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Εΐμεθα στής 28 ’Οκτωβρίου. 

"Η σειρήνες σφυρίζουν καί ή 
καμπάνες των έκκλησιών ηχούν. 
Πόλεμος έκηρύχθη !

Ό Έλλην δέν είναι τήν ιστο
ρική αυτή στιγμή παρά ψυχή 
κοί αύτή είναι πλημμυρ σμένη 
άπό ένθουσιασμό, άπό έξαρσι 
καί άνάτασι έθνική.

Έκτος δμως άπό τήν ψυχή 
υπάρχει στον άνθρωπο νους 
καί καρδιά. Φεύγει ό στρατιώ 
της, χωρίζεται άπό τά πολυα- 
γαπημένα πρόσωπα, πού ίσως 
νά μή ξαναδή ποτέ, ή καρδιά 
ματώνει καί ό νους άρχίζει νά 
δουλεύη.

Τώρα ό στρατιώτης είναι στό 
φορτηγό βαγόνι πού τόν μετα
φέρει στό μέτωπο καί σκέπτε
ται : Πάω έκεΐ, πού μέ καλεΐ ή 
Πατρίδα, στον δικαιότερο καί 
ίερώτερο άγώνα τής Ιστορίας 
μας. Πάω στόν πόλεμο. Ξέρω 
πώς έκεΐ πού πάω μέ περιμέ
νει ή λάσπη, τό κρύο, ή στέρη 
σις, ή κακουχία. Ξέρω πώς μπο
ρεί νά πληγωθώ, πώς μπορεί 
άκόμη νά δώσω καί ττ^ ζωή 
μου. Τά ξέρω δλα αυτά καί δέν 
δειλιάζω. Μπροστά στήν πειό 
επαίσχυντη σκλαβιά, πού μάς 
άπειλεΐ, δχι μιά ζωή, άλλά καί 
έκατό έάν είχα θά τής έδινα 
δλες γιά τήν Ελευθερία τής 
Πατρίδας μου. Μά οι δικοί μου 
τί θά γίνουν δσο έγώ λείπω, 
άν σκοτωθώ.....

"Αλλη σκηνοθεσία τώρα. Πρό
κειται γιά τόν άμαχο, γιά τόν 
φτωχό μάλιστα άμαχο, πού ζή 
μονάχα άπ' τή δουλειά του, 
τόν υπάλληλο, τόν εργάτη.

Σκέπτεται κι’ αύτός : Ό ση
μερινός πόλεμος δεν άφήνει 
χωρίς κινδύνους τούς άμάχους. 
’Απτή μιά στιγμή στην άλλη 
μιά βόμβα μπορεί νά κάψη τό 
μικρό νοικοκυριό μου, πού έ- 
φισξα μέ κόπους ετών. Μπορεί 
άκόμη νά σκορπίση τό σπιτικό 
μου, νά σκοτώση άγαπημένους 
μου, νά σκοτώση έμένατόν ϊδιο. 
Τά ξέρω δλα αΰτάκαί δέν τά 
φοβάμαι. Δέν είναι θησαυρός, 
πού νά μή άξίζη νάσκορπισθή 
γιά τήν Ελλάδα. Ξέρω, δτι ό 
πόλεμος θά φέρη χίλιες στερή
σεις σέ τρόφιμα, σέ θέρμανσι 
σέ κάθε άνεσι. Ξέρω πώς ή ζωή 
θ’ άκριβήνη, πώς τό εισόδημα 
τής δουλειάς μου θά χάση τήν 
προσαρμογή του μέ τήν πραγ
ματικότητα, πώς καί στής στοι
χειωδέστερες άνάγκες τής ζω
ής μου θά χρειασθή νά κάμω 
άβαρία, πώς μαζί μέ τήν άγω- 
νία γιά τούς άγαπημένους μου 
πουναι στό μέτωπο θάχω τήν 
άγωνία νά βλέπω σέ μεγάλες 
δυσχέρειες τήν οίκογένειά μου. 
"Ολα αύτά τά ξέρω καί δέν νά 
λογαριάζω. Τήν Ελευθερίά 
μας πρέπει νά σώσωμε. "Ολα 
τάλλα δέν έχουν καμμιά ά
ξια. Μά άν δέν τά βγάλω

πέρα.............................................
Ποιος είναι αύτός ό παρά

τονος δισταγμός, πού φαίνεται 
σάν ν’ άντιδική μέ τή γεμάτη 
άπό ένθουσιασμό ψυχή του 
στρατιώτου καί του άυάχου ; 
Είναι ή ήττοπάθεια, είναι ό 
φόβος, είναι τό πνεύμα του 
κακού ;

Δέν είναι τίποτε άπό δλα αύ
τά. Είναι μονάχα ό νους καί ή 
καρδιά τού άνθρώπου, είναι 
μιά δύναμις άνδρική, πού θέλει 
κιαύτή τήν ίκανοποίησί της σέ 
κάθε έγχείρημα, γιά νά είναι 
ώριμη σταθερή καί άκαμπτη ή 
άποφασισιικότης καί ή ενέρ
γεια. Είναι τό στοιχείο τής 
Ισορροπίας, πού επικρατεί πάν
τοτε στήν άνδρική σκέψι γιά 
νά έλέ ιξη καί νά κατευθύνη 
τήν παρόρμησι τής ψυχής. Υ
πάρχουν βέβαια περιστάσεις 
στή ζωή, σαν αύτές πού περνά
με, πού ή σκέψιο δέν έχει στά 
διο ένεργείας. Δέν σταματάει 
δμως κέχει άνάγκη άπό μιά ά- 
πάντησι, ώστε ή ψυχρότης τού 
νοΰ νά μή κρυώνη τή φλόγα τής 
ψυχής.

Τό Κράτος, Κράτος προνοη
τικό καί πραγματιστικό, άμέσως 
άπό τις πρώτες ήμέρες τού πο
λέμου έδωσε τήν άπάντησι αυ
τή μέ μιά ολόκληρη σειρά άπό 
προστατευτικά μέτρα μέσα εις 
τά δρια τής οικονομικής πραγ
ματικότητας, γιατί, υπολογίζον
τας δλα μέ κάθε λεπτολογία 
ξέρει καλά, πώς χρειάζεται έπι- 
στράτευσις ψυχής, νοΰ καί καρ
διάς γιά νά δρέψωμε, δπως έ
δρεψα με, τόν γλυκύ καρπό μιας 
μεγαλειώδους καί θαυμαστής 
νίκης.

Δέν άρκεΐ δμως μόνον ή κρα
τική έπιταγή. Πρέπει κάθε έπι- 
χείρησις, κάθε οργανισμός, κά
θε έργοδότης νά τής δώσουν 
πνοή καί νά τήν ευρύνουν σ’ 
δλη τή δυνατή έκτασι τού άν- 
θρωπισμού καί τής κοινωνικής 
άλληλεγγύης, πού μπορεί νά 
πάρη μέ τις σημερινές πραγμα 
τικά δυσχερείς συνθήκες.

"Ας θυμηθούνε πώς πρώτα 
άπό δλα στούς γενναίους μας 
χρωστούν αύτή τήν υπαρξί τους, 
πώς χωρίς τόν δικό τους ηρωι
σμό ή οικονομικές των επιδιώ
ξεις θά είχαν έξανεμισθή, ή πε
ριουσίες των θά είχαν καταρ- 
ρεύσει καί ή δυστυχία, ή πιο 
στυγνή δυστυχία, θά είχε άπλω- 
θή σδλη τήν Ελλάδα.

"Ας θυμηθούν άκόμη, πώς τό 
υπόλοιπο προσωπικό τους, πού 
δέν έστρατεύθη, πρέπει νά είναι 
άπερίσπαστο άπό οικονομικές 
στενοχώριες, γιά νά μπορέσουν 
νά βγάλουν πέρατήν προσπά- 
θειά τους, γιά νά μπορέσουν 
νά κερδίσουν τήν οικονομική 
μάχη, μιά μάχη τεράστιας ση
μασίας γιά τήν έθνική καί τήν 
Ιδιωτική οικονομία.

"Ενα λαμπρό τέτοιο παρά
δειγμα δίδει ή Έθνική Τράπε
ζα, πού έλαβε πλεΐστα προστα
τευτικά μέτρα γιά τούς έπι- 
στρατευμένους καί καί μή ύπαλ- 
λήλους της.

Καί πρώτα γιά τούς έπιστρα- 
τευμένους : άνέστειλε, εφόσον 
διαρκεΐ ή στράτευσίς των, τάς 
μηνιαίας κρατήσεις λόγω δα
νείου ύπαλληλικοϋ καί άγοράς 
ειδών ιματισμού άπό τόν Προ
μηθευτικόν Συνεταιρισμόν ά- 
πεφάσισε τήν καταβολήν τού 
συνόλου τών άποδοχών των 
εις τούς όπλίτας ύπαλλήλους 
της πάσης κατηγορίας, τούς 
μονίμους καί προσωρινούς καί 
εις τούς συμπληρώσαντας δε- 
κάμηνον ύπηρεσίαν καί άνω ή- 
μερομισθίους έργάτας, νυκτυ 
φύλακας, άποθηκαρίους, οίκου- 
ρούς, καθαριστάς κλπ., εις τό 
σύνολον δέ τών άποδοχών νο
ούνται ό οργανικός μισθός με
τά τών προσαυξήσεων έκ 10ο)ο 
ή αυξήσεων λόγω Συλλογικής 
Συμβάσεως, πλέον έπιδομάτων 
γάμου καί τέκνων συνεπλή- 
ρωσε τάς άποδοχάς τών άξιω- 
ματικών ύπαλλήλων της, ώστε 
ή χορηγούμενη ύπό τής Τραπέ- 
ζης άναλογία μετά τών άποδο
χών τών ώς άξιωματικών νά 
μή άποδίδη ποσόν μικρότερον 
τού συνόλου τών άποδοχών 
τού υπαλλήλου προ τής στρα- 
τεύσεώς του- άπεφάσισε νάχο- 
ρηγήση καί εις τούς επιστρα
τευμένους ύπαλλήλους της ά- 
ξιωματικούς καί όπλίτας τό 
έκτακτον δώρον τών Χριστου- 
γένων, τό όποιον θά έλάμβα- 
νον έάν ήσαν έν υπηρεσία καί 
τό όποιον άλλοτε μόνον εις 
τούς μήέπιστρατευμένους ύπαλ
λήλους έχορηγείτο- άπεφάσισε 
τήν χορήγησιν τών ποσοστών 
τών Χριστουγέννων καί εις 
τούς έπιστρατευμένους ύπαλ
λήλους της άξιωματικούς καί 
όπλίτας άνευ οίασδήποτε πε
ρικοπής καί ώς έάν ήσαν έν 
υπηρεσία· συνέστησεν Επιτρο
πήν διά τάς ’Αθήνας καί τά 
περίχωρα ύπό τήν προεδρείαν 
τής συζύγου τού Διοικητοΰ Κυ
ρίας Άλεξ. Κοριζή, τή συμμε
τοχή τών συζύγων τών Διευ
θυντών Τμημάτων, τού Ύποδι- 
ευθυντού τού Προσωπικού κ. 
Β. Κοσμά, τού Διευθυντοΰ τού 
Ταμείου Υγείας κ. Κ. Τρίπου 
καί τής ύπαλλήλου τού Ιδιαι
τέρου Γραφείου τού κ. Διοικη- 
τού Δεσποινίδας Ά. Άποστο- 
λοπούλου, ώς επίσης καί τοπι
κός Έπιτροπάς εις τήν έδραν 
έκάστου Ύπ)ματος έκ τών συ
ζύγων τών Διευθυντών καί ά- 
νωτέρων Συναδέλφων καί έθε
σε σκοπόν αύτών τήν άνακού- 
φισιν καί ένίσχυσιν τών οικο
γενειών τών στρατευθέντων 
συναδέλφων έθεσεν είς τήν δι- 
άθεσιν τών άνωτέρω Επιτρο

πών ώς αλ δόσιν τό ποσόν τών 
Δρχ. 500.000.

