτως τάς κατά 
καιρούς διατυπωθείσας από
ψεις τών συναδέλφων, είς τάς 
οποίας ούδεμία παρά τών αρ
μοδίων έδόθη άπάντησις καί 
ής τήν έλλειψιν μή δυνάμενοι 
νά άποδώσωμεν είς παράλει- 
ψιν κοινωνικής αβρότητας θε- 
ωρούμεν ώς παραδοχήν τών 
ύποστηριχθεισών απόψεων.

Εφ όσον λοιπόν άντίρρη- 
σίς τις διά τό δίκαιον τών επί 
τού θέματος αξιώσεων αϊτι- 
νες συνοψίζονται είς άνακα- 
τάταξιν τού Προσωπι
κού βάσει τών ετών τής υ
πηρεσίας του ούδαμόθεν προ- 
εβλήθη, ζητούμεν τήν άμε
σον έναρξιν τών εργασιών 
συσταθησομένης πρός τούτο 
Επιτροπής μέ έκπροσώπησιν 
τού Συλλόγου, δηλούντες ότι 
θέλομεν παρακολουθήσει εν
δελεχώς καί υποστηρίξει μέ 
παν νόμιμον μέσον τήν άπο- 
κατάστασιν δικαιοσύνης είς 
τόν κατά τό παρελθόν και είς 
τόν μελλοντικόν τρόπον κρί- 
σεως άπαξάπαντος τού Προ
σωπικού τής Τράπέζης, άνευ 
εξαιρέσεων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
ΪΟΪΙΙΕ.ΪΪΙΒ.ΪΟΪΙΪΐωΠΙΪΜΙΣ

Τό Διοικητικόν Συμβοΰλιον τοΰ 
Συλλόγου έν σχέσει μέ τά εκκρε
μή επαγγελματικά ζητήματα έχει 
νάνακοινώση είς τους συναδέλ
φους τά κάτωθι:

Τό αίτημα τής συμμετοχής εκ
προσώπου τοΰ Συλλόγου είς τήν 
'Επιτροπήν ’Επισιτισμού καί συσ
σιτίων άπερρίφθη υπό τοΰ κ. 
Διοικητού παρά τάς επανειλημμέ
νος εισηγήσεις μας.

Νομίζομεν δ τι τοιοΰτον δικαίω 
μα έχει τό Δ. Συμβουλιον τοΰ 
Συλλόγου ως έκπροσωποΰν νομί- 
μως τούς συναδέλφους καί ώς 
προελθόν έξ ελευθέρων εκλογών 
καί άντιπροσωπεΰον επίσης νομί- 
μως καί τήν μειοψηφίαν τών συ
ναδέλφων.

’Επί πλέον τό Δ. Σ. φρονεί δ τι 
το προσωπικόν έχει τό δικαίωμα 
νά έκπροσωπήται ύπευθύνως είς 
μίαν λειτουργίαν ήτις τό αφορά 
τόσον αμέσως καί διά λόγους 
τυπικούς, αλλά καί διότι κατα
βάλλει έστω καί συμβολικώς έλά- 
χιστον μέρος τής αξίας τοΰ συσ 
σιτίου καί ένισχύεται τούτο υπό 
τοΰ Έρυθροΰ Σταυρού καί τού 
Δημοσίου διά τροφίμων είς τιμάς 
διατιμήσεως, άτινα προορίζονται 
διά τό συσσίτιον τών συναδέλφων.

Τό αίτημα τής έκπροσωπήσεως 
τοΰ Συλλόγου εις τήν Επιτροπήν 
Προαγωγών καί Πειθαρχικόν Συμ- 
Βουλιον άπερρίφθη ύπό τοΰ κ. 
Διοικητού άσυζητητεί, παρά τό 
δικαίωμα δπερ άνεγνωρίσθη είς 
δλας τάς οργανωμένος δημοσίοϋ- 
ύπαλληλικάς οργανώσεις νά α
κούεται καί ή φωνή εκείνων οϊ- 
τινες πρόκειται νά κριθούν. Τό 
δικαίωμα έπεβλήθη καί κατωχυ- 
ρώθη ήδη είς δλας τάς χώρας δ- 
ωου υπάρχει ευνοϊκή διά τούς !ρ- 
γαζομένους νομοθεσία.

Τό ύποβληθέν επανειλημμέ
νους αίτημά μας περί αναστολής 
τών κρατήσεων — ά'λλως τε βά
σει τού σχετικού νόμου— άπερρί
φθη ύπό τού κ. Διοικητού, καί 
επί πλέον καλούμεθα νά κατα- 
Ιάλωμεν μερικάς χιλιάδας δραχ
μών^ εκ τού μισθού μας τρέχοντος 
μηνος δΓ αναδρομικήν εισφοράν 
υπέρ τού Ταμείου Αύτασφαλείας.

Αί διαρκώς αυξανόμενοι ού'το) 
κρατήσεις ισοφαρίζουν τάς κατό
πιν ενεργειών μας δοθείσας ύπό 
τοΰ Υπουργείου Εργασίας αυξή
σεις καί καταστρατηγούν το πνεύ
μα τού σχετικού νόμου. ’Επί τού 
προκειμένου εί'μεθα ύποχρεοιμέ - 
νοι να άσχοληθώμεν ενεργούντες 
παρά τοΐς άρμοδίοις.

Η επέκτασις τοΰ συσσιτίου καί 
εις τά ύπό τοΰ ύπαλλήλου προ- 
στατευόμενα μέλη τής οικογένειας 
άπεκρούσθη ομοίως.

Γενικώς τό Δ. Σ. γνωρίζει είς 
τούς συναδέλφους δτι εύρίσκει α
νεπαρκή κατανόησιν τών εκκρε
μών ζητημάτων τού Προσωπικού 
έκ μέρους τής Τράπέζης, καί δη- 
λοΐ δτι από κοινού μετά τής ’Ε
πιτροπής συνεργασίας Τραπεζοϋ
παλληλικών οργανώσεων προβαί
νει είς τάς καταλλήλους ένεργείας 
δια τήν επίλυσιν τών ζητημά
των του.

Η TO IMEiiii ΜΤΜΦίΕΕΙΕ fiPOMSO? 
ΕΒ0ΙΙ1Ι IPilEZil

ΕΝΤΑΥΘΑ
Κύριε Πρόεδρε,

Έπι τή ύπ’ άρίθ. 67)27 8-42 
έγκυκλίου υμών καί είδικώτε- 
ρον έπι τής παραγράφου τής 
άφορώσης τήν έπέκτασιν τής 
υπέρ του Ταμείου Αύτασφα
λείας Προσωπικού κρατήσεις 
άναδρομικώς έπι πασών τών 
άπό 1-7-41 αυξήσεων τών μι
σθών τοΰ Προσωπικού καί τής 
σχετικής είσπράξεως άφ’ ής έ- 
χορηγήθησαν αί διάφοροι αδ 
ται αυξήσεις έκ τού τρέχοντος 
μισθού, έχομεν τήν τιμήν νά 
γνωρίσωμεν ύμΐν τάς κάτωθι 
έπιφυλάξεις μας.

Έξ έρευνης ήν ένηργήσαμεν 
κατόπιν διαμαρτυριών πλεί- 
στων συναδέλφων μελών τού 
Ταμείου, διεπιστώσαμεν δτι ή 
τοιαύτη άναδρομική έπέκτασις 
τής κρατήσεως έπι πασών τών 
άπό 1-7-41 αυξήσεων ώς καί ή 
άναδρομική εϊσπραξις ταύτης 
δέν έδράζεται έπι Νόμου ή Ν. 
Δ)τος ή είς σχετικήν τροπο- 
ποίησιν τοΰ Καταστατικού ή ά- 
πόφασιν τού Δ. Σ. τοΰ Ταμείου 
κοινοποιηθεΐσαν καί ήμΐν. Ουτω:

Ώς πρός τήν έπέκτασιν τών 
κρατήσεων, τό Ν.Δ. 408 «περί 
τροποποιήσεως καί συμπληρώ- 
σεως διατάξεων τινών τής έρ 
γατικής καί κοινωνικής νομο
θεσίας» δημοσιευθέν είς τήν 
έφημερίδα τής Κυβερνήσεως τή 
31-8-41 έν άρθρ. 3 έδαφ. 2 έ- 
ξαιρεΐ «τούς αύτοτελεΐς "Α
σφαλιστικούς "Οργανισμούς, 
προνοίας ή κλάδους προνοίας 
κ.λ,π.» τής έπεκτάσεως τής 
κρατήσεως έπι τών χορηγηθει- 
σών αύξήσεων,

Είς τήν κατηγορίαν δέ τού
την «τών αύ Γοτελών "Ασφα
λιστικών "Οργανισμών προνοίας 
ή κλάδων προνοίας κλπ.» ύπά-

• η κράτησις έπι αύξήσεων χ0 
ρηγηθειοών πρό τής χρονολο
γίας ταύτης.

