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Αι εργάσιμοι ώραι των Υποκαταστημάτων
Τήν 1^ην Μα'ί'ου έξεδόβη εγκύκλιος καδο- 

ρίζουσα τάς έργασίμους ώρας τοϋ Κ. Κ)τος 
άπό 8—2. Τήν έπομένην 5ja νεωτέρας εγ
κυκλίου καδωρίσδησαν αυται άπό 8->-2.30.

Διά τά Ύ)ματα ίσχύουν αί κανονικοί ώ- 
ραι, ήτοι (, έως (, 1)2 ώραι ήμερησίως, άνα- 
λόγως τής εργασίας, έπί πλέον δέ 45 ώραι 
μηνιαίος συνεργειακαί.

Είναι γνωστόν πόσον οί αγώνες τοϋ Συλ
λόγου τείνουν νά καδορισδή ένιαΤον ώρά- 
ρ:ον Κέντρου καί Ύπ)μάτων.

Θά πρέπη δμως νά λεχδή ότι αί σημερινοί 
δυσβάστακτοι συγκοινωνιακοί δυσχέρειαι 
τής πρωτευούσης, αί πολύωροι ούραί άναμο- 
νής, αί μακραί άποστάσεις καί τά σημαντικά 
έξοδα μεταφοράς δέν έπιτρέπουν έν Άδή- 
ναις τήν άπογευματινήν έργασίαν, δπως έ- 
πίοης είναι άληδές δτι συνεχής έργασία 
άπό 8-3 άντενδείκνυται, διότι υπονομεύει— 
ιδίως ύπό τάς σημερινός οικονομικός συν- 
όήκας—τήν υγείαν παντός έργαζομένου.

Αί συγκοινωνιακοί αύται δυσχέρειαι δέν 
ύφίστανται εις τό σύνολον σχεδόν των Ύ- 
πο.Οτων. Κατά συνέπειαν τό ζήτημα τοϋ 
καδορισμοΰ των έργασίμων ωρών τούτων 
έξαρτάται α) άπό τήν ταχίστην καί πλήρη 
άτά πόσης πλευράς έξυπηρέτησιν τών πε
λατών β) άπό τήν μή δημιουργίαν καδυστε- 
ρήσεως καί γ) άπό τήν άντιμετώπισιν τοϋ 
τοπικού συναγωνισμοϋ. ’Εάν αί προϋποθέ
σεις αύται δέν δύνανται νά πληρωδώσιν 
έντάς καδωρισμένων καί λογικών ώρών ερ
γασίας, τοΰτο ασφαλώς δέν οφείλεται είς 
τούς Συναδέλφους τών Ύποκ)των, τών ο
πό ων είναι γνωστή ή είς τό καδήκον προ- 
σήλωσις, άλλα, είτε είς τήν Ελλειψιν όργα
νό τέως τών ύπηρεσιών έκαστου Ύπ)τος, 
είτε είς τήν, παρά τήν ύφισταμένην όργά- 
νωσιν μή επαρκή έπάνδρωσιν τοϋ Ύπ)τος 
διά τήν διεκπεραίωσιν τών έργασιών αύτοϋ.

Ή καδολική ’Οργάνωσές τής Τραπέζης 
(Κεντρικού καί Ύπ]των) είναι έκείνη, ήτις 
θί οδηγήση είς τήν δικαίαν κατανομήν τοϋ 
Προσωπικού—6 νευ άνάγκης προο- 
ληψεως νέου τοιούτου, ώ ς 
ήμεΤς πιστεύομε ν, — καί είς 
τήν δρσιν τών δικαίων παραπόνων τών 
Συναδέλφων τών Ύπ]των. Τοΰτο άπετέλεσε 
καί άποτελεΤ Εν τών βασικών αιτημάτων 
τοϋ Συλλόγου.

Ή νοοτροπία τής διανυκτερεύσεως τών 
Συναδέλφων καί πλειστάκις μάλιστα ανευ 
άποχρώντος λόγου, είς τά Ύπ)ματα, ίνα 
έξέρχωνται έκεΤδεν ράκη, οϋτε νοητή εί
ναι πλέον, οϋτε άνεκτή. ’Αποτελεί δλιβε- 
ρόν κατάλοιπον τοϋ παρελδόντος.

