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ΦΛΕΓΟΝΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

’Άς μη έπαναληφδή άσυγκρίτως βαρύτερον 
σφάλμα άπό τό τής έδελουσίας έξόδου, εις ήν 

δέν είσηκούσδη ή άποψις τοΰ Συλλόγου.
ΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ

Μέσα εις τά τεράστια ζητήματα, τά όποια 
άαασχολοϋν τό Προσωπικόν κα'ι διά τήν έ- 
πίλυσιν των όποιων άγωνίζεται έντατικώς 
κα'ι άκαταπονήτως ή Διοικ. Επιτροπής τοΰ 
Συλλόγου, άπροόπτως ένεφανίσδη καί εν' 
σοβαρώτατον έπίσης, τό όποιον έδεωρεΤτο 
ύφ' όλων μας λελυμένον.

Καί ένώ έκ πρώτης δψεως δά γομίση πας 
τις ότι όσονού,τω λύεται —άφοϋ ή έκ Διευ
θυντών συσταδεϊσα Επιτροπή εργάζεται δΠ 
αύτό— έν τούτοις τό ζήτημα περιπλέκεται 
επ περισσότερον καί κατά τρόπον τελείως 
άκατανόητον καί εντελώς άπαράδεκτον, δε
δομένου δτι ή λύσις, τήν όποιαν τείνει νά 
δώση ή Διοίκησις εις αύτό όχι μόνον άντί- 
κειται εις τόν ίοχύοντα ’Οργανισμόν καί εις 
τόν Νόμον <583, ώς έτροποποιήδη οΰτος διά 
τοΰ ϋπ’ άριδ. 7ό5 νεωτέρου, άλλά καί δά 
προκαλέση — έχει ήδη προκαλέσει— τήν 
έντονον άντίδρασιν όλοκλήρου του Σώμα
τος τών έργαζομένων, άφοΰ διά τής λύσεως 
ταύτης ή Διοίκησις δέν κάμνει οϋτε όλιγώ- 
τερον ούτε περισσότερον άπό τού νά πα- 
ραγνωρίζη τάς ήδικάς έπιδιώξεις τών υφι
σταμένων της, νά φονεύη τά υπηρεσιακά 
ιδανικά καί νά διαλύη χωρίς κανένα άπο- 
λύτως λόγον όνειρα, τά όποϊα δεδικαιολο- 
γημένως καί μεμετρημένως έπλάσδησαν εις 
τάς Φυχάς τών έργαζομένων ώς άναμενο- 
μένη άνταμοιβή τής μακράς, ευσυνείδητου 
καί έντιμου άφοσιώσεως είς τά καθήκον.

Τό ζήτημα τούτο είναι αί έπικείμεναι 
προαγωγβί.

Αϊ διαδόσεις περί περιορισμού τών προάγω 
γών είς κατ’ έκλογήν μόνον όσον άφορα 
τούς βαθμούς Λογιστών Α’. πρός Τμηματάρ- 
χας Β'. καί Τμηματαρχών Βλ πρός Αλ προε-

κάλεσαν άληδινήν άναστάτωσιν καί ταρα
χήν μεταξύ τών Συναδέλφων τού Κεντρικού 
Κατ)τος καί τών περιφερειακών Ύπ)των και, 
δά δημιουργήσουν άοφαλώς δύελλαν είς τά 
έπαρχιακά Ύπ)ματα δεδομένου δτι τό άψυ- 
χολόγητον τούτο μέτρον στρέφεται έναντί- 
ον όλου τοΰ Προσωπικού, κυριώτερον δέ 
έναντίον τών Συναδέλφων τών Ύπ)μάτων, 
ώς διδάσκει ή μακρά πείρα.

Σφάλματα τού παρελδόντος άπειρομεγέδη, 
λάθη άσυγχώρητα κατά τήν άπονομήν τών 
ποιοτικών διακρίσεων καί μέτρα τής μετα- 
πελευδερωτικής έποχής, τά όποϊα χαρακτη
ρίζουν οί άλλεπάλληλοι μεταπτώσεις άπό 
τού ένός δχρου είς τό άντίδετον, καταβάλ
λεται προσπάδεια νά διορθωθούν —έν τή 
πραγματικάτητι όμως δέν πρόκειται είμή νά 
συμπληρωδή ό κύκλος τής ολοκληρωτικής 
άπογοητεύσεως καί τής άποσυνδέσεως— δΓ 
εισηγήσεων άψυχολογήτων; άβασανίστων, 
άλληλοσυγκρουομένων, άδικων καί δυστυ
χώς προχειροτάτων είς βάρος, σήμερον 
μέν, τής πλέον δεινοπαδησάσης μερίδος τού 
Προσωπικού, τήν όποιαν άποτελοϋν οί Λο- 
γισταί Α'. καί οί Τμηματάρχαι Βλ, δηλαδή 
τά έμπειράτατα καί χρησιμότατα άπό πόσης 
άπόψεως στελέχη τής Τραπέζης, αΰριον δέ 
είς βάρος όλοκλήρου τοΰ Προσωπικού, δε
δομένου ότι έάν άφίσωμεν νά γίνη αρχή 
άποστερήσεως τών κατόπιν άγώνων απο
χτημάτων μας, δέν δά πρέπη νά μή άνα- 
μένωμεν αΰριον καί διά τούς μικροτέρους 
βαθμούς τά χειρότερα καί κυρίως τήν μή 
φυσιολογικήν έξέλιξιν τοΰ έργαζομενου, 
δστις διά λόγους ξένους πρός τήν ικανό
τητά του καί πρός τάς τεράστιος δυνατότη
τας τού "ιδρύματος δά καλείται νά πληρώ-



νη τά σφάλματα εκείνων, οϊτινες εντεταλ
μένοι νά παρακολουθούν τήν σύνδεσιν του 
Προσωπικού μέ ενδιαφέρον καί μέ προοπτι
κήν, άπέτυχον, άπό 25ετίας καί έντεϋθεν 
μέχρι σήμερον, οϊκτρότατα καί προσφεύ
γουν πρός θεραπείαν του κακού είς τόν 
υπηρεσιακόν κα! ηθικόν αποκεφαλισμόν 
των ανύποπτων ύπαλλήλων, ο'ίτινες άνέκα- 
8εν καί συνεχώς έκρουον τόν κώδωνα του 
κινδύνου, είς ώτα δυστυχώς μή άκουόντων, 
πρός έγκαιρον πρόληψιν τής σημερινής συμ- 
φορήσεως είς τούς ανώτερους βαθμούς.

Καί ένώ τό πρόβλημα τής συνδέσεως τοϋ 
Προσωπικού δέν είναι δσον τό εμφανίζουν 
τραγικόν άπό τής άπόψεως τής άντιμετωπί- 
σεώς του, έν τουτοις τό ζήτημα τών προα
γωγών καδίσταται σοβαρώτατον άφ’ ής στιγ
μής έπαυσε δυστυχώς διά τούς αρμοδίους 
νά είναι άπλοΰν καί άφ' ής στιγμής διαπι- 
στοϋται δτι τά παθήματα τού άπωτάτου, α
πώτερου καί προσφάτου παρελθόντος, αντί 
νά γίνωνται μαδήματα επαναλαμβάνονται 
καί συνεχίζονται έγκληματικώτατα είς βά
ρος (τίνος άλλου;) τοϋ άνυπτόπτου έργα- 
ζομένου.

Καί λέγοντες δτι τό ζήτημα είναι άπλοϋν, 
δέν έννοοϋμεν δτι υπάρχουν οί νόμοι 683 
καί 765, οί οποίοι εύτυχώς, τό άπλοποιοϋν, 
αφού κατοχυρώνουν πλήρως τούς Συναδέλ
φους άπό τήν συμφοράν τοϋ έπιδιωκομένου 
περιορισμού τών προαγωγών μόνον είς τάς 
κατ' εκλογήν τοιαύτας.

Λέγομεν δτι τό ζήτημα είναι άπλοϋν διότι 
δι’ έκείνους, οί όποιοι μελετούν ή έχουν με
λετήσει τό δλον πρόβλημα τοϋ Προσωπικού, 
ή το πάντοτε άπλοϋν, τούλάχιστον άπό τής 
άπόψεως τής ομαλής καί άπροσκόπτου έξε- 
λίξεως, χωρίς διαταραχάς καί άδικίας καί 
χωρίς τήν λόρω προχειρότητας ή οκνηρίας 
έξώδηοιν τών πραγμάτων είς δημιουργίαν 
τών προϋποθέσεων τής προσφυγής κάθε 
τόσον είς τό φάρμακον τής έντάξεως, διότι 
τό φάρμακον τοϋτο είναι άναπόφευκτον 
μέν, άλλά δραστικόν καί άφίνει τραύματα 
καί δημιουργεί ανεπούλωτους πληγάς καί 
άνίατα νοσήματα εϊς τε τόν 'Οργανισμόν 
τής Τραπέζης καί τοϋ Προσωπικού αύτής.

