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Ή άπό των στηλών του δη
μοσιογραφικού μας οργάνου έ- 
ξέτασις των άναφερομένων έ- 
κάστοτε επαγγελματικών ζητη
μάτων πρέπει νά δίδη ευκαιρί
αν εις σοβαρόν καί έξονυχιστι- 
κήν συζήτησιν περί αυτών, ϊνα 
έκ ταύτης έξευρίσκεται ή καλ- 
λιτέρα δυνατή λύσις των. Ή 
λόσις αυτή, θά ύπάρχη οΰτω ή 
έγγυησις, δτι θά άνταποκρίνεται 
καί πρός τό πνεύμα τής πλειο
νότητας τών συναδέλφων.

Οΰτω ή ριφθεΐσα ιδέα παρά 
πλείστων συναδέλφων καί ύπό 
τής Δ. Ε. του Συλλόγου, δεκτή 
κατ’ άρχήν γενομένη, περί συ- 
στάσεως έπικουρικοϋ άσφαλι- 
στικοϋ Ταμείου, πρέπει νά χρη- 
σιμεύση ώς απαρχή σοβαρας με
λέτης καί συζητήσεως εις τό Συλ
λογικόν δελτίον τής «Τραπεζιτι
κής» ϊναέκτήςδιατυπώσεως τών 
διαφόρων άπόψεων δημιουργη- 
θή ορθή συνείδησις καί καταστή 
δυνατόν νά έξαχθώσιν άσφαλή 
συμπεράσματα.

Ώς επιμελητής τών επαγγελ
ματικών συμφερόντων του Συλ
λόγου θεωρώ ύποχρέωσιν νά 
προσφέρω τήν μικράν συμβο
λήν μου εις ένα προκΰψαν σο- 
βαρώτατον ζήτημα καί νά δια
τυπώσω τάς έπ’ αύτοΰ σκέψεις 
μου.

Είναι άνεπίδεκτον πάσης άμ- 
φισβητήσεως δτι τά παρά τή 
’Εθνική Τραπέζη λειτουργοϋντα 
άσφαλιστικά Ταμεία (Συντάξε
ων, Αύτασφαλείας καί Υγείας) 
είναι άπό τά καλλίτερον λει- 
τουργοϋντα σήμερον έν Έλλά- 
δι. Ή οικονομική εύστάθειά των 
καί τό σχηματισθέν αρκετά ση
μαντικόν Ενεργητικόν τών Τα
μείων Συντάξεων καί Αύτασφα
λείας, υπόσχονται εις τούς ήσφα- 
λισμένους τήν έκπλήρωσιν τής 
άποστολής των. Ή ίκανοποίη- 
σις τών μελών του Ταμείου Συν
τάξεων, έφ’ δσον οί υπάλληλοι 
ήθελαν κατορθώσει νά διανύ- 
σουν εύδοκίμως, τά ύπό του 
Καταστατικού οριζόμενα άνώ- 
τατα όρια υπηρεσίας έν τή Τρα
πέζη, είναι πλήρης.

Καίτοι δμως τό Ταμεΐον Συν
τάξεων έκπληροΐ τόν προορι
σμόν του καί αντιμετωπίζει 
πλήρως τάς ύποχρεώσεις του 
θά ήδΰνατο έν τούτοις νά ύπο- 
στηριχθή βασίμως δτι ή άπο- 
στολή του θά έπρεπε νά είναι 
εύρυτέρα, εις τρόπον ώστε νά 
έξσσφαλίζη εις τά οίκονομικώς 
ασθενέστερα μέλη του καί τάς 
οικογένειας αυτών μεγαλειτέ- 
ραν προστασίαν. Νομίζομεν, δ
μως, δτι ή τροποποίησις του Κα
ταστατικού του Ταμείου Συν
τάξεων παρουσιάζει πρός τό 
παρόν δυσχερείας καί δέν είναι 
δυνατόν επίσης νά παρίδωμεν 
κεκτημένα δικαιώματα καί νά 
ζητήσωμεν ύπαναχώρησιν του 
Ταμείου έκ τών άναληφθεισών 
υποχρεώσεων του. Διά τούς λό
γους τούτους φρονοΰμεν δτι. ή 
σύστασις ένός έπικουρικοϋ ά- 
σφαλιστικοΟ Ταμείου θά τύχη 
τής έπιδοκιμασίας πάντων άνε- 
ξαιρέτως τών συναδέλφων.

Αί κρατοΰσαι άλλωστε σήμε
ρον άντιλήψεις περί άνετωτέρας 
διαβιώσεως τών οίκονομικώς ά- 
οθενεστέρων καί τής παροχής 
εις αυτούς πάσης δυνατής ένι-

σχύσεως, χάρις εις τήν έφαρ-1 καταβληθησομένου παρ’ έκά- 
μοζομένην ύπό του Κράτους I στου μέλους. Τούτο δέν πρέ-
πολιτικήν, επιβάλλουν καί διά 
τούς ύπαλλήλους τής ’Εθνικής 
Τραπέζης τήν σύστασιν έπικου- 
ρικοΰ άσφαλιστικοΰ Ταμείου, τό 
όποιον έν συνδυασμώ μέ τά ή
δη λειτουργοϋντα θά έβοήθη 
τά μέλη του καί δή εις περι
πτώσεις μή προβλεπομένας ύπό 
τών Κανονισμών τών υφισταμέ
νων Ταμείων.

Οΰτω σκοπός του νέου άσφα- 
λιστικοΰ Ταμείου θά ήδύνατο 
νά είναι:

Ιον) Ή παροχή συντάξεως 
εις τούς μετόχους, εις τάς χή
ρας καί τά τέκνα αύτών, ώς καί 
εις τήν πατρικήν οίκογένειάν 
των έφ’ δσον αΰτη συνετηρεΐτο 
ύπό του μετόχου, ώς στερουμέ- 
νη επαρκών οικονομικών μέσων.

