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ΥΠΟ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
"Οταν οκεπτώμεδα τί ήμπορούσε καλόν
νά είχε γίνη ύπέρ του 'Ιδρύματος καί τοΟ
Προσωπικού αύτού, έάν ή Διοίκησις τής Τραπέζης έπρόσεχε κάπως τόν Σύλλογον καί
έμελέτα τάς άπόψεις αύτού κατά τήν τελευταίαν τριετίαν, ταρασσόμεδα έξ οργής καί
άγανακτήσεως. Τί κακά ήμπορούσαν νά άποτραποΰν, έάν ή Διοίκησις δέν υΐοδετούοε
τάς εισηγήσεις εκείνων, οι όποιοι ήσαν τε
λείως άμελέτητοι καί χωρίς πρόγραμμα. Ε
κείνων ο'ι όποιοι έπιδιώξαντες τήν ιδίαν αυ
τών άνάδειξιν έδεράπευον καί δεραπεύουν
τάς αδυναμίας τού Διοικητοΰ, δστις δέν
κατέστη δυνατόν νά τό άντιληφδή. 'Εκείνων
ο'ι όποιοι ξεζουμισμένοι έν άμαρτίαις, Παρέσυρον τήν Διοίκησιν εις άποφάσεις των ό
ποιων έάν ή Διοίκησις ήτο εις δέσιν νά
άναλογισδή τήν οΐκτρότητα δά έπρεπε νά
είχεν άποχωρήσει άπό τήν έπομένην ημέ
ραν. Εκείνων οί όποιοι, έστερημένοι άπόψεων, βολοδέρνονται μέσα είς ένα ώκεανόν προβλημάτων έκεϊ δπου τά πράγματα
είναι άπλά. 'Εκείνων οί όποιοι, ζώντες είς
τόν ίδικόν των νοσηρόν κόσμον μισούν τό
Προσωπικόν. Εκείνων οί όποιοι, μεταστάντες έπιτηδείως μίαν ώραίαν πρωίαν άπό
τού στρατοπέδου τών άμυνομένων —εις τό
όποιον προσεποιοϋντο δτι εΰρίσκοντο— εις
τό έπιτελείον των μυοτικοσυμβούλων τής
Διοικήσεως βυοσοδομούν εις βάρος τού
Προσωπικού καί τών όποίων δλη των ή πο

λιτεία κατεδείχδη έκ τών υστέρων δτι συνιστατο εις τά νά δυσιασδοϋν τά συμφέροντα
τού συνόλου είς τόν βωμόν τής άναδείξεως
τού ένός. ΚΑΙ ΕΝΩ ΟΛΟΙ ΑΥΤΟΓ —πρός τι.
μήν τού Προσωπικού— ,ΜΕΤΡΩΝΤΑΙ ΕΙΣ ΤΑ
ΔΑΚΤΥΛΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΧΕΙΡΩΝ, άπεδείχδησαν
δμως ικανοί δυστυχώς νά κάμουν τό μεγά
λο κακό, τό όποιον έγινε καί δά γίνεται
έάν δέν άμυνδώμεν δλοι μαζί καί μέ δλην
μας τήν δύναμιν. Τό βερμόμετρον ευτυχώς
άνεβαίνει καί τούτο σημαίνει δτι ό οργανι
σμός τού άσβενούς άνδίοταται. Τούτο ση
μαίνει δτι δέν δά ύποκύψη ό άσβενής.' Υπο
φέρει έξ αιτίας μιας βαρείας νόσου τό σπι τικό μας. ’Ιατρός πού είχε διαπιστώσει τήν
νόσον, πού άπό τριετίας προλέγει τά συμ
πτώματα είναι ό Σύλλογος. Οί διαχειρισταί
του δμως δέν προσέχουν ούτε τόν ιατρόν
ούτε τό σπίτι διότι μέ ένοίκιον κάδονται.
Δέν είναι δικό τους τό σπίτι. "Αλλοι τό έ
κτισαν. Δέν τό πονούν συνεπώς. Τή δου
λειά τους κυττάζουν νά κάμουν. Μισδωταί
είναι, δχι νοικοκυραΐοι. Θά χαλάσουν οί
τοίχοι; Καί έπειτα; Θά ξεφτίσουν οί τοατμάδες; Καλώς νά ξεφτίσουν. Θά λερωδοϋν
τά πατώματα; "Ας λερωδούν. Θά πεινάσουν
οί έν αύτώ εργαζόμενοι; Αύτό μάς έλειψε
νά μάς απασχολούν οί υπάλληλοι. Σημερινοί
είναι οί ανδρωποι, αύριανοί δέν είναι. Τό
βίτσιο τους ύπηρετοΰν. Άπασχόλησιν καί
αξιώματα ζητούσαν. Τά έπέτυχαν...

