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Γύρο άπά τήν έόνικήν άποστολήντής Έδνικής Τράπέζης

Η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΝ
Ό βαρυσήμαντος λόγος τοΰ Διοικητοϋ κ. Γ. ΠΕΣΜΑ- 
ΖΟΓΛΟΥ κατά τήν ημέραν των έγκαινίων τοΰ έν 
Ράδω Υποκαταστήματος τής Έδνικής Τράπέζης.

Τό άπόγευμα τής 7 Αύγούστου έ. 
έ. παρουσίςι τοΰ Στρατιωτικού Διοι- 
κητοΰ Ναυάρχου κ. Ίωαννίδου, τοΰ 
Μητροπολίτου κ. Τιμοδέου, τοΰ Διοι- 
κητοΰ τής Έδνικής Τράπέζης κ. Γ. 
Πεσμαζόγλου, τοΰ Διευδυντοΰ τής 
Τράπέζης κ. Κοζώνη, του "Αγγλου 
Προξένου, τΰν λοιπών έν τή νήσω 
Πολιτικών, Δικαστικών καί Δημοτι
κών Αρχών, άντιπροσώπων τών ξέ
νων Κοινοτήτων καί ύπερδιακοσίων 
έμπόρων καί βιομηχάνων τής νήσου, 
έτελέσδησαν έν Ρόδω μέ πάσαν με
γαλοπρέπειαν καί έπισημότητα τά 
έγκαίνια τοΰ Ιδρυδέντος έκεΤ υποκα
ταστήματος τής Έδνικής Τράπέζης.

Μετά τόν αγιασμόν, εις τόν όποι
ον έχοροστάτησεν ό Σεβασμιώτα- 
τος Μητροπολίτης κ. Τιμόδεος, ό 
Διοικητής τής Έδνικής Τράπέζης 
κ. Γ. Πεσμαζόγλου έξεφώνησε τόν 
κάτωδι βαρυσήμάντον λόγον : .

ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ

«Είμαι ιδιαιτέρως ευτυχής διότι εις έμέ έ
λαχε ή υψηλή τιμή νά κηρύξω καί έπισήμως 
τήν έναρξιν τών εργασιών του έδώ Υποκα
ταστήματος τοΰ πρώτου πιστωτικού μας 'Ι
δρύματος. Καί ή Έδνική Τράπεζα τής 'Ελλά
δος, τής όποίας®ή ιστορία είναι άρρήκτως 
συνδεδεμένη μέ τούς μετά τό 1841 άπελευ-

δερωτικούς αγώνας είναι υπερήφανος διότι 
έγκαδίσταται εις τήν γωνίαν αυτήν τής 'Ελ
ληνικής γής, ή όποια άπηλευδερώδη χάρις 
εις τούς σκληρούς, συχνά αιματηρούς καί 
πάντοτε επιμόνους άγώνας σας, Δωδεκανή- 
σιοι. Υπηρετήσας έπί είκοσι δύο ουνεχή έτη 
ώς εκπρόσωπος τοΰ 'Ελληνικού Λαού, νομί
ζω δτι έχω καί έγώ τό δικαίωμα νά σάς βε
βαιώσω δτι ή Πατρίς σάς έδέχδη εις τούς 
κόλπους της, δχι μόνον στοργικά, άλλά καί 
σάν ύπερήφανη Μητέρα διότι δέν ύπετά- 
χδητε εις τούς άπό αιώνων πολυπληδεστέ- 
ρους καί οίκονομικώς ίσχυροτέρους κατα- 
κτητάς σας, καί άπεδείξατε οΰτω άλλην μίαν 
φοράν, δτι ό δημιουργικός 'Ελληνικός πολι
τισμός έδεοποίησε πρώτα άπό δλα τήν έλευ- 
δερίαν. Τήν έλευδερίαν τής σκέψεως, τήν 
έλευδερίαν τής συνειδήσεως καί τήν έλευ
δερίαν τού άτόμου. Τήν ώραίαν καί μεγάλην 
άφηρημένην αύτήν Ιδέαν, τήν οποίαν δύ- 
νανται νά ενσαρκώσουν μόνον οί ισχυροί 
εκείνοι Λαοί, οί οποίοι γνωρίζουν νά τήν 
διατηρήσουν εντός τών ορίων τής Έδνικής 
Πειδαρχίας καί δέν τήν άφήνουν νά έκφυ- 
λ,ισδή εις άναρχίαν.