Γιά τούς μή έπιστρατευμέ 
νους ύπαλλήλους της ή Τράπε
ζα : άνέστειλε έπί έξάμηνον 
τήν μηνιαίαν κράτησιν πρός έ- 
ξυπηρέτησιν τών συνήθων ύ· 
παλληλικών δανείων καί τών 
εκτάκτων τοιούτων πρός έξό- 
φλησιν οφειλών πρός τρίτους· 
περιώρισε έπί έξάμηνον έπί
σης τήν μηνιαίαν κράτησιν 
πρός έξυπηρέτησιν πάσης άλ
λης όφειλής πρός τήν Τράπε
ζαν έπί προσωπική ασφαλεία, 
έπί ύποθήκη, έπ’ ένεχύρω χρη- 
μ]φων καί έξ οικοδομικού δα
νείου εις μόνην τήν άναλογίαν 
πρός καταβολήν τών τόκων (τής 
εύχερείας αυτής επωφελούνται 
καί οί στρατεύσιμοι)’ άπεφά- 
σισε τήν χορήγησιν έκτάκτου 
δώρου διά τάς έορτάς, ηϋξησε 
τούτο έναντι τού παρελθόντος 
έτους καί έπεξέτεινε τήν χορή- 
γησίν του καί είς άλλους βαθ
μούς (τό έκτακτον τούτο δώ
ρον, ώς καί τά ποσοστά τών 
Χριστουγέννων θά λάβουν κα
τά τήν αύτήν άκριβώς άναλο
γίαν πρός τούς μή έπιστρα- 
τευθέντας καί οί έπιστρατευ- 
θέντες συνάδελφοι).

Αύτά είναι τά μέτρα, πού έ
λαβε ή Έθνική Τράπεζα γιά τό 
προσωπικό της, τό έπισ ρατευ- 
μένο καί μή. ,

Είναι άλήθεια, δτι ή πρόνοια 
αύτή είναι βγαλμένη άπό μιά 
μακροτάτη παράδοσι τού Ιδρύ
ματος, τόσο μακρά δσο καί ή 
ζωή τής Εθνικής Τραπέζης.

Ή παραδόσεις δμως έχουν 
άνάγκη φορέως καί φορεύς των 
σήμερα είναι ό άξιος τής Ε
θνικής Τραπέζης Διοικητής της 
κ. Άλεξ. Κοριζής καί τό Γενι
κόν Συμβούλιον.

Πρέπει δμως νά τονίσωμε καί 
μιά άλλη άκηθεια: Άν χρειά
ζεται κακία γιά νά χαλάση κα
νείς μιά παράδοσι, πού βρήκε 
ριζωμένη, χρειάζεται άνωτερό- 
της καί άληθινή έμπνευσις γιά 
νά δώση πνοή σέ μιά παράδοσι, 
ώστε νά ξεφύγη άπό τή στατική 
μορφή άπλής συντηρήσεως ενός 
δημιουργημένου πράγματος καί 
νά πάρη τή δυναμικότητα τής 
ζωντανής καί έξελισσομένης 
Ιδέας, πού ώθεΐται διαρκώς στό 
τελειότερο. Χρειάζεται καλωσύ- 
νη καί ψυχική εύγένεια γιά νά 
άφομοιώσης τό πνεύμα, πού έ
πλασε έναν άγραφο νόμο, νά 
κινήσης γρήγορα τον νόμο αυ
τό καί νά νοιώσης βαθειά τήν 
άνάγκη, πού έπιβάλλει τή λει
τουργία του.

Δέν κτύπησε κανείς τήν πόρ
τα τού Γραφείου τού Διοικητοΰ 
γιά νά σκεφθή καί νά άποφα- 
σίση. Έπρόλαβε κάθε παρά 
κλησι καί γεμάτος στοργή γιά 
τό προσωπικό τής Τραπέζης 
βρίσκει κάθε τρόπο γιά νά τό 
άνακουφίση.

θέλομε νά κλείσωμε ,τό άρ
θρο αύτό μέ τή διαβεβαίωσι, δτι 
τό προσωπικό τής Τραπέζης ξεύ- 
ρει νά άντιλαμβάνεται τή λε
πτότητα κάθε χειρονομίας, πού 
τού γίνεται καί δέν περνάει 
άπαρατήρητη άπό κανένα ή 
στοργική διάθεσις τού Διοικη- 
τοϋ νά δείξη, πώς Τράπεζα καί 
προσωπικό είναι μιά άδιάσπα- 
στη καί πανίσχυρη ένότης.

Είναι πραγματικά πολύ με
γάλο νά ξέρη ό στρατιώτης συ
νάδελφος πού πολεμάει, δτι έδώ 
κάτω ό Ίδιος ό Διοικητής πα
ρακολουθεί κάθε άνάγκη τής 
οικογένειας του, τήν άντιλαμ- 
βάνεται μέ τή θερμότερη συμ
πάθεια καί τήν ικανοποιεί άμέ
σως. Είναι έπίσης πολύ μεγά
λο γιά τόν μή έπιστρατευμένο 
ύπάλληλο νά ξέρη, πώς τόν πα
ραστέκει ή κεφαλή τού 'Ιδρύ
ματος καί πώς στής δύσκολες 
στιγμές, πού θά περάση έχει 
κοντά του αυτόν, πού θέλει καί 
πού μπορεί νά τόν άνακουφί
ση. Είναι τέλος πολύ μεγάλο 
νά ξέρουν οί συνάδελφοί μας 
πού πολεμούνε καί οι άλλοι πού 
έμειναν έδώ—καί μπορούν νά 
τό ξέρουν μέ κάθε βεβαιότητα— 
δτι άν ή μοίρα θελήση νά έχη 
θύματα ή συναδελψική μας οι
κογένεια θά γίνη για τής οίκο- 
>ένειες τών θυμάτων αύτών, 
πού τήν Τράπεζα ξέρουν γιά μη
τέρα τους καί τόν ’ίδιο τό Διοι
κητή της γιά προστάτη τους, τό 
πειό πολύ πού μπορεί νά γίνη 
σέ ήθική ίκανοποίησί καί ύλική 
ένίσχυσι.

Άς τό ξέρωμε δλοι καλά κι’ 
άς τό σημειώσωμε: δσα μέτρα 
έλαβε ή Τράπεζα αυθόρμητα, 
τίποτε δέν μάς λέει, πώς έξήν- 
τλησαν τό κεφάλαιο τής πρό
νοιας της γιά τό προσωπικό. 
"Ολα μάλιστα μάς λένε τό άν- 
τίθετο, δτι ή Τράπεζα μέ όδη- 
γητή της τόν Διοικητή - Υπάλ
ληλο μάς υπόσχεται—ναί! μάς 
ύπόσχεται χωρίς άμφιβολία— 
μιά συνεχή καί άνανεωμένη ά- 
νάλογα μέ τής περιστάσεις μέ
ριμνα, μιά σταθερή φροντίδα 
κένα άνυπολόγιστο ήθικό στή
ριγμα.

ΜΙΑ ΠΟΑΪ ίΝΙΦΕΡΟΥΙΑ
Ε I Δ Ο Π Ο I Η Σ I Σ

Είναι απαραίτητοι είς τόν 
Σύλλογον αί ακριβείς διευθύν
σεις (Τταχυδρομ. Τομεύς κλπ.) 
των επιστρατευμένων Συνα
δέλφων μας.

Αί οίκογένειαί των καί οί 
μή έπιστρατευθέντες Συνάδελ
φοι, οί όποιοι τυχόν τάς γνω
ρίζουν, παρακαλοΰνται θερ
μώς νά τάς άποστείλουν ε
πειγόντως είς τήν «Τ ρ α- 
πεζιτική ν».

Έπίσης χρειάζονται καί αί 
διευθύνσεις τών οικογενειών 
τών έπιστρατευθέντων Συνα
δέλφων.

Ή άνωτέρω παράκλησις α
φορά όσους ύπηρέτουν προ 
τής στρατεύσεώς των είς τό 
Κεντρικόν ή τά Υποκαταστή
ματα καί τάς οικογένειας των, 
όπου καί άν διαμένουν.

Άποστείλατέ μας ε
πειγόντως τάς διευ
θύνσεις.



ΑΠΟ ΤΟ ΑΛΛΟ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΟΝ

0 ΡΟΑΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 
ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΝ ΠΟΛΕΜΟΝ

(Εις τάς 22 Σεπτεμβρίου έλαβε 
χώραν εν Atlantic City Ν. I. τό 
ετήσιον Συνεδρίαν τής Ένώσεως 
’Αμερικανικών Τραπεζών άσχολη- 
θέν μέ διάφορα θέματα άναπτυ- 
χθέντα υπό των διαπρεπέστερων 
τραπεζιτικών προσωπικοτήτων τής 
’Αμερικής. Ή ήμερησία διάταξις 
περιελάμβανε κατά τύ πλείστον 
τεχνικά θέματα ή θέματα ενδια
φέροντα ατενώς την οικονομίαν 
τής μεγάλης 'Υπερατλαντικής Συ
νομοσπονδίας. Εκ των αναπτυ- 
χθέντων εν συνεχεία τριών γενι- 
κωτέρου ένδιαφερόντος θεμάτων : 
«Ή έπίδρασις τοϋ πολέμου επί 
των Αμερικανικών Τραπεζών», 
«Ό θεσμός τήςάποταμιευσεως εις 
τάς δυναμικάς Κοινωνίας», καί 
«Ό ρόλος τών ’Αμερικανικών 
Τραπεζών μετά τον παρόντα Εύ 
ρωπαϊκόν πόλεμον» προεκρίναμε 
να δώσωμεν εις τους άναγνώστα 
μας περίληψιν τοΰ τελευταίου δ 
περ άνεπτυχθη υπό τοϋ κ. W. 
Me Donnall, ’Αντιπροέδρου τή: 
Commercial National Bk τοϋ Lit
tle Rock, Ark. καί ή οποία εξα
κολουθεί να είναι άκρου ένδια 
φέροντας, παρίτήν εις τάς συγ
κοινωνιακός ανωμαλίας όφειλο- 
μένην καθυστέρησιν λήψεως αν
τής]·

Κατά τύ μεσολάβησαν από τοϋ 
περυσινοϋ Σεπτεμβρίου διάστημα 
τών 12 μηνών μεγάλαι μεταβολαί 
έπήλΟον εις την όψιν τοϋ κόσμου 
Τον Σεπτέμβριον τοϋ 1939 δ γεω
γραφικός χάρτης περιελάμβανε 
την Πολωνίαν, την Φινλανδίαν, 
την Δανίαν, την Νορβηγίαν, τήν 
'Ολλανδίαν, τό Βέλγιον, τό Λου- 
ξεμβοΰργον, τήν Γαλλίαν,τήν Λετ 
τονίαν, τήν Εσθονίαν, καί τήν 
Λιθουανίαν. Σήμερον αί χώραι 
αυται ύπάρχουσι κατ’ όνομα μό 
νον, κατ’ ουσίαν δε είναι μόνον 
σκιαί ποτέ ελευθέρων Κρατών 
Ποια άλλα ονόματα θά προστε
θώ σι. εις τον κατάλογον αυτόν δεν 
γνωρίζομεν είσέτι. Έξ όλων τών 
προ έτους υφισταμένων υπερήφα
νων Ευρωπαϊκών Δημοκρατιίϋν 
μόνον τρεις παραμένουσι άκατά- 
κτητοι : ή Σουηδία καί ή Ελβε
τία καί αυταί έλέφ τών ισχυρών 
γειτόνων των καί ή ’Αγγλία ήτις 
παλαίει σκληρώς εναντίον τής ω
μής βίας.Καί αν ή άπόστασις προε- 
φυλαξε τήν χώραν μας από τής 
εμπλοκής της εις τύ φρικαλέον 
αυτό κύμα τής καταστροφής, εν 
τοΰτοις δ αντίκτυπος έφθασε μέ- 
χρις αυτής. 'Ο κόσμος ήλλαξε όχι 
μόνον διά τήν Ευρώπην αλλά καί 
διά ημάς. Κατά τό δϊαρρεΰσαν 
διάστημα άφυπνίσθημεν από τό 
μακάριον όνειρο ν τής ασφαλείας 
καί τής ειρήνης—δνέιρον συνιστά- 
μενον εις τό είδρος τών ωκεανών 
μας, τό μέγεθος τών πόρων καί 
τής δυνάμεώς μας καί τήν γεν
ναιότητα τοΰ Λαού μας.

