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Μέ ιδιαιτέραν χαράν έπλη- 

ροφορήθησαν οί Τραπεζιτικοί 
ύπάλληλοι περί τής πραγματο 
ποιηθείσης συνεργασίας του 
Τραπεζοϋπαλληλικού κόσμου, 
ή όποια έγκαινιάσθη μέ πρω 
τοβουλίαν των Δ. Συμβουλίων 
των Συλλόγων των ύπαλλήλων 
των τριών μεγάλων Τραπε 
ζών: Ελλάδος, Εθνικής καί 
'Αγροτικής. Τό πρωτοκολλάν 
τής συνεργασίας έδημοσιεύθη 
εις τό συλλογικόν δελτίον τής 
«Τραπεζιτικής» τού προηγου
μένου μηνός.

Είναι περιττόν νομίζομεν 
νά ύπογραμμισθή ή σημασία 
τής έπιτευχθείσης συνεργα
σίας. 'Από κάθε άλλην έπο 
χήν, υπό τάς σημερινός δυσχε
ρείς λόγφ τού πολέμου γενι
κός συνθήκας κατά τάς οποίας 
τόσον υποφέρει ό κλάδος των 
Τραπεζιτικών ύπαλλήλων ήτο 
απαραίτητος καί επιβεβλημένη 
ή σύσφιξις τών δεσμών τής 
συναδ°λφικής άλληλεγγύης καί 
ή έξυπηρέτησις τών κοινών 
συμφερόντων εν πνεΰματι στε- 
νοτάτης επαφής καί συνδυα
σμένης δράσεως.

Δι* ημάς τούς ύπαλλήλους 
τής 'Εθνικής Τραπέζης ή συ
νεργασία αυτή έπραγματοποιή- 
θη λίαν έγκαίρως. Κάποια ει
δυλλιακή εποχή, κατά τήν ό
ποιαν όλοι ήμεΐς έθεωρουμε- 
θα προνομιούχος τάξις αφήνει 
στους παλαιότέρους τήν ώ- 
ραίαν άνάμνησιν ένός κόσμου 
πού πέρασε άνεπιστρεπτεί. 
Καί προ τού πολέμου, άπό 
τού χωρισμού κυρίως τών 
Τραπεζών προνομιούχος τάξνς 
ύπαλλήλων υπήρξε όχι βε
βαίως ή όλότης τών ύπαλλή
λων τής Εθνικής Τραπέζης 
άλλά μόνον άνώτατοι ύ 
πάλληλοι καί μερικά «καλά 
π α ι δ ά» τής Τραπέζης πού 
συνεπλήρωναν τό μισθό τους 
μέ έπιδόματα καί άμοιβάς 
διαφόρων θέσεων εκτός τής 
Τραπέζης. Ή πλειονότης όμως 
τών ύπαλλήλων καί ίδίφ τών 
κατωτέρων ή όποια έμόχθει 
είς τήν ρουτίναν τών γκισέ 
καί τών ύποκαταστημάτων περ
νούσε μέ στερήσεις καί ελπί
δας μόνον μιας καλυτέρας αύ- 
ριον.

'Ύστερα ήλθε ό πόλεμος 
Νέαι τυνθήκαι έδημιουργήθη- 
σαν είς τήν ταλαίπωρον χώ
ραν μας. Ή σπάνις τών τρο
φίμων, ό πληθωρισμός καί ή 
συνεπείφ τούτων άνατίμησις 
τών ειδών διατροφής συνετέ- 
λεσαν είς τό νά καταπέπη τό 
βιωτικόν έπίπεδον τών έργα 
ζομένων. Είς τάς άλλας στε
ρήσεις τού παρελθόντος προ 
σετέθη καί ό ύποσιτισμός. Καί 
ήμεΐς οί ύπάλληλοι μέ τιμίαν 
παράδοσιν καί υγιείς άρχάς, 
πού έφ' όσον δέν ήτο δυνα- 
νόν νά γίνωμεν μαυραγορίται, 
ήναγκάσθημεν νά πωλήσωμεν 
τά τιμαλφή καί τά άλλα μη 
πρώτιστης άνάγκης άντικείμε- 
να έκ τών οικιών μας καί νά 
προεισπράξωμεν τό Ταμείον 
Αύτασφαλείας—τήν μόνην ελ
πίδα πού μάς άπέμεινε διά τό 
γήρας μας—βλέπομεν ήδη είς 
τό άμεσον περιβάλλον τών συ
ναδέλφων μας καί τών οικογε
νειών μας έκδηλον τήν σφρα
γίδα τής δυστυχίας καί τής έ- 
ξαθλιώσεως. Τό άπαίσιο φά

σμα τής πείνας πλανάται. 
Κρούσματα φυματιώσεως έση- 
μειά θησαν.

Τί θά άπογίνωμεν ;
'Από μίαν μελέτην πού έ- 

ξεπόνησε ή Δ. Ε. τού Συλλό
γου μας προκύπτει ότι αί πό
σης φύσεως χορηγήσεις, συσ
σίτια κλπ, έφθασαν είς τά 
1000 τοΐς έκατόν περίπου επί 
τών προπολεμικών άποδοχών 
τών ύπαλλήλων - μή συμπερι
λαμβανομένων τών τελευ
ταίων ύπό τού Υπουργείου 
Εργασίας γενομένων αυξή
σεων—ένφ ή ζωή διά τής ύ- 
ψώσεως τών ειδών διατρο
φής άπό ικανού χρόνου έχει 
ύπερβή τά 10 000 τοΐς έκατόν.

"Ετσι διαγράφεται ή κατά- 
στασις τών ύπαλλήλων τής 
Εθνικής Τραπέζης. Ή αυτή 
δέ είναι, μέ μικράς διαφοράς, 
ή κατάστασις καί είς τάς δύο 
άλλας μεγάλας Τραπέζας Ελ
λάδος καί Αγροτικήν Ή κα- 
τάστασις τών συναδέλφων 
τών μικροτέρων Τραπεζών 
είναι τόσον άπό επισιτιστικής. 
όσον καί άπό οικονομικής ά· ί 
πόψεως πολύ χειροτέρα- "Ο- ( 
σον ό καιρός παρέρχεται, τό
σον αί άποστάσεις σμικρύ- 
νονται, τόσον περισσότερον 

^ κοινή φαίνεται ή Μοίρα πού 
άναμένει όλους ή μάς τούς 

| Τραπεζιτικούς ύπαλλήλους.
Καθίσταται όθεν πλέον ά- 

ναπόφευκτον όπως οί Τραπε
ζιτικοί ύπάλληλοι, άνώτεροι 
καί κατώτεροι άνευ διακρί- 
σεως θέσεως καί βαθμού καί 
Τραπέζης ένθα ύπηρετούν, 
έγκαταλείποντες καί καταδι- 
κάζοντες επί τού προκειμέ- 
νου τάς πλάνας τού παρελ
θόντος καί έχοντες σαφή έπί- 
γνωσιν τής καταστάσεώς των, 
άγωνισθούν ώς μία ενιαία δύ- 
ναμις διά τήν βελτίωσιν τής 
καταστάσεώς των καί άπομα
κρύνουν άπό τούς έαυτούς 
των καί τάς οικογένειας των 
τήν πείναν καί τήν έξαθλίω- 
σιν. Ή ισχύς εν τή ένώσει.

Τά μέσα διά τήν επιδίωξιν 
τού σκοπού των είναι πολλά. 
Ό όγκος τών έκπροσωπουμέ- 
νων οργανώσεων καί ό άρι- 
θμός τών μελών αυτών είναι 
έπιβλητικώτατος. Τό συλλο
γικόν όργανον, ή συσταθεΐσα 
Ιβμελής Επιτροπή συνεργα
σίας Τραπεζιτικών ’Οργανώ
σεων, δύναται νά έπεμβαίνη 
διά τήν έπίλυσιν διαφορών 
μεταξύ τών καθ’ έκαστον 
Συλλόγων ενώπιον τού Σεβ. 
Υπουργείου ’Εργασίας καί ή 
επίσημος είσήγησις τών ζητη
μάτων τών τραπεζιτικών ύ
παλλήλων δέν είναι δυνατόν 
είμή νά άποφέρη τ’ άναμενό- 
μενα διά τό σύνολον καί τό 
μέρος αγαθά άποτελέσματα- 
Πλήν τών άνωτέρω βεβαίως 
καί πολλά άλλα θά έχη νά έ- 
πιτελέση ή ’Επιτροπή συνερ
γασίας, ή όποια συγκαταλέγει 
έκπροσώπους Τραπεζοϋπαλ
ληλικών 'Οργανώσεων ικα
νούς νά χρησιμοποιήσουν προς 
τό ομαδικόν συμφέρον τήν ί- 
σχυράν καί ύγιά δύναμιν τού 
κλάδου ήμών-

Πλήν τών γενικωτέρων προ
βλημάτων, δηλονότι τού Επι
σιτιστικού καί τού Οικονομι
κού πλείστα όσα ζητήματα

(συνέχει* είς την 2αν σελίδα)

Τό Δ. Σ. άπό τή; πρώτης στιγ
μής τής άνιλήψεως τής Διοική- 
σεως του Συλλόγου, έπελήφθη 
και αντιμετωπίζει μετ’ άγρύπχου 
ενδιαφέροντος τό επισιτιστικόν καί 
οικονομικόν πρόβλημα τών συνα
δέλφων.

Τήν ΙΟην Ιουνίου έ. έ. υπέβα
λε πρύς τήν Σην Διοίκησιν τό 
πρώτον υπόμνημά το··, εί; δ διεξε 
τραγώδει τήν δυσχερή άπό έπισι- 
τιτιστικής καί οικονομικής από
ψε ως κατάσιασιν τών συναδέλφων 
μας. Συνωδεύετο δέ ύπό στατιστι
κών καί συγκριτικών πινάκων 
τών τιαών ειδών πρώτης άνάγκης 
καί του κόστους τής ήμερησίας 
διατροφής τριμελούς οικογένειας. 
Τό άνωτέρω ύπόμνημ ι πας θυσιά
ζει άνάγλυφον τήν σημερινήν έξα- 
θλίωσιν τών συναδέλφων μας καί 
υποδεικνύει τάς διαφόρους λύσεις 
προς θεραπείαν της, αΐτινες είναι 
δυνατόν νά δοθούν άνευ κινδύνου, 
καθ’ ήμάς, κλονισμού τής οικονο
μικής ύποστάσεως τού ϊδρύματ·;.

Τήν υποβολήν τού υπομνήματος 
έπηκολούθησαν άλλεπάλληλοι πα
ρουσιάσεις τού Δ. Σ προς τον κ. 
Διοικητήν μετά τού οποίου συνε- 
ζητήθησαν έν έκτάσει τά ενδια
φέροντα τούς συ*αδέλφους βιωτι- 
κά αιτήματα.

Ή έπέκτασις τού συσσιτίου κα
τά τό εσπέρας, καί εί; άπαντα τά 
μέλη τής οικογένειας, τά προστά
τευα μένα ύπό τού ύπαλλήλου, ή 
χορήγησις δανείου, ή ολοσχερής 
αναστολή τών κρατήσεων, αί γε
νικοί προαγωγαί, ώ; καί άλλα εί
ναι τά κύρια αιτήματα περί ών πε
ριστρέφονται σήμερον ή προσοχή 
καί ή προσπάθεια τού Δ. Σ. καί 
αί μετά τού κ. Διο*κητού συζη 
τήσεις.

Έπί τού ζητήματος τών προα
γωγών τό Δ. Σ. ύπέβαλε σχετικόν 
ύπόμνημα εις δ εξετάζεται ή ση
μερινή κατάστοσις τού εργαζομέ
νου παρά τη Εθνική Τραπέζη έν 
συγκρίσει προς τήν τοιαύτην τών 
παρελθόντων ετών καί άποδεικνύει

δτι σήμερον ούδεμία προοπτική 
εύρείας έξελίξεως, ούδεμία σταδιο
δρομία επίζηλος υπάρχει. Άντι- 
θέτα>ς επικρατούν άβεβαιότης καί 
άοριστία δηλητηριάζουσα τάς ψυ- 
χάς καί παραλύουσαι τό αίσθημα 
τής ενσυνειδήτου άφοσιώσεως, ά- 
δικίαι κατάφωροι ή ύποστηρίξεις 
λόγφ μέσων. "Ολα αυτά συν τφ 
χρόνφ καιέρριψαν τό ηθικόν τών 
συναδέλφων.

Τελικώς διά τού υπομνήματος 
έζητείτο ή συμμετοχή τού Συλλό
γου δ ι3 ενός εκπροσώπου του είς 
τό Συμβούλων Προαγωγών καί 
ύπεβάλοντο πίνακες άδικυθέντων 
συναδέλφων καί άδικηθεισών κα
τηγοριών τοιούτων, μετά τών σχε
τικών αίτήσεών των.

Όφείλομεν νά όμολογήσωμεν ό
τι έκ μέρους τής ΣηςΔιοικήσεως εΰ- 
ρομεν τελευταίως πλήρη κατανόησιν 
τραγικής θέσεως τών συναδέλφων 

(συνέχει* είς την 2«ν σελίδα)
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΤΡΑΠΕΖΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

‘ΑναχοινσΟται είς απαντας τούς κ. κ. Συναδέλφους δτι ή καταρχισθεϊσα * Επιτροπή Συνερ
γασίας τών Συλλόγων τών 'Υπαλλήλων τής Τραπέζης τής ‘Ελλάδος, τών Υπαλλήλων τής Έθνι- 
χής Τραπέζης τής 'Ελλάδος, τών *Υπαλλήλων τής ’Αγροτικής Τραπέζης τής 'Ελλάδος, τών Υπαλ
λήλων τής Τραπέζης ’Αθηνών καί τοϋ ‘Εθνικού Π αν τραπεζιτικού Συλλόγου, έκπροσωποϋσα 
κατ’ Ακολουθίαν τό Σύνολον τών Τραπεζιτικών *Υπαλλήλων προέβη είς τάς κάτωθι ένεργείας :

1) Τήν 14.7.42 παοουαιάσθη είς τόν Γενικήν Διευθυντήν τών Τραπεζών Λαϊκής καί 
Ίονικής κ. Αεκατσ&ν παρ’ ον έζήτηοε τήν ουνέχισιν τής λειτουργίας τών διακοπέντων συσσιτίων 
τών συναδέλφων τών Τραπεζών τούτων. ‘Ο κ. Γενικός Διευθυντής ύπεσχέθη τήν διανομήν τρο
φίμων είς τό Προσωπικόν τών Τραπεζών. Είς έπιμονήν τής ’Επιτροπής διά τήν άμεσον έναρξιν 
τής διακοπείσης λειτουργίας τών συσσιτίων δ κ. Γενικός Διευθυντής άπήντησεν δτι άδυναιεϊ νά 
προβή εις τήν λύσιν ταύτην λόγφ τής σοβαρας δαπάνης, ήτις άπαιτεϊται πρός τούτο. Έδήλωσεν 
δμως δτι θά διαθέση υπέρ τού Προσωπικού τών δύο Τραπεζών Δρχ. 60 000.000 καί δτι έλα- 
βεν ήδη έγκρισίν τού ‘Υπουργείου τών Οικονομικών δι* Αγοράν τροφίμων Αξίας Δρχ. 8.000. 
ΟΟΟ, τινά τών όποιων διενεμήθησαν ήδη.

2) Τήν 23.7.42 ή ’Επιτροπή ηαρουσιάσθη είς τούς Γενικούς Διευθυντάς τών Τραπεζών 
Πειραιώς καί Θεσσαλονίκης κ. κ. Γεωργιάδην καί Μπενουζίλιο πρός οϋς έθεσεν έπίσης τό άνω
τέρω θέμα, ένδιαφέρον κατά κύριον λόγον τούς Συναδέλφους τών Τραπεζών τούτων δοθέντος 
δτι ούδεμία οικονομική ένίσχυσις έδόθη είς αύτούς πλήν τών τροφίμων τοϋ ’Ερυθρού Σταυρού. 
Οί κ. κ. Γενικοί Διευθυνταϊ έδήλωααν δτι έντός τών ήμερών θ’ Αρχίση ή έκδήλωσις τών μέτρων 
τών Γενικών Διευθύνσεων έναντι τοϋ Προσωπικού των χωρίς νά ύποσχεθοΰν συγκεκριμένον τι.

Έπϊ τών Ανωτέρω θεμάτων ή 9Επιτροπή έζήτηοε τήν ένίσχυσιν τής ‘Ενώσεως 'Ελληνι
κών Τραπεζών καί τών κ. κ. Διοικητών τών Τραπεζών 'Ελλάδος, ’Εθνικής καί ’Αγροτικής.