1 ά άπλοϋν —ώς θά ίδωμεν κατωτέρω— 
τοϋτο ζήτημα, κατέστη άπό τινων ήμερών 
άπλούστατον διά τών δηλώσεων, τάς οποί
ας έκαμε σαφώς καί άπεριφράστως ό κ. Διοι
κητής πρός τούς εκπροσώπους τοϋ Συλλό
γου, πρός τούς όποιους είπεν «δτι δέν εν
νοεί έπ’ ούδενί λόγω διά τών κατ’ έκλο- 
γήν προαγωγών νά στερήση ποσώς τούς 
μή συμπεριληφθησομένους είς αυτός τών 
χρηματικών παροχών, ας θά έλάμδανον 
έάν άπέκτων τόν νέον βαθμόν Τμηματάρ- 
χου Βλ ή Α'. καί τούτο διότι δέν έννοεϊ 
νά αδικηθούν οΰτοι άπό άπόψεως δικαιω
μάτων των έκ τοϋ Τ αμείου Συντάξεως». 
«’Εννοείται δτι τοϋτο δέν ίσχύει, έπείπεν 
ό κ. Διοικητής, διά τούς κριθησομένους ώς 
στάσιμους».

Εφόσον λοιπόν ή οικονομική πλευρά τα
κτοποιείται διά τής άπεριφράστου καί κατη
γορηματικής ώς άνω δηλώσεως τοϋ κ. Διοι- 
κητοΰ, άς έξετάσωμεν έν ταΐς λεπτομερεί- 
αις καί έν τή ούσίφ τό δλον ζήτημα άπο τε 
τής ήθικής, ύπηρεσιακής καί θεραπευτικής 
αύτοϋ πλευράς καί άς έξαγάγωμεν τά απα
ραίτητα άντικειμενικά συμπεράσματα καί άς 
ίδωμεν διατί είναι άπλοϋν.

”Ας ίδωμεν πρώτον τί είναι εκείνο, τό 
όποιον άναγκάζει τήν Διοίκησιν νά μή ένερ- 
γήση καί κατ’ άρχαιότητα προαγωγάς είς 
τούς άνωτέρους βαθμούς άπό Λογιοτοϋ Α’. 
καί άνω. Δεχόμεθα προκαταόολικώς δτι 
χαρά τής Διοικήσεως θά ήτο νά μπορούσε 
νά εύχαριστήση δλους άνεξαιρέτως καί δτι 
έάν δέν στέργει είς τοϋτο δά τό κόμη μέ 
πολλήν λύπην της. Δεχόμεθα επίσης δτι ή 
σημερινή Διοίκησις εύρε μίαν κακήν κληρο
νομιάν, άλλά δά πρέπη νά άναγνωρισθή καί 
ύπ’ αύτής δτι διά τό Προσωπικόν το ζήτημα 
είναι λεπτότατον καί σοβαρώτατον.

’Απαντά ή Διοίκησις καί οί Αρμόδιοι Υπη
ρεσιακοί Σύμβουλοί της δτι διά τών κατ άρ
χαιότητα προαγωγών καί είς τούς άνωτέ
ρους ώς άνω, βαθμούς, θά γίνη, έιι μεγαλύ
τερα συμφόρησις είς τήν άνωτάτην κλίμακα 
τής ιεραρχίας καί δή είς όξύτατον βαθμόν 
καί κατά τρόπον ώστε νά μή είναι εφικτή 
ή χρησιμοποίηοις μεγαλυτέρου ή σήμερον 
αριθμού έκ τών είς τάς κλίμακας ταύτας 
εύρισκομένων είς άναλόγους πρός τούς βαθ
μούς των θέσεις καί συνεπώς ή άποδοσίς 
των θά είναι μικρά καί έπί πλέον θά δη- 
μιουργοϋνται ζητήματα πρωτοκαθεδρίας, τά 
όποια θά παρακωλύουν τήν ομαλήν διεξα
γωγήν τών έργασιών τής Τραπέζης. _

Μέ άλλα λόγια θά λέγη —κατά τήν απο- 
ψιν τής Διοικήσεως— ό Τμηματάρχης, ο ο
ποίος δέν θά έχη Προϊοταμενικην εςουσίαν 
—μικράν ή μεγάλην— «έγώ είμαι I μηματάρ- 
χης καί δέν δέχομαι νά άσχολούμαι με 
συνήθη ποσοτικής φύσεως έργασίαν».

Τό έπιχείρημα τοϋτο είναι εξεζητημένον, 
διότι μέχρι τοϋδε τούλάχιστον έκ τής αίτι
ας ταύτης δέν έχομεν κρούσματα άνησυχα- 
στικά. Καί αν τυχόν έχουν σημειωθή τοιαϋ- 
τα, θά πρέπη τήν έκδήλωσίν των νά τήν 
άναζητήοωμεν είς άλλα αίτια καί κυρίως είς 
τά κατοχικά γεγονότα, άτινα έπέφερον μιαν 
ύπηρεσιακήν χαλάρωσιν γενικήν συνέπεια 
τής δυστυχίας καί τής έλλείψεως έργαοιών 
καί τής πλήρους άπογοητεύσεως τών εργα
ζομένων. Πρός τιμήν τοϋ Σώματος τών ύπαλ
λήλων τής Εθνικής Τραπέζης ή χολάρωσις 
αυτή είς τήν Εθνικήν Τράπεζαν παμετηρήθη 
είς μικράτερον βαθμόν ή είς τούς άλλους 
—μεγάλους καί μικρούς—παρεμφερείς ή μή— 
’Οργανισμούς Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου.

Άλλά καί έάν άκόμη δεχθώμεν δτι αΐ ώς. 
άνω απόψεις τής Διοικήσεως είναι όρθαί καί 
οί φόβοι της βάσιμοι, διά τοϋ άντ,θέτου μέ
τρου, τό όποιον θέλει νά θέση είς εφαρμο
γήν θά δημιουργήση χειοοτέραν κατάστασιν



άπό άπόφευς άποδόσεως καί έργατικότητος, 
διότι δι’ ένα υπάλληλον, ούτινος άρνεϊται ή 
Διοίκηοις καί αυτήν άκάμη τήν φυσιολογικήν 
έξέλιξιν, ή άποκαρδίωσις καί τό πεΤσμα είναι 
οί χείριστοι άλλα άναπάφευκτοι σύντροφοί 
του καί ιδίως εις τήν σημερινήν εποχήν. 
Άντιθέτως, έάν χωρήση εις τήν αποψιν τής 
συυφώνως πρός τά; διατάξεις τού ίσχύοντος 
Όργανιομοΰ διενεργείας και κατ’ άρχαιότϋ- 
τα προαγωγών είς όλους ανεξαιρέτως τούς 
βαθμούς, ικανοποιούσα οϋτω έν λογικόν 
αίτημα τού ύπαλλήλου. καί έάν ταύτοχρόνως 
δημιουργήση νέαν ύπησεσιακήν άνατροφήν 
είς τό Προσωπικόν τής Τραπέζης καί δώση 
νέον τόνον, ούτινος τά κύρια γνωρίσματα 
καί τά χαρακτηριστικά θά είναι: σεβασμός 
των δικαιωμάτων των έργαζομένων, έμπρα
κτος καί ειλικρινής στοργή, σιδηρά πει
θαρχεία, έντατική φιλοπονία, άμείλικνος 
αΰστηρότης κατά τών κακών υπαλλήλων 
καί ομοιόμορφος καί απρόσωπος μεταχεί- 
ρησις τού Προσωπικού, τότε όχι μάγον δέν 
αντιμετωπίζεται περίπτωσις,. ήτις να δικαίω
ση τούς φόβους τής Διοικήσεως άλλά καί 
θά εύρεδή ή Διοίκηοις σαντομώτατο είς τήν 
ευχάριστο/ δέσιν νά είναι υπερήφανος διά 
τό μεταπολεμικόν έργον της- είς τόν τομέα 
τής άνασυντάξεώς τού Προσωπικού. "Αν δέν 
δοδή νέα υπηρεσιακή. άνατροφή καί νέος 
τόνος, τότε ή Λιόίκησις τούς φόβους της 
οφείλει νά τούς στρέψη είς πλεϊστα άλλα 
νευραλγικότερα σημεία, τά οποία, συντρε- 
χούσης καί τής στερήσεως τού δικαιωματι- 
κώς άναμενομένου βαθμού, θά έλθουν είς 
τήν επιφάνειαν ύπό όξυτάτην μορφήν, 