ΑΙ ΥΠΗΡΕΣ-ΙΑΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ 
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΧΩΡΑΝ

’Ήδη καδήκον έχω νά έκδέσω ενώπιον 
σας τήν θέσιν τήν όποιαν έχει καί τάς υπο
χρεώσεις τάς όποιας άναλαμβάνει ή Έδνική



Τράπεζα τής 'Ελλάδος, τήν όποιαν έχω τήν 
τιμήν νά διοικώ, έγκαδισταμένη ένταύδα.

Ή Έ9νική Τράπεζα έδημιούργησε όλόκλη- 
ρον τό Ελληνικόν πιστωτικόν σύστημα καί 
έκ τών άποσχισδέντων τμημάτων της καί 
,τοϋ ικανού της Προσωπικού ίδρύδησαν τά 
τά λοιπά μεγάλα πιστωτικά ιδρύματα τής 
χώρας: Ή Τράπεζα τής Ελλάδος, ή ’Αγρο
τική Τράπεζα καί ή Έδνική Κτηματική Τρά
πεζα.

Ή Έδνική Τράπεζα καί μετά τήν έκχώρη- 
σιν τού έκδοτικοΰ της προνομίου δέν μετε- 
δλήδη εις ιδιωτικήν έπιχείρηοιν, άλλ’ ένί- 
σχυσε ώρισμένους κλάδους τής γενικωτέρας 
οικονομικής της άποστολής, διότι, άφ’ ένός 
μέν δύναται νά βοηδη έλευδερώτερα καί 
σκοπιμώτερα τήν πόσης φύσεως παραγωγήν, 
άφ’ ότι δά ήδύνατο νά τό πράξη ώς έκδο- 
τικόν 'ίδρυμα, τό όποιον ύποχρεοϋται νά 
περιορίζεται έντός αύσΓηρών κανόνων διά 
νά δύναται νά άσκή τόν έλεγχον τής γενι- 
κωτέρας πιστωτικής πολιτικής τού Κράτους, 
άφ’ ετέρου δέ βοηδεΤ τό Κράτος εις ώρι- 
σμένας περιστάσεις, καδ’ άς δέν είναι δυ
νατόν νά προσφύγη τούτο εις τήν έκδοτι- 
κήν του Τράπεζαν. Καί τά συγκεκριμένα πα
ραδείγματα δέν λείπουν : "Οταν π. χ. έπρό- 
κειτο νά έκδοδοϋν τά τελευταία μας έδνικά 
δάνεια, μέ κεφάλαια τής Έδνικής Τραπέζης 
ύπεστηρίχδησαν αί τιμαί τών παλαιοτέρων 
δανείων μας, ώστε νά έπιτευχδή ή έκδοσις 
τών νεωτέρων ύπό όρους άνεκτούς- εις κε
φάλαια τής Έδνικής Τραπέζης προσεφύγα- 
μεν διά τήν άποπεράτωσιν ένός μεγάλου 
μέρους τών παραγωγικών μας έργων, όταν 
έστείρευσεν ή πηγή τού δανεισμού καί ή 
Έδνική Τράπεζα διά τών ιδίων αυτής εις 
συνάλλαγμα διαδεσίμων έβοήδησε τό έκδο- 
τικόν ϊδρυμα νά στηρίξη τά νόμισμά μας, 
όταν τό 1931 έπήλδεν ή πτώσις τής ’Αγγλι
κής λίρας.

Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΕΜΠΙ
ΣΤΟΣΥΝΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑΝ

’Αλλά γεννάται ήδη τό έρώτημα, πόδεν 
άρύεται ή Έδνική Τράπεζα τόν κολοσαιαΤον 
αύτόν πλούτον; Μόνον άπό τά Ίδιά της κε
φάλαια; ’Ασφαλώς όχι. Τόν άρύεται άπό τό 
μέγιστον μέρος τής άποταμιεύσεως τού 
Ελληνικού Λαού, τό όποιον συγκέντρωνε1

ύπό μορφήν καταδόσεων Ιδιωτών, νομικών 
προσώπων δημοσίου καί Ιδιωτικού δικαίου καί 
—όταν ή έντοπία άποταμίευσις δέν έπαρκεΐ 
—άπό Ιδιωτικά κεφάλαια τού έξωτερικοϋ. 
Καί τό μέν μεγαλύτερον μέρος τής άποτα
μιεύσεως τού Ελληνικού Λαού, ώς καί τά ξέ
να Κεφάλαια εισρέουν πρός ούτήν λόγω τής 
μακράς παραδόσεως, πίστεως καί πείρας τήν 
όποιαν έδημιούργησε" α! καταδόσεις τών 
νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου διότι, 
ώς άνεγνωρίσδη ύπό τής Δημοσιονομικής 
’Επιτροπής τής ΚΤΕ άφ' ένός μέν δέν ήτο 
δίκαιον νά στερούνται τούτα τού έπιτοκίου 
τό όποϊον οϋτε δικαιούται ούτε δύναται νά 
παρέχή τό έκδοτικόν 'ίδρυμα, άφ’ ετέρου όέ 
διότι αΙ τοιαΰται καταδέσεις δέν έπρεπε νά 
γίνωνται άντικείμενον κερδοσκοπικών επι
χειρήσεων καί όταν άκόμη αύται δέν έξέρ- 
χωνται των ορίων τών κειμένων νόμων.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

Τά οΰτω άρυόμενα κεφάλαια ή Έδνική 
Τράπεζα ύποχρεοϋται νά διοχετεύη τό δυ
νατόν ταχύτερον εις όλους τούς τομείς τής 
παραγωγής—πλήν τής άγροτικής καί ύπο- 
δηκικρς πίστεως—ύπό τούς έπωφελεστέρους 
καί άσφαλεστέρους διά τό κοινωνικόν σύνο- 
λον όρους. Αί εύδϋναι μας είναι κατά συνέ
πειαν μεγάλοι, διότι επιβάλλουν τήν όσον τό 
δυνατόν μεγαλυτέραν έξυπηρέτησιν τής πα
ραγωγής καί συγχρόνως πλήρη άσφάλειαν 
τών παρ’ ήμών διαχειριζομένων κεφαλαίων. 
Οί άντικειμενικοί ούτοι σκοποί προϋποδέτουν 
όμως-άφδονίαν άποδεματικών κεφαλαίων, 
έπαρκεϊς ποοβλέψεις διά τήν άντιμετώπισιν 
οίασδήποτε έπισφαλοΰς άπαιτήσεως καί έ- 
λαττώνουν εις τό έπακρον τά διανεμόμενα 
κέρδη.

Η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΙΝΑΙ
ΕΘΝΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΣ

Άλλ’ήδη γεννάται ή απορία ποιοι είναι άρα
γε αύτοί οί μέτοχοι οί όποιοι άνέχονται τοιού- 
τους περιορισμούς είς τάς δυνατότητας τής 
άποδόσεως τών .κεφαλαίων των; Οί μέτοχοι 
τής Έδνικής Τραπέζης είναι, έκτος έλαχί- 
οτων ιδιωτών, κατά τά 4)5 'Οργανισμοί Δη
μοσίου καί Ιδιωτικού δικαίου, άσφαλιστικά 
Ταμεία, Φιλανδρωπικά καί Έδνικά ιδρύματα. 
Ή σύνδεσις τής πλειοψηφίας τών μετόχων
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άποτελεΐται κατά συνέπειαν άπό οργανώ
σεις καί ιδρύματα εύρυτάτου κοινωνικού εν
διαφέροντος καί τούτο προσδίδει, εις την 
Έδνικήν Τράπεζαν τήν αι'γλην άλλα καί τάς 
εύθύνας ένός κατ’ εξοχήν ’Εθνικού 'Ιδρύ
ματος.

