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Η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

’Απρίλιος 1941. Οί βάρβαροι κατακτούν 
τήν Πατρίδα. ’Ολίγοι Έλληνες τό όνομα άλλα 
δούλοι τήν ψυχήν προσκυνούν τόν εχθρόν. Οί 
πολλοί σφίγγουν τήν καρδιά τους καί λέγουν 
«Ή "Ελλάς θά ζήση».

Μέσα εις τούς πολλούς είναι καί οί υπάλλη
λοι τής Εθνικής Τραπέζης, αγνοί καί ύπερή 
φανοί Έλληνες, οί όποιοι αποφασίζουν νά 
άντιδράοουν κατά τοΰ κατακτητοΰ.

Κατ’ άρχάς μέ επί κεφαλής τήν νόμιμον 
Διοϊκησιν καί μετέπειτα μόνοι άνθίστανται 
μέ θάρρος καί μέ άκατάβλητον εθνικόν φρό
νημα εις τάς ληστείας έκ μέρους των κατα
χτητών καί των συνεργατών των.

Ή Ελληνική κοινωνία ελάχιστα γνωρίζει 
περί τής πατριωτικής στάσεως τού "Ιδρύματος 
καί τοΰ Προσωπικού του.

Γνωρίζει μόνον ότι χάρις εις τούς άγώ 
νας τής νομίμου Διοικήσεως καί τοΰ Προσω
πικού τό Εθνικόν "Ίδρυμα κατώρθωσε νά 
διέλθη τήν τρομερόν εκείνην περίοδον μέ ό
σον τό δυνατόν όλιγωτέρας ζημίας.

Δέν γνωρίζει όμως ή κοινωνία καί μαζύ 
μέ αυτήν ή διεθνής κοινή γνώμη καί τό σπου
δαιότεροι· οί έν τφ Εξωτερική) φίλοι τής 
Τραπέζης, ποιαν έθνικήν πολιτικήν έτήρησε 
κατά τό διάστημα τής κατοχής επί ζημία της, 
μέχρι ποιου σημείου έμεινεν αδιάφορος εις 
τά κέρδη τά όποια θά τής έδιδεν ή έκμετάλ- 
λευσις περιστάσεων καί πώς δλαι της αί προσ- 
πάθειαι έτειναν εις τήν εξυπηρέτηση· τοΰ 
"Εθνικού συμφέροντος.

Είναι αναγκαία ή έρευνα καί ή μελέτη διά 
νά άποδειχθή περιτράνως ή εθνική δράσις τοΰ 
'Ιδρύματος καί νά διαπιστωθούν αί ζημίαι αί 
προξενηθεισαι ΰπό τών καταχτητών, τών προ

δοτών διοικητών καί τών στενών συνεργατών
των.

Έκ τής προτεινομένης έρεύνης θά προκό
ψουν νέοι τίτλοι τιμής διά τήν Έθνικήν Τρά
πεζαν καί ύ σεβασμός, τού οποίου απολαμβά
νει, θά γίνη ακόμη μεγαλύτερος. Θά προκό
ψουν επίσης στοιχεία κατά τών άνθρόιπων 
εκείνων, οί όποιοι συνήργησαν εις τήν έξανέ. 
μισιν περιουσίας εθνικής καί τόν λόγον βε
βαίως τότε θά έχη ό είσαγγελεύς.

Είναι επίσης αναγκαία ή ηθική άνασυγ- 
κρότησις τοΰ πρώτου πιστωτικού "Ιδρύματος, 
τό όποιον οί προδόται αποσυνέθεσαν, ώς καί 
ή ούθμισις τών σχέσεων τού εκδοτικού "Ιδρύ
ματος προς τήν Έθνικήν Τράπεζαν.

Θά προσπσθήσωμεν νά δώσωμεν έν γένι 
καις γραμμαίς μίαν εικόνα τής άπό τοΰ 'Α
πριλίου 1941 μέχρι σήμερον δημιουργηθείσης 
διά τό εθνικόν Ίδρυμα καταστάσεως.

Άπό τής επομένης τής καταρρεύσεως ή 
’Εθνική Τράπεζα έγινεν δ στόχος τών κατα
χτητών καί τών συνεργατών των.

Ή Τράπεζα όμως ακολουθούσα έθνικήν 
πολιτικήν κατορθώνει παρ’ δλην τήν βίαν καί 
τάς πιέσεις νά άποφύγη τήν χρηματοδότηση· 
επιχειρήσεων σχέσιν έχουσών μέ τήν πολεμι
κήν προσπάθειαν τών εχθρών, ώς π. χ. τήν 
χρηματοδότησιν ναυπηγείων, έγκα ταστάσεως 
εργοστασίων πολεμικής βιομηχανίας, απο
κρούει τήν συμμετοχήν της εις τήν άπαισίαν 
διά τήν ελληνικήν Οικονομίαν εταιρείαν αντ
αλλαγών Ντεγκρίγκες καί γενικώς αποφεύγει 
νά χρηματοδοτήσω έλληνικάς επιχειρήσεις αί 
όποιαι είχον μεταβληθή εις πολεμικός βιομη
χανίας τών εχθρών.

'Αποκρούει επίσης ή "Εθνική Τράπεζα



αξιώσεις παραχωρήσεως εις τούς κατακτητάς 
ή τούς συνεργάτας ττον μετοχών εταιρειών 
δημοσίας ώφελείας καί γενικώς αντιδρά δι* 
δλων της τών δυνάμεων κατά τοΰ καχακτητοΰ

Οί κατακτηταί, μή ανεχόμενοι μίαν τοισύ 
την αυθάδειαν τοΰ 'Ιδρύματος άρνόυμένου νά 
γίνη όργανόν των, έγκαθιστοΰν τόν ’Ιανουά
ριον τον 1943 ώς Διοικητήν τόν Μερκούρην.

Τό Γενικόν Συμβούλιον τής Τραπέζης καί 
δ κ. Συνδιοικητής παραιτούνται. Άριστεΐς τής 
Τραπέζης αποχωρούν. Νέα πρόσωπα σκοτεινά 
εμφανίζονται επί σκηνής μέ τήν αγαθήν ώς 
λέγουν πρόθεσιν νά σώσουν τό “Ιδρυμα.

Ή ύλική καί ηθική κατάπτωσις τον 'Ιδρύ
ματος αρχίζει.

Ή πολιτεία τής έγκαθέτου Διοικήσεως έκ
τος τών υλικών ζημιών πού έπιφέρει εις τό 
Ίδρυμα καί γενικώτερον εις τήν ΟΙκονομίαν 
επιφέρει καί τήν φθοράν τού Προσωπικού.

Περίεργα πράγματα συμβαίνουν. Άνωμα- 
λίαι καί εγγράφω: καταγγέλλονται χωρίς α
κόμη μετά τόσον χρόνον νά επιβληθούν ανά
λογοι κυριόσεις επί τών υπευθύνων.

Τό Προσωπικόν τής Τραπέζης, άγωνισθέν 
προς διατήρησιν τής εθνικής περιουσίας καί 
άντιταχθέν εις τούς διά Νόμων καί τρομο
κρατικών επεμβάσεων ζητήσανιας τήν έκποίη- 
σιν στοιχείων τού ενεργητικού, αναμένει είς 
μάτην τήν κάθαρσιν καί τόν κολασμόν τών 
ένοχων καί βλέπει νά μή έπανέρχωνται είς 
τήν θέσιν των οι πριοταγωνισταί τής άντι- 
στάσεως. Καί άντιθέτως βλέπει τούς δοσιλό 
γους ρυθμιστάς τής τύχης των. εϊσηγητάς δέ 
πιθανώς αϋριον τών νέων μέτρων ρυθμίσεως 
τής θέσεως τοΰ Προσωπικού τής Τραπέζης.

Έδημιουργήθη ευτυχώς κατάστασις έλευ- 
θερίας έπιτρέπουσα είς τούς τίμιους άνθράι- 
πους νά ομιλούν.

Ή Δ. Ε. τού Συλλόγου άνέφερεν είς τήν 
Διοίκησιν τής Τραπέζης πολλά σοβαρά ηθι
κής τάξεως ζητήματα καί ένώ γνωρίζει δτι ή 
Διοίκησις δέν είναι διατεθειμένη νά τά κα- 
λύψη, δέν βλέπει δυστυχώς παρά τήν πάρο
δον τόσου καιρού τήν λήψιν τών άναγκαιούν- 
των μέτρων.

Ή Δ. Ε. δέν είναι δυνατόν νά εγκατάλει
ψη εν τόσον μεγάλης σημασίας ζήτημα.

Παρά τό γεγονός δτι ή Διοίκησις δέν δέ
χεται εκπροσώπους τοΰ Συλλόγου είς τάς επί

τροπός έν γένει, ή Λ Ε παρακολουθεί, ώς 
έχει καθήκον, δλα τά ζητήματα καί έν και- 
ρφ θά λάβη τήν έπιβαλλομένην είς αυτήν 
θέσιν.

Δέν χρειάζεται ιδιαιτέρα άνάπτυξις διά νά 
πεισθή κανείς πόσον ή πατριωτική στάσις 
τής ’Εθνικής Τραπέζης'έζημίωσε τόν εχθρόν, 
δπως καί πόσον υψηλά έκράτησε τήν σημαίαν 
τής εθνικής αξιοπρέπειας,ώστε νά διεκδικεϊ σή
μερον τήν τιμήν νά κατέχη τήν πρώτην θέσιν 
είς τήν οικονομικήν ζωήν τού τόπου.

Ό νϋν Διοικητής τής Τραπέζης διεκήρυξεν 
δτι οί πιστωτικοί οργανισμοί θά παύσουν τοΰ 
λοιπού νά είναι άπλαϊ επιχειρήσεις μέ κερδο
σκοπικόν χαρακτήρα, άλλ" ή ’Εθνική Τράπε
ζα έχει τό δικαίωμα νά βροντοφωνήση δτι 
είναι ή πρώτη διδάξασα μίαν τοιαύτην ιδέαν 
καί συνέπώς. χωρίς νά επικαλεσθή τά δσα 
υπέρ πάσης έθνικής προσπάθειας έπραξε, δι
καιούται νά άναμένη τήν άνάθεσιν τής εντο
λής συνεχίσεως ενός έργου άναληφθέντος πρό 
100 ετών, διά τήν επιτυχή άποπεράτωσιν τοΰ 
οποίου ούδείς δικαιούται νά άμφιβάλη.

Άλλ’ από τούς πονοΰντας τόν τόπον τίθε
ται τό έρώτημα:

’Αφού οόδέν έν Έλλάδι “Ιδρυμα πλήν τής 
Έθνικής Τραπέζης είναι ένδεδειγμένον καί 
παρεσκευασμένον διά τό μέγα έργον τής οικο
νομικής άνασυγκροτήσεως, διατί δέν ανατίθε
ται είς αυτήν ή άναστήλωσις καί ή άναζωο- 
γόνησις δλων τών κλάδων τής παραγωγής ;

Τήν άπάντησιν δέν θά τήν δώσωμεν σή
μερον.

Σήμερον προέχει εν άλλο μεγάλης σημα
σίας ζήτημα.

Νά καταστήσωμεν παντού γνωστήν τήν ’Ε
θνικήν δράσιν τοΰ ’Ιδρύματος. Νά γίνωμεν οί 
κήρυκες τής δλης δράσεως τής Τραπέζης. Νά 
πείσωμεν τούς πάντας περί τής αποστολής της. 
Νά παραδώσωμεν είς τήν δικαιοσύνην διά νά 
τιμωρηθούν οί συντελέσαντες ή οί συνεργή- 
σαντες είς τάς ληστείας τής Τραπέζης έκ μέ
ρους τών κατακτήτών καί τών συνεργατών των.

Πάντα ταδτα διά δημοσιευμάτων, διά βι
βλίων καί διά διαλέξεων ακόμη.

Έάν παραλείψωμεν νά πράξωμεν δ,τι τό 
καθήκον ώς τιμίων Ελλήνων έπιβάλλει, τότε 
δέν θά δυνηθώμεν νά δώσωμεν τήν άπάντη- 
σιν είς τό τεθέν έριύτημα έκ μέρους τών πο-
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ΥΠΟ ΤΟΥ Κ. ΚΩΝ. Τ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

Ή πρό ήμερων άθρόα προσέλευσις τών 
Συναδέλφων εις τήν επιβλητικήν έκτακτον Γε
νικήν Συνέλευσιν τοΰ Συλλόγου αποτελεί τήν 
εύγλωττοτέραν άπάντησιν εις εκείνους οϊτινες 
είτε έξ αγαθής προαιρέσεως καί άγνοιας τοϋ 
μνημειώδους καί ιστορικού διά τήν Τράπεζαν 
καί τό Προσωπικόν αυτής έργου τής Έντάξε- 
ως είτε έξ οιωνδήποτε άλλων λόγων έσκέψθη- 
σαν πρός στιγμήν ή καί τό χειρότερον είαη- 
γήθησαν τήν διά νομοθετικού μέτρου άκύ 
ρωσιν τούτης.

Λέν είμεθα άπλοι άπολογηταί τής Έντά
ξεως, αλλά οί θερμοί συνήγοροι καί οί υπε
ρήφανοι ύποστηρικταί της, όχι διότι εις πρώ
τους ημάς έδόθη ή ευτυχής ευκαιρία νά τήν 
συλλάβωμεν έν σχεδίφ ώς ιδέαν πραγματο- 
ποιήσιμον, αλλά διότι τά αγαθά της υπήρξαν 
άπό πάσης πλευράς ανυπολογίστους ανεκτίμητα 
καί μόνον έάν ήκυροΰτο αΰτη — δ μή γένοι- 
το — θά ήδύνατό τις νά άντιληφθή τί προσέ- 
φερεν αΰτη είς τό "Ιδρυμα καί όποια εναν
τίον τής Τραπέζης θά συνετελεϊτο ανήκουστος 
συμφορά.

Καί διά νά μή καταθορυβηθή τό άνύπο- 
πτον Προσωπικόν τών Υποκαταστημάτων, τό 
όποιον έπί δύο έτη πολυειδώς εξεδήλωνε τήν 
άγωνίαν του έάν καί πότε έπί τέλους θά ϊδη 
τό φώς ή εγκύκλιος τής Έντάξεως, όφείλομεν 
νά τοΰ συστήσωμεν νά έχη όπ’ όψιν του ότι 
εκείνο πού δίδεται είς τούς εργαζομένους εί
ναι άδύνατον νά τό πάρη κανείς πίσω, ακόμη 
δέ περισσότερον όταν αυτό είναι τό δίκαιον 
άπόκτημα τών μέ ήθικάς καί οικονομικός 
στερήσεις πολυετών πρός τήν Τράπεζαν υπη
ρεσιών καί τών παραλλήλων επιπόνων καί συ-

νούντων, ώς προείπομεν, τόν τόπον, διότι, ας 
τό όμολογήσωμεν, θά είμεθα άνάξιοι συνεχι- 
σταί ενός έργου έθνικοΰ, τό όποΐον ή κοινω
νία θά τό άναθέση είς άλλα: πλέον δραστή
ριας χεϊρας.

Ή Δ. Ε. τοϋ ΣνΧλόγον των Υπαλλήλων 
τής Έ&νηής Τραπέζης

νεχών αγώνων, ώς ή το ή διά τής έντάξεως άρ· 
σις τών άδικιών έκ τής κατά τήν τελευταίαν 
τριακονταετίαν άρρυθμίας τών προαγωγών, 
άρρυθμίας, ήτις έκράτει άνάστατον καί έν ά· 
πογοητεύσίι τό σύνολον σχεδόν τοϋ Προσωπι
κού τής Τραπέζης καί τής όποιας άρρυθμίας 
τάς άφορήτους συνέπειας καί αυτή αΰτη ή 
προπολεμική Διοίκησις τής Τραπέζης πλέον ή 
άπαξ αύθορμήτως άνωμολόγησε.

Τόσον ό νέος καί έν ίσχύϊ σήμερον οργα
νισμός τής ’Υπηρεσίας τοΰ έτους 1942, οοτις 
δεν έπετέλεοεν είμή έν βήμα πρός τά iμ
προς, όσον καί ή Ένταξις δέν ή σαν οΰτε 
μορφίνη διά τό Προσωπικόν τής Τραπέζης, 
οΰτε λεηλασία τοΰ Ιδρύματος έν στιγμαϊς 
έθνικής καταιγίδας καί άναμπουμπούλας, οΰτε 
ή ευκαιρία τής ταφής τής Τραπέζης, μιά 
καί εΰρέθη ό παπάς, άλλά ή διά τής ίκανο- 
ποιήσεως παλαιών καϋμών του έλπίς διά τό 
μέλλον καί ή κατακρήμνισις τής γεφύρας, ή 
όποια θά διηυκόλυνε τήν μεταφοράν του είς 
τήν άπέναντι όχθην τής άναρχίας. τοΰ όδυρ- 
μοΰ καί τής έθνικής συμφοράς.

