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Άνακοίνωσις ύπ’ άριδμόν 1
Ή Νέα Διοικητική Επιτροπή τού Συλλόγου, 

κατά τήν συνεδρίασιν τής 20ης τρέχ. μηνάς 
κατηρτίσδη εις Σώμα ώς έξης :

Πρόεδρος Κωνστ. Άποστολόπουλος.
Αντιπρόεδρος Θεόδ. Θεοδωρίδης
Έντεταλμ. Σύμβουλος Παντ. Μουτούσης
Σύμβουλοι Τάκης Άναγνωστόπουλος, Μα- 

ρίκα Βουτσαρά, Γεώρ. Θεοδώρου, Γεώρ. Μι- 
χαλόπουλος, Ευγενία Μουσή, Άνδρ. Περεσιά- 
δης, Ά8αν. Τσολάκης καί Γεώρ. Φιλιππίδης.

Αί Έπιμελητεΐαι καδωρίσδησαν ώς άκο- 
λούδως.

1. Επαγγελματικών συμφερόντων Κωνστ. 
Χαρίσης

2. ’Εξωτερικών Σχέσεων Εύάγγ. Βαμβακάς.
3. Μορφώσεως—Βιβλιοθήκης Μιχ. Καλοδί- 

κης.
4. Υποκαταστημάτων Εμμ. Μπαρούμης.
5. Καταστήματος-Φυχαγωγίας Άνδρ. Μπό- 

γδανος,
6. Γραφείου 'Ελένη Παπαγεωργίου 

Κύριοι Συνάδελφοι,
Όταν κατήλδομεν έκ νέου εις τόν συλ

λογικόν άγώνα κατά τήν 18 ’Ιουλίου έ. έ. 
άνεκοινώσαμεν ύμΐν τούς λόγους, διά τούς 
όποιους έζητήσαμεν καί πάλιν τήν ψήφον 
σας. Σαφώς καί άπεριφράστως σας ε’ίπομεν 
δτι ή συνδικαλιστική γραμμή έπέβαλλε τήν 
ύπερψήφισίν μας.

Τό κήρυγμά μας εύρε πανηγυρικήν έκ μέ
ρους ύμών άνταπόκρισιν.

Τό άποτέλεσμα τών εκλογών άπετέλεσε 
περιφανή νίκην — ούχ'ι προσωπικήν — αλλά 
τής συλλογικής ιδέας καί διά τούτο έκφρά- 
ζομεν τήν χαράν, τάς ευχαριστίας καί τόν 
ένδουσιασμόν μας.

Μετά τήν συλλογικήν μάχην ή ήρεμος 
σκέψις δλων τών Συναδέλφων νομίζομεν δτι 
οφείλει νά καταλήξη εις τό καδολικόν συμ
πέρασμα δτι τό άποτέλεσμα τών άρχαιρε- 
σιών ήτο νίκη τής συλλογικής Ιδέας, όταν 
μάλιστα ληφδή ύπ’δψιν δτι καί έκ μέρους τών 
άντιπαραταχδέντων πρός ήμάς Συναδέλφων 
άσφσλώς δέν παρεγνωρίζετο δτι τήν ύπερ- 
ψήφισιν ημών έπέβαλλε τό εύρύτερον καί

καλώς νοούμενον συλλογικόν συμφέρον. Ή 
διαφωνία των εις τό σημεϊον δτι καλλίτερος 
δά ήτο ό έκ μέρους αύτών, ύπερψηφιζομέ- 
νων, χειρισμός τών συλλογικών ζητημάτων 
καί ό τρόπος τής χαδόδου των εις τόν ά- 
γώνα, ού μόνον δέν μειώνει παντάπασι τήν 
οαδυτέραν άνωτέρω έννοιαν τού έκλογικού 
αποτελέσματος άλλά καί ηΰρυνε ταύτην εις 
σημεϊον ώστε νά είναι εύχερής πλέον ιιαν- 
ταχόδεν ή κατανόησις τών γενικωτέρων υ
γειών πόδων τού Προσωπικού.