Κατ’ εύλογον δέ συνέπειαν 
καί ή οϊτουμένη άναδρομική 
εϊσπραξις δέον νά λογισθή έπι 
πάντων τών έντός τοΰ αύτοΰ 
μηνός καταβαλλομένων μιοθών 
άπό 16-3 42.

Επί τής ούιω, παρά νόμον, 
καθ’ ήμας, άναδρομικής ώς ά
νω κρατήσεως, ήν ή άρμοδία 
υπηρεσία τής Τράπέζης ένεργεΐ 
έξ ολοκλήρου έκ τής μισθοδο
σίας τού τρέχοντος μηνός, εχο- 
μεν τήν τιμήν νά παρακαλέσω- 
μεν Υμάς δπως έγκρίνητε καί 
μέχρι της ρυθμίσεως τού σχετι
κού ζητήματος άρμοδίως. έφ* 
δσον τό Ταμεϊον ήθελεν έπι- 
μείνη είς τήν όπόψασίν του, δ
πως τό σχετικόν, ποσόν έκά- 
στου μέλους άχθη είς χρέωσιν 
του λ)σμοΰ του έκ δανείων ή 
τήν είς μηνιαίας δόσεις κατα
βολήν.

Ή ουξησις τών μισθών τοΟ 
Προσωπικού καί ή κατ’ άναλο- 
γίαν αυξησις τών εισφορών 
άύτοΰ, δημιουργεί ύποχρέωσιν 
τοΰ Ταμείου περί καθορισμού 
καταβλητέων πλέον άναλόγων, 
άποζηυιώσεων ή παροχών συμ- 
φώνως πρός ταΰτα, καί μέχρι 
σήμερον δέν άνεκοινώθησαν 
αί άποφάσεις έπι τών σχετι
κών τροποποιήσεων τοΰ Κανο
νισμού.

Επί τή εύκαιρία άναφερόμε- 
θα είς άρθρον τοΰ Κανονισμού 
τοΰ Ταμείου τό όποιον σήμε
ρον καθίσταται έπίκαιρον πρός 
έπανεξέτασιν,

Κατά τό άρθρον τούτο ώρι- 
σμένη κατηγορία μελών τού 
Ταμείου, συμφώνως τώ άρθρ»
5 παρ. 3 τού Κανονισμού τού 
Ταμείου, έπαυε νά είσψέρη έφ’

γεται καί τό παρά τή Τραπέζι όσον άπό 1-1-32 καί μετέπειτα 
αυστα&εν Ταμειον Ανταοφα- \ συνεπλήρωσεν 35 έτών ύπηρε 
λείας Προσωπικού. σίαν. Καί έφ’ δσον μέλος μετά

Τό δέ Ν. Δ. 1121 δημοσιευ- τήν συμπλήρωσιν 35ετοϋς ύπη- 
θέν είς τήν Εφημερίδα τής Κυ- ! ρεσίας έξήρχετο τής υπηρεσίας 
βερνήσεως 16-3-42 «περί συμ- φυσικόν ήτο νά παύση τήν κα- 
πληρώσεων τινών τής Κοινω- ταβολήν ώς διαγραφόμενον. Σή·- 
νικής Νομοθεσίας» έν άρθρ. 8 μερον δμως δτε λόγω τής οί- 
ούδόλως άναφέρει τούς έν τώ ι κονομικής καταστάσεως διά Ν. 
προμνησθέντι Ν. Δ. 408)1941 Δ. ένεκρίθη ή παραμονή τών- 
«Αύτοτελεΐς ’Ασφαλιστικούς | συναδέλφων ούτως συμπληρω- 
Οργσνισμούς Προνοίας ή κλά- ! σάντων τόν συντάξιμον χρόνον 

δους προνοίας κλπ.» διά τήν ι καί δριον ηλικίας καί οί άπό 
διά τούτου νομοθετουμένην πε-1 τού 1932 καί εντεύθεν συμπλη- 
ρίπτωσιν τής έπεκτάσεως τών , ρώσαντες 35ετή υπηρεσίαν καί 
εισφορών «έπι πάντων τών ! μή καταληφθέντες ύπό όρίου ή- 
έντός τού αύτοΰ μηνός κατα- λικίας λαμβάνουν άποδοχάς 
βαλλομένων μισθών». Συνεπώς I ηύξημένας καί άγνωστον είσέτι 
ουχί μόνον δέν νομιμοποιείται ς[ς πόσον θά άνέλθουν, καί έπι 
Π^σ^ζ1Ίσιζ τών κρατήσεων έκ πλέον μάλιστα αί καταβληθη- 
ιών ανωτέρω σαφώς, άλλ οΰ- | σόμεναι άποζημιώσεις, θά είναι 
δαμοΰ άναφέρεται νομίμως δι- | άνάλογοι πρός τάς σημερινός
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καίωμα τοΰ Ταμείου άναδρομι 
κής αύξήσεως.

Ώς πρός άναδρονικήν κρά- 
τησιν, έφ’ δσον ήθελεν έρμη- 
νευθεϊ δτι είς τούς "Ασφαλι
στικούς Όιτγανισμούς τού νο- 
ουμένους διά τοΰ έν λόγω άρθ. 
8 τού Ν.Δ. Π21)16-3-42 " περι-

η μελλοντικός άποδοχάς, δί
καιον είναι νά τροποποιηθή τό 
σχετικόν άρθρον τοΰ κανονι
σμού καί νά κληθούν οί ποι,ή- 
σαντες χρήσιν τούτου ή νά κα
ταβάλουν άναδρομικώς τήν ει
σφοράν των, άφ’ ής ήμέρας 
διέκοψαν ταύτην ή ή καταβλη-

Προκειμένου νά προ βω μεν 
είς σενεννοήαεις διά τήν εναρ- 
ξιν μαδημάτων Γερμανι
κής (παρά τή Γερμανική 
'Ακαδημία) καί Γαλλικής 
(έν τφ Κ]τι τοΰ Συλλόγου) 
καλούνται πάντες οί έπιΰ'υ ■ 
μουντές δπως παρακολου&ή- 
αωαι μα&ήματα μιας ή άμφοτέ- 
ρων τών άνωτέρω γλωσσών νά 
νά δηλώαωσι τοΰτο μέχρι 
τής 1-10-42.

Δηλώσεις παρά τφ κ. Γ. Βαμ- 
βακούση (Γραφ. άριθ. 178 τελευτ. 
οροφον νέου κτιρίου).
(Έκ τής Επιμελητείας Μορφώσεωξ)

λαλβανεται καί τό Ταμειον ι Θησομένη άποζημίωσις νά είναι 
Αύτασφαλείας Προσωπικού της ί άνάλογος πρός τήν διακοπει- 
Έθνικής Τράπέζης κλπ. ’ τότε ή 1 
έναρξις κρατήσεων «έπι πάν
των τών έντός τού αύτοΰ μη
νός καταβαλλομένων μισθών» 
δέν εΐναι δυνατόν νά ένεργηθή 
πρό τής Ισχύος τού ώς άνω 
Ν.Δ. Δεδομένου δέ δτι ή ισχύς 
τούτου άρχ^ται κατά ρητήν διά- 
ταξιν τού άρθρου 11 άπό τής 
δημοσιεύσεώς του είς τήν έφημ. 
ιής Κυβερνήσεως ήτοι άπό 
16-3-42, δέν είναι έπιτετραμμέ-

σαν εισφοράν.
Τό τοιοΰτον διά νά μή δη- 

μιουργεΐται άνισότης μεταξύ 
τού Προσωπικού.

