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Την 23 Μαρτίου 1943 έλαβε χώραν η έ- 
τησία τακτική Συνέλευσις των μετόχων τής 
'£θν. Τραπέζης μέ δέμα «τά πεπραγμένα 
του έτους 1945». Μετά τήν ύπό του Διοικη- 
τοϋ κ. Γ. ΓΙεαματζόγλου άνάγνωοιν τής έκ- 
δέσεως έλαβε τόν λόγον ό Πρόεδρος του 
Συλλόγου κ. Κ_ω ν. Ά π ο σ τ ο λ ό π ο υ- 
λ ο ς, δστις είπε τά έξης:
Κύριοι Μέτοχοι,

Εις τήν προηγουμένην Συνέλευοιν είχατε 
τήν καλωούνην νά μέ άκούσητε έκδέτοντα, 
ύπό τήν ιδιότητά μου ώς εκπροσώπου του 
Συλλόγου των Υπαλλήλων τής Έδνικής 
Τραπέζης, τάς άντιλήψεις των έργαζομένων 
εις τό ίδρυμα έπί δύο κυρίως ζητημάτων, ή
τοι τής άναπτύξεως τών έργααιών της Τρα- 
πέζη; καί τής εισδοχής εις τό Γενικόν Συμ- 
βούΛίον δύο εκπροσώπων του Προσωπικού.

Έκάτερον τών ζητημάτων τούτων δέν ά
νευρε μέχρι τούδε τήν λύσιν του. Καί ώς 
πρός μέν τό ζήτημα τής άναπτύξεως τών 
έργααιών τής Τραπέζης βά μου επιτρέψητε, 
Κύριοι Μέτοχοι, νά εΐπω τά εξής :

Εις εποχήν καδ' ήν κατάκειται ό τόπος 
εις συντρίμμια έξ αίτιας μιας άνιστορήτου, 
ϊδ ως μάλιστα διά τόν πτωχόν τόπον μας, 
κατοχής, τής έπί τετραετίαν άποοτραγγίοε- 
ως τών εις άγαδά άποδεμάτων τής Χώρας 
καί τής τελείας καταστροφής τών πενιχρών 
έξοπλιστικών μέσων τής παραγωγής, τής 
κυκλοφορίας καί τής ζωής έν γένει, εις ε
ποχήν καδ’ ήν οί πάντες καί τά πάντα δά 
έδει, ώς άπό ουνδήματος καί διά σταυροφο
ρίας, νά ήσαν εις τήν πρώτην γραμμήν του 
μετώπου τής άνοικοδομήσεως, τής δημιουρ
γίας καί τής παραγωγής, έν άνάγκη μάλιστα 
καί διά τεχνικών άκόμη οικονομικών μέσων,

διαπιστοΰται δυστυχώς ότι αί κυριώτεραι καί 
αί πλέον άπαραίτητοι άρτηρίαι τής κυκλο
φορίας τού αίματος διά τήν ζωήν τής χώ
ρας λειτουργούν άτονα καί άσδενικά.

Καί αί άρτηρίαι αΰται είναι αΐ Τράπεζας 
τών όποιων αϊ υπηρεσίας τό δίΚτυον καί το 
έμπειρον Προσωπικόν δέν έτέδη πλήρως εις 
τήν διάδεο.ν τής μεγάλης αυτής μεταπολε
μικής έδνικής προσπαδείας.

Αναγνωρίζομεν τό δυσχερές τών περι
στάσεων.

Δέν είναι δμυ?ς πάντοτε αΰται αί όποίαι 
παρακωλύουοι τήν βελτίωαιν τής καταστά- 
σεως. Τάς περιστάσεις καί τάς δυσχερείας 
άκόμη, τάς άντιμετωπίζει ή ήγεσία του τό
που, ή όποια έν προκειμένω κατά τήν κοι
νήν όλων άντίληψ.ν δέν επέτυχε καί ή μή 
επιτυχία της δυστυχώς έπέδρασε καί έπιδρά 
άποσυνδετικώς εις τήν κοινωνικήν πειδαρ- 
χίάν καί άφίνει όαδειά τά ίχνη τών δυσμε
νών αύτών έπιδράσεών της—έν τών όποιων 
είναι ή μέχρι τούδε καδυστέρησις τής πα
ραγωγής— , ,

Έχρειάζετο νά είναι, όσος πράγματι απέ
ραντος είναι, ό πατριωτισμός τού Λαού μας, 
διά νά άντιδράση ούτος—παρά τάς εις βά
ρος του δυσβαστάκτους συνέπειας τής άκο- 
λουδηδείσης καδ’ δλην τήν άπό τής άπελευ- 
δερώαεως μέχρι σήμερον περίοδον οικονο
μικής πολιτικής, ώοτε νά ύφίσταται σήμερον 
κρατική συγκρότησις καί κοινωνική συνοχή.

