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01 Eli ΙΑ METOiim
Πέντε μήνες συμπληροϋνται ι έπιτρέψωμεν νά προκαλέση δια-

ήδη άφ’ ής ή Πατρίς μας έλαβε 
τά όπλα Οιά νά άμυνθή κατά 
τοΟ έλεεινοϋ γείτονας, ό όποιος 
έπεχείρησε τήν ύποδούλωσίν 
της. Πέντε ήδη μήνας ό πόλε
μος μαίνεται είς τά ‘Αλβανικά 
όρη, όπου οί 'Έλληνες χύνουν 
ήρωίκώς τό αΐμά των διά τήν 
έλευθερίαν τής Πατρίδας των, 
ένώ είς άλλα σημεία τών συ
νόρων οί άκρΐται μας προασπί 
ζουν τήν Χώραν κατά παντός 
ένδεχομένου. Διά τήν άπόκρου- 
σιν τοϋ είσβολέως καί τήν προ
στασίαν τών συνόρων μας ή 
Πατρίς έκάλεσε τά τέκνα της, 
τά όποια έσπευσαν μέ πρωτο
φανή προθυμίαν καί ένθουσια- 
σμόν.

Είς τήν πρόσκλησιν αύτήν 
άπήντησαν ώς έδει καί οί συ
νάδελφοί μας, οί όποιοι έσπευ
σαν είς τάς θέσεις όπου τούς 
έταξεν ή Πατρίς διά νά προσ
φέρουν τάς ύπηρεσίας κάί τάς 
θυσίας τάς όποιας έπιβάλλουν 
αί ίστορικαί αύταί στιγμαί. Ή 
Εθνική Τράπεζα είδε τάς τά
ξεις τού προσωπικού αύτής ά 
ραιουμένας άπό τήνάναχώρησιν 
έκείνων, οί όποιοι έψυγον Υνα 
πυκνώσουν άλλας φάλαγγας. 
Ή άραίωσις αύτή έσυνεχίσθη, 
μετ’ όλίγας δέ ήμέρας'τό ήμισυ 
περίπου του άρρενος προσωπι
κού θά έχη περιβληθή τήν έν
δοξον στολήν του Έλληνος 
Στρατιώτου.

Τό κενόν τό όποιον έδημιουρ- 
γήθη είναι μέγα* άκριβώς όμως 
τό μέγεθος τού κενού καί ή 
αίτια ήτις τό προεκάλεσε δια
γράφουν βαρείας ύποχρεώσεις 
δι’ έκείνους ο'ίτινες έμειναν 
όπίσω.

Δι' ήμας οί όποιοι δέν εϊχα- 
μεν τήν τιμήν νά κληθώμεν, μέ- 
γα όσον καί τιμητικόν καθήκον 
γενναται: νά άναπληρώσωμεν 
τούς άπελθόντας συναδέλφους 
μας. Νά τούς άναπληρώσωμεν 
παντού, είς τήν έργασίαν των 
καί είς τήν προστασίαν τών οί 
κογενειών των. Καί είς τήν Τρά 
πεζαν καί είς τόν οΐκόν των, 
ή άπουσία των δέν πρέπει νά

ταραχήν ή δυστυχίαν. Εκείνοι 
πολεμούν προσφέροντες είς τήν 
Πατρίδα τήν ύψίστην θυσίαν, 
τήν θυσίαν τού αϊματος. Ήμεΐς, 
χάριν τής Πατρίδας καί χάριν 
έκείνων θά έργασθώμεν, θά δια- 
θέσωμεν δλας τάς δυνάμεις 
μας διά νά τούς έξασφαλίσω- 
μεν τήν θέσιν των είς τήν Τρά
πεζαν καί τήν εύτυχίαν τών οι
κογενειών των, δημιουργοΰντες 
ουτω τάς άπαραιτήτους προϋ
ποθέσεις αί όποΐαι θά δώσουν 
είς τούς άγωνιζομένους συνα
δέλφους τήν ψυχικήν γαλήνην 
ήτις θά τούς έπιτρέψη νά έπιτε- 
λέσουν άπερίσπαστοι τό άνα- 
τεθέν είς αύτούς μέγα έργον

Δέν έπιτρέπεται έπιστρέφον- 
τες οί πολεμισταί μας νά ευρουν 
είς τάς θέσεις των άλλους διότι 
ήμεΐς δέν.ήθελήσαμεν νά προσ 
φέρωμεν όλίγον ιδρώτα όταν 
έκεΐνοι προσφέρουν τό αΐμά 
των. Δέν έπιτρέπεται νά άφή- 
σωμεν νά κλονισθή ή ίσχύς τού 
Ιδρύματος ή νά περιορισθούν 
αί έργασίαι του διότι ήθελήσα- 
μεν νά συνεχίσωμεν τήν ζωήν 
μας τής ειρηνικής έποχής. Ό 
σημερινός πόλεμος είναι πόλε
μος όλοκληρωιικός· όλοι εϊμεθα 
έπιστρατευμένοι, άλλοι είς τά 
’Αλβανικά βουνά, άλλοι είς τάς 
πόλεις τής Ελλάδος μας.

Δέν ύπάρχουν σήμερον βαθ
μούχοι ή προνομιούχοι είς τό 
"Ιδρυμα. Πάντες εϊμεθα έργά- 
ται, έργάται άπλοι, έργάται τού 
μεγάλου έργου: τής Νίκης. 
Τμηματάρχαι ή γραφείς, μονα
δικόν σκοπόν έχομεν νά άντι- 
μετωπίσωμεν τάς δύσκολους 
καί ίστορικάς περιστάσεις τάς 
όποιας άντιμετωπίζει ή Πατρίς
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«Μοϋ είναι ιδιαιτέρως ευχά
ριστος ή διαπίστωσις μιάς σφρι 
γώσης συλλογικής ζωής είς τόν 
Σύλλογον τών 'Υπαλλήλων τής 
'Εθνικής Τραπέζης τής Ελλά
δος. Τούς σκο- 
τιούς καί τήν 
δράσιν τοϋ Συλ
λόγου ένεθάρ- 
ρυνε πάντοτε 
ή Διοίκηαις τής 
Τραπέζης? Εκκι
νούσα άπό τήν 
σκέψιν, ότι τό 
προσωπικόν τοϋ 
*Ιδρύματος είναι 
συνεργάτης τής 
Διοικήαεως είς 
μίαν Αποστολήν 
άνωτέρας πνο
ής, αύτόχρημα 
Εθνικήν καί βα
θύτατα κοινω
φελή.

»Κατάτό βρα
χύ διάστημα άπό 
τής άναλήψεως 
τών καθηκόν
των τοϋ Συν- 
διοΐκητοϋ είχον 
τήν ευκαιρίαν 
νά γνωρίσω ώρι- 
σμένας Εκδηλώ
σεις τοϋ Συλλό
γου τών Υπαλ
λήλων τής Τρα- 
πέζης, at όποΐ- 
αι περιποιοϋν 
πραγματικήν τι
μήν εις αύτόν.

»Μία τοιαύτη έκδήλωσις είναι 
ή Αλληλεγγύη Μαχομένου Συ
ναδέλφου, τής 
βαθύτατα τόν 
γενή σκοπόν.

»‘Άλλη έκδήλωσις

> Είχον Εξ άλλου τήν ευκαι
ρίαν έξ Αφορμής τής βαπτίσεως 
τοϋ όρφανοϋ Αναδεχτού τοϋ 
Συλλόγου Κωνσταν-νίνου-Νικη 
φόρου Κωστούλα, ή όποια πολύ

καί νά άποδείξωμεν είς τούς! κχΤ>ga*«C«»x4» άποδεικνύοναα
πολεμιστάς συναδέλφους μας 
δτι δέν εϊμεθα κατώτεροι έκεί-1
νων είς τήν άντίληψιν καί έκ- I **« έμφανίσεως ανλλο-
τέλεαιν τοΟ καθήκοντος. "Ολοι I \’̂ ν ******** ^αιτέβως ά- 
είς τάς θέσεις μας, στρατιώται ( *ιοα71Ιιε ωτ»ν 
τοΟ στρατοϋ τΩν μετόπισθεν , νατ51 y. θο0ν πίσω άπά τά τι[. 
άποφασισμένοι διά θυσίας, μέ χη 5ιά νά &„epaoniaouv τήν πίλιν

‘Από τήν βάπτισιν τοϋ Κωνσταντίνου—Νικηφόρου Κωστούλα
μέ συνεκίνησε, νά γνωρίσω τήν 
Λέσχην τοϋ Συλλόγου, Ικανο- 

όποίας Εκτιμώ ποιητικώτατα ώργανωμίνην καί 
υψηλόν καί ευ- j παρέχουσαν Αξιόλογον έξυπηρέ- 

τησιν είς τά μέλη τοϋ Συλλόγου.
»Τήν συλλογικήν ζωήν τοϋ 

Συλλόγου τών υπαλλήλων τής 
9Εθνικής Τραπέζης θά παρακο
λουθήσω μέ ζωηρόχατον Ενδια
φέρον.

»Άπευθύνων διά τής «Τρα
πεζιτικής» θερμόν χαιρετισμόν

είναι ή

διά τής καλής της όργανώσεως, 
τής σημαντικής κυκλοφορίας καί

πρός τά μέλη τοϋ Συλλόγου εύ
χομαι γόνιμον δράσιν.

»Ιδιαιτέρως εύχομαι προκο
πήν είς τήν «Τραπεζιτικήν 
διά τής όποιας Επιτυγχάνεται 

υπό τάς καλλι- 
τέρας συνθήκας 
ή μεταξύ τών 
μελών τοϋ Συλ
λόγου Επικοινω
νία καί τής ό
ποιας ή μορφω
τική Αποστολή 
καί ή γένι κω- 
τέρα συμβολή είς
τήν Εξέτασιν 
τών οικονομι
κών ζητημάτων 
τής Χώρας είναι 
σοβαρά Αποχτή
ματα.

»Ούδεμίαν Ε
χω Αμφιβολίαν, 
δτι ή «Τραπε
ζιτική» θά έξε- 
λιχθή εις περαι
τέρω πρόοδον. 
Ό χαρακτήρ αύ
τής ώς βήματος 
Εμφανίσεως τής 
δυναμικό τ η τος 
τών υπαλλήλων 
τής Τραπέζης 
ώς συνόλου, δ- 
χι μόνον Εντός, 
Αλλάχai είς ενρύ 
τερον Εκτός τής 
Τραπέζης κύ 
κλον, πιστεύω, 

δτι εϊναι βαθύτατα συνειδητός 
είς δλους τούς λειτουργούς τής 
Τραπέζης καϊ δτι δλοι Εν εύγενεΐ 
άμίλλη προσφέρουν καϊ θά προ
σφέρουν είς όλονέν μεγαλυτέ 
ραν Ε'κτασιν τήν συμβολήν των 
διά τήν πρόοδον καί έξέλιξινμι 
ας συλλογικής Εκδηλώσεως,δλως 
ιδιαιτέρως Αξιομνημονεύτου».

Κ. ΖΑΒΙΤΖΙΑΝΟΣ

πίστιν είς τόν σκοπόν καί μέ 
πεποίθησιν δτι αί θυσίαι μας 
δέν θά μείνουν άνευ άναγνω- 
ρίσεως.

Η 25Η ΜΑΡΤΙΟΥ
Τοϋ κ. ΞΕΝΟΦΠΝΤΟΣ I. ΧΑΤΖΗΣΑΡΑΝΤΟΥ, δικηγόρου

Πρίν φθάση αύτή ή ήμέρα, ή ή- 
μέρα πού μέ κατάνυξιν προσμένει 
ή έθνική εύγνωμοσύνη, διά ν άπο- 
τίση εύλαβικόν τόν φόρον της πρός 
τήν Άειπάρθενον, κάθε Παρασκευ
ήν απόγευμα, ύστερα άπό τό όρ
γιώδες άποκρηάτικο γλέντι, τά σή
μαντρα τών Ναών ηχούν καί προσ- 
καλούν τούς πιστούς ν’ άπευθύνουν 
τό «χαΐρε» πρός τήν «9Ανύμφευτον 
Νύμφην».

Τότε, άπό τό βάθος τών αιώνων 
τής μαύρης δουλείας, σάν θεία δια
θήκη πού παρεδόθη στήν ^ ’Εθνική 
στοργή νά τήν κρατήση άλωβητη, 
προβάλλει δ εύχαριστήριος ύμνος 
πρός τήν Ύπέρμαχον Στρατηγόν, δ 
ύμνος τών Νικητήριων δ άφιερω- 
μένος είς Αύτήν.

’Ανατρέχει λοιπόν δ Εθνικός 
στοχασμός είς τό βάθος έκείνων τών 
αίώνων, ή άναπόλησίς έντονη γίνε
ται ζωοδότρια καί , αί σελίδες τής 
Ιστορίας άποβαίνουν δ σκηνικός χώ
ρος, άπό τόν όποιον θά παρελά- 
σουν γεγονότα θλιβερά, δόγματα τής 
φυλής μας διδακτικά, ύποθήκαι πρός 
τούς νεωτέρους, δόγματα αληθινά,
Ιστορικά.

τού Κωνσταντίνου.
Τί τάχα θ’ άπέδιδε μιά τέτοια 

ύπεράσπισις; Υψηλά τά τείχη, κα- 
λοχτισμένα, μά παραμελημένα καί 
άραιά, ύπερασπιζόμενα άπό χέρια 
πού έτρεμαν καί καρδιές πού έρρά- 
γΐζαν άπό τήν άγωνιώδη προσδο
κία ένός φρικαλέου τέλους.

Είς τήν άποκαρδίωσιν αύτήν, είς 
Μέσα είς τήν Βυζαντινήν άρχον- τήν στυγνήν αύτήν στιγμήν τού ά

τια καί τόν πλούτον, είς τήν χλι- ναποτρέπτου, άναυδη ή ψυχή τών 
δήν καί τήν δόξαν, είς τήν άποκο- υπερασπιστών, πνιγμένη εις τούς 
ρύφωσιν τής εύμαρείας, Αύτοκρά- ζόφους τών Μοιραίων πού θά ^ δια- 
τορες, Αρχιερείς καί χριστιανοί δραματισθοΰν μέ πρωταγωνιστάς τέ- 
όπήκοοι, έλησμόνησαν τό Θειον. Τά ρατα καί δαίμονας, άνίκανη νά 
όργια τής Βυζαντινής αύλής, σάν φθάση μέχρι τών Ούρανών καί 
έπιδημία άκαταδάμαστη μετεδόθη-1 μαυρισμένη άπό τόν μαρτυρικόν 
σαν είς τάς λαϊκάς τάξεις καί είς σταυρόν τού Έλευθερωτοΰ, φωτί- 
τά στήθη τά έλληνικά δ θρησκευ- ζεται κάποτε άπό μίαν άκτΐνα έλ-
τικός παλμός κατεπνίγετο, έξηφα- 
νίσθη.

"Οπως κάθε γλέντι, κάθε δργιον, 
κάθε χαρά καί άπόλαυσις έχει σύν
τομον τό τέρμα, άλλά τάς συνέπειας 
αίματηράς καί δυσεπουλώτους, έτσι 
συνέβη καί διά τήν εύτυχίαν τών 
Βυζαντινών. Λαοί διαφόρου προελεύ- 
σεως, βάρβαροι καί πολιτισμένοι, 
μέ πόθον άσυγκράτητον έφέροντο 
πρός τάς δχθας τού Βοσπόρου καί 
δ τρούλος τής 'Αγίας Σοφίας δπήρ- 
ξεν έλκυστική δύναμις, άφάνταστος 
δι9 αύτούς. Διά πολλοστήν φοράν 
έφθαναν έχθροί πρό τών τειχών, 
όταν πλέον δ Αύτοκράτωρ μέ τά 
στρατεύματά του έμάχετο μακράν, 
γέροντες δέ καί γυναίκες προσέ 
τρεχαν, άποκαρδιωμένοι καί άδύ-

πίδος καί προστρέχει ικετευτικά 
είς τήν Μητέρα τού Πόνου, -τήν 
Μεγαλόχαρη, τήν άντίληψιν τών 
πολεμουμένων, παρακαλεΐ εκείνην 
καί τήν άνακηρύττει Ύ π έ ρ μ α
χόν Στρατηγόν. Καί τό Βυ
ζάντιον έσώθη τότε. Έσώθη πρόσ
καιρα, γιατί πάλιν έλησμόνησε καί 
έτράπη πρός τάς Εξεις του. Ώς 
τόσον, ή 25η Μαρτίου, φθάνει ά 
νάμεσα αύτών τών έπετείων τών 
Χαιρετισμών πρός τήν Θεοτόκον, δ 
Εύαγγελισμός τής δποίας έσυμβόλι- 
σε τόν Εύαγγελισμόν τής άναστά- 
σεως τού Έθνους, καί τήν δποίαν 
ή δράξ τών, άγωνιστών τού 1821 
έξέλεξεν ώς χρονικήν άφετηρίαν 
τού άγώνος.

Ή πίστις, ή παντοδύναμος πίστις,
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Είς τό προηγούμενον ψύλλον 

άναγγείλαμεν δτι ή Διοίκησις 
τής Τραπέζης είχε λάβει τήν ά

Γεν. Συμβουλίου τής Τραπέζης 
τής 26-2-41 καθ’ ήν καί διετυ- 
πώθη τό άκόλουθον πρακτικόν.

πόφασιν τής συμπληρώσεως τής; Ό Έάν υπάλληλος τής Τραπέζης 
η,ΖτΑΡι,ΛΓ Μένη, mil mινΑΧπη » έν στρατευσει διατελών άποθάνη έκσυντάξεως μέχρι τοϋ συνόλου 
τοϋ μισθού διά τάς οίκογενείας 
τών θνησκόΎτων έκ πολεμικής 
αίτιας ύπαλλήλων της.

Ή ώς άνω παλαιά άπόφασις 
του Προέδρου τής Κυβερνήσεως 
καί ΔιοικητοΟ μας κ. Άλ. Κο- 
ριζή έλαβε συγκεκριμένην μορ
φήν κατά τήν συνεδρίαν τοϋ
ΙΗΝΜΙΜΝΙΜβΙΙΜΝΜΗΜβΗΜΗΙΙΙΜΝΗΜΙΝΜΗΙΗΝΝΙΜΙΜΝΙΜΙ

πού δ Εύαγγελισμός θεωρεί ώς τήν

έκ τραύματος ή νόσου άποτόκου 
τών κακουχιών του παρόντος Πολέ
μου ώς καί έάν υπάλληλος μή ύπη 
ρετών έν τω στρατω πέση θϋμα 
βομβαρδισμών, ή άλλης πολεμικής 
ένεργείας, ή Τράπεζα παρέχει είς 
τά κατά τάς διατάξεις τοϋ Κανονι
σμού τοϋ Ταμείου Συντάξεων τών 
Υπαλλήλων δικαιούμενα συντάξεως 
πρόσωπα, μηνιαΐον έπίδομα ίσον 
πρός τήν διαφοράν μεταξύ τής κα- 
θορισθησομένης αύτοΐς συντάξεως 
καί τοϋ όργανικοϋ μισθοϋ δν έλάμ- 

,, , , ,. . βανεν ό θανών. Είς περίπτωσιν δμως
πλέον άνυπέρβλητη, τήν αδαμαστον I Kag· ήν τό Ταμεΐον Συντάξεων τών 
ψυχικήν δύναμιν, αύτή έφλόγισε
όπως θερμαίνει καί σήμερον, τα 
στήθη τών ήρωϊκών τέκνων τής 
Ελλάδος καί τούς δδηγεί πρός τήν 
ώραίαν εποποιίαν, διά νά γραφή, 
όχι μόνον μία Ελληνική σελίς ά- 
φθάατου μεγαλείου, άλλά διά ν’ ά- 
νεύρη είς αύτήν ή ηθική άνωτερό- 
της πηγήν θαυματοποιού νάματος, 
άπό τό όποιον άναζούν οί λαοί.

