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ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΙ ΑΔΕΙΑ! ΕΞΟΧΗΣ ΜΕ ΔΙΠΛΟΝ ΜΙΣΘΟΝ
ΤΙ ΔΕΝ ΗΝΝΟΗΣΑΝ ΑΚΟΜΗ ΟΙ ΕΡΓΟΔΟΤΑΙ

"Εν άπό τά σοβαρότερα ζητήματα 
μέσα εις τόν κόσμον τής δουλειάς 
είναι ή μεγαλύτερα άπόδοσις τοϋ 
εμψύχου κεφαλαίου ώστε τά έξοδα 
διαχειρίσεως νά μή αΰξάνωνται συν
έπεια τής προσλήψεως καί νέου 
Προσωπικού. Χρειάζεται κατ' άκο- 
λουδίαν καλή διατήρησις τοϋ κεφα
λαίου τούτου, ώστε νά είναι ψυχικώς 
καί σωματικώς υγιές, οπότε καί δά 
άποδίδη άναμφισβητήτως πολύ πε
ρισσότερον άπό τό άσδενικόν τοιοΰ- 
τον.Έν άπό τά δασικά μέτρα, τά ό
ποια κάδε εργοδότης πρέπει νά 
λαμβάνη πρός τούτο, δέν είναι μό
νον ή έξασφάλισις τών μέσων τής 
καδηυερινής καλής διαβιώσεως τού 
έργαζομένου, άλλά καΤ ή κατ’ έτος 
καί δή κατά τό δέρος μηνιαία άνά- 
παυσις αύτοϋ. "Αδεια όμως πρός ά- 
νάπαυσιν δέν νοείται όταν τήν δι
έρχεται ό εργαζόμενος μέσα εις τήν 
πόλιν. Μόνον όταν φεύγη πρός μίαν 
πραγματικήν εξοχήν, όπου καί τόν 
•αέρα του δά άλλάξηκαί τό κλίμα δά 
τόν ώφελήση,μακράν άπό τό Γραφεί 
ον ή άπό τό Έργοστάσιον, είς τό ό
ποιον έργάζεται, δά Ρήση άυέοιυνοο 
καί ήσυχος μόνος του ή καί μέ τήν 
οϊκογένειάν του, τότε καί μόνον τό
τε δά άναπαυδή καί δά άνανεώση 
τάς δυνάμεις του καί δά παύση νά 
είναι τρόφιμος τοϋ Ταμείου Υγείας.

Τόσον δά ώφεληδή έκ τής έξοχης 
αύτής, ώστε όταν γυρίση είς τήν 
δουλειάν του δά είναι λίαν άποδοτι- 
κός καί δά είναι είς δέσιν κατά_τούς 
11 μήνας νά άπόδώση τουλάχιστον 
τό διπλάσιαν ποιοτικώς καί ποσοτι- 
κώς. "Εναντι αύτής τής άναμφισβη- 
τήτου ύπέρτοϋ εργοδότου διαφοράς 
δέν ζητούντο1 παρ’ αύτοϋ είμή τά 
μέσα τής είς έζοχήν μεταδάσεως 
καί διαμονής τοϋ ύπαλλήλου, άτινα 
πρέπει νά είναι είς έπί πλέον πλήρης 
μηνιαίος μισδός. Αύτό τούτο τό 
συμφέρον τοϋ έργοδότου ύπαγορεύ- 
ει τήν καδιέρωσιν τής άρχής τής κα
ταβολής ένός έπί πλέον μισδοΰ είς 
έκαστον εργαζόμενον ύπό τόν άπα- 
ραίτητον πάντοτε όρον τής μετα
δάσεως τοϋ έργαζομένου είς εν 
άπό τά έζοχικά μέρη τά οποία δά 
τοϋ έγγυώνται μίαν πραγματικήν 
άνάπαυσιν. Άλλά καί ποιος έκ τών 
εργαζομένων δέν δά έσπευδε νά έκ- 
πληρώση τόν όρον τούτον μετά χα
ράς κοί προδυμίας χάριν τής ύγείας 
του; Πέραν αύτοϋ, τοιαΰτα μέτρα 
εκπολιτιστικά συνδέουν ατενώς τόν 
έργαζόμενον μέ τήν έπιχείρησιν, 
άπό τήν όποιαν πλέον οΰτε δά ξε
χωρίζεται οϋτε δά άδιαφορή διά τήν 
έξέλιζιν τών έργασιών της,άλλά δά 
μοχδή καί δά αγωνίζεται ώς έάν



νά ήτο ι'δική του. Τό κέρδος τοΰ έρ- 
γοδότου έκ τής _μή προσλήψεως νέ- 
Προοωπικοΰ δά είναι άσυγκρίτως με- 
γαλύτερον τής δαπάνης τοϋ μισδοϋ 
άδειας άναπαύσεως, διότι δέν είναι 
ποσώς παράδοξον νά ύποστηριχδή— 
τούλάχιστον όσον άφορά τόν κό
σμον τών διανοουμένων μισδωτών— 
ότι μέτρα, ώς τά άνωτέρω, καλώς 
παρακολουδούμενα εις τήν εφαρμο
γήν των, δά μειώσουν εις τό. ήμισυ 
τόν άριδμόν τών έργαζομένων ή 
όπερ τό αύτό, δά άποτρέψουν ίσα- 
ρίδμους ηρός τόν άριδμόν τών έρ
γαζομένων νέας προσλήψεις εις εν 
ώρισμένον χρονικόν διάστημα καί 
τούτο είναι ύπέρ τής έπιχειρήσεως. 
Δέν είναι ή καλή άμοιβή τοϋ έργα- 
ζομένου πού δά δυσκολεύση τήν έ- 
πιχείρησιν, άλλά ή μή άπόδοσις τού
του καί ή μή όλοκληρωτική άφοσίω- 
σίς του είς τήν έπιχείρησιν.

Έάν τό ζήτημα τοϋτο έξετασδή 
άρμοδίως καί δή πρωτίστως άπό τάς 
Διοικήσεις τών Τραπεζών, δά πρέπη 
νά κατανοηδή καί νάέφαρμοσδή καί 
νά σταματήοη ή μηχανή τών προσ
λήψεων, διά τών όποιων οί νεοπροσ- 
λαμβανόμενοι μοιράζουν τήν δυσ
τυχίαν—σήμερον δέ καί τήν αναδου
λειά—μέ τούς ήδη ύπηρετοϋντας. 
Έάν δέν τό κάμουν αί Διοικήσεις 
αύτό, τό όποιον έξυπηρετεϊ κατά 
κύριον λόγον τό συμφέρον τών Τρα
πεζών, οί έργαζόμενοι δά τό πάρουν 
όπωσδήποτε μέ τούς άγώνας των 
καί δά άποδειχδή όχι μόνον ή έλλει- 
ψιςτοϋένδιαφέροντος έκ μέρους τών 
έργοδοτών ύπέρ τών έργαζομένων, 
άλλά καί ή μή ταχεία καί έγκαιρος 
κατανόησις περί τοϋ τί έξυπηρετεϊ 
εύρύτατα τό συμφέρον των άπό πό
σης άπόψεως μέσα είς τήν νέαν με
ταπολεμικήν φυσιογνωμίαν τοϋ κό
σμου.

ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΜΑΣ

Εις τόν Πρωθυπουργόν κ. Μάξιμον ύπε- 
βλήδη πρό είκοσαημέρου νέα άναφορά έκ 
μέρους τοϋ Συλλόγου, πρό δεκαημέρου δέ 
έδόδησαν καί νέα συμπληρωματικά στοιχεία 
σχετικός πρός τά έκκρεμοϋντα ζητήματά 
μας.

—’Εν δψει τής ένοποήσεως τόν χρεών, 
εις τήν Τράπεζαν τής 'Ελλάδος δίδεται 
—είς το.ύς μή λαβόντας εϊοέτι ελάχιστους— 
τό δάνειον τρίτου μισδοϋ. Τό δάνειον τοϋ-ο 
δίδεται έπί τόν άρχικόν άποδοχόν, ηύξημέ- 
νων όμως κατά 25 ο)ο. Είς άρκετάς περι
πτώσεις ή Διοίκησις τής Τραπέζης τής 'Ελ
λάδος έδωσε τόν τρίτον μισδόν καί'.έπί τής 
συνεργειακής άμοιβής. Είς τήν ’Αγροτικήν 
έχουν δοδή καί οί τρεϊς μισδοί ηύξημένοι 
κατά 25 ο)ο καί πολλοί έχουν λάβει καί 
τέταρτον μισδόν ώς δάνειον. ’Εν τή Έδνική 
Τραπέζη έν δψει τής ένοποιήσεως δά πρέπη 
νά καταβληδή άκόμη τό ήμισυ τοϋ τρίτου 
μισδοϋ καί νά συμπεριληφδή είς αύτόν καί 
τό ποσόν έπιδό^ατος δέσεως δΤ όσους λαμ
βάνουν τοιοΰτον καί ή έπιστροφή τοϋ ήμί- 
σεως τών κρατήσεων τοϋ Μαΐου. Έπί πλέον 
τό 25 ο)ο τής αΰξήσεως έπί τοϋ προηγου
μένου έκ δύο μισδόν δανείου καί τό ήμισυ 
τών γενομένων διά τά μέχρι τοϋδε δάνειον 
κρατήσεων, δεδομένου ότι είς τάς άλλας 
δύο Τραπέζας ή μηνιαία κράτησις διά τήν 
έξυπηρέτησιν τοϋ δανείου ήτο τό ήμισυ τής 
ίδικής μας κρατήσεως, λόγω τοϋ δτι είς αύ- 
τάς έξωφλοϋντο τά δάνεια δι’ 100 δόσεων 
ένώ είς ήμάς διά 48.

Ή ένοποίησις δά άφορά δλας τάς όφει- 
λάς αΐτινες δά έξοφληδοϋν είς δέκα έτη.

—ΟΙ Σύλλογοι δά ζητήσουν άπό τάς Διοι
κήσεις τών Τραπεζόν τήν "καταβολήν ένός 
πλήρους μισδοϋ είς τούς λόγω άναπαύσε
ως διερχομένους τήν άδειάν των εις έξο- 
χήν καί τήν μεταβολήν τοϋ ώραρίου.

—Νέα διαβήματα τοϋ Συλλόγου έγένοντο 
είς τήν Διοίκησιν διά τό ζήτημα τής μετα- 
τάξεως τών Γυναικών Συναδέλφων καί ύπε- 
βλήδη καί σχετικόν ύπόμνημα.

—Είς τήν ’Αγροτικήν Τράπεζαν ήγοράσδη 
ϋφαομα διά τάς δερινάς ένδυμασίας τϋν 
Κλητήρων. Παρομίοία ένέργεια γίνεται καί



παρ’ ήμΤν. -
—Τό ζήτημα τής καταβολής ηύξημένων 

εισφορών εις τό Ταμεΐον Αύτασφαλείας 
άναβάλλεται άπό τήν Διοίκησιν τής Εθνικής 
Τραπέζης.

—Ό Γίρόίΐδρος τών ’Ασφαλιστικών μας 
Ταμείων κ. Μανέας άποφεύγει τήν σύγκλη- 
σιν Συμβουλίων ένώ σοβαρώτατα ζητήματα 
παραμένουν έκκρεμή.

—Δύο έκ τών εις Ικαρίαν έξορίστων συν
αδέλφων δι’ άναφορας .των πρός τόν Σύλ
λογον παραπονοϋνται διότι κρατούνται έν 
έξορίςι δλως άδίκως καί ζητούν τήν έπέμβα- 
σιν τής Διοικήσεως καί τού Συλλόγου παρά 
τή Κυβερνήσει καί δή παρά τώ κ. Πρωθυ- 
πουργώ. Ώς γνωστόν ό κ. Πρόεδρος τής 
Κυβερνήσεως εϊχεν ύποσχεθή δτι 8α έδιδεν 
εντολήν νά άπολυδούν οί Συνάδελφοι τής 
Έδνικής.

—Τά ταμειακά έπιδόματα παο’ ήμΤν δέν 
άναπροσηρμόσδησαν άκόμη μέ τήν δικαιο
λογίαν δτι δέν εύκαιρεϊ ό κ. Διοικητής 
νά δεχδή τόν κ. Προσωπάρχην.

—Ή αύτή δικαιολογία προβάλλεται καί 
διά τήν καταβολήν τών άποδοχών εις τούς 
μή λαβόντας άδειαν κατά τό προηγούμενον 
έτος 1Ρ4ό. Τό ζήτημα τούτο άφορα ροβαρόν 
άριδμόν Συναδέλφων τών Ύπ)των, oi/όποϊοι, 
εργαζόμενοι νυχθημερόν, ήμποδίσδησαν νά 
κάμουν χρήσιν τής κανονικής των άδειας.

—Τό έπίδομα τών χειριστών καί χειριστρι- 
ών έξακολουδεΐ νά παραμένη άλυτον. Πρό
κειται περί αιτήματος όπως γίνη μηνιαίοχ 
καί ούχί ήμερήσιον, άφοϋ τήν έργασίαν καί 
έν πεοιπτώσει άργιών καί άπεργιών, οί ίδιοι 
τήν διεκπεραιώνουν. ’Εκείνο πού δά έδικαιο- 
λογείτό κάπως δά ήτο ή δποψις τών άρμο- 
δ''ων νά τό περικόπτουν έν περιπτώοει 
άπουσίας.

—Αί τιμαί τών ειδών πρώτης άνάγκης 
άνέρχονται καί οί γλίσχροι μισθοί μας πα
ραμένουν οί ίδιοι.

