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ΤΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΜΑΣ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
Ή Διοικητική Επιτροπή τού 

Συλλόγου μάς άπέοτειλε πρός δη- 
μοσί»υσιν ιό κάτωθι άρθρον.
Ή επιδίωξις και ή διά τυμ

πανοκρουσιών έμφάνισις έν 
τυπωσιακών αποτελεσμάτων 
είναι και αυτό ένα είδος πο
λιτικής, ή όποια ήμπορεϊ έπί- 
σης νά ίσχύη και διά τά συλ
λογικά μας πράγματα. Δεν 
θά ήτο άληθές νά εϊπωμεν, 
ότι ή πολιτική αυτή έμπνέε- 
ται πάντοτε άπό καμποτινι
σμόν. Δεν άποκλείεται νά ύ- 
πάρχη καλή πίστις είς τήν βά- 
σιν της καί νά προέρχεται 
άπό ώρισμένην άντίληψιν τής 
ομαδικής 'ψυχολογίας.

"Οπως και άν έχη τό πρά
γμα δεν είναι αυτό ή πολι
τική μας. Ημείς θυσιάζομεν 
ευχαρίστως καί χωρίς διστα
γμόν τήν έντύπωσιν είς τό ά- 
ποτέλεσμα, πιστεύοντες είς 
τήν ώφελιμότητα τής πολιτι
κής ταύτης καί πρόθυμοι νά 

I καταστήσωμεν κοινόν κτήμα 
I τούς συλλογισμούς, οί όποιοι 

μάς οδηγούν είς αυτό.
Τά έντυπωσιακά άποτελέ- 

σματα προϋποθέτουν, άν μη τι 
1 άλλο, τουλάχιστον μίαν άνυ 
I πομονησίαν. Είναι δίκαιον,
I ήμπορεί νά σκεφθή ό άκολου- 

θών τήν έντυπωσιακήν πολι
τικήν, νά σπείρω εγώ καί νά 
θερίση άλλος ; Τούτο είναι ά- 
διάφορον λέγομεν ήμείς. Δέν 
έχομεν τήν δύναμιν νά μετά 
θέτωμεν τήν εποχήν τού θε
ρισμού κατά τάς επιθυμίας 
μας. Ήμπορεί οί καρποί νά 
ώριμασούν μετά πολλάς καί 
έκ διαφόρων προσώπων συλ 
λογικάς θητείας, διότι τό φυ- 
τόν μας δέν είναι μονοετές, 
ώς ή συλλογική θητεία, άλλα 
δενδρον μακροτάτου βίου. Τό 
ότι δέν θά εϊμεθα ήμείς, άλλ’ 
άλλοι είς την Διοίκησιν τού 
Συλλόγου, όταν θά ώριμάσουν 
οί καρποί, δέν είναι λόγος διά 
νά τούς συγκομίσωμεν άώρους. 
Πρέπει. λοιπόν νά ριφθή ό 

' σπόρος καί έάν τούτο έχη ήδη 
γίνει, νά φροντίσωμεν νά ά- 
ποκτήση ίσχυράς καί βαθείας 
ρίζας τό φυτόν. "Ολοι όσοι 
εύρεθούν είς τήν καλλιέργειάν 
του ένδιαμέσως πρέπει νά μή 
φεισθοϋν τού μόχθου τωνάπο- 
βλέποντες είς τό αποτέλεσμα. 
Τότε θά έλθη άσφαλώς καί ή 
έποχή των εύχυμων καρπών 
καί οί καρποί ούτοι θά άνή- 
κουν είς όλους μας.

Βάσιν τής συλλογικής πολι
τικής θεωρού μεν τήν πλή
ρη καί μέχρι συνταυτισμοϋ 
έναρμόνισιν των βλέψεων 
καί τών επιδιώξεων τού 
Συλλόγου πρός τάς βλέψεις 
καί τάς επιδιώξεις τού Ιδρύ
ματος. ’Άνευ τούτου θά έχω- 
μεν λάβει μίαν παραπλανητι
κήν οδόν πλήρη περιπετειών 
καί άπογοητεύσεων, τήν ο
ποίαν θάττον ή βράδιον θά 
εύρεθώμεν είς τήν άνάγκην 
νά έγκαταλείψωμεν διά νά 
πάρωμεν άλλον δρόμον. Δέν 
ίσχυριζόμεθα, ότι ήμείς πρώ 
τοι έτάμομεν τήν οδόν αυτήν. 
Θά ήτο τούτο άπρέπεια καί 
αδικία πρός πολλάς άλλας 
προ κατόχους Διοικήσεις τού 
Συλλόγου, αί ψτοϊαι προ η
μών είργάσθησαν καί πρός 
τήν συμβολήν τών οποίων ο
φείλεται πάσα άναγνώρισις. 
Ήμείς έπιμένομεν είς τον έ-

κλεγέντα δρόμον, διότι πι- 
στεύομεν, ότι είναι ό καλλί
τερος.

Δέν εϊμεθα άφελεΐς διά νά 
πιστεύωμεν, ότι βαδίζομεν 
ένα άκοπον, ομαλόν καί δια- 
μορφωμένον δρόμον, ή διάνυ- 
σις τού οποίου είναι ζήτημα 
χρόνου. Έάν οΰτω συνέβαινε, 
τότε ή ταχύτης τής πορείας 
θά ήτο ζήτημα μεταφορικών 
μέσων καί δέν ύπάρχει Αμφι
βολία, ότι οί διανύοντες πεζή 
τον δρόμον τούτον θά άφή- 
νοντο πολύ όπίσω άπό τούς 
μεταφερομένους δΓ αύτοκινή- 
του, έχοντες σκληρόν σύντρο 
φον τής Ανωφελούς πορείας 
των τον κάματον, τήν σκόνιν, 
τάς λοιδωρίας ή τόν οίκτον τών 
έποχουμένων. Ή διαδρομή ό 
μως διαχαράσσεται τώρα βή
μα πρός βήμα έν μέσφ δυ- 
σχερειών καί άπροόπτων, ταύ- 
τα δέ καί έκείναι άπαιτούν 
προσπάθειαν καί κόπον διά 
νά εξουδετερωθούν και συνε- 
χισθή ή πορεία. Ούτε δυνάμε- 
θα νά πιστεύωμεν, ότι πρέ 
πει νά άναλισκώμεθα είς προ
σπάθειας «στα κουτουροϋ». 
Θά συνειδητοποιήσωμεν λοι
πόν τάς προθέσεις μας καί θά 
άναζητήσωμεν παντού τήν 
συνδρομήν είς τόν κοινόν σκο
πόν. Έάν ή συνδρομή αυτή 
μάς προσφερθή οϊκοθεν, θά 
τήν άποδεχθώμεν μέ ευγνωμο
σύνην. Έάν δέν μάς προσφερ
θή θά τήν άναζητήσωμεν καί 
δέν θά σταματήσωμεν, πα
ρά μόνον όταν τήν έπιτύχω- 
μεν.

Άναγνωρίζομεν, ότι ή πο 
ρεία καί οί σκοποί της δέν έ
χουν μόνον αύριον, Αλλά καί 
σήμερον, καί ότι ή σήμερον 
είναι μία ζωντανή καί σφύ- 
ζουσα πραγματικότης, τήν ό
ποιαν ούδείς έχει τήν δύνα- 
μιν, άλλ' ούτε τό δικαίωμα 
νά μεταβάλη είς χρονικήν διά 
λειψιν, άνωθεν τής όποιας 
νά διαβή. Ή σήμερον έχει καί 
αύτή άπαιτήσεις, άλλας μέν 
αυτοτελείς καί άλλας άναπο- 
σπάστως συνδεδεμένας πρός 
τήν συνέχειαν τής προσπα 
θεία:. Είναι όθεν άνάγκη νά 
δοθή καί είς αύτάς ίκανοποίη- 
σις. Είναι άνάγκη νά λάβωμεν 
καί έναντι τών άπαιτήσεων 
τούτων θέσιν ενδιαφέροντος 
καί προσοχής, έστω καί έάν τού 
το καθυστερήση τήν πορείαν 
πρός τόν γενικώτερον καί πλη 
ρέστερον σκοπόν. Είναι τούτο 
τόσον έξώφθαλμον, ώστε μό
νον ούτοπισταί νά μή τό άν- 
τιλαμβάνωνται.

Άλλά καί ή αύριον, ή καλ- 
λιτέρα αύριον, υποδηλώνει 
τήν προσεχή, τήν προσεχεστά- 
την παρουσίαν της μέ τόσην 
ένάργειαν, ώστε καί χωρίς τήν 
συνεργίαν φαντασίας νά επι
βάλλεται νά τήν προσέξωμεν 
καί νά τήν προετοιμάσωμεν, 
διά νά μή περιπέσωμεν είς τό 
σφάλμα τών άγριων, οί όποιοι 
εγειρόμενοι τήν πρωίαν δέν 
έχουν άντίρρησιν νά πωλή- 
σουν τήν στρωμνήν των, α
φού ό χθεσινός κάματος έξέ: 
λιπε διά τού προηγηθέντος 
ύπνου.

Αύταί'είναι αί γενικαί σκέ
ψεις, αί όποίαι ένέπνευσαν 
καί εμπνέουν τήν συλλογικήν 
μας πολιτικήν. Κύπτομεν μέ

προσοχήν είς πάν σημερινόν 
ζήτημα καί κάμνομεν πάν τό 
δυνατόν διά τήν έπίλυσίν του. 
Στηριζόμεθα έν τούτφ είς τήν 
εύμένειαν τής Διοικήσεως, τής 
όποιας πλεΐστα εϊχομεν μέχρι 
τοϋδε δείγματα καί είς τήν 
πολύτιμον συνδρομήν, πολ
λών έκτος τού Συμβουλίου, 
Συναδέλφων, τούς όποιους 
δέν όνομάζομεν, διότι θά έ 
κινδυνεύομεν νά τούς δυ- 
σαρεστήσωμεν, ώς έχοντας τήν 
ίδιαν μέ ήμάς άντίληψιν, ότι 
ή συνειδητή προσπάθεια αί
ρεται άνω τής φιλαυτίας καί 
άποστέργει τόν θόρυβον καί 
καί τήν διαφήμισιν.

Οί ίδιοι αυτοί συντελεσταί 
μάς βοηθούν συγχρόνως καί 
διά τήν αύριον, διότι ούδείς 
έξ αυτών τήν άγνοεϊ καί όλοι 
μαζί έν πλήρει καί άπολύτφ 
συμφωνία βλέπομεν, ότι πρέ
πει νά έλθη μέ έξησφαλισμέ- 
νην τήν λύσιν ζητημάτων, τά 
όποια Ανάγονται είς τό μεγα
λείων τοϋ Εθνικού μας Ι
δρύματος καί την προκοπήν 
τών λειτουργών του.

Εϊπομεν, ότι "<αί είς τά ζη
τήματα ταΰτα διαθέτομεν πολ- 
λήν δραστηριότητα, έν πλή- 
ρει γνώσει, ότι δέν θά άκού- 
σωμεν ήμείς τόν έπαινον τής 
έπιλύσεώς των. Πιστεύομεν 
μάλιστα, ότι έκείνοι πού θά 
τόν άκούσουν, θά τόν άξί- 
ζουν, διότι θά έχουν διαθέσει 
τάς ικανότητάς των καί θά έ
χουν συμβάλει θετικώς διά 
τήν έπιτυχίαν τού σκοπού.

Ήμείς άρκούμεθα είς τήν 
ίκανοποίησιν, ότι διεθέσαμεν 
χωρίς θόρυβον πάν ό,τι δια
θέτομεν διά τήν προσέγγισιν 
τοϋ σκοπού καί ότι έπετύχο- 
μεν—αύτής τής έπιτυχίας τήν 
έξαρσιν θά μάς συγχωρήσουν 
οί Συνάδελφοι—νά εύρωμεν 
πλείστους συνεργάτας καί βοη
θούς είς τήν έργασίαν τών ό
ποιων θά οφείλεται, οποτεδή
ποτε έλθη —καί τήν πιστεύο 
μεν προσεχή — ή συγκομιδή 
τών καρπών.

ΕΙς την Διοίκησιν τοϋ Συλ
λόγου δέν ήλθομεν καί δέν 
εύρισκόμεθα διά νά ώφε- 
ληθώμεν, άλλά μόνον διό 
νά ώφελήσωμεν πρός πάσαν 
κατεύθυνσιν. Διά τούτο πι- 
στεύοντες είς τήν Τράπεζαν 
καί τό έμψυχον υλικόν της, 
πιστεύοντες είς τόν Σύλλογον 
μέ όλην μας τήν ψυχήν, έχο
μεν στρέψει τήν προσοχήν 
μας πρός τό παρόν καί τό μέλ
λον, πρός τό μεγαλεϊον τοϋ 'ι
δρύματος καί τήν πρόοδον τοϋ 
προσωπικού του, πρός τήν ά- 
νύψωσιν τού έπαγγέλματος καί 
πρός τήν έξασφάλισιν τών μέ
σων διά τήν έκπλήρωσιν τής 
άνωτέρας κοινωνικής άποστο 
λής τών λειτουργών τής Ε
θνικής Τραπέζης, πρός τάς 
άνάγκας καί τάς άνησυχίας, 
πρός τάς πικρίας καί τούς πό
θους τών Συναδέλφων μας, 
πρός πάσαν έπίσης κατεύ- 
θυνσιν.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

’Επιστολή τοϋ Διευθυντοϋ τοϋ Ύπ)ματος 
Πειραιώς κ. ΧΡ. Κ. ΑΗΜΗΤΡΙΑΔΗ

Φίλε κ. ΔιευΘυντά,
Συζητουμένου κατ’ αύτάς τοΟ 

τρόπου οικονομικής ένισχύσεως 
τοΟ προσωπικού τής Τραπέζης 
μας, πρός άντιμετώπισιν τών 
όγκουμένων όσημέραι βιωτικών 
άναγκών, διά τής όπ* αυτής 
χορηνήσεως έπιδόματος Ακρί
βειας του βίου, έπιθυμώ νά 
έκθέσω δΓ όλίγων τάς έπ’ αυ
τού Απόψεις μου, άπαντών ουτω 
είς τήν διά τού φύλλου ύμών 
τού παρελθόντος μηνάς άπευ 
θυνθεΐσαν έκκλησιν τού Προέ
δρου τής Διοικ. Επιτροπής τού 
Συλλόγου, όπως πάντες συμβά- 
λωσιν είς τήν εύστοχωτέραν έ- 
πίλυσιν τών ένδιαψερόντων τό 
προσωπικόν τής Τραπέζης ζη 
τημάτων.

Κατά τήν γνώμην μου, τό 
προσωπικόν δέον νά κατανεμη- 
θή είς τρεις κατηγορίας, είς 
τήν πρώτην τών όποιων νά πε- 
ριληψθώσιν οί άπό τού βαθμού 
Ύ ιτολογιστού Β' καί κάτω ύ 
πάλληλοι τού κυρίου προσωπι
κού, τό βοηθητικόν προσωπικόν 
(δακτυλογράψοι καί είσπράκτο- 
ρες), τό προσωρινόν πρόσω 
πικόν καί οί κλητήρες, εις τήν 
δευτέραν οί άπό τού βαθμού 
Λογιστοΰ Α'. τάξεως μέχρι καί 
τού Ύπολογιστού Α'. τάξεως 
καί είς τήν τρίτην οί Τμημα- 
τάρχαι πόσης τάξεως.