3) Τήν έσπέραν τής 23 7.42 ή ’Επιτροπή παρουσιάσθη ένώπιον τοϋ Υπουργού τών 
Παραγωγικών Υπουργείων κ. Σ Γκοτζαμάνη, παρουαίφ καί τού κ. Γενικού Γραμματέως τής Τρα
πέζης τής *Ελλάδος, πρός δν έθεσε τά κάιωθι ζητήματα :

α) Τό έπισιτιστικόν, ώς παρουσιάζεται μετά τό γνωστόν έγγραφον τού Υπουργείου τών 
Οικονομικών πρός τάς Διοικήσεις τών Τραπεζών.

β) Τηλεγράφημα συναδέλφων έπαρχιών ζητούντων δπως μή παραλειφθώσι τών γενησο- 
μένων είς τούς Δημοσίους Ύπαλλήλους τών Επαρχιών διανομών τροφίμων.

Έπϊ τοϋ πρώτου θέματος δ κ. Υπουργός έπέμεινεν έπί τής γνωστής ήδη άπόψεως τοϋ 
Υπουργείου δπως at ποομήθειαι γίνωνται κατά μήνα, καί τούτο ϊνα Αποφευχθή ή Από τοϋδε 
δημιουργία Αποθεμάτων έκ μέρους τών Τραπεζών είς χαμηλάς τιμάς, ένώ αύκαι είναι ύποχρεω- 
μέναι ν’ Αγοράζουν πάντοτε βάσει τών έκάστοτε τιμών. 9Ανεγνώρισε τήν ύποχρέωσιν τών ιδρυ
μάτων δπως διαθρέψωσι χό Προσωπικόν των καί έκάκισε τούς Γενικούς Διευθυντάς τών Τραπε
ζών, οϊτινες διέκοψαν τήν χορήγησιν συσσιτίου εις τό Προσωπικόν προφασιζόμενοι έλλείψιν 
πόρων, καί κατά παρερμηνείαν τής σχετικής διαταγής τού Υπουργείου, ύποσχεθείς δτι θά καλέ- 
αη αύτούς παρ' αύιω Παρεκάλεσε τήν ’Επιτροπήν δπως παρακολουθήση έκ τοϋ σύνεγγυς τήν 
λειτουργίαν τών συσσιτίων τούτων καί καταγγείλη πάσαν τυχόν Ανωμαλίαν ή δλιγωρίαν πρός 
άνακούφισιν τών Ύπαλλήλων. Έπϊ τοϋ δευτέρου θέματος δ κ. Υπουργός ύπεσχέθη δτι θά 
προσπαθήση διά τής προμήθειας ειδών είς τούς Ύπαλλήλους νά δημιουρχήση δι* αύτούς ένα 
ειδικόν τιμάριθμον, τοϋ δποίου δέν θά έξαιρεθώσι οί Ίραπεζιτικοϊ Υπάλληλοι, τούς όποιους κα
τατάσσει έπίσης είς τήν κατάατασιν τών μισθωτών τών μή δυναμένων νά παρακολονθήσωσιν τήν 
Ανοδον τών τιμών.

Ή 9Επιτροπή Συνεργασίας ΤρσπεζοϋπαΧληλικών ’Οργανώσεων έντός τών προσεχών 
ήμερών θέλει παροοσιασθή εις τόν κ. Υπουργόν τής Δικαιοσύνης παρ ου θέλει ζητήσει δπως 
συμπεριληφθώσι καί οί Τραπεζιτικοί Υπάλληλοι εις τά Προστατευτικά μέτρα τοϋ Ένοικιοστα- 
σίου. 'Ομοίως ή *Επιτροπή θέλει παρουαιασθή ένώπιον τοϋ κ. Επιτρόπου τοϋ Υπουργείου 
’Εργασίας, ϋπ’ δψει τοϋ όποιου θέλει θέσει τά κάτωθι ζητήματα :

1] Περί παροχής Αδειών συγκλήσεως Γενικών Συνελεύσεων.
2] Περί μή αυγχωνεύσεως τών κλαδικών Ταμείων Συντάξεων μεθ’ οίουδήποτε Αλλου

Ασφαλιστικού ’Οργανισμού. ·
3] Περί καθορισμού διά νόμου έλαχίστου όρίου συντηρήσεως εις εϊδη βιωτικής άνάγ

κης καί καθιερώσεως τσϋ έλέγχου τών έργαζομένων έπϊ τών συσσιτίων των.
(ΕΚ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ)

mill . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ. . . . . . . . . . ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ... . . . ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IIIIIW



Η ΚΙΝΗΣΙΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΟΤ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤ
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ΛΝΑΚΟΙΝΟίΙΣ

Άνακοινοϋται Γις τά αέλη τοϋ 
Ταμείου δα είναι απαραίτητος ό 
εφοδιασμός πάντων των μελών, 
ώς καί τών οικείων τών εγγεγραμ
μένων ε’ι: τα ΤΥΓΓΕΤ μέ δελτίον 
ταυτότητος.

Οι ’Ιατροί τοϋ Ταμείου ύπο 
χρεωμένοι ν’ άναγράφωσιν επί 
σχετικού βιβλιαρίου επισκέψεων 
παρά το ονοματεπώνυμον τοΰ α
σθενούς καί τον άριθαόν τοΰ δελ
τίου ταυτότητας, έλαβον οδηγίας 
να μη δέχωνται εις έπίσκεψιν τά 
μη εφοδιασμένα διά δελτίου ταυ
τότητος μέλη από τής 1ης Αύγου
στου έ. έ.

Τά δελτία έκδίδονται υπό τή 
υπηρεσίας τοϋ ΤΥΠΕΤ επί προ
σκομίσει δυο φωτογραφιών.

Επί τή ευκαιρία εΠοποι ϋνται 
τά μέλη, δπως διά παν παράπο- 
νόν των εξ οίασδήποτε αιτίας ά 
πευθΰνωνται έγγράφως προς τον 
κ. Πρόεδρον τοΰ Ταμείου, δστι 
θέλει εξετάζει πάσαν συγκεκριμέ
νη ν περίπτωσιν μετά τής δεούσης 
προσοχής.

Άθήναι τή 18η ’Ιουλίου 1942 
ΤΟ ΔΙΟΐΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

Τ. Υ. Π. Ε. Τ.

Τά Δ.Σ. συνεχίζον τάς άόκνουι 
προσπάθειας του διά τήν πληρεστέ- 
ραν έξυπηρέτησιν ιών μελών, παρ’ 
δλας τάς σημερινά; δυσμενείς οί- 
κονομικάς συνθήκας, καί έπί τή 
προόψει 8τι πολλά έκ τών φαρμα
κευτικών ειδών ή θέλουοι έκλείψει 
έκ τοϋ εμπορίου, ή δπωσδήποτε ή 
τιμή των θά αύξηθή όπερμέτρως, 
συνέστησε πρά καιρού Επιτροπήν 
έκ τών τακτικών ιατρών τοΰ Τα
μείου ή δποία έγνωμίτευσε περί 
τής προμήθειας καί δημιουργίας 
άποθέματος τών απαραιτήτων φαρ
μάκων.

’Ήδη έπραγματοποιήθη ή άγορά 
μέρους τών ώς άνω φαρμάκων κα- 
ταβληθέντος δι’ αύτήν ποσού δρ. 
1.650 860, συντόμως δέ θά άγο- 
ρασθώσι καί τά όπολειπόμενα.

Ή είς τά μέλη διάθεσις τών ά- 
ναγκαιούντων φαρμάκων θά γίνεται 
μετά προηγουμένην γνωμάτευσιν 
τών θεραπόντων ιατρών, τών μελών 
υποχρεουμένων εις τήν καταβολήν 
25 ο)ο μόνον τής τιμής άγοράς, τοΰ 
υπολοίπου βαρύνοντος το Ταμεΐον.

Έτερον σημεϊον πράς τά όποιον 
έστράφη ή προσοχή τοΰ Δ.Σ. είναι 
ή έξασφάλισις τής συνεργασίας τών 
έκλεκτοτέρων έπιστημόνων ιατρών, 
συμπεριλαμβανομένων μεταξύ αύ 
τών καί έπιστημονικών κορυφών, 
οί όποιοι θά παρέχουν τάς υπηρε

σίας των είς τά μέλη τού Τ.Γ.Π 
Ε.Τ. είς έξαιρετικάς περιπτώσεις. 
Πράς τούτο συνεστήθη 4μελής Επι
τροπή ή όποια θά προβή άφ’ ένάς 
μέν εις την όπόδειξιν νέων έγκριτων 
ιατρών, άφ’ Ετέρου δέ θά προτείνη 
καί συμπλήρωσ ν τών υπαρχόντων 
κατά ειδικότητας κενών, διά τής 
προσλήψεως ειδικευμένων κατά νο
σήματα τοιούτων.

Τά Δ.Σ. Εξαιρετικήν άπέδωσε 
σημασίαν είς τά ζήτημα τής Απο
στολής τών τέκνων τών μελών είς 
παιδικάς έξοχάς.

Είναι γνωστόν δτι, 6πά τάς ση- 
μερινάς οίκονομικάς συνθήκας, δέν 
είναι δυνατόν οι συνάδελφοι, ιδίως 
δέ οί τών*κατωτέρων βαθμών τοιοϋ- 
τοι, νά άνταποκριθώσι είς τήν έπι- 
τακτικήν ανάγκην τής άναζωογο- 
νήσεως τών παιδιών των μέ τον κα 

αράν άέρα τής έξοχής.
Άπεφασίσθη ώς έκ τούτου νά 

προβή τά Δ.Σ. είς τάς δέουσας έν 
εργείας παρά τψ Συμβουλίω τού 
Πατριωτικού Ιδρύματος καί θέλει 
νά έλπίζη δτι ένδεχομένως θά έπι- 
τύχή τήν αποδοχήν τής προτάσεώς 
μας έκ μέρους τοΰ Συμβουλίου το0 
ΙΙΙΚΠΑ δεδομένου μάλιστα δτι τά 
Ταμεΐον θά άποδεχθή νά καταβάλη 
έκ τών πόρων του τήν άναγκαιοϋσαν 
δαπάνην, καί ώς πιστεύομεν, συμ
βολή καί τής Σεβαστής Διοικήσεως.

Κ. ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ

ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΤΤΕΖΗΣ

Τά Ίνσητοϋτον Φυσικής ά 
γωγής τής ’Εθνικής Τρσπέζης,

................................................................................................... ιιιιιιιΐι...... ..........wimimimumitIlllllllllll Illlllllllll
(συνέχεια έκ τής Ιπς σελίδας) 

παρουσιάζονται προς έπίλυ- 
σιν είς τήν συσταθεΐσαν Έ* 
πιτροπήν ώς τά Άλληλοβοη- 
θητικά Ταμεία, ή σύστασις 
Επικουρικού Ταμείου, ϊδρυ- 
σις φαρμακείου και νοσοκο
μείου, καθιέρωσις κοινοί ω
ραρίου καί συνθηκών εργα
σίας καί πολλά άλλα·

’Εξ άλλου πλήν τής έξυπη- 
ρετήσεως τών επαγγελματι
κών συμφερόντων διά τής 
έγκαινιασθείσης συνεργασίας 
μεγάλως θέλει ένισχυθή ή 
ψυχική επαφή μεταξύ τών με
λών αυτών προς τό συμφέ
ρον τοΰ κλάδου μας. Πλήν 
τών καθαρώς επαγγελματι
κών άπόψεων, αί σκέψεις α[ 
άφορώσαιτά γενικωτέρου εν
διαφέροντος ζητήματα τοϋ 
κλάδ ου ημών, θέλουσι ιδιαι
τέρως ά ναπτυχΰή καί δΓ ί
διου δημοσιογραφικοί οργά

νου ευθύς ώς αί οικονομικά1 
συνθήκαι καί αί περιστάσεις 
τό επιτρέψουν-

Σόμπας ό τραπεζοϋπαλλη
λικός κόσμος συνησπισμένος 
είς τάς συνεργαζομένας ορ
γανώσεις του, ενεργών καί 
κινούμενος ώς είς άνθρωπος 
θά δυνηθή νά άντιμετωπίση 
τάς άντιζόους συνθήκας πού 
διερχόμεθα καί νά έπιζήση 
έκ τής ζοφεράς θυέλλης του 
πολέμου μέ τήν ελπίδα δτι 
αϋριον οπότε θ’ άνατείλη είς 
τον κόσμον ή ήμέρα τής πο
θητής Ειρήνης θά δυνηθή νά 
καταλάβη έξ^χουσαν θέσιν είς 
τον κόσμον τής αύριον, ό ό
ποιος δέν είναι δυνατόν είμή 
νά στηρίζεται έπί τής έργα- 
σίας.

Τ. Τ.

ίδρυθέν άπό τοϋ 1937 καί πλου 
τισθέν δΓ δλων τών οργάνων 
ιόσον τής (Υγιεινής ή παιδαγω 
γικής λεγομένης γυμναστικής 
όσον καί τής θεραπευτικής τοι- 
αύτης, καθώς καί διά μηχανη
μάτων ειδικών διά τήν μηχανο
θεραπείαν, διετέθη, ώς γνω 
στόν, άπό τής 1ης Δεκεμβρίου 
1940, ύπό τής Διοικήσεως τής 
Τραπέζης, διά τήν έν αύτώ θε 
ραπείαν τών μετατραυμαιι ιών 
παθήσεων τών τραυματιών τοϋ 
πολέμου. Άπό τής 18ης Δεκεμ 
Βρίου 1940, ημέρας καθ’ ήν προ- 
σήλθον οί πρώτοι τραυματίαι 
διά νά ύποβληθοϋν εις θερα
πείαν μέχρι σήμερον (15 ’Ιου
λίου 1942) ύπεβλήθησαν είς 
ιοισύτην χίλιοι έβδομήκΟντα 
πέντε έν συνόλω, άποστσλέν- 
τες πρός τοϋτο ύπό τών Στρα
τιωτικών Νοσοκομείων ή μόνοι 
των προσελθόντες άφοΟ έπλη- 
ροφορήθησαν περί τής λειτουρ
γίας αύτοΰ ύπό συναδέλφων 
των.

Τά μέχρι σήμερον έπιτευχθέν- 
τα Αποτελέσματα ύπερέβαλον 
πάσαν προσδοκίαν.

Αί παθήσεις, διά τάς όποιας 
προσήλθον οί έν λόγω τραυμα- 
τίαι, ήσαν συνήθως αγκυλώσεις 
τής κατ’ ώμον άρθρώσεως, τής 
κατ’ άγκώνα τοιαύτης, τής πη- 
χεοκαρπικής καί τών άρθρώ 
σεων τών δακτύλων τών χει 
ρών. 'Επίσης προσήλθον δι’ 
άγκυλώσεις τής κατά γόνυ άρ
θρώσεως, τής ποδοκνημικής καί 
τών τών δακτύλων τοΰ ποδός, 
δΓ άτροψίας τών άνω καί κά 
τω άκρων παρέσεις καί παρα
λύσεις τών χειρών καί τών πο- 
δών, άγκυλώσεις τής κάτω σια
γόνας κλπ. Διά παθήσεις τής ώ
μοπλάτης καί τής κατ’ ώμον 
άρθρώσεως προσήλθον ένσυνό
λω 95 τραυματίαι, διά παθήσεις 
τοΰ βραχίονας καί τοΰ άγκώ- 
νος 170, τοϋ άντιβραχίου 104, 
τοϋ καρπού 34, τοϋ μετακαρ
πίου 78 καί τών δακτύλων τής 
χειρϋς 96. ’Επίσης διά παθήσεις 
τοΰ κορμού καί τής όσφύος 11, 
τοΰ ίσχύου 12, τών μηρών καί 
τοΰ γόνατος 104, τής κνήμης 
καί τής ποδοκνημικής άρθρώ 
σεως 136, τοΰ ταρσού 5, τοΰ 
μεταταρσίου καί τών δακτύλων 
τών ποδών 24. Διά νευρίτιδας 
προσήλθονέν συνόλω 36 τραυ 
ματίαι καί διά παθήσεις λόγω 
κρυοπαγημάτων 144.

Ή έν τώ Ίνστιτούτω άκο- 
λουθουμένη θεραπεία συνίστα- 
ται 1) είς τήν χρησιμοποίησιν 
τής θεραπευτικής γυμναστικής 
τοΰ Σουηδού Πέτρου ’Ερρίκου 
Λίγκ του θεμελιωτοΟ του Σουη
δικού Γυμναστικού Συστήμα

τος, 2) είς μαλάξεις, 3) είς τήν 
χρήσιν ειδικών μηχανημάτων 
κατά τό σύστημα τοϋ Σουηδού 
ιατρού Ζάντερ. 4) Είς θερμά 
τοπικά λουτρά καί 5) είς τήν 
χρήσιν διαθερμιών καί ύπεριω
δών άκτίνων.

