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ΟΙ ΕΝΔΟΞΟΙ ΝΕΚΡΟΙ ΜΑΣ
Είς την ίεράν θυσίαν έπι
ΐθΰ βωμοϋ τής ίΐατρίδος μετέσχε καί τό Κεντρικόν Κατά
στημα τής Τραπέζης, διά τής
προσφοράς τοΰ
συναδέλφου
’Αγγέλου Κοτρώνη, ήρωϊκώς
πεσόντος τή 29 Δεκεμβρίου
1940Νέος συμπαθέστατος, αύτοδημιούργητος έξεκίνησε μέ μό
να εφόδια τόν ζήλον καί την
εργατικότητα του άπό την κα
τωτάτην βαθμίδα τής ιεραρχίας
καί έφθασε τόν βαθμόν τοΰ
βοηθού Α' την Ιην 'Ιουλίου
παρελθόντος έτους, είς ήν παρέμεινε μέχρι τής 4 ’Οκτωβρί
ου, ότε έκλήθη είς τάς τάξεις
τοΰ στρατού ώς έφεδρος, διά
νά μη έπανέλθη πλέον.
Υιός γέροντας συνταξιούχου
ίερέως,έλαβεν αγωγήν χριστια
νικήν καί έλληνοπρεπή ήν έφήρμοσε καί είς τήν ιδίαν του
οικογένειαν, άποτελουμένην έκ
συζύγου καί βρέφους τό όποιον
δεν εΐχεν ίδή τό φως τής ή μέ
ρας όταν ό πατήρ του άπέπτη
’ προς τό αιώνιον Φώς.
Τήν πατρικήν του οικογέ
νειαν καί τήν βαρυπενθοΰσαν
σύζυγον του ή «Τραπεζιτική»
συλλυπείται έγκαρδίως έκ μέ
ρους των συναδέλφων του, οϊτινες ούδέποτε θά λησμονή

σουν τόν ένδοξον νεκρόν των. καί άπέτεινεν διά τοϋ κ. ’Αν υπηρετούσε μάς άνήγγειλε τόν
τιπροέδρου έμπνευσμένους καί θάνατόν του έπί τοΰ πεδίου
©
θερμούς
λόγους παρηγοριάς διά τής μάχης.
Ό
Σύλλογος
"Υπαλλήλων
τήν
σκληράν
άλλ’ ένδοξον ά
Εθνικής Τραπέζης, έκπροσω·
πώλειαν
τοΰ
προσφιλούς
των.
πούμενος ύπό του ΆντιπβοέΈνας άκόμη έκλεκτός συν
άδελφος Ύπ)τος προσέφερεν
έαυτόν θυσίαν εις τόν ‘Εθνι
κόν ‘Αγώνα. 29 μόλις έτών,
μέ μέλλον πλήρες έλπίδων, ό
Δημήτριος Άντωνάτος έπεσεν
ήρωϊκώς έπί τοϋ πεδίου τής
τιμής.
Είς τήν Τράπεζαν εΐσήλθε
τφ 1936. Επιτυχών έκ τών
πρώτων είς τόν διαγωνισμόν
χάρις είς τήν μόρφωσιν καί
ιήν γλωσσομάθειάν του, ώνομάσθη βοηθός Β' άπό 1-1-1940,
σπεύσας άμέσως, διά νά τιμήση
τόν νέον βαθμόν του, νά δώση τάς εις τήν Νομικήν Σχο
λήν πτυχιακάς έξετάσεις καί
"AyyeXes Πέτρου Κοτρώνης
λαβών τό πτυχίον τών Πολι
Βοηθός Α'
τικών καί Οικονομικών Επι
τοΰ Κεντρικού Καταστήματος
στημών κατά τόν παρελθόντα
Μάΐον.
όρου το" καί Προέδρου τής
Στρατευθείς τήν 28 ’Οκτω
Ε. Α. Μ. Σ. κ. Δ. Γκούσκου καί
τοΰ ΈπιμελητοΟ κ· Γ. Σεπετζή, βρίου ώς έφεδρος άνθυπολοσυνοδευομένων ύπό τών διατε- χαγός, έσπευσε μέ ένθουσιαλεσάντων Προϊσταμένων του σμόν νά υπεράσπιση τήν τι
κ.κ. 1. Καραμάνου καί Κ. Άπο μήν τής Πατρίδας του, έως ο
στολοπούλου, έπεσκέφθη τήν ιj του ένα τηλ)μα τοΰ Ύποκαβαρυπενθοΰσαν οίκογένειάν του |! ταστήματος Ίωαννίνων είς ό

νειαν Διευθύνσεως καί Προσωπικού
Υποκαταστήματος ηρωικόν Θάνατον
συνάδελφου Άντωνάτου. *Η Έθνοτραπεζική οικογένεια συναισθάνεται
βαθύτατα τήν κληρονομιάν τιμής καί
καθήκοντος πού μας καταλείπουν οί
ένδοξοι νεκροί Συνάδελφοί μας. Ζήιοι
ή 'Ελλάς.
’Επιτροπή ’Αλληλεγγύης Συλλόγου
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ή δέ Τράπεζα έξεδήλωσε διά
τοΰ κάτωθι εμπνευσμένου τηλ)τος τήν συμμετοχήν της είς τό
πένθος τοΰ Ύπ)τος:
Ε©ΝΟΤΡΑΠΕ2ΑΝ

Δημήτριος Εύαγ Άντωνάτος
Βοηθός Β' τοϋ Ύπ)ματος Ίωαννίνων
’Έφεδρος Άνθυπολοχαγός

Ή Επιτροπή ‘Αλληλεγγύης
τοΰ Συλλόγου άπηύθυνε προς
τό Υποκατάστημα Ίωαννίνων
τό κάτωθι τηλ)μα:
ΓI Ο X Α Λ ΑΝ

ΔίΕυΘυχ'τήν Έδνοτρα.τέζης
Ιωάννινα
Συμμετέχομεν οδύνην καί υπερηφά

’Ιωάννινα
Σάν Έλληνίς Μητέρα ή ’Εθνική
Τράπεζα προπέμπει είς τήν αθανασίαν
ένδοξα τέκνα της, πίπτοντα υπέρ Με
γαλείου Πατρίδας μέ δάκρυα υπερηφά
νειας δι’ αυτούς . καί οδύνης διά τήν
άπώλειάν των. Χαράσσομεν είς τήν
πλάκα τής αιωνιότητας όνομα ένδοξου
νεκρού συναδέλφου Λημητρίου Άντω
νάτου.
*0 Διοικητής

ΑΑ. ΚΟΡΙΖΗΣ

Ό Δημήτριος Άντωνάτος
καταλείπει μητέρα καί αδελφόν
πολιτικόν μηχανικόν, όστις έπίσης υπηρετεί ύπό τάς ση
μαίας καί είς τούς όποιους ή
«Τραπεζιτική» μέ υπερηφάνει
αν εύχεται τήν έξ ύψους πα
ρηγοριάν διά τήν άπώλε αν τοΰ
ένδοξου προσφιλούς των.

ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ! ΜΑΧΟΜΕΝΟΥ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ
Μέσα στον μήνα πού πέρα
σε τό έργο τής Επιτροπής
‘Αλληλεγγύης Μαχομένου Συ
ναδέλφου βρήκε τήν απαραί
τητη χρονική άνεσι γιά νά συ
στηματοποιηθώ καί νά έκδηλωθή έναργέστερα σόλους τούς
κλάδους του. Μέσα στον ίδιο
δμως μήνα έγινε καί κάτι άλ
λο, πολύ σπουδαιότερο: συνει
δητοποιήθηκε τό έργο αύτό
άπό όλους τούς συναδέλφους,
ί! Δημιουργήθηκε έτσι μιά βαθειά πίστις στην σκοπιμότητα
καί τή σημασία τής αλληλεγ
γύης τοΰ μαχομένου συναδέλ
φου. Ξύπνησαν ψυχικές δυνά
μεις, πού ληθαργοΰσαν γιατί
έλλειπε τό κίνητρο, πού τώρα
τής συναγείρει- "Εγινε δυνα
τότερο καί έπιβλητικώτερο
το αίσθημα τής συναδελφότητος. Άνοίχθηκε γιά τόν Σύλ
λογο Ενας φωτεινός καί έλπιδοφόρος όρίζων νέας, μεστής,
μεγάλης έξελίξεως, πού σφυ
ρηλατούν κάθε μέρα οί νέοι
δεσμοί, θεμέλιο μαζί καί εύλοΥια τής συλλογικής μας ζωής.
Ολες ή άξιες θά βγοΰν άν«βαπτισμένες μετά τήν Νίκη
μέσα απτή φωτιά τοΰ πο
λέμου.
Μιά νέα ζωή θ' άρχίση τότε
όλους.
Ευτυχείς οί οργανισμοί έ*εΐνοι, πού θά μπορούν νά
μναπνεύσουν στήν καθαρμένη
ατμόσφαιρα τής αύριον.
τυχής μέσα σ’ αύτούς ό
ογός μας- πού θάχη πά9ει συνείδησι τής νέας του ά^οστολής καί πού θάναι όρ^ονικά καί ψυχικά έτοιμος γιά
Vtt μετουσιώση τό δυναμισμό
σέ δράσι, δράσι ώφέλιμη

γιά τήν Πατρίδα καί τήν Ελ
ληνική Κοινωνία, δράσι γόνι
μη γιά τό Εθνικό μας 'Ίδρυ
μα, δράσι χρήσιμη γιά τά ζων
τανά κύτταρα, πού τόν απο
τελούν.

Οί τιμημένοι νεκροί μας.
’Απ’ αύτούς άρχίζομε γιατί
σαύτούς πρέπει κάθε τιμή καί
δόξα. Δύο άκόμη συνάδελφοί
μας έδωσαν τήν ζωή τους γιά
τήν Πατρίδα : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤΩΤΑΤΟΣ καί ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΡΩΝΗΣ.
Ό ένδοξος θάνατος τοΰ Δημητρίου Άντωνάτου, βοηθού Β'.
του "Υποκαταστήματος Ίωαννί
νων μας ήτο γνωστός, δταν έξεδίδετο τό προηγούμενο Συλλο
γικό δελτίο. Δέν έγράψαμε δμως
τίποτε γιαύτόν, γιατί ή μητέρα
του αγνοούσε τήν εϊδηρι.
‘Επιτροπή άπό τόν Πρόεδρον
τής Ε.Α.Μ.Σ. κ. Διον. Γκοϋσκον
καί τούς Συναδέλφους κ. κ. I.
Καραμάνον, Κ. Άποστολόπουλον καί Γ. Σεπετζήν έπεσκέφθη
τήν χήρα τοΰ Αγγέλου Κοτρώ
νη, Βοηθού Α'. τοΰ Κεντρικού
Καταστήματος. Ό κ. ΓκοΟσκος
είπε λόγια συμπάθειας καί άγάπης στήν οικογένεια τοϋ Συνα
δέλφου μας.
Επιτροπή έπίσης άπό τούς Συ
ναδέλφους κ. κ. Διον. Γκοϋσκον,
Άρ. Κούμαρην, θ. ’Ιατρόν καί
Γ. Σεπετζήν,
έπεσκέφθη τήν
μητέρα τοϋ Δημητρίου Άντωνά
του καί φίλησε τό χέρι της.
Καί ή μιά καί ή άλλη δέχθη
καν τό πλήγμα σάν πραγματι
κές Έλληνίδες μέ Αξιοπρέπεια
καί έλληνική ΰπερηφάνεια.
Ή σπαραγμένη ψυχή των τούς
ύπηγόρευσε θερμά λόγια εύχα-

ριστιών πρός δλους τούς συνα ηρώων μας! ’Έπεσαν σάν άληδέλφους. Τά μεταφέρομε έδώ θινοί "Έλληνες, σάν άξιοι λει
κατά καθήκον κιάς μή ξεχάση τουργοί τής Εθνικής μας Τρα
κανείς μας, δτι στήν οίκογένειά πέζης !
Το κονδύλι τής αγάπης μας
μας έχομε άλλες δυο πονεμένες
γυναίκες, πού έμεΐς έχομε τό θάναι πάντα άναμμένο στή μνή
χρέος νά φέρνωμε ατό σκοτάδι μη τους.
τοΰ πένθους των άνακούφισι καί
. ©
παρηγοριά.
Αιακεκριμένες πράξεις συ
Ή Επιτροπή έθεσε στήν διάναδέλφων.
θεσι τών δύο αύτών οικογενειών
"Ο Διευθυντής τοϋ Ύπ]ματος
άπό δρχ. 5000 γιά τήν κάθε μιά
γιά τά πρώτα τους έξοδα. Τό Άμφίσσης κ. Τρ. Μίρκος μάς
χρέος μας δμως δέν έξοφλεΐται. πληροφορεί, δτι ό Προσωρινός
Πρέπει νά ψροντίζωμε έμεΐς Υπάλληλος τοΰ "Υποκαταστήμα
καί θά φροντίζωμε γιαύτές στή τος κ. Γεώργ. Παρασκευάκης,
θέσι τοΰ προσφιλούς των, πού υπηρετών ώς αξιωματικός είς τό
12ον Σύνταγμα Πεζικού, 11ος
έπεσε γιά τήν πατρίδα.
Τό νεκρικό τους έγκώμιο θά Λόχος, Τ. Τ. 912, έπροτάθη ύπό
διαβάσετε σάλλη στήλη. Έκεΐ τής Διοικήσεως τής μονάδας του
τούς άποδώσαμε Επισημότερα διά τόν Πολεμικόν Σταυρόν,
τήν πρώτη τιμή στήν Ιερή Μνή διότι «ώς διμοιρίτης κατά τάς
μη τους. Έδώ άποτραβηγμένοι » έπιχειρήσεις 15-17 Δεκεμβρίου
κοντά στήν γιά πάντα αδειανή » 1940 έπέπεσε κατά τών έχθριθέσι τους στό σπίτι μας κάνομε » κών Αντιστάσεων άψηφών τόν
χωρίς μάρτυρας άλλο ένα μνη » θάνατον καί άναγκάσας τόν
μόσυνο στάδέλφια μας. Συνά » εχθρόν νά τραπή είς φυγήν».
"Ο κ. Τρ. Μίρκος προσθέτει
δελφοι, δπου κιάν είσθε ! Στρέ
ψετε άλλη μιά φορά διαβάζον είς τήν έπιστολήν του, δτι «είναι
τας τις γραμμές αύτές τή σκέ- ύπερήφανος διά τόν κ. Παραψι σας στούς τιμημένους νεκρούς σκευάκην καί κατέχεται άπό
μας. Άψήσετε τόν πόνο τής έθνικήν συγκίνησιν, διότι εΐχεν
ψυχής σας νάνέβη έκεΐ ψηλά, ύπό τάς δισταγάς του συναδέλ
πού βρίσκονται τώρα, σάν θυ φους, πού τιμοΟν μέ τούς ήρωϊμίαμα ! Χαράξετε άνεξάλειπτα σμούς των καί τό όνομα τής
στήν ψυχή σας τά χαραγμένα Πατρίδας καί τό "Ίδρυμα, άπό
στήν πλάκα τής αιωνιότητας καί τό όποιον προέρχονται».
Έξ άλλου ό Διευθυντής τοϋ
τής αθανασίας όνόματά τους,
ιερά πειά σύμβολα γιά δλους "Υπ)ματος Κατερίνης κ. Κ. Μπομπότσας μας άνήγγειλε μέ ύπεμας!
ρηψάνεια, δτι ό Βοηθός Β'. του
ΚΩΝΣΤΑΝΤ. ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΊΏΑΝΝΟΥ Ύπ)ματος κ. Άρίσταρχος Κουρκουμπέτης, υπηρετών ώς άξιωΑΧΙΛΛΕΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ , ματικός (Α' Λόχος 30οϋ Συνί τάγματος Τ. Τ. 345) άπό τής
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ
’αρχής τοΰ πολέμου είς τήν ζώ
ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΡΩΝΗΣ
‘Άς είναι αίωνία ή μνήμη τών ί νην τών έπιχειρήσεων «προήχθη

»
»
»
»

Εσχάτως δλως κατ’ Εκλογήν είς
τόν βαθμόν τοΟ Ύπολοχαγοΰ,
άνατεθείσης αύτώ καί τής διοικήσεως λόχού».
Πόσο εϊμεθα δλοι ύπερήφανοι
γιά τήν διάκρισι τών συναδέλ
φων μας έπί τοΰ πεδίου τής
τιμής!
Εύχόμεθα άπτά βάθη τής ψυ
χής μας στούς ηρωικούς μας
συναδέλφους νά γυρίσουν γρή
γορα μέ τό καλό κοντά μας
δπου τούς περιμένει ή διακεκρι
μένη θέσις, πού τούς Αξίζει καί
πού κατέκτησαν μόνοι τους μέ
τή διακεκριμένη πράξί τους.
Οί Γεώργιος Παρασκευάκης
καί Άρίσταρχος Κουρκουμπέτης
είναι άξιοι τής Πατρίδας καί τής
Εθνικής μας Τραπέζης!
©

Ιτό κρεββάτι τοϋ πόνου των.
Τραυματίαι καί άρρωστοι έπιστρατευμένοι συνάδελφοι νο
σηλευόμενοι σέ Νοσοκομεία τών
Αθηνών είναι οί κ. κ. Πέτρος
Σκουζόπουλος, κλητήρ "Υπ)ματος
Παγκρατίου, Δημ. Βλογιανίτης,
κλητήρ τοΰ Κεντρικού Καταστή
ματος, θωμάς Τσανάκας, κλη
τήρ τοΰ Ύπ)ματος Βερροίας,
Ίωάν. Τερζόπουλος, ύπολογιστής
Α'. τοΟ "Υπ)ματος Κορίνθού,
Ίωάν. Καλλιμασιώτης Γραφεύς
τοΰ Κεντρικού, Άντών. Κόκκας,
Βοηθός Β'. τοΰ "Υπ)ματος Θεσ
σαλονίκης, Ίωάν. Σόλων, Γρα
φεύς τοΰ Ύπ)ματος Αθηνών,
Γεώργ. Παρδαλός, Γραφεύς τοΰ
"Υπ)ματος Καβάλλας, Γεώργιος
Στουπής, κλητήρ τοϋ Ύπ)ματος
Πειραιώς καί Βασίλ. Πυρέτης,
κλητήρ του *Υπ)ματος Κατερίνης.
Είς τό Νοσοκομεΐον Κομμέ
νων Βούρλων νοσηλεύεται ό κλη
τήρ τοΟ Ύπ)ματος' Ίωαννίνων

κ. Άλέξ. Σφάγγος. Ε[ς Νοσοκο
Δέν πρέπει όμως νά τούς λει ι Πατρίδα μας μέ μιά Μεγάλη καί πού έπιτρέπει ό κανονισμός του, μεΐς άναπληρώνομε κοντά τους.
μεΐα Θεσσαλονίκης οί κ.κ. Δημ. ψή τίποτε. Γιαύτό παρακαλοΰμε | Τρανή "Ελλάδα.
Τήν ίδια φροντίδα έλάβαμε
Τέλος γιά τό ένδιαφέρον σας καί δηλ. Δρχ. 2.000. Ή ’Επιτροπή έ
Καΐπης, Λογιστής Β'. "Υπ)ματος τούς συναδέλφους νά φροντί
τήν προστασίαν, τήν όποιαν άνελά- στειλε άλλες Δρχ. 2.000. "Ενας καί γιά τραυματία συγγενή συ
Καρδίτσης, Δημ. Κασούρης, Βοη- σουν νά τό άνακαλύψουν καί βατε γιά μας δέν βρίσκουμε λόγια συνάδελφος, πού ύποφέρει άπό
ναδέλφου, πού βρίσκεται έδώ
•ός Β'. Ύπ)ματος θεσ)νίκης, νά μάς γράψουν.
νά σάς εύχαριστήσωμε δλους σας. τό κρύο στό μέτωπο έζήτησε όλομόναχος.
Άνδρ. Γΐαπαηλιοΰ, κλητήρ Υπο
Καί μιά ώραία χειρονομία τοΰ Ιδιαιτέρως έκφράζουμε τήν εύγνω- πουλόβερ καί άλλα μάλλινα εί
’"Ετσι σκύβοντας μέ στοργή
καταστήματος θεσ)νίκης
καί άρίστου Συναδέλφου Διευθυν- μοσύνη μας πρός τήν Σεβαστήν Δι- δη. Του έστάλησαν άμέσως. Ή
καί τρυφερή άγάπη έπάνω άπό
οίκησιν τής Τραπέζης διά τήν συμ
Σωκρ. Οίκονομίδης, Υπολογι τοΟτοΟ Ύπ)ματος Θήρας κ.Ίωάν.
μετοχήν της στό πόνο μας καθώς σύζυγος ένός έ-ιστρατευμένου κάθε συναδελφική άνάγκη έπιστής Α'. Ύ)τος Διδυμοτείχου.
Λογοθέτη, πού θά κόμη χαρά καί διά τό χορηγηθέν βοήθημα, κα έζήτησε τό 'ίδιο γιά τόν άνδρα στρατευμένου καί φροντίζοντας
Είς
Νοσοκομεΐον Καβάλ- στούς τραυματίες μας, γιατί θά θώς επίσης καί πρός τήν καθ' υμάς
ύμας
της. Έστάλησαν καί σαύτή τήν νά άνακουφίσωμε κάθε δυσκο
λας νοσηλεύεται ό κλητήρ του τούς δείξη πόσο δλοι τούς σκε "Επιτροπή διά τήν συμπόνοια μέ τήν
όποιαν μάς περιέβαλε καί τό χο περίπτωσι άμέσως τά μάλ/ανα. λία, θέλομε νά ξεκουράσωμε τόν
Ύπ)ματος Ναυπάκτου κ. Όρ πτόμαστε καί τούς άγαπάμε.
ρηγηθέν βοήθημα. "Επίσης είς τόν Μιά συνάδελφος εΤχε ιήν άτυ πολεμιστή συνάδελφο καί νάτόν
Συμβουλίδης. Είς Νοσοκομεΐον
Ό κ. Λογοθέτης γράφει:
κ. Διευθυντήν τοϋ ένταΰθα Ύπ)- χία νά χάση τό σπίτι της άπό άφήσωμε άπερίσπαστο στό ιερό
Λαρίσης νοσηλεύεται ά κλητήρ
«Μέ τόν ταχυδρόμον έχω τήν ματος καί είς όλόκληρον τό Προσω βομβαρδισμό. Τής έστάλησαν ά έργο του γιά τήν συντριβή τών
τού Υποκαταστήματος Φαρσά » τιμήν νά πέμψω είς παραλα- πικόν τοΰ Ύπ)ματος έκφράζουμε
μέσως Δρχ. 3.000 ώς πρώτη δό- έχθρών τής Ελλάδος.
λων κ. Γεώργ. Γιαννούλας καί » βήν ύμών δωρεάν μου έκ πεν- θερμάς εύχαριστίας διά τό ένδιαφέ
ρον, τό όποιον έδειξαν καί εξακο σις. Μιά συναδελφική οικογέ
θαναι πραγματική ντροπή ν’
είς Νοσοκομεΐον Ίωαννίνων ό » τήκοντα (50) φιαλών παλαιού λουθούν νά δεικνύουν γιά μάς, έλ·
νεια ύποφέρει οίκονομικώς. Έ άκουσθή στεναγμός πόνου μέσα
κλητήρ του Κεντρικού κ. Βασίλ. » οίνου Θήρας «Βισάντο» διά πίζουμε δέ, δτι θά έχουμε σάς δ
στάλησαν άμέσως δρχ. 1000. Μιά
Δημητρόπουλος.
» τούς προσφιλείς
ήρωικούς λους τούς συναδέλφους τοΰ άληομο- τυπική άνωμαλία στόν διακανο σέ μιά τόσο μεγάλη καί ιδιαί
τερα φροντισμένη άπό τήν Τρά
Έκ τών άνωτέρω άπεθεραπεύ- » τραυματίας συναδέλφους, μέ νήτου άδελφοϋ μας προστάτας πάν
νισμό τής διατροφής μιας έν πεζα συναδελφική οικογένεια.
θησαν καί έξήλθον τού Νοσοκο » τήν διαβίβασιν αύιοΐς τών τοτε.
Μετά πολλών εύχαριστιών καί ά διαστάσει συζύγου συναδέλφου
μείου οί κ.κ. θωμάς Τσανάκας, » πλέον θερμών
Θαναι αϊωνία καταδίκη γιά
αισθημάτων πειρου ευγνωμοσύνης.
παρουσιάσθη. Έστείλαμε δρχ.
Γεώργ. Παρδαλός, Γεώργ. Στου- » μου
At άδελφαί τοϋ πεσόντος "Ηρωος
δλους μας άν χυθή ένα δάκρυ
θαυμασμού,
άγάπης,
1000
γιά
προσωρινή
άντιμετώπής, Β. Πυρέτης Β. Δημητρόπου » εύγνωμοσύνης καί ύπερηφα- Συναδέλφου σας,
πισι τής καταστάσεως μέχρι δι- άπό στέρησι κιάπό οικονομική
ΦΡΟΣΩ ΠαΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
λος καί Άντ. Κοκκας.
δυσκολία.
» νείας καί διαπΰρους εύχάς μου
ΠΟΛΥΜΝΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ευθετήσεως τού ζητήματος. "ΈΕπίσης έξήλθε του Νοσοκο » ύπέρ τής ταχείας των άναρ©
νας«ητατέρας έχασε άπό τόν πό
©
μείου τυχών έτησίας άναστολής » ρώσεως».
Οση
μπορούμε
στοργή
καί
λεμο
τόν
γυιό
του,
τό
στήριγμά
ό κ. Ίωάν. Τερζόπουλος.
Οικονομικά.
Ενα μεγάλο εύχαριστώ στόν
του. 7οΰ στείλαμε γιά οικονο
άνακούφισι.
Εύτυχώς δλοι μας οί τραυ καλό συνάδελφο κ. Ιωάν. Λογο
Στό προηγούμενο φύλλο τής
Δέν όρκεΐ νά φροντίζης. Πρέ μική άνακούφισι δρχ. 2000.
ματίαι καί οί άρρωστοι πηγαί θέτην.
Τραπεζιτικής» έγράψη, δτι είς
Είς
τά
ζητήματα
τής
ύγείας
πει
νά
φροντίζης
μέ
στοργή
καί
νουν πολύ καλά.
©
διάκρισι. Αύτό έβαλε ώς γραμ ή Επιτροπή είχε τήν καλή τύχη τό νέο φύλλο μας, τό άνά χεΐΤούς τραυματίες, πού νοση
μή κατευθύνσεως άπό τήν πρώ νά εύρη άνεκτίμητη συνδρομή ρας, θά έδημοσιεύαμε τις εισ
λεύονται έδώ, έπισκέπτεται κάθε ’Αληθινοί "Ελληνες.
τη
στιγμή ή ’Επιτροπή ’Αλληλεγ είς τό έργον της άπό τό Ταμεΐ- φορές τών 'Υποκαταστημάτων
άπόγευμα μιά συναδελφική συν
Εχασε τό παιδί του, τά άγιά το έργο τής Επιτροπής,
τροφιά άπό δυο συναδέλφους. κριβό του βλαστάρι, στήν Λά γύης. Μπορεί ένας νά δώση πά ον "Υγείας. "Ό,τι έζητήσαμε έγι
Δυστυχώς οϋτε σ’ αύτό τό'
νε
δσο
μπορούσε
καλλίτερα.
Βρίσκονται έτσι μέ δικούς των, ρισα άπό βομβαρδισμό. Πρόκει ρα πολλά, μά ξηρά, έπίσημα, τε
φύλλο δέν μπορεί νά γίνη ή δηΧρειάσθηκαν
διάφορα
φάρμακα
λετουργικά.
’Ένας
άλλος
δίδει
πού προσπαθούν μέ κάθε τρόπο
νά άνακουψ'σουν τόν πόνο τους ται γιά τόν πατέρα τοΰ άειμνή λιγώτερα, πολύ Λίγώτερα ίσως, άπό οικογένειες έπιστρατευμέ- μοσίευσις, πού ύποσχεθήκαμε,
Μεγάλη ύπηρεσία μας προσ στου Συναδέλφου μας Κωνσταν αύτό πού δίδει δμως είναι δσο νων, ή καί άπό τούς ίδιους. Έ γιατί καθυστερούν άκόμη άρκεφέρουν καί στά κεφάλαιο αυτό τίνου Κωστούλα κ. Ίωαν. Κω- μπορεί καί τό δίδει μέ συμπό- στάλησαν άμέσως έντελώς δω τές άπαντήσεις.
στούλα.
’Ελπίζομε στό προσεχές φύλ- |
νοια, πού δείχνει πώς έκαμε πό ρεάν.
ή γυναίκες συνάδελφοι. Τής γυ
Ακούστε
τί
γράφει
ό
ύπερήΈζητήθη
ή
έγκρισις
νοσηλευ
λο
νά έχουν συγκέντρωσή δλες
νο
του
τόν
πόνο
τοΰ
άλλου,
πώς
ναίκας τό χέρι ξέρει πάντοτε
καλλίτερα νά ξεκουράση καί νά φανος Έλλην πατέρας, ό άλη- τόν άφωμοίωσε στήν ψυχή του τικής δαπάνης. Τά δικαιολογη- ή άπαντήσεις, ώστε νά είναι δυ
θινός "Ελλην:
καί πώς έννοεΐ νά κάμη τό παν τικά ήσαν γιά δρχ. 3.800 Έστά νατή ή δημοσίευσίς των.
χαϊδέψη τούς πονεμένους μας.
Εν Σούρπη, τί) 3 Φεβρουάριου 1941 γιά νά τόν άνακουφίση. Αύτό λησαν δρχ. 3.000. Μας έζήτησαν
Τούς τραυματίες μας, πού νο
"Οπωσδήποτε άπό 1ης Μαρ
Κύριον Γεώργιον Κουτοουδάκην
τό δεύτερο είναι τό πνεύμα, νά φροντίσωμε γιά τήν έγχεί- τίου παύουν αί είσψοραί κατό
σηλεύονται σ’ έπαρχίες φροντί
ζουν οί ΔιευθυνταΙ μας τών Ύ Διευθυντήν Έθνοτραπέζης Λαρίσης πού διέπει τήν Επιτροπή καί μ’ ρησι άδελφής συναδέλφου, πού πιν άποφάσεως τής Διοικητικής
Λάρισαν
αύτό τό πνεύμα δέν άφησε άνι- δέν έπροστατεύετο άπό τό Τα- Επιτροπής τοΰ Συλλόγου περί
ποκαταστημάτων καί οί έκεΐ συ
Κύριε Διευθυντά,
κανοποίητη καμμιά άπ’τίς άνάγ- μεΐον ‘Υγείας. Παρεκάμφθη ό τύ αύξήσεως τής συνδρομής τών
νάδελφοί μας.
Διά τής παροΰσης μου έπιστολής
θά μάς ήταν άδύνατο νά κρύ- Σας εύχαριστΩ θερμΩς διά τά τόσον κες, πού έπρεπε νά θεραπευθοΰν. πος καί ένεκρίθησαν άπό τό μελών τοΰ Συλλόγου.
Ή αΰξησις αυτή θά ίσχύση
ψωμε τήν συγκίνησί μας γιά τόν παρηγορητικά Σας λόγια διά τήν ά- Μερικές άπό τις περιπτώσεις αυ ΤΥΠΕΤ. Δρχ. 1000. ‘Η Επιτροπή
έδωσε δρχ. 1500. Πρό παντός δσο διαρκεΐ ό πόλεμος.
πατρικό, τόν άπειρα λεπτό καί πώλειαν του υίοΟ μου Κωνσταντίνου, τές :
όστις επεσε ΘΟμα μιας άνάνδρου ε
Τό βρέφος ένός έπιστρατευ- είσήχθη ή άσθενής άμέσως είς
εύγενικό τρόπο, πού βρήκαν οί πιδρομής άτιμου έχθροΰ κατ’ άμάΊ ά μέτρον αύτό έκρίθη σκομένου είχε τήν άτυχία νά χάση τό Νοσοκομεΐον μέ έγγυητικήν πιμώτερον διά νά ύπάρχη πλή
Διευθυνταί μας κ. κ. Βασ. Παν χου πληθυσμού.
I ήν δοκιμασίαν μου ταύτην περιώ- τό μητρικό γάλα. Τού στείλαμε έπιστολήν καί χωρίς οικονομι ρης ίσότης καί άναλογία στής
τούλης, Θεσσαλονίκης, Γρ. Σειρισε
κατά πολύ τό ότι οΰτος θεω γάλα τού κουτιού, πού μάς είπε κούς περισπασμούς. Ή σύζυγος
ραχίδης, Καβάλλας, Π. Γιοχά
μεταξύ τΩν πεσόντων ύπέρ διακεκριμένος παιδίατρος πώς συναδέλφου έπίτοκος έζήτησεν εισφορές καί γιά νά είναι δυ
λας, Ίωαννίνων, Τ. θωμόπου- ρείται
νατόν νά ύπολογίζη ή ’Επιτρο
Πατρίδας, θά ήμην δέ πολύ ύπερή
λος, Φλωρίνης, Γ. Κουτσουδά- φανός έάν οΰτος επιπτε μαχόμενος μπορεί νά τό θρέψη. "Η οικογέ νά γίνη έδώ ό τοκετός, διότι ή πή σέ σταθερό έσοδο, πράγμα
κης, Λαρίσης, γιά νά δείξουν τή είς τήν πρώτην γραμμήν τοϋ πυρός νεια τού ίδιου βρέθηκε χωρίς πόλις πού διέμενε ύφίστατο βομ άπαραίτητο γιά τή ρύθμισι τοΰ
στοργή τους στούς τραυματίες υπέρ βωμΩν καί έστιΩν κατά τΩν χρήματα, γιατί έλλειπαν ζορισμέ βαρδισμούς. Γό ΤΥΠΕΤ ύπε- έργου της.
μας. Καλλίτερα άπό δσα έμεΐς άτιμων έχθρΩν τής ήρωίκΩς άγωνι- νοι μήνες γιά νά μπορή νά παίρ- ρέβη τό δριον τού κανονισμού
©
Πατρίδας μας.
νη τής άποδοχές του άπό τήν του, ή Επιτροπή άνέλαβε τά
μπορούμε νά πούμε καί καλλί ζομένης
Είμαι βέβαιος, ότι τόν άδικον θά Τράπεζα. Είχαμε στείλει Δρχ. έξοδα μετακινήσεως άπό τήν έ- Τά δέματα γιά τούς συνα
τερα άπό λόγια θά τούς μίλησε νατος τούτου θέλουσιν έκδικηθή οί
δέλφους μας.
τό βλέμμα τών καλών συναδέλ έν τω μετώπω άγωνιζόμενοι 3 υιοί 500 καί έστείλαμε άλλες Δρχ. παρχία καί θά συμμετάσχη είς
φων, πού δέχθηκαν τό ένδιαφέ μου άπό τής ένάρξεως τοΰ πολέμου. 1.000. Τά παιδιά έπιστρατευμέ- τήν δαπάνην του τοκετού, πού
Δέματα έστείλαμε στούς Συ
θερμΩς παρακαλώ ύμας, Κύριε νων συναδέλφων σέ μιά έπαρ- θά γίνη έδώ, δσο τό δυνατόν
ρον καί τή στοργή τους.
Διευθυντά, δπως διαβιβάσητε είς α- χία έχουν τήν άνάγκην νά συν καλλίτερα. Η μητέρα ένός συ ναδέλφους έκείνους, γιά τούς όΣ’ δλους τούς συναδέλφους παντας τούς συναδέλφους τοΰ υίοϋ
ποοίυς είχαμε διευθύνσεις ώς
τραυματίες, πού είναι έκτός τών μου τάς θερμάς μου εύχαριστίας διά τηρήσουν τής μορφωτικές των ναδέλφου χρειάσθηκε νά άντι- τής παραμονές τών Χριστουγέν
’Αθηνών, έστείλαμε γράμμα, πού τάς ευγενικός των φροντίδας τόσον γνώσεις. Ή ’Επιτροπή συμμετέ- καταστήση τά γυαλιά της. Τό
νων. Δυστυχώς στή συγκέντρωτούς λέει πόσο είμαστε υπερή δι ^έμέ, δσον καί διά τήν οίκογένειαν σχε είς τό 1]3 τής σχετικής δα ΤΥΠΕΤ τής έστειλε έντελώς δω
τοϋ φονευθέντος υίοΰ μου Κωνσταν πάνης. Ή σύζυγος ένός συνα ρεάν φακούς καί σκελετόν. "Η σι πληροφοριών γιά τις διευθύν
φανοι γιαύτούς καί πόσο τούς τίνου.
δέλφου έργαζομένη σέ οργανι σύζυγος ένός έπιστρατευμένου σεις συναντήσαμε πολλές δυ
παραστέκομε στό κρεββάτι τού
Επίσης παρακαλΩ Ύμας, δπως ύσκολίες, γιατί ή μετακινήσεις
πόνου των.
ποβάλητε είς τόν κ. Πρόεδρον τής σμό ξένο πρός τήν Τράπεζα έχει κλητήρας έζήτησε έπίδομα υπερ ήσαν άλλεπάλληλες καί γιατί τά
άνάγκην
άναρρωτικής
άδειας
με
σιτισμού.
Τό
ΤΥΠΕΤ
ένέκρινε
Ή οικογένειες τών τραυμα ‘Επιτροπής ’Αμερικανικού ’Εράνου
δελτία, πού στείλαμε πρός συμτιών μας, πού δέν μπορούν νά Περιθάλψεως τάς θερμάς μου εύχα- τά τόν τοκετό της. Ζητήσαμε τό δρχ. 500. Έμάθαμε, δτι τό παι πλήρωσιν μάς ήλθαν καθυστε
ριστίας διά τήν χορηγηθεϊσσν βοή κύρος τού "Υποκαταστήματος τής δάκι ένός συναδέλφου πάσχει
είναι κοντά τους άς είναι άπο- θειαν.
1
ρημένα, άλλα άπό άμέλεια τών
λύτως ήσυχες. Είμαστε έμεΐς
Ή μόνη μου έπιθυμία, ήτις κατά Τραπέζης μας στήν πόλι πού έρ άπό τύφο. Τό Ταμεΐον ‘Υγείας οικογενειών καί άλλα άπό άνωκοντά στό κρεββάτι τους γιά πολύ θά μέ_ παρηγορήση διά τήν ά- γάζεται ή σύζυγος τού συναδέλ έστειλε άμέσως δρχ. 1500 ώς μαλίες τής συγκοινωνίας.
τούς άγαπημένους των. Τά νέα πώλειαν τοΰ uiou μου είναι νά νική- φου μας γιά νά Εκανοποιηθή τό προκαταβολήν καί ή ’Επιτροπή
σωμεν τούς άτιμους έχθρούς, οΰς αίτημά της. Ή κόρη ένός παλαιού έτηλεγράφησε στόν Διευθυνττ
Δυστυχώς οϋτε τώρα άκόμη
τους θά τούς τά σιέλνωμε άνελ καί θά νικήσωμεν.
συναδέλφου μας θέλει νά έπι- τού "Υποκαταστήματος νά θελή- δέν μάς έχουν έλθει δλα τά δελ
λιπώς γιά νά μή άνησυχούν.
Μετά πολλοί) σεβασμοΰ
σκεφθή στό Λουτράκι τόν τραυ ση νά φροντίση αύτοπροσώπως, τία, πού δπως τόσες φοράς γρά
”Αν έβλεπαν τά τηλεγραφή
ΙΩΑΝ. Κ. ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ
ματία άδελφό της. Έφροντίσαμε ώστε νά γίνη τό καλλίτερο γιά ψαμε στήν «Τραπεζιτική» είναι
ματα, τά γράμματα πού μάς
Εχασαν τόν μόνο τους προ
ή βάσις^ τής δουλειάς τήο Επι
στέλλουν καθημερινώς οί Διευ- στάτη ή άδελφές τοΰ άειμνήστου μέσω συναδέλφου παρακολου- τό παιδί καί νά μή φεισθή ή οίτροπής
Άλληλεγγύης.
κογένειά
του
έξόδων,
άρκεϊ
νά
θοΰντος έκεΐ τό άναρρωτήριο
θυνταίτών Ύπ)μάτων, στά όποια
συναδέλφου μας Σταύρου Πα τής Τραπέζης μας νά εδρη κάθε γίνη καλά.
Επαναλαμβάνομε
άλλη μιά
άνήκουν οί τραυματίαι μας, άν παδοπούλου.
εύκολία καί βοήθεια στήν έπίέβλεπαν τό ένδιαφέρον τους, θά
Νοσηλεύονται έδώ ό πατέρας φορά τή §ερμή μας παράχλη’Ακούστε τί γράφουν οί άξιες σκεψι, πού έκίνησε ή άδελφικέ καί ό άδελφός δύο συναδέλ σι να μάς στείλουν συμπλη
μπορούσαν νά καταλάβουν τ(
της στοργή. Ό πατέρας ένός έ- φων. Μόλις μάς τό έγνώρισαν τά ρωμένα τα δελτία καί νά μάς
άκατάλυτοι δεσμοί άλληλεγγύης " Ελληνοπούλες:
καί άγάπης μάς ένώνουν δλους Έν Κομοτινή τή 15 Φεβρουάριου 1941. πιστρατευμένου κλητήρας έζή- Υποκαταστήματα τής μονίμου κρατούν συνεχώς ενήμερους
μεταξύ μας καί θά ώμολογού- Επιτροπήν ’Αλληλεγγύης Μαχομε τησε νά μεσολαβήσωμε γιά τήν διαμονής των έκάμαμε, δ,τι μπο κάϋε μεταβολής.
μείωσι τών κρατήσεων τού παι ρούμε
σαν, πώς τά συναδελφικό ένδια
γιαύτούς. Συνάδελφοι
£2ς βάσις λοιπόν γιά τήν Α
νου Χυναβέλφου
διού του άπό χρέος πρός τρίτον. τούς έπισκέπτονται τακτικά καί ποστολή τών δεμάτων ήσαν ή
φέρον, γνήσιο καί ειλικρινές, δέν
'Αθήνας
Τό έπετύχαμε. Ό άδελφός έπι- παρακολουθούν τή κατάστασί διευθύνσεις, πού μάς είχαν έΧ
είναι καθόλου κατώτερο άπό τό
Κύριε Πρόεδρε,
Μέ βαθειά συγκίνησιν άνεγνώσα- στρατευμένου συναδέλφου έζή- τους. Νέα των διαβιβάζονται τα θει ώς τής παραμονές τών Χρι
ένδιαφέρον, πού αισθάνονται οί
πειό στενοί συγγενείς γιά τόν μεν τό συλλυπητήρια τηλεγοάφημά τησε νά προμηθευθή ώρισμένα κτικά στής οίκογένειές των ή ό στουγέννων, μέ τήν έπιφύλαξι,
σας διά τόν ήρωίκό θάνατο τοΰ ά- είδη άπό τόν Προμηθευτικό μας
πειό άγαπημένο δικό τους.
ποιες δέν ξέρουν πώς νά έκ δτι μέ νέα συγκέντρωσι διευ
δελφου μας Σταύρου Παπαδοποΰλου
Συνεταιρισμό είς βάρος τής πι- φράσουν τά αίσθήματά των γΓ θύνσεων θά κάναμε νέα Απο
"Οσους τραυματίες είναι μα και συναδέλφου σας.
κράν τών Αθηνών, άς πηγαί
Ή ψυχή μας πόνεσε πολύ γιά τόν στώσεως τοΰ άδελφοΰ του. Ό αύτή τήν έκδήλωσι τής συνα- στολή.
νουν νά τούς βλέπουν δσο μπο πρόωρο χαμό του, διότι ήτο γιά μας Συνεταιρισμός δέχθηκε πρόθυμα δελφικής άλληλεγγύης. Χαρα
Εν τώ μεταξύ άπηγορεύθη
ρούν τακτικώτερα οί συνάδελφοι ό μονος προστάτης μας. Ή συναί νά παραμερίση κάθε τύπο καί κτηριστικό είναι τό άκόλουθον
προσωρινώς
ή άποστολή δεμάσθησής
όμως
τοΰ
δτι
έπεσε
μαχόμετών Υποκαταστημάτων κιάς τούς νος ήρωϊκΩς γιά τό μεγαλεΐον τής νά γίνη ή δουλειά τοϋ συναδέλ τηλ]μα τοΰ κ. Διευθυντοΰ 'Υπο
των
μέ
άλλο
περιεχόμενο έκτός
μιλήσουν γιά τήν άγάπη δλων γλυκείας μας Πατρίδος μετριάζει τόν φου. "Ένας συνάδελφος έζήτησε καταστήματος Μυτιλήνης πρός άπο μάλλινα.
μας πρός αύτούς.
νά
τόν
ένισχύσωμε
γιά
τά
έξοδα
πονο μας καί μας κάμει νά ύπερηφατόν Πρόεδρον τής ΕΑΜΣκ. Διο
Αύτός είναι ό λόγος, πού δέν
”Ας προσπαθήσουν άκόμη νά νευωμεθα ωσάν πραγματικές Έλλη- ταξιδιού, πού χρειάσθηκε νά κά- νύσιον Γ κοΰσκον:
νιοες.
1
πήραν
δλοι οί έπιστρατευμένοι
911 ή μητέρα του λόγω τής στρα- , «Προσωπικόν παρακαλεΐ δεχθητε
μάθουν τής έπιθυμίες των κιάς
Εύχόμεθα, δπως μέ τό αίμα πού τεύσεως τοΰ παιδιού της. Έστεί- εγκάρδια συγχαρητήριά τδυ δρδοιν συνάδελφοι τό δέμα τους.
μάς γράψουν άμέσως. Χρειάζε χύθηκε
άπό τοσους ’Ήρωάς μας καί
Επιτροπής "Αλληλεγγύης, Οίκογέθέλομε νά μάς πιστεύσουν,
ται πολλή προσπάθεια νά πείσετε μεταξύ τΩν όποιων βεβαίως συγκα- λσμε Δρχ. 1.000.
νεισ A..... ευγνωμονεί».
τούς γενναίους πολεμιστές μας,
Ενας
συνάδελφός
μας
είχε
° ?δελφός μα9 ποτιΑΝΤ. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ οτι αύτό λυπεί έμάς περισσότε
πού είναι σεμνοί σαν άληθινοί σθη τό άθάνατο δένδρο τής Ελευθε τήν άτυχία νά χάση τόν πατέρα
Γενικά φροντίζομε νά αισθαν ρο άπό κάθε άλλο. "Η λύπη μας
της Αιώνιας Ελλάδος μας γα- του. Τό ΤΥΠΕΤ ένέκρινε γιά τά
γενναίοι, νά σάς ποΰν τί θέλουν. ρίας
γίνεται άκόμη μεγαλύτερη γιατί
ρίση δέ ό θεός τήν τελική Νίκη’στήν
θούν λιγώτερο οί άσθενεΐς αύτοί
έξοδα κηδείας τό άνώτατο δριο
τήν άπουσία δικού των, πού έ μερικοί συνάδελφοι διετύπωσαν
παράπονο, άγνοώντας τήν πραγ-

