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ΜΙ Μ1HIE HIKHTI1I....
Τή στιγμή πού χαράζονται ή 

γραμμές αϋτές, 580 συνάδελ
φοί μας, φέροντες την τιμίαν 
στολήν τον "Ελληνος στρατιώ
του, προααηίζουν τήν τιμή καϊ 
τήν ανεξαρτησία τής Πατρίδος 
εις τά Ηπειρωτικά βουνά... ’Ε
μείς οί ύπόλοιποι ό'σοι δεν στρα
τευτήκαμε ακόμη καϊ δαοι δέν 
πρόκειτοι νά στρατευτούμε, τούς 
παρακολουθούμε νοερά ah κά
θε λεπτό τοΰ εικοσιτετραώρου 
καί τούς μακαρίζουμε. Σ’ αύ- 
τούς ύ’λαχεν ή ΰψίστη τιμή νά 
απεύσουν πρώτοι ατήν όδδν τοΰ 
καθήκοντος, γεμάτοι εμπιστο
σύνη, αύτοπεποίθηαι, ήρωϊαμό, 
με χέρια πού μέ τήν ίδια έμ- 
πειρία και ένθουαιασμό μετα
χειρίζονται και τόν κονδυλο
φόρο καί τήν ξιφολόγχη καϊ 
τά πολεμικά μηχανήματα. Οί 
υπάλληλοι τής ’Εθνικής Τρα- 
πέζης, ατήν έκατονταετή ιστο
ρία τοΰ 'Ιδρύματος, έσπευδαν 
πρώτοι ατή φωνή τοΰ ’Έθνους 
σε όλες τΙς μεγάλες, τις δύοκο 
λες, τΙς έπικίνδυνες άποστολές 
σε καιρό Ειρήνης καί σέ καιρό 
Πολέμου. Καί Αποδείχθηκαν 
νικηταί σέ όλους τούς τομείς. 
°Εμνευαμένοι από τό υψηλόν 
παράδειγμα τοΰ μεγάλου ‘Εθνι 
κοΰ 'Ιδρύματος, όσου γενεές 
συναδέλφων δλόκληρες έγαλου- 
χήθηααν, εδωκαν στην πραξι 
πάντοτε καί στις πειό προχω 
ρημένες σκοπιές, τά ωραιότερα 
παραδείγματα αύτοθυαίας καί 
αν ταπαρνήσεως. Καί είμαστε 
βέβαιοι, πώς καί τή φορά αυτή 
θά δειχθοϋν άξιοι καί τών, πα
τέρων τους καί τοΰ Ιδρύματος.
Ολο μας τό είναι βρίσκεται 

παράπλευρό τους, ατή μεγάλη 
προσπάθεια, πού ύπό τήν ηγε
σίαν τών μεγάλων ’Αρχηγών 
τοΰ Έθνους άνέλαβαν, καί μιά 
διάπυρη ευχή Από τά στήθη ό
λων Ανεβαίνει προς τόν Παντο
δύναμο : «Νά συν τρίψετε τόν 
εχθρό καί νά ρθήτε νικηταί 
καί τιμημένοι......

EHEIITIH ΙΜΙΪΜΙ
METEUU1ETH91 ΪΙΜΙΓΙΕΤΒ

Τήν 25 ’Οκτωβρίου Εγένετο 
είς τό Κατάστημα τοΰ Συλλό
γου ή έναρξις των μαθημάτων 
μετεκπαιδεύσεως τών ύπολογι- 
στών, μέ όμιλητήν τόν Καθηγη
τήν τοΰ ’Αστικού Δικαίου έν 
τώ Πανεπιστημίω ’Αθηνών 
κ. Γ. Μαριδάκην, ό όποιος 
μετά χαρακτηριστικής σαφήνει
ας άνέπτυξε τό θέμα του.

Τό πρώτον τούτο μάθημα, ύπό 
μορφήν διαλέξεως, παρηκολού- 
θησαν έκτος τών ένδιαφερομέ- 
νων καί πλειστοι συνάδελφοι 
του Κ. Κ„ μεταξύ τών όποιων 
ό Διευθυντής τοΰ Δικαστικού 
κ. Γουναράκης, οί Διευθυνταί 
Τμημάτων κ. κ. Μαυρομιχάλης, 
Μαυρομμάτης, Παπανικολάου, 
Τσαλίκης, οϊτινες καί κατε- 
χειροκρότησαν τόν κ. Καθη
γητήν.
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ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΤΓΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Η ΣΠΑΝΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
"Αρθρον τοΰ Κσθηγητοΰ ΓΟΥΣΤΑΥΟΥ 
ΚΑΣΣΕΛ, δημοσιευθέν είς τό δελτίον μηνός 
’Οκτωβρίου τής «Skandinavinska Banken».

5 Νοεμβρίου. Δεν είναι 10' πού 
έληξεν δ άντιαεροπορικάς συναγερ
μός, καί οί δπάλληλοι τοΰ Κεντρι
κού, έξερχόμενοι άπά τά καταφύγια, 
κατευθύνονται μέ ένθουαιασμό στή 
via αίθουσα συναλλαγών, δπου τούς 
περιμένει ’Έκτακτος Γενική Συνέ- 
λευσις, μέ θέματα :

«Συμμετοχή τοΰ Συλλόγου τών 
Υπαλλήλων τής Εθνικής Τραπέ- 
ζης» καί «Συμμετοχή τοΰ Ιΐροσω- 
πικοΰ τής Εθνικής Τραπέζής, είς

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ
’Ακίνητον 3.200.000
Χρηματόγραφα 850.000
Μετρητά 45.000

4.095.000
άναφέρει, δτι ύπέβαλε τήν κατά- 
στασιν ταύτην εις τήν Σ. Διοίκησιν 
καί έζήτησέ παρά ταύτης, ί'να δε- 
χθή, δπως ή Εθνική Τράπεζα τής 
Ελλάδος προκαταβάλη είς τάνΣύλ- 
λογον ποσόν δρχ. 500.000, άσφα- 
λισθησόμενον δι’ ένεχυριάσεως τών 
χρημ)φων τοΰ Συλλόγου ή δΓ ενυ
πόθηκου ασφαλείας επί τοΰ άκινή- 
του του Συλλόγου.

Ό κ. Διοικητής εύηρεστήθη νά 
έγκρίνη τήν πρότασιν ταύτην.

Οί κ. κ Βασιλοπούλας καί Με- 
ταξας ύποστηρίζουν τήν παραχώ- 
ρησ.ν ολοκλήρου τής περιουσίας 
τοΰ Συλλόγου.

Ό κ. Β. Γιαννόπουλος προτείνει 
δπως παραχωρηθή μέν αμέσως τό 
ποσόν τών δρχ. 500.000, άνατεθή 
δ’ έν λευκψ εις τήν Δ. Ε. ή έξέ- 
τασις τού ζητήματος τής διαθέσεως 
καί τής υπολοίπου περιουσίας τοΰ 
Συλλόγου.

