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Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ
«ΤΙ ΕΧΕΙΣ ΓΙΑΝΚΗ. ΤΙ ΕΙΧΑ ΠΑΝΤΑ»
"Ολοι ο'ι Συνάδελφο! μας ένθυμοΰνται
δτι πέρυσι, σάν τέτοια εποχή, ένας 'Ανώτα
τος Λειτουργός τής Τραπέζης, ό κ. Γεώργιος
Κοζώνης, έξ ίδιας του πρωτοβουλίας, άπηυδύνδη πρός τόν Πρόεδρον τού Συλλόγου
μας καί τού είπε: Βρέ άδερφέ, πρόκειται νά
σας δεχθή ό κ. Διοικητής έπειτα άπό μίαν
διακοπήν σχέσεων. Δέν νομίζεις δτι θά
πρέπη νά βρής δυό καλές κουβέντες- νά
τού εΐπής ώστε νά μή θεωρή εαυτόν μειωμένον ό κ. Διοικητής; Καί ό Πρόεδρος του
Συλλόγου άπήντησεν ώς έξης ; ’Όχι μόνον
δύο κουβέντες, αλλά πολλές θά εϊπη τό
Συμβούλιον του Συλλόγου είς τόν κ. Διοι
κητήν, διότι δουλειά μας καί πρόθεσίς μας
εϊναι νά τά έχωμεν πάντοτε καλά μέ τήν
Διοίκησιν καί δταν ακόμη αϋτη άναιτίως
μας δημιουργεί ζητήματα». Καί ό κ. Κοζώ
νης είς τήν σώφρονα ταύτην άπάντηοιν
είπε : «Τότε θά συνεννοηθώμεν καί πάλιν
άφοΰ προηγουμένως μεταφέρω τά ώραϊα
αύτά λόγια σου ε'ς τόν κ. Διοικητήν». Με
τά δύο ώρας προσεκλήθη καί πάλιν είς τό
Γραφεΐον του κ. Κοζώνη ό Πρόεδρος τού
Συλλόγου καί του άνεκοινώθη δτι ό κ. Διοι
κητής ηύχαριστήθη καί δτι θά δεχθή τό
Συμβούλιον μέ ανοικτάς αγκόλας καί δτι
καί δι αυτόν τό παρελθόν άνήκει πλέον εις
τό παρελθόν. Ό Πρόεδρος του Συλλόγου
προχωρών έτι περισσότερον έδήλωσεν δτι:
«"Οταν παρουσιαοθή τό Συμβούλιον δέν θά
έχη λόγον νά μή έκφραση τήν λύπην του
έάν — ό κ. Διοικητής, ύπολαμβάνων τήν
έπίκρισιν καί τόν τόνον του άγώνος μας
ώς προσωπικήν κατ’ αύτοϋ έπίθεσιν — έχει

δοκιμάσει πικρίαν». Τήν έπομένην έλαβε χώ
ραν ή παρουσίασις παρόντων καί τών κ. κ.
Χονδροδήμου καί Μαριολέα. Καί ένώ τό
Συμβούλιον του Συλλόγου έσΆδη συνεπές
πρός τά δοα ύπεσχέθη, ό κ. Διοικητής άπ’
εναντίας ήδέτηοεν απ' άκρου ε|ς ακρον τά
δσα μετέφερεν έξ όνόματός του είς ήμάς
ό κ. Κοζώνης καί κατά τρόπον προκλητικώτατον ώμίλησε πρός τούς εκπροσώπους τού
Προσωπικού.
Τί έμεαολάβησεν είναι άγνωστον. Έδεωρήθη μήπως ή καλή μας διάδεσις ώς άδυναμία μας; Είναι μήπως στό αίμα τοϋ κ. Διοικητοϋ νά λέγη καί νά ξελέγη; Έμπήκαν στή
μέση οί κακοί δαίμονες καί τού άλλαξαν τά
δσα ό κ. Κοζώνης μάς μετεβ'βασεν; Ό,τι
άπ’ δλα αυτά καί αν συνέβη, τό γεγονός
είναι δτι ό κ. Διοικητής ήδέτηοεν, οπότε
ημείς έξεδώσαμεν άνακοίνωσιν καί έκαλούοαμεν τόν κ. Κοζώνην νά λάβη θέσιν.