ματική έξήγησι καί νομίζοντας I συνσδελφική σας έ κδήλωσι καί σάν
τέτοιο σας στέλνω άπά τό μέτωπο
πώς τούς ξεχάσαμε.
τήν βεβαίωσι, δτι θά νικήσουμε.
Ελπίζομε πώς δέν θάχουν j
πειά παράπονο καί πώς θά πει- ί Ό κ. Α. Δεληγιάννης γράφει:
Είμαι εύτυχής γιατί στή συναδελσθοΟν, δτι άρκεΐ ή ίδιότης του
φική μας οικογένεια βασιλεύει ή άέπιστρατευμένου γιά νά μας κό γάπη καί ή άδελφωσύνη.
μη δυό φορές πειό άξιαγάπηΌ κ. I. Προέδρου γράφει :
τους όλους τούς έκλεκτούς συν
Μέ τή νλυκειά χαρά, πού μου δώ
αδέλφους μας, πού ύπηρετοϋν σατε μέ τό δώρόν σας εύχομαι γρή
τήν Πατρίδα.
γορη νίκη καί καλή άντάμωσι στήν
"Οταν άρθή ή άπαγόρευσις αυ κοινή προσπάθεια ύπέρ τής εόημερίας τής άγαπητής μας Τραπέζης.
τή, θά συνεχίσωμε τακτικά τήν
Ό κ. Α. Σέντερης γράφει :
άκοστολήν των. θά παρακαΜέ συγκινήσατε πολύ καί αίσθάν
λούσαμε μόνο τούς άγαπητούς θηκα γιά μιά άκόμη φοράχαρά καί
Συναδέλφους νά μάς γράφουν υπερηφάνεια γιατί άνήκω στήν με
ποια είναι ή ιδιαίτερη έπιθυμία γάλη Έθνοτραπεζιτική οικογένεια.
τους, ώστε στήν έκλογή του πε
Ό κ. Γ. Λαμπρόπουλος γρά
ριεχομένου τών δεμάτων νά εϊ- ψει :
μεθα περισσότερο εύχάριστοι
Διά τών δώρων σας ύπενθυμίσατε
είς τούς πολεμιστάς συναδέλφους,
στόν καθένα.
on δέν εϊμεθα μακρυά άπό τάς σκέ
Είναι συγκινητικές ή άπαν- ψεις σας καί δτι μεταξύ μας ύπάρχει
τήσεις, πού μάς στέλλουνοί συν μιά πραχματικώς ζηλευτή αλλη
άδελφοι γιά νά μάς γνωρίσουν λεγγύη.
τή λήψι του δέματος, θησαυροί
Ό κ. I. Γραμματικόπουλος
όλόκληροι άγάπης, πατριωτι γράφει :
σμού, συναδελφότητος κλείνονΑί εκδηλώσεις σας ύπέρ τών έπιται στά άπλά τους στρατιωτικά στρατευθέντων σμναδέλφων μέ συγδελτάρια. Καί κάτι, πού μάς έν- κινοΰν ιδιαιτέρως καί γεμίζουν τήν
μου άπό πατριωτικόν ένδιαψέρει έξαιρετικά ώς ύπαλλή- καρδιάν
θουσιασμόν.
λους τής Εθνικής Τραπέζης:
Ό κ. Κ Κοττίκας γράφει:
στά γράμματα τών συναδέλφων
Τά δώρά σας παρέλαβον μέ πραγ
μας ύπάρχει μιά ύπερηφάνεια, ματικήν συγκίνησιν βλέποντας τό
ένα πραγματικό καμάρι γιά τήν ώραΐον έργον τοΰ άγαπητοΰ μας
ύπηρεσία στό Εθνικό μας "Ιδρυ Συλλόγου.
μα, πού αν δέν είναι μοναδικό
Ό κ. Κ. Δημολίτσας γράψει:
είναι ίσως σπανιώτατο γνώρι
’Από μιά γωνία γής, πού ξανάνινε
σμα γιά τούς άνθρώπους ένός καί θά μείνη γιά πάντα Ελληνική
εύχαριστώ άπό τά βάθη τής
έπαγγέλματος. Ή άφοσίωσις αύ- σάς
ψυχής μου.
τή στήν Εθνική Τράπεζα δέν
Ό κ. Σ. Πατρίκιος γράφει:
δείχνει μόνο άλλη μιά φορά τήν
Μέ συγκίνησι βαθειά πήρα τό δεθέσι πουχει στήν ψυχή μας ή ματάκι σας, πού μέ μετέφερε νοερά
Τράπεζα καί τήν θέσι πουχει κοντά σας καί πού μοϋ χάριοε τή
στήν ψυχή τής Τραπέζης ή έρ· χαρά νά. νοιώσω, πώς πλά'ί σιόν
Στρατό, πού πολεμά, ύπάρχει ένας
γασία καί οί φορείς της, άλλ’ δεύτερος Στρατός ειρηνικός, πού ή
άποτελεΐ τό θεμέλιο τής προό μόνη του φροντίδα είμαστε εμείς καί
δου τής Εθνικής Τραπέζης καί οί οίκογένειές μας.
Ό κ. Έμ. Λάιος γράψει:
τήν έγγύησι τής ιστορικής της άΤό θερμόν ένδιαφέρον σας μάς
ποστολής στήν Μεγάλη Ελλάδα.
προκαλεϊ βαθείαν συγκίνησιν, άλλά
Δημοσιεύομε έδώ άποσπάσμα- καί ύπερηφάνειαν διά τά τόσον εότα άπό τής άντιπροσωπευτικώ- γενή Σας αισθήματα τιμώντα τήν
τερες άπαντήσεις πού έλάβαμε Τράπεζάν μας καί άπαν τό Προσω
καί λυπούμεθα γιατί ό όλίγος πικόν Αυτής.
Ό κ. Φ. Καψαντάρης γράψει:
χώρος δέν έπιτρέπει νά δημοσι
Μέ πεποίθησι άκράδαντη σάς στέλ
εύσωμε όλες τής έπιστολές καί νουμε
τήν ύπόσχεσί μας, δτι πολύ
όλόκληρες.
γρήγορα θα σάς χαρίσωμε τή χαρά
Ό κ. Εύτύχ. Τρακάκης γράφει: τής τελικής νίκης καί θα σάς δώσωμε μιά δαφνοστεφανωμένη μεγάλη
Τό άπλό καί συνηθισμένο εύχαρι- Έλλάσα.
στώ στήν περίπτωσι αυτή, δεν είναι
Ό κ. Σ. ’Αλεξάνδρου γράψει:
άρκετό νά έκφράση έκεΐνο, πού στό
Ή όντως άδελφική στοργή σας
άντίκρυσμά των αίσθάνθηκα.
μάς ένθουσιάζει καί μάς ατσαλώνει
Ό κ. Δ. Δρουγαλάς γράφει:
τά νεύρα, γιά νά συνεχίσωμε μέ με...Ιό δέμα πού τόσο ώμορψα καί γαλυτέραν δυναμικότητα τόν τίμιον
στοργικά τακτοποίησαν τά χέρια καί ήθικόν αγώνα μαι .
τών άγαπημένων μου συναδέλφων
©
δείχνοντας έτσι, δτι πάντα μάς σκέ
πτονται καί διαρκώς βρίσκονται νο- "Ας εύρη πολλούς μιμητός.
ερως κοντά μας.
Ό συνάδελφος Επιθεωρητής

Ό κ. Δ. Ζαχαριάδης γράφει : τού Κεντρικού Καταστήματος κ.
Είθε ή πληγωθεϊσα Παναγιά μας Άντ. Μυλωνάκος άπέστειλεν είς
νά χαρίζη εις πάντας ύμάς ύγείαν τήν Επιτροπήν ’Αλληλεγγύης
καί μακροημέρευσιν, ήμάς δέ τούς
φρουρούς τών δοξασμένων βουνών είς μνήμην τού άειμνήστου συ
’Αγγέλου Κοτρώνη
μας νά ένισχύη εις τάν μόνον σκο ναδέλφου
πόν μας : τήν Νίκην.
δαχ. 50Θ.
Μαζί μέ τάς ευχαριστίας μας
Ό κ. Ν. Μπρούμης γράφει ;
Νά πήτε είς δλους τούς συναδέλ γιά τήν προσφορά θά είχαμε νά
φους, δτι ή άπόφασις τών έδώ συνα εύχηθούμε νά εύρη πολλούς μι
δέλφων των είναι νά γυρίσουμε πίσω μητός ή ώραία αύτή σκέψις.
μόνο νικηταί καί μέ Ελλάδα Μεγά
"Ολοι μας έχομε άγαπημένα
λη, γιά νά γιορτάσουμε τότε δλοι
πρόσωπα,
πού γιά τή μνήμη τους
μαζί γύρω άπό τόν Πατέρα Διοικη
τή μας τή γιορτή μιας Μεγάλης ‘Ε προσφέρομε διάφορα ποσά. Μαζί
θνικής Τραπέζης.
μέ τό μνημόσυνο, πού γίνεται έ
Ό κ. Άντ. Ζιώγας γράφει:
τσι γιά τούς προσφιλείς μας νε
θά άποδείξωμε τήν άναλλοίωτη κρούς ένισχύεται καί τό έργο τής
όπεροχή τής ψυχής άπέναντι τής Ο ’Επιτροπής ’Αλληλεγγύης, τόσο
λης.
έπιβεβλημένο καί άνακουφιστικό
Ό κ. Κ. Χριστοδούλου γράφει: γιά τής άνάγκες τής συναδελΉ έπιδεικνυομένη άλληλεγγύη τών κής οικογένειας.

συναδέλφων μέ τήν θαυμαστήν όργάνωσιν συγκινεΐ καί ένθαρρύνει τούς
ύπηρετοΟντας είς τήν φωνήν τής Πατρίδος.

Ό κ. I. Τσλιαδοΰρος γράφει ;
Δάκρυα χαράς καί συγκινήσεως
περιέβρεξαν τό πρόσωπό μου, πού
βλέπω πόσο μάς ένθυμεΐσθε καί πόσο
μάς άγαπάτε.

Ό κ. Α. Σκορδάς γράφει:
Διέκρινα τόν πόνον καί τήν λαχτά
ραν μέ τήν όποιαν παρακολουθείτε
τούς μαχομένους στρατιώτας,

Ό κ. Α. Μυλωνάς γράφει :
Ή ένίσχυσις, ή ήθική σας ένίσχυσις συνάδελφοι, εχει γιά μάς άνυπολόγιστη σημασία, γιατί γιγαντώνει
τήν θέλησί μας νά διώξουμε τόν ά
νανδρο έπιδρομέα.

©
Καί μία παρόλειψις.
Ή «Τραπεζιτική» λυπεΐται είλικρινώς, διότι άπό παραδρομή
παρέλειψε νά δημοσιεύση στό
προηγούμενο φύλλο της τήν έπιστολή τού έκλεκτοΰ συναδέλφου
κ. Άρ. Κούμαρη, πού προσέφερε
μέχρι τέλους τού πολέμου δρχ.
250 κατά μήνα γιά τό έργο τής
’Επιτροπής.
Δημοσιεύοντας τήν έπιστολή
τοΰ κ. Άρ. Κούμαρη παρακαλοΰμε νά μάς συγχωρηθή ή παράλειψις.
’Αγαπητέ κ. Πρόεδρε,
’Επί τής ιδιαιτέρας ύμών έπιστο-

Ό κ. Α. Παπαδημητρίου γρά-^ λής διά τήν άλληλεγγύην τοΰ μαχοφει :
μένου συναδέλφου, έπιτρέψατέ μοι
Είναι γιά μάς. πού άγωνιζόμεθα
στό μέτωπο, μεγάλη άνακούφισις, τό
νά βλέπωμεν, δτι μάς παρακολουθεί
έως έδώ ή σκέψις καί τό στοργικόν
ένδιαφέρον σας.

νά σάς παρακαλέσω, δπωι ώς έλάχιστον συμβολής μου διά ταύτην, θελήσητε νά σημειωθή μηνιαία εισφορά
μου μέχρι λήξεως τοΰ πολέμου, τό
ποσόν τών δρχ. 250.
Μέ τιμήν
Ό κ. Α. Παναγιωτίδης γράφει:
Ά Ρ- Γ. Κ ο ύ μ α ρ η ς
Αισθάνομαι καί έγώ τήν άνάγκη
νά σάς άνταποδώσω μ’ ένα δώρο τή Άθήναι, 18 Δεκεμβρίου 1940.

Πρόθυμη φροντίδα γιά τής νη δταν ό άδελφός σας πολεμάει. νωσις πού δέν έχει μόνο μέλ
υποθέσεις των.
Τότε δχι μόνον δέν παρακα- λον, άλλά καί σκέπτεται άδιά"Ενα σωρό ζητήματα έκκρεμή
στήν Τράπεζα, στά 'Υπουργεία,
στής δημόσιες ύπηρεσίες. Ό συν
άδελφός μας, ή ή οίκογένειά του
μακράν τού κέντρου, ή χωρίς
τήν εύχέρεια νά ένεργήση. Σκο
πός μας έδώ είναι νά γίνη ή ε
νέργεια τό ’ίδιο καλό καί μέ τό
’ίδιο ένδιαφέρον σάν νά ήτανε
παρών ό ’ίδιος ό συνάδελφός
μας.
Είς αύτόν τόν τομέα τής δρα
στηριότητας τής ’Επιτροπής ύπεβάλαμε αιτήσεις γιά τήν όνομα
σία δικαιουμένων συναδέλφων
ώς άξιωματικών τής Διαχειρίσεως, όπεβάλαμε αϊτησι σέ μιά
περίπτωσι, πού ό άδελφός έπιστρατευμένου συναδέλφου δι
καιούται νά έξαιρεθή άπό τήν
στράτευσι, έδώσαμε άπάντησι σέ
περιπτώσεις παραπόνων διά παράλειψιν άπό τάς προαγωγάς
καί σέ αιτήσεις μετατάξεως άπό
τόν ένα κλάδο τοΰ προσωπικού
τής Τραπέζης σέ άλλον, συνη
γορήσαμε διά τόν περιορισμό
των κρατήσεων προσμετρήσεως
συνταξίμου ύπηρεσίας, έφροντίσαμε γιά τήν ε’ίσπραξι ένοικίων, πού είχε λαμβάνειν ή σύ
ζυγος ένός συναδέλφου μας,
φροντίσαμε γιά μιά ύπόθεσι στό
’Ελεγκτικό Συνέδριον, έπετύχαμε
τήν πρόσληψι στήν Τράπεζα τοΰ
άδελφοΰ έπιστρατευμένου κλη
τήρας, γενικά έδώσαμε χωρίς
καμμιά καθυστέρησι κάθε πλη
ροφορία, πού μάς ζητήθηκε.
Πολλοί μάς ζητούν φαναρά
κια, στήλες πλακέ καί στρογγυ
λές καί ήμερολόγια τσέπης.
Παρ’ δλη μας τήν καλή διάθεσι νά ίκανοποιήσωμε τής έπιθυμίες τών συναδέλφων μας δέν
μπορέσαμε νά τό κάμωμε γιατί
ύπάρχει άπαγόρευσις άποστολής ταχυδρομικών δεμάτων μέ
άλλο περιεχόμενο έκτος άπό
μάλλινα είδη.
’Άς ξέρουν οί καλοί μας συν
άδελφοι, δτι έχομε άγοράσει δ,τι
μάς ζήτησαν καί περιμένομε τήν
άρσι τής άπαγορεύσεως γιά νά
τά στείλωμε άμέσως.
Ή Τράπεζα δέν έξέδωσε εφέ
τος ήμερολόγια τσέπης. Έπήραμε δμως άπό τήν άγορά καί θά
τά στείλωμε σέ δσους ζήτησαν,
μόλις έπιτραπή.
Στό προηγούμενο ψύλλο τής
«Τραπεζιτικής» έγράψαμε, δτιτό
Δικαστικόν τής Τραπέζης προσεφέρθη διά τών νομικών συν
αδέλφων νά έξυπηρετή νομικώς
έντελώς δωρεάν τούς έπιστρατευμένους συναδέλφους καί τής
οίκογένειές των.
Μαζί μέ τής θερμότατες εύχαριστίες μας πρός τόν Δικα
στικόν Σύμβουλον κ. Π. Γουναράκην καί τούς άγαπητούς συν
αδέλφους του Δικαστικού, τής
όποιες έξέφρασε καί έγγράφως
ή Επιτροπή, γνωρίζομε στούς
ένδιαφερομένους, δτι τής νομι
κές των ύποθέσεις θά άκούη
καθημερινώς άπό 1-3 μ.μ. ό Δι
κηγόρος συνάδελφος κ. Γεωργ.
Στεφόπουλος (Παράρτημα Τ"
Σ)βρίου) καί θά φροντίζη διά
τά περαιτέρω.
Οί συνάδελφοι πού βρίσκον
ται έπιστρατευμένοι καί οι οίκο
γένειές των, πού είναι σέ έπαρχία θά γράφουν στήν Επιτροπή
κι’ αύτή θά φροντίζη μέσω τού
Δικαστικού.
Επειδή άπό τής ύποθέσεις,
πού μάς άνέθεσαν νά διεκπεραιώσωμε διαγνώσαμε κάποια διστακτικότητα καί έξαιρετική δι
ακριτικότητα άπό τόν φόβο, μή
πως μάς κουράζουν, θέλομε νά
τονίσωμε άλλη μιά φορά στούς
πολεμιστές μας συναδέλφους
καί τής οίκογένειές τους, πώς
δέν μπορούν νά μάς κάμουν με
γαλύτερη εύχαρίστησι άπό τό
νά μάς έμπιστεύωνται τά ζητήματά τους. ’Άς ξέρουν άκόμη
οί καλοί μας συνάδελφοι, δτι
δέν ύποχρεώνονται σέ κανένα.
"Οταν ζητάει κανείς άπό τόν
άδελφό του νά φροντίση γιά
μιά ύπόθεσί του δέν τού λέει
εύχαριστώ. ’Άν λοιπόν αύτό δέν
γίνεται σέ όποιαδήποτε περί
πτωσι, σκεφθήτε τί πρέπει νά γί

