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ΣΤΙΓΜΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ
Εϊχε δώσει μίαν ύπόσχεοιν, 

άλλά τήν είχε δώσει περισσό 
τερον πρός τδν έαντόν του και 
δλιγώτερον προς τούς άλλους. 
Μέ τήν ύπόαχεσιν αϋτήν είχεν 
άναλάβει τήν ύποχρέωσιν νά κά 
μη προαγωγάς τδν ’Ιούνιον, δ- 
ταν δά συνεπλήρωναν τριετίαν 
οΐ κρινόμενοί'

Καϊ δαον έπληαίαζεν ή ήμε
ρα, πού είχε τάξει στδν έαντόν 
του διά την πραγματοποίηαιν 
τής ύποαχέαεως έβλεπε τδν όρι
ζαν τα τής Εύρώπης νά δολώνη 
περισσότερο καί τά σύννεφα νά 
πλησιάζουν ατή χώρα μας.

‘Η σκέψις του, δοσμένη, δ πως 
καί ή ζωή του, ατό "Ιδρυμα πού 
διοικεί, έτρεχε άπδ τδ ένα ζή
τημα ατδ Άλλο: νά προλάβη, νά 
προφυλάξη, νά στερεώση τδ κά- 
•δε τι πού ήταν έκτεδειμένο σε 
κίνδυνο. Στδ δρόμο της αυτόν 
ενοιωδε συνεχώς νά τήν παρα- 
κολουδή ή άγων ία έκείνων, πού 
με λαχτάρα περίμεναν αυτές τής 
ήμέρες γιά νά Ιδοϋν τήν πραγ- 
μάτωαι των ελπίδων των καί 
πού καταλάβαιναν πώς ή γενι
κές συνδήκες, πού μέρα τή μέ
ρα χειροτέρευαν, δεν δά έπέ- 
τρεπαν ατδ τέλος νά γίνη τίπο
τε άπδ δ,τι ήλπιζαν.

”Ενοιωδε αύτή τήν άγωνία 
καϊ ή έπιδυμία του γιά νά τήν 
σταματήση ξεσποϋαε σέ μιά δια
ταγή: κγλήγορα νά τελειώνουμε, 
γλήγορα». Άλλά κάδε ήμέρα 
πού περνούσε, δχι μόνο προαέ- 
δετε νέα εμπόδια ατδ δύσκολο 
έργο του, άλλά έφερνε μέχρις 
αυτού καϊ νέας παρακλήσεις 
υπαλλήλων καϊ παράπονα, τά 
όποια δέν ήδελε νά τά άφίση 
χωρίς νά κριδοϋν καί, εΐ δυνα
τόν, Ικανοποιηδοϋν. ■

Δευτέρα άπόγευμα. Ή προ
εργασία είχε τελειώσει καϊ τού 
προσκομίζουν τούς πίνακας έ
τοιμους διά νά υπογράφουν. 
Σκυμμένος ατδ γραφείο του έ- 
κύτταζε γιά τελευταία φορά τά 
ονόματα καϊ προσπαδοϋαε νά 
βρή λόγους πού νά συνη
γορούν γιά τήν προαγωγή 
καϊ έκείνων πού είχαν κριδή 
στάσιμοι. Δέν ήδελε νά στερήαη 
άπδ κανόναν τή χαρά καϊ τήν 
ίκανοποίηαι. ’Εκείνη τή στιγμή 
φδάνει νέο τρομερδ μήνυμα. Ό 
πόλεμος επεκτείνειαι μέχρι έξω 
άπδ τά Ελληνικά νερά. Των 
άλλων σταματάει γιά λίγο ή ά- 
ναπνοή. Περιμένουν τϊς άποφά- 
σεις του. κ’Εμπρδς νά τελειώ
νουμε. "Ας μέ κρίνουν δ πως 
&έλουν οί αύστηροί. ’Όσο σκέ
πτομαι πώς κάδε υπογραφή πού 
δά βάλω δημιουργεί καϊ άπδ 
μία εϋιυχία πού έχει κερδηδή 
μέ ετών δουλειά, δέν μπορώ 
νά αταματήαωττ. Καϊ ύπέγραφε, 
ένφ ή χαρά έφώτιζε τά μάτια 
του.

Γιά τρίτη φορά, μέσα σέ δέκα 
μήνες, έδινε μέ άνοιχτδ χέρι 
τήν χαρά καϊ τήν ευτυχία ατούς 
ύπαλλήλους τού ‘Ιδρύματος, 
στδ όποιον, δπως αϋτός, έχουν 
καϊ έκεΐνοι άφιερώσει τή ζωή 
των. Πεντακόσιες οίκογένειες 
γιορτάσανε χδές καϊ μέ συγκί- 
νησι έστειλαν άπδ μακρυά σιω
πηλά εύχαρια τώ σέ ’Εκείνον, 
πού ή σκέψις του είναι πάντα 
γιά τήν ευτυχία των καϊ πού 
μέ τήν τελευταία χειρονομία 
του έδειξε γιά άλλη μιά φορά 
τά αίαδήματα πού τρέφει γιά 
κείνους πού εργάζονται μέ ά- 
φοσίωαι ατδ "Ιδρυμα.

X.

ΔΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΟΝΑ
Κατά τάς τελευταίας προα

γωγάς έξητάσθησαν καί αί 
περιπτώσεις άδικαιολογήτου κα- 
θυστερήσεως σειρών υπαλ
λήλων, δπως λ. χ. των Προ
σωρινών τής πρώτης καί δευτέ- 
ρας δοκιμασίας, οϊτινες παρέ- 
μειναν ώς τοιοΟτοι επί 4-5 
ετη, διά τούς όποιους έκρίθη 8- 
τι θά είναι δυνατόν νά κριθοϋν 
διά τόν έπόμενον βαθμόν, άμα 
τή συμπληρώσει διετίας έν 
τώ βαθμώ, δν νυν κατέχουν, 
συντομευομένου οϋτω τοΰ χρό
νου τής κρίσεως κατά έν έτος.

Παρομοία άπόφασις έλήφθη 
καί διά τούς Προσωρινούς, οί 
όποιοι μολονότι έπιτυχόντες είς 
τούς κατά καιρούς διαγωνι
σμούς, δέν έμονιμοποιήθησαν 
άμέσως είτε διά λόγους ύγείας, 
είτε λόγω άπουσίας πρός έκ- 
πλήρωσιν στρατιωτικής ύποχρε- 
ώσεως. Ή άπόφασις αΰτη έφηρ- 
μόσθη ήδη κατά τάς προχθεσι
νός προαγωγάς, καθ’ άς προή- 
χθησαν υπάλληλοι τών άνωτέρω 
κατηγοριών, μή συμπληρώσαν- 
τες τριετίαν άλλά μόνον 2 έτη, 
δύναται δε νά θεωρηθή βέβαιον, 
δτι θά έφαρμοσθή καί δΓ άλλας 
κατηγορίας όμαδικώς άδικηθέν- 
των συναδέλφων, ώς π. χ. έκεί
νων οϊτινες, προσληφθέντες ώς 
δόκιμοι κατά τά έτη 1918-1920, 
δέν προήχθησαν έγκαίρως, λόγω 
του δτι εύρίσκοντο ύπό τάδπλα.

Διερμηνεύοντες τά αισθήματα 
τοΰ Προσωπικού διά τά ώς άνω 
μέτρα, έκφράζομεν πρός τήν Δι- 
οίκησιν τής Τραπέζης τάς θερ
μοτέρας αύτοϋ εύχαριστίας.

ΑΥΞΗΣΙΣ ΠΜ HUTSM» 
ΓΟνΟΡΟΗΑΕΪΠΜΕΤΜΙΪ

Ό κ. Διοικητής, καλέσας παρ’ 
αύτώ τόν Πρόεδρον τού Συλ
λόγου τώ άνεκοίνωσεν δτι, πρός 
ένίσχυσιν τών υπαλλήλων, ϊνα 
άντιμετωπίσουν τάς έξαιρετικάς 
σημερινός βιωτικάς άνάγκας ά- 
πεφάσισεν δπως αύξηθωσιν αί 
παρεχόμενοι παρά τής Τραπέ
ζης πιστώσεις είς τά μέλη τού 
Προμηθευτικού Συνεταιρισμού 
(υφασμάτων). Ταυτοχρόνως ϊνα 
μή έπέλθη έπιβάρυνσις τού μι
σθού, ένέκρινε τήν παράτασιν 
τού χρόνου τής έξοφλήσεως τών 
πιστώσεων τούτων.

Ή άνωτέρω εύμενής άπόφα- 
σις τής Διοικήσεως, δι’ ήν ό κ. 
Πρόεδρος έξέφρασε τάς εύχα- 
ριστίας τού Συλλόγου, θέλει ά- 
νοκοινωθή καί δΓ έγκυκλίου τής 
Τραπέζης, διά τής όποιας θά 
καθορίζωνται καί αί σχετικαί 
λεπτομέρειαι.

ΤΟ ΚΥΑΙΚΕΙΟΝ
ΤΟΥ ΚΕΗΤΡΙΚΒΥ_ΚΑΤΑΪΤΗ»ΙΑΤΟΙ

Πληροφοροΰμεθα, δτι εντός τών 
ημερών περατοΰνται αι έργασίαι 
έγκαταστάσεως . έν τφ Κεντρικφ 
Καταστήματι τής Τραπέζης κυλι- 
κεΐον, από τό οποίον τό Προσω
πικόν θά δΰναται νά προμηθεΰη- 
ται, αντί λογικής τιμής, άναψυ- 
κτικά καθώς καί τήν πρόχειρον 
εκείνην τροφήν, ήν ήναγκάζετο 
νά προμηθευηται έξωθεν, χρησι- 
μοποιών μάλιστα ενίοτε, ως μή
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Τήν 12ην τρέχοντος έκοινο- 

ποιήθησαν αί προαγωγαί τών 
κατωτέρω υπαλλήλων τών δια
φόρων κλάδων τής Τραπέζης, ά- 
πό 1ης Ιουλίου έ. έ.

Ό κ. Διοικητής, συνεχίζων τήν 
άπό τών προηγουμένων προα
γωγών έγκαινιασθεΐσαν τακτι
κήν, έκάλεσε τήν Ιην μ. μ. τής 
παρελθούσης Τετάρτης τούς προ- 
αχθέντας τού Κεντρικού είς τό 
γραφεΐον του καί τούς παρέδω
σε ίδιοχείρως τόν φάκελλον τής 
προαγωγής των, συγχαρείς αυ
τούς.

ΚΛΑΔΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ 
(Κύριον Προσωπικόν)

1) Έκ τοΰ βαδμον Τμηματάρχον 
β' τάξεως είς τόν τον Τμηματάρχον 
α τάξεως : τόν Γεώργιον Σημηριώ- 
την.

2) Έκ τον βαδμον Τμηματάρχον 
γ ’ τάξεως είς τόν τον Τμηματάρχον 
β' τάξεως : τούς : 1) Άθαν. Ραυτό- 
πουλον, 2) Άριστ. Κανέτσιον.

3) Έκ τον βαδμον Τμηματάρχον
δ' τάξεως είς τόν τον Τμηματάρχον 
γ τάξεως τούς : 1) Γρηγ. Νώταν, 2)
Χρ. Έλαφρόν, 3) Σωτ. Οϊκονομίδην, 
4) Νικ. Μαλλιαρήν, 5) Δημ. Άναγνω- 
στόπουλον, 6) Βασ. Δημητριάδην, 7) 
Παν. Καλκανδήν, 8) Γεώργ. Στεργι- 
όπουλον, 9) Χαραλ. Άνδρουτσόπου- 
λον, 10) Άλεξ. Τεγόπουλον, 11) Στ. 
Νικολαΐδην καί 12) Σπ. Βλαστόν.

4) Έκ τον βαδμον Λογιστον α τά-
ξεως είς τόν τον Τμηματάρχον δ' τά
ξεως τούς : 1) θεόδ. Παυταζόπου-
λον, 2) Γεώργ. Φατοϋρον, 3) Ήλ. ’Α
χίλλειου, 4) Παναγ. θωμόπουλον, 5) 
Ευγένιον Βερναρδήν, 6) Άθαν. Κα
λαφάτην, 7) Γεώργ. Σταυρόπουλον 
καί 8) Ν. Χριστοδούλου.

5) Έκ τον βαδμον Λογιστον β' τά
ξεως είς τόν τον Λογιστον α' τάξεως 
τούς : 1) Ν. Ζόργιαν, 2) Άδαμ. Ρου- 
σόπουλον, 3) Χρ. Εΰαγγελίδην, 4) 
Σπυρίδωνα Σημαντώνην, 5) Δωρ. Μι- 
χαηλίδην, 6) Ν. Χρυσανθόπουλον, 7) 
Χαράλ. Καροΰσον, 8) Κλεομ. Κοτο
πούλην, 9) Άναστ. Στεφανόπουλον, 
10) Λέων. Πολυμερόπουλον, 11) Παύ
λον Ευαγγελιστήν, 12) Άνδρ. Δημη- 
τρακόπουλον, 13) Γεράσ. Άφεντά- 
κ ·|ν, 14) Πέτρον Μπιτσκιώκον, 15) Ν.
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έδει, τούς κλητήρας τής Τρα
πέζης.

Τό κυλικεϊον τούτο ίδρΰθη έκ 
μέρους τοΰ Συλλόγου, δστις έζή- 
τησε καί έλαβε τήν σχετικήν 
άδειαν τοΰ κ. Διοικητοϋ, εις δν 
θερμότατοι ευχαριστίαν εκφράζον
ται έκ μέρους τών μελών τοΰ 
Συλλόγου καί τής Διοικητικής 
Επιτροπής, διά τό νέον αυτό δεί
γμα ενδιαφέροντος υπέρ τών 
υπαλλήλων τής Τραπέζης.

ΔΩΡΕΑ ΒΙΒΛΙΩΝ 
ΠΡΟΣ/ΤΟΝ ΣΓΛΛ0Γ0Ν
Πρός τόν συνάδελφον κ. X. 

Άνδρουτσόπουλον, δωρήσαντα ση
μαντικόν αριθμόν βιβλίων προ τήν 
βιβλιοθήκην τοΰ Συλλόγου, ή Δ. 
Επιτροπή άπηΰθυνε τήν κάτωθι 
επιστολήν:

Κύριον
Χαράλαμπον Άνδρουισόπουλον

Ενταύθα
Κύριε Συνάδελφε,

Διερμηνεύοντες τά αισθήματα τής 
Διοικ. 'Επιτροπής τοΰ Συλλόγου, διά 
τιήν πρός αυτόν δωρεάν σας έξ 25 βι
βλίων, οπεύδομεν νά σάς έκφράσωμεν 
τάς πλέον θερμάς ευχαριστίας διά τήν 
εύγενή σας ταύτην χειρονομίαν, ή 
όποια, εκτός τοΰ ότι πλουτίζει τήν βι
βλιοθήκην μέ όλως πράγματι ένδιαφέ 
ροντα βιβλία, παρέχει ασφαλώς ει’ρυ- 
τέραν συμβολήν είς τήν μορφωτικήν 
προσπάθειαν, τήν οποίαν ό Σύλλογός 
μαςξκαταβάλλει διά τά μέλη του.