—Τό· Βέρος έφδασε καί αί περιουναί ένδυ- 
μασίαι τού Συνεταιρισμού μας δέν ήσαν 
ούτε εις στερεότητα ούτε εις χρώμα ίκανάί 
νά μάς παρακολουθήσουν καί δι’ εφέτος. 
Καί έρωτάται τί θά γίνη διά τήν προμήθειαν 
θερινών ειδών καί ύποδήσεως; Καί δμως ό 
"Υποδιοικητής κ. Μανέας, ό όποιος είναι

πλασμένος διά τό καλόν, πόσα δά ήμποροΰ" 
σε νά κάμη είς τόν τομέά αύτό.ν;

—Τό νέον ένοικιοστάσιον άπασχολεί τήν 
ολότητα τών Συναδέλφων. Έν τώ μεταξύ ή 
Ο. Ε. Τ. Ο. συνεχίζει τά διαβήματά της παρά 
τοϊς άρμοδίοις μέ βάσιν τόν ύπολογισμόν 
έπί τού προπολεμικού ένοικίου καί τόν χαρα
κτηρισμόν μας ώς μισθοσυντηρήτων.

—Είς τήν Λέσχην τού Συλλόγου συνήλθαν 
πρό ημερών πολλοί έκ τών άστέγων Συνα
δέλφων καί έβδλοδέρνοντο κατά ποιον 
τρόπον θά άποκτήσουν κάποτε ιδίαν στέ
γην. Έν τώ μεταξύ ή Διοίκησις τής Τραπέ- 
ζης ισχυρίζεται δτι θά λύση τό ζήτημα τής 
στέγης τού Προσωπικού !!!

—Πολλοί Συνάδελφοι έρωτοΰν τί έγινε τό 
ζήτημα τής προικοδοτήσεως τών θηλέων 
τέκνων τών Συναδέλφων. Διότι εις την λόγω 
τής έπικειμένης τότε άπεργίας έσπευσμέ- 
νην έγκύκλιόν της ή Διοίκησις ύπέσχετο 
δτι θά. έκδοθή λεπτομερής ύπηρεσιακή τοι- 
αύτη. Διατί δέν έξεδόθη;

—Ό Διοικητής κ. Πεσμαζόγλου φέρεται 
είπών δτι άνεκάλυψεν διατί δέν έχομεν δί
καιον ζητοϋντες αΰξησιν τής εισφοράς τής 
Τραπέζης ύπέρ τού Ταμείου Υγείας. Άναμέ- 
νομεν νά φωτισθώμεν καί ήμεϊς καί μάλιστα 
θά ήθέλαμεν άπό πρώτο χέρι.

—Ή συζήτησις άγωγής διά τήν καταβολήν 
Πασχαλινού μισθού τών Συναδέλφων Ελλά
δος καί ’Αγροτικής άνεβλήθη.

—Είς τήν Τράπεζαν τής Ελλάδος κατε- 
βλήθη συμπληρωματικώς καί τό ύπόλοιπον 
ποσόν προμήθειας τών ειδών τής OYNPRA.

—Νέοι Επεκτάσεις τού. κτιρίου τής Λέσχης 
τού Συλλόγου τών Υπαλλήλων τής Τραπέ
ζης τής Ελλάδος πρόκειται νά γίνουν καί 
τήν δαπάνην θά καταβάλη έξ ολοκλήρου ή 
Τράπεζα. Έν τώ μεταξύ τό αίτημα τής έκ 
μέρους τής ίδικής μας Τραπέζης έπιχορηγή- 
σεως τής Λέσχης διά τάς Επιδιορθώσεις τού 
κτιρίου καί τήν άναδιοργάνωσιν καί συμπλή- 
ρωσιν τής Βιβλιοθήκης έχαρακτηρίσθη άπό 
τήν Διοίκησιν μας ώς άπαράδεκτον.

—Συνεχίζονται άόκνως τά διαβήματα τών 
Συλλόγων διά τήν ειρηνικήν έπίλυσιν τού 
αιτήματος τού πασχαλινού μισθού, ένώ οί 
άρμόδιοι δέν σκοτίζονται καί τόσον πολύ. 
Κακό τού κεφαλιού τους.



Τραπεζιτική

ΣΧΟΛΙΑ
Τό δερινόν ώράριον.

Εϊμεδα τόσον ατενώς προσκεκολ- 
λημένοι εις τήν αρχήν τής άπολύτου 
μεταξύ Κεφαλαίου καί Εργασίας σύμ
πνοιας—τούλάχιστον εις τήν πτω- 
χην χώραν μασ, ήτις έχει τόσην ά- 
νάγκην προσελκύσεως κεφαλαίων— 
καί πιστεύομεν τόσον εις τήν άλλην 
έπίσης αρχήν ότι ό εργαζόμενος 
πρέπει νά είναι πρωτίστως άπό πό
σης άπόψεως συνεπής εις άπόδοσιν 
καί, ζήλον έκεϊ ένδα ύπηρετεΐ καί 
ταύτοχρόνως νά άγωνίζεται άδιακό- 
πως καί πεισμόνως διά τήν βελτίω- 
σιν τής δέσεώς του, ώστε νά δικαι- 
ούμεδα χωρίς καμμίαν παρεξήγησιν 
νά ύποστηρίξωμεν ότι τό σήμερον 
καδιερωμένον ώράριον εις τάς Τρά
πεζας δέν έπιτρέπεται νά συνεχισδή 
έφαρμοζόμενον κατά τούς δερινούς 
μήνας. Όχι διότι είναι πολλαί αΙ ώ- 
ραι, αλλά διότι είναι λίαν επίπονον 
νά είναι ό ύπάλληλος κλεισμένος μέ 
τόσην ζέστην μέχρι τής 3ης άπογευ- 
ματινής εις τό Γραφεϊον του. Άνε- 
ξαρτήτως τοϋ ποιον πρέπει νά είναι 
γενικώς τό ώράριον καί «πώς πρέπει 
νά,διεξάγεται ή έργασία, ώστε νά 
ύπάρχη πλήρης ένημέρωσις καί με- 
γαλυτέρα άπόδοσις έντός όλιγωτέ- 
ρων ώρών, εις τάς μεγαλοπόλεις δέν 
είναι δυνατόν νά έργάζωνται οί μι- 
σδωτοί τών ι ραφείων κατά τούς θε
ρινούς μήνας πέραν τής 1,30'μεσημ
βρινής. ΟΙ Συνάδελφοι μίαντοιαύτην 
ρύδμισιν τών ώρών έργασίας τήν 
άναμένουνκαί είναι πρόδυμοι ϊνα τήν 
έκ τής μειώσεως τών έργασίμων ώ
ρών εργασίαν διεκπεραιώνουν διά 
τής έντατικωτέρας προσπαδείας. 
Είναι,έξ άλλου γνωστόν ότι τό άπό 
1,30 έως 3,15 ύπό άφόρητον ζέστην 
διάστημα δέν είναι άποδοτικόν, ή 
δέ τυχόν έμμονή τών άρμοδίων εις 
τήν μή,αλλαγήν τής ώρας άποχωρή- 
σεως ή εις τόν καδορισμόν ώρας