Είδικώτερον διά τήν μέχρι τούδε άνάπτυ- 
ξιν τών έργααιών τής Τραπέζης μας πορα- 
τηροϋμεν δτι τό σκέλος τών έξόδων—παρά 
τό γεγονός δτι λόγω των γλίσχρων αμοι
βών του Προσωπικού ήσαν τούτα αίσδητώς 
μειωμένα—έκαλύφδη σχεδόν έξ ολοκλήρου



έκ τής άποτιμήοεως των άπό μακροϋ, υπαρ
χόντων περιουσιακών στοιχείων εις τήν τρέ- 
χουσαν τιμήν τής 31 Δεκεμβρίου 1945 καί 
ούχί έκ τών παραγωγικών έργασιών ή τής 
άναλήψεως ύπ’ αύτής άλλων έκτάκτων έρ
γασιών, προσιδιαζουσών εις τήν φύσιν καί 
τάς απεριορίστους ικανότητας τοϋ ιδρύμα
τος, ώς τοϋτο συνέβαινε άλλωστε καί κατά 
τήν προπολεμικήν περίοδον, καδ’ ήν εις τήν 
ήμετέραν Τράπεζαν άνετίδετο ύπό τε τοϋ 
Κράτους καί σοβαρών οργανισμών κατά ά- 
ποκλειστικήν σχεδόν προτίμησιν ή διαχεί- 
ρησις μεγάλων εργασιών, τάς όποιας έφερε 
εις αίσιον πάντοτε πέρας χάρις είς τά έμ- 
πειρότατον προσωπικόν καί είς τάς τερά
στιος άλλας δυνατότητας αύτής, άςείχε καί 
έχει ή Έδνική Τράπεζα. Ή κατά τόν άνω- 
τέρω όμως τρόπον άντιμετώπισις τών δαπα
νών τού ιδρύματος κατόπιν τής σταθερο
ποιήσεις τού νομίσματος, ή οποία διά νά 
διατηρηδή πρέπει νά έχη ώς ασφαλές 8ά- 
8ρον τάς θυσίας δλων έν γένει τών κοινω
νικών τάξεων καί ούχί άποκλειστικώς καί 
μόνον τής τάξεως τών συνεχώς πενομένων 
μισθωτών τής Χώρας, δέν δά είναι έφικτή 
πέραν μιας είσέτι άναγωγής μέχρι του ήδη ί- 
σχύοντος άνωτάτου ορίου τής νομισματικής 
προσαρμογής. 'Αδήριτος δδεν καί έπιτα- 
κτική προβάλλει ή ανάγκη τής έπεκτάσεως 
τών έργασιών τής Τραπέζης, δυναμένης νά 
συντελεσδή έπικουρικώς μέν κατά τόν άνω- 
τέρω διαγραφόμενον τρόπον, άποτελεσματι- 
κώς δέ,διά τής ταχείας εισροής ξένων ιδιω
τικών κεφαλαίων, άτινα δύνατα_ι_ νά προσ- 
πορισδή ή Τράπεζα λόγω τής διεδνοϋς της 
πίστεως καί τών άνέκαδεν στενωτάτων με
τά τοϋ εξωτερικού σχέα^ών της. Θά ήτο 
εύτυχής ή Συνέλευσις τών Μετόχων καί τό 
Προσωπικόν τής Τραπέζης έάν έβλεπε τα
χέως λαμβάνον σάρκα καί όστά έν τοιοϋ- 
τον πρόγραμμα έκ μέρους τής Διοικήσεως, 
ήτις έν τή έκδέσει της ρητώς άναφέρει τήν 
έκ τοϋ έξωτερικοϋ έξεύρεσιν κεφαλαίων καί 
τοϋτο εύχαρίστως τό άκούομεν.

Καί ήδη, Κύριοι Μέτοχοι, έλπίζω δτι εύμε- 
νώς δά μέ άκούσητε καί έπί τοϋ ζητήματος 
τής συμμετοχής δύο έκπροσώπων τοϋ Προ
σωπικού είς τό Γενικόν Συμβούλιον τής Τρα
πέζης.