Διακηρύσσομεν τήν άνάγκην τής εργα
σίας, άλλα τής λελογισμένης καί ούχί τής 
είς βάρος τής υγείας τών Συναδέλφων Ερ
γασίας καί τής άσκοπου άπωλείας χρόνου, 
συνεπεία έλλείψεως όργανώσεως καί νοο
τροπίας νοσηρός.

Δέν πρέπει νά μάς διαφεύγη τήν προσο
χήν δτι ό καδορισμάς ώρών εργασίας τών 
Ύποκ)των καί ίδια τών ώρών τών μετά τοϋ 
κοινού συναλλαγών δέον νά είναι ένιαίος 
ύφ’ δλων τών έν έκάστη πόλει Τραπεζών 
καί τοΰτο δύνανται νά τό άντιμετωπίσω- 
σιν οί Συνάδελφοι έν συνεννοήσει μεδ’ δ
λων τών Συναδέλφων τών δλλων Τραπε
ζών. Είναι εύνόητον δτι δά συναντήσωσιν 
έν προκειμένω τήν ένίσχυσιν τοϋ Συλλό
γου καί τής ’Ομοσπονδιακής ’Επιτροπής.

Σ X ΡΑΙΑ
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Οϊ Συνταξιούχοι

Οί Συνταξιούχοι τής Τραπέζης διέρχονται 
ημέρας ανήκουστου δυστυχίας μέ τήν γλι- 
σχροτάτην σύνταξιν, ή όποια τούς άπονέμε- 
ται. Ή Διοίκ. Επιτροπή τοϋ Συλλόγου άγω- 
νίζεται διά τήν βελτίωοιν τών αποδοχών 
των καί αί στήλαι τής «Τραπεζιτικής» άπη- 
σχολήδησαν μί τό σοδαρώτατον τοΰτο ζή
τημα έπανειλημμένως. Ό Διοικητής έχει 
ίεράν ύποχρέωσιν νά δόση αμέσως τήν 
πρέπουσαν λύσιν, διότι ή δέσις τών Συντα
ξιούχων είναι άξιοδρήνητος. Ό κ. Πεσμα- 
τζόγλου έχει ένα όνομα, τό όποϊον ή δέσις 
του σήμερον τοϋ δίδει τήν εύκαιρίαν νά τό 
συνδέση μέ έργα κοινωνικής προνοίας.

Νά έλπίσωμεν τούλάχιστον ώς πρός αύτό ;
Αΐ άπορφανισβείσαι οίκογένειαι

Κατόπιν αγώνων τοϋ Συλλόγου ή προθε
σμία καταβολής πλήρυν αποδοχών είς' τάς 
οικογένειας τών "κατά τδ διάστημα τής κοτο-



χής πεσόντων Συναδέλφων παρετάδη μέχρι 
τέλους Σεπτεμβρίου έ. έ. Καί έρωτώμεν διατί 
μέχρι τότε καί δχι ϊ ο ο 6 ί ω ς; Πληροφο- 
οούμεδα δτι εις άλλους 'Οργανισμούς καί δή 
συγγενείς πρός τήν Τράπεζαν παρόμοιοι πε
ριπτώσεις άντιμετωπίσδησαν διά τής χορη- 
γησεως ισόβιας τιμητικής συντάξεως, ίσης 
πρός τάς άποδοχάς του έν ένεργεία βαδμοϋ 
τού πεσόντος Συναδέλφου. Καί αύτό άποτε- 
λεϊ τίτλον τιμής διά τά ιδρύματα καί τούς 
διοικοϋντ.ας αύτό, διότι άποδεικνύει κάποιον 
παλμόν πατριωτισμού. Ημείς τί κάμνομεν ; 
Πάντοτε ούραγοί ;

