I ούτω καθοριζόμενοι άπολαβαί
είναι βεβαίως άνώτεραι τών χορη
γούμενων εις άλλας υπαλληλικός τάξεις.
Τούτο όμως ούτε νέον τι αποτελεί ούτε ή
αρχή αϋτη έκρίθη ποτέ μή συνάδουσα
πρός τήν άνάγκην τών πραγμάτων. Α νέ
καθεν ένεκα αυτής τής αποστολής τής Ε 
θνικής Τραπέζης, διά τής άπροσκόπτου
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λειτουργίας τών ύπηρεσιών τής όποιας α
σφαλίζονται ανώτερα κοινωνικά συμφέρο
ντα, έθεωρήθη έπιβαλλομένη διαφορά τις
ύπέρ τών ύπαλλήλων αύτής (...) έκρίθη,
ένεκα τής εξαίρετου σπουδαιότητος τής
λειτουργίας τής Εθνικής Τραπέζης κατά
τόν παρόντα ιδίως χρόνον, νά ληφθοϋν
τοιαϋτα μέτρα, ώστε τό προσωπικόν αύ
τής νά εύρίσκεται κατά τό δυνατόν έκτος
τής στενής φροντίδος ήν έπάγεται ή έκάστοτε μεταβαλλομένη στάθμη τών βιοτι
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κών αναγκών. Τά μέτρα τούτα έφαρμοζόμενα θά έκράτουν έπίσης τό προσωπικόν
τής Εθνικής Τραπέζης μακράν τής γενι
κώς παρατηρουμένης κινήσεως ήτις
προσπαθεί νά έπιτύχη βελτίωσιν τής μ ι
σθοδοσίας...
Τα αποσπάσματα αυτά ενός εμπιστευτικού γράμματος, που έστειλε τό 1925 ο
διοικητής της Εθνικής Τράπεζας σε κά
ποιον υπουργό, καταγράφονται (σσ. 83
και 183) στη μελέτη του Πέτρου Πιζάνια,
Μισθοί και εισοδήματα στην Ελλάδα
(1842-1923): Το παράδειγμα των υπαλ
λήλων της Εθνικής Τράπεζας, και -μ α ζ ί
με άλλα στοιχεία- μας επιτρέπουν να α
ναζητήσουμε το συγκεκριμένο ιστορικό υ
πόβαθρο ορισμένων εξαιρετικά διαδεδο
μένων σήμερα αντιλήψεων που εκφράζο
νται με τους χαρακτηρισμούς-συνθήματα
«προνομιούχοι», «υψηλόμισθοι», «συντε
χνίες» κ.λπ. Βέβαια, αν αυτή ήταν η μόνη
προσφορά της μελέτης, τότε οι φιλοδο
ξίες της δεν θα ξεπερνούσαν την εύφημο
μνεία της στις... υποσημειώσεις ενός
πρωτοσέλιδου της Αυριανής ή -έ σ τ ω μιας ομιλίας του πρωθυπουργού προς
τους εργαζομένους.
Ευτυχώς για το συγγραφέα, για τους
τραπεζικούς και για την ιστορική αλήθεια,
η μελέτη προσφέρει περισσότερα - πολ
λά περισσότερα. Ξεκινώντας από την ανα
λυτική επεξεργασία, άγνωστων μέχρι το
1985, στοιχείων από τα αρχεία της Ε.Τ.Ε.
για τους μισθούς (και τις αποδοχές γενι
κότερα) των υπαλλήλων κατά την περίοδο
από την ίδρυση της τράπεζας, το 1842,
μέχρι το 1923, ο συγγραφέας μας δίνει
κάτι πιο σημαντικό από την περιγραφή
της εξέλιξης ενός οικονομικού μεγέθους:
την ιστορία ενός κοινωνικού στρώματος
(των υπαλλήλων της E T E και -κ α τ ’ επέ
κταση- όλων των τραπεζικών υπαλλή
λων), το οποίο -ακριβώς λόγω της θέσης
και του ρόλου του - παρουσιάζει εξαιρετι
κό ενδιαφέρον από μια γενικότερη σκο
πιά.
Η μελέτη μπορεί να διαβαστεί με δύο
τρόπους. Οι κυνηγοί του εύκολου εντυ
πωσιασμού μπορούν να ακολουθήσουν
τον πρώτο (που τον υπαινιχθήκαμε ήδη)
και να αναζητήσουν επιφανειακές συσχε
τίσεις φαινομένων ή αντιλήψεων του σή
μερα με όσα συνέβαιναν το 1870 ή το
1888 ή το 1900. Θα οδηγηθούν έτσι στο
«τεκμηριωμένο» συμπέρασμα ότι και τότε
οι τραπεζικοί ήταν προνομιούχοι (σσ. 4546), ότι και τότε υπήρχαν διευθυντές υπο
καταστημάτων που είχαν «στήσει» παρα
τράπεζες για προσωπικό τους όφελος (σ.
117) ότι και τότε (όπως και σήμερα;) οι
τραπεζικοί ήταν περιζήτητοι... γαμπροί,
(σ. 122), ότι και τότε το μεγαλύτερο μέρος
της αύξησης των αποδοχών των τραπεζι
κών οφειλόταν στο σύστημα των προαγω
γών και στη θεσμοθέτηση ποικίλων επιδο
μάτων (σσ. 93, 147).