"Οπως οί άγωνισταί τού άγώνος 
τού 1821 καί τά τέκνα τής Ελλά
δος σήμερον πιστεύουν δτι δ πατρι
ωτισμός των άρχεται άπό θεού. Μέ 
τήν βοήθειαν Εκείνου, μέ τήν πρε
σβείαν τής θεομήτορος, ξετυλίγουν 
τήν γαλανόλευκον σημαίαν, δημι- 
ουργούντες οΰτω μίαν Ελλάδα γεν-

ύπαλλήλων λάβη τυχόν μεταγεστέ- 
ρως μέτρα περαιτέρω ένισχύσεως 
τών οικογενειών τών κατά τά άνω 
θανόντων ύπαλλήλων, τά έγκριθη- 
σόμενα έπιδόματα θά μειοϋνται άνα- 
λόγως. Τά μηνιαία ταϋτα έπιδόματα 
παρέχονται, μεταβιβάζονται καί ά- 
πόλλυνται ύφ’ οϋς καί ή σύνταξις 
όρους.

2) Είς τούς έκ τής αύτής κατά τήν 
παράγραφον 1 αιτίας :

α) Τάς οίκογενείας τών ύπαλλή
λων τάς μή δικαιουμένας συντάξεως 
ώς έκ τής όλιγοχρονίου ύπηρεσίας 
τοϋ θανόντος καί

β) Τούς ύπαλλήλους τούς καθι- 
σταμένους όριστικώς άνικάνους πρός 
έργασίαν ή Τράπεζα χορηγεί έφ* 
άπαξ βοήθημα ή μηνιαΐον έπίδομα 
καθοριζόμενα έκάστοτε δι’ άποφά- 
σεως τοϋ Γενικοϋ Συμβουλίου.

3) Τά κατά τάς άνω 1 και 2 πα- 
, r · . ραγράφους έπιδόματα ή έφ’ άπαξ

ναίαν, τιμίαν, πληρη χαράς καί ευ- | β0η9ήματσ παρέχονται άνεξαρτήτως 
τυχίας... τών έκ τοϋ Δημοσίου ή άλλοθεν χο-

Ξενοφών I Χατζησαράντος ! ρηγηθησομένων τυχόν έπιδομάτων 
Δικηγόρος I διά τήν αύτήν αίτίαν.



tBIiUm ΑΡ8Σ in ΊΡΙΙΙίΖΙΤΙΜ,,

EMrrtim mum
Έν Καλάμαις 20 Μαρτίου 1941 
Κύριε Διευθυντά,

Διαβιβάζω παράκλησιν πολ
λών συναδέλφων καί παρακα
λώ θερμώς δ πως συνηγορήσητε 
ύπέρ τούτης.

Είς τό ψύλλον σας του ’Ια
νουάριου βλέπομεν μεθ’ ικανό· 
ποιήσεως νά έκφράζητε τήν ελ
πίδα δη ή Σεβαστή Διοίκησις 
τής Τραίιέζης θά θελήση νά 
μεριμνήση διά τήν οικονομικήν 
ένίσχυσιν τού Προσωπικού, δο 
θέντος δη μετά δυσκολίας άν- 
ταποκρίνεται είς τάς τρεχούσας 
βιοτικός άνάγκας, μέ τήν κα
θημερινήν καί άλματώδη αϋξη- 
σιν τής τιμής πάντων τών ει
δών πρώτης άνάγκης. Έπληρο- 
φορήθημεν δτι ή Τράπεζα τής 
Ελλάδος προέβη είς οίκονομι 
κήν ένίσχυσιν τών ύπαλλή- 
λων της άπό τού παρελθόντος 
μηνός. Ύποβάλλομεν τήν πα- 
ράκλησιν δπως ή Επιμελητεία 
Επαγγελματικών συμφερόντων 
του Συλλόγου μας ύποβάλη 
σχετικήν αϊτησιν πρός τήν Σε 
βαστήν Διοίκησιν, ήτις έλπίζο- 
μεν νά εύρη λογικήν τήν αϋξη- 
σιν τών άποδοχών του Προσω
πικού της τό όποιον μαστίζεται 
ήδη ϋπό τής οικονομικής άνε- 
χείας κατόπιν τής άκριβείας 
τού βίου, άλλά καί συνεπεία 
τών πολλαπλών ύποχρεώσεων 
άς έδημιούργησεν ή έπιστράτευ- 
σις μελών τής οικογένειας του.

Μετά πλείστης τιμής 
Ν. ΚΟΥΣΟΥΛΛΣ

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΑΙ
Συλλόγου Είσπρακτόρων καί 

Κλητήρων.

Κατά τάς γενομένας άρχαιρεσίας 
πρός άνάδειξιν Διοικητικού Συμβου
λίου διά τό έτος 1941 42 τοΰ Συλ
λόγου Εϊσπρακτόρων καί Κλητήρων 
’Εθνικής καί Κτηματικής Τραπέζης 
τής. Ελλάδος καί τήν συγκρότησιν 
τούτου είς σώμα έξελέγησαν οί κά
τωθι :

Πρόεδρος Ήλίας Τσιούνης, ’Αντι
πρόεδρος ’Ιωάννης Κοτοφώλος, Γεν. 
Γ ραμματεύς Πέτρος Παλαιολόγος, 
Είδ. Γ ραμματεύς Παναγ. Μιχαλό- 
πουλος, Ταμίας Άπ. Ταντόπουλος, 
"Εφορος Δημ. Βάθης. Σύμβουλοι : 
Άθαν. Γ ιαντζελίδης, Μιχ. Βανα- 
κάρας, Άθαν. Κοντολάτος, ' Αθαν. 
Λαβίδας, Βασ. Λάσκαρης, Άθ. Μη- 
τρόπουλος.

ΕΝΩΣΙΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΑΙ

Κατά τήν Γεν. Συνέλευσιν τών 
μελών τής 17ης Μαρτίου έ. ε. έγέ- 
νοντο αί παρά τοΰ Καταστατικού 
προβλεπόμεναι άρχαιρεσίσι διά τήν 
διετίαν 1941 καί 1942, τήν δέ 24ην 
Μαρτίου έ. ε. συνελθόντα τά έκλε- 
γέντα τακτικά μέλη τοΰ Δ. Συμβου
λίου συνεκροτήθησαν είς Σώμα. Ή 
Διοίκησις τής Ένώσεως τελικώς 
εχει οϋτω :

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΕΝ ΣΥΝΕΛΕΥ
ΣΕΩΝ. κ. Παναγ Καλκανδής.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ. 
Πρόεδρος: κ. Ίωανν. Γεωργιάδης, 
’Αντιπρόεδρος: κ. Έμμ. Καρύδης, 
Γεν. Γρκμμχτεύς: κ. Σπυρ. Βασι
λείου. Ταμίας: κ. Γεωργ. Βαμβα- 
κούσης, "Εφορος Γυμναστικού Τμή
ματος : κ. Λέων. Καλογεράπουλος 
καί Σύμβουλοι : αί δίδες Κούλα 
Τσαττανίκα καί ’Ερατώ ΆγγεΧοπού- 
λου καί οί κ. κ. Τιμολ. Άγγε- 

όττουλος, Γεωργ. Βλάχος, Ί. Ίσι- 
Υόνης, Άθαν. Καρυωτάκης, Γ. Μα- 
νιάκης, Ί. Οίκονομίδης, Άλ. Παπα- 
νικολόπουλος καί Γεωργ. Φιλίπ. Ή 
δνίς Κούλα Τσαπανίκα έξελέγη ώς 
άναπληρωτής τοΰ Γεν. Γραμματέως. 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ 
Διοικ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ: οί κ. κ. Ν. 
Μπρούμης, Ν. Σιδηράς, Ν. Φωτό- 
πουλος.

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ : 
Τακτικά Μέλη : οί κ.κ. Α. Παπαν- 

τωνάκης καί Σ. Πιέτρης, Άναπλη- 
ρωματικά: Άθ. Βοσυνιώτης καί
Χαρ. Χανδάνος.

Or ΒΑΣΙΑΕΙΟΠΐΟΠΕΑΑΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ— ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ 

Διευθυντής τοΰ Όφθ. Τμήματος 
του Δημοτικού Νοσοκ. ’Αθηνών
Δέχεταιι Σατωβριάνδου καί Σωκρά- 

τους 52.
Καθ’ έκάστην 3—5 μ. μ.

Άρ θ Τηλ. 52-900 
A © Η Ν A I

ΕΚ T0HΙΕΠΡΠΚΜΙ ΤΑΥ ΕΡΜΟΙ 
ΥΠΕΡ ΤΗί“ΚΑΛΤΙβίΤθνΐΤΡΑΤΙΟΤΒΥ„

Έχ Γοϋ συλλεγέντος διά τοΰ εράνου 
π >σοΰ έκ δρχ. 76.248 ήγοράσθη, έκτο; 
εξόδων τινών, μαλλί εκ κιλών 414.320 
έξ ών έπλέχθησαν συνολικώς :

1) Κάλτσες ζεύγη 1789
2) Γάντια » 621
3) ΙΙουλόβερ 14
4) Ζώνες, περιλαίμια κλπ. 31

συνολικού βάρους κιλών 383.295 πα- 
ραδοΟ-ένταιν επί αποδείξει είς τήν ’Ε
πιτροπήν ΓΙρονοίας Οικογενειών Στρα- 
τευθέντος Προσωπικού Εθνικής Τρα
πέζης τής ’Ελλάδος. ’Εκτός τούτου 
παρέμεινεν υπόλοιπον μαλλιού έκ κι
λών 6,355 τό όποιον παρεδόθη είς τήν 
Ε.Ο.Ν. έπί αποδείξει.

ΪΟΙΝΙΤΙΓΟΥΓΟΠ m\Ml ΑΓδΓΗΙ
’Αποθεραπεία μετατραυματικών 
παθήσεων τών τραυματιών τοΰ Ι

ερού ’Εθνικού μας ’Αγώνας.
Έν συνεχεία τών ανακοινώσεων 

τών δημοσιευτείσών είς τό προη 
γούμενο ν φΰλλον τής «Τραπεζιτι
κής» άνακοινοΰται δη ή αποστο
λή παρά τών στρατιωτικών Νο
σοκομείων είς τό Ίνστιτοΰτον τραυ
ματιών πρός αποθεραπείαν συνε
χίζεται μέ «υξοντα ρυθμόν. Μέχρι 
τής 24ης Μαρτίου τρ. ε. εΐχον 
προσέλθει 350 τραυματίαι μέ ή- 
μερησίαν προσέλευσιν περίπου 120.

Είς τό προσεχές φΰλλον τής 
«Τραπεζιτικής» θά δημοσιευθή έκ- 
θεσις περί τών έπιτευχθέντων α
ποτελεσμάτων έν γένει.

"Ενωσις Φιλάθλων

ΦΟΙΙΑ10 ΤΙ,Ί ΜΒΑΗΙΑΝ
Τ. Τ. 152 τή 25 ‘Ιανουάριου 1941 

Πρός
Τόν Διευϋ-υντήν τής Εφημερίδας 

«Τραπεζιτική» Έ&νικήν Τράστε 
ξαν τής ‘Ελλάδος

Ά & ή ν α ς
Κύριε' Διευθυντά,

Τή ύμετέρα έγκρίσει παρακαλώ, 
δπως πρός διατράνωσιν τών αισθη
μάτων ευγνωμοσύνης δημοσιευθή ή 
παρούσα είς τήν ύφ’ ύμας έφημε- 
ρίδα. ί

Έν τω συναισθήματι τής ευγνω
μοσύνης, μας, καί μέ ψυχήν έντο
νου ζωηρού πατριωτικού περιεχομέ
νου, απευθύνομαι πρός ύμας διά νά 
διατρανώσω τό αίσθημα τής εΰγνω- 
μοσύνης μου πρός τήν Σήν Διοίκη- 
σιν τής Τραπέζης μας. Είναι πλέον 
ή άληθές δτι τά εΰεργετικά μέτρα, 
άτινα πατρικώτατα ελαβεν όπέρ η
μών καί ύπέρ τών οικογενειών μας 
ή Σεβαστή Διοίκησις μας, αποτε
λούν διά τήν συνείδησίν μας ύψηλήν 
πράξιν πολιτιστικήν καί Ανθρωπιστι
κήν, ή όποια όμιλεϊ εύγλώττως δτι 
είς τόν πολεμικόν αγώνα συμπαρί- 
σταται μεγαλοπρεπώς καί ή πολιτι
στική Ελληνική έξόρμησις. Επιθυμώ 
νά σας διαβεβαιώσω δτι αί άνθρω- 
πιστικαί εκδηλώσεις τής ελληνικής 
Πολιτείας, τής ελληνικής Κοινωνίας, 
άποτελοΰν δι’ήμας τούς μαχητάς καί 
προσκόπους τού πολιτισμού, γλυ- 
κύτατον συνήγορον έν τή μεγεθύνσει 
τοΰ ιερού άγώνος μας. Ή ένοπλος 
Ελλάς έδώ διασταυρώνει νικηφόρως 
τό θρυλικόν ξίφος της μέτήν δολίαν 
φασιστικήν Ιταλίαν καί σας υπό
σχεται δτι γρήγορα θά έπανέλθη νι
κηφόρος είς τούς κόλπους τής Ελ
ληνικής κοινωνίας διά νά άνεύρη 
τόν πολίτιμον συνεργάτην της, τόν 
Ελληνικόν πολιτισμόν, καί νά έκπο- 
νήση μετά τούς πολεμικούς θριάμ
βους, τό μέγα Μργον τού Ελληνικού 
πολιτισμού.

Μέ τήν ψυχήν μας γεμάτην πίστιν 
σας άνταποστέλλομεν καί ήμεϊς εν 
δώρον πολεμικόν τό :

Ζήτω τό μεγαλειώδες ’Έθνος μας
Ζήτω ό Βασιλεύς
Ζήτω ά Κυβερνήτης
Ζήτω ό Ελληνικός Στρατός.

Μετά σεβασμού 
ΓΕΩΡΓ. ΠΑΝΑΓ. ΜΑΗΣ 

Προσ. ύπάλληλος Ύπ)τος Αλμυρού 
Δεκανεύς Μονάς 527

Ν. ΜΑΓΙΑΣΗΣ
’Αριστούχος ζωγράφος ’Ανώτατης 
Σχολής Καλών Τεχνών, Μοναδικός 
Ίχθυογράφος Άνατολ. Ευρώπης.
Έκτελεΐ πάσαν δύσκολον καλλιτε

χνικήν έργασίαν, π. χ. προσωπογρα
φίας έκ τού φυσικού καί έκ φωτο
γραφιών (τών μή άναλαμβανομένων 
παρ’ άλλων ζωγράφων), άριστοτε- 
χνικώτατες Restaurationes παλαιών 
καί άξίας έργων, μινιατούρες, άπο- 
μιμήσεις καί γραφή έπί μεμβρανών, 
μακέτται διπλωμάτων, τοπία, θα- 
λασσογραφίαι κ.τ.λ. μέ τιμάς λογι
κός καί εύκολίας πληρωμής.

(Τηλεφ. 370 ή 485).

ΕΠΙΣΤΟΑϋΙ ΠΡΟΣ ΤΙ “ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΝ.. ΠΕΝΘΗ

ill ΤΟΥΣ ΟΡΜΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ
Έν Καλάμαις τή 20 Μαρτίου 1941 

Κύριε Διευθυντά,
Μετ’ εΰχαριστήσεως παρακολου- 

θοϋμεν καί έττικροτοΰμεν τήν εύγενή 
συνηγορίαν σας ύπέρ μονιμοποιή- 
σεως τών Προσωρινών 'Υπαλλήλων 
τών άγωνιζομένων ύπέρ Πατρίδας.

Είς τήν προσπάθειάν σας ταύτην 
ύποβάλλομεν καί τήν ύμετέραν πα- 
ράκλησιν δπως συνηγορήσητε καί 
ύπέρ τής μονιμοποιήσεως καί τών 
μή στρατευθέντων προσωρινών 'Υ
παλλήλων, ελάχιστων άλλωστε, μέ 
πολυετή ύπηρεσίαν, άναπληρούντων 
ήδη έπαξίως τούς στρατευθέντας 
συναδέλφους των καί οϊτινες κατα- 
βάλλουσιν δλην τήν ένεργητικότητά 
των διά τήν συμπλήρωσιν τών δη- 
μιουργηθέντων κενών λόγω τής έπι- 
στρατεύσεως.

Διά τάς ένεργείας έκφράζομεν τάς 
άπειρους εύχαριστίας μας.

Μετά πλείστης τιμής 
Ν. ΚΟΥΣΟΥΛΑΣ

ΕΜΙΤΟΜΙ Μ Μ TFIIEZS1
Mill omillll ΙΕΟΙΙΙΙ!
Έν Άθήναις τη 5 Μαρτίου 1941 ΣΤ’.
Πρός τήν Διευθυαιν Προσωπικού 

Εθνικής Τραπέζης
'Οδός Αιόλου—’Ενταύθα 

Έχομεν τήν τιμήν νά παρακαλέ- 
σωμεν Ύμας όπως διαβιβάσητε τάς 
άπειρους καί θερμάς ευχαριστίας μας 
καί έκφράσητε τήν βαθεΐαν ευγνωμο
σύνην μας πρός τό προσωπικόν τής 
ύφ’ Υμάς υπηρεσίας διά τήν συνεχή 
καί γενναίαν προσφοράν του έκ κυτίων 
σι,γαρέττων χάριν τών ηρωικών πολε
μιστών μας, ήτις τά μέγιστα συμβάλ
λει είς τήν έκπλήρωσιν τοΰ ιερού ή- 
μών σκοπού.

Πρός τόν Πρόεδρον τής Κυβερνή 
σεως κ. Άλέξ. Γ. Κοριζήν άπεστάλη 
έκ τοΰ Μετώπου ή κάτωθι έπιστολή:

Τ. Τ. 197 τή 1η Φεβρουάριου 1941.
Σεβαστέ μοι Κύριε Πρόεδρε,
Ώς Έλλην ήσθάνθην βαθεΐαν ά- 

νακούφισιν πληροφορηθείς, μετά τό 
θλιβερόν άγγελμα, τήν έξακολούθη- 
σιν ύφ’ 'Υμών τού έργου τοΰ έκλι- 
πόντος Αρχηγού. Ώς ύπάλληλος 
τής ’Εθνικής Τραπέζης, είδικώτερον, 
ένεπλήσθην ύπερηφανείας,διότι ή φω
τεινή σας καθοδήγησις έξικνεΐται σή
μερον καί πέραν τών ορίων τής’Εθνι- 
κήςΤραπέζης έπ’ άγαθω τής Πατρί
δας.

Άγωνιζόμενοι τόν ύπέρ πάντων 
αγώνα είς τά ’Αλβανικά βουνά, εΐ- 
μεθα δλοι βέβαιοι, δτι ή 'Ιστορία θά 
γράψη είς τάς δέλτους της μίαν ά- 
κόμη Νίκην τοΰ Ελληνισμού. Καί 
δτι παραπλεύρως είς τήν Νίκην ού- 
τήν, τό όνομά σας θά παραμένη χα- 
ρογμένον μέ άνεξιτήλους χαρακτήρας.

Έπί τή εύκαιρία τούτη έπιτρέψα- 
τέ μου νά σας έκφράσω τάς θερμάς 
μου εύχαριστίας διά τήν ευχετήριον 
κάρταν Σας έπί τώ Νέω "Ετει, μέ τά 
καλά καί τονωτικά λόγια.

Μετά βαθυτάτου σεβασμού 
καί έξοχου έκτιμήσεως 

Στρατιώτης Μιχαλακέας Χαραλ.

