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Είς το προηγούμενον ((Συλ
λογικόν Δελτίον» υπεσχόμεθα 
την προσεχή έγκαινίααιν ολο
κλήρου μορφωτικού συστήματος 
από των στηλών αύτού και 
ιδού, δτι άπό τού παρόντος 
φύλλου άρχίζομεν τήν έκπλή- 
ρωσιν ένός μέρους τής ύποσχέ- 
σεώς μας.

Ό επιφανής Γερμανός Τρα
πεζίτης καί Συγγραφεύς τραπε
ζιτικών βιβλίων κ. Alfred Lan- 
sburgh, γνωστότατος (υπό τό 
ψευδώνυμον Argentarius) διά 
τήν άζιόλογον αύτοΰ εργασίαν 
και την πολύτιμον συνεργασίαν 
εις τό Γερμανικόν τραπεζιτικόν 
περιοδικόν «Όιε Bank»,το όποιον 
συνιατώμεν έκθύμως εις τούς 
γερμανομαθεΐςΣυναδέλφους, εύ- 
ηρεατήθη λίαν φιλοφρόνως νά 
παραχωρήση εις τήν «Τραπεζιτι
κήν» σειράν μαδημάτων του με
γίστου πράγματι ένδιαφέροντος.

Ο,τι διακρίνει τον κ. Argen
tarius είναι ή βαθεΐα γνώσις 
τοϋ έξεταζομένου δέματος, ή ό
ποια όμως έν τή αναπτύξει της 
δέν τρέπεται εις ύπερβατάς θε
ωρίαν, άλλά με τό χαρακτηριστι
κόν γνώρισμα τής Αληθούς ε
πιστήμης προσλαμβάνει τήν 
μβΑλον ενληπτον καί έκλαϊ- 
κεντικήν διατύπωαιν, μέ διαυ
γή ί’χφρασιν, ή όποια δέν άφαι- 
ρεϊ τίποτε από τήν πρωτοτυ
πίαν τής σκέψεως καί τήν βα
θύτητα τών εννοιών.

‘Ομιλεΐ διά τοϋ κ. Argenta
rius ό πεφωτισμένος τραπεζί
της, δ όποιος αφού έμυήθη καί 
κατέκτηαε τά μυστικά τής τρα
πεζιτικής έπιατήμης καί πρά- 
ξεως, ήρχιαε νά άνοικοδομή έξ 
Αρχής ολόκληρον τό σύστημα 
τών γνώσεών του κατά τήν μέ
θοδον τοϋ Γάλλου Φιλοσόφου 
Descartes, ό όποιος είπε τό πε- 
ρίφημον έκεΐνο : Cogito ergo 
sum (σκέπτομαι, άρα υπάρχου).

Δεν έχει τό σύστημα τών μα
θημάτων τοϋ κ. Argentarius 
τίποτε άπό τήν όχληράν άνα- 
μάασηαιν « χιλιοειπωμένων » 
πραγμάτων. Άντιθέτως με μίαν 
γοητευτικήν απλότητα εύρίσκει

καί εις τά άπλούστερα πράγμα
τα μίαν πρωτοτυπίαν καί άπο- 
κο.λύπτει σκέψιν, ή όποια ίσως 
πολλάκις έπέρασεν άπό τον 
νοϋν μας, εις τήν οποίαν όμως 
δεν έσταματήσαμεν.

Τά μαθήματά του περιστρέ
φονται γύρω άπό τήν Τράπεζαν, 
τό «πά οτώ» τού Άρχιμήδους, 
εις τον οικονομικόν κόσμον, ώς 
λέγει ό κ.Argentarius, ϊνα ατάν 
γαν κινήσω».

Σκοπός τών μαθημάτων τού
των είναι κδπως γίνη άντίλη
ν πτόν εις τύν Αναγνώστην, δτι 
» καταλαμβάνων κάποτε μίαν 
« μεγάλην θέαιν εις μίαν Τρά- 
» πεζαν δεν δύναται νά είναι 
» ερασιτέχνης, άλλά τραπεζίτης 
» με άκριβή αυναίοθηοιν τής 
» ευθύνης του καί τοϋ έ'ργου 
» του, τό όποιον δεν συνίαταται 
» εις τήν διεκπεραίωσιν μιας ά 
» πλής εργασίας, άΛΛά τό όποιον 
» εχει ή δύναται νά εχη μεγά- 
» λην έπίδρασιν εις τήν οίκονο- 
» μικήν αυγκρότηαιν τής χώρας, 
» εις τήν όποιαν ζή».

Πιατεύοντες καί ημείς, δτι τό 
τραπεζιτικόν επάγγελμα δεν 
είναι μία συνήθης χειρωνακτική 
εργασία, άλλά λειτουργία Απαι
τούσα εμπνευαιν, αληθές ένδια- 
φέρον καί πραγματικά προσόν
τα, έγκαινιάζομεν τό φροντιστή- 
ριον τής «Τραπεζιτικής», ϊνα 
ύποβοηθήσωμεν τούς Συναδέλ
φους εις τό εργον των.

Καί είναι τοϋτο εύλογον προ- j 
κειμένου περί τών λειτουργών ‘ 
τοϋ Εθνικού μας cΙδρύματος, 
οί όποιοι ουδέποτε έξέλαβον 
τήν έν τή Τραπέζη έργασίαν 
των, ώς συνήθη βιοπορισμόν, 
άλλ’ ώς κοινωφελή λειτουργίαν, 
τήν οποίαν εξυπηρετούν μέ εν
θουσιασμόν.

’Ελπίζομεν, δτι ή νέα προσπά
θεια τής ((Τραπεζιτικής» θά έκ- 
τιμηθή άπό τούς κ. κ. Συνα
δέλφους, άπό τό ένδιαφέρον τών 
όποιων έξαρταται δχι Απλώς ή 
αυνέχισίς της, άλλά καί ή μεγί
στη αυτής εϋρυνσις, υπέρ τής 
οποίας ημείς ούδενός κόπου καί 
ούδεμιας θυσίας θά φεισθώμεν.

ΥΠΟ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ
Κύριε Διευθυντή,

Παρακαλώ, όπως εύαρεστη- 
θήτε και καταχωρήσετε εις τήν 
«Τραπεζιτικήν» τάς κάτωθι πα
ρατηρήσεις μου, τάς σχετικάς 
μέ ιό ούσιωδέστερον τών ζη
τημάτων τοϋ Προμηθευτικού 
μας Συνεταιρισμού.

Τό προηγούμενον «Συλλογι
κόν Δελτίον» εΐχεν εύρυτάτην 
περίληψιν τών δύο τελευταίων 
εκτάκτων Συνελεύσεων τής Υ. 
ΓΙ.Ε. μέ τήν διοφοράν, δτι είς 
τά πρακτικά τής 3ης Συνελεύ- 
σεως, ένώ άνεφέρετο έξ ολο
κλήρου τό περιεχόμενον τών 
φιλιππικών, πού άπό χειρο
γράφων άπήγγειλον διάφοροι 
ρήτορες, εναντίον τού έ ν α π ο- 
μείναντος Δ. Συμβουλίου, 
έκακοποιήθη κυριολεκτικώς ή 
μεστή εννοιών καί επιχειρημά
των άπάντησις τού κ. Β. Κυ- 
ριακοπούλου, ώς έκ τών πολ

λών διακοπών καί περικοπών, 
ελλείψει βεβαίως ειδικού στε
νογράφου.

Καί τά παρ’ εμού λεχθέντα 
διετυπώθησαν έν τοιαύτη συν
τομία, ώστε έν πολλοϊς νά άλ- 
λοιούται ή σημασία τών λό
γων μου.

Έξ άλλου ό κ. Θεμενάκης 
μή άρκεσθείς είς δσα είπε καί 
έπραξε διά νά ματαιώση μίαν 
καλήν καί συμφέρουσαν πρά- 
ξιν διά τον Συνεταιρισμόν, έκ- 
στρατεύει έκ νέου μέ μίαν 
σχοινοτενή έπιστολήν, ή οποία 
διά νά υποστήριξή δύο μή 
ακριβείς ισχυρισμούς καί 
αύθαίρετα συμπεράσματα, έπα- 
ναλαμβάνει, διά μυριοστήν φο
ράν, τά «αύτά τοΐς αύτοΐς».

Ό πρώτος μή άκριβής ισχυ
ρισμός τού κ. Συναδέλφου εί
ναι, δτι «σημειούται έν τούτοις 
ή δήλωσις τού Δ. Συμβουλίου,
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Μάθημα τού κ. ALFRED LANSBURGH (Argentarius).

Το χρήμα είναι μία νόμιμος ά- 
παίτησις επί αντιπαροχής, τής ο
ποίας προηγήθη παροχή, μία ά- 
παίτησις πραγματοποιούμενη, καθ’ 
οίονδήποτε χρόνον «δάπανηθή» τό 
αντιπροσώπευαν αυτήν χρήμα.

Ή πράξις τής δαπάνης είναι 
μία «αγορά», ή νόμιμος άπαίτη- 
σις, ή οποία καθιστά δυνατήν τήν 
αγοράν είναι «ή αγοραστική δύ~ 
να μις» καί το νόμισμα, τό όποιον 
ενσωματώνει τήν νόμιμον απαίτη- 
σιν καί τό όποιον μεταβιβάζεται 
άπό χειρός εις χι ΐρα, αποτελεί τήν 
«παραστατικήν αγοραστικήν δό
να μιν».

Ή άγοραστική δΰναμις, τήν ο
ποίαν παριστα τό χρήμα δύναται 
νά χρησιμοποιηθή αμέσως, ή ή 
χρησιμοποίησίς της νά άναβληθή 
διά βραδύτερον.

Είς τήν πρώτην περίπτωσιν ή 
κεκτημενη νόμιμος άπαίτησις γίνε
ται αμέσως ισχυρά, καί ευθύς ώς 
διά μιας αγοραστικής πράξεως 
λάβη τις κατοχήν ενός πράγμα
τος.

Είς τήν δευτέραν περίπτωσήν 
ή νόμιμος άπαίτησις παραμένει έν 
τφ μεταξύ άχρησιμοποίητος.

ΤΙ πρόσκαιρος αυτί] παραίτη- 
σις άπό τής χρησιμοποιήσεως μιας
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δτι δέν πρόκειται νά προβή είς 
άγοράν άκινήτου, ήτις καί άνα- 
γράφεται είς τά πρακτικά τής 
Συνελεύσεως .

Εύτυχώς δλοι οί Συνεταίροι 
γνωρίζουν άνάγνωσιν καί επο
μένως θά άντιληφθοΰν τήν ση
μασίαν τού άνωτέρω ισχυρι
σμού, διότι ούτε τό Δ. Συμ- 
βούλιον είπεν τοιοΰτόν τι, ούτε 
είς τά πρακτικά άναγράφεται 
τοιαύτη έννοια.

