ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΥΠΑΛΛΗΛΟ Ν
Εθ Ν I Κ Η Σ
ΤΡ ΑΠΕΖΗΣ

ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ

y ΥΛΛΟΓΙΚΟΝ

ΓΡΑΦΕΙΑ : ΣΟΦΟΚΛ ΕΟΥΣ 10
ΤΗ Λ. 34.659

ΜΗΝΙΑΙΑ

Δ6ΛΤΙΟΝ

ΕΚΔΟΣΙΣ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ—ΙΟΥΝΙΟΣ 1941
ΕΤΟΣ Σ' ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ 82-84

11 ΕΙΜΧϊΐη 1ΙΪΜΟΓΟΝ Eli ΤΟ ΕΡΓΟΙΙII II1Ρ:ΙΙ1ΕΡΓΑΙΙI 11·
UPBPON ΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΑΟίΟΥ Κ. ΑΛΕΞ. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ
Ό Σύλλογος, ώς συνισταμένη πάντων των υπαλλήλων
τής Εθνικής Τραπέζης, έχει
πληρεστάτην έπίγνωσιν των
κρίσιμων περιστάσεων, τάς
όποιας διέρχεται ή Ελληνική
Πατρις καί τής ύποχρεώσεως,
την όποιαν δλοι έχομεν, όπως
συμβάλωμεν δι* όλων των δυ
νάμεων και ύπερβάλλοντες έ·
αυτούς εις την άντιμετώπισιν
των προκυψάντων ογκωδών
καί πολύπλοκων προβλημάτων.
Είδικώτερον οί υπάλληλοι
τής Εθνικής Τραπέζης, τούς
οποίους συνδέουν προς τό "Ι
δρυμα δεσμοί άκατάλυτοι, άπορρέοντες όχι μόνον άπό την
συναίσθησιν, ότι ή τύχη των
είναι άναποσπάστως συνυφασμένη μέ την τύχην τής Τρα
πέζης, άλλα καί άπό την μακροτάτην παράδοσιν, καθ' ήν
6έν διαχωρίζεται ή έννοια τής
Εθνικής Τραπέζης άπό τό ένιαίον όλων των λειτουργών
της, γνωρίζουν καλώς ποιον
πρωταρχικόν ρόλον καλείται
αύτη νά άναλάβη εις την οι
κονομικήν άνασύνταξιν τής χώ
ρας, διότι καί τούτο αποτελεί
μακροτάτην έπίσης διά τήν Ε
θνικήν Τράπεζαν παράδοσιν,
νά ΐσταται πάντοτε εις τό
πλευρόν τού "Εθνους είς στιγμάς εύτυχείς καί είς στιγμάς
δυστυχείς, παραστάτης καί άντιλήπτωρ, έγγύησις εύημερίας
καί άνορθώσεως.
Πάντα ταύτα άποτελούν άληΰείας, μέ τάς όποιας έζησε
καί έγιγαντώθη ή Εθνική Τρά
πεζα καί άνέθρεψε τό προσω
πικόν της καί τάς αλήθειας
αύτάς δεν ήτο δυνατόν νά λησμονήση ό Σύλλογος καί είς
τάς παρούσας δυσχερείς στι
γμήςΤήν νέαν πραγματικότητα
άντιμετωπίζουσα ή Διοικητική
Επιτροπή τού Συλλόγου μέ
ψυχραιμίαν καί πλήρη συναίσθησιν τής έπισημότητος τών
στιγμών παρουσιάσθη πρό τινων ή μερών είς τον Συνδιοικητήν κ. Κ. Ζαβιτζιάνον, τον
όποιον διεβεβαίωσεν, ότι πάντες ήνωμένοι καί μνήμονες τού
καθήκοντος μας άποτελούμεν
περί αύτόν άρραγή δύναμιν,
ή όποια τίθεται είς τήν διάθεσίν του διά νά τον ένισχύση
καί ύποβοηθήση είς τό τραχύ
έργον του έν τή πεποιθήσει,
ότι θά εύρη έπωφελή διά τό
"Ιδρυμα τήν χρησιμοποίησιν
υπηρεσιών, αί όποίαι καί ει
λικρινείς είναι καί παραγωγι
κοί δύνανται νά άποβούν.
Όφείλομεν νά γνωστοποιήσωμεν προς πάντας τούς Συ
ναδέλφους, ότι εύρομεν παρά
τφ κ Συνδιοικητή πλήρη κατανόησιν τής άποστολής τού
Συλλόγου καί τής σπουδαιότητος, τήν όποιαν έχουν, ιδίως
ύπό τάς παρούσας περιστά
σεις, ή ώριμότης καί αί ήθικαί άρχαί τής όργανώσεώς μας.
Πρό ήμών κείνται ζητήματα
έπαγγελματικά καί ζητήματα
γενικά, τεθέντα καί τά μέν
καί τά δέ ύπό νέαν λόγφ τής
νέας καταστάσεως προοπτικήν.
Ή Διοικητική Επιτροπή τού
Συλλόγου έκρινεν, ότι επιβάλ
λεται εύρυτέρα κινητοποίησις
τών συλλογικών δυνάμεων
προς άντιμετώπισιν τών πρό
αύτής ζητημάτων. Προς τούτο

έθεώρησεν άπαραίτητον, όπως
δύο συναφή όργανα τού Συλ
λόγου, τήν Επιμελητείαν έπαγγελματικών συμφερόντων
καί τήν «Τραπεζιτικήν», ένι
σχύση, τήν μέν Επιμελητείαν
συμφερόντων δι* ειδικής Έπι
τροπής επαγγελματικών ζητη
μάτων, τήν δέ «Τραπεζιτικήν»
παραλλήλως προς τήν Διευ
θύνουσαν αύτήν Επιτροπήν
καί δι* ειδικής Επιτροπής ε
ρευνών.
Πρέπει νά γίνη παρά πάν
των καλώς νοητόν, ότι ή Διοι
κητική Επιτροπή τού Συλλό
γου προσφεύγει είς τό μέτρον
τής συγκροτήσεως ειδικών Ε
πιτροπών, διότι αί άσυνήθεις
περιστάσεις άπαιτούν ένίσχυσιν τού Συλλόγου, διά νά δικαιώση καί προαγάγη τήν α
ποστολήν του.
Κατά συνέπειαν τούτου πρέ
πει πάντες νά έργασθώμεν
μετά ζήλου καί συνοχής, βέ
βαιοι, ότι ούτω πράττοντες
έξυπηρετούμεν καί τήν έν τφ
Ίδρύματι ύπαλληλικήν μας θέσιν καί τό "Ιδρυμα γενικώτερον, ανευ τής εύημερίας τού
όποιου δέν δύναται νά νοηθή
καί άτομική πρόοδος.
Γνωρίζομεν καλώς, ότι τά
μέλη τού Συλλόγου, όλα τά
μέλη, άντιλαμβάνονται τήν
σημασίαν καί τήν αξίαν τής
όργανώσεώς μας καί ότι πάν
τες προθύμως θά προσφέρουν
τάς ύπηρεσίας των, όχι μόνον
οί άποτελούντες τον πυρήνα
τών Επιτροπών, περιωρισμένον κατ' άνάγκην είς άριθμόν
διά τεχνικούς λόγους, άλλά
καί όλοι οί άλλοι Συνάδελφοι,
τών όποιων θά ζητηθή ή πο
λύτιμος ένίσχυσις καί συνδρο
μή. "Εχομεν άλλωστε τήν πεποίθησιν, ότι είς τοιαύτας πε
ριστάσεις ή προσφορά τών ύπηρεσιών είναι άνεπιφύλακτος
καί δέν άναμένει πρόσκλησιν
διά νά έκδηλωθή, άφού μά
λιστα πρόκειται περί σκοπού,
ό όποιος ούδένα συνάδελφον
συγκινεί όλιγώτερον ήμών.
Αί Έπιτροπαί καταμερίζουσαι τό έργον των είς ολιγομε
λείς ύποεπιτροπάς θά άρχίσουν άμέσως τήν εργασίαν των,
τής οποίας τά συμπεράσματα
είναι άνάγκη νά μή βραδύνουν
νά ϊδουν τό φώς.
Πιστεύομεν άπολύτως, ότι
όλοι θά θελήσουν νά βοηθή
σουν. Άντιλαμβανόμεθα, ότι
ζητούμεν άπό τούς Συναδέλ
φους μίαν πρόσθετον έργασίαν, ένα πρόσθετον κόπον.
Είναι όμως ή στιγμή νά φανή
ή ζωτικότης μας καί έχομεν
τήν πεποίθησιν, ότι ούδείς θά
άρνηθή.
Ή Διοικητική Επιτροπή τού
Συλλόγου συνεργαζομένη στενώτατα μετά τών Επιτροπών,
αί όποίαι έχουν συμβουλευτι
κόν χαρακτήρα καί έχουσα
πλήρη έπίγνωσιν τών ύπο
χρεώσεών της θέλει νά διαβεβαιώση πάντας, ότι δέν πρό
κειται νά μετάθεση τήν εύθυνην τής διαχειρίσεως τών έκ
τής έντολής της ζητημάτων,
άλλά μόνον νά διαφωτισθή διά
νά κάμη καλλίτερον τό καθή
κον της.
ΑΛΕΞ. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ

Τήν παρελθοΰσαν Παρασκευήν
20 τρέχοντος συνήλθεν είς τό Κα
τάστημα τού Συλλόγου μας έν
όλομελείςι ή συαταθεΐσα Επιτρο
πή επαγγελματικών ζητημάτων.
Οί μή παραστάντες λόγφ κω
λύματος κ. κ. Βασιλ. Κοσμάς καί
Νικ. Λεμπέσης διεβίβασαν διά
τού ’Αντιπροέδρου τού Συλλόγου
κ. Διον. Γκούσκου τήν λύπην των
διά τήν απουσίαν των καί τήν
δήλωσίν των, δτι θά μετάσχουν
προθύμως τού έργου τής Επι
τροπής.
Έν συνεχείςι ό ’Αντιπρόεδρος
τού Συλλόγου κ. Διον. Γκούσκος
άναπληρών τον άστ^ενοΰντα Πρόε
δρον κ. Άλέξ. Μαυρομμάτην, έ
καμε τήν ακόλουθον είσήγησιν:

Προέδρου του Συλλόγου κ. Μαυρομμάτη, ό όποιος λυπείται, διότι άπουσιάζει άπό τήν σημερινήν συγκέντρωσιν λόγω τής άσθενείας του.
Είναι άνάγκη, Κύριοι Συνάδελφοι,
νά σας κατατοπίσω βασικώς έπί του
σκοπού καί τού Εργου, διά τό όποι
ον έκλήθητε νά προσφέρητε τά φώτα
κσί τάς πολυτίμους ύπηρεσίας σας.
Ή Εθνική Τράπεζα άπό τής πρώ
της στιγμής τής Ιδρύσεώς της έξεχώρισε άπό οίανδήποτε άλλην κερ
δοσκοπικήν έπιχείρησιν καί Ελαβε
σαφή προσανατολισμόν πρός ύψηλούς καί
βαθύτατα κοινωφελείς
σκοπούς.
Μέ τοιοΰτον δμως πρόγραμμα, τό
όποιον μετουσιώθη έν τή διαδοχή
τών έτών είς ζωντανήν πράξιν καί
μεστήν δράσιν, δέν ήδύνατο τό Ί
στορικόν μας "Ιδρυμα νά μή άποδώ
ση δλως Ιδιαιτέραν σημασίαν είς
τόν παράγοντα τού προσωπικού του,
τό όποιον ήθελεν άνυψωμένον είς τό
Επίπεδον τών άληθώς άνωτέρων έπιδιώξεών του, διότι άλλως οί τεθει
μένοι σκοποί θά άπέμεναν μία ώραία
μέν, άλλ* άνευ πρακτικής Εφαρμο
γής σύλληψις.
Διά νά συμβή δμως τούτο άπαιτεϊται νά έμφυσηθή πνοή είς τό ^προ
σωπικόν καί είναι γνωστόν, δτι ή
πνοή καί ή παρόρμησις πρός άνωτέρας Επιδιώξεις προϋποθέτουν άπα-

ραιτήτως Ελλειψιν περισπασμών άπό
τάς σκληράς άπαιτήσεις τής καθημε
ρινής ζωής, δπερ δέν δύναται νά γί
νη άλλως, είμή διά προαγωγής τής
επαγγελματικής θέσεως τών ύπαλλήλων.
Ή Εθνική Τράπεζα διά τήν θέσιν
τής Εργασίας άποτελεί άληθές ύπόδείγμα πρωτοπορειακής άντιλήψεως
καί πραγματιστικής τοποθετήσεως
τών συναφών ζητημάτων, διότι όσάκις προέβη είς παραχωρήσεις πρός
τήν Εργασίαν δέν τό Εκσμεν ύπείκουσα εις οίανδήποτε πίεσιν έκ τών
κάτω, δπως συνέβη σχεδόν στερεοτύπως Εκεί, δπου έσημειώθη μία οίαδήποτε Επιτυχία.
Ή Εθνική Τράπεζα — καί όφείλο
μεν νά έπιμείνωμεν ιδιαιτέρως είς
τήν διαπίστωσιν ταύτην — άπέδειξεν,
δτι δέν Εννοεί καί δέν άνέχεται τόν
παραιτούμενον άπό τά δικαιώματά
του υπάλληλον, διά δύο λόγους πο
λύ καθαρούς καί πολύ άπλούς. Πρώ
Κύριοι Συνάδελφοι,
τον διότι τά δικαιώματα, τά καλώς
νοούμενα καί τά καλώς κατευθυνόΉ Διοικητική Επιτροπή του Συλ
μενα, τό τονίζομεν, είναι ό άπαράλόγου σας εύχοριστεΐ Θερμότατα
γραπτος τίτλος συνομολογήσεως ύδιά τήν προθυμίαν μεθ* ής άπεδέποχρεώσεων καί ή Εθνική Τράπεζα,
χθητε τήν παράκλησίν της, δπως
δπως προηγουμένως εϊπομεν, τοπο
συνεργασθήτε μετ’ αύτής έπί σπουθετεί ύψηλά τάς υποχρεώσεις τού
δαιοτάτων ζητημάτων.