Γενικοί λόγοι συνδεδεμένοι πάντοτε μέ 
τήν καλλιτέραν έξυπηρέτησιν τής συλλογι
κής ύποδέσεως καί σφιγμομέτρησις τού αί- 
σδήματος τής μεγίστης πλειοψηφίας τού 
Προσωπικού μάς έφερον έκ καδήκοντος καί 
πίστεως άντιδέτους πρός προώρους πρωτο
βουλίας εκλεκτών Συναδέλφων, τών όποιων 
τήν άγνότητα τών προδέσεων δέν έχομεν 
λόγους νά δέτωμεν έν άμφιβόλω.

’Από τής επομένης τών άρχαιρεσιών δά 
πρέπη νά είναι κοινή δλων μας εύχή νά ά- 
ποκατασταδή τάχιστα είς τόν δολερόν ορί
ζοντα αίδρία, ήτις δά όδηγήση είς τήν πραγ
ματικήν συναδέλφωσιν ολοκλήρου τής συ- 
ναδελφικής οικογένειας, δρώσης έντός τού 
αύστηρώς συλλογικού πλαισίου καί αποκλει
σμένης άπολύτως πόσης εκτός αύτοϋ έκ- 
τροπής καί τής παραμικρός έξωσυλλογικής 
έπιρροής έπί τών συλλογικών ημών κατευ- 
δύνσεων.

"Ας έργασδώμεν δλοι, άλλά πάντοτε χω
ρίς νά παραγνωρίζωμεν τήν πραγματικότη
τα, ϊνα προλειάνωμεν τόν δρόμον πρός 
τήν κατεύδυνοιν ταύτην, άλλά πρός 
τήν κατεύδυνοιν τήν άσφαλή, — έπι- 
τυγχανομένην μόνον όταν τά γεγονότα 
δά δρουν κατά τρόπον άναμφισβήτητον τό 
πνεύμα τής δυσπιστίας, δπερ επικρατεί. Ή 
άποφυγή τών άκροτήτων δά συντελέση είς 
τούτο. Δέν διστάζομεν νά δώσωμεν καί πά
λιν πρώτοι τό σύνδημα τής καταπαύσεώς 
των.

Δέν παραπονούμεδα διά τήν έγγράφως
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έκτοξευδεΐσαν προεκλογικήν άδικον έναν- 
τίον μας μομφήν ότι δήθεν κατήλδομεν εις 
τόν άγώνα διά προσωπικούς λόγους.

Ό,τι σήμερον προέχει είναι ή συμβολή 
όλων άνεξαιρέτως τών Συναδέλφων πρός έ- 
πίλυσιν τών αιτημάτων καί γενικωτέραν προ- 
αγωγήν τών συμφερόντων τού Προσωπικού, 
τοϋδ’ δπερ δά συντελέση εις τήν ήρέμησιν 
τών έργαζομένων καί εις τήν πρόοδον τού 
Ιδρύματος εις δ ύπηρετοϋμεν.

Ή έμπιστοσύνη σας επαυξάνει τάς εύδύ- 
νας μας διά τήν άντιμετώπισιν τών ζητημά
των, δτινα άπασχολοΟν όλόκληρον τό Προ
σωπικόν. Θά εϊμεδα οί φορείς τών αιτημά
των σας καί οί πιστοί διερμηνείς τών άντι- 
λήψεων καί τών πόδων ολοκλήρου τού Προ
σωπικού ένώπιον τής Διοικήσεως, άλλά καί 
οί σθεναροί ύποστηρικταί του.

Δέν δέλομεν νά άμφισβητήσωμεν τήν κα
λήν πρόθεσιν τής Διοικήσεως νά προωθήση 
τήν λύσιν τών ζητημάτων μας. Διεφωνήσα- 
μεν διά τήν άκολουδηδεΐσαν τακτικήν, ήτις 
είχεν ώς άποτέλεσμα μέχρι τούδε ή τήν ά- 
ναβολήν ή τήν βραδεϊαν καί παράκαιρον 
άντιμετώπισιν φλεγόντων ζητημάτων τών 
Συναδέλφων μας.