”Αν δεχθώμεν τά ανωτέρω (καί δέν είναι 
δυνατόν νά μή τά δεχθώμεν άφοΰ εκείνοι οι- 
τινες έπρωτοστάτησαν καί όσοι ειργάσθησαν 
έν τη Επιτροπή τής Έντάξεως — καί δέν ή- 
σαν ολίγοι όλοι αυτοί — καί υπηρεσιακήν συ- 
νείδησιν αδιαφιλονίκητου καί ένδιαφέρον υπέρ 
τοΰ 'Ιδρύματος άναμφισβήτητον είχον καθ’ ό
λη ν τήν σταδιοδρομίαν των καί άξιώματα με
γάλα είχον οί περισσότεροι έξ αυτών έν τή 
Τραπέζϊ) καί έπίστευσαν είς τό δίκαιον τής 
έργασίας, ήτις τοΐς άνετέθη), άπομένει νά έξε- 
τάσωμεν έάν τό έργον τοΰτο, τό τόσον πολυ
σχιδές καί επίπονον, έπέτυχε τοΰ σκοπού του.

Πρός τοΰτο θά άναφέρωμεν έν γενικαΐς 
γραμμαίς τά στοιχεία έπί τών όποίων έστηρί- 
χθη τό έργον.

Ταΰτα είναι :
1) Ό χρόνος υπηρεσίας.
2) Ό τρόπος τής είσόδου είς τήν Τράπε

ζαν μετά ή άνευ έξετάσεων.



3) At έπιτυχίαι ή at άποτυχίαι εις γρα- 
πτάς δοκιμασίες μονιμοποιήσεως καί προα
γωγής.

4) Αί είδικαί συνθήκαι υπηρεσίας καί στα
διοδρομίας (στασιμότητες, υποβιβασμοί, δια
θεσιμότητες, προσωρινοί απολύσεις, μετατά
ξεις, άσθένειαι, άδειοι απουσίας, κλπ).

5) Ό βαθμός προσλήψεως (κατώτατος 
βαθμός ή ανώτερος μετά ή άνευ τών δίκαιο- 
λογούντων τον άνώτερον βαθμόν προσόντων) 
καί τέλος

6) Αί ποιοτικοί εκθέσεις τοΰ Προσωπι
κού.

Μέ βάπιν τόν ίσχύοντα οργανισμόν καί τά 
ώς άνω στοιχεία έθεσμοθετήθησαν οι κανό
νες τής έντάξεως υπό τής ’Επιτροπής καί 
έφηρμόσθησαν κατά γράμμα ώς πράς τά ύπ’ 
αριθμόν 1 έως καί 5 στοιχεία κατά τήν πραγ
ματοποίησή τής κατ’ αρχαιότητα έντάξεως καί 
μάλιστα μέ περικοπήν ΐΟ°/0 των ένταξίμων 
ετών εκ τής προωθήσεως τοΰ Κυρίου Προσω
πικού πάντων των Κλάδων καί μέ καθορισμόν 
άνωτάτου ορίου προωθήσεως μή ύπερβαί- 
νοντος τόν ένα βαθμόν (6 έτη) δι’ απαν τό 
Προσωπικόν, μέτρα άμφότερα πού άποδει 
κνύουν τήν υπηρεσιακήν σεμνότητα καί τό 
ενδιαφέρον διά τό "Ιδρυμα τών μελών τής 
’Επιτροπής.

Κατά γενικήν ομολογίαν, ή κατ’ αρχαιό
τητα έντοξιτ, λόγφ τών άπροσώπων κανόνων, 
επέτυχε καί ούδεμία διαταραχή ή άναστά 
τωσις έπήλθεν έν τή ιεραρχία καί τό Προσω
πικόν ήρέμησεν έκτοτε καί ηρεμεί, βέβαιον δν 
ότι μία σκιά τής έντάξεως θά έπανορθωθή 
καί μάλιστα άφ’ ότου τάς τύχας τής Τραπέζης 
καί τοΰ Προσωπικού κατευθύνει νόμιμος 
Διοίκησις. Τήν ήρεμίαν του ταύτην τό Προ
σωπικόν ποικιλλοτρόπως καί επωφελώς διά 
τό "Ιδρυμα έξεδήλωσεν, όπως καί σήμερον 
εκδηλώνει τήν μεγάλην ανησυχίαν του διά τά 
εις βάρος του, διά τής απόπειρας άκυρώσεως 
τής Έντάξεως, διαδιδόμενα.

Ή ανησυχία καί ή άντίθεσις τού Προσω
πικού πρός οίανδήποτε απόπειραν ανατροπής 
θά καταστή όξυτέρα άφ’ ής άποκατασταθή 
μισθολόγιον άνάλογον πρός τήν ύφισταμένην 
βαθμολογικήν ιεραρχίαν, οπότε θά είναι οΰ- 
σιωδώς αισθητή ή έκ τής τυχόν άναιροπής 
τής έντάξεως μισθολογική μείωσις τοΰ Προ
σωπικού.

Κατά τήν απονομήν τών ποιοτικών διακρί
σεων, ή έκ Διευθυντών τής Τραπέζης ’Επι
τροπή, παρ’ όλην τήν άναμφισβήτητον καλήν 
της θέλησιν καί παρά τη γεγονός ότι εις τά 
μέλη της έτέθησαν ύπ’ όψιν ώρισμένα ζητή
ματα, ήρχισε τό λεπτότατον έργον της χωρίς 
ένα Κανονισμόν απονομής τών ποιοτικών δια
κρίσεων, έγκεκριμένον έκ τών προτέρων άπό 
τό Γενικόν Συμβούλιον τής Τραπέζης, ώστε 
νά δεσμεύη τούς πάντας κατά πάσης έπεμβά- 
σεως καί αυθαιρεσίας καί είς τό Προσωπικόν 
νά έμπνεύση τήν έμπιστοσύνην περί τής άμε- 
ρολήπτου καί άπροκαταλήπτου κρίσεως τής 
’Επιτροπής, αλλά καί τήν Τράπεζαν νά κατο. 
χυρώση άπό τά τόσα καί τόσα λάθη τά όποια 
ένεφάνισεν ή έργα σι α τών ποιοτικών διακρί
σεων καί ώς ήτο επόμενον ή έργασία τής 
άπονομής τών ποιοτικών διακρίσεων τελικώς 
έσημείωσεν άποτυχίαν καί τό μόνον τό όποιον 
άπησχόλει Διευθυντάς—μέλη τής ’Επιτροπής 
—Προσωπάρχην καί Διοίκησιν ήτο πώς νά 
άρνούνται όλοι ότι έχουν σχέσιν καί εύθύνην 
μέ τάς ποιοτικός διακρίσεις.

Τό γεγονός τής άποτυχίας τού έργου τών 
ποιοτικών διακρίσεων ουδόλως σημαίνει ότι 
ή καθ’ αύτό έντοξις, δηλαδή ή κατ’ άρχαιό 
τητα ένταξις, δέν άπεκατέστησε μίαν τάξιν 
πραγμάτων έν τή υπηρεσιακή ιεραρχία, λίαν 
Ικανοποιητικήν καί ότι αΰτη δέν άποτελεί 
κτήμα τού Προσωπικού άναφαίρετον, όπως 
επίσης δέν σημαίνει ότι έάν έγιναν—καί έγι
ναν πολλαί —άδικίαι διά τών ποιοτικών δια
κρίσεων ότι δέν πρέπει νά έπανορθωθοΰν, 
είτε υπέρ, είτε είς βάρος Συναδέλφων έγιναν 
αδται.

’Από τοΰ σημείου όμως αύτοϋ μέχρι τής 
άνατροπής τής κατ’ άρχαιότητα έντάξεως ή 
διαφορά είναι τεραστία καί ούχί άνώδυνος 
καί άκίνδυνος διά τε τήν Τράπεζαν καί τό 
Προσωπικόν αυτής, τό όποιον δέν άντέχει 
πλέον είς νέας άγωνίας καί άναστατιόσεις. Ή 
αιτία καί ό σκοπός τών διαφόρων νομοθετη- 
μάτων περί άκυρώσεως τών κατά τό διάστημα 
τής κατοχής γενομένων προαγωγών κλπ. δέν 
έχει τήν θέσιν του προκειμένου περί τοΰ 
ίσχύοντος οργανισμού καί τής κατ’ άρχαιότη
τα έντάξεως τής ’Εθνικής Τραπέζης καί τούτο 
διότι ό μέν ’Οργανισμός έγένετο ύπό τής νομί
μου Διοιχήσεως καί τών άνωτάτων στελεχών



τοΰ 'Ιδρύματος, χωρίς δ τότε Σύλλογος καί 
δλον τό Προσωπικόν νά γνωρίζουν τάς δια
τάξεις τοΰ νέου οργανισμού μέχρι τής ημέρας 
τής δημοσιεύσεώς του καί χωρίς καμμίαν κα 
τοχικήν, υπουργικήν ή άλλην τινά έπέμβασιν 
ή πίεσιν. Έπιπροσθέτως 6 οργανισμός οΰτος 
είχεν έκπονηθή ως σχέδιον ενός ίδανικσϋ όρ 
γανισμοΰ υπό των άνωτάτων στελεχών πρό 
ενός καί ήμίσεος έτους πριν ή έγκριθή υπό 
τής Διοικήσεως, ή δέ κατ’ αρχαιότητα έντα 
ξις έγένετο μόνον υπό τοΰ Προσωπικού τής 
Τραπέζης, μέ συμμετοχήν έν τή Επιτροπή 
επίλεκτων Διευθυντών τών Τμημάτων καί 
άνευ ούδεμιάς άναμίξεως τών κατοχικών Διοι
κήσεων καί μέ πάσαν ευσυνειδησίαν ώστε νά 
μή παρίσταται ανάγκη νά έπέμβη ώς πρός τά 
δύο ανωτέρω έργα δ νομοθέτης διά νά προσ · 
τατεύση τό “Ιδρυμα άπό τάς εις βάρος του 
αυθαιρεσίας τών χρόνων τής κατοχής.

’Ανεξαρτήτως δμως τών Κυβερνητικών μέ
τρων ας έλθωμεν είς τά πράγματα :

Έάν δεχθώμεν δτι ή Διοίκησις τής Τρα
πέζης υιοθετεί τήν άκύρωσιν δύο τινά θά έχη 
ύπ’ δψιν της : ή δτι αύτά πού έγιναν πρέπει 
νά ακυρωθούν διά νά γίνουν άλλα πολύ καλ
λίτερα υπέρ τοΰ Προσωπικού ή δτι αυτά πού 
έδόθησαν πρέπει νά περιορισθοΰν είς όλιγώ 
τέρα. Τό νά γίνουν καλύτερα δέν υπάρχει λό 
γος προστασίας τοΰ Νόμου καί πρέπει νά γί
νουν καί υπάρχει καί δ τρόπος, χωρίς νά 
άκυρωθή ή κατ’ αρχαιότητα ένταξις. Έάν 
δμως πρόκειται περί τοΰ δευτέρου, ας μάς 
έπιτραπή νά μαντεύσωμεν τά επιχειρήματα 
τών έχόντων τυχόν αντίθετον γνώμην διά τά 
γενόμενα, οΐτινες δμως μέχρι τής στιγμής δέν 
εμφανίζονται, διότι αν ίιπήρχον, έπρεπε νά 
είχον διατυποισει τήν άντίθεσίν των καί μά
λιστα κατά τρόπον διευκολύνοντα τήν διαφώ- 
τισιν καί τήν αντικειμενικήν έξέτασιν τών 
σοβαρών τούτων διά τό Ίδρυμα καί τό Προ
σωπικόν- ζητημάτων καί δέν είναι τό Πρόσω 
πικόν εκείνο πού δέν θά τά εξετάση μέ αντι
κειμενικότητα καί εντός τών δρίων τών δυνα 
τοτήτων τής Τραπέζης.

Καί πρώτον ώς προς τόν 'Οργανισμόν : 
Τό μόνον επιχείρημα κατά τοΰ οργανισμού θά 
είναι ενδεχομένως ή ραγδαία έξέλιξις τοΰ Προ 
σωπικοϋ. Καί ύποβάλλομεν τό έριότημα όχι εις 
τόν κ. Διοικητήν, αλλά είς ένα οίονδήποτε

κοινόν θνητόν : ένας πολύ καλός υπάλληλος 
μετά 27 ετών εύδόκιμον υπηρεσίαν πρέπει νά 
καταλάβη τόν βαθμόν Τμηματάρχου Α' είς 
τήν Τράπεζαν ; Ύποθέτομεν δτι δέν θά βρε- 
θή άνθρωπος νά υποστήριξή τό αντίθετον. 
Είναι λοιπόν ραγδαία ή έξέλιξις ;

Ως πρός τήν Ένταξιν : Ίσως ύποστη- 
ριχθή δτι ή ένταξις έδωσε πολλά καί δτι έγι
ναν πολλοί τμηματάρχαι καί ώς έκ τούτου 
πρέπει νά γίνη περιστολή είς τήν προώθησιν 
διότι, εκτός τών άλλων, οί κατέχοντες μεγάλους 
βαθμούς μετά δυσκολίας άναλαμβάνουσιν έρ 
γασίας τάς όποιας ή Τράπεζα συνήθως ανέ
θετε μέχρι τοΰδε είς πολύ κατωτέρους των.

Ή άπάντησίς μας είς τά τυχόν προβληθη- 
σόμενα ταΰτα επιχειρήματα είναι δτι' ή έντα- 
ξις δέν έδωσε πολλά, άλλά πολύ όλιγιότερα 
τών δσων εδικαιούτο τό Προσωπικόν, άφοΰ 
δι” αυτής ή έξέλιξις καθωρίσθη είς τά 30 έτη 
αντί τών 27 τοΰ οργανισμού, δτι αν έγιναν 
πολλοί τμηματάρχαι τοΰτο δέν έχει καμμίαν 
απολύτως σημασίαν έφ’ δσον είχον τά προσόν
τα καί τόν χρόνον υπηρεσίας, άλλά έάν τυχόν 
έγιναν καί άλλοι χωρίς νά είχον τά προσόντα, 
τοΰτο σημαίνει δτι ή ’Επιτροπή ποιοτικών 
διακρίσεων, (παρά τό γεγονός δτι έγκαίρως έ· 
τέθη ΰπ’ δψιν της τό ζήτημα τοΰτο καί είς 
τήν όποιαν υπεβλήθη καί σχετική έργασία 
δχι διά νά μή γίνουν δσοι τούς άξιζε, άλλά 
διά νά μή γίνουν εκείνοι οί όποιοι τήν Τρά
πεζαν δέν τήν έδούλεψαν δσον έπρεπε, είτε 
διότι δέν ήδύναντο είτε διότι δέν ήθελον καί 
οί όποιοι, Τμηματαρχοποιούμενοι, ασφαλώς 
θά ήρέθιζον τό πολύ καί καλόν Προσω
πικόν) ένόμισεν δτι έπρεπε νά κρίνη 
επιεικώς καί νά μή κάμη χρήσιν τής 
σχετικής διατάξεω; τοΰ οργανισμού περί χο- 
ρηγήσεως προσαυξήσεων αντί βαθμοΰ, εΐμή 
είς περιωρισμένην κλίμακα. Τοΰτο δμως δύ- 
ναται νά συμβή καί είς πάσαν άλλην προα
γωγήν χωρίς νά παρέχεται τό δικαίωμα είς 
τήν Τράπεζαν τής ύπαναχωρήσεως. "Οσον 
άφορά τήν δυσκολίαν έκτελέσεως έργασίας 
κατωτέρας τοΰ βαθμοΰ των καί άξιώσεως 
διοικητικών έξουσιών δέν αντιμετωπίζεται τά 
ενδεχόμενον τοΰτο, πρώτον μέν διότι τό Προ 
σωπικόν τής Τραπέζης, πάντοτε καί δταν 
άκόμη, κατά τήν προπολεμικήν εποχήν, έδο- 
κιμάζετο ήθικώς καί οικονομικούς, έπέδειξεν



άφοσίωσιν, πόνον καί αύταπάρνησιν πρός τό 
Ίδρυμα χωρίς καμμίαν άνωθεν κατανόησιν 
καί τούτο είναι πρός τιμήν του καί επαρκής 
έγγύησις τοΰ δτι δέν θά κάμτ) επιλογήν έργα- 
σίας, άφοϋ, άλλως τε, δέν πρόκειται, δΓ αρ
κετόν διάστημα, νά γίνουν νέαι προσλήψεις 
καί συνεπώς μέ τήν γενικήν προώθησιν, όσον 
καί άν άνήλθον, ύπάρχει ή αυτή βαθμολο
γική σχέσις μεταξύ των, καί δεύτερον διότι 
τό τί έκαστος τών υπαλλήλων θά κάμη δέν 
είναι ζήτημα Ιδικόν του, αλλά ζήτημα τής 
Διοικήσεως καί ζήτημα νέας μεταπολεμικής, 
πλέον, όργανώσεως τής Τραπέζης καί νέας 
υπηρεσιακής ανατροφής τοΰ Προσωπικού καί 
πρός τοϋτο νομίζομεν ότι ή Διοίκησις διαθέ
τει όλα τά μέσα διά τήν έξασφάλισιν τής 
πειθαρχίας, τής άφοσιώσεως καί τής ψιλό 
πονίας τοΰ Προσωπικού, άνευ τών οποίων 
δέν θά ίδωμεν καλυτέρας ημέρας καί επί 
τοΰ σημείου τούτου θά έχη μαζί της ολόκλη
ρον τό Προσωπικόν.

