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Ο ΝΕΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
Τι ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΓΙΝΗ
Εσχάτως ό τέως Διευθυντής τής
Τραπέζης μας κ. Παναγιώτης Χον
δροδήμος άπετέλεσε μέλος του Γε
νικού Συμβουλίου τής Τραπέζης. Εί
ναι γνωσταί είς ολους καί ιδίως είς
τούς παλαιοτέρους λειτουργούς τής
Τραπέζης αί αξιόλογοι ύπηρεσιακαί
άρεταί του, αί διοικητικοί του ικανό
τητες καί ή ένημερότης του έπί των
προβλημάτων τής πίστεως τής Χώρας.
Πέραν των καθηκόντων του, ως Συμ
βούλου, άνετέθη αότω ύπό του Γενι
κού Συμβουλίου ή προεδρία τού Τα
μείου Συντάξεων τού Προσωπικού
των τριών Τραπεζών. Έπί πλέον διαφαίνεται ή ένεργωτέρα άνάμιξίν, καί
ή δικαιοδοσία του είς τά άπασχολούντατό "Ίδρυμα σοβαρά ζητήματα.
Είναι άναμφισβήτητον δτι έχει τήν
εφεσιν νά διαθέση τήν πείραν καί τήν
δραστηριότητά του προς τό καλόν
τής Τραπέζης, τήν οποίαν έπί τεσσα
ρακονταετίαν καί πλέον ύπηρέτησεν
εύσυνειδήτως.
"Όπως είναι έπίσης απολύτως βέ
βαιον δτι δέν θά κατορθώση ύπό τήν
σημερινήν σύνθεσιν τής Διοικήσεως
νά άποτρέψη πολλά κακά, τά όποια
έγίνοντο καί γίνονται έάν δέν ρίψη
τό βάρος των ικανοτήτων του πρός
τήν πλευράν τής έξυγιάνσεως τής βα
ρύτατα νοσούσης γνωστής καταστάσεως, τής οποίας τήν σοβαρότητα
είναι αδύνατον νά μή διεπίστωσε.

Διότι δ,τι έπιτευχθή έπί τού τομέως των έργασιών τής Τραπέζης θά
φέρη μέν τήν σφραγίδα τής προσωπι
κής του συμβολής, πλήν δμως ούτε
τάς ατομικός του προθέσεις θά έχη
ίκανοποιήση ό ’ίδιος, άλλ3 ούτε καί
τάς προσδοκίας έκείνων οί όποιοι
τον γνωρίζουν θά έχη δικαιώσει δΓ
αύτοΰ.
Συγκεκριμένως, έκεΐνο διά τό ό
ποιον εϊμεθα ύποχρεώμένοι νά διατηρήσωμεν ζωηρούς φόβους είναι τού
το: δτι δηλαδή —ίσως άθελήτως του—
άποβαίνει σοβαρόν στήριγμα τής καταστάσεως άκριβώς έκείνης, τήν όποι
αν θά έπρεπε νά εΐχεν αντιμετωπίσει
άποψασιστικώς πας όστις ένδιαφέ
ρεται διά τό "Ιδρυμα. Καί ό κ. Χον
δροδήμος καί ήδύνατο καί έπρεπε
νά τό εΐχε κάμει αότό καί νά διαστείλη ουτω έαυτόν κατά τούτο άπό
τούς έν ένεργεία ανώτατους Λειτουρ
γούς, οϊτινες ή σιωπούν —οί περισ
σότεροι— ή θεραπεύουν άδυναμίας
—οί όλιγώτεροι— έπί άνυπολογίστω
ζημία τοΰ 'Ιδρύματος.
Άντιθέτως βλέπομεν δτι συγκατατίθεται νά ύποβοηθήση τήν παράτασιν τής άνυπόφορης αύτής καταστάσεως. Όφείλομεν συνεπώς νά εΐμεθα άπολύτως έπιφυλακτικοί δΓ δλην τήν έφεξής πολιτείαν του καί είδικώτερον διά τήν άποτελεσματικήν
προώθησιν των αιτημάτων τού Προ-