Καί τώρα γνωρίζομεν καλά ότι 
όλα τ’ ανωτέρω δεν ή σαν παρά 
μία χίμαιρα καί ότι δ κυριώτερος 
υπερασπιστής μας δεν ήσαν ούτε 
ή δύναμίς μας ούτε ή έκτασις 
τών ωκεανών μας αλλά μάλλον ή 
Ισχύς τοϋ φίλου καί δυνατού γεί. 
τονύς μας. Καί τώρα δτε δ φί
λος μας ούτος αντιμετωπίζει έ 
στω καί έλαχίστην πιθανότητα 
καταστροφής άποκηρυσσομεν τό 
δόγμα «έν τή απομονώσει ή ί 
σχυς» καί άπαρνούμεθα τήν αρ
χήν ότι δ αφοπλισμός είναι προ 
τέρημα καί ότι αί άοπλοι ήθικαί 
δυνάμεις παίζουν έστω ψτί τον 
έλάχιστον ρόλον μεταξύ τών ’Ε
θνών.

'Η "Ιστορία διδάσκει ότι τά ’Έ
θνη διέρχονται τούς βιολογικούς 
κύκλους τών ατόμων: γεννώνται, 
ισχυροποιούνται εις τήν νεότητά 
των, μεσουρανούν ε’ις τήν ώριμον 
ηλικίαν των, γηράσκουν, έξασθε- 
νίζουν καί αποθνήσκουν. ’Έτσι 
συνέβη μέ όλα τά μεγάλα ’Έθνη 
τής αρχαιότητας: Τήν Βαβυλωνί 
αν, ’Ασσυρίαν Περσίαν, Μακεδο 
νίαν, τήν Αίγυπτον, τήν Ελλάδα, 
τήν Ρώμην. ’Έισι συνέβη βρα
δύτερου μέ τήν 'Ισπανίαν καί τήν 
Γαλλίαν. Τό αυτό ενδέχεται νά 
συμβή βραδύτερου καί μέ άλλα 
έθνη. Διότι δ βιωτικός κύκλος εί
ναι «μετάκλητος. Τοΰτ’ αυτό 
συμβαίνει καί μέ τήν Χώραν μας 
καί ήδη έπεράσαμε από ενα κύ 
κλον τής ΐθνικής μας ζωής εις 
έτερον. Τό 1940 υπήρξε τύ έτος 
τής εισόδου τών 'Ηνωμένων Πο
λιτειών εις τήν ώριμον ηλικίαν καί 
θέλοντες καί μή έπωμιζόμεθα τάς 
εΰΟύνας τής ηλικίας ταύτης. Αί 
ευθύ ναι αύται είναι πολυποίκιλοι 
άλλ’ ή μεγαλύτερα όλων είναι 
ότι κατέστημεν οί φορείς τής 
δαδύς τής Δημοκρατίας διά μέ 
σου ενός Κόσμου πειρατικού. Διό
τι καί όταν ακόμη ή ’Αγγλία ε 
ξέλθη νικήτρια έκ τής διεξαγο 
μένης πέραν τών θαλασσών α
μείλικτου πάλης θά χρειασθώσι 
νεώτεραι καί ισχυρότεροι χεΐρες 
διά νά διαφυλάσσουν τήν φλόγα 
τής Ελευθερίας.

’Αληθώς ό παρών Ευρωπαϊκός 
πόλεμος ήλλαξε τήν όψιν τοΰ Κό
σμου καί μετά τήν λήξιν του ή 
’Αμερική είναι εκείνη πού θά 
έπωμισθή τάς εύθύνας τής παγ
κοσμίου καθοδηγήσεως. Τών ευ
θυνών αυτών μέρος θά άναλάβω- 
σι πάντες οί ’Αμερικανοί ποίΐται 
είδικώιερον δέ οί Τραπεζΐται τής 
Αμερικής θά έχω σι σπουδαιότε

ρου έργον νά έπιτελέσωσι. Συγ
κεκριμένος θά πρέπει νά διασώ- 
σωσι τάς δημοκρατιπάς αγοράς 
έκ τής τραπεζιτικής συναλλαγής 
καί νά προφυλάξωσι τό ανεξάρ
τητον πιστωτικόν σύστημα.

'Η προφύλαξις τού ανεξαρτή
του πιστωτικού συστήματος μας 
θά συντελεσθή δι’ ένισχύσεώς του 
ευωτερικώς καί διά προστασίας 
του έξωτερικώς. ΓΙρός τούτο τό 
σύστημά μας δεν πρέπει έπ’ ου
δέ νί λόγω νά καταστή στατικόν 
καί αμετάβλητον" πρέπει νά αυ
ξάνεται καί νά εξελίσσεται έως 
οτου γίνει δυναμικόν.

Πρέπει διαρκώς νά έρευνώμεν 
προς τελειοποίησίν του, έχοντες 
ύπ* όψιν ότι τό καλύτερον χθε
σινόν σύστημα δεν είναι επαρκές 
διά σήμερον καί ότι ή μόνη βε- 
βαιότης τής αϋριον είναι ότι τού
το θά διαφέρη από τό σημερινόν.

’Έχοντες έν νφ τήν τοιαύτην 
έρευναν πρέπει νά ύποβάλλωμεν 
εις συνεχή κριτικήν καί αναλυτι
κήν εξετασιν πάν τό αναγόμενοι
εις τάς Τραπέζας μας. Πρέπει νά 
γνωρίζωμεν καλώς τήν λογιστι
κήν μας τήν καταστιχογραφίαν 
μας, τήν μηχανοποίησήν μας, τά 
γενικά μας έξοδα. Πρέπει νά κα- 
τέχωμεν τον πιστωτικόν μηχανι
σμόν μας, τήν δυναμικότητα τής 
αγοράς καί τά επισφαλή της ση
μεία. Πρέπει νά τηρώμεν στενήν 
επαφήν μέ τούς πελότας μας καί 
μέ τό Κοινόν καί νά μή παρο 
ρώμεν ποτέ τάς εύθύνας μας.

Εις τούτο θά βοηθήση πολύ ή 
εγκάρδιος συνεργασία τών μελών 
τής Ένώσεως Τραπεζών προς άλ 
ληλα. Μόνον μέ μίαν τοιαύτην 
συνεργασίαν δυνάμεθα νά έλπί- 
ζωμεν βασίμως ο τι θά παίξωμεν 
εύσυνειδήτως τον ρόλον μας εις 
τόν μεταπολεμικόν κόσμον.

Θά άκούσωμεν βεβαίως από δ- 
λον τόν κόσμον, κατά τά προσε
χή έτη επικρίσεις εναντίον τοΰ 
τραπεζιτικού συστήματος μας. 
Θά τοΰ προσάψουν τήν μομφήν 
ότι είναι περιπλοκήν καί άσύν- 
δετον, δτι είναι απηρχαιωμένο ν, 
ότι εξασφαλίζει μονόπλευρον έ
λεγχον τής πίστεως καί δτι δέν 
θά δυνηθή μετ’ ολίγον νά χρημα
τοδότη τήν τόσον πολυποίκιλαν 
οικονομίαν τών 'Ηνωμένων Πο
λιτειών. Θά εϊπουν δτι θά ήτο 
καλύτερον νά υπήρχε μόνον μία 
Τράπεζα μέ Υποκαταστήματα : 
ή Τράπεζα τών Ηνωμένων Πο 
λιτειών παρουσιάζουσα τά πλεο
νεκτήματα τοϋ ενιαίου τών επι
τοκίων, τής μειώσεω; τών εξόδων 
διαχειρίσεως τής οίκονομικότητος 
τών δρων συναλλαγής καί άλλα 
Θά τούς άπαντήσωμεν δμως δτι 
τό σύστημά των είναι βεβαίως ά- 
πλοϋν, άπλοΰν ώς τό ολοκληρω
τικόν Κράτος, δπερ είναι ή «- 
πλουστέρα μορφή Κυβερνήσει*) 
ήν συνέλαβε ποτέ δ ανθρώπινος 
νοϋς. Αλλ άπλαΐ Κυβερνήσεις 
καί απλοΰν τραπεζιτικόν σύστημα 
δεν άπαντώνται εις τάς Δημοκρα
τίας. Δεν είμεθα βεβαίως οπα
δοί τής σούίαλισιικοποιήσεως τής 
πίστεως ούδ’ ίσχυριζόμεθα δτι τό 
αμερικανικόν τραπεζιτικόν σύ
στημα δεν έχει καί ελαττώματα. 
Αλλά διαρκώς εξελίσσεται καί 

προσαρμόζεται προς τάς κρατού- 
σας συνθήκας.

Γό 1930 υπήρξε χρονολογία ά- 
ποφράς διά τάς ’Αμερικανικός 
Τραπέςας και τό αμερικανικόν 
1 ραπεζιτικον σύστημα,έσχεν δμως 
καί τό καλόν οτι άπεκομίσαμεν 
εξ αυτού πολύτιμα διδάγματα 
Κατα τα διίιρρευσάντα δέκα έτη 
αντιμετώπισα μεν καί έπιλύσαμεν 
καί τά δυσκολώτερα τραπεζιτικά 
προβλήματα.

Κατα την αρξαμένην νέαν δε
καετηρίδα, ιϊμεθα έτοιμοι νά άν- 
τιμετωπίσωμεν ακόμη μεγαλύτερα 
καί πολυπλοκωτερα προβλήματα. 
Εχομεν εντ φ μεταξύ κατανοήσει 

τήν κολοσσίαιαν αλήθειαν τοϋ 
«έν τή ενώσει ή ισχύς». Τώρα εΐ- 
μεθα ηνωμένοι, ισχυροί, πλήρεις 
εμπιστοσύνης, πανέτοιμοι.

Ευτυχείς δε, διότι ή Κυβέρνη- 
σίς μας τώρα έπιτελεΐ τόν δυ- 
σκολώτερον αθλον της: νά κατά
δειξη κατά πόσον ή Δημοκρατία 
δύναται νά κερδίση τόν πόλεμον, 
οικονομικόν ή στρατιωτικόν, ε
ναντίον τοΰ ολοκληρωτισμού, χω
ρίς νά καταστροφή. Προς τούτο 
ήρξάμεθα έκτελοΰντες ευρύ πρό 
γραμμα εξοπλισμών. Αί έργατικαί 
μας δυνάμεις καί οί βιομηχανικοί 
μας νοες αμιλλώνται εις τήν τα- 
χείαν κατασκευήν δπλων, μηχα
νών, πλοίων, αεροπλάνων. ’Αλλά 
διά νά διατηρήσωμεν τήν ανε
ξαρτησίαν μας δέν απαιτείται μό
νον εξοπλισμός καί συγκέντωσις 
πόρων χρειάζεται έπιστράτευαις 
τών πνευματικών δυνάμεων άνα- 
ζωπύρησις τών δημοκρατικών αρ
χών μας, άναζωογόνησις τής δη-

ΠΕΡΝΟΥΝ 01 ΤΡΑΥΜΑΤΙΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΑΟΣ
Β ;άλτε τό καπέλλο σας καί στα- 

Θήτε σέ προσοχή ! Περνοΰ/ d τραυ- 
ματίαι τής Ελλάδος !

ή αδικία όρθώνεται κατά τής 11α- 
τρίδος των.

Αύτή ή άπόκοσμη φωνή τούς μί-
Παιδιά τοϋ λάοϋ οί ήρωΐκοί μας 

πολεμισταί, παιδιά γεμάτα νειάτα 
κιάνδρισμό, ψυχές τίμιες καί αγνές 
δέν ξέρουν νά λογαριάζουν τή ζωή 
τους ’Έβαλαν γιαυτό μπροστά τά 
στήθη τους, φοβερά σάρκινα τείχη, 
πού σπάσανε τό κϋμα μιαρών βαρ 
βάοων καί δέχθηκαν μιά σφαίρα 
ατό κορμί τους.

Κοιτάξτε τους σάν περνάνε στά 
φορεία τους τυλιγμένοι μέ τούς λευ 
κούς έπιδέσμους, λαβωμένοι, κονε
μένοι, ιεροί.

Ό πόνος δέν χάραξε στό πρόσω
πό τους μιά γραμμή καί δέν έρριξε 
στή φλόγα τών ματιών -τους μιά 
σκιά.

Ψυχές άδάμαστες πήραν τό σί
δερο καί τή φωτιά στά μέλη τους, 
είδαν τή σάρκα τους σπαραγμένη, 
τά κόκκαλά τους σπασμένα, τό αίμα 
τους νά χύνεται καί χαμογελούν. 
Βλέπουν τώρα γύρω τους νά χει
ροκροτούν, νά ζητωκραυγάζουν, νά 
τούς χαιρετούν, νά τούς ραίνουν μέ 
λουλούδια άνδρες, γυναίκες καί παι
διά ποδναι γιαύτούς αύτή τή στιγ
μή ή μάννα, ό πατέρας, ή άγαπη- 
μένη γυναίκα, τά άκριβό τους παιδί 
καί κινούν τά χέρια τ-,υς καί τά 
μαντύλια τους σέ χαιρετισμό.