προσωπικού της. Ό δεύτερος λόγος
Έκτελών εύχάριστον καθήκον σας
είναι, δτι ό Εξουθενωμένος ύπάλληδιαβιβάζω τόν θερμόν χαιρετισμόν
λος δέν «κάνει» διά τήν Εθνικήν
καί τάς προσωπικός εύχαριστίας του
Τράπεζαν, διότι είναι στείρα καί άΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΐΐΐΐΐΙΙΙΙΐΙΙΙΐΙΐΐΐΙΙΐΐΐιιιιΐιΐΐΐΐΐΗΐιιιιιιιιι,ιιιι,,ιι,,ιιι,,ι,,,,ιι,,,,,,ι,ι,ι,ι,ι,,,ι,,ι,ιιιιιΐΐΐΐΙΐΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ
νάπηρος μονάς δραστηριότητος, νε
κρόν καί έκφυλισμένον κύτταρον,
πρόσκομμα καί φραγμός είς τήν εύρείαν κοινωφελή δράσιν, τήν όποιαν
ή ’Εθνική Τράπεζα Εχει άναγράψει
είς τήν σημαίαν της άπό τήν πρώτην
στιγμήν τής έμφανίσεώς της είς τήν
*Η Διοικητική ’Επιτροπή τού Συλλόγου συστήσασα πρός | Ελληνικήν ζωήν.
Μετά τήν σύντομον αύτήν προει| καλλιτέραν έξέτασιν καί ταχυτέραν έπίλυσιν τών επάγγελμά
|
σαγωγήν σκόπιμον είναι νά χαρα= τικών ζητημάτων τήν ’Επιτροπήν επαγγελματικών ζητημά- | κτηρίσωμεν,
έν συντόμω Επίσης, τήν
Ξ των, ώς αλλαχού άναφέρεται έν λεπτομερείς:, φέρει ευχαρίστως | Επαγγελματικήν άτμόσφαιραν, ή ό
| είς γνώσιν τών κ. κ. Συναδέλφων, δτι αί άποτελοΰσαι τήν | ποια έδημιουργήθη είς τήν ’Εθνικήν
| ’Επιτροπήν ταύτην Ύποεπιτροπαί έπελήφθησαν ήδη τού έρ- § Τράπεζαν διά τό προσωπικόν της,
κατά φυσικήν άλλωστε άνάγκην καί
| γου των μέ προοπτικήν ταχείας περαιώσεώς του.
έν πλήρει συναρτήσει πρός τάς κα
Ώς άρχή διά τό έργον τών Υποεπιτροπών έλήφθη, 1 ταστατικός άρχάς, μέ τάς όποιας
| ότι πρέπει νά άκουσθούν αί άπόψεις πάντων τών κ. κ. | έπιμόνως άνέθρεψε τούς ύπαλλήτου τό "Ιδρυμά μας καί αί ό| Συναδέλφων.
| λους
ποίαι άπετέλεσαν τήν πλαστικήν δύΠρός τούτο οί κ. κ. Συνάδελφοι δύνανται νά απευθύνουν § ναμιν μιας ώριμου Επαγγελματικής
= πρός τάς Ύποεπιτροπάς σύντομα, σαφή, ενυπόγραφα καί αύ- I συνειδήσεως.
συστατικά λοιπόν στοιχεία
ϊ τοτελή κατά Υποεπιτροπήν υπομνήματα, τά όποια θά παρα- | τήςΤά
Επαγγελματικής μας άτμοσφαί| λαμβάνωνται επί αποδείξει καί θά είσάγωνται άμέσως είς τάς | ρας είναι ή επιβολή τής προσωπικής
= Ύποεπιτροπάς.
άξίας ώς τίτλου πρός σταδιοδρομίαν,
Ανοιχτός δρόμος διά τήν άνοδον
’Εφόσον πρόκειται περί κοινού ζητήματος σκόπιμον είναι | ότών
βαθμιδών τής Ιεραρχίας, ή πα
| νά μή ύποβάλλωνται χωριστά, άλλά κοινά υπομνήματα, τά | τρική άντίληψις τών άνωτέρων πρός
| όποια εξ άλλου δέον νά άφορούν ζητήματα γενικά, ή τούλά- | τούς κατωτέρους έκδηλουμένη είς τό
| χιστον κατηγοριών συναδέλφων καί ούχί προσωπικά αίτήμα- | Ενδιαφέρον διά τήν Επαγγελματικήν
τών νέων βλαστών τού
Ξ τα, διά τά όποια δέν είναι άρμοδία ή Επιτροπή επάγγελμά- | κατάρτισιν
Ιδρύματος, είς τήν συστηματικήν των
| τικών ζητημάτων.
μύησιν είς τάς παραδόσεις καί τάς
Πρός διευκόλυνσιν τών κ. κ. Συναδέλφων ώρίσθη άνά | ηθικός άρχάς τής Τραπέζης μας καί
τήν ύποβοήθησίν των διά τήν κα| είς συνάδελφος εξ έκάστης Υποεπιτροπής, ό όποιος θά εύρί- I είς
τάληψιν άνωτέρων θέσεων σύν τω
| σκηται είς τό κατάστημα τού Συλλόγου είς άνακοινουμένην | χρόνω, ή συναδελφιχή Αγάπη, ή Αλ
| κατωτέρω ώραν, ΐνα έρχηται είς επαφήν μετ’ αυτών, παρα- | ληλεγγύη, ό Αμοιβαίος σεβασμός, ή
| λαμβάνη επί αποδείξει τά ύπομνήματά των καί άκοΰη τάς = συνειδητή πει&αρχία, ή φιλοπονία, ή
ό Αν&ρωπισμός,
| άπόψεις των. Έν συνεννοήσει μετ’ αυτού οί κ.κ. Συνάδελφοι i προοδεντικότης,
Πιστεύω, Κύριοι, δτι ή Επαγγελ
| θά δύνανται νά άναπτύσσουν καί προφορικώς τάς απόψεις = ματική άτμόσφαιρα, τήν όποίαν σάς
| των είς τάς Ύποεπιτροπάς.
περιέγραψα, δέν είναι άνύπαρκτος
Δέν πιστεύω δμως, δτι αί άτμόΟί κατά τά άνωτέρω όρισθέντες κ. κ. Συνάδελφοι είναι | σφαιραι
παραμένουν άδιατάρακτοι
| οί κάτωθι, ευρισκόμενοι είς τό κατάστημα τού Συλλόγου είς = καί είς μίαν ήγγυημένην στατικότητα.
| τάς εξής ημέρας καί ώρας :
Πιστεύω, δτι τό προσωπικόν τής
Εθνικής Τραπέζης είναι κληρονόμος
Διά τήν Υποεπιτροπήν ’Οργανισμού καί επαγγελματικών | μιας
βεβαίας καί άξιολόγου κλη
σχέσεων, ό κ. Γ. Σεπετζής, έκά- | ρονομιάς.
«•την Τρίτην, Πέμπτην καί Παρα- =
Δέν πιστεύω δμως, δτι τά τάλαν
τα γονιμοποιοΰνται φυλασσόμενα έρασκευήν 6—8 μ. μ.
ύπό τήν γήν.
»
Ταμείου Συντάξεων ό κ. Α. Πα- | πιμελώς
Πιστεύω, δτι δέν συνήλθομεν σή
πανικολόπουλος, έκάστην Δευτέ- I μερον Ενταύθα διά νά πλέξωμεν, μέ
ραν καί Τετάρτην 6—8 μ. μ.
| τήν λαιμαργίαν τού έστερημένου, πό
»
. Ταμείου Αύτασφαλείας ό κ. Σπ. | θους διά φανταστικός άπολαύσεις.
πιστεύω δμως, δτι μπορούμε
Βασιλόπουλος, έκάστην Τρίτην καί | νά Δέν
κρεμάσωμεν είς τήν μέσην μας
Πέμπτην 6—8 μ. μ.
| τά κλειδιά, δπως κάμνουν, ή Εκα»
Στέγης ό κ. Στ. Ήλιόπουλος, έ- § μναν τούλάχιστον. ή νοικοκυράδες
κάστην Παρασκευήν 6—7.30' μ.μ. = καί νά μεΐνωμεν ήσυχοι, δτι δταν άνοίξωμεν τό ντουλάπι θά εύρωμεν
»
Ταμείου Υγείας ό κ. Σπ. Λούν- | μέσα
δσα εϊχαμεν άφήσει.
δρας, έκάστην Δευτέραν καί Πα- |
Πράγματι ύπό τήν έπίδρασιν ποι
ρασκευήν 6—8 μ. μ.
κίλων συντελεστών, πολλούς τών ό
»
Προμηθευτικού Συνεταιρισμού ό | ποιων καί δέν Εχομεν τήν δύναμιν
άποτρέψωμεν, τά έπαγγελματικά
κ. Ίσ. Πικρός, έκάστην Δευτέραν, | νά
μας ζητήματα παθαίνουν, ή δύνανΤετάρτην καί Παρασκευήν 6-7 μμ. | ται νά πάθουν μεταβολάς καί καθήκόν μας είναι νά τά προφυλάξωμεν
Λαμβανομένου ύπ* όψιν, ότι τό έργον τών Ύποεπι- | καί
νά φροντίσωμεν διά τήν δημι
1 τροπών δέον νά περατωθή συντόμως, παρακαλοϋνται | ουργίαν προσφόρων είς τήν άνάπτυξ
οί κ. κ Συνάδελφοι, όπως άποστείλουν τό δυνατόν τα- 1 ξιν καί περιφρούρησίν των συνθηκών.
Δέν δυνάμεθα νά ίσχυρισθώμεν,
| χύτερον τά ύπομνήματά των, πάνεως δ’ οί έν ταΐς έ- §
δτι εύρισκόμεθα είς περίοδον, καθ’
I παρχίαις ούχί βραδύτερον τής 10 ’Ιουλίου έ· έ.
ήν ούδένα Εχομεν λόγον νά άνησυΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
| χώμεν διά τά έπαγγελματικά μας
ζητήματα.
ΕΤνάι δθεν άνάγκη νά τά άναθεΓ|||||||ΙΙΙΙΜΠΙΙΙΙΙ·ΙΙΙΙ·ΙΙΜ·Ι·ΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜΙΙΙΙΙΙΙΙΜΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ·ΙΙΙ·ΙΠ·ΙΙΙΙΙΙ··ΙΙ··ΙΗ·Ϊ>
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ωρήσωμεν έν τω συνόλω των—δπως σ χ η πάς έπιθυμών είς εκφράζει τά συγχαρητήριά του δέλφων, οί όποιοι βεβαίως έ'χουν
άλλωστε κάανει πας φρόνιμος άν τό
προ ημών συλλο πρός τήν Διοικητικήν Επιτροπήν άξιολόγους άπόψεις καί οί οποίοι
θρωπος διά τάς ύποθέσεις του άπό
τοϋ Συλλόγου διά τήν επαινετήν θά δύνανται έλευθέρως νά τάς
γικόν
έργον.
’Έχομεν ΰπ’ δψει μας δύο έγκυκαιρού εις καιρόν— νά διαπιστώσωμεν άπροκατσλήπτως τά άσθενή των
ΈπΙ τή εύκαιρίςι τού πρωτοβουλίαν, ήν άνέλαβε, πρός άναπτύσσουν είς τάς Ύποεπιτρο κλίου; τής Διοικήσεως τής Τραπέ
σημεία καί νά φροντίσωμεν δλοι μα τη
μάλιστα παρακα έξέτασιν δι’ ειδικών Επιτροπών πάς.
ζης. τήν ΰπ’ άριθ. 19 τής δ ’Απρι
ζί μέ άγάπην κοί καλήν διάθεσιν διά
"Οσον αφορά τάς αποικείς τοΰ λίου καί τήν ΰπ’ άριθ. 23 τής 15
και έπίλυσιν τών άπασχολούντων
λοΰμεν
πάντας
τούς
τήν διόρθωσίν των.
τό προσωπικόν ζητημάτων. Τό Συλλόγου έπί τών ΰπό έξέτασιν ’Απριλίου, διά τών όποιων άπονέΉ Διοικητική Επιτροπή τού Συλ κ.κ. Συναδέλφους νά
ζητημάτων δ κ. Πρόεδρο; λέγει, μονται ήθικαί άμοιβαί διά προα
λόγου εκρινεν, δτι εις τήν έπί τάπη μάς βοηθήσουν, διότι έργον τοΰτο, προσέθεσεν δ κ. Κυτας άναθεώρησιν θά είχε τήν άνάγ- έπιθυμοΰμεν νά χρησι- ριακόπουλος, είναι σπουδαιότα- δτι βεβαίως υπάρχουν τοιαΰται, γωγής ή εΰαρεσκείας είς Συναδέλ
κην τής συμβολής καί άλλων Συ μοποιήσωμεν πάντας τον, διότι τόσον τό προσωπικόν, δέν νομίζει δμως σκόπιμον νά έφους πεσόντας ύπέρ Πατρίδας, άναδέλφων, έκτός τού Συμβουλίου
δσον καί ή Τράπεζα ύφίστανται πηρεασθοΰν έξ αύτών αί Ύποε- κρωτηριασθέντας, τραυματισθένεΰρισκομένων καί πρός τούτο συνε- τούς άσχο λ ουμένους
κρότησε τήν Επιτροπήν έπαγγελμα- μέ τά κοινά ζητήμα δοκιμασίας καί είναι άνάγκη πρός πιτροπαί, τάς όποιας δ Σύλλογος τας, ή δπωσδήποτε άλλως διατικών ζητημάτων, ή οποία συνήλθε τα, ανεξαρτήτως τού τό καλόν άμφοτέρων νά εύρεθοΰν άφήνει άπολύτως έλευθέρας νά κριθένΐας.