Εφέτος μίαν πρωίαν — τήν πρωίαν τής 7
Μαρτίου έ. έ. — καί ένώ άκόμη οί νεοεκλεγέντες έκπρόσωποι τοϋ Προσωπικού, οί ό
ποιοι πανηγυρικώς έτιμήδησαν Οπό τών Συν
αδέλφων των, δέν είχον άκόμη συγκροτηδή
είς Σώμα, ένας άλλος ’Ανώτατος Λειτουρ
γός τής Τραπέζης μας έπεσκέφθη έξ ιδίας
πρωτοβουλίας τόν ίδιον Πρόεδρον τού Συλ
λόγου είς τήν Λέσχην μας καί τού είπεν έπί
λέξει : «Βρέ άδερφέ πού θά πάη αύτή ή
διάστασις μεταξύ Διοικήσεως καί Προσωπι
κού; Δέν νομίζεις δτι αύτό είναι κακό διά
τήν Τράπεζαν; Σέ παρακαλώ πολύ νά βρής
τόν τρόπον νά είπής μισή λεξούλα —τόση
δά— καί δτι ξεχνά ό Σύλλογος τό πορελ-
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δόν καί άπό κεί καί πέρα δφισε τή δαυ
λιά σέ μένα<>. Καί ό Πρόεδρος του Συλλό
γου του διηγήδη τό πιό πάνω περιστατικόν
μέ τόν κ. Κοζώνην, τό όποιον έλαβε χώραν
πρό ένός άκριβώς έτους.
Έν συνεχείρ ό Πρόεδρος του έδήλωσεν
δτι αύρων συγκροτούνται οί νεοεκλεγέντες
εις Σώμα καί δτι δά προσπαδήση νά άποσπάοη τήν συγκατάδεσιν των Συμβούλων ϊνα
έξουσιοδοτηδή ό ϊδιος έν λευκω νά συντάξη τήν άνακοίνωσιν, οπότε δά εύρη πολλές
λέξεις καί δχι μισή λεξούλα διά νά διευκολύνη τόν κ. Διοικητήν. ”Ετι περισσότερες δέ
λέξεις δά εϊπη τό Συμβούλων δταν δά παρουσιασδή είς τήν Διοίκησιν. Ό ’Ανώτα
τος Λειτουργός άναχωρών έδήλωσεν δτι
αύρων ή μεδαύριον δά έλδη καί πάλιν είς
τήν Λέσχην, άφοϋ προηγουμένως ϊδη τόν κ.
Πεσμαζόγλου.
Πράγματι μετά δύο ήμέρας ήλδε καί ήρώτησεν έάν είς τήν άνακοίνωσιν τοΰ Συλλό
γου περί συγκροτήσεως είς Σώμα τής Νέας
Διοικητικής Επιτροπής δά παρατεδή κάτι
ώστε νά διευκολυνδή ό κ. Διοικητής, δεδο
μένου δτι οΰτος έπιδυμεΐ πολύ νά έλδη είς
έπαφήν μέ τόν Σύλλογον καί δεδομένου δτι
τόν άπασχολεϊ πολύ πριν ή άναχωρήση διά
τό έξωτερικόν νά έπανασυνδέση άρμονικάς
τάς σχέσεις του μέ τούς έκπροσώπους του
Προσωπικού.
Είς τήν δευτέραν συνάντησιν ουμπτωματικώς παρευρίσκετο καί ό ’Αντιπρόεδρος
του Συλλόγου κ. Θεόδ. Θεοδωρίδης.
Έκ μέρους του Προέδρου τοϋ Συλλόγου
έδηλώθη δτι δά γίνη μία πολύ ικανοποιητική
διά τόν κ. Διοικητήν άνακοίνωσις καί άπό
πόσης άπόψεως άξιόπρεπής καί διά τήν Διοίκησιν τής Τραπέζης καί διά τόν Σύλλογον.