2ον) Ή οικονομική ένίσχυσις 
τών άνηλίκων ορφανών πατρός 
τέκνων τών μελών του Ταμείου 
κατά τό στάδιον τής έκπαιδευ- 
τικής αύτών μορφώσεως καί μέ- 
χρις άποπερατώσεως τών σπου
δών αύτών έν τή μέση έκπαι- 
δεύσει.

3ον Ή ταροχή έπικουρικής 
περιθάλψεως εις τά μέλη ή τάς 
οικογένειας των εις τάς περι
πτώσεις έκείνας καθ’ άς δέν 
προβλέπεται τοιαύτη παρά του 
Ταμείου Υγείας ή ή παρεχομέ- 
νη είναι άνεπαρκής. (Περίθαλ- 
ψις προφυματικών, έπίδομα θη- 
λάσεως εις ύπάνδρους ύπαλλή
λους κλπ.)

Ύπό ποιας προϋποθέσεις θά 
παρέχεται σύνταξις, ώς καί ό 
κύκλος τών άσφαλιζομένων προ
σώπων, είναι τά σπουδαιότερα 
σημεία τά όποια πρέπει μετά 
προσοχής νά έξετασθοΰν. Διότι 
είναι εύνόητον δτι έν άσφαλι- 
στικόν Ταμεΐον είναι άδύνατον 
νά καταβάλλη περισσότερα τών 
όσων εισπράττει. Νομίζομεν δτι 
πρέπει νά καταβληθή μεγίστη 
προσοχή εις τήν έναρξιν τής 
έκπληρώσεως τών σκοπών του 
Ταμείου. ’Επίσης πρέπει νά έ- 
ξασφαλισθή δπως τά ποσά τά 
καταβλητέα εις τό Ταμεΐον πα
ρά τών έν τώ μέλλοντι προσ 
λαμβανομένων ύπαλλήλων άν· 
ταποκρίνωνται ιτρός τάς όρι- 
σθείσας παροχάς. Μόνον διά 
τής πραγματοποιήσεως τής ισορ
ροπίας ταύτης κατά τόν χρό 
νον τής προσλήψεως δύναται νά 
κατοχυρωθή ή οικονομική στα- 
θερότης· διότι έν έναντία περι- 
πτώσει πάσα νέα πρόσληψις ύ- 
παλλήλου θά έπιφέρη έν τώ μέλ- 
λοντι άμεσον έλλειμμα. Έτερον 
πρόβλημα είναι νά έξασφα- 
λισθώμεν άπό ιοΰ κινδύνου τών 
ηύξημένων υποχρεώσεων έναν
τι τών ύπαρχόντων μελών.

Πάντα, δμως, ταΰτα ώς καί 
ή μελέτη δλων έκείνων τών 
συντελεστών, οϊτινες άπαιτοΰν- 
ται διά νά δυνηθή τό Ταμεΐον 
νά έπιτελέση πλήρως τόν προο
ρισμόν του, πρέπει νά έξετα- 
σθοΰν μετ’ έπιστημονικής άκρι- 
βείας παρ’ έπιτροπής έξ ειδι
κών, συσταθησομένης πρός έ- 
πεξεργασίαν του Καταστατικού 
του Ταμείου.

Ένδεικτικώς δύναται τις νά 
ε’ίπη άπό τοΟδε δτι οί πόροι του 
Ταμείου θά άπαρτίζωνται:

1) ’Εκ δικαιώματος εγγραφής

πει νά είναι μικρότερον τών 
1500 δραχμών διά τούς Τμημα- 
τάρχας, 700 διά τούς Λογιοτάς 
καί 500 διά τό λοιπόν προσω
πικόν. Τό ποσόν τούτο δύναται 
νά κρατηθή εις δώδεκα ΐσας 
μηνιαίας δόσεις.

2) Έκ τής μηνιαίας συνδρο
μής τών μελών όριζομένης εις 
δραχμάς 100 διά τούς Τμημα- 
τάρχας, 50 διά τούς Λογιστάς 
καί 30 διά τό λοιπόν προσω
πικόν.

3) Έκ καταβολής του έγγά- 
μου ή εις γάμον έρχομένου με
τόχου, ή τις θά εΤναι 3000 διά 
τούς Τμηματάρχας, 2000 διά 
τούς Λογιστάς καί 1000 διά τό 
λοιπόν προσωπικόν. Καί αί κα- 
ταβολαί αδται δύνανται νά έ- 
ξοφληθώσι διά δώδεκα μηνιαί
ων δόσεων.

4) Έκ κληροδοσιών, δωρεών 
ώς καί παντός είδους προσφο
ρών.

5) Έκ προικοδοτήσεως έκ μέ
ρους τών τριών Συλλόγων, Ύ
παλλήλων, τών έν τή Τραπέζη 
έργαζομένων γυναικών καί είσ- 
πρακτόρων καί κλητήρων. Διά 
τόν λόγον τούτον νομίζομεν δτι 
ή σύμπτυξις τών τριών Συλλό
γων εις ένα είναι έπιβεβλημένη.

6) Έκ προικοδοτήσεως έκ μέ
ρους τής Τραπέζης καί

7) Έκ τών ετησίων προσόδων 
τών σχηματισθησομένων κεφα
λαίων.

Του κυρίως σκοπού του Τα
μείου δντος τής πληρωμής συν
τάξεως κατά τήν γεροντικήν ή- 
λικίαν, ή εις τάς οικογένειας 
τών μελών έν περιπτώσει θα
νάτου, καθίσταται φανερόν δτι 
πολλά θά παρέλθωσιν έτη πριν 
ή κληθή τό Ταμεΐον νά βαστά- 
ση τό μέγιστον βάρος τών ύπο- 
χρεώσεών του. Οΰτω, λόγω τών 
σχετικώς έλαφρών βαρών τών 
πρώτων έτών, είναι προφανές, 
δτι θά παρουσιάζεται κατά τά 
πρώτα έτη σημαντικόν πλεόνα
σμα εισπράξεων έναντι τών έ- 
ξόδων. Εΐναι δμως άπαραίτη- 
τον νά μελετηθή έμπεριστατω- 
μένως τό ζήτημα τής παροχής 
συντάξεως εις τούς άποχωροΰν- 
τας τής ύπηρεσίας τής Τραπέ
ζης μετ’ όλίγα έτη άπό τής συ- 
στάσεως τοϋ Ταμείου. Εις τού
τους πρέπει νά δοθή ούχί όλό- 
κληρος ή σύνταξις άλλά ποσο- 
στόν ταύτης.

