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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣ1Σ ΥΓΓ ΑΡΙΘ. 14
Συνάδελφοι,

Ή Διοικητική ’Επιτροπή τον Συλ
λόγου είς έκτέλεσιν σχετικής Αποφά- 
σεως τον 'Υπουργείου ’Εργασίας καί 
κατόπιν έγγραφου τον Έργατοϋπαλ 
ληλικοΰ Κέντρου Αθηνών είχε προ
κηρύξει, ώς γνωστόν, διά τής άπδ 9/ 
7/45 άνακοινώσεώς της ύπομνησθεί- 
αης έγγράφως, προφορικώς καί τηλε- 
φωνικώς, σύγκλησιν εκτάκτου Γενι
κής Συνελεύσεως τον Συλλόγου διά 
τήν χθές Δευτέραν με θέματα-, 1) Λο
γοδοσία, 2) Προκήρυξις Αρχαιρεσιών 
Διοικητικής ’Επιτροπής, 3) Εκλογή 
’Εφορευτικής ’Επιτροπής.

Ή Λογοδοσία ήτο φυσικόν νά περι- 
λαμβάνη τά έστω καί κατά τό όλιγο- 
χρόνιον διάστημα πεπραγμένα τής Δι
οικητικής ’Επιτροπής καί κατ’ άνα- 
πόδραστον συνέπειαν νά θίγη καί τά 
άπααχολούντα κατ’ έξοχήν σήμερον τό 
Προσωπικόν ζητήματα τής Συντακτι
κής Πράξεως περί ρυθμίσεως τοϋ Προ
σωπικού τών Τραπεζών καί τής γενο- 
μένης κλιμακώσεως τον μισθολογίου. 
Ούδεμία Αμφιβολία άπέμενε είς τήν 
Διοικητικήν ’Επιτροπήν ό’τι αϋτη θά 
εύρίακετο χθές πρό όγκώδους καί επι
βλητικής Συνελεύσεως. Καί τοιαύτην 
Συνέλευαιν Ανέμενε μετά βεβαιότητας 
ή Διοικητική ’Επιτροπή χθες έτοιμη 
νά έκθέοη τά πεπραγμένα, τήν μέχρι 
τούδε διαχείριαιν τών έπαγγελματι 
κών ζητημάτων, τήν σημερινήν θέσιν

τών έκκρεμών ζητημάτων μας, τήν 
έπ’ αυτών χαραχθεΐσαν τακτικήν καί 
τάς σκέψεις της έπί τής Ακολουθητέας 
δδοΰ διά τήν Αντιμετώπιαίν των, πρό
θυμος δέ νά Ακούση ευχαρίστως τάς 
γνώμας καί κρίσεις τών Συναδέλφων 
Αδιαφόρως &ν ήααν αϋται ευμενείς ή 
μή πρός τάς Απόψεις τής Διοικη
τικής ’Επιτροπής, νά ύποατή τόν έλεγ
χον, νά διαφώτιση καί διαφωτιοθή 
καί νά συναγάγη έκ τής συζητήσεως 
τά άποκρυαταλλωθησόμενα αυμπερά 
σματα, άτινα θά καθώριζον τήν Ακα- 
λουθηθησομένην γραμμήν χειρισμού 
αύτών.

Ή Διοικητική ’Επιτροπή τελούσα 
έν γνώαει τής Αγωνίας ή όποια κατέ
χει τό Προσωπικόν διά τά έκκρεμή 
ζητήματά του είχε σχηματίσει δεδι- 
καιολογημένως τήν πεποίθησιν δτι 
θά έσπευδε τούτο αύσαωμον νά Ακού- 
αη πού εύρίσκονται ταϋτα, νά δικαιώ- 
ση ή νά έπικρίνη τήν Διοικητικήν ’Ε
πιτροπήν διά τόν γενόμενον χειρισμόν, 
νά διαφωνήση ή νά συμφωνήαη πρός 
τήν ύπ’ αύτής Ακολουθουμένην όδόν 
καί νά διατυπώση τάς σκέψεις του 
έπί τών ένδεδειγμένων κατευθύνσεων.

Ηθελεν έπίσης νά έλπίζη ή Διοι
κητική ’Επιτροπή δτι νέον συλλογι
κόν πνεύμα είχε καλλιεργηθή εις τάς 
ψυχάς τών Συναδέλφων συντελούν 
είς τήν διατήρηαιν άδιαπτώτου καί 
συνεχούς ένδιαφέροντος αύτών διά τά



άφορώντα τόν Σύλλογον, δστις είναι ό 
ϋπεύθυνος διαχειριστής< των έπαγγελ- 
ματικών συμφερόντων των.Έπίοτευεν 
έπομένως ή Διοικητική ’Επιτροπή διι 
πάσα έκδήλωσις τον Συλλόγου επρε- 
πε νά παρακολουι9·ήται έπιοιαμένως 
άπό τούς Συναδέλφους εις δλας δέ τάς 
συγκροτουμένας Συνελεύσεις νά άπο- 
δίδεται, ίδίρι ύπό τάς σημερινός περί 
στάσεις, ή δέουσα σημασία.

Τά γεγονότα τής χθές δόν έδικαίω- 
σαν τάς πεποιθήσεις και έλπίδας τής 
Διοικητικής ’Επιτροπής. Έκ των 
1140 παρόντων έν Άθήναις και Πει· 
ραιεΐ Συναδέλφων μόνον 21S προσ- 
ήλθον είς τήν Συνέλενσιν Οί λοιποί 
Συνάδελφοι, τούς πλείστους των ό
ποιων πλήττει ή γενομένη κλιμάκω- 
σις τοϋ μισθολογίου κα'ι έναντίον των 
όποιων ώς δαμόκλειος σπάθη έπικρέ- 
μαται ή Συντακτική Πράξις, άπονσία- 
ααν καϊ διά τής &πουαίας των συνετέ- 
λεσαν είς τήν μή συγκρότησιν τής Συ- 
νελεύσεως έλλείψει νομίμου Απαρτίας. 
Εύχαριοτοϋμεν τούς προσελθόντας 
215 Συναδέλφους και τούς ζη- 
τοϋμεν συγγνώμην διότι ή Απουσία 
των λοιπών έδημιούργηοε νομικόν κώ
λυμα Απαγόρευσαν είς ή μας νά λογο- 
δοτήσωμεν καί είς αύιούς νά έκφέρουν 
τήν γνώμην των Εύχαριστοϋμεν έπί- 
αης τόν κύριον Πρόεδρον τοϋ Οικοδο
μικού Συνεταιρισμού Ικανοποιήσαντα 
παράκλησιν τοϋ Συλλόγου καί διαθέ- 
ααντα δκτακτον συγκοινωνίαν διά τήν 
κάθοδον των Συναδέλφων Φιλοθέης. 
’Εάν παρά τήν παρασχεθεϊσαν διευ 
κόλυναιν προσήλθον μόνον £ξ Φιλο- 
θεαται δόν εύθύνεται Ασφαλώς ό κ. 
Πρόεδρος τοϋ Συνεταιρισμού.

Δόν ϊχομεν τήν πρόθεαιν νά έλέγ- 
ξωμεν—οϋιε Άλλως τε εχομεν τό πρός 
τούτο δικαίωμα—τούς άπουαιάααντας 
Συναδέλφους. Τουναντίον εχομεν τήν 
πρόθυμον διάθεσιν ώς Άτομα νά εϋ- 
ρωμεν βάσιμον κάθε δικαιολογίαν των

καί τήν Απασχόλησίν των είς Συμ
βούλια καί τόν καύσωνα τοϋ θέρους 
καί τό Ακατάλληλον τοϋ χρόνου ή τού 
τόπου τής Συνελεύσεως καί τόν φό
βον τής Ανόδου τής μεγάλης κλίμακας 
τής Λέσχης μας καί τήν Αναμονήν είς 
τόν μικρόν Ανελκυστήρα Ακόμη. Ώς 
Διοικητική ’Επιτροπή ό'μως εϊμεθα 
ϋποχρεωμένοι νά κάμωμεν μίαν θλι
βερόν διαπίστωαιν, δτι ή Απουσία ό
σον καί &ν είναι δεδικαιολογημένη 
χαρακτηρίζεται ώς ελλειψις ένδιαφέ- 
ροντος καί ζημιώνει επικινδύνως τά 
έπαγγελματικά μας συμφέροντα.

Ή Διοικητική ’Επιτροπή ένώπιον 
μιας τοιαύτης καταστάσεως δέν δύνα- 
ται νά παραμείνη Αδιάφορος Τήν έν- 
τολήν ήν θά κατέθετε μετά τήν λογο
δοσίαν λόγφ τής προκηρύξεως Αρ
χαιρεσιών είναι υποχρεωμένη είς εν- 
δειξιν διαμαρτυρίας νά καταθέοη Από 
τοϋδε με τήν δήλωσιν δτι περιορίζε
ται εΤς τήν ένάσκηαιν τής αύατηρώς 
τυπικής λειτουργίας τού Συλλόγου 
κατ’ Ανάγκην μέχρι τής έκλογής τής 
διαδόχου της.

Αί άρχαιρεσίαι διά τήν έκλογήν τής 
νέας Διοικήσεως θά Ακολουθήσουν ύ- 
ποχρεωτικώς τήν Αρξαμένην διαδικα
σίαν τήν καθωριαμένην ύπό τοϋ νέου 
Νόμου. Ή Ανάγκη τής ταχείας περα- 
τώσεως τής νομίμου ταύτης διαδικα
σίας είναι έπιβεβλημένη έάν θέλωμεν 
νά μή μένη ό Σύλλογος Ακέφαλος. Ά
πό τούς Συναδέλφους έξαρτάται νά 
συντελέαονν εις τούτο.

Περαίνοντες εϊμεθα ϋποχρεωμένοι 
νά ένθυμηθώμεν μετά συγκινήσεως 
τάς έξαιρετικάς συνθήκας ύφ’ &ς μάς 
ένεπιστεύθητε τήν Διοίκηαιν τοϋ Συλ
λόγου καί νά εύχαριστήσωμεν υμάς 
διά τήν έμπιστοαύνην μεθ’ ής μάς πε- 
ριεβάλατε.

Έν Άάήναις τη 17 ’Ιουλίου 1945.
Μετά συναδελψΐκών χαιρετισμών

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
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Ήμερα αγωνίας

Τήν δικαίαν' αγωνίαν εις τήν οποίαν 
εύρίσκεχαι όλόκληρον χό Προσωπικόν χής 
"Εθνικής Τραπέζης, έκ χών κινδύνων χούς 
όποιους δημιουργεί δι’ αϋχό ή ϋπό δημο- 
σίευσιν συνχακχική πράξις «Περί ρυθμί- 
σεως χοΰ Προσωπικού χών Τραπεζών» 
μεχριάζει κάπως ή υπό χής πράξεως ταύ- 
χης παρεχομένη εύχέρεια είς χούς Διοι- 
κοΰνχας χάς Τραπέζας νά επαναφέρουν 
τά καχά χήν περίοδον χής Καχοχής κα
λώς γενόμενα.

Καχά χήν περίοδον χαύχην χά ζηχή- 
μαχα χοΰ Προσωπικού έρρυθμίσθησαν έν 
χφ συνόλφ χων κανονικώς καί μακράν 
πόσης έξωχερικής έπιδράσεως. "Η γενο- 
μένη έπομένως ρύθμισις ή άναχρεπομένη 
διά χής συνχακχικής πράξεως δέν θά 
θιγή ΰπό χής Διοικήσεως.

Τούχο άποχελεΐ σαφή καί καχηγο- 
ρημαχικήν ϋπόσχεσίν χης, γνώσιν δέ χαΰ- 
χης έλαβον οί συνάδελφοι διά χών γενο- 
μένων σθεναρών δηλώσεων χοΰ Προέδρου 
χής Δ. Έπιχροπής χοΰ Συλλόγου καχά 
χήν έκχακχον Γεν. Συνέλευσιν χής 12ης 
"Ιουνίου έ.έ. καί διά χής ύπ’ άριθ. 13 
άνακοινώσεώς χης.

Δέν συμμεριζόμεθα χούς φόβους συνα
δέλφων, δχι ένδέχεχαι νά εΰρεθώμεν πρό 
ύπαναχωρήσεως. Ύπαναχώρησιν ύπό 
οίονδήποχε χύπον δέν χήν πισχεύομεν. 
Καί εϊμεθα βέβαιοι δχι δέν θά εΰρεθώμεν 
είς χήν άνάγκην νά χήν άνχιμεχωπίσω- 
μεν. "Αλλά καί πρό χής άνάγκης χαύχης 
δέν θά όρρωδήσωμεν.

Τό μισθολόγιον

"Όταν ό κ. Άνχιπρόεδρος χής Κυβερ- 
νήσεως, άμα χή έκ χού έξωχερικού έπι- 
σχροφή χου, έξήγγειλε χό οικονομικόν 
χου πρόγραμμα καί μεχαξύ χών άλλων 
καθώριζε χά όρια ιών μισθών χών Ίδιω- 
χικών καί Τραπεζικών υπαλλήλων είς 
Δρχ. 12-30 χιλιάδας, ό υπαλληλικός κό
σμος καί ίδιαιχέρως οί Τραπεζικοί 
"Υπάλληλοι είς πολλαπλός θυσίας καί 
σχερήσεις ύποβληθένχες καθ' δλον χό 
διάσχημα χής καχοχής δέν ίκανοποιήθη- 
σαν βεβαίως έκ χών έπί χοΰ κεφαλαίου 
χούχου έξαγγελθένχων, δικαίως άναμέ- 
νονχες καλυχέραν μεχαχείρισιν.

ΟΙ Τραπεζιχικοί ύπάλληλοι άπεδέχθη- 
σαν έν χούχοις χό μισθολόγιον χοΰχο ώς 
συνέχισιν χών θυσιών χων χάριν χής έξυ-

πηρεχήσεως χής προσπάθειας πρός άνα- 
δημιουργίαν χής Πατρίδας.

Δυστυχώς, όμως, ή θυσία αΰτή δέν 
κατενοήθη, ώς ώφειλεν. Τοΰτο άποδει- 
κνύει ή μή τήρησις χοΰ άνωτάτου όρίου 
είς τήν γενομένην κλιμάκωσιν χοΰ μισθο
λογίου. Είδικώς δμως ή γενομένη κλιμά- 
κωσις έδημιούργησε δι’ ώρισμένας κατη
γορίας συναδέλφων μισθολογικά έπίπεδα 
κατώτερα χών μέχρι τοΰδε ίσχυόντων.

Τό μέτρον, λίαν αδικαιολόγητον καί 
άψυχολόγητον, έχει άνάγκην αμέσου 
διορθώσεως, συμφώνως μέ χάς διατυπω- 
θείσας άπόψεις τής Δ. "Επιτροπής.

Οί Είσπράκχορε;

Είναι νοητόν υπάλληλοι μέ υπηρεσίαν 
άνω χών 20 ετών νά μισθοδοτούνται μέ 
14 χιλιάδες δραχμάς;

Καί δμως αυτό τό άνώτατον δριον μι
σθού καθώρισεν η γενομένη κλιμάκωσις 
χοΰ μισθολογίου διά τούς Είσπράκτορας 
Α". καί Β"., οί όποιοι δέν ασκούν λειτουρ
γίαν υπηρετικής μορφής.

Ή διόρθωσις χοΰ άτοπου όφείλει νά 
γίνη τό ταχύχερον καί δέν ύπάρχει, νομί- 
ζομεν, δέσμευσις έκ τής "Υπουργικής 
άποφάσεως.

Νά έπανορθωθή

Ή κλιμάκωσις χοΰ μισθολογίου καιρι- 
ώτερον έπληξε τήν κατηγορίαν χών μέ
σων βαθμών χών δακτυλογράφων καί 
ιδία χών Δακτυλογράφων Αλ

"Η έπανόρθωσις είναι άμέσως έπιβε- 
βλημένη καί έπείγουσα, δπως έπιβεβλη- 
μένη είναι ή τακτοποίησις τής θέσεως 
χών δακτυλογράφων άπό άπόψεως ‘Ορ
γανισμού, καθ' δν τούλάχιστον τρόπον 
καί είς τήν Τράπεζαν τής 'Ελλάδος.

Είναι θέμα πού παρακολουθεί ή Δ. 
"Επιτροπή έπισταμένως.

Παιδικού έξοχαί Έ8ν. Τραιτεζη;

Δέν είναι ό τόπος έδώ γιά νά έξάρω- 
με, δπως πρέπει, τήν σημασία καί τήν 
εξαιρετική έπιτυχία πού είχε έφέτος ένα 
έργο, πού δέν έχει μοναδικό σκοπό τή 
μέριμνα γιά τήν υγεία, σωματική καί 
ψυχική, χής νέας έλληνικής γενεάς, άλλά 
καί βαθύτερο παιδαγωγικό καί κοινωνικό 
περιεχόμενο, θά ήθέλαμε μόνο νά κάνω- 
με δυό διαπιστώσεις. "Η πρώτη είναι, πώς 
άλλη μιά φορά ακόμα άπεδείχθη τί θαυ
μάσια άποτελέσματα μπορεί νά δώση ή 
άρμονική συνεργασία τού Συλλόγου μέ 
τούς άλλους όργανισμούς τού Προσωπι
κού όταν έχουν πραγματικά πιστέψει 
στήν εύρύτερη κοινωνική τους άποστολή.



Κι' ή δεύτερη, πώς κανένα έργο δέν μπο
ρεί νά γίνη άρτιο αν δέν βρεθούν οΐ κα
τάλληλοι άνθρωποι πού θά μετουσιώσουν 
τήν Ιδέα σέ ζωντανή πραγματικότητα.

Μέ τι λόγια νά εΰχαριστήση κανείς 
τούς άξιους έργάτες μιας τέτοιας λαμ- 
πράς προσπάθειας; Τή Διοίκηση τής Τρα- 
πέζης, τό Ταμεΐον Υγείας καί τήν "Ενω
ση Φιλάθλων, πού μέ τόση κατανόησι τής 
σημασίας του έργου έδωσαν δλη τήν ηθι
κή καί υλική ένίσχυσί τους γιά τήν επι
τυχία του. Τούς λαμπρούς συναδέλφους 
καί άλλους εύγενεΐς συνεργάτες, πού 
έδωσαν δλη τους τήν ψυχή γιά τήν πραγ
ματική υποδειγματική οργάνωση καί λει
τουργία των παιδικών έξοχων. Κανένας 
έπαινος καί καμμιά ευχαριστία δέν μπορεί 
νά είναι μεγαλείτερα άπό τήν εΰγνομω- 
σύνη των γονέων καί άπό τήν άδολη 
χαρά των παιδιών.

Η Γ,Σ.Ε.Ε.

Μέ πολλήν χαράν ή συναδελφική οικο
γένεια είδε τόν κ. Βασίλειον Γιαννόπου- 
λον μετέχοντα τής νέας Διοικήσεως τής 
Γεν. Συνομοσπονδίας Εργατών τής Ελ
λάδος, ώς έκπρόσωπον τών Τραπεζικών 
Υπαλλήλων.

Ή συνδικαλιστική πείρα του κ. Γιαν- 
νοπούλου, άπό μακρών ετών άσχοληθέν-' 
τος μέ τά Συλλογικά μας καί ή βαθεϊα 
γνώσις καί έν ταϊς λεπτομερείαις των 
τών άπασχολούντων σήμερον τούς τρα
πεζιτικούς ύπαλλήλους ζητημάτιην μάς 
πείθει δτι πολλά έχει νά προσφέρη καί 
άπό τής νέας του θέσεως.

Ή «Τραπεζιτική» συγχαίρει τόν εκλε
κτόν συνάδελφον καί τοΰ εύχεται έπι- 
τυχίαν.

Σημεία τών καιρών ;

Μάς είναι τώ δντι άκατανόητος ή 
στάσις τήν όποιαν έτήρησαν ώρισμένοι 
κ.κ. Προϊστάμενοι'Υπηρεσιών προκειμένου 
νά έπιτρέψουν εις ύπηρετοΟντας παρ' 
αότοϊς συναδέλφους έκπαιδευθέντας ώς 
στελέχη τών παιδικών κατασκηνώσεων νά 
μετάσχουν τελικώς εις ταύτας.

Δέν ήτο δυνατόν νά φαντασθώμεν δτι 
άνώτεροι συνάδελφοι δέν θά κατενόουν 
τήν σοβαρότητα έργου τοιαύτης κοινωνι
κής σημασίας, καί θά προέβαλλον 
τόσα προσκόμματα, δταν μάλιστα ή Δι- 
οίκησίς τής Τραπέζης είχεν έγκρίνει τήν 
χορήγησιν άδειών εις τούς συναδέλφους

οί όποιοι θά άνελάμβανον νά καταβά
λουν κόπους.