Υπάρχει κι ο δεύτερος τρόπος. Ό σοι α
ναγνώστες τον ακολουθήσουν, θα βγουν
σίγουρα κερδισμένοι. Πίσω από τους ρη
χούς παραλληλισμούς θ’ ανακαλύψυν για
τί προέκυψαν τα προνόμια των τραπεζι
κών και - κυρίως- πώς (μέσα στη διαδρο
μή των 80 χρόνων που καλύπτει η μελέτη)
διαφοροποιήθηκε η ταξική θέση αυτού
του κλάδου εργαζομένων. Έτσι, σύμφωνα
με το συγγραφέα, στον 19ο αιώνα «δεν έ 
χουμε να κάνουμε με κεφαλαιούχους της
οικονομικά κυρίαρχης τάξης, ή με κάποια
ομάδα της, αλλά με μια ομάδα του αστι
κού πληθυσμού, ολιγάριθμη αλλά αντι
προσωπευτική ευρύτερων κοινωνικών ο
μάδων, που συνδέεται με σχέσεις εργα
σίας και κοινού συμφέροντος με μια ομά
δα από τις σημαντικότερες της κυρίαρχης
τάξης. Από αυτή την οικονομική και κοι
νωνική υπαγωγή, οι τραπεζικοί αναπτύσ
σονται προς διάφορες δραστηριότητες
που δεν είναι τίποτε άλλο παρά οι συγκε
κριμένες μορφές συνάρθρωσης της ομά
δας που εξετάζουμε με την παραγωγή, το
εμπόριο και τις εν γένει χρηματιστικές
σχέσεις...» (σ. 112).
Αντίθετα, στις πρώτες δεκαετίες του
20 αιώνα, «την οργάνωση και τη διαχείρι
ση των κεφαλαίων των μετόχων αναλαμ
βάνει πλέον μια διευρυμένη ομάδα στελε
χών, τελείως ξεχωριστή από αυτό που παλαιότερα αποτελούσε το κοινωνικά ενιαίο
στρώμα των τραπεζικών
Η διαφορο
ποίησή τους από τα μεσαία αστικά στρώ
ματα και η υπαγωγή τους στην οικονομι
κά κυρίαρχη τάξη, ως ιδιαίτερη ομάδα
της, προκύπτει από την οικονομική και
κοινωνική λειτουργία τους ως οργανωτών
και διαχειριστών των κεφαλαίων των με
τόχων και των κρατικών συμφερόντων...»
(σσ. 174-175). Παράλληλα, ωστόσο, αυ
ξάνονταν αριθμητικά οι ύπάλληλοι των
κατώτερων κλιμακίων, όπου -όπω ς επι
σημαίνει ο συγγραφέας- «πραγματοποι
είται η εξαγωγή σχετικής υπερεργασίας»
και υπάρχει σαφώς «σχέση εκμετάλλευ
σης» (σσ. 187-188).
Αν για τήν πρώτη ομάδα (τα στελέχη)
τα πράγματα είναι «καθαρά», για τη δεύ
τερη (την «κατώτερη υπαλληλία»), η α
πουσία αντίδρασής της στις νέες εκμεταλ
λευτικές σχέσεις εργασίας - ο συγγρα
φέας μιλάει για «σποραδικές» μόνο απερ
γίες των τραπεζικών στη διάρκεια του Μ ε
σοπολέμου- «οφείλεται, κατά κύριο λό
γο, στην ενίσχυση των μισθών τους από
οικονομικούς μηχανισμούς που παίρνουν
τη μορφή επιδομάτων και συμμετοχής στα
κέρδη, καθώς και από τα ελάχιστα περι
θώρια των προαγωγών» (σσ. 186,189). Έ 
τσι διαμορφώνεται μια «συντηρητική ι
δεολογία»; «η προαγωγή, ή αύξηση του
μισθού και η διεύρυνση των επιδομάτων
θα γίνουν οι αποκλειστικές σχεδόν επι
διώξεις των υπαλλήλων, που τροφοδο
τούν μια ενδημική συντεχνιακή ιδεολογία

στον κοινωνικό χώρο των μόνιμων υπαλ
λήλων» (σ. 186).
Και μετά; Μετά ...η μελέτη τελειώνει
(εφόσον αντικείμενό της είναι η περίοδος
μέχρι το 1923), έχοντας όμως δώσει αρκε
τά ερεθίσματα στους αναγνώστες και
-ελ π ίζο υ με- στον ίδιο ή σε άλλους ερευ
νητές, για να αναζητήσουν τη συνέχεια

της ιστορίας, που περιλαμβάνει την εμ
φάνιση του συνδικαλισμού στον τραπεζι
κό χώρο, τη μαζική συμμετοχή των τραπε
ζικών στην Εθνική Αντίσταση (την οποία
αναφέρει και ο συγγραφέας ως την
«πρώτη ευρείας κλίμακας διάρρηξη της
ταξικής αυμμαχίας μεταξύ των μεσαίων
στρωμάτων των μισθωτών και της κυρίαρ
χης τάξης», σ. 186), την ίδρυση της ΟΤΟΕ
στη δεκαετία του '50. και το ρόλο της στο
συνδικαλιστικό κίνημα μετά τη μεταπολί
τευση, και το σημερινό μείγμα πρωτοπο
ριακών συνδικαλιστικών αντιλήψεων
συντεχνιακών πρακτικών.
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