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Ο,ΤΙ ΕΞΗΡΤΑΤΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΙΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
Τό λήξαν έτος νά πάη καί νά μή γυρίση !

Πρό δώδεκα άχριβώς μηνών, ήτοι τήν 31 
Δεκεμβρίου 1945 τό Συμβούλιον του Συλ
λόγου ‘Υπαλλήλων —παρά τήν άπογοήτευ- 
σίν του δσον αφορά τήν έκ μέρους τής 
Διοικήσεως έπίλυσιν των άπασχολούντων τό 
Προσωπικόν ζητημάτων— έκρινε καδήκον 
του νά παρουσιασδή καί νά ύποβάλη σύσ- 
σωμον τάς εύχάς του εις τήν Διοίκησιν τής 
Τρτπέζης. Τότε εύρέδημεν πρό μια; έκπλή- 
ξεως δταν ήκούσαμεν τόν κ. Διοικητήν 
έκδηλώνοντα τό φιλοϋπαλληλικό του αίσδή- 
ματα μέ τόσην κατηγορηματικότητα καί 
τόσην συγκίνησιν, ώστε μετά τήν άποχώρη- 
σίν μας, δλα ανεξαιρέτως τό μέλη τοΰ Συμ
βουλίου, μέ ύπερδεματίζοντα τόν Πρόε
δρον αύτοϋ, ά άλληλοερωτώμεδα πού ό" 
φείλεται αυτή ή άπότομος μεταβολή εις τά 
αίσδήματα τού Διοικητοϋ μας. Κάτι περισ
σότερον. Ό Πρόεδρος τοΰ Συμβουλίου, μέ 
ένα άκατάσχετον πλέον ένβουοιασμόν, 
έδήλωνεν δτι, έόν ή δητεία τοΰ Συμβουλίου 
ήδύνατο νό παραταδή έπί τρεις ,είσέτι μή
νας, δά έλύοντο δλα ανεξαιρέτως τά αιτή
ματα καί δά παρεδίδωμεν —μέ ΐκανοποίησιν 
γενικήν— τήν αρχήν εις τό διάδοχον Συμ
βούλιον δνευ ούδενός έκκρεμοϋς ζητήμα
τος. Τοιαύτη ήτο ή έντύπωσίς μας έκ τών 
δηλώσεων τοϋ κ. Διοικητοϋ, όστις καί μάς 
έσφιξε τότε θερμότατα τό χέρι. Όποια 
δμως νέα άπογοήτευσις εύδύς έκτοτε καί 
μέχρι σήμερον; Ό κ. Διοικητής έχει τήν 
δύναμιν νά ουναρπάζη πολλές φορές, άλλά 
έχει καί τήν αδυναμίαν νά άποκαλύπτη 
ώρισμένας στιγμάς τόν πραγματικόν εαυ
τόν του, διά νά μάς ό.τοδεικνύη δτι δέν

διάκειται ποσώς συμπαθώς πρός τούς 
έργαζομένους. "Ολοι μας ένδυμούμεδα 
κατά τάς άρχάς τοϋ 1?46 τά παζάρια του 
διά τήν βελτίωσιν τών μιοδών, τάς άδετη- 
δείσας υποσχέσεις του πρός τούς Διευδυν- 
τάς τής Τραπέζης περί αΰξήσεως τής τότε 
μισδοδοσίας μας κατά 55 ο)ο καί μετέπειτα 
τήν έξευτελιστικήν πρόιασιν τής Διοικήσε- 
ως περί καταβολής μόνον διαφοράς 20 ο(ο 
ύπό τύπον συνεργείου καί τήν έπακολου- 
δήσασαν είς ένδειξιν έντονου διαμαρτυρίας 
έκτακτον Συνέλευσιν τοϋ Συλλόγου. Ούδείς 
ξεχνά τήν άντίδρασιν τοΰ κ. Διοικητοϋ, τε
λευταίως, διά τήν ϊδρυσιν Ταμείου Πρόνοι
ας ύπέρ τοϋ Προσωπικού πρός επιτευξιν 
τής αναπροσαρμογής τών μιοδών, ώς καί 
πόσον έβράδυναν αί προαγωγαί, αϊτινες 
τελικώς έδημιούργ.ησαν έν ήφαίστειον, έ
τοιμον νά έκραγή. Ποιος έξ ημών δέν 
έξοργίζεται διά τόν τρόπον καδ’ δν έγινεν 
ή περ’φημος έδελουσία, ή όποια άντΐ νά 
εύχεράνη τήν άποχώρησιν έκείνων, οϊτινες 
δά έπρεπε νά άποχωρήσουν, έγέννησεν 
ορέξεις διά μίαν πρώτης τάξεως ασφα
λή έπιχείρησιν; Μήπως τουλάχιστον έμει
ναν ικανοποιημένοι καί οί άποχωρήσαντες; 
Τά έξ άμάξης έσυραν είς δλους καί δΓ δ- 
λους. Παρ' δσα είχε ύποστή ή Διοίκησις 
προηγουμένως, έν τούτοις τήν παρέσυραν 
κατά τό λήξαν έτος οί υπηρεσιακοί της 
Σύμβουλοι, διά μίαν είσέτι φοράν, είς τήν 
δημιουργίαν ένός νέου ζητήματος είς βά
ρος τοϋ Συλλόγου, άπό τό όποιον μόνον 
αυτή έξήλδε απαξ έτι τραυματισμένη είς 
κύρος καί είς γόητρον. "Οταν τέλος τό



Προσωπικόν έκλήδη εσχάτως νά άντιμετω- 
πίση τήν έπίλυσιν τών ζητημάτων του δι’ 
άπεργίας, ή ΔιοΙκησις, παρά τάς ρητάς καί 
κατηγορηματικός δηλώσεις τοϋ κ. Διοικη- 
τοϋ, δτι ποτέ δέν δά παρεμποδίση άπεργί- 
αν, ήτις, κατά τόν κ. Διοικητήν, εΤναι δι
καίωμα του έργαζομένου, έν τούτοις, ού 
μόνον τηλεγραφικός άδηγίας έδωσεν είς 
τά Ύπ)ματα, ού μόνον ήπείλησε νά δημο- 
σιεύση άριΒμούς, οΰ μόνον έξέδωκεν έμ- 
πιστευτικάς άνακοινώσεις πρός τό Προσω
πικόν, άλλά καί ένήργησε κατά τρόπον 
μή γενναϊον καί ήσκησε ψυχολογικήν βίαν 
άνηκούστου έκτάσεως καί μορφής, ί'να άπο- 
τρέψη τόν τίμιον άγώνα τών έργαζομένων. 
Οΰδέποτε, κατά τό λήξαν έτος, ή Διοίκη- 
σίς μας ένδιεφέρ&η δϊά τήν οικονομικήν 
ένίσχυσιν καί βελτίωσιν τής δέσεως τών 
ύπαλλήλων καί δ,τι μέχρι σήμερον, έπετεύ- 
χδη, τοΰτο οφείλεται εις τάς έντονους 
προσπάθειας τοϋ Συλλόγου καί είς τήν έκ 
μέρους τής Κυβερνήσεως συμπάδειαν πρός 
τήν τάξιν μας. Άντιδέτως ή Διοίκησις συ- 
στηματικώς άντέδρασε καί άντιδρα, άφοϋ 
δέν στέργει νά τηρήση καί αύτάς άκόμη 
τάς άνειλημμένας ύποχρεώσεις της καί έκ- 
λαμβάνει τάς πρός τό Προσωπικόν παρο- 
χάς ώς έλεημοσύνην της πρός έπαίτας. Τό 
έπίδομα Λογιστών, καδιερωδέν καί κατα- 
βληδέν άναδρομικώς είς τήν Τράπεζαν τής 
'Ελλάδος, άρνεΐται ή Διοίκησις μας νά τό 
χορηγήση. Τήν κανονικήν έπιχορήγησιν είς 
τό Ταμεϊον 'Υγείας άρνεΐται έπίσης. Τά έ- 
πιδόματα πρός τούς Προϊσταμένους Λογι
στηρίων Ύπ)μάτων διαρκώς ύπόσχεται καί 
άκόμη δέν έδόδησαν καί αν δά δοδώσι 
τελικώς δέν δά εχωσι τήν άναδρομικότητα 
τών άλλων Τραπεζών, διότι χωρίς παζάρι 
καί χωρίς ξυκοζύγισμα δέν ζή ό κ. Διοικη
τής. Τό έχει δυστυχώς μέσα του καί είς τό 
αίμα του. Τόν ίσχύοντα ’Οργανισμόν κατε- 
πάτησεν ή Διοίκησις καί τούς Νόμους 683 
καί 765 παρεβίασε διά άσυνήδων είς τά 
"Ιδρυμα νομικών τερτιπιών. Άπό τού έτους 
1945 συνεστήδη επιτροπή διά τήν έκπόνη- 
σιν νέου ’Οργανισμού, ήτις διελύδη καί νέα 
συνεστήδη καί μόνον οργανισμόν νέον 
δέν ΐδομεν. Είς τήν Λέσχην άντί τής έκ 
δραχ. 75.000.000 αίτουμένης καί όφειλομέ- 
νης έπιχορηγήσεως, έστάλησαν μερικοί 
δωδεκάδες πανικών, μερικά πιατικά, 5 εκα

τομμύρια μετρητά καί μέ τά σταγονόμετρο 
καί μέ άγώνας βγαίνουν δσα βγαίνουν. 
Οί εστιαζόμενοι είς τήν Λέσχην ένισχύον- 
ται έκαστος μέ δραχ. 300 ήμερησίως, ένώ ή 
ύποχρέωσις τής Τραπέζης εΤναι διά δραχ. 
60.000 μηνιαίως. Τό δάνειον δι’ ένα είσέτι 
μισδόν δέν έγκρίνεται, ένώ είς τάς αλλας 
Τραπέζας έδόδη καί δή καί τέταρτος μι- 
σδός· Τό αϊτημα άναπροσαρμογής τών επι
δομάτων ταμιών καί χειριστριών Λογιστι
κών μηχανών ώς καί τό αίτημα χορηγήσε- 
ως έπιδόματος είς τούς τεχνικούς δέν ϊκα- 
νοποιήδησαν. Αί μετατάξεις γυναικών δέν 
έγιναν. Αί συνεργειακαί άμοιβαί είς τούς 
προτάσσοντας τά στήδη των κατά τών έχ- 
δρών τής Πατρίδας στρατιώτας Συναδέλ
φους δέν έγκρίνονται. Τό ζήτημα τής στε- 
γάσεως τοϋ Προσωπικού παραπέμπεται— 
καδ’ δν τρόπον γνωρίζει ό κ. Διοικητής— 
είς τάς έλληνικάς καλένδας. Αί μητέρες 
Συνάδελφοι ούδεμιάς έτυχον προστασίας 
καί ένισχύσεως. Οί Συνταξιούχοι πένονται.

Προσλήψεις νέαι έλαβον χώραν κατά τό 
έτος 1946. Νέα ένταξις, δηλαδή άποσύνδε- 
σις τοϋ Προσωπικού, έπαπειλεΐται συνεπεία 
τών άνομων προαγωγών. Ρουσφέτια έγιναν 
καί .μάλιστα προκλητικά. Τά ζητήματα τών 
προμηδειών έπί τών άσφαλειών καί τής 
τοποδετήσεως Συναδέλφων είς'Εταιρίας πα
ραμένουν αλυτα πρός μεγίστην δυσφορίαν 
τών έργαζομένων. Ένέργειαι πρός διάσπα- 
σιν τοϋ Προσωπικού έντέχνως έξυφαίνονται 
καί ισχυρά άντίδρασις κατά τών διεκδική
σεων τοϋ Συλλόγου προπαρασκευάζεται. 
Οί μανδαρίνοι, είς τό Συμβούλιον προαγω
γών, άντήλλαξαν ψήφους διά νά έξασφαλί- 
ση έκαστος τούτων τούς ίδικούς του καί 
Διευδυνταί αύτοί, προερχόμενοι έκ τοϋ 
Προσωπικού, έδέχδησαν καί συνέπραξαν 
πρός κατάπνιξιν τών κεκτημένων δι
καιωμάτων τοϋ Προσωπικού.

Τό Συμβούλιον τοϋ Συλλόγου έπανειλημ- 
μένως παρητήδη καί πάλιν έπανεξελέγη 
καί —παρά ταϋτα— πειδαρχημένον καί συγ- 
κρατημένον καί μολονότι πολύ πικραμένον, 
άπεσιώπησε.... πράγματα καί έπετίμησε 
Συναδέλφους έξάλλους καί.... άσεβεΐς.... καί 
ούδέν τούτων έδιώρδωσε τήν κατάστασιν. 
"Οσοι ίσχυρίζοντο δτι δέν πρέπει νά δίδη 
τις πίστιν είς τούς λόγους τοϋ κ. Διοικη- 
τοϋ έδικαιώδησαν, αφού δχι μόνον τά προ.



φορικά, αλλά καί τά οργανικός διατεταγ
μένα δέν τηρεί ό κ. Διοικητής. Κατά τό 
έτος 1?4ό έμπεδοΰται εις τάς ψυχάς τών 
εργαζομένων έν τή Τραπέζη, έκείνο τό 
Οποίον πολυσέβαστοι ανδρωποι έπροφή- 
τευσαν δταν κατά Μάρτιον 1945 άνέλαβεν 
ή σημερινή Διοίκησις. Αυτός είναι ό έναντι 
τού Προσωπικού άπογοητευτικός άπολογι- 
σμός τής Διοικήσεως κατά τό έτος 1946, 
παρά τό γεγονός δ τι, μεσοϋντοςτοϋ δευτέ
ρου έξαμήνου τού έτους τούτου, είς τήν 
Διοίκησιν είσήλδεν καί ό άπά 20ετίας ζυ- 
μωδεϊς μέ τό Προσωπικόν νέος 'Υποδιοικη
τής κ. Π. Γουναράκης. Ύπό τάς οονδήκας 
ταύτας τό 1946, δοον αφορά τά διά τό 
Προσωπικόν μέτρα τής Διοικήσεως, εύχό- 
μεθα νά πάη καί νά μή γυρίση.

Σ X Ο Λ ϊ A i
ΕΚΠΟΝΗΣΙΣ ΝΕΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Ή ύπό τήν προεδρείαν τοϋ 
Ύποδιοικητοϋ κ. Π. Γουναράκη Επι
τροπή έκπονήσεως νέου 'Οργανι
σμού—μέ μέλη τούς κ. κ. ί. Παρακευ- 
όπουλον, Γ. Δημακόπουλον,· Χρ. Δη- 
μητριάδην, Γ. Κοζώνην, Κ. Άποστο- 
λόπουλον, ώς Πρόεδρον τού Συλλό
γου, X. Τσιριμωνάκην καί Π. Μαριο- 
λέαν ώς εισηγητής, άρχίζει τάς έρ- 
γασίας της άπό τών άρχών Ιανουά
ριου. Τούτο έπετεύχδη κατόπιν μα
κρών άγώνων τού Συλλόγου. Επειδή 
όμως τελευταίως διαδίδονται άνησυ- 
χητικαί προβλέψεις ώς πρός τήν σκο
πιμότητα καί φιλυπαλληλικότητα τού 
νέου έργου—δεδομένου ότι κατεπα- 
τήδη ό ήδη ισχύων 'Οργανισμός— 
συνιστώμεν είς όλους τούς κ.κ. Συν
αδέλφους, άρρενας καί δήλεις, νά 
έχουν άπεριόριστον εμπιστοσύνην 
πρός τήν Διοικ. Επιτροπήν τοϋ Συλ
λόγου, ήτις έχει έπιληφδή όλων άνε- 
ξαιρέτως τών φλεγόντων ζητημάτων 
τού Προσωπικού καί δά άγωνισδή διά 
τήν έπίλυσιν αύτών καί τής όποιας 
ό έκπρόσωπος ούτε δευτερόλεπτον 
δά παραμείνη είς τήν Επιτροπήν 
έκπονήσεως τού νέου 'Οργανισμού

έάν δέν πρόκειται νά βελτιωδή δΓ 
αύτοϋ αίσδητώς άπό πάσης πλευράς 
ή δέσιο όλωνάνεξαιρέτως τών κλά
δων τοϋ Προσωπικού. Επίσης ούτε 
έπαυσε, ούτε δά παύση ή Διοικ. 'Επι
τροπή νά άγωνίζεται διά τήν έφαρ- 
μογήν τών διατάξεων τοϋ ϊσχύοντος 
'Οργανισμού καί διά τήν έπανόρδω- 
σιν τών άδικιών έκ τών τελευταίων 
προαγωγών,άλλά καί δά ξεσηκώση 
πολύ συντόμως όλάκληρον τό Προ
σωπικόν διά τήν άνήκουστον αύτήν 
έπιβουλήν, έάν έν τώ μεταξύ δέν 
στέρξη ή Διοίκησις νά σεβασδήτήν 
υπογραφήν τής Τραπέζης.
Μέγα καί άπαράδεκτον λάδος

Μέ τάς τελευταίας άψυχολογήτους καί 
παρανόμους προαγωγάς έδημιουργήδη μία 
κώνειος πικρία καί μία ιδιότυπος όπογοή- 
τευσις. Ένώ άλλοτε παρετηροϋντο έντονοι 
διαμαρτυρίαι άπ’ άκρου είς άκρον μεταξύ 
τών παραλεκρδέντων, οήμερον άντιδέτως 
ένας μέγας άριδμός Συναδέλφων προσήλδεν 
είς τά Γραφεία τοϋ Συλλόγου καί άντί άλλου 
παραπόνου έδήλωσεν άτι έφεξής δά παύση 
νά έργάζεται. Δέν γνωρίζομεν έάν τούτο 
είναι μεταπολεμικόν σύμπτωμα ή έκδήλωσις 
παροξυσμού συνεπείρ πλήρους άποκαρδιώσε- 
ως. Έν πόση περιπτώσει ή κατά τοιοϋτον 
τρόπον άντιμετώπισις τού παραπόνου των 
δεν είναι μόνον άσυγχώρητον σφάλμα, άλ
λά καί άπαράδεκτον άπό τόν Σύλλογον. 
Άντιδέτως έργαοία καί άφοσίωσις είς τό 
καδήκον καί άδιάκοπος άγών πρός διεκδί- 
κησιν τού δικαιώματος τής προαγωγής έν- 
δείκνυται, συνιστάται καί έπιβάλλεται έκ 
μέρους όλων μας.

’Εκτός έάν__
Καί αυτή μέν είναι ή βαδεΐα πίστις τής 

Διοικ. ’Επιτροπής τοϋ Συλλόγου δσον άφο- 
ρα τήν τακτικήν ήν οφείλουν νά τηρήσουν 
οί άδικηδέντες άπό τάς προαγωγάς Συνά
δελφοι. Εκτός έάν οί δηλώσαντες άποχήν 
άπό τήν έργασίαν έχουν ύπ’ δψιν των ότι 
μόνον τό μέτρον αύτά είναι άποτελεσματι- 
κόν, άφοΰ, ώς γνωστόν, καί ά,λΧοι τινες 
Συνάδελφοι έπέτυχον τού σκοπού των διότι 
είχον δηλώσει είς τήν Διοίκησιν ότι δέν 
έννοοΰν νά έργασδοϋνϋ! έάν δέν τούς δο- 
δη λίαν προσοδοφόρος δέσις καί κατ’ έκ- 
λογήν προαγωγή. Έν τοιούτη όμως περιπτώ- 
σει οί άδικηδέντες δά έπρεπε νά είχον κά
μει ή οί ίδιοι ή διά ισχυρού Προστάτου τήν 
δήλωσιν πρό τών προαγωγών άπ’ εύδείας 
είς τήν Διοίκησιν. "Αν καί νομίζομεν ότι δέν 
δά ήρκει μόνον αύτό. Μάλλον δά έπρεπε 
προηγουμένως νά είχον έπιδείξει φυγοπονίαν



έπί τινα έτη ή νά εϊχον άποσπασόή εις 
καμμίαν προσοδοφόρον δΓ αυτούς εταιρίαν, 
όπότε ή έπιτυχία του διαβήματος των δά 
ήτο πλέον ή βέβαια. Διότι καί οί «ώρισμένοι» 
Αλλοι —μαζί μέ τήν ώς άνω δήλωσιν πρός 
τήν Διοίκησιν— εϊχον καί τά τελευταία 
ταϋτα.... προσόντα. ΈκεΤ δυστυχώς έφδάσα- 
μεν. Καί έπειτα πταίει ό Σύλλογος!

Εύχαριστοϋμεν
Έκ πρώτης δψεως, έκ του άνωτέρω τίτλου, 

δά ένόμιζέ τις δτι αί εύχαριστίαι άπευδύνον- 
ται πρός τήν Διοίκησιν διά ι]τήν έπίλυσιν έ
στω καί μικροαιτήματος. Καί δμως δέν μάς 
έχάρισε μέχρι τοΰδε ή Διοίκησις τήν χαράν 
αυτήν. Τάς ευχαριστίας άπευδύνομεν πρός 
τούς Συναδέλφους των Ύπ)μάτων, οϊτινες 
εϊχον τήν καλωσύνην νά μάς συγχαρούν, 
άλλοι τηλεγραφικως καί άλλοι ταχυδρομι
κός, διά τήν έκ νέου επιτυχίαν μας εις τάς 
άρχαιρεσίας τού Συλλόγου. Επίσης καί πρός 
τάς εις τά Ύπϊματα Αντιπροσωπείας τού 
Συλλόγου διά τήν αυτήν ώς άνω αιτίαν.

Ή.... έδελουσία
Προ ήμερων έξεδόδη μία άπόφασις εις 

βάρος τής Τραπέζης καί ύπέρ τών έδελου- 
σίως άποχωρησάντων Συναδέλφων. Δέν 
πρόκειται νά μάς άπασχολήση ή δλιβερά 
αυτή ύπόδεσις, ή τις άποτελεϊ συμφοράν, ώς, 
προϊόντος τού χρόνου, δά καταδειχδή τού
το σαφέστατα. Ήδέλαμεν δμως νά ύποβά- 
λωμεν τό_άπλοϋν ερώτημα : Ή Διοίκησις ύ- 
πεσχέδη τήν συνεργειακήν αμοιβήν, ναι ή 
δχι; Έάν ναί, διατί εύδύς έξ άρχής δέν τήν 
έδωσε καί άφησε νά έκδοδή εις βάρος τής 
Τραπέζης καταδικαστική άπόφασις; Έάν δ
μως δέν τήν ύπεσχέδη, διατί, δταν οϊ Συνά
δελφοι έπρόκειτο νά ύπογράψουν τά χαρτιά 
τής εξόδου των καί δεδομένου δτι τότε εϊ- 
χε δεσπισδή ή συνεργειακή άμοιβή, δέν έ- 
φρόντισε ή Διοίκησις μέ τούς τόσους καί 
τόσους δικηγόρους της νά κατοχυρωδή πριν 
ή κάμη δεκτάς τάς παραιτήσεις; Άλλ’ έξε- 
χάσαμεν ή Διοίκησις έχει τάς... εύδύνας της.

Αΐ.... εύδϋναι τής Διοικήσεως
Καί επειδή ό λόγος περί εύδυνών άξίζει 

νά εϊπωμεν δτι δταν ό Σύλλογος υπέβαλε 
τήν παράκλησιν ϊνα μή ή Διοίκησις, ύπείκου- 
σα εις έσφαλμένας εισηγήσεις, προκαλεϊ τά 
Προσωπικόν, ό κ. Διοικητής άπήντησε μέ 
στόμφον δτι τά άφορώντα τά Προσωπικόν 
ζητήματα τά καλύπτει διά τής προσωπικής 
του εύδύνης. Καί οϊ έκπρόσωποι τού Συλλό
γου εις ένδειξιν διαμαρτυρίας άπήλδομεν έκ 
τού Γραφείου του. Διότι έάν εις τούς Διοι- 
κοϋντας τά ιδρύματα κατελογίζοντο πράγ
ματι εύδΰναι, τότε ή δέσις τών Ιδρυμάτων 
δά ήτο πολύ καλλιτέρα, διότι πολλοί πού τά 
διοικούν σήμερον δά άπεούροντο μόνοι 
των, δεδομένου δτι άσφαλώς δέν δά έστερ- 
γον νά άναλάβουν τάς εύδύνας τών άμελε-

τήτων καί άστοχων πράξεων των, τάς όποι
ας πληρώνουν κατά κανόνα οί εις αύτά έρ- 
γαζόμενοι.

"Αδειαι μετ’ αποδοχών
Πληροφορούμεδα δτι αί άδειαι μετ’ απο

δοχών δέν περιορίζονται εις ένα μόνον μή
να κατ' έτος, ώς μέχρι τινός, αλλά εις πε
ρισσότερον χρονικόν διάστημα. Έτροποποι- 
ήδη μήπως ό 'Οργανισμός καί δέν τό γνω- 
ρίζομεν; Διότι μανδάνομεν δτι ύπάρχουν 
Συνάδελφοι μέ μακράν άδειαν, οϊτινες μι- 
σδοδοτούνται κανονικώς. Δέν έννοοΰμεν 
φυσικά τάς εσχάτως ύπανδρευδείσας Συνα
δέλφους, τάς οποίας ταλαιπωρεί τό Τμήμα 
Προσωπικού νά έπιστρέψουν τήν συνεργεια- 
κήν άμοιβήν, διότι έλαβον άδειαν ολίγων η
μερών πέραν τού μηνάς, λόγω γάμου, μετ’ 
άποδοχών. Έννοοΰμεν τά προστατευόμενα 
παιδιά... "Η δέν εϊναι έτσι; Τούτο δά πρέπη 
νά τό γνωρίζη ό κ. Διοικητής, δστις χειρί
ζεται ό ίδιος τά ζητήματα τού Προσωπικού. 
"Αν ή πληροφορία μας εϊναι Ακριβής, νά ύ- 
ποχρεωδούν οί λαβόντες πέραν τού μηνός 
άποδοχάς, νά τάς έπιστρέψουν άμέβως. Διό
τι τό ζήτημα τούτο έρεδίζει καί προκαλεϊ 
τό Προσωπικόν.

Διασπαστικοί προσπάδειαι
Τήν συνοχήν καί τήν μεταξύ τΰν εργαζομένων 

αλληλεγγύην πρώτιστον συμφέρον έχει ή Διοίκηβις 
νά ένισχΰη και νά προασπίζη, έστω καί αν ή αλλη
λεγγύη αυτή ένίοτε στρέφεται έναντίον των άπόφε- 
ώντης.Δέν πρέπει νά τής διαφεύγη δτι μέ άλληλομισου 
μενον—διά τόν ένα ή δλλον λόγον—καιχωρϊς ένότητα 
Προσωπικόν δέν είναι δυνατόν νά προχωρήση τό 
"Ιδρυμα. "Αν αυτό —δσον όζύμορον καί δν φαίνε
ται έκ πρώτης δψεώς— τό ένστερνισδή ή Διοίκησις, 
τότε δά άπαλλαγή από μερικούς της Συμβούλους, οϊ 
ότοϊοι τήν έχουν παρασύρει μέχρι σήμερον εις πολ- 
λάς άντιϋπαλληλικάς έκδηλώσεις, αί όποΤαι καλόν 
εϊναι νά μή συνεχισδοϋν.

Τά εκκρεμή αιτήματα
Εις άλλην στήλην άναφέρονται άπολογιστικώς τά 

έκκρεμή καί αλυτα μέχρι σήμερον αιτήματα τού 
Προσωπικού. ‘Η Διοικ. ’Επιτροπή ένταηκώς Εργάζε
ται διά τήν έπίλυσιν των καί ελπίζει δτι_ τελικώς ή 
Διοίκησις θά πειοδή. "Αν δμως τούτο δέν γίνη, ό 
Αγών δά συνεχισδή έντονος, πεισματώδης, Εξω καί 
όπό τά δρια άκόμη. Διότι όμυνόμεδα. Τό προλέγο- 
μεν. "Οστις πιστεύει ή έπίστευσε μέχρ^ι τοΰδε, δτι 
τούς αγώνας τού Συλλόγου έμείωσεν ή έματαίωσεχ 
ή άντίδρασις καί τά μέτρα τής Διοικήσεως, εύρί- 
σκεται έν πλάνη, όπως εϊναι σφάλμα νά γίνεται συν
εχώς έκμετάλλευοις τής σ νέσεως τΰν Μελών τής 
Διοικ. ’Επιτροπής τού Συλλόγου καί τού ύπέρ τής 
συνοχής τοϋ Προσωπικού καί τού ύπέρ τού 'ιδρύματος 
ζωηρού ένδιεφεροντός της. Διότι καί αυτό Εχει δρια 
καί μάλιστα δταν μας Εοχωνται τά μηνύματα όπό 
τήν Τράπεζαν τής ’Ελλάδος, δτι κατεβλήθησαν^ προ
χθές εις τούς Λογιστάς άναδοομικΰς τά Επιδόματα 
όαδμοΰ καί εΐσέπραξαν οδτοι ύπέρτόέν έ - 
κατομμύριον έκαστος.
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