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Κύριοι Συνάδελφοι,

Ή -ηρό Υμών Διοικητική Ε
πιτροπή, ήτις έσχε τήν τιμήν 
νά έκλεγή παρ’ υμών κατά τάς 
γενομένας τον ’Ιανουάριον του 
λήξαντος έτους άρχαιρεσίας, 
μήνας τινάς μετά τήν εκλογήν 
της είχε τήν ατυχίαν νά στερη- 
θή τοϋ μετά πραγματικού ζή
λου καί ένθουσιασμοΰ έργα- 
σθέντος Προέδρου της κ. Νικ. 
Δρεπανοποΰλου, δστις εύρέθη 
εις τήν ανάγκην νά παραιτηθή 
ένεκα λόγων υγείας καί άτομι- 
κών άπασχολήσεων. Δι’ όμοίαν 
αιτίαν έστερήθη προσέτι, κατά 
την ίδιαν εποχήν, καί τής πο
λυτίμου συνεργασίας τοϋ Συμ
βούλου της κ. 1. Άκριβοπούλου.

'Ως εϊθισται, τήν παραίτησιν 
τοϋ Προέδρου έπρεπε ν’ άκο- 
λουθήση ή παραίτησις καί τών 
λοιπών μελών τής ’Επιτροπής, 
πράγμα όμως τό όποιον δέν συ
νέβη, έπικρατησάσης τής γνώ
μης δτι έπρεπε νά παραμείνη 
έπί τι χρονικόν διάστημα προς 
έκκαθάρισιν εκκρεμών τινων 
τότε ζητημάτων.

Παρεμείνομεν δθεν ώς ύπη- 
ρεσιακή, τρόπον τινά, Διοικητι
κή ’Επιτροπή.

Έν τώ μεταξύ τούτω παρενέ
πεσε τό έπεΐγον ζήτημα έξευ- 
ρέσεως νέου διά τήν στέγασιν 
τοϋ Συλλόγου οικήματος, καθό
σον ό ιδιοκτήτης τοϋ παλαιού 
τοιούτου, στηριχθείς έπί τοϋ 
νέου περί ένοικιοστασίου Νό
μου, προέβη εις έγερσιν εναν
τίον τοϋ Συλλόγου άγωγής πε
ρί έξώσεώς του, προτιθέμενος 
νά κατεδάφιση τό έν λόγω οί
κημα ϊνα άνεγείρη πολυκατοι
κίαν.

Ό λόγος ουτος, ώς ήτο φυ
σικόν, προεκάλεσε παράτασιν 
τοϋ βίου μας μέχρι τών μέσων 
’Οκτωβρίου π. έ. δτε προέβημεν 
εις τήν υποβολήν της παραιτή- 
σεώς μας καί εις τήν πρόσκλη- 
σιν τών Μελών προς άνάδειξιν 
νέας Διοικητικής ’Επιτροπής. 
’Λλλ’, άν καί έξηντλήθησαν αΐ 
ύπό τοϋ Νόμου όριζόμεναι 
προσκλήσεις, τοϋτο δέν έπε- 
τεύχθη.

ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜ. ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

Κατά τον μήνα ’Απρίλιον 
π. έ„ κατόπιν αίτήσεως πολλών 
Μελών καί έχοντες ύπ’ δψιν 
τήν πίεσιν, ήν έξήσκει έπί τοϋ 
προσωπικού ή διαρκώς αύξα- 
νομένη, δυστυχώς, άκρίβεια τοϋ 
βίου, ΰπεβάλομεν εις τήν Σ. 
Διοίκησιν τήν παράκλησιν δπως 
ή Τράπεζα ένισχύση τό Προσω
πικόν διά μικρού έπιδόματος 
πρός άντιμετώπισιν τών έκ τών 
εορτών τοϋ Πάσχα δημιουργου- 
μένων έκτακτων άναγκών. Τήν 
παράκλησιν ταύτην, παρά τήν 
έπιθυμίαν της, ώς έδήλωσεν ή 
Σ. Διοίκησις, καί τήν πλήρη άν- 
τίληψιν τών άναγκών τοϋ Προ
σωπικού, δέν ήδύνατο νά ίκανο-

ποιήση,' προσέθεσεν δμως δτι 
6α έπελαμβάνετο τοϋ ζητήμα
τος τής βελτιώσεως τής θέσεως 
τοϋ Προσωπικού διά τής διενερ- 
γείας προαγωγών καί δή κατ’ 
έκλογήν τοιούτων.

Μετά τι χρονικόν διάστημα, 
έπηκολούθησεν ή γνωστή, πα
ρά τάς ζωηράς άντιρρήσεις τής 
Διοικητικής ’Επιτροπής, σύγ- 
κλησις έκτάκτου γενικής Συνε- 
λεύσεως, άπόρροια καί αυτή 
τής έπί τοϋ κατωτέρου ιδίως 
προσωπικοϋ πιέσεως τής όγ- 
κουμένης άκριβείας τοϋ βίου, 
έν τή όποια ένεκρίθη σχετικόν 
μέ τήν βελτίωσιν τής θέσεως 
τοϋ προσωπικού καί τήν τρο- 
ποποίησιν τοϋ κανονισμού τοϋ 
Ταμείου Συντάξεων ψήφισμα. 
Ή Διοικητική ’Επιτροπή, έν 
τούτοις, παρακολουθούσα τήν 
κατάστασιν καί γνωρίζουσα 
δτι έπέκειτο κοινοποίησις προ
αγωγών, δέν ένόμισεν έπιτρε- 
πόμενον νά όχλήση τήν Σ. 
Διοίκησιν. Καί κατά τοϋτο μέν 
βεβαίως δέν εύρίσκεται τυπι- 
κώς έν τάξει, τά γεγονότα δ
μως νομίζομεν δτι έδικαίωσαν 
αυτήν.

Πράγματι κατά τον μήνα 
Μάϊον ή Σ. Διοίκησις ένήργησε 
προαγωγάς κατ’ άρχαιότητα, 
αυξήσεις 10 ο)ο έιτί τής μισθο
δοσίας σημαντικού άριθμοΰ 
υπαλλήλων, προσέτι δέ προα
γωγάς κατ’ έκλογήν.

Αΐ κατ’ έκλογήν προαγωγαί 
αδται, γενόμεναι εις πάντας 
τούς βαθμούς καί εις σημαντι
κόν ποσοστόν είναι μία εύτυχής 
άπαρχή ζωηρότερου ρυθμοϋ εις 
τήν ένέργειαν τών προαγωγών 
ήτις, όμολογουμένως, ικανοποί
ησε τόπροσωπικόν καί έτόνωσε 
τό ήθικόν του έπ’ ώφελεία τοϋ 
Ιδρύματος μας. Είναι δέ προ
σέτι μία έπί πλέον άπόδειξις 
τοϋ ένδιαφέροντος τής Σ. Διοι- 
κήσεως διά τήν βελτίωσιν τής 
θέσεως τοϋ Προσωπικού.

’Επειδή δμως, εις τάς κατ’ 
έκλογήν ταύτας προαγωγάς, 
συνέβη, λόγω τοϋ δτι αδται 
έγένοντο εις εύρεΐαν κλίμακα, 
νά παραλειφθοϋν ύπάλληλοι μή 
ύπολειπόμενοι προαχθέντων Συ
ναδέλφων των, δοθείσης ήμΐν 
ευκαιρίας εις άκρόασίν μας πα
ρά τή Σ. Διοικήσει, ής έτύχομεν 
κατά τον παρελθόντα μήνα Δε
κέμβριον, έφέρομεν τοϋτο ύπ’ 
δψει τής Σ. Διοικήσεως καί 
ύπεβάλομεν τήν παράκλησιν 
δπως προαχθώσιν ήδη καί ου- 
τοι, δοθέντος δτι ικανός παρήλ
θε χρόνος άπό τής τελευταίας 
προαγωγής των. Τοϋτο ή Σ. 
Διοίκησις άνεγνώρισεν ώς ορ
θόν έδήλωσε δέ δτι θέλει έ- 
πιληφθή τοϋ ζητήματος έν 
εύθέτω χρόνω.

Κατά τήν προαναφερθεΐσαν 
άκρόασίν, ήτις έπεδιώχθη παρά 
τής Δ. ’Επιτροπής πρός τόν 
σκοπόν δπως ύποβληθή εις τήν

Σ. Διοίκησιν ή παράκλησις, ϊνα 
ή Τράπεζα ένισχύση τό Προσω
πικόν πρός άντιμετώπισιν τώνέκ 
τώνέπικειμένωντότε έορτώνΧρι- 
στουγέννων καί Νέου "Ετους 
δημιουργουμένων άναγκών, ή 
Σ. Διοίκησις προέβη εις τήν 
άνακοίνωσιν ειλημμένης άπο- 
φάσεώς της δπως δοθή καί έφέ- 
τος εις τό Προσωπικόν δ,τι έδό- 
θη καί κατά τό παρελθόν έτος, 
συμπεριληφθέντων έπί πλέον 
εις τό μέτρον τοϋτο τής ένισχύ- 
σεως καί τών Συναδέλφων βαθ
μού Λογιστοϋ γ'. Εις παράκλη- 
σίν μας δέ δπως τό μέτρον τοϋ
το περιλάβη απαντας τούς βαθ 
μούς, ή Σ. Διοίκησις έδήλωσεν 
δτι πρόκειται περί ειλημμένης 
άποφάσεώς της,εις ήν είναι ύπο- 
χρεωμένη νά έμμείνη.

Ή Διοικητική ’Επιτροπή δέν 
ένόμισεν δτι θά έπρεπε ν’. άπα- 
σχολήση την Σ. Διοίκησιν τόν 
παρελθόντα Σεμπτέμβριον μέ 
αίτημα σημαντικού άριθμοΰ 
Συναδέλφων δπως έγκρίνη πρός 
άνακούφισιν τών ύπό άναγκών 
πιεζομένων ύπαλλήλων νά αύ- 
ξηθή τό ποσόν τοϋ δανεισμού 
άπό 4 μηνιαίους μισθούς εις 6 
τοιούτους, καί τοϋτο διότι έχει 
τήν άντίληψιν δτι τοιοϋτο αί
τημα δέν ήτο δυνατόν νά γίνη 
δεκτόν, δεδομένου δτι διά τοϋ 
δανεισμού δημιουργεΐται μέν 
προσωρινή άνακούφισις, κατα
λήγει δμως έν τέλει εις βάρος 
τοϋ δανειζομένου καθόσον αΐ 
άποδοχαί έπιβαρύνονται οϋτω 
σηιιαντικώς καί έπί μακράν.

Τήν Διοικητικήν ’Επιτροπήν 
άπησχόλησε καί τό ζήτημα τής 
μετατάξεως τών Γραφέων εις 
τό κύριον προσωπικόν, διά τήν
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σταδιοδρομίαν τών όποιων, ώς 
γνωστόν, ή Σ. Διοίκησις έ
δωσε τήν λύσιν, τροποποιήσα- 
σα τόν ’Οργανισμόν, ϊνα μετά 
πάροδον τριετίας εις τόν βαθ
μόν τού Γραφέως Α' καί κατό
πιν έξετάσεων, μεταταχθώσιν 
εις τό κύριον προσωπικόν μέ 
τόν βαθμόν τοϋ Ύπολογιστοϋ 
Α'. "Ας έπιτραπή εις τήν Διοι
κητικήν Επιτροπήν νά έκφράση 
τήν εύχήν δπως ή Σ. Διοίκησις 
θέση έτι εύμενεστέραν λύσιν εις 
τό δλον ζήτημα τής συμπαθούς 
ταύτης τάξεως τών Συναδέλ
φων δπερ άπασχολεΐ τούτους 
άπό σημαντικού χρόνου.

’Εκ τών ώς άνω έπαφών 
μετά τής Σ. Διοικήσεως ένισχύ- 
θη ή πεποίθησις ήμών, δτι αυ
τή, ζωηρώς ένδιαφερομένη διά 
τήν βελτίωσιν τής θέσεως τοΰ 
προσωπικού, εύρίσκεται έν πλή- 
ρει γνώσει τών έπιδιώξεών του 
καί δτι, εύθύς ώς Τή παρασχε- 
θή ή δυνατότης, θά ίκανοποιή- 
ση ταύτας κατά τό έφικτόν.

Εύτυχώς ή εύημερία του Ι
δρύματος μας, βαίνει σταθερώς 
αύξανομένη,τόσον ένεκα τοΰύπό 
τών Διοικητών μας έμπειρου 
καί πεφωτισμένου χειρισμού 
τών έργασιώντου δσον καί τής 
έκ μέρους τοϋ Προσωπικού μετ’ 
άφοσιώσεως έκτελέσεως τοϋ 
καθήκοντος. Συντελουσών δθεν 
εις τοϋτο καί τών όλονέν βελ- 
τιουμένων, εύτυχώς, οικονομι
κών συνθηκών τού τόπου μας, 
υπάρχει ή βάσιμος πλέον ελ
πίς, άν μή βεβαιότης, δτι τα
χέως θέλει δοθή εις τήν Σ.
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Διοίκησιν ή δυνατότης αυτή. 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΣΧΕΣΕΩΝ
Ή Διοικητική ’Επιτροπή ού- 

δέν γεγονός άξιον μνείας έχει 
ν’ άνακοινώση ώς πρός τό ση- 
μεΐον τοϋτο τής δράσεως τοϋ 
Συλλόγου, τοϋτο δέ οφείλεται 
κυρίως εις τάς έν άρχή τής πα- 
ρούσης έκτεθείσας συνθήκας 
ύφ’ άς ή Διοικητική ’Επιτροπή 
παρέμεινεν έν τή Διοικήσει τού 
Συλλόγου.

ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑ ΥΠ)ΤΩΝ
'Ικανός άριθμός Συναδέλφων 

ύπηρετούντων εις τά Ύπ)τα ά- 
πετάθη πρός τήν ’Επιμελητείαν 
ταύτην, ϊνα φροντίση διά τήν 
διεκπεραίωσιν έκκρεμουσών έν- 
ταΰθα ύποθέσεών των, πάντο
τε δέ κατεβλήθη προσπάθεια 
δπως αυτή ένεργεΐται δσον τό 
δυνατόν ταχύτερον.

ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑ ΜΟΡΦΩΣΕΩΣ 
Ξέναι γλώσσαι

Τό σύστημα τής διδασκαλίας 
τών ξένων γλωσσών παρ’ άνε 
γνωρισμέναις ξέναις Σχολαΐς- 
τό όποιον τόσον έπιτυχώς έ-> 
φηρμόσθη τό πρώ,τον κατά τό 
έτος 1934—35, δσον άφορα τήν 
γερμανικήν, έξηκολούθησε καί 
κατά τό λήξαν έτος έπεκταθέν 
καί εις τήν διδασκαλίαν τής 
γαλλικής γλώσσης. Τά πολλα
πλά πλεονεκτήματα τοϋ συ
στήματος τούτου ώς καί τά έξ 
αύτοΰ ικανοποιητικά Αποτελέ
σματα άνεπτύχθησαν έπαρκώς 
τόσον εις τήν έκθεσιν τής προ- 
κατόχου Διοικ. ’Επιτροπής δσον 
καί εις σχετικήν άνακοί- 
νωσιν τής ’Επιμελητείας, δημο- 
σιευθεΐσαν εις τό ύπ’ άριθ. 21 
φύλλον (’Ιουνίου 1936) τοϋ 
«Συλλογικού Δελτίου», ώστε 
κρίνομεν περιττόν νά έπανέλ- 
θωμεν ενταύθα. Άρκούμεθα 
μόνον νά σημειώσωμεν, δτι 
παραλλήλως πρός τήν έν ταΐς 
Σχολαΐς Γαλλικήν καί Γερμα
νικήν γινομένην σοβαράν έρ- 
γασίαν ή ’Επιμελητεία έπεδίω- 
ξε τήν κατά συστηματικώτερον 
τρόπον παρακολούθησιν τών 
προόδων καί τής τακτικής φοι- 
τήσεως τών εις τάς Σχολάς 
ταύτας έγγραφέντων, διά τής 
ύπό τών Σχολών ύποβολής 
κατά μήνα σχετικών έκθέσεων 
δι’ έκαστον τών φοιτώντων καί 
τής μετά τών Διευθύνσεων τών 
έν λόγω Σχολών διαρκούς αυ
τής έπαφής, πράγμα δπερ έπέ- 
τρεψε τήν έφαρμογήν προγράμ
ματος διδασκαλίας προσηρμο- 
σμένου πρός τάς γνώσεις καί 
τάς είδικάς γλωσσικός άνάγ- 
κας τών Συναδέλφων. Δέν θά 
ήτο έπίσης άσκοπον νά ύπο- 
μνησθήένταϋθα ή σημασία τήν 
όποιαν έχει διά τήν εύδόκιμον 
λειτουργίαν τών Σχολών ξένων 
γλωσσών ή έφαρμογή τού ύφι-

ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
Α . ΕΤΗΣΙΑΣ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΠΣ
! Συμφώνως τφ άρθριρ 9 τοΰ Καταστατικού, καλού- =
I μεν τά μέλη είς Α'. Έτησίαν Τακτικήν Γενικήν Συνέ- | 
I λευσιν έν τφ Καταστήματι τού Συλλόγου (’Αμερικής | 
| 19) τήν 27ην ’Ιανουάριου έ. έ. ημέραν Τετάρτην και |
| ώραν 6 μ. μ. μέ τά κάτωύι ύέματα : |

1) Συζήτησις καί έγκρισις τού ’Απολογισμού χρή- | 
I σεως 1936 καί τού προϋπολογισμού χρήσεως 1937. |
| 2) "Εγκρισις τής έκθέσεως τών ελεγκτών έπί τής |
1 Διαχειρίσεως τής Διοικητικής Επιτροπής τού έτους I 
| 1936. |

1 Έν ΆΦήναις τή 20 Ίανουαρίου 1937 |
I Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1
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σταμένου σχετικού οργανισμού 
τού Συλλόγου καί των αποφά
σεων των Διοικ. Επιτροπών.