ΤΟ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ καί έπί τής ο
δού Κοραή άρ. 4, Τηλ. 24-532, δικη
γορικόν γραφεΐον τοΰ παρ’ Άρείω 
Πάγω δικηγόρου κ. Ξενοφώντος 1. 
Χατζησαράντου παρέχει. έντελώς 
δωρεά ν πάσαν νομικήν συμβου
λήν καί έξυπηρέτησιν είς τους έφε
δρους καί τάς οικογένειας αυτών.

Ο εντεταλμένος Διευθυντής 
Π. Υ.Α.Μ.Ε.Ο.Ν. Πρωτ]σης
Ν. λαμπρινοπουλος
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1 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΤΗΣ “ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΣ,, 1

| Λόγφ τής στρατεΰσεως τοΰ μεγαλειτέρου μέρους τοΰ §
| συντακτικοΰ προσωπικοΰ τής «Τραπεζιτικής», έσημειώθη μι- | 
= κρά καθυστέρησις εις τήν έκδοσιν τοΰ άνά χεΐρας φΰλλου. | 
| Ή Διεΰθυνσις τής εφημερίδας παρακαλεΐ τούς κ. κ. Συνα- | 
| δέλφους νά είναι επιεικείς, άναλογιζόμενοι οποία προσπά- | 
| θεία απαιτείται, υπό τάς δημιουργηθείσας εκ τοΰ πολέμου | 
| συνθ-ήκας, διά τήν άρτίαν έκδοσιν περιοδικού τής περιωπής | 
Ξ τής «Τραπεζιτικής». Οί άπομείναντες συνεργάται τής έφημε- | 
| ρίδος και οί εύγενώς προσφέραντες εαυτούς Συνάδελφοι θά | 
| κατάβάλωσι πάντα άπαιτηθΐ]σόμενον κόπον διά τήν συνέχι- | 
| σιν τής έκδόσεως αυτής, πιστεΰοντες, δτι οίαδήποτε θυσία δεν | 
I θά είναι μεγάλη διά νά εξασφαλισθή ή έστω καί είς περιω- | 
| ρισμένον αριθμόν σελίδων τακτική κυκλοφορία τοΰ δημόσιό- | 
= γραφικού οργάνου τοΰ Συλλόγου μας. |

EHfiMEimfll KiWEPillE
Με γενικήν και ειλικρινή θλΐψιν 

έγένετο δεκτόν από τους συναδέλ
φους τό άγγελμά τοΰ θανάτου τοΰ 
Ύποδιευθνντοΰ τοΰ Τμήματος Κα

ταθέσεων’Επαμεινώνδα Καπερώνη.
Είσελθών είς τήν υπηρεσίαν τής 

Τραπέζης νεώτατος είς ηλικίαν 19 
ετών, δ ’Επαμεινώνδας Καπερώ- 
νης εσταδιοδρόμησεν ενθνς έξ αρ
χής, χάρις είς τά εξαιρετικά προ
σόντα τά οποία τόν έκόσμουν, επι
τυχέστατα. Χαίρων τής έκτιμήοεως 
τοΰ πρώην Ύποδιοικητον τής Ίρα- 
πέζης κ Κ. Κριεζή, υπό τόν ό
ποιον νπηρέτει είς τό Ύπ) μα Πει
ραιώς, έπροτάθη παρ’ αύτοΰ, μετά 
δεκαετή μόλις έν τή Τραπέζη υπη
ρεσίαν,διά τό ΓΙρακτορεϊον τής Νέας 
Ύόρκης οπού τον έδόθη ευκαιρία 
νά Ανάπτυξη λίαν επωφελή διά τά 
συμφέροντα τής Τραπέζης δράσιν, 
δνομασθείς εντός ολίγον Υποδιευ
θυντής αυτόν.

Έπανελθών έκ Νέας Ύόρκης 
κατά τό 1932 ώνομάσθη Επιθεω
ρητής Ύπ)των διά νά σταλή μετ’ 
ολίγον είς Αίγυπτον, ώς υποδιευ
θυντής τοΰ Ύπ)τος Καΐρου, όπου 
διεκρίθη διά τόν ενστογον χειρισμόν 
λεπτ οτάτων υποθέσεων.

Είς ηλικίαν 44 έτών ώνομάσθη 
Τμηματάρχης Ε’ και Υποδιευθυν
τής τοΰ Τμήματος Καταθέσεων 
τον Κ. Κ., ήν θέσιν έγκατέλειψε 
τόν παρελθόντα Νοέμβριον διά ret 
σπενση είς Θεσ)νίκην ώς αξιωμα
τικό:, κληθείς είς τήν υπηρεσίαν 
τής Πατρίδος.

........................................... .....................................
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Ύπ)τημα Δρχ.
"Αγιος Νικόλαος 2625.—
Άγρίνιον 6400.—
’ Αγυιά 600.—
ΆΘήναι 6.660.—
Καλλιθέα -- .---
Νέα ’Ιωνία 1050.-
Παγκράτιον 800.—
Α’ίγιον 2050.—
Άλεξανδρούπολις 400.—
Αλμυρός 1500.—
Άμαλιάς 1750.—
Άμύνταιον 480.—
’Άμφισσα 1975.—
Άργοστόλιον 1350.—
’Άρτα 650.—
Αταλάντη 500.—
Βέρροια 985.—
Βόλος -- . -
Γ ρεβενά 1425.-
Γ ύθειον 1600.—
Δημητσάνα 950.—
Διδυμότειχον 500.—
Δράμα 3240.—
"Εδεσσα 2975.—
Έλασσών 1000.—
Έλευθερούπολις -- .---
Ζάκυνθος 1780.—
Ηράκλειον 7225.—
Θεσσαλονίκη 6275.—
θήβοι 885.—
Θήρα 3075.—
Ιθάκη 340.-
Ίστιαία 200.—
Ιωάννινα 1395.—
Καβάλλα 1811.—
Καλάβρυτα 890.—
Καλαμπάκα 420.—
Καλάμαι 2200.—
Καρδίτσα 960.—
Καρπενήσιον 1600.—
Καρυαΐ Άγ. "Ορος 550.—
Καστόρια 335.—
Κατερίνη 930.—
Κέρκυρα 6185.—
Κιλκίς 600—
Κοζάνη 1985—
Κομοτινή 2620—
Κόρινθος 575—
Κύθηρα 1430—

Είς μεταφοράν 85.731 —

Ύιτ)τημ« Δρχ.

Έκ μεταφοράς 85.731.—
Κύμη 1660—
Κυπαρισσία 1200—
Λαγκαδάς 750—
Λαμία 2650—
Λάρισα 2850—
Λεβάδεια 50—
Λήανος 1150—
Λεύκάς
Μεγαλόπολις 978—
Μεσολλόγγιον 1010—
Μεσσήνη 1275.—
Μυτιλήνη 4835—
Ναύπακτος 980—
Ναύπλιον 3800—
Νιγρίτα 1440—
Ξάνθη 2225—
Παξοί 1650. -
ΓΙάτραι 6875—
Πειραιεΰς
Πλωμάριον 550—
Πόρος 350—
Πρέβεζα 2100—
Πύλος 1775—
Πύργος 920—
Ρεθύμνη 1635—
Λιμήν Βαθέος 1365.—
Σέρραι 1975—
Σητεία 1650—
Κιάτον 1525—
Σκιάθος
Σουφλίον 1300—
Σπάρτη 2850—
ΣΟρσς 1415—
Τρίκκαλα 1435. Λ
Τρίπολις 1000—
Φάρσαλα 700—
Φλώρινα 810—
Χαλκίς 800—
Χανιά 2.540—
Χίος
Όρεστιάς 600—
Ποταμός
"Ανδρος 550—
Άμφίκλεια 1455.—
Παπάδος 860—
Κσρόβασι 290—
Ίεράπετρα 700—

Σύνολον 152.259—

Παντού οπού νπηρέτησεν ό Έ- 
παμ, Καπερώνης άπέσπασε τήν α- 
μέριστον έκτίμησιν και αγάπην 
και άφήκε τάς καλλιτέρας αναμνή
σεις. Συνετός, εργατικός, προσηνής, 
ευθύς, ειλικρινής, μέ εύρείαν τρα
πεζιτικήν και έγκυκλοπαιδικήν μόρ- 
φωσίν και πλήρης αισθημάτων, ή- 
το από τους πλέον έκτιμωμένονζ 
και άγαπωμένονς υπαλλήλους τον 
Ιδρύματος. Ό αδόκητος καί πρό
ωρος θάνατός τον έλύπησεν όλους 
τους γνώρισαντας αυτόν καί κατέ- 
θλιψε τους φίλους του, οι ό
ποιοι έχασαν τόν άνεκτίμητον φίλον, 
«τόν αγαπητόν Νώνταν».
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«ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ» ■■■ ■ ■;

Ο ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΑΧΟΜΕΝΟΥ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ

Ό Περικλής είς τόν παραδι- 
δόμενον περίφημον Επιτάφιόν 
του λέγει, δ τι Εκείνοι μόνοι θά 
ήδύνσντο δικαίως νά θεωρηθοϋν 
άνώτατοι όλων ψυχικώς, δσοι 
γνωρίζουν πολύ καλά ποια 
πράγματα είναι τά έπικίνδυνα 
καί ποια είναι τά ευχάριστα, 
ένεκα τής γνώσεώς των δμως 
ταύτης δέν κρίνουν όρθόν νά 
άποφΰγουν τούς κινδύνους, δ- 
ταν τό συμφέρον τής Πατρίδας 
των άπαιτή τό άντίθετον.

Είς τούς εύπατρίδας τούτους 
τής ψυχικής άνωτερότητος πρώ 
τοι εΐναι ύπέρ Πατρίδας πίπτον- 
τες, ή δ' Επιτροπή 'Αλληλεγ
γύης Μαχομένου Συναδέλφου, 
γνωρίζουσα τό μέγεθος τής θυ 
σίας των καί τής τιμής, πού 
προσεγένετο δΓ αύτής είς τήν 
Εθνικήν Τράπεζαν, είς τάς οι
κογένειας τών ένδόξων νεκρών 
μας καί είς τήν μεγάλην μας 
συναδελφικήν οικογένειαν, είς 
ούδεμίαν περίστασιν λησμονεί 
πόσον όφείλει νά είναι ευλαβής 
καί εύγνώμων πρός τήν ίεράν 
μνήμην των.

Ό δάφνινος στέφανος είς τό 
μνημόσυνον του άειμνήστου καί 
ένδοξου Συναδέλφου Δημηιρίου 
Άντωνάτου, αί έπίσημοι δια
βεβαιώσεις πρός τήν Μητέρα 
του, δτι πάντες οι συνάδελφοι 
τοϋ ήρωος υίου της τήν θεωρου
μεν Μητέρα μας, ευτυχείς έάν 
ή άφοσίωσις καί ή στοργή μας 
άνακουφίση τόν πόνον της, αί 
φροντίδες μας διά τόν τοκετόν 
τής χήρας του φονευθέντος Συν
αδέλφου άειμνήστου Κωνσταν
τίνου Κωστούλα καί τής χήρας 
του πεσόντος άειμνήστου Συν
αδέλφου ’Αγγέλου Κοτρώνη, ή 
συγκινητική τελετή τής βαπτί- 
σεως του όρφανου υίοΟ του ά- 
ειμνήστου Κωστούλα, είς τήν 
όποιαν ό Συνδιοικητής τής Τρσ- 
πέζης μας κ. Κωνστ. Ζαβιτζιά- 
νος έκόμισε διά τής αύτοπρο- 
σώπου παρουσίας του καί τών 
λεπτοτάτων πρός τήν χήραν έκ- 
δηλώσεών του τήν θερμήν στορ
γήν τής Μητρός Τραπέζης καί 
κατά τήν όποιαν ό Γραμματεύς 
του κ. ΔιοικητοΟ κ. X. Χονδρο- 
μήτρος έξεδήλωσε κατ' έντολήν 
του Προέδρου τής Κυβερνήσεως 
καί ΔιοικητοΟ μας κ. Άλεξ. 
Κοριζή τήν συμπάθειαν καί τό 
ένδιαφέρον αύτοΟ, ή στοργή 
μας πρός τάς άπροστατεύτους 
άδελφάς τοΰ ένδοξου Συναδέλ
φου μας Σταύρου Παπαδοπού- 
λου, ή ευθύς άπό του πρώτου 
θανάτου Συναδέλφου άποφασι- 
σθεΐσα δημιουργία άντσξίου 
τών ένδόξων νεκρών μας ή- 
ρώου, τό όποιον είναι ήδη έ
τοιμον, ή άποφασισθεΐσα ύπό 
τής Διοικητικής Επιτροπής του 
Συλλόγου μας τέλεσις μνημο
σύνου ύπέρ άναπαύσεως τής

ήρωϊκής των ψυχής, ή ύποβολή 
σχετικού ύπομνήματος πρός τήν 
Διοίκησιν τής Τραπέζης διά 
τήν ήθικήν βράβευσίν των, εί
ναι αί έκδηλώσεις τής όφειλο- 
μένης τιμής πρός ιούς νεκρούς 
μας κατά τόν μηνιαΐον άπολο- 
γισμόν μας.

Είς τάς έκδηλώσεις αύτάς δέν 
ύπάρχει καί δέν θά ύπάρξη καί 
είς τό μέλλον δριον, άθλα γάρ 
οίς κεΐται άρετής μέγιστα, τοΐς 
δέ καί άνδρες άριστοι πολι- 
τεύουσι.

Άναλόγου βεβαίως τιμής δι- 
καιοΟνται καί οί τραυματίαι 
μας καί μεταξύ τούτων πρώτι
στον ό ήρωϊκός Συνάδελφος 
κ. Ναπολέων Βαβάτσης, ό ό
ποιος προσέφερεν είς τήν Πα
τρίδα τήν δεξιάν του χεΐρα. Ή 
εύλαβής αϊτησις τών ύπαλλή- 
λων τής 'Εθνικής Τραπέζης διά 
τήν ήθικήν βράβευσίν τών τραυ
ματιών μας ύπεβλήθη είς τήν 
Διοίκησιν τοΟ 'Εθνικού Ιδρύ
ματος δΓ ύπομνήματος. "Οσον 
άφορά τήν Επιτροπήν ’Αλλη
λεγγύης, αυτή κατέβαλε καί 
καταβάλλει πάσαν προσπά 
θειαν διά τήν ήθικήν καί ύλι- 
κήν ένίσχυσιν τών γενναίων 
τούτων συναδέλφων, πρό πάν
των δέ διά τήν άνακούφισιν τού 
πόνου των, έργον μεγάλου άν- 
θρωπισμου καί λεπτόιητος, πού 
ή ’Επιτροπή ένεπιστεύθη μέ ά 
ριστα άποτελέσματα σέ πονε
τικά συναδελφικά χέρια.

Ή ’Επιτροπή 'Αλληλεγγύης 
έπί τή έκλογή τοϋ Συνδιοικητού 
κ. Κ. "Ζαβιτζιάνου καί άμέσως 
τήν έπομένην είχε τήν έμπνευ 
σιν νά τώ προσφέρη ένα δώ- 
ρον. Τό δώρον αύτό είναι τά 
σεβάσματα τών μακράν τής 
Τραπέζης μας μαχομένων Συ
ναδέλφων, τούς όποιους ό κ. 
Συνδιοικητής θά γνωρίση έ- 
πιστρέφοντας μέ τήν Νίκην καί 
ή άνακοίνωσις διακεκριμένων 
πράξεων μαχομένων Συναδέλ
φων μας.·

Πρός πάντας τούς διακριθέν- 
τας Συναδέλφους μας, καταλή
γει τό σχετικόν πρός τόν κ. 
Συνδιοικητήν ύπόμνημά μας, ή 
’Επιτροπή άπέστειλε τόν άδελ- 
φικόν. της άσπασμόν.

Τό μέτωπόν των δμως άνα- 
μένει καί ένα άλλον άσπασυόν, 
τόν άσπασμόν τής Μητρός Τρα
πέζης.

Ή συγκίνησις του κ. Συνδι 
οικητού μάς άπέδειξε πόσον τό 
δώρον τής ’Επιτροπής ’Αλλη
λεγγύης καί ύπέρ πάν άλλο τού 
είναι προσφιλές καί εύπρόσ- 
δεσκτον.

Μέσα είς ένα πρόχειρον προ 
εισαγωγικόν σημείωμα του μη 
νιαίου μας άπολογισμού δέν 
πρέπει νά λησμονήσωμεν νά ά- 
ναφέρωμεν τήν συγκινητικήν

χειρονομίαν ένός Συναδέλφου 
του Ύ)τος Πατρών, ό όποιος 
προσέφερεν άνωνύμως ύπέρ του 
έργου τής ’Επιτροπής δρχ. 3.000.

Ή εύγενής πράξίς του άπο- 
δεικνύει πόσον είναι αυτάρκης 
ψυχικώς ό άγνωστος συνάδελ
φος. Έκσμεν δ,τι έκαμε, διότι 
έδωσε μέ τόν τρόπον αύτόν μίαν 
ίκανοποίησιν είς τήν συνείδη- 
σίν του.

Ή χειρονομία αύτή συγκινεΐ 
βαθύτατα τήν ’Επιτροπήν ’Αλ
ληλεγγύης καί μαζί της, εϊμεθα 
βέβαιοι, δλους τούς Συναδέλ
φους.

Τό εύχαριστώ δλων μας θά 
φθάση άσφαλώς είς τόν άγνω
στον Συνάδελφον, άσφαλέστε- 
ρον παρά έάν είχε δώσει καί

*Από τήν τελετήν τής βτ

τήν άκριβεστέραν δυνατήν διεύ- 
θυνσιν.

Ή διεκπεραίωσις τών ύποθέ- 
σεων τών έπιστρατευμένων 
συναδέλφων καί τών οικογε
νειών αύτών άπησχόλησε και 
κατά τόν άπολογιζόμενον μή
να τήν ‘Επιτροπήν ’Αλληλεγ
γύης μέ πραγματικόν ένδιαφέ 
ρον καί πόνον. Έκάμσμεν π χν 
τότε δ,τι μάς ήτο δυνατόν διά 
νά λάβουν οί ένδισφερόμενοι 
μίαν ταχεΐαν, ικανοποιητικήν 
καί στοργικήν άπάντησιν. Είς 
δλας τάς περιπτώσεις υλικής 
άνάγκης—καί δέν είναι άτυ- 
χώς σπάνιοι είς τήν συναδελ
φικήν μας οικογένειαν —ή ’Ε
πιτροπή ήλθε μέ ταχύτητα καί 
προθυμίαν άρωγός. Είναι δι’ 
δλους μας δχι μόνον καθήκον, 
άλλά καί πραγματική εύχαρί- 
στησις νά φανώμεν χρήσιμοι,

νά βοηθήσωμεν, νά άνακουφί- 
σωμεν.

Τήν πλουσίαν άνταμοιβήν 
τών Συναδέλφων, οί όποιοι πα
ρέχουν τά ύλικά μέσα διά τήν 
πραγματοποίησιν τής ύλικής 
συνδρομής παρέχει ή άνακού- 
φισις τών έχόντων άνάγκην 
τής βοηθεΐας μας.

Τόν πραγματικόν συναγερ
μόν τής συναδελφικής ψυχής 
διά τό άνθρωπιστικόν έργον 
τής συναδελφικής άλληλεγγύη * 
άποδεικνύει ή πληθύς τών έπι 
στολών, τάς όποιας λαμβάνο- 
μεν άπό τούς έπιστρατευμένους 
συναδέλφους, τάς οίκογενείας 
των, τούς μακράν τών ’Αθη
νών συναδέλφους τών Ύπ)μά- 
των. Οί τελευταίοι οϋτοι προ
σφέρουν άνυπολογίστους ύπη-

κτίσεως τών Νικηφόρων.

ρεσίας είς τό έργον τής άλ 
ληλεγγύης, παρέχοντας παντός 
είδους ένίσχυσιν είς τούς οί 
κείους τών έπιστρατευμένων 
μας. Ό πόνος των έξ άλλου 
διά τούς είς τάς πόλεις των 
τραυματίας συναδέλφους καί 
τούς έξ αύτών όπωσδήποτε δι- 
ερχομένους είναι βαθύτατος, 
κάτι περισσότερον, άδελφ.κός.