Ή Έκτακτος Γενική Συνέλευσις 
δμοφώνως άποφαίνεται καί έγκρίνει 
τήν άμεσον συμμετοχήν τσΰ Σ.Γ. 
Ε.Τ.Ε. είς τόν Πανελλήνιον ’Έρα
νον τής Κοινωνικής Προνοίας διά 
δρχ. 500.000 καί άναθέτει είς τήν 
Δ. Ε. τήν άμεσον έξέτασιν τής δια
θέσεως υπέρ τοΰ σκοποϋ τούτου δ- 
λοκλήρου τής περιουσίας τοΰ Συλ
λόγου.

Έπί του δευτέρου θέματος τής 
ήμερησίας διατάξεως, ό κ. Πρόε
δρος προτείνει, δπως τό κύριον καί 
τό βοηθητικόν προσωπικόν τής Ε
θνικής Τραπέζής πλήν τών στρα- 
τευομένων συμμετάσχη έ φ’ ά π α ξ 
είς τόν Πανελλήνιον Ερανον Κοινω
νικής Προνοίας κατά δρχ. έν έκα- 
τομμύριον (1.000.000), κατά ποσο- 
στόν δέ, τών μέν προσωρινών 
ύπαλλήλων, δακτυλογράφων έν γένει 
καί κλητήρων πέντε (5 ο]ο) έπί 
τών έν γένει άποδοχών, περιλαμ- 
βανομένων καί τών πάσης φύσεως 
έπιδομάτων, τοΰ δέ υπολοίπου έν 
γένει προσωπικού κατά δέκα (10ο]ο), 
δμοίως έπί τών έν γένει άποδοχών, 
περιλαμβανομένων καί τών πάσης 
φύσεως έπιδομάτων

Ό κ. Κοκολάκης προτείνει δπως, 
έφ’δσον έξακολοι*θεΐ ό Έλληνοϊτα- 
λικός πόλεμος, παρέχηται παρ’ ό- 
λοκλήρου αδιακρίτως τοΰ Προσωπι
κού, έκ τών μηνιαίων αύτοΰ άποδο
χών, Ιν (lojo) έπί τοΰ δργανικοϋ 
αυτών μισθοΰ.

Ό κ. Πρόεδρος τών Συνελεύσε
ων Επανέρχεται είς προγενεστέραν 
αύτοΰ άνακοίνωσιν, καθ’ ήν ή ’Έκ
τακτος αΰτη Γενική Συνέλευσις συν
ήλθε σήμερον εις πρώτην αυτής 
συνεδρίαν καί Επομένως δύναται νά 
έπανέλθη έπί τής προτάσεως τοΰ κ. 
Κοκολάκη είς προσεχή τοιαύτην, 
ήτις ήθελεν όρισθή υπό τής Δ. Ε. 
τοΰ Συλλόγου.

Ή ’Έκτακτος Γενική Συνέλευσις 
δμοφώνως άποφαίνεται καί έγκρι

τόν Πανελλήνιον έρανον τής Κοι
νωνικής Προνοίας».

Ό Πρόεδρος τής Συνελεύσεως κ. 
Άρ. Κούμαρης, δίδει τόν λόγον 
είς τόν Πρόεδρον τής Δ. Ε. κ. ’Αλ. 
Μαυρομμάτην, δστις δΓ όλίγων ά- 
νακοινοΐ, δτι ή παρούσα Συνέλευ- 
σις συνεκλήθη λόγιρ τών έκτακτων 
περιστάσεων, άς διέρχεται ή Πα- 
τρίς, καί άναλύων τήν σημερινήν 
περιουσιακήν κατάστασιν τοΰ Συλ
λόγου, καθ’ ήν αΰτη έμφανίζεται 
ώς ακολούθως :

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ
Υποχρεώσεις 2.000.000
Υπόλοιπον περιουσίας 2.095.000

4.095.000
νει τήν πρότασιν τοΰ κ. Προέδρου 
τής Δ. Ε. του Συλλόγου.

Μεθ’ δ, μή υπάρχοντας έτέρου 
θέματος, δ κ. Πρόεδρος τών Συνε
λεύσεων λύει τήν συνεδρίαν, έν μέσω 
ζωηροτάτων πατριωτικών έκδηλώ- 
σεων τών συναδέλφων ΰπέρ τής, 
θεϊκή συνάρσει, εύοδώσεως τοΰ 
ύπέρ βωμών καί Εστιών άγώνος τοΰ 
Ελληνικού ’Έθνους.

Τό δελτίον παρουσίας ϋπεγράφη 
σήμερον ολίγον ένωρίτ ερον τοΰ 
συνήθους. *Ϋπεγράφη τήν 5.30’ 
πρωινήν, είς τήν πρώτην Ελληνι
κήν γραμμήν, όπου οί ’Ιταλοί δεν 
νπελόγιζαν είς τήν έγκαιρον πα
ρουσίαν τον "Ελληνος. ΤΗτο Ακρι
βέστατα παρών!

Ύπεγράφη με τήν κοχλάζονσαν 
έρνθράν μελάνην, μέ τήν οποίαν αϊ 
γενεάί τών Ελλήνων, από καταβο
λής των, σημειώνουν τήν παρουσίαν 
τ u>v, παν τοΰ όπου οί έκάστοτε βάρ
βαροι νομίζουν ότι μπορούν νά 
τήν αμφισβητήσουν.

Ή 'Ελλάς έκλήθη μίαν ακόμη 
φοράν νά έκπληρώση είς τήν αν
θρωπότητα τόν νψιστον προορι
σμόν της.

Προηγήθησαν δοκιμασίαι τόσον 
σκληραί, ώστε νά καμφθή ύπ’ αν- 
τάς ή ψυχική αντοχή μεγαλειτε
ρών λαών.

Καί κατέληξε νά τεθή εξ ίσου 
σκληρά τό ερώτημα καί είς τήν 
μικράν ’Ελλάδα:

’Αξίζει καί μπορεί καί τώρα 
ακόμη νά ζή ελεύθερος κανείς;

'Η Ελλάς, — τό αιώνιον ανμβο- 
λον τών εύγενεστέρων ιδανικών 
τοΰ ανθρωπίνου γένους, ή μεγάλη 
καρδία ή οποία πάλλεται μόνον 
μέ αισθήματα που ρυθμίζουν σαν 
νόμοι τής φύσεως τήν σκέψιν καί 
τήν ζωήν τών ανθρώπων, τό ιε
ρόν Μαντείον τών αιωνίων χρη
σμών— έθεσε καί αυτή, καθ’ όν 
γνωρίζει τρόπον, αυτό τό ερώ
τημα :

Ό Σίδηρος ή τό Πνεύμα ; Καί 
φυσικά άπήντησεν 'Ελληνιστί : Τό 
Πνεύμα καί μόνον !

Δεν είναι περίεργον, αν από σή
μερον ό ρους τών ανθρωπίνων 
πραγμάτων λάβη αυτήν τήν φοράν, 
δεν είναι περίεργον αν ταύτισθή 
καί πάλιν μέ τήν αθανασίαν τής 
'.Ελλάδος τό όνομα. Δέν είναι πε
ρίεργον αν είς τά χείλη τών εκα
τομμυρίων τών σκλάβων άνθιση 
άφοβα καί μέ άγαλλίασιν τό μει
δίαμα καί είς τόν ζόφον τής θλιμ
μένης καρδιάς των ροδίση απροσ
δόκητα ή ανατολή τής ’Ελευθερίας 
των.

