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Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
Η
Τό ούνολον του Προσωπικού τής Εθνικής
Τραπέζης τής 'Ελλάδος, έκτος ελάχιστων
εξαιρέσεων, άποζή μόνον έκ τού μισθού
του, δν λαμβάνει έκ τής Τραπέζης καί δέν
περισπάται μέ έξωτραπεζιτικάς εργασίας.
Τό δτι τό Προσωπικόν δέν έχει άλλας
ασχολίας είναι ευτύχημα διά τήν Τράπεζαν.
Αΐ ελάχιστοι εξαιρέσεις άφοροϋν :
α) Εκείνους, ο’ίτινες έχουν τοποθετηθή
Σύμβουλοι εις Εταιρείας καί αυτοί προνομια
κές είναι πάντοτε οί ’ίδιοι καί δή εις περισ
σότερός τής μιας 'Εταιρείας, τοΰθ’ δπερ ό
Σύλλογος κατεπολέμησε καί θά καταπολέ
μηση.
6) ’Εκείνους, οϊτινες εισπράττουν προμή
θειας έπί των ασφαλιστικών εργασιών καί
οί περισσότεροι τούτων είναι έπί πλέον καί
Σύμβουλοι εις Εταιρείας.
Διά τήν εις κοινόν λ)σμόν μεταφοράν
Γών προμηθειών τούτων άγωνίζεται, ώς
γνωστόν, κατ’ εντολήν τού Προσωπικού, ό
Σύλλογός μας.
γ) ’Εκείνους, οϊτινες, πρό των μεγάλων
οικονομικών των δυσχερείων, έχουν προσφύγει κατ’ άνάγκην έδώ καί έκεϊ καί έχουν
επιτύχει νά έργάζωνται κάπου ή άσχολοϋνται μέ κάτι διά να άνταποκριθοϋν εις τά
έξοδα εαυτών καί των οικογενειών των,
έστω καί ταπεινούμενοι, έστω καί μειούμενοι, έστω καί παρά τήν διάθεσίν των, έστω
καί χωρίς άνάπαυσιν, έστω καί μέ ύπονόμευσιν τής ύγείας των.
Οί Συνάδελφοι των δύο πρώτων περιπτώ-
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σεων (Συμβουλίων καί προμηθειών) προκαλοϋν τό λοιπόν Προσωπικόν, τό έρεθίζουν
καί του διασπούν τόν αγώνα διά τήν βελτίωαιν τής δέσεως τρυ, καθόσον υποπίπτουν
—έκτος ελάχιστων εξαιρέσεων διαπρεπών
Συναδέλφων, οϊτινες ούτε εις τήν Τράπε
ζαν προσέρχονται έν ήμέραις απεργίας—
ε]ς τό ολίσθημα νά μή παρακολουθούν τό
λοιπόν Προσωπικόν εις τούς άγώνας του,
άλλά, τούναντίον, ήκιστα συναδελφικώς φερόμενοι, κάμνουν δ,τι ήμποροΰν —καί μάλι
στα δχι γενναίως— διά νά τό διασπούν καί
δίδουν ουτω τό δικαίωμα νά λέγεται εις
βάρος των δτι διά τών ώς άνω παροχών
έκ Συμβουλίων καί έκ προμηθειών, έρπουν^-,.^
έξαγοράζονται καί χρησιμοποιούνται εις
βλάβην καί πρός διάσπασιν τού άγώνος τού
συνόλου τών Συναδέλφων των.
Είναι βαρύ τό λεγόμενον ; "Ομως λέγεται.
Καί δ,τι λέγεται δέν πρέπει επ’ άπειρον νά
άποκρύπτεται.
Ή έκ τής αιτίας ταύτης διάσπασις τού
άγώνος, τής οποίας ’ίσως δέν έχουν ούτε
καί οί ίδιοι σκεφδή καί έννοήσει τάς συνέ
πειας καί τήν έκτασιν τής έκ τής διασπάσεως ταύτης διαπραττομένης ζημίας καί εις
τήν Τράπεζαν καί εις τούς Συναδέλφους
των —είναι κάτι τό πολύ φοβερόν.