Οί άπολυδέντες συνέ
πεια μακράς άσδενείας

Είναι γνωστή ή οίκτρά άποτυχία, ήν έση- 
μείωσε τό... μέτρον τής έδελουσίας έξόδου 
καί δυστυχώς δέν ύπάρχει κανέν φωτεινόν 
ύπέρ αύτης σημεϊον. Έάν τούλάχιστον συμ- 
περιελάμβανεν αΰτη καί τούς άπολυδέντας 
λόγω μακράς άσδενείας—έλαχίστους άλλωσ
τε— δά παρουσίαζε κάτι τό άνδρωπιστικόν 
εις τό ένεργητικόν της, ώστε νά έχουν νά 
τό έπιδείξουν οί πρωταγωνισταί τής άτυχε- 
στάτης^ αύτής ύποδέσεως. Είναι άκόμη και
ρός καί άποτελεΤ έργον δικαιοσύνης τούτο.

Αΐ ϋπανδροι Συνάδελφοι
Ή έδελουσία σερβίρεται κατά δόσεις. Τού

το άποδεικνύει δτι τό δλον ζήτημα δέν έμε- 
λετήδη παντελώς καί ή Διοίκησις βαδίζει 
ψηλαφητά. Μέχρις δτου λήξει δά εΐμεδα δλοι 
δι έδελουσίαν, άν καί ή δλη τακτική τής 
Διοικήσεως άμφιβάλλομεν έάν καί σήμερον 
άκόμη έχει άφίσει ύπαλλήλους πού νά μή 
είναι απογοητευμένοι μέχρι τού σημείου 
ώστε νά δέλουν νά φύγουν μιά ώρα ένωρί 
τέρα. Πάντως έκεϊνο τό όποιον δά πρέπη 
οπωσδήποτε νά γίνη είναι νά διευκολυνδοΰν 
διά τής έδελουσίας έξόδου δχι μόνον αί μη
τέρες Συνάδελφοι, άλλά καί α ί ϋπαν- 
δρ οι, έφ’δσον φυσικά έχουν ώρισμένον 
χρόνον υπηρεσίας. Όσον άφορά τούς δρους 
άποχωρήσεώς των, δέν εΤναι νοητόν νά μή 
εύρίσκωνται ούτοι εις άρμονίαν πρός τούς 
δρους τών μέχρι τοϋδε άποχωρησασών.
Λαδών συνέχεια

Με τήν λεκτική διατύπωση τών πολυγρα- 
φημένων όμοιομόρφων έγγράφων, τά όποΤα 
έκοινοποιήδησαν εις τούς έδελουσίως έξελ- 
δόντας Συναδέλφους, ή Διοίκησις τής Τρα- 
πέζης ήγνόησε τάς τίμιας παραδόσεις τού 
'Ιδρύματος καί έρράπισε τήν φιλότιμον έρ- 
γασίαν μιας όλοκλήρου ζωής. Δέν εύρήκε 
τρόπον νά παραδέση ούτε ένα κε ύ χ ο
ριστώ» έστω καί συμβατικό, εις έκείνους 
πού έδωσαν τό είναι τους γιά τήν προκοπή 
τού 'Ιδρύματος, καί έστερξε μέ τήν πλατειά 
ύπογραφή της νά διαμορφωδή οέ φύλλο πο
ρείας, έκεΤνο τό χαρτί, πού τρεμουλιάρικα 
αύριο χέρια δά χαϊδεύουν νοσταλγικά τό 
έπαγγελματικό τέρμα τής ζωής των.

Όταν κανένας ποτίζει πικρίαν δέν γεύε
ται χυμούς. Είναι καιρός καί ύπάρχει τρόπος 
άκόμη νά έπανορδωδή τό λάδος δχι διά 
στερεοτύπων, άλλά δι' ιδιαιτέρου εις έκαστον 
έγγράφου, έξαίροντος τά χαρακτηριστικότε
ρα προσόντα τής τραπεζιτικής του ζωής καί 
τής ύπηρεσιακής του ιδιοσυγκρασίας.