"Αθήναι τή 23—9—42 
Μετά τιμής 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
A. Ζ. Δημητρακόπονλος

Ο ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ
Βασ. Χριαιόπουλος S,
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ΑΝΑΚ01ΝΩΣ1Σ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕ του ευλλογου
ίί,

Τό Διοικητικόν Συμ- 
βούλιον ^τοϋ Συλλόγου 
γνωρίζει εις τούς κ. κ. 
συναδέλφους δτι τό ζή
τημα τής αύξήσεως τών 
άποδοχών τό παρακο
λουθεί, όπως πάντοτε 
δι* όλα τά άπασχολοΰν- 
τα αύτό ζητήματα, μετά 
τού έπιβεβλημένου ένδι- 
αφέροντος καίά γρΰπνως. 
Ευθύς δε ώς 8ά είναι εις 
βέσιν νά άνακοινώση τι 
τό συγκεκριμένον 8ά τό 
πράξει πάραυτα.

ιι

ΤΑ ΗΘΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
ΤΠΕΡΑΝΩ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Η

«Γυναιξίν ή σιγή κόσμον φέρει» 
Αύτά άνέφερεν ένα παληό λόγιο. 
’Απ' τό σημεϊον αυτό ώς τΙς πρό
σφατες δηλώσεις τής άξιοτίμου συ
ναδέλφου κ. Ζ. Παναγοπούλου πόση 
Απόσταση καί πόσο εύχάριστη δια
πίστωση.

Ή γυναίκα στό πλευρό τοϋ άντρός 
στόν Αγώνα τής ζωής, δουλέφτρα μέ 
τό μπράτσο και τό μυαλό της, συν
τελεστής στήν πρόοδο,μέ ζωή, δράση 
καί πρωτίστως μέ γνώμη σεβαστή.

*Αφ* δτου ή γυναίκα Επαψε ν' ά- 
ποτελή σκιώδες πλάσμα τυλιγμένο 
στόν καπνό τοϋ όνειροπολήματος καί 
τοϋ ρωμαντισμοϋ, πλάσμα γιά τό 
όποιο ούμψωνα μέ τόν έπιγραμμα- 
τικό χαρακτηρισμό τοϋ Ιστορικού, 
έπρειίε νά μή γίνεται λόγος Ανάμεσα 
στούς άντρες γιά κακό μά άκόμα καί 
γιά καλό* άφ* δτου ή γυναίκα κά
τω άπ’ τήν πίεση Αλόγιστων κοινω
νικών νόμων διεσκέλισε τό κατώφλι 
τοϋ σπητιοϋ καί ζήτησε τόπο κάτω 
άιΓ τόν ήλιο, ό Αγώνας της σκληρός 
καθ' έαυτόν σάν άγώνας ζωής, είχε 
ν’ Αντιμετώπιση καί τήν Αντίδραση 
τοϋ «κρατοϋντος άρρενος».

Ή έργαζόμενη γυναίκα άντίκρυσε 
στην άρχή τή θυμηδία τοϋ έτέρου 
φύλου μά καί τών όμοφόλων της 
καί δίαν ή μάζα τών γυναικών πού 
μπαίνανε σιή βιοπάλη όλοένα καί 
πλάταινε καί άπό έργάτρια φάνηκε 
ό γυναίκα υπάλληλος, έπισιήμονας 
καί έμπορος, ή όπόθεση τοϋ Αγώνα 
της δέν είχε τίποτε γιά γέλοια και 
δέν ήταν άλλο άπό ένα μόχθο καί 
ίδρωτα πού ζητοϋσε μοίρα σιή ζωή 
καί δικαίωση.

Καί δταν άκόμα ή γυναίκα ζητού
σε τό περιλάλητο έκλογικό δικαίωμα 
όιεκδικοϋσε άπλούστατα τήν νομική 
κατοχύρωση τοϋ Υδρωτα καί τοϋ μό
χθου της.

Μικρή Αμοιβή, περιορισμένη 
δράση, στενοί όρίζοντες καί πάντα 
ή γυναίκα συμπλήρωμα καί συχνά 
κομψοτέχνημα στό Γραφείο...

‘Απ’ τήν εύλογη πικρία γιά τήν 
παραγνώριση τής γυναικείας συμβο
λής στήν κοινωνική οικονομία καί 
πρόοδο δέν είναι Αμέτοχη ή σκέψη 
τής συναδέλφου Κας Παναγοπούλου.

Μά κοινωνία πού προχωρεί μέ πα-: 
,ραγνώριση τοϋ γυναικείου παράγον
τα, τής γυναίκας δηλαδή, είναι μιά 
κοινωνία πού προχωρεί κουτσαίνον- 
τας. θεσμοί πού βάζουν φράχτη στή 
γονιμοποιο έξέλιξη τής γυναικείας 
έργασίας δέν είναι παρά έπιζήμιοι 
γιατί καταδικάζουν σέ στειρότητα; 
προσόντα καί πλοϋτον άπό ίκανότη- ; 
τες, ή έλεύθερη καλλιέργεια καί ά- j 
νάπτυξη τών όποίων είναι καθήκον 
δικαιοσύνης μά καί κοινωνική καί 
έθνική Ανάγκη.
j Στις δύσκολες μέρες τοϋ πολέμου 
ή έργαζόμενη γυναίκα στό πλευρό 
τοϋ έργαζόμενου άντρα Εδεσε άκα
τάλυτο τό δεσμό τής άμοιβαίας κα
τανοητής καί Εκτίμησης.

Ή γνώμη τής Κας Παναγοπούλου 
δέν μπορεί παρά νά είχε βαθειά τήν 
άπήχηση στό «θήλυ» συναδελφικό κό- 
ομο καί είναι Αδύνατο νά μή δι- 
Κςιιωθή ό γυναικείος κόπος καί νά 
ψήν Ικανοποιηθή ή κοινωνική καί 
Εθνική Ανάγκη.

Α.

'·’ Είναι τύ νέον -δόγμα τύ άναγραφέν εις Εγκύκλιον κυκλοφο- 
( ρήσασαν άνωνύμως μεταξύ του προσωπικού σχετικώς μέ άναλη- 
) φθεΐαν προσπάθειαν υπό αγαπητών συναδέλφων «διά τήν έπιβο· 
ί λήν τής ηθικής τάξεω; έν τή Τραπέζη κατόπιν τής δημιουργη- 
ί θείσης αταξίας και τών προκυψάντων έκτροπων».
\ Τό Δ. Σ. τού Συλλόγου, έ'χον ύπ’ δψιν του τήν ανωτέρω Εγ- 
\ κύκλιον φρονεί δτι ή τοιαΰτη εγκύκλιος άποσκοπεΐ τήν δίαίρε- 
< ρεσιν τού προσωπικού τύ όποιον σήμερον επιδιώκει ήνωμένον 
\ διά τήν ίκανοποίησιν τών επαγγελματικών ζητημάτων των, 
\ εκπροσωπούμενον άρμοδίως υπό τούτου.

Όμοίω; έ'χον ύπ’ δψιν δτι ή ανωτέρω Εγκύκλιος διά τών κη
ρυγμάτων της άποσκοπεΐ Επίση; ν’ άποσπάση τήν προσοχήν τών 
συναδέλφων άπ3 τά στοιχειώδη και επιτακτικής ανάγκη; ζητήμα- 
τά των και νά στρέψη ταύτηνπρό; ρωμαντισμού; παραχημένων 
Ετών και μοιρολατρίας, δπως Επίσης καί δτι ή σχετική κίνησις 
τών διά τής Εγκυκλίου έμφανιζομένων έν τοΐς παρασκηνίοις 
συναδέλφων αποτελεί έμμεσον Επίθεσιν κατά τοϋ Δ. 
Σ. τοϋ Συλλόγου, Επί τφ τέλει τής άναλ ήψεως τή; ρυθμίσεω; τών 
κοινών υπό συναδέδφων οΐτινεςθεωρούν ήαυτούς καί ήμά; ολί
γον δυστυχοΰντας» καί οι όποιοι οΰτω ενισχύουν τούς κηρύττον
τας παρά τοΐς Κρατητοΐς Άρμοδίοις δτι αί άνάγκαι μας Ικα
νοποιούνται κατά τό μάλλον, είναι ύποχρεωμένον καί νά προ 
φυλάξη τήν ενότητα τών συναδέ^,φιον αλλά καί νά άμυνθή Εναν
τίον τή; αφελούς δσον καί ύστεροβούλου ταύτη; δισφημίσεω; τοϋ 
άγώνος μας καί νά άπαντήση εις τά άντισυναδελφικά δόγματα 
τών άπό καθέδρας ήθικολόγων.