Κατά τήν προηγουμένην Συνέλευσιν ό τότε 
καί νϋν Πρόεδρος τής Συνελεύσεως Σεβα
στός κ. Δημ. Μάξιμος, τό τοιοϋτον αίτημα, 
άν ένδυμοϋμαι καλώς, ώς παραχώρησιν πρός 
τήν έργασίαν, ήν κατ' άρχήν δέν ήρνήδη, 
έχαρακτήρισεν. Ημείς διασταύρωσιν αϊμα- 
τος καί άπαραίτητον προϋπόδεσιν διά τήν 
έξασφάλισιν μιας σοβαρός καί άσφαλοϋς 
δημιουργικής προόδου· καί ειλικρινούς συμ- 
φιλιώσεως καί όμαλής συνεργασίας μεταξύ 
κεφαλαίου καί έργασίας έν τή Χώρφ μας 
δεωροϋμεν τήν άποδοχήν τοϋ αιτήματος 
μας, τής ’Εθνικής Τραπέζης διδούσης πρώ
της· τό τοιοϋτον παράδειγμα.

Μία Χώρα οίκονομικώς καί κοινωνικώς 
πάσχουσα, είς δ σημεϊον ή Ελλάς σήμερον, 
ένα δρόμον, ύπό τό σημερινόν πνεϋμα, έχει 
νάάκολουθήση πρός άνάρρωσιν. Τόν δρόμον 
τής συναδελφώσεως τών τάξεων. Τόν δρό
μον τούτον όφείλομεν νά ακολουδήσωμεν, 
έκαστος είς τόν τομέα του, έάν δέν δέλω- 
μεν τάς άνατροπάς καί τήν άνωμαλίαν. Ό
φείλομεν νά βαδίσωμεν πρός αύτόν καί δΓ 
αύτοΰ, έάν δέλωμεν συντονισμόν προσπα
θειών, έάν πιστεύωμεν είς τήν άποτελεσματι- 
κότητα τής συμμετοχής δλων τών παραγόν
των τής παραγωγής είς τήν καθολικήν ευ
θύνην καί έάν δεχδώμεν δτι είναι έπιβεβλη- 
μένη ή μερική άπόκλισις άπό τήν μέχρι τοϋ- 
δε παράδοαιν. Τόν χείμαρρον τής έξελίξεως 
τόν τοποθετούν είς τήν κοίτην του πρός ά- 
ποφυγήν καταστροφών καί πρός άρδευσιν 
καί δέν έπιχειροΰν νά τόν άνακόψουν. Είναι 
άνάγκη — ήτο πάντοτε τοιαύτη — διά τήν 
Τράπεζαν καί διά κάδε οικονομικόν οργανι
σμόν ή παράστασις καί ή γνώμη τών εργα
ζομένων είς τάς κατά καιρούς χαρασσομέ- 
νας κατευθυντηρίους γραμμάς τοϋ ιδρύμα
τος. Ή μέχρι τών άρχών τοϋ τελευταίου 
πολέμου άμφιβόλου πληρότητας έξέλιξις τών 
έργασιών τής Τραπέζης δέν άποδεικνύει δτι 
δέν ήδύνατό νά ήτο περισσότερον έπωφελής 
διά τόν τόπον καί περισσότερον άλματώ- 
δης, ούτε δτι δέν έλάμβανον ίσως χώραν 
λάδη, τά οποία άσφαλώς ήδύνατο νά καλύ- 
πτη ό όγκος τών πολλών έργασιών καί ή 
τεράστιο άντοχή τοϋ ιδρύματος. 'Αλλά σή
μερον οί καιροί ήλλαξαν καί δά μοϋ έπιτρέ- 
ψητε νά είπω δτι έπιδάλλουν τήν παράστα- 
σιν άμφοτέρων τών παραγόντων έν τή άνα- 
πτύξει τών έργασιών τής Τραπέζης.

