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Φλέγοντα ζητήματα

Έδελουσία έξοδος

Ή Διοικητική Επιτροπή τοΰ Συλλόγου εϊς 
υπόμνημά της πρός τήν Διοίκησιν τής Τρα
πέζης, δημοοιευδέν πρό τής έκδόοεως τής 
ύπ’ άρι5. 76)27)9)45 εγκυκλίου τής Διοική- 
σεως εις τό ύπ’ άοιδ. 6— 7 τής ί—15)9)45 
Δελτίον τής «Τραπεζιτικής» ύπά τόν τίτλον 
«Ή άποσυμφόρησις τοΰ Προσωπικού τής Τρα
πέζης» άνέπτυξε τάς απόψεις της έπί τού 
οοθαροτάτου τούτου ζητήματος.

Ευθύς ώς ή Διοικ. Επιτροπή έπληροφορή-

Τής Διοικητικής Επιτροπής
δη ότι ή Διοίκηαις κατέληξεν εις όριστικά 
σχεδόν συμπεράσματα προέβη εις τά κατάλ
ληλα διαβήματα διά τήν άναδεώρησιν τών 
άποφασισδέντων μέ μόνον άποτέλεσμα νά 
προοτεδώοι τήν τελευταίαν στιγμήν πέντε 
έπί πλέον πλασματικά έτη πρός βελτίωσιν 
τής συντάξεως τών μελλόντων νά άποχω- 
ρήσουν.

"Οταν έξεδόδη ή ύπ' άριδ 76)27)9)45 ’Εγ
κύκλιος τής Τραπέζης ή Διοικ. Επιτροπή



προέβη εις τήν έκπόνησιν νέου ύπομνήμα- 
τος πρός τήν Διοίκησιν καί πριν ή λάθη ο
ριστικήν άπόφασιν έπ' αύτοϋ έκρινεν έπι8ε- 
βλημένον νά συγκαλέοη δι’ άνακοινώοεώς 
της τούς ένδιαφερομένους ώς καί τούς λοι
πούς κ. κ. Συναδέλφους εις σύοκεψιν έν τη 
Λέσχη πρός άνταλλαγήν σκέψεων καί συνέ- 
στησεν άμέσως Επιτροπήν έκ των κ. κ.,Ήλ. 
Κεχαγιά, Κων. Μάνου,. Λουκά Οίκονομοαού- 
λου, Σπυρ. Σημαντώνη, Νικ. Καραρά, Βασ. 
ί ιάννοποΰλου, Σταύρου Ήλιοπούλου, Ήλ. Χά- 
τζηανδρέου," Δημ. Καστόρχη, Δημ. Σοκοπού- 
λου, Στυλ: Δημήτρίαδόυ, Α. Κανέτσιου. Α. 
Δελακόβία," Πέτρου Μπινιάρη καί των 
γυναικών Συναδέλφων ‘Αριάδνης ΓΊαπα- 
δάκη, Ξανδής ’Ανερράψη—Βαλέριου, Νότας 
Τζωρτζοπούλου καί Εύδ. Τριανταφύλλου, ϊνα 
έξετάση τό ζήτημα τούτο καί ύποβάλη τάς 
άπόψεις της έγγράφως εις τόν Σύλλογον.

Εις τήν ώς άνω Επιτροπήν ένεχειρίσδη 
τό οχέδ.ιον ύπουνήυατοο τηωΔιοικ. Επιτρο
πής ϊνα ένισχυδη αϋτη εις τό εργον τής. 
Έν τώ μεταξύ έζητήδη άπό τήν Διοίκησιν 
παράτασις ήτις καί έδόδη μέχρι .31 Ιανου
άριου έ. έ. Έν συνεχεία λόγω τοϋ έκδο- 
δέντος Άναγκ. Νόμου ύπ’ άριδ. Α83 ,.£περί 
ρυδμίσεως.τοϋ Προσωπικοϋ τών Τραπεζών» 
ή ώς άνω συσταδεϊσα Επιτροπή παρεκαλε- 
σεν δπως ζητηδη από τήν Διοίκησιν νέα πα- 
ράτασις υποβολής αιτήσεων έδελουσίας έ- 
ξόδου μέχρι 31 Μαρτίου έ. έ. τοϋδ’ δπερ 
καί επέτυχε άπό τήν Διοίκησιν ή Διοικητική 
Επιτροπή τοϋ Συλλόγου.

Πρά ήμερών ή Επιτροπή ένεχείρισεν εις 
τόν Σύλλογον τήν μελέτην της έχουσαν 
οΰτω:

«Κεφ. Α'. Ή ’Επιτροπή έζ ύπαλλήλων ενδιαφερο
μένων διά τήν συμφώνως πρός τήν ύπ’ άριδ. 76)27 — 
9—1945 ’Εγκύκλιον Διοικήσεως καδοριζομένην έδε- 
λουσίαν έξοδον κατέληζε μετά μελέτην τού δλου 
ζητήματος εϊς τάς κατωτέρω διατυπουμένας άπό- 
ψεις, αί όποΤαι ύποβαλλόμεναι εϊς τήν Διοίκησιν 
τής Τραπέζης δύνανται νά άποτελέσουν τό περιε- 
χόμενον νέας άποφάσεως τού Γεν. Συμβουλίου. Οΰ
τω βάσει των άπόψεων τής ’Επιτροπής ή άπόφασις 
δά έπρεπε νά τροποποιηδή, συμπληρωδή και δια- 
σαφηνισδή ώς κάτωδι:

1.—α) Άποφασίζεται δπως εις τούς κατά τόν Κα
νονισμόν τοϋ Ταμείου Συντάξεων άποκτήσσντας δι
καίωμα συντάξεως, παραιτούμενους τής ύπηρεσίας 
μέχρι τής 31 Μαρτίου 1943 καί έκ του λόγου τού
του άποκτώντας δικαίωμα συντάξεως αρρενας ή δή-

λεις ύπαλλήλους πάντων τών κλάδων καί κλητήρας, 
καταβάλληται ύπό τής Τραπέζης ή διαφορά μετα
ξύ τών έκάστοτε μηνιαίων άποδοχών τών έν ένερ- 
γείφ ύπαλλήλων του βαδμοΰ, δν φέρουσιν οϊ πα
ραιτούμενοι κατά τόν χρόνον τής παραιτήσεως καί 
τής καδωρισμένης ύπό τού Ταμείου Συντάξεως μη
νιαίας συντάξεως, ήν δά καταβάλλη τούτο πρός αύ- 
τούς, μέχρι τής καταλήψεως τούτων ύπό τοϋ όρίου 
ηλικίας τοϋ προβλεπομένου ύπό τοϋ Κανονισμού .έ- 
συτερικής ύπηρεσίας τής Τραπέζης τοϋ ϊσχύοντος 
κατά τόν χρόνον τής έξόδου των.

6) Διά τήν έφαρμογήν τής προηγούμενης παρα
γράφου ώς άποδοχα) νοοϋνται ό μισδός, τά επιδό
ματα έορτών ή πρώτης τοϋ έτους, τά επιδόματα α
κρίβειας τής ζωής, τά έπιδόματα ένοικίου ή πόλε- 
ως, τά έκτακτα βοηδήματα παντός είδους, πλήρης 
συμμετοχή είς τυχόν διανομάς ειδών διατροφής εί
τε αύτουσίων είτε ύπό μορφήν συσσιτίων, πάσα οι
κονομική διευκόλυνσις είς χρήματα ή εϊς είδος ή 
εϊς έγγύησιν δι’ έπένδυσιν ή ύπόδησιν, πάσα οϊκ.ο- 
νομικη ένίσχυσις ύπό μορφήν ύπερωριών, έφ’ όσον 
αύται, έννοεϊται, δέν είναι πραγματικοί όλλ’ ά- 
πλώς πλασματικαί, ώς κατά τό παρελδόν καί ίέν 
γένει πάσα οικονομική παροχή, μη ουνομένη νά 
προβλεφδη άπό τοΰδε, τής οποίας τυχόν ήδελον 
τύχη οι έν ένεργεία ύπάλληλοι τής Τραπέζης, έξαι- 
ρέσει άποκλειστικώς καί μόνον τών. επιδομάτων δέ
σεως καί τών έξόδων κινήσεως. Οϊ οϋτως έξερχό- 
μενοι ύπάλληλοι δά δικαιούνται προσέτι τών τυχόν 
χορηγηδησομένων εις τούς έν ένεργεία ύπαλλήλρυς 
ποσοστών ώς καί δανείων πόσης φύσεως, πιστώσε
ων οϊαοδήποτε μορφής ή όπ’ εΰδείας ύπό τής Τρα- 
πέζης ή πσρά τοϋ Συνεταιρισμού τή έγγυήσει της 
Τραπέζης, έφ’ δσον ό ύπολειπόμενος χρόνος άπό 
τής στιγμής τής χορηγήσεως τοϋ δανείου ή τής πι- 
στώσεως μέχρι τής στιγμής καδ’ ήν λήγει ή ύπο- 
χρέωοις τής Τραπέζης πρός καταβολήν τής κατά τό 
έδάφ. α'. διαφοράς, κρίνεται ικανός διά τήν έζο- 
φλησιν τοϋ δανείου ή τής πιστώσεως διά τών κε- 
κανονισμένων κρατήσεων ή καί δι’ άναλόγου προσ- 
αρμογής αύτών πρός τόν κατά τά ανωτέρω υπολει- 
πόμενον χρόνον πρός πλήρη έξόφλησιν.

γ) Οι κατά τά άνωτέρω έξερχόμενοι ύπάλληλοι 
δέλουσι τΰχει πρό τής έξόδου των προαγωγής είς 
τόν άνώτερον βαδμόν ή τής τακτικής προσαυξήσε
ις τΠζ μιοδοδοσίας των συμφώνως πρός τόν ’Ορ
γανισμόν τής Τραπέζης έφ’ δσον κατά τόν χρόνον 
τής έξόδου των έχουν τά άπαιτούμενα κατά τόν 
’Οργανισμόν προσόντα πρός προαγωγήν ή προσού- 
ξησιν. ’Επίσης δέλει χορηγηδή ύπό τής Τραπέζης ή 
άναλογοϋσα πρός τά έν τώ κατά τήν έξοδον τοϋ 
ύπαλλήλου βαδμώ έτη ύπηρεσίας, συμφώνως τώ αρ- 
δρω 14 τοϋ ’Οργανισμού, προσαύξησις τοϋ μισδοϋ.

2. Προκύψουσαι τυχόν κατά τό ανωτέρω χρονικόν 
διάστημα περιπτώσεις μειώοεως τών οικογενειακών 
έπιδομάνων δά συνεπάγωνται τήν κατ’ ίσον ποσόν 
μείωσιν τής κατά τά άνωτέρω καταβλητέας αυτοίς 
διαφοράς.

3. ’Από τής χρονολογίας τής ύπό τοϋ όρίου ήλι-
(Συνέχεια είς τήν 143 σελίδα)



ΣΧΟΛΙΑ

ΤΑ ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΤΟΝ ΥΠΟΚΜΤΩΝ
Τά άπό τού Νοεμβρίου τοΰ έτους 

1944 καδυστερούμενα συσσίτια εις 
τό Προσωπικόν πλείστων Ύ)μάτων 
έδόδησαν μετά πάροδον ενός έ
τους. Αί έκάστοτε άποφασιζόμεναι 
παροχαίεις τούς Συναδέλφους του 
Κεντρικού εις πλεϊστα τών Ύ)μά- 
των καταβάλλονται, λόγω συγκοι
νωνιακών ανωμαλιών, τόσον αργά 
ώστε τά εις τούς εις αύτά ύπηρε- 
τοϋντας Συναδέλφους καταβαλλό
μενα έκάστοτε ποσά, λόγω της 
ραγδαίας ύποτιμήσεως τοΰ νομί
σματος, νά θεραπεύουν πολύ έλά- 
χιστόν ποσοστόν τών αναγκών, άς 
διά τών ίδιων ποσών καλύπτουν 
οί έν τώ Κεντρικώ Συνάδελφοί των. 
Πιστώσεις εις τά Ύ)ματα διά προ- 
προμήδειαν ειδών ύπέρ τών έκεϊ 
Συναδέλφων εις τιμάς χο_νδρικής 
πωλήσεως άκατανοήτως δέν έγ- 
κρίνονται ύπό τής Διοικήσεως. Εύ- 
χέρειαι διά τούς έργένηδες τών 
Ύ)μάτων άπό άπόψεως έστιάσεως 
—τούλάχιοτον εις τά πλεϊστα τών 
μεγάλων Ύ)μάτων—δέν δύνανται 
νά ύπάρξουν, άφοΰ καί όπου ύπάρ- 
χουν Λέσχαι, ώς έν Θεσσαλονίκη, 
ούδεμία δίδεται ύπό τής Τραπέζης 
έπιχορήγησις καί ένθάρρυνσις δη
μιουργίας τοιούτων καί εις αλλας 
πόλεις άπό κοινού μετά τού Προσω
πικού τών άλλων Τραπεζών. Εις τήν 
άνάδειξιν τών συλλογικών μας αρ
χών οϊ Συνάδελφοι τών Ύπ)μάτων 
δέν μετέχουν. Έπιχορήγησις διά 
τήν ϊδρυσιν Σχολών ξένων γλωσ
σών μόλις προ ολίγων ημερών ένε- 
κρίδη ύπό τής Διοικήσεως. Τάς δυσ
μενείς ταύτας ώς καί πλείστας άλ
λος παρόμοιας προϋποθέσεις εις 
βάρος τών Συναδέλφων των Ύ)μά-

των είναι καιρός νά άντιμετωπίσω- 
μεν άποφασιστικώς καί νά τάς έ- 
ξουδετερώσωμεν καί δά πρέπη νά 
ληφδώσι ριζικά μέτρα ώστε νά έπ- 
έλδη πλήρης έξομίωσις μεταξύ ό
λων έν γένει τών Συναδέλφων άπό 
άπόψεως δικαιωμάτων καί διευκο- 
λυντικών μέτρων καί μάλιστα διά 
τούς Συναδέλφους τών Ύ)μάτων νά 
λαμβάνωνται έτι εύνοϊκώτερα καί 
πρός τήν κατεύδυνσιν ταύτην έ- 
στράφη ή σημερινή Διοικητική ’Ε
πιτροπή τοΰ Συλλόγου χωρίς—λόγω 
τοΰ όλιγοχρονίου διαστήματος τής 
θητείας της — νά όλοκληρώση τό 
έργον της αύτό, άλλά καί χωρίς οί 
Συνάδελφοι τών Ύπ)μάτων νά αί- 
σδανδώσιν είσέτι, ούτε κατ’ έλάχι- 
στον σχεδόν, τά αγαθά τών προσ
παθειών της, καί μόνον εις έν άνέ- 
καδεν προηγούντο προνομιακώς 
ούτοι έναντι τών τοΰ Κεντρικού Συ
ναδέλφων των καί τούτο είναι ή 
λόγω άνεπαρκοϋς έπανδρώσεως 
τών Ύ)μάτων περισσότερη δουλιά 
καί τά ξενύκτια στό Γραφείον.
Κομπίνες ήέξυγίανσις;

Τό πόσον ό Σύλλογος έχει δίκαιον 
ύποστηρίζων τήν συμμετοχήν του 
εις τάς Υπηρεσιακός ’Επίτροπός καί 
εις τό Γεν. Συμβούλιον τής Τρσπέ- 
ζης δΓ εκπροσώπων του άποδεικνύ- 
εται διά μίαν ακόμη —πολλοστήν— 
φοράν άπό τάς προχθεσινός άπο- 
φάσεις εις άς κατέληξε τό Γενικόν 
Συμβούλιον τής Τραπέζης, τά μέλη 
τοϋ όποιου, κατά τήν μεγίστην αύ- 
τοΰ πλειοψηφίαν, όντα άκατατόπι- 
οτα διά πρόσωπα καί πράγματα, έ- 
λαβον άποφάσεις, αϊτινες έχουν τε
ράστιον άντίκτυπον έπί τής ζωής 
καί τών συμφερόντων τής Τραπέζης. 
Πράγματι έάν έξεπροσωπεϊτο εις τό 
Γεν. Συμβούλιον ό Σύλλογος—δστις 
καί έν προκειμένω έκρατήδη έπιμε- 
λώς εις άπόστασιν—δέν θά έγίνον- 
το έσπευσμένως όσα έγιναν καί τά



όποια είναι τό όλιγώτερον άψυχολό- 
γητα. Διότι πράγματι καμπίνες έγι
ναν έν άγνοια τών άγαδών Συμβού
λων, οΐ όποιοι ίσως, ή μάλλον άσ- 
φαλώς,ήγνόουντάς άπόψεις τοϋ Προ
σωπικού τής Τραπέζης. Άλλ' ό κ. 
Διοικητής, δστις πολύ καλώς έγνώ- 
ριζε τι έχει άπό πολλοϋ ζητήσει τό 
προσωπικόν διατί είσηγήδη όσα εί- 
σηγήδη; Εις τήν 'Εθνικήν Τράπεζαν 
πνέει άνεμος έξυγιάνσεως καί όχι 
καλύψεως τών ύπευθύσεων,οϋτε «βο
λέματος» τοΰ ενός ή τοϋ άλλου. Καί 
ή έξυγίανσις θά έπέλδη λίαν συν- 
τόμως διότι τήν θέλει τό Προσωπι
κόν, τό μόνον δυστυχώς ένδιαφερό- 
μενον διά τό Ίδρυμα, ή δέ πολιτική 
καί τά ρουσφέτια θά λείψουν γιά 
πάντα. Ή έπέμβασις τήν τελευταίαν 
στιγμήν τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου 
τοϋ Συλλόγου ’ίσως έπρόλαβε χειρό
τερα. "Εσπευσμένη ή ένέργειά του 
καί άμελέτητος ή πρωτοβουλία του 
αύτή. Διότι έπρεπε νά άφήση νά 
συσσωρευδοϋν καί άλλα διά νά ξε- 
καδαρίση μιά καί καλή ή κατάστα- 
σις. "Οσοι νομίζουν άτι δέν περιέρ
χονται εις γνώσιν μας τά άτοπα 
καί άτι δέν είναι γνωστοί οΐ λόγοι 
άντιδράσεως κατά ώρισμένων έξυ- 
γιαντικών μέτρων πλανώνται. "Ιδω
μεν ποιος δά κλαύση περισσότερον 
καί ένωρίτερον.

τΩραι άκροάσεως 
τού κ. Διοικητοΰ

Έκ τοϋ Γραφείου κ. Διοικητοΰ έκυκλο- 
φόρηοεν ή άπό 7 Ιανουάριου έ. έ. άνακοί- 
νωσις μέ έπικεφαλίδα «Ώραι άκροάσεως 
κ. Διοικητοΰ» έν τή όποια μεταξύ άλλων 
καδορίζεται—ώς δώρον φαίνεται τοϋ νέου 
έτους—δτι αΐ έν τή Τραπέζη 'Οργανώσεις 
τοϋ προσωπικού πριν η παρουσιάζωνται εις 
τήν Διοίκησιν τής Τραπέζης8ά συνεννοούν
ται μέ τόν Διευδυντήν τής Α’ Διευδύνσε- 
ως, ή μέτόν Διευδυντήν τοϋ Τμήματος Προ
σωπικού.

Ό κ. Διοικητής δέν είναι καί πολύ νέος 
έν τη Τραπέζη καί συνεπώς Εχει άποκτήσει 
άρκετήν ύπηρεσιακήν πείραν καί άκόμη

περισσοτέραν πείραν άπέκτησεν εις τά 
συλλογικά ζητήματα,-άφΕ δτου τούλάχιστον 
έξελέγη ή σημερινή Διοικ. ’Επιτροπή, ή ό
ποια ούδέποτε παρέλειψε νά τοϋ μεταφέρη 
μεταξύ άλλων καί δλα τά σημεία ευδιξίας 
τοϋ Προσωπικού. ΈπΙ πλέον διαδέτει τε
ράστιον πολιτικήν πείραν καί μάλιστα τό
σην, δσην ίσως Ελάχιστοι. Καί δμως ή ώς 
άνω άνακοίνωσις εΐδε τό φώς. Παρ’ δλα 
αύτά ήμεΐς πιστεύομεν δτι ή άνακοίνωσις 
αϋτη, ώς πρός τό σημείον τοϋ τρόπου άκρο
άσεως τών ’Οργανώσεων, δέν είναι προϊόν 
τής ίδικής του σκέψεως κα| πρωτοβουλίας 
καί έν πάση περιπτώσει είναι τελείως ά- 
παράδεκτος έκ μέρους τοϋ Συλλόγου τών 
ύπαλλήλων, δστις καΐ_ μετά τήν έκδοσίν 
της έπανειλημμένως ήλδεν εις άπ’ εύθείας 
έπαφήν μέ τόν κ. Διοικητήν, έάν δέ προ- 
κύψη περίπτωσις έμμονής εις αύτήν, τότε 
τό μέτρον άποτελεί πρόκλησιν καί δη- 
μιουργείται σϋτω πρωτάκουστος καί ά- 
συνήδης εις βάρος τοϋ Σώματος τών Ύ
παλλήλων νέα κατάστασις, τήν όποιαν εϊ- 
μεδσ βέβαιοι δτι δέν έχει λόγον καί σκο
πόν νά καδιερώση ό κ. Διοικητής, άνεξαρτή- 
τως τοϋ σοβαροτάτου ζητήματος δπερ προ
κύπτει δΓ αυτής καί διά τό οποίον τά ο
στά τοϋ άειμνήστου Κορυζή, άσχέτως τής 
πολύ μεγάλης αΰστηρότητός του πρός τούς 
ύπαλλήλους, δά τρίζουν έξ οργής. Κοί 
τό ζήτημα τούτο είναι δτι ό κ. Διοικη
τής μεταβιβάζει τήν έναντι τοϋ Συλλόγου 
άσκησιν τής πολιτικής του καί τήν έναντι 
τοϋ Προσωπικού χάραξιν τών κατευδυντη- 
ρίων γραμμών τής Τραπέζης εις έτερο έν 
τή Τραπέζη όργανα, άρνούμενος οϋτω αυ
τός εαυτόν καί Εμφανιζόμενος δτι εις γε- 
νικώτατα ζητήματα δέχεται εισηγήσεις αν
τί νά δίδη έντολάς. Διά πολλούς καί δια
φόρους εΰνοήτους λόγους εϊμεδα ύποχρε- 
ωμένοι έπί τοϋ παρόντος νά σταματήσω- 
μεν έως έδώ ώς πρός τό ούσιαστικόν μέ
ρος τοϋ ζητήματος. Ώς πρός τά αίτια δ
μως τής έκδόσεως τής άνακοινώσεως όφεί- 
λομεν νά όμολογήσωμεν δτι οί έν τή Τρα
πέζη Σύλλογοι άπασχολοϋν πράγματι τήν 
Διοίκησιν. Εις τό σημείον τούτο δά μάς Ε
πιτροπή νά εϊπωμεν τά έξής: Έάν συχνοί 
καί πολύωροι είναι αί Επισκέψεις τών Εκ
προσώπων τών Συλλόγων εις τά Γραφεία 
τών Μελών τής Διοικήσεως τοϋτο σημαίνει 
δτι κάτι πταίει καί κάτι άνώμαλον είναι 
είς τήν Τράπεζαν, τό οποίον άσφαλώς δέν 
βαρύνει τούς Εκπροσώπους τοΰ προσωπι
κού, οϊτινες μέ άξιέπαινον προβλεπτικότη
τα καί μέ Ενοχλητικήν Επιμονήν προείπον 
καί έγραψαν εύτυχώς τά δσα λαμβάνουν 
χώραν μεταγενεστέρως, χωρίς, παρά τά 
πολλά παδήματα, νά είσακούωνται καί σή-



μερον άκόμη καί χωρίς νά λαμβάνωνται α
ποφάσεις έγκαίρως,πρός μεγάλην ζημίαν καί 
τής Τραπέζης καί τοϋ Προσωπικού αυτής, 
τόσον έπί των καδαρώς οικονομικών ζητη
μάτων τού Προσωπικού, δσον καί έπί άλλων 
δεμάτων δεμελιώδους σημασίας διά τήν 
Τράπεζαν, έκ τών όποιων άλλα μέν συνε
χώς άναβάλλονται, άλλα δέ λύονται κατά 
τόν άτυχέστερον τρόπον. Καί έρωτώμεν: εί
ναι άνάγκη νά τό λέγωμεν πάντοτε άτι τό 
Προσωπικόν δέν είναι διατεδειμένον νά 
άπεμπολήση τό μέλλον του καί τήν αυρια
νήν εύτυχίαν του έξ αιτίας πράξεων καί πα
ραλείψεων αί όποΤαι 8ά τοϋ παρατείνουν 
τήν δυστυχίαν; Τό εΐπομεν, δά τό εϊπωμεν 
καί πάλιν —άφοϋ εϊναι άνάγκη—άλλά κά
ποτε, ΰπείκοντες πλέον εις τούς νόμους τοϋ 
ένστικτου, δέν δά περιορισδώμεν έως έκεΤ.