Πέραν δμως άπό τούς διαχειρίστάς καί τά
βίτσια των είναι τό ΣΠΙΤΙ καί οί έν αύτώ μό
νιμο' ΕΝΟΙΚΟΙ. Τό Προσωπικόν. Τό σπίτι, τό
οποίον είναι ένα άπό τά καλύτερα τιμαλφή
τοϋ τόπου. Τό σπίτι, τό όποιον είναι ή ζωή
τοΰ Προσωπικού καί των οικογενειών αύτοΰ.
Τό σπίτι, τό όποιον είναι ή ζωοδόχος
πηγή τών άσφαλιστικϋν μας Ταμείων. Των
Ταμείων, τά οποία προορισμόν έχουν νά
έξασφαλίζουν τήν ζωήν δλων μας καί τήν
ζωήν τών άπομάχων μας καί τών άπορφανιζομένων οικογενειών μας. "Ε, λοιπόν αύτά
τά άσφαλιοτικά μας Ταμεία — παρά τούς
σθεναρούς άγώνας τοϋ Συλλόγου — άνατινάσσονται εις τόν αέρα. ΔιάτΙ; Έξ αιτίας
τής άδιαφορίας τών διαχειριστών τοϋ σπιτιοϋ. Έξ αιτίας τής έγκληματικής στάσεως
τών εισηγητών. Έξ αιτίας παντελοΰς έλλεΙψεως ήγετικής πνοής. Έξ αιτίας πλήρους άνυπαρξίας προγράμματος καί προοπτικής. Έξ
αιτίας άναλγησίας πρωτοφανοϋς.
Μολονότι έγκαίρως, έπψόνως, μαχητικώς
καί άδιακόπως έτονίσθησαν ύπό τοϋ Συλλό
γου οί κίνδυνοι εις τήν Διοίκησιν,, αΰτη τί
ποτε άπολύτως δέν παρέλειψεν ϊνα έπέλθη τό κακόν'. ‘Αλλά καί τίποτε δέν έπραξε
διά νά τό άποτρέψη έπερχόμενον. Έάνή φω
νή μας έχη πέρασιν κσί άν μπορούσαμε νά
φωνάξωμεν νά μάς άκούσουν δλοι οί Συνά
δελφοί μας εδώ καί εις δλα τά ύποκ)ματα
καί οί άπόμαχοι τής Τραπέζης μας θά έλέγαμεν: «Πάρτε το άπόφασιν, Συνάδελφοι,
δτι έάν δέν ξεσηκωθήτε θά μείνετε δλοι
στους δρόμους αϋριον δταν θά αποχωρή
σετε άπό τήν έργασίαν σας. ©ά μείνη ή
οίκογένειά σας στό δρόμο, έάν πεθάνετε.
Καί αύτά δλα διότι τά βίτσια τοΰ ενός, τών
δύο, τών τριών, είναι έπικρατεστέρα άπό
τήν ζωήν χιλιάδων οικογενειών».
«ΚΡΟΥΟΜΕΝ τόν κώδωνα τοϋ κινδύνου,
τοϋ μεγάλου κινδύνου, δστις έπικρέμαται έφ’
δλων ήμών. Δέν πρόκειται περί τής μέχρι
τοϋδε μεγάλης συμφοράς. Θά έπακολουθήσουν εις βάρος τής άσφαλίσεως τών έργαζομένων έτι μεγαλύτεροι. Δεινά μάς άναμένουν, τά όποϊα θά έχουν τεράστιον δυσ
μενή άντίκτυπον καί είς τό Ίδρυμα. Εΐσερχόμεθα είς φαΰλον κύκλον συμφορών».
Αύτά είδεν ό Σύλλογος τής Τραπέζης τής
Ελλάδος καί ήρχισε νά ατρίβη. «Δέν κά

νουμε δουλειά μέ τόν κ. Πεσμαζόγλου» λέ
γει ό κ. Στρούζας. «Φεύγω έγώ άπό τήν
έπιρροήν τοΰ κακοϋ αύτοΰ έργοδότου καί
κάνε καλά μόνος σου Άποστολάπουλε».
«Τΐ θέλεις νά σοϋ κάμω, δταν είναι άνυπόφορος ό Διοικητής σας;»
Καί έν συνεχείςι είς τήν πρό ήμερών λο
γοδοσίαν του πρός τήν Συνέλευσιν τών Με
λών τοϋ Συλλόγου τών Υπαλλήλων τής
Τραπέζης τής Ελλάδος τό Διοικητικόν Συμβούλιον λέγει τά εξής:
«Ή ανάγκη τής άποκτήοεως χωριστού
«Ταμείου Αϋτασφαλείας κατέστη άναπό»τρεπτος συνεπείς τής άνυποφόρου τα
κτικής τής Διοικήσεως τής Εθνικής Τρα»πέζης τής 'Ελλάδος.
«Επανειλημμένους ό Πρόεδρος τοϋ Συλ»λόγου μας κ. Στρούζας καί ό Πρόεδρος
«τοϋ Συλλόγου τής Ε. Τ. Ε. κ. Άποστολό«πουλος, μετέχοντες είς τήν Διοίκησιν τοϋ
»κοινοϋ μετά τής Ε.Τ.Ε. Ταμείου Αύτασφα»λείας, είχον τονίσει τήν άνάγκην τής έ»ξυγιάνσεως καί ένισχύσεως τοϋ Ταμείου
»τούτου, τό οποίον συνεπείς τής έκ τής
«κατοχής μειώσεως τών κεφαλαίων αύτοΰ
«είς 1)8 τών προπολεμικών τοιούτων, δέν
»ήτο δυνατόν νά άνταποκριθή είς τόν
«προορισμόν του.
«'Επίσης έτονίζετο ή ιερά ϋποχρέωσις
»τής πλήρους ίκανοποιήσεως τών έκ τής
«ύπηρεσίας άποχωρησάντων συναδέλφων
»άπό' 28)4)41 καί έντεϋθεν, συμφώνως
»πρός τόν καθαρώς οικογενειακόν χαρα»κτήρα, τόν όποιον τό Ταμείον μας τοϋ»το έχει.
«-Ή συνεχής δυστροπία καί άντίρρησις
»τής Διοικήσεως τής Ε. Τ. Ε. μάς ήνάγκα»σε νά συγκαλέσωμεν τήν 25)8)47 Γενι»κήν Συέλευσιν τών συναδέλφων, ήτι ά«πεφάσισε τόν χωρισμόν τοΰ Ταμείου
»Αύτασφαλείας.
«ΗΗτο βεβαίως γενικώς δυσμενής δι' ή»μάς ή συμμετοχή είς τό αύτό έπικουρι»κόν Ταμείον, λαμβανομένου ύπ' δψιν δτι
»τό Προσωπικόν τής Ε. Τ. Ε. είναι παλαιόν
»καί κατά κατά συνέπειαν ή έκ τών έκ
»τής Ε. Τ. Ε. έξόδων έπιβάρυνσις αύτοΰ
»πολύ μεγαλυτέρα, παρ’ δλον δτι αί έκ
»τών δύο Τραπεζών εισφορά! είναι σήμε»ρον περίπου αί αύταί.