• Μετά συναδελφικών χαιρετισμών
Ό ’Επιμελητής Ό Πρόεδρος 
Κ. Σιαδήμας Άλ, Μαυρομμάτης

ΠαπαευΘυμίου, 16) Άνδρ. Σκουλικί- 
δην, 17) Ν. Δεμοΐρον, 18) Κ. Παπα- 
Υίάννην, 19) Άντ. Βινάκην, 20) Παν. 
Ζάννον, 21) Χρ. Γεωργακόπουλον, 
22) Γ. Άρβάλην, 23) Γ. Μουκάκον, 
24) Εύστάθ. Σπηλιωτόπουλον, 25) Σ. 
Λούτσην, 26) Σπ. Νικολάου, 27) Τηλ. 
Κεσσνλήν, 28) Ήλ. Γαλανούδην, 29) 
Β. Ζαλμάν, 30) Σπ. Βασιλόπουλου, 
31) Ίωάν. Κοτζιφάκην, 32) Άθ. Κων- 
σταντόπουλον, 33) Μιχ. Λαμπρίδην, 
34) Άντ. Ζερβομπεάκον, 35) 1. Παπα- 
γιώννην, 36) Άθ. Μαλοΰχον, 37) Μ. 
Χατζηγεωργίου, 38) Παναγ. Παγκά- 
ραν, 39) Γεώργ. Φράγκον, 40)Άναστ. 
Σακελλαρίου, 41) Δημ. Γεωργιόπου- 
λον, 42) Άνδρ. Πουλόπουλον, 43) 
Δημ. Μαστρογιαννίτην, 44) Διομ. 
Ζωΐδην, 45) I. Τσιοβαρίδην, 46) Νικ. 
Μαυρομμάτην, 47) 1. Ζέρβαν, 48) Νικ. 
Παπαχατζήν, 49) Βασ. Γιαννόπου- 
λον, 50) Γεώργ. Παπαγκίκαν, 51) Δού
καν Δασκαλόπουλον, 52) Άθαν. Πα- 
παδημητρίου, 53) Άντ. Τερέντσιο, 

j 54) Εύάγ. Αντωνίου, 55) Μ. Μιχαήλ,
! 56) Γεώργ. Γεραρήν, 57) Μίν. Τυ- 
I λιαννάκην, 58) Διον. Άρσένην, 59)
I θεόδ. Άϊβάζην καί 60) Στυλ. Δημη- 
τριάδην.

’ 6) Έκ τον βαδμον Λογιστον γ' τά
ξεως είς τόν τον Λογιστον β' τάξεως 
τούς: 1) Σταμ. Άλεξιάδην, 2) Ίωάν. 
Χριστόπουλον, 3) Άλεξ. Άποστολί- 
δην, 4) Μίν. Φραντζεσκάκην, 5) Ό- 
δυσ. Κοντόπουλον, 6) Διον. Μεσση- 
νέζην-Μεταξάν, 7) Γεώργ. Λογιάδην, 
8) Διον. Ζαμανον, 9) Ίππ. Στεφανί- 
δην, 10) Δημήτρ. Καΐπην, 11) Γεώργ. 
Άναγνωστόπουλον, 12) Άθαν. ’Ια
τρού, 13) Ίωάν. Άναγνωστόπουλον, 
14) Κων. Κόπιτσαν, 15) Ίωάν. ΒοΟλ- 
τσον, 16) Ίω. Μιχελάκην, 17) Άθαν. 
Κωτσόπουλον, 18) Βασ. Καλογεραν, 
19) Γερ. Μεταξάν, 20) Παντ. Λιανά- 
κην, 21) Άλέξ. Κατσιλίβαν, 22) Παντ. 
Μουτούσην, 23) Κωνστ. Άποστολό- 
πουλον, 24) Χαρ. Χανδανον, 25) Σπ. 
Νικολαΐδην, 26) Βασ. Χατζόπουλον, 
27) Γεώργ. Γεωργακόπουλον, 28) Δημ. 
Τσαχτσίρην, 29) Άθαν. Σπυρόπου- 
λον, 30) Γρηγ- Μπάλλιον, 31) Σωτ. 
Γερογιάννην, 32) Λουκαν Αναγνώ
στου, 33) Γεώρ. Άποστολόπουλον, 
34) θεόδ. Παβέλλαν, 35) Γεώρ. Λάμ
πρου, 36) Νικ. Μάλταν, 37) Γεώργ. 
Δαμβέργην, 38) Μιχ. Πολίτην, 39) 
Στυλ. Μιχαλόπουλον, 40) Εύάγ. Πα- 
παηλιόπουλον, 41) Νικ. Βιτάλην, 42) 
Νικ. Μουρκουτάν, 43) Νικ. Συλλιγαρ- 
δάκην, 44) Ίω. Πυλαρινόν, 45) Σιμ. 
Λιναρδήν, 46) Στέφ. Στεφάνου, 47) 
θεοφ. Μαντζουρανήν, 48) Στέφ. Δε- 
ληγιάννην, 49) Δημ. Δελακώτσον, 50) 
Σπυρ. Κολοκούρην. 51) Γεώρ. Σεφτε- 
λήν, 52) Νικ. Οικονόμου, 53) Ίωάν. 
Μούτσελλον, 54) Παν. Λιώκην, 55) 
Νικ. Μπρούμην, 56) Γεώρ. Παππάν, 
57) Σεβ. Καραπάνον, 58) Γεώργ. Μα
λακόν καί 59) Στ. Σταυρίδην.

7) Έκ τον βα&μον Ύπολογιστον α' 
τάξεως είς τόν τον Λογιστον γ' τάξεως 
τούς: 1) Γεώρ. Γεωργιάδην, 2) Προκ. 
ΡεμοΟνδον, 3) Μιχ. Κωνσταντινίδην, 
4) Γεώρ. Σουλιώτην, 5) Στέφ. Παπα
δοπούλαν, 6) Παν. Ρούνιον, 7) Κων. 
Μπάκαν, 8) Δημ. Κόκκορον, 9) Ήλ. 
Κεσσανόπουλον, 10) Πέτρον Κυριακί- 
δην, 11) Χρήστ. Σκλαβόπουλον, 12) 
Βασ. Γιουβαλάκην, 13) Άντ. Κράν, 
14) Διον. Πολλάκιν, 15) Βασ. Άντω- 
νόπουλον, 16) Νικ. Μάλλην, 17) Κων. 
Κατσιμίδην, 18) Χαρ. Σταμάτην, 19) 
Σπυρ. Παναγιώταρον, 20) Γεώρ. Λά- 
ρον, 21) Παν. Σπυρόπουλον, 22) Δημ. 
Χρονιάδην, 23) Χαρ. Έξαρχόπουλον, 
24) Άλέξ. Βλαΐδην, 25) Κων. Σκό
δραν, 26) Ίωάν. Γκέκον, 27) Δημ. Πα- 
παπολυχρονίου, 28) Γεώρ. Βάντζιον, 
29) Ίωάν. Τερζάκην, 30) Μιχ. Καμ- 
πάνην, 31) Κων. Μπουγιατιώτην, 32) 
Κυρ. Παπαδήμαν, 33) Γεώρ Παπα- 
δημητρίου, 34) Άντ. Κεφαλαν, 35) 
Κωνστ. Ίατρόπουλον, καί 36) Κων. 
Παπαγιαννόπουλον.

8) Έκ τον βα&μον ‘Υπολογιστον 
β' τάξεως είς τόν τον 'Υπολογιστον 
α' τάζεως τούς: 1) Άλκ. Δονταν, 2) 
Ίωάν. Άποστολάκην, 3) Στ. Χατζη- 
πέτρον, 4) Κων. Φλώρον, 5) Ζαφ. 
Μικέλην. 6) Γεωρ. Ζαχαριάδην, 7) 
Ίωαν. Τουτουτζάκην, 8) Ίωάν. Μα- 
νιακουδάκην. 9) Άπ. Αποστόλου, 
10) Χαρ. Μωϋσιάδην, 11) Λουκ. Γιαν- 
νάκην, 12) Κωνστ. Καμπάνην, 13) 
θεόδ. Πελεκάνον, 14) Έμμ. ΓΙετυχά- 
κην, 15) Νικ. Κουσουλάκον, 16) Γεωρ. 
Πήτταν, 17) Κωνστ. Σγουρδέλλην, 
18) Ίωάν. Νοταραν, 19) Άριστ. Ά- 
θανασιάδην, 20) Νικ. Γιαννακόπου- 
λον, 21) Λουκαν Στράγκαν, 22) Μεν. 
Κουγιαν, 23) Έμμ. Μανιαδάκην, 24) 
Κων: Τριανταφυλλόπουλον, 25) Σπ. 
Δροσινόπουλον, 26) Έμμ. Γαλανά-

ΪΙί ΤΡΑΠΕΙΚΙ
κην, 27) Ίωάν. Πορφύρην, 28) Εύθ 
Παπαδάκην, 29) Γεωργ. Μαυράκην’ 
30) Άθαν. Φοινινήν, 31) Βασ. Κου 
μάνταραν, 32) Σωκρ. Οϊκονομίδην’ 
33) Άντ. Κουλκουμπάσην, 34) Γεωρ' 
Άθανασιάδην. 35) Κωνστ. Λουκίδην’ 
36) Αίμ. Τριανταφυλλόπουλον, 37) 
Νικ. Χαρδαλούπαν, 38) Κων. Δια- 
λέτην, 39) Ίωάν. Βλαχόπουλου, 40) 
Χρηστ. Παναγιωτόπουλον 41) Λαζ. 
Εϋπραξιάδην, 32) Λυσ. Μωϋσιάδην* 
43) Άλεξ. Γρηγοριάδην, 44) Γεωργ. 
Δεσυλλαν, 45) Γεωρ. Γαλανοπουλον, 
46) Μιχ. ΜπουμποΟν, 47) Ίάκ. Τσου- 
δερόν, 48) Γεωρ. Τσιπούρην,. 49) Χρ 
Ράγιάν, 50) Άθ ,ν. Άλεξανδρίδην* 
51) Άνδρ. Άθανασέλην. 52) Δημ 
Άστεριάδην, 53) Κων. Εύθυμιάδην’ 
54) θεόδ. Σταυρίδην, 55) Νικ. Σα- 
χτσρίδην, 56) Νικ. Παπαδοπούλαν 
57) Εύελπ. Λιβεριάδην, 58) Μιχ. Νι- 
κολαΐδην, 59) Νικ. Πουριαζίδην, 60) 
θεοδ. Νικολαΐδην, 61) Κων. Χρυσά- 
κην, 62) Άγγ. Περλέγκον, 63) Ίωάν. 
Κάλφαν, 64) Παντ. Φουντουλάκην, 
65) Γεωρ. Παπασπυρόπουλον, 66) 
Συλβ. Μπατζόγλου, 67) Κων.’ Κακ- 
καβαν, 68) θρασ. Κεφαλαν, 69) Γ. 
Βαμβακούσην, 70) Εύαγ. Ρίκον, 71) 
Σπυρ. Σταματελατον, 72) Ίωάν Α
κριβοπουλάν, 73) Ήλ. Άποστολακό- 
πουλον, ‘74) Δημ. Στολίγκαν, 75) 
θεοδ. Άράπογλου, 76) Κων. Άθα- 
νασούλην καί 77) Γρηγ. Νικολάου.

9) Εκ τον βα·&μον Βοηδων α' τά
ξεως εις τον τον Ύπολογιστον β' τά
ξεως τούς: 1) Κωνστ. Καρραν, 2)
Ιωάν. Λειβάδην, 3) Νικ. Άρχοντά- 

κην, 4) Μιλτ. Συμεωνίδην, 5) Γεωρ. 
Πουλιάσην, 6) Εύαγγ. Βωλιάδην, 7) 
Φωκ. Χριστινάκην, 8) Νεστ. Παπαμι- 
χάλην, 9) Άνδρ. Δεληγιάννην, 10) 
Χαΐμ Μάτσαν, 11) Χαραλ. Ζεγκίνην, 
12) Πέτρον Παπαδόπουλον, 13) Μιχ. 
Φώσκολον, 14) Γεωρ. @εοδωρίδην, 
15) Γεωρ. Άπουσιάδην καί 16) Νικ. 
Νικολαΐδην.

10) Έκ τον βαδμον Βοηδον β’ 
τάξεως είς τόν τον Βοηδον α τάξεως 
τούς: 1) Τιμ. Καζαδέλην, 2) Άπόστ. 
Βόντζον, 3) Διον. Κωτσούλαν, 4) Ν. 
Κουλαλόγλου, 5) Λέων. Καλογερό- 
πουλον, 6) Δημ. Μινάρδον, 7) Άγγ. 
Κοτρώνην, 8) Ίωάνν. Καραγιάννην 
καί 9) Δημ. Άρσενόπουλον.

11) Εκ τον βαδμον Γραφέως είς 
τόν τον Βοηδον β' τάξεως τούς: 1) 
Γεωργ. Χάνον, 2) Μαρκ. Κορρέν, 3) 
Map. Κοσμετατον, 4) θεμ. Λιάνην, 
5) Νικ. Στυλιανόν, 6) Παν. Παρα- 
σκευόπουλον, 7) Γεωρ. Νέλλαν, 8) 
Νικ. Βλάχου, 9) Παν. Καπναν, 10) 
Νικ. Δημόξενον, 11) Κων. Κωστού- 
λαν, 12) Χρ. Περιστεράν, 13) Κων. 
Κόκκινου, 14) Φωτ. Δημουλαν, 15) 
Μεν. Ήλίαν, 16) Πέτρον Δουζίναν, 
17) Έμμ. Πατεράκην, 18) Άντ. Μελ- 
λίδην, ^19) Στυλ. Τέγαν, 20) Παν. 
Γκιρτζήν, 21) θωμ.Τσιάμην, 22) Γεωρ. 
Παπαγιαννίτσην, 23) Κων. Φραγκού- 
λην, 24) ΠαΟλον Παπουγένην, 25) 
Εύαγγ. Ριζόπουλον, 26) Νικ. Γεωρ
γίου, 27) Άνδρ. Παπαδόπουλον, 28) 
Σωτ. Τσιμπουράκην, 29) Νικ. Καρ- 
δαραν,_ 30) Κωνστ. Δάρδαν, 31) Μιχ. 
Καλοδίκην, 32) Χαρ. Χαραλαμπόπου- 
λον, 33) Δημ. Γεωργόπουλον, 34) 
Ίωάν. Ταλλιαδοϋρον, 35) Γεωρ. Πα- 
παμιχελάκην, 36) Νικ. Καρέτσον, 37) 
Άθαν. Ζαφειρόπουλον, 38) Γεωρ. Ζα- 
δέλην, 39) Λουδ. Μαρτζώκην, 40) 
Εύαγγ. Ζανεττόπουλον, 41) Γεωρ. 
Μουκανάκην, 42) Εύαγγ. Πίναν, 43) 
Ίω. Συριώτην, 44) Γεωρ. θεοδώρου, 
45) Κυρ. Κολλιόπουλον, 46) Στεφ. 
Μεϊμάρογλου, 47) Στυλ. Φωτεινόν, 
48) Παν. Ντούνταν, 49) Άρ. Κουρ- 
κουμπέτην, 50) Ίω. Κάλλαν 51) Κων. 
Καραβιάν, 52) Γεωρ. Λαμπρινόπου- 
λον, 53) Γεωρ. Κέλλην, 54) Πέτρον 
Κατσαΐτην, 55) Γεωρ. Ντέντεν, 56) 
Γεωρ. Αγγέλου, 57) Γεωρ. Σταυρό
πουλον, 58) Ίωαν. Βραχλιώτην, 59) 
Δημ. Μπουρυιάν, 60) Γεωρ. Άμπα- 
τζήν, 61) Γεωρ. Κατσικαβέλην, 62) 
Ίωαν. Μοσχοναν. 63) Γεωργ. Παπα- 
θεοδώρου, 64) Μιχ. Κοψαχείλην, 65) 
Σπυρ. Χινόπωρου, 66) Χρ. Χαλάτσην, 
67) Νικ. Παππάν, 68) Γεωρ. Σιψήν, 
69) Κων. Δραμαλ'ώτην, 70) Εύστ. 
Φουσέκην, 71) Στυλ. Ζαννουδάκην, 
72) Δημ. Άναγνωστόπουλον, 73) Χρ. 
Σπανόν, 74) Ίωαν. Σταυρόπουλον, 
75) Βασ. Χριστόπουλον. 76) Κιμ. 
Παππάν, 77) Χρ. Σωτηρίου 78) Δημ. 
Νιφορόπουλον, 79) Νικ. Κεφάλαν, 80) 
Παΰλον Λόλαν, 81) Έμμ. Ζαλοκώ
σταν, 82) Χαρ. Κοκκόρην καί 83) θεμ. 
Παναριέλλον.

ΚΛΑΔΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ
(Βοηθητικόν Προσωπικόν)

1) Έκ τον βαδμον Δακτυλογράφον



Η ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ “ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΣ,,

n mm tin οιιιιτον τις φιαοβεης
ΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ κ.κ. Δ. ΑΝ ΑΓΝΩΣΤΟΠΟ ΥΛΟΥ & ΑΡ. ΒΕΚΙΑΡΕΛΗ

Περστοϋντες την ερευνάν μας 
έπί του έν έπικεφαλίδι θέματος, 
δημοσιεΰομεν κατωτέρω τάς ά· 
παντήσεις, άς έδωκεν εις τάς 
έρωτήσεις του συντάκτου μας 
ό κ. Δημ. Άναγνωστόπουλος :

«Ή άνάγκη τής άσφαλίσεως 
των οικιστών Φιλοθέης διά την 
περίπτωσιν τοϋ θανάτου τυγ
χάνει άπαραίτητος, καθ’ δσον 
ούδεμία οικογένεια οίκιστοϋ 
θά είναι εις θέσιν, μετά τόν θά
νατον αύτοΰ, νά έξακολουθήση

ράσματα ταΰτα συνήγαγεν, ώς 
εΐπεν, έκ τής μελέτης τών σχε
τικών άριθμών, είναι δέ τά έξής:

α) Ή άσφάλισις διά τής συνή
θους όδοΰ των άσφαλιστικών ε
ταιριών άποκλείεται, λόγω τών 
βαρέων άσφαλίστρων, άτινα θά 
άπαιτηθώσι, γενικώς καί είδι- 
κώτερον διά τούς περισσότερον 
ήλικιωμένους καί τούς ήλαττω- 
μένης ύγείας οίκιστάς.

β) Ή πλήρης άσφάλισις, δη
λαδή ή άμεσος πληρωμή έκ τών

καταβάλλουσα τό μηνιαΐον το-1 προτέρων καθωρισΆνου ποσοΟ 
κοχρεωλύσιον έκ τής μικρας: εις τήν οικογένειαν του οίκι- 
συντάξεώς της. Ούτως, οίκογέ ! στοϋ, έν περιπτώσει θανάτου 
νειαι ύποβληθεΐσαι έπί πολλά j αύτοΰ, ή εις αύτόν τόν ’ίδιον 
έτη εις θυσίας καί εις πραγμα- 'μετά τήν πάροδον ώρισμένων έ- 
τικάς στερήσεις, έπί τώ σκοπώ ' τών, είναι έπίσης έν πόση πε- 
τής άποκτήσεως στέγης, θά εύ- ριπτώσει άπραγματοποίητος διά 
ρεθώσιν εις τήν σκληράν άνάγ- τόν αύτόν λόγον, 
κην νά στερηθώσιν αυτής. Ούτε γ) ’Αλλά καί ή διά μόνην τήν 
είναι δυνατόν νά ύποστηριχθή,! περίπτωσιν του θανάτου του οί· 
δτι ή διά τής πωλήσεως τών οί-; κίστου πλήρης άσφάλισις τής 
κιών των τυχόν πρόσκτησις ύ- j οικογένειας του, διά τής έξα- 
περαξίας τινός, ή ή διά τής ένοι- σφαλίσεως τής πληρωμής τών 
κιάσεως αύτών άντιμετώπισις j ύπολειπομένων μηνιαίων τοκο- 
τής ύποχρεώσεως τής καταβο-χρεωλυτικών δόσεων, κατά τήν 
λής του τοκοχρεωλυσίου δύνα- j λήξιν των, δέν είναι δυνατόν 
ται νά διορθώση τά πράγματα, | νά έπιδιωχθή, διά τόν αύτόν λό- 
διότι δέν είναι δυνατόν νά προ- γον τής οικονομικής άνεπαρ-
εξοφληθή άπό τοΰδε, δτι κατά 
τήν μακράν μέχρι τής άποπλη- 
ρωμής του χρέους χρονικήν πε
ρίοδον, ή πώλησις ή ή ένοικία- 
σις θά είναι πάντοτε εύκολοι 
καί έπωφελεΐς" άλλα πλήν τού
του, ό διά τοϋ Οικοδομικού Συν
εταιρισμού έπιδιωχθείς σκοπός 
είναι ή όριστική στέγασις τών 
ύπαλλήλων καί τών οικογενειών 
των καί ούχί ή προσωρινή τοι- 
αύτη, ήτις θά ήτο δυνατόν νά 
πραγματοποιηθή κατ’άλλον τρό
πον, συνεπαγόμενον όλιγώτερα 
βάρη».

"Όσον άφορα τόν τρόπον, καθ’ 
δν δύναται νά πραγματοποιη
θή ή τοιαύτη άσφάλισις, ό κ. 
Συνάδελφος συνώψισεν ώς άκο 
λούθως τά συμπεράσματα, εις 
τά όποια κατέληξεν άλλοτε, ά- 
σχοληθείς μέ τό ζήτημα τής ά
σφαλίσεως τών οικογενειών τών 
οικιστών Φιλοθέης, έν περιπτώ- 
σει θανάτου αύτών, πρό τής 
έξοφλήσεως του πρός τήν Τρά
πεζαν χρέους των. Τά συμπε

κείας τών άσφαλισθησομένων, 
πρός καταβολήν του άπαιτουμέ- 
νου άσφαλίστρου.

Ή μόνη κατά συνέπειαν άπο- 
μένουσα λύσις, ήτις εΐναι δυνα
τόν νά πραγματοποιηθή, διά 
σχετικώς μικρας έπιβαρύνσεως 
τών οικιστών, είναι ή μερική ά- 
σφάλισις τών οικογενειών αύ
τών, μόνον διά τήν περίπτωσιν 
του θανάτου των, διά τής δη
μιουργίας ίδιοτύπου οργανισμού, 
ό όποιος θά άναλάβη τήν ύπο- 
χρέωσιν νά πληρώνη ποσοστόν 
τι (50 ο]ο —75 ο]ο) του μηνιαίου 
τοκοχρεωλυσίου, του υπολοίπου 
(25 ο]ο-50 ο]ο) καταβαλλομένου 
παρά τής οικογένειας, έκ τής 
συντάξεώς της.

Κατά τόν κ. Άναγνωστόπου· 
λον, αί βασικαί προϋποθέσεις, 
έπί τών όποιων καί μόνον είναι 
δυνατόν νά θεμελιωθή άσφα- 
λώς ό ιδιότυπος οδτος οργανι
σμός, είναι αί έξής δύο:

α) "Η έν πνεύματι συναδελ- 
φικής άλληλεγγύης άναδοχή παρ’
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β' τάξεως εις τόν τής Δακτνλογράφον 
α' τάξεως τάς: 1) Πόπην Σφήκα, 2)
Άσιτ. Καλδρυμίδου, 3) Μαρ. Άντω- 
νοπούλου, 4) Ίσμ. Ήλία καί 5) Βασ.
Πασσά.

2) Έκ τον βαϋμοϋ Δακτυλογράφου 
γ’ τάξεως εις τόν τής Δακτνλογράφον 
β’ τάς: Τούλαν Βέργου.

3) ‘Εκ τοϋ βαϋ'μοϋ Δοκίμου Δαχτυ
λογράφου εις τόν τής Δακτνλογράφον 
γ' τάξεως τάς: 1) Κορ. Βαρούχα, 2)
Εύαγ. Τρανταλίδου, 3) Τερψ. Καραμ- 
περιδου, 4) Καλλ. Άλιφέρη, 5) Παπ.
Άντωνάκη, 6) Εύλ. Χατζηχρήστου,
7) Χρ. Παραθύρα, 8) Ίωάν. Μεντώ- 
ρου, 9) Έλ. Παπάζογλου, 10) Αουκ.
Μηταράκη, 11) Χαρ. Σταθουλοπού- 
λου ή Οίχαλιώτου, 12) ’Αλ. Γεωρ- 
γιάδου, 13) Αίκ. Στεφανίδου, 14) Ούρ.
Χαρίτου, 15) Άντ. Ζαχαρή, 16) Αίκ.
Βλαχοπούλου, 17) Γεωρ. Πισκοπάκη,
18) Λέλα Παπαποστόλου, 19) Άντ.
Τσορώνη, 20) Τούλαν Χαιροποόλου,
21) Ίωάν. Νικολάου, 22) Έλ. Μπούν- 
τα, 23) Δωρ. Γκιουλέ, 24) Δώραν 
Ζερβομπεάκου, 25) Χαρ. Λάμπρου,
26) Σαλ. Λεοντιάδου καί 27) Χαρ.
Σεΐτανίδου.

ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ
1) Έκ τοϋ βαϋμοϋ Ταμίον β’ τά

ξεως εις τόν τοϋ Ταμίον ά τάξεως : 
τόν Άλέξ. Γριζιώτην.

2) ’Εκ τοϋ βαϋμοϋ Ύποταμίου β' 
τάξεως εις τόν τοϋ ‘Υποταμίου α' τά
ξεως τούς: 1) Μελχ. Τσουδερόν, 2)
Κων. Ματίκαν καί 3) Άθ. Μπουκου- 
βάλαν.

3) Έκ τοϋ βαϋμοϋ Είσπράκτορας 
β' τάξεως εις τόν τοϋ Είοπράκτορος 
α' τάξεως τόν Ίωάν. Πούλιαν.

4) Έκ τοϋ βαϋμοϋ Είσπράκτορος γ' 
τάξεως εις τόν τοϋ Είαπράκτορος β' 
τάξεως τούς : 1) Κωνστ. Παπαδημη- 
τρίου καί 2) Νικ. Παπαθεοδώρου.

ΚΛΑΔΟΣ ΥΠΗΡΕΤΙΚΟΣ
1) Έκ τοϋ βαϋμοϋ Κλητήρας β'τά

ξεως εις τόν τοϋ Κλητήρος α τάξεως 
τούς: 1) θεόδ. Πάλλην καί 2) Άντ.
Κυλίτην.

2) Έκ τοϋ βαϋμοϋ Κλητήρος γ ’ τά
ξεως εις τόν τοϋ Κλητήρος β' τάξεως 
τούς: 1) Στυλ. Άλεξανδράκην, 2) Ν.

Δεληπδσχον, 3) θωμαν Τσανάκαν 
καί 4) Χρ. Ρουσάκην.

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ 10 e>
Έχορη^ήθη προοαΰΕησις 10 ο]ο έπί 

τοΰ οργανικοί μισθοί εις τούς κάτωθι 
καθώς καί τινας άλλους μικρότερων 
βαθμών τών διαφόρων κλάδων: 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ
α) Εις τούς Τμηματάρχας α'τάξεως: 

1) Άλεζ. Μαυρομμάτην, 2) Δημ. Δί- 
πλαν, 3) Γεώργ. Μανσόλαν, 4) .Παν. 
Χονδροδήμον, 5) Θεοδ. Γιαννόπου- 
λον, 6) θρασ. Μπογδάνον, 7) Κωνστ. 
Μπακον, 8) Νικ. Ίατρίδην, 9) Μην. 
Γιόσκαν, 10) Άντ. Μυλωνακον, 11) 
Διον. Γκοΰσκον, 12) Δημ. Σταματιά- 
δην καί 13) I. Πολυκαρδιώτην.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ
α) Εις τούς Είσπράκτορας α τά

ξεως : 1) Σπ. Μ άκρην, 2) Διον. Βλά- 
χον καί 3) 1. Παλαιολόγον.

ΥΠΗΡΕΤΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ
α) Εις τούς Κλητήρας α' τάξεως: 

1) Γεώρ. Παπαμαρκάκην, 2) Νικ. 
Πρωτοπαπαδάκην, 3) Άρτ. Παπαδά- 
κην, 4) Ίω. Βάλλαν, 5) Κων. Πανα- 
γόπουλον, 6) Νικ. Παπαϊωάννου, 7) 
Ίωάν. Λογαράν, 8) Σπυρ. Φίλην, 9) 
Ά9αν. Μητρόπουλον, 10) Γεώρ. Ίω- 
αννίδην, 11) Βασ. ’Όρλιακλην, 12) 
Γεώργ. Χατζηπανώργιον καί 13) Ίω. 
Κουτάλάν.
ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΑΣ ΑΜΟΙΒΗΣ 

ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
1) Εις δραχ. 9.800 τών: Γρηγορ. 

Ρίτσου, Άντ. Ποθητάκη καί Λουκά 
Οίκονομοπούλου.

2) Είς δραχ. 8.600 του Νικολ. 
Γαζή.

3) Είς δραχ. 7.550 τοΰ Ίωάν. Ευ
θυμίου.

4) Είς δραχ. 6 300 τών Στυλ. 
Ζαχοπούλου καί Στ. Ήλιοπούλου.

5) Είς δραχ. 5.300 τών Κωνστ. 
Δασκαλοπούλου, Άποστ. Χαλούλια 
καί Παναγ. Βαρελά.

6) Είς δραχ. 4.400 τών Δημ. Μι
χαήλ καί Νικολ. Γερακάρη.