σωμικοΰ ύττό τήν ιδιότητά του ώς
Συμβούλου τής Τραπέζης.
Εύχόμεθα νά διαψευσθώμεν έκ
τών πραγμάτων καί ή άνάμιξις του
κ. Χονδροδήμου εις τάς ύποθέσεις
τής Τραπέζης νά σημείωση τήν άπαρχήν άξιολόγων επιτυχιών. Εύχόμεθα
καί κάτι άλλο, Νά ίδωμεν τόν κ.
Χονδροδήμον σταθερώς καί συντόμως προωθούμενον εις τάς δικαιοδο
σίας έκείνας, αί όποιαι άσφαλώς του
άνήκουν. Καί τούτο θά γίνη τότε μό
νον δταν ό κ. Χονδροδημος, ώς
οξυδερκής άνθρωπος πού είναι, άκολουθήση τήν ένδεδειγμένην λεωφό
ρον καί οόχί τάς άτραπούς καί τά
άδιέξοδα.

Σχόλια
Ή «άπάντησις» τοΠ ΑιοικητοΟ
Ό Διοικητής λέγει: «Κάθε αίτημα εις τό
μέλλον έαν τό εύρη όρθόν θά τό ίκανοποιήση έσν εχη 6 ναΤότη-ας. Κατ’ αύτόν
τόν τρόπον ό Διοικητής δέν θά ίκανοποιήση μελλοντικώς κανέν αίτημα, είτε διότι
δέν θά τό κρίνη όρθόν, ή δταν τό κρίνη
όρθόν θά δικαιολογή ται δτι δέν θά εχη
δυνατότητας. Έάν δέ εχη δυνατότητας,
τότε θά δικαιολογήται δτι δέν τό κρίνει
όρθόν καί πάντοτε θά είναι έν τάξει μέ
τήν «άπάντησιν». Καί δλα αότά είναι μή
σοβαρά. Τό σοβαρόν είναι δτι ή Τράπεζα
είχε καί έχει ακόμη άπεράντους Ικανότη
τας, αί όποιαι—έφόσον έξακολουθεί ή ση
μερινή Διοίκησις νά παραμένη είς τήν θέσιν της—θά έξανεμισθοΰν πολύ συνιομώτερα άπό δσον νομίζει καί ό πλέον αισιό
δοξος. Ιδού τί πρέπει νά προσέξωμεν όλοι
μας.

Αί διαπραγματεύσεις
"Οταν έγίνοντο αί διαπραγματεύσεις διά
νά υπογράψουν ό Διοικητής καί ό Πρόε
δρος του Συλλόγου τήν προταθεϊσαν ύπό
τοϋ Συλλόγου συμφωνίαν — τής όποίας τό
σχέδιον άνεκοινώθη πρό ήμερών διά τής
ύπ’ άριθ, 105 άνακοινώσεως—άντεπροτάθη
νά ξεκινήσωμεν χωρίς συμφωνίαν διότι
είναι άποΛυτως βέβαιον δτι διά τής συν
εργασίας Διοικήσεως καί Προσωπικού θά

πάνε τόσον καλά τά πράγματα ώστε νά
μπορή καί νά πρέπη ή Διοίκησις νά δώση
δσα ό Σύλλογος ζητεί διά τοΰ σχεδίου.
Τότε ό Σύλλογος εΐπεν: «Άφοϋ είναι απο
λύτως β.β .ιον, διατί ή Διοίκησις διστάζει
νά ύπογράψη τό χαρτί;»
Άπλούστατα, διότι ό Διοικητής δέν ή
θελε νά κόψη τήν γέφυραν τής προσφιλούς
του συνήθειας «είπα - ξεϊπα», άπό τήν
όποιαν εχει πικράν πείραν άπό τοΰ Μαρ
τίου 1945 καί εντεύθεν τό Προσωπικόν τής
Τραπέζης.

Καί κάτι άκόμη
Κατά τό τέλος τών διαπραγματεύσεων
ύπεστηρίχθη δτι «νά, ό Διοικητής δίδει τά
δσα ό Σύλλογος ζητεί». Καί έπειδή άκριβώς τό άντίθετον συνέβαινεν—ώ; άλλωστε
φαίνεται άπό τήν άνακοινωθείσαν άπάντησιν τοϋ Διοικητοϋ—ήμείς εϊπομεν: «Ά
φοϋ τά δίδει ό Διοικητής διατί δέν ϋπογράφει τό χαρτί έστω καί μέ άλλαγήν
φρασεολογίας; » Άπλούστατα, διότι δέν
τά έδιδε καί δέν θέλει νά τά δώση.