Οί προσερχόμενοι τραυμα- 
τίαι ύποβάλλονται πρώτον είς 
λεπτομερή ιατρικήν έξέτασιν, 
άναλόγως δέ τής παθήσεώς 
των καθορίζεται καί ή θερα
πεία των. "Οπως καί άνωτέρω 
γράφομεν τά έπιτευχθέντα Α
ποτελέσματα ύπήρξαν άριστα. 
Ανθρωποι οί όποιο, ήσαν άνι

κανοί νά βαδίσωσι καί έφέρον- 
το έπί τών ώμων νοσοκόμων ή 
συναδέλφων των ήδυνήθησαν 
καί πάλιν νά βαδίσωσι καί μά
λιστα άνευ βακτηριών, τραυμα- 
τίαι πού λόγω τής Ακινησίας είς 
τήν όποιαν ύπεβλήθησαν έπ 
μήνας άναγκαστικώς αί χεΐρες 
των ούτε νά κινήσουν αΰτάς ή 
δΰναντο οΰτε νά μετακινήσωσι 
κατά μίαν γραμμήν τόν δείκτην 
τοΰ δυναμομέτρου, διά τοΰ ό
ποιου καταμετρείται ή δύναμις 
τών χειρών, κατώρθωσαν καί 
πάλιν νά Αποκτήσουν τήν προ 
τέραν κινητικότητα τών Αρθρώ
σεων αυτών καί νά τονώσουν 
τάς χεϊρας των είς τοιοΰτον ση- 
μεϊον ώστε αυται έξεταζόμε 
ναι διά του δυναμομέτρου νά 
παρουσιάζονται έξ ’ίσου ισχυ
ροί μέ τάς ύγιείς τοιαύτας.

’Εκεί δέ που τά Ίνστι τοΟτον 
είχε μεγάλην έπιτυχίαν είναι ή 
Αποθεραπεία τών έκ κρυοπαγη
μάτων προσβληθέντων. Πλέον 
τών έκατόν τεσσαράκοντα πα- 
θόντων έθεραπεύθησαν. "Όσοι 
δέ έκ τούτων εΐχον ιό Ατύχη
μα νά χάσωσι μέρος τών κάτω 
αυτών άκρων άφοΟ ύπεβλήθη
σαν είς θεραπείαν καί έτόνω- 
σαν οϋτω τά ύπολειφθέντα μέ
ρη τών άκρων τούιων ήδυνή
θησαν εύχερώς νά χρησιμο- 
ποιήσωσι τά τεχνιτά μέλη, τά 
όποια ή ειδική ύγειονομική ύ- 
πηρεσία προσέφερεν είς αυτούς.

"Η ’Εθνική Τράπεζα δύναται 
νά είναι ύπερήφανος διότι διά 
τής έν τώ Ίνστιτούτω αύτής θε
ραπείας άπέδωσεν είς τήν "Ελ
ληνικήν κοινωνίαν καί πάλιν 
ύγιείς καί καταλλήλους νά συ- 
νεχίσουν τάς προτέρας αυτών 
έργασίας Εκατοντάδας νέων.

Ό ήμερήσιος Αθηναϊκός τύ
πος δέν παρεΐδε τήν συντελού
με νην έν τφ Ίνστιτούτω έργα- 
σίαν καί έπανειλλημένως ήσχο- 
λήθη μέ αύτήν. Οϋτω ή Πρωία 
είς τό φύλλον αύτής τής 22 
Αύγούσ του 1941 ύπό τόν τίτλον 
« Εν^ μοναδικόν ίδρυμα διά 
τήν Αποθεραπείαν τών μετα- 
τραυμικών παθήσεων» γράφει 
μεταξύ τών άλλων τά εξής:

... .

«Κάθε πρωί ένας — ένας οί Α
νάπηροί μας, Ανεβαίνουν τά 
πατώματα του μεγάρου τής ’Ε
θνικής Τραπέζης διά νά φθά- 
σουν είς τον τελευταΐον όρο
φον όπου εύρίσκεται τό «Ίνστι- 
τουτον Φυσικής ’Αγωγής» τής 
Τραπέζης. Πρόθυμοι Επιστήμο
νες τούς παραλαμβάνουν καί 
τούς ύποβάλλουν είς θεραπείαν 
που θά δώση τήν δυνατότητα 
είς τό χέρι των νά κινηθή, είς 
τό πόδι των νά πατή τη πάλιν 
τό έδαφος, είς τά δάκτυλά των 
νά Απαλλαγούν άπό τήν νευρι
κήν Ακινησίαν καί νά γίνουν ω
φέλιμα εις τό άλλο σώμα όπως 
πριν» καί άφοΟ περιγράψη τά 
τής θεραπείας τών τραυματιών 
συνεχίζει «...Τήν χαρά τής ζωής 
τήν αισθάνονται βαθύτερον έ· 
κείνοι, οί όποιοι τήν έχασαν 
καί τήν έπανευρίσκουν. Τό αί
σθημα αύτό είδα διάχυτον είς 
τά πρόσωπα τών τραυματιών 
μας τούς όποιους είδα ένα 
πρωί νά αρπάζουν τήν λαβίδα 
ένός μηχανήματος, νά Αγκαλιά
ζουν ένα άλλο, νά ξαπλώνον
ται είς ένα τρίτον, νά προσκολ- 
λώνται έκεΐ μέ τό μειδίαμα τής 
δικαιολογημένης έλπίδος που 
φωτίζει τό πρόσωπο όλόκληρο, 
Απαύγασμα όχι μόνον τής σω
ματικής, Αλλά καί τής ψυχικής 
καί ήθικής τονώσεως. Καί όταν 
βλέπη κανείς τό προσωπικόν 
τοΰ Ινστιτούτου νά κύπτη μέ 
στοργήν καί νά βοηθή μέ τό
σην προθυμίαν τούς Ανθρώ
πους αύτούς διά νά Ανακτήσουν 
τήν όωήν των, του έρχεται μοι- 
ραίως ήσκέψις: είναι λοιπόν 
Ανάγκη νά άλληλοσκοτώνωνται 
οί άνθρωποι διά νά Ανακύ
πτουν τέτοιες εικόνες θαυμά
σιου Ανθρωπισμού ;»

Επίσης τά ’Αθηναϊκά Νέα 
είς τό φύλλον αύτών τής 22ας 
Μσΐου 1941 ύπό τόν τίτλον 
«Τά έργα τής κοινωνικής Πρό
νοιας, ένα Ίνστιτοΰτον Φυσιο
θεραπείας διά τούς τραυματίας» 
γράφουν μεταξύ τών άλλων τά 
έξής : «"Όταν τό 1937 ή ’Εθνι
κή Τράπεζα, Απέκτησε τό Ίν- 
στιτοΟτον Φυσικής 'Αγωγής έ- 
χαρακτηρίσθη καί πολύ δικαίως 
ώς ένα άπό τά πιο έκπολιτιστι-
κά έργα του τόπου.... Άπό τής
ήμέρας πού τά νοσοκομεία μας 
Αρχίζουν νά στεγάζουν τούς 
ήρωϊκούς τραυματίας μας, τό 
περίφημον αύτό Ίνστιτοΰτον, 
τό όποιον ίδρύθη κατά τούς 
χρόνους τής ειρήνης άποκλει- 
στικώς γιά τούς ύπαλλήλους 
τής Τραπέζης, διετέθη διά τήν 
Αποθεραπείαν τών έξερχομέ- 
νων τών νοσοκομείων τραυμα
τιών. Ή βοήθεια πού προσφέ-

(ή συνέχεια είς τήν 5ην σελίδα)

(συνέχεια έκ τής Ιπς σελίδας)
καί ευμενή διάθεσιν διά τήν ολο
κληρωτικήν έπίλυσιν τοΰ επισιτι
στικού καί οικονομικού προβλή
ματος μας, δυστυχώς όμως άνευ 
Εμπράκτου τίνος έκδηλώσεως ε
ξαιρέσει τής χορηγήσεως καί ε
σπερινού συσσιτίου είς τόν έργα 
ζόμενον.

Έπιπροσθέτφς δ κ. Διοικητής 
άνεκοίνωσε είς τήν παρουσιασθεΐ- 
σαν τήν 28]7]42 Δ. Σ. τοΰ Συλ
λόγου τήν σκέψιν του περί συγ 
κλήσεως τού Γενικού Συμβου
λίου τής Τραπέζης πρός έπίλυσιν 
τού επισιτιστικού καί οικονομι
κού ζητήματος τοΰ προσωπικού. 
Άς έλπίσωμεν ότι τούτο θά λά- 
βη χώραν τό ταχύτερον.

Εκφράζομεν ακόμη πικρόν πα- 
απονον διά τήν στάσιν ένίων
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συναδέλφων έναντι τού Δ. Σ. 
«γωνιζομένου σκληρόν αγώνα διά 
τα συμφέροντα τοΰ Προσωπικού 
καί φυσικά καί αύτών τών ιδίων.

Είς πάσαν ενέργειαν μας ή 
προσπάθειαν αδιαφορούν κατά 
κανόνα, καί ρύδέποτε μάς κατεν- 
νόησαν είς τάς ένεργείας μας.

Ειμεθα άδολοι είς τόν αγώνα 
διά τήν ζωήν μας καί είς ούδε- 
μιαν ενεργειάν μας θ’ άνευρουν 
ίχνη ιδιοτέλειας.

Σήμερα άγωνιζόμεθα σκληρά 
διά τήν ζωήν μας, καί διά τήν 
ζωήν των οικογενειών μας. Άς 
το εννοήσουν. Ούδένα ύποβλέπο- 
μεν. Ούδέν αξίωμα έπιδιώκομεν. 
Ούδενα θίγομεν. Ούδεμίαν θέσιν 
επιζητοΰμεν.

Η συναδελφική αλληλεγγύη

τους υποχρεώνει νά μάς ένισχύ- 
σου)( παντοιοτρόπως διά τών λό
γων των καί τών καλών εισηγή
σεων των, έπί τών ζητημάτων 
μας.

Τους παρακαλοΰμεν ώς κατώ
τεροι, ως συνάδελφοι, ώς άνθρω
ποι, ώς "Έλλΐ)νες έπί τέλους.

/ ’Άς τό έννοήσουν καί ας βοη
θήσουν τό Δ. Σ. είς τόν αγώνα 
τής ζωής τών συναδέλφων.

Δέν φοβοΰμεθα διότι ειμεθα ει
λικρινείς καί τίμιοι. Ουδέποτε έ- 
φοβήθημεν άγωνιζόμενοι διά τήν 
ζωήν μας, αλλά μόνον παραπο- 
νούμεθα καί δέν θά ήθέλαμεν νά 
συνεχίσωμεν τά παράπονά μας.

Οί ανώτεροι λοιπόν ας βοηθή
σουν τούς κατωτέρους, οί πλου- 
σιώτεροι τούς πτωχοτέρους.
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Σκεψεις και Κρίσεις
3- ΙΙΙΙΙΙΙΙΙ
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ΠΑΛΙΝ ΚΑΤ’ ΕΚΛΟΓΗΝ;
Πληροφορούμενα δτι μελετάται ή ένε'ργεια προαγωγών 

κατ' έκλογήν είς τούς βαθμούς Λογιστών Α' καί 
Τμηματαρχών μέ βάσιν 2 1]2 έτών υπηρεσίαν.

Καί έρωτάται: Διατί λαμβάνεται ώ; βάσις ή υπηρεσία τών 
2 1]2 έτών καί ούχί τών 2 ή καί μικρότερα, αφού έκ 
του 'Οργανισμού ούδέν κώλυμα ύφίσταται ;

Μήπως διά νά εύνοηθοϋν καί πάλιν οι ίδιοι συνάδελφοι οί 
προαχθέντες κατ' έκλογήν κατά τάς άμαρτωλάς προα- 
γωγάς τού 1936 αΐ όποίαι τόσας δικαίας διαμαρτυρίας 
προεκάλεσαν;

Μόνον οι συνάδελφοι τών σειρών αυτών έχουν τά προσόντα 
νά Απολαμβάνουν έκάστοτε τού τιμητικού αυτού προ
νομίου ;

Ό Σύλλογος έλπίζει δτι ή Σεβ. Διοίκησις δέν θά άσπασθή 
την σκεψιν ταύτην, ήτις τυχόν πραγματοποιούμενη 
θέλει δημιουργήσει νέας άδικίας είς βάρος τού προσω
πικού, δπως καί κατά τάς προαγωγάς τού 1936.

ΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Ή πρώτη *Ιουλίου παρήλ&ε 

καί αί προαγωγαϊ τοϋ πρόσω 
πιποΟ δέν εϊδον τό φως της ή 
μέρας. 9 Αναγκαζόμενα λοιπόν 
νά έπανέλ&ωμεν έπϊ τοΰ ζη 
τήματος καί νά έπικαλεσΰ·ώμεν 
τήν άμεσον καί προσωπικήν 
παρέμβασιν τοϋ κ. Διοικητοϋ 
παρά τη άρμοδίςι έπιτροπή διά 
τήν ταχίστην κοινοποίησίν των. 
Επ' ενκαιρίςι άναφέρομεν δτι 
πλήν τών υπαλλήλων τών συμ- 
πληρωσάντων τά είς τό προη- 
γούμενον Συλλογικόν δελτίον 
άναγραφέντα χρονικά δρια ύ· 
πάρχουσι καί περιπτώσεις αϊ- 
τινες ρητήν εϊχον ύπόσχεσν 
τής προκατόχου Διοικήσεως πε
ρί συντμήσεως τοϋ χρονικού δ- 
ρίου προαγωγής -υπαλλήλων ά- 
δικαιολογήτω; καΌ-υστερ ησάν- 
των είς τήν -υπηρεσιακήν των 
έζέλιζιν κατά νό παρελθόν. Τό 
δικαίωμα τής προαγωγή- είναι 
έκ τών Ιερωτέρων, μεγίσιην έ· 
ξασκοϋν έπίδρασιν έπϊ τοϋ ή- 
Ό-ικοϋ, πάσα δέ μεταβολή τής 
έπϊ τοϋ σημείου αύτοϋ υπηρε
σιακής καταστάσεως τοϋ υπαλ
λήλου πρέπει μετά μεγίστης 
προσοχής, χρονομετρικής άκρι 
βείας καί άπολύτου ίσότηιος 
νά πραγματοποιήται. ‘Ως πρόσ 
Ό-ετος έγγύησις τών τριών Α
νωτέρω προϋπο&έσεων δέον νά 
ΦεσπισΦή ή συμμετοχή καί έκ· 
προσώπων τοϋ Συλλόγου ώς 
μελών τής έπιτ ροπής προα
γωγών.

ΑΙΑ TO ΤΑΜΕΙΟΝ ΥΓΕΙΑΕ
Νά συστηθή είς τόν φαρμακοποιόν 

κ. Άνεμογιάννην νά ένισχυση τό 
προσωπικόν του φαρμακείου του, ι
δίως κατά τάς μεσημβρινάς ώρας 
πού βγαίνουν άπό τις δουλειές τους 
οί υπάλληλοι. Είναι τρομερόν νά πε
ριμένουν τόσην ώραν οί συνάδελφοι 
διά νά πάρουν τά φάρμακά των. 
Εκτός τούτου, τό φαρμακειον αυτό 
έλαχίστην έξυπηρέτησιν παρέχει είς 
τό προσωπικόν, διότι δέν εύρίσκει 
κανείς σχεδόν τίποτε, καί είναι ύπο- 
χρεωμένος ό άρρωστος νά καταφεύ- 
γη στή «Μαύρη ’Αγορά».

Νομίζομεν δτι τό ζήτημα του 
φαρμακείου πρέπει νά άπασχολήση 
Ιδιαιτέρως τό Ταμειον Υγείας.

ΤΟ ΕΙίΙΤΗΡΙΟΝ ΤΟΝ ΣΥΝΑΔΕΑΦ3Ι1 ΟΕΙΡίΙΟΣ
Κατά παράκλησιν τοϋ Δ. Σ. 

τού Συλλόγου ή Ση Διοίκησις, ένέ- 
κρίνε >ά καταβάλλεται υπό τής 
Τραπέζης τό διαρκές είσιτήριον 
Αθηνών—Πειραιώς είς τούς ύπη

ρετοϋντας είς τό Υποκατάστημά 
Πίΐραιώς ’Αθηναίους συναδέλφους. 
Τό Λ. Σ. ευχαριστεί θερμώς τον 
κ. Διοικητήν.

ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΕΙΣ
Επικειμένων προαγωγών καί 

έπανορθώσεων, είναι άνάγκη 
νά τακτοποιηθή άπαξ διά παν
τός τό χρονΐζον ζήτημα τής ι
κανό ποιήσεως άρκετών άδικη 
θέντων συναδέλφων, οί όποιοι 
χωρίς νά υστερούν εύρέθησαν 
παρηγκωνισμένοι άπό άλλους, 
είτε διότι ανήκουν είς σειράς, 
αϊτινες ή τύχη σαν, είτε διότι 
έκ προσωπικών λόγων παρε- 
λείφθησαν, είτε διότι δέν έλή 
φθη ύπ* όψιν ώς χρόνος προα
γωγής καί ό χρόνος τής στρα 
τιωτικής των θητείας κλπ.

Τό καλύτερον σύστημα θά 
ή το μία δικαία άναπροσαρμο- 
γή τών βαθμών άναλόγως τών 
έτών υπηρεσίας, διά νά μην 
παρουσιάζεται τό φαινόμενον 
τής σημερινής άνισότητος, τό 
όποιον άπαγοητεύει τούς υ
παλλήλους καί ουδόλως συντε
λεί είς τήν εύρυθμίαν τού ι
δρύματος.

Δέν θέλομεν ν’ άναφέρωμεν 
άπειρίαν περιπτώσεων. Άνα
φέρομεν μόνον μίφν : Τφ 1924 
έδιδον διαγωνισμόν διά νά εί- 
σαχθούν είς τήν Τράπεζαν 
δύο συνάδελφοι. CD μέν εις έ- 
πέτυχε καί είσήλθε ώς Γρα* 
φεύς Δ', ό έτερος άπέτυχε 
καί είσήλθεν είς τήν Γεωρ
γικήν Τράπεζαν Μακεδονίας. 
Μετά έν έτος ό άποτυχών 
είοήλθε είς τήν Τράπεζαν ά- 
νευ έξετάσεων ώς Βοηθός Β , 
ένφ ό έπιτυχών έξηκολούθει 
νά είναι Γραφεύς Δ'.

Σήμερον έκεϊνος ό όποιος 
είχε τό άτύχημα νά έπι- 
τύχη είναι Υπολογιστής A , 
μέ Valeur μάλιστα 1-1-42, 
ένφ ό άποτυχών είναι Λογι
στής Β'.

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ
Ο1 ίΥΝΙΜΙΦΟΙ ΘΙΙΖΙΛΙΐΚΙΚΗΖ ΚΙΙ 11 ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗ

Έν Θεσ]νίκη τή 11η Ιουλίου 1942

ΙΙρός τήν Διοικούσαν Επιτροπήν 
τού Συλλόγου Υπαλλήλων ΕΤΕ.

’Αθήνας
’Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Μέ βαθύ αίσθημα άνακουφί- 
σεως έπληροφορήθημεν οί έδώ 
συνάδελφοι τήν νέαν μορφήν 
πού έλαβον τά συλλογικά μας 
διά τής έπικρατήσεως έπϊ τέ
λους υγιών άρχών, έπϊ τής 
πλειονότητας τών αύτόθι συνα 
δέλφων μας, μέ έμπρακτον έκ 
δήλωσίν των τήν άνάδειξιν είς 
τήν Διοίκησιν του Συλλόγου συ
ναδέλφων, μέ άντιλήψεις προ 
σηρμοσμένας είς τάς άνάγκας 
τής σημερινής πραγματικότητας.

"Ας μή τό άποκρύπτομεν, εΐ 
ναι κοινόν μυστικόν άλλωστε, 
ιιιιιιιιιιιιιιιιιιίιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι
προαγωγαί τώυ ύπαλλήλων δέν 
άποτελουσιν άπόρρητον, παρα
καλοϋμεν τήν καθιέρωσιν τής 
άποκλειστικής κοινοποιήσεως 
τών προαγωγών δΓ έγκυ^λίου.

ΑΙΑ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ
Μάς παραπονοϋνται πλεΐστοι συνά

δελφοι διά τά κάτωθι:
1) "Οτι τό φαγητόν ξυνίζει, μόλις 

φθάσουν είς τό σπίτι οί συνάδελφοι ή 
τά άργότερυν μετά 2-3 ώρες. *Έτσι ή 
διπλή μερίς, πού θά την κρατούσε ό 
καθείς γιά τό βράδυ, είναι δώρον ά- 
δωρον. ΙΙρός αποφυγήν τούτου συνι- 
στάιαι, έκτος τών άλλων, νά μ ή μπαί 
TQ ντομάτα-πελιές τώρα τό καλοκαίρι 
στά φαγητά.

2) Νά περιυρισθή σέ όσο το δυνατό 
ολιγώιερο ή ξηροφαγί α, δηλ. ε
λιές, σαρδέλλες κλπ., δεδομένου ότι 
τύ συσσίτιον διά τήν πλειονότητα τών 
συναδέλφων, αποτελεί τό άπαντον τής 
τροφής των. "Οταν είναι υποχρεωμέ
νοι νά διανείμουν ξηράν τροφήν, αυτό 
νά γίνεται τις ημέρες πού ή μερίδα 
τοϋ ψωμιού είναι 80 δράμια, γιά νά 
αναπληρώνεται κάπως ή έλλείπουσα 
τροφή μέ ψωμί.

“ΟΥΚ’ ΕΠ’ ΑΡΤΟ ΜΟΝΟ Ν
δτι ή μέχρι σήμερον τακτική τής Κύριε Διευθυντά,
Διοικήσεως του Συλλόγου μσς, ΕΙς τό τελευταίως εκδοθέν φΰλ
δίδουσσ χαρακτήρα στατικόν σ’ λον τού μηνός Ιουνίου 1942 ύ-
δλες τις έκδηλώσεις της, συχε- ποβάλλεται είς τήν Σεβ. Διοίκησιν
τέλεσεν ώστε οί περισσότεροί: θ ε{,χή δπα)ζ διά τ'° κατώτερον
μας νά άπολέσωμεν τήν έμτα-I Π<?οσωηι.κδν. ***** β“οις
Γ , , . . προαγωγής ή διετία. Ιο υποστη-
στοσυνην μας έπϊ τής άποτελε- ριζόμενον ότι «ούκ επ’ ά'ρίφ μό-
οματικότητος τών ένεργειών της 
καί έπϊ τής δυνατότητας τοϋ 
Συλλόγου νά έξυπηρετήση τά 
συμφέροντά μσς.

Ή νέα τροπή είς τά συλλο 
γικά μας, πού μέ τόσην σαφή
νειαν έρμηνεύεται είς τό κύριον 
άρθρον τοϋ φύλλου τοϋ Ιου
νίου έ. έ. τής Τραπεζιτικής, έλ- 
πίζομεν δτι θέτει τέρμα είς τήν 
έωλον έκείνην κατάστασιν καί 
δίδει τό ένδόσιμον νά πιστεύω- 
μεν δτι έπϊ τέλους ό Σύλλογός 
μας άνεκάλυψε τόν όρθό δρό
μο πού όφείλει ν’ άκολουθήση.

Συγχαίρομεν,. τούς συναδέλ
φους μας ’Αθηναίους διά τήν 
άνάνηψίν των αύτήν, πας δέ έ
παινος άνήκει είς τούς άναλα- 
βόντας, υπό τό πνεϋμα τοϋτο, 
τό βαρύ άλλα εύγενές έργον^τής 
ήγεσίας τοϋ Συλλόγου.

ΔΓ ήμάς, τούς άγνοουμένους

νον ζήσεται άνθρωπος», πρέπει νά 
λαμβάνηται ύπ’ δψιν άπό 'Οργα
νισμούς είς τήν πρόοδον τών ο
ποίων ό ηθικός οπλισμός τών 'Υ
παλλήλων αποτελεί σπουδαΐον 
συντελεστήν.

'Αλλά επωφελούμαι κ. Διευθυν- 
τά τής ευκαιρίας ταΰτης διά νά 
θέσω υπό τήν κρίσιν Σας καί έν 
δίκαιον αίτημα ευαρίθμων Ύπαλ
λήλων οίτινες έχουσιν άδικηθή κα· 
ταφόρως. Πρόκειται περί τής σει
ράς εκείνης τών προσωρινών Υ
παλλήλων οίτινες προσελήφθησαν 
τφ 1930 καί μάλιστα κατόπιν δια
γωνισμού. Οΰτοι παρέμειναν είς 
τόν Βαθμόν τού Ιΐροσωρινοΰ Υ
παλλήλου επί 4 έτη καί 8 μήνας. 
Οι Υπάλληλοι ούτοι ύπεβλήθησαν 
είς αυστηρόν δοκιμασίαν διά τόν 
Βαθμόν τού Γραφέως ,Δ' τάξεως 
καί διά τής 45] 1934 εγκυκλίου τής 
Σεβ. Διοικήσεως ώρίζετο, ότι εις 
τόν διαγωνισμόν θά συμμετάσχω- 
σιν οί έχοντες 4 έτη πραγματι-

ΧΩΡΙΣ ΜΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
Αί κατά τόν παρελθόντα 

Μάρτιον γενόμεναι προαγωγαί 
τοϋ Προσωπίκοϋ μέχρι τοϋ 
βαθμοϋ τοϋ Τμηματάρχου Δ', 
έκοινοποιήθησαν δΓ έγκυκλίου. 
Μεταγενεστέρως δμως έγένον- 
το προαγωγαί Τμηματαρχών Δ', 
Γ' καί Β' τάξεως αϊτινες δέν 
εϊδον τό φώς τής δημοσιότητας. 
’Έχοντες τήν άντίληψιν δτι αί

ΗΛΕΚΤΡΟΠΛίΙΗΑ
Πληροφορούμεθα δτι ή συ 

νάδελφος Δνίς Καίτη Παπ~ρ 
σε ν ίου ύττέστη ηλεκτροπληξίαν 
έν τή έκτελέσει τής υπηρεσίας 
της. Έκφράζομεν προς αύτήν 
τήν συμπάθειαν μας καί εύχό σις, διά τήν διενέργειαν έκλο- 
μεθα ταχείαν άνάρρωσιν. Πα- Υ&ν, προς άνάδειξιν μιας 3 
ρακαλοΰμεν δμως δπως επειδή μελοϋς ’Επιτροπής, 
τό έπεισόδιον δέν βαρύνει βε- j Έν τέλει έσωκλείομεν άντί- 
βαίως τήν συνάδελφον αλλά ΥΡαΦον ύπομνήματός μσς, προς 
τόν άρμόδιον τεχνικού, καί τήν ^-εβ· Διοίκησιν, ύποβληθέν 
προϊστάμενον, νά κατοχυρωθή το(ϊ δι<^ τή<* έδώ ΔιευΘύνσεως 
ή ζωή τών σκληρώς υπό τάς (έγγραφον τής No. 4580|11. 6. 42;

υπαλλήλους τών Ύποκαταστη- ύπ™εσίαν καί χαλάς ΰπ,,ρτ- 
μάτων, ή έπελθοΟσα μεταβολή σιακά« έχ9έσε,ς· Σ’,ν$βη μαλίστα" 
μάς έπιτρέπει νά πιστεύωμεν, δ- 
τι ό Σύλλογός μας θά υίοθετή- 
ση παν αίτημα, τό όποιον λό 
γω τής ίδιομορφίας μας, ήθελε 
μας παρουσιασθή.

Είδικώτερον σάς γνωρίζομεν 
έκδηλωθεΐσαν άπό πολλοϋ έπι- 
θυμίσν, ύπό τής πλειονότητας 
τών συναδέλφων, διά τήν ϊδρυ- 
σιν παραρτήματος τοϋ Συλλό
γου, διότι κατέστη πλέον έπι- 
τακτική ή άνάγκη μιας νομίμου 
καί έγκύρου άντιπροσωπείας 
τών έδώ συναδέλφων.

Δέν γνωρίζομεν άν ύπάρχει 
καταστατικόν ή άλλο τι κώλυ
μα- πάντως φρονοϋμεν δτι καί 
άν ύπάρχει θά ήδύνατο νά ύ 
περδηθή, δπως άλλωστε συνέβτ 
καί μέ τούς συναδέλφους τής 
Τραπέζης τής Ελλάδος.

Τήν έπϊ τοϋ προκειμένου άπό- 
φασίν σας παρακαλοϋμεν, δπως 
έχωμεν τό ταχύτερον είδικώς 
παρακαλοϋμεν δπως μάς άπο- 
σττχλή έγγραφος έξουσιοδότη-

σημερινάς συνθήκας έργαζομέ- 
νων συναδέλφων, καί νά τιμώ· 
ρηθή άμειλίκτως ό έπιδείξας 
προς τήν ζωήν τών συναδέλ
φων τοιαύτην άμέλειαν.

*
ΤΟ ΠΙΑΤΟ ΤΟΥ ΕΡΓΕΝΗ

Τό Δ. Σ. ευχαριστεί θερμώς τόν 
Σον Διοικητήν κ. Κωνστ. Ζαβι- 
τζιάνον διά τήν εκ δρ. 300.000, 
δευτέραν εισφοράν τής Τραπέζης 
υπέρ τοΰ εστιατορίου τού Συλλό
γου είς δ συμπληρώνουν μέ μι
κρός τιμός τήν τροφήν των οί ά- 
νευ οικογένειας συνάδελφοι. Τάς 
τοιαΰτας χειρονομίας τού κ. Διοι- 
κητού ιδιαιτέρως έξετίμησαν οί ά- 
νωτέρω συνάδελφοι καί ευγνω
μονούν.

καί ύπογραφέντος ύφ* όλοκλή- 
ρου τοϋ Προσωπίκοϋ (πλήν 6 
συναδέλφων) έπϊ τοϋ όποιου μέ
χρι τής στιγμής ούδεμίαν έλά 
βομεν έπίσημον άπάντησιν καί 
παρακαλοϋμεν, δπως παρακο- 
λουθήσητε τήν τύχην το., γνω- 
ρίζοντες καί είς ήμάς σχετικώς.

Μετά συναδελφικών χαιρετισμών 
"Επονται ΙΟΟ ύπογραφαι

Τό Διοικητικόν Συμβούλιον τού 
Συλλόγου ένόιαφέρεται ιδιαιτέρως διά 
τούς υπαλλήλους τοϋ Υποκαταστή
ματος Θεσσαλονίκης. Τό αίτημά τιυν, 
καθ’ όλα δίκαιον, θά έξετασθί) εύμε- 
νώς καί ή άπόφασις τοϋ Δ. Σ.. η τις 
πάντως θά είναι ικανοποιητική διά 
τούς συναδέλφους Θεσσαλονίκης, θά 
τούς άνακοινωθή συντομώτατα.

’Επί τή εύκαιρίφ τό Δ. Σ. παρακα- 
λέΐ τούς συναδέλφους τών *Υποκατα- 
στημάτων νά τφ γνωρίζουν παν Ιδιαί
τερον ζήτημα τό όποιον έχουν προς 
έπίλυσιν, μέ τήν βεβαιότητα ότι τό 
Δ. Σ. θά καταβάλη πάσαν δυνατήν 
προσπάθειαν διά τήν έπίλυσιν του.

τότε νά άποκλεισθώσι τού διαγωνι 
σμού Υπάλληλοι μή συμπληρώ- 
σαντες τόν άνω χρόνον δι* ένα ή 
καί δύο μήνας.

Οί έπιτυχόντες τότε είς τόν δια
γωνισμόν παρέμεινον είς τόν Βα
θμόν τού Γραφέως επί τετραετίαν 
άν καί έν τφ μεταξύ έγένοντο τότε 
προαγωγαί και μάλιστα εις τινας 
βαθμούς κατ' επιλογήν. Φέρουσι 
δέ νυν τόν βαθμόν τού Βοηθού 
Α' τάξεως μέ VALKUR 1)7)1941·

Ένφ αυτά τά μέτρα έλή φθη- 
σαν διά τήν σειράν αύτήν διά 
τούς μεταγενεστέρους προσωρινούς 
Υπαλλήλους περιωρίσθη ό χρόνος 
τής προσωρινότητος άρχικώς είς 
3 έτη καί είτα είς 2. Τελευ
ταίως δέ ούτοι προήχθησαν είς 
τόν βαθμόν τού Γραφέως άνευ έ
ξετάσεων μέ τήν δήλωσιν τής Σεβ· 
Διοικήσεως, δτι θά ύποβληθώσιν 
είς δοκιμασίαν διά τόν Βαθμόν 
τού Βοηθού Β' τάξεως.