Θά εϊμεθα εύτυχείς καί πάντοτε πρόθυ
μοι νά άνομολογήσωμεν άνεπιφύλακτα, εί- 
λικρινώς καί διάπλατα τήν πλάνην μας ώς 
πρός τό σημείον καθ’ δ έπιστεύσαμεν δτι 
τό Προσωπικόν τήςΤραπέζης ΗΠΕΙΛΕΙΤΟ εξ 
αίτιας κατευθύνσεων, τάς όποιας δσονδή- 
ποτε καί αν ό κλασσικός έργοδοτισμός θε
ωρεί επωφελείς δι’ έαυτόν καί τά συμφέ- 
ροντά του, δέν παύουν άπό του νά είναι 
σφαλλεραί, άντιϋπαλληλικαί καί άναχρονι- 
στικαί, έν ταύτώ δέ νά άποτελοϋν καταδυ- 
νάστευσιν του έργαζομένου, δστις δέν ζη
τεί είμή τήν ευχέρειαν τής συμμέτοχης του 
εις τόν υπηρεσιακόν στίβον ΕΠΙ ΙΣΟΙΣ Ο- 
ΡΟΙΣ.

Άρνούμεδα τήν μομφήν ότι δήδεν πρό- 
δεσίς μας ήτο ή είναι νά άναμιχδώμεν εις 
τό έργον τής Διοικήσεως,τό άποίον άναγνω- 
ρίζομέν άχαρι, βαρύ καί επίμοχθον ύπό τάς 
σημεοινάς δυσχερεστάτας περιστάσεις, έάν 
δέ γεγονότα διάφορα έδημιοΰργησαν παρα
νοήσεις η ψευδείς έντυπώσεις δραττόμεδα 
τής εύκαιρίας καί αύθις ϊνα διαλύσωμεν 
ταύτας.

Θά ζητήσωμεν άπό τήν Διοίκησιν νά σκορ- 
πίση τήν στοργήν της πρός όλόκληρον τό 
Προσωπικόν καί νά κεντρίση οϋτω τόν ζήλον 
του, οπότε δέν δά τό ΐδη ώς άντίδικον, άλλά 
ώς συνεργάτην της πολύτιμον καί ένδου- 
σιώδη.

Πιστεύομεν εις τό "Ιδρυμα καί γενικώτε- 
ρον εις τήν στενήν συνεργασίαν Κεφαλαίου 
καί Εργασίας. Αΰτη όδηγεΐ είς τήν καθολι
κήν εύημερίαν. Είναι φυσικόν έν τή έπικοι- 
νωνία Συλλογικών οργάνων καί Διοικήσεως 
νά έκδηλοϋνται άντιδέσεις, πλάνοι καί πα
ρεξηγήσεις. Όλαι όμως αύται αίρονται καί

πρό παντός προλαμβάνονται όταν μέ ήρε- 
μίαν άκολουδήσωμεν έν άμοιβαία κατανοή
σει τήν τής στενής συνεργασίας ευθείαν ο
δόν. Πιστεύομεν ότι ή οδός αΰτη θά εύρε- 
δή άπό κοινού καί δά άκολουθηδή. Και τήν 
συνεργασίαν τούτην θά τήν χειροκροτήση 
μέ μεγάληντου χαράν όλόκληρον τό Προσω
πικόν.

Έν Άδήναις τή 24 Ιουλίου ι9^ύ
Μετά Συναδελφικών χαιρετισμών 

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

0 ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
Πρός τήν

«ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΝ»

Σάς είμαι εύγνώμων διά τάς εύμενεϊς καί 
κολακευτικός κρίσεις μέ τάς οποίας τό έγ
κριτον Συλλογικόν δελτίον τής «Τραπεζιτι
κής» είχε τήν εύγενή καλωσύνην νά ύπο- 
δεχδή τήν άνάληψιν των καθηκόντων μου 
ώς Ύποδιοικητοϋ τής Αγροτικής Τραπέςης.

Ηύτύχησα πράγματι νά προέρχωμαι άπό 
τήν Εθνικήν Τράπεζαν, μέ τάς ύψηλάς καί 
ώραίας παραδόσεις τής όποιας έζυμώθην, 
όπως έπίσης εΤχον τήν τιμήν νά ουγκατα- 
λεχθώ μεταξύ τών πρώτων ενεργών μελών 
τού Συλλόγου καί άναπολώ μέ συγκίνησιν 
τούς ώραίους μας άγώνας, τούς οποίους οί 
άγαπητοί μου Συνάδελφοι συνεχίσατε μέ 
πνοήν καί ενθουσιασμόν.