’Από τήν ώραίαν άλληλογρα- 
φίαν, τήν όποιαν λαμβάνομεν 
καί ή όποια θά άποτελέση πο
λύτιμον διά τόν Σύλλογόν μας 
άρχεϊον μετά τήν Νίκην, προ
βάλλουν αίσθημα‘α, άνωτερό 
της, ευψυχία, πού θά είναι δΓ 
δλους μας σίώνιος τίτλος τι- 
μής.

Είναι Ιδιαιτέρως συγκινητική 
ή άπήχητις, τήν όποίαν εΐχεν 
είς τούς μαχομένους συναδέλ
φους μας ό ύπέρ Πατρίδος θά

νατος έξ συναδέλφων. ‘Ορκί
ζονται είς τά γράμματά των, 
δτι θά Εκδικηθούν τόν θάνατον 
αύτόν σάν άδελφοί ! Αύτό εί
ναι τό προσωπικόν τής Έθνι- 
κής Τραπέζης I Αύτοί είναι οί 
τιμημένοι μας Συνάδελφοι 1 Τί 
δέν μπορεί νά γίνη μέ τέτοιο 
ύλικό !

Μάς ύπόσχονται άκόμη οί 
καλοί συνάδελφοι ένα δώρον: 
Τήν Νίκην 1 Τήν περιμένομεν, 
τήν πιστεύομεν, τήν ζοΰμε.

Πώς θά άνταποδώσωμεν δ
μως τέτοιο δώρον ; Δέν ύπάρ- 
χει κανείς τρόπος. Μία μόνον 
ώχροτάιη άνταπόδοσις είναι ή 
στοργή μας δΓ αυτούς καί τάς 
οίκογενείας των. Τούς τήν ύπο- 
σχόμεθα μέ δλην μας τήν ψυ
χήν. ’Άς μή φειδωλευθή κανείς 
είς αύτήν. Δέν θά εΐναί ποτέ 
άρκετή καί δση τούς άξίζει.

Τρεις Νικηφόρους άπέκτησεν 
ό Σύλλογός μας είς τό χρονι
κόν διάστημα πού άπολογίζο- 
μεν : Τόν Κωνσταντίνον Νικη- 
φόρον Κωστούλαν, τόν Πανα
γιώτην Νικηφόρον Γεωργόπου- 
λον καί τόν Εύάγγελον Νικη- 
φόρον θεοδοσιάδην. Ό θεός 
νά χσρίζη είς τούς Νικηφόρους 
μας προκοπήν καί ύγείαν.

Εΐναι παιδιά μας, πρός τά 
όποια έχομεν τεράστιας ύπο- 
χρεώσεις, ιδίως δέ πρός τόν όρ- 
φανόν άναδεκτόν μας Νικηφό- 
ρον Κωνσταντίνον Κωστούλαν. 
’Άς τό αισθανθούμε αύτό δλοι 
βαθειά καί άς εϊμεθα ύπερή- 
φανοι διά τούς νέο**ς δεσμούς, 
πού σφυρηλατεί ό Σύλλογός 
μας.

Καί ό Βοηθός, τόν όποιον 
προσέλσβεν ή Ε.Α.Μ.Σ. διά τάς 
έξωτερικάς της ύπηρεσίας εΐναι 
καί αύτός Νικηφόρος.

Σύμπτωσις; Μπορεί. ’Αλλά τί 
γούρι καί τί ωραίος οιωνός 1

Τό έργον τής Ε.Α Μ.Σ. με
στόν, Ενθουσιώδες, στοργικόν 
συνεχίζεται καί θά συνεχισθή 
μέχρι τής Νίκης. Τάς λεπτομέ
ρειας του θά εύρη ό άναγνώ- 
στης έν συνεχεία κατά κεφά
λαια.

’Εδώ άρκεΐ διά νά κλείσωμεν 
τό προεισαγωγικόν σημείωμα 
νά έπαναλάβωμεν διά μίαν ά
κόμη φοράν, δτι πιστεύομεν είς 
σύτό, δτι τό θεωροϋμεν ίεράν 
πρός τούς έπιστρατευμένους καί 
τάς οίκογενείας των ύποχρέω- 
σιν, δτι τό* βλέπομεν πλούσιον 
καί ύποσχετικόν είς άμεσα καί 
έμμεσα, Εγγύς καί άπώτερα ά· 
ποτέλεσματα.

Καί μέ αυτόν τόν ζήλον, μέ 
αύτήν τήν πίστιν, θά τό φέρω- 
μεν είς πέρας, δπως θά φέρουν 
είς πέρας τά Ελληνόπουλα καί 
μαζί των οί άξιοι συνάδελφοί 
μας τό μεγάλο των έργον, τήν 
Νίκην!

Αιό τούς νεκρούς μας.
Τήν Κυριακήν 16 Μαρτίου έ- 

τελέσθη μετά πάσης σεμνοπρε 
πείας μνημόσυνον ύπέρ άνα
παύσεως τής ψυχής τού ένδό- 
ξως πεσόντος Συναδέλφου μας 
ΔημητρΙου Άντωνάτου. Είς τήν 
έπιμνημόσυνον δέησιν παρέστη 
ή Διοικητική ’Επιτροπή τού Συλ
λόγου μας καταθέσασα στέφα
νον έκ δάφνης καί ή ’Επιτροπή 
Αλληλεγγύης Μαχομένου Συν
αδέλφου καταθέσασα καί αύτή 
δάφνινον στέφανον.

Ό Πρόεδρος τών Συνελεύσε
ων καί 'Επιθεωρητής τού Κεν
τρικού Καταστήματος κ. Άριστ. 
Κούμαρης έξεφώνησεν έκ μέ
ρους τής Διοικητικής Έπιτρο 
πής τοΰ Συλλόγου καί τής ’Ε
πιτροπής Αλληλεγγύης τόν κά
τωθι έμπνευσμένον έπιμνημό
συνον λόγον:

«Ό τετιμημένος νεκρός, είς μνήμην 
τοΟ όποιου έπιτελεΐται σήμερον ή 
έπιμνημόσυνος συτη πρό; ιόν θεόν 
δέησις, ό Δημήτριος Ευαγ
γέλου ΆντωνδτοΓ γόνος 
πατριαρχικών έναρέτων Κεφαλλή-

νων γονέων, τυχών λ^αν έπιμελημέ- 
νης άγωγής καί μορφώσεως σιρα- 
τευθείς ώς Εφεδρος Άνθυπολόχα- 
γός, προσήλθεν Ενθουσιώδης ύπερα- 
σπιστής τής τιμής τής Πατρίδος* 
προτάξας δέ γεναίως τά στήθη του, 
Επεοεν έπί του όπλου πού τοϋ ένε- 
πιστεύθη ή μεγάλη Μητέρα, ή αίω- 
νία Ελλάς.

»Οϋτω, ό Δημήτριος Άντωνατος 
δεικνύει τόν δρόμον του καθήκοντος 
είς τούς έπερχομένους· καί, ό παρα
δειγματικός ήρωϊκός αύτοΟ θάνατος 
ώθεΐ πάντας πρός τήν πολεμικήν ά- 
ρετήν καί άνδρείαν τών τής πατρώ
ας γης Ενθέρμων ύπερασπιστών, οϊ- 
τινες καθιστώσι τήν γενέτειράν των 
Πατρίδα Επικίνδυνον άνταγωνιστήν 
βαρβάρων Επιδρομέων.

»Είς τήν Έθνοτραπεζικήν Οικογέ
νειαν, ό Δημήτριος Άντωνατος εύ 
δοκίμως είσήλθεν κατά τό 1931, τα
χθείς ύπηρεσιακώς τό πρώτον είς τό 
ύπό τήν τότε διεύθυνσίν μου Ύ)μα 
Αργοστολιού, μετά πίστεως κοί ά- 
φοσιώσεως ύπηρετών τό "Ιδρυμα.

»Μετά τής συμπαρισταυένης 'Επι
τροπής Αλληλεγγύης Μαχομένου 
Συναδέλφου, του Συλλόγου τών ύ- 
παλλήλων τής ’Εθνικής Τραπέζης 
τής Ελλάδος, ή όλότης τών Συνα
δέλφων του Δημητρίου Άντωνάτου. 
Ενδόξου νεκρού, άποτίουσα έλάχι- 
στον φόρον όφειλομένης τιμής πρός 
τήν μνήμην τοϋύπέρ Πατρίδος πεσόν- 
τοςτέκνου της διά τών στεφάνων δά

φνης οϊτινες παρ’αύτών κατατίθενται 
χαράσσει είς τάς καρδίας αύ:ών τήν 
αίωνίαν της εύγνωμοσύνην κοί τά μέ- 
στα τών Εγκωμίων είς τόν προτά- 
ξαντα τό στήθος του νεκρόν τούτον· 
άγωνιστήν ύπέρ τής χειμαζόμενης 
Ελλάδος μας, καί άποτείνει δΓ Εμού 
πρός τήν σκληρώς δοκιμαζομένην, 
ύπερήφανον όμως Μητέρα καί πρός 
τόν Αδελφόν, όστις καί αύτός νϋν 
υπηρετεί ύπό τήν Ελληνικήν Σημαί 
αν, τήν όλόψυχον εύχήν τής έξ ύ
ψους παρηγοριάς, δπως ή μνήμη αύ
τοΟ είναι αίωνία».

Έπιμνημόσυνον λόγον έξε- 
φώνησε καί ό Συνάδελφος κ. 
Άβρομίδης.

Είς τήν νεκρολογίαν τού άει- 
μνήστου καί Ενδόξου συναδέλ 
φου μας Δημ. Άντωνάτου πα- 
ρεισέφρυσε λάθος είς τάς βιο- 
γραφικάς του σημειώσεις.

Λυπούμενοι διά τό λάθος 
έπανορθουμεν τά σχετικά στοι 
χεΐα ώς άκολούθως :

Ό Δημ. Άντωνάτος προσε- 
λήφθη είς τήν ύπηρεσίαν τής 
Τραπέζης τήν 27 Φεβρουάριου 
1931 τοποθετηθείς είς τό Ύπ)μα 
’Αργοστολιού ώς προσωρινός 
ύπάλληλος. Κατόπιν Επιτυχών 
Εξετάσεων ώνομάσθη Γραφεύς

Δ' κατά Ί χνουάριον 1936 καί 
προήχθη είς Βοηθόν Β' τή 1 
Ιανουάριου 1940.

Ή υπερήφανη μηιέρα τοϋ ή- 
ρωϊκου Συναδέλφου Δημ. Άν
τωνάτου μάς άπηύθυνε τήν κά
τωθι Επιστολήν:

«Ή θερμή συμμετοχή 7ών 
» συναδέλφων τού υίοΰ μου Δη- 
» μητριού Άντωνάτου είς τό 
» πένθος μου έπί τή άπωλεία 
» τούτου άπετέλεσε πράγματι 
» παρηγοριάν δι’ έμέ διά τό 
» σκληρόν τούτο άτύχημα.

» Διά τήν έπιδειχθεΐσαν πρός 
» Εμέ παρ’ δλων τών συναδέλ- 
» φων του συμπάθειαν εύχαρι- 
» στώ τούτους θερμώς καί έλ- 
» πίζω, δη ή μορφή τού θανόν- 
» τος υιού μου καί τό παρά- 
» δειγμά του θά παραμένουν 
» πάντοτε ζωηρά είς τήν μνή- 
» μην των».

Είς τήν Σεβαστήν Κυρίαν ά- 
πηντήσαμεν ώς Εξής:

«Ή μορφή τού Ενδόξου υίοΟ 
k Σας καί συναδέλφου μας θά 
» παραμείνη πράγματι πάντοτε 
» είς τήν μνήμην μας, δπως ή

» ιερά μνήμη του θά τιμάται 
» αιωνίως άπό τήν Πατρίδα, 
» τήν Εθνικήν Τράπεζαν καί 
» τούς ύπηρετούντας αύτήν, οί 
» όποιοι έξ άλλου θά έχουν 
» πάντοτε ώς όδηγόν τό φωτει- 
» νόν παράδειγμα τού ήρωος 
» υιού Σας.

» θέλομεν νά πιστεύαητε, Σε- 
» βαστή Κυρία, δτι πάντες οί 
» συνάδελφοι τού υιού Σας, Σάς 
» θεωρούν Μητέρα των καί δτι 
» θά είναι εύτυχεΐς, έάν ή 
» άφοσίωσις καί ή στοργή των 
» άνακουφίση τόν πόνον Σας.

» Είς τό πρόσωπον δλων ή- 
» μών έχετε πραγματικούς υί- 
» ούς, τούς όποιους δύνασθε 
» πάντοτε νά χρησιμοποιήτε ά- 
» νευ τού πσραμικροτέρου δι- 
» σταγμού είς πάν ζήτημά Σας.

» Κυριαρχήσατε λοιπόν τής 
» όδύνης Σας, ή όποια ύπέρ πάν 
» άλλο πληγώνει τήν μακαρίαν 
» ψυχήν τού ήρωος υιού Σας 
» καί ώς Έλληνίς Μητέρα κρα- 
» τειτε ύψηλά τό μέτωπον μέ 
» ύπερηφάνειαν, διότι έδώσατε



» εις τήν Πατρίδα τοιοΟτον 
» υιόν».

Διά τήν ήθικήν βράβευσιν τών 
ύπέρ Πατρίδας πεσόντων καί 
τών τραυματιών μας ή Επιτρο
πή ’Αλληλεγγύης ύπέβαλεν είς 
κ. τόν Συνδιοικητήν τό άκόλου- 
θον ύπόμνημα :

Κύριε Συνδιοικητά,
"Η οικογένεια τών ύπαλλήλων τής 

’Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος, υ
πηρετούσα μέχρι τής στιγμής τήν 
Πατρίδα μας ε’ς τόν σημερινόν της 
ιερόν άγώνα διά 1000 καί πλέον Ε
κλεκτών μελών τη-, είχε τούς νε
κρούς, άναπήρους καί τραυματίας 
της, τιμίαν προσφοράν αϊματος μετά 
τών άλλων θυσιΩν τΩν τέκνων τοΟ 
Ελληνικού Λαού διά τό μεγαλεΐον 
τής 'Ελλάδος.

Έπί τού πεδίου τής τιμής έπεσαν 
ό Γραφεύς τοΟ 'Υποκαταστήματος 
Κομοτινής Σταύρος Παπαδοπούλας, 
ό Βοηθός Β' του "Υποκαταστήματος 
Ίωαννίνων Δημήτριος Άντωνατος 
καί ό Βοηθός Α' τού Κεντρικού Κα
ταστήματος ’Άγγελος Κοτρώνης.

Έξ έναερίων βομβαρδισμΩν έφο- 
νεύθησαν : ό Βοηθός Α' τού Ύ πο- 
καταστήματος Λαρίσης Κωνσταντί
νος Κωστούλας, ό Κλητήρ Α' τού 
'Υποκαταστήματος Λαρίσης Νικό
λαος Παπαϊωάννου καί ό Προσωρι- 
νός'Υπάλληλος τού Υποκαταστήμα
τος Κερκύρας’Αχιλλεΰς Οίκονομίδης.

Ήκρωτηριάσθη άπολέσας τήν δε
ξιάν του χεϊρα άπό τού καρπού καί 
ύποστάς παλλαπλα κατάγματα τοΟ 
βραχίονας τής ιδίας χειρός ό Γρα
φεύς τού Υποκαταστήματος ΣερρΩν 
κ. Ναπολ. Βσβάτσης.

Έτραυματίσθησαν καί ήσθένησαν 
έκ κρυοπαγημάτων ό Προσωρινός 
Κλητόρ τού Υποκαταστήματος Παγ
κρατίου κ. Πέτρος Σκουζόπουλος, ό 
Κλητήρ Β' τού Υποκαταστήματος 
Βερροίας κ. θωμάς Τσανάκας, ό 
Κλητήρ Γ' του Κεντρικού Καταστή
ματος κ. Δημ. Βλογιαννίτης, ό Γρα
φεύς τοΟ Κεντρικού Καταστήματος 
κ. Ίωάνν. Καλλιμασιώτης, ό Κλητήρ 
Β' τού Ύπ]τήματος Ναυπάκτου κ. 
Όρ. Συμβουλίδης, ό Κλητήρ Β' τού 
Ύπ]τήματος Φαρσάλων κ. Γεώργιος 
Γιαννούλας, ό Βοηθός Β' τού Ύπ]τή- 
ματος Θεσσαλονίκης κ. Άντ. Κόκ
κος, ό Υπολογιστής Α' τού Ύπ]τή- 
ματος Διδυμοτείχου κ. Σωκρ. Οίκο
νομίδης, ό Γραφεύς τού Ύιτ]τήματος 
ΆθηνΩν κ. Ίωάν. Σόλων, ό Γρα
φεύς τού Ύπ]τήματος Καβάλλας κ. 
Γεωργ. Παρδαλός, ό Κλητήρ Α' τού 
Κεντρικού Καταστήματος κ. Βασίλ. 
Δημητρόπουλος, ό Κλητήρ Α’ τού 
Ύπ] ιήματος Πειραιώς κ. Γεώργιος 
Στουπής, ό Κλητήρ Α' τού Ύπ]τή· 
ματος Ίωαννίνων κ. Άλέξ. Σφάγγος, 
ό Λογιστής Β' τού Ύπ]τήματος Καρ- 
δίτσης κ. Δημ. Καΐπης, ό Βοηθός Β' 
τού Ύπ]τήματος Θεσσαλονίκης κ. 
Δημ. Κασούρης, ό Κλητήρ Α' τού 
Ύπ]τήματος Θεσσαλονίκης κ. Άνόρ. 
Παπαηλιού, ό Κλητήρ Γ' τού Ύιτ]- 
τήματος Κατερίνης κ. Βασίλ. ΓΊυρέ- 
της, ό Γραφεύς τοΟ ’ νπ]τήματος Κα
λαβρύτων κ. Ίω. Μαραγκός, ό Νυ- 
κτοφύλαξ τού Ύπ]τήματος Φλωρίνης 
κ. Παν. Δεληγεώργης, ό προσωρινός 
‘Υπάλληλος τού Κεντρικού Καταστή
ματος κ. Γρηγ. Δημητριάδης, ό τε
χνίτης τού Κεντρικού Καταστήματος 
κ. Δημ.Λαγός, ό Προσωρινός "Υπάλ
ληλος τού Ύπ]ιήματος ΚαλαμΩν κ. 
Γεώργ. Σαλαβράκος.. ό Κλη ήρ Γ' 
τού Ύπ]τήματος Κομοτινής κ. Άλέξ 
Σκόδρας, ό Προσωρινός Κλητήρ τού 
Κεντρικού Καταστήματος κ. Ίωάν. 
Ρεμοΰνδος καίόΚληιήρ τού Κεντρι
κού Καταστήματος κ. Ιωάννης Λαμ- 
πρόπουλος.

Καί διά μέν τούς φονευθέντας έκ 
βομβαρδισμών, ή Τράπεζα, διά τού 
Προέδρου τής Κυβερνήσεως καί Δι- 
οικητοΟ της κ. Άλεξ. Κοριζή, έκτος 
τής χορηγήσεως είς τάς οικογένειας 
των ολοκλήρου τού οργανικού των 
μισθού, ώς συντάξεως, καί τής χο
ρηγήσεως έκτάκτου βοηθήματος έκ 
δρ. 10.000, έχανα έγένοντο γενικώς 
δΓ δλους τούς πεσόντας, παρέσχε 
δαψιλή ήθικήν άμτιβήν, ώς είναι ή 
πρόσληψις τού υιού τού φονευθέντος 
Νικ. Παπαϊωάννου είς τήν ύιτηρεσίαν 
τής Τραπέζης, ή τιμητική προαγωγή 
του φονευθέντος Κωνστ, Κωστούλα 
καί ή τιμητική αυξησκ τών άποδο- 
χών τού φονευθέντος ΠροσωριιοΟΎ- 
παλλήλου Άχιλ. Οίκονομίδη.