Τίνά ύποθέσωμεν ;

Ό καιρό; 8ά τό δείξη

Τήν τελευταίαν στιγμήν έπληροφορή- 
θημεν δτι τήν Διεΰθυνσιν Δ-, εις ήν υπά
γεται καί τό Τμήμα Προσωπικού, άνέλα- 
βεν ό Διευθυντής κ. Χριστόδουλος Δημη- 
τριάδης.

Θέλομεν νά πιστεύωμεν, δτι ή τυχόν 
ένεργωτέρα άνάμιξίς του εις τά ζητή
ματα τοΰ Προσωπικού θά γίνεται έντός 
τού πλαισίου τού άρξαμένου νά επικρατή 
εις τό Τμήμα τούτο σήμερον συγχρόνου 
πνεύματος εντελώς άπηλλαγμένου τής 
παλαιας νοσηράς νοοτροπίας.

Τό Προσωπικόν τής ’Εθνικής Τραπέζης 
καίτοι ένθυμούμενον παλαιάς κακάς ημέ
ρας δέν άνησυχεϊ έκ τής τοιαύτης τοπο- 
θετήσεως, πιστεΰον δτι ό άναλαμβάνων 
ήδη τήν Διεΰθυνσιν άσψαλώς καί ό 'ίδιος 
έλησμόνησε ταύτας.

Ό καιρός θά τό δείξη.

'Οργανωτικά δέματα—- 
Τμήμα Χέων Έργαοιων

Εις τό παρόν φόλλον δημοσιεύομεν 
μετάφρασιν, έκπονηθεΐσαν ύπό τοΰ συν
αδέλφου κ. I. Μουτσέλου, αποσπάσματος 
έκ τού βιβλίου «Banque Administrasion» 
τοΰ James Β. I rant, Καθηγητοΰ τής Τρα
πεζιτικής καί Πρύτανεως τοΰ Κολλεγίου 
’Εμπορίου τοΰ Πανεπιστημίου τής Πο
λιτείας Louisiana έκδόσεως 1931.

Τό θέμα, έκ τών πλέον ενδιαφερόντων, 
άφορά ένα τομέα τής τραπεζιτικής δρα
στηριότητας, άναπτυχθέντα ιδιαιτέρως 
εις τάς Αμερικανικός Τραπέζας καί άπό- 
δώσαντα δλως εξαιρετικά άποτελέσματα.

Ή «Τραπεζιτική» έγκαινιάζουσα κατ' 
αότόν τόν τρόπον τήν συμβολήν της εις 
τήν μελέτην θεμάτων τής τραπεζικής 
θεωρίας καί πράξεως, άπαραίτητον διά 
τήν διαμόρφωσιν ασφαλούς επιστημονι
κού κριτηρίου έν δψει μιάς έπιβεβλημέ- 
νης πλέον έκ τών πραγμάτων άναθεωρή- 
σεως τών μεθόδων έργασίας καί γενικώ- 
τερον όργανώσεως τής Τραπέζης, έφιστά 
δλως ιδιαιτέρως τήν προσοχήν τών ανα
γνωστών της έπί τοΰ προκειμένου θέμα
τος καί θά φίλοξενήση εις τάς στή- 
λας της πάσαν γνώμην καί μελέτην τεί- 
νουσαν εις τόν αυτόν σκοπόν. Τής μετα- 
φράσεως προηγείται λίαν ενδιαφέρον ει
σαγωγικόν σημείωμα τοΰ μεταφραστοΰ.



ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΤΜΗΜΑ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (NEW BUSINESS DEPARTMENT)

["Απόσπασμα έκ τοϋ Βιβλίου «Banque Administration» του James Β. Trant, καθηγη- 
τοΰ τής Τραπεζιτικής και πρυτάνεως τοΟ Κολλεγίου "Εμπορίου τοΰ Πανεπι. 
στημίου τής Πολιτείας Louisiana, έκδόσεως 1931].

ΜΕΤΑΦΡΑΣΙΣ *· I. ΜΟΥΤΣΕΛΟΥ

Σημείωμα Μεταφρκοτοΰ

Διά τής προκειμένης μεταφράσεως δέν 
σκοπεΐται μόνον ή συνηγορία πρός ίδρυ- 
σιν παρά τή Τραπέζη μας Τμήματος Νέ
ων Εργασιών διά τόν συντονισμόν των 
προσπαθειών της πρός βελτίωσιν τών ύπ’ 
αύτής παρεχομένων ΰπηρεσιών, άλΛά νά 
καταδειχθή ή έπικρατοϋσα εις τάς "Αγ· 
γλοαμερικανικάς Τραπέζας άντίληψις πε
ρί τής άποστολής τών τραπεζιτικών ιδρυ
μάτων καί τό έπικρατοΰν πνεΰμα μεταξύ 
τών έργατών τής εΰημερίας τόσον τών 
Ιδρυμάτων δσον καί τών πελατών αύτών.

ΦρονοΟμεν 8τι τετραπλή ένδείκνυται 
νά είναι ή άποστολή τοΰ ι μήματος Νέων 
"Εργασιών εις τήν Τράπεζάν μας καί δη 
μέλλει τούτο νά καλύψη ώρισαένα κενά 
τής σημερινής συνθέσεων τών ΰπηρεσιών 
τής Τραπέζης συγκεντρώνον αρμοδιότη
τας. τάς όποιας είναι δΰσκολον, άν δχι 
άδύνατον, νά άνεύρη τις εις τήν σημερι
νήν της όργάνωσιν. Καί δή :

1) Συγκέντρωσις, έξέτασις καί μελέτη 
παραπόνων, συστάσεων καί ύποδείξεων 
τής πελατείας.

2) Παρακολούθησις καί διαφώτισις τής 
πελατείας, ώστε α) νά χρησιμοποιή ό πε
λάτης δλας τάς ΰπό τής Τραπέζης παρε- 
χομένας ΰπηρεσίας καί β) νά θεωρή τήν 
Τράπεζαν ώς τόν έμπιστον οικονομικόν 
της Σύμβουλον διά τήν άσψαλεστέραν 
τοποθέιησιν τών οικονομιών του καί διά 
τήν δεξιωτέραν άνάπτυξιν τών έργασιών 
του.

3) Ό συντονισμός τών προσπαθειών 
τής Τραπ ζης, δηλ.]τών 'Υποκαταστημά
των, τών Διευθύνσεων. Τμημάτων, "Υπ^ 
ρεσιών τοΟ Κ.Κ καί τών ύπαλλήλων τής 
Τραπέζης έν γένει, ώστε α) νά άποφεύ- 
γωνται άσυνάρτητοι πρωτοβουλίαι καί 
άντίθετοι ένέργειαι, βι νά δίδωνται ενι
αίοι λεπτομερείς κατευθύνσεις, ώς πρός 
τήν πολιτικήν τής Τραπέζης, τήν Οπό τής 
Διοικήσεως έν γενικαΐς γραμμαΐς καθο- 
ριζομένην, έναντι τής πελατείας κατά 
κλάδους καί σοβαρότητα, γ)_νά ΰπάρχη 
πλήρες συγκεντρωμένον άρχεϊον, προχει- 
μένου περί τών σοβαρών πελατών, πάσης

πληροφορίας σχετικής μέ τήν οικονομι
κήν των θέσιν, τάς μέ τήν Τράπεζαν συ- 
ναλλαγάς των έν λεπτομέρεια, τάς δυνα
τότητας άναπτύξεως αύτών καί τάς κατα- 
βληθείσας ύπό τής Τραπέζης προσπάθει
ας πρός τήν κατεύθυνσιν τούτην.

4) Μελέτη καί είσήγησις άναπτύξεως 
τών έργασιών τής Τραπέζης καί εις κλά
δους, εις τούς όποιους ή Τράπεζα δέν έ- 
πεξέτεινε τήν δρασίν της π. χ. Ναυτιλια
κοί έργασίαι, έργασίαι Trust κ.λπ.

Πρωταρχική προϋπόθεσις, ύπό τήν ό
ποιαν είναι δυνατόν νά λειτουργήση καί 
καταστή άποδοτικόν τό Τμήμα Νέων "Ερ
γασιών, είναι ή ϊδρυσίς του ώς άνεξαρ 
τήτου Τμήματος κοίή ΰπαγωγή τουΰπό 
τήν άμεσον έποπτείαν τοΰ Διοικητοΰ ή 
ένός τών "Υποδιοικητών, έκτός έάν καθιε- 
ρωθή καί εις τήν ήμετέραν Τράπεζαν τό 
μετά τόσης έπιτυχίας λειτουργούν εις 
τάς Τραπέζας τοΰ "Εξωτερικού σύστημα 
τής δι’Έπιτροπών (Commit0es) έποπτείας 
κάθε τομέως τών έργασιών τής Τραπέ
ζης _ .

Τό Τμήμα Νέων ’Εργασιών δια νά δυ
νατοί νά δώση τό Maximum τής άποδό- 
σεώς του έπιβάλλει τήν δπαρξιν ένός ο
λοκληρωμένου τελείου καί συγχρονισμέ
νου συστήματος όργανώσεως τής Τρα- 
ττέζης.

Όργάνωσις τής Τραπέζης δέν νοείται 
ή έλαψρά τροποποίησις τοΰ ύφισταμένου 
συστήματος, μέ βάσιν πάντοτε τό ΰφι- 
στάμενον σύστημα, δηλαδή «τά μπαλώ
ματα», αλλά ή καθιέρωσις νέων άρχών 
καί νέων άντιλήψεων εις τάς Τραπεζικός 
έργασίας μέ θεμέλιον καί σκοπόν τήν 
καλλιτέραν καί ταχυτέραν έξυπηρέτησιν 
τής πελατείας. Ή τοιαύτη όργάνωσις 
δέν άφορα μόνον τήν άπό τής Διοικήσεως 
καί κάτω' άναδιοργάνωσιν τών "Υπηρε
σιών τής Τραπέζης καί τήν άπλοποίησιν 
τής έσωτερικής λειτουργίας των. άλλά 
κυρίως νά έπιβάλη εις δλους τούς ύπαλ- 
λήλους αύτής τάς όρθάς άντιλήψεις περί 
τής άποστολής καί του "Ιδρύματος καί 
τοΰ έμψύχου του κεψα'αίου.

Δυστυχώς ούδείς, είναι άπαραίτητον 
νά τονισθή, ούδείς έξ ήμών θά ήτο κα-



τάΧΧηλος νά άργανώση τήν Τράπεζάν 
μας, καί λόγω μή είδικεύσεως καί λόγω 
των Αντιδράσεων, αΐ άποΐαι είναι φυσικόν 
νά προκληθοΰν.

Ή μετάκλησις όργανωτοΰ έκ τοΰ Έ 
ξωτερικοΰ καθίσταται ώς μόνη ένδεδειγ 
μένη λύσις. "Η δαπάνη δέ πρός τόν σκο
πόν τούτον θά είναι Ασήμαντος έν σχέ- 
σει μέ τά όφέλη πού θά προκόψουν.

Ό όργανωτής οδτος θά έξουσιοδοτη- 
θή : 1) Νά καταρτίση τό σχέδιον τής έκ 
βάθρων έσωτερικής τής Τραπέζης όργα- 
νώσεως 2) Νά έμφυσήση διά διαλέξεων 
καί άλλων μέσων τάς νέας Αντιλήψεις 
καί τό πνεύμα έκεϊνο, πού θά καταστήση 
τά Ανώτερα καί κατώτερα στελέχη τής 
Τραπέζης δχι άδιαφόρους ή άπλούς διεκ- 
περαιωτάς των υποθέσεων αύτής καί των 
πελατών, Αλλ’ ένθουσιώδεις παράγοντας 
άναπτύξεως των έργασιών καί 3) Νά δι 
δάξη τόν δρθόν τρόπον έξυπηρετήσεως 
καί μεταχειρίσεως τής πελατείας.

Άπηλλαγμένος, ώς θά είναι, πάσης 
έπιδράσεως, ξένος πρός τά πρόσωπα καί 
τά προσωπικά συμφέροντα, μέ γνώσιν. 
λόγω είδικεύσεως, των Τραπεζών καί 
τοΰ προορισμού των καί μέ προοπτικήν 
μόνον τήν καλλιτέραν λειτουργίαν τής 
Τραπέζης, θά είναι δυνατόν, έν συνεννοή- 
σει μέ τήν Διοίκησιν, ή όποία έξωθεν 
προερχόμενη είναι έπίσής άπηλλαγμένη 
τής νοοτροπίας ήτις έπεκράτησεν, έν πολ-

ΤΜΗΜΑ ΝΕΩΝ

λοΐς, κατά τό παρελθόν εις τήν Τράπε
ζάν μας, νοοτροπίας δφειλομένης εις τήν 
παλαιάν μορφήν τής Τραπέζης καίτήν 
εις τά καθιερωμένα προσήλωσιν Από 
έγωΐστικόν πνεύμα άντιθέσεως καί Αντι
στάσεως εις τάς έξελίξεις καί τάσεις 
τού νέου κόσμου, νά έπιτύχη εις τό έρ 
γον του.

’Αντιδράσεις είναι πιθανόν νά έκδηλω- 
θοϋν μέ τό πρόχειρον έπιχείρημα, δτι 
έπιδιώκεται ή έφαρμογή Αμερικανισμών, 
οΓτινες είναι Αντίθετοι πρός τόν ίδιάζον- 
τσ χαρακτήρα τού "Ελληνος καί τ^ς ει
δικός συνθήκας τοΰ τόπου. Τό έπιχείρημα 
αότό δέν εύσταθεϊ, διότι ή εύχέρεια 
προσαρμογής εις οίονδήποτε σύστημα 
καί ή εΰκολία τής Αφομοιώσεως τών νέων 
Αρχών καί ιδεών είναι κύριον χαρακτη
ριστικόν τοΰ 'Ελληνος

"Αλλως τε δέν έπιζητεΐται Από τάσεις 
ξενομανίας ή καθιέρωσις νέου συστήμα 
τος έσωτερικής λειτουργίας, έργασίας, 
σκέψεως καί δράσεως έν τή Τραπέζι], 
άλλ’ Από τήν Αδήρητον ανάγκην ήτις 
έγινε συνείδησις μεγάλου Αριθμού Ανω- 
τέρων καί κατωτέρων υπαλλήλων τής 
Τραπέζης μας, Ανασυντάξεως καί έξορ- 
μήσεως διά τήν Ανάπτυξιν τής δράσεως 
τού Ιδρύματος πρός δλας τάς κατευθύν
σεις, δχι μόνον πρός ίδιον αύτής όφελος, 
Αλλά καί πρός εύημερίαν τής πελατείας 
του καί τής κοινωνίας έν τώ συνόλω.

- ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ

1) Εισαγωγή- Ένα έκτεταμένον πρόγραμμα, 
περιλαμβάνον τό Τμήμα Νέων Έργασιών καί 
μίαν μεγάλην δαπάνην διαφημίσεων, διά τήν 
άπόκτησιν νέων έργασιών είναι μία νέα σχε- 
τικώς έξέλιξις εις τό τραπεζικόν πεδίον. Έν 
τούτοις ή έξέλιξις έχει προωθηθή έπαρκώς 
ώστε νά δικαιολογή είδίκευσιν εις τήν τραπε
ζικήν προσπάθειαν πρός άπόκτησιν νέων έρ
γασιών. Ή έξέλιξις αϋτη είναι τόσο πρόσφα
τος ώστε αί χρησιμοποιούμενοι μέθοδοι συνε
χώς ίφίστανται αλλαγήν καί οδτω καθίσταται 
δύσκολον νά δοθή πλήρης καί συγχρονισμένη 
μελέτη τοΰ θέματος. ’Επί πλέον δτι είναι κα
τάλληλον διά μίαν Τράπεζαν είναι πολύ προο
δευτικόν δι’ άλλην καί αναχρονιστικόν δι’ άλ
λος. Ένας μεγάλος αριθμός καλής Βιβλιογρα
φίας έξ άλλου υπάρχει καί οί Τραπεζϊται συζη
τούν τό θέμα καί εισφέρουν νέας ιδέας εις τάς 
διαφόρους συσκέψεις των.Ό μελετητής πού θά 
έπιτύχη εις τόν κλάδον τών νέων εργασιών

τής Τραπέζης πρέπει νά μή φεισθή κόποιν 
τοΰ νά είναι πάντοτε καλώς πληροη:ορημένος 
έπί όλων τών νέων εξελίξεων εις τό τόσο έν · 
διαφέρον καί άκρως είδικευμένον τούτο πε
δίον τής Τραπεζικής

Σκοπός μας διά τοΰ παρόντος είναι νά δα>- 
σωμεν έν συντομία τάς θεμελιώδεις άρχάς τής 
Όργανιόσεως τοΰ Τμήματος Νέων Έργασιών 
καί τούς κανόνας τής Τραπεζιτικής διαφημί- 
σεως οΐτινες μπορεί νά χρησιμεύσουν ώς βά- 
σις διά μελλοντικήν μελέτην.

Σήμερα πού ύφίσταται τόσος οξύς συνα
γωνισμός μεταξύ τών Τραπεζών, είναι απα
ραίτητον γιά κάθε Τράπεζα πού θέλει νά 
έξακολουθήση νά εργάζεται καί νά εϋδοκιμή 
νά είναι κατά τοιοΰτον τρόπον οργανωμένη 
καί κατά τοιοΰτον τρόπον νά παρέχη τάς υπη
ρεσίας ώστε νά είναι εις θέσιν νά έπιλαμβά- 
νεται κάθε ευκαιρίας πρός αΰξησιν τών έργα
σιών της. Τοΰτο δέν δύναται νά γίνη μέ τυ·



χαίας μεθόδους "Ενα όριρτιχόν καλώς σχε- 
διασμένον πρόγραμμα δέον νά καταρτισθή 
καί έκτελεσθή1 έάν ή Τράπεζα πρόκειται νά 
αύξήση τάς εργασίας της. Αύτός είναι ό λόγος 
τής ίδρύσεω; τοΰ Τμήματος Νέων Εργασιών

2) Σκοπός τοΰ Τμήμχτος Νέων’Epyx- 
<σιών. Ό σκοπός τοΰ Τμήματος Νέων 'Ερ
γασιών είναι νά παράγη νέας έργασίας διά 
τήν Τράπεζαν, νέας έργασίας προερχομένας 
άπό τήν αίίέησιν τών έργασιών των υφιστα
μένων πελατών άφ" ενός καί άπό τούς έπιχει 
ρηματίας μή πελάτας τής Τραπέζης ώς καί 
τούς έγκαθισταμένους δι" έργασίας τό πρώτον 
εις τήν πόλιν. Είναι καθήχαίν τοΰ Τμήματος 
Νέων Έργασιών νά καταρτίζη καί έκτελή 
σχέδια τά όποια θά φέρουν έργασίας άπό πά
σαν δυνατήν πηγήν έφ" δσον αί έργασίαι αδ- 
ται είναι ίκανοποιητικαί είς τήν Τράπεζαν. 
Αί έργασίαι δεν πρέπει νά είναι ικανοποιητι
κοί άπό άπόψεως κερδών μόνον, άλλα καί άπό 
άπόψεως νομιμότητος. Ή απλή προσκόμισις 
νέων λογαριασμών δέν είναι άρκετή Δέον νά 
είναι λογαριασμοί κερδοφόροι ή νά οδηγούν 
είς κερδοφόρους εργασίας καί νά τείνουν εις 
έπαύξησιν τών παλαιών λογ/σμών καί είς τήν 
χρησιμοποίησα' ΰπό τών πελατών τών κερδο 
φόρων ΰπηρεσιών τής Τραπέζης.

’Αλλά δεδομένου δτι αί νέαι έργασίαι απο
κτώνται διά ύπηρεσιών, προσφερομένων ΰπό 
τής Τραπέζης είναι επίσης καθήκον τοΰ Τμή
ματος Νέων Έργασιών νά παρακολουθή ώστε 
αί προσφερόμεναι ύπηρεσίαι ύπό τής Τραπέ
ζης νά είναι ισάξιαι ή καλλίτεροι τών ύπό 
τών άλλων Τραπεζών προσφερομένων. Αί 
προσπάθειαι τοΰ Τμήματος Νέων Έργασιών 
θά είναι μάταιοι έάν ή έξυπηρέτησις τών πε
λατών υπό τής Τραπέζης δέν είναι ή διαφη
μιζόμενη ή καί άνωιέρα ταύτης.