Ό κ. Κυριακόπουλος άναφε- 
ρόμενος είς τήν ύπόθεσιν τής 
άποκτήσεως τού ακινήτου «Φει- 
δίου Έμμ. Μπενάκη», δπερ 
ειχεν προκρίνει ή έξ ’Αρχιτε
κτόνων καί Μηχανικών τών 
δύο Τραπεζών έκλεγεΐσα ει
δική έπιτροπή καί έγκρίνει ή 
πλειοψηφία τοΰΔ.Συμβουλίου», 
είπεν έπί λέξει, ώς διατυποΰ- 
ται είς τά πρακτικά καί έπο- 
μένως δύνανται νά ξανακυτά- 
ξουν οί άμφιβάλλοντες : «Λοι
πόν σήμερον δέν ύφίσταται 
ζήτημα διετίας, ύφίσταται ζή
τημα κτιρίου, διότι τό κτίριον 
(Έμμ. Μπενάκη—Φειδίου) έχά- 
θη, χάρις είς τήν άντίδρασιν 
τής άντιπολιτεύσεως, έπειδή ό 
ιδιοκτήτης αύτού έζήτησεν ήδη 
έν έκατομμύριον έπί πλέον» 
καί τάς άντιλήψεις αύτάς συμ
μερίζεται τό Δ. Συμβούλιον.

Προφανώς δμως αί ώς άνω 
δηλώσεις, δέν σημαίνουν, ώς 
θέλει ό κ. Θεμενάκης, «δτι δέν 
ύφίσταται ζήτημα αγοράς κτι
ρίου» γενικώς, άλλ’ δτι μαται-

άγοραστικής δυνάμεως, τήν οποίαν 
δικαιούμεθα νά χρησιμοποιήσωμεν 
αμέσως, καλείται «άποταμίευσις.»

Ό άνθρωπος φαίνεται πλήρως 
ελεύθερος εις τήν άπόφασίν του 
νά δάπανήση ή νά αποταμίευση 
τό χρήμα του. Τοϋτο όμως είναι 
απατηλόν, διότι εις τήν πραγμα
τικότητα είναι έξηρτημένος εις τάς 
αποφάσεις του άπό τήν κατάστα- 
σιν τής οικονομίας, είς τήν ο
ποίαν ζή.

Βεβαίως ή ενέργεια ενός αν
θρώπου ώς πρός τήν εκλογήν τών 
αγαθών καί τοϋ καταλληλότερου 
διά τήν άπόκτησίν των χρόνου κα
θορίζεται υπό τής λογικής. Άνα- 
λόγως δμως τών βιωτικών συνθη
κών υπό τάς όποιας ευρίσκεται ό 
άνθρωπος, άλλοτε μέν είναι τοϋτο, 
ά'λλοτε δ’ εκείνο λογικόν.

' Υπό ώρισμένας περιστάσεις εί
ναι ένδεδειγμένη ή παραγωγική 
καί υπό ώρισμένας πάλιν περιστά
σεις ή καταναλωτική χρησιμοποίη- 
σις τής αγοραστικής δυνάμεως.

Αί βιωτικαί δμως συνθήκαι τοϋ 
ατόμου, αί όποϊαι ρυθμίζουν τάς 
καταναλωτικός καί άποταμιευτικάς 
συνήθειας τουυπαγορεύουσαι- άνά- 
λογον ενέργειαν, είναι πάλιν έ'ξηρ- 
τημένάι άπό τάς ιδιοτυπίας τής
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ούται ή άγορά τού κτιρίου 
«Έμμ. Μπενάκη Φειδίου , 
έφόσον ό ιδιοκτήτης κατόπιν 
τής άναβολής τής αγοράς, λόγω 
τών γνωστών άντιδράσεων, ηύ- 
ξησεν τήν τιμήν αύτού κατά 
έν έκατομμύριον.

Κατά συνέπειαν ζήτημα άγο- 
ράς άκινήτου γενικώς ύφίστα 
ται, καθώς θά ύφίσταται καί 
ζήτημα άγοράς τού έπί τών ο
δών Έμμ. Μπενάκη καί Φει
δίου ακινήτου, έάν ό ιδιοκτή
της αύτού ύποβιβάση τήν τι
μήν αύτοΰ είς τά δρια τής άρ- 
χικής συμφωνίας, όπως άλλω 
στε ένέκριναν γενικώς μέν 
τρεις κατά σειράν Γενικαί Συ
νελεύσεις, είδικώς δέ αί δύο 
τελευταίοι.

Ό δεύτερος μή άκριβής ισχυ
ρισμός τού κ. Θεμενάκη είναι 
«δτι όφείλομεν νά συνέλθωμεν 
άπό τον τρόμον» τής άντιπολι- 
τεύσεως, διότι ό κύριος πόθος 
αύτής είναι «δχι νά ανατρέ
πουν τάς διοικήσεις, άλλά νά 
συντελέσουν είς τήν αγοράν 
άναλόγου καί καταλλήλου κτι
ρίου κ.τ.λ.».

Δέν βλέπομεν πώς συνετέλε- 
σεν ό κ. Θεμενάκης καί οί όμό- 
φρονές του είς τήν άγοράν κτη
ρίου, μερικοί τών όποιων, άς 
σημειωθή, δτι διφκησαν έπα 
νειλημμένως τον Συνεταιρι
σμόν. Είναι εύτύχημα, δτι υ
πάρχει πλέον ή «Τραπεζιτική» 
καί τό ζήτημα αύτό άνεπτύχθη 
καί διετυπώθη έπαρκώς, ώστε

γενικής οικονομίας τής χώρας.
Είς χώρας μέ ενεργόν βιομηχα

νικήν δραστηριότητα,ένθα γίνεται 
ταχέως ή μεταβίβασις τών προϊ
όντων άπό χειρός εις χεΐρα καί 
σημειούται επομένως ταχεία κυ
κλοφορία τοϋ χρήματος, είναι λο
γικόν νά γίνεται άμεσος χρησιμο
ποίησή τής κτηθείσης άογοραστι 
κής δυνάμεως, πάντως δέ λογιπώ- 
τερον παρά είς χώρας μέ βραδείαν 
ανταλλαγήν αγαθών καί άντιστοί- 
χως νωθροτέραν κυκλοφορίαν χρή
ματος. Διότι είς χώρας ζωηράς 
κυκλοφορίας αγαθών καί χρήμα
τος δύναται τό άτομον κανό χί
α ώς νά ύπολογίζη, δτι θά εύρη 
σύντομον κατανάλωσα» τών προϊ
όντων του καί δτι θά έπανέλθη 
συντόμως είς χεΐράς του τό δαπά
νη θέν ύπ’ αυτοί χρήμα.

Έάν τώρα εις μίαν χώραν βρα
δείας κυκλοφορίας αγαθών καί 
χρήματος, ένθα ένδείκνυται αντί
θετος άκριβώς ενέργεια τοϋ ατό
μου, τούτο φρονεί έν τούτοις, δτι 
ή άποταμίευσις είναι ή έ'κφρασις 
τής έλευθέρας θελήσεώς του, πλα- 
νάται. Βεβαίως άποταμιεύει, διότι 
θέλει. Θέλει δμως, διότι πρέπει.

Ή άποταμίευσις δθεν είναι μι
κρότερα εις χώραν όιακρινομένην 
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οί νεώτεροι συνάδελφοι νά δύ- 
νανται νά κρίνουν μετά έτη 
περί τής πολιτείας ενός έκά- 
στου.

Σημειούμεν άπλώς, δτι προ 
δεκαπενταετίας περίπου συνέ- 
βησαν τά αύτά. Προσεφέρθη 
είς τον Σύλλογον πρός άγοράν 
καί αντί τιμήματος δρ. 850.000 
ή έπί τών οδών ’Ακαδημίας καί 
Χαρ. Τρικούπη γωνιαία μεγάλη 
οικία, ή άξια τής όποιας σήμε
ρον υπερβαίνει τά 12.000.000 
δραχμών. Τήν άγοράν αύτήν 
ύπεστήριξεν μετά θέρμης ό ύ- 
ποφαινόμενος καί μερικοί άλ
λοι «ριψοκίνδυνοι νέοι» τής 
έποχής έκείνης. Άτυχώς ύπερί- 
σχυσαν οί «συντηρητικοί» καί 
ό Σύλλογος άπώλεσεν άνεπι- 
στρεπτεί μίαν σημαντικήν πε
ριουσίαν καί έξακολουθεΐ νά 
είναι «φερέοικος».

Ή ιστορία έπαναλαμβάνεται 
είς βάρος άμφοτέρων τών οργα
νώσεων.

Τά «περί τρόμου πού ήσθάν- 
θημεν» φρονούμεν, δτι άποτε- 
λούν φαντασιοπληξίαν τού έπι- 
στολογράφου. Οί παρακολου- 
θήσαντες τήν συνέλευσιν, εΐ- 
μεθα άπολύτως βέβαιοι, π:ώς 
άντελήφθησαν, δτι δχι μόνον 
δέν ήσθάνθημεν τρόμον» άλλά 
καί ώς έπί τό πλεΐστον ύπήρ- 
ξαμεν υπέρ τό δέον ζωηροί, 
δπως άλλωστε πράττομεν συ
νήθως, δταν φρονούμεν δτι 
εύρισ«όμεθα έν δικαίφ».

Μετά τιμής
Κ- Σ. ΜΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ
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διά την ζωηρόν βιομηχανικήν της 
δραστηριότητα, έναντι μιας άλ
λης χώρας μέ γεωργικήν δραστη
ριότητα.

Τά κυρία χαρακτηριστικά μιας 
βιομηχανικής χώρας είναι ταχεία 
παραγωγή, ταχεία ανταλλαγή, τα
χεία κατανάλωσις καί ταχεία ε
πιστροφή τού δα πανηΦέντος-χρή
ματος, ακριβώς δέ τ’ αντίθετα εις 
μίαν γεωργικήν χώραν.

Ή ταχΰτης δμως τής ανταλλα
γής των αγαθών δεν είναι ή μονα
δική αιτία, ή οποία επηρεάζει τήν 
χρησιμοποίηση- τοΰ χρήματος.

Υπάρχουν καί άλλαι αίτίαι, αί 
όποΐαι άλλοτε μέν εντείνουν, άλ
λοτε δέ χαλαρώνουν την έκ τής 
προηγούμενης αιτίας χρησιμοποίη
ση' τοϋ χρήματος. Γ1. χ. ή «ποτά
μιε υτικ ή κλίσις ενός αγροτικού 
πληθυσμού ένισχΰεται σήμαντι- 
κώς από (ορισμένους κινδύνους, 
εις τούς οποίους είναι εκτεθειμέ
νος (πυρκαίαί, κακαί έσοδεΐαι, έ- 
πιζωοτίαι κλπ.).

Έξ άλλου ή άποταμιευτική κλί
σις έξασθενίζει καί περιορίζεται 
χρονικώς, εφόσον ό γεωργός δύ- 
ναται να ύπολογίση εις σταθερό
τητα τής περιουσίας του καί εις 
ώρισμένον μέσον ετήσιον εισό
δημα, έξ οϋ· δεν έχει άνάγκην να 
φροντίζη διά δεκαετίας ολοκλή
ρους, άντιθέτως προς δ,τι συμβαί
νει μέ τον βιομήχανον. ό όποιος 
πάντοτε μέ τό ενδεχόμενον βιομη
χανικών κρίσεων καί πλήρους έξα- 
νεμίσεως τής περιουσίας του δέν 
δυναται νά είναι τόσον αμέριμνος 
ώς προς τό χρήμα, όσον άλλως ή 
ταχεία άντα?.λαγή τών προϊόντων 
του θά τφ έπέτρεπε.