Πολύ περίεργον!!!
Άφ' δτου έμπλέξαμεν μέ τόν κ. Πεσματζόγλου, οπού έπήγαμεν, όποιον συνηντήσαμεν είς τόν δρόμον μας, δλοι μάς έδικαίωσαν πάντοτε καί παντοϋ. Τελευταίως
εγιν,αν άρχαιρεσίες τοϋ Συλλόγου Βοηθητικοϋ Προσωπικοϋ καί κατά τάς αρχαιρε
σίας αύτάς άνεδείχθησαν Συνάδελφοι—ά
πειροι ίσως συνδικαλιστικές — άλλά άγνοί,
τίμιοι, νοικοκυραίοι, σώφρονες, συντηρητι
κοί καί απονήρευτοι, άλλ’ δχι κουτορνίθια.
Οί Συνάδελφοι αυτοί είπαν : «δλα κι' δλα,
ήμείς έψηφίσθημεν διά νά προωθήσωμεν τά
ζητήματα τών Μελών τοϋ Συλλόγου μας,
δέν γνωρίζομεν τίποτε άπό παρελθόν, δέν
θέλομεν νά μάθωμεν τί έκαμαν οί προκάτοχοί μας καίδέν πρέπει νά έπηρεασθώμεν
άπό τά τσακώματα τοϋ Συλλόγου τών
Υπαλλήλων μέ τήν Διοίκησιν. Κατ' αύτόν
τόν τρόπον θά σχηματίσωμεν ιδίαν γνώμην
άφοϋ έπικοινωνήσωμεν μέ τόν κ. Διοικητήν
καί θέσωμεν τά έκκρεμοϋντα αίτήματά μας».
"Ετσι έσκέφθησαν καί άνάλογα ένήργησαν καί ελαβον ύποσχέσεις άπό τόν Διοι
κητήν καί τάς εξήγγειλαν είς τά Μέλη των.
Δέν έχρειάσθησαν δμως πολλές εβδομάδες
πού άντελήφθησαν δτι έμπαίζονται άπό τόν
Διοικητήν καί αυτό έσπευσαν νά τό ε’ίπουν
δι’ άνακοινώσεώς των καί νά άναγνωρίσουν
καί αύτοί μέ τήν σειράν των δτι ό Σύλλο
γος τών Υπαλλήλων έχει δίκαιον. Περίερ
γον πώς δέν ύπάρχει κανείς πού νά δικαιώση τόν Διοικητήν άφοϋ προηγουμένως
φυσικά έλθη είς επαφήν μαζί του. Ούτε διά
νά μή διαψευσθή τό: «κάθε κανών έχει καί

τάς εξαιρέσεις του». Διότι πράγματι δέν
έχει προκόψει ούτε μία περίπτωσις Αντίθε
τος. Καί όμως ό Διοικητής έπιμένπ....

*0 Διοικητής ηδονίζεται
’Από τήν ύπ’ άριθμ. 4 άπό 6 τρέχ. μηνός άνακοίνωσιν του Συλλόγου Βοηθητι
κού Προσωπικού άποσπώμεν μίαν παρά
γραφον έχουσαν ώς έξης:
«Οϋτω δικαιώνεται πλήρως ό Πρόε
δρος του Συλλόγου "Υπαλλήλων τής ’Εθνι
κής Τραπέζης κ. Άποστολόπουλος διά
τήν έν γένει στάσιν τοΰ κ. Διοικητοϋ, όστις,
δέν είναι ύπερβολή νά λεχθή δτι ηδονί
ζεται νά ταλαίπωρη καί νά έμπαίζη τό
Προσωπικόν τής Τραπέζης έναντι των δι
καίων αιτημάτων του καί οόδεμίαν καλήν
διάθεσιν έχει».
Καί ένώ πας τις άνέμενεν έκδοσιν Εγ
κυκλίου τής Διοικήσεως «περί .... διακο
πής σχέσεων» ή Διοίκησις άντιθέτως προσεκάλεσε τό Συμβούλιον καί τοΰ διετύπωσε
τό παράπονόν της 6T δσα έγράφησαν.
Καί δσον μέν αφορά τήν μή έκδόσιν
’Εγκυκλίου τό πράγμα είναι ενθαρρυντι
κόν, διότι φαίνεται πώς κατενοήθη πλέον
δτι τά χαρτιά συνήθως δέν είναι ύπέρ τοΰ
έκδοτου καί όταν άκόμη είναι ανευ τί
τλου καί υπογραφής. Μένει δμως τό γεγο
νός δτι ή Διοίκησις μεταχειρίζεται τούς
δύο Συλλόγους διαφοροτρόπως. Καί εις
τό σημεΐον τούτο ό Σύλλογος "Υπαλλή
λων .. . ζηλεύει διότι δέν προσεκλήθη οΰτε
μίαν φοράν οσάκις έγραψε κάτι τό σω
στόν εις βάρος τής Διοικήσεως. Καί.. . ζη
λεύει άκόμη περισσότερον διότι έχει γρά
ψει πολλές φορές πολλά σωστά καί δμως
ποτέ δέν προσεκλήθη ύπό τής Διοικήσεως.
Δέν είναι άδικον ;