3j ’Οργάνωοις τοΰ Τμήμχτος Νέων 
Έργ«3ΐών. "Η όργάνωοις τοΰ έν λόγιο Τμή
ματος έξαρτάται άπό πολλά δεδομένα. Τό μέ
γεθος, ή θέσις τής Τραπέζης, τό ποιόν τών 
χρησιμοποιούμενων ύπαλλήλων, ή Βιομηχανι
κή άνάπτυξις τής πόλεως καί τά ίδιάζοντα 
χαρακτηριστικά τοΰ κοινού μέ τό όποιον συν
αλλάσσεται ή Τράπεζα είναι παράγοντες έπη- 
ρεάζοντες τήν όργάνωσιν τοΰ Τμήματος Νέων 
Έργασιών καί τήν σφαίραν τής δράσεώς του. 
Ό επί κεφαλής τοΰ Τμήματος δύναται νά εί

ναι άνώτερος ύπάλληλος (Officer) ή υποδιευ
θυντής (Vice - president), άλλά άνεξαρτήτως 
τοΰ βαθμού του ή θέσις του είναι νά παράγη 
νέας έργασίας. Δέον νά είναι ό κάλλιστος τών 
υπαλλήλων, γνώστης τής άγοράς καί άριστος 
οργανωτής, νά είναι είς θέσιν νά κατανείμχ) 
τήν εργασίαν τοΰ Τμήματος ώστε νά έχη τήν 
καλλιτέραν άπόδοσιν. Έν γενικαΐς γραμμαΐς 
τό Τμήμα Νέων Εργασιών διαιρείται είς 
τρεις υπηρεσίας, πρώτον 'Υπηρεσίαν προσω
πικής επαφής (Personal work division), 
δεύτερον "Υπηρεσίαν διαφημίσεων καί τρίτον 
Υπηρεσίαν ’Αρχείου.

ιχ) 'Υπηρεσία προσωπικής έπαφήί- ”E(J- 
γον της είναι νά καλλιεργή τάς σχέσεις μέ 
τούς ύφισταμένους πελάτας τής Τραπέζης, νά 
ζαταρτίζη πίνακας τών πιθανών πελατών 
(Prospects) καί προσωπικώς νά αίτή τούς 
λογ/σμούς εκείνων έξ αυτών οΐτινες είναι επι
θυμητοί είς τήν Τράπεζαν. Ή 'Υπηρεσία 
αυτή θά διαιρεθή είς τάς ύποϋπηρεσίας προ 
σωπικής επαφής μέ τούς πελάτας, ήμερησίου 
Δελτίου τών άνωτέρων λειτουργών τής Τρα
πέζης (Officers) καί είς τήν έρευναν τής Νο
μοθεσίας.

1) Έργον τής ύποϋπηρεσίας προσωπικής 
επαφής είναι νά έπικοινωνή προσωπικώς ή 
έγγράφως μέ τούς υφισταμένους καί πιθα
νούς πελάτας πρός τόν σκοπόν άποκτήσεως 
νέων έργασιών καί νά έπιβλέπη τήν παρακο
λούθησή τών έργασιών όλων τών πελατών,

2) ’Έργον τής ύποϋπηρεσίας ήμερησίου 
Δελτίου τών Officers είναι νά έτοιμάζη τό 
ημερήσιον δελτίον δι’ οΰ θά διαπιστοΰται καί 
καθορίζεται ή αΰξησις τών καταθέσεων έν 
συγκρίσει μέ τάς τοΰ προηγουμένου έτους 
κατά τήν ιδίαν ήμερομηνίαν, θά άναγράφων- 
ται οί νέοι καί οί κλειόμενοι λογαριασμοί 
τής ήμέρας, περίληψις τών διαφόρων μεθόδων 
αιτινες έχρησιμοποιήθησαν καί προσπαθειών 
αίτινες κατεβλήθησαν ύπό τών άλλων Τραπε
ζών πρός άπόκτησιν νέων έργασιών. Αυτή ή 
ύποϋπηρεσία δύναται νά χρησιμεύση καί ώς 
ύπηρεσία έξυπηρετήσεως τών Officers καί 
τών πελατών ώς π χ. άγοράν εισιτηρίων θεά
τρων, ξενοδοχείων καί σιδηροδρόμων ή άτμο- 
πλοίων κ.λ.π.

3) "Εργον τής ύποϋπηρεσίας έρεύνης τής 
Νομοθεσίας είναι ή μελέτη τών νέων



νόμων, αποφάσεων δικαστηρίων καί φορολο
γικών νόμων καί κανονισμών, καί ή σύν
ταξις σχετικών δελτίων πρός διανομήν εις 
όλας τάς ύπηρεσίας καί τούς Oificers. Δύνα- 
ται νά περιλάβη εις τάς μελετάς της καί δλα 
τά ζητήματα τά άφορώντα τό νόμισμα καί γε 
νικώτερον τά τραπεζιτικά ζητήματα.

β) 'Υπηρεσία Διαφημίσεων- Ή "Υπηρε
σία διαφημίσεων συνήθως αποτελεί ύποϋπηρε- 
αίαν τοΰ Τμήματος Νέων Εργασιών καίτοι 
εις πολλάς Τραπέζας όργανοΰται ώς χωριστόν 
Τμήμα. Ή τελευταία αυτή όργάνωσις ώς Τμή
ματος προεκλήθη έκ λόγων έσωτερικών ζηλο
τυπιών. Είναι συνήθως προτιμώτερον διά λό
γους συντονισμού νά δργανωθή τό Τμήμα Δια 
φημίσεων ώς ύπηρεσία τού Τμήματος Νέα>ν 
"Εργασιών. Άλλ’ ανεξαρτήτως τούτου εργον 
τής Ύπηρεσίας Διαφημίσεων είναι νά προπα- 
ρασκευάζη όλην τήν σχετικήν ύλην καί νά με 
ριμνφ διά τήν ορθήν διανομήν αυτής. Δύνα- 
ται έπίσης νά έπιμελήται τής συντάξεως καί 
έκτυπώσεως τοΰ μηνιαίου οργάνου τής Τρα 
πέζης πρός χρήσιν τών υπαλλήλων ή τοΰ κοι 
νοΰ Εις τάς μεγάλας Τραπέζας δυνατόν νά 
είναι προτιμωτέρα ή ΰποδιαίρεσις τής Ύπη
ρεσίας διαφημίσεως εις δύο ύποϋπηρεσίας : 
τήν ύποϋπηρεσίαν συντάξεως καί τήν ύποϋπη. 
ρεσίαν μηχανικής εργασίας.

1) Ή ύποϋπηρεσία συντάξεως έχει νά άσχο- 
ληθή μέ ιδέας καί αισθήματα, τούς δύο κυ
ρίους παράγοντας τούς έλέγχοντας τήν κοινω 
νικήν καί οικονομικήν δράσιν.

Ή ύποϋπηρεσία συντάξεως έχει νά συλ 
λάβη, νά άναπτύξη δημοσιεύσιμα θέματα, άπο 
φασίση τά χρησιμοποιηθησόμενα μέσα, συνάξη, 
άντιγράψη καί καταρτίση σχέδια έκστρατείας 
διαφημίσεως. “Εργον της είναι νά διαφημΐζη 
τάς ύπό τής Τραπέζης παρεχομένας ύπηρεσίας. 
"Άνθρωποι πού δύνανται \’ά αυλλάβουν ιδέας 
καί νά τάς συνδυάσουν μέ τά άνθριόπινα αι
σθήματα σπανίζουν, δέον συνεπώς όπως μή 
άπασχολοΰνται μέ μηχανικός λεπτομέρειας.

2) Ύποϋπηρεσία μηχανικής έργασίας. Έρ- 
γον αύτής είναι ή παρακολούθησις τών λε
πτομερειών τής ετοιμασίας τής δημοσιευ^η- 
σομένης ύλης πρός διανομήν. Μεριμνρ διά 
τήν τεχνικήν καί χαρακτικήν εργασίαν, τήν 
έκτύπωσιν καί τήν είς τήν ύπηρεσίαν ’Αρχείου 
τοΰ Τμήματος διαβίβασιν τών στοιχείων, καί

γενικώς μεριμνά δι" δλην τήν άναγκαίαν λε
πτομερειακήν εργασίαν.

y) "Υπηρεσίαν ’Αρχείου. Ή Υπηρεσία 
"Αρχείου έν σχέσει μέ τάς νέας έργασίας εί
ναι μεγάλης σημασίας. Προμηθεύει απαραι
τήτους πληροφορίας έπί τών ήδη πελατών δ.μ 
τό Τμήμα Νέων "Εργασιών Δεικνύει ποιας 
ύπηρεσίας χρησιμοποιεί έκαστος έκ τούτων 
καί οΰτω δίδεται ή εύκσιρία νά έξετασθή 
ποιας άλλας Ύπηρεσίας τής Τραπέζης Εκαστος 
τών πελατών θά είναι Επιθυμητόν νά χρησί 
μοποιήση. Ένας πελάτης πού χρησιμοποιεί 
τά τμήματα Trust; ή χρεωγράφων χωρίς νά 
χρησιμοποιή αλλά Τμήματα δίδει τήν εύκαι- 
ρίαν είς τήν Τράπεζαν νά συστήση τήν χρή 
σιν καί τών Τμημάτων "Εμπορικού, Ταμιευ
τηρίου καί Φυλάξεως Τίτλων 'Ομοίως μικροί 
μή κινούμενοι λογ/σμοί δύνανται νά παρακο 
λουθηθοΰν ώστε νά κινηθούν καί αύξήσουν. 
Πιθανώς ένας μικρός λογ/σμός νά έχη λησμο 
νηθή καί μία προσωπική Επαφή Ισως όδηγήση 
είς τό νά μεγαλώση ό λογ/σμός ούτος. Ή Ύ
πηρεσία "Αρχείου τοΰ Τμήματος παρέχει τά 
Επιχειρήματα δΤ ών ό πελάτης μπορεί νά 
πειοθή νά αύξήαη τήν χρησιμοποίησιν καί 
τών άλλων ύπηρεσιών τών προσφερομένων ύπό 
τής Τραπέζης.

4) Χίχέοεις μέ τά άλλα Τμήματα. Τό
Τμήμα Νέων "Εργασιών δέον νά άναπτύξη 
τούς πλέον φιλικούς δεσμούς μέ τά άλλα 
Τμήματα τής Τραπέζης. Κάθε τμήμα τής 
Τραπέζης Επιζητεί νά αύξήαη τάς έργασίας 
του καί είναι τό καθήκον τοΰ Τμήματος Νέων 
"Εργασιών νά συντονίζη καί κατευθύνη τάς 
προσπάθειας εκάστου Τμήματος πρός άπό 
κτησιν νέων Εργασιών. Ό Διευθυντής τοΰ 
Τμήματος Νέων "Εργασιών δέον νά συσκέπτε 
ται συχνά μέ τούς έπί κεφαλής τών άλλων 
Τμημάτων, δέον νά Εκθέτη τά σχέδια πρός 
συζήτησιν καί τελειοποίηση1 καί νά τά θέτη 
είς Εφαρμογήν "Εάν αύτό δέν γίνη ίσως με
ρικά άπό τά πλέον Ενεργητικά τμήματα δέν 
θά λάβουν τό μερίδιον τών νέων Εργασιών ή 
τό μερίδιον τής διαφημίσεως καί θά άναπτυ- 
χθή ούτω τό αίσθημα τής αντιζηλίας πρός τά 
άλλα Τμήματα καί τοΰ ανταγωνισμού πρός τό 
Τμήμα Νέων 'Εργασιών.

[Σννέχβια είς τήν αβΜδα 59J



ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ "ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΝ,,

'Από τόν συνάδελφον κ. Χρηστόν 
Βούλγαρην έλάβομεν τήν κατωτέρω έπι- 
στολήν, τήν όποιαν, εύχαρίστως, φέρομεν 
είς τήν δημοσιότητα:

’Αγαπητή «Τραπεζιτική»,
Σέ παρακαλώ νά δημοσιεύσης τήν επιστο

λήν μου αύτή γιατί νομίζω, δτι τό περιεχό
μενό της θά ένδιαφέρη τούς συναδέλφους 
τώρα μάλιστα πού τα επαγγελματικά μας ζη
τήματα εύρίσκονται σέ όξύτατη κρίσι. *Η δη- 
μοσιευθεΐαα έξ άλλου προχθές πρόσκλησις Γε 
νίκης Συνελεύσεως γιά εκλογές δίδει είς τήν 
επιστολήν μου καί τόν τόνον τής έπικαιρό- 
τητος.

’Ανέκαθεν είχα τήν γνώμην, ότι παρά τάς 
ιδεολογικός, πολιτειακός ή πολιτικός μας πε
ποιθήσεις ή άναμετώπισις των επαγγελματι
κών μας ζητημάτων θά έπρεπε νά γίνεται από 
τό Προσωπικόν κατά τρόπον ένιαΐον. "Αλή
θεια, δεν βλέπω τον λόγον διά τόν όποιον 
ημείς οί υπάλληλοι τής ’Εθνικής Τραπέζης θά 
πρέπει νά λύουμε κάθε τόσο τό πολιτειακό ή 
πολιτικό ζήτημα τής 'Ελλάδος είς τάς -έκλογάς 
τού έπαγγελματικόΰ μας Σωματείου.

Γιά τήν ένωσί μας αύτή έγιναν πολλές προσ 
πάθείες ακόμη καί κατά τήν περίοδον τής 
Κατοχής, αι όποΐαι δυστυχώς άπέτυχον, εκτός 
μιας περιπτόίσεως Καί ακριβώς ή περίπτωσις 
αυτή μάς δίδει τό μέτρον τής δυνάμεως τού 
Προσωπικού, όταν είναι ηνωμέναν. Πρόκειται 
γιά τήν τριακονταμελή επιτροπή, ή οποία συ 
νεστήθη κατά τ?Γ τέλ.οςΤ τής~~π'"εριόδου τής Κα
τοχής υπό τής τότε Διοικητικής ’Επιτροπής 
τού Συλλόγου.

Ή'Διοικητική αύτή Επιτροπή τού Συλλό
γου, τής οποίας είχα τήν τιμήν νά είμαι μέλος, 
έδωσε ιδιαιτέραν προσοχήν είς τήν σύνθεσιν 
τής τριακονταμελοΰς επιτροπής, ώστε νά άντι- 
προσωπεύωνται είς αυτήν όλαι αι τάσεις τού 
Προσωπικού καί όλοι ένθυμούμεθα τόν τόνον, 
τόν όποιον τά ζητήματά μας καί τά ζητήματα 
τής Τραπέζης έλαβον. Δέν είναι υπερβολή νά 
λεχθή. ότι είς τήν ’Επιτροπήν αύτήν οφείλε
ται ή σωτηρία τής περιουσίας τής Τραπέζης, 
την οποίαν έπεβουλεόοντο οί κατακτηταί διά 
τής δήθεν Ελληνικής Κυβερνήσεώς των._

Είναι βέβαιον όμως νομίζω, ότι τά αποτε

λέσματα των ένεργειών τής ’Επιτροπής ταύ- 
της δέν θά ήσαν έξ ίσου έπιτυχή έάν ή σύν- 
θεσις τής ’Επιτροπής ήτο μονόπλευρος, ώστε 
νά μή πιστεύη απολύτως είς αύτήν ολόκληρον 
τό Προσωπικόν.

Τήν γνώμην αύτήν διά τήν ενωσιν όλων τών 
συναδέλφων γύρω είς τά επαγγελματικά μας 
ζητήματα είχα καί έχω πολύ περισσότερον σή
μερον πού τά ζητήματά μας διέρχονται φοβε
ρόν κρίσιν, είμαι δέ εύτυχής, διότι μία μερίς 
συναδέλφων αρκετά μεγάλη έχει τήν ιδίαν 
γνώμην, καθώς δίεπίστωσα άπό καθημερινός 
συζητήσεις. Ηύχαριστήθην δέ ιδιαιτέρως όταν 
εις φιλικάς συνομιλίας μας μέ τόν κ. Πρόε
δρον τής Διοικητικής μας ’Επιτροπής έπάνω 
είς τά ζητήματά μας άντελήφθην, ότι καί 
αύτός έβλεπε τήν ανάγκην τής συνεργασίας μέ 
άλας τάς τάσεις τού Προσωπικού, διότι έπί- 
στευεν, ότι μόνον έτσι θά άντιμετωπίζοντο τά 
ζητήματά μας άποτελεσματικώς. Επιτροπή 
μάλιστα συναδέλφων συναντηθείσα καί αυσκε- 
φθείσα έπανειλημμένως μετά τού κ. Παπα- 
λέτσου επί τού θέματος, κατέληξεν είς συγκε
κριμένα συμπεράσματα επί τής νέας συνθέσεως 
τής Διοικητικής μας ’Επιτροπής, ώστε αύτη 
νά μίντιπροσωπεύη όλας τάς τάσεις τών συνα
δέλφων.

Δυστυχώς (είναι μοιραϊον φαίνεται όλες ή 
καλές προσπάθειες νά μή τελεσφορούν) πρό 
δεκαπενθημέρου περίπου ό κ. Παπαλέτσος 
έδήλωσε τόσον είς εμέ όσον καί είς τούς άλ
λους συναδέλφους τής ’Επιτροπής, μέ τήν 
όποιαν ήρχετο είς συνεννοήσεις, ότι δέν θά 
έξετίθετο ώς ΰποψήφιος είς τάς έπικειμένας 
έκλογάς καί ότι θά συστήση είς τούς φίλους 
του νά ουνεχίαουν αύτοί τό έργον τής συνερ
γασίας.

'Ομολογώ, ότι τό πράγμα.μέ έξέπληξε διότι 
οί λόγοι, αύτοί τούλάχιστον τούς οποίους 
έπρόβαλεν είς έμέ (κούρασις κλπ.), οί ώθή- 
σοντες τόν κ. Πρόεδρον είς τήν άμετάκλητον, 
ώς λέγει, άπόφασίν του νά παραιτηθή τής 
πολιτικής δέν είναι ισχυροί καί φοβούμαι, ότι 
ήναγκάσθη νά λάβη τήν άπόφασίν ταύτην 
διότι άντελήφθη ότι πολλοί τών φίλων του 
ήσαν. έναντίον τής συνεργασίας μέ όλους τούς 
συναδέλφους.



Έάν αύτό συμβαίνη, ιό πράγμα είναι πολύ 
λυπηρόν. Διότι άποδεικνύει ότι υπάρχουν εις 
τήν Τράπεζαν συνάδελφοι, οί όποιοι φρονούν 
ότι ή ένότης τοΰ Προσωπικού βλάπτει καί ότι 
τουναντίον ή διχόνοια ωφελεί.

”Ας μέ συγχωρήσουν οί συνάδελφοι αυτοί, 
αλλά αδυνατώ νά συμφωνήσω μαζί τους. Ή 
έπιστολή μου δέ αυτή ας γίνη αφετηρία κινή- 
σεως άπό όλους τούς άλλους συναδέλφους, οί 
όποιοι έχουν τήν αύτήν μέ εμέ' γνώμην διά 
νά πραγματοποίηση κατά τάς προσεχείς έκλο- 
γάς ή ένότης ολοκλήρου του Προσωπικού εις 
έν κοινόν καί μοναδικόν ψηφοδέλτιον, διότι 
μόνον έτσι θά δυνηθώμεν νά διεκδικήσωμεν 
έπιτυχώς τά δίκαιά μας καί νά προστατεύσω- 
μεν αύτήν ταύτην τήν ζωήν ημών καί τών οι
κογενειών μας, ή οποία δυστυχώς απειλείται.

Θά ήθελα νά προσθέσω καί δύο λόγια 
σχετικώς μέ τήν περίφημον συντακτικήν 
πράξιν.

Επιτροπή συναδέλφων παρουσιάσθη προ
χθές εις τόν κ.Πρόεδρον τής Διοικητικής μας 
’Επιτροπής διά νά ζητήση μεταξύ άλλων καί 
πληροφορίας έπί τών ενεργειών τοΰ Συλλόγου 
έπάνω είς τό θέμα αύτό. "Ο κ. Πρόεδρος 
έδήλωσεν, ότι ελπίζει νά μή διαταραχθή ή 
παρούσα κατάστασις τοΰ Προσωπικού τής 
Τραπέζης, βασιζόμενος είς υποσχέσεις τής 
Διοικήσεως καί ότι ό αγών τού Συλλόγου θά 
έκδηλωθή εντός τής Τραπέζης ευθύς ώ; δη- 
μοσιευθή ή συντακτική πράξις, μέ σκοπόν τήν 
πραγματοποίησιν τών υποσχέσεων τής Διοική- 
σεως.