Κατά την άρξαμένην νέαν 
εκπαιδευτικήν περίοδον ή διδα
σκαλία της γερμανικής, ήτις 
μέχρι τοΰδε έγένετο μόνον παρά 
τη Γερμανική Σχολή ’Αθηνών, 
έπεξετάθη διά τής εγγραφής 
άριθμοϋ τίνος Συναδέλφων εις 
τήν λίαν εύδοκίμως λειτουργού
σαν «’Ακαδημίαν τής Γερμανι
κής Φιλολογίας» (άποτελοϋσαν 
παράρτημα τής Γερμανικής ’Α
καδημίας τού Μονάχου). Διά 
τήν διδασκαλίαν τής γαλλικής 
γλώσσης καί κατόπιν συνεννοή
σεων ήμών μετά τού Συλλλό- 
γου τών Υπαλλήλων τής Τρα- 
πέζης τής Ελλάδος, ώργανώ- 
θησαν παρά τώ ’Ανωτέρω ’Ιν
στιτούτα) Γαλλικών Σπουδών 
τέσσαρες τάξεις εις άς φοιτούν 
συνάδελφοι άμφοτέρων τών 
Τραπεζών, πλήν έκείνων οϊτι- 
τινες φοιτούν είς τάς άνωτέρας 
τάξεις τού ’Ινστιτούτου. 'Η ού
τως έγκαινιασθεΐσα έπί τού 
μορφωτικού πεδίου συνεργασία 
μετά τού Συλλόγου τών Συνα
δέλφων τής Τραπέζης τής Ελ
λάδος έχομεν τήν πεποίθησιν 
δτι θέλει άποδώσει λαμπρά άπό 
πάσης άπόψεως άποτελέσματα, 
έκφράζομεν δέ τήν ευχήν, δπως 
έν τώ μέλλοντι έπεκταθή αϋτη 
έπί εύρυτέρων βάσεων καί εις 
άλλας έκδηλώσεις τής δράσεως 
τών δύο Συλλόγων.

'Όσον άφορα τήν άγγλικήν 
γλώσσαν, λόγω μή ύπάρξεως 
έν Άθήναις άνεγνωρισμένης 
’Αγγλικής Σχολής τά μαθήματα 
έξακολουθοΰν νά γίνωνται είς 
ιδιαίτερα COURS λειτουργοΰν- 
τα έν τώ Καταστήματι τού 
Συλλόγου. Πάντως τόσον ή συ
στηματική έργασία τών κ. κ. 
καθηγητών καί ή μετά ζήλου 
φοίτησις τών Συναδέλφων ό
σον καί ή τακτική παρακολού- 
θησις τής λειτουργίας τών τά
ξεων έκ μέρους τής ’Επιμελη
τείας συντελούν ώστε τά άπο
τελέσματα καί ένταΰθα νά εί
ναι λίαν ικανοποιητικά.

Έπί τού ζητήματος τών Σχο
λών ξένων γλωσσών άς μας έπι- 
τραπή νά παρατηρήσωμεν μετά 
λύπης μας δτι, παρά τήν ευχέ
ρειαν, ήν έν προκειμένω παρέ
χει ό Σύλλογος χάρις εις τήν 
γενναιόδωρον χορηγίαν τής 
Σεβ. Διοικήσεως τής Τραπέζης, 
έλάχιστος σχετικώς άριθμός συ
ναδέλφων έπωφελεΐται τής ευ
καιρίας συμπληρώσεως τών είς 
ξένας γλώσσας γνώσεων του.

Κατά τό έκπαιδευτικόν έτος 
1935—1936 έλειτούργησαν Σχο- 
λα ί ξένων γλωσσών παρά τοΐς 
Ύπ)μασι Πειραιώς καί θεσμι
κής, κατά τήν άρξαμένην δέ έκ- 
παιδευτικήν περίοδον άπεφασί- 
σθη ή λειτουργία τοιούτων Σχο
λών πλήν τής θεσ)νίκης (ένθα 
ή διδασκαλία άνετέθη είς τήν 
Χριστιανικήν ’Αδελφότητα Νέ
ων) καί έν Πάτραις (ένθα ή δι
δασκαλία γίνεται παρά τή Έλ
ληνα — Γ αλλική Σχολή τών 
FRERES). Παρά τήν έπιθυμίαν 
τής Διοικ. Επιτροπής δπως ή 
διδασκαλία τών ξένων γλωσ
σών έπεκταθήκαί είςάλλα έπαρ- 
χιακά κέντρα, δέν κατέστη δυ
στυχώς τούτο δυνατόν, μέχρι 
σήμερον τουλάχιστον, καθόσον 
πλήν τής πρός τούτο άπαιτου- 
μένης σοβαράς δαπάνης δέν 
ύφίστανται, πλήν έλαχίστων 
εξαιρέσεων, αί άπαραίτητοι 
προϋποθέσεις άποτελεσματικής 
καί συμφερούσης λειτουργίας 
τών σχολών, ώνκυριωτέρα είναι 
ή ΰπαρξις είς τάς πόλεις ταύ- 
τας άνεγνωρισμένων ξένων 
Σχολών είς άς θά ήδύνατο νά 
άνατεθή ύπευθύνως ή διδασκα
λία.
Βιβλιοδήκη

Κατά τό λήξαν έτος έγένετο 
πλουτισμός τής βιβλιοθήκης διά 
νέων βιβλίων Ελληνικών καί 
ξένων, καταβληθείσης προσπά
θειας δπως έν προκειμένη» έ- 
φαρμοσθή τό άπό τινων έτών 
υφιστάμενον πρόγραμμα συμ

πληρώσεως τής βιβλιοθήκης βά 
σει ώρισμένου συστήματος. Οϋ- 
τω άπεδόθη ιδιαιτέρα σημασία 
είς τήν συμπλήρωσιν τού κλά
δου τών οικονομικών (μέ ιδιαι
τέραν μέριμναν διά τά σχετικά 
πρός τήν τραπεζικήν έν γένει 
άναφερόμενα βιβλία), ώς καί 
τών νομικών. Επίσης έλήφθη 
πρόνοια άποκτήσεως βιβλίων 
άγγλικής καί γερμανικής λογο
τεχνίας, χρησίμων ιδίως είς 
τούς έκμανθάνοντας ξένας 
γλώσσας. Άφ’ έτέρου τό άνα- 
γνωστήριον 'έπλουτίσθη μέ πε
ριοδικά είς γαλλικήν, άγγλικήν 
καί γερμανικήν γλώσσαν ώς 
καί μέ οικονομικά δελτία καί 
δημοσιεύματα Τραπεζών έξωτε- 
ρικοϋ.
Διαλέξεις

Κατά τό λήξαν έτος δέν έλή 
φθη άπόφασις νά γίνουν διαλέ
ξεις έν τώ Κατ)ματι τού Συλ
λόγου καθόσον λόγω τής κατά 
τό παρελθόν παρατηρηθείσης 
άδιαφορίας έκ μέρους τών Συ
ναδέλφων, αί προσπάθειαί μας 
δέν έφαίνοντο προωρισμέναι νά 
έπιτύχουν. Παρά τήν πολλα
πλήν σημασίαν, ήν άποδίδομεν 
είς τήν όργάνωσιν διαλέξεων έν 
τή Λέσχη νομίζομεν δτι, άνευ 
προηγουμένης τονώσεως του 
συλλογικού ένδιαφέροντος, οία- 
δήποτε προσπάθεια πρός τήν 
κατεύθυνσιν ταύτην δέν δύνα- 
ται νά στεφθή ύπό έπιτυχίας.
Μετεκπαιδεύεις

Ή γενομένη κατά τό έτος 
1935 — 36 πρώτη προσπάθεια 
πρός τήν κατεύθυνσιν τής λύ- 
σεως τού ζητήματος τής μετεκ- 
παιδεύσεως, διά τής έγγραφής 
άριθμοΰ τίνος συναδέλφων είς 
τήν Πάντειον Σχολήν Πολιτι
κών Επιστημών δέν άπέδωσε 
δυστυχώς τά άναμενόμενα άπο
τελέσματα, καθόσον έλάχιστον 
ποσοστόν έκ τών ολίγων έγγρα- 
φέντων παρηκολοΰθησε τακτι- 
κώς τά μαθήματα. 'Οπωσδήπο
τε καί κατά τήν νέαν έκπαιδευ- 
τικήν περίοδον έδόθη ευχέρεια 
είς τούς κυρίους Συναδέλφους 
έγγραφής των είς τήν Πόντειον 
Σχολήν.

’Ανεξαρτήτως δμως τής άνω- 
τέρω προσπάθειας, ή ριζική λύ- 
σις τού σπουδαιοτάτου διά τε 
τήν Τράπεζαν καί τ'ούς υπαλ
λήλους της ζητήματος τής μετεκ- 
παιδεύσεως, φρονοΰμεν δτι δέον 
νά άναζητηθή πρός τήν κατεύ- 
θυνσιν δημιουργίας ειδικού Τρα
πεζικού τμήματος παρ’ άνε- 
γνωρισμένη τινί Σχολή τής Άνω- 
τάτης Έκπαιδεύσεως, μέ πρό
γραμμα όλοκληρώνον τάς άπα- 
ραιτήτους διά τήν άσκησιν τού 
τραπεζικού έπαγγέλματος έν 
τή συγχρόνω έξελίξει του έπι- 
στημονικάς καί τεχνικάς γνώ
σεις. Δυστυχώς ή παρούσα 
Διοικ. Επιτροπή, παρά τήν 
ζωηράν πρός τούτο έπιθυμίαν 
της, δέν ήδυνήθη έκ λόγων 
άνεξαρτήτων τής θελήσεώς της 
νά έπιδιώξη τήν πραγματοποίη- 
σιν τού άνωτέρω σκοπού. Πάν
τως ή Επιμελητεία κατήρτισε 
νέαν μελέτην περί μετεκπαιδεύ- 
σεως, λαβοΰσα ύπ’ δψει της τάς 
παρ’ ήμΐν συνθήκας ώς καί τά 
νεώτερα δεδομένα τής έν τή 
άλλοδαπή γενομένης τή πρω
τοβουλία τών Τραπεζών καί τών 
’Οργανώσεων τών ύπαλλήλων 
έπιτυχοΰς καί συστηματικής λύ- 
σεως τού ζητήματος τούτου.
ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑ ΚΑΤ)ΜΑΤΟΣ 

ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ

είς άνεύρεσιν έτέρου οικήμα
τος.

"Αν καί αί έρευνα! μας αδται 
καί έπίμονοι υπήρξαν καί ικα
νής διάρκειας, έν τούτοις δέν 
μας έφερον είς ικανοποιητικόν 
άποτέλεσμα καθόσον τό ένοι- 
κιασθέν νέον οίκημα είναι μέν 
άξιοπρεποΰς έμφανίσεως τόσον 
έξωτερικώς δσον καί έσωτερι- 
κώς, έχει δμως δύο σημαντικός 
έλλείψεις, άφ’ ενός μέν εύρί- 
σκεται σχετικώς μακράν τής 
Τραπέζης μας, έξ άλλου δέ στε
ρείται έπαρκοϋς χώρου πρός 
πλήρη καί άνετον έξυπηρέτησιν 
τών άναγκών του Συλλόγου. 
'Η μίσθωσις τού οικήματος τού-1 
του έγένετο διά μίαν τριετίαν 
έπί ένοικίω δραχ, 12.000 μη-1 
νιαίως, του ιδιοκτήτου άναλα- 
βόντος τήν ύποχρέωσιν νά έπι-; 
φέρη ώρισμένας μεταρρυθμίσεις 
καί νά έγκαταστήση κεντρικήν 
θέρμανσιν.

τοχρονιάτικης Βασιλόπηττας 
τήν όποιαν προσκληθέντες, έτί- 
μησαν διά τής παρουσίας των 
οί κ. κ. Διοικηταί τής Τραπέ
ζης μας, ούδέν έτερον έγένετο. 
Έματαιώθη δέ προσέτι καί ή 
άπό διετίας γινομένη έτησία 
θαλασσία έκδρομή, συνεπεία 
τών υπέρογκων ναύλων, τούς 
οποίους μας έζήτουν διάφοροι 
Άτμοπλοϊκαί Έταιρίαι, είς τάς 
όποιας άπετάθημεν. ’Αλλά πρέ
πει έπίσης νά γίνη παραδεκτόν 
δτι πολύ συνέτεινεν είς τήν χα- 
λάρωσιν τών φροντίδων διά 
τήν ψυχαγωγίαν τών Μελών ή 
έπισυμβάσα άνωμαλία τής αλ
λαγής οικήματος μέ τάς έπα- 
Κολουθησάσας ταύτην συνέ
πειας.
ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

'Ως έν άρχή τής παρούσης 
εϊπομεν, κατά τόν παρελθόντα 
Αύγουστον, ό ιδιοκτήτης τού 
οικήματος είς δ έστεγάζετο ό 
Σύλλογος, στηριχθείς έπί τού 
νέου ένοικιοστασίου, προέβη είς 
έγερσιν άγωγής έξώσεως τού 
Συλλόγου μας έκ τού οικήμα
τος τούτου.

Τό γεγονός τούτο, παρά τήν 
γνώμην μας, δτι έδει νά παρα- 
μείνωμεν στεγαζόμενοι είς τό 
αυτό οίκημα, μέχρις ου ό Σύλ
λογος άποκτήσει ίδικόν του, 
ήνάγκασεν ήμας νά σπεύσωμεν

Ή μετακόμισίς μαςείςτό νέον 
οίκημα εΤχεν ώς έπακολούθημα ! 
τήν έπισκευήν καί μερικήν άνα- j 
νέωσιν πάντων τών έπίπλων, τά 
όποια εΐχον φθαρή τόσον έκ 
τής χρήσεως δσον καί έκ τής 
μετακομίσεως, ώς καί τών δια
φόρων μηχανημάτων καί σκευών 
τού μαγειρείου ώς π.χ. τού ψυ
γείου τού όποιου άντικατεστή- 
σαμεν τήν μικράν δεξαμενήν 
ϋδατος διά σπειροειδοΰς σω- 
λήνοο συνδεομένου μέ τόν ύδα- 
ταγωγόν τοιοϋτον. Προσέτι έκρί- 
θη άπαραίτητος ή άντικατάστα- 
σις τού ραδιογραμμοφώνου, τό 
όποιον άγορασθέν πρό πενταε
τίας είχε σημαντικώς φθαρή, 
έστερεΐτο δέ βραχέων κυμάτων. 
Διά νά καταστή δέ έτι ευχάρι
στος ή παραμονή τών μελών 
εις τό οίκημα τού Συλλόγου, 
έγκατεστήσαμεν έπί πλέον είς 
τήν αίθουσαν τού έστιατορίου 
μεγάφωνον διά τού όποιου με
ταδίδεται, κατά τήν ώραν τής 
έστιάσεως, άπό τήν αίθουσαν 
τών συγκεντρώσεων, ένθα εύρί- 
σκεται έγκατεστημένον τό ρα- 
διόφωνον, ή ραδιοφωνική λήψις.

Τήν προσοχήν μας εϊλκυσεν, 
άπό τής άναλήψεως τών καθη
κόντων μας, ή καλλιτέρα ρύθ- 
μισις τών τού έστιατορίου καί 
πρός τούτο προέβημεν είς τήν 
άντικα^τάστασιν τού έστιάτορος, 
καθ’ οδ ϋπήρχον σημαντικά πα
ράπονα, διά πεπειραμένου τοιού- 
του, ιδιοκτήτου άλλοτε εστια
τορίου έν Κωνσταντινουπόλει, 
έχοντος πολύ καλάς συστάσεις. 
Τούτον έγκατεστήσαμεν ύπό 
τύπον προσωρινότητας, διότι 
ένεκα του μικρού άριθμοϋ τών 
εστιαζομένων δέν ήτο δυνατόν 
νά προΐόη τις κατά πόσον θά 
συνέφερεν είς τούτον νά παρα- 
μείνη δεδομένου δτι ύπεχρεώθη 
συνάμα νά έλαττώση τάς ύφι- 
σταμένας τιμάς τών μερίδων 
καί νά βελτιώση τήν ποιότητα 
τών ΧΡησιμοποιουμένων ύλι- 
κών, τά όποια οφείλει νά προ
μηθεύεται έκ τού Προμηθευτι
κού Συνεταιρισμού. Σημειωτέον 
δτι ή προσωρινότης αϋτη εξα
κολουθεί ύφισταμένη διότι ό 
άριθμός τών έστιαζομένων ού 
μόνον δέν ηύξήθη άλλ’ ήλαττώ- 
θη, άτυχώς, πράγμα δπερ ίσως 
νά οφείλεται είς τό δτι τό νέον 
οίκημα εύρίσκεται μακράν τής 
Τραπέζης.

Η άπροθυμία αϋτη τών Συ
ναδέλφων δπως έστιάζωνται 
είς τό έστιατόριον του Συλλό
γου μάς ήνάγκασε νά μή προ- 
βώμεν είς τήν έφαρμογήν του 
συστήματος table d’hote, δπερ 
εϊχομεν μελετήσει καί σκεφθή 
πρός στιγμήν νά έφαρμόσω- 
μεν ίνα έπιτύχωμεν μεγαλεί- 
τερον υποβιβασμόν τής τιμής 
τών μερίδων.

Κατά τό λήξαν έτος, είναι 
άληθές, πολύ όλίγα έγένοντο 
διά τήν ψυχαγωγίαν τών μελών 
τού Συλλόγου.

Πλήν τών κατά Κυριακήν 
συγκεντρώσεων του χειμώνας, 
τού ίκανοποιητικώς έπιτυχόν- 
τος έτησίου χορού τών Άπό- 
κρεω καί τής έορτής τής Πρω-

Τά έσοδα τού λήξαντος έ
τους άνήλθον εις δραχμάς 
755.182.60 έναντι δρ. 720.049.55 
είς άς άνήλθον κατά τό παρελ
θόν έτος, ήτοι έπαρουσιάσθη 
αΰξησις έσόδων κατά δραχμάς 
35.133.05 όφειλομένη είς αΰξη- 
σιν εισπράξεων έκ συνδρομών.

Τά δέ έξοδα άνήλθον είς 
δραχ. 502.829.65 έναντι τοιού
των τού παρελθόντος έτους δρ. 
460.472.40. Ή έπί πλέον διαφο
ρά έκ δραχ. 42.«757.25 οφείλε
ται σχεδόν έξ ολοκλήρου είς 
τήν αϋξησιν τών έκτάκτων βο
ηθημάτων, άτινα ή Διοικητική 
ήμών Επιτροπή ένόμισεν έπι- 
βεβλημένον νά δώση πρός άν- 
τιμετώπισιν έπειγουσών άναγ
κών των είς οικογένειας προώ- 
ρως άποβιωσάντων συναδέλ
φων, διά τάς οποίας ό όργα- 
νισμός του Ταμείου Συντάξεων, 
ώς έχει σήμερον, άνεπαρκεστά- 
την σύνταξιν προβλέπει.

“ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ,,
Τά νέα βήματα άξιολόγου 

καί σταθερας έξελίξεως, τά ό
ποια έπετέλεσεν ή «Τραπεζιτι
κή» κατά τό διαρρεΰσαν έτος 
μάς επιτρέπουν νά ίσχυρισθώ- 
μεν μέ άληθή εύχαρίστησιν, δτι 
τήν εφημερίδα, τήν όποιαν πα- 
ρελάβομεν από τούς προκατό- 
χους μας πράγματι «έπαρκώς 
ώριμον καί καλώς έφωδιασμέ- 
νην διά τήν μελλοντικήν της 
σταδιοδρομίαν», ήμεΐς παραδΐ- 
δομεν είς τούς διαδόχους μας 
μέ κριθεΐσαν πλέον τήν ζωτι
κότητα τού οργανισμού της καί 
βαδίζουσαν γοργώς είς τόν 
δρόμον μιάς εύσυνειδήτου καί 
άξιολόγου προσπάθειας.