Τό Προσωπικόν τής Τραπέζης σΰσσωμον 
έχει έκδώσει ήδη τήν άπόφασίν του καί αυτή 
είναι «άναθεώρησις τών ποιοτικών διακρί
σεων» καί «σεβασμός τής κατ’ αρχαιότητα 
έντάξεως».

Είς τό σημεΐον τούτο δέον νά διευκρινισθή 
ότι ή άναθεώρησις τών ποιοτικών διακρίσεοιν 
θά γίνη διά Νόμου. Γεννάται όμως τό έρώ- 
τημα ποιος μάς έγγυάται ότι κατά τήν άνα 
θεώρησιν αί σημερινά! έκ τών διακρίσεων 
άδικίαι δέν θά είναι άσυγκρίτως μεγαλύτεροι 
αύριον μέ τάς έξωθεν οχληράς διά τήν Διοί- 
κησιν επεμβάσεις καί τάς άφορήτους πιέσεις, 
ότι δέν θά άναστατιόσουν κυριολεκτικώς τό 
Προσωπικόν καί ότι θά αποκλεισθούν μεγάλα 
σκάνδαλα παρά τάς προθέσεις τής Διοικήσεως; 
”Ας μή πλανώμεθα, ή σημερινή έποχή είναι 
ρευστοτέρα τής τότε, διότι είναι ή έποχή τής 
προπαραμονής τής εκλογικής κινήσεως, ή έπο 
χή καθ’ ήν άνεβίωσαν τά κόμματα καί κατά 
τήν οποίαν καί αυτή άκόμη ή έκκλησία δέν 
κατορθώνει νά κρατηθή μακράν τών ρουσφε- 
τιών. Καί έρωιώμεν είναι έποχή σήμερον άνα- 
κινήσεως τοιούτου ζητήματος έν τή Τραπέζη; 
Ημείς νομίζομεν ότι προκειμένου νά άποδο- 
θή δικαιοσύνη είς τούς συναδέλφους είναι πάν
τοτε έποχή, έάν δέ ή Διοίκημις τής Τραπέ
ζης καί ό Σύλλογος έχουν τήν ιδίαν γνώμην

καί ασφαλώς θά τήν έχουν, προτείνομεν όπως 
ή άναθεώρησις ιών ποιοτικών διακρίσεων, 
πρός αποφυγήν τών έπεμβάσεων, γίνη έπί τή 
βάσει Κανονισμού, έγκριθησομένου έκ τών 
προτέρων όπό τού Γενικού Συμβουλίου τής 
Τραπέζης ώστε νά μή είναι έφικτή πλέον 
καμμία έπέμβασις ούτε έξωθεν ούτε έσωθεν, 
προτείνομεν δηλονότι ό,τι άρχικώς έπροτείναμεν 
είς τήν τότε Επιτροπήν απονομής ποιοτικών 
διακρίσεων καί άπό τήν οποίαν δυστυχώς δέν 
είσηκούσθημεν.

Οίκοθεν, νοείται, ότι ιό όλον έργον τής 
κατ’ αρχαιότητα έντάξεως, έργον πολύμορφον, 
πολυσχιδές καί πρωτότυπον, άλλ’ έπι πλέον 
καί έργον ανθρώπινον, δέν θά πρέπει νά 
άγνοηθή κατά τήν σύνταξιν τού Κανονισμού 
απονομής ποιοτικών διακρίσεων, σχέδιον τού 
όποιου Κανονισμού δ γράφων έκτοτε υπέβαλε 
καί είς τόν Σύλλογον καί είς τά μέλη τής 
τότε Επιτροπής έκ Διευθυντών,

Έάν τούτο πρόκειται νά γίνη, μόνον ώς 
έκθέτομεν άνωτέρω θά έπιτύχη καί πάντως 
θά πρέπη νά άρχίση καί νά τελείωση τό τα- 
χύτερον.

Εκείνο όμως πού είναι άπαράδεκτον είναι 
ή άκύρωσις τής κατ’ αρχαιότητα έντάξεως 
πρώτον καί άφ’ ετέρου ή άκύρωσις τών ποιο 
τικών διακρίσεων πρός τόν σκοπόν τής μή έκ 
νέου άπονομής των διότι τό τελευταίου τούτο 
θά έδημιούργει μεγαλυτέραν αδικίαν τής ήδη 
υφισταμένης καί σάλον πραγματικόν έν ιή 
Τραπέζη.

Τέλος ό μεταπολεμικός προσανατολισμός 
τής Τραπέζης όσον αφορά τό Προσωπικέιν 
της θά άπαιτήση τήν άπόκιησιν ενός νέου 
οργανισμού 6 όποιος, ένφ δέν θά θίγη—διότι 
δέν δύναται νά γίνη τούτο—τήν ήδη έκ τού 
ίσχύοντος οργανισμού ύφισταμένην βαθμολο
γικήν θέσιν τών υπαλλήλων, πέραν τής διά τής 
άναθεωρήσεως τών ποιοτικών διακρίσεων με 
ταβολής, θά πρέπη νά ρυθμίζη πλήρως ού 
μόνον τά καθήκοντα καί τά δικαιώματα ιού 
Προσωπικού τής Τραπέζης αλλά καί τήν κα 
λυτέραν χρησιμοποίησιν καί μεγαλυτέραν άπό 
δοσιν τούτου καί νά άμβλύνη αίσθητώς καί 
παν τυχόν ασθενές σημεΐον είτε έκ τής έντά
ξεως προέρχεται τούτο είτε έξ οίουδήποτε αλ 
λου λόγου καί νομίζομεν ότι ή λύσις αΰτη 
καί τάς διαταραχάς προλαμβάνει καί πολλά 
άλλα άγαθά θά προαφέρη καί είς τήν Τρά
πεζαν καί είς τό Προσωπικόν αυτής.

Κ Τ. ' Αηοατολόηονλος
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Ή έχλογή του χ· Άλες.
Διομήδη ’Ακαδημαϊκού

Ή έκλογή τοϋ Προέδρου τοΰ Γεν. Συμ
βουλίου τής Τραπέζης κ. Άλεζ. Διομήδη 
ώς ’Ακαδημαϊκού εις τήν τάξιν των ήθι- 
κών καί πολίτικων έπιστημών άποτελεΐ 
έπιβράβευσιν δχι μόνον μιας μακρδε ερ
γασίας καί γονίμου δράσεως τοΰ έκ/ε- 
γέντος εις τόν κλάδον των πολίτικων, 
κοινωνικών καί οικονομικών έπιστημών, 
άλλά καί τής πολυτίμου συμβολής του 
είς τήν καθόλου πνευματικήν ζωήν τοΰ 
τόπου Πνεύμα εύρύ. έξαιρετικά καλλιερ 
γημένον, μέ βαθεΐαν μόρφωσιν κα_1 κρί 
σιν ό κ. Διομήδης διά τής θεωρητικής καί 
πρακτικής έργασίας του είς τόν κλάδον 
τής οίκονομικής, άλλά καί προσφάτως 
διά τών σοφών ιστορικών μελετών του 
έπί τής βυζαντινής Ιστορίας, άποτελεΐ 
μίαν έπιβεβλημένην είς τήν κοινήν συνεί- 
δησιν προσωπικότητα.

Τό Σώμα τών ΰπαλλήλων τής Εθνικής 
Τραπέζης χαίρει ιδιαιτέρως διά τήν δι- 
καίαν τούτην άναγνώρισιν καί αίσθάνε^- 
ται αύτήν ώς τιμήν, ή όποία άντανακλα 
καί είς τό πρώτον πιστωτικόνΠδρυμα, τό 
όποιον ΰπό τήν φωτεινήν ήγεσίαν τοΰ κ. 
Διομήδη έστάθη πρωτοπόρον τής όργα 
νώσεως καί άναπτύξεως τής οικονομικής 
ζωής τοΰ τόπου καί ή είς τήν άνωτάτην 
κεφαλήν τοΰ οποίου παρουσία τοΰ πα· 
λαιοϋ του ΔιοικητοΟ έγγυδται τήν άνα 
βίωσιν τής αίγλης καί τοΰ μεγαλείου του.

Μιά Αντιχοινωνιχή πράξις

Διά πράξεως τής Διοικήσεως άπολύ 
ονται, άπό 1 ’Ιουλίου, 21 υπάλληλοι μέ 
τό αίτιολογικόν. δτι διετέλεσαν μακράν 
τών καθηκόντων των πέραν τής διετίας. 
Πρόκειται κατά τό πλεΐστον περί υπαλ
λήλων φυματικών, είς τούς οποίους είχε 
χορηγηθή άδεια μέχρι δύο έτών. "Αν ή 
σχετική διάταξις τοΰ ’Οργανισμού τής 
ύπηρεσίας ήτο άνέκαθεν, είδικώς διά τήν 
περίπτωσιν αυτήν τών άσθενών υπαλλή 
λων, σκληρά, σήμερα γίνεται άκόμη σκλη- 
ροτέρα καί άδικος άν ληφθή ύπ’ δψιν, 
δτι ή υγιεινή κατάστασις τών υπαλλή
λων αύτών θά είχε βελτιωθή καί θά ήσαν 
πιθανότατα είς θέσιν νά άναλάβουν έκ 
νέου έργασίαν, άν δέν έμεσολάβει ό πό
λεμος καί ή δουλεία μέ τάς γνωστάς συ- 
νεπείας είς τήν ύγείαν, λόγφ τοΰ ύποσι- 
τισμου καί τών παντοειδών στερήσεων.

Νομίζομεν δτι μία έπανεξέτασις μιας

έκάστης περιπτώσεως μέ σκοπόν τήν άνα· 
βολήν τής άπολύσεως καίάκόμη μία τρο- 
ποποίησις τής σχετικής διατάξεως τοΰ 
'Οργανισμού τής 'Υπηρεσίας θά άπέδιδε 
πραγματικήν δικαιοσύνην καί δέν θά ήτο 
καθόλου άντίθετος μέ τό κοι|ρν αίσθημα 
καί τήν σημερινήν κοινωνιών πραγμα
τικότητα.

Είς δίκαιο; έπαινος

Εύχαρίστως πληροφορούμεθα, δτι ό 
Πρόεδρος τής έν Έλλάδι Επιτροπής τοΰ 
Διεθνούς Κομιτάτου τοΰ ’Ερυθρού Σταυ
ρού κ. Σάνστρομ δΓ έγγράφου^του πρός 
τήν Σ/τήν Διοίκησιν τής ’Εθνικής Τραπέ
ζης έκφράζει τάς θερμός του εύχαρι 
στίας διά τήν πολύτιμον συνδρομήν καί 
έξυπηρέτησιν, τήν όποίαν ή Τράπεζα 
παρέσχεν είς τό έργον του, ΰποβοηθήσα- 
σα οΟτω σοβαρώς τήν προσπάθειαν του 
άνακουφίσεως του έλληνικοΰ πληθυσμού 
κατά τήν μακράν περίοδον τής δουλείας.
Είς τό αύτό έγγραφον Ικφράζεται ή παρά- 
κλησις, δπως ή Διοίκησις τής Τραπέζης 
διαβιβάση τάς εύχαριστίας τοΰ έν λόγφ 
διεθνούς όργανισμοΟ πρός τούς συναδέλ
φους κ. κ. Κ. Μάνον, Ν. Χα^τζιδάκην καί 
Ε. Περιστεράκην, οί όποιοι παρέσχον 
δλως ιδιαιτέραν έξυπηρέτησιν είς τάς 
συναλλαγάς τοΰ Ερυθρού ΣταυροΟ. Ώς 
εΐμεθα είς θέσιν νά γνωρίζωμεν, ή έξυ- 
πηρέτησις αΰτη συνίστατο είς τήν ήθε- 
λημένην άγνοιαν ώρισμένων διαταγών 
τών άρχών κατοχής περί άποδόσεων τών 
καταθέσεων κατόπιν έγκρίσεώς των καί 
κατά παρέκκλισιν τοϋ Ν. Δ. 771 περί ά- 
ποδόσεως δΓ έπιταγών. _ 1

Είναι άνάγκη νά σημειωθή, δτι τάς , 
σοβαρός αύτάς εύθύνας μέ τάς έπικινδύ V 
νους συνεπείας των έπωμίσθησαν οί 
συνάδελφοι κ. κ. Κ. Μανος καί Ν. Χατζι- / 
δάκης, οί όποιοι έξεπροσώπησαν τήν 
Τράπεζαν καί ΰπέγραψαν σχετικά έγ- \ 
γραφα, χωρίς ό τότε Συνδιοικητής κ. Κ. 
Ζαβιτζιάνος, δστις καί ένέκρινε τάς ένερ- 
γείας, νά φανή έπισήμως άναμεμιγμένος, 1 
καί τούτο διά νά μή έκτεθη ή Τράπεζα 
εις άντίποινα. Ούτως, ήρθησαν έξ όλο- 
κλήρου αί δυσχέρειαι, τάς όποίας αί άρ- 
χαί κατοχής παρενέβαλλαν είς τό έργον 
τοΰ Διεθνούς ’Ερυθρού Σταυρού, δστις, 
οϋτως, έζυπηρετήθη πλήρως είς τάς ένερ 
γειας του διασώσεως τών ’Ελλήνων, ή 
δέ ’Εθνική Τράπεζα διά μίαν άκόμη φο
ράν έστάθη είς τό ΰψος τών παραδόσεών ' 
της-

Ή Διοίκησις τής ’Εθνικής Τραπέζης 
έξέφρασε τήν εύαρέσκειάν της πρός 
τούς άνω τρεις συναδέλφους, ό έκ τών 
όποιων κ. Ε. Περιστεράκης κατέβαλε, 
μετά τών συνεργατών του εις T0J Τα-
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* Ή δεύτερη κοινή αυνεδρίασις, έπειτα από 
τά Δεκεμβριανά γεγονότα. "Ολοι μας τήν άναμέ- 
ναμ! μέ πολύ περιέργεια. Γιατί ξέραμε, πώς θά 
λαβαίνανε μέρος ο’ αύτή δλοι οί συνάδελφοι χι* 
όλες οί παρατάξεις Κι* ή συνεδρίασις έγινε, 
μιλήσαμε 4 χαθένας με τή σειρά μας, είπαμε τις 
γνώμες μας έλεΰθερα χαί σύμφωνα μέ τις από
ψεις καί τις ιδεολογίες μας καί οτό τέλος . . . 
χωρίσαμε σάν καλοί συνάδελφοι. Δείγμα των 
καιρών, τοδ ψυχικοδ καμάτου, τής ανησυχίας 
γιά τό μέλλον ; Χαρακτηρείατε το όπως θέλετε, 
Πάντως, ήτανε δείγμα προόδου. 'Υπήρξε πολι
τισμός.

* Ή «ατμόσφαιρα» τής συνεδριάαεως παρου
σίασε ένα θέαμα πρωτότυπο, γιά νά μή ποδμε 
έκπληκτικό. ’Αναρωτιόμαστε : Συνεδριάζουνε οί 
δπάλληλοι τής ’Εθνικής Τραπέζης ή τά μέλη 
τού αγγλικού Κοινοβουλίου ; Συνεδριάζουνε "Ελ
ληνες αστοί ή άγγλοοάξωνες εΰγενείς ; Δέν έχου
με διί τούς ίγγλους βουλευτές συνεδριάζοντας 
οτή Βουλή των Κοινοτήτων, άλλ’ άπ’ όσα έχου
με διαβάσει, φανταζόμαστε πώς ή «ατμόσφαιρα» 
δέν θά διέφερε. Κι' έδώ, όπως κι' έκεϊ, οί 
άγορηταί μιλήσανε άπό τις θέσεις των κι’ οί 
λόγοι ήσαν ήρεμοι, γιομάτοι ευγένεια καί τάκτ 
καί διανθισμένοι άπό πολύ χιούμορ.

* Ή παρουσία πολυαρίθμων αντιπροσώπων 
τοδ «ώραίου φύλου» πρόσδοσε ατή συγκέντρωση 
τήν ευχάριστη νότα. Μπορεί (γιά ν’ αποδώσουμε 
«τά τού Καίσαρος» ) ή έμφάνιαις τόσων γυναι
κών νά ουνετέλεαε κατά πολύ "τήν άμαλή διε
ξαγωγή τής συνεδριάσεως, πού διεξήχθηκι μ' άου- 
νήθιστη τάξη καί ρυθμό.

* Καί κάτι, πού έκαμε εντύπωση : Ή αρι
στερή παράταξις τών συ -αδέλφων κατάλαβε τή 
δεξιά πτέρυγα μ’ έπικεφαλής, μάλιστα , . . τόν 
κ. Κ Μάνο. "Οπως κι' άν αυνέβηκε τό πράγμα, 
τυχαία ή έπίτηδες, εμείς τά σημειώσαμε σάν 
καλόν οιωνό.