Τό νά εΐμεθα άδικημένοι κ. 
Διευθυντά έν σχέσει μέ τούς προ
γενεστέρους Συναδέλφους μας τό 
άναγνωρίζομεν διότι ούτοι είργά- 
σθησαν έπϊ σειράν έτών καθ' α 
τό "Ιδρυμά μας συνεκέντςωνεν ό
λους τούς κλάδους τών έργασιών 
καί συνεπώς άπεκόμιζε κέρδη. 
’Αλλά νά εΐμεθα άδικημένοι έν 
σχέσει μέ τούς μεναγενεστέρους 
Συναδέλφους νομίζω, ότι τούτο ά- 
,τοτελεΐ ζήτημα τό όποιον πρέπει 
νά άπασχολήση τήν Σεβ. Διοίκησιν 
ήτις κατ’ έξαίρεσιν δέον νά μάς 
συμπεριλάβη είς τάς μελλούσας 
προαγωγάς προς ηθικήν ίκανο- 
ποίησίν μας, διότι πλησιάζει νά ε- 
χωμεν τόν ίδιον βαθμόν μέ Συνα
δέλφους νεωτέρους μας κατά 4 
ετίαν περίπου.

Δέν παραλείπω νά θέσψ ύπ’ 
δψιν σας, δτι είς τήν κατηγορίαν 
τών Συναδέλφων ών υποστηρίζω 
τήν προαγωγήν υπάρχουν τινές 
κάτοχοι Πτυχίων ’Ανωτάτων Σχο
λών.

Έν Χαλκίδι ifA 10]7]Η)42 
Μετά σεβασμού

Δημ. Θ. Κοντογιαννόπουλος 
Βοηθός Α' τάξεως 

(συνέχεια τών επιστολών' 
είς την 6ην σελίδα)



ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣΤ« ZHTHMATA TON ΟΗΑΕβΗ ΣΪΝΜΗΦΜ
Τι λέγει ή χ. ΖΑΦ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ

Νά ακουσθη καί μία γυναικεία 
φωνή : ’Ιδού κάτι πού δεν τό έ
χουμε συνηθίσει. Να άκοΰοομε τι 
λενε οι γυναίκες συνάοελφοι, τά 
κορίτσια πού δουλεύουν δίπλα 
μας ακούραστα καί πού τα κοι
τάζουμε συνήθως μέ μάτι υποτι
μητικό, σάν «αμελητέα ποσότη 
τα». Χρόνια μοχθούν, κουράζον
ται, εργάζονται εντατικά, άγω- 
νιοϋν, υποφέρουν, προ .φέροντας 
την πολύτιμη συμβολή τους γιά 
την προκοπή τού "Ιδρύματος, κι’ 
όμως οί περισσότεροι από μάς 
δεν καταλάβαμε τίποτε από τό 
βουβό δράμα πού γίνεται μέσα 
στην ψυχή τους.

Μπαίνουν στην Τράπεζα ξεκού- 
ραστες, ξένοιαστες, αισιόδοξες, . μέ 
την αλύγιστη διάθεση νά έργα- 
σθοϋν, νά προσφέρουν τις μικρές 
ή μεγάλες δυνάμεις τους γιά τον 
κοινό σκοπό, μέ τήν ελπίδα νά 
αισθανθούν καί αυτές τις χαρές 
καί τις ικανοποιήσεις πού μπορεί 
καί πρέπει νά νοιώση ένας ευσυ
νείδητος υπάλληλος, καί τό απο
τέλεσμα, υστέρα από χρόνια κου 
ραστικής καί εντατικής δουλειάς, 
θά είναι μία οδυνηρή άπαγοήτευ- 
σις, ένα γκρέμισμα όλων των ο
νείρων πού είχαν πλάσει, μιά 
διάψευσι όλων των ελπίδων τους. 
Βλέπουν ότι είναι αδύνατο νά 
σταδιοδρομήσουν μέσα στήν Τρά
πεζα, βλέπουν νά τις θεωρούν 
κατάλληλες μόνον γιά «βοηθητι
κές» υπηρεσίες, μολονότι συχνά 
βγάζουν δουλειά ενός «πλήρους» 
υπαλλήλου καί κάποτε ίσως καί 
δύο, βλέπουν νά τις κυτάζουν πολ
λές φορές μέ περιφρόνηπι οί προϊ
στάμενοί τους, νά συνιστούν σ’ 
αυτές «νά περιορισθούν εις τά 
καθήκοντα τής δακτυλογράφου», 
τονίζοντας τή λέξι «δακτυλογρά
φου» σάν κάτι κατώτερο καί υ
ποδεέστερο. Καί αφού τά δούν 
καί τά διαπιστώσουν όλα αυτά, 
φυσικό είναι ή άπ&γοήτευσις νά 
φωλιάση πιά στήν ψυχή τους μέ 
επακολούθημα τόν πρόωρο γέρα· 
σμό καί μαρασμό.

Απορούμε κάποτε γιατί μερι
κές γίνονται αδιάφορες ή επιπό
λαιες ή σκέπτονται διαρκώς τό 
γάμο καί -προσμένουν τό λυτρωτή 
νυμφίο, είναι τό καταφύγιο γιά 
νά ξεφύγουν από τήν άπαγοήτευ 
σι πού τούς πλημμυρίζει. Είναι 
αξίωμα ότι ό υπάλληλος τότε γί
νεται καλύτερος Εξελίσσεται καί 
προοδεύει, όταν ξέρει ότι τόν πε
ριμένει κάποια ηθική καί υλική 
αμοιβή, όταν ξέρει ότι αναγνωρί
ζεται ή εργασία καί οί κόποι του.

Οί «κόρες» τής ’Εθνικής Τρα
πέζης : ή Τράπεζα τής Ελλάδος 
καί ή ’Αγροτική Τράπεζα, εκτι
μώντας τήν εργασία τού γυναι
κείου προσωπικού, άφησαν ε
λεύθερη τή σταδιοδρομία τών θη 
λέων υπαλλήλων, εφ’ όσον βέβαια 
έχουν καί δείχνουν τις ίδιες ικα
νότητες μέ τούς άρρενας. Τό ίδιο 
καί οί άλλες Τράπεζες. Ή «μά
να» όμως εξακολουθεί , νά κλείνει 
τό δρόμο στο γυναικείο προσω
πικό.

Ας δούμε λοιπόν πώς σκέπτον
ται πάνω σ’ αυτά οί γυναίκες συ
νάδελφοί μας. Γι’ αυτό άποτει- 
νόμεθα στήν κ. Ζαφ. ΙΙαναγο- 
πουλου, μέλος τού Διοικητικού 
Συμβουλίου τού Συλλόγου μας, 
καί μια απο τις πιύ μορφωμένες 
καί θετικές συναδέλφους μας, καί 
τις απευθύνομε τά παρακάτω ε
ρωτήματα :

1) ΙΙοία είναι τά ζητήματα πού 
απασχολούν ιδιαιτέρως τό γυναι
κείο προσωπικό τής Τραπέζης.

2) ΙΙώς βλέπεται τό ζήτημα τής 
σταδιοδρομίας τών γυναικών εν
τός τής Τραπέζης.

3) Ποιά θέσι παίρνει ό Σύλλο
γος εις τά ζητήματα αυτά.

Η κ. ΙΊαναγοπούλου πάντα 
πρόθυμος κ’ ευγενική μάς έδωσε 
την ακόλουθη άπάντησι:

«Πλήν τοΰ πρωταρχικού ζη 
τήμαιος τής έ/τοχής—ιοϋ έπιαι- 
τιστίΗοϋ —τό όποιον άπασχολεϊ

κάθε εργαζόμενον, Αδιακρίτως 
φύλου, τήν γυναίκα υπάλληλον 
της Τραπέζης Απασχολούν καί 
Ιδιαίτερα ζητήματα, λόγφ τής 
κρατούοης κατ' αύτής μειονεκτί 
κής άντιλήψεως.

’Εργαζόμενοι αί γυναίκες πα- 
ραλλήλως τών άρρένων συνα
δέλφων των, άμιλλώντα ι εις 
προθυμίαν, εργατικότητα, Απο- 
δοτικόιητα, μέ πλήρη άντίλη 
ψιν τών Ανειλημμένων καθη
κόντων καί υποχρεώσεων. Δ&ν 
Αρχίζουν τήν βιοπάλην ύατε- 
ρονσαι τών άνδρών, δεδομένου 
ότι έχουν τά αυτά προσόντα, 
κρίνονταί δμως πάντοτε κατά 
τρόπον διάφορον έκείνων. Τούς 
άρρενας υπαλλήλους δημιουρ- 
γημέναι Αντιλήψεις θέτουν έξ 
Αρχής εις τήν κανονικήν τρο 
χιάν τής έπαγγελματικής σταδιο
δρομίας καί μόνον έάν ούαιώ- 
δη μειονεκτήματα έμφανίαη ό 
έργαζόμενος θά τεθή τά έρώτη- 
μα τής στασιμότητας. Ερώτημα 
διά τό όποιον δυοκολώτατα, δη
λαδή μετά αύατηράν έξέτασιν 
τής αυνειδήαβως, ό προϊστάμε
νος τής ύπηρεσίας θά θέση τήν 
ύπογραφήν του διά τήν καταδί
κην, Διά τήν γυναίκα έξ Αντι
θέτου ή άπόφασις εχει έκδοθή 
πρό πάαης έξετάαεως :

Στααιμότης. ’Εργατικό 
τηιες μέχρις αύιαπαρνήσεως— 
άχι σπάνια φαινόμενα—θυσίες 
άφθαστες, Αντιλήψεις, μό^φω- 
αις έσαρώθηααν Από Αδιαφο
ρίαν άντιταχθεΐααν κατά πάαης 
εύγενοϋς προσπάθειας.

Δεν είναι όλίγοι οί κριταί μας, 
οί όποιοι ένφ δεν μας Αμφι
σβητούν τά Ανωτέρω, Αρνοΰν- 
ται συστηματικά τήν πολύτιμον 
συμβολήν των διά τήν καλυτέ- 
ραν μας έπαγγελματικήν έξέ· 
λιξιν.

’Ολίγη προσοχή, μερική άραΐς 
τής προκαταλήψεως, θά ήρκονν 
διά νά δοθούν αί πρώιαι βοή- 
θείαι είς τήν παρεγνωριομένην 
γυναικείαν έργαοίαν καί νά 
μειωθή οϋιω ή άπαγοήτευάις 
ή όποια μαραίνει τόν ζήλον 
μας.

Έπϊ τού προκειμένου εύρί 
ακομεν άμέριστον συμπάθειαν 
καί συνεργασίαν διά τήν λνσιν 
τών δικαίων ζητημάτων μας έκ 
μέρους τής νέας Διοικητικής 
’Επιτροπής τού Συλλόγου μας».

Β. Π. Κ.

ΑΥΞΗΣ'Σ ΤΗΣ ΣΥΙΜΡΟΜΗΣ 
ΤΗΣ “ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΣ,,

Κατόπιν τής άποφασισθεί- 
σης έκδόσεως τοΰ Συλλογι
κού Δελτίου άνά δεκαπεν
θήμερον καί τής τεράστιας 
αύξήσεως τών δαπανών τής 
έκδόοεοος τοΰ φύλλου, ή 
συνδρομή τής «Τραπεζιτικής» 
διά τούς κ. κ. Συναδέλφους 
καθωρίσθη άπό 1ης ’Ιουλίου 
έ. έ· είς δραχμάς 80 μη
νιαίος. Σχετική άνακοίνωσις 
άπεστάλη ήδη προς τούς κ. κ. 
’Ανταποκριτής τής «Τραπε
ζιτικής».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ

Καλούνται οί καθ υστε
ρούντες από μακροΰ χρόνου 
βιβλία τής Βιβλιοθήκης τού 
Συλλόγου όπως τά επιστρέ
φουν τό ταχύτερον.

’Εκ τοΰ Συλλόγου 'Υπ]λων 
’Εθνικής Τραπέζης

Τήν πρωίαν τής 16ης 
Ιουλίου έγένοντο τά εγ
καίνια τοΰ νέου Υποκα
ταστήματος τής Τραπέ
ζης Τραπέζης μας έν τή 
όδω Άδηνάς 40α έπονο- 
μασδέντος «Πρακτο- 
ρείον ’Αγοράς».

Είς αυτά παρέστησαν 
ό Διοικητής τής Τρα
πέζης κ. Κ. Ζαβιτζιάνος, 
ό Προπρύτανις τοΰ Πα
νεπιστημίου κ. Γ. Φωτει
νός, ό Καδηγητής τοΰ 
Πανεπιστημίου κ. I. Κού- 
μαρης, ό πρώην Διευ- 
δυντής τοΰ Τμήματος 
’Εμπορικών Εργασιών κ. 
Κ. Βαλάσης, ό Διευδυν- 
τής τοΰ Δικαστικού Τμή
ματος κ. Π. Γουναρά- 
κης, οί Διευδυνταί Τμη
μάτων Κ. Κ. κ. κ. Μαυ- 
ρομιχάλης, Παπανικο- 
λάου, Γιόσκας, Τσαλίκης, 
Πρωτέκδικος καί Δημα- 
κόπουλος, οί Ύποδιευ- 
δυνταΐ Τμημάτων Κ. Κ. 
κ. κ. Λεονάρδος, Πανώ- 
ρηος, Τρίπος, Γούσκος, ό 
Τεχνικός Σύμβουλος τής 
Τραπέζης κ. Ν. Ζουμπου- 
λίδης, ό Διευδυντής τής 
«Τραπεζιτικής» κ. Ν. 
Μπαστουνόπουλος.

Μετά τήν τέλεσιν τοΰ 
άγιασμοΰ ό Γενικός Έ- 
πιδεωρητής Υποκατα
στημάτων κ. Ε. Παπανι- 
κολάου ώμίλησεν ώς ά- 
κολούδως:
Κύριε Διοικητά,

Κύριοι Σύμβουλοι, 
Κύριοι Συνάδελφοι, 
Κύριοι,

Ή έγκαινιαζομένη σή
μερον έγκατάστασις τής 
Τραπέζης μας έν τώ 
κέντρω τής άγοράς τών 
Άδηνών πρέπει νά χαι- 
ρετισδή όλως ιδιαιτέ
ρως.

Είναι ή άρχή τής έ- 
φαρμογής τοΰ άποφασι- 
σδέντος παρά τής Διοι- 
κήσεως τής Τραπέζης 
προγράμματος τής έγ- 
καταστάσεως τής Τρα
πέζης μας είς τά κυριώ- 
τερα κέντρα τών Άδη- 
νών καί τοΰ Πειραιώς 
διά τήν έξυπηρέτησιν τής 
πελατείας τής Τραπέζης 
μας καί τήν έκμετάλ- 
λευσιν τών Τραπεζιτι
κών δυνατοτήτων.

Ή δαρραλέα άποφα- 
σιστικότης τοΰ κυρίου 
Διοικητοΰ τής Τραπέζης 
όπως ύπό τάς χαλεπός 
τραπεζιτικός συνδήκας 
δέση είς έφαρμογήν σκέ- 
ψιν πρό πολλοΰ μελετω- 
μένην είναι πράξις τι- 
μώσα τούτον.

Παρ’ όλον ότι εύρι- 
σκόμεδα έν καδυστερή- 
σει έν σχέσει μέ τά άλ
λα Τραπεζιτικά Ιδρύμα
τα ώς προς τήν ϊδρυ- 
σιν τών συνοικιακών 
Πρακτορείων έν τούτοις 
έπειδή υπάρχει καιρός 
είς κάδε πράγμα είς τήν 
προκειμένην περίπτωσιν 
ύπάρχει όλος ό καιρός 
διά τήν έπιτυχίαν τοΰ 
σκοπού, 5Γ όν ή Τράπε- 
ζά μας έγκαδίσταται βα-

δμηδόν είς τά διάφορα 
κέντρα τής Πρωτευού- 
σης.

Καλούμεδα άγαπητοΐ 
Συνάδελφοι, όπως διά 
τών υπηρεσιακών μας 
δυνάμεων βοηδήσωμεν 
τό νεοσύστατον τούτο 
ΠρακτορεΤον τής Τρα
πέζης μας διά τήν έπι- 
τυχή έξέλιξίν του συμ- 
φώνως πρός τάς εύνοϊ- 
κάς ώς πρός τούτο προ
βλέψεις μας.

Ή Σ. Διοίκησις εύη- 
ρεστήδη νά δέση τό 
Πρακτορεϊον τούτο ύπό 
τήν διεύδυνσιν έκλεκτοΰ 
συναδέλφου πρώην Έπι- 
δεωρητοΰ τοΰ Κ. Κ. κ. 
Άριστ. Κούμαρη, είς τοΰ 
όποιου τά προσόντα βα
σίζεται ή Υπηρεσία διά 
τήν έπιτυχή δράσιν τοΰ 
Πρακτορείου.

Τέλος δά μοΰ έπιτρέ- 
ψητε, σεβαστέ κύριεΔιοι- 
κητά, νά εύχηδώ έκ μέ
ρους τοΰ ού Προΐστα- 
σταμαι Τμήματος Έπι- 
δεωρήσεως Ύπίμάτων 
πλήρη στερέωσιν τοΰ 
νέου τούτου καταστή
ματος τής Τραπέζης μας.