’Ακριβώς όλίγον καιρόν πρό 
τής ένάρξεως του πολέμου, ό κίν
δυνος τοΰ πληθωρισμού συνε- 
ζητήθη ύπό διάφορα πρίσματα. 
Ό κίνδυνος ουτος Εξακολουθεί 
καί σήμερον ύφιστάμενος, καί 
δεΐται άμερίστου προσοχής καί 
παρακολουθήσεως. Μία έκ τών 
σημερινών αιτιών τών άγουσών 
πρός τόν πληθωρισμόν, είναι ή 
παραγνώρισις ύπό τών άρμο- 
δίων οικονομικών άρχών τής 
άνάγκης τής προσαρμογής των 
πρός τήν ύφισταμένην σπάνιν 
τοΰ κεφαλαίου, ήτις παραγνώ- 
ρισις τάς άγει είς άσκησιν 
νομισματικής πολιτικής μή λαμ- 
βανούσης ύπ’ δψιν τήν σπάνιν 
ταύτην. Καί οϋτω γίνονται προσ- 
πάθειαι συγκρατήσεως τών Ε- 
πιτοκίων είς χαμηλόν Επίπεδον 
πρός έπίτευξιν ισορροπίας με
ταξύ τής συγκεντρώσεως κατα
θέσεων καί τής αίτήσεως κεφα
λαίων. Τοιουτοτρόπως παγιού- 
ται είς τό πολύ κοινόν ή άντί- 
ληψις, δτι ή άγορά τού κεφα-

Π σννισταμένη τών δυνάμεων 
τής ψυχής τής 'Ελλάδος εκίνησε 
πάλιν «τάν Γαν» :

’Από τής 3 καί 15' πρωινής μέ
χρι τής 3 καί 20'—όσο διήρκεσεν 
’ίσως ή άνάγνωσις τον παγκο
σμίου ερωτήματος πρός τήν 'Ελ
λάδα,—παρεακευάσθη εκείνη ! Πα- 
ρεσκευάσθη μέ τά αιώνια 'Ελλη
νικά μέσα. 'Υπεραρκετόν τής ήτο 
αυτό τό διάστημα.

"Αν όχι, τότε δέν θά εσφηνοΰτο 
τό 'Ελληνικόν άεροπλάνον, αφού 
δέν είχε πλέον πυρομαχικά, είς τά 
πλευρά τον εχθρικόν. Θά έπέστρε- 
φε «είς τήν βάσιν του». "Αν όχι, 
δέν θά άνερριχάτο μέ τά χιόνια 
στις απόκρημνες κορφές τής Πίν
δου δ Τσολιάς, χρησιμοποιών πυ
ροβόλα καί πυρομαχικά που ό 
ίδιος, ή Έλληνίδες χωριάτισσες 
καί τά παιδιά των ανέβασαν ώς 
εκεί. Θά έπερίμενε τήν καλοκαιρίαν 
καί τά μεταγωγικά. "Αν όχι, τότε 
δέν θά έσφνροκοπονσε τά εχθρικά 
παράλια είς τήν πολυτάρακτον εκεί 
καί ναρκοβολημένην Mare No
strum τό μικρόν 'Ελληνικόν σκά
φος. Είχε καλλίτερον παράδειγμα 
σκαφών πολύ μεγαλειτέρων νά 
άκολονθήση. Θά παρέμενε είς τά 
ήρεμα καί Ασφαλή αγκυροβολιά 
του.

’ Εμετρήθησαν αί δραταί καί 
προδιωριαμέναι ϋλικαί δυνάμεις, 
ίσως καί αύταί έπιπολαίως καί 
έπεσπενθη νά έξαχθή τό συμπέ
ρασμα, ότι ή 'Ελλάς θά παρεσύ- 
ρετο Από τήν πνοήν τής 'Ύλης. 
Δέν εμετρήθη τό Αόρατον καί Α
προσδιόριστον κίνητρον τώ> ϋλι- 
κών δυνάμεων, δέν εμετρήθη είς 
τάςαπροσδιορίστους διαστάσεις της 
ή ψυχή τής 'Ελλάδος. ’Αλλά ε- 
χρειάζετο κατάλληλον μέτρον. Καί 
δ εχθρός δέν διαθέτει τοιοϋτο. 
Κρίνει έκ τών ιδίων. Καί είναι ε
πόμενον νά δεχθή τήν άπάντησιν 
τών αιώνων, συγκεντρωμένην σέ 
μίαν λέξιν πού τοΰ εκσφενδονίζει 
όταν τόν καταδιώκη τό πνεύμα 
τής Αθανάτου 'Ελλάδος πού ένό- 
μισε ότι αυτός μπορεί νά Αντιμε
τώπιση : «Άέρααα...».

Α. Δ.

λαίου είναι «εύκολος» καί κατά 
συνέπειαν ζητεί τούτο κεφά
λαια μή δυνάμενα νά προκύ- 
ψωσιν έκ πραγματικής άποτα- 
μιεύσεως, άλλά μόνον έξ άκα- 
λύπτου δημιουργίας μέσων πλη
ρωμής.

Παρομοία έξάρθρωσις τής ά- 
γορας κεφαλαίων λαμβάνει χώ
ραν καί δταν τό κράτος προ- 
βαίνη είς δαπάνας μή καλυπτο- 
μένας ύπό τών έκφόρων καί δα
νεισμού έσόδων του. Οίουσδή- 
ποτε τρόπους ή όδούς καί άν 
άκολουθή τό κράτος πρός χρη- 
ματοδότησιν τών τοιούτων δα
πανών, θά άναγκασθή έν τέλει 
νά τάς καλύψη δι’ αύξήσεως 
τού άποθέματός του τών μέσων 
πληρωμής, έν άλλοις λόγοις δη
λαδή διά πληθωρισμού.

Είς τάς τοιαύτας περιστάσεις 
οί οίκονομικοί άρμόδιοι βαυκα- 
λίζονται μέ Ελπίδας αύξήσεως 
συσσωρεύσεως κεφαλαίων αϊτι- 
νες συμπίπτουσι μέ τήν Επιθυ
μίαν των διασώσεως τών συμ
φερόντων τού κοινού. Προσπα
θούν νά πείσουν τούς Εαυτούς 
των, δτι ή πρόσθετος αϋτη άπο- 
ταμίευσις θά καταστή δυνατόν 
νά πραγματοποιηθή άνευ δη
μιουργίας ύποκαταναλώσεως, 
άνευ διαταραχής τής βιομηχα
νίας καί τού Εμπορίου καί άνευ 
αύξήσεως τής άνεργίας. Άλλ’ 
είς οίονδήποτε κλάδον τής οι
κονομίας καί άν έπιβληθώσι πε
ριορισμοί, οδτος Εκδηλώνει άμέ- 
σως τήν δυσφορίαν του. Τούτο 
άποδεικνύει, δτι αί ίδέαι τής ά- 
ποταμιεύσεως είναι τά μέγιστα 
άφηρημέναι, ύποκρύπτουσαι ά- 
ληθείας άς ό λαός δέν πλησιά
ζει ευκόλως.