Η πρόοδος τής «Τραπεζιτι
κής» δέν είναι βεβαίως προϊόν 
τύχης.^

’Από τά πρώτά της άκόμη 
βήματα ευρε μίαν άτμόσφαιραν 
θερμής^στοργής έκ μέρους δλων 
τών Συναδέλφων, στοργής, ή 
οποία τήν συνοδεύει πάντοτε 
καί τήν βοηθεΐ είς τήν έξέλι- 
ξίν ττ)ς.

Εφάνη δμως άξια τών άγα- 
θών τούτων συναδελφικών δια
θέσεων, είργάσθη μέ άκλόνη- 
τον έπιμονήν, ώργανώθη ίκα- 
νοποιητικώτατα καί ήδη παρέ
χει είς δλους μας τήν ίκανο- 
ποίησιν, δτι άπέκτησε καλόν 
όνομα, έκτίμησιν καί έπιβολήν 
είς τήν κοινωνίαν, τά κολακευ- 
τικώτατα σχόλια τής όποιας, 
έξ άρμοδιωτάτων μάλιστα προ
σώπων, μάς προξενούν πραγμα
τικήν υπερηφάνειαν.

Είναι ταΰτα έπαρκή διά νά 
έπαναπαυθή καί νά χαλαρώση 
τήν έπίδοσιν καί προσπάθειάν 
της;

’Ασφαλώς δχι, διότι ή τιμία 
προέλευσίς της τήν έπωμίζει 
μέ βαρυτάτας ύποχρεώσεις, είς 
τάς οποίας διά νά άνταποκρι- 
θή οφείλει άκόμη νά έργασθή 
πολύ, οφείλει μάλλον νά έργά- 
ζηται πάντοτε, συναισθανομέ- 
νη, δτι ή άληθής πρόοδος δια- 
νοίγει διά τούς μή κούφους 
διαρκώς νέα στάδια, πρός τά 
όποια δέον νά χωρή μεθοδικώς 
καί μέ έντασιν τών δυνάμεών 
της.

Ηδη μετά τήν συμπλήρωσιν 
καί του δευτέρου έτους τής

I έκδόσεώς της θά ήδύνατο νά 
γίνη συχνοτέρα. Καί ήτο άλη- 
θώς έτοιμη πρός τούτο.

Έκρίναμεν δμως, δτι δέν 
βλάπτει ένίοτε ή περιστολή μιάς 
ορμής, καλώς έσταθμισμένης 
άλλωστε έν προκειμένω καί 
δτι ή άργοπορία είναι πολλά- 
κις σταθερωτέρα.

Διά νά μή κλείσωμεν δμως 
τόν δρόμον της έδημιουργήσα- 
μεν τέσσαρας τριμηνιαίας έπι- 
στημονικάς έκδόσεις, έκάστη 
τών όποιων θά έξετάζη έξονυ- 
χιστικώς έν αυτοτελές θέμα.

Ή πρώτη τριμηνιαία έκδοσις 
τής «Τραπεζιτικής», ή άφιερω- 
θεΐσα είς τό συνελθόν ενταύθα 
23ον Διεθνές Στατιστικόν Συ- 
νέδριον είχε πράγματι πλήρη 
έπιτυχίαν, ή όποια καί πολυτί
μους γνωριμίας μεταξύ τών 
λίαν φιλοφρόνως συνεργασθέν- 
των είς αυτήν κορυφαίων οικο
νομολόγων όλου τού κόσμου 
τή έξησφάλισε καί τό μέτρον 
τού έφοδιασμοϋ της έδωκεν.

"Ηδη έτοιμάζεται ή δευτέρα 
τριμηνιαία έκδοσις, ή άφιερω- 
μένη είς τόν τουρισμόν, ή ό
ποια έχομεν τήν πεποίθησιν, 
δτι δχι μόνον δέν θά ύπολει- 
φθή τής προηγουμένης, αλλά 
καί θά σημάνη νέαν πρόοδον.

Πλήν τοΰτσυ εϊχομεν είς τό 
κύριον μέρος τής τακτικής μη
νιαίας έκδόσεώς πλείστας έ- 
κλεκτάς συνεργασίας καί άρ- 
τιωτέραν συγκρότησιν πληρο
φοριακής ύλης, ή όποια δσον 
καί αν φαίνεται ένίοτε άγονος, 
μαρτυρεί έν τούτοις τήν οργα
νωτικήν πρόοδον τής έφημερί- 
δος μας, διά τήν όποιαν οί έπι- 
φορτισμένοι πρός τούτο Συνά
δελφοι έκ τού Προσωπικού τής 
«Τραπεζιτικής» είνε άξιοι μιάς 
δικαίας άναγνωρίσεως.

'Όσον άφορα τό Συλλογικόν 
δελτίον, είς τήν ποικίλην καί 
έπαγωγόν αύτοΰ σύνθεσιν 
προσετέθη ειδικόν φροντιστή- 
ριον, τό όποιον άξίζει τήν προ
σοχήν τών Συναδέλφων καί τό 
όποιον έξελισσόμενον δύναται 
ούσιωδώς νά συμβάλη είς τήν 
μορφωτικήν καί μετεκπαιδευτι- 
κήν άνάγκην τών λειτουργών 
ενός 'Ιδρύματος, τό όποιον λό- 
γω τής ιστορίας καί τής έξό- 

' χου θέσεώς του δικαίως έχει 
άπό τό Προσωπικόν του άπαι- 
τήσεις έξειλιγμένων έπαγγελ- 
ματικών προσόντων.

"Ηδη ή «Τραπεζιτική» δια
πραγματεύεται τήν έκδοσιν μιάς 
τραπεζιτικής έγκυκλοπαιδείας, 
ή όποια θά άποτελέση πραγμα
τικόν σταθμόν είς τήν δλην 
σταδιοδρομίαν της.

Τό προκάτοχον Συμβούλιον 
έτήρησε πρός ένίσχυσιν τού 
σκοπού τούτου ειδικήν πρόβλε- 
ψιν δρχ. 50.000, ήμεΐς δέ συμ- 
μεριζόμενοι άπολύτως τήν άν- 
τίληψιν τής σπουδαιότητος του 
πράγματος έτηρήσαμεν καί 
νέαν πρόβλεψιν έτέρων δρχ. 
50.000.

θά ήτο άδικον νά μή μνη- 
σθώμεν ένταΰθα τού θερμού ζή
λου τών κατά τόπους άνταπο- 
κριτών τής «Τραπεζιτικής», 
πρός τούς όποιους έκφράζομεν 
εύγνώμονας ευχαριστίας.

θά ήτο έπίσης άδικον νά μή 
έπαινέσωμεν καί δλους τούς 
Συνδρομητάς Συναδέλφους διά 
τό ένδιαφέρον καί τήν συμπά
θειαν αύτών πρός τήν «Τραπε
ζιτικήν».

Δέν έλλειψε βεβαίως ή πικρία 
έκ τής διαγραφής ώρισμένων 
Συναδέλφων. Έλπίζομεν έν 
τούτοις, δτι ή συναίσθησις τής 
άδικίας των πρός τό Συλλογι
κόν μας δργανον θά τούς έπα- 
ναφέρη καί πάλιν μεταξύ τών 
άναγνωστών καί φίλων του.

'Όσον άφορα τήν κριτικήν 
τής έφημερίδος μας δχι μόνον 
δέν παραπονούμεθα, άλλά καί 
εύχόμεθα νά είναι άκόμη αύστη- 
ροτέρα, διότι έπιθυμοΰμεν νά 
λάβη τό τέκνον του Συλλόγου 
μας αύστηράν άνατροφήν, ή 
όποια θά τώ δίδη καθημερινώς 
συναίσθησιν τού προορισμού



του, συνυφασμένου μέ συνεχή 
βελτίωσιν καί όλονέν έπαρκε- 
στέραν άττόδοσιν.

Τά οικονομικά αποτελέσματα 
του έτους υπήρξαν έπίσης ικα
νοποιητικά, άφοΟ ύπερεκαλΰ- 
φθησαν δλα τά έξοδα, ηύξημέ- 
να μάλιστα έναντι τής προηγου- 
μένης χρήσεως, λόγω του προσ- 
φερθέντος εις τούς άναγνώστας 
μας μεγαλυτέρου άριθμοΰ σελί
δων τακτικών καί εκτάκτων εκ
δόσεων (36 έπί πλέον του 1935) 
καί των φυσικώς παρακολουθη- 
σάντων τήν έξέλιξιν τής έφημε- 
ρίδος γενικών έξόδων, παρά 
ταυτα δέ έπραγματοποιήθησαν 
καθαρά κέρδη άνερχόμενα έν 
συνόλω εις Δρχ. 43.064,35.

Ύπεράνω δμως τών άναμφι- 
σβητήτως σταθερών υλικών ε
ρεισμάτων, ή «Τραπεζιτική» βα
σίζεται κυρίως εις τήν ηθικήν 
θέσιν, τήν όποιαν έδημιούργησε 
καί ή όποια φυσικώς άντανα- 
κλα εις τόν Σύλλογον, ώς κοι
νωνικόν συντελεστήν μέ άνωτέ- 
ραν άντίληψιν τών πρός τό σύ- 
νολον έπιβαλλομένων υποχρεώ
σεων.

Καί μόνον διά τούτο, ή «Τρα
πεζιτική» άξίζει τό ζωηρόν εν
διαφέρον καί τήν συμπάθειάν

μας, τήν όποιαν, εϊμεθα βέβαιοι, 
δτι άπηχοΰμεν τήν γνώμην πάν
των τών Συναδέλφων, διερμη- 
νεύοντες πρός αύτήν ζωηράν 
καί .θερμήν.

Κύριοι Συνάδελφοι,
ΤαΟτα έπραξε κατά τό διαρ- 

ρεΰσαν έτος ή Διοικητική ήμών 
Επιτροπή, τά όποια πρέπει νά 
όμολογηθή δτι άποτελοΰν πε
νιχρόν άπολογισμόν, πράγμα 
δπερ δέον ν’ άποδοθή εις τάς 
είδικάς συνθήκας ύφ’ ας διήλ- 
θε τήν θητείαν της.
Άθήναι 18 ’Ιανουάριου 1937
Η ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΤΡ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ 

ΤΡΑΓ1ΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΚΘΕΣΙΣ
ΤΗΣ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Πρός
την Τακτικήν Γενικήν Συνέλευ- 
σιν τών Μελών τοΰ Συλλόγου 
τών ' Υπαλλήλων" τη; ’Εθνική; 

Τραπέζης τής Ελλάδος

Κύριοι Συνάδελφοι
Συμφώνώς τή δοθείση ήμΐν εν

τολή προέβημεν εις τόν έλεγχον

καί ■ τήν συμφωνίαν τών υπολοί
πων τοΰ Καθολικού και βοηθητι
κών βιβλίων πρός τόν ύποβληθέν- 
τα ήμΐν υπό τής Δ.Ε. ισολογισμόν 
τής -VI Δεκεμβρίου 1936 εύρόντες

τα εις τό σΰνολον τά προϋπολο- 
γισθέντα κατά Δρχ. 9.<829.65 καί , 
αναλυόμενα ώς πάτψθι, 'Mix' ειδι
κήν αιτίαν :

000 διά τήν έκδοσιν Τραπεζιτι
κής εγκυκλοπαίδειας ή περιουσία 
τοΰ Συλλόγου ηύξήθη κατά Δρχ
97.775.

Όμοίως ένηργήσαμεν τόν έλεγ.

ΓΙροϋπολογι-
σθέντα

Πραγματο-
ποιηθέντα Ύπέρβασις Μείωσις

Ένοίκιον 120.000 128.000 8.000
Φωτισμός 50.000 39.262.50 10.737.50
Θέρμανσις 8.000 4.213 — 4.787.— ,
’Έξοδα εορτών καί συναυλιών 25.000 24.908 = 92.—
Υλικά γραφείου καί έντυπα 10.000 6.678 —

"Εξοδα έκπαιδεύσεως 120.000 120.915.40 915.40 __
Μισθός προσωπικοΰ 85.000 65.600 — 19.400.—
Σύνδρομα!, τηλεφώνων 5.000 3.101.70 ------- 1.898.30
Διάφορα έξοδα 30.000 31.016.45 1.016.45
’Έκτακτα βοη-θ ήματα 5.000 4ο.27<) 38.276
Υδρευσις 10.000 8.414.60 — ί.585.40
Επισκευαί καταστηματος 5.000 1.620 — 3.380.—

’Απρόβλεπτα έξοδα 20.000 25.824 5.824
493.000 502.829.65 54.031.85 44.202.20

ταΰτα,έν τάξει καί απολύτως σύμ
φωνα.

Έκ τοΰ ένεργηθέντο; ελέγχου 
παρετηρήσαμεν ότι τά έσοδα 
άνήλθον είς Δρχ. 755.182.60 ύπερ- 
βάντα τά προϋπολογισθέντα κατά 
Δρχ. 35.182.60 τά δέ έξοδα άνήλ
θον είς δρχ. 502.829.65 ύπερβάν-

Κατόπιν τών ένεργηθεισών απο
σβέσεων άνελθουσών είς δραχμάς 
76.148.35 ώς κάτωθι :
Έπί έξόδων έγκατα-

στασεως δρχ. 54.365.35
Έπί βιβλιοθ ήκης » 21.783.—

τής γενομένης αναγωγής τών 
χρεωγράφων εις τήν τιμήν .31)12) 
36 καί τής προβλέψεως δρχ. 50

χον τής διαχειρίσεως τής «Τραπε
ζιτικής» εύρόντες ταύτην εντάξει.

Καταθέτοντες τήν εντολήν ευ
χαρίστως μνημονεύομεν τήν έπι- 
μεμελημένην διαχείρισιν τών οικο
νομικών τοΰ Συλλόγου κατά τό 
λήξαν έτος.

ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΑΙ

ΑΝΔΡ. ΑΝΔΡΙΚΙΔΗΣ 
ΦΙΛ. ΜΗΤΖΗΘΡΟΠΟΥΛΟΣ

.............................ιιιιιιι....... .......................... ........................ . ................ .

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Σ.Υ.Ε.Τ. 1936
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ

Τ αμεΐον
’Εθνική Τράπεζα τής Ελλάδος

Δρχ- 32.214 85

Λ)αμος Σ.Υ.Ε.Τ. No 86763 Δραχ. 376.937.45
» «Τραπεζιτικής» » 86348 > 105.073.85
» «Υποτροφιών» » 86764 » 13.244.— » 495.255.30

Χρεόγραφα
1.654.053.50

Διαφορά έξ άναγ. 31)12)36 27-832.— » 1.626 221.50

’Έξοδα Έγκαταστάσε«ς
399 365.35

Μεΐον άποαβέσ. 54.365.35 » 345.000.—

Βιβλιοθήκη
391.783.—

Μεϊον άποσβέσ. 21.783.— * 370.000.—

Συμμετοχή είς Ύπαλληλ. Προμηθ. Ένωσιν Συν. Π. Ε. » 3.000.—
Δραχ. 2.871.691.65

Περιουσία
2.609.225.—

Μεϊον διοκρ. έξ άναγ. Χρεωγράφων 27.832—

2 581.393—
Πλεόνασμα χρήσ. 1936 125.607— Δρχ. 2.707.000.—

Έφημερϊ; «Τραπεζιτική» τρέχ. λ)σμός
Λ )σμός 'Υποτροφιών (καταθ. παρά τή Έθν Τραπ.)
’Εκκρεμείς Λογαριασμοί
’Έσοδα καί ’Έξοδα (Υπόλοιπον είς Νέαν)

105.073.85
13.244—
45.776.20

597.60

ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ

Άνάλυσις κατά λ)σμόν
Πραγματοποιηθ. 

κατά τό ειο; 
1935

Προϋπολογισθ. 
διά τό έτος

1936

Πραγματοποιηθ. 
κατα τό έτος

1936
Άνάλυσις κατά λ)σμόν

Πραγματοποιηθ. 
κατά ιό έτος 

1935

Προϋπολογισθ. 
διά τό έτος 

1936

Πραγματοποιηθ. 
κατά τό έτος 

1936

Α’. ΕΞΟΔΑ ΕΣΟΔΑ
"Έκτακτα έξοδα 22.459.50 — — Συνδρομ. καί Δικ.Έγγρ. Μελών Κ.Κ)ίος 266.473.50 270.000.— 283.591.—
Επισκευαί Κατ)τος 4 547.— 5 000 — 1.620.— » » » » » Ύπ)των 169.304.05 170.000.— 187.443.05
"Εκτακτα Βοηθήματα 6.55α— 5.000.— 43.276.- Τόκοι, Τοκομερίδια καί Μερίσματα 82.730.— 80-000.— 83.325.—
"Εξοδα "Εορτών καί Συναυλιών 19.854.50 25.000.— 24.908.— Δωρεαί (Έπιχορήγησις Έθν. Τραπ.). 200.000.— 200.C00.- 200 000—
Ένοίκιον Κ)εος 120.0U0·— 120.000·— 128.000.— Διάφορα άλλα έσοδα 1.542.- — 823.55
"Εντυπα καί υλικά Γραφείου 7.965.— 10.000.— 6.678.—
Θέρμανσις 7.763.40 8.000.— 4 213 — ..