Κατόπιν ό Διευδυντής 
τοΰ Πρακτορείου κ. Άρ. 
Γ. Κούμαρης προσεφώ- 
νησε τόν κ. Διοικητήν 
ώς άκολούδως.
«Κύριε Διοικητά,

’Εντός τοΰ πλαισίου 
τών ιδανικών τών άει- 
μνήστων Ιδρυτών τής 
Έδνικής Τραπέζης τής 
Ελλάδος, Γεωργ. Σταύ
ρου καί Έΰνάρδου, Υ
μείς, Κυβερνήτης άγρυ
πνος έν μέσω τής άνευ 
προηγουμένου κρατού- 
σης παγκοσμίου πολεμι
κής δυέλλης, άλλά καί 
παρά ταύτην, μέ έπιλέ- 
κτους συνεργάτας παρά 
τό πλευράν Υμών, συ
νεχίζετε καί κατευδύνετε 
τό έργον τών άνδρών 
έκείνων.

Δείγμα τούτων είναι 
ή Ύμετέρα άπόφασις τής 
έπεκτάσεως τής δρά- 
σεως τοΰ Ιδρύματος καί 
έν τώ κέντρω τής "Ελ
ληνικής Πρωτευούσης, 
διά τής ίδρύσεως τοΰ 
νέου τούτου Καταστή
ματος, έστω καί ύπό τήν 
προσωρινήν ταύτην στέ
γην καί έν τώ λίαν πε- 
ριωρισμένω χώρ’ω τού- 
τω.

Οί έπαγγελματίαι, οί 
έμποροι, τό συναλλασ- 
σόμενον Κοινό / «τής 
’Αγοράς» τής μοναδι
κής ταύτης εμπορικής 
κυψέλης τών Άδηνών, 
μετά ίδιαζούσης έκτιμή- 
σεως άποδέχονται τήν 
άπόφασίνΣας αύτήν, άλ
λά καί πολλά προσμέ
νουν παρά τοΰ Κατα
στήματος τούτου. 
Βεβαιωδήτε, ότι τό πρώ
τον παρ’ αύτώ τοποδε- 
τηδέν τή Ύμετέρα συγ- 
καταδέσει Προσωπικόν, 
είς ό άνετέδη ή τιμή καί 
ή εύδύνη τής όργανώ- 
σεως καί τής ένάρξεως

τών εργασιών αύτοϋ, 
γνωρίζει τάς ύποχρεώ- 
σεις του, έναντι τοΰ συ
ναλλασσόμενου Κοινού, 
έναντι τών έπαγγελμα- 
τιών καί εμπόρων, έναν
τι τής 'Υπηρεσίας, έναν
τι Υμών καί τοΰ "Ιδρύ
ματος, καί ούδενός δέ- 
λει φεισδή κόπου, διά νά 
σταδή άπάξιον τής Ύ- 
μετέρας εμπιστοσύνης.

Κύριε Διοικητά, επι
τρέψατε μου νά εύχηδώ 
καί έγώ άγαδήν τύχην 
είς τήν έπιτέλεσιν τοΰ 
σκοπού τοΰ έγκαινιαζο- 
μένου νέου τούτου Κα
ταστήματος τής Έδνικής 
Τραπέζης τής Ελλάδος».

Ό κ. Διοικητής άπήν- 
τησεν ώς εξής:

Εύχαριστώ άπεϊρως 
τούς συνεργάτας μου 
διά τούς καλούς λόγους 
τούς όποιους μοί άπηύ- 
δυναν. Δράττομαι καί 
έγώ τής εΰκαιρίας διά 
νά εϊπω ότι ή ϊδρυσις 
τοΰ "Υποκαταστήματος 
τούτου άποτελεί συνέ
χειαν τής εφαρμογής 
μιας μακράς παραδό- 
σεως διότι είναι άναμφι- 
σβήτητον ότι ή ϊδρυσις 
Πρακτορείων δά διευ- 
κολύνη μεγάλως όχι μό
νον τήν Πολιτείαν άλλά 
καί τόν έμπορικόν Κό
σμον καί μάλιστα τώρα 
οπότε τόσαι δυσκολίαι 
ύπάρχουσιν είς τά μέσα 
Συγκοινωνίας. Ό σκο
πός είναι κοινωνικός καί 
οικονομικός καί είς τήν 
ένίσχυσιν καί έξυπηρέ- 
τησιν άμφοτέρων τού
των καλείται νά συν- 
δράμη τό εκλεκτόν Προ
σωπικόν τοΰ "Υποκατα
στήματος μέ έπί κεφα
λής Διευδυντήν πολύτι
μον ό οποίος άπολάβει 
τής ολοκλήρου εμπιστο
σύνης μας. Έχω άκλό- 
νητον πεποίδησιν είς τήν 
εμπιστοσύνην ταύτην καί 
πιστεύω ότι δά εξασφά
λιση πλήρη έπιτυχίαν.

Μεδ’ ό ό κ. Διοικητής 
ένήργησε πρώτοςκατά- 
δεσιν είς τό Ταμιευτή
ριο ν τοΰ Πρακτορείου 
έγκαινιάζων τάς έργα- 
σίας του, καί .ή σεμνή 
τελετή έληξε μέ τάς 
εύχάς τών παρισταμέ- 
νων διά τήν εύόδωσιν 
τών εργασιών τοΰ νέου 
Καταστήματος οϋτινος 
τό Προσωπικόν άποτε- 
λεΐται έκ τών κ. κ. Άρ. 
Γ. Κούμαρη Διευδυντοΰ, 
Μ. Φραντζεσκάκη Προϊ
σταμένου Λογιστηρίου, 
Α. Άδανασούλα καί Γ. 
Μπλάνα Λογιστών καί 
Κ. Κρίσπη Ταμίου.



Η ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΜΟΡΦΩΣΙΣ 
ΚΑΙ ΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΑΙ ΤΗΣ

’Έχει τονισθή πολλά κις* καί 
σχεδόν έχει γίνει δόγμα, νά θε- 
ωρήται καλό” Τραπεζιτικός ύ 
πάλληλος έκεΐνος ό όποιος έχει 
μίαν άρτίαν λογιστικήν μόρφω- 
σιν καί μίαν σχετικήν οικονομο
λογικήν τοιαότην. Είναι όρθόν 
αυτό; Κατ’ άρχήν εις τήν έπο 
χήν μας δέν δύναται νά θεωρη 
θή μορφωμένος άνθρωπος ό κα

κοί του όρίζοντες πλατύτεροι. 
Τό σοφόν λατινικόν ρητόν «Pu
rus Mathematicus» μάς δίδει ^όν 
μίτον διά νά έννοήσωμεν διι άν
θρωπος περιχαρακωμένος μέσα 
εις τά στενά πλαίσια τής έπι- 
σιήμης του, τής έργασίας του, 
άδιαφορών τελείως διά παν άλ- 

| λο, δέν είναι στοιχεΐον έποικο 
I δομητικόν διά τήν κοινωνίαν, 

τέχων μονομερή μόνον μόρ- | Μπορεί νά είναι καλός μσθημα-

Ε'Ώ ΚΥΛΑ Η ΖΩΗ

ΤΟ ΠΡΟΒΑΔΙΣΜΑ

φωσιν και στερούμενος γενικω- 
τέρας τοιαύτης. Έφ’ όσον λοι
πόν καί ό τραπεζιτικός υπάλλη
λος έπιζητεΐ νά κατέχη έπίζηλον 
θέσιν μεταξύ τών μορφωμένων 
τάξεων καί νά παίζη τον ρόλον 
οχι μόνον τής άπλής μηχανής, 
τής μηχανοποιημένης έργασίας, 
τής ρουτίνας, άλλά καί τόν ρό
λον του άνθρώπου μέ όντότηια, 
μέ πρωτοβουλίαν, μέ σκέψιν εΐ 
ναι άνάγκη ή μόρφωσίς του νά 
€Ϊναι εύρυτέρα καί οι πνευματι
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(ή συνέχεια έκ τής 2ας σελίδας)
ρει είς τά παιδιά αυτά είναι 
μεγίστη, δ πως θά ίδοϋμε. Είναι 
μία καθαυτό έθνική υπηρεσία 
πού παρέχεται άπό τήν Έθνική 
Τράπεζα διά του Ινστιτούτου 
της καί τής άξίξει κάθε έπαι 
νος». Καί άφοϋ περιγράψη 
άρθρογράφος τά τής συντελου 
μένης έργασίας έν τώ Τνστι 
τούτω συνεχίζει: «...Δέν ύπάρ
χει περίπτωσις άγκυλώσεως άρ 
θρώσεων καί οίασδήποτε άτρο 
φίας πού νά μή θεραπεύεται 
KV έτσι τά πληγωμένα παιδιά 
μας, πού πηγαίνουν μέ τήν άμ 
φιβολία δτι θά βροΟν τήν σωτη 
ρίαν των, βγαίνουν μετά τό 
τέλος τής άποθεραπείας των μέ 
τό γέλιο στό στόμα γιατί πράγ 
ματ; έσώθησαν, παιδιά, πού 
βγήκαν άπό τό νοσοκομείο μέ 
τά χέρια ή τά πόδια άκαμπτα 
άλύγιστα, ξένα πρός τό σώμα 
των, άλλα μέ τήν άδυναμίαν 
ν’ άνοίξουν τό στόμα των λόγω 
άγκυλώσεως τής άρθρώσεως τής 
κάτω σιαγόνος, άλλα μέ δά 
κτυλα στερημένα κινητικότη 
τος, τέλος παιδιά, πού έπί- 
στευαν πρός στιγμήν δτι θά έ 
μεναν άνάπηρα είς δλην τήν 
•ζωήν των, έπανέκτησαν τήν κί 
νησιν, τήν δύναμιν, τήν ζωτικό 
τητα. ’Έγιναν άρτιμελεΐς καί ι
κανοί χάρις είς τήν πλήρη άνά- 
κτησιν τών κινήσεων των νά 
-έργασθουν, νά ζήσουν, νά συν 
τηρηθούν καί νά είναι ώφέλι- 
μσι είς τήν κοινωνίαν. Λύχή 
είναι ή μεγάλη άρωγή, που 
προσφέρει είς τούς τοαυματίας 
μας τό Ίνστιτουτον τής Έθνι 
κής Τραπέζης, είς αύτσύς, πρός 
τούς όποίσυς δλοι έχομεν κα 
θήκον, αύτήν τήν στιγμήν, νά 
δώσουμε κάθ- δυνατή βοήθεια. 
"Οπως τούς ένθυμούμεθα καί 
τούς έβοηθούσαμεν δταν έπολε 
μούσαν πρέπει καί τώρα, Ιδίως 
τώρα, νά τούς δώσουμε τήν δύ- 
ναμιν που χρειάζονται γιά νά 
ζήσουν».

Τέλος ό Σύνδεσμος άναπή 
ρων έδημοσίε,ισεν είς τό Έλεύ 
θέρον Βήμα τής 31 Ιουλίου 1941 
τά έξής ; «‘Ο Εθνικός Σύνδε
σμος αναπήρων θεωρεί καθή
κον του νά έκδηλώση τάς ευ
χαριστίας καί τήν ευγνωμοσύ
νην τών αναπήρων πρός τήν 
’Εθνικήν Τράπεζαν τής Ελλά
δος διά τήν πατριωτικήν προ
σφοράν του ’Ινστιτούτου Φυσι
κής ’Αγωγής πρός άποθερα- 
πείαν τών τραυματιών καί προ
σδοκά έπέκτσοιν πρός έξυπη- 
ρέτησιν μεγαλειτέρου άριθμοϋ. 
Δέν παραλείπει δμως έν ταύτώ 
νά διαδηλώση ώσαύτως καί τήν 
εύγνωμοσύνην τών τραυματιών 
πρός τό προσωπικόν τού Ινστι
τούτου, τό όποιον έπέδειξεν 
άλτρουϊσμόν καί αυτοθυσίαν 
είς τήν έκτέλεσιν τών καθηκόν
των του». Καί αύτή νομίζω εί
ναι ή καλλυτέρα άνσγνώρισις 
τών ύπηρεσιών τάς όποιας 
πράγματι προσφέρει τό Ίνστι- 
τοΟτον μας.

Τ. Σ. ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ

τικός ή καλός λογιστής ύπό τήν 
στενήν, τήν στενοτάτην έννοιαν 
Τοΰ δρου, άλλά διά τόν πολύν 
κόσμον,( ώς καί διά τήν πραγ
ματικά μορφωμένην μερίδα τής 
κοινωνίας, δέν θά είναι παρά ό 
δάσκαλος, ύπό τήν ειρωνι
κήν σημασίαν τής λέξεως, ά 
σχολαστικός, ό άνεδαφικός τύ
πος, ό άπροσγείωτος είς τήν τρέ- 
χουσαν πραγματικότητα, ό ό 
ποιος θά κατατρίβεται μέ τό 
γράμμα, χωρίς νά προσέχη είς 
τήν ουσίαν.

Καί είναι νομίζω πολύ θλιβε
ρόν νά βλέπη κανείς είς τάςτάξεις 
μας άνθρώπους τόσον σχολαστι
κούς, χωμένους είς τό γράμμα 
καί είς τήν στενήν φρασεολογι
ών έρμηνείαν μιάς διαταγής, 
άνικάνους διά τήν παραμικρόν 
πρωτοβουλίαν, άνικάνους,νά κά 
μουν ούτε ένα βήμα άνευ έγκρί- 
σεως ή καθοδηγήσεως. Βεβαίως 
εΐναι μειοψηφία οι συνάδελφοι 
αυτοί, τούς όποίους δέν άδικου- 
μεν διότι τούς θεωρουμεν ώς 
προϊόντα τής μονομερούς 
μορφώσεως (Όφείλομεν δμως 
έξ άλλου νά όμολογήσωμεν δτι 
παραλλήλως ύπάρχει καί μία 
άλλη μειοψηφία συναδέλφων ή 
όποια μόνον χάρις είς τό ψυχι 
κόν της δαιμόνιον καί παρά τάς 
άντιξοότητας, έχει ήδη διακριθή 
είς τάς οίκονομικάς έπιστήμας 
τήν νομικήν, τήν δημοσιογρα 
φίαν, τάς καλάς τέχνας κλπ.).

Καί ποία πρέπει νά είναι άρα 
γε ή μόρφωσίς τήν όποιαν ζητου 
μεν άπό ένα τραπεζιτικόν ή ά- 
πλούστερα τι πρέπει νά ξέρη; 
Φρονουμεν δτι πρέπει νά ξέρη— 

τουλάχιστον νά έχη άρκετάς 
γνώσεις — δίκαιον, κοινωνιολο- 
γίαν, ιστορίαν, οίκονομολογίαν, 
φιλοσοφίαν καί λογοτεχνίαν ά- 
κόμη. Διά τό τελευταΐον τούτο 
ίσως ώρισμένοι νά κινήσουν μέ 
οίκτον καί είρωνίαν τήν κεφα
λήν, άλλά δι’ άλλας προηγμένος 
κοινωνίας αυτό θεωρείται τό άλ 
φα καί τό ώμέγα τής μορφώσε
ως. Δέν μπορούμε λοιπόν ήμεΐς 
οί όποιοι μάλιστα λεγόμεθα ’Έλ
ληνες καί έγεννήθημεν καί κα 
τοικουμεν είς τήν χώραν άπό τήν 
όποιαν έξεπήδησαν τά φώτα 
καί μετελαμπαδεύθησσν είς τήν 
άνθρωπότητα αί έπιστήμαι καί 
οί καλαί τέχναι, νά άγνοώμεν 
τούς άρχαίους μας συγγραφείς, 
νά μή έχωμεν άναγνώσει τούς 
νεωτέρους κλασικούς καί νά μή 
γνωρίζωμεν τί συντελεΐται είς 
τόν τομέα αύτόν σήμερον είς 
τήν χοόραν μας.

Διά νά γίνη δμως αύτό πρέ
πει πρωτίστως νά άπο κτήσωμεν 
τήν άγάπην πρός τό βιβλίον, 

ρός τό καλό βιβλίον—διότι, 
ας τό όμολογήσωμεν, ύπάρ- 
χουν πολλοί έξ ήμών πού δέν 
έχουν καθόλου φιλικάς σχέσεις 
μέ τό βιβλίον— καί νά κατα- 
φεύγωμεν πρός αύτό ώς πρός 
φίλον, ό όποιος θά μάς κρατή- 
ση μακράν τής ρουτίνας, θά 
μάς άνανεώση τήν σκέψιν, θά 
μάς εύρύνη τό πνεύμα καί θά 
μάς όδηγήση είς κάποιαν πλα
τυτέραν άναγέννησιν του μέλ
λοντος.