* 'ίίραία ή δμιλία τοδ κ. Τούντα, στόν τόνο 
της καί στή καθαρεύουσά της. Κι’ άκόμη ωραιό
τερη ή κατάληξίς της, όταν ζητάει συγγνώμη 
άπ’ τή Συνέλευση, γιατί παρουσιάζεται σ’ αυτή 
χωρίς σακκάκι, πού άποτελεί κι’ αύτά αδιά
ψευστη μαρτυρία τής άθλιας οικονομικής θέ- 
σεώς μας : νά μήν έχουμε, δηλαδή, δεύτερο οακ- 
χάχ; νά φοράμε, σάν παλιώνει τό πρώτο.

* Ή άντιπολίτευσις παρουσιάστηκε ατό πρό-

μεΐα, πράγματι υπεράνθρωπους προσ
πάθειας διά τήν πάση θυσίςι διευκόλυνσιν 
τών χρηματικών συναλλαγών τοϋ Διε
θνούς Ερυθρού Σταύρου.

αωπο τοδ κ. Δράκου . . . πολύ άτονη καί μόλις 
άκουομένη. *0 κ. Δράκος μίλησε έξ όνόματος 
έκείνων, πού ζήτησαν νά συγκληθή ή Συνέλευ 
σις, άλλά σάν πρωτόβγαλτος στό βήμα μίλησε 
χαμηλά καί μέ κάποιο τράκ. 'Γπομονή όμως, 
έτσι ντεμπουτάρουν πάντοτε οί μέλλοντες κοινο
βουλευτικοί άνδρες.

* Καί μία δμολογία, πού δέν ξέρουμε άν ση
μειώθηκε ατά πρακτικά. Ό κ. Άβραμιδης, ατό 
λόγο του, γιά νά μάς πείση πάνω στις ίκανότη 
τες τού κ Προέδρου τής Δ. Ε. έφερε σάν άκα
ταμάχητο έπιχείρημα τά γεγονός, πώς τόν γνω
ρίζει άπό μικρά παιδί. Δέν ξέρουμε άν αυτό τόν 
έκανε νά πάει τόσο μπροστά τόν κ. Πρόεδρο. 
Πάντως, ή Συνέλευσις γέλασε μέ τήν καρδιά της 
κι’ 6 κ. Πρόεδρος δπομειδίααε συνεσταλμένα

* Ό κ. Παπαλέταος μίλησε, άκουσε κι* άπάν- 
τηοε σάν τόν Ταώρΐαιλ . . . δηλ. διπλωματικώ- 
τατα Καί ευχαρίστησε όλους μας. Δεξιούς, αρι
στερούς καί άπαθείς.

ΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Ό Πρόεδρος τών Σννελ.εναεων, κ. Τζώτζης, 
κηρύσσει την έναρξιν τής Συνεδριάσεως και <5ί- 
δει τόν λόγον είς τόν Πρόεδρον τής Διοικητικής 
■Πύπιτροπής, κ. Ιωάν Παπαλέτοον, δατις λέγε 
τα εξής :
«Συνάδελφοι,

Διεβιβάσθη είς τήν Δ Ε. τοϋ Συλλόγου 
μας αίτησις ύπογεγραμμένη παρά 113 συνα
δέλφων ζητούντων τήν σύγκλησιν εκτάκτου 
γενικής συνελεύαεως, καθ’ ήν ή Δ. Ε. καλεί
ται νά λογοδοτήοη επί τών μέχρι τοΰδε πε
πραγμένων της :

α.) Διά τήν βελτίωσιντών μισθών καί
β) Διά τήν άκύρωσιν τής συντακτικής 

πράξεως τής σχετικής μέ τήν ρύθμισιν τοϋ 
προσωπικού τών Τραπεζών.

Ή Δ. Ε. έκάλεσε τά μέλη τοϋ Συλλόγου 
είς έκτακτον γενικήν συνέλευσιν τήν 7ην τρέ
χοντος, καθ’ ήν διαπιστωθείσης τής έλλεί- 
ψεως απαρτίας δέν προέβη είς τήν ζητηθεΐ- 
σαν λογοδοσίαν.

Σήμερον συνερχόμεθα έκ νέου διά τόν 
αυτόν σκοπόν καί πρό τής λογοδοσίας μας 
αίσθανόμεθα τήν ανάγκην νά άπευθυνθώμεν



ιδιαιτέρως πρός τούς έκ των υπογραψάντων 
μή έμφανισθεντας συναδέλφους, διά νά το- 
νίσωμεν μόνον τάς είδικάς εΰθύνας, τάς ό
ποιας άνέλαβον διά τής τοιαύτης ένεργείας 
των.

Δεν πρόκειται νά . έπεκταθώμεν έπί τοΰ 
θέματος. "Εχομεν μόνον ύποχρέωσιν νά έπι- 
ατήσωμεν τήν προσοχήν τών συναδέλφων έπί 
τής ανάγκης τής μή επαναλήψεως ατοπημά
των, τά όποια τραυματίζουν τήν συλλογικήν 
ιδέαν.

"Αλλως τε τών φρονίμων ολίγα . . .
Έπί τοΰ πρώτου θέματος εχομεν νά σάς 

άνακοινώσωμεν τά έξής :
'Από τής ήμέρας τής εκλογής μας ή προ

σοχή μας έστράφη, ώς ή το φυσικόν, πρός τό 
ζήτημα τοΰ καθορισμού μισθών έπαρκών 
νά καλύψουν τάς άνάγκας μας, λαμβανοαέ- 
νων πάντοτε όπ’ όψιν τών γενικών συνθη
κών υπό τάς οποίας τελεί ό τόπος.

ΙΙρός τήν κατεύθυνσιν αυτήν δραστηρίως 
έκινήθημεν εν συνεργασία μέ τούς λοιπούς 
συλλόγους τών συναδέλφων τών λοιπών Τρα
πεζών, μεθ’ ών, ώς γνωστόν, άπαρτίζομεν 
τήν ομοσπονδιακήν επιτροπήν τών Τραπεζι
τικών υπαλλήλων.

Δεν είναι ανάγκη νά σάς κουράσω άναφέ- 
ρων τάς ένεργείας μας, τάς παρουσιάσεις, 
τούς άγώνας μας ώ; καί λεπτομερείας περί 
τών υπομνημάτων μας εις τούς αρμοδίους καί 
τούς συμμάχους έμπειρογνώμονας.

"Επί Κυβερνήσεως Πλαστήρα έπιστεύσα- 
μεν μίαν ήμέραν, εις τάς παράμονάς τής πα· 
ραιτήσεώς της, ότι τό ζήτημά μας έτακτο- 
ποιήθη, συμφώνως άλλως τβ καί μέ τάς δη
λώσεις τής Διοικήσεώς μας καί τήν ρητήν 
διαβεβαίωσήν τού τότε "Υπουργού τής Εργα
σίας.

Δυστυχώς δι’ ήμάς τήν έπομένην αί γνω
στοί εις όλους σας δηλώσεις τού κ. Μυλωνά 
άνέτρεψαν τάς άποφάσεις τοΰ ‘Υπουργού 
'Εργασίας καί πριν προλάβωμεν νά διαμαρ- 
τυρηθώμεν εύρέθημεν πρό παραιτήσεως τής 
Κυβερνήσεως Πλαστήρα.

Εις τήν νέαν Κυβέρνησιν Βούλγαρη ήτο 
επόμενον νά δώσωμβν πίστωσίν τινα χρόνου 
διά νά δυνηθή νά ρυθμίση τό ζήτημα τών 
αποδοχών μας.

"Η άναμονή μας βεβαίως ήτο σχετικώς

μακρά, άλλ’ είναι γνωστοί εις όλους ο ις αί 
προσπάθειαι τών "Υπουργών εις τό ‘Εξωτε
ρικόν, αί συνομιλίαι των καί γενικώς ή προε
τοιμασία καί μελέτη τού έξαγγελθ,έντος οι
κονομικού προγράμματος τής Κυβερνήσεως, 
ώστε φρονούμεν ότι έπεβάλλετο ή άναμονή.

Ώς καί διά τής ΰπ’ άριθ. 8 άνακοινώαεώς 
μας τού Μαΐου σάς κατετοπίσαμεν, ή Δ. Ε- 
δέν παρέλειψε καμμίαν ένέργειαν τήν όποιαν 
έθεώρει έπιβαλλομένην καί είνοι πρόθυμος 
νά αναγνώριση, άν τής όποδείξητε, ότι Ικα- 
μεν άτυχή τινα χειρισμόν κατά τήν διαχείρι- 
αιν τού όλου ζητήματος τών μισθών.

"Ήδη εύρισκόμεθα πρό μιας καταστάσεως 
νέας καί είσερχόμεθα εις νέαν εποχήν, τήν 
καλουμένην εποχήν άνορθώσεως τής οικονο
μίας τής ΙΙατρίδος, διά τήν όποιαν καλούμε- 
θα νά άυ ιβάλωμεν καί ημείς, ώς μέλη τού 
κοινωνικού συνόλου.

"Η Δ. Ε. κατανοούσα τό κρίσιμον τών 
έθνικών περιστάσεων καί τάς είλικρινώς κα- 
ταβαλλομένας κυβερνητικός προσπάθειας διά 
τήν οικονομικήν καί παραγωγικήν άνασυγ- 
κρότησιν τής Χώρας, ή οποία θά συντέλεση 
εις τήν πτώσιν τών τιμών καί τήν σταθερό
τητα τού έθνικοΰ νομίσματος, πρός τό καλόν 
όλων, καλεϊ τούς συναδέλφους νά πειθαρχή
σουν εις τήν Κυβερνητικήν άπόφασιν διά νά 
συνιελέσωμεν καί ημείς είς τήν έπιτυχίαν 
τού προγράμματος τής Κυβερνήσεως.

Ή Δ. Ε. καταβάλλει προσπάθειας, όπως 
γίνη έκ μέρους τών διοικούν των καλή χρήαις 
τοΰ παρασχεθέντος είς αύτούς δικαιώματος 
καθορισμού τών μισθών είς τά γνωστά περι
θώρια 12—δΟ χιλιάδων.

Έπί τοΰ δευτέρου θέματος εχομεν νά σάς 
άνακοινιόσωμεν τά έξής:

"Η Δ. Ε , μόλις έπληροφορήθη τήν σχε- 
διαζομένην είς βάρος τών υπαλλήλων συντα
κτικήν πράξιν, έκάλεσεν είς ένίσχυσίν της 
συναδέλφους άσχοληθέντας κατά τό παρελ
θόν μέ τά συλλογικά καί είς κοινάς συνε
δριάσεις έξήτασε τό όλον ζήτημα.

Οί συνάδελφοι ήσαν οί κ. κ. Πλάτων Δε- 
λένδας, Σπυρ. Βασιλόπουλος, Κωνστ. Άπο- 
στολόπουλος, Παρ. Σταμόπουλος, Σταύρος 
Ήλιόπουλος καί Γεώςγ. Σεπετζής.

Τό σχέδιον τής συντακτικής πράξεως πε
ριείχε κυρίως τά έξης: 1) ’Απόλυσιν πάντων



τών όπωοδήποτε προσληφθέντων είς τάς Τρα· 
πέζας, άπό 28.4.41—12.10 44 καί των συνερ- 
γασθέντων μέ τόν έχθρόν.

2) Άκύρωσιν των από 28.4.41 — 12,10.44 
προαγωγών έντάξεως καί Οργανισμών, τών 
Τραπεζών ΰποχρεουμέ'ων έντός τριμήνου νά 
Ενεργήσουν .προαγωγής βάσει οργανισμών, 
ύφισταμενων πρό τής 28.4.41.

3) Άναθεώρηαιν τών .από 4.8.36—27.4.41 
προαγωγών.

4) At Τράπεζαι λόγφ περιορισμού τών 
εργασιών των δύνανται νά θέτουν είς κατά- 
στασιν διαθεσιμότητας τό προσωπικόν των μέ 
άποζημίωσιν 50 6/0 τοΰ μισθού των καί

5) ΟΙ παραακευάσαντες, συμμετασχόντες, 
ή εύνοήσαντες τό κίνημα ιού Δεκεμβρίου τί
θενται el; διαθεσιμότητα μέχρι τών έκλογών 
μέ άποζημίωσιν 50 % τοΰ μισθοΰ των.

Κατά τάς κοινάς συνεδριάσεις Δ. ’Επιτρο
πής καί τών συναδέλφων άπεφασίσθη νά άπυ 
κρουσθή ή συντακτική πράξις ώς άντ «υπαλ
ληλική καί Αντικοινωνική, γενομένης μόνον 
άποδεκτής τής παραγράφου τοΰ πρώτου άρ
θρου τής άναφερομένης είς τήν ηθικήν κά- 
θαρσιν τοΰ προσωπικού άπό τά στοιχεία τά 
είσελθόντα είς τήν Τράπεζαν τή πιέσει τών 
αρχών κατοχής ή τών κατοχικών κυβερνήσεων 
καί άπό τούς δοσιλόγους.
Συνάδελφοι,

"Η Δ. Ε. αποδυθεΐσα είς ένα αγώνα μεγά 
λης έκτάσεως εύρίσκετο έν πλήρει έπιγνώσει 
τών μεγάλων ευθυνών τάς οποίας άνελάμβανβν.

Ή δημιουργηθεΐσα κατάστασις άπήτει άπό 
τοΰ; διαχειριστής τής ύποθέσεως ψυχραιμίαν 
καί σΰνεσιν, αποφυγήν δέ νευρικότητος ή 
σπουδής, διότι ή Ιστορία τής συντακτικής πρά- 
ξβως είναι, διά νά μή είπωμεν άλλο τι, τού- 
λάχιστον λίαν σκοτεινή.

Πληροφορηθέντες άπό τάς εφημερίδας τά 
σχεδιαζόμενα εναντίον μας έσπεύααμεν ώς 
ήτο έπόμενον πρό; τούς αρμοδίους, άλλ’ ού- 
δβίς πάρε ίχεν είς ημάς τάς άναγκαίας έϊηγή 
σεις.

Αί άρμόδιαι ύπηρεσίαι ιών Υπουργείων, 
oi Γενικοί Γραμματείς των καί Υπουργοί α
κόμη δέν έγνώριζον ποιος κατήρτισε τό σχέ- 
διον καί ποΰ εύρίσκετο τοΰτο

Καί όμως τό σχέδιον τής συντακτικής πρά- 
ξεως υπήρχε καί έπι τής Κυβερνησεως Πλα-

στήρα όλίγου δείν κοί θά έγένετο πράγματι- 
κότης.

Έπί Κυβερνήσεως Βούλγαρη τά πράγματα 
μεταβάλλονται εύτυχώς δι" ήμάς.

Εκ τών δηλώσεων τοΰ 'Υπουργού τής Ε
θνικής Οικονομίας κ. Κασιμάτη, καθ' ας τό 
σχέδιον κατηρτίσθη άπό τάς νομικός ύπηρε- 
σίας τών Τραπεζών Ελλάδος καί 'Εθνικής 
καί έξ άλλων στοιχείων, τά δποΐα έτέθησαν 
ύπ’ δψιν αας παρά τών άρμοδίων, έπείσθη- 
μεν πλέον δτι ό κίνδυνος ήτο άμεσος καί έτέ- 
θημεν είς κίνησιν μέ τόν αποκλειστικόν σκο
πόν τής ματαιώσεως τών σχεδίων τών Τραπε
ζιτών.

Ό Υπουργός τής ’Εθνικής Οικονομίας 
δεχθείς τήν Δ.Ε. τοΰ Συλλόγου μας είς άκρό· 
«σιν, ακούει μετά προσοχής τήν άνάπτυξιν 
τών ζητημάτων μας, δεικνύει εξαιρετικόν εν
διαφέρον δι" ολα τά άπασχολοΰντα ήμάς και 
τήν Τράπεζαν θέματα, υπόσχεται τήν σύντο
μον εξετασίν των και το πλέον ενδιαφέρον 
δι' ήμάς δηλώνει, ότι δέν θά λάβη ούδεμίαν 
άπόφασιν πριν ή αυζητήαη μαζί μας καί άκό 
μη σπουδαιοτερον,οτι θά μάς έδιδεν άντίγρα- 
φον τής συντακτικής πράξειος ευθύς ώς πε- 
ριήρχετο αϋτη είς χεϊρας του.

Τήν ύπόσχεσιν αυτήν τηρεί ό κ. 'Υπουρ
γός καί ούτω χάρις εις τάς ένεργείας μας ό 
συναδελφικός κόσμος τής Χώρας κατατοπίζε
ται πλήρως έπί τών είς βάρος του σχεδιαζο- 
μένων.

Θά ήτο μεγάλη παράλειψις καί αχαριστία 
έ< μέρους μου, αν κατά τήν έπίσημον αυτήν 
στιγμήν δέν άπηύθυνα πρός τόν κ. "Υπουρ
γόν τόν έγκάρδιον χαιρετισμόν τής Διοικητι 
κής ’Επιτροπής τοΰ Συλλόγου τών "Υπαλλή 
λων τής Εθνικής Τραπέζης καί τάς ευχαρι
στίας της, δι' όσα υπέρ ημών επραξε καί δι' 
όσος ύπηρεσίας μάς προσέφερεν.