’Ατυχής άνακοίνωσις
Διαφωνούντων τοϋ Προέδρου καί Γραμ- 

ματέως τοϋ Συλλόγου τών Κλητήρων έξε- 
δόδη πρό ήμερών άνακοίνωσις διά τής ψή
φου άλλων τινων μελών τοϋ Συμβουλίου κα- 
ταγγέλλουσα τό Συμβούλιον τοϋ Συλλόγου 
τών ύπαλλήλων ή μάλλον τόν Πρόεδρον 
αύτοϋ δι’Ελλειψιν άλληλεγγύης έν τή Επι
διώξει τών αιτημάτων μας. Πρόκειται περί 
όλισδήματος πρώτου μεγέδσυς, άντανα- 
κλώντος δυστυχώς είς βάρος αύτοϋ τούτου 
τοϋ Σώματος τών συμπαδεστάτων Συνα
δέλφων ταϋ Βοηδητικοϋ Κλάδου, "τήν μετά 
τών νομίμων έκπροσώπων τοϋ όποιου έγ- 
κάρδιον συνεργασίαν, ή σημερινή Διοικ. 
'Επιτροπή τοϋ Συλλόγου τών 'Υπαλλήλων 
προήγαγε μέχρι σημείου ώστε ό σημερινός 
Πρόεδρος του Συλλόγου τών 'Υπαλλήλων 
νά προκαλέση πρό μηνός ύπέρ τών Κλητή
ρων όλόκληρον σοβαρόν έπεισόδιον μέ ά~ 
ποτέλεσμα νά έγκριδή ή είς τούς Κλητήρας 
καταβολή άποδοχών δύο ήμέρας ένωρίτε- 
ρον τής είς τούς λοιπούς έν τή Τραπέζη έρ- 
γαζομένους. Έν συνεχεία ό σημερινός Πρό
εδρος, τή έγκρίσει τοϋ Συμβουλίου τών 'Υ
παλλήλων συνετέλεσεν ώστε οΐ Σύλλογοι 
Είσπρακτόρων καί Κλητήρων νά συμμετέ
χουν ίσοτίμως είς τήν'Ομοσπονδιακήν ’Επι
τροπήν, είς δέ τάς διεκδικήσεις πράς—τήν 
Διοίκησιν ούδέποτε διέκρινε—καί δέν έ- 
πετρέπετο άλλωστε—μέλη καί μή μέλη τοϋ 
Συλλόγου τών υπαλλήλων. Οί προκαλέ- 
σαντες τήν άτυχή άνακοίνωσιν εΤναι έκεί- 
νοι οί όποίοι τήν προτεραίαν άκριβώς τής 
έκδόσεώς της, συνεχάρησαν αύδορμήτως 
καί ζωηρότατα τόν Πρόεδρον τοϋ Συλλό
γου τών 'Υπαλλήλων διά τήν στάσιν του 
καί τόν χειρισμόν τών κοινών ζητημάτων 
μας πράς τήν Διοίκησιν, πρός ήν άπά κοι
νού παρουσιάσδησαν. Τό γεγονός δτι ό ί

διος ό κ. Διοικητής προσεκάλεσε τόν 
Πρόεδρον τοϋ Συλλόγου τών 'Υπαλλήλων 
ε[ς τό Γραφείόν του, χωρίς ό τελευταίος 
ούτος νά είδοποιήση καί τούς έκπροσώ- 
πους τών άλλων έν τή Τραπέζη Συλλό
γων, τοϋτο δέν άποτελεί Ελλειψιν έκ μέ
ρους του άλληλεγγύης, ήτις υπάρχει καί 
δά ΰπάρχη μετά τοϋ Σώματος τών Κλητή
ρων, ούτε λόγον έκδόσεώς άνακοινώσεως, 
διότι άλλως έάν οϋτως ή έκπροσώπησις 
τών Κλητήρων κρίνη, άποδεικνύεται δτι τό 
Σώμα τών Κλητήρων έκπροσωπεϊται οχι ά- 
πό τούς άξιους καί ικανούς νά προαγάγωσι 
τά ζητήματά των, τά όποϊα δέν είναι ολί
γα, τήν δέ πρωτάκουστον έκτροπήν διά 
τής έκδόσεώς άνακοινώσεως δέλομεν νά 
πιστεύωμεν δτι τήν ύπηγόρευσεν εγωιστι
κή καί πεπλανημένη άντίληψις ώς καί ά- 
δυναμία έκτιμήσεως τών είς βάρος τοϋ Σώ
ματος τών Κλητήρων ένδεχομένων άπωτέ- 
ρων συνεπειών καί ούχί ετεραι καδοδηγή- 
σεις. 'Οπωσδήποτε τήν σημερινήν τουλάχι
στον Διοικητικήν ’Επιτροπήν τοϋ Συλ
λόγου τών Υπαλλήλων ούτε έπηρέασεν 
οϋτε πρόκειται νά έπηρεάση είς τάς ένερ- 
γείας της καί είς τήν Εμπρακτον έκδήλω- 
σιν τών συναδελφικών αίσβημάτων της Ε
ναντι τών Κλητήρων ή άστοχος ώς άνω 
Ενέργεια, τοσούτψ μάλλον καδόσον πλεϊ- 
στοι τών Κλητήρων Εσπευσαν νά Εκδηλώ
σουν τήν λύπην των καί νά άναγνωρίσουν 
δτι αί προσπάδειαι τής Δ. ’Επιτροπής τοϋ 
Συλλόγου τών Υπαλλήλων τείνουν είς τήν 
έξυπηρέτησιν δλων άδιακρίτως τών Εργα
ζομένων.

Τό δτι οί Κλητήρες Ελαβον Εσχάτως μό
νον τό ποσόν τών δρχ. 20.000, δά ήδύναν- 
το νά τό έπικαλεσδοϋν οί πρωτεργάται τής 
άνακοινώσεως δταν οί Συνάδελφοι τοϋ κυ
ρίου Προσωπικού έλάμβανον υπέρογκα καί 
δυσανάλογα ποσά, τούδ’ δπερ, δυστυχώς 
δι’ δλους μας, δέν συνέβη, διότι καδωρί- 
σδη, ώς γνωστόν, ποσόν άπό δρχ. 20 χιλιά
δων διά τόν Κλητήρα μέχρι δρχ. 30 χιλιά
δων διά τόν Τμηματάρχην καί Διευδυντήν, 
διά τήν συμπλήρωσιν δέ τών ποσών τούτων 
ό Πρόεδρος τοϋ Συλλόγου τών Υπαλλή
λων διεξεδίκησεν έγγράφως τήν καταβο
λήν τοϋ ποσοΰ δρχ. <$0.000 καί λόγω τής 
πενιχρότητος τοϋ ποσοϋ τούτου καί τών 
πολλαπλών άναγκών δλων μας τό έζήτη- 
σε κατά Εργαζόμενον άνεξαρτήτως κλάδου 
καί βαδμοϋ, χωρίς κάν νά τό γνωρίζουν οι 
Εκπρόσωποι τών Κλητήρων, οί όποιοι ά- 
πουσιάζοντες έκ τής Τραπέζης, Ελαβον 
γνώσιν τοϋ νέου τούτου ίσοπόσου δι’ δ
λους αιτήματος μεταγενεστέρως.

Πάντως διά τήν τάξιν καί διά νά λείψουν 
ο! κατοχικοί άφηνιασμοί τών ίσοπεδώσεων 
παρέχεται ή δήλωσις δτι ή Διοικ. ’Επιτροπή



τοΰ Συλλόγου αγωνίζεται διά την ίκανο- 
ποίησιν δλων έν γένει των εργαζομένων 
καί έν συνεχεία ταύτης διά τήν ΐεραρχικήν 
κλιμάκωσιν των αποδοχών.

Τά τέκνα τών Συναδέλφων
Ό πρώην--Αρό£;δρος τού Συλλόγου 

καί σεβαστός Συνάδελφος κ. Παν. 
Αυκιαρδόπουλος δι' επιστολής του 
πρός τήν «Τραπεζιτικήν» διαμαρτύ
ρεται διά τήν μή πρόσληφιν ένάς έκ 
τών τέκνων τοΰ άειμνήστου ΜιχΤ 
Μιχαλακάκου, καθ' ήν στιγμήν πολ
λοί, οϊ όποιοι δέν εϊχον καμμίαν σχέ- 
σιν μέ τήν Τράπεζαν, προσελήφθη- 
σαν σκανδαλωδώς έπί κατοχής πρός 
ίκανοποίησιν ρουσφετιών κΊΧ.π.

Έϊς τόν αγνόν καί άλτροσϊστήν κ. 
Λυκιαρδόπουλον χρεωστοΰμεν νά ά- 
παντήσωμεν ότι ό Σύλλογος καμμίαν 
πρόσληψιν άνευ διαγωνισμού καί.χω
ρίς πραγματικήν ανάγκην τής υπη
ρεσίας είναι δυνατόν νά άνεχθή 
πλέον όπωσδήποτε.

Έάν όμως ό Σύλλογος δά ήδύνα- 
το νά δεχδή μίαν άπόκλισιν καί μά
λιστα νά λάβη αυτός τήν πρωτοβου
λίαν, αϋτη θά έπρεπε νά αφορά τήν 
πρόσληψινένός των τέκνων toQ_ ε
κλεκτού καί διακεκριμένου άνωτά- 
του Λειτουργού τής Τραπέζης Αει
μνήστου Μιχ. Μιχαλακάκου, όστις 
μετά πολύμηνον σωματικόν βασα- 
νιστήριον—ώς άναφέρεται έν τή έ- 
πιστολή—άπέθανε πένπς καί καιέ- 
λιπε τήν οικογένειαν του μέ πενιχρόν 
σύνταξιν καί τού όποιου αΐ πρός τήν 
Τράπεζαν καί τούς συναδέλφους ύ- 
πηρεσίαι του υπήρξαν όντως άνεκτί- 
μητοι. "Ηδη ό Σύλλογος εις πρώτην 
εΰκαιρίαν δά έπιδιώξη τούτο καί δι' 
ένα άκόμη πρόσθετον όρον, ϊνα θέ
σπιση, τουτέστιν,έν ήθικόν βραβείον 
καί μίαν καλήν παράδοσιν χάριν τών 
άφιερούντων μέ αύταπάρνησιν τήν 
ζωήν των εις τό 'ίδρυμα, πάντως δέ 
μετά προηγουμένην έξεταστικήν δο
κιμασίαν μεμονωμένην τοΰ μέλλον
τος νά προσληφθή καί έντήπροκειμέ-

νη περιπτώσει έπληροφορήδημεν εύ- 
χαρίστως ότι τά παιδιά τού Μιχαλα
κάκου δέν στερούνται των άπαιτου- 
μένων πνευματικών προσόντων καί 
τής άναλόγου μορφώσεως, διότι διά 
τά ήθικά τοιαϋτα δέν εϊχομεν ποτέ 
καμμίαν άπολύτως άμφιβολίαν.
Άντισυλλογικοί προσανατολισμοί

Εις πολλάς πόλεις συνιστώνται ά- 
πό τίνος Σύλλογοι Τραπεζιτικών Υ
παλλήλων, έϊς όύς έγγράφονταΓ Συ
νάδελφοι τών έκεΐ Τραπεζφν. Ή 
πρωτοβουλία αϋτη δά ήτο καί αξιέ
παινος καί έπιβεβλημένη έφ' όσον ό 
σκοπός τών τοιούτων Συλλόγων δέν 
θά ήτο συνδικαλιστικός άλλά περιω- 
ρίζετο εις επιδιώξεις μορφωτικός, δη
μιουργίας Λεσχών, Βιβλιοθηκών, όρ- 
γανώσεως διαλέξεων, έκδρομών καί 
άντιμετωπίσεως ζητημάτων τοπικού 
χαρακτήρας, προσιδιάζοντας καί έν- 
διαφέροντος άποκλειστικά τούς Συ
ναδέλφους ιών Τραπεζών. Τούτο ό
μως δέν γίνεται. "Ο,τι γίνεται, έάν 
κρίνωμεν "από ώρισμένας έκ δηλώ
σεις τινων έξ αυτών, είναι αί έπαγ- 
γελματικαί έπιδιώξεις καί δή κατά 
τρόπον άποτελοΰντα άρνησιν τών 
Κεντρικών Διοικήσεων τών Συλλό
γων καί προκαλοϋντα μίαν συνδικα
λιστικήν αναρχίαν, τήν όποιαν όχι 
πλέον οί έργοδόται μας, άλλάοΐ χει
ρότεροι έχθροί μας δέν θά μάς ηϋ- 
χοντο. Διότι θά κάταλήξωμεν οΰτω 
μίαν ήμέραν νά άπεργοΰν φερ' εί- 
πεΤν τά Ύ)ματα Γιατρών τών έκεΐ 
Τραπεζών μέ αίτημα τάς άποδοχάς 
καί νά μή άπεργή κανέν άλλο Κατά
στημα καμμιάς Τραπέζης εις ούδε- 
μίαν άλλην πόλιν. 'Επίσης θά έχη ά- 
περγίαν ό Σύλλογος Βόλου τών έκεΐ 
Τραπεζιτικών εις ένδειξιν άλληλεγ- 
γύης πρός άπεργοΰσαν μίαν Τράπε
ζαν χωρίς νά άπεργή κανέν άλλο 
κατάστημα καμμιάς έκ τών άλλων 
Τραπεζών καί τούτο διότι ούτως ά- 
πεφάσισεν ό τοπικός έκεΐ Σύλλογος.



Καί έν συνεχεία τής τακτικής αύτής 
9ά καταλήξωμεν σιγά, σιγά νά έχω- 
μεν τήν μίαν ήμέραν άπεργίαν τών 
Τμηματαρχών, τήν άλλην ήμέραν ά
περγίαν των Είσπρακτόρων κ.ο.κ.

Ταϋτα δέν είναι νοητά καί συνι- 
στάται εις τούς Συναδέλφους μας 
τών Ύ)μάτων νά άποτρέπουν τήν ΐ- 
δρυσιν καί νά άρνοϋνται τήν έγγρα- 
φήν εις τοιούτους Συλλόγους καί ό
σοι είναι εγγεγραμμένοι νά ζητήσω- 
σι τήν τροποποίησιν τοΰ Καταστατι
κού τού Συλλόγου καί τόν άποκλει- 
στικόν περιορισμόν του εις έργα έ- 
ξωσυνδικαλιστικά καί πρό παντός 
μή πολιτικά, άλλως νά ύποβάλλωσιν 
άμέσως τήν παραίτησίν των. Τήν ά
μεσον έπίσης παραίτησίν των θά 
πρέπη νά ύποβάλωσιν άνεξαρτή- 
τως τροποποιήσεως τού Καταστατι
κού, έάν ή μέχρι τοΰδε πολιτεία καί 
ή πορεία τοΰ έκεϊ Συλλόγου παρου- 
οιάζη παρέκκλισιν άπό τού πραγμα
τικού σκοπού του καί έξυπηρετή ή 
τείνη νά έξυπηρετήση άλλους σκο
πούς, άκόμη δέ καί Ικανοποίησιν ά- 
πλώς προσωπικών φιλοδοξιών, άσχέ- 
των πρός τήν έξυπηρέτησιν τών 
συμφερόντων Συναδέλφων.

Καί τά λέγομεν όλα αύτά, όχι 
διότι παρουσιάσθη μεταξύ τοΰ Προ
σωπικού τής ίδικής μας Τραπέζης 
συλλογική τις άπειθαρχία ή άλλο τι 
παραστράτημα, τούναντίον μάλιστα, 
άλλά διότι ή έποχή, τήν όποιαν διερ- 
χόμεδα, είναι πολύ πονηρά καί έφι- 
στώμεν προληπτικώς τήν προσοχήν 
των, ώστε οί Συνάδελφοι τών Ύ- 
ποκ)μάτων τής ίδικής μας, τουλάχι
στον, Τραπέζης, νά μή παρασυρθώ- 
σιν, άλλά άντιδέίως νά πρωτόστα- 
τήσωσιν εις τήν ποδηγέτησιν" καί 
τήν συγκράτησιν τών έκδηλούντων 
άκαίρους ζωηρότητας Συναδέλφων 
τών λοιπών Τραπεζών, δεδομένου 
ότι ή συνδικαλιστική ένότης νοείται 
κατά πρώτον λόγον πρωτοβάθμιος, 
ήτοι μεταξύ τοΰ Προσωπικού Κεν

τρικού καί Ύ)μάτων έκάστης Τρα
πέζης, ένιαίως καί άδιασπάστως κι- 
νουμένου καί ένεργοϋντος καί κατά 
δεύτερον καί άπαραίτητον, φυσικά, 
λόγον δευτεροβάθμιος, ήτοι μεταξύ 
τών Συλλόγων τών διαφόρων Τρα
πεζών. Διάφορος τυχόν τακτική καί 
κατεύδυνσις—ξένη πρός παρ' ήμϊν 
κρατούντα -- 9ά άπετέλει άντισ'υλ- 
λογικήν ένέργειαν καί χαλάρωσιν 
τής τε κατά Τράπεζαν καί τής με
ταξύ τών Συλλόγων τών Τραπεζών 
αναγκαίας ενότητας καί τούτο 9ά 
ήτο συλλογικώς, τό όλιγώτερον, έγ- 
κληματικόν άλλά καί ύποπτον, ά- 
φού 9ά ύπήρχεν ό βέβαιος κίνδυ
νος νά πίπτουν οί Συνάδελφοι θύ
ματα τοΰ έργατοπατερισμοΰ καί τό 
χειρότερον άλλων έπιδιώξεων, ξέ
νων πρός τά πραγματικά συμφέ
ροντα τοΰ κλάδου μας καί πρός 
τά γενικώτερα τοιαΰτα τής χώρας. 
Καί εις τήν προκειμένην περίπτο 
σιν δέν είναι άπίθανον νά πρόκει
ται περί τοΰ τελευταίου τούτου.

Τών φρονίμων όλίγα....
Τινά τών αιτημάτων μας

Ένεκρίδη ύπό τής Διοικήσεως ή άναγνώ- 
ρισις τής προϋπηρεσίας εις Τραπέζας προ- 
κειμενου νό ύπολογισδή τό επίδομα πολυ- 
ετίας καί τούτο διότι τό εϊχεν ΰποσχέδή 
κατά "την τελευταίαν άπεργίαν. ’Επίσης ή 
έπιχορήγησις διά τήν ϊδρυσιν τμημάτων ξέ
νων γλωσσών είς τά Ύ)ματα καί ή παρά- 
τασις τής υποβολής αιτήσεων έδελουσίας 
έξόδου μέχρι 31—3—4<. Πέραν τών ώς ά
νω τά έν τή ύπ’ άριδ. 9 άνακοινώσει τοϋ 
Συλλόγου λοιπά αιτήματα παραμένουν άλυ
τα. Ή Διοικητική ’Επιτροπή ύπέβαλε καί 
τό αίτημα χορηγήσεως δανείου διά τό 
νέον έκπαιδευτικόν έτος έκ δραχ. 50.000 
δι’ έκαστον τέκνον σπουδάζον ή Συνάδελ
φον σπουδάζοντα καί αναμένεται εΰνοϊκή 
μάλλον άπάντησις έπ’ αύτοϋ.

"Εν αίτημα πού άπασχολεϊ σοβαρόν σχε- 
τικώς άριδμόν Συναδέλφων Ύπ)μάτων, εί
ναι ή ύπό τοϋ Ταμείου Συντάξεων άναγνώ- 
ρισις προϋπηρεσιών συμφώνως πρός σχετι
κόν Νόμον τού έτους 1?42, ούτινος οι Συ
νάδελφοι τών Ύ)μάτων λόγω τών συγκοι
νωνιακών άνωμαλιών δέν έλαβον γνώσιν 
καί είναι ήδη έκπρόδεομοι.



ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥΤΟΥ ΝΕΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
Ύπό τού κ. ΚΩΝ. ΑΠΟΣΤΟΑΟΠΟΥΛΟΥ

Πριν ή τιμηδώ μέ τό αξίωμα του Προέ
δρου τουΤυλλογού κα'Γέν "συνεχεία προη
γουμένων άκαταβλήτων καί άποτελεσματι- 
κών πρόσπαδέιών καί άγώνων μου καί προ
σωπικών μου άπόκλείστικώς πρωτοβουλιών 
αϊτινες πο\υτίμωζ ένισχυδεΤσαι καί ύπό Συ
ναδέλφων είχον ώς άποτέλεσμα :

1) τήν προικοδότησιν του Προσωπικού μέ 
τόν ίοχύοντα σήμερον έν τή Τραπέζη ’Ορ
γανισμόν δστις ύπήρξεν λίαν έπωφελής ή- 
δικώς καί ΰλικώς υπέρ τών Συναδέλφων άλλ' 
ούχΐ καί πλήρης καί

2) τήν πραγματοποίησιν της έντάξεως, ή 
σημαία τής όπόίας καταφαίνεται άπό τήν 
ό γωνίαν τοϋ Προσωπικού μήπως μέ τά διά
φορα νομοδετήματα άκυρωδή καί ή όποια εις 
τό δεύτερον στάδιον τών ποιοτικών διακρίσε
ων δέν έπέτυχεν άκριβώς διότι δέν είσηκού- 
οδην ύπό τών αρμοδίων έν τή Τραπέζη: .

Έπεχείρησα τήν έκπόνησιν ένός νέου ορ
γανισμού τού Προσωπικού, τόν όποιον έδε
σα ύπ’ δψιν πεντηκοντάδος έκλεκτών Συνα
δέλφων καί δλων τών έν τή Τ ραπέζη άρμο- 
δίων, οίτινες εΐχον τήν καλωσύνην νά τόν 
κρίνουν μέ τά πλέον ευμενή σχόλια. Ό 
προκάτοχος Πρόεδρος τού Συλλόγου κ. Πα- 
παλέτσος, τόσον έμεινεν ένδουσιασμένος ά
πό τάς γενικός γραμμάς τού σχεδίου καί τάς 
φιλυπαλληλικάς κενοτομίας του, ώστε απο
φάσισε νά τόν ύποβάλη εις τήν Διοίκησιν 
πλήν λόγω τής έν τω μεταξύ παραιτήσεως 
τού τότε Συμβουλίου δέν έπρόλαβε νά πρά
ξη τούτο, έξέφρασε δέ καί τήν λύπην του 
διότι πράγματι τό ΤαμεΤον τού Συλλόγου ήτο 
πάρα πολύ άναιμικόν καί δέν ήδύνατο νά βα- 
στάση τήν δαπάνην τής έκτυπώσεώς του ϊνα 
τό Προσωπικόν λάβη γνώσιν τού σχεδίου.

Τό σχέδιον τούτο ύπεβλήδη ύπό τής ση
μερινής Διοικ. Επιτροπής τοϋ Συλλόγου εις 
τήν Διοίκησιν μέ μίαν καί μόνον παράκλη- 
σιν: νά δημοσιευδή ύπό τοϋ Συλλόγου δα- 
πάναις τής Τραπέζης τόσον αυτό δσον καί 
οίονδήποτε άλλο ύπάρχον ή μέλλον νά έκ- 
πονηδή ύπό Συναδέλφου τίνος καί τούτο ϊ- 
να κρίνη δπαν τό Προσωπικόν καί ένταϋδα 
καί πρό παντός εις τά Ύπ]ματα. Νομίζω δτι 
δημοκρατικωτέρα άποψις καί φιλυπαλληλι- 
κωτέρα διάδεσις άπό τήν εις τήν Διοίκησιν 
τής Τραπέζης, ώς άνω, ύποστηριχδεΐσαν δέν 
δά ήδύνατο νά ύπάρξη άλλη, πάς δέ άσχο- 
λούμενος μέ τοιαύτης έκτάσεως καί σημα
σίας δέματα οφείλει νά μή δεωρή τόν έαυ- 
τόν του άλάνδαστον καί νά μή έπωμίζεται 
οϋτω βαρυτάτας εύδύνας άφοΰ πρόδεσίς του

είναι νά φανή χρήσιμος εις τούς Συναδέλ
φους του.

Παρά τή Διοικήσει όμως τής Τραπέζης έ- 
πεκράτησε περισσότερον τό πνεύμα τής οι
κονομίας καί όλιγώτερον ή ευκαιρία τήν ό
ποιαν δά έδιδε εις τόν Συναδελφικόν κό
σμον νά έκφέρη τήν γνώμην του δχι τόσον 
έπί τού ώς άνω σχεδίου άλλά γενικώτερον 
έπί ένός μεγάλου ζητήματος, οίον είναι τό 
Συμβόλαιον μεταξύ Κεφαλαίου καί Εργασίας. 
Δέν άποκλείεται άλλως τε οί άρμόδιοι ύπη- 
ρεσιακοί Σύμβουλοι τής Διοικήσεως—ο'ίτινες 
είχον πλήρη γνώσιν τού σχεδίου καί οί ό
ποιοι τό έκριναν κολακευτικώτατα—νά εί
χον άντιρρήσεις άκριβώς διότι τό σχέδιον 
είναι άγαν φιλυπαλληλικόν.

Δακτυλογραφημένα άντίγραφα τού σχεδί
ου έδόδησαν κατά καδήκον καί εις έκλε- 
κτούς συναδέλφους τοϋ μειοψηφίσαντος κα
τά τάς τελευταίας έκλογάς τού Συλλόγου 
ψηφοδελτίου καί εις ύποστηρικτάς τούτων.

Καί έκ τούτων ό Συνάδελφος κ. Χρ. 
Βούλγαρης μετά τήν μελέτην τοϋ σχεδίου 
ώς μόνην του παρατήρησιν τήν όποιαν έκα
με προχείρως εις τόν ύποφαινόμενον ήτο 
διατί τό σχέδιον άπαγορεύει εις τούς ύπαλ- 
λήλους νά άναμιγνύωνται εις τήν πολιτικήν, 
ό κ. Δ. Δελακώτσιος, έστειλε πολυσέλιδο·/, 
λογοτεχνικής μάλλον αξίας κριτικήν εις τήν 
«Τραπεζιτικήν», τήν οποίαν βραδύίερον έδη- 
μοσίευσεν εις τήν «Τραπεζοϋπαλληλικήν Φω
νήν» ώς καί ό συνάδελφος κ. Άδ. Κωτσό- 
πουλος έπίοης, χωρίς κάν οί δύο τελευταίοι 
Συνάδελφοι νά ζητήσωσι καί έξ άβρότητος 
καί έκ συναδελφικοϋ καδήκοντος, άλλά καί 
έξ ϊδικοΰ των συμφέροντος έπεξηγήσεις άπό 
τόν συντάκτην τοϋ σχεδίου, ώστε νά μή πε
ριπέσουν εις τόσην παραλλαγήν τοϋ πνεύμα
τος καί τού γράμματος τοϋ σχεδίου, τό όποι
ον είναι άκριβώς τό άντίδετον άπό δ,τι τό 
παρέστησαν εις τόν συναδελφικόν κόσμον, 
σκορπίζοντες δωρεάν έφημερίδας, τάς όποι
ας οί 'ίδιοι συνέτασσον, ώς αύτοί ήδελον καί 
άπό τάς όποιας δά ένόμιζε κανείς δτι μάλ
λον διάδεσις άδικαιολογήτου καί άκατανοή- 
του άντιπολιτεύσεως καταφαίνεται παρά 
πρόδεσίς βελτιώσεως τοϋ σχεδίου ή καί ύ- 
ποδείξεως καλλιτέρου σχεδίου πρός έξυπη- 
ρέτησιν τών Συναδέλφων.

Είναι έξ άλλου άληδές δτι είς ένα σχέδι
ον έξ 110 σελίδων δά έχρειάζετο τριπλάσιος 
άριδμός σελίδων διά νά έξηγήση ό συντά
κτης τούς δικαιολογητικούς λόγους τών όε- 
σπιζομένων άναριδμητων διατάξεων καί τά



ευεργετικά—κατ' αύτόν πάντοτε—άποτελέ- 
σματα καί δέν έπαρκεϊ ό μικρός χώρος τής 
«Τραπεζιτικής» διά νά άπαντήση εις τάς άο- 
ρίστους μομφάς κατά τοϋ σχεδίου καί εις 
τήν έπιχειρηδείσαν καί σερόιρισδείσαν τό
σην παραμόρφωσιν των διατάξεών του, έάν 
δέν άναλύση ολόκληρον τό έργον καί τοϋτο 
δέν δύναται νά γίνη άφοϋ δέν έχει τήν οι
κονομικήν δυνατότητα οΰτε τό οχέδιον νά 
δημοσιεύση καί νά διεξαχδή οϋτω _ άπό των 
στηλών τής «Τραπεζιτικής» ή συζήτησις μέ 
πάντας τούς καλής πίστεως συζητητάς έπί 
συγκεκριμένων άποριών, έρωτήσεων, προτά
σεων κοί ύποδείξεων μέ άποκλειστικόν σκο
πόν τήν έξυπηρέτησιν τής ύποδέσεως.

Διά τόν λόγον τούτον δά περιορισδώμεν 
νά τονίοωμεν καί νά διαβεβαιώσωμεν τούς 
Συναδέλφους μας δτι:

1) Ή δλη διαδικασία της ποιοτικής κρίσεως 
τού Προσωπικού δεσπίζεται κατά τρόπον δη- 
μοκρατιχώτατον καί δή κατά τρόπον άπο- 
κλείοντα καί άπαγορεύοντα απολύτως εις 
τόν οίονδήποτε Προϊστάμενον νά συντάσση 
μεροληπτικώς ή καί άβασανίστως τό δελτίον 
ποιότητας τού ύφισταμένου του.

2) "Οτι ό κρινόμενος ού μόνον δά λαμβά- 
νη πλήρη γνώσιν τοϋ δελτίου του άλλά καί 
δικαιούται νά ύπΟβάλη ένστασιν καί νά εύ- 
ρίσκη τό δίκαιόν του.

3) "Οτι αϊ ύπό τού σχεδίου καδιερούμεναι 
άπολαυαί άποτελούσι δρίαμβον κατακτήσεως 
τοϋ Σώματος των ύπαλλήλων καί διά τόν έ
σχατον άκόμη άπό ποιοτικής άπόψεως υ
πάλληλον, ώς δά ίδωμεν κατωτέρω έξ ένός 
παραδείγματος.

4) Ότι ή κοδιέρωσις τής βασικής μονά- 
δος μισδοϋ τοϋ πρωτοπροσλαμί ανομένου εί
ναι λίαν έπωφελής διά τούς ύπαλλήλους διό
τι δά τούς συσπειρώνη όλους, άπό τοϋ κα- 
τωτάτου μέχρι τού άνωτάτου, πέριξ τής βα
σικής μονάδας καί ύπέρ τής προστασίας της, 
άφοϋ ή αυξηαις ή ή μείωσις τούτης έπιδρα 
έπί τών άποδοχών όλων ανεξαιρέτως καί έ
πί τής συντάξεώς των.

5) "Οτι τό οχέδιον δέν δημιουργεί οργα
νικός δέσεις οΰτε ρητώς, οΰτε DE FACTO, τού- 
ναντίον μάλιστα εύνοεΤ εις τό σημεϊον τού
το τούς νεωτέρους διά σειράς μέτρων _ σο- 
βαροτάτων καί δημιουργεί περιοσοτέρας 
τών ήδη ύπαρχουσών δέσεων, έπί πλέον δέ 
οι κατέχοντες τάς δέσεις δέν δά είναι ά- 
πλώς άξιωματοϋχοι άλλά δημιουργικοί, πα- 
ραγωγικώτατοι καί χρήσιμοι εις τήν Τράπε
ζαν, μέχρι τέλους τής σταδιοδρομίας των.

6) Όχι μόνον δέν αγνοείται ή προσφερο- 
μένη έργασία τοϋ ύπηρετικοϋ Προσωπικού 
άλλά διάπλατα άνοίγονται αϊ δύραι εις τούς 
Κλητήρας καί εις τούς Είσπράκτορας νά με- 
ταταχδοϋν, άνεξαρτήτως τυπικών προσόν
των σπουδών, εις τό Κύριον Προσωπικόν και

ούχί μόνον έάν ύπάρχουν δέσεις, ώς σήμε
ρον, άλλά δικαιωματικώς μετά πάροδον ώ- 
ρισμένου χρόνου καί ύπό ώρισμένας άπαραι- 
τήτους προϋποδέσεις, διά δέ τάς έπικειμέ- 
νας μετατάξεις άναγράφονται μεταβατικώς 
έν τώ σχεδίω λίαν φιλυπαλληλικαί διατάξεις.

7) "Οτι ή μισδολογική σχέσις μεταξύ Ά
νωτάτου Κλητήρας καί Διευδυντοϋ Γραπέζης 
είναι σχέσις 1 πρός 3 ήτοι 2,60 ό Ανώτατος 
κλητήρ καί 8. — ά Διευδυντής. Ένώ μέχρι 
τοΰδε ή σχέσις ήτο 1 πρός 6 ήτοι Δραχ. 
3.500 ό Άρχικλητήρ καί Δρχ. 22.000 ό Δι- 
ευδυντής, όοτις Διευδυντής δά είχε καί επί
δομα δέσεως ύπό όμαλάς συνδήκφς τούλά- 
χιστον έκ Δρχ. 8.000 όπότε ή σχέσις ήτο 
πλέον δυσμενής διά τούς κατωτέρους.

Επίσης ή σχέσις μεταξύ Προσωρινού καί 
Διευδυντοϋ είναι 1 :6 ήτοι 1.30 ό Προσωρι
νός καί 8 ό Διευδυντής, ένώ μέχρι τοϋδε ή
το 1:15 ήτοι Δρχ. 2.000 ό Προσωρινός καί 
Δρχ. 30.000 (22.0G0t8.000) ό Διευδυντής. Καί 
άν άκόμη δεχδώμεν ότι ό Διευδυντής δέν 
δά έλάμβ’ανε τό έπίδομα δέσεως πάλιν ή 
σχέσις ήτο 1:11, ένώ διά τοϋ σχεδίου εί
ναι 1:3.

6) Ότι αί διατάξεις περί άσδενείας δέν 
πλήσσουν τόν υπάλληλον άλλά τήν άσυνει- 
δησίαν, τήν άσυδοσίαν, τήν τύχην καί τό 
ρουσφέτι καί έξηγούμεδα:

Υπήρξαν Συνάδελφοί κατά τό παρελδόν 
οϊτινες έμειναν στάσιμοι έπί έν καί πλέον 
έτος μόνον καί μόνον διότι άπουοίασαν έπί 
τρίμηνον λόγω άσδενείας καί δέν ήσαν έν 
ύπηρεοίφ κατά τήν έποχήν τών προαγωγών, 
ένώ ύπάλληλοι, οί οποίοι άπουσίαζον έπί δύο 
σχεδόν έτη λόγω άσδενείας, βοηδοϋντος 
καί τοϋ μέσου προήχδησαν διότι συνέπιπτε 
νά είναι έν ύπηρεσίφ κατά τήν έποχήν τών 
προαγωγών.

Έξ άλλου ό ύπάλληλος ό όποιος άπουσι- 
αζε κατά σύστημα λόγω άσδενείας—ούχί ό
μως συνεχούς— προήγέτο, ένώ ύπάλληλος 
όστις δέν είχε σημειώσει καμμίαν άπολύτως 
άπουσίαν ποτέ καί έπί πολλά έτη, διότι συν
έπεσε κάποτε νά άσδενήση συνεχώς έπί 
τρεις ή τέσσαρας μήνας έμεινε στάσιμος έ
πί έν καί πλέον έτος. Δηλαδή έπαιζε ρόλον 
ή τύχη, ή έπιτηδειότης ή καί τό οουσφέτι. 
Αύτά τά πράγματα έρχεται τό οχέδιον νά 
τά καδορίση καί νά δέση κανόνα άπρόσω- 
πον καί γενικόν δι’ όλους καί λέγει:

«Όταν έπί μίαν τριετίαν λάβης τήν κα
νονικήν σου κατ' έτος άδειαν, ήτοι τρείς 
μήνας κατά τά τρία έτη καί άσδενήσης_ κα
τά τό διάστημα ούτό άλλους τρείς μήνας, 
δηλαδή άπουσιάσης κατά τό τριετές διάστη
μα άπό τήν Τράπεζαν έπί έξ μήνας, δέν έ
χεις νά πάδης καμμίαν καδυστέρησιν εις 
τήν σταδιοδρομίαν σου. "Όταν όμως ύπερ- 
6ής τό δριον αύτό, τότε δά έπιβραδυνδή ή



έξέλιξίς σου κατά τόσον διάστημα, δσον εί
ναι τό πέραν τής έπιτρεπομένης κατά τό 
σχέδιον άπουσίας και μέ έλάχιστον εξ μή
νας (διά τεχνικούς λόγους των προαγωγών). 
Οϋτε όλιγώτερον, οΰτε περισσότερον, ώς 
δυστυχώς δέν έγίνετο μέχρι τοϋδε. Τι τούτου 
φυσικώτερον καί δικαιότερον καί δημοκρα- 
τικώτερον; Καί τις δά διαμαρτυρηδή δταν 
δεσπίζεται ένας κανών δστις ισχύει δΤ ό
λους; Καί δταν ό κανών αύτός διά σειράς 
μέτρων καί διατάξεων είναι πολύ έπιεικέστε- 
ρος είς τάς πλείστας τών περιπτώσεων καί 
μάλιστα δΓ άτέγκτων καί άπροσώπων κανό
νων, ώστε νά μή έξαρτδται άπό τήν ο'ιαν- 
δήποτε Επιτροπήν προαγωγών νά άποφασί- 
ζη έκάστοτε ώς αύτή κρίνει καί άναλόγως 
τών συμπαδειών καί άντιπαδειών τών μελών 
της;
. 9) Αί προαγωγαϊ δέν έζαρτωνται άπό οίαν- 
δήποτε Επιτροπήν προαγωγών άλλά ή άρμο- 
δία Υπηρεσία του Τμήματος Προσωπικού βά
σει τών φύλλων ποιότητας δά ένεργή ταύ- 
τας έκάστοτε, ώστε οϋτε τής VALEUR, οϋτε 
τών άποδοχών νά στερήται πλέον ό υπάλλη
λος καί^ χωρίς νά χρειάζεται καμμία κρίσις, 
άφού τά δελτία καί ό φάκελλος έκάοτου δά 
είναι κατά τοιοΰτον τρόπον συντεταγμένα 
ώστε άπροσώπως δά έπιτρέπη ή δά άποκλείη 
τήν προαγωγήν.

10) Τάς διατάξεις τού σχεδίου, κατεβλήδη 
προσπάδεια, νά τάς διέπη άπ’ άρχής μέχρι 
τέλους ή άρχή του μέτρου, ή όποια εύτυχώς 
τόσον προσιδιάζει εις τόν χαρακτήρα τού 
"Ελληνας, δστις άγαπά τήν ισότητα καί μισεί 
τήν έξαίρεσιν.

11) Ή μή πλήρης καταβολή άποδοχών είς 
τούς καλουμένους εις τάς τάξεις τού Στρατού 
πρός έκπλήρυσιν δητείας καί ή μή πλήρης 
άναγνώρισις ώς συνταξίμου τού χρόνου τής 
δητείας ύπαγορεύεται άπό λόγους κοινωνικής 
ισότητας άφοϋ τό παιδί τού γεωργού κλπ. τί
ποτε απολύτως δέν κερδίζει στρατευόμενον 
καί πάντως τό μέτρον τούτο είναι ύπέρ τών 
στρατευομένων, διότι άλλως ό εργοδότης, 
εχων ύπ· όψιν του πόσον δά έπιβαρυνδή μέ 
ένα μέλλοντα νά στρατευδή, δά άπέφευγε 
νά τόν προσλάβη έάν είχε ήλικίαν κατωτέ- 
ραν τοϋ 21 έτους ή καί έάν δέν είχεν έκπλη- 
ρώσει τήν στρατιωτικήν του δητείαν. Διάφο
ρον είναι τό ζήτημα δταν πρόκειται περί πο
λέμου, δτε δέν ισχύουν πλέον οί κανονισμοί, 
δπως δέν ίσχυσαν καί κατά τόν τελευ- 
ταΤον πόλεμον.

12) Ό διαγωνισμός διά τούς ύποψηφίους 
Τμηματάρχας διά μεταβατικής διατάξεως τού 
σχεδίου παρακάμπτεται δχι μόνον διά τούς 
ήδη ύποψηφίους άλλά καί διά τούς διά μα
κράν χρονικόν διάστημα μέλλοντας υποψη
φίους καί δτι ή δέσπισις τού μέτρου τεύτου 
διά τό άπώτερον μέλλον έπιβάλλεται χάριν

τού ύπαλλήλου καί χάριν τού Σώματος τών 
ύπαλλήλων, άρκετ άπό τοϋδε νά παρασχεδή 
ή άναγκαία πίστωσις χρόνου καί νά πολιτο- 
γραφηδή τούτο έν τή Τραπέζη, ώστε ό ενδι
αφερόμενος νά κεντρι'ζεται καί νά άνησυχή 
καί νά προετοιμάζεται πρός τούτο.

Καί είς τό σημεΐον τούτο σαφώς καί λε
πτομερώς προόλέπεται έν τώ σχεδίω κατά 
τίνα τρόπον δά βοηδήται τελείως καί άρ- 
κούντως ό ύπάλληλος ύπό τής Τραπέζης ώσ
τε άνέτως καί άπροσκόπτως νά άποκτφ τήν 
άπαιτουμένην γενικωτέραν τραπεζιτικήν καί 
οικονομολογικήν μόρφωσιν, ή όποια—εΤς 
τών σοβαρωτέρων σκοπών τού Συλλόγου μας 
—καί τόν ύπάλληλον καί τό 'ίδρυμα δά ώφε- 
λήση. Δέν πρόκειται άπλώς νά μάδωμεν διά 
τού διαγωνισμού τί γνωρίζει καί πόσον αξί
ζει ό ύπάλληλος άπό άπόψεως πνευματικής 
καλλιέργειας άλλά κυρίως έπιδιώκομεν νά ά- 
ναβιβάσωμεν τά έπίπεδον τής έπαγγελματι- 
κής μορφώσεως τού συνόλου τού Προσωπι
κού καί τούτο δά τό έπιτύχωμεν διά διαφό
ρων πολλών μέσων άλλά καί διά τών προ- 
βλεπομένων διαγωνισμών, ιδίως δσον άφορςί 
τό έπιστημονικόν μέρος τού επαγγέλματος 
μας, τούτο δέ δέν δά έπιτευχδή, έάν μελλον- 
τικώς δέν δεσπισδοΰν κίνητρα καί κυρώσεις. 
Σκοπός μας δέν είναι ή εύκολος δημαγωγία 
άλλά ή άνύψωσις τού Συναδέλφου καί τού 
Σώματος τών υπαλλήλων καί ή έξυπηρέτησις 
τών πραγματικών συμφερόντων του.
13) Προλέγομεν μέ άπόλυτον βεβαιότητα δτι 
έν τή ούσία δύο ποιοτικά! διαβαδμίσεις δά είνε 
μόνον (αί δύο πρώται) καί δτι αί διαβαδμίοεις 
Δ', καί έσχάτη κατά κανόνα καί δή κατά 
98 ο)ο, άμα τή έφαρμογή τού σχεδίου, δέν 
δά ύπάρξουν καί πρό παντός είς τό μέλλον, 
δπως άλλως τε καί αί μεταβατικοί διατάξεις 
τού σχεδίου άποκλείουν καί ήδη ού μόνον 
τήν έσχάτην άλλά σχεδόν καί εύτήν τήν 
Δ', διαβάσμισιν.