Παρ’ δλα ταΰτα, δμως, ή σπά- 
νις τού κεφαλαίου είναι γεγο
νός άναπότρεπτον, πρός τό ό
ποιον δέον πειθαναγκαστικώς 
νά έξοικειωθώμεν. "Οταν τό 
φαινόμενον καθίσταται άντιλη- 
πτόν, δέον πάς τις νά προετοι
μάζεται διά δραστικόν περιορι
σμόν τών αίτήσεών του διά κε
φάλαια. Τήν σήμερον, ώς γνω
στόν, αί μεγαλύτεροι αιτήσεις 
κεφαλαίων γίνονται πρός έξα- 
σφάλισιν τής Εθνικής άμύνης. 
Πάσα χώρα δέον νά πράττη τό 
παν πρός διατήρησιν τής άνε- 
ξαρτησίας της. ’Αλλά καί τό 
Κοινόν δέον νά έννοήση, δτι 
ή Εθνική άμυνα δέν άποτελεΐ 
μεμονωμένον οικονομικόν πα
ράγοντα, Εκτός τού πλαισίου 
τών συνήθων οικονομικών νό
μων. Τούναντίον, διά τήν όρ- 
γάνωσιν τής Εθνικής άμύνης 
δέον νά άσκήται ή αύστηροτέρα 
οικονομία. Αί στρατιωτικοί άρ- 
χαί δέον νά άντιληφθώσι σα
φώς, δτι παρόμοιοι σκοποί βα
σίζονται πρωταρχικώς είς τήν 
ικανότητα τού ’Έθνους πρός 
διατήρησιν πραγματικής άμύ
νης.

"Οταν, λοιπόν, τό κράτος εύ- 
ρεθή ύποχρεωμένον νά ζητήση 
κεφάλαια άπό τήν Εντόπιον 
χρηματαγοράν, θά καταστή άν- 
απόφευκτος ή στενότης τών 
προοριζομένων διά τό έμπόριον 
καί τήν βιομηχανίαν κεφαλαίων. 
Κατά συνέπειαν δέν θά κατα
στή δυνατή ή διατήρησις τού 
αύτοΰ ρυθμού είς ιήν εντασιν 
τής βιομηχανικής παραγωγής,

ΕΙΣ ΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡίΟΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ,
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μέ μειωμένην χρηματοδότησιν. 1§ 
Καί τότε θά προκύψη τό έρώ- || 
τημα : Πόθεν είναι δυνατός ό 
πορισμός νέων κεφαλαίων πρός 
διατήρησιν τής έμπορικής καί 
βιομηχανικής δραστηριότητας ;

Έάν ή σπάνις του κεφαλαί
ου είναι όξεΐα, θά καταστή άν- 
απόφευκτος ή μετατροπή ώρι 
μένων βιομηχανιών είς κλά 
δους άπαιτοΰντας τήν άπασχό 
λησιν όλιγωτέρων κεφαλαίων 
Τοϋτ’ αύτό δέον νά ίσχόη, προ 
κειμένου καί περί ίδρύσεως νέ 
ων βιομηχανιών. Είς τόν χαρα 
κτηρισμόν τής άναγκαιότητος 
τής διατηρήσεως ώρισμένων 
κλάδων τής βιομηχανίας, δέον 
νά καταβάλληται μεγίστη προ
σοχή, ιδίως οσον άφορα τόν 
ρόλον, δν παίζει τό κεφάλαιον 
είς έκαστον κλάδον τής έθνι- 
κής οικονομίας. Πρός τούτο θά 
χρειασθή νά άναδράμωμεν είς 
τά στοιχεία τής οικονομικής 
θεωρίας.

Τό κεφάλαιον έξυπηρετεΐ δύο 
σκοπούς. Απαιτείται διά τήν 
άρδευσιν τής παραγωγής, ήτις 
χρειάζεται καί τό στοιχεΐον: 
χρόνος. Ή τοιαύτη άνάγκη κε
φαλαίου είναι βραχείας σχετι- 
κώς διάρκειας, παύουσα εύθύς 
ώς ή παραγωγή συμπληρωθή 
καί εΰρη άγοραστάς. Τά κεφά- 
λαιον δμως χρησιμοποιείται καί 
διά τήν άπόκτησιν στοιχείων 
ένεργητικών διαρκείας, ώς δι’ 
έπενδύσεις είς άκίνητα, βιομη 
χανικά σχέδια καί άγοράν μη
χανημάτων. Ή άνάγκη του κε 
φαλαίου δέν παύει μέ τήν άπο- 
περάτωσιν μιας πολυκατοικίας.
Οί ένοικιασταί θά πληρώνουν 
τό εισόδημα του κεφαλαίου· 
τερός τις δέον νά πλήρωσή τήν 
άξίαν τής οίκίας. Διά τήν άξίαν 
τής οίκοδομής θ’ άπαιτηθή ση 
μαντικόν χρηματικόν ποσόν, δ 
περ θά έξακολουθή άπασχο 
λούμενον έφ’ δσον ή οικία εΐ 
ναι κατοικήσιμος. ΤοΟτ’ αύτό 
ισχύει καί διά τάς βιομηχανι 
κάς έγκαταστάσεις, αϊτινες ά- 
παιτοόσιν άπασχόλησιν κεφα 
λαίων έφ’ δρου ζωής των.

Ή άνάγκη αϋτη τής χρήσιμο- 
ποιήσεως τοΰ χρήματος είς μα
κροπροθέσμους έπενδύσεις, ά- 
πορροφα τό μεγαλύτερον μέρος 
τών κεφαλαίων τής χώρας. Λί 
είδικαί αδται αιτήσεις κεφα
λαίων δέον δπως μή παρορών- 
ται κατά τήν κρίσιν τής κατα
νομής τών κεφαλαίων είς δια
φόρους έπιχειρήσεις. Τά πάσης 
φύσεως κτίρια προκαλοΰσι βα
ρείας άπορροφήσεις κεφαλαίων. 
Τούναντίον τά όλιγώτερα κε
φάλαια ζητοΟσιν έπιχειρήσεις 
λειτουργούσας έν στενή έπαφή 
μέ τήν κατανάλωσιν, έκείνας, 
δηλονότι, αϊτινες πωλοΟσιν άπ’ 
εόθείας τά προϊόντα των καί 
καλύπτουσι ταχέως τάς δαπά- 
νας των. Πρόχειρα παραδεί
γματα τοιούτων έπιχειρήσεων 
είναι αί : τροφίμων, ύφαντουρ- 
γίας καί καυσίμων ύλών. Ή 
μίσθωσις τών προσωπικών ύπη- 
ρεσιών έπάγεται κατά κανόνα 
μικράν ζήτησιν κεφαλαίων.

Τό κράτος όλίγον άπασχο- 
λεΐται μέ τήν όργάνωσιν έπι
χειρήσεων άπαιτουσών μικρά 
κεφάλαια. "Οταν έκτελή έργα 
κοινής ώφελείας, άπασχολεΐται 
κυρίως μέ τήν όδοποιΐαν καί 
τήν άνέγερσιν κτιρίων, ατινα 
άπαιτοΟσι τήν άπασχόλησιν κε
φαλαίων ίσων πρός τήν άξίαν 
των. ΤοΟτο δέον νά έχωμεν 
πάντοτε προ όφθαλμών καί νά 
μή συσχετίζωμεν άτόπως τήν 
έκτέλεσιν δημοσίων έργων μέ 
τήν καταπολέμησιν τής άνερ- 
γίας. Είναι έπικίνδυνος πλάνη 
ή πίστις είς τήν άντίληψιν, δτι 
τό κράτος δΰναται νά έλαττώ- 
νη τήν άνεργίαν διά τής παρο- 
τρύνσεως τοΰ Κοινοϋ είς έλάτ- 
τωσιν τής καταναλώσεως καί 
είς τήν άποταμίευσιν τής προ- 
κυπτούσης διαφοράς πρός χρη- 
ματοδότησιν τών κρατικών έρ
γων κοινής ώφελείας. Άντιθέ- 
τως τό πάν δέον νά γίνεται 
πρός ένθάρρυνσιν τής ιδιωτικής 
έπιχειρήσεως.