Ή μόρφωσίς αυτή δέν θά μάς 
κάμη βέβαια σοφούς—εύτυχώς 
ύπάρχουν έλάχιστοι έξ ήμών οϊ 
τινες ισχυρίζονται δτι έγιναν 
σύθεντίαι είς τήν σοφίαν καί έ
χουν τό μονοπώλιον αύτής—θά 
τάς κάμη δμως άληθινά καί έν- 
συνειδητά μορφωμένους, θά μάς 
κάμη περισσότερον ά ν θ ρ ώ- 

ους καί θά μάς προφυλάξη 
άπό τόν καιάδα τής ρουτίνας 
καί του σχολαστικισμού.

Βεβαίως σήμερον πού άντιμε-

ΊΊ jjxtjvt) μπροστά στό άσαν- 
<ϊέρ της Λέσχη; μιχς— δταν βέ- 
β uu λειτουργούσε— κάποιο καλο
καιριάτικο μεσημέρι. Περίμεναν 
τεντε συνάδελφοι, ίδρώμενοι καί 
κατάκοποι. Κάποτε το ασανσέρ 
φθάνει, οι τρεις μπαίνουν και οί 
άλλοι δυο σταματούν διστακτικά 
σνην είσοδο, γιατί τό ασανσέρ 
παίρνει μόνο τέσσερις, Κοιτάζον- 
τ α ερευνητικά. Οί φυσιογνω ιίες 
γνω ττές, άλλα δέν έχουν τυπικά 
γνωρισθεΐ μέχρι σήμερα. ’Έπρεπε 
/.άποιος απο τους δυο νά υποχω 
ρήσει, νά άποσυρθεΐ καί νά περι
μένει νά μπει στην άλλη κάθοδο 
του ασανσέρ. Άλλά ποιο; ; ’Ιδού 
τό δίλημμα, πού τό έλυσε.... τρα
πεζιτικό) τα τα ο ένας άπο τούς 
δυο αναμένονται:

— Ό κύριος; έρωτα.
—Τάδε, απαντά.
— Βαθμός; επαναλαμβάνει ό 

πρώτος.
—Τάδε.
Βρέθηκαν νά είναι όμοιόβα- 

θμοι. Τό τρίο τών συναδέλφων 
περίμενε ανυπόμονο τό τέλος τής 
περίεργης αυτής στιχομυθίας, έ-

ο ερ03— 1η ’Ιουλίου άπαντά 
τηθείς.

—1η Τανουαρίου, ξαναλέει ό 
ήοίοάς μας. Εχω τό προβάδισμα 
φωνάζει μέ στόμφο, καί μπαίνει 
θριαμβευτικά στό ά σαν σερ, πού 
ακράτητο πιά ανεβαίνει γιά τό 
έκτο πάτωμά μαζί μέ τό πολύτι
μο φορτίο του....

Αυλαία...
Ή σκηνή τώρα άλλάζει: Κά

ποιος υπεύθυνος κάποιας δουλειάς 
εστείλε μιά πρόσκληση καί κα
λού σε (ορισμένους νά παρευρεθούν. 
Ό άνθρωπος έγραψε τά ονόματα 
δ πω; τού ήρθανε στό ιιυαλό ε
κείνη τήν ώρα. Άλλά ό ...ήοωάς 
μας^ δχι βέβαια δ ίδιος, άλλά άλ
λο αντίγραφό του.... πάλι ξανα 
φάνηκε., Δέν ένδιαφέρθηκε γιά 
τήν ουσία τών πραγμάτονν, δέν 
εξέτασε τί θά γίνει ή τί πρέπει 
νά γίνει, δέ φρόντισε νά μάθει τί 
σκοπός επιδιώκεται, τί καλό θά 
βγει άπό τήν υπόθεση αύτή. Α
κάθεκτος ήρθε νά διαμαρτυρηθεΐ 
γιά τό.... προβάδισμα. Κατεπατή- 
θησαν τά άγια τών αγίων: τό

VALEUR; ΠΑΡΑΚΑΛΩ
(Σκίτσο τού συναδέλφου κ. Κ. Μ. ΠΑιΊΠΑ)

ΚΑβΙΕΡΟΣΙΣ ΣΤΗΛΗΣ 
111 TUN ΕΠΙΤΡΟΠΗΝ ΣΤ.Ο,

Η συνεργασία τών Τραπεζο
ϋπαλληλικών ’Οργανώσεων, διά 
ιήν όποιαν έδημοσιεύσαμεν σχε
τικόν πρωιόκολλον ατό προη
γούμενο φύλλο μας, όλοκληρώ- 
&ηκε όιά τής συμμετοχής είς 
τήν συνεργασίαν καϊ τών λοι- 
ηών Τραπεζοϋπαλληλικών "Ορ
γανώσεων, ήτοι του Συλλόγου 
τών 'Υπαλλήλων τής Τραπέζη 
Ά&ηνών καϊ του "Εθνικού 
ΤΙανιραπεζιιικοΟ Συλλόγου

Οϋτω κατηρτίσΟ'η μία μεγά
λη έπιιροπή συνεργασίας τών 
Τραπεζοϋπαλληλικήν όργανώ- 
αεων.

Ή «Τραπεζιτική» χαιρετίζει 
μέ μεγάλη χαρά τό γεγονός αύ
τό τής συνεργασίας καί #ά πα- 
ρακολουδήοη μέ όλο της τό έν- 
διαφέρον τάς έργασίας τής έ π ν
τροπής αύτής.

Από τής στήλης μας αύτής 
ένημερώνωμε σέ κάδε φύλ

λο μας τούς άναγνώστας μας 
έπΐ τών έργασιών τής Επιτρο
πής συνεργασίας τών Τραπεζο
ϋπαλληλικήν Όργανώσεοον.

Είς τό σημερινόν φύλλον τής 
«Τραπεζιτικής» αί ένέργειαι 
τής Επιτροπής Συνεργασίας 
Τραπεζοϋπαλληλικών Όργανώ 
σεων δημοσιεύονται είς τήν 
πρώτην σελίδα.

EHITPM ΗΙίΡΠΙΙΙ!
ΜΕΟΪΙΜΜΙΙ· mill! [II

νφ οί δύο ήοωες, κάθιδροι, αντι
μετώπιζαν τό κανούριο δίλημμα, 
απρόβλεπτο, γιατί πίστευαν πώς 
δ βαθμός θά έ/.υνε τό επίζηλο 
ζήτημα τής εισόδου.... κατ’ έκλο 
γήν στό ασανσέρ.

Ό ... τραπεζιτικά) τατα δμως 
σκεπτόμενος ήοωάς μας, έ<ρευ- 
ρετικός σέ λύσεις, άνεκάλυψε 
πάλι τό μΐτο τής Αριάδνης, καί 
αναφωνεί:

Valour ;
Στη φωνή του διακρίνεται κά 

ποιο ράγισμα, γιατί μέσα του ά 
να πήδησε ξαφνικα τυραννικά] ή 
αμφιβολία: μήπως έχουν τήν ί
δια valeur; Τό μαντήλι σκουπί
ζει τό κάθιδρο πρόσωπό του, έ 
νφ τό βλέμμα του περιφέρεται 
απελπισμένα άπό τό πρόσωπο 
τού.,., άντιδίκου του στά πρόσω
πα τών άναμενόντων συναδέλ
φων, πού αποτελούν αύτή τή 
στιγμή τό ακροατήριο, ένα ακροα
τήριο δμως κουρασμένο και πεί
να σμένο, ανίκανο νά έντρύφήσει 
σέ δλο τό βάθος στήν απόλαυση 
τής έκτυλισσομένης σκηνής.

προβάδισμα. Στήν πρόσ- 
κλησι το όνομά του μπήκε κάτω 
άπό τό όνομα τού δείνα. .. ’Έγινε 
έξω φρενών καί άπεχώρησε χο
λιασμένος..,.

Αυλαία...
1 ώρα δ Γέρο Στάθης θά έβγα- 

•ζε τό επιμύθιό του καί θά μάς 
έλεγε π. χ. δτι άπό τούς τραπέζι 
τικούς δε θά περίμενε τή σχολα
στικότητα καί τό στενό μυαλό 
τού δασκάλου, θά περίμενε μάτι 
πιύ ανοιχτό καί αντίληψη πιο, 
πλατειά. ΙΙπθανύν νά έλεγε ή νά 
ζητούσε καί άλλα πράγματα δ 
κσϋμένο; δ Γέρο-Στάθης αν έ- 
ζούσε καί άν δέν έσπευδαν νά 
τόν καταργήσουν τόσο γρήγορα 
τα καινούργια αναγνωστικά τού 
Δημοτικού Σχολείου. Τό καϋμένο 
δμως τό χρονογράφημα δέν φίλο 
σοφεΐ, παίρνει μονάχα εικόνες α
πό τή ζωή καί τις παραθέτει χω
ρίς σχόλια. Τό πίολύ πολύ νά κά
νει μερικές διαπιστώσεις....

ΙΕΡΕΜΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
Ή Επιτροπή Συνεργασίας 

Τραπεζοϋπαλληλικών 'Οργα
νώσεων συνελθοϋσα σήμερον 
τήν 6ην Ιουλίου 1942 καί εύ- 
ρεθείσα είς απαρτίαν έπεκύ- 
ρωσε πρώτον τά πρακτικά τής 
προηγούμενης συνεδριάσεως 
καί είτα έπροχώρησε είς τήν 
ήμερησίαν διάταξιν.

Ό Πρόεδρος τής Επιτροπής 
κ.Βαφειάδης προσφωνών τούς 
αντιπροσώπους τοΰ Συλλόγου 
υπαλλήλων Τραπέζης 'Αθη
νών καί Παντραπεζικοϋ Συλ
λόγου τονίζει τήν σημασίαν 
τής συνεργασίας, ήτις περι
λαμβάνει πλέον τήν ολότητα 
τών τραπεζικών υπαλλήλων.

'Ακολούθως ή Επιτροπή έ- 
πικυροΐ όμοφώνως, τό κάτωθι 
πρωτοκολλάν Συνεργασίας :

Έν 'Αθήναις σήμερον τήν 
6ην 'Ιουλίου 1942 έν τή Λέσχη 
τοΰ Συλλόγου τών 'Υπαλλή
λων τής 'Εθνικής Τραπέζης 
τής Έλλάδο;, μεταξύ άφ* έ-
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τωπίζομεν τόσον σκληρόν τό οι
κονομικόν πρόβλημα, ’ίσως εί
ναι δύσκολόν τό τοιοΟτον, διότι 
πρέπει νά κατακτήση κανείς έ
να minimum οικονομικών άγα- 
θών διά νά δυνηθή νά καλλιερ- 
γηθή ψυχικώς καί πνευματικώς, 
έν τούτοις δμως ή κίνησις τών 
βιβλιοπωλείων μας άποδεικνύει 
τό άντίθετον. Είς οάδεμίαν ή- 
ρεμον έποχήν έπωλεΐτο τόσον 
τό βιβλίον, δσον είς τήν άνώ- 
μαλον αύτήν περίοδον, (έννοώ 
πάντοτε τό καλόν βιβλίον καί 
δχι τά ρωμάντζα τής Ντέλλις 
καί τά χωνευτικά άναγνώσματα 
του «Μπουκέτου»). Ή μεγάλη

λοιπόν άγοραστική κίνησις του 
βιβλίου μάς φανερώνει δτι τό 
κοινόν σήμερον έχει πνευματι
κός άνησυχίας, τών όποιων τήν 
λύσιν ζητεί νά εύρη είς τό βι- 
βλίον, καί άκόμη ζητεί είς τό βι- 
βλίον τήν άνακούφισιν, τήν πα
ρηγοριάν, τήν πίστιν είς ένα 
καλύτερον μέλλον, τήν άντλη- 
σιν θάρρους διά νά άντιμετω- 
πίση τόν σκληρόν άγώνα τής 
ζωής.

Ή άγάπη δμως του βιβλίου 
διά νά άναπτυχθή καί έπεκταθή 
χρειάζεται κατάλληλον ψυχικήν 
έπαφήν καί καλλιέργειαν μετα
ξύ τών συναδέλφων, καί άκόμη

μίαν πνευματικήν κίνησιν, μίαν 
εύγενή άμιλλαν καί πολλά άλ
λα τά όποια δέν άναψέρομεν 
ώς άνέφικτα ύπό τάς παρούσας 
συνθήκας.

‘Όταν έπιτύχωμεν τούτο, τότε 
πραγματικά θά έχωμεν τραπε
ζιτικούς ύπαλλήλους πολυ- 
π λ ε ύ ρ ω ς καί δχι μ ο νο- 
μ ε ρ ώ ς μορφωμένους, μέ συ
νειδητήν ψυχικήν καί πνευματι
κήν καλλιέργειαν, οί όποιοι θά 
είναι μέν καλοί ύπάλληλοι, άλ
λά παραλλήλως θά είναι καί 
όντότητες μέ ψυχικότητα, μέ ώ
ριμον σκέψιν καί μέ πρωτο
βουλίαν. #

Βασ. ΚωνσταντίΥόπουλος



Η 8ΙΜΙΙΐΙΙΜ ΙΟΪ ΪΠΟΪΡΓΒΪ κ. ΓΚΟΤΖϋΜΙΠΙ
ΕΙΣ Π ΕΑ7ΡΙΠΙ ίΥΚΕΡΓ. ΐΡΑΙΕΖΟΤΠΐΑΛΗΑϋΕΠΝ ΟΡΓϋΣΕίΙ

Άθήναι τη 27]7]1942

«ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ» 
(συνέχεια έκ τής 3ης σελίδας)

ϋ ΕΠΑΗΕΚΑΟΣίΣ ΤΗΣ'ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΣ.
Προς

τήν εφημερίδα Τραπεζιτική 
Ενταύθα

Κύριε Διευθυντά,
Αισθάνομαι εξαιρετικήν χα

ράν, διότι έπί τέλους, ύστερα 
άπό τόσον μακράν καί άδικαιο- 
λόγητον σιωπήν, έπανεξεδόθη 
ή «Τραπεζιτική».Τό Διοικητικόν 
Συμβοόλιον του Συλλόγου έκα
με μίαν μεγάλην εξυπηρετικήν 
πραξιν διά τήν σϋναδελφικήν 
οικογένειαν έγκρίνασα τήν έ- 
πανέκδοσιν τής «Τραπεζιτικής».

’Εκείνο τό όποιον θέλω νά 
τονίσω είναι δτι ή «Τραπεζι
κή»—έννοώ έδώ τό Συλλογι
κόν Δελτίον—είναι έπιτακτική 
άνάγκη νά έκδίδεται τακτικά. 
Αί σημερινοί κρίσιμοι συνθή- 
και τό έπιβάλλουν καί έπ’ αυ
τού, φαντάζομαι, δέν θά έχη 
κανείς συνάδελφος άντίρρησιν.

Τό πρώτον φΰλλον τής «Τρα
πεζιτικής» με τό ζωντανόν καί 
ένδιαφέρον περιεχόμενόν του 
έγινε δεκτόν μέ μεγάλον ένθου- 
σιασμόν άπό τό προσωπικόν.

Ιδιαιτέρως έγώ θέλω νά συγ
χαρώ τόν συντάκτην τού άρ- 
θριδίου ύπό τόν τίτλον. «Αί 
Προαγωγαί» εις τήν στήλην 
«Σκέψεις καί Κρίσεις», ό ό
ποιος διέβλεψε καθ’ όλοκλη- 
ρίαν τήν ένδόμυνον σκέψιν καί 
έπιθυμίαν δλου τού Προσω
πικού.

Πράγματι άνευ ήθικής καί 
υλικής άμοιβής δέν δύναται νά 
προοδευση καί νά έξελιχθή ό 
ύπάλληλος, πάσα δέ καθυστέ- 
ρησις τής σταδιοδρομίας του 
άντί ώς νομίζουν τινές, νά ά- 
ποφέρη κέρδη εις τήν Τράπε
ζαν, άποφέρει άντιθέτως ζη
μίαν, διότι ό άδικούμενος ύπάλ
ληλος,αισθανόμενος άπαγοήτευ- 
σιν καί διάψευσιν τών έλπίδων
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νός τών Συλλόγων τών Υ
παλλήλων τής Τραπέζης τής 
Ελλάδος, τών Υπαλλήλων τής 
’Εθνικής Τραπέζης τής Ελλά 
δος, τών ύπαλλήλων τής ’Α
γροτικής Τραπέζης τής Ελλά 
δος, καί άφ’ έτέρου τών Συλ 
λόγων τών Ύπαλλήλων τής 
Τραπέζης ’Αθηνών καί τοΰ Ε
θνικού Παντραπεζικοΰ Συλλό
γου συνωμολογήθησαν τ’ ακό
λουθα :

Δυνάμει τού άπό 8 6-42 πρω
τοκόλλου συνεργασίας οί τρεις 
πρώτοι Σύλλογοι συνεκρότη- 
σαν Επιτροπήν συνεργασίας 
κατά τά έν τφ πρωτοκόλλφ 
τούτφ διαλαμβανόμενα.