Ή δεύτερα μάχη
Ή Διοίκησις τήν πρώτην μάχην τής άνα- 

συντάξεως τού Προσωπικού τήν έχασε μέ 
άνυπολόγιστον διά τήν Τράπεζαν ζημίαν. 
Καί τήν έχασε διότι δέν ήκουσε τάς ειση
γήσεις τού Συλλόγου, μία τών όποιων ήτο 
ή οικονομική ένίσχυσις του Προσωπικού. 
'Υπολείπεται νά έπιχειρήοη δευτέραν καί 
αύτήν δά τήν κερδίση έάν, άνευ άναβολής 
καί συντόμως, λάβη μέτρα σοβαράς βελτιώ- 
σεως τών άποδοχών, όλοκληρώση τήν έδε- 
λουσίαν, προβή έν συνεχείφ καί έκ παραλ
λήλου εις τήν άναδεώρησιν τών ποιοτικών 
διακρίσεων καί τήν ένέργειαν προαγωγών, 
είς τήν έκπόνησιν νέου οργανισμού τής ’Υ
πηρεσίας καί είς τήν άναδιοργάνωσιν τής 
Τραπέζης. Μία άπά τάς άνυπολογίστους ζη
μίας είναι ή έκδηλος άπογοήτευσις τού 
Προσωπικού, τό όποιον δικαίως ή άδίκως— 
καδ’ ήμάς δικαιότατα—δέν έλπίζει πλέον ό
τι ή σημερινή Διοίκησις δά τού έξασφαλίση 
ποτέ τήν άνετον ζωήν. Αύτά δλα τά προΐ- 
δομεν, τά έτονίσαμεν καί έκρούσαμεν τόν 
κώδωνα τού κινδύνου. Δυστυχώς δέν είση- 
κούσδημεν. "Ας ποοσέξη ή Διοίκησις διότι 
δυνατότης τρίτης μάχης δέν δά ύπάρξη.

Δέν τά έζεγάσαιιεν
Πλησιάζει έτος σχεδόν άφ’ δτου έδέσαμεν 

ύπ' δψιν τής Διοικήσεως τό ζήτημα τών ά- 
σφαλ ιατρών καί τό ζήτημα τών δ έ- 
σεων εις Συμβούλια Εται
ριών. Μέχρι τής στιγμής παρά τάς οχλή
σεις μας, ούτε τό έν, ούτε τό άλλο έρρυδ- 
μίσδησαν. Καί νά ήδέλαμεν νά τά ξεχά- 
σωμεν δέν δυγάμεδα, διότι μάς τά ύπενδυ- 
μίζουν αί άντιπροσωπεται τών Ύ)μάτων καί 
οί Συνάδελφοι τού Κεντρικού κατά τρό.’.ον 
έντονον. Τί λέγει ό κ. Δ ά ρ μ ο ς ;

Αί οικονομικά! διευκολύνσεις
Δέν έπανερχόμεδα έπί τού ζητήματος τής 

χορηγήσεως δανείου μέχρι δυο έως τριών 
μισδών, διά νά τό ύπενδυμίσωμεν είς τήν 
Διοίκησιν, διότι τούτο γίνεται άπαξ, άν μή 
δίς τής ήμέρας προφορικώς, πότε είς τόν κ. 
Διοικητήν καί πότε είς τόν κ. 'Υποδιοικητήν. 
Τό άναφέρομεν διά νά τονίσωμεν δτι τό 
έπίκαιρον έχει άξίαν, άκόμη δέ καί τό προσ-



φε ρόμενον καί δχι τό έπιβαλλόμενον.
"Οσον άφορά τήν 9ερινήν ενδυμασίαν, 

έάν δέν φωνάξωμεν, 8ά τήν λάβωμεν κατά 
τάς άρχάς του χειμώνας. Είναι άπό τοϋ Μαρ
τίου τοϋ 1945 ή μοίρα μας αύτή.