Είναι εύνόητος όδεν ή συγκίνησίς μου άπό 
τάς τόσον εύγενικάς εκδηλώσεις Σας καί 
παρακαλώ νά βεβαιωδήτε δ π τάς θεωρώ ώς 
μίαν άπό τάς καλλιτέρας ψυχικός μου ικανο
ποιήσεις.
Άδήναι 15—7—46

Μέ έκτίμησιν καί άγάπην 
ΚΩΝ. ΤΖΩΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

y X Ο Λ I A
ΜΑΣ ΤΡΩΕΙ ΣΤΟ ΚΑΝΤΑΡΙ

Είς τόν κ. Διοικητήν άναγνωρίζομεν προ
σόντα' έχει όμως καί ένα μεγάλο έλάττω- 
μα, τό οποίον ’ίσως νά μή αντιλαμβάνεται.

’Ενώ, τοΰτέστι, μάς έχει ύποσχεθή δτι δέν 
θά ύπολειπώμεθα έν ούδεμιά περιπτώσει 
τών Συναδέλφων τής Τραπέζης τής'Ελλάδος 
—τούτο υϊοθετήθη έσχάτως τή φροντίδι 
μας καί ύπό τής Κυβερνήσεως—όταν πρό
κειται νά έφαρμοσθοϋν τά άποφασιζόμενα, 
μάς τρώγει είς τό καντάρι.

Οϋτω τά έπιδόμοτα θέσεων ένώ ηύξήθη- 
σαν είς τήν έν λόγω Τράπεζαν άπό 1 Ίου-
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viou, παρ’ ήμίν ηύξήδηοαν από 1 ’Ιουλίου.
Τά ταμειακά επιδόματα εις έκείνην άπό 

1 Φεβρουάριου, ένώ εις ήμας άπό 1 Ιουλίου. 
Τό ποσόν τής παιδικής μερίμνης ένώ έδει 
κατ’ αναλογίαν παιδιών νά άνέλδη εις η
μάς εις 55 έκατομμ. δραχμών, καδωρίσθη 
εις 50 έκατομμ. μόνον. Τά δάνεια εις έκεί
νην άνέρχονται είς 2—3 μισδούς καϊ έξο- 
φλοϋνται είς 10 έτη, ένώ παρ’ ήμΓν περιορί
ζονται εις ένα μόνον μισδόν καί εξοφλούν
ται είς 8 μήνας. Τά έξοδα τών φυματικών, 
τής άεροδεραπείας, τής λουτροθεραπείας, 
τών παιδικών κατασκηνώσεων, τών έγκα- 
ταστάσεων τής Λέσχης κλπ. είς τήν Τράπε
ζαν τής 'Ελλάδος καταβάλλονται έξ ολο
κλήρου ύπ’ αύτής, ένώ είς ημάς άκόμη δέν 
έγινε τίποτε άπ’ όλα αύτά. Ή έπιχορήχησις 
τοϋ εστιατορίου τής Λέσχης έκεΤ είναι τρι
πλάσιο τής ίδικής μας κ. ο. κ. καί άνεξαρ- 
τήτως ένός άλλου κονδυλίου τά όποιον πε- 
ριμένομεν τήν κατάλληλον εύκαιρίαν νά 
φέρωμεν ύπ’ δψιν τής Διοικήσεως. Ή Τρά
πεζα τής 'Ελλάδος μέσφ τού Συνεταιρισμού 
έδυσεν έσχάτως τό ρύζι, τόν καφέν καί 
τμεΤς όκάοες ζάχαριν έπί.,.,πιστώσει άξια; 
51.000 δραχμών, ένώ είς ήμας δέν έγινε 
τούτο. ’Εξ άλλου είς τήν Κτηματικήν, μέ τήν 
όποιαν έχομεν κοινόν Διοικητήν, διενεμήδη 
πρό ημερών είς δπαν τό Προσωπικόν άνά 
ές ζεύγος υποδημάτων πολύ καλής ποιότη
τας, ένώ ημείς έχομεν ύποβάλει τό αίτημα 
τούτο πρό έτους, χωρίς ποτέ νά έχωμεν 
παυσει ζητοϋντες τήν πραγματοποίησίν του.