Διά τής τοισύτης κατανομής, 
είς μέν τήν πρώτην κατηγορίαν 
περιλαμβάνονται οί κατώτεροι 
ύπάλληλοι τού κυρίου προσωπι
κού, τό έχον άντιστοίχους μι
σθούς βοηθητικόν προσωπικόν, 
οί προσωρινοί ύπάλληλοι καί οί 
κλητήρες, δηλαδή ή μεγάλη ό 
μάς τών οίκονομικώς άσθενε- 
στέρων, είς δέ τήν δευτέραν οί 
μεσαίοι ύπάλληλοι καί είς τήν 
τρίτην οί Ανώτεροι.

Κατά τόν καθορισμόν τού έ
πιδόματος, δέον νά ληψθή ύπ*

όψιν ή άνάγκη τής γενναιοτέ- 
ρας ένισχύσεως τών οίκονομι
κώς άσθενεστέρων, χωρίς νά 
παροραθή, καί ή ύπηρεσιακή 
ιεραρχία, ήτις πρέπει νά τηρή- 
ται είς οίανδήποτε έκδήλωσιν, 
έστω καί διά πλατωνικών δια
κρίσεων, είς πάντα όργανισμόν 
καλώς συγκεκροτημένον, ουτι- 
νος τό προσωπικόν έχει έπί- 
γνωσιν τής συναδελφότητος καί 
Αλληλεγγύης.

Οί Ανωτέρω τεθέντες σκοποί 
νομίζω δτι έπιτυγχάνοντσι διά 
τού καθορισμού τού έπιδόμα
τος διά μέν τήν πρώτην κατη
γορίαν είς δρχ. 2200, άντιστοι- 
χούσας είς ποσοστόν έπί τών 
όργανικών μισθών άπό 50— 
11 ο)ο διά τό κύριον προσωπι
κόν καί τούς είσπράκτορας, 
άπό 50—110 ο)ο διά τάς δακτυ- 
λογράφους, άπό 80—117 ο)ο διά 
τούς κλητήρας καί άναλόγως 
διά τό προσωρινόν προσωπι
κόν, διά δέ τήν δευτέραν κα
τηγορίαν είς δρχ. 2700, άντι- 
στοιχούσας είς ποσοστόν άπό 
31—50 ο)ο, καί διά τήν τρίτην 
είς δρχ. 3.000, άντιστοιχούσας 
είς ποσοστόν 21—30 ο)ο έπί 
•τών όργανικών μισθών, κατά 
τόν παρατιθέμενον λεπτομερή 
πίνακα.

’Άλλη έπιβαλλομένη διάκρι- 
σις είναι ή τών διαφόρων κα
ταστημάτων τής Τραπέζης είς 
τρεις όμάδας, άναλόγως τών 
είς αύτά κρατουσών βιωτικών 
συνθηκών, διότι δέν είναι νοη
τόν δτι αί αύταί βιωτικαί ά- 
νάγκαι κρατούσιν, έπί παρα
δείγματα έν Άθήναις, έν Λα
μία καί έν Παξοΐς· καί είς μέν 
τό προσωπικόν τής πρώτης ό· 
μάδος νά χορηγηθώσι τά Ανω
τέρω προτεινόμενα έπιδόματα, 
είς δέ τό τής δευτέρας δρχ. 
2300, 2000 καί 1600 καί είς τό 
τής τρίτης δρχ. 1500, 1300 καί 
1000 άντιστοίχως.

Π I Ν Α Ξ
Έπιδόματος άκριβείας τοϋ βίου μετά ποσοστών αύξήσεως 

έπί τών όργανικών μισθών κατά βαθμούς.
Τμημ. Α' 13.800 , 21,7 °/ο

Β'
Γ'

11.800 1 
10 800 ί 3000.— 25,4

27,8
%
°/ο

» Δ' 9.800 1 30,6 °/ο

Λογ. Α' 8.600 . 31,4 °/ο
Β'
Γ

7.550 | 
6.300

| 2.700.— 35.7
42.8

°/ο
°/ο

Ύπολ. Α' 5.300 1 50,9 °/ο

Ύπολ. Β' -1400 
Βοηθ. Α 3850 

» Β' 3400 
Γραφ. 2850

2200
50 «Λ Δακτ. Γρ. 4.400 50 %
67,1 ο/ο » Λ' 3.600 61,1 °./ο
64,7°/0 » Β' 3.000 70.3 0/0
77,2°/0 > Γ' 2.400 91.6 °/0

Δόκ. Δακ. 2.000 110 °/0

Είσπρ. Α' 4400 50°/ο 
» Β'3850 57,1 ο/0
» Γ 32U0 68.7 ο/0
» Δ' 2850 77,2 ο/0

Κλητ. Λ' 2.750 80 %
» Β' 2.300 95.6 °/0 
» Γ' 1.875 117,3 ο/0

Όμάς Α'. καταστημάτων επίδομα ώς άνω Δρχ. 3.000.— 2.700.—
» Β'. » * » » » 2.300.— 2.000.—
» Γ'. » » » » » 1,500.— 1.300.—

2.200.— 
1.600.— 
1.000.—

Παρέρχομαι τούς ύπολογι- 
σμούς περί τής άπαιτηθησομέ- 
νης διά τήν χορήγησιν τών Α
νωτέρω έπιδομάτων δαπάνης, 
διότι θεωρώ τά προτεινόμενα 
ποσά ώς τά έλάχιστα χορηγη- 
τέα, έν σχέσει πρός τάς άνάγ
κας &ς πρόκειται νά θεραπεύ- 
σωσι, καί διότι φρονώ δτι αί 
κοσμοϊστορικαί περιστάσεις, 
ώς αύταί τάς όποιας διερχό 
μέθα, δέν άντιμετωπίζονται μέ

μικροψύχους υπολογισμούς, 
άλλά μέ πίστιν άκλόνητον έπί 
τά πεπρωμένα καί τήν ζωτι
κότητα τοϋ εύγενοϋς ημών 
έθνους καί τήν έκ τής πίστεως 
ταύτης έπιβαλλομένην αισιο
δοξίαν.

Μετά συναδελφικών χαιρε
τισμών.

X. Κ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ 
Έν Πειραιει τή 21 ’Ιουλίου 1941



ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΙΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
'Υπό κ. ΕΥΘ. Μ. ΜΠΟΥΝΤΩΝΑ, τοϋ Υποκατα
στήματος Θεσσαλονίκης τής 'Εθνικής Τραπέζης

ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ
ΕΙΣ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

Τό κατωτέρω δημοσιευόμενον άρθρον 
τοϋ κ. Εύθ. Μπουντώνα έγράφη 
πρό δέκα περίπου μηνών καί κατά 
συνέπειαν έ'χει ώς βάσιν συνθήκας 
πολύ διαφορετικός άπό τάς κρα- 
τοΰσας σήμερον. Παρά τό γεγονός 
τοϋιο, φρονοΰντες 6τι ή δημοσίευ· 
σίς του πρόκειται νά άποτελέση 
συμβολήν εις τήν μελέτην ενός τό
σον ένδιαφέροντος θέματος, έκρίνα- 
μεν σκόπιμον νά προβώμεν εις τήν 
δημοσίευσίν του, έστω καί μέ κα- 
θυστέρησιν.
Ή βιομηχανία και ή βιοτεχνία 

άποτελοΰσι σήμερον τήν βάσιν 
τής οικονομικής κινήσεως μιας 
χώρας, διότι δΓ αυτών εξυπηρε
τούνται κυρίως δλοι οι άλλοι κλά
δοι τής οικονομίας τής χώρας και 
αυξάνουσιν άναλόγως τής καλής 
ή κακής έπιδράσεως τήν όποιαν 
άσκοΰσιν αυται έπ’ αυτών.

Επομένως ή οικονομική κίνη- 
σις τής βιομηχανίας κυρίως μιας 
χώρας πρέπει νά είναι συνδυα 
σμένη κατά τοιοϋτον τρόπον, ώστε 
δλοι οι οικονομικοί κλάδοι οι έ- 
ξαρτώμενοι έξ αυτής νά τρέφων- 
ται συμμέτρως ως ο!" κλάδοι ενός 
δένδρου, διά τοϋ συντονισμού δέ 
όλων τών δυνατοτήτων μιας άρ
τιας παραγωγής νά μή παρατη- 
ρήται ατροφία τις, παραβλάπτου- 
σα τήν κανονικήν, ζωηράν αλλά 
καί σταθεράν άνάπτυξιν τού δέν
δρου τούτου.

Επειδή δέ ή οικονομική ζωή 
τής χώρας έκδηλοϋται κυρίως διά 
τών δύο μεγάλων κλάδων της, 
ήτοι τού εμπορίου καί τής βιομη
χανίας, δέον νά λαμβάνηται πρό
νοια δπως ο! δύο ούτοι κλάδοι μή 
συγχέωνται έν τή εκτελέσει τών 
προορισμών των, αλλά άλληλοβο- 
ηθούμενοι νά φέρωσι τήν Ισορ
ροπίαν τής οικονομικής ζωής τής 
χώρας, άνευ τής οποίας ή χώρα 
αυτή θά περιπέση εις τό αντίθε
τον τής άναπτύξεως τών οικονο
μικών της.

Τούτο είναι αύτόδηλον, διότι 
διά τής καί κατ’ ανοχήν έστω κα- 
ταπατήσεως υπό τής μιας τών 
δικαιωμάτων τής έτέρας ή τής α
πόπειρας έκμεταλλεύσεως τής μιας 
υπό τής άλλης θά έπέλθη αμέσως 
ανισορροπία εις τήν οικονομικήν 
ζωήν, ή δέ χώρα θά μεταβληθή 
αμέσως εις πεδίον έκμεταλλεύ
σεως.

Ό μεγαλείτερος εχθρός τής 
οικονομικής προόδου είναι α! μυ
στικοί συμφωνίαι καί τά διάφορα 
τράστ, ά'τινα σχήματιζόμενα εις 
μίαν χώραν φέρουσι τούς διαφό- 
φους κλάδους τής οικονομικής 
ζωής εις αδιέξοδον, έν τέλει δέ 
επιβαλλόμενα καί είς τό Κράτος 
καθιστώσιν αυτό υποχείριον καί 
πολλάκις μάλιστα συνένοχον τής 
άσυστόλου έκμεταλλεύσεως τοϋ 
λαού.

'Απλούστατον παράδειγμα δύ- 
ναται νά μας απόδειξη τό αλη
θές τοϋ ως άνω ισχυρισμού:

”Ας λάβωμεν ένα κλάδον τής 
βιομηχανίας, π. χ. τήν μεταξουρ- 
γίαν. Έάν κατόπιν συνεννοήσεως 
δλων τών όμοειδών επιχειρήσεων 
συμπηχθή μία μυστική συμφωνία 
μεταξύ των κατά τήν έποχήν τής 
αγοράς τών κουκουλίων προς α
γοράν αύιών εις ώρισμένην ήλατ- 
τωμένην τιμήν, τότε έπέρχεται 
σταμάτημα τής οικονομικής ζωής 
τής χώρας έπί τι διάστημα. Δη
λαδή τί συμβαίνει: Οι μέν κου
κουλοπαραγωγοί αντιδρούν καί 
δέν πωλοΰσι τά προϊόντα των, αί 
άγοραί τών κουκουλοπαραγωγών 
αυτών πού θά έκαμναν ούτοι μέ 
τήν πώλησιν τών κουκουλίων των 
σταματούν, τό έμπόριον υποφέρει 
καί έάν ύποθέσωμεν δτι ή κου
κουλοπαραγωγή δλη ανέρχεται 
π.χ. εις 200 εκατομμύρια δραχμών, 
τό χρήμα αυτό λόγψ τής μή πω- 
λήσεως τών κουκουλίων, άφαιρεΐ- 
ται άπό τήν άγοράν, άπό τό έμπό
ριον καί τούς λοιπούς κλάδους 
είς τούς οποίους προορίζεται διά

τάς άνάγκας αυτών τών κουκου
λοπαραγωγών.

Τό πόση ζημία έπέρχεται εις 
τήν δλην οικονομικήν ζωήν τής 
χώρας έκ τοϋ τοιούτου σταματή- 
ματος τόσου συνάμα χρήματος είς 
δλους τούς κλάδους τής οικονομι
κής ζωής τής χώρας, δύναται νά 
τό φαντασθή κανείς, άλλά δύνα- 
ται νά φαντασθή κανείς έπίσης τί 
ζημία έπέρχεται, αν παρατηρητή 
συγχρόνως τοιαύιη ένέργεια τοι
ούτου τράστ καί είς άλλον κλάδον 
τής βιομηχανίας τής χώρας.

Είναι άληθές δτι είς τάς τοι- 
αύτας ένεργείας άντιδρά πάντοτε 
τό Κράτος καί έπεμβαίνει, ένίοτε 
δέ προβαίνει, αυτό διά τών πι 
στωτικών Ιδρυμάτων είς τήν 
συγκέντρωσιν τών προϊόντων προς 
ευκολίαν τών παραγωγών, άλλά 
καί τό μέτρον τούτο δέν καλύπτει 
συνήθως παρά μόνον έλάχιστον 
μέρος τής έπερχομένης ζημίας, μή 
ύπολογιζομένης έδώ καί τής εις 
αύτάς τάς ιδίας βιομηχανίας έ- 
πελθούσης ζημίας έκ τού σταμα- 
τήματος τών μηχανών των, λόγιο 
τυχόν έλλε'ψεως πρώτης ύλης. 'Η 
βιομηχανία κατά τό πλεΐστον 
δπως είναι σήμερον λόγψ τοϋ ά- 
ποκλεισμοϋ, έξαρτάται έκ τής έπι- 
τοπίου παραγωγής τών πρώτων 
υλών, δέον δθεν νά λαμβάνηται 
έκ τών προτέρων μέριμνα προς ά- 
ποφυγήν τοιούτων τράστ έπιζη- 
μίων διά τήν δλην οικονομικήν 
ζωήν τής χώρας, δέον δέ νά έν- 
νοήση καί ή βιομηχανία δτι, έξαρ- 
τωμένης τής ύποστάσεώς της έκ 
τής έπιτοπίου παραγωγής, δέν 
πρέπει νά έρχηται αΰτη άντιμέ- 
τωπος τής παραγωγής, άλλά πρέπει 
νά ένθαρρύνη τήν παραγωγήν, 
διότι είναι δυνατόν αυτή νά έλατ- 
τωθή τό επόμενον έτος λόγιο τής 
άποθαρρύνσεως πολλών παραγω
γών έκ τής ζημίας ή τις τοΐς έγέ- 
νετο έκ μιας άστοχου ένεργείας 
της, οπότε καί ή ζημία της θά 
αύξηθή περισσότερον, ίσως δέ ά- 
παιτηθή καί τό σταμάτημα τών 
έργασιών της ελλείψει πρώτων 
υλών.

