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ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ_ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΑΠΟ ΤΑΣ ΕΠΑΦΑΣ ΜΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΝ
Ό 'Υπουργός τού Συντονισμού κ. Ιτειρ. 

Ιτεφανόπουλος, δέν είναι απλώς εκ τών ά
ριστων'Υπουργών τής Κυβερνήσεως. Είναι 
πολύ περισσότερον τούτου. Είναι τό πολυ- 
τιμώτερον καί συνεπώς έκ τών πλέον υπο
λογίσιμων—ολίγων δυστυχώς — έκλεκτών 
πολιτικών κεφαλαίων του τόπου. Τούτο δέν 
τό λέγει μόνον ή στήλη αΰτή. Τό λέγουν 
μαζί μέ ημάς καί δλοι άνεξαιρέτως οί φίλοι 
της σημερινής Κυβερνήσεως καί δέν τό 
άρνοϋνται ούτε οΐ άσπονδοι έχδρο! της. 
Σήμερον άνέλαβε τάν συντονισμόν διά τήν 
οικονομικήν άνασυγκρότησιν τής Χώρας. 
Δι’ αϋριον τού έπιφυλάσσεται άσφαλώς τό 
έπίσης βαρύτατον έργον τής άναμορφώσε- 
ως τού τόπου καί τής ευημερίας του Λαού. 
Είναι άνάγκη νά τόν βοηδήσουν δλοι, δσοι 
ένδιαφέρονται καί πονοϋν_ τήν μαρτυρικήν 
καί κατερειπωμένην πατρίδα μας. Ιδιαιτέ
ρως ημείς, οΐ όποιοι ύπηρετοΟμεν εις οικο
νομικούς οργανισμούς, όφείλομεν νά τάν 
έπικουρήσωμεν κατά τήν εποχήν αύτήν, 
καδ’ ήν τεράστια, ογκώδη, δυσεπίλυτα καί 
σχεδόν ανυπέρβλητα προβλήματα τίδεν- 
ται ένώπισν τής σημερινής Κυβερνήσεως 
κα! τά όποια ζητούν έπειγόντως τήν λύ· 
σιν των.

Τό οικονομικόν καί δημοσιονομικόν πρό
γραμμά της ή Κυβέρνησις τό έχει έξ ολο
κλήρου σχεδόν έμπιστευδή εις τόν Υπουρ
γόν τού Συντονισμού. Τήν πιστωτικήν πολι
τικήν τών Τραπεζών τήν έχει ήδη δια
γράψει άριστά ό κ. 'Υπουργός. Τήν εις εΰ- 
ρυτάτην κλίμακα χρησιμοποίησιν τών πι
στωτικών ιδρυμάτων τήν πιστεύει καί τήν 
έπιδιώκει. Τό οικονομικόν πρόβλημα τών 
μισδωτών καί τών έργαζομένων έν γένει 
τό άντιμετωπίζει μέ πλήρη κατανόησιν, ώς 
πρόβλημα έδνικής ύποστάσεως καί τόν α
πασχολεί τούτο σοβαρώτατα. Είναι έναν- 
τίον τών ημιμέτρων καί άναζητεί τάιρ ορι
στικός λύσεις. Πιστεύει δπως πιστεύομεν 
δλοι μας, εις τήν καδολικήν έξόρμησιν, τήν 
εντατικήν έργασίαν καί τήν όλοκληρωτι- 
κήν συμβολήν ενός έκάστου χωριστά καί 
δλων μαζί τών πολιτών διά τήν έπούλωσιν 
τών πληγών μας καί διά τήν άναδημιουρ- 
γ!αν. ΌμιλεΤ περί προσωπικής έργασίας

ΔίΑ ΤΟΝ κ. ΣΤΕΦΑΝΟΝ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΝ
τών κατοίκων δι’ έργα τοπικού ένδιαφέρον- 
τος, αλλά μέ σύστημα καί μέ άπόδοσιν. 
Δέν άνέχεται τήν 'Ελλάδα έπαίτιδα, άλλά 
δικαιουμένην τών αποζημιώσεων διά τάς 
καταστροφάς καί τάς ζημίας έν γένει, ας 
ύπέστη αϋτη έκ τής άδικου έπιδέσεως τών 
τεσσάρων βαρβάρων λαών.