Εΐμεδα βέβαιοι δτι ό κ. Διοικητής δά δε- 
λήση νά τακτοποιήση μόνος του όλα τά ά- 
νωτέρω έγκαίρως καί μέχρι κεραίας καί 
χωρίς δχλησιν.
ΠΑΙΔΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

Παρά τάς άπόψεις του Συλλόγου όπως ή 
διανομή τής παιδικής μερίμνης γίνη είς χρή
μα, τοϋδ’ δπερ ή όλότης τών γονέων Συν
αδέλφων ζητεί διά λόγους πραγματικής έξ- 
υπηρετήσεως τοϋ σκοπού δΓ όν δίδεται ή έ- 
νίσχυσις, έν τούτοις μέ πείσμονα έπιμονήν 
έπιδιώκεται ή έφαρμογή τοϋ συστήματος τών 
είς είδη διανομών σάν νά μή έδιδάχδημεν 
τίποτε τό πολύτιμον ούτε άπό τήν ύπόδεσιν 
τών ραπτικών, οΰτε άπό τήν οίκ τρώς άποτυ- 
χοϋοαν προμήδειαν τοϋ ύφάαματος δερινής 
ένδυμασίας, διά τήν όποιαν ένδυμασίαν δια
μαρτύρονται έντονώτατα οί Συνάνελφοι καί 
κατακλύζουν τά Γραφεία τοϋ Συλλόγου πα- 
ραπονούμενοι διά τε τήν ποιότητα καί τήν 
τιμήν τοϋ διανεμηδέντος ύφάαματος.

Τήν Τράπεζαν τής Ελλάδος δέν τήν άν- 
τεγράψαμεν είς τό πρακτικόν μέτρον τής 
είς μετρητά χορηγήσεως τής δερινής ένδυ
μασίας καί τήν άντιγράφομεν δυστυχώς είς 
τό χρεωκοπήσαν είς αύτήν σύστημα τής είς 
είδη διανομής τής παιδικής μερίμνης. Επα
νειλημμένους ετονίοδη ύπό τής Δ. ’Επιτροπής 
τοϋ Συλλόγου δτι δέν είναι συμφέρουσα ή

άνάμιξις τής Τραπέξης είς τήν Ιδιωτικήν οι
κονομίαν τοϋ ύπαλλήλου. ’Ήδη καθυστερεί ή 
διανομή τής παιδικής μερίμνης διότι δέν εί
ναι έτοιμος νέα γραφειοκρατική ύπηρεσία διά 
τούς αλγεβρικούς υπολογισμούς καί τάς δια
κρίσεις ηλικιών καί κλάσεων ύγιεινότητος 
τών παιδιών, διά τήν έκδ.οσιν διατακτικών 
καί τήν σύνταξιν καί τήρηοιν δαπανηρών δι- 
καιολογητικών καί τήν ά π α σ χ ό λ η σ ι ν 
ύπαλλήλων μέ άποτέλεσμα άφευκτον 
νά σχηματίζωνται ούρα! πρό τοϋ Ταμείου Υ
γείας καί πρό τοϋ Πρατηρίου τοϋ Συνεται
ρισμού έν Άδήναις,—έν ώραις συναλλαγών 
τής Τραπέζης —καί τής μείώσέως τών' Συνα
δέλφων τών Ύ)μάτων είς τά δμματα τών 
προμηθευτών είς τάς έπαρχίας. Καί δλα αύ
τά διά τήν άνεπαίσθητον διαφοροποίησιν 
τοϋ έκ δο.30 έως 40 χιλ. έπιδόματος δΓ έκα
στον παιδί.

Ή Δ. Επιτροπή άγωνιζομένη άπό μακροϋ 
διά τήν παιδικήν μέριμναν έζήτησεν δπως 
τό ποσόν καδορισδή είς 65 έκατ. δραχμών 
μηνιαίως καί νά διανεμηδή διά καταστάσε
ων τών ύπηρεσιών άπό 1 Μαΐου μέχρι τέλους 
’Ιουλίου είς δλα τά επιδοτούμενα τέκνα κα
τά κεφαλήν καί έν συνεχείρ τό ίδιον νά γί
νεται κατά μήνα.

Εκτός εάν μάς περισσεύουν ύπάλληλοι καί 
πρέπει νά τούς εΰρωμεν κάποια έργασία, έάν 
πρέπη νά δημιουργώμεν στείρας υπηρεσίας 
καί νά άναπτύοσωμεν άρμοδιότητας καί δι
καιοδοσίας άνευ περιεχομένου καί άνευ κα- 
νενός σκοπού καί έάν πρέπη νά γίνεται τό 
αντίθετον άπό δ,τι προτείνει ο Σύλλογός.

Αύτά δά ήδέλαμεν νά έξετάση ή Διοί- 
κησις.