Ό νέος 'Υπουργός τής Εθνικής Οίκονο 
μίας κ. ΙΙαρασκευόπουλος μάς έδήλωσεν, δτι 
δέν έχει έπίσημον είσέτι γνώσιν τής συντπκτι. 
κής πράξεως.

Έξεθέσαμεν καί πρός αύτόν τάς απόψεις 
μας καί τόν παρεκαλέσαμεν νά μάς δεχθή έκ 
νέου, άφοΰ έν τφ μεταξύ κατατοπισθή έπί 
τοΰ ζητήματος.

Έλπίζομεν δτι θά τύχωμεν ιδιαιτέρας
(Σννίχιισ »1ζ τχν β«λ18α S7|



ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΜΑΣ

ΤΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ Η ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Μέ Εξαιρετική άνακούφισι ό^έλλην.λαός 
είδε, οτι άρχισε Επί τέλους ή Κυβέρνησις 
νά πα(ρν[) ριζικά μέτρα γιά τήν οίκονο- 
μική άνόρθωσι τοϋ τόπου. Ή Επίσημη άνά- 
θεσι στόν 'Αντιπρόεδρο τής Κυβερνήσεως 
κ. Βαρβαρέσο όλόκληρης τής εύθύνης γιά 
τή λύσι των τεράστιων αυτών πρόβλημά 
των, συνδυασμένη μέ τΙς ένθαρρυντικές 
δηλώσεις πού Εγιναν ταύτόχρονα, τόσο 
άπό τούς Επίσημους συμμαχικούς κύκλους 
δσο καί άπό τόν πολιτικό κόσμο τής χώ
ρας, δημιουργούν μιά άτμόσφαιρα αισιο
δοξίας. "Η σχεδόν άνεπιφύλακτη ύποδοχή 
πού Εκανε ή κοινή γιώμη στά νέα οίκο 
νομικά μέτρα, δημιουργεί καί γιά τόν 
άνώτατο ρυθμιστή τής οικονομικής ζωής 
καί γιά δλους τούς συνεργάτες του. άπό 
τόν άνώτατο ως τόν κατώτατο, τερά
στιες εΰθύνες.

"Αν ή καλή καί όλοκληρωτική Εφαρμο
γή των νέων μέτρων πρόκειται, δπως πι
στεύομε, νά μας φέρη στόν όμαλό ρυθμό. 
Εχομε ΰποχρέωσι δ\οι, άπό τόν Εμπορο, 
τό βιομήχανο, τόν Ελεύθερο Επαγγελμα- 
τία, τόν Επιστήμονα, ώς τόν μισθωτό, τόν 
μικροεισοδηματία καί τόν τελευταίο κα
ταναλωτή,νά βοηθήσωμε στή προσπάθεια, 
πού μέ τόση άποφασιστικότητα καί με- 
θοδικότητα άνέλαβεν ό κ. Βαρβαρέσος. 
Γιατί αλλοίμονο άν καί ή προσπάθεια 
αύτή άποτύχη. "Ο κόσμος των μισθωτών 
καί γενικά τών άνθρώπων μέ τά άνεπαρ- 
κή εισοδήματα ξέρει καλύτερα άπό κάθε 
άλλον τί σημαίνει ξαναγύρισμα στήν οι
κονομική άναρχία, στό άνέβασμα τών τι
μών, στήν οικονομική έξαθλίωσι.

Μέ τΙς σκέψεις αύτές δέχθηκε καί ό 
ύπαλληλικός κόσμος τά δρια, μέσα στά 
όποια πρόκειται νά όρισθή τό νέο μισθο
λόγιο. Βέβαια, μέ τις σημερινές τιμές, 
Ενα τέτοιο μισθολόγιο δέν μπορεί νά θεω 
ρηθή πώς καλύπτει τις στοιχειώδεις άνάγ- 
κες συντηρήσεως, άν σ' αύτή ύπολογι- 
σθοΟν. δπως είναι φυσικό, δχι μόνο τά 
τρόφιμα, άλλά καί δλες οι άλλες άπαραί- 
τητες γιά μιά οικογένεια δαπάνες καί μέ 
βαθμιαία άνανέωσι τής Ενδυμασίας καί 
τής ΰποδήσεως. Δέν μιλούμε γιά τά άλλα 
χρειώδη πού στά περισσότερα σπίτια Επαυ
σαν πρό πολλοΰ νά υπάρχουν, είτε γιατί 
καταστράφηκαν μέ τόν καιρό χωρίς νά 
μπορέσουν ν’ άνανεωθοΰν, είτε γιατί που
λήθηκαν τόν καιρό τής σκλαβιάς, είτε 
γιατί κάηκαν ή λεηλατήθηκαν άπό ξένους 
καί ντόπιους Επιδρομείς. Παρ' δλα αύτά 
ό κόσμος τών υπαλλήλων δέχθηκε πρό

θυμα νά δώση κι" αυτός, μέ τις στερή
σεις πού κατ’ άνάγκην τόν φέρνει τό νέο 
μισθολόγιο, άλλη μιά φορά τό μερίδιό 
του στις θυσίες πού δλοι οί "Ελληνες 
πρέπει νά δώσουν γιά νά Επιτύχη ή οί- 
κονομική άνασυγκρότησι. 'Αφού δμως τό 
μισθολόγιο αύτό είναι άκόμη μισθολόγιο 
άνάγκης δέν θά είναι λογικό νά υπάρ
χουν μεγάλες διαφορές στήν κλίμακα, 
άλλά οί διαφορές -ούτές νά. .είναι πιό \j 
πολύ συμβολικές παρά πραγματικές άπό 
βαθμό σέ βαθμό καί δσο τό δυνατό μι
κρότερες. ΚΓ άκόμα θά πρέπει νά δοθούν 
Επί πλέον αύξημένα κάπως ποσοστά γιά 
τά οικογενειακά βάρη καθώς καί Επίδομα 
πολυετούς ύπηρεσίας.

Γενικώς θά πρέπει κάθε βαθμός νά 
πάρη μιά διαφορά άρκετά σημαντική Εν 
σχέσει μέ τό σημερινό μισθό του. "Ετσι 
μόνο, μαζύ μέ τή πτώσι τών τιμών πού 
πρέπει δλοι μας νά περιμένωμε πώς θά 
συνεχισθή προοδευτικά, θά μπορεί ό μι
σθός νά Εχη κάποια ύπολογίσιμη άγο 
ραστική άξια μέ τάση νό ψθάση τά Επί
πεδα τού τιμαρίθμου.

Έν τφ μεταξύ καί εως,διου γίνη αύτό 
θά ήταν δίκαιο νά δίδεται κάποια ένί- 
σχυσι, Εστω καί Εμμεση, στόν υπαλλη
λικό κόσμο, δπως π.χ μιά προτίμηση στή 
διανομή τών ειδών ρουχισμού καί ύποδή- 
σεως, πράγμα πού πρέπει τό ταχύτερο 
νά πραγματοποιηθή, μερικές συμπληρω
ματικές διανομές τροφίμων μέσω τών 
συνεταιρισμών των, προτίμησι τών συνε 
ταιρισμών στήν προμήθεια ειδών πρώτης 
άνάγκης πού βρίσκονται κάτω άπό τόν 
Ελεγχο τοϋ κράτους,_ προσωρινή Εκπτωάη 
στά τιμολόγια νερού, ήλεκτρικού, γκα
ζιού κλπ.

Ένφ δμως στό οικονομικό ζήτημα άρ 
χίζουμε νά βλέπουμε κάποιο φως. πού μέ 
τόν καιρό περιμένομε νά γίνη δυνατότε
ρο. άπό τήν άλλη μεριά τό ζήτημα πού 
δημιουργήθηκε μέ τό νομοσχέδιο «περί 
ρυθμίσεως τού Προσωπικού τών Τραπε
ζών* Εξακολουθεί νά όρθώνεται άπειλη- 
τικό, χωρίς μέχρι τή στιγμή καμμιά πι
θανότητα ματαίωσής του. Καί δπως καί 
γιά τούς δημοσίους ύπαλλήλους ή Κυβέρ- 
νησις φαίνεται άποφασισμένη νά προχω- 
ρήση στήν έκκαθάρισι καί μάλιστα σέ 
εύρεϊα κλίμακα, Ετσι γιά τό προσωπικό 
τών Τραπεζών υπάρχει πάντα άμεσος ό 
κίνδυνος νά βρεθή κάτω άπό τήν άπειλή 
τής διαθεσιμότητας. Ειδικά νιά τό Προ
σωπικό τής "Εθνικής Τραπέζης. δπως



Εγράψαμε καί στό προηγούμενο φύλλο, 
δημιουργεΐται μιά κατάστασι πραγματι
κής άπογνώσεως μέ τήν ένδεχομένη άκύ- 
ρωσι των σημερινών όργανισμών καί τής 
έντάξεως. Χαρακτηριστική τής μεγάλης 
άνησυχίας πού βρίσκοντα'. ο! συνάδελφοι 
είναι συζητήσεις πού Εγιναν στήν έκτακτη 
Γεν, Συνέλευσι τοϋ Συλλόγου τής 12 
Ιουνίου. Γιά μιά φορά άκόμη δόθηκε ή 
εύκαιρία νά διαπιστωθή ή ένότητα, ή συν
δικαλιστική ώριμότητα, ή άπόψασι γιά 
άγώνες σκληρούς πού δλο τό Προσωπικό 
τής Εθνικής Τραπέζης είναι άποφασι- 
σμένο νά κάμη γιά νά ματαιώση τά Εξον
τωτικά σχέδια πού συνέλαβαν ώρισμέ- 
νοι άνθρωποι, περίφρονοΰντες κάθε άρχή 
δικαίου καί ηθικής.

"Οπως έτόνισεν ό Πρόεδρος τοϋ Συλ
λόγου στόν άπολογισμό πού Εκαμε στή 
Συνέλευσι αύτή, ή Διοίκησις είχε τήν 
εύκαιρία νά δεχθή τήν συνεργασία τοΰ 
Συλλόγου γιά μιά ήθική έξυγίανσι πού 
πρώτος δ Σύλλογος έζήτησε, γιατί πι
στεύει, δτι αύτό είναι πραγματική άνάγκη 
άν θέλωμε καί ή Τράπεζα καί μαζύ μ’ 
αΰτήν καί τό Προσωπικό νά προοδεύση, 
Άπό τό σημείο δμως αύτό ώς τήν είσή-

ΕΠΙ ΤΗ ΕΠΒΝΕΚΔΟΣΕΙ
ΤΗΣ ‘‘ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΣ,, *

*0 κ. Άνδρέας Παπαβασιλείου, Δ/τής Τμή
ματος Προσωπικού, επ’ εύκαιρίςι τής Επανεκ- 
δόσεως τής «Τραπεζιτικής», άπηύθυνε πρός 
τήν Δ. Ε. τοΰ Συλλόγου τήν κατωτέρω δημο- 
σιευομένην επιστολήν.

Τήν επιστολήν ταΰτην ή «Τραπεζιτική» 
ευχαρίστως φέρει εις τήν δημοσιότητα, ο>ς 
χαρακτηριστικόν δείγμα των άνωτέρων συνα 
δελφικών καί συνδικαλιστικών αντιλήψεων 
τοΰ κ. Παπαβασιλείου,

Πρός
τήν Διοικητικήν ’Επιτροπήν τον Σνλλώγον 

’Υπαλλήλων Έϋ·νικής Τραπέζης
Έ ν τ αν ϋα

Κύριε Πρόεδρε,
Συγχαίρω μεθ' δλων τών Συναδέλφων διά 

τήν έπανέκδοσιν τής «Τραπεζιτικής». Τό ερ- 
γον πού εχει νά Επιτελέση τό συλλογικόν μας 
αύτό δργανον, ύπό τάς σημερινάς μάλιστα Εν
τελώς Εξαιρετικός συνθήκας. είναι πράγματι 
σπουδαΐον καί δΓ αύτό πρέπει άπό τής πρώ
της στιγμής νά περιβλη-θ-ή μέ τήν στοργήν 
καί τήν Ενίσχυσιν δλου τοϋ συναδελφικοΰ 
κόσμου.

Ώς αρχήν τοιαύτης Ενισχύσεως δέχομαι 
μετά πάσης προθυμίας νά εισφέρω τό ποσόν

γησι ένός νόμου, πού δίδει δλο, τό δι
καίωμα στις Διοικήσεις νά ρυθμίζουν 
αύθαίρετα τής τύχες τοϋ Προσωπικού 
των, ΰπάρχει μεγάλη άπόστασι. Υπάρ
χει χάσμα άγεφύρωτο, γιατί ένφ ή είσή- 
γησι τοϋ Συλλόγου στηρίζεται πάνω σέ 
δημοκρατικά μέσα Εξυγίανσης, μέ βάσι 
τήν κατανόησι καί άπό τά δύο μέρη τής 
σημερινής πραγματικότητας, ή Εκκαθά
ριση μέ βάσι τό νομοσχέδιο, είναι μιά 
μονομερής πραξις δικτατορικής μορφής 
πού δίδει δλες τής εύκαιρίες μιας αυθαί
ρετης έφαρμογής. Γιά τό λόγο αύτό, δέν 
μπορεί ό κόσμος τών συναδέλφων νά 
βασίζεται σέ ΰποσχέσεις γιά μιά δήθεν 
περιωρισμένη ή λογική Εφαρμογή τοΰ 
νόμου πού έτοιμάζεται Μόνο αν άπο- 
συρθή τό νομοσχέδιο αύιό ή περιορισθή 
στά θέματα πού υπέδειξαν τά συνδικαλι
στικά όργανα, μπορεί νά άποδοθή δικαι
οσύνη. Κάθε άλλη λύσι είναι αύθαιρεσία 
καί τις εύθύνες μιας τέτοιας Ενέργειας 
πρέπει νά τις άναλάβουν άκέραιες Εκεί
νοι πού τις είσηγοΟνται. Υπάρχει άκόμη 
καιρός νά συνέλθουν, πριν τά πράγ
ματα τούς κάνουν νά συνέλθουν άναγ- 
καστικά.

ιών Δραχ. χιλίων (1000) ως έκτακτον συν
δρομήν, δπερ ποσόν, συμφώνως τή ανακοινώ
σει σας, θά κρατηθή Εκ τών αποδοχών μου 
εις πέντε ίσας μηνιαίας δόσεις.

Έν Άθήναις τή 13 ‘Ιουνίου 1945.
Μετ' Εξαίρετου τιμής 

Άνδρέας Παπαβαοιλείον

HHiRom mi u. του ζτμοιοτ
ΠΡΟΣ ΙΟΥΣΙΥΗΑΟΕΛΦΟΥΣ ΤΡ.Ν ΥΠΒΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΗ

Ή Δ. Επιτροπή τοΰ Συλλόγου Εν τή Επι
θυμία της δπως ελθη εις άμεσον Επαφήν 
μετά τών αγαπητών συναδέλφων τών Υποκα
ταστημάτων, παρακαλεΐ τούτους δπως άπευ- 
θύνωνται πρός τήν ’Επιμελητείαν Ύπ/μάτων 
Εκθέτοντες λεπτομερώς τά άφορώντα αυτούς 
ζητήματα ώς καί τάς γνώμας των Επί τών 
πάσης φύσεως Εκκρεμών τοιούτων.

Ή Δ. Επιτροπή διά τοΰ αρμοδίου Έπι- 
μελητοΰ, θά Επιλαμβάνεται αμέσως τών άνα- 
φερομένων ζητημάτων των καί θά Επιδιώκη 
δπως κατά τό δυνατόν τυγχάνωσι ταΰτα αμέ
σου λύσεως.

Διά τήν Εκπροσώπησιν τής Δ. Επιτροπής 
εις τά Ύπ/ματα Εκδοθήσεται σχετική άνα- 
κοίνωσις.

Ή Διοικητική ’Επιτροπή



ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

[Συνέχεια έκ τής 84ης σβλίδος] 

προσοχής καί μεταχειρίσεοτς άπό τόν εν ιή 
Τραπέζι] συνάδελφόν μας.

Πιστεύω ο τι εκφράζω τά αίσθήματά σας 
νά τοΰ διαβιβάσω εκ μέρους τών έν τή Τρα
πέζι] συναδέλφων του τόν εγκάρδιόν τους 
χαιρετισμόν καί τήν ικανοποίησή' σας άπό τό 
γεγονός, δτι εΤς των ρυθμιστών τής τύχης 
μας θα είναι καί ό κ. ΙΙαρφσκευόπουλος, 
έπί τοΰ οποίου oi συνάδελφοι στηρίζουν τάς 
έλπίδας των.

Δύναμαι, πιστεύω, νά προσθέσω εις τά 
ανωτέρω τήν ίκανοποίησίν μας καί τήν χα
ράν μ"ς, έκ τοΰ ότι ή Κυβέρνησες τοΰ ένε- 
πιστεύθη έν των σοβαρωτερων "Υπουργείαιν. 
Συνάδελφοι,

Δέν είναι άνάγκη νά άναιρέρω άλλα πε
ριστατικά ή άλλας συνομιλίας μου διά νά 
σάς πείσω περί τής ευθύνης των εργοδοτών 
μας.

