ΓΥΑΛΟΓΙΚΟΝ

Δβ ΑΤΙ Ο Ν

ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
Γοαφεία : Σοφοκλέους 10
Τηλ. 34.059

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΣ

ΕΚΔΟΣΙΣ

I — 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ Ι947

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β·.
Έτος ΙΓ’ άρι8. φύλλου 55 (129)

Διά νά διαλάμψη ή άλήθεια

Μία επιστολή τοϋ Προέδρου τοΰ Συλλόγου κ.
ΩΝ. ΑΠΟΣ ΓΟΛΟΠΟΥΛΟΥ πρός τόν Διοικητήν της Τραπέζης κ. Γ. ΠΕΣΜΑΤΖΟΓΛΟΥ
Άπ όσα δέν γνωρίζουν ο'ι Συνάδελφοι

Ή Διοικητική Επιτροπή τοϋ Συλ
λόγου διά σειράς άφθόνων καί πειστικωτάτων στοιχείων δύναται νά άποδείξη ότι ούδέποτε ούτε ήσκησε,
οϋτε ήτο δυνατόν νά άακήση πολε
μικήν κατά Μελών τής Διοικήσεως,
πάντοτε δέ κατείχε τήν δέσιν τοϋ
άμυνομένου έναντι αυτής. Πάντοτε

Ό Πρωδυπουργός
καί πρώην Διοικητής μας
κ. ΔΗΜ. ΜΑΞΙΜΟΣ
πρός τόν Σύλλογόν μας
'Αγαπητοί φίλοι,
Σάς ευχαριστώ θερμώς διά τά συγ
χαρητήριά σας, τά όποια ιδιαιτέρως
μέ συνεκίνησαν ώς προερχόμενα
παρά παλαιών έν τή Τραπέζη συνερ
γατών μου.
Επιστρατευθείς εις τήν υπηρεσί
αν τής Πατρίδας θά άναλώσω πάσαν
δύναμιν πρός επιτυχίαν τοϋ άναληφθέντος έργου.
Μέ άγάπην
Δ. ΜΑΞΙΜΟΣ

επίσης ένδιεφέρθη ζωηρώς διά τήν
έμπέδωσιν τής πειθαρχίας καί τής
τάξεως έν τή Τραπέζη καί ώς μόνον
καί άποκλειστικόν έργον της ήτο ή
προαγωγή τής θέσεως τοϋ Προσωπι
κού.
Ώς πρώτον στοιχεΤον παραδέτομεν κατωτέρω τήν άπό 30—10—45
πρός τόν κ. Διοικητήν έπιστολήν
τοϋ Προέδρου τοϋ Συλλόγου κ. Κων.
Άποστολοπούλου (σταλεΤσαν τήν
προτεραίαν τής έκπνοής τής προθε
σμίας άναστολής τής παντραπεζιτικής άπεργίας), όστις άνέμενεν εις
μάτην έπί 14 εισέτι ήμέρας τήν έκπλήρωσιν τών κατά τήν ήμέραν τής
άναστολής τής άπεργίας δοθεισών
σαφών ύποσχέσεων, όπότε πλέον έκηρύχθη ή μονομερής έκ μέρους
μας άγια έκείνη άπεργία, ήτιςή'έκτός τών άλλων τότε άποκτημάτών,
έπέτυχεν ώστε νά ρυδμισδή καί
νά ρυθμίζεται έκ τότε καί μέχρι σήμε
ρον δικαιότερου ή μισθολογική 'θέσις των τραπεζιτικών ύπαλλήλων διάν"τής —τή φροντίδι μας— άναγνωρίσεως έκ μέρους τής Κυβερνήσεως
Κανελλοπούλου τοΰ δικαιώματός
μας πρός διαφοροποίησιν τών άπο-

