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ΩΔΙΝΕΝ ΟΡΟΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΤΕΚΕ ΤΙΠΟΤΕ .

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔίΟΙΚΗΣΕΩΣ 
ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ -ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΛΓΟΣ - ΘΛΙΦΙΣ —.ΑΓΩΝ
Κατωτέρω παραδέτομεν τά ύπό τής Διοι- παντήσεις τού κ. ΔιοικητοΟ ούψιό,νον έλλει- 

κητικής ’Επιτροπής του Συλλόγου ΰποβλη- ψιν πολιτικότητος άλλά καί υπεκφυγήν, ά- 
θέντα εις τήν Διοίκηαιν αιτήματα τού κόμη δέ καί πρόκλησιν.

-Προσωπικού καί τάς επ’ αυτών απαντήσεις Ούτε εν έκ τών αιτημάτων δέν εΰρε τόν 
του κ. ΔιοικητοΟ τής Τραπέζης. "Ας ση- τρόπον καί δέν έξεδήλωσε τήν διάδεσιν 
μειωδή, δτι ή Διοικητική ’Επιτροπή, πληρο- νά έπιλύοη ή Διοίκησίς μας, πλήν εκείνων 
φορηδεΐσα έγκαίρως δτι ή Διοίκησίς τής φυσικά δι’ α, έχει δεσμευδη διά συμφωνίας 
Τραπέζης—ένισχυομένη άπό τους κακούς άπά του Αύγουστου τού έτους 1945 καί μά- 
δαίμονας, οί’τινες δυστυχώς έξακολουδοϋν λίστα εϊςτινα έξ αυτών (διαφοράς έπιδό- 
νά τήν περιστοιχίζουν—8ά άπέρριπτε τά ματος ταμιών, συνεργειακάς άμοιβάς ά- 
αίτήματα, εσπευσε καί παρεκάλευε τόν κ. σδενών, άποδοχάς διά μή χορήγησιν άδειας 
Προσωπάρχην ϊνα ή Διοίκησίς μή δύση τήν κατά τά 1945) συγκατατίδεται μέ πολύν κό- 
άπάντησιν πριν ή έξετάση έκ νέου ταΰτα. πον.
Δυστυχώς καί ως συνήδως δέν είσηκούσδη- κάμνομεν έκκΑ^ιν εις τήν Διοίκηοιν 
μεν διά μίαν ακόμη φοράν. Si a μίπν εϊαέτι φοράν ϊνα μή θελήσϊ| νά

Επειδή πρόκειται περί σοβαρότατων ζη- p! *irj τά Προσωπικόν εις νέ«ς evsmdu- 
τημάτων, τά άποία έκ προδέσεως άποτελ- μήτους περιπέτειας. iteei τούτο θά γίν.*$ 
ματώνονται πρός γενικήν ζημίαν καί έπει- έάν επιλυθούν δία ανεξαιρέτως τά^ύπο- 
δή προβλέπομ'εν σκληροτάτους αγώνας βληθέντα αίτήματ-ι, emvei είναι καί δί- 
διά τήν έπίλυοίν των, ας μας συγχωρηδή καα καί λογικά καί αμέσως ιτρεη/ματο- 
ϊνα—είς δσας απαντήσεις του κ. Διόίκητοΰ ποιήβ^μα.
ένδείκνυτάι άπάντησις καί έκ μέρους του Διατ=ΐροΰμεν τήν ελπίδα δτι ό κ. Διοι- 
ίυλλόγου—παρεμδάλωμεν τούτην είς. έκα- κιοτής θά επανεξετάσω τά αιτήματα τού 
στον αίτημα πρός τόν σκοπόν δπως έν Προσωπικού, ανεξαρτήτως τών δοθεισώ/ 
δψει αγώνων, ένημεοωδή πλήρως τά Προ- απαντήσεων, αποδεχόμενος τ,,ν παρά- 
σωπικόν, τό όποιον δά διακρίνη είς τάς ά- κληαιν μας περί έπανεξετάσεώς των.

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Ένίαχυσις τών άδειούχων ϊνα διέλ- 

βουν τήν αδειάν των είς εξοχήν
«Ή πρωτοβουλία πρός λήψιν αποφάσεων 

άνήκει —κατά τά συμφωνηόέντα είς τήν 
ύπό τήν προεδρίαν του κ. ΠρωδυπουργοΟ 
σύσκεψιν— είς τήν Τράπεζαν τής Ελλάδος». 

Σημείωσις Συλλόγου : Άνεμένομεν καί άνα-
μένουεν ϊνα τά λογικώτερον καί λίαν συμφέρον είς 
τήν Τράπεζαν αίτημα τοΰτο του Προσωπικού τό

υιοθέτηση ή Διοίκησίς καί τό προώθηση είς πραγ- 
ματ,κότητα.

2. ί^αθιέρωοις θερινού ωραρίου
Ό κ. Διοικητής δέν άπήντηύεν έπ’ αύτοΰ, 

ίσως έχομεν άπάντησίν του μετ’ όλΤγας 
ημέρας.

3. Μετατάξεις
α) Γυναικών. «Αί μετατάξεις τών Γυναι

κών έγένοντο είς εύρυτάτην κλίμακα καί



ύπό.πνεΰμα άκρας έπιεικείας, έφηρμόσδησαν 
δέ έπακριδώς αί οχετικα'ι διατάξεις τοΰ Κα- 
νονισμοϋ Έντάξεως. Παρά ταϋτα αί έκ των 
μή μεταταχδεισών έχουσαι παράπονα νά 
μου τά υποβάλλουν έγγράφως ϊνα έξετάσω 
έκάστην συγκεκριμένην περίπτωσιν».