Δέν νομίζει ό κ. Πρόεδρος, ότι ίσως τότε 
θά είναι άργά καί ότι ό άγων θά έπρεπε νά 
έκδηλωθή πρό τής δημοσιεύσεως τής πράξεως 
μέ σκοπόν νά ματαιωθή ή δημοσίευσίς της ή 
τουλάχιστον νά τροποποιηθή ή πράξις έπί τά 
βελτίω; Πρό ήμερών ακόμη ό κ. Πρόεδρος 
έδήλωσεν είς τήν Συνέλευσιν, ότι ή Συντα
κτική πράξις ήτο αποτέλεσμα εισηγήσεων τών 
Διοικήσεων τών Τραπεζών καί τών Νομικών 
"Υπηρεσιών τών Τραπεζών Ελλάδος καί 
Εθνικής Τό γεγονός αύτό δέν δημιουργεί 
μίαν αντινομίαν μέ τάς υποσχέσεις τής Διοι- 
κήσεως, είς τάς όποιας βασίζεται ό κ. ΙΙρόε 
δρος καί δέν νομίζει ότι αναλαμβάνει μεγάλην 
εύθύνην απέναντι τού Προσωπικού μέ τήν 
πολιτικήν του αύτήν;

‘Εν Άθήναις τή 5 ’Ιουλίου 1915 
Μέ αγάπη

(ύπογρ.) Χρ. Βούλγαρη;.

Ό κ. 1. Ποιτταλέτσος, Πρόεδρος τής 
Δ. Έτατροπής"του 'ϋΕΰΧΧόγου, λαβών γνώ· 
σιν τής έτπστολής τοΰ κ. Χρ Βούλγαρη, 
μας άπέστειλε τήν κατωτέρω άπάντησιν :
’Αγαπητή «Τραπεζιτική»,

Κανείς φυσυίά δέν είναι δυνατόν νά δια- 
φωνήση μέ τόν κ. Βούλγαρην είς τό ότι ή 
άντιμετώπισις τών επαγγελματικών μας ζητη
μάτων πρέπει νά γίνεται κατά τρόπον ένιαίον 
καί ανεξάρτητα άπό τάς ϊδεολογικας, πολιτει
ακός ή πολιτικός μας πεποιθήσεις.

Τά ανωτέρω διεκηρύξαμεν άλλως τε πρώ
τοι ημείς άπό μακροΰ καί τό σύνθημά μας— 
μακράν τής Τραπέζης ή πολιτική — είναι 
γνωστόν είς όλους τούς συναδέλφους, διότι μέ 
αυτό τό σύνθημα κυρίως έκινήθημεν όταν 
άπεφασίσαμεν νά άναλάβωμεν τήν διοΐκησιν 
τοΰ Συλλόγου.

Διά τάς ιτροσπαθείας πού έγιναν κατά τό 
παρελθόν διά τήν ένωσίν μας, ώς είς τήν 
επιστολήν του άναφέρει ό κ. Βούλγαρης καί 
αί όποίαι δυστυχώς κατ’ αύτόν άπέτυχον, έχο· 
μεν νά άπαντήσωμεν ότι αί προσπάθειαι αύ- 
ταί κατεβλήθησαν βεβαίως, άλλά άπό τής ίδι- 
κής μας πλευράς κατ’ έπανάληψιν καί μέ επι
μονήν, χωρίς όμως άποτέλεσμα καί τοΰτο όχι 
διότι ό κ.Βούλγαρη; ή άλλοι εκλεκτοί τής τότε 
Δ. Ε. τοΰ Συλλόγου συνεργάται του άπέκρουον, 
άλλά διότι δέν ήσαν ελεύθεροι νά διαθέσουν 
τόν εαυτόν των ώς έπεθυμουν, χωρίς τήν 
γνώμην τής όργανώσεως είς ήν άνήκον.

Καί πλέον συγκεκριμένα :
’Αμέσως μετά τήν άπελευθέρωσιν, προκεί- 

μένου νά γίνουν έκλογαί Δ. Ε. τού Συλλόγου 
ό ύποψαινόμενος μετά τοΰ κ. Β. Γιαννοπούλου 
παρουσίφ καί άλλων συναδέλφων προέτεινεν 
είς τούς κ. κ. Σπ. Βασιλόπουλον καί Χρ. 
Βούλγαρην τήν σύμπραξιν όλων τών τάσεων 
διά τήν έκλογήν τής Δ. Ε. τού Συλλόγου.

"Ο κ. Σπ._Βασιλόπουλος, μέ τήν ειλικρί
νειαν ή όποια τόν διακρίνει, άπήντησεν άμέ- 
σως καί άνενδοιάστως, ώς πρώην πρόεδρος 
τοΰ Συλλόγου, ότι επιφυλάσσεται να" μάς άπαν- 
τήση ,άφοΰ φέρη τό ζήτημα ένώπιον τής όρ
γανώσεως άπό τήν οποίαν καί θά έλάμβανεν 
οδηγίας, έξηγήσας μάλιστα καί τούς λόγους 
οί οποίοι τοΰ υπηγόρευον τήν ένέργειάν του 
ταύτην.

Ή συνεργασία,^ίέβαια δέν επετευχθη διότι 
ώς *άς τ·; ά νηλα μ β ά ν ε τγΓΓΓ η όργάνωσις δέν



άπεδέχθη μίαν τοιαύιην πρότασιν τοΰ κ. Σπ. 
Βασιλοπούλου.

Ταΰτα αναφέρω διά νά ύπομνήσω εις τόν 
X. Βούλγαρην δτι αΐ προσπάθειαι πρός συνερ
γασίαν παρ’ ήμών πάντοτε χατεβάλλοντο. χω
ρίς βέβαια νά υποστηρίξω δτι καί 6 κ. Βούλ- 
γαρης δέν έπίστευεν εις τήν συνεργασίαν, ή 
οποία ώς προανέφερα παρεκωλύετο άπό εξω- 
ϋπηρεσιακούς παράγοντας τής εποχής εκείνης, 
οΰτε καί νά κατηγορήσω τόν κ. Βούλγαρην 
διότι άνήκεν εις μίαν πατριωτικήν όργάνωσιν 
άντιστάσεως.

Ή επιτροπή σωτηρίας τής Τραπέζης βέ 
βαια άπέδωκεν εξαιρετικούς καρπούς καί αυτό 
άποδεικνύει τί δύναται νά έπιτύχηΊό Προσω
πικόν δταν είναι ήνωμένον, άλλ’ αυτή δέν είχε 
τόν τύπον συνεργασίας διά τήν Διοίκησιν τοΰ 
Συλλόγου, τήν όποιαν έξήσκει μόνη ή τότε 
Δ. Ε. καί πρός τήν οποίαν ημείς εύρέθημεν 
αντιμέτωποι, μή έγκρίνοντες τήν άκολουθουμέ- 
νην παρ’ αυτής πολιτικήν, καθ’ δ άλλως τε 
ώς ελεύθεροι άνθρωποι είχομεν απόλυτον δι
καίωμα.

Καί ας έ'λθωμεν τώρα εις τήν προτεινο 
μένην ένωσιν δλων των συναδέλφων διά την 
άντιμετώπισιν των ζητημάτων μας καί τήν 
οποίαν υποστηρίζει μία αρκετά μεγάλη κατά 
τόν κ. Βούλγαρην μερίς συναδέλφων

"Ο υποφαινόμενος, ό όποιος ως είναι είς 
πάντας γνωστόν, επραξε τό κατά δύναμιν διά 
νά επιτυχή τήν συναδέλφωσιν τοϋ Προσωπι
κού τής Εθνικής Τραπέζης, δέν χρειάζεται 
νά καταβάλη μεγάλην προσπάθειαν διά νά 
πείση τούς συναδέλφου; πόσον πιστεύει είς 
τήν ανάγκην τής ένότητος τοΰ Προσωπικού

Τοϋτο έτόνισεν δχι μόνον είς τάς μετά τοΰ 
κ. Βούλγαρη φιλικά; συνομιλίας, αλλά καί είς 
τάς έπιτροπάς συναδέλφων, αί όποϊαι κατά 
καιρούς τόν έπεσκέφθησαν καί αί όποϊαι 
άπηρτίζοντο άπό συναδέλφους υποστηρίζον
τας ή μή τήν Δ. Ε. τοΰ Συλλόγου.

Μετά μιας έπιτροπής_συνάδελφοιν μέ τούς
όποιους-είμεθα αντίθετοι είς τάς έκλογάς διά 
ιήν άνάδέιςιν Δ. Ε. κατά τόν παρελθόντα 
’Οκτώβριον σϋνέζητήσαμεν έπανειλημμένως 
έπί τοΰ θέματος παρουσίρ εκλεκτών συνερ 
γατών μου.

Μετά χαράς ήκούσαμεν τότε δτι καί οί 
συνάδελφοι εκείνοι πιστεύουν είς τάς έπιδιοι-

ξεις μας καί τό σπουδαιότερον δτι έχουν καί 
αύτοί ώς σύνθημά των πλέον—ή πολιτική μα
κράν τής Τραπέζης—-καί έπί πλέον τήν ενό
τητα τοΰ Προσωπικού.

Έδηλώθη επίσης κατηγορηματικά έκ μέ
ρους των δτι είς τό μέλλον δέν θά συντρέξη 
περίπτωσις έπεμβάσεως έξωϋπηρεσιακών πα
ραγόντων είς τά συλλογικά μας πράγματα καί 
δτι εκείνο τό όποιον μένει νά έξετασθή είναι 
αν ημείς έπιθυμοϋμεν νά συνεργασθώμεν διά 
τά συλλογικά μας ζητήματα μέ συναδέλφους 
οί όποιοι έχουν αντιθέτους τυχόν μέ ημάς 
πολιτικά;, πολιτειακά; ή ιδεολογικά; πεποι
θήσεις.

Τούτο βεβαίως θά ήτο άστεϊον νά έμπο- 
δίση μίαν συνεργασίαν διά καθαρώς επαγγελ
ματικά ζητήματα, καθ’ δσον άλλως τε είναι 
γνωστόν δτι ό υποφαινόμενος οΰτε γνωρίζει 
ούτε έξήτασε τά φρονήματα τών συνεργατών
του, μετά τών όποιων αγωνίζεται μόνον διά τά 
επαγγελματικά καί πέραν τούτων δι’ ούδέν άλ. \/ 
λο ζήτημα, ως πρόεδρος τοΰ Συλλόγου, ένδια- 
φέρεται.

Πιστεύει ό γράφω ν δτι είναι δυνατή ή 
συνεργασία ύπό τήν προϋπόθεσιν δτι οί άπαρ- 
τίζοντες τήν Δ. Ε. δέν πρόκειται νά γίνουν 
πρόξενοι έπαναλήψεως άντισυνδικαλιστικών 
ατοπημάτων τοΰ παρελθόντος.

Τούτο βεβαίως εξασφαλίζει ή καλή εκλογή 
συνεργατών έκ μέρους τοΰ μέλλοντος προέ
δρου τής Δ. Ε. καί κατά συνέπειαν δέον νά 
έξετασθή αν ύπάρχη μία τοιαύτη δυνατότης,

Ό υποφαινόμενος έβλεπεν αυτήν τήν δυνα
τότητα δταν ώμίλει περί συνεργασίας καί ενό
τητας, διότι οί συνομιληιαί του τοΰ εδιδον 
αποδείξεις, εξηγήσεις καί στοιχεία πείθοντα 
δτι τά πράγματα πλέον ήλλαξαν.

Άλλ’ αυτό, βέβαια, δέν είναι αρκετόν διά 
νά πεισθοΰν οί πάντες περί τής δυνατότητας 
τής συνεργασίας, έφ’ οσον άλλως τε ό καθείς 
έχει τάς επιφυλάξεις του, ώς άλλως τε είναι 
δικαίωμά του.

Ό γράφων, πρό τής σκέψεώς του νά μή 
κατέλθη είς τάς έκλογάς, δι’ οΰς λόγους οί 
συνάδελφοι γνωρίζουν καί δχι δι’ άλλους ώς 
ό κ. Βούλγαρη; πιστεύει, είχε τήν διάθεσιν 
νά περιλάβη είς τό ψηφοδέλτιον πρόσωπα τά 
όποια θά έθεώρει ώς ‘συνδικαλιστάς καί είς 
τά όποια θά είχεν εμπιστοσύνην ανεξαρτήτως



τής κατά τό παρελθόν έντάξεώς των είς οργα
νώσεις ή των πολιτικών, πολιτειακών ή ιδεο
λογικών των πεποιθήσεων.

Χωρίς δέ νά θεωρηθή δτι περιαυτολογεί, 
6 γράφων δηλώνει δτι έχει. καί πείραν καί 
μυαλό, ώστε νά μή ένεφάνιζε συμβοήλιον 
προωρισμένον νά παρασυρθή είς πράξεις ή 
ένεργείας είς τάς οποίας ό Πρόεδρός του δέν 
θά έπίστευεν.

Ό κ. Βούλγαρης είναι άξιος συγχαρητη
ρίων άναλαμβάνων μέ τήν σειράν του τήν 
προσπάθειαν τής ενότητας τοϋ Προσωπικού, 
ή όποια, ώς πας τις αντιλαμβάνεται, δέν εί 
ναι ύπόθεσις εύκολος.

ΓΠς"*σϋναδϊλίρϋς ΐ?άί φίλος έχω τήν ύπο- 
γρέωσιν νά τοϋ συστήσω νά έξακολουθήση 
κατπβάλλιον προσπάθειας καί τό σπουδαιότε- 
τον νά δοθούν δείγματα καί είς τούς λοιπούς 
συναδέλφους έκ μέρους αΰτοΰ καί τών φίλων 
του, τών καλών διαθέσεών των, διά νά δια
λυθούν αί άμφιβολίαι καί οί δισταγμοί.

Ό γράφων θά τόν βοηθήση, αλλά διά τήν 
δημιουργίαν τών προϋποθέσεων, αί όποΐαι θά 
διευκολύνουν τήν συνεργασίαν καί τήν ενότη
τα καί διά τήν άπομάκρυνσιν τών νεφών τά 
όποια καλύπτουν τόν ορίζοντα, αρμόδιος κατά 
πάντα είναι δ κ. Βούλγαρης, δ όποιος έχει τά 
μέσα, αν τό θελήση, νά απόδειξη είς τούς 
συναδέλφους πόσον αγνά καί συνδικαλιστικά 
σκέπτεται καί ενεργεί.

Είς τήν προσεχή έκτακτον γενικήν συνέ- 
λευσιν ή άλλως πως δύναται ό κ. Βούλγαρης 
νά δώση τάς τυχόν ζητηθησομένας έξηγήσεις 
ή εγγυήσεις περί τών καλών του διαθέσεων 
καί οί συνάδελφοι φρονώ ότι είναι είς θέσιν 
νά εκτιμήσουν καί τήν αλήθειαν τών λεγο
μένων του καί τό αγνόν τών προθέσεών του.

Διά τό θέμα τής υπό εκδοσιν συντακτικής 
πράξεως «περί ρυθμίσεως τοϋ Προσωπικού 
τών Τραπεζών» επί τού όποιου διατυπώνει 
απόψεις ό κ. Βούλγαρης, δέν πρόκειται νά 
απαντήσω σήμερον, διότι τούτο αποτελεί θέμα 
τής λογοδοσίας τής Δ 'Επιτροπής, είς τήν 
όποιαν πρόκειται νά προβή αΰτη κατά τήν 
προσεχή έκτακτον γενικήν συνέλευσιν.

Έν Άθήναις τή 15 ’Ιουλίου 1915
Μετά συναδελφικών χαιρετισμών 

(ύπογρ.) Ίω. Παπαλέτσος

Συμπλήρωοι; Πρακτικών

Κατά τήν τακτικήν Γενικήν Συνέλευ- 
σιν τοϋ Συλλόγου τής 3/2/45 ό συνάδελ
φος κ. Σπ. Σημαντώνης έξεφώνησε τόν 
κατωτέρω λόγον, ό-όποΐος, έκ παραδρο
μής, δέν περιελήψθη είς τά δημοσιευθέν 
τα είς τό ψύλλον μας τής 15/6/45 σχετικά 
Πρακτικά.

«Κύριοι Συνάδελφοι,
"Ο αξιότιμος κ. Πρόεδρος τοϋ Συλλόγου 

ημών, έξέθεσε προς τήν συνέλευσιν τό έργον 
τού Συμβουλίου καί είς ήμας εναπόκειται ή 
επιδοκιμασία ή αποδοκιμασία τών πεπραγμέ
νων.

Καθ’ ημάς, έπικροτούντας τό έργον τού 
Συμβουλίου, κύριον καί μοναδικόν ζήτημα 
είναι δχι τά πεπραγμένα, αλλά τά πρακτέα 
Αί στιγμαί τάς οποίας διερχόμεθα από πάσης 
πλευράς επιβάλλουν τήν άπασχόλησίν μας διά 
τό παρόν καί τό μέλλον.

Ή λαΐλαψ ή όποια άπό πενταετίας ένέ 
σκηψε καί είς τήν πατρίδα μας, μέ τήν τρο" 
μερωτέραν έκδήλωσίν της είς τόν εμφύλιον 
σπαραγμόν, δΓ δν καί ως πολιτισμένοι άνθρω
ποι καί ώς Έλληνες, κατά τήν άντίληψίν μου- 
πρέπει νά έντρεπώμεθα, συνεσιόρευσε τά πά 
σης φύσεως ερείπια άνά τήν χώραν μας, ή 
δημιουργία τών όποιων καθ’ ήμέραν μάς γίνε 
ται καί πλέον αισθητή είς όλας τάς εκδηλώ
σεις τής ζωής.

Μέσα είς τόν όλεθρον αύτόν, ώς βράχος 
ακλόνητος είς τήν μανίαν θυέλλης, παραμένει 
τό λαμπρόν δημιούργημα τής πανελληνίου 
αγάπης καί έκτιμήσεως, τό έργον σοφών Διοι 
κητών καί τών κόπων καί τής άφοσιώσεως δύο 
γενεών υπαλλήλων, ή Εθνική Τράπεζα,

Τό Ίδρυμα είς τό όποιον έχομεν τήν τιμήν 
νά έργαζιόμεθα. Καί πρέπει τούτο ν’ άποτελή 
τιμήν δΓ ημάς, διότι αμφιβάλλω αν ύπάρχη 
σ’ άλλην χώραν Ίδρυμα, τό όποιον νά προ- 
σέφερε στήν χώραν του τόσας υπηρεσίας, όσας 
ή Εθνική Τράπεζα στήν Ελληνικήν Πατρί
δα μας.

Διά τό Ίδρυμα τούτο ήμεϊς είς τούς όποι
ους έλαχεν ή σκληρά μοίρα \'ά διερχώμεθα τάς 
δυσκολωτέρας ίσως στιγμάς άπό τής ίδρύσεώς 
Του ύπό τήν στέγην Του, έχομεν ύποχρέωσιν, 
άλλά καί δικαίωμα νά μή άδιαφορήσωμεν διά 
τήν ΰπαρξίν του, μ’ όλην τήν αίγλην του, άνά 
τόν κόσμον καί τά συμφέροντά του.



Έχομεν ύποχρέωσιν διότι ούτω εκτός των 
άλλων λόγων, θά δείξωμεν τό πόσον είμεθα 
εύγνώμονες πρός τόν εξαιρετικόν έργοδότην 
μας, δστις δέν φείδεται δειγμάτων στοργής 
καί ένδιαφέροντος διά τό Προσωπικόν του.

"Έχομεν δικαίωμα νά ένδιαφεριύμεθα διά 
τήν τύχην τής Τραπέζης καί τά συμφέροντα 
της, διότι ώς υπάλληλοί της έχομεν συνδέσει 
τήν βπαρξιν καί τό μέλλον των οικογενειών 
μας καί ήμών μετ’ αύτής.

Διά τοΰτο νομίζομεν σκόπιμον δπως ό Σύλ
λογος ήμών, δστις νομίμως εκπροσωπεί τό 
σύνολον τού υπαλληλικού Προσωπικού τής 
Τραπέζης, επιδιώξει διά παντός νομιμόφρο- 
νος καί εις πολιτισμένους άν-θ-ρώπους προσι
διάζοντας μέσου :

1) Τήν κατάργησιν τοΰ κρατούντας εθίμου 
δπως ή Διοίχησις τής Εθνικής Τραπέζης 
αποτελεί δώρον τών έκάστοτε ισχυρών πρός 
τούς φίλους των, διά ν’ άνατεθή αΰτη εις 
πρόσωπα κύρους άναλόγου πρός τήν θέσιν ήν 
καταλαμβάνουν, έμπειρα τής Τραπεζιτικής 
επιστήμης πλέον, γνώστας τών οικονομικών 
συνθηκών καί τάσεων τής χώρας καί τής ξέ
νης, διά νά δώσουν τήν πρέπουσαν κατεύθυν- 
σιν είς τό "Ιδρυμα.

Εις τήν Εθνικήν Τράπεζαν άπό μακρον 
διαιτώνται αί ϊσχναί αγελάδες. Διά τούτο και 
αί εΰθϋναι τών Διοικούντων άπείρως μεγα 
λύτεραι.