Ή Εθνική Τράπεζα τής Ελλάδος είναι δ- 
δεν ιδιότυπος πιστωτικός οργανισμός, δημι- 
ουργηδείς καί έξελιχδείς ώς τό έπέβαλεν ή 
Ελληνική πραγματικότης, ό όποιος διαδέτει 
τό μέγιστον μέρος τής Εθνικής άποταμιεύ- 
σεως υπέρ τής άναπτύξεως των πλουτοπα- 
ραγωγικων πηγών τής χώρας, εις ώριομένας 
δ’ έξαιρετικάς περιστάσεις καί υπέρ γενικω- 
τέρων Εθνικών σκοπών.

ΝΕΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ! ΒΑΣΕΙΣ

Εγκαθιστάμενοι ένταΰδα έχομεν πλήρη 
ουναίσθησιν··τών υποχρεώσεων καί ευθυνών 
τάς όποιας άναλαμβάνομεν διά νά έξυπηοε- 
τήσωμεν τό έμπόριον, τήν βιομηχανίαν καί 
πάσαν οικονομικήν δημιουργικήν σας προσ
πάθειαν. Πρέπει δμως καί σείς νά έχετε ύπ’ 
δψιν τάς εξαιρετικός συνθήχας ύφ’ άς ‘δια- 
τελεΐ ή οικονομία σας άπό τής άπελευδε- 
ρώσεως : Μέχρι τού 1^43 - έδουλεύατε τούς 
άπωτέρους σκοπούς τών έκάοτοτε καταχτη
τών καί διά τούτο ολόκληρος ή άπόδοσις 
τής οικονομίας σας διετίδετο εις μεγαλο
πρεπείς κατασκευές, εξυπηρετούσα ξένα πο
λιτικά καί στρατιωτικά συμφέροντα. Άπό 
τού 1943 μέχρι τοϋδε ή οικονομία σας ύπέ- 
στη τάς συνέπειας τάς όποιας ύπέοτησαν 
δλαι αϊ χώραι, αί όποται διήΧθον διά τής 
τρομερός κατοχικής περιόδου παρέμεινε 
δηλαδή ανερμάτιστος καί άπέβη έπωφελής 
μόνον δι’ δσους κατώρδωσαν νά ’έκμεταλ- 
λευδοΰν τήν έπελθοϋσαν δίνην. ’Ήδη δμως 
τίθενται νέαι οικονομικοί βάσεις, αντικειμε
νικός σκοπός τών οποίων είναι ή έξύψωσις 
τού βιώτικοϋ έπιπέδου ολοκλήρου τού πλη
θυσμού καί ή ένσωμάτωσις τής οικονομίας 
τών νήσων εις τήν άναγεννωμένην Ελλη
νικήν οικονομίαν. Δέν θέλω νά υποστηρίξω 
δτι ή μεταβατική αυτή περίοδρς δέν είνοι 
πλήρης δυσχερείων.

Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΙΣ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ 
ΔΩΔΕΚΑΝΝΗΣΟΥ

Θεωρώ περιττό / νά συστήσω νά τάς άντι- 
μετωτίσετε μέ θάρρος καί πεποίδηοιν, διότι