Ή άνάθεσις έν τούτοις τών καθη
κόντων τού Προέδρου τής Κυβερνή
σεως είς τόν κ. Διοικητήν συνετέλε- 
σεν, ώστε νά μείνη εκκρεμής ή ήθική 
βράβευσις τών έπί τού πεδίου τής 
τιμής πεσόντων, τών άκρωτηριασθέν- 
των καί όλων τών τραυματιών μας, 
είς τήν όποιαν, οΰδεμία αμφιβολία, 
δτι ό Διοικητής κ. Άλεξ. Κοριζής 
θά Εδιδε πάσαν ευρύτητα, άνάλογον 
πρός τάς άληθώς πατρικάς πρός τό 
προσωπικόν τής Τραπέζης διαθέσεις 
του, καί τάς άνωτέρας έθνικάς καί 
άνθρωπιστικάς εμπνεύσεις του. δπως 
καί τώρα δέν ύπάρχει άμφιβολία, δτι 
παρά τόν όγκον τών Εθνικών του ά- 
σχολιών, θά εύρη τόν χρόνον διά νά 
δώση τήν συγκατάθεσίν του είς έρ- 
γον τόσον σύμφωνον πρός τήν πα
τρικήν του πρός ήμάς άγάπην.

Οί νεκροί μας, οί άνάπηροι καί οί 
τραυματίαι μας, κ. Συνδιοικητά,' ε- 
τυχον βεβαίως διά τής ήρωϊκής των 
πράξεως τής εόγνωμασύνης τής Πα
τρίδας καί τών ήθικών διακρίσεων, 
τάς όποιας Αϋτη άπονέμει είς τούς 
τιμώντας τό όνομά της.

Διά τής ήρωϊκής των δμως θυσίας 
δέν τιμάται μόνον ή μεγάλη οικογέ
νεια τής Πατρίδας, άλλά καί ή άτο- 
μική έκάστου οικογένεια καί ή Επαγ
γελματική οικογένεια τής Εθνικής 
Τραπέζης, ή όποια έδωσεν είς τήν 
Πατρίδα τοιαΰτα τέκνα.

Τήν άνταπόδοσιν τής τιμής αύτής 
διά τής ήθικής άνταμοιβής λαμβάνο- 
μεν τήν τιμήν νά έπικαλεσθώμεν, κ. 
Συνδιοικητά, ύπέρ τών ύπαλλήλων 
τής ’Εθνικής Τραπέζης τής "Ελλά
δος, οί όποιοι έπεσαν, ήκρωτηριά- 
σθησαν, ή έδέχθησαν τραύμα, διότι 
έάν ε?ναι άληθές, δτι αί διακεκρι

μένοι έν τή υπηρεσία τής Τραπέζης 
πράξεις δέον νά άμείβωνται, δίκαιον 
είναι νά άμείβηται καί ή ύπερτάτη 
ύπέρ Πατρίδας θυσία αϊμαιος, άπο- 
τελοΰσα διακεκριμένην πράξιν άπο- 
σπώσαν τήν τιμήν καί τήν εύλαβή 
άναγνώρισιν όλοκλήρου τής Κοινω
νίας.

Τήν τοιαύτην διά προαγωγής άν- 
ταμοιβήν, άν μή δυνατόν δι' ολους, 
τοόλάχιστον διά τούς έπί τού πεδίου 
τής τιμής πεσόντας καί τόν άκρωτη 
ριασθέντα, έχομεν τήν ελπίδα, δτι 
θά άπονείμη καί ‘Ίδρυμα τής ιστο
ρίας καί τών παραδόσεων τής ’Ε
θνικής Τραπέζης τής 'Ελλάδος, ή ό
ποια πρώτη ανέκαθεν είς Εκδηλώσεις 
στοργής πρός τούς ύπαλλήλους της, 
πρώτη είς Εθνικήν άντίληψιν καί δρά- 
σιν, πρώτη είς τόν σεβασμόν τής αν
θρώπινης άξίας, πρώτη είναι καί θά 
είναι καί είς τήν ήθικήν βράβευσιν 
τών ύπέρ πατρίδας πιπτόντων καί 
τραυματιζομένων τέκνων της, τά ό
ποια δέν θά ήθέλατε νά Εχουν τήν 
πικρίαν, δτι ή πράξις των εμεινεν ά 
νευ άναγνωρίσεως άπό τήν Εθνικήν 
Τράπεζαν, τήν όποιαν μετά τήν Πα
τρίδα καί ύπέρ παν άλλο Εχουν πάν 
τότε πρόόφθαλμΩν οί λειτουργοί της.

Γνωρίζοντες, κ. Συνδιοικητά, πό
σον καί ύμεΐς Εμφορεΐσθε άπό αισθή
ματα άγάπης καί τιμής πρός τήν Ερ
γασίαν καί τούς φορείς της καί πό
σον, άξιος τών μεγάλων προκατό- 
χων Σας, δονεΐσθε άπό τήν ιερότητα 
τών ιστορικών τής Πατρίδας μας 
στιγμών, έχομεν πλήρη πεποίθησιν, 
δτι θά θελήσητε νά άποχίσητε πρός 
τά ύπέρ Πατρίδας θύματα τής Ε
θνικής Τραπέζης τόν φόρον τιμής 
καί νά συνεχίσητε τό ύπέρ αύτών 
Ενθουσιώδες Εργρν τού κ. Προέδρου 
τής Κυβερνήσεως καί Διοικητοϋ μας 
διά μιας άποφάσεώς Σας, ή όποια 
θά μας ένθυμίζη πάντοτε μετ’ εύ- 
γνωμοσόνης, δτι δΓ αΰτής σημειώ
νετε τήν έναρξιν τής έν τω μέσω ή- 
μών παρουσίας καί τής έν τή ’Εθνι
κή Τραπέζη δράσεώς Σας.

%

Διακεκριμένοι πράξεις

κ. Νικ. Τσιοβαρίδην, ό όποιος 
διά διακεκριμένην διαγωγήν έ
πί τοΟ πεδίου τής Τιμής έπρο- 
τάθη διά τόν Πολεμικόν Σταυ
ρόν.

Τούς διακριθέντας άγαπη- 
τούς Συναδέλφους συνεχάρημεν 
δΓ ιδιαιτέρων έπιστολών, τήν 
διακεκριμένην δέ πραξιν αύτών 
καί τών άλλων διακριθέντων 
Συναδέλφων έφέρομεν είς γνώ- 
σιν τοΟ κ. ΣυνδιοικητοΟ διά

τοΟ άκολούθου μας σημειώμα
τος :

Κύριε Συνδιοικητά,
Ή ‘Επιτροπή Αλληλεγγύης Μα- 

χομένου Συναδέλφου τού Συλλόγου 
"Υπαλλήλων Εθνικής Τραπέζης τής 
Ελλάδος, μετέχουσα όλοψύχως είς 
τήν γενικήν χαράν έπί τή ύφ' 'Υμών, 
τή όμοφώνφ ψήφω της χθεσινής Γε
νικής Συνελεύσεως, άναλήψει τών 
καθηκόντων τού Συνδιοικητοϋ τής 
Τραπέζης μας, λαμβάνει τό θάρρος 
καί τήν τιμήν είς διαδήλωσιν τής χα-

έχθρόν νά τραπή είς φυγήν, συντε- 
λέσας ούτως είς τήν όλοκλήρωσιν 
τού συντελεσθέντος έργου τής κα- 
ταλήψεως τού όρεινού δνκου 613, 
διά τού άπαραμίλλου θάρρους καί 
ήρωϊσμοΰ του».

Ό BonSog Β' τβΰ Ύπ)τος Κα- 
τβρίνπξ κ· Άρίσταρχος Κουρκουμ- 
πέτης ύπηρετών ώς έφεδρος Αξιω
ματικός (Α' Λόχος 30οΰ Συντάγμα
τος, Τ. Τ. 345) άπό τής αρχής τού 
πολέμου είς την Ζώνην τών Επιχειρή
σεων προήχθη Εσχάτως δλως κατ’ Ε
κλογήν είς τόν βαθμόν τού Ύπολο- 
χαγοϋ, άνατεθείσης αύτω καί τής 
διοικήσεως λόχου.

"Ο ΧπΦλογιστίις Α' τού Ύ)τος 
Κύμης κ. Νικόλαος Τσιοβαρίδης ύ- 
πηρετών ώς Εφεδρος Αξιωματικός 
(17ος Λόχος Διαβιβάσεων Τ. Τ. 251) 
έπροτάθη διά τόν Πολεμικόν Σταυ
ρόν διά διακεκριμένος έπί τοϋ πεδίου 
τής Τιμής πράξεις.

Ό Γραφεύς τβΰ Ύ)τβς Καβάλ- 
λας κ. Γεώργιος Παρδαλός ύπηρε
τών ώς Εφεδρος Άνθυπολοχαγός 
(Μονός 603)34, Τ. Τ. 512) έπολέμησε 
γενναίως Επί μακράν χρονικόν διά
στημα καί έτραυματίσθη.

Ό Λογιστής Β' τβΰ Κεντρικού 
Καταστήματος κ. Λουκάς Αναγνώ
στου ύπηρετών ώς Εφεδρος Ύπολο- 
χαγός τής Διαχειρίσεως (Μονάς 
1425, Τ. Γ. 972) έπροτάθη διά τό 
μετάλλιον έξαιρέτων πράξεων, διότι 
«άκαταβλήτως καί μέχρις αότοθυ- 
σίας Εργαζόμενος προσέφερεν Εξαι
ρετικός ύπηρεσίας διά τόν άνεφοδια- 
σμόν τής Μεραρχίας κατά τρόπον 
ύπερβαίνοντα τήν έκπλήρωσιν τοϋ 
άπλοΟ καθήκοντος».

Ό Υπολογιστής Α' τοΰ Κεν
τρικού Καταστήματος κ. Άργ. Δια
μαντής ύπηρετών ώς Εφεδρος Οικο
νομικός Σημαιοφόρος (Ναυτική Μο
νάς 701) δι’ ήμερησίας Διαταγής 
τοϋ Μετοχικού Ταμείου Βασ. Ναυ
τικού ετυχε «τής πλήρους εύαρε 
σκείας καί ίκανοποιήσεως τού Τα
μείου, διότι διά τής Εξαιρετικής Επι
μέλειας καί μεθοδικότητος συνέβα- 
λεν είς τήν ταχυτέραν διεξαγωγήν 
τής ύπηρεσίας».

Αί άνωτέρω διακρίσεις δέν είναι 
δλαι, ούτε αί μόναι. Καί δλαι μέν 
δέν είναι, διότι παρεθέσαμεν μόνον 
δσας περιήλθον είς γνώσίν μας, αί 
μόναι δέ δέν είναι, διότι Εχομεν καί 
πολλούς άλλους συναδέλφους οί ό
ποιοι προσέφερον είς τόν βωμόν τής 
Πατρίδας τήν ζωήν των καί τό αΤμά 
των πεσόντες, ή τραυματισθέντες. 
Περί αύτών δμως θά ύποβάλωμεν 
Ύμΐν ιδιαίτερον σημείωμα.

Τό προσφερόμενον Ύμΐν δώρον, κ. 
Συνδιοικητά, περικλείει τόν συμβο
λισμόν, δτι προσωπικόν, τό όποιον 
γνωρίζει καί έν πολέμω ώς καί έν fei- 
ρήνη νά έκτελή τό καθήκον του μετ’ 
αύταπαρνήσεως καί ύπερηφανείας 
καί νά τιμά τό δνομα τής Εθνικής

Τραπέζης είναι τό ζΩΥ ύλικόν τών 
μαχητών τοϋ πολέμου σήμερον, τής 
ειρήνης αϋριον, τό όποιον γνωρίζον 
νά συμβάλη είς τήν Νίκην τής Πα
τρίδας μας κατά τάς παρούσας στι- 
γμάς γνωρίζει νά έργασθή καί διά 
τήν άλλην ειρηνικήν Νίκην, είς τήν 
όποιαν θά τό οδηγήσετε.

' Πρός πάντας τούς διακριθέντας 
συναδέλφους μας ή ’Επιτροπή άπέ- 
στειλε τόν άδελφικόν της άσπασμόν.'

Τό μέτωπόν των δμως άναμένει 
καί Ενα άλλον άσπασμόν, τόν άσπα
σμόν τής Τραπέζης, έάν καί Ύμεΐς 
κρίνητε τούτους άξιους τής τιμής 
αύτής.

#
ΟΙ τραυματίαι μας.

Νέοι τραυματίαν είναι οί κ. κ. 
Ίωαν. Μαραγκός, Γραφεύς του

|Ύπ)τος Καλαβρύτων, άποθερα- 
πευθείς, Δημ. Λαγός, Τεχνίτης 
Κεντρικού Κατ)ματος, άποθερα
πευθείς, Γρηγ. Δημητριάδης, 
Προσωρινός Υπάλληλος Κεν
τρικού Κατ)ματος, άποθεραπευ- 
θείς, Παν. Δεληγεώργης,* Νυ- 
κτοφύλαξ Ύπ)ματος Φλωρίνης, 
νοσηλευόμενος είς τό4ονΣτρατ. 
Νοσοκομεΐον ένταΰθα (Ίππο· 
κράτειον), Γεωργ. Σαλαβράκος, 
Προσωρινός Υπάλληλος Ύπ)τος 
Καλαμών, άποθεραπευθείς, Ά
λέξ. Σκόδρας, Κλητήρ Γ' τού 
Ύπ)τος Κομοτινής, άποθεραπευ
θείς, Ίωάν. Ρεμοΰνδος, Προσω
ρινός Κλητήρ Κεντρικού Κατα
στήματος, άποθεραπευθείς, Ίω
άν. Λαμπρόπουλος, Κλητήρ τού 
Κεντρικού Καταστήματος, νο
σηλευόμενος είς τό 6ον Στρατ. 
Νοσοκομεΐον, 14ον Παράρτημα 
Λουτρακιού καί Ναπολ. Βαβά- 
τσης, Γραφεύς τού Ύπ)τος Σερ·- 
ρών, ύποστάς άκρωτηριαάμόν 
τής δεξιάς χειρός άπό τού καρ
πού καί πολλαπλά κατάγματα 
τοϋ βραχίονας τής ίδιας χειρός 
καί νοσηλευόμενος είς τό θε- 
ραπευτήριον «Εύαγγελισμός» 
(θά?ναμος κάτω Συγγροΰ άρ,θ. 
138).

Έκ τών παλαιοτέρων τραυ
ματιών μας ό Υπολογιστής Α' 
τού =Υπ)τος Διδυμοτείχου κ. 
Σωκράτης Οίκονομίδης διεκο- 
μίσθη έκ Θεσσαλονίκης είς τό 
ένταΰθα 9ον Στρατ. Νοσοκο
μεΐον (Μαιευτήριον Μ. Ήλιάδη), 
δπου νοσηλεύεται.

Επίσης έπανεισήχθη είς Νο
σοκομεΐον και νοσηλεύεται είς 
τά 16ον Στρατ. Νοσοκομεΐον 
(Γυμν. Παγκρατίου) ό Κλητήρ 
Γ τού Ύπ)ματος Κατερίνης κ. 
Βασίλ. Πυρέτης.

Έκ τών τραυματιών καί ά- 
σθενών μας γενικώς άπεθερα- 
πεύθησαν οί κ. κ. Π. Σκουζό
πουλος, I. Τερζόπουλος, θ. Τσα
νάκας, I Καλλιμασιώτης, Γ. 
Γιαννούλας, Α. Κόκκας, I. Σό
λων, Γ, Παρδαλός, Β. Δημη
τρόπουλος, Γ. Στουπής, Α. Σφάγ
γος, Δ. Καΐπης, Δ. Κασούρης, 
I. Μαραγκός, Δ. Λαγός, Γ. Δη
μητριάδης, Α. Σκόδρας καί I. 
Ρεμοΰνδος καί Εξακολουθούν 
νοσηλευόμενοι ένταΰθα καί είς 
επαρχιακά Στρατιωτικά Νοσο
κομεία οί κ. κ. Ναπ. Βαβάτσης, 
Δημ. Βλογιανίτης, Όρ. Συμ
βουλίδης, Σωκρ. Οίκονομίδης, 
Α. Παπαηλιού, Β. Πυρέτης, 
Παν. Δεληγεώργης, Ίωάν. Λαμ
πρόπουλος καί Γεώργ. Σαλα
βράκος.

Είς ένα τών τραυματιών μας 
ή Επιτροπή έχορήγησε βοήθη
μα δρχ, 2.000, είς άλλον δά
νειον δρχ. 4.000 καί βοήθημα 
δρχ. 2.000 καί είς άλλον βοή
θημα δρχ. 1000.

Είς τούς τραυματίας μας έ- 
γένοντο πυκναί έπισκέψεις τής 
συναδελφ κής συντροφιάς καί 
προσεφέρθησαν είς αυτούς δι
άφορα μικροπράγματα, μεταξύ 
τών όποιων καί τονωτικός οί
νος έκ τής εύγενούς προσφο
ράς του Διευθυντοϋ τοϋ Ύιά
ματος Θήρας κ. Ίωάν. Λογο 
θέτη.

Τό δέμα διά τούς στρατιό-
τας μας.

Εξακολουθεί άκόμη νά κα- 
ταφθάνη σωρεία εύχσριστηρίων 
έπιστολών έπιστρατευμένων 
Συναδέλφων μας διά τό άπο- 
σταλέν είς αύτούς κατά τά 
Χριστούγεννα δέμα.

Δημοσιεύομεν κατωτέρω με
ρικά άποσπάσματα άπό τάς 
ληφθείσας έπιστολάο, άτυχώς 
όλίγα λόγω τού περιωρισμένου 
χώρου.
Πρός τόν κ. Δ)τήν τού Ύπ)μα- 
τος Καρλοβασίου ό κ. Σ. Κ ου- 
ρτσιδάκης γράφει:

’Έχω μπροστά μου δύο μεγά
λα ταχ)μικά δέματα μέ πλήθος άπό 
χρήσιμα καί πολύτιμα γιά τήν περί- 
στασιν είδη «Δώρα τής Εθνικής 
Τραπέζης τής Ελλάδος πρός τούς 
Στρατιώτας της».

Τά μάτια μου σφίγγονται διά νά 
κρατήσουν δύσκολα τά δάκρυα τής 
χαράς.

— Τιμή μεγάλη γιά τό ‘Ίδρυμα,

Δυό νέαι διακεκριμένοι πρά
ξεις έπιστρατευμένων συναδέλ
φων περιήλθον είς γνώσίν μας. 
Ή μία άφορά τόν Λογιστήν Β' 
τού Κεντρικού Καταστήματος 
κ. Λουκάν ’Αναγνώστου, διά 
τόν όποιον έγένετο εύφημος 
μνεία είς τήν ήμερησίαν Διατα
γήν τήςΜονάδος του, «διότι ά

καταβλήτως καί μέχρις αύτο- 
» θυσίας έργαζόμενος προσέφε- 
» ρεν έξαιρετικάς ύπηρεσίας διά 
» τόν άνεφοδιασμόν τής Μεραρ- 
» χίας, κατά τρόπον ύπερβαί- 
» νοντα τήν έκπλήρωσιν τού ά- 
» πλοΰ καθήκοντος» καί δ όποι
ος έπροτάθη διά τό μετάλλιον 
τών έξαιρέτων πράξεων.

Ή άλλη άφορά τόν Υπολο
γιστήν Α' τού ύπ)τος Κύμης

Ή βάπτισις τού Κωνσταντίνου —Νικηφόρου Κωστούλα.