.Πράγματι προαγόμενος ό έχων τά προ
σόντα, δηλαδή ό μή κρινόμενος στάσιμος 
ή έν πάσει περιπτύσει ό μή ων άωρος διά 
τόν βαθμόν τού Τμηματάρχου Β' ή Α’ τί_ ε- 
ει νά άντείπη; Μήπως ότι δέν έλαβε καί ό- 
■ξιωμα; Αύτό δέν πρόκειται νά γίνη ποτέ, 
διότι άν συμόή το αυτόν τι, τότε μόνον θά 
είναι βάοιμον καί λογικόν τό παράπονών 
του όταν τήν θέοιν τού άξιωματούχου κατέ- 
χη άλλος όλιγώτερον ταύτου άξιος, ή μάλ
λον καταφανώς ύπολειπόμενος αόΤοΰ—δ πως 
δυστυχώς συμβαίνει ε’ίςτινας περιπτώσεις καί 
σήμερον—καί τότε θά έχη δίκαιον καί τό 
δίκαιον αύτό θά πρέπη νά είναι έξόφθαλμον 
καί συνεπώς νά άπονεμηθή. ’Εκείνο όμως τό 
οποίον οπωσδήποτε θά γίνη μετά τάς κα
νονικός προαγωγάς θά είναι τούτο, άτι δη
λαδή, ά άνευ αξιώματος Τμηματάρχης θά 
άναπτύξη μεγάλην, πρωτοβουλίαν καί δρα
στηριότητα ϊγα τήν πρώτην κενοθησομένην 
θέοιν καταλάβη αυτός καί όχι άλλος καί 
αύτό θά είναι λίαν εΰχάριστον άπό πάοης 
άπόψεως.

’Επίσης θά δοθή ή πλήρης ευχέρεια είς 
τήν Διοίκηο,ν νά άζιώοη απόδοσιν .καί μεί- 
ζονας θυσίας, νά δημιόυργήση τουτέο,π τήν 
νέαν υπηρεσιακήν ζωήν έν τή Τραπέζη.

Προβάλλεται όμως καί τό έτερον επιχεί
ρημα, ότι δηλαδή ό Τ μηματάρχης Β’ καί κα

τά μείζονα λόγον ό Τμηματάρχης Α’,ώς εύ- 
ριοκόμενοι είς τήν κορυφήν τής ιεραρχίας , 
δέν στέργουν νά έργααθοΰν. Τούτο ούτε 
άπολύτως ακριβές είναι ούτε επιτρέπεται νά 
άνρχθή πλέον ή έχουοα έπιτελέοει τό κο- 
-θήκον της ρίς τό ζήτημα τών προαγωγών 
Διοίκηοις τής Τραπέζης νά συνεχισθή είς τό 
μέλλον. ’Αντιθέτω; καί ποιοτικώς κάι ποσο- 
τικώς δά πρέπη νά έργάζωνται καί νά άπο- 
δίδουν όλοι ανεξαιρέτως οί έν τή Τραπέζη 
έργαζόμενοι καί ύπ’ αυτής μισθοδοτούμε
νοι καί νά πέρνουν καί δουλειά καί στό σπί
τι των καί νά μή έπιτραπή έπί αύστηροτά- 
ταις; ποιναίς η διατήρηοις άλλης έξωτραπε- 
ζικής έργαοίας καί αύτό είναι εύκολώτατα, 
άρκεί νά τά δελήση ή Διοίκηοις, ήτις έχει 
άφθονα τά μέοα νά άντι μετωπίση τάς περι
πτώσεις τής μή ζωηρός άφοσιώσεως τοΰ ερ
γαζομένου είς τό έν τή. Τραπέζη καθήκον 
του-

'Αλλά, καί έάν κατά έν ποοοστόν εχέται 
άληθείας είς τά πράγματα καί τό έπιχειρη- 
μα τούτο τής Διο,κήαεως και αφού ή ουμ- 
φόρηοις είς ιούς άνωτάτους βαόμού, είναι 
γεγονός, άναμφισβήτητον, θά πρέπη μήπως 
νά σταυρώσωμεν τά χέρια ή δά πρέπη νά 
-κοψοκεφαλιάσωμεν τήν έξέλιξιν τού είς ού- 
δέν πταίσοντος υπαλλήλου; Δέν ύπάρχει 
άλλος τρόπος έ,νεργείας; Ούδείς; άπολύτως 
ούδξίς; Δέν μπορεί τάχα αύτή ή περίφημος 
κορυφή νά παύοη νά είναι κορυφή; ’Αφού 
μάλιστα, κατά τήν ,όρθοτάτην καί δικαίαν 
αποψιν τοΰ κ. Διοικητοΰ είς τό ζήτημα τών 
παροχών δίδεται ή υπέρ τοΰ ύπαλλήλου λύ- 
σις τής μή μειώσεως- τών χρηματικών πα
ροχών;

Πώς δά γίνη αύτό; Χωρίς νά στερήσωμεν 
τόν υπάλληλον τής άναμενομέ-νης ηθικής 
ίκονρπαιήοεως διά τή:ς προαγωγής,, τήν ο
ποίαν δά λάθη κατ' άρχαιότητα προαγόμε- 
νος κρί έφ’ δο,ον οέν κριθή, φυσικά, στάσι
μος, δά δημιουργήοη ή Διοίκηοις τρία νέα 
ενδιάμεσα άξιώματα μεταξύ Τμηματάρχου 
καί.Διευθυν τού Τροιτέζης, τά όποία θά άπο- 
νεμηθοϋν είς τούς κατά τήν κρ’οιν της έκ> 
λεκτούς ή ύπερεκλεκτούς καί αύτά τά αξι
ώματα είς έν έκπόνηθέγχ οχέδιόν όργανι- 
ομού πρΡβλέιΐονται καί δέν παραλάοοουν 
κατά πολύ τών ήδη υφισταμένων. Έάν ή έν 
τώ σχεδίιφ όνομαο.'α των ένοχλή, τήν άλλά- 
ζο,ιεν καί βάζομε·/ άλλην. Πά/ru; ή ουσία 
είναι αύτιφ

Αυτούς λοιπάγ τούς εκλεκτούς ή ύπερε- 
Κλεκτούς της ή Διοίκηοις θά ιιάρασημοφο- 
ρήοη διά τώ / ενδιαμέσων άξιωμάτων καί 
είς αυτούς'.^ά/έυπιστευθή κατά πρώτιστον, 
λόγον τήν κατεύθυνοιν τής λειτουργίας τών 
ύπηοεαιών κρί τήν άνάβτυξιν τών εργασιών 
τής Τραπέζη;.

Και’ αυτόν: τον τροπον ό Τμηματαρχης A 
άπό άπόψεως ,μ.έν παροχών θά μείνη τμημ. 
Α’, άλ(\ά άπό άπόψεως εργασίας -θά: to σου νο
μή προ. Λογιστήν Β’ καί 6 Λογιστής . Βτ 
πρός Βοηθάν κρί ύοτω θά παύση.,Χά πιστεύή



ότι εύρίσκεται εις τήν κορυφήν, 8ά παύση 
νά μή έργάζεται καί δέν δά κάμνη επιλο
γήν έργάσίας.

Όσον εύτυχεστέρα καί ανεπηρέαστος μεί- 
νη ή Διοίκηαις εις τήν εκλογήν τών διακε
κριμένων τούτων λειτουργών, τόσον σταθε- 
ρωτέραν καί ιδανικήν κατάστασιν δά δημιουρ- 
γήση εις τήν Τράπεζαν άπό άπόψεως συγ- 
κροτήσεώς της. Τούτο δέν είναι ποσώς δύσ- 
κολον, όρκεϊ νά ύπάρξη ή δέλησις.

Καί δύναται πάς τις νά διαβεβαίωση τήν 
Διοίκησιν δτι δχι μόνον ψίθυρος δέν πρό
κειται ν' άκουσδή ή παράπονον, άλλά καί ή 
ίκανοποίησις θά είναι έκδηλος διότι άπό αύ- 
τό διψά ή πλειονότης τού Προσωπικού καί ή 
προσαρμογή καί ή συμμόρφωσις τού Προσω
πικού εις τήν νέαν κατάστασιν δά συντέλε- 
σθή άμεσώτατα καί όμαλώς.

Μόνον οί μή γνωρίζοντες τήν ψυχολογί
αν, τάς αδυναμίας, τά άσδενή σημεία, τούς 
φόβους, τούς υπολογισμούς καί τάς άρετάς 
του "Ελληνας μισθωτού ήμποροϋν νά διστά
ζουν είς γενναίας άποφάσεις πρός ρωμα1- 
λέον άντιμετώπισιν τών ζητημάτων.

Τό παράπονον έκείγων, οί όποτ&ι οραμα
τίζονται μίαν ώραιοτάτην συγκρότησιν καί 
ούνδεσιν καί μίαν πανευτυχή-ύυριον δώ Ολό
κληρον τά^Σώμα τών ύπαλλήλωνεε'νάι 6τ, 
οί μή λαβόντες άφορμήν νά ζυμωθούν μέ 
τά Προσωπικόν έπιμένουν νά επιβάλλουν 
έτσιθελικώς τάς άπόψεις των, ώς έπροξαν 
δυστυχώς τούτο καί εις τά, ζήτημα'τής εθε
λούσιας εξόδου.