Σημειωσις Συλλόγου : ή περΐ_ μετατάξεως 
των Γυναικών διάταξις τής Έντάξεως ούτε κατά 
τά έτος 1944, ούτε μετάγένέστέρως έψηρμόσδη επα
κριβώς, ούτε τύιτοις, οΰτε ρύσίς, διότι μέχρι πρό
λογός, δτε έγένετο ή τελευταία μετάταζις, οΰδεμίο 
Δακτυλογράφος Α' τάξεως είχε μετάταχ ή. Έ“Ι 
πλέον κατά τά έτος 1Υ44 of φάκελλοι των Γυναικώ,ν 
δέν ήνοίχδησαν 8λοι. ΔΓά τούτο έζητή9η ΐιπό τού 
Συλλόγου ΑΝΑΘΕΟΡΗΣΙΣ τής μετατάξεως, ως έγέ- 
νετο καί διά τάς ποιοτικός διακρίσεις. Άναδεώρη- 
σις δέ σημαίνει έν προκειμένω χορήγησιν τής κανο
νικής VALEUR. "Οσον διά τήν υποβολήν εγγράφων 
παραπόνων ταϋτα δέν πρόκειται δυστυχώς νά έξε-, 
τασδούν, όπως δέν έξητάσδησαν καί τά των 
προαγωγών.

6) Εισπρακτορων καί Κλητήρων : «Μετα
τάξεις Εισπρακτόρων και Κλητήρων γίνον
ται έκάστοτε.πρός πλήρωοιν ύπαρχουσων 
κενών δέσεων, ώς ορίζεται διά τοΰ άρδρου 
9 του ’Οργανισμού τής ύπηρεσίας. Κατ’ έπα- 
νάληψιν ύπεδείχδη εις τούς ένδιαφερομέ- 
νους καί έχοντας τά προσόντα πρός μετά- 
ταξιν όπως τεδώσιν είς τήν διάδεσιν τής 
υπηρεσίας ινα τοποβετηδϋσιν όπου ύπάρ- 
χουσι κεναι δέσεις ταμιακών ύπαλλήλων. 
Άλλως τέ ύπέρ τοΰ Βοηθητικού Προσωπικοΰ 
τής ήμετέρας Τραπέζης έλήφδησαν μέτρα 
άνάλογα των όποιων παρ’ οΰδεμιάς άλλης 
Τραπέζης έλήφδησαν».

Σημειωσις Συλλόγου : Έκ τής ώς άνω άπαν- 
τήσεως διαπιατοϋται ευτυχώς δτι καί κεναι δέσεις 
υπάρχουν καί Εΐσπράκτορες καί Κλητήρες μέ προ
σόντα, οΐτινες δέν μετετάγησαν Καί δέν μετετά- 
γηοαν διότι δέν (;) έτέδηοαν εις τήν διάδεσιν τής 
υπηρεσίας ινα τοποδετηδώσ.ιν 6που υπάρχουν κεναι 
δέσεις ταμιακών υπάλληλων. Καί ή μέν μετάταζις 
είναι προ παντός ήδική ύποχρέωσις τής Τραπέζης, 
ή δέ τοποδέτηοις οίουδήποτε υπαλλήλου οπού αί 
άνάγκαι τής υπηρεσίας τά επιβάλλουν εΤνάι δικαίω
μά της άναφαίρετον. Ιδού τί δέν γίνεται έκ μέρους 
τής Διοικήοεως. "Οσον αφορά τά υπέρ τ.οϋ Βοηδη- 
τικού Προσωπικού μέτρα, ατινα δέν έγιναν 
εις ούδεμίαν άλλην Τράπεζαν έχομεν 
άπειρα παραδείγματα εις βάρος τού συνόλου τού 
Βοηθητικού Προσωπικού τής ήμετέρας Τραπέζης έν 
συγκρίσει προς τά των δύο άλλων Τραπεζών^

Ή έπίκλησις τής διατάξεως τού άρδρου ?, προ- 
κετμένου νά μή γίνουν μετατάξεις είμή ΰπά ώρι- 
ομένας έλαοτικάς προϋποθέσεις, 9ά είχε κάπως 
τήν δέοιν της, έάν δλαι αί διατάζεις τού 'Οργανι
σμού ήοαν σεβαστοί καί δέν έτροποποιοϋντο επί τά 
δυσμενέστερο1/, ώς δυστυχώς συνέβη κατά Δεκέμ
βριον 1546.

4. Τά υποκαταστήματα δέν λαμβάνουν 
εγκαίρως δ,τι δίδεται εις τά Κεντρικόν

«Ή σημειουμένη ένίοτε καδυστέρησις ο
φείλεται είς τεχνικούς καδαρώς λόγους -~8ά 
ληφδή ούχ ήττον πρόνοια όπως έφεξής ή 
καδυστέρησις αΰτη περιορισδή κατά τό δυ
νατόν.»

Σημειωσις Συλλόγου ί ή καδυστέρησις μέχρι 
σήμερον άφεώρα δλας έν γένει τάς προς τά υπο
καταστήματα παροχάς, αί δέ διαταγαί έξεδίδοντο 
μετά πάροδον μακροΟ χρόνου άφ’ δτου κατεβάλον- 
το- αί άποδοχαΐ είς τό Κεντρικόν, ένω δά έπρεπε 
νά συντάσσεται ή έγκύκλιος τήν ιδίαν ημέραν ή 
τό βραδύτερον τήν έπομένην και νά έτηλεφωνεΐτο 
ταυτοχρόνως κατά σύστημα εις τά μεγαλύτερα 
ύποκ)ματα καί δι’ αύτών είς τά μικρότερα.