Επειδή δμως ό κύριος σκο
πός τοϋ συσταθησομένου Τα
μείου θά είναι ή ένίσχυσις τών 
οίκονομικώς άσθενεστέρωνπρέ
πει νά έξετάζεται ιδιαιτέρως 
έκάστη περίπτωσις του άποχω- 
ροΰντος ή άποθνήσκοντος πρό 
τής συμπληρώσεως ώρισμένου 
χρόνου ώς μετόχου. Εις τάς 
περιπτώσεις ταΰτας, νομίζομεν 
δτι πρέπει νά γίνεται παρα 
κράτησις έκ τής συντάξεως 
πρός συμπλήρωσιν τών δσων 
θά έπρεπε νά καταβάλη ό μέ
τοχος εις τό Ταμεΐον έάν δέν 
άπεχώρει πρό του τασσομένου 
διά τοϋ Καταστατικού κατω- 
τάτου χρονικού ορίου πρός 
άπόκτησιν τοϋ δικαιώματος 
συντάξεως.

Είσήγησις τοϋ κ. ΚΩΝ. ΤΡΙΠΟΥ διά 
τήν δημιουργηΑησομένην Όργάνωσιν

ΠΡΟΣ TC ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ 
Σ ΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΟΥ 
ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

Κύριε Πρόεδρε,
Έχω τήν τιμήν ν’ άποστείλω τό

σον εις υμάς όσον καί εις τά μέλη 
τοΰ Συμβουλίου φύλλα τοϋ Συλλογι
κού Δελτίου τής «Τραπεζιτικής» 
μηνάς ’Απριλίου καί ’Ιουνίου έ 
έ. έν οίς διατυποΰνται σκέψεις 
μου περί Όργανώσεως σκοπούσης 
τήν δημιουργίαν μικρών σπι 
τιών δι’ έκεΐνα έκ τών μελών 
τοΰ ΤΓΙΙΕΤ άτινα στερούνται ύγιει- 
νής στέγης, καθώς καί αί έπί τού
των κρίσεις τής Διευθύνσεως τής Ε
φημερίδας καί τού Συλλόγου Είσπρα- 
κτόρων καί Κλητήρων, παρακαλώ 
δέ ύμάς καί τά μέλη τού Συμβου
λίου δπως μελετήσητε ταΰτα, ΐνα κα
ταστή δυνατή λεπτομερεστέρα συ- 
ζήτησις έπί τού θέματος τούτου έν 
μια τών προσεχών συνεδριάσεων τού 
Διοικητικού Συμβουλίου τοϋ ΤΓΠΕΤ

Τά σημεία έπί τών όποιων θεωρώ 
σκόπιμον νά έπιστήσω ιδιαιτέραν προ
σοχήν τοΰ Συμβουλίου είνε τ’ ακό
λουθα.

1) Διά τήν κατασκευήν πέντε οί 
κιών κατ’ έτος αξίας έκάστης δρχ 
100,000 μέ έπιτόκιον 2 ο)ο καί χρό
νον έξοφλήσεως 18 έτη, ύπολογίζω 
ότι άρκεΐ τοκοχρεωλύσιον, 500 πε 
ρίπου δρχ. μηνιαίως, 'Εάν δεχθώ-
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ήδύνατο νά εύσταθήση οίκο
νομικώς ό ύπό μελέτην οργα
νισμός. Δέν παραθέτομεν έν- 
ταΟθα άριθμούς ινα καταδεί- 
ξωμεν μέ τήν μεγαλειτέραν 
δυνατήν άκρίβειαν δτι οί πόροι 
τοΰ Ταμείου θά είναι άρκετοί 
πρός έκπλήρωσιν τών σκοπών 
αύτοΰ. Καί τούτο, διότι δέν 
ήδυνήθημεν νά συλλέξωμεν τά 
στοιχεία έκεΐνα, έπί τή βάσει 
τών οποίων θά ήτο δυνατός ό 
άκριβής ύπολογισμός καί ή έξα- 
γωγή άσφαλών συμπερασμά
των. Οί ύπολογισμοί μας έγέ- 
νοντο έπί τή βάσει του ύπάρ- 
χοντος τή 31 Δ)βρίου 1936 προ
σωπικού χωρίς νά έξακριβώσω- 
μεν τόν άριθμόν τών έγγάμων 
καί άγάμων ύπαλλήλων, τήν 
ήλικίαν ένός έκάστου, ϊνα έκ 
τής μελέτης τών στοιχείων τού 
των είσέλθωμεν 
ρείας περί τής λειτουργίας τοϋ 
Ταμείου. Καί έκ τών ύπολογι- 
σμών δμως τούτων εϊδομεν δτι 
τά συγκεντρωθησόμενα κεφά
λαια θά είναι ικανά δπως δυ
νηθή τό Ταμεΐον νά έπιτελέση 
τόν προορισμόν του, ύπό τήν 
άπαραίτητον βεβαίως προΰπό- 
θεσιν τών ήλαττωμένων παρο
χών κατά τά πρώτα έτη τής 
συστάσεώς του.