“Εξυπνο παιδί
Είς μίαν άνακοίνωσιν τοΰ Συλλόγου
τοΰ Βοηθητικού Προσωπικού άνεγνώσαμεν
δτι τό αΐιημα περί βελτιώσεως των μι
σθών τών κατωτέρων βαθμών προσέκρουσεν είς τήν Διοίκησιν τής Τραπέζης τής
Ελλάδος. Τοΰτο σημαίνει δτι όπου ή Διοίκησις τής Τραπέζης τής "Ελλάδος λέγει
όχι καί ό Διοικητής τής ίδικής μας Τρα
πέζης, δικαιολογούμενος, λέγει έπίσης όχι.
Έκεΐ δμως δπου ή Τράπεζα τής "Ελλάδος
λέγει ναί, πώς συμβαίνει ή ίδική μας νά
λέγη όχι άντί νά εϊπη ναί ; Άπλούστατα
διότι ό Διοικητής μας είναι άπό τά. . .
κουβαρντόπαιδα.

θλιβερότατοι διαπιοτωσεις
"Αλλοτε εϊχομεν γράψει κάποιο σχόλιον ύπό τόν τίτλον «θλιβεραί διαπιστώ

σεις». Τώρα χρησιμοποιοΟμεν τόν ύπερθε
τικόν ΐνα έγγίσωμεν κάπως τήν πραγμα
τικότητα προκειμένου νά χαρακτηρίσωμεν
τά σφάλματα τής Διοικήσεως άπό μερι
κός άνακοινώσεις της πρός τά Συμβούλια
του Προσωπικού Είσπρακτόρων καί Κλη
τήρων.
Διότι άν δι’ άπλά πράγματα όμιλή ό
Διοικητής μέ τόσην άστοχίαν, φανταζόμεθα είς ποιου είδους τερατώδη σφάλματα
θά όποπίπτη προκειμένου περί λεπτοτάτων
ζητημάτων σχετιζομένων μέ τά ογκώδη
ζητήματα τής Τραπέζης. Καλώς λοιπόν τό
Γενικόν Συμβούλιον τής Τραπέζης τοΰ
ώρισε νηπιαγωγόν.

Στα 64 χρόνια του
Καί μιά καί ό λόγος περί νηπιαγωγού
καλόν είναι νά γνωρίζη τό Προσωπικόν δτι
τόν Διοικητήν μας' δταν ήτο μικρός, ό μα
καρίτης ό πατέρας του τόν παρέδωσεν είς
ένα παιδαγωγόν προκειμένου νά τόν μάθη
περπατησιά.
Που νά είχε φαντασθή δμως ό μακαρί
της ό μπάρμα - Γιάννης ό Πεσματζόγλου
δτι ό προκομένος ό γυιός του έπρόκειτο
καί είς τά 63 μέ 64 χρόνια του νά έχη
άκόμη άνάγκην νηπιαγωγού ;