"Οπως είναι φοβερόν τό νά υπονομεύεται
άθελήτως ό άγών τού συνόλου τών Συνα
δέλφων ύπό έκείνων οί όποιοι — εϊτε διότι
περιμένουν προαγωγήν, εϊτε διότι είναι
τοποθετημένοι εις συνεργεία καί είοπράτ-
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τουν, είτε διότι έλπίζουν θέσιν τινα έντός ή
έκτός τής Τραπέζης, εϊτε διότι έλπίζουν νά
διορίσουν ή διότι έχουν διορίσει τό παιδί
των, εϊτε διότι τούς καταλαμβάνει τό δριον
τής ηλικίας καί ύπολογίζουν νά τούς παραταδή ή νά όνομασδούν Διευδυνταί πριν ή
άποχωρήσουν, είτε δι' οίονδήποτε άλλον
άτομικόν λόγον— άποφεύγουν νά παρακο
λουθήσουν τούς άγώνας τών Συναδέλφων
των καί μέ τήν μίαν η τήν άλλην δικαιολάγίαν δέν έντάσσονται εις τούς άγώνας αύτούς.
Φοβερώτερον δμως είναι όταν τό άνόμημά των αύτό έπιχειροϋν τινές νά τό δικαιο
λογήσουν μέ τό γνωστόν τροπάριον τοΰ
δήθεν ένδιαφέροντός των διά τό Ίδρυμα.
Αύτό λέγεται καί είναι ψεύδος καί καπη
λεία, ή όποια φωνάζει εϊκοσι ώρες μακρυά.
Ή περίπτωσις τών Συναδέλφων έκείνων
οϊτινες άναγκάζονται νά άσχολοϋνται κάπου
έκτός τής Τραπέζης, έπί θυσία τής άναπαύσεώς των, είναι καί αύτή όλεδρία διότι άδιαφιλονικήτως ξεσπά ή δά ξεσπάση συντόμως
εις βάρος τής έν Τραπέζη έπιδόσεως καί
άποδόσεως τούτων καί εις βάρος τής ύγείας
των.
Ώς δμως έν άρχή εϊπομεν, τό κακόν τής
τελευταίας τούτης περιπτώσεως εύτυχώς δέν
έχει έξωδήσει πρός τά έκεϊ άκόμη εϊμή
άσημαντοτάτην, εις όριδμόν, μερίδα Συνα
δέλφων.
Ημείς πιστεύομεν δτι όλόκληρον τό Προ
σωπικόν δά πρέπη νά -είναι άφωσιωμένον
εις τά έν τη Τραπέζη καδήκοντά του καί
μόνον εις αύτά, οί δέ μισδοί νά άνταποκρίνωνται πρός τάς άνάγκας του, χωρίς τάς
άπαραδέκτους σήμερον εξαιρέσεις καί τούς
προκλητικούς φαβοριτισμούς.
Είς όποιον "Ιδρυμα, ή 'Οργανισμόν, ή Δη
μοσίαν ύπηρεσίαν δέν κατενοήδη ή άλήδεια
αύΐή καί όπου, ή όρχή αύτή δέν έτηρήδη,
τά δυσάρεστα άηοτελέσματα ύπήρξαν άναπότρεπτα είς βάρος τής ύπηρεσίας, είς βά
ρος τής άποδόσεως τού ύπαλλήλου, είς βά
ρος τής συνδέσεώς του Προσωπικού, τής
καλής όργσνώσεως καί είς βάρος τού σεβα
σμού τής ιεραρχίας.