Η ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΜΟΙΒΗ
Τή φροντιδι τοϋ Συλλόγου μα-, έλυθη τό 

ζήτημα τής ουνεργειακής άμοιβής διά τούς 
άδειούχους. Δίκαιον δμως είναι ϊνα τό μέ
τρον έπεκταδή καί είς άπαντας τούς τυχόν
τος άδειας άφ" ής ισχύει τό συνεργείου. Ε
πίσης δά πρέπει νά ίσχύση τό αύτό μέτρον 
καί διά τούς κατόπιν γνωματεύσεως τοϋ Τα
μείου Υγείας ήτιολογημένως απουσιάζοντας 
λόγω άσδενείας.

"Οσον άφορςι τόν καθορισμόν τοϋ ποσού, 
ύποστηρίζομεν δτι πρέπει νά ύπολογίζεΓαι_έ- 
πί τοϋ συνόλου τών πάσης φύοεως άποόο- 
χών, ήτοι καί επί τών έπιδομάτων δέσεως 
καί έπιδόματος 15 ο)ο Βορείου Ελλάδος.

Εΐμεδα βέβαιοι δτι ή Διοίκησις δέν δά άρ- 
νηδή τήν έκδήλωαιν τού ένδιαφέροντός της 
υπέρ τών έμπιπ πάντων είς τάς ώς άνω περιπτώ 
σεις άδειας καί άσδενείας, άλλά καί ύπέρ τών 
ττελεχών τοϋ 'Ιδρύματος καί τών άκριτών 
Συναδέλφων, άν μάλιστα ληφδή ύπ' δψιν ή 
έκδηλος εύμενής διάθεσις καί τών Διοική
σεων τών δύο άλλων μεγάλων Τραπεζών, 
αϊτινες άποδίδουν τήν μή υίοθέτησιν τών ά- 
πόψεών μας είς τάς άντιρρήσεις τής Διοική
σεων, τής ίδικης μας Τραπέζης, τούδ’ δπερ
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δέν παρελείψαμεν νά άναφέρωμεν εις τόν κ. 
Διοικητήν μας.

ΕΠΙΤΡΟΠΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ
Ή Διοίκησις τής Τραπέζης ουνέστησεν Ε

πιτροπήν Προαγωγών ώς καί 'Επιτροπήν έκ- 
πονήσεως 'Οργανισμού τής ύπηρεοι'ας. Εις 
άμφοτέρας άγνοεΤται ό Σύλλογος.

Ή κατ’ άρχαιότητα ένταξις έπέτυχε 
μόνον διότι έξεπροσωπήδη ό Σύλλογος, αί δέ 
ποιοτικά! διακρίσεις άπέτυχον διότι ακριβώς 
άπουσίαζεν οΰτος.

Καί οί Συνάδελφοι διερωτώνται τί έκ των 
δύο δά συμβή: Ελληνικά! καλένδαι ή φα
βοριτισμός;

ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΙΣ
Τή πρωτοβουλίρ τού Συλλόγου μας ένεκρί- 

δη οικονομική διευκόλυνσις έκ τοΰΤαμ.Αύτα- 
σφαλείας εις τό έν ένεργείρ Προσωπικόν. 
’Από τάς Διοικήσεις τών δύο μεγάλων Τρα
πεζών άναμένομεν, μέ τήν σειράν των, νά 
μάς βοηδήσουν ϊνα αυτή χορηγηδή κα! εις 
τούς Συνταξιούχους, τών όποιων τήν οικονο
μικήν έξαδλίωσιν γνωρίζομεν δλοι μας. Οί 
Σύλλογοι τών Τραπεζών Έδνικής καί Έλ/χάδος 
δά κινηδοϋν πρός τήν κατεύδυνσιν ταύτην 
μέ τόν ϊδιον καί μάλιστα ζωηρότερον ζήλον 
τάχιστα. Τό άντίδετον δά άπετέλει άρνησιν 
τών αίσδημάτων άλληλεγγύης τού Σώματος 
τών έν τατς Τραπέζαις έργαζομένων, άλλά 
καί παραφωνίαν πρός τάς παραδόσεις τών 
δύο ιδρυμάτων, τάς όποιας οί σήμερον διοι- 
κοϋντες αύτά άναμφιβόλως σέβονται καί τη
ρούν.

ΟΧΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

"Ο,τι μέχρι τούδε έγένετο ύπέρ τών Τραπε
ζιτικών ύπαλλήλων οφείλεται εις πρωτοπορία 
κήν πρωτοβουλίαν καί έπιμελεστάτην πρόνο - 
αν τού ίδικού μας κυρίως Συλλόγου, άνεξα,οτή- 
τως αν τελικώς προηγούνται ημών αί άλλαι 
Τράπεζαι ώς πρός τήν ταχυτέραν πραγματο
ποίησή τών αίτουμένων. Διά τό τελευταΐον 
τοϋτο^ δέν πταίομεν ήμεϊς. Άπλούσιατα αί 
Διοικήσεις τών άλλων τούτων Τραπεζών έπι- 
δεικνύουν κατανόησιν καί άπλοποιοϋν τά ζη
τήματα.

Αί διαμαρτυρίαι συνεπώς ένίων Συναδέλ
φων δέν έχουν τήν δέσιν των όσον άφορά 
τήν ένεργητικότητα καί τάς συντόνους ποο- 
σπαδείας τού Συλλόγου μας, δστις άκαταπονή- 
τως έργάζεται διά τήν έγκαιρον έπίλυσιν 
Τών αιτημάτων μας.

"Ηδη ό Σύλλογός μας λίαν έγκαίρως έφρόν- 
τισε καί καλλιεργεί άρμοδίως τό έδαφος δΓ 
δλλας έπιτακτικάς άνάγκας τού προσωπικού 
έξ ιδίας αύτοϋ πρωτοβουλίας καί καδήκοντος, 
μέ τήν έλπίδα δτι αί ένέργειαί του δά στε- 
φδοΰν ύπό έπιτυχίας καί δά δεραπευδοϋν οΰ- 
τω αί άνάγκαι αύται τού Προσωπικού. Δέν δά 
πρέπη συνεπώς νά εϊμεδα άδικοι, τοσούτω 
μάλλον, καδόσον είναι πασίγνωστον πρός 
ποιας καί πόσας δυσχερείας παλαίει ό Σύλλο
γος. Ό ισχυρισμός τινων δτι άναμένομεν νά 
ζητήσωμεν δ,τι δίδεται καί εις τήν Τράπεζαν

τής Ελλάδος, προδίδει, αν μή τι άλλο, έλ- 
λειπή παρακολούδησιν τών γεγονότων,τά ο
ποία, μέχρι τής στιγμής τούλάχιστον,λέγουν 
δτι εις τάς δλλας Τραπέζας δίδονται 
δσα ήμεϊς φέρομεν εις τήν έπιφάνειαν.
ΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ Τ.Υ.Π.Ε.Τ.

Εΐται σναμφιοβήτητον δτι τό Τ.Υ.Π.Ε.Τ. πρέπει νά 
έχη τούς άπσραιτήτους πόρους "να έκπληρώοη τόν 
προορισμόν του ε’ις εύρυτάτην κλίμακα. Παλαιότε- 
ρα αί έκ των άποδοχων τοϋ Προσωπικού κρατήσεις 
ήσαν συμβολικοί καί τήν όλην δαπάνην κατέβαλλεν 
έξ ολοκλήρου ή Τράπεζα. Σήμερον ή συμμετοχή τοϋ 
Προσωπικού είς τας δοπανας τοϋ Ταμείου έχει φθά- 
σει είς ποσοστόν έπΐ τών γλίσχρων άποδοχων του 
δυσβάστακτον, τοΰδ’ δπερ προεκάλεσε τήν δυσφο
ρίαν τών Συναδέλφων καί ένταΰδα καί είς τά ύ)μα- 
τσ, ένω ή Τράπεζα, ώς γράφομεν καί^ είς άλλην στή
λην, δέν καταβάλλει τά δσα καί ή Τράπεζα τής 
Ελλάδος.