λεΐ, άλλά κάθε του έπιθυμία κοπα γιά τό μέλλον αύτό, θέ
είναι 'προσταγή, πού οί άλλοι λησε νά βάλη άπό τώρα τή βάσι
αισθάνονται σάν ιερή ύιτοχρέ- μιας ζωντανής άναμνήσεως τού
ωσι.
έπικοϋ Έλληνοϊταλικού πολέμου
πού θάναι συγχρόνως καί ένας
©
ζωντανός κρίκος τού ωραίου
Ευγενικά παραδείγματα.
Στήν άπρόσωπη έμφάνισι κάθε αισθήματος τής συναδελψικής ά
έργασίας καί συμβολής στό έρ γάπης, πού ένώνει τούς ύπαλγο τής Αλληλεγγύης θά κά λήλους τής Εθνικής Τραπέζης.
Ξεκινώντας άπ’ αύτή τή σκέψι
μωμε μιά έξαίρεσι, γιατί ξεπερ
νά κατά πολύ τά δρια τού συ ό Σύλλογος άπεφάσισε νά άνανήθους καί φωτίζεται σάν ένα δεχθή άπό τήν κολυμβήθρα τά
ώραΐο, άνώτερο καί εύγενικό παιδάκια έκεΐνα τών έπιστρατευμένων υπαλλήλων τής Τρα
παράδειγμα.
Ό Συνάδελφος Γραψεύς τού πέζης μας, πού θά γεννηθούν
Ύπ)τος Άμφίσσης κ. Εύστρ. στήν άπουσία τού πατέρα των
Εμπειρικός προσέφερε γιά τό στόν πόλεμο, ή πού έφυγε ό πα
έργον τής Επιτροπής δρχ. 5ΰ00 τέρας τους καί τά άφησε άβάκαί ό Συνάδελφος Ύποταμίας πτιστα. Στούς άναδεκτούς του
τού Ύποκ)ματος Κυπαρισσίας αύτούς ό Σύλλογος θά δώση τό
όνομα Νίκη καί Νικηφόρος καί
κ. Άνδρ. Μπομπής δρχ. 9ύύ.
Τί δέν κάνει άλήθεια ή καρ θά τούς παρακολουθήση άπό
διά, δταν ξέρει νά μιλήση καί νά κοντά ώσπου νά μεγαλώσουν
καί νά γίνουν καλοί καί χρήσι
πονέση!
Έκεΐνο δμως πού ιδιαίτερα μοι άνθρωποι στήν κοινωνία.
Τήν πραγματοποίησι τής σκέέξαίρει τήν ευγενική χειρονομία
είναι ό τρόπος μέ τόν όποιον ψεως αύτής όρχίσαμε άπό δύο
έγινε. Δέν μάς τό έπληροφόρησε συναδέλφους πού χάσαμε στόν
κανείς. Μέσα σέ δύο καταστά πόλεμο : τόν ’Άγγελο Κοτρώνη
σεις είδαμε σημειωμένα τά δυό καί τόν Κωνσταντίνο Κωστούλα.
αυτά όνόματα μέ τά γενναία πο Τά παιδάκια τους θά γεννηθούν
σά, πούπροσέφερε όκαθέναςτους. χωρίς νά γνωρίσουν τόν πατέρα
Δέν πέρασε καθόλου άπτό τους. "Οταν νοιώσουν τόν εαυτό
μυαλό μας νά ύποτιμήσωμε κα τους καί καταλάβουν τί δέν ένένας άλλου συναδέλφου τήν γνώρισαν, θά α σθανθοΰν τήν
συμβολή, πού άνάλογη άλλωστε πρώτη πίκρα τής ζωής τους, θά
μέ τά οικονομικά μέσα τού κα πρέπη τότε ή μαννούλα τους νά
θενόςήτανγενναία, γενναιοτάτη. μπορή νά τούς πή: Ναι παιδάκι
Δέν μπορούμε δμως νά μή μου, ό θεός σοΰ στέρησε τόν
σταθούμε μέ προσοχή καί έκτί- πατέρα σου, πού έπεσε στήν έλμησι στά δυό αύτά όνόματα ληνική γιγαντομαχία τού 1940.
Συναδέλφων, στήν άνώτερη αύτή "Ομως ό πατέρας σου είχε πολ
συγκίνησι γιά τόν ιερό σκοπό λούς άδελφούς, πάρα πολλούς
τής Αλληλεγγύης, πού ένοιωσαν άδελψούς, πού δέν σάφισαν νά
οί καλοί αύτοί συνάδελφοι καί νοιώσης τήν όρφάνια σου.
Καί τότε φέρνοντάς το άπτό
πιστεύομε πώς δέν θάχη κανείς
χεράκι
στόν Πρόεδρο τού Συλ
άντίρρησι γιά
τήν ιδιαίτερη
μνεία, πού άληθινά τούς άξίζει. λόγου θά πάρη άπτό χέρι του
μαζί μέ τήν εύλογία καί τό πα
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Ή συμμετοχή τών Όργανώ· τρικό χάδι, πού δέν γνώρισε.
Ελπίζομε πώς ή μητέρες τών
σεών μας είς τό έργον της
παιδιών, πού περιμένομε νά γεν
’Αλληλεγγύης.
Είς προηγούμενο φύλλο τής νηθούν, θά θελησουν νά δώσουν
« Τραπεζιτικής » δημοσιεύσαμε στό Σύλλογο τη μεγάλη χαρά
τήν έκκλησι, πού άπηύθυνε ή πού τούς ζητάει.
’Επίσης προτείναμε νά μάς
’Επιτροπή είς τόν Σύλλογον Εΐσδώση
τό παιδάκι του γιά νά τό
πρακτόρων καί Κλητήρων, τόν
Προμηθευτικόν
Συνεταιρισμόν βαπτίση ό Σύλλογος στόν δικη
καί τό ΤΥΠΕΤ γιά νά βοηθή γόρο συνάδελφο κ. Άγαμ. θεο
σουν τό έργον της. Σάλλη θέσι δοσιάδην.
Ή ίδια πρότασις θά γίνη καί
δημοσιεύομε τής άπαντήσεις των,
στούς
άλλους έπιστρατευμένους
πού άποδεικνύουν τήν συνοχή,
πού κυριαρχεί στή συλλογική συναδέλφους γιά ν’ άποκτήση
μας ζωή καί τήν πλήρη σύμπτω- έτσι ό Σύλλογος πολλές Νίκες
σι τών σκέψεων τοΰ Συλλόγου καί πολλούς Νικηφόρους, παι
διά τών άδελφών μας καί δικά
μέ τά παρακλάδια του.
Ό Σύλλογος τών Είσπρακτό- μας παιδιά.
Λ
ρων καί Κλητήρων άπεφάσισεν
ώς πρώτη ν εισφοράν δρ. ΙΟ.ύθΟ
Αύτό είναι τό έργο τής Ε
καί έδήλωσε δτι θά φέρη σέ πιτροπής ’Αλληλεγγύης στόν
προσεχή Γενική Συνέλευσι τήν μήνα πού πέρασε. Θελήσαμε
πρότασι καί γιά άλλη μηνιαία νά δώσωμε ένα λεπτομερή α
συμβολή.
πολογισμό για ένα διπλό λό
‘Ο Προμηθευτικός Συνεταιρι γο- Ό ένας είναι, ότι δέν δια
σμός προσέφερε δρχ. 25.000, έκ χειριζόμαστε μιά έντολή, πού
τος άπό 250 μπουκαλάκια κο- στά συνηθισμένα χρονικά ό
νιάκ, πού προσέφερε γιά νά στεί ρια πρέπει νά έμφανισθή μέ
λωμε στούς έπιστρατευμένους τήν μορφή τής λογοδοσίας
συναδέλφους μας.
στούς έντολεΐς, γιά νά δώσουν
Τό ΤΥΠΕΤ προσέφερε δραχ. τήν έγκρισί τους, ή νά επιβά
10.000 καί καθημερινή πρόθυμη λουν τής κυρώσεις των. Έδώ
καί άνεπιφύλακτη συνδρομή σέ πρόκειται γιά μιά ζωντανή
γιατρούς καί φάρμακα.
πραγματικότητα, πού ζοϋν ό
.Η «Τραπεζιτική» προσέφερε λοι οί ύπάλληλοι τής Τραπέ
δρχ. 30.000, τήν προίκα πού τής ζης μας. Κάθε λεπτομέρεια της
είχε δώσει ό Σύλλογος, δταν ι λοιπόν τούς ένδιαφέρει. Κάθε
δρύθηκε καί πού τήν φύλαξε ά στιγμή της τούς συγκινεΐ. Στε
θικτη γιά νά προικίση, δταν ήλ νεύουν έτσι τά χρονικά όρια
θε ή στιγμή, τήν Άλληλεγγύη, τού άπολογισμοϋ, γιατί πρέ
νεώτερη άδελφή της. Εκτός άπό πει νά γίνη τό καλλίτερο πού
τήν προσφορά αύτή ή «Τραπε είναι δυνατόν νά γίνη και για
ζιτική» προοέφερε όλόκΛηρο τό τί τό καλλίτερο αύτό πρέπει
φύλλο της καί τόν όργανισμό όλοι νάχουν πάντοτε όλα τά
της πιστεύοντας, δτι κανείς καί μέσα νά τό παρακολουθήσουν,
τίποτε δέν μπορεί νά νοηθή σή νά τό έλέγξουν, νά τό διορ
μερα έκτός τού άγώνος.
θώσουν.
Νά πούμε εύχαριστώ στής συλ
Ό άλλος λόγος είναι, ότι
λογικές μας όργανώσεις, πού στούς συναδέλφους, πού πο
τόσο πρόθυμα βοηθούν τό έρ λεμούν πρέπει νά έρχεται όσο
γον τής Αλληλεγγύης θά ήταν είναι δυνατόν συχνότερα ή άπολύ λίγο.
πήχησις τής σκέψεώς μας γι’
’Άς εϋρουν τήν ικανοποίηση αύτούς, σάν σύνδεσμος μετα
πού τούς άξίζει, στής ίδιες τής ξύ μας, σάν ένθάρρυνσις καί
πράξεις των. Αύτό θά είναι ή σάν χαιρετισμός.
καλλίτερη καί πλουσιώτερη άνΉ «Τραπεζιτική» θάναι τό
ταπόδοσι γιά τήν συμβολή τους βάθρο γιά ν’ άκουσθή καλλί
στό ιερό μας έργο.
τερα ή φωνή μας στούς σκορ
πισμένους στόν πόλεμο συνα
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Νίκες καί Νικηφόροι.
δέλφους μας καί σόλη τήν Ελ
Ό Σύλλογος σάν μιά όργά- λάδα δικούς των.
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Ο συνάδελφος κ. ’Ιωάν. Χασιρτζιό-1 θοδηγουμένου ύπό τοϋ Σεπτού ήμών δας μας. Ή θυσία του θά μας εΐνα1
γλου τού "Υιτ)ματος Κομοτινής, δπου Βσσιλέως τήν τελική Νίκη στήν Πα παράδειγμα πρός μίμησιν δλοι δέ οί
Ό Προμηθευτικός Συνεταιρι I εκφράζει τήν ζωηρήν του επιθυμίαν
ώς γνωστόν υπηρετεί ό ήρωϊκώς πε- τρίδα μας, κάμνοντάς την πολύ με έν τω Μετώπω ευρισκόμενοι συνά
σμός
τών ’Υπαλλήλων Τραπε 1 δπως έκ,τροσωπήται, δι’ ενός μέ
σών Σταύρος ΙΙαπαδόπουλος μας γάλη καί ένδοξον.
δελφοι τού Υποκαταστήματος μας ζών Εθνικής, Ελλάδος καί Κτη λους του
‘Υπέρ τοϋ σκοπού τούτου, τη προάπηύθΰνε τήν ακόλουθον επιστολήν.
Κατά νεωτέρας πληροφορίας, τάς ώρκίσθησαν νά εκδικηθούν τόν θά
ματικής, άπηύθυνε πρός τόν τάσει. τού Προέδρου κ. Ήλ. Τσιουνη,
Κύριε Διευθυντά,
όποιας εΐχον, ό αλησμόνητος συνά νατόν του καί νά συνεχίσουν τόν
Μέ βαθειά συγκίνησι διαβάσαμε δελφός μας Σταύρος Παπαδοπούλας άγώνα μέ περισσότερη ορμή καί θάρ Σύλλογον Υπαλλήλων τής Ε τό Δ. Συμβοϋλιον ένέκρινε τήν διάθε
ση' δρχ. δεκακισχιλίων, έπιψυλασσόμεεις τό Συλλογικό Δελτίο του ’Ια έπεσε μαχόμενος ήρωϊκώξ τήν 22αν ρος μέχρι τής τελικής Νίκης, ή όποια θνικής Τραπέζης τής Ελλάδος νον δπως είς τήν έπικειμένην Γενικήν
(Επιτροπήν
’Αλληλεγγύης
Μ,ανουάριου έ. έ. τά γραφέντα γιά ιόν Δεκεμβρίου π. έ. είς το Κεντρικόν εϊμεθα πεπεισμένοι πώς δέν θ’ άρΣυνέλευση· τών μελών τοϋ Συλλόγου
χομένου Συναδέλφου) τήν άκό μας ςηιήση τήν κατά μήνα χρηματι
ήρωικό θάνατο του άγαπημένου
'
Ik
Iμας Μέτωπον. "Ο ενθουσιασμός του
IUU τήν
ΙΙ Κ γήση.
λουθον, ϋπ“ άριθ. 158 καί υπό κήν ένισχυσιν δΓ άναλόγου χρηματικού
συναδέλφου Σταύρου Παπαδοποΰλου ήμέραν τής έπιστρα ιεύσεως τήν 28ην
Γιά τήν άνάπαυσι τής ψυχής τού
ήμερομηνίαν 12 Φεβρουάριου, ποσού.
ή δέ ψυχή μας πόνεσε πολύ στό
"Ηρωός μας έτέλέσθη επιμνημόσυνος επιστολήν:
Μετ’ έξαιρέτου τιμής
άντίκρυσμα τής γλυκείας του μορ
δέησις παρά τής οικογένειας του
Ό Πρόεδρος
Κύριε
Πρόεδρε,
φής τήν οποίαν είχατε τήν.καλωκατά τήν όποιαν πλήθος γνωστών
Η Λ. ΤΣΙΟΥΝΉΣ
σύνη νά άποθανατίσητε εις περίβλε
’Έχομεν τήν τιμήν νά γνωρίσωμεν
καί ξένων συνέρρευσεν διά νά άπο"Ο Γραμματεΰς
πτον μέρος τού Δελτίου 8πως του
τίση τόν τελευταΐον φόρον τιμής καί όμΓν, είς άπάντησιν τού άπό 7 Ια
Ε. ΙΕΡΩΝΥΜΑΚΗΣ
νουάριου
έ.
έ.
ύμετέρου
εγγράφου,
άξιζε.
ν’ άναφωνήση: Αίωνία ή μνήμη είς
δτι τά Συμβούλια, Διοικητικόν και
Είς τήν ανωτέρω επιστολήν ή Ε
Πονέσαμε ολοι μας πάρα πολύ γιά
τούς ένδοξους καί άθανάτους Νε ’Εποπτικόν, τού Προμηθευτικού Συν
πιτροπή
’Αλληλεγγύης Μαχομένου
τόν πρόωρο χαμό του, ή συναίσθησις
κρούς μας! Ό Σεβαστός μας κ. Δι εταιρισμού, εμφορούμενα άπό τά
όμως δα προσέφερε τήν ζωήν του
ευθυντής ώμίλησεν έν ’Εκκλησία αύτά μέ Υμάς αισθήματα καί άνα- Συναδέλφου άπήντησε τη 17-1-41
ώς εξής:
πρώτος άπό δλους μας γιά δ,τι
προκαλέσας τήν συγκίνησι καί ένθάρ- γνωρίζοντα ένσυνειδήτως τάς πρός
ρυνσι συνάμα είς δλους τούς πσρευ- τούς μαχομένους Συναδέλφους καί νέλλογον Είσπρακτόρων καί Κλητή
πολυτιμότερο καί ΐερώτερο, δηλαδή
Μέλη τού Συνεταιρισμού υποχρεώ
ρισκομένους. Συνημμένως αποστέλ σεις καί έπιθυμοϋνι,τ τ, δπως συμβά- ρων ’Εθνικής καί Κτηματικής Τραγιά τήν γλυκεία μας Ελλάδα, μάς
πέζης τής "Ελλάδος
λω άντίγραψον τού έκφωνηθέντος λωσιν είς τήν εύόδωσιν του εύγε•κάμει νά εϊμεθα ύπερήφανοι καί μας
Ενταύθα
λόγου τού Σεβαστού κ. Διευθυντοΰ νοϋς καί ύψηλοΟ σκοπού, δν ή ύμεδυναμώνει τήν ψυχή μας είς τό νά
Κύριε Πρόεδρε,
μέ τήν παράκλησιν δπως δημοσιευ- τέρα Επιτροπή επιδιώκει, άπεφάσιεξακολουθήσουμε μέ μεγαλύτερη ορ
σαν, δπως θέοωοιν είς τήν διάθεσιν
Εχομεν τήν τιμήν νά γνωρίσωμεν
θή είς τό προσεχές Συλλογικό Δελ- ύμών δρχ. 25.000 (είκοσι πέντε χιλι
μή τόν Ιερό αγώνα τής Φυλής μας,
τήν λήψιν τής άπό 14 τρέχ. επιστολής,
τίον.
οί μέν στρατευθέντες έπί τού πεδίου
άδας) ΐνα, δπως κατά τάς έορτάς 6Γ ή μας γνωρίζετε τήν έκ δρχ. 10.000
Τελειώνοντας θεωρώ καθήκον νά τών Χριστουγέννων, ουτω καί σήμε προσφοράν σας διά τό έργον τής "Ε
τής τιμής έκδικοόμενοι τόν θάνατο
Μαχομένου
έκφοάσω έκ μέρους δλων των κ.κ. ρον συμμετάσχη ό Συνεταιρισμός πιτροπής 'Αλληλεγγύης
τού άγαπητοϋ μας συναδέλφου, ήμεΐς
είς πάσαν κατά τήν κρίσιν σας γενηΣυναδέλφων τού Ύποκ)ματος θερ- σομένην έκδήλωσιν τής πρός τούς Συναδέλφου καί τήν πρόθεσίν σας,
δέ οί παραμένοντες είς τά Γραφεία
δπως είς την επικειμένην Γενικήν Συμας μέ 6,τι μπορούμε, μέχρις δτου
μάς εύχαριστίας καί άπειρον ευγνω μαχομένους άγαπητούς
Συναδέλ νελευσιν τών μελών σας προκαλέσητε
κατασυντρίψουμε τόν άνανδρο εισβο
μοσύνην διά τήν συμμετοχήν στή ψους μας καί τάς οικογένειας των άποφασιν περί μηνιαίας έπιχορηγήΣταΰρβξ Π. Παπαδβιτβυλοξ
λύπη μας, πρώτον πρός τήν Σεβα συναδελφικής άλληλεγγύης.
σεως.
λέα καί επιτύχουμε τήν τελική Νίκη.
Βεβαιωθήτε, δτι μάς συνεκίνησαν
Μετά τιμής
Στό πρόσωπο τού Σεβαστού μας Οκτωβρίου π. έ. δέν εΤνάι δυνατόν στήν Διοίκησίν μας ήτις δι’ έμπνευβαθύτατα τά γραφόμενα σας, προερ
Ό Πρόεδρος
Ό Σύμβουλος
Διοικητοΰ είς τόν όποιον ό Βασιλεύς νά περιγραφή. "Οταν τήν έπομένην σμένου τηλ)ματος συνελυπήθη τό
χόμενα άπό αγαπητούς συνεργάτας έν
μας ένεπιστεύθη τήν διακυβέρνησι μας άπο χαιρετούσε γιά νά παρου- Ύποκ)μά μας, δεύτερον πρός τόν Α. ΜΥΛΩΝΑΚΟΣ Π. ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ τή Τραπέζη, τών όποιων τά αισθήματα
τής χώρας μας είς στιγμάς κρίσι σιασθή στό Σύνταγμά του νόμιζε Σύλλογον τής Εθνικής Τραπέζης—
γνωρίζομεν άριστα.
Μας συνεκίνησεν επίσης ή προθυμία
μους γιά τό "Εθνος μας, έχουμε κανείς πώς πήγαινε σέ γάμο, ακόμη Επιτροπήν ’Αλληλεγγύης ΜαχομέΌμοίως τό Ταμεϊον Υγείας σας τής συνεργασίας μεθ’ ημών είς τό
πλήρη πεποίθησι καί εϊμεθα βέβαιοι δέ άντηχούν καί θά άντηχοΰν γιά νου Συναδέλφου, διά τά θερμότατα
Προσωπικού Εθνικής Τραπέζης έργον τής "Αλληλεγγύης καί διά προ
πώς θά φέρη είς πέρας τό Μεγάλο πάνια τά τελευταία του λόγια δταν συλλυπητήρια τηλ)ματα τόσον πρός
(Τ.Υ.Π.Ε.Τ.) άπήντησεν είς τήν σωπικής εργασίας, πλήν τής χρηματι
τό
Ύποκ)μά
μας
δσον
καί
πρός
τήν
’Έργο τού έκλιπόντος Εθνικού Κυ μέ αποχαιρετούσε σφίγγοντας τό χέ
οικογένειαν τού πεσόντος "Ηρωός γενομένην έκκλησιν ώς εξής, κής ενισχύσεως καί εύχαριστούντες
βερνήτου μας καί θά χαρίση μέ τήν ρι μου : «Θά τούς φάμε τούς μακα
μας καί τέλος πρός δλους τούς συμ- διά τοΰ ύπ* άριθ. 201 καί ύπό υμάς θερμώς έπί τούτφ παρακαλοΰμεν
δύναμι τοϋ θεού καί τής Μεγαλό ρονάδες». Μέ τέτοια πίστι καί εν
μετασχόντας είς τό πένθος μας.
ήμερομηνίαν 7 Φεβρουάριου έγ- όπως όρίσητε τόν αντιπρόσωπόν σας, '
χαρης καί μέ τις ήρωϊκές αυτοθυ θουσιασμό έφυγε καί ύπήκουσεν είς
γράφου του:
Μετά πλείστης τιμής
ΐνα συνεργασθή μεθ’ ήμών είς τόν το
σίες του ενδόξου Στρατού μας κα- τήν φωνήν τής κινδυνευούσης πατρί
Κύριοι,
ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΣΙΡΤΖΙΟΓΛΟΥ
μέα τής έπισκέψεως καί περιθάλψεως
Είς άπάντησιν τοΰ άπό 7 Ιανουά τών τραυματιών μας.
ριου έ. έ. έγχράφου ύμών έχομεν τήν
Μέ θερμά καί πάλιν συγχαρητήρια
τιμήν νά σάς γνωρίσωμεν, δτι τό Δ.
Συμβούλιον τοΰ ήμετέρου ’Οργανι διά τά εύγενή αισθήματα τοΰ Συλλό
Ό έκφωνηθείς ύπό τοϋ κ. Σπυρ. I τής Ελλάδος τόν καλόν Αγώνα
έξεπλήρωσε τιμίως τό ύπέρτατον σμούς έπιθυμοΰν νά συμβάλη είς γου σας, διατελοΰμεν
Κουλεϊμάνη, διευθυντοΰ τού ΰποκα- ύττέρ τής τιμής καί τής έλευθερίας
πρός τήν πατρίδα καθήκον, θά πλη τήν εύόδωσιν ένός εΰγενοΰς καί ύψηΜέ αγάπην
ταστήματος Κομοτινής, λόγος κατά τής Αγαπημένης μας Πατρίδας.
λού σκοπού, άπεφάσισε παμψηφεί
ροΰται χαράς καί ύπερηφανείας
"Επιτροπή
’Αλληλεγγύης
Μαχομένου
τήν γενομένην έπιμνημόσυνον δέησιν
Αίφνης μία είδησις έκ τού Αλβα ψυχή του βλέπουσα, δτι οί στραττώ τήν παροχήν παρά τοϋ Ταμείου 'Υ
Συναδέλφου
γείας
Δρχ.
10.000
(δεκακισχιλίων)
ύττέρ τοΰ έν πολέμω πεσόντος Σταύ νικού μετώπου έρχεται νά διαταΌ Πρόεδρος
ταί του καί οί συνάδελφοί του συνε πρός ΰμας.
ροο Παπαδοποΰλου εΐχεν ώς άκο ράξη τήν γαλήνην τής ύπαλληλικής
'Ωσαύτως
γνωρίζομεν
ύμίν
δτι
τό
ΔΙΟΝ.
ΓΚΟΥΣΚΟΣ
χίζουν τά ήρωίκά κατορθώματα έΧοόθως:
. Συμβούλιον τοΰ Τ.Υ.Π.Ε.Τ. έν
οικογένειας μας. Μία ε’ίδησις ή ό κείνου έκδικοόμενοι τήν άπώλειάν
"Ο Γραμματεΰς
τή έκδηλώσει τής πρός τόν μαχό«'Όταν τήν 28ην 'Οκτωβρίου τοΰ ποια μάς έπληροφόρει, δτι ό Αγαπη του.
ΔΗΜ. ΣΑΓΚΡΙΩΤΗΣ
μενον συνάδελφον Αλληλεγγύης, θε
1940, τήν ιστορικήν έκείνην ήμέραν, ή τός μας συνάδελφος Σταύρος Παπα- "Ενδοξε Συνάδελφε,
Συλλόγου
ωρεί καθήκον αύτοΰ κατά τόν σημε ^ ’Αντιπρόσωπος τοΰ
Πατρίς έκάλει τά τέκνα της νά λά- δόπουλος έπεσεν είς τό πεδίον τής
Η Πατρίς σου είναι ύπερήφανος ρινόν ύπέρ βωμών καί εστιών άγώνα ειάπρακτορων καί κλητήρων εις τήν
τής Ελληνικής Φυλής νά έξακολουβωσιν άνά χεϊρας τά δπλα καί σπεύ- τιμής ήρωϊκώς μαχόμενος.
διά σέ, τόν ήρωα πολεμιστήν, άλλά θήση κατά τήν διάρκειαν τού πολέ Ε. Α. Μ. Σ. ώρίσθη δ κ. Ήλ.
σωσι πρός ύπεράσπισιν τής τιμής καί
Τσιούνης.
Ό Αγαπητός Σταύρος, λέγει ή επι καί ή Εθνική Τράπεζα, δπως ό σε
μου τούτου νά κρίνη συντόμως καί
έλευθερίας τής Ελλάδος μας εναν στολή τοΰ Ταγματάρχου του, ήτο εν βαστός μας Διοικητής καί σημερινός μέ τόν πλέον εύμενή τρόπον πάσαν
Φ
τίον ύπουλου καί άνάνδρου έχθροΰ, θουσιώδης νέος, λαβών μέρος είς Κυβερνήτης μας τηλεγραφεί έπί τή αϊτησιν στρατευθέντος συναδέλφου
καί
τής
οικογένειας
του,
άφορώοαν
ό Αγαπητός συνάδελφος Σταύρος Πα διαφόρους μάχας, καθ’ άς έπεδείξαΤέλος ή ΔιευΘύνουσα τήν
πληροφορία τής θυσίας σου «σαν φαρμακευτικήν ή νοσηλευτικήν Ανάγ
παδόπουλος φέρων τόν βαθμόν τοΰ το άρίστην διαγωγήν, διό καί έγένε«Τραπεζιτικήν» Επιτροπή, ....
έκΕλληνίς μητέρα προπέμπει είς τήν κην των.
εφέδρου Άνθυπολοχαγοΰ Πεζικού το πρότασις είς τήν Διοίκησίν του Αθανασίαν ένδοξα τέκνα της πίπτον
πληρούσα ύπόσχεσιν δοθεΐσαν
Μετά συ να δελφικών
χαιρετισμών
γεμάτος
ένθουσιασμόν,
νεανικόν πρός Απονομήν αυτώ εύαρεσκείας.
κατά τήν συνεδρίασιν τής Διοικ.
τα ύπέρ μεγαλείου πατρίδας μέ δά
Ό Πρόεδρος
σφρίγος (δέν είχε κλείσει άκόμη τά
Επιτροπής τοΰ Συλλόγου, καθ’
Καί πώς ήτο δυνατόν ό πάντοτε κρύα ύπερηφανείας δΓ αύτούς καί ό
ΑΑ. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ
26 του χρόνια) καί μέ πλήρη αύτο- ένθομσιώδης, ό γεμάτος άπό πατριω δύνης διά τήν άπώλειάν των. Χα
ήν άπεφασίσθη ή συστασις τής
πεποίθησιν έπί τήν νίκην Αποχαιρέτα τικόν μένος, ό πλήρης ζωής καί δρά- ράσσει είς τήν πλάκα τής αίωνιότη
Ε.Α.Μ.Σ., άπέστειλε πρός τήν
χαρούμενος τΑς ΑδελφΑς του, τούς σεως Σταύρος νά μή διατηρήση καί τος όνομα ένδόξου νεκρού Σταύρου
Επίσης δ Σύλλογος Εΐσπρακτό- τελευταίαν πρός ένίσχυσιν τοϋ
συγγενείς του, τούς συναδέλφους μή έκδηλώση τά ωραία αύτά ψυχικά Παπαδοποΰλου».
0ων καί Κλητήρων ’Εθνικής καί σκοπού της δραχ. 30.000, συνώτου καί τούς φίλους του καί έσπευ χαρίσματά του έκεϊ δπου μόνον ήΚαί ό Σύλλογός μας, τού όποιου Κτηματικής Τραπέζης τής Ελλά δευσε δέ τήν προσφοράν αυτής
δεν έκ τών πρώτων είς τήν φωνήν ρωες, μόνον πραγματικοί πατριώται καί σύ ύπήρξες Αγαπητόν τέκνον έπί
δος άπήντησεν ως κατωτέρω, διά διά τής άκολούθου έπιστολής:
τής κινδυνευούσης Πατρίδας.
ητο δυνατόν νά δημιουργήσωσι τό τω άκούσματι τής άπωλείας σου τής άπό 14 ’Ιανουάριου επιστολής :
Κύριε Πρόεδρε,
"Ολοι ήμείς οί εύρισκόμενοι είς τΑ σημερινόν θαύμα, τό οποίον δλη ή σπεύδει νά έκδηλώση τόν συναδελφι
Η
«Τραπεζιτική»
κατά τήν ϊδροσίν
Κύριε Πρόεδρε.
της έλαβεν ώς προίκα άπό τόν Σύλ
μετόπισθεν μέ ίεράν συγκίνησι ν πα- Ύφήλιος Αναγνωρίζει καί μέ σεβα κόν πόνον είς τάς λέξεις «Συμμετέ·
Εχομεν^ τήν τιμήν νά γνωρίσωμεν
χομεν όδύνην καί ύπερηφάνειαν Διευ- είς Υμάς οτι το Διοικ. Συμβούλιον τού λογον δραχ. 30.000. Τήν προίκα αύρακολουθοΰμεν νοερώς τούς Ανδρεί σμό μνημονεύει.
τήν ή «Τραπεζιτική» διεφύλαξε δθιους πολεμιστΑς μας καί μέ χαρΑν
Ετσι ή μοίρα δέν θέλησε ν’ άφή- θύνσεως καί Προσωπικού Ύποκ)μα- Συλλόγου μας κατά τήν συνεδρίαν αυ κτον καί Εχει ήδη τήν εύτυχίσν νά
και ύπερηφάνειαν πληροφορούμεθα ση τό γενναϊον τέκνον τής πατρίδας τος ήρωϊκόν θάνατον συναδέλφου τού τής 11)1)1941 ελαβε γνώσι/ν τοΰ προικίση μέ αύτήν τήν νεωτέραν άτΑς πρώτας νίκας του ένδόξου στρα Σταύρον νά συνέχιση τάς ήρωϊκάς Παπαδοποΰλου. Υποκ)μα Κομοτινής άπό 8)1)41 έγγραφου σας, τοϋ οποίου άδελφήν της, τήν ’Αλληλεγγύην το®
τιμάται μέ πρώτην προσφοράν αίμα τό περιεχόμενον, εκφραστικόν τών συ Μαχομένου Συναδέλφου.
τού μας.
του πράξεις μέχρι πλήρους έκμηδεναισθημάτων τά όποια κατέχουν όλον
Η στοργή τοϋ Συλλόγου Αποτε
τος συναδελφικής οικογένειας βωμόν τόν Τραπεζοϋπαλληλικόν κόσμον πρός
ΆλλΑ μέ δλως ιδιαίτερον ένδια- νίσεως τού άτιμου εχθρού. Καί επελεί τήν άλλτ|ν έκείνην προίκα, πολύ
Πατρίδας».
τούς άγωνιζομένους υπέρ τού συνόλου δαψιλεστέραν οίασδήποτε χρηματικής
φέρον, μέ ιδιαιτέραν Αγάπην, ώς ήτο σεν, έπεσεν δπως ξεύρουν νά πίπτουν
συναδέλφου.,, βαθύτατα μάς συνεκί- έπιχορηγήσεως, ή όποια, δπως διά
Πολυαγαπημένε μας Συνάδελφε,
φυσικόν, ήμείς οί ύπάλληλοι τής ot ήρωες, δταν Αγωνίζονται άγώνα
νησε.
Ολοι οί συνάδελφοί σου, ναί, ποτήν «Τραπεζιτικήν» καί διά τήν Άλ’Εθνικής Τραπέζης παρακολουθοϋ- τίμιον, άγώνα ιερόν, άγώνα εύλογηΠράγματι, οίαδήποτε χρηματική διάνούμεν πραγματικά διά τόν πρόωρον θεσις ύπέρ τών άγωνιζομένων ήρώιον ληλεγγύην τού Μαχομένου Συναδέλ
μεν τούς 6 συναδέλφους μας, τούς μένον άπό τόν θεόν. Ναί, ό γενναίος
φου τώρα, θά είναι ό Αγαθός δαί
όποιους τό έδώ Ύποκ)μα είχε τήν Σταύρος έπεσεν, άλλά δέν άπέθανε, χωρισμόν σου άπό τήν συναδελφικήν μας, οΐτινες διά τοΰ τίμιου αίματός των μων τής πλήρους έπιτυχίας καί τής
θεμελιώνουν
τήν
νέαν
μεγαλειώδη
οικογένειαν, παρηγορούμεθα δμως
εύοδώσεως τού εύγενούς σκοπού.
τιμήν ν’ Αποστείλη είς τό μέτωπον δέν Αποθνήσκουν ποτέ οί ήρωες, ζοΰν
καί υπερηφανευόμεθα, διότι ό χωρι καί φωταυγή περίοδον τοΰ ένδοξου
Μετά συναδελφικ'ών χαιρετισμών
διό νά προτΑξωσι καί οΟτοι τά στή αιώνια είς τήν μνήμην τών Ανθρώ
"Εθνους μας, είναι μικρά.
σμός σου αυτός ύπήρξε τόσον ήρωϊ’Ιδιαιτέρως όμως τό ενδιαφέρον μας Η ΔιευΘύνουσα ’Επιτροπή τής «Τρα
θη των έναντίον τοΰ άνάνδρου έχ πων καί τό δνομά των μεταφέρεται
πεζιτικής»
κός, τόσον ένδοξος, ώστε τά δάκρυά πρός τά μέλη τής συναδελφικής οικο
θροΰ. Μέ άνέκφραστον δέ χαράν, είς τάς δέλτους τών Αθανάτων ήμιΤά Μέλη
μας νά δίδουν τόπον είς ϋμνος πρός γένειας καθίσιαται καθήκον έπιβεβλη- Ό Πρόεδρος
μέ ψυχικήν εύχαρίστησιν έμανθάνο- θέων.
τήν Ανδρείαν σου καί τό ύπέροχον μένον καί άναντίρρητον.
Ό Διευθυντές
μεν παρά τών ίδιων συναδέλφων
Εϊμεθα επομένως απολύτως Ικανο
Δέν άπέθανεν ό φίλτατος συνά άλμα σου, τό όποιον σέ έφερε μέσα
ποιημένοι καί εύγνώμονες διά τήν
τάς ήρωϊκάς προόδους των καί μέ δελφός μας, δχι. Άπλούστατα έκαείς τούς κόλπους τοϋ καλού θεού έμπνευσμένην .πρωτοβουλίαν σας καί
κάποιον έγωϊσμόν (διατί νά τό άπο- μεν ένα ήρωικό ν άλμα, άπό εκείνα
μας.
τήν ηγεσίαν σας είς τήν υπέρ τοΰ
ϊ
-------------- ---------------·
κρύψωμεν) διεκηρύττομεν, δτι καί ή τά γνωστά του άλματα μέ τά όποια
Καί σήμερον κλίνοντες εύλαβικά σκοπού τούτου έργαζομένην ’Επιτρο
Εθνική Τράπεζα, ή ,όποια εις τάς ώδήγει τούς στρατιώτας του είς τήν τό γόνυ πρό τής ίεράς μνήμης σου πήν, είς τήν οποίαν τό Δ. Συμβούλιον ϊ
ϊ
ΙΑΤΡΟΣ
δυσκόλους στιγμάς τοΰ "Εθνους κατάληψιν τών κορυφογραμμών τών ύψώνομεν φωνήν προσευχής καί Ικε mimiimimmiimmiiiimiHimiimiiimniiiiiiiiiiimim
μας προθύμως προσέφερε πάν δ,τι Αλβανικών όρέων. "Ηρωικόν άλμα σίας πρός τόν Δημιουργόν τοϋ Σύμ- των, παρέχει παρηγοριάν καί προ ν/ Άφροδισιολόγος καί δερτής έζητήθη, καί κατά τόν σημερινόν μέ τό όποιον άνήλθεν είς τήν πανύ- παντος, δπως εύλογή τόν ιερόν άγώ- στασίαν, τήν όποιαν καί ήμείς οί συ Α ματολόγος. Δέχεται έν τή ϊ
νά μας καί δίδη δύναμιν καί ψυχικήν
Λ νέα αύτοΰ Κλινική : Πλαύπέρ πάντων Αγώνα προσέφερεν ψηλον κορυφήν, τήν όποιαν μόνον
ορμήν είς τούς ήρωάς μας, ΐνα τα νάδελφοί σου ύποσχόμεθα, διότι άέκτός τής ύλικής βοήθειας καί 600 ήρωες έγγίζουν, άνήλθεν είς τήν χέως ή Νίκη στέψη τά έλληνικά δ δελφαί ήρώων είναι άξιαι Αδελφικής X τεΐ« Άγ. Ειρήνης άρ. 11.
περίπου ύπαλλήλους της, οΐτινες αιωνιότητα. ’Εκεί ήσυχος, μέ άνα- πλα. Είς τάς καλάς σου δέ άδελφάς Αγάπης, σεβασμού καί έκτιμήσεως. ).(
— Άθήναι —
X
Αίωνία σψυ ή μνήμη, Αγαπημένε
Αγωνίζονται μετά τών άλλων τέκνων παυμένην τήν συνείδησίν του, δτι αί όποίσι τόσον ύπερήφαναι είναι
καί αύταί διά τόν ήρωα Αδελφόν μας συνάδελφε, αίωνία σου ή μνήμη».
ϊ
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= Τοϋ κ. ΤΗΛΕΜ. ΚΑΒΒΑΑΙΑ, Ίατροϋ, Διευθυντοΰ τοΰ Ινστιτούτου =
’Από των άρχα,οτάτων χρόνων j τον θεμελιωτήν τής Γαλλικής
οΐ κάτοικοι τής ενδόξου ταύτης ί χειρουργικής ’Αμβρόσιον Παρέ
χώρας, ήτις καλείται Ελλάς, ήγά- , (1575), τον Γερμανόν ιατρόν Λεοπησαν την Γυμναστικήν και μετε- I νάρδον Fuchs, καθηγητήν τής
χειρίσθησαν τάς σωματικός ασκή Ιατρικής Σχολής τής Tubingue
σεις προς υγιεινόν καί θεραπευτι (1566), τον επίσης Γερμανόν ια
κόν σκοπόν. ’Από τής εποχής ήδη τρόν καί Καθηγητήν τοΰ Πανε
τοΰ Τρωϊκοΰ πολέμου ό σοφός πιστημίου τής Hall Φρειδερίκον
Παλαμήδης συνιστα δπως οϊ στρα Χόφμαν (1708), τον θεμελιωτήν
τιώται των ’Αχαιών, διά να άπο- τής ’Ορθοπεδικής Γάλλον Καθη
φύγωσι τάς διαφόρους ασθένειας, γητήν τής ’Ιατρικής Σχολής τών
άσκώνται καθ’ έκάστην εις την Παρισίων Νικόλαον Άντρύ (1734),
κωπηλασίαν, διότι, κατά την γνώ τον ’Άγγλον ’Ιατρόν Francis
μην τοΰ σοφοϋ τούτου άνδρός, Fuller, δστις τφ 1749 έγραψε τό
προς προφύλαξιν από τών νόσων έργον του Medicina Gymnastica,
εχρειάζετο λεπτή δίαιτα καί έντο τον Γάλλον ’Ιατρόν Tissot δστις
νος σωματική διαπόνησις.
τφ 1780 έγραψε τήν «GymnaΌ 'Ιπποκράτης, ό μέγας οΰτος
τής αρχαιότητας ιατρός, υπήρξε
φίλος τών σωματικών ασκήσεων
καί μετεχειρίσθη αύτάς προς θε
ραπευτικόν σκοπόν. Εις τά συγ
γράμματα αύτοΰ υποδεικνύει τον
τρόπον κατά τον οποίον αί διά
φοροι ασκήσεις δΰνανται νά θερα
πεύσουν ώρισμένας άσθενείας. Είς
τό έργον του «Περί φύσιος ανθρώ
που» αναφέρει τά εξής : «. ... Είδέναι δε χρή καί τάδε προς έκείνοισιν, οτι δκόσα πλησμονή τίκτει
νοσήματα κένωσις ίήται" οκόσα
δέ από κενώσιος γίνεται νοσήματα
πλησμονή ιήται" δκόσα δε απο
ταλαιπωρίης γίνεται άνάπαυσις
ίήται· όκόσα δ” ύπ’ άργίης τί
κτεται ταλαιτιωρίη ίήται. Τό
δέ ξύμπαν γνώναι δει τον ίητρόν
εναντίον ΐστασθαι τοΐσοι κατεστεώσι καί νουσήμασι καί εϊδεσι
καί ώρησι καί ήλικίησι καί τά
συντείνοντα λύειν και τα λελυμένα συντείνειν». Επίσης εις τον
«Διαιτητικόν Τρίτον» αύτοΰ λέγει:
«Τοϊσι δέ λουτροΐσι τοϊσι θερμοΐσι ξυμφέρει καί τούτον χρέεσθαι, καί τή τρίψει ομοίως ώς
καί τον πρόσθεν». Είς τό περί
άρθρων έργον αυτού λέγει: «Χρή
δέ καί άνατρίβειν ήσυχαίως
καί λιπαρώς. Πολλών δε έμπει
ρον δει είναι τον ίητρόν».
Ό μέγας τής ’Αρχαιότητας φιλ,όσοφος ’Αριστοτέλης είναι καί
αυτός φίλος τής Γυμναστικής καί
θεωρεί αυτήν, πρώτος αυτός, ως
επιστήμην λέγων: «Περί δέ το
σώμα τέχναι καί φρονήσεις είσίν
1
ι
ιατρική τε καί γυμναστική" ταυmsmmimm
τας γάρ ημείς επιστήμας τίθεμεν»
Τραυματίαι υπό
(Άριστοτέλους Άποσπ. Διαλογ.
52). Οΰτος συνέστησε τήν λήψιν
νομοθετικών μέτρων «όπως τά stique medicale et chirurgicale»,
σώματα
βέλτιστα γένηται τών τον 'Ολλανδόν ιατρόν Mezger,
τρεφομένων» (Πολιτικά, Βιβλιον δστις μετά τών μαθητών του
Bergmann καί Helleday έγραψε
VII, Κεφ. XIV σελ. 249).
’Άλλος μεγάλος ιατρός τής Αρ περί τών φυσιολογικών αποτελε
χαιότητας, δ Γαληνός, ήσχολήθη σμάτων τής μαλάξεως (massage)
έπισταμένως μέ τήν μελέτην τών τφ 1873, τύν μεγάλον Σουηδόν
ασκήσεων, έγραψε δέ λίαν ενδιαφέ Γυμναστήν -Πέτρον ’Ερρίκον Λίγκ
ροντα έργαδπως τά περί τών οστών, (1776-1839), δστις ύπήξεν δ θεμε
περί τής κινήσεως τών μυών, περί λιωτής τοΰ Σουηδικού Γυμναστι
αναπνοής, περί τής άρίστης κα κού Συστήματος καί τής θερα
τασκευής τοΰ σώματος ημών, περί πευτικής αύτοΰ γυμναστικής (Sju
ευεξίας, περί ’Ιατρικής καί Γυμνα kgymnastik) καί τούς μαθητάς
στικής, περί τοΰ διά μικράς σφαί αύτοΰ Μπράντιγκ καί Γεώργιϊ,
ρας γυμνασίου, περί υγιεινής κ.λ.π. δστις έγραψε τφ 1847 εν ΠαριΌ Γαληνός θεωρεί τήν γυμνα σίοις τήν «Kinesitherapie ou
στικήν ώς αποτελούσαν μέρος τής traitement des maladies par le
υγιεινής. «Τής οΰν υγιεινής τέχνης, monvement selon la methode de
λέγει, μέρος έστίν ή Γυμναστική» P. H. Ling». Άναφέρομεν επίσης
(περί ’Ιατρικής καί Γυμναστικής, τον Σουηδόν ιατρόν Χαρτέλιους,
Κεφ. ΔΕ"). «Πολλοστοΰν
ου\· δστις τφ 1870 έξέδωκε τό έργον
μέρος γίνεται τής υγιεινής τέχνης του «Larobok ί sjukgymnastik»
ή περί τών γυμνασίων επιστήμη» τό οποίον μετεφράσθη τφ 1899
(περί ’Ιατρικής καί Γυμναστικής καί εις τήν Γαλλικήν, τον Γάλλον
Dally, δστις τφ 1857 εξέδωκεν εν
Κεφ. Μα').
Ο! ’Αρχαίοι 'Έλληνες ’Ιατροί ΙΙαρισίοις τήν Κινησιολογίαν του,
καί Γυμνασταί εγένοντο οί θεμε- τον επίσης Γάλλον ’Ιατρόν Fstraλιωταί τής θεραπευτικής γυμνα dere δστις τφ 1863 έξέδωσε τό
στικής καί κινησιοθεραπείας, πρώ έργον του «Du massage, son hiτος δέ εξ αυτών ύπήρξεν Ήρόδι- storique, ses manipulations, ses
κος δ εκ Συληβρίας, ζήσας κατά effets physiologiuqes et therapeutiques», τον Σουηδόν ’Ιατρόν
τον δον π. X. αιώνα.
Wide, διευθυντήν τοΰ ΌρθοπεΜέ τήν θεραπευτικήν Γυμνα δικοΰ ’Ινστιτούτου τής Στοκχόλ
στικήν τών αρχαίων 'Ελλήνων μης, δστις έγραψε περισπούδαστον
ήσχολήθησαν κατά τούς νεωτέ- έργον περί θεραπευτικής γυμνα
ρους χρόνους πλεΐστοι ιατροί καί στικής καί μαλάξεως (Στοκχόλμη
γυμναστίαί τών διαφόρων χωρών, 1896), τό δποΐον μετεφράσθη είς
μεταξύ τών δποίων άναφέρομεν τήν ’Αγγλικήν τφ 1902, τήν Γαλ