σήμερον ενταύθα εις πρώτην συνε- έάν
σκεφθοΰν καί νά έργασθοΰν μέ
μετέχουν ή μή καί δοθούν αί δέουσαι λύσεις.
Αί δύο αΰται εγκύκλιοι τής Διδρίασιν καί πρός τήν όποιαν εχω
τήν
βεβαιότητα, δτι διά τοΰ τρό
Ό
κ.
Νικ.
Ζουμπουλίδης
λέ
τών Επιτροπών.
ρικήσεως θά μείνουν ίστορικαί δχι
τήν τιμήν νά άπευθύνωμαι.
γει,
δτι
τά
ζητήματα
δέν
είναι
που
τούτου
θά
προκύψη
ή
καλλι"Ο Σύλλογος άναγνωρίζει δτι μία
Επιθυμώ νά τονίσω δλως ι
μόνον διά τάς περιστάσεις, ΰπό
πολυμελής Έπιιροπή δέν είναι δυ διαιτέρως τό σημεΐον τούτο διά μόνον σπουδαιότατα, άλλά καί ε τέρα λύσις.
τάς
δποίας έξεδόθησαν, άλλά προ
νατόν νά έργασθή ίκανοποιητικώς
Ό κ. Ήλιόπουλος προτείνει,
νά άποτελέση παρά- πείγοντα καί είναι διά τοΰτο ά
πάντων
διά τήν ευγένειαν τών η
έν όλομελεία.
νάγκη
νά
καθορισθή
σύντομος
δπως ά'μα τφ πέρατι τών έργασι
Διά τούτο κατένειμε τά ζητήματα κλησιν καί θερμήν έκθών
τοϋ
’Εθνικού Ιδρύματος, τής
εις ύποεπιτροπάς όλιγομελεϊς, αί ό- κ λ η σιν πρός πάντας τούς χρόνος πρός υποβολήν τών πορι ών τών Υποεπιτροπών συνέλθη δποίας δι’ άλλην μίαν φοράν πα
άπαξ έτι ή ’Επιτροπή έν ολο
ποίαι θά δυνηθοΰν άσφαλώς νά έρ- κ. κ. Συναδέλφους, τούς όποι σμάτων τών Επιτροπών.
ρέχουν απτήν άπόδειξιν.
γασθούν άποδοτικώτερον.
Πρός τήν άποψιν ταύτην συν- μελείς.
ους μετέχοντας ή μή τών Έπι
Δέν πρόκειται έδώ διά τήν διΤό περίγραμμα τών ΰπό έξέτασιν
Ό κ. Πρόεδρος λέγει, δτι οΰτροπών ή Διοικητική Επιτροπή τάσσονται πάντες οί παριστάμεζητημάτων περιέλαβε δλους τούς
καίαν
ήθικήν βράβευσιν διακρινοι έν όμοφωνίςι.
δεμίαν έχει άντίρρησιν.
κύκλους τής συλλογικής μας ζωής, τοΟ Συλλόγου θεωρεί βοη
θέντων Συναδέλφων. Πρόκειται
Ό
καταμερισμός
τοΰ
έργου
τής
Ό
κ.
Ζαν.
Πανώριος
λέγει,
άκόμη καί έκείνους, οί όποιοι είναι θούς της καί παρακακυρίως διά τόν έγκάρδιον, θερμόν
άποκεντρωμένοι, δπως είναι τά άσ- λεί νά μή μάς στερήσουν δτι δ αείμνηστος Σπ. Δυοβουνιώ- ’Επιτροπής επαγγελματικών ζητη
καί
συγκινητικόν τόνον, τόν όποι
φαλιστικά μας Ταμεία καί ό Προμη
τών υπηρεσιών καί της ώς Πρόεδρος τοΰ Συλλόγου μάτων είς Ύποεπιτροπάς καί ή ον εΰρεν ή Τράπεζα διά νά έκθευτικός Συνεταιρισμός.
έτόνιζεν,
δτι
οί
ασχολούμενοι
μέ
σύνθεσις
αυτών
έχει
ώς
έξής
:
φώτωντων διά
Τούτο είναι φυσικόν, νομίζομεν, τών
’Οργανισμόν Υπηρεσίας καί ’Ε φράση τόν σεβασμόν της πρός
τήν προαγωγήν τής τά συλλογικά πράγματα συνάδελ Α) παγγελματικών
διά δύο λόγους :
τούς ήρωϊκούς νεκρούς μας, τήν
σχέσεων.
Πρώτον διότι οί κύκλοι αύτοί μοι- κοινής μας ύποθέσεως. φοι δέον νά νοώνται έν συνεχεϊ
ΰπερηφάνειάν
της καί τό καμάρι
1.
Β.
Κυριακόπουλος,
Πρόεδρος
επιστρατεύσει.
Τοΰτο,
λέγει
δ
κ.
ραίως συναντώνται εις τήν όπόσταΘά ήτο πολύ φυσικόν νά κάμωμεν
2. Κωνστ. Μάνος
της δι’ αυτούς καί τούς άλλους
σιν τού ύπαλλήλου τής Εθνικής Θερμήν σύστασιν ταχείας διεκπαι- Πανώριος, πρέπει νά συμβή καί
3. ΆΘ. Καρυωτάκης
Τρχπέζης, κρίνουν τήν θέσιν καί τήν ραιώσεως τού άνατεθέντος είς έκά είς τήν προκειμένην περίπτωσιν.
διακριθέντας Συναδέλφους, τόν
4. Κωνστ. Νιρές
άπόδοσίν του εις τό "Ίδρυμα καί στην "Υποεπιτροπήν έργου, διερμηγεμάτον άπό άξιοπρέπειαν πόνον
Ό
’Αντιπρόεδρος
τοΰ
Συλλόγου
5.
Χαράλ.
Δσμήλος
συγκροτούν έν έναϊον δλον, ή άρτιό- νεύοντες έν τούτω τήν φυσικήν καί
της διά τά τέκνα της, τά δποΐα
6. Γεωργ. Σεπετζής
της τού οποίου έξαρταται άπό τήν δικαίαν άδημονίαε τής συναδελφι- κ. Διον. Γκοΰσκος λέγει δτι χαί
7. Δημ. Σαγκριώτης
δέν θά επανίδη, τήν χαράν της
κανονικήν λειτουργίαν τών συνιστών- κής κοινής γνώμης. Παρέλκει δμως ρει ιδιαιτέρως διά τήν άναγνωρι3. Άναστ. Τσιμερλής
των μερών. Δέν ΰπάρχει άμφιβολία, πάσα τοιαύτη σύστασις, διότι πι- σθεΐσαν άνάγκην τής ταχείας διε
διά τά άλλα τέκνα της, τά όποια
Β) Ταμείου Συντάξεων
δτι ό Σύλλογος είναι ή όργάνωσις, στεύομεν άπολύτως, δτι οί μετέχονεπανήλθαν
τιμημένα είς τούς κόλ
ξαγωγής
τοΰ
έργου
τών
’Επιτρο
ή όποια άσχολεϊται μέ τήν καθόλου τες τής Επιτροπής κ.κ. Συνάδελφοι
1. Ζαν. Πανώριος, Πρόεδρος
πους
της.
πών
καί
προτείνει,
δπως
μέχρι
τέ
θέσιν τών μελών του.
2. Στ. Λογοθέτης
αισθάνονται περισσότερον ήμών τήν
Ό δεύτερος λόγος είναι, δτι ό άνάγκην τής ταχείας έμφανίσεως λους 'Ιουλίου τό βραδύτερον ύποΘέλομεν νά βεβαιώσωμεν τήν
3. Α. Παπανικολόπουλος
Σύλλογος είναι ή πρεσβυγενής όρ- τών πορισμάτων των.
4. Γεώργ. Καρρας
βληθοΰν τά πορίσματα, δπερ γί
Διοίκησιν τής Τραπέζης μας, δτι
γάνωσις άπό τήν όποιαν προήλθαν
5. Φωτ. Βρότσης
Ή «Τραπεζιτική», ή καλή μας συλ
αϊσθανόμεθα δλοι βαθύτατα τήν
δλαι σχεδόν αί άλλαι συλλογικοί λογική έφημερίς, πρός τήν όποιαν έ- νεται δμοφώνως αποδεκτόν.
6. ’Αριάδνη Παπαδάκη
Ό κ. Βασ. Χατζόπουλος, λέ
λεπτότητα τής χειρονομίας της, ή
μας όργανώσεις καί τά πρεσβεία δέν πωφελούμαι τής εύκαιρίας διά νά
Ταμείου Αντασφάλειας
βαρύνουν μόνον μέ χρόνους, άλλά έκφράσω δλην μου τήν άγάπην καί γει, δτι τά ΰπό έξέτασιν ζητήματα Γ)
δποία
έρχεται νά έπιβεβαιώση πε
1. Βασίλ. Κοσμάς, Πρόεδρος
καί μέ υποχρεώσεις τά άτομα καί έκτίμησιν, είναι είς τήν διάθεσιν τών είναι πολύ σοβαρά, περισσότερον
ριφανείς τήν μακροτάτην παράδοΤιμ.
Άγγελόπουλος
2.
τούς όργανισμούς.
"Υποεπιτροπών, έάν αΟται κρίνουν,
σιν άγάπης μεταξύ Τραπέζης καί
3. Σπ. Βασιλόπβυλος
Αί ύποεπιτροπαί είναι ισάριθμοι δτι έχουν άνάγκην τών στηλών της παρ’ δ,τι αί εΰγενεΐς εκφράσεις
εργαζομένων καί νά σύσφιγξη ά
πρός τούς κύκλους τών ζητημάτων διά τήν έντός ή έκτός τής Τραπέζης τής εϊσηγήσεως τοϋ κ. Προέδρου Δ) Στέγης
μας καί είναι αί έξής :
1. Νικ. Ζουμπουλίδης, Πρόεδρός κόμη περισσότερον τόν δεσμόν δδημοσιότητα. Πάσαν σχετικήν λεπτο άπεκάλυψαν. Διά τοΰτο τό ζήτη
’Οργανισμού ύπηρεσίας καί έπαγ- μέρειαν δύνανται νά διακανονίσουν μα τοΰ επείγοντος είναι πρωταρ
2. Στ. Ήλιόπουλος
λοψύχου άφοσιώσεως τών λειτουρ
γελματικών σχέσεων.
3. I. Άποστολάκης
οί κ.κ. Πρόεδροι τών Υποεπιτροπών χικόν. Συγχρόνως δμως δέον νά
γών τής Τραπέζης πρός τό "Ι
Ταμείου Συντάξεων,
μετά τής Διευθύνσεως τής «Τρα
τεθή ώς βάσις, δτι χρειάζεται θέρ Ε) Ταμείου Υγείας
δρυμα.
Ταμείου Αύτασψαλείας,
πεζιτικής».
1. Νικ. Λεμπέσης, Πρόεδρος
Στέγης,
μη,
ζήλος
καί
πολλή
έργασία,
δχι
Καί άληθώς τίποτε δέν συνδέει
Ό κ. Επιμελητής τών Επαγγελ
2. Ν. Μπαστουνόπουλος
Ταμείου ‘Υγείας,
ματικών ζητημάτων θά άναγνώση απλώς διά νά συμπληρωθούν έπί
περισσότερον
άπό εκδηλώσεις αυ
3.
I.
Παπαλέΐσος
Προμηθευτικού Συνεταιρισμού.
μετ' όλίγον τήν σύνθεσιν τών "Υποε τό τελειότερον ζητήματα ήδη κα
4. Σπ. Λούνδρας
θορμήτους, άνεπιφυλάκτους, ειλι
Διά τό περιεχόμενον τού μεγίστου πιτροπών.
λώς εχοντα, άλλά διά νά έπιλυ- Τ) Προμηθευτικού Συνεταιρισμόν
κρινείς, αί όποίαι δέν γνωρίζουν
μέρους τών ύποεπιτροπών παρέλκει,
Μετά τάς άπαραιτήτους ταύτας
θοΰν ταΰτα εμφανιζόμενα ΰπό κανομίζομεν, οίαδήποτε διευκρίνισις.
διευκρινίσεις είναι άνάγκη νά εΐπω
1. Εύάγ. Φαρμακίδης, Πρόεδρος τύπους, άλλ’ δμιλοΰν τήν γλώσ
Όλίγας μόνον λέξεις έχομεν νά μεν όλίγα τινά διά τήν προοπτικήν τάστασιν δχι εΰχάριστον.
σαν τής καρδίας άκόμη καί είς τό
2. Ίσίδ. Πικρός
εΐπωμεν διά τήν Υποεπιτροπήν 'Ορ τού άναληφθέντος έργου μετά τήν
Ό κ. Στ. Ήλιόπουλος ζητεί
3. Βασ. Χατζόπουλος
αυστηρόν πλαίσιον μιας ύπηρεσιαγανισμού ύπηρεσίας καί έπαγγελ- συγκέντρωσιν τών πορισμάτων τών
4. Γεώργ. Άποστολόπουλος
ώρισμένας έξηγήσεις ως πρός τήν
ματικών σχέσεων είς δ,τι άφορα τό ‘Υποεπιτροπών.
κής εγκυκλίου.
5. Χρ. Βούλγαρης
τύχην
τών
ΰποβληθησομένων
πο
δεύτερον μέρος της, τάς έπαγγελμαθεωρώ καθήκον μου νά εΐπω έν
Οί ΰπάλληλοι τής Τραπέζης ευ
Κατ’αΰτάς θά συνέλθη καί ή
τικάς σχέσεις δηλ. καί τήν Υποεπι προκειμένω, δτι ή Διοικητική ’Επι ρισμάτων τών ΰποεπιτροπών καί
χαριστούν
μέ ευγνωμοσύνην τήν
τροπήν Στέγης.