Καθόσον ή οικονομία απομα
κρύνεται από τό πατριαρχικόν 
σύστημα μέ τάς έπαγγελματικάς 
συντεχνίας του, τήν περιωρισμένην 
περιουσίάν καί τάς περκορισμένας 
άνάγκας καί πλησιάζει προς τήν 
έξείλιγμένην αλλά ταραχώδη οικο
νομίαν τών ημερών μας, κατα το- 
σοϋτον γίνονται σαφέστερον έκ- 
δηλοι δύο άντιτιθέμεναι τάσεις 
εις τά ζητήματα τοϋ χρήματος : 
’Από τό έν μέρος ταχυτάτη χρη- 
σιμοποίυσις τής αγοραστικής δυ- 
νάμεως, από τό άλλο μέρος άπο- 
ταμιευτική κλίσις, ύποδαυλιζομένη 
από τήν μιεγάλην ανισότητα τής 
ιδιοκτησίας.

Ό άκτήμων, απόκληρος καί ά- 
ποχειροβίωτος, οφείλει νά άποτα- 
ιιιεύη διά νά μή άποθάνη της 
πείνης. Έάν είναι τόσον κοντό
φθαλμος, ώστε νά μ ή αντιλαμβά
νεται τήν ανάγκην ταύτην, τότε 
τό κράτος αποταμιεύει δι’ αυτόν 
ίδρύον άσυλα καί λοιπά ιδρύματα 
διά τούς μή δυναμένους νά.έρ
γα σθοϋν.

’Αλλά καί οί έχοντες ιδιοκτη
σίαν πάλιν οφείλουν να αποταμι
εύουν, έάν δέν θέλουν κατα τάς 
οικονομικός κρίσεις καί αλλας 
δυσχερείας τάς όποιας εγκλείει τό 
σύστημα τής μηχανικής παραγο)- 
γής καί τής παραγωγής δι’ άγνω
στον μελλοντικήν χρήσιν να πε
ράσουν εις τήν τάξιν τών άκτη- 
μόνων.

Οϋτω ή άνισότης τής ιδιοκτη
σίας καί ή αστάθεια τών εισοδη
μάτων καί περιουσιών έσχεν ως 
συνέπειαν τήν επιφύλαξη- τής ά- 
πωτέρας χρησιμοποιήσεως τής δια
τιθέμενης αγοραστικής δυνάμεως.

Ή φαινομενικώς εκούσια αϋτη 
άποταμιευτική κλίσις είναι εις 
τήν πραγματικότητα «εξαναγκα
σμός πρός άποταμίευοιν».

Εις τό σύγχρονον βιομηχανικόν 
κράτος μέ τάς έναλλασσομένας 
συγκυρίας, ή άποταμιευτική σκέ- 
ψις ύπέστη μιεγίστην έξέλιξιν. Εις 
τήν ορμήν δμως προς άποταμίεν- 
σιν έτέθησαν δρια ουδέποτε δέ 
ταΰτα υπήρξαν στενιότερα παρά 
εις τό βιομηχανικόν κράτος.

Φαίνεται πράγματι παράδοξον: 
ή βιομηχανική δραστηριότης καί ή 
ορμή προς άποταμίευσιν είναι α
συμβίβαστοι μεταξύ των αντιθέ
σεις.

Ό άποταμιεύων περιορίζει τήν 
κίνησιν τών πωλήσεων, αφού δέ 
ή οικονομία είναι συνεχής άντάλ- 
λαγή παροχών, ό μή χρησιμοποι- 
ών τάς άντιστοιχούσας εις τό

χρήμα παροχάς προκαλεί γενικοί- 
τέραν τούτοιν παραμέλησιν ελλεί
ψει ζητησεως.

Εντεύθεν προκαλεΐται περιορι
σμός τής παραγωγής αγαθών, έξ 
ής υποφέρει καί αυτός ό άποτα
μιεύων διότι συν τή παραγωγική 
δυνάμει τών άλλων πίπτει καί ή 
ιδική του καταναλωτική δύναμις. 
Επομένως ό δλιγώτερον πωλών, 
αγοράζει καί όλιγώτερα.

Εις μίαν τοιαύτην χώραν ή βι
ομηχανία, τό έμπόριον, ή συγκοι- 
νο)νία άνακόπτονται.

Ή οικονομία αμύνεται κατά τής 
τοιαύτης χαλαρώσεως παρέχουσα 
αμοιβήν εις τούς αποταμιεύοντας, 
ϊνα άφήσουν τήν άπόθησαυρισιν 
καί παραχωρήσουν επι τινα χρο- 
νοΛ- εις άλλους διά τού δανεισμού 
τήν άχρησιμοποίήτον ύπ’ αυτών 
αγοραστικήν ικανότητα τοϋ χρή
ματός το)ν.

'Η αμοιβή αυτή είναι ό τόκος, 
μέσον προς εγκατάλειψη- τής α
μέσου άποταμιευτικής μεθόδου 
διά συσσωρεύσεως χρήματος καί 
καθιέρωση- τής εμμέσου άποτα- 
μιευτικής μεθόδου τοΰ δανεισμού. 
Οϋτω διά τοΰ τόκου ή άποτα- 
μιευτική σκέψις τίθεται εις την 
διάθεση- τής πίστεως καί παύει 
νά είναι έχθρός τής νεωτέρας βιο
μηχανικής οικονομίας, τήν οποίαν 
μάλιστα άντιθέτως καί ενισχύει, 
διότι τόκον δύναται νά ϋπολο- 
γίζη μόνον ό δημιουργών υπερα
ξίαν, δηλ. εκείνος, δ όποιος πα
ράγει.

Γεννάται ήδη ό φόβος, μήπως 
c τόκος φέρων συνεχώς νέας χρη
ματικός μάζας άπό τήν κατανά- 
λωσιν εις τήν παραγωγήν επιτεί
νει τήν κρίση-, ή οποία δημιουρ- 
γεϊται έκ τής υπερπαραγωγής απο
λήγω ν οϋτω εις χρονιάν βλάβην 
τής οίκονομίας£

Ή σκέψις αϋτη ισχύει κυρίως 
διά μίαν αυθαίρετον καί παράλο
γον οικονομικήν πολιτικήν, ή ο
ποία παραγνωρίζει τά φυσικά 
μέσα τής αΰτοαμύνης, τά οποία 
είναι τό τόμος τοΰ τόκου και η 
διάρκεια τών άποταμιευτικών 
περιόδων.

Τό δεύτερον τούτο μέσον έχει 
άνάγκην ποιας τίνος αναπτυξεως.

Τά άτομα δύνανται νά άποταμι- 
εύσουν βραχυπροθέσμως καί μα· 
κροπροθέσμως. Εις άμφοτέρας τάς 
περιπτώσεις ταύτας τό άτομο ν αν
τιδρά κατά τού πειρασμού τού τό
κου άναλόγως τού πληρεστερον 
προς τον τρόπον καί τον χρόνον 
τής άποταμιευτικής του διαθέσεως 
άνταποκρινομένου τρόπου.

Κατ’ ακολουθίαν καί ή εργαζό
μενη μέ πιστώσεις έπιχείρησις ο
φείλει νά ρυθμίση τήν παραγωγήν 
της άναλόγως προς τους όρους, 
ύφ’ ους προσφέρεται τό άποταμι- 
ευτικύν χρήμα.

Ή έπιχείρησις π. χ. θά ένήργει 
μωρώς έάν έχρησιμοποίει βραχυ
πρόθεσμα χρήματα διά τήν κατα
σκευήν σιδηροδρόμων, η θαλασ
σίων διόδων, εις παραγωγήν δηλ. 
άπωτέρας άποδόσεως. Θά ένήργει 
επίσης μωρώς, έάν χρήματα προο- 
ριζόμενα διά τά γηρατεΐα τοΰ^ άπο- 
ταμιεύοντος, έχρησιμοποίει εις .τήν 
παραγωγήν ειδών συντόμώς κατα
ναλώσιμων. ’Ενταύθα θα προσήρ- 
μοζεν π. χ. ή έκτέλεσις οικοδομικού 
προγράμματος μακράς άποδόσεως.

Είναι δθεν άνάγκη μιας επιμε
λούς παρατηρήσεως τής διάρκειας 
τών άποταμιευτικών περιόδων— 
διευκολυ.ομένης τά μέγιστα άπό 
τάς ιδιοτυπίας τοΰ πιστωτικού τρό
που, τής πιστωτικής προθεσμίας 
καί τοΰ πιστωτικού τόκου—διά νά 
γίνη άζημίως διά τήν οικονομικήν 
αρμονίαν ή μετατροπή τής τωρινής 
εις μελλοντικήν κατανάλωσιν δι ά- 
ναλόγου πολιτικής παραγωγής.

Ό μεσολαβών έν προκειμένη) εί
ναι ή Τράιτεζα, ό μηχανισμός δέ 
τής μετατροπής τοΰ άποταμιευτικού 
βις παραγωγικόν χρήμα («κεφά- 
λαιον») είναι ή πίστωσις, αι παρέ- 
χουσαι δέ πιστώσεις Τράπεζαι εί
ναι «αί Τράπεζαι καταθέσεων».

Δέν μας ένδ.ιαφέρουν ένταΰθα 
αί Τράπεζαι ειδικής μορφής έστω, 
καί έάν έν τή κατανομή τών πιστώ
σεων ύπ’ αυτών προσεγγίζουσιν 
προς τάς «Τραπέζας καταθέσεων»,
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Ή ’Ιατρική ’Επιστήμη βασιζο- 
μένή έπί μιας συχνής παρατηρη- 
σεο)ς, ήν άπό αιώνων ε!χει διαπι
στώσει, ότι δηλαδή τά άτομα ε
κείνα, ατινα εΐχον προσβληθήκα- 
τά τήν μικράν των ηλικίαν υπό 
λοιμώδους τίνος νόσου, ως π. χ. 
ιλαράς, οστρακιάς, κοκκύτου κλπ., 
άπέκτων άνοσίαν απόλυτον ή με-' 
ρικήν διά τήν νόσον ταύτην, δεν 
προσεβάλλοντο δηλαδή είς'τό μέλ
λον διά δευτέραν φοράν υπό τής 
ιδίας νόσου (άπόλυτος ανοσία), 
ή έάν προσεβάλλοντο, τήν έπερ- 
νοήσαν πολύ έλαφρ,ώς (μερική α
νοσία), ήχθη εις τήν σκέψη- νά 
μολύνη εθελουσίως τά άτομα δια 
μικρός ποσότητας έκ τών νοσογό
νων μικροβίων, νά προκαλέση δη
λαδή έπί τών ατόμων τούτων τήν 
νόσησιν υπό έλαφραν, ει δυνα
τόν, μορφήν, καί οϋτω τοΐς προσ- 
δώση τήν απαιτούμένην άνοσίαν, 
νά προφυλάξη δηλαδή είς τό μέλ
λον άπό ένδεχομένην νόσησιν. 
Τούτο είς τήν ιατρικήν γενικώς 
λέγεται προφυλακτικός εμβολια
σμός. "Ωστε προφυλακτικός εμβο
λιασμός δέν είναι τίποτε άλλο, 
παρά ή πρόκλησις παραγωγής έν 
τφ δργανισμφ σοομάτων ανοσίας, 
ουσιών δηλαδή δυναμένων,νά α
ποκρούσουν καί καταπολεμήσουν 
ένδεχομένην μόλυνσιν, διά τής ει
σαγωγής εις τον οργανισμόν τού 
άνθρώπου μικρών ποσοτήτων μι
κροβίων, ή τοξινών τούτων. Γεν- 
νάται δμως άμέσο)ς τό ερώτημα, 
μήπως ή πράξις αϋτη άποβή επι
βλαβής διά τον οργανισμόν, καί 
συγκεκριμμένως, μήπως ή εκούσια 
εισαγωγή τών μικροβίων επεκταθή 
καί προκαλέση γενικήν μόλυνσιν, 
μήπως δηλαδή ημείς οί ίδιοι άπο- 
βώμεν πρόξενοι τού ολέθρου, τον 
όποιον ήθέλαμεν νά άποφύγωμεν; 
Ό φόβος ουτος θεωρητικώς του
λάχιστον φαίνεται άπολύτως δι
καιολογημένος, καί έν τή έφαρμο- 
γή δμως άπεδείχθή, ότι πράγματι 
δέν δυνάμεθά άνευ προετοιμα
σίας τίνος νά είσάγωμεν είς τον 
οργανισμόν μας τά διάφορα μι
κρόβια, διότι τούτο θά εΐχεν ως 
συνέπειαν τήν νόσησιν. Διά τούτο 
τά διάφορα μικρόβια ή τάς τοξί- 
νας των, τά οποία χρησιμοποιού- 
μεν διά τούς προφυλακτικούς εμ
βολιασμούς, τά έπεξεργαζόμεθα 
προηγουμένως καταλλήλως, ούτως 
ώστε νά χάσουν τήν ζωτικότητά 
το)ν, νά μή είναι δηλαδή είς θέ- 
σιν νά προκαλέσουν νόσησιν είσα- 
γόμενα είς τον οργανισμόν τοΰ
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Δέν μας ενδιαφέρουν επομένως 