Α'ι άδειοι
Πληροφορούμεδα δτι εις ώρισμένον περι

φερειακόν Ύ)μα δέν γίνονται δεκταί αί αι
τήσεις τής μηνιαίας κανονικής άδειας καί 
μόνον έϊς έξαιρετικάς περιπτώσεις έγκρίνον- 
ται 15—20 ήμερων άδειαι. ΕΤναι γνωστόν 
τίνα σημασίαν έχει ή άδεια σήμερον διά 
τόν έργαζόμενον, έπειτα άπό τήν συνεχιζο- 
μένην πενταετή έξαδλίωσιν καί δά έπρεπεν 
ή Διοίκησις, δχι άπλώς νά έγκρίνη τάς ά
δειας, άλλά καί νά τάς καδιστφ ύποχρεωτι- 
κάς καί νά παρέχη καί οικονομικήν ένίσχυ- 
σιν σοβαράν. Διά τοϋτο εϊμεδα βέβαιοι δτι 
ή Διεύδυνσις τοϋ Ύπ)ματος—τήν οποίαν δια
κρίνει εύρύ καί πρακτικόν πνεύμα — καί έκ 
λόγων άκόμη ύπηρεσιακοϋ συμφέροντος δά 
έξετάση ή ίδια τό ζήτημα καί δέν έχομεν 
καμμίαν άμφιβολίαν δτι δά παρακάμψη τάς 
άντιρρήσεις τών ύπηρεσιών. Καί έπ’ εύκαι- 
ρίς» τί γίνεται τό ζήτημα τών ύπερωριών διά 
τούς άδειούχους; Θά έπιμείνη μέχρι τέλους 
ή Διοίκησις; Ιδού άψυχολόγητα μέτρα, τά 
όποϊα δυστυχώς κρατούν τήν Διοίκησιν μα
κράν άπό τό Προσωπικόν.

Ποιον έκ τών 
δύο συμβαίνει;

"Εχομεν τήν πεποίδησιν δτι, ή ό κ. Διοι
κητής δέν λαμβάνει τήν «Τραπεζιτικήν», πα
ρά τήν έπιμελή φροντίδα μας νά τήν στέλ- 
λωμεν, ή έάν τήν λαμβάνη δέν εύρίσκει τόν 
χρόνον νά τήν διαόάση. Διότι έάν τήν έδιά- 
βαζε είναι άπολύτως άδύνατον νά μή έλάμ- 
έανε μίαν άπόφασιν έστω καί δι’ έν άπό τά 
ζητήματα τά όποία δίγονται έν αύτή. "Αλ
λως δέν έξηγείται. Έάν έχωμεν λάδος, δχι 
εις τόν συλλογισμόν μας, άλλά ώς πρός τήν 
έπίλυσιν τών ζητημάτων, ζητοΰμεν συγγνώ
μην.

Καί πάλιν ή έόελουσία
Φοβούμεδα δτι ή συνέχεια, ήτις δά δοδή 

εις τήν έδελουσίαν, δέν δά παρουσιάση 
εύτυχέστερα όποτελέσμετα άπό τά μέχρι 
τοΰδε οδυνηρά. Νά τονίσωμεν τήν άνάγκην 
νά συμμετάσχη εις μίαν Επιτροπήν καί ό 
Σύλλογος, ό όποίος καί μελετηρός άπέδει- 
ξεν δτι είναι καί εις έπαφήν εύρίσκεται μέ 
δλον τό Προσωπικόν, είναι πολυειπωμένο. 
Θά έπροτείναμεν κάτι άλλο. Άλλά δυστυ
χώς έμποδιζόμεδα έπί τού παρόντος.

“Ελλειψις μαχητικότητας

Πολλοί Συνάδελφοι έκφράζουν τήν έκ- 
πληξίν των διά τήν έλλειψιν μαχητικότητας 
έκ μέρους τοϋ Συλλόγου. Οί Συνάδελφοι έ
χουν δίκαιον. Άλλά καί ή Δ. Επιτροπή έ
χει καί δά έχη δίκαιον δι’ ώρισμένον μικρόν 
άκόμη χρονικόν διάστημα.

Ή άναπροσαρμο- 
γή τών μισδών

Ή Ο. Ε. Τ. Ο. συνέταξε ύπόμνημα πρός 
τήν Κυβέρνησιν καί τάς Διοικήσεις τών Τρα
πεζών διά τήν άναπροσαρμογήν τών μισδών 
έπί δικαίας καί λογικής βάσεως καί άναμέ- 
νει τάς άποφάσεις τών άρμοδίων.