μεγαλυτέρας τής ώς άνω προτεινο- 
μένης, δέν άποτελεΐ εί μή άψυχολό- 
γητον ένέργειαν, άσκοπον παραμο
νήν τοϋ Προσωπικού εις τήν Τράπε
ζαν καί δόσινάπανδρωπίας.Μία ύπεύ- 
δυνος έγγραφος δήλωσις τών Προϊ
σταμένων των ύπηρεσιών περί πραγ- 
ματοποιήσεωςτήςμειώσεως τώνώρών 
έργασίαςμέχρι τής 1,30' ύπότόν όρον 
τής πλήρους ένημερότητος τών υ
πηρεσιών άφ* ενός καί μίαδικαιοτέ- 
ρα κατανομή τού Προσωπικού, ήτις 
σήμερον δέν ύφίσταται, άλλά καί 
ό γενικώτερος τόνος τήςμεδοδικής 
έργασίας, άκόμη καί ή αύδόρμητος 
—καί ποτέ ύποχρεωτική—ένίοτε πα
ραμονή ή προσέλευσις, όταν ύπάρ- 
χη άνάγκη, όλα αύτά έπιτρέπουν 
τήν μεταβολήν τοϋ σημερινοΰ ώρα- 
ρίου, ώστε νά άνακουφισδή τόσύνο- 
λον τοϋ Προσωπικού, όπότε δά πει- 
σδοϋν καί οί έλάχιστοι εύτυχώς Συν
άδελφοι, ότι ό Σύλλογος έχει δίκαιον 
νά μή άνέχεται—χάριν τοϋ συμφέ
ροντος τοϋ συνόλου—τό διάβασμα 
τών έφημερίδων καί τήν έγκατάλει- 
ψιν τής δέσεως κατά τάς έργασίμους 
ώρας καί ότι τοποδετεΐτά ζητήματα 
έπί ύγιών βάσεων. Διότι ποιος έκ τών 
Συναδέλφων δέν δέχεται νά φεύγη 
εις τήν 1,30 καί νά έργάζεται μέχρι 
τότε έντατικώτερον;
Αϊ προαγωγαί

Μέχρι πρό μηνάς ή Επιτροπή ήοχολήδη 
μέ τήν μετάταξιν τών Γυναικών. Εσχάτως 
ήοχολήδη μέ τό ζήτημα τής έφαρμογής τοϋ 
Νόμου 1799, τοϋ άφορώντος τήν προαγω
γήν ώρισμένων Συναδέλφων, ύπηρετησάντων 
εις τήν ζώνην έπαφής. "Ηδη πρόκειται νά 
άρχίσουν αϊ προαγωγαί. "Αν πρόκειται δμως 
νά γίνουν δπως καί αί προηγούμενοι, καλύτε
ρον είναι νά μή γίνουν, διότι τό ζήτημα δά 
τό ρυδμίσουν οί άγώνες τοϋ Προσωπικού 
καί άκόμη καί δικαστική άπόφασις, ήτις δά 
έκδοδή οπωσδήποτε εις δάρος τής Τραπέζης, 
διότι οΰτε > ή δυσμενής τροποποίησις τού 
'Οργανισμού δά ίσχύση, οΰτε ή περικοπή τών 
κανονικών VALEURS είναι νοητή πλέον. 
Αύτά έγίνοντο δταν ό 'Οργανισμός ήτο 
άσαφής.



"Αμεσος έπανόρδωσις
Ή Αιοίκησις, διά τής Εμμονής της εις τήν 

άπόφασιν περί έπιοτροφής μόνον τού ήμίσε- 
ως τών κρατήσεων έκ των άποδοχών τσϋ 
μηνός Μαίου, έσφαλε καί έδιξε τό Προσω- 
κόν. Πρό τής έντονωτάτης στάσεως τοϋ 
Συλλόγου κατά τό διήμερον Σαββάτου καί 
Κυριακής καί έν δψει έκδηλώσεων άπροσδιο- 
ρίστου έκτάσεως καί μορφής τήν Δευτέραν, 
έσπευσε καί έξεπλήρωσε μέρος άλλου αιτή
ματος περί χορηγήσεως του τρίτου μισθού 
ώς δανείου. Γνωρίζει άραγε ή Διοίκησις πό
σον τής έστοίχισεν ή στάσις της του Σαββά 
του εις τήν συνείδησιν τοϋ Προσωπικού; Καί 
όταν λέγομεν ΔιοΙκησιν έννοοΰμεν καί τούς 
κ. κ. Ύποδιοικητάς καί κυρίως τόν μή δικαιώ- 
σαντα παντάπασι τάς έλπίδας τού Προσωπι
κού κ. Πέτρον Γουναράκην. ’Αλλά σχετι
κός μέ^τόν κ. Γουναράκην 8ά έπανέλδω- 
μεν εις τό προσεχές φύλλον. Πάντως τό γε
γονός τής ραγδαίας έπανορδώσεως τό χαι- 
ρετίζομεν καί τό θεωροϋμεν ώς άπαρχήν 
ξεκινήματος τής Διοικήσεως πρός έπίλυσιν 
άλων άνεξαιρέτως τών αιτημάτων τού Συλ
λόγου. Καί λέγομεν «δλων» διότι πράγματι 
άλα είναι καί δίκαια καί λογικά καί δυνάμε- 
να νά λυδοϋν.

Τό Επικουρικόν Ταμεΐον.
Εις τήν Τράπεζαν τής 'Ελλάδος ένε- 

κρίάη ύπό τής Διοικήσεως ή σύστασις ’Επι
κουρικού Ταμείου καί ή Διοίκησις άπεφάσι- 
σεν όπως είσφέρη ή Τράπεζα ποσοστόν έπί 
τοϋ συνόλου τών άποδοχών Τσον πρός 5,20 
ο)ο αύτών. Τό /δικόν μας Επικουρικόν Τα- 
μεΤον, τήν σύστασιν τού όποιου άπό έτους 
καί πλέον προσπαδεϊ νά κάμη ό Σύλλογος, 
δέν τό έμελέτησεν είσέτι ή Διοίκησις. "Ε, ύπ’ 
αύτούς τούς δρους, δέλομεν νά προχωρή- 
σωμεν. Μά είναι δυνατόν;