Τούτο δμως ούδόλως σημαίνει ότι πρέπει 
νά μή δεσπισδώσι καί αί τελευταίοι αύται 
διαβαδμίσεις, άφοϋ είς μίαν μακράν σταδιο
δρομίαν δέν είναι άφύσικον, έστω καί δι’ έ
λάχιστον χρονικόν διάστημα, νά κατέλδη ύ- 
πάλληλός τις καί είς τήν Δ', καί είς τήν έ
σχάτην διαβάβμισιν εϊτε έξ ολιγωρίας, ε’ίτε 
έξ οίουδήποτε άλλου λόγου.

14) Τό δτι έδόδη είς τήν δημοσιότητα ή 
πληροφορία δτι δά ύπάρχουν Τμηματάρχαι 
Α". Τάξεως μέ άποδοχάς Δρχ. 24.000 καί 
Τμηματάρχαι Α". Τάξεως έπίσης μέ άποδο
χάς 8.330 προδίδει δτι οϊ έπιχειρήσαντες τήν 
κριτικήν δέν έμελέτησαν καί δέν κατενόη- 
σαν τό σχέδιον, διότι πώς είναι δυνατόν έ
νας ύπάλληλος νά έξελιχδή είς Τμηματάρ- 
χην Αλ καί ταύτοχρόνως νά τελή καδ’ δλην 
τήν ύπηρεσιακήν του ζωήν είς κατάστασιν 
διαδεσιμότητος ώστε νά λαμβάνη άποδοχάς



8.360; Προφανώς έγινε ούγχισις κατά τήν 
μελέτην τού περί τοϋ τρόπου τοϋ κοδορι- 
σμοϋ τής συντάξεως σχετικού παραδείγμα
τος καί ή όποια ούγχισις ήγαγεν εις τό σφα
λερόν έπίσης συμπέρασμα δτι είναι δυνατόν 
ένας Τμηματάρχης Αλ Τάξεως νά είναι έ
σχατης διαβαδμίσεως.

15) Τό σχέδιον άποκλείει τήν ένεργόν ή 
σκανδαλώδη άνάμιξιν τών ύπαλλήλων εις 
τήν πολιτικήν καί λέγει εις τόν ύπάλληλον 
δτι πρώτα άπ’ δλα δά είσαι ύπάλληλος τής 
Τραπέζης καί δά αμείβεσαι πλουσιοπάρο
χος καί δά είσαι άφοσιωμένος στή δουλειά 
τής Τραπέζης μέ τό 'ίδιον ενδιαφέρον, τό ό
ποιον δά έπεδείκνυες έάν είχες ένα μαγαζί 
δικό σου. Τήν κοινωνικήν δράσιν τοϋ ύπαλ- 
λήλου δέν τήν έμποδίζει τό σχέδιον, άλλά 
καί δέν άφίνει άσύδοτον τόν ύπάλληλον νά 
έχη άλλες δουλειές καί άσχολίες καί νά 
χρησιμοποιή τήν Τράπεζαν ώς άναπαυτήριον 
διότι τότε καί άφού δά άμείβεται, όπως ε’ίπο- 
μεν, πλουσιοπαρόχως, άποτελεΐ τούτο δχι 
άπλώς άσυνειδησίαν, άλλά αύτόχρημα έσκεμ- 
μένην κακοήδειαν καί ένας έσωτερικός ορ
γανισμός δέν είναι δυνατόν νά μή προνοή 
δΤ δλα καί δή δι’ έκετνα τά όποϊα ή πικρά 
πείρα μάς έδίδαξε καί τά όποία έβλαψαν 
τόν μισδωτόν κόσμον.

16) Τό σχέδιον τού 'Οργανισμού δέν εί
ναι μονόπλευρον, δηλαδή δέν έπιβάλλει δυ- 
σίας χωρίς άναλόγους παροχάς. Πρώτον δέν 
άποτελεΐ δυσίαν τό νά είναι κανείς άφωσι- 
ωμένος καί εύσυνείδητος οτήν δουλειά του. 
Δεύτερον ορίζει παροχάς λίαν ικανοποιητι
κός διότι δέν είναι νοητόν ή λέξις μισδω- 
τός νά είναι, ώς μέχρι τοϋδε, συνώνυμος μέ 
τόν πένητα, άλλά πρέπει νά έξασφαλίζεται 
εις τόν ύπάλληλον μία ζωή άνετος καί αρ
κετά άξιοπρεπής. Άλλ’ έάν σήμερον καί δι' 
έξ ή δώδεκα μήνας αί έν τώ σχεδίω καδορι- 
ζόμεναι παροχαί είναι άνέφικτοι έν δλη τή 
έκτάσει των λόγω τής γενικής δυστυχίας 
καί τών δεινών περιστάσεων, ας διέρχεται ή 
χώρα μας, τό γεγονός τούτο δέν σημαίνει 
δτι δέν πρέπει νά τεδή έν ίσχύϊ ένας καλός 
οργανισμός, δταν μάλιστα πρόκειται νά συν- 
τελέση εις τήν έμπέδωσιν μιας πειδαρχίας 
καί τάξεως, ήτις άποτελεΐ σοβαρόν προϋπό- 
δεσιν τοϋ μεταπολεμικού ξεκινήματος καί α
φού αί εύνοϊκαί διατάξεις του επιδρούν έπί 
τής σταδιοδρομίας τοϋ ύπαλλήλου καί έι.ί 
τοϋ μέλλοντος του άπό πάσης άπόψεως.^

"Αλλως τε.ένας οργανισμός δέν πρόκει
ται νά τεδή εις έφαρμογήν καί νά ζήση ό
σον καί τά νομοδετικά καί έκ τών σημερι
νών περιστάσεων υπαγορευόμενα παρεμβα
τικά καί άναπόφευχτα ίσως μέτρα τών με
ταβατικών Κυβερνήσεων. Επίσης δέν πρέ
πει νά άγνοοϋμεν ένα βασικόν καί δεμελι
ώδη κανόνα, τόν έξής : «Πρώτον δημιουργεί

κανείς άγαδά καί έν, ουνεχείρ ζητεί τήν δι- 
καίαν διανομήν αύτών καί τήν ϊκανοποίησιν 
πρωτίστως τής έργασίας».

Καί παρ' δλον δμως τόν ώς άνω κανόνα 
γνωρίζουν οί δύο ώς άνω πολέμιοι τού σχε
δίου Συνάδελφοι πόσον άτεγκτοι καί άγωνι- 
στικοί ύπήρξαμεν ϊνα μή τό Προσωπικόν τής 
Τραπέζης λιμοκτονήση, παρά τήν ύπάρχου- 
σαν δυστυχίαν καί τήν άνεργίαν τής Τραπέ
ζης καί νομίζομεν δτι καί κατά τό όλιγό- 
χρονον διάστημα τής έν τώ Συλλόγω δητεί- 
ας μας δέν έδώσαμεν κακάς έξετάσεις εις 
τό σημεΐον τούτο, μολονότι έγ'νωρίζομεν δ- 
τι δέν ύπήρχον καί τόσον άφδονα τά πα- 
ραχδέντα καί τά παραγόμενα άγαδά καί κα- 
τηγορήδημεν μάλιστα άπό τήν πλευράν τών 
ώς άνω συναδέλφων δτι ένδιαφερόμεδα διά 
τήν άνάπτυξιν τών έργασιών τής Τραπέζης. 
Άλλ' ας μάς έπιτραπή ή παρέκβασις διά νά 
έρωτήσωμεν πώς δά αύξηδοϋν αί άποδοχαί 
τοϋ Προσωπικού έάν ή Τράπεζα δέν έχει 
έργασίας; Καί έρωτώμεν διατί ή Τράπεζα νά 
μή έχη έργασίας; Καί εις τό σημεΐον τούτο 
καί εις τόν άγώνα μας αύτόν ή πλευρά τών 
πολεμίων τοϋ σχεδίου δύο Συναδέλφων ύπέ- 
πεσε καδ’ ύποτροπήν εις τό άντισυλλογικόν 
παράπτωμα νά ύποστηρίξη τόν έργοδότην 
καί νά βάλη κατά τοϋ Προέδρου τοϋ Συλλό
γου, ένώ εις τάς κατ' ίδιαν μετ’ αύτοϋ συζη
τήσεις περιέργως συνέχαιρε πάντοτε καί 
άνευ οΰδεμιάς έξαιρέσεως καί τόν Πρόε
δρον καί τό Διοικητικόν Συμβούλιον τού 
Συλλόγου διά τήν άκολουδουμένην ύπό 
τού Συλλόγου τακτικήν.

Η ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
17) Ή μετάταξις τών γυναικών δεσπίζε- 

ται διά τρο σχεδίου υποχρεωτική διά τήν 
Τράπεζαν καί δικαιωματική διά τήν έργαζο- 
μένην γυναίκα πρός^τό συμφέρον καί τής 
γυναικός καί τής Τραπέζης καί χωρίς δημα
γωγικούς δορύβους άλλά μέ σύνεσιν,^ άγώ- 
νας καί μέ έπιχειρήματα καί χωρίς εισηγή
σεις καί ένεργείας, τοιαύτας ώστε νά δημι
ουργούν άντίδρασιν καί ματαίωσιν τής έπιδι- 
ωκομένης έξελίξεως τής γυναικός _ Συναδέλ
φου. Είναι δέ γνωστόν δτι ή έξέλιξις τής 
γυναικός προωδήδη έν τή Τραπέζη μας 
αίσδητώς διά τής έντάξεως, ήόπρία έντα- 
ξις δέν είναι άσφαλώς έργον έκείνων οί ό
ποιοι καταπολεμούν τό σχέδιον τοϋ 'Οργα
νισμού.

18) "Οτι ή δέσις τής έργαζομένης έν_ τή 
Τραπέζη μας γυναικός άπό άπόψεως εύερ- 
γετημάτων μεταξύ τοϋ ήδη ίσχύοντος ορ
γανισμού καί τοϋ νέου, δν προτείνομεν, εί
ναι ονειρώδης σύμφωνα μέ τό σχέδιον ύπό 
οίασδήποτε συνδήκας βασικής μονάδας καί 
άν εύρεδώμεν καί έξηγούμεδα μέ τό κάτωδι 
παράδειγμα:



"Εστω δτι 6 τιμάριθμος είναι ό προπολεμι
κός. Τότε άπαραιτήτως ή βασική μονάς θά 
πρέπη νά είναι τοΰλάχιστον Δρχ. 3.000 καί 
έπί του σημείου τούτου θά πρέπη νά άγωνι- 
σθή καί τό Προσωπικόν καί ό Σύλλογος, μο
λονότι δέν θά χρειασθή πολύς άγών διά νά 
μή όρισθή μισθός δρχ. 1.500 καί 2.000, άς έ~ 
λάμβανον προπολεμικώς οί πρωτοδιοριζόμε- 
νοι.

Μία καλή δδεν θήλυς καί άγαμος συνά
δελφος θά λαμδάνη ; 

τό πρώτον έτος Δραχ. 3.600
τό δεύτερον » » 4.200
τό τρίτον έωςκαί πέμπτον » 4.800
τό εκτον » 5.400
τό έννατον » 6.000
τό δωδέκατον » 6.600
τό 15ον έτος δρχ. 7.500)750=8.250 (5 ο)ο 

πολυερίαν καί 5 ο)ο έπίδομα κατοικίας).
τό 18ον έτος δρχ. 8.100|810=8.910 (5 ο)ο 

πολυετίαν καί 5 ο)ο έπίδομα κατοικίας).
τό 21ον έτος δρχ. 9.000γ900=9.900 (5 ο)ο 

πολυετίαν καί 5 ο)ο έπίδομα κατοικίας).
τό 24ον έτος δρχ. 9.600t960=10.560 (5 ο)ο 

πολυετίαν καί 5 ο)ο έπίδομα κατοικίας).
τό 27ον έτος δρ. 10.050+1005= 11.055 (5ο)ο 

πολυετίαν καί 5 ο)ο έπίδομα κατοικίας).
τό 30όν έτοςδρ. 10.500|1050=11.550(5ο)ο 

πολυετίαν καί 5 ο)ο έπίδομα κατοικίας).
Εκτός των άνωτέρω θά λαμβάνη έπιπρο- 

σθέτως κατά τάς έορτάς Χριοτουγένων τά
3)4 τών ώς ανω άποδοχών, κατά τάς έορτάς 
του Πάσχα τά 3)4 τών ώς άνω άποδοχών καί 
κατά τήν θερινήν άδειαν έπίσης τά 3)4 τών 
ώς άνω άποδοχών, ήτοι 2 1)4 μισθούς έπί 
πλέον κατ’ έτος πλέον τών ώς άνω έπιδο- 
μάτων.

Ού μόνον τούτο άλλά κατά τήν άποχώρη- 
σίν της θά λάβη προικοδότησιν έξ 20 μισθών 
έκτος τής ύπό τού Ταμείου Αύτασφαλείας ά- 
ποζημιώσεως. ’Ήτοι έάν άπέλδη μετά 20 έ~ 
τών υπηρεσίαν θά λάβη προπολεμικός Δηαχ. 
178.200 καί μετά 30 έτών ύπηρεσίαν θά λά
βη Δραχ. 231.000, έκτος, έπαναλαμβάνομεν, 
τής άποζημιώσεως έκ τού Ταμείου Αύτασφα
λείας.

Τήν προικοδότησιν τούτην κατά τό σχέ- 
διον θά λάβουν άπερχόμεναι καί αί ήδη έγ
γαμοι γυναίκες Συνάδελφοι.

Έπί πλέον θά λαμβάνη άπερχομένη σοβα- 
ρώτατον ποσόν έκ τού Ταμείου ‘Ϋγείας καί 
τό οποίον θά είναι τόσον μεγαλύτερον δ- 
σον σπανιώτερον διά μικροασθενείας θά έχη 
προσφύγει εις τό Ταμείον κατά τό διάστημα 
τής έν τή Τραπέζη ύπηρεσίας της. Λέγομεν 
διά μικροασθενείας διότι αί σοβαραί άσθέ- 
νειαι δέν έπιβαρύνουν τόν λ)σμάν τού άσθε- 
νοΰντος άλλά άλλον λ)σμόν. Οΰτω δέν άπο- 
κλείεται μία σχετικώς υγιής συνάδελφος νά 
λάβη έκτος τής προικοδοτήσεως τής άποζη-

μειώσεως καί τού Ταμείου Αύτασφαλείας καί 
έκ τού Ταμείου Υγείας 30 καί πλέον μισθούς 
μετά 30ετή ύπηρεσίαν δπως καί πας άλλος 
συνάδελφος έκ τού άρρενος Προσωπικού.

Ού μόνον τά άνωτέρω άλλ’ αί κρατήσεις 
Ταμείου Αύτασφαλείας, Ταμείου Υγείας καί 
χαρτοσήμου θά βαρύνωσι τήν Τράπεζαν, 
τοΰθ’ δπερ δέν γίνεται μέχρι σήμερον.

Αί ώς άνω άποδοχαί_ (οργανικός μισθός, 
έπίδομα πολυετίας, έπίδομα κατοικίας, τά έ- 
πιδόματα Χριστουγέννων, Πάσχα καί θερι
νής άδειας) είναι δλα συντάξιμα δηλαδή 
βελτιώνουν τήν σύνταξιν.

Έπί πλέον μετά τήν άποχώρησίν της^ έκ 
τής Τραπέζης ή άπερχομένη (δπως καί οί 
άρμεγες, θά λαμβάνη πλήρεις άπόδοχάς ^ έπί 
διάστημα πολύ μακρύτερον τού ήδη ίσχύον- 
τος τών τριών μηνών.

Ού μόνον τά άνωτέρω άλλά τό σχέδιον 
προβλέπει χάριν κυρίως τών γυναικών αΰξη- 
σιν τού συντελεστοϋ διά τόν καδορισμόν τής 
συντάξεως. Ουτω κατά τόν ίσχύοντα σήμε
ρον οργανισμόν τού Ταμείου Συντάξεων με
τά 30ετή ύπηρεσίαν ή άπερχομένη λαμβάνει 
τά 65 ο)ο τού οργανικού μόνον μισθού, ένώ 
διά τού σχεδίου προτείνεται νά λαμβάνη τά 
75 ο)ο ού μόνον τού οργανικού μισθού, ώς 
μέχρι τοΰδε, άλλά καί δλων τών άνωτέρω έ- 
πιδομάτων.

Κατά ταϋτα ή σύνταξις καί αί άποζημιώ- 
σεις τής άπερχομένης μετά 25ετη φερ’ ε’ι- 
πεϊν ύπηρεσίαν θά είναι:

1) Κατά τά μέχρι τούδε ίσχύοντα.
α) Δρχ. 4.290 μηνιαίως
ήτοι Δρχ. 51.480 έτηαίως
β) ή αύτασφάλεια άνευ άλλου τίνος.
2) Κατά τό σχέδιον.
α) Δρχ. 6.020 μηνιαίως καί τρεϊς μισθούς 

έπί πλέον κατ’ έτος, ήτοι έτησίως 90.300 καί 
δχι 51.480

β) Ή αύτασφάλεια ήτις θά είναι κατά πο- 
λύ μεγαλυτέρα τής κατά τόν ίσχύοντα σήμε
ρον οργανισμόν.

γ) Ή προικόδότησις έξ 20 μισθών. ,
δ) Τό ύπόλοιπον τού λ)σμοΰ της έκ του 

Ταμείου ’Ϋγείας.
Εις τά ώς άνω δέν λαμβάνονται ύπ’ δψιν 

αί έξαιρετικαί έπιδόσεις τής έργαζομένης, 
τάς όποιας έάν έπιδείξη τότε βελτιώνει τάς 
τε έν ένεργείφ άποδοχάς της, τήν σύνταξίν 
της, τήν αΰτασφάλειαν, τήν προικοδότησιν 
της ώς γυναικός καί τόν λ)σμάν τού Ταμείου 
ύγείας.

Έόν τέλος είναι έγγαμος ή Συνάδελφος 
γυναίκα θά λαμβάνη έπίδομα τέκνων ίσον 
πρός δλους τούς έν τή Τραπέζη έχοντας 
τέκνα άνεξαρτήτως βαθμού.

Διατΐ ταϋτα δλα παραλείπονταί άπό 
τόν κ. Δελαχώτβίον καί ϊ5ίι>ς άπό τον 
κ. Κωτοόπουλον, δβτις άιροΰ τάοον κό



πτεται υπέρ των γυναικών, δέν κάμνει 
τόν κόπον να τάς ένημερώαη;

Αΰται είναι αί. διάφοροί μεταξύ του ϊσχύ- 
οντος ’Οργανισμού καίτοϋ ϊδικοΰ μου σχε
δίου κα'ι αϊ άναλογίαι αΰται ισχύουν οι’ δλον 
έν γένει τό Προσωπικόν (πλήν τής προικοδο- 
τήσεως ήτις ισχύει μόνον διά τάς γυναίκας) 
καί δταν τέτοιες άποδοχές λαμβάνει 6 εργα
ζόμενος δίκαιον νομίζομεν είναι ή Τράπεζα 
νά εϊπη εις τόν υπάλληλον δτι δέν πρέπει 
νά άσχολήται ένεργώς καί τυφλώς μέ τήν 
πολιτικήν, καί μέ τά κόμματα, δτι δέν πρέ
πει νά άσχολήται μέ τήν τήρησιν βιβλίων 
εις Καταστήματα, καί μέ έξωτραπεζιτικάς 
άλλας άπασχολήσεις αί όποΤαι τού μειώνουν 
κατά άναπότρεπτον συνέπειαν τόν ζήλον 
καί τό ένδιαφέρον καί τήν άφοσίωσιν πρός 
τήν Τράπεζαν, ή όποια δά τού παρέχη άφει- 
δως, ώς εϊπομεν, τά οικονομικά μέσα τής 
ζωής του.

19) "Ενα μεγάλο προσόν έπίσης τού σχε
δίου είναι δτι ή ένταξις τού Προσωπικού άπό 
τόν ίσχύοντα σήμερον ’Οργανισμόν εις τόν 
Νέον έπιτυγχάνεται διά τών μεταβατικών δι
ατάξεων, αϊτινες προεβλέφδησαν έν τψ 
σχεδίω λεπτομερώς, άνευ διαταραχών καί 
άναστατώσεων, άλλά λίαν όμαλώς καί ά- 
μέσως.

20) ’Εν προλόγω τού σχεδίου ρητώς καί 
σαφέστατα άναγράφεται δτι ή τελική διατύ- 
πωσις τόΰ Νέου ’Οργανισμού δά πρέπη νά 
γίνη ύπό ’Επιτροπής ήτις δά έπιφέρη τάς 
δεούσας τροποποιήσεις, διορθώσεις καί συμ
πληρώσεις—έστω καί ριζικάς— ϊνα γίνη κάτι 
τό τελέιότερον, δέν άποκλείεται δέ καί ό 
ύποφαινόμενος, μετά τήν άνταλλαγήν, άπό- 
ψεων νά τροποποιήση καί άσφαχώς, άσφα- 
λέσταπα δά γίνη τούτο, διότι ούδείς είναι 
άλάνδαστος καί τέλειος.

21) Τέλος, αν ή ενταξις η το εν μνη
μειώδες έργον δικαιοσύνης, ό νέος ορ
γανισμός θά άποτελέση τό όξιομίμητον 
αποκορύφωμα επιτυχίας τών επιδιώξεων 
τής τάξεώς μας καί θά μετατόπιση πλέον 
τάς φροντίδας καί τούς σκοπούς _ τοϋ 
Συλλόγου εις άλλας έκπολιτιστικωτέρας 
αναζητήσεις.