τά Ταμιευτήρια, είς τά όποια 
κυριαρχεί τό πνεύμα τής άποταμι- 
εύσεως μοιραίως έπηρεάζον τήν 
άναγκαίαν βεβαίως καί δι’ αύτάς 
αλλά βοηθητικήν πάντως πιστωτι
κήν των πολιτικήν, αί κτηματικοί 
Τράπεζαι, αί Άγροτικαί Τράπεζαι, 
αί σιδηροδρομικοί, αί βιομηχανι 
και κλπ.. είς τάς. οποίας ή μετατρέ- 
πουσα τό χρήμα είςκεφάλαιονπίστω 
σις ,άπαντα συνδυασμένη μέ τήν έν
νοιαν τοΰ επιχειρηματικού κέρδους 
καί τού έπιχειρηματικοΰ κινδύνου.

Θά περιορισθώμεν είς τήν σπου- 
δαιοτάτην άπό άπόψεως πολιτικής 
οικονομίας τάξιν τών Τραπεζών, 
άποστολή τών οποίων είναι ή μετα
τροπή τοΰ «σχολάζοντας χρήμα
τος» είς «ένεργόν» τοιοΰτον καί 
έντεύθεν εις κεφάλαιον τή βοηθείφ 
τής πίστεως, χωρίς ϊδιάζοντά τινα 
σκοπόν και είς εύρυτάτην βάσιν, θά 
περιορισθώμεν δηλ. είς τάς Εμπο
ρικός ή Τραπέζας Καταϋ'έαεων» 
έν τή στενωτέρμ καί χαρακτηρι
στική έννοίςι τής λέξεως.
ΕΙΣ ΤΟ ΠΡΟΣΕΧΕΣ :
—Ό πολλαπλασιασμός τών μέσων 

πληρωμής διά τών Τραπεζών 
καί αί οίκονομικαί του συνέ- 

I πειαι.

ανθρώπου. Τό τοιοΰτον έπιτυγχά- 
νεται διά διαφόρων μεθόδων, ών 
ή άπλουστέρα είναι νά φονεύση 
τις προηγουμένως τά έν λόγφ μι
κρόβια, νά μεταχειρισθή δηλαδή 
εμβόλια διά φονευομένων μικρο
βίων. Το ιού τα εμβόλια είναι π. χ. 
τά εμβόλια τοΰ τύφου, τής χολέ
ρας, τής δυσεντερίας κ. ά., είς τά 
όποια τά μικρόβια έχουν φονευθή 
προηγουμένως διά βρασμού. Τά 
έμβό/αα δέ ταΰτα, ένφ είναι τε
λείως σχεδόν Ακίνδυνα, έν τούτοις 
είναι ικανά νά προκαλέσουν μίαν 
σχετικήν άνοσίαν, ώς άπέδειξεν ή 
μεγάλη πείρα έκ τών εκτεταμένων 
εμβολιασμών κατά τούς πολέμους. 
Τά καλύτερα δμως έμβόλια, αυτά 
δηλαδή πού μάς υπόσχονται τά 
καλτιτερα άποτελέσματα ανοσίας, 
είναι τά έμβόλια τά περιέχοντα 
ζωντανά μικρόβια, έξησθενημέ- 
νης δμως ζωτικότητας, (άστε νά 
μή είναι πλέον ικανά νά προκα- 
κέσουν νόσησιν. Τοιαΰτα έμβόλια 
είναι τό τής ευλογιάς, (δαμαλι
σμός), τό άντιλυσσικόν έμβόλιον, 
ώς καί τό έσχάτως έφευρεθέν υπό 
τοϋ Calmette καί τών συνεργατών 
του, άντιφυματικόν έμβόλιον. Κα
τά τον δαμαλισμόν λοιπόν, τον 
προφυλακτικόν δηλαδή εμβολια
σμόν κατά τής ευλογιάς, εϊσάγε- 
ται διά μικράς σχισμής τοΰ δέρ
ματος, ουσία περιέχουσα ζώντα 
μικρόβια ευλογιάς, τά όποια δμως 
είναι έξησθενημένα, έχουν χάσει 
δηλαδή πλήρως τήν ικανότητά 
των νά προκαλέσουν γενικήν πά
θησην Ώς έκ τούτου ό δαμαλι
σμός ένφ προφυλάττει άπολύτως 
άπό τής ευλογιάς, ώς γνωρίζει ό
λος δ κόσμος, έν τούτοις είναι τε
λείως Ακίνδυνος. ’Αρκετά ένδιαφέ- 
ρουσα είναι ή μέθοδος δι’ ής έπι- 
τυγχάνεται ή έξασθένησις τοΰ μι
κροβίου τής ευλογιάς, τό όποιον 
μάς είναι είσέτι άγνωστον, διότι 
είναι τόσον μικρόν ώστε νά μή 
δυνάμεθά νά τό ίδωμεν μέ τά μι
κροσκόπια πού διαθέτομεν σήμε
ρον. Έάν είς τό ξυρισμένον δέρ
μα ενός μόσχου, φέρωμεν μικράν 
ποσότητα πύου ληφθέντος άπό 
τάς φυσαλίδας εύλογιώντος άνθρώ- 
ποί', καί διά μικρού μαχαιριού τό 
είσάγωμεν εις τό δέρμα τοϋ ζφου, 
τότε είς τό μέρος έκείνο μετά τι- 
νας ημέρας θά έμφανισθώσι μι
κρά! φυσαλίδες πλήρεις πυου. Ο 
μόσχος έχει προσβληιθή δηλαδή 
άπό ευλογιάς, τοπικής δμως μορ
φής, χωρίς νά πάθη τίποτε άλλο. 
Τό πύον δέ τό οποίον λαμβάνο- 
μεν άπό τάς φυσαλίδας τού μό
σχου, τό όποιον, ως εκ τουτου 
ονομάζεται δαμαλϊς (δάμαλις, και 
έκ τοΰ ιταλικού Vaca—άγελάς βα
τσίνα) περιέχει έξησθενημένα 
πλέον τά μικρόβια τής ευλογιάς, 
έτοιμα διά τύν άντιευλογιακύν έμ~ 
βολιασμόν τοΰ άνθρώπου, τον δα
μαλισμόν. Δέν είναι όμως ανά
γκη διά τήν μόλυνσιν τής δαμά- 
λεως νά λαμβάνεται έκάστοτε πύον 
άπό εύλογιώντα άνθρωπον, δπερ 
καί Αντιαισθητικόν είναι, άλλά 
καί δύσκολον, ιδίως μέ τήν ση
μερινήν σπανιότητα τών εύλογιών- 
των άνθρώπων, αρκεί πρύς τούτο 
ή δαμαλϊς διά νά μολυνθή ο επό
μενος μόσχος καί οϋτω καθ’ εξής.

Ή δαμαλϊς άναμιγνυομένη μετά 
γλυκερίνης, προς καλυτέραν δια
τήρηση1, λαμβάνεται έντόςλεπτών 
ύαλίνων σωλήνων (τριχοειδών) καί 
φέρεται είς τόέμπόριον έτοιμη προς 
χρήσιν. Ή παρασκευή τής δαμα
λίδας λαμβάνει χώραν έντός ειδι
κών έργαστηρίων, τών καλουμέ- 
νων δαμαλιδοκομείων, άτινα εύ- 
ρίσκονται υπό τήν έποπτείαν τοΰ 
κράτους, ώς καί τό παρ’ ήμίν άρί- 
στως λειτουργούν δαμαλιδοκομεΐον 
παρά τον Βοτανικόν. Είς τήν δα
μαλίδα λοιπόν περιέχεται τό διά 
διόδου έκ τοΰ οργανισμού τής δα- 
μάλεως έξασθενηθέν μικρόβιον τής 
ευλογιάς.

’Ενδιαφέρουσα είναι ή ιστορία 
τής άνακαλύψεως τής παρασκευής 
τής δαμαλίδος, διότι πρό τής έφευ- 
ρέσεως ταύτης είχε διαδοθ ή καί 
διεξήγετο δ προφυλακτικός εμβο
λιασμός δι’ Ανθρωπίνου πύου, 
δστις άπεκαλεΐτο εύλογιασμός, 
πράξις δμως λίαν επικίνδυνος, 
έχουσα ενίοτε λίαν δυσάρεστους, 
συνέπειας.

Ή τιμή τής άνακαλύψεως. τής 
δαμαλίδας ανήκει είς τύν ’Άγγλον 
’Ιατρόν Ε. Jenner, δστις κατά τό 
έτος 1796 είχε παρατηοήσει, ότι 
γυναίκες χωρικαί άσχολούμεναι μέ 
τό άμελγμα τών άγελάδο)ν έπαρου- 
σίαζον είς τάς χείρας των μικράς 
φυσαλίδας πλήρεις πύου, αίτινες 
(ομοίαζον κσταπληκτικώς προς τάς 
φυσαλίδας τής ευλογιάς. Αί φυ
σαλίδες αΰται παρήρχοντο μετά 
τινας ημέρας, ενώ δλαι έκείναι αί 
γυναίκες δέν προσεβάλλοντο είς τό 
μέλλον ύπο ευλογιάς, νόσου ήτις 
τότε ή το λίαν διαδεδομένη. Ή πα- 
ρατηριιτικότης τού μεγάλου τούτου 
έπιστήμονος δέν ήργησε νά άνα- 
καλύψη, δτι αί φυσαλίδες αΰται 
είς τάς χείρας τών άλμεκτριών 
προήρχοντο άπό μόλυνσιν έξ εύ- 
λογιώντων αγελάδων, αίτινες δμως 
δέν ήσθένουν γενικώς έκ τής νό
σου. Οϋτο) είχε τεθή πλέον ή βά- 
σις τής παρασκευής τής δαμαλί
δος, διά τής μόλύνσεως τών Αγε
λάδων, καί τής συστηματικής είς 
τό εξής έφαρμογής τού προφυλα- 
κτικού έμβολιασμοϋ, διά γενικεύ- 
σεως τού δαμαλισμού,προς σωτη
ρίαν τής Ανθρωπότητας άπό μίαν 
καταστρεπτικήν νόσον, ήτις κατά 
τήν πρό τού δαμαλισμού έποχήν 
εΐχεν ερημώσει πόλεις καί χώρας 
όλοκλήρους. Οϋτω ή νόσος αϋτη, 
ήτις άλλοτε ή το ή κυριωτέρα αι
τία θνησιμότητας, ήρχισε σύν τφ 
χρόνφ νά έξαφανίζεται, υίστε σή
μερα χάρις είς τον δαμαλισμόν, 
τά κρούσματα τής ευλογιάς νά 
Ανήκουν είς τά σπανιώτερα φαι
νόμενα.