Διότι είναι πλέον /) γνωστόν δτι δπου τό
Προσωπικόν όμείΰεται έπαςκώς, άποδίδει,
άλλως έχει στροφή, κατ’ άνάγκην, πρός άλ
λος άτομικάς έργασίας έπί άνυπολογίστω
ζημία τού ‘Οργανισμού ή τής Έ,ιχειρήσεως

Τραπεζιτική
είς ήν ύπηρετεΤ.
Έξαίρεσιν —ίσως μοναδικήν— άποτελεϊ
τό Προσωπικόν τής Τραπέζης μας.
"Οσον καί αν λέγεται δτι οί μισθοί τών
Τραπεζιτικών υπαλλήλων είναι ικανοποιη
τικοί, τό βέβαιον είναι δτι ούδείς μή Τρα
πεζιτικός μισθωτός αντιμετωπίζει τήν ζωήν
του μέ τά ποσά τά όποΤα εισπράττουν οί
Τραπεζιτικοί. Διότι ήμπορεΤ είς ώρισμένας
περιπτώσεις νά εϊναι οί μισθοί των μικρό
τεροι τών ίδικών μας, άλλ’ ούτοι έχουν
πλέον, κατ’ άνάγκην, αλλας έργασίας καί
άλλα συνεπώς εισοδήματα, ένώ ήμεΐς —ώς
άνωτέρω άναφέρομεν— πλήν τών ώς άνω
προνομιούχων μέ τάς παροχάς έκ Συμβου
λίων καί έκ προμηθειών καί πλήν τών άνεπιδυμήτων περιπτώσεων τών έλαχίστων έκεί
νων Συναδέλφων οϊτινες άσχολοϋνται έκτός
τής Τραπέζης μέ κάτι, ό πολύς Συναδελφικός μας κόσμος οϋτε έχει άλλας έργασίας
ούτε συμφέρει ύπηρεσιακώς νά έχη.
Έάν τά άνωτέρω δλα στηρίζωνται είς τήν
λογικήν, όπως πράγματι στηρίζωνται καί έάν
σχετίζωνται μέ τό συμφέρον τής Τραπέζης,
τότε ή Διοίκησις οφείλει νά ένδιαφερθή
διά τήν ήθικήν, υπηρεσιακήν καί οικονομι
κήν βελτίωσιν τής θέσεώς μας καί δέν
έχει τό δικαίωμα νά άφίση τό Προσωπικόν
νά παύση νά έχη ύπηρεσιακά ιδανικά καί
νά προσφύγη έδώ καί έκεΤ, ύπό τήν πίεσιν
τών αναγκών του, διότι τότε θά εϊναι ένο
χος τής φθοράς του έμψύχου κεφαλοίου
τής Τραπέζης. Καί είναι γνωστόν δτι ή
Τράπεζά μας έχει άριοτον έμψυχον κεφάλαιον καί θά εϊναι έγκλημα έάν τό φθείρη,
Έκ παραλλήλου τό Προσωπικόν —καί πρώ
τοι καί καλύτεροι οί Ανώτεροι έκεΐνοι Συνά
δελφοι, οί όποιοι ισχυρίζονται δτι πονούν τό
"Ιδρυμα— δά πρέπη νά άγωνισδοϋν διά νά
μή φδαρή τό έμψυχον κεφάλαιον καί δά
πρέπη νά άγωνισδοϋν τόσον, δσον εϊναι
βέβαιον δτι δά άγωνισδούν έάν πρόκειται
νά κινδυνεύσουν τά άσφαλιοτικά μας Τα
μεία. "Οποιος έξ αύτών δέν τό κάμνει
είναι έχθρός καί τού Προσωπικού καί τής
Τραπέζης.
"Υποπτος εϊναι έκεϊνος, δστις παρεμβάλ
λει δυσκολίας είς τούς τίμιους άγώνας τού
Προσωπικού καί οί Συνάδελφοι δά πρέπη νά
τού τό λέγουν καθαρά καί ξάστερα είς δσην
ύψηλήν κλίμακα τής ιεραρχίας καί άν ϊστα-

ται ουτος. "Οπως ασυγχώρητος είναι καί
έκεϊνος δστις δέν βοηδεϊ τούς καδολικούς
άγώνας των Συναδέλφων του.