Άλλ’ ό έκ τών δύο συναδέλφων κ. Δελα- 
κώτσιος εύρίσκει τό σχέδιον καί ό ίδιος τό
σον ιδεώδες, ώστε καθ’ δ διάστημα τό έμε- 
λέτα τοϋ έχάρισε, λέγες τούτο τήν παραί- 
σβησιν τής ζωής τών ίόεωδών εργατών καί 
μιας ιδεώδους κοινωνίας καί μοϋ είναι, λέ
γει, εύγνώμων, διότι έστω καί δι’ ολίγον 
διάστημα έφυγε άπό τήν πραγματικότητα. 
’Αλλά άφοϋ είναι ιδεώδες τό σχέδιον δια- 
τί δέν άγωνίζεται καί αύτός διά τήν έπικρά- 
τησίν του άλλά κατασπαταλά τάς δυνάμεις 
του εις λογοτεχνικός κριτικός, α’ίτινες δυσ

τυχώς δίδουν όπλα εις τόν εργοδότην μας 
καί καταπολεμούν μίαν καλήν προσπάθειαν; 
’Αλλά ό κ. Δελακώτσιος είναι σύμφωνος διά 
τήν έφαρμογήν τοιύτων οργανισμών μαζί 
μέ μίαν «γενικωτέραν κοινωνικήν πολιτικήν». 
Πρό λοιπόν τής έπικρατήσεως τής «γενικω- 
τέρας κοινών, πολιτικής» καί χωρίς αύτήν δεν 
πρέπει νά ένδιαφερώμεθά διά τήν βελτίω- 
σιν τής δέσεώς μας;

Δι’ όλους τούς άνωτέρω λόγους είμαι βέ
βαιος ότι δά άντελήφδησαν άσφαλώς άμ- 
φότεροι οί άνω συνάδελφοι καί δά άναγνω- 
ρίσουν—έστω καί έκ τών ύστέρων—ότι δέν 
ήτο ό καλλίτερος καμ συλλογ,κώτερς τρόπος 
έκεΤνος τόν οποίον ήκολούθησαν^ εις τήν 
κριτικήν των, διά δέ τής έκδήλου καί άνεξηγή- 
του ποοκαταλήψεώς των, ού μόνον ήδίκη- 
σαν εαυτούς καί τόν συντάκτην τοϋ σχεδίου 
άλλά καί δέν συνεισέφεραν κατά ένα τρό
πον τόν οβολόν των εις μίαν προσπάθειαν, 
ή οποία, έάν έπιτύχη, δά συμβή δ,τι άκριβως 
συνέβη καί μέ τήν ένταξιν’ νά άγωνιφ του- 
τέστι, τό Προσωπικόν - μήπως με άλλαγήν 
Διοικήσεως άκυρωδή ό Νέος ’Οργανισμός. 
Άλλά καί έτερον κακόν προσγίνεται διά τής 
τακτικής των ταύτης εις μίαν _ άλλην καί 
άποτελεσματικήν προσπάθειαν, ή όποια α- 
δορύβως, έπιμελώς καί έπιτυχώς συντελεΤται 
άπό τών άρχών τού λήξαντος έτους ύπό τών 
Διοικητικών Επιτροπών τοϋ Συλλόγου τής 
προκατόχου καί τής σημερινής—ύπέρ τής 
σύμπνοιας καί τής ένότητος τού Προσωπικού, 
τό κακόν νά άναζωπυρώνεται ή έπιφυλακτι- 
κότης καί ή δυσπιστία μεταξύ τοϋ Προσω
πικού, πράγμα πού δά μάς βλάψη^ καί ένα 
έκαστον χωριστά καί όλους μαξί.

Πάντως ό υποφαινόμενος, δ στις συνέπεσε 
νά συνδεδή κάπως μέ τά δύο μεγάλα καί 
μοναδικά ύπέρ τού Προσωπικού, κατά την 
τελευταίαν 25ετίαν, έργα ήτοι:

1) Μετά τόν ίσχύοντα σήμερον—μή πλή
ρη άλλά άσυγκρίτως εύεργετικώτερον τού 
προηγουμένου—’Οργανισμόν (δατις εξεπη- 
γασε καί ένεσαρκώδη, ώς γνωστόν, άπό την 
ϋπ’ αύτοΰ όργανωδεΤσαν τή 7 Δεκεμβρίου 
1942 συγκέντρωσιν έν τή Μινωϊκή αιθούση 
τής Τραπέζης) καί

2) μέ τήν ενταζιν τού Προσωπικού
θά άγωνισδή άπό τής οίασδήποτε σκοπιάς 
του καί πάλιν—έλπίζει δέ καξ εις τήν πα
ράλληλον ένίσχυσιν τών ώς άνω δύο Συνα
δέλφων— διά τήν αισθητήν βελτίωσιν τής 
δέσεως τής τάξεώς μας, δεδομένου ότι πι- 
στεύόμεν όλοι μας εις τήν βελτίωσιν τού
την καί εις τό πραγματοποιήσιμον αύτής, 
όπως έπίσης πιστεύομεν εις τό "Ιδρυμα, εις 
τό όποιον ύπηρετοϋμεν καί διά τήν πρόο
δον τοϋ όποιου είναι φυσικόν νά ένδιαφε-



’Από τήν Γεν. Σονέλευσιν των Μετόχων τής Εθνικής Τραπέζης

Τό ζήτημα τής έκπροσωττήσεως τού Προσωπικού 
εις τό Γενικόν Συμβούλιον καί ό μεταπολεμικός 

ρόλος τής ’Εθνικής Τραπέζης.
'OpiAiq του Προέδρου τού Συλλόγου κ. Κων. Άποοτολοπούλου

Μετά τήν έξ άφορμής τής έγκρίσεως των 
άπολογισμών των ετών 1941—44 λογοδοσί
αν του πρώην Συνδιοικητοϋ τής Τραπέζης 
κ. Κ. Ζαβιτζιάνου έν τή Γεν. Ιυνελεύσει τών 
Μετόχων τής Έδνικής Τραπέζης κατά τήν 
29 Δεκεμβρίου 1945 καί έν συνεχεία τών 
υπέρ αύτοϋ ομιλιών τών κ. κ. Δημ. Μαξί- 
μου, Άλεξ. Διομήδους, τού Διοικητοϋ κ. 
Γεωργ. Πεσματζόγλου καί άλλων μετόχων 
διά την αύταπάρνησιν ήν έπέδειξε καί τήν 
αύνεσιν μεδ’ ής διεχειρίαδη 6 κ. Ζαβιτζ,ιά- 
νος τάς ύποδέσεις τής Έδνικής Τραπέζης 
καδ’ δ διάστημα διώκησε τό 'ίδρυμα, ό Πρό
εδρος του Συλλόγου κ. Κων. Άποστολόπου- 
λος λαβών τόν λόγον έξέφρασε καί αύτός 
τήν ευγνωμοσύνην του Προσωπικού τής 
Τραπέζης πρός τόν κ. Ζαβιτζιάνον διότι, ώς 
είπε, παρά τό όλιγοχρόνιον διάστημα τής 
δητείας του έν τή Διοικήσει ήγωνίοδη καί 
καί ώφέλησε τήν Τράπεζαν, έσεβάοδη αύ- 
τήν καί ήγάπησε καί ήγαπήδη ύπό του Προ
σωπικού αυτής. Έν συνεχείς! ό κ. Άποστο- 
λόπουλος είπε τά εξής :

Κύριοι Μέτοχοι,
'Ως έκπρόσωπος τού Συλλόγου τών υ

παλλήλων τής Έδνικής Τραπέζης παρακα
λώ Υμάς δπως άκούσητε τά δσα πρόκει
ται νά. σας εί'πω διότι είναι ή φωνή τού 
παράγοντος «Εργασία» έν τή Τραπέζη.

Μεταξύ τών δεμάτων τής σημερινής Συ- 
νελεύσεως είναι τό ζήτημα τής έκλογής ή 
μάλλον τής έπικυρώσεως τής εκλογής δύο 
Συμβούλων.

Άναμφιβόλως οί δύο νέοι Σύμβουλοι, 
γνωστοί, γνωστότατοι, άπολαύουν τής άπο- 
λύτου έμπιστοσύνης καί τού σώματος τών

ρώμεδα πάντοτε.
Τό έάν είδικώς αύτά πού ύποστηρίζομεν 

δά λάβουν τήν μορφήν τής πραγματικότη
τας ή έάν είναι μία ουτοπία, ό καιρός δά 
τό δείξη, δπως τό εδειξεν εύτυχώς καί διά 
τήν "Ενταξιν, τήν όποιαν δλοι εΰρισκον ώς 
δικαίαν, άλλ’ ύπέρ τής όποιας ήγωνίσδησαν 
δσοι έπίστευον εις τήν πραγματοποίησίν 
της, είναι δέ γνωστόν δτι χωρίς πίστιν, κό
πους καί δυσίας καί,-διατί νά μή τό εΐπωμεν;- 
χωρίς κλονισμούς καί ξενύκτια διά τήν κα- 
τάρτισιν τών σχεδίων, κανείς άγών δέν εύ- 
οδοΰται, δσον δίκαιος καί αν είναι.

Κων. Τρυφ. ΆποοτολόπουΑος

υπαλλήλων καί τό λέγω τούτο ϊνα μή πα- 
ρανοηδώσι τά δσα εύδύς άμέσως πρόκει
ται ν’ άκούσητε.

Τό Σώμα τών ύπαλλήλων τής Τραπέζης 
δΓ άπόφάσεως έν Γενική άύτοΰ "Συνελεύσει 
έξουσιοδότησε τήν Διοικητικήν Επιτροπήν 
ϊνα φέρη ένώπιον τής παρελδούσης Συνε- 
λεΰσέως Τών Μέτοχων τό ζήτημα τής έκ- 
προσωπήσεως έν τώ Γενικώ Συμβουλίω τής 
Τραπέζης καί τής «Εργασίας» διά δύο Συμ
βουλών.

Ή πρότασις έκείνη τότε δυστυχώς έψη- 
φίσδη μόνον ύπό 450 περίπου έκλεκτών 
ψήφων έλ ευδέρας διαδέσεως έπί συνόλου 
1850 περίπου ψήφων.

’Έκτοτε έμεσολάβησεν έν γεγονός, τό ό
ποιον ένεδάρρυνε τό Προσωπικόν εις τήν 
έπιδίωξίν του έκείνην καί τό γεγονός ήτο 
ό βαρυσήμαντος καί βαδυστόχαστος λόγος 
τόν όποιον ό άξιότιμος καί Σεβαστός κ. 
Διοικητής έξεφώνησε κατά τήν έορτήν τής 
28 ’Οκτωβρίου. Ό λόγος του έκεϊνος, άπευ- 
δυνόμενος πρός τό Προσωπικόν, μεστός έν- 
νοιών καί μέ μετρημένα καί ζυγισμένα λό
για έκαμνε μνείαν περί μεταπολεμικών ρο
πών καί έξελίξεων, τάς όποιας, ώς είπεν ό 
κ. Διοικητής, ούδείς δύναται νά παρίδη. Ή 
περικοπή τής ομιλίας τού κ. Διοικητοϋ έσχΌ- 
λιάσδη εις τούς κύκλους τών Συναδέλφων 
εύρύτατα καί έκρίδη ώς εύμενέστατος ύπαι- 
νιγμός τής Διοικήσεως ύπέρ τού παράγοντος 
«Εργασία».

Έκ τών πραγμάτων όμως άποδεικνύεται 
διά μίαν είσέτι φοράν ή διάψευσις τών έλ- 
πίδων τού Προσωπικού εις ζήτημα κεφαλαι- 
ωδέστατον, ώς είναι τό τής έκπροσωπήσεως 
τής Εργασίας έν τώ Γενικώ Συμβουλίω τής 
Τραπέζης. Καί ή έλπίς, περί ής σήμερον 
πρόκειται, δέν άποτελεΤ φιλοδοξίαν’ κατα
κτήσουν, άλλά ούσιαστικήν έξυπηρέτησιν 
τών συμφερόντων τού 'Ιδρύματος, εις τήν 
πρόοδον καί τήν εύημερίαν τού όποιου καί 
μόνον στηρίζει τήν ίδικήν του εύτυχίαν ό 
έν τή Τραπέζη εργαζόμενος.

Δέν πρόκειται σήμερον νά σάς κουράσω 
άποπειρώμενος νά συμπληρώσω τάς έν προ- 
κειμένω άντιλήψεις τής Διοικήσεως, άφοΰ 
ήσαν τόσον σαφείς έν τή έπισήμω έκείνη 
όμιλίρ ύπέρ τού Προσωπικού άλλ' είμαι ύπο- 
χρεωμένος νά παρακαλέσω τόν κ. Διοικη
τήν νά ένημερώση τήν Συνέλευσιν εις τί κυ



ρίως περιεστράφησαν τά αιτήματα τής νέας 
Διοικητικής Επιτροπής τοϋ Συλλόγου, τής 
έκλεγείσης κατ'Αΰγουστον τοϋ τρεχ. έτους, 
όταν ένεφανίσδη αϋτη τό πρώτον ένώπιον 
τής Διοικήσεως τής Τραπέζης καί ποϊα ήσαν 
τά αιτήματα καί τής προκατόχου άκόμη 
Διοικητικής ’Επιτροπής τοϋ Συλλόγου. Έάν 
εύαρεστηδή ό κ. Διοικητής νά ίκανοποιήση 
τήν παράκλησίν μου 9ά σας εϊπη ότι τοϋ 
έζητήοαμεν:

1) Άνάπτυξιν τών έργαοιών τής Τραπέζης.
2) Ήδικόν ρυδμόν
3) Άναστήλωσιν τής πειδαρχίας δλων ά- 

νεξαιρέτως των έργαζομένων, τυφλήν άφο- 
σίωσιν αύτών εις τά καδήκοντά των καί έρ- 
γασίαν, πολλήν έργασίαν, ϊνα ή Τράπεζα 
δυνηδή νά έπανεύρη τόν προπολεμικόν έαυ- 
τόν της καί έπαναρχίση τήν μεγάλην κοι
νωφελή άποστολήν καί δράαιν της.

Δέν ένδιαφέρει σήμερον ή άπάντησις τής 
Διοικήσεως έπί τών ώς άνω πόδων καί υγι
ών άρχών τοϋ Προσωπικού, άφοϋ άλλως τε 
σήμερον δέν πρόκειται περί λογοδοσίας τοϋ 
τρέχ. έτους άλλα, Κύριοι Μέτοχοι, τό γεγο- 
τός δτι ό εργαζόμενος κόσμος τής Τραπέ
ζης δέτει ύπεράνω παντός συλλογικού αιτή
ματος τήν πρόοδον τοϋ 'Ιδρύματος δέν 
μαρτυρεί τοϋτο περιτράνως όπόσην καλήν 
χρήσιν πρόκειται νά κάμη τοϋ δικαιώματος 
τής συμμετοχής του εις τό Γενικόν Συμβού- 
λιον διά δύο έκπροσώπων; Καί δέν έχουσι 
πεισδή περί τής ποιότητας τοϋ Προσωπικού 
τής Έδνικής Τραπέζης οί βαρύνουσαν γνώ
μην έχοντες εις τήν Συνέλευσιν τών Μετό
χων Πατριάρχαι τοϋ Τραπεζιτικού Κόσμου ά- 
ξιότιμοι καί πολυσέβαστοι κ. κ. Δημ. Μάξι- 
μος καί Άλέξ. Διομήδης, τών όποιων αί κα
τά καιρούς άλλοτε έμπρακτοι ύπέρ τοϋ 
Προσωπικού χειρονομίαι άκριβώς άπό τά γε
γονός τής άριοτης ποιότητας αύτοϋ ένεπνέ- 
οντο; Καί ύπάρχει καί ή ελάχιστη άμφιβο- 
λία δτι καρποφόρος καί γόνιμος δά άποβή 
μία τοιαύτη άπόφασις τής Συνελεύσεως ;

Υπάρχει ή έλαχίστη άμφιβολία δτι τό ύ- 
πεύδυνον Συμβούλιον τοϋ Συλλόγου καί τό 
Προσωπικόν τής Τραπέζης δέν 9ά ύποδει- 
κνύη τούς άπό πάσης άπόψεως καλούς καί 
πρό παντός τούς φλεγομένους άπό άπεριό- 
ριστον ενδιαφέρον καί άδιατάρακτον άφο- 
οίωσιν πρός τό "Ιδρυμα καί έν ταύτώ συνε
τούς καί έχοντας πλήρη έπίγνωσιν τής με
γάλης εύδύνης τοϋ άμίσδου άξιώματος, δεδο
μένου δτι τάς άμοιβάς των έχει άποφασισδή 
νά διαδέτουν ύπέρ τοϋ Συλλόγου ή ύπέρ τοϋ 
Ταμείου ύγείας; Μή παραγνωρίζετε, Κύριοι 
Μέτοχοι, τόν παράγοντα κ Εργασία», οΐος εύ- 
τυχώς έμφανίζεται έν τή Έδνική Τραπέζη. 
Διακόψατε, έάν δέλετε δΓ ολίγα λε
πτά τή; ώρας, άνταλλάξατε σκέψεις καί 
άποφασίσατε έπί τής προτάσεως. Προτρέξατε

τών γεγονότων μέ τήν πεποίδησιν δτι δέν 
δά λάβετε άφορμήν νά μεταμεληδήτε. Τό 
Γενικόν Συμβούλιον τής Τραπέζης τό άπαρτί- 
ζουν προσωπικότητες άναμφισβητήτου άξίας 
καί έντιμότητος. Έάν εις τοϋτο προστεδώσι 
καί μέλη συμβολίζοντα καί έκπροσωποϋντα 
τήν έργασίαν πλουτίζεται καί συμπληροϋται 
τό Γενικόν Συμβούλιον καί οϋτω συντελείται 
άφεύκτως ή άμβλυνσις τών άντιδέσεων καί 
προλαμβάνονται γεγονότα, τά όποια δημι
ουργούν τεταμένος σχέσεις μεταξύ κεφαλαί
ου καί έργασίας καί ή εποχή τήν όποιαν δι- 
ερχόμεδα δέν είναι, Κύριοι Μέτοχοι, έποχή 
ή όποια πρέπει νά χαρίζη περιδώρια διά τοι- 
αύτας τεταμένος σχέσεις, διότι δέν ύπάρ- 
χουν περιδώρια.

Όταν κατά τό διάστημα τής άπαισίας 
σκλαβιάς ήπειλήδη σοβαρώτατα τό χαρτο- 
φυλάκιον τής Τραπέζης, έκεϊνοι πού τό έ
σωσαν καί τό διετήρησαν σχεδόν άδικτον 
είναι οί Τδιοι οί όποιοι σήμερον δέν ζητοϋ- 
σι τίποτε άλλο άπό τοϋ νά άκούεται άπλώς 
καί αύτών ή φωνή καί ή γνώμη εις τάς γενι
κός άποφάσεις τής Τραπέζης.

'Αξίαν έχει, Κύριοι Μέτοχοι, ή άναγνώρι- 
σις καί ή προσφορά, ούχί δέ ή αυριανή επι
ταγή τοϋ Νόμου.

’Ίσως άντιταχδή δτι εις τάς συνεδριάσεις 
τοϋ Γενικού Συμβουλίου μετέχουν ούχί σπα- 
νίως καί άνώτατοι λειτουργοί τής Τραπέζης, 
οΐτινες δέν είναι παρά ύπάλληλοι καί συνε
πώς έκπρόσωποι τοϋ Προσωπικού. ’’Ας μοϋ 
έπιτραπή νά εϊπω δτι καί άπό ούσιαστικής 
καί άπό ψυχολογικής πλευράς τό πράγμα εί
ναι άκρως διάφορον.

Ή πρότασίς μου δέν προάγει τόν άριστε- 
ρισμόν, μέ τόν όποΤον τό προσωπικόν τής 
Τραπέζης έν τή μεγίστη αύτοϋ πλειονότητι 
δέν είχε ποτέ άγαδάς σχέσεις, άλλά συμπλη
ρώνει ένα κενόν, δεραπεύει τήν ούσίαν καί 
παραμερίζει τούς τύπους.

Άπό τήν άπόφασιν τήν όποιαν δά λάβητε 
μετ’ ολίγον έπί τής προτάσεώς μου δύο τινά 
δά ουμβοϋν: ή δά ένδουσιάσητε τά Προσωπι
κόν τής Τραπέζης, καί δά δώοητε οϋτω πρό- 
σδετα ήδ.κά έφόδια τής ρωμαλέας τοϋ 'Ιδρύ
ματος έξορμήσεως πρός τά πεπρωμένα του 
ή δά τραυματίσετε τήν ύπηρεσιακήν ψυχήν 
του. Εΐμεβα βέβαιοι δτι διά τής άποφάσεώς 
σας δά βαδίσητε κατ’ εύδεΤαν πρός τήν ου
σίαν, άλλά καί πρός τήν σκοπιμότητα καί 
πρός τήν έξέλιξιν.

"Εν έτερον σοβαρώτάτον ζήτημα, δπερ α
πασχολεί καί τούς Υπαλλήλους ώς ύπαλλή- 
λους άλλά καί ώς καλούς "Ελληνας Πολίτας 
καί άναμφιβόλως καί πάντας τούς Μετόχους 
τής Τραπέζης μας είναι τοϋτο: Μία προσπά- 
δεια άνοικοδομήσεως καί άναδημιουργίας 
ήρχισε καί συνεχίζεται καί τό ιστορικόν καί 
αίωνόβιον "δρυμα, τά ίδρυμα πού λέγεται



Έδνική Τράπεζα μέ τήν ιστορίαν της, μέ τήν 
διεθνή πίστιν της, μέ τόν ογκώδη εις έφό- 
δια καί όργάνωσιν εξοπλισμόν της άπουσιά- 
ζει καί άγνοετται ύπό των μεταπολεμικών 
Κυβερνήσεων καί τών οικονομικών παραγόν
των τής Χώρας έπί μεγάλη ζημία τοϋ τό
που, άντί νά προτιμάται, νά προπορεύεται 
καί νά συμμετέχη εις τάς κατευθυντηρίους 
γραμμάς τής άναδημιουργίας ώς πάντοτε 
συνεχώς καί άδιαλείπτως κατά τήν άπό τής 
ίδρύσεως μέχρι τοϋ τελευταίου πολέμου μα
κράν καί περίλαμπρον σταδιοδρομίαν της.

Οφείλεται τούτο άραγε εις άπροσεξίαν τών 
άρμοδίων ή εις κακήν έκτίμησιν τών δυνατο
τήτων τοϋ ιδρύματος; Μήπως εις έλλειψιν έ~ 
ξάρσεως καί εις άδυναμίαν άντικειμενικής 
έκτιμήσεως έκ μέρους τών προσωπικοτήτων 
τής Χώρας;

Υπάρχει μία άρχή «έκαστος έφ’ ώ έτά- 
χδη». Κύριοι Μέτοχοι, έάν ή άρχή αύτή δέν 
έχρεωκόπησεν εις τόν τόπον μας, δικαιού
μεθα νά τονίσωμεν δτι ή Έδνική Τράπεζα 
καί έξ ιστορίας καί έκ παραδόσεως καί λόγω 
όργανώσεως έχει ταχδή εις τήν ύπηρεσίαν 
τής Πατρίδας διά τήν οικονομικήν καί κοινω
νικήν άνύψωσιν τής Χώρας άπό κοινού καί 
έκ παραλλήλου πρός τάς δύο μεγάλος θυ
γατέρας της, τήν Τράπεζαν τής Ελλάδος 
καί τήν 'Αγροτικήν.