Τί υπερκόσμιο φώς είναι αύτό 
πού άκτινοβολεί τό άρρενωπό πρό
σωπο τού πολεμιστή !

Τί άποφασιστική κιάτσαλένια έκ- 
φρασις ! ”Αν τούς βλέπατε χθές ά- 
κόμα στό χωριό τους νά όργώ/ουν 
τό χωράφι τους, νά βόσκουν τά πρό
βατά τους καί καθισμένοι σένα βρά
χο νά παίζουν τή φλογέρα τους, άν 
τούς βλέπατε τή Κυριακή στή πλα
τεία νά χορεύουν καί νά γλεντούν 
ρίχνοντας μιά κρυφήματιά στή λυ
γερή, πού κάπου έκεΐ χωμένη στόν 
άλλον κόσμο τούς κρυφογελοΰσε,θά 
λέγατε : Τί ήσυχη, τί ειρηνική, τί 
ειδυλλιακή ζωή, τί άγαπη γιαύτήν, 
τί προσήλωσις στά θέλγητρά της !

Ποιος μεταμόρφωσε σέ λίγες μέ
ρες τά παιδιά αύτά ; Σέ ποιά καμίνι 
βάφτισαν τή ψυχή τους ; Ιίοΰ μά
θανε νά νικούν τόν πόνο τής άνθρώ 
πινης σάρκας ; Ιίοΰ μάθανε νά πε- 
ριφρονοΰν τό χάρο, πούναι έτοιμος 
νά τούς άποσπάση τόσο πρόωρα καί 
τόσο απρόοπτα άπό μιά γλυκειά κα- 
χαρούμενη ζωή ;

Στούς χθεσινούς ήσυχους καί σφι- 
χτοδεμένους μέ τή ζωή άνθρώπους 
τής Ελληνικής ζωής, τούς σημερι
νούς μαχητάς καί ήρωας μίλησε μιά 
Ιαθυτατη φωνή, μιά φωνή πού πρώ
τη φορά ακόυσαν, μιά φωνή, πού 
μιλάει πάντα στούς Έλληνας, δταν
.......... mm........... ιιιιιιιιιιι.......... .
μοκρατικής πίστεώς μας. Πρέ
πει νά κτίσωμεν τήν άκρόπολιν 
τής ελευθερίας τόσον στερεά ώ
στε ούδείς τύραννος ή συνασπι
σμός τυράννων νά διανοηθοΰν νά 
τήν παραβιάσουν.

Εις έκ τών ακρογωνιαίων λί
θων τοΰ οικοδομήματος τούτου 
πρεπει να είναι τό ελεύθερον τρα
πεζικόν σύστημα. Χρέος τών Τρα
πεζών καί ρόλος των εις τήν με
ταπολεμικήν διάρθρωσιν τοϋ Κό
σμου θα είναι ή προπαρασκευή 
τοΰ συστήματος τούτου κατά τρό
πον ώστε δέν θά καταλείπη οΰ- 
δεμίαν αμφιβολίαν εις τό Κοινόν 
ότι τυχόν κατάργησίς του θά 
σημάνη κατάργησιν αυτής ταύτης 
τής ελευθερίας του.

λησε γιά ένα υπέρτατο καθήκον καί 
τούς είπε, πώς μπροστά στό καθή
κον αύτό κανένας πο ιέ δεσμός δέν 
κράτησε τούς "Ελληνας!

Τά τί μπορεί νά κάμη ένας άν
θρωπος, δταν άκού η τή φωνή αύτή 
είναι γνωστό άπό τήν ’Ιστορία : ά- 
νεβαίνει στή' φωτιά, παραδίδεται στά 
μαρτύρια, βάζει φωτιά στή μπαρού- 
τη καί τινάζεται μαζί της στόν άέ- 
ρα, κλείνεται σέ πολιτείες καί σκε
λετώνεται άπτή στέρηση πιάνεται σέ 
χορό καί/ πηδά σέ βάραθρα

Πόσοι άκοΰνε τή φωνή αυτή, αύ
τό είναι άλλο. Μά στήν Ελληνική 
ψυχή άκούγεται πάντα ή φωνή αύ
τή καί τό πρωτάκουσμά της κα
νένα δέν ξαφνιάζει, γιατί ξυπνά 
μέσα του μιά γλυκύτατη ηχώ γνώ
ριμης καί πολυαγαπημένης έπικλή- 
σεως.

Αύτή ή άπήχησις ήταν ζωγρα
φισμένη στα αρρενωπά πρόσωπα τών 
μαχητών, πού σέ μιά πονεμένη πομ
πή διέσχισαν τήν πρωτεύουσα.

Οποιος τους είδε, άρκεΐ νάταν 
Ελλην, δέν είχε άνάγκη άπό καμ- 

μιά έξήγησι γιά τή μεταμόρφωσι 
πουβλεπε στα πρόσωπα τών άγαπη- 
μένων του. Ή πειό βαθειά συνεν- 
νόησις γινότανε μεταξύ ένός πλή
θους προσκυνητών, συγκλονισμένου 
άπτήν ίερώτερη συγκίνηση ένός 
πλήθους άνθρώπων, πού είχε ξεφύ- 
γε. τις στιγμές έκεΐνες απτήν άμεί- 
λικτη ύλική ζωή κείχε συγκέντρω
σή ^ιενα εύλαβικό γονάτισμα τής 
ψυχής στήν έκστασι τής πειό καθα
ρής πνευματικής κοινωνίας κιάπ’ 
τάλλο μέρος τής ίεράς πομπής τών 
τραυματιών μας, πού τούς μιλούσαν 
μέ τήν άθώα ματιά τους γιά μιά 
μυσταγωγία, γιά ένα δισκοπότηρο 
δλο φωτιά καί καθαρμό, πού μετά
λαβαν εξαγνισμένα τά ήρωϊκά μας 
Ελληνόπουλα !

Μάς ήλθαν μέ τό καλό τά παλ- 
ληκάρια μας κιή στοργή μας θά 
χαΐδέψη τά τιμημένο τους μέτωπο, 
θά γλυκάνη τόν πόνο τους, θά δρο
σίση τό φλογισμένο στόμα τους, θά 
τά γιατρέψη.

Πόσοι δμως δέν ήλθαν κιοδτε 
θάλθουν ποτέ !

Πέρασαν στην αθανασία οί ήρωες, 
χωρίς τά χάδι τής μάννας, χ-,.ρίς τό 
φίνα τής αγαπημένης γυναίκας, κιδ- 
μως μέ χαμόγελο, γιατί τούς παρά
στεκε στό ξεψύχισμα τής άγιασμέ- 
νης ψυχής τους τό δραμα ένός φτω
χικού σπιτιού μέ τό άναμένο τζάκ 
και τχθώα παιδιά όλόγυρά του, ένός 
τίμιου σπιτιού,, πού δλο μεγάλωνε, 
μεγάλωνε, μεγάλωνε δσο πλησίαζε 
δ θάνατος καί γινότανε ένα μέ τήν 
Ελλαοα, ένός σπιτιού έτοιμου νά 

παραδοθή στής φλόγες, στή δήωσι, 
στήν ατίμωση στόν άφανισμό, κιδ- 
μως σωσμένου άπτά ίδια τά χέρια 
τους, τά ροζιασμένα χέρια τού Έλ- 
ληνος πολεμιστή, πού σκύβει τώρα 
καί φιλάει μέ βουρκωμένα μάτια ή 
Ελλάδα !

Αύτά δλα έλεγαν στόν κόσμο, πού 
τούς προσκυνούσε οί τραυματίαι μας, 
μέ τό χαμόγελο, με τό άργοκίνημα 
τού χεριού των σέ χαιρετισμό.

Βγάλτε τό καπέλλο σας καί στα- 
θ'.τε σέ προσοχή ! Περνούν οί τραυ- 
ματιαι τής Έλλ δος

Σ.
................................. ..........................

Προϊστάμενος Τυπογραφείου 
Δ. Β. ΔΕΛΗΔΗΜΗΤΡΙΙΣ 
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Θούρια καί παιάνες ήχουν 
στους δρόμους για τή νίκη που 
κερδίζουν μέ αίμα εκεί επάνω 
τ’ αδέλφια μας μέ την ευλογία 
τοΰ θεοΰ. Ζοΰμε τής ημέρες μια 
μια ώρα παρακολουθώντας νοερά 
τής σκληρές μάχες πού δίνει τό 
δίκηο ενάντια στο άδικο, το πνεϋ· 
μα ενάντια στήν βία τής ύλης. 
Την αγωνία διαδέχεται ή χαρά, 
ό ένθουσιασμός ό ακράτητος για 
τής σελίδες δόξης πού γράφουν 
στ’ απάτητα βουνά τής ’Ηπείρου 
καί τής ’Αλβανίας οολεβέντες μας.

Οι λεβέντες όμως αυτοί—οι φί 
λ οι μας, οί συνάδελφοί μας, τά 
αδέλφια μας—είναι άνθρωποι μέ 
ανάγκες, άνθρωποι μέ οικογένειες 
πού τής άφισαν, άλλοι πρόσκαιρα 
καί άλλοι για πάντα, πηγαίνον
τας εκεί πού τούς έκάλεσε τό 
καθήκον. Αυτοί πολεμάνε γιά μάς 
πληρώνοντας μέ τό αίμα των τό 
χρέος του αυτό. Σέ μάς άφήκανε 
άλλο χρέος. ΙΊοιό είναι τό χρέος 
εκείνων πού έμειναν πίσω τό ξέ
ρουμε : είναι νά φροντίζουμε γιά 
τούς γενναίους μας καί τής οίκο- 
γένειές των.

’Έξω από τή γενική υποχρέω
ση έχουμε οί υπάλληλοι τής Ε
θνικής Τραπέζης είδικώτερη ύπο- 
χρέωσι νά γίνουμε οί προστάτες, 
οί πατέρες, οί αδελφοί γιά τής οι
κογένειες των συναδέλφων μας 
πού βρίσκονται στο μέτωπο.

Ή Τράπεζα είσέφερε στον κοι
νόν αγώνα μεγάλα ποσά καί έδει 
ξε γιά τούς υπαλλήλους της ιδιαί
τερη μέριμνα πατρική πού εκτεί
νεται σέ δλες τής σφαίρες τής 
προστασίας των καί πού θά όλο- 
κληρωθή μέ άλλα μέτρα πού με
λετά ή Διοίκησις.

Ό Σύλλογός μας, πού αποτελεί 
τήν συνισταμένην τών διαθέσεων 
καί τής ένεργείας τών μελών του 
δέν υστέρησε στήν έκπλήρωσι τών 
ύποχρεώσεών του απέναντι εκεί
νων πού τιμούν καί δοξάζουν τό 
ονομα τού "Ελληνας καί τού υ
παλλήλου τής ’Εθνικής Τραπέζης.

‘Έχοντας τήν ενίσχυση ηθική 
καί υλική, καί τών άλλων Έθνο- 
τραπεζιτικών οργανώσεων, τής 
«Τραπεζιτικής» τού «Τ.Υ.Π.Ε.Τ.» 
καί τοΰ «Προμηθευτικού Στα
θμού», άνέλαβε μέ θέρμην τό έ'ρ- 
γον του, όπως τό διαγράφουν ή 
ανάγκες τών συναδέλφων καί τών 
οικογενειών των.

Ή Διοικ. Επιτροπή τού Συλ
λόγου, έκλήθη από τον Πρόεδρον 
αυτής εις έκτακτον συνεδρίασιν, 
μαζί μέ τήν Διοικούσαν τήν «Τρα
πεζιτικήν» Επιτροπήν. Στήν συ- 
νεδρίασι αυτή, ύστερα από είσή- 
γησι τού Προέδρου άποφασίστη- 
καν τά εξής:

L) Ή Επιμελητεία Γραφείου 
νά άναλάβη τήν παρακολούθησι 
τής τύχης τών συναδέλφων πού 
είναι υπό τά όπλα, σέ τρόπο πού 
ή Διοικ. Επιτροπή νά μαθαίνη 
καί νά φροντίζη εγκαίρως γιά δ, τι 
ήθελε χρειασθή γι’ αυτούς.