λικήν τφ 1898 καί τήν Γερμανι
κήν τφ 1897, τον Σουηδόν ’Ιατρόν
Αιμίλιον Κλέεν δστις μέ τήν συν
εργασίαν τοΰ Καθηγητοΰ τής
’Ορθοπεδικής
εν τή ’Ιατρική
Σχολή τής Στοκχόλμης Ρ. Haglund
καί τοΰ Καθηγητοΰ ιατρού J.
Arvedson, διευθυντοΰ ιδιοκτήτου
Γυμναστικού
’Ινστιτούτου
έν
Στοκχόλμη, έξέδωκε τφ 1923 τό
«Handbok i massage och sjn
kgymnastik. Τέλος άναφέρομεν
τον Σουηδόν ιατρόν Zander δστις
από τοΰ 1865 έγένετο δ δημιουρ
γός τής μηχανοθεραπείας, ήτις τό
σον διεδόθη άνά τον κόσμον. Διά
μηχανημάτων Zander νεωτάτου

μηχανοθεραπείαν.

τύπου είναι έφωδιασμένον καί τό
Ίνστιτοΰτον Φυσικής Αγωγής τής
Εθνικής Τραπέζης τής 'Ελλάδος
είς τό δποΐον από τοΰ παρελθόν
τος Δεκεμβρίου αποθεραπεύονται
οί ηρωικοί τραυματίαι τοΰ Εθνι
κού ημών άγώνος,
Ευθύς ώς οί πρώτοι τραυματίαι
κατέφθασαν είς ’Αθήνας, δ Διοι
κητής τής ’Εθνικής Τραπέζης καί
νΰν Πρόεδρος τής Κυβερνήσεως
κύριος ’Αλέξανδρος Κοριζής, δΡ
εγγράφου του προς τό Ύπουργεΐον τών Στρατιωτικών, έθεσεν
είς τήν διάθεσιν αύτοΰ τό Ίνστιτούτον Φυσικής ’Αγωγής τής Τρα
πέζης, καί μάλιστα τάς μηχανοθεραπευτικάς αύτοΰ εγκαταστά
σεις, διά τήν αποθεραπείαν τών
ηρωικών τραυματιών τοΰ ίεροΰ
ημών άγώνος. Τό Ύπουργεΐον τών
Στρατιωτικών, άποδεχθέν
τήν
προσφοράν τοΰ κ. Διοικητοΰ τής
Τραπέζης, άπέστειλε τον Γενικόν
’Αρχίατρον κ. Γκινάκαν, δστις έπισκεφθείς τό Ίνστιτοΰτον εΰρεν
αύτό καταλληλότατον διά τήν
αποθεραπείαν τών τραυματιών.
Τήν 18ην Δεκεμβρίου 1940 προσήλθον οί πρώτοι τραυματίαι Γε
ώργιος Παπαθανασόπουλος έπιλοχίας τών Εύζώνων, ’Επαμεινών
δας Κοντοθανάσος καί Παναγιώ
της Κόντος στρατιώται.
Τά μέχρι σήμερον (5 Φεβρουά
ριου) επιτευχθέντα αποτελέσματα
ύπερέβαλον πάσαν προσδοκίαν.
Διά καταλλήλου χρήσεως τής μα

λάξεως (massage), παθητικών καί
ενεργητικών κινήσεων καί τής μη
χανοθεραπείας, αί μετατραυματικαί παθήσεις τών ηρωικών παι
διών τής Ελλάδος, πού ειχον τήν
τιμήν νά χύσουν είς τά πεδία τών
μαχών τό αίμά των, ύπερασπίζοντα τήν τιμήν καί τήν ελευθε
ρίαν τής Πατρίδας, θεραπεύονται
τελείως καί οί καλοί οΰτοι στρατιώιαι άποστέλλονται £π’ άδείφ
είς τάς εστίας των τελείως υγιείς.
^Άναφέρομεν τινάς έκ τών πρώ
των θεραπευθέντων τραυματιών
μετά τοΰ ιστορικού τής παθήσεως
αύτών.
"Αριθμός 1.—Έπιλοχίας τών Εύζώνων Παπαθανασόπουλος Γειόργιος
έκ Θερμού Τριχωνίδας, ετών 24. ’Έ
φερε τραΰμα διαμπερές τοΰ αριστεροί
αντιβραχίου, τραυματισθείς τήν 19
Νοεμβρίου 1940. Προσήλθεν εις τό
Ίνστιτοΰτον τήν 18ην Δεκεμβρίου παρουσιάζων άγκύλωσιν τής κατ’ αγκώνα
άρθρώσεως τής άριστεράς χειρός. Τό
άντιβράχιον, τελείως ακίνητον, έσχημάτιζε μετά τοΰ βραχίονας ορθήν γω
νίαν. Υποβληθείς εις σχετικήν θερα
πείαν έθεραπεύθη τελείως, έπανακτήσας τήν πλήρη κινητικότητα τής άρθρώσεως. ’Αποτελέσματα δυναμομετρήσεως τής 18 Δεκεμβρίου 1940, διά
τής δεξιάς χειρός 29, διά τής αριστε
ρός 24. "Αποτελέσματα δυναμομετρήσεως τής 11ης ’Ιανουάριου 1941, διά
τής δεξιάς 36, διά τής άριστερας ήτις
ήτο καί ή τραυματισθεΐσα χειρ 32.
"Αριθμός 2.—Στρατιώτης Κοντοθα
νάσος ’Επαμεινώνδας έκ Δάφνου Δωρίδος έτών 20. “Εφερε τραΰμα τοΰ δε
ξιοί καρποί, μή δυνάμενος ώς έκ τού
του νά κάμψη εύχερώς τοΰτον.Διά κα
ταλλήλου θεραπείας έγένετο τελείως
υγιής.
Αριθμός 3.—Στρατιώτης Κόντος
Παναγιώτης έκ Σπάρτης έτών 28. ’Έ
φερε τραΰμα διαμπερές τής γαστροκνημίας τοΰ άριστεροΰ ποδός. Έβάδιζε ώς έκ τούτου λίαν δυσχερώς. Μέ
τήν κατάλληλον θεραπείαν όχι μόνον
έβάδιζε λίαν εύχερώς άλλά καί είς τήν
ποδηλασίαν ήσκείτο είς τά ειδικά πο
δήλατα τοΰ ’Ινστιτούτου. Άπήλθεν
είς άδειαν τελείως υγιής.
’Αριθμός 4.—Στρατιώτης
Τσι,ρίκογλου ’Αναστάσιος έξ ’Αδάνων διαμένων είς Γιανιτσά, έτών 25. “Εφερε
κάί οΰτος τραΰμα διαμπερές τής γαστροκνημίας τοΰ άριστεροΰ ποδός. Έβάδιζε μετά δυσχερείας. Προσήλθεν
είς τό ’Ινστιτοΰτον τήν 20ήν Δεκεμ
βρίου. Άπήλθεν είς άδειαν τήν 20ήν
’Ιανουάριου 1941 τελείως θαραπευθείς.
Αριθμός 5.—Στρατιώτης Φράγκος
Σπυρίδων έκ Κεφαλοβρύσου Άργους
έτών 28. ’Έφερε τραΰμα διαμπερές
μεταξύ τών δευτέρου καί τρίτου μετα
καρπίων οστών τής δεξιάς χειρός, μέ
έλάττωσιν τής κινητικότητας τοΰ δεί
κτου καί τοΰ μέσου δακτύλου. Μετά
τήν σχετικήν θεραπείαν έγένετο τε
λείως υγιής. ’Αποτελέσματα δυναμομετρήσεως : 21 Δεκεμβρίου 1940, δεξιά
χειρ 0 (μηδέν), αριστερά 35. 11 ’Ια
νουάριου 1941 : δεξιά χειρ 24, αρι
στερά 37.
"Αριθμός 6.—Στρατιώτης Καπακλής
Κων)τΐνος έξ "Αλμυροί. Προσήλθε τήν
21 Δεκεμβρίου 1940, παρουοιάζων
άγκύκλωσιν τών δύο τελευταίων δα
κτύλων τής δεξιάς χειρός, κατόπιν
τραύματος διά βολίδας τυφεκίου. Μετά
τήν σχετικήν θεραπείαν έγένετο τε
λείως υγιής, έπανακτήσας τήν κινητι
κότητα τών φαλάγγων τών δακτύλων
αύτοΰ.
’Αριθμός 7.—Λοχίας Παρασκευαΐδης Χαράλαμπος έξ "Εδέσσης. Προ
σήλθεν είς τό Ίνστιτοΰτον τήν 21 Δε
κεμβρίου 1940 παρουσιάξων άγκύλωσιν τής άρθρώσεως τής κάτω σιαγό
νας καί μή δυνάμενος νά άνοιξη τό
στόμα αύτοΰ, κατόπιν τραύματος διαμ
περούς τοΰ προσώπου.Κατόπιν ειδικής
θεραπείας κατώρθωσε νά άνοίγη τό
στόμα μέχρι δύο δακτύλων.
ΆριΘ. 8. — Στρατιώτης Ίγγλέζος
Άνδρέας έκ Χίου έτών 26. “Εφερε
τραΰμα διαμπάξ τοΰ δεξιοί μετακαρ
πίου μετά κατάγματος τοΰ τρίτου με
τακαρπίου δστοΰ. Δυσχέρεια περί τήν
κίνησιν τών δακτύλων. Επίσης έ'φερε
τραΰμα τυφλόν τής δεξιάς κνήμης. Διά.
καταλλήλου θεραπείας έθεραπεύθη τε
λείως καί άπήλθεν είς άδειαν.
’Αριθμός 9. — Λοχίας Λαγοινικος
Θεόδωρος έκ Χίου έτών 34. “Εφερε
τραΰμα τοΰ άριστεροΰ βραχίονας μετ’
άγκυκλώσεως τής κατ’ άγκώνα άρ
θρώσεως. Προσήλθεν εις τό Ίνστιτοΰτον τήν 24ην Δεκεμβρίου 1940.
Μετά τήν θεραπείαν έπανέκτησε τε
λείως τήν κινητικότητα τής άρθρώ
σεως καί άπήλθεν είς άδειαν τήν 25ην
"Ιανουάριου 1941.
’Αριθμός 10.—Στρατιώτης Συντάγ
ματος Βαρέος Πυροβολικού Κατεβαίνης Ήλίας έκ Φλαμουριάς ’Εδέσσης.

’Έφερε κάταγμα τής δεξιάς κλειδός
τοΰ άκρωμίου τής δεξιάς ωμοπλάτης
καί τής κορακοειδοΰς άποφύσεως μετ’
άγκυλώσεως τής κατ’ωμον άρθρώσεως.
Προσήλθεν είς τό Ίνστιτοΰτον τήν
13ην ’Ιανουάριου. Μετά κατάλληλον
θεραπείαν ή άρθρωσις έπανέκτησε τήν
κινητικότητα αυτής, δύναται δέ νά φέρη τον άκίνητον πρώτα βραχίονα εις
τήν θέσιν τής έκτάσεως καί αυτής άκόμη τής άνατάσεως. Ή θεραπεία του
έξακολουθεΐ (5 Φεβρουάριου 1941).
’Αριθμός 11,—Στρατιώτης Μισιρτζής
Δημοσθένης έκ Χίου. ’Έφερε κάταγμα
τοΰ άνω τριτημοτίου τοΰ δεξιού βραχιονίου όστοΰ κατόπιν τραύματος διά

Μάλαξις ώμου καί βραχίονας τραυ
ματίου ύπό τοΟ Διευθυντοΰ του ’Ιν
στιτούτου ίατροϋ κ. Τηλ. Καββαδία.
πολυβόλου. Μετά τήν θεραπείαν τοΰ
τραύματος καί του κατάγματος παρέμεινεν άγκύλωσις τής κατ’ ώμον άρ
θρώσεως. Προσήλθεν είς τό Ίνστιτοϋτον τήν 15ην Ιανουάριου. Μετά
τήν σχετικήν θεραπείαν ή κινητικότης
τής άρθρώσεως έπανήλθε πλήρως.
Δυνοιμομέτρησις : τής 15 Ιανουάριου
1941 διά τής δεξιάς χειρός 7, διά τής
άριστεράς 33. Τής 27 Ίανουαρίου διά
τής δεξιάς χειρός 24 καί διά τής άρι
στεράς 33. Ή θεραπεία του έξακολου
θεΐ (5.2.1941).
’Αριθμός 12. — Στρατιώτης Σεψάκος
Γρηγόριος έκ Μαυροβούνιου Λακωνίας
έτών 28. ’Έφερε τραΰμα διαμπάξ τοΰ
κάτω τριτημορίου τοΰ άριστεροΰ μη
ροί. Μετά τήν θεραπείαν τοΰ τραύμα
τος, καθ' ήν επί έβδομήκοντα ημέρας
έ'μεινεν άκίνητος, παρέμεινεν άγκύλωσις τής κατά γόνυ άρθρώσεως. Προ
σήλθεν είς τό Ίνσνιτοΰτον τήν 20ήν
Ίανουαρίου. Μετά κατάλληλον θερα
πείαν σήμερον 5ην Φεβρουάριου δύναται νά κάμψη τήν κνήμην πρός τόν
μηρόν μέχρις ορθής γωνίας. Είμαι δέ
βέβαιος δτι θά έπανακτήση πλήρως

Τραυματίαι ύπό μηχανοθεραπείαν.
τήν κινητικότητα τοΰ ποδός του. "Η
θεραπεία του έξακολουθεΐ.

Άρκοΰμαι νά αναφέρω τά λίαν
χαρακτηριστικά ταΰτα περιστατι
κά, μεταξύ τών πολλών τά όποια
έθεραπεύθησαν κατά τάς πρώτας
τεσσαράκοντα πέντε ημέρας τής
λειτουργίας τοΰ Ινστιτούτου κατά
τήν πολεμικήν περίοδον. Μέχρι
σήμερον (5 Φεβρουάριου 1941)
προσήλθον πρός "θεραπείαν 85
τραυματίαι, έτεροι δέ διακόσιοι
(200) πρόκειται εντός τών ημερών
νά άποσταλώσιν ύπό τών διαφό
ρων στρατιωτικών Νοσοκομείων.
Τό Ίνστιτοΰτον Φυσικής Αγω
γής τής Εθνικής Τραπέζης διατελεΐ ύπό τήν έποπτείαν τοΰ Κα-

θηγητοΰ τής ’Ιατρικής Σχολής τοϋ
Πανεπιστημίου κυρίου Ίωάννου
Γεωργιάδου, δστις μετά πατρικού
ενδιαφέροντος παρακολουθεί την
αποθεραπείαν των ηρωικών τραυ
ματιών μας, εις αυτό δέ προσφέ
ρουν τάς ύπηρερίας των μετά ζή
λου και ενθουσιασμού άξιων παν
τός επαίνου ή δεσποινίς ’Ιωάννα
I. Γεωργιάδου, δ κ. Νίκος I. Γε
ωργιάδου, δ έφορος τοϋ ’Ινστι
τούτου κ. Λεωνίδας Καλογερόπουλος, υπάλληλος τής ’Εθνικής Τραπέζης, ’Αλκμήνη Τσεβά, Έπιμελήτρια Πανεπιστημίου, ή δεσποι
νίς Σοφία Βιτσαξή και δ κ. Άχιλλεύς Δρίβας, Καθηγηται τής Εθνι
κής Ακαδημίας Σωματικής ’Αγω
γής, Γ. Λυμπερόπουλος, δίδες Μ.
Τζαβάρα, Μ. Παπαζή, Φραγκάκη,
Καθηγηται Γυμναστικής, Δις Λ.
Ζάννου, τελειόφοιτος Φαρμακευ
τικής, ’Αναστάσιος Δοντάς, Σπυ
ρίδων Κριτσίκης, Άντώ'ίος Γκοΰσκος, Κωνσταντίνος Γερρολάκος,
Μιχαήλ Νούσιας, Δημοσθένης Ί
ωαννίδης, Βασίλειος Πατεράκης,
’Ιωάννης Εύσταθιάδης καί ή Δίς
Ρέα Παπαγιαννοπούλου, φοιτηταί
’Ιατρικής.

κ. ’Υπουργόν ΰπεδέχθη δ Διοικών
τήν Τράπεζαν κ. Ζαβιτζιανος μετ’
άνωτέρων υπαλλήλων ταύτης καί
τό προσωπικόν τοϋ Ινστιτούτου
μέ επικεφαλής τον ΙΙροέδρον τής
Ένώσεως καθηγητήν κ. Γεωργιάδην καί τον Διευθυντήν τού ’Ιν
στιτούτου κ. Καββαδίαν.
Ό κ. ’Υπουργός, παραμείνας
εις τό Ίνστιτοϋτον περί τήν ώραν,
παρηκολούθησε τήν συντελουμέ
νην έν αύτφ εργασίαν, συνδιελέχθη
μετά τών ΰπό θεραπείαν τραυμα
τιών, περιειργάσθη τό Ίνστιτοϋτον καί τάς εγκαταστάσεις του καί,
φεύγων, έξέφρασε τήν πλήρη ίκανοποίησιν του καί τά συγχαρητή
ριά του.
Οϋτω καί έπισήμως αποδίδεται
εις τήν Τράπεζαν δ δίκαιος έπαι
νος διά τήν παρεχομένην διά τοϋ
Ινστιτούτου της νέαν ταύτην ε
θνικήν υπηρεσίαν της ή δποία
τής περιποιεΐ εξαιρετικήν τιμήν.
Ο! προσφέροντες εις τό Ίνστι-

από θεραπευθέντας εις τό Ίνστιτοϋτον Φυσικής ’Αγωγής τραυμα
τίας μας.
Κύριε Καθηγητή,
’Επιτρέψατε μου νά αποτείνω καί
έγγράφως τάς άπειρους ευχαριστίας
μου πρύς Ύμας καί πρός τό ύμέτερον
"Ιδρυμα, τό όποιον παρεχώρησε τό
Ίνστιτοϋτον μηχανοθεραπείας του πρός
θεραπείαν τραυματιών τοϋ πολέμου,
μεταξύ τών όποιων συγκαταλέγομαι
καί εγώ, ώς καί τό έπί τούτψ προσο>
πικόν τούτου, πρός 8 έκφράζομεν τήν
ευγνωμοσύνην ημών, καθ’ όσον υπό
τήν έμπνευσμένην καθοδήγησιν ’Υμών
προσέφερε μετά τής μιεγαλυτέρας προ
θυμίας καί έγκαρδιότητος τάς υπηρε
σίας του πρός ήμάς.
Μετά παντός σεβασμού,
Στρ. ΙΓΓΛΕΖΟΣ ΑΝΔΡΕΛΣ
Άθήναι τή 4 Δεκεμβρίου 1940

Προς τ© Ίνστιτβΰτβν Φυσικής 'Α
γωγής τής Εθνικής Τραπέζης.
Κύριε Διευθυντή,
Τελειώσας τήν θεραπείαν μου είς τό
Ίνστιτοϋτον τής ’Εθνικής Τραπέζης,
μέ τήν επιστολήν μου αυτήν θέλω νά
σάς ευχαριστήσω, διότι μέ τήν βοή.

Λ

Τό Ίνστιτοϋτον Φυσικής ’Αγω
γής τό δποϊον κατά τούς χρό
νους τής ειρήνης ίδρΰθη υπό τής
Διοικήσεως τής Εθνικής Τραπέζης διά τούς υπαλλήλους αυτής,
προσφέρει ήδη μεγάλας υπηρεσίας,
ώς έκ των έκτεθέντων γίνεται φα
νερόν, εις τά ηρωικά παιδιά τής
Ελλάδος, τά δποΐα εΐχον την τι
μήν νά χύσουν τό αίμα των εις
τά βουνά τής ’Ηπείρου υπερασπι
ζόμενα τήν τιμήν καί τήν ανεξαρ
τησίαν αυτής.
ΤΗΑΕΜ. Σ. ΚΑΒΒΑΔΪΑΣ

’Ιατρός
"Εφεδρος Λοχαγός
Άθήναι 5-2-1941.
’Από τής ημέρας καθ’ ήν εγράφη τό ανωτέρω άρθρον τοϋ κ.Καββαδία,ή παρά των Στρατ. Νοσοκο
μείων αποστολή τραυματιών εις
τό Ίνστιτοϋτον πρός αποθερα
πείαν έσυνεχίσθη ούτως
ώστε
μέχρι καί τής 15ης τρέχοντος έχουσι προσέλθει, εξετασθή καί
ύποβληθή εις θεραπείαν 163 έν
όλψ τραυματίαι.
Ή Στρατ. Ύγειον. ’Υπηρεσία
παρακολουθεί μέ ίκανοποίησιν τήν
συντελουμένην έν τφ Ίνστιτοΰτφ
εργασίαν, έδέχθη δέ τοϋτο τήν
έπίσκεψιν τοϋ Διευθυντοΰ τής
Ύγειονομ. ’Υπηρεσίας, Άνωτ. Γε
νικού ’Αρχιάτρου κ. Σερμπέτη.
Τήν 15ην τρέχοντος δ ’Υφυ
πουργός τών Στρατιωτικών κ. Παπαδήμας έτίμησε διά τής έπισκέψεως του τό Ίνστιτοΰτον.Τόν

Τραυματίαι τινές ύπό θεραπείαν μετά τοϋ προσωπικού τοϋ Ινστιτούτο ο

τοΰτον τάς υπηρεσίας των είναι
πράγματι ευτυχείς παριστάμενοι
συχνά εις σκηνάς συγκινητικός
καθ’ ας τραυματίαι βλέπουν τά
μέλη των, τά δποία ένόμιζον ώς
δριστικώς άχρηστα, νά ζωντανεύ
ουν, νά ανακτούν βαθμηδόν τήν
υγείαν καί τήν ικανότητά των.
Ή Τράπεζα αποδίδει αρτιμελή
καί ύγιά εις τήν οικογένειαν των
καί τήν πατρίδα τά πολύτιμα, τά
προσφιλή καί ένδοξα παιδιά των.

Εικόνες άπό τό Μέτωπο

Α) ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΆΝΤΙΣΚΗΝΟ ·
Σέ μιά ώμορφη ποιητική ρεμματιά"
μπροστά σέ πλατάνια πού αιώνια ύ
ψοϋνται καί γεμίζουν μέ τόν ίσκιο
τους τις πλαγιές της, καί οέ νερά
πού τρελλά τρέχουν, κελαϊδούν καί
σκορπίζουν τή δροσιά, έχουμε στή
σει άντίσκηνα πρό δύο περίπου μη
νών.
Ή πρόνοια γιά τά άεροπλάνα μάς
έκανε νά τά σκεπάσουμε μέ κλαδιά,
κι’ έτσι όπως είναι άραδιασμένα στή
γραμμή, καταπράσινα, λές καί μοιά
ζουν μέ τεράστιες φωληές πού στορ
γικά, πονετικά, έπηξαν οί φαντάροιάλλά καί πώς νά μή τά πονούν ;
Έχετε ιδέα τί έστί Αντίσκηνο καί
μάλιστα στό μέτωπο ;

Μέ πολλάς ευχαριστίας
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΝΤΟΣ
32ου Συν)τος; Πεζικού

Ή τρίτη επιστολή, διατηρουμένης καί τής όρθογραφίας της, έχει
ώς εξής :

«Σας εύχαριστό πάρα πολί Ιίίριε διεί
φιντά
τόρα φεύγο στό σπίτι καί πού
Ή "Ενωαις Φιλάθλων
έ'κανα θεραπία σαν μεχανί σας έγεινα
καλά.
Σχετικώς δημοσιεύομεν κατωτέ
ΤΣΙΡΙΚΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ρω τρεις έπιστολάς, προερχομένας Έν ’Αθήνα 4 γιεναριου 1941.

Πολεμικαΐ άναμνήσεις=

*0 συνάδελφος κ. Άνδρ. Δελακοβίας,
Διευθυντής τοΰ Ύ]τος Άρτης, μας
άπέστειλε τάς κατωτέρω δημοσιευομένας «Εικόνας άπό τό Μέτωπον». Αί «Εικόνες» αΰταί έγράφησαν άπό τόν αγαπητόν συνάδελφον
όταν υπηρετεί είς τό Μακεδονικόν
Μέτωπον κατά τούς πολέμους τοΰ
1916—1918, εις οΰς έλαβε μέρος έν
συνεχεία τών έκστρατειών τοϋ 1912
—1913.
Μολονότι γραφεΐσαι πρό είκοσι καί
πλέον έτών αί «Εικόνες άπό τό
Μέτωπον» είναι καί σήμερον έξαιρετικώς επίκαιροι.

θειαν τών μηχανημάτων σας μοί έδώσατε καί πάλιν δύναμνν είς τό τραυμα
τισμένο πόδι μου.
Ευχαριστώ τόν κύριον Διοικητήν τής
Τραπέζης πού παραχώρησε τό Ίνστιτοΰτον διά τήν θεραπείαν στρατιωτών.