τροπή τού Συλλόγου θά καταβάλη ως πρός τόν τρόπον άναμίξεως ’Επιτροπή ’Ερευνών, τήν συγκρόΚαί διά μέν τάς έπαγγελματικάς πάσαν προσπάθειαν καί έντός τού τοΰ Συλλόγου είς ζητήματα, μέ τησιν τής δποίας θά άναγγείλω- Διοίκησιν των διά τήν ώραίαν
έκδήλωσίν της πρός τιμημένους
σχέσεις άξιον έξετάσεως νομίζομεν, συντομωτέρου δυνατού χρόνου διά
τά δποΐα ασχολούνται άλλοι ’Ορ μεν προσεχώς.
έάν ό Σύλλογός μας δέον νά δρά νά φθάσουν τά πορίσματα είς τήν
Συναδέλφους, οί δποΐοι έτίμησαν
γανισμοί τοΰ προσωπικού.
έν άπομονώσει, ή έν συνεργασία Διοίκησιν τής Τραπέζης μας.
δλους
μας.
μετ’ άλλων άδελφών όργανώσεων, ή
Ό κ. Πρόεδρος άπαντα, δτι
Τής Διοικήσεως τής Τραπέζης
καί ύπαλληλικών γενικώτερον καί μας ήγεΐται σήμερον άνήρ μέ έξόχως τά πορίσματα τών 'Υποεπιτροπών
κατά ποιον τύπον.
συμπαθή αισθήματα πρός τήν έργα"Οσον άφορα τήν στέγην νομίζο σίαν, ό κ. Κ. Ζαβιτζιάνος, ό όποιος θά ΰποβληθοΰν είς τήν Διοικητι
Διά πράξεως τής Διοικήσεως συνεμεν άξια έξετάσεως τόν Συνοικισμόν πλείστας μέχρι τοΰδε παρέσχεν άπο- κήν Επιτροπήν τοΰ Συλλόγου, ή στήθησαν Έπιτροπαί Διευθυντών πρός
Φιλοθέης είς δ,τι άφορα τήν άνάπτυ- δείξεις τών εύνοϊκών του διαθέσεων οποία θά τά μελετήση, θά τά έ"Η Διοικητική Επιτροπή τού Συλ
ξίν του, τάς άνάγκας του, τά κοινό καί τής πίστεώς του είς τήν καθιε- πεξεργασθή καί θά φροντίση διά συζήτησιν καί μελέτην υπηρεσιακών
θεμάτων έπί τφ σκοπφ εύρυθμοτέρας λόγου εύρεθεΐσα πρό συρροής ένταΰ
χρηστα έργα του, τήν συγκοινωνίαν ρωθεϊσαν παρά πάντων τών προκατά λοιπά.
θα συναδέλφων τών "Υπ]μάτων καί
του κλπ. καί τήν έλευθέραν στέγα- τόχων του μακροτάτην παράδοσιν
λειτουργίας τής υπηρεσίας τής Τραπέ οικογενειών αύτών, εκρινεν δτι είχε
Ώς πρός τήν άνάμιξιν τοΰ Συλ
σιν τών συναδέλφων έκτός τού Συ τής άνυψώσεως τού προσωπικού τής
νά ένδιαφερθή διά τήν στένοικισμού.
λόγου είς ζητήματα άλλων ’Οργα ζης·Ή σύνθεσις τών ’Επιτροπών τού καθήκον
Τραπέζης.
γασιν έκείνων έξ αύτών, οί όποιοι
Τάς λεπτομέρειας τών έργασιών
Ό κ. Διοικητής, έκτός τούτου, έν νισμών λέγει, δτι δέν πρόκειται
δι’ οίονδήποτε λόγον ήδυνάτουν νά
τών "Υποεπιτροπών θά ρυθμίσουν τή εύρύτητι τής διανοίας του είναι περί άναμίξεως, άφοΰ μάλιστα έ- των έ'χει ώς έξής ;
άνταποκριθοΰν οΐκοθεν είς τήν άνάγ
1)
Τοποθετήσεων.
δπως νομίζουν καλλίτερον οί κ.κ. θιασώτης τής ίδέας, δτι ή έργασία
κην ταύτην.
χει τήν βεβαιότητα, δτι αί Διοι
Πρόεδροι αύτών.
δέν είναι άχάριστος πρός τήνεύμενή
κ. κ. Κ. Μωραίτης, Μ. Γιόσκας, Ε.
Διά τήν σιέγασιν τών άνωτέρω
κήσεις
τών
’Οργανισμών
τούτων
"Ημείς θά εΐχομεν νά άπευθύνω- μεταχείρισιν, άλλ’ άνταποδίδει τήν
Παπανικολάου, Β. Κυριακόπουλος. Συναδέλφων έχρησιμοποιήθη τό έπί
μεν πρός αύτούς τήν θερμήν παρά- συμπάθειαν, δχι μόνον αίσθηματικώς, καταβάλλουν πάσαν προσπάθειαν
τής όδοΰ Πανεπιστημίου 34 άκίνητον
κλησιν, δπως μή λησμονήσουν τήν άλλά καί κατά τρόπον περισσότερον διά τήν καλλιτέραν έξυπηρέτησιν 2) Καταθέοεων-κινήσεως κεφαλαίων. ιδιοκτησίας τοΰ Ταμείου Συντάξεων,
κ. κ. Θ. Μπόγδανος, Κ. Τσαλίκης, καταλλήλως διασκευασθέν καί έπιστέγην τού Συλλόγου μας διά τάς συγκεκριμένον καί ένδιαφέροντα δι'
έργασίας των, έάν καί οσάκις κρί "Ίδρυμα άξιοποιούν τήν ύλικήν ίσχύν τών μελών των. Πρόκειται απλώς
Γ. Δημακόπουλος.
πλωθέν, έπικουρικώς δέ καί Ξενοδονουν τούτο σκόπιμον. Έχομεν τήν καί τό έμψυχον κίνητρόν της, τό προ περί μελέτης καί συναδελφικής 3) Τεχνικών.
χεΐον διά συναδελφικάς οίκογεχ είας.
συνεννοήσεως.
άδυναμίαν νά θέλομεν νά δημιουρ- σωπικόν.
Ή στέγασις άρξαμένη τήν 30 ’Α
κ.
κ.
Δ.
Δίπλας,
Π.
Λυκιαρδόπουγήσωμεν μίαν κίνησιν εις τήν συλ
θέλομεν έπί τού σημείου τούτου
Ό κ. Σεπετζής προσθέτει έν
λος, Ν. Ζουμπουλίδης.
πριλίου συνεχίζεται άκόμη. Τών ύπη"
λογικήν μας στέγην καί νομίζομεν, νά εΐμεθα άπολύτως κατηγορηματι
ταΰθα, δτι αί Ύποεπιτροπαί θά 4) Ζητημάτων Προσωπικού.
δτι ό βόμβας τών συναδελφικών με κοί. "Ο κ. Διοικητής είς πάσαν μετ’
ρεσιών τού Συλλόγου έν προκειμένω
λισσών, αί όποίαι θά θελήσουν νά αύτού έπαψήν μας μάς άφήκε σαφέ διαφωτίσουν τά μέλη τοΰ Συλλό
κ. κ. Μ. Μαυρομιχάλης, Άλ. Μαυ- έκαμον μέχρι τοΰδε χρήσιν 19 συνά
άσχοληθοϋν μέ τό συλλογικά μας στατα νά έννοήσωμεν, δτι έχει πά γου. Πάσα βελτίωσις δέν είναι δυ
ρομμάτης, Ε. Παπανικολάου, Β. δελφοι καί 5 μέλη οικογενειών.
πράγματα, θά εύρη άρμονικήν θέσιν σαν διάθεσιν διά τήν έπίλυσιν τών νατόν νά έπιδιωχθή άλλως, είμή
Κοσμάς ώς εισηγητής.
’Αξίζει νά έξαρθή τό ένδιαφέρον
είς τήν συλλογικήν μας κυψέλην.
ζητημάτων μας καί άναμφισβητήτως διά τών νομίμων καί καταστατι
τοΰ Συλλόγου διά τήν φιλοξενίαν
5) Οικονομιών.
Δέν γνωρίζομεν, έάν οί κ.κ. Πρό δύναται καί γνωρίζει νά δώση συνέ
κών μέτρων.
εδροι τών 'Υποεπιτροπών θά θελή χειαν είς τά δίκαια ζητήματά μας.
κ. κ. Άλ. Μαυρομμάτης, Δ. Δίπλας, μελών του εύρεθέντων ένταΰθα ύπό
άνωμάλους συνθήκας.
Ό κ. Τιμ. Άγγελόπουλος Iσουν νά υιοθετήσουν τό σύστημα
"Αλλωστε τά ζητήματά μας—καί
Κ. Μωραίτης, Γ. Δημακόπουλος,
Βεβαίως πρόκειται περί καθήκον- |
τού είσηγητού. ’Εάν δέν γίνη τούτο μέ τήν διαπίστωσιν ταύτην έπιθυ- ρωτφ, πώς θά άποφευχθή τυχόν
Δ. Πρωτέκδικος.
παρακαλοΰμεν νά όρισθή άνά εις μούμεν νά κλείσωμεν τήν είσήγησίν ούγκρουσις τών πορισμάτων τών
τος καί καθήκοντος μάλιστα έπιτα6) ’Επεξεργασίας 'Οργανισμόν *Υ
έκ τών μετεχόντων είς έκάστην 'Υ μας—έχουν όδηγητήν τήν άγάπην
Υποεπιτροπών, άφοΰ θά έργακτικού. Πρόκειται δμως συγχρόνως
ποεπιτροπήν συναδέλφων, δπως εύ- καί τήν άψοσίωσιν πάντων ανευ ονπηρεσίας.
καί περί πρωτοβουλίας, ή οποία το
ρίσκηται άπαξ τής έβδομάδος είς ά- δεμιάς εξαιρέαεως, τών ύπαλλήλων σθοΰν αΰτοτελώς, εκεί, δπου θά
κ. κ, Π. Γουναράκης, Μ. Μαυρομι
νοκοινωθησομένην ώραν ένταΰθα, διά πρός τό εύγενές μας ‘Ίδρυμα.
έχουν νά έξετάσουν τό αυτό ζή
νώνει τούς συλλογικούς δεσμούς καί
χάλης, Άλ. Μαυρομμάτης, Δ. Δί
νά δύνανται οί κ.κ. Συνάδελφοι νά
Ή άγάπη αύτή δέν είναι τυχαία. τημα. ’Επίσης έρωτά, έάν δ Σύλ
άποδεικνύει δτι τό αίσθημα τής συνπλας, Ε. Παπανικολάου, Β. Κυρίαέπικοινωνοΰν μετ’ αύτού, τω άνα- Είναι άνταπόκρισις τής άγάπης τής
λογος έ'χη άποκρυσταλλωμένας άαδελφότητος είναι ζωηρόν είς τήν J
πτόσουν τάς άπόψεις των, ή τω έπι- Τραπέζης πρός τούς λειτουργούς
κόπουλος.
πόψεις
έπί
τών
ΰπό
έξέτασιν
ζη
συναδελφικήν μας οικογένειαν.
δίδουν μελέτας των.
7) Γενικών Ζητημάτων.
της καί τά άμοιβαΐα αύτά αισθήμα
Έλπίζομεν, δτι οί χρησιμοποιήΈάν οί κ.κ. Πρόεδροι τών "Υποε τα δπως είς τό παρελθόν, οϋτω και τημάτων καί έάν δέν θά ήτο σκό
κ.κ. Π. Γουναράκης, Μ. Μαυρομι
πιτροπών συμφωνήσουν, δπως έλπί- είς τό μέλλον θά είναι ό άγαθός πιμον νά τεθούν ΰπ’ δψει τών Υ
σαντες τήν συλλογικήν στέγην άγαχάλης, Άλ. Μαυρομμάτης, Δ. Δί
ζομεν, θά άνακοινώσωμεν είς τούς δαίμων τής εύημερίας καί τής προ ποεπιτροπών αί άπόψεις αΰται.
πητοί συνάδελφοι, συνάδελφοι μάλι
πλας, Γ. Δημακόπουλος, Δ. Πρωκ.κ. Συναδέλφους, δτι δύνανται νά κοπής τής Εθνικής Τραπέζης.
Ό κ. Πρόεδρος άπαντα, δτι
στα, οί όποιοι, ώς ύπηρετούντες είς
παρουσιάζωνται είς τάς Ύποεπιτροτέκδικος, Ε. Παπανικολάου, Β. ΚυΚύριοι Συνάδελφοι, καλήν προκο
αί
Ύποεπιτροπαί
διά
τών
Προέ
"Υποκαταστήματα, δέν έπωφελοΰνται
πάς, ή νά άπευθύνωνται πρός αύτάς πήν είς τό έργον, τό όποιον άνελάριακόπουλος.
έγγράφως οί έκτός τού κέντρου, διά βατε καί τό όποιον βεβαίως θά φέ- δρων των, ή καί έν τφ συνόλφ
τών ύπηρεσιών τού καταστήματος
νά άναπτύσσουν τάς άπόψεις των.
ρητε είς αίσιον πέρας, δπως είς αί των θά εΰρίσκωνται είς επαφήν
τής Λέσχης μας, θά διατηρήσουν εύΤό τελευταίου τού σιον πέρας θά άχθη καί ή όλη προ καί δύνανται νά έξετάσουν άπό
χάριστον άνάμνησιν τής άγάπης, μέ
σπάθεια, διότι πάντες, άπό τού Διοιτο θά συντέλεση είς κητοϋ
κοινού
ώρισμένον
ζήτημα.