Τό ζήτημα τής στεγάσεως
Λίαν δεδικαιολογημένως άγωνιοϋν οί ά

στεγοι Συνάδελφοι διότι δέν γίνεται τίποτε 
διά τό ζήτημα τής στεγάσεως καί τήν άγω- 
νίαν αύτήν τήν έκδηλώνουν διά συγκεντρώ
σεων εις τήν Λέσχην, δΓ έπιτροπών κλπ. 
χΑς τό χωνέψουν δμως οί Συνάδελφοι, χω
ρίς τό Ενδιαφέρον καί τήν συνδρομήν τής

Τραπέζης δέν γίνεται στέγασις. Ή Δ. Επι
τροπή τοϋ Συλλόγου τό ζήτημα τό έχει με
λετήσει έν τώ συνόλω του καί δέν χρειάζε
ται παρά'νά πείση καί τήν Διοίκησιν τής 
Τραπέζης. Τό ζήτημα είναι νά γίνη κάτι 
καλόν καί πρό παντός νά μή πάδουν οί 
Συνάδελφοι δ,τι έπαδαν οί Φιλοδεάται, οϊτι- 
νες ώδηγήδησαν πρό Ιδετίας ώς όρνια έπ'1 
σφαγήν καί οί όποιοι άνέπνευσαν κάπως 
μόνον καί μόνον διότι έπήλδεν ή άνευ 
προηγουμένου καταστροφή, καί έδεινοπά- 
δησαν παρά τό γεγονός δτι οί μισδοί τήν 
έποχήν έκείνην ήσαν κατά πολύ άνώτεροι 
τών σημερινών. Λάδη λοιπόν δέν πρέπει 
πλέον νά γίνουν. 'Αρκετά έγιναν. Δέν ύπάρ- 
χουν σήμερον περιδώρια διά νέα.

Λάδη
Συνάδελφοί τινες —άδίκως, άλλ' δχι καί' 

άνεξηγήτως, λόγω τής άπενταρίας εις ήν 
εΐχομεν περιέλδει δλοι— έξεδήλωνον τό 
παρελδόν Σάββατον τήν δυσφορίαν των, 
διότι ό Σύλλογος ήρνήδη τήν καταβολήν 
έστω καί τών προσβλητικών ψυχίων έκ τών 
κρατήσεων, ϊνα οϋτω έξοικονομηδή προχεί- 
ρως ή κατάστασις καί νά συνεχισδή έντονος 
ή προσπάδεια τήν Δευτέραν διά τό ύπό- 
λοιπον.

Οί Συνάδελφοι οΰτοι δέν έλαβον άσφα- 
λώς ύπ’ δψιν των τήν άγανάκτησιν τής πλειο
νότητας τοϋ Προσωπικού έκ τών ανυπόφο
ρων παζαριών τής Διοικήσεώς μας καί άκό- 
μη κάτι άλλο πολύ σοβαρόν : τό δτι δηλαδή 
τό Προσωπικόν δέν έπαιτεϊ, άλλά διεκδικεΤ.

Έκ τών ύστέρων μάς έδικαίωσαν, δπως 
δυστυχώς συμβαίνει δΓ δλα τά ζητήματα, 
εις τά όποτα ένώ Επιμένει ό Σύλλογος, Συνά
δελφοί τινες —φιλολογοΰντες άνευδύνως— 
άντιδροΰν άδελήτως.

Ή παιδική μέριμνα.
Διαδίδεται εύρέως δτι πρόκειται νά περι

κοπή ή παιδική μέριμνα. Προειδοποιοϋμεν 
δτι είναι γνωστόν πόδεν έχει ριφδή ή ιδέα 
καί πόδεν προωδεΤται ή ύπόδεσις τής περι
κοπής τής ένισχύσεως ταύτης τοϋ Προσω
πικού. ’Εάν άρέση ή δύελλα, άς προχωρή
σουν οι έμπνευσταί. Πάντως δέν πρόκειται 
νά σωθούν πλέον αύτοΐ μέ τήν δικαιολογίαν 
δτι καί άλλοΰ γίνεται τό Τδιον, διότι —έπανα-



Τραπεζιτική

λαμβάνομεν— είναι γνωστόν πόδεν προε- 
κλήδη τό ζήτημα, δπως καϊ πολλά άλλα 
άντιϋπαλληλικά μέτρα.

Οϊ συνταξιούχοι Συνάδελφοι
Έν άπογνώσει περιφέρονται άπό γραφείου 

εις γραφεΤον, εις τάς Τραπέζας, εις τά 
Υπουργεία, είς τό Πολιτικόν ΓραφεΤον, εις 

τούς Συλλόγους καί παντού οί Συνταξιούχοι 
Συνάδελφοί μας. Καί συμβαίνει τό μαλλοτρά- 
βΠΥΗα τών άνδρώπων αυτών, οϊτινες έπρεπε 
νά άναπαύωνται έπειτα άπό μακράν καί λευ
κήν ύπηρεσιακήν ζωήν, διότι αί Διοικήσεις 
τών τριών Τραπεζών καί κυρίως ή Διοίκησις 
τής Εδνικής, δέν εννοούν νά υίοδετήσουν 
τάς άπόψεις τών Συλλόγων τών δύο Τραπε
ζών περί τής έκπληρώσεως τών ύποχρεώσε- 
ων τών 'Ιδρυμάτων πρός τό Ταμεΐον Συν
τάξεων.

Μήπως είναι τό μόνον λάδος;
Τέως Συνάδελφός μας έκ τών διακεκριμέ

νων καί ήδη περίβλεπτον κατέχων δέσιν είς 
άλλο μεγάλο, έπίσης, Τραπεζιτικόν Ίδρυμα, 
μάς έλεγε πρό ήμερών δτι «εν άπό τά πολ
λά σφάλματα τής Διοικήσεως τής Έδνικής 
Τραπέζης εΤναι δτι έν Συμβούλιον Συλλό- 
γου, ως τό σημερινόν, τό όποιον διαπνέε- 
ται άπό τάς πλέον ύγιεΤς ύπηρεσιακάς άν- 
τιλήψεις, δχι μόνον δέν τό περιβάλλει μέ 
τήν άπόλυτον έμπιστοσύνην της, άλλά 
τουναντίον τό καταπολεμά καί του φέρεται 
έχδρικώτατα». ΉμεΤς είς τά άνωτέρω δέν 
έχομεν τίποτε νά προσδέσωμεν.