Διά τών έκτεθεισών άπόψεών 
μας δέν λύεται, βεβαίως τό 6- 
λον ζήτημα, διότι ώς άνωτέρω 
άνεφέραμεν πρέπει νά συσταθή 
ειδική έπιτροπή πρός έπεξεργα- 
σίαν τοϋ Καταστατικού, εις τήν 
διάθεσιν τής όποιας νά τεθούν 
δλα τά απαραίτητα στοιχεία
πρός μελέτην, ϊνα δυνηθή νά 

. , , φέρη εις πέρας τό έργον της.
Φρονοΰμεν άδιστάκτως δτι ιη —10_1938

έπί τών άνωτέρω βάσεων θά ΑΝΔΡ. Ζ.. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

μεν ότι ό ύπάλληλος θά κατοίκηση 
συνεχώς έπί τινα έτη έν τή οικία 
ταύτη τό τοκοχρεωλύσιον τούτο ώς 
ένοίκιον κρινόμενον είναι εύμενές δι’ 
αυτόν, έστω καί αν πληρώνη ηύξη- 
μένα έξοδα κινήσεως Εις περίπτω- 
σιν καθ’ ή'ν ό ύπάλληλος λόγψ στα- 
θεροποιήσεως τής υγείας, μή έχων 
ανάγκην πλέον τής κατοικίας ταύτης, 
θά έπεθύμει νά τήν πώληση, ή Όρ- 
γάνωσις θά μεσολαβή δπως άνευ ζη
μίας τούτου ή οικία του έπισκευαζο- 
μένη πωληθή εις άλλον υπάλληλον 
έχοντα ανάγκην τοιαύτης.

'Ως είκός τά είσπραττόμενα τοκο- 
χρεωλύσια θά χρησιμεύσουν εις τήν 
άνοικοδόμησιν άλλων οικιών. Ταΰτα 
αυξανόμενα άπό έτους είς έτος θά έ- 
πιτρέψουν μετά παρέλευσιν 13 πε
ρίπου έτών, νά έξακολουθήση ή δη
μιουργία τουλάχιστον ίσου άριθμόΰ 
οικιών κατ’ έτος άνευ περαιτέρω εί- 
σπράξεως εισφορών άπό τό πρόσω - 
πικόν. Σημειωτέον, ότι συν τψ χρό
νιο ή Όργάνωσις θά δημιουργή με- 
γαλύτερον άριθμόν οικιών.

3) ΛΕ έν λόγιο οίκίαι άπαραιτή 
τως δέον ν’ άνεγείρωνται είς ύγιεινάς 
τοποθεσίας, άσχέτως δέ τού άν ή ά- 
νοικοδόμησις θά γίνεται τή μερίμνη 
τού υπαλλήλου ή άλλως, δέον κατ’ 
έμέ, ν’ άσκήται παρά τής Τεχνικής 
'Γπηρεσίαςτής Τραπέζης διά τήν κα
τασκευήν τών οικιών. Ό βαθμός τού 
ύπαλλήλου δέν πρέπει ν’ άποτελέση 
κώλυμα διά τήν άπόκτησιν τοιαύτης 
οικίας ούδέ πρέπει νά έκδηλωθή προ- 
τίμησις μεταξύ ’Αθηνών καί έπαρ- 
χιών. Μόνον ή δγιεινή κατάστασις 
έν συνδυασμφ πρός τήν οικονομικήν 
τοιαύτην τού ύπαλλήλου θά πρέπη 
ν’ άποτελέση κριτήριον διά τόν κα
θορισμόν προτεραιότητας. Διά τούτο 
έχω τήν γνώμην, ότι τό Συμβούλων 
τοΰ ΤΓΠΕΤ μετά τών ιατρών του 
είναι ένδεδειγμένον νά χειρισθή τά 
ζήτημα τούτο. Πάντως κατ’ έμέ δ 
αριθμός τών 5 οικιών κατ’ έτος άρ
κεΐ διά νά καλύπτη τάς έκάστοτε 
άνάγκας τού Προσωπικού τής Τρα
πέζης.

Θά έπρεπε ίσως νά έπεξηγηθή είς 
τά προσωπικόν ότι είς τούς πάσχον- 
τας έκ φυματιώσεως δέν θά παρα- 
χωρώνται οίκίαι κατά τόν χρόνον 
τής άσθενείας των, άφοΰ ούτοι θά 
εόρίσκωνται κατά τήν διάρκειαν ταύ
της είς Σανατόρια μερίμνη τού ΤΓ
ΠΕΤ, άλλά μόνον μετά τήν άποθε- 

είς λεπτομε- ί Ρ^πειαν των.
4) 'Ως γνωστόν τό Ταμεΐον Υ

γείας έφαρμόζον προληπτικήν πολι
τικήν διά τήν φυματίωσιν δέν ήδυ- 
νηθη νά παρίδη τό ζήτημα τής έλ- 
λείψεως δγιεινής στέγης, τόσον τών 
άναρρωσάντων φυματικών δσον καί 
έκείνων οϊτινες είχον άδενοπαθή τέ
κνα, έπιβαρύνεται δέ καί σήμερον 
έτι μέ τινας δεκάδας χιλιάδων δραχ
μών έτησίως λόγω τής άσκήσεως 
τής ένδεδειγμένης πρόνοιας διά 
τήν είς αυτούς έξασφάλισιν υγι
εινής στέγης, διότι μόνον οΰτω είναι 
δυνατόν νά προλάβη μείζονας έν μέλ- 
λοντι δαπάνας έξ ένδεχομένης άνα- 
ζωπυρώσεως τής φυματιώσεως ή με
τατροπής τής άδενοπαθείας είς φυ- 
ματίωσιν, λόγψ κακής ένδιαιτήσεως. 
Είναι πρόδηλον ότι διά τής έφαρ- 
μογής τής προτάσεώς μου περί δη
μιουργίας τών έν λόγψ οικιών τό 
ΤΓΠΕΤ θά παύση έπιβαρυνόμενον 
μέ τήν κατά τ’ άνωτέρω δαπάνην.