Απάντων Ανεξαιρέτως τών οι
κιστών - ύπαλλήλων ώρισμένων 
βαρών καί ύποχρεώσεων, έν τή 
συναισθήσει, δτι τά βάρη ταΰ
τα καί αί ύποχρεώσεις, μολονό
τι δυνατόν νά μή είναι άπολύ- 
τως άνάλογα πρός τόν συντε
λεστήν τής ήλικίας καί τής ύγι- 
εινής καταστάσεως έκάστου, εΐ
ναι δμως, άπολύτως έξεταζόμε 

■ να, άσυγκρίτως μικρότερα εκεί
νων, μέ τά όποια θά έβαρύνετο 
εις έκαστος ιδιαιτέρως διά τήν 
άπόκτησιν τών ωφελημάτων, τά 
όποια ό οργανισμός θέλει εξα
σφάλιση υπέρ αύτοΰ, καί β) ή 
ήθική καί ή ύλική ύποστήριξις 
τής Τραπέζης.

Είδικώτερον :
1) Οί ΑσφαλιαΌ'ησόμενοι, ϊνα 

έπιτύχωσι τήν κατά τ’ άνωτέρω 
έξασφάλισιν τής παρά τοϋ Όρ- 
γανισμοΰ πληρωμής ποσοστού 
φερ’ είπεΐν ίσου πρός τά 60 ο]ο 
τοΰ μηνιαίου τοκοχρεωλυσίου 
τών οικιών των, δέον νά είσ- 
φέρωσιν άμέσως είς τόν ’Ορ
γανισμόν κεφάλαιον δραχμών 
14,1]2 - 15 εκατομμυρίων τού- 
λάχιστον.

Ή τοιαύτη εισφορά εΐναι δυ
νατόν νά πραγματοποιηθή, έφ" 
δσον τούτο ήθελε παραχωρηθή 
παρά τής Σεβ. Διοικήσεως, διά 
προσθέτου χρεώσεως έκάστου 
οίκιστοϋ, έξασφαλιζομένης διά 
δευτέρας υπέρ τής Τραπέζης ύ- 
ποθήκης έπί τοΰ άκινήτου του, 
μέ ποσοστόν 10 ο]ο—12ο]ο, (άνα- 
λόγως τής ήλικίας του άσφαλι- 
ζομένου), έπί τής άρχικής άξίας 
τοϋ άκινήτου. Τό πρός έξυπηρέ- 
τησιν τής προσθέτου ταύτης χρε
ώσεως άπαιτηθησόμενον μήνι- 
αίως ποσόν, ύπό τούς αύτούς 
ύφ’ ους καί τά ύφιστάμενα δά
νεια δρους, θά άνέλθη είς δρχ. 
42,— - 56,75 (άναλόγως βαθμού 
καί ήλικίας) άνά έκατοντάδα 
χιλιάδων δραχμών άρχικής ά
ξίας άκινήτου.

Ό ιδιοκτήτης δηλονότι άκι- 
νήτου άρχικής άξίας δρ. 600.000 
(δση εΐναι περίπου ή μέση άξια! 
τών άκινήτων Φιλοθέης), θέλει 
έπιβαρυνθή διά τήν έξυπηρέτη- 
σιν τής προσθέτουχρεώσεώς του, 
μέ δρχ. 252,60 - 340,55 μηνιαίως

Γνωρίζω βεβαίως, εΐπεν ό κ. 
Συνάδελφος, δτι ή έπιβάρυνσις 
αδτη, ένώ εΐναι μικρά, άπολύ
τως έξεταζομένη καί έν συσχε
τισμοί πρός τό δι’ αύτής έπιτυγ- 
χανόμενον άποτέλεσμα, θά θε- 
ωρηθή παρά τής πλειονότητας 
τών οικιστών ώς δυσβάστακτος, 
λόγω τής οικονομικής αύτών 
καταστάσεως. Δέον δμως νά 
λάβωσιν ύπ’ δψει των οί ένδια 
φερόμενοι, δτι άνευ θυσιών εΐναι 
άδύνατον νά έπιτευχθή τό άνεκ- 
τίμητον πλεονέκτημα τής έξα- 
σφαλίσεως τών οικογενειών των.

2) Ό ίδρυϋ'ηοόμενος ’Οργα
νισμός, τοποθετών τό άρχικόν 
έκ 14,1 ]2 - 15 εκατομμυρίων κε 
φάλαιόν του, ώς καί τά κατά 
τά πρώτα έτη περισσεύματα 
τών εισοδημάτων του, έπί έτη- 
σίω τόκω πρός 6 ο]ο, θά δυνη- 
θή, κατά πάσαν άνθρωπίνως δυ
νατήν πρόβλεψιν, νά άνταπο- 
κριθή πλήρως είς τήν ύποχρέω 
σίν του τής καταβολής είς τήν 
Τράπεζαν τών 60 ο]ο του μηνι 
αίου τοκοχρεωλυσίου τών θνη- 
σκόντων οικιστών, μέχρις έντε- 
λοΰς έξοφλήσεως τοϋ χρέους 
των.

Αί άπόψεις μου αδται, σχετι 
κώς μέ τόν ’Οργανισμόν τής ά
σφαλίσεως, στηριζόμεναι έπί 
τών άριθμών — καί είς τό σημεΐον 
αύτό ό κ. Συνάδελφος μας έπέ- 
δειξε σχετικόν πίνακα—εΐναι 
έντελώς γενικαί. Έφ’ δσον ήθε
λε προκριθή κατά βάσιν τό σύ 
στημα τοϋτο, δέον νά μελετη- 
θώσιν έν λεπτομερεία διάφορα 
ζητήματα, ώς τό τής μερικής έπι- 
στροφής τής εισφοράς των είς 
τούς κατά τά πρώτα έτη τής ά

σφαλίσεως τυχόν πωλήσοντας 
τά άκίνητα αύτών ήσφαλισμέ- 
νους κλπ.

3) ‘Η ένίαχυαις τής Τραπέ
ζης, ώς προεΐπον, ή ήθική καί ή 
ύλική, εΐναι έπίσης άπαραίτητος 
διά τήν επιτυχίαν τοϋ σκοποϋ. 
’Άνευ αύτής ούδέν έστί γενέ- 
σθαι. "Η Τράπεζα θά δώση είς 
τούς οίκιστάς τήν δυνατότητα 
νά συνεισφέρωσιν άμέσως τά 
άπαραίτητα κεφάλαια είς τόν 
’Οργανισμόν, διά τής είς αύτούς 
χορηγήσεως τών προσθέτων πι
στώσεων, ύπό τούς αύτούς εύ- 
νοϊκούς, οϊους καί διά τά πα
λαιό δάνεια, δρους. "Η Τράπε
ζα θά διευκολύνη τόν ’Οργανι
σμόν είς τήν άσφαλή τοποθέτη 
σιν τών κεφαλαίων του. "Η ή
θική ένίσχυσις τής Τραπέζης θά 
έμπνεύση είς πάντας τήν βεβαι
ότητα, δτι ό ’Οργανισμός, ύπό 
τήν αίγίδα της εύρισκόμενος, θά 
εύσταθήση.

Κατά τήν γνώμην μου εΐναι 
δύσκολον νά εύρεθή άλλος τρό
πος διά τήν πρακτικήν έπίλυ- 
σιν τοϋ ζητήματος καί μέ μι- 
κροτέραν διά τούς οίκιστάς έπι- 
βάρυνσιν. Έκτος άν άλλος τις 
κατώρθωνε νά έξεύρη άλλοθεν, 
άλλας σταθερός προσόδους διά 
τόν ’Ασφαλιστικόν ’Οργανισμόν.

Έν πόση περιπτώσει δμως, 
αί περιστάσεις ύπό τάς όποιας 
εύρίσκεται σήμερον ή άνθρωπό- 
της καί ή άβεβαιότης περί τής έν 
γένει διαμορφώσεως τής ζωής 
μεταπολεμικώς, δέν συγχωρώσι 
τήν έλπίδα, δτι τό ζήτημα εΐναι 
δυνατόν νά λυθή έπί τοϋ πα
ρόντος.

*
* *

Άπαντών, τέλος, ^ίς τάς μέ
χρι σήμερον διατυπωθείσας έπί 
τοϋ θέματος άπόψεις τών ώμι- 
λησάντων κ. κ. Συναδέλφων, ό 
Πρόεδρος τής Ένώσεως Οικι
στών Φιλοθέης κ. Άρ. Βεκιαρέ- 
λης έδήλωσεν ήμΐν τά έξής :

«Ή «Τραπεζιτική» έδημοσίευ- 
σεν ήδη γνώμας τινών έκ τών 
κυρίως άσχοληθέντων μέ τό ζή
τημα Άσφαλίσεως ζωής τών οι
κιστών Φιλοθέης, ώστε θά έχη 
ήδη πεισθή ό προκαλέσας τήν 
συζήτησιν Συνάδελφος καθώς 
καί πάντες οί οίκισταί, δτι τό
σον ό Οικοδομικός Συνεταιρι
σμός, δσον καί ή Ένωσις Οι
κιστών Φιλοθέης άπό Ζουμπου- 
λίδου μέχρι καί τών ήδη οί- 
κούντων, έπελήφθησαν έπιστα- 
μένως τοϋ ζητήματος. Σας προσ
θέτω δτι ή "Ενωσις Οικιστών, 
ώς έκτίθεται καί είς τά κυκλο- 
φορήσαντα πεπραγμένα της, έξ- 
ακολουθεΐ νά έχη ύπό μελέτην 
τό ζήτημα, έχουσα συστήσει καί 
ειδικήν Επιτροπήν, είς τήν ό
ποιαν πάντες δύνανται νά άνα- 
κοινώσωσι σκέψεις, άπόψεις καί 
σχέδια.

Έκ τών γραφέντων είς τό 
Συλλογικόν Δελτίον καταφαίνε
ται σαφώς ή Ανησυχία, ή όποια 
πράγματι, δικαίως δέ, κατέχει 
δλους τούς οίκιστάς, δτι έν πε- 
ριπτώαει θανάτου των δεν ϋΆ 
δυνηϋ"ϋ ή οικογένεια των νά 
διατηρήση τήν οικίαν, διά τήν ό
ποιαν είς τόαας ϋ'υσίας ύποβάλ- 
λωντατ’ είναι δέ γνωστόν δτι 
τό καταβαλλόμενον τοκοχρεω- 
λύσιον δέν εΐναι ίσον μέ ένοί 
κιον, οϋτως ή άλλως είσπρατ- 
τόμενον ύπό τοϋ ιδιοκτήτου, 
άλλ’ άντιπροσωπεύει καί ποσόν 
Αποταμιεύοεως, τό όποιον άνευ 
τής άσφαλίσεως χάνεται άπο
λύτως, ’Άλλως τε καί ή σκέψις 
τής Σ. Διοικήσεως ήτο καί εΐναι 
νά άποκτήσουν οί ύπάλληλοι οι
κίαν καί δχι νά νέμωνται τοι- 
αύτην μόνον ξώντες.

Αλλά προκύπτει συγχρόνως 
δτι, δκως «χωρίς αύγά δέν γί
νεται όμελέττα» καί χωρίς έπι- 
βάρυναιν τών οικιστών δέν εΐ-

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ
Φίλη «Τραπεζιτική»,

Είς τό ψύλλον τοϋ Μαΐου έ- 
δημοσιεύθη άνακοίνωσις έπί 
τοΰ νεοεκδοθέντος πονήματος 
τοϋ συναδέλφου κ. Σ. Μαρού- 
δα, τό «Νέον Τοκολόγιον».

Διεξήλθον τοϋτο καί έπιθυ- 
μώ νά έξάρω, δτι εΐναι εϋελπι 
νά παρακολουθώμεν νεωτέρους 
συναδέλφους, διαθέτοντας τάς 
ώρας τής έκ τής ύπηρεσίας ά- 
ναπαύσεώς των, είς έργασίαν 
έπίπονον καί είς έργα δημιουρ
γικά έν τώ έπιστημονικώ κλά- 
δω τής ειδικότητας αύτών, συν- 
τάσσοντες χρήσιμα καί πρα
κτικά πονήματα τοϋ τραπεζιτι
κού κλάδου.

"Η ήθική καί ύλική ένίσχυσις 
τής Σ. Διοικήσεώς μας, έπέτρε- 
ψεν είς τόν κ. Μαρούδαν, νά 
συνέχιση τάς έπιδιώξεις αύτοΰ 
καί νά συμπληρώση τό προη- 
γούμενον τοϋ έτους 1938 σχετι
κόν έργον του, διά τής έκδό- 
σεως Νέου Τοκολογίου.

Είς τοϋτο συνετέλεσε προσέ
τι τά μέγιστα καί ή «Τραπεζι
τική», ήτις, πρωτοστατούσα ώς 
πάντοτε είς τήν ένθάρρυνσιν 
πόσης τοιαύτης προσπάθειας, 
έδημοσίευσεν, άπό τοϋ 1937, 
πλήρη καί λεπτομερή άνάλυσιν 
τής μέχρι τότε έργασίας έπί τών 
Ήερολογιακών Πινάκων τοϋ κ, 
Μαρούδα.

ΔΓ αύτών, έν συνδυασμώ μέ 
πάσας τάς ήμερομηνίας, διά τό 
έμπορικόν ώς καί διά τό πολιτι
κόν έτος, άνευρίσκονται οί συν- 
τελεσταί έκεΐνοι δι’ ών απλώς 
καί άμέσως έπιτυγχάνεται ή 
έξεύρεσις παντός ζητουμένου 
τόκου, μέ ένιαΐον διάφορον έπι- 
τόκιον άνευ άνάγκης Ιδιαιτέρου 
ύπολογισμοϋ τών ήμερών, δΓ 
άπλής έκτελέσεως ένός καί μό
νου πολλαπλασιασμού συντομω- 
τάτου.

"Η διά τοϋ Νέου Τοκολογίου 
έφαρμοζομένη τό πρώτον πρα- 
κτικωτάτη αύτή μέθοδος, τής 
εύρέσεως τούτέστι παντός ζη
τουμένου τόκου άνευ ύπολογι- 
σμοϋ ήμερών καί μέ 120 διάφο
ρα έπιτόκια, βάσει δέ έμπορικοϋ 
καί πολιτικού έτους, δΓ έκτελέ
σεως δύο μόνον προσθέσεων, 
πιστεύομεν δτι άποτελεΐ λίαν 
σημαντικόν σταθμόν προόδου 
είς τήν άπλούστευσιν καί έκλαΐ- 
κευσιν τών γνωστών Τοκολο
γίων.

Εΐναι δέ άξιος τών συναδελ- 
φικών συγχαρητηρίων ό κ. Μα- 
ρούδας, ού μόνον διά τήν προσ- 
πάθειάν του ταύτην, άλλά καί 
διότι, διαθέτων τό πόνημά του 
τοϋτο είς τιμήν μόλις δυναμέ- 
νην νά καλύψη τάς δαπάνας 
τής έκτυπώσεώς του, άποδει- 
κνύει, δτι δέν άποβλέπει παρά 
είς άνώτερον οκοπόν, τήν εύ- 
ρυτέραν διάδοσιν τής μεθόδου 
του ταύτης.