Διαφωνοΰμεν.
Είς το τελευταΐον φύλλον τής έφημερί- 

δος «Τραπεζιτικός Κήρυξ» έγράφη σχόλιον 
είς βάρος τού Διοικητοϋ κ. Γ. Πεσμαζόγλου 
έξ άφορμής τής αύτοκτονίας ένόςΔημάρχου 
διά λόγους μή έκπληρώσεως έκ μέρους του 
τών προεκλογικών του ύποσχέσεων. Ή κα
λή συνάδελφος γνωρίζει πόσον τήν συμπα- 
δοϋμεν και πόσον παρακολουδοΰμεν τούς 
άγώνας της.—Θά μάς έπιτρέψη όμως είς τό 
σημετον αύτό νά διαφωνήσωμεν καί νά τής 
συστήσωμεν κάποιανπερισσοτέραν προσοχήν 
είς τήν μεταχείρισιν άν μή τών Προσώπων, 
τούλάχιστον τών άξιωμάτων. Διότι άξιώμα- 
τα ώσάν τού Διοικητοϋ τής Έδνικής Τραπέ
ζης εΤναι άπό τά μεγαλύτερα τού τόπου. Καί

τό λέγομεν ήμεϊς' οί όποιοι γνωρίζομεν πό
σο μεγάλο κακό κάμνει ό κ. Πεσμαζόγλου 
είς τήν Τράπεζαν καί πόσον όσημέραι δει- 
νοπαδεϊ τό Προσωπικόν τής Έδνικής Τρα
πέζης έξ αίτιας του.

Ποΰ έφδάσαμεν
Οί Πρόεδροι τών δύο Συλλόγων κ. κ. Κ. 

Άποστολάπουλος καί ”Αγγ. Στρούζας καί ό 
παρά τώ Συμβουλίω τού Ταμείου Συντάξεων 
έκπρόσωπος τών Συνταξιούχων κ. Κων. Μό
νος ήναγκάσδησαν νά ύποβάλουν πρός τόν 
Πρόεδρον τού Συμβουλίου τού Ταμείου 
Συντάξεων αϊτησιν ϊνα συγκαλέση τό 
Συμβούλιον διότι άρνεΤται νά πράξη τούτο 
μέ τήν δικαιολογίαν δτι δέν έχει δέματα 
πρός σύγκλησιν αύτοϋ. Ή αΐτησις έχει οΰτω:

«Κύριε Πρόεδρε,
Οί κάτωδι ύπογεγραμμένοι, μέλη τού Διοι

κητικού Συμβουλίου τού Ταμείου, βάσει τού 
άρδρου 3 παράγρ. 2 τού έν ισχύει Κανονι
σμού, έχομεν τήν τιμήν νά παρακαλέσωμεν 
μεν ύμάς, δπως συγκαλέσητε τό ταχύτερον 
τό Διοικητικόν Συμβούλιον πρός συζήτησιν 
καί λήψιν άποφάσεων έπί τών κάτωδι δε
μάτων ·.

1) ’Έκτακτος ένίσχυσις τών Συνταξιούχων 
διά τόν μήνα Μάϊον.

2) Καδυστερούμεναι είσφοραί τών τριών 
Τραπεζών πρός τό Ταμεΐον άπό 1ης Μαΐου 
1941 μέχρι τέλους τού έτους 1945.

3) Εισφορά τών τριών Τραπεζών λόγω τής 
έπιβαρύνσεως τόΰ Ταμείου Συντάξεων έκ 
τών έδελουοίως άποχωρησάντων,

4) Συζήτησις καί λήψις άποφάσεων έπί 
τού ζητήματος έπισκευών καί μεταρρυδμίσε- 
ων τού κτιρίου τής όδοΰ Πανεπιστημίου καί 
Χαρ. Τρικούπη.

5) 'Οριστική ρύδμισις τού άνακύψαντος 
ζητήματος τής έκπροσωπήσεως τού Ταμείου 
εϊς τε τάς συνελεύσεις τών τριών Τραπε
ζών ώς καί είς τάς συνελεύσεις τών λοιπών 
Εταιριών είς δς έχει έκάστοτε τά Ταμεΐον 
μετοχικόν ένδιαφέρον».

Πρός κατατόπισιν τών κ. κ. Συναδέλφων, 
δσον άφορά τό ύπ’ άριδ. 5 δέμα, παρέχο- 
μεν τήν πληροφορίαν δτι οί Πρόεδροι τών 
δύο Συλλόγων ώς καί οί λοιποί έκπρόσωποι 
τών ήσφαλισμένων είς τό Συμβούλιον τού 
Ταμείου έχουν προτείνει δπως είς τάς Γενι- 
κάς Συνελεύσεις τών Τραπεζών άντιπροσω-



πεύει τό ΤαμεΤον ούχί ή έλεγχομένη Διοί- 
κηοις, άλλ' άλλο μέλος του Συμβουλίου. Συγ- 
κεκριμένως εις τάς Συνελεύσεις τής ’Εθνικής 
Τραπέζης ό Πρόεδρος του Συλλόγου τής ’Εθ
νικής καί εις τάς Συνελεύσεις τής Τραπέζης 
τής Ελλάδος ό Πρόεδρος τοϋ Συλλόγου τής 
Έλλοτραπέζης καί ούχΐ αϊ Διοικήσεις,διότιτότε 
είναι καί έλέγχουσαι καί έλεγχόμεναι ταύτο- 
χρόνως καί χρησιμοποιούν τάς 500 ψήφους 
τού Ταμείου ύπέρ αύτών, δπερ άτοπον καί 
ανώμαλον.

Οικονομική άναρχία
Γίληροφορούμεθα καί δέν πιστεύομεν τήν 

τερατώδη εϊδησιν, καθ’ ήν έξεδόθη νόμος 
έπιτρέπων εις ’Ασφαλιστικά Ταμεία τύπου 
Ταμείου ’Ανεργίας νά άσχολοϋνται εις τρα- 
πεζιτικάςέργασίαςκαίμάλιστα είς τήνάσκησιν 
τής βιομηχανικής πίστεως. Οίοσδήποτε δικαι- 
ολογητικός λόγος δέν συγχωρεΐ τό άνοσι- 
ούργημα. Διότι περί αύτοϋ πρόκειται. Δέν 
μάς ήρκουν τά μέχρι τοϋδε γνωστά Ταμεία 
—Τράπεζας άλλά προήχθημεν ώστε νά με- 
ταβληθή κάθε ’Οργανισμός είς Τράπεζαν.

Τί λέγει έπ’ αύτοΰ ή Διοίκησις τής ίδΓ 
κής μας Τραπέζης.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΑΑ0Γ0Υ

Πρωτοβουλίφ καί δαπάναις τού Συλλόγου 
έξεδόδησαν είς τεύχος αί παραδόσεις τού 
Συναδέλφου κ. Νικ. Κονταράτου έπί τοϋ Λο
γιστικού συστήματος τής ’Εθνικής Τραπέ
ζης. Τό έργον τούτο θέλει διανεμηθή δω
ρεάν είς τούς έκ τών άρρένων καί θηλέων 
Συναδέλφων ύποψηφίους διά προαγωγικάς 
καί μετατάξεως έξετάσεις, ένταΰθα καί είς 
τά Ύποκ)ματα, τή αιτήσει τών ένδιαφερομέ- 
νων. Πρός τούτο οί κ. κ. Προϊστάμενοι τού 
Κεντρικού Κ)τος καί οί κ. κ. Διευθυνταί τών 
"Υπ)των θά άποστείλωσιν είς τόν Σύλλογον 
κατάστασιν μέ όνοματεπώνυμον καί βαθμόν 
τών παρ’ αύτοϊς ύπηρετούντων ύποψηφίων 
Συναδέλφων ήτοι :

Τών Βοηθών, Δοκίμων καί Προσωρινών ώς 
καί Δακτυλογράφων Α’ καί Β’ τάξεως ίνα 
τούς έφοδιάσωμεν μέ ισάριθμα άντίτυπα.