Τό ΤαμεΤον Υγείας
Κατά τό δεκαπενδήμερον 1 — 15 ’Ιουνίου έ- 

γένοντο δύο Συνελεύσεις τών μελών τού 
Ταμείου Υγείας, ή μία τής λογοδοσίας καί ή 
έτέρα τής άναδείξεως τοϋ νέου Διοικ. Συμ
βουλίου, δπερ άπετελέσδη έκ τών Συναδέλ
φων κ.κ. Γρ. Ρίτσου, ώς Προέδρου, Σωτ.Τρου- 
πάκη, ώς Αντιπροέδρου καί I. Τζωρτζοπού- 
λου, Ίπ. Στεφανίδου, Χρ. Καλφαρέτζου, Γ. 
Άδανασοπούλου, Γρηγ. Χασιακοϋ, Ήλία 
Κροντηρδ καί τής Κυρίας ’Αδαμαντίας Βούλ
γαρη, ώς Συμβούλων.

Δίκαια υπερηφάνεια
Μέ άνυπόκριτον χαράν καί δικαίαν υπερη

φάνειαν τό Σώμα τών ύπαλλήλων τής Έδνι- 
κής Τραπέζης ήκουσε τήν ύπό τής Πολιτείας 
προαγωγήν τοϋ κ. Κ ω ν. Τ ζ ω ρ τ ζ ο- 
π ο ύ λ ο υ είς Υποδιοικητήν τής Αγροτικής 
Τραπέζης. Διότι ό σεμνός αύτός σκαπανεύς 
τής άναπτύξεως τής ΣυνεταιριστικήςκαίΆγρο- 
τικής πίστεως προέρχεται άπό τήν Έδνικήν 
Τράπεζαν, μεταξύ τοϋ Προσωπικού τής ό
ποιας κατείχεν έπίλεκτον δέσιν, λόγω τοϋ 
έξαιρετικών ύπηρεσιακών, πνευματικών καί 
ήδικών προσόντων του. Ή Πολιτεία διά τής 
προαγωγής αύτής έσημείωσε μίαν πρώτης 
τάξεως έπιτυχίαν.

Οι άποσπώμενοι
Πληροφορούμεδα δτι ή άρμοδία ύπηρεσία 

τής Τρ)ζης διά τούς καδ’ οίονδήποτε τρόπον 
έπιδιώκοντας άπόσπασιν έκτος τής Τραπέζης 
καί είς ύπηρεσίας άσχέτους πρός τήν Τρά
πεζαν, κρατά Ιδιαιτέραν σημείωσιν είς τούς 
ποιοτικούς των φακέλλους, "να τούς έχη ύπ' 
δψιν κατά τήν κρίσιν πρός προαγωγήν καί 
διά τήν μή τοποδέτησίν των μελλοντικώς 
είς έπικαίρους καί έκλεκτάς δέσεις. Μολονό
τι ή άσδένεια αϋτη παρά τή ήμετέρα Τραπέ-



ζη δέν είναι ανησυχαστική, έν τούτοις δέν 
κρίνομεν άσκοπον νά φέρωμεν τούτο εις 
φως. πρός άποτροπήν τών δυσαρέοτων, ώς 
δνω, συνεπειών.