Διά τούτο φρονώ δτι, τουλάχι
στον διά τήν Ελλάδα, ή βιομη
χανία προς άπόκτησιν πολλών καί 
άφθονων πρώτων υλών της δέον 
καί αυτή νά έ'λθη άρωγός είς 
τούς παραγωγούς χρησιμοποιούσα 
τούς πόρους της καί τά διαθέσι
μα κεφάλαιά της είς τήν ένίσχυ- 
σιν τών συναφών αυτή κλάδων 
παραγωγής πρώτων υλών της, έκ 
τής άφθονίας τών οποίων θά έ- 
ξαρτηθή καί ή ΰπαρξίς της. Δέον 
δέ νά γνωρίζη ή Βιομηχανία μας 
δτι ή ένίσχυσις τών παραγωγών 
καί διά τών κεφαλαίων της θά 
αύξηση ού μόνον τήν παραγωγήν, 
άλλά καί τήν καταναλωτικήν δύ- 
ναμιν τών παραγωγών αυτών προς 
εύχερεστέραν καί μεγαλει τέραν 
κατανάλωσιν τών ειδών της.

Κατόπιν τών άνωτέρω θά έν- 
νοήση τις πόσην σημασίαν έχει ή 
συνεργασία δι’ δλους τούς κλά
δους καί πόσα άγαθά φέρει ή συ
νεργασία αυτή είς μίαν κοινωνίαν 
έν τή οποίοι σκοπός δλων είναι ή 
άνταλλαγή τών άγαθών διά τής 
έργασίας, διά τής όποιας καί μό
νης έπέρχεται ή αϋξησις τού 
Εθνικού πλούτου τής χώρας. 
Οϋτω τά παραγωγικά κεφάλαια 
τής βιομηχανίας δέν πρέπει νά δι
ατίθενται είς τήν άγοράν ακινή
των καί τήν πολυτέλειαν τών 
γραφείων ή τήν σπατάλην τών 
μετόχων, άλλά είς τήν ένισχυσιν 
τών συναφών κλάδων παραγωγής 
διά τήν αΰξησιν άπό πάσης άπό- 
ψεως τών δύο τούτων παραγόν
των δηλ. τής άσφαλείας τών επι
χειρήσεων άπό τής πλευράς τής 
έλλείψεως τών πρώτων υλών καί 
τής αύξήσεως τής καταναλωτικής 
δυνάμεως τού κοινού.

Διά τού τρόπου τούτου ή βιομη
χανία τής χώρας θά καταστή ή

μεγάλη έκείνη γέφυρα ή οποία θά 
ενώνη τούς δύο μεγάλους πόλους 
τής παραγωγής καί τού έμπορίου 
διά τών μεγάλων αυτής τόξων τής 
οικονομικής της εύεξ ας, ή οποία 
θά συντελή είς μίαν άένναον καί 
κανονικήν πρόοδον δλων έν γένει 
τών οικονομικών κλάδων τής 
χώρας.

Διά τούτο ή βιομηχανία μας 
δέν πρέπει νά παραμέληση σήμε
ρον τήν δυνατότητα τής έκτετα- 
μένης βιομηχανοποιή τέως (ορισμέ
νων πρώτων υλών παραγόμένων 
έν τή χώρφ μας, διά τής χρησι- 
μοποιήσεως τών παραγωγικών κε
φαλαίων της, ώ ττε ώρισμένα είδη, 
άποκτώντα τήν δέουσαν φήμην 
καί κατανάλωσιν καί έν τφ έξω- 
τερικφ άκόμη εις μίαν έποχήν μά
λιστα μερικής έξαλείψεως τής βιο 
μηχανίας τών μεγάλων κρατών 
λόγφ τού πολέμου, νά έπιβληθώ- 
σι ταΰτα καί είς τά μεγάλα κέν
τρα τού έξ τερικοΰ ως Εθνική 
Ελληνική Βιομηχανία (Patenta) 
καί νά άποτελέσωσιν άργότερον 
πηγήν άνεξάντλητον έξαγωγικοΰ 
έμπορίου, άλλά καί έν τή χώρφ 
έργασίας, ινα διά τοϋ συνδυασμού 
τής παραγωγής τών πρώτων υλών 
μας υπό τής γεωργίας, κτηνοτρο
φίας καί έν γένει βιοτεχνίας άπο- 
βή αύτη πηγή παντοειδούς έργα
σίας τοϋ πληθυσμού τής χώρας, 
άλλά καί ένισχύσεως τού προϋπο
λογισμού τού Κράτους.

Δέν είναι ασκοπον νά άναφερ- 
θή ένταϋθα δτι καί αι τιμαί τών 
βιομηχανοποιουμένων ειδών πρέ
πει νά άκολουθώσι μίαν συντε- 
ταγμένην, πλησιάζουσαν πολύ ως 
προς τήν δικαίαν αυτών έκτίμησιν 
άπό άπόψεως τιμών τών πρώτων 
υλών καί τής καταβαλλόμενης 
έργασίας καί λοιπίν δικαίων κερ
δών, καθόσον είς μίαν βιομηχα
νίαν τής οποίας σχεδόν αί πρώ- 
ται ύλαι παράγονται έπιτοπίως 
καί έφόσον δλη σχεδόν ή παρα 
γωγή της προορίζεται λόγφ τής 
έμπολέμου καταστάσεως διά τήν 
έσωτερικήν κατανάλωσιν, δέν πρέ
πει αί τιμαί νά άφίστανται τόσον 
τής πραγματικότητας ώστε ό.λαός 
νά πιστεύη δτι τό Κράτος υπο
στηρίζει τήν άθέμιτον έκμετάλ- 
λευσιν.

Διά τούτο εις αυτό τό ζήτημα 
τό Κράτος δέον νά έπεμβαίνη καί 
μετά έμπεριστατωμένην έρευναν 
καί λελογισμένην ένέργειαν νά έ- 
ξαλείφη τήν ιδέαν ταύτην, ή οποία 
γίνεται αιτία τόσων παρανοήσεων 
άλλά καί έπικρίσεων παρά τφ 
κοινφ έπί μεγάλη ζημίφ καί τού 
Κράτους άλλά καί αυτής τής κα- 
ταναλώσεως τών βιομηχανικών 
μας ειδών καί τής έν γένει βιομη
χανίας μας.

Ή βιομηχανία μιάς χώρας δέν 
είναι τι άνεξάρτητον καί ξένον 
άρός τήν χώραν ταύτην άλλά είναι 
τό άπάνθισμα τής έργασίας τής 
έκπολιτιστικής τής χώρας καί ή 
πηγή τής ευημερίας τών κατοίκων 
τής χώρας ταύτης, δταν ό έν γένει 
καταμερισμός της καί οί σκοποί 
της έχουν ως βάσιν τήν έξυπηοέ- 
τησιν τού κοινού καί τήν αΰξησιν 
τοϋ Εθνικού πλούτου τής χώρας.

Σεπτέμβριος 1940
ΕΥΘΥΜ. ΜΠΟΥΝΤΩΝΑΣ

Γ- ΒΙΐΙΑΕΙΟΥ ΤΙΟΠΕΜ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΥ 

Τ. Assistant τής ΌφΘαλμ. Κλι 
νίκης του Πανεττ. του Βερολίνου, 
ΔιευθυντοΟ του Όφθ. Τμήματος 
του Δημοτικού Νοσοκ. ’Αθηνών 
Γωνία Σατωβρίίάνδου καί Σωκρά- 

τους 52.
Άρ 8 Τπλ. 52-900 
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Κατά τάς πρώτας ήμέρας τοΰ τρέ
χοντος μηνάς ’Ιουλίου έγένοντο καί 
έκοινοποιήθησαν αί κάτωθι προα- 
γωγαί :

ΚΥΡΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Είς Τμηματάρχας Γ' οΐ Τμηματάρ- 

χαι Δ' : 1) Πετρακόττουλος Νικ., 2) 
Μεγγλίδης Σωτ. 3) ’Ιγγλέσης Άνδρ.

Είς Τμηματάρχην Α. ό Λογιστής 
Α' Χπυριόωνίδης Ίωαν.

Είς Λογιατας Α οί Αογισταί Β' :
1) Τρεμπέλας Νικολ., 2) Δαλιέτος 
Φώτιος, 3) Πολυχρονίδης Άλεξ. 4) 
Καρρας Γεωργ., 5) Άδαμόπουλος 
Δημήτρ.

Είς Λογιατας Β’ οι Αογισταί Γ' : 
1) Καρβούνης Νικολ., 2) Άποστολό- 
πουλος Βασιλ-, 3) Ράλλης Γεωργ. 
4) Μπολιαρίτης Άθαν., 5) Γεννατας 
Νικολ., 6) Ίοτροΰ Πέτρος, 7) Γάτος 
Βασιλ., 8) Πουλάκης Μιχ., 9) Βα- 
3έας Νικολ.

Είς Λογιατας Γ' οί Ύττολογισταΐ 
A' : 1) Νευροπολίτης Ίωαν., 2) Τσο- 
κόπουΛος Αίμίλ., 3) Μάτσας Λέων., 
4) Λεμονής Άνάργ., 5) Ωρολογάς 
’Αρχελ., 6) Μακαρονίδης Άλεξ., 7) 
Άντωνιάδης Διον., 8) Σούλης Δημ., 
9) Κάσδαγλης ’Apyup., 10) Μωραΐ- 
της Γεωργ., 11) Τσάκωνας Κωνστ.,
12) Άνεμογιάννης Βίκτ., 13) Μπάκας 
Άνδρ., 14) Σαμαράς Τηλεμ., 15) 
Γριμπογιάννης Euayy., 16) Διαμαν- 
τατος Γερασ., 17) Άρκουλής Έπαμ.,
18) Οίκονομόπουλος Διον., 19) Βασι- 
λάκος Euayy., 20) Κοκκάλης Ίωαν., 
21) Σκεύης Γεωρ., 22) Παπαδάκης 
Κων., 23) Χριστόπουλος Κων., 24) 
Γεωργούλας Μιλτ., 25) Διαμαντής 
Άργ·, 26) Μανταφούνης Τριαντ,, 27) 
Κανελλόπουλος Άγγελ., 28) Κράλης 
Σπυρ., 29) Δίκης Βτσ., 30) Κουντου 
ριώτης Κων. 31) Περβαινάς Ρέννος, 
32) Σιώπης ή Σιόπουλος Σπυρ., 33) 
Τσούνης Χαρ., 34) Μπσμπάκος Δημ., 
35) Καρακωστής Γ εωρ., 36) Παρα- 
σκευαΐδης Μιχ.

Είς ' Υπολογ ιστάς Α' οί Ύπολογΐ- 
σταί Β' : 1) Δαγκλής Ίωαν., 2) Κα- 
λοειδής Ίωαν., 3) ΠαπαδόπουΧος 
Τρύφων, 4) Πλατάνης Μιχ., 5) Χα- 
τζάκης Μαρκ., 6) Ιθακήσιος Κων. 
7) Καραουλάνης Πέτρος, 8) Καλλί
τσης Σταύρος, 9) Άντωνιάδης Σταύ
ρος, 10) Ξανθόπουλος Βασ., 11) 
Γκέκας Νικ., 12) Καραθανάσης Ίω.,
13) Άνθόπουλος Βασιλ., 14) Κασφί- 
κης Βικτ., 15) Ροζάκης Δημ., 16) 
Καλλονάς Euayy., 17) Πετρουλάκης 
Χαριλ., 18) Παπαδοπούλας Δημητρ.,
19) Τσιούκας Άθαν., 20) Αύγερινί- 
δης Ίωαν., 21) Τσίτρος Ν'κ., 22) Βα- 
λασιάδης Κορνήλ., 23) Ίορδανίδης 
Αβραάμ, 24) Μαρκίδης Μάρκος, 25) 
Τζουλάκης Έμμαν., 26) Καλογερό- 
πουλος Άνδρ., 27) Τσαπάρας Άνδρ., 
28) Σεϊμένης Μ αν., 29) Άναγνωστά· 
κης Εύριπ., 30) Καρατζάς Δημοσθ 
31) Μουτούσης Κων., 32) Νικολάου 
Γεωρ, 33) Παπαδάκης θρασ., 34) 
Παπαβασιλείου Νικ., 35) Μιχαηλίδης 
"Ιωάννης, 36) Φωτόπουλος Γ εωρ., 
37) Μπεκιάρης Χαραλ., 38) Άλιφέρης 
Γεωρ., 39) Δράκος Άναστ., 40) Φια- 
μέγκος θεοδ., 41) Ζαλμάς Στ., 42) 
Παπαγιαννόπουλος Ίωαν., 43) Δημό- 
πουλος Ίωαν.

Είς 'Υπολογιστάς Β'. οί Βοηθοί 
A' : 1) Τυρόπουλος Έλευθ., 2) Τσού- 
κας Ίωαν., 3) Μπΐνος Χαρ., 4) 
Μαύρος Πιπϊνος, 5) Τσιγαρίδης Άπ.,
6) θεοφανίδης Γεωρ.

Είς Βοη'&ονς Α' οί Βοηθοί Β : 1) 
Κάζης Μιχ., 2) Σαλούτσης Φίλιπ., 3) 
Δακής Νικ., 4) Παπαγεωργίου Άν- 
δρέας, 5) Εόαγγελίδης EOay., 6) 
Διαμαντόπουλος Κων., 7) Κοντο- 
γιαννόπουλος Δημ., 8) Ρουμπάνης 
Νικ., 9) Κόκκας Άντων., 10) Σακ
κάς Νικ., 11) Εύστρατιάδης Ματθ., 
12) Καλόθετος Δημ , 13) Ίστρίδης
Άνδρ., 14) Βερναρδής Ίωαν., 15) 
Χριστάκης Χρήστος, 16) Γαλανό- 
πουλος Γεωργ., 17) Κουκόλτσιος 
Κων., 18) Κανακάς Πάτροκλος, 19) 
Καλλιακούδας Χρήστος, 20) Παπα
δοπούλας Σόλων, 21) Μανιακής Δη- 
μήτριος, 22) Γιγάντες Διον., 23) Ά- 
θανασόπουλος Γεωρ., 24) Παρίσης 
Μιχ., 25) Παπαχρήστου Γεωρ. 26) 
Μπαρνιάς Έμμ., 27) Πέππας Ίωαν- 
28) Παπαγαρυφάλου Δημ., 29) Στα· 
ματιάδης Σπυρ., 30) Πιπέρης Δημ , 
31) Τσαϊρίδηο Ίγνάτ. 32) θεοδωρί- 
δης Χρήστος, 33) Παπαγεωργίου 
Κων., 34) Μακεδών θεόφ., 35) Κου- 
τιόλας Νικ., 36) Τσιμπέρης Νικ., 37) 
Δρακόπουλος Πασχ., 38) Μαρκόπου· 
λος Νικ. 39) Λατσούδης Κων.