Έπί τοϋ άναγραφομένου δτι Επικρατεί άταξία ήτις δηλητηριά
ζει τάς χ|>υχάς τών παρά τή τραπέζη Εργαζομένων, Εξ ή; άνεπή- 
δησαν πολλά έκτροπα μέ θλιβερά αποτελέσματα λό/σ> τή; έλ- 
λείψεως γενικής συνεργασίας, δυσπιστίας, σκεπτικισμού, άδιαφο· 
ρίας, απαισιοδοξίας τών καλυτέρων πνευμάτων, απειθαρχίας, ό- 
λίγον δυστυχίας καί άτινα φαινόμενα είναι τά πλέον άξιοση- 
μείωτα τή; σοβαρά; κρίσεως ήν διερχόμεθα» τύ Δ. Σ. άντικροϋον 
τ'* ανωτέρω έχει νά δηλώση δτι ενδιαφερόμενον κυρίως διά τήν 
ίκανοποοίησιν τών άναγκών τοϋ προσωπικού, ευχαρίστως 
διαπιστώνει δτι οί συνάδελφοι αρκετήν άλληλεγγύην καί συλλο- 
γιγήν συνείδησιν άπέκτησαν ώστε ηνωμένοι νά διεκδικοΰν τά αίτή- 
ματά των. ’Αδιαφορία σκεπτικισμός κλπ. δέν Επικρατούν παρά 
μόνον εί; τούς συναδέλφους οΐτινες ολίγον δυστυχοϋντες, ένδια- 
φέρονται κυρίω; διά τήν έν τή Τραπέζη εύσταθειάν των καί τήν 
κατοχύρωσιν τής θέσεώ; των, πμρά διά τήν Ενίσχυσιν τών συνα
δέλφων. Έάν χθεωροϋν άπειθαρχιαν τήν διαρκή υποβολήν τών 
αιτημάτων των ή τάς άλλα; Εκδηλωτεις, Ιφ οσον ή βιωτική 
άνάγκη τού; ώθεΐ, εις τήν περίπτωσιν ταύιην, δικαιούμεθα 
νάμφιβάλοομεν καί περί τής ολίγης δυστυχίας τών συναδέλφων 
τούτων.

"Οσον αφορά τόν περί φύσεως ισχυρισμόν των «ήτις εις τό 
σημεϊον τούτο μέ τήν ηθικήν της, τήν σταθερότητά της καί τήν 
συνοχήν τη; δικαιούται ν’ άναλάβη τά δικαιώματά της, διά 
ν’ άποκαταστήση τήν έν τή Τραπέζη γαλήνην» όμολογοϋμεν δτι 
δέν ένουϋμεν σαφώς τήν ανωτέρω σκέψιν των.

Πάντως ή φύσις, έφ’ δσον θέλυμεν ν* άντικρίσωμεν τήν πραγ
ματικότητα είλικρινώς, άπαιτεΐ παραχωρήσεις τοιαυτας ^ ώστε 
υί συνάδελφοι νά έξέλθουν τών σημερινών δυσχερειών μέ υλιγω- 
τέρας θυσίας.

Συνεπώς καί αυτή μά; υποχρεώνει νά συνεχίσωμεν μίαν προ
σπάθειαν ή οποία δσου; κόπους καί ψυχικά; όδύνας καί άν μάς 
Επεφύλαξε καί άκόμη μάς Επιφυλάσσει είναι Ιερά, διότι προσπα- 
θοϋμεν διά τήν βελτίωσιν τών βιωτικών συνθηκών ήμών καί τών 
οικογενειών μας, τάς όποιας δέν συμπονούν δπως ήμεΐς οι τρίτοι. 
"Ας μή μιλούν λοιπόν περί φύ >εως ήτις τότε μόνον θά χαρίση τήν 
ποθουμένην γαλήνην δταν αυτή Ικανοποιηθή.

Καί ήμεΐς Εμφορούμε )α άπό τά αύτά Επαγγελματικά ιδεώδη 
πού άναγράφουν εις τήν Εγκύκλιόν των οι συνάδελφοι. Μικρότερα; 
άλλως τε ηλικίας, άντικρίζομεν ευρύτερο ν μέλλον. Θά ήδυνάμεθα 
νά εϊπωμεν δα ήμεΐς θά εϊμεθα ή νέα γενεά Εάν δεν ήκολουθού- 
μεθα άπό νεωτέρους. Άντιλαμβανόμεθα τάς υποχρεώσεις ^καί ου
δέ να ζητοϋμεν νά θίξωμεν άλλά πιστεύπμεν δτι έάν τά^ Επαγγελ
ματικά ιδεώδη καί τά υψηλά αισθήματα κατακλύζουν^ τάς^ χ^υχάς 
δλων καί Εκείνων προς τού; οποίους ή άνάγκη τής ζωής μάς φέρει 
άντιμετώπους, θά ήτο δυνατόν ή δήθεν άταξία καί τά έκτροπα νά 
έκλείψουν.

Έάν αισθάνονται οί συνάδελφοι τής Εγκυκλίου τήν λεπτότητα, 
τής ψυχής των νά σχίζεται δέν έχουν παρά νά μάς ένισ^ύσουν εις 
τήν ευ γένη προσπάθειάν μας. Νά ενωθούν μαζί μας διά τήν επι
τυχίαν τών νομίμων επιδιώξεων μας.

Άντικρίζομεν ήμεΐς τόν φαβοριτισμόν καί τάς αξίας πάραγνω- 
ριζομένας. Άντικρίζομεν καί ήμεΐς τά ψεύδη. Άντικρίζομεν ακόμη 
νοοτροπίας καί μορφας προπολεμικά?. Πνεύματα χωρίς επιείκειαν, 
χωρίς άντίληχμν τής πραγμ,ατικότητος.

‘Ημεΐς άντικρίσαμεν καί άντικρίζομεν αύτά δλα καί δ αυτό 
καταβάλλομεν προσπάθειας.

Άλλά κυρίως άντικρίζομεν τό παρόν καί τό εγγύς μέλλον πού 
γνωρίζομεν τί μά; Επιφυλάσσει Επισιτιστικά); έάν δέν φροντίσωμεν 
νά τό άντιμετωπίσωμεν Εγκαίρως.

Καί τό μόνον πού δέν άννικρίζομεν σοβαρώς είναι ή προσω
πική μας" έξέλιξις καί πρόοδος έν τή Τραπέξη. Ύφιστάμεθα κό
πους, πλήγματα υπηρεσιακά καί βλέιιματα περιφρονήσεως τώ ν ολί
γον ή καθόλου δυστυχούντων, άλλ’ άδιαφοροϋμεν καί ένδιαφε-
ρόμεθα μόνον διά τήν άποστολήν ήν μάς άνέθεσαν οί συνάδελφοι. 
Είμεθα ειλικρινείς καί λέγομεν ωμήν τήν άλήθειαν. Ούδένα κολα- 
κεύομεν. Τό μόνον πού προέχει δΓ ήμάς σήμερον είναι νά βελτιώ- 
τάς βιωτικάς συνθήκας τό δόγμα μας συνεπώς είναι αντίθετον 
«τά οικονομικά (Επισιτιστικά) προβλήματα ύπεράνω τών ηθικών».

Διότι ήχθικοί εϊμεθα καί θά μείνωμεν. Τήν ηθικήν^ ζητοϋμεν 
νά αποκτήσουν καί άλλοι ώστε νά μάς εννοήσουν. Αλλα δεν θα 
καχθυστερήσωμεν εις διδαχάς.

Καλοΰμεν λοιπόν νά συμφωνήσουν προς τάς άποχμεις μας οι 
συνάδελφοι, περί τών σοβαρών ζητημάτων μας καί τής επιλυσεως 
των, καί νά ενωθούν μεθ9 ήμών διά να Επικράτηση ή γαληνη εις 
τήν Τράπεζαν ήτις δήθεν διεταράχθη» ώς μάς πληροφορούν.