Έξ άλλου, άφοϋ διοικεΤν έστί προβλέπειν
καί προλαμβάνειν, ή Διοίκησις έξ ίδιας πρω
τοβουλίας δά πρέπη νά λάθη μέτρα πρός
καλυτέρευοιν τής δέσεως τοϋ Προσωπικού.
Τό νά δελήση νά συνέχιση άντιμετωπίζουσα
καδ' δν τρόπον μέχρι σήμερον, την έξαδλίωσιν, είναι τό 'ίδιον ώσάν νά δέλη νά κτυπήση τό Προσωπικόν. ’Αλλά ένα τέτοιο
κτύπημα ομοιάζει πρός τό κτύπημα καρφιού,
πού δσον τό κτυπά κανείς, τόσον περισσό
τερον στερεώνεται έπί τοϋ ξύλου. Οϋτω
καί ή άγανάκτησις τού Προσωπικού γιγαντοΰται καί ή άπόγνωσις οδηγεί πάντοτε εις
τάς χειροτέρας έκδηλώσεις καί προκαλεϊ
τήν πλήρη άποσύνδεοιν άπό πόσης άπόψεως.
Δι’ ήμάς Κυβέρνησις καί ξένοι είναι
κάτι πού δέν μάς άφορά πλέον.
Ήμεϊς έχομεν Διοίκησιν, ή όποια έχει
ύποχρέωσιν νά συντηρήση τό Προσωπικόν
τής Τραπέζης. Οί μισθοί οί σημερινοί είναι
μισδοί πείνης καί στερήσεων καί διά τούς
περισσοτέρους είναι πολύ όλιγώτεροι των
εισοδημάτων καί τής μετριωτέρας άκόμη
έπαιτείας.
Έφωνάξαμεν τά εϊπομεν" τά λέγομεν καί
διά μίαν άκόμη φοράν.
Ό μισδός τόν όποιον λαμβάνει σήμερον
ό Τμηματάρχης Α' τάξεως είναι ίσος καί
άνεπαρκέστερος άπό τόν προπολεμικόν μισδόν τού πρωτοπροαγομένου ύπολογιστοϋ.
Ημείς — τό λέγομεν κατακάδαρα— δά
άγωνισθώμεν μεδ’ δλου τού Συναδελφικού
κόσμου διά τήν ζωήν καί τήν ήδικήν ίκανοποίησιν τών Συναδέλφων καί διά τό καλόν
τής Τραπέζης. Καί εις τόν άγώνα μας αύτόν
δέλομεν μαζί μας καί έπικεφαλής δλα άνεξαιρέτως τά Στελέχη τής Τραπέζης Κεντρι
κού καί Υποκαταστημάτων. Καί τούς δέλο
μεν έπικεφαλής εις πάσαν έκδήλωσιν είτε
άπεργιακή είναι αϋτη είτε μή. Αυτό δά είπή
Στέλεχος, αύτό σημαίνει ’Αξίωμα, αύτό δά
εϊπή Λειτουργός καί όχι «άγωνισδήτε σείς
οί άλλοι καί έγώ την δουλίτσα μου διά νά
τά έχω καλά μέ τήν Διοίκησιν». Διότι τότε
δά παύση νά τά έχη καλά μέ Τούς Συναδέλ
φους του...... Καί αύτό δέν συμφέρει πρωτίστως τούς κ. κ. Άνωτέρους καί ένταΰδα
καί εις τά Υποκαταστήματα.