5. Καταβολή επιδόματος γάμου είς τούς 
έχοντας έργαζομένβς συζύγους και κα
ταβολή επιδόματος τέκνων μέχρι τοΰ 
21ου έτους διά τά άρρενα καί μέχρις 
άποκαταστάοεως διά τά θήλεα, ώς ή σχε
τική ερμηνεία τοΰ υπουργείου 'Εργασίας

«Συνεννοήδην μετά τοΰ κ. Διοικητοΰ τής 
Τραπέζης τής Ελλάδος, ό όποιος άνέλαβί?' 
νά έξετάση τό ζήτημα μετά τοΰ κ. Υπουρ
γού τής Εργασίας. Θά άναμείνωμεν τάς έν 
προκειμένω αποφάσεις των».

Σημειωσις Συλλόγου : Είς τόν κ. Διοικητήν 
ύπεβάλαμεν ανάγραφαν τοΰ ερμηνευτικού έγγράφου 
τοΰ ’Υπουργείου φέρον τήν υπογραφήν τού υπουρ
γού κ. Παπαδανάση. Βάσει αυτού κατεβλήάησαν 
προ πολλοΰ τά καδυστερούμενα είς τήν ’Αγροτικήν 
Τράπεζαν.

6. Καβιέρωσις τοΰ επιδόματος χειρι
στών καί χειριστριών ώς μηνιαίου.

«Τό έπίδομα χειριστών ιςαΐ χειριστριών 
μόλις έσχάτως ηύξήδη από δρχ. 2.000 είς 
δρχ. 5.G0U ήμε'ρησίως, δέν είναι δέ σκόπιμον 
ούδέ δίκαιον νά χορηγήται είμή μόνον είς 
τούς πράγματι άοχολουμένους μέ τόν χειρι
σμόν τών λογιστικών μηχανών καί κατ’ άνα- 
λογίαν πρός τόν χρόνον τής άπασχολήσε- 
ώς των είς τήν ειδικήν ταύτην έργασίαν».

Σημειωσις Συλλόγου ; τό έπίβογα των πράγ
μα τ.ι κ ω ν χειριστών καί χειριστριών πρέπει νά 
είναι καί άξιόλογον καί μηνιαΐον.

7. 'Εθελούσια έξοδος — σίμφώ /ως τω 
σχεδίω τοΰ Συλλόγου— τών εγγάμων 
καί μητέρων Γυναικών Συναδέλφων

<:Κατά τήν περίοδον ταύτην, καδ’ ήν ζη
τείται εντατική προσπάθεια τοΰ Προσωπικοΰ 
όπως άνταποκριδή είς τήν σημειουμένην 
προοδευτικήν αΰξήσιν τών έργασιών Ιής



#

Τραπέζης δέν είναι δυνατόν νά γίνη λόγος 
περί έδελουσίας έξόδου ύπαλλήλων».

Σημειωσις Συλλόγου ή γενομένη άτυχε- 
οτάτΓ) και ολεδρία έδελουσία έξοδος επρεπε νά 
ειχεν άρχίση άπό τάς έπι μαχρόν ύπηρετούσας εγ
γάμους και μητέρας Γυναίκας καί έν συνεχεία άπό 
τούς λευκαδέντας έν τη υπηρεσία κουρασμέ
νους αρρενας και δήλεις υπαλλήλους καί ύπό όρους 
λογικούς.’Ενω διά τής άποτυχοΰσης έδελουσίας ούτε 
τό έν, ούτε τό άλλο έγινε καί έ^ει δι^μιουργηδή 
έκτοτε κατάστασις έρεδίζουσα τό συνολον το.ΰ 
Προσωπικάΰ, διότι δέν άπεχώρησαν έκεΐνοι ο"τινες 
έπρεπε νά αποχωρήσουν, οι δέ όροι τής έδελουσίας 
υπήρξαν έκτάκτως ατυχείς. ΤοιοΟτος έρεδισμός δέν 
δά ύπάρξη προκειμένου περί τής ώς άνω κατηγο
ρίας Συναδέλφων, όταν μάλιστα οί όροι είναι λο
γικοί. *Από απόψεως υπηρεσιακής είναι συμφέρον 

τής Τραπέζης ή πραγματοποίησις τής έδελουσίας 
ταύτης έξόδου.

8. Έπιτάχυνσις ίδρύσεως Έτιικουρικοϋ 
Ταμείου καί Ταμείου Στέγης

«Ή πρωτοβουλία πρός λήψιν αποφάσεων 
ανήκει —κατά τά συμφωνηδέντα εις τήν 
ύπό τήν προεδρίαν του κ. Πρωδυπουργοϋ 
σύσκεψιν— εις τήν Τράπεζαν τής Ελλάδος».

Σημειωσις Συλλόγου : Είς τήν τράπεζαν τής 
'Ελλάδος συνεστήθη τό ΤαμεΤον Στέγης, 
ένεκρίθη δέ υπό του Γενικού Συμβουλίου καί τό 
Καταστατικόν τού Μετοχικού Ταμείου' ένώ 
παρ’ ήμΤν καμμία, ούτε κδν ηθική ένίσχυσις δέν 
παρεσχέδη μέχρι σήμερον έκ μέρους τής Διοικήσε
ις διά τά δύο σοβαρότατα ταϋτα ζητήματα, μολο
νότι πολύ πριν άπό τόν Σύλλογον τής ' Τραπέζης 
της 'Ελλάδος τά έθέααμεν ήμεΤς ΰπ' δψιν τής 
Διοικήοεύς μας.