Φωτισμός 46 729.60 50.000.- 39.262.50 \
‘Εξοδα Σφαιριστηρίου 562.— — — \
Μισθοί Προσωπικού 64.380.— 85.000.— 65.600 — \
Έξοδα έκπαιδεύσεως 104.237.50 120.000.— 120.915.40 \
Διάφορα "Εξοδα 37.250.30 30.000.— 31.016.45 \
’Απρόβλεπτα Έξοδα 20.000.— 25.824.- \
Συνδρομαί Τηλεψοίνου 8.366.— 5.000.— 3.101.70 \
"Υδρευσις 9.807 60 10.G00·— 8.414.60 V

460.472 40 493.000.— 502.S29.65 X
Β\ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ \
Έπί έξόδων Έγκαταστάσεως 99.000.— 75.000· — 54.365.35 \

» » Βιβλιοθήκης 21 783.— \» > Δανείου «Τραπε- \
ζιτικής» 30 000.— \

Γ. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ \
Διά τήν έκδοσιν Τραπεζιτι- \

κής ’Εγκυκλοπαίδειας 50.000.— — 50.000·— \
Δ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ \
Άγόμενον είς έπαύξησιν τής \

περιουσίας τοΰ Συλλόγου
Δραχ. 125.607.- 80.577.15 152 000 — \

'Υπόλοιπον άφιέμενον εις νέον 597.60; 126.204.60 \
720.049 55 * 720.000— 755.182.60 720.049.55 720.000.— 1 755.182.60

ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ

Τιμή κατά τήν 31-12-36 ’Αξία
21 Μέτοχοί τής ’Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος 58.200 Δρχ- 1.222.200.—
42 » » Τραπέζης τής Ελλάδος 7.750 325.500—
45 » » Έθν. Κτηματ. Τραπέζης 1.055 » 47.475.-

1 Όμολογ. Λαχ. Δαν· Έθν. Τραπ. 2 ‘)ί °)ο 1904-Να 203061 85 , 85.—
1 » > » » » 2 % °)0 1912—No 100933 73 » 73—
1 » Έθν. » 5 °)ο 1920—No 58021 A' 119 > 119.—

82 » » » » » » 6 % °)ο 1922 —Γ', 634651-660, I 61011—20,51—100, Ο 201794-805 67.50 * 5535.—
18 > » » > » » 6 °)0 1926-1 53024—26, I 195881-85, ΙΑ 435671-680 63.25 , 1138.50
58 » > > > » 7 °)0 1925—No 349491—500,511—40-Νο 349551-68 312 > 18096.—
20 * * > » » 7 °)0 1926—No 91061—80 300

Δρχ-

6000—
1.626.221.50



‘ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΝ ΑΕΛΤΙΟΗ,,

ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

"Επιπλα Λέσχης 
Μουσικά όρνανα
Μαγειρικά Σκεύη καί Σκεύη Κυλικείου 
Είδη φωτισμού

345.000 —

224.000— 
66.000— 
50.000 — 

5.000.—

ΠΡΟ-Υ-ΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1937

|’Ιανουάριος 193Τ|==

Α'. ΚΙΝΗΣΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
"Εξοδα Έγκαταστάσεως (αγορά επίπλων, σκευών καί έπισκ. αύιών) 

Βιβλιοθήκη (αγορά βιβλίων, συνδρ. εις περιοδικά κλπ.)

Β'. ΕΣΟΔΑ Γλ ΕΞΟΔΑ,

Δρχ- 50.030—
50.000.—

Δρχ. 100.000·—

Μηνιαΐαι συνδρομαί καί Δικαιώματα εγγραφής Μελών Κ)κοΰ Κατ)τος 
Μην. Συνδρομαί καί Δικαιώματα έγγραφης Μελών Ύ)των 
Τόκοι, Μερίσματα καί Τοκομερίδια 
Έπιχορήγηαις ’Εθνικής Τραπέζης

Δρχ· 275.000.-
175.000.-
80.000.-

200.000.-

Ένοίκιον
Φωτισμός
Θέρμανσις
"Εξοδα Εορτών καί Συγκεντρώσεων
'Υλικά Γραφείου καί έντυπα
"Εξοδα Έκπαιδεύσεως
Μισθοί Προσωπικού
Συνδρομαί Τηλεφώνου
Διάφορα έξοδα
"Εκτακτα έξοδα
"Εκτακτα βοηθήματα
Ύδρευσις
Έπισκευαί Κ)τος

’Αποσβέσεις
Πλεόνασμα

Δρχ.

Δρχ·

Δρχ.

144.000.- 
45.0J0 - 
8.000.- 

25.000.- 
8.000.- 

150.000 - 
85.000·- 
5.000.- 

30.003.- 
20-000.- 
30 000.- 
10000- 
5.000.-

565.003.-
85,000-
80.030.-

730.000.—

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ “ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΣ,, 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1936
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ

Ταμεΐον
Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. τρεχούμενος λ)σμός 
’Έξοδα έγπαταοτάοεως
9Αποσβέσεις :

Χρήσεως 1935 Δρχ. 5.827.25
> 1936 > 5.896.35

23.586.60

11.723.60

11.05
105.073.85

11.863.—

Περιουσία .Τραπεζιτικής»
Προικοδότησις Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.
Καθαρά κέρδη χρήσεων 1935—1936

Συνδρομαί (άνήκουσαι εις την έπομένην χρήσιν)
Κέρδη καί ξημίαι, (υπόλοιπον εις νέον)
’Αποδείξεις παρ’ άνταπ)ταϊς πρός εϊσπραξιν

30.000.-
104.000.— 134.000.—

11.989.—
717.90

102.220.—
’Απαιτήσεις εκ συνδρομών μήπω μεταφερϋ-εισών 
’Εκκρεμείς λ)σμοΙ
Άνταποκριταί— αποδείξεις προς εϊσπραξιν

21.124.—
8.635—

102.220.—

248.926.90 , 248.926.90

ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ “ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΖΗΜΙΑΙ,,
ΧΡΕΩΣΙΣ ΠΙΣΤΩΣΙΣ

Γενικά έξοδα 155.518.50 Συνδρομαί 270.306—
258.317—Κόστος έφημερίδος 163.785 65 Μεΐον άνηκουσών εις έπομένην χρήσιν 11.989.—

Καθαρά κέρδη 43.064.35 "Εσοδα έκ διαφημίσεων
Τόκοι λ)σμοΰ παρ' ’Εθνική Τραπέζη

103.458.40
Υπόλοιπον εις νέον 717.90

363.086.40

1.311—

363.086.40

ΔΙΑΘΕΣΙΣ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ
Δι’ άπόσβεσιν 25 ο)ο επί εξόδων έγκαταστάσεως έκ Δρχ. 23.586.60 Δρχ. 5.896.35
Πρός έπαύξησιν περιουσίας » 37.168·—

Δρχ. 43.064.35

Έν ’ Αϋ-ήναις τη 15 ’Ιανουάριου 1937
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ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΠΡΟΜ· ΕΝΩΣΙΣ 
ΣΥΝ Π. Ε.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
Έμφαίνουσα τάς κατά μήνα πωλήσεις καί τφν τριών Πρα

τηρίων του Συνεταιρισμού κατά τό έτος 1936 έν συγκρίσει πρός 
τάς άντιστοίχους του έτους 1935.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ 
ΤΟΥ ΤΥΠΕΤ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΡΙΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ

Μήνες 1936 1935
Ποσοστόν δια
φοράς επί τοϊς 
εκατόν κατά τό 

έτος 1936

Ιανουάριος 1.277.750 1.306.569 — 2.20 0/0
Φεβρουάριος 1.554.784 1.273.071 + 22.12 ο/ο
Μάρτιος 1.772.386 1.322.813 + 33.98 ο/ο
Απρίλιος 2.037.215 2.305.685 — 11.64 ο/ο
Μάιος 2.329.653 2.524.246 — 7.70 Ο Ο
’Ιούνιος 2.786.006 1.893.475 + 47.13 ο/ο
’Ιούλιος 2.303.566 1.649.967 + 39.61 ο/ο
Αύγουστος 1.592.581 1.132.873 + 40.57 ο/ο
Σεπτέμβριος 1.889.058 1.241.805 + 52.12 ο/ο
’Οκτώβριος 3.799.188 2.517.135 + 50.93 ο/ο
Νοέμβριος 3.757.690 2.651.567 + 41.72 ο/ο
Δεκέμβριος 3.444.648 2.694.995 + 27.81 ο/ο

Σύνολον 28.544.525 22.514.201 + 26.78 ο/ο

ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30ην ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1936

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ Δραχ. Δραχ. Λ)ΣΜΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Δραχ. Δραχ.
ΚαταΘ. παρ’ Έθν- Τραπέζη 1.498.257.20 Έπιταγαί καί έντολαί 167.242—
Εύαγγελισμός «παγία πρ)λή» 100.000— ΠΟΡΟΙ
Όφειλαί Μελών (προκαταβλη- Είσφοραί μελών 1.876.272.85

θέντα νοσήλεια) 160.966.50 1.759.223.70 Συνδρομή Ε. Τ. Ε. 4.000.000—

ΠΑΡΟΧΑΙ 5.659.047.05 Διάφορα έσοδα 4.039.80 5.880.312.65

ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 83.943.50 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 1.541.021.10
ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑ
"Εξοδα ταξινομήσεως 80.602—
ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 5.759.50

7.588.575.75 ΔΡΧ· 7.588.575.75

Έν ΆΘήναις τή 21η Δεκεμβρίου 1936 
Ταμεΐον Υγείας Προσωπικού 

Εθνικής Τραπέζης 
Ό Διευθυντής 

Κ. ΤΡ1ΠΟΣ



pi ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΑΝ...

ΣΠΥΡΟΣ ΔΥΟ ΒΟΥΝ IΩ Τ Η Σ
ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΑ

( II «Τραπεζιτική» εκρινεν έπι- 
βεβλημένον να παρουσίαση εις 
τούς νεότερους συναδέλφους έκλι- 
πούσας συναδελφικάς φυσιογνω
μίας, τάς οποίας ούτυι δέν ηΰτύ-

έρασιτεχνικήν ... ’Ιατρικήν, έξ ής 
καί « Κύριος Καθηγητής» υπό τών 
φίλων του απεκαλείτο.

Επιεικής προς τήν άνθρωπίνην 
αδυναμίαν, φιλάνθρωπος, άλτρου- ί

......................... .

ΤΟ ΦΡ0ΗΤ1ΣΤΗΡ10Η ΤΗΣ “ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΣ,,
■ α η

I
II

Ο ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ 
ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΙΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΝΕΠΕΙΑΙ
ΑΙ

χησαν νά γνωρίσουν. Συγχρόνως 
νομίζει δτι θά φέρη εις τήν μνή
μην τών παλαιοτέρων συναδέλφων 
τάς μορφάς εκείνων, οι οποίοι 
έζησαν, έκινήθησαν, ήνδρώθησαν 
καί έγήρασαν έν μέσο) ημών, κα- 
ταλιπόντες φωτεινά σημεία τής 
έκ τοϋ κόσμου τούτου διαβάσεώς 
των. "Οσον ατελείς καί αν είναι 
αί σκιαγραφίαι, αϊτινες θά δημο- 
μοσιευθοΰν άπό τής στήλης ταύ
της, θ’ αποτελόσουν ευλαβές ένθύ- 
μιον τών παλαιών καλών ανθρώ
πων καί μελών τοϋ Συλλόγου 
μας).

Ό Σπ. Δυοβουνιώτης έγεννήθη 
εις τάς Πάτρας τφ 1Η70 έξ (χρι
στής οικογένειας, ή οποία έδωσε 
εις τήν σύγχρωνον κοινωνίαν έκτος 
«ύτοϋ, ένα διαπρεπή νομομαθή, 
ένα σοφόν καθηγητήν τοϋ Πανε
πιστημίου καί μίαν αδελφήν, σύ
ζυγον ανώτατου αξιωματικού; δια- 
κρινομένην καί πρωτοστατούσαν 
εις φιλανθρωπικούς σκοπούς καί 
έργα εύποιιας. Τφ 1890 προσε- 
λήφθη εις τήν υπηρεσίαν τής 
Εθνικής Τραπέζης από τήν οποίαν, 

ενφ εύρίσκετο εις τάς άνωτάτας 
βαθμίδας τών λειτουργών της, 
«φήρπασε τφ 1998 ή επάρατος 
επιδημία τοϋ δάγκειου.

Ό γνωρίζαιν τον άνδρα διά πρώ- 
την φοράν, είλκΰετο καί άπό τά 
φυσικά καί άπό τά ηθικά του 
Χαρίσματα. Μέτριου αναστήματος, 
με κεφαλήν σχετικώς ογκώδη, διο- 
πτροφορών, σοβαρώτατα πάντοτε 
ενδεδυμένος μέ δργανον φοννής 
συμπαθές καί μέ τρόπους απλούς 
*αί ανεπιτήδευτους, δ Σπϋρος Δυο
βουνιώτης διεκρίνετο διά τήν δημο- 
■''.ρατικότητά του, τήν μειλιχιότητα 
ιού ήθους καί τήν φιλοσοφικήν 
ενατένισιν τών έγκοσμίων. Ψυχρός 
>'.αί φλεγματικός ως ’Άγγλος, 
σπουδάσας βαθύτατα τούς ανθρω
πίνους χαρακτήρας, άποκομίσας 
αρκετάς έξ αυτών απογοητεύσεις, 
εις τήν ώριμον αυτού ηλικίαν 
δύο αδυναμίας είχε τον Προμη
θευτικόν Συνεταιρισμόν καί τήν

ϊστής ύπήρξεν υπόδειγμα Προϊ
σταμένου έν τφ γραφείο.) καί συ
ζύγου έν τφ όΐκφ του.

Ό Δυοβουνιώτης διεκρίνετο έκ
τος τής φιλοσοφικής του διαθέ- 
σεως, άναμεμιγμένης ένίοτε καί μέ 
σοφίσματα, διά τό χιούμορ του 
καί τά ωραία ευρήματα του καί 
τάς παρομοιόόσεις του. Τά σχετικά 
ανέκδοτά του είναι άπειρα καί 
συγκεντρούμενα θά ήδύναντο νά 
αποτελόσουν μιικράν brochure. 
Εις δτι τον ένδιέφερε άφιεροΰτο 
κυριολεκτικώς ψυχή τε καί σώ- 
ματι.

Ή άλκιμος έμφάνισις τής νΰν 
Υπαλληλικής Προμηθευτικής Ε
νώ σεως εις αυτόν κατά μέγα μέ
ρος οφείλεται, σφυρηλατηθεΐσα 
κατά τά συναπτά έτη καθ’ ά διε- 
τέλεσε Πρόεδρός της εκλεγόμε
νο; διά θριαμβευτικής παμψηφίας. 
Ή δράσις του ως μέλους, ως Συμ- 
βούλου καί ως Προέδρου τοϋ Συλ
λόγου Υπαλλήλων Εθνικής Τρα
πέζης ύπήρξεν παραδειγματική καί 
έξαίρετος. Άτυχώς δμως, πικραν- 
θείς κατά τήν διαχείρισιν τών 
συλλογικών υποθέσεων, δεν ήθέ- 
λησε, καίτοι θερμότατα παρακλη
θείς, νά άναλάβη τά ηνία τής συλ
λογικής έξουσίας, μεταγενεστέρως. 
Ειλικρινής μέχρις ωμότητας υπήρ
ξε δμως καί έπίμονος εις τάς ιδέας 
του, τάς οποίας έπεδίωκε μετά 
φανατισμοΰ. Εις τήν έπιμονήν 
του ταύτην οφείλεται καί ή μή 
αγορά οικήματος τοϋ Συλλό
γου.

Ό Σπϋρος Δυοβουνιώτης έγκα- 
τέλειψε πάντως τον κόσμον τού
τον λευκός, αγνός, τίμιος καί δί
καιος, άφήσας εις τούς έπιγιγνο- 
μένους μνήμην άγήραστον.

Ν. Μ.

Τό μέσον, τό όποιον χρησιμο
ποιεί ή Οικονομία διά τήν έπα- 
ναφοράν τοϋ έξ άποταμιευτικών 
λόγων άποσυρομιένου προσκαίρως 
τής αγοράς χρήματος είναι ό τό
πος, χάρις εις τον όποιον άπο- 
τρέπει κλονισμούς, άναποφεύ- 
κτους άλλως λόγο.) τής άσυμμέ- 
τρου συρροής ή διαρροής τής υπό 
μορφήν χρήματος αγοραστικής 
δυνάμεως.

Διά τοϋ τόκου έπιτυγχάνεται ή 
κινητοποίησις δχι μόνον τοϋ κα
θαυτό άποταμιευτικοΰ χρήματος, 
αλλά καί τοϋ χρήματος, τό όποιον 
πρόκειται νά δαπανηθή συντομώ- 
τατα, ίσως καί αύριον άκόμιη.

Ουτω συν τφ χρόνο.) αποκτάται 
ή συνήθεια νά πήγαίνη τό χρή- 
μια άμιέσως εις τήν Τράπεζαν, 
έδραιουμιένης δέ τής συνήθειας 
ταύτης τό κίνητρον τοϋ τόκου, τον 
οποίον απολαμβάνει ή κατάθεσις, 
περιπίπτει εις δευτερεύουσαν ση
μασίαν, διότι αποδίδεται προέ- 
χουσα σημασία εις τήν ασφαλή 
φύλαξιν καί τά λοιπά πλεονεκτή
ματα, τά όποια εξασφαλίζει ή 
μεσολάβησις τής Τραπέζης.

Διά τής συγκεντρώσεως εις 
τάς Τραπέζας, έκτος τών άποτα- 
μιιευτικών καί τών ταμιιακών άπο- 

ι θεμάτων γίνεται μιια πραγματική 
! μεταμόρφωσις.

Τά τελευταία ταΰτα αποθέματα 
περιερχόμενα εις τάς Τραπέζας 
αποκτούν κίνησιν καί διά τής 
κινήσεως ταύτης πολλαπλασιά
ζοντας διότι δέν εισέρχονται μιό- 
νον άπαξ εις τήν Τράπεζαν, άλλ’ 
εξέρχονται αμέσως διά νά εισέλ
θουν έκ νέου καί τοΰτο έπ’ άπει
ρον.

Διά τήν καλλιτέραν^κατανόησιν 
τών μεταβολών, αί όποΐαι ως άνω 
δημιουργοΰνται, αξίζει νά παρα- 
τηρήσωμεν τό πράγμα προσεκτι- 
κώτερον.

”Ας ύποθέσωμεν, δτι ή χρημα
τική κυκλοφορία μιιάς χωράς συ- 
μποσοΰται εις 4 δισεκατομιμιΰρια 
μονάδων (δεν ενδιαφέρει εάν είναι 
φράγκα, ή κορώναι κλπ.). ’Εάν αί 
συναλλαγάί διεξάγωνται κατά τήν 
πρωτογενή μορφήν τής εις μιετρη- 

j τά πληρωμής, τά 4 ταΰτα δισε
κατομμύρια ενσωματώνουν τήν 

ί συνολικήν αγοραστικήν δύναμιν 
| τής χώρας, κατά τό στάδιον δέ 
τούτο υπάρχει πλήρης συμφωνία 
'μεταξύ τής προς αγοράν δυνατό
τητας τοϋ συνόλου τοϋ πληθυσμού 
καί τοϋ συνολικώς κυκλοφοροΰν- 
τος εις τήν χώραν χρήματος.

"Ας ύποθέσωμεν ήδη, δτι οί 
κάτοχοι τών 4 τούτων δισεκατομ
μυρίων τά μέν 9 έξ αυτών προο
ρίζουν διά τάς αμέσους άνάγκας 
των, τά δ’ έτερα 9 τηρούν ως 
απόθεμα (μακράς ή βραχείας προ- | 
θεσμίας). Εις τήν περίπτωσιν ταύ
την χρησιμοποιείται ή αγοραστι
κή δύναμις τών 2 μόνον δισεκα
τομμυρίων, δλαι δέ αί συναλλα- 
γαί καί αί τιμαί είναι προσηρμο- 
σμιέναι προς κυκλοφορίαν ούχί 4 
αλλά 2 δισεκατομμυρίων.