δοχών.
Ή επιστολή έχει οϋτω:
Έν Άθήναις

tq

30ή ’Οκτωβρίου 1945

Σεβαστέ μοι Κύριε Διοικητά,
Είς τήν άντίληψίν σας, ενδεχομένως, νά
μή ύποπίπτη ή τραχύτης ώρισμένων πραγμα
τικών περιπτώσεων, αϊ όποίαι διαμορφοΰνται έξελικτικώς εις δεδομένα άσφαλους·φ8αράς των προδέσεών Σας διά τό Ποοσωπικόν
τής Τραπέζης μας καί προσπαθειών Σας διά
τήν σταδεράν χειοαγώγησιν τού Ιδρύματος,
έφ’ όσον εγκαίρως δέν άντιμέτωπίζονται.
’Ακόμη δέν άποκλειεται νά έκλαμβάνηται
άπό μέρους Σας ώς ύπερβ-ΟΛή ή καί ώς άοτάδμητος σπουδή ή επιμονή μου νά Σάς
παρακαλώ όπως άναπτύξητε πρωτοβουλιακήν
διάδεοιν καί χωρήσητε εις χειρονομίας πα
ροχών είτε υλικών ε'ίτε ήθ,κών. ’Ανεπιφύλα
κτα πιστεύω, ότι αί πρός Υμάς εισηγήσεις
ένίων υπηρεσιακών Σας Συμβούλων έκ τών
πραγμάτων-, άποδεικνύονται άνεδαφικαί.
Άνεγνωρίσατε, έκ τών υστέρων, πρός μεγάλην μου ίκανοποίησιν διά τό ύπερήφανον
δάρρος Σας, ότι τά προβληδέντα προ τής τε
λευταίας άπεργίας δίκαια καί πραγματώσιμα
αίτήματά μας έδει νά ικανοποιούντο έγκαίρως ώστε νά προληφδη ή δ ά τής άπεργίας
έςέγερσις καί ένταύοα καί είς τά Υποκατα
στήματα. Έπομένω,, ή συνεπείφ αυτής γενι
κή ταλαιπωρία καί ή έκδηλος προσωπική Σας
δυσφορία διά τήν έξέλιξιν τών πραγμάτων
υπήρξαν αποτελέσματα νόδων άποφάσεων
καί προχείρου έκτιμήσεως τών περιστάσεων.
Διά τής έπί τό αυτό συμπτώσεως τής 6ουλήσεως Πολιτείας καί παμψηφίας τών μετό
χων δέν Σάς είναι έμπεπιστευμένη άπλώς ή
άρμοδιότης τού άνωτάτου Λειτουργού ενός
Τραπεζικού ’Οργανισμού, άλλά σαφώς άνατιδεμένη ή έξουσία τής άσκήσεως πολιτικής.
Άλλά ή πολίτικη αϋτη δέν δύναται νά άσκήται μέ σσδμαίνον —άπό τήν κόπωσιν πού
προκαλεΐ ό ίλιγγος τών άποστάσεων εισο
δήματος καί άναγκών— Προσωπικόν. Τό
Προσωπικόν δά λιποτακτήση τού καδήκοντος
(έν τή εύρείφ τής λέξεως σημασίρ) καί 6αρυτάτη δά έπιπέση ή συνέπεια τής άγανακτήσεως είς τούς ώμους έκείνων, οί όποιοι
διεξεδίκησαν τής εξουσίας τήν εύδύνην.
Τάς εισηγήσεις μου περί τής άνάγκης άμέσου βελτιώσεως τών όρων διαβιώσεως τών
υπαλλήλων έχει κεντρίσει ή φιλοδοξία νά
συντελέσω άφ’ ενός είς τήν ένίσχυσιν τής
άποστολής Σας και, άφ' έτέρου είς τήν άποτροπήν έπερχομένων, τά όποια καί τό Ίδρυ
μα δά παραβλάψου ν καί Υμάς προσωπικώς
Τοως φέρουν είς δέσιν δυσχερή.
Βαδυτατα σέβομαι καί, έπιτρέψατέ μοι,
νά σάς διαβεβαιώσω δτι άγαπώ τόν Διοι
κητήν μου. Αίσδάνομο 5 ιω: τήν άνάγκην,
δπως τό έπ’ έμοί τόν οιαφυλάξω, τά μέν

άπό αιτιάσεις καλοθελητών, τό δέ άπό άσταδεϊς εντυπώσεις.
Οί Τραπεζικοί υπάλληλοι, Κύριε Διοικητά,
κατέχονται άπό έντονον άναβρασμόν λόγω
μή έπιλύσεως είσέτι τών ζητημάτων, τά ο
ποία τούς άπασχολοϋν. ’Εάν δέν έξευρεδή
τρόπος ίκανοποιήσεως τών αιτημάτων μας, η
μέλλουσα νά. έπακολουδήση την σημερινήν
κατάστασιν αναταραχή δά είναι σύμμικτος
καί μέ άχαλίνωτον οργήν πρός ώρισμένην
κατεύδυνσιν. Πρός τήν κατενδυνσιν τών
Ταγών είς βάρος τών όποιων είναι φυσικόν
νά καταλογίσουν τήν εύδύνην τής άποδλιώσεώς των.
’Εάν δέν ίκανοποιηδοϋν τά κεφαλαιώδους
σημασίας αιτήματα τών ύπαλλήλων θά προκληδή άσφαλώς έξέγερσις άπροσδιορίστων
διαστάσεων. Καί τότε θά ύποχρεωδήτε ύπό
τό βάρος πραγματικών συνθηκών εΐ, έξεύρεσιν λύσεων, ίκανοποιουσών όπωοσήι,.οτε
τήν πάσχουσαν οίκονομικώς καί ήδικώς τάξίν τών Τραπεζικών, πλήν ό τραυματισμός
του γοήτρου τής Διοικήσεως θά εΤναι τόσον
σοβαρός, ώστε οπωσδήποτε δά καταλίπη βαδυτάτην καί έμφανή, ούχί δέ τιμητικήν διό
τό κύρος τής ηγεσίας μας, ούλήν. Είόικώτερον : δά ύποδά,,ψη ένεργώς τήν διάχυτον
δοξασίαν τής έκτροπής, καί κατ’ έπιταγήν
τών ηράξεών Σας δά πολιτογραφηδή καί είς
τήν ’Εθνικήν Τράπεζαν ή. άγωνιστική τακτι
κή. Διότι, Κύριε Διοικητά, δά πρέπει νά μή
παροράται καί τούτο : 'Ο σκεπτικισμός των
υπαλλήλων τή; Εθνικής Τραπέζης διά τήν
έν γένε-ι τύχην των μέ συγκριτικόν όρον
τήν δέσιν ιών Συναδέλφων τών άλλων δύο
μεγάλων Τραπεζών είναι τελείως διάφορος.
Παρουσιάζεται μάλλον πληδωρικός-rδηλαδή
ένώ οί ύπάλληλοι τόσον τής Τρτ.,έ^ης τή;
Ελλάδος, όσον καί-τής ’Αγροτική ς έφ’ όσον
ή μέν πρώτη νέμεται τό ’Εκδοτικόν προνο
μίαν, ή δέ δευτέρα προνομιακώς άσκεΤ τήν
’Αγροτικήν Πίστιν, παραμένουν ήρεμοι διά
τήν αϋριον. Ό αυτό; καδηουχασπκιάς λό
γος δέν έπικουρεΤ καί δι’ ή μάς είς τήν οκέψιν τών Συναδέλφων μου τής ’Εθνικής. Καί
συμπεραίνεται, κατ’ άκολουδίαν, ότι _ ή μή
έγκαιρος λήψις γενικών καί ριζικών αποφά
σεων άπό μέρους τής Διο κήσεως καί τούς
ύπαλλήλους ταλανίζει καί τήν άνάγκην ταχυτέρας διαρδρώσεως τού ρυθμού τής λει
τουργίας τής Τραπέζης παραγνωρίζει.
Τά άνυτέρω έχουν, κ. Διοικητά, όπως περιγράφονται. 'Υπάρχει όπως τρόπος νά προληφδοΰν, νά διασκεδσοδούν κοί αντί τού
έφιάλτου νά κόμη τήν έμφάνισίν της ή ευ
γνωμοσύνη τού Προσωπικού ύπό τήν μορ
φήν άνακοινώοεως τής Διοικητικής ’Επιτρο
πής τού Συλλόγου, διά τ ής όποιας νά πλη
ροφορούνται οί Συνάδελφοι ότι ό κ. Διοικη
τής αύτοπροαιρέτως καί δνεύ περαιτέρω
όχλήσεως εύηρεστήδη νά προβή είς τήν έπί-

λυσιν των τάδε καί τάδε αιτημάτων μας.
Ταϋτα είναι:
1ον) Οικονομικόν . Κατόπιν τών άπό μέ
ρους Υμών παρασχεδεισών κατηγορηματι
κών διαβεβαιώσεων περί έξαντλήοεως παν
τός μέσου διά τήν χορήγησιν ενός είσέτι
μισδοΰ, δεωροϋν οί Συνάδελφοί μου τήν κα
ταβολήν αύ rod ώς φυσικήν συνέπειαν τών
δ:αβεβαιώσεών“Σας, άνεξαρτήτως πάντοτε
τών αυντομωτέρων καταβολών τοϋ 15δημέρου, έν έναμονή τής ταχείας τιμαριθμικής
αναπροσαρμογής τών άποδοχών μας.
2ον) Προαγωγαί: Ή παράτασις τής —
συνεπείςι μή ίκανοποιήσεως τών προαγω
γών— έκκρεμότητος έχει δημιουργήσει ήτιολογηυένην άπογοήτευσιν.
Τό συναίσθημα τής βαδυτάτης πικρίας πού
δοκιμάζουν οι Συνάδελφοι είναι ευιζημίως
διά τήν Τράπεζαν έκδηλον.
Είναι άποκαρδιωπκόν, Κύριε Διοικητά, εις
υπάλληλον εύσυνείδητον, ό όποιος διήνυσε
τόν άποιτούμενον πρός προαγωγήν χρόνον
άπό τού βαδμοϋ τόν όποιον κατείχε, νά
προβάλλωνται αΐπάσεις καδαπτόμεναι τής
υπηρεσιακής του ύπολήψεως καί νά τοϋ άποστερεϊται τό δικαίωμα μιάς πλασματικής σή
μερον χαράς..
,
Ή Τράπεζα καταγγέλλει την ολιγωρίαν
κοί διαδέτει τήν άμέλειαν. Κακήν ύπηρεσίαν
εις τήν Τράπεζαν προσφέρουν εκείνοι τών
Συναδέλφων, οί όποιοι έντός συντόμου χρο
νικού διαστήματος κατόπιν τών κατ' έναλλασσομένην διαδοχήν ένεργηδεισών προα
γωγών καταλαβόντες τήν άνωτάτην τής
ίεραρχικής κλίμακας οαδμίδα, έγένοντο έπ·λήσμονες τών τίμιων προόοκιών τοϋ καλού
υπαλλήλου, ώς Υπηρεσιακοί τής Διοικήσεως
Σύμβουλοι. Ευτυχώς 6Τ Υμάς δέν δά εύρεδήτε ποτέ εις τήν άνάγκην νά περιμένητε
προαγωγήν καί δυστυχώς δμως δέν δά μπορ'έσητε επίσης ποτέ νά σταδμίσςτε τό με
τράν τής ίκανοποιήσεως τοϋ υπαλλήλου, δτ-ν τυγχά/η έπισήμου άναγνωρίσεως ή ΰ,,ηρεσιακή του έπΙδοσις. Προχωρήστε, Κύριε
Δίοικητά, εις τάς προαγωγάς. Κρίνατε τούς
ύπαλκήλους. Ούσιαστιχώς δεν πρόκειται, κοι
νοποιούμενων τών προαγω/ών νά δημ,ουργήσητε σήμερον βάρη διά τό 'Ίδρυμα. Εύση
μα δά άπονείμητε. Κλάδους δάφνης ειρηνι
κούς δά σκορπίσητε.
3ον) Χειμερινή πρόνοια : 'Ο έφοδιασμός
τών Συναδέλφων μέ στοιχεία χειμερινών
ειδών, άποτελεί άνάγκην μή έπιδεχομένην
ούτε άναβολήν, ούτε παρέλκυσιν, άλλ'^ ούτε
καί έδελοτύφλωοιν. Θά μερίσητε κοί εις τόν
τομέα αυτόν τής προνοίας δά τήν υγείαν
πλέον τοϋ υπαλλήλου, ένα κομμάτι τών
σκέψεων Σας. Θα διαδέσητε τό ενδιαφέρον
Σας, τήν στοργήν Σας. Καί δέν δά άνεχδητε οπωσδήποτε —κηδόμενος τοϋ πραγματι
κού συμφέροντος τής Τραπέζης— νά οτρώ-

νωνται μέ τήν πρώτη ψιχάλα πλάτες και
πέλματα μέ φύλλα έφημερίδων καί χαρτό
νια. Μέχρι στιγμής μας συνέτρεξεν ή εύμένεια τοϋ ούρανοΰ.... Ή πρώτη έπερχομένη
βροχή δά άνακόψη άκόμη καί τήν εις τά
γραφεία προσέλευσιν πολλών, λόγω έλλείψεως υποδημάτων, ικανών νά άντιοτοΰν εις
τήν επιμονήν διεισδύσεως τών όμβρίών. Καί
δά πικράνη ή τοιαύτη κατάοτασις κατά λό
γον ποώτιστον τούς προσωπικούς Σας εγωι
σμούς διά τό κατάντημα τών υπαλλήλων
τοϋ πρώτου πιστωτικού τής 'Ελληνικής πατρί
δας 'Ιδρύματος έπί Διοικήσεως τοϋ κ. Γ.
Πεοματζόγλου.
4ον) Έταιρεΐαι: Θά ήτο πάντοτε καί _ ϊδίφ
ύπό τάς παρούσας αυνβήκας λίαν επικίνδυ
νον διά τήν ήγεσίαν ενός μεγάλου Τραπε
ζιτικού 'Ιδρύματος έάν αΰτη (κλείουσα ώτα
καί όφδάλμοΰς πρό μιας καταστάσεως ητις
διά τών άπό στόματος εις στόμα ψιδύρων
έχει δημιουργήσει άτμόσφαιραν καταδλιπτ:κήν κα. τά μέγιστα έπιδρώσαν εις _ τήν διάοπασιν τής συνοχής καί τής άφοσιώσεως εις
τά καδήκοντα τοϋ οΰτω άγνοουμένου λοι
πού έκλεκτοϋ Προσωπικού) έπέμενε νά διατηρήση εις προνομιακός δέσεις τούς αύτούς
πάντοτε άνδρώπους όταν μάλιστα ή διά τοϋ
άπεριορίστου χρόνου παραμονή των δημι
ουργεί τάς προύπαδέσεις μιας οίκειότητος
έν' τή ΈταιρΙφ, λίαν παρεξηγήσιμου, άν μή
καί έπιληψ^μου καί πάντοτε έρεδιζούοης τήν
ευφάνταστον κο,νήν γνώμην, τήν ήρέμηοιν
τής όποιας φρόνιμον είναι νά έπιδιώκη ή
Διοίκηαις τής Τραπέζης άντί πόσης δυσίας.
5ον) Προμήδειαι ’Ασφαλειών : Αί πρόσο
δοι αΰται, ώς προερχόμενοι έκ τών εργασι
ών τής Τραπέζης, άνήκουν έξ ολοκλήρου
εις τήν Τράπεζαν καί μόνον εις αυτήν, ή δέ
διατήρησις τοϋ σημερινού άπαραδέκτου καδεστώτος ύποσκά,ιτει ύπούλως τά συμφέρον
τα του 'Ιδρύματος καί τήο συνοχήν τοϋ Προ
σωπικού. Δέν άρκεΐ πρός διαπίοτωσ ν τών
άνωτέρω παρά μία περιοδεία εις τά Υποκα
ταστήματα ένός Συναδέλφου μή συνδεομένου μέ τά περί τήν Διοίκηοιν πρόσωπα _ καί
μεταξύ ένός γεύματος ·ή ένός, καφέ δά άναφανή ή άσβεστος πυρκαίά εις τάς _ ψυχάς
τών υπαλλήλων όλων γενικώς τών Ύπ)των
διά τάς ύπό τοϋ Διευδυντοϋ είσπρσττομένας
προμηδείας καί είναι σοβαρά παράλειψής
διότι οί ένεργοϋντες τάς , έπιδεωρήσεις, εις
τά Υποκαταστήματα δέν ήδέλησαν νά άν:ιμετωπίσουν τό ζήτημα τοΰιο κατά τόν έ υπηρετικώιερον δ,ά τό "Ιδ(. υμα τρόπον, εις
τών όποιων δά ήτο ή καδιέρωσις σημαντικωτέρων ίσως καδ' Υποκατάστημα, έξόδων
παραστάσεως τοϋ Διευδυντοϋ καί ή κατάργησις τοϋ μεσαιωνικού καδεστώτος τής On'
αύτοΰ είσπράξεως τών Προμηδειών έπί των
'Ασφαλειών.
6ον) Έδελουσία έξοδος: Ζήτημα πολύ
πλευρον, πολύπλοκον καί συναισδηματικόν,

δά δεχδήτε δτι δέν διαγράφεται εις όλίγας
γραμμάς μιας μονοσέλιδου έγκυκλίου, ούτε
λύεται σύμφωνα μέ τάς ύποκειμενικάς ένός
ή δύο άνδρώπων άπόψεις, έστω καί προικι
σμένων μέ τήν πλέον φωτεινήν διάνοιαν
καί τάς διαυγεστέρας σκέψεις. Δέν πρόκειται
περί διαπραγματεύσεως μιας τυχαίας ύποβέσεως, άλλά περί τής έξατομικεύσεως τής
καδ' δλον τό παρελδόν άξίας καί τής μετέπειτα ζωής ένός έκάστου τών λευκανδέντων
έπί τών έπάλξεων τού 'Ιδρύματος. "Ονειρα
καί πόδοι ένσαρκώνονται ή διαλύονται καί ή
χαρά ή ή πικρία, άναλόγως τού χειρισμού,
προσφέρονται εις τούς ύπηρεσιακώς μελλοδανάτους. 'Ατυχέστατος, άήδης καί άψυχολάγητος τρόπος διαχειρίσεως τής λεπτοτάτης ταύτης ύποβέσεως κατέστησε τό άποφασισδέν μέτρον άπαράδεκτον καί ή άσάφεια συνεσπείρωοε τούς ένδιαφερομένους
εις κοινόν μέτωπον άντιστάσεως.
"Ηδη μία έπανεξέταοις τού δλου τούτου
ζητήματος ύπό 'Επιτροπής εί; ήν νά άκουσδή ή γνώμη καί του Συλλόγου καί άντιπροσώπων τών ένδιαφερομένων δά ήμβλυνε
τάς όλεδρίας διά τόν έπιδιωκόμενον άγαδόν σκοπόν πρώτας έντυπώσεις, δά προώδει
τούτο καί δά άπετέλει διά τήν Διοίκηα,ν
τίτλον τής προοηκούοης σημασίας ήν έξ
ιερού καδήκοντος άποδίδει αυτή εις τό ζή
τημα αύτό καδ' έαυτά, άλλά καί δά δ εδήλωνε τήν έξυπακουομένην στοργήν τού Ι
δρύματος δι' δλους άνεξαιρέτως καί ιδίως
διά τούς έπί μακράν σειράν έτών ύπηρετήσαντας αύτό.
7ον) Έπισιτιομάς : Α1 διεδνεΐς ζοφεροί έπισιτιστικαί συνδήκαι καί αί άκόμη χειρότε
ροι εσωτερικοί ίδικαί μας έπέβαλλον άπό
καιρού τήν άμεσον λήψιν μέτρων προμηδείας ειδών διατροφής διά τήν έπιβίωσιν τών
άσδενεστέρων τάξεων (οΤαι είναι ο! μισδωτοί) κατά τόν έπερχόμενον χειμώνα. Μέχρι
τούδε ούδέν άπολύτως μέτ ον έλήφδη έν
τή ήμετέρά Τραπέζη καί τό φάσμα τών άνυπερβλήτων προσεχών έπισιτιστικών δυσχερειών δημιουργεί άνυπόφορον άτμόσφα;ραν
εις τάς ψυχάς έκείνων ο'ίτινες δά έπρεπε
ήρεμοι νά έχουν έπιδοδή εις τήν δημιουργί
αν άγαδών καί εις τήν όργάνωσιν καί ένίσχυοιν τών παραγωγικών δυνάμεων τής
Χώρας. Ή έξασφάλισις ώρισμένων ποσοτή
των ειδών διατροφής διά χονδρικών άγορών καί διανομών εις τό Προσωπικόν εις
τιμάς κόστους, άνευ πολυδαπάνων καί έπιθαρυντικών μεσολαβήσεων, δά πρέπει νά άποτελέση τήν —μέ έπί κεφαλής ένα άνώτατον Λειτουργόν τού Ιδρύματος ή καί Μέλος
τής Διοικήσεως αύτοΟ— άμεσον, συστημα
τικήν καί πρό παντός άστραπιαίαν άπασχόλησιν καί φροντίδα τής Τραπεζης, έάν δέΧυμεν νά προλάβωμεν τήν έκ κακής διαίτης φυματίωσιν τών Συναδέλφων καί τών
οίκογενειών αύτών κοί έάν δέλωμεν νά μή