Β'. ’Επί αιτημάτων δι’ ά έπελήφδη 
ήδη ή Κυδέρνησις

«Μολονότι αί άπόψεις τής Διοικήαεως, 
άνακοινωδεΤααι κατ' έπανάληψιν, είναι γνω
στοί είς τά Προσωπικόν, εφόσον τά ζητήμα
τα ταϋτα, κατά πρωτοβουλίαν του Συλλόγου, 
ήχδηααν πρό του κ. Πρωδυπουργοϋ, δέν εί
ναι δυνατόν είς τήν Διοίκησιν νά πράξη 
άλλως, εΐμή νά άναμείνη τάς σχετικός Κυ
βερνητικός άποφάσεις. Σχετικώς άνεγνώοα- 
μεν μετ’ έκπλήξεως' τά έν τή ύπ’ άριδ. 48 
άνακοινώσει του Συλλόγου άναφερόμενα 
περί των διαδόσεων δλων των υπό τήν προ
εδρίαν τοϋ κ. Πρωδυπουργοϋ συσκεφδέντων 
εσχάτως έπί των αιτημάτων τούτων, μέχρ, 
τοϋ σημείου μάλιστα ώστε νά μή ύπολείπε- 
ται πρός έπίλυσιν αύτών εΐμή ή έκδήλωσις 
όμοιας διαδέσεως έκ μέρους μου, ένώ τό 
μόνον συζητηδέν δέμα κατά τήν έν λόγω 
σύσκεψιν είναι τά τοϋ επιδόματος Λογιστών·

έφ' οϋ προέκυψεν ή γνωστή άντίδεσις άπό- 
ψεων τοϋ κ. Διοικητοΰ τής Τραπέζης τής 
'Ελλάδος πρός τάς τοϋ Συλλόγου τής Έδνι- 
κής Τραπέζης».

Σημειωσις Συλλόγου : Ό κ. Διοικητής βε
βαιώνει 8,τι καί ήμεΤς έν τή ύπ’ άριδ. 48 ανακοι
νώσει ΐοχυριζόμεδα, ήτοι οτι «είναι γνωστοί εις 
τό Προσωπικόν α! απόψεις τής Διοικήαεως» έπι 
των ζητημάτων τούτων «ώς άνακοινωδεΤααι κατ’ 
έπανάληψιν» δηλαδή άρνητικαί. Είναι δέ τά ζητή
ματα ταϋτα περί, υν είναι γνωστοί αί άπόψεις ι,ης 
Διοικήαεως τά έξης : lj Επίδομα Λογιστών καί ανώ,
2) ή ύπό τής Τραπέζης ένίσχυσις τών ασφαλιστικών 
Ταμείων (Ταμεϊον Συντάξεων καί ΤαμεΤον Αυτα- 
αφαλείας) καί ή έπιβάρυνοις τών Τραπεξών μέ τάς 
συντάξεις τών έδελουσίως άποχωρησάντων εσχάτως,
3) τά Πασχαλινόν επίδομα, 4) Συμμετοχή Εκπροσώ
πων είς τά Συμβούλια καί είς τάς ’Επίτροπός τής 
Τραπέζης καί 5) Άκύρωσις τών δυσμενών τροπο
ποιήσεων τού ’Οργανισμού.

Τά ζητήματα ταϋτα ώς καί τό τής διαφο
ράς συνεργειακής άμοιβής, συνεχίσεως κα
ταβολής τής παιδικής μερίμνης καί καταβο
λής πλήρων άποδοχών είς τούς έν τω στρα- 
τώ ύπηρετοϋντας, ήχδηααν ένώπιον τοϋ κ. 
Πρωδυπουργοϋ, ούχί πρωτοβουλία τοϋ Συλ
λόγου, άλλα πρωτοβουλίφ τοϋ κ. Πρωδυπουρ- 
γοϋ, συνεπεία τής 24ώρόυ προειδοποιητικής 
άπεργίας τοϋ Προσωπικού τών τριών μεγά
λων Τραπεζών.

’ "Ας ’ίδωμεν τί έλέχδη κατά τήν σύσκεψιν1 
δι’ έν έκαστον τών ώς άνω ζητημάτων, έφ’ 
ών είναι γνωστοί αί άρνητικαί άπόψεις τής . 
Διοικήαεως καί τί μάς έχουν δηλώσει κατά 
καιρούς οί Διοικηταί τών άλλων Τραπεζών.

L—ΕΠΙΔΟΜΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ. Ό κ. Ματζαβί- 
νος έδήλωσεν ότι είναι έπίδομα δέσεως. Ό 
κ. Άποστολόπουλος έχαρακτήρισε τήν δή- 
λωσιν ταύτην ώς ανακριβή. Ό Διοικητής 
μας κ. Πεσματζόγλου έδήλωσεν είς τήν σύ·» 
σκεψιν 6π δέν δέχεται νά τό δώση διότι δά 
τό λάβουν 1063 υπάλληλοι καί απαιτούνται 3 
δισεκατομμύρια δραχμών έτησίως.

Ό κ. Άποστολόπουλος έδήλωσεν δτι δέ
χεται περιορισμόν είς τό ήμισυ τοϋ ώς άνω 
άριδμοΰ καί μείωοιν τής δαπάνης είς τό ήμι- 
συ περίπου τής ύπολογισδείσης ύπό τού κ. 
Διοικητοΰ μας καί έν συνεχεία ανέπτυξε τό 
δλον ζήτημα. Ό κ. Μάζιμος έδήλωσεν δτι 
6 κ. Άποστολόπουλος τοποδετεϊ τό ζήτημα 
επιδόματος ΛογιστοΟ έπί ορδής βάσεως. Ό 
κ. Βερροιόπουλος είναι άναφανδόν κεκ-ηρυγ- 
μένος ύπέρ τής χορηγήσεω; τοϋ έπιδόμα- 
τος. Εις τόν κ. Διοικητήν ύπεβάλομεν άντί-



γραφα δύο εγκυκλίων διαταγών τής Τραπέ
ζης τής Ελλάδος έξ ών έμφαίνεται κατακά- 
8αρα δτι πρόκειται περί έπιδόματος βαθμού 
καί κατά συνέπειαν, ύπαρχούσης τής συμφω
νίας περί πανόμοιας μεταχειρι'σεως, θά επρε- 
πεν άσυζητητεί η Διοίκησίς μας νά είχεν 
υιοθέτηση τό αίτημα τοϋτο του Συλλόγου 
μας. Ιδού διατί προσπαθεί νά ύπεκφύγη ή 
Διοίκησίς παρά τήν συμφωνίαν περί πανό
μοιας μεταχειρίσεως.

2.—ΕΝΙΣΧΥΣΙΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ' ΤΑ
ΜΕΙΩΝ. Ό κ. ΜοντζαβΤνος έδήλωσεν είς 
τόν Πρόεδρον τοΰ Συλλόγου μας έντός τοΰ 
Γραφείου τοΰ κ. Πρωθυπουργού δτι είναι 
προθυμότατος νά αύξήση τά ποσοστά εισ
φοράς άρκεΤ νά γίνη καί ύπό τής Διοικήσεως 
τής. Εθνικής Τραπέζης. Ό κ. Μάξψος είπεν 
έπί λέξει«δ,τι καί αν μου ζητήσητε διά (τά 
άσφαλιστικά ταμεΤα θά σάς τά δώσω διότι 
είναι πολύ λιγώτερα άπό δσα πρέπει νά 
δώσωμεν καί διότι δέν μπορώ νά βλέπω πα
λαιούς συνεργάτας μου είς αύτήν τήν άθλίαν 
κατάστασιν».Ή Διοίκησίς έν τούτόις άρνεΐται.

5) ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΑΣΧΑ
Είς τήν σχετικήν λύσιν, ην έπροτείναμεν 

κατά τήν σύσκεψιν, ό κ. Ιτείρανόπουλος 
είπεν δτι είναι πλήρω, σύμφωνος. Ό κ. 
Ματζαβίνος έζήτησεν νά τοΰ διατυπώαω- 
μεν έγγράφω; τήν πρότασιν καί ένδιεφέρθη 
καί μεταγενεστέρως διά τό ζήτημα. Ό κ. 
Βερροιόπουλος εύρίσκεται έν ά/ανακτήσει 
διότι δέν λύεται τό ζήτημα τοΰτο είς τό 
■όποιον άνεμίχθη ό 'ίδιος ϊνα λυθή ή άπερ- 
γία. Ό κ. Πεσματζόγλου ήμπόδισε τόν κ. 
Βερροιόπουλον νά καταβάλη τό πασχαλινόν 
έπίδομα καί τοϋ ύπέμνησε τάς εύθύνας ας 
άναλαμβάνει, έάν >υχόν τό χορηγήση, παρά 
τάς τηλεφωνικός παρακλήσεις τοϋ κ. Βερ- 
ροιοπούλου ϊνα μεταπεισθή ό κ. Διοικητής 
μας καί παρά τήν έπί τούτω έπίσκεψίν του 
είς τό έν τή Τραπέζη μας Γραφείον τοϋ κ. 
Πεσματζόγλου. Κατά τό τέλος τή; παρά τώ 
κ. Πρωθυπουργό συσκέψεως ό κ. Διοικητής 
μας έδήλωσεν δτι ή γνώμη του ήτο άνέκα- 
θεν νά λάδωμεν δ,τΓκαί κατά τό παρελθόν 
έτος", χωρίς δμως νά στέρξη ποτέ νά καθο- 
ρίση τί άκριβώς έννσεΐ διά τής λίαν άσυμ- 
φόρου καί γνωστής είς ήμάς άπόψεώς του 
ταύτης. ,'Αφ’-ής δμως, λέγει ό κ. Διοικητής 
μας, τό'ζήτημα έφθασεν είς τήν Νομισματι
κήν Επιτροπήν, δέν έχει καμμίςιν πρωτο

βουλίαν.
4) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΙΣ ΤΑ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
Ό κ. Βερροιόπουλος έχει δηλώσει δτι εί

ναι άπολύτως- σύμφωνος. χ
Ό κ. Μαντζαβίνος ομοίως.
Ό Υπουργός τής Εργασίας κ. Παπαθανά- 

σης μάς έδήλωσεν δτι είναι σύμφωνος' καί 
θά ύποβάλη» τό σχετικόν νομοσχέδιον είς 
τήν Επιτροπήν Έξουσιοδοτήσεως-.

Ό κ. Μάξιμος έζήτησε κατά τήν σύσκεψιν 
διευκρίνισιΆ τοϋ αιτήματος μας καί μεθ’ ίκα- 
νοποιήσεως ήκουσεν δτι τήν, συμμετοχήν 
μας έννοοϋΜεν μόνον#όσά<ις ’Πρόκειται νά 
συζητηθούν ζητήματα τού Προσωπικού.

Ό κί Πεσματζόγλου ού μόνον ρητώς έχει 
δηλώσει δτι άντιτίθεται, άλλά καί ποικιλλο- 
τρόπως άντιδρά είς τοΰτο. "Εχει ■ μάλιστα 
κάμει καί διαβήματα έντονα είς τούς ' αρμο
δίους ϊνα μή περάση τό νομοσχέδιον τοϋτο.

5) ' ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙ
ΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