£Ε ΚΡΙΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΖΟΟΦΙΛΙΑΣ
ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ

Η ΔΙΑΛΕΞΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ J.
Ή ζωοφιλία στον τόπο μας δεν 

άποτελεΐ πλέον μόδα. Δέν έκδηλώ- 
νεται ώς άνάγκη μερικών άποτυχη- 
μένων Ανθρώπων, γνωστών ρατέ- 
δων των παρασκηνίων, που έσπευ
δαν άλλοτε να ύποκριθοΰν δπως - 8- 
πως τον «ζωόφιλο» καί τάν «πο- 
λιτισμένον έπιστήμονα» καί νά έπι- 
δείξουν εδκολώτερα καί κάπως έπί- 
σημα τάν Ανόητο βερμπαλισμό τους 
καί τά έξαίρετο ρητορικόν τους ΰ- 
φος, έτσι για νά έπιτΰχουν μια κά
ποια κοινωνική εκτίμηση περισσό- 
ρο, τούς όλίγους επαίνους τοΰ τύ
που καί τά άπειροπληθεϊ σχόλια 
τής κοσμικής κυρίας ή δεσποινίδας 
τοΰ περιβάλλοντός των. Στά χρόνια 
μας ή ζωοφιλία έπαψε νά άποτελεΐ 
τον ίδιάζοντα μοχλόν τής νοσηρότη- 
τός των. ’Απελευθέρωσε τούς ώμους 
της κι’ έκαμε μερικά τεράστια βήμα
τα προς τά εμπρός, βήματα κοινω
νικά, βήματα πολιτισμού. Πήρε τάν 
χαρακτήρα μιας διεθνούς σοβαρό
τητας καί έπιβεβλημένης προσοχής 
γιά την δικαίωση τής ανόδου τοΰ 
πολιτισμοΰ μας. Κανείς δέν μπορεί 
ν’ αμφισβητήσει τά γεγονός πώς ή 
μελέτη τής ζωοφιλίας υπήρξε γιά 
τήν άνθρωπότητα ό σοφότερος γνώ
μονας τής επιτυχίας καί τής ορθής 
εξέλιξής της. Δέν είναι παράδοξο- | 
λογία νά έπιμένει κανείς στήν άν- 
τίληψη πώς ό άνθρωπος τά πρώτα 
στοιχεία τής άτεχνης εμπειρίας του 
τά δφείλει στη γνωριμία καί στή 
συναναστροφή άποκλειστικά καί μόνο 
τών ζώων Αυτά τοΰ έδίδαξαν τά! 
πρώτα του βήματα καί μ’ αυτά πρώ- J 
τα συνέζησε. Τήν προϊστορία τούτη ;
............mill».........Ι1ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜΙ11ΙΙΙΜΙΙ...................... ........... ΙΙΙΜΙΙ,, j

5) Διά τής δαπάνης δμως ταύτης I 
έξυπηρετεΐται έκάστοτε ελάχιστος j 
άριθμάς ύπαλλήλων, μή ύπερβαίνων ! 
τούς πέντε, ένιϊ) διά τοΰ προτεινομέ· 
νου συστήματος, ό άριθμάς ούτος θ’ 
αύξάνηται έτησίως τουλάχιστον κα
τά πέντε καί συνεπώς κατά τά τά 
τέλος τής δεκαετίας θά έχωμεν εξα
σφάλιση υγιεινήν στέγην τούλάχι
στόν εις πεντήκοντα οικογένειας καί 
οίίτω καθ’ έξης. Φρονώ δτι ή λεπτο
μέρεια αΰτη ενέχει σοβαρότητα άξίαν 
νά μελετηθή.

β) Εκείνο δμως τά όποιον άπά 
μελλοντικής άπόψεως έχει σημασίαν, 
είναι δτι διά τοΰ προτεινομένου συ-! 
στήματος θά δημιουργηθή μία περι
ουσία ήσφαλισμένη δι’ ύποθηκών έπί 
τών έν λόγο,) οικιών, ή τις θά έπι- 
τρέψη εις τά άπώτερον μέλλον νά 
επιτευχθη καί άλλο έργον υπέρ τοΰ 
προσωπικοΰ τής Τραπέζης, τά όποιον 
ήθελε έν καιρώ κριθή σκόπιμον.

Τ) Φρονώ δτι τά Ταμεΐον Υγείας 
είναι ένδεδειγμένον νά χειρισθή τά 
ζήτήμα, άφοϋ τοΰτο έχει άμεσον σχέ- 
σιν μέ τήν υγείαν τοΰ Προσωπικοΰ. 
Εάν δμως παρ’ ελπίδα τά Ύπουρ- 

γεΐον ήθελεν άρνηθη νά έγκρίνη σχε
τικήν τροποποίησιν τοΰ καταστατι
κού τρΰ ΤΠ1ΕΤ, τότε κατ’ άνάγ- 
κην θά δημιουργήσωμεν ίδιον ’Οργα
νισμόν.

Κατόπιν τών άνωτέρω έχω τήν 
γνώμην δτι τά Διοικητικόν Συμβού
λων τοΰ ΤΪΠΕΤ λαμβάνον υπ’ δψει 
τ’ άνωτέρω καί τάς έκδηλώσεις έγ- 
γράφους καί προφορικάς τοΰ προσω
πικού θά ή το σκόπιμον νά υίοθετήση 
καί προαγάγη τά ζήτημα τοΰτο. Ε
πειδή δέ πρά πάσης ένεργείας είναι 
άνάγκη νά έξακριβωθή κατά πόσον 
οί υπάλληλοι είναι διατεθειμένοι νά 
ύποστώσι τήν έκ δρχ 100 περίπου 
έτησίαν έπιβάρυνσιν, παρακαλώ τά 
Δ.Σ.δπως έγκρίνη καί έκτυπωθή κα
τάλληλον έντυπον πρός υπογραφήν 
παρ’ ένάς έκάστου τών ύπαλλήλων 
καί συνοδευθή τοΰτο δι’ έπεξηγημα- 
τικής έγκυκλίου, καθόσον ή σύντα
ξις καί άποστολή έπιστολών παρ’ έ
νάς έκάστου τών 3.000 υπαλλήλων 
πράς έκδήλωσιν τής έπιθυμίας των, 
δπως ένεργηθή ή έν λόγφ κράτησις, 
έν τη πράξει άποδεικνύεται πολύ δυ- 
σχερής.