Τό μέρος τοΰτο τής άγοραστι-

Μάθημα τοϋ κ. ALFRED LANSBURGH (Argentarius)

κής δυνάμεως είναι ως νά μή
ύπήρχε, χωρίς δέ νά εΐσέλθωμεν 
εις τας λεπτομέρειας των συνε
πειών τού γεγονότος τούτου είναι 
φανερόν, δτι ή εκούσια αϋτη κα
ταναλωτική αποχή παραβλάπτει 
σημαντικώς τήν παραγωγικότητα 
τής χώρας.

"Ας προχωρήσωμεν ήδη εν ακό
μη βήμα καί άς ύποθέσωμεν, δτι 
αί συναλλακτικοί συνήθειαι μετε- 
βλήθησαν άρδην, δτι έπεκράτησεν 
ή συγκεντρωτική τήρησις τών ά- 
ποθεμάτων καί δτι ή αρχή τής 
διά τών τραπεζών πληρωμής είναι 
πλέον γεγονός. Τό πλείστον μέρος 
τής κυκλοφορίας τών 4 δισεκα
τομμυρίων συγκεντροϋται εις ένα 
αριθμόν τραπεζών καί αποτελεί 
κεφάλαιον δανειζόμενον ύπ’ αύ 
τών έπί τόκο.) διά παραγωγικούς 
σκοπούς.

ΙΙοΐαι είναι αί ύπό τάς συνθή- 
κας ταύτας σημειούμεναι εις τό 
χρήμα μεταβολαί;

Ή πρώτη συνέπεια είναι ό δι
πλασιασμός περίπου της κυκλο
φορίας, διότι τά άρχικώς ά- 
ποταμιευθέντα 2 δισεκατομμύ
ρια επανέρχονται διά τών τραπε
ζών εις τήν κυκλοφορίαν, έξαιρέ- 
σει μικρού ποσοστού, τό όποιον 
κρατούν αί τράπεζαι διαθέσιμον 
εις ρευστόν προς άντίκρυσιν εν
δεχομένων αναλήψεων καταθέ
σεων. Επομένως τό κυκλοφορούν 
χρήμα ανέρχεται σχεδόν εις 4 δι- 
σεκατομμΰρια.

Τό έκ τής μεταβολής δμως τών 
άποταμιευτικών συνηθειών προ- 
κΰπτον αποτέλεσμα, περί ου ανω
τέρω, είναι κατώτερον εις σημα
σίαν έναντι τοϋ έκ τής μεταβολής 
τών συνηθειών τής πληρωμής 
προκύπτοντος τοιούτου, τής συγ
κεντρώσεως δηλ. εις τάς τραπέζας 
καί τού πλείστου μέρους τών ετέ
ρων 2 δισεκατομμυρίων, τά οποία 
προωρίζοντο μέχρι τοΰδε εις τήν 
διεξαγωγήν τών καθημερινών συ
ναλλαγών. Καίτά χρήματα ταΰ
τα, έξαιρέσει πάλιν μικρού ποσο
στού, τηρουμένου διαθεσίμου, δα
νείζονται πάλιν ύπό τών τραπε
ζών διά νά έπανέλθουν εις αύ- 
τάς παρά τών δανειζομένων καί 
νά τοποθετηθούν έκ νέου ύπό 
τών τραπεζών, ή διαδικασία δ’ 
αϋτη γίνεται έπανειλημμένως, εις 
τρόπον ώστε τά περί ών πρόκει
ται 2 δισεκατομμύρια περικλείουν 
πολλαπλάσιον αγοραστικήν δύνα- 
μιν τής άρχικώς ύπαρχούσης εις 
αυτά.

’Απαιτείται δμως προσοχή, διά 
νά μή συνάγωμενέκ τού πολλα
πλασιασμού τούτου τού χρήματος 
έσφαλμένα συμπεράσματα. Δέν 
πρέπει νά λησμονώμεν, δτι τό χρή
μα καί ύπό τό κράτος πρωτογό
νων συνηθειών πληρωμήξ εκδηλώ
νει έκ νέου τήν αγοραστικήν του 
δύναμιν εις έκάστην αλλαγήν κα
τόχου, δτι δηλ. εν νόμισμα j άλ- 
λάσσον καθ’ έκάστην κάτοχον, έ'- 
χει εις τό διάστημα τού μηνός 
τριακονταπλάσιον έκδήλωσιν τής 
άγοραστικής του δυνάμεως καί δτι

η ταχυτης τής κυκλοφορίας ασκεί 
πολλαπλασιαστικήν ενέργειαν έπί 
του πλήθους τού χρήματος.

II δια τών τραπεζών είσαγο- 
μενη μεταβολή συνίσταται μάλ
λον εις τά εξής: Επιταχύνουν 
ΐην κυκλοφορίαν τού χρήματος, 
διότι άποτρέπουν τήν έκ τής με- 
Τ(χ<ρο()(χς ctjto τόπου εις τόπον ό- 
πωλειαν χρόνου, όπερ θά συνέ- 
βαινεν έν περιπτώσει πληρωμής 
τοΐς μετρητοΐς.Έπειτα προκαλούν 
συμψηφισμόν τών πληρωμών, δπερ 
άποτρέπει τάς πληρωμάς τοΐς με- 
τρητοΐς, επιτρέπει τήν μέ μικρό
τερα χρηματικά (εις ρευστόν) έφό- 
δια διεξαγωγήν τών συναλλαγών 
καί περιορίζει εις τό έλάχιστον 
τό ηρεμούν έν άναμονή έκπλη- 
ρωσεως υποχρεώσεων έστω καί 
αμέσων χρήμα.

Καί έάν η μέσο.) τραπεζών πλη
ρωμή δέν έχη ως αποτέλεσμα τον 
εκατονταπλασιασμον της ταχύτη- 
τος τής κυκλοφορίας, δπερ λαμ- 
βανομενης υπ οψει τής συνεχούς 
συρροής καί διαρροής χρήματος 
εις τά Ταμεία τών Τραπεζών, θά 
ήτο εϋκολον νά ίσχυρισθώμέν, 
πάντως επενεργεί—άναλόγως τής 
άναπτύξεως καί τής όλοκληρώ- 
σεως δια κεντρικών ιδρυμάτων, 
συμψηφιστικών γραφείων κλπ.— 
ώστε η φυσική ταχυτης κυκλοφο
ρίας τών 2 δισεκατομμυρίων «ένερ- 
γοΰ» χρήματος νά διπλασιασθή, 
νά τριπλασιασθή κλπ.

Εαν τώρα λαβωμεν ύπ’ όψει 
την άρχικώς εξετασθεΐσαν μετα
τροπήν τών ετερων 2 δισεκατομ. 
«ηρεμοΰντος» (αποταμιευμένου) 
χρήματος εις «εργαζόμενον» τοι- 
οΰτον, δπερ σημαίνει καθ’ εαυτό 
διπλασιασμόν τής κυκλοφορίας 
καί σκεφθώμεν, δτι τό ά'λλοτε 
«ηρεμούν» τοΰτο χρήμα κυκλοφο
ρεί διά τών τραπεζών μέ τήν ιδίαν 
ταχύτητα ως καί τό λοιπόν, τό 
έξ υπαρχής δηλ. «ενεργόν», προ
κύπτει η είκών μιάς σημαντικω- 
τάτης έντάσεως τής χρηματικής 
οικονομίας και μία κατ’ εξοχήν 
ανεπτυγμένη χρησιμοποίησις τής 
ένσωματουμένης εις τό χρήμα ά
γοραστικής δυνάμεως.

Εντεύθεν δέν έ'πεται βεβαίως, 
δτι πρόκειται περί ύπερκορεσμοΰ 
τής οικονομίας μέ χρήμα ούτε 
περί πληθωρισμού.

Μία αϋξησις τού χρήματος ή έ- 
πιτάχυνσις τής κυκλοφορίας, ή ο
ποία προκύπτει άπό μίαν φυσικήν 
συναλλακτικήν ανάγκην, ως είναι 
ή βαθμιαία παρεμβολή τής τραπέ
ζης μεταξύ τού άποταμιεύοντος 
καί τοϋ δανειζομένου, ουδέποτε δύ- 
ναται νά βλάψη έγ υγιές χρήμα.

Νοσηρότητα προκαλούν εις τό 
χρήμα μόνον αυθαίρετοι έγέργειαι, 
αί όποΐαι ά'πτονται αυτού έν τή 
ίδιότητί του, ως αντιπροσωπευτι
κού άγοραστικής δυνάμεως καί 
θίγουν τήν έν αύτφ έκφραζομένην 
σχέσιν, ουδέποτε δμως ή άναμόρ- 
φωσις' τών συναλλακτικών συ
νηθειών, αί όποΐαι χρησιμοποιούν 
τό όργανικώς άμετάβλητον χρήμα
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του λήξαντος έτους δεν στάθη
κε ιδιαίτερα άξιοσημείωτος. "Αν 
έξαιρέση κανείς τή μουσική, ή 
όποια όλονέν καί κατακτά έδα
φος καί τόν κινηματογράφον, 
δστις αυξάνει τούς πιστούς καί.., 
τάς αίθούσας του, τό βιβλίον 
καί τό θέατρον διέρχονται κρί- 
σιν δεινήν, τό τελευταΐον δέ 
ιδιαιτέρως διέρχεται αληθώς 
τραγικός στιγμάς. ’Εκδόσεις 
νέων βιβλίων έχουν σχεδόν στα
ματήσει καί πολλοί συγγραφείς 
δεν τολμούν νά τυπώσουν τά 
πονήματά των. Τά θέατρα, έ
κτος του έπιχορηγουμένου Βα
σιλικού, φυτοζωούν. Ή κρίσις 
ήγγισε καί αύτούς τούς θιά
σους Μαρίκας καί ’Αλίκης, κα
τέστρεψε δέ κυριολεκτικώς τήν 
όπερέτταν καί τήν έπιθεώρησιν, 
ήτις έξεκένωσε τήν πρωτεύου
σαν καί έτράπη πανικόβλητος 
πρός τάς έπαρχίας, μή δυνη- 
θεΐσα δμως καί έκεΐ νά δια- 
φύγη τό μοιραΐον, κατά τό
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άλλοτε πρός τήν μίαν καί άλλοτε 
πρός τήν άλλην κατεΰθυνσιν.

Τό αβλαβές τής έπιταχυνσεως 
τής κυκλοφορίας προκύπτει καί, 
έκ των κάτωθι : Αί Τράπεζαν %α- 
ραχωρούν τό εις αύτάς συγκεν- 
τρούμενον χρήμα μόνον εις πρό
σωπα δυνάμενα νά πληρώσουν 
διά τούτο τόκον. Τόκον όμως δΰ- 
νανται νά πληρώσουν, όσοι έχουν 
εισόδημα έκ τού δανειζομένου χρή
ματος, υπέρ προϋποθέτει παρα- 
γωγικήν καί ούχί καταναλωτικήν 
χρησιμοποίησήν αυτού. Οι λαμβά- 
νοντες πιστώσεις π.ροκαλοΰν ζωη- 
ροτέραν προσφοράν αγαθών καί 
έπαρκέστερον εφοδιασμόν τής α
γοράς, έξ ού τάσις ίσχυράς ύπο- 
τιμήσεως των αύξηθέντων αγα
θών. Παρά ταΰτα δέν φθάνομεν 
ε!ς αισθητήν καί βλαπτικήν τής 
παραγωγικότήτος πίεσιν τών τι
μών, διότι συγχρόνως μέ τήν ένι- 
σχυμένην προσφοράν συμπίπτει 
ένισχυμένη επίσης ζήτησις. Εϊδο- 
μεν ήδη, ότι ή ταχύτερα κυκλο
φορία (μεσολαβήσει τών Τραπε
ζών) έχει ακριβώς τό ίδιον αποτέ
λεσμα μέ τήν αΰξησιν τού πλήθους 
τού χρήματος, ίσχυράν δηλ. αΰ- 
ξησιν τής αγοραστικής δυνάμεως 
καί μάλιστα οΰχί «ήρεμοΰσης» 
άλλ’ «εργαζόμενης» τοιαΰτης, ή- 
τις δηλ. εμφανίζεται εις τήν αγο
ράν ώς ζήτησις. Ή οίίτως ένι-
σχυομένη ζήτησις κρ'ατεΐ τήν ισορ
ροπίαν εις τήν προκΰψασαν νέαν 
προσφοράν καί εξουδετερώνει τήν 
πίεσιν τών τιμών, ή οποία προέ- 
κυψεν από τήν ηύξημένην παραγω
γήν. Δυνάμεθα ήδη νά διακρίνω· 
μεν σαφώς τήν διαφοράν μεταξύ 
τής τεχνητής δι’ αυθαιρέτων ενερ
γειών προκαλουμένης αριθμητικής 
αυξήσεως τού χρήματος καί τής 
φυσικής έξ αυτής τής οικονομίας 
άπορρεοΰσης κυκλοφοριακής αύ- 
ξήσεως. Ή πρώτη αυξάνει τήν 
κατανάλωσιν χωρίς αντίστοιχον 
ένίσχυσιν τής παραγωγής, ενερ
γεί όθεν άνατιμητικώς καί λαμβά
νει οΰτω από τό χρήμα έν μέρος

πλεΐστον. Ή έπιχείρησις τής 
«Όπερέττας Αθηνών» έκλεισε 
μέ άρκετών έκατοντάδων χιλιά
δων δραχμών παθητικόν καί 
γενικώς σκληρή άνεργία μα
στίζει τόν θεατρικόν κόσμον. 
Τήν κατάστασιν ταύτην εϊμεθα 
βέβαιοι, δτι θ’ άντιμετωπίσουν 
θαρραλέως καί άποφασιστικώς 
τά Υπουργεία Παιδείας καί 
Τύπου καί Τουρισμού. Μετά 
τήν άπαγόρευσιν τών βιβλίων 
τών έφημερίδων, πρέπει νά το- 
νωθή όπωσδήποτε τό Ελληνι
κόν βιβλίον. Ή κατά τό τέλος 
τού έτους όργανωθεΐσα έκθε- 
σις του Ελληνικού βιβλίου έπέ- 
δειξε τεράστιας καλλιτεχνικός 
προόδους ταί τό ένδισψέροντοΰ 
Υφυπουργού κ. Νικολοΰδη ά- 
ποτελεΐ τήν καλυτέραν έγγύησιν 
διά τήν μελλοντικήν προστασί
αν του. "Οσον άφορά τό θέα
τρον φρονοΰμεν, δτι μετά τήν 
έπισκευήν τού Δημοτικού θεά
τρου πρέπει νά στεγασθή έν 
αύτώ ή ’Εθνική Μουσική Σκηνή

ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΜ^

τής αγοραστικής του δυνάμεως" 
ή δευτέρα αυξάνει επίσης τήν κα- 
τανάλωσιν, άντιπαρατάσσει όμως 
συγχρόνως εις τήν μεγαλυτέραν 
κατανάλωσιν, μεγαλυτέραν παρα
γωγήν, ή οποία επιτρέπει τήν 
ΐκανοποίησιν τής ηϋξημένης κα- 
ταναλώσεως χωρίς άνατίμησιν, 
αφήνει επομένως εις τό χρήμα 
τήν μέχρι τοΰδε αγοραστικήν του 
δΰναμιν.

ΤΙ παρέμβασις δθεν τών Τρα
πεζών εις τόν οικονομικόν κύκλον 
δέν έχει δυσμενείς από άπόψεως 
νομισματικής πολιτικής συνέ
πειας, αί δέ δια τής περί ής πρό
κειται παρεμβολής είσαγόμεναι 
μεταβολαί ασκούν τήν έπίδρασίν 
των εις άλλο πεδίον καί συγκε
κριμένους εις τό πιστωτικόν καί 
τό άφορών τήν κοινωνικήν έξέλι- 
ξιν.

Ενταύθα ή άνάπτυξις ισχυρού 
τραπεζιτικού συστήματος φέρει 
σημαντικός μεταβολάς, τάς οποίας 
καθορίζομεν έν συντόμω κατω- 
τέρω :

Αί Τράπεζαι δανείζουσαι χρή
ματα, μεταβάλλουν ταΰτα εις πα
ραγωγικήν ενεργόν αγοραστικήν 
δΰναμιν, ένφ ανευ αυτών θά έμε
ναν νεκρά,

Τά χρήματα ταΰτα από άπό
ψεως τού δανειζομένου λογίζονται 
ώς «κεφάλαιον». Διά τούς κατα- 
θέτας όμως παραμένουν «χρήμα
τα», ώς εάν εΐχον εις χεϊράς των 
τά κατατεθέντα εις τάς Τραπέζας 
νομίσματα.

Ής «κεφάλαιον» θεωρούν οί 
καταθέται χρήματα, τά οποία κα
τέθεσαν, επί μεγαλυτέρφ φυσικά 
τόκφ, διά νά τά χρησιμοποιήσουν 
μετά έξ μήνας ή ολόκληρον έτος 
κλπ,

Εντεύθεν προκύπτει χάσμα με
ταξύ τής οικονομικής λειτουργίας, 
εις τήν όποιαν αί Τράπεζαι έδω
σαν τά -χρήματα καί τής νομίμου 
άπαιτήσεως τών κατα θετών. Οί τε
λευταίοι οΰτοι έχουν κατά τήςΤρα- 
πέζης άπαίτησιν «επί χρήματος»,

όργανουμένη κατά τό ύπόδειγ- 
μα τού Βασιλικού Θεάτρου καί 
περιλαμβάνουσα Μελόδραμα, 
Όπερέτταν καί Λαϊκός Συναυ
λίας, τάς τελευταίας μάλιστα 
είς μεγάλην κλίμακα πρός μου
σικήν διαπαιδαγώγησιν τού 
Λαού.

«Ο ΠΕΙΡΑΣΜΟΣ» ΕΙΣ ΤΟ 
ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΘΕΑΤΡΟΝ : «Τί 
δροσερό έργο! Είναι σά ν’ ά- 
νοίγης μιά μποτίλλια σαμπάνια 
φραππέ». Τά έπιγραμματικά 
αύτά λόγια άπό τήν κριτική 
τού άειμνήστου Δ. Χατζοπού- 
λου, τά όποια δημοσιεύει ό κ. 
Ξενόπουλος στόν αύτοπρόλογό 
του στο πρόγραμμα τού Θεά
τρου, συνοψίζουν καί τάς γνώ- 
μας τού ύποψαινομένου έπί τής 
παλαιός κωμωδίας τού σεβα
στού ’Ακαδημαϊκού. Γιατί βέ
βαια, τό έργο δέν είναι δυνατόν 
νά κριθή σοβαρά. "Ενα σκηνικό 
παιχνίδι 4 πράξεων μέ κεντρι
κόν άξονα, τήν έμμορφη καί 
τσαχπίνα δουλίτσα Καλλιόπη,
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δηλ. αμέσως χρησιμοποιήσιμου α
γοραστικής δυνάμεως, ενώ ή Τρά
πεζα έχει· άπαίτησιν επί «κεφα
λαίου», δηλ. πρός τό παρόν άκι- 
νητοποιημένης καί βραδΰτερον μό
νον χρησιμοποιήσιμου αγοραστι
κής' δυνάμεως. Έάν ήδη οΓκάτα- Γ 
θέται ζητήσουν νά άναλάβουν τάς I 
καταθέσεις των είς έκτασιν μεγα
λυτέραν τών υπό τής Τραπέζης τη
ρούμενων διαθεσίμων, τότε κατ’ 
ανάγκην θά έκσπάση κρίσις. Οΰ- 
τρς είναι ό πρώτος πιστωτικοτεχ- 
νικός κίνδυνος, ό ί ποιος προκύπτει 
έκ τής καθιερώσεως τής ανευ με
τρητών πληρωμής.