#
4ς άντελήφδην έκ τών εργασιών τής Τρα- 
πέζης μας ένταΰδα οϊ κυριώτεροι εκπρόσω
ποι τού εμπορίου καί τής βιομηχανίας εύδύς 
εξ αρχής ανέπτυξαν τάς συναλλαγάς των 
άποδείξαντες δτι έχουν τήν βεβαιότητα δτι 
δά παρασχεδή ή άπαιτουμένη ένίσχυσις διά 
τήν ταχεϊαν άξιοποίηαιν τών προσπαθειών 
των. ’Έχω δμως νά προσδέσω δ π δά κατα- 
βληθή έπίσης καί ή άπαιτουμένη προσπάθεια 
διά ν'- άναπτυχθώσ: καί αΐ μελλοντικά! δυ
νατότητες τάς όποιας παρέχει ή γεωγρα
φική θέσις τών νήσων σας, έξ ών. ή Ρόδος 
καί ή Κάρπαθος μαζύ μέ τήν Κρήτην μετα
βάλλουν τό ΑίγαΤον εις Έλληνα—Τουρκικήν 
λιμνοθάλασσαν. Ή λιμνοθάλασσα αϋτη, τής 
όποιας κρατείτε τάς πύλας, προώρισται νά 
έξυπηρετήση μέγιστα εμπορικά συμφέροντα 
δλων τών Βαλκανικών χωρών, μετά τών ο
ποίων δά συνεργασθώμεν ατενώς; όταν με- 
ταβληδή ή κρατούσα έκεϊ άνελεύδερος καί 
ανώμαλος κατάστασις.

Έάν ή το’αύτη προσπάθεια εις τήν όποιαν 
προτίθεται νά συμβάλη ή ’Εθνική Τράπεζα, 
κρίνεται ικανοποιητική, παρακαλώ ΰμάς Κύ
ριε Ναύαρχε, εις τόν όποιον ή Πολιτεία 
—έκτιμώσα τάς υπηρεσίας,τάς όποιας προσε- 
φέρατε εις τό παρελθόν— ένεπιστεύθη τό 
βαρύ έργον τής Διοικήρεως τής Δωδεκανή- 
σου, νά μάς βοηθήσητε. ’Αποτεινόμενος τέ
λος πρός Υμάς, Σεβαομιώτατε "Αγιε Ρόδου, 
δστις, Θεία συνάρσει, ήλθατε έκ τού πέρα-' 
τος τής Οικουμένης διά νά άποδώσητε τήν 
παλαιόν της αι’γλην εις τήν Μητρόπολιν 
τής Ρόδου, έξαιτοϋμαςτήν ευλογίαν τής εκ
κλησίας ύπέρ τού έργου μσς»..

Τον λόγον τού κ. Διοικητοΰ έκάλυψαν 
τά ζωηρότατα καί παρατεταμένα χειροκρο
τήματα τών παρισταμένων.

Ο ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

’Ακολούθως έλαβε τόν λόγον έκ , μέρους 
τού εμπορικού κόσμου τής Ρόδου ό κ. Χστζη- 
κωνσταντής είπών τά εξής :

«Αποτελεί τίτλον τιμής καί εθνικής ύπρ- 
ρηφανείας δι’ ή μ ας ή παρουσία ενταύθα τού 
Διοικητοΰ τής Εθνικής Τραπέζης κ. Πεσμα- 
ζόγλου καί τοΰΔιευδυντοΰ κ. Κοζώνη διά 
τήν μελέτην τών οικονομικών προβλημάτων 
τής Πατρίδος μας. Ή άφιξίς των ένταΰδα α
ποτελεί έμπρακτον απόδειξιν τού ένδιαφέ-



ροντος των οικονομικών ηγετών τής Μητρός 
Ελλάδος, διά τήν εΰημερίαν τών μόλις έκ 
μακραίωνος ζυγού άπελευδερωδέντων άδελ- 
φών των.

Άντιλαμβανόμενοι έκ του σύνεγγυς τάς 
άνάγκας μας, είμεδα βέβαιοι, δτι δά συμβά
λουν άποτελεσματικώς, μέ την έγνωσμένην 
ικανότητα καί πείραν των, εις τήν εύόδωσιν 
τού βαρέως έργου τής άξιοποιήσεως τών 
πλουτοπαραγωγικών κλάδων τής Δωδεκά
νησου, τό όποιον μέ τόσον ενθουσιασμόν 
καί άφοσίωσιν άνέλαβεν ό ένδοξος καί άκά- 
ματος Διοικητής μας Ναύαρχος κ. Ίωαννίδης 
καί τό έκλεκτόν έπιτελεΤον του.