Ή Δ. Ε., έν πλήρει συνειδήσει, διακη
ρύττει πρός όλην τήν συναδελφικήν οικογέ
νειαν, ότι οί είσηγηταί τής συντακτικής πρά 
ξεαις είναι οί εργοδόται μας καί έξ αυτών 
περισσότερον υπεύθυνοι οί Διοικηταί μας 
διότι :

1) Ή Δ. Ε. δι* υπομνημάτων της ή διά 
προφορικών αναπτύξεων έτόνισε τήν ανάγ
κην τής έξυγιάνσεως τοΰ προσωπικοΰ τής 
Τραπέζης καί πιστεύει, ότι έκ τής όλης πο
λιτείας της έπρεπε νά γίνη παραδεκτόν παρά 
τής Διοικήσεως, ότι σκοπός της είναι ή άνόρ- 
θωσις τοΰ Ιδρύματος καί

2) Ή Δ. Ε. προαεφέρθη, καθ' ήν είχεν 
ΰποχρέωσιν, νά γίνη συνεργάτης τής Διοική- 
σεαις. Ή διάθεσις όμως τής Διοικήσεως διά 
μίαν τοιαύτην συνεργασίαν, μέχρι σήμερον 
τουλάχιστον, περιωρίσθη είς λόγους άνευ 
ούδεμιάς εμπράκτου έκδηλώσεως, σχοΰσα ώς 
αποτέλεσμα νά περιαγάγη τήν Δ.Ε. τοΰ Συλ
λόγου είς τήν θέσιν τοΰ άντιδίκου καί ούχί 
τοΰ συνεργάτου, ώς είλικρινώς τοΰτο προέ 
τείνε καί έπεθύμει

’Αλλά διά νά εϊμεθα δίκαιοι καί άντικει- 
οενικοί, ας έξετάσωμεν όλοι μαζί τάς πρά
ξεις καί ένεργείας τής Δ. ’Επιτροπής διά νά 
διαπιστώσωμεν κατά πόσον καλώς ένηργήσα-

μεν ή κατά πόσον έπταίσαμεν, ώστε νά ιύ- 
χωμεν τοιαύτης, έκ μέρους τής Διοικήσεως, 
μεταχειρίσεως.

Αί στιγμαί είναι δι’ ημάς και διά τό Ί
δρυμα ίστορικαί.

Αί εύθΰναι ήμών καί έκείνων μεγάλοι.
Ώς είναι γνωστόν είς τούς συναδέλφους 

διά προγενεστέρων προγραμματικών καί άλ
λων άνακοινώσεόιν μας μεταξύ τών αιτημά
των, τά όποια ό Σύλλογος έθεσεν είς τήν 
Διοίκησιν, είναι καί τό σοβαρώτατον ζήτημα 
τής έξυγιάνσεως τοΰ κροσιυπικοΰ δι’ έκκαθα- 
ρίσεως τών άπό τής κατοχής καί έντειίθεν προσ- 
ληφθέντων καί άπομακρύνσεως τών άποδε- 
δειγμένιος έπαγγελματικώς ανεπαρκών, ώς 
καί τών αναξίων λειτουργών τής Τραπέζης.

Έπί τοΰ ζητήματος τούτου είσηγήθημεν 
δι ’ υπομνήματος πρός τι,ν Διοίκησιν, ώστε 
είναι φυσικόν νά άποροΰμεν, διατί, ένώ έχει 
ύπ* δψιν της τάς καλάς μας προθέσεις, έπι- 
θυμεΐ νά δώση λύσεις είς τό ζήτημα στηρι- 
ζομένη είς τήν συντακτικήν πράξιν, τήν οποί
αν καταρτίζει ή νομική της υπηρεσία άνευ 
τής απαραιτήτου συμβολής τοΰ Συλλόγου 
τών "Υπαλλήλων;
Συνάδελφοι, ·

Άφοΰ ή Διοίκησις τής Τραπέζης είναι 
πλήρως κατατοπισμένη έπί τών έπιδιώξεών 
μας. "Αφοΰ έκ τής μελέτης τών υπομνημά
των μας καί έκ τών προφορικών αναπτύξεων 
τών ζητημάτων μας έχει πεισθεί, ότι 
σκοπός μας δέν είναι μόνον αί έπαγγελ- 
ματικαί μας επιδιώξεις, άλλα, καί ή συμβολή 
μας διά τήν άνόρθωσιν τοΰ Ιδρύματος.

Διατί έπιμένει νά μή δέχεται τήν συνερ
γασίαν μας καί ερήμην ήμών νά καταρτίζη 
σχέδια συντακτικών πράξεων, αί όποϊαι σκο
πόν έχουν τήν καταδίκην μας;

"Η περίπτωσις φέρει είς τήν μνήμην μας 
τό παρελθόν. Καί τότε, κατά τόν χωρισμόν 
τών Τραπεζών, κατά τήν ΐδρυσιν τής ’Αγρο
τικής Τραπέζης. δέν έλήφθη διόλου ύπ’ όφιν 
ή γνώμη τοΰ προσωπικού. *>

Δέν ήτο, θά μάς απαντήσουν, τό προσω
πικόν αρμόδιον νά κρίνη τήν οικονομικήν 
πολιτικήν τής Διοικήσεως τής Τραπέζης.



"Ας τό ποραδεχθώμεν διά τήν εποχήν 
εκείνην.

Δέν ήτο όμως αρμόδιον νά άποφασίση 
διά τήν τύχην rou προτού καταδικασθ Γ) άπό 
τούς διοικοϋντας τότε — καί είναι γνωστή ή 
καταδίκη του - , οί όποιοι έφρόντισαν πώς 
νά διαμοιράσουν τάς Διοικήσεις Αδιάφοροι ν 
τες διά τήν τύχην των υφισταμένων,των, 
αλλά καί διά τήν τύχην τού 'Ιδρύματος;

Άλλ’ άς μή έπεκταθώμεν επί γνωστών 
εις όλους ζητημάτων καί ας ίδωμεν πώς θά 
άντιμετωπίσωμεν παρομοίαν κατάστασιν δη- 
μιουργουμένην σήμερον, Απότομον δέ των 
σφαλμάτων τοϋ παρελθόντος.

Τίθενται, λόγφ έλλείψεως εργασιών, εις 
διαθεσιμότητα ύπάλληιοι, λέγει ή συντακτική 
πραξις καί ό κ Διοικητής εις δηλώσεις του* 
πρός την «Τραπεζοϋπαλληλικήν Φωνήν» μάς 
γνωρίζει . . . «Καί μετά τήν λήψιν των μέ
τρων τούτων θά παραμένη ασφαλώς υπερά
ριθμον προσωπικόν, όπερ όμως ελπίζω, ότι 
συντόμως θά εΰρη πλήρη άπασχόλησιν, άνα- 
πτυσσόμενων τών τραπεζικών εργασιών σύν 
τη οικονομική άναρρώσει τής Χώρας. Οί 
υπεράριθμοι οΰτοι υπάλληλοι, οί όποιοι δέν 
θά είναι πλέον πολλοί, θά ήδύναντο νά τε 
θοΰν εις ειδικήν κατάστασιν, ΰπό τόν όρον 
όμως, άφ’ ένός^ιέν, ότι δέν θά ύφίσιαντο 
σημαντικήν περικοπήν τών αποδοχών των, 
άφ’ ετέρου δέ, ότι αί δαπάναι μισθοδοτήσε 
ώς των θά θεωρηθούν ώς δαπάναι Κοινω
νικής Πρόνοιας, «διάφορον πόθεν θά κατε- 
βάλλοντο, διότι πράγματι τοιαύτη είναι ή 
φύσις τών δαπανών τούτων καί ώς τοιαϋται 
δέον νά βαρύνουν τό κοινωνικόν αύνολον 
καί όχι τούς προϋπολογισμούς τών Τραπε
ζών, αΐτινες ύποστάσαι σημαντικήν μείωσιν 
τού ενεργητικού των καί στερηθείσαι τού 
συνόλου σχεδόν τών έργασιών των καί τών 
εντεύθεν ωφελειών, αντιμετωπίζουν δυσβά
στακτα βάρη, άδυναιοΰσαι ώς έκ τούτου καί 
ν’ αμείψουν δικαιότερόν τούς εργαζομένους 
υπαλλήλους των>.

Καί ιδού, Συνάδελφοι, ή μάνα "Εθνική 
έτοιμη νά πεϊάξη είς τούς δρόμους τά παι
διά της, τά' όποια είργάσθησαν καί τής αφιέ
ρωσαν τήν ζωήν των, διότι δέν έχει εργασίας 
καί, κατά συνέπειαν, δέν είναι ορθόν νά βα- 
ρύνεται ό προϋπολογισμός της.

Πηγαίνετε εις τήν Κοινωνικήν Πρόνοιαν, 
λέγει ό κ. Διοικητής, σείς οί έργάται τού με- 
Υαλείου τής Τραπέζης, διότι ή Τράπεζα έδη- 
μιούργησε άλλος Τράπεζας, αί όποίαι δέν 
επιτρέπουν νά έχη εργασίας ή μητέρα των, 
σκεπτόμεναι όπως τά αχάριστα τέκνα διά 
τούς γονείς των.

Έάν ή άντίδρασίς μας κατά τών σύστημά 
των τών σοφών οικονομολόγων καί οι δίκαιοι 
αγώνες μας δέν θά Ιφερον αποτέλεσμα, θά 
έδεχόμεθα τήν κοινωνικήν πρόνοιαν πού θά 
μάς έπέβαλλεν ή μοίρα μή δυνάμενοι νά πρά- 
ςωμεν άλλως υπό τάς σημερινός συνθήκας, 
υπό τήν προϋπόθεσιν όμως ότι θά έβλέπομεν 
τούς διοικοϋντας άγωνιζομένους παρά τό πλευ
ράν μας, κατάκοπους εκ τών αγώνων, ώς καί 
ημείς, διακηρύττοντας πρός όλας τάς κατευ
θύνσεις τά δικαιώματα τής Εθνικής Τραπέ- 
ζης καί τήν αποστολήν αΰτής καί πίπτοντας 
επί τών έπάλξεων έάν ιό καθήκον τό έπι 
βάλλει.

Ύπό άλλα; προϋποθέσεις δέν δεχόμεθβ 
βεβαίως τήν διαθεσιμότητα καί δηλούμεν ότι 
θ’.άγωνιαθώμεν 8ι’ όλων τών δυνάμεοόν μας, 
μέχρις ότου κατορθώσωμεν νά επιτύχωμεν 
τού σκοπού μας, ό οποίος τείνει νά έξασφα- 
λίση είς ήμάς τό δικαίωμα τής ζωής καί νά 
ανορϋ·ώοη την Τράπεζαν βιά τό καλόν τον 
τόπον
Συνάδελφοι,

Αύταί είναι αί απόψεις μας και αί επι
διώξεις μας.

"Αν συμφωνήτε βοηθήσατε μας είς τό δυσ- 
βάστακτον έργον, τό όποιον άνελάβομεν.

Άναλογιζόμενοι τάς τεραστίας εύθύνας 
καί τό κρίσιμον τών περιστάσεων έπολιτεύ- 
θημεν μέ σύνεσιν καί έλπίζομεν, ότι θά δι
καιωθούν οί άγώνες μας.

Ή διατύπωσις τής ύπογραφείσης αίτή- 
σεως, βάσει τής όποιας συνεκλήθη ή παρού
σα συνέλευσις, δέν παρέχει ευχέρειαν είς τήν 
Δ. Ε. νά κρίνη άν αΰτη έγένετο πρός τόν 
σκοπόν απλώς τού διά Συνελεύσεοις κατατο- 
πισμοϋ τών μελών ύπό τής Δ.Ε. έπί τών ένερ- 
γειών της, ή πρός τόν σκοπόν άσκήσεως ελέγ
χου.

Ή Δ. Ε. φρονεί, ότι διά τών σημερινών 
ανακοινώσεων της άμφοτέρους τούς σκοπούς 
έξυπηρετεΐ.



Άφ’ ένός κατατοπίζει τούς συναδέλφους, 
άφ’ ετέρου δέ παρέχει εις αυτούς τήν δυνα
τότητα άσκήχεως ελέγχου, αποδεχόμενη λίαν 
ευχαρίστως τούτον καί έπιφι λασσομένη, ως 
είκός, νά συναγάγη τά Εξ αΰτοΰ συμπερά
σματα».

Με τα ιαΰτα ό /.άγος δίδεται εις τον κ. Άναστ. 
Δοάχον, οστις λεγει τα άκόλονϋα :
«Συνάδελφοι.

Ό σκοπός τής σημερινής μας συγκέντρωσε- 
ως, είτάνε ν’ ακούσουμε τή Διοικητική ’Επι
τροπή τού Συλλόγου μας πώς χειρίστηκε μέ
χρι σήμερα τό ζήτημα τής βελτιώσεως τού 
μισθολογίου μας καί ποιες εϊτανε οί ένέργειές 
της γιά τήν άκύρωσι τής συντακτικής πράξεως 
τής σχετικής μέ τάς απολύσεις, τάς προαγω- 
γάς κλπ.

Μετά τάς δηλώσεις τής Διοικητικής ’Επι
τροπής εναπόκειται στον καθένα μας νά κρί- 
νη τό έργον τής Διοικητικής ‘Επιτροπής.

Προσωπικά παραδέχουμαι πώς τό Δ.Σ. τού 
Συλλόγου μας είργάσθη σέ δλο τό διάστημα 
πού διαχειρίζεται τά ζητήματα μας μέ ζήλο 
καί μέ συναίσθησι των τεραστίων ευθυνών, 
τάς όποιας έπωμίσθη χωρίς όμως καί νά 
ψέρη τό αποτέλεσμα πού όλοι μας ελπίζαμε.

Σ’ αυτό, από ό,τι τουλάχιστον προσωπικά 
διεπίστωσο, δέν είναι υπεύθυνο τό Δ. —., 
αλλά τήν ευθύνη πρέπει νά τή ζητήσουμε 
στους έξωσυλλογικούς μας κύκλους καί συγ
κεκριμένα στ ή πτώσι σέ πολύ χαμηλό επίπεδο 
τής συνδικαλιστικής ιδέας.

"Οταν οργανισμοί, όπως ή 'Ομοσπονδία 
τών Δημοσίων 'Υπαλλήλων, ό Σύλλογος τών 
Υπαλλήλων τής Τραπέζης τής Ελλάδος καί 
άλλοι οργανισμοί, δέν έπέτυχον ταχυτέραν καί 
εύνοϊκωτέραν έπίλυσιν τών γενικών ζητημά
των των, θά είναι ασφαλώς άδικον νά αποδο- 
θή μομφή εις τό Δ. Σ. ένός οργανισμού, ό 
όποιος λόγοι τών κρατουσών δι’ αυτόν σημε
ρινών συνθηκών, δέν Εχει τήν δυνατότητα 
νά παρεκκλίνη τής πορείας, ή όποια Εχαρά- 
χθη άπό τούς από τής άπελευθερώσεως καί 
εντεύθεν ήγέτας τού "Εθνους

Σήμερα Ενα είναι γεγονός. "Οτι υστέρα 
άπό αναμονή πολλών μηνών, κατά τήν διάρ
κειαν τών όποιων όλοι μας εξαντληθήκαμε 
οίκονομικώς καί πολλοί άπό μάς δημιουργή
σαμε υποχρεώσεις, τις όποιες, ελπίζαμε ότι θά

καλύψουμε άπό τή σημαντική αΰξησι τών μι
σθών μας, έρρυθμίσθη τό μισθολόγιό μας 
κατά τέτοιο τρόπο, ώστε νά μάς άφαιρή αυ
τήν τήν ελπίδα κι’ ακόμη νά μάς δημιουργή 
προβλήματα γιά τό πώς θά μπορέσουμε ν’ αν
τιμετωπίσουμε τις καθημερινές μας ανάγκες.

Γιατί, τό νά δοθή αΰξησι ένός 30—50 °/ο 
στό σημερινό μας μισθολόγιο, δέν είναι λύσι 
τού προβλήματος, αλλά παρέλκυσι καί πάλι 
έφ’ όσον σ’ όλους μας είναι γνωστό, ότι είτε 
στον άγαμο είτε στόν οικογενειάρχη οί χίλιες 
δραχμές ημερομίσθιο δέν επαρκούν γιά νά 
καλυψουν τις στοιχειώδεις ανάγκες συντηρή- 
σεως.

Καί πόσοι πάλιν άπό μάς θά πάρουμε 
Εστω καί τις χίλιες δραχμές ;

ϊό 20 ή έστω καί 30 % τού Προσωπικού ; 
Οί άλλοι ;

Eivflu περιττό νά υπομνήσω στή Συνέλευσι 
σέ πόσο χαμηλό βιωτικό Επίπεδο βρίσκεται 
ή τάξι τών μισθωτών έν συγκρίσει μέ τούς 
μισθωτούς τών Ελευθέρων επαγγελμάτων.