Ή
έτήν όποιαν ό Σύλλογος τούς περιέμέχρι τού τελευταίου ύπαλλή
ΠληροφορούμεΘα, δτι ό Επιθεω βαλ,ε καί ή όποια βεβαίως άξίζει πε
τό νά άπουσθή πάσα λου, εΐμεθα σύμφωνοι καί ήνωμένοι παφή αυτή εξυπακούεται, άφοΰ
τοϋ Κεντρικού Καταστήματος
ύπάρχουσα άποψις έν διά τό καλόν τής Τραπέζης, διά τό τήν δυνατότητα τής έπαφής έν- ρητής
κ. Άριστ. Κούμαρης, Μέλος τοΰ Δι ρισσότερον άπό τήν σχετικήν ανεσιν,
νοοΰμεν γενικωτάτην καί μετά τών οικητικού Συμβουλίου τοϋ Ταμείου ή όποια κατέστη δυνατόν νά προσπλήρει έλευθερίρ: και καλόν δλων μας
ί σ ο τ ι μ ί φ και νά μετάΌ κ. Βασ, Κυριακόπουλος έκτός τών Υποεπιτροπών Συνα 'Υγείας ύπέβαλε τήν παραίτησίν του. φερθή είς αύτούς.
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Είς τόν Προμηθευτικόν μας Συ Ανακουφιστικήν άντιμετώπισιν. Καί
Μετά τήν λήξιν τοΰ πολέμου τικός συλλογικός μας ένεργεί
νεταιρισμόν
έδημιουργήθη κατάστχ- έν τούτω λοιπόν ή νευρικότης τής
έληξε καί
τό
έργον
τής ας, Αλλά καί διά τήν πολιτι
Κατ’ έκτέλεσιν άποφάσεως σις ιδιαιτέρως λεπτή και περίπλοκος. Διοικήσεως τού Συνεταιρισμού ούτε
Ε.Α.Μ.Σ.
κήν άλλων όργανισμών, ιδία τής Διοικητικής Επιτροπής τού
Πράγματι ή κυκλοφορία αίτή- άπάντησιν, ούτε κατευνασμόν Απο
Δέν είναι άνάγκη νά προ- δταν Ασκούν έργον άνακουφί- Συλλόγου τής 14 Μαΐου έ. έ.
σεως
περί διαλύσεως τοϋ Συνεται τελεί.
βώμεν είς λεπτομερή άπολογι- σεως καί έξυπηρετήσεως ειδι όλιγομελής Επιτροπή έκ τού
ρισμού, ήτις συνεκέντρωσε πλεί3Απευθυνόμεθα τέλος καί πρός
σμόν τοΟ έργου τούτου, του ό κών περιστάσεων τής ζωής.
Προέδρου κ. Άλ. Μαυρομμάτη, στας ύπογραφάς, ή άπευθυνθεΐσχ
τους συνεταίρους πρός τούς δποίους
ποιου σκοπός ήτο ή άνακούφιθέλομεν νά προσθέσωμεν δύο τού ’Αντιπροέδρου κ. Δ. Γκούσις καί ύποβοήθησις τών έπι- άκόμη διαπιστώσεις, δχι διότι σκου, τού συμβούλου κ. Δ. Με- πρός τό Εποπτικόν Συμβούλων τού νομίζομεν ύποχρέωσιν μας νά συστρατευμένων συναδέλφων καί έξηντλήθησαν αΰται, άλλά διότι γαλίδη καί τού Έπιμελητού έ- Συνεταιρισμού άλλη αΐτησις περί στήσωμεν ψυχραιμίαν.
Τά ύφιστάμενα παράπονά των,
τών οικογενειών αυτών, διότι περιωρίσθημεν είς τάς κυριωτέ- παγγελματικών συμφερόντων κ. διεξαγωγής έλέγχου ύπ3 αυτού είς
τό Διοικητικόν Συμβούλων καί άναδιά του καθιερωθέντος συστή ρας έξ αύτών.
Γ. Σεπετζή παρουσιάσθη είς κοινώσεως τών πορισμάτων τού έ δσον δίκαια καί άν είναι, δύνανται
ματος τής δημοσιεύσεως Ανα
νά εΰρουν πλείστας έπωφελεΐς διε
Ή μία Αφορά τήν τόνωσΓν τόν Συνδιοικητήν κ. Κ. Ζαβιλυτικών κατά μήνα άπολογι- τού συλλογικού αισθήματος καί τζιάνον, είς δν έπέδωκεν Από λέγχου τούτου έν γενική συνελεύσει
τών
συνεταίρων,
ή
έκδηλωθεΐσα
ξόδους καί δέν πρέπει νά παραπλασμών πάντες οί συνάδελφοι ή άλλη τήν πρόθυμον διά προ σπασμα πρακτικών τής Διοικη
διάθεσις
ύπό
τών
οικιστών
Φιλοθέης
νηθούν είς λύσεις τών άκρων, αί
είναι πλήρως ένήμεροι τής έκ- σωπικής έργασίας συμβολήν τικής Έπι ροπής.
δπως
συμπήξουν
ιδιαίτερον
ΙΙρομητάσεως καί τοΟ τρόπου, μέ τόν μεγάλου Αριθμού συναδέλφων.
Τό έπιδοθέν Απόσπασμα έχει θευτικόν Συν)σμόν πρός έξυπηρέ- δποΐαι ούδέν έξυπηρετούν.
όποιον ήσκήθη τό έργον τούτο.
Τά δικαιώματα τών συνεταίρων
τησίν των, ή νευρικότης τοΰ Διοι
Πράγματι δέν είναι δυνατόν ώς έξής:
Δέν παρέλκει έν τούτοις νά νά συγκροτούνται συλλογικοί
είναι
άλλωστε τόσον σαφώς καί
«Είς τάς παρούσας κρίσιμους στι- κητικού Συμβουλίου τού Συν)σμοΰ,
σημειωθούν ώρισμέναι γενικαί όργανώσεις, ώς ό Σύλλογός μας
τόσον
πλήρως κατωχυρωμένα άπό
τό
έπί
μακρόν
χρόνον
κλείσιμον
τού
διαπιστώσεις έκ τής άσκήσεως καί νά έμπιστεύηταί τις τήν ά- γμάς τής σκληρας διά τήν Πατρίδα πρατηρίου ύφασμάτων, ή ουσιαστική
μας δοκιμασίας, ή έναντι τής όποί
τούς Νόμους καί τό καταστατικόν,
του έργου άλληλεγγύης, διαπι νάπτυξίν των είς τήν τύχην.
ματαίωσις τού ύπό τής Διοικήσεως
στώσεις γενικωτέρας σημασίας ‘Όσον είναι ευκολον νά συ- ας Αντοχή καί προσαρμογή όλων ληφθέντος καί δι3 έγκυκλίου Ανα ώστε καί έάν άκόμη ύπάρχη διάθεδιά τήν συλλογικήν μας όργά στήση τις ένα Σύλλογον, τό μας θά κρίνη αύτήν ταύτην τήν τύ κοινωθέντος ευεργετικού μέτρου τή$· σις παραγνωρίσεώς των, νά μή
χην τής χώρας καί τών Ατόμων, ή
νωσιν.
σον είναι δύσκολον νά τόν ’Εθνική ΤρΑπεζα έχει έπί κεφαλής σημαντικής αύξήσεως τών πιστώ είναι αυτή έφικτή.
Καί έν πρώτοις πρέπει νά συντηρήση, δπως άλλωστε συμ της Ανδρα έμπειρότατον, μέ βαθεΐαν σεων διά τής γνωστής άνακοινώσε”Ας φροντίσωμεν λοιπόν νά συνενσημειωθή, δτι ή έκδηλωθεΐσα βαίνει διά κάθε δεσμόν. Χρειά σύνεσιν καί διανόησιν, πραγματικήν ως τού Διοικητικού Συμβουλίου τού νοηθώμεν μεταξύ μας καί νά εΰρωάλληλεγγύη έστηρίχθη οίκονο- ζεται καθημερινή έργασία καί έγγύησιν διΑ τήν έπιδεξίαν καί μέσω Συνεταιρισμού, ήτις καθορίζει δυ
μικώς άποκλειστικώς εις τάς καλλιέργεια διά νά συντηρηθή έπικινδύνων ύφΑλων διακυβέρνησιν ναμικότητα Αγορών κατωτέραν τών μεν λύσιν, ώστε ό Συνεταιρισμός νά
εισφοράς τών συναδέλφων, κυ ή συνεκτικότης καί έπαφή τών του οκΑφους τού χειμαζομένου *1- νέων ηύξημένων πιστωτικών δρίων, δυνηθή νά μάς προσφέρη τάς μερίως υπό μορφήν αύξήσεως τής μελών, άνευ τής όποίας πάλιν δρύματός μας.
έπί πάσι δέ τούτοις τά διάχυτα καί γάλας ύπηρεσίας, διά τάς όποίας
συνδρομής του Συλλόγου, δ- ή συλλογική όργάνωσις περιπί
Τό Προσωπικόν τής Εθνικής Τρα- δλονέν δγκούμενα παράπονα καί έ- καί ίδρύθη.
περ άποδεικνύει πόσον ή συλ πτει άφεύκτως είς νεκρόν πλά πέζης τής Ελλάδος έχει πληρεστΑ- πικρίσεις άποδεικνύουν νομίζομεν έΔιά νά γίνη δμως τούτο πρέπει
λογική μας όργάνωσις εύρέθη σμα.
την έπίγνωσιν τών κρίσιμων περι- παρκώς, δτι τά τού Προμηθευτικού ή Διοίκησις τοΰ Συν)σμοΰ νά μή
εις τό ύψος τών περιστάσεων
Έκ τών μάλλον συντελεστι- στΑσεων καί είναι ό ζών φορεύς μιας μας Συνεταιρισμού νοσούν καί δτι
καί νόσον αϋτη δονεΐται άπό κών διά τήν συντήρησιν τών μακροτΑτης παραδόσεως, καθ’ ήν είς έχουν Ανάγκην προσεκτικής παρά κλείση τά ώτα είς τά παράπονα
ζωντανά αισθήματα πραγματι μεταξύ τών μελών ένός Συλ πάσαν περίστασιν εύτυχή ή δυστυ πάντων άντιμετωπίσεως.
καί έάν δέν δύναται νά άποδείξη
κής συναδελψότητος.
λόγου δεσμών είναι ή Αμοιβαία χή—είς τΑς δυστυχείς μΑλιστα στιΉ «Τραπεζιτική» ήσχολήθη καί ταύτα κατά τρόπον πειστικόν ώς
Έν συνεχεία πρέπει νά ση- κατανόησις τών Αναγκών των γμΑς περισσότερον παρΑ είς τΑς άλλοτε μέ τόν Προμηθευτικόν άδικα, νά φροντίση νά τά άρη.
μειώσωμεν, δτι ή Επιτροπή καί ή ειλικρινής προσπάθεια εύτυχεΐς—ή 'Εθνική ΤρΑπεζα εύρί- Συν)σμόν καί μετέφερεν εις τάς στήΔέν θά είχομεν καμμίαν δυσκο
’Αλληλεγγύης ευρε πολύτιμον πρός ίκανοποίησιν των. Αί σκέ σκεται είς τό πλευρόν του "Εθνους, λας της τήν άπήχησιν ώρισμένων
λίαν
νά άναγνωρίσωμεν είς τήν Δισυνδρομήν εις τό Τμήμα Προ ψεις αύταί
ώδήγησαν τήν μέ τήν τεραστίαν δύναμιν καί τήν παραπόνων, έδημοσίευσε δ3 ευχαρί
σωπικού τής Τραπέζης καί εις Ε. Α. Μ. Σ. καί δέν είναι ύπερ- κοινωφελή της δράσιν διά νΑ συμβΑ- στως τήν σχετικήν άπάντησιν τού οίκησιν τού Συν)σμοΰ κόπωσιν καί
τό Ταμεΐον Υγείας.
βολή νά εΐπωμεν, δτι καί άπό λη είς τήν Ανόρθωσιν καί τήν εύη- Διοικητικού Συμβουλίου τοΰ Συνε έκνευρισμόν καί είς τήν περίπτωΠράγματι καί τό Τμήμα Προ·, τής πλευράς ταύτης ή συμβολή μερίαν του συνόλου.
ταιρισμού, δι3 ής έχαρακτηρίζοντο σιν δμως αύτήν ύπάρχει λύσις* κάθε
σωπικού καί τό Ταμεΐον Υγείας της είς τήν συλλογικήν ζωήν
Ύπό τοιούτων έμφορούμενον σκέ τά παράπονα ταύτα ώς άδικα καί λύσις άλλωστε είναι καλλιτέρα άπό
άντελήφθησαν άπό τής πρώτης ύπήρξεν Αξιόλογος.
ψεων τό Προσωπικόν τής ’Εθνικής Ασύστατα.
τήν δημιουργηθεΐσαν κατάστασιν, ή
στιγμής, δτι αί Ασυνήθεις πε
‘Όσον Αφορά τάς πολυτίμους Τραπέζης Ατενίζει πρός τόν διοιΔυστυχώς δ θόρυβος δχι μόνον
ριστάσεις, ύπό τάς όποίας έ- ύπηρεσίας, τάς όποίας προσέ- κουντα σήμερον τό "Ιδρυμά μας Σε συνεχίζεται, άλλά καί έντείνεται καί δποία θέτει έν κινδύνψ τήν Οπαρκλήθη νά άσκήση τό έργον της φερεν είς τήν Ε.Α.Μ.Σ. σημαν βαστόν Συνδιοικητήν του κ. Ζαβι- τείνει νά λάβη διαστάσεις, αί δποΐαι ξιν τού Συνεταιρισμού, μέ συνέ
ή Ε.Α.Μ.Σ. άπήτουν Ασυνήθη τικός Αριθμός συναδέλφων Αν τζιΑνον μετΑ πεποιθήσεως καί Αφο- Απειλούν τήν ιδέαν του Συνεταιρι πειας, έναντι τών δποίων δλοι μας
έπίσης Αντιμετώπισιν, έν τώ δρών καί γυναικών, καθήκον έ- σιώσεως καί έπιθυμεΐ νά διαβεβαιώ- σμού.