Επίσης μέ άνά έν άντίτυπον δά έφοδιάσω- 
μεν έκαστον τών Υποκαταστημάτων διά τήν 
Βιβλιοθήκην του καί έκάστην ύπηρεσίαν τού 
Κεντρικού Καταστήματος.

Σχετικώς μέ τήν ώς άνω έκδοσιν έλάβο* 
μεν τήν κάτωθι έπιστολήν :

Κύριε Πρόεδρε,
Έμελέτησα τό άρτι έκδοθέν ύπό τοϋ Συλ

λόγου πόνημα τού συναδέλφου κ. Ν. Κοντά 
ράτου «Παραδόσεις έπί τού Λογιστικού Συ
στήματος τής Τραπέζης». ’Οφείλω νά σας 
συγχαρώ κ. Πρόεδρε, διά τήν πρωτοβουλίαν 
τής έκδόσεως, καί σάς παρακαλώ δπως δια- 
βιβάσητε τά συγχαρητήριά μου καί είς τόν 
ίδιον τον συγγραφέα, τόν όπρϊον μόλις κατ’ 
αύτάς έγνώρισα.

Πρόκειται περί ενός άρίοτου καί μοναδικού 
είς τό είδος του βιβλίου, τό όποιον δέν θ’ 
άποτελέση μόνον βάσιν διά τό ξεκίνημα 
τών νεωτέρων, άλλ’ έπαξίως θά κοσμήση 
καί τήν βιβλιοθήκην παντός συναδέλφου.

Είναι γραμμένον μεθοδικώτατα, μέ πρακτι
κόν πνεύμα, μέ άριστον μεταδοτικόν, μέ σα
φήνειαν καί χωρίς πολυλογίας. Έν άλλοις 
λόγοις είναι τό βιβλίον τό όποιον ήτο πρό 
πολλοϋ άπαραίτητον.

Εις τάς 150 περίπου σελίδας του κατώρ- 
θωσεν ό συγγραφεύς νά περιλάβη δλας τάς 
έργασίας τής Τραπέζης, άκόμη δέ εισαγω
γικός γνώσεις περί τών Τραπεζών, περί τού 
νομίσματος καί πίνακας ύπολογισμοϋ τόκων 
λίαν πρακτικούς διά τούς υπαλλήλους τών 
Ύποκ)των.

Ή μακρά παρά τοϊς ύποκαταστήμασι τής 
Τραπέζης πείρα μου, ώς Έπιθεωρητοΰ καί ώς 
Διευθυντοϋ 'Υποκαταστημάτων, μοΰ Επιτρέ
πει νά συστήσω είς τόν Σύλλογον δπως_ ή 
μέλλουσα έκδοσις τού βιβλίου τούτου γίνη 
είς κινητά φύλλα κατά θέματα, ώστε όταν 
Επέρχονται μεταβολαί νά έπέρχεται άλλαγή 
καί τών σχετικών φύλλων, Ϊνα τό βιβλίον 
τούτο διατηρή πάντοτε τήν σημερινήν του 
άξίαν.

Μετά συναδελφικών χαιρετισμών 
"Αγγελος Πάλλης 

Διευθυντής Ύπίματος Κερκύρας

Η ΜΕΤΑΤΑΞΙΣ J0N ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Υπόμνημα τοϋ Συλλόγου 

πρός τήν Διοίκησιν

Κύριε Διοικητά,
Τό ζήτημα τής μετατάξεως τών Γυναικών 

Συναδέλφων—διά τήν έπίλυσιν τού όποιου 
εύηρεστήθητε νά μάς δηλώσητε Επανειλημ
μένους καί δή καί Εσχάτως δτι θά κάμετε 
μετάταξιν είς εϋρυτάτην κλίμακα καί δτι 
πρόθεσίς σας είναι νά προωθήσετε Ικανο
ποιητικός τάς μεταταχθησομένας—έχει ώς 
άκολούθως:

1. Ό τρόπος τής έξελίξεως τής έργαζομέ- 
νης παρά τή Τραπέζη μας Γυναικός διαγρά-



φέτα ι σαφώς έν τώ Όργανισμώ τής ύπηρεοί- 
ας. Συνεπώς ή κατά τόν α ή 6 τρόπον μετά- 
ταξις τών μή μέχρι τοϋδε μεταταχδεισών 
παλαιών Γυνα.κών Συναδέλφων δέν πρόκει
ται νά αποτελέση προηγούμενον διά τό μέλ
λον, τό όποιον νά δύνανται νά επικαλούν
ται αί νεώτεραι.

2. Ή μετάταξις, ήτις έγένετο κατά τό έ
τος 1944 ήτο βεβιασμένη διότι έγένετο εις 
λίαν,περιωρισμένην κλίμακα, εις τρόπον ώ
στε ενώ συμπεριέλαβεν αΰτη άρίοΓαςόμολο- 
γουμένως Συναδέλφους Γυναίκας, ήγνόησεν 
άρίοτας επίσης άλλας, αϊτινες δικαίως παρα- 
πονοϋνται έκτοτε.

3. Τόσον είναι ακριβές δτι ή μετάταξις ε
κείνη ήτο βεβιασμένη, άδικος καί ξένη πρός 
τό πνεύμα του Κανονισμού Έντάξεως, ώστε 
παλαιοί Συνάδελφοι δεδοκιμασμένης ύπηοε- 
σιακής αξίας δέν έκρίδηααν δπως δέν έκρί- 
δη ολόκληρος κατηγορία Γυναικών—τών τό
τε Δακτυλογράφων Α' τάξεως καί ήδη ή 
Δακτυλογράφων Α' ή Γραμματέων Β", ένώ 
είναι πανδομολογούμενον δτι τό δήλυ Προ
σωπικόν παρά τή ήμετέραΤραπέζη άπετελεϊ- 
το καί άποτελεϊται καί ήδη άπό έγκυκώο- 
παιδικώς καί ύπηρεσιακώς κατηρτισμένας καί 
λίαν φιλοπόνους Γυναίκας, τοϋδ’ δπερ δέν 
παρατηρεΤται τόσον έκδήλως εις κανένα άλ
λον όμοειδη ’Οργανισμόν καί τούτο διότι αί 
προσλήψεις τού δήλεως Προσωπικού εις τήν 
ήμετέραν Τράπεζαν έγίνοντο κατά κανόνα 
διά διαγωνισμού, αλλά άκόμη καί διότι αί 
προσλαμβανόμενοι, ανεξαρτήτως τρόπου 
προσλήψεως, άφωμοιοϋντο πρός τό περιβάλ
λον καί προβηρμόζοντο πρός τάς παραδό
σεις τού λοιπού φιλοπόνου Προσωπικού. Θά 
ήτο συνεπώς άδικος καί αύδαίρετος ό ϊαχυ- 
ρισμός δτι ή κρίσις περί μετατάξεως τού έ
τους 1944 ήτο δίκαια καί μή άναδεωρητέα.