Τό ζήτημα τοΰτο, άφορών άποκλειστικώς 
τήν ίδικήν μας Τράςεζαν, ήτο φυσικόν νά 
μή άπασχολήση τούς κ. κ. Διοικ-ητάς ■ των 
δύο άλλων Τραπεζών. Ό κ. Μάξιμος ένδιε
φέρθη ζωηρώς δΓ ρύτό καί έζήτησε νά εκ
τεθούν αί ά.τόψεις τοΰ Προέδρου τοϋ Συλ
λόγου μας. Ή άνάπτυξις έγένετο έξονυχι- 
στικώς, τόσον άπό τής πλευράς τής αδικίας 
και τής δυσμενούς άπηχήσεως είς' τό Προ- 
■σωπικρν -—δεδομένου δτι ή έπί τά χείρω 
τροποποίησις τοϋ Όργα/ιομοϋ δημιουργεί 
κακόν προηγούμενον καί σημαίνει δπέφεξής 
δέν. θά έχωμεν 'Οργανισμόν,.δσον καί άπό 
τής πλευράς τή; διαρθρώσεως τής ιεραρχί
ας. Ύπεστηρίχθη, δηλαδή ύπό τοϋ κ. Άπο- 
στολοπούλου, κατά τήν σύσκεψιν, δτι τό 
άλλοτε καθεστώς, καθ' δ ό. βαθμό; το'3 
Τμηματάρχου προϋπέθετε καί άντίστοιχον 
Τμήμα, δέν Ισχύει έν τή Τραπέζη μας άπό 
μακροϋ καί δέν συμβολίζει ό βαθμό; σίτος 
είμή πολυετή φιλόπμον υπηρεσίαν καί δπ 
τά άξιώματα άπό 20ετίας καί. πλέον έχουν 
δο.θη είς τούς άνεξαρτήτως βάθμοϋ καί άρ- 
χαιότητος όνομαζομένους ύπό τής Διοική- 
σεως Προϊσταμένους, Διευθυντάς Τμημάτων 
καί Διευθυντάς Τραπέζης. Έπί πλέον δέ έχει 
θεσπισθή έκτος του αξιώματος ’επιθεωρητοϋ 
καί τά τοΰ ΈλεγκϊοΟ καί Δοκίμου Έπτθεωρη- 
το.χκαί δτι όργανικώς προβλέπετα: ϊ/α ή



Διοίκησις άνα^έτη άνωτέραν δέσιν εις κα- 
τώτεοον βαδμολογικώς ύπάλληλον καί τάνά- 
παλιν εις άνώτερον βαδμολογικώς ύπάλΧη- 
λον νά άναδέτη κατώτερον δέσιν, είς τρό

μον ώοτε νά μήν έπέρχεται κδμμία διατα
ραχή είς τήν ομαλήν λειτουργίαν τής Τρα- 
πέζης. Ύπεστήριξεν έν συνεχεία ό κ. Άπο- 
στολόπουλος, δτι έάν ή δυσμενής τροποποί- 
ησις γίνη δεκτή έκ μέρους τού Προσωπικού, 
τότε πρέπει νά δεχδώμεν δτι ή 'Εθνική Τρά
πεζα καταργεί πλέον τόν ’Οργανισμόν, 
άφοϋ είς οίανδήποτε στιγμήν δελήσει ή 
Διοίκησις δά δύν^ται νά τόν τροποποιή έπί 
τό δυσμενέστερον, Έπί πλέον διά τής τρο- 
ποποιήσεως ταύτης καί διά τής περικοπής 
των κανονικών VALEURS τορπιλλίζεται καί 
ή ’Ένταξις κατά παράβασιν τού Νόμου. Τάς 
απόψεις ταύτας ό κ. Πρωθυπουργός παρηκο- 
λούδησε μέ πολύ ένδιαφέρον, όταν δέ κατά 
τήν άποχώρησίν μας έκ τού γραφείου του 
ό Πρόεδρος τού Συλλόγου έθιξε έκ νέου τό 
ζήτημα τούτο είς τόν κ. Μάξιμον έλαβε 
λίαν ενθαρρυντικήν καί καδησυχαστικήν 
άπάντησιν.

Ό κ. Διοικητής μας παρά ταϋτα άρνείται, 
καίτοι ύπό τού κ. Κοζώνη έδηλώδη είς τήν 
Συνέλευσιν τού Μτρτίου έ. έ. δτι τό ζήτημα 
πρέπει νά δεωρηδή ώς λελυμένον. Καί αύτό 
έλέχδη έκ μέρο’υς τού κ. Κοζώνη- άσφαλώς 
ούχί χωρίς τήν συγκατάδεσιν τής Διοικήσε- 
ως. “Ήδη διά τής έμμονής τής Διοικήσεως 
είς τήν άποψίν της καί διά τής περικοπήςτών 
VALEURS τορπιλλίζεται.καί ή ένταξις,‘εναν
τίον τής όποιας βάλλει έργοις καί λόγοις ό 
κ'. Διοικητής καί ό οποίος άποτρέπει καί 
Διοικητάς άλλων Τραπεζών άπό τού νά τήν 
πραγματοποιήσουν είς τάς Τραπέζας των.

Η, Αιτήματα έμπίπτοντα είς τήν 
συμφωνίαν τής πανομοίας μετα- 
χειρίσεως

1. Διάφοροί μ,-ινών Ίανουαρίου, Φε
βρουάριον καϊ Μαρτίου τόν Ταμειακών 
επιδομάτων

«Τό αίτημα τούτο εξετάζεται Οπό πνεύμα 
εύμενοϋς έπιλύσεως».

Σημειωαις Συλλόγου : ’Έπρεπε άπό μονός νά 
είχόν καταβληδή αί διάφοροί αύταη ανευ συζητή- 
σεως. Καί άποροΰμεν πώς δεν κατεβ\ήδησ.αν εϊσέτι.

2. Συνεργειακή αμοιβή ασθενών προ 
τού Νοεμβρίου 1946

«Τό αίτημα τουτό έξετάζεται ύπό πνεύμα

εύμενοϋς έπιλύσεως».
Σημειωοις Συλλόγου : Αμοιβήν ήν ελαβον 

καί ο! έδελουοίως άποχωρήοαντες τήν καάυστερεί 
ή Διοίκησις εις τους άοάενήσαντας, άντί νά / ένι- 
σχύση τούτους έ?π πλέον λόγω ακριβώς της αοδε- 
νείας των. Δέν έννοοΰμεν δδεν τι είδους εύμένεια 
είναι αύτή. Πάντως ή καδυστερουμένη συνεργειακή 
αϋτη αμοιβή έχει καταβληδή είς τάς δύο άλΛας 
Τραπέζας.