Νομιζομεν δτι τό Συμβουλιον τοϋ Ταμείου προ 
της εΐσηγήσεως τής αύξήσεως τών κρατήσεων δά 
έδει νά άπευδυνδή εις τήν Διοίκησιν της Τραπέ
ζης διά τά έξοδα τών φυματικών, τής λουτροθε
ραπείας, τών παιδικών κατασκηνώσεων καί τής άε- 
ροδεραπείας, ώς καί διά τήν άυξησιν τοϋ ποσοστού 
τής σήμερον καταβαλλόμενης εισφοράς τής Τραπέ
ζης καί μόνον έν έσχάτη άνάγκη νά προσφύγη είς 
τήν αυξησιν τής εισφοράς τών έςγαζομένων. Καί 
ήδη εϊνα: καιρός νά γίνη τούτο, "να μή έπιβαρυ- 
νωνται οϊ Συνάδελφοι μέ υπέρογκα, έν σχέοει πρός 
τάς άποδοχάς των, ποσά εισφοράς.

ΕΘΕΛΟΥΣΙΑ ΕΞΟΔΟΣ
Εϊμεδα περίεργοι νά ϊδυμεν πώς δά ξεμπλέξω- 

μεν μέ τήν έδελουσίαν έξοδον τών άσόενών Συνα
δέλφων άπό άπόψεως όρων έξόδου.—Τό ρητόν « έ - 
νάς κακού δοδέντος μύρια έπονται» 
νομιζομεν δτι έχει έν προκειμένω τήν δέσιν του. 
Διότι, ώς πληροφορούμενα ΰπεβλήδησαν αιτήσεις 
από Συναδέλφους έχοντας δεκαετή ύπηρεσϊαν έν τή 
Τραπέζη καί ηλικίαν μικροτέραν τών 50 έτών καί 
σύμφωνα μέ τήν έγκύκλιαν δά πρέπη νά προαχδοϋν 
καί νά λαμβάνουν έπί 50 έτη πλήρεις άποδοχάς τοϋ 
νέου των Βαάμσϋ. Καί έρωτώμεν έάν συμβή ένα μήνα 
μετά τήν λήξιν τής προδεσμίας τής έδελουσίας νά ά- 
σδενήση φέρ’είπεϊν συνάδελφος μέ 20ετή υπηρεσ'αν 
έν τή Τρ)ζη, δυα τή άποχωρήσει του είναι δίκαιον νά 
είσπράττη’ποΛύ όλιγώτερα άπό τόν πρώτον; Καί ού- 
τό λέγεται μεταπολεμική δικαιοσύνη καί ισότης ; 
Ιδού τί σημασίαν εΐχεν ή κλιμάκωσις καί ή δλη με
λέτη τοϋ Συλλόγου, ήτις τά προβλέπει δλα αύτά 
καί ή όποια δμως δέν έλήφδη ύπ’ οψιν.Πέραν τών άνω- 
τέρω ευρέως διαδίδεται δτι ίκανώτατοι Συνάδελφοι, 
διαδέτοντες μέσα, δά συμπεριληφδοϋν είς 
τήν έδελουσίαν διότι έχουν έργασίας εκτός τής 
Τραπέζης, καί οϋτω δά τεδοϋν ουτοι είς πλεονεκτι- 
κωτέραν μοίραν άπό τούς λόγω μακράς άσδενείας 
άπολυδέντας έσχάτως καί άπό τάς άπορφανισδείσας 
οίκογενείας τών κατά τήν διάρκειαν τοϋ πολέμου 
ύπέρ πατρίδας πεσόντυν Συναδέλφων Αύτά δλα εί
ναι τελείως άπαράδεκτα διότι έρχονται είς πλήρη 
άντίβεσιν πρός ro κοινόν αί'σδημα.

Η ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΗΣ «ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΣ);
Τη αιτήσει τών Συλλόγων Είσπρακτόρων 

καί Κλητήρων, ήν εύχαρίστως άπεδέχ&ημεν, 
είς τήν διανομήν τών φύλλων τής «Τραπεζι
τικής» 9ά συμμετέχουν καί ένταΰδα καί είς 
άπαντα τά ύ)ματα καί οί Είσπράκτορες καί ci 
Κλητήρες άνευ άτομικής των οικονομικής έ- 
πιβαρύνσεως, τών ώς άνω, δύο Συλλόγων 
συυμετεχόντων μεδ’ ημών έκ τών Ταμε.ων 
των είς τήν δαπάνην τής έκδόσεώς της. Τού
το δέτομεν ύπ’ όψιν τών Αντιπροσωπειών 
μας, άλλά καί ύπ’ όψιν τών Είσπρακτόοων καί 
Κλητήρων ϊνα ή διανομή είναι έφεξής γενι
κή πρός όλους τούς έν τή Τραπέζη έργαζο- 
υένους.