Σήμερον μόνον τό έν σκέλος τών παρα
γόντων συνδέτει τά Γενικόν Συμβούλιον τοϋ 
Ιδρύματος. Τό σκέλος τοϋτο ικανόν καί ά- 
γνόν άναμφισβητήτως, χωρίς δμως νά άνα- 
δέχεται τάς εύθύνας άπό συγκεκριμένον 
κόσμον, δστις νά τοϋ δίδη ειδικήν έντολήν 
νά φέρη έπιτυχώς είς πέρας τό έργον τοϋ 
Συμβούλου, χωρίς κάν νά έξαρτά τήν ζωήν 
καί τό μέλλον αύτοΰ καί τών έξ αύτοϋ άπο- 
ζώντων έκ τοϋ άξιώματος τοϋ Συμβούλου, 
είναι λίαν φυσικόν καί άνθρώπινον, άλλως 
τε, νά παρουσιάζη μίαν λανδάνουσαν ελατ
τωματικότητα έν τή συνδέσει του, συνιστα- 
μένην είς τήν μονομέρειαν. Τήν έλαττωμα- 
τικότητα τούτην έρχεται νά άρη ή πρότα- 
σις τοϋ Συλλόγου. Πέραν τών άνωτέρω σο
βαροτήτων λόγων τό Προσωπικόν διαθέτει 
τό 1)10 σχεδόν Τοϋ Μετοχικού Κεφαλαίου 
τής Τραπέζης έκ περιουσίας τών ’Ασφαλι
στικών του Ταμείων. Νομίζω δτι διά τών ά
νωτέρω έξήντλησα καί τό δέμα τοϋτο, Κύ
ριοι Μέτοχοι, είς τήν Συνέλευσιν δέ άπό- 
κειται νά άποφανδή σαφώς έπ’ αύτοΰ.

Καί ήδη, Κύριοι Μέτοχοι, είμαι υποχρεω
μένος νά σάς μεταφέρω τήν άγωνίαν, τήν 
άνησυχίαν καί τήν άποδάρρυνσιν τών Συνα-
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δέλφων μου.
Εύρίσκομαι ύπό τήν έπήρειαν μιάς νομίμου 

μέν Συνελεύσεως τοϋ Προσωπικού τής Τρα- 
πέζης, ήτις έλαβε χώραν μόλις πρά τριών 
ήμερων· καί ήτις διήρκεσε έπΐ 14 περίπου ώ
ρας συνεχώς, άλλα τής οποίας τά χρώμα 
καί αί τάσεις έδείκνυον σαφέστατα ότι έ
χει έκλείψει πλέον ή έλπίς τής ομαλής έπι- 
διώξεως των άπασχολούντων τούς εργαζο
μένους ζητημάτων.

Ή έκδηλος άπόγνωσις τρύ σημερινού ύ- 
παλλήλου τής Τραπέζης έν τή ένασκήσει 
των καθηκόντων του είναι χαρακτηριστική, 
ή δέ διάθεσίς του πρός έντονον διαμαρτυ
ρίαν καί πρός τήν καθ’ οίονδήποτε τρόπον 
άντιμετώπισιν εκείνου τό όποιον προσγίνε- 
ται καί έξακολουθεί συνεχιζόμενον 1 1)2 
έτος μετά τήν άπελευθέρωσιν εις βάρος 
τής ύγείας, τής ηθικής ύποστάσεως καί τής 
ζωής ακόμη των μισθωτών τής Χώρας, δέν 
είναι κάτι τό όποιον θά πρέπη νά μή άν- 
τιμετωπισδή τό ταχύτερον άπό τούς άρ- 
μοδίους.

Ή ύπ’ αύτών άναγνώρισις τοϋ κακού τού
του δέν είναι άρκετή. Ή θεραπεία αύτοΰ α
ποτελεί λυσιν. Συγκεκριμένως ή οικονομική 
έξαθλίωσις έν συνδυασμώ πρός τήν πλήρη 
άναστολήν τής υπηρεσιακής έξελίξεως τοϋ 
ύπαλλήλου, ή κατόπιν αγωνιώδους προσπά
θειας τοϋ Συλλόγου συγκατάθεσις πρός πα
ροχήν γλίσχρου ένισχύσεως αντί σκληρός 
καί άψυχολΟγήτου ταλαιπωρίας έχουν δη
μιουργήσει κατάστασιν άφόρητον.

Παρά ταΰτα ή φιλότιμος προσπάθεια τού 
Προσωπικού, ής εύφημον μνείαν κάμνει έν 
τή έκθέσει του ό κ. Διοικητής, συνεχίζεται, 
Νομίζω δτι έπιβάλλεται ή δέουσα προσοχή 
καί ή λήψις μέτρων έπειγόντως πρός διατή- 
ρησιν τού άμειώτου ύπέρ τής Τραπέζης έν- 
διαφέροντος τοϋ Προσωπικού, έφ’ οΰ στηρί
ζει αΰτη τήν εύημερίαν της.