Τό ίδιον συμβαίνει καί μέ έκείνους οί ό
ποιοι κουρασμένοι άπό τής ζωής καί τών 
ετών τά έπακόλουδα δέν στέργουν νά αλ
λάξουν νοοτροπίαν καί Εμποδίζουν οϋτω 
τήν πρόοδον καί μάλιστα είς ζητήματα λε
πτότατα, τά όποια, έξατομικεύοντα τήν υ
πηρεσιακήν προσωπικότητα τού εργαζομέ
νου, έπηρεάζουν άποφασιστικϋς τήν ζωήν 
καί τήν εύτυχίαν του.

Άλλά προχωρούν καί περαιτέρω τά έπι- 
χε'ρήματα'τής Διοικήσεως, ή όποια έρωτά: 
«Μά πού ήκούσδη, Κύριοι, άφθονοι στρατη
γοί καί ύπεράφδονοι συνταγματάρχαι χωρίς 
άνάλογον ατρατόν; Καί δέν βλέπετε τήν 
πυραμίδα ήτις άντεστράφη; Καί πού βαδίζο- 
μεν μέ αύτήν τήν σύνθεσιν;·» Αύτά τά έρω- 
τήματα διατυπώνει ή Διοίκησις. Άλλά αύτά 
δέν ε’γαι έρωτήματα, τά οποία μπορούν νά 
άπευδυνδοΰν πρός τό Προσωπικόν. Άντιδέ- 
τως τό Προσωπικόν πρέπει νά άπευδύνη αύ
τά τά έρωτήματα εις τήν Τράπεζαν καί νά 
τής εϊπη: «Μέ πρσσέλαβες είς τήν υπηρεσί
αν σου καί δταν προοελήφδην έγνώριζα δτι, 
έάν έργασδώ εύσυνείδητα καί αποδώσω θά 
γίνω έν καιρώ κάτι, 6,τι δηλαδή καί οί άλλοι 
Συνάδελφοί μου, πού είχον προοληφθή ένα 
χρόνο πριν, ή ένα χρόνο μετά καί μέ τόν 
■ίδιον τρόπον εισόδου καί μέ τά ίδια μέ έμέ 
προσόντα —άν μή καί όλιγώτερα— καί μέ 
τόν ίδιον μέ έμέ βαθμόν καί μέ τήν αύτήν 
έπίδοσιν. Καί ένώ οί άλλοι καί έδώ καί εις

τήν Τράπεζαν τής Ελλάδος, '.αΓαν^υνεπλ'ή- 
ρωσαν,ώρισμένα χρόνια .έγιναν τμηματάρ- 
χαι, έγώ σήμερα πού τά συμπληρώνω δέν 
γίνομαι, διότι δά γίνη συμφόρησις. Καί έγώ 
τί πταίω σάν γίνη συμφόρησις; Καί βρήκες 
τήν εποχήν νά πλήξης, τήν σειράν μου;1 Καί 
διατί ένα κακό νά τό πλήρωση ή-δική μου 
σειρά καί δχι δλοι ανεξαιρέτως οί Συνάδελ
φοι; Μά είναι π,ολλοί στρατηγοί- καί άφθο
νοι ουνταγματάρχαςΛ ά<αί επαναλαμβάνω, 
έγώ τί πταίω; Δέν έδούλευα, δέν έξενυχτοΟ- 
σα έδώ καί είςιτά Ύπ)υάτα έως.τάς 12 τή 
νύκνα καί τάς μικρός ' πρωινός ώρας-χωρίς 
έκτακτον αμοιβήν; Λεν μέ . έσταματόϋσες 
άπό τις προαγωγές έπί χρόνια , χωρίς λόγο; 
ΚαίαιόΟ λόγου σου τί έκανες διά νά μή δη- 
μιουργηθοϋν ττρλλρίααυνταγματάρχαι; -’Διατί 
δεν έκλεινες τήν >;.χο>ήυ τώ»’ Εύελπίδαιν; 
ΔιατΙ άντί νά βγαίνούνφ πολλοί άπό τήνΧΣχο- 
-λήιέ'. Καί άντί νά· c ξεφυτρώνουν άπό "-έδώ - καί 
άπή έκςΐ ρουσφετσλογικώς σάν μανιτάρια 
νέοι εις :τρ κύριον Προσωπικόν, διατί, Λέγω, 
δέν έπαιρνες -κατά καιρούς είς μεγαλύτερσν 
άριθμόν καί μερικούς εκλεκτούς’στρατιώτας 
άπό τό υπηρετικόν σου προσωπικόν-καί νά 
τούς φτιάνης σιγά σιγά ύπαξιωματικούς μέ 
βραδυτέραν Ιέζέλιξιν άντΙ- νά άναίγης ΐίζ 
πόρτες διάπλατα είς προσλήψεις κυρίου προ
σωπικού.· Καί διατί δέν έφήρμοζες ορθολο
γιστικόν σύστημα καί πιά μηχανοίτοιημένον 
ώστε νά δουλεύουν καί πρακτικοί άνθρωπο;, 
■χωρίς-αοφίαν καί· πτυχία . καί οϋτω νά περιο- 
ρίσης-τούς έτιτελεϊς σου;ο Μήπωίριέχρις νά 
μσΰ άντιτάξης δτκ δέν προέβλεπες τόσην 
μείωσιν τών έργασΐων;'Μά:Ύό πρόβλημα τής 
□υμφορήοεως ύπήρχε καί προπολεμικών δ "αν 
αί ^εργασίας τής ,Τραπέζης, ήίιξονον :'Χαί 'άνε- 
πτύσοοντο ήμέραν μέ τήν 'ήμέραν.άιαί η® 
αντιμετώπιζες μέ λύοειςίιφόχΉιρες καί- όν- 
τίϋπαλλήλικές. Κάτι άλλο_συμβαίνει καί.αύτό 
τό άλλο είναι δτι δέν είχες σύστημα, δέν 
είχες κάμει μελέτας, δέν προέβλεπες, ώς 
ώφειλ*.ς, τί θά γίνη μετά τόσα χρόνια, ό
πως δυστυχώς καί τώρα άκόμη δέν Εχεις 
σύστημα. Αυτό λοιπόν δέν είναι λάθος ίδι- 
κόν -μου, αλλά λάθος ίδικάν σου; Λάθος επί
σης τπό μεγάλο ίθά- είναι νά μοϋ έϊπής; δτι 
είς έκέϊνσν πού έφυγε' η ΠδΟ θά φύγη μέ 
έθελάυοίαν έξοδόν Ταυ δίδεις ένα βαθμόν 
παραπάνω "καί πλήρεις- άποδα-χάς'-μέχρι 
συμπληρώσεως άρίου : ι<άρ έμένα πού μένω 
μοΰ λές νά στεγνώσω ήθικώ:; είς τά πόδια 
μου. Είναι αύτό σωστό; ΠοΤγ σκόρδα χον- 
δρένονν; ΈκεΤνα πού τά κόβουν διά νά 
μείνουν τά άλλα νά-χονδρή νουν ή έκεΤνα 
πού μένουν; Άλλά μήπως έΤναι σωστό- νά 
έγκοίνης πρό δύο έτώνζείς δόσύς είχον αει- 
ραν διά τόν βαθμόν του Τμηματάρχου νά 
γίνουν δλοι καί Τώρα πού ήλθεν ή σΕιοά ή 
ίδική μου, μόΰ λέγεις δνπ έγινε έγινε; Τί εί
δους λύσις έίνάι, αυτή πού στηρίζεται’εις τήν 
τύχην; Αύτήν τήν τύχην, είπαμε -χ*π·κτνιτη- 
σσύρέμέ τήν εντοξιν καί πάλιν τήν ήέέονε,ς 
είς1 τήν Επιφάνειαν; Καί δέν βλέπεις1 τήν



ι .Τράπεζαν τής. Ελλάδος πού κάμνει ένταξήν 
χωρίς περικοπήν τοϋ 1C ο Jo των ετών καί 
έτσι θά υπολειφτώ έγώ άπό άπόψεως έξελί- 
ξεωςχτών άλλοτε^ όμοιοχρόνώ,ν καί όμοιρ- 
ϋάθμων μου τής Τραπέζης εκείνης; .