2) Νά καταβληθή κάθε προσπάθεια καί 
κάθε διαφώτισις όπως καταπαύση _ό πόλεμος 
δν άπό ετών διεξάγουν (ορισμένοι λειτουργοί 
τού Κράτους εναντίον τής Τραπέζης

Ή Εθνική Τράπεζα ύπήρξε πάντοτε ό πο
λύτιμος παραστάτης τού Κράτους είς δλας τάς 
δυσχερείς στιγμάς του. Πολέμιοι, θεομηνίαι, 
πάσης φύσεως καταστροφαί, εΰρον άκαμπτον 
παραστάτην τοΰ Κράτους τό "Ιδρυμά μας καί 
ήμας τό Προσωπικόν του, ακούραστους άντι- 
λήπτορας τής ανάγκης χ

3) Νά παρακληθή ή Σεβαστή Διοίκησις 
καί οί διά λόγους ανεξαρτήτους τής θελήσεώς 
των έξαναγκασθέντες νά εόρίσκωνται έκτος 
τής Τραπέζης ανώτατοι Λειτουργοί τοΰ 'Ιδρύ
ματος, δπως έπανέλθουν είς τάς θέσεις των 
ΐνα μετά τών παραμεινάντων εν αυτή άνωτά- 
των στελεχών άπιιτελέσουν τόν άκρογωνιαϊον 
λίθον τής νέας ζωής καί έξορμήσεως τής 
Τραπέζης.

Νέοι ορίζοντες εργασίας ευρεΐς δσον καί 
δυσχερείς προκαλοΰν είς άμιλλαν δημιουργι
κήν άπαντες άπό τοΰ άχωτάτου άρχοντας του 
‘Ιδρύματος μέχρι καί τοΰ δοκίμου. Καί ιϊ· 
μέθα βέβαιοι δτι ούδείς θά υστέρηση.

4) Τήν άποκατάστασιν τής πειθαρχία; καί
τάξεως εν τή Τραπέζι_Δεν είναι νοητής η
υπαλληλική σχέσι; άνευ πειθαρχίας Δι* ημάς 
οί όποιοι έλευκάνθημεν έν τή Τραπέζη, πει
θαρχικοί καί εόγενεΐς πρός τούς ανώτερους 
καί συναδέλφους μας, άπετέλεσεν οδυνηρόν εκ- 
πληξιν ό έκτραχηλισμός καί αί ύβρεις τών τε 
λευταίων ετών Πρέπει ό καθείς έξ ημιών νά 
κατανόηση τήν θέσιν του καί ό σεβασμός καί 
ή λεπτότης ήτις πάντοτε διέκρινε τό Πρόσω 
πικόν τής Εθνικής Τραπέζης νά άποτελέση 
καί πάλιν τό θεμέλιον τής καλής συνεργασίας 
άνωτέρων καί κατωτέρων

Ά λλά διά τήν άποκατάστασιν τής τάξεως 
καί πειθαρχίας τοΰ Προσωπικού ένας βασικός 
παράγων είναι καί ή επάνοδος είς τήν ίεραρ
χίαν-

Ούδείς δύναται ν' άρνηθή ότι άπό ετών 
ελάχιστη φροντίς καταβάλλεται διά τήν Τηρη- 
σιν τής ιεραρχίας ίc τό Προσωπικόν. Ιό 
Προσωπικόν τής Τραπέζης άποτελούμενον 
άπό υπαλλήλους μορφωμένους καί κατέχοντας 
έν τή κοινωνία μίαν θέσιν αποβλέπει κυρίως 
είς τήν ηθικήν βράβευση- τής εργασίας του 
καί τών κόπων τού. Διά τούτο ούδείς πρεπει 
νά παραγκωνίζεται είς τήν έν καιρφ δι’ έκα 
στον υπάλληλον κατάληψη- τών θέσεων καί 
διακρίσεων έν τή Τραπεζη, πριν ή δοκίμια- 
σθή καί έφ* δσον έδοκιμάσθη έπιτυχώς νά 
Ι#ήν άγνοειταί

Ή αδικαιολόγητος όπο.σκέλιρις τών άοχαι- 
οτέρων υπαλλήλων, ύπό νε-υτέρων δέν είναι 
συντελεστικήν τής καλής καί δμιαλής διεξαγω
γής τής 'Υπηρεσίας.

Ή Σεβαστή Διοίκησις έχει πάντοτε δλην 
τήν ευχέρειαν νά. παραμέρίζη τούς άποτυγχά 
νοντας.

Διά τοΰτο νομίζομεν δτι είναι όρθόν νά 
στιιματήση τό παρατηρούμενον φαινόμενον νά 
κανονίζουν τήν σταδιοδρομιίαν ώρισμένων 
υπαλλήλων συντελεσιυί ασυμβίβαστοι με τήν 
έννοιαν τής ίερορχίαι. .

Δέν έννοοΰμεν ή άρχαιότης νά άποτε) ή τό 
μιόνον κριτήριον, δπως δέν έννοοΰμεν και τά 
διάφορα μιέσα είς ά καταφεύγουν ελαστικοί 
χαρακτήρες πρός ανάδειξη-

Ό Σύλλογος θά παρείχεν εξαιρετικήν υπη
ρεσίαν πρός τό"1δρυμα εάν υπέβαλλε πρός τήν 
Σ/στήν Διοίκησιν τήν παράκλησιν τής ακρι
βούς τηρήσεως τής Ιεραρχίας Διότι ούτω καί 
τους^δΠΠκσύντας ίΜπάπήλλασσε μυρίων ένο 
χλήσεων καί τό Προσωπικόν θέι έγνώοιίεν δτι 
μόνον διά τής έργασιας του καί τήςζάφοσιώ 
σεώς του πρός τό "Ιδρυμα θά έσταδιοδρομει 
έπιτυχώς

Βαρύ κατά τής Ιεραρχία; πλήγμα ύπήρξε



καί ή επί δικαίους καί άδικους πληθωρική 
απονομή ποιοτικής διακρίσεως.

Τό θαυμάσιον εργον εκλεκτών συναδέλφων 
δι’ ου ικανοποιήθησοΑ· αΐ άπό ετών δίκαιοι 
άξκόσεις τοΰ Προσωπικού έτορπιλλίσθη διά τής 
περίφημου ποιοτικής διακρίσεως Καί ή το φυ
σικόν τούτο νά γίνη όταν τό εργον τής αρμό
διας επιτροπής όφίστατο επί μήνας τάς αλλοι
ώσεις πολυαρίθμων καί ποικιλώνυμων παρα
γόντων εντός καί εκτός τής Τραπέζης.

ΘεωροΟμεν όθεν άναγκαΧον όπως ό Σύλλο 
'/ος έπιληφθή σοβαρώς τοΰ ζητήματος τούτου 
καί έπιτευχθή ή δίκαια καί ακριβής απονομή 
διακρίσεως εις τους πράγματι άξιους τοιαύ - 
της. Διότι ή έκ τοΰ λόγου τούτου δημιουργη- 
θεϊσα κατάστασις εις τάς τάξεις τού Προσω
πικού χρήξει άναθεωρήσεως.

5) Επιτακτικήν ανάγκην νομίζομεν την 
δημιουργίαν ίδιου Ταμείου Συντάξεων. Ή 
Τράπεζα τής 'Ελλάδος αποτελούσα καθαρώς 
κρατικόν οργανισμόν εύρίσκεται υπό τήν έπιρ 
ροήν τού Κράτους καί κατά συνέπειαν υπό

διαφόρους συνθήκας ή ή ήμετέρα Τράπεζα.
"Η περιουσιακή κατάστασις τού Ταμείου 

ώς έξειλίχθησαν σήμερον τά πράγματα καί αί 
μεγάλοι υποχρεώσεις του πρέπει νά κάνουν 
όλους ημάς πολύ σκεπτικούς διά τό μέλλον του.

7) Τήν διάλυσιν τού υφισταμένου Συν/σμοΰ, 
τροφίμων καί υφασμάτων, ώς ελάχιστα έξυ- 
πηρετοΰντος ημάς ώς έχει, σήμερον, καί ώς 
άποτελοΰντος πηγήν σκανδάλων καί ζητημά 
των μή συμβιβαζομένων πρός τήν θέσιν μας.

Καί εδώ ένας νέος Σ/σμός άποκλειστικώς 
διά τούς υπαλλήλους τής Έθν. Τραπέζης μέ 
λίγα έξοδα, θά παρείχε όλην τήν δυνατήν βοή
θειαν εις τά μέλη του.

Κύριοι Συνάδελφοι, ή πατρίς μας καί ότι 
άπέμεινε όρθιον έν αυτή διέρχονται κρίσιν 
όμοίαν τής οποίας δέν διήλθε ποτέ ή χώρα 
μας καί υόνη σωτηρία άπέμεινε ή ομόνοια καί 
ή εργασία.

Άς όμονοήσωμεν λοιπόν καί ας έργασθώ- 
μεν έντατικώς ίσως τύχωμεν επιεικούς κρί 
σεως τής ιστορίας δι’ όσα λάθη διεπράξαμεν»

Κατωτέρω, φέρομεν εις τήν δημοσιότη 
τα τάς έπιστολάς, αί όποΐαι άντηλλάγη- 
σαν μεταξύ τοΰ Προέδρου τής Διοικητι
κής τοΰ Συλλόγου Επιτροπής κ. Παπα- 
λέτσου κ_αί τοΰ κ Άλ. Διομήδη, έπ’ εύ 
καίρια τής έκλογής τοΰ κ. Διομήδη ώς 
’Ακαδημαϊκού.

’Αξιότιμοι· Κύριον ΑΛΕΞ. ΔΙΟΜΗΔΗΣ 
Πρόεδρον τοΰ Γενικόν Συμβουλίου 

τής Έ&νικής Τραπέζης τής ‘Ελλάδος
Έ ν τ α ν θ f

Σεβαστέ Κύριε Πρόεδρε,
Μέ εξαιρετικήν χαράν τό σώμα των ύπαλ 

λήλων τής Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος 
έπληροφορήθη τήν εκλογήν Υμών ώς ’Ακα
δημαϊκού εις τήν τάξιν των Πολιτικών Επι
στημών.

Ή τιμητική αυτή εκλογή, ή όποια άποτε- 
λεϊ έπιβράβευσιν όχι μόνον τής μακράς εργα
σίας καί γονίμου δράσεως Υμών εις τόν κλά- 
δον τών πολιτικών, κοινωνικών καί οικονομι
κών επιστημών, άλλα καί τής πολυτίμου συμ
βολής ‘Υμών εις τήν καθόλου πνευματικήν 
ζωήν τού τόπου, προσδίδει ταυτοχρόνως τιμήν 
καί εις τό άνιότοτον πνευματικόν Ίδρυμα τής 
Χοίρος διά τήν δικαΐαν άναγνοίρισιν μιας επι
βεβλημένης εις τήν κοινήν συνείδησιν πρόσω 
πικότητος.

Ή τιμή αυτή αντανακλά ιδιαιτέρως καί 
εις τό πρώτον πιστωτικόν Ίδρυμα τής Χοί 
ρας, τό όποιον υπό τήν Ύμετέραν σοφήν ηγε
σίαν εστάθη επί μακράν σειράν ετών πρωτο
πόρος τής όργαντόσεως καί άναπτύξεως τής 
οικονομικής ζωής τοΰ τόπου καί ή είς τήν 
άνωτάτην κεφαλήν τοΰ οποίου παρουσία Υ
μών έγγυάται τήν άναβίωσιν τής παλαιάς αί
γλης καί τήν νέαν έξόρμησιν διά τήν άνόρθω- 
σιν τής δεινώς πληγείσης εθνικής Οικονομίας.

Ή Διοικητική ’Επιτροπή τού Συλλόγου 
τών Υπαλλήλων τής ’Εθνικής Τραπέζης τής 
‘Ελλάδος παρακαλεϊ Υμάς, Κύριε Πρόεδρε, 
όπως δεχθήτε επί τή λαμπροί ταύτη εύκαιρίρ 
τά ειλικρινή συγχαρητήρια ολοκλήρου τού 
Προσωπικού τοΰ Ιδρύματος.

Εν Άθήναις τή 20ή ’Ιουνίου 1945.
Μετά σεβασμού

Ό Πρόεδρος τής Διοικ. ’Επιτροπής 
(ύπογρ.) Ίω. ΙΙο.τταλέτσος

Πρός τήν Διοικητικήν 'Επιτροπήν 
τον Συλλόγου τών ’ Υπαλλήλων 

τής Έ&νικής Τραπέζης τής ’ Ιλ/.λάλος 
Κύριε Πρόεδρε,

Ευχαριστώ θερμώς υμάς, τά Μέλη τής Δι
οικητικής ’Επιτροπής καί τό σώμα τών ‘Υ
παλλήλων τής 'Εθνικής Τραπέζης τής 'Ελλά
δος,διά τό, έπί τή εκλογή μου ώς ’Ακαδη
μαϊκού, συγχαρητήριον γράμμα σας τής 20ής 
Ιουνίου 1945.

Τά συγχαρητήρια καί οΐ καλοί σας λόγοι, 
με συνεκίνησαν ’ιδιαιτέρως, διότι προέρχονται 
άπό παλαιούς άγαπητούς συνεργάτας μου, μέ 
τήν πολύτιμον συνδρομήν τών όποίαιν είς τούς 
παλαιούς ειρηνικούς χρόνους τό Ίδρυμα άνέ- 
πτυξε τήν Ιστορικήν κοινωφελή καί εθνικήν 
δράσίν του καί μέ τήν άφοσιωμένην εργασίαν 
τών οποίων ή ’Εθνική Τράπεζα θά παίξη καί 
πάλιν τόν ρόλον της είς τήν άνασυγκρότησιν 
καί πρόοδον τής βαθέως τραυματισμένης έκ 
τών συνεπειών τού πολέμου 'Ελληνικής Πα
τρίδας.

Μέ φιλικώτατα αισθήματα δι’ όλον τό 
άγαπητόν Προσωπικόν τής ‘Εθνικής Τραπέζης 

’Εν Άθήναις τή 28η ’Ιουνίου 1945 
(ύπογρ ) Άλ, Διομήδης



Συλλογικόν ΔελτΙον

ΤΜΗΜΑ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

[Συνέχεια έχ τής σελίδας 521
5) Ππγαί νέων έργκοιών. Νέαι έργα- 

οίαι δύνανται νά προέλθουν . άπό 3 πη 
γάς; πρώτον άπό τούς ηδη πελότας πού
δέν χρησιμοποιούν δλας τάς υπό τής Τραπέζης 
προσφερομ.ένας υπηρεσίας καί οι όποιοι δεν 
επωφελούνται τών καλλίτερων υπηρεσιών των 
Τμημάτων πού χρησιμοποιούν, δεύτερον άπό 
νέους πελότας καί τρίτον από αλλας Τρόπε 
ζας. Τό είδος τών νέων εργασιών πού θά άπο 
κτηθοΰν άπό δλας τας πηγας περιορίζεται μο 
νον άπό ιό είδος τών υπό τής Τραπέζης προσ- 
φερομένων υπηρεσιών καί από τήν ικανότητα 
τής πωλήσεως αυτών τών υπηρεσιών εις εκεί
νους πού δύνανται νά τάς χρησιμοποιήσουν. 
Ή πώλησις τών διαφόρων υπηρεσιών είναι ή 
κυρία εργασία τοΰ Τμήματος Νέων ’Εργασιών.

6) Μέ3βδοι πρβσπορισμβδ νέων έργα 
αιών. At Τοάπεζαι προσπορίζονται νέας εργα
σίας διά προσωπικής“προσπαθείας καί διά διιν 
φημίσεως. Πρώτον θά εκτεθούν αι χρησιμοποι
ούμενοι μέθοδοι ύπό τής ‘Υπηρεσίας πρόσω 
πικής επαφής τοΰ Τμήματος Νέων Εργασιών.

α) Προσφορά περισσοτέρων υπηρεσιών 
εις τούς υφισταμένους πελάτας. Ή προσ- 
φοηά υπηρεσιών είναι πρωταρχικής σημασίας 
διά μίαν Τράπεζαν, διότι αί προβφερόμεναι 
ύπηρεσίαι είναι η μονή δικαιολογία τής υπαρ- 
ξεώς της. Είναι αληθές οτι αί Τραπεςαι υφί 
στανται προς πορισμόν κερδών ουχ ηττον 
δμως αί παρεχόμενοι ύπηρεσίαι πρέπει κατά 
πρώτον λόγον νά είναι επικερδείς είς τόν πε
λάτην. Αυτό σημαίνει δτι μία Τράπεζα δέον 
νά παρέχη περισσοτέρου εξυπηρέτηση- παρ’ 
6,τι λαμβάνει είς κέρδη. Δέον νά φροντίζη 
ώστε αί ύπηρεσίαι τής Τραπέζης νά είναι 
ωφέλιμοι είς τούς πελάτας καί τήν κοινωνίαν.

Έχρειάσθησαν εκατονταετηρίδες νά άνα- 
φανή ή άλήθεια τής ψυχολογίας «τού ύπηρε- 
τεϊν» ως διεκηρύχθη άπό τού; μεγάλους δι
δασκάλους τοΰ παρελθόντος άλλά σήμερον 
δέν υπάρχει υψηλότερος κανών διά τάς Τρα 
πέζας άπό τό διεθνές μότο «He profits most 
who serves best * δη λ. κερδίζει περισσότερα 
ο βπηρεχών κοιλλίτεοον At νπηυβίΐΜΛΐ iron 
αναμένεται μία Τράπεζα νά παρέχη δύνιινται 
νά διαιρεθούν εις τρεις εύρείας ομάδας:

πρώτον αναλαμβάνει τήν φύλαξη τών πλεο- 
ναζόντων κεφαλαίων τοΰ συνόλου, δεύτερον 
επιτρέπει τήν χρησιμοποίηση- αυτών τών πο
σών διά παραγωγικός επιχειρήσεις καί τρί 
τον καθοδηγεί τούς πελότας πώς νά χρησιμο
ποιήσουν τά διάφορα τμήματα τής Τραπέζης 
προς ίδιον όφελος.

At JtgfoTOU δύο εκ χών clvio vjtT^ysoijjv 
άναλύονται είς χωριστά κεφάλαια, άλλά έργον 
τοΰ Τμήματος Νέων’Εργασιών είναι νά καθο- 
δηγή τούς πελάτας πώς έπικερδώς θά χρη 
σιμοποιοΰν τά άλλα Τμήματα τής 1 ραπεζης 
τών υπηρεσιών τών οποίων δέν έκαμαν χρήσιν 
μέχρι τοΰδε. Τούτο άπιιιτεϊ Vision άφ’ ενός 
καί προσοχήν είς τάς λεπτομέρειας άφ’ ετέ
ρου. "Οταν άνοιγα ένας καινούργιος λογ/σμός 
είναι φυσικόν νά «κουβέντιασα* με τόν πελά
την διά τάς εργασίας του, τούς ανθρώπους μέ 
τούς όποιους συνδέεται, τάς εργασίας γενικώς, 
τήν οικογένειαν του, τήν μόρφωση- τών τέ 
κνων του καί διάφορα άλλα θέματα. Έκ τής 
τοιαύτης συνομιλίας σημαντικοί πληροφορία! 
δυνατόν νά ληφθοΰν ώς πρός τήν χρήσιν ύπό 
τού πελάτου καί άλλων υπηρεσιών τής Τρα
πέζης καί οΰτω θά καταστή εΰκολον νά τοΰ 
ύποδειχθοϋν ή νά σταλή αντιπρόσωπός τών 
άλλων Τμημάτων διά νά συζητήση μετ’ αυτού 
τά- προσφερομένας υπηρεσίας έκαστου Τμη- 
ματικ, Ή χρησιμοποίηοις τών Τμημάτων 
Χυεωγράφων καί Trust συνήθως δικαιολογεί 
τήν σύσταση- πρός τόν πελάτην διά τήν ύπ 
αυτού χρησιμοποίηση και τών Ιμημάτων φυ 
λάξεως Τίτλων, Ταμιευτηρίου καί "Οψεως. 
Ή αΰξησις ενός λογ/σμΠύ Ταμιευτηρίου δέον 
νά όδηγήση είς επαφήν τού Τμήματος Χρεο
γράφων πρός τόν πελάτην. Τούτο πιθανόν νά 
φαίνεται περίεργον άλλά δέν είναι, εάν ή 
Τράπεζα δέν ύποδεικνύη είς τόν πελάτην πώς 
νά τοποθετήση τάς οικονομίας του εις περισ
σότερον κερδοφόρον τοποθέτηση μία άλλη 
Τράπεζα θά τό κόμη καί οΰτω ό λογ/σμός 
Ταμιευτηρίου θά λάβα τθν άγουσαν είς τό 
Τμήμα Χρεωγράφων μιας άλλης I ραπέζης η 
είς άλλην τοποθέτηση-. Άλλά ύπηρεσίαι μ ή 
προσοδοφόροι είς τόν πελάτην δέον να μ ή 
ύποδεικνύωνται. Ό μικροκαταθετης δέον νά 
ένθαρρύνετοι νά αύξηση τό αποταμίευμά του.