Άθήναι, ’Ιούνιος 1940
ΑΡ. Γ. ΚΟΥΜΑΡΗΣ
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ναι δυνατόννά συστηθή άσφα- 
λιστικός ’Οργανισμός, ό όποιος 
νά άναλάβη τάς ύποχρεώσεις 
τών θνησκόντων οικιστών. Ό
λα τά σχέδια καί δλαι αί με- 
λέται αύτήν τήν βάσιν θά έχουν 
άπαραιτήτως καί τοϋτο πρέπει 
νά τό έχωμεν ύπ’ δψιν.

Τόν τρόπον τοϋ σχηματισμού 
τοϋ άσφαλιστικοϋ κεφαλαίου 
καί τής έκ διαφόρων πόρων 
ένισχύσεως τοϋ ‘Οργανισμού, 
άποδεχόμεθα κατά βάσιν ώς τόν 
διετύπωσαν οί μελετήσαντες τό 
ζήτημα. Λαμβανομένης δμως ύπ’ 
δψιν τής δυναμικότητας τών οί- 
κιστών^ή όποια δυστυχώς δέν 
παρουσιάζει ζηλευτά περιθώρια 
καί μάλιστα σήμερον—Φά είναι 
άπαραίτητος καί ή ένίσχυσις τής 
Τραπέζης, ένδιαφερομένης διά 
τό έργον της αύτό τό τόσον κοι
νωνικόν καί τόσον άπό πάντας 
θαυμαζόμενον, τό όποιον έχει 
πάντοτεύπ’δψει νά όλοκληρώση»
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Εις την αγαπητήν «Τραπεζιτι
κήν» άνεκινήθησαν εσχάτως δΰο 
σοβαρώτατα ζητήματα, άτινα από 
μακροϋ χρόνου άπησχόλησαν καί 
απασχολούν τον Έθνοτραπεζικόν 
κόσμον, καί διά την λύσιν των 
οποίων ήσχολήθησαν κατά και
ρούς εκλεκτοί συνάδελφοι.

Τα δύο αυτά ζητήματα είναι ως 
γνωστόν : 1) Ό τρόπος λειτουρ
γίας επικουρικού Ταμείου διά 
τούς προώρως θνησκοντας συνα
δέλφους καί 2) Τό ζήτημα άσφα
λίσεως των έν Φιλοθέη οικιστών.

Καί διά μέν τό πρώτον ζήτημα 
είναι γνωστόν δτι προ έτους πε
ρίπου, πρωτοβουλίφ τού Συλλό
γου μας, συνεστήθη επιτροπή, ήτις 
επί αρκετόν καιρόν έμελέτα τούτο 
καί ής δμως αί έργασίαι αυτομά
τως έληξαν, κατόπιν τής κεραυ
νοβόλου, ούτως είπεΐν, ενεργείας 
τού Σού μας κ. Διοικητού, δστις 
έδωκε την ταχυτέραν, πρακτικω- 
τέραν καί καλλιτέραν λΰσιν προς 
μεγάλην άνακοΰφισιν καί ευγνω
μοσύνην δλου τού προσωπικού. 
Ό κ. Διοικητής ύπεσχέθη, έκρι- 
νεν, άπεφάσισε καί εφήρμοσε τά 
γνωστά υπέρ των οικογενειών 
των προώρως θνησκόντων συνα
δέλφων μέτρα, άτινα καί έδωσαν 
τήν άρμόζουσαν έν προκειμένφ 
λΰσιν.

Έρχόμεθα ήδη εις τό δεύτερον 
ζήτημα, τής άσφαλίσεως δηλ. των 
οικογενειών τών έν Φιλοθέη οι
κιστών, οΐτινες κινδυνεύουν ν’ 
άπομείνωσιν άστεγοι μετά τον 
θάνατον δχι μόνον τού προώρως 
θνήσκοντος μέλους άλλα καί τοϋ 
ύπό σύνταξιν τοιούτου. Διά νά 
γίνη σύστασις ιδιαιτέρου ασφαλι
στικού ταμείου, περιλαμβάνοντας 
μόνον τούς οίκιστάς Φιλοθέης, δεν 
μπορεί νά γίνη συζήτησις, διότι 
είναι ολίγοι οι οΐκισταί, μεγάλα 
τά άσφαλιζόμενα ποσά, συνεπώς 
δυσβάστακτος ή τυχόν καθορισθη- 
σομένη εισφορά έκάστου μέλους 
δΓ ασφάλιστρα.

Διά νά άσφαλισθώμεν εις ξέ- 
νην ασφαλιστικήν Εταιρίαν καί 
πάλιν δεν συμφέρει, ως άπέδειξεν 
ό είδικώς διά τό ζήτημα τούτο 
ασχοληθείς κ. Ζουμπουλίδης, δστις 
άναλογιζόμενος τήν σοβαρότητα 
τού ζητήματος συνιστα ασφά
λειαν έστω καί μικροτέρου ποσού, 
διά νά είναι προσιτά τά ασφά
λιστρα. Επίσης, γενικωτέραν λύ- 
σιν προτείνει δ συνάδελφος κ. Δε- 
λένδας διά τής άξιοποιήσεως τών 
οικιών διά σειράς προτεινομένων 
μέτρων, ά'τινα, ευχής έργον θά 
ήτο νά έφαρμόζοντο διά τό γε
νικόν καλόν τών οικιστών Φι
λοθέης.

Τά μέτρα ταΰτα άλλως τε φρο
νώ, δτι θά έπρεπε νά ληφθώσιν 
άπαραιτήτως καί ασχέτως προς 
τήν τυχόν δοθησομένην λύσιν 
τής άσφαλίσεως τών οικογενειών 
τών οικιστών.

’Εγώ θά προέτεινα μίαν περισ
σότερον γενικωτέραν καί πρακτι- 
κωτέραν γνώμην, ήτις, κατ’ έμέ, 
θά έπέφερε μίαν λύσιν μερικήν ή 
καί ολικήν διά τούς οίκιστάς Φι
λοθέης, άλλά καί άνακουφιστι- 
κήν δι’ δλας έν γένει τάς οικογέ
νειας τών συναδέλφων είτε προώ
ρως θνησκόντων, ή καί υπό σύν
ταξιν τελούντων. Θά παρεκάλουν 
τούς κ. Συναδέλφους νά διετύπω- 
νον τάς τυχόν άντιρρήσεις των εις 
τρόπον ώστε νά έχω μεν καί ελ
πίδα, έκ τής συζητήσεως νά κα- 
ταλήξωμεν σέ κάτι θετικόν.

Θά προέτεινον τήν ΐδρυσιν ιδι
αιτέρου άσφαλιστικοΰ Ταμείου 
Ζωής προσωπικού Τραπεζών 
Εθνικής, Ελλάδος καί Κτηματι
κής, τά κεφάλαια τού οποίου θά 
άπηρτίζοντο άπό νέας εισφοράς 
δλων τών μελών τού Ταμείου 
Συντάξεων, καί άναλόγως τού ορ
γανικού μισθού έκάστου μέλους. 
Ή εισφορά έκάστου μέλους νά
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Αγαπητοί μοι Συνάδελφοι,
Δέν είναι διόλου περίεργον 

δτι τό σημερινόν μου Θέμα μοι 
τό ένέπνευσεν ή σύστασις τού 
Σεβαστοϋ μου κ. Ρόζη, ή γενο- 
μένη μετά τό πέρας τής όμιλίας 
τού άγαπητοΟ Συναδέλφου κ.
Μεγγλίδου, πραγματευθέντος 
«τόν Υπάλληλον ώς παρά
γοντα προσελκύσεως πελα
τείας».

Άλλ’ ή προφανής έξαιρετική 
σημασίά, ή άποδιδομένη γενι- 
κώτερον εις τό προτέρημα τής 
ταχύτητας έν τή ένεργεία μας 
ώς υπάλληλων, έπιβάλλει τήν 
είδικωτέραν άνάπτυξιν τοΟ πα
ράγοντος τούτου τής Ζωής, ά- 
ξίζοντος ν’ άποτελέση καί δι’ 
ήμάς, ίδιον θέμα έρεύνης τής 
οικογενειακής μας συγκεντρώ- 
σεως.

"Αν άπό τήν έρευναν τών έ- 
κάστοτε θεμάτων μας δέν προ
κύπτει καί έν δίδαγμα δι’ ό
λους μας, ή δέν άναγνωρίζεται 
ή σκοπιμότης τής έρεύνης τού
της, ή έπιβαλλομένη άπό τής 
άνάγκης τής ομαδικής μας παρ- 
ορμήσεως τοϋ νά προσπαθήσω- 
μεν νά καταστώμεν ίκανώτεροι 
έν τή άσκήσει τοϋ έπαγγελμα- 
τικοϋ μας καθήκοντος, τότε θά 
ήτο προτιμότερον νά λάβωμεν 
δλοι τήν θέσιν τοϋ σιωπώντας 
έργάτου καί έκαστος έξ ήμών 
ν’ άφεθή έλεύθερος νά όδηγη- 
θή άπό τά ίδια αύτοϋ Φώτα καί 
τάς θελήσεις του, νά μή γί- 
νωνται δέ καί Διαλέξεις, διότι 
θά είναι περιτταί.

*
* *

θά προσπαθήσω νά διεξέλ- 
θω όσον τό δυνατόν άπλά καί 
σύντομα πρό παντός τό θέμα, 
χωρίς νά σάς κουράσω. Άφοϋ 
άλλωστε πρόκειται περί ταχύ- 
τητος, κατ’ άνάγκην αϋτη πρέ
πει νά χαρακτηρίση την διάρ-1 
κειαν τής όμιλίας μου καί νά ' 
τελειώνη γρήγορα!
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’Όπως άσφαλώς πλεΐστοι έξ 
υμών θά διαλογίζονται, οϋτω 
καί έγώ διερωτώμαι έν τή έ- 
ρεύνη τοϋ θέματός μου:

Όποιου είδους άξίωσις είναι 
καί αύιή . . . Ταχύτης! . . . 
Κάμε γρήγορα . . . καί μάλι
στα είς κλάδον έργασίας ώς 
μία τραπεζική έπιχείρησις, αί 
συναλλαγαί τής όποιας έγκλεί- 
ουσιν άνά παν βήμα ένα κίν
δυνον ζημίας, μίαν ευθύνην 
διακυβεύουσαν ενίοτε καί αύ- 
τήν τήν θέσιν τοϋ υπαλλήλου;

Έπιχείρησις άπαιτοϋσσ μάλ
λον περισσοτέραν προσοχήν ώς 
έκ τής φύσεως τών συναλλα
γών της, πώς είναι δυνατόν ν’ 
άξιώνη τήν άνάπτυξιν ταχύτη
τας άπό μέρους τών υπαλλή
λων της καί νά τής δίδη μάλι
στα καί πρωτεύουσαν θέσιν με
ταξύ τών άλλων προσόντων 
τοϋ προσωπικοϋ της;

Καί έτι μάλλον δταν δλοι 
γνωρίζομεν δτι :

Ή βιασύνη δέν είναι, κατ’ 
άρχήν, καλόν πράγμα, ώς λέ- 
γουσιν άπό καταβολής κόσμου.

"Οποιος βιάζεται σκοντάφτει. 
διδάσκει ή γνωστή παροιμία,

Μή ϋ'υαιάζετε τήν ποιότητα 
είς τήν ταχύτητα συμβουλεύου- 
σιν άλλοι!

’Αλλά καί αύτά τό «σπεύδε» 
προκειμένου περί ύποθέσεων έ- 
πειγούσης φύσεως, τό συνοδεύ- 
ουσι πάντοτε οί σοφότεροι μέ 
τό βραδέως. Ή λέξις γρήγορα 
τούς είναι άγνωστος!

Άλλ’ αί άπορίαι μας αδται 
δέν είναι αί μόναι!

Ή έργασία μας είναι διανοη
τική· δέν δύναται συνεπώς νά έ- 
ξομοιωθή προς χειρωνακτικά έ- 
παγγέλματα. Έκεΐ ή άσκησις 
τών νεύρων καί τής μυϊκής δυ- 
νάμεως τοϋ άτόμου είναι ίσως 
δυνατόν νά άποδώση κατά τό 
μάλλον καί ήττον φανερά άπο 
τελέσματα καί σΰν τώ χρόνω

μή ύπερβαίνη τό 1]2 ο)ο μηνι
αίους ως άνω μέ έλάχιστον Δραχ. 
10. Κατά τόν τρόπον αυτόν θά 
συνεκεντροΰτο, επί τή βάσει τών 
εις χεΐράς μου στοιχείων ποσόν 
έκ Δραχμών πλέον τού 1.1)2 ε
κατομμυρίου έτησίως, δπερ, προι- 
κοδοτούμενον ίσοπόσως υπό τών 
Τραπεζών θά άνείρχετο έν συνό
λου είς άνάλογον ποσόν έτησίως.

Κατά τά στατιστικά δεδομένα, 
επί σειράν ετών οί σημειούμενοι 
θάνατοι εκ τών μελών τού Τα
μείου συντάξεων ανέρχονται κατά 
μέσον δρον είς 13 έτησίως. Ώς 
γενική αρχή θά τεθή, δτι δέν θά 
προσπαθήσωπεν έκ τού ποσού 
τού συγκεντρουμένου νά δημιουρ- 
γήσωμεν άποθεματικά καί κόντρα 
άποθεματικά. Συνεπώς οΰτε υ
πολογισμοί καί αναλογισμοί θά 
παραστή ανάγκη νά καταρτισθώ- 
σι. Θά διανέμηται σχεδόν δλον 
τό ποσόν έτησίως, καί κατά πο
σά, ά'τινα θά κανονισθώσι, δΓ 
ιδιαιτέρου οργανισμού.

Τά άναλογοΰντα ποσά θά λαμ- 
βάνωσιν αί οίκογένειαι τών θνη
σκόντων μελών ή θά δύνανται νά 
έκχωρηθώσιν καί είς τρίτους λό
γο*) προικός θυγατέρων ή αδελ
φών. Πάντως δέν θά επιτρέπε
ται νά προεξοφληθώσιν υπό τού 
νέου οργανισμού καί τούτο διά 
τό μή ύπάρχειν κεφάλαια. Διά 
τούς κατοίκους Φιλοθέης ιδιαι
τέρως τό δικαιούμενον ποσόν 
θά είναι υπό δέσμευσιν καί θά 
συμψηφίζεται άπαραιτήτως είς 
τήν προς τήν Τράπεζαν οφειλήν, 
έπί υποθήκη τών οικιών, είς τρό
πον ώστε άν μέν 6 υπάλληλος 
έκλειψη προώρως, θά απαλλαγή 
τό ακίνητον ενός μεγάλου μέρους 
αν δέ μετά πάροδον τριακονταε-" 
τίας, οπότε θά έ'χη έκ τών απο
δοχών έξοφληθή τό δάνειον, θά 
παραμείνη είς τήν οικογένειαν εις

μετρητά.’Έτσι πλησιάζομεν καί είς 
τήν άποψιν τού κ. Ζουμπουλίδου, 
συνιστώντος έν άνάγκητή / άσφάλι- 
σιν μικροτέρου ποσού, (άλλά μέ 
έλαχιστοτάτην εισφοράν), ή καί 
ολοκλήρου ώς άνω, έφαρμοζομέ- 
νης δέ καί τής υπό τού κ. Δελέν- 
δα προτεινομένης άξιοποιήσεως 
τών οικιών, καταλήγομεν είς τό 
επιθυμητόν καλόν καί ευεργετικόν 
συμπέρασμα.