Καί θά .δλδη’ή Διοίκησις ;μέ τήν σειράν 
τηφκοί 8cr3jlnrf: «ΙΈ, Κύριοι, τ| προτείνετε; 

ΤίΟϋ θέλετε νώ παρεμτΚαί; epcisf θά άπαντή- 
σώμένπΓΈ>,Τΐ' έγινε έγινε/ Νά ρή ξαναγίνη 
βίς τό'μέλλον. Τώρα θάγπναόν. αί πρσαγω- 
γαί όπως άρίζει.ό-οργανισμός τής Υπηρεσί
ας. Τό ζήτημα τής συμφορήσεως ή Τράπε
ζα δά τό άντψετωπίση ούχί διά μονοκον- 
δυλιάς, άλλά έντάςτμιάς δεκαετίας διά σει
ράς μέτρων καί συγκεκριμένος: 8ά περιο- 
ρίση τό οριον υπηρεσίας είς 35 έτη καί τό 
οριον ηλικίας εις 57 έτη άντί των 62 ©ά δη- 
μιουργηθοϋν τά ενδιάμεσα, αξιώματα μεταξύ 
.Τμηματάρχου καί Διεμδυντοϋ, ώς ε’ίπομρν α
νωτέρω/. τόπόποΤα θά άμβλύνουν, αίσδητώζ 
τήν συμφόρησιν άπό άπόψεως ομαλής λει
τουργίας των ύπηρεοιών.

Δι' ώρίσμένόν χρονικόν διάστημα .καί μέ- 
χρις έκίτονόσεως μελέτης περί τής συνθέσε- 
ως τοϋ Προσωπικού μέ"ι προοπτικήν.. μακρο
χρόνιον καί μέχρι ς έκπονήσεως. νέου ’©ρ*- 
γανιοιιοϋ 61 παύση νά πρρσλαμβάνη αρρε- 
νας υπαλλήλους είς τούς κλάδους τοϋ κυ- 
ρϊόϋ Προσωιιικοΰ καί τοϋ βοηθητικού Τα- 
ρέιοκοϋ κλάδου, ήΧΑά θά προσλαμβάνη 
μόνον ύπήρετνκόν Προσωπικόν καί έξ αύτοϋ 
τού.>έκλεκτοτέρο(ΐς μετά" πάροδον- ώρισμέ- 
.νέλτάριοετοϋ.. διαστήματος καί-κατόπιν δια
βών ισμΰϋ δά τοΰςψεταΓάαοη εις τά Βοηθη
τικόν Προσωπικόν τών Ηοπρακιτρρων. Αυτοί 
δέ δά ασχολούνται μέ τάς βοηθητικός ύπη
ρεσίας τής Τραπέζής, άντϊ νά άπααχολοϋν- 
-ται φ&Ηληιατικώς καί μόνην υπάλληλοι τοϋ. 
Κυρίου Προσωπικού. 'Αλλά ενταύθα δεν δύ- 
ναΐάι νά άναπτυχδή όλος ά μηχανισμός καί 
-όμΤρόπος /τής βαθμιαίας άποσυμφορήϋεως 
καί τά μετρά ίέξζνκονομήαεως ίίροσνπικοϋ 
καί μειώσεως συνεπώς τών έξό,δων διαχειρί- 
σεωξ-ωΕνα μεγάλο κακό δέν θεραπεύεται 
διά μιας, άλλά μέ τήν πάροδον ενός δια
στήματος. .’Εντός μιας/δεκαετίας μέ σύστη
μα ή :ράπκζα" οά δύναται νά έχη ιδεώδη 
,σύνδεσιν χι^ρίς όσκληρρτητας, άδικ,ίας καί 
άπό.γοητεύσεις : καί χωρίς ξεχαρβαλώματα 
καί μέ αρκετήν οίκόναμίαν., άηό τομός,. καί 
είς τό έξης, τοιαύτην ώστε νά έξουδετερώ- 
CQ πά/Ο ΤΙ bo Cncoro εχ τών αγαλμάτων 
τοϋ, παρελθόντος. Αύτα όλα γράφονται εις 
κάποιο σχέδιον ’Οργανισμού τής υπηοςσιας, 
"ίσΒποΐοχ Ιο μσκοοϋ είς νετ-
βϊιςίη-ής ώίόϋέήόέΐΰ^τήξίψραηέζης, ή δέ ά- 
γά^λήιήηπονήαδεκί.. λΟρήοκισμφϋ . νπό τής 
ιραπ&Ος έβλαψε καίπβλόπτει Δρρν δ§γ 
ποαγματοπριεΤται ουτρζ και όσον δεν βλέπει 
to οώς τής δημρσιόέήτός καί τής ταχείας 
έφάρμογής. Απορούμε·/ δέ πώς άντί νά εϊση- 
γήδοϋν οι άρμόδιοι τοιούτου είδους μέτρα 
είς τήν Δκϋκησιν,.Επιμένουν νά προσφυγή

αΰτη είς τίή to JO A RITE IDEMMlJT (® τών πολυ- 
.βασανισμένωχ στελεχώγ της χωρίς νά άνα- 
,λργίζωνται .τάς βαρυτή/ρς- .ευθύνης ιροί τάς 
τρομερός συνέπειας άπφ τήν άλλοφροσύνην 
τών όιγομένων.

Πάσα άλλη λύσις άπό τήν ώς άνω άνα- 
πτυσαομένην δά είναι βεβιασμένη., καί" δά 
ένσταλάξη είς τάς ψυχάς των ’εργαζομένων, 
έκτης τών άλλων, καί τήν ύπόνοιαν περί 
άνεκφράστου απαισιοδοξίας ,τής Διοικήσεως 
έπί τό μέλλον τοϋ Ιδρύματος καί τοϋτο δέν 
δά. είναι καδόλου έποικοδομητικόν άπό πά- 
οης άπόψεως.

"Αλλως τε είς έποχήν τόσης άπογοητεύ- 
σεως καί τόσης δυστυχίας το μόνην πού δέν 
είναι, ακόπιμαν νά στερήοη ή Διοίέησις_άπό 
τό ΓΊρόοωπικόν της ε'ν.αι ή διά τών προα
γωγών ή,δική τόνωσίς του.

Πέραν τών ανωτέρω, ή Διοίκηοις θεωρεί 
μήπως κατάλληλον τήν έποχήν νά δώοη 
λύοεις αϊτινες συνεπάγονται όχι έπί τέλους 
τήν μή άνάόειςιν των άριστων, -άλλά -τήν 
στέρησιν του βαθμού, τόν όποιον προβλέπει 
ό ισχύων ’Οργανισμός τής Ύπηρεσίας, όν 
έδεσεν είς εφαρμογήν ούχί κατοχική, άλλά 
ή νομίμως καί ή ύπό τής Γενικής Συνελεύσε- 
ως τών Μετόχων άναδειχδεΐσα προπολε
μική Διοίκηοις καί ό όποιος ’Οργανισμός έξε- 
πονήθη ύπό άριστων Λειτουργών τής Τραπέ- 
,ζης; Δεν τό νομίζομεν. ’Έχει ύπ’ όψιν του 
άραγε ό κ. Διοικητής δτ.ι ή εύδύνη τοΰ 6αδ- 
μοϋ τής έκτάοεως τών προαγωγών έχει έν~ 
τοπίοδή είς τόν ίδιον καί γνωρίζει τί είδους 
εύδύνη είναι αΰτη τήν όποιαν άναλαμβάνςι;

Κάτι παρόμοιον, άπετολμήδη.είς μίαν,πφλτ 
λην —πρλύ διάφορον— έποχήν. (κατά τό έ
τος ΐΡ3ό) καί αυτό δέν μπόρεση ούτε ή τότε 
Σμοίκησις, αΰτε τό ,Προοωπικόν, ούτε ή Τρά
πεζα νά τό άνδέξη καί έξέσπασε ευτυχώς 
μόνον διά τής ένιάξεως.

Ή Έδνική Τράπεζα είχε έφαρμόσει άνέκατ 
ψεν δημοκρατικήν πολιτικήν ένανςι τρϋ Προ- 
συπικρϋ τής καί αύτό ώφέλήσε καί δέν έ
βλαψε τό ίδρυμα, οϋτε ήδίκηοε τούς έργα- 
ζρμένους. Εκείνο πού δέν είχε ήτο ότι δέν 
έμελέτα ποσώς καί δέν είχε προοπτικήν διά 
τήν έκάστοτε κρί δή τήν μελλοντικήν σύν- 
δεσιν τοϋ Προσωπικού της. Δήν μάς άνησυ- 
)(εϊ ή άντιμετώπισις τόμ ζητήματος τής οη- 
μερινής ,άνωμάλου αυνθέσεως τοϋ Προσωπι
κού διότι τό ζήτημα τούτο —έποναλαμβάνο- 
(ίεν— δά'λυδίή. Εκείνο7 πού πρέπει νσ'ιίρό- 
καλή τήν άνησυχίαν τών άρμοδίων είναι 
μήτίως έπαρατήσοννι Τελικώή αί προς τήν 
Διαίκησιγ εισηγήσεις cnepl ικατ’· έιξλφγήν μτρώμ· 
αγωγών όπότε δά άντιμετωπίση ή Διοίκηοις 
δυΟχέρεϊς στιγμάς, προσφυγήν είς τά δικα
στήρια μέ τελικήν διΕαΙωάιν τών ένδιαφερο- 
μένων κα) -μετά τα(ίτα μίαν κατάστάσιν άφό- 
ρητον τής όποιας , τάς συνέπειας πρώτη ή 
Διοίκηοις καί οί περί τήν _Διοίκησιν θά δοκι
μάσουν. Κρούομεν τάν κώδωνα τοϋ κινδύνου 
καί δέν πρόκειται νά νίψωμεν τάς χεΐρας 
μας, άλλά δά άμυνθώμεν.



ΜΕΤΑΤΑΞΙΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Μέ τήν άνακίνηοιν τών προαγωγών άνα- 

κύπτει καί τό ζήτημα τής μετατάξεως τών 
Γυναικών Συναδέλφων, τό όποιον έπανει- 
λημμένως έδέσί μεν ύπ’ δψιν τής Διοικήσεως. 
Ήδη υπάρχει διαταξις εις τόν 'Οργανισμόν 
τής Ύπηρεοίας προβλέιτουσα τήν διά δια
γωνισμού μετάταξην τών Γυναικών μέ άπω- 
τάτην έξέλιξιν τής νεοπροσλαμβανομένης 
μετά 25—26. έτών υπηρεσίαν (οπότε άπο- 
χωρεϊ λόγω συμπληρώσέως ορίου ηλικίας, 
όπερ έχει όρισδή τό 45ον έτος τής ήλικίας) 
τήν άπόκτηοιν τοϋ ,βαδμοϋ Λογιατού Α'. 
τάξεως μέ μίαν τριετίαν.

Προκειμένου περί τών παλαιών γυναικών 
Συναδέλφων, τών προσληφδείσών πρό τής 
μέιώοεως τοϋ- ορίου ήλικίας τοϋ δήλεως 
Προσωπικού δέν πρέπει ποσώς νά φοβήται 
ή Τράπεζα μήπως, διά τής συνεχίαεως τής 
μετατάξεως, κατά τάς διατάξεις τοϋ Κανο
νισμού έντάξεως τών έκ τούτων εΰδοκί- 
μως ύπηρετουσών, πρόκυψη περίπτωσις νά 
φδάσουν νά ύπηρετήοουν έπί τόσα πολλά 
έτη ώστε νά αξιώσουν καί τόν βαδμόν 
Τμηματάρχόϋ, ^ιότι τοϋτο δέν πρόκειται νά 
γίνη, άφού, Καί άν άκόμη παραμείνουν έπί 
55 έτη εις τήν'ύπηρεσίαν δά είναι Λογισταί 
Α'. χωρίς νά έχουν συμπληρώσει δλας τάς 
ΰπό τοϋ ίσχύοντοίς σήμερον ’Οργανισμού 
προβλεπσμένας προσαυξήσεις. Κατά συνέ
πειαν διά τής μετατάξεώς τών πλέον φιλό
πονων καί ικανών, παλάιών Γυναικών Συνα
δέλφων, ή Τράπεζα δέν πρόκειται νά σκορ- 
πίοη παρά στοργήν, δικαιοσύνην κέ/ί μίαν 
κάπως βελτιωμένην σύνταξιν εις παλαιός 
Συναδέλφους, αΐτινες καί ένταύδα καί εις 
τά Ύπ)ματα έδωσαν τήν υγείαν καί τήν 
έύτυχίαν των έίς ιιίαν έπαχήν ποϋ δέν υ
πήρχαν ώράι εργασίας άλλά μόνον εργασία 
καί ξενύκτι στή δουλειά. Διότι περί αυτού 
πρόκειται καί περί μιας ήδικής ίκανοποιή- 
σεως ή οποία 8ά τάς σϋνο'δεύη εϊς τήν α
πόμαχον ζωήν των μετ' ολίγα χρόνια καί 
δέν δά τάς δέτη εϊς ήσοονα μοίραν έναντι 
τών διά τής έντάξεως μεταταχδειαών καί τών 
εις τά Υπουργεία καί εϊς άλλας Τραπέζας 
έργαζομένων συναδέλφων τών. "Οσον άφο- 
ρά τό ζήτημα έάν έργάζωνται ή έάν 9ά 
έργάζωνται, τούτο είναι, έπαναλαμβάνομεν, 
ζήτημα τής Τραπέζης καί μόνον αύτής.
ΜΕΤΑΤΑΞΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΤΗΡΩΝ

Παρόμοιον ζήτημα μετατάξεως προκύπτει 
καί διά παλαιούς δεδοκιμασμένους καί ά
ξιους Κλητήρας καί Είσπράκτορας μέ βασι
μότατα έπιχειρήματα.

Πράγματι διά τής μετατάξεως τών δεδο- 
κιμασμένων καί άξιων Κλητήρων είς Εϊσπρά- 
κτορας 9ά έζοικοναμηόη Προσωπικόν διά 
τάς βοηδητικάς υπηρεσίας, τάς οποίας διε
ξάγει αήμερον τό Κύριον Προσωπικόν τού 
Λογιστικοϋ Κλάδου. 'Επίσης διά τής μετατά
ξεως εις τό Κύριον Προσωπικόν τοϋ Ταμεια
κού Κλάδου ώρισμένων Ικανών Είοπρακΐόρων

8ά πληρωδοΰν δέσεις Ταμιών διά τε τό 
Κεντρικόν καί τά Ύποκατίτα. ΟΟτω δεν 9ά 
παραοτή άνάγκή-δΡ άρκετά έτη προολήψεως 
νέου Κυρίου Προσωπικού Λογιστικού καί 
Ταμειακού Κλάδου, καί έάν ή άρχή αύτή ου- 
νεχισδή έπί σειράν έτών 8ά συντελεσδή 
βαδμιαίως ή βελτίωσις τής σημερινής άνω- 
μάλου συνδέσεως τού Κυρίου Προσωπικού 
τού Λογιστικού καί. Ταμειακού Κλάδου δεδο
μένου ότι οί έκ τού Κλάδου τών Κλητήρων 
-μετατασσόμενοι δά έχουν πολύ βραδυτέραν 
-θαδμολογικήν εξέλιξην έν ουγκρίσει πρός 
τούς άπ' εύδείας άτόπως προολαμβανομέ- 
νους εϊς τά Κύριον Πρσαωικόν-τοϋ Λογιστι
κού καί Ταμειακού Κλάδου, είτε μέ τόν 6αδ- 
μόν τού Δοκίμου ή Βοηδού Ταμίου, είτε έπί 
συμβάσει προοελαμβάνοντο μέχρι τοϋδε οί 
τελευταίοι οϋτοι.

Καί ή βαδμολογική έξέλιξις τών έκ τού 
Κλάδου τών κλητήρων μετατασσόμενων εϊς 
τόν Κλάδον τών Εϊσπρακτόρων καί έκεΐδεν 
εϊς τό Κύριον Προσωπικόν τού Ταμειακού 
Κλάδου δέν 8ά είναι έν πολλοϊς ταχύτερα 
τής έξελίξεως τής τό πρώτον προσλαμβανο- 
μένης ώς προσωρινής Δακτυλογράφου καί 
έξελισσομένης συμφώνως πρός τόν ΐσχύοντα 
’Οργανισμόν μέχρι τού Βαδμοϋ Λόγιστοϋ Α’. 
τάξεως, τοΰδ’ δίπερκαί,τήν Τράπεζαν εξυ
πηρετεί καί τόν ένδιαφερόμενον ικανοποιεί. 
Οϊκοδεν νοείται δ τι τήν ιδίαν έξέλιξιν δά 
έχουν καί οί μεταταχδηοόμενοι εις τό Κύ
ριον Ποοσωπικόν τού Ταμειακού Κλάδου ση
μερινοί έκλεκτοί Είσπράκτορες, ή μετάταξις 
τών όποιων, πρέπει νά γίνη άσχέτως έάν 
έχουν ή μή Ταμειακήν διαχείρισην, δεδομέ
νου ότι καί ό Λογιστικός Κλάδος καί κυρίως 
αυτός διψά άπό Προσωπικόν.

Καί διά μέν τήν μετάταξην τών ήδη πα
λαιών Κλητήρων καί παλαιών Εϊσπρακτόρων 
δά πρέπη νά ίσχύσουν μόνον αί διατάξεις 
τού ίσχύοντος 'Οργανισμού καί νά προβλε- 
φδοϋν χάριν ούτών αί αύταί ή παρόμοιοι 
μεταβατικοί διατάξεις καί εις τόν έκπονη- 
δησόμενον νέον ’Οργανισμόν, ενώ διά τήν 
μετάταξιν τών έχόντων έλάχιστον χρόνον 
ύπηρεοίας Εϊσπρακτόρων καί Κλητήρων ώς 
καί διά τούς εφεξής προσλαμβανομένους μέ 
τόν βαδμι^ Κλητήρας νά έφαρμοσδή_ τό 
ήδη ίοχΟον σύστημα τών προσόντων εύδο- 
κίμου ύπηρεοίας άλλά άπαραιτήτως καί τό 
τής σχετικής γραπτής δοκιμασίας.