Προκαλετ μελαγχολίαν καί άπογοήτευσιν 
τό γεγονός, δτι ένω είς τάς μετά τήν άπε- 
λευθέρωσιν Κυβερνήσεις έδανείσδησαν ύπό 
τής Έδνικής Τραπέζης καί μετέοχον είς αύ- 
τάς άνώτατα στελέχη της καί ένω δέν ύ- 
πάρχει άμφιβολία δτι δά ένδιείρέρδησαν 
οί Υπουργοί ούτοι νά χρησιμοποιηδή εύρύτα- 
τα ό Τραπεζιτικός μας κολοσσός ύπέρ τής 
άνεγέρσεως τών τόσων έρειπίων, όπως δά 
ένδιεφέρθησαν καί διά τήν άναστήλωσιν 
τής πίστεως καί τήν ένδάρρυνσιν τής άπο- 
ταμιεύσεως, τίποτε δέν έγινε μέχρι σήμε
ρον έπί βλάβη καί τού ιδρύματος καί τής 
έδνικής οικονομίας τής Χώρας.

Ή κατά τήν διάρκειαν τής κατοχής στάσις 
τής Έδνικής Τραπέζης ύπήρξεν Ελληνοπρε
πής καί πατριωτικωτάτη. Ή Έδνική Τράπεζα 
άνέκαδεν τήν εύτυχίαν της τήν άνεζήτησε 
καί δά τήν άναζητή πάντοτε είς τήν γενι
κήν καί καδολικήν εύημερίαν τού τόπου. Ή 
Έδνική Τράπεζα είναι κάτι πού στέκει δρδιον 
είς τήν Χώραν μας καί άπολαύει διεθνούς 
έκτιμήσεως. Μή, Κύριοι Μέτοχοι, καταστρέφο- 
μεν καί μή παραμερίζομεν καί μή άγνοοΰ- 
μεν δ,τι καλόν εχομεν, άφοϋ εΤναι ολίγα έ- 
κεϊνα πού, μετά τήν πολεμικήν θύελλαν, 
μάς έμειναν. Καί τά λέγομεν δλα αύτά ϊνα 
καί ή Διοίκησις τής Τραπέζης καί τό Γενικόν 
Συμβούλιον καί αί κυβερνήσεις καί δλοι οί 
άρμόδιοι καί οί πονοϋντες τόν τόπον προσέ
ξουν δλως ιδιαιτέρως τήν έδνικήν κιβωτόν

πού λέγεται Έδνική Τράπεζα τής Ελλάδος 
καί τήν τοποθετήσουν έκεΐ όπου ή ιστορία 
της τήν έχει τάξει. Διότι ή Έδνική Τράπεζα 
καί μετά τήν έκχώρησιν τοϋ εκδοτικούς της 
προνομίου παρέμεινε μία τεραστία όργάνω- 
σις ιδιωτικής πρωτοβουλίας είς τήν ύπηρε
σίαν τοϋ "Εθνους.

Μετά τόν κ. Άποστολόπουλον τόν λόγον 
λαμβάνει ό κ. Βαμβέτσος, δστις έπλεξε τό 
έγκώμιον τοϋ Προσωπικού καί συνηγόρησεν 
ύπέρ τής προτάσεως τού Συλλόγου διά τήν 
έκπροσώπησιν τοϋ Προσωπικού είς τό Γενι
κόν Συμβούλιον καί συνεφώνησε πλήρως μέ 
τά λεχδέντα τοϋ κ. Άποστολοπούλου διά 
τήν δέσιν καί τόν ρόλον τής Έδνικής Τρα
πέζης. Είδικώτερον διά τό ζήτημα τής έκ- 
προσωπήσεως εϊπεν δτι είς τήν έκθεσιν τής 
Δίοικήσεως παρετήρησε μίαν πενιχρόν άνα- 
γνώρισιν τοϋ ρόλου τόν όποιον έπαιξε τό 
Προσωπικόν προκειμένου περί τής διασώσε- 
ως τών χρεωγράφων τής Τραπέζης. Είς τό 
Προσωπικόν μέ έπικεφαλής τόν κ. Γουναρά- 
κην άνήκει ή εύγνωμοσύνη τής Τραπέζης δι
ότι έσωσαν τό χαρτοφυλάκιον τής Τραπέζης 
άπό τόν κίνδυνον τής έπιδρομής τών Ελλη
νοφώνων κατακτητών. Τούτο δημιουργεί 
διά τό Προσωπικόν δικαιώματα, νομίζω δέ 
δτι ή σεμνή, σεμνοτάτη άξίωσις τήν όποιαν 
διετύπωσε τά Προσωπικόν διά τοϋ κ. Άπο- 
στολοπούλου δά πρέπη νά άκουσδή μετ’ ι
διαιτέρας εύμενείας. Δεδομένου δμως δτι 
τό Γενικόν Συμβούλιον έχει ήδη εκλέξει δύο 
Συμβούλους καί δά άπετέλει, οίωνεί, μομφήν 
τής Συνελεύσεως κατά τού Γενικοΰ Συμβου
λίου ή μή έπικύρωσις τής έκλογής αύτών, 
προτείνω δπως ή Συνέλευσις έκφράση δύο 
εύχάς πρός τήν Διοίκησιν καί τό Γενικόν 
Συμβούλιον ήτοι: Πρώτον δπως έφεξής τη- 
ρηδή ό σεβασμός πρός τό Προσωπικόν τής 
Τραπέζης έν τή καταλήψει τών άνωτάτων 
δέσεων τής Διοικητικής ιεραρχίας, δπως μή 
κλείνουν, τουτέστιν, αϊ δύραι τής Διοικήσε- 
ως διά τά Προσωπικόν καί δεύτερον δτι δά 
έπρεπε έν τώ Γενικω Συμβουλίω νά παρακά- 
δηνται καί μέλη τοϋ Προσωπικού. Αί κενού- 
μεναι δέσεις έφεξής νά πληροϋνται έκ τοϋ 
προσωπικού. Νά συγκληδή έκτακτος Συνέλευ- 
σις περί προσθήκης δύο δέσεων είς τό Γεν. 
Συμβούλιον, αί όποΤαι νά προορίζωνται καί 
νά καταληφδώσιν άπό τό Προσωπικόν. Διότι 
δέν πρέπει νά άγνοοϋμεν δτι έφεξής πρώ
τον ρόλον έν τή οίκονομίφ δά άποτελή ή 
έργασία καί δεύτερον τό κεφάλαιον

Μετά τόν κ. Βαμβέτσον ώμίλησεν ό έκ τών 
Μετόχων Μηχανικός κ. Παπανικολάου δστις 
λέγει δτι συμφωνεί ύπέρ τής προτάσεως τοϋ 
Συλλόγου ύπό τόν δρον δμως δτι οί έκλεγό- 
μενοι Σύμβουλοι νά είναι συνταξιούχοι της 
Τραπέζης καί δ'χι έν ένεργείφ, διότι δέν δύ- 
νανται νά είναι συγχρόνως έλέγχοντες καί



ελεγχόμενοι.
Ό κ. Βαμβέτσος εκφράζει έκ νέου τήν ευ

χήν παραατάσεως εις τό Γενικόν Συμβούλιον 
δύο υπαλλήλων.

Ό Διοικητής κ. Πεομαζόγλου λέγει δτι 
δέν ύπάρχει κώλυμα ϊνα ή συνέλευαις έκλέ- 
γη, έάν δέλη, έκάστοτε καί υπαλλήλους τής 
Τραπέζης άλλ’ ούχί ώς εκπροσώπους τοϋ 
Προσωπικού διότι τό τελευτατον τούτο είναι 
γενικώτερον ζήτημα, τό οποίον 9ά πρέπη 
νά λυδή όχι διά τής Έδνικής Τραπέζης άλλα 
ύπό του Κράτους.

Ό κ. Άποστολόπουλος, έκπρόσωπος τών 
Υπαλλήλων, διηυκρίνησεν ότι ή πρόταοίς του 
έχει τήν έννοιαν ότι οί έκλεγόμενοι δά εί
ναι ο! ύπό τοϋ Προσωπικού έντεταλμένοι νά 
άντιπροσωπεύσωσι τούς έργαζομένους εις τό 
Γενικόν Συμβούλιον τής Τραπέζης καί νά 
είναι ύπεύδυνοι έναντι τού Προσωπικού, διό
τι άλλως τά πράγματα δέν μεταβάλλωνται 
μέ τήν δποψιν τού κ. Διοικητού, παρεκάλεσε 
δέ όπως ή Συνέλευσις τών Μετόχων τής 
Τραπέζης διά καδιερωδησομένου έδίμου 
έκλέγη τούς κατά ένα τρόπον (ή ύπό τοϋ 
Προσωπικού άπ' εύδείας ή ύπό τοϋ Διοικ. 
Συμβουλίου τοϋ Συλλόγου) ύποδεικνυομένους 
καί ούχί οίουσδήποτε ύπαλλήλους τής Τρα
πέζης. Έξ άλλου, λέγει ό κ. Άποστολόπου
λος, τό Προσωπκόν διαδέτει έκ τών Ταμείων 
Προνοίας 2000 μετοχάς καί είναι δίκαιον νά 
έκπροσωπήται έν τώ Γενικώ Συμβουλίω καί έξ 
αύτοΰ τού λόγου.

Ό Πρόεδρος τής Συνελεύσεως κ. Δ. Μά- 
ξιμος λέγει δτι είναι άπολύτως σύμφωνος ύ- 
πέρ τής παραχωρήσεως δικαιωμάτων πρός 
τήν έργασίαν, όσον άφορά δέ τό ζήτημα τής 
έκλογής δύο Συμβούλων έκ μέρους τού Προ
σωπικού τής Τραπέζης παρεκάλεσε νά άνα- 
βληδή διά προσεχή Συνέλευσιν.

Έκ γενομένης ψηφοφορίας παρά τήν λη- 
φβείσαν άπόφασιν περί αναβολής τοϋ ζητή
ματος τούτου δΓ οΰς λόγους άνωτέρω άνα- 
φέρομεν, ύπερτριακόσιοι έπί 1400 ψήφων εύ- 
ρέδησαν κατά τήν διαλογήν ύπέρ τής προ- 
τάσεως τοϋ Συλλόγου.

Γενικώς ή όμιλία τού Προέδρου τοϋ Συλλό
γου προεκάλεσεν έν τή Συνελεύσει εύμενε- 
στάτην έντύπωσιν, τήν όποιαν διηρμήνευσε 
κυρίως ό έκ τών Μετόχων κ. Βαμβέτσος, ώς 
καί πολλοί μέτοχοι κατά τήν διακοπήν τής 
συνεδριάσεως, ή δέ πρότασις περί συμμετο
χής ευρε τήν Συνέλευσιν συμπαδέστατα δια- 
τεδειμένην καί πρόδυμον νά υίοδετήση τού
την καί δά τό έπραττεν άσφαλώς έάν έπρό- 
κειτο περί έκλογής καί ούχί περί έπικυρώσε- 
ως ήδη έκλεγέντων Συμβούλων. Τό ζήτημα 
έχει ήδη άρκούντως ώριμάσει καί δύναταί τις 
νά προεξοφλήση άπό τοΰδε τήν πραγματοποί- 
ηοιν τοϋ δικαίου τούτου αιτήματος τοΰΠροσυ- 
πικοϋ εις τήν πρώτην δοδησομένην εύκαιρίαν.

ΑΝΤΙ ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑ!

ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ
(Άπό τόν άποχαιρετισμόν τής Διοικ. ‘Ε

πιτροπής τού Συλλόγου).
’Αξέχαστε Νεκρέ,

Άξιοπρεπώς απλούς, άπέριττος, σεμνός, 
άδορύβυς γόνιμος καί τό ήβος άνεπίλη- 
πτον διέτρεξες τής ιεραρχίας τής Τραπέ
ζης μας τά στάδια πάντοτε υπερήφανος πέ- 
νης, έξήντλησες τάς βαδμίδας τών διακρί
σεων καί άνεδείχδης άξιος τών άρχών τοϋ 
Ιδρύματος δεματοφύλαξ.

Τής έντιμότητός σου ή πάγκοινος άνα- 
γνώρισις καί τής ήγεσίας τοϋ Ιδρύματος ή 
απεριόριστος έμπιστοσύνη γιά τήν προσή- 
λωσί σου στό καδήκον συνέδεσαν τής άρε- 
τής σου τήν έπιβράβευσι.

Τήν ρευστότητα τής συνειδήσεως, τούς 
έγωϊσμούς τής ιδιοτέλειας μέ αυστηρότητα 
έκαυτηρίασες. Τήν μέχρι λεπτομερειών προ- 
σήλωσιν εις τό καδήκον γιά παράδειγμα 
σ’ δλους μας διέδετες πάντοτε.

Ή έμμονος άφοσίωσίς σου ατούς ιδεαλι
σμούς ήτο κάτι τά σπάνιο, κάτι τό άπόκο- 
σμο. Φτωχός προστάτης πολυμελούς οικο
γένειας, βεβαρυμένος μέ έπιτακτικάς ύπο- 
χρεώσεις είχες τήν δυνατότητα καί σοϋ έ- 
δόδη δλη ή ευχέρεια νά έπιτύχης νά όνο- 
μασδή ένα τούλάχιστον, άπό τά όρφανά 
πατρός σήμερα παιδιά σου, Συνάδελφός 
μας γιά νά μετριασδή ή πίεσις τής σκληρής 
Ανάγκης τής ζωής. Δέν τό έκαμες. Δέν νό
μισες, Αλησμόνητε, δτι μπορείς νά παρα
βίασης τήν Αρχή τής μή προσλήψεως Προ
σωπικού κατά τήν διάρκειαν τής δουλείας 
καί νά πολιτογραφήσης σύ, συνήδειες αί 
οποίοι δά προσέβαλαν τοϋ χαρακτήρας 
σου τήν άκεραιότητα.

Αίσβανδήκαμε τήν άναγκαστικήν άπό τήν 
Τράπεζα άπομάκρυνσί σου. Κλαϊμε μέ πό
νο τόν χαμόν σου τώρα.

Στό στερνό σου κοιμητήρι άνάλαφρο άς 
είναι τό χώμα πού δά σέ σκεπάζη. Λίγα 
λουλούδια φτωχά, δά συμβολίζουν τήν γο
νατιστή στή μνήμη σου σκέψι μας. ΚΓ δταν 
δά δέλουμε νά έξάρουμε τήν τίμια καί Ανυ
στερόβουλη στό καδήκον προσήλωση τήν 
Ανωτερότητα καί τήν άπέραντη καλωσύνη, 
Αναπόφευκτα δά καταλήγουμε νά λέμε:

«Σάν τόν Μιχάλη Μαυρομιχάλη».
Θά είναι δέησις λιτή. Γιά τούς πολλούς 

άνάκουστη προσευχή. Καί ή λευκή σου ψυ
χή πού δά φτερουγίζη πάντα γύρω μας δά



αγαλλιάζω.
Σου άπευθύνομεν, Μεγάλε Διδάσκαλε τού 

ήθους κα; της άνεξικακίας, τόν ύστατον 
χαιρετισμόν έκ μέρους τοϋ Γίροσωπικοϋ 
τής Εθνικής Τραπέζης, τό όποιον τόσον 
ήγάπησες καί έπροστάτευσες παντού καί 
πάντοτε καί τοϋ όποιου ηύτύχηαες νά άπο- 
λαύσης τήν άπέραντον πράς τά Πρόοωπόν 
σου έκτίμηοιν καί τόν απεριόριστον σε
βασμόν.

Αίωνία σου ή μνήμη.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΡΕΠΑΝΟΠΟΎΛΟΣ
(’Από τόν αποχαιρετισμόν τής Διοικ. ’Ε

πιτροπής τοϋ Συλλόγου).
Πολύκλαυστε Συνάδελφε,

Σέ στιγμές πού ή Τράπεζα καί ή συνα- 
δελφική οικογένεια ΰπέρποτε είχαν άνάγκη 
των υπηρεσιών σου, των άποκτημάτων τής 
πείρας σου καί πρό παντός τής παρουσίας 
σου, μοίρα κακή ένέκρωσε τούς πόθους 
τούς ίδικούς σου καί άπεοτέρησε ημάς Συν
αδέλφου έκλεκτοϋ καί πολυτίμου.

Μέ τήν τιμίαν προσπάθειάν σου καί τήν 
άνυστερόβουλον όρμητικότητά σου πρό τό 
καθήκον έπέσυρες πάντοτε τήν προσοχήν 
των κατά καιρούς ίεραρχικώς άνωτέρων 
σου διά νά καταλάβης έπαξίως λίαν ουντά- 
μως τό άξίωμα του Έπιδεωρητοΰ καί έν συ
νεχεία τό του Διευθυντοϋ καί κατέκτησες 
τήν έμπιστοσύνην τής ολότητας των Συνα
δέλφων μας διά τής άναδείξεώς σου ώς- 
Προέδρου τοϋ Συλλόγου μας—

Όξΰς συχνάκις, δίκαιος πάντοτε ήσο.
Τών τίμιων παραδόσεων τοϋ ύπαλλήλου 

τής ’Εθνικής Τραπέζης πιστός συνεχιστής. 
Παραστάτης κάθε καινοτομίας, σημαιοφό
ρος δημιουργικών πρωτοβουλιών.

’Έφυγες, Φίλτατε Συνάδελφε, χωρίς νά 
σοϋ δοθή ή ευκαιρία νά ίδής πραγματικό
τητα δ,τι όραματίσθηκες γιά τό καλό, τήν 
προκοπή τών Συναδέλφων σου.

Αναπέμπτομεν δέησιν ατούς ουρανούς 
γιά τήν ψυχή σου. Σ’ δλες μας τις συναδελ- 
φικές χαρές τοϋ κόσμου θά φτερουγίζη πα
ραστάτης ή σκιά σου, δπως καί τό ένδια- 
φέρον μας άμείωτο θά ζώνη τις ανάγκες 
τών δύο σου—ορφανών πιά—άγγελουδιών 
καί τής άπαρηγορήτου συντρόφου τής ζωής 
σου.

Αίωνία σου ή μνήμη άλησμόνητε Νίκο

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ _Γ ΚΥΡΙΑΖΚΣ
"Υστερα άπό μακράν πολυώδινον νόσον 

άπέδανε εις τάς 17 Σεπτεμβρίου π. ε, ά συν
άδελφος Βάσος Γ. Κυριαζής. Έκ τών παλαιο- 
τέρων Δικηγόρων τής Τραπέζης διεκρίνετο 
διά τήν άφΟσίω'οίν του είςτό καθήκον του, 
διά τήν ευθύτητα του χαρακτήρας του καί 
διά τήν σεμνότητα τοϋ ήθους του. Τά προ
σόντα του αυτά είχαν έλκύσει ιδιαιτέρως 
τήν προσοχήν τών Συναδέλφων του, oi ο
ποίοι δλοι ανεξαιρέτως τόν περιέβαλλον 
μέ εξαιρετικήν έκτίμηοιν καί αγάπην. Μέ 
τόν θάνατόν του ή Τράπεζα εχασε ενα έ- 
κλεκτόν λειτουργόν της καί αριστον έπι- 
στήμονα, οΐ δέ φίλοι καί Συνάδελφοί του 
ένα πολύτιμον φίλον.

Εθελούσια έξοδος
(Συνέχεια έκ τής 150 σελίδος)

κ:ας καταλήψεως των κατά τ’ άνωτέρω έξερχομέ- 
νων, συμφώνως ττρός τόν ’Οργανισμόν, τόν ίσχύον- 
τα κατά τόν χρόνον της έκ τής υπηρεσίας εξόδου 
των ώς ανω, πλήν τής καταβλητέας κεκανονισμέ- 
νης-συντάξεως υπό του Ταμείου Συντάξεως, δά κα
ταβάλλεται είς αύτούς ΐσοβίως ή διαφορά μεταξύ 
τής συντάξεως τούτης καί εκείνης, ή οποία θά ά- 
πενέμετο είς αυτούς έάν εΤχον πέντε (5) επί πλέον 
συντάξιμα έτη ύπηρεσίας, υπό τόν περιορισμόν δτι 
τό μετά τήν προσδήκην τών πέντε ετών προκύπτον 
σύνολον συνταξίμων έτών δέν δύναται νά υπερ- 
βαίνη τά συντάξιμα έτη, δτινα δά εΐχεν έκαστος 
τών έξερχομένων κατά τήν λόγω ορίου ηλικίας έ
ξοδόν του έκ τής ύπηρεσίας, συμφώνως πρός τόν 
κατά τήν πρόσληψίν τοϋ ύπαλλήλου ίσχύοντα κανο
νισμόν τής ύπηρεσίας, πάντως δέ μέχρι 40 συνολι- 
κώς συνταξίμων έτών, μειουμένης έν έναντία περι- 
πτώσει άναλόγως τής πρσσαυξήσεως τών 5 έτών.

Τό ποσόν τής κατά τά άνωτέρω καταβαλλόμενης 
συντάξεως δά καδορ,σδή βάσει τών καταβαλλομέ- 
νωνείς τούς έν ένεργεία υπαλλήλους άντιστοίχων 
μισδών κατά τόν χρόνον τής καταλήψεως τών έ
ξερχομένων ύπό του όρίου ηλικίας καί τής διακο
πής τής καταβολής τών έν παραγράφω 1 παροχών. 
Ή τυχόν προκύπτουσα διαφορά μεταξύ τής οϋτω 
καδοριζομένης συντάξεως καί έκείνης, τήν οποίαν 
δά καδορίση ό Κανονισμός τοϋ Ταμείου Συντάξε
ων, δά καταβάλλεται έπίσης υπό τής Τραπέζης.