μεταβληδή ή Τράπεζα εις οικονομικήν ύπηρεσίαν τού Ταμείου Υγείας.
Ή μή άμεσος ρύδμισις ύφ’ Υμών τών άνω
κεφαλαιωδών ζητημάτων ώς καί τών τής έπισπεύσεως τής έκδικάσεως τών ένστάσεων
έπί τής έντάξεως, τής ταχείας έκπονήσεως
τού νέου 'Οργανισμού, τής άναδεωρήσεως
τών ποιοτικών διακρίσεων καί μερικών άλ
λων μικροζητημάτων, άτινα μάς δέτουν εις
ήσσονα μοίραν έναντι τών Συναδέλφων
μας τής Τραπέζηςτής Ελλάδος, δά ήτο αύτόχρημα ού μόνον άντίδετος πρός δσα πρό
ήμερών έν τή έορτή τής 28—10—44 έπηγγέλδητε περί τών κοινωνικών ροπών καί
έξελίξεων άλλά καί παραπλάνησις τών
Συναδέλφων δι" ώραίων λόγων,' δΤ διιερ ό
ύποφαινόμενο; έχει σοόαρούς λόγους νά
πιστεύη δτι δέν είναι δυνατόν νά ύπάρχη
τοιαύτη πρόδεσις έκ μέρους Σας.
Αί γνώμαι τών Υπηρεσιακών Σας Συμβούλων
Κύριε Διοικητά, δεχδήτε δτι είναι γνώμαι
άνδρώπων, ο'ίτινες δέν πρόκειται πλέον νά
μεταβάλουν εύχερώς άντιλήψεις καί νοο
τροπίαν, ούτε τούς είναι πολύ εϋκολον νά
Σάς διερμηνεύσουν τάς συγχρόνους περί
ζωής άντιλήψεις καί δσον καί άν είναι πο
λύτιμοι αί γνώμαι των λόγω τής κρίσεως
καί τής πείρας τών Λειτουργών τούτων τής
Τραπέζης, δά πρέπει νά μή άποτελοϋν δι'
Υμάς παντού καί πάντοτε, είμή μίαν άπλήν
συμβουλευτικήν άποψιν, προκειμένου περί
ζητημάτων άφορώντων τό Προσωπικόν τής
Τραπέζης.
Παρακαλώ τέλος; Κύριε Διοικητά, νά κριδώ έπιεικώς διά τήν ώμότητα τών έκφράσεών μου, δέλω δέ νά έλπίζω δτι δά τύχω τής
συγγνώμης Σας διά τήν άπασχόλησιν.
Εύαρεατηδήτε, Κύριε Διοικητά, νά δεχδή
τε τήν έκφρασιν τής ύπολήψεως καί τού 6αδυτάτου μου σεβασμού.
Κων. Άποστολόπουλος ■
Πρόεδρος τού Συλλόγου Υπαλλήλων
Έδνικής Τραπέζης
Έπί τής ώς άνω έπιατολής, τής όποίας τό
περιεχόμενον ό κ. Διοικητής έχαρακτήρισεν
ώς περισπούδαστον, ούδεμιάς έτύχομεν
άπαντήσεως.
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