Έκεΐ μέσα ζή, Αναπνέει ό στρα
τιώτης· είναι τό σπίτι του ή ϋπαρξίς του. ’Εκεί μέσα τό οπλο, τό ξί.
φος, ή παλάσκες, τό κρεββάτι του
(στρώμα άπό άχυρα, κλαδιά καί έπάνω κανένα τσουβάλι, μισή κου
βέρτα). Έκεΐ ή καραβάνα του, τά
κουτιά τό γάλα, μπρίκια καμωμένα
άπό άδεια κουτιά κονσερβών είς τά
όποια έπεράσαμεν γύρω σύρμα γιά
χέρι, δλα αύτά μέ τάξι βαλμένα.
Έκεΐ μέσα άκόμη καί τά μυθιστορήματά του, ένίοτε γαλλικά κομψοδεμένα βιβλία πού αβρό χεράκι έπακετάρισε μέ έπιμέλεια καί έστειλε—
πέρα έκεΐ—γιά νά διαβάζη τώρα ό
Αγαπημένος τήν ώρα πού γέρνει νά
ξεκουραστή καί νά ζητήση τάς ώραίας Αναμνήσεις τής ζωής...
Καί πρέπει νά πιστέψετε δτι σιγά
σιγά χωρίς κι’ ό ίδιος νά τό καταλάβη Αρχίζει νά δημιουργή έκεΐ μέ
σα μιά γλυκεία Ατμόσφαιρα, καί
τόσο πο'λύ μάλιστα πού καμμιά φο
ρά ξεχνιέται καί λέει : «Αϊ βρέ παι
διά III σάν καλά είναι κι’ έδώ !»
—«Ούτε σπίτι σου δέν ήσουνα έτσι
κακομοίρηΙ» "Ακούεται ή άπάντησις
εΰθύμου συναδέλφου.
"Οταν βραδυάζη νέα κατάσταοις,

νέα κίνησις. Μετά τό συσσίτιο δμιλοι μικροί σχηματίζονται, κάθονται
μπροστά στ’ Αντίσκηνά τους. Παραμυθάκια, Ιστορίες άπό τούς άλλους
πολέμους, τραγουδάκια καί κανένα
«Δόξα Πατρί...» άπό τούς εύλαβεΐς
τοΰ λόχου, κανένας άμανές παρα
κάτω άπό μερακωμένο συνάδελφο,
ώς πού νυκτώνει στά καλά. Σκορπι
στά κανένα Αντίσκηνο τώρα άν καί
ή ώρα περασμένη λάμπει δλο άπό
μέσα, είναι κατάφωτο, κοκκινίζει στό
πυκνό σκοτάδι τής νύχτας. Ποκεράκι
λαμβάνει χώραν, άλλοϋ συντηρητικό
μαλακό, άλλοϋ άγριο κερδοσκοπικό...
καί δός του κυλοϋν τά φράγκα πού μέ
τόν ήχο τους γαργαλίζουν τούς φου
καράδες τούς φαντάρους.
Άλλοϋ πάλιν «πρεφίτσα» ήσυχη
ήσυχη, μέ δλη τή ξενοιασιά, σάν νά
βρισκόμαστε σέ κανένα άπό τά πο
λυθόρυβα καφενεία τής Πλατείας
'Ομόνοιας πού παίζουν ώρες ολό
κληρες οί συμπατριώτες.
Καί ή νύχτα προχωρεί άργά-άργά
μέ δλη της τή φρίκη, τά σκοτάδια
της, τούς μυστηριώδεις θορύβους ..
Σβύνουν άπό τά άντίσκηνα, καί τά
τελευταία κεράκια καί νά πιά ό λό
χος βυθισμένος ήδονικά στόν ϋπνο.
Έκεΐ πού πρό όλίγου διάφορα ευ
τράπελα, άστεΐα έξυπνα ή κουτά,
καυγαδάκια, θόρυβος, ζωή, έγέμιζαν
τή ρεμματιά, ό ύπνος έχει Αγκαλιά
σει σφικτά τούς φαντάρους καί μό
νον δύο σκοποί στις άκρες τής κατασκηνώσεως αγρυπνούν γιά τήν
άσφάλεια τών άνδρών.

Χαιρετισμός
πρός τούς ήμιθέους τοϋ Μετώπου
μορφιά τοϋ κορμιού καί τά ρυθμό
κάθε Σας κίνησης.
Χαιρετίζω σέ Σάς τούς ‘Ημιθέους,
πού βρίσκονται πάντα ψηλά καί πάν
τα μπροστά.
Χαιρετίζω σέ Σάς τά παιδιά τής
γλυκειάς μας Ελλάδας, τής Μάνας
τών Μανάδων—τής Πατρίδας τών
Πατρίδων.
Σάς χαιρετίζω μέ στοργή, μέ χαρά
καί μέ πόνο, μέ συγκίνηση καί μέ
λατρεία.
Γιατί εΐσαστε Σείς πού κρατάτε
στά δυνατά Σας τά χέρια τήν Ιερή
παρακαταθήκη, τόσων αιώνων, μιας
απέραντης Ανθρώπινης ώμορφιάς,
άξιων προγόνων άξιώτεροι Σείς Α
πόγονοι.
Γιατί εΐσαστε Σείς οί καινούργιοι
Προμηθείς, οί φορείς του Πυρσοΰ
«Ξέρω πώς κάθε άνάστημα εΐνοό πού ή φωτιά του φωτίζει καί στόν
μικρό μπροστά στό δικό Σας, και κόσμο ξεχύνει καί πάλι καινούργιο
πώς έκεΐνος πού θά θελήση νά Σας ένα φώς στις ψυχές, πού συγκλονί
άτενίση, θά πρέπει νά σηκωθή ψηλά ζει τά θέμελα κάθε ποταπής καί μι
—πολύ ψηλά, ώστε νά μπορέση νά κρής καί Ανάξιας σκέψης.
ίδή στά μάτια Σας τά Αστραφτερά
Γιατί εΐσαστε Σείς τής Φυλής τό
—σά σέ καθρέφτη—τής ψυχής Σας καμάρι—τής γλυκειάς Παναγιάς τά
τό μεγαλείο.
λατρεμένα παιδιά. Γιατί εΐσαστε
Μικρός καί έγώ μπροστά στό δι ΰπέροχοι Σείς καί τρανοί καί με
κό Σας τό ϋψος, μά μεγάλη—Απέ γάλοι.
ραντη ή άνάπη μου καί ό πόνος μου
Χαιρετίζω σέ Σάς μιά ιδέα πού
γιά Σας. Γιατί είμαι καί έγώ ένας τή λένε Ελλάδα.
άπό κείνους πού ύπερηφανεύονται
Χαιρετίζω-σέ Σάς κάποιο σύμβολο
γιά Σας καί πού γονατίζουν μπρο Αγιασμένο, φωτεινό καί μεγάλο πού
στά Σας μέ σεβασμό καί μέ θαυμα τό λένε Ελλάδα.
σμό.
Κάθε σκέψη δική μας, κάθε χτύπος
’Ορθώνοντας τή σκέψη μου έως καρδιάς καί παλμός Σάς άνήκει.
έκεΐ πάνω πού βρίσκεσθε Σείς, βλέ Γιατί εΐσαστε Σείς οί Ημίθεοι, πού
ποντας Σας μέ τής ψυχής μου τά Σάς πρέπει κάθε δόξα καί κάθε
μάτια πλημμυρισμένα μέ τά δροσε- τιμή,
μέσα σέ μιά Ελλάδα πιό
ρώτερα δάκρυα, Σάς στέλνω άπό τρανή καί μεγάλη σάν καί Σάς πού
δώ κάτω τόν πύρινο χαιρετισμό τών τή φτιάξατε.
πατεράδων καί τών μανάδων, τών
Τιμημένα παιδιά. Στό δαφνόσπαρσυζύγων,καί τών άδερφιών καί τών τό δρόμο Σας ό μεγάλος θεός, ό
μικρών άγγελουδιών, τό χαιρετισμό θεός τής Ελλάδος μέ στοργή πα
δλης τής Φυλής, τής μιας ξεχωρι ραστέκει στό κάθε Σας βήμα.
στής Φυλής τοϋ κόσμου, πού μόνο
Στήν όρμή τή δική Σας, πού σα
αότή μποροϋσε νά γεννήση παιδιά
σαν καί Σάς, πού μόνο αύτή μπόρεσε ρώνει ποταπούς καί χυδαίους ύπονά γεννήση άλλοτε έκείνους, πού νομευτές τής τιμής ματ. ό κόσμος
ύπερηφανεύονται σήμερα γιατί είναι άπ’ άκρη σ’ άκρη τής γής ξανανιώ
νει καί βαθειά στήν ψυχή του ξα
πρόγονοι δικοί Σας.
ναβρίσκει κρυμμένα διαμάντια, πού
Χαιρετίζω σέ Σάς τήν ιδέα τή ή δική μας ή Μάνα, ή Ελλάδα,
θεϊκή, πού έξαφανίζει, πού καθυπο άφθονα είχε σκορπίσει στούς άνθρώτάσσει καί συντρίβει κάθε ύλικά ύ- πους δώ καί τόσους αιώνες.
τολογισμό άνάξιο άνωτέρων άνθρώΌ δικός Σας δαφνόσπαρτος δρό
πων.
Χαιρετίζω σέ σάς τήν έκπροσώ- μος θά ξανοίξη τά μάτια σέ λαούς
πηση τών αρετών άπό τις όποιες καί σέ χώρες, θά χαράξη στόν κό
πηγάζουν οί πολυτιμότερες άξιες—ή σμο τόν δρόμο τόν ίσιο τής άρετής,
τής τιμής, τής Πατρίδας, σεβαστής
Πατρίδα, ή ’Ελευθερία, ή Τιμή.
καί έλεύθερης.
Χαιρετίζω σέ Σάς τά χαλύβδινα,
■’Ήταν γραμμένο, γιά μιά άλλη
τά άπόρθητα τείχη, πού μέσα σ’
αύτά—πού μέσα Σας—εκτρέφονται άκόμη φορά, πρωτοπόρος νά γίνη ή
καί μεγαλύνονται τά ώραϊα καί τά Έλλαδα σέ μιά καινούργια Ανά
ιδανικά, τό φώς πού θαμπώνει, ή α σταση τών ψυχών καί τής σκέψης
γάπη πού καίει, ή δροσιά πού δρο- τοϋ κάθε λαοϋ, τοϋ κάθε Ανθρώπου
Αγνοί καί ώραϊοι τοϋ και ν ο ύ ρσίζει, ή υπερηφάνεια πού δυναμώνει,
σκαπα
ή στοργή πού συγκινεΐ, ή αΰτοθυσία γιου πολιτισμού
πού καταπλήσσει, ή λεβεντιά πού νείς ! — Σάς συνοδεύουν, γιά μιά
σκορπάει τόν θαυμασμό, ή γλύκα άλλη άκόμη φορά στό δημιουργικό—
πού άπαλύνει, ό σεβασμός πού δη τό μεγαλόπρεπο—τό ιστορικό Σας
μιουργεί κοινωνίες σάν τις ‘Ελληνι ξεκίνημα, ή εύγνωμοσύνη μιας Ελ
κές, ή ΰπομονή πού νικά, ή έπιμονή λάδας καί ό θαυμαομός δλου του
πού έπιτυγχάνει, ή θυσία τής ζωής κόσμου.
πού χαρίζει τήν άθανασία.
Χαιρετίζω οέ Σάς μιά καινούργια
Χαιρετίζω σέ Σάς τά σεμνά παλ- ζωή, πού τό φώς της ροδίζει στόν
ληκάρια τής ύπαίθρου καί τών πό καθάρΌ, γαλανό ούρανό τής γλυ
λεων καί τών Ακρογιαλιών. ΤΑ σε κείας μας Πατρίδας, πού ενα βάλμνά παλληκάρια τοϋ βουνού καί τοϋ σαμο χύνει γλυκό στις καρδιές, πού
λόγγου καί τοϋ κάμπου καί τής γιατρεύει τούς πόνους, πού καινούρ
γιες χαρές μας χαρίζει.
θάλασσας καί'τοϋ άέρα.
Τιμημένα παιδιά—Τιμημένης Πα
Χαιρετίζω σέψΣάς τήν ώμορφιά
τής ψυχής καί τής σκέψης, τήν ώ τρίδας—Ό θεός στό πλευρό Σας».

Ό Διοικητής τής ’Αγροτικής
Τραπέζης τής Ελλάδος κ. Άν
δρέας Λαμπρόπουλος άπηύθυνε
άπό τοϋ 'Ραδιοφωνικού Στάθ
μου ’Αθηνών τήν ' 22αν λήξαντος τόν κατωτέρω δημοσιευόμενον έμπνευσμένον χαιρετι
σμόν πρός τούς Ημιθέους του
Μετώπου, χαιρετισμόν έξωτερι
κεύοντα τά αισθήματα του θαυ
μασμοί), τής άγάπης και τής
εύγνωμοσύνης πρός τά γενναία
παιδιά τής Ελλάδος, πού μά
χονται τόν ιερόν άγώνα τής
τιμής, τής έλευθερίας καί τής
δικαιοσύνης:

Καί δταν σέ δύο τρεις ώρες γυρίζης γιά ν’ άναπαυθής είσαι γεμάτος
υπερηφάνεια. εύτυχής γιατί στό διά
στημα αύτό ήσουνα όλοψύχως άφωσιωμένος στήν ύπηρεσία τής Πατρί
δος, καί Σύ έκράτησες τήν Τιμή της,
καί τήν έφύλαξες ύψηλά άκεραίαν,
μέ φόβο, μέ έκστασι, ώς νά έκράτεις
Γεμάτος υπερηφάνεια καί συγκί- τά "Αγια τών ’Αγίων.
νησι γιά τήν ύψηλή Αποστολή σου,
Αισθήματα ύπέροχα, αιώνια πού
έτοιμος νά όπερασπίσης μέ τό αΐμά
μόνα κάνετε ό άνθρωπος νά αισθά
σου τούς συντρόφους σου καί τήν νεται τόν εαυτό του θεό καί νά
Πατρίδα σου, έκπληροΐς τήν ώρα έ- πλέη—μακρυά άπ’ τή γή πιά—σέ
κείνη τό μάλλον άνδρικώτερον έργον, μιά Ατμόσφαιρα ούρανίας μακαριόνοιώθεις δτι δέν είσαι καμωμένος τητος I... Πού κάνετε— ώ θαύμα I
τή στιγμή πού ό θάνατος μάς άφαιγιά τά εύκολα έργα τής ειρήνης,
ρεϊ τή ζωη, άντί γιά παράπονο, γιά
άλλά δτι είσαι ένας ρωμαλέος ορ
κάθε πικρό λόγο, ξεχνώντας δλα τά
γανισμός πού σέ κάθε ευκαιρία μπο
θέλγητρα πού κλείνουν μέσα τους
ρείς νά μεγαλουργήσης καί νά κάτά νειάτα, δσα δάκρυα θά χύνωνται
μης νά λάμψουν τά αισθήματα πού
ίσως γιά μας στήν ιδιαίτερη πατρί
άπό αιώνες τώρα ή άνθρωπότης δέν
δα, στό χωριό,στό σπίτι,—ένα χαμό
έκουράσθη νά ψάλλη, καί πού λέ
γελο εύτυχίας, Ανέκφραστης ψυχικής
γονται Αύταπάρνησις, ’Ανδρεία, Μεγαλήνης ν’ άνθίζη στή μορφή. Ποιός
γαλαψυχία,..
ποτέ θά μπορέση νά ψάλλη τήν ώΒροχές, χιόνια, Αστραπόβροντα, ραιότητα, τήν μεγαλειώδη όρμή σας,
τρικυμίες περνούν άπό πάνω σου μέ
V
μανία, ένω έχθρός ύπουλος, άπό τήν
Άπό αιώνων, καί τώρα καί πάν
άλλη μεριά, γεμίζει τή νύκτα μ’ Α τα, ταπεινοί θαυμαστοί θά κλίνωμεν
στραπές Αδειάζοντας έπάνω σου μέ τό μέτωπο καί θά πέφτουμε στά γό
λύσσα τό κανόνι του· σκάβει μπρο νατα μέ άπειρη εύλάβεια καί συγκίστά στά πόδια σου τή γή, σπάζει, νησι στή μυσταγωγία πού συντελεΐται
τινάζει βράχους μέ θόρυβο δαιμο δταν ένα παλληκάρι πηδά, έτσι, γε
νιώδη, άνάβει πυρκαϊές II...
λώντας, άπό τήν υπαρξι στήν Ανυ
Β) ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός I Σύ είσαι ό βασιλεύς τών
δασών, τών κοιλάδων, τών ποτα
μών, τών άποκρήμνων βράχων, τών
κορυφών τών όρέων I Σύ δεσπόζεις
τής φύσεως,

Μειδιάς Σύ I Τίποτε άπ’ αύτά δέν παρξία μ’ έναν άλλαλαγμό Χαράς.
σέ πτοεί γιατί δλα αΰτά είναι άπό
Μέτωπον Στρυμώνος 1918.
ύλη, ένω Σύ είσαι Ψυχή, είσαι ’Ιδέα 1
A. X. ΔΕΛ.
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Τό Εργον τής Επιτροπής Διαχειρί Ή Διεύθυνσις τοϋ Ύπ)Γος Θεσσαλο
Ένα τεράστιον Εργον έγιγαντώθη | τος μεγάλου φιλανθρωπικού έργου
μέσα ,είς τούς κόλπους τής Εθνικής καταδεικνύει ό μέχρι τοϋδε πλούσιος σεως τοϋ ‘Αμερικανικού Έράνου Πενίκης άπηύθυνε πρός τούς συνα
Τραπέζης ύπό τήν φωτεινήν κατεύ Απολογισμός του. Πράγματι ό Άμερ. ριθάλψεως, άποσπών τήν εύγνωμοούδέλφους τοϋ *Υπ)«;ος έμπνευσμένην
θυνσιν του i Ιροέδρου τής Κυβερνή- Ερυθρός Σταυρός
ύπεσχέθη νά νην τής χώρας μας πρός τούς μεγά
Εγκύκλιον διά τήν συλλογήν είσφο
σεως καί Διοικητου μας κ. Άλεξ. στείλη φαρμακευτικά καί νοσοκομει λους φίλους μας τών Ηνωμένων Πο
ρών, υπέρ του έργου τής Ε.Α.Μ.
Κοριζή, Ενα Εργον, τήν Εκτασιν του ακά εΤ6η
Ή εγκύκλιος Εχει ώς έξης :
Αξίας
περίπου δολλ. λιτειών τής Αμερικής, Ετυχε παρά
όποιου ουδείς ύπωπτευετο, διότι μέ 5 000.000. Έστάλησαν ήδη εύρισκό- πάντων, ώς ήτο άλλως τε Επόμενον
Ή Διοικητική Επιτροπή τοϋ Συλ
χρι τής στιγμής ούδεμίαν σχεδόν μενα έν πλω εί'δη;τροφίμων, Ιματι τής ζωηροτέρας ένισχύσεως.
λόγου μας, συνεχίζουσα τάς κατά
είχε λαβει δημοσιότητα.
Οϋτως : ή Εθνική Τράπεζα της τήν πολυετή ζωήν αύτοϋ σφυρηλα
σμού, νοσοκομειακά καί φαρμακευ
Πρόκειται περί τοϋ ’Αμερικάνικου τικά άξίας δολ. 1.200.000. Ήγορά- Ελλάδος διεξάγει τήν δλην Εργασία τηθείσας ύψηλάς καί εύγενεΐς ιδέας
εράνου διά τήν παροχήν βοήθειας σθησαν έν Αμερική καί άποστέλ- διά τών ύπηρεσιών της, άνευ ούδε τής θερμής συναδελφικής Αγάπης
ε(ς τήν άγωνιζομένην Ελλάδα, τήν λονται : 5 κινητά χειρουγεΐα, 3 νο μιας άπολύτως προμήθειας, άμοιβής καί Αλληλεγγύης καί πρός ούσιαστι
πρωτοβουλίαν του όποιου έχουν οί σοκομεία Εκστρατείας, 15 φορητοί ή έπιβυρύνσεως. Ή Τράπεζα τής Έλ κωτέραν Εκδήλωσιν τών αίσθημάτων
Αμερικανοί φίλοι καί θαυμαστοί τής κλίβανοι, 25.000 ορροί άντιγαγγραι- λάδος καθώρισεν Εντελώς έξαιρετι τούτων πρός τε τάς οίκογενείας καί
χώρας μας.
νικοί, 25.000 όρροί άντιτετανικοί, 10 κήν τιμήν Αγοράς τών δολλαρίων αυτούς τούτους τούς στρατευθέντας
Ή Επιτροπή τοϋ 'Αμερικάνικου τόννοι Vert de Paris (διά καταπολέ- τών Εμβασμάτων, τήν καθωρισμένην συναδέλφους μας, οί πλεΐστοι τών
έράνου τελεί ύπό τήν έπίτιμον προε μησιν Ελονοσίας), φάρμακα κα κι τιμήν πωλήσεως δολλαρίων, ήτοι οποίων άπό τών πρώτων ήμερών τής
δρίαν τοϋ κ. Harold Vanderbilt.Πρό νίνη. Κατηρτίσθησαν έπιμελεία κρΰ πρός δραχμάς 152.50 τό δολλάριον Εθνικής μας έξορμήσεως προσθέ
εδρος τής 'Επιτροπής είναι ό Σεβα- Εντολή τής Α.Β.Υ. τής Πριγκηπίσσης Διά τοϋ Νόμου 2782)194! παρεσχέθη τουσιν είς τά κεφάλαια τής μακραί
σμιώταιος ’Αρχιεπίσκοπος κ. Άθη- Διαδόχου πίνακες ύπαρχουσών Ελ πλήρης Απαλλαγή τής δλης διαχει ωνος Ελληνικής Ιστορίας νέας Δέλ
ναγόρας. Γενικός Διευθυντής ό κ. λείψεων είς νοσοκομεία 'Αθηνών καί ρίσεωο τής Επιτροπής άπό φόρων τους ήρωϊκών κατορθωμάτων, συύέ
Σπ. Σκούρας, συμμετέχουν δ’ αύτής Επαρχιών.
τελών, δασμών, Επιβαρύνσεων κρα στησεν έν Άθήναις τήν Επιτροπήν
διάφοροι προσωπικότητες.
Διετέθησαν πιστώσεις δι' Εφοδια τικών, δημοτικών, κοινοτικών ή όρ Αλληλεγγύης Μαχςμένου Συναδέλ
Διά τήν διαχείρισιν τοϋ έράνου σμόν νοσοκομείων δι’ έλλειπόντων γανισμών δημοσίου δικαίου καί άπό φου, ή Αποστολή τής όποιας είναι
καί τήν παροχήν περιθάλψεως είς τά νοσοκομειακών ειδών, ήτοι :
περιορισμών εισαγωγικών, συναλλαγ είς όλους μας γνωστή έκ τής άπό 16 ΙΙΑΝΑΓ. θ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ
θύματα καί τούς έκ τοϋ πολέμου
Λινοθήκης Νοσοκομείου δραχμαί ματικών, άγορανομικών κλπ. ‘Ομοίως Δεκεμβρίου άνακοινώσεως τοϋ Συλ
Έκ Μυστρά Σπάρτης
δυστυχοΰντας συνεστήθη έν Έλλάδι 2.000.000, διά σινδόνια, εΐδη Ιματι
"Εφεδρος στρατιώτης πεζικού
λόγου καί έκ τοϋ κυκλοφορήσαντος
παρεσχέθη
άδεια
είς
τόν
Υπουργόν
Επιτροπή Διαχειρίσεως ‘Αμερικανι σμοϋ καί'έν γένει λινοθήκης.
Συλλογικού Δελτίου τής «Τραπεζιτι
κού Έράνου Περιθάλψεως ύπό τήν
Εΐναι ό πρώτος έκ τής οΖκογεΔιά Έλλ. Έρυθροΰ Σταυροϋ δρχ τών Οικονομικών Απαλλαγής άπό κής» τοϋ αύτοϋ μηνάς.
προεδρίαν τοϋ Διοικητοΰ τής Εθνι 2.000.000, διά Εργαλεία, νοσηλευτικά φόρων καί δασμών τών ύπό τών Έ
Διά τήν έκπλήρωσιν τής. Αποστο νείας τής Τραπέζης Ελληνικής Ε
κής Τραπέζης κ. ’Αλεξάνδρου Κορι- καί νοσοκομειακά εΐδη καί φάρμακα ρυθρών Σταυρών άποστελλομένων λής της ή έν λόγω Επιτροπή, πλήν
ζή, όστις μετά τήν άνάληψιν τής προ Ένηργήθησαν προμήθειαι τοιούτων
μπορικής Πίστεως, πεσών έπί τοΟ
καί μεταφερομένων είδών περιθάλ τής οίκονομικής ένισχύσεως τήν ό
εδρίας τής Κυβερνήσεως παρητήθη είδών καί Αποστολή αύτών είς "Η
ποίαν
θά
λάβη
παρά
τοϋ
Συλλόγου
πεδίου
τής τιμής είς Κλεισούραν.
ψεως. Άπηλλάγη άπό κομίστρων ή
τή 30.Π Ίανουαρίου έ. Ε. άντικατα- πειρον είς δύο άποστολάς.
μας καί τής «Τραπεζιτικής». Απευθύ
σταθείς ύπό τοϋ Διοικοϋντος Συμ
Διετέθησαν εΐδη διατροφής είς πό μεταφορά είδών περιθάλψεως τής νεται καί πρός όλους τούς μή στρα Οί συνάδελφοί του μέ όδύνην διά
βούλου τής Τραπέζης μας κ. Κ. Ζα· λεις πληγεισών άμέσως έκ βομβαρ Επιτροπής είς πάσας τάςΈλληνικάς τευθέντας συναδέλφους ΐνα συμβάλ
τήν άπώλειάν του, τόν μακαρίζουσι
βιτζιά·. ου. Τής Επιτροπής συμμετέ δισμών καί Εχθρικής είσβολής περί
λωσι διά μηνιαίας είσφοράς πρός έ
διά τόν ένδοξον θάνατόν του. Είς
χουν οι κ.κ. Ιωάννης Άθανασάκης, φερειών. Ένισχύθησαν τά λειτουρ σιδηροδρομικάς γραμμάς.Γίνεται δω ξασφάλισιν τών οίκονομικών μέσων
Ίωάν. Ήλιάσκος, Dr Homer Davis, γοϋντα λαϊκά συσσίτια, διά καταβο ρεάν ή μεταφορά έν Έλλάδι δι* διά τών όποίων θά δυνηθή αϋτη νά τό έν Σπάρτη Υποκατάστημα τής
Laird Archer, Charles House, Harry λής Επιχορηγήσεων έκ τών διατεθεί άτμοπλοϊκών Επιχειρήσεων τών άπο* πραγματοποιήση τόν ύψηλόν σκοπόν
Τραπέζης Ελληνικής Εμπορικής
Hill. Dr Ruth Parmelee, James Ful μένων διά τήν γενικήν περίθαλψιν στελλομένων είς έπαρχίας πρός δια όστις τή άνετέθη.
ton Shafer καί Μαρίνος Γερουλάνος πιστώσεων τών τοπικών ύποεπιτρο νομήν είδών περιθάλψεως. Παρέχε
Πρός τοϋτο, έκφράζοντες τήν Από Πίστεως, είς τό περιβάλλον το0
ώς συμβουλευτικόν μέλος.
πών, είτε πρός αϋξησιν τών διανε
λυτον ίκανοποίησιν ήμών διά τήν
Επίσης συνεστήθησαν κατά τό μόμενων μερίδων, είτε πρός καλλι ται πάσα διευκόλυνσις είς τό Εργον μετ’ Ενθουσιασμού συμμετοχήν σας όποίου άνήκε και έζησεν ό ήρωϊπους είς τάς πληγείσας έκ τοϋ βομ- τέρευσιν τοϋ συσσιτίου. Είς άγροτι τής Επιτροπής ύπό Κρατικών Αρχών είς τόν πρό μηνός διενεργηθέντα Ε κός νεκρός, έλαχεν ή πρώτη τιμη
' βαρδισμοΰ έπαρχίας τοπικαί ύποεπι- κάς καί όρεινάς περιφερείας διενε- καί όργανώσεων κατόπιν Εγκυκλίων ρανον πρός Αποστολήν δώρων κατά
τροπαί. διά τήν έκτέλεσιν τοϋ Εργου μήθη Αραβόσιτος ή άλευρον είς δυ διαταγών τών Υπουργείων ‘Εθνικής τάς Εορτάς είς τούς στρατευθέντας τική θέσις διά τήν τοιαύτην συμβο
τής παροχής περιθάλψεως είς τούς στυχοϋντας. Αγοράζονται, κατα
Αγαπητούς συναδέλφους μας, κα- λήν είς τόν Εθνικόν ’Αγώνα. ΔΓ δ
δεομένους αύτής, ύπό τήν προεδρίαν σκευάζονται καί διανέμονται είς δυ Προνοίας, Στρατιωτικών, Δημοσίας λούμεθα ήδη νά δηλώσωμεν οΐονδήτών άνωτέρων Εκκλησιαστικών ‘Αρ στυχοϋντας πληθυσμούς εΐδη Ενδύ Ασφαλείας, Τύπου καί Τουρισμού ποτε ποσόν, όπβρ Εκαστος, άναλό- καί δικαίως ή Τράπεζα κατ’ Εντο
χών, τών λοιπών μελών έκλεγομένων σεων, ύποδύσεως, κλινοσκεπάσματα καί Ναυτιλίας. Παρέχονται ύπό τοϋ γως^ τών οίκονομικών δυνατοτήτων, λήν τοϋ κ. Γενικοϋ ΔιευθυντοΟ ένέμεταξύ τών Επιφανών κατοίκων έκάΣυνεστήθη Επιτροπή έν 4 ‘Αμερι Κράτους τά μεταφορικά μέσα διά θά ήδύνατο νά είσφέρη μηνιαίως τειλε τήν άνάρτησιν τής είκόνος τοϋ
στης πόλεως, άσχολουμένων ή άσχο- κανών Μελών πρός προμήθειαν τών
πρός ένίσχυσιν τής έν Άθήναις Ε
ληθέντων είς κοινωφελή καί κοινω άναγκαιούντων είδών περιθάλψεως, τήν Ενέργειαν Αποστολών περιθάλ- πιτροπής Αλληλεγγύης Μαχομένου ένδόξου τέκνου της είς τήν αίθουσαν
νικά Εργα, καί έν γένει προσώπων Ε ένδύσεως, ύποδύσεως, κλινοσκεπα ψεως, έχορηγήθη είδική άδεια διά Συναδέλφου είς τό άναληφθέν ύπ’
τών συναλλαγών τοϋ Ύπ]τος Σπάρ
πιβολής καί κύρους.
σμάτων. Τά εΐδη ταϋτα είτε άγορά χρηοιμοποίησιν αύτοκινήτων μή έπι- αύτής ύψηλόν Εργον.
Τοιαϋται Έπιτροπαί συνεστήθησαν ζονται έκ τών ύπαρχόντων Ετοίμων, ταχθέντων καί
της,
ίνα συμβολίζη αϋτη τήν ΑΘΑ
Πρός τόν σκοπόν τοϋτον θέλει καπαραχωρεΐται Α
εις Κέρκυραν, Πάτρας, Κεφαλληνίαν, είτε παραγγέλλοντσι, είτε κατασκευ
ταρτισθή
μερίμνη
τοϋ
Προϊσταμένου
ΝΑΣΙΑΝ
τών όπέρ Ιΐατρίδος θυσιΛευκάδα, Θεσσαλονίκην, Φλώριναν, άζονται Επί τόπου ή έν Άθήναις, ά- ριθμός αύτοκινήτων έκ λυθησομένων τοϋ Λογιστηρίου κ. Έμμ. Βλάχου όΙωάννινα, Βόλον, Κοζάνην, Καστο- γοραζομένων τών πρώτων ύλών. Ή τής στρατιωτικής Επιτάξεως τοιού- νομαστικός πίναξ τών ύπηρετούντων αζομένων. Ό Παναγιώτης Δημηρίαν, Λάρισαν, Πρέβεζαν, Χανιά, Near East Foundation Εθεσε πρός
συναδέλφων, έν τω όποίω θέλει άνα- τρακάκης, δ Εξαιρετικός υπάλληλος,
Ζάκυνθον, Λιμένα Βαθέος καί Τηγά- τοϋτο είς τήν διάθεσιν τής Επιτρο
Τελευταίως άφίκετο Ενταύθα ώς άναγραφή τό ποσόν δι’ οδ μετέσχε
νιον Σάμου, Καρδίτσαν, Φιλιατρά, πής τήν δλην όργάνωσίν της καί τά
δ στοργικός άδελφός, δ λαμπρός
Αντιπρόσωπος τοϋ Προέδρου τών τοϋ ένεργηθέντος έράνου ώς καί τό
Γρεβενά, Λουτράκιον, Κορυτσαν, Πει Εργαστήριά της.
ποσόν δπερ θέλει εισφέρει μηνιαίως νέος, δέν άνήκει
πλέον μεταξύ
Ηνωμένων Πολιτειών τής Αμερικής
ραιά, Άργυρόκαστρον, ήτοι είς πό
ΤοιαΟτα είδη περιθάλψεως είναι
είσπραττόμενον έκ τής μισθοδοσίας
λεις ύποστάσας βομβαρδισμούς ή Εχ Κουβέρται, φορέματα, μποχτσάδες, ΡοΟζβελτ ό Colonel Donovan, ό ό του.
ήμών.Είσήλθεν είς τό πάνθεον τών
θρικήν είσβολήν.
φανέλες, έσώρρουχα, κάλτσες, ύπο- ποιος Ετηλεγράφησεν είς Αμερικήν
ΟΙ Διευθυνταί Ό ‘Υποδιευθυντής Ενδόξων ήρψων!
Διά τό Εργον τής Επιτροπής, συ- δήματαΈνεκρίθη πίστωσις δραχ. 50. τονίζων τάς ύπαρχούσας μεγάλας
νιστάμενον είς τήν παροχήν άνακου- 000.000. Διενεμήθησαν ήδη κουβέρτες
φίσεως είς πληθυσμούς περιφερειών είςΜακεδονίαν,Θεσσαλίαν, "Ηπειρον, άνάγκας καί έξαίρων τήν ήρωϊκήν
πληγεισών άμέσως ή Εμμέσως έκ Κέρκυραν,ώς καί φανέλες, λοιπά εΐδη καρτερίαν τοϋ Ελληνικού Λαοΰ καί
του πολέμου διά τής παροχής χρη ρουχισμού καί άπεστάλησαν είς ύπο τόν θαυμασμόν αύτοϋ πρός τήν Μεματικών βοηθημάτων, διανομής ει επιτροπάς καί πρώται ϋλαι πρός κα
γάλην φίλην μας, τήν εύγενή Αμε
δών τροφής, Ιματισμού, Ιατρικής πε- τασκευήν Επί τόπου τοιούτων είδών.
ριθάλψεως μετά διανομής φαρμά Εστάλη είς ’Ιωάννινα ή κ. Χατζημι- ρικανικήν Συμπολιτείαν καί τήν άποκων, παροχής Εργασίας δι* Ιδρύσεως χάλη πρός όργάνωσίν Εργαστηρίων τελεσματικότητα τής παρεχομένης
«‘Άμα τή Αναγγελία τοϋ θανάτου τοϋ Καταστήματος τοϋ Συλλόγου έπί
Εργαστηρίων καί έκτελέσεως μικρών Άπεφασίσθη ή ϊδρυσις Εργαστηρίου ύπό τής Επιτροπής περιθάλψεως ώς τοϋ Εθνικού Κυβερνήτου Ίωάννου τριήμερον.
δημοσίων Εργων καί προνοίας προ έν Πάτραις πρός κατασκευήν είδών καί τήν καλήν έκπλήρωσιν τής Απο
Μεταξά ή Διοικητική Επιτροπή τοϋ
5) Νά δημοσιευθή τό παρόν διά τοϋ
σωρινής καί μονίμου είς τούς άνα- Ιματισμοϋ καί νοσοκομειακών. (ΠίΣυλλόγου τών ’Υπαλλήλων τής ’Ε τύπου.
πήρους πολέμου, έλήφθησαν έπτά στωσις δρχ. 2.000.000 έκ διατεθειμέ στολής αύτής.
Αύτό είναι είς όλίγας άδράς γραμ θνικής Τραπέζης τής Ελλάδος συν- ’Εν Άθήναις τή 29 Ίανουαρίου 1941
έμβάσματα άνά δολ. 250.000 Εκα νης πιστώσεως διά γενικήν περίθαλ
στον, ήτοι έν όλω ποσόν δολλάρια ψιν). Ό Οίκος Rosenberg, Νέας ‘Ορ μάς τό Εργον τής Επιτροπής Διαχει ήλθεν είς Εκτακτον συνεδρίαν καί έΉ Διοικητική Επιτροπή
1.750.000, ύπάρχει δέ ή βεβαιότης, λεάνης, άπέστειλε 80.000 ζεύγη ύπο- ρίσεως Άμερικανικοϋ ’Εράνου περιξέδωκε τό Ακόλουθον ψήφισμα :
Ό Πρόεδρος
ότι θά συνεχισθοϋν τά έμβάσματα δημάτων Ανδρών, γυναικών καί παι
μέ τόν αύτόν
ώς
μέχρι τοϋδε διών. Μελεταται ή σύστασις ‘Ινστι θάλψεως, είς τό όποιον Εθεσε τήν
ΑΛΕΞ. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ
ΨΗΦΙΣΜΑ
ρυθμόν. Τά διανεμηθέντα κατά περι τούτου μηχανοθεραπευτικου πρός σφραγίδα τής δημιουργικότητός του
Τά Μέλη
Η Διοικ. Επιτροπή τοϋ Συλλόγου
φέρειας ποσά Εχουν ώς έξης :
περίθαλψιν, θεραπείαν καί παροχήν
Πρόεδρος τής Κυβερνήσεως καί
Διον. Γκοΰσκος, Σπ. Βρεττός, Θ.
Υπαλλήλων
τής
Εθνικής
Τραπέζης
Ιωάννινα δρχ. 25.000.000, Κέρκυρα μέσων καί δυνατοτήτων διά τήν ζωήν Διοικητής μας κ. Αλέξανδρος Κοδρχ. 13.000.000, Πάτραι δρχ 8.000.000, και Εργασίαν τών Αναπήρων. Παρέ ριζής καί τό όποιον χάρις είς τά τής Ελλάδος, συνελθοΰσα Εκτάκτως ’Ιατρού, Γ. Κορνέτης, I. Σωτηρόπου(Εξ &ν 2 έκατ. δι* Εργαστήρια καί 1 χεται προσωρινή πρόνοια μέχρι τής
έπί τψ θλιβερφ άγγέλματι του θανά- λος, Ίω. Τζωρτζόπουλος, Μαρ. Παέκατ. διά καταφύγια). Θεσσαλονίκη συστάσεως τοϋ άνω Ινστιτούτου, άνώτερα αίσθήματα φιλαλληλίας καί
παδοπούλου, Γ.
Σεπετζής, ΊΙλίας
υ τοϋ ’Εθνικού Κυβερνήτου
δρ. 8.000 000, Λάρισσα δρχ. 3.000.000 διά τοποθέτησιν τεχνητών όφθαλμών, Ανθρωπισμού τών Αμερικανών φί
Κόνδης.
διά
τοϋ
Έρυθροϋ
Σταυροϋ
(τής
Ια
Πρέβεζα δρχ. 2.500.000, Άργυρόκα
ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΕΤΑΞΑ
λων τής Ελλάδος άνεπτύχθη τεραστρον δρχ. 2.000.000, Φλώρινα δρχ. τρικής ύπηρεσίας παρεχομένης δω
Φ
στίως
είς
έλάχιστον
χρόνον.
Τό
Ερ
Πρώτου
Στρατιώτου, Πρώτου ’Ερ
1.500.000, (Εξ ών 500 χιλιάδας διά ρεάν), διά θεραπείαν όδόντων, σια
Συμφώνως πρός τό Ανωτέρω ψή
γον
αύτό
παρέχει
πραγματικήν
άναγάτου, Πρώτου ’Αγρότου, άνδρός όρα- φισμα Επιτροπή άποτελουμένη Εκ
διανομήν άραβοσίτου). Κεφαλληνία γόνων καί τεχνητών μελών ώς καί
δρχ. 1 000.000, Λεύκάς δρχ. 1.000.000, χορήγησιν βοηθητικών τής κινήσεως κούφισιν είς τά θύματα Ενός βαναύ- ματισθέντος τό Μεγαλεΐον τής Πα τών κυριών Γκούσκου
καί ΤζανΒόλος δρχ. 1.300.000, Κοζάνη δρχ. όργάνων διά τοϋ Έρυθροϋ Σταυροϋ.
j πολέμου, τόν όποιον μάς έπέ- τρίδας. συντάξαντος τάς έθνικάς δυ νέτου,
τών
συναδέλφων δεσποι
1.000.000, Καστόρια δρχ. 1.000.000,
Λαμβάνονται φωτογραφίαι κατα 3αλεν ή Επιβουλή Ενός πολιτισμένου
νάμεις καί όδηγήσαντος αΰτάς είς τήν νίδων Α. Δημητριάδου, Α. Κυριάκού,
Χανιά δρχ. 1.000 000, Κορυτσά δρχ. στροφών καί θυμάτων ύπό τοπικών
Α. Μπουχάτζαρ, Μ. Οίκονομίδου καί
ύποτίθεται
γείτονας
καί
τόν
όποιον
Νίκην, άνδρός έκπροσωπήσαντος διά
1.000.000, Ζάκυνθος δρχ. 500.000, Λι- ύποεπιτροπών. Γενικώτερον λαμβάΝ. Σαπουνάκη καί τών συναδέλφων
Ελληνικός Λαός διεξάγει μέ πρω τού ιστορικού ΟΧΙ τής 28 ’Οκτωβρίου
μήν Βαθέος-Τηγάνιον δρχ. 500.000, νονται φωτογραφίαι καί κινηματο
Πειραιεύς μέχρι δρχ. 500.000, Καρ γραφικοί ταινίαι καταστροφών καί τοφανή Ενθουσιασμόν καί Αποφασι 1940 τάς μακραίωνος έθνικάς παρα κ. κ. Γ. Σεπεντζή, Ν. Τζαννετάκη
κ. Δ. Σαγκριώτη μετέβη τήν πρωίαν
δίτσα δρχ. 100.000, Λουτράκιον δρχ. μαχών ύπό Εταιρείας «Σκούρας στικότητα Εχων μαζί του τό δίκαιον.
δόσεις τής Ελληνικής Τιμής, άνδρός
100.000. Φιλιατρά δρχ. 50.000, Γρε Φίλμς Κόμπανυ», τής Εργασίας τού
τής Κυριακής 2 Φεβρουαρ. είς τό 8ον
Τά αίσθήματα γονίμου συμπαθείας, άγαπήσαντος τήν έργασίαν καί άνυβενά δρχ. 50.000.
της παρεχομένης δωρεάν. Τό ύλικόν
Στρατιωτικόν Νοσοκομεϊον (Διπλάά όποια μάς Εκδηλώνει ή μεγάλη •ψώσαντος τούς φορείς της, άνδρός
Διά τάς έκπατριθείσας καί εύρι- τοϋτο στέλλεται είς Αμερικήν πρός
ρειος Βιοτεχνική Σχολή) καί διένειμεν
σκομένας έν Άθήναις οίκογενείας προβολήν καί δημοσίευσιν διά τήν πέραν τοϋ ΆτλαντικοΟ Χώρα, τό "Ελληνας τόν νοΰν, τήν ψυχήν καί 1
τής πόλεως Πρεβέζης συνεστήθη ύ- ύποβοήθησιν τοϋ Εργου συλλογής Ε σον κοντά μας είς τάς στιγμάς σύ- τήν καρδίαν, άξιου τής Πατρίδας και είς πάντας τούς έν αύτω νοσηλευο
μένους 700 ήρωϊκούς τραυματίας μας
ποεπιτροπή Εξετάζουσα τάς άνάγ- ράνων. Συνεστήθη παρά τή Near
κας καί μέλλουσα νά ύποβάλη σχε East Foundation είδικόν γραφείον τάς τής δοκιμασίας, προκαλοϋν τήν πεσόντος υπέρ Αύτής έπί τών έπάλ- άνά Εν μεγάλο πακέτο σιγαρέττων,
δημοσιότητας καί προπαγάνδας βοη- 3αθυτάτην συγκίνησιν καί τήν αίω- ξεων τού καθήκοντος,
τικός προτάσεις.
Εν δέμα καραμέλλες καί Εν μανδύΤά είς χρήματα καταβαλλόμενα θούμενον ύπό του είδικοϋ Τμή νίαν εύγνωμοσύνην τοϋ ήρωϊκοϋ μας
Ψ η φ ίζ ε ι
λιον
είς μνήμην τοϋ έκλιπόντος Ε
Εφάπαξ είς μή εύπόρους βοηθήματα ματος τής Εθνικής Τραπέζης τής Λαοϋ.
1) Νά ύποβληθή άντίγραφον τοϋ θνικού Αρχηγού έκ μέρους τοϋ Συλ
Ελλάδος καί χρησιμοποιοϋντος Α
εΐναι :
Δρχ. 5.000 είς οίκογενείας, ών έφο- μερικανούς δημοσιογράφους καί Α
παρόντος είς τήν οικογένειαν τοϋ έκλι- λόγου τών Υπαλλήλων τής Εθνικής
νεύθη ό προστάτης (ούχί στρατιωτι μερικανούς διανοουμένους.
Τραπέζης τής Ελλάδος.
πόντος Μεγάλου Έλληνος.
κός) έκ βομβαρδισμών.
Είς τάς πληγείσας έκ του πολέμου
ΟΙ τραυματίαι μας έμνημόνευον
2) Νά διατεθοΰν δραχμαί 30.000 έκ
Μέχρι δρχ. 5.000 άναλόγως τής περιφερείας ένηργήθησαν περιοδεΐαΐ:
τοϋ Ταμείου τοϋ Συλλόγου, ΐνα διά μέ μεγάλην συγκίνησιν καί θλιψιν
ζημίας, είς τραυματισθέντας ή ύπο- τοϋ κ. Άλεξ. Κοριζή μετά τών κ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
τοϋ ποσοϋ τούτου διανεμηθούν δώρα τόν Εθνικόν Κυβερνήτην, ύπό τήν έμστάντας ζημίας (Ακίνητα, Επιπλα, House καί Dr Ruth Parmelee είς ’Ή
ύπό ’Επιτροπής είς τούς ήρωϊκούς μας πνευσμένην καθοδήγησιν τοϋ όποίου
σκεύη) έκ βομβαρδισμών καί είς οί πειρον, Αλβανίαν, Μακεδονίαν, τοϋ
Διευθυντής τοϋ Όφ8. Τμήματος
κογενείας ών μέλη συνεισφέροντα κ. Dr Davis καί Dr Parmelee είς Πά
τραυματίας τούς νοσηλευομένους είς ό Στρατός μας κατήγαγε τάς Ενδό
τρας, τοϋ κ. Davis είς Λάρισαν, Βό τού Δημοτικού Νοσοκ. Αθηνών
έφονεύθησαν έκ βομβαρδισμών.
εν τών στρατιωτικών Νοσοκομείων ’Α ξους νίκας τής Αλβανίας.
Δρχ. 10.000 είς οίκογενείας, ών ό λον, Καρδίτσαν, τοϋ κ House μετά ΔΕχεταιι Σατώβριάνδου καί ΣωκράΣυγκινητικά! ύπήρξαν καί αί Εκ
θηνών είς μνήμην τοϋ μεγατίμου Νε
προστάτης, ύπηρετών είς τόν στρα τοϋ είδικοϋ Απεσταλμένου τοϋ Αμε
τους 52.
δηλώσεις τών παλληκαριών μας ύπέρ
τόν, ναυτικόν. Αεροπορίαν, σώματα ρικανικού Έρυθροϋ Σταυροϋ K.Thorn
κρού.
τοϋ Συλλόγου μας, σχόντος μίαν
Καθ’ έκάστην 3—5 μ. μ.
Ασφαλείας, λιμενικόν σώμα, πυρο είς Κέρκυραν πρός έπιτόπιον έξέτα3) Νά παρακολούθηση ή Διοικητική
πρωτοβουλίαν, ή όποια πολύ ηύχασβεστικήν ύπηρεσίαν, έφονεύθη ή σιν τών Αναγκών, μελέτην τών συν
Άρθ Τπλ 52-%0
’Επιτροπή έν σώματι τήν κηδείαν.
ρίστησε καί άνεκούψισε t0v πόνον
θηκών καί λήψιν τών Αναγκαίων μέ
άπέθανε κατά τόν πόλεμον.
4) Νά ΰψωθή μεσίστιος ή σημαία τών Ενδόξων τραυματιών μας.
ΑΘ Η Ν AI
Τήν σπουδαιότητα τοϋ άναληφθέν- τρων.