Ό δεύτερος κίνδυνος, κοινωνικής 
φύσεως ούτος, αφορά τήν «ασφά
λειαν» καί παίζει σπουδαίων ρό
λον είς μίαν πιστωτικήν οικονο
μίαν.

Δεδομένου, δτι αί Τράπεζαι ερ
γάζονται μέ ξένα χρήματα, είναι 
υποχρεωμένοι νά προσέχουν πάρα 
πολύ είς τήν εκλογήν τών οφειλε
τών των μεταξύ τών δυναμένων 
νά παράσχουν επαρκή ασφάλειαν. |

Εντεύθεν δμως ώρισμέναι μό
νον τάξεις έχουν τό πλεονέκτημα 
νά έργάζωνται μέ τά χρήματα τού 
μεγάλου μέρους τού πληθυσμού,; 
δπερ τοίς προσδίδει μεγάλην καί 
πολλάκις κακώς χρησιμοποιηθεϊ- 
σαν δΰναμιν, έναντι τών μή προ- 
νομιοΰχων τάξεων, ώς επίσης καί I 
ίσχυράν υπεροχήν εις τόν οίκονο- > 
μικόν ανταγωνισμόν μέ πιθανόν 
αποτέλεσμα τήν καταπίεσιν τών 
μικρών καί τήν προλεταροποίησίν 
των.

Έδώ δέον νά άναζητηθή ή αρχή 
τής άπαγορεΰσεως τού τόκου υπό 
τής Εκκλησίας, ή οποία θεωρεί 
άνήθικον τήν έπί τόκφ χρησιμο- 
ποίησιν ξένων χρημάτων.

Έδώ υπάρχει ακόμη είς τερά
στιος κίνδυνος, ό όποιος δΰναται 
νά διαφθείρη καί να βλάψη τόν 
κρατικόν δργανισμόν.
ΕΙΣ ΤΟ ΠΡΟΣΕΧΕΣ : Πολιτική 

τοποδετήσεων καί πιστωτική πο
λιτική— Ρευστότης.

μέ Θεατρικώτατον καί ρέοντα 
διάλογον καί εύφυά σκηνικά 
εύρήματα, έκ τών όποιων τό 
ένα προετοιμάζει τό άλλο καί 
δλα μαζύ τό happy end τοϋ 
έργου. Αί άξιώσεις τού έργου 
άπό τούς έκτελεστάς του συ
νοψίζονται είς γοργότητα παι
ξίματος, κέφι καί μπρίο καί πι
στή σκηνοθεσία καί ένδυμασί- 
ες, άπό τόν regisseur του. Καί 
σ’ αΰτές στάθηκε άπόλυτα τυ
χερό άπό τό έμψυχο ύλικό τού 
θεάτρου. "Η Κα Μανωλίδου 
παρ’ δλη τήν καταθλιπτική σύγ- 
κρισι τήν οποίαν έπέβαλεν ό 
ρόλος της, μέ τήν μεγάλην μας 
πρώτην διδάξασαν πρωταγωνί
στριαν, έκράτησε ίκανοποιητι- 
κώτατα τό μέρος της. Άπό τούς 
λοιπούς έκτελεστάς ή Δ)ις Πα- 
παδάκη καί .φ κ. Παρσσκευας 
ύπήρξαν οι όριστεΐς μέ έξαιρε- 
τικήν άπόδοσιν τών τύπων των. 
Τέλος οί κ. κ. Ροντήρης, Κλώ- 
νης, Φωκάς έδωσαν άπό πάσης 
άπόψεως άψογον τήν σκηνοθε- 
τικήν, σκηνογραψικήν καί ένδυ- 
μασιακήν πλευράν τού έργου.

«ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΟΥ ΖΟΦΟΥ» 
ΑΠΟ ΤΟ «ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΘΕΑ
ΤΡΟ» ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΛΙΚΗΣ 
«θέατρο Τέχνης», «Έλευθέρα 
Σκηνή», «Μαρίκα — Κυβέλη», 
«Καινούργιο θέατρο», τέσσαρες 
σταθμοί τού συγχρόνου θεάτρου, 
άπό “τούς όποιους έξορμα ό κ. 
Σπϋρος Μελάς, δίδει μίαν ώθη- 
σιν, δρέπει μερικός επιτυχίας, 
άποχωρεϊ καί τό συγκρότημα 
διαλύεται. Δέν θέλομεν νά προ- 
δικάσωμεν τήν τύχην τοϋ «Και
νούργιου θεάτρου», έπειδή ά- 
γαπούμε τό θέατρο. Άλλ’ ούτε 
τό κτίριο, ούτε ή σκηνή, οϋτε τό 
άνθρώπινο ύλικό βοηθεΐ άπό
λυτα τήν νέα προσπάθεια τού 
σκηνοθέτου καί Ακαδημαϊκού, 
στην όποια έν τούτοις εύχόμεθα 
κάθε προκοπή.
* Τό Μουσεΐον τών Καλών Τε
χνών τής Μόσχας έπεράτωσε 
τήν συναρμολόγησιν ένός ώ- 
ραιοτάτου μωσαϊκού τού Ίου 
Μ. X. αίώνος καί παριστώντος 
τήν μάχην τού Θησέως καί τού 
Μινωταύρου. Τό μωσαϊκόν τού
το έχει διαστάσεις 1,50X1 μέ- 
τρον.
* Κατόπιν διαταγής τού Χί- 
τλερ, δστις καί θά καλύψη τό 
μεγαλείτερον μέρος τών έξό- 
δων, θά άνεγερθή έν Βόννη 
αιώνιον άναμνηστικόν μνημεΐον 
τού Μπετόβεν ϋψους 3 μέτρων.
* Τό Μουσεΐον τών Νέων Τε
χνών τής Ν. Ύόρκης ήγόρασε 
σειράν παλαιών films διευκο- 
λυνόντων τήν μελέτην τής προό
δου τής κινηματογραφικής Τέχ
νης. Μεταξύ άλλων διακρίνον- 
ται ή ’Άννα Μπαλένα (1920) 
μέ τόν Γιάννιγκς, ή Μητρόπολις 
(1926) καθώς καί πολλαί ται- 
νίαι γυρισθεΐσαι κατά τά έτη 
1898 έως 1905 έν Γερμανία.
* Συνιστώμεν τήν άνάγνωσιν 
τών έξης νεοεκδοθέντων βι
βλίων :

J. Bainville ; La Troisieme 
Republique.

Binet-Valmer ; Le Fumier.
H. Bordeaux ; La peur de vi- 

vre.
G. Ferrero ; Bonaparte en 

Italie.
F. Nicolas ; De Nictzche a 

Hitler.
E. Wallace : La Terreur.
H. Massis : Notre ami Psi- 

chari.

Ό κ. >. D. Rokhfeller Jr. διέ
θεσε 2 έκατομμύρια δολλαρίων
διά τήν κατασκευήν άρχαιολο- 
γικού μουσείου έν Τεροσολύ- 
μοις. Τά κτίρια άνηγέρθησαν 
είς τήν όδόν τής Γεθσημανή 
καί έστοίχισαν 850.000 δολλά- 
ρια.
* Ή άπονομή τού βραβείου 
Nobel είς τόν μεγάλον άπόστο- 
λον καί μαχητήν τής Ειρήνης 
Carl von Ossietsky ολίγον δεΐν 
νά προκαλέση καί διπλωματι
κόν έπεισόδιον μεταξύ Σουη
δίας καί Γερμανίας. Ανεξαρ
τήτως ώρισμένων έπιψυλάξεων 
διά τού τρόπου τής πολεμικής 
τού Ossietzky ό κόσμος περι
βάλλει μέ εμπιστοσύνην τούς 
Σουηδούς Ακαδημαϊκούς οϊτι-

: νες κρίνουν τούς ύποψηψίους 
άπό εύρυτάτης άπόψεως.
* Ύπό τού ο’ίκου A. Fayard 
et Cie τών Παρισίων έξεδόθη 
μεγάληκαί περισπούδαστος ίστο 
ρική μελέτη τού κ. A. Cohen έν 
τη όποια έξετάζεται άπό τής 
γεννήσεως μέχρι τού θανάτου 
της, ή μεγάλη Αθηναϊκή Δη
μοκρατία.

Ή μελέτη αϋτη καθίσταται 
λίαν έπίκαιρος σήμερον οπότε 
ή ιστορία άντιγράφουσα τούς 
αιώνας, καταδεικνύει πόσον ο
λέθριος ύπήρξε πάντοτε ό έθνο- 
κτόνος έσωτερικός διχασμός.
* Τό λήξαν 1936 τό όποιον 
ύπήρξε διά τήν Ελλάδα έτος 
μέν θανάτων, άλλ’ άφ’ έτέρου 
έτος σημαντικώτατον διότι κατ’ 
αύτό άνέτειλεν ή ιστορική ήμέ- 
ρα τής 4ης Αύγουστου, ή όποια 
έπιτρέπει τό 1937 νά ψωτίζη τό 
’Έθνος μας μέ άλλην έντελώς 
παρά τόν προηγούμενον ’Ιανου
άριον μορφήν, ύπήρξε καί διά 
τάς λοιπάς Ευρωπαϊκός χώρας 
πολυκύμαντον. Εύτυχώς, άν έ
ξαιρέση τις τήν δυστυχή σπα- 
ρασσομένην Ισπανίαν, ούδα- 
μου άψήκε βαθειά ίχνη τής 
διαβάσεώς του. Ή Γαλλια έπα- 
νευρίσκει τόν ύγιά έαυτόν της, 
ή ’Αγγλία παρέκαμψεν εύστό- 
χως τήν άπειληθεΐσαν έξ αίτιας 
τού γάμου τού Βασιλέως της 
κρίσιν, έν τή Πορτογαλλία έμ- 
πεδώθη ή διασαλευθεΐσα τάξις, 
τό Βέλγιον προχωρεί πρός τήν 
πρόοδον μέ τόν λαμπρόν βασι
λέα του, ή Γερμανία καί ή ’Ιτα
λία χωρίς νά έγκαταλείπουν 
τάς στρατιωτικός παρασκευάς 
των έργάζονται καί είρηνικώς. 
Είς τήν Βαλκανικήν, τήν πα
λαιόν Ευρωπαϊκήν πυριτιδαπο
θήκην, άπολύτως ήσυχία έπικρα-

j τεΐ κάί φιλικώταται σχέσεις ύ- 
πάρχουν μεταξύ τών 4 Βασι
λείων καί τής Τουρκικής Δημο
κρατίας. Καί αύτή άκόμη ή 

! Αλβανία, άκολουθεΐ τόν γενι
κόν ρυθμόν τοθ έκπολιτισμοϋ 

j καί τής ειρηνικής διαμορφώ- 
σεως.

Ν. Μ.



ΥΓΙΕ1ΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΤΗΛΗ

Η ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΙΤΑ
'Υπο κ. ΗΛ. ΠΕΤΡΟΥ, ΦυσιοΘεραπευτβΰ

[Έκ τοϋ βιβλίου Υγιεινή καί Θερα
πευτική Δίαιτα, τη εύγενεΐ άδεια
τοϋ Συγγραφέως]
Το κεφάλαιο αυτό είναι άφιε- 

ρωμένο στη δίαιτα πού πρέπει ν’ 
ακολουθήσουν οι άρρωστοι, πού 
υποφέρουν από χρόνιες παθήσεις.
Προτού προχωρήσω δμως θεωρώ 
απαραίτητο νά μιλήσω εδώ, έστω 
καίσυνοπτικά, για τή νηστεία—ένα 
σπουδαιότατο θεραπευτικό μέσο 
τής σύγχρονης υγιεινής, τής Φυσι
οθεραπείας, μέσο πού μέ κάθε 
λεπτομέρεια εξετάζεται στο βι
βλίο μου «Φυσική Υγιεινή».
Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΑΝΑΚΕΙΑ

Ή νηστειοθεραπεία είναι ή*φυ- 
σική—επομένως καί πιο παληά— 
ή ασφαλέστερη καί ή ταχύτερη 
θεραπευτική μέθοδος. Τύ μόνο 
μέσο πού επιδρά ευεργετικότατα 
σ’ όλες τις άρρώστειες ή μάλλον, 
για τήν ακρίβεια τής φράσεως, 
σ’ όλες τις μορφές ή φάσεις τής 
«ρρώστειας, Πραγμακική πανά
κεια.

"Οταν κανείς υποφέρει από κά
ποιαν όξεΐαν άρρώστεια δηλαδή 
από έντονο πόνο, πυρετό κλπ. τό 
σώμα του, είναι αρκετά φορτωμέ
νο από τοξίνες και δηλητήρια ώ
στε δεν πρέπει ν’ αύξήσωμε τό, Ζ
κακό δίδοντας τροφή, πού σέ τέ-: σκιά. ΙΙετσί και κόκκαλο, χω-
τοια περίπτωσι, όχι μιόνο δεν χρη- ό'1? για τίποτε, μόλις είχε τη
σιμοποιεΐταί, γιατί* δεν χωνεύει | ουναίσθησι οτι ζοϋσε. ^ Η αρρο)- 
καί δέν άφομιοιώνεται, άλλα χει- οτεια—-ένα ^ τρομερός έκζεμα πού 
ροτερεύει τήν κατάστασι, γιατί ή .επι· XQOVLCt έφθειρε όλο το, κορμί 
τροφή πού δέν χωνεύει κανονικά, ι τσυ άαζύ μέ τήν μακροχρόνιο και 
.παθαίνει ζύμωσι. Καί μέ τήν ά- | συνε7Μ επιβλαβή θεραπεία τον εΐ- 
ποσύνθεσι παράγονται καί άλλες λ“ν Φ^ρει σε, σημείο πού καί ο πιο 
δηλητηριώδεις ουσίες πού αύξά- ι αισιόδοξος δεν θα, μπορούσε να ελ- 
νουν τό κακό. Περιπλέον, δν ή I π^Ώ τίποτε.,Καί,όμως, η νηστειο- 
τροφή είναι ανθυγιεινή—καί πάν- I θεραπεία και αλλα μέσα τής φυ
τά ανθυγιεινή είναι ή τροφή πού ί βιοθεραπείας έσωσαν τον άρρω-

ύπάρχει ένας μεγάλος αριθμός θε- 
ραπευθέντων μέ τή νηστεία. Καί 
σημιειώσετε δτι δλοι ή σαν απελπι
στικής καταστάσεως. Γιατί, αν υ
πήρχε σωτηρία μέ κάποιανάλλημιέ- 
θοδο, ποτέ δένθά άπεφάσιζαν ίσως 
νά μείνουν απολύτως νηστικοί επί 
μέρες κΡ εβδομάδες ακόμη.
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕ
ΣΜΑΤΑ

Θά άναφέρωμε ελάχιστες από 
τις πλεΐστες περιπτώσεις «ανιά
των» πού θεραπεύθηκαν εδώ μέ 
τή νηστεία.

Κάποιον κύριον, 55 ετών, πει- 
ραιώτην, αφού οι θεράποντες τοϋ 
νοσοκομείου, δ π ου ένοσηλεύετο, 

ί άπέφάνθησαν δτι λίγες ήταν οι 
ώρες τής ζωής του ακόμη, τον απο
μόνωσαν νά πεθάνη. Ό δυστυχι
σμένος παρακαλοϋσε καί ικέτευε 
νά τον στείλουν νά πεθάνη στο 
σπίτι του, βλέποντας γιά τελευταία 
φορά τήν οικογένεια του—·τή γυ
ναίκα του καί τα έξη ανήλικα παι
διά του.

Ή κατηγορηματική άπόφασις 
τών θεραπόντων γιατρών του δέν 
ή το καί πολύ επιπόλαια. Ό άρ
ρωστος δέν ήταν άνθρωπος, παρά

συνήθως δίδεται στους ασθενείς 
—ή βλάβη γίνεται ακόμη πιο με
γάλη. Άλλ’ έκτος αυτού, μέ τό νά 
τρώη δ ασθενής, διασπά τις προ
σπάθειες γιά τή χώνευσι, προσπά
θειες πού έπρεπε νά έντείνη δλες 
μαζίστήν άποτοξίνωσι καί έπούλω- 
σι τών εσωτερικών ή εξωτερικών 
πληγών κΓ έτσι ή άνάρρωσις επι
βραδύνεται.

"Ολα τά ζώα ένστίκτως ΰπα- 
κούουν στούς νόμους τής φύσεως, 
καί βλέπομε νά μ ή τρώγουν τίποτε I

στον αυτόν, πού σέ διάστημα δύο 
μηνών άνέλαβε. "Υστερα από έξη 
μήνες έγινε τελείιυς αγνώριστος, 
μέ δέρμα καινούργιο και γυαλιστε
ρό, μέ μαλλιά πυκνά, μέ έμφάνισι, 
τέλος, πού προδίδει τελείαν υγεία.