Τό Άρχεϊον τού Τμήματος είναι ή πλέον πο 
λύτιμος πηγή πληροφοριών τοΰ Τμήματος 
Νέων ’Εργασιών έπί ιών υφισταμένων πελα 
των. Δεικνύει τί ύπηρεσία; χρησιμοποιούν καί 
συνεπώς ποιας άλλος ύπηρεσίας πρέπει νά 
χρησιμοποιήσουν

Ή έπίδειξις τής δεούσης προσοχής εις τήν 
ευημερίαν τών πελατών καί ή προσφορά εις 
αυτούς καλών υπηρεσιών υπό όλων τών Τμη
μάτων πού συναλλάσσονται θά καταστήση αύ 
τούς υπέρ πάσαν άλλην προσπάθειαν φανατι 
κούς πελότας.

Ή προσφορά υπηρεσιών είναι το σπον 
δαιότερον δλων, αλλά ή προσφερομένη υπη
ρεσία πρέπει νά είναι ειλικρινής, ευγενική καί 
επικερδής διά τούς πελότας. Ή προσφορά 
ανεπαρκούς, ανειλικρινούς καί δυο τρόπον 
υπηρεσίας είναι σαν νά δίδης μικράς δόσεις 
δηλητηρίου που οδηγεί εις τον βάνατον.

β) Νέαι epyao'toci πού 9« πρβελδουν 
άπέ τούς υφισταμένους πελατας Διάφοροι 
αύθεντίαι νέων εργασιών διά ιά: Τραπέζας 
υπολογίζουν ότι 70—90°/ο τών δλων εργασιών 
τής Τραπέζης προέρχονται από τούς υφιστα
μένους πελότας. ’Εάν αυτό είναι ακριβές είναι 
εμφανές δτι ή υπέρ τούτων φρονείς δέον νά ' 
πιδειχθή διά νά καλλιεργηθή ή εύνοια ί Good 
will) τ(7)ν ήδη πελατών. Ή καλλιέργεια τής 
εύνοιας δέν είναι εύκολος ύπόθεσις. ’Απαιτεί 
διηνεκή προσπάθειαν αλλά φέρει άφθονους 
καρπούς. Αι μέθοδοι πού φαίνονται πλέον επι
θυμητοί διά τήν αύξησιν ιών εργασιών ύφι- 
σταμένων πελατών έξετέθησαν ήδη αλλά αί 
τσιαϋται μέθοδοι οδηγούν δχι μόνον εις τήν 
αύξησιν τών εργασιών τής Τραπέζης ύπό τών 
ήδη πελατών άλλ' επίσης καλλιεργούν καλήν 
φήμην καί οδηγούν εις νέας εργασίας άπσ νέ 
ους πελότας. Ευγένεια καί επάρκεια υπηρεσιών 
δέον πρός τούτοις νά συμπληροΰται καί μέ 
φιλικήν διάθεσιν. Τούτο δέν σημαίνει δτι ό 
Τραπεζίτης πρέπει νά είναι υπερβολικά διαχυ
τικός. αλλά εννοεί, δτι κάθε Προϊστάμενος 
καί υπάλληλος τής Τραπέζης πρέπει νά γνω 
ρίζη δσο μπορεί περισσοτέρους πελότας καί 
νά εύρίσκεται εις φιλικάς σχέσεις μετ’ αυτών. 
Σημαίνει δτι η αδιαφορία καί ή ΰποκρυιττο- 
μένη κλασσική ψυχρότης καί αοβαρότης τοΰ 
τραπεζίτου πρέπει νά έκλειψη. Είναι περιτ 
τόν νά διαφημίζεις «τήν φιλικήν Τράπεζαν»

ή «τήν Τράπεζαν πού είναι εύπρόσδεκτος», 
καί έπειτα όταν ό πελάτης έρχεται διά νά συν
αλλαγή ή νά ζηιήση συμβουλήν νά τόν κρυώ- 
σης μέ τόν τρόπον σου. Ό καλλίτερος τρόπος 
διαφημίσεως είναι ή διαφήμισις πού κάνουν 
μέ τήν καρδιά τους πελάται τής Τραπέζης. 
’Εάν φιλία καί θερμότης άκτινοβολή από 
τούς Προϊσταμένους καί τούς υπαλλήλους, οί 
πελάται θά ιό πουν στούς φίλους των καί 
ούτο) νέας εργασίας θά προσπορισθή ή Τρά
πεζα. Προκειμένου νά έπιδειχθή ιό προσήκον 
ενδιαφέρον δι" έκαστον πελάτην πολλοί Τράπε
ζα, ι ταξινομούν τούς λογαριασμούς τών πελα 
τών ώς πρός τό μέγεθος καί τό είδος τής ερ
γασίας αύτοιν

Μία Τράπεζα δέν κερδίζει μόνον μέ τό νά 
έχη πελότας τού νά ύπερηφανεύιονται διά τάς 
συναλλαγάς των μέ αυτήν, αλλά κερδίζει μέ 
τό νά κόμη τόν πελάτην νά φέρη τούς πειό 
σοβαρούς φίλους του καί νά τούς συστήση εις 
τήν Τράπεζαν Είναι σύμφωνον μέ τήν μαται 
οφροσύνην σχεδόν δλων τών ανθρώπων νά εί 
ναι εις θέσιν νά επιδεικνύουν εις τούς φίλους 
των πόσο εξαιρετικήν θέσι« κατέχουν εις τάς 
σχέσεις των μέ τήν Τράπεζαν Ό φίλος εν 
συνεχείφ αποκτάται ώς πελάτης τής Τραπέζης 
διά τής επιδεικνυόμενης φιλίας υπό τών Προϊ
σταμένων τής Τραπέζης. Έπί πλέον τής ποοσ 
κομίοεως τών φίλων πολλοί πελάται δίδουν 
εις τήν Τράπεζαν τά ό'όματα άλλων πιθανών 
πελατών.

γ) Νέ«ι έργασίαι μέσω τών όπαλλή
λων Ή σοβαρότης τών υπαλλήλων τής Τρα 
πεζής ώς παράγοντος δημιουργίας εργασιών 
συνήθως παραγνωρίζεται. Εντούτοις οί υπάλ
ληλοι κατά μέγα μέρος συντελούν εις τήν άνά- 
πτυξιν ή τήν πτώχευσιν μιας Τραπέζης Οί 
υπάλληλοι ή δημιουργούν ή καταστρέφουν 
τήν καλήν φήμην καί είναι ή καλή φήαη 
που δημιουργεί τήν Τράπεζαν. Οί υπάλληλοι 
βεβαίως ολίγον θά συντελέσουν εις τό νά 
προσκομίσουν νέας εργασίας εις τήν Τρόπε 
ζαν εκτός εάν είναι απολύτως άφοσιωμένοι 
(Sold) εις αυτήν οί ίδιοι Άλλ’ εάν λάβωμεν 
ώς δεδομένον δτι είναι άφοσιωμένοι εις τήν 
Τράπεζαν πού αντιπροσωπεύουν δύνανται νά 
παροτρυνθοϋν κατά δύο τρόπους νά βοηθή
σουν εις τήν άπόκτησιν νέων εργασιών, πρώ



τον διά τής συνεργασίας καί δεύτερον διά 
(Contest) αγώνων νέων έργασιών.

?) Διά συνεργασίας. Οί υπάλληλοι δύ- 
νανται νά συμμετάσχουν εις τήν αΰξησιν των 
εργασιών τής Τραπέζης πρώτον διά τής πα
ροχής Ικανής καί εΰ.γενοΰς ύπηρεσίας καί διά 
τής έπιδείξεως φιλικών διαθέσεων έναντι τών 
πελατών. Αυτό είναι ή αΰξησις τής καλής φή
μης τής Τραπέζης καί δέν είναι ποτέ έπαρ 
κεΐς αί συστάσεις έπί τού σημείου τούτου πρός 
τούς υπαλλήλους. Ό δεύτερος τρόπος διά τοΰ 
οποίου μπορούν νά συνεργασθοΰν οί ύπάλλη 
λοι είναι ή όπό τού Τμήματος Νέων Έργα
σιών αΐτησις πρός αυτούς νά δίδουν είς τήν 
Τράπεζαν τά ονόματα πιθανών πελατών καί 
διά τό ιδιαίτερον Τμήμα είς δ εργάζονται καί 
διά τά άλλα' Τμήματα. Αυτά τά ονόματα έν 
συνεχεία έλέγχονται ύπό τού Τμήματος Νέων 
Έργασιών ή ύπό τών Διευθυντών τής Τρα 
πέζη; ώς πρός τό έπιθυμητόν ή μή τής συν 
αλλαγής μέ τούτους. ’Εάν άποφασισθή ή έπι 
δίωξις τών λογ/σμών τών έργασιών ιών πε
λατών τούτων τότε συνιστάται είς τούς υπαλ
λήλους νά έπισκεφθοϋν τούς πελάτας πού έκο 
στος έξ αυτών συνιστά καί νά επιδιώξουν τήν 
μετά τής Τραπέζης συναλλαγήν των. Είς ένίας 
περιπττόσεις πιθανόν νά κριθή καλλίτέρον νά 
άνατεθή είς Διευθυντήν ή Σύμβουλον τής 
Τραπέζης νά έπιδιώξη τήν επαφήν μέ τόν 
πελάτην. ’Αλλά είτε έπετεύχθη ή συνεργασία 
τοΰ πελάτου μέ τήν Τράπεζαν είτε δχι, είτε ή 
συνεργασία ήτο αποτέλεσμα τής έπαφής τού 
υπαλλήλου ή τον Διευθυντοϋ, ό υπάλληλος 
πού έδωσε τό όνομα τοΰ πελάτου πρέπει νά 
γνωρίζη οί θά ληφθή όπ’ όψιν ή προσπάθεια 
του ύπό τής Τραπέζης, διότι εάν δέν ληφθή 
ύπό τής Τραπέζης ύπ’ όψιν ό ύπάλληλος θά 
χάση τό ενδιαφέρον του καί θά άπογοητευθβ. 
‘Αλλά τού υπαλλήλου έξ άλλου δέν πρέπει νά 
τοΰ έπιτραπή οίαδήποτε ένέργεια μέχρις ότου 
έγκριθή ή επιδίωξις τού λογ/σμοϋ τοΰ πελά
του καί τού δοθή σχετική έντολή πρός τούτο.

Ή συνεργασία είναι τόσης σπουδαίας ση
μασίας είς όλας τάς συναλλαγάς άστε ή λέξις 
έχει ύπερχρησιμοποιηθή. Ή λέξις συνεργασία 
δέον νά χρησιμοποιείται μετά φειδοΰς είς τήν 
προσπάθειαν διεγέρσεαις τοΰ Προσωπικού νά 
κάμουν τό καθήκον των έπί τού προκειμένου. 
Ή συνεργασία δέον νά λαμβάνεται ώς δεδο

μένον. Ή σοβαρότης τής αύξήσεως τών έργα
σιών καί αί λεπτομέρειαι τής έπιτεύξεως αυ
τής είναι τά κύοια σημεία έπί τών όποιων 
θά γίνη συζήτησις μέ τούς ύπαλλήλους. Δέον 
βεβαίως νά τούς είναι γνωστόν ότι όλοι συν 
εργάζονται διά τήν έπιτυχίαν τού έπιδιωκο- 
μένου σκοπού.

2) Διαγωνισμοί νέων έργασιών. Αί λε-
πτομέρειαι τών διαγωνισμών νέων έργασιών 
είναι ταυτόσημοι μέ τάς χρησιμοποιουμένας 
διά τήν έπίτευξιν τής συνεργασίας ιών υπαλ
λήλων διά τήν άπόκτησιν νέων έργασιών μέ 
τήν διαφοράν ότι οί ύπάλληλοι οργανώνονται 
είς ομάδας, γίνονται ημερήσιοι ή εβδομα
διαίοι συναντήσεις όλων τών ύπαλλήλων διά 
νά έκτεθοϋν τά αποτελέσματα τής έκστρατείας 
καί βραβεία δίδονται είς τήν κερδίζουσαν 
ομάδα καί τόν ύπάλληλον πού έξησφάλισε 
τό μεγαλύτερον ποσόν νέων έργασιών ή τόν 
μεγαλύτερον αριθμόν νέων λογαριασμών. Ό 
διαγωνισμός νέων έργασιών είναι μία έκστρα- 
τεία πρός άπόκτησιν νέων λογαριασμών ήτις 
διαρκεί εξ περίπου έβδομάδας καίτοι είς πολ- 
λάς περιπτώσεις διαρκεί τρεις μήνας. Αί με- 
γαλυτέρας διάρκειας έκστρατείαι είναι συνή
θως όλιγώτερον αποτελεσματικοί από τάς 
βραχείας τοιαύτας, διότι αί αδύνατοι ομάδες 
έγκαταλείπουν τόν αγώνα πρό τού τέλ.ους τής 
περιόδου Ή άπόκτησις νέων έργασιών διά 
τής συνεργασίας τών ύπαλλήλων είναι συνε · 
χής ένώ ό διαγωνισμός νέων έργασιών είναι 
σπασμωδικός καί διά τούτο απορρίπτεται ή 
έφαρμογή ύπό πολλών τραπεζιτών.

Ή αύξησις τών έργασιών είναι μία συνε
χής προσπάθεια καί όχι σπασμωδική. Πιστεύ
εται έν τούτοις ύπό πολλών ότι οί διαγωνι
σμοί νέοιν έργασιών είναι ιό απαραίτητον 
διεγερτικόν, είς τήν διατήρησιν ιού άνωιά- 
του βαθμού συνεργασίας καθ’ όλον τό έτος 
καί ότι έχει τό έπί πλέον πλεονέκτημα τής 
άποκτήσεως τής έπί πλέον έργασίας κατά τήν 
διάρκειαν τής έκστρατείας.

α) Νέαι έργκοίαι διά τών συμβούλων. 
Οί σύμβουλοι τής Τραπέζης είναι συνήθως οί 
ιθύνοντες έπιχειρηματίαι καί ανήκουν συνή
θως είς τήν καλυτέραν κοινωνίαν. Αί έμπορι- 
καί καί κοινωνικοί σχέσεις των ώς καί ή 
έπιρροή των τούς τοποθετεί είς πλεονεκτικήν 
θέσιν ώς πρός τήν προσκόμισιν νέων έρ-



γασιών διά τήν Τράπεζαν ίων. Άλλ’ δλοι 
αυτοί είναι τόσον άπησχολημένοι μέ τάς εργα
σίας των ('όσιε νά παραμελούν τήν παρακολού
θηση' των συμφερόντων τής Τραπέζης, συνε
πώς οί ανώτεροι υπάλληλοι τής Τραπέζης καί 
ό Διευθυντής τού Τμήμιατος Νέων ’Εργασιών 
δέον νά επιτύχουν τήν συνεργασίαν τών συμ
βούλων διά τάς νέας εργασίας. Τούτο συντε- 
λεΐται διά πολλών τρόπων. Εις τήν μηνιαίαν 
σύσκεψιν τών συμβούλων διά τήν έξέτασιν τής 
θέσεως τών εργασιών ό Διευθυντής τού Τμή
ματος Νέων Εργασιών εκθέτων τάς εργασίας 
τής Τραπέζης κατά τόν παρελθόντα μήνα 
εφοδιάζει ένα έκαστον τών συμβούλων μέ τά 
ονόματα ενός ή περισσοτέρων πιθανών πελα
τών διά τούς οποίους συνισταται ή προσωπι- 
κή των επαφή. Τό Τμήμα Νέων ’Εργασιών 
ίσως θά χρειασθή νά παρακολούθηση (άστε 
νά γίνη ή επαφή τών συμβούλων μέ τούς έν 
λόγφ πιθανούς πελότας Διά τής άναγνώσεως 
ύπ’ αυτού εις "τήν σύσκεψιν τών συμβούλων 
τών ονομάτων τών συμβούλων οϊτινες έξησφά- 
λισαν διά τής προσωπικής των έπεμβάσεως 
νέας έργασιας συνήθως φιλοτιμεί καί τούς άλ
λους συμβούλους νά καταβάλουν καί αύτοί 
προσπάθειας πρός έπίτευξιν νέων εργασιών.

’Άλλος τρόπος είναι ή παρακολούθησις 
τής έξελίξεως νέων επιχειρήσεων καί νά ζη
τείται από τόν σύμβουλον δστις τυχόν συνδέε 
ται μέ τήν νέαν έπιχείρησιν έπέμβασίς του 
διά τ,ήν άπόκτησιν τού λογαριασμού τής έπι- 
χειρήσεως.

Ό C. F. le Breton τής Hibernia Bank 
and Trust Go, New Orleans, μοΰ έδωσε τήν 
άδειαν νά παραθέσω επιστολήν του εις τήν 
οποίαν όμιλεΐ περί τής μοναδικής μεθόδου 
πού έχρησιμοπόίησεν δ Πρόεδρος Hecht τής 
Hibernia Bang: «Έπί τή πρώτη του έπε- 
τείφ ώς Προέδρου τού Διοικητικού Συμβου
λίου όμιλών εις τό πρός τιμήν του δοθέν γεύ
μα είπεν δτι τό πλέον εύπρόσδεκτον δώρον 
έπί τή έπετείφ πού μπορούν νά τού δώσουν 
είναι νά τού προσφέρουν έκαστος τών συμ
βούλων τό όλιγώτερον από ένα καλάν και- 
νούργιον λογαριασμόν διά τήν Τράπεζαν. Διά 
τήν ιστορίαν τής Τραπέζης μας σημειούμεν 
ουδέ εις τών συμβούλων παρέλειψε νά φέρη 
εις τήν Τράπεζαν τούλάχιστον ενα καλόν λο 
γαριασμόν*.

Ό τρόπος τού νά έπιτευχθή ή συνεργασία 
τών συμβούλων είναι ψυχολογικός καί έξαρτά- 
ται κατά μέγα μέρος άπό τήν στάσιν τού 
Προέδρου τής Τραπέζης.

β) Τρέποι npsoEyyioews πιθανών πε
λατών. Αί μέθοδοι προσεγγίσεότς πιθανών 
πελατών δέν είναι δυνατόν νά καθορισθούν 
απολύτως διότι έκαστος υποψήφιος διαφέρει 
τού άλλου. Έν τούτοις μερικοί κανόνες δύναν- 
ται νά καθιερωθούν οϊτινες έάν ακολουθη
θούν θά είναι ανεκτίμητοι Ιδιαιτέρα προσο
χή βεβαίως δέον νά ληφθή εις τήν εκλογήν 
τών επιθυμητών εις τήν Τράπεζαν πιθανών 
πελατών. Ή απλή αΰξησις νέων λογαριασμών 
εις μίαν Τράπεζαν δέν είναι ό σκοπός τού 
Τμήματος Νέων Εργασιών. Δέον νά αποκτη
θούν νέοι λογαριασμοί οϊτινες θά είναι έπι- 
κερδεΐς είς τήν Τράπεζαν.

Εις τήν περίπτωσιν ίδρύσεως νέας έπιχει- 
ρήσεως είς τήν πόλιν είναι απαραίτητον νά 
έπισκεφθή τις τόν Διευθυντήν τής έπιχειρή 
σεως, νά συστηθή μόνος του καί νά τού κο 
λακεύση τήν ματαιοδοξίαν του λέγοντας είς 
αύτόν δτι ήκουσε τόν Πρόεδρον τής Τραπέζης 
ή άλλον άνώτερον λειτουργόν αύτής ή σύμ
βουλον νά ομιλούν δι’ αυτόν καί τάς έργασιας 
του καί δτι ευρισκόμενος είς τήν γειτονιά 
άπεφάσισε νά ελθη νά τόν γνωρίση καί νά 
ίδή τάς εργασίας του. "Ολ.α αύτά βεβαίως 
πρέπει νά είναι ειλικρινή καί άληθή. Έπειτα 
νά τού όμιλήση διά τάς ύπό τής Τραπέζης 
παρεχομένας υπηρεσίας καί συστήση νά έπι- 
σκεφθή τήν Τράπεζαν καί νά γνωρίση μερι
κούς ανώτερους καί δτι ή Τράπεζα είναι πρό
θυμος νά τόν έξυπηρετήση είς τάς εργασίας 
του έφ' δσον τούτο είναι δυνατόν.