Τότε ό 'Ανώτατος Λειτουργός έπροχώρηοε
καί συνέστησε καί τοϋτο: «Νά πάτε βρέ
παιδιά, καί είς τό άεροδρόμιον νά τοϋ εΰχηθήτε καλό ταξεΐδι». «Μάλιστα», εϊπομεν
ημείς.

Τραπεζιτική
λαμδάνει αύτάς ώς άδυναμίαν μας».
Ό συνομιλητής μας έξηγέρδη τότε καί
έδήλωσε τά έξής : «’Εγώ δέν είμαι παρακεντές, θά δημιουργήσω ζήτημα ηθικόν με
γάλο, αν ό κ. Διοικητής κάμη ένα τέτοιο
πράγμα, διότι είμαι πλέον καί εγώ στή
μέση».
Μίαν ώραν μετά τήν άναχώρησίν του έκ
τής Λέσχης ή άνακοίνωσις ύπ’ άριδ. 194
έκυκλοφόρει είς τήν Τράπεζαν καί τό Προσω
πικόν τήν έκρινεν ώς λίαν ύποχωρητικήν.
Τήν πρωίαν τής έπομένης 10ης τρέχ.
μηνάς, ήμέραν Πέμπτην καί ώραν 9ην π. μ.
έζητήδη μέσω τοϋ ιδιαιτέρου Γραμματέως
τοϋ κ. Διοικητοϋ άκρόασις τοϋ νέου Συμ
βουλίου τοΰ Συλλόγου. Τήν έπομένην άνε~
νεώδη ή αϊτησίς μας τηλεφωνικώς. Ούδεμία
δμως έδόδη άπάντησις είς τήν αϊτησιν αύτήν των εκπροσώπων τοΰ Προσωπικού μέχρι
τής ήμέρας τής άναχωρήαεώς του.
Είς τό οημεϊον τοϋτο ύπάρχει ένα.... με
γάλο λάβος τοϋ Συλλόγου. Ό Σύλλογος είχε
τήν πληροφορίαν δτι ό κ. Διοικητής δά άνεχώρει χωρίς νά λύση κανέν άπολύτως ζή
τημα άπό έκεϊνα άτινα ουγκινοϋν τό Προ
σωπικόν καί τό φατοϋν έν αγωνία. Έπΐ
πλέον μας ήτο γνωστόν δτι τίποτε ό κ.
Διοικητής δέν λύει, έάν δέν ουμβουλευδή
τούς ύπηρεσιακούς του Συμβούλους.

Τότε, έν οψει δτι δά έκαλούμεδα ύπό
τοϋ κ. Διοικητοϋ καί ϊνα μή τάν εϋρωμεν
καί πάλιν άνέτοιμον, έσπεύσαμεν είς τόν
Προσωπάρχην κ. Μαριολέαν καί τού εϊπομεν δτι είναι άνάγκη πρό τής άναχωρήοεως
τοϋ κ. Διοικητοϋ vq τοϋ είσηγηδή ώοτε νά
δοδοΰν λύσεις, έστω καί εί, μερικά άπό τά
κάτωθι ζητήματα τά οποία δά δέσωμεν ήμετς ύπ’ οψιν τοϋ κ. Διοικητοϋ: α) τοϋ Επι
κουρικού Ταμείου, 6) τού Ταμείου Αύταοφαλείας, γ) τής κοινοποιήοεως των προαγω
γών, δ) τής καταβολή:, τών 500.000 κάτά
έργαζόμενον, στ) του ζητήματος τοϋ Κεφα
λαίου τοϋ Συνεταιρισμού, ζ) τής καταβολής
Έν συνεχεία τοϋ εϊπομεν : «Ημών άπό- τών διαφορών δανείων καί άποδοχών είς
φαοις ήτο νά κάμωμεν έξ ίδιας μας πρωτο τούς μή λαβόντας κανονικήν άδειαν, άλί\ά
βουλίας δ,τι θά διευκολύνη τάν κ. Διοικη μόνον άδειαν λουτροθεραπείας ή άναρρωτι.