Έχοντες νπ δψιν τό συγκεν- 
τρούμενον ποσόν έτησίως καί τούς 
έτησίως θνήσκοντας, εύρίσκομεν, 
δτι ή οικονομική ένΐσχυσις τών 
οικογενειών δέν είναι ευκατα
φρόνητος, δεδομένου, δτι θά μοι 
ράζεται ολόκληρον τό ποσόν. ’Ε
γείρεται δμως τό εύ'λογον έρώτη- 
μα : ' Υπολογίζομεν, δτι οί θάνα
τοι είναι 13 ή 15. Άν δμως συμ- 
βή νά έχωμεν πλείονας θανά
τους ; Τί μέλλει γενέσθαι ; Θά 
προέτεινα, δπως τήν έξυπηρέτη- 
σιν τής έργασίας αυτής άναλάβη 
τό Ταμεΐον αύτασφαλείας είς 
ίδιον λ)σμόν. Είς περίπτωσιν αν
τίξοων περιπτώσεων ώς άνω, νά 
συμπληρώνη τό έλλεΐπον ποσόν 
υπό τύπον προκαταβολής έξο- 
φλουμένης έκ τών τυχόν περισ
σευμάτων τού επομένου έτους, αν 
δέ τό φέρη κακή μοίρα νά έξα- 
κολουθήση δ κακός δρόμος, τότε 
θά γίνη σκέψις * έκ τού Ταμείου 
αύτασφαλείας, δπερ ουδόλως θά 
θιχθή οϊκονομικώς αν άναλάβη 
τούτην, δεδομένου δτι κατ’ εμέ ή 
δημιουργία σοβαρών άποθεματι- 
κών καί εις τό Ταμεΐον αύτασφα
λείας δέν είναι άπαραίτητος.’Αλλ’ 
αυτό είναι άλλο ζήτημα, δχι τού 
παρόντος.

Έν ένί λόγφ θά έχωμεν μίαν 
ασφάλειαν ζωής, τήν εξυπηρέτη
σή καί έγγύησιν τής οποίας θά 
άναλάβη τό Ταμεΐον αύτασφα
λείας.

ένα όκνός έργάτης ν’ άποβή 
ταχύτερος καί κατά συνέπειαν 
ώφελιμώτερος, άφοϋ τό έργον 
του μηχανικόν καί άπλοϋν, ώς 
έπί τό πλεΐστον, δέν άπαιτει 
καί έξαιρετικάς διανοητικός 
προσπάθειας.

Άλλά προκειμένου περί ήμών 
πώς είναι δυνατόν νά ΐσχύσουν 
τά ίδια; Ή άξια τοϋ ίδικοϋ μας 
έργου, έγκειμένη είς τήν άκρί- 
βειαν καί τήν ποιότητά του, μάς 
δίδει τήν εύχέρειαν νά άναπτύ- 
ξωμεν τήν ταχύτητά μας κατά 
βούλησιν! Διατί νά μή καταστή- 
σωμεν τό έργον μας τελειότε- 
ρον ποιοτικώς (άφοϋ μάλιστα 
έγκλείει καί έξαιρετικάς εόθύ- 
νας) άδιαφοροϋντες διά τήν 
άξιουμένην ταχύτητα;

Προφανώς ή άνάλυσις τοϋ 
θέματός μας καθίσταται έπιτα- 
κτική άπό τής άνάγκης τής έ- 
πιλύσεως τών άποριών τούτων 
καί όσων άλλων ήθελον ένδε- 
χομένως γεννηθή, είς τούς νε- 
ωτέρους ιδία συναδέλφους, το- 
σούτω δέ μάλλον δσω:

Ούτε αί παροιμίαι, σονηθέ- 
στατα άντιφάσκουσαι, μάς εί
ναι άγνωστοι, οϋτε ή έξαιρετι- 
κή λεπτότης τών καθημερινών 
καθηκόντων μας διαφεύγει κα- 
νέναν, δπως έπίσης καί καλώς 
έκ πείρας γνωρίζομεν δλοι δτι 
ούχί σπανίως έξαρτάται έκ τής 
ψυχικής μας διαθέσεως τής 
στιγμής νά μή δυνηθώμεν κά
ποτε εντός μιάς όλοκλήρου ή- 
μέρας νά περαιώσωμον έργον, 
δι’ δπερ ύπό άλλας συνθήκας,

, δηλαδή δταν Φέλωμεν θά μάς 
έπερίσσευε καί αύτή ή ώρα!..

Άς άναλύσωμεν δθεν έαυ- 
τούς πρώτον, ϊνα ’ίδωμεν έν συ- 

: νεχεία τί είναι δυνατόν νά έπι- 
i τύχωμεν ώς όμάς άτόμων ύπη- 
ρετούντων τόν αύτόν σκοπόν, 

| διά τήν γενικωτέραν βελτίωσίν
I ^σς:

Ιον. Εϊναι άραγε έμφυτον τό 
χάρισμα τής ταχυκινησίας είς 
τόν άνθρωπον;

Λέγω δτι άναμφισβητήτως 
πρόκειται περί φυσικού χαρί
σματος άρχικώς κληροδοτηθέν- 
τος ύπό τής φύσεως είς πάντας 
έξ ϊοου.

Ή έντολή συνεπώς τής φύσε 
ως είναι νά ένεργώμεν μετά τα
χύτητας. Τό κύριον γνώρισμα 
τής ζωής είναι ή δραστηριότης 
άλλά δραστηριότης άνευ τα
χύτητας ενεργείας έν παντϊ 
δέν νοείται.

Άν τό δώρον τής ταχύτητας 
έν τή σκέψει καί τή πράξει δέν 
ήτο ·&εΐον, ό άνθρωπος θά πα- 
ρέμενεν ύπό τάς συνθήκας τοϋ 
Πρωτοπλάστου άκόμη. 'Ό,τι 
έπετελέσθη καί έπιτελεΐται έκ- 
τοτε, άσφαλώς δέν οφείλεται 
είς μόνην τήν υπαρξιν τοϋ λο
γικού (πού είναι καί τοϋτο έπί
σης μεταξύ τών θείων Δώρων) 
άλλά κυρίως οφείλεται είς τόν 
γοργόν ρυθμόν μέ τόν όποιον 
έξειλίχθη ό άνθρωπος όρμηθείς 
έκ τής φύσεως πρός τήν κατά- 
κτησιν τοΟ κόσμου.

Άλλά καί τό δτι ή ταχύτης 
καταλαμβάνει όσημέραι έξέχου- 
σαν θέσιν μεταξύ τών παρα
γόντων πού καθιστούν τόν άν
θρωπον ίκανώτερον διά τήν έ- 
πιτυχίαν τών συγχρόνων έπιδι- 
ώξεών του, είναι άναμφιβόλως 
άποτέλεσμα μιάς άνθρωπίνης 
άνάγκης.

Ό φυσιολογικός άνθρωπος 
πού έτήρησε καί τηρεί άπλώς 
τήν άρχικήν έντολήν τής φύ
σεως είναι ό θεωρούμενοςπαρ’ 
ήμΐν Δραστήριος καί τοϋτο ού- 
δόλως αποτελεί φαινόμενον.

Μάλλον άνεξήγητον παραμέ
νει πώς κατώρθωσαν πλεΐστοι 
έκ τών άνθρώπων νά παρεκ- 
κλίνωσι τής άρχικής ταύτης έν- 
τολής καί νά διαμορφώσωσι βα
θμηδόν καί κατ’ όλίγον τάς νω-

χελεΐς καί βραδυκινήτους ιδιο
συγκρασίας άτόμων πού άπό 
έτών ένθυμούμεθα νά βαρύνων- 
ται (μερικά έξ αύτών) καί τήν 
ίδιαν των ζωήν, άπρακτοϋντα 
άπό πρωίας μέχρις εσπέρας.

Ό άνθρωπος άκολουθή- 
σας τόν ταχθέντα αύτώ σκο
πόν ύπ’ αυτής τής φύσεως, 
ού μόνον δέν άπεγοητεύθη, άλ
λά καί παραμείνας έντός τής 
έντολής τής φύσεως, ουδέποτε 
άνέκοψε τήν ταχύτητα είς τάς 
ένεργείας του διά τήν άνάκτη- 
σιν τής θέσεώς του είς τόν κό
σμον.

Άρα, είναι έμφυτος ή ταχύ
της είς τόν άνθρωπον, άναντιρ- 
ρήτως, καί άποτελεΐ φυσικόν νό
μον, τόν νόμον τής ταχύτητας, 
δπως καί ή βαρύτης τόν νόμον 
τής βαρύτητας.

*
2ον. Πως είναι δυνατόν νά 

συντελεστή ή μεταβολή ενός ά
τόμου άπό βραδυκινήτου καί 
νωχελοϋς εις ταχύν καί ευκί
νητον, ώς άπαιτοϋαιν αί σύγ
χρονοι άνάγκαι, άφοϋ ή παρού
σα φύαις του άνϋ·ίσταται προ
φανώς είς τοϋτο ;

ΟΙ τύποι ουτοι τών άτόμων, 
όσάκις δέν άπαξιώσουν νά προ- 
σέλθουν είς μίαν οίανδήποτε 
διάλεξιν ή προτιμήσουν νά κοι
μηθούν, κατ’ αύτήν, ικανοποι
ούνται συνήθως λέγοντες: Φύ- 

! σιν μεταβαλείν ού ρόδιον! Ου- 
I τοι, ού μόνον έχουσιν άσφαλώς 
|λησμονήσει έαυτούς άλλά ά- 
I γνόόϋν άναμφιβόλως καί αύτήν 
τήν σημασίαν τοϋ ρητοϋ! Ώς 
φύσιν έκλαμβάνουν τήν παρού
σαν ιδιοσυγκρασίαν των καί δέν 
έχουν άντιληφθή δτι αύτοί οΰ- 
τοι άπεμακρύνθησαν τής φύ
σεως των καί τής άρχικής έν
τολής της. Μέ μίαν άπλουστά- 
την δοκιμήν θά ήτο δυνατή είς 
πάντας ή έπαλήθευσις τοϋ ισχυ
ρισμού. Κάνετε τους πρός στι
γμήν νά κινδυνεύσουν νά χά
σουν π. χ. τό τραίνο1 θά τούς 
δήτε νά τρέχουν καλλίτερα άπό 
δλους ! Πρέπει νά προφθάσουν. 
Καί θά προφθάσουν διότι τό θέ
λουν.

Είς τούς άποροϋντας πώς θά 
γίνη ή μεταμόρφωσις θά έλε
γα : σπεύσατε!.... καί μή καθυ
στερείτε έκ συστήματος! Έπα- 
νέλθετε είς τήν φύσιν σας!.... 
έκγυμνασθήτε, άσκηθήτε κυ
ρίως ψυχικώς κατ’ ιδίαν ένας έ
καστος, άρχίζοντες άπό τά ά
πλά καθημερινά άτομικά σας 
καθήκοντα... διότι δέν θά σάς 
πταίη κανείς άν χάσετε τό τραί
νο ! μή λησμονήτε δτι δέν εΐ- 
σθε μόνοι είς τόν κόσμον... καί 
άδιαφορία, ύπό οίανδήποτε μορ
φήν, δέν χωρεΐ.

’Εκτός τοϋ δτι έχετε ύποχρέ- 
ωσιν νά διατηρήσητε καί καλ- 
λιεργήσητε δ,τι ή φύσις σάς ένε- 
πιστεύθη, άποτελεΐτε καί μέλη 
μιάς ώρισμένης Κοινωνίας συν
εργατών σας ή όμαδική έπιτυ- 
χία τής όποιας θά έξαρτηθή 
κατά μέγα μέρος καί άπό τήν 
ίδικήν σας συμβολήν. Κινηθήτε! 
Προσπαθήσατε είλικρινώς καί 
συστηματικώς! θά φθάσητε νά 
έξομοιωθήτε, άν τό Φελήοετε, 
πρός έκείνους πού θεωρούνται 
”Ασσοι είς τήν ειδικότητά των 
διότι είναι Ταχείς' μόνον έτσι 
δέν θά ύστερήσητε καί σείς είς 
τάς παροχάς μέ τάς όποιας συ- 
νηθέστατα άμείβει ή άρετή αύ
τή τούς έκλεκτούς της. Πρέπει 
νά τό θέλετε.... καί άσφαλώς θά 
τό θελήσετε.... διότι άνάγκα καί 
Θεοί πείθονται.

‘Όπως είς τά ταξίδια άνα- 
ψυχής άψηφεΐτε τούς κινδύνους 
τής ταχύτητας τοϋ ’Εξπρές καί 
Αεροπλάνου, έν τή περιφρο- 
νήσει σας πρός τόν πρωτόγονον 
άραμπάν—τόν παρέχοντα πά
σαν άσφάλειαν — κατά τήν αύ-



τήν λογικήν θά έδει νά έγκα- 
ταλείψητε τούς φόβους σας περί 
εύθυνών καί κινδύνων κατά τήν 
έκτέλεσιν του καθήκοντος σας, 
άναπτύσσοντες δλην τήν τόσον 
έπιθυμητήν ταχύτητά σας διά 
τήν περαίωσιν του έργου σας!... 
'Αρκεί νά το θελήσετε. Ό πα
ράγων τής θελήαεώς σας καί 
μόνης θά παίξη άποψασιστικόν 
ρόλον εις τήν άλλαγήν σας διά 
τήν άπόκτησιν του έξυμνουμέ- 
νου προτερήματος.

3ον) Παρ’ δλας τάς προσπά
θειας μου παραμένω όκνός. 
"Εχω δμως πολλά άλλα προ
τερήματα και τό έργον μου εί
ναι ποιοτικώς έξαίρετον. Θά 
καταστραφώ, διότι δέν είμαι 
ταχύς ;

Απαντώ άμέσως όχι!... Δέν 
πρόκειται νά καταστραφώ, άλλά 
δέν Θά διακριθώ ποτέ μεταξύ 
τών σνναδέλφων μου καί μάλι · 
στα εις έποχήν καθ’ ήν προο
δεύουν μόνον οί "Ασσοι..., 
έκεΐνοι δηλ. πού μέ τήν καλήν 
ποιότητα συνδυάζουσι καί τήν 
ικανοποιητικήν ποσοτικήν άπό- 
δοσιν, καί οδτοι δέν δύνανται 
νά έννοηθοΰν όκνοί βέβαια.

Δέν μας είναι άγνωστος ή 
έξαιρετική σημασία πού άποδί- 
δεται εις τήν καλήν ποιότητα 
τού έργου μας καί πόσον έπι- 
μένουσιν εις τήν διευκρίνισιν 
τούτου αί συστηματικοί έπιθε- 
ωρήσεις ένός Τραπεζικού π.χ. 
Ιδρύματος.

Έν τή γενικωτέρα έξελίξει 
τών διεθνών συνθηκών καί κα
τόπιν ιδία τών θεσπισθέντων 
νεωτέρων Νόμων, προστατευτι
κών τού ύπαλλήλου, δέν είναι 
διόλου περίεργον δτι μετεβλή- 
θησαν έκτοτε καί τά καθ’ ήμάς 
άρδην.