"Ο,τι συνεπώς προέχει σήμερον είναι νά 
κλείση πλέον ερμητικώς ή δύρα τής εισό
δου Εϊσπρακτόρων καί προσωρινών 'Υπαλ
λήλων ύφ’ οίανδήποτε αιτιολογίαν, καί νά 
γίνεται μέ τό οταγονόμετρον ή πρόσληψις 
μόνον υπηρετικού Προσωπικού. "Οσον δέ 
άφορά τήν έπάνδρωαιν τών Ύπ)μάΐών, ή 
μετάταξις, συμφώνως πρός τάς σήμερον ίσχυ- 
ούσας περί μετατάξεων διατάξεις τού 'Ορ
γανισμού τής Ύπηρεοίας, δά καλύψη τάς



’Από την τελευταίαν Γεν. Συνέλευσιν 
τών Μετόχων τής Εθνικής Τραπέζης

Ο ΝΕΟΣ ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΜΑΣ
Τήν 28 Σεπτεμβρίου έ. έ. συνήλδεν έκτα

κτος Γενική Συνέλευσις τών μετόχων τής 
Εθνικής Τραπέζης, μέ μοναδικόν θέμα τήν 
έκλογήν Ύποδιοικητοϋ, εις πλήρωσιν κενω- 
δείσης δέσεως, συνεπείςι παραιτήσεως τοϋ 
τέως Ύποδιοικητοϋ κ. Ά8αν. Σμπαρούνη, 
άναλαβόντος κυβερνητικήν αποστολήν εις 
’Αμερικήν.

Τό Γενικόν Συμβούλιον τής Τραπέζης δΓ 
ομοφώνου άποφάσεώς του είχε προτείνει ώς 
Υποδιοικητήν τόν Δικαστικόν Σύμβουλον 
τής Τραπέζης κ. Πέτρον Ν. Γουναράκην.

Κατά τήν ώς ανωΤ"ένικ7)νΓΤΰνΕΧεϋσιν πρώ
τος έλαβε τόν λόγον ό Διοικητής κ. Γ. 
Πεσματζόγλου, δστις διηρμήνευσε τήν ομό
ψηφον γνώμην τοϋ Γενικοϋ Συμβουλίου τής 
Τραπέζης καί έξήρε τά έξαιρετικά προσόντα 
πείρας καί άναμφισβητήτου ικανότητας νο
μικής, οικονομικής, διοικητικής καί γενικώς 
πολιτική; άγωγής τοΰ κ. Γουναράκη, τών ό
ποιων δέν πρέπει νά στερείται τό διοικητι
κόν στέλεχος 'Ιδρύματος ώς ή Εθνική Τρά
πεζα, ή όποια δέν είναι άπλή ιδιωτική έπι- 
χείρησις, άλλ' ιδιότυπος πιστωτικός Οργανι
σμός εύρυτάτης οΐκονομικοκοινωνικής ά- 
ποστολής. Έν τέλει δ’ έξέφρασε τήν βεβαιό
τητα δτι ό κ. Γουναράκης, ψηφιζόμενος ώς 
Υποδιοικητής, θ’ άποβή χρηοιμώτατος συνερ
γάτης τής Διοικήσεως.

Μεθ’ δ άνεγνώσθησαν παρακλήσει τοϋ

άνάγκας τής έπανδρώσεως, διότι άρκετοί 
εκλεκτοί Κλητήρες καί Είσπράκτορες θά έν- 
διαφερθοϋν νά ^εξαργυρώσουν τήν μετάθε- 
σίν των μέ μίαν μετάταξιν, ή όποια θά τούς 
βελτιώση τήν θέσ,ν των καί πρό παντός θά 
τούς έγγυηθή τήν ταχυτέραν σταδιοδρομίαν 
των. Εκτός τούτου καί Οπό τής Τραπέζης θά 
διαταχθοϋν νά ύπηρετήσουν δΓ ώρ,σμένον 
χρονικόν διάστημα, δπου αί άνάγκαι τό ύπα- 
γορεύουν, άρκεϊ νά τούς έξασφαλισθή ή δα
πάνη μεταφοράς καί ή διαφορά ένοικίου.

Κάτι, άν όχι άκριβώς τό Ιδιον, πάντως παρό
μοιον καί σχετιζόμενον μέ τήν οικονομίαν 
Προσωπικού, τήν μείζονα άπόδοσιν καί τήν 
βελτίωσιν τής ουνθέσεώς του πρέπει νά γίνη 
καί διά τό Προσωπικόν τοϋ Νομικού καί 
Τεχνικού Κλάδου.

Τό συμπέρασμα έκ τών άνυτέρω είναι 
δτι πρέπει νά άποφασισθή ή διενέργεια 
προαγωγών συμφώνως πρός τόν ίσχύοντα 
-Οργανισμόν διά τούς συμπληρώνοντας χρό-

Προέδρου τοϋ Γενικού Συμβουλίου κ. Άλεξ. 
Διομήδους, μή δυνηθέντος νά παραστή εις 
τήν υνέλευσιν, λόγω Σάσθενείας, τά ύπ’ αύ- 
τοϋ λεχθέντα κατά τήν συνεδρίαν τοΰ Γεν. 
Συμβουλίου τής 4ης Σεπτεμβρίου 1946, καθ’ ά 
«ή Διοίκησις τής Εθνικής Τραπέζης, ’Οργα
νισμού πολυσυνθέτου καί πολυπλεύρου δέν 
άρκεϊ νά έχη πείραν καί οικονομικός γνώ
σεις μόνον, δΓ δ καί ή ιστορία της δεικνύει 
δτι μέλη τής Διοικήσεώς της άνεζητήθησαν 
πλειστάκις είς άλλα, πλήν τής καθαρώς 
τραπεζιτικής δράσεως, πεδία καί έκ τοϋ Δι
καστικού Τμήματος προήλθαν πολλοί διακε
κριμένοι καί διαπρεπείς Διοικηταί οί όποιοι 
έτίμησαν τήν άνατεθεϊσαν αύτοϊς έντολήν. 
Ή έπάνοδος είς τήν παράδοσιν —συνεχίζει 
ό κ. Διομήδης— έπιβάλλεται ύπέρ πάσαν 
άλλην περίστασιν τώρα είς έποχήν, καθ’ ήν 
ή έφαρμοζομένη διευθυνομένη οικονομία καί 
οί πολλαπλοί τοϋ Κράτους νόμοι πρός ρύθ- 
μισιν τών νομισματικών καί τραπεζιτικών ζη
τημάτων, έπ:8άλλουν προσεκτικήν τούτων 
παρακολούθησιν καί παρά προσώπου έχον
τας γνώσεις, πείραν μακράν καί είδίκευσιν 
είς τραπεζιτικά ζητήματα καί άπό νομικής 
πλευράς. Τοιοΰτον πρόσωπον ό κ. Γουναρά
κης, μαζύ μέ τήν άρτίαν νομικήν κατάρτιοίν 
του καί πείραν πού άπέκτησεν έκ τής μα- 
κράς άπασχολήσεώς του περί τά τραπεζιτικά 
ζητήματα, έχων δέ καί οικονομικήν μόρφω

ναν μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1946 καί χωρίς 
καμμίαν περικοπήν της άνηκούσης έκάστω 
VALEUR καί νά δημοσιευθοϋν αύται τό συν- 
τομώτερον, νά γίνουν ταυτοχρόνως αί με
τατάξεις τών εύδοκίμως ύπηρετουσών έν- 
ταϋδα καί είς τά Ύπ)ματα παλαιών Γυναι
κών Συναδέλφων συμφώνως πρός τάς δια
τάξεις τοϋ Κανονισμού Έντάξεως καί άνευ 
διαγωνισμού, νά γίνουν μετατάξεις τών πα
λαιών ικανών Είσπρακτόρών καί Κλητήρων 
καί νά παυσουν αί προσλήψεις Προσωπικού 
τοϋ Λογιστικού καί Ταμειακού Κλάδου ώς 
καί Προσωπικού χρησιμοποιηθησομένου διά 
τήν έκτακτον έργασίαν άνοικοδομήσεως, 
διότι τό τελευταϊον τούτο, είτε τό θέλο- 
μεν είτε οχι, θά τό φορτώσουν τελικώς είς 
τήν καμπούραν τής Τραπέζης. Τέλος πρέπει 
νά έκπονηθή τό συντομώτερον ό νέος 'Ορ
γανισμός τής 'Υπηρεσίας καί τότε θά βε- 
βαιωθώμεν δτι πλεονάζει καί δέν έλλείπει 
Προσωπικόν κα] τότε ή έπάνδρωσις τών 
*Υπ)μάτων θά εϊναι απολύτως ευχερής.