Είς Βοηθούς Β' οί Γραφείς: 1) 
Καπετανάκης "Εμμαν., 2) Καραγκιό 
ζης Κωνστ., 3) Κορωναΐος Δημήτρ., 
4) Τυρόπουλος θεμιστ., 5) Κοτσώ· 
νης Παναγ., 6) Κεχαγιόγλου Κυριακ.,
7) Νοόσκας Φιλώτας, 8) Μαραγκός 
Ίωαν., 9) Διακονικολάου Ίωαν., 10) 
Κούμπας Μιχαήλ, 11) Παναγιωτίδης 
Άλεξ. 12) Φράγκος Έλευθ., 13) Κι- 
ουρτσιδάκης Σταύρος, 14) Άγγελό- 
πουλος Παύλος, 15) Μπάρδας Ίωαν., 
16) Σταμούλης Κωνστ., 17) Γεωργιά- 
δης Παναγ., 18) Δανέζης Έμμαν., 
19) Γραικός Νικολ., 20) Τσιαμανής, 
Δημητρ., 21) Μαραγκός Μιχαήλ, 
22) Παππάς Κωνστ., 23) Τσούγκας 
Άστέρ., 24) Οικονόμου Χαραλ.. 25) 
Ήλιόπουλος Ήλίας, 26) Άρώνης 
Θεόδωρος, 27) Τρουπάκης Νικόλ., 
28) Λέτσιος Σπυρ., 29) Τσιγκρής

I Κωνστ., 30) Βαβαλέσκος Άθαν., 31) 
Κουτμάνης Δημήτριος.

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Είς Δακτνλογράφους Γραφείς αί 

Δακτυλογράφοι Α' : Ι^Κίτσου Χρ.,
2) Γιαννακοπούλου Ζαφ., 3) Ζαγκανά 
Άναστ., 4) Λύτσικα Ίφιγ., 5) Καμ- 
πανάκη Μαρία, 6) Πολιτσοποΰλου 
Ελένη, 7) Παπαδοπούλου Τασία, 8) 
Παυλίδου Μαρία, 9) Άναγνωστο- 
πούλου 'Ελένη, 10) Πλιώτη Άναστ. 
11) Καλλιδρομίτου Σαπφώ, 12) Λίβα 
Άναστ., 13) Πανουσιάδου Γαλήνη, 
14) Μαρκέτου Μαριάνθη, 15) Κουρ- 
μουλή Δόμνα, 16) Παπασπυροπού- 
λου Μαρία 17) Άγνέλου ’Άννα 18) 
Δημητρακοπούλου Αγνή, 19) Μηνο- 
πούλού Βασιλική. 20) Μαλασπίνα 
Νικολ., 21) Σαράφη Εόθαλία, 22) 
Μακρυγιαννοποόλου Μαριάνθη 23) 
Κσραβέλου θεοδ , 24) Δρόσου Άγγ., 
25) Δρόσου Μαρία, 26) Πολιτάκου 
Παναγ., 27) Τσαπανίκα Βασιλ., 28) 
Άσπιώτου Ζωή, 29) Δανιήλ Εόαγγ., 
30) Κορωναίου Ιουλία, 31) Καμπίτση 
Ιουλία, 32) Κουραβέλου "Ελένη, 33) 
Νικολάου θεοδώρα.

Είς Δακτυλογ ράψου ς Α' αί Δακτυ- 
λογράφοι Β' : 1) Μυλωνάκου Εΰφρ.,
2) Λαμπουσιάδου Αίκατερ., 3) Δεν- 
δρινοΰ Νίκη, 4) Γιαννοπούλου Σταυρ.

Είς Δακτυλογράφονς Γ' οί Δόκιμοι 
Δ)γράφοι : 1) Λάμπου Σοφ. 2) Οικο
νόμου Εϋαγγ., 3) Άθανασιάδου 
Άναστ., 4) Λοβέρδου Άγγελ., 5) 
Νάνου Βίκτωρ., 6) Βασιλοπούλου 
Μαρία, 7) Βάρθη Ελένη, 8) Βελλο- 
πούλου Ευτυχία, 9) Παπαθανασίου 
’Άννα, 10) Καραγιάννη Δανάη, 11) 
Οΐχαλιώτου Ευθυμία, 12) Άρβανιτί- 
δου Εύγενία, 13) Κατσίκα Μαρίτσα, 
14) Κριεζή Μαρία, 15) Μπαμίχα Δώ
ρα, 16) Λιανδρή Ελένη, 17) Κοοέσση 
Ματθίλδη, 18) Μαλούχου Κατίνα, 
19) Γιαννουλάτου Αϊγλη, 20) Καλ- 
λίστρου ’Αδαμαντίνη, 21) Τροκάλη 
"Ελένη, 22) Ίωαννίδου Παναγ., 23) 
Βακατάση Έλευθ. 24) Χσριάτη Αίκ., 
25) Κοσκινά Τατιανή, 26) Κουκουνια 
Αίκατ. 27) Σταργιάδου Εύαγγ. 

ΤΑΜΙΑΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ
Είς Τμηματάρχην Ταμ. Α ό Τα

μίας Α' Ιατρού Κωνστ.
Είς Ταμίας Β' οί Ταμίαι Γ' : 1) 

Κουτσοβίτης Ήλίας, 2) Κριεζής Ίω.,
3) Βουκίδης Γεώργ.

Είς Ταμίας Γ' οί Ύποταμίαι Α' :
1) Ντάνος Γεώργ., 2) -Λούτσας Α
πόστολος, 3) Καρανίκας Κωνστ. 4) 
Λιόντας Κωνστ., 5) Μάτιος Στεφ.

Είς Ύποταμίας Α' οί "Υποταμίαι 
Β' : 1) Άθανασούλης Ήλίας, 2) Δη- 
μοκωστούλας Δήμος, 3) Δάφνος 
Σπυρ., 4) Καλψαρέντζος Χρήστος, 
5) Σπυρόπουλος Χρήστος, 6) Σφυρί- 
δης Γεωργ., 7) Πετρόπουλος Γεωργ.

Είς * Υστοταμίας Β' οί Δίσχειρί- 
σταί : 1) Οίκονομόπουλος Κωνστ.,
2) Δομεστίνης Λέων., 3) Πιέρρης 
Στέφ., 4) Τσιτιμάκης Δημητρ., 5) 
Πλάκας Γεωργ., 6) Παπασπΰρου 
Άντωντ., 7) Βαγιάτης Άθαν., 8) 
Ματσόπουλος Κωνστ.. 9) Γότσος Νι
κόλαος, 10) Τζεβελέκος Γεώργ.

Είς Είαπράκτορας Α' οί Είσπρά- 
κτορες Β' : 1) Καραβίας Όδυσ., 2) 
Βούσουρας Δημήτρ.

Είς Είαπράκτορας Β' οί Είσπρά- 
κτορες Γ" : 1) Άλεξόπουλος Σωτηρ., 
2) Ξαρχάς Κωνστ., 3) Δημητριάδης 
Γεωργ., 4) Μοίρας Γεωργ., 5) Τασ- 
σούλης θεόδ.

Είς Είαπράκτορας Γ' οί Είσπρά- 
κτορες Δ' : 1) Χονδρομήτρος α,εν., 
2) Μϊχος Εύστ., 3) Κωστόπουλος 
Σοφοκλ.

ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Είς Έπιμηχανικον ό Μηχανικός 

Α' Ίσηγόνης Ιωάννης.
Είς Μηχανικούς Α οι Μηχανικοί 

Β' : 1) Νικάκης Ξενοφών, 2) Δημη-
τρακόπουλος Χαραλ., 3) Βάλβης 
Άριστ., 4) Ραυτόπουλος θεοδ., 5) 
Γαΐτας Νικολ.

Είς Τεχνίτην Γ ό Τεχνίτης Δ' 
Μορφονειός Βασιλ.

ΥΠΗΡΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Είς Κλητήρας Α'. οί Κλητήρες Β' : 

1) Δαρζέντας ή Λεμπέσης Μιχ., 2) 
Μεζάρης Δημ., 3) Στεφάνου Γεωργ.
4) Βασιλείου Λάμπρος, 5) Σγουρός 
Άνδρ., 6) Παπαντωνίου Άγησ., 7) 
Μακαρίτης Φωκ., 8) θεοδώρου Άπ., 
9) Τσιάτσος Σπυρ., 10) Σακελλάρης 
Νικ., 11) Ρηγόπουλος Βασ., 12) Ευ
σταθίου Βασ., 13) Ράγγος Γεωρ., 14) 
Παναγιωτίδης Παναγ., 15) Βεργο- 
λιάς θρασ., 16) Άποστολίδης Στυλ., 
17) Γαλάτος Άριστοκλ., 18) Νεοφώ
τιστος Ίωαν., 19) Αναστασίου Χρή
στος, 20) Ζέρβας Πέτρος, 21) Μα- 
ρής Γεωρ., 22) Τσαούσογλου Ίωαν., 
23) Άνδρέου Γεωρ., 24) Παπαθεο- 
δώρου Γεωρ., 25) Παπαντωνάκης 
Εΰσταθ. 26) Βαρελάς Άντων., 27) 
Χρυσάγης Γεωρ., 28) Ράλλης Μιχ., 
29) Ναυπλιώιης Παύλος, 30) Για- 
βρής Σταύρος, 31) Τρίανταφυλλίδης 
Δημ., 32) Γκριτζάς Άλκ., 33) Στρού- 
τζος Κων., 34) Παπουλίδης θρασ., 
35) Παπακούτσικος Νικ., 36) Στάγ- 
κας Μάρκος, 37) Γκαρτζαλής Δαμ,, 
38) Παπαϊωάννου Κων.

Είς Κλητήρας Β'.οΙ Κλητήρες Γ' : 
1) Χιωτόπουλος Κων., 2) Μητρό· 
πουλος Άθαν., 3) Κατσιμίχας Γεωρ.

(Ιΐονέχεια εις τήν 4ην σελίδα)



η ΕΜΡΞΙΣΤίΙΝ ΕΡΓ/ίΣΙΩΜ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΤΝΩΜ
Την Τετάρτην 9 τρέχ. συνήλ- 

θεν εις το κατάστημα του Συλ
λόγου μας ή Επιτροπή ερευνών 
εις πρώτην συνεδρίαν έν όλομε 
λείςι.

Ό Αντιπρόεδρος του Συλλό
γου κ. Διον. Γκοΰσκος έκαμε την 
έξης είσήγησιν :

Κύριοι Συνάδελφοι,
Τόν Σύλλογον βαρύνει ή εύθύνη 

τής προαγωγής τής Επαγγελματικής 
θέσεως τόν μελών του.

θά εϊπητε καί δικαίως δτι τούτο 
δέν είναι τίποτε νέον καί δτι αύιή 
«Τναι ή άποστολή του άπό τής ίδρύ- 
σεώς του.

θά άναγνωρίσητε δμως έλπίζω, 
6τι τό νέον έν προκ=ιμένω είνοι αί 
συνθήκαι, υπό τάς όποιας καλείται 
6 Σύλλογος νά έκπληρώση τήν άπο- 
στολήν του.

Τούτο Εχουσα ύπ* δψει της ή Διοι
κητική ’Επιτροπή τοϋ Συλλόγου καί 
μή δοκησισοφοϋσα έθεώρησε καθή
κον της νά στραφή καί πρός τούς 
έκτός του Συμβουλίου Συναδέλφους 
καί νά παρακαλέση αύτούς νά τήν 
βοηθήσουν εις τήρ κρίσιμον καί δυ 
σχερή ταύτην περίστασιν.

*Η προθυμία μεθ’ ής οί κληθέντες 
νά μάς ένισχύσουν άνταπεκρίθησαν 
εις τήν παράκλησίν μας άποδεικνύει, 
πόσον άκριβές υπήρξε τό αισθητή
ριόν μας διά τό συλλογικόν αίσθη
μα τής συναδελφικής μας οίκογε- 
νείας.

Ή Διοικητική Επιτροπή σάς ά- 
πευθύνει τάς έπί τούτω όφειλομένας 

•θερμάς εύχσριστίας της, είς τάς ό
ποιας ό Πρόεδρος του Συλλόγου κ. 
Μαυρομμάτης, λυπούμενος διότι ά- 
πουσιάζει λόγω τής άσθενείας του, 
μου άνέθεσε νά προσθέσω καί τάς 
προσωπικός του τοιαύτας.

θά έπιθυμήτε βεβαίως νά μάθητε 
τί ζητουμεν άπό ύμά?. θά σάς τό 
εϊττω άμέσως καί μέ μίαν λέξιν :

Ζητοϋμεν τήν γνώσιν .
Δέν θά ήτο δυσχερές νά καταρ

τίση υπομνήματα καί αιτήματα ό 
Σύλλογος. Δέν Επιθυμεί δμως νά 
έκτεθή είς τήν κατηγορίαν τής προ
χειρολογίας καί του Ερασιτεχνι
σμού.

Ό Σύλλογος έπιθυμει νά προσδώ- 
ση τόν τόνον τής έπιτελικής Επεξερ
γασίας είς τά άπασχολούντα αύτόν 
ζητήματα, νά διακριβώση τούς ά- 
γνώστους, νά έξονυχίση πάσαν πλευ
ράν, νά διαφωτισθή, είς τάς διαθέ
σεις δ' αύτάς δίδοντες συνέχειαν 
έκαλέσσμεν τούς Συναδέλφους νά 
άποτελέσουν τήν Επιτροπήν Επαγ- 
γελματικών ζητημάτων καί τήν Ε
πιτροπήν ’Ερευνών.

Προλαμβάνω νέον έρώτημά σας. 
Δέν άρκεί διά τό Εργον αύτό ή Ε
πιτροπή έπαγγελματικών ζητημά
των ;

’Απαντώ. Δέν πρόκειται έν πρώ- 
τοις περί δύο ‘Επιτροπών, άλλά 
περί μιας Ενιαίας Επιτροπής, τό ερ
γον τής όποίας κατενεμήθη άναλό- 
γως του χαρακτήρας του είς δύο 
τμήματα, τό γενικόν, τό όποιον σάς 
άνήκει, καί τό είδικόν Επαγγελματι
κόν, τό όποιον άνήκει είς τήν ’Επι
τροπήν έπαγγελματικών ζητημάτων 
καί τό όποιον προάγεται ύπ’ αύτής 
μετά πολλου ζήλου καί κατά τρό
πον άξιον τών δλως Ιδιαιτέρων εύ· 
χαριστιών μας.

Καί ούτως δμως έάν δέν είχε τό 
πράγμα, πάλιν δέν θά ήτο δυνατόν 
ούτε νά άγνοήσωμεν τάς υπηρεσίας 
οας, ούτε φυσικά, πολύ όλιγώτερον, 
νά παραιτηθώμεν αύτών, άφου μά
λιστα γνωρίζομεν πόσον είναι πολύ
τιμοι καί συντελεστικαί τής προαγω
γής του σκοπού.

Καί Ιδού διατί. ΟΙ ύπάλληλοι τής 
Εθνικής Τραπέζης Εχουν πάντοτε 
τήν συνείδησιν, δτι δέν κάμνουν Ενα 
συνηθισμένο Επάγγελμα. Γνωρίζουν 
άριστα, δτι είναι ύπηρέται μιάς Ιδέ
ας, είς τήν όποιαν καλούνται νά 
δώσουν σάρκα καί όστά.