Ή Έδνική Τράπεζα τής Ελλάδος, ύπήρξεν 
έπί ένα σχεδόν αιώνα, ή μοναδική άστείρευ- 
τος πηγή έκ τής όποιας Γεωργία, Βιομηχανία 
καί Έμπόριον ήντλησαν τά οικονομικά μέσα 
τής άναπτύξεώς των. Διά τούτο ή ζωή της 
είναι στενά συνυφασμένη μέ τήν οικονομι
κήν ζωήν τής 'Ελλάδος. Μέ τοιαύτην λαμ
πρόν παράδοσιν έξακολουδεϊ νά είναι ό εν
θουσιώδης καί πολύτιμος παραστάτης πάσης 
ύγιούς πρωτοβουλίας. Διά τούτο ή έπίσημος 
έναρξις τών έργασιών της ένταύδα, άποτε- 
λεΤ σταδμόν διά τήν οικονομικήν ζωήν τής 
Πατρίδος μας.

Τής εύχόμεδα έπιτυχίαν καί εΰημερίαν».

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΟ.Υ

Ό Στρατ. Διοικητής Δωδεκάνησου Ναύαρ
χος κ. Ίωαννίδης, μετά τόν τερματισμόν τών 
λόγων, συνεχάρη τόν κ. Πεσματζόγλου καί 
είπεν δτι διά τής ίδρύσεως τού ύποκαταστή- 
ματος τής Έδνικής Τραπέζης έν Ρόδω τίδε- 
ται ό άκρογωνιαϊος λίδος τής οικονομικής 
άνορδώσεως τών Δωδεκανήσων.

Ή ώραία τελετή έληξε μέ τόν Εθνικόν 
ΰμνον, τόν όποιον έψαλλαν δλοι οί παριστά- 
μενοι.

ΤΟ ΠΡΟΣΩΠίΚφΝ ΤΟΥ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Ή Διεύδυνσις καί τά Προσωπικόν τού Υ
ποκαταστήματος, έπί τή εύκαιρίφ τής επισή
μου ένάρξεως τών έργασιών αύτού, υπέβα
λαν εις τόν κ. Διοικητήν τήν έκφρασιν τής 
βαδυτάτης των εύγνωμοσύνης, διότι έτιμή- 
δησαν νά ύπηρετήσουν τό ιστορικόν Ίδρμμα 
εις τήν νέαν αύτήν γωνίαν τής Πατρίδος 
καί έπανέλαβον καί αύδις τήν διαβεβαίωσίν 
των δτι μέ φωτεινόν οδηγόν τάς μεγάλος 
παραδόσεις τής Έδνικής Τραπέζης, θέλουν 
έντείνει τάς προσπάθειας των ϊνα ή εύεργε- 
τική δράσις τής Τραπέζης άναπτυχδή δσον 
τά δυνατόν περισσότερον εις άλόκληρα τά 
Δωδεκάνησα έπ’ άγαδώ τού τόπου, διά τήν 
ταχυτέραν οικονομικήν άνόρδωσιν τού ό
ποιου δέν δά ύπάρξη διά τό Προσωπικόν 
τού. Υποκαταστήματος τέρμα φροντίδων.