Μετά τόν κ. Άποστολόπουλον ώμίλησεν 
ό Συνάδελφος κ. Θεόξ, Πανταζόπουλος, 
Διευθυντής τοϋ Ύ)ματος Ναυπλίου, δστις έ- 
δεσεν έπίσης τό ζήτημα τής άναπτύξεως 
τών έργασιών τής Τραπέζης καί έπεξετάθη 
κυρίως έπί τού θέματος τής άνασυντάξεως 
τού Προσωπικού καί τής καλής χρησιμοποι- 
ήσεως αύτοΰ έπ’ ωφελείς) τού Ίδρύματος.Ά- 
νέπτυξε διά μακρών τάς άπόψεις του περί 
τής έθελουσίας έξόδου καί έκηρύχθη ύπέρ 
τής έκκαθαρίσεως καί τής λήψεως εύεργετι- 
κών μέτρων ύπέρ τών διά τής έκκαθαρίσεως 
μελλόντων νά άποχωρήσουν καί δέν συμ
φωνεί όπως γίνη έθελουσία έξοδος, διότι 
εις τούτην θά ζητήσουν νά συμπεριληφθοΰν 
οί καλοί καί ικανοί ύπάλληλοι λόγω τής ά- 
πογοητεύσεως εις ήν εύρίσκονται καί δέν θά 
άποχωρήσουν οί μή χρήσιμοι Συνάδελφοι.

Τάς άπόψεις του ό κ. Πανταζόπουλος ύπε- 
στήριξε μέ πολλά έπιχειρήματα.

Πέραν των κ. κ. Άποστολοπούλου καί Παν- 
ταζοπούλου ούδείς άλλος μέτοχος έζήτησε

ΣΧΟΛΙΑ
Έπ’ εύκαιρία τών αδειών

Είναι γνωστόν δτι έπί μίαν πενταετίαν 
ούδείς τών Συναδέλφων ήδυνήθη νά άπο- 
μακρυνθή έκ τοϋ τόπου τής διαμονής του 
διά νά άναπαυθή. Νομίζομεν δτι έάν καί 
εφέτος συμβή τό ’ίδιον, ελλείψει οικονομι
κών μέσων, τούτο θάΰπονομεύση έτι περισ
σότερον τήν υγείαν τοϋ Προσωπικού καί θά 
μειώση τήν άπόδοσίν του έν τή ύπηρεσία. 
Διά τόν λόγον τούτον θά πρέπη οπωσ
δήποτε νά παρασχεθή ύπό τής Διοική- 
σεως ή διά τόν σκοπόν τοϋτον αίτηθεΤσα 
ύπό τού Συλλόγου οικονομική ευχέρεια, ϊνα 
οί Συνάδελφοι άναπνεύσουν έστω καί διά 
10 ήμέρας τόν άέρα μιας κοντινής έξοχής. 
’Εσχάτως έπληοοφορήθημεν δτι τό Ταμ.'ΥγεΙ ·

τής Τρ. τής Ελλάδος έγκρίνει τά έξοδα 
λουτροθεραπείας εις τό άκέραιον.Έάν δέν 
ληφθή έγκαίρως άπόφασις ούμφωνος πρός 
τάς άνωτέρυ άπόψεις μας, τότε θά πρέπη 
νά ληφθή μέριμνα διά τήν έπέκτασιν τών

νά λάβη τόν λόγον έπί τών πεπραγμένων.
Ό Πρόεδρος τής Συνελεύσεως κ. Δημ. 

Μάξιμος άπαντών εις τόν κ. Αποστολόπου- 
λον, ώμίλησε περί τής άνάγκης τής άναπτύ
ξεως τών έργασιών καί παρεκάλεσεν δπως 
τό ζήτημα τής εισδοχής τού Προσωπικού ά~ 
ναβληθή έπί τι άκόμη διάστημα. Άνεχνώρι- 
σεν, έν συνεχεία, τήν οικονομικήν δυσχέ
ρειαν, εις ήν εύρίσκεται τό Προσωπικόν καί 
συνεβούλευσεν δπως έπιδιωχθή ή έπίλυσις 
τών ζητημάτων διά τής συνεργασίας μεταξύ 
Διοικήσέως καί Συλλόγου καί ούχί διά τής 
έντάσεως τών σχέσεων, εις άς, ώς πληρο
φορείται, εύρίσκεται ό Σύλλογος' έναντι τής 
Διοικήσέως.