4. Αί ώς ανω υπό τής Τραπέζης καταβλητέοι διά
φοροί, έν περιπτώσει δανάτου τού έξερχομένου ύ
παλλήλου, αί μέν τής παραγράφου ί οδσαι εντελώς 
προσωπικά) παύουσιν δμα τω δανάτω τούτου, α! δέ 
τής παραγράφου 3 ρυδμίζονται ώς έξής : α) Έάν ό 
δάνατος τοϋ έξερχομένου συμβή πρό τής καταλή- 
ψεώς του ύπό τοϋ όρίου ήλικίας, πλήν τής κεκα-



νονισμένης συντάξεως, ήτις θά καταβάλλητσι ύπό 
τοΰ Ταμείου Συντάξεων, θά καταβάλλητσι ύπό της 
Τραπέζης εις τά προστατευόμενα μέλη οικογένειας, 
τά δικαιούμενα συντάξεως και έφ’ δσον χρόνον δι
καιούνται κατά τον Κανονισμόν τού Ταμείου Συν
τάξεων, ή διαφορά μεταξύ τής συντάξεως την ό
ποιαν θά δικαιούνται ταΰτα έκ τού Ταμείου Συν
τάξεων καί έκείνης την οποίαν θά έλάμβανον εάν 
ό θανών δικαιούχος έξήρχετο τής ύπηρεσίας κατά 
τόν χρόνον τοΰ θανάτου του υπό τόν περιορισμόν 
δτι διά τόν καθορισμόν τής υπό τής Τραπέζης κα
ταβλητέας διαφοράς τά προσαυξανόμενα από τής 
ημέρας τής έξόδου μέχρι τού θανάτου τοΰ δικαι
ούχου συντάξιμα Ετη δέν δύνανται νά ύπερβαίνουν 
τά πέντε. Θά καταβάλλητσι Επίσης εις τά μέλη 
ταϋτα τής οικογένειας και ή τυχόν διαφορά μετα
ξύ τής ύπό τοΰ Ταμείου Συντάξεων καταβλητέας 
συντάξεως καί έκείνης, ήτις άναλογεϊ έκ τοΰ κα
θορισμού τούτης βάσει τοΰ κατά τόν θάνατον τοΰ 
δικαιούχου καταβαλλομένου εις τούς όμοιοβάθμους 
έν ένεργεία υπαλλήλους μισθού καί ούχΐ τοΰ κατά 
την Εξοδον τοΰ θανόντος καταβαλλομένου.

β) ‘Εάν ό θάνατος τοΰ δικαιούχου συμθή μετά 
τήν κατάληψίν του υπό τοΰ όρίου ηλικίας, θά κα- 
ταβάλλωνται ύπό τής Τραπέζης εϊς τά εϊρημένα 
προστατευόμενα μέλη, τά άναλογοΰντα καί έπ'ι τής 
κεκανονισμένης συντάξεως ποσοστά συμφώνως πρός 
τόν Κανονισμόν τοΰ Ταμείου Συντάξεων, έπΐ όλο- 
κλήρου τής ύπέρ των ιδίων των έξερχομένων δια
φοράς συντάξεως, ώς καθορίζεται έν παραγράφω 3. 
‘Ως πρός τό Ταμεϊον Αύτασφαλείας ή Επιτροπή 
φρονεί δτι, ώς Εχουν σήμερον τά πράγματα, ή 
μόνη δυνατή λύσις είναι ή έξής:

ΚΕΦ. Β'. 1) Ή έξακολούθησις τής συμμετοχής των 
έξερχομένων υπαλλήλων εις τό ΤσμεΤον Αύτασφα
λείας διά καταβολής εΥτε παρά τής Τραπέζης είτε 
έν ανάγκη και παρά των ιδίων τής καθωρισμένης 
εισφοράς μέχρι τής ήμέρας καθ’ ήν δά καταληφθω- 
σιν ύπό τοΰ όρίου ηλικίας.

2) ΟΙ οϋτω έξερχόμενοι ύπάλληλοι δά Εχωσι τό 
δικαίωμα νά διακόπτωσι τήν άσφάλισιν αύτών εις 
οίανδήποτε στιγμήν δά ήθελον καί θά λαμβάνωσιν 
οϋτω τήν καθωρισμένην κατά τόν χρόνον τής δια
κοπής παρά τοΰ Ταμείου άποζημίωσιν.

3) Τό Ταμεϊον θά άποκτήση τό δικαίωμα νά χο- 
ρηγή δάνεια εις τούς οϋτω συνεχίζοντας τήν ά- 
σφάλισιν ύπαλλήλων ποσοΰ Υσου μέ τό ήμισυ τής ά- 
ποζημιώσεως ής δικαιούνται κατά τήν ήμέραν τής 
συνάψεως τοΰ δανείου. Τό οϋτω χορηγηθησόμενον 
δάνειον, θά κρατείται κατά τήν καταβολήν τής ό- 
ριστικής άποζημιώσεως, εΥτε ύπολογιζόμενον εις 
ποσοστόν έπι τής άποζημιώσεως, εΥτε είς δραχμάς 
κατά τήν Επιθυμίαν τοΰ ήσφαλισμένου διατυπου- 
μένην κατά τήν ήμέραν τής συνάψεως τοΰ δα
νείου.

Είναι άπόλυος άνάγκη νά έπιληφδή άμέσως ό 
Σύλλογος τοΰ ζητήματος των άποζημιώσεων καί 
δέον νά άρχίση έξεταζόμενον τό δλον ζήτημα τοΰ 
Ταμείου Αύτασφαλείας, ώστε αί άποζημιώσεως νά 
εϊναί -όπωσδήποτε ικανοποιητικοί.

ΚΕΦ. Γ\ Σχετικώς μέ τήν Εκτασιν τής έθελουσίας 
έξόδου πέραν των ύπαλλήλων, οΥτινες δικαιούνται 
νά ζητήσωσι νά τεθώσιν ύπό σύνταξιν βάσει τοΰ 
Ισχύοντος κανονισμοΰ, ή ’Επιτροπή κρίνει δτι τό 
ζήτημα τοΰτο θά Επρεπεν ειδικώτερον νά άπασχο- 
λήση τόν Σύλλογον».

Ή Διοικητική Επιτροπή τοϋ Συλλόγου, συμ
φωνούσα κατ’ αρχήν εις τάς γενικός γραμ- 
μάς τής ώς άνω μελέτης, αϊτινες δέν άφί- 
στανται κατά πολύ τοΰ σχεδίου της, κρίνει 
δτι πρέπει:

α) Νά καταβληδή προσπάθεια παρά τή 
Διοικήσει ϊνα μή τό μέτρον τής έθελουσίας 
έξόδου περιορισθή μόνον είς τούς έχοντας 
άποκτήσει δικαίωμα συντάξεως, άλλά νά έ- 
πεκταθή εύρύτερον διά γενίκωτέρους λόγους 
άφορώντας καί τήν Τράπεζαν καί τό Προσω
πικόν, ώστε νά έφαρμοσθή καί διά συναδέλ
φους (αρρενας καί θήλεις), οϊτινες δέν έ- 
χουσι μέν άποκτήοει τό δικαίωμα συντάξε
ως ένδείκνυται όμως ή άποχώρηρίς των έκ 
τής Τραπέζης καί πρός τούτο θά πρέπη νά 
γίνη ιδιαιτέρα πλέον έργασία άφού ή συστα- 
θετσα πρός' έξέτασιν τοϋ ζητήματος Επιτρο
πή περιωρίσθη διά τής ώς άνω μελέτης της 
μόνον είς έκείνους οίτινες έχουν δικαίω
μα συντάξεως.

6') Τά ληφθησόμενα εύεργετικά καί διευ- 
κολυντικά μέτρα διά τήν ώς άνω ύπό στοι- 
χεΤον α'. περίπτωσιν έπεκτάσεως τής έθε
λουσίας έξόδου νά έφαρμοσθοΰν καί ύπέρ 
των άπορφανισθεισών οικογενειών των έν 
τώ τελευταίω πολέμω ώς καί τών κατά τό 
διάστημα τής κατοχής πεσόντων καί άγνο- 
ουμένων Συναδέλφων.

γ') Τά αύτά ώς άνω μέτρα νά έφαρμο- 
σθώσιν έπίσης καί ύπέρ τών λόγω άσθε- 
νείας άπολυθέντων κατά τό λήξαν έτος καί 
έφ’ δσον κριθώσιν ούτοι άνίκανοι πρός έρ- 
γασίαν.

δ') Νά έξασφαλισθή μία δίκαια καί άξιόλο- 
γος άποζημίωσις έκ τοϋ Ταμείου Αύτασφα
λείας ύπέρ δλων τών μελλφντων νά άποχω- 
ρήσουν.

ε') Τό ληφθησόμενον εύεργετικόν μέτρον 
άποζημιώσεως έκ τοϋ Ταμείου Αύτασφαλείας 
νά ίσχύση καί δι’ δλους τούς κατά τό διά- 
στηυα τής κατοχής άποκτήσαντας δικαίωμα 
άποζημιώσεως υπαλλήλους ή τούς κληρονό
μους τούτων, έφ’ δσον δέν κατεθλήθη μέ
χρι τοϋδε τό ποσόν τής άποζημιώσεως.

Επειδή δμως ή θητεία τής όημερινής Δι
οικητικής Επιτροπής έληξεν ήδη καί ύπάρ- 
χει άρκετός χρόνος πρός κατατοπισμόν τής 
άναδειχθησομένης έκ τών προσεχών εκλο
γών νέας Διοικ. Επιτροπής τοΰ Συλλόγου έ- 
κρίθπ δτι τό δλον ζήτημα θά πρέπη νά χει- 
ρ.,σδή ή μέλλουσα Διοικ. Επιτροπή, είς ήν 
θά παρασχεθώσιν δλα τά στοιχεΤά καί θά



διατυπωθώσιν αΐ απόψεις ημών.
Διά τήν περίπτωσιν δμως καθ’ ήν δι' οίον- 

δήποτε_ λόγον ένδείκνυται άπαραιτήτως ε
νέργεια τις προληπτική παρά τή Διοικήσει τής 
Τραπέζης ένωρίτερον καί δή ύπό τής σημε
ρινής Διοκ. Έπιτοοπής, αί απόψεις της δοον 
άφορά τήν έπέκταοιν του μέτρου τής έθε- 
λουσίας έξόδου καί τήν έκ του Ταμείου Αύ- 
τασφαλεΐας άποζημίωσιν δλων γενικώς τών 
μελλόντων νά άποχωρήσουν είναι αί άκό- 
λουδοι:

Α'. Έπέκτασις τής έθελουσίας έξόδου.
1. Τό μέτρον τής έπεκτάσεως βά πρέπη 

νά ζητηδή άπό τήν Διοίκησιν ϊνα έφαρμο- 
σβή διά τούς λόγω καταφανούς κοπώσεως 
ή άσδενείας μή άποδοτικούς πλέον καί 
μόνον δι’ αυτούς καί κυρίως διά τάς ύπάν- 
δρους γυναίκας καί μητέρας Συναδέλφους, 
ύπό τήν προϋπόδεσιν δτι οί μέν άρρενες 
πάντων τών κλάδων δά έχωσιν εικοσαετή, 
τουλάχιστον, συντάξιμον υπηρεσίαν, αί δέ 
δήλεις δεκαπενταετή.

2. Οί ώς άνω τής προηγουμένης παρα
γράφου μέλλοντες νά άποχωρήσουν δά 
λαμβάνουν έπί διάστημα τεσσάρων έτών ά
πό τής έξόδου των άπάοας τάς εις χρήμα 
καί εις είδη άποδοχάς τών έν ένεργεία ό- 
μοιοβάδμων των ώς δά καδορισδώσιν αύται 
καί διά τούς έχοντας δικαίωμα συντάξεως 
καί μέλλοντας νά άποχωρήσουν διά τής έ- 
δελουσίας έξόδου.

3. Μετά την πάροδον τής τετραετίας δά 
λαμβάνωσιν οί ώς άνω, έκτός τής συντάξεως 
καί πρόσδετον ίσοβίαν προσωπικήν έπιχορή- 
γησιν, άντιστοιχοϋσαν εις οκτώ έπί πλέον 
έτη ύπηρεσίας, ύπό τήν προϋπόδεσιν πάντο
τε τής άναλόγου μειώσεως τών 8 τούτων έ
τών δι’ έκείνους οϊτινες καταλαμβάνονται 
ένωρίτερον ύπό τού όρίου ηλικίας.

4. Ώς πρός τόν χρόνον καδοριομοΰ καί ά- 
ναπροσαρμογής τής συντάξεως καί συμπλη- 
ρώσεως όρίου ήλικίας νά ίαχύση δ,τι άκρι- 
βώς καί διά τούς ήδη έχοντας δικαίωμα συν
τάξεως καί μέλλοντας νά άποχωρήσουν διά 
τής έδελουσίας έξόδου.

5. Πρά τής άποχωρήσεως νά λάβη χώραν 
ή έκδίκασις τών ενστάσεων έπί τής έντά- 
ξεως, ή άναγνώρισις ύπό τού Ταμείου Συν
τάξεων τής προϋπηρεσίας συμφώνως τώ 
νόμω δι’ δσους συντρέχουν τοιαϋται περι
πτώσεις καί νά τύχωσιν ούτοι τής προαγω
γής ή προσαυξήσεως έν τώ βαδμώ έφ’ δσον 
συντρέχουοι τα κατά τόν ίοχύοντά οργανι
σμόν άπαιτούμενα προσόντα χρόνου καί έ- 
πιδόσεως.

6. Μέριμνα ύπέρ τών οικογενειών τών 
συμπεριλαμβανομένων εις τό μέτρον τής 
έπεκτάσεως.

Έν περιπτώσει δανάτου τού έδελουσίως 
άπερχομένου καί έπιβιώαεως προστατευομέ-

νων μελών τής οικογένειας του, έξ έκείνων 
ατινα δικαιούνται συντάξεως, δέον νά καδ- 
ορισδή δπως ή σύνταξις τούτων ένισχύεται 
δι’ έπιχορηγήσεως, κατά τόν ακόλουθον 
τρόπον.

Ό άπό τής ήμέρας τής άποχωρήσεως μέ
χρι τής ήμέρας τού θανάτου διαδρομών χρό
νος νά δεωρηδή—διά τόν ύπολογισμόν τής 
έπιχορηγήσεως τής συντάξεως τών προστα- 
τευομένων, ώς άνω, μελών—ώς χρόνος ύπη- 
οεσίας, μέ άνώτατον δμως δριον μέχρι πέν
τε έτών καί πάντως νά μή συνυπολογίζεται 
ό χρόνος ό μετά τήν ύπό τού προστάτου 
των συμπλήρωσιν τυχόν του όρίου ήλικίας, 
ώς καθορίζεται τό δριον τούτο κατά τά μέ
χρι τοϋδε ίσχύοντα.

7. Αί άπορφανισδεΤσαι οίκογένειαι τών έν 
τώ τελευταίω πολέμω καί τών κατά τό διά
στημα τής κατοχής πεσόντων καί άγνοου- 
μένων Συναδέλφων νά λαμβάνωσιν έπί τε
τραετίαν άπό σήμερον δλας έν γένει τάς 
άποδοχάς τών έν ένεργεία όμοιοβάδμων τών 
προστατών των, μετά δέ τήν πάροδον τής 
τετραετίας νά λάβωοι σύνταξιν ηύξημένην 
κατά 5 έτη, ύπό τούς άνω έννοεΤται περιο
ρισμούς τού όρίου ήλικίας.

8 Οί λόγω άσδενείας άπολυδέντες κατά 
τό λήξαν έτος, έφ’ δσον διαπιστωθή ή άνι- 
κανότης των πρός εργασίαν, νά λαμβάνωσιν 
έπί τετραετίαν τάς άποδοχάς τών έν ένερ- 
γείςι όμοιοβάδμων των καί μετά ταΰτα σύν
ταξιν Καί ίσοβίαν έπιχορήγησιν ΐσην πρός 8 
έπί πλέον έτη καί άναλόγως ώς άνω διά τά 
προστατευόμενα μέλη καί ύπό τούς περιορι- 
μούς, έννοεΤται, τοΰ όρίου ήλικίας.
Β’ ’Αποζημίωσις έκ τοΰ Ταμείου Δύτασφα- 

λείας.
Τό ΤαμεΤον Αύτασφαλείας τής Τραπέζης 

είναι ’Ασφαλιστικός ’Οργανισμός άπό τούς 
σοβαρωτέρους τής Χώρας καί είναι σκόπι- 
μον νά μή δημιουργηδή ή έντύπωσις δτι μέ 
τήν οίανδήποτε φουρτούνα—έστω καί τήν 
πρωτοφανή τής τελευταίας πενταετίας—έξα- 
νεμίζονται τά κεφάλαια έκείνων οί όποιοι έ- 
στήριξαν έπ’ αύτοϋ τάς έλπίδας μιας άνέτου 
—μετά τήν άποχώρησίν των έκ τής ύπηρε
σίας—ζωής, οΰτε νά δυσφημισδοϋν οί νέοι 
διά τήν "Ελλάδα αυτοί δεσμοί, διότι τούτο 
δά τό πληρώση ή οικονομία τής Χώρας μελ- 
λοντικώς καί έπί μακράν, πολύ περισσότε
ρον άπό τήν θυσίαν εις ήν δά πρέπη νά ύ- 
ποβληθή τό ΤαμεΤον πρός ίκανοποίησιν τών 
έν αύτώ ήσφαλισμένων.

Ή χρεωκοπία— έστω καί άν εύρίσκεται 
τρόπος καί ύπάρχει λόγος ωά δικαιολογηδή 
κάπως—είναι καί δέν παύει νά είναι χρεω- 
χρεωκοπία. Διά τά άσφαλιστικά Ταμεία πρέ
πει καί ό νόμος νά είναι εύλύγιστος καί οί 
διοικοϋντες αύτά νά τά προσέχουν ώστε νά 
μή τά παρασύρη έκάστοτε ή θεομηνία καί οί



οίκονομικα! ή αί οίαιδήποτε άλλοι κρίσεις. 
Τοϋτο δυστυχώς δέν έγινεν, δταν κατέφθα- 
νεν ή θεομηνία, διότι οΐ άρμόδιοι εις οΰς Εγ
καίρως καί έπιμόνως ύπεδείχδη, δέν εΤχον 
οΰτε την ικανότητα νά συλλάβουν τά ύπο- 
δειχδέντα, οΰτε τό σθένος νά προχωρήσουν 
είς λύσεις έςασφαλιζούσας τά ίερώτερα δι
καιώματα τών έργαζομένων, άφού είς χον
δροειδέστατα καί άσυγχώρητα σφάλματα συ
νεχώς ύπέπιπτον είς βάρος τών μισθωτών, 
άφ’ ής έδουλώθη ή Χώρα, ένώ ή πλουτοκρα
τία κυριολεκτικώς ώργίασεν είς βάρος τής 
δυστυχίας τών πενομένων τάξεων, μία τών 
όποιων ήτο καί είναι ή τάξις ή ίδική μας.

"Ηδη είναι άνάγκη νά έξευρεθοϋν οί οι
κονομικοί συνδυασμοί ώστε ό μεγάλος αύτός 
έγχώριος άσφαλιστικός 'Οργανισμός νά άν- 
ταποκριθή είς τάς έναντι τών ήσφαλισμέ- 
νων ύποχρεώσεις του, έστω καί κατά έν σο
βαρόν ποσοστόν.

"Αν οί τοιοϋτοι συνδυασμοί είναι άνέφι- 
κτοι σχεδόν πάντοτε καί ιδίως σήμερον διά 
τά άτομα, δέν είναι όμως δυσκατόρθωτοι 
διά τά Νομικά Πρόσωπα καί μάλιστα δταν 
όπισθεν αύτών εύρίσκονται μεγάλοι Τραπεζι
τικοί 'Οργανισμοί μέ οικονομικήν άντοχήν 
τεράστιον καί προοπτικήν μελλοντικής άνα- 
πτύξεως έργασιών άδιαφιλονίκητον.

Νομίζομεν μάλιστα, δτι είς τάς τοιαύτας 
κυρίως καί πρό παντός δεινός περιστάσεις οί 
συνδυασμοί είναι έπιβεβλημένοι όχι μόνον 
πρύς άποτροπήν τής μεγάλης αδικίας, άλλά 
καί διά γενικωτέρους κοινωνικοοικονομικούς 
λόγους καί πολλαπλός σκοπιμότητας.

Έξ άλλου πέραν καί ύπεράνω όλων πρω- 
τίστως πρέπει νά προστατεύεται ή ζωή καί ή 
εύτυχία τής ζωής.

Ύπό τάς ώς άνω προϋποθέσεις καί έπί 
πλέον έκ τοϋ άναμφισβητήτου γεγονότος δ- 
τι ή μεγάλη μεοίς τών μελλόντων νά άπο- 
χυρήσουν ύπήρξαν χρηστοί καί εύσυνείδητοι 
έργάται τοϋ καλού καί έλευκάνθησαν είς 
τάς έπάλξεις τοϋ 'Ιδρύματος καί άν τινες 
τούτων — έλάχιστοι — δέν άνταπεκρίθησαν 
πλήρως είς τάς πρός τήν Τράπεζαν ύποχρε- 
ώσεις των, ούχί αύτοί άλλά ή Τράπεζα είναι 
κατά πρώτον λόγον ύπεύθυνος, νομίζομεν, 
πιστεύομεν, ύποστηρίζομεν καί θά πρέπη νά 
άγωνισθώμεν όπως ή άποζημίωσις έκ τού 
Ταμείου Αύτασφαλείας τών άποχωρούντων 
είναι, άν μή πλήρης, πάντως δμως ούχί άσή- 
μαντος, ούδέ έξευτελιστική καί άναξία λό
γου.

Δάνειον μακροπρόθεσμον.
Ή συνομολόγησις ένός μακροπροθέσμου 

δανείου—είτε ύπό τοϋ Ταμείου Αύτασφαλεί- 
ας τή έγγυήσει τής Τραπέζης καί τή ίσχυρο- 
τέρφ ή μέχρι τοϋδε έπιχορηγήσει τούτης 
πρός έξυπηρέτησιν τοϋ δανείου τούτου, εί
τε ύπ’ αύτής ταύτης τής Τραπέζης διά τόν

οκοπόν τής άποζημιώσεως τών ύπαλλήλων 
της καί δι1 άποσβέσεως τούτου έκ τών μελ
λοντικών κερδών της εις τρόπον ώστε νά 
έπιβαρυνθώσι καί αί νεώτεραι γενεαί—είναι 
ό ένδεδειγμένος οικονομικός συνδυασμός, 
τόν όποιον έπιβάλλεται νά ένστερνισθή καί 
υίοθετήση καί πρός τόν όποίον νά προχω- 
ρήση ή Διοίκησις τής Τραπέζης, χωρίς κανέ
να δισταγμόν καί χωρίς καμμίαν άμφιτα- 
λάντευσιν καί έν τή άκλονήτω πεποιθήσει 
ότι προσφέρει ύπηρεσίαν καί δίδει τόν τό
νον καί τόν τρόπον τής μεταπολεμικής έπι- 
λύσεως τών κολοσσιαίων προβλημάτων, άτι- 
να μάς κατέλιπεν ό πόλεμος καί δημιουρ
γεί έπί πλέον τήν τόσον άπαραίτητον σή
μερον έμπιστοσύνην είς τάς ψυχάς τοϋ Λα
ού έπί τό μέλλον καί τήν πίστιν τής Χώρας.

Συγκεκριμένως ή λύσις τοϋ ζητήματος τής 
άποζημιώσεως τών άποχωρούντων διά τής 
έθελουσίας Εξόδου καί τών μετά τούτην 
μελλόντων νά άποχωρήσουν έξ οίουδήποτε 
λόγου μέχρις άναρρώσεως τοϋ Ταμείου δέν 
άπαιτεϊ είμή έν ποσόν ούχί άνώτερον τών 
40—50 έκατομμυρίων προπολεμικών δραχμών, 
τό όποιον οΰτε δύσκολον είναι νά έξευρεθή 
οΰτε βαρύ είναι δταν πρόκειται νά έξοφλη- 
θή είς μακράν χρονικόν διάστημα.