πρέπει νά άναμετρήσωμεν τάς βαπνεύματι δέ τούτω παρεκάμ- χομεν νά τάς έξάρωμεν καί ση τούτον διΑ του Συλλόγου τών
Πρέπει νά ένθυμηθώμεν δλοι, δτι ρυτάτας εύθύνας μας.
ψθησαν οί τύποι καί αί διατυ νά έπωφεληθώμεν τής εύκαιρίας ‘Υπαλλήλων τής ’Εθνικής Τραπέζης,
πώσεις καί έκάμφθησαν οί Α διά νά εύχαρίστήσωμεν έγκαρ- δτι ήνωμένοι καί μνήμονες τοΟ κα- δ Προμηθευτικός Συνεταιρισμός,
ίδρυθείς ύπό περιστάσεις άναλόγους
λύγιστοι κανονισμοί.
δίως ένα έκαστον τών εύγενών θήκοντός μας ΑποτελοΟμεν περί πρός τάς σημερινάς, καλείται καί
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
"Αλλη διαπίστωσις είναι, δτι καί προθύμων συνεργατών μας. τούτον Αρραγή δύναμιν, ή όποια τί πάλιν νά προσφέρη ύπηρεσίας, αί
εις τό έργον τής Ε.Α.Μ.Σ. ύΑί Ανωτέρω γενόμεναι δια θεται είς τήν διΑθεσίν του διΑ νά δποΐαι παρά ποτέ θά καθίστων αι
Προκειμένου νά έπαναλειτουρπεισήλθε καί έπεκράτησεν ό πιστώσεις δέν έχουν μόνον λό τόν ένισχύση καί ύποβοηθήση είς τό σθητήν τήν ΰπαρξίν του καί θά έγήσουν εντός τών ήμερων αί σχο
παράγων του Ανθρωπισμού, δχι γον νά έπιγράψουν καί κλεί- τραχύ έργον, τό όποιον, κατά τιμίαν δικαίωναν τήν Αποστολήν του.
λά! ξένων γλωσσών τοϋ Συλλό
μόνον ώς έμπνευσις καί αιτία σουν ένα έργον, τό όποιον έλη- κληρονομιάν τών μεγάλων μορφών
3Αντ3 αυτού έχει δημιουργηθή γου μας, συγκεκριμμένως δ3 έπί
τού έργου, άλλά καί ώς καθο- ξεν. "Εχουν κυρίως τόν σκοπόν τών προκατόχων του, εύρίσκεται
μία πραγματική σύγχυσις, ή δποία, τοϋ παρόντος τής Γερμανικής καί
δηγητής τής διεξαγωγής του νά προγραμματίσουν ένα άλλο πρό αύτού.
άν
μή τι άλλο, άποδεικνύει τήν 2λΉ τύχη του Ιδρύματος, πρός τήν
καί εις τήν τελευταίαν λεπτο έργον, τό όποιον Αρχίζει.
λειψιν
έπαφής τής Διοικήσεως τού τής Γαλλικής, παρακαλοϋνται αοποίαν
είναι
άρρήκτως
συνυφασμένη
μέρειαν.
Πράγματι ό Σύλλογος όρθόΣυνεταιρισμού μετά μεγάλου μέ παντες οί κ.κ. Συνάδελφοι οί έπιΠολλάκις έτονίσθη άπό τών τατα σκεπτόμενος έκρινεν, δτι ή ϋπαρξις ένός έκάστου έξ ήμών, ρους συνεταίρων καί Αποκαλύπτει θυμοϋντες νά παρακολουθήσωσι
στηλών αύτών, δτι υπάρχει έχομεν πολλάς άκόμη άνάγκας συνεκίνησε πάντοτε τούς υπαλλή μίαν τάσιν, ή δποία πολύ φοβούτρόπος νά παρέχη τις καί νά συναδέλφων νά ίκανοποιήσω- λους τής ’Εθνικής Τραπέζης, οί μεθα, δτι δύναται νά άποβή Απο τά μαθήματα, δπως δηλώσωσι τοϋίκανοποιή πάσαν αϊτησιν καί μεν, οί όποιοι καίτοι άποστρα- όποιοι κατανοούν Αριστα τά Αγαθά φασιστική διά τήν τύχην τής χρη- το τό ταχΰτερον είς τόν αρμόδιον
δμως νά πληγώνη καί ύπάρχει τευθέντες εύρέθησαν είς δυσχε Αποτελέσματα, τά όποια δύνανται σιμωτάτης ύπό τάς σημερινάς μά Επιμελητήν κ. Σπ. Βασιλείου
τρόπος νά παρέχη όλι.γώτερα ρή λόγω τής έθνικής καταστρο νά προκύψουν Από τήν στενήν καί λιστα συνθήκας δργανώσεώς μας. (τηλ. 376) ή είς τήν Βιβλιοθήκην
έγκάρδιον συνεργασίαν Διοικήσεως
ή καί νά άρνήται άκόμη καί φής κατάστασιν.
Ή «Τραπεζιτική» τηρηθείσα τοϋ Συλλόγου καθ’ έκάστην, πλήν
καί Προσωπικού, δταν μάλιστα συμδμως νά μή πικραίνη τόν αίΔιά τούτο ή Διοικητική Επι βαίνη τής Διοικήσεως τής Τραπέζης πάντοτε έπιμελώς μακράν πάσης τοϋ Σαββάτου, από τής 5ης μέχρι
τούντα.
τροπή τού Συλλόγου άποφασίδιενέξεως νομίζει, δτι έχει καθήκον καί 7ης μ.μ.
Ή Ε.Α.Μ.Σ. έκαμε παν τό σασα τήν διάλυσιν τής Ε.Α.Μ.Σ. μας νά ήγήται προσωπικότης, τού
νά μή άδιαφορήση διά τήν δημι- (Έχ της ’Επιμελητείας Μορφώαεως)
κύρους
τού
Σεβαστού
ήμών
3υνδιδυνατόν, έπρόσεξε δ’ δλως ίδι άπεφάσισε συγχρόνως τήν συουργηθεΐσαν έπικίνδυνον κατάσταοικητού,
ή
όποία
πλεϊστα
κατά
τό
αιτέρως τόν τρόπον τής ένερ- νέχισιν τού έργου τής άλληλεγ
σιν.
βραχύ
διάστημα
τής
έν
τω
μέσω
γείας της, ώστε καί οί δι* αύ- γύης ύπό τής Επιτροπής ’Αλ
’Απευθύνεται διά τούτο πρώτον
τής παρέχοντες τρισχίλιοι συ ληλεγγύης Συναδέλφου, ή όποια ήμών παρουσίας πσρέσχεν ήμΐν δείγ
νάδελφοι νά έχουν τό αίσθημα, μέ τήν αύτήν σύνθεσιν θά Αν ματα στοργής καί κατανοήσεως τής πρός τό Διοικητικόν καί Έποπτι
δτι έκτελοΰν ιερόν καθήκον μέ τιμετώπιση καί Ανακούφιση τάς σηυσσίας τού παράγοντος τής έργα κόν Συμβούλων τοΰ Συνεταιρισμού, I................................................... I
άμείωτον τήν έντεΰθεν ψυχικήν πάντοτε ύφισταμένας άνάγκας, σίας διά τήν πρόοδον τής Τραπέζης. μεταξύ τών καθηκόντων τών όποι
Διά τούς άνωτέρώ λόγους άγό- ων βεβαίως είναι καί ή περιφρού
ίκανοποίησιν καί οί λαμβάνον - νέας μέν, άλλά πάντοτε έπιμεθα
είς τήν διά τής παρούσης μας ρησή τής συνεταιρικής ιδέας καί
τες νά άντιληφθοΰν, δτι δύναν- τακτικάς.
ρητήν διαβεβαίωσιν, δτι ή Σεβαστή νομίζει καθήκόν της νά παρακαται νά άπευθύνωνται πρός τήν
Τό οίκονομικόν έρεισμα ή Ε
Ε.Α.Μ.Σ. άνευ έπιφυλάξεως καί πιτροπή ’Αλληλεγγύης Συνα Διοίκησις δύναται νά ύπολογίζη λέση ταύτα, δπως διαφωτίσουν εύμέ τήν πεποίθησιν, δτι κάμνουν δέλφου άντλεΐ άπό τήν παρατα- άπεριορίστως είς τούς ύπαλλήλους ρύτατα τούς συνεταίρους μέ στοι
εύχαρίστησιν εις τούς συνα θεΐσαν μέχρι τέλους Αύγούστου της καί έχομεν πλήρη τήν πεποίθη- χεία, μέ ήρεμον συζήτησιν, μέ Αν
δέλφους των δυναμένους νά έ.έ. ηύξημένην ύπέρ τού Συλλό σιν, δτι θά εύρη αυτή έπωφελή διά τικειμενικότητα, μέ δημοσιότητα.
τό ‘Ίδρυμα, τό όποιον κατευθύνει Τό νά άντιπαρέρχωνται αί τεταγμέφανούν χρήσιμοι καί νά έξυπη- γου συνδρομήν τών μελών.
είς χαλεπάς στιγμάς, τήν χρησιμο- ναι άρχαί τού Συνεταιρισμού μας
ρετήσουν.
Είς τό έργον της, έργον νέας ποίησιν ύπηρεσιών, αί όποΐαι καί τήν δημιουργηθεΐσαν δυσφορίαν Α
Ό τρόπος αύτός τής άσκή μορφής, ή Ε.Α.Σ. έπεδόθη ήδη μέ ειλικρινείς είναι καί παραγωγικοί
ποτελεί τήν χειριστήν λύσιν, τόσψ ϊ
Γ
σεως τού έργου τής Ε.Α.Μ.Σ. τόν ίδιον ζήλον καί ένθουσια- δύνανταινά άποβοΰν».
χειροτέραν
μάλιστα, καθόσον είναι
άπέδειξεν έπί πλέον, δτι καί αί σμόν καί μέ τήν ιδίαν πίστιν,
Ό κ. Συνδιοικητής έδέχθη άφθονώτερα τά είς τήν διάθεσίν
όμαδικαί έκδηλώσεις δύνανται δτι θά τό προαγάγη.
μετά συγκινήσεως τήν διαβε- των στοιχεία πρός άποκατάστασιν
νά γίνωνται μέ τόν ιδιαίτερον
"Ισως
τό
έργον
τής
Ε.
Α.
Σ.
έκεΐνον συμπαθή τόνον, τόν ό
βαίωσιν άφοσιώσεως τού Προ τής Απαραιτήτου, διά τήν έπωφελή
συνέχισιν του έργου τού Συνεταιρι
μετά
τό
έργον
Ε.Α.Μ.Σ.
νά
άποιον προσδίδει είς τάς Ατομι
σωπικού, έξεφράσε τήν πλήρη σμού, ήρεμίας πνευμάτων.
ποδείξη,
δτι
ή
όργάνωσις
τής
κός ένεργείσς ή προσωπικότης
του έμπιστοσύνην πρός αύτό
Εκτός τούτου ή Ανησυχία τών
καί ή ψυχική συγκρότησις έκά- Αλληλεγγύης πρέπει νά εύρη
καί έτόνισε τήν σημασίαν, ήν συνεταίρων, τών δποίων τό ένδιαφέμόνιμον
θέσιν
είς
τόν
Σύλλο
στου, άρκεΐ νά ύπάρχη καί είς
Αποδίδει είς τήν συνεργασίαν ρον διά τά πράγματα τού Συνεται
τάς άπροσώπους ένεργείας πλή γόν μας.
'Ημείς
τό
πιστεύομεν
Απολύ
ρης ταύτισις Αντιλήψεων, πίστις
τής Διοικήσεως μετά τού Συλ ρισμού δέν είναι πλατωνικόν, άλλά )( ΜΑΓΕΡ 18
ΤΗΛ. 53-718 )(
είς τό έργον καί συνείδησις τως. Είς τήν κοινήν γνώμην τού λόγου καί δι’ αύτού μετά συνδέεται > αί μέ χρηματικάς εύθύϊ(
συλλογική. Ή διαπίστωσις αυ Συλλόγου μας άπόκειται νά τό τού Προσωπικού τής Τραπέζης, νας, είναι παρά ποτέ . δικαιολογη ί -------"
μένη, δταν ή Ακρίβεια τού βίου καί )'(
Α Θ Η Ν A I
)(
τή, τής όποίας ύπάρχει πειρα υίοθετήση καί νά τό μεταβάλη
ματική άπόδειξις, είναι χρήσι είς κοινήν συνείδησιν, δίαν θά έπ’ άγαθώ τού τε 'Ιδρύματος ή σπάνις τών είδών θά ήδύναντο νά I ,,,,,,.. „ ~::::::,, |
καί τών ύπαλλήλων αύτού.
εΰρουν είς τόν Συνεταιρισμόν μίαν
μος 6χι μόνον διά τάς μελλον είναι ώριμος πρός τούτο.
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ι ορηι 1 mum mill mi I ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ
ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ “ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΝ,,
Φίλε κύριε Διευθυντά,
Τό ζήτημα των έν Φιλοθέη
πρατηρίων τοΰ Προμηθευτικοί
Συν]σμοϋ αποτελεί έν τη δλη υπο
θέσει τοΰ Συνεταιρισμοί ιδιαίτε
ρον, οίονει ανεξάρτητον κεφάλαιον.