ρας της νά προσφέρη Ύμΐν ώς δώ- 
ρον μετά τοϋ ευλαβούς χαιρετισμού 
καί τών συγχαρητηρίων μεγίστου 
μέρους τής συναδελφικής μας οικο
γένειας, τό όποιον μάχεται καί τό 
όποιον θά γνωρίσητε μόνον μετά 
τήν Νίκην, τήν άνακσίνωσιν τής δια- 
κρίσεως μαχομένων λειτουργών τοΰ 
’Εθνικού μας Ιδρύματος.

Αί διακρίσεις αδται εΤναι'αί κά
τωθι :

Ό Πρβσιιρινέις "Υπάλληλος τοϋ 
"Υπ)τ#5 Άμφίσσης Κ. Γεώργιος Πα- 
ρασκευάκης ύπηρετών ώς έφεδρος 
Άνθυπασπιστής (12ον Σύνταγμα Πε
ζικού, 11ος Λόχος, Τ.Τ. 912) έπρο
τάθη ύπό τής Μονάδος του διά τόν 
Πολεμικόν Σταυρόν, διότι «ώς διμοι
ρίτης κατά τάς Επιχειρήσεις τής 
15—17 Δεκεμβρίου 1940 έπέπεσε κατά 
τών Εχθρικών άντιστάσεων άψηφών 
τών θάνατον καί άναγκάσας τόν

"Ο Πρόεδρος τής Ε.Α.Μ.Σ. κ, Διον. Γκοΰσκος έν μέσω τών δύο μητέρων, 
αί όποΐαι κρατούν τούς άναδεκτούς τοΰ Συλλό/ου Νικηφόρους. Δεξιά ή 

Κυρία Άγ. θεοσιάδου καί άριστερά ή Κυρία Δημ. Γεωργοπούλου.



ιμή ζηλευτή γιά τέτοιους Συναδέλ
φους, τιμή γιά τήν Πατρίδα άκόμη, 
συνεπλήρωσε μ* αύτά τά λόγια ό 
Λοχαγός μου τήν συγκίνησιν πού 
μ’ είχε καταλάβει

Δέν μπορείτε νά φαντασθήτε πό- 
οο μάς ένθαρρύνει καί μάς ζωογο
νεί—καθέναν στόν κύκλον του—τό 
τόσο θερμόν ένδιαφέρον τοϋ Εσωτε- 
ρικοϋ διά τούς πολεμιστάς του Με
τώπου, διά τόν Ιερόν άγώνα, πού 
διεξάγουν πάνω στα χιονισμένα βου
νά τής 'Αλβανίας.

Ιδιαιτέρως ύπερηφανεύομαι καί 
χαίρουμαι, πού βλέπω νά πρωτο
στάτη είς δλην αύτήν τήν δράσιν ή 
Εθνική Τράπεζα, μέ τόν έμπνευ- 
σμένον καί άκαταπόνητον Διοικη
τήν της, σέ κάθε κοινωφελή καί ώ- 
ραίαν έκδήλωσιν. Ώραίαν έκδήλω- 
σιν, πού αύτην τήν φορά τήν συνε- 
πλήρωσεν ή συμπαθητική καί εύγε- 
νεστάτη προσπάθεια μεγαλόκαρδων 
συναδέλφών

Σεβαστε μου Κύριε Διευθυντά, εύ- 
αρεστηθήτε νά ύποβάλητε τός όλο- 
ψύχους εύχαριστίας μου είς τήν 
Σεβαστήν μας Διοίκησιν καί τούς 
έθνικούς νικητήριους χαιρετισμούς 
μου στούς καλούς συναδέλφους τοΟ 
Συλλόγου, πού εΤχαν τήν καλωσύνη 
νά μέ τιμήσουν μέ τόσο ύπέροχα 
δώρα.

Ό κ Κ. Γιαννσκόπουλος 
γράψει :
ιΛΣάς παρακαλώ νά δεχθήτε τάς 
θερμάς και άπειρους εύχαριστίας 
μου διά τό θερμόν καί άδελφικόν 
ένδιαφέρον Σας, δΓ οδ μάς περι
βάλλετε, μέ τήν ύπόσχεσιν, δτι θέ- 
Λομεν φανή καί έν δπλοις άντάξια 
τέκνα του μεγάλου Ίδρύματός μας, 
φιλόστοργος προστάτης τοϋ όποίου 
τυγχάνει ό έκλεκτός και άξιος ’Αρ
χηγός τώρα τής δοξασμένης Έλ- 

I λάδος.
Ό κ. Α. Κυριακόπουλος 

γράψει :
Μάς δίνετε περισσότερο θάρρος, 

νοιώθουμε λιγώτερο τό κρύο καί 
ι τις κακουχίες καί μάς κάνετε τήν 

άποστολήν μας περισσότερον Ιερή.
Ό|κ. Ζ. Χασιρτζόγλου γράψει :
Άνοίγοντας τό δέμα σας άπομα- 

κρύνθηκα πρός στιγμήν νοερώς άπό 
το τραχύ Εργον τοϋ ύπερασπιστοϋ 

1 τής τιμής καί τής Ελευθερίας τής 
Πατρίδας μας έπάνω στ’ Αλβανικά 
βουνά καί ξαναβρέθηκα στην άγκα- 
λιά τής συναδελφικής μας οίκογε- 

I νείας.
Ό κ. Σ. Μουλάς γράψει :

‘Όσην καί άν καταβάλητε προσ- 
I πάθειαν δέν θά κατορθώσητε νά έ- 
I κτιμήσητε τήν χαρά,πού φέρνει αύτό 

τό δέμα, πού Λαμβάνεται πάνω στά 
I άποκρημνα καί πανύψηλα κάτασπρα 
ι βουνά τής άπελευθερωθείσης ’Αλ

βανίας άπό Ενα στρατιώτη.
Πρώτα - πρώτα στό άκουσμα τοϋ 

ι όνόματός του μεταξύ τών παραλη- 
I πτών δεμάτων σκέπτεται πώς κά

ποιος βρέθηκε, πού δσο κι’ άν ζή 
I μέσα σέ μια ήσυχη πόλι τοϋ έσω 
ι τερικοϋ, θυμήθηκε, δτι έδώ πάνω εΐ- 
1 ναι μεταξύ τόσων άνδρείων ύπερα- 
| απιστών τής τιμής καί έλευθερίας 
ι τής Πατρίδος μας καί Ενας γνωστός 
I του. Αύτό τόν Ικανοποιεί, τοϋ άρ- 
I κεί.

’Έρχεται υστέρα ή ώραία στιγμή 
του άνοίγματος καί τής διανομής 

I μεταξύ τών συμπολεμιστών του έκ 
ι τοϋ περιεχομένου. Ή εύχαρίστησι 

ζωγραφίζεται στά πρόσωπα δλων 
I καί δλοι σκέπτονται, δτι δέν Εχουν 
I άποξενωθή άπό τούς μετόπισθεν,
■ δσα χιλιόμετρα κΓ άν τούς χωρί 
1 ζουν άπ’ αύτούς.
( Μά δέν είναι μονάχα αύτή ή 
, συμβολή τοϋ Συλλόγου μας στόν 
I πανελλήνιο πολεμικό συναγερμό,
I πού μάς ύπηγόρευσεν ή βουλιμία 
' τοϋ άτιμου έπιβουλέως τής έλευθε- 
| ρίας μας. ’Από διάφορες πληροφο- 
. ρίες καί άπό τις λίγες Εφημερίδες,
| πού φθάνουν μέχρι τις κορυφές πού 
ι βρισκόμαστε, μανθάνομε τήν πολύ 
1 σχιδή δράσιν τής Τραπέζης μας καί 
| δλων τών Συλλόγων τοϋ προσωπι- 
, κοϋ μας. Ιδιαιτέρως δέ τοϋ ήμετέ- 

ρου Συλλόγου ύπαλλήλων,
Ό κ. I. Παπουλίδης γράψει :
Δέν θά ξεχάσω ποτέ μου τήν τό- 

I σην στοργήν καί φροντίδα γιά μάς 
Τούς άγωνιστάς συναδέλφους σας.

Ό κ. Γ. Ίατρόπουλος|γράψει:
Ή σκέψι μόνο, δτι φεύγοντας ά- 

| ψήσαμε πίσω συναδέλφους, πού έν- 
διαφέρονται καί φροντίζουν γιά μάς,

I μάς δίνει τήν δύναμι νά βγοϋμε νι- 
I κηταί.

Ό κ. Ν. ’Αθανασιάδης μάς 
γράψει:

'd άγάπη σας μας συγκινεΐ καί 
| μας γιγαντώνει τήν θέλησιν διά 
* σκληρούς καί μακροτέρους άγώνας.
I Ό κ. Σ. θεοτόκης γράψει:
I Τό δέμα σας μέ Εκαμε νά αισθαν

θώ, 6a σ* ούτές τις στιγμές τοϋ 
μεγαλείου τής άγαπητής μας Πα
τρίδος εϊσαστε κοντά μου.

Ό κ. θ. Λαζάρου γράψει :
"Ενα δάκρυ στά μάτια καί δ,τι 

Περικλείει τό δάκρυ αύτό Σάς τό 
οτέλλω είς άντάλλαγμα τής άλη- 

1 ομόνήτου συγκινήσεως, τήν όποίαν 
μάς χαρίσατε.

Ό,κ. Δ. Νάσκος γράψει:
Ή πατριωτική καί εύγενής ψυχή

τοϋ Συλλόγου ήτο άδύνατον νά μάς 
ξεχάση.

Οί κ. κ. Κ. Πετρηνός καί X. 
θεοδοιρίδης γράψουν:

Άνοίγοντας τά δώρα σας ένομί- 
σαμε, δτι δέν βρισκόμαστε στό μέ
τωπο, άλλά σ’ Ενα περιβάλλον συ- 
ναδελφικό γεμάτο άπό άγάπη καί 
στοργή.

Ό κ. Π. Δόντας γράψει:
Εύχαριστώ τήν Μεγαλόχαρη, πού 

μοϋ έπεφύλαξε τήν τιμήν νά ύπη 
ρετώ τήν άγαπητή μας Πατρίδα στόν 
Ιερώτερο άγώνα τής Ιστορίας της, 
γιά νά μέ καταλάβουν μαζί μέ τά 
ρίγη Ενθουσιασμού γιά τάς νίκας 
μας καί δάκρυα συγκινήσεως γιά 
τήν έκδήλωσιν τών συναδελφικών 
αίσθημάτων σας.

Διεκπεραίωσις υποθέσεων 
καί οικονομική ένίσχυσις.

Καί κατά τό άπό τοΟ προη
γουμένου άπολογισμοϋ μας χρο 
νικόν διάστημα μάς άνετέθη- 
σαν πρός διεκπεραίωσιν άρκεταί 
ύποθέσεις έπιστρατευμένων συ
ναδέλφων καί οικογενειών αύ 
τών καί είς άρκετάς έπίσης πε
ριπτώσεις έζητήθη ή οικονομική 
συνδρομή τής Επιτροπής, ή πα 
ρέστη και οϊκοθεν ή τοιαύτη 
άνάγκη.

Λεπτομερέστερον τό εργον 
τής Επιτροπής έν προκειμένω 
έμψανίζεται ώς άκολούθως :

Μάς έζητήθησαν πληροψορίαι 
διά χήν τύχην διαφόρων συνα
δέλφων, αί οίκογένειαι τών ό
ποιων έστεροΰντο είδήσεών των 
άπό πολλοΟ. ’Εξηκριβώσαμεν 
άρμοδίως, δτι δέν ύπάρχει τί
ποτε άνησυχητικόν καί καθησυ- 
χάσαμεν τάς οίκογενείας μέ 
τηλεγράφημα. Πολλοί συνάδελ 
ψοι έζήτησαν νά μάθωμεν διατί 
παρελείψθησαν άπό τάς προα- 
γωγάς. Τό Τμήμα ΠροσωπικοΟ 
μάς Εδωσε τάς σχετικός πλη
ροφορίας, τάς όποιας καί μετε- 
δώσσμεν είς τούς ένδιαψερομέ- 
νους. Άρθείσης τής σχετικής 
άπαγορεύσεως έστείλαμεν φα
νούς, στήλας καί ξ|ήμερολόγια 
είς δσους μάς έζήτησαν. Μάς 
έζήτησαν κλινοσκεπάσματα, τά 
όποια έδόθησαν. Μάς έζητήθη 
σαν διευκολύνσεις διά τήν λή 
ψιν μισθοδοσίας καί ταμειακήν 
έξοικονόμησιν. Αί άρμόδιαι ύ- 
πηρεσίαι τής Τραπέζης μάς Ε- 
βοήθησαν προθύμως διά τήν 
Ικανοποίησιν τών σχετικών αί 
τήσεων. Μάς έζητήθη ή μεσολά- 
βησις διά μείωσιν κρατήσεων 
πρός έξυπηρέτησιν ύποχρεώσε- 
ων πρός διαφόρους όργανι- 
σμούς μας. Έπραγματοποιήθη 
σαν Ικανοποιητικά άποτελέ 
σματα. Μάτ έζητήθησαν φάρ
μακα, τά όποια προθύμως προ- 
σέψερε τό ΤΥΠΕΤ. Μάς έζη
τήθη ή έξεύρεσις έργασίας διά

Ό μικρός άναδεκτός τοϋ Συλλόγου 
Νικηφόρος Γεωργόπουλος είς τήν 

κολυμβήθραν.

μέλη οικογενειών έπιστρατευ
μένων. Έκάμαμεν πάν τό δυ
νατόν είς τήν Τράπεζαν καί 
Εκτός αυτής. Παρουσιάσθησαν 
περιπτώσεις καθ' άς παρέστη 
άνάγκη άλλαγής τόπου διαμο 
νής οικογενειών έπιστρατευμέ
νων. Είς μίαν έκ τών περιπτώ
σεων αύτών ή Επιτροπή έχορή- 
γησε βοήθημα δρχ. 2.000, είς 
άλλην περίτίτωσιν ένέκρινε βοή- 
θηιια μέχρι δρχ. 3.000 κατά τήν 
κρίσιν τοΟ άρμοδίου Διευθυν- 
του τοΟ *γπ)ματος καί είς τήν 
τρίτην περίπτωσιν, δπου έπρό- 
ειτο περί τής οίκογενείας πε- 
όντος συναδέλφου άψέθη είς 

σόν Διευθυντήν τοϋ Ύπ)ματος 
*ά καταβάλη διά λ)σμόν μας

. κατά τήν κρίσιν του τό άναγ- 
I καιοΟν χρηματικόν ποσόν. Ή 
οικογένεια άλλου πεσόντος συ 
ναδέλψου ύπέβαλε δικαιολογη- 
τικά ιατρικών καί φαρμακευτι
κών δαπανών δρχ. 5000. Τό 
ΤΥΠΕΤ. έκάλυψε δρχ. 3.000 
καί τήν διαφοράν ή Επιτροπή. 
Μάς έζητήθη ή οικονομική ένί- 
σχυσις οίκογενειών έπιστρατευ
μένων

Είς μίαν περίπτωσιν ένέκρι- 
νεν ή Επιτροπή βοήθημα δρχ. 
800 είς άλλην περίπτωσιν δρχ. 
500 μηνιαίως έπί δίμηνον είς 
τρόφιμα, είς άλλην παρομοίαν 
περίπτωσιν δρχ. 500 μηνιαίως 
έπί τρίμηνον είςίτρόφιμα έπί
σης, είς άλλην περίπτωσιν θα

νατού .πατρός^έπιστρατευμένου 
ή* ’Επιτροπή έχορήγησε δρχ. 
2000 (ξύπό τύπον συμμετοχής 
είς τά Εξοδα κηδείας καί είς 
παρομοίαν περίπτωσιν έτέρας 
δρχ. 2000. Είς έπιστρατευθέντα 
έχορηγήσσμεν δρχ. 300, πρός ά- 
γοράν μάλλινων. Είς συνάδελ
φον, τής όποίας τό σπίτι Επα 
θε βλάβας άπό βομβαρδισμόν 
έδώσαμεν ώς δευτέραν δόσιν 
δρχ. 2.000 μετά τήν έκ δρχ. 
3.000 πρώτην δόσιν. Οί συνά
δελφοι του Ύπ)τος Κερκύρας ύ 
ποχρ.-;ωθέντες λόγω τών βομ
βαρδισμών νά έγκαταστήσουν 
τάς οίκογενείας των μακράν 
τής πόλεως, ταλαιπωρούνται 
πολύ είς τό ζήτημα τής διαί- 
της των, ύποβαλλόμενοι συγχρό
νως είς σημαντικήν πρόσθετον 
δαπάνην. Ή Διοίκησις τής Τρα
πέζης, είσηγουμένου τοΟ κ. 
Προέδρου τής ’Επιτροπής, εύη- 
ρεστήθη νά έγκρίνη δρχ. 1000 
μηνιαίως πρός βελτίωσιν τής 
διαίτης τών συναδέλφων, ή ’Ε
πιτροπή ένέκρινε δρχ. 2000 μη 
νιαίως διά τόν αύτόν σκοπόν 
καί ή Διοικητική ’Επιτροπή του 
Συλλόγου δρχ. 3000 έφ’ άπαξ 
διά τά Εξοδα έγκαταστάσεως 
του συσσιτίου των. Στρατευθείς 
συνάδελφος Ύπ)τος άψήκε μό 
νην καί ξένην είς τήν πόλιν, 
δπου ύπηρέτει, τήν μητέρα του. 
Έγράψαμεν άμέσως είς τόν κ 
Διευθυντήν του Ύπ)ματος νά 
τής έκδηλώση τήν συμπάθειαν 
τής συναδελφικής οίκογενείας, 
μέ τήν διαβεβαίωσιν, δτι αί- 
σθανόμεθα καθήκόν μας νά 
εϊμεθα είς τήν διάθεσίν της διά 
πάν ζήτημά της καί τόν παρε- 
καλέσαμεν είς περίπτωσιν ά 
σθενείας της νά παρασχεθή 
είς αύτήν ύπό τήν έπίβλεψιν 
καί παρακολούθησίν του πάσα 
Ιατρική περίθαλψις χρεώσει μας 
διά τά σχετικά Εξοδα καί τά 
άπαιτηθησόμενα φάρμακα. Μάς 
έζητήθη νά στείλωμεν Ενα μάλ- 
λινον πουλόβερ. Εστάλη άμέ
σως. Ή μητέρα έπιστρατευθέν- 
τος, εύρεθεΐσα ένταυθα άπό 
του ’Οκτωβρίου πρός θεραπείαν 
εύρέθη στενοχωρημένη οίκονο- 
μικώς προκειμένου νά Επανέλ- 
θη είς τήν οίκογένειάν της καί 
έξοφλήση μερικάς μικροοφειλάς

της. Ή ‘Επιτροπή τήν έβοήθη- 
σεν μέ δρχ. 750. ’Επιστρατευ
μένος νυκτοψύλαξ Ύπ)τος, μή 
λαμβάνων τάς άποδοχάς του, 
ώς μή συμπληρώσας τόν νόμι
μον χρόνον, ελαβεν άπό τήν 
'Επιτροπήν έκτός δρχ. 1500 
προηγουμένως, νέον ένίσχυσιν 
έκ δρχ. 1500. ‘Η γηραιά μητέρα 
έπιστρατευμένου εΐχςν άνάγ- 
κην ώρισμένων ένδυμάτων. Ή 
‘Επιτροπή τήν έβοήθησε μέ 
δρχ. 1000. Η σύζυγος έπιστρα
τευμένου έργαζομένη είς ‘Ορ
γανισμόν ξένον προς τήν Τρά
πεζαν εΐχεν άνάγκη ν άναρρω- 
πκής άδειας, λόγω ιής λοχείας 
τη . Χάρις είς την πολύτιμον 
συμβολήν τοϋ Ύπ)ματος τοϋ τό

που τής διαμονής της καί είς 
τάς κατόπιν ένεργείας ήμών έν- 
ταϋθα έχορηγήθη ή άδεια.