τήν, δά ίδήτε δμως δτι δυστυχώς 9ά συμβή κήν κατά τό έτος 1948, τής καταβολής τών
δ,τι αυνέβη πέρυσι καί μέ τόν κ. Κοζώνην, ραπτικών τών ποδιών τών Γυναικών, τής
διότι ό κ. Διοικητής, παρερμηνεύων τήν
αναστολής πόσης κρατήσευς διά τήν πίστωούνεσιν καί τάς άγνάς μας προθέσεις, έκ- σιν τοϋ Συνεταιρισμού έκ δραχ. 325.000 έως

725.000, ώς έγινε καί εις τήν Τράπεζαν τής
"Ελλάδος καί τής χορηγήσεως τοϋ 20 ο)ο εις
τό ταμειακόν έπίδομα καί εις τό επίδομα
τών χειριζομένων λογιστικός μηχανάς, τού
συνεργείου 12 1)2ώρών, ώς καί τής κατα
βολής τών διαφορών τών συνεργείων τών
τριών ήμερών.
Άτυχώς καίτοι ή συζήτησις μέ τόν κ.
Προσωπάρχην διήρκεσεν έπί τρεΤς περίπου
ώρας καί παρετάδη μέχρι τής 4ης άπογευματινής, δέν έβλέπομεν διάδεσίν του νά προωδήση καί νά δεχδή νά είσηγηδή τά ώς
άνω ζητήματα. Τότε ήναγκάοδημεν νά περιορισδώμεν εις τήν παράκλησιν δπως λύση
δσα λύονται μέ ένα ναι τοϋ κ. Διοικητοϋ
καί νά κοινοποιηδοϋν οπωσδήποτε αί προαγωγαί καί διά τά άλλα νά δώαη έξουσιοδότησιν ό κ. Διοικητής εις τούς κ. κ. Ύποδιοικητάς νά τύ προωδήσουν κατά τήν διάρκει
αν τής άπουσίας του.
Τό διάβημά μας αύτό πρός τόν κ. Προσω
πάρχην ήτο άτυχές. Διότι δλαι αύταί αί
άπόψεις μας μετεφέρδησαν μετά δύο ακρι
βώς ώρας είς τόν κ. Διοικητήν καί δέν άποκλείεται νά μή ήδέλησε νά δεχδή τό Συμ
βούλων, άφοΰ ή άκρόασις δέν έπρόκειτο
νά τοϋ είναι εύχάριστος, άλλά λίαν ένοχλητική.

ζης—τό όποιον καί τόν ώδησε νά λάβη
τήν σχετικήν πρωτοβουλίαν—νά δώση συν
έχειαν άνάλογον πρός τήν δήλωσίν του
δτι δέν είναι παρακεντές καί δτι δά δη·
μιουργήση ήδικόν ζήτημα μεγάλο, οπότε
δχι μόνον τό Συμβούλων τοϋ Συλλόγου,
άλλά σύσσωμον τό Προσωπικόν δά έχη μέ
τό μέρος του καί παρά τό πλευράν του.
"Ολα τά άνωτέρω δέτομεν ύπ’ δψιν τών
Συναδέλφων μας, οί όποϊοι γνωρίζουν δτι
τό φάρμακον τής διακοπής σχέσεων δΓ ένα
καί μόνον σκοπόν έφευρέδη. Πρός τόν σκο
πόν δηλαδή, τοϋ νά μή λύωνται τά ζητή
ματα.
Καί δτι έάν συνέβαινεν ή Διοικητική Ε
πιτροπή τοϋ Συλλόγου νά συγκατετίδετο είς
τήν μή έπίλυσιν τών άπασχολούντων τό
Προσωπικόν ζητημάτων, αί μεταξύ τής παρούσης Διοικήσεως τής Τραπέζης καί τών
εκπροσώπων τοϋ Προσωπικού σχέσεις δά
ήσαν άπολύτως έγκάρδιοι πρός μεγάλην ό
μως δυστυχίαν τοϋ "Ιδρύματος καί τών έν
αύτώ έργαζομένων.
Εϊμεδα άπολύτως βέβαιοι δτι τήν στάσινμας
καί τήν έμμονήν μας εις τό νά κρατήοωμεν
υψηλά τήν άξιοπρέπειαν τοϋ Σώματος τήν
έπιδοκιμάζει τό σύνολον τών Συναδέλφων
μας.
Τό νά παρασυρδώμεν είς δυμούς δά ήτο
Νά έξηγήσωμεν άραγε τήν στάσιν αύτήν λάδος μας. "Ημείς έδυμώναμεν άλλοτε, δ·
τοϋ κ. Διοικητοϋ, ήτις είναι τελείως άντίδε- τον δέν έδύμωνε τό σύνολον τοϋ Προσω
τος πρός δσα μάς μετέφερεν έξ ονόματος πικού, διότι τότε δέν έγνώριζε πρόσωπα καί.
του ό 'Ανώτατος Λειτουργός, ώς συνέπειαν πράγματα.
πρός ολόκληρον τό παρελδόν, ή ώς όφει"Ηδη δμως πού δλον τό Προσωπικόν
λομένην είς τάς έκτεδείσας είς τόν κ. είναι κατηγανακτισμένον διότι έχει πικρόν
Προσωπάρχην άπόψεις μας πρός έπίλυσιν τών πείραν τών διαδόσεων καί τής πολιτείας τής
έκκρεμούντων ζητημάτων τού Προσωπικού ;
Διοικήσεως τής Τραπέζης, ήμεϊς δά πρέπη
"Ο,τι δήποτε όμως καί άπό τά δύο καί νά εϊμεδα συγκροτημένοι καί νηφάλιοι.
έάν συμβαίνη, γεγονός παραμένει ότι ό
μή γνωρίζων καλώς τόν κ. Διοικητήν ’Ανώ
Υ. Γ. Τήν έπομένην τοϋ διαβήματος μας
τατος Λειτουογός, έμεινεν έκτεδειμένος·
πρός
τόν κ. Προσωπάρχην, έκλήδημεν ύπ'
Καί έπειδή δέν είναι δυνατόν νά τοϋ ζητήαύτοϋ
καί μάς άνεκοινώδη ότι έκ τών αιτη
σωμεν νά κάμη κάτι πού δέν μπορεί νά γίνη, τόν άπαλλάσσομεν πάσης έναντι ήμών μάτων μας τό περί κοινοποιήσεως τών προ
ύποχρεώσεως καί δηλοϋμεν δτι δέν δά ά- αγωγών έλύδη κατά τό ήμισυ, ήτοι δά κοιποκαλύψωμεν τό δνομά του. Διάφορον εί νοποιηδοϋν αί προαγωγαί τών μικροτέρων
ναι τό ζήτημα έάν ό ίδιος δέν δέχεται νά βαδμών μέχρι καί ύπολογιστοϋ πρός Λο
δεωρήση τόν εαυτόν του άπηλλαγμένον, γιστήν Β’.
άλλά, κατανοών πρός ποιαν πλευράν εύρίσκεται τό δίκαιον καί πρός ποιαν τό άδι
κον, δά δελήοη πρός τό καλόν τής Τραπέ-
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Ό ‘Αντιπρόεδρος τής Κυβερνήσεως κ.
‘Αλέξανδρος Διομήδης εύηρεστήδη
νά
άπευδύνη ήμϊν τό κάτωδ» έγγραφον :
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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Άδηναι, 25 Φεβρουάριου ΤΡ49
Πρός τό έν Ένεργείφ καί Άπομαχία.