Κανείς δέν τούς άρνείται τό καδήκον
των νά τά έχουν πάρα πολύ καλά μέ τήν
Διοίκησιν. Μέ τήν Διοίκησιν δχι μόνον οί
Ανώτεροι άλλά δλον άνεξαιρέτως τό Προ
σωπικόν πρέπει νά τά έχη πάρα πολύ καλά
καί νά τήν σέβεται καί νά τήν παρακολουδή
πιστώς παντού καί πάντοτε.
’Αλλά δταν ύπάρχη κάτι τό νοσηρόν, κάτι
τό άνυπόφορον, εις δ,τι άφορά τό Προσωπι
κόν καί τά αϊτήματά του, όπως έν προκειμένω, οί κ. κ. Ανώτεροι χρέος έχουν μέ τό
κύρος των καί μέ τάς έπαφάς των μέ τήν
Διοίκησιν, νά φροντίζουν νά τό θεραπεύουν.
"Ετι περισσότερον. 'Οφείλουν νά τό προλαμ
βάνουν εγκαίρως. Καί έάν τά διαβήματά
των καί αί προσπάθεια! των δέν τελεσφο
ρούν, ένώ ταύτοχρόνως άναγνωρίζουν τό
βάσιμον τού δικαίου των Συναδέλφων των,
τότε ή δέσις των, ώς ώριμωτέρων Συνδικα
λιστών, θά πρέπη νά είναι παρά τό πλευράν
έκείνων οί όποιοι έχουν τό δίκαιον.
Διότι οί περιβεβλημένοι μέ ήγετικήν ιδιό
τητα καί έχοντες σαφή άντίληψιν τοϋ όγκου
τής ιδιότητάς των είναι ύποχρεωμένοι νά
καταβάλλουν έπίμονον προσπάθειαν ούχ1
διά νά είναι εύάρεστοι εις τήν Διοίκησιν
άλλά ώφέλιμοι εις τό “Ιδρυμα.
Ιδού τί δέν έκαμαν μέχρι σήμερον οί κ.κ.
Ανώτεροι καί ένταϋθα καί εις τά Υποκατα
στήματα, παρά τάς έπανειλημμένας έκκλήσεις καί τά πρός αΰτούς διαβήματα τοϋ
Συλλόγου.

• ΣΧΟΛΙΑ·""
Πώς πάνε Άράπη τά παιδιά αου.......
Πρό ήμερων φήμαι καί διαδόσεις άνεστάτωσαν καί κρατούν καί ήδη έν άναστατώσει
τό Προσωπικόν. Κάτι περισσότερον" τό έξηρέθησαν διότι ή χθές κυκλοφορήσασα ύπ'
άριδ. 170 άνακοίνωσις τοϋ Συλλόγου ήτο
διαλλακτική, εις στιγμήν καθ’ ήν ό Διοικη
τής μας —σύμφωνα μέ τάς διαδόσεις—
άφ’ ής ήλθεν εις τήν Τράπεζαν δέν
άσχολείται είμή διά νά λύση τό δημογραφικόν ζήτημα τού Προσωπικού διά
τής εύχερεστάτης μεθόδου τών καρατομή
σεων. Δέν γνωρίζομεν έάν ό κ. Διοικητής
έχει ένστικτα καί φιλοδοξίας δημίου ή άν
δήμιοι τών Συναδέλφων των είναι οί «ώρι-
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ομένοι» oi όποιοι τόν περιβάλλουν. Εκείνο
πού γνωρίζομεν είναι τούτο, δτι δηλαδή αί
φήμαι καί αί διαδόσεις είναι δυστυχώς άληδεΤς καί τά κυκλοφορήσαντα χαρτάκια ακρι
βέστατα. Καί αΰξησις των εργασίμων ώρών
μάς έζητήδη καί ή συλλογική συγκατάδεσις
διά τήν καδιέρωσιν τού μέτρου τής διαδεσιμότητος καί αί οργανικοί δέσεις άπό Λογιοτοΰ Β' καί άνω καί ή άναστολή τού Νόμου
περί χορηγήσεως υποχρεωτικής κανονικής
κατ’ έτος άδειας άναπαύσεως καί ή συντομωτέρα λόγω άσδενείας άπόλυσις. Μέχρι
τίνος έγνωρίζομεν δλοι δτι συναντά δυσκολί
ας ή βελτίωσις τής δέσεως των εργαζομένων
καίχρειάζονται άγώνες.Άπό τίνος δμως βλέπομεν δτι καί αυτά άκόμη τά μετά τόσους
άγώνας κεκτημένα δέλουν νά μάς άφαιρέοουν. Καί διά νά εϊμεδα δίκαιοι αυτό μόνον
εις τήν ίδικήν μας Τράπεζαν συμβαίνει καί
εις καμμίαν άλλην Τράπεζαν ή έπιχείρησιν.