Γενικώς κάθε πληροφορία, 
πού μάς έζητήθη έξηκριβώθη 
καί έδόθη άμέσως καί κάθε έ· 
νέργεια πού μάς άνετέθη έγέ- 
νετο μέ προθυμίαν καί ικανο
ποιητικόν άποτέλεσμα.

Τό Εργον τής Επιτροπής εί
χε μίαν συγκινητικήν άπήχη- 
σιν, δπως άποδεικνύουν τά κά
τωθι δημοσιευόμενα άποσπά- 
σματα Επιστολών :

Ό Διευθυντής τοϋ Ύπ)ματος 
Παπάδου κ. I Παπαγιάνης γρά
φει :

Ή εύγενική πρωτοβουλία σας γιά 
τόν έρανο ύπέρ τών μαχομένων συν
αδέλφων μας συνεκίνησε βαθειά.

Κοντά στούς άδελφούς, στούς

Ό Πρόεδρος τής Ε.Α,Μ.Σ. κ. Διον. 
Γκοϋσκος καί ό Πρόεδρος τών Συ
νελεύσεων κ. Άρ. Κούμαρης κρα

τούντες τούς δύο Νικηφόρους.
συγγενείς άκόμη, πού πολλοί άπό 
μας Εχουν νά συνδράμουν σιης πα
ρούσες δύσκολει: στιγμές, πράγματι 
ή παροχή βοήθεια:; πρός τής οικο
γένειες τών μαχομένων συναδέλφων 
μας καί σ’ σύτ- ύς τούς Ιδιους, πρθν 
έχει.

Κι’ άθελα ή ένέργειά Σας αύτή 
μας φέρνει στή μνήμη μορφές άγα- 
ιτητών συναδέλφων πού βρίσκονται 
τώρα ποιός ξέρει—κάπου στήν ’Αλ
βανία—προσφέβοντας άκόμη καί τό 
αΐμά των γιά τήν τιμή τής Πατρίδος. 
Πόσες φορές καθένας άπό μας σέ 
τέτοιους καλούς συναδέλφους δέν 
Εμπιστεύτηκε πρώτα τις πίκρες καί 
τις χαρές του, πολύ πριν γίνουν 
γνωστές στούς δικούς μας.

Γι’ αύτό Σάς πσρακαλοϋμε, δπως 
δεχθήτε καί τά δικά μας θερμά συγ
χαρητήρια γιά τήν πρωτοβουλία σας 
αύτή, πού ποοδίδει, δτι τό αίσθημα 
τής Αλληλεγγύης μεταξύ τών ύπαλ

λήλων τοϋ Φιλτάτου Ιδρύματος δέν 
Επαυσε νά εύρίσκεται σέ άνώτερο 
μάλιστα έπίπεδο.

Ή κ. ‘Αγνή Τυροπούλου γρά
ψει :

’Έλαβον τήν Επιστολήν σας, τήν 
τόσον συγκινητικήν καί γεμάτην άπό 
ύπέροχα συναδελφικά αισθήματα, 
τά όποια καί τόν στρατευθέντα υίόν 
μου, δταν θά τοϋ γράψω σχετικώς, 
θά συγκινήσουν βαθειά καί έμέ τήν 
μητέρα του πού ή σκέψις μου δλη 
είναι δοσμένη σ’ αύτόν καί σ' δλα 
τά Ελληνόπουλα πού πολεμούν γιά 
τήν γλυκειά μας Πατρίδα, έπροξέ- 
νησαν τή μεγαλύτερη χαρά καί άνα- 
κούφισι, γιατί οί καλοί καί οί τόσον 
εύγενικοί συνάδελφοί του έσκέφθη- 
σαν Εκείνον καί Εμάς, τήν οίκογέ- 
νειάν του προσπαθώντας μέ κάθε 
τρόπο νά μάς Εξυπηρετήσουν.

Βεβαιωθήτε, Κύριοι, δτι ή εύγνω- 
μοσύνη τών μητέρων τών συναδέλ
φων σας θά είναι άπέραντη πρός 
Εσάς, οί όποιοι διεξάγοντες έπίσης 
νικηφόρως τόν πόλεμον τών μετό
πισθεν καί Εμφορούμενοι άπό τά εύ- 
γενέστερα καί ύψηλότερα αίσθήματα 
Εξυπηρετείτε τόσον πρακτικώς τούς 
γενναίους στρατιώτας μας, πού μά
χονται ήρωϊκά γιά τήν τιμήν καί 
τήν Ελευθερίαν τής άγαπημένης Ελ
λάδος, καί Εμάς τάς οίκογενείας 
των, πού δέν σκεπτόμεθα τίποτε 
άλλο παρά πώς νά γυρίσουν τά παι
διά μας στεφανωμένα μέ τήν δάφνη 
τής δόξης,'πού θά είναι ή δόξα αύ- 
τής τής άθάνατης Πατρίδος μας.

Περαίνουσα σάς παρακαλώ νά δε
χθήτε τήν Εκφρασιν τήο εύγνωμσ- 
σύνης έμοϋ καί τοϋ υίοϋ μου διά 
τήν εύγενή φροντίδα σας, νά μάς 
έξυπηρετήσητε.

Ή Δεσποινίς Ελένη Παπα- 
γιαννίτση γράφει:

Ό άδελφός μου δέν πήρε άκόμη 
κανένα δικό μας δέμα. Τό δικό σας 
δμως τό Ελαβε. Είσθε πολύ τυχεροί. 
Τή χαρά καί τή ζέστη πού δέν μπο
ρέσαμε Εμείς νά δώσωμε στόν ά- 
δελφό μας τή δώσατε Εσείς, Εξ ίσου 
στοργικά άδέλφια, μέ τό γεμάτο 
άγάπη δεματάκι σας.

Ή κ. Δέσπω Μ. Κορρέ γράφει:
Τό Εργον σας είναι άληθινά δμορ- 

φο καί μεγάλο γιατί βοηθάτε τόν 
ύπέρ πάντων άγώνα τής μιάς καί 
Μεγάλης Πατρίδος μας, αύτόν πού 
σήμερα όδηγεΐ τή φυλή μας στήν 
πραγματοποίησι τών ύψηλών ιδανι
κών της. Δεχθήτε γιά τό Εργο σας 
αύτό τά θερμά μου συγχαρητήρια.

Ό κ. Δ. Κ. Άνα/νώστου (Άπο 
θηκάριος ύπ)τος Βόλου) γράφει:

Ό Σεβαστός μοι Δ)τής κ. Π. Χον
δροδήμος μοί άνεκοίνωσε τό άπό 
15)2)41 Εγγραφόν σας.

Βαθύτατα συγκεκινημένος έκ τοϋ 
ιδιαιτέρου Ενδιαφέροντος μέ τό ό
ποιον εύδοκεϊτε νά παρακολουθήτε 
τήν πορείαν τής νόσου τοϋ τραυμα- 
τίου άδελφοϋ μου, πράγμα, δπερ 
άποδεικνύει Ενα Ετι ύψηλόν προορι
σμόν, δν έπιτελεί ό Σύλλογος διά 
τής έξυπηρετήσεως τών ύπέρ τοϋ 
Ίεροϋ Άγώνος μας άγωνιζομένων, 
λαμβάνω τήν τιμήν νά παρακαλέ- 
σω, δπως μοί έπιτραπή νά ύποβάλω 
εύλαβώς τήν Εκφρασιν τοϋ θαύμα 
σμοϋ μου καί τής βαθυτάτης εύγνω- 
μοσύνης μου.

Οικονομικά
Είς άλλην στήλην δημοσιεύ- 

ομεν πίνακα τών είσφορών τών 
Ύπ)μάτων διά τό εργον τής 

‘Επιτροπής.
Εύνενείς προσφορά!

Τό Ύπ)μα Πατρών μάς πλη
ροφορεί, δτι παρά Συναδέλφου 
τοϋ Ύπ)ματος κατετέθησαν ά· 
νωνύμως δρχ. 3.000 ύπέρ τής 
Ε.Α.Μ.Σ.

Ή πραξις αύτή ύποδειγμα- 
τικής άνωτερότητος καί γεν
ναιοδωρίας μας συγκινεΐ βα
θύτατα, διότι άποδεικνύει δΓ 
άλλην μίαν φοράν τι θησαυ
ρούς στοργής περικλείει ή συ- 
ναδελφική οικογένεια.

Πρός τόν άγνωστον συνά
δελφον άπευθύνομεν εύγνώμο- 
νας ευχαριστίας καί έγκάρδια 
συγχαρητήρια.

’Εξ άλλου οί παρά τή Υπη
ρεσία Καταθέσεων δψεως ’Ιδι
ωτών καί Τραπεζών τοϋ Κεν- 
τρικοϋ Καταστήματος Εργαζό
μενοι Συνάδελφοι μάς άπέστει- 
λαν δρχ. 200 ύπέρ τοϋ έργου 
τής Ε.Α.Μ.Σ. είς μνήμην τοϋ 
άποβιώσαντος Ύποδιευθυντοϋ 
τοϋ Τμήματος Καταθέσεων καί 
,Κινήσεως κεφαλαίων Εσωτερι
κού άειμνήστου ’Επαμ. Καπε- 
ρώνη.

Τέλος ό Συνάδελφος τοΟ 
Κεντρικού Καταστήματος κ. Π. 
Τσιμικάλης δΓ ωραίας Επιστο
λής του μάς έγνώρισεν, δτι 
έκτός τών διά τών άποδοχών 
του κρατήσεων προσφέρει ύπέρ



τής Ε.Α.Μ.Σ. έπί πλέον δρχ. 
200 μηνιαίως.

Τούς ένισχύοντας τό εργον 
μας συναδέλφους ηύχαριστή- 
σαμεν δι’ Ιδιαιτέρας έπιστολής, 
έπαναλαμβάνομεν δέ τάς πρός 
αύτούς εύχαριστίας μας διά 
τής «Τραπεζιτικής».
Τά ύποκαταατήματα διά τούς

επιστρατευμένους των.
Εκτός τής γενικής συλλογι

κής προσπάθειας, καταβα?.λο 
μένης ΰπό τής Ε.Α.Μ.Σ. διά 
τούς έπιστρατευμένους Συνα
δέλφους καί τά Ύπ)ματα έξεδή- 
λωσαν μέ' κάθε τρόπον τό έν 
διαφέρον των καί τήν στοργήν 
των διά τούς έξ αύτών στρα 
τευθέντας. Χαρακτηριστικά του 
κρατοΟντος πνεύματος άδελ- 
φωσύνης είναι τά κάτωθι άπο- 
σπάματα έπιστολών έπιστρα- 
τευμένων συναδέλφων Ύπ)μα- 
των πρός τά Ύπ)ματά των:

Ό κ. Χρ. Μάνος γράφει:
Προς τό Ύπ)μα Βόλου.

’Ανείπωτη ήταν ή συγκίνησίς μου 
σάν έλαβα «τά ταπεινά» μά κα' 
τόσο μεγάλα καί χρήσιμα γιά δώ 
πάνω δώρά Σας, Σας εύχαριστώ 
θερμά άπό καρδιάς. Ή χειρονομία 
σας αότή νάστε βέβαιοι πώς μί
λησε κατ’ εύθεΐαν καί πολύ βαθειά 
μέσ’ τήν ψυχή μας. Μάς δίνει και
νούργια δύναμι καί θάρρος ώστε ν' 
άψηψοΰμε ή καλύτερα νά περιφρο- 
νοϋμε τόν κίνδυνο πού άπειλεΐ διαρ
κώς τή ζωή μας.

Μέ συντροφιά τήν σκέψι σας 
πέφτουμε στόν άγώνα μ" όρμή καί 
δύναμι, γνωρίζοντας πώς τό δίκηο 
είναι μαζί μας κι* δτι στό άντίπαλο 
στρατόπεδο εΰρίσκεται ή άδικία καί 
τό ψεύδος, τό κράτος τής κτηνώδους 
βίας καί τού σκότους.

Ό κ. Α. Σταμελόπουλος γρά
φει :

’Έλαβα τό δώρόν Σας καί τάς εύ- 
χάς σας καί πιστεύσατέ με, δτι έζη- 
σα λίγες στιγμές μαζί σας.

Μέ τήν χειρονομία σας αύτήν 
έκπληρώνεΤε καί σείς ένα καθήκον 
πού δέν είναι άλλο παρά μιά άπό- 
δειξις εύγνωμοσύνης καί άγάπης.

Ό κ. Εύστ. Γκουντής γράφει:
Σήμερα ελαβα τό γράμμα σας καί 

τό δέμα μέ τά "Αγιοβασιλειάτικα 
δώρα σας. Διάβασα τά ώραία, εύ- 
χάριστα καί πατριωτικά λόγια 
Σας, τά λόγια αύτά πού βρήκαν 
άπήχησι μέσα στά Εθνικά καί πα
τριωτικά αισθήματα τής καρδιάι 
μου γιά τήν άγωνιζομένη ένδοξη 
Πατρίδα μας.

Τά δώρα Σας αύτά μέ συνεκίνη- 
σαν πολύ, γιά τό συναδελφικό καί 
πατριωτικό ενδιαφέρον πού δείχνετε 
καί σεις αύτού κάτω συμβάλλοντες 
πολύ μέ τήν εΰγενικήν χειρονομία 
σας στόν τίμιο, δίκαιο καί απελευ
θερωτικόν άγώνα τής ώραίας μας 
Πατρίδας καί βεβαιωθήτε, άγαπητοί 
Συνάδελφοι, δτι ή άνάμνησις τής εύ- 
γενικής καί άνακουφιστικής χειρονο
μίας σας θά μου μείνη άνεξάλειπτη. 
Πρός τό Ύπ)τπμ« Λαρίσης

Ό κ. Άθ. Ψάλτης γράψει :
Τά λόγια σας, Σεβαστέ μοι κ. Λι- 

ευθυντά, μέ συνεκίνησαν καί άνε- 
πτέρωσαν τό μένος κατά τού άνάν- 
δρου καί ύπούλου εχθρού μας, έ- 
τόνωσαν δέ πολύ τόν πόθον διά τό 
μεγαλεΐον καί δόξαν τής άγαπημέ- 
νης μας πατρίδος.

Είμαι ύπερήφανος καί αύτό τονί
ζω καί εύτυχής πού κατά τάς κρί
σιμους έθνικάς μας στιγμάς συμ
πράττω διά τό κοινόν συμφέρον καί 
διά μίαν ζωήν εύτυχεστέραν διά 
τούς νεωτέρους μας.

Ό κ. Ίωάν. Γαλάτος γράψει:
Τήν ώραν πού μαυρισμένος άπό 

τό μπαρούτι έδώ έπάνω στά βουνά 
τής ’Αλβανίας άναπαυόμην έπάνω 
σέ μιά πλαγιά, ξαφνικά καί άναπάν- 
τεχα ήλθε στό νοΰ μου τό δνομά 
σας. Τά μάτια μου άμέσως βουρ- 
κώοαν καί μόλις καί μετά βίας 
προσπαθούσα νά συγκεντρώσω σκέ
ψεις.

Σέ αύτά τά άγρια βουνά, πού ή 
τιμή τής άγαπημένης μας ΈλλάδΟς 
μας κρατεί μέ τό μάλινχερ στό 
χέρι, άγρυπνώ μερόνυχτα έπάνω 
στό χαράκωμα καί καμμιά, μά ά- 
πολύτως καμμιά κόπωσι δέν αισθά
νομαι.

‘Η σκέψις, δτι ή Πατρίδα κινδυ
νεύει μας έχει κάνει άτσαλένιους.
Πρός τό Ύπ)μ« Λήμνου

Ό κ. Γ. Δεληγιαννίδης γρά
ψει :

Λίαν συγκεκινημένος έδιάβασα τό 
γράμμα Σας καί μέ ίκανοποίησιν 
Εμαθα τάς έπιγενομένας περιποιή
σεις Σας καί φροντίδας διά τήν 
άσθένειαν τής μητέρας μου.

Ό κ. Χρ. Τσακίρης γράψει:
Μέ μεγάλην μου χαράν ελαβα 

τάς έπιστολάς Σας μέ τά τόσα 
πολλά καί καλά σας λόγια. Τάς 
σύμβουλός σας τάς εχω ώς άρχήν 
καί νά είσθε βέβαιος, δτι έκτελώ καί

ΑΙ ΙΑΣΕΙΣ ΕΙ Κ.
Τήν έπομένην τής έκλογής τοΰ 

κ. Κων. Ζαβιτζιάνου ώς Συνδιοι- 
κητοϋ τής Τριτπέζης μας παρου- 
σιάσθη ενώπιον του έν σώματι ή 
Διοικ. Επιτροπή τοΰ Συλλόγου 
μας και ύπέβαλεν αϋτφ τά συγ
χαρητήρια καί τά σέβη ολοκλήρου 
τοΰ προσωπικού τής Τραπέζης.

Ό κ. Συνδιοικητής εΰχαριστή- 
σας {θερμότατα τήν Διοικητικήν 
Επιτροπήν Ιδήλωσεν, οτι οί υ
πάλληλοι τής Τραπέζης δέον νά 
τόν θεωρούν φίλον καί προστά
την των διά παν ζήτημα άφορών 
τό επάγγελμά των καί δτι ή Διοι
κητική Επιτροπή τοΰ Συλλόγου 
δΰναται νά προσφεΰγη Ιλευθέρως 
πρός τόν κ. Συνδιοικητήν εις πά
σαν στιγμήν.

Κατά τήν παρουσίασιν τής Ε
πιτροπής ’Αλληλεγγύης Μαχομέ- 
νου Συναδέλφου ε!ς τόν κ. Συν- 
διοικητήν ό Πρόεδρος τής Επι
τροπής καί ’Αντιπρόεδρος τοΰ 
Συλλόγου μας κ. Διον. Γκοΰσκος 
μέ φωνήν παλλομένην άπό συγ- 
κίνησιν είπεν, δτι ή ’Επιτροπή 
’Αλληλεγγύης υποβάλλει εις τόν 
κ. Συνδιοικητήν μαζί μέ τά ίδικά 
της συγχαρητήρια καί τά σεβάσμα 
τα δλων τών μαχομένων Συναδέλ
φων, εκλεκτών λειτουργών τοΰ 
‘Ιδρύματος, τούς όποιους ό κ. Συν- 
διοικητής θά γνωρίση μόνον μετά 
τήν Νίκην.

’Αντί άλλον δώρου, προσέθεσεν 
ό κ. Διον. Γκοΰσκος, ή ’Επιτρο
πή νομίζει, κ. Συνδιοικητά, δτι 
θά θελήσητε νά δεχθήτε τήν ά- 
νακοίνωσιν διακεκριμένοι πρά

ξεων μαχομένων Συναδέλφων, αί 
όποΐαι δέν είναι δλαι, διότι δεν 
περιήλθον ακόμη εις γνώσίν μα; 
καί αί λοιπαί. Ή ανθοδέσμη ό
μως αύτη τών διακεκριμένων πρά
ξεων, άποδεικνύει έπαρκώς ποιοι 
είναι οί μαχόμενοι Συνάδελφοί 
μας, όλοι οί μαχόμενοι Συνάδελ
φοί μας, τούς οποίους μετά τήν 
Νίκην θά όδηγήσητε εις έργα ει
ρηνικά νικήτας καί εις αύτά, δ 
πως καί εις τά πολεμικά έ’ργα.

‘Ο κ. Συνδιοικητής βαθύτατα 
συγκεκινημένος άπήντησεν ώς έ 
ξής ’·

— Δέν γνωρίζω 
καί ίστορικωτέρας 
αύτάς, τάς οποίας 
ρα ή Πατρίς μας 
σας είς τό 
λους τούς

κρισιμωτερας 
στιγμάς, άπό 
διέρχεται τώ 
Ή συμβολή 

συντελούμενον άπό δ- 
Έλληνας διά τήν Νί

κην έργον είναι μεγάλη. ’Αφιερώ
σατε δλας σας τάς δυνάμεις είς 
αύτό.