Ό κ. Άποστολόπουλος (έκπρόσωπος τών 
ύπαλήλλων) δευτερολογών έδήλωσεν δτι ό 
Σύλλογος άνέκαθεν έπίστευε καί πιστεύει 
εις τήν συνεργασίαν καί συγκεκριμένως οί 
διοικοϋντες τόν Σύλλογον έζήτησαν καί 
προσέφερον εις τήν Διοίκησιν τής Τραπέζης 
τήν συνεργασίαν των, έκδηλώσαντες τό 
ζωηρόν ένδιαφέρον των διά τήν άνάπτυξιν 
τών έργασιών καί διά τήν έμπέδωσιν τής 
πειθαρχίας καί τάξεως καί διά τήν ρευστο- 
ποίησιν τής έφέσεως τού Προσωπικού πρός 
έργασίαν καί ό κ. Πρόεδρος τής Συνελεύσε
ως, δστις διετέλεσε Διοικητής καί ό όποιος 
παρακολουθή μέ ζωηρόν ένδιαφέρον τά ζη
τήματα τής Τραπέζης δέν είναι δυνατόν, 
λέγει ό κ. Άποστολόπουλος, νά μή έχη ά- 
ρίστην γνώμην διά τό Προσωπικόν τής Τρα
πέζης.

Ό κ. Μάξιμος άπαντών, έπεκρότησε τά 
ώς άνω λεχθέντα ύπό τού κ. Άποστολο
πούλου.



αίδουαών του Ταμείου 'Υγείας καί τής ένι- 
σχύσεώζ του μέ πολυαριδμότερον προσω
πικόν διότι δά αΰξηδή ή πελατεία του, 
άφοϋ τά άρκετά κρούσματα φυματιώσεως 
δά γενικευδοϋν, έπί πλέον δέ νά έξευρε- 
δοϋν άπό τοϋδε καί τά οίκον, μέσα διά τήν 
δεραπείαν, άφοϋ δέν διατίδενται πολύ όλι- 
γώτερα διά νά προληφβοϋν αΐ άσδένειαι.

Συνεργειακαί άμοιδαί
’^Αντιπροσωπεία! τοϋ Συλλόγου μας έρω- 

τουν διά τό ποσάν των συνεργειακών α
μοιβών τοϋ μηνάς Μαρτίου έ. έ. Άπαντω- 
μεν δτι αύται, διά τά *Υ)ματα έκεΤνα ατινα 
είργάσδησαν καδ’ δλον τόν μήνα Μάρτιον 
έπί 45 έπί πλέον ώρας τών κανονικών, 
καδωρίσδησαν είς 50 ojo τοϋ βαοικοϋ μι- 
σδοϋ.
Ή πικρία τών άποχωρούντων

Τό ύπά τόν τίτλον «έδελουσία έξοδος» 
σχόλιον τοϋ προηγουμένου φύλλου τής 
«Τραπεζιτικής» έπίκρανε τινάς τών άπερ- 
χομένων Συναδέλφων. Θά ήτο δεδικαιολο- 
γημένον τοΰτο έάν δέν υπήρχε τό σχέδιον 
τής Διοικ. ’Επιτροπής, δπερ, δημοσιευδέν, 
έπεδοκιμάσδη ύφ’ δλων άνεξαιρέτως καί 
διά τήν υίοδέτησιν τοϋ όποιου ή Διοικ. ’Ε
πιτροπή έπραξεν δ,τι ήδύνατο. Τό σχόλιον 
δίγει τά τρωτά σημεΤα μέ αντικειμενικότη
τα καί άμεροληψίαν πρός δλας τάς πλευ
ράς καί προλέγει τής όλεδρίας συνέπειας. 
'Εάν έλέχθη μία άλήδεια μέ ώμότητα ύπέρ 
εκείνων, οϊτινες δά παραμείνουν, έν συγ- 
κρίσει, οΰχί πρός τούς κανονικώς ήδη ά- 
περχομένους, άλλά πρός άλλους, δΓ οϋς ύ- 
πάρχει έκδηλος ή διάδεσις νά διευκολυν- 
δοϋν έκ λόγων προσωπικής εύνοιας 
καί ούχί ύπηρεσιακοϋ μέτρου, 
τούτο άπετέλει καί_άποτελεΐ καδήκονμα;, 
δπως καδήκον μας ήτο νά τονίοωμεν τήν 
άνάγκην 'τής έκάστοτε άναπροσαρμογής 
τών συντάξεων, τουβ’ δπερ δέν παρελείψα- 
μεν καί ή οποία άποτελεί τήν ούσιωδεστέ- 
ραν μελλοντικήν κατοχύρωοιν τών άπερχο- 
μένων, μετά τών όποιων μας συνδέει καί δά 
μάς συνδέη τό ζωηρόν αϊσδημα τής συν- 
αδελφικής άλληλεγγύης έφ’ δρου ζωής. Έάν 
τά σχόλιον ήτο άσαφές ζητοϋμεν συγγνώμην.
Μέτρα ύπέρ τών άνα- 
πήρων Συναδέλφων:
_Οί έν τΓ) Τραπέζη άνάπηοοι Συνάδελφοι έχουν τά 
ιδικά των αιτήματα καί αυτά είναι σεμνά. Συγκε- 
κρψένως ζητούν τά μέσα τής λουτροθεραπείας διά 
τόν μετριασμόν των πόνων τών άκρω τηριασμένων 
μελών τού σώματός των καί τήν ανευ καθυστερή- 
σεως προαγωγήν των σύμφωνα μέ τόν ισχύοντα 
’Οργανισμόν τής Τραπέζης. Τι τούτων δικαιότερον 
καί έπηακτικόν ύπέρ τών συμπαθεστάτων τούτων 
Συναδέλφων ;