2) 'Η «Τραπεζιτική» σέ συνερ
γασία μέ τήν Έπιμελεία Ύπ)των 
νά άναλάβη τήν διεκπεραίωσι 
στήν ’Αθήνα καί Πειραιά τών υ
ποθέσεων πού έχουν οί στρατευ- 
θέντες καί ή οίκογένειές των.

3) Ή «Τραπεζιτική» καί αί 
Έπιμελητεΐαι Βιβλιοθήκης καί 
Γραφείου, υπό τήν άμεση παρα- 
κολούθησι τοΰ ’Αντιπροέδρου κ.

Δ. Γκοΰσκου, θά οργανώσουν στή 
Λέσχη μόνιμη υπηρεσία αποστο
λής πακέττων μέ δώρα (γλυκί
σματα, τσιγάρα, βιβλία) στούς συ
ναδέλφους τοΰ Μετώπου καί δια
φόρων άλλων δώρων στά παιδιά 
τών στρατευθέντων. Γιά τήν έπι 
τυχία τοΰ σκοπού αυτού ό Συ λ' 
λογος βασίζεται στής προσφορές 
τών συναδέλφων καί στή προσφο- 

ΙΙρομηθευτικοΰ Συνεται-

1 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΝΟΙΑ! ΟΙΚΟΤΕΝΕΙΟΝ - 
ΣΤΡΑΤΕΥΟΕΝΤΟ! ΠΡ0Σ0ΠΙΚ0Υ ΕΟΚΙΚΗ! ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΝΙΕΑΑΑΑΟΣ

ρα του
ρισμοΰ. Γιά νά διευκολύνη τούς 
συναδέλφους πού θέλουν νά προ
σφέρουν τέτοια δώρα, ρ Σύλλογο 
θά ζητήση από τον Διοικητή μας 
τήν άδεια νά βάλη σέ ώρισμένες 
εσωτερικές θέσεις τού Κεντρικού 
καί τών Ύπ]των ’Αθηνών—Πει 
ραιώς μεγάλα κουτιά στά όποια 
ό καθένας μας θά μπορή νά ρί 
χνη ό,τι έχει άπ’ αυτά τά είδη. 
Ας μή ξεχνάμε ότι σέ λίγες μέ

ρες έ'χουμε Χριστούγεννα καί πώς 
πολλά παιδάκια δέν έ'χουνε τον 
πατερούλη τους εδώ γιά νά τούς 
πάη τό Χριστογεννιάτικο πακέττο.

4) Ή «Τραπεζιτική» θά στέλ- 
νη τό φύλλο όχι μόνον στούς συ
ναδέλφους στρατιώτες, αλλά καί 
στής οίκογένειές των, χωρίς καμ- 
μιά πρόσθετη έπιβάρυνσι. Γιά νά 
γίνη μάλιστα στενώτερη ή επαφή 
τού Συλλόγου μέ τούς στρατιώ. 
τες μας καί τής οίκογένειές των

Τραπεζιτική» θά εγκαινιάση εί 
δική στήλη μέ περιεχόμενο πού 
νά έ'χη ιδιαίτερον γι’ αυτούς εν
διαφέρον.

5) Ό Πρόεδρος, ό ’Αντιπρόε
δρος καί μέλη τής Δ. Επιτροπής 
τοΰ Συλλόγου καθώς καί αντιπρό
σωποι τής «Τραπεζιτικής» θά 
πηγαίνουν νά βλέπουν τούς συ
ναδέλφους πού θά μεταφερθοΰν 
τυχόν τραυμαυιίαι στή ’Αθήνα ή 
τά περίχωρα.

6) ’Επιτροπή από τον ’Αντι
πρόεδρο ένα σύμβουλο τον ’Επι
μελητή τής Βιβλιοθήκης καί αν
τιπρόσωπο τής «Τραπεζιτικής» ά
νέλαβε νά μελετήση τον τρόπο μέ 
τον όποιο θά μπορούσε δ~ Σύλλο
γος νά βοηθήσητά παιδιά τών πο
λεμιστών μας νά παίρνανε μαθή
ματα ώστε νά μήν χάσουνε.τό χρό
νο τής σπουδής των, αφού άλ
λως τε ή Διοίκησις επιχορηγεί τό 
Σύλλογο γιά τή μόρφωση τών με
λών του καί τών οικογενειών* των.

Τό όλον έργον, τό οποίον ανα
λύεται εις τάς ανωτέρω αποφά
σεις τών Δ. Επιτροπών ανέθε
σαν αύται εις Ειδικήν ’Επιτρο
πήν άποτελεσθεΐσαν από τούς 
κ. κ. Δ. Γκοϋσκον, αντιπρόεδρον,
I. Τζωρτζόπουλον, Έντεταλμένον 
σύμβουλον, Θ. ’Ιατρόν, σύμβου
λον, Δ. Σαγκριώτην, διευθυντήν 
τής «Τραπεζιτικής», Β. Χατζό- 
πουλον, αρχισυντάκτην τής ιδίας 
καί Γεώργ. Σεπετζήν. Επιμελη
τήν τών ’Επαγγελματικών συμ- 
φ ερόντων.

Γιά τήν πραγμάτωσι αυτών ή 
Δ. Επιτροπή θά διαθέση από τήν 
περιουσία τοΰ Συλλόγου καί τής 
«Τραπεζιτικής» μέ τήν βεβαιότη
τα ότι οί συνάδελφοι θά δώσουν 
αδίστακτα τήν χ[)ήφο των όταν θά 
τούς καλέση.

Είναι όμως τόσο μεγάλο το βά
ρος πού αναλαμβάνει ό Σύλλο
γος, ώστε νά είναι αδύνατον νά 
τά βγάλη πέρα χωρίς νέα ένίσχυ- 
σι από τά μέλη. ΙΊοιός είναι ό
μως εκείνος πού θά άρνηθή νά

Ό Διοικητής τής Εθνικής 
Τραπέζης κ. Άλέξ. Κοριζής 
στρέφων ολόκληρον τήν στορ
γήν του πρός τά στρατευθέντα 
μέλη τής Έθνο τραπεζιτικής 
Οικογένειας καί τούς [δικούς 
των άπηύθυνε τήν ύπ’ άριθ. 
134 έγκύκλιον τής 22 Νοεμ
βρίου 1940, δι’ ής μέ έκφράσεις 
γεμάιας παλμόν Αναγγέλλει 
τήν άπόψασίν του, δπως όργα- 
νωθή ή υπέρ τών οικογενειών 
τοΰ στρατευθέντος προσωπι
κού τής Εθνικής Τραπέζης 
πρόνοια, ώστε νά μετριασθή ό 
πόνος τών οικογενειών τών 
συναδέλφων μας διά τούς σ
πόντας προσφιλείς των καί νά 
αΐσθάνωνται κάθε στιγμήν, δη 
δλοι ημείς οί άλλοι πού δέν 
έστρατέύθημεν εΐμεθα κοντά 
των.

Τό πράγματι εύγενές, συνα- 
δελφικώτατον καί πατριωτικώ- 
τατον αυτό έργον ό κ. Διοικη
τής άνέθεσεν εις τήν κάτωθι 
Επιτροπήν :

Κυρίαι:
Άλεξ. Κοριζή, Πρόεδρος 
θεοδ. Γισννοποΰλου 
Πέτρου Γουναράκη 
Γεωργ. Δημακοποόλου 
Νικ. Ζουμπουλίδου 
Γεωργ. Κοζώνη 
Παν. Λακια ρδοπούλου 
Γεωργ. Μανσόλα 
Μιχ. Μαυρομιχάλη 
Άλεξ. Μαυρομμάτη 
θρασ. Μπογδάνου 
Εύρ. Ποοπανιικολάου 
Δημ. Πρωτεκδίκου 
Κωνστ. Τσαλίκη 

Κύριοι:
Βασ'. Κοσμάς 
Κων. Τ,ρίπος 

Δεσποινίς:
Άρχ. Β. Άποστολοπούλου, 

Γραμματεύς
ΔΙΑ ΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ; ’Επί

τροποί έκ τών έριτίμων συζύγων 
τών κ.ικ. Διευθυντών, Υποδιευθυντών 
<αί άλλων Λειτουργών τών κατά 

τόπους Υποκαταστημάτων.
Συγχρόνως ό κ. Διοικητής 

άπηυθύνθη αυτοπροσώπως πρός 
τάς οικογένειας τών στρατευ
θέντων συναδέλφων δι’ έπι- 
στολής, τήν όποιαν δημοσιεύ- 
ομεν αϋτουσίαν, διότι Αποτε
λεί πράγματι ιστορικόν έγγρα
φον διά τάς σχέσεις τής Τρα
πέζης καί τοΰ προσωπικού της.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ 

Έν Άθήναις, τή 22 Νοεμβρίου 
1940.
Πρός τάς Οικογένειας τοΟ Στρα

τευθέντος Προσωπικού τής ’Ε
θνικής Τραπέζης τής Ελλάδος. 
Αγαπητοί μου,
Τήν στιγμήν κατά τήν ό’ποίαν τά 

παιδιά τής Ελλάδος εκεί έπάνω 
εις τήν "Ηπειρον, παλαίοντα πρός 
άγρια φυσυκά ικαί άλικα έμπόδια, 
προτάσσουν τά ήρω'ύκά στήθη των 
καί γράφουν μέ τό αΐμά των τάς 
λαμπροτέρας σελίδας τής Ελληνι
κής Ιστορίας, ΰπερααπίζοντα νι- 
κηφόρως τήν έλευθε,ρίαν καί Ακε
ραιότητα τής Πατρίδας μάς, ή ψυ
χή καί ό νους δλων μας εύρίσκον- 
ται μαζί των καί τά περιβάλλουν 
μέ τάς διαπύ,ρους εύχάς μας, ΐνα 
έπνστρέψουν κομίιζοντα τή(ν Νίκην.

Ή στοργή μας πρός τήν Έθνο- 
τραπεζιτίικήν οικογένειαν, μεγαλύ
τερα στρέφεται τώρα πρός τά στρα
τευθέντα μέλη αυτής ικαί τούς ίδι- 
κους των, γονείς, γυναίκας, παιδιά, 
αδέλφια, πού άφήκαν διά νά έκπλη- 
ρώσουν τό ιερόν πρός τήν Ελλάδα 
καθήκον των.

"Ολαι αί σκέψεις καί αί προσ
πάθεια! ιμας τείνουν εις τό πώς νά 
μή, αισθανθούν αυτοί, οί όποιοι πο
λεμούν, καμμίαν Ανησυχίαν διά τάς 
ύλικάς άνάγκας τών οικογενειών 

| των καί εις τό πώς νά μετριασθοΰν 
καί άνακουψισθοΰν, δσον είναι δυ- 

I νατόν, αί στενοχωρίαι ικαί ό πόνος 
αυτών.

Εκτός άπό τά γενναία ποσά, τά 
όποια μέ τόσον ένθουσιάσιμον ή ’Ε
θνική Τράπεζα, τό ιμή στρατευθέν 
Προσωπικόν αύτής, τό Ταμεΐον 
Συντάξεων καί αί αλλαι όργανώ- 
σεις τοΰ Προ,σωπιικιοϋ' π,ροσέφεραν 
είς τον Πανελλήνιον "Ερανον ύπέρ 
τών οικογενειών τών έ'πιστρατών, έ- 
λήφθησαν ύπό της Διοικήσεως ίδι

τά τόπους Έπιτροπάς έκ τών έρι
τίμων συζύγων τών κ. κ. Διευθυν- 
ών, Υποδιευθυντών καί άλλων Λει
τουργών τών ’Υποκαταστημάτων.

Αί κυρίαι θά σάς έπισκέπτωνται 
καί θά έρχονται είς επαφήν τακτι
κότατα μαζί σας, δχι μόνον διά νά 
σάς μεταφέρουν τά αισθήματα συμ- 
γ.αθεΐας τής Διοικήσεως καί τοΰ ά- 
πομείναντος Προσωπικού, αλλά κυ
ρίως διά νά λαμβάνουν γνώσιν τών 
αναγκών, αί όποιαι θά παρουσιά
ζονται είς ύμάς, νά ιμα,νθάνουν ά
πό σάς διά ποια ζητήματα σας πρέ
πει νά ληφθή φροντίς, νά Αντιλαμ
βάνονται ποια μέτρα προνοίας εί
ναι Απαραίτητα διά τήν προφύλαξιν 
καί διατηρήστε, τής ύγείας σας καί 

Κ'χ σάς στηρίζουν ήθυκώς καί μετρι
άζουν τάς σκληράς στιγμάς τής α
γωνίας καί τού πόνου διά τούς 
προσφιλείς άπόντας σας.