Τήν ευθείαν καί σταθεράν θέλησιν, τήν δικαιοσύνην, τό καλόν,

0 Μι ΜΙ!
Στό λίγον καιρό πού πέρασε άπ1 

τις τελευταίες αρχαιρεσίες άβία- 
στα, αυθόρμητα, έρχονται στήν 
Επιφάνεια ζητήματα καί α’ιτήματα 
πού μοναχά του; απλά καί καθά
ρια αιτιολογούν τή νέα φυσική 
διαμόρφωση, τών συλλογικών μας 
πραγμάτων καί δείχνουν τά πο
λύ.ίριχθμα σοβαρά προβλήματα πού 
σοβούν καί ζητούν μάταια μιά λύ
ση μιά δικαίωση, μιά λύση πού 
δέ δόθηκε ποτέ καί δικαίωση πού 
καθυστερεί άκόμη.

Απλή σκιαγράφηση τών προ
βλημάτων αυτών δίνουμε έχοντας 
μπροστά τά στερνά φύλλα τής 
Τραπεζιτική;:

1) Άγρυπνη πρόνοια γιά τόν επι
σιτισμό καί τήν υγεία τοϋ προσω
πικού στις χαλεπές μέρες τοϋ 
Πολέμου.

2) Γενικές προαγωγές γιά τήν 
καθυστέρηση ολόκληρου σχεδόν 
τού προσωπικού στήν προκοπή καί 
προαγωγή του.

3) Επανορθωτικές προαγωγές 
μέ πολλές περιπτώσεις καί πολλά 
φαινόμενα.

4) "Άνοιγμα τού δρόμου τής 
σταδιοδρομίας καί τής προόδου 
στις γυναίκες συναδέλφους.

5) Συμμετοχή τυΰ Συλλόγου στα 
Συμβούλια προαγωγών.

Καί τά ζητήματα αύτά τά βά
ζουν «έπί τάπητος» συνάδελφοι 
καί καθένας χωριστά καί πολλοί 
μαζί άπ* τό Κεντρικό Κατάστημα 
καί τά ‘Υποκαταστήματα, καί ή 
ομόφωνη γνώμη των, καρπό 
μόνο τής οποίας άποτελεΐ ή νέα 
Διοίκηση τοϋ Συλλόγου, δείχνει 
πώς τά ζητήματα ωριμάσανε 
πλέον.

Ή Έθνική Τράπεζα είναι λί
γος ό καιρό; πού έκλεισε τά Έ 
κχτόχρονα τή; οικονομικής τη; 
δράσης.
Τό προσωπικό της έθιξε τά πλεΐ- 
στα τρωτά Εκείνα σημεία ή τρο
ποποίηση τών όποίων ώρίμασε 
Μέ τά σαμφέροντα τοϋ προσωπι
κού είναι άναπόσπαστα συνδυα
σμένα καί τά συμφέροντά της σάν 
Επιχείρησης.

Είναι καιρός πούμέσα άπ’ τα 
ϊδια της σπλάγχνα χαράζεται άνα- 
πόφευκτος ό ΝΕΟΣ ΔΡΟΜΟΣ.

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΡΑΚΙίΠΙΟΣ
‘Όλω; αίφνιδίω: καί ε!ς τήν 

άκμήν τής ηλικίας του άπεβίωσεν 
ό Διευθυντή; τού Υποκαταστή
ματος Τοικκάλων, Τμηματάρχης 
Β' ’Εμμανουήλ Καρακώτσιος.

Έπί πλέον ό εκλιπών συνάδελ
φος υπήρξε καί ώς άνθρωπος Ε
ξαίρετος, άγαπώμενος υπό τών 
Προνστάμένων του καί τιμώμε
νος υπό τών υφισταμένων του.

,Η «Τραπεζιτική»^ συλλυπεΐται 
θερμώς τήν χήραν του καί λοι
πούς συγγενείς του.

Ν. Μ.

Κύριε ΔιευΒυντά,

τής «ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΣ»

Πάντες άντιλαμβανόμεθα σαφώς 
δτι ύ-τό τάς ένεστώσας Ανωμάλους 
συνθήκας συνετόν είναι νά Αποφεύ
γεται, κατά τό δυνατόν, ή άνακίνη- 
σις ζητημάτων καί δτι τό παλαιόν 
ρητόν: «Μή κίνει τά εδ κακώς κεί
μενα» κατ' άνάγκην δέον νά έφαρμό- 
ζηται σήμερον. Πλήν ύιτάρχουσι καί 
ζητήματα ή διαιώνισις τών όποίων, 
Ιδίςχ δέ ύπό τάς σημερινάς βιωτικάς 
μας συνθήκας, ού μόνον παρακωλύει 
εύρέως τήν ομαλήν λειτουργίαν Ενός 
όργανισμοϋ άλλά ζημιοΐ καί άδικεΐ 
μεγάλως τούς Εταίρους αύτοϋ. Καί 
έπειδή ή «Τραπεζιτική», άπό τής έ- 
πανεμφανίσεώς της κατέδειξεν δτι 
σκοπόν αύτής Εχει νά έξυπηρετήση 
θετικώς καί ούχί μόνον κατ* δνομα 
τάς συμφέροντα τοϋ συνόλου τών 
τραπεζικών ύπαλλήλων άποκαλύ- 
πτουσα πάσαν σαπρίαν καί καυτη- 
ριάζουσα πάσαν παρανομίαν, λαμ- 
βάνομεν τό θάρρος νά τήν παρακα- 
λέσωμεν νά φιλοξενήση είς τάς στή- 
λας της Εν ζήτημα, τοϋ όποίου ή 
σοβαρότης εΤναι εύνόητος καί ούδε- 
νός τήν προσοχήν διαφεύγει.

ΟΙοσδήποτε συνέταιρος τοϋ κα- 
λουμένου : «Προμηθευτικοϋ Συν)μοϋ 
των Ύπαλλήλων Τραπεζών Εθνικής 
—Ελλάδος—Κτηματικής» μεταβαΐ- 
νων είς άμφότερα τά πρατήρΧα αύ
τοϋ πρός παραλαβήν τοϋ έκάστοτε 
διανεμομένου παρ’ αύτοϋ είδους, 
μετ’ άπορίας ήτιολογημένης παρα
τηρεί άτομα τελείως ξένα καί ούδε- 
μίαν σχέσιν εχοντα πρός τόν τραπε
ζικόν κόσμον νά συνωθοϋνται καί 
αύτά έκεΐ πρός παραλαβήν τών δια- 
νεμομένων. Καί είναι πλέον κοινόν 
μυστικόν δτι διάφοροι έπαγγελμα 
τίαι, ούδεμίαν ποτέ σχέσιν σχόντες 
πρός τόν τραπεζιτικόν κόσμον, ά 
γνωστόν τίνι τρόπω πότε καί παρΓτ 
τίνος άρχής ' τοϋ Συ)μοϋ έπέτυχον 
νά γίνωσι κάτοχοι μιάς μετοχής του, 
οϋτως ώστε σήμερον νά άπολαμβά- 
νωσι τά παρ’ αύτοϋ διά τόσων μό
χθων καί κόπων συγκεντρούμενα καί 
διανεμόμενα έκάστοτε είδη, είς βά
ρος προφανώς καί πρός ζημίαν τφν 
βιοπαλαιστών ύπαλλήλων τών τριών 
Τραπεζών, είς οϋς ή ποσότης τών 
διανεμομένων κοτ’ άνάγκην περιορί
ζεται Υνα Ικανοποιούνται οί παρεισ- 
φρήσαντες διά τών παραθύρων ξέ
νοι συνέταιροι.

Δέν θέλομεν σήμερον νά πληροφο- 
ρηθώμεν ποιος κύριος Ιγνω όρθόν 
καί άπετόλμησεν αύθαιρέτως νά 
διανείμη μετοχάς τοϋ Συν)μοϋ είς 
ξένα πρόσωπα, θά έπιστή, ώς έλπί 
ζομεν, ή εύθετος στιγμή καθ* ήν θά 
ζητηθώσιν άρμοδίως εύθϋναι παρά 
παντός δοσιλόγου καί θά Ανασυρθή 
ό πέπλος δστις δήθεν σήμερον ά- 
ποκρύπτει τό "τέλμα τών διαπρα- 
χθέντων άνομημάτων. Απλώς, πρός 
τό παρόν, ζητοϋμεν—καί τοϋτο εΓναι 
κοινή πάντων τών συναλέλφων-συν- 
εταίρων έπιθυμία—Υνα έκκαθαρισθή 
τό ταχύτερον ό άριθμός τών συνε
ταίρων τοϋ Προμηθευτικού μας Συν) 
μοϋ άπό τούς ξένους σύτούς κυρί
ους, οί όποιοι καί δικαίως σαρκά- 
ζοντες ήμάς προσέρχονται καί παρα- 
λαμβάνουσιν δ,τι ούδέν δικαίωμα Ε- 
χουσι νά τοΐς παμέχηται καί άπομεί- 
νωσιν οί πραγματικοί τραπεζικοί ύ- 
πάλληλοι, οί μόνοι Εχοντες τό δικαί
ωμα νά είναι συνέταιροι τοϋ ρηθέν- 
τος Συν)μσϋ. Τότε μόνον οδτος θά 
παύση ών τραγελαφικόν συγκρότημα 
καί θά καταστή άληθής καί πραγ
ματικός «Προμηθευτικός Συν)μός 
τών ύπαλλήλων τών Τραπεζών» ά- 
νετώτερον καί εύρύτερον έξυπηρετών 
τά συμφέροντά των.