4. ΑΙ ύπό κρίσιν μετατάξεως Συνάδελφοι 
Γυναίκες δέν. ΰπερβαίνωσι τάς 145 καίε!ναιέκ 
τών παλαιώνΣυναδέλφων,αϊτινες έχουνέργα- 
σδή λίαν φιλοτίμως καί ή συμβολή των υπήρ
ξε πολύτιμος έν τήύπηρεσίφ κατάκοινήνόμο- 
λογίαν. "Οσαι, εϊτε λόγω κοπώσεως, είτε λό- 
λω ανίκανό'ητος δέν απέδιδαν, έχουν ώς 
έπί τό πλεΤστον άποχωρήσει τής ύπηοεσ.ας 
κατά καιρούς.

5·_/Η Επιτροπή κρίσεως δά πρέπη νά έχη 
ύπ’ δψιν έπί πλέον καί τούτο: δτι δηλαδή τό 
δλον έργον τής έντάξεως άνάγετρι εις τάς 
κατά τό παρελδόν προσενεχδείσας υπηρεσί
ας παρ' ενός έκαστου τών εργαζομένων. 
Κατά συνέπειαν ή κρίσις πρέπει νά οτηριχδή 
εις τήν αρχήν τούτην καί έάν μεταγενεστέ- 
ρως καταδειχδή ή καί άν άκόμη έχη τελευ
ταίως διαπιστωθή μειωμένη άπόδοσις τούτο 
δά πρέπη νά έπηρεάοή τήν υετέπειτα σταδι
οδρομίαν τών μεταταχδησομένων.

6. Τούτων ούτως έχόντων ένδείκνυτα, ή 
άναδεώρησις τής μετατάξεω, τού έτους 1944 
καί δέν πρέπει νά δεωρηδή ή σημερινή κρί
σις ώς δεύτερα καί τρίτη διότι τότε γίνεται 
δεκτόν δτι καλώς έγινεν ή μετάταξις τού 1944.

7. Έάν δέν ληφδούν ύπ’ δψιν τ’ άνωτέρω 
υπάρχει ό βέβαιος κίνδυνος δτι, άντί νά γίνη 
δι,όρδωσις μιας άδικίας έκ μέρους τής Διοι- 
κήσεως, δά προκληδή σάλος καί μαρασμός 
πλήρης τού ζήλου τόσον τών μεταταχδησο
μένων δσον καί τών μή μεταταχδησομένων 
διά τούς έξής λόγους :

ΑΊ Αΐ μεταταχθησόμεναι 
α) Αί μεταταχδησόμεναι ήδη Γραμματείς 

Αα’ καί Α'
Θά στερηδοΰν τού μελλοντικού ωφελήμα

τος τής έλαφρας βεβτιώσεως τής συντάξε
ως των λόγω περικοπής τής VALEUR συνέ
πεια δευτέρας ή τρίτης κρίσεως καί ούχΐ 
άναδεωρήσεως καί εις ώρισμένας περιπτώ
σεις δά ϋπολειφδοΰν αύται οίκονομικώς' τών 
μή μεταταχδησομένων Συναδέλφων των, 
τοϋδ’ δπερ άτοπον.

β) Αΐμεταταχδησόμεναι ήδη Γραμματείς 
Β' ή Δακτυλογράφοι Α'

Θά ένσταλαχβή εις τήν ψυχήν των ή άδι
κος καί παρά τάς διατάξεις τής έντάξεως 
μεταχείρισίς των, διότι ένώ δά αύξηδή άδι- 
καιολογήτως ή ύφισταμένη άπόστασις έναντι 
τών μεταταχδεισών κατά τό έτος 1944, δά 
μειωδή έπίσης εις βάρος των ή άπόστασις 
έναντι τών νεωτέρων των, αϊτινες δά γίνων- 
ται εφεξής ένωρίτερον αύτών.

Β') Αΐ μή μεταταχδησόμεναι
α) Διότι δά τεδώσιν όχι άτλώς είς τό άρι- 

οτερόν τών νεωτέρων των καί τών εφεξής 
προολαμβανομένων, άλλά δά παραυείνωσιν 
είς οίωνεί βοηόητικόν κλάδσν, τούδ’ δπερ δά 
έχη δυσμενεστάτην έτίδρασιν δσον άφορα 
τήν άπάδοσίν των καί έπί πλέον δά παραμέ- 
νη άλυτον καί εκκρεμές τό ζήτημα τής με
τά τάξεως τών Γυναικών, ένώ δύναται τούτο 
νά λυδή σήμερον διά τής είς εύρυτάτην κλί
μακα (καί ούχί μέχρι 52 ο)σ) καί δι’εύμενοΰς 
κρίοεως μετατάξεως ώστε μάγον αί κατά 
κοινήν ομολογίαν μή άτοδόσαοαι κατά τόν 
μέχρι τοϋδε ύπηρεσιακόν των βίον νά μή με- 
ταταχδψσι καί είς αύτάς νά παρασχεδή ή 
ευχέρεια τής δευτέρας καί τής τρίτης κρίσεως 
διά τήν περίπτωσιν τήςπεπλανημένηςκρίσεως.

β) Διότι ή μή μετάταξις είναι άνυπολογί- 
στως άνυπόφσρον πλήγμα άπό παράλειψιν 
άπό μίαν προαγωγήν.

ΐέλος, Κύριε Διοικητά, ή δλη υπόδεσις 
τής έξελίξεως τών Γυναικών έχει λάβει τόν 
δρόμον της καί μόνον μεταβατικώς έκκρε- 
μεί τό ζήτημα τών 145 παλαιών καί καλιών 
Γυναικών, τό οποίον 9ά πρέπη νά λυδή όρι- 
οτικώς καί δίεΰμενοϋς κρίσεως ώστε νά 
τεδή τέρμα καί τέρμα τίδεται διά τής ευρύ
τατης μετατάξεως ύπό μορφήν ΑΝΑΘΕΩΡΗ
ΣΕΩΝ τής κατά τό έτος 1944 γενομένης βε
βιασμένης καί είς περιωρισμένην κλίμακα 
μετατάξεως.

_Μετά σεβασμού
Ό Πρόεδρος Ό ’Επιμελητής

Κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΙ MIX. ΚΑΑΟΔΙΚΗΣ