Είς έποχάς οικονομικής δυσ
πραγίας τό έμπόριον καί ή βιο-

ΙΙΕΙΙΙΙΙΙΙ III ΙΙΙΙΙΙίΙΙΙΙΙ ΙΙίΙΙΙΙ!
^ΙΙΙΙΙΜΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜΙΙΙΐνΐΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ,ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΐΓ:

αος Άνδρεάόη). «Νύχτα γ ε μ ά-1 καλλιτέχνις Κα Κοτοπούλη σκέπτε 
τη θάματα» έπιγράφεται τό ερ- ται ν’ άνεβάση στό θέατρό^της τά 
γον τοΰ σεβαστού ’Ακαδημαϊκού κ. I «Πολεμικά Παναθήναια τοΰ 1940» 
Γρ. Ξενοπούλου, μέ τό όποιον ή Κα I Άρίστη ιδέα καί έπιβεβλημένον πα 
Κατερίνα Άνδρεάδη κλείει τήν θε- τριωτικόν καθήκον, τό όποιον θά μας

’Από τής 28ης ’Οκτωβρίου ή 'Ελ
ληνική Πατρίς ήγέρθη σύσσωμος, ώς 
εις άνθρωπος, διά νά ύπερασπίση 
τά ιερά εδάφη, τά όποια κακός καί 
ισχυρός γείτων έπεβουλεύθη. Ή Ελ
ληνική νεότης έστρατεύθη καί αί μέ 
χρι τής 27ης ’Οκτωβρίου συνθήκαι 
τής ειρηνικής διαβιώσεως άνήκουν 
είς τήν προπολεμικήν έποχήν. Ό ή 
μερήσιος καί περιοδικός τύπος πα
σών τών χωρών τής Γης, άπό τής 
γειτονικής φίλης Τουρκίας μέχρι τών 
Νοτιοαμερικανικών Δημοκρατιών κα- 
τεδίκασεν αύστηρώς τήν Αδικαιολό
γητον εισβολήν είς τήν Χώραν δπου 
έγεννήθη ό Πολιτισμός.

Συνεπείμ τής έμπολέμου καταστά 
σεως, ή πνευματική καί καλλιτεχνική 
κίνησις τής Χώρας μας ένεκρώθη ά· 
ποτόμως. Καί των μή στρατευθέντων 
ό νοϋς είναι έστραμμένος πρός τά 
’Ηπειρωτικά καί Μακεδονικά βουνά, 
δπου ή Ελληνική λόγχη καί πάλιν 
θαυματουργεί. Παρά ταϋτα, οί Άθή- 
ναϊκοί θίασοι άπό τών άρχών Νοεμ 
βρίου ήρχισαν άπογευματινάς παρα 
στάσεις, ένώπιον άραιών θεατών, 
μέ τά κάτωθι ελληνικά έργα :

ΘΕΑΤΡΟΝ ΒΡΕΤΑΝΝΙΑ : (©ία

μηχανία δέον νά τονούνται δι’ 
άφθονων ένέσεων κεφαλαίου 
Αί έταιρίαι καί αί έπιχειρήσεις 
θά δύνανται τότε νά πληρώσω 
σι τάς πρός τάς Τραπέζας ό- 
φειλάς των, ένισχύουσαι τοιου 
τοτρόπως τό άπόθεμα τών μέ 
σων πληρωμής καί συγκρατοΰ 
σαι τά έπίπεδα τών τιμών. Ταυ- 
τοχρόνως ή Κεντρική Τράπεζα 
θά πρέτιη, δημιουργοΰσα νέα 
μέσα πληρωμής, νά διευκολύνη 
τήν παροχήν πιστώσεων, πρός 
τόνωσιν τών έπιχειρήσεων. ’Αν
τικειμενικός σκοπός τής τοιαύ- 
της ένεργείας θά είναι ή συγ· 
κράτησις τής ύποχωρήσεως τών 
τιμών ύπό τό κανονικόν δρι- 
όν των.

Κατά τήν διάρκειαν τής τε
λευταίας εικοσαετίας θερμώς 
καί άλλεπαλλήλως συνέστησσ 
τόν πρόσκαιρον τούτον πληθω
ρισμόν. ’Ιδιαιτέρως έπραξα τού
το κατά τόν χειμώνα τών έτών 
1931—1932 δτε ή εϋρυνσις τών 
πιστώσεων, έν συναρτήσει μέ 
τήν όργάνωσιν μεγάλων δημο
σίων έργων μου έφάνη δτι ήτο 
ό μοναδικός τρόπος άναρρώ- 
σεως έκ τής κρίσεως. ΤοΟτ’ αύ
τό νομίζω ότι δέον νά χρησι- 
μοποιήσωμεν καί σήμερον πρός 
παράκαμψιν τών δυσχερείων 
έναντίον τών όποίων παλαίο- 
μεν.

Άναμφιβόλως ή σημερινή κα- 
τάστασις τής έθνικής οικονο
μίας είναι βασικώς διάφορος. 
Ή αϋξησις τών τιμών έφθασεν 
είς ύψηλόν καί έπικίνδυνον έπί- 
πεδον. Είς τήν χρηματαγοράν 
ύπάρχει έκδηλος στενότης, ήτις 
καθίσταται άντιληπτή καί είς 
τάς περιπτώσεις άκόμη τής 
οικονομικής συνεργασίας τών 
Τραπεζών.

Πρός άντιμετώπισιν τής τοι- 
αύτης καταστάσεως, φρονώ δτι 
έπιβάλλεται ή ένάσκησις ρασι
οναλιστικής πολιτικής καί συμ
πληρωματικής έργασίας, ή με- 
τατόπισις τών έργατικών χει- 
ρών άπό κλάδου είς κλάδον, ή 
προσαρμογή τών μισθών πρός 
τάς συνθήκας τής άγορας, ή ρι
ζική άναπροσαρμογη τής κατα
ναλώσεως, ή τόνωσις τοΰ έμ- 
πορίου καί τής βιομηχανίας κλπ. 
Πρός τούτο θ’ άπαιτηθή εύρυ- 
τάτη προσαρμογή τοΰ έμπορίου 
καί τής βιομηχανίας πρός τήν 
νέαν κατάστασιν. Ή προσαρ
μογή αϋτη άπαιτει οργανωτι
κόν πνεΰμα καί θέλησιν πρός 
άνάληψιν τών κινδύνων τής 
άναπροσαρμογής τής παραγω
γής έστω καί προσκαίρως. Με
ταξύ τών ληφθησομένων μέτρων 
θά πρέπη νά περιλαμβάνηται 
καί τό άλλοτε ληφθέν τοιοΰτο, 
τής παραχωρήσεως φορολογι
κών άπαλλαγών είς τάς νεοϊ- 
δρυομένας έπιχειρήσεις. Τοΰτο 
δέ είσηγούμεθα, καθ’ ήν στιγ
μήν άκριβώς φαίνεται ύπάρχου- 
σα παρά ταΐς Άρχαΐς ή Αντί
θετος τάσις, διά τής βαρυτά 
της φορολογίας τών «έκτάκτων 
κερδών» των.