Μετά πάσης τιμής 
Πολλοί συνεταίροι Συν'άδελφοι

την χάξιν, μεθ* ήμών θ’ αναζητήσουν. Αλλα δια τής άληθείας
:μόνον. # , , .

’Άς μάς ακολουθήσουν λοιπον, εαν πράγματι έμπνεονται απο 
ειλικρινείς διαθέσεις προ; τήν ολότητα τού προσωπικού, καί ας 

: μή φροντίζουν μονοπωλιακώς διά τό ίδρυμα, διότι και ήμεΐς 
φροντίζομεν δΓ αύτό ώς λειτουργοί του.

Ή Επίλυσις τών οικονομικών καί Επαγγελματικών μας ζητημ.α· 
των είναι αύτή αυτή ή προσπάθειά μας δια την Επιβολήν τής ΐ|θι- 
κής. Ή αντίθετος προσπάθεια άποτελματωνει τα ζητήματα μας 
καί άποτελεΐ ουτοπίαν.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ! 
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ κ.κ. ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΤΟΝ ΥΠ)ΤΠΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΤΡΑΠΕΖΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Τ.Ο.)

(ΟΙ άναγνώσται τού Συλλογικού Δελτίου θά εύρίσκωσιν εφεξής 
εις τήν παρούσαν μόνιμον στήλην πληροφορίας καί ειδήσεις 
σχετικός μέ τήν δράσιν τής Επιτροπής Συνεργασίας Τραπε
ζοϋπαλληλικών 'Οργανώσεων αϊτινες μέχρι σήμερον έδημο- 
σιεύοντο εις διαφόρους σελίδας τού φύλλου).

’Ayxnntci συνάδελφοι,
Ή Διοικητική Επιτροπή τοϋ 

Συλλόγου έν τη προσπάθεια της 
όπως εύρίσκεται τακτικώς εις στε
νήν επαφήν μετά τών κ. κ. συν
αδέλφων των Ύ)των καί νά" φρον- 
τίζη επί τών άφορώντων αυτούς 
ζητημάτων άπεφάσίσεν τήν σύ- 
στασιν παρ’ έκάστφ Ύπ)μάτι ’Αν
τιπροσωπείας τοΰ Συλλόγου.

Ή ’Αντιπροσωπεία τοϋ Συλ
λόγου κύριον σκοπόν θά έχη τήν 
προαγωγήν τών επαγγελματικών 
συμφερόντων τών κ. κ. Συναδέλ
φων, τήν έξέτασιν παντός θέμα
τος αφορώντας τό προσωπικόν 
τοΰ Ύπ)τος είτε έν όλφ είτε έν 
μέρει, τήν εισήγησην καί άνάπτυ- 
ξιν γενικωτέρων ζητημάτων άφο
ρώντων τον κλάδον τών ‘Υπαλ
λήλων τής Τραπέζης μας καί γε- 
νικώτερον τήν τάξιν τών Τραπε
ζικών υπαλλήλων καί τέλος, τήν 
γνωμοδότησιν έπί άναφυομένων 
ζητημάτων μεταξύ τών άνωτέρων 
καί κατωτέρων οργάνων τής υπη
ρεσίας. Έπί πάντων τών ανωτέρω 
ζητημάτων θέλει εΐσηγεΐται κα
ταλλήλως προς τήν Δ. Επιτρο
πήν τοϋ Συλλόγου.

Οί υποψήφιοι διά τήν άντι- 
προσώπευσιν δέον νά ώσιν έκ 
τών πλέον δραστήριων, προοδευ
τικών καί μέ συνδικαλιστικήν άν- 
τίληψιν συναδέλφων τοϋ Ύπ)τος, 
καί εξ εκείνων, οΐτινες ένδιαφέ- 
ρονται μετά ζήλου διά τήν έξηπη- 
ρέτησιν τοΰ Συλλόγου μας. Ή α
νεξαρτησία τής γνώμης καί τό α
κέραιον τοΰ χαρακτήρας έννοεΐται 
οΐκοθεν ότι δέον νά πρυτανεύσω- 
σιν διά τήν άνάδειξιν τών υπο
ψηφίων.

Διά νά έξασφαλισθή εξ άλλου, 
τό κϋρος καί άμερόληπτον έκ μέ
ρους τής έκλεγησομένης ’Αντιπρο
σωπείας δέον όπως τά μέλη ταύ- 
της είναι κατ’ αναλογίαν όλων 
τών βαθμών ϊνα μή παρατηρηθή 
τό άτοπον τής συνθέσεως είτε έξ 
άνωτάτων είτε έκ κατωτάτων μό
νον συναδέλφων.

Εις τήν έν λόγφ ’Αντιπροσω
πείαν θά συμμετάσχωσι καί οί 
παρά τφ Ύπ)α εργαζόμενοι είσ- 
πράκτορες καί κλητήρες. Εις τήν 
τοιαύτην άπόφασιν προήλθεν ή 
Δ. Επιτροπή τοΰ Συλλόγου κα
τόπιν συνεννοήσεως μετά τής εν
ταύθα Δ. Επιτροπής τοΰ Συλλό
γου Είσπρακτόρων καί Κλητήρων, 
μεθ’ ής στενώς συνεργάζεται διά 
τήν ένιαίαν έκπροσώπησιν τών 
παρά τή ’Εθνική Τραπέζη έργα- 
ζομένων.

Κατά ταΰτα. ή παρ’ έκάστφ

Τήν 5ην Σεπτεμβρίου συνε- 
κροτήθη έκτακτος Γεν. συνέ- 
λευαις τών μελών τοϋ Συλλόγου 
τών ύπαλλήλων τής Τραπέζης 
τής Ελλάδος μέ κύριον θέμα 
τήν τροποποίηοιν τοΰ Καταστα
τικού.

Διά τών έγκριθειαών τροπο
ποιήσεων ό Σύλλογος Αποκτά, 
εύρυτέραν βάαιν.

Οϋτω διά τροπαποιήοεως τοϋ 
τοϋ άρθρου 3 θεωρούνται ώς 
τακτικά μέλη τοΰ Συλλόγου ό' 
λοι οί ύπάλληλοι τής Τραπέζης 
Από τοϋ είσπράκτορος, δοκίμου 
καί δακ)φου μέχρι τοϋ διευ- 
θυντοΰ, άμα τφ όριατιχφ των 
διοριαμφ.

At λοιπαϊ τροποποιήσεις Α
φορούν τήν διοίκησιν τοϋ Συλ- 
λόρου, δ’ατις διοικεΐται ΰπό 
11 )μελοΰς έπιτροπής Δ. Σ. Αν
τί τοϋδε 9)μελοϋς τοιούτον. 
Εις τούς προστιθεμένους δύο

Ύπ)τι Επιτροπή ’Αντιπροσωπεία 
τοΰ Συλλόγου θ’ άποτελεσθή ως 
ακολούθως :
Έπί δυνάμεως μέχρι 10 έργαζομ. 

» » » 30 »
» » άνω τών 30 »

Μέλη ’Επιτροπής 3
» » 5
» » 7

Ή έκλογή τής ως άνω Έπι 
τροπής θέλει γίνη δΓ απολύτου 
μυστικής καθολικής ψηφοφορίας, 
εις ήν θά μετάσχουν ά'παντες οί 
παρά τφ Ύπ)τι ύπηρετοϋντες, (κύ
ριον, βοηθητικόν καί υπηρετικόν 
προσωπικόν, ώς καί τυχόν έκτα
κτοι προσωρινοί καί έπί συμβά- 
σει), αποκλεισμένων τών κ.κ. No 
μικών Συμβούλων καί τών έπί ιδι
αιτέρά αμοιβή παρεχόντων τάς ύ- 
πι ρεσίας των έν τή Τραπέζη) καί 
θά διεξαχθή Απολύτως έλευ- 
θέρα.