Προσωπικόν τών Τραπεζών Έδνικής Τραπέζης τής Ελλάδος καί Κτηματικής Τρο
πέζης τής Ελλάδος
"Ενταύθα
Κύριοι,
Μέ βαδεΐαν συγκίνησήν σας στέλλω
τάς ευχαριστίας μου διά τό Ψήφισμα τής Της
ΦεβρουαρΙου 1949 πού μου έπεδώσατε διά
των Προεδρείων των Συλλόγων οας και άντιπροσωπείας του Προσωπικού.
Επωφελούμαι τής ευκαιρίας ταύτης διά
νά οάς διαβεβαιώσω διά τά άναλλοίωτα
αίσδήματα στοργής καί άγάπης μέ τά όποια
οάς περιβάλλω πάντοτε, ώς σάς περιέβαλλον
καί καδ' ή,ν έποχήν, έπί κεφαλής εύρισκόμενος των δύο μεγάλων "Ιδρυμάτων, εις ά
προσφέρετε τάς ΰπηρεσίας σας,, σας ήσδανόμην πραγματικούς καί πολυτίμους αυνεργάτας μου.
Μετά τιμής
Ό "Αντιπρόεδρος τής Κυβερνήοεως
Ύπογρ. ΑΛ. ΔΙΟΜΗΔΗΣ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Φέρεται εις γνΰσιν των κ. κ. συναδέλ
φων δτί μόλις έκυκλοφόρησε τό παρά τού
άποβιώσαντος συναδέλφου Ίάσονος Δημητριάδου έκπονηδέν
άνέκδοτον ιστορικόν
έργον του
« Ο ΕΛΙΓΜΟΣ ΤΟΥ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ
ΚΑΙ Η ΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ»
Τό βιβλίον τούτο άναφέρεται εις τούς
Βαλκανικούς Πολέμους τού έτους 1912 καί
δίδει μίαν άκριβή περιγραφήν τής τότε πο
λιτικής καί στρατιωτικής καταστάσεως, έκρίδη δέ ύπό των ειδικών ώς μελέτη σημαντι
κής ιστορικής άξίας.
Οί γνωρίσαντες τόν Συνάδελφον συγγρα
φέα καί έπιδυμοΰντες νά άποκτήσωσι τό
έργον του δύνανται νά τό προμηδευδώσιν,
εις ιδιαιτέραν διά τούς Συναδέλφους τιμήν
τών δραχ. 25.000, άποτεινάμελ/οι εις τήν
άδελφήν τού άποβιώσαντος Συνάδελφον
Καν ‘Ελένην Παπαλεξοπούλου, Κ).<όν Κ)μα,
Τμήμα "Εξωτερικού Συναλλάγματος,

0 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΑΣ
Προμηδευόμενοι τά ει'δη σας
άπό τά Πρατήρια τού Συνεται
ρισμού μας έζασφαλίζετε ποιό
τητα έξαιρετικήν, τιμάς μικροτέρας, ζύγιον άκριβές καί έξυπηρέτησιν τών άτομικών σας
καί τών γενίκωτέρων συμφε
ρόντων.
Γυαλικά, είδη οικοσκευής,
είδη έξ άλουμινίου, πιατικά,
ύποδήματατα κλπ. εύρίσκονται
εις τό έπί τής όδοΰ Πεσμαζόγλου άριδ 1 Πρατήριών μας.
Αί προμήδειαί μας προέρ
χονται πάντοτε άπό τάς πρώ
τος καί καλυτέρας πηγάς.
Προσεχώς δά άρχίση ή δια
νομή τών παραγγελιών κατ'
οϊκον.
Θά έφαρμοσδή έπίσης
καί ή καταστατική διάταζις
περί διανομής τών προκυπτόντων άποτελεσμάτων βάσει τοΰ
ποσοστού καταναλώσεως έκάστου.
Οί Συνάδελφοι τών έπαρχιακών’Υποκ)των ήρχισαν προμηδευόμενοι τά εϊδη των έκ τού
Πρατηρίου Υφασμάτων είς έκτασιν ένδαρρύνουσαν τήν
Διοίκησιν τού Συνεταιρισμού
διά προμηδείας ειδών είς μεγαλυτέρας ποσωτητας καί ποι
κιλίας.
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