Διερμηνεύων ό κ. Υπουργός—κατά τάς 
άλλεπαλλήλους άκροάσεις, εις 8ς έδέχδη 
έσχάτως τόν Σύλλογόν μας άρχικώς καί 
τήν Ο.Ε.Τ.Ο. μετέπειτα — τά φιλυπαλληλικά 
αίσδήματα ολοκλήρου τής Κυβερνήσεως, 
μάς ένεδάρρυνεν,δσον οΰδείς εις τό παρελ- 
δόν Υπουργός. Δικαίως δδεν άναμένομεν 
νά είσηγηδή ταχέως καί εύμενώς εις τήν 
Κυβέρνησιν τό πρωταρχικόν καί σοβαρώ- 
τατον ζήτημα τής ρυδμίσεως τών μισθών 
τών Τραπεζιτικών άπό κοινού καί έν συ- 
νεννοήσει μέ τόν κ. Υπουργόν τής Έργα
σίας. ’Από τόν κ. Στέφ. Στεφανόπουλον ό
μως άναμένομεν τήν έπίλυσιν καί ετέρων,έξ 
ίσου σοβαρωτάτων ζητημάτων, ατινα άπα- 
οχολοΰν τάς Τραπέζας και τό Προσωπικόν 
αυτών. Καί τά ζητήματα αύτά εύτυχώς δέν 
είναι άγνωστα εις τάν κ. Υπουργόν, δπως 
δέν είναι άγνωστα καί εις τόν Συνάδελφόν 
του έπί τών Οικονομικών κ. Δ. Χέλμην. 
Δέν είναι δυνατόν νά ξεκινήση ή άναδιορ- 
γάνωσις καί ή άνασυγκρότησις δταν δέν 
λύονται ζητήματα βασικά, τά όποια φωνά
ζουν μόνα των. Προσωπικοί συμπάδειαι, ά- 
δυναμίαι, έπιρροαί, έπεμβάσεις καί έμπόδια 
δέν έχουν τήν δέσιν των_ σήμερον κα! εϊ- 
μεδα βέβαιοι δτι αύτά είναι έντελώς ξένα 
διά τόν κ. "Υπουργόν. Σήμερον χρειάζεται 
έπιστράτευσις πάσης ικανότητας, πάσης ά
ξιος, πάσης δημιουργικής προσωπικότητας, 
άρκεΤ νά έχη τάς περγαμηνάς έπιτυχοΰς 
δράσεως, έπί πλέον δέ, άδιαμφισβήτητον 
έλληνικήν ψυχήν καί έδνικήν συνείδησιν.

Μία δά πρέπη νά είναι ή κατεύδυνσις 
τής Κυβερνήσεως εις τό Τραπεζιτικόν πρό
βλημα κα] αύτή, δά μάς έπιτραπή νά ε’ίπω- 
μεν, δτι είναι ή δημιουργία δλων τών προϋ- 
ποδέσεων, ϊνα τά πιστωτ. ιδρύματα Εθνική, 
Κτηματική, Ελλάδος καί Αγροτική συνερ- 
γάζωνται καί μή συναγωνίζωνται ή μία τήν 
άλλην. Νά κατανεμηδούν τάχιστα αί έργα-
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σίαι μεταξύ των, άναλόγως των δυνατοτή
των των, της άρμοδιότητός των, του σκο- 
που καί του προορισμού έκδοτης τούτων, 
χωρίς συμφόρησιν έρχαοίας εις τήν μίαν, 
αναιμικήν κίνησιν εις τήν άλλην καί πλή
ρη άνεργίαν εις τήν τρίτην ή άνάμιξιν είς 
άλλότρια έργα οίαοδήποτε τούτων. Ή με- 
ταχείρησις του Προσωπικού των τεσσάρων 
τούτων Τραπεζών πρέπει νά είναι πανό
μοια άπά άπόψεως έξελίξεως καί παρο
χών, ώς καί μέχρι τοΰδε. Είς αύτό φαίνεται 
πώς ό κ. ‘Υπουργός πιστεύει περισσότερον 
άπά δσον πιστεύομεν ημείς, οί όποΓοι προ- 
τείνομεν τούτο.