"Ωστε οί υπάλληλοι τής "Εθνικής 
Τραπέζης Εργάζονται διά τήν βασι
λείαν τών ούρανών ;

’Όχι, διότι καί έάν εΓχον μίαν 
τοιαύτην άναχωρητικήν άντίλ,ηψιν 
θά ήσαν κακοί καί έάν θέλητε άκό- 
μη καί Επικίνδυνοι ύπάλληλοι. /

Γνωρίζουν δμως, δτι δέν νοείται 
άτομική μας προκοπή, χωρίς τήν 
προκοπήν του ’Εθνικού μας Ιδρύ
ματος καί διά τήν προκοπήν του 
ταύτην άναλίσκονται έν άρίστω 
συγκερασμω τής πίστεως πρός τήν 
ιδέαν καί του ήθικού Επιβεβλημένου 
Ενδιαφέροντος των διά τήν τύχην 
των.

Δέν είναι λοιπόν καί δέν δύναται 
νά μάς είναι άδιάφορος ή τύχη τής 
Εθνικής Τραπέζης καί ή μελέτη τής 
θέσεως αύτής καί τών δυνατοτήτων 
τής συμβολής της είς τήν οίκονο- 
μίαν τοϋ τόπου. Άντιθέτως μάλιστα 
ή Ερευνα αϋτη δχι μόνον δέν είναι 
πολυπράγμων περιττολογία προσι- 
διάζουσα είς άργοσχόλους, άλλά κα- 
θήκόν μας, του όποιου δέν πρέπει 
ποτέ νά γίνωμεν έπιλήσμονες.

Ή ’Επιτροπή σας δθεν καλείται νά 
δώση τό πλαίσιον, άνευ τού όποιου 
δέν είναι νοητόν τό Εργον τής ’Επι
τροπής Έπαγγελματικών ζητημάτων.

"Οπως^πάλιν τό Εργον σας θά κα- 
τήντα μεταφυσικόν, έάν διέφευγε 
τών όφθαλμόν ό πρακτικός σκοπός, 
τής προόδου τής Τραπέζης καί τής 
ά. αποσπάστως συνυφασμένης πρός 
αύιήν εύηαερίας τού προσωπικού 
της.

Διά τήν εύρυθμοτέραν διεξαγωγήν 
τού πολυπλεύρου καί πολυμε
ρούς άληθώς Εργου οας έκρίναμεν, 
διι ήτο σκόπιμος ό χωρισμός τής 
’Επιτροπής σας είς Εξ Ύποεπιτροπάο.

Ποιον είναι τό Εργον τούτο λεπτό- 
μερέστερον ;

Γό Εργον πρέπει νά άρχίση άπό 
την άκριβή μας τοποθέτησιν είς τό 
γενικόν πλαίσιον τών τάσεων καί 
ρευμάτων, τά ό ποια διαμορφώνουν 
Γήν οίκονομ κήν ζωήν. Έάν όέν γίνη 
τούτο εΐμεθ χ έκτός τόπου καί χρό
νου.

Τήν τοποθέτησιν ταύτην καί τήν 
προοπτικόν της θά μάς δώση ή 'Υ
ποεπιτροπή νέων οικονομικών τά
σεων.

Ή τοποθΕχησις αυτή θά δώση ά- 
φορμήν είς δύο τινά Εκτάκτως ση
μαντικά.

θά γνωρίσωμεν πρώτον τάς Επι
δράσεις, τάς όποίας ύπέστη, ή θά 
ύποστή τό κοινόν μέτρον τών άξιών, 
τό νόμισμα, τό όποιον είναι κσί ή 
πρώτη ϋλη_ τής τραπεζιτικής λει
τουργίας. * Επ’ αύτού θά μάς πληρο- 
φορήση ή Υποεπιτροπή νομισματι
κών ζητημάτων.

θά γνωρίσωμεν Επειτα τάς δυνα
τότητας τής τραπεζικής έκμεταλλεύ- 
σεως, έκτατικίώς καί ένταηκώς, περί 
τού όποιου θά μάς πληροφορήση ή
Υποεπιτροπή τραπεζικών εργα

σιών.
’Όργανον τραπεζικής έκμεταλλεύ- 

σεως είναι ό τραπεζικός μηχανισμός, 
ό όποιος Εχει διττήν έκδήλωσιν. Ή 
μία έκδήλωσίς του είναι ή τραπεζι
τική διάρθρωσις τής χώρας καί ή ά- 
ναγκαία προσαρμογή του. Γεννάται 
Εντεύθεν αύτομάτως ζήτημα καταλ
λήλου τραπεζικής πολιτικής, περί 
τού όποίου θά μάς πληροφορήση ή 
‘Υποεπιτροπή τραπεζιτικής πολι
τικής.

Ή άλλη έκδήλωσίς του εΓναι ή 
προσαρμογή τού Εσωτερικού μηχανι
σμού τής Τραπέζης, περί τού όποίου 
θά μάς πληροφορήση ή ‘Υποεπι
τροπή τραπεζικής όργανώσεως.

Πάντα τά άνωτερω δέον νά Εχουν 
Εξασφαλίσει άπαραιτήτως τήν Εφαρ
μογήν των μέσω τού Εμψύχου ύλι- 
κοϋ τής Τραπέζης, του προσωπικού 
της, διότι έάν δέν συντονίση τούτο 
τήν δραστηριότητά του θά παραμεί- 
νουν άφηρημένσι σκέψεις καί θεω- 
ρίαι, είς τήν συγκομιδήν τών όποιων, 
ώς άνθρωποι τής πράξεως, βεβαίως 
δέν άποβλέπομεν. Είναι προφανές, 
δτι Εχομεν άνάγκην καταλλήλου Ε
παγγελματικής Εκπαιδεύσεις. Ποία 
θά είνοι αϋτη καί πώο θά γίνη θά 
μάς πληροφορήση ή 'Υποεπιτροπή 
τραπεζικής επαγγελματικής έκπαι- 
δεύσεως.

Έκ τής άνωτέρω περιγραφής τού 
Εργου τών 6 'Υποεπιτροπών τής Ε
πιτροπής σας, θά έγεννάτο ’ίσως ή 
σκέψις, δτι ώς έπί τό πλεΐστον πρέ
πει νά τελειώση τό Εργον της ή μία 
'Υποεπιτροπή διά νά άρχίση ή άλλη 
Εχουσα τούτο ύπ’ δψει καί δτι Επο
μένως δέν είναι δυνατή ή σύγχρονος 
έργασί-α τών 'Υποεπιτροπών.

Γούτο δέν είναι όρθόν διά τούς 
Εξής λόγους :

1) Παραλλήλως πρός τήν άλλη- 
λουχίαν τών καθ’ Εκαστα έργων, ύ· 
πάρχει ή Επεξεργασία τού ύλικοΰ 
άψ’ Ενός καί" ή τεχνική Ενός Εκάστου 
έξ αύτών, άφ* Ετέρου, πράγματα 
δηλ. διά τά όποια δχι μόνον άνεκτή, 
άλλά καί Επιβεβλημένη είναι ή αύ- 
τοτέλεια τών Εργασιών κατά ‘Υποε 
πιτροπήν.

2) Ή συνεργασία τών 'Υποεπιτρο
πών είς κοινάς συνεδριάσεις, κατά 
τήν κρίσιν τών κ.κ. Προέδρων αύτών, 
άποκαθιστα τήν άπαραίτητον Επα
φήν καί γεφυρώνει τήν πρόοδον τού 
Εργου, είς ά σημεία κρίνεται τούτο 
έπάνσγκες.

3) Ό κύκλος τών ύφ’ Εκάστης Υ
ποεπιτροπής Εξεταστέων ζητημάτων 
δέν Εχει μόνον έξηρτημένην, άλλά 
καί αύτόνομον ζωήν, οί άγνωστοι 
τής όποίας τίποτε δέν κωλύει νά έ- 
ρευνώνται, κοθ’ δν χρόνον αί άλλαι 
Ύποεπιτροπαί άσχολούνται μέ τό 
Εργον των.

Ό χωρισμός τού δλου Εργου είς 
δύο μεγάλους κατ’ άρχήν κλάδους, 
δσαι αί Έπιτροπαί και είς περισσο
τέρους κύκλους θεμάτων, δσαι αί Ύ- 
ποεπιτροπαί—τήν σύνθεσιν τών οποί
ων είς πρόσωπα θά άνακοινώε^μεν 
μετά τήν άνάγνωσιν τής είσηγήσεώς 
μας—σκοπόν Εχει ^ήν συστηματικω- 
τέραν Εργασίαν καί τήν ταχυτέραν δι- 
εκπεραίωσίν της.

Λαμβανομένης λοιπόν ύπ* δψει τής 
κοινότητας τού σκοπού τίποτε δέν 
κωλύει τήν συνεργασίαν τών δύο 
Επιτροπών έν δλω, ή κοιτά τμήμα
τα, έν τη διεξαγωγή τού Εργου των, 
άντιθέτως μάλιστα έν τη πράξει ή 
συνεργασία αϋτη θά άποδειχθή ά- 
ναγκαία καί Επωφελής.

Πρέπει τώρα νά έξηγήσωμεν έν 
συντόμω διατί ό Σύλλογος έθεώρησε 
σκόπιμον νά προσέγγιση τήν Επιτρο

πήν ^’Ερευνών πρός τήν «Τραπεζι
τικήν».

Ό Σύλλογός μας διαγνώσας τήν 
τεραστίαν σημασίαν, τήν όποίαν 
Εχει διά μίαν προγραμματισμένην 
δράσιν ή ερευνά καί μελέτη, ήδη 
άπό Επταετίας έμερίμνησε νά άιιο- 
κτήση τόν κατάλληλον όργανισμόν 
του Ερευνών, τήν «Τραπεζιτικήν», 
είς τήν όποίαν άπό τής πρώτης στιγ
μής καί οίονεί κατασταιικώς προσε- 
όόθη παραλλήλως πρός τόν χαρα
κτήρα τοϋ δημοσιογραφικού όργά- 
νου καί ό χαρακτήρ τού όργανισμου 
ερευνών δια τε τόν Επαγγελματικόν 
κύκλον τών ζητημάτων μας καί τόν 
γενικώτερον τοιούτον.

Πρέπει νά σταματήσω Ενταύθα 
διά νά άποδώσω δλην τήν όφειλο- 
μένην τιμήν είς τό τότε Συμβούλιον 
τού Συλλόγου, τό όποιον συνέλαβε 
καί έπραγμάτωσε τήν Ιδέαν τής 
«Τραπεζιτικής*.

Βεβαίως μέχρι τοϋδε έζητήθη άπό 
τήν «Τραπεζιτικήν» νά άναπτύξη πε 
ρισσότερον ιόν δημοσιογραφικόν της 
χαρακτήρα. Δέν έξέλιπεν δμως έν 
αύτή καί ό πυρήν τού εύρυτέρου όρ· 
νανισμού Ερευνών καί τόν πυρήνα 
τούτον Εχομεν ήδη Ετοιμον είς όργά- 
νωσιν καί προσωπικόν, καθ’ ήν στιγ 
μήν ό Σύλλογος αισθάνεται περισ
σότερον, ή άλλοτε, τήν άνάγκην νά 
ζητήση τάς ύπηρεσίας Ενός όργσνι- 
σμοϋ Ερευνών.

Τόν πυρήνα τούτον τίθεμεν είς 
τήν διάθεσίν σας, Κύριοι, πιστεύον- 
τες, δτι ουτω πράττοντες άναπτύσ- 
σομεν κατά τόν καλλίτερον τρόπον 
τήν συναφή λειτουργίαν τής «Τρα
πεζιτικής».

IΙιστεύομεν άλλωστε, δτι καί είς 
τήν καθόλου άνάπτυξιν τής «Τραπε
ζιτικής» θά είναι χρησιμωτάτη ή 
προσέγγισίς της καί ή στενή της 
μεθ’ ύμών συνεργασία, δπως Εχομεν 
τήν Ελπίδα, δτι ή έγγυτάτη μετ’ αύ
τής γνωριμία σας θά τήν καταστήση 
συμπαθεστέραν είς ύμάς, πάλιν Επ’ 
ώφελεία της.

Σάς Εξομολογούμαι τώρα καί μίαν 
άπωτέραν βλέψιν, τήν όποίαν Εχει τό 
Συμβούλιον τού Συλλόγου, νά προι
κίση τήν Συλλογικήν μας Εφημερίδα 
μέ γνωριμίας, μέ καλάς σχέσεις, 
δπως λέγεται είς τήν κοινωνικήν 
ζωήν, αί όποϊαι θά τη είναι καί είς 
τό μέλλον πολύτιμοι καί θά Εξασφα
λίσουν Επωφελή συνεργασίαν, δταν 
τό σημερινόν εργον Ελθη είς πέρας 
ύπό τής Επιτροπής Ερευνών.

"Ηδη είναι άναγκαΐα όλίγα τινά 
διά τήν τεχνικήν τού Εργου τών Υ
ποεπιτροπών.

Ό Σύλλογος θά είχε νά παρακα
λέση έν προκειμένω διά τά Εξής :

1/ Διά τήν χρησιμοποίησιν τής στέ
γης τοΰ Συλλόγου, κατά τό δυνα
τόν, διά τάς Εργασίας τών 'Υποεπι
τροπών.

2) Διά τήν εύρυτέραν δυνατήν χρη- 
σιμοποίησιν πάντων τών Συναδέλ
φων, οί όποιοι Επιθυμούν νά προσ
φέρουν τάς ύπηρεσίας των.

Ή μή συμμετοχή των είς τάς Ύ- 
ποεπιτροπάς ούτε αύτούς άποστερεί 
ίσων άκριβώς δικαιωμάτων πρός 
τούς μετέχοντας, ούτε τόν Σύλλο
γον πρέπει νά άποστερήση τής πο 
λυτίμου συμβολής των είς τό Ερ
γον του.

Ή όλιγομελής σύνθεσις τών ‘Υποε
πιτροπών δέν άποτελεΐ παρά Ενα 
πυρήνα. Περί τόν πυρήνα τούτον 
δύνανται καί πρέπει νά συγκεντρω
θούν αί συναδελφικαί δυνάμεις διά 
νά προσδώσουν εύρύτητα είς τό Ερ
γον, άνάλογον πρός τήν προοπτι
κήν του.

Τ ο ν ί ζ ω ν δλως ιδι
αιτέρως τήν συλλο
γικήν άνάγκην τής έ- 
νισχύσεως τοΰ έργου 
τών Υποεπιτροπών, 
παρακαλώ θερμώς 
πάντας τούς Συνα 
Δελφούς νά προσέλ- 
θουν βοηθοί είς τήν 
προσπάθειαν τοΰ Συλ
λόγου.

Είς τάς συλλογικός 
προσπάθειας π ά ν μέ
λος δύναται νά προσ 
φ έ ρη υπηρεσίαν Ή 
θύρα είναι άνοικτή 
και άναμένομεν τήν 
συμβολήν, τήν όποι
α ν δχι μόνον έκτι 
μώμεν, άλλά καί έπι- 
μόνως ζητοϋμεν.