«Δέν 8ά προύβαίναμεν όμως εις μίαν
χτοιαύτην άπόφαοιν, έάν ή Διοίκηαις τής
»Ε. Τ. Ε. συνησδάνετο τάς έκ τοΰ λόγου
»τούτσυ ιδιαιτέρας ύποχρεώσεις της κα!
»δέν έδείκνυε δυστροπίαν περί τήν έκ»πλήρωσιν των αναλογών υποχρεώσεων
»τπς.
«’Έπραξεν δμως τελείως άντιδέτως καί
»μάς ήνάγκασε τά προβώμεν εις τόν χω»ρισμόν τοΰ Ταμείου».
Καί φεύγοντες ο! τής Τραπέζης της Ελλά
δος επιτυγχάνουν τάς άποζημιώσεις έκ τοΰ
Ταμείου Αύτασφαλείας ύπερπλήρεις καί ίδρυ
σαν καί τό Επικουρικόν των Ταμεΐον.
Διά νά άποτραπή ό χωρισμός παλαίομεν
έπί δύο έτη. Συσκέψεις Διευθυντών προεκάλεσεν ό Σύλλογος. Επιτροπή έκ Διευθυν
τών συνεστήδη καί άνέλαβε νά πείση τήν
Διοίκησιν τής Τραπέζης μας ανευ άποτελέ.
σματος. 'Ϋπεδείξαμεν έν συνεχείφ. τί έπρεπε
νά γίνη. Δυστυχώς τίποτε δέν έγινε καί τό
Ταμεΐον Αύτασφαλείας έχώρισεν. Μαζί μέ
αύτό τό μεγάλο κακό έπήλθε καί τό έκ
τής ίδρύσεως έκ μέρους τής Τραπέζης τής
Ελλάδος ΧΩΡΙΣΤΟΥ Επικουρικού Ταμείου
Αϋριον θά χωρίση καί τό Ταμεΐον Συντάξε
ων. Τό εΤπον καθαρά οί έκπρόσωποι τής
Τραπέζης τής Ελλάδος μέσα εις έν άπό τά
τελευταία Συμβούλια τοΰ Ταμείου διαμαρτυρόμενοι έξ άφορμής τής άφορήτου καί άθεραπεύτου τακτικής τής Διοικήοεώς μας:
"Ολα αύτά καί πολλά άλλα έξήντλησαν
τήν ύπομονήν τού Συλλόγου μας. Καί εις
άπάντηοιν ή Διοίκηαις βγάζει χαρτιά διακο
πής οχέοεων μέ τόν Σύλλογον, ϊνα συντόμως σπεύση νά παρακαλή πρός δλας τάς
κατευθύνσεις κατά ποιον τρόπον θά εύχερανθή ή θέσις της εις τήν άνωθεν έπιβληθεϊοαν έπανάληψιν τών σχέσεών της μετά
τοΰ Συλλόγου. Καί όταν καί τούτο τής έξησφαλ.ίσθη έκ μέρους μας δέν τηρεί τά όσα
ύπεσχέθη εις τούς μεοολαβήοαντας καί όταν
βλέπη ότι θά έλθη ή στιγμή τής έπιλύσεως
τών αιτημάτων θέτει εις έφαρμογήν τό γνώ
ριμον εις όλους μας προσφιλές της τροπάριον
«τό είπα-ξεϊπα» μέ τήν έλπίδα ότι θά κερδί
ση καιρόν. Φαίνεται πώς πολύ σύντομα έληομονήθηοαν τά γεγονότα τής 7 Ιουνίου 1947.
Σπεύδει καί δημιουργεί «θεσμούς» άγνώ-

στους εις τήν ιστορίαν τοΰ 'Ιδρύματος καί
αύτομειώνεται εις τήν συνείδησιν του Προ
σωπικού άνεπανορθώτως. Καί έπειτα τής
φταίει ό Σύλλογος.
Καί ή Κυβέρνησις; ’ίσως έρωτήση τις. Άλλ’
άς τήν άφίσωμεν τήν Κυβέρνησιν διότι, λίγο
-πολύ, όλοι γνωρίζομεν τούς λόγους τής
άβουλίας της έν προκειμένω....
Καί μόνον οί άποτελοϋντες τήν Διοίκησιν
μας παρά τό γεγονός ότι ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΤΟΥΣ
ΘΕΛΕΙ, έννοοΰν νά προσποιούνται πώς δέν
τό γνωρίζουν. Εξακολουθούν νά μένουν
ενώ ό Σύλλογος έπανειλημμένως τούς εΐπεν
ότι πρέπει νά φύγουν τό ταχύτερον.
Μόνον εις μίαν συγκέντρωσιν τών Συνα
δέλφων θά ήδύνατο νά άναπτυχθή καί καταδειχθή πόσον πεπλανημένην τακτικήν ιτκολούδησε καί άκολουδεΐ ή Διοίκηαις καί όπόσον ολέθριοι είναι αί συνέπειαι τής τακτι
κής της αύτής εις βάρος τοΰ 'Ιδρύματος ώς
καί εις βάρος τοΰ Προσωπικού, όχι μόνον
άπό άπόψεως άσφαλίσεως τού θανάτου, τού
γήρατος καί τής άσθένείας, άλλά άπό πό
σης άπόψεως. Δέν μάς άρκοΰν αί δύσκολοι
περιστάσεις τάς οποίας διερχόμεθα. Δέν
μάς άρκεϊ ή δυσχέρεια νά άνταποκριθώμεν
εις τά γενικά έξοδα. Δημιουργοϋμεν κα'
πρόσθετα τοιαύτα σημαντικωτάτων ποσών
συνεπείφ βαρυτάτης άμελείας.
Μετ' όλίγον θά εϊμεθα θλιβεροί διαπιστωταί τής μεταξύ ημών καί τής Τραπέζης τής
Ελλάδος διαφοράς άπό άπόψεως παροχών
εις τούς Συνταξιούχους καί τάς οικογένειας
τών άποβιούντων Συναδέλφων μας καί τούτο
θά είναι έξ όλοκλήρου έργον τής Διοικήσεώς μας. "Οπως 8ά δεινοπαθήση καί ό έν
ένεργεία υπάλληλος έάν δέν αντιμετώπιση
τήν νοσηράν κατάστασιν ή οποία μάς δέρνει.
Μέ έπίγνωσιν τής μεγάλης εύθύνης έκ
τοΰ γεγονότος ότι τά ίερώτατα συμφέροντα
τών Συναδέλφων μας εύρίοκονται έμπεπιστευμένα εις χεϊρας μας καί πιστεύοντες 6τ*
εις τήν ζωήν τών άνθρώπων ή ιδιοτέλεια,
ό άτομικός ύπολογισμός καί ή δειλία είναι
τά χυδαιότερα τών πραγμάτων, ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΟΥΜΕΝ ότι —άπό τής δέσεως εις ήν έτάχθημεν— θά άμυνθώμεν χωρίς δισταγμόν καί
χωρίς ΥΠΟΧΩΡΗΣΙΝ, άδιαφοροϋντες διά τάς
οίασδήποτε συνεπείας. Καί όταν λέγωμεν
συνεπείας δέν έννοοΰμεν τάς κυρώσεις