"Οταν μεταξύ τών άνωτέρω Ιδρυμάτων 
τεδώσι στερεώτεραι βάσεις συνεργασίας, 
δταν αί έργασίαι κατανεμηδοϋν μεταξύ 
των, τότε διά τόν συντονισμόν τής πιστω
τικής πολιτικής 8ά πρέπη νά τεδή ΰπερά- 
νω τών Διοικήσεων μέ ένεργόν ά- 
νάμιξιν καί οργανικήν δ έ- 
ο ι ν ένας Ύ π_ ε ρ δ ι ο ι κ η τ ή ς. Καί 
αυτός σήμερον εϊναι ό κ. Σ τ ε φ. Σ τ ε- 
φανόπουλος. Τό άναμένομεν, τό 
έλπίζομεν καί τό εύχόμεδα. ’Αλλά συντό- 
μως, άμέσως, χωρίς δισταγμόν καί μέ τήν 
διακρίνουσαν τόν κ. "Υπουργόν άποφασι· 
στικότητα καί άμερόληπτον κρίσιν. Διότι 
ΰπεράνω δλων είναι τό συμφέρον τού τό
που. Καί αύτό άποκλειστικώς δέλουν καί 
πρέπει νά έξυπηρετήσουν, ό κ. Πρόεδρος 
τής Κυβερνήσεως, οί μετ’ αΰτοϋ συνερ- 
γαζόμενοι έν τή Κυβερνήσει πολιτικοί 
άρχηγοΐ καί οί λοιποί κοινοβουλευτικοί 
ήγέται.

"Οταν τά άνωτέρω λάβουν σάρκα καί 
όστά, τότε δά άνακύψη αύτομάτως καί τό 
ζήτημα τής μεταπολεμικής μορφής τών πι
στωτικών ιδρυμάτων καί δά ρυδμισδοϋν τά 
ζητήματα, αί σχέσεις καί ό προορισμός τών 
λοιπών Τραπεζών, Άδηνών, ’Εμπορικής, Ίο- 
νικής, Λαϊκής κλπ. έν τή οικονομία τής 
Χώρας, μέ τάσιν τήν εύεργετικωτέραν χρη
σιμοποίησή τής οικονομικής των δυνάμ^ς, 
χωρίς τόν κρατικόν παρεμβατισμόν έγι
ναν, δστις δά σημσίνη μείωσιν τής ιδιωτι
κής των πρωτοβουλίας, έκεΐ δπου αϋτη εϊναι 
δημιουργική. ’Επίσης δά λυδή καί τό ζήτη
μα τής έξελίξεως καί τών άποδοχών τού 
Προσωπικού τών τελευταίων τούτων Τρα
πεζών κατά τρόπον πανομοιόμορφον πρός 
τάς μεγάλος Τραπέζας, διότι τό άντίδετον 
ούτε νοητόν, άλλ’ οϋτε άνεκτόν είμπορεΐ 
νά εϊναι άπό μίαν Ααοπρόβλητον Κυβέρ- 
νησιν.

Τό Προσωπικόν τής Έδνικής Τραπέζης, 
άσφαλώς δέ καί τών άλλων Τραπεζών, δά 
σταδή παρά τό πλευράν τού κ. 'Υπουργού 
καί 8ά ένισχύση μέ δλην του τήν δύναμιν 
καί μέ πίστι. τό άνορδωτικόν έργον τής 
Κυβερνήσεως Ό κ. Υπουργός τού Συντονι
σμού καί γενικώτερον ή Κνιβέρνησις δύ- 
νανται νά ύπολογίζουν έπ’ αυτού, δπως καί 
τό Προσωπικόν τής Τραπέζης μας μέ τήν 
σειράν του, δικαίως άναμένει νά ΐδη κα- 
τευδυντηρίους γραμμάς είς εΰρυτάτην κλί
μακα καί Κυβερνητικήν πνοήν, ήτις δά ρευ-