£§! Σ X Ο A I A H
Ό Διοικητής κ. Γ. Μαντζαβϊνος

Ό κ. Γεώργιος Μαντζαβϊνος δέν είναι 
άπλώς Διοικητής μιας Τραπέζης, ώς δλοι οί 
άλλοι Διοικηταί καί Γεν. Διευδυνταί τών έν 
Έλλάδι Τραπεζών. Καί τό λέγομεν αύτό διότι 
ό κ. Μαντζαβϊνος, ώς άνθρωπος μέ άδυνα- 
μίας, δέν έχει, δυστυχώς, άπαλλαγή άπό 
τά σωβινιστικά έκεΐνα αισθήματα, τά όπσΐα 
είναι -—ας πούμε— κάπως έξηγήσιμον νά 
-συνέχουν πάντα άλλον Διοικητήν ύπέρ τού 
Ίδρύματός του, πλήν τού Διοικητοΰ τού εκ
δοτικού Ιδρύματος. Πράγματι τό έκδοτικόν 
"Ιδρυμα, οΰτινος προορισμός είναι ή ρύδμι- 
σις τής νομισματικής καί πιστωτικής πολιτι
κής τού Κράτους καί ούχί ό συναγωνισμός 
τών άλλων Τραπεζών, καί αί εις βάρος τών 
άλλων Ιδρυμάτων έπεκτατικαί διαθέσεις 
του, πρέπει νά παρακολουθή μέ ζωηρόν έν- 
διαφέρον τήν ζωήν, τήν τύχην καί τήν έξέ- 
λιξιν τών λοιπών πιστωτικών ιδρυμάτων καί 
τήν εύημερίαν αύτών. Τό άντίδετον είναι 
ΛΑΘΟΣ έξ έκείνων άτινα στρέφονται κατ’ 
εύθεϊαν κατά τής έδνικής τοϋ τόπου οικο
νομίας. ’Αλλά ό κ. Μαντζαβϊνος, ώς Διοικη
τής τού έκδοτικοϋ ίδρύυάϊος πρέπει νά εί
ναι έπίσης οϊκονομΰΟόνΙΨεφάλαιον καί άπα- 
ραιτήτως ξεχωριστή* προσωπικότης τής Χώ
ρας καί πρέπει ώς έκ τούτου έπιμελώς νά 
περιφρουρή τό ποόσωπόν του. Ή άπάντησις 
δμως, ήν, ό κ. Μαντζαβϊνος έδωσε, συνεπείς! 
τών τελευταίων γεγονότων, εις τήν Διοίκη- 
σιν τής Έδνικής Τραπέζης, ώς πρός ώρισμένα 
ζητήματα καί συγκεκριμένως ώς πρός τό ζή
τημα τού έπιδόματος Λογιστοϋ έκδέτουν 
άνεπανορθώτως τό κύρος του. Θά ήδέλα- 
μεν,δθεν —πριν ή δι' άδιαψεύστων στοιχεί
ων καταρρίψωμεν ώς άνακριβή τήν άπάντη- 
σίν του ταύτην, νά καλέση τάς άρμοδίας 
υπηρεσίας τής Τραπέζης τής Ελλάδος καί 
άφού έξακριβώση ρπιμελέστερόν πώς έχει 
τό ζήτημα τού έπιδόματος τών Λογιστών— 
άναθεωρήση τήν άρχικήν του άπάντησιν. 
Τά έλπίζομεν καί τό άναμένομεν. ’Έτσι θά 
άφαιρεδή καί ένα πρόσχημα άπό τόν ϊδικόν 
μας κ. Διοικητήν, τό όποιον δυστυχώς χρη
σιμοποιείται πρός παραβίασιν τών συμφωνη- 
δέντων.

Έπί τέλους
Διαδίδεσαι·- ε-νρέως^..ότι δυο έκ τών κατοχικών 

Διευθυντών Τραπέζης αποχωρούν της υπηρεσίας 
καί τάς θέσεις των τάς καταλαμβάνουν δύο ΔΊευ- 
θανταϊ_ τμημάτων, όνομαζόμενοι Διευθυνταΐ Τραπέ- 
ζης. hTvai τόσον ορθόν τό μετράν — εάν μάλιστα 
είναι αληθής ή πληροφορία δτι τάς θέσεις των τάς 
περνούν δύο νέοι Διευθυνταΐ τμημάτων έκ τών σε
μνότερων και ' πάναξίων Συναδέλφων—ώστε διστά- 
ζομεν νά τό πιστεύσωμεν. Και διστάζομεν δ ιό τ s 
γνωρίζομεν πολύ καλά δτι ούτε έκ παραδρο
μής δέν έχει γίνει μέχρι σήμερον κδτι τό όρθόν.