«θ’ ΟΣΑ ΜΑΙΑΙΜΕ
Ό Σύλλογος προς ένίσχυσιν τής

! άναληφθείσης προσπάθειας υπό
„ , . „ ι τού Υπουργείου Προνοίας διάόταν είναι ταραγμένα η αρραιστα, , ' , η / - « \ 0, = , s ,. ’ i την καλλίτερευσιν των ορών διαβι-■ωσπου να ησυχάσουν και θερα-i ' Ζ % r ' -, ίη - ~ ωσεως τής σπουδαζουσης νεολαίας
. ει ι συν. ! άπέστειλεν 10.000 δραχμάς υπέρ
Η ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΑΡΡΩΣΤΕΙΑΣ τής ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΜΑ- 

Γιά τήν άρρώστεια υπεύθυνη ΘΗΤΟΥ, 
είναι ή δηλητηριώδης ύλη πού Ό υπουργός τής Προνοίας καί 
βρίσκεται στον οργανισμό μας. Υποδιοικητής τής Τραπέζης μας 
Κι’ αυτή ή ΰλη ή είσάγεται μέ τήν κ. Άλ. Κοριζής δΡ επιστολής του 
ακατάλληλη διατροφή ή δημιουρ- ηύχαρίστησε τό Διοικητικόν Συμ- 
γεΐται εντός τοϋ οργανισμού, λο- βούλιον τοϋ Συλλόγου διά τήν εύ- 
ΥΦ τών ακαταλλήλων συνδυασμών γενή ταύτην χειρονομίαν του. 
των τροφών ή άλλων ανθυγιεινών *Έπίσης ό Σύλλογος ήλθεν ά- 
■συνηθειών μας. Καί γιά νά μπορέ- ρωγός καί εις τάς οικογένειας τοϋ 
° 11 ό οργανισμός ν’ άπομακρύνη άποβιώσαντος έκτάτου υπαλλήλου 
αυτή τήν ΰλη πρέπει νά μήν άπα- τής Διαχειρίσεως Κτημάτων εξ 
σχολή τήν ένέργειά του μέ άλ- ’Ανταλλαγής Άριστ. Αίγίδου διά 
λες προσπάθειες καί μάλιστα τύν δρχ. 50ι)0 καί τοϋ Γαβρ. Ίζάκ διά 
αγώνα πού απαιτείται γιά τή πέ- i δραχμών 1000. 
ψι καί τήν άφυμοίωσι. Διάφορε- ί * Τό Νέον ’Έτος άφήρπασε από 
τικά τά περιττά πάχη καί οί νοση-1 τήν Συλλογικήν Οικογένειαν, ένα 
ρές ξένες ουσίες τοϋ σώματος δέν 1 εκλεκτόν της μέλος: τον Βασίλ. 
απορρίπτονται. Συνέπεια αυτής Μπαρλάν. 'Ο Σύλλογος έσπευσεν 
τής καταστάσεως θά είναι νά ύ- 
ποψέρωμε πάντα από πολλές φά
σεις τής άρρώστειας, αν δέν πα- 
ρουσιασθή κάποια οξεία μορφή.
Στήν τελευταία περίπτωσι δέ πολ
λές φορές υποκύπτει ό άρρωστος, 
αν δέν έχει τήν άπαιτουμένη άν- 
θεκτικότητα γιά τήν κρίσι τής άρ- 
-ρώστέιας.

Κατά τήν νηστεία οί πνεύμονες, 
το δέρμα, τό συκότι, τά νεφρά 
καί τά έντερα δουλεύουν εντατικά 
και ακατάπαυτα γιά τον αύτοκα- 
θαρισμό τοϋ οργανισμού. Καί εί
ναι ο μόνος τρόπος άποτοξινώ- 
σεως τοϋ σώματος. Καμμία χημι
κή ή άλλη τεχνική έπέμβασις ’ δέν 
μπορεί νά βοηθήση τήν κατάστα- 
σι. Μάλλον δυσχεραίνει τήν λει
τουργία αυτή.

Μέ τήν νηστεία έχουν θερα- 
πευθή πλεΐστοι θεωρούμενοι α
νίατοι. Στήν Ελλάδα, ειδικότερα,

αμέσως αρωγός και παρηγορος εις 
τήν άπορφανισθείσαν οικογένειαν 
τοϋ τόσον προώρως έκλιπόντος 
αγαπητού καί αλησμόνητου συνα
δέλφου.

* Τήν Κυριακήν 10 Ίανουαρίου 
διεξήχθησαν αί εξετάσεις τών 
προσωρινών υπαλλήλων.

Τά θέματα ήσαν ευκολότερα 
τών περυσινών άλλ’ ή αίθουσα τοϋ 
διαγωνισμού ήτο... παγωμένη. Εις 
αυτό ίσως νά οφείλεται καί τό 
«τρακ» μερικών υποψηφίων. Τά 
αποτελέσματα φαίνεται πώς θά 
έκδοθούν μέχρι 1ης Μαρτίου.

* Παρά τήν σημειωθείσαν κί- 
νησιν κατά τό τέλος τοϋ παρελ
θόντος έτους, ήδη δέν φαίνεται 
μεγάλη προθυμία διά τήν άνάλη- 
ψνν τής εξουσίας τοϋ Συλλόγου. 
Διάφορα ονόματα Προέδρων χ|π- 
θυρίζονται τά όποια οί ενδιαφερό
μενοι σπεύδουν νά διαψεύσουν.

Η ΒΑΣΙΛΟΠΗΤΤΑ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΕΣΧΗΝ ΜΑΣ

Κατά τό έθιμον τοϋ Συλλόγου, 
μας, τό άπάγευμα τής 1ης τοϋ 
νέου έτους έγένετο εις τήν Λέ
σχην μας ή καθιερωμένη εορτή 
τής Βασιλόπηττας.

Κατά ταύτην παρέστησαν ό 
Διοικητής τής Τραπέζης κ. ’Ιωάν 
Δροσόπουλος,ό Υπουργός τήςΓΙρο- 
νοίας καί Υποδιοικητής τής Τρα
πέζης μας κ. Άλεξ. Κοριζής μετά 
τής άξιοτίμου. Κυρίας Ιίοριζή, ό 
Πρόεδρος καί τά μέλη τής Διοι
κητικής ’Επιτροπής τοϋ Συλλόγου, 
οί Λιενι) υντα: τών Τμημάταιν 
κ. κ. Πέτρος Γουναράκης, Μ. 
Μαυρομιχάλης. Δημι. Δίπλας, Χρ. 
Δημητριάδης, Ιίωνστ. Τσαλίκης, δ 
τέως γενικός ταμίας κ. Κων. Μπου- 
κλάκος, οί Ύποδιευθυνταί Κωνστ. 
Τρίπος, Χρ. Δροσόπουλος, Έμμ. 
Καρύδης καί οί Έπιθεωρηταί 
Άνδρ. ΙΙαναγιωτίδης, Λιον. Γκοϋ- 
σκος, Άντ. ’Αποστόλου, Νικ. 
Δρεπανόπουλος, Άριστ. Βεκιαρέ- 
λης καί πολλοί άλλοι άνιότεροι 
καί κατώτεροι συνάδελφοι.

Τήν πήτταν έκοχβεν ως συνή
θως ό κ. Διοικητής τό δέ νόμι
σμα έπεσεν εις τον Πρόεδρον τοϋ 
Συλλόγου κ. Ήλ. Κουμετάκην.

Μετά ταΰτα οί κ. κ. Διοικηταί 
άπεσύρθησαν μετά τών άνωτέρων 
συναδέλφων εις τό κυλικεΐον, ό
που τοϊς προσεφέρθησαν άναψη- 
κτικά καί ό κ. Πρόεδρος ήγειρε 
πρόποσιν υπέρ τής Διοικήσεως 
είπών τά εξής:

Κύριοι Διοικηταί,
Έπί τή ε’ισόδφ τοϋ νέου έτους 

εύχεται τό προσωπικόν τής Τρα
πέζης εις ’Υμάς καί τάς οικογέ
νειας Σας, υγείαν, ευτυχίαν καί 
έκπλήρωσιν τών πόθων Σας.

Τό 1937 εισέρχεται ύπο αισίους 
οιωνούς.

Αί πληγαί, τάς οποίας άφήκεν 
ό μέγας πόλεμος εΰρίσκονται προς 
τό τέρμα τής έπουλώσεώς των.

Τά σκοτεινά άφ’ ετέρου νέφη, 
τά όποια κατά τά τέλη τοϋ λή- 
ξαντος έτους, ειχον προβάλει προς 
στιγμήν άπειλητικά εις τον διε
θνή ορίζοντα, φαίνονται, ευτυ
χώς, διαλυόμενα υπό τοϋ όλονέν 
ύπερισχύοντος πνεύματος ειρήνης 
καί συνεργασίας τών Κρατών.

Ευνοϊκοί έξ άλλου διά τήν 
γεωργίαν καιροί προμηνύουσι μίαν 
καλήν εσοδείαν, έγγύησιν ευημε
ρίας τοϋ τόπου.

Κρατική δέ φροντίς,' έμπεπι- 
στευμένη εις ίκανοτάτας χείρας 
καί διοργανωτικώτατον νοϋν, έγ- 
γυάται επίσης καί εις τούς άπο- 
κλήρους ακόμη τής τύχης περί- 
θαλψιν ασθένειας, άνεργίας καί 
γήρατος.

Οί οιωνοί λοιπόν είναι καλοί.
Εύχόμεθα δθεν, όπως αί προ

βλέψεις αύται άποβώσι πραγματι
κότητες, έπ’ άγαθφ τοϋ Ελληνικού 
Λαοΰ, τής Εθνικής Οικονομίας, 
τοϋ ’Ιδρύματος μας καί συνεπώς 
καί τών λειτουργών του, τήν κα- 
τάστασιν τών οποίων, εϊμεθα πε
πεισμένοι, δτι έχετε πάντοτε ύπ’ 
δψει Σας, δπως βελτιώσητε ευθύς 
ως παρασχεθή Ύμΐν τοιαύτη δυ- 
νατότης.

Μέ τήν βεβαίωσιν, δτι, ολόκλη
ρον τό προσωπικόν θά έχη, ώς 
πάντοτε, οδηγόν του τήν πιστήν 
καί ευ συνειδητόν έκτέλεσιν τών 
καθηκόντων του, υπό τήν έμπει
ρον καί πεφωτισμένην Διοίκησίν 
Σας, εύχόμεθα καί πάλιν εξ δλης 
ψυχήζ τό Νέον Έτος 1937 πλήρες 
υγείας καί ευτυχίας.

Ό Διοικητής κ. Ίωάν. Δροσό-

ΓΥΡΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΑ!
ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΥΠΟ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Έλάβομεν τήν κάτωθι επι
στολήν τοΰ Συναδέλφου κ. Θ. 
Θεμενάκη, τήν όποιαν καί δη- 
μοσιεύομεν κατωτέρω:
Έν Άθήναις τή 22 Δεκ)ρίου 1936

Κύριε Διευθυντά
τής «Τραπεζιτικής»

Θά μέ ύποχρεώσητε καταχω- 
ροϋντες εις τήν φιλτάτην «Τραπε
ζιτικήν δλιγόλογον άπάντησιν εις τά 
γραφόμενα τοΰ προσφιλέστατου 
μου κυρίου Μαλαματιανοϋ εις τό 
φύλλον ύπ’ άριθ. 27 τοΰ Δεκεμβρί
ου 1936.

1) Ό υποφαινόμενος ούδέν 
έπραξε διά τήν ματαίωσιν τής, ευ
τυχώς άποσοβηθείσης, αγοράς τοϋ 
ακινήτου, ή οικοπέδου.

Ό φίλτατος συνάδελφος θά εύρη 
τούς αιτίους τής ματαιώσεως μετα
ξύ τών μελών τοΰ Διοικητικού συμ
βουλίου του καί εις τάς διενέξεις 
αύτοϋ μετά τοΰ Έποπτικοΰ Συμ
βουλίου.

Αύιή άλλωστε ύπήρξεν ή απολο
γία του καί εις τάς δύο προηγου- 
μένας συνελεύσεις είς δέ τήν τελευ- j 
ταίαν συνέλευσιν ή δήλωσις έκ μέ
ρους τοϋ Δ. Συμβουλίου διά τοΰ 
στόματος τοΰ κ. Κυριακοπούλου 
υπήρξε σαφής «Ζήτημα αγοράς 
τοΰ ακινήτου δέν ύφίσταται μαται- 
ωθείσης εξ υπαιτιότητας τοϋ πω- 
λητοΰ».

Τά λοιπά σχετικώς γραφόμενα 
τοΰ κυρίου συναδέλφου στεροΰνται 
ακρίβειας διότι δένύπάρχουν μόνον 
τάπενιχραπρακτικάτών συνελεύσεων 
αλλά καί οί μετασχόντες είς τάς συ
νελεύσεις.

2) Ό υποφαινόμενος τό γνωρί
ζει δτι οί «ριψοκίνδυνοι νέοι» τής 
υφής τοΰ κ. Προέδρου δέν τρέμου- 
σιν, έν τούτοις ή τηρηθεΐσα τακτι
κή είς τάς δύο τελευταίας συνελεύ
σεις καί ή προσπάθεια τοΰ Δ. Σ. 
άπομείναντος πτωχοΰ είς αριθμόν 
καί εμφανιζόμενου πτωχοτάτου είς 
επιχειρήματα, προξενεί τήν έντύ- 
πωσιν δτι κατέχεται τοΰτο υπό τρό
μου μή χάση τήν διοίκησίν τοΰ 
Συνεταιρισμοΰ, είς τήν οποίαν οί 
«συντηρητικοί» τής κατηγορίας τοΰ 
γράφοντας, οί βλέποντες μόνον τήν 
πραγματικότητα καί μή άερυβα- 
τοΰντες, τούς εύχονται όλοψύχως α) 
μακράν σειράν ετών, β) φρόνησιν 
δμως διότι διαχειρίζονται περιουσί
αν συνεταιρικήν καί γ) σύμπνοιαν 
μετά τοΰ Έποπτικοΰ Συμβουλίου.

Μετά τιμής 
Θ. ΘΕΜΕΝΑΚΗΣ

Τήνέπιστολήν ταύτην τοΰ κ.Θε- 
μενάκη έθέσαμεν ύπ’ όψει,

> τοΰ κ. Μαλαματιανοϋ, έν 
τη έπιθυμίςι μας, όπως τερ- 
ματισθή όριστικώς μία συ- 
ζήτησις, ή όποια όντως 
παρετάθη.

Ό κ. Μαλαματιανός μάς 
άπέστειλε τήν κατωτέρω 
δημοσιευομένην επιστολήν

πουλος άπαντών ηύχαρίστησε διά 
τάς εύχάς, τάς οποίας άπηΰθυνεν 
ό κ. Πρόεδρος τοΰ Συλλόγου, ηύ- 
χήθη δ’ έξ ονόματος τής Διοική- 
σεως είς τούς υπαλλήλους τής Τρα
πέζης καί τάς οικογένειας των αί
σιον καί ευτυχές τό νέον έτος.

’Επίσης ηύχήθη δπως τό νέον 
έτος άποβή είς ευημερίαν καί τοΰ 
ιδρύματος, τό όποιον θά έχη κατά 
φυσικόν λόγον ώς συνέπειαν καί 
τήν κατά τό δυνατόν βελτίωσιν 
τών εργαζομένων είς τήν Εθνικήν 
Τράπεζαν.

Μετά τήν άποχώρησιν τών κ. π. 
Διοικητών συνεχίσθη ή εορτή έως 
αργά.

είς άπάντησιν τής επιστο
λής τοΰ κ. Θεμενάκη.

Έν Άθήναις 21 Ίανουαρίου 1937 
Κύριε Διευθυντά,

Έλαβον γνώσιν τοΰ περιεχομέ
νου τής τελευταίας επιστολής τοΰ 
κ. Θεμενάκη, τήν οποίαν έθέσατε 
ύπ’ δψιν μου καί είς ήν δέν σκέ
πτομαι νά απαντήσω διεξοδικώτε- 
ρον, διότι δέν επιθυμώ νά συντε- 
λέσω εις τήν παράτασιν μιάς κατα
στάσεως, ή οποία ούτε σοβαρά 
είναι, ούτε έχει απολύτως καμμίαν 
σημασίαν.

Ό κ. Θεμενάκης εξακολουθεί νά 
άρνήται τήν αλήθειαν καί τήν πραγ
ματικότητα δι’ έξωσυνελευσιακών 
επιστολών, καθ’ ήν στιγμήν μετ’ ο
λίγον οί κ. κ. Μέτοχοι τοΰ Συνε- 
ταιρισμοΰ πρόκειται νά συνέλθουν 
είς τακτικήν γενικήν συνέλευσιν.

Καί άπόδειξις δτι άρνεΐται τήν 
αλήθειαν κοί τήν πραγματικότητα 
είναι ολόκληρον τό κείμενον τοΰ 
ψηφίσματος τής τελευταίας Έκτα
κτου Γενικής Συνελεύσεως τοΰ Συ- 
νεταιρισμοΰ μας.

Οί συνάδελφοι άλλωστε πού γνω
ρίζουν πολύ καλώς τά πρόσωπα 
καί τά πράγματα, ας κρίνουν.

’Εκείνο πού μάς προξενεί θλΐψιν 
εν προκειμένη» είναι ή έξέλιΕις τοΰ
«ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΜΑΣ ΔΕΛ
ΤΙΟΥ» τό οποίον δχι μόνον δέν 
έλαβε μίαν θέσιν εις ένα τόσον γε
νικόν καί ουσιώδες ζήτημα, άφο- 
ρών όλους τούς εργαζομένους είς 
τάς τρεις Τραπέζας, αλλά καί ήνέχ- 
θη ή έπ’ αύτοΰ συζήτησις νά έκ- 
τραπή έξω τών ορίων τής σοβα
ρότητας καί τής ουσίας.

Τό παρήγορον είναι, δτι ή κυ
κλοφορία του περιορίζεται είς τον 
στενόν μας επαγγελματικόν κύ
κλον, έν άντιθέσει προς τό κύ
ριον σώμα τής «ΤΡΑΠΕΖΙΤΙ
ΚΗΣ» ή οποία δ'ντως συντάσσεται 
μετά υποδειγματικής προσοχής καί 
εύπρεπείας περιποιούσης τιμήν είς 
όλους μας.

Μετά τιμής
Κ. Σ. ΜΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ

«Σημ. Τραπεζ.» Άπαντώντες 
είς τήν ανωτέρω επιστολήν τοΰ Συ
ναδέλφου κ. Μαλαματιανοϋ έχομεν 
νά παρατηρήσωμεν, δτι αδίκως κα
τηγορεί τό «Συλλογικόν δελτίον», 
διότι δέν έλαβε θέσιν είς τό ουσιώ
δες ζήτημα τής άποκτήσεως τοΰ α
κινήτου τοΰ Συνεταιρισμοΰ καί δτι 
ήνέχθη τήν εκτροπήν τής συζητή- 
σεως έξω τών ορίων τής σοβαρό
τητας.

Τό «Συλλογικόν δελτίον» ύπεστή- 
ριξεν ανέκαθεν τήν ανάγκην τής ά
ποκτήσεως ίδιου ακινήτου έν συν- 
δυασμφ μάλιστα μέ τήν στέγασιν 
τοΰ Συλλόγου μας.

Όσον άφορρ τήν ανοχήν τής 
εκτροπής τής συζητήσεως έξω τών 
ορίων τής σοβαρότητας, πράγματι 
δέν έχρειάσθη νά καταβάλωμεν με- 
γάλην προσπάθειαν προς αποφυ
γήν τούτου, άφοΰ άμφότεροι οί 
συζητοΰντες είναι σεβαστοί Συνά
δελφοι καί άφοΰ δ κατηγορών ήδη 
ημάς κ. Συνάδελφος ασφαλώς θά 
άπέστεργε νά είναι ό έτερος *τών 
συντελεστών τής παρατάσεως τής 
προκειμένης συζητήσεως, έάν,ύπώ- 
πτευεν, δτι αυτή δέν είναι σοβαρά.