τύπου κυρώσεως τού κ. Μουτούοη καί τάς
είσηγήαει τού κ. Πεσμαζόγλου πρός τόν κ.
Ζολώταν άπολύσεις, άλλά αΰτήν ταύτην τήν
ζωήν μας. Καί δποιος νομίζει ότι μπορεί νά
μας πνίξη τήν φωνήν μας καδ’ οίονδήποτε
τρόπον ή νά μάς κόμη νά άποτύχωμεν εις
τό τίμιον έργον τό όποιον έχομεν άναλάβει νά φέρωμεν εις πέρας ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΑΡΑ
ΝΑ ΤΟ ΑΠΟΤΟΛΜΗΣΗ. Εϊμεδα πτωχοί καί
δά παραμείνωμεν πτωχοί, άλλά τίμιοι καί
άποφασιοτικοί ΔΓ ΟΛΑ. Έάν ό Διοικητής
κάνη τάν τρελλόν διά νά άποφύγη τήν έκπλήρωοιν των άνειλημμένων ύποχρεώσεών
του, ήμεΐς δέν έχομεν άνάγκην νά κάμωμεν
τόν τρελλόν διότι γινόμεδα πραγματικά
δεότρελλοι έπάνω εις τό δίκαιόν μας. Αυτή
είναι ή μεταξύ αΰτοϋ καί ήμών διαφορά. Όη
δηλαδή ό κ. Πεσμαζόγλου ούτε νοιάζεται,
ούτε συγ κινείται διά τάς συμφοράς τά όποίας έπισωρεύει καδημερινως, ένώ ήμείς
δέν άνεχόμεδα νά άποτύχωμεν εις τό πό
στο πού εύρισκόμεδα, διότι άλλως δά άγνοήσωμεν τάς πρός τό 'Ίδρυμα ύποχρεώσεις
μας καί δά προδώσωμεν τρεις χιλιάδας συν
αδέλφους μας καί ύπερχιλίους τριακοσίους
συνταξιούχους μας.
Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

• ΣΧΟΛΙΑ ·
~-«Ε!ΠΑ~-ΕΕ!ΠΑ»
Αύτδ πού μάς είπε πρό ημερών ό
Διοικητής τής Τραπέζης μας περί τού
ότι δέν ΰφίσταται ή άπό τού, Αΰγούστου 1945 συμφωνία μας, βάσει τής
όποιας δέν δά ύπολειπώμεδα των
Συναδέλφων μας τής Τραπέζης τής
Ελλάδος είς τίποτε άπολύτως, δέν
τό έπήραμε στά σοβαρά. Φαίνεται ή
ότι ό κ. Πεσμαζόγλου δέν ήννόησε
τί εϊπε, ή ήμεΐς κακώς άντελήφδημεν ότι πρόκειται νά μή Ισχύη πλέον
ή συμφωνία έκείνη. Καί έπί τοϋ ση
μείου τούτου δά πρέπη—καλού - κα
κού— νά ζητήσωμεν έκ νέου έξηγήοεις.
Τό άναμένει τό Προσωπικόν. Μέ
λη έξ άλλου τού τότε Συμβουλίου

τού Συλλόγου, τά όποια δέν είναι
πλέον Σύμβουλοι τοϋ Συλλόγου,μάς
είπον ότι έβάλαμεν είς τό στόμα
τοϋ Διοικητοϋ πράγματα τά όποια
δέν είναι δυνατόν νά εϊπη ά κ. Πε
σμαζόγλου, δεδομένου άτι ή συμφω
νία τού Αύγούστου 1945 ήτα καδαρά σάν τό κρύσταλλο, ώστε νά μή
χωρή καί ή έλαχίστη άμφιβολία.
Τοσούτω μάλλον δέν γεννάται ή άμφιβολία καδόσον ό Υποδιοικητής κ.
Μανέας δέν έχει περάσει πολύς και
ρός πού μάς έδεβαίωσεν ότι «ό Διοι
κητής τό έχει πάρει άπόφασι νά τηρήπιστώς τήν συμφωνίαν καί νάδίδη
δ,τι καί ή Τράπεζα τής Ελλάδος, ώ
στε νά άποφεύγη τάς φασαρίας»,Καί
τά είπεν ό κ. Μανέας αύτό έξάφορμής παραπόνων μας ότι δέν τηρεί
ται ή συμφωνία ώς πρός τήν παιδι
κήν μέριμναν.
•

Λάδος στην πόρτα.
Ό Συνάδελφος κ. Γεώργιος Κοζάνης μάς
άπήλλαξε τής ΰποχρεώσεως νά έκδέσωμεν
άπό των στηλών τοϋ δελτίου τής «Τραπεζι
τικής»' τά λαβόντα χώραν ουνεπεία τής
έξ ιδίας του πρωτοβουλίας μεσολαβήοεώς
του όπως κατά τήν μετά τής Διοικήσεως ε
παφήν μας εύχεράνωμεν τήν δέσιν της,
τουδ* δπερ καί έδηλώοαμεν καί έπράξαμεν.
Καί μάς άπήλλαξε διά τοϋ διανεμηδέντος
είς τάς Ύπηρεοίας τής Τραπέζης γνωστού
άντιγράφου τής πρός τήν Διοίκησιν άναφοράς του, είς ήν ουδόλως άρνεϊται τά δαα
ήμεΐς εϊπομεν. 'Ένα λάδος δμως έκαμεν ό
κ. Γ. Κοζώνης. ‘Αντί νά κτυπήαη τήν πόρτα
τοϋ Συλλόγου καί νά δώση μίαν έπιοτολήν,
έν τη οποία νά έκδέτη λεπτομερώς τά λα
βόντα χώραν καί νά πιστοποιή τήν συνέ
πειαν τοϋ Συλλόγου καί την άσυνέπειαν τοϋ
Διοικητοϋ τής Τραπέζης, πράγμα γνωστόν
καί άπό άλλοτε είς τόν κ. Κοζώνην, άκόμη
δέ καί ότι ουδέποτε ό Σύλλογος έδέχδη νά
έκφράση τήν λύπην του διά τό περιεχόμενον
τής ύπ' άριδ. 80 Άνακοινώσεώς του, κατά
λάδος έκτύπησε τήν πόρτα τής Διοικήσεως
καί ύπέβαλε τήν άπολογίαν του. Καί έφ’ δ„
οον πρόκειται περί άπολογίας, ά Σύλλογος

V έχει τήν κακότητα νά μή καλύψη τό μέλος
του (δπως είναι ό κ, Κοζώνης) είς δλα τά
σημετα είς α σκοπίμως ύπάρχει άσάφεια. "Ο
σον άφοράτήν διατάραξιν της πειδαρχίας,αυ
τή διαταράσσεται μόνον δταν συγκαλύπτωνται σφάλματα ήδικής τάξεως καί δχι δταν φέρωνται ταύτα είς φως Διότι είς τήν τελευταίαν ταύτην περίπτωσιν διορδώνονται καί αί
κοινωνίαι καί οϊ χαρακτήρες. Καί κάτι άκόμη.
Έξυγιαίνονται οϊ μεγάλοι "Οργανισμοί, δπως
είναι ή Έδνική Τράπεζα, μέσα είς τήν όποι
αν δέν επιτρέπεται νά συγκαλύπτωνταί
πράγματα σάν έκεΐνα πού παρουσίασαν ή
Διοίκησις.
"
*