3) Διά τήν ταχεϊαν διεκπεραίωσιν 
τοϋ Εργου, τό όποιον, δπως δλοι άν- 
τιλαμβάνονται, είς πολλά τούλάχι- 
στον σημεία του Εμφανίζεται Ε
πείγον.

Οί κ. κ. Πρόεδροι τών 'Υποεπιτρο
πών Θά ευρουν τόν καλλίτερον τρό
πον, είμεθα βέβαιοι, διά νά λάβουν 
ύπ’ δψει των τάς ιδιαιτέρας αύτάς 
παρακλήσεις του Συλλόγου.

Τά πορίσματα Εκάστης ‘Υποεπι
τροπής Θά παραδοθοΰν είς τήν Δι
οικητικήν Επιτροπήν τού Συλλόγου, 
ή όποια άπό συμφώνου μετά μιάς 
Εκάστης Υποεπιτροπής θά Εχη νά

άποφασίση διά τήν δημοσίευσίν των 
διά τής «Τραπεζιτικής» αύτουσίων, 
ft καθ’ οίονδήποτε άλλον τρόπον, ώς 
καί διά τάς άλλας έπιβαλλομένας 
Ενεργείας.

Διότι ή μελέτη τών ύπ’ δψει ζητη
μάτων σκοπόν Εχει νά ύποβοηθήση 
τό δλον Εργον τής Τραπέζης.

Δέν πρέπει νά λησμονήσωμεν, δτι 
τό εργον τής Επιτροπής Ερευνών ά- 
ποβλέπει είς πρακτικούς σκοπούς. 
Όφείλομεν νά τονίσωμεν τούτο.

Συνέπεια τούτου είναι, δτι δέν 
πρέπει νά χάσωμεν άπό τούς όφθαλ- 
μούς μας τό πεδίον τής πρακτικής 
Εφαρμογής, δηλ. τήν Τράπεζάν μας, 
υπό τήν διπλήν Εκφρασίν της, τοϋ 
αύτοτελούς όργανισμού καί τού 
συμμετόχου μιάς γενικωτέρας διαρ- 
θρώσεως, είς τήν όποίαν μάλιστα 
κομίζει τίτλους άναλόγους πρός τήν 
ίσχύν καί τήν Επιβολήν τής συμβο
λής καί κατέχει θέσιν προσδιοριζο- 
μένην άπό τήν Εξαιρετικήν της διά- 
κρισιν είς τήν Ελληνικήν οικονομικήν 
ζωήν, λόγω παραδόσεων, Ιστορίας 
καί κοινωφελών σκοπών.

Ό κ. Διοικητής έπικυρών τήν ά- 
λήθειαν, δτι ή τύχη τού Ιδρύματος 
δέν πρέπει καί δέν δύναται νά μάς 
άφήνη άδιαφόρους, άπέδωσε πολλήν 
σημασίαν είς τήν συμβολήν τού προ
σωπικού έν προκειμένω καί άναμέ- 
νει μετ’ Ενδιαφέροντος τήν συμβο
λήν ταύτην ύπό μορφήν μελετών 
καί ήτιολογημένων προτάσεων ύπό 
τήν αιγίδα τού Συλλόγου μας

Κύριοι Συνάδελφοι, βλέπετε τώρα, 
δτι ή Τράπεζα διά τής φωτεινής καί 
Επιστήμονας διανοίας τού Διοικητοΰ 
της καί τό προσωπικόν όλόκληρον 
άναμένουν τά πορίσματα τού Εργου 
σας μέ μέγιστον Ενδιαφέρον καί στη
ρίζουν είς αύτό πολλάς προσδο
κίας.

θά μοΰ έπιτρέψητε νά κλείσω τήν 
είσήγησιν μου μέ τήν Εκφρασίν τής 
άκλονήτου πεποιθήσεως τής Διοικη
τικής ’Επιτροπής τού Συλλόγου, δτι 
τό Εργον σας θά άφήση σταθμόν 
είς τά συλλογικά μας πράγμ«τα, 
ώς Εξαρσις τής Εργασίας είς τήν 
άνωτέραν έν τφ Ίδρύματι άποστο- 
λήν της, ώς κατάκτησις τής Επι
στημονικής έρεύνης είς τά ζητήματά 
μας καί ώς πολύτιμος συμβολή είς 
τό εύγενές Εργον τής Εθνικής Τρα
πέζης, πρός τήν όποίαν ή Ελληνική 
κοινή γνώμη στρέφεται είς τάς 
δυσχερείς αύτάς στιγμάς, ώς πάντο
τε, μέ Εμπιστοσύνην, πάντοτε δικαι- 
ωθείσαν είς μίαν Εκατονταετή Ιστο
ρίαν εύγενών άγώνων καί άληθώς 
Εθνωφελούς δράσεως.

Έν συνεχείφ ό ΙΙρόεδρος κ. 
Διον. Γκοΰσκος άνεκοίνωσε τήν 
κανανομήν τής Επιτροπής Ε
ρευνών είς ύποεπιτροπάς και τήν 
σύνθεσιν αύτών εις πρόσωπα, ώς 
κάτωθι :
Α) Νομισματικών ζητημάτων

1. Κ. Τσαλίκης, Πρόεδρος
2. Κ. Άποστολόπουλος
3. Ν. Νικολαίδης

Β) Τραπεζικών εργασιών
1. Μην. Γιόσκας, Πρόεδρος
2. Θαν. ’Ιατρός
3. Βασιλ. Χατζόπουλος
4. Γεωργ. Πασσάς 

Γ) Τραπεζικής πολιτικής
1. Εύρ. Παπανικολάου, Πρόεδρος
2. Βασιλ. Λιάντζουρας
3. Γεωργ. Κοττορός
4. Μ. Ζσκούρας

Δ) Τραπεζικής -όργανώσεως
1. Δημ. Μεγαλίδης, Πρόεδρος
2. Ίωαν. Τζωρτζόπουλος’
3. Μιχ. Μιχαήλ

Ε) ’Επαγγελματικής τραπεζικής εκ-
παιδεύσεως
1. Γ. Οίκονομόπουλος, Πρόεδρος
2. Άντ. Παπαντωνάκης
3. Στ. Στρέϊτ

ΣΤ) Νέων Οικονομικών τάσεων
1. I. Παρασκευόπουλος Πρόεδρος
2. Στεφ. Στεφάνου
3. Μικ. Γραμματίκας
4. Κ. Παπαχαραλάμπους

Ό κ. Ε. Παπανικολάου λαμ
βάνουν τόν λόγον συγχαίρει τήν 
Διοικητικήν Επιτροπήν τοΰ Συλ
λόγου διά τήν πρωτοβουλίαν της 
καί ζητεί ώρισμένας διευκρινίσεις 
ώς πρός τό μόνιμον ή μή τών 
Υποεπιτροπών καί τό σκόπιμον 
τής δημοσιεύσεως τών πορισμά
των είς τήν «Τραπεζιτικήν». Ε
πίσης θεωρεί, υτι προκύπτει ποια 
τις ανωμαλία εκ τοΰ γεγονότος, 
οτι οί ΙΙρόεδροι ένίων ‘Υποεπι
τροπών τοΰ Συλλόγου άποτελοΰν 
συγχρόνως καί Μέλη τών ύπό τη; 
Διοικήσεως συσταθεισών αναλο
γών Επιτροπών.

Ό Πρόεδρος κ. Διον. Γκοΰ
σκος άπαντών λέγει, δτι είς τάς 
Έπιτροπάς τίθεται εργον, τήν

περάτωσιν τοΰ όποίου ύ~ Σύλλο
γος προβλέπει καί εύχεται σύντο
μον. Μετά τοΰτο εις τάς ιδίας 
τάς Ύποεπιτροπάς άπόκειται νά 
συνεχίσουν έπί τό μονιμώτερον 
τήν συνεργασίαν των μετά τοΰ 
Συλλόγου. "Οσον αφορά τήν δη- 
μοσίευσιν τών πορισμάτων διά τής 
«Τραπεζιτικής» ό κ. Πρόεδρος 
άναφέρεται είς τήν είσήγησιν του, 
καθ’ ήν ή Διοικητική ’Επιτροπή 
τοΰ Συλλόγου άπό κοινοΰ μετά 
τής αρμόδιας Υποεπιτροπής θά 
άποφαοίζη έκάστοτε έπί τής σκο
πιμότητας τής δημοσιεύσεως ή 
μή καί τοΰ τύπου, ύφ’ δν δέον 
νά γίνη αυτή.

Ό κ. Δημήτρ. Σαγκριώτης
λέγει, δτι ή διά τής «Τραπεζιτι
κής» δημοσίευσις τών πορισμά
των τών Υποεπιτροπών δέν είναι 
απαραίτητος προϋπόθεσις τοΰ έρ
γου αύτών. Ή «Τραπεζιτική» έτέ- 
θη εις τήν διάθεσίν των, διότι έν- 
δέχεται νά είναι ανάγκη νά καλ- 
λιεργηθή καί νά ώριμάση ή κοινή 
γνώμη τής Τραπέζης μας καί ή 
έκτός ταύτης δι* έν ώρισμένον ζή
τημα. Ρόλον ?.οιπόν διαφωτίσεως 
καλείται κυρίως νά παίξη ή 
«Τραπεζιτική», χωρίς έκ τούτου 
νά αποκλείεται ή δημοσίευσις αύ
τουσίων τών πορισμάτων τών Υ
ποεπιτροπών, οσάκις κρίνεται τοΰ
το σκόπιμον ύπ’ αύτών.

*0 κ. Ε. Παπανικολάου λέ
γει, δτι διετύπωσεν ώρισμένους 
ένδοιασμούς έκ τοΰ φόβου, μήπως 
δέν πραγματοποιηθή ό πρακτικός 
σκοπός, τόν όποιον έπιδιώκει ό 
Σύλλογος. ’Αναγνωρίζει δμως, δτι 
είναι εργον τοΰ Συλλόγου ή ά- 
πασχόλησίς του μέ τά ύπ’ δψει 
ζητήματα.

Ό κ. Κωνστ. Τσαλίκης συγ
χαίρει τήν Διοικητικήν Επιτρο
πήν διά τό εργον, τό όποιον άνέ- 
λαβε καί τό όποιον χαρακτηρίζει 
ώς μεγαλειώδες. Τό εργον τοΰτο 
έπρεπε νά έχη άναληφθή άπό τής 
ίδρύσεως τοΰ Συλλόγου. Έν συνε
χείς ό κ. Τσαλίκης διατυπώνει 
τόν φόβον, δτι δσοι έκ τών κ. κ. 
Συναδέλφων μετέχουν τών Επι
τροπών τής Διοικήσεως καί τών 
Επιτροπών τοΰ Συλλόγου συγχρό
νως, κατά θεωρίαν τούλάχιστον, 
είναι δεσμευμένοι είς τό εργον 
των. Τό εργον τών Υποεπιτρο
πών τοΰ Συλλόγου ό κ. Τσαλίκης 
θεωρεί ώς έχον θεωρητικόν χα
ρακτήρα.

Ό κ. Μην. Γιόσκας λέγει, δτι 
αί Ύποεπιτροπαί δύνανται νά έ- 
πιληφθοΰν τοΰ έργου των. Τό 
έάν θά προκύψη άνωμαλία έκ 
τής συγχρόνου παρουσίας είς αύ
τάς καί είς τάς Έπιτροπάς τοΰ 
Συλλόγου ένίων Μελών, τά όποια 
είναι τά ίδια, τοΰτο είναι ζήτημα, 
τό οποίον θά έμφανισθή είς τήν 
πράξιν, οπότε καί δύναται νά άν- 
τιμετωπισθή.

Ό κ. Βασ. Χατζόπουλος ά-
ναφερόμενος είς τήν άποψιν τοΰ 
κ. Κ. Τσαλίκη περί θεωρητικού 
χαρακτήρας τών Υποεπιτροπών 
λέγει, δτι αί στιγμαί, τάς όποίας 
διερχόμεθα δέν είναι κατάλληλοι 
διά θεωρίας, άλλ’ άντιθέτως έ
χουν άνάγκην πρακτικής άντιμε- 
τωπίσεως. Διά πρακτικάς λύσεις 
βεβαίως είναι κατάλληλοι οί υ
πάλληλοι τή; Τραπέζης, οί οποίοι 
καί τών συνθηκών τοΰ 'Ιδρύμα
τος καί τών γενικωτέρων συνθη
κών έχουν άντίληψιν καί γνώσιν.

Ό κ. Ε. Παπανικολάου λέ
γει δτι αί σημεριναί ρευσταί συν- 
θήκαι φοβείται, δτι δέν είναι κα
τάλληλοι 6ι’ ύπόδειξιν πρακτικών 
λύσεων.

Ό κ. Γεώογ.Τ. Στεφόπουλος*
λέγει, δτι τά τιθέμενα ζητήματα 
είναι κατ’ έξοχήν πραγματιστικά 
καί ούχί θεωρητικά. Πρόκειται νά 
προσγειωθώμεν είς τήν πραγμα
τικότητα καί νά μελετήσωμεν τάς 
δυνατότητας προσαρμογής τοΰ 'Ι
δρύματος μας πρός αυτήν.

Ό έπιδιωκόμενος δθεν σκοπός 
είναι πρακτικός καί προ; τόν σκο
πόν τοΰτον βλέπει, δτι είναι α
νάγκη νά προσανατολισθή τό έρ-



γον τών 'Υποεπιτροπών.
Ό κ. Δημ. Σαγκριώτης άνα- 

φερόμενος εΐ; παρατήρησιν τοϋ κ. 
Ε. Παπανικολάου περί ρευστότη- 
το; τών σημερινών συνθηκών 
λέγει, δτι υπό τάς ιδίας συνθή- 
κα'ς εύρέθη καί ή Διοίκησις τής 
Τραπέζης, ή οποία δμως δεν έκρι- 
νεν, δτι έκ τοϋ λόγου τοΰτου δεν 
πρέπει νά μελετήση την κατάστα- 
σιν καί προς τοϋτο συνέστησε 
τάς εκ Διευθυντών Επίτροπός. 
Διατί προκεηιένου περί τοϋ Συλ
λόγου τύ πράγμα παρουσιάζεται 
διάφορον ; Δεν εινα^ εξ άλλου όρ- 
θόν νά άναγνωρισθή, δτι δ Σύλ
λογος, δηλ. τό προσωπικόν τής 
Τραπέζης, δχι μόνον δικαιοϋται, 
αλλά καί ύποχρεοΰται νά ένδια- 
φερθή διά τά ζητήματα τής Τρα
πέζης καί νά συμβάλη διά την 
άντιμετώπισίν των ;

Ό κ. Κων. Τσαλίκης λέγει 
δτι τό προσωπικόν τής Εθνικής 
Τραπέζης είναι άριστον καί δύ- 
ναται διά τής συνεργασίας του 
νά εμφάνιση δτι ή «Τραπεζιτική» 
συντάσσεται από επιστήμονας.Ό 
κ. Τσαλίκης θεωρεί, δτι ή «Τρα
πεζιτική» δεν ένεφάνισεν ακόμη 
από τή; άπόψεως ταϋτης δ,τι έ
πρεπε.

