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’Από τήν Γενικήν Συνέλευσιν των
Μετόχων της Τραπέζης τής 'Ελλάδος
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Ή ένίσχυσις των ’Ασφαλιστικών μας Ταμείων. Τί έπρότεινεν
όκ. Πεσματζόγλου συμμορφούμενος πρός άπόφασιν
τοΰ Συμβουλίου τοϋ Ταμείου Συντάξεων. Όμιλίαι τών Προέ
δρων των Συλλόγων κ. κ. Άγγ. Στρούζα καί Κ ω ν ο τ.
Άποστολοπούλου. Τό δράμα τών Συνταξιούχων μας.
Τί ύπεσχέδη ό κ. Μαντζαβϊνος.
Τήν 22 Νοεμβρίου έ. £. έλαβε χώραν ή
τακτική" Συνέλευσις τών Μετόχων τής Τρα
πέζης τής Ελλάδος. Μετά τήν ύπό τοϋ Διοκητοϋ κ. Μαντζαβίνου έκδεσιν τών πεπρα
γμένων, άτινα έδημοσιεύδησαν τήν έπομένην εις τόν ήμερήαιον τύπον, τόν λόγον έλαβεν ό Διοικητής τής Έδνικής Τραπέζης
κ. Γ. Πεσμαζόγλου, δστις παρίστατο—ώς έδήλωσεν—καί ώς εκπρόσωπος τοϋ Ταμείου
Συντάξεων. "Ας σημειωδή δτι τό Συμβούλιον
τοϋ Ταμείου Συντάξεων έλαβεν άπόφασιν
δπως τό ΤαμεΤον έκπροσωπηδή ούχί ύπό τοϋ
κ. Διοικητον, άλλα ύπό τοϋ Συμβούλου κ. Θ.
Θεοδωρίδου, δστις καί έλαβεν εντολήν νά
υποστήριξή τήν άποψιν περί μή προσλήψεως
άλλου Προσωπικού είς τήν Τράπεζαν τής
Ελλάδος καί περί ένισχύσεως τών 'Ασφαλι
στικών Ταμείων ίνα καταστούν ταΰτα ικανά
νά ανακουφίσουν τούς απομάχους Συναδέλ
φους μας. Άτυχώς, δλως αύδαιρέτως ό Πρό
εδρος τοΰ Ταμείου κ. Πεσματζόγλου ήγνόησε
τήν άπόφασιν τούτην καί, καταφυγών είς
τήν γνωστήν τακτικήν του τής άντιμετωπίσεως τών εργαζομένων, διά γνωματεύσεων
Τών Νομικών Συμβούλων, παρέστη ό ίδιος
είς τήν Συνέλευσιν. Ό κ. Στρούζας ύπέβαλεν ένστασιν διά τήν ύπό τοϋ κ. Πεσμα
τζόγλου έκπροσώπησιν τοϋ Ταμείου ήτις καί

κατεχωρίσδη είς τά Πρακτικά τής Συνελεισεως. Πάντως ό κ. Πεσματζόγλου έτόνισε
τήν άνάγκην τής ένισχύσεως τών Ταμείων
καί εΤπεν δτι άπό κοινοϋ αί Διοικήσεις τών
Τραπεζών Έδνικής, Κτηματικής καί 'Ελλά
δος κατήρτισαν Επιτροπήν μελέτης τοϋ
ζητήματος.
Ό κ. Μ. Μιχαλακόπουλος εΤπεν δτι δέν
τηρούνται αύστηρώς αί διατάξεις τοϋ Κατα
στατικού τής Τραπέζης.
Ό κ. Ν. Μπακόπουλος είπεν δτι οί μισδο’ι
τών ύπαλλήλων τής Τραπέζης τής 'Ελλάδος
είναι μεγάλοι καί δέν ευρίσκει δεδικαιολογημένας τάς άξιώσεις τών ύπαλλήλων πρός
βελτίωσιν τών μισδών των καί μάλιστα καδ’
ήν στιγμήν αί συντάξεις τών άπομάχων
Συναδέλφων των πόρρω άπέχουν άπό τοϋ
νά προσεγγίζουν τούς μισδούς τών έν ενερ
γείς) ύπαλλήλων. Είς τό σημεΤον τούτο διεμαρτυρήδησαν έντόνως οί Πρόεδροι τών
Συλλόγων κ. κ. Στρούζας καί Άποοτολόπουλος. Έν συνεχείς) ό κ. Μπακόπουλος ανεφέρδη είς σημεία τινα τής έκδέσεως τών
πεπραγμένων.
Ο κ. ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΡΟΥΖΑΣ
Ε]τα έλαβε τόν λόγον
ό Πρόεδρος
τοΰ
Συλλόγου 'Υπαλλήλων τής Τράπέζης τής 'Ελλάδος κ. "Αγγελος Στρού
ζα;, δστις έξήρε τήν συμβολήν
καί

τήν δυσίαν του Προσωπικού κατά τόν πό
λεμον καί μεταπελευδερωτικώς καί ύπεστήριξεν δτι ή άξια πόσης έξάρσεως άφοσίωσις
του Προσωπικοΰ εις τό καδήκον του καί ή
βαδεϊα ΰπ" αύτοϋ έπίγνωσις των έναντι της
Χώρας ύποχρεώσεών του καί ή κατά συντρι
πτικήν πλειοψηφίαν εθνική του συνείδησις
έπιβάλλουν άντιστοίχους ύποχρεώσεις εις
τήν Κυβέρνησιν καί εις τήν Διοίκησιν τής
Τραπέζης ϊνα τό έμψυχον ύλικόν τής Τραπέζης μή άποκαρδιωδή συνεπείρ των οικο
νομικών δυσχερείων τάς όποιας άντιμετωπίζει σήμερον μέ τούς έξακολουδητικώς μει
ωμένους μισδούς έν συγκρίσει πρός τούς
προπολεμικούς καί ζητεί τήν βελτίωσιν τού
των χωρίς νά άρνήται νά ύποστοϋν οί Συν
άδελφοί του δυσίας κατά τον'Ι'καδορισμόν
τών μισδών έπί τιμαριδμικής 6άσεως καί
μάλιστα δέχεται, λέγει, δυσίας μεγαλυτέρας
άπό δσας ύφίστανται αί άλλαι τάξεις τής
Κοινωνίας. Αύτά πιστεύομεν, λέγει ό κ.
Στρούζας καί αύτά ύποστηρίζομεν διότι εΐείναι δίκαια καί λογικά. Έν συνεχεία υπο
στήριξε τήν ένίσχυσιν τών ’Ασφαλιστικών
Ταμείων διά τής παροχής έπί μίαν πενταε
τίαν ΰπό τών τριών Τραπεζών προσδέτου
εισφοράς 4 ο)ο διά^τό Ταμείον Αυτασφαλείας καί 3 ο)ο διά τό Ταμεΐον Συντάξεων,
λόγω τής μή καταβολής κανονικών εισφο
ρών κατά τό διάστημα τής κατοχής καί
ήξίωσε τήν έπιβάρυνσιν τών Τραπεζών μέ
τάς συνεπεία τής έδελουσίας εξόδου δετι
κός καί άποδετικάς ζημίας του Ταμείου.
Έν συνεχείφ άντέκρουσε δι’ άκαταμαχήτων έπιχειρημάτων τόν κ. Ν. Μπακόπουλον,
όσον άφορά τούς μισδούς τών Υπαλλήλων
τής Τραπέζης.
Ο κ. Κ. ΔΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Μετά τόν κ. Στρούζαν έδόδη ό λόγος εις
τόν Πρόεδοσν...τοΰ..Σμλλό.γου ,ιω.ν Υπαλλή
λων τής Έδνικής Τραπέζης κ. Κων. Άποστολόπουλον, δστις δταν έδήλωσεν δτι δά
άμιλήση διά τ.ό ζήτημα τών Συνταξιούχων
εϋρεν άντιμετώπους τούς κ. κ. Μιχαλακόπουλον καί τούς χρηματιστάς Στουπάδην
καί Στουπάδην (έξαδέλφους), οϊτινες έτόνιζον δτι τό ζήτημα τών Συνταξιούχων άνεξαρτήνως τού δικα'ου των δέν είναι δέμα
τής παρούσης Συνελεύσεως.
Ή αποψίς των, έπειτα άπό έντονον βιο
λογικήν συζήτησιν, δέν έγένετο, εύτυχώς,
δεκτή ύπά τοΰ Προέδρου τής Συνελεύσεως
καί ό κ. Άποστολόπουλος, συνεχίζων, είπε

τά έξής :
Παρακαλώ νά έπιτραπή καί εις έμέ, ώς
έκπρόσωπον τοϋ Προσωπικού τής Έδνικής
Τραπέζης, νά εϊπω όλίγας λέξεις έπί τού
ύπό τοϋ έκλεκτοΰ Συναδέλφου μου κ. Στρούζα άναπτυχδέντος ζητήματος τής ένισχύσεως τών άσφαλιστικών Ταμείων τοϋ Προ
σωπικού καί νά μεταφέρω είς υμάς τόν
πόνον 1.500 συνταξιούχων τών τριών Τρα
πεζών. Γνωρίζει καλώς ή Διοίκησις τής Τρα
πέζης τής Ελλάδος τήν έξαβλίωσιν τών
άπομάχων λειτουργών τής Τραπέζης καί
γνωρίζει έπίσης πόσον δυσμενώς έπιδρα
τούτο είς τάς ψυχάς τοϋ έν , ένεργείφ Προ
σωπικού καί πόσον τούτο λεληδότως δά
έχη άντίκτυπον είς τήν στάδμην τής άποδόσεως, τής άφοσιώσεως καί αύτής άκόμη τής
πειθαρχίας έν τή Τραπέζη, δταν ό έργοζόμενος άντιμετωπίζη τόν έπί τεσσαρακονταε
τίαν τιμίως, εύσυνειδήτως καί εύδοκίμως
έργασδέντα είς τό Πρώτον Πιστωτικόν Ίδρυ
μα τής Χώρας νά περιφέρεται είς τούς δρό
μους ρακένδυτος καί πεινασμένος καί νά
διημερεύη έξωδεν τών Γραφείων τοΰ Τομείου
Συντάξεων μέ τήν έλπίδα νά προκαλέση
τόν οίκτον τοϋ Προϊσταμένου τοϋ Ταμείου
καί νά κατορδώση οΰτω νά τοϋ άποσπάση
τήν έγκριοιν διά μίαν προκαταβολήν καί
καί ολίγων έστω χιλιοδράχμων. Διότι, Κύριοι
Μέτοχοι, αύτό δυστυχώς γίνεται οήμερον
καί δέν έχετε παρά νά κάμετε τόν κόπον
οίανδήποτε ήμέραν νά περάσετε άπό τήν
οδόν Σοφοκλέους, όπου τά Γραφεία τοϋ
Ταμείου Συντάξεων τών Τραπεζών Έδνικής,
Κτηματικής καί Ελλάδος διά νά διαπιστώσητε τό δλιβερόν τούτο γεγονός.
Ύπό τάς προϋποδέσεις ταύτας δέν νομίζω
δτι ή σημερινή Συνέλευσις τών Μετόχων
δά άρνηδή είς τήν Διοίκησιν τής Τραπέζης
νά προβή είς τήν αΰξηαιν τής εισφοράς
ύπέρ τών είδη λειτουργούντων άσφαλιστικών Ταμείων διά μιάς άσημάντου έπιβαρύνσεως ιών έξόδων Διαχειρίσεως, είμαι δέ
άπολύτ^ς βέβαιος δτι τήν έπιβάρυνσιν τού
την δά καλύψη τό ίδιον τό έν ένεργεία
Προσωπικόν διά τής έτι μείζοντος άποδόσεως, τής όρδολογιστικωτέρας όργανώσεως τών υπηρεσιών τής Τραπέζης κα! συνε
πώς τοΰ κλεισίματος τής θύρας είς νέας
προσλήψεις, είς τάς όποιας ή Διοίκησις
προβαίνει ύπό τήν ίσχυράν πίεσιν τώ

έκάστοτε κρατούντων πρός μεγάλην ζημίαν
τού Ιδρύματος καί άναπόφευκτον πλέον
—ύπό τό βάρος τοϋ όγκου τοΰ Προσωπικού
— έκτροπήν του άπό τόν προορισμόν του
ώς ’Εκδοτικού Ιδρύματος.
Μέτρα πρόνοιας ύπέρ των έργαζομένων
είναι ακριβώς δ,τι ή Χώρα μας χρειάζεται
σήμερον καί δά χρειάζεται καί εις τό μέλ
λον, ϊνα άποκοποϋν αϊ γέφυραι, αί όποΐαι
οδηγούν τόν κόσμον εις τήν άντίπεραν
δχΒην τοϋ όλέΒρου, τοΰ όδυρμοϋ καί τής
έδνικής συμφοράς.
Ό Μέντωρ τών Τραπεζιτών σεβαστός μας
κ. Δημ. Μάξιμος, δταν ήτο ΠρωΒυπουργός,
εις μίαν σύσκεψιν εις ήν μάς έκαμε τήν
τιμήν νά μάς καλέση, έδήλωσε τά έξης :
«"Ο,τι δήποτε καί αν μού ζητήσετε διά τήν
ένίσχυσιν τών άσφαλιστικών Ταμείων 9ά
είναι όλιγώτερόν άπό δ,τι πρέπει νά δώσωμεν ϊνα μή περιφέρωνται οί πρώην συνερ
γάται μου εις τούς δρόμους καταντημένοι
καί αύτό πού δά ζητήσετε δά σάς τό δώσω».
Άτυχώς ό κ. Μάξιμος μετ’ όλίγας ήμέρας
παρητήδη άπό Κυβερνήτης τής Χώρας. ’Ήδη,
έτέρα άνεκτίμητος έπίσης οικονομολογική
προσωπικότης τοϋ τόπου, άνέλαβε τό ζήτη
μα τής έξυγιάνσεως τών άσφαλιστικών Τα
μείων τών τριών Τραπεζών. Ό σεβαστός
μας Πρόεδρος κ. Άλέξ. Διομήδης. Κα| δταν
ένας ΜΑΞΙΜΟΣ καί ένας ΔΙΟΜΗΔΗΣ έχουν
ξεβραχιωνισδή διά τό ζήτημα τούτο, δέν δά
πρέπη νά ύπάρξη καί ό ελάχιστος δισταγμός
3κ μέρους τών κ. κ. Μετόχων διά τό ζήτημα
τούτο καί παρακαλώ δπώς έξουσιοδοτηδή ή
Διοίκησις τής Τραπέζης τής Ελλάδος ϊνα
άπό κοινού μετά τών Διοικήσεων τών Τρα
πεζών Έδνικής καί Κτηματικής ένισχύσσυν
τά Ταμεία καί χαρίσουν οΰτω τήν χαράν καί
τήν άνακούφισιν εις τούς άπομάχους Συνα
δέλφους μας μέ τήν πεποίδησιν δτι έργον
ύψίστης κοινωνικής δικαιοσύνης συμπληρούται.
Εις τά λεχδέντα ύπό τοϋ κ. Νικ. Μπακοπούλου περί τών δήδεν μεγάλων μισδών τών
ύπαλλήλων τής Τραπέζης τής Ελλάδος καί
τής μή έκδηλώσεως τής άλληλεγγύης των
πρός τούς άπομάχους Συναδέλφους των έχω
νά εϊπω δτι τόσον ό κ. Στρούζας, δσον καί
έγώ ήλδομεν εις τήν σημερινήν Συνέλευσιν
μέ μόνον σκοπόν νά άμιλήσωμεν καί νά
διεκτραγωδήσωμεν τήν κατάστασιν τών

άπομάχων Συναδέλφων μας καί νά ζητήσωμεν τήν έξυγίανσιν τών ’Ασφαλιστικών Τα
μείων. Λυπούμαι δέ διότι ό κ. Μπακόπουλος, ώς πολιτευόμενος, διακεκριμένος .επι
στήμων καί έπιφανής οικονομολόγος άντί
ώς έδει, νά έχη μελετήσει τό δλον ύπαλληλικόν ζήτημα καί ιδιαίτατα τό δημοσιοϋπαλ
ληλικόν καί νά έχη λύσεις δπως άνέλδουν
οί γλίσχροι καί άπαράδεκτοι μιοδοί δλων
τών τάξεων καί κυρίως τών Δημοσίων ύπαλ
λήλων, έρχεται εις τήν σημερινήν Συνέλευσιν νά όμιλήση περί μεγάλων μισδών τών
Συναδέλφων τής Τραπέζης τής Ελλάδος,
δταν οί μιοδοί οΰτοι πάρω άπέχουν άπό
τοϋ νά εΤναι οί στοιχειωδώς ίκανοποιούντες τάς άνάγκας των.
ΖητεΤ δηλαδή ό κ. Μπακόπουλος νά μή
βελτιωδούν οί μιοδοί πείνης τών τραπεζιτι
κών, άντί νά ζητή νά άνέλδουν αί άποδοχαί
δανάτου, οϊαι είναι αί ,τών Δημοσίων ύϊιαλλήλων, τών Συνταξιούχων καί τών άνέργων.
Τούτο ύποστηριζόμενον έκ μέρους τοϋ κ.
Μπακοπούλου δά προξενήση άσφαλώς |τήν
πλέον άλγεινήν έντύπωσιν εις τάς τάξεις
δλων τών έργαζομένων».
Μετά τόν κ. Άποστολόπουλον ώμίλησαν
οί κ. κ. Άνδρ. Παπαδημητρίου (ύποδιοικητής
έπί κατοχής τής Τραπέζης), ό κ. Άποστολίδης (πρώην Υπουργός τών Οικονομικών)
καί οί χρηματισταί κ. κ. Βλαχάκης καί
Στουπάδης.
Έν συνεχεία έλαβε τόν λόγον, ώς έκπρόσωπος τοϋ ’Επαγγελματικού Επιμελητηρίου
ό κ. Μαμάκης, δοτις ύπεστήριξε τήν άνάγκην τής βελτιώσεως τών μισδών καί Συντά
ξεων τών Τραπεζιτικών. (Ό κ. Μαμάκης έξελέγη καί Σύμβουλος τής Τραίτέζης κατά τήν
έπακολουδήσασαν ψηφοφορίαν).
Τέλος ό Διοικητής κ. Μαντζαβΐνος άπαντών εις τούς όμιλητάς έδήλωσεν δτι προσ
λήψεις Εγιναν μόνον είς τάν Ταμιακόν
Κλάδον. Έπίσης ύπεσχέδη δτι δά καταβάλη
πάσαν προσπάδειαν διά τήν βελτίωσιν τών
μισθών καί δτι ή Διοίκησις δά ένισχύση
τά ’Ασφαλιστικά Ταμεία.
Μετά ταΰτα έπηκολούδησε ή ψηφοφορία
διά τήν εκλογήν Συμβούλων καί Ελεγκτών.
Τό νέον Συμβούλιον άπετελέσδη έκ τών κ.
κ. Μιλτ. Πουρή, I. Λαμπρινούδη, Μ. Καρέλια,
Π. Γιαννουλάτου, Γ. Μαμάη, Βεντσύρη, Κανελλοπούλου, Νεγρεπόντη καί Κοσμετάτου.

• ΣΧΟΛΙΑ ·
Ό πανέξυπνος κ. Πεσμαζόγλου.
'Από 20 μηνών ό Σύλλογος διεξά
γει αγώνα διά τήν αϋξησιν τής εισ
φοράς έκ μέρους τής Τραπέζης ύπέρτού Ταμείου Υγείας καί τά πράγμα
τα ειχον φθάσει εις σημεΐον ώστε ό
μέν κ. Γουναράκης—μέ τόν όποιον
ό Σύλλογος έχει έκτοτε διακόψει πά
σαν επαφήν—νά μάς διαβεβαίωση
κατηγορηματικώς ότι «τό ζήτημα έλύδη συμφώνως πρός τάς απόψεις
σας» οΐ δέ του Ταμείου 'Υγείας ότι
άπεδέχδησαν ύπόσχεσιν του κ. Διοικητοϋ ϊνα ή Τράπεζα παραχώρηση
διά μέν τό έτος 1946 μίαν σημαντι
κήν—εις άκίνητον καί κινητήν περι
ουσίαν—εισφοράν, διά δέ τό έτος
1947—μέ κίνδυνον νά δεωρηδοΰν
προδόται έναντι τοΰ Συλλόγου—άπεδέχδησαν πρότασιν τοΰ κ. Γουναράκη ϊνα ή εισφορά αύξήδ'ή άπό 5
ο)ο εις 10 ο)σ, ήτοι νά διπλασιασδή.
"Εκτοτεκαί μέχρι σήμερον ούτε
ένα μονόλεπτον δέν είσέπραξε τό
Ταμεϊον Υγείας, χάρις εις τήν δεξιοτεχνίαν του κ. Πεσματζόγλου, όστις φαίνεται πώς έκαμε μίαν πρότασιν εις τό Ταμεϊον Υγείας. Καί ή πρότασις ήτα ή έξής : «ΤΙ προτιμάτε;
Χρήματα καί αύξήσεις εισφορών ύπέρ
τοΰ Ταμείου Υγείας, ή άτομικούς
προβιβασμούς, ευαρέσκειες καί πά
λιν άτομικούς προβιβασμούς;»
Δέν είναι άνάγκη νά μαντεύσωμεν
τήν άπάντησιν διότι τά πράγματα
μάς τό ειπον. Ή συμφωνία έκλεισε
μέ μίαν πολύ ικανοποιητικήν προ
σωπικήν τακτοποίησιν καί οϋτω ό κ.
Πεσματζόγλου έγλύτωσε διά τήν
Τράπεζαν δύο δισεκατομμύρια. Καί
έπειτα λέγουν μερικοί ότι ό κ. Πεσμα
τζόγλου δέν χειρίζεται καλώς τά
ζητήματα καί δέν κάνει διά Διοικη
τής τής Τραπέζης. Ό κόσμος είναι
πολύ άχάριστος.... „
Ούσιώδης παράλειψις
Άπό τά δημοσιευδέντα εις τήν προτελευταίαν «Τραπεζιτικήν» πρακτικά τής ’Εκτάκτου
Συν-ελεύσεως τοΰ Συλλόγου μας έκ παρα
δρομής του τυπογράφου παρελείφδη μία
ουσιώδης παράγραφος τής ομιλίας τοΰ Προ

έδρου τοΰ Συλλόγου, ή έξής: «Καί δταν λέγωμεν Διοίκηοιν δέν έννοοΰμεν μόνον τόν
κ. Διοικητήν, άλλά_καί τούς δύο ‘Υποδιοικητάξ, οί όποιοι είναι κατά πολύ —εις τό
σημεΐον τούτο— χειρότεροι καί άντιϋπαλληλικώτεροι αΰτοϋ».
Πράγματι εις τούς δύο αύτούς άνδρώπους
κάτι πού μπορεί νά εύχεται κανείς είναι νά
τούς συγχώρηση δ Θεός τά δσα έχουν διαπράξει εις βάρος τοΰ Προσωπικού, τό -όποι
ον δταν δέν τό εγκαταλείπουν λόγω των
πολλαπλών ατομικών των ύποδέσεων, τό
καταπολεμούν κατά τόν πλέον άπίστευτον
τρόπον.

Τό έπαναλαμβάνομεν
Ή άπορρόφηοις τοΰ Συλλόγου μέ τό ζή
τημα των μισδών φαίνεται πώς έκαμε τήν
Διοίκηοιν νά πιστεύση δτι τά τόσα καί τόσα
ήδικής, ύπηρεσιακής καί οικονομικής σημα
σίας έκκρεμοΰντα αιτήματα έξεχάσδηκαν
άπό τόν Σύλλογον ή ότι έξεπεράσδησαν.
Διότι δέν εξηγείται άλλως διατΐ δέν επιλύει
ή Διοίκησις μερικά ζητήματα ώς, φερ’ είπείν,
τό τής σκανδαλώδους έπεμβάσεώς της εις
τό Ταμεϊον Συντάξεων, τό «τών όλιγωτέρων
τών 17», τό τής χορηγήσεως τοΰ επιδόμα
τος Λογιστοϋ, τό τής πλήρους άποζημιώσεως έκ τοΰ Ταμείου Αύτασφαλείας τών άποχωρησάντων Συναδέλφων μας, τό τής κατα
βολής πληρών άποδοχών είς τάς οικογένει
ας τών πεσρντων είς τόν πόλεμον 1940-1941,
τό τής αρσεως τών άδικιών έκ τών τελευ
ταίων προαγωγών, τό τής καταβολής τών
καδυστερουμένων εισφορών ύπέρ τοΰ Ταμεί
ου Υγείας, τό τής κανονικής έπιχορηγήσεως
τής Λέσχης, τό τής ρυδμίσεως τών προμηδειών επί τών ’Ασφαλειών καί τών δέσεων
είς Εταιρείας, τό τής μετατάξεως Κλητήρων
καί Είσπρακτόρων, τό τής μή προσλήψεως
νέου Προσωπικού κλπ. Πόσον όμως σφάλλει
ή Διοίκησις καί είς τό σημείον τούτο -όπως
είς όλα τά ζητήματα- δα άποδειχδή σύντομα.

Αϊ κατ’ εκλογήν προαγωγαί
Ό κ. Διοικητής υπεσχέδη κατ’ έπανάληψιν κατηγ ο ρ η μ ά“τΊ κ ω ς εις τόν Σύλλογον δτι δά επα
κολουθήσουν έγ τ_ό ς ολίγων ήμερό ν -μετά
την κοινοπόίησιν των κατ’ άρχαιότητα προαγωγώνκαΓ οι κατ’ εκλογήν· - τοιαΰ7αι. Δυστυχώς πάρήλδον
π_ο λ ύ πολλοί ήμεροι καί τούτο δέν έγινε. Δέν
είναι εκπληκτικόν τό πράγμα ’Εκπληκτικόν δά ήτο
εάν ό κ. Διοικητής έτήρει τήν ύπόσχεοίν του έστω
καί διά μίαν φοράν.

Σωματοφυλακή
Τό δτι δ κ. Διοικητής περισσότερον στηρίζεται εις
τήν σωματοφυλακήν του καί καδόλου είς τήν αγά
πην τοΰ Προσωπικού· εϊνεπ πλέον ή γνωστόν. ’Αλλά
τό νά μή κατωρδώνη νά εϋρη από τό πλεονάζον
εν τή Τραπέζη Προσωπικόν Ενα ή καί περισσοτέ
ρους διά τήν προστασίαν του καί νά άνανκάζεται
νά προσφεύγη έκτος τής Τραπέζης, αυτό είναι εν
δεικτικόν τής καταστάσεως. Τό κακόν έν προκειμένω είναι τούτο, δτι, δηλαδή, καδ’ ένας πού προσ
λαμβάνεται μετ’ όλίγον -διάστημα δά
συν-άσσεται
μέ τό λοιπόν Προσωπικόν και έτσι δά διορίζωνταί
νέοι καί δά φδάσωμεν είς τό δυσάρεστον σημεΐον
τών άναριδμήτων προσλήψεων καί συνεπώς τής αύξήσεως τών εξόδων Διαχειρίσεως διά τόν περιορι
σμόν τών όποιων ό κ. Διοικητής ζωηρώς καί άξιεπαίνως ένδιαφέρεται.