στοποιήση τήν πρός άπόδοσιν έφεοιν τών 
έργαζομένων καί δά άφοπλίση τελείως έ- 
κείνους, οί όποιοι έχουν έντολήν νά δη
μιουργούν ζητήματα είς τόν τόπον, έκμε- 
ταλλευόμενοι τήν οίκονομικήν έξοδλίωσιν 
τών μισθωτών.

ΣΧΟΛΙΑ
Δωδεκάνησα
Ό Ελληνισμός ζή μέ τόν παλμόν πού συν- 

εκλόνισε τήν ψυχήν μος τό άγγελμα τών 
άποφάσεων τής Άμφικτυονικής Συνελεύσεως 
τών Παρισίων διά τά δώδεκα νησιά μας.

Ό μεγα,'ειώδης τού πολέμου άγώνας ύπέρ 
τής έλευδερίας, γεμάτος άπό δυσίες αϊματος, 
τραχύτητα προσπάθειας, ήρωϊσμούς καί αύ- 
ταπάρνηση, φαίνεται νά δικαιώνεται. Ή φυλή 
ζή τήν χαρά τών έλευθέρων του άοελφών.

Ή ένσωμάτωσις τών δώδεκα νησιών είς 
τήν πατριδο, βραβεύει τήν συνέπειαν τής 
άποφάσεως τών κριτών πρός τάς ήδικάς 
άρχάς ύπέρ τής έπικρατήσεως τών όποιων 
άπεδύθημεν άδίοτακτα, καί δικαιώνει τήν 
πίστιν τών νεκρών μας είς τήν θυσίαν των. 
Τό Έδνικόν όραμα μετουσιώνεται είς πρα
γματικότητα.

Τά Δωδεκάνησα άσφαλώς έχουν επιτακτι
κήν άνάγκην φροντίδας έπιμεμελημένης διά 
τήν έπούλωσιν τών έκ τής ύποτελείας καί 
τού πολέμου τραυμάτων των.

Ή ’Εθνική Τράπεζα τής Ελλάδος, παρα
στάτης άκάματος τής Πολιτείας καθ' όλον 
τόν έλεύθερον ϋίον τής πατρίδας είς τήν 
θεμελίωσιν γονίμων έπιδιώξεων καί επίκου
ρος τών μεγάλων σκοπών τής 'Ελλάδος, 
πρέπει νά σπεύση έκ τών πρώτων είς τά 
έλεύθερα Δωδεκάν ησα, διά νά συνδράμη τόν 
ήρωϊκόν λαόν της είς τήν αναδημιουργικήν 
του έξόρμηαιν.

’Αδιόρθωτοι
Πολλάκις έλαοον χώραν άκαρποι ένέρ- 

γειαι νά διααπασθή ή Διοικ. Επιτροπή τού 
Συλλόγου καί νά μειωθή οϋτω ή άγωνιστική 
δύναμις αύτής πρός διεκδίκηαιν τών αιτημά
των τού Προσωπικού. "Ολη αύτή ή προσπά
θεια έοχε τά άντιθετα άποτελέσματα, συνέ- 
δεοε, δηλαδή, έτι περισσότερον τά μέλη 
τής Διοικ. Επιτροπής. Τό πείραμα έπανελή- 
φθη καί πάλιν πρό ήμερών άπό τούς ’ίδιους 
άνθρώπους, οί όποιοι έν τούτοις καί κρίοιν 
έχουν καί πείραν καί έξυπνάδα. Καί έρωτώ- 
μεν’ έσκέφθησαν τί επιδιώκουν ; Οϋτε λίγο 
ούτε πολύ, προσπαθούν νά πείθουν Συμβού
λους τού Συλλόγου—μέ εύσχημον πάντοτε 
τρόπον—νά καταπροδώαουν τήν έντολήν 
τών Συναδέλφων των. Μά γίνονται αύτά σή
μερον ;
Έζαίρεσις καί κανών