Έάν διά τούς έν Άθήναις διαβιοΰντας υπαλλήλους, ή ύπαρξις
κα'ι ή καλή λειτουργία των πρα
τηρίων τροφίμων τής οδοί Μπενάκη είναι μία ουσιώδης διευκόλυνσις υπό τάς σημερινός δύσκο
λους επισιτιστικός συνθήκας, διά
τούς έν Φιλοθέη, άνω και κάτω,
κατοικοϋντας συνεταίρους, ή ΰπαρξις τών δύο τοπικών πρατη
ρίων τροφίμων τοΰ συνεταιρισμοί
καί ή καλή λειτουργία των είναι
τό αποκλειστικόν των στήριγμα
προς προμήθειαν τών αναγκαίων
τροφίμων. 'Ως γνωστόν, άλλα κα
ταστήματα τροφίμων πλήν αυτών
τών δύο πρατηρίων δεν ύφίστανται έν Φιλοθέη, ούτε είς αρκετά
μεγάλην ακτίνα πέριξ αυτής. Κατά
συνέπειαν οί κατοικοΰντες έν Φι
λοθέη συνεταίροι δεν δΰνανται, ό
πως πράττουν οί τών ’Αθηνών,
νά καταφεύγουν πολλάκις, καί έν
ανάγκη, καί εις άλλα καταστή
ματα τροφίμων τής συνοικίας
των, ή τών ’Αθηναϊκών κέντρων.
Όμιλοίντες δέ περί καταστημά
των τροφίμων δεν ύπονοοϋμεν μό
νον τά έδωδιμοπωλεΐα, αλλά καί
τά λαχανοπωλεία, κρεοπωλεία,
γαλακτοπωλεία κλπ.
Τοιαΰτα έν γένει καταστήματα
πλήν τών δύο πρατηρίων τοΰ συ
νεταιρισμοί υπάρχουν έν Φιλο
θέη τά κάτωθι καί μόνον :
1) “Εν λαχανοπωλεΐον είς τον
κάτω τομέα.
2) Έν πρατήριον ΕΒΓΑ κα
θώς καί έν γαλακτοπωλεΐον είς
τον κάτω τομέα καί έ'τερον εις
τον άνω τομέα.
'Ο άνω τομεύς στερείται πλή
ρως λαχανοπωροπωλείου καί άμφότεροι οί τομείς στερούνται πλή
ρως συστηματικού κρεοπωλείου.
Εύνόητον δέ δτι υπό τάς συν
θήκας αΰτάς έλάχιστα καί μονο
πωλιακούς υφιστάμενα καταστή
ματα τροφίμων έπωφελοΰνται δλων τών πλεονεκτημάτων τοΰ μο
νοπωλίου των καί οί καταναλωταί ύφίστανται δλα τά δεινά του.
'Υπό τάς συνθήκας αΰτάς έρω
τάται πώς προμηθεύονται οί κά
τοικοι Φιλοθέης τά λαχανικά των,
καί τό κρέας των, διά νά άναφέρωμεν μόνον τά κυριώτερα εί
δη, παραλείποντες τάς καυσίμους
ΰλας, τά ψάρια, τά φρούτα, τά
αυγά, τό γάλα κλπ.
Χωρίς νά έπεκταθώμεν είς λε
πτομέρειας κουραστικός έπί τών
προσπαθειών καί τών κόπων τούς
οποίους καταβάλλουν οί έν Φιλο
θέη κατοικοΰντες διά τήν προμή
θειαν δλων αυτών τών ειδών, σημειούμεν συνοπτικώς δτι διά κάθε
Φιλοθεάτην ή προμήθεια έκάστου
έκ τών ανωτέρω ειδών διατροφής
αποτελεί καί από ένα αγωνιώδες
πρόβλημα. 'Ένα πρόβλημα καθη
μερινόν, λυόμενον μέ θυσίας ιδρώ
τας καί χρήματος τήν μίαν ημέ
ραν, καί έπανερχόμενον δξύτερον
τήν επομένην.
'Η κατάστασις αυτή τών έπιστιστικών πραγμάτων τής Φιλο
θέης δέον νά θεωρηθή ως οργα
νικόν νόσημα τοΰ ίδρυθέντος υπό
τής Τραπέζης Συνοικισμού. Ή βα
σική του αιτία είναι τό γεγονός
δτι έκτίσθησαν είς τά δύο
άκρα λωρίδος γής τετραγωνι
κών χιλιομέτρων, απομονωμένοι
από άλλους συνοικισμένους χώ
ρους, δύο πρότυποι κηπουπόλεις,
μέ άναλόγως πολύ μικρόν αριθμόν
οικιών καί οικιστών. Ό αριθμός
τών οικιών τούτων, 130 περίπου
είς τήν άνω Φιλοθέην καί 150
είς τήν κάτω, δεν είναι τοιοΰτος
ώστε νά προκαλέση εις τούς δύο
συνοικισμούς δημιουργίαν αγοράς
ή αγορών τροφίμων σχετικώς
πλουσίων. ’Άξιον λόγου κρεοπωλεΐον ή λαχανοπωλεΐον δεν δύναται νά συντηρηθή οίκονομικώς ως
έπιχείρησις μέ κύκλον πελατείας
100 ή 150 σπίτια. Πολλφ μάλ
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ί ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΠΕΝΝΙΕΣ
—Διά τής άπό 3 Ιουνίου έ. ε. ύπ’
άριθ. 34 έγκυκλίου τής Διοικήσεως,
ώς συνεπληρώθη αΰτη διά τής άπό 5
ίδιου ύπ’ άριθ. 37 έγκυκλίου, έχορηγήθη είς άπαν τό προσωπικόν τής
Τραπέζης ύπό τύπον εκτάκτου δα
νείου καί δεύτερος όργανικός μισθός.
’Εκτός τής ταμειακής ένισχύσεως,.
τήν όποιαν παρέχει είς τό προσωπι
κόν τό νέον τοϋτο έκτακτον δάνειον
άποκαθιστά καί ισότητα μέ τούς συ
ναδέλφους πολλών Ύποκ)μάτων, οί
όποιοι δέν εΤχον λάβει κατά τάς ταραμονάς τοϋ Πάσχα τό έξ ένός όργανικοΰ μισθού δάνειον.
Διά τών ίδιων εγκυκλίων άναστέλλονται έπί έξάμηνον άπό 1 ’Ιουλίου
έ.έ. πάσαι άνεξαιρέτως αί έκ τής μι
σθοδοσίας κρατήσεις, πλήν χαρτο
σήμου, Φιλοθέης καί τροφίμων, τό
μέτρον δέ
τούτο έρχεται πράγ
ματι νά ένισχύση ταμειακώς τό προ
σωπικόν είς στιγμάς άληθώς δυσ
χερείς.
Τό προσωπικόν εύχαριστεΐ θερμό
τατα τόν Συνδιοικητήν κ. Κ. Ζαβιτζιάνον, ό όποιος άπεδέχθη εύμενώς τήν γενομένην αύτω είσήγησιντής Διοικητικής ’Επιτροπής τού Συλ
λόγου άποδείξας άπαξ έτι πόσον αι
σθάνεται τάς άνάγκας τών υπαλλή
λων τής Τραπέζης καί πόσον πρά
γματι έπιθυμεΐ νά τάς ίκανοποιήση.
Ή διάθεσις αϋτη τού κ. Συνδιοικητοϋ άποτελεϊ άναμφισβητήτως τήν
καλλιτέραν έγγύησιν διά τήν άκριβή
άντίληψιν τών δυσχερειών, τάς ό
ποιας Αντιμετωπίζει τό προσωπικόν
τής Τραπέζης,
ώς
έπίσης
καί
διά τήν ικανοποιητικήν άντιμετώπισίν των.
Τό τελευταίον τούτο άποίελεΐ ελ
πίδα, πλέον τούτου άποτελεϊ πεποίθησιν καί μέ τήν πεποίθησιν αΰτήν
στρέφεται ό συναδελφικός κόσμος
πρός τόν Συνδιοικητήν κ. Κ. Ζαβιτζιάνον.
—"Ας μάς έπιτραπή νά ύπενθυμίσωμεν είς τήν Διοίκησιν τής Τραπέ
ζης, δτι τήν Ιην Ιουλίου έ.έ. συμπλη
ρώνει τριετίαν έν τω βαθμω ώρισμέ νος άριθμός υπαλλήλων, οϊπνες δί
καιον είναι νά προαχθοΰν είς τόν
άνώτερον βαθμόν, έφόσον συνηγο
ρούν αί ύπηρεσιακαί των έκθέσεις .
Τό δικαίωμα τής προαγωγής διά
τούς ύπαλλήλους είναι «ιερόν», κατά
φράσιν προερχομένην άπό Διοικητάς
τής Τραπέζης.
’Εξ άλλου ή άνά τριετίαν προαγω
γή, καθιερωθεΐσα ύπό τής προκατόχου Διοικήσεως ώς πράξις δικαιοσύ
νης πρός τό προσωπικόν, έφηρμόσθη
άνελλιπώς μέχρι τοΰδε καί δέν άνεστάλη ούτε ύπό δυσχερείς καί άβε βαίας περιστάσεις, ώς συνέβη κατά
τόν παρελθόντα ’Ιανουάριον έν πλήρει πολεμική κρίσει.
—’Επί τή εύκαιρία ταύτη θεωρούμεν καθήκον μας νά ύπομνήσωμεν
είς τήν Διοίκησιν τής Τραπέζης μας
τούς τραυματίας συναδέλφους τοΰ
τελευταίου πολέμου. Ή έν πολέμω
διάκρισίς των συνιστώσα ύπέρ πάν
άλλο πράξιν, τήν όποιαν ή Τράπεζα
βραβεύει διά τής έξαιρετικής άμοιβής τής κατ’ έκλογήν προαγωγής,
έφοδιάζει τούς ήρωϊκούς μας τραυ
ματίας μέ τίτλον, τόν όποιον εΐμεθα
βέβαιοι, δτι δέν θά παρίδη ή Διοίκησις.
’Άλλως τε ή ύπ' άριθ. 23 έγκύκλιος
τής 15 ’Απριλίου έ.έ. ομιλούσα περί
τών τραυματιών συναδέλφων λέγει :
«Οί καλοί οδτοι λειτουργοί τής Τρα
πέζης θά διακρίνωνται έφεξής μετα
ξύ μας μέ τό τιμητικόν τούτο εϋσημον, τό όποιον τοΐς έπιφυλάσσει τήν
δικαίαν άναγνώρισιν, τής οποίας έγένοντο άξιοι».

λον, δέν δύνανται νά συντηρη Γράμματα ύπέστησαν σκληρόν άπώ- θ υ ρ ο».— Ό κ. Δ. Ίωαννόπουλος
θούν πλείονα τού ενός καταστή λειαν μέ τόν Θάνατον τής Πηνελό είναι άναμφισβήτητα ό καλύτερος
ματα, ώστε νά παύση υφιστάμε πης Σ. Δέλτα. Προικισμένη μέ λο καί ό σταθερώτερον έξελισσόμενος
τάλαντον έκ ιών σπανί έκ τών συγγραφέων τής γενεάς μας.
νον τό επαχθές καθεστώς τού γοτεχνικόν
ων ή υπέροχος εύγενής Έλληνίς, τό Δέν έχει γράψει βεβαίως μεγάλης
μονοπωλίου.
I έστρεψε πρός τήν πατριωτικήν κα- πνοής έργα άλλά δλες ή comedies
“Ας τό πάρωμεν λοιπόν άπό- τεύθυνσιν καί συνέγραψε τά άρι- του φέρουν τήν σφραγίδα βαθέος
στουργήματα εκείνα, τά όποια έγα- άνθρωπισμοΰ καί εύγενικότητος. Στόν
φασιν, δτι ή Φιλοθέη, ή χωρι λοόχησαν
γενεάς Έλληνοπαίδων. Ή κανόνα αύτό ύπάγεται καί τό νέο έρσμένη είς δύο χωριά καί διαθέ- ψύσις της δυσυπόστατος συνεπλη- γβ του πού άνέβασε μέ ξεχωριστή
τουσα 130 σπίτια είς τό έ'να χω ροΰτο άπό τή μεγάλη χριστιανική επιμέλεια ό θίασος Κοτοπούλη, θά
ριό καί 150 είς τό άλλο, είναι άρετή τής φιλανθρωπίας τήν όποιαν ήμποροΰσε μάλιστα νά πή κανείς
έργω καί άθορύβως έπί δεκαετίας έ- πώς πρόκειται περί «άρτιου» έργου
δργανικώς ανίκανος νά συντηρή- ξήσκησε
προπεμφθεϊσα είς τήν αίω άν έλειπαν ώρισμέναι μακρηγορίαι
ση ιδίαν αγοράν ή αγοράς τρο νίαν άνάπαυσιν μέ τάς εϋχάς έκεί- είς ώρισμένα σημεία τοΰ διαλόγου
φίμων δυναμένας νά ικανοποιή νων πού ένεψόχωσε καί εύηργέτησε. καί άν ό τύπος τής Ρίτας ήταν πλα
Β') ΘΕΑΓΡΟΝ : Σημειοϋμεν μέ δ- σμένος μέ όλιγώτερη συμβατικότη
σουν πληθυσμόν ανεπτυγμένου
ιδιαιτέραν εύχαρίστησιν τήν τα καί μελοδραματισμό. Ή παράσχετικώς βιωτικοΰ καί κοινωνικού λως
συμμετοχήν είς τό νέον Διοικητικόν στασις άπετέλεσε πραγματικόν θρί
έπιπέδου, ως είναι οί κάτοικοι τής Συμβούλιον του ’Εθνικού θεάτρου αμβον διά τόν κ. Δ. Μυράτ διαπλάΦιλοθέης.
τοΰ Γενικού Έπιθεωρητοΰ τής Τρα σαντα μέ άναγλυφικότητα καί άπόενότητα καί συνοχήν τόν ρό
Τούτου άπαξ διαπιστωθέντος, πέζης μας κ. Ε. Παπανικολάου καί λυτον
τοΰ τέως συναδέλφου μας καί ήδη λον τοΰ άβούλου Τραπεζίτου, τόσον
^>έν μένει τίποτε άλλο είς τούς συναδέλφου τής Τραπέζης τής "Ελ διάφορον τής καλλιτεχνικής του ιδιο
κατοίκους τής Φιλοθέης καί συνε λάδος καί ποιητοΰ κ. Κρ. Σουρή.