Ό κ. Κων. Άποστολόπουλος,
επικρατών τήν πρωτοβουλίαν τοϋ 
Συλλόγου περί συστάσεως Επι
τροπών, λέγει, δτι τοϋτο άποδει- 
κνϋει τήν ζωτικότητα αύτοϋ. Τά 
πορίσματα τών Επιτροπών πρέ
πει νά είναι ραγδαία, διότι δλοι 
έχομεν τήν σκέψιν, τί πρέπει νά 
γίνη καί εις τό ερώτημα τοϋτο 
καλούνται νά δώσουν άπάντησιν 
at Έπιτροπαί.

Ό Σύλλογος έχει καθήκον νά 
έξαρθή εις τήν επισημότητα τών 
στιγμών καί υποβοήθηση τό έρ- 
γον τής Τραπέζης, ή οποία έχει 
νά διαδραματίση ιστορικόν ρόλον 
κατά τάς στιγμάς αϋτάς. Τό έρ- 
γον τών Επιτροπών δεν πρέπει 
νά είναι μορφωτικόν καί θεωρη
τικόν! αλλά κατ’ εξοχήν πραγμα
τιστικόν προς αντιμείποπίσίν τής 
μεταπολεμικώς δημιουργηθείσης 
καταστάσεως.

Ό κ. I. Ιίαρασκευόπουλος 
λέγει, δτι τό άναλαμβανόμενυν 
έργον τότε μόνον εϋσταθεΐ, εάν 
πλαισιοΰται εις τούς επαγγελμα
τικούς καί μορφωτικούς σκοπούς 
τοϋ Συλλόγου. Διά τοϋτο είναι 
ανάγκη νά τεθοϋν σαφώς οί σκο
ποί τής άναλαμβανομένης προ
σπάθειας καί νά διαχαραχθοϋν ε
πακριβώς τά δρια αυτής, διά νά 
άποφευχθοΰν at άλλως μοιραΐαι 
παρερμηνεΐαι καί άνωμαλίαι.

Ό Πρόεδρος κ. Διον. Γκοΰ- 
σκος άπαντφ, δτι καί οί σκοποί 
καί τά δρια τής προσπάθειας τί
θενται σαφέστατα ευθύς από τάς 
πρώτας λέξεις τής είσηγήσεώς του. 
Πράγματι κινούμεθα από τον 
σκοπόν τής προαγωγής τής επαγ
γελματικής θέσεως τών μελών 
μας, ή οποία δμως δεν δΰναται 
νά νοηθή ώς κάτι ξεχωριστόν 
από τήν ευημερίαν καί τήν θέσιν 
τής Τραπέζης.

Ό κ. Θ. Ιατρός λέγει, δτι σκο
πός μας είναι νά προσφέρωμεν 
μίαν υπηρεσίαν εις τήν Τράπεζαν, 
ή οποία συγχρόνως είναι καί επ’ 
ώφελείά τών Μελών τοϋ Συλ
λόγου.

Ό κ. Δημ. Μεγαλίδης φρονεί, 
δτι τό έργον τών 'Υποεπιτροπών 
είναι θεωρητικόν. Έξ αύτοϋ δμως 
δύνανται νά προκόψουν ώφέλιμοί 
απόψεις διά τε τήν Τράπεζαν καί 
τύ Προσωπικόν της.

Ό κ. Μην. Γιόσκας έρωτά, 
μήπως έκ τής γενομένης συζητή- 
σεως προκύπτει, δτι δεν είναι σκό- 
πιμον νά μετάσχουν οί Διευθυν- 
ταί εις τάς Ύποεπιτροπάς τοϋ 
Συλλόγου.

Ό κ. Κωνστ. Τσαλίκης λέγει, 
δτι ενδέχεται νά πρόκυψη ανωμα
λία τις έκ τής συμμετοχής τών 
ιδίων προσώπων εις δύο Έπιτρο- 
πάς έχούσας τό αύτό περιεχόμε- 
νον. Τοϋτο, λέγει., είναι ή μόνη 
εμφανιζόμενη δυσχέρεια εις τό 
σύνολον ζήτημα.

Ό Πρόεδρος κ. Διον. Γκοΰ- 
σκος λέγει δτι εάν ύπάρχη τοι- 
αύτη δυσχέρεια είναι βέβαιος, δτι 
οί κ.κ. Πρόεδροι τών 'Υποεπιτρο
πών θά εΰρουν τόν άριστον τρό·

|ΕΛΕΥΘΕΡΑ» ΓΝΩΜΑΙ
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Μέ ιδιαιτέραν ίκανοποίησιν καί 
άνακούφισιν άνέγνωσα τά δσα έ
γραψες διά τόν Προμηθευτικόν μας 
Συνεταιρισμόν.

Άπέδωκες άνάγλυψον τήν εικόνα 
τής δυσαρέσκειας, έγγιζούσης τά 8- 
ρια τής άγανακυήσεως ήτις συνέχει 
τό πλεΐστον μέρος τών μελών τοΰ 
Συνεταιρισμού.

Πρωτοφανής τω δντι δύναται νά 
χαρακτηρισθή ή ύπό τών διοικούντων 
σήμερον τόν Συνεταιρισμόν έπι- 
δεικνυομένη άδιαφορία καί κώφευσις 
εις τάς διαμαρτυρίας καί τά παρά
πονα τών μελών του.

Μελανόν σταθμόν θέλει άποτελέ- 
σει εις τά συναδελφικά μας χρονικά 
ή τηρουμένη στάσις των.

’Ακατανόητος τέλος θά μείνη ή 
έκ μέρους τών διοικούντων σήμερον 
τόν Συνεταιρισμόν ελλειψις καί τής 
στοιχειώδους εύθιξίας.

θλιβεροί δθεν σκέψεις συνέχουν 
τά μέλη περί τής συνεχίσεως ή κα- 
ταργήσεως τοϋ καλοϋ αύτοϋ θεσμοϋ, 
δστις εις ήν κατάστασιν περιήλθε 
σήμερον, άμφιβάλλομεν έάν είναι 
σκόπιμον νά διατηρηθή.

Πανταχόθεν τίθεται άπό δλους 
μας τό έρώτημα διατί δέν συγκαλεΐ- 
ται μία έκτακτος γενική Συνέλευσις 
νά διαφωτισθώσι τά μέλη έπί τής τε
λευταίας δ.αχειρίσεως τών πραγ
μάτων τοϋ Συνεταιρισμοϋ ;

θέλω νά έλπίζω δτι οί διοικοϋν- 
τες τόν Συνεταιρισμόν θά τό πρά- 
ξουν θάττον ή βράδιον- δέν τούς 
κατέχει οϋδείς φόβος, τούναντίον 
θά έπιδιώξουν ευσημον.

Εύχαριστών διά τήν φιλοξενίαν 
διατελώ μετά συναδελφικών χαιρε
τισμών.

Τ. Δ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 
Άθήναι, 24 Ιουλίου 1941

ΕΠ1ΣΤ0ΑΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ “ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΝ,,

Φίλε Κύριε Συνάδελφε,
Άνέγνωσα μετά πολλής προσο 

χής είς τό Συλλογικόν Δελτίον τής 
χ 1 ραπεζιτικής» (άριθ. φύλλου 82—84 
Απριλίου—’Ιουνίου έ.έ.) τούς διαφό
ρους ώραίους καί μεστούς ένδιαφέ- 
ροντος λόγους τών άγαπητών κ.κ. 
Συν)φων περί τής «συναδελφικής άλ- 
ληλεγγύης καί άγάπης» καί επικρο
τώ μέν πλήρως τά ώς άνω γραφό
μενα, μέ τήν παρατήρησιν δμως καί 
τήν διαφοράν δτι τά έπαγγελόμενα 
θά ήσαν άπολύτως άποτελεσματικά, 
έν περιπτώσει καθ’ ήν δέν θά ύπήρ- 
χε σήμερον οόδέ εις (με
γάλου ή μικροΰ βαθμοϋ) συνάδελ
φος άδικημένος άνευ ού- 
δενός λόγου, καί έφ’ δσον 
μάλιστα ό κ. ’Αντιπρόεδρος τοΰ 
Συλλόγου μας (άναπληρών τόν 
άσθενοϋντα κ. Πρόεδρον), έν τή ει
σηγητική του έκθεσει, ώς αϋτη έδη- 
μοσιεύθη έν τω ώς εϊρηται Συλλο
γικά) Δελτίω, έδήλωσε ρητώς δτι: 
«Τά συστατικά στοιχεία τής έπαγ· 
γελματικής μας ατμόσφαιρας είναι 
ή έ π ι β ο λ ή τής προσωπικής άξί- 
ας ώς τίτλου πρός σταδιοδρομίαν».

Ωσαύτως είς τήν στήλην «συλλο
γικές πεννιές» ό άναγνώστης εύρί- 
σκει τήν έξής παράγραφον :

«Τό δικαίωμα τής προαγωγής διά 
τούς ύπαλλήλους είναι ιερόν» κατά 
φράσιν προερχομένην άπό Διοικητάς 
τής Τραπέζης.

Συνεπώς, έστω πρός γνώσιν α
πάντων τών κ. κ. Συναδέλφων δτι: 
ούδέν τό στερεόν καί τό δρθιον, ού- 
δεμία άφοσίωσις καί άξιοπρεπής ύ- 
πόστασις ύπαλλήλου δύναται νά ύ- 
πάρξη άνευ «δικαιοσύνης καί ισότη
τας», άρετάς τάς όποιας άπό τής 
πρώτης στιγμής έπέδειξεν ό νέος 
Συνδιοικητής μας άξιότιμος Κύριος 
Κ. Ζαβιτζιάνος.

Μετά συναδελφικών χαιρετισμών 
ΙΩΑΝ. ΚΑΠΕΤΤΗΣ

Τμηματάρχης ’Εθνικής Τραπέζης
iiimimimmmimmiiiiiiimiiiiimiiiiiiiimimiiimiiitii

πον διά νά τήν παρακάμψουν. 
Ή χρησιμότης καί σκοπιμότης 
τοϋ έργου είναι αναμφισβήτητος. 
Τό έργον άλλωστε τοϋτο εύρίσκε- 
ται άπολύτως εις τήν άρμοδιότη 
τα τοϋ Συλλόγου καί υπαγορεύε
ται άπό τήν παράδοσιν τοΰ Προ- 
σωπικοΰ νά θεωρή συνυφασμέ- 
νην τήν τύχην του πρός τήν τύ
χην τοΰ 'Ιδρύματος.

Άς χωρήσουν, δθεν αί Ύποε- 
πιτροπαί, περαίνει δ κ. Πρόεδρος, 
εις τό εργον των μέ πλήρη τήν 
βεβαιότητα, δτι προσφέρουν μεγί- 
στην υπηρεσίαν καί πρός τήν 
Τράπεζαν και πρός τό προσωπι
κόν της, υπηρεσίαν διά τήν οποίαν 
τό τελευταΐον τοϋτο θά τάς εύ· 
γνωμονή.
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ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΚΡΙΤΙΚΗ
("Εργα ών αί πρώται παραστά

σεις έδόθησαν έν Άθήνάις μεταξύ 
τής 15 Ιουνίου καί τής 15 Ιουλίου 
1941)

©έατρον Άνόρεάδη : «‘Ένατρελ- 
λό Σαββατοκύριακο». Πολύ καλά 
σκιτσαρισμένη ή ’Αμερικανική κω
μωδία τοϋ Μάρκ Κόνελλη μέ τήν 
όποιαν έκαμε έναρξιν τών παραστά
σεων τοϋ θερινοϋ θεάτρου της ή Κα 
Κατερίνα Άνδρεάδη. ’Αποδίδει άρ· 
κετά άνάγλυφα καί μέ έλαφρόν σα
τυρικόν τόνον διάφορους τύπους 
"Αμερικανών, τής συνομοταξίας τών 
business-men τών sports καί τοϋ κι
νηματογράφου, έκ τών όποιων κανέ
νας δέν είναι άπόλυτα ισορροπημέ
νος, ό έξ αΰτών δέ Patterson είναι 
καί τελείως τρελλός ώς άποκαλύ- 
πτεται στό τέλος. Δυστυχώς τό έρ
γον παρά τήν λαμπράν ερμηνείαν 
του Ιδίως έκ μέρους τών κ. κ. Τσα- 
γανέα καί Φαρμάκη δέν ήρεσε στό 
Αθηναϊκό Κοινόν ώς κατέδειξεν ό 
βραχύς βίος του.

θίασος Μιράντας - Παππά : ’Α
σφαλώς ό κομψότερος θίασος, στό 
κομψότερο θέατρο, μέ τό κομψότερο 
έργο δπως έλεγε ή διαφήμισις. Ό 
κ. Ίωαννόπουλος αότή τή φορά ξε- 
πέρασε πραγματικά τόν έαυτό του 
μέ τήν «περιπέτεια» δπως χαρακτη
ρίζει τό έργο του.

Δύο ώρες πραγματικά εύχάριστες 
μέ τό λεπτότατο παίξιμο τής Κας 
Μιράντας, τοΰ κ. Παππά καί τής 
κ. ’Άννας Λώρη. Τά πυκνά χειρο
κροτήματα τοΰ καθημερινώς πολυα
ρίθμου καί έκλεκτοΰ άκροατηρίου 
τής «Γκλόρια» προοιωνίζουσι μα· 
κρόν βίον στό έργο καί πολλά ποσο
στά στόν συμπαθή συγγραφέα τοΰ 
«Μιά τοϋ κλέφτη...»

©έατρ»ν Κοτοπούλη : «Αδικαιο
λόγητη άπουσία». ’Έπρεπε νά πε
ράσουν πολλά χρόνια άφ’ δτου άπό 
τών στηλών αυτών ύποδεικνύομεν 
στούς θιάσους μας νά άπομακρυν- 
θοΰν άπό τό στερεότυπαν γαλλικό 
καί αγγλικό δραματολόγιο καί νά 
στραφοϋν πρός τήν θεατρική παρα
γωγή καί τών άλλων δευτερευόντων 
Εόρωπαϊκών Κρατών, ή όποια είναι
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πλουσιωτάτη καί πολυποίκιλος. Ά- 
πόδειξι τών ισχυρισμών μας δίδει 
ή ώραιοτάτη ουγγρική κωμωδία πού 
άνέβασε μέ άξιοθαύμαστη έπιμέλεια 
ό ήμικρατικός θίασος κοί ή όποια 
συγκεντρώνει πολυάριθμο ακροατή 
ριο. Μέ περίφημους καί όλοζώντα 
νους τύπους, μέ διάλογο ρέοντα καί 
ποικιλλόμενο μέ λογοτεχνικάδιαμαν- 
τάκια, γεμάτο νοσταλγική εύγενικό- 
τητα καί πρωτοτυπία. Ή regie τοϋ 
έργου καί ή σκηνοθεσία καί τών 5 
tableaux πιστοτάτη, δημιουργική καί 
καλαίσθητη, άληθινό χάρμα όρά- 
σεως καί ιδίως τοϋ μικροϋ ζαχαρο
πλαστείου, Παράπλευρα πρέπει νά 
άναφέρουμε ένα έκαστον τών ήθο- 
ποιών πού ζωντάνεψαν τούς ρόλους 
των μ’ έπί κεφαλής τήν κ. Ρίτα Μυ- 
ράτ άληθινά περίφημη, τόν κ. Δ. 
Μυράτ μέ τό συγκινητικό, εύγενικό 
καί ύπερπολιτισμένο παίξιμο του, 
τήν δίδα Βολονάκη, περίφημη ca- 
racteriste, τήν κ. Χαλκούση καί τόν 
κ. Λογοθετίδη άμίμητους στούς grot- 
tesques ρόλους τους καί τόν κ. Γα
λανό «κομμένο καί ραμμένο» φοι
τητή.