Τήν διενέργειαν τής έκλογής 
θέλει διεξαγάγη τριμελής έφορευ- 
τικήέπιτροπή, οριζόμενη άναλο- 
γικώς έκ τών συναδέλφων τοΰ 
Ύπ)τυς.

Τό πρακτικόν τής έκλογής καί 
τά άλλα στοιχεία (ψηφοδέλτια), 
θά διαβιβασθώσιν δι* ιδιαιτέρων 
έπί συστάσει φακέλλων εις τήν 
Δ. Επιτροπήν τοϋ Συλλόγου προς 
έλεγχον καί έπικύρωσιν τής έκλο
γής, μεθ’ ό θά έπακολουθήση ή 
άνακήρυξις τών έκλεγέντων ως 
μελών τής Επιτροπής ’Αντιπρο
σωπείας τοΰ Συλλόγου.

ΙΊάσα τυχόν ένστασις κατά τοΰ 
κύρους τής έκλογής, δέον νά άπο- 
σταλή εις τήν Δ. ’Επιτροπήν έν- 
τός τριημέρου από τής έκλογής.

Παρέχοντες τάς ανωτέρω οδη
γίας σάς παρακαλοΰμεν, κ. κ. συν
άδελφοι, όπως έν τφ πνεύματι 
τής συναδελφικής αλληλεγγύης ή- 
τις δέον νά ώθηση πάσαν ενέρ
γειαν τείνουσαν διά τήν έξυπηρέ- 
τησιν τών επαγγελματικών συμ
φερόντων καί τήν περιφρούρησιν 
τής δικαιοσύνης εντός τών κόλ- 
π(ον τοΰ κλάδου ημών φροντίσητε 
τά δέοντα διά τήν ταχυτέραν κα
τά τά ανωτέρω έκλογήν, γνωρί
σετε δε ήμΐν πάσαν άντίδρασιν ή 
άντισυναδελφικήν κατά τήν κρί 
σιν υμών, ένέργειαν. Διά τής Τρα
πεζιτικής θέλομεν προβή εις τήν 
άνακήρυξιν τών ’Αντιπροσωπειών 
έν καιρφ.
Μετά συναδελφικίδν χαιρετισμών 

Ό Πρόεδρος
A. Ζ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΣ 

Ό ’Επιμελητής 
ΒΑΣ. ΧΡΙΣΤΟ ΠΟΥ ΛΟΣ

νέους συμβούλους Ανατίθενται 
ιά ειδικά καθήκον ι α τής μερί- 
μνης διά τά έπαγγελματικά συμ
φέροντα τώ:> μελών τοϋ Συλ
λόγου καί διά τάς έξωιερικάς 
σχέσεις καί παραρτήματα αύτοϋ.

Κατά τήν ύπ" άρ. 27) 19.9.42 
συνεδρίαν Δ. Σ. τοϋ Συλλόγου 
τών υπαλλήλων τής Τραπέζης 
τής Ελλάδος, ό μέχρι τοϋδε πρό 
εδρος αύτοϋ κ. Βαφειάδης δια- 
φωνήαας πρδς τήν πλειοψη- 
φίαν τοΰ Δ. Σ. ύπέβαλεν τήν 
παραίτησίν του Από τοϋ Αξιώ
ματος τοϋ Προέδρου καί Συμ
βούλου. Τόν κ. Βαφειάδην ήκο- 
λούθησεν εις τήν ένέργειάν τον 
δ Αντιπρόεδρος κ. I. Ρωαετίδης

Τό Δ. Σ. οκεφθεν τήν 18.6. 
42 έξέλεξεν ώς πρόεδρον μεν 
αύτοϋ τόν κ. *Ελ. Μίχαν, ώς 
Αντιπρόεδρόν δέ τόν κ. ’Αλ. 
Ρημάκηγ.

Εις έκτέλεσιν προγενεστέρας ά- 
ποφάσεως τής δλομελείας τών 
Διοικητικών Συμβουλίων τών 
Τραπεζοϋπαλληλικών ’Οργανώ
σεων έλαβον χώραν δύο εύρεΐαι 
συσκέψεις τής ’Επιτροπής Συνερ
γασίας. Πρώτον μετά τών μελών, 
τοϋ ’Εθνικοί Παντραπεζιτικοΰ 
Συνδέσμου καί δεύτερον μετά 
τών μελών τοΰ Συλλόγου τών ’Υ
παλλήλων τής Τραπέζης ’Αθηνών.

Κατά τάς συσκέψεις ταύτας έ- 
ξητάσθη γενικώς ή κατάστασις 
τών οικονομικών καί τών ’Επισι
τιστικών συνθηκών τών υπαλλή
λων τών έκπροσωπουμένων ΰπό 
τών ανωτέρω οργανώσεων. Οί ά- 
ναπτύξαντε, τά διάφορα θέματα 
κ. κ. συνάδελφοι έδωσαν εικόνα 
περί τής δυσχερούς καταστάσεως 
τοΰ κλάδου ημών.

Έν τέλει έλήφθη ή άπό- 
φασις τής διαφόρων αιτημάτων 
προς τήν Κυβέρνησιν καί τούς 
έργοδότας. Τά αίτήμοτα τοΰτα 
έγνωστοποίησεν ή επιτροπή προς 
όλους τούς κ. κ. συναδέλφους διά 
τής ΰπ’ 2 έγκυκλίου τής γραμμα
τείας κυκλοφορησάσης εις όλας 
τάς Τραπέζας.

Μέ τήν περαιτέρω έξέτασιν τών 
ζητημάτων καί τήν λήψιν μέτρων 
άπησχολήθη ή έπιτροπή εις δύο 
συνεχείς συνεδριάσεις,καθ’ ας 
έλήφθησαν αποφάσεις διαβημά
των πρός τούς αρμοδίους.

Μεταξύ αυτών άπεφασί- 
σθη καί ή αΐτησις άκροά- 
σεως παρά τοΰ Διοικητοΰ τής ’Ε
θνικής Τραπέζης κ. Κ. Ζαβιτζιά- 
νου ως Προέδρου τής Ένώσεως 
τών Ελληνικών Τραπεζών πρός 
άνάπτυξιν τών αιτημάτων τών 
κ. Κ. συναδέλφων.

Ό κ. Κ. Ζαβιτζιάνος παρ’ οΰ 
έζητήθη ή άκρόασις αυτή ήρνή- 
θη νά χορηγήαη ταύιην.

Άρχομένου τοΰ τελευταίου δε
καημέρου τοΰ μηνός έλαβε χώραν

(συνέχεια έκ τή; 3ης σελίδος) 
νομιοϋχοι οδτοι Ανώτεροι υ
πάλληλοι έπηρεαζόμενοι ψυχο- 
λογικώς ύπό τής ιδίας των 
πλεονεκτικής δέσεως ικανοποι
ημένοι καί κεκορεσμένοι άπό 
πόσης πλευράς, εύρίσκουσι ότι 
τά πάντα έχουσι καλώς καί 
δέν αισθάνονται τήν άνάγκην 
οίασδήποτε μεταβολής, γινόμε
νοι οϋτω παραίτιοι τής άποτελ- 
ματώσεως τών διαφόρων ζητη
μάτων μας.

Τοιαΰται κοθυστερημέναι Αν
τιλήψεις δέον νά παραμερι- 
σθοΰν διά νά δώσουν τήν θέ- 
σιν των, ώς άλλως τε είναι φυ- 
οικόν καί άναγκαϊον, εις γεω- 
τέρας μάλλον συγχρονισμένος 
καί υγιείς τοιαύτας. ψΓ-

Καιρός είναι νά έπικρατήσή 
εις τήν Τράπεζαν νέον πνεύμα. 
Έχομεν άνάγκην άνανεώσεως 
καί άναδιοργανώσεώς.