ΕΠΙ ΤΩ ΘΑΝΑΤΩ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΟΥ

0« ΙΙΙΙΙΕΙΟΠΕΟΙΕΙΙΙ

01 ΕΠΙΪΤΡΑΤΕΤΜΕηΟί ΙϊϋΜΕΑΦΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΝ ΤΡΑΙΕΖΑΗ
Εις τά γραφεία τής Διοικήσεως
εξακολουθεί νά καταφθάνχ) κα
θημερινώς σωρεία επιστολών επι
στρατευμένων συναδέλφων, οι ο
ποίοι με θερμάς εκφράσεις ευχα
ριστούν την Διοίκησιν τής Τραπέζης μας διά το ενδιαφέρον της
υπέρ τών οικογενειών των καί αυ
τών τών ιδίων, μίαν έκδήλωσιν
τοϋ οποίου, μεταξύ τόσων άλλων
καί τόσον σημαντικών, άπετέλεσε
καί τό άποσταλέν διά τάς έορτάς
τών Χριστουγέννων δέμα.
Δυστυχώ; ό χώρος, δεν μας ε
πιτρέπει νά. δημοσιευσωμεν δλας
τάς ληφθείσας έπιστολάς. Περιοριζόμεθα όθεν εις την δτιμοσίευσιν μερικών έξ αυτών κατά σει
ράν λήψεως.
Ό κ. Γ. Σαμτβών γράφει :
Βεβαιωθήτε, κύριε Διοικητή, δη οί
στρατευθέντες υπάλληλοι τής Εθνι
κής Τραπέζης, οπουδήποτε καί αν υ
πηρετούν, προσφέρουν προθύμως ο,τι
διαθέτουν σέ ζωήν καί θάρρος διά τήν
Τιμήν, Ελευθερίαν καί Νίκην τής α
γαπητής μας ΙΙατρίδος.

Ό κ. I. Βασιλείου γράφει:
Πάντοτε, πολύ 6έ περισσότερον σή
μερον, αισθάνομαι τόν εαυτόν μου
είιτυχη καί υπερήφανον, διότι ή μοίρα
μέ έταξεν εις τούς κόλπους τής Έθνοτραπεζιτικής οίκογενείας, τής όποιας
ή στοργή, εκδηΛουμένη ποικιλοτρόπως
πρός τά ϋπερασπίζοντα τήν ελευθερίαν
καί ακεραιότητα τής ΙΙατρίδος μας,
μέλη αυτής, πολύ δέ περισσότερον πρός
τάς οίκογενείας αυτών, είναι απαρά
μιλλος ύπερβαίνουσα κάθε δριον νοη
τής αλληλεγγύης, αδελφοσύνης καί
πατριωτισμού.
Ή απλή σκέψις, πώς_ ή ψυχή καί ό
νοΰς 'Υμών, ώς καί ολοκλήρου τής
τραπεζιτικής οίκογενείας,
στρέφεται
καί μάς παρακολουθεί σέ κάθε μας
βήμα, μέσα εις τά άβατα καί χιονισμέ
να βουνά τής ’Αλβανίας, δίΟει εις ό
λους μας όλονέν καί περισσότερον θάρ
ρος καί δύναμιν εις τήν άντιμετώπισιν τών φυσικών καί υλικών εμποδίων,
εις τό κτύπημα τοϋ άνανδρου καί ά
τιμου είσβολέως καί εις τό άνοιγμα τοϋ
δρόμου τής Νίκης καί δημιουργίας μιας
•Ελλάδος Μεγάλης καί Ενδοξου.

Ό κ. Θ. Σταυρίδης γράφει:
Περί τοϋ πατρικού Σας ενδιαφέρον
τος πλεΐστα όσα δείγματα έλαβομεν
κατά τήν είς τήν Τράπεζαν υπηρεσίαν
μας, βεβαιωθήτε δέ, Κύριε Διοικητά,
ότι βλέποντες ζωηρώς τούτο έκδηλούμενον καί εν πολέμιο, αίσθανόμεθα
άληθή άνακούφισιν, διά τήν οποίαν
θά είμεθα πρός τήν Διοίκησιν μας
έσαεί εύγνώμονες.

Ό κ. Σπ. ’Αλεξάνδρου γράφει:
Ό Μεγάλος καί καλός τής 'Ελλά
δος Θεός καί ή Μεγαλόχαρη, τό δί
καιον καί τήν ηθικήν θά προστατεύ
σουν και θά μάς βοηθήσουν, ώς μέχρι
τούδε νά τιμωρήσωμεν παραδειγματι
κό); τούς δίανοηθέντας1! νά μολύνουν
τ’ άσπιλα ιερά τών Ελλήνων καί τής
ανθρωπότητας.

Ό κ. I. Δημάκος γράφει :
Ή Νίκη πιά δέν είναι ευχή δεν
είναι πόθος, είναι πεποίθησις πραγ
ματική.

Ό κ. Δ. Κορωναΐος γράφει:
Μέ ηθικόν έρμα τάς ΰψηλάς παρα
δόσεις τοϋ Ιδρύματος είς ό έχομεν
τήν τιμήν νά άνήκωμεν, τό διοικούμενον, τύχη αγαθή παρ’ Υμών, άγωνιζόμεθα, συντρίβομεν κ«ί καταδιώκομεν τόν επιδρομέα, έλπίζοντες είς ταχεΐαν έπιστροφήν είς τούς κόλπους
τής μεγάλης οίκογενείας τής ’Εθνικής
Τραπέζης.

Ό κ. I. Άποστολίδης γράφει:
"Ενα δώρον πού Σάς έτοιμάζομεν
έδώ πάνω στ’ απρόσιτα βουνά τής
’Αλβανίας, θά μάς κάνη νά βγάλουμε
γιά λίγο τάς απείρους υποχρεώσεις πού
Σάς όφείλομεν.
Τό δώρο μας θά είναι ή Νίκη.

*0 κ. Α. Χανιώτης γράφει:
Δέν έχω λόγους νά σάς ευχαριστήσω
έκ βάθους ψυχής καί νά Σάς διαδη
λώσω περίτρανος, ότι αί εκδηλώσεις
αΰται μάς κάμνουν νά έδραιωθή ακό
μα περισσότερον ή πίστις μας πρός τό
'Ίδρυμα είς ό άφιερώθημεν ψυχή τε
καί σώματι καί έάν ώς θέλομεν νά
έλπίζωμεν, ό Θεός μάς βοηθήση καί
έπιστρέψουμε νικηταί, νά διπλασιάσωμεν τόν ζήλον μας.

Ό κ. Α. Δεληγιάνης γράφει:
Τό τόσον μεγάλον ένδιαφέρον καί ή
καλοσύνη Σας πρός ημάς μάς γεμίζει
χαρά καί συγκίνηση ή δέ πατρική σας
μέριμνα διά τάς οίκογενείας μας μάς
αφήνει άπερισπάστους νά συνεχίσωμεν τόν υπέρ όλων άγώνά μας διά τό
μεγαλεΐον τής γλυκειάς μας Πατρίδας.

Ό κ. Α. Κοτρώτσος γράφει:
Παντού καί πάντοτε κατεχόμενοι
μέ τάς υγιείς άρχάς καί παραδόσεις
τοϋ Ιδρύματος, πιστοί είς τόν Ιερό
μας όρκο έπιτελοΰμεν τό καθήκον
μας πρός τήν μεγάλην μας Πατρίδα
είς τάς μεγάλας καί Ίστορικάς ταύτας στιγμάς.

'Ο κ. Ν. Φωτόπουλος γράφει:

Η ΣΤΗΛΗ ΤΟΥ Τ.Υ.Π.Ε.Τ.
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Ε0ΙΙΤ0Ι ΚΑΙ flOPEA TO? ΙΕΙΜΤΟί ΙΙΕΪΟΪΒΤΟΪ