Σήμερον ό παράγων τής πο
σοτικής άποδόσεώς μας, άποβάς 
μοιραίως έκ τών κυρίων κριτη
ρίων τής καταλληλότητός μας 
ώς ύπαλλήλων, παραμερίζει τά 
παλαιότερον κρατήσαντα συ
στήματα έργασίας, καταπαύει 
αυτομάτως — μετά τόν περιορι
σμόν τών έργασίμων ώρών εις 
τό έπτάωρον — τήν παλαιάν με
ταξύ τών υπαλλήλων συνή
θειαν πλειοδοτήσεως εις έπίδει- 
ξιν άμφιβόλου ένίοτε έργατικό- 
τητος, καταλαμβάνει τήν πρώ- 
την θέσιν είς τά προσόντα μας 
καί μας έπιβάλλει νέους προσ
ανατολισμούς.

"Αλλοτε ή έλλειπής κατάρτι- 
σις μας καί ή βραδυκινησία 
μας, καί άν ύπέπιπτε είς τήν 
άντίληψιν τών προϊσταμένων 
μας, συνηθέστατα συνεχωρεΐτο. 
Αί άτελεύτητοι ώραι τής παρα
μονής μας είς τά Γραφεία συν- 
επλήρουν τά έκ τών έλλείψεών 
μας κενά καί ούτως ή ποσοτική 
άπόδοσις, ήτις ένδιέφερε, ένδια- 
φέρει, καί θά ένδιαφέρει τόν 
έπγοδότην, ούδόλως έθίγετο.

Ή προσοχή τού Διευθυντού 
τής έπιχειρήσεως περιωρίζετο 
τότε άποκλειστικώς είς τήν ποι
οτικήν άπόδοσιν καί τήν έργα- 
τικότητα τού ύπαλλήλου, αί έ- 
πιδιώςεις δέ τού τελευταίου κα- 
τέτεινον ή είς τήν έπίδειξιν τής 
άμφιβόλου ένίοτε έργατικότη 
τός του, διά τής σκοπίμου πα
ραμονής του είς τά γραφεία 
ύπέρ τάς κεκανονισμένας έρ- 
γασίμους ώρας, η είς τήν άπό- 
δοσιν ποιότητος μόνον τού έρ
γου του.

Ύπό τοιαύτας συνθήκας, ή 
δημιουργηθεΐσα νέα τάξις 
πραγμάτων, είναι δικαιοτέρα 
άπό πολλών άπόψεων καί μάλ
λον ήθική. Διότι θά άνακαλύψη 
καί θά έμφανίση πραγματικός 
άξίας άτόμων, άλλά καί τήν 
άμιλλαν μεταξύ τών ύπαλλή
λων θά κατευθύνη πλέον έπί 
πεδίων πραγματικών έπιδιώ- 
ξεων μέ θετικά άηοτελέσματα.

’Αλλά καί ό Διευθυντής τής 
έπιχειρήσεως, μέ τήν σειράν 
του τάς άρετάς τού ύπαλλήλου 
άρχίζει πλέον νά μέτρα άπό 
τού προσόντος τής ταχύτητάς 
του, ένδιαφερόμενος καί έλέγ- 
χων κυρίως τήν ποσοτικήν ά- 
πόδοσιν τούτου έντός τών πε- 
ριορισθεισών ήδη έργασίμων 
ώρών τού έπταώρου.

’Ιδού λοιπόν, διατί—ώς προ
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Ό κατά τόν προηγούμενον μήνα 
ένταθείς φονικότατος πόλεμος, ένέ- 
κρωσε τελείως τήν πνευματικήν κί- 
νησιν τόν έμπολέμων, άκόμη δέ καί 
τόν ούδετέρων Κρατών. Τοιουτοτρό
πως αί έφημερίδες καί τά περιοδικά 
δέν άσχολοϋνται, παρά μέ λογοτε
χνικός περιγραφάς τόν πολεμικόν 
άνταποκριτόν έπί τής φρίκης καί 
τοϋ όλέθρου πού σκορπίζουν τά χα
λύβδινα στόματα τόν συγχρόνων 
δπλων τής κατασιροφής. Άς έλπί- 
σωμεν δτι ή λαίλαψ θά παρέλθη τα
χέως καί άς εΰχηθόμεν είς τήν Αν
θρωπότητα νά έπανέλθη είς τά ειρη
νικά έργα τά συντελοΟντα είς τήν 
πνευματικήν πρόοδον καί τά δοξά- 
ζοντα τήν μεγαλοφυΐαν τόν άνθρώ- 
πων.

Άποκατασταθείσης τής καλοκαι
ρίας, ή θεατρική κίνησις εύρίσκεται 
είς τό forte της. Κατωτέρω δήμο-, 
σιεόομεν κριτικήν τόν έργων, τάς 
παραστάσεις τόν όποιων παρηκο- 
λουθήσαμεν.

«ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΙΜΑΙ ΚΤ ΕΓΩ».
(θέατρον Λυρικόν).—Ό ήμικρατικός 
θίασος τής Κας Μαρίκας Κοτοπού 
λη (Τμήμα Α) ήρχισε τάς παραστά
σεις του μέ τό άνωτέρω έργον τοΰ 
νέου συγγραφέως κ. Ν. Τσεκούρα.
Τήν φοράν αυτήν τό καθιερωθέν 
προεισαγωγικόν σημείωμα κατά τήν 
ήμέραν τής «πρώτης» είς τάς έφημε- 
ρίδας, έγραψεν ό Ακαδημαϊκός κ.
Γρ. Ξενόπουλος, δστις παρουσίασε 
μέ θερμοτάτας έκφράσεις τόν συγ
γραφέα είς τό Αθηναϊκόν Κοινόν.
Παραλλήλως ή μεγάλη μας τραγω
δός δέν έπαυσε κατά τάς δοκιμάς 
νά έκφράζεται ένθουσιωδός διά τό 
έργον, τόν κυριώτερον γυναικεΐον ρό
λον τοϋ όποιου άνέλαβε νά διδάξη.
Άτυχός, καί δέν είναι ή πρώτη φο
ρά πού ένα τέτοιο συμβαίνει, ό έν- 
θουσιασμός καί τοϋ σεβαστού συγ
γραφέως καί τής Κυρίας Κοτοπού
λη, άπεδείχθη τό ίδιο βράδυ τοόλά- 
χιστον ύπερβολικός. Ό κ Τ. είχε 
άσφαλός μιάν θαυμασίαν έμπνευση 
πού σέ άλλο πλάνο θυμίζει τόν πε
ρίφημο «Poliche» τοϋ Bataille. Μπο
ρούσε δηλαδή τό θέμα του νά άνα- 
πτυχθή σέ μιά περίφημη comedie 
dramatique μέ τούς δύο χαρακτήρες 
τοϋ Άνέστη καί τής ’Αντιγόνης 
πλαισιουμένους άπ’ τή χιμαιρική 
σκιά τής άσύλληπτης γιά τόν ηρώα 
εύτυχίας.

Κάτι τέτοιο κατορθώνει ό κ. Τ. 
στή β' εικόνα τής Β' πράξεως,^ τήν 
καλύτερη τοϋ έργου. Άτυχός δμως 
ή προσδοκίες πού στηρίζονται στήν 
έπίσης καλή Α' ττράξι, Εξαφανίζονται 
μέ τήν άντικαλλιτεχνική Α' είκών 
τής Β" πράξεως δπου ή δραματική 
ψυχοσύνθεσις τού Άνέστη ξεπέφτει 
σέ σατυρικό ή μάλλον έπιθεωρησια- 
κό έπίπεδο. Είς τήν Γ' πράξι τό έργο 
παίρνει έξέλιξι κινηματογραφική γιά 
νά έπιτευχθή ένα happy end μέ άι υ
πολογιστή ζημία τής σκηνικής οικο
νομίας καί τής άληθοφανείας.

Αύτή ή γνώμη μου γιά τό έργο 
τό όποιο είχε τήν ύψίστη τιμή καί 
εύτυχία νά έρμηνευθή άπό τήν μεγα
λύτερη σύγχρονο ήθοποιό τής "Ελ
λάδος καί τόν έπίσης «μεγάλο» μας 
Βασίλη Λογοθετίδη τοϋ όποιου τό 
τάλαντον μεστόν καί πανύψηλον ήγ- 
γισε τάς σφαίρας τής άνωτέρας Τέ
χνης.
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εΐπον—τό μειονέκτημά μου τής 
βραδυκινησίας μου δέν θά μέ 
καταστρέψη βέβαια, έφ’ δσον 
έχω άλλα προτερήματα, άλλ’ 
είς τήν άνάδειξίν μου καί τήν 
διάκρισίν μου μεταξύ τών συν
αδέλφων μου θά μέ δυσχεράνη 
άναλόγως τού βαθμού τής έκτά- 
σεώς του.

** * χ
4ον) Ποιοι δύνανται να συν

τρέξουν ηθικώς τήν άποτυγχά- 
νουσαν ατομικήν προσπάθειαν 
τοΰ συναδέλφου προς άπόκτη- 
σιν τοϋ προτερήματος :

Ούδεμία χωρεΐ αμφιβολία 
δτι είς τήν άνεπαρκή άτομικήν 
προσπάθειαν τοΰ συναδέλφου 
δπως ουτος καταστή ποσοτικώς 
άποδοτικώτερος, πολύτιμος έπί- 
κουρος, δύναται νά έλθη :

Α\ Ή αυναδελφική Αλληλ
εγγύη : Διά τών συνεχών πα
ροτρύνσεων καί συμβουλών,διά 
τής άναπτύξεως συνεχούς ά- 
μίλλης, καί Ιδίως διά της έπι- 
δείξεως τοϋ καλλιτέρου παρα
δείγματος.

Β'.-Τδ ενδιαφέρον αύτοϋ τού
του τοϋ Διευθυντ οϋ της έπι
χειρήσεως:

’Όταν έκδηλούται, δι’ ένθαρ- 
ρυντικών παραινέσεων, διά τής 
στενής καί ένημέρου παρακο- 
λουθήσεως τού ύστεροΰντος ύ
παλλήλου, διά τής μεθοδικής 
καί άναλόγως τών έπιτελουμέ- 

■ νων προόδων του χρησιμοποιή- 
σεως τού ύπαλλήλου, είς ύπηρε-

"Όσον άφορδ τόν συγγραφέα, δε- έρμηνεία τόν κύριόν Μυρότ καί 
χόμεθα άνεπιφυλάκτως δτι ό κ. Τσε- I Μπαστιέ, οί όποιες έδωσαν τρεις 
κούρας έχει «φλέβα» άλλά φλέβα I λαμπρούς καί άνάγλυφους τύπους 
δραματική. Τό είδος τής σατύρας, | «μητέρων», καί στό πλαστικό ττσίξι- 
τόσον είς τούς συγγραφείς έπίφθο- I μο τοϋ κ. Γοτοϋ Μυράτ στόν οποίον 
νον, είναι ό λεπτοφυέστερος καί | όφείλεται καί ή καλή έν τω συνόλω 
υψηλότερος βλαστός τοϋ δυοκολω- ί της μετάφρασις τοϋ έργου, 
τάτου κλάδου τοϋ λογοτεχνικού δέν- , e
δρου, δστις καλείται «θέατρον». Διά | * *
νά τόν φθάση κανείς ή πρέπει νά ΚΑΛΕΣ ΤΕΧΝΕΣ : Είς τόν «Παρ- 
ξχη γεννηθή μέ τά πτερά του Πηγά- νασσόν>> έγένετο ή έκθεσις τής Καλ- 
σου ή νά άναρριχηθή βραδέως άπό χιτεχνικής Συντροφιάς» είς ήν, μεταξύ 
κλάδου είς κλάδον, παιρνώντας άπό άλλων έξέθεσεν έργα του ό συνά- 
τήν Κωμωδίαν, τό Δράμα καί αΰτήν δελφος’ κ Ν- Μαγιάοης λίαν εύφή-

μως γνωστός νέος ζωγράφος. Άτυ
χός τό άπόγευμα τής 3ης Ιουνίου ή 
έκθεσις, είς τάς 5 μ.μ-, ήτο κλειστή 
καί οϋτω έστερήθημεν τής εύχαρι- 
στήσεως νά μελετήσωμεν τά έργα 
τόν νέων καλλιτεχνών μας.

?***
Είς τό’Άσυλον Τέχνης Ελαβε χώραν 

ή Δ' έκθεσις σχεδίου καί διακοσμητι- 
κής τοΰ Ε' Γυμνασ. Άρρένων ένερ- 
γηθεϊσα χάρις είς τάς άκαταβλήτους 
προσπάθειας τοϋ καθηνητοϋ κ. Γ. 
Ρωμανοϋ καί τήν πρωτοβουλίαν τοϋ 
Γυμνασιάρχου κ. Π. Στυλιανοπού- 
λου. Τό θέαμα τόν έκτεθέντων έρ
γων ύπήρξεν έκ τόν πλέον Ενδιαφε
ρόντων- άπό τούς λιλιπουτείους δέ 
καλλιτέχνας δέν έλειψεν ούτε ή έμ- 
πνευσις οϋτε ή έπιδεξιότης περί τήν 
έκτέλεσιν. Είς ώρισμένους δ’ έξ αύ- 
τόν, ίδια τούς κάπως μεγαλυτέρους 
τήν ήλικίαν, διεγνώσαμεν τήν ϋπαρ- 
ξιν άληθοϋς καλλιτεχνικής ιδιοφυίας. 
Μεταξύ αύτόν άξίζει νά άναφέρωμεν 
τήν ζωγραφικήν τοΰ έκ Τήνου Ίωάν. 
Πρίφτη—ύποσχομένου νά καταστή 
έφάμιλλος τόν ένδοξων συμπατριω
τών του,—τά έργα τοϋ Δ. Γαλανο- 
πούλου, τά σχεδιάσματα τοϋ 1. Γαΐ- 
τη καί τήν διακοσμητικήν Εργασίαν 
έπί ώρισμένου μοτίβου πολλών μα
θητών ήτις άποκαλύπτει τήν έκλέ- 
πτυνσιν τού καλλιτεχνικού συναισθή
ματος τής σπουδαζούσης νεολαίας 
καί τήν εύγενή προσπάθειαντήν κατα- 
βαλλομένην πρός άνάπτυξιν του πα
ρά τόν άνωτέρω Εκπαιδευτικόν λει
τουργόν οϋς συγχαίρομεν θερμότατα.

’Άνθη : τοϋ μαθητοΰ τής Δ' τά- 
ξεως Δ. Γαλανοπούλου.