Ή πρωτοφανής αϋτη έπιτυχία 
τής ’Ιατρικής επιστήμης, δι’ ής 
κατεπολεμήθη μία τών τρομερο- 
τέρων μαστίγων τής Ανθρωπότη
τας, ήγαγε τά κράτη εις τήν άπό- 
φασιν, δ πως διά νομοθετικών μέ
τρων, έπιβάλλουν υποχρεωτικόν 
τύν δαμαλισμόν. Οϋτω είς τά πε
ρισσότερα τών πολιτισμένων κρα
τών ό νόμος προβλέπει ύποχρεωτι- 
κώς τύν δαμαλισμόν μίαν φοράν 
κατά τήν βρεφικήν ηλικίαν καί 
διά δευτέραν φοράν κατά τήν σχο
λικήν ηλικίαν, όταν δηλαδή συμ- 
πληρώση τό παιδίον τό 6ον έτος 
τής ηλικίας. Καί ή Ελληνική νο
μοθεσία προβλέπει υποχρεωτικόν 
τύν δαμαλισμόν κατά τάς Ανωτέ
ρω περιόδους. Διά τον πρώτον 
δαμαλισμόν έκλέγεται ή ηλικία 
μεταξύ 6ου καί 12ου μηνός, ώς ή 
καλύτερα ηλικία, καθ’ ήν δ οργα
νισμός τοΰ παιδιού είναι είς θε- 
σιν νά παράγη έπαρκεΐς προφυλα
χτικός ουσίας.

Συνήθως 6—8 ημέρας μετά 
δαμαλισμόν, είς τό μέρος πού έ'γινε 
ό έμβολιασμός, έμφανίζεται μικρά 
φυσαλίς πλήρους πύου, συγχρόνως 
δέ καί πυρετός υψηλός μέχρι 
39—40 βαθμών, μικράς δμως διάρ
κειας (12—24 ώρες). Ή φυσαλίς 
σύν τφ χρόνφ Αποξηραίνεται καί 
πίπτει μετά 10 ημέρας περίπου, 
έγκαταλείπουσα είς τήν θέσιν της, 
τήν γνωστήν είς δλους μας ουλήν 
έκ τοΰ δαμαλισμού.

Μέχρι τελείας έπουλώσεως τής 
πληγής καί άποπτώσεως τής κρού
στας, τό μέρος τούτο παραμένει 
δεμένον δι’ έπιδέσμου, έάν δέ πα- 
ραστή άνάγκη αλλαγής τούτου 'έ- 
νεκεν καθαριότητας, τότε τό τυ
χόν έπικολλημένον μετά τής πλη
γής τμήμα τοΰ βάμβακος ή τής 
γάζης, δέν πρέπει νά τραβηχθί, 
διότι υπάρχει φόβος νά άποκολ- 
ληθή μαζί του καί ή κρούστα, ή-
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Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ
ΘΕΑΤΡΟΝ

ΜΟΥΣΙΚΗ
Η ΕΝΑΡΞ1Σ ΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΚΩΝ

ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ
ΤΟΥ ΩΔΕΙΟΥ

Έν μέσψ πυκνότατης και εκλε
κτής συγκεντρώσεως ένένετο την 
Δευτέραν 9 Νοεμβρίου ή έναρξις 
των Συμφωνικών Συναυλιών τής 
'Ορχήστρας τοϋ ’Ωδείου ’Αθηνών. 
Ή δρχήστρα υπό την διεύθυνσιν 
τοϋ κ. Δ. Μητροποΰλου έξετέλεσε 
ποικιλώτατον πρόγραμμα μέ τέσ- 
σαρα έργα, ών τά τρία εξετελοϋντο 
διά πρώτην φοράν, άρχίσασα από 
την χαριτωμένην κοί γλυκυτάτην 
ouverture τοΰ Rossini «La scala 
di seta», εγγίσασα τό κουαρτέττο 
τοϋ Μπετόβεν για δρχήστρα εγχόρ
δων καίκαταλήξασαείςτήν Chaconne 
τοϋ Bach διεσκευασμένην από τον 
Casella. Περιπλέον, μέ σολιστ τον 
πιανίσταν κ. Uninsky έξετέλεσε τό 
κονσέρτο τοΰ Τσαϊκόφσκυ για πιάνο 
καιδρχήστρα, δπου ό εξαίρετος νεα
ρός καλλιτέχνης έθαυμάσθη διά την 
περίφημον agilite του, τον μηχα
νισμόν και την γοργότητα τοϋ ρυ
θμού του, ή οποία δμως εις μερι
κός στιγμάς άπέβαινεν εις βάρος 
τής αισθηματικότητάς του.
ΤΟ «ΗΛΙΟΒΑΣΙΛΕΜΑ» ΤΟΥ ΧΑ-

ΟΥΠΤΜΑΝ ΣΤ<5 Β. ΘΕΑΤΡΟ

Τό «’Ηλιοβασίλεμα» τοϋ Χά-
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τις προφυλάσσει την μή έπουλω- 
θείσαν ε’ισέτι πληγήν από μολύν
σεις. Διά τοΰτο άποκοπτει τις την 
γάζαν ή τό βαμβάκι διά ψαλιδιού 
άφίνει δέ τό προσκολλημένον με
τά τής πληγής τμήμα έπ’ αυτής, 
καί επιθέτει νέον τεμάχιον γάζης. 
Οί όνυχες τών παιδιών πρέπει να 
άποκόπτωνται έπιμελώς, ΐνα μή 
προκαλοΰν εκδοράς τοΰ δέρματος 
διά τοΰ ξυσίματος, όπόταν εάν φέ
ρουν έπ’ αυτών πύον έκ τοΰ εμ
βολίου διατρέχουν τον κίνδυνον 
νά προκαλέσουν γενίκευσιν τοϋ 
εμβολίου καθ’ δλον τό σώμα, μέ 
λίαν δυσάρεστα αποτελέσματα.

Διά τοΰτο ά'λλωστε τό μέρος 
τοΰ εμβολίου πρέπει νά παραμένη 
δεμένον, μέχρις έπουλώσεως τής 
πληγής καί τελείας άποπτώσεως 
τής κροΰστας.

Ο δαμαλισμός είναι έπέμβασις 
εντελώς ακίνδυνος καί δυνάται νά 
έκτελεσθή καθ’ οιανδήποτε επο
χήν τοΰ έτους. Παρ’ ήμΐν δμως 
δέον νά αποφεύγεται ή έκτέλεσίς 
του κατά τούς θερμούς μήνας τοΰ 
έτους.

’Απαγορεύεται ό δαμαλισμός 
επί παιδίων πασχόντων έκ φυμα- 
τιωσεως έν ενεργώ καταστάσει, καί 
έξ εκζέματος.

ουπτμαν υπήρξε τό δεύτερο σύγ
χρονο ξένο έργο, πού ανέβασε τό 
«Βασιλικό» κατά την πενταετή ζωή 
του.

Ή πράξις αυτή ήταν απαραί
τητη, διότι τό κλασικό δραματολό
γιο ύπερτρόφοΰσε εις βάρος τοΰ 
συγχρόνου, τό Θέατρο καταντοΰσε 
πινακοθήκη έργων, παρά σχολεΐον 
τής συγχρόνου πραγματικότητος. 
Κοντά σ’ αυτό παρουσίασε τό Χά- 
ουπτμαν στους νεωτέρους ’Αθη
ναίους, οί όποιοι δεν είχαν ευτυ
χή ση νά ΐδοΰν στο παληό Βασι
λικό Θέατρο τή «Βουλιαγμένη καμ
πάνα» τοΰ μεγάλου Γερμανού συγ- 
γραφέως.

Ό Ματίας Κλάουζεν, εβδομήντα 
και... χρόνων, πατέρας τεσσάρων 
παιδιών, ερωτεύεται στο ηλιοβασί
λεμα τής ζωής του τήν ’Ίνκε Πέ- 
τερς, μιά κοπελούδα είκοσι δυο 
χρονών. Δεν είναι δ πρώτος οΰτε 
δ τελευταίος. Αυτοί οί γεροντικοί 
έρωτες απαντήθηκαν συχνά στήν 
ιστορία τής ανθρώπινης ζωής, λίγο 
πριν αυτή δώση τήν τελική της 
μάχη μέ τό Θάνατο. Είναι μιά έ- 
νεσι ζωής, νειάτων, υγείας, χαράς, 
πού θέλουν νά τούς ενσταλλάξη τό 
αγαπισμένο πρόσωπο, πού, ανίδεο, 
επιπόλαιο, χιμαιρικό, δέχεται μέ έ- 
λαφρή καρδιά αυτή τή θυσία. Μά 
δ κόσμος, ή κοινωνία, οί, τρίτοι; 
Τό κοτσομπολιό, τά σχόλια, τά 
στραγγαλιζόμενα συμφέροντα τών 
κληρονόμων. "Ολα αυτά τά γράφει 
στά παληά του τά παπούτσια δ Μα
τίας Κλαούζεν. Τό πεπρωμένο τον 
δδηγεΐ έκεΐ καί τό ακολουθεί 
πιστά, τυφλά σχεδόν. Natura cosi 
mi dispone, δπως είπε καί δ da 
Vinci. Καί υποστηρίζει τήν άποψί 
του στο φίλο του καί βροντοφωνεϊ 
τό αμείλικτο «Κατηγορώ» στά παι
διά του, πού, γιά νά τον σώσουν, 
φθάνουν νά τον θέσουν σέ άπα- 
γόρευσι, λέγοντάς τους -σέ μιά σκη
νή γεμάτη λυρισμό καί έξαρσι— 
πως αυτή ήταν ή ανταμοιβή του, 
πού τούς έφερε στον κόσμο. ’Αντί
θετη κατηγορία από ’κείνη, πού 
τό παιδί είπε στο γονιό του στον 
«Τάφο κάτω από τήν αψίδα τοΰ 
θριάμβου» τοϋ Ρεΰνώ. Μά ό θα
λερός εβδομηντάρης στήν πρώτη 
σύγχυσι, πού λαμβάνει από τήν αί 
τία αυτή, προδίδεται άπ’ τήν ηλι
κία του. Καί σέ λίγη ώρα, καταριώ 
μένος τά παιδιά τον, σβύνει σέ 
μιά πολυθρόνα, ανάμεσα στούς πι
στούς του φίλους καί στήν λατρε
μένη του ΰπαρξι, τήν "Ινκε, πού 
στέκεται αδύναμη νά τον σώση. Οί 
αμείλικτοι φυσικοί Νόμοι, βοηθού- 
μενοι καί άπ’ τήν ανθρώπινη κακία, 
ένίκησαν. Ό Ματίας Κλάουζεν είναι

νεκρός. Τό σκοτάδι απλώνεται μετά 
τό ήλιοβασίλεμα.