*Η Επιτροπή θά μεταδίδη είς 
τήν Διοίκησιν δλας τάς άναγκαίας 
πληροφορίας καί αυτή άνευ άναβο- 
ών θά προβαίνη είς τάς ένδεικνυο- 

ιμένας ένεργείας διά τήν καλύτερον 
έξυπηρέτη,σιν σας.

Μέ δλην μου τήν συμπάθειαν 
πρός ύμάς ικαί τάς ενθέρμους εύχάς 
μου διά τήν ένδοξον έπάνοδον τών 
ίδικών σας, Στρατιωτών τής Πα
τρικός.

Ό Διοικητής 
ΑΛ. ΚΟΡΙΖΗΣ

Ή συσταθεΐσα Επιτροπή 
Προνοίας, είς τήν διάθεσιν τής 
όποΐας ή Τράπεζα έθεσεν ήδη 
ώς πρώτην δόσιν τό ποσόν τών 
Δρχ. 500.000, τελούσα ύπό τήν 
προεδρείαν τής συζύγου τού Δι- 
οικητοΟ Εύγενεστάτης Κυρίας 
Άλεξ. Κοριζή, έπελήφθη τοΰ 
ίεροΟ έργου της.

Ό Σύλλογος έχων πλήρη έπί- 
γνωσιν τής σπουδαιότητος τής

αίτερα μέτρα καί Ιδιά τήν οίκονομι- άναληφθείσης προσπάθειας δχι 
ικίν ά^κλ^ισιν του Προσωπικού | μόνον &ιά τήχ, άνυποΧογίστου

Τη Άντλησαν αί ,κροαήσεις έκ | ένίσχυσιν τών έπι-
τοΰ μισθού διά τά υπαλληλικά δά- | στρατευθεντων μελών του καί 
νεια καί ήλαττώθησαν αί μηνιαΐαι j τών οικογενειών των, άλλά καί 
καταβολαί διά τά άλλα δάνεια τοΰ διά τούς νέους στενωτάτους δε-
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δώση τον όβολό του γιά σκο
πούς σαν τούς παραπάνω ; Ποιος 
δέν θά σκεφθή τό τσιγάρο 
τοΰ συναδέλφου, ποιος θά θέ
ληση νά στέρηση άπό αυτόν τήν 
εύχαριστησι ν’ άνοιξη ένα πακέτ
το πού θά γράφη μέσα «οί συ
νάδελφοί σου σέ θυμούνται», 
ποιος δέν θά συγκινηθή άπό τά 
δάκρυα τής μάνας καί τά γέλια 
τών παιδιών πού θά λάβουν ανα
πάντεχο Χριστουγεννιάτικο δώρο 
άπό τούς συναδέλφους τού πατέ
ρα των ; Κανείς. Γι’ αυτό κα
νείς δέν θά άρνηθή μιά μικρή 
μηνιαία εισφορά. Εκατό, πενήν
τα ή τριάντα δραχμές τον μήνα, 
ανάλογα στά εισοδήματα τοΰ κα- 
θενός μας, άρκοΰν γιά νά ενι- 
σχύσουν τό Σύλλογο στή ωραία 
αυτή προσπάθεια του.

’Εμπρός, ας δώσουμε περιεχό
μενο στήν ιδέα τής συναδελφό- 
τητος, Εμπρός, ας κάνουμε τό 
χρέος μας πρός Εκείνους. Πρό
κειται γιά τ’ αδέλφια μας, γιά 
τά παιδιά των.

Προσωπικού λόγω στεγάσεως κλπ.
Σ ημαντικώτερον όμως ιμέτρον 

πρόκειται τώρα νά ληφθή, διά τής 
αιροτάσεως τήν όποιαν ή Διοίκησις 
άπεφάσισε νά ύποβάλη είς τό Συμ
βούλων τής Τραπέζης, ή όποια ά- 
οήαλώς θά έγκριθή ύπ’ αύτοΰ, έν 
τώ πατριωτισμό), δστις τό διακρίνει 
καί δυνάμει τής όποιας θά ικατα- 
βάλληται είς τούς στρατιώτας ο
λόκληρος ό μισθός ικαί άκέραια τά 
οικογενειακά επιδόματα καί δχι μό
νον τό μέρος, τό όποιον ό νόμος 
καί ό μέχρι τϋοδε ισχύων κανονι
σμός τής Τραπέζης καθορίζουν

Αυτά όμως αισθάνομαι δτι είναι 
ανάγκη νά συμπληρωθούν μέ τήν 
παροχήν καί άλλης ηθικής βοήθειας 
καί άντιλήψεως υπέρ τών οικογε
νειών τών Στρατιωτών μας.

Επιθυμώ, ΐνα αί οίκογένειαι τών 
Στρατιωτών τής Τραπέζης αισθαν
θούν δσον τό δυνατόν όλιγώτερον 

,ν τοΰ προστάτου των, έ- 
πίθυμώΓ^ΐνα ή Τράπεζα πσραστη
στοργική άντιλήπτωρ είς δλας αυ
τών τάς άνάγκας καί είς δλας τάς 
στεναχώριας των καί παράσχη είς 
αΰτάς δσην βοή θειαν ή μπορεί.

Πρός τούτο συνέστησα διά τάς 
’Αθήνας ικαί τόν Πειραιά μετά τών 
Περιχώρων, ’Επιτροπήν άπό τήν 
(σύζυγόν μου καί τάς έριτίμους συζύ 
γους τών κ. κ. Διευθυντών Τμημά
των τού Κεντρικού Καταστήματος 
καί τών Υποκαταστημάτων Αθηνών 
αί Πειραιώς, ή όποια προθύμως ά

νέλαβε νά παράσχη είς υμάς έκ μέ
ρους τής ’Εθνικής Τραπέζης δλην 
τήν ηθικήν συνδρομήν καί ύποστή- 
ιξιν, ή οποία θά έχρειάζετο καί νά 

ιμεριμνδί διά τή,ν άνακοόφισιν τού 
πόνου σας καί τών άνησυχιών σας. 
Είς τήν ’Επιτροπήν αύτήν λαμβά
νουν επίσης μέρος ό ’Υποδιευθυντής 
τοΰ Προσωπικού, ό Διευθυντής τού 
Ταμείου ’Υγείας καί ύπάλληλος τοΰ 
Ιδιαιτέρου μου Γραφείου. Διά τάς 
Επαρχίας συνέστησα ομοίως κα-

σμούς, οί όποιοι δημιουργοΰν- 
ται ύπό τήν εμπνευσιν τοΰ Διοι- 
κητοΟ κ. Κοριζή μεταξύ Ιδρύ
ματος καί υπαλλήλων καί οί ό
ποιοι άπετέλεσαν τήν έκ παρα- 
δόσεως πολιτικήν τοΰ Συλλό
γου, ένεστερνίσθη μέ δλην τήν 
θέρμην του τό πνεύμα τοΰ άνα- 
ληφθέντος υπό τής ’Επιτροπής 
Προνοίας έργου καί δι’ έπιστο- 
λής του άπό 7 τρέχ. πρός τήν 
Πρόεδρον τής ’Επιτροπής Κυ
ρίαν Έλισσάβετ Άλεξ. Κοριζή 
έθεσεν είς τήν διάθεσιν τής ’Ε
πιτροπής τά μάλλινα είδη, τά 
όποια κατεσκευάσθησαν ήδη 
καί θά κατασκευασθοΰνέν συ- 
νεχεία άπό τό μαλλί, τό όποιον 
ήγοράσθη δι’ εράνου μεταξύ 
τών συναδέλφων τών Καταστη
μάτων τής Τραπέζης τής περι
φέρειας Αθηνών καί Πειραιώς 
άποδώσαντος χάριν είς τήν πρω
τοφανή προθυμίαν τών συνα
δέλφων τό ποσόν τών Δραχ. 
80.000 περίπου.

Η ’Επιτροπή δι’ έπιστολής 
της άπό 10 τρέχ. άπήντησε μέ 
συγκινητικός έκφράσεις θερμών 
ευχαριστιών Τά μάλλινα είδη, 
ώς λέγει -ή ’Επιτροπή είς τήν 
έπιστολήν της, θά διατεθούν 
κατά προτίμησιν ύπέρ τών έχόν- 
των άνάγκην έπιστρατευθέντων 
υπαλλήλων τής Τραπέζης, ιά δέ 
περισσεύοντα θά διατεθούν είς 
τό Ιδρυμα τής Φανέλλας τοΰ 
Στρατιώτου.

Έξ άλλου ή ’Επιτροπή Προ
νοίας δΓ έπιστολής της άπό 10 
τρέχ. πρός τόν Σύλλογον άπηύ-



Γ ΕΟΡΓΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ι.'ΠΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙϋ

Εις ήλικίαν 77 ετών άπεβίωσεν εις 
τό τέλος τού παρελθόντος μηνός 
έν Άθήναις ό Γεώργιος Κανελλό 
πουλος, έπίτιμος Νομικός Σύμβου 
λος Ύπ)ματος Πατρών.

Έκ τών διαπρεπεστέρων δικηγό
ρων τής Πελοποννησιακής πρωτευ- 
ούσης, ρισκμινόμενος διά τήν έμβρί 
Θει υν και το ήθος αύτοϋ, ύπηρέτη- 
σε τήν Τράπεζαν μετ’ άφοσιώσεως 
πλέον τών τριών δεκαετηρίδων, μέ- 
χρις δτου πρό διετίας ή έπιδεινω- 
θεΐσα, συνεπεία τής άκαταβλήτου 
έργατικότητός του, υγεία του τόν ύ- 
ποχρέωσε νά άποσυρθή τής Ύπηρε 
οίας τής Τραπέζης, ήν μετά θέρμης 
ήγάπησε καταλιπών τάς καλυτέρας 
τών εντυπώσεων καί εις τούς κατά 
καιρούς Διοικητάς καί τούς ύπηρε- 
τήσαντας εις Πάτρας συναδέλφους.

Ή « Τραπεζιτική» συλλυπεΐται θερ 
μώς τήν σύζυγον καί τούς άδελφούς 
τοϋ μεταστάντος

Ν. Μπ.
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θυνεν εκκλησιν διά τό Χριστου
γεννιάτικο δώρο τών παιδιών 
τών στρατευθέντων συναδέλ 
φων.

Ή έκκλησις αϋτη έχει ώς
έξής:

Κύριε, Πρόεδρε,
Πλησιάζουν τά Χριστούγεννα καί 

ή Πρωτοχρονιά. ‘Η ’Επιτροπή, μέ 
τά ιμέσα τά όποια ή Διοίικησις εθε- 
σεν εις τήν διάθεσίν της, θά πρά
ξη 6,τι δύναται διά νά δώση κά
ποιαν ή.θικήν καί υλικήν άνακούφι- 
σιν είς τάς οικογένειας τών στρσ- 

τευθέντων υπαλλήλων τής Τραπέ- 
ζης ιμας.

"Η ακέψις μας στρέφεται ιδίως 
πρΰς τά μικρά παιδιά, εις τά ό 
ποια πρέπει νά δώσωμε κάποια εύ- 
χαρίστηοι καί τά όποια δεν πρέπει 
νά αισθανθούν δτι λείπει ό πατέρας 
των.

"Ένα μικρό παιγνιδάκι θά τούς 
δώση τόση χαρά. ‘Ένα, τίποτε θά 
κάμη αύτάς τάς ήμέρας τήν εύτυ 
χίαν των.

Ή ’Επιτροπή, γνωρ-ίςοοσα τα αϊ 
σθήματα αγάπης καί αλληλεγγύης 
τών άπαλλήλων τής Τραπέζης, α
πευθύνεται προς υμάς, διά νά σάς 
παρακαλέση νά άπευθΰνητε πρός 
τό τροσωπικόν εκκλησιν νά τήν 6ο 
ηθήση εις τήν προσπάθειαν της. 
‘Όσοι υπάλληλοι έχουν παιδιά, άς 
π:ρακλη,θουν νά μάς στείλουν τά 

περυοινά .αιγνίδια τους διά νά τά 
δώσωμε εις τά παιδιά, τών όποιων 
οί πατέρες μέ τό αίμα των εκεί 
εις τήν ’Ήπειρον έξασφαλίζουν τήν 
ελευθερίαν καί τήν εύτυχίαν όλων 
τών παιδιών τής Ελλάδος.