ρινήν saison της. Είναι γραμμένο μέ 
τήν άδιαφιλονείκητη μαεστρία τού 
συγγραφέως τής «Φωτεινής Σάντρη 
μέ γοργόν καί ρέοντα διάλογον καί 
μέ μεγάλην εύγενικότητα. Καί είναι 
άληθινά κρίμα πού αί περιστάσεις 
δέν έπέτρεψαν τήν παρακολούθησίν 
του άπό τό πολύ Κοινόν. Ή άπόδο- 
σίς του έκ μέρους τού θιάσου ύτήρ- 
ξεν ικανοποιητική, μέ εύχαρίοτησι 
δέ είδαμε τόν έκλεκτόν καλλιτέχνην 
κ. Σαντοριναΐον πρωταγωνιστοϋντα 
άπό ’Αθηναϊκής σκηνής.

ΘΕΑΤΡΟΝ ΑΛΙΚΗΣ .· <©ίασο; Κ. 
Μουσούρη). Μίαν μεγάλην καινοτο- 
μικήν πρωτοβουλίαν άνέλαβεν ό κ. 
Κ. Μουσούρης, διά τής συμπήξεως 
θιάσου πρόζας έξ ηθοποιών τού σο
βαρού καί τού έλαφρού θεάτρου. Ή 
πρωτοβουλία.αϋτη άποσκοπεΐ, καθό
σον άντελήφθημεν, είς τήν δημιουρ
γίαν νέου genre είς τήν θεατρικήν 
τέχνην, τής έλαφράς λογοτεχνικής 
έπιθεωρήσεως. Ή προσπάθεια αύτή 
έπέτυχεν ώς πρός τινα πρόσωπα τών 
πρωταγωνιστών τοΰ ελαφρού θεά
τρου, έξ ών ιδιαιτέρως άναφέρομεν 
τόν κ. Κ. Δούκαν. Είναι δμως άλη 
θές, δτι. καί τό έργον δέν έίοήθησε 
τήν εύόδωσιν τής προσπάθειαν Εί
ναι άπορίας άξιον πώς οί συγγρα
φείς του, κατέχοντες τά σκήπτρα 
τού έλαφρού....πνεύματος, έγραψαν 
άφόρητες κοινοτυπίες, άκόμη δέ πε
ρισσότερον πώς Αντέγραψαν όλό- 
κληρον τό νούμερο τής ελληνικής 
«άργκώ» άπό παλαιάν έπιθεώρησίν 
των. Εύτυχώς δτι έξιλεώθησαν μέ τό 
ΰπέροχον παιριωτικό σκέτς τοΰ Διο
νυσίου Σολωμοΰ, τό όποιον, σπαρ 
τσριστά έπίκαιρον, μετέδωσε ρίγη 
συγκινήσεως είς τό άκροατήριον, τό 
όποιον κατεχειροκρότησεν ένέξάλλω 
ένθουσιασμώ τούς έκτελεστάς του.

ΘΕΑΤΡΟΝ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΑΟΥ: 
(©ίασος ίδιου). «Ό Πρωτευου- 
σ ι ά ν ο ς» τοΰ νεοεμφανιζομένου 
συγγραφέως κ. Γ. Ρούσσου, άποτε- 
λεί μίαν βασιμωτάτην έλπίδα έξελί- 
ξεως διά τόν φιλότιμον συγγραφέα 
του. Δέν τοΰ λείπει οϋτε ή πσρατη- 
ρητικότης, οϋτε τό αίσθημα, ούτε 
ή άρτια διαγραφή τών χαρακτήρων. 
Τού άξίζουν Ασφαλώς συγχαρη
τήρια.

**
*

Μέ μεγάλη μας χαρά άκούσαμε 
τήν πληροφορίαν, δτι ή μεγάλη μας -

κάμη νά ξαναζήσωμεν τήν ένθουσίώ 
δη Ατμόσφαιραν τών άλησμονήτων 
ήμερών τοΰ 1912—1913.

Ν. Μπ.

ΔΕΝ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑΡΘΟΥΝ....

’"Ηρθαν. ΚΓ δμως δέν έπρεπε νάρ- 
[θοΰν, άν στήν ψυχή τους 

Δέν είχαν πνίξει όλότελα τήν έννοια 
[τοΰ Καλοΰ.

’Άν μέσα άπό τά στήθη τους άκόμα 
[ή προσευχή τους 

’Έβγαινε αγνή καί άμόλυντη, καλή 
[νά πάη άλλου

’Όχι! Δέν έπρεπε νάρθοΰν, άν μές 
[στά σωθικά τους 

Άπό τή φλόγα τήν τρανή πού άνά- 
[βει ή Λευθεριά 

Είχαν μιά σπίθα μοναχή. ’Άν λέ- 
[γανε δικά τους 

Άκόμα δσα ήταν άλλοτε στή χώρα
[τους ιερά.

’Άν—σάλπιγγες τής Ίεριχοΰς δπου 
[γκρεμίζουν τείχη— 

Δέν είχαν πάψει άπό καιρό στ’ αύτιά 
[τους ν’ άντηχοΰν 

Καί τοΰ Ματσίνι οί έπιταγές καί 
[του Λεοπάρδι οί στίχοι 

Καί τοΰ Καβούρ οί έπίκλησες, δέν 
[έπρεπε νάρθοϋν

’Όχι, δέν έπρεπε νάρθοΰν, άν τούς 
[δονούσε άκόμα 

Τού Γαριβάλδι ό θείος παλμός, τοΰ 
[Φώσκολου ή κραυγή. 

Πάντα ιερή είναι ή Λευθεριά, ιερό 
[τό πάτριο χώμα. 

Πόνο άπ’ τή βία τήν άνομη, τό Δί- 
[καιο πάντα ζή !

Γι’ αύτό δέ θά νικήσουνε! ’Άν κού- 
[φΐα είναι ή ίαχή τους, 

Ή Πίστις άτσαλώνει μας τό σώμα 
[καί τό νοΰ :

Πίσω μας δλες ή. γενιές πού πά- 
[λαιψαν, κι’ ή εύχή τους 

Μαζί μας στόν άγώνα αύτόν, πού 
[άγώνας τού θεοΰ !

1 Ιρθαν, κΡ δμως δέν έπρεπε νάρ- 
[θοΰν, άν στή ψυχή τους 

Δέν είχαν πνίξει όλότελα τήν έννοια 
[τού Καλοΰ.