Έν τούτω τώ μεταξύ καί τό Ταμείον Αύ
τασφαλείας θά άναρρώση διότι καί θά τρο- 
φοδοτηθή διά σταθερών πόρων έκ τών κρα
τήσεων τοϋ Προσωπικού καί τών έπιχορηγή- 
σεων τών Τραπεζών καί τά ούσιωδέστερα έ- 
νεργητικά του στοιχεία θά έπανακτήσουν 
τήν πραγματικήν των άξίαν καί ή οικονομι
κή του επιφάνεια καί αί δυνατότητάς του θά 
τοϋ Επιτρέψουν ν’ άνταποκρίνεται είς τάς 
μελλοντικός του ύποχρεώσεις, άφοϋ άλλως 
τε τάς άποζημιώσεις τών έθελουσίως άπο
χωρούντων δέν θά πρόκειται νά καταβάλ- 
λη είμή μετά πάροδον τούλάχιστον τετρα
ετίας, καί έν συνδυασμώ πρός τό ύπό τής 
’Επιτροπής προτεινόμενόν μέτρον τής ουνε- 
χίσεως τής άσφαλίσεως τών άποχωρούντων, 
πλήν Εννοείται έκείνων ο'ίτινες, καταλαμ
βανόμενοι ύπό τοϋ όρίου ήλικίας πρό τής 
παρόδου τής τετραετίας, δίκαιον είναι νά 
είσπράξουν τήν άποζημίωσίν των άμα τή 
συμπληρώσει τοϋ όρίου ήλικίας.

Διά τών άνωτέρω ού μόνον κατοχυρώνε
ται ό άπερχόμενος άλλά καί εύνοεΐται ή έ- 
θελουσία έξοδος, διότι οϋτω νομίζομεν δτι 
εύχαρίστως θά άποχωρήσουν όσοι κατά^τήν 
δικαίαν κρίσιν τής Τραπέζης δέν θά ήσαν 
απαραίτητοι, ώς καί Εκείνοι ών ή σποχώρη- 
σις ένδείκνυται ούχί λόγω άκαταλληλότητός 
των, άλλά ωρός διευκόλυνσιν τής άποσυμ- 
φορήσεως, ής έχει άνάγκην τό Ίδρυμα, άλ
λά καί λόγω ίδικής των άσφαλώς πραγματι
κής έφέσεως πρός άποχώρησιν ίνα εϋρουν 
τόν καιρόν πρός ίκανοποίησιν άλλων αύτών



ψυχικών καί πνευματικών άναζητήσεων, λί
αν άπαραιτήτων εις την ζωήν.

Αί δημιουργούμεναι τυχόν έλαφραί ανισό
τητες έκ τής μελέτης τής Επιτροπής καί 
τών ώς άνω έκτιδεμένων άπόψεων ήμών ύ~ 
πέρ ή εις βάρος τής έν τή μελέτη περιλαμ- 
βανομένης κατηγορίας Συναδέλφων καί τής 
κατηγορίας τών περιλαμβανομένων εις τό 
μέτρο'ν τής έπεκτάσεως τής έδελουσίας έ- 
ξόδου δύνανται νά άρδώοι τελείως κατά τήν 
έκπόνηοιν τού οριστικού σχεδίου έδελουσίας 
έξόδου.

Ό,τι σήμερον προέχει είναι νά πεισδή ή 
Διοίκησις τής Τραπέζης νά όποδεχδή τάς 
ώς άνω γενικός άπόψεις.

Πάντως τό δλον ζήτημα τής έδελουσίας 
έξόδου δά πρέπη νά άνατεδή είς ’Επιτρο
πήν, εϊς ήν άπαραιτήτως νά μετέχη καί ό 
Σύλλογος, ϊνα έπιτύχη ό σκοπός τοϋ μέτρου 
καί έπί τοϋ σημείου τούτου δά πρέπη νά έ- 
πιμείνωμεν. Η ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ

Πρό πολλοΰ ή μάλλον άφ' δτου 
άνέλαβε τά καθήκοντά της ή Διοι
κητική Επιτροπή τοϋ Συλλόγου έν- 
διεφέρδη διά τόν έπισιτισμόν τοϋ 
Προσωπικού καί ένταϋθα καί είς τά 
Ύ)ματα καί μέ έντονα διαβήματα 
πρός τήν Διοίκησιν καί προφορικώς 
καί γραπτώς ύπεστήριξε τήν άμεσον 
λήψιν μέτρων διά τά άναγκαιοϋντα 
είς τό Προσωπικόν κυριώτερα εϊδη 
διατροφής μέ μόνον άποτέλεσμα τήν 
αΰξησιν τών πιστώσεων είς τόν Συν) 
σμόν. Έκ παραλλήλου είσηγήδη είς 
τό" Συμβούλιον τοϋ Συν)σμοϋ τήν ά- 
ποχήν άπό τής άναλήψεως τής έρ- 
γασίας διανομής τών ειδών τής Οϋν- 
ρα καί τήν άποκλειστικήν άπασχό- 
λησίν του μέ τά κυριώτερα είδη δι
ατροφής, τά όποια νά διανέμωνται 
είς άρκετάς ποσότητας καί είς έφ- 
δηνάς τιμάς καί διά γενικών διανο
μών βάσει διατακτικών. Τό Συμβού
λιον τοϋ Συν)μοΰ έν τή έπιθυμία 
του νά έξυπηρετήση τούς Συναδέλ
φους Συνεταίρους δέν ήκουσε τόν 
Σύλλογον καί άνέλαβε τήν διανο

μήν τών ειδών τής Οΰνρα καί ήδη 
τραβάει τόν διάβολόν του χωρίς 
νά προσφέρη λόγω τής φύσεως τής 
έργασίας εί μή ισχνήν ύπηρεσίαν είς 
τούς Συναδέλφους καί εισπράττει 
σωρείαν παραπόνων. "Οσον άφορά 
όμως τάς διανομάς βάσει διατακτικής 
άπεδέχδη άμέσως τήν πρότασιν τοϋ 
Συλλόγου, άλλ' έπειδή δέν καθίστα- 
το έφικτή ή άμεσος συγκέντρωσις 
άναλόγων ποσοτήτων διά τήν καδι- 
έρωσιν τοϋ νέου συστήματος άλλά 
καί διά λόγους ξένους πρός τήν ϊ- 
δικήν του έπιδυμίαν καί πρός τήν 
κοινήν μετά τοϋ Συλλόγου προσπά- 
δειαν, μόλις πρό είκοσι ήμερών κα- 
τώρδωσε νά δέση είς έφαρμογήν τό 
μέτρον τούτο διά δύο καλών όπωσ- 
δήποτε γενικών διανομών καί τρίτης, 
ήτις δά γίνη κατ' αύτάς καί είς τι
μάς λίαν ικανοποιητικός. Έλπίζομεν 
καί παρακαλοϋμεν νά συνεχισθή ή 
διά διατακτικών γενική διανομή καί 
νά σταματήση, εί δυνατόν, ή είςτά 
πρατήρια έλευδέρα πώλησις ειδών 
διατροφής. Καλή καί έπαινετή έπίσης 
ύπήρξεν ή πρωτοβουλία τοϋ Συνε
ταιρισμού νά προμηδευδά διάφορα 
εϊδη ρουχικών, άτι να διετέδησαν 
τάς ήμέρας, καδ' άς κατεβλήδη ή 
έπιχορήγησις ύπό τών Τραπεζών τών 
ρουχικών, διότι έπωλήδησαν ταϋτα 
είς λίαν έφδηνάς τιμάς. Κοινή πρω
τοβουλία Συναιτερισμοϋ καί Συλλό
γων Εθνικής καί Ελλάδος έγινεν ή 
προμήδεια 5700 ζευγών ύποδημάτων 
ατινα άφιχδέντα δά διανεμηθούν είς 
τό προσωπικόν τών τριών Τραπεζών 
μέ κάποιαν προτίμησιν ύπέρ τών 
γυναικών Συναδέλφων τών Ύ)των, 
αϊτινες δέν συμπεριελήφδησαν είς 
τήν παρελδοϋσαν διανομήν ύποδη
μάτων καί έπί τοϋ σημείου τούτου 
έφιστάται ή προσοχή όλων. Δυστυ
χώς ή έτέρα ποσότης ύποδημάτων 
έκ 10.000 καί πλέον ζευγών προσέ- 
κοψεν είς άρνησιν χορηγήσεως ά
δειας έκ μέρους τοϋ Υπουργείου, μο-



Τής Διοικητικής Επιτροπής τού Συλλόγου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝ

1. Νόμοι ($83 καί 7^5 «περί ρυθμίσεως 
του ΠροσωπικοίΓ των Τραπεζών».

Έν συνεχείφ προς την υπ’ άριδ. 8 άνακοί- 
νωσίν της ή Διοικ. Επιτροπή του Συλλόγου 
άνακοινοτ εις τούς κ. κ. Συναδέλφους, δτι 
αί ύπό ταύτης διατυπωδεΤσαι πρός τούς άρ- 
μοδίους άπόψεις έν οχέσει πρός τόν Άναγκ. 
Νόμον ό83 έγένοντο αποδεκτοί έπί των κά- 
τωδι σημείων, έκδοδέντος του ύπ’ άριδ. 765 
νεωτέρου Νόμομ τροποποιητικοϋ του πρώ
του.

1) Ή ένταξις τοΰ Προσωπικού διατηρείται 
έν ίαχύ'ί.

2) Οί, έκ των μετά τήν 27ην Απριλίου 
1941, διά διαγωνισμού προσληφδέντες Συνά
δελφοι δέν απολύονται.

3) Οί, μετά τήν ανωτέρω χρονολογίαν, 
προσληφδέντες ανευ διαγωνισμού δά ύπο- 
βληδώσιν, έφ’ όσον κέκτηνται τ’ άπαιτούμε- 
να προσόντα, εις εσωτερικόν διαγωνισμόν, 
διενεργηδησόμενον συμφώνως πρός τάς δια
τάξεις τού ’Οργανισμού τής Τραπέζης καί έν- 
ιός προδεσμίας ούχί μικροτέρας τού ενός 
μηνάς καί ούχί μεγαλυτέρας των τριών μη
νών άπό τής δημοσιεύσεως τοΰ Νόμου, ήτοι 
έντός τού Φεβρουάριου τό βραδύτερον. "Ο
σοι άΑτττύχουν δά έγγραφώσιν εις πίνακα 
κατά σειράν οπέτυχίας, έπαναδιοριζόμενοι 
πρός κάλυψιν τών κενών άτινα δά δημιουρ- 
γοϋνται άνά έτος άπό τής κυρώσεως τοΰ πί
νακας ύπό τού Γεν. Συμβουλίου.

4) Διά τούς έκ τού βοηδητικοϋ καί υπηρε
τικού Προτωπικοϋ άπολυομένους — οϊτινες 
προσλαμβάνονται άνευ διαγωνισμού—ό κα
ταρτισμός πίνακος έπαναπροσλήψεώς των 
δά γίνη έντός τών άνω προβεσμιών βάσει 
άποφάσεως ’Επιτροπής— εις ήν δά μετέχωσι 
καί δύο άντιπρόσωποι τού Συλλόγου—έξε- 
ταζομένης τής μέχρι τής κρίσεώς των δια
γωγής, ήδους καί άποδόσεως έν τή ανατε
θειμένη εις αυτούς ύπηρεσία.

5) ’Εξαιρούνται τών διατάξεων τού A. Ν. 
683 πλήν τών αναπήρων καί δυμάτων πολέ
μου καί οί τών δύο μεγάλων πολέμων iTOXfc- 
μιστσί τής ξώνης-έπαφής; έφ' 'όσον εχσπσι 
συμπληρώσει 2 1)2 μηνών ύπηρεσίάν' είς'τήν 
ζώνην τούτην.

6) Διά τήν εις κατάστασιν ειδικής διαδε-

λονότι δέν έζελιπον ανέλπιδες, συν
εχιζόμενων συντόνων προσπαθειών 
ύπό τοΰ Συμβουλίου τοΰ Συν)σμοΰ 
πρός τοΰτο.

σιμότητος μεταφοράν τού υπαλλήλου, λόγω 
περιορισμού τών έργασιών τής Τραπέζης- 
άπαιτεϊται εγκριτική άπόφασις τοΰ Κυ
βερνητικού Οικονομικού Συμβουλίου, έ- 
νώπιον τού όποιου δύνανται ν’ άκου- 
σδοΰν, ατήσει των, αί άπόψεις άμφοτέ 
ρων τών ενδιαφερομένων μερών. Τό εις τήν 
κατηγορίαν ταύτην καταβλητέον ποσοστόν, 
έναντι τών αποδοχών αυξάνεται άπό 50 ο)ο 
εις 60 ο)ο. Ή διαδεσιμότης δέν δύναται νά 
ίσχύση πέραν τού έτους έκτος έάν ληφδή 
νέα άπόφασις τής Τραπέζης καί έγκρισις τού 
Κυβερνητικού Οϊκ. Συμβουλίου.

Τέλος καταργεΤται ό Νόμος 488 περί μ ή 
χορηγήσ3ως ένδυμασίας εις τούς Κλητήρας 
άπό 1 ’ίανουαρίου έ. έ.

Κρίνομεν άναγκαϊον νά άνακοινώσωμεν ό
τι ή Διοίκησις τής Τραπέζης καί μετά τήν έκ- 
δοσιν τοΰ νέου Νόμου μάς παρέσχε κατηγο
ρηματικός διαβεβαιώσεις καί καδησυχαστι- 
κωτάτας υποσχέσεις.

2. Έδελουσία έξοδος.
Ή προ δέσμια πρός ύποβολήν αιτήσεων έ- 

δελουσίας έξόδου παρετάδη, τή αιτήσει μας, 
ύπό τής Διοικήσεωςμέχρι 31 Μαρτίου έ. έ.

3. Ζχολαί ξένων γλωσσών είς τά Ύ)ματα
Ή Διοικητική Επιτροπή έλαβε τήν συγκα- 

τάδεσιν τής Διοικήσεως ϊνα προβή είς τήν 
σύστασιν τμημάτων ξένων γλωσσών καί διά 
τούς Συναδέλφους τών Ύ)μάτων, τής σχετι
κής δαπάνης καταβληδησομένης ύπό τής 
Τραπέζης κατόπιν προηγουμένης έγκρίσεως 
ύπό τής Διοικήσεως τοΰ δΓ έκαστον Ύ)μα ά- 
παιτηδησομένου ποσού.

Πρός τούτο πορακαλοϋμεν, όπως καλέσητε 
τούς έκ τών Συναδέλφων ένδιαφερομένους 
ϊνα ύποβάλωσιν ύμΐν σχετικήν αϊτησιν, προ- 
σέλδητε δέ επειγόντως είς συνεννόησιν μέ 
σοβαρόν τής πόλεώς σας Σχολήν ή καί δια
κεκριμένους καδηγητάς, όσον αφορά τόν 
τρόπον λειτουργίας καί παρ’ ήμϊν τοιούτων 
Σχολών, τήν άπαιτηδηοομένην κατά Συνά
δελφον κσί δΓ ολόκληρον τό Σχολικόν έτος 
(μέχρι τέλους Ιουνίου) δαπάνην, ώς καί τόν 
τρόπον καταβολής τών διδάκτρων συνολι- 
κώς ή τμηματικώς.

Οϊκοδεν νοείται, ότι, διά τήν έπιτυχίαν 
τοΰ σκοπού τούτου καί τήν άρτιον λειτουρ
γίαν τών τμημάτων, αί ’Αντιπροσωπείας τών 
μικρών κυρίως Ύποκ)των, δά πρέπη ν’ άπα
τα δώσι καί πρός τούς Συναδέλφους τών 
λοιπών τής πόλεώς των Τραπεζών, άκόμη δέ 
—έν περιπτώσει άνεπαρκούς καί πάλιν άριδ- 
μοΰ δηλώσεώς των—καί πρός τους λοιπούς



υπαλλήλους, Δημοσίους καί Ιδιωτικούς, ή καί 
άλλους έκλεκτούς νέους, οϊτινες δά έπεδύ- 
μουν έπίσης νά παρακολουδήσωσι μαδήματα 
ξένων γλωσσών, τιδέμεναι, βεβαίως, έπί κε
φαλής τής δλης προσπαδείας τής καταρτίσε- 
ως τών τμημάτων.

Τό άποτέλεσμα τών έν προκειμένω ένερ- 
γειών σας δέλετε μάς άνακοινώσει τό ταχύ- 
τερον, καδορίζοντες πόσα καί ποτά τμήματα 
καί διά ποιας γλώσσας πρόκειται νά λειτουρ- 
γήσωσι, ποΐαι αί τελικοί άξιώσεις τής Σχολής 
ή τών καδηγητών, ώς καί τόν τρόπον τής 
καταβολής τών διδάκτρων καί παρέχοντες 
ήμΤν συνάμα πάσαν έτέραν χρήσιμον σχετι
κήν πληροφορίαν. Ταύτοχρόνως δά μάς δια- 
βιβάσητε ονομαστικήν κατάστασιν τών ύπο-
βαλλόντων αιτήσεις συμμετοχής Συναδέλ
φων.

Εφ όσον τά τμήματα λειτουργήσωσιν, ο' 
Συνάδελφοι τής ήμετέρας Τραπέζης δά σάς 
ύποβάλουν ύπεύδυνον δήλωσιν—ώρισμένου 
τύπου—ήν δά σάς άποστείλωμεν, δΓ ής δά 
άναλαμβάνωσι τήν ύποχρέωσιν τακτικής πα- 
ρακολουδήσεως τών μαδημάτων καβ’ δλον 
τό σχολικόν έτος - καί καλής έπιδόσεως. Ή 
τακτική παρακολούδησις καί ή καλή έπίδοσις 
δέλουσι πιστοποιηδή, έν καιρώ, παρά τής 
Σχολής ή του Καδηγηςοϋ, μερίμνη τής ’Αν
τιπροσωπείας τοϋ Συλλόγου καί του Διευ- 
δυντοΰ τοϋ Υπ)τος, παρακαλουμένου πρός 
τοϋτο.

’Αδικαιολόγητος διακοπή τής παρακολου- 
δήσεως τών μαδημάτων ένδιαμέσως τοϋ έ
τους, άδικαιολόγητοι συχνοί άπουσίαι καί ά- 
νευ ικανοποιητικής έπιδόσεως παρακολού- 
δησις συνεπάγεται τήν έπιβάρυνσιν τοϋ οΰτω 
άδικαιολογήτως ή πλημμελώς παρακολουδή- 
σαντος τά μαδήματα δι’ όλοκλήρου τής σχε
τικής δαπάνης, εις ήν δά ύποβληδή δι’ αύτόν 
ή Τράπεζα. Τό Ποσόν τούτο ει’σπραχδήσεται 
παρά τοϋ Ύ)ματος πιστώσει τοϋ Συλλό
γου.

Κρίνομεν περιττόν νά έξάρωμεν τήν ση
μασίαν τοϋ έπιδιωκομένου ώς άνω σκοποϋ 
καί εϊμεδα βέβαιοι, δτι δά άναπτύξητε δλην 
ήμών τήν πρωτοβουλίαν βιά τήν πλήρη τού
του εύόδωσιν.

Βιβλία καί Μελέται Συναδέλφων
Ό έν τώ Κεντρικό Καταστήματι Συνάδελ

φος κ. Ν. Κονταράτος έξέδωκε κατά τούς 
χρόνους τής Κατοχής ώς Καδηγητής τοϋ 
Συλλόγου, βιβλίον ύπό τόν τίτλον «Μαδήμα
τα Γενικής Λογιστικής καί Εμπορικών Μαβη- 
ματικών», ούτινος ή έκδοσις, λόγω τών τότε 
συνδηκών, δέν άνεκοινώδη εις τά Ύ)ματα.

Ό Σύλλογος τών 'Υπαλλήλων τής Τραπέ
ζης μας φρονών δτι προσφέρει πραγματικήν 
ύπηρεσίαν εις τούς Συναδέλφους τών Ύ- 
ποκ)των, ιδία εις τούς νεωτέρους, συνιστά 
δερμώς τό βιβλίον τοϋτο, παρακαλεΤ μάλι
στα δπως ή παροϋσα άνακοινωδή καί εις 
τούς Συναδέλφους τών λοιπών έν τή πόλει 
των Τραπεζών, ίδίφ τής ’Αγροτικής καί τής 
Τραπέζης τής Ελλάδος έκ συναδελφικής άλ- 
ληλεγγύης.

Πρός κατατοπισμόν των γνωρίζομεν 
δτι τό άνω βιβλίον περιλαμβάνει πλήδος 
πρακτικών άσκήσεων λογιστικής καί προβλη
μάτων μετά τών λύσεων αύτών, δλα τά 
Τραπεζιτικά μαδηματικά, ώς καί τά μέχρι 
σήμερον δέματα διαγωνισμών ΤραπεζώνΈδνι- 
κής καί 'Ελλάδος λελυμένα, ώς έκ τούτου δέ 
έκρίδη ύπό τής Παντείου Σχολής ώς ένα ά- 
πό τά καλλίτερα βιβλία τοϋ είδους του.

Διά τήν άπόκτησίν του ο! ,κκ. Συνάδελφοι 
δέλουσι ν άπευδυνδή πρός τόν κ. Νικ. Κοντα- 
ράτον άπ’ εύδείας.

—Ό έν τώ Κεντρικώ Κ)ματι Συνάδελφος 
κ. Διονύσιος Λ. Ζαμάνος έξέδωκεν μικρόν 
διατριβήν ύπό τόν τίτλον :

«Ή οικονομική καί κοινωνική χρησιμότης 
τών Τραπεζών».

Συνιστώμεν εις τούς κ. κ. Συναδέλφους τήν 
μελέτην τής έν λόγω έργασίας καδ’ όσον 
έν αύτή, εκτός τοϋ δτι σκιαγραφεΐται έν 
συντομία ή ιστορική έξέλιξις τών Τραπεζών, 
δίδονται καί άπαντήσεις εις πλεΤστα έρωτή- 
ματα γενικωτέρου κοινωνικοοικονομικού έν- 
διαφέροντος, χρησιμοποιουμένης πρός τοϋτο 
ικανοποιητικής βιβλιογραφίας.
Ή τιμή έκάστου άντιτύπου ώρίσδη εις δρ. 500 
ΟΙ έπιδυμοϋντες δπως προμηδευδώσι τήν έν 

λόγω έργασι'αν δύνανται ν’ άποταδώσιν άπ' 
εύδείας εις τόν'κ. Διον. Ζαμάνον.
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