Μετά τών έκ τών προτέρων εύ 
χαριστιών, παρακαλοΰμεν νά δ 
χθ'ίτε καί τήν εκ-φ,ρασ'Ιν τής με 
γάλης μας έκτι-μήσεως.

Ή Πρόεδρος 
ΕΛ. A. ΚΟΡ1ΖΗ

Ή Γραμματεύς 
Α. ΑΠΟ Σ ΤΌΛΟΠΟΥΛΟΥ

Ό Σύλλογος συνιστών θερ 
μότατα είς τά μέλη του τήν 
πρόθυμον άνταπόκρισιν είς τήν 
εκκλησιν της ’Επιτροπής Πρό
νοιας, διά τήν όποιαν άνταπό 
κρισιν δέν εχει τήν παραμικρο- 
τέραν άμφιβολίαν, έχει καί ένα 
άλλο καθήκον νά έκπληρώση: 
νά έκφράση τήν εύγνωμοσύνην 
του πρός τόν κ. Διοικητήν τής 
’Εθνικής Τραπέζης καί τήν ύπ 
αύτοϋ συσταθεΐσαν Επιτροπήν 
Προνοίας οικογενειών οτρατευ- 
θέντος προσωπικού ’Εθνικής 
Τραπέζης τής ‘Ελλάδος, διότι 
ήθέλησαν νά άνοίξουν τούς θη
σαυρούς τής ψυχής των καί νά 
φέρουντήν παρηγοριάν καί τήν 
άνακούφισινείς τάς οικογένειας 
τών αγαπητών συναδέλφων μας, 
πού έκπληρούν είς τό μέτωπον 
τό ύπέρτατον πρός τήν Πατρίδα 
καθήκον καί τιμούν τό δνομα 
τής ’Εθνικής Τραπέζης.
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A,"e*,K" T"r’ 'πού πέρνα ή Πατρίς μας. ’Άνθρωποι | Τραχεία είναι τά ήπειρώτικα, βουνί-Αψευδή μαρτυρίαν του πρωτοφα 
νους πατριωτικού ενθουσιασμού, δ- 
στις διέπει τόν άμαχον πληθυσμόν 
άποιελοΰν σί παραστάσεις τοϋ έλα 
φροΰ μουσικού θεάτρου, τό όποιον 
άνέζηοε, χάρις είς τάς πολεμικός 
Επιθεωρήσεις τάς όποιας δεκάς θιά

σων άνεβίβαοε, ήμέρες παλαιός δό- 
ξης. Αϊ παραστάσεις τάς όποιας 
παρηκολουθήσαμεν διεξάγονται μέ 
σα είς άτμόσφαιραν κυμαινομένην 
άπό συγκινητικής προσηλώσεως μέ
χρι έξάλλων έκδηλώοεων, σϊτινες 
έγγίζουν τά δρια τού ’Εθνικού πα 
ραληρήματος. *Η συρροή τού Κοι
νού, καί εις τάς δόο καθημερινός 
παραστάσεις, όνκωδεστάτη μέ πατα
γώδη χειροκροτήματα, ιδίως τών 
σατυριζουσών τόν φασισιήν δικτά
τορα σκηνών.

Μεταξύ τών Επιθεωρήσεων θά-‘ά- 
ναφέρωμεν ώς πρωταγωνιστούσας 
είς πνεύμα καί brio καί άπόδοσιν 
τήν «Πολεμική Σπίθα» τών κ. κ. Μα- 
μάκη—Γιοκαρίνη μέ τό ύ ιέροχο πα
τριωτικό finale τής α' πράξεως 
κοί μέ τό πολιτισμένο παίξιμο των 
κυριών Ριτσιάρδη καί Δημητριου, τό 
«’Αέρα Παιδιά» στά «’Ολύμπια» μέ 
τόν "Ελληνοπρεπή ρυθμόν της πού 
τό ζωντανεύουν ή κ. Φωφώ Λουκά 
καί οί κ. κ. Χρυσοχόος καί Ίωαννί- 
δης καί τό θέατρο τού Στρατιώτη 
στό Modtial μέ τις έπιτυχημένες πα
ρωδίες λαϊκών τραγουδιών έμπνευ- 
σμένες καί άφιερωμένες στήν ιταλική 
πανωλεθρία. ’Ακρόαμα πρώτης τά- 
ξεα-,ς, διότι θεαματικώς ύστερεΐ, καί 
μ’ έπί κεφαλής τά ταλέντα τοϋ κ. 
Τραίφόρου, Δ)δος Βλσχοπούλου καί 
τών Δ)δων Καλουτά.

σάν τόν 1 οίκο, τόν άσήμαντο πλη 
βεϊο, γράφουν τις μεγαλύτερες έπο- 
ποΐες μέ τό αίμα τους ατούς άλη- 
θινά έλεύθερους Λαούς. Καί γυναΐ 
κες άπ’, τήν πάστα τής Νάντια γε 
μάτες θάρρος καί ήρωϊσμό είναι καί 
ή Έλληνίδες Ή πειρώτισσες" καί άλ
λες γυναίκες τού άμάχού μας πλη
θυσμού πού βοηθούν τούς άνδρες νά 
φέρουν στόν τόπο τή Νίκη.

Οί πρωταγωνισταΐ τού έργου έ- 
νεσάρκωσαν περίφημα, μέ άνάγλυφη 
δημιουργικότητα τούς ρόλους τού 
Τσίκο καί τής Νάντια. Ό κ. Καρού 
σος τού όποιου χαιρετίζομεν τήν έ- 
πανεμφάνισιν άπό τής ’Αθηναϊκής 
σκηνής, ύπήρξε ιδεώδης σέ δλες τις 
στιγμές τού πολυκύμαντου ρόλου 
του. Κοντά έπίοης στήν Κα Άνδρε 
άδη, ή όποια προσέθεσε μίαν άκόμη 
μεγάλη έπιτυχίαν στό ενεργητικό 
της, θ’ άναφέρωμε τήν Δ)δα ΛεκοΟ 
και τήν Κα Ξανθάκη στούς δευτε- 
ρεόοντος ρόλους.

Πρωτοφανή κρισιν διέρχονται έπί- 
σης καί οί Κινηματογράφοι τής Πρω- 
τευούσης πλήν τών παρουσιαζόνιων 
άποκλειστικώς actualities οϊτινες εί
ναι κατάμεστοι. Έξ αύιών ή «Βρετ- 
τάνισ», καί ή «Άλάμπρα» στεγά
ζουν ήόη έπιθεωρησιακούς θιάσους,

Ν. Μπ.

@

ΦΡΑΓΜΕΝΟΙ ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ.....
Βράχια καί πέτρες καί νερά και λά- 

[σπες κι’ άγκωνάρια. 
Φραγμένοι οί δρόμοι, άδιάβατοι πλάϊ 

[στις νεροσυρμές. 
Μόνο ό τσολιάς, πού σάν άετός φω

λιάζει στις κορφές, 
’Ίσιος, περήφανος πετάει έπάνω στά

[λιθάρια.

Φραγμένοι οϊ δρόμοι. Αλαργινά άπ’ 
[τά καμπίσα αχνάρια, 

Μές τις κλεισούρες καί ψηλά στις 
[όρθιες τις πλαγιές, 

Πού άγριες τις περιζώνουνε παντού 
[βουνοσειρές, 

Μέσα στά σκίνα άργοτραβοΰν καί 
[μέσα στά πουρνάρια.

1 ’ άρματα μάχης δέν περνούν, τά 
[τάνκς, σ’ αυτούς τούς δρόμους, 

— Καί τά κανόνια έκεϊ ψηλά θ’ άνέ- 
[βουνε στούς ώμους — 

Στήθος μέ στήθος πολεμούν οί’Άξιοι 
κΓ οί Καλοί.

σα μονοπάτια: 
Κάτω γκρεμνοί, βίγκλες ψηλά δπου 

[τηρούν τά πλάτεια ! 
Φραγμένοι οί δρόμοι ! Δέν περνούν 

[έδώθες, Ιταλοί ! 
Ρ. ΚΡΑΟΥΣ

6 Π-1940.
Λ

ΓΙΑ ΣΑΣ....
"Ολους τούς σιίχους μου θά κάψω 
πού δέν έγράφτηκαν γιά Σάς, 
άετομάχοι τής 'Ηπείρου 
και Νικητές τής Κορυτσάς !

Γιά Σάς έπόπσεν ή Δόξα 
τ’ άμάραντο δαφνοκλωνι, 
γιά Σάς λαμπρά τά Ούράνια τόξα 
καί φωτισμέν’ οί Ουρανοί ί

Γιά Σάς σταθήκαν οί αιώνες 
άκίνητοι γιά μιά στιγμή . . .
— ΤΩ, τής Αντρείας Παρθενώνες 
στημένοι μέ γυμνό σπαθί! —

Άντιθέτως τό σοβαρόν θέατρον 
διέρχεται σοβαράν.,.κοίσιν καί δέν 
έκπροσωπεϊτοι παρά άπό τόν θία
σον τού Βασιλικού θεάτρου είς τό 
Πάλλας» -τό όποιον συγκεντρώνει 

εύαρίθμους θεατός και τόν θίασον 
Άνδρεάδη είς τό νέον θέατρον «Κεν
τρικόν» ό όποιος έκαμε έναρξιν τών 
παραστάσεων του τήν Ιην Δεκεμ
βρίου μέ τό :

«Μετά τήν Νίκην» τοϋ ’Ό- 
στιν Στρόγκ κατά μετάφρασιν τοϋ 
στρατευθέντος συναδέλφου μας κ.
Στάθη Σπηλιωτόπουλου :

Εργο πανανθρώπινο γραμμένο μέ 
άπειρη εύγενικότητα, μέ τύπους Α
ληθινούς καί διάλογο ολοζώντανο, 
συνδυασμένο μέ τήν άπόλυτη έπι- 
καιρότητα τών ήρωϊκών στιγμών

|iiiiiimimmiiiiimiMnmmiiiiiiimiiiiiiiiMimimmimmmm...... .

ΠΡΟΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΜΑΣ
_ χ J '1ν Πέμπτη στο ραδιόφωνο και τήν Παρασκευή σ’ δλες 
| της εφημερίδες μας δώσατε μιά μεγάλη ίκανοποίησι : Τό Ύ- 

πουργεΐον τών Στρατιωτικών άνακοινοΐ επί λέξει :
« Ως πληροφορούμενα, αί γυναίκες υπάλληλοι τής Έ- 

» ι>νίκης Ιραπέζης της Ελλάδος έχουν έκπονήσει εν άπλοΰ- 
» στα τον καί πρακηκώτατον σύστημα πλεξίματος καλτσών, 
» υπόδειγμα τών όποιων δΰνανται αί Έλληνίδες νά ΐδωσιν 

εις τά κατά τόπους υποκαταστήματα τής Τραπέζης».
Ιό ενδιαφέρον σας, ή θερμή στοργή πού δώσατε σαν 

γνήσιες Έλληνίδες καί σάν άξιοι ύπάλληλοι τοΰ Εθνικού 
| ίιας ιδρύματος στήν ιδέα τοΰ Συλλόγου νά άγοράση μαλλί 
| καί νά πλέξη μάλλινα εϊδη γιά τού; στρατιώτες μας," έφθα- 
= σε μέχρι τοΰ νά βρήτε τόν ιίπλούστερο τύπο, πού συντο- 
! μευει τή δουλειά γιά νά προφθάσωμε τήν ανάγκη, ενα τύπο 

που τό ίδιο τό Κράτος προκρίνει καί συνιστά σδλους ώς τύπο 
τής Εθνικής Τραπέζης.

Μάς δώσατε μιά μεγάλη χαρά, πρέπει νά σάς τό πούμε, 
κιοχι μόνον σέ μας τούς συναδέλφους σας, αλλά καί στήν 
Εθνική Τράπεζα, πού ξέρει καλά τί αξίζετε.

ΙΙαντοϋ δπου ανακατευθήκατε τιμήσατε τό όνομα τής 
Τραπέζης μας, στόν Ερυθρό Σταυρό, στά Νοσοκομεία, στήν 

= ,Αε9''!νυνα, στόν "^ρανο, στό πλέξιμο. Κιαύτά δλα στής λί- 
! γες ελεύθερες ώρες, πού σάς αφήνει ή φιλότιμη δουλειά σας 
Ξ στην Τράπεζα.
I , , . Σας , καμ-αθώνουμε καί σάς ευχαριστούμε, μόλο πού ή 
| E/. λ η νίκη σας ψυχή δέν έχει ανάγκη άπό ευχαριστίες καί
| επαίνους γιά νά σάς κίνηση σέ γόνιμη κοινωνική δράσι, πού 
I κάνει τιμή καί σέ σάς καί σέ μάς καί σόλους.
j Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΟ

Γιά Σάς, πού χύσατε περίσσιο 
τό αίμα τοΰ πολεμιστή, 
τό μάρμαρο τύ Πεντελίσιο 
ζητά ‘Ηρώων σμιλευτή ....