Ό Χάουπτμαν δούλεψε σαν γε
ρός τεχνίτης τό έργο αυτό μέ τή 
σχετικά απίθανη «θέσι» του, πού 
έχει δουλευτή κι’ από άλλους. Ή 
τρίτη καί ή τέταρτη πράξι,πού ό μύ
θος ξετυλίγεται γοργά, είναι αλη
θινά υπέροχες. Οι άλλοι ήρωές του 
μέ επί κεφαλής τήν Μπετίνα Κλά
ουζεν σπαρταριστοί, ζωντανοί. Και 
ώρισμένες στιγμές ιδίως στή τέ
ταρτη πράξι ή δύναμις τής τραγω
δίας δονεί τις ανθρώπινες ψυχές.

Σ’ αυτό συντελεί 100 ο)ο τό παί
ξιμο τοΰ Βεάκη. Ό μεγάλος μας 
καλλιτέχνης στέκεται ανώτερα κι 
άπ’ τή κριτική. Καί αναρωτιέται 
μονάχα κανείς μέ άνησυχίαν τί θά 
γίνη τό Ελληνικό Θέατρο αν κά
ποτε λειψή δ μοναδικός τραγωδός 
μας. Θά ήτο άδικο αν κοντά σ’ αυ
τόν δεν επαινούσαμε τήν Δίδα Πα- 
παδάκη καί τον κ. Γληνό γιά τις 
εξαιρετικές δημιουργίες του καί δεν 
άναφέραμε τον κ. Κατράκη γιά 
τή θαυμάσια άπόδοσι τοΰ ρόλου 
τοΰ υπηρέτου. Είναι έξ άλλου επι
βεβλημένο νά συγχαρούμε δλους 
από τον σκηνοθέτη μέχρι τον τελευ
ταίο τεχνίτη γιά τό εξαίρετο σύνολο 
τοΰ άνεβάσματος τοΰ έργου.
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ ΒΙ

ΒΛΙΩΝ.

'Υπό τοΰ καθηγητοΰ τής Σχολής 
Μέσης Έκπαιδεύσεως τοΰ Πειραιώς 
κ. Θ. Κοντέρη εξεδόθη καί πωλεϊ 
ται εις τοϋ Έλευθερουδάκη λίαν εν
διαφέρον έργον, άποτελούμενον έκ 
.200 σελίδων μετά 40 καλλιτεχνι
κών εικόνων καί 6 χαρτών τών 
’Αττικών βουνών, υπό τον τί.λον 
«"Ερευνα καί οδηγός τής ’Αττικής».
Η ΠΝΕΥΜΑ IhxH ΚΑΙ ΚαΛΛΙτΕ-

ΧΓτΙΚΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ι_ΞΩΤΕΡ1-
ΚΟΥ.™ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΟΛΗΝ
Γην ΕΥΡΩΠΗΝ.

* "Ενα έργον τοΰ οποίου ή Δη 
μοσία έκθεσις προ 40ετίας θά προε- 
κάλη θύελλαν διαμαρτυριών, πρό
κειται σήμερον, 20 έτη μετά τον 
θάνατον τοΰ δημιουργού του δια- 
σήμου γλύπτου Rodin, νά στηθή 
εις κεντρικήν πλατείαν τών Ώαρι- 
σίων καί συγκεκριμένους έπ’ ευκαι
ρία τής έκατονταετηρίδος τής «’Αν
θρώπινης Κωμωδίας» τοΰ Balzac. 
Πρόκειται περί τον ανδριάντας τοΰ 
διάσημου Γάλλου συγγραφέως.

* Φαίνεται πώς άνευρέϋη ή διά
δοχος τής περιφήμου καί άηττήτου 
πρωταθλητρίας τοϋ κόσμου εις τήν 
παγοδρομίαν Νορβηγίύος Σόνιας 
Henie τήν δποίαν τοσάκις έθαυμά- 
σαμεν εις τά movitone news.

Πρόκειται περί τής δεκαπενταέτι- 
δος Άγγλίδος Καικελίας Colledge 
ήτις άπεθεώθη ε’ις σχετικάς επιδεί
ξεις της εν Πράγα.

* Μετά τάς δάφνας τάς δποίας 
κατ’έπανάληψιν εσχάτως έδρεψεν (!) 
ή Κοινωνία τών ’Εθνών άπέστειλε 
τον γενικόν γραμματέα της Avenol 
εις Λονδΐνον, δπου έδωσε διάλεξιν 
υπέρ αυτής καί έπεσκέφθη καί τό 
Πανεπιστήμιον τής ’Οξφόρδης, ό- 
περ τοΰ άπένειμε τον τίτλον τοΰ ε
πιτίμου διδάκτορας.

* Ή Κυβέρνησις τοΰ Μεξικοΰ ά- 
πηγόρευσεν αύστηρώς πάσαν πολι
τικήν προπαγάνδαν διά τών ξένων 
films έγκαταστήσασα προληπτικήν 
λογοκρισίαν ε’ις τό κεφάλαιον αυτό 
τής ελευθερίας τής σκέψεως.

* Εις τάς μεγαλουπόλεις, λόγιο 
τής αλματώδους καί τερασιίας μετα
πολεμικής έπεκτάσεώς των, δέν έ- 
γεννήθη μόνον κρίσις στέγης αλλά 
καί κρίσις... τάφων. Οΰτω τό 
σύνολον τών νεκροταφείων τής 
Πράγας καταλαμβάνει έκτασιν 4 τε
τραγωνικών χιλιομέτρων.

* Ό διάσημος βιολίστας Vasa 
Prihoda έθριάμβευσεν ως σολιστ 
τής Τσεχικής φιλαρμονικής εις τήν 
έκτέλεσιν τοΰ κοντσέρτου διά βιολί 
τοΰ Μπράμς.

* Κατά τον μήνα Νοέμβριον I- 
ξεδόθησαν τά κάτωθι βιβλία:

Franz Liszt ; Correspondance 
avec sa fille Mme Oilmen

Albert Cornu : Homme, coeur 
insatiable.

Rosamond Lehmann ; Intem- 
peries.

Rene Blanzat ; Septembre.
Montherlant : Pitie pour les 

femmes.
Georges Girard : Madame de 

Maintenon.
* To βραβείον Nobel διά τήν 

φιλολογίαν (περυσινόν καί έφετει- 
νόν) άπενεμήθη εις τόν Άμαρικα- 
νόν θεατρικόν συγγραφέα Ο’ Νέϊλ 
τοΰ οποίου ή περίφημη «’Άννα 
Κρίστι» άφήκεν εποχήν εις ’Αθή
νας.

* ΙΙυρετώδεις συνεχίζονται α! 
έργασίαι διά τήν Διεθνή "Εκθεσιν 
Παρισίων τοΰ 1937. Τά μέλλοντα 
νά μετάσχουν αυτής Κράτη κατα. 
θέτουν τούς θεμελίους λίθους τών 
περιπτέρων των άρχής γενομένης 
από τήν ’Ιταλίαν, τό Βέλγιον, τήν 
’Ιαπωνίαν καί τήν Πορτογαλλίαν.

* Τήν Ιην Νοεμβρίου έωρτάσθη

έν Γαλλία ή 300η έπέτειος τής γεν- 
νήσεως τοΰ μεγάλου σατυρικού της 
Boileau.

* Μέ πάσαν επισημότητα έλαβε 
χώραν έν Παρισίοις ή έ.τησία σύνο
δος τών 5 Άκαδημιών αΐτινες μέ 
τούς ξένους εταίρους αριθμούν 628 
μέλη εξ ών 218 τής ’Ακαδημίας 
τών ’Επιστημών. Έντύπωσιν πρου- 
ξένησε δ λόγος τοΰ Προέδρου τής 
Συνελεύσεως κ. Bardoux, δστις ά- 
ναμιμνησκόμενος τοΰ προσέδρου μέ
λους τής ’Ακαδημίας ’Ηθικών ’Ε
πιστημών Ελευθερίου Βενιζέλου 
έχαρακτήρισε τόν «μέγαν Κρήτα» 
ως «ειδικόν διοργανωτήν τών ελ
ληνικών επαναστάσεων».

* Ό πρώτος τόμος τοΰ παγκο
σμίου καταλόγου τών υφισταμένων 
έργων εις τάς Γερμανικός βιβλιο- 
θήκας καί εις ολόκληρον τόν κό
σμον, εξεδόθη έν Βερολίνφ. Περι
λαμβάνει πάντα τά έν Πρωσσίς: 
έκδοθέντα βιβλία. Ό πλήρης κατά
λογος θά δίδη πληροφορίας διά 35 
εκατομμύρια έργων.

* Καθόσον πλησιάζει ή Ικατον- 
ταετηρίς τοΰ Ποΰσκιν (Φεβρουάριος 
1937) τόσον πυρετώδης συνεχίζεται 
ή δραστηριότης τής έκδόσεως τώγ 
έργων του !ν Ρωσίφ. Τά Κρατικά 
Τυπογραφεία έχουν άναλάβεί νά έ- 
κτυπώσουν 8.900,000 τόμους αλλά 
φαίνεται δτι ή ανεπαρκής παρα
γωγή χάρτου δέν θά έπιτρέψη τό
σον μεγάλο tirage.

* Ή περίφημη προσωπογραφία 
τοΰ Βασιλέως Γεωργίου Ε'. τής 
’Αγγλίας, ή έκτελεσθεΐσα κατά τό 
’ιωβιλαΐόν του από τόν ζωγράφον 
F. Ο. Salisbury, άφοΰ έξετέθη εις 
τήν Βασιλικήν ’Ακαδημίαν θά ά- 
ναρτηθή προσεχώς εις τό Άνάκτο- 
ρον Β )ύκιγχαμ.

* Ό Βασιλεύς τοΰ Βελγίου Λεο-
πόλδος προσεκάλεσεν εις ανεπίση
μον φιλικόν πρόγευμα 55 Ιργάτας 
τών ανθρακωρυχείων La Bouverie 
κοί δή έκείνους ακριβώς ο’ίτινες ει- 
χον προσφέρει τάς μεγαλυτέρας υ
πηρεσίας εις τήν κατάσβεσιν πυρ- 
καϊών εις τάς στοάς καί τήν διά- 
σωσιν τών θυμάτων. Ό Βασιλεύς 
περιποιήθη φιλοφρονέσταΐα τούς 
κεκλημένους του καί έφωτογραφήθη 
μαζύ των. Ν. Μ.

r ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΟΙ ΥΠΑΑΑΗΑΟΙ, ΜΕΑΗ ΤΒΥ ΠΡΟΜΗΒΕΥΤΙΚΡΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ
ΜΑ ΤΑ ΕΔΩΔΙΜΑ ΣΑΣ ΠΡΟΤΙΜΑΤΕ ΤΟ ΠΡΑΤΗΡΙΟΝ ΣΑΣ, ΕΥΡΙΣΚΕΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΑΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 
ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΤΕ ΑΡΙΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΑΚΡΙΒΕΣ ΖΥΓΙΟΝ, ΤΗΝ ΚΑΛΑΙΤΕΡΑΝ ΤΙΜΗΝ, APTIAN ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΙΝ 

ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΕΝΙΣΧΥΕΤΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΝ ΙΔΕΑΝ,
ΠΡΑΤΗΡΙΟΝ ΟΔΟΣ ΕΜΜ, ΜΠΕΝΑΚΗ 18 22.554 I

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------J



=1Ζ1
ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΒΗΜΑ

‘irnmm αεατιον I Δεκέμβριος 193fe*[------

ίο * ιι η ion ι won
Ή κατ’ έπανάληψιν μή προσέλευσις εις τήν ψηφοδόχον κάλ

πην των μελών του Συλλόγου μας πρός άνάδειξιν νέου Διοι
κητικού Συμβουλίου καί παρατηρηθεΐσα ωσαύτως άποχή καί 
κατά τήν τελευταίαν (τετάρτην ήδη φοράν) ψηφοφορίαν, συνέ
πειαν, φαίνεται, δτι θά έχη ’ίσως τήν διάλυσιν δυστυχώς του 
πρό πολλοϋ άκεφάλου Συλλόγου μας.