’Ήδη συνεπεία εγγράφου 
προσκλήσεως τών Συλλόγων 
τούτων προσέρχονται είς συ
νεργασίαν ώς κατά πάντα ι
σότιμα μέλη οί 1) Σύλλογος 
τών ύπαλλήλων τής Τραπέ
ζης ’Αθηνών καί 2) Εθνικός 
Παντραπεζικός Σύλλογος, οϊτι- 
νες καί δηλοϋν δτι άποδέχον- 
ταΐ τσύς όρους τού άπό 8-6-42 
πρωτοκόλλου συνεργασίας.

Ούτως όλοκληρουμένης διά 
τοΰ παρόντος τής έπί ϊσης 6- 
ροις συνεργασίας τών Τραπε
ζικών ’Οργανώσεων δηλοΰται 
δτι ή ’Επιτροπή αύτη θά <ρέ- 
ρη τόν τίτλον «ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΑΠΕ
ΖΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ».

Τό παρόν άποτελοΰν άναπό- 
σπαστον μέρος τοΰ άπό 8 
’Ιουνίου 1942 πρωτοκόλλου 
συνεργασίας προσαρτάται αύ· 
τφ ϊνα άποτελέση μετ’ αύτοΰ 
έν ένιαίον δλον.

Έφ’ φ συνετάγη τό παρόν 
καί ύπογράφεται.

του, έργάζεται πλέον μέ μειω- 
μένον ζήλον καί άποδοτικό- 
τητα.

Ευχόμενος κάθε προκοπή είς 
τήν άγαπητήν «Τραπεζιτικήν» 
μας.

Σάς στέλνω τούς συναδέλ- 
φικούς χαιρετισμούς μου

Έν Άθήναι ς τη Ιο ’Ιουλίου 1942

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ 
Κεντρικόν Κατάστημα

01 ITOPIN0I 
ΤΟΝ ETON 1 828 - 1 9 3 !

Πρός τήν Διεύθυνσιν 
τής Εφημερίδας ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ 

Ενταύθα
Κύριε Διευθυντά,

ΙΙροκειμένου, ώς πληροφορούμαι, 
ή Δ. Ε. τοΰ Συλλόγου νά υποβάλη 
πρδς τήν Σεβαστήν Διοίκησιν υπό
μνημα περιλαμβίνον διάφορα ζη
τήματα τοΰ Προσωπικού, παρακα
λώ δπως μοί έπιτραπή νά εκθέσω 
δι5 δλίγων άπό τών στηλών τής 
Τραπεζιτικής τήν περίπτωσιν τών 
Βοηθών Α’ τάξεως είς οΟς καί έγώ 
ανήκω:

Ώς είναι γνωστόν οί νϋν Βοηθοί 
Α' τάξεως προσελήφθησαν είς τήν 
όπηρεσίαν τής Τραπέζης άπό τού 
έτους 1929—1931 ώς προσωρινοί 
υπάλληλοι.

Δυστυχώς οί ύπάλληλοι ούτοι, 
άνευ οίασδήποτε ύπαιτιότητός των, 
παρέμειναν ώς Προσωρινοί έπί 5 
καί 6 έτη κληθέντες είς έξετάσεις 
μόλις κατά τό έτος 1935. Οί έξ αό- 
τών έπιτυχόντες έμονιμοποιήθησαν 
κατά τόν Μάϊον τοΰ ίδιου έτους ώς 
Γραφείς Δ'.

Είς τόν Βαθμόν τοΰ Γραφέως 
παρέμειναν έπί 4 καί πλέον έτη. 
προαχθέντες είς τόν Βαθμόν τοΰ 
Βοηθοϋ Β' τόν ’Ιούλιον τοΰ 1939.

Καί ήδη οί ύπάλληλοι ούτοι με
τά ύπηρεσίαν έν τή Τραπέζη 11 — 
13 έτών κατέχουσι μόλις άπό έ
τους τόν Βαθμόν τοΰ Βοηθοΰ Α' 
τάξεως, ένφ οί νεώτεροι συνάδελ
φοι κληθέντες είς έξετάσεις πολύ έ- 
νωρίτερον ήτοι μετά 3ετή καί κα
τόπιν μετά 2ετή μόλις ύπηρεσίαν 
είς τόν Βαθμόν τοΰ ΙΙροσωρινοΰ καί 
παραμείναντες 2 μόνον έτη ώς 
Γραφείς, θά έχωσι τόν Βαθμόν τοΰ 
Βοηθοΰ Α' μετά έξαετή ή τό πολύ 
έπταετή έν συνόλφ ύπηρεσίαν έν τή 
Τραπέζη, έν άντιθέσει πρδς τούς 
πρώτους Προσωρινούς οιτινες έγι
ναν Βοηθοί Α' μετά 12ετή καί 
πλέον συνολικήν ύπηρεσίαν, χωρίς 
έπαναλαμβάνω νά στεροΰνται μορ- 
φώσεως, ύπηρεσιακής καταρτίσεως 
ή άλλου τινός άναγκαιοΰντος έφο 
δίου.

Έκ τών άνωτέρω σαφώς προκύ
πτει δτι διά τήν κατηγορίαν αότήν 
τών ύπαλλήλων (τών ήδη Βοηθών Α') 
συμβαίνει τό περίεργον γεγονός νά 
μειονεκτοΰν τόσον άπέναντι τών πα- 
λαιοτέρων συναδέλφων των δσον 
καί άπέναντι τών νεωτέρων το ιού- 
των. Σημειωτέον δτι πολλοί έκ τώ/ 
Προσωρινών Ύπαλλήλων τής πρώ
της σειράς προερχόμενοι άπό τάς 
διαλυθείσας κατά τά έτη 1929-1930 
Τραπέζας, είχον κατά τόν χρόνον 
τής προσλήψεώς των είς τήν Τρά
πεζαν σχετικήν τραπεζιτικήν πεί
ραν, έχουν δέ σήμερον ήλικίαν 
32-40 έτών.

ΙΙράς μερικήν έστω έπανόρθωσιν 
τής πασιφανούς άδικίας, ή'τις άκου- 
σίως βεβαίως, έχει δημιουργηθή είς 
βάρος καλών νέων ύπαλλήλων τής 
Τραπέζης, παρακαλώ τόν κ. Πρόε
δρον τής Δ. Ε. τοΰ Συλλόγου έξ ό-

νάματος καί τών λοιπών συναδέλ
φων μου δπως έκφράση τήν ευχήν 
πρός τήν Σεβαστήν Διοίκησιν ί'να, 
κατ’ έξαίρεσιν, οί ύπάλληλοι τής 
κατηγορίας αύτής κριθώσι κατά τάς 
έπικειμένας προαγωγάς μέ βάσιν 
ένιαυσίαν μόνον ύπηρεσίαν είς τόν 
ύπ’ αυτών κατεχόμενον σήμερον 
Βαθμόν τοΰ Βοηθοΰ Α' τάξεως.

Τελευτών έπιτρέψατέ μου νά προ
σθέσω έν έπί πλέον έπιχείρημα. 
Πλεΐστοι τών ύπαλλήλων τής κα
τηγορίας μας λόγω τών πολλών έ 
τών ύπηρεσίας λαμβάνουν τόν μι
σθόν τοΰ άνωτέρου βαθμού καί συ
νεπώς ή τυχόν προαγωγή μας είς 
τόν Βαθμόν τοΰ Ύπολογιστοΰ Β' 
δέν συνεπάγεται διά τήν Τράπεζαν 
άξίαν λόγου οικονομικήν έπιβάρυνσιν.

Άθήναι, 30)5)42

Μεθ’ ύπολήψεως

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 

Βοηθός Α' τάξεως Κ. Κ.

Τό Δ. Σ. τοΰ Σνλλόγοο άνέ- 
φερε Ιδιαιτέρως είς τό ύποβλη- 
Ό·όν ύπόμνημά του τήν κατη
γορίαν τών προσωρινών τών 
προσληφϋ'έντων κατά τά ετη 
1929—32, ή όποια είναι έκ 
τών μάλλον άδικηϋ'ειαών κατη
γοριών συναδέλφων, καϊ προέ- 
τεινε τήν ίκανοποίηαίν των 
συμφώνως πρός τάς δικαίας ά- 
ζτώσεις τών συναδέλφων τής 
κατηγορίας ταύτης.

Ή χρηματική έπιβάρυνσις 
τής Τραπέζης έκ τής άποκατα- 
ατάαεως τής κατηγορίας ταύτης 
τών συναδέλφων ϋΑ είναι έλά- 
χιατον, δεδομένου δτι οί πλεΐ- 
στοι λαμβάνουν ήδη τήν διαφο
ράν τοΰ Αμέσως επομένου βα- 
ύ'μου έκ των συλλογικών συμ
βάσεων.

τι iron τΕΜί τοπ muiun
Πρός τήν Τραπεζιτικήν

Κύριε Διεν&υν τά,

Τά τέκνα τών υπαλλήλων και 
Ιδίως τά αρρενα, άποφοιτώντα τών 
οχολών των, είς παλαιοτέραν επο
χήν προσελαμβάνοντο είς τήν Τρά
πεζαν άνευ εξετάσεων, υφιστάμενα 
μεταγενεστέρως δοκιμασίαν διά τήν 
μονιμοποίησίν των. Τώρα οπότε οί 
υπάλληλοι οίκογενειάρχαι έχουσι πε
ρισσότερόν ανάγκην άνακονφίσεως 
άπό τά οικογενειακά βάρη, έλή- 
φ&ησαν άλλα μέτρα διά τήν πρόσ- 
ληψίν των.

Νά διαγωνιστούν πρώτον είπον 
οί είσηγηταί, κα'ι οσα επιτύχουν θά 
προσληφδώσι. ’Αλλά τό Ιδήμερον 
χρονικόν διάστημα τό όποιον άφή- 
καν διά τήν προγύμνασίν των δεν 
ήτο αρκετόν. Κα'ι ώς ήτο επόμε
νον πολλά έξ αυτών άπέτυχον κα
τά τόν διαγωνισμόν τής 7ης ’Ιου
νίου έ. ε. Θά ήτο μέτρον δικαιο
σύνης αν καί ταϋτα προσελαμβά- 
νοντο είς τήν Τράπεζαν ανεξαρτή
τως βα&μον επιτυχίας. Ίό μέτρον 
αυτό θά ήτο μέτρον δικαιοσύνης, 
διότι άφ’ ενός θά έδίδετο ή ευκαι
ρία είς τά παιδιά αϋτά νά σταδιο
δρομήσουν και άφ’ έτέρου θά ε- 
λαφρύνετο τό βάρος τών οίκογε-

Ιΐρός

τήν ’Επιτροπήν Χυνεργα- 

ζομ.ένων Τραπεζοϋπαλ

ληλικών ’Οργανώσεων 

ΈντιΟϊα

Τό χηλεγρά'ίήμ* «ρός 
τους Έφορους τοΰ Κρά
τους έχει σκοπόν νά περι- 
συλλέξιΐ ή Κεντρική ύπηρε- 
σία. πληροφορίας περί ά- 
ριθμ-οΰ ύπαλλήλων καί μ,ε- 
λών Οικογενειών έν τώ 
Κράτει, κατανομής αυτών 
ί’να έπί τό βάσει αυτών κα* 
θορίση τάς άνάγκας τοΰ ύ- 
παλληλικοΰ κόσμ,ου.

Αί Τράπιζαι καλόν θά 
ήτο νά έκαμ,αν καί αύται 

παρομ.οίαν προπαρασκευα
στικήν εργασίαν ήτις νά λη- 
φθή έν καιρώ ύπ’ οψει έφ’ 
όσον αί περιστάσεις επι
τρέψουν- Ι\ίομ.ίζομ.εν όμ-ως

ειακών ύποχρεώσεων τοΰ υπαλ

λήλου, διότι πολλοί εξ αυτών αυν- 

νηρονν πολνμελεστάτας οικογένειας 

καί αναμένουν άπό τά παιδιά των 

έλάφρυνσιν τών οικογενειακών βα

ρών. Οί οίκογενειάρχαι μάλιστα οί 

όποιοι δεν λαμβάνουν ουσσίτιον διά 

τά ενήλικα άλλ’ Άνεργα παιδιά των 

ϋφίατανται σκληράν δοκιμασίαν.

Ό Κος Διοικητής μας δστις τό

σον στοργικά φροντίζει διά τό προ

σωπικόν, θά έξετάση πιστεύομεν 

εύμενώς τό ζήτημα τούτο καί θά 

δώση τήν πρέπονσαν λύσιν.

Άθήναι 4]7] 1942

Έκ μέρους πολλών 

οικογενειαρχών υπαλλήλων 

Δ. Κ. ΚΑΤΣΑΡΕΛΛΟΣ

ότι οί υπάλληλοι Τραπε- 
ζοΰν άνήκοντες είς μ.εγάλα 
έργοδοτικά συγκροτήματχ 
θά έπρεπε διά τών διοική
σεων αυτών νά τύχωσι τής 
δεούσηδ μ-ερίμ-νητη ώ- άκρι- 
βώς συμβαίνει μέ τούς έρ- 
γάτας καί ύπαλλήλους δια
φόρων άλλων έπιχειρήβεων 
βιομ-ηχανίας κλπ. Τό Γϊ·- 

πουργεΐον Έπισιτισμ,οΰ εί
ναι πρόθυμ,ον νά ένισχύση 
τάς Τράπεζας έν τώ μ.£- 
τρω καί τούς ύπαλλήλους 

τών άλλων εργοδοτών, δέν
ε ί ν α ι όμ-ως δ υ ν α-

τόν ν ’ απαλλάξω
διά νής μ-ερίμ,νης
του τας ε π ι χ ε ι ρ ή~
σεις τής ύ π ο χ ρ ε ώ

σ ε ώ ς των έναντι
τών ύπαλλήλων.

Ό 'Τπουργός 

Σ. ΓΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ

Σχετικούς μέ όσα γράφει 
ή «Τραπεζιτική» είς τό ση
μείωμα «Καί πάλιν κατ’ ε
κλογήν ;» είς τήν στήλην 
«Σκέψεις καί Κρίσεις», πλη
ροφορούμενα ότι ό κ. Πρόε
δρος τοΰ Συλλόγου μας ά- 
νέπτυξε προφορικως τό ζή
τημα τοΰτο είς τόν κ. Διοι
κητήν παρουσία καί τοΰ κ 
Πανώρηου- Ό κ. Διοικητής 
έγνώρισεν είς τόν κ. Α. Δη- 
μητρακόπουλον ότι ούδεμια 
αδικία πρόκειται νά γίνη διά 
τής τιμητικής διακρίσεως ώ- 
ρισμένης μόνον σειράς υπαλ
λήλων.

Τό αΰτό διεβεβαίοοσε και 
ό κ. Πανώρηος, όστις έτόνί
σε ότι μόνον περί απλής σκέ- 
ψεως έπρόκειτο.

ΟΡΟΙ ΤΟ ΤΟΟΗΤΙΠΙΙΙΤΙ ΙΟΙ Η01Ι0Ι ΤΡΑΠΕΖΑΣ
Κατόπιν τής αύξήσεως τών άποδοχών τού Προσωπικού· 

τής Τραπέζης δυνάμει τής τελευταίας άποψάσεως τοΰ Υπουρ
γού ’Εργασίας, παρακαλοΰμεν δπως άπό 1-7-1942 ύπολογίζητε 
τήν κράτησιν 0,50 ο)ο ύπέρ τού Συλλόγου μας έπί τών ηύξη- 
μένων ήδη κατά 50 ο)ο προπολεμικών μισθών.

Κατά τήν άνά τρίμηνον μεταφοράν είς πίστωσίν μας 
παρά τώ Κ. Κ]τι του συνόλου τών κρατήσεων, παρακαλοΰμεν 
δπως άποστέλλητε ήμΐν κατ]σιν, ώς τό κάτωθι ύπόδειγμα:

Όνοματεπ. Βαθμός Μισθός
Μήν . . . Μήν . . . Μήν . . . Σύνολον

Κρατήσεωνα' 15ήμ. β' 15ήμ. α' Ιδη μ. β' Ιδήμ. α' 15ήμ. β' 15ήμ.

Ύπ. Α'.

(50 ojo 5300.-
2650.-
7950-- 40 40 40 40 40 40 240

’Εν Άθήναις τή 30 ’Ιουνίου 1942

Μετά συναδελψικών χαιρετισμών 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ

Άνδρ. Ζ. Δημητραπόπουλος Κωνστ. Πολίτης

ΑΙ ΚΑΤ’ ΕΚΛΟΓΗΝ ΟΡΟΑίΟΓΑΙ