Έν πάση περιπτιόσει, ό,τι Εγινε, Εγινε 
πλέον. Ή τάξι ή δική μας πού άπό τήν κατα
στροφή τής Πατρίδας μας κι’ Εντεύθεν άπο- 
δύθηκε σ’ έναν σκληρό αγώνα γιά τήν Επί· 
ζησή της, πού πρόσφερε πάντοτε καί πού καί 
σήμερα ακόμα προσφέρει στήν Κοινωνία τούς 
Εκλεκτούς της συναδέλφους γιά τήν Πρόοδό της 
στήν Πατρίδα, τό αίμα κείνων πού χαθήκα- 
νε στό Μπιζάνι, στή Μικρασία καί στά δοξα
σμένα βουνά τής Πίνδου, Εκεί πρό παντός 
πού γράφτηκε ή καινούργια ιστορία τής Δό
ξας, καί στόν απελευθερωτικόν αγώνα, τήν 
Ενεργητικήν άντίστασί της κατά τών καταχτη
τών τής, δέν είναι δυνατόν παρά νά πειθαρ- 
χήση καί σήμερα, κόμνοντας ακόμα μιά, 
μέσα στις τόσες άλλες, Θυσία.

Νά σεβασθή τήν άπόφασι τής Κυβερνήσε- 
ως, νά δεχθή τό νέο μισθολόγιο, άφοϋ είναι 
’Εθνική ανάγκη, διευκολύνοντας μ’ αυτό τόν 
τρόπο τό έργο τής Κυβερνήσεως γιά τήν οι
κονομικήν άνάρρωσι τού τόπου. Ή Διοίκησις 
τής Τραπέζης Επιβάλλεται νά δεχθή αυτήν 
τήν έκδήλωσι τού πατριωτισμού μας, όστις 
άποβλέπει καί στήν έξυπηρέτηοι τής Τραπέζης 
πού πιστά δεκαετηρίδες ολόκληρες υπηρετού
με όλοι μας καί περιβάλλουμε μέ τήν αγάπη 
μας καί τήν άφοσίωσί μας.



'Αλλά τούτο δέν σημαίνει φυσικά, δτι δέν 
θά πρέπη νά επιδιώξουμε τή βελτίωσι τών 
οικονομικών μας συνθηκών.

Κι* αυτή, φρονώ, δτι μπορεί νά έπιτευχθή 
εάν τό Δ.2.στρέψη τάς ένεργείας του πρός τήν 
κατεύθυνσι τής ένισχύσεώς μας διά τής προ- 
τιμήσεοκ μας εις τάς διανομάς, τάς οποίας 
προτίθεται νά ένεργήση ή ΟΥΝΡΡΑ (είδη 
ρουχισμού καί ύποδήσεως) ούτως ώστε συγ- 
χρόνως μέ τούς Δημοσίους ύπαλλήλους ή τού- 
λάχιστον αμέσως μετ’ αυτούς νά τύχωμεν τών 
διανομών,

’Επί τού δευτέρου θέματος, τής συντακτικής 
πράξεως άκυρώσεως τών προαγωγών, άπολύ 
σεων κλπ., φρονώ, δτι δέν είναι δυνατόν νά 
παραγνωρισθοΰν από τό Δ. Σ. οί κοπιώδεις 
καί μακροχρόνιοι αγώνες, οΐτινες προηγήθη- 
σαν διά τήν όλοκλήρωσιν τής έντάξεως, διά 
τής πραγματοποιήσεως τής οποίας άπενεμήθη 
κατά τό δυνατόν τό δίκαιον εις τούς κατά τό 
παρελθόν άδικηθέντας συναδέλφους.

Πρός τούτο ένδείκνυται δπως τό Δ. Σ. έν 
ούδεμιά περιπτώσει θέση έν αμφιβάλω τήν 
ένταξιν ή οποία ένεκρίθη άπό νόμιμον Γένι 
κόν Συμβούλιον τής Τραπέζης.

Έφιστώ δέ τήν προσοχήν του, δπως καί 
τό ζήτημα τών ποιοτικών διακρίσεων χειρι- 
σθή, έάν προκιίψη τέτοιο ζήτημα, κατά τέτοιο 
τρόπο ώστε νά μή θιχθοϋν τά δικαιώματα 
τών συναδέλφων, οί όποιοι έτυχον τών ποιο 
τικών διακρίσεων, αλλά νά ύπαρξη στάδιον 
διεκδικήσεως δικαιωμάτων άδικηθέντων κατά 
τόν καθορισμόν τών ποιοτικών διακρίσεων 
συναδέλφων.

Διά τό ζήτημα τών απολύσεων τών έπί 
κατοχής διορισθέντων, άκυρώσεως τών άπό 
τής 4ης Αύγουστου 1936 καί εντεύθεν προα
γωγών, μετατάξεων κλπ. αί έν τφ Τύπψ δη
λώσεις τού Υπουργού τών Οικονομικών είναι 
καθησυχαστικαί, πλήν δμως ένδείκνυται δπως 
τό Δ. Σ. παρακολουθή άγρύπνως τό δλον ζή
τημα μέχρι τής τελικής διαρρυθμίσεώς του.

’Εν τέλει, κατόπιν τής έκδόσεως τής «Τρα 
πεζιτικής», παρέλκει πλέον ή σύστασίς μου, 
δπως ή Δ. Επιτροπή διά τακτικωτέρων άνα- 
κοινώσεών της, ένημεριύνει τό Προσωπικόν 
έπί τής καθόλου έξελίξεως τών ένδιαφερόντων 
τήν τάξιν μας ζητημάτων.

Πρός τό Διοικητικόν Συμβούλιον καί πρός

τήν Συνέλευσιν έπιθυμώ νά δώσω τήν έξήγη- 
σιν, δτι ήγήθην τής κινήσεως τής συγκλήσεως 
τής σημερινής εκτάκτου συνελεύσεως έκ μόνης 
τής έπιθυμίας, δπως τόσον έγώ προσωπικώς 
δσον καί οί συνυπογράψαντες μετ’ έμοΰ τήν 
αΐτησιν ταύτην πληροφορηθώμεν έπισήμως 
καί έκτενώς έπί τής πορείας τών ένδιοφερόν- 
των τήν τάξιν μας ζητημάτων.

Κατόπιν δέ τών έκτεθέντων παρά τού 
Προέδρου κ. Ίωάννου Παπαλέτσου, δηλώ δτι 
είμαι άπολύτως ικανοποιημένος έκ τής μέχρι 
τοΰδε δράσεως τής Διοικητικής ’Επιτροπής, 
πρός τήν όποιαν έκφράζω τήν έμπιστοσύνην 
μου».

Μειά τόν κ. Δράκον, όμιλε! ό κ. Βαο. Άβρα- 
μίδης, δατις λέγει τά εξής I

«Ή συνέχουσα τό προσωπικόν αγωνία διά 
τήν οικονομικήν του κατάστασιν καί διά τό 
ζήτημα τής έν τή Τραπέζη θέσειός του, οόδείς 
δύναται νά άρνηθή δτι είναι δικαιολογημένη.

Είς ταύτην πρέπει νά άποδοθή ή αίτησις 
αριθμού ύπαλλήλων πρός σύγκλησιν τής πα- 
ρούσης συνελεύσεως, ήν ή Δ. Ε. τού Συλλό
γου έπειγόντως έσπευσε νά καλέση, 6Γ δ καί 
είναι αξία συγχαρητηρίων.

’Ατομικήν μου έκφράζων γνώμην δέχομαι 
καί πιστεύω, δτι ή Δ. Ε τού Συλλόγου, άφ’ 
ής πρό ολίγου χρόνου έξελέγη, παρηκολούθησε 
τά άφορώντα τό Προσωπικόν ζητήματα μετά 
τής δεούσης δραστηριότητος καί προσοχής καί 
είς τόνωσιν τών προσπαθειών τής Δ. Ε. νομί
ζω κυρίως, δτι αποβλέπει ή σημερινή συνέ- 
λευσις.

Κάθε άλλη σκέψις άπ’ έμοΰ τουλάχιστον 
έστω μακράν, δταν μάλιστα γνωρίζω, δτι άπό 
τόν πρόεδρον τής Δ. Ε. τού Συλλόγου παρα- 
κολουθοΰνται καί μελετώνται μετά τής έπι- 
βαλλομένης προσοχής, θάρρους, άλλά καί συ- 
νέσεως πάντα τά ένδιαφέροντα τό Προσωπικόν 
ζητήματα.

‘Αλλ’ άφού έλαβον τόν λόγον θά παρα- 
καλέσω νά μοί έπιτραπή νά εϊπω ολίγα τινά 

1) Διά τό Οικονομικόν. Τούτο ήδη έρρυ- 
θμίσθη ύπό τού κ. Βαρβαρέσου γενικώς. Καί 
ή Τράπεζα έντός τού ώρισμένου περιθωρίου 
θά κανονίση τούς βασικούς μηνιαίους μι
σθούς. Βεβαίως ώς εχει ή κατάστασις τής ά 
γοράς σήμερον καί μέ τόν νέον καθορισμόν 
κατωτάτου καί άνωτάτου ορίου μισθού δέν



δύναται να λεχθή, δτι είναι δυνατή ή ίκανο- 
ποίησις δλων τών αναγκών τοΰ Προσωπικού.

’Εκείνο εις το όποιον θά ήθελον νά έπι- 
στήσω τήν προσοχήν τής Δ. Ε. τοΰ Συλλόγου 
είναι τοΰτο.

α) Νά έπιζητήστ) όπως εις τά κατώτερα 
μισθολογικά κλιμάκια περιληφθώσιν δσον τό 
δυνατόν όλιγώτεροι βαθμοί υπαλλήλων, τό με- 
γαλύτερον δέ μέρος είς τά άνιότερα κλιμάκια.

β) Τά οικογενειακά επιδόματα καί τά επι
δόματα πολυετούς ύπηρεσίας μή σκεφθή κα 
νείς, δτι δύνανται νά έπιδράσουν εις τόν κα
θορισμόν τοΰ βασικού μισθού. Τούτα είναι 
κονδύλια χωριστά, δπως καί τά επιδόματα 
θέσεως.

2) "Οσον αφορά ιό ζήτημα ιών απολύ
σεων, τών προαγωγών καί τής ‘Εντάξεως.

Κατά τήν γνώμην μου, ύπήρξεν ώς σκέψις 
ού μόνον άστοχος, αλλά καί άντιπατριωτική 
καί μαρτυρεί, άν μή τι άλλο, άγνοιαν τής κα- 
ταστάσεως, ΰφ’ ήν έζησε ταλανισθείς ώς υπό. 
δούλος ό Έλλ Λαός.

Κι' ώς άστειότης ακόμη εάν έξεφράζετο 
δέν έπρεπε κατά τήν γνώμην μου νά λεχθή 
γιά νά πικράνη ολόκληρον κόσμον νέων άν 
θρώπων, τών οποίων ή ζωή δέν έσταμάτησε 
τήν 27ην ’Απριλίου 1941.

Ώς πρός τό ζήτημα αύιό ιών απολύσεων 
καί τής βαθμολογικής θέσεως τοΰ Προσωπι 
κοΰ ή Δ. Ε τοΰ Συλλόγου τονουμένη καί από 
τήν σημερινήν Συνέλευσιν νά έξαντλήση δλην 
τήν δραστηριότητα της».

Μετά ταντα, λαμβάνει τόν λόγον ό κ Κων. 
Μάνος, οατις λέγει τά εξής :

«Ώς πολύ παλαιός υπάλληλος τής Τραπέ- 
ζης, έργαζόμενος παρ’ αυτή επί διάστημα 
κατά τι όλιγώτερον τού 1/3 τής δλης ζωής 
τής ’Εθνικής Τραπέζης, κατόπιν τών δηλώ
σεων τού κ Προέδρου καί τής γενομένης 
συζητήσεως, αισθάνομαι ιό καθήκον νά δη 
λιάσω, ότι πρέπει, παντί τρόπφ καί μέ παν 
μέσον, νά διαφυλαχθώσι πλήρως καί εις τό 
ακέραιον τά δικαιώματα τοΰ εργαζομένου.

Έν τή προκειμένη περιπτώσει, τά δικαιώ
ματα τού έργαζομένού, τά δικαιώματά μας 
δηλαδή, περιέχονται εις τόν ψηφισθέντα τόν 
Δεκέμβριον τοΰ 1942 ’Οργανισμόν ιής ύπηρε
σίας. "0 ’Οργανισμός ούτος έηιηφίσθη παρά 
Γενικού Συμβουλίου, δπερ απολύτως έγκύ-

ρως καί νομίμως διηύθυνε τάς εργασίας τής 
Τραπέζης, καί τοΰ οποίου μέλος ήτο καί ό 
σημερινός Διοικητής της.

Ή Διοίκησις τής Τραπέζης καί τό Γενι
κόν Συμβούλιον αυτής δέον νά άντιληφθώσι 
καί νά παραδεχθώσιν δτι :

1) 01 υπάλληλοι τών οργανισμών πίστεως 
είναι δ,τι ιά λεπτότερα μηχανήματα ενός ερ
γοστασίου. Έπ’ αυτών θά στηριχθή κατά τό 
ήμισυ, άν μή καί περισσότερον, ή προκοπή 
καί ή πρόοδος τής Εθνικής Τραπέζης.
• 2) Είδικώτερον, οι υπάλληλοι τής ‘Εθνι

κής Τραπέζης έχουσιν ύπέρ εαυτών τό δικαί
ωμα νά διακηρύξωσιν, δτι σημαντικόν μέρος 
τών περιουσιακών στοιχείων τής Τραπέζης 
είναι τό πλεόνασμα τής εργασίας των. Διότι, 
δπως ξέρετε, δλοι μας είργάσθημεν επί πολύ 
πλέον τών έργασίμων ώρών έπί έτη καί δε
καετηρίδας καί ό Πρόεδρος τού Γενικού Συμ
βουλίου τής Τραπέζης, αξιότιμος κ. ’Αλέ
ξανδρος Διομήδης, γνωρίζει, δτι εις τά φύλλα 
ποιότητας τών υπαλλήλων άνεγράφετο τόέρώ- 
τημα αν ό ύπάλληλυς ειργάζετο πέραν τών 
έργασίμων ώρών, ή εις τό οποίον καταφατι
κή άπάντησις είχε σημαίνουσαν έπίδρασιν 
έπί τής τύχης του καί τής προόδου του.

3) Ή Διοίκησις τής Τραπέζης καί τό Γε
νικόν Συμβούλιον αυτής γνωρίζομαι πολύ 
καλά, δτι άπό τού παρελθόντος Νοεμβρίου, 
διαβιοΰμεν υπό μισθούς δχι πείνης, αλλά ου
σιαστικής αυτοκτονίας. Λέγω αυτοκτονίας, 
διότι δέν πρέπει νά λησμονήται ή τετραετής 
κατοχή καί ή έκ ταύτης άπαθλίωσίς μας, ή 
οποία άρχίσασα να επιτείνεται έπί Τσιρόνι- 
κου τόν ’Απρίλιον τού 1944, δτε περιεκόπη- 
σαν τά συσσίτια, εφθασεν εις τό maximum 
τόν ’Οκτώβριον τού 1944 διά νά μάς φέρη 
κατά τό διιιρρεύσαν δκτάμηνον εις ετι χεί- 
ρονα κατάστασιν.

4) Ή Διοίκησις τής Τραπέζης καί τό Γε
νικόν Συμβούλιον αυτής δέον σαφώς νά άν- 
τιληφθώσι, δτι δυσμενείς διά τό προσωπικόν 
τροποποιήσεις τού ’Οργανισμού τού Δεκεμβρί 
ου 1942 καί ολική ανατροπή τής συνεπεία 
τού οργανισμού τούτου έντάξεως, δημιουρ- 
γοΰσι τεράστιον ήθικόν χάσμα Διοικήσεως 
καί ΓΙρόσώπικοΰ, Προσωπικού τό όποιον ου
δέποτε έθεώρησε τήν Διοίκησίν του ώς έργο 
δότην, άλλ’ ώς συναντιλήπτορα τής ζωής του



καί των αναγκών του καί τό όποιον Προσω
πικόν έξ άλλου ήθέλησε καί είργάσθη νά 
γίνη ή ’Εθνική Τράπεζα μεγάλη καί ισχυρά.

ό) Ή Διοίκησις τής Τραπέζης καί τό Γε 
νικάν Συμβούλιον αυτής δέον νά προσέξωσι 
καί νά σκεφθώσιν, ότι δέν είναι, δγι μόνον 
συμφέρον διά τήν Τράπεζαν, αλλά καί έπι- 
τετραμμε'νον, καί πρό παντός όμως δυνατόν 
σήμερον, νά γίνη μεταχείρισις των ύπαλλή 
λων τής "Εθνικής Τραπέζης καί κατ' έλάχι- 
στον όμοια μέ εκείνην, ή όποια έγίνετο προ- 
πυλεμικώς παρά μερικών άλλων Τραπεζών 
καί ή οποία δέν διέφερε τής σωματεμπορίας.

Κατόπιν τών όσων ανωτέρω εΐπον προ 
τείνω νά έκφρασθή ή έμπιστοσΰνη εις τήν 
Διοικητικήν Επιτροπήν τοΰ Συλλόγου, ή 
οποία νά έξακολουδήση απερίσπαστος τούς 
σκληρότατους αγώνας της.