'Ως παλαιόν μέλος αύτοΰ καί έμφορούμενος ύπό τής ιδέας δτι 
παν μέλος, οίανδήποτε κατέχον θέσιν έν τή υπαλληλική ιεραρχία 
τής Τραπέζης μας, είναι ύποχρεωμένον νά προσφέρη, έν παντί 
καί πάντοτε, τάς υπηρεσίας του διά τήν προαγωγήν των συμ
φερόντων τοΰ Συλλόγου τούτου, έχω νά συστήσω, κηδόμενος 
των συλλογικών συμφερόντων, κατά τάς παρούσας στιγμάς, 
οπότε κινδυνεύει, έκ τής έπιδεικνυομένης τελείας αδιαφορίας 
<αί τής αποχής τών μελών, αΰτή αϋτη ή όπόστασις τού Συλ
λόγου μας, έχω, λέγω, νά συστήσω, πρός διατήρησιν καί περί- 
σωσιν αύτοΰ, δπως έργασθώμεν δλοι πρός άνάδειξιν έπί τέλους 
Διοικητικού Συμβουλίου, άποτελουμένου, κατά τήν γνώμην μου, 
άπό Συναδέλφους έξ δλων τών βαθμών τής ιεραρχίας μας, έτοι
μους καί προθύμους νά έργασθοΰν, ύπό τήν σημαίαν τής άοκνου 
εργασίας καί τής συντηρητικότητος, πρός έμπέδωσιν τής συνα- 
δελφικής άλληλεγγύης καί τής πειθαρχίας.

Ή ϋπαρξις κατ’ έμέ, του Συλλόγου είναι συνυφασμένη μέ 
τά πλέον ζωτικά συμφέροντα του προσωπικού, ή δέ τυχόν διά- 
λυσίς του άποτελεΐ' σφάλμα άσυγχώρητον καί θέλει επιφέρει 
τήν ραθυμίαν τών μελών, διότι ούκ ολίγον συνεισφέρει ουτος 
εις τήν ήθικήν, τήν διανοητικήν καί τήν σωματικήν άνάπτυξιν 
καί προαγωγήν τών ύπαλλήλων, προσφέρων αύτοΐς διδασκα
λίαν ξένων γλωσσών καί άνωτέρων σπουδών, έκδρομάς, διαλέ
ξεις, κλπ. είναι δέ τό έντευκτήριον τής ψυχαγωγίας, τής έστιά- 
σεως, άπασχολεΐται μέ τά ζητήματα τών Ταμείων Συντάξεων, 
υγείας τοΰ προσωπικού, άποτελεΐ τούτέστιν ουτος μίαν δασιν 
διά τά μέλη αύτοΰ. Νεΰρα δέ τής δλης δράσεώς του θεωρώ 
επίσης τάς διαφόρους έπιμελητείας αύτοΰ, δι’ ών συνάδελφοι έκ 
τών πλέον άπομεμακρυσμένων Ύπ)των έρχονται εις διαρκή επι
κοινωνίαν μετά τών τοΰ Κέντρου.

Δι’ δ καί δραστήριοι καί άοκνοι συγχρόνως δέον νά ώσιν οί 
Έπιμεληταί αύτοΰ.

Ή συναίσθησις τοΰ καθήκοντος άς καθοδηγή ήμας τούς 
υπαλλήλους είς τήν δημιουργίαν καλυτέρου μέλλοντος δΤδλους 
μας.

"Ας έχωμεν πάντοτε ύπ’ δψει μας τό σοφόν ρητόν «τάχ’ αϋ- 
fi.OV εσετ’ άμυνον».

Βάσις τής όντότητος καί τής ύποστάσεως τοΰ ύπαλλήλου 
είναι ή αρετή, ή έργασία καί ή πειθαρχία, τούτέστιν ό σεβα
σμός τών κατωτέρων πρός τούς ίεραρχικώς άνωτέρους των, 
καθώς καί τών νεωτέρων πρός τούς πρεσβυτέρους.

Στώμεν λοιπόν καλώς : έχωμεν ως έμβλημά μας τήν πειθαρ
χίαν καί τήν εντατικήν έργασίαν. Καί ουτω πράττοντες, δηλ. 
πειθαρχοΰντες καί εύσυνειδήτως έργαζόμενοι, θέλομεν άσφαλώς 
•πτρκτήσει τό δικαίωμα νά ζητήσωμεν έν καιρώ καταλλήλω τήν 
έπΐλυάΐν λογικών καί δικαίων αιτημάτων μας.

Πρό παντός πρέπει νά γνωρίζωμεν ήμεΐς οι υπάλληλοι τί θέ
λομεν ή μάλλον τί είναι δυνατόν νά ζητήσωμεν παρά τής Προϊ
στάμενης μας ’Αρχής. 'Ομιλώ τήν γλώσσαν τής ειλικρίνειας και
φοΟ θετικισμού.

Σήμερον, όπότε ή άβεβαιότης καί ή αστάθεια τής αυριον 
έξέλιπον καί έδημιουργήθη τό αίσθημα τής άσφαλείας, ή έν τη 
Κυβερνήσει δέ τής χώρας μας παρουσία τοΰ κ. Ύποδιοικητοΰ 
μας ώς μέλους Αύτής, άποτελεΐ τό μέν τίτλον τιμής διά τό 
"Ιδρυμά μας, τό δέ άπόλυτον έγγύησιν διά τήν άνόρθωσιν τών 
κακώς κειμένων καί ιδία τής οικονομικής καταστάσεως τοΰ 
τόπου μας ώς συνόλου, συνάμα δέ καί τής μελλοντικής ευημε
ρίας τοΰ ατόμου καί, κατά συνέπειαν, καί ήμών τών εργαζομέ
νων—σήμερον, λέγω όπότε και η Νεολαία τής Ελλάδος ανα- 
βαπτίζεται μέ νέα ιδανικά, άς στρέψωμεν ολόκληρον τήν προ
σοχήν μας άποκλειστικώς έπί τά έργα μας καί, έργαζόμενοι 
ώς άλλαι μέλισσαι, άς μεταβληθώμεν είς κυψέλην βομβοΰσαν, 
ϊνα καταστήσωμεν τό 'ίδρυμά μας πρώτον καί ήμας αύτούς 
έπειτα εύτυχεστέρους, έχοντες συνεπίκουρον καί άντιλήπτορα 
τήν σεβαστήν Διοίκησιν ήμών, ή όποια, έκ τών σπλάγχνων ήμών 
προερχομένη, ούδ’ έπί στιγμήν έπαυσε νά έπιδεικνύη τό αμέρι- 
στον καί πατρικόν ένδιαψέρον αυτής ύπέρ τοΰ φιλοπόνου καί 
φιλότιμου προσωπικού.

Πάσα συνεπώς άμέλεια ή απροθυμία εν τω μέλλοντι περί τήν 
έκτέλεσιν τοΰ ίεροΰ καθήκοντος τής άναδείξεως νέου Διοικ. 
Συμβουλίου καί Επιμελητών θέλει εΐσθαι είς βάρος ήμών τών 
ύπαλλήλων τής Εθνικής Τραπέζης, οί όποιοι θά έπρεπε νά εΐ- 
μεθα οί άπόστολοι τής άλληλεγγύης καί οί πρωτοπόροι τής 
δράσεως, -

Μετά συναδελφικών χαιρετισμών 
ΙΩΑΝ. Κ. ΚΑΠΕΤΗΣ

γενικής κλασικής φιλολογίας. Τά

ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 
ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΑΕΥΣΕΟΣ

ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΟΣΕΠΣ

ΟΙ ΑΠΟΧΩΡΟΥΝΤΕΣ

Μετά ήμίσυ περίπου αιώνα άπο- 
χωρών τής ύπηρεσίας τής Τραπέ
ζης, χαιρετώ τούς άγαπητούς συν
αδέλφους μέ τάς καλυτέρας μου 
εύχάς.

Λ.ΧΡΥΣ02ΠΑΘΗΣ

"ΓΕΝΙΚΗ Β 8M06HKH - ΚΡΟΚΙΚί,,
Παρά τοΰ εκδοτικού οίκου “Παρ

νασσός,, (X. I. Κούσουλα) έκδίδεται 
άνά είκοσαήμερον τδ 5πδ τον άνω 
τίτλον περιοδικόν περιέχον αυτοτε
λείς έν συνεχεία μεταφράσεις έργων

έκδοθέντα ήδη 6 τεύχη περιλαμβά
νουν μεταφράσεις Πολιτείας Πλάτω
νος, SCHILLER “Μεγαλεΐον καί 
Πάθος ,, Πλουτάρχου “ ’Ηθικά “, 
ΚΑΝΤ “ Προλεγόμενα", Τακίτου 
“’Αρχαία Βρετανία11, LEOPARDI 
“ Σκέψεις ,, κλπ.

Ή έτη αία συνδρομή τοΰ περιοδι
κού είναι Λρχ. 60. Διά τούς κ. κ. 
Συναδέλφους ή πληρωμή δύναται 
νά γίνη διά 2 ή 3 δόσεων.

Διά πλείονας πληροφορίας καί 
έγγραφάς άπευθυντέον κ. X. I. 
Κούσουλαν, Άβέρωφ 12, ή Καν Κ. 
Κούσουλα Κεντρικόν Κατ)μα Εθνι
κής Τραπέζης (Υπηρεσία Γραμμα
τείας).

On Μμιμνομε

* ’Από 1ης ’Ιανουάριου άποχω- 
ροΰν καταλαμβανόμενοι ύπό τοΰ ο
ρίου ήλικίας οί συνάδελφοι κ. κ. Λ. 
Χρυσοσπάθης, Α. Βαμβακάς καί 
Α. Παναγιωτίδης Τμηματάρχαι Α'. 
Τάξεως, 6 κ. Σ. Λεκατσάς λογιστής 
Α'. τάξεως καί διάφοροι άλλοι κα
τώτεροι υπάλληλοί τής Τραπέζης. 
Έν τώ μεταξύ παρητήθη & συνά
δελφος κ. Μ. Σκυριανός, Ταμίας 
τοΰ Ύπ)ματος Αίγιου.