Εύχομαι, όπως γρήγορα ή νίκη στέ
ψη τά όπλα μας ΐνα έορτάσωμεν έν
Ό άποχωρήσας Διευθυντής στολή τοϋ ΤΥΠΕΤ.
ειρήνη μέσα σέ μιά μεγάλη καί δο
ξασμένη 'Ελλάδα τήν εκατονταετηρίδα τοΰ ΤΥΠΕΤ κ. Ν. Ίατρίδης άΈν Άθήναις 5 Φεβρουάριου 1941
τής αγαπητής μας Τραπέζης.
πέστειλε πρός τό Διοικητικόν Αγαπητέ Συνάδελφε,
Ό-κ. Ό. ΙΙαπαδόπουλος γράφει: Συμβούλιον αύτοΰ, έπί τή άπο·
Τό Δ. Συμβούλιον σάς ευχαριστεί
Ή πατρική στοργή μεθ’ ής μάς πα χωρήσει του, τήν κάτωθι επι θερμώς διά τήν εύγενή ύμών προ
ρακολουθείτε είς τόν υπέρ βωμών καί στολήν, μετά μιας δωρεάς του σφοράν έκ δρχ. 1.000 πρός τό Τα
εστιών άγώνά μας είναι όι’ ημάς τούς
μεΐον, ήν έλάβατε τήν καλοσύνην νά
έκ δραχμών χιλίων (1000).
έπιστρατευθέντας υπαλλήλους
τής
τω άνακοινώσητε διά τής άπό 27
Τραπέζης ή μεγαλυτέρα ήθική ένί- Έν Άθήναις τή 27 Δεκεμβρίου 1940 Δεκεμβρίου 1940 έπιστολής σας καί
Πρός τό Διοικητικόν Συμβούλιον εόχαρίσιως γνωρίζει ύμίν δτι άπεσχυσις.
τοΰ Ταμείου Υγείας Προσωπικού δέχθη ταύτην.
Ό κ. Θ. Στεργίου γράφει:
Εθνικής Τραπέζης.
Έπί τή εύκαιρία τό Δ. Συμβού
Ή ωραία έμπνευσίς σας μέ έκαμε 'Αγαπητοί Συνάδελφοι,
λιον εκφράζει την ζωηράν αύτοΰ λύ
νά αναπολήσω τις εύιυχισμένες ημέ
’Αποχωρών τής Τραπέζης καί συ πην διά τήν έκ τής Διευθύνσεως τοΰ
ρες πού διήλθον είς τούς κόλπους τοΰ
ΤΥΠΕΤ άποχώρησίν σας καί τήν
αγαπητού μας Ιδρύματος από τοϋ ο νεπώς καί τής Διευθύνσεως τοΰ ί αποίου μετά λύπης άπεχωρίσθην. Μέ μείου ‘Υγείας, εκφράζω άφ’ ενός σιέρησιν οϋτω τών άνεκτιμήτων υπη
εμψυχώνει μόνον ή σκέψις, ότι καί μέν τήν βαθεϊαν μου λύπην διότι ρεσιών σας πρός τόν 'Οργανισμόν
έδώ είμαι στρατιώτης τοϋ ίδιου σκο άποχωρίζομαι έπιλέκτων συνεργα μας, τόν όποιον υπηρετήσατε μετά
πού, εκείνου πού επιδιώκει καί ή ’Ε τών καί Απομακρύνομαι Κοινωφε στοργής, μή ψεισθέντες ούδενός κό
λούς ’Οργανισμού, άφ’ ετέρου δέ που καί μόχθου.
θνική Τράπεζα τής 'Ελλάδος.
τάς θερμάς μου εύχαριστίας διά
Εύχαρίστωο άνακοινοΰμεν ύμίν δτι
Ό κ. Κ. Φλώρος γράφει:
τήν πολύτιμον συνδρομήν, ήν μοϋ είς Ενδειξιν τής πρός υμάς έκτιμήΣάς ευχαριστώ θερμά γιά τό πατρι παρέσχετε κατά τήν έκπλήρωσιν τοΰ οεως τό Δ. Συμβούλιον διά μυστικής
κό Σας πράγματι ένδιαφέρον καί Σάς έργου μου.
ψηφοφορίας σάς έξέλεξε παμψηψεί
Είς έ’νδειξιν τοΰ ΰψηλοΰ ανθρωπι καί όπό τήν νέαν ιδιότητά σας τοΰ
φιλώ τό χέρι μέ άπειρο σεβασμό.
καί κοινωνικού προορισμού, συνταξιούχου τής Τραπέζης ώς τα
Ό κ. Γιαβερόπουλος 1. γράφει: στικού
τόν όποιον έπιτελεΐ τό Ταμεΐον Υ κτικόν αύτοΰ μέλος συμφώνως τω
Νά είσθε βέβαιος ότι θά πετάξουμε γείας, σάς άποστέλλω μικράν δω άρθρω 3 τοΰ Καταστατικού τοΰ
τόν ύπουλο καί άνανδρο εχθρό στή ρεάν έκ δρχ. 1.000 καί παρακαλώ νά ΤΥΠΕΤ καί εΰελπιστεΐ δτι θά έξαθάλασσα, καί τότε μόνον θά γυρίσουμε δεχθήτε ταύτην.
κολουθήσητε νά λαμβάνητε τακτι
όταν είμεθα βέβαιοι, ότι έχουμε ασφα
Μετά συναδελψικών άσπασμών
κώς μέρος είς τάς συνεδριάσεις τοΰ
λίσει τήν ανεξαρτησία μας καί τήν
Δ. Συμβουλίου.
Ν.
ΙΑΤΡΙΔΗΣ
δόξα είς τήν άγαπημένην μας Πατρίδα.
Μετά συναδελψικών χαιρετισμών
Ό κ. Σ. Μούλας γράφει:
Είς άπάντησιν άπεστάλη πρός
'Ο Πρόεδρος
Δέν περνάει εβδομάδα πού νά μην τόν κ. Ίατρίδην ή κάτωθι έπιΑΛ. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ
πληροφορηθοΰμε καί μιά νέα θυσία,
ένα νέο ευεργέτημα πού θά μάς χαρί
ζετε, καί γίνονται αί πληροφορίες αυ
τές γοργάφτερες, διασχίζουν απόκρη
μνες χαράδρες, πανύψηλα κάτασπρα
βουνά, δάση, πεδιάδες, γιά νά μάς
Πρός τούς άποχωρήσαντας μοι έπιδαψιλεύσητε έπί τή εύκαιρία
προφθάσουν καί νά μάς πούνε : «Παι
διά, αφήστε τής μαύρες σκέψεις, αύτό Δ. Συμβούλους τοΰ Τ.Υ.Π.Ε.Τ. τής άποχωρήσεώς μου άπό τό Διοι
κητικόν Συμβούλιον τοΰ
Ταμείου
έκανε ή Τράπεζα γιά σάς. Μ ή σκέπτεσθε πώς θά ζήσουν αί οικογένειες κ. κ. Άθ. Ραυτόπουλον καί Π. 'Υγείας.
σας, εκείνο κάνει ή Τράπεζα γι’ αυτές. Καλκανδήν, τό Δ. Συμβούλιον
Ή έν τω ύφ’ ύμάς Διοικητικά)
Πολεμήστε λοιπόν απερίσπαστοι».
άπέστειλεν είς άνάμνησιν τής Συμβουλίω του Ταμείου 'Υγείας
Ό κ. Ε. Λιβεριάδης γράφει :
συνεργασίας μετ’ αυτών τήν συμμετοχή μου θά άποτελή πάντοτε
'Υπάρχουν στιγμαί είς τήν ζωήν
μας, αί οποΐαι μάς κάμνούν νά δοκι- εικόνα τής «ΥΓΕΙΑΣ», μετ’ έπι- 6T έμέ φωτεινήν περίοδον καί λαμ
μάζωμεν όλον τό ηθικόν μεγαλεΐον στολής ευχαριστηρίου, ής άντί- πρόν τίτλον τιμής καί, τούτο διότι
τής ανθρώπινης φύσεως, καί ή έκδηεχω βαθυτάτην τήν συναίσθησιν τής
λουμένη υπό τας παρούσας περιστά γραφον παραθέτομεν.
ύψηλής άποστολής του 'Οργανισμού
σεις είς τήν ελληνικήν κοινωνίαν αλ Έν Άθήναις τή 24 Ιανουάριου 1941
τούτου, οδτινος ή αΰξουσα εύεργεληλεγγύη, πού άποτελεί τόν άκρογωτιΚή υπέρ τών πασχόντων συναδέλ
νιαϊον λίθον τής φιλαλληλίας, είναι ’Αγαπητέ Συνάδελφε,
Τό Διοικητικόν Συμβούλιον τοΰ φων δράσις τυγχάνει πλέον τής γε
γεγονός άπείρως συγκινητικόν.
Ταμείου Υγείας είς άναγνώρισιν νικής άναγνωρίσεως.
Ό κ. Γ. Κοΰκιος γράφει :
Άφ’ ενός ή αγάπη σας πρός ημάς τών ΰπηρεσιών ας παρέσχετε είς τό
θά αίσθάνωμαι πάντοτε δικαίαν
καί αφ’ ετέρου τό ενδιαφέρον σας πρός Ταμεΐον κατά τό διάστημα καθ’ δ τήν εύχαρίστησιν καί τήν υπερηφά
τάς οίκογενείας μας μάς συγκινοΰν μετείχε :ε τοΰ
Συμβουλίου αύτοΰ
νειαν διότι διά τής συμμετοχής μου
και μάς χαλυβόώνουν τάς καρδίας μας άπεφάσισεν έν όλομελεία,
δπως,
είς τό ύφ’ ύμάς Διοικητικόν Συμβού
διά τόν ιερόν τής ΙΙατρίδος αγώνα.
όμοΰ μετά τών θερμοτάτων εύχαριλιον μοί έδόθη ή εύκαιρία ΰπό τήν
Ό κ. Ψάλτης Α. γράφει :
στιών του, άποστείλη όμΐν τήν εικό
Είμαι υπερήφανος διότι φορώ τήν να τής «θεάς 'Υγείας» Ϊνα σάς ΰπεν- άληθώς έμπνευσμένην ύμών καθοδήγησιν νά προσφέρω, δπως πάντοτε
όοξασμένην στολήν τοϋ "Ελληνος στρα
τιώτου καί διότι τυγχάνω υπάλληλος θυμίζη αϋτη τό κοινωφελές Ίδρυμα έπεθόμουν, δλας μου τάς ψυχικάς
τής υπό τήν 'Υμετέραν Διοίκησιν Τρα είς τήν έπιβολήν τοΰ όποιου τοσοΰ- καί πνευματικός δυνάμεις διά νά
πέζης.
τον συνετελέσατε.
συμβάλω καί έγώ κατά τό δυνατόν
Ό κ. Α. ΆΙΙανασιάόης γράφει ·
Παρακαλοΰντες νά δεχθήτε τό ένείς τήν πραγμομοποίησιν ενός ώραίΈπιτραπήτω μοι, Σεβαστέ μοι Κύ θύμιον τούτο.
ου σκοπού.
ριε Διοικητά νά έκφράοω Ύμίν ιά
Διατελοΰμεν μετά συναδελψικών
αισθήματα συγκινήσεως καί εύγνωμο- χαιρετισμών, .
Παρακαλώ ύμάς, Κύριε Πρόεδρε,
σύνης, τά όποια πλημμυρίζουν τά στή
νά βεβαιωθήτε δτι τόν αύτόν ένθουΌ
Πρόεδρος
θη μου διά τό άνευ προηγουμένου εν
σιασμόν καί τό αύτό ένδιαφέρον θά
ΑΛ. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ
διαφέρον σας διά τό προσωπικόν τής
έξακολουθώ νά Επιδεικνύω καί τώρα
Τραπέζης καί είδικώτερον, κατά τάς
Ό κ. Καλκανδής άπήντησεν ώς άπλοΰν μέλος τοΰ ύφ’ υμάς Τα
στιγμάς αύτάς, διά τούς στρατευμένους
υπαλλήλους.
ώς έξής:
μείου.
Ό κ. Ν. Άθανασιάδης γράφει: Πρός τόν κ. Πρόεδρον τοΰ Ταμείου Διατελώ μετά βαθυτάτου σεβασμού
Σάς ευχαριστώ θερμώς αμέτρητες
'Υγείας Προσωπικού Εθνικής
Έν Άθήναις τή 28 Ίανουαρίου 1941
φορές. 'Ο Ελληνικός Στρατός, τά ελ
Τραπέζης
ληνικά νειάτα πού μέ τή λόγχη τους
Π. ΚΑΛΚΑΝΔΗΣ
Ενταύθα
λαμπρύνουν τήν ένδοξον πατρίδα μας
πάνω στά χιονισμένα καί άπόκρυμνα Σεβαστέ μοι Κύριε Πρόεδρε,
βουνά τής ’Αλβανίας καί πλατύνουν
Έλαβον τήν άπό 24 Ιανουάριου
τά σύνορα τής δόξας της ώς τά πέρατα τοϋ κόσμου θά σάς ευγνωμονούν έ. Ετους έπιστολήν σας. Δοκιμάζω
βαθυτάτην συγκίνησιν διά τάς συναιώνια.
αδελψικάς έκδηλώσεις τάς όποιας
Ό κ.Σ. Κιουρεσιδσκης γράφει:
μετά τοΰ ύμετέρου Συμβουλίου εί
Κεΐ καί κάτω άπό’να ταπεινό αντί
Άπό 1ης Μαρτίου &ραι δανεισμοί)
σκηνο μέ βρήκε σήμερα τό καλόδεχτο χατε τήν εύγενή καλοσύνην δπως
δέμα τής «’Εθνικής Τραπέζης τής ailllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUllllill βιβλίων έκ της Βιβλιοθήκης τοΟ
Ελλάδος, πρός τούς στρατιώτας της» όπως είς τά γραφεία τής Τραπέζης
Συλλόγου ώρίσθησαν αί 4 1)2—6
μέ τά πολύτιμα κι’ άφθονα κι’ ώραΐα
φροντίζω νά εκτελώ τό καθήκον μου
δώρα πού περιείχε.
1)2 μ. μ. πλήν Σαββάτου, Κυρια
Οί ευχαριστίες μου οί καρδιόβγαλ- μέ κάθε τρόπον, έτσι καί είς τήν φω
κής
καί τδ>ν έξαιρετέων ήμερων.
τες καί οί χαιρετισμοί μου οί ’Εθνικοί νήν τής λατρευτής μας Πατρίδας εκτε
σάς στέλνονται μέ τό μεθυστικό άγέρι λώ τό καθήκον μου έτοιμος διά κάθε
ΠαρακαλοΟνται θερμώς οί δανειτής ’Ελευθερίας, πού πνέει στις κά θυσίαν.
σθέντες βιβλία μέχρι τής 31ης πα
τασπρες κορυφογραμμές τής ’Αλβα
&
νίας.
ρελθόντος Δεκεμβρίου δπως εύαρεΈπιστολάς άπηύθυναν πρός τήν
Ό κ. Π. Κουτλής γράφει:
Διοίκησιν καί οί κ. κ. I. Δημητριάδης, στηθώσι νά έπιστρέψωσι ταΟτα είς
Είμαι ευτυχής καί θεωρώ τιμή μου Ν. Βλάχος, Κ. Κόκκινος, Ι.Μανοΰσος,
τήν Βιβλιοθήκην.
τό ότι υπηρετώ είς έν τοιοΰτον "Ιδρυ
Λ. ’Αναγνώστου, Α.Σκορδάς, Γ.Μπρίλμα τό όποιον γνωρίζει νά εκτιμά καί λης, Π. Κασιμάτης, Α. Παπαδημη(Έκ τής ’Επιμελητείας
νά άνακουφίζη τούς υπαλλήλους του.
τής Μβρφώσεως).
τρίου, Η. Άθανασούλης, Ν. ΚαρέΌ κ. Μποτσαράκος I. γράφει: τσος, Κ. Γιαννακόπουλος, Σ. ΖαφειΤό έγνωσμένον ένδιαφέρον τής ’Ε ρόπουλος, Ε. Άρετάκης, Γ. Λεονταρίθνικής Τραπέζης τής 'Ελλάδος καί δης, Α. Σαράτσογλου, Κ. Πατεράκης,
'Υμών ώς Διοικητοΰ αυτής, υπέρ τοϋ Φ. Δημουλάς, Α. Τάγιαν, Ε. Τυρόπουπροσωπικού δέν ήτο δυνατόν παρά νά λος, 1. Συριώτης, Γ. Ρηγανάκος, Σ.
Τήν 12 Ίανουαρίου άπεβίωσεν
έκδηλωθή έτι μάλλον ήδη, οπότε ή Νικολάου, Γ. Ζαχαριάδης, Γ. Κέλδ
συνταξιούχος
Τμηματάρχης Δ’
ή ’Εθνική Τράπεζα συμμετέχει εκτός λης, Ν. ΓΙαυλόπουλος, Ν· Γραικός, Γ.
άλλων καί διά πολλών έκ τών υπαλ Γκιταράκος, Ε. Κλήμης, Π. Ζάννες, Νικόλαος Κατσικανάς έπί μακράν
λήλων της είς τόν υπέρ τών όλων α Σ. Κολοκούρης, Μ. Καστρινάκης, Ν.
γώνα, τόν όποιον διεξάγει ή Πατρίς Άντωνόπουλος, Γ. ΙΙαπαγιαννίτσας, σειράν ετών διατελέσαςΤαμίας τοϋ
μας έναντι βαρβάρου καί άνανδρου
Σ. ΙΙαπαδόπουλος, Γ. Λαμπρόπουλος, Ύ]τος Καλαμών. Διαβιβάζομεν είς
έπιδρομέως.
Ε. Νικολαΐδης, Ε. Γκουντής, Κ. Δη- τούς οικείους του τά θερμότερα
'Ο κ. I. Συριώτης γράφει:
μολίτσας, Σ. Θεοτόκης, Μ. Πουλάκης,
Είμαι ευτυχής πού τυγχάνο) αυτήν II. Λαμπρόπουλος, Σ. Παπαδοπούλας, συλλυπητήρια τοΰ Συλλόγου καί
τήν στιγμήν 'Έλλην στρατιώτης, καί Γ. Άφεντάκης, Ν. Στεργιόπουλος.
τής «Τραπεζιτικής».
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ΤΙ! ΤΡΕΖΙΕ 1ΡΒΊ1ΡΕΙΙΙΙ
Τό Ταμεΐον Συντάξεων τοϋ προσω
πικού Τραπεζών Εθνικής, Κτηματι
κής καί Ελλάδος έξέδωκε τή 10η Φε
βρουάριου τήν κάτωθι εγκύκλιον :
Άνακοινοΰμεν ύμίν ότι τό Διοικητι
κόν Συμβούλιον τοϋ Ταμείου άπεφάσισε διαφόρους τροποποιήσεις τοϋ Κα
νονισμού αύτοΰ, αϊτινες ένεκρίθησαν
ΰπό τού 'Υφυπουργού τής ‘Εργασίας,
διά τής ύπ’ άρ. 73081)16-12-1940 άποφάσεως αυτού, δημοσιευ θείσης είς τό
ύπ’άριθ. 297 φΰλλον (τεύχος δεύτερον)
τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως τής
30 Δεκεμβρίου 1940, τίθενται δέ έν
ίσχύϊ άπό τής έν λόγφ δημοσιεύσεως.
Μεταξύ τών τροποποιήσεων είναι
καί ή άντικατάστασις τοϋ άρθρου 22
τοϋ μέχρι έσχάτως Ισχύοντος Κανονι
σμού.
Συμφώνως τή νέα διατυπώσει τοϋ
άρθρου 22 παρέχεται ή ευχέρεια είς
τούς ήσηχιλισμένους νά προσμετρήσωσιν είς τόν συντάξιμον χρόνον τής υ
πηρεσίας των παρά ταΐς Τραπέζαις
Εθνική, Κτηματική καί Ελλάδος τήν
έμμισθον υπηρεσίαν ήν είχον παρ’
άλλαις Τραπέζαις, ΰπό τούς διαλαμ
βανόμενους είς τό τροποποιηθεί· είρημένον άρθρον όρους, όπερ έχει οϋτω :
1) Διά τούς ήσφαλισμένους τοΰ Τα
μείου τούς έχοντας προηγουμένην έμ
μισθον υπηρεσίαν παρ’ άλλαις Τραπέζαις δΓ ήν δέν έτυχόν συντάξεως ή
άλλης Ασφαλιστικής παροχής, ή προϋ
πηρεσία των αϋτη προσαυξάνει τόν
παρά ταΐς Τραπέζαις Εθνική, Κτη
ματική καί 'Ελλάδος συντάξιμον αυ
τών χρόνον, κατά τούς επομένους
όρους :
*) Τά πρώτα 2 έτη προηγούμενης ώς
ανωτέρω υπηρεσίας προσμετρώνται ο
λόκληρα. β) Εκ τών επομένων δύο ε
τών τά τρία, πέμπτα, γ) Έκ τών υπο
λοίπων τά ή μίση. Έν ούδεμια περιπτώσει τό σύνολον τών ετών, τών προσμετρουμένων ώς συνταξίμων είς τούς
έκ τών ήσφαλισμένων τής κατηγορίας
ταύτης, όύναται νά ύπερβή τά 5 έτη·
2) Έξαιρετικώς όιά τους ήσφαλισμένους τού Ταμείου, τούς έχοντας προϋ
πηρεσίαν παρά τή Τραπέζι) Ανατο
λής, έξ ής απεχώρησαν εξ τό πολύ μή
νας πρό τής συγχωνεύσεως τής Τρα
πέζης ταύτης μετά τής Εθνικής Τρα
πέζης τής Έλλαδος καί προσληφθέντας είς τήν υπηρεσίαν μιας έκ τών
τριών Τραπεζών κατά τό απο τής άπο
χωρήσεώς των μέχρι τέλους Σεπτεμ
βρίου 1940 διάστημά, ή παρά τή Τραπεζη τής ’Ανατολής πραγματική προϋ
πηρεσία των προαυξάνει τόν παρά τινι
τών τριών Τραπεζών συντάξιμον αυ
τών χρόνων, κατά τούς επομένους
όρους :
α) Τά πρώτα πέντε έτη τής προη
γουμένως υπηρεσίας προσμετρώνται ο
λόκληρα. β) Έκ τών επομένων πέντε
τά 3)5. γ) Έκ τών υπολοίπων τά ήμίση. Έν ούδεμια περιπτώσει τό σύν
ολον τών ετών τών προσμετρουμένων
ώς συνταξίμων είς τούς έκ τών ήσφάλισμένων τής κατηγορίας ταύτης δύναται νά ύπερβή τά δεκαπέντε έτη.
3) Οί δικαιούμενοι, κατά τάς ώς άνω
παραγράφους 1 και 2 είς πρυσμέτρησιν προϋπηρεσίας δέον όπως ύποβαλωσι σχετικήν περί τούτου αϊτησιν είς
τό Ταμεΐον εντός τριμήνου ανατρεπτι
κής προθεσμίας άπό τής Ισχύος τής
παρούσης καί ύποχρεοϋνται νά καταβάλωσιν είς τό Ταμεΐον τό διπλάσιαν
τών έν τφ άρθρφ 5 οριζόμενων εισφο
ρών, ώς έάν τά προσμετρηθησόμενα
έτη είχον διανυθή είς τήν υπηρεσίαν
τών Τραπεζών Εθνικής, Κτηματικής
καί Ελλάδος έντόκως πρός 3 ο)· κατ’
έτος καί μετ’ άνατοκισμοϋ. Τό πρός
τούτο όφειλόμενον ποσόν καταβάλλε
ται είς δόσεις όριζομένας παρά τοϋ
Διοικητικού Συμβουλίου τοΰ Ταμείου.
'Ως μηνιαίος μισθός, άφ" οΰ γενήσεται ό υπολογισμός τών εισφορών δΓ
όλον τόν προσμετρηθησόμενον χρόνον
θέλει ληφθή ό έπί τή βασει τής κατά’
τόν χρόνον τής προσμετρήσεως ϊσχυούσης μισθολογικής κλίμακας, έξευρισκόμενος μέσος όρος τών μηνιαίων μισθών
πάντων τών βαθμών ιεραρχίας άπό
τοΰ κατωτάτου μέχρι καί έκείνου ύφ’
δν προσελήφθη ό ήσφαλισμένος είς
τήν υπηρεσίαν τών Τραπεζών.
4) ”Ινα προσμετρηθώσιν είς τόν συν
τάξιμον χρόνον τού ήσφαλισμένου τά
κατά τάς ανωτέρω παραγράφους 1 καί
2 καθοριζόμενα έτη προϋπηρεσίας του,
δέον νά ύπηρετήση οΰτος παρά ταΐς
Τραπέζαις Εθνική, Κτηματική καί
Ελλάδος,^10 τουλάχιστον έτη. Έν περιπτωσει όμως πλήρους ανικανότητας
πρός έργασίαν ή θανάτου, έπερχομένων πρό τής συμπληρώσεως δεκαετούς
υπηρεσίας παρά ταΐς Τραπέζαις, ή
σύνταξις τοΰ ήσφαλισμένου ή τής χή
ρας καί τών ορφανών κανονίζεται έπί
τή βάσει καί τοϋ προσμετρηθέντος
χρόνου προηγούμενης υπηρεσίας, κατά
τούς όρους του παρόντος Κανονισμού.
Η Ισχύς τών περί προσμετρήσεως
διατάξεων τοΰ παρόννος άρθρου παύει
άμα τή παρόδφ τής ανωτέρω ανατρε
πτικής προθεσμίας.
ΓΙαρακαλοΰνται όθεν οί ενδιαφερό
μενοι όπως ΰποβάλωσιν εγκαίρως τάς
σχετικάς περί προσμετρήσεως αιτήσεις
των, όμοΰ μετά τών άπαιτουμένων πι
στοποιητικών, έχοντες ύπ’ όψιν των
ότι, μετά την εκπνοήν τής τριμήνου
ανατρεπτικής προθεσμίας, ληγούσης
τήν 30 Μαρτίου έ. έ., ούδεμια αΐτησις
θέλει γίνει πλέον δεκτή.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΗΡΩΑΣ ΜΑΣ
Είς τδ Γενικόν Συμβούλιον
τής 26ης τρέχοντος ό Διοικών
Σύμβουλος κ. Κωνοτ. Ζαβιτζιάνος ηροοήγαγε ηρός έπικύρωσιν
άπόφασιν, ληφΰ'εΐσαν άπό τών
πρώτων ήμερων του έλληνοϊταλικοϋ πολέμου υπό του Διοικητοϋ κ. Άλεξ. Γ. Κοριζή.
Κατά τήν άπόφασιν ταύτην,
ήν τό Γενικόν Συμβούλιον όμοφώνως άπεδέχ&η, ή Τράπεζα
άναλαμβάνει νά καταβάλλη τά

Λ παιτούμενα ποσά ηρός σνμπλήρωαιν τής παρεχομένης είς
τούς πίπτοντας έπϊ τοϋ πεδίου
τής τιμής ή οπωσδήποτε έκ πο
λεμικής αιτίας Φνήσκοντας ή
καΰτσταμένους άνικάνους υπαλ
λήλους συντάξεως, είς πλήρη όργανικόν μισ&όν.
ΑΙ λεπτομέρειαι τής ευεργε
τικής ταυ της άποφάσεως τής
Διοικήσεως ■ΰ'ά άνακοινω&ώσι
διά τοϋ προσεχούς φύλλου τής
(cΤραπεζιτικής».

ΑΙ ΕΚΑΟΓΑI ΤΟΥ ΣΥΑΑΟΓΟΥ ΜΑΣ
Την ΙΟην Φεβρουάριου διεξήχθησαν αί έκλογαί πρός άνάδειξιν Διοικητικού Συμβου
λίου του Συλλόγου μας διά τό
έτος 1941. Τής Συνελεύσεως
προήδρευσεν ό τακτικός Πρόε
δρος τών Συνελεύσεων κ. Άρ.
Γ. Κούμσρης, δστις ττροσέλαβεν
ώς γραμματείς τούς κ. κ. Ν.
Μσαστουνόπουλον καί Γ. Βαμβοκούσην. Μετά ιήν λήξιν τής
ψηφοφορίας, καθ’ ήν έψήφισαν
426 — έιτί Απαρτίας 246 — έγένετο ή διαλογή τών ψηφοδελ
τίων, έκ τής όποιας διεπιστώθη
ή παμψηφεί σχεδόν ψήφισις τοΟ
κατατεθέντος ψηφοδελτίου τοΟ
κ. 'Αλεξ. Μαυρομμάτη δπερ συνεκρουήθη είς Σώμα ώς έξής :
Πρόεδρος Συνελεύσεων Άρ.Γ.

Κούμαρης, Πρόεδρος τής Δ. Ε
πιτροπής Άλ. Μαυρομμάτης,
Αντιπρόεδρος τής Δ. Έπιτρο
πής Δ. Γκουσκος.
Εντεταλμένος Σύμβουλος I.
Τζωρτζόπουλος. Σύμβούλοι Σ.
Βρεττός; θ. ’Ιατρός, Άθ. Κα·
ρυωτάκης, Σ. Λογοθέτης, Δ. Μεγαλίδης, Ν Μουρκουτάς, Μ. Παπαόοπούλου καί Γ. Σταυρόπουλος.
Έπιμεληταί: Καταστήματος καί
Ψυχαγωγίας: Άνδρ. Βάρδης,
Μορφώσεως : Σ. Βασιλείου,Υπο
καταστημάτων: Μ. Μσκρυγιαννοπούλου, Γραφείου: Ν. Ροδιάδης, Έπαγγ.Συμφερόντων Γ.Σεπετζής, Έξωτ. σχέσεω\ : Π.Τσιμικάλης,
Έλεγκταί : Νικόλαος Καραράς καί Ήλίας Κόνδης.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ fi' ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ Γ. 1mratoi τοϊ ςυετε της nm\
Τήν 2αν μ.μ. δ ΙΙρόεδρος τών
Συνελεύσεων κ. Άρ. Κούμαρης καταλαμβάνων τήν θέσιν του μάς κη
ρύσσει τήν έναρξίν τής συνεδριάσεως, άναφέρων δέ δτι πράς σχημα
τισμόν άπαρτίας άπαιτεΐται ή πα
ρουσία τοΟ 1)4 τών έν Άθήναις καί
Πειραιιΐ μελών, έρωτφ έάν έχη τις
νά δποβάλη σχετικήν ένστασιν. Μηδενός προβαλόντος τοιαύτην, προσ
λαμβάνει, έγκρίσει τής Συνελεύσεως,
ώς γραμματείς τούς κ. κ. Ν. Μπα
στουνόπουλον καί Γ. Βαμβακούσην
καί άναγινώσκει άπό χειρογράφου
τά έξής :
«Μετά
οδύνης έπληροφονήθημεν
•λοι, τήν απώλειαν αγαπητών συνα
δέλφων, οΐτινες έφονεύθησαν έπί τοΰ
πεδίου τής τιμής υπέρ τοΰ μεγαλείου
τής ελληνικής ΓΙατρίδος μας.
Χαράσσονται είς τήν πλάκα τής α
θανασίας τά όνομα ra τών νεκρών
τούτων.
"Εχει έπιοήμως άνακοινωθή, δτι Ε
πεσαν έν τφ μετώπω οί τοϋ λογιστι
κού κλάδου :
Κοτρώνη; Άγγελος. Βοηθός Α', τοΰ
Κεντρικού Καταστήματος καί 11<ιπαδόπουλος Σταύρο , Γραφεΰς τοΰ Υποκα
ταστήματος Κομοτινής.
Οί έξ εναερίων δέ βομβαρδισμών
θανόντες οί τοΰ λογισιικοΰ καί υπη
ρετικού κλάδου :
Κωστοΰλας Κωνσταντίνος, Βοηθός
Α' τοΰ Υποκαταστήματος Λαρίοσης,
ΟΙκονομίδης Άχιλλεύς, Προσοιρινός,
τοΰ ‘Υποκαταστήματος Κερκ-'ρας καί
ΙΙαπαιωάννου Νικόλαος, Κλητήρ. τοΰ
Υποκαταστήματος Λαρίσης.
Παρακαλώ δπως δεχθήτε, ΐνα τηρή«ωμεν όρθιοι σιγήν ενός λεπτού, etc
μνήμην τούτων».

Μεθ3 δ τά μέλη δρθια τηροΟσι
«γήν Ινός λιπτοΟ.
Μετά ταΟτα 6 κ. Πρόεδρος άναγινώσκει τά θέματα τής ήμερησίας
διατάξεως έκ τοΟ Καταστατικού
καί έρωτφ έάν ζητή τις έπ* αυτών
τόν λόγον.
Ή Συνέλευσις έγκρίνει άνευ συζητήσεως τόν άπολογισμόν τής χρήσεως 1940 καί τόν προϋπολογισμόν
τής χρήσεως 1941. Επικροτεί ώ
σαύτως ή Συνέλευσις τήν έκλογήν
τοϋ κ. Θ. Κωνσταντοπούλου ώς έλεγκτοΟ τής χρήσεως 1940 είς άντίκατάστασιν τοϋ στρατευθέντος κ
Γ. Άφεντάκη καί έγκρίνει τήν έκθεσιν τών έλεγκτών.
Μετά ταϋτα όμιλεΐ ό κ. Κ. Άποστολόπουλος έπαινών τό Ιργον
τής Δ. Ε. είς δλους τούς τομείς.
’Ιδιαιτέρως έξαίρει τήν πρωτοβου
λίαν αύτής διά τήν σύστασιν τής
Ε.Α Μ.Σ., έπικροτεΐ τά ληφθέντα
μέτρα πρός αύξησιν τών πόρων τοϋ
Συλλόγου καί έκφράζει τήν έλπίδα
δτι καί ή μέλλουσα Δ. Επιτροπή

θά άκολουθήση τά ίχνη τής προκατόχου της ίδια είς τό κε^άλαιον
τής ήθικής καί δλικής ένισχύσεως
τών θυσιαζομένων συναδέλφων ύπέρ
τής Ιΐατρίδος
Τπό τό αύτό πνεύμα όμιλεΐ καί
ό κ. Σ. Ήλιόπουλος, δστις συγχαίρει
τό Δ. Συμβούλιον διά τήν δρ5σιν
του καί ίδία τήν άπό τής άνάνδρου
ίταλικής έπιδρομής καί έντεϋθεν καί
εύχεται δπως ή Δ. Ε. συνέχιση
προσφέρουσα τάς ύπηρεσίας της πρός
τόν Σύλλογον.
Μεθ3 δ λύεται ή Συνεδρίασις.
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mmn
της προεδρίας της mimim
ΤΟΥ κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Γ. ΚΟΡΙΖΗ

επι τη
ΤΠΟ

ΕΙς τό Γ ενικόν Συμβούλιον της
Τρτπέζης, τό όποιον έλαβε χώραν
τή 29 Ίανουαρίου έπί τή άναλήψει
τής προεδρίας τής Κυβερνήσεως ύπό
τοϋ κ. Άλεξ Κοριζή, ό Σύμβουλος
κ. Αλέξανδρος Διομήδης έξέφρασε
τήν χαράν του, διότι άνετέθη είς τόν
Διοικητήν κ. 'Αλέξανδρον Κοριζήν ή
δισκυβέρνησις τής Χώρας, ήν, ώς
ήτο καθήκον, οΰτος καλώς Επραξε
δεχθείς νά άναλάβη. Είς τόν κ. ’Α
λέξανδρον Κοριζήν, εΓπεν ό κ. Διομήδηο, προσεγένετο μεγάλη τιμή,
τιμή ήν αί δραματικοί στιγμαί, άς
διερχόυεθα καθιστούν Ετι μεγαλυτέραν. Αλλά καί τό άνάστημα τοϋ
Άνδρός, είς τόν όποιον προσεγένετο
ή τιμή αυτή είναι μέγα, άνάλογον
πρός τό Εργον, τό όποιον καλείται
νά έπιτελέση διά νά συνέχιση ιόν
πόλεμον, διά νά ψέρη τοΟτον είς πέ
ρας, διά νά έπιτύχη ευτυχή Εκβασίν
του. Χαιρετίζοντες αύτόν έπί τή τιμή
έκφράζομεν συγχρόνως καί βεβαιό
τητα, δτι θά άποδειχθή έπιτυχής Κυβεονήτης.
Ημείς οί έν τή Τραπέζη, καί έξ

Η ΑΠΟΧΩΡΗΣΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ ΜΑΣ
Άπό τόν ήμερήσιον τύπον είναι I
γνωστή ή άπό τής Εθνικής Τραπέ
ζη; άποχιόρησις τοΰ Διοικητοΰ μας κ.
Άλ. Κοριζή, κληθέντος νά διαδεχθή
είς τήν διακυβέρνησιν τής Χώρας τόν
έκλιπόντα Πρωθυπουργόν * Ιωάν νην
Μ έταξαν.
Ευθύς μετά τήν ορκωμοσίαν του ό
νέος Πρόεδρος τής 'Ελληνικής Κυβερνήσ ως προσήλθεν είς τήν Τράπεζαν
καί δι* εμπνευσμένης συντόμου προσ
λαλιάς άνεκοίνωσε τό γεγονός είς τούς
συνεργάτας του, τονίσας ότι μεταβαί
νει ώς πρώτος καί τελευταίος στρα
τιώτης πρός έκπλήρωσιν τοΰ πρός τήν
Πατρίδα καθήκοντος, συνέστησε δέ
είς τό προσωπικόν, δτως συσπειρούμενον περί τόν Διοικοΰντα Σύμβουλον
κ. Κ. Ζαβιτσιάνον, εξακολούθηση μετά
τής αυτής καί μεγαλυτέρας άφοσιο)σεακ παρέχον τάς ύπηρεσίας του πρός
τό "Ιδρυμα κατά τήν διάρκειαν τοΰ ύ
πέρ πάντων Άγώνος.
Τόν άποχωροΰντα Διοικητήν προέπεμψε σύσσωμον τό Προσωπικόν τοΰ

ΘΕΙΑ ΜΥΣΤΑΓΠΓΙΑ

, ΒΑΣ. ΑΒΡΑΜ1ΔΗΣ

Μίαν άπό τάς συγκινητικω·
τέρας στιγμάς διήλθον δσοι
συνάδελφοι—όλίγοι άτυχώς λό
γω τής ώρας του Γραφείου—
παρέστησαν στή Γενική Συνέλευσι του Συλλόγου μας τής
27 ’Ιανουάριου.
"Οταν ό έξαιρετικός Πρόε
δρος κ. Κούμαρης έν καταφανεί
συγκινήσει άνέγνωσεν «’Έπε
σαν έπί τοΟ Πεδίου τής τιμής γεναίως άγωνιζόμενοι οί Συνά
δελφοι "Αγγελος Κοτρώνης τοΟ
Κ. Καταστήματος καί Σταύρος
Παπαδόπουλος τοΟ Ύ)τος Κο
μοτινής, έφονεύθησαν δέ έκ
βομβαρδισμού οί συνάδελφοι
Νικόλαος
Παπαϊωάννου καί
Κωνσταντίνος Κωστούλας τού
Ύ)τος Λαρίσσης καί Άχιλλεύς
ΟΙκονομίδης τού Ύ)τος Κέρκυ
ρας», συστήσας τήν τήρησιν σι
γής ένός λεπτού είς ένδειξιν
σεβασμού πρός τήν μνήμην των,
όμολογώ δτι προσωπικώς έδοκίμασα βαθυτάτην συγκίνησιν,
όμοίαν έκείνης τήν όποίαν ώς
νεαρός 'Αξιωματικός, έδοκίμα
σα είς τά ύψώματα τής Σκόμπας
πρό τής Έλασσώνος, τήν άγίαν
έκείνην πρώτην
ήμέραν τήι
5ης ’Οκτωβρίου τού 1912, καθ’
ήν ό Ελληνικός Στρατός, μετά
μαρασμώδη πολυετή βίον, έξώρμα πρός τόν θρίαμβον καί τήν
Δόξαν, φέρνων τήν ’Ελευθερίαν
είς άπό αιώνων δούλους άδελ-

Κ. Κ. μέχρι τής εξόδου της Τραπέζη:
εύχηθέν εις αύτόν νά φέρη είς αίσιον
καί νικηφόρον πέρας τήν ύ-ψηλήν α
ποστολήν του.
*0 συνάδελφος κ. Ν. Τρεμπέλας προπεφώνησε τόν κ. Διοικητήν διά τών
έξής στίχων :

Αρχηγέ,
Σέ Σάς, σέ Σάς στηρίζονται
τοΰ "Εθνους αί ελπίδες,
για να γράφουν αθάνατες
καί πιό χρυσές σελίδες
"Ολ* ή 'Ελλάδα πειθαρχεί
τώρα στο πρόσταγμά σου.
κι* εΐμεθα υπερήφανα
για Σένα τά παιδιά Σου.
Κι* όλο τό "Εθνος, Αρχηγέ,
πιστεύει—όχι ελπίζει—
πώς νέους δρόμους πλάι Σου,
δόξης, τιμής βαδίζει,
κι* ή Παναγιά τούς δρόμους Σου
πλαίρια άς τούς Φιοτίζη.
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Τη 10η Φεβρουάριου ό κ.Πρό
εδρος τής Κυβερνήσεως έδέχθη
άντιπροσωπείαν τής Διοικητι
κής Επιτροπής τού Συλλόγου
τών ‘Υπαλλήλων τής ’Εθνικής
Τρσπέζης, έκ του Προέδρου κ
Άλ. Μαυρομμάτη, του Αντιπρο
έδρου κ. Διον. Γκούσκου καί
ιιρπιπιΐί. mufimi
του Έπιμελετου κ. Ήλ. Κόνδη,
ή όποία τφ έπέδωκε ψήφισμα
του Συλλόγου έπί τή άναρρή
σει του είς τό πρωθυπουργικόν
Κύριε Δευθυντά,
άξίωμα, έπί περγαμηνής μετά
Σάς στέλνω λίγα λόγια τά όποια ή καλλι τ εχνικωτάτης δερμάτινης
συγκίνησις, ή τις μέ κατέλαβεν έν έπενδύσεως, έργον τού πρώτου
τη Συνελευσει τοΰ Συλλόγου, δέν
σκηνογράφου τού Βασιλικού θε
μοί έπέτρεψε νά εΐπω.
άτρου κ. Κλ' Κλώνη.
Μεθ* ύπολήψεως
φούς. Ένεθυμήθην τόν πρώτον
νεκρόν πεσόντα λοχίαν Ζαχαρόπουλον καί τόν τραυματι
σμόν τού ύποδεκανέως Λου
κίσσα. Είδα τό αίμά των καί
έμεινα έννεός έπί ώρας διά νά
συνέλθω τήν έπομένην κατά
τήν Μάχην τής Έλασσώνος
δτε τό αίμα έγεινε συνήθεια
πλέον.
Είδα καί άντίκρυσα πολλές
φορές κατόπιν άγαπητούς καί
γενναίους συναδέλφους Αξιω
ματικούς καί όπλίτας πίπτον
τας είς τό Πεδίον τής Μάχης,
άφήναμε αύτούς πίσω προχωροΰντες ώς είς Πανηγύρι καί
δέν ήσθάνθην τόσην συγκίνησιν
δσην έδοκίμασα κατά τήν σε
μνήν συγκέντρωσιν τής Συνε
λεύσεως τών Συναδέλφων.
“Ισως διότι τότε ζώντες καί
ήμεΐς καί άναπνέοντες τόν ϊδιο
θυμαρομ υρισμένο πολεμικό άέρα καί άγωνιζόμενοι διά τήν
άπελευθέρωσιν ύποδούλων άδελφών, δέν ύπελογίζαμεν τήν
άξίαν τής ζωής καί έπεριμένα
μεν καθένας μας τήν σειράν
του νά πέσωμεν έκεΐ ψηλά στά
Μακεδονικά καί ’Ηπειρωτικά
βουνά, κάμνοντες έτσι υέ τό
πέρασμά μας νά φυτρώνουν
πυκνές ή δάφνες, έτσι άκριβώς
δπως σήμερα τά νεώτερα παιδιά
τής Ελλάδος μας, οί καλότυχοι
αύτοί διαβάται τής ζωής, περ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Λημοσιεΰοντβς ιήν κατωτέρω επιστο
λήν, έπί τοΰ περιεχομένου »ής οποίας
αί γνώμαι τής έφημερίδος μας συμφωνοΰσιν, έλπίζομεν ότι ή νέα Δ. Ε.
τοΰ Συλλόγου καί τό Διοικητικόν Συμ
δλων έγώ ό άμεσώτερον άπό μακρο- βούλιον τοϋ Ταμείου Αύτασφαλείας
θέλουσιν έπιληφθή συντομώτατα τής
τέρου χρόνου παρακολουθών τήν
πραγματοποιήσεως τής έν αύτή διατυσταδιοδρομίαν του καί τήν δρασίν
πουμένης προτάσεως.
του, συνέχισε λέγων ό κ. Διομήδης,
γνωρίζομεν τό τί δύναται ό κ. Κορι- Φίλε κ Διευθυντα,
ζής νά άποδώση. Άνήρ κατ’ έξοχήν
CH «πόφασις τής Κυβερνήσεως
δυναμικός Εχει δλας τάς Ιδιότητας δπως ρυθμίση τό ταχύτερον τό
τοϋ δυναμένου νά άναλάβη τό κα
λώς άνατεθέν είς αύτόν βαρύ Εργον. ζήτημα τής προικοδοτήσεως τών
Είναι Επίμονος, γνωρίζει δέ καί νά θυγατέρων τών Δημοσίων Υπαλ
είναι σκληρός. Άλλ* οί πολύτιμοι λήλων προυκάλεσεν, ώς ήτο φυ
λίθοι δέν διακρίνονιαι μόνον άπό σικόν, τήν ευγνωμοσύνην ολοκλή
τήν στιλπνότητά των. Είναι καί
σκληροί, καί ή πυγμή ύπό τάς πα ρου τοΰ Δημοσιοϋπαλληλικού κό
ρούσας συνθήκης εΐναι έφόδιον, διά σμου. Διότι δέν είναι μόνον ή οι
τοϋ όποιου ό κ. Κοριζής θά δεήση κονομική άνακούφισις, ή τις διά
δλως Ιδιαιτέρως νά όπλισθή.
τοΰ μέτρου τούτου παρέχεται είς
Αί εύχαί μα^, δφον καί τά αίσθή- αύτούς, αλλά τοΐς δίδεται συγ
ματα τής φιλίας μας καί τής έκτιμήσεώς μας θά σας συνοδεύουν, κύ χρόνως ή δυνατότης νά φροντί
ριε Πρόεδρε, είπεν ό κ. Διομήδης. Πι- σουν διά τήν άποκατάστασιν τών
στεύομεν, δτι καλώς έξελέγητε διά θυγατέρων των, διά τήν όποίαν
νά όδηγήσητε τό Κράτος καί τόν ’ Α- ούτε ελπίδα δέν ήτο δυνατόν νά
γώνά του. Πιστεύομεν, δη θά έπιτύ- έχουν ύπό τάς σημερινής συνθήκας.
χητε. Μέ συγκίνησιν καί έμπιστοσύΚαί έρωτάται ήδη : "Οταν είναι
νην θά σας παρακολουθήσωμεν.
παγκοίνως γνωστόν δτι καί ή δι

κή μας τάξις τών Τραπεζιτικών
εύρίσκεται εις τήν αύτήν περίπου
μοίραν μέ τούς Δημοσίους Υπαλ
λήλους, δταν και ήμεΐς βλέπωμεν
νά μαραίνωνται τά κορίτσια μας,
χωρίς
ελπίδα άποκαταστάσεως,
δταν οι πλεΐστοι τών οικογενειαρ
χών μας εύρίσκωνται πρό αδιεξό
δου καί καταλαμβάνονται άπό
τρόμον δταν άναλογίζωνται τό
μέλλον τών θυγατέρων των, δέν
είναι δυνατόν νά ληφθή άνάλο
γον μέτρον καί δι3 ήμάς;
Έάν δέν άπατώμαι πρό καιρού
εΐχεν άνακινηθή καί πάλιν τό ζή
τημα τούτο ύπό τής εγκρίτου
υμών έφημερίδος.
Άλλ3 άν τότε έκρίθη δτι δέν
παρίστατο άμεσος ανάγκη λήψεως
τοιούτου μέτρου, σήμερον ή ανάγ
κη αυτή παρουσιάζεται πλέον ή
επιτακτική. Ή έκ μέρους τής Τραπέζης προικοδύτησις τών θυγατέ
ρων ήμών, όχι μόνον τά κορίτσια
μας θά σώση άπό τό «ράφι» άλλά καί ήμάς τούς οίκογενειάρχας
θά ανακούφιση οίκονομικώς καί
θά μάς άπαλλάξη άπό μίαν άγωνίαν πού μάς κατέχει διά τό
μέλλον τών παιδιών μας.
Άς τεθή δθεν καί πάλιν τό
ζήτημα τούτο ύπ3 δψει τών αρ
μοδίων.
Ή εύνοϊκή λύσις του, έκτος τών
εύεργετικών του αποτελεσμάτων,
θά έπισύρη καί τήνε ύγνωμοσύνην
λοκλήρου τής Τραπεζιτικής Οίκογενείας.

