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ΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΙ ΜΑΣ
Μέτρον διά τόν πολιτισμόν 

ένός Κράτους άποτελεΐ ή προ
στασία, ήν τοϋτο παρέχει είς 
τά εχοντα Ανάγκην αύτής ά
τομα, κριτήριον δέ τής άνυψώ- 
αεως τοϋ έπιπέδου τοΰ πολιτι
σμού είναι ή πραγματοποιου- 
μένη έπαύξησις καί έπέκτααις 
τής προστασίας τούτης. Τό αύ- 
τό ισχύει καί διά πάσαν ομάδα 
άτόμων, ξώντων έντός τοϋ Κρά
τους, αυνδεομένων μεταξύ των 
δι Ιδιαιτέρων δεσμών καί έχ'ν- 
των κοινούς σκοπούς καί τέρμα.

Έν τφ πλαιαίφ τοϋ Έλληνι 
κοϋ Κράτους, τά μέλη των όρ- 
γανισμών, οΐτινες συνεχίζουν 
τό εργον, ό'περ μέχρι τοϋ 1927 
ήακεΐτο έξ δλοκλήρου ύπό τής 
‘Εβνικής Τραπέζης, έξακολον ■ 
βοΰν ν’ άποτελοϋν μίαν μεγά- 
λην Τραπεζιτικήν οικογένειαν, 
πρεσβεύουααν τάς αύτάς άρχάς, 
έχουν δέ πλεΐστα ό'σα κοινά 
συμφέροντα καί έπιδιώξεις.

Έκ των αοβαρωτέρων ύλι 
κών δεσμών, οΐτινες συνδέουν 
πρός άλληλα τά μέλη τής με
γάλης αυτής οικογένειας, είναι 
τά ύπό κοινήν διοίκησιν Ασφα
λιστικά Ταμεία, οργανισμοί δι’ 
ων παρέχεται ή δυνατή βοή 
βεια είς τά άτυχοϋντα αύτής 
μέλη.

01 όργανισμοί δμως οΰτοι βά 
ήτο Αδύνατον νά ζήαουν καί βά 
κατεδικάζοντο είς βάνατον, έΑν 
δεν έξειλίσσοντο όπως δλαι οΐ 
ζωντες όργανισμοί καί δεν προα 
ηρμόζοντο πρός τάς δημιουρ- 
γουμένας νέας βιωτικάς αυνβή- 
κας καί Αντιλήψεις περί ύπο 
χρεώσεων των μελών μιας κοι
νωνίας, εύρυτέρας ή ατενωτέ- 
ρας.

Ευτυχώς δι ήμάς, τούς άπο- 
τελοϋντας τήν μεγάλην Τραπε
ζιτικήν οικογένειαν, οί Ασφα
λιστικοί οργανισμοί μας δεν Απο
τελούν σώματα νεκρά, Αλλά κι
νούνται, παρακολουβοϋν καί, 
έν πολλοΐς, προπορεύονται των 
περί Αλληλεγγύης σαλπισμάτων.

Υπάρχουν δμως σημεία τινά 
των κανονισμών, οΐτινες διέ- 
πουν τό Ταμεΐον μας Συντά 
ξεων, τά όποια, παλαιότεραι 
καί πρόσφατοι περιστάσεις, άπο- 
δεικνύουν ώς χρήζοντα βελτιώ- 
σεως καί τά όποια ή «Τραπε
ζιτική», πιστή πρός τάς κατα- 
στατικάς αύτής άρχάς, βεωρεΐ 
ύποχρέωαίν της νά φέρη ύπό
τήν κρΌΐν των συναδέλφων.

** *
Άπό ετών ήδη έχει τονιαβή 

καί άναγνωριαβη, δτι, ύπό τάς 
δη μιουργηβείαας οικονομικός 
αυνβήκας, δεν δύναται νά νοη- 
βη, είμή ώς είρωνία πρός τήν 
άνβρωπίνην δυστυχίαν καί ώς 
περιφρόνηαις των δικαιωμάτων 
τοϋ άνβρώπου, ή παροχή συν
τάξεως 700 ή 800 δραχμών καί 
δτι έπιβάλλεται ή βέαπιαις κά
τω τά του όρίου συντάξεως. Τό 
ζήτημα τοϋτο, άποτελέσαν βέ- 
μα έπανειλημμένων συζητήσεων 
καί αιτίαν ψυχράναεως τών σχέ

σεων μεταξύ τών μελών τής 
οικογένειας μας, είναι καιρός 
πλέον νά λυβή, πρόσφατος δέ 
περίπτωσις βανάτου άγαπητοϋ 
άνωτέρου συναδέλφου μάς ώ 
βει είς τό νά διατυπώαωμεν 
τήν Ιδέαν, δπως τό κατώτατον 
δριον βεαπιαβή κατά κατηγο
ρίαν βαβμοϋ. Νά όρισβή, δη
λαδή, κατώτατον δριον, όχι ά- 
φηρημένως, Αλλά αυγκεκριμέ- 
νως, διά τόν κλητήρα, τόν βοη- 
βόν, τόν ύπολογιστήν, τόν λο
γιστήν καί τόν τμηματάρχην. 

ι Τό τελευταΐον τοϋτο μέτρον βά 
έχη σκοπόν νά βεραπεύση τήν 
περίπτωσιν τοϋ προώρου βα
νάτου, τήν Ιδίαν δηλ. περίπτω- 
σιν, ήν άντιμετώπιαεν ικανό 
ποιητικώς ή, πρωταβουλία τοϋ 
Διοικητοϋ τής ’ Εβνικής Τραπέ 
ζης, γενομένη πρό έτους σχε
τική τροποποίησις τοϋ οργανι
σμού τοϋ Ταμείου Αύτασφα- 
λείας.