Διότι δλα τά άνωτέρω προτεινόμενα μέτρα
μόνον τούς Συναδέλφους τής ίδικής μας
Τραπέζης σκοπούν —εφαρμοζόμενα— νά
πλήξουν καί κανένα Συτάδελφον τής ’Αγρο
τικής ή τής Τραπέζης τής Ελλάδος. Καί
διερωταται πράγματι τό Προσωπικόν μήπως
εις τήν ίδικήν μας Τράπεζαν συμβαίνει δ,τι
μέ τόν άνδρωπον τής γνωστής παροιμίας, ό
όποιος περιώριζε καί έν άνάγκη περιέκοπτε
τό γάλα τού άσδενικο.ϋ παιδιού του, τό φάρ
μακο τής βαρυαλγούσης γραίας μητέρας
του, τό λίγο λαδάκι τού σπιτιού καί δ,τι
άλλο στοιχειωδώς άπαραίτητον εϊς τήν οίκογένειάν του καί μόνον τό κρασί του δεν
έννοοΰσε νά περιορίση; Μήπως, δηλαδή,
δλα ούτά τά μέτρα εϊς βάρος τού Προσωπι
κού έχουν τήν αιτίαν των εις τό δτι ή Διοίκησις ώς δρον πρώτον καί σκοπόν μόνον
έχει νά'παραμείνη έν πόση περιπτώσει εις
τήν δέσιν *ης καί άρκουμένη εις αυτό δέν
ενοχλεί τούς διαφόρους αρμοδίους καί άφίνει
νά πέρνουν δλαι αί άλλοι Τράπεζαι δου
λειές πλήν τής ίδικής μας, τοϋδ’ δπερδάσημαίνη «έξηντα τό κρασί»;
Ο κ. Διοικητής πρό ημερών έδήλωσεν
εϊς τόν Πρόεδρον τού Συλλόγου δτι δέν τά
είσηγήδη ό ίδιος τά μέτρα αυτά, άλλα τά
ύπέγοαψε καί αυτός μαζί μέ τούς άλλους
Τραπεζίτας.
Ημείς
οί όποίοι εϊμεδα
ύποχρεωμένοι νά λέγωμεν τήν άλήδειαν,
βεβαιοΰμεν δτι τά μέτρα αύτά έλήφδησαν
διά νά πλήξουν τό Προσωπικόν τής Έδνικής
Τραπέζης καί προέρχονται άπό τήν Διοίκη
σίν μας. Θά χαρώμεν πολύ έάν ή Διοίκησις
— _ώς έχει άλλως τε ίεράν ΰποχρέωσιν —
καδησύχάση τό Προσωπικόν διά μιας άνακοινώσεώς της.