[Άπό ιήν Δ' εκθεσιν τοΰ 
Ε’. Γυμνασίου Άρρένων],

τήν Τραγωδίαν. Γιατί κάθε σάτυρα 
είναι ποτισμένη μέ δάκρυ δπως ή 
κάθε ώδή τοϋ ποιητή είναι ζυμωμέ
νη μέ αίμα! Περιμένουμε λοιπόν άπό 
τόν νέο συγγραφέα, πού καί άπ’ τά 
άλλα πρωτόλεια του τά μή παιχθέν- 
τα, έδειξε πώς ξαίρει νά διαλέγη τά 
θέματά του, ένσ έργο πού θά μάς 
δώση άληθινή καλλιτεχνική συγκίνη- 
σι καί θά όδηγήση σταθερά τά βή
ματά του στήν άληθινή Πρόοδο πού 
είλικρινός τοΰ εύχόμεθα.

«ΘΕΡΜΗ ΑΓΚΑΛΙΑ». (Άπό τόν 
θίασον Μαρίκας Κοτοπούλη).—’Εάν 
ή "Ελλάς είναι πατρίς τής Τραγω
δίας, ή Γαλλία άσφαλός είναι πα
τρίς τής Comedie. Τό δεύυεπον ά- 
ξίωμα άπεδείχθη δΓ άλλην μίαν φο
ράν μέ τήν ύπό τόν άνωτέρω τίτλον 
Comedie τοϋ AndreJBirabeau τήν ό
ποιαν άνεβίβασεν είς τό «REX» τό 
Β’ τμήμα τοϋ θιάσου Κοτοπούλη. Τό 
έργο αύτό μέ τόν εύφυέστατο «μϋ- 
θο», τήν άδροτάτη διαγραφή τόν 
χαρακτήρων τόν «τριών μητέρων», 
τήν άναλυτικώτατη ψυχοσύνθεση τοϋ 
νεαροϋ Ζιλμπέρ, τή λεπτότατη σάτυ
ρα τόν τριών έπεισοδιακόν τύπων— 
πατέρα, βιομηχάνου και demi-mon- 
daine—διαστίζεται άπό σπινθηροβο
λούν πνεϋμαό δέ διάλογός του ζων
τανός καί έσπαρμένος μέ λεπτότατα 

φιλοσοφικόνπολύτιμα πετραδάκια 
σκέψεων, ένισχΰεται καί άπό ώραι- 
ότατα σκηνικά εύρήματα τά όποια
χαρίζουν πραγματικήν άπόλαυσιν είς 1 μέ τήν «Εύρώπη τοϋ 1940 
τόν θεατήν. Τό έργον έστηρίχθη στήν «Άνθρωποφάγους» του.

Μέσα είς τήν τραγικήν ουνοφρύ- 
ωσιν τόν Εφιαλτικόν ήμερόν τάς ό
ποιας διέρχεται ή Άνθρωπότης, άλη- 
θής δασις χαράς καί ψυχικής ήρεμή- 
σεως είναι ή έν τω Ζαππείω Μεγά- 
ρω διορχανωθεϊσα 7η χιουμοριστική 
έκθεσις, δπου τά έκλεκτά μέλη τοϋ 
Συνδέσμου Σκιτσογράφων τόν Α
θηναϊκόν ’Εφημερίδων έκθέτουσι 117 
πίνακας καί σχέδια πλέον ή Επιτυχή 
έν τω συνόλω των. Πηγήν τής έμ- 
πνεύσεως των περισσοτέρων άποτε- 
λεϊ ή τρομερά άλληλοσφαγή τής ΒΔ 
Εύρώπης ήτις παρωδείται Επιτυχέ
στατα, έπί τοϋ έρωτικοϋ και κοινω
νικού πεδίου, ιδίως άπό τόν κ. Α. 
Βλασσόπουλον. Ό κ. Δ. Βαρδακώ- 
στας έξ ’Άνδρου άποκαλύπτεται δε- 
ξιώτατος χειριστής τοϋ crayon, ό κ. 
Γ. Γρηγόρης έξωτερικεύει καλλιτε
χνικότατα τήν πηγαίαν χιουμοριστι
κήν διάθεσίν του, ό άσυναγώνιστος 
κ.Φ. Δημητριάδης παρουσιάζεται Εμ
πνευσμένος..... άπό τά Εύαγγελικά
ρητά καί ό κ. Γ. Λυδάκης Εκφράζει 
δλον τόν ειρωνικόν σαρκασμόν του

καί τούς

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΠΕΗΝΙΕΣ
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Αί κοινοποιηθείσαι προαγωγαί, αϊ- 
τινες δημοσιεύονται είς άλλην στή
λην, ικανοποίησαν άπολύτως τό προ
σωπικόν. Μόνον έκ μέρους τόν δα- 
κτυλογράφων α' καί τόν κλητήρων, 
διετυπώθη τό παράπονον, δτι ό θε- 
σπισθείς δΓ αύτούς χρόνος κρίσεως 
είναι δυσαναλόγως μακρός, έν σχέ- 
σει μέ τήν παρεχομένην διά τόν κατά 
πενταετίαν προαγωγών των χρημα
τικήν άνακούφισιν. Έλπίζομεν, δτι ό 
κ. Διοικητής, έν τή Εγνωσμένη του 
στοργή ύπέρ τόν βιοπαλαιουσόν τά
ξεων, θά θελήση νά έξετάση εύμενως 
τήν άνωτέρω περίπτωσιν.

— Πληροφορούμεθα, δτι ή Διοικ. 
’Επιτροπή τοΰ Συλλόγου κατήρτισεν 
’Επιτροπήν, έκ τόν συναδέλφων κ.κ. 
Ήλ. Κουμετάκη Τμηματάρχου, Α. 
Μαλαγαρδή Δικηγόρου καί Ν. Μπα- 
στουνοπούλου Λογιστοΰ, είς ήν άνέ- 
θεσε νά κρίνη περί τόν άγοραστέων 
βιβλίων, οικονομολογικών καί μή, 
άτινα πρόκειται νά έμπλουτίζωσι τήν 
Βιβλιοθήκην τοϋ Συλλόγου. Τής ’Ε
πιτροπής μετέχει καί ό ’Επιμελητής 
Μορφώσεως κ. Κ. Σιαδήμας. Τονί- 
ζομεν ιδιαιτέρως τήν συμμετοχήν είς 
τήν ’Επιτροπήν τοϋ κ. Μαλαγαρδή, 
οδτινος ή γνώμη διά τήν πρόσκτησιν 
Νομικόν βιβλίων είναι άληθός πο
λύτιμος.

—Άπό τής 15ης ‘Ιουνίου άνέλαβε 
καθήκοντα βοηθού τής ’Επιμελητείας 
Μορφώσεως ό συνάδελφος κ. Άνδ. 
Μπάκας. Χαίρομεν ιδιαιτέρως διά 
τήν Επιτυχή ταύτην τοποθέτησιν και 
ε’ίμεθα βέβαιοι^ δτι τά μέλη τοϋ 
Συλλόγου θέλουσιν έξυπηρετηθή πλη
ρέστατα διά τής τοιαύτης συμπλη- 
ρώσεως τής Επιμελητείας Μορφώ
σεως.

—Ή όλοκλήρωσις τής λειτουργίας 
τοϋ εστιατορίου, μέ τόν νέον ρυθμόν, 
συμπληροϋται δσον οϋτω καί διά τής 
λειτουργίας τής ταράτσας, δπου οί 
συνάδελφοι θά γευματίζωσιν άπο- 
λαμβάνοντες τάς ώραίας νύκτας τόν 
Αθηνών καί τό πανόραμα τής φωτι
σμένης Πρωτευούσης. 
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Ό συνάδελφος κ. Ή. Κουμετάκης 
έκθέτει νέα—άτυχός ολίγα— δείγμα
τα τής εύγενοϋς, μεστής καί πολιτι
σμένης Τέχνης του, μέ τόν ήθογρα- 
φικόν πίνακα «Κάτου στοϋ Βάλτου 
τά χωριό» καί τόν σατυρικόν «Ήλι- 
τρόπια», έπί κεφαλής. Τέλος άξια 
παντός Επαίνου είναι ή Εργασία τόν 
κ.κ. Πολενάκη, Τερζοπούλου καί Χό- 
ροβιτς,

Άτυχός δμως παρετηρήσαμεν δτι 
ό θαυμασμός τόν Επισκεπτών τής 
έκθέσέως, είναι μάλλον πλατωνικός 
καθόσον μόνον 2 πίνακας εΐδομεν ά- 
γορασθέντας μέχρι τής στιγμής. Καί. 
έν τούτοις ό λαμπρός αύτός κλάδος 
τής Τέχνης εχει άνάγκην καί οικο
νομικής ένθαρρύνσεως διά νά μήν ά- 
παγοητεύη τούς θεράποντάς του. 
Τά διάφορα Νομικά Πρόσωπα, οί 
διαφόρου Σύλλογοι καθώς καί οί 
εϋποροι συμπολΐται έχουν ύποχρέω- 
σιν νά ένισχύσουν καί έμπράκτως 
τούς εύγενεΐς αύτούς έργάτας τοϋ 
"Ωραίου καί νά τούς ύποστηρίξωσι 
είς τήν προσπάθειάν των.

Άπό τόν Σύλλογόν μας είδικώτε- 
ρον, ό όποιος περικλείει είς τά σπλά
χνα του τόσα λαμπρά καλλιτεχνικά 
στοιχεία, άναμένομεν νά δώση καί 
είς τόν τομέα αύτόν, εύγενές παρά
δειγμα πρωτοπορείας.

Ν. Μπ.
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σίας παρεχούαας έδαφο; σχετι- | θά ήμην εύτυχής άν εβλεπα 
κής άσκήσεως, ώς αύτή ή πείρα μέ τήν σειράν του καί ξνα άλ-
τού Προϊσταμένου ήθελεν ύπο- 
δείξει, άλλ’ άκόμη καί διά 
διακριτικών βραβεύσεων προτύ
πων υπαλλήλων εξαιρετικής 
ταχύτητος πρός τόν σκοπόν δ
πως κεντρισθή τό αίσθημα τής 
άμίλλης τού βραδυκινήτου.

*
* *

Ή περαιτέρω παράταξις τρό
πων καί μεθόδων διά τήν θε
ραπείαν τοϋ κακού, καί έκτδς 
τής άναρμοδιότητός μου είς ήν 
θά προσέκρουε, κατ’ ούδεν ΰ'ά 
ώφέλει, διότι δέν δύνανται νά 
ίσχύσωσιν είς πάσαν στιγμήν ό 
μοιομόρφως καί παγίως δι* δ
λας τάς έπιχειρήσεις γενικώς, 
τά αύτά μέτρα.

Τά πρακτικά αποτελέσματα 
θά άνεύρωμεν, άναλόγως τής 
έπιδόσεώς μας, μόνον κατά τήν 
άσκησιν τών καθηκόντων μας.

Έκεΐ, ού μόνον έλευθέρως έ- 
πιτρέπεται, άλλά καί έπιβάλλε 
ται ή άνάπτυξις τών όργανωτι- 
κών άρετών μας, άναλόγως τής 
κτηθείσης πείρας ένός έκάστου 
μας.

Τό θέμα μου έχει έξαντληθή 
ώς καί ή ύπομονή σας.

€Ωρισμένως δέν ώλωκληρώθη 
καί δέν ήτο δυνατόν νά τύχη 
ίσως χειροτέρας κακομεταχειρί- 
σεως! Τά έξήτασα μόνον άπό 
δσας πλευράς μοί έπέτρεπε νά 
τό άνασκοπήσω ένα λογικώς 
περιωρισμένον χρονικόν δριον.

λον συνάδελφον νά μέ συμπλη 
ρώση καί νά μέ διορθώση. Τότε 
ό σκοπός μας θά είχε άπείρως 
καλλίτερα άποτελέσματα, έξη- 
λεγμένα δπως αυνηθίζομεν νά 
λέγωμεν έπαγγελματικώς, διότι:

Άπό τού στόματος καί άλ
λου συναδέλφου θά ήκούοντο 
άλλα τόσα καί περισσότερα, τά 
όποια θά μάς κατέπειθαν περί 
τού δτι έκεΐνο πού τόσον εύ· 
σχήμως καί λεπτώς μας έζητήθη 
δέν είναι είμή στοιχειώδες κα
θήκον ένός έκάστου έξ ήμών έ
ναντι τού Ιδρύματος μας άλλά 
καί έναντι τών ίδιων ήμών συμ
φερόντων, δπως τίθενται τά 
πράγματα.

Διά τοΰ καλού μας τρόπου, 
τής εύπροσώπου έμφανίσεώς 
μος καί τών καταλλήλων ένερ- 
γειών μας, θά έπιτύχωμεν τήν 
προσέλκυσιν τής πελατείας μας, 
χάρις είς τήν προέχουσαν φήμην 
τού ‘Ιδρύματος μας, ώς λίαν 
προσφυώς έτόνισεν καί ό άγα- 
πητός συνάδελφος κ. Μεγγλί- 
δης είς τήν προηγηθεΐσαν διά- 
λεξίν του.

Άλλά δέν άρκεΐ ή προσέλ- 
κυσις! θέλομεν καί συγκράτη- 
σιν τής πελατείας!

Πώς δμως θά έπιτύχωμεν καί 
τήν συγκράτησιν τής πελατείας, 
ούτως ώστε νά μή μείνωμεν 
μόνον μέ τήν ίκανοποιησιν δτι, 
έκ τών καλών μας τρόπων καί 
περιποιήσεων προσειλκύσαμεν

σήμερον τήν πελατείαν καί τήν 
έπομένην αΰτη μάς έγκατέλει- 
ψε, διότι δέν τήν έξυπηρετή- 
σαμεν έπαρκώς;

‘Όπως είναι άπειροι οί τρό
ποι πού δυνάμεθα νά μετέλθω- 
μεν διά τήν έπίτευξιν ένός γενι- 
κωτέρου σκοπού τής ζωής καί 
άμέτρητοι αί όδοί πού όδηγοΰν 
είς αύτόν, οϋτω πως καί διά 
τήν έξυπηρέτησιν τής πελατείας 
μας, πού είναι ό σημερινός άν- 
τικειμενικός σκοπός μας, έχομεν 
είς τήν διάθεσίν μας απειραρίθ
μους οδούς νά έκλέξωμεν διά 
νά φθάσωμεν είς αύτόν.

Καί θά προτιμήσωμεν ασφα
λώς έκεΐνον πού θά μάς φέρη 
ταχύτερον πρός τό τέρμα! "Ας 
φροντίζωμεν δθεν, τό καθημε
ρινόν μας έργον, νά τό διεκ- 
περαιώμεν μέσω τής βραχυτέ- 
ρας εύθείας, χωρίς τούτο νά 
χάνη τίποτε άπό τήν τελειότη
τά του.

Ή έξυπηρέτησις τής πελατείας 
μας είς όαααδήποτε άλλας περι
ποιήσεις καί άν θέλη έκδηλω- 
θή δσης δήποτε προσοχής καί 
Ακρίβειας καί άν τύχη, ϊνα αϋτη 
θεωρηθή ώς πλήρης πραγματι
κή έξυπηρέτησις, δέον πρό παν
τός νά είναι πρόθυμος ! ! καί 
κυρίως πρόθυμος!...

Καί πρόθυμος δέν Θά είναι 
ποτέ άν δέν είναι ταχεία.

Ταχΰτης δθεν είναι καί ή άρ- 
χή καί τό τέλος τοΰ σημερινού 
θέματός μου!