1 Νοεμβρίου 1940
Ρ. ΚΡΑΟΥΣ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΤΡΙΣ
Τού κ. ΞΕΝΟΦ. ΧΑΤΖΗΣΑΡΑΝΤΟΥ, δικηγόρου

Τό θαύμα αύτό τής 'Ελληνικής 
Πατρίδος, πού περικλείει άπ' άκρου 
είς άκρον ή γαλανόλευκος σημαία 
τοΰ ούρανοΰ καί τών νεφών, τό 
όποιον έξύμνησαν οί ποιηταί δλων 
τών έποχών καί δλων τών έθνικο- 
τήτων, δέν είναι δυνατόν παρά ν 
άποτελή τήν κοιτίδα τών μεγάλων 
έμπνεύσεων, τών ισχυρών συγκινή
σεων, τών ώραίων έξορμήσεων. Ή 
'Ελλάς είναι ή χώρα τού αιωνίου 
μεγαλείου. Ό πολιτισμός της είναι 
παλαιός, δσον καί ό πολιτισμός τής

ής. Αί πρώται ώραιότητες τοΰ 
πλανήτου, είς αύτήν τήν εόλογη- 
μένην γωνίαν έσκορπίσθησαν μέ 
σπατάλην : Τά χρώματα τών λου- 
λουδιών, οί ιριδισμοί τών άνατολών 
καί αί άποθεώσεις τών δύσεων, τά 
βελούδα τής νΐοπής χλόης καί ό 
καθρέπτης τής θαλάσσης καί ή δαν- 
τέλλα τής άκτής, καί τού πεύκου τό 
άρωμα, καί τού κύματος ό φλοίσβος, 
καί τής άηδόνος ή τρύλλια, έδώ, 
είς τήν Ελλάδα κατέφυγον, διά νά 
(ήν κάμουν παράδεισον.

Δέν ύπάρχει ώραιότης πού νά μήν 
έλαβεν άπό τών πρώτων έτών τής 
δημιουργίας τήν Ελληνικήν ύπηκοό- 
τητα. Καί μέσα είς δλ’αύτά τά 
άσύγκριτα προνόμια, έδημιουργήθη 
ό "Ελλην καί έσφυρηλατήθη ή 'Ελ
ληνική ψυχή,

Καί ή ψυχή ήτο άνάλογος μέ τό 
θαυμάσιον πλαίσιον : Από τών
πρώτων βημάτων τοΰ πρωτογονι
σμού, ό "Ελλην εδρε τόν τρόπον νά 
προχωρήση τόν πολιτισμόν είς τόν 
τόπον του. Τόν καιρόν πού οί άλλοι 
εζων τήν κτηνώδη ζωήν τών νομά
δων, τήν έποχήν τοΰ πυκνού σκό
τους, έδώ άπό τήν Ελλάδα έξεπήδα 
ή λάμψις τοΰ αιωνίου φωτός, έκι- 
νεϊτο ή σμίλη τοϋ Πραξιτέλους, 
ό χρωστήρ τοϋ Άπελλή, καί, μαζύ 
μέ τόν ίαμβον τού Πινδάρου, έλα-, 
ξεύετο ή μετώπη τοΰ Παρθενώνας. 
Μέγας ό προορισμός τής χώρας 
αύτής· βαρεία ή έντολή τοΰ Δημι
ουργού τοΰ Σύμπαντος : Άπό τήν 
'Ελλάδα ώφειλε νά έκχυθή τό κΟμα 
τοΰ πολιτισμού είς τάς άλλας χώ
ρας, καί νά σαρώση τή βαρβαρό
τητα, καί νά σιεγνώση τό αίμα καί 
τά δάκρυα καί νά όρθώση μεγαλο
πρεπές τό βόθρον τοΰ 'Ελληνικού 
θαύματος είς τόν κόσμον 1

Καί τά πράγματα έδικαίωσαν πλή
ρως τάς προβλέψεις καί τάς έλπίδας 
τοΰ Δημιουργού τοΰ Σύμπαντος : 
Κάτω άπό τήν σπάθην του Άλεξάν-

!δρου, ήνοίχθη ό δρόμος του φωτός 
πρός τόν Ινδόν τοΰ Μιλτιάδου (ό 
τρόπαιον ήλθε ν’ άμαυρώση ή άπο- 
θέωσις τοΰ Θεμιστοκλέους, καί, έτσι 
ό Μαραθών καί ή Σαλαμίς, Αδελ
φωμένοι ώς σύμβολα, έδωσαν είς 
τήν 'Ελλάδα τήν όσύγκριτον νίκην 
τοΰ πολιτισμού έναντίον τής βαρβα 
ρότητος. Καί τά σύμβολα έφώτισαν 
τόν δρόμον τών αιώνων. Τό Βυζάν
τιον έδωσε τάς γενεάς τών νεωτέ- 
ρων ήρώων, καί, έπάνω είς τόν Κε 
ράτιον, έτοποθετήθη, στέμμα άσύγ- 
κριτον, ή πόλις τού Κωνσταντίνου, 
ή Βασιλεύουσα ! Ό Ιουστινιανός 
καί ό Λέων ό Σοφός προσέφεραν 
τήν έπιστήμην καί του Βασιλείου ή 
σπάθη έδωσε μέ τήν βίαν τόν πολι
τισμόν είς δλας τάς γωνίας του Αϊ 
μου. Καί, μέσα άπό τήν άκολουθή- 
σασαν άτυχίαν μιας στιγμής, ώλί- 
σθησε τό Ελληνικόν μεγαλεΐον είς 
τό χάος. Τά χρόνια δμως έπέρασαν, 
βαρειά σάν χρόνια δουλείας, άπό τό 
βάραθρον άνέτειλεν ή φλόξ, καί ό 
δαυλός τοΰ Κανάρη έδωσε ιήν νέαν 
φωτοβολίαν εις τόν κόσμον. Ή Ελ
λάς δέν ήτο δυνατόν ν’ άποθάνη. 
Άνέζησεν έκ τής τέφρας της, καί 
άπό τά έρείπια έθεσε τάς βάσεις 
τοΰ τρίτου πολιτισμού της. Πώς ήτο 
δυνατόν δλ’ αύτά νά καταποντι- 
σθοΰν ; Ή 'Ελλάς χρειάζεται. Είτε 
μέ τ’ άπέραντα δρια τοΰ Μεγάλου 
Αλεξάνδρου, ε’ύε μέ τά σημερινά 
της,^εΐναι έπιβεβλημένη άνάγκη διά 
τόν πλανήτην αύτόν πού λέγεται 
γή. Άπό τόν τόπον αύτόν έκπορεύ- 
εται τό καλόν παράδειγμα. Τόν έ- 
γωϊσμόν ένός "Ελληνος νά όμιλή 
έτσι διά τήν Πατρίδα του, τόν έπέ
τρεψαν οί αιώνες που διέρρευσαν. 
’Εμπρός μας, θά διαρρεύσουν καί 
άλλοι. Καί ή 'Ελλάς θά μείνη πάν
τοτε 'Ελλάς. Ή πατρίς του θαύμα
τος, ό πολιτισμός τών χιλιετηρίδων. 
Οί Βαβυλώνιοι, οί Χαλδαϊοι, οί Αι
γύπτιοι, έτάφησαν ύπό τόν όγκον 
τοΰ διαρρεύσαντος χρόνου. Ό "Ελ- 
λην άντέσχε, εζησε καί θά ζήση! 
Μαζύ μέ αύτόν, γύρω άπό αύτόν, 
θά ζήση ό γαλανός ούρανός, ό άτ- 
τικός ήλιος, ό άσημένιος δίσκος τής 
άττικής πανσελήνου. θά ζήση ή Ελ
ληνική Πατρίς, διότι άξίζει νά ζήση, 
διότι προώρισται νά ζήατ/, και &ο 
ζήθΎ) !