«Εξήντα το κρασί»
Εις δλους μας είναι γνωστή ή παροιμία
τοΰ άλκολικοΰ, καθ’ ήν άπό τόν λογαρια
σμόν τών εξόδων τοΰ σπιτιού περιώριζεν
άλλεπαλλήλως διά νά έπέλθη ίσοζύγιον—
άπό δλα τά άλλα ποσά ώς καί άπό τό
ποσόν τό προοριζόμενον διά τό γάλα του
παιδιοϋ καί διά τά φάρμακα τής ήμιπαραλύτου μάνας του. ’Αλλά άφηνε άμετάβλητον καί άμείωτον τό ποσόν, τό όποιον του
έχρειάζετο διά τό άλκολίκι του στήν τα
βέρνα. Ό μΰθος δηλοϊ, έν προκειμένω, δτι
δλα πρέπει νά ύποστή καί ή Τράπεζα καί
τό Προσωπικόν καί οί Συνταξιούχοι καί
αί οίκογένειαί μας καί δλος ό κόσμος, άλλά πρός θεού μή ταράσσωμεν τά βίτσια
τής Διοικήσεως, ή οποία—έδώ πού τά λέμε
— είδε καί έπαθε ώσπου νά καταλάβη αύτά
τά άξιώματα καί δέν πρέπει νά τάχάση τώρα
έπειδή θέλομεν ήμεϊς οί άνόητοι νά προκόψη
ή Τράπεζα καί νά ζήση καί ό κόσμος της,

Ό μύθος δηλοϊ....
Λειτουργός τής Τραπέζης έκ τών έπιφανεστέρων είς ίσχύν καί έπιρροήν σήμε
ρον, δέν κατώρθωσε νά έχη κανένα φίλον
μέσα είς τήν Τράπεζαν, καίτοι λόγω τής

θέσεως καί τής ισχύος του ίσως νομίζει
δτι έχει μερικούς φίλους διότι, θά του κάμνουν πέντε-δέκα—δχι περισσότεροι —τόν
φίλον. "Εχει δμως ενα ψευτοσυγγενή ή μισοπατριώτην. "Ε λοιπόν, αΰτόν τόν ΕΝΑ
τόν εχει—χάρις εις τήν ίσχύν του—καί κά
θεται άπό ετών χωρίς νά δουλεύη καί έρ
χεται κάπου κάπου καί πέρνει τόν μισθόν
του. Ύπ’ αύτούς τούς δρους ό κ. Διοικη
τής καλώς κάμνει καί προσλαμβάνει—τή
είσηγήσει του —νέον Προσωπικόν. Είς τόν
κ. Επιφανή Λειτουργόν εύρίσκομεν από
λυτον συνέπειαν μεταξύ έργων καί ειση
γήσεων. θά ήθέλαμεν όμως νά μάς έπιτρέψη νά τολμήσωμεν νά ύποβάλωμεν τό
εξής1 ερώτημα : Έάν ή Τράπεζα άπέλυε
τόν ψευτομισοπατριώτην — και όποτεθείσθω χωρίς πεντάρα σύνταξιν καί χωρίς
καμμίαν παροχήν — καί εύρίσκετο οδτος
είς τούς δρόμους αδέκαρος καί ένεφανίζετο έν συμβολαιογραφεϊον δι" αντίγραφα
ή ενα κατάστημα είς τό όποιον προσέφευγε νά έργασθή μέ άντιμισθίαν ϊσην
πρός ιό έν τρί-ιον των δσων είσπράτει
σήμερον άπό τήν Τράπεζαν χωρίς νά τήν
δουλεύη, τί άραγε θά έκαμνε καί πόσον
θά είργάζετο ό μισοσυγγενής ; Εϊμεθα βέ
βαιοι απολύτως δτι ή δραστηριότης του
καί ή ποιοτική καί ποσοτική άποδοτικότης
του θά έξέπλησσε τόν Προστάτην.
Ό μΰθος δηλοΐ δτι οί μεγάλοι χαλούν
τούς μικρούς καί πάμε' κατά διαβόλου
δλοι μας. Κρούσματα παρεμφερή ΰπάρχουν καί άλλα είς τήν Τράπεζαν άλλά
ποιος ένδιαφέρεται άπό τούς Διοικοΰντας
καί τούς λοιπούς άρμοδίους διά τέτοια . ..
μικροπράγματα ;