Κ. ΤΡΙΓΙΟΣ

ό πολιτισμός μας δέν έπεζήτησε νά 
τήν διατηρήσει μόνο στήν ιστορική 
τους άναδρομή, άλλά τόλμησε νά 
τήνάναμετρήσει καί νά τήν άνα συν
δέσει μέ τή σημερινή πυρετώδη πο
ρεία τής ζωής.

Ό κ. Μιχαήλ Πουλάκης, πρώ
τος καί καλλίτερος συνεχιστής, πα- 
ρέμεινε πιστός στήν ιδεολογία τής 
ζωοφιλίας του, πού φανταζόμεθα 
δτι τά μεγάλο κοινά θά πρέπει νά 
τοΰ δφείλει πολλά γιά τά ένθουσιώ- 
δες καί ειλικρινές του ένδιαφέρον. 
Αυτός πρώτος διεκήρυξε τήν άνάγ
κη μιας στροφής τής ζωοφιλίας 
πράς τάν άνθρωπο, υπογραμμίζοντας 
έξοχα τήν κοινωνική καί πνευματική 
σπουδαιότητα τής σχέσης αυτής καί 
πρώτος αυτός διεπίστωσεν έμβριθώς, 
τη συμβολή τών ζώων στάν πο
λιτισμό μας. Είναι γνωστά πώς χω
ρίς τή μοιραία αύτή συνδρομή των, 
ο πολιτισμός μας θά άργοΰσε νά ξε- 
περάσει τις πρώτες του αναζητή
σεις. Ιό πρόβλημα τής ψυχικής 
διαβάθμισις τών ζώων, άποτελοΰσε 
πραγματικά μιά έπιδέξια ένορχή- 
στρωση στοχασμού καί φιλοσοφικής 
νιρβάνας. Κανείς ώς τώρα—έξαι- 
ρουμένου τοΰ κ. Μυριβήλη—δέν έ- 
πιδίωξε νά δώσει βάθος καί έρμη- 

; νείαστοχαστική, σέ μιά τόσο πλού
σια κι ενδιαφέρουσα ζωή πού κινείται 
καθημερινά γύρω μας καί πού μας 
οφείλει τόσην ομοιότητα, παρ’ δλη 
τήν σχετική άνομοιογένειά της. Αύ- 
τά τά «κατώτερα» πνευματικά όν
τα, τά τοοον άδίκως περιφρονημένα, 
ό ύπέροχος όμιλητής κ. Πουλάκης 
κατόρθωνε νά τά πλησιάσει μ’ένα 
πρίσμα κοινωνιολογικό, μέ μιά σκο
πιά σχεδόν φιλοσοφική. ΚΓ αύτά 
άλλωστε έπεδίωξεν ό όμιλητής, νά 
δώσει στή σοβαρή αύτή διάλεξή 
του, έμβλημα φιλοσοφικά καί χαρα
κτήρα έπιστημονικό. Καί νομίζω 
ότι μάς εδωσε πολύ περισσότερα 
άπ’ δτι θά μποροΰσε κανείς νά πε
ριμένει άπό τις πνευματικές ικανό
τητες τοΰ ποιητοΰ κ. Μιχαήλ Που-
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Τά αξιότιμα μέλη τής Ύ- 
παλληλ. Προμηθευτικής 
Ένώσεως.

Κύριοι,
Λαμβάιομεν τήν τιμήν νά 

γνωρίσωμεν Ύμΐν δτι έν τή 
επιθυμία μας δπως αποκτή
σω μεν ως πελότας μας τούς 
κ. κ. Υπαλλήλους τών Τρα
πεζών Ελλάδος, Εθνικής 
Κτηματικής και είδικώτερον 
τά μέλη τής Ένώσεως σας 
καθωρισαμεν πολύ χαμηλός 
τιμάς ραπτικών, παρέχοντες 
καί τήν ευχέρειαν πληρωμής 
αυτών εις τρεις ΐσας μηνιαίας 
δόσεις.

1) Ραπτικά ενδυμασίας
δρχ· 950,

2) Ραπτικά παλιών δρχ. 
800.

Ή άρτια συγκρότησίς μας 
καί ή πολυετής πείρά μας έγ- 
γυώνται τήν πλήρη έξυπηρέ- 
τησιν πελατείας εκλεκτής ως 
τής Ένώσεώς σας.

Μετά πάσης τιμής 
Ν. ΚΑΤΣΟΥΦΡΗΣ καί Σία

Αλ) ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
* Γαλλικόν λογοτεχνικόν πε

ριοδικόν δημοσιεύει reportage 
άπό τήν Σουηδίαν, τήν ευτυχή 
καί άνευ λαϊκής άθλιότητος χώ
ραν, ή όποια έχουσα 120 έτη 
νά κάμη πόλεμον, έπετέλεσε 
θαυμαστός προόδους εις τό 
πνευματικόν έπίπεδον. Τά Μου
σεία δέν είναι άφιερωμένα μό
νον εις τήν ζωγραφικήν. Είς τό 
’Εθνικόν Μουσεΐον δίδονται συ- 
ναυλίαι τάς όποιας τό κοινόν 
παρακολουθεί καθήμενον είς 
τάς μαρμάρινους βαθμίδας τής 
κλίμακάς του καί δπου άκούε- 
ται ή, φωνή τής περιφήμου άοι- 
δοΰ Kernstin Thorborg ή όποια 
μέχρι του Μαρτίου έ. έ. άνήκε 
είς τήν Κρατικήν ’Όπεραν τής 
Βιέννης, καί άλλων διασήμων 
βιρτουόζων.