σιν ισχυρόν, 8ά προικίση τήν Διοίκησιν τής 
Τραπέζης μέ πολύτιμον συνεργάτην εϊς τήν 
έπίλυσιν τών υφισταμένων καί διαρκώς άνα- 
κυπτόντων δυσχερών προβλημάτων».

Οί έκ τών μετόχων κ. κ. Γ. Γάγαρης, X. 
Βλαχάκης καί Μιχ. Πεσματζόγλου έξέφρα- 
σαν συγχαρητήρια πράς τό Γενικόν Συμβού- 
λιον διά τήν ύπόδειξιν τοϋ κ. Γουναράκη ώς 
'Ϋποδιοικητοϋ, τοϋ όποιου καί οΰτοι έξήραν 
τάς ικανότητας καί τά προσόντα του.

Ό Γενικός Διευδυντής τής Ίονικής Τραπέ
ζης κ. Θ. Λεκατζός λαβών τόν λόγον είπεν 
ότι καί ώς μέτοχος τής Τραπέζης καί ώς έμ- 
πνέων καί τήν γνώμην τών τραπεζιτών συν
εργατών, συγχαίρει τό Γεν. Συμβούλιον διά 
τήν ύποβολήν τής ύποψηφιότητος τοϋ κ. 
Γουναράκη, πρός τόν όποιον —λέγει δέν χω- 
ρεΐ διατύπωσις συγχαρητηρίων, άλλ' έκφρα- 
σις εύχών πρός επιτυχίαν του καί εις τό νέον 
άξίωμά του, όπως έπέτυχε μέχρι τοϋδε εις 
τήν σταδιοδρομίαν του, χάρις εις τά προσόν
τα του καί τήν παρρησίαν, τήν όποιαν έπέ- 
δειξεν εϊς ώρισμένας περιστάσεις κατά τάς 
όποιας άποδεικνύονται καί έπιβάλλονται οί 
χαρακτήρες καί ή ήδική.

Ό Πρόεδρος τοϋ Συλλόγου μας κ. Κ. Ά- 
ποστολόπουλος είπεν δτι ό κ. Γουναράκης 
έπί 20ετίαν ύπηρέτησε τήν Τράπεζαν καί διε- 
χειρίσδη ζητήματα πολλαπλά καί σοβαρώτα- 
τα, κατά τρόπον έξαιρετικώς επιτυχή. "Εχει 
πολλά καί σπάνια προσόντα καί πολλάς, ά- 
ρετάς. Δέν είναι μόνον ό διακεκριμένος έπ:- 
στήμων, άλλ’ έχει καί έν παρελδόν μεστόν 
δράσεως καί δπερ τό σπουδαιότερον, γνωρί
ζει νά δέλη καί γνωρίζει τί θέλει καί πρό 
παντός γνωρίζει τί 8έλει ή Τράπεζα διά νά 
συνέχιση τόν κοινωφελή προορισμόν της καί 
ώς τοιοϋ'τος, δά είναι πολύτιμος συνεργάτης 
τοϋ κ. Διοικητοϋ εις τό βαρύ έργον του, δά 
είναι δέ μιά πρόσδετος έγγύησις διά _ τό 
Προσωπικόν καί τά ζητήματάτου. ’’Εχει εύγε- 
νεϊς φιλοδοξίας κοί τόν διακρίνει τό πνεύμα 
τής δημιουργίας καί τής όργανωτικότητος. 
Γνωρίζει δτι διά νά έπιτύχη πρέπει νά ύπάρ- 
χη ή ύποστήριξις καί τοϋ Προσωπικού, τήν 
όποιαν δά έχη άμέριστον. Δέν έχω καμμίαν 
άμφιβολίαν, λέγει ό κ. Άποστολόπουλος, δτι 
σύσσωμος ή Συνέλάυσις διά τής ψήφου της 
δά άναδείξη εις τό ΰξίωμα τοϋ Ύποδιοικη- 
τοϋ τόν κ. Πέτρον Γο^ναράκην.

Τέλος ό κ. Γρ. ΡΤτσος, ώς Πρόεδρος τοϋ 
Ταμείου 'Υγείας, έξήρε τήν δράσιν τοϋ κ. 
Γουναράκη ώς άνωτάτου Λειτουργού τής 
Τραπέζης, ό όποϊος δχι μόνον ώργάνωσε τό 
Δικαστικόν Τμήμα καί τό Νομικόν ΣυμδούΧι- 
ον καί δή κατά τρόπον, δστις κατέστησε δυ

νατήν τήν έπίλυσιν νομικών ζητημάτων άπό 
δεκάδων έτών έκκρεμούντων, όχι μόνον υ
πήρξε πάντοτε ό φωτεινός Σύμβουλος της 
Διοικήσεως, ό γνωρίζων νά δίδη επιτυχείς 
λύσεις έπί παντός ζητήματος, άλλ’ ύπήρξε 
καί ό πολύτιμος συνεργάτης καί συμπαρα
στάτης εις πάσαν γενικωτέραν περίστασιν.

Μετά τάς άνακοινώσεις ταύτας έλαβε χώ
ραν μυστική ψηφοφορία τής όποιας τό άπο- 
τέλεσμα ήτο ή έκλογή τοϋ κ. Πέτρου Γουνα
ράκη διά παμψηφίας, ήτοι διά 1994 ψήφων, έκ- 
προσωπούντων 9970 μέτοχός.

Ό νέος Υποδιοικητής κ. Πέτρος Ν. Γουνα
ράκης, γεννηδείς έν Άδήναις έν έτει 1891, 
άφοΰ έκαμε τάς γυμνασιακός του σπουδάς 
έν Άδήναις, έσπούδασε νομ κά καί οικονο
μολογικά έν Γενεύη, Παρισίοις καί Μονάχω, 
τό δέ 1914 διωρίσδη δικήγόρος έν 'Αδήναις. 
Τό 1915 διωρίσδη Γραμματεύς Α' Τάξεως εις 
τό ύπουργεΐον τών Εσωτερικών καί διεξήλβε 
δλας τάς βαδμίδας τής Ιεραρχίας μέχρι τού 
1922, δτε άπεχώρησε τής υπηρεσίας, μέτόν 
βαδμόν τοϋ Γενικού Δ)τοΰ.

Διετέλεσε Γενικός Γραμματεύς τής Γεν. 
Διοικήσεως ’Ηπείρου, μέ τήν κατάληψιν δέ 
ύπό τοϋ 'Ελληνικού Στρατού τής Μικρός ’Α
σίας (1919) άνέλαβε τά καδήκοντα τοϋ Γενι
κού Γραμματέως τής Υπάτης 'Αρμοστείας 
Σμύρνης μέχρι τής άποχωρήσεως της Ελλη
νικής Διοικήσεως (1922), οπότε, παραιτηδείς 
τής δημοσίας ύπηρεσίας, έδικηγόρησεν έν 
Άδήναις.

Τό 1925 διωρίσδη Νομικός Σύμβουλος τής 
Έδνικής Τραπέζης, έδικηγόρησε δέ μέχοι τοϋ 
Μαρτίου 1952, δτε διωρίσδη Δικαστικός Σύμ
βουλος καί Διευδυντής τού Δικαστικού Τμή
ματος αύτής, διατηρήσας τήν δέσιν τούτην 
συνεχώς, πλήν τού χρονικού διαστήματος 
άπό τοϋ Δεκεμβρίου τού 1943 μέχρι τού ’Ια
νουάριου τοϋ 1945, καδ’ δ εύρίσκετο έκτος 
ύπηρεσίας, ώς άπολυδείς ύιό τού τότε Υπουρ
γού τής κατοχής Τσιρονίκου, λόγω τοϋ δτι 
άντετάχδη εις τά κατά τής Τραπέζης μας 
καί τών άλλων Τραπεζών καί γενικώτερον 
τής έλληνικής οικονομίας φδοροποιά δημο
σιονομικά μέτρα τής τότε κυβερνήσεως τής 
κατοχής.

Ή έντύπωσις, ήτις έδημιουργήδη εις τόν 
κύκλον τών Τραπεζιτών διά τής έκλογής τού 
κ. Γουναράκη, ώς Ύποδιοικητοϋ, ύπήρξεν άπό 
πόσης άπόψεως λίαν ένδαρρυντική διά τό 
πρώτον πιστωτικόν "Ιδρυμα τοϋ τόπου.

Τό Προσωπικόν τής Τραπέζης έξ άλλου 
έχαιρέτισε τό γεγονός ώς ένα πράσδετον 
έλπιδοφόρον οιωνόν τής μεταπολεμικής 
προόδου τού 'Ιδρύματος καί τής ανατολής εΰ- 
τύχεστέρων ημερών διά τούς εις τήν Τρά
πεζαν έργαζομένους.