Είς τάς υφιστάμενος επιχειρήσεις ό So
licitor δέον νά γνωρίζη τάς έργασιας της ώς 
καί είς τί ή Τράπεζα όύναται νά τού προσ- 
φέρη υπηρεσίας καλλίτερον άπό κάθε άλλον 
τραπεζιτικόν οργανισμόν. Ό Solicitor δέον νά 
έκθέση τάς ιδιαιτέρας ύπό τής Τραπέζης προσ 
φερομένας υπηρεσίας καί κάθε λεπτομέρειαν 
πού δυνατόν νά βοηθήσουν είς τό νά τόν 
κάμη πελάτην αυτής.

Χρησιμοποίησε φίλους κοινωνικούς ή πο
λιτικούς δπου είναι δυνατόν διά νά έχης τήν 
άρμόζουσαν επαφήν ώστε νά έπηρεάσης τόν 
υποψήφιον πελάτην νά γίνη πελάτης τής Τρα
πέζης. Ή Solicitation πρέπει νά γίνεται αυ
τοπροσώπως καί ό Solicitor πρέπει νά έχη 
προσωπικότητα καί τάκτ. Πρέπει νά ξέρη 
καλά τήν Τράπεζά του καί δέον νά είναι 
έξουσιοδοτημένος νά ύποβάλη τούς ειδικούς 
δρους ύπό τούς οποίους προσφέρονται αί διά
φοροι έργασίαι τής Τραπέζης είς τήν συγκε- 
κριμένην περίπτωσιν.



ΔΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΤΟΤΤΙΣΜΟΝ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΙ, ΔΙΑΒΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ 
ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

* Ή «Τραπεζιτική* Μ δημοσιεύει είς τήν 
στήλην αυτήν κάθε τι από τάς ένεργείας, τ<ί 
διαβήματα καί τα υπομνήματα τής Δ. Ε. του 
Συλλόγου, ιό όποιον θά παρουσιάζει γενικόν 
ενδιαφέρον καί θά είναι ανάγκη νά γίνη 
γνωστόν είς τούς Συναδέλφους.

* Είς τό φύλλον αυτό δημοσιεύομεν όλόκλη 
ρον τό υπό τής Δ. Ε. τοΰ Συλλόγου έπιδο- 
θέν, κατά τήν 2/1/1945, πρός τήν Διοίκησιν 
τής Τραπέζης υπόμνημα, τό περιεχόμενον τοΰ 
οποίου, ώς θά ϊδουν οι Συνάδελφοι, παρου
σιάζει μεγάλον ενδιαφέρον.

Κύριε Διοικητά,
Κύριοι Ύποδιοικηταί,

Έξ ονόματος τοΰ Προσωπικού τής ’Εθνι
κής Τραπέζης τής 'Ελλάδος άπευθύνομεν Ύ- 
μϊν εύχάς συγχαρητηρίους διά τήν εκλογήν 
Σας ώς Διοικητών τοΰ ιστορικού μας ίδρυμα 
τος, ευχόμενοι όλοψύχοκ πλήρη επιτυχίαν είς 
τό βαρύ εργον τό όποιον άνελάβατε.

Είναι γνωστόν πόσον ή ζωή καί ή δράσις 
σας είναι άρρήκτως σιινυφασμέναι μέ τήν ί 
στορίαν τοΰ τόπου μας.

Καλείσθε σήμερον νά όώσητε νέας δυνά 
μεις εις τό πρώτον πιστοίτικονΊδρυμα τής Χώ
ρας, νά' συνεχίσητε εργον τραχύ έν μέσφ ά
πειρων δυσχερείων καί συνθηκών όχι πλέον 
απλών καί νά συντελέσητε είς τήν δημιουρ
γίαν τής προσηκούσης οικονομικής ατμόσφαι
ρας διά νά άποβή αποδοτική ή εργασία ιών 
Ελλήνων.

Οι υπάλληλοι τοΰ Ιδρύματος υπόσχονται 
νά Σας αφιερώσουν όλας των τάς δυνάμεις 
ώστε νά κρατήσητε υψηλά τήν σημαίαν τής 
Εθνικής Τραπέζης καί νά έπιτύχητε τοΰ σκο
πού τόν όποιον έκλήθητε νά έπιτελέσητε.

Τό προσωπικόν τής Εθνικής Τραπέζης θά 
είναι ό πρόθυμος παραστάτης καί συνεργάτης 
Σας, διά νά γίνη πράξις ό,ιι αί κοινωνικοί 
σας πεποιθήσεις καί αί προσδοκίαι ιοΰ Έλ 
ληνικοΰ συνόλου στηρίζουν είς τόν παράγοντα 
τής εργασίας εδώ καί παντού άλλου.

Κύριε Διοικητά,
Κύριοι Ύποδιοικηταί,

Έκ τών άπασχολούντων τό Προσωπικόν τής 
Τραπέζης ζητημάτων, άναφέρομεν τά πλέον 
επείγοντα επί τών οποίων παρακαλοΰμεν νά 
έχωμεν τήν Ύμετέραν ένίσχυσιν :

1) Έργικσίαι τής Τραπέζης Καίτοι ιό 
Προσωπικόν είναι απολύτως πεπεισμένον ότι 
ή Διοίκησις έχει ΰπ’ όψει της σχεδίαν αμέσου 
έκ τού εξωτερικού ή εσωτερικού χρηματοδο- 
τήσεαις τής Τραπέζης διά τήν βαθμιαίαν έν- 
αρξιν τών εργασιών της, έν τούτοις θεωρεί 
έπιβεβλημένον νθ άναφέρη ότι ώς πρώτον 
και κύριον αίτημά του έχει τήν έξεύρεσιν 
τών μέσων όπως δυνηθή ή Τράπεζα νά έπα- 
ναλάβη τάς εργασίας τη; καί διά τής ένισχύ- 
σεως τών παραγωγικών κλάδων συμβάλη διά 
τής πείρας της καί τού εκλεκτού Προσωπικού 
της εις τήν άποκατάστασιν τής ερειπωμένης 
’Εθνικής μας Οικονομίας.

Ώς καί προφορικώς Σάς έγνωρίσαμεν, 
εκείνο τό όποιον ανησυχεί τό Προσωπικόν 
είναι ό συνεχιζόμενος συναγωνισμός τοΰ Εκ
δοτικού 'Ιδρύματος καί ή τάσις μονοπωλή - 
σεως παρ’ αυτού τής πίστεως, ο>ς καί ή προ
σπάθεια οργανισμών τινών τραπεζικής φύσεως 
δημοσίου δικαίου πρός μονοπώλησιν καταθέ
σεων ώρισμένης μορφής καί ή είς τήν ’Αγρο
τικήν Τράπεζαν έν συνδυασμφ μέ τούς οργα
νισμούς άνασυγκροιήσεως ολοκληρωτική άνά- 
θεσις τής εργασίας ιών έκ τού εξωτερικού ει
σαγωγών, επί ζημίρ. τόσον τού μεγάλου εισα
γωγικού εμπορίου, όσον καί τών τραπεζικών 
ιδρυμάτων, δτινα ανέκαθεν έχρηματοδότουν ή 
έμεσολάβουν έν προκειμένφ. Τής μελέτης τών 
σοβαρωίάτων τούτων ζητημάτων έπελή 
φθη ήδη ό Σύλλογος, έπιθυμών νά βοηθή- 
στ) είς τούτο τήν Διοίκησιν τής Τραπέζης, 
καί επιφυλάσσεται όπως έν καιρφ ύποβάλη 
αυτή ιό πόρισμά του.

2) Όργάνωσις τής Τροιπέζης καί με 
τεκποτίδευσις τού Προσωπικού. Θεωρούμεν



βασικήν προϋπόθεσιν διά ιήν επιτυχίαν πό
σης προσπάθειας αναδημιουργίας τής Τραπέ
ζης τήν μελέτην τοΰ καταλληλοτέρου τρόπου 
όργανώσεώς της συμφώνως μέ τάς συγχρονι
σμένος ορθολογιστικός άρχάς. "Αν ή 'Εθνική 
Τράπεζα πρόκειται νά καταστή καί πάλιν, 
όπως πιστεύομεν, τό πρώτον πιστωτικόν "Ιδρυ
μα τής Χώρας, τοϋτο δέν δύναται νά πραγμα
τοποιηθώ άνευ τής άναθεωρήσεως των μεθό
δων τής εργασίας της. Μόνον κατά τόν τρό
πον τούτον θά έξοικονυμήση έξοδα, θά χρησι 
μοποιήση τό Προσωπικόν της κατά τόν καλλί- 
τερον τρόπον, θά άνταποκριθή πρός τάς δι 
καίας καί διαρκώς αύξανομένας απαιτήσεις 
τής πελατείας ώς πρός τήν ταχύτητα καί άπο- 
τελεσματικότητα τής έξυπηρετήσεώς της. Ή 
Τράπεζα πρέπει νά γίνη ό πρωτοπόρος πόσης 
προόδου εις τό πεδίον τούτο, αντί νά είναι ο 
οόραγός. ·

Τήν μελέτην τού σοβαρωτάτου τούτου ζη
τήματος θεωροϋμεν έπειγουσαν καί πρωταρχι
κήν, νομίζομεν δέ ότι ή Τράπεζα δέον άμέ 
σως νά έπιληφθή αύτοΰ. Παραλλήλως πρός 
τήν ένέργειαν ταύτην, ό Σύλλογος έχει ήδη 
θέσει ύπό μελέτην τό ζήτημα καί έπιφυλάσ- 
σεται όπως έν καιρφ ύποβάλη εις τήν Διοί 
κησιν τάς απόψεις του, ύποβοηθών οϋτω αύ 
τήν εις τήν έξεύρεσιν τής καλλίτερος λύσεως.

Εις άμεσον συνάρτησιν πρός τό ζήτημα τής 
όργανώσεως εύρίσκεται ή ανάγκη μετεκπαι- 
δεύσεως τοΰ Προσωπικού ιδιαιτέρως δέ τών 
νεωτέρων υπαλλήλων. Τήν μετεκπαίδευσιν νοοϋ 
μεν ώς λογικήν συνέπειαν τής αρχής ότι ού 
δεις υπάλληλος, είτε τού κυρίου, είτε έκ τοΰ 
βοηθητικού προσωπικού δέον νά προσλαμβά 
νεται άνευ έξετάσεων καί εξετάσεων αύστη 
ρών. Έν συνεχείς; πρέπει εις τούς έφεξής 
προσλαμβανόμενους υπαλλήλους καί εις τούς 
ήδη έν τή ύπηρεσίς εύρισκομένους νά μετα- 
δοθοΰν όλαι έκεϊναι αί γενικαί καί είδικαί 
γνώσεις αί όποϊαι θά ολοκληρώσουν τήν έκ 
τής πράξεως παρεχομένην κατάρτισιν» καί θά 
δημιουργήσουν ώς έπεται τήν δυνατότητα κα
θολικής καί όχι μονομεροΰς συλλήψεως τών 
προβλημάτων καί τήν έμπέδωσιν έπιστημονι 
κοΰ κριτηρίου. Παραλλήλως δέον οί νεώτεροι 
ιδίως υπάλληλοι νά τύχουν τής καταλλήλου 
έπαγγελματικής αγωγής ή οποία θά τούς κα
ταστήσω αποδοτικούς καί αξιοπρεπείς εις τήν

εργασίαν των καί θά ίκανοποιήση τήν ανάγ
κην τής καταλληλοτέρας έξυπηρετήσεώς τής 
πελατείας.

Έπί τοΰ όλου θέματος τής μετεκπαιδεύ- 
σεως καί τής έπαγγελματικής αγωγής ή Δ. Ε. 
τοΰ Συλλόγου έπιφυλάσσεται νά ύπυβάλη τάς 
γνώμας της διά λεπτομερεστέρου υπομνήματος.

3) Συμμετοχή τοΰ Προσωπικού εις τέ> 
Γενικόν Συμβούλ.ον τής Τραπέζης καί 
εις τα διάφορα υπηρεσιακά Συμβούλια 
προαγωγών τοποθετήσεων πειθαρχικών 
κλπ Είναι γνωστόν τό έπί τοΰ ώς άνω ζη
τήματος αίτημα τοΰ Προσωπικού εκφρασθέν 
καί διά ψηφίσματος τής Γενικής Συνελεύσεως 
τών υπαλλήλων τής Τραπέζης πρός τήν Διοί- 
κησίν της. Ώς κατέστη σαφές έκ τής γενομε- 
νης εις τήν Γενικήν Συνέλευσιν τών Μετόχων 
τής 19/3/45 συζητήσεως καί τοΰ αποτελέσμα
τος τής ψηφοφορίας ή μεγάλη πλειοψηφία 
τών μετόχων τών παρισταμένων αυτοπροσώ
πως εις τήν Συνέλευσιν, δηλ. ή κοινή γνώ
μη τής Συνελεύσεως, ένεστερνίσθη τό αί
τημα τών ύπαλλήλων, ανεξαρτήτως τής στά
σεως τήν οποίαν έτήρησαν οί έκπρόσωποι τοΰ 
Δημοσίου καί τών Ταμείων Συντάξεων καί 
Αύτασφαλείας τοΰ Προσωπικοΰ.

Τό Προσωπικόν παρακαλεί τήν Διοίκησιν 
νά ένστερνισθή καί αύτή τό αίτημα τοΰτο καί 
νά καταβάλη τάς άπαίτουμένας ένεργείας διά 
τήν πραγματοποίησίν του.

Ή Διοίκησις τής Τραπέζης είναι ή μόνη 
άρμοδία νά έκτιμήση τάς ύπηρεσίας τοΰ Προ
σωπικού πρός τό Ίδρυμα, τάς ικανότητάς του, 
τό ένδιαφέρον του καί κατά συνέπειαν άνα- 
Υνωρίζουσα τήν ανάγκην τής έκπροσωπήσεώς 
του νά χωρήση εις τάς δεούσας εισηγήσεις 
καί ένεργείας.

Πέραν τούτου δύναται ή Διοίκησις νά έγ
κριτη άπό τοΰδε τήν συμμετοχήν τοΰ Προσω
πικού εις τάς ύπό τοΰ Όργανισμοΰ τής Ύπη
ρεσίας προβλεπομένας έπιτροπάς, δημιουργοΰ 
σα ουιω τήν κατάλληλον ατμόσφαιραν συνερ
γασίας σύμφωνον μέ τάς κοινωνικός της πε
ποιθήσεις καί ύπαγορευομένην άλλως τε ύπό 
τών σημερινών αντιλήψεων περί πλήρους συ
νεργασίας κεφαλαίου καί εργασίας.

Ή αποδοχή τών ανωτέρω απόψεων είναι 
περιττόν νά τονίσωμεν ότι όχι μόνον θά δη
μιουργήσω άρρήκτους δεσμούς συνεργασίας με



ταξύ Τραπέζης καί Προσωπικού αλλά καί to 
Ίδρυμα δά' ώφελήση διότι οΐ κύριοι Διοικη- 
ταί καί Σύμβουλοι τής Τραπέζης πολλά δά 
έχουν νά πληροφορούνται άπό τήν πείραν των 
αντιπροσώπων τού Προσωπικού.

4) Aieuduvrai Τραπέζης Είναι γνωστόν 
tfj Διοικήσει αί έπί τού ζητήματος τούτου ΰ 
πάψεις τού Προσωπικού έκτεδεϊσαι αύτη διά 
ιού άπό 28 Νοεμβρίου 1944 υπομνήματος τής 
Διοικητικής ‘Επιτροπής τού Συλλόγου καί διά 
ψηφίσματος τής Γενικής Συνελεύσεως των Ύ 
παλλήλων τής Τραπέζης τής 3 Φεβρουάριου 
ε. έ., τό όποιον επιτροπή έκ τής συνελεύσεως 
έπέδωκεν εις τήν Διοίκησιν.

"Η Δ. Ε. τού Συλλόγου έχει ΰποχρέωσιν νά 
έπανέλδη έπ’ αύτοΰ καί νά ζητήση τήν τα · 
χεϊαν ρύδμισιν τοΰ σοβαρωτάτου ώς άνω ζη 
τήματος πρός άποκατάστασιν τοΰ πλήρους κύ 
ρους τοΰ δεσμού απαραιτήτου διά τήν ομα
λήν λειτουργίαν τού Ιδρύματος.

5) Έξυγίανσις τού Προσωπικού δΓ έκ 
καδαρίσεως των άπό τής κατοχής κοτι εν
τεύθεν προσληφθέντων καί άπομακρύν- 
σεως των άποδεδειγμένως έιταγγελματι 
κώς ανεπαρκών ώς καί των αναξίων λει
τουργών της Τραπέζης. Λυομένου τού ζη 
τήματος των Διευδυντών ή Τράπεζα δέον νά 
χωρήση εις τήν έξυγίανσιν τού λοιπού Προ. 
αωπικοΰ.

Ή έξυγίανσις δέον νά γίνη δΓ εκκαθάρι
σε ως, τήν ολην δέ εργασίαν νά άναλάβη 'Επι
τροπή άποτελουμένη άπό δύο εκπροσώπους 
τής Διοικήσεως, δυο Διευδυντάς τής Τρακέ- 
ζης καί δύο εκπροσώπου; τού^Συλλόγου. Χρέη 
είσηγητοϋ δά έκτελή ό Διευδυντής τού Τμή- 
|ΐατος Προσωπικού.

Κρίνομεν περιττόν νά τοιίσωμεν ιδιαιτέ
ρως τήν άνάγκην τής προτεινομένης έςυνιάν- 
σεως ολως απαραιτήτου, υπό τάς οημερινάς 
ιδίως περιστάσεις διά τήν πρόοδον τοΰ Ίδρύ 
ματος.

"Η Τράπεζα δέν είναι δυνατόν νά έξακο 
λοοδήση έργαζομένη έχουσα είς τους κόλπους 
της παράσιτα, τά όποια έμποδίζουν τούς φι 
λοτίμους νά εργαζωνταί καί αποτελεί προ 
κλησιν.

Ή Τράπεζα έ/ει ανάγκην ίιπαλλήλων οί 
όποιοι νά μή βλάπτουν άλ.λά νά έξυπηρετοΰν 
τό Ίδρυμα καί δι' αύτοΰ τήν ολότητα καί των

οποίων μέριμνα άπερίσπαοτος δά είναι νά 
κρατήσουν άδιαφδόρους τάς παλαιός παραδό
σεις καί νά προσαρμόσουν τήν φωτεινήν τής 
Τραπέζης σταδιοδρομίαν έντός τών έξελισσο 
μένων άναγκών τής Χοιρας καί τών μεταβαλ
λόμενων πυνδηκών τής οικονομικής καί κοι
νωνικής ζωής.

Τόν γνοιμονα διά τήν ορδήν λύσιν τού σο
βαρωτάτου τούτου ζητήματος δέον ν’ άποτε- 
λέση ή έρευνα τής επάρκειας πάντων τών 
υπαλλήλων, άπό τών άνωτάτων μέχρι τών κα- 
τωτάτων, άπό άπόψεως ήδικών καί επαγγελ
ματικών εφοδίων. Μία προσεκτική καί άντι- 
κειμενική έξέτασις έκάστης συγκεκριμένης πε- 
ριπτώσεως δά δώση τό αναμενόμενον άποτέ- 
λεσμυ, δηλαδή τήν άπομάκρυνσιν έκ τής υπη
ρεσίας όλων έκείνων τών υπαλλήλων, οί όποιοι 
δχι μόνον ούδεμίαν δετικήν έργασίαν προσφέ 
ρουν είς τό Ίδρυμα, άλλα καί διά τής πα 
ρουσίας των, είς άνωτέρας ιδίως δέσεις, έμπο
δίζουν τήν πρόοδον καί αναχαιτίζουν πάσαν 
δημιουργικήν πρωτοβουλίαν.

Έν τή έρεύνη τού δέματος τής έκκαδαρί 
σεως τοΰ Προσωπικού, δέον νά δοδή ίδιοι 
τέρα πςιοσοχή είς τάς περιπτώσεις τέκνων * 
ίιπαλλήλων, έφ" όσον βεβαίως έχουν τά άπφι 
τούμενα προσόντα.

Χωρίς νά έπιδυμυΰμεν νά δημιουργούνται 
προνόμια υπέρ ώρισμένης κατηγορίας υπαλλή
λων, νομίζομεν ότι αί περί ών πρόκειται πε
ριπτώσεις δέον νά έξετασδοΰν μετά τοΰ έκ 
παραδόσεως πατρικού ενδιαφέροντος τού Ιδρύ
ματος απέναντι υπαλλήλων οί όποιοι άφιέρω- 
σαν όλην των τήν ζωήν είς τήν έξυπηρέτησιν 
τή; Τραπέζης.