Δύο δρόμοι
"Ας τό πάρη άπόφασιν ή Διοίκησις. Με
ταξύ δύο δρόμων έχει νά διαλέξη αϋτη. ”Η
δά πάρη τήν σημαίαν τής ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ του
Αύγούστου 1945 καί δά τήν κάμη πρόγραμ
μά της καί σκοπόν της καί δά τακτοποιήση
τά ασφαλιστικά Ταμεία σύμφωνα μέ τάς άπόψεις τοϋ Συλλόγου —οπότε δά τήν βοηδήσουν καί οί πέτρες τής Τραπέζης— η δά
άποχωρήση άπό τήν Τράπεζαν, ή όποια
ύπήρξε πρώτη καί δά μείνη πρώτη.
"Άλλος δρόμος δέν ύπάρχει. Ό δρόμος
τής άναβλητικότητος καί τών ελιγμών μέχρις έδώ.

Τά αϊτήματά μας
Κατά τήν πρό έβδομάδος έπίσκεψίν μας
είς τήν ΔιοΙκησιν άνεγνωρίσδη έκ μέρους
της ή άποψίς μας δπως έξετάζωνται καί έπιλύωνται τά αιτήματα τού Προσωπικού άσχέτως πρός τάς έπαφάς καί σχέσεις Διοικήσεως καί Συλλόγου.
Καί ένώ τούτο έγινε δεκτόν, ούδέν ζήτημα
άπό 20η'μέρουέχει λυδή.Περίεργον,.,.Καί ημείς
άνεμέναμεν δπως ή Διοίκησις έμπράκτως
καταστήση περιττήν τήν ϋπαρξιν τού Συλλό
γου τούλάχιστον ώς πρός τά ζητήματα τοϋ
Προσωπικού δτινα έζαρτώνται έξ αύτής.
•

Ή συνοχή τής Διοικήσεως
Ό Σύλλογος έγένετο πρό ήμερων δεκτός
είς άκρόασιν άπό τήν Διοίκησιν. Καί ήμείς
Λιοίκησιν λέγοντες έννοούσαμεν μέχρι σή

μερον τον Διοικητήν καί τούς Ύποδιοικη’
τάς. Καί ένώ ό "Υποδιοικητής κ. Μανέας ήτο
είς τό ΓραφεΤον του δέν έκλήδη ύπά τού
Διοικητοΰ κατά τήν ώραν τής άκροάοεως.
Δέν είναι ή πρώτη φορά πού αύτά καί άλλα
πολλά τέτοια γίνονται καί τά όποϊα άποδεικνύουν τόν βαδμόν τής......... συνοχής τής
Διοικήσεως. Όλα αύτά τά λέγομεν καί τά
γράφομεν διότι κάπου ξεσποϋν, δηλαδή είς
βάρος τού "Ιδρύματος καί τού Προσωπικού.

Τό δίς έξαμαρτεϊν
Κατά τήν συνέλευσιν τών Μετόχων τής
Τραπέζης τοϋ περασμένου χρόνου ή Διοίκηοις διά μακρών ήσχολήδη μέ τά μέτρα τά
όποια έλαβεν (;) αϋτη υπέρ τοϋ Προσωπικού.
"Άλλοτε έπί Μαξίμου—Διομήδους—Δροσοπούλου καί Κορυζή, είς τάς. Συνελεύσεις
έξήρετο ή φιλοπονία τοϋ Προσωπικού καί
έξεφράζετο ή εύαρέσκεια τής Διοικήσεως
καί τού Γενικού Συμβουλίου τής Τραπέζης
πρός αύτό καί οσάκις ήρχετο ζήτημα άμοιβών αύτοΰ οί τότε Διοικηταί ώμίλουν περί
γλίσχρων άποδοχών. Αύτά δμως έγίνοντο
άλλοτε, δτε καί κάτι έπαίρναμεν. Ένώ σήμε
ρον ή Διοίκησις —πού δσο πάμε καί χειρό
τερα— μάς κάμνει ρεκλάμαν. Μάλιστα έφδασε νά λέγη περί ταμείου προικοδοτήσεως (;.) τών δηλέων τέκνων καί νά τό δημοσιεύη είς τόν ημερήσιον τύπον είς παραμονάς άπεργιών. "Ας έλπίσωμεν δτι κατά
τήν έφετεινήν Συνέλευσιν ή Διοίκησις δά
μάς ξεχάοη, δπως άλλωστε συμβαίνει δλον
τόν άλλον χρόνον.
•

"Η γλώσσα
Καταλλήλως έχει διαδοδή καί προπαγανδισδή μέσα είς τήν Τράπεζαν δτι δλα καλά,
άλλά ό Σύλλογος πρέπει νά βελτιώση λίγο
τήν γλώσσαν του έναντι τής ΔιοικήσεωςΚάτι τέτοιο δέλει καί ή Διοίκησις. Δηλαδή
δχι γλώσσα, δχι συγκεντρώσεις, δχι άπεργίες, δχι δορύβους. Καί τότε; "Ε τότε άσφαλώς ό κ. Πεσμαζόγλου δά... ίκανοποιήση
άμέσως δλα τά αιτήματα.
•

"Αλλοτε καί σήμερον
Παλαιά ό Διοικητής άμιλών διά τόν Υπο
διοικητήν έλεγεν «ό Συνάδελφός μου». Σή

μερον ό Διοικητής λέγει «οί Ύποδιοικηταί
μου». "Αλλοτε ό Διοικητής έλεγε «τό Προ
σωπικόν τής Τραπέζης». Σήμερον ό Διοικη
τής λέγει «οί υπάλληλοί μου»ι ‘Έτσι έξηγοϋνται καί ή "γαλοπούλες καί τά πορτοκάλια καί
ή άνάμιξις των κυριών καί τά χειροφιλήματα.
•