Τά αίτηματά μας
ΆφοΟ τόσον οίκτράν τύχην είχε τό μετράν τής... 

έθελουσίας έξόδου καί δέν εξυπηρέτησε τίποτε πε
ρισσότερον άπό μίαν έμμονήν ε’ς τό πείσμα καί 
τόν έγωΐσμόν, άναμένομεν νά ίδωμεν ποιον τύχην 
θά έχουν τά οικονομικά σίτήυατά μας. ’Ιδιαιτέρως 
δέ τό τής ΰποδήσεως, δπερ χρονίζει άπό τοϋ Αύγού- 
στου του παρ. έτους, τό τής παιδικής μεοίμνης, 
τό τής γενναιοτέρας διευκολύνοεως τοϋ Προσωπι
κού πρός άνημετώπισιν τών έκτακτων άναγκών ταυ,

τό τής συνεργειαχής άμαιβής τών άσθενών καί ά- 
δειούχων* τό τής άναπροσαρμογής τών μισθών, τό 
τοϋ έπιδόματος τέκνων εις τας γυναίκας Συναδέλ
φους. ’Αναμένομεν έπίσης νά ί'όωμεν τήν έξέλιξιν 
rou αιτήματος τής άποκτήσεως μιας θερινής εν
δυμασίας, ώς πρός τόν τρόπον, χρόνον, ποιότητα 
καί άντίτιμον τούτης, δηλοϋντες δτι ή Δ. Επιτρο
πή έκηρύχθη άπό τής πρώτης στιγμής υπέρ τής 
καταβολής τοϊς μετρητοΤς ένος μισθού, μέ ελάχι
στο/ ποσόν ούχί μικρότερον τών δρ. 225.000, ίνα 
άντιμετωπισθή εγκαίρως καί άποτελεσματικως ή α
νάγκη αϋτη τοϋ Προσωπικού, ό δέ Συνεταιρισμός, 
σταθμι'ζων τής ζήτησιν, νά προβή, έάν δυνοται, είς 
τάς άγαγκαίας προμήθειας, χωρίς νά δεσμεύον
ται οί Συνάδελφοι. ’Αλλά πότε έοόοησαν πρακτικοί 
λύσεις καί πρό παντός έπωφελεΐς διά τό Προσωπι
κόν, ώστε νά δοθούν καί είς την προκεψένην πε- 
ρίπτωσιν,

Έπιστολαί πρά; τήν "Τραπεζιτικήν,,
Κύριοι,
Είς τήν «Τραπεζιτικήν», δργανον τόΰ ήμετέρου 

Συλλόγου καί είς τό τελευταΤον φυλλον της τής 
1—15 Μαΐου έ. έ. ύπ’ άριθ. |7 μεταξύ άλλων γρά
φονται τά εξής :

«.......................... καί τούτο δέν io γνωρίζουν μό
νον δλοι οί υφιστάμενοί των, άλλα μέ ειλικρίνειαν 
καί θάρρος τό ώμολόγησαν οί έζ αυτών απονή
ρευτοι καί γενναίοι, ώς π. χ. ό έντιμος καί λευ
κός κ. Κων. Γσαλίκης».

’Αγνοώ πόθεν διακνιζόμενος ό συντάκτης προέ- 
6η είς άναγραφήν της πληροφορίας τούτης ήν, 
τό επ' έμέ, δέν θεωρώ άληθή.