Κατάρα
Τό ε’ίπομεν καί άλλοτε. Τό έπαναλαμβάνομεν καί πάλιν, άρκεΐ κανείς νά μή δίδη μιά δεκάρα διά τήν Τράπεζαν, άρκεϊ νά
κάμη μερικά άνεπανόρθωτα — μεγάλης όλκής—χονδροειδή σφάλματα καί άμέσως του
άνατίθεται εύρυιάτη δικαιοδοσία.
Αύτά γίνονται είς τήν Τράπεζάν μας
άπό τοΰ Μαρτίου του έτους 1945 καί εν
τεύθεν, Πρό μηνών έτοποθετήθη είς θέσιν
περίβλεπτον καί λεπτοτάτην, άνθρωπος,
δστις δέν έχει καμμίαν άπολύτως σχέσιν
μέ αΰτήν, οϋτε έκ προδιαδραμούσης ύπηρεσίας, οϋτε έξ άλλων τινων προσόντων,
οΰτε συναφών, οϋτε γενικωτέρων. Ό άν
θρωπος δέν είχε ποτέ κανέν προσόν. Πάν
τοτε έβλαψε τήν Τράπεζαν καί δσον είναι

έν τή υπηρεσία διαρκώς θά τήν βλάπτη.
Καί δχι άπλώς θά τήν βλάπτη, άλλά θά
προκαλή καί συμφοράς, δπως τάς τής έθελουσίας εξόδου καί τοϋ χωρισμού τοΰ
Ταμείου Αύτασφαλείας. ’Έχει δέ καί τόσα
πολλά έλαττώματα, τά όποια άτυχώς έπιδεινώνουν τήν κατάστασιν. Καί δμως κα
τέλαβε τήν θέσιν.
Ή Διοίκησις δέν είναι ούτε ή πρώτη
φορά πού έπεσεν έξω καί είς ζητήματα
ύπηρεσιακής φύσεως, ούτε δυστυχώς θά
είναι ή τελευταία μέ τήν τακτικήν τήν
οποίαν άκολουθεϊ. Καί θά έπιμείνη διά λό
γους γοήτρου νά τόν δίατηρήση είς τήν
θέσιν, ένω, νομίζομεν δτι διά λόγους άκριβώς γοήτρου της θά πρέπη νά άπαλλάξη
τών καθηκόντων του τόν μή κατάλληλον
είς καμμίαν θέσιν έν τή Τραπέζη. θά τό
πράξη ; Έάν δχι, ήμεϊς θά έπιμείνωμεν καί
μάλιστα άνενδότως. Δέν έχει μήπως άλ
λον νά τοποθετήση είς τήν σοβαρωτάτην
αΰτήν θέσιν, ώς καί είς μερικάς αλλας;
Εΰιυχώς δτι είς τήν ’Εθνικήν Τράπεζαν
δέν ύπάρχουν μόνον κακεντρεχείς καί
άχρηστοι.

Εθελούσια
Μέλος τής Διοικήσεως — προβλέπον δτι
τό παρόν Συμβούλιον τοϋ Συλλόγου θά
έπιπτε κατά τάς τελευταίως ένεργηθείσας
άρχαιρεσίας καί συνεπώς δέν θά ύπήρχε,
κατ’ αύτόν, άγρυπνος έπιτήρησις τών πρά
ξεων καί παραλείψεων τής Διοικήσεως —
ύπέσχετο νά συμπεριλάβη είς τήν έθελουσίαν κάποιον προστατευόμενόν του. Τά
πράγματα δμως ήλθον άνάποδα καί τό
άνεπιθύμητον καί... άδιάκριτον Συμβούλιον
τοϋ Συλλόγου έπνεξελέγη διά νά εϊπη δτι
παρομοίου είδους όλεθρίας ΰποσχέσεις
μόνον είς τά άμπελοχώρ^φα τά ίόικα του
ήμπορεΐ νά δίδη ό οίοσδήποτε.

Τιμή είς ιατρόν τοϋ Ταμείου Υγείας
’Από πενταμήνου άνεχώρησεν ό ιατρός
τοϋ Ταμείου 'Υγείας κ. '^ρ. Παπαδάκης
δι’ ’Αμερικήν κατόπιν προσκλήσεως τοϋ
Πανεπιστημίου Columbia Νέας Ύόρκης.
Εκεί ό κ. Παπαδάκης προέβη είς άνακοίνωσιν έπιστημονικών μελετών του
καί
ταύτοχρόνως παρηκολούθησε τάς νεωτέρας καί αλματώδεις προόδους τής ιατρι
κής είς τό πεΝον τής Χειρουργικής Γυ
ναικολογίας καί Μαιευτικής. Πρό ήμερων
έξελέγη παμψηφεί μέλος τής
’Ιατρικής
’Ακαδημίας Νέας Ύόρκης.