’Ακολούθως λαμβάνει τον λόγον ό κ. Βαο. 
Γιαννόπονλος καί λέγει ιά εξής :

«Έξ όσων εξέθεσε ή Διοικητική Επιτροπή 
τοΰ Συλλόγου προκύπτει άναμφισβητήτως, ότι 
ή Διοίκησις τής Τραπέζης, άσχοληθεΐσα νά 
έξεύρη λύσιν πρός άντιμετώπισιν τής κρίσεως, 
εις ήν περιδινίζεται σήμερον ή Τράπεζα, δέν 
ήδυνήθη νά έξεύρη άλλην άπό τό ξεπάτωμα 
τοΰ Προσωπικού. Έν προκειμένη) όμως δέον 
νά ύπομνησθώσιν εις τήν Διοίκησιν οί σοφοί 
καί τόσον προβλεπτικοί λόγοι τοΰ προεδρεύ- 
σαντος κατά τήν Συνέλευσιν τών Μετόχων τής 
Τραπέζης τής 19ης Μαρτίου 1945, καθ' ήν 
προκειμένου νά γίνη ή έκλογή τών Διοικητών 
ό κ.Μάξιμος έθεώρησεν επιβεβλημένοι1 νά το 
νίση τάς δυσκολίας, τάς όποιας θά έχωσι νά 
άντιμετωπίσωσιν οί έκλεγησόμενοι έν τη απο
κλειστική αποστολή των, ήτις έγκειται εις τό 
«νά μελετήσωσι μετ' έξαιρετικής προσοχής τήν 
κατάστασιν τοΰ "Ιδρύματος καί νά κάμωσιν όλα 
τά αναγκαία διαβήματα καί συνδυασμούς, 
ώστε τό "Ίδρυμ'α νά όρθοποδήση».

Ό κ. Μάξιμος, έν τή διακρινούση αυτόν 
βαθύτητι έπί τών Τραπεζιτικών ζητημάτων, 
έξήρτησε τό μέλλον τής Τραπέζης α) άπό τάς 
ικανότητας τής Διοικήσεως, εις τήν οποίαν ή 
Συνέλευσις εμπιστεύεται ενα μεγάλο όνομα 
«Εθνική Τράπεζα τής Ελλάδος» μέ όλας του 
τάς περγαμηνάς καί β) άπό τό προσωπικόν 
τής Τραπέζης, διά τό όποιον έξέφρασε πρόκα- 
ταβολικώς τήν πεποίθησίν του, ότι θά σταθή

εις τό ύψος έπί τοΰ όποιου πάντοτε έστάθη 
καί ότι θά ένισχύση τήν νέαν Διοίκησιν του 
καί θά περιβάλη τούτην διά τής εμπιστοσύ
νης του»

Έκ τών δύο τούτων παραγόντων, έκ τών 
όποιων ό κ. Μάξιμος έξήρτησε τό μέλλον τής 
Τραπέζης, ό είς παράγων, τό Προσωπικόν, 
έπολιτεύθη, καθ' όν ακριβώς τρόπον προδιέ- 
γραψεν ό πρόεδρος τής Συνελεύσεως τών Μετά 
χων. Ό έτερος όμως παράγων, δηλαδή ή 
Διοίκησις, τι έχει νά παρουσίαση ώς καρπούς 
τών προσπαθειών της διά τήν ζωήν τοΰ Ιδρύ
ματος ; Μέχρι σήμερον ούδέν άλλο, καθ’ όσον 
τούλάχιστον γνωρίζομεν, άπό τήν «Συντακτι
κήν πραξιν»

Έν συνεχεία ό κ. Γιαννόπουλος άναγινώ- 
σ/.ει σχετικός περικοπάς έκ τοΰ λόγου τοΰ κ. 
Μαξίμου, δημοσιευθέντος είς τήν Τραπεζιτι 
κήν καί καταλήγει ώς εξής :

«”Ας άφήση λοιπόν ή Διοίκησις άπερίσπα- 
στον τό Προσωπικόν καί ας καλέση τήν Συνέ- 
λευσιν τών Μετόχων πρός τήν οποίαν, φρο- 
νοΰμεν, είναι πλέον καιρός νά ανακοίνωση 
ποιας ένεργείας κατέβαλε διά τήν συμμετο
χήν τής Τραπέζης είς τήν άνοικοδόμησιν τής 
Χόίρας, ποιαν προοτττικήν εργασιών έχει 
νά έμφανίση είς τούς Μετόχους καί ποιον τέ
λος πρόγραμμα έχάραξε καί άκολουθεΐ ή Διοί- 
κησις διά τήν άνάλογον πρός τήν ιστορίαν τής 
Τραπέζης, τάς πρός τό "Εθνος υπηρεσίας της 
καί τάς άναμφισβητήτους ικανότητας τού Προ 
σωπικοΰ της συμμετοχήν είς τόν διαγραφόμε- 
νον οικονομικόν οργασμόν τής Χιόρας.

Αύτή πρέπει συνάδελφοι νά είναι ή θέσις 
μας σήμερον άπέναντι τής Διοικήσεως τής 
Τραπέζης».

Τήν πρότασιν τοΰ κ. Γιαννοπούλου ή Συ- 
νέλευσις κατεχειροκρότησε. 

κΤ Μετά τόν κ. Γιαννόπουλον, ό/ιιλεΐ ό κ. Άνζ. 
Τσόντας, ό'οτις λέγει τά έξη; :

«α! Έπί τοΰ Οικονομικού ζητήματος :
Κατ’ άρχήν τά νέα μισθολόγια είναι ανε

παρκή καί τοΰτο, διότι τά -περιθώρια κινή- 
σεως είναι περιορισμένα, άλλα καί διότι τό 
Κράτος παρεμβαίνει είς μίαν σύμβασιν έργα- 
σίας καί κατ’ αύτόν τόν τρόπον τά δικαιώ- 
ματά μας μειοΰνται.

Τό ποσόν τών δρ. 30.000 χορηγείται είς



τούς ανώτατους, δέν γνωρίζει δέ ποιος ό μέ
σος δρος.

Ή δέ παρέμβασις τοϋ Κράτους μετά μίαν 
περίοδον έξαθλκήσεως πρέπει νά μάς κάμη 
νά σκ.εφθώμεν.

"Ολοι εΐμεθα διατεθειμένοι νά προσφέρω- 
μεν τήν μερίδα μας, άλλα πρέπει καί παρά 
τοδ Κράτους νά ληιρθοΰν ύπ* δψει καί οί εν
διαφερόμενοι διά τάν καθορισμόν των μισθο
λογίων

Πρέπει ή Δ.’Επιτροπή τοΰΣυλλόγου νά διεκ- 
δικήση τό όλον οίκον, ζήτημα, βάσει κοινής 
συνεργασίας μετά των λοιπών συναδέλφων».

Έν προχειμένψ, διακόπτει ό κ. Περιοτε- 
ράχης, δστις ζητεί νά τοΰ καθορίση πώς 
σκέπτεται τόν καθορισμόν των μισθών, άφοϋ 
τά περιθώριον τών 12.000—30.000 τό ευρί
σκει ανεπαρκές.

Ό κ. Τούντας έπεξηγεί, δτι εννοεί ό κα
θορισμός νά γίνη βάσει τών άναγκαιούντων 
πρός διαβίωσιν. καίτοι ταϋτά υπερβαίνουν 
τάς 30.000, αυτός δ’ εύρίσκεται είς τήν κατω- 
τάτην βαθμίδα. Συνεχίζων δέ λέγει:

«β) 'Επί τής συντακτικής πράξεως.
*Η περί ταύτης άπόφασις τής Δ Ε. τοϋ 

Συλλόγου τόν ευρίσκει σύμφωνον, μόλον δτι 
τά διαβήματα δέν έγιναν άπό κοινού μετά 
τών άλλων συναδέλφων σωματείων ’Επί τής 
άποκρούσεως τής δημοσιεύσεως τής έν λόγφ 
συντακτικής πράξεως πρέπει νά έπιμείνωμεν, 
κυρίως δσον άφορφ τό ζήτημα τής έντάξεως».

"Ο κ. Ριζόπουλος, διακόπτων, λέγει δτι 
κατά τήν ένταξιν έγένοντο άδικίαι.

Ό κ. Τούντας ζητεί ενότητα είς τά πλαί
σια τοΰ Συλλόγου καί συνεργασίαν μέ τούς άλ
λους Συλλόγους τών Τραπεζών, ήτις θά συνε- 
τέλει είς τήν ενότητα, πειθαρχίαν καί τάξιν.

Μετά τον κ. Τούνταν, λαμβάνει τόν λόγον ό 
χ. Κ. ’ Αποοτολόπουλος, δοτις λέγει τά έξης :

«Αί δηλώσεις τής Διοικητικής "Επιτροπής 
είναι απολύτως ικανοποιητικοί καί ανεξαρτή
τως τών ελατηρίων τών προκαλεσάντων τήν 
σύγκλησιν τής Συνελεύσεως ή Διοικ. ’Επιτρο
πή άναβαπτιζομένη μέ άνανέωσιν τής έντολής 
εξέρχεται έξ αυτής μέ περισσότερον κύρος διά 
τήν διαχείρισιν τών βαρυτάτων ζητημάτων, 
αί δέ μέχρι τοΰδε προσπάθειαί της καί ή ίκα- 
νότης τών μελών τοΰ Συμβουλίου μας έπιβάλ

λουσι νά τήν ένισχύσωμεν καί νά συσπειρω- 
θώμεν περί τόν Σύλλογον, άφοϋ τόσον πιστώς 
αί ένέργειαί της καί αί απόψεις της διερμη
νεύουν τους πόθους όλοκλήρου τοΰ σώματος 
τών ύπαλλήλων.

Ιδιαιτέραν ευνοϊκήν άπήχησιν παρά τφ 
Προσωπικφ έσχεν ή σημερινή άνακοίνωσις 
τοΰ Συλλόγου.

"Οσον αφορά τήν ένταξιν, αυτή είναι γνω
στόν τοΐς πάσι, δη είναι απόχτημα τοΰ Προ- 
σωπικοΰ κατόπιν πολυετών αγώνων.

Ή ένταξις δέν αποτελεί μόνον άποκάτό 
στάσιν τοΰ Προσωπικού έν τή Τραπέζη άλλά 
καί άποκατάστασιν τής Τραπέζης έναντι τού 
Προσωπικού καί μάλιστα άδάπανον μέχρι σή
μερον, άφοΰ οί συνάδελφοί μας τής Τραπέζης 
τής Ελλάδος άπό τοΰ 1928 καί έντεΰθεν διά 
τοΰ ομαλού ρυθμού τών προαγωγών προσεπο- 
ρίζοντο έπί έτη, οικονομικά καί ήθικά ώφε- 
λήματα, τών όποίων ήμεϊ; έστερήθημεν.

Πας δστις—είτε εντός είτε εκτός τής Τρα
πέζης —έπιδιώκει τήν άκύρωσιν τής έντάξεως 
θά ή το ξένος πρός τήν πραγματικότητα καί 
εχθρός τοΰ "Ιδρύματος καί τοΰ Προσωπικού 
αύτοΰ.

Τά ασθενή σημεία τής έντάξεως έγκεινται 
είς τάς ποιοτικάς διακρίσεις, τάς όποιας οΰχί 
τό Προσωπικόν, άλλ’ οί ανώτατοι Λειτουργοί 
ένήργησαν καί αδτσί δύνανται νά άναθεωρη- 
θώσιν.

’Εκείνο πού τό Προσωπικόν επιθυμεί εί
ναι νά ξεκινήσωμεν καί διά νά γίνη τούτο 
αναμένονται τά μέτρα τής Διοικήσεως πρός 
άνάπτυξιν τών εργασιών τής Τραπέζης καί τά 
όποια άναμφισβητήτως θά εύρίσκωνται εις 
τό τελευταίον στάδιον τής μελέτης των καί 
ήτο φυσικόν λόγφ τών γεγονότων νά μή άνε- 
μένοντο πολύ συντόμως. ’Αλλά άφ' ής έδημι- 
ουργήθη ζήτημα άκυρώσεως έντάξεως άπο- 
ροΰμεν πώς ό κ. Διοικητής, παλαίμαχος έν τή 
Τραπέζη, δέν έσπευσε νά καθησυχάση τό Προ 
σωπικόν καί θά πρέπη ή Διοικ ‘Επιτροπή 
τοΰ Συλλόγου νά τόν ένημερώση καί έπί τών 
λεπτομερειών ακόμη τής έντάξεως, ώστε νά 
μή αναστατώνεται τό Προσωπικόν έπιζημίως 
διά τήν Τράπεζαν».

.Μετά τάν χ. 'Αποστολόπουλον, ό κ. Πολύ- 
χρονάχης έρωτά τήν A. Ε. τον Συλλόγου τί



εγένετο επί τον ζητήματος των ποιοτικών διακρί- 
βεων.

Ό κ. ϋαπαΐέτοος (Πρόεδρος Δ. Ε.) άπαν
τά, δτι ό Σύλλογος δέχεται τήν άναθεώρησιν 
των ποιοτικών διακρίσεων γενικώς, καί αυ
τών οΐτινες έτυχον τοιαύτης καί των μή λα- 
βόντων.

Δηλώνει δέ, δτι ή Διοίκησις εόρίσκεται 
ΰπό καλάς διαθέσεις διά τον καθορισμόν τών 
μισθών.

Ό κ. Χατξόττονλος έρωτφ κατά πόσον ό 
Σύλλογος τών 'Υπαλλήλων τής Τραπέζης τής 
'Ελλάδος μετέχει τής "Ομοσπονδίας καί ποια 
τά βασικά σημεία διαφωνίας του επί τής 
Συντακτικής Πράξεως καί άν υπάρχουν τοι- 
αϋτα παρακαλεϊ ν' άνακοινιοθοΰν.

"Ο κ. ΠαπαΧέτσος (Πρόεδρος Δ.Ε.) άπαντφ :
"0 Σύλλογος τών 'Υπαλλήλων τής Τραπέ

ζης τής 'Ελλάδος, κατόπιν άποφάσεως τής Γε
νικής Συνελεύσεως, δέν μετέχει εις τήν ‘Ομο
σπονδιακήν Επιτροπήν καί κατά συνέπειαν 
«πέβαλεν Ιδιον υπόμνημα επί τής Συντακτικής 
Πράξεως».

Ό κ. Καοιμάτης, λέγει, δτι εις τήν έντα- 
ξιν περιλαμβάνεται ειδική διάταξις διά τόν 
υπολογισμόν τών ετών προϋπηρεσίας τών παρ’ 
άλλαις Τραπέζαις ΰπηρετησάντων υπαλλήλων, 
δπως τής Τραπέζης Κρήτης. Ζητεί δπως, εί- 
δικώς δσον άφορςί τήν Τράπεζαν ταύτην, μή 
ληφθή τό αυτό μέτρον πού έλήφθη καί διά 
τάς άλλας Τραπέζας, καθόσον ευθύς άπό τής

ίδρύσεοκ της ή εΐρημένη Τράπεζα ώνομάσθη 
Εθνική Τράπεζα Κρήτης καί δύναται νά 

θεωρηθή, ιΰς εκ τούτου, Ύπ/μα τής ’Εθνικής 
Τραπέζης. Κατά συνέπειαν, δέν ευρίσκει πρέ- 
πον νά περικοπώσι τά έ'τη προϋπηρεσίας με 
τά αυτό μέτρον ώς τών άλλων Τραπεζών. 
’Αλλά καί αν τούτο άκόμη δέν είναι δυνατόν 
νά ληφθοΰν τουλάχιστον ύπ’ όψιν τά 2/10 τής 
προϋπηρεσίας των καί αύτό διά τούς έξερχο- 
μένους τής Τραπέζης διά τήν βελτίωσιν τής 
συντάξεως των.

"Ο κ. Παπαλέταος (Πρόεδρος Δ. Ε.) άπαν- 
τών εις τά τεθέντα ερωτήματα λέγει : Ότι 
κατεβλήθησαν ένέργειαι, δπως οί συνάδελφοι 
προτιμηθούν κατά τάς προσεχείς διανομάς τής 
Οΰνρρα.

Ότι συνεργάζεται μέ τήν 'Ομοσπονδιακήν 
"Επιτροπήν τών Τραπεζιτικών καί δτι άπό 
κοινού" όπέβαλον υπόμνημα προς τήν Κυβέρ- 
νησιν διά τήν συντακτικήν πράξιν, τήν οποίαν 
άποκρούουν ώς άντιϋπαλληλικήν καί άντικοι- 
νωνικήν. Ότι ή συνεργασία μέ τήν ‘Ομοσπον
διακήν ’Επιτροπήν είναι τακτική καί δτι ελ
πίζει τήν σύντομον συμμετοχήν καί τών συνα
δέλφων τής Τραπέζης τής 'Ελλάδος. Τέλος δη
λώνει δτι ή Δ. Ε Ικανοποιημένη καί ένισχυ- 
μένη εξέρχεται άπό τήν σημερινήν συνέλευσιν 
διά νά προχωρήση είς τόν δύσκολον δρόμον 
της έν επιγνώσει δτι έκτελεΐ καθήκον Ιερόν.

Μεθ’ δ λύεται ή Συνεδρίασις.
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