Φοβούμαι, Κύριοι, δτι έν προκειμένω έπεμβαίνει 
καί διασείει πνεύμα κακοποιόν είς σημεΤον ώστε 
ο,τι συμφέρον τούτο καί άλήθεια, καί πιστεύω ότι 
ήδικήσατε ύμός αύτούς καί ούχί έμέ. Διότι έάν ή 
αδικία ού5έ/_ έστίν ή άφαίρεσις αγαθού, τό 5έ ά- 
άγαθόν αρετή, πώς δύναται να άφαιρεθή τό τής 
ψυχής άγαθόν, τό τύχη μέν άνάλωτον άναληθεία 
δέ αναφαίρετον ;

Άθήναι τή 28 Μαΐου 194ό Φιλικώτατα
Κ. Τσαλίκης

ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ «ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΣ»" Ή Περικοπή τού σχο
λίου ή άφορώοα όμολογίαν τού κ. Τσαλίκη, είναι 
μία άλήθεια καί δι’ αύτής άνεγνωρίσδη τό ύψηλόν 
έπίπεδον τής'άρετής καί τής εύθύτητος τοϋ κ. Κ. 
Τσαλίκη, είς τό όποιον ό ’ίδιος, έργοις, έχει τοπο
θετήσει έαυτόν καθ’ δλην τήν έν τή Τραπέζη στα
διοδρομίαν καί ζωήν του άνευ καί τής παραμικρός 
ποτέ άποκλίσεώς του άπό τών άρχών αύτών.

Ό συντάκτης, είπών τήν αλήθειαν, πιθανόν νά έ
βλαψε τόν έαυτόν του άλλά όέν ήδίκησεν ούδένα, 
ιτρόθεσίς του δέ ήτο νά έξυπηρετήση δια μιάς ιστο
ρικής άληθείας τό γενικόν συμφέρον.

Τό/ τελευταίον καιρόν άπό τήν συλλογικήν πλευ
ράν έλέχθησαν καί. άλλοι άλήθειαι, αί τινες προέ- 
λαβον πυλλά κακά—δχι δλα δυστυχώς—καί προεκά- 
λεσαν καί μερικό καλά.

Πρός διαπίστωσιν τής άκριβείας τής περικοπής 
δέν έχουν οί, κ. κ. Συνάδελφοι παρα νά ΰποβο- 
λουν τή/ έρώτησιν είς τόν κ. Τσαλ-'κην έάν έξ αι
τίας τών άνωνάτων Λειτουργών· τοϋ Ιδρύματος έ- 
δεινοπάθησε καί έδυστύχησε τό Προσωπικόν κατά 
την τελευταίον 2ϋετίαν καί τότε ό κ. Τσαλίκης δέν 
είναι ποτέ δυνατόν νά άρνηθή τούτο, δχι μόνον 
διότι τό γνωρίζει, άλλά καί διότι είς έπανείλημμένας 
υπηρεσιακός συσκέψεις τό έτονισε καί είς ιδιωτι
κός συνομιλίας τό είπε καί πρό ημερών ακόμη τό 
ώμολόγησε δια μίαν είσέτι φοράν.

Ή έξήγησις τής άποστολής τής έπιστολής δέν 
είναι δύσκολος. Έάν ή περικοπή τοϋ οχολίου έθιγε 
μόνον τόν κ. Τσαλίκην, ή επιστολή δέν θά έστέ\- 
λετο. Έφ’ δσον όυως είναι όδυνηρά διά πολλούς, 
ό κ. Τσαλίκης άνέλαβε—δέν λέγομεν ύπεχρεώθη — 
νά βαοτάση χάριν τών πολλών καί τόν σταυρόν 
τού μαρτυρίου άκόμη.

Διότι ό κ. Τσαλίκης είναι άγνός καί είς τό ση- 
μεΤον τοΰτο είναι τόσον ευαίσθητος, ώστε είναι 
φυσικόν νά μή θέλη νά γεννηθή καί σκιά ύπονοίας 
είς τάς ψυχάς τών Συναδέλφων του Διευθυντών δτι 
δια τής όμολογίας του τούτης έπιζητεΤ τόν μεμο- 
νωμένον έξαγνισμόν, άφοϋ τοιούτον τι δέν επιδιώκει, 
ούτε έπεδίωξε ποτέ του. Πέραν όμως τών άνωτερω 
είναι καί παραμένει ή ουσία καί είς τό σημεΤον 
τοΰτο άπό τόν φτασμένον κ. Τσαλίκην, δπως καί 
άπό τούς λοιπούς κ.χ. Διευθυντάς τό Προσωπικόν 
άναμένει χειρονομίας. "Ιδωμεν.


