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0 ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ Μ Q Ρ Η A
«ΝΑ ΣΕ ΑΚΟΥΝ ΚΑΙ ΝΔ ΜΗ ΣΕ ΒΛΕΠΟΥΝ»
Ή προγονική μας Ιστορία κατέλειπε.είς όλους μας πλούσια διδάγματα,
τά όποϊαξάποτελοΰν πρότυπα αναλ
λοίωτα,'βάσει των όποιων νά χαράσση κανείς εΐς..πάσαν εποχήν.τήν κατεύδυνσιν, τήν όποιαν πρέπει νά δίδη
εις προκύπτοντα ζητήματα σοβαροτάτης μορφής. Τοιαύτης ολκής—γενικωτέρου ένδιαφέροντος—ζητήμα
τα είναι, φυσικά, όχι-τά άναγόμενα
εις τόν κύκλον των ατομικών επιδι
ώξεων—διά τά όποια δύναται έπί τέ
λους νά άποκλίνηιτίς ώρισμένων άρχών—αλλά τά άφορώντα τήν τύχην
καί τά συμφέροντα^. συγκεκροτημένων όμάδων ή κοινωνιών,"άκόμη καί
μεγάλων 'Οργανισμών, ή έξυπηρέτησις τών οποίων πρέπει νά σταδμίζεται ούχί κατά τρόπον,άλόγιστον καί
εγωιστικόν, δεδομένου ότι τό άποτέλεσμα — εύμενές ή δυσμενές —
πρόκειται νά έχη διά πολύν συνήθως
καιρόν σοβαροτάτην συνέπειαν καί
άντίκτυπον εις τάς τύχας ούχί τού
ένός άλλά τών πολλών.
Μέ τήν κλασικήν λιτότητα τής έκφράσεώς του, τής όποιας τό νόημα
ήτο βαδυστόχαστον, ό άφδαστος
Γέρος τοϋ Μωρηά, εις επίμονον προ
τροπήν τών συμπολεμιστών του, ό
πως ό ’ίδιος προσωπικώς καί μόνος
άναλαμβάνη νά φέρη εις πέρας κάδε
σοβαρόν άποστολήν, συνεβούλευε
καί έπιτακτικώς έπέμενεν ότι πρέπει
νά χρησιμοποιούνται ο! αριστοι, ού-

δέποτε όμως ό άρχηγός καί τούτο
διά νά διατηρήται άλώβητος καί αφδαρτος ή αίγλη τού άξιώματος τοϋ
αρχηγού.
Καί όλα αύτά μέ τήν παροιμιώδη
έπιγραμματικότητα τών λόγων τοϋ
Γέρου «καλύτερα νά σέ άκοΰν πα
ρά νά σέ βλέπουν».
Άνετρέξαμεν εις τήν Ιστορίαν
τών προγόνων μας,διότι αϋτη αποτε
λεί πλούσιον πηγήν, άπό τήν όποιαν
άναβλύζει σοφία- τής όποιας εις δυσκόλους καί χαλεπός στιγμάς έχει πάς
τις ανάγκην διά νά έπιτελέση κατά
τρόπον αποτελεσματικόν καί πρό
παντός μή έπιζήμιον τό ΚΑΘΗΚΟΝ
του. Οϋτωοΐ έπωμιζόμενοι, φερ' είπεϊν, τήν εύδύνην μιας σοβαρός α
ποστολής, λεπτοτάτης ύφής, διπλω
ματικής, οικονομικής, τραπεζιτικής
κλπ. πριν ή τελικώς άποφασίσουν,
δά πρέπη νά ζυγίζουν πολύ έπί όλων
τών ένδεχομένων συνεπειών.
Καί όλα τά ανωτέρω τά γράφομεν
διότι νομίζομεν ότι δέν είναι μή έπίκαιρα.

• ΣΧΟΛΙΑ ·
Εις τό Ύποκ)μα Αθηνών
Τήν άγωνιώδη καϊ τραχείαν προσπάθειαν
τοϋ Προσωπικοϋ διά τήν έξασφάλισιν μιας
υποφερτής ζωής, υπάρχουν μερικοί πού οχι
μόνον απλώς δέν συναισθάνονται, άλλά
τουναντίον προσπαθούν νά πλήξουν μέ

μέσα καί μεδόδους πού μόνον άηδίαν καί
άγανάκτηοιν προκαλοϋν.
Δέν γνωρίζομεν ποτοι εύδύνο.νται εις τό
ύποκ)μα Άδηνών διά τήν ανισον μεταχείρισιν των Συναδέλφων μας κατά τήν παρακράτησιν μιας ήμέρας άπεργίας, καδ’ ήν
ολίγοι «ήμέτεροι» άπηλλάγησαν πόσης κρατήσεως,έξοφδάλμως καί άσυστόλως μερολη
πτικός. Ή Διοικητική Επιτροπή του Συλλό
γου είναι γνωστόν δτι άντιτίδεται εις κυρώ
σεις καί άποδοκιμάζει πάσαν κράτησιν δι’
άπεργιακούς λόγους. Άλλ' όταν έφαρμόζετας κακώς, μία άπόφασις, ή άπόφαοις αύτή
έπ’ ούδενί λόγω έπιτρέπεται νά μετατροπή
εις δπλον διασπάσεως του Προσωπικού, άπό·
εκείνους οϊ όποιοι δέλουν νά τονίζουν ότι
ύπήρξαν συμπαραστάται καί σύμμαχοι κατά
τόν τελευταΐον άγώνα. Καταγγέλλοντες τήν
πράξιν αύτήν ένώπιον τοΰ συναδελφικοϋ
κόσμου, ύποσχόμεδα δτι δά κρατήσωμεν
καλήν σημείωσιν των γενομένων.
@

Φτώχεια και γκρίνια
"Οταν —έπ' εύκαιρίφ τού νέου έτους—
ηϋχήδημέν εις τόν Υποδιοικητήν κ. Κλέαρ
χον Μανέαν τά χρόνια πολλά, ά κ. Υποδι
οικητής μέ τήν διακρίνουοαν αύτόν άπέραντον καλωσύνην μάς άντηυχήδη καί έπειδή
εις τό πρόσωπόν μας έβλεπε ζωγραφισμένην
τήν άπόγνωσιν δι’ δ,τι άφορά τάς διαθέ
σεις τού κ. Διοικητού έναντι τού Προσωπικού,
ήδέλησε νά μάς ένδαρρύνη καί μάς είπε:
«Βρέ παιδιρ «ή φτώχια φέρνει γκρίνια». Καί
ήμεϊς του άνταπαντήσαμεν «ή γκρίνια φέρ
νει φτώχεια κ. Ύποδιοικητά».

ο

Τό 20 ο)ο
Εις μίαν Υπηρεσίαν τήςΤραπέζης φέρεται
είπών ά κ. Διοικητής εις έρώτησιν τού Προ
ϊσταμένου «πότε μάς φεύγετε κ. Διοικητά;»
δτι δέν πρόκειται νά φύγη έάν δέν τακτοποιήση τό ζήτημα τού 20 ο)ο. —Καί.κάποιος
άδιάρδωτος είπε : «Δηλαδή δά τό παρακολουδήση διά νά μή τύχη καί τό πάρομεν> .
Τόση είναι ή δυσπιστία τοΰ Προσωπικού πρός
τόν κ. Διοικητήν. —Τού τό έχει όμως είπή
αύτό τό πράγμα κανείς άλλος πλήν τοϋ Συλ
λόγου; Ούδείς. 'Απολύτως ούδείς. — Καί έρωτώμεν: έπρεπε νά ύπήρχε δυσπιοτίο; ’Ή

μήπως ήτο άνάγκη νά λατρεύεται ό Διοικη
τής άπό τό Προσωπικόν; "Η έστω καί νά
πιστεύη άπλώς τό Προσωπικόν εις τόν Διοι
κητήν του;

’Απαράγραπτα
Εις μίαν περικοπήν τής πρός τά Μέλη
τοϋ Συλλόγου άνακοινώσεως ύπ’άριδ. 18ό,
έπ’ εύκαιρία τοϋ νέου έτους, ή Διοικ. ’Επι
τροπή λέγει κάτι τό όποιον 9ά πρέπη νά
τονίζεται ϊνα διατηρηδή τό έμψυχον κεφάλαιον τής Τραπέζης. Ή περικοπή έχει ώς
έξης: «ΑΠΑΡΑΓΡΑΠΤΑ παραμένουν τά άτόπώς καί άσυγχωρήτως καταπατούμενα ύπό
τής Διοικήσεως δίκαια των Συναδέλφων
μας καί δά ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΘΟΥΝ δλα άνεξαιρέτως, όπως ικανοποιούνται καί των . Συν
αδέλφων μας των λοιπών Τραπεζών ΰπό
των οικείων Διοικήσεών των»'
Πράγματι εις τήν ’Αγροτικήν έτακτοποιήδησαν αί VALEURS τοϋ Προσωπικού κατά
τρόπον άπολύτως ικανοποιητικόν, κατόπιν
συμφώνου γνώμης καί τού έκ των σπλάχνων
τής Τραπέζης προερχομένου Ύποδιοικητοϋ
κ. Τζωρτζοπούλου, όστ'ς γνωρίζει καλώς τί
κακόν μπορεί νά προέλδη έκ μιας τοιαύτης
άδικίας. Εις δέ τήν Τράπεζαν τής Ελλάδος,
παρά τό δτι,έκεϊ δέν έγινε ένταξις, οί Συνά
δελφοι έχουν έξελιχδή κατά τρόπον φιλοϋπαλληλικόν καί όλοι άνεξαιρέτως οί πρώην
κατώτεροι ήμών εις βαδμόν είναι ήδη πολύ
άνώτεροί μας καί εις βοδμόν καί εις μισδόν.
Πας τις φαντάζεται πόσον δά μάς ύποσκελίσουν δταν γίνη καί ή ένταξίς των, ή όποια
είναι έτοιμη νά γίνη. Άλλ’ ήμεϊς έχομεν
τήν ύπόσχεσιν τού κ. Διοικητού δτι δέν δά
ϋπολειφδώμεν τών Συναδέλφων τής Τραπέ
ζης τής Ελλάδος εις τίποτε. Καί έπί τοϋ
παρόντος τρώγομεν ύπόσχεσιν. ’Ey τώ
μεταξύ ό κ. Διοικητής άντί τής έκπληρώσεως
τής ύποσχέσεώς του κάμνει δ,τι -μπορεί ϊνα
καταστρέψη τήν ένταξιν καί ϊνα μάς καταβιβάση άκόμη πιό κάτω άπό δ,τι μάς φέρνει
έπί τέσσαρα χρόνια τώρα έναντι τών Συνα
δέλφων μας τής Έλλοτραπέζης. Καί έπειτα
νομίζει δτι μπορεί νά κερδίση τό Προσωπι
κόν. Καί μάλιστα δταν — εϊτε τό δέλομεν
είτε δχι— γίνεται αύτομάτως ή σύγκριοις,
ή οποία, δταν είναι τόσον είς βάρος μας,
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δσον είναι σήμερον, δέν μπορεΤ παρά νά
δημιουργήαη τραγικά ανεπανόρθωτα είς
βάρος τής Τραπέζης.

Εύγε του
Ό Υποδιοικητής τής Κτηματικής κ. Άρλιώτης —διά τόν όποιον όρδώς λέγεται καί
δλοι μας τό γνωρίζομεν δτι δέν είναι μό
νον ένας άπό τούς όλίγους διακεκριμένους
Τραπεζίτας του τόπου, άλλά καί κατέχει τό
μυστικόν νά διοική τούς πολλούς— έχει
λάβει μέχρι τόϋδε μερικό φιλοϋπαλληλικά
μέτρα, μέ τό όποτα έχει σκλαθώση κυριολε
κτικός τό Προσωπικόν. Προχθές, αίφνης,
άνεκοινώδησαν έπ’ ευκαιρία τοϋ νέου έτους
όνομαοίαι Υποδιευθυντών. Έχρειάζετο αύτό;
Μέσα εις 100 ύπαλληλους έν συνόλω δέν
έχρειάζετο. Άλλά τό μυστικόν είναι δτι
κάδε τόσον καί τονώνει τό Προσωπικόν
καί δ,τι πλέον ζητήσει άπό τό Προσωπικόν
γίνεται. Καί μάλιντα γίνεται πριν ή τό ζητή
σει ό κ. Υποδιοικητής. Διότι έμπράκτως του
έχει δείξει δτι τό άγαπά, τό φροντίζει, τό
έκτιμό, διακηρύοοει δτι είναι ύπερήφανος
διά τό Προσωπικόν τής Τραπέζης καί πρό
παντός δέν άναιρεϊ τόν λόγον του. Καί
άς μάς συγχωρήσουν οί είς τήν ίδικήν μας
Τράπεζαν Διοικοΰντες νά κάμωμεν μόνον
πρός στιγμήν μίαν ύπόδεσιν: Έάν ό κ.
Άρλιώτης ήτο Διοικητής τής Έδνικής Τρα
πέζης, δά υπήρχε διάστασις μεταξύ Διοικήσεως καί Προσωπικού ; Καί δά ήτο έν άπογοητεύσει ά ύπάλληλος ; ’Ή μήπως Διοίκησις
καί Προσωπικόν καί Σύλλογος μαζί δά εϊχον
δημιουργήσει πραγματικά δαύματα ; Καί είς
μέν τόν κ. Άρλιώτην αξίζει ένα άκόμη ΕΥΓΕ.
Ημείς δέ έδώ βράζομεν είς τό ζουμί μας
άφοϋ καί άπό τούς Συναδέλφους μας τής
Κτηματικής ύπεσκελίσδημεν τόσον πολύ
μεταπελευδερωτικώς. Νά διατί ό κ. Διοικη
τής δέν μπορεΤ νά ουνεργασδή μέ τόν
Σύλλογον. Άπλούστατα, διότι ό Σύλλογος
δέν δέχεται νά γίνη ό νεκροδάπτης 'Ιδρύ
ματος καί Προσωπικού. Άκόμη διότι ό κ.
Διοικητής είναι ζήτημα έάν πιοτεύη είς τό
Ίδρυμα, τό όποιον —παρά ταϋτα— διοική,
ένώ ήμείς πιστεύομεν είς αύτό. Καί πιστεύοντες, ήμείς έχομεν δίκαιον.

•

Καρχαριολογία
Είς τόν ήμερήσιον τύπον άνεγράφη τε
λευταίως δτι ά πλοιοκτήτης τοΰ σκάφους,
τό οποίον μετέφερε τόν ύπό τού πληρώμα
τος άλιευδένπα καρχαρίαν, ήδέτησε τήν
συμφωνίαν, τήν όποιαν είχε κάμει μέ τό
πλήρωμα καί ή οποία συνίστατο είς τό δτι
έάν συλληφδή ό καρχαρίας δά τόν έκδέση
ϊνα τόν βλέπη τό κοινόν μέ είσοδον, τό δέ
έσοδον δά τό διανείμη είς τούς άνδρας
τοϋ σκάφους. Καί τούτο μέν έγένετο καί
είσεπράχδησαν πολλά! δεκάδες έκατομμυρίων, άλλά ό καλός των ό πλοιοκτήτης τά
έκράτησεν δλα δΓ εαυτόν .καί δέν έδωσεν
οβολόν είς τό πλήρωμα. Κατόπιν τούτου
έδημιουργήδη ζήτημα καί οί άδικούμενοι έστράφησαν δικαστικώς κατά τοϋ καπετάνιου.
'Ιδού λοιπόν δτι δέν εϊμεδα μόνοι ήμείς
τά δύματα τοΰ «είπα-ξεΐπα» καί ώς έκ
τούτου δά πρέπη νά... παρηγορούμεδα.
Τό μόνον παράπονόν μας είναι δτι έκεΐ
μέν ό πλοιοκτήτης δέν έχει «παιδιά», ένώ
έδω καί ύπάρχουν «παιδιά» καί περνούν
δταν τά βάλουν μέ τόν Σύλλογον, δηλαδή,
μέ τό Προσωπικόν.

•

«Ό Κύριος έν εύδυμία»
Μέσα είς χήν Τράπεζάν μας συμβαίνουν
τελευταίως τά έξής παράδοξα διά πάντα
ϊσιον άνθρωπον:
Έάν τύχη νά είσαι μικρός καί σεμνός
κλητηράκος καί συμπέση νά μή γνωρίζης
τόν Προσωπάρχην κ. Μάριολέαν τιμω
ρείσαι μέ άπόλυσιν 15 ήμερων καί οΰτω, αύν
τοίς αλλοις, στερείσαι διά 15 ήμέρας τοϋ
μοναδικού σου πόρου συντηρήσεως. Έάν τήν
ιδίαν έποχήν, πού ό κ. Προσωπάρχης είσηγήθη τήν βαρυτάτην αύτήν ποινήν δΓ ένα
σεμνόν Κλήτηράκον, συμβή νά άποπεμφβή ό
’ίδιος σκαιότατα—πολύ κακώς καδ’ήμάς—άπό
τόν έπί κεφαλής ένός Γρρφείου τής Τραπέ
ζης, είς τό όποίον μετέβη ό κ. Προσωπάρ
χης έν τή άσκήσει τών καθηκόντων του, τό
τε όχι μόνον δέν ύπάρχουν κυρώσεις, άλλά,
άπ’ εναντίας ό κ. Προσωπάρχης,μετ' όλίγας
ήμέρας άφ' δτου ελαβε χώραν, είς βάρος
του, τό έπεισόδιον, συνεργάζεται άρμονικώτατα είς τό ίδιον άκριβώς Γραφεϊον μετά
τού έκδιώξαντος αύτόν, ώσάν νά μή συνέβη

τίποτε.
Τυϋτο μάς ύπενδυμίζει μίαν συνήθειαν
του «καλού κόσμου» τοϋ 19ου αιώνας, καθ’ ήν
εάν ένας φτωχαδάκος έπινε λίγο περισσότε
ρον ο'ι άνδρωποι του «καλού κόσμου» έλε
γαν : έμέθυσεν ό παλιάνθρωπος. Ένώ έάν
τό ’ίδιον έκαμνε ένας πολύ «όπως πρέπει» κύ
ριος, έλεγον : Ό κύριος ήλδεν εις εύδυμίαν.
Εις παλαιοτέραν εποχήν οΐ Προσωπάρχαι
τούς μικρούς τούς συνεβούλευον, τούς άδυνάτους τούς έπροατάτευον, ένώ τούς μεγά
λους δέν τούς συνεχώρουν καί πρός τούς
δυνατούς ήοαν αμείλικτοι.· 'Αλλά αύτά εις
παλαιοτέραν έποχήν.... Εις τήν εποχήν, δη
λαδή, τής Διοικήσεως κ. Μαξίμου ή τοϋ κ.
Διομήδους καί μέ Προσωπάρχην τόν άρχονΤάνθρωπον κ. Δημ. Καλύβαν ή τόν μακαρί
την Παν. Μεγαλίδην. ’Αλλά έξ αύΤών ά
ένας έγήρασε πλέον καί αναπαύεται, ό δέ
άλλος άπέδανεν άπό πολλών έτών.
"Οσον άφορφ τήν επιβολήν ποινής διότι
ό Κλητηράκος δέν έγνώριζε τόν κ. Προσω
πάρχην, κάδε ίσιος άνθρωπος λέγει ότι
πρέπει νά έπιβληδή ποινή, όχι όμως εις τόν
Κλητηράκον, άλλα εις τόν κ. Προσωπάρχην,
διότι ό τελευταίος οΰτος τά έχει καταφέρει
ώστε νά μή τόν γνωρίζουν οί έπί μακράν
ύπηρετοϋντες εις τό Κεντρικόν Κατάστημα,
όπως συμβαίνη μέ τόν Κλητηράκον, όστις
υπηρετεί εις τό Κεντρικόν έπί πολλά έτη
καί ό όποιος δέν έ> αβεν άφορμήν νά άπευθυνδή καί νά ενόχληση καί συνεπώς νά
γνωρίση τόν κ. Προσωπάρχην διά καθυστε
ρήσεις δελτίων κλπ. άλλά ήτο καί είναι
άφωσιωμένος είς τήν δουλειά του. Διότι,
πράγματι, είναι ένας πολύ καλός καί φιλό
πονος, άλλά.... Κλητηράκος.
•

«Στρεψόδικος» κ.λ.π.
Κάποιος είς τήν προχθεσινήν σύσκεψιν
τών Στελεχών τής Τραπέζης, ώμίλησεν είς
βάρος τού κ. Διοικητοϋ. Ό κάποιος αύτός
δέν ήτο τυχαίος. Δέν ήτο παληόπαιδο. τΗτο
άνώτατος Λειτουργός καί δή Διευθυντής
Τραπέζης έκ τών ύπό τού κ. Διοικητοϋ εϋνοηδέντων ϊνα άποχωρήσουν μέ πλήρεις
διά πολλά έτη άποδοχάς είς χρήμα καί είς
είδος. Καί όμως ώμίλησεν, ώς ώμίλησεν. Δι
ότι ήθελε νά μή τοϋ προοαφθή ή μομφή ότι
δέν είναι ειλικρινής. Καί είπεν έν τή ρύμη
τοϋ λόγου του— χωρίς καν νά έχη πρόθεοιν νά θίξη, άλλά άπλώς νά πιστοποιήση μί

αν κατάστασιν, έπί τώ τέλει νά ένισχύση τά
έπιχειρήματά του—ότι «ό κ. Διοικητής είναι
οτρεψόδικος καί όποιος λέγει τό άντίδετον
δέν είναι ειλικρινής». Καί έρωτάται:' όταν
ένας οοβαρος άλλά καί ευεργετηθείς άνώ
τατος Συνάδελφος λέγει αύτό, τότε ποιον
έχει μέ τό μέρος του ό κ. Διοικητής;
Αύτό άκριβώς τοϋ λέγει ό Σύλλογος καί
αύτό κυρίως δέν τοϋ λέγουν όσοι άποτελοϋν
τήν αύλήν του.
"Ας τούς ξεβολέψη ά κ. Διοικητής όλους
αύτούς τής αύλής του ή έστω ας τούς είπή
άπλώς ότι άπεφάοισε νά τούς ξεβολέψη καί
τότε θά ίδή τ'ι ανήμερα θηρία δά γίνουν ό
λοι αύτοί καί πώς θά σπεύσουν είς τούς δι
αδρόμους νά φωνάζουν ότι έχει δίκαιον ό
Σύλλογος. Καί θά σπεύσουν όλοι άπό τοϋ
Κλητήρας τοϋ ιδιαιτέρου του Γραφείου μέχρι
καί τοϋ Αύλάρχου του άκόμη. ’Ενώ ό Σύλ
λογος, χωρίς ιδιοτέλειαν άλλά καί μέ άγνό ■
τητα τοϋ ,χέγει ΠΑΝΤΟΤΕ τήν άλήδειαν καί
πάντοτε προσεπάθηοε νά τόν ένισχύση.
Διότι, αύτό, άλλωστε, είναι τό καθήκον τοϋ
Συλλόγου.

•

Διακοπή σχέσεων
Αύτά πού συμβαίνουν άπό έτους καί πλέ
ον, κάθε τόσον, δέν είναι καλά πράγματα.
Ή έφεύρεσις τής διακοπής σχέσεων τοϋ κ.
Διοικητοϋ μέ τόν Σύλλογον δέν είναι ακέψις
τοϋ ίδιου. Είναι τρόπος παρελκύοεως τών
ζητημάτων καί δή ό χειρότερος. Είναι κάτι
τό όποιον μόνον άνθρωποι οί όποιοι είναι
τελείως ξένοι πρός τήν ψυχολογίαν τοϋ
Προσωπικού ήδύναντο νά είοηγηθούν είς
τόν κ. Διοικητήν. Διότι καί οί πλέον άπλοϊκοί άνθρωποι γνωρίζουν ότι δέν πρόκειται ή
Διοίκησις νά έκλέγη τούς Εκπροσώπους του
Προσωπικού, άλλά δά τούς έκλέγη πάντοτε
τό ίδιον τό Προσωπικόν. Έάν η άρχή τής
διακοπής σχέσεων πολιτογραφηθή, τότε είς
κάθε αγώνα τής Διοικητικής ’Επιτροπής του
Συλλόγου όξύν καί έντονον, συμφέρον θά
έχη ή Διοίκησις νά διακόπτη σχέσεις, οπότε
κατά λογικήν σειράν θά πρέπη νά άλλάζωμεν Συμβούλιον Συλλόγου, δηλαδή, νά έκλέγωμεν έκείνο πού δά άρέση είς τόν κ. Διοι
κητήν. Καί τότε; Άλλά ή έποχή αύτή έπέοοσεν άνεπιστρεπτεί.
"Οσον αφορά τήν άφορμήν τής τελευταί
ας διακοπής τών σχέσεων προτιμώτερον
είναι νά μή τήν πολυσυζητήσωμεν. 'Ένα
μόνον είναι τό μεγάλο κακό. "Οτι ό κ. Διοι
κητής δέν άποφασίζει δυστυχώς ό ίδιος.
Καί νομίζομεν ότι πολύ καλύτερα θά ήσαν
τά πράγματα έάν ό ίδιος ό κ. Διοικητής
έρρύθμίζε τά τοϋ Προσωπικού καί τάς μετά
τοϋ Συλλόγου σχέσεις του. Διότι έάν μέχρι
πρό τίνος άντεμετώπιζε συνήθως μόνον τόν
Σύλλογον, ήδη έκατάφεραν οί Εκλεκτοί του,
ώστε νά έχη Εναντίον του ολόκληρον τό
Προσωπικόν. Αύτά έπί τοϋ παρόντος.