3. Άποδοχαΐ είς τούς μή τυχόντος ά
δειας κατά τό έτος 1946

«Έλάχιαται ειδικοί περιπτώσεις καδ' ας 
δέν κατεβλήδησαν εϊσέτι αί άποδοχαΐ λόγω 
Μή χορηγήσεως άδειας κατά τό. 1946 έξετά- 
ζονται μέ πνεύμα έπιεικείας». ·

Σημειωσις Συλλόγου : Δέν έζητήσαμεν έπιεί- 
κειαν. Είς τάς άλλας δύο Τραπέζας έδόδησαν γε
νικώς είς ολους. Διατί είς ημάς ή καδυστέρησις

4. Καταβολή Συνεργειακής αμοιβής έπί 
6μηνον εις τούς Λόγω ορίου ηλικίας άπο- 
χωροϋντας καί εις οικογένειας τόν έν 
ύπηρεαία θνηακόντων Συναδέλφων

«Ή έπί τού σχετικού έρωτήματος πράς 
.τήν Τράπεζαν τής 'Ελλάδος άπάντησίς έλή- 
φδη μόλις χδές, ένεκρίδη δέ κατ’ άναλο- 
γίαν τών παρ' αύτή έφαρμοσδέντων, ή κατα
βολή παρ’ ήμών τής διαφοράς πρός συμπλή- 
ρωσιν άποδοχών μετά συνεργειακής άποζη- 
μιώσεως είς τούς καταληφδέντας ύπό fou 
όρίού ήλικίας κατά τήν 1ην Ίανουαρίου 1946 
καί τήν 1ην Ίανουαρίου 1947 καί εις τάς οί- 
κογενείας των, εν τω μεταξύ δανόντων 
ύπαλλήλων».

Σημειωσις Συλλόγου : Πρέπει νά μή παραλει- 
φδή καί ή καταβολή τοΰ επιδόματος δέσεως, ώς 
γίνεται καί είς τάς άλλας Τραπέζας.

5. Καταβολή ενοικίων εις τούς μετατί- 
θεμένους

«Είς τούς δι’ .υπηρεσιακούς λόγους μετα- 
τιδεμένους καταίάλλεται διαφορά ένοικίου».

Σημειωσις Συλλόγου : Είς τούς μετατιδεμέ- 
νους διά μή υπηρεσιακούς λόγους διατί όέν κατα
βάλλεται ; ‘Ως κύρ.ωοις ; ‘π δυσμενής μετάδεσις 
δέν δά πρέπει νά συνεπάγεται καί τήν οικονομι
κήν έξόντωσιν τοΰ μετατιδεμένου, διότι κατ’ αύ- 
τόν τόν τρόπον ώδεΤται‘ουτος είς τήν διαφθοράν 
αντί της βελτιώοεως, ήν επιδιώκει ή Τράπεζα ,διά 
τής μεταδέσεως. Έξ άλλου παρόμοιον μέτρον δέν 
εφαρμόζεται είς τάς δύο άλλας Τραπέζας.

6. Καταβολή τής έκ δραχ. 1.200 έπιχε- 
ρηγήσεως τοΰ εστιατορίου τής Λέσχης

«Άναμένομεν τά παρά τοϋ Συλλόγου προ 
πολλοΰ ζητηδέντα στοιχεία πρός πληρωμήν», t



Σημείωσίς Συλλόγου '. Ταυτα ύπεβλήδησαν εγ
καίρως άλλ’ έζητήδη υπό τής Διοικήσεως ή διαγρα
φή έκ του πίνακος των έστιαζομένων Συνταξιού
χων καί των έδελουσίως άποχωρησάντων και έπε- 
στράφη ήμΤν ή κατάστασις, ήτις συνταχδεΤσα έκ 
νέου, συμφώνως προς τάς υποδείξεις, υπεβλήθη ήδη.

7. Έξθμοίωοις τών επιδομάτων 8έοεον 
τών Συναδέλφων τών Ύποκ)μάτων πρός 
τά τών δύο άλλων ϊραπεςών

«’θά έξομοιωδώσι τά επιδόματα. Ή καδυ- 
στέρησις οφείλεται εις τήν ανάγκην έπιλυ- 
σεως προηγουμένως προκυπτόντων συναφών 
ζητημάτων». ,

8. Παιδική μέριμνα εις τάς μητέρας 
Συναδέλφους καί επίδομα Τεχνικών.

«Ύποβληδέντων μόλις ήδη τών σχετικών 
στοιχείων παρά τών ένδιαφερομένων ή 
Υπηρεσία έπελήφδη τοϋ έλέγχόυ τούτων 
τιρός άμεσον χορήγησιν εις τούς δικαιουμέ- 
νους του έπιδόματος τούτου»,

9. Καταβολή τής έκ δρχ. 7.500.000 δα
πάνης διά τήν ΰπό τοϋ Συλλόγου έκδο- 
οιν τοϋ περί τοϋ «Λογιστικού συστήμα
τος τής Έ8ν. Τραπέξης» τεύχους

«Ό Σύλλογος-προκειμένου νά προβή εις 
έκδοσιν βιβλίου, τής όποιας τήν δαπάνην 
έσκόπει νά ζητήση νά καταβάλη ή Τράπεζα; 
εϊχεν ού μόνον τυπικώς, άλλά καί έκ λόγων 
τάξεως.τήν ύποχρέωσιν νά άναφερδή έίς 
τήν Διοίκησιν πρό τής έκδόοέως τοϋ βι
βλίου».