Ουτω έμψανίζεται ή θέσις 
τών ζητημάτων μας. Εις τήν 
Διοίκησιν πλέον έναπόκειται νά 
λάβη τάς δέουσας Αποφάσεις 
καί δώση τάς αμέσως ένδεδειγ- 
μένας καί έπιβεβλημένας λύ
σεις. ^

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΚΚΑΣ

συνεδρίασις τή; ’Επιτροπής πρός 
ίντιμετώπισιν τής καταστάσεως. 
Κατόπιν παραιτήσεως τοΰ κ. 
Δ. Β ιφειάδου άπό Προέδρου τοΰ 
Συλλόγου τών υπαλλήλων τής 
Τραπέζης τής Έλλάδοος, συμμε
τείχε εις τήν ’Επιτροπήν Συνερ
γασίας δ κ. Μίχας εκλεγείς πρόε
δρος τοΰ Συλλόγου τών "Υπαλ
λήλων τής Τραπέζης ταύτης. Κατά 
τήν συνεδρίασαν ταύτην, ή τις έλα
βε χώραν ύπό τήν Προεδρείαν τοΰ 
’Αντιπροέδρου τής Επιτροπής κ. 
Άνδρέα Δημητρακοπούλου άπε 
φασίσθησαν νά γίνουν τρεις κατά 
σειράν παρουσιάσεις : α) πρό: τόν 
Επίτροπον τής ’Εργασίας κ. Πα
παδοπούλαν, β) τόν Μακαριώτα- 
τον Μητροπολίτην κ. Δαμασκη
νόν καί γ) πρός τόν Πρόεδρον 
τής Ένώσεως "Ελληνικών Τραπε
ζών κ. Κ. Ζαβιτζιάνον.

Κατά τήν πρώτην παρουσίασιν, 
λαβοϋσανχώραν τήν 22)9)42 ή’Επι
τροπή υπέβαλε πρός τόν κ. ’Επίτρο
πον τά αιτήματα καί τήν παράκλη- 
σιν τής ικανοποιήσεως τών οικο
νομικών καί έπισιτιστικών αιτημά
των μας καί υπαλληλικών αποκα
ταστάσεων. Ό κ. Επίτροπος ΰπε- 
σχέθη εΰμενώς είσήγησιν έπί τφ 
άνωτέρφ πρός τήν Σην Κυβέρ- 
νησιν.

Έξ άλου ό Μακαριώτατος Μη
τροπολίτης κ. Δαμασκηνός ήκυυσε 
τήν 23)9)42 τήν Επιτροπήν Συ 
νεργασίας μέ θερμόν ενδιαφέρον 
καί εδήλωσεν έπί τών αίτηθέν 
των ότι έ'χει ήδη λάβει πρόνοιαν 
δΓ όλους άνεξαιρένως τούς υπαλ
λήλους, τονίσας ότι θά προβή ε’ι- 
σέτι καί εις οίλλας καταλλήλους 
ένεργείας.

Τέλος ή τελευταία άποφασι- 
σθεΐσα παρουσίασις θέλει ζητηθή 
κατ’ αύτάς.

* *

Ή Διοικ. Έπιτροπή τοΰ Συλ
λόγου παρακολουθούσα άγρΰ 
πνως τήν έξέλιξιν τής βιωτικής 
καταστάσεως τοΟ προσωπικού 
καί μεριμνώσα πρός πάσαν κα- 
τεΰθυνσιν μέ Αντικειμενικόν 
σκοπόν νά έπι τύχη καί βελ- 
τίωσιν τής καταστάσεως αύ- 
τοΟ, έζήτησε τήν συνδρομήν 
τής Επιτροπής Συνεργασίας 

τών Τραπεζοϋπαλληλικών ’Ορ
γανώσεων διά του κατωτέρω 
υπομνήματος της.

’Εν Άθήναις τή 1 Σ)βρίου 1942 

' ΠΡΟΣ
ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΤΡΑΠΕΖΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΩΝ 

ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

ΕΝΤΑΥΘΑ

Κύριε Πρόεδρε,
Έχοντες ΰπ’ όψιν τάς άο

κνους προσπάθειας άς συνεχώς 
καταβάλλει ή έπιτροπή σας διά 
τήν βελτίωσιν του βιωτικοϋ έπι- 
πέδου τών Τρ)κών υπαλλήλων 
λαμβάνομεν τήντιμήν νά θέσω- 
μεν ύπ’ όψιν της τά κάτωθι έπεί- 
γοντα ζητήματα τών όποιων 
τήν έπίλυσιν έπιδιώκει ό ήμέτε- 
ρος Σύλλογος καί διά τής πα - 
ροΰσης έπικαλεΐται τήν συν
δρομήν ήμών : '

1) Χορήγησιν συσσιτίου δί9 
τής ημέρας καί εις τά υπόλοιπα 
μέλη τής οικογένειας του υπαλ
λήλου ώς καί εις τά προστα- 
τευόμενα urc αυτού, καί κατά 
τάς Κυριακάς.

2) Τήν συνέχισιν χορηγήσεων 
τροφίμω,ν™έκ μέρους τής "Υπηρε
σίας ΈπισιτισμοΟ είς ποσότη
τας μεγαλυ τέρας του παρελ
θόντος δεδομένου ότι τελευ
ταίως ό ρυθμός τών χορηγή
σεων έμειώθη καταπληκτικά.

3) Συνέχισιν χορηγήσεων πι
στώσεων είς τό προμηθευτικόν 
όργανον τοϋ Προσωπικού διά 
τήν άδιάλειπτον άγοράν ειδών 
βιωτικής Ανάγκης.

4) Οικονομικήν ένίσχυσιν τοϋ 
Προσωπικού δια της χορηγή 
σεως δανείων-

5) Συμμετοχήν τοϋ Συλλόγου 
είς τήν έπιτροπήν Έπισιτισμοϋ 
προμηθειών καί συσσιτίων.

6) Χορήγησιν έργατικής με
ρίδας άρτου.

7) Χορήγησιν τροφίμων έκ 
τοΰ Υπουργείου Επισιτισμού 
διά διατακτικών.

8) Τόν έξομοίωσιν τοΰ θή- 
λεος Προσωπικοϋ πρός τούς 
άρρενσς διά τροποποιήσεως 
τοϋ Όργανισμοϋ.

9) Τήν Αναπροσαρμογήν τών' 
βαθμών έν τή Τραπέζη διά τής 
καθιερώσεως χρονίκοθ ορίου 
όΓ έκαστον βαθμόν έπιτυγχα-/" 
νομένης οϋτω τής άποφυγηα; 
συνεχίσεως Αδικιών.

10) Ολοκλήρωσιν τής έφαρ-
μογής τών συλλογικών συμ
βάσεων. χ

Μετά πλείστης τιμής 

Ο ’Αντιπρόεδρος Ό Επιμελητής 

Κ. ΜΠΑΚΑΣ Β. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Μέ έξαιρετική χαρά π> όο- 
φοθηθήκαμε άπό τά έπανεκδο- 
θέν Συλλογικό Δελτίο, τήν και
νούρια νροπή πού πήραν τά 
συλλογικά μας ζητήματα καί 
τή οωστή γραμμή πού Ακολου
θείται άπ’ τό νεοεκλεγέν Διοι
κητικό Συμβούλιο γιά τήν επι
τυχία τών έκάστοτε έπιδιωκο- 
μένων σκοπών.

Τά κατά τό βραχύ διάστη
μα άπό τής έκλογής τοϋ νέου 
Δ)κοϋ Συμβουλίου έπιτευχθέν- 
τα, αί γιά τήν έπίλυση ζωτικω- 
τάτων, άπό μακροϋ χρονιζόν- 
των ζητημάτων τοϋ Προσωπι
κού, καταβαλλόμενοι ένέργειαι: 
καί ή πραγματοποίησις τής συ
νεργασίας μέ τούς συναδέλ
φους τών άλλων Τραπεζών 
μάς κάνει, γιά πρώτη φορά, νά 
αίσθανόμεθα τόν έαυτό μας ύ- 
περήφανο γιά τό Σύλλογό papf 
τήν άνάγκη νά σφίξουμε χωρι
στά τό χέρι καθενός άπ’ τά 
μέλη τοϋ Δ)κοϋ Συμβουλίου καί 
νά δηλώσωμε διά τής Τραπεζι
κής δτι σε κάθε του ένέργε ic 
θά μάς έχει στο πλευρό του.

Μέ συναδελφικούς χαιρετισμούς

Οί συνάδελφοι 
τοϋ ιΥποκ]ματος Ααρίαης

("Επονται 13 ύπογραφαί)

Η ΚΙΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΟΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΝ
ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ


