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Έκ πρώτης όψεως δά προκαλέση 
τήν έκπληξιν πάντων καί ασφαλώς 
δά ξενίση τούς αγαπητούς Συναδέλ
φους της Τραπέζης της Ελλάδος ή 
ίδική μας άνάμιξις εις τά τοΰ οϊκου 
των μέ τό νά εϊπωμεν ότι ή διά της 
προκηρύξεως διαγωνισμού ή καί δΓ 
οίουδήποτε άλλου τρόπου πρόσλη- 
ψις νέου προσωπικού εις τό έκδοτι- 
κόν Ίδρυμα δέν είναι απλώς ακατα
νόητος, άλλά καί αποτελεί καδαράν 
πρόκλησιν τού δημοσίου αίσδήματος.

Εϊμεδα όμως βέβαιοι ότι,όταν ύπο- 
μνησδή ότι αί προσλήψεις αύται γί
νονται ή πρόκειται νά γίνουν εις ε
ποχήν καδ' ήν ή Διοίκησις ϋποβοηδεί 
νέους τήν ηλικίαν ύπαλλήλους της 
νά έξέλδουν ύπό σκανδαλώδεις 
ύπέρ αύτών όρους καί διά λόγους 
τελείως ξένους πρός τήν ικανότητα 
καί άπόδοσίν των καί έάν ληφδή ύπ’ 
όψιν ότι ή κατά καιρούς λίαν δυσα
νάλογος καί τεραστία διά των προσ
λήψεων αϋξησις τού Προσωπικού τής 
Τραπέζης ταύτης—αϊτινες ώφείλον- 
το όχι εις πραγματικήνάνάγκην,άλλά 
εις λόγους κομματικών εξυπηρετή
σεων καί φιλικών έκδουλεύσεων— 
έπροκάλεσεν αύτή καδ' έαυτήν 
τήν ΕΚΤΡΟΠΗΝ τής Τραπέζης έκ του 
προορισμού της, ώς έκδοτικοΰ 'Ιδρύ
ματος, άπλώς καί μόνον ΐνα άντα- 
ποκριδή εις τά τεράστια έξοδα μι- 
σδοδοσιών, μέ άποτέλεσμα νά δη-

Διά τόν Κον Στέφ. Στεφανόπουλον 
"Οχι μέ τό γάντι κ. 'Υπουργέ
μιουργηδή έκτοτε τραπεζιτική άναρ- 
χία έν τώ τόπω μέ ζημίαν α) τής έ- 
δνικής μας οικονομίας, 6) όλων έν 
γένει τών τραπεζών, μηδέ καί αύτής 
τής Τραπέζης τής 'Ελλάδος έξαιρου- 
μένης καί γ) τού Προσωπικού όλων 
τών Τραπεζών, καί όταν τήν έκ- 
τροπήν ταύτην ύπεύδυνοι κυβερ- 
νήται,τής βαρύτητας καί τού κύρους 
τού κ. Στεφάνου Στεφανοπούλου 
καί τοΰ κ. Μιχαήλ Αίλιανοϋ, έ
χουν διαπιστώσει καί δηλώσει άπερι- 
φράστως καί έάν έπί πλέον καταστή 
γνωστόν ότι καί έν τή Έδνική Τρα- 
πέζη διεξάγεται άδιάκοπος άγών έκ 
μέρους τοΰ Συλλόγου, Ϊνα μή γίνουν 
νέαι προσλήψεις, τότε ασφαλώς δά 
μάς δικαιολογήσουν οί Συνάδελφοι 
τής Τραπέζης τής 'Ελλάδος καί δά 
συνομολογήσουν μαζί μας ότι τό ζή
τημα τούτο δά πρέπη νά άπασχολή- 
ση σοβαρώς καί τόν Σύλλογόν τους 
άπό τής πλευράς, φυσικά, τοΰ καδα- 
ρώς έπαγγελματικοΰ συμφέροντος 
τών μελών του. Διότι, διά τόν Σύλ
λογόν των, δά είναι άσύγγνωστος 
πλάνη, έάν δέν έχη τήν διορατικό
τητα καί τήν δύναμιν νά διΐδη τά ση
μερινά καί αύριανά αίτια τής κακο
δαιμονίας τών εργαζομένων καί έάν 
δέν προλάβη τήν καί εις βάρος τών 
μελών του διαπραττομένην ύπό τών 
άρμοδίων άδικίαν. 'Επειδή παροι- 
κοϋμεν τήν 'Ιερουσαλήμ, άς μάς έπι-
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Ή Μακεδονία.
’Ήδη δτε κατεδείχδη τό μάταιον ενός 

άντεδνικοϋ, ανίερου καί όλεδρίου άγώνος, 
οϋτινος ή εκτασις καί ή συστηματική μορ
φή κατεδείχδη διά τής επιδρομής των έλ- 
ληνοβουλγάρων άλητών είς τήν ιστορικήν 
περιφέρειαν του Σκρα, έρχεται είς τήν 
μνήμην των καλών 'Ελλήνων ή παλαιά τι
τανομαχία των ήρωϊκών ,έκνων τής 'Ελ
λάδος κατά τής Βουλγαρικής έπιδρομής. 
"Οπως ή νίκη εκείνη τοϋ Σκρα ΰπήρξεν ή 
άφετηρία τών έν συνεχεία άλλεπαλλήλων 
μαχών, μέ άποτέλεσμα τήν διατήρησιν τής 
Μακεδονίας 'Ελληνικής, οϋτω καί ή έξόντω- 
σις τών συμμοριτών τελευταίως είς τόν ιε
ρόν καί διά του αίματος τών Μαρτύρων 
καδηγιασμένον τούτον τόπον, ΰπήρξεν ή 
απαρχή τής καταπνίξεως ενός προδοτικού 
κινήματος, τοϋ οποίου ή προέλευσις, ή όρ-

τραπή νά γνωρίζωμεν καλώς έάν 
επαρκή τό ήδη ύπάρχον Προσωπικόν 
καί άν δέν επαρκή, νά γνωρίζωμεν 
έπίσης τούς λόγους, διά τούς όποι
ους δέν έπαρκεΐ καί οί οποίοι ούδό- 
λως κολακεύουν τούς άρμοδίους τοϋ 
Έθνικοϋ τούτου Ιδρύματος, όπως 
ασφαλώς δέν 9ά είναι είς τό ένερ- 
γητικόν καί τής Διοικήσεως τής Ε
θνικής Τραπέζης, έάν προσλάβη νέ- 
ον προσωπικόν.

Επειδή τό ζήτημα είναι πολυπλεύ- 
ρως σοβαρόν, προσφεύγομεν (είς 
ποιον άλλον;) είς τόν ύπουργόν τοϋ 
Συντονισμού κ. Στέφ. Στεφανόπου- 
λον —άπό τόν όποιον περιμένομεν 
τά πάντα καί ό όποιος δ,τι οίκοδομεϊ 
τήν μίαν ήμέραν προσπαθούν νά τοϋ 
τό καταστρέψουν τήν έπομένην ο! ά- 
διόρθωτοι τών πόλεων καί αί προδο
τικοί συμμορίαι τών βουνών— καί νά 
τόν πάρακαλέσωμεν νά έπέμβη, ό
πως έπενέβη διά τό ίδιον άκριβώς 
ζήτημα καί άλλοτε καί τό άπέτρεψε. 
’Αλλά μέ φραγγέλιον πλέον καί όχι 
μέ τό γάντι.

γάνωσις καί ό σκοπός δέν είναι άγνωστος 
είς τό πανελλήνιον.

"Ας σταδώμεν πρό τής μνήμης τών έν 
τή έπιτελέσει τού πατριωτικού καδήΚοντος 
νέων ηρώων ευλαβικοί.

"Ας κυττάζωμεν προσεκτικά τά έν τή 
Βορείω Έλλάδι έκτυλισσόμενα. "Ας μή ύ
παρξη "Ελλην ό οποίος νά μή άποκρούη 
μετά βδελυγμίας τό άνόσιον περί Μακεδο
νίας τοϋ Αιγαίου κήρυγμα. Μία είναι ή Μα
κεδονία, ή ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ.

"Ας συνέλδωσιν έκ τής πλάνης των οί πε- 
πλ'ανημένοι “Ελληνες. Ή συμμετοχή των είς 
τήν άνωτέρω τραγωδίαν, ας άποτελέση 
απλώς μίαν δλιβεράν παρένδ^σιν χωρίς 
περαιτέρω συνέχειαν, δΓ ήν ασφαλώς δά 
μετανοήσουν.

Αί προμήθειαι έπί τών ασφαλειών
Ό Σύλλογος τών υπαλλήλων, δηλαδή σύσ- 

σωμον τό Προσωπικόν, επιμένει όπως αί 
προμήδειαι έξ άσφαλειών άποτελέσουν έσο- 
δον υπέρ Ορισμένου φιλυπαλληλικοϋ σκο
πού, ήτοι υπέρ τοϋ ίδρυδησομένου ταμείου 
στεγάσεως ολοκλήρου τοϋ Προσωπικού. Ή 
Διοίκησις τής Τραπέζης επιμένει ύπέρ τής 
διατηρήσεως τοϋ ύπάρχοντος καδεστώτος. 
Νά ύποχωρήση ό Σύλλογος είναι άπολύτως 
αδύνατον, διότι τό ζήτημα κατέστη καδα- 
ρώς ήδικής τάξεως καί εύπρεπείας μεταξύ 
τών Συναδέλφων. Νά άναδεωρήση δμως ή 
Διοίκησις τήν άπόφασίν της δέν είναι άπλώς 
στοιχειώδης ύποχρέωσίς της, άλλά καί μία 
ενδειξις ότι πρόγραμμά της είναι νά διορ- 
δώση δσα κακά εΰρεν ή έπί τό έπιεικέστε- 
ρον δσα δέν τά σηκώνουν οί σημερινοί και
ροί. Ή ύπόδειξις τοϋ Συλλόγου πράς τούς ά- 
μέσως ενδιαφερομένους ϊνα παραιτηδώσι 
τής σκανδαλώδους ταύτης εύνοιας έν τή 
άντιλήψει τής έξυπηρετήσεως τού γενικωτέ- 
ρου συναδελφικοΰ συμφέροντος, μέχρι τοΰδε 
δέν ήτο έντονος καί επιτακτική. Άφ* ής δ
μως στιγμής άπειροι αί διαμαρτυρίαι κατα- 
φδάνουν εις τά Γραφεία τού Συλλόγου άπό 
τούς άμεσους συνεργάτας των είσπραττόν- 
των τά γενναία ποσά τών προμηδειών Διευ- 
δυντών καί Ύποδιευδυντών τών Ύπ)μάτων 
καί τών Διευδυντών καί Προϊσταμένων μιας 
Διευδύνσεως τοϋ Κεντρικού Κατίματος, ή ύ-



πόδεσις φαίνεται πώς έλαβε τόσας διαστά
σεις ώστε ή μέν Διοίκησις νά πρέπη νά τό 
έξετάση άμέσως ώς ζήτημα ύπηρεσιακής 
συνοχής καί ομαλής συνεργασίας του Προ
σωπικού, τής οποίας άπαραίτητος προϋπόδε- 
σις είναι ό σεβασμός καί ή άγόπη των πολ
λών ύφισταμένων πρός τούς έλαχίστους 
προϊσταμένους των, άνευ τής όποιας πολλά 
τά δεινά, ό δέ Σύλλογος νά άξιώση ϊνα οί 
εύνοούμενοι άπό τό άπαράδεκτον τούτο μέ- 
τρον Συνάδελφοι ένταύδα καί είς· άπαντα τά 
Ύπ)ματα παραιτηδώσι τής τοιαύτης άμοιβής, 
διότι έάν έμμείνωσιν εις τήν εΐσπραξιν τα- 
ούτων ποσών, τά όποϊ£ΐ καταδικάζονται άπό 
τήν κοινήν συνείδησιν των Συναδέλφων, δά 
εύρεδώσιν εις πλήρη άντίδεσιν μέ τό Προ
σωπικόν. Έάν έπίσης ή ύπόδεσις αϋτη, δηλα
δή ή έμμονή τής Διοικήσεως εις τήν διατή- 
ρησιν τού ύπάρχοντος καδεστώτος των προ- 
μηδειών συνεχισδή, τότε δά έπανέλδωμεν 
καί δέν -δά πταίωμεν πλέον ήμεϊς.

Αΐ δέσεις είς Εταιρίας
Άφοϋ, κατά τήν Διοίκησιν, ή ύπόδεσις τών 

τοποδετήσεων είς Εταιρίας έχει καλώς, δά 
ήδέλαμεν νά παρακαλέσωμεν δπως δημο- 
σιευδοΰν ύπευδύνως τά ονόματα τών κατε- 
χόντων δέσεις, δλαι αί παρεχόμενοι άμοι- 
βαί καί άπό πότε κατέχονται αί δέσεις αύ- 
ται ώς καί ποιας είς εϊχον τοποδετηδή οί 
Συνάδελφοι" οΰτοι προηγουμένως, διότι καί 
αύτό έχει σημασίαν. Έάν ή δημοσίευσις άπο- 
τελή κάτι τό δύσκολον, δεχόμεδα νά δοδή 
είς τόν Σύλλογον ύπεύδυνος κατάστασις. 
Έάν δέν γίνη τούτο, δά τό κάμωμεν ημείς 
άπό τών στηλών τής «Τραπεζιτικής».

Τό τρις έξαμαρτείν...
Ό Σύλλογος δέν δύναται δυστυχώς νά 

εΐπη δτι αί σχέσεις του είναι άπολύτως άρ- 
μονικαί μέ τήν Διοίκησιν τής Τραπέζης, διότι 
τόν χωρίζουν άπ' αύτήν διαφοραί άντιλή- 
ψεων σοβαραί. ’Απέναντι της δμως φέρετε ι 
καί δά φέρεται τιμιώτατα καί δά τής λέγει 
πάντοτε τήν άλήδειαν, τήν όποιαν απανίως 
αϋτη άκούει άπό τούς ύπηρεσιακούς Συμβού
λους της. Έάν καί ή Διοίκησις τηρήση τήν 
ίδιαν στάσιν δά προληφδοϋν οξύτητες άνα- 
πόφευκτοι. Εΐμεδα ύποχρεωμένοι νά τό τσ-

νίσωμεν, διότι φαίνεται πώς δέν άπέβαλε 
τήν παλαιόν γνώμην της δτι πρέπει πάση 
δυσίφ νά άπαλλαγή άπό τούς σήμερον διοι- 
κούντας τόν Σύλλογον καί πρός τήν κατεύ- 
δυνσιν τούτην χωρεϊ μέ τήν δέουσαν φυσι
κά προσοχήν καί μυστικότητα, άλλά χωρίς 
νά γνωρίζη δτι καί ό Σύλλογος δέν κοιμά
ται. ”Ας παύση δδεν νά συνεχίζη τήν τακτι
κήν αύτήν καί ας έπιλύη τά ζητήματα, τά 
όποια τής ύποβάλλομεν καί άς μή άναμι- 
γνύεται είς τά τού Συλλόγου, διά τής ένισχύ- 
σεως τών οργάνων της, τά όποια προορίζει 
διά τόν Σύλλογον, διότι τό εϊπομεν καί τό 
έπαναλαμβάνομεν, δτι τό Προσωπικόν δέν 
άνέχεται πολλά πράγματα καί ιδίως έπέμβα- 
σιν είς τά οϊκου του, ήτις δέν καταλήγει είμή 
είς προδοσίαν τών συμφερόντων του.

Ήρακλεΐς

Ή Διοικητική Επιτροπή, προκειμένου πρό 
ήμερών νά προλάβη τήν μεταξύ ώρισμένων 
Προϊσταμένων καί τού λοιπού Προσωπικού 
διάσπασιν, παρητήδη. Τότε μερικοί ’Ανώτα
τοι Λειτουργοί έσπευσαν νά έπιτεδοϋν κατά 
τών παρητημένων νεκρών καί νά παριστά
νουν, σύν τοΐς άλλοις, είς τήν Διοίκησιν τόν 
Ήρακλέα, καταφερόμενοι καί ζητοΰντες τήν 
κακοποίησιν τών... πτωμάτων (;). Μετ’ όλί- 
γας ήμέρας, δταν έπληροφορήδησαν δτι οί 
νεκροί άνεστήδησαν καί δτι κατήρχοντο έκ 
νέου είς τόν άγώνα, έγκατέλειψαν τήν 
Διοίκησιν νά τά βγάλη πέρα μόνη της. Καί 
έπειτα λέγομεν δτί δέν έχομεν.... γενναίους 
μέσα είς τήν τάξιν τής ήγεσίας τής Τραπέ
ζης. Κάτι πολύ παρόμοιον είχε συμβή καί 
τόν περασμένον’Ιούλιον. Παρά ταΰτα έπανε- 
ξελέγη ή Διοικητική Επιτροπή, παραμερί- 
σασα τάς μικρότητας, παρουσιάσδη είς τούς 
Άνωτάτους λειτουργούς μέ κλάδον ελαίας 

Τό τελευταϊον τούτο τό άναφέρομεν 
άπλώς διά νά γίνη ή σύγκρισις καί ϊνα τό 
Προσωπικόν έξαγάγη τά άπαραίτητα συμπε
ράσματα, εν τών οποίων είναι δτι ή σημε
ρινή Διοικητική Επιτροπή ήτο καί είναι άνε- 
πιδύμητος εις τήν ήγεσίαν, διότι δέν άφι'νει 
έλευδέρους τούς «ώρισμένους» νά άλωνί- 
σουν είς βάρος τού Προσωπικού, δπως 
άλλοτε.



Προκλήσεις
Μάς άναφέρονται προκλητικά! επιδείξεις 

Άνωτάτου Λειτουργού τής Τραπέζης, τάς 
όποιας τό Προσωπικόν δέν ανέχεται καί άντί 
νά ξεσπάση ή δυσφορία εις βάρος τού προ- 
καλούντος καί μόνον, καταλήγει δυστυχώς 
εις βάρος τής Τραπέζης πολυειδώς καί ποι- 
κιλοτρόπως. Τό κακόν είναι δτι τά άναφε- 
ρόμενα είναι άκριβή. Ό Σύλλογος είναι υ
ποχρεωμένος τά ξεπεταρούδια νά τά τιδασ- 
σεύση, διότι τόν πήραν ψηλά τόν άμανέ. Καί 
διαβεβαιώνει τό Προσωπικόν δτι έπαγρυπνεϊ 
καί δέν 9ά άφίση κανένα νά πιστεύση δτι 
τά άξιώματα είναι άσύδοτα.

Οι λόγω όρίου άποχωροϋντες
Φροντίδι τού Συλλόγου τό διάστημα τής 

καταβολής πλήρων άποδοχών εις τούς άπο- 
χωροϋντας λόγω όρίου ηλικίας, ηύξήδη εις 

,δξ μήνας άντί τών τριών. Λέγοντες δμως 
πλήρεις άποδοχάς, έννοοΰμεν πάν ποσόν, 
δπερ δά έλάμβανεν ό άποχωρών, έάν εύρί- 
σκετο'εϊς τήν υπηρεσίαν. Συνεπώς καί τό ε
πίδομα δέσεως καί τήν συνεργειακήν άμοι- 
βήν, ήτις δέν είναι παρά μισδός καί δή ά- 
νεπαρκής. Αύτή ήτο ή έννοια τής καταβο
λής πλήρων άποδοχών καί αύτή ήτο ή πρό- 
δεσις τής τότε Διοικήσεως. "Αλλως είναι 
δώρον αδωρον. Έλπίζομεν δτι δέν δά ύπάρ- 
ξη άντίδετος άποψις έκ μέρους τών . Διοική
σεων τών δύο Τραπεζών.

Κάτι πού τιμά τόν κ. Διοικητήν
Δέν δά έπρεπε νά ε’ίπωμεν παν δ,τι είναι 

είς τό ενεργητικόν τής σημερινής Διοικητι
κής ’Επιτροπής τού Συλλόγου, έάν δέν έπρό- 
κειτο νά έξάρωμεν τήν γενναίαν ομολογίαν 
τού κ. Διοικητοϋ, ή οποία 'Ιδιαιτέρως τόν 
τιμά. Ό κ. Διοικητής είς σχετικήν συνομιλί
αν μετά τού Προέδρου τού Συλλόγου, πα
ρουσία καί μελών τής Διοικ. Επιτροπής, έδή- 
λωσεν_δτι πολλά, πράγματα προελήφδησαν 
έν τή Τραπέζη χάρις είς τόν Σύλλογον καί 
τήν άκαμπτον στάσιν του. Άνδρώπινσν είναι 
καί ανδρωποι είναι οΐ άποτελοΰντες τήν 
Διοίκησιν καΊ ώς άνδρωποι είναι φυσικόν νά 
κάμπτωνται πρά πιέσεων καί νά πλανηδώσι 
πρό εισηγήσεων, δταν μάλιστα πρόκειται νά 
πράξωσι κάτι τό μεμονωμένον καλόν, τό ό
ποιον ούχί σπανίως συμβαίνει νά έρχεται 
είς πλήρη άντίδεσιν πρός τά γενικότερα 
συμφέροντα τού "Ιδρύματος καί τού Προσωπι
κού αύτοϋ. Είναι σπάνιον δμως άνδρώπινον 
προτέρημα νά όμολογεΤται τούτο άπό τόν 
συγκρατούμενον. ΕΤναι άνάγκη νά τονισδή 
δτι ό κ. Διοικητής δέν άρνεϊται δτι ώς άν- 
δρωπος είναι φυσικόν νά πλανηδή, άλλ’ επι
μένει δτι πάσαν του πράξιν τήν διέπει ή 
καλή πρόδεσις. Τό τελευταΐον τούτο, δέν έ- 
χομεν καμμίαν διάδεσιν νά τού τό άρνηδώ-

μεν, οΰτε τού τό ήρνήδημεν ποτέ, δπως έξαί- 
ρωμεν κατά καδήκον καί τήν ώς άνω ομο
λογίαν του. "Ας μάς έπιτραπή δμως νά πι- 
στεύωμεν δτι ό κ. Διοικητής έχει ύποπέσει 
είς πολλάς πλάνας καί δή είς έκείνας αΤτι- 
νες έχουν προκαλέσει τάς όξυτέρας προσ- 
τριβάς μεταξύ Διοικήσεως καί Συλλόγου. Νά 
τάς άπαριδμήσωμεν; Νομίζομεν δχι.

Ή έπιχορήγησις τοϋ Ταμείου Υγείας
Ή έπιχορήγησις τής Τραπέζης ύπέρ τοϋ 

Ταμείου "Υγείας άνέρχεται είς 5 ο)ο έπί τών 
άποδοχών τοϋ Προσωπικού. Διά νά έξομοιω- 
δώμεν πρός τήν Τράπεζαν τής "Ελλάδος δά 
πρέπη τό ποσοστόν τής έπιχορηγήσεως νά 
άνέλδη είς 13,65 ο)ο, τοϋδ’ δπερ δέν γίνε
ται παρά τά ρητώς συμπεφωνημένα μέ τήν 
Διοίκησίν μας καί παρά τούς έντονους άγώ- 
νας τοϋ Συλλόγου. "Έν έκ τών πολλών σο- 
βαρωτάτων αιτημάτων τής άπεργίας ήτο καί 
τό καδυστερούμενον έκ μέρους τής Τραπέ
ζης ποσόν τούτο καί ή έναρξις τής καταβο
λής κατά μήνα τής διαφοράς. Αί εισπράξεις 
τοϋ Ταμείου είναι πολύ κατώτεροι τών άπαι- 
τουμένων πρός ολοκληρωτικήν έκπλήρωσιν 
τής άποστολής του καί τό ζήτημα τούτο δά 
πρέπη νά τό τακτοποιήση ή Διοίκησις άνευ 
περαιτέρω άναβολής. Σήμερον ή κανονική 
λειτουργία τοϋ Ταμείου έχει έξασφαλισδή 
κάπως χάρις είς τάς έπαχδεΐς εισφοράς, είς 
άς ύποβάλλεται τό Προσωπικόν, ένώ είς τήν 
Τράπεζαν τής "Ελλάδος οί Συνάδελφοι επι
βαρύνονται μόνον μέ τό 1 )5 τών ίδικών μας 
κρατήσεων.
Έπανερχόμεδα

"Εχομεν τήν γνώμην δτι δσα ζητοΰμεν άπό 
τήν Διοίκησιν δά τά πάρωμεν, άλλά μέ άνα- 
στάτωσιν καί μέ φασαρίες. Διατί δμως κατ’ 
αυτόν τόν τρόπον καί δχι μέ καλωσύνην καί 
στοργήν έκ μέρους της; Δέν άρχίζει σιγά— 
σιγά νά δώση τά έπιδόματα είς τούς λογι- 
στάς μέ κάποιαν δικαίαν κλιμάκωσιν; Δέν τα
κτοποιεί τό ζήτημα τού έπιδόματος τών χει- 
ριστριών καί Ταμιών, τής παιδικής μερίμνης 
τών έλαχίστων, άλλωστε, μητέρων Συναδέλ
φων, τού έπιδόματος δέσεως είς τά Ύπ)ματα, 
τής χορηγήσεως ενός είσέτι μισδοΰ ώς δα
νείου, τής μετατάξεως τών γυναικών, τής έ
πιχορηγήσεως τής Λέσχης καί τοϋ έστιατο- 
ρίου; "Όσον διά τάς προαγωγάς, δσον καί άν 
ηύξήδη σημαντικά τό ποσοστόν τών προα
κτέων, κατόπιν τών έντονων άγώνων τού 
Συλλόγου, έφ’ δσον δέν έφαρμοσδοϋν αϊ 
διατάξεις τού ’Οργανισμού ε’πομεν καί έλαλή- 
σαμεν, άλλά καί τάς χεΤρας δέν νίπτομεν.
Άφιεροϋται είς τούς μανδαρίνους

Είς τάς προσκλήσεις τής Δ. Ε. του Συλλόγου περί 
καθόδου τοϋ προσωπικού τής Τραπέζης είς τάς ά
περγίας, ή άπαντητική φωνή των Συναδέλφων των 
’Υποκαταστημάτων, ύπήρζε πάντοτε άνεπιφύλακτος 
ήχπρά άνταπόκρισις Ή άνωτέρω δισπίστωσις δέν 
παρατίθεται ώς έξαρσις. Αί υγιείς άντιλήψεις δέν 
έχουν άνάγκην εύσήμων.’Ακτινοβολούν ρωμαλεότητα.