Τό κείμενον του ψηφίσματος
δημοσιεύεται είς τήν πρώτην
σελίδα τού κυρίου μέρους τής
«Τραπεζιτικής» του μηνός τού
του.
Ό κ. Πρόεδρος τής Κυβερνή
οεως άπήντησεν είπών τά έξής
περίπου : «Συγχαρητήρια έλαβον πλεΐστα καί άπό όλόκληρον τήν Ελλάδα. Τά Ιδικά σας
δμως συγχαρητήριο, ώς προερ
χόμενα άπό τούς συναδέλφους
Κώστας Μητσάχπς
μου, μέ ouyKivoOv δλως ίδιοι
'Υποκατάστημα Καλλιθέας
τέρως. Παρακαλώ τήν Διοικη
τικήν ’Επιτροπήν νά διαβιβάση ρες πού διέρχεται ή χώρα μαςείς δλους τούς συναδέλφους "ΟΧων ό Νούς καί ή ψυχή είναι
τάς θερμός μου εύχαριστίας». έστραμμένα πρός τό άγωνιζό.
μενον σκληρόν Αγώνα "Εθνος
νούν τις άγριες καί χιονισμένες μας.
κορυφές τών Αλβανικών βου
‘Όλοι έχομεν έκεΐ έπάνω τούς
νών καί τις ποτίζουν μέ τό τί δικούς μας καί ίδικά μας είναι
μιόν των αίμα γιά νά στερεώ τά παιδιά όλης τής Ελλάδος,
σουν τήν Ελευθερίαν δλων μας άλλά κάπως ιδιαιτέρως μάς
τήν όποίαν μικρός καί δόλιος συγκινεΐ καί μας συνέχει ή Αγ
έχθρός έπεβουλεύθη.
γελία τής πτώσεως συναδέλ
Έδοκίμασα λέγω, τόσην συγ- φων, μέ τούς όποιους ή ζωή
κίνησιν κατά τήν συνέλευσιν μάς συνέδεσεν έργαζομένους
τού Συλλόγου μας, ώστε παρά ύπό τήν αύτήν τιμίαν στέγην
τήν έπιθυμίαν πού ήσθάνθην τής Εθνικής μας Τραπέζης καί
στιγμιαίως μοί άπέλιπεν έντε- τό πέσιμο αύτών τό άγιο καί
λώς ή δύναμις, νά είπώ δύο Ιερό έρχεται σάν
κτύπημα
λόγια γιά τούς πεσόντας, έν δικό μας.
τώ ύπερτάτω πρός τήν Πατρίδα
θρησκευτικόν
Μνημόσυνον
καθήκοντι συναδέλφους.
Ασφαλώς θά γίνη παρά τοΟ
’Έφυγα βουβός άπό τήν Συ- Συλλόγου μας.
νέλευσι καί ματαίως προσεπάΜνημόσυνον Ιερό καί διαρ
θησα νά θυμηθώ τήν στιγμήν κές θά έπιτελέση τό Κράτος καί
έκείνην τούς στίχους τού ποιητή ή Τράπεζα μας.
«Δροσόβολσ κ* άμάραντα θά
Άλλά καί Μνημόσυνον τριγέρνουν τά χορτάρια στό τόπο σάγιον, σάν φτωχικό Αγιοκέρι
πού σάς ξάπλωσαν τά βόλια άσβεστο, θά είναι έκεΐνο, τό
ώ παλληκάρια» γιά νά τούς όποιον θά έπιτελέση ό Σύλλο
είπώ έκείνη τήν Ιερά στιγμή γός μας διά μιας ισοβίου εισ
γιά Σάς Αγαπητοί Αθάνατοι φοράς πρός τάς οικογένειας
συνάδελφοι ώς μικρόν μνημό τών πεσόνιων συναδέλφων μας
συνον...
ένισχυόμενος είς τήν άγνήν του
Αλλά καί ή συγκίνησις τών αύτήν πρόθεσιν παρ’ δλων ή
όμιλησάντων συναδέλφων κ. κ. μών. Αύτό θά είναι τό ίερώτεΚ. Άποστολοπούλου
καί Σ. ρον Μνημόσυνον διότι θά θυμίΉλιοπούλου ήτο ή αύτή ώστε ζη είς δλους μας πάντοτε τις
δέν ήδυνήθησαν παρά νά εϊ- ώραΐες καί ύπερήφανες μορφές
πωσιν όλίγα περί τών ύποχρεώ τών συναδέλφων μας οΐτινες
σεων τού Συλλόγου πρός τάς δόλιον καί μικρόν έχθρόν διώ
κοντές καί τής 'Ελευθερίας ή
Οικογένειας τών πεσόν^ων.
Είναι, Αλήθεια, βαρειές ή ήμέ- μών προμαχοΟντες έπεσαν.
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καί δτι ό κ. Φωκάς έτίμησε καί πά ‘Αλήθειας καί τής Λευθεριας, γιά ζητοϋντες δπως ληφθή τό ευεργετι
κόν μέτρον τής μονιμοποιήσεώς των,
Καί καθ’ δλον τόν ’Ιανουάριον τά λιν τήν θέσιν του μέ τό λεπτόν γού τις όποιες άγωνίζεται δοξασμένα μέ τήν έπιφύλαξιν δπως όποβληθώσιν είς τήν καθωρισμένην δοκιμα
σήμερα ή "Ελληνική Πατρίδα.
Αθηναϊκά θέατρα—μουσικά καί μή στο του.
σίαν μετά τήν Επάνοδόν των έκ τών
*
—έπαιξαν επικαίρους πολεμικός ε
τάξεων τού στρατού.
Τόν Franz Moluai έγνώρισε ιό ’Α
Τήν 26ην ’Ιανουάριου έδόθη ή Β'
πιθεωρήσεις μέ τήν ίδιαν κοσμοσυρ
Συνηγορούμε ν ύπέρ τού δικαίου
ροήν καί μέ ένθουσιασμόν άφάντα θηναϊκόν Κοινόν μέ τόν «Διάβολό συναυλία τής ’Ορχήστρας τού ’Ω τούτου αιτήματος τών άγωνϊζομέστον. Έξαίρεσιν άπετέλεσε τό Βασι του, ό όποιος έπαίχθηκε προ δέκα δείου τής όποιας τό πρόγραμμα όλι- νων υπέρ τής Πατρικός νεαρών Συ
λικόν θέατρον, τό όποιον άνεβιβασε πενταετίας στό θέατρο τής "Ομο γώτερον ελκυστικόν τής πρώτης, ναδέλφων, τοσούτω μάλλον καθό
σον' καί άλλοτε κατά τόν παρελθόν
κατά σειράν τούς Γάμους τού Figaro νοίας μέ πρωναγωνιστήν τόν κ. Μή έστέφθη κατά τήν έκτέλεσιν του ύπό
τα πόλεμον έλήφθη παρόμοιον μέ
τσο
Μυράτ.
Ή
«’Ολυμπία»
πού
άνε
μεγαλυτέρας
Επιτυχίας.
Είς
τούτο
(έπανάληψις) καί τόν «Βοκκάκιον»
τρον.
συνετέλεσεν καί ή νευρώδης καί
τού Suppe. Διά τό τελευταίου Εργον βάστηκε στάς 4 Φεβρουάριου άπ’ τ
Υποβάλλομεν τήν παράκλησιν νά
γράφομεν άναλυτικήν κριτικήν κα θίασο Κοτοπούλη ύπολείπεται αί Εμπνευσμένη διεύθυνσις τής Όρχή λυθή τό αίτημα τής προσαρμογής
σθητά τού «Διαβόλου» σέ πνεύμα στρας ύπό τοΰ νέου άρχιμουσικοΰ
τωτέρω.
τών Επιδομάτων γάμου καί τέκνων,
Ή Κα Μαρίκα Κοτοπούλη άνεβί- έχει δμως άρκετά φίνο διάλογο κα κ. θ. Βαβαγιάννη, δστις βαδίζει έπί τοΰ μέν πρώτου είς 10ο)ο τοΰ δέ
βασε στό ήμικρατικόν θέατρον της άποτελεί άξιόλογη σάτυρα τών ή τά ίχνη τού μεγάλου μας Μητρο δευτέρου είς 5 ο)ο δΓ Εκαστον, ώς
τό επίκαιρο θεατρικό reportage τού θών καί εθίμων τού αύλικοΰ κύκλου πούλου.
έχει καθορισθη τούτο άπό τάς συγ
"Η «Βυζαντινή θυσία» τού κ. Πε- γενείς Τραπέζας "Ελλάδος καί ’Α
κ. X. Γιαννακοπούλου «Στά Μετόπι τής Καισαροβασιλείας. Ή σκηνοθε
σθεν». Τό έργον—εΰγενής προσπά αία τού έργου έδωσε άρκετά πιστά τρίδη μας Εδωσε δλην τήν μυστικο- γροτικής.
θεια—φαίνεται πώς δέν ηύτύχησε τήν άτμόσφαιρα τής Εποχής- δέν πάθειαν μέ τήν Εντεχνον χρήσιμο
Κατόπιν τής άπό 1 Μαρτίου έ. ε.
καλλιτεχνικώς καί έξ άφορμής τού μπορεί δμως νά πή κανείς τό ίδιο ποίησιν τοΰ όξυαύλου καί τήν Εγ αύξήσεως τής συνδρομής τού Συλ
γεγονότος τούτου ό θεατρικός κριτι καί γιά τήν άπόδοσι έν τω συνόλω χόρδων. Μέ έπιτυχίαν ώσαύτως έ- λόγου είς ήν περιλαμβάνεται ειδικόν
κός κ. Μ. Ρόδας έγραψε στό «’Ελεύ είς ήν δέν βοήθησε καί ή διαγραφή ξελετέσθησαν τό Concerto grosso No ποσοστόν πρός οικονομικήν Evtevu10 τοΰ
Haendel
καί τό
πιάνο
τού Σοΰμαν,
είς τό οποίον I ^ ^ Ε·Α Μ·Σ- θέλει παύσει διεθερον Βήμα» ύποστηρίζων τήν γνώ τώνχαρακτήρων άπ’τόν συγγραφέα. διά
Τό
Γαλλικό
θέατρο
μέ
τόν
Savoir
μην, ήτις συμπίπτει καί πρός τάς ήδιέπρεψε μέ αίσθημα, λυρισμόν καί I έκ^ώ^άποδο Ttp°0Cl„peT‘K0t: gP«v°9
μετέρας άντιλήψεις, δτι οί τρεις θία επί κεφαλής έχει νά έπιδείξη καλό παλμόν, ή σολίστ Δίς Μ Χωραφαί Γ
άποδοΧών
Προσωπικού
σοι πρόζας τών ’Αθηνών (Κοτοπού τερες comedies τού εϊόους αΰτού
·«« ^
Γ4νίργον’,ς
λη—Άνδρεάδη—Άργυροπούλου) θά ’Εν πάση περιπτώσει άξίζει νά
έπρεπε νά έναρμονισθοΰν μέν μέ τόν έξαρθή τό παίξιμο τής μεγάλης μας λεσεν ή κατακλείς τοΰ προγράμμαπαλμόν τής ενδόξου πολεμικής πε καλλιτέχνιδος καί ή καλή ήθοποιΐα τος μέ τήν Νίκην τοϋ Wellington, δ
ριόδου, ήν διανύομεν, άλλά χωρίς τής Κας Χαλκούση. Ό κ. Λογοθε που περιγραφή μάχηςκαί θυελλώδους TTEiMQH
καί νά νοθεύουν τήν αποστολήν των, τίδης κάπως ύπερβολικός καί οί λοι έπιθέσεως ζωγραφίζεται μουσικώς μέ
ΓΕΟΡΓΙΟΣ 6, ΖΟΥΓΚΟΣ
ήτις λαμπρά έκπληροϋται άπό τά ποί έκτελεσταί μάλλον άτονοι. Γε τήν τιτάνειον δύναμιν τοΰ Μπετόβεν
μουσικά — έπιθεωρησιακά θέατρα. νικώς δέν προβλέπομεν νά εύτυχήση διά νά Επακολουθήσουν τά «Νίκη
"Όλως αίφνιδίως καί είς τήν
Από τόν ίδιον κ. Ρόδαν μανθάνο. τό έργον άπό άπόψεως παραστά τήρια» είς μίαν άνάτασιν φωτεινής
χαράς, τήν όποιαν άναμέλπει ή Όρ- ακμήν τής ηλικίας του άπεβίωσε
μεν δτι ετοιμάζει επίκαιρον πολεμι σεων.
χήστρα ώς ύμνον πρός τούς γενναί-1 °ΐάς 7 Φεβρουάριου δ συνάδελκόν έργον πρόζας ύπό τόν τίτλον
Β') Μουσική
ους και «ευχαριστώ» πρός τόν Δη φ°ς ξοϋ Κ.Κ. Γεώργιος Θ. Ζούγ«Οί βάρβαροι δέν πέρασαν», τό ό
Ενώπιον έκλεκτοΰ άκροατηρίου είς μιουργόν.
κος, υπολογιστής Α" τάξεως.
ποιον φανταζόμεθα πώς συντόμως
τήν
αίθουσαν τού «Παλλάς», άσφυ
Ν. Μ π.
Παλαιός υπάλληλος τής ΐραθά παιχθή άπό ένα έκ τών άνωπέζης Βιομηχανίας, άνήκεν από
τέρω θιάσων. Οί αυτοί θίασοι θά κτικώς πλήρη, έδόθη τήν Κυριακήν
©
ένδεκαετίας είς τό Σώμα τών υ
πρέπει νά άνεβάσουν πατριωτικά έρ 12 ’Ιανουάριου 1941 ή Α' έφετινή
Πένθιμοι στίχοι
παλλήλων τής Εθνικής Τραπέζης,
γα ήμέτερα ή τών συμμάχων καί ού- συναυλία τής συμφωνικής ορχήστρας
δετέρων κρατών, μέ πνοήν πολεμικήν. τού ’Ωδείου ’Αθηνών, ύπό τήν διεύ- ΕΜΠΡΟΣ ΣΤΟΝ ΤΑΦΟ ΤΟΥ
έγκλιματισθείς ταχύτατα στό νέον
’Υπάρχουν πλεΐστα δσα έργα Ελλη θυνσιν τού κ. Σ. Οίκονομίδη. Μετά
περιβάλλον καί άναδειχθείς εκλε
νικά: τραγωδίαι μέ θέματα έκ τής τήν άνάκρουσιν τού Εθνικού μας Στοΰ Μεταξα τόν ορθάνοιχτο τάφο κτός καί άξιος συνάδελφός μας.
ένδοξου Βυζαντινής εποχής, μονό ύμνου υπό τής ’Ορχήστρας όρθιας
\ πηρετών άπο μακροϋ χρόνου
πρακτα δπως τό «Μπροστά στό θά καί τών άκροατών ίσταμένων είς πού σέ λίγο θά τόν κλείση μονάχο,

A) Θέατρον

Έίς άπάνιησιν των ιίς τό προηγούμε·
νον ψύλλον δημοσιευθέντων ό Προ
μηΌχυτικός Συνεταιρισμός μας ά
πέστειλε τήν κάτωθι επιστολήν :
Κύριε Διευθυντή,

Παρακαλοϋμεν, δπως δημοσιεύ
σητε τήν παρούσαν εις άπάντησιν
τών δσων άνεγράψατε έν τω Συλλο
γικω Δελτίω τής «Τραπεζιτικής» τού
μηνός Ιανουάριου έ. Ε., σχετικώς
μέ τήν δράσιν τού Προμηθευτικού
Συνεταιρισμού.
Καί ώς πρός μέν τά καύσιμα, ή
«Τραπεζιτική» άναγνωρίζει, δτι ό
Συνεταιρισμός ελαβεν ώρισμένα μέ
τρα πρός έξυπηρέτησιν τών Συνε
ταίρων, ώς πρός δέ τό κρέας παρα
πονεϊται καί πάλιν, δτι οϋδεμία δή
θεν έλήψθη πρόνοια.
Άπαντώμεν λοιπόν, δτι τό Δ. Σ
τού Συνεταιρισμού — πολύ έγκαί
ρως — διά του ύπ’ άριθ. 2174 τής 25
Ν]βρίου 1940 εγγράφου πρός τό Ύ
φυπουργεϊον ’Αγορανομίας έζήτησε
τήν χορήγησιν άναλόγου πρός τόν
άριθμόν τών μελών του ποσότητας
κρέατος, τό δέ "Υφυπουργείου άπήν
τησεν, δτι «θέλει έχει ύπ* δψιν του
τήν αΐτησιν αύτήν εύθύς ώς διευκολυνθώσιν αί μεταφορσί καί παρουσιασθή επάρκεια κρεάτων». Έπανήλθομεν έκτοτε πολλάκις, έπισκεψθέν
τες τούς άρμοδίους, άλλ' ώς είναι
πλέον γνωστόν εις δλους, δχι μόνον
δέν παρουσιάσθη ή έπάρκεια τών
κρεάτων, άλλά τούναντίον λόγω με
γαλειτέρας έλλείψεως περιωρίσθη ή
διανομή των εις μίαν μόνην ήμέραν
τής εβδομάδας αντί τών δύο.
Προσθέτομεν έπίσης
διά τούς
άγνοοΰνΤας, δτι ό Συνεταιρισμός
έχει ύπομισθώσει μέρος τού Κατα
στήματος, δπου τό Πρατήριον Τρο
φίμων, είς κρεοπώλην, δστις είχε τήν
πελατείαν του κυρίως μεταξύ μή με
λών τού Συν)σμοΰ, τήν όποιαν φυ
σικόν ήτο νά έξηκολούθει νά περιποιήται καί προτιμά, χωρίς έκ τού
του νά προβλάπτωνται τά συμφέ
ροντα τών Συνεταίρων. Τό Δ. Σ.
δμως, εύθύς ώς παρουσιάσθη ή σπάνις τού κρέατος, συνέστησεν καί
οίονεί έπέβαλεν είς τόν κρεοπώλην,
δπως προβαίνη είς τήν πώλησιν τού
κρέατος μόνον είς τά μέλη τού Συ- νατο» τού κ. Βελ. Φρέρη άναψερόνετ αιρισμού, άπομακρ ύνων σΰν τω μενον στήν έποποιΐα τού Άρκαδίου
χρόνω τούς τρίτους καί θέλει νά έλ- καί τό «Νά ζή τό Μεσσολόγγι» τού
πίζη δτι ό κρεοπώλης θά δυνηθή οϋ
κ. Ρώτα, τά περίφημα «Παράσημα
τω όλονέν καί καλλίτερου νά έξυπητής Γρηούλας» τού Barry, πού έπαι
ρετή τούς συνεταίρους.
Ώς πρός τάς ποιότητας καί τάς ξε πρό τριετίας μέ τόση έπιτυχία ή
τιμάς τών τροφίμων κατωρθώσαμεν Κα Άνδρεάδη, τά δράματα τού Shaτό πράγματι κατά τήν παρούσαν kespare «Troilus and Gressida». «Τι
έποχήν δύσκολον έργον τού νά έφο- μών ό ’Αθηναίος» καί «Περικλής»,
διάζωμεν τόν Πρατήριον Εδωδίμων αί ήρωϊκαί τραγωδίαι ελληνικής όπομή είδη έκλεκτής ποιότητας καί είς θέσεως τών Racine καί Corneille καί
εύθηνάς τιμάς. Τό λάδι, τό βοότυ- άλλα.
ρον, τό λίπος, τό σαπούνι, δλα είδη
πρώτης άνάγκης, εΐνε έκλεκτής ποιό
τητας, ώς δύναταί τις νά έξακριβώση δι’ άναλύσεως, καί αί τιμαί των,
είς αύτήν τήν έποχήν, άρκετά εΰθηναί.
Διά τόν τυρόν συγκεκριμένως, ή
προμήθειά του είς 500 βαρέλια έγέτο άπό τόν Συνεταιρισμόν τού ’Άρ
γους, μέσω τής ’Αγροτικής Τραπέζης καί είναι φυσικόν νά εύρεθή καί
ένα καί δύο άν μή καί περισσότερα
βαρέλια δχι πολύ καλώς καί άρτίως
κατεσκευασμένα καί μέ μελανά ση
μεία, ώς γράφει ή «Τραπεζιτική», τά
όποια όψείλονται είς τό άλατι ή είς
τό βαρέλι καί διά τά όποια δμως
μελανά σημεία είναι πολύ ύπερβολι
κόν νά γράφηται, δτι δημιουργούν
τάχα κινδύνους υγείας !
Οί τακτικοί πελάται δύνανται νά
έκτιμήσουν τά διά τής«Τραπεζιτικής»
έκδηλούμενα παράπονα, γνωρίζοντες τόσον τήν δυσκολίαν τής έξευρέσεως τυρού φέτας, δσον καί τό
γεγονός δτι ούδέν κατάστημα έχει
τακτικώς κατά τάς ήμέρας τής δια
νομής φέταν καί είς καλήν ποιότητα.
Τέλος διά τήν ποιότητα τόν όρπρίων, πάντες γνωρίζουσιν, δτι ταύτα διανέμει τό Υφυπουργείου τής
’Αγορανομίας, βάσει
διατακτικών
άπευθυνομένων
πρός χονδρεμπό
ρους, ώστε νά καθίσταται άδύνατος
ή έπιλογή καί ή διαπραγμάτευσις
τής τιμής. Ή φάβα, ήτις μόνη έκ
τών όσπρίων είναι έλευθέρα, εύρίσκεται είς τό Πρατήριον είς τήν καλλιτέραν ύπάρχουσαν
έν Έλλάδι
ποιότητα (Σαντορίνης) καί είς κα
λήν τιμήν.
Ή «Τραπεζιτική» θίγει καί άλλο
ζήτημα άναγράφουσα δτι, «οί πρά
γματι εργατικοί ύπάλληλοι τού Συ
νεταιρισμού άδιαφοροΰν διά τούς
μή γνωστούς αύτοϊς συνεταίρους.

Πραγματικήν έπιτυχίαν τής Κρατι
κής Λυρικής Σκηνής άπετέλεσεν ή
άναβίβασις παρ’ δλας τάς έκ τού
πολέμου δυσχερείας, τού «Βοκκακίου» τού Suppe, ιδίως είς τό μου
σικόν μέρος. "Ετσι τό ’Αθηναϊκόν
Κοινόν έγνώρισε ολόκληρον έργον
τοΰ δαλματοΰ συνθέτου, τού όποιου
είχεν άκούσει μόνον τις περίφημες
εισαγωγές τού Dichtcr und Bauer
καί τού Light Cavalry. Είς τούτο
συνετέλεσε πολύ καί ή άπόδοσις τής
όρχήστρας ύπό τήν διεύθυνσιν τού
πρώην συναδέλφου μας κ. Λ. Ζώρα.
Τό κείμενον τής όπερέττας, όφειλόμενον είς τούς Τσέλ καί Zne, ύπήρξε
μάλλον παιδαριώδες τό δέ grottesque τής ύποθέσεως ύπεγραμμίσθη
πιτυχώς άπό τήν φωτιστικήν καί
σκηνογραφικήν έργασίαν. Ή κίνησις
τής χορωδίας καί τών μπαλέττων
ύπήρξεν αξιέπαινος είς άκρίβειαν καί
μουσικήν καί φωνητικήν πειθαρχίανΑπό τούς έκτελεστάς θά σημειώσωμεν τήν ικανοποιητικήν έξέλιξιν τού
Κορώνη ώς όξυφώνου έλαφρας
μουσικής, τήν αϋξησιν τής εύκινη.
σίας τής κ. Ν. Γαλανού καί τήν αίθερίαν έμφάνισιν καί τό τραγούδι τής
Δος Βλαχοπούλου. ’Ακόμη θά σημειώσωμεν δτι ό κ. Καλογεράς διέπρεψε φωνητικώς καί ύποκριτικώς

προσοχήν, άρχή ήτις δέον νά καθιε- άς σταθούμε μέ μιά περηφάνια
| Ρωθβ καί είς τούς μελλοντικούς εί- καί Εναν δρκον άς πούμε τρανό
ρηνικούς καιρούς—ήρχισεν ή έκτέλεάκουσθή ώς ψηλά στά ούράνισ :
σις τοΰ προγράμματος διά τήν κατάρτισιν τοΰ όποιου θερμότατοι ά- « Ολ’ ήνωμένοι μέ Εναν παλμό»
ή νίκη ν’άκουσθή στούς αιθέρας
νήκουσιν Επαινοι είς τήν Διεύθυνσιν
τού ’Ωδείου.
νά χαρή τής Φυλής ό Πατέρας.
Οϋτω έξετελέσθη κατ’ άρχήν
Θεσσαλονίκη
δραματική εισαγωγή τοΰ Bizet «ΠαΕΥΘ. Μ. ΜΠΟΥΝΤΩΝΑΣ
τρίς» γεμάτη άπό δραματικότητα
καί πατριωτικήν έξαρσιν, καταχειροπροτηθεΐσα. Μετά ταΰτα ή διακε
Πολεμική ποίησις
κριμένη μεσόφωνος κ. Ν. ΦραγκιάΣπηλιοπούλου έτραγούδησε μέ τέχ
ΞΥΠΝΗΣΤΕ ΑΩΔΕΚΑΝΗΣΑ.
νην καί συγκίνησιν άπαραμίλλους
τήν σκηνήν του θανάτου τής Διδοΰς
υπνήστ* Δωδεκάνησα,
άπό τό όμώνυμον μελόδραμα τού
κΓ έσήμανεν ή ώρα 1
“Αγγλου συνθέτου Purcell- Ή αύτή
καλλιτέχνις άπέδωσε μέ βαβό πα Ξυπνήστε Δωδεκάνησα,
τριωτικόν αίσθημα τήν «Παναγία
τής Σπάρτης» σέ στίχους γρανιτένιους τοΰ "Αγγέλου Σικελιανοΰ καί
τό «Στέκει τό Βασιλόπουλο» τοΰ με
γάλου μας Παλαμα. Ή μουσική καί
τών δύο, άνταξία τών μεγάλων ποιη
τών μας, οφείλεται στόν Μανώλη
Καλομοίρη. Κατόπιν ή ορχήστρα έξετέλεσε πέντε "Ελληνικούς χορούς
έπεξειργασμένους άπό τόν κ. Σκαλκώτα : τόν «Κρητικό» τόν «Σιφνέϊκο» τόν «’Αρκαδικό» τόν «’Ηπειρω
τικό», στόν όποιο καθρεφτίζεται δλη
ή λεβεντιά καί ή παλληκαρωσύνη
τής>ενναίας προμάχου στήν άνανδρη
έπίθεσι τού 1940 καί πού καταχειρο
κροτηθείς έπανελήφθηκαί τόκσυρτό»
Τό δεύτερο μέρος τοΰ προγράμ
ματος κατέλαβε ή 5η συμφωνία τού
μουσικού γίγαντας L. van Beetho
ven, τής άνθρωπίνης αύτής μεγαλοφυΐας πού έμελώδησε καί ύμνησε
στήν παγκόσμιο γλώσσα τής Μου
σικής δσο κανείς άλλος τήν θέλησι,
τήν Πίστι, τόν Ύπέρτατον 'Αγώνα
καί τό θρίαμβο τής Δικαιοσύνης, τής
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έξυπηρετοΰντες προνομιακώς τόν κ.
δστις έπηρεάζει δήθεν τό προσω
πικόν τού Συνεταιρισμού». Χωρίς νά
πιστεύωμεν, δτι ή «Τραπεζιτική» υιο
θετεί παρόμοια παράπονα, άπαντώ
μεν, δτι τό Δ. Σ. δέν έλαβέ ποτέ
παρομοίαν καταγγελίαν, διά νά έπι3άλη τήν δέουσαν κύρωσιν καί δτι
τά μόνα παράπονα, άτινα διετυπώθησαν κατά διαφόρους έποχάς ώφείλοντο είς τήν άπροθυμίαν τών ύπαλλήλων, παράπονα, τά όποια έσχον

καί φθάνει ή Λευθεριά 1
Χρόνια τήν καρτερούσατε,
χρόνια πολλά, καί τώρα
Γοργόφτερη σάς Ερχεται,
μέ όρθάνοιχτη άγκαλιά !
Κάτω ό Δυνάστης ! ’Αντηχούν
όλούθες οί καμπάνες !
Κάτω ό Δυνάστης 1 Οί φωτιές
άνάβουν στά βουνά!
Ανδρες, γυναίκες, γέροι, νιοί
καί τά παιδιά κΓ οί μάννες
“Ολοι μαζί στις Έκκλησιές
θά ψάλλουν τό Ώσαννά !
Εψθασε ή ώρα ή ποθητή
τού Λυτρωμοΰ- τό φώς της
Απ' τις ψηλές σας τις κορφές
στόν κόσμον άλαργινά
Καί μήνυμα καί ύπόσχεσι
φθάνει ίερό, κι’ ό άχός της
Μές τή σκλαβιά πού σκύβανε
τόσους λαούς ξυπνά.
Λουσμένα μές τής θάλασσας

τής γαλανής τήν αύρα,
τάς καταλλήλους κυρώσεις καί τήν
αύστηράν παρακολούθησιν μέ άπο- Μέ άσκλάβωτα, μέ άμόλυντα
τέλεσμα νά φθάσωμεν είς τό σημεί.
τύ νοϋ καί τή λαλιά,
ον εκείνο, ώστε ή «Τραπεζιτική» νά Στό χάϊδεμα τοΰ φεγγαριού,
άναγνωρίζη χαρακτηριστικώς τούς
στή θεία τοΰ ήλιοΰ τή λαύρα,
ύπαλλήλους ώς πράγματι Εργατι
Μέ
πάντα άδάμαστη ψυχή
κούς.
καί ολόθερμη καρδιά,
Έν Άθήναι τή 10 Φεβρουάριου 1941
Μθε’ ύπολήψεως

Τό Διοικητικόν Συμβούλιον
τοϋ Προμηθευτικού Συν]αμοϋ

υπνήστε Δωδεκάνησα
καί φθάνει ή Λευθεριά I
Ρ. ΚΡΑΟΥΣ

είς τήν υπηρεσίαν τι»ϋ Ταμείου
Αυτασφαλείας εξυπηρετεί μέ ευ
γένειαν καί λεπτότητα τούς μετ’
αυτού συναλασσομένους υπαλλή
λους καί συνταξιούχους. Ό θά| νατός του κατελΰπησε τήν συναδελφικήν οικογένειαν καί τήν ΑιI οίκησιν τοϋ Συλλόγου ήτις έν εκI τάκτφ συνεδριάσει διέθεσε δρ.
'L000 είς μνήμην του υπέρ τοϋ
Πανελληνίου Εράνου Κ. Προνοίας
και συνελυπήθη θερμότατα τήν
Iσυζυγον και την θυγατέρα τ·ν.

in numwi ππιϊιι
Μάς γράφουν αχό τήν Λάρισαν
| Οτι έν μέσφ θερμοτάτων εκδηλώ
σεων πένθους εγένετο ή κηδεία
τοϋ φονευθέντος κατά τήν διάρ
κειαν τοϋ βομβαρδισμού Ααρίβης
| αειμνήστου συναδέλφου μας Κ.
ί Κωστούλα.
Μς τήν σορόν του κατετέδησχν
I στέφανοι έκ μέρους τών συνχδέλ! Φων Ααρίσης καί Βόλου, προβε! φώνησε δέ αίτόν δ συνάδελφες κ.
[Γ. Σεφτελής διατών εξής;
«Πεφιλημένε μ*ς Συνάδελφε !

Εκ μέρους τών Διευθύνβεων
I και τοϋ προσωπικού τών Ύπ|μάI των Ααρίσης καί Βόλου καταΦέτομεν τούς στεφάνους τούτους είς
! τήν σορόν σου ώς ένα μικρό δεί
γμα τής συναδελφικής αγάπης καί
συμπάθειας διά τόν άδόκητον %«| μόν σου.
"Υπήρξες θύμα
καί σύ τοΰ
]σκληροτράχηλου καί απαίσιου εχ
θρού άλλά καί τών άλτρουϊστικών
I ευγενών αισθημάτων μέ τά οποί
περιεκοσμεΐσο, δείγμα τής εδγε|νοΰς ψυχής σου.
Έξ ονόματος δλων τών έν τή
| Τραπέζη συναδέλφων σου σέ προπεμπομεν εις την 'αιωνιότητα καί
σού απευθυνομεν τό ύστατον χαϊρε.
Ας είναι ελαφρό τό χώμα πού
| θά σέ σκεπάση.»
Συλλυπητήρια τηλ]τα καί έγγρα
φα απεστειλαν καί τά Ύπ]τά μας
Καρδίτσης, Άλμυροΰ καί Χαλκί| δος καθώς καί αί έκεΐ Τράπεζαι
Αγροτική καί Λαρίσης.