Τό Σανατόριον
Πληροφορούμεθα δτι, άντί τό Συμβούλιον
του Ταμείου 'Υγείας νά λογοδοτήση έντός
του Μαρτίου, 8ά άποφΰγη τοϋτο διά τής
μεθόδου τής συγκλήσεως Συνελεύσεως διά
τήν άνέγερσιν Συνατορίου. Τό ζήτημα τοΟ
Σανατορίου συζητεΐται χωρίς στοιχεία πρό
διετίας καί εις τήν παρελθοϋσαν τακτικήν
πρό έτους Συνέλευοιν συνεζητήθη. Συνεπώς
τό Συμβούλιον τού Ταμείου έπρεπε άπό τό
σον καιρόν νά είχε φέρει τούτο ύπ' δψιν
τών μελών. ’Ήδη δύναται εις τήν τακτικήν
Συνέλευοιν νά τό φέρη, νά έκΒέση τάς άπόψεις του καί ή Συνέλευσις νά άναδέση
εις Επιτροπήν εις ήν νά μετάσχουν καί εκ
πρόσωποι τών Συλλόγων, τής Τραπέζης καί
τών λοιπών έν τή Τραπέζη ‘Οργανώσεων,
διότι τό ζήτημα είναι σοβαρόν καί άφοϋ
ώριμάση εις τήν συνείδησιν τών Συναδέλ
φων νά συγκληθή Συνέλευσις καί νά διεξαχδή καί ψηφοφορία ώστε νά γίνη κάτι τό
σοβαρόν καί σύμφωνον πράς τήν Βέλησιν
τού Προσωπικού. Διά νά γίνουν δμως αυτά
χρειάζεται κάποιος χρόνος καί δέν είναι
δυνατόν έξ ύφαρπαγής νά τελειώνουν δου
λειές. "Ας πρόχωρήση λοιπόν τό Συμβούλιον
είς λογοδοσίαν καί άς παύση νά πίπτη δΰμα
καί νά έξυπηρετή άλλοτρίους σκοπούς μέχρι
τής τελευταίας στιγμής τής ζωής του.

ΕΐμεΒα βέβαιοι δτι οί Συνάδελφοί του Βά
τόν ύπερψηφίοουν καί πάλιν ϊνα όλοκληρώση τό εύρύ συλλογικόν έργον ύπέρ τοϋ ο
ποίου μέ άτομικάς καί οικογενειακός του
-θυσίας, μέ άνιδιοτέλειαν καί άσυνήδη απο
φασιστικότητα αγωνίζεται μετά τών συμπαΒεστάτων συνεργατών- του.
•

Αϊ Άρχαιρεσίαι τής ’Αγροτικής

ΠληροφορούμεΒα δτι ό άγών κατά τάς
έπικειμένας άρχαιρεσίας έν τώ άδελφώ
Συνδικάτω τής ’Αγροτικής Τραπέζης Βά είναι
τραχύς μεταξύ τών τριών άντιμαχομένων
έδνικοφρόνων παρατάξεων. Είναι άναμφισβήτητον δτι ή άμιλλα καί ή φιλοδοξία τής
καλλιτέρας έξυπηρετήσεως τών συμφερόν
των τών Συναδέλφων πρυτανεύει καί είς
τάς τρεις συλλογικός παρατάξεις αϊτινες
κατέρχονται είς τόν άγώνα.
Είναι έπίσης άναμφισβήτητον δτι άπό τήν
’Αγροτικήν Τράπεζαν έκπηδοϋν τά έξαιρετικώτερα συνδικαλιστικά στελέχη, τά όποια
έπί μίαν τώρα τριετίαν άποτελεσματικώς
συνέβαλον είς τούς κοινούς άγώνας μας
καί έν τή Q. Ε. Τ. Ο. καί τελευταίως έν τή
ενώσει τών Συνδικάτων τού Προσωπικού Τρα
πεζών καί ’Επιχειρήσεων Κοινής Ώφελείας.
Καί τούτο πανΒωμολογήθη καί έξήρΒη ποικιλλοτρόπως πανταχόΒεν. Ή περίπτωσις δ
μως καθ’ ήν Βά άπεΤύγχανε τό ήδη Συμ
βούλιον καί ήμετς Βά έστερούμεδα τής πο
λυτίμου συνεργασίας τού Προέδρου σύτοϋ κ.
Δημ. Χαριτοπούλου καί τών έκλεκτών συνερ
γατών του, ύπάρχει κίνδυνος νά έκληφδή
ώς μή άναγνώρισις έκ μέρους τών Συναδέλ
φων. τής ’Αγροτικής τών καρποφόρων προσ
παθειών καί τών μεγάλων θυσιών είς άς
®
ΟπεβλήΒη τό σημερινόν Συμβούλιον πρός
Ό κ. "Αγγελος Στρούζας
καλλιτέρευσιν τής δέσεως τών έργαζομένων,
Άφ' ής ΙδρύΒη ό Σύλλογος τών Συναδέλ πράγμα τό όποιον Βά είναι οδυνηρόν' καί
φων τής Τραπέζης τής 'Ελλάδος μέχρι σή άπογοητευτικόν σημεΐον είς τήν ιστορίαν
μερον ούδέποτε έξελέγη Πρόεδρος μέ τάς τού' Συνδικαλισμού.
Άπό τής πλευράς αύτής καί μόνον έξετάτόσας δημιουργικός 'ικανότητας καί τά έξαιρετικά προσόντα τά όποια έπέδειξε καί είς ζοντες τά πράγματα Βά ήδέλαμεν νά μή
τόν συλλογικόν τομέα ό άγαπητός Συνά είχον δημιουργηθή αί τρεις παρατάξεις,
δελφος κ. "Αγγελος Στρούζας, δστις έπΐ άλλά νά έπρυτάνευε τό πνεύμα τής δι’ άδιετίαν χειρίζεται τά συμφέροντα τού Προ μοιβαίων ΰποχωρήσεων συνεννοήσεως, ώστε
σωπικού τής Τραπέζης τής Ελλάδος κατά τό οίονδήποτε άποτέλεσμα νά μή άφήνη
καμμίαν πικρίαν καί κανέν κακόν προηγούτρόπον άπολύτως έπιτυχή.