συγκρασίας. Όφείλομεν έπίσης νά
ταίρους τοΰ Προμηθευτικού Συ ©έατρον Κοτοπούλη: «Ό κό μνημονεύσωμεν ιδιαιτέρως τήν συμ
νεταιρισμού παρά νά στραφούν μης καί τό γκαρσόν ι».—-Δέν βολήν είς τήν έπιτυχίαν τής παρατής κ. Α. Λώρη καί τοΰ κ.
προς αυτόν ως μόνην έλπίδα σω θά συγχαροΰμε τή διεύθυνσι τοΰ στάσεως
Γιαννίδη.
τηρίας των είς τάς δύσκολους θεάτρου Κοτοπούλη γιά τήν άναβί- ©έατρον Λυρικόν: «Ή ζωή
αΰτάς ημέρας.
βασι τοΰ έργου αΰτοΰ τοΰ Francis συνεχίζεται». Οί κ.κ. ΣακελΌ Προμηθευτικός Συνεταιρι de Groisset μέ τήν χιλιοδουλεμένη με- λάριος καί Γιαννακόπουλος έγρα
σμός διατηρεί φυσικά έν Φιλοθέη ταγενεστέρως καί άπό άλλους συγ ψαν καί έφέτος μίαν λεπτήν καί ποδύο πρατήρια τροφίμων. Πρόκει γραφείς ύπόθεσί του. ’Οφείλουμε δέ λιτισμένην έπιθεώρηοιν ή όποια άποται δμως τά δύο αΰτά πρατήρια νά ομολογήσουμε δτι γενικώς κατά δίδεται καλλιτεχνικώτατα άπό τόν
νά κληθούν νά πληρώσουν τον τήν τελευταίαν διετίαν ό θίασος παρά θίασον Μουσούρη. "Η μουσική ώριπροορισμόν των τελειότερον καί τήν κρατικήν έπιχορήγησιν δέν άπέ- σμένων σκηνών όφείλεται στόν μαέ
δωσε τούς άναμενομένους καρπούς, στρο μας κ. Σα ελλαρίδη καί άκοΰεπληρέστερον.
μή προσεγγίσας τάς έπιτυχίας τής ται εύχαρίστως.
Τούτο εΰλόγως θά πραγματο- τελευταίας δεκαετίας. Εύχόμεθα καί
Οί ύπόλοιποι θίασοι έπανέλαβον
ποιηθή έάν τά πρατήρια ταΰτα έλπίζομεν δτι κατά τήν θερινήν πε παλαιός των έπιτυχίας έτοιμάζοντες
λειτουργήσουν εΰρυθμότερον καί ρίοδον θά καταρτισθή ρεπερτόριον τά έργα τής θερινής περιόδου.
Ν. Μπ.
έάν έπεκτείνουν τήν δράσίν των άντάξιον τής άποστολής του.
ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ. . . . . . .
εις δσον τό δυνατόν περισσότερα
είδη τροφίμων, ήτοι καί εις είδη ψος Τοΰ προορισμού των καί τοΰ ι όρισθοΰν είς έκαστον έξ αΰτών
έξω τοΰ συνήθους κύκλου τών σκοπού των. Ύπενθυμίζομεν δέ | άνά είς τοΰλάχιστον συνεταίρος
είδών κεντρικού έδωδιμοπωλείου, δτι άπό τά πρατήρια αΰτά Ιξαρ- δραστήριος, εΰφυής καί μέ δρεξιν
συγκεκριμένως δέ εις ώρισμένα τάται σήμερον άποκλειστικώς τό πρός έργασίαν, δστις θά άναλάείδη λαχανοπωλείου, είς είδη κρε-τ αν, θά φάγουν καί πώς θά φά- βη τήν διεύθυνσιν τοΰ πρατηρίου
οπωλείου, εις είδη ξυλάνθρακο- γουν 300 οικογένειαν συνεταίρων, καί δή τόν εφοδιασμόν του. Εν
εγκατασταθέντων καλώς, ή κα νοείται, δτι ό υπάλληλος αΰτός
πωλείου, γαλακτοπωλείου κλπ.
θά άποσπασθή πλήρως είς τήν
Τά πρατήρια Φιλοθέης έλει- κώς εν Φιλοθέη.
Κατά τά ανωτέρω, είναι αΰ- έργασίαν τοΰ πρατηρίου, απαλ
τούργουν έως σήμερον καί λειτουρ
γούν εισέτι ώς έπαχθή παραρτή τονόητον, δτι διά νά ζήσουν ο! λασσόμενος τής έν τή Τραπέζη
ματα τού κεντρικού πρατηρίου έν Φιλοθέη κατοικοΰντες καί διά εργασίας του.
τροφίμων τής οδού Έμμ. Μπε- νά άποβη χρήσιμος είς αΰτούς ό
Μέ ένα τοιοΰτον διευθυντήν καί
Προμηθευτικός Συνεταιρισμός κα μέ διοικητικήν επιτροπήν, ώς ή
νάκη.
Διευθύνονται έμπορικώς υπό τά τήν δυσχερή περίοδον τήν ο ανωτέρω προτεινομένη, δύνανται
κοινού υπαλλήλου πωλητού. Αΰ- ποίαν διανύομεν, πρέπει νά άνα- τά πρατήρια Φιλοθέης νά άποτός καθορίζει τά είδη μέ τά ό θεωρηθή ριζικώς τό σύστημα 6ι- βοΰν πράγματι χρήσιμα διά τούς
ποια θά έφοδιασθοΰν. ’Από αυ οικήσεως καί διευθύνσεως τών Φιλοθεάτας συνεταίρους.
τόν έξαρτάται αν θά φάγωμεν πρατηρίων Φιλοθέης.
’Εννοείται, δτι ή όργάνωσις
Τό ΰπάρχον σύστημα νά άντικάτι ή δχι, τί ποιότης θά είναι
αυτή
προϋποθέτει καί κάποιαν
αΰτό τό κάτι, είς ποιαν ποικιλίαν κατασταθή μέ άλλο τοιοΰτον, ώ
κλπ. Έάν λοιπόν ό μικρός αΰτός στε δι’ αΰτοΰ νά δυνηθοΰν τά λογιστικήν άποκέντρωσιν, έστω
υπάλληλος, ό ξένος προς τον συ πρατήρια νά έφοδιάζωνται μέ δλα, καί άν αΰτη θέλει κατά τι έπινεταιρισμόν καί τούς συνεταίρους, ή σχεδόν δλα τά είδη τροφίμων βαρύνει τήν τιμήν τών έν Φιλο
ό ξένος καί προς τήν Φιλοθέην πού χαειάζονται είς τούς κατοί θέη πωλουμένων τροφίμων.
τύχη νά είναι φιλότιμος καί εΰ- κους τής Φιλοθέης.
Δέν έπεκτείνομαι είς λεπτομέ
Έπί τοΰ προκειμένου έχομεν
συνείδητος καί εΰφυής καί δρα
ρειας
τής προτεινομένης λύσεως.
στήριος έ'χει καλώς. Έάν δέν εί τήν γνώμην, δτι ή άρμόζουσα λύσις
είναι
μία
:
ή
άοτοκέντρωαις
Νομίζω πάντως, δτι αΰτη έπιναι, καταδικάζονται νά υποφέ
ρουν έξ αιτίας του αί 300 οϊκο- των πρατηρίων της Φιλο&έης. βάλλεται υπό τής στοιχειώδους
Οί τοΰ κέντρου τοΰ Συνεται λογικής, έφ’ δσον θέλομεν πράγ
γένειαι τών οικιστών Φιλοθέης.
Έν δλίγοις τό πράγμα τίθεται ρισμού δέν δύνανται ν’ ασχολούν
ώς εξής : λόγω τών δργανικών ται διαρκώς μέ τήν Φιλοθέην. ματι νά λύσωμεν τό πρόβλημα
συνθηκών τής Φιλοθέης, καί λό- Ού'τε είναι λογικόν νά τούς τό ά- τοΰ έπισιτισμού Φιλοθέης.
"Ανευ τοιαύτης λύσεως, ή δια
γφ τών σημερινών δυσκολιών, οί ξιώσωμεν. "Ας απαλλαγούν λοι
έν Φιλοθέη κατοικοΰντες έξαρ- πόν αΰτοί μέρους τών σχετικών μονή έν Φιλοθέη υπό τάς σημε
τώνται όλοκληρωτικώς διά τον έ- φροντίδων καί ας τάς άναλά- ρινός συνθήκας θά είναι μαρτυ
πισιτιμόν των από τά έν Φιλοθέη βουν οί Φιλοθεάται. Τά πρα
πρατήρια τού Συνεταιρισμού. Υ τήρια Φιλοθέης νά αποκτήσουν ρική. Νομίζομεν δέ δτι πλήν τοΰ
πό τό ΰπάρχον δθεν καθεστώς έκαστον ιδίαν διοικητικήν επιτρο ανθρωπιστικού καί συναδελφικού
διοικήσεως καί διευθύνσεως τών πήν έξ ένδιαφερομένων συνεταί καθήκοντος καί οικονομικήν σκο
πρατηρίων τούτων, οί έν Φιλο ρων καί κατοίκων τής περιφερείας. πιμότητα έχομεν, έπί πλέον, τό
θέη κατοικοΰντες καταλήγει νά Αΰτη θά φροντίζη διά τόν εφο- σον ημείς ώς συνεταίροι τοΰ Οι
έξαρτώνται ώς προς τό ζήτημα διασμόν τοΰ πρατηρίου καί διά
τού έπισιΐισμοΰ των, τό κεφαλαι- τήν άκριβοδικαΐαν διανομήν τών κοδομικού Συνεταιρισμού δσον καί >ί'Χ·ί
:-χ-’4
ή Τράπεζα, ώς δανείστρια αΰτοΰ,
ωδέστερον σήμερον ζήτημα τής τροφίμων είς τούς συνεταίρους.
ι
Ό εφοδιασμός θά γίνεται πάν νά καταστήσωμεν τήν Φιλοθέην
ζωής από τον μικρόν υπάλληλον
ι
τού συνεταιρισμού, ό όποιος θά τοτε άπό τάς κεντρικός άποθήκας βιώσιμον, καί προάστειον ώργα I
τύχη νά διευθύνη τό Πρατήριον. τού συνεταιρισμού, πλήν τών εί νωμένον άπό πάσης άπόψεως.
ΙΑΤΡΟΣ
1
Παρακαλώ νά σημειωθή, δτι δών, τά όποια δέν διαθέτουν
Άφροδισιολόγος καί δερ
τούτο δέν αποτελεί φιλολογικήν αΰται. Μέ τά είδη αΰτά θά με Έν Άθήναις τή 28 Μαΐου 1941
ματολόγος. Δέχεται έν τη
Μετά
πάσης
τιμής
υπερβολήν. Γνωρίζομεν τά τής ριμνά νά έφοδιάζη τά πρατήρια
νέα αύτοΰ Κλινική : Πλα
ΣΤΕΦ.
I.
ΣΤΕΦΑΝΟΥ
διοκήσεως καί διευθύνσεως τών Φιλοθέης ή διοικητική ’Επιτροπή
τεία Άγ. Ειρήνης άρ. 11. 1
πρατηρίων Φιλοθέης καί φρονοΰ- απ’ εΰθείας έκ τής αγοράς.
— Άθήναι —
Έπαναλαμβάνομεν καί ένταύμεν, δτι παρ’ δλην τήν ΰπαρξιν
AQPEAI ΥΠΕΡ ΤΟΪ ΕΡΓΟΥ
1
εποπτών έκ τής τάξεως τών με θα, δτι τά πρατήρια Φιλοθέης
■X
λών τοΰ Συνεταιρισμού, τά πρα διά νά ανακουφίσουν τούς κα- ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΙΥΜΜΕΛΦΟΥ
τήρια ταύτα διευθύνονται οΰσια- τοικούντας έν τφ προαστείφ συ
στικώς, ιδίως ώς προς τό ζήτημα νεταίρους οφείλουν νά έπεκτεί
Υπέρ τού έργου τής Επιτρο
τού έφοδιασμού των, υπό πωλη- νουν τόν κύκλον τοΰ έμπορίου των πής ’Αλληλεγγύης Συναδέλφου τού
καί είς ώρισμένα είδη λαχανοπω
τών υπαλλήλων.
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ— ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
Δέν κακίζομεν τούς υπαλλήλους λείου (λ.χ. πατάτες, κρεμμύδια, Συλλόγου μας μάς άπέστειλαν :
—Ό Κύριος καί ή Κυρία Γ.
Διευθυντής τοΰ Όφθ. Τμήματος
αΰτούς. Νομίζομεν δτι αΰτοί α σκόρδα κλπ.), είς είδη κρεοπω
ποδίδουν είς τήν θέσιν των δ,τι λείου, είς είδη ξυλανθρακοπωλείου Άποστολοπούλου Δρχ. 300, είς τοΰ Δημοτικοΰ Νοσοκ. 'Αθηνών
είμπορεΐ κανείς νά άναμένη από καί άλλα τι να είδη έν ανάγκη.
μνήμην ’Αλεξάνδρου Κοριζή.
Δέχεταιι Σατωβριάνδου καί ΣωκράΔιά νά είναι δέ πρακτικώς έένα μισθωτόν ανευ ειδικού έν—Ό κ. Δημήτριος Σαγκριώτης
τους 52.
διαφέροντος. Κακίζομεν μόνον τό φαρμόσιμα αΰτά τά όποια προτείΔρχ.
500,
αντί
μνημοσύνου
έπί
Καθ’
έκάστην
3—5 μ. μ.
σύστημα διοικήσεως καί διευθύν- νομεν, νομίζομεν, δτι πλήν τής
τή
συμπληρώσει
τριετίας
άπό
τοΰ
Άρ θ Τηλ 52-900
σεως τών πρατηρίων αΰτών, τό Διοικητικής Επιτροπής έκάστου
όποιον δέν εΰρίσκέται είς τό ΰ- τών πρατηρίων Φιλοθέης, δέον νά θανάτου τοΰ πατρός του.
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