* Ό θάνατος τοΰ Γάλλου ’Α
καδημαϊκού Joseph Bedier, ό ό
ποιος άπό τής νεαρας του ήλι- 

1 κίας προσέφερεν άθορύβως πο
λυτίμους υπηρεσίας είς τά γαλλι
κά γράμματα, ήκούσθη μέ πραγ
ματικήν θλΐψιν άπό τον διανο
ούμενον κόσμον δλων τών Χω
ρών. Ό μεταστάς διακρινόμε- 
νος διά τό θετικιστικόν καί ρεα
λιστικόν του πνεύμα είχε δια- 
δεχθή είς ήλικίαν 56 ετών τόν 
μέγαν ρωμαντικόν Έδμόνδον 
Ροστάν είς τήν ’Ακαδημίαν.

* Ο ’Αλέξανδρος ΚοΟπριν, 
τού οποίου ό θάνατος άνηγγέλ- 
θη έκ Μόσχας, καί ό όποιος κα
τέληξε συγγραφεύς άφοΰ διετέ- 
λεσεν είς τήν νεότητά του άλ- 
ληλοδιαδόχως ψάλτης, έργάτης, 
θαλαμηπόλος, ηθοποιός καί τα
χυδρομικός ύπάλληλος, άπετέ- 
λει τό τελευταΐον δείγμα τού 
συντηρητικού συγγραφέως τής 
προεπαναστατικής Ρωσσίας. Μή 
δυνηθείς νά έξοικειωθή μέ τά 
συστήματα τών σήμερον κρα- 
τούντων έν Ρωσσία ά πέθανεν 
άγνοούμενος παρ’ αυτών.

* Ο νέος Γάλλος Υπουργός 
τήςΈργασίας κ. Anatole de Mon- 
zie εΐναι συγγραφεύς γονιμώ- 
τατος, πνευματώδης καί έμψυ- 
χωτής τής Γαλλικής ’Εγκυκλο
παίδειας.

* Αί λογοτεχνικοί κριτικαί 
μεγάλου Γαλλικού περιοδικού 
γράφονται έφεξής έν στενή συ
νεργασία τετραμελοϋς έπιτε- 
τελείου άποτελουμένου έξ ενός 
μουσικού, ενός ήθοποιοϋ, ενός 
συγγραφέως καί ενός ζωγρά
φου, Τοιουτοτρόπως ή παρεχό
μενη κρίσις είς τό κοινόν καί 
πολυσύνθετος είνε καί άντικει- 
μενική καί όλοκληρώνει άπό πά
σης πλευράς τήν βάσανον ενός 
έργου προτού άποφανθή περί 
αυτού.

Τό διεθνές βιβλιογραφικόν 
δελτίον τοΰ παρελθόντος μηνάς 
έχει ώς έξης:

Joseph Bedier : Histoire de la 
Litterature Franpaise.

Francis Carco : A vuix Basse. 
F- M. Remarque : Les Cama- 

rades.
V. Marguerite : Nocturnes.
C. Bertrand : Alger.
Charles Mayrras : Hemes im

mortelles.
R. A. Dior : La Franc-magon- 

nerie.
W. Lippmann : The good so

ciety.

Β'. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
* Τήν 23ην Σεπτεμβρίου ό κ. 

Μουσσολίνι ένεκαινίασε τήν 
σπουδαιοτέρ,αν άρχαιολογικήν 
άνακάλυψιν τού φασιστικού κα
θεστώτος : ’Ενώπιον στρατιάς 
ξένων δημοσιογράφων καί ά
πειρου πλήθους παρεδόθη είς 
τόν θαυμασμόν τοΰ κοινού, έπ’ 
ευκαιρία τής Αύγουσταίας δισ- 
χιλιετηρίδος, ό άναστηλωθείς 
«Βωμός τής Ειρήνης» (Area Pa
ds), μνημεΐον ύπέρλαμπρον τής 
άρχαίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατο
ρίας. Τό μνημεΐον τούτο, έλλη- 
νιστικής κατά μέγα μέρος τέχ
νης, άνεστηλώθη σχεδόν είς τό 
άκέραιον εις θέσιν κειμένην με
ταξύ τού Αύγουσταίου καί τοΰ 
Τιβέρεως.

* Έξ άλλου, πλησίον τών 
Γαλλα-ρωμαϊκών θερμών τών 
Fontaines-Salees τής Γαλλίας 
άνεκαλύφθη ολόκληρον προϊ
στορικόν κοιμητήριον ηλικίας 
τριών χιλιάδων έτών μέ άπειρα 
όρειχάλκινα εύρήματα.

Γ'. ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ
* Ή ’Ολλανδία έξακολουθεΐ 

νά είναι ή κατ’ έξοχήν χώρα 
τής ζωγραφικής. Κατ’ αύτάς έ- 
γένετο είς τό "Αμστερνταμ έκ- 
θεσις 250 γαλλικών πινάκων 
τού 19ου αίώνος οί όποιοι προ 
έτους είχον έκτεθή καί είς Πα- 
ρισίους. Τήν προσοχήν τού έ- 
πισκέπιου άποσποϋν εύθύς ά- 
μέσως: «Οί πειρασμοί τοΰ 'Α
γίου ’Αντωνίου» τού Cezanne, 
«Ή δολοφονία τού Μαρά» τού 
David, διάφορα πορτραΐτα τού 
Delacroix καθώς καί τό άρι- 
στούργημα «Ή Ελλάς έκπνέου- 
σα είς τά έρείπια τοΰ Μεσολογ
γίου».