ΗΡΑΚΛΗΣ Θ. ΜΑΛΑΩΣΗΣ
S

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Πρίγκπηος Πέτρου της Ελλά

Cog : «Άπ Αθηνών είς Καλκούτταν». 
Λίαν, ένδιαψέρουσσι έντυπώσεις έκ 
τίΤ άνωτέρω διαδρομής τοΰ ‘Υψη
λού ταξιδιώτου καί άκούραστου με- 
λετητοΰ διατυπωμένες σέ ύφος άπλό 
καί άνεπιτήδευτο χωρίς λογοτεχνική 
έκζήτησι. Βιβλίον κατ’ εξοχήν πα
τριωτικόν, άποτελοΰν άληθή έκ τών 
πραγμάτων "Υμνον τοΰ Αθανάτου 
Ελληνισμού διά μέσου τών αιώνων.

Κ. Μέρμηγκα : «Ιστορία τών ’Ε
πιστημών» Σύγγραμμα άπολύτως 
πρωτότυπόν άποτελούμενον έκ προ
χείρου σκιαγραφίας άπαξαπάντω. 
τών μυστών τής Επιστήμης άπό τήτ 
προελληνικής έποχής μέχρι τοΰ 20ού 
αίώνος, μέ άτομικάς φιλοσοφικά" 
παρατηρήσεις καί σχόλια τού δια
πρεπούς Έλληνος συγγραφέως.

Γιάννη Βλαχογιάννη : «’Ενθυμή
ματα Στρατιωτικά» δρ. 150.

Δ. Γατοπούλου: «Αλέξανδρος 
■Υψηλάντης» δρχ. 100.

ί<. Δούσμανη : «Ήμερολόγιον τού 
Άβέρωφ» δρχ. 250.

Δ. Φωκά : «Ό στόλος τού Αίγαί 
ου» δρχ. 203.

Εξαίρετα πατριωτικά βιβλία, μό
λις έκδοθέντα, άπολύτως έπίκαιρσ 
δι" άνάγνωσιν καί διά δώρα γιά 
τούς στρατιώτας μας καί τά παιδιά 
μας.

Ν. Μπ.

πιιιιιιιιιι ιιι.:;ι
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ΕΕΙΟΜΙ EHJOlf ΜΕΤΟΠΟΥ

Κάπου έκ τοΟ Μετώπου 18-11-40
Διεύθυνσιν

Εφημερίδας «Τραπεζιτική»
Αθήνας

’Αγαπητοί μου συνάδελφοι,
Μέσα άπό τήν Θύελλαν καί τόν 

βόμβαν τής μάχης τοΰ μαχομένου 
καί $ιαρκί.ς προχωροΰντος ήρωϊκοΰ 
στρατού μας, σας στέλνω τόν πλέον 
αδελφικόν χαιρετισμόν μου.

Ημείς έοώ δλοι εί'μεθα άδελφοί 
καί Μητέρα έχουμε τήν αθάνατη Έλ 
λάδα. \

Μέσα στήν ψυχή μας μίαν προ 
σπαθειαν καταόαλλομεν ι νά δώσου
με τώρα δλοι μας δλο τά είναι μας, 
τή ζωή μας άκόμη δλοι εΐ: τό πε- 
δίον τής μάχης διά τόν θρίαμβον 
τών Ελληνικών δπλων.

Δεν υπάρχει ωραιοτέρχ στιγμή 
άπό εκείνην πού εΐμεθα άποφασι- 
σμένοι ν άποθάνωμεν μαχόμενοι διά 
τήν ώραίαν μας ΙΙατρίδα.

Καί δλοι μας χαλυβδωμένοι μέ τά 
ιδανικά αυτά, άδιαφοροΰντες διά πά
σαν κακουχίαν, προχωροΰμεν διαρ
κώς πρός τήν Νίκην.

Σείς, πού εύρίσκεσθε μακράν ή- 
μών, σείς πού έχετε τά μέσα κ.χί 
ήρεμο τά^κορμί σας, έργασθήτε δ 
λοι, δλοι διά τόν ήρωϊκόν Στρατόν 
Η·αί. ^κάθε στιγμή σας αφιερώσετέ 
την οι Αύτόν, πού αγωνίζεται τι- 
τάνειον άγώνα καί θά φέρη σέ λίγο 
τήν εύτυχίαν δχι μόνον στήν Έλ- 
λαδα, αλλα είς δλον τόν κόσμον. 

Μετά συναδελψικών χαιρετισμών 
ΜΙΧΑΗΛ ΠΟΥΛΔΚΗΣ 

Έφ. Άνθ)γός 
Τ. Γ. 850, Μονάς 54

in ion mimnm
hue mi pi ι mil mi

Αί πολεμυκαί συνθή.και τάς’οποί
ας διέρχεται ή χώ,εα ιμετέ6αλον 

I τας εττΓοιτιστι,κάς αΰΐτη,ς συνθήικας 
καί. τό -κράτος έν τη προσπάθεια 
του νά έ,πιτύχη, δικαίάν κατανομήν 
των υπαρχόντων τροφίμων καί λοι
πών εϊόόϊιν χρησιμοποιεί τούς ύφι- 
σταμένους όργανισμούς, έπιβάλλον 
τον Ένιοεικνυόιμενογ έλεγχον

Αγ συνθήκαι αδται .εΰρον τήν 
συνα'δελφικήν οίίκ-ογένειαν άρτίως 
ωργανωμ,ίνην, διαθέτουσαν τούτέ- 
στιν τόν προμηθευτικόν της ουνετα^ 
ριοιμον δυναμενον νά τήν έκποοοω- 
πη ενώπιον των κρατικών άρχών 
και να επιιτυγχάνη τήν έκπλήροσσιν 
του προορισμού του. Ανάλογοι 

λλωστε συνθήκαι ΰπηνόρευσαν 
την ιδρυσιν αύτοΰ.

ίδρυθείς μέ τάν άνωτέρω προο- 
ρισμάν Αντιμετωπίζει ό συνεταιρι- 
σμος ,δυο σοβαρότατα ζητήματα
^1-^»,τθυς πΡωτευούση συνά
δελφους το τών καυσίμων καί το 
το,ή. ‘Κρέατος ώς ακολούθως:

Ιην ,μή χορήγη,σιν είς τοφς συνε.
υπ° ττΚ Τραπέζης εΕικης 

πίστωσεως δ,α τά καύσιμα ήρμή- 
νε υσε, άτι άπαλάσσε ι έαυτόν της 
υποχρεωσεως ν’ άσχοληθή ιμέ τόΓοτσ*ωτατ°^ τ°°τθ ζθτηιμαη ΤΦιου- 

τσσον κατά τό παρελθόν 
έτος οοον και έφέτος λόγω Tnc ,m 
ναμιξεως τοΰ συνεταιρισμού 'έν 

συν5υασμωι πρός τήν μεγάλην αϋ- 
ξησιν της ακρίβειας τοϋ βίου οϊ οϊ- 
κογενε,αρχσι συνάδελφοι ού υόνον 
υπεστη-σαν και υφίστανται καπαθλι- 
π-πκα εςοδοτ αλλά καί δ,’ αύτών 
πάλιν νεν ι>ιανοπριοΰΙνται σ-ποινει- 
ώδεις άνάγκαι των. " Χ

'ί ®λλειΨ'ιζ πιστώσεως έυ- 
ποοιζει τον συνεταιρισμόν νά έξυ- 
^ηΐ^τηση τούς συναδέλφους τοΓς
ητον ητ°ΐς-Ιμας εΓν0:ί 8λως «κ»τ«νό

οϊς το ζήτημα δέ του κρέατος ή 
μη ανάμιξες τοΰ συνεταιρισμού δη- 
μιουργε·. εκμετάλλευσιν είς 6άοος
rfic ^“τ£ρα-ς τρ0,1>ίΐς ,καί ουνεπώς 
Γης υγωα,ς των συναδέλφων.

-2ς χτωστόν ή αγορανομία: είς
ηκΑτ°ν κύ'ε<?πώλην καθόρισε δυνο> 

υικότητα και χορηγεί έκάστοτε πο- 
οτ,,τας ανάλογους πρός τάς δια-

507= 100%. Άπό τίνος 
ο» παρα τα πρατήρια τού ουνεται-
ΡΓΑνμπο - Κρεοπώ>^ άπο,κρύπτουν
rL·, ητ“’ ΐην όποίαν παραλαμ
νά Άν Της ^Υοροτνοιμίας διά
ναύτην δ-ιαθκσουν ικρυ)φίων έπί τΰ 

rlW <ΊυξΓι,μένη κατά 100% Έάν ο 
ουν€ταιρ,σ.μός μετ,έφερε έπ’ δνόυα 
τ. του τήν δυναιμιικότητα κρέατος 
Χωρίς να έπιβαρυνθή μέ τούς κίν
δυνους τοΰ κρεοπώλόυ, άλλ’ άπλώς
οπως ελέγχη τάς άγοράς καί 
τροπον της ίόιοθέσεως θά ήδύνατο να ενισχύση σοβαρός τού.εη 0L^°„ 
δελφους οιτινες στερούνται ήδη 
της εξυπηρετησεως αύτοϋ είς τάν 
προμήθειαν τών κνρ,ιωτέρων τοο- 
φιμων των. κ '

Η -? Τραπεζιτική» ελπίζει λτ, ή 
ουκησις Τού Συν)σμοΰ θέλει έ&τά-

ρά™ - πΡοσ5Χης τ« δημ,ουογη- 
και ωΦ 'όώω άναπτυσσόμενα 

ν ραπονα έκ μέρους τών συναδέλ-
τΜ?ί1-θελεΐ -Κΐνηθ{ί δραστηρίως 

y^,.,y]v ικανοποιησιν τών δικαίων 
απαιτήσεων τωίΐ/ ;μ.Ξλών του. συγ-
χρονιζρμενη ,μέ τό γενικόν -σημερτ- 
νον ττνΈυ.μα. r 1

, ^ Διοικητική Επιτροπή τού Συλ
λόγου υπείκουσχ είς παράκλησιν 
συναδέλφων, προήλθεν είς τήν άπό- 
φασιν δπως έπιτρέψη τήν λειτουρ
γίαν τοϋ Καταστήματος τοΰ Συλ
λόγου μέχρι τής 9ης μ μ. ακρι
βώς.

Επειδή δμως, λόγφ τής εμπολέ
μου καταστάσεως, δέν προβλέπεται 
ικανός άριθμός έστιαζομένων κατά 
τας έσπερινάς ώρας, ή Διοικητική 
Επιτροπή άπεφάσιστν, δπο^ς πρός 

εξυπηρέτησιν τών κ. κ. Συναδέλφων 
αντί τοΰ έστιατορίου τά όποιον δέν 
είναι δυνατόν νά λειτουργήση λόγω 
»ών μεγάλων δαπανώ/, όργανώστ 
προσωρινώς, πρόχειρα δείπνα μέ 
κρύα φαγηΐά, σάνδουϊτς κλπ.

Επίσης απεφασισθη, λόγω τής 
έπιτεινομένής άκριβείας καί τής αύ- 
ςησεως δλο^ν τών είδών, δπως ή 
παρεχομένη είς τά μέλη έκπτωσις 
=.πί τών ζτιμών τοΰ τιμοκαταλόγου 
έξ 20 ο)ο περιορισθή είς 1δ ο)ο.

Τά μέτρα ταΰτα ληφθέντα λόγφ 
τών έξαιρετικών περιστάσεων, θέ- 
λομεν άνολόγως τροποποιεί εχοντες 
ύπ’ δψει πάντοτε τά γενικώτερα 
συμφέροντα τοΰ ήμετέρου Συλλό
γου. ·
Έν Άθήναις τή 29 Ν)βρίου 1940 

Ό Πρόεδρος 
ΑΑ. ΜΑΤΡ0ΜΜΑΊΉΣ

Ό Επιμελητής
1λ ΣΕΙΙΕΤΖΗΣ