ριών μας έπληροφορήδημεν δτι ό κ. Μανέας
παρητήδη τής Προεδρίας και δτι αΰτη άνετέδη εις τόν Σύμ6ου>ον τής Τραπέζης κ.
Παν. Χονδροδήμον. ΔΤ όλα αυτά οί Σύμβου
λοι τοΰΤαμείου άπηύδυναν εις τόν Πρόεδρον
Οικονομικόν άδιέξοδον
αύτοΰ Δ)τήν κ. Γ. Πεσματζόγλου αϊτησιν συγΉ....συμπίεσις των τιμών των ειδών πρός
κλήσεως τοΰ Συμβουλίου καί έπειδή παρά
τά άνω καί ή άπόκρυψις τών τροφίμων συνε τήν αϊτησιν δέν συνεκλήδη τοϋτο, έπανήλχίζονται, ένω οί μισδοί τών.... συλλογικών δον διά νεωτέρας τοιαύτης, έχούσης οΰτω :
συμβάσεων παραμένουν οι Ίδιοι. "Ολοι άνεΈν Άδήναις τή 27η Φεβρουάριου 1948
ξαιρέτως οί Συνάδελφοι καί ιδίως οί τών μι
«Κύριε Πρόεδρε,
κρών βαδμών εύρίσκονται εις άδιέξοδον
»Οί κάτωδι ύπογεγραμμένοι Σύμβουλοι τοϋ
δσον ούδέποτε άλλοτε. "Ολοι οχεδόν έχουν
προεξοφλήσει τό πρώτον δεκαπενδήμερον » Ταμείου Συντάξεων τών Τραπεζών Έδνιτού Μαρτίου καί όλοι έχουν δημιουργήσει » κής, Κτηματικής καί Ελλάδος λαμβάνομεν
» τήν τιμήν νά παρακαλέσωμεν υμάς καί
χρέη.
- ;r;
Είναι άνάγκη συνεπώς ή Διοίκησις —άνε- » αΰδις όπως, δυνάμει τοϋ άρδρου 3 § 2
ξαρτήτως τής άμέσου χορηγήσεως τού αίτη- » τοϋ Καταστατικού συγκαλέσητε έπειγόνδέντος δανείου έξ ενός μισδοϋ πρός μερι » τως Συμβούλιον μέ τά κάτωδι δέματα :
’» 1) ’Έγκρισις γενομένων άγορών υλικών
κήν έξόφλησιν των χρεών— νά λάβή μέτρα
οικονομικής ένισχύσεως τοΰ Προσωπικοϋ διά » οίκοδομήσεως διά τήν έπισκευήν τοϋ άκιτής βελτιώσεως τών μισδών κατά 20 ο)ο » νήτου τοϋ Ταμείου έπί τής όδοϋ Πανεπι» στημίου καί διά τήν οίκοδόμησιν τοϋ έπί
τούλάχ ιστόν.
Οί σημερινοί μισδοί μας —συγκρινόμενοι » τοϋ Κήπου Κλαδμώνος οικοπέδου.
» 2) Κύρωσις πρακτικών προηγουμένων
πρός έκείνους του Δεκεμβρίου 1946— δέν
είναι άγοραστικώς οΰτε οί μισοί. ”Ας γίνω- «συνεδριάσεων τοϋ Συμβουλίου τοϋ Ταμείου.
» 3) Συζήτησις καί λήψις άποφάσεως διά
μεν δδεν καί μίάν φοράν προμηδεΐς διότι
πάντοτε μέχρι τοϋδε ύπήρξαμεν έπιμηδεΐς- » τήν έκπροσώπησιν τοϋ Ταμείου είς τάς

μενον. Διότι ήδη δά είναι πολύ άποβαρρυντικόν νά μή τιμηδή διά τής έπανεκλογής ό
Συνάδελφος κ. Χαριτόπουλος.

•

Ζ

Συνέχεια σφαλμάτων
Ένω άπεφαοίσδη πρό πολλού ύπό του
Συμβουλόυ τού Ταμείου Συντάξεων —συμφωνοϋντος ώς πρός τό νόμιμον τής άποφάσεως καί τοΰ άντιπροοώπου τοϋ Υπουργείου
’Εργασίας— ϊνα τό Ταμείον εις τάς Συνε
λεύσεις τών Τραπεζών έκπροσωπήται ούχί
ύπό τού .Διοικητοϋ μας—Προέδρου τοϋ Τα
μείου, άλλά ύπό άλλου μέλους τοϋ Συμβου
λίου καί τοϋτο ϊνα μή συμπίπτη έ.ν τω ίδίω
προσώπω ή ίδιότης τοϋ ελέγχοντας καί τοϋ
έλεγχομένου, έκτοτε οΰτε τά σχετικόν πρα
κτικόν συνετάχδη, οΰτε ή άπόφασις έκείνη
έλήφδη ύπ' δψιν, οΰτε τά πρακτικά τών λοι
πών συνεδριάσεων φέρονται πρός έπικύρωσιν καί υπογραφήν καί αϋδαιρέτως ό Προεδοεύων τοϋΤαμείουΎπ)τής κ.Μανέας άποφεύ
γει νά ουγκαλέση τό Συμβούλιον, προφανώς
διότι έπίκειται ή έτησία Συνέλευσις τής Τραπέζης μας. Συνεπεία μάλιστα τών διαμαρτυ

ΟΙ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΑΙ ΤΗΣ ΚΟΝΙΤΣΗΣ
Πρός tov Σύλλογον
Υπαλλήλων Έ9ν. Τραπέζης
Είς Άδήνας
Διοικητής, ’Αξιωματικοί καί
όπλϊται δερμώς εύχαριστοϋσιν
ύμας διά τό συγχαρητήριον
τηλεγράφημά σας.
Έξετελέσαμεν άπλώς τό κα9ήκον μας. Έν9ουσιασμός σας
φδάνων μέχρι ήμών, πολλα
πλασιάζει τό ήθικόν μας διά
πάσαν μέλλουσαν 9υσίαν.
75η. ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ

» Γενικάς Συνελεύσεις των Εταιρειών δι’ ας Τό Ταμεΐον Αύτασφαλείας
» ύπάρχει μετοχικόν ,ένδιαφέρον τοϋ ΤαΉ άπόφασις είς ήν προήλθεν ό Σύλλογος
» μείου μας.
τής Τραπέζης τής Ελλάδος ϊνα τό Προσω
» 4) Συζήτησις καί λήψις άποφάσεων έπί πικόν αύτής άποχωρήση άπό τό κοινόν Τα» τής παρατηρουμένης καθυστερήαεως διά μείον Αύτασφαλείας ήτο όχι ολίγον άλλά
» τήν σύγκλησιν Συμβουλίου ύπό τού Προέ- ύπερβολικά βεβιασμένη καί λίαν άσύμφορος.
Οί κατευδύνοντες τά συμφέροντα τών
» δρου.
πολλών άπομονώνονται ώς άνθρωποι άπό
» Εις τήν ύποβολήν τής παρούσης προβαί- τάς άδυναμίας, τάς παραφοράς καί τούς
» νομεν καθόσον ή άπό 18 Φεβρουάριου έ. έ. θυμούς καί δέν άφίνονται νά τούς έπηρεά» όμοία αΐτησίς μας δέν έτυχεν άτυχώς τής ζουν μεμονωμένα συμφέροντα, πρόσκαιροι
καταστάσεις καί άτυχεϊς άφορμαί. Άντιδέ» προσοχής ύμών.
τως πρέπει νά βλέπουν γενικώτερα, μακρύτερα, άντικειμενικώτερα καί συμφερώτερα.
Μετά σεβασμού
Ούδέν άπό άλα αύτά εις τήν προκειμένην
Κ. Μόνος, Κ. Άποοτολόπουλος, ©. Θεοδω- περίπτωσιν συντρέχει πέραν τοϋ θυμοΰ έξ
ρίδης, Π. Μουτούοης, Β. Γιαννόπουλος, Άλ. αιτίας τών άκατανοήτων σφαλμάτων τής
Διοικήσεως τής ίδικής μας Τραπέζης, τά ό
Ρημάκης, Α. Στρούζας».
ποια καί ήμεϊς καί οί Συνάδελφοι τής Τραπέ
•
ζης τής Ελλάδος δυστυχώς τά βλέπομεν
Ό Προμηδευτικός Συνεταιρισμός
καί τά γνωρίζομεν καί τά όποια έν πάση
Ό Φεβρουάριος έπέρασε καί συνέλευσιν περιπτώσει δέν άπηχοϋν τάς γνώμας τών
δέν ϊδομεν άκόμη. Είναι καιρός πλέον νά Συναδέλφων τής Έδνικής Τραπέζης, οί ό
ποιοι είναι γνωστόν είς πόσην άντίθεσιν
άφίσωμεντάς παρελκύσεις καί νά προχωρήσω- εύρίσκονται μέ τήν σημερινήν των Διοίκησιν.
μεν.Έντός τού πρώτου δεκαπενθημέρου τοϋ
Τό Ταμεΐον Αύτασφαλείας δέν πρέπει καί
Μαρτίου να γίνη ήσυ/έλευσις καίκατόπινέντός δέν μπορεί νά χωρίση α) διότι ύπάρχει σύμμιας έβδομάδος νά έπακολουθήσουν αί άρ- όασις μεταξύ τών δύο Τραπεζών όπως παραμείνη κοινόν, 6) διότι δέν συμφέρει νά χω
χαιρεσίαι πρός άνάδειξιν των νέων άρχών ρίση καί έάν σήμερον τά νούμερα είναι
τοϋ Συνεταιρισμού. ”Αν ή 'Επιτροπή έκκα- ύπέρ τής Τραπέζης τής Ελλάδος, μετ’ άλίγα
θαρίσεως τών λ)σμών δέν έτελείωσεν, άς έτη θά συμβαίνη τό άντίθετον, γ) διότι αί
ουνεχίση τό εργον της. Δέν μπορεΤ είς έπο- περί άσφαλίσεως τής έργασίας νέαι ροπαί,
αί τελείως ξέναι πρός τήν έλληνικήν πραγ
χήν κρίσιμον, ώς ή σημερινή, νά μή έχη
ματικότητα πρέπει νά άντιμετωπισδούν ήνωΔιοίκησιν ό Συνεταιρισμός μας μέ νωπήν μένως καί νά μή εϋρουν αί ροπαί αΰται τά
τήν ψήφον τών Συνεταίρων. Πολύ έπαρα- Ταμεία —είτε κύρια είτε έπικουρικά— κατά
τράβηξεν ή δουλειά καί τά παρακυριελέησον 'ίδρυμα, άλλά κατά ιδρύματα.
'Από τής άπόψεως τούτης εύκταϊον δά
δέν τό θέλει οΰτε ά Θεός. Αύτά λέγει ό
ήτο έάν αί τρεις μεγάλοι Τράπεζαι καί μαζί
Συναδελφικός κόσμος καί δέν τά λέγει καί ή Κτηματική είχον έν κοινόν Ταμεΐον
άπλώς άλλά καί έχει καταγανακτήσει.
μέ κλάδους α) Συντάξεων, β) έφ’ άπαξ άποζημιώαεως καί γ) τόν έπικουρικόν τοιοϋτον.
«
Είναι άνάγκη δθεν μέ εύρύτητα καί προο
Φωνή άπογνώσεως
πτικήν νά έρευνηδή καί νά ρυθμισδή τά
Είς τήν μεγάλην αίθουσαν τής Τραπέζης ζήτημα, ϊνα μή βραδύτερον θρηνήσωμεν
καί έν ώραις συναλλαγών σεβαστός πρώην πρό μιας» ισχυρός λαίλαπας, τής οποίας τάς
Συνάδελφος καί ήδη συνταξιοϋχος μονολό συνεπείας θά πρέπη νά εί'μεθα πανέτοιμοι
γων έξέβαλε φωνήν άπογνώσεως διά τό κα
τάντημα εις δ περιήλδον οί Συνταξιούχοι δλοι μαζί νά έξουδετερώσωμεν πριν ή μάς
μέ τά γλισχρότατα ποσά ατινα εισπράττουν παρασύρη αϋτη καί ύπαχθώμεν — ποιος
καί έν συνεχείς] έξήγγειλεν ένα άφοριαμόν ξέρει—είς ποιου είδους κρατικήν....πρόνοιαν.
καί είς τόν αύτόν θορυβώδη τόνον έδωσε Αύτά άξιοΰμεν νά προσέξη ό Σύλλογος τής
είς τούς μεταξύ συγκεντρωθέντας γύρω του
Συναδέλφους τάς ύπό μορφήν ύποθήκης συ Τραπέζης τής 'Ελλάδος καί ή Διοίκησις αύ
στάσεις του, αϊτινες ήρχοντο εις πλήρη άν- τής καί όχι τούς ολίγους έκεΐ Συναδέλφους,
τίθεσιν πρός τόν άσπιλον καί πανέντιμον οί όποιοι έπειδή προσκαίρως — έν δψει τής
τεσσαροκονταετή ύπηρεσιακόν του βίον. "Ας έξόδου των— ώφελοΰνται, ώθοϋν τά πράγ
είναι δμωςκαλά ή Διοΐκησίς μας πού«προνοεϊ»
ματα εις τάς χειροτέρας διά τό σύνολον
διά τήν ένίσχυσιν τών άσφαλιστικών μας
ταμείων καί τήν βελτίωσιν τής τραγικής λύσεις, ώς είναι ό κακούργος χωρισμός τών
δέσεως τών άπομάχων Συναδέλφων μας.
Ταμείων.