Τραπεζιτική

"Οπως θά λυπηδώμεν πολύ έάν εύρεδώμεν εις τήν δυσάρεστον δέσιν νά άντιμετωπίσωμεν τήν απόπειραν έφαρμογής μέ- *
τρων έξοντώσεως τού Προσωπικού. Διότι
πού ήκούσδη νά'πηγαίνωμεν δλο καί χειρό
τερα καί εις τό τέλος νά καρατομηδώμεν;
Δέν ΰποδέτομεν έξ άλλου νά ύπάρχη
άνδρωπος, ρ οποίος νά δέλη νά συνδέση
τό δνομά του καί τήν ιστορίαν του μέ τήν
παροιμίαν «πώς πάνε Άράπη τά παιδιά σου»,
«δσο πάνε καί μαυρίζουν». "Αν έξ οίουδήποτε λόγου τό δελήαηό κ. Πεσμαζόγλου,
δέν δά τόν άφήοη τό ενδιαφερόμενον Προ
σωπικόν μέ επικεφαλής τόν Σύλλογόν του.
Καδαρές καί ξάστερες κουβέντες. Τό πρό
βλημα τού Προσωπικού δέν τό κατέχουν οί
υπηρεσιακοί Σύμβουλοι τής Διοικήσεως. Ένώ
ό Σύλλογος τό κατέχει χωρίς άτυχώς νά
εισακούεται, ούτε νά γίνεται αντιληπτός άπό '
τούς άπησχολημένους μέ τά ατομικά των
ζητήματα αρμοδίους έν τη Τραπέζη.

Οίκτρότητες
Δέν δά ήδέλομεν νά εϊχομεν λόγον νά
έπανέλδωμεν καί νά άοχοληδώμεν μέ τόν
τόσον άδόξως τερματίσαντα άμετακλήτως
τό οτάδιόν του εις τά κοινά, κ. Χρ. Οίκονομόπουλον. Καί δέν δά τό έπράττομεν έάν
εις τά τόσα καί τόσα αχαλίνωτα καί φαι
δρά όλισδήματά του, τά όποια εις τό τόσον
βραχύτατον χρονικόν διάστημα διέπραξε,
δέν άνέγραφε μίαν φράαιν περί «ιδιοτέ
λειας» εϊς τήν οκτροτάτην «καί κατ’ εντο
λήν ’Επιτροπής Συναδέλφων ό Πρόεδρος τού
ΤΥΠΕΤ Χριστόδουλος Οΐκονομόπουλοςϋϋ»
τελευταίαν άνακοίνωσίν του, εις τήν όποιαν
οί περισσότεροι τών Συναδέλφων άπηξίωσαν
νά ρίψουν καί ματιά άκόμη.
Παρακαλοΰμεν τόν κ. Οίκονομόπουλον νά
μάς εϊπη εις τί ουνίσταται ή «ιδιοτέλεια».
”Η μάλλον νά μάς γράψη μίαν επιστολήν,
τήν όποιαν δά δημοσιεύσωμεν εις τήν «Τρα
πεζιτικήν» ϊνα διαφωτισδή ό Συναδελφικός
κόσμος καί τού δίδομεν τήν ύπόσχεσιν δτι
δέν δά τήν παραποιήσωμεν, κατ’ άντίδεσιν '
πρός αύτόν δστις έκακοποίηοε άνοικτιρμόνως τά πρακτικά τής Συνελεύοεως τού Τ.Υ.
Π.Ε.Τ. μέ τήν ελπίδα δτι δά συνεοκότιζε
τήν άλήδειαν καί έν αυνεχείςι δά ύπερεψηφίζετο. Άναμένομεν λοιπόν τήν επιστολήν.

Χρήσιμοι όδηγίαι
"Οταν Συνάδελφός τις ζητεί μίαν ευκολί
αν κοί δή οικονομικήν άπό τήν Τράπεζαν
καί δέν τού έγκρίνεται, δέν έχει παρά νά
προσφύγη εις εν άπό τά «παιδιά» τής Διοικήσεως καί τότε άσφαλώς δά έπιτύχη τά
.αίτημά του. "Οταν μάλιστα συμπίπτει νά έχωμεν καί έκλ’ογάς Συλλόγου ή Ταμείου
Υγείας τότε ή τακτοποίησις είναι έξησφαλισμένη διακόσια επί τοίς εκατόν.
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