6,’Αποδοχαί Προσωπικού καί ανάγκη 
ένδύσεως καί ύποδήσεως. Προβληματική 
καδίσταται πλέον ή άντιμειώπισις τών στον 
χειωδών άναγκών τής ζωής. Άπογοήτευσις κα 
τέχει τούς πάντας. Ή σκέψις μας άρχίζει νά 
δολούται. *0 υπαλληλικός κόσμος άρκετά όπέ- 
μείνε καί όπέφερε χάριν τού γενικού καλού.

Ή Δ Ε. τού Συλλόγου δέν είναι άρμοδία 
βέβαια νά λύση τά οίκονοιιικά προβλήματα 
τής Χώρας. "Έχει όμως ΰποχρέωσιν νά τονίση 
εις τήν Διοίκησιν της, ότι τό Προσωπικόν τής 
Τραπέζης τελεί έν άπογνώσει,πράγμα όπερ δέν 
διέφυγε τής προσοχής της.

Μετά ιδιαιτέρας Ικανοποιήσεως ή Δ. Ε.



του Συλλόγου ηχούσε την δήλωσιν τοΰ Κυρίου 
Διοικητοΰ, δτι έπιθυμεΐ όπως τό "Ιδρυμα 
έχη ύπαλλήλους καλώς άμειβομένους καί άπο 
δίδοντας ό,ιι. καλλίτερον δύνανται νά άποδτίι 
σουν διά τής εργασίας των.

Δεν δύναται κανείς νά άπομακρ^ν'θ'ή από 
τό αξίωμα ότι οίαδήποτε έπιχείρησις μικρά ή 
μεγάλη πρέπει νά εχη ώς αρχήν, ότι διά νά 
πρόαχθή ασφαλώς είναι υποχρεωμένη νά πα- 
ρέχη εις τούς ύπαλλήλους της τήν βεβαιότητα, 
ότι ή τακτική εργασία δέν θά αμείβεται όλι- 
γώτερον τής τοΰ ημερομισθίου εργάτου καί 
ότι ή έπιμέλεια, ή άφοσίωσις καί ή δράστη 
ριότης, έγγυωνται εις αυτούς τήν άπόκτησιν 
δφέλους ήθικοΰ καί ύλικοΰ καί ότι ή άπομά- 
κρυνσις άπό τήν άναφερθεΐσαν άρχήν άφαι 
ρεΐ άπό ιόν ύπάλληλον τον σταθερόν γνώμονα 
κάθε έργασίας, τήν βάσιν κάθε προβλέψεως, 
τήν ιδέαν κάθε ακρίβειας, καί ή σημασία διά 
τήν ψυχολ,ογικήν σύνθεσιν τοΰ έκ μακράς πα - 
ραδόσεως είθισμένου εις τά δεδομένα αύτά 
ύπαλλήλου είναι ανυπολόγιστος.

Ανώνυμοι Έταιρεΐαι, Τράπεζαι καί "Επι- 
χ,ειρήσεις κατανοήσασαι τήν ανάγκην τής οι
κονομικής ένισχύσεως των ύπαλλήλων των εύ- 
ρον τρόπους ένισχύσεως αότών (SHBI.L—Εμ
πορική—’Αθηνών—Πάουερ κλπ.). "Η ’Εθνική 
Τράπεζα δέν είναι ορθόν νά επικαλείται τόν 
νόμον καί νά διατηρή Προσωπικόν έξαθλιω- 
μένον καί άνευ ήθικοΰ, αλλά δέον, εντός τών 
ορίων τής δυνατότητάς της, νά μή παύη νά 
σκέπτεται καί έξευρίσκη τρόπους συνεχοΰς 
βελτιάισεως τοΰ βιωΐικοΰ επιπέδου τών ύπαλ
λήλων της. Εις τήν τοιαύτην προσπάθειαν 
τής Τραπέζης θά εύρη αύτη συνεπίκονρον τόν 
Σύλλογον, ό όποιος έν γνώσει τής έκάστοτε 
οικονομικής καταστάσεως τοΰ Ιδρύματος δέν 
θά είναι δυνατόν είμή νά προτείνη λογικούς 
τρόπους ίκανοποιήσεως τοΰ αίτουμένου.

"Ετερον πρόβλημά τό όποιον αντιμετωπίζει 
τό Προσωπικόν είναι ή ανάγκη στοιχειώδους 
άντικαταστάσεως τής ένδύσεως καί ύποδήσεώς 
τουι Είναι γνωσιόν ότι καθ’ όλην τήν διάρ
κειαν τής κατοχής ούδείς εργαζόμενος ήδύνα- 
το νά σκεφθή καν περί τούτου, καθόσον τότε 
έπρόκειτο περί τής εξασφαλίσεως απλώς τής 
έν τη ζωή διατηρήσεώς του. ’Αλλά καί σήμε- 
αί άποδοχαί πολύ απέχουν άπό τοΰ νά αφή
νουν έστω καί τό ελάχιστοι· περιθώριον διά

τάς λοιπάς άνάγκας, ιδίως διά τάς τής άντι- 
καταστάσεως καί συμπληρώσεως τών πρό 
πολλοϋ κατασιραφέντων ειδών ένδύσεως καί 
ύποδήσεώς.

Γνωστόν τυγχάνει ότι πλείστοι οργανισμοί 
μικρότεροι τής Εθνικής Τραπέζης έμερίμνη- 
σαν διά τήν παροχήν βοήθειας σημαντικής 
δΓ έ'νδυσιν καί ύπόδησιν τοΰ προσωπικού ίων.

Πρός άνςιμετώπισιν τής έπειγούσης ταύτης 
ανάγκης παρακαλοΰμεν όπως καί ή Διοίκησις 
πράξη παν τό δυνατόν άφ’ ένός μέν διά τήν 
έπίσπευσιν τής διανομής τών ύφασμάτων έκ 
μέρους τού Προμηθευτικού Συνεταιρισμού, 
άφ’ ετέρου δέ διά τήν χορήγησιν εις έκαστον 
ύπάλληλον χρηματικού ποσού διά τήν αγοράν 
υποδημάτων καί τών πλέον απαραιτήτων ει
δών εσωτερικού Ιματισμού καί διά τήν ραφήν 
τού παρά τοΰ Συνεταιρισμού χορηγηθησομέ 
νου ύφάσματος.

7) ‘Υπηρεσιακή έξέλιξις Προσωπικού.
Άπό τής άφαιρέσεως τού εκδοτικού προνο
μίου άντικατεστάθη ό οργανισμός ΰπηρεσίας 
δΓ έτέρου ολιγαρχικού χαρακτήρος θέτοντας 
τά πάντα υπό τήν απόλυτον κρίσιν τής Διοι- 
κήσεως καί μή ρυθμίζοντας τήν ομαλήν έξέλι- 
ξιν τοΰ Προσωπικού.

Τό Προσωπικόν τό όποιον κατά τήν μεγί- 
στην πλειοψηφίαν του έδεινοπάθησε καί κα- 
θυστέρησεν εις τήν έξέλιξίν του, διαιρεθέν εις 
σειράς εύνοουμένων καί μή, άπήτησε καί έπέ- 
τυχεν έν μέρει έπανόρθωσιν διά τής έντάξεως 
τοΰ σχετικού κανονισμού έντάξεως τού Προστο- 
πικοΰ έγκριθέντος ύπό τού Γενικού Συμβου
λίου τής 'Γραπτής κατά τήν συνεδρίασιν αυ
τής τής 24 Μαρτίου 1944.

Ό νέος ουιος οργανισμός αποτελεί το κα. 
ττότατον όριον τών διεκδικήσεων τών ύπαλλή
λων, ούχί διά τήν πλήρη ίκανοποίησιν. Διά 
τούς λόγους τούτους τό Προσωπικόν έχει τήν 
βεβαιότητα ότι μέχρις ότου μελετηθή ή δυ- 
νατότης βελτιώσεως τής ύπηρεσιακής έξελίξε- 
ώς του, δέον νά έφαρμόζηται 6 έν λόγψ ‘Ορ
γανισμός.

Κατά τήν έφαρμογήν τής χρονικής έντά
ξεως έδημιουργήθησαν άδικίαι ιινές τών ό
ποιων τήν έπανόρθωσιν άνεγνώρισεν ή Τράπε- 
ζα, δώσασα μάλιστα τήν ευχέρειαν υποβολής 
ένστάσεως έκ μέρους τών άδικηθέντων.

’Επί τών ώς άνω ενστάσεων παρακαλοΰμεν



νά άρχίση ή σχετική ερευνά ληγούσης πλέον 
τής προθεσμίας ύποβολής αυτών.

Συμφώνως τφ όργανισμφ έντάξεως τοϋ 
Προσωπικού ή Τράπεζα πρός όλοκλήρωσιν τής 
άποκαταστάσεως βαθμολογικούς τοΰ Προσωπι 
κοΰ έχορήγησε ποιοτικός διακρίσεις είς τούς 
υπαλλήλους.

Η χορήγησις τών ποιοτικών διακρίσεων 
δέν Ικανοποίησε τό Προσωπικόν, ή δέ τότε 
Διοίκησις τής Τραπέζης κατήρτισεν ’Επιτρο
πήν έξετάσεως τών ύποβληθέντων παραπόνων, 
ή όποια λόγφ τών γεγονότων τοΰ 1944 δέν 
κατώρθωσε νά. συνεδρίαση.

Ή Δ. Επιτροπή παρακαλεΐ νά δοθή λύ 
σις είς τό εκκρεμές τούτο ζήτημα, συμφώνως 
μέ τάς εκτεθεί σας τή Διοικήσει απόψεις καί 
δι’ ειδικού πρός τό Τμήμα Προσωπικού 'Υπο
μνήματος.

Έπί τή εύκαιριρ ή Δ. Ε. αισθάνεται τήν 
ανάγκην νά τονίση ιδιαιτέρως τήν αδικίαν τήν 
προσγενομένην είς τό θήλυ Προσωπικόν τής 
Τραπέζης λόγφ τοϋ έπικρατήσαντος δυσμενούς 

1 δι* αυτό πνεύματος κρίσεω; κατά τήν μετάτα- 
ξιν ιδίως δέ.τών παρ’ 'Υποκαταστήμασι όπη 
ρετουσών γυναικών, περί ών τόσον κολακεύει 
κώς ομιλούν αι εκθέσεις τών έκάστοτε έπι 
θεωρητών.

"Ετερον αίτημα τοϋ ΓΙροσώπικοϋ είναι ή 
κατ’ εφαρμογήν τοΰ ισχΰοντος Οργανισμού 
τής 'Υπηρεσίας, ενέργεια τών προαγωγών διά 
τους υπαλλήλους εκείνους, οΐτινες συνεπλήρω 
σαν τόν πρός τοΰτο άπαιτούμενον χρόνον άπό 
τοΰ παρελθόντος ’Ιανουάριου. Ή περαιτέρω 
καθυστέρησις τών έν λόγφ προαγωγών θά δη- 
μιουργήση αδικίαν κατάφωρον δι’ ολοκλήρους 
κατηγορίας τοΰ Προσωπικού καί θά κλονίση 
τήν έμπιστοσύνην του διά τήν περαιτέρω έξέ 
λιξίν του έν τή Τραπέζη, ήν δικαίως αναμέ
νει περισσότερον άπό άλλοτε τοιρα οπότε ήρ· 
χισαν νά επικρατούν καί πάλιν όμαλαί συνθή 
και είς τήν Χώραν

Δέν θά έπρεπε νά κλείσωμεν τό κεφάλαιον 
τούτο τής υπηρεσιακής έξελίξεως τοϋ Προσωπι
κού χωρίς νά άναφέρωμεν ότι θεωροΰμεν απα
ραίτητον τήν δικαίαν έξέλιξιν, συνυφασμένην 
καί μέ τήν πρόοδον τοΰ "Ιδρύματος, τήν ίκα 
νοποίησιν πάσης αποδοτικής εργασίας, τήν 
ένίσχυσιν πάσης προοδευτικής πρωτοβουλίας, 
τήν έπιβράβευσιν πάσης δημιουργικής Ικανό

τητας, οπουδήποτε εμφανιζόμενης. Κατά αυνέ 
πειαν ή άνάθεσις αξιωμάτων δέν πρέπει νά 
γίνηται μέ μόνον γνώμονα τήν αρχαιότητα έν 
τή ύτηρεσία, αλλά πρό παντός μέ τήν επάρ
κειαν τοϋ υποψηφίου άπό άπόψεως τών άνα· 
φερθέντιον προσόντων.

8) Άποσπασις υπαλλήλων καί συμμε
τοχή είς Διοικητικά Συμβούλια Εται
ρειών. Ώς γνωστόν ή Τράπεζα έχει άποσπά
σει υπαλλήλους της είς διαφόρους 'Εταιρείας, 
είς τάς οποίας έχει μετοχικόν ή πιστωτικόν 
ενδιαφέρον. Οι ύπάλληλοι οότοι εργάζονται 
άποκλειστικώς είς τάς επιχειρήσεις ταύτας 
είτε ως ύπάλληλοι, είτε ώς εντεταλμένοι ή 
διευθύνοντες σύμβουλοι ή προϊστάμενοι τών 
οικονομικών αυτών υπηρεσιών.

Εύρίσκομεν ορθόν όπως γενικευθή ή αρχή 
καθ' ήν αί άποδοχαί τών έν λόγφ υπαλλήλων 
βαρύνουν άποκλειστικώς τάς επιχειρήσεις, 
έλαφρυνομένης ουτω τής Τραπέζης.

Άφ· ετέρου ή Τράπεζα έχει διορίσει είς 
Συμβούλια Εταιρειών είς άς ομοίως ένδιαφέ- 
ρεται, περιωρισμόνον αριθμόν άνωτέρων ύπαλ- 
λήλων της. Ή μονοποίλησις αυτή τών έν λόγοι 
θέσεων (πολλοί κατέχουν θέσεις είς δυο, τρία 
ή καί περισσότερα συμβούλια), άφ’ ενός μέν 
στερεί τήν Τράπεζαν τών υπηρεσιών, ας θά 
ήδύναντο έξ ίσου αξιόλογα νά προσφέρουν καί 
άλλοι ανώτεροι υπάλληλοι, άφ’ ετέρου δέ δη 
μιουργεΐ διά τούς προνομιούχους προσθέτους 
άπολαυάς.

Εύρίσκομεν ότι δίκαιον καί ηθικόν είναι 
νά έπεκταθή ό κύκλος τών έν λόγφ προσώπων 
καί είς άλλους, τεθή δέ ώς βασική αρχή ότι 
ούδείς δύναται νά κατέχη πλείονας τής μιας 
θέσεις είς συμβούλια ή διευθύνσεις χλπ #- 
ταιριών. Ή ζητούμενη διεύρυνσις θά δώση 
τήν εύκαιρίαν χρησιμοποιήσεως τής πείρας, 
τής ίκανότητος καί τών γνώσεων σηιιαντικοϋ 
αριθμού άνωτέρων ύπαλλήλων έπί γενικωτέρφ 
ώφελείρ καί τών επιχειρήσεων καί τής Τρα- 
πεζής.

9) Στέγασή Προσωπικού Ή άντιμετώ- 
πισις τών αναγκών τής στεγάσεοις άπησχόλησεν 
έπί μακράν τό Προσωπικόν Περιωρισιιένος α
ριθμός ύπαλλήλων έλυσε τό πρόβλημα τοΰτο 
διά τής άποκτήσεως ιδίας στέγης έν Φιλοθέη. 
Ό Σύλλογος μελετά τό ζήτημα τής όλοκληρώ 
σεως τής στεγάσεως καί διά τό λοιπόν Προ-



σωπικον καί επιφυλάσσεται όπως έπανέλθη έν 
καιρό).

1C) Βοηθήματα εις λεηλκτηβέντας Με
ταξύ ιι ας υπάρχουν συνάδελφοι των όποιων τ.ά 
πτωχά υπάρχοντα κατεστράφησαν ή έλεηλατή 
θησαν κατά τό κίνημα τοϋ Δεκ^υβρίου 1944.

Τήν υλικήν άνάρρωσιν τών θυμάτων αύ 
ιών συναδέλφων ή Δ. Ε. τοΰ Συλλόγου άπε 
φάσισε νά αντιμετώπιση κατά τρόπον πού νά 
άπαλύνη τόν πόνον, νά εξάλειψη τήν πικρίαν 
καί νά μείωση τόν φανατισμόν διά νά δημι- 
ουργήση ατμόσφαιραν ηρεμίας τής οποίας έχει 
απόλυτον ανάγκην ή συναδελφική μας οικογέ
νεια.

Ή Δ. Ε. τοϋ Συλλόγου είσηγεϊται επί τοϋ 
ποοκειμένου εις τήν Διοίκησιν τής Τραπεζης 
δι’ ίδιου 'Υπομνήματος.

11) Ββη8ήμ«τ« εις "Ομήρους Εις τούς 
εκ τ.ής όμηρίας έπανελθόντας υπαλλήλους ή 
Τράπεζα έδωσεν ώς βοήθημα δρχ. 10.000 εις 
έκαστον διά νά αντιμετωπίσουν τάς σιοιχειοι- 
δεις άνάγκας των εις ΰπόδησιν καί Ινδυσιν. 
‘Αφ* ετέρου είς τούς πλείστους έκ τών όμή- 
ρθ)ν είχαν γίνει κατάβολαί μικρών χρηματι
κών ποσών έκ μέρους τών Ύπ)των τών τόπων 
δι’ ών ούιοι διήλθον. Σημειωτέον ότι ιό πλεϊ 
στον μέρος τών χρημάτων τούτων δέν έπρόλα- 
βαν νά χρησιμοποιήσωσιν οί λαβόντες,διότι ύ 
πέστησαν τήν λεηλασίαν εκείνων οί οποίοι

τούς έκράτουν αιχμαλώτους. Δι* άμφοτέρας τάς 
ενισχύσεις ταύτας καθωρίσθη παρά τής Τρα- 
πέζης ή κατά δόσεις πληρωμή.

"Ας μας επιτροπή νά ύπομνήσωμεν ότι ό 
σκοπός διά τόν όποιον έδόθησαν αί ενισχύ
σεις δέν δικαιολογεί τήν έ'ννοιαν τοΰ δανείου. 
Άντιθέτως νομίζομεν ότι ή Τράπεζα δέον νά 
θεωρήση τάς καταβολάς ταύτας ως τό έλάχι- 
στον δείγμα συμμετοχής της εις τά δεινά καί 
τάς πικρία; τάς οποίας έδοκίμασαν οί υπάλ
ληλοί της, άνεν πταίσματός των καί νά χαρί
ση τά καταβληθέντα ποσά.
Κύριε Διοικητά,
Κύριοι Ύποδιοικηταί,

Τό Προσωπικόν τής ’Εθνικής Τραπεζης έ
χει τήν βεβαιότητα ότι ή Διοίκησις τής ίδι- 
κής Σας διαθέσεως είναι αδύνατον νά μή προ 
σέξη καί νά μή έπιλύση τά ζητήματά του καί 
ότι έκ παραλλήλου πρός τά αιτήματα τοϋ 
Προσωπικού τά άφορώντα τήν βελτίωσιν τής 
θέσεώς του ή Διοίκησις θά δεχθή μεθ' ϊκα- 
νοποιήσεω; τήν είσήγησιν μέτρων συντελούν 
ίων κατά τήν γνώμην τής Διοικητικής Επι
τροπής τοϋ Συλλόγου είς τήν έξύψωσιν τής 
Τραπέζης καί τήν άνάπτυξιν ιών εργασιών 
αυτής.

Μετά σεβασμού
Ό Πρόεδρος τής Διοικητικής ’Επιτροπής 

τοϋ Συλλόγου

ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

Πρέσκλησις έκτακτου Γεν. Συνελεύαεως
ΜαταιωΘείσης τής έκτάκτου Γενικής 

Συνελεΰσεωςζ τής 16ης τρέχ. έλλείψει ά 
παρτίας, καλούνται τά μέλη τού Συλλό
γου εις νέαν τοιαύτην τήν προσεχή Δευ
τέραν 23ην τρέχ. καί ώραν 6 μ. μ. έν τφ 
Καταστήματι τού Συλλόγου — όδόε 'Α
καδημίας 52 — μέ τά αύτά θέματα ήτοι: 
1) Λογοδοσία Διοικητικής Επιτροπής, 2) 
Προκήρυξις ’Αρχαιρεσιών. 3) ’Εκλογή Έ 
ψαρευτικής 'Επιτροπής διά τήν διενέρ 
γειαν τών 'Αρχαιρεσιών.

Έν Άθήναις, ττ) 17η 'Ιουλίου 1945.
Ή Διοικητική ‘Επιτροπή