ΠΕΝΘΗ

Νικόλαος Π. Παπαδοπούλας: Μιά
όλόκληρη ζωή—60 χρόνια—αθόρυ
βης, σεμνής λογοτεχνικής καί πατριω
τικής δράσεως πού έκάλυψε τρεις γε
νεές Έλληνοπαίδων μέ τήν περίφη
μη «Διάπλασι τών Παίδων». 'Υπηρε
σία συνεχής καί πολυτιμοτάτη μέ 
στερήσεις περασμένες μέ εύγενικό 
άξιοπρέπεια καί μέ προσήλωοι' σ’ένα 
άνώτερο ιδανικό. Αυτή στάθηκε ή 
ζωή τοΰ Νικολάου Παπαδοπούλου 
πού στά 83 χρόνια του ή έκλεκτό- 
τερη 'Ελληνική Κοινωνία καί τών 
δύο φύλων, πνευματικά γαλουχη- 
μένη άπ’ τό σεβαστό πρεσβύτη, 
προέπεμψε στήν τελευταία κατοικία 
του. Τόν σεβαστόν Ακαδημαϊκόν κ. 
Γρ. Ξενόπουλον πού μέ ψευδώνυμο 
«Φαίδων» στάθηκε ό κυριώτερος 
στυλοβάτης τοϋ λαμπροϋ περιοδι- 
κοϋ, άνεψιόν τοϋ μεταστάντος καί 
τήν άξιότιμον οίκογένειάν του συλ- 
λυπούμεθα έγκαρδίως.

Ν. Μπ.

Η ΚΙΝΗΣΙΣ ΤΟΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
— Αί ύπό τοΰ Συλλόγου συ- 

σταθεΐσαι Έπιτροπαί έπαγγελ- 
ματικών ζητημάτων καί έρευ- 
νώ ν ήρχισαν διά τών 'Υποεπι
τροπών των συντονωτάτην έρ- 
γασίαν. Αί συνεδριάσεις τών 
Υποεπιτροπών είναι τακτικώ- 
ταται, γίνονται δέ κατά τά 
πλεΐστον είς τό κατάστημα του 
Συλλόγου μας, δπερ προσέδω- 
κεν είς αύτό ζωηράν κίνησιν έρ- 
γασίας. Έξαίρεται δλως ιδιαι
τέρως ό ζήλος καί ό ένθουσια- 
σμός τών άποτελούντων τάς Ύ- 
ποεπιτροπάς Συναδέλφων καί ή 
προθυμία, μεθ* ής έργάζονται 
διά τήν ταχυτέραν περάτωσιν 
τοΰ άναληφθέντος έργου.

Ή Διοικητική Επιτροπή του 
Συλλόγου συγκεκινημένη διά 
τήν παρεχομένην αύτή ύπό πάν
των ένίσχυσιν αισθάνεται τήν 
άνάγκην νά εύχαριστήση θερ
μότατα τούς κ. κ. Πρόεδρους 
καί τά Μέλη τών 'Υποεπιτρο
πών διά τήν έργασίαν των, έν 
τή πεποιθήσει, δτι ή έργασία 
αΰτη θά συμβάλη θετικώς είς 
τήν καλλιτέραν έπίλυσιν δλων 
τών άπασχολούντων τόν συνα- 
δελφικόν κόσμον ζητημάτων.

Είναι χαρακτηριστική ή ά- 
πήχησις, τήν όποιαν εΐχεν είς 
τούς συναδελφικούς κύκλους ή 
πρωτοβουλία τοΰ Συλλόγου. 
Πράγματι είς τάς Ύποεπιτρο- 
πάς άποστέλλονται πλεΐστα ύ- 
πομνήματα, τά όποια έξετά- 
έονταιμετά μεγίστης προσοχής 
καί ένδιαφέροντος. Ή άποστο- 
λή ύπομνημάτων είναι μία πο
λύτιμος ύπηρεσία, διά τήν ό
ποιαν ή Διοικητική ’Επιτροπή 
τοϋ Συλλόγου εύχαριστεΐ θερ
μότατα τούς Συναδέλφους, οί 
όποιοι ήθέλησαν νά τήν βοη 
θήσουν είς τό έργον της..

—Ή Διοικητική Επιτροπή 
τοϋ Συλλόγου άποδίδουσα με- 
γίστην σημασίαν είς τά έπισι- 
τιστικά ζητήματα τοΰ προσω
πικού άνέθεσεν είς τήν ύπό τον 
κ. Ν. Λεμπέσην "Υποεπιτροπήν 
Ταμείου Υγείας καί τήν μελέ
την ΐοϋ ζητήματος τοΰ έπισι- 
τισμοΰ.

Οϋτως ή 'Υποεπιτροπή αυτή

μετονομάζεται είς Ύποεπιτρο" 
πήν Ταμείου Υγείας καί έπι' 
σιτισμοί), διά τήν καλλιτέραν 
δ’ άντιμετώπισίν του έργου της 
ένισχύθη ύπό τών κ.κ. Γ. Σταυ 
ροπούλου καί Άνδρ. Βάρδη 
έκ μέρους τής Διοικητικής Επι
τροπής τοΰ Συλλόγου, του κ. Στ. 
Ήλιοπούλου έκ μέρους τοΟ 
Προμηθευτικού Συνεταιρισμού 
καί τοΰ κ. Β. Γιαννοπούλου.

Ή Διοικητική Επιτροπή τού 
Συλλόγου έχει τήν πεποίθησιν, 
δτι είς τό ζήτημα τοΰ έπισιτι- 
σμοΰ θά έχη τήν συνδρομήν 
τών άρμοδίων κρατικών άρχών, 
ή όποια θά τη έπιτρέψη νά φέ- 
ρη είς πέρας τήν προσπάθειάν 
της. Αύτή άλλωστε είναι ή κα- 
τεύθυνσις τήν όποίαν δίδει σή
μερον ή ΖΚυβέρνησις διά τήν 
καλλιτέραν άντιμετώπισίν τοΰ 
έπισιτιστικοϋ ζητήματος.

Πρέπει έξ άλλου νά τονισθή, 
δτι ή ιδέα όφείλεται είς τόν κ. 
Διοικητήν, ό όποιος έξεδήλωσεν 
ιδιαίτερον καί ζωηρόν ένδιαφέ- 
ρον διά τήν πραγματοποίησίν 
της.

Ό κ. Διοικητής προγευματί- 
σας πρό τινων ημερών είς τό 
Έστιατόριον τοΟ Συλλόγου μας 
έξέφρασε τήν έπιθυμίαν, δπως 
σερβίρεται καθ’ έκάστην ένα 
«φθηνό πιάτο» είς τιμήν κάτω 
του κόστους. Ή πρότασις αϋτη 
άπετέλεσε τήν άφετηρίαν γενι- 
κωτέρας έξετάσεως τοΰ ζητή
ματος τοΰ έπισιτισμοΰ τοΰ προ
σωπικού. ’Έκτοτε ό κ. Διοικητής 
ένδιαφέρεται καθημερινώς διά 
τό ζήτημα, εΐχε δέ τήν καλωσύ· 
νην νά δηλώση δα θά παρακο- 
λουθήση καί τήν οικονομικήν 
πλευράν αύτοϋ.

Είς τόν κ. Διοικητήν ένδια- 
φερθέντα τόσον ζωηρώς καί 
έμπράκτως διά τόν έπισιτισμόν 
τών ύπαλλήλων τής Τραπέζης 
καί άποδείξαντα οϋτω, πόσον 
έγγύς πρός τό προσωπικόν εύ- 
ρίσκεται ψυχικώς καί πόσον 
αισθάνεται τάς* άνάγκας του 
οφείλεται ή εύγνωμοσύνη αύ-

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΠΕΝΝΙΕΣ
—"Εν δψει τών δλως έξαιρετικών 

έφετεινών συνθηκών διαβιώσεως καί 
τής πρός τό παρόν έλλείψεως φόρ
του έργασίας, διαβιβάζομεν πρός 
τήν Διοίκησιν τής Τραπέζης παρά- 
κλησιν τοΰ Προσωπικοΰ, δπως χο- 
ρηγηθώσιν έκ περιτροπής είς απαν 
τό Προσωπικόν μηνιαΐαι άπουσίας 
άδειας άντί τών δεκαπενθημέρων ή 
είκοσαημέρων τοιοΰτων.

— Έκ παραλλήλου πρός τάς ένερ- 
γείας τής Διοικ. ’Επιτροπής τοϋ 
Συλλόγου διά τήν ίκανοποίησιν τών 
άμέσων βιωτικών άναγκών τοΰ 
Προσωπικού, αί συστσθεΐσαι Ύποε- 
πιτροπαί έπελήφθησαν δραστηρίως 
τοΰ άνατεθέντος είς αύτάς έργου, 
καθώς δέ πληροφορούμεθα, τινές έξ 
αύτών, ίδια δέ οί έπί τών έπαγγελ- 
ματικών ζητημάτων, πλησιάζουν είς 
τό τέρμα τής έργασίας των.

Έλπίζομεν δτι καί αί λοιπαί Ύ- 
ποεπιτροπαί θά έπισπεύσουν τό έρ
γον των καί ιδίως ή 'Υποεπιτροπή 
τοΰ Ταμείου Αύτασφαλείας, ή ό
ποια λόγω άπροόπτου κωλύματος 
τοϋ προέδρου αότής κ. Β. Κοσμά 
δέν κατέστη δυνατόν νά προχωρήση 
τήν έργασίαν της.

ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ
(Συνέχεια έκ τής 2χς σελίδος)

4) Λυμπέρης Γρηγ., 5) Ζουμπούλης 
Κων., 6)Άρανίτης Βασ., 7) Λαμπρό- 
πουλος Ίωαν., 8) Σταυρίδης Σταύ
ρος, 9) Παπουλίδης ”ωαν., 10) Ά- 
θανασιάδης Νικ., 11) Άργυράκης 
Κων., 12) Πανάγος Κων,, 13) Ζάρας 
Γεωρ., 14) Άμοργιανός Γεωρ., 15) 
Κουτλής Παρασκ.

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΝ 
Έγένοντο προσαυξήσεις μισθοδο- 

τικαί είς τούς κάτωθι δικηγόρους 
τής Τραπέζης.

Είς δραχ. 6300 Κρίνος Άντών. 
Είς δραχ. 5300 1) Σαράτσογλου 

Άλέξ., 2) Δημάκος Παντ.
Είς δραχ, 3850 1) Καμπάνης Νικ.,

2) Μητσόπουλος Γεωργ.
Είς δραχ. 3400 Καλαθάς Παναγ,
Έλαβον έπίσης προσαόξησιν 

10 ο)ο οί έξής :
Τεχνικός Σύμβουλος ·. Ζουμπουλί-

δης Νικολ.
Δακτυλογράφοι Γραφείς : 1) Κομιώ- 

του Αίκ., 2) θεοόωράτου Άνδρον..
3) Παπαδοπούλου Μαρία, 4) Λου 
κέρη Εόριδ.

Είοηράκτορες Α' : 1) Άγγελίδης
Κων., 2) Ζέππος Ίωαν.

Κλητήρες A' : 1) Ρουμελιωτάκης
Δημ., 2) Χατζηγεωργίου Ίωαν., 3) 
Καλογρίδης Ίωαν., 4) Ρομποτής 
Χρήστοο, 5) Σεριώτης ή Σιόντας 
Ζήσ., 6) Βασιλείου Παν., 7) Βέτοι- 
κος Κων., 8) Πανταλέων Βασ., 9) 
Γλυνιαδάκης Μαν., 10) Δεμερτζής 
θεμιστ., 11) Καραπιδάκης Κωνστ., 
12) Χαλας Άναστ., 13). Μηλιάς 
Κων,, 14) Μηλιδώνης Νικ., 15) Για- 
τζελίδης Άθαν., 16) Ίωαννίδης Κων., 
17) Γιαννόπουλος Ίωαν., 18) Χατζής 
Άδαμ., 19) Δεληνούσης θεοδ., 20) 
Κιουσόπουλος Κων., 21) Δαβαρού- 
κας Παναγ., 22) Σταματόπουλος 
Άναστ., 23) Βασιλείου Άποστ.
ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ

Τέλος άνεκοινώθησαν αί κάτωθι 
μονιμοποιήσεις Προσωρινών είς Γρα
φείς άπό 1ης Ιουλίου έ. έ.

1) Καρπούζης Μενελ., 2) Γεωργιά- 
δης Γεωργ., 3) Ρουσσόπουλος Δημ.,
4) Δουσαΐτης Νικολ. 5) Μπόγδανος 
Άνδρ., 6) Μπλάνας Γεωργ., 7) Κα
ζαντζής Σπυρ., 8) Φράγκος Άναστ., 
9) Μπουγας Άπόστ.. 10) Ροδόπου- 
λος Χρ., 11) Σϋρος Βασιλ., 12) Χα- 
σιακός Γρηγ., 13) Χατζηαντωνίου 
Ίωαν., 14) Χριστοδουλιας Λέων., 15} 
Κούσουλας Νικ., 16) Δουζίνας Παν., 
17) Γκιταρακος Γεωργ., 18) Νικολαΐ- 
δης Έπαμ., 19) Γεωργόπουλος Ίω., 
20) Νικολάκης, ή Μούχας Κωνστ., 21)- 
θωμάς Ίωαν., 22) Κατράτης Ίωαν., 
23) Καράγγελος Γεωργ., 24) Όθω- 
ναϊος Άδαμ., 25) Γεωργόπουλος 
Γεωργ., 26) Μοσχονάς Ίωαν., 2Tp 
Κουτμάνης Νικολ., 28) Κοτζάμπα- 
σης Ίωαν., 29) Πιτσίκας Γεωργ., 
30) Τσαβίδης Στ., 31) Αλεξίου Μιχ., 
32) Ζάννες Πέτρος, 33) Πετρίδης 
Άντων.
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τοΟ, τήν όποίαν μεταφέρομεν 
έδώ μέ μεγάλην .ίκανοποίησιν.

— Ό κ. Ν. Μπαστουνόπουλος 
μή άποδεχθείς τόν διορισμόν 
του ώς μέλους τής ’Επιτροπής 
έπαγγελματικών ζητημάτων υ
πέβαλε τήν παραίτησίν του.

μιχαηλ mmmi
ΙΑΤΡΟΣ

Άφροδισιολόγος καί δερ 
ματολόγος. Δέχεται έν τή 
νέα αύτοϋ Κλινική : Πλα
τεία Άγ. Είρήνης άρ. 11. 

"— Άθήναι —
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