* Παρά τήν παρατηρηθεϊσαν τε
λευταίως άδιαφορίαν διά τήν άνά- 
ληψιν τής Διοικήσεως τοΰ Συλλόγου, 
φαίνεται δτι τον ’Ιανουάριον θά υ- 
πάρξη αρκετή ζωηρότης. Ήδη ψι- 
θυρίζονται διάφορα ονόματα.

* Ή ιδία ζωηρότης φαίνεται δτι 
θά επικράτηση καί είς τάς κατά 
Μάρτιον έκλογάς τής 'Υπαλληλικής 
Προμηθευτικής Ένώσεως μετά τήν 
τελευταίαν. δξυνσιν τών πραγμάτων 
ώς έκ τής ύπό τής πλειοψηφίας τοΰ 
Διοικητικοΰ Συμβουλίου τής Ένώ
σεως ύποστηριζομένης γνώμης διά 
τήν αγοράν ακινήτου πρός στέγασιν 
τών πρατηρίων αυτής.

* Άπό τοΰ προσεχούς Ιανουά
ριου θά δημοσιεύεται κατά μήνα είς 
τό Συλλογικόν δελτίον σύντομος βι
ογραφία μετ’ ανεκδότων έκ τής ύπη- 
ρεσιακής ζωής τών έκλιπόντων ά
νωτέρων συναδέλφων, μεταξύ τών 
οποίων υπήρξαν έξαιρετικαί φυ- 
σιογνωμίαι τοΰ υπαλληλικοΰ κλάδου 
καί διακεκριμένα μέλη τοΰ Συλλό
γου μας.

*Ή Ένωσις Φιλάθλων τών Τρα
πεζών Εθνικής, Ελλάδος, Κτημα
τικής καί ’Αγροτικής προσεχώρησεν 
είς τήν ’Ομοσπονδίαν τών έκδρομι- 
?ΐών Σωματείο)'/ τής Ελλάδος.

* Διά τοΰ θανάτου τοΰ συναδέλ
φου Κωνσταντίνου Δώρου απορφα
νίζεται μία Ιτι συναδελφική οικο
γένεια μέ τάς πλέον έπωδύνους δΓ 
αυτήν οίκονομικάς συνέπειας.

* Έπί τή εύκαιρία τών εορτών 
τό πρατήριον τών εδωδίμων τής Υ
παλληλικής Προμηθευτικής Ένώ
σεως θά τ ι>1 ήσ/j είς τού; συνεταί
ρους κουραμπιέδες εξαιρετικής ποι
ότητας καί με λογικάς τιμάς.

* Είς τήν Ένωσιν παρελήφθησαν 
καί πωλοΰνται ωρολόγια τσέπης καί 
χειρός μάρκας ώμέγα (Ω) καθώς καί 
τοίχου μάρκας Γιούνγανο.

Έλάβομεν καί δημοσιεύομεν τήν 
κατωτέρω επιστολήν τοΰ συνα
δέλφου κ. Ί. Άκριβοπούλου μέ 
τήν παρατήρησιν οτι ή «Τραπε
ζιτική» δημοσιεύουσα τά πρα
κτικά τών συνελεύσεων τών δια
φόρων οργανώσεων' ώς ταΰτα τή 
εγχειρίζονται ύπό τών έκάστοτε 
Προέδρων τών Συνελεύσεων δέν 
φέρει ούδεμίαν εύδύνην διά τή\' 
τυχόν' έσφαλμέν'πν διατύπωσιν' 
τούτων ύπό τών' πρακτικογρά- 
φων.
Έ; αφορμής τής δημόσιε ύσκως 

εις το Συλλογικόν Δελτίον τοΰ λή- 
ξαντος μηνάς τών πρακτικών τής 
Έκτακτου Γενικής Συνελευσεως 
τών μελών τής ’Υπαλληλικής Προ
μηθευτικής Ένώσεως τής 8ης ’Ο
κτωβρίου έ. ε., έχω τήν τιμήν νά 
παρατηρήσω, δτι ή έν αυτοί,ς δημο- 
σιενίϊεΐσα περίληψις τής άγορεΰ- 
σεώς μου κατά τήν Συνέλευσιν 
εκείνην ουδόλως άνταποκρίνεται 
πρός τό γράμμα ή τό πνεύμα τών 
παρ’ έμοϋ λεχθέντων, τουλάχιστον 
ως πρός τό σημεΐον καθ’ δ φέρο
μαι ομίλησα; περί αποτυχίας τοΰ 
Οικοδομικού Συνεταιρισμού κλπ.

Τοιαΰτην έννοιαν δέν έξέφρασα 
ουδέ παρομοιαν λέξιν εΐπον.

Διά νά υποστηρίξω απλώς τήν 
διατυπωθεΐσαν γνώμιγν μου, δτι 
κατά γενικόν κανόνα οι ενδεικτι
κοί προϋπολογισμοί τοΰ κόστους 
τών οικοδομών έν τή έκτελέσει 
υπερβάλλονται διά διαφόρους λό
γους, άνέφερον ως πρόχειρον καί 
γνωστόν τή Συνελεΰσει παράδειγ
μα τό κόστος τών οικιών τοΰ Συ
νοικισμού «Φιλοθέης».

Ή όπέρβασις όμως τοΰ προϋπο- 
λογισμοΰ δέν σημαίνει πάντοτε 
αποτυχίαν καί δή ύφ’ ήν αόριστον 
καί γενικήν έννοιαν διατυποΰται 
έν τρις ΙΙοακτικοΐ,ς.

Διότι είναι τοΐ.ς πάσιν γνωστόν 
δη Ιδιαζόντως έν τή οικοδομική 
ύφίσταται άτέομων κλίμαξ ποιό
τητας υλικών καί έργασίας, δτι ύ 
δείκτης τών τιμών τών οικοδομή
σιμων υλών είναι λίαν ευμετάβλη
τος καί δτι πάσα χρηματική δα
πάνη διοχετευόμενη εις τήν οικο
δομήν άποκρυοταλλοΰται εις ακί
νητον Ισοδύναμον αξίαν έφ’ δσον 
οί έχοντες τήν διαχείρισιν ταυ της

δέν πέσο)σιν Θύματα πλάνης ή έ%- 
μεταλλεύσεως άποκλειομέλ-ων βε
βαίως διά σοβαοάν οικοδομικήν δρ- 
γάνωσιν ώς ή ήμετέρα. Οΰτω ή 
αξία τής έκτελεσθείσης, οικοδομής 
έξαρτάται κυρίως έκ τής δαπάνης 
τής κατασκευής της.

Επόμενος τών αρχών τούτων 
δέν δύναμαι νά εννοήσω πώς θά 
ήδύνατό τις νά Θεώρηση ιός απο
τυχίαν τήν διά τον ένα ή τον άλ
λον λόγον άπόκτησιν ακινήτου 
αξίας μεγαλύτερα; τής ,τροϋπολ - 
γισθ είσης.

Αποτυχία πρέπει νά θεωρηθή 
ή υπέρβασις έκ τοΰ προϋπολογι
σμού όταν αϋτη δημιουργεί οικο
νομικόν αδιέξοδον είς τον ιδιοκτ ή
την, δυνάμενον νά όδηγήση είς 
καταστροφήν του, ως συμβαίνει 
ενίοτε είς αισιοδόξους επιχειρημα
τίας.

ΙΤαρομοία δμως περίπτωσις οίί- 
τε ύφίσταται ούτε είναι δυνατόν 
νά ύπαρξη είς τον ήμέτερον Οικο
δομικόν Συνεταιρισμόν έφ’ δσον ή 
Σεβαστή Διοίκησες τής Τραπέζης 

ίμεσολαβούσα ώς χρηματοδότης 
λαμβάνει τήν πατρικήν πρόνοιαν 
δπως αι χρεωλυτικαί δόσεις ώσιν 
ανάλογοι τής μισθοδοτικής δυνα
μικότητας τοΰ υπαλλήλου καί γε
νικώς έλλείπουσιν αί τραχεΐαι 
σχέσεις δανειστοΰ πρός οφειλέτην.

Έν τέλει επιτρέψατε μοι νά 
διατύπωσα) τήν γνώμην δτι ή 
έργασία τοΰ προχείρου πρακτικυ- 
γράφοιι ούτε εύκολος άλλ’ ούτε 
καί ακίνδυνος διά τούς ρήτορας 
δύναται νά θεωρηθή καί δτι κατά 
τάς Γε νικάς Συνελεύσεις είναι 
ίσως ενδεδειγμένη ή τήρησις έστε- 
νογραφημένων πρακτικών.

ΙΩΑΝ. ΑΚΡΙΒΟΓΙΟΥΛΟΣ

Η ΣΥΛΛΟΓ. ΚΙΝΗΣΙΣ 
ΤΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Μή γενομένης απαρτίας «αί 
«ατά τάς αρχαιρεσίας τής 16ης 
Νοεμβρίου, άνεβλήθησαν αΰται 
διά τήν 21 Δεκεμβρίου συμ- 
φώνως τφ Νόμφ, έπειδή δέ ή 
αυτή άπροθυμία τών ψηφοφό
ρων παρετηρήθη καί κατά τήν 
ημερομηνίαν ταύτην, θέλει 
προσκληθή ύπό τής παραιτη- 
θείσης Διοικητικής ’Επιτροπής 
ή πρώτη έτησία τακτική Γενική 
Συνέλευσις διά τό δεύτερον 
δεκαήμερον τοΰ ’Ιανουάριον 
1937, συμφώνως τφ Καταστα- 
τικφ.

ΑΝΑΚΟΙΝΠΣΙΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ ΜΟΡΦΠΣΕΒΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝ

ΙΙαρά τοΰ κ. Χρήστου Τερζάκη 
(πρώην ΔιευΘυντοΰ ‘Αγροτικής Τρα" 
πέζης Καλαμών καί Γραφείου Προ
στασίας Σύκων κλπ.), έκδίδεται δί- 
τομον «’Αγροτικόν Αεξικόν» τή συν
εργασία ειδικών. Τό Λεξικόν τοΰτο, 
χρήσιμον ου μόνον είς τούς ασχο
λούμενους μέ τήν μελέτην καί τήν 
καλλιέργειαν τών φυτών αλλά καί είς 
πάντα δστις θά έπεθύμει νά κατα- 
τοπισθή είς τά φαινόμενα τοΰ φυτι- 
κοΰ κόσμου, αποτελεί λίαν έπιμεμε- 
λημένην εκδοσιν είκονογραφημένην.

Διά πλείονας πληροφορίας καί 
έγγραφάς άπευθυντέον είς κ. Χρ. 
Τερζάκην, Άραχώβης 31, Αθήνας.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Linguaphone Γαλλικής, είς ό- 
ρίστην κατάστασιν καί εντε
λώς άμεταχείριστον.

Πληροφορίαι : Διαχείρισιν 
Τραπεζιτικής».
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| X) Φυματ ιολόγος ’ Ιατρός

Κ05 ΔΗΜΗΤΡ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
Επιμελητής Σανατορίου Πάρνηθας 
Τέως Εσωτερικός βοηθός τοΰ έν 
Ρώμη Ινστιτούτου Φυματιολογίας

CARLO FORLANINI
Έγκατέστησεν Ίατρεϊον έν Άθήναις 

Έπί τής όδοΰ ΜΑΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΠΛΑΝΩΝ ΙΟ
Παραπλεύρως Δημοτικοΰ Νοσοκομείου 

Καί δέχεται
έκάστην Τρίτην καί Παρασκευήν |4 — 7 μ. μ.

.


