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Η ΑΥΤΗΣ ΙΥΙΕΓΑΑΕΙΟΤΗΣ Η ΕΡΓΑΣΙΑ
Γνωστοί Συνάδελφοι ένασμενίζονται αύτοκοσμούμενοι μέ ιδιότητα.
Ή έκπεφρασμένη βο'ύλησις των
Συναδέλφων, αΐ καταστατικαί διατάξεις τού Συλλόγου μασ, αΐ συνδικαλιστικαί ύποχρεώσεις τών έργαζομένών, ή πραγματική έννοια τής έπαγγελματικής μας διαρδρώσεως καί έν
γένει ό,τι τό —χωρίς περίφρασιν καί
παράσπονδον διάδεσιν— νόμιμον
νοδεύεται καί παραποιείται διά νά
εύοδωδή κάποιος —προφανώς προσφιλής— σκοπός. Διότι αύτό τούλάχιστον μαρτυρεί ή άπό 14 Μαΐου έ.έ.
κυκλοφορήσασα —ας τήν πούμε—
άνακοίνωσις τών Συναδέλφων αύτών. Καί αν μέν παρέδεταν τά όνομαιεπώνυμά των δά τούς άνεγνωρίζετο τής γνώμης των τό δάρρος.
’Εγώ τώρα μάς άπαλλάσσουν τής
τίμιας αυτής ύποχρεώσεως.
Παλαιότερα εϊχον παρουσιασδή
—πάντοτε ώς παρασυλλογική συγκρότησις— μέ τήν έμφάνισίν-τής
«Έπιτροπής_συνδικ ολιστικής μειοφηφίάς». Φαίνεται ότι ή έμφανισις εκείνη άπεσυνετέδη εις ράκη. Καί διά
τόν λόγον αυτόν έπαναπαρουσιάζονται σήμερον, μετά μακράν άπουσίαν —μέ τήν προσωνυμίαν «Συνδικαλιστική ’Επιτροπή».
’
Διοτυποϋται εις τό ώς άνω δήμοσίευμα —έμμεσον άλλά καί πικρόν—
τό παράπονον διότι ή Διοικητική 'Emτροπή τού Συλλόγου υίοδετεΐ τήν
άρχήν τής εντατικής έργασίας καί
διακηρυσσέΤπρός πάσαν κατεύδυν-

σιν τήν ανάγκην τής έγκολπώσεώς
της. ΉμεΤς εις αύτά προσδέτομεν
καί τούτο, ότι δηλαδή έζητήσαμεν
καί ζητοϋμεν από τήν Διοίκησίν μας
νά έπιτύχη τάς άναγκαίας προϋποδέσεις όχι άπασχολήσεως, άλλά πε
ρισσότερης δουλειάς. Καί δουλειάς
δημιουργικής καί παραγωγικής,
'Εάν ύπάρχη περίπτωσις ένπροκειμένω νά έκτοξευδή έπίκρισις, αϋτη
πρέπει νά κατευδύνεται τόσον πρός
έκείνους, οΐ όποιοι πολεμούν έσκεμμένως τήν δουλειά, όσον καί πρός
έκείνους οί όποιοι —άν καί τεταγμένοι διά τήν άνάπτυζιν τών εργασιών
τού Ιδρύματος — άποδεικνύονται κο
τώτεροι τών προσδοκιών τής μεταπολεμικής έποχής καί τών προσδοκιών τού Προσωπικού.
Πιστεύομεν ότι τά ερείπια, πού
πυργώνονται εις σωρούς, δά άναστηλωδοϋν μόνον μέ τόν Ιδρώτα όλων
μας.
■*
Τήν εύτυχίαν μας τήν έδνικήν,
τής Τραπέζης μας τήν προκοπήν καί
τών έπαγγελματικών μας προσδοκιών τήν όλοκλήρωσιν δά τήν δεμελιώσουν οί κόποι μας καί ό μόχδος
μας. Ούτε ή σύγχισις ύποβοηδεί,
ούτε ή άνωνυμογραφία προάγει Καί
κατά τούτο δά διαφέρωμεν πάντοτε
άπό τούς άλλους. Ημείς δά ζητοϋμεν έπέκτασιν τών εργασιών καί
βελτίυσιν της στάδμης τής ζωής,
'Εκείνοι δά επιζητούν μείωσιν τής
εργασίας καί άναγνώρισιν τών «Έπιτροπών».

Τό Προσωπικόν τής Τραπέζης μας
έπίστευεν ανέκαθεν καί πιστεύει
ακόμη ότι κάδε Συνάδελφος παντός
Κλάδου καί Βαδμοΰ εις τόν κύκλον
τής άνατεδειμένης αύτώ εργασίας
καί τής δράσεώς του —περιορισμέ
νης ή εύρείας— πρέπει νά άποτελή
μίαν ξεχωριστήν προσωπικότητα καί
ότι τούτο επιτυγχάνεται μόνον διά
τής μείζονος διαρκώς άποδόσεως,διά
τού ζήλου, τής άφοσιώσεως, τής όρδολογιστικής ρυδμίσεως τής έργασίας του καί τής διαρκούς βελτιώσεως
αύτής έπί τώ τέλει τής άρτιωτάτης
έξυπηρετήσεως τών πελατών καί τού
'Ιδρύματος, χωρίς πρόσληψιν νέου
- μή άπαραιτήτου - Προσωπικού. Έπί
πλέον πιστεύει ότι κάδε σεβόμενος
έαυτόν καί έχων ύπηρεσιακάς άνησυχίας καί φιλοδοξίας έπαγγελματικάς
δέν πρέπει ποτέ νά έργάζεταιμέ τάς
ώρας, άλλά μέ τήν έργασίαν καί νά
δεωρή τό Ίδρυμα ώς άτομικήν του
έπιχείρηαιν. "Αν αύτό συνεχισδή εύρύτρτα καί άπό ύλην τήν ιεραρχίαν,
τότε όλα δά πάνε, σύντομα, πολύ
καλά καί δά ίδοΰμε άναμφισβητήτως
καλύτερες ήμέρες. Καί όταν άκόμη
ουμπέση νά έχωμεν Διοίκησιν σαν
τήν σημερινήν, ή όποια άντιδικεϊ μέ
τό Προσωπικόν συστηματικός.
Ταΰτα πάντα άσχέτως τής ύποχρεώσεως τής Τραπέζης, όπως καδορίζη έκάστοτε τό ώράριον, τό όποιον,
έάν εις τά άλλα Ιδρύματα προστατεύη τούς πολλούς, εις τό ίδικόν
μας δά ήδέλαμεν νά μή τό έπικαλοϋνται —οίκειοδελώς καί αύτοπροαιρέτως πάντοτε— ούτε έλάχιστοι
καί μάλιστα ύπό τάς σημερινός με
ταπολεμικός συνδήκας τής χώρας
μας.
ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΜΑΣ
Ό κ. Διοικητής εις τά έκ νέου
δέντα αίτήματά μας, άπήντησεν
λούβως :
«1) Αί άπόψεις τής Διοικήσεως
»τό έπίδομα του Πάσχα είναι

ύποβληώς άκοώς πρός
γνωστοί.

«Κατ’ αύτάς, δά έπρεπε νά δοδή δ,τι έδό»δη καί κατά τό Πάσχα τοΰ παρελδόντος
«έτους, μή άπαιτουμένης νέας έγκρίσεως
«ryncf δά άπητεΤτο μόνον έάν έπρόκειτο
»νά χορηγηδή μεγαλείτερον ποσόν.
«2) Μετά τάς ρητάς δμως άποφάσεις
»τής Κυδερνήσεως έπί τοΰ ζητήματος, ή
»Διοίκησις, καδ' ήν είχεν ύποχρέωσιν,
«συνεμορφώδη πρός αύτάς.
«3) Όσον άφόρά τήν άκύρωσιν τής τε»λευταίας τροποποιήσεως τοΰ Όργανι»σμοΰ, αϊ άπόψεις τής Διοικήσεως, άνα»κοινωδεΐσαι άπ' άοχής, παραμένουσιν ά«μετάβλητοι.
«4) Τά άφορώντα εις τό ΤαμεΤον Ύγεί»ας ζητήματρ ρυδμίζονται έν συνεννοήσει
»μετά τών άρμοδίων έκπροσώπφν αύτοϋ.
«5) Διά τήν αίτουμένην χορήγησιν έπι»5όματος δέσεως πρός δλον τό προσωπι»κόν, άπό τοΰ βαδμοΰ Λογιστοΰ καί άνω,
»παραπέμπομεν εις προγενεστέραν άνα»κοίνωσίν μας.
«ό) Ή μετάταξις τών Γυναικών ύπαλλή«λων γίνεται. Τόν άριδμόν τών μετατα»χδησομένω/ δά καδορίση ή ικανοίης
»αύτών, κρινομένη έν πνεύματι εύμενείας.
«7) Τό ζήτημά τής ένοποιήσεως τών δα«νείων εύρίσκεται ύπό μελέτην.
«8) Τό αϊτημα περί έπιχορηγήσεως τής
«Λέσχης τοΰ Συλλόγου είναι άπαράδε«κτον».
/
*

*

—"Οσον άφορά τά λοιπά αιτήματα, άτινα
ύπεβλήδησαν εις τόν κ. Προσωπάρχην καί
τά όποια άναφέρονται λεπτομερώς έν τή
ύπ’ άριδ' 34)24)4)47 άνακοινώσει μας, πλήν
τής πιστώσεως διά τήν προμήδειαν ειδών
τής OYNRA, ήτις ένεκρίδη, δέν έχομεν μέ
χρι σήμερον άπάντησιν.
—Τό α’ίτήμα τοΰ Συλλόγου περί άναπροσαρμογής τοΰ ταμειακού έπιδόματος λύεται,
καδ" ας έχομεν πληροφορίας, έντός τών
ήμερών.
—Διά τό έπίδομα τοΰ Πάσχα ύτάλληΧοι
τών ΤραπεζώνΈλλάδος καί 'Αγροτικής πρσσέφυγον εις τά δικαστήρια.
—Εις τήν Τράπεζαν τής "Ελλάδος συνεκλήδη Συνέλευσις του Προσωπικού διά τήν
17 τρ. μηνάς μέ δέυα «τό έπίδομα τοΰ Πά
σχα καί ποιοι οί ύπεύδυνοι της μή κατα
βολής αύτοϋ μέχρι σήμερον». Ώς πληροφο-

ρούμεδα ή Συνέλευσις' ίαΰτη δά άναβληδή
Si." όλίγας ήμέρας.
—Τά διαδιδόμενα περί δήδεν καταργήσεως πα’ ήμΤν τοϋ δεσμού των Ελεγκτών διεψεύσδησαν άρμοδίως.
—Διαδίδεται δτι ή Διοίκησις τό αίτημα
τοϋ Ταμείου Υγείας, διά τήν έπίλυσιν τού
όποιου ό Σύλλογος έκαμεν έσχάτως καί νέα
διαβήματα δέλέι νά τό ικανοποίηση κάπως,
έν ούδεμιά δμως περιπτώσει διά προσδέτου
έπιβαρύνσεως τής Τραπέζης, άλλά δ.ά,τής
περικοπής τής παιδικής μερίμνης ή διά τοϋ
περιορισμοΰ τούτης. Τούτο γνωσδέν εις τό
Προσωπικόν έσχε δυσμενεστάτην άπήχησιν
όχι μόνον διότι οϋτω δίγεται ένας πόρος έξ
εκείνων οϊτινες αποβλέπουν εις τήν διατήρησιν τής ελληνικής φυλής άλλά καί διότι
ή Διοίκησις προσφεύγει εις μέσα διά τών
όποιων ξεγελάγεται τό Προσωπικόν καί πρό
παντός διασπάται.
—Ή Διοικητική ’Επιτροπή τοϋ Συλλόγου
παρεκάλεσεν όπως καταβληδή ή άποζημίωαις τής 1 Μαΐου έ. έ. ήτις είναι διπλασό
τοϋ συνόλου τών ήμερησίων άποδοχών.
—Επίσης έζήτησε τήν επιστροφήν τών
γενομένων κρατήσεων έκ τών άποδοχών
τοϋ μηνάς Μαΐου.
Τό ζήτημα τής μετατάξεως τών Γυνακών άπησχόλήσε καί πάλιν τήν Διοικητικήν
’επιτροπήν τοϋ Συλλόγου, διότι ύπάρχουν
πληροφορίαι δτι, καδ’ δν τρόπον γίνεται
αυτή, δά έπιφέρη σάλον καί πρό παντός δά
μαράνη τόν ζήλον όλων τών Γυναικών Συν
αδέλφων, τόσον εκείνων αϊτινες δά μεταταχδοϋν, όσον καί εκείνων αϊτινες δέν δά
μεταταχδοΰν, δεδομένου δτι ή Επιτροπή
μέ πολύ στενόκαρδο» τρόπον έκρινε καί
πρό παντός υπάρχει κίνδυνος νά - λάβουν
χώραν άσυγχώρητα λάδη άπό άπόψεως μελ
λοντικών οικονομικών συνεπειών εις βάρος
τών μεταταχδησομένων έν συγκρίσει πρός
τάς μή μετατασσομένας. Έκ τών σχετικών
διαβημάτων κατεδείχδη δτι οί αρμόδιοι δέν
κατέχουν δσον πρέπει τό ολον ζήτημα τής
μετατάξεως.
—Παρά τό γεγονός δτι δ κ. Διοικητής
ύπεσχέδη εις τόν Σύλλογον νά έξετάση τό
ζήτημα τοϋ ’Επικουρικού Taplfou, μέχρι τής
σης δέν είοήχδη είσέτι εις τό Γενικόν Συμ

βούλιο» τό ζήτημα τής αύζήσεως τής εϊσφο"
ράς τής Τραπέζης ύπέρ τοϋ Ταμείου Αύτασφαλείας, εις τρόπον ώστε νά άρχίση ή κα
ταβολή πλήρους άποζημιώσεως εις τούς δι
καιούχους Συναδέλφους καί εις τάς οίκογει

νείας αύτών.
—Διά τό ζήτημα τής τροποποιήσεως τοϋ
’Οργανισμού τής υπηρεσίας έπί τό δυσμενέ
στερο», τής περικοπής τών VALEURS ώς καί
διά τήν μή καταβολήν τοϋ επιδόματος Λογιστοϋ καί άνω δά έγερδώσι κατ’ αύτάς άγωγαί έκ μέρους τοϋ Συλλόγου καί ένδιαφεροΓ
μένων Συναδέλφων, αϊτινες καί δά έπιδσδοϋν εις τήν Τράπεζαν.
—Εις τήν Τράπεζαν τής Ελλάδος διά τήν
ένίσχυσιν τοϋ ϊδρυομένου κατ’ αύτάς ’Επι
κουρικού Ταμείου, τό Γενικόν Συμβούλιον
τής Τραπέζης, είσηγήσει τοϋ Διοικητοϋ κ.
Μαντζαβίνου, άπεφάσισε νά προικοδοτή τό
Ταμεϊον μέ 5,20 ο)ο έπί τών πόσης φύσεώς
άποδοχών τοϋ Προσωπικού, ώστε νά είναι
τοϋτό βιώσιμον καί πρό παντός νά δεραπεύη
αίσδητώς τάς άνάγκας τών άποχωρούντων
ώς καί τών ήδη Συνταξιούχων.
—Εις τό Συμβούλιον προαγωγών τής ’Α
γροτικής Τραπέζης συμμετέχουν —κατ’ άπόφασιν -ής όιοικήοεως— καί εκπρόσωποι τοϋ
Συλλόγου.'
—Τό Συμβούλιον τοϋ Ταμείου

Συντάξεων

τών Τραπεζών Έδνικής—Κτηματικής καί 'Ελ
λάδος —τή φροντίδι τών Συλλόγων-- υπέ
βαλε πρότασιν εις τό ΎπουργεΤον ’Εργασί
ας διά τήν τροποποίησιν τής υπουργικής άποφάσεως, ώστε αί άδελφαί τών Συναδέλφων
να μή στερηδώσι τοϋ κεκτημένου δικαιώμα
τος τής συντάξεως τών άποβιούντων άδελφών των.
—Τό αύτό ώς άνω Συμβούλιον ύπέβαλεν είς
τδ ΎπουργεΤον πρότασιν βελτιώσεως τών
συντάξεων τών συνταξιούχων, άφοϋ προη
γουμένως κοατεϊται διά κεφαλαιοποίησιν έκ
τών προσόδών τοϋ Ταμείου ποσοστόν ίσον
πρός τό 30 ο)ο αύτών.
*
—Τό νέον ένοικιοσ τάσιον προεκάλεσε
άναστάτωόιν είς τόν Τραπεζοϋπαλληλικόν
κόσμον καί ή Ο. Ε. Τ. Ο καί ή Γ. Σ. Ε. Ε.
έκινητοποιήδηααν άμέσως πρός προστασίαν
τών ,-ίσδοσυντηρήτων Συναδέλφων.
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Ό κ.Στέφ. Στεφανόπουλος
Μία άπό τάς άδροτέρας, ίκανοτέρας καί
ύγιεστέρας πολιτικός φυσιογνωμίας Τής Χώ
ρας, ό Υπουργός τοϋ Συντονισμού κ. Στέφ.
Στεφανόπουλος, έν τή άσκήσει τής φιλοϋπαλληλικής του πολιτικής —εις τήν όποιαν
ό Τραπεζοϋπαλληλικός κόσμος τής 'Ελλάδος
οφείλει παν δ,τι μέχρι σήμερον κατάκτησε—
δέν κατόρδωσε, λόγω των πολλαπλών ψυχι
κών του άρετών, νά διακρίνη τάς δολοπλόκους παρασκηνιακάς ένέργείας ώρισμένων
—άοράτως δρώντων— άντιΰπαλληλικών κύ
κλων καί νά άξιώση τήν άμεσον πρπγματοποίησιν έκείνων εις τά όποτα πιστεύει σχετικώς μέ τό προκΰψαν έσχάτως καί κρατούν
έν άναστατώσει τούς ύπαλληλους τών Τρα
πεζών ζήτημα. Καί έπρεπε νά τό κάμη, άφού
διά τής πολιτικής του αύτής δέν άποβλέπει
είμή εις τό νά σταδή εις τήν δέσιν του ένας
κόσμος, κατά κύριον λόγον χρήσιμος διά τήν
άναδιοργάνωσιν τής χώρας, ύπέρ ής τόσον
άποτελεσματικώς μοχδεϊ ό κ. Υπουργός.

Τά δελτία παρουσίας
’Αφού οί άρμόδιοι εις τήν Τράπεζαν δέν
τό βλέπουν, άς τό παρατηρήσωμεν καί αυτό
ήμεΐς. Πρόκειται περί τοϋ τρόπου καί τόπου
τής ύπογραφής τών δελτίων τήν πρωίαν καί
ιδίως κατά τήν ώραν τής άποχωρήσεως. Τά
δελτία καδιερώδη σιωπηρώς νά ύπογράφωνται εις τούς διαδρόμους τής Τραπέζης καί
νά εμφανίζεται ένα δέαμα άσυμβίβαστον
πρός τήν σοβαρότητα καί τήν άξιοπρέπειαν
όλοκλήρου τού σώματος τών έργαζομένων.
Τά δελτίο δέον νά ύπογράφωνται χωρίς βίαν
καί μέ ύπηρεσιακήν ευπρέπειαν εις τα γρα
φεία τών Υπηρεσιών. Τό φαινόμενον νά
καταδιωκωμεν τούς Κλητήρας καί οί Κλητή
ρες τούς ύπαλλήλους πρέπει νά λειψή. Κάπο
τε έπί τέλους πρέπει νά σταματήσουν μερι
κοί άτοποι συνήδειαι, πολλαπλώς έπιζήμιοι.

Τά άσφαλιστικά Ταμεία
Πρέπει νά τό πάρουν άπόφασιν αί Διοική
σεις τών Τραπεζών καί ίδια ή ίδική μας δτι
τά άσφαλιστικά Ταμεία είναι άνάγκη νά έξυγιανδοϋν καί νά έπιχορηγούνται έξ όλοκλή
ρου άπό τάς Τραπέζας. Οΰτω τό ΤαμεΤον
Συντάξεων πρέπει νά έπιχορηγηδή ιδιαιτέ
ρως διά τάς τελευταίας έδελουσίας έξόδους,
δχι μόνον δι* δσα καταβάλλει τούτο εις
τούς οΰτω έξελδόντας Συναδέλφους, άλλά
καί δΤ δσα δά είσέπραττε έάν δέν άπεχώρουν προώρως οΰτοι. Έπί πλέον οφείλονται
εις αύτό αί επιχορηγήσεις έπί τών άποδοχών άπό 1 ΜαΤου 1941 μέχρι τέλους τού
1945, τάς οποίας δέν κατέβαλαν αί Τράπεζαι. Τό ίδιον ισχύει καί διά τό ΤαμεΤον Αΰ-

τασφαλείας. "Οσον άφορά τό ΤαμεΤον Ύ"
γειας αί Τράπεζαι πρέπει νά καταβάλλουν
τάς δαπάνας τής ολοκληρωτικής άσφαλίσεως μέ μίαν συμβολικήν συμμετοχήν τού
Προσωπικού εις αύτό, ώς ίσχυε τούτο καί
κατά τό παρελδόν. Τό ’Επικουρικόν ΤαμεΤον
πρέπει νά συσταδή καί νά λειτουργήση τό
ταχύτερον, όπως καί τό ΤαμεΤον Στεγόσεως τοϋ Προσωπικού, ώς συνεστήδη τοιοΰτον
καί εις τάς άλλας Τραπέζας. Έάν κατά τό
παρελδόν συνεσωρέύοντο κέρδη καί έδημιουργοΰντο περιουσιακά στοιχεία ύπό τών
Τραπεζών, ταϋτα σκοπόν είχον νά χρησιμοποιηδοϋν διά δυσμενείς περιόδους.Ύποδέτομεν δτι δυσμενεστέρα άπό τήν έποχήν της
κατοχής καί τήν μεταπολεμικήν δέν έχομεν
ίδή καί οΰτε δά συναντήσωμεν. Καλόν βέ
βαια δά ήτο δσα βγάζομεν καί δσα έχομεν
νά δίδωμεν καί οί διοικοΰντες νά μένουν
άνενόχλητοι, άλλά ή ζωή τών έογαζομένων
έχει τάς άπαιτήσεις της καί οί διοικοΰντες
έχουν τήν ύποχρέωσιν νά άναπτύσσουν έργασίας, άλλά καί νά είναι εις δέσιν νά δεραπεύουν τάς άνάγκας τών έργαζομένων.
Αύτή είναι ή δουλειά τους καί δΤ αύτό είναι
Διοικηταί. "Αλλως......

Δικαιοσύνη
Πληροφορούμεδα δτι η Διοίκησή άπεφάσιοε νά
λάβη μέτρα αύστηρώνκυρώσεων
κ ατ ’
έκείνων οΐτινες έξέρχονται τής I ραπεζής εις τε τό Κεντρικόν και είς τά ‘Υποκατα
στήματα κατά τάς έργασίμους ώρας, ή κυκλοφορούν
είς τούς διαδρόμους, συζητοϋντες μεταξύ των ή
μετ’ έπισκεπτών καί δυσχεραίνουν οϋτω —διά τής
άπουσίας των εκ τής υπηρεσίας— τήν όμαλήν λει
τουργίαν τών συναλλαγών καί γενικώς , έμφανίζουν
μειωμένην άπόδοσιν καί άνωμαλίας. ’Επίσης δτι δά
δύση έντολήν ϊνα καταργηδή τό άτοπον τής παρα
σκευής καφέδων έντός τής Τραπέζης καί ( γενικώς
τής κυκλοφορίας μικροπωλητών καί καφετζήδων καί
τής έν ώρα γραφείου άγορδς ειδών έκ τής αγοράς
ή έκ τού Συνεταιρισμοί" διά τής χρησιμοποιήσ^ως
τών Κλητήρων τή^ Τραπέζης. ’Επί πλέον πληροφορούυεδα δτι διά τούς καδυστεροΰντας κατά, τήν
πρωινήν προσέλευσιν ώς καί διά τους άσχολουμένους
μέ τήν άνάγνωσιν έφημερίδων, δά ένημεροϋται ό φάκελλος ποιότητ ο ς έκάστου ώστε
νά μή προ5ι5άζυνται κανονικώς όμοϋ μετά τών
όμοιο3άδμων των. Τά άνωτέρω τυγχάνουν
τής απολύτου έγκρίσεως παντός ε_υ συνειδή rou υπαλλήλου. ’Εκείνο τό οποίον
ήμεΤς έχομεν νά προσδέσωμεν είναι τούτο : Νά
έφαρμοσδοΰν τά’μέτρα αύτά δι’δλους ανε
ξαιρέτως. ’Επί πλέον νά γίνη συστηματικής παρακολούδησις και δχι δποιον πάρει ό Χάρος, ούτε η
μία υπηρεσία νά δίδη άφειδώς άδειας έξόδου καί ή
άλλη νό είναι αύστηρά.

Άπαράδεκτον
’Εγνώσδηάπό τόν Σύλλογον τών μικρών Τραπεζών,δτι
μετάτάςτελευταίαςάρχαιρεσίας,μετετέδη έκλεγείςΐύμ
βουλος άπό τόΚεντρικόνΚατάστημα τής ’ίονικής είς
περιφερειακόν ,Υποκ)μα. Τούτο είναι τελείως άπα
ράδεκτον καί νομίζοϋεν δτι τόσον ή Ο. Ε. Τ. Ο.
δσον καί ή Γ. Σ. Ε. Ε. πρέπει νά έπέμδουν άμέσως.

Γεώργιος Παπαλεβέντης
Τήν 9ην Φεβρουάριου έ. έ. άπεβίωσεν αίφνιδίως ά
Διευδυντής τού *Υπ)τος Θηβών Γεώργιος Πα
παλεβέντης, γνωστός είς δλους μας διά τάς
άρετάς του τάς υπηρεσιακός καί διό τό ήδος του,
προσόντα διά τά όποΤα καί έξετιματο δλως ιδιαιτέ
ρως ύπό τών Συναδέλφων.