Οϋτω διαγράφονται, καβ' ή
μάς, τά καβήκοντα τής ολότη
τας έναντι τών άτυχούντων με
λών αύτής. Εϊμεβα δέ βέβαιοι, 
δτι ή Διοικητική Επιτροπή τοϋ 
Συλλόγου μας, αυμμεριζομένη, 
καβ δσον δυνάμεβα νά γνωρί- 
ζωμ.ν, τάς Ανωτέρω Απόψεις, 
βά Αναλάβη νά προβή αυντό
μως είς τάς καταλλήλους ενέρ
γειας, τόσον παρά τή Διοικήσει 
τής ’Εβνικής Τραπέζης, δσον 
καί πλησίον τοϋ Συλλόγου καί 
τών διο,κήσεων τών άλλων δύο 
συγγενών Τραπεζών, διά νά ά- 
χβή είς αίσιον πέρας έργον ύ- 
ψηλής ήβικής Αντιλήψεως, τό 
όποιον βά τιμήαη κυρίως έκεί- 
νους, οΐτινες βά συντελέσουν
εις τήν πραγματοποίησίν του.

*

Ή ίδια περίπτωσις, τήν ό
ποιαν έμνημονεύααμεν προη
γουμένως, μάς εϊχεν ώβήαει 
είς τό νά διατυπώαωμεν, πλήν 
τών Ανωτέρω, καί μίαν παρά- 
κληαιν πρός τήν Διοίκησιν τής 
Τραπέζης, άφορώσαν είς τήν 
παροχήν πάαης δυνατής ύποστη- 
ρίξεως είς τάς οικογένειας τών 
προώρως βνηακόντων συναδέλ
φων. Εϊμεβα δμως ευτυχείς, ά- 
ναγνωρίζοντεςκαΐδμολογοϋντες, 
δτι ή παοάκληαίς μας βά εφβανε 
ν,αβυστερημένη, διότι ό κ. Άλ. 
Κοριζής, τοϋ όποιου ή Αγάπη 
πρός τούς συναδέλφους δέν έχει 
άνάγκην λόγων διά νά έξαρβή, 
έαπευαε καί αύ τήν τήν φοράν 
δχι μόνον νά βεραπεύση τήν 
αυγκεκριμένην αύτήν περίπτω- 
αιν, Αλλά καί νά δηλώση, δτι 
Ανάλογου καί σχετικής ύποατη- 
ρίξεως έκ μέρους αύτοϋ καί τής 
Τραπέζης βά τυγχάνουν γενι- 
κώτερον at άτυχοϋσαι οίκογέ- 
νειαί μας.

Η ΣΤΕΓΑΣΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Πληροφορούμεθα, δτι ή Επι

τροπή Στεγάσεως του Προσω
πικού έξεπόνησε τόν κανονι
σμόν χορηγήσεως οίκοδομικών 
δανείων, τόν όποιον πρόκειται 
νά έπεξεργασθή είς τελευταίαν 
συνεδρίασιν, μεθ’ δ θέλει τόν 
υποβάλει πρός έγκρισιν είς τήν

Διοίκησιν τής Τραπέζης καί του 
Ταμείου.

Έκ παραλλήλου θέλει ζητηθή 
άπό τήν Κυβέρνησιν ή έγκρισις 
διαθέσεως έπαρκοΰς χρηματι
κού ποσού διά τήν έναρξιν 
χρηματοδοτήσεως των άγορο 
σθησομένων ή οίκοδομηθησομέ- 
νων οίκιών.

ΜΕΓΑΛΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΚΑ ΠΕΝΘΗ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΕΚΙΑΡΕΛΛΗΣ
Είναι πολύ μεγάλη ή κατάπλη- 

ξις καί πολύ βαθειά ή συγκίνησις 
καί ή θλϊψις, αγαπημένε συνά
δελφε καί συμπολίτα, πού αισθα
νόμενα άπό τόν πρόωρο καί ά- 
δόκητο θάνατό Σου, όλοι εμείς 
πού Σ’ έγνωρίσαμεν καί 
παρακολουθήσαμεν τήν 
δράσίν Σου καί τάς προσ
πάθειας Σου.

Μολονότι δλοι μας γνω- 
ρίζομεν τήν προσωρινότη
τα, τήν ατέλειαν καί τήν 
αθλιότητα τών εγκοσμί
ων, μολονότι γνωρίζομεν 
τήν αστάθειαν καί χό έ- 
Φ ήμερον τών βιωτικών 
πραγμάτων καί τάς αντι
ξοότητας τής μοιραίας 
ζωής μας, δέν δυνάμεθα 
παρά νά μένωμεν κατά
πληκτοι, δταν άντικρύ- 
ζωμεν μίαν ΰπαρξιν, πού 
πρό ολίγων στιγμών έσφυ- 
ζε καί έπάλλετο άπό ενα 
πληθωρισμόν πλουσίων 
αισθημάτων καί ιδεών, ά
πό μίαν εκδηλον καί έν
τονον δραστηριότητα, νά 
άπομένη δίχως πνοή, άψυ
χος καί νεκρωμένη, ύστε
ρα άπό τό άνηλεές καί 
τελειωτικό πλήγμα, μιας 
άδυσωπήτου Ειμαρμένης.

Καί άναντίρρητα ό ’Αριστείδης 
Βεκιαρέλλης καί ώς εργάτης καί 
ώς άνθρωπος, άνήκεν είς