Όσον άφορά τήν τηρηθεϊσαν 
υπό τής «Τραπεζιτικής» άντικει- 
μενικότητα είς τήν...μονομαχίαν δύο 
Συναδέλφων, νομίζομεν, δτι αυτή 
ήτο επιβεβλημένη, σύμφωνα άλλω
στε καί μέ τάς παραδόσεις, τάς ο
ποίας έχάραξεν ό κ. Μαλαματιανός. 
ώς ιδρυτής της.

’Άλλο πράγμα, εάν μερικά βέλη 
έξέφυγον διά νά τρώσουν καί τό 
«Συλλογικόν δελτίον».

Ένταΰθα έχομεν τήν παρηγο
ριάν, δτι «έξ οικείων τά βέλη»*
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Έργ. Ύ)των

30.4.36 Έργασ, επί 
Χρηματογράφ, 
Έργ. Ύ(των

7.5.36
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Εργασιών
Ύποκαταστημ,

Έξ Συν)τος 
Γενικού Λογιστηρίου

18.5.36 Έξ. Συν)τος

, τροποποιήσεως των δρων συνεργασίας με
τά τών Τραπεζών.
κοινοποιήσεως εγκυκλίων τής Ένώσεως 
Έλλην. Τραπεζών.

» » » »
νέου τύπου Γεωργικών Ένεχυρογράφων.

χρησιμοποιήσεως νέων ειδοποιητηρίων επι
ταγών έπί Κ. Κατ)ματος. 
κοινοποιήσεως έγκυκλ. Έν Έλλ. Τραπε
ζών.
πρωτοπραξίας τής Τραπέζης μας κατά 
τήν ε’ίσπραξιν χρεών τών πρός τήν Γ Α Π 
οφειλετών της.
ΰποβλητέων πιστοποιητικών διά τήν άπό 
τής δραχμοποιήσεως έξαίρεσιν καταθέ 
σεων.

τής Ένώσ. Έλλ

άσφαλιστ

κοινοποιήσεως εγκυκλίων 
Τραπεζών.
τροποποιήσεως έγκεκριμένων 
Εταιρειών.
τροποποιήσεως πίνακας έγκεκριμένων 
φαλιστικ. Εταιρειών, 
κοινοπ. έγκυκλ. Ένωσ. Έλλ. Τραπεζών 

» » » » » 
Ταμείου Προνοίας Δημ. Υπαλλήλων, 
τροποποιήσεως πίνακ. έγκεκριμένων άσφαλ 
‘Εταιρειών.
πληρωμής πρό τής λήψεως τών ειδοποιη
τηρίων έπιταγών ανταποκριτών τής Hel
lenic.
άποδοχής καταθέσεων ύπέρ Υπουργείου 
Παιδείας, Κατάθεσις καί διαχείρισις πόρων 
γραφείου μορφωτικού Κινηματογράφου, 
κοινοποιήσεως διαφόρων εγκυκλίων Ένώ
σεως Τραπεζών κτλ. 
ΰποβλητέων πιστοποιητικών πρός έξαίρε 
άπό τής δραχμοποιήσεως καταθέσ. 
ΰποβολής καταστάσεως χρυσού καί συ
ναλλάγματος εις τήν Τράπεζαν τής Ελλά
δος .
κοιν. έγκυκλ. τής Ένώσ. Έλλ. Τραπεζών, 
τροποποιήσεως πίνακος Ασφαλιστικών 
έταιρειών
τών είς τό Δημόσιον καταβλητέων 
μετρητοϊς φόρων καί τελών, 
δρων τής Ένώσεως Ελληνικών Τραπεζών

τοις

δρων συνεργασίας μετά Τραπεζών.

άποδοχής καταθέσεων εν λ)σμώ Ύπουργ. 
έσωτερικών Επιτροπή έλέγχού 5)25 νοή- 
σεως 1936—1937. λΚ 1
τροποποιήσεως τόΰ πίνακος έγκεκριμένων 
Άσφαλ. Εταιρειών.
κοινοπ. έγκυκλ. Ένωσ. Έλλ. Τραπεζών. 

» » » »
» » > »

τοποθετήσεων έπί έμπορευμάτων. 
τροποποιήσ. τού πίνακος έγκεκριμένων άσ 
σφαλιστικών Εταιρειών, 
άσφαλίσεως ταχ)κών ψακέλλων καί δεμά
των.
Τροποποιήσ. πίνακος 
λιστικών Εταιρειών.

έγκεκριμένων άσφα-

πλαστών τραπεζογραμματίων δολλαρίων

όδηγιών διά τήν τήρησιν τού βιβλίου δικών 
"Υποκ)μάτων.
Τρόπου συμπληρώσεως διαφόρων πινάκων

τροπ. πίνακ. έγκεκριμ. Άσφαλ. Εταιρειών 
κοινοπ. έγκυκλ. Ένώσ. Έλλ. Τραπεζών. 
Ύποβλητέων πιστοποιητικών πρός έξαίρε- 
σιν έκ τής δραχμοποιήσεως. 
κοινοποιήσ.έγκυκλ. Ένώσ. Έλλ. Τραπεζών

έπεξηγήσεως τής τροποποιήσεως τού νό
μου 1641 περί τών κληρονομιών, δωρεών 
καί προικών.
άνταποκριτών τής Hellenic Bank Trust 
Ιο.
λογιστικής αύτοτελείας τού Πρακτορείου 
Άμφικλείας.

άνακοινώσεως έγκυκλίων τής Ένώσεως 
Τραπεζών.

κοινοποιήσεως έγγράφου Εθνικής Οικονο
μίας σχετικού μέ έμβάσματα ύπέρ Διευ- 
θυντοΟ ‘Υπηρεσίας ξένων καί έκθέσεων 
Ύπουργ. Έθνικ. Οικονομίας, 
άποδοχής καταθέσεως ύπέρ επιτροπής 
έράνων πρός άναστήλωσιν λέοντος τής 
Άμφιπόλεως.
άρσεως τής κυκλοφορίας τραπεζογραμμα
τίων τής Bauque Nat. Suisse, 
κοινοποιήσεως έγκυκλίων τής Ένώσ. Ελ
ληνικών Τραπεζών.
μνείας τής ήμερομηνίας είσπράξεως άξιών, 
είς τάς διδομένας έντολάς έκκαθαρίσεως 
Τ ραπεζών.
κοινοποιήσεως έγκυκλίων τής Ένώσεως 
Ελληνικών Τραπεζών, 
ύποβολής πίνακος βιομηχ. επιχειρήσεων. 
Ταμείου Συντάξεων Αύτοκινηστών. 
κοινοπ. έγκυκλ. τής Ένώσ. Έλλ. Τραπεζ.

» » » » » » 
τρόπου ύποσημειώσεως τών υπολοίπων 
τών άνοικτών λ)σμών έπί τής συνοπτικής 
καταστάσεως. δραχμοποιήσεως κατα
θέσεων είς συνάλλαγμα, 
παρατάσεως προθεσμίας ύποβολής πιστο
ποιητικών τών είς συνάλλαγμα καταθέ
σεων.
έγκαιρου άποστολήο τών άγοραζομένων 
chfeqnes είς τόν προορισμόν των. 
προτιμήσεως πελατείας μεταναστών, 
τροποποιήσεως πίνακος Ανταποκριτών τής 
Hellenic Bk Trust Co. 
τροποποιήσεως πίνακος άσφαλιστικών 
έταιρειών.

κοινοποιήσεως έγγράφου Ύπουργ. Γεωρ
γίας δΓ οδ καθορίζονται αί τιμαί τών εί- 
σαγομένων κουκουλίων. 
πλαστών τραπεζογραμματίων τών 10 δολ
λαρίων,
Κοινοποιήσεως έγκυκλίων τής Ένώσεως 
Ελληνικών Τραπεζών.
μεταβολής πίνακος τοπικής δικαιοδοσίας.

Άριθ. ΉΓεΡ· έκδόσ· Τμήμ“ Περίληψις

68 22.5.36

69
70

»
23.5.36

71

73

74.
75

29.5.36
3.6.36

76
77
78

4.6.36

8.6.36

79 11.6.36

80 13.6.36

81 17.6.36
82 23.6.36
83 25.6.36

84 »

85 26.6.36
86 27.6.36

87 3.7.36
88 4.7.36
89 »
90 6.7.36

91 9.7.36
92 20.7.36
93 21.7.36

94 23.7.36
95 24-7.36
96 25.7.36

' 97 28.7.36
98 31.7.36
99 5.8.36

100 8.8.36
1.01 13.8.36

102 20.8-36
103 29.8.36
104 3.9.36
105 8.9 36
106 12.9.36
107 »
108 »

109 »

110 18.9.36
111 19.9.36

112 29.9.36
113 »
114 8.10.36
115 12.10.36
116 13.10.36
117 15.10.36

118 »

119 »

120 17.10.36
121 19.10.36

122 21.10.36

123 22.10.36
124 24.10.36
125 30.10.36
126 31.10.36
127 2.11.36

128 3.11.36
129 5.11.36
130 10.11.36

131 11.11.36

132 »

133 14.11.36
134 19.11.36
135 »
136 21.1Τ.36
137 24.11.36

138 30.11.36
139 4.12.36
140 5.12.36

141 8.12.36
142 9.12.36
143 »

144 12.12.36
145 12.12.36
146 18.12.36
147 23.12.36

148 23.12.36

149 28.12.36
150 »

151 31.12.36

152 »

453 »

Καταθέσ. καί 
κινησ. Κεφαλ. 
Έργ. Ύ)των

Περ

25.5 36

26.5.36

Καταθέσεων

Δικαστικού

Καταθέσεων

Έξ, Συν)τος 
Καταθέσεων

Έξ. Συντ)τος 
Έργ. Ύ)των 
Ταμείων Χρηματικού

Καταθέσεων

Εργασιών 
Ύποκαταστ. 
Έξ. Σ)τος

Καταθέσεων

Εργασιών
Ύποκαταστ,

Καταθέσεων
Εργασιών
Ύποκαταστ.

Έξ. Συν)τος 
»

Ταμ. Χρηματικ. 
Τραπεζών καί Διαθ, 
Έξωτ.
Έξ. Συν)τος

»
Εμπορικών Έργασ. 

Έξωτ.
Έξ. Συν)τος

Έργ. Ύ)των

Εργασιών Ύπ)των 
Έξ. Συν)τος 
Καταθέσεων

Έξ. Συν)ματος 
Έίργασιών 
Ύποκαταστημ.

Έξ, Σθν)τος 
»

καταθέσεων ύπέρ Ταμείου Προνοίας 
Δημοτικών ύπαλλήλων. 
ένημερότητος Λογιστηρίου Ύπ)μάτων.

> τρόπου συμπληρώσεως πινάκων τοποθετή
σεων έπί έμπορευμάτων.
Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Ύπαλλή
λων.
τρόπου συμπληρώσεως πινάκων έκκρεμών 
δικών Ύπ)μάτων.
Ταμείου έπικουρικής Άσφαλίσεως καί 
άποζημιώσεως Αρτοποιών, 
κοινοπ. έγκυκλ. Ένώσ. Έλλην. Τραπεζών 
Ταμείου συντάξ. Μηχανικών καί Εργολη
πτών Δημοσ. ’Έργων.
κοινοπ. Έγκυκλ. Ένώσ. Έλλ. Τραπεζών. ! 
Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών ύπαλλήλων." 
τρόπου άποφυγής έξαβγυρώσεως παρα- ' 
ποιημένων τρ)τίων τών δρ. 500. 
άποδοχής καταθέσεων ύπέρ Υπουργείου 
Δικαιοσύνης λ)σμός προϊόντος' έξ έκποιή- 
σεως πειστηρίων
τροποποήσεως πίνακος έγκεκριμένων άσφα- 1 
λιστικών εταιρειών.
κοινοπ. έγκυκλ. Ένώσ, Έλλ. Τραπεζών. ! 

» » » »
Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Ύπαλ- I 
λήλων.
έπακριβοΰς τηρήσεως τών όδηγιών τής 
Λαϊκής Τραπέζης έν τή διεξαγωγή τών | 
ύπ’ αύτής άνατιθεμένων ήμϊν έργασιών ; 
της.
Ταμείου συντάξεων Αυτοκινητιστών. 
άποδοχής καταθέσεων έκ συνδρομών ύπέρ I 
του περιοδικού «Μονογραφίαι ’Ιατρικών [ 
επιστημών».
κοινοποιήσ. έγκυκλ. Ένώσ. Έλλ. Τραπεζών 

» » » » » 
νέων τρ)τίων τών 50 Αύστρ. Σελληνίων. 
ταχείας έκτελέσεως τών έκ τού εξωτερι
κού έντολών.
κοινοπ. Έγκυκλ. Ένώσ. Έλλ. Τραπεζών- ; 

» » » » » 
δρων συνεργασίας τών Τραπεζών τής Έ- ! 
νώσεως.
κοινοπ. Εγκυκλ. Ένώσ. Έλλ. Τραπεζών I 

» » » » » 
άτελειών χαρτοσήμου καί ταχ)κών άναψε- | 
ρομένων είς Ταμεϊον άποδοχών, καί ασφα
λίσεων όρ0οδόξου κλήρου, 
τροποπ. πίν. έγκεκριμ. Άσφαλ. Εταιριών 
κοινοπ. Έγκυκλ. Ένώσ. Έλλ. Τραπεζών, 
καταθέσεων ύπέρ Ταμείου άσφαλίσεως 
δημάρχων καί Προέδρων Κοινοτήτων, 

κοινοπ. έγκυκλ. Ένώσ. Έλλην. Τραπεζών, 
τροποποιήσεως πίνακος έγκεκριμένων ά- 
σφαλιστικών Εταιρειών, 

κοινοπ. έγκυκλ. Ένώσ. Έλλην. Τραπεζών 
» » » » »
» » » » *

Καταθέσεων

Έξ. Συν)τος 
Έργασιών 
Ύπο)μάτων 
Έξ. Συν)τος

χρόνου μεταφοράς καταθέσεων ύπέρ 
Δ)σεως Επιμελητείας καί Ελέγχου Χρ)- 
κής κλπ.
αγοράς έπ)γών καταθετών Κ. Κ)τος ύπό 
Ύ)των
κοινοπ. Έγκυκλ. Ένώσ, Έλλην. Τραπεζ- 
νομιμοποιήσεως τής έκπροσωπήσεως τού 
Ταμείου Συντάξεων Νομικών, 
κοινοπ, Έγκυκλ. Ένώσ. Έλλην. Τραπεζών

Έργ. Ύπ)των

’Εμπορικών 
Έργ. Έξωτ. 
Έξ. Συν)τος 
Καταθέσεων

Έξ. Συν)τος
»

Δικαστικού

Μετοχικ. Ταμείου Πολιτ. Ύπαλλήλων. 
άπαγορεύσ. ένέργ. γεωργ. χορηγήσεων 
κατά τό έτος 1936—1937. 
τροποποιήσεως τού πίνακος έγκεκριμένων 
άσφαλιστ, Εταιρειών.
τροποποιήσ, τών δρων τής Ένώσ, Ελλη
νικών Τραπεζών.
κοινοπ. έγκυκλ. Ένώσ, Έλλην. Τραπεζών, 
τρόπου μεταφοράς γενομένων καταθέσεων 
ύπέρ τών Εταιρειών Socony, Shel, Σίγγερ. 
τρόπου έξοφλήσεως έντολών διά λ)σμόν 
Υπουργ. Έσωτερ. ύ)σια Δήμων καί Κοιν. 

ΤαμείουΆσφαλ. Δημοτ. καί Κοινστ. Ύπαλ. 
Ταμείου άσφαλ. Έπαγγελματ. Βιοτεχνών 
κοινοπ. έγκυκλ. Ένώσ. Έλλ. Τραπεζών

Γεν. Γραμματ. 
Έξ. Συν)τος 
’Εργασιών 
Ύποκαταστημ, 
Καταθέσεων

Τραπεζών καί Διαθ.
Έξ)κοΰ
Έξ. Ξυν)τος

»
Εμπορικών Έργ. Εξωτ. 
Έξ. Συν)τος 
Καταθέσεων

Έξ. Συν)τος
Εμπορικών Έργ. Έξωτ. 
Εργασιών Ύποκαταστ.

Έξ, Συν)τος 
»

Έργασ. Ύπ)μάτων

άνακοινώσεως τή Κεντρ. Υπηρεσία εισα
γωγικών δικογράφων, 
καταργήσ. κοπιαρίσματος έπιστολών. 
κοινοποιήσ. έγκυκλ. Ένώσ. Έλ. Τραπεζών 
είοπράξ. τόκου τούλάχιστον δέκα ήμερων 
έπί προκαταβολών έπί φορ)κών Έσωτ. 
Ταμείου Συντάξ, Προσωπ. Εμπορικών καί 
βιομηχανικών Επιμελητηρίων, 
έπιθέσ. ειδικής σφραγίδ. έπί έγγράφων 
πρός τήν Hellenic Bk Trust Co. 
κοινοπ. Έγκυκλ. Ένώσ. Έλλ. Τραπεζών. 

« » » » » 
δρων Ένώσεως Ελληνικών Τραπεζών, 
κοιν. έγκυκλ. ‘Ενώσ. Έλλην. Τραπεζών, 
τρόπου ένεργείας διά τάς κρατήσεις δια
φόρων Νομ. προσώπων.
κοινοπ. Έγκυκλ. Ένώσ. Έλλην. Τραπεζών,, 
περί δρων Ένώσεως Τραπεζών, 
τοπικής δικαιοδοσίας Ύπ)μάτων Καστο
ριάς καί Αμυνταίου.

κοινοπ. έγκυκλ. Ενώσ. Έλλην. Τραπεζών

Έξ. Συν)τος 
Καταθέσεων 
Έξ. Συν)τος 
Καταθέσεων

Έξ Συν)τος 
Τραπεζών καί Διαθ. 
Έξ)κοΰ
Εργασιών Ύποκαταστ.

τροποποιήσεως πίνακος έγκεκριμ. άσφαλ. 
Εταιρειών
κοινοπ. Έγκυκλ. Ένώσ. Έλλην. Τραπεζών. 
Ναυτικού-’Απομαχικού Ταμείου, 
κοινοπ. Εγκυκλ Ενώσ. Έλλην. Τραπεζών ί 
Ταμείου Δ)σεως έπιμελητείας καί Ελέγ
χου Χωρ)κής Υφυπουργείου Δημ. Ασφα
λείας.
τρόπου μεταφοράς τών ύ) διάφορων Νομ. I 

προσώπων κρατήσεων, 
κοινοποιήσ. Έγκυκλ. Ένώσ. Έλ. Τραπ. 
τροποποιήσεως τού πίνακος άνταποκριτών, ι 
τής Hellenic.
πινάκων μέσων επιτοκίων καταθέσεων καί 
τοποθετήσεων.
λογιστικής αύτοτελείας τού Πρακτορείου 
καί’Αγυιάς.
τροποποιήσεως ,πίνακος έγκεκριμένων ά- | 
σφαλειστ. Εταιρειών.