Σημείωσίς Συλλόγου : ό Σύλλογος έν τα 
προσπαδεία του νά εξυπηρέτηση τούς μέλλοντας 

, νά ύποβληδωσιν εις δοκιμασίαν προαγωγικήν, ένήρ- 
γησεν έσπευσμένως τήν έκδοσιν τοϋ πολυτίμου 
τούτου πονήματος κά'ι προσέφερεν, ώς ωφειλε, δε- 
τικωτάτην ύπηρεσίαν εϊς τε τήν Τράπεζαν καί 
τούς Συναδέλφους. Έάν προσέφευγε π ρ ο - 
καταβολικώςείς τήν Διοίκησιν, τ 6 
έ ρ.-γ ον, ώς γνωστόν, δένδά έξεδίδετο. 
Εϊς τήν Τράπεζαν ύπήρχεν άνέκαδεν ή ώραία συνή
θεια νά προσφεύγη ό Σύλλογος έκ των υστέρων 
εις τήν Διοίκησιν διά μίαν άξιεπαινον πρωτοβουλί
αν του καί ή Διοίκησις, έκτιμώσα τήν φιλοπρόοδον 
έφεσιν τοϋ Συλλόγου, έξ ίδιας διαδέσεως έκάλυπτε 
δαπάνας δημιουργικός, ώς ή ανωτέρω. Εις τον κ. 
Διοικητήν πρό δύο καί πλέον μηνών έδώσαμεν τό 
τεΟχος μέ κάπως πολυτελέστερον, λόγω σεβασυοΰ, 
περίβλημα καί έν συνεχεία ύπεβάλαμεν έγγράφως 
τήν παράκλησιν δπως, έκτιμών ό κ. Διοικητής τήν 

„ πρωτοβουλίαν μας, έκδηλώση έμπράκτως τό ενδια
φέρον ταυ, *ένιαχύων οϋτω παραμοίας προσπαδείας 
τοϋ Συλλόγου. Τήν παράκλησιν μας έκείνην έκάλυ- 
ψεν ή σιωπή τοΰ κ. Διοικητόΰ. ’Ήδη, μετά τήν δικαί- 
οίν μας είς τό ζήτημα τής πανόμοιας μεταχειρίοε- 

% ως, εΤχομεν ύποχρέωσιν μεταξύ τών άλλων νά συμ-

περιλάβωμεν και τό ώς άνω συμ^αδέστατον αί'τη- 
μα, άφοϋ καί εις τάς άλλας Τραπέζας διατίθενται 
έκατοντάδες έκατομμυρίων δι’ έγκαταστάσεις τών 
κτιρίων τοΰ Συλλόγου καί επεκτάσεις τούτων. .«

Λυπούμεδα είλικρινώς διότι άπό τόσην ά- 
δύνατον πλευράν συνέλαβε τό ζήτημα ή 
Διοίκησις και διότι διέκρινε κακήν πρόδεσιν 
έκεϊ δπου δέν ήτο δυνατόν νά έχη τοιαύ- 
την ή Διοικητική Επιτροπή τοΰ Συλλόγου καί 
μάς προσρπτει έλλειψιν άγωγής έκεϊ δπου 
τό έδιμον άλλως έχει διαγράψει παρόμοιας 
περιπτώσεις. Ή όοδεϊσα έπί τοϋ αιτήματος 
μας άπά'ντησις μάς προκαλεΐ δλΐψιν, άλλ’ 
όχι άποκαρδίωσιν. Έπί πλέον άποδεικνύεται 
ότι ό κ. Διοικητής δέν έχει τούς ένδεδειγ- 
μένους ύπηρεσιακούς Συμβούλους. Διότι έάν 
εϊχε, δέν δά τον παρέσυρον οΰτοι εις μίαν 
τόσον άτυχεστάτην άπάντησιν.

I Σ X ο A I A I
Θλιβεροί διαπιστώσεις

Ή έκδήλωσις τών άντιϋπαλληλικών διαδό
σεων τής Διοικήσεως άποκορυφοΟται. Τά 
προσχήματα παραμερίζονται. Άπό τής άστο- 
χίας εις ’τά. σκάνδαλα μεταπίπτει. Καταβάλ
λεται άπό μέρους της έπίμονος προοπάδεια 
άναβιώσεως συνηθειών τού άπω Γάτου άμαρ- 
τωλοΰ παρελδόντος, τοΰ όποιου καί ή άπλή 
άκάμη άνάμνησις έξοργίζει τά Προσωπικόν. 
Προκειμένου νά έξανδραποδισδή τό.σύνολον 
βραβεύονται τελευταίως τό ένα- μετά το 
άλλο τά παιδιά τής Διοικήσεως, τά όποια 
δέν είναι παιδιά τής σημερινής Διοικήσεως, 
άλλα κάδε Διοικήσεως, δεδομένου όΤΓετναι 
φίλοι :οϋ εαυτού των καί ιών ατομικών των 
βλέψεων. Καί τά παιδιά αυτά είναι όλιγώτερα 
τών 17. Έάν ήσαν 17 δά κατήρπζον τό ψη- 
φοδεΧτίόν TOG Συλλόγου, τό οποίον έλαβον 
εντολήν να' καταρτίσουν καί' το όποτον 
προσεπάδησαν μέ κέντρον τό ιδιαίτερον 
Γραφεϊον του κ. Διοικητοϋ.

Τό καδήχον τής Διοικήσεως καί ή έναντι 
τοΰ Προσωπικού αποστολή της επιβάλλουν 
νά έπανεξετά.ση τάς άπό τίνος χρόνου γε- 
νομένας. εισηγήσεις'καΓ νά "άνατρέψη όλα 
τά'δσα έγιναν καί τά δσα πρόκειται νά 
γίνουν υπέρ τών όλιγωτέρων τών 17. Έάν 
δέν προλάβη νά τό άνατρέψη, τότε τό Προ
σωπικόν δά άμυνδή κατά τής άποπείρας έςα- 
γοράς'συνειδήσεων, διασπάσεως καί διαφβο- 
ράς τών εργαζομένων. Καί άμυνόμενον δά 
νικήση. "Οπως πάντοτε.
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