"Ακαιρος ανησυχία
Άντιπροσωπείαι Ύ)μάτων μάς γράφουν 

νά μή τούς ξεχάση ό Σύλλογος εις ΐάς δια- 
νομάς ύφασμάτων καί λοιπών ειδών, ώς καί 
εις τήν χορήγησιν δανείων. Τάς πληροφο- 
ροΰμεν δτι έάν λάβουν χώραν τοιαϋται δια- 
νομαί καί χορηγήσεις δανείων, δέν πρόκει
ται νά έξαιρεδοΰν οϊ Συνάδελφοι τών Ύ- 
ποκ)των. Αλλά πού τέτοια τύχη ; Έάν γίνη 
κάποτε κάτι, άς είναι βέβαιοι δτι έν τή ίδι- 
KQ μας Τραπέζη δά γίνη κατόπιν έορτής καί 
πολύ αργά. Τό παρελδόν δέν μάς έχει διδά
ξει ; Διατί λοιπόν τόσον γρήγορα διατυπώ
νουν τάς άπόψεις των; Έδώ άπό τόν Δε
κέμβριον π. έ. μένει άλυτον τό ζήτημα τών 
Σχολών ^ξένων γλωσσών εις τά Ύ)ματα, πα
ρά τήν έκτοτε ρητήν ύπόσχεσιν τής Διοική- 
°εως„και ώριομένα Ύ)τα δά νομίζουν άσφα- 
λώς δτι ό Σύλλογος άμελετ νά τούς άπαν- 
τήση εις τά σχετικά έγγραφά των.

Περίεργον
Μεγάλη Τράπεζα, τήν όποιαν διαρκώς ή Διοί- 

κησίς μας επικαλείται προκειμένου νά μή έ- 
νισχύοη τό Προσωπικόν, έχει άναλάβει τά έ
ξοδα νοσηλείας τών φυματικών ύπαλλήλων 
της, τά έξοδα λουτροδεραπείας τών έχόν- 
των άνάγκην λουτρών καί διέβεσεν εσχά
τως σοβαρώτατον ποσόν διά τήν παιδικήν 
μέριμναν. Παρά ταϋτα τό Ταμείον Υγείας 
τής Τραπέζης έκείνης δέν είναι πλούσιον. 
Πλουοιώτατον εις παροχάς είναι μόνον τό 
ίοικόν μας, κατά τήν γνώμην τής Διοικήσε
ις- Δέν είναι περίεργον πώς συμβαίνει αύ- 
τό ; Εκτός έάν πλουσίαν παροχήν δεωρετ ή 
Διοίκησις τήν χορήγησιν ένος αύγοΰ ήμε- 
ρησίως εις τά άρρωστα παιδιά. — Διότι περί 
αύτοΰ πρόκειται είς τήν πράξιν.
Έάν......

Πολλοί άνώτεροι καί άνώτατοι Συνάδελφοι, 
έχοντες ύπερτριακονταπενταετή ύπηρεσίαν, 
μάς προτρέπουν νά ζηήήσωμεν άπό τήν Δι- 
οίκησιν τήν υίοδέτηο:ν τού Σχεδίου τού 
Συλλόγου ώς- πρός τήν έδελουσίαν έξοδον 
καί δηλώνουν δτι, έάν έφαρμοαδη τούτο, 
λίαν^ προδύμως δά ύπέβαλον αϊτησιν άπο 
χωρήσεως. Οί οεβαοτοί Συνάδελφοι έχουν 
τήν__άξίωσιν νά έφαρμοσδοϋν μελετημένα 
σχέδια. ’Αλλά δέν γνωρίζουν έκ πείρος δτι 
άπό τού Μαρτίου 1945 καί έντεϋδεν τίποτε 
τό μελετημένον δέν γίνεται;
Αϊ συνεργειακαϊάμοιδαί

Έλπίζομεν δτι τό ζήτημα τών άποδοχών 
δά ρυδμισδή συντόμως. ’Αλλά μέχρι τότε, 
νομίζομεν δτι δίκαιον είναι οί δι’ έδελουσίας 
εξόδου άποχωρήσαντες νά_ μή οτερηδοϋν 
τής συνεργειακής άμοιβης, διότι είναι γνω
στόν δτι καί αύτοί πένονται, όπως δλοι μας.

Οΐ όμσγόλακτοι άδελφοί
Είς προηγούμενον φΰλλον ύπεμνήσαμεν 

δτι άπό τούς κόλπους τής Έδν,κής Τραπέζης 
προήλδον Τράπεζαι πλήρεις σφρίγους, όπως 
η Κτηματική, ή Τράπεζα τής Ελλάδος καί ή 
Αγροτική.

"Αν καί πρόκειται περί ιδρυμάτων πιστωτι
κών, τά όποϊα μεταξύ των συνδέονται μέ δε
σμούς οικονομικού κυρίως χαρακτήρας, έν 
τούτοις ή κοινή των προέλευσις είναι φυσι
κόν νά ουνδέη καί συνδέει τάς Τραπέζας 
αύτάς πρός άλλήλας καί πρός τήν κοινήν 
μητέρα καί μέ δεσμούς οικογενειακούς, δε
σμούς, δηλαδή, ήδικοϋ χαρακτήρας.

”Αν αύτό άληδεύη προκειμένου περί τών 
Τραπεζών, περί άπροαώπων δηλαδή οργανι
σμών, είς τούς όποιους καί ή αισθηματολο
γία ακόμη δά πρέπη νά διατηρήται ζωηρά 
καί άμείωτος, είναι αύτονόητον δτι οί οικο
γενειακοί, οί ήδικοί δεομοί πρέπει νά ύπάρ- 
χουν,^ κατά μείζονα λόγον καί μέ έντονωτέ- 
ραν έκδήλωοιν, μεταξύ τού Προσωπικού τών 
Τραπεζών αύτών. Καί τούτο όχι μόνον διότι 
τό Προσωπικόν των, είς τά αρχαιότερα καί 
κυριώτερα, τούλάχιστον, ατελέχη του,προσε- 
λήφδη, συνυπηρέτησε καί ουνειργάσδη έπί 
μακρόν ύπό τήν ίδιαν στέγην, τήν τής Έβν. 
Τραπέζης τής Ελλάδος, άλλά καί διότι αύτό 
έπιβάλλει ή γενικυτέρα συναδελφική άλλη- 
λεγγύη καί τό κοινόν συμφέρον τής τάξεώς
μας-,

Διά τούς λόγους αύτούς είναι δικαιολογη
μένη ή πικρία καί ή δυσφορία, τήν όποιαν 
αίσδάνονται οί υπάλληλοι τής Έδνικής Τρα
πέζης, δταν συναντούν δχι μόνον άδιαφα- 
ρίαν άλλά καί έσκεμμένην άντίδρα- 
σ ι ν άπό παλαιούς συναδέλφους των, οϊτινες, 
κατέχοντες έπικαίρους δέσεις εις τό Έκδοτι 
κόν Ιδρυμα, δά ήδύναντο άριοτα νά τούς 
διευκολύνουν είς τήν επιδίωξιν τών νομίμων 
άξιώσεών των. ίιςλύ δέ τερ.οσότερον οοάκις 
αί δμοιαι ίδικαί των άξιώοεις συμπίπτει να 
έχουν ϊκανοποιηδή καί δέν κινδυνεύουν συ
νεπώς νά έπηρεασδοϋν οΰται δυσμενώς έκ 
τής ύιτοστηρίξεως τών άλλων.

Σκοπός τών γραμμών τούτων δέν είναι νά 
στρέψη έναντίον ώρισμένών προσώπων τήν 
δικαίαν άγανάκτηοιν τού Προσωπικού τής 
Έδνικής Τραπέζης, άλλά νά ύπομνήση α
πλώς είς τούς κατέχοντας τάς επικαίρους 
έκείνας δέοεις, δτι ή κοινή ύπηρεσιακή κατα
γωγή γεννά δι' εκείνους μερικός ύποχρεώ- 
οεις καί δι’ ημάς μερικά δικαιώματα.

Έλπίζομεν δπ οί ενδιαφερόμενοι, «έχον- 
τες αρκετόν νούν, νοοΰοιν».

ΠΕΝΘΗ
Ή συναδελφική οικογένεια έπένδησε τε

λευταίως τόν άπροσδόκητον δάνατον δύο 
ουμπαδεστάτων Συναδέλφων.

Τού Λογιστού Δ. Παπαδιαμαντοπούλου, 
δύματος αύτοκινητιστικοϋ δυστυχήματος 
καί τού Ήλία Κεχαγιά, Άνωτάτου Λει
τουργού τής Τραπέζης, άποβιώσαντος έκ καρ
διακού νοσήματος τη 24 ΜαΤου έ.έ.