Ξ. 1. ΧΑΤΖΗΣΑΡΑΝΤΟΣ 
Δικηγόρος

ΣΥΑΑΟΓΙΚΕΣ ΠΕΗΝΙΕΣ |!Ά
Its-

Ύπό διαφόρων συναδέλφων δια- 
τυποΰνται παράπονα διά τό κλείσι- 
μον τής Λέσχης είς τάς 5 μ.μ., δπερ 
άπεφασίσθη, ώς λέγουσι, διότι δέν 
κατωρθώθη έπιτυχής άπόκουψις τών 
φώτων τοΰ Κατασιήματος. Παροκα- 
λοΰσι δθεν οί συνάδελφοι τόν 
κ. Πρόεδρον τής Δ. Ε„ δπως δια- 
τάξη τήν λήψιν καταλλήλων μέτρων, 
είς τρόπον ώστε ή Λέσχη καί τό 
Έστιατόριον νά λειτουργοΰσι μέχρι 
τής 9 μ.μ., λαμβανομένου ύπ’ δψ.ν, 
δτι μεγίστην ύπηρεοίαν θέλουσι πα
ρέχει είς τά μέλη, ίδια ύπό τάς ση- 
μερινάς περιστάσεις.

— Κατόπιν πυρετώδους δεκαπενθη
μέρου έργασίας, τό Κ. Κ. προσηρμό- 
σθη τελείως πρός τήν πολεμικήν κα- 
τάστασιν. Ύπό τήν καθοδήγησιν τοΰ 
νέου Άνωτέρου Αρχηγού τής Πα
θητικής Άερσμύνης κ. Ε. Παπανικο- 
λάου έγένετο άραίωσις τών ΰπηρε- 
σιών, συμπλήρωσις τών έλλείψεων 
τών καταφυγίων, έπάνδρωσις τών 
διαφόρων συνεργείων Άεραμύνης 
καί καταρτισμός προχείρων υγειο
νομικών σταθμών ο' βοηθειών, ο'ίτι- 
ε; άπεστάλησαν καί είς τά έχοντα 

έπείγουσαν άνάγκην Υποκαταστή
ματα. "Η «Τραπεζιτική», παρακο- 
λουθήσασα έκ τοΰ σύνεγγυς τήν συν- 
τελεσθεϊσαν έργασίαν, θεωρεί ύπο. 
χρέωσίν της νά συγχαρή τους με- 
τασχόντας ταύτης συναδέλφους, κα
θώς καί τό Ταμεΐον Υγείας, τήν 
διεύθυνσιν καί τούς ιατρούς αύτοΰ, 
ιδία δέ τόν άκαταπόνητον κ. Κουτσο- 
πέταλον καί τάς άδελφάς, τακτικάς 
καί έκτάκτους.

— Ύποβάλλομεν τήν εύχήν πρός 
τήν Διοίκησιν τής Τραπέζητ, δπως 
εύαρεστουμένη καθορίση τήν χορή- 
γησιν είς τούς στρατευομένους οί- 
κογενειάρχας ύπαλλήλους καί τών 
3[4 τών έ ιιδομάτων γάμου καί τέ
κνων, ΐνα τοιουτοτρόπως ένισχύση 
τήν ελληνικήν οικογένειαν, δι’ ήν έν 
καιρω ειρήνης είχε προβλέψει, διά 
τής θεσπίσεως τών έν λόγω έπιδο- 
μάτων. Τό μέτρον τοΰτο, έκτός τής 
ύλικής, έχει καί ήθικήν σημασίαν 
καί θέλει συμβαδίσει πρός τά ύπό 
τής Πολιτείας λαμβανόμενα υπέρ 
τών οικογενειών τών στρατευομένων 
μέτρα. Έν προκειμένω φρονοΰμεν, 
δτι είς τούς στρατευομένους όπλίτας 
καί ύπαξιωματικούς θά εδει νά πα- 
ρέχωνται είς τό άκέραιον αί άπο- 
δοχαί τοΰ βαθμού των, ώς γίνεται 
καί είς τάς Δημοσίας Υπηρεσίας.

Είς άλλην στήλην δημοσιεύομεν 
τά πρακτικά τής έκτάκτου Γενικής 
Συνελεύσεως τής 5ης Νοεμβρίου 
καθ' ήν άπεφασίσθη ή γενναία ένί- 
σχυσις τοϋ Πανελληνίου ’Εράνου 
Κοινωνικής Προνοίας. Τοιουτοτρό
πως, έκτός τοΰ οΐματος, τό όποιον 
είς τά Μακεδονικά καί ’Ηπειρωτικά 
Βουνά χύνουν οί ύπάλληλοι τής Τρα- 
πέζης, τό "Ιδρυμα μέ τήν έκ 10.000.003 
ίσφοράν του καίοί ύπάλληλοι μέ τήν 

έξ 1.500.000 ίδικήν των καταβάλλουσι 
πάσαν προσπάθειαν διά τήν εύόδω- 
σιν τοΰ ’Εθνικού Αγώνος. ’Ενταύθα 
δέον νά μνημονεύσωμεν καί τάς 
ύπηρεσίας τών θηλέων συναδέλφων 
μας έθελοντών καί στρατευθεισών 
νοσοκόμων, αϊτινες ώς πληροφο- 

ούμεθα Ασχολούνται έντατικώς καί 
μέ τό πλέξιμον διαφόρων ειδών διά 
τούς Ακρίτας μας.

Β ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΒϊ ΣΙΙΕΙΙΪ 
ΕΙίΒΡΙΤΟΡίΗ ΜΙ
Τό Δ. Συμβούλιον τοΰ Συλλόγου 

Είσπρακτόρων καί Κλητήρων τών 
Τραπεζών Έθνικής καί Κτηματι
κής, τή είσηγήσει τοΰ Προέδρου 
αύτοΰ κ. Ήλ. Τσιούνη, διέθεσεν έκ 
τοΰ ταμείου τοΰ Συλλόγου υπέρ 
τοΰ Πανελληνίου ’Εράνου Κοινωνι
κής Προνοίας ώς πρώτην εισφοράν 
τό ποσόν τών Δρ. 25.000 (είκοσι 
πέντε χιλιάδων).

ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Ό Υπολογιστής τής Εθνικής Τρα- 

πέζης τής Ελλάδος κ. ’Άλκης Μ. 
Κωτσάκης, προσέφερε μέχρι λήξεως 
τού πολέμου τήν έκ δρχ. 300 (τρια- 
κοσίων) μηνιαίαν πολεμικήν του σύν
ταξιν ύπέρ τών μαθητικών συσσι
τίων, είς μνήμην τοϋ έν Θεσσαλο
νίκη, κατόπιν τής κατά τών ’Αλβα
νών ιταλικής πολεμικής ένεργείας, 
δολοφονηθέντος άδελφοΰ του Θάνου 
Μ. Κωτσάκη, Άνθ)στο0 Βασ. Χωρο
φυλακής.