Δ'. ΘΕΑΤΡΟΝ
* Ό θίασος τής κ. Κατερίνας 

Άνδρεάδη έτερμάτισε τάς πα
ραστάσεις τής θερινής περιόδου 
μέ τό έργον τής ’Αμερικανίδας 
συγγραφέως Clothers «Λόξες 
γυναικών». Πρόκειται περί έπι- 
τυχεστάτης σατύρας ήθών, άσχο 
λουμένης μέ τήν άπασχόλησιν 
τών συγχρόνων γυναικών είς 
έργα άλλότρια τού ο’ίκου των. 
Ό διάλογος τής προκειμένης η
θογραφίας είναι πνευματωδέ- 
στατος καί ευχάριστος καί ό 
«μύθος» ήθοπλαστικός. Οί ήθο 
ποιοι έν τώ συνόλω, προεξαρ- 
χούσης τής πρωταγωνίστριας, 
έπαιξαν περίφημα, ιδίως είς 
τήν α' πραξιν, τήν καλυτέραν 
τού έργου.

* Σχεδόν ταύτοχρόνως ή κ. Μα- 
ρίκα Κοτοπούλη άνεβίβασε τήν 
νέαν «κωμωδίαν» τού κ. Συνα- 
δινοΟ γραμμένην είς τό κλασ
σικόν «έμπορικόν» μοτίβο τών 
τελευταίων κωμωδιών τοΰ Προέ
δρου τής Εταιρείας τών θεατρι
κών συγγραφέων. Ή έκτύλιξις 
τής ύποθέσεως τής τελευταίας 
ταύτης, έν πολλοΐς όμοιαζούσης 
μέ τό έργον τής ’Αμερικανίδας 
συγγραφέως, περί ου άνωτέρω, 
κατέδειξε πόση διαφορά μεταξύ 
«τέχνης» καί «Τέχνης».

* Ό κ. Δ. Ίωαννόπουλος έκ 
τών συμπαθεστέρων νέων συγ
γραφέων έδωσεν είς τό θέατρον 
Άργυροπούλου τήν νέαν κω
μωδίαν του «’Έρως...είς τό τε
τράγωνον». Πρόκειται περί φάρ
σας ήτις έσχεν άρίστην έμπο- 
ρικήν επιτυχίαν, άλλ’ ή οποία
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ώς έργον μέ άξιώσεις έμεινεν 
είς τό στάδιον τής απλής καλ
λιτεχνικής προσπάθειας. 'Οπωσ
δήποτε ό κ. Ίωαννόπουλος είς 
αρκετάς σκηνάς του έργου του 
έδωσε δείγματα καί τοΰ άξιο- 
λόγου ταλέντου του καί τής ευ- 
γενικότατος τών cxioOrj^ccTcov 
του toc οποία τόν έβοήθησαν είς 
τήν διαγραφήν τοΰ χαρακτήρας 
τοΰ καθηγητοΰ Γουλή τόν ό
ποιον αριστοτεχνικά διέπλασε 
ό μεγάλος μας κωμωδός κ. Β. 
Άργυρόπουλος.

Ε'. ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ 
* ‘Η Ιταλική Κυβέρνησις ά- 

πηύθυνε είς τάς 8 Σεπτεμβρίου 
τηλεγραφικήν αξίωσιν αύτής 
πρός τήν «Paramount» νά άρη 
έκ τής παγκοσμίου Κυκλοφορίας 
τήν ταινίαν της «’Αποχαιρετι
σμός τών δπλων» ήτις μέ πρω
ταγωνιστήν τόν Gary Cooper 
πραγματεύεται σκηνάς έκ τοΰ 
Ιταλικού μετώπου κατά τόν 

Μεγάλον Πόλεμον κατά τρόπον 
θίγοντα τό Ιταλικόν στράτευμα.

ΣΤ'. ΔΙΑΦΟΡΑ ΝΕΑ
Από τό Παρισινόν «Temps» 

(24-9-1938) μανθάνομεν δτι ή 
Ρωσσική .«Pravda» διαμαρτύρε
ται διά τήν άθλιότητα τής σχο
λικής Γεωγραφίας ή όποια ά- 
ναφέρει μεταξύ άλλων δτι ή 
Παλαιστίνη είναι ’Αγγλική «ά- 
ποικία»! και δτι ή νήσος Σα- 
καλίν άνήκει είς τήν ’Ιαπωνίαν, 
ένώ τό βόρειον μέρος της παρέ- 
μεινεν είς τήν Ρωσσίαν.

Κατά ξένας στατιστικός ά- 
νακοινώσεις ό μέσος δρος τής
ανθρώπινης ζωής δστις ήτο τώ 
1898: 44 έτη, είναι σήμερον 58. 
Τό άνάστημα τού άνθρώπου ηύ- 
ξήθη κατά τήν τελευταίαν εκα
τονταετίαν κατά 5 έκατοστά.
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Πρός
Τά Αξιότιμα Μέλη τής 

Υπαλληλικής Προμη
θευτικής Ένώσεως. 
Έχομεν τήν τιμήν νά

Σάς άνακοινώσωμεν δτι 
ή ΑΠΟΘΗΚΗ ΜΑΣ 
ΓΟΥΝΑΡΙΚΩΝ ΚΑ- 
ΛΑΜΙΩΤΟΥ 9β, έν τή 
επιθυμία νά Σάς εξυπη
ρέτηση χορηγεί έκπτώσιν 
10υ)ο έπί τών δερμάτων 
καί 12ο)ο έπί τών κομ
ματιαστών τή έπιδείξει 
τοΰ δελτίου ταύτότητος.

Παρ’ ήμΐν υπάρχει ΠΑ
ΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ ΓΟΥ
ΝΑΡΙΚΩΝ δλων τών 
ειδών, ΡΕΝΕΡ - ΠΑΛ
ΤΩΝ - ΖΑΚΕΤΤΩΝ - 
ΜΠΕΛΕΡΙΝΩΝ κ.λ.π.

Άναλαμβάνομεν ΕΠΙ
ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ, ΚΑ
ΤΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΒΑΦΑΣ 
ΑΛΕΠΟΥΔΩΝ καί παν
τός είδους ΓΟΥΝΑΡΙ
ΚΩΝ καί έχομεν διά 
ΠΑΛΤΑ ΖΑΚΕΤΤΕΣ 
κλπ.είδικόν ΤΕΧΝΙΤΗΝ
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