Σάς βεβαιώ, δτι ή προσπάθεια 
καί τό έ'ργον σας μέ συγκινοΰν βα
θύτατα.

Ό κ. Πρόεδρος τής ’Επιτροπής 
παρέδωσεν είς τόν κ. Συνδιοικη- 
τήν σημείωμα, έν τφ όποίφ άνα- 
φέρονταί αί μέχρι τής στιγμής ε
κείνης γνωσθεΐσαι διακεκριμένοι 
πράΕεις μαχομένων Συναδέλφων.

Τό σημείωμα τοΰτο δημοσιεύ- 
ομεν αύτούσιον είς άλλην στήλην.

Τέλος κατά τήν παρουσίασιν 
τής Διευθυνούσης ’Επιτροπής τής 
«Τραπεζιτικής» είς τόν κ. Συνδιοι- 
κητήν ό Διευθυντής τής ’Εφημε
ρίδας μας κ. Δημ. Σαγκριώτης

έδωκεν εις τόν κ. Κων. Ζαβι 
τζιάνον μίαν συνοπτικήν εικόνα 
τών επιδιώξεων καί τής σημα
σίας τής «Τραπεζιτικής» μέ ώρι- 
σμένας λεπτομέρειας τής λίαν 
σημαντικής κυκλοφορίας της καί 
τών ιδιαιτέρων χαρακτηριστικών 
της, ώς είναι, δτι ο Σύλλογός 
μας είναι ή μόνη όργάνωσις έν 
Έλλάδι, ή οποία διαθέτει δήμο 
σιογραφικόν οργανον καί μάλι 
στα επιβεβλημένον καί δτι ή 
«Τραπεζιτική» γράφεται έξ όλο 
κλήρου άπό υπαλλήλους τής Τρα 
πεζής μας.

Ό κ. Συνδιοικητής άπήντησεν 
δτι έγνώριζε τήν «Τραπεζιτικήν» 
δέν έννώριζεν δμως τάς τεθείσας 
ύπ’ δψει του λεπτομέρειας, αί ό 
ποΐαι άποδεικνύουν πόσον έχει 
έξελιχθή τό συλλογικόν τοΰτο 
έ'ργον.

Καταλήγων ό κ. Συνδιοικητής 
καί άφοΰ συνεχάρη τήν ’Επιτρο
πήν διά τήν προσπάθειάν της 
έδήλωσεν, δτι θά τήν παρακο- 
λουθή μέ ζωηρότατον ένδιαφέρον 
καί συνέστησεν, όπως δλοι οί ύ 
πάλληλοι τής Τραπέζης συμβά 
λουν είς τήν συνεχή πρόοδον καί 
άνάπτυξιν τής «Τραπεζιτικής».

Ό κ. Συνδιοικητής είς όρισθεΐ 
σαν ήμέραν καί ώραν έδέχθη δλους 
τούς έν Άθήναις υπηρετούν:ας 
υπαλλήλους τής Τραπέζης, τούς 
οποίους παρουσίαζεν είς τόν κ. 
Κωνστ. Ζαβιτζιάνον ό Υποδιευ
θυντής τοΰ Προσωπικού κ. Βασ 
Κοσμάς καί ό Προϊστάμενος μιάς 
εκάστης Υπηρεσίας.

Τήν χαρμόσυνον εϊδησιν τής 
βαπτίσεως τών Νικηφόρων ά-

έδόθη τό δνομα τοϋ πάτρός του 
Κωνσταντίνος καί ώς δεύτερον

....................................................................................................... .
θά έκτελέσω τό πρός τήν Πατρίδα 
μας καθήκον σάν "Έλλην άντικρύ- 
ζοντας μέ τόλμην καί ψυχραιμίαν 
οίανδήποτε ύπηρεσίαν, πού θά μοί 
άνατεθή.

Γίά τήν πατρικήν σας στοργήν καί 
τό ένδιαφέρον σας τόσον πρός έμέ 
δσον καί πρός τήν οίκογένειάν μου 
σας ευχαριστώ.

«Χρηστό δέν μπορείς νά φαντα- » τευμένου συναδέλφου Δημητρ. 
σθής τήν καλωσύνην του, μας κοι
τάζει καλύτερα καί άπό σένα». ’Έ
τσι μοϋ γράφει στά γράμματά της 
πού μόλις χθές κατώρθωσα νά πά
ρω ή γυναίκα μου.

νηγγείλαμεν είς τό Ύπ)μα Άμ- δνομα τό δνομα Νικηφόρος 
φικλείας, είς δ ύπηρέτει ό κ. ~"
Δημ. Γεωργόπουλος, διά τοϋ 
άκολούθομ τηλ)ματος:

’Από Πέμπτης υιός έπιστρα-

Ηϊκες καϊ Νικηφόροι
Τό άπόγευμα τής 6 Μαρτίου 

έλαβε χώραν είς τήν Λέσχην 
τοϋ Συλλόγου μας μία συγκι
νητική καί έπιβλητική τελετή, 

βάπτισις τών υιών τών έπι- 
στρατευμένων Συναδέλφων Κ" 

Δημ. Γεωργοπούλου καί Ά 
γαμ. Θεοδοσιάδη. Άνάδοχος 
ήτο ή Ε.Α.Μ.Σ. διά τοϋ Προέ
δρου αύτής καί ’Αντιπροέδρου 
τοϋ Συλλόγου κ. Διον. Γκού- 
σκου.

Είς τόν υιόν τοΰ κ. Δημ. Γε
ωργοπούλου έδόθη τό δνομα 
Παναγιώτης — Νικηφόρος καί 
είς τόν ιίόν τοϋ κ. Άγαμ. θε
οδοσιάδη έδόθη τό δνομα Εύ- 
άγγελος—Νικηφόρος.

Ή τελετή διεξήχθη έν στενω- 
τάτω κύκλω, λόγω τών περι
στάσεων. Τόν κ. Πρόεδρον τής 
Ε.Α.Μ.Σ. είς τά καθήκοντα τοϋ 
άναδόχου έβοήθησεν ό Πρό
εδρος τών Συνελεύσεων καί 
’Επιθεωρητής τοϋ Κεντρικοϋ κ. 
Άριστ. Κούμαρης.

Είς τήν τελετήν παρέστη ό 
τραυματίας φίλος τοϋ Συνα
δέλφου κ. Δημ. Γεωργοπούλου 
κ. Γ. Μαυρογένης, ό όποιος ά- 
πήγγειλε ώραίους πατριωτικούς 
στίχους του μέ τήν κάτωθι πρός 
τούς δύο Νικηφόρους έμπνευ- 
σμένην προσψώνησιν :

«Στό βάφτισμα τών δύο Νι- 
»κηφόρων, πού βρέθηκαν σέ κά- 
»ποια έπερχομένη γενιά τής ά- 
»θάνατης φυλής μας, φέρνω 
»στόν πρόσφατο έρχομό μου 
»γιά δώρο ένα χάδι τοϋ έλλη- 
»νικοϋ άγέρα, πού πνέει στό 
»νικηφόρο τρέξιμο τοϋ ήρωϊ- 
»κοϋ ΣτρατοΟ μας.

»Καί σαν τιμή άπ’ αύτούς 
»πού έκεΐ πάνω δοξάζουν 
»τήν Ελλάδα μας, θέ νά σας 
»πώ ένα μου ϋμνο γραμμένο 
»στά δοξασμένα χώματα πού 
»πλέρια φωτίζει τ’ άσβυστο 
»αίώνια φώς τοϋ Ελληνικού 
» Μεγαλείου».

» Γεωργοπούλου είναι άναδε 
» κτός Συλλόγου μας όνομα Νι- 
» κηψόρος στοπ Μέ τό χαρμόσυ- 
» νον άγγελμά καλοΟμεν ύμας 
» άδελφικώς άγαπατε προστα- 
» τεύητε άναδεκτόνμας υιόν Συ- 
» ναδέλψου άνήκοντος ίδιαιτέ- 
» ραν οικογένειαν Ύποκαταστή- 
» ματος».

Είς τό άνωτέρω τηλ)μα τό 
Ύπ)μα Άμψικλείας άπήντησε 
τηλεγραψικώς ώς έξης :

« Χαρμόσυνον άγγελμά βα- 
» πτίσεως έκ μέρους Συλλόγου 
» μας υιού έπιστρατευμένου 
» Συναδέλφου ΔημητρίουΓεωρ- 
» γοπούλου ένέπλησε ήμάς χα 
» ρας καί ένθουσιασμοΟ. Τοι- 
» αϋται στοργικοί έκδηλώσεις 
» συναδελψικής οικογένειας 
» πρός τούς φρουρούς τής τι- 
» μής τής μαχομένης Πατρίδος 
» μας σψυρηλατοΰσι τόν σύν- 
» δεσμρν δλωνμας καί μεταδί- 
» δουσι τήν φλόγα τοϋ πα- 
» τριωτισμοϋ. 'Εκ μέρους προ 
» σωπικοϋ Ύποκ)ματος καί 
» έμοϋ εύχομαι νά σας ζήση 
» καί τό δνομά του Νικηφόρος 
» νά μάς φέρη γρήγορα τήν τε- 
» λικήν Νίκην. Μετά συναδελ- 
» φικών χαιρετισμών

Δ)τηξ Γεώργιος Μαυρογένης»
"Ομοιον τηλεγράφημα άπε- 

στείλαμεν καί είς τό Ύπ)μα 
Θεσσαλονίκης, είς τό προσωπι
κόν τοϋ όποιου άνήκει ό 
κ. Άγαμ. θεοδοσιάδης, διά τήν 
βάπτισιν τοϋ υίοϋ του.

’Εξ άλλου τό άπόγευμα τής 
26 Μαρτίου έγένετο είς τήν Λέ
σχην μας ή βάπτισις τοϋ υίοϋ 
τοϋ έκ βομβαρδισμού ψονευθέν- 
τος Συναδέλφου μας τοϋ Ύπ)τος 
Λαρίσης άειμνήστου Κωνσταν
τίνου Κωστούλα.

Ή τελετή αϋτη, λόγω τών 
τραγικών συνθηκών ύπό τάς 
όποιας άπωρψανίσθη ό υιός τοϋ 
Κωνσταντίνου Κωστούλα, γεν
νηθείς μετά τόν θάνατον τοϋ 
πατρός του, ύπήρξεν Ιδιαιτέρως 
συγκινητική καί ύποβλητική.

Άνάδοχος ήτο ή Ε.Α.Μ.Σ. 
διά τοϋ Προέδρου αυτής κ. Διον. 
Γκούσκου. Είς τόν άναδεκτόν

Τήν τελετήν τής βαπτίσεως 
του όρψανοΟ άναδεκτοΟ μας 
έτίμησε διά τής παρουσίας του 
ό Συνδιοικητής τής Τραπέζης 
μας κ. Κωνστ. Ζαβιτζιάνος. Ό 
κ. Συνδιοικητής καθ’ δλην τήν 
διάρκειαν τής τελετής ήτο βα
θύτατα συγκεκινημένος καί μό
λις συνεκρατεΐτο, είχε δέ πάν
τοτε είς τά πλευράν του τήν 
χήραν μητέρα τοϋ άναδεκτοΟ 
μας, τήν όποιαν παρηγόρει καί 
ένίσχυε πατρικώτατα.

Άρίστην είς δλους έντύπωσιν 
έ'καμεν ή στάσις τής Κυρίας 
Κωστούλα, ή όποια παρ’ δλον 
της τόν σπαραγμόν κατέβαλεν 
άκεγνωσμένην προσπάθειαν νά 
συγκρατηθή καί τό κατώρθωσε 
μέχρι τέλους τής τελετής, άπο- 
δεικνύουσα οϋτω πόσον είναι 
άξια Έλληνίς. Τό μόνον παρά- 
πονον, τό όποιον ήκούσθη λέ 
γουσα ή Κυρία Κωστούλα είναι, 
δα ό άείμνηστος συνάδελφός 
μας δέν έψονεύθη έπί τοϋ πε
δίου τής τιμής, άλλ’ έκ βομβαρ
δισμού.

Είς τήν τελετήν παρέστησαν 
έν Σώματι ή Διοικητική ’Επι
τροπή τοϋ Συλλόγου καί ή ’Ε
πιτροπή Αλληλεγγύης Μαχο- 
μένου Συναδέλφου, ώς άντι- 
πρόσωποι δέ δλων τών Συνα
δέλφων ό Πρόεδρος τών Συ
νελεύσεων καί ’Επιθεωρητής 
τοϋ Κεντρικού Καταστήματος 
κ. Άριστ. Κούμαρης καί οί Γε
νικοί ’Επιθεωρηταί τοϋ Κεντρι
κού καί τών Ύπ)μάτων κ. κ. Μ. 
Μαυρομιχάλης καί Ε. Παπα- 
νικολάου.

Δέον νά σημειώθή διά τήν 
Ιστορίαν τοΰ Συλλόγου μας, 
δτι ή τελετή τής βαπτίσεως τοϋ 
υίοϋ Κωστούλα ύπήρξε μία ά- 
ληθής μυσταγωγία. "Ολοι κα
τέβαλαν πάσαν προσπάθειαν 
διά νά αίσθανθή καί ζήση ή 
χήρα κυρία Κωστούλα είς μίαν 
θερμοτάτην άτμόσφαιραν στορ
γής καί σεβασμού.

'Ελπίζομεν, δτι ή κυρία Κω
στούλα θά άντελήφάη πόσον δ- 
λοι τήν θεωροϋμεν συμπαθέ- 
στατον μέλος τής οίκογενείας 
μας καί πόσον πρέπει νά είναι 
ήσυχος διά τήν ζωήν της καί 
τοΰ όρψανοΟ μας άναδεκτοΟ.

Ό κ. Συνδιοικητής δέν πα- 
ρέλειψεν άλλωστε νά βεβαιώση

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΠΕΝΝίΕΣ
a............

ΓΊάντες οί συνάδελφοι, άπό τής 
πρώτης έπαφής ήν έσχον μετά τοϋ 
νέου μέλους τής Διοικήοεως τής Τρα- 
πέζης; άντελήφθησαν εύχαρίστως 
on αί διαθέσεις του έναντι τού 
Προσωπικού εΤναι πλέον ή άρισται. 
Έν αναμονή τής έκδηλώσεως τών 
διαθέσεων τούτων, ήτις έλπίζεται 
δτι θά εΤναι λίαν προσεχής, θέλομεν 
ιά πιστεύωμεν δτι καί ή Διοικητική 
Επιτροπή τοΰ Συλλόγου είναι πα
ρασκευασμένη, ΐνα διά τών καταλ
λήλων είσηγήσεών της ελθη συνεπί- 
κοιιρος τοΰ κ. Συνδιοικητοϋ είς τήν 
άντίληψιν τών γενικού ένδιαφέρον- 
τος ζητημάτων τού Προσωπικού.

—Οί συνάδελφοι τοΰ Κέντρου ε- 
σπευσαν νά συμμορφωθούν πλήρως 
πρός τήν επιθυμίαν τής Διοικήοεως 
δπως άποφεύγωνται τά ιδιωτικά τη
λεφωνήματα τών ύπαλλήλων διά 
τών ύπηρεσιακών τηλεφώνων. "Ε
πειδή δμως, καί ιδίως σήμερον, ύ- 
πώρχει άνάγκη ταχείας έπικοινωνίας 
τού Προσωπικού μέ έκτός τής Τρα
πέζης τηλέφωνα, διατυποΰται καί 
πάλιν ή παράκλησις δπως έγκα- 
τασταθώσιν είς ώρισμένα σημεία 
τοΰ ισογείου τοΰ Κ. Κ. εις ή δύο 
τηλεφωνικοί θάλαμοι πρός έξυπηρέ- 
τησιν τών άναγκών τού Προσωπικού 
καί τών πελατών.
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ρετών αύτήν, δτι έφεξής αϋτη 
πρέπει νά ύπολογίζη είς τήν 
’Εθνικήν Τράπεζαν, δπερ δέν 
συνεκίνησε μόνον τήν χήραν, 
άλλά καί όλους τούς ύπαλλή- 
λους τής ’Εθνικής Τραπέζης, οί 
όποιοι έκψράζουν είς τόν κ. Συν- 
διοικητήν τάς εύγνώμονας εύ- 
χαριστίας των.

Τήν χαρμόσυνον άγγελίαν 
τής βαπτίσεως τοϋ υίοϋ Κω
στούλα ή 'Επιτροπή άνήγγειλε 
άμέσως είς τό Ύπ)μα Λαρίσης, 
είς δ άνήκεν ό άείμνηστος Συ
νάδελφος διά τοϋ κάτωθι τη
λεγραφήματος :

«Έν συγκινητική τελετή πα
ρουσία Κυρίου Συνδιοικητοϋ 
’Επιτροπή άνεδέχθη χθές 
υιόν άειμνήστου Συναδέλφου 
Κωστούλα δνομα Κωνσταν
τίνος Νικηφόρος στοπ Κα- 

» λοϋμεν όμάς άδελφικώς ά· 
γαπάτε προστατεύητε ορφα
νόν άναδεκτόν Συλλόγου 
μας στόπ Καθήκον δλων μας 
οΰδέποτε αίσθανθή όρψάνει- 
άν του άπορψανισθείς άνάν- 
δρους έχθρικάς βόμβας».
Ό Διευθυντής τοϋ Ύπ)ματος 

Λαρίσης κ. Γ. Κουτσουδάκης ά
πήντησεν είς τό άνωτέρω τηλε
γράφημα ώς άκολούθως*:

« Συγκεκινημένοι Συνάδελ
φοι Ύπ]ματος τιμητικήν άνα- 
δοχήν υίοϋ άειμνήστου Κω
στούλα έκφράζουσι θερμάςευ
χαριστίας μετά συγχαρητη
ρίων διαβεβαιοΟσι παρακο- 
λουθήσωσι έφεξής πάντες πα- 
τρικώς».
Επίσης ή Επιτροπή άπηύθυ- 

νεν είς τόν έν Σούρπη δια- 
μένοντα πάππον τοϋ άναδεκτοΟ 
μας κ. Ίωάννην Κωστούλαν τό 
άκόλουθον τηλεγράφημα:

«Έγγονόν σας άνεδέχθη χθές 
» ’Επιτροπή δνομα Κωνσταν

τίνος Νικηφόρος έν συγκινη
τική τελετή παρουσία Κυρίου 
Συνδιοικητοϋ στόπ θεία Πρό- 

» νοια άποστέλλει παρηγοριάν 
σας άπορψανισθέντα άνάν- 
δρους έχθρικάς βόμβας υιόν 
υίοϋ σας στόπ Πατέρες όρ- 

» ψανοϋ άναδεκτοΟ μας ε’ίμεθα 
πλέον ήμεΐς».
"Ο κ. Ίω. Κωστούλας άπήν

τησε τηλεγραψικώς ώς έξής : 
«Συγκεκινημένος δι’ εύγενβ- 
στάτην χειρονομίαν ύμών εό- 
χαριστώ θερμώς. Τρεις είσέτι 

» υιοί μου έκδικοϋνται Αλβα
νικά βουνά δολοφόνους πρε- 

» σβυτέρου των άδελψοΟ Κων
σταντίνου δολοψονηθέντος ά
πό άνάνδρους έχθρούς»,
Τήν πρότασίν μας, δπως ά- 

ναδεχθή ή Ε.Α.Μ.Σ. τό άναμε- 
νόμενον νά γεννηθή τέκνον της 
άπεδέχθη ή χήρα τοϋ ένδόξως 
πεσόντος συναδέλφου Αγγέλου 
Χοτρώνη.

’Επίσης σχετικήν πρότασίν 
μας άπεδέχθη καί ή σύζυγος 
τοϋ έπιστρατευμένου Συναδέλ-

τήν κυρίαν Κωστούλα, άποχαι-|φόυ κ. Εύτυχ. Μπλέτσα.