"Ο,τι δι' ήμάς άποτελεΐ έξαίρεσιν είς τάς 
δύσ άλλος μεγάλος τραπέζας άποτελεΐ κα



νόνα, από άπάψεως παροχών καί εύκολιών. 
Αύτό χωρίς νά τό δέλομεν τό ΰφιστάμεδα. 
’Αλλά ύ.(άρχει καί περίπτωσις πού ούτε τού
το δυστυχώς δέν συμβαίνει, π. χ. εις τάς 
άλλας Τραπέζας ό ύποβάλλων αϊτησιν χορη- 
γήσεως δάνειου δύο έως τριών μισδών τό 
εισπράττει άσυζητητεί. Εις ήμάς ό κινδυ- 
νεΰων νά άποδάνη, δά λάβη δλως έξαιρετι- 
κώς δάνειον ενός μόνο / μισθού, διότι * τό 
άντίδετον άντ.κειται εις «άπόφασλ/». Καί 
ένώ εις τάς άλλας Τραπέζας ή έξόφλησις 
παντός δανείου γίνεται διά 100 δόσεων, ήτοι 
εις δέκα έτη, εις ημάς συντελείται αϋτη εις 
ό—8 δόσεις, δηλαδή έντός εξαμήνου καί διό 
περιπτώσεις άκόμη έκτάκτου καί σοέαρω- 
τάτης άνάγκης. Καί έπειτα μας λέγουν καθυ
στερημένους.

Παιδική μέριμνα

Εις άλλην μεγάλην τράπεζαν ή παιδική μέ
ριμνα διά τά καλής δρέψεως παιδιά τών Συ
ναδέλφων χορηγείται πλουσιωτάτη εις είδη 
άπό τόν Συνεταιρισμόν μας. Φαντάζεται κα
νείς δτι διά τά παιδιά ήλαττωμένης δρέψεως 
δά είναι άκόμη γενναιοτέρα. — Εις ήμάς τό 
ζήτημα δά.... έξετασδή εύμενώς άλλ’ έντός 
τών δυνατοτήτων της Τραπέζης.— Καί έπει
τα πταίει ό Σύλλογος, δστις έδεσεν ώς πρώ
τον του αίτημα τήν άνάπτυξιν τών έργα- 
σιών; Καί νομίζουν δτι όμιλούν σοβαρώς οΐ 
άνδρωποι έκείνοι οί όποίοι μάς λέγουν, τί 
ένδιαφέρουν τόν Σύλλογον αί έργασίαι τής 
Τραπέζης;

Οϊ 6ομ6άπληκτοι Συνάδελφοι
Εις τούς 6ομ6οπλήκτους Συναδέλφους τής 

Τραπέζης τής Ελλάδος έδόδησαν κατά Ύό 
παρελθόν δύο οικονομικά! ένισχύσεις (όχι 
δάνεια) άπό σοβαρά ποσά, τά οποία άπε- 
σβέσδησαν. Πρό ημερών έδάδη εις αύτούς 
δάνειον έκ τριών έως τεσσάρων μισδών, έ- 
ξοφλητέον εις δέκα έτη. ^:ίς τούς ίδικούς 
μας βομβοπλήκτους τί έοόδη; Έρωτώμεν 
άπλώς.

Τά χαιρετίζομεν
Ό κ. Διοικητής έλαβε μίαν άπόφασιν σχε- 

τικώς μέ τόν καθορισμόν τής συνεργειακής 
άμοιβής τού τελευταίου δεκαημέρου τού μη
νάς Ιουνίου έξ άφορμής τής μεσολαβησά- 
σης στάσεως έργασίας. Διά νεωτέρας του 
άποφάσεως άνεδεώρησε τήν πρώτην. Μολο
νότι μέσα εις τήν τόσην δυστυχίαν του Προ
σωπικού τό πράγμα δέν είχε ούσιαστικήν 
σημασίαν, έν τούτοις δσον ή πρώτη άπόφα- 
σις προεκάλεσε πρός στιγμήν πικρίαν, άλλο 
τόσον ή δευτέρα έξύψωσε τόν κ. Διοικητήν 
διότι δι'αύτής έπέδειξεν άνωτερότητα.Τό γε
γονός τό χαιρετίζομεν καί έπ’ εύκαιρίρ δά 
πρέπη νά έρωτήσωμεν πόσον διαφορετικά

δά ήσαν τά πράγματα έάν τά ζητήματα τού 
Προσωπικού τά έχειρίζετο ή Διοίκηαις μέ 
παρόμοιον πνεύμα ; Διατί άραγε νά μή δέλη 
ή νά μή τήν άφίνουν νά αίχμαλωτίση τό 
Προσωπικόν, πράγμα πού είναι άνυπολόγι- 
στος παράγων εις τό νά ξεπεράσωμεν τάς 
δυσχερεστάτας αύτάς περιστάσεις καί νά 
δυνηδώμεν νά έπιτύχωμεν Τράπεζα—Διοί- 
κησις καί έργαζόμενοι; Ιδού τί λέγει, τί επι
διώκει καί διατί άγωνίζεται ό Σύλλογος. 
’Αλλά άφίνουν αί κακαί εισηγήσεις καί οί 
στενοκεφαλιές;

Επιμένουν;
Παρά τοΐς άρμοδίοις κρατεί καί πάλιν 

σκέψις προσλήψεως νέου Προσωπικού. Τό 
έϊπομεν καί τό έπαναλαμόάνομεν δτι ή 
πρόσληψις νέων ύπαλλήλων είναι άσύμφο- 
ρος καί συνεπώς άπαράδεκτος. Τό Συμβού- 
λιον τού Συλλόγου άπησχολήθη εις ειδικήν 
συνεδρίασιν μέ τό ζήτημα τούτο καί ό μ ο- 
φώνως έλαβε τήν άπόφασιν νά άντιταχδή 
εις παρομοίαν άπόφασιν τής Διοικήσεως.

Δέν έχομεν άνάγκην νέου Προσωπικού. 
’Ανάγκη καί έπείγουσα μάλιστα είναι νά ά- 
ναδιοργανωδή ή Τράπεζα καί νά άνασυντα- 
χδή τό Προσωπικόν. Είναι τόσον δύσκολον 
νά τό έννοήσουν οί άρμόδιοι ;

Ό ’Οργανισμός 'Υπηρεσίας

Γίληροφορούμεδα δτι έκπονεϊται. ’Οργανι
σμός τής Υπηρεσίας ερήμην τών έργαζορέ- 
νων. Δέν δέλομεν νά πιστευσωμεν εις τήν 
πληροφορίαν. Ή Διοίκησις έξυψώνεται εις 
τήν συνείδησιν τού Προσωπικού δταν δέν 
αγνοεί αύτό καί δχι δταν έρήμην του λαμ
βάνει άποφάσεις καί μάλιστα έπί ούσιαστικω- 
τάτων ζητημάτων άπό τά όποια έξαρτάται 
αύτή αΰτη ή πρόοδος τού Ιδρύματος καί ή 
ομαλή έξέλιξις τού Προσωπικού. Άλλοίμο- 
νον έάν δέν τό έχη ύπ’ δψιν της τούτο ή 
Διοίκησις μετά τήν οίκτράν μάλιστα άποτυ- 
χίαν τής έδελουσίας.

Τά οριον ηλικίας
Τό οριον ηλικίας είναι καιρός νά μειωδή, 

τοΰδ’ δπερ δά διηυκόλυνε καί τήν έδελου- 
σίαν έξοδον. Εντούτοις διεδόδη δτι δά αύ- 
ξηδή τούτο προκειμένου περί τών Διευθυν
τών Τραπέζης. Αύτό μάς έλειπε! Κάποιος 
μάς χρεωστοΰσε—λέγει μία παροιμία—καί 
θέλει νά μάς πάρη καί τό βώδι. Εύτυχώς 
καί διεψεύσδη κατά ένα τρόπον ή διάδοσις.
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'Αντιφυυατικόν ίατρείον ον κάτι πού νά προκαλέση τό κοινον αι-
■—.^ι ....................—σθημα των Συναδέλφων. Έν τούτοις επειδή

Διά τής ίδρύσεως έντός τής Τραπέζης ψιΒυρίζεται ή διευάυντοποίησις έκείνων οί
άντιφυματικοΰ καί άκτινοδιαγνωστ,κού Ια
τρείου, οΰτινος τά εγκαίνια έλαβον χώραν 
τήν μεσημβρίαν τής 17 Ιουνίου, τό Συμβσύ- 
λιον τοϋ Ταμείου Υγείας προσφέρει μίαν 
νέαν—δετικωτάτην καί αύτήν— υπηρεσίαν 
εις τούς έν τη Τραπέζη εργαζομένους ώς 
καί τάς οικογένειας αύτΰν.

'Απλαΐ σκέψεις
Ή Διοίκηοις τής Τραπέζης γνωρίζει καΧώς 

δτι ό Σύλλογος σήμερον κατέχεται μέχρι 
νοσηρότητας άπό ύπηρεσιακάς καί φιλοτρα- 
πεζικάς άρχάς. Καί δμως ύπείκουσα εις κάκι
στος εισηγήσεις άρνεΐται τήν συμβολήν του 
εϊς ζητήματα τοϋ Προσωπικού κεφαλαιώδους 
σημασίας διά τε τήν Τράπεζαν και τό Προ
σωπικόν αύτής. Έάν τοϋτο συνέόαινε επί 
Διοικήσεως Κοριζή, δστις έγνώριζε τήν Τρά
πεζαν καί τό Προσωπικόν, δσον ούδείς 
άλλος καί ό άπατος συνεπώς δέν έκινδύνευε 
νά λάβη άποφάσεις βάσει κακών εισηγή
σεων, τό πράγμα δέν δά έδικαιολογεΐτο μέν, 
άλλά δά έξηγεΐτο πάντως. Σήμερον δμως 
πού ή Διοίκηοις, ώς μή προερχομένη άπό τό 
Προσωπικόν, δέν γνωρίζει—ώς είναι φυσι
κόν τοϋτο—τά ζητήματα, ήμπορεΐ άραγε μέ 
ήρεμον τήν συνείδησιν νά άποκραύη τήν 
συμμετοχήν τοϋ Συλλόγου, δστις, εις δ,τι καί 
άν τής έχη προτείνη μέχρι σήμερον, πάντο
τε έδικαιώδη έκ τών ύστέρων; Ανεξαρτήτως 
τοϋ γεγονότος δτι ή τακτική της αΟτη μαρ
τυρεί έλλειψιν τής καλώς νοουμένης πολιτι- 
κότητος τής Διοικήσεως έναντι τοϋ Προσω
πικού, άνευ τής όποιας ή δέσις της δά είναι 
πάντοτε δύσκολος.

Τό εΐπομεν καί τό έπαναλαμόάνομεν δτι 
ό Σύλλογος δέν είναι άντίδικος, άλλά ό 
καλλίτερος Σύμβουλος τής Διοικήσεως. έαί 
πλέον δέ δέν έξυπηρετεϊ άτομικά συμφέ
ροντα, πράγμα ποϋ δέν συμβαίνει πάντοτε 
μέ πάντας τούς ύπηρεσιακούς Συμβού
λους της. Τό τελευτατον αύτό τό έχει ύπ’ 
όψιν της ή Διοίκηοις ;
Φί&υροι

Δέν νομίζομεν δτι ήμπορεΐ νά γίνη πλέ-

όποΐοι στερούνται τοϋ ύπηρεσιακοϋ ερεί
σματος άκόμη καί τής περαιτέρω παραμονής 
των εις τήν Τράπεζαν, καλόν είναι νά έπι- 
στήσωμεν από τοϋδε τήν προσοχήν τών άρ- 
μοδίων. Διότι δέν πρέπει νά λησμονοϋμεν 
δτι οτοϋ πνιγμένου τό σπίτι δέν μιλούν γιά 
σχοινί.

Μία διαμαρτυρία
Αΐ έν Πάτραις άντιπροσωπεΤαι τών Συλλόγων 'υ

παλλήλων των Τραπεζών ’Εθνικής, Ελλάδος, ’Α
γροτικές κοί ’Αθηνών διαμαρτύρονται τηλεγραφι
κός διότι Συνάδελφός των έκεΐ, μηδένθ έκπροοω- 
πών, άπέοτειλε τηλεγράφημα διαμαρτυρίας εξ ονόμα
τος δήθεν τΰν Τραπεζιτικών Ποτρων διά τό...Ανε
λεύθερα μέτρα τής Κυδερνήοεως κοί διά τήν μή 
ουμμετοχήν των Κεντρικών Συλλόγων εις τήν κ4ω- 
ρον άπεργίαν, δηλοϋν δέ οτι, άποδοκιμάζουν τήν 
ενέργειαν καί δτι ούδείς έν Πάτραις Τραπεζιτικός 
υπάλληλος μετέοχεν εις τήν άπεργίαν, ήτις άλ
λωστε καί δέν έσημειώθη έκεΤ. Μα ύπήρχεν άμψι- 
βολία περί τούτου; Καί δια ri έάορυβήδηοαν τοοον 
οί Συνάδελφοι; Δέν πέρνουν παράδειγμα άπό ή- 
μάς έδώ, οί άποΤοι δέν άπαντύμεν εϊς δοα γρά
φονται έναντίον μας καί άι' άλλους μέν λόγους άλ
λά καί κυρίως διότι τι νά πρωτοδιαψεύαωμεν καί 
τί νά πρυτοανασκευάσωμεν άπό δσο γράφονται 
εις τό γνωστόν ψύλλον,

Νά μή διαμαρτύρωνται
Εις τό οελτίον της «Τραπεζιτκής» (Φύλλον 17 

σελ 191, άνεκοινώθη δτι συνεοτήδη έπιτροπή^ διά 
τήν τ^οποποίησιν τοΟ Καταστατικού τού Συλλόγου, 

εις τάς αρχαιρεοίας και οι Συ
νάδελφοί τΟν~*Υ1ϋάτων κ άΤ~έξπτεΤτο" δπώς aPTW- 
τιπροσώπεϊαι τού Συλλόγου έκάέσουν δι* άν αφοράς 
τον τάς απόψεις των έπ'ι τού σημείου τούτου, ΐνα 
γ(νο~κ5τιτό τέλειον; ,Μεχρτ"τής στιγμής ούδεμία 
Άντιπ)πεία άπήντησε. ’Απλώς τό άναφέρομεν Υνα 
μή διαμαρτύρωνται οί κ. κ. Συνάδελφοι των *Υ)μά- 
των δτι δέν ήρωτήόησαν δίά ζήτημα, τό όποιον 
πρωτίστως αύτούς άφορύ και Ενδιαφέρει.

’ Οχι άκρότητες
Μεταδώσεις άποφαοίΐο. το ο 

τμήμα κα] άπο τό Κεντρικόν εις τά περιφερειακό 
'γ ματα καί όμως δέν πραγματοποιούνται. Κακόν 
καί όλέθριον. Κοί όμως προκειμένου περί μελών 
τών Συμβουλίων τών Συλλόγων οί αρμόδιοι έπέμε- 
νον νά πραγματοποιηθώ ή μετάθεοις. Τό πράγμα 
φαίνεται άπίστευτον καί δμως είναι αληθές. Εύτυ- 
χώς δτι τελικώς δέν έγινε.Διάτι τούτο θά έσήμαινεν 
άπροκάλυπτον έχθρότητα κατά τής συλλογικής 
Ιδέας.

"ΕΚΪΥΠ,,-Σ. ΣΤΡΑΓΓΑΛΟΣ - Κ. ΠΑΠΑΔΗΙβΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 
-===' ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 24-ΤΗΛ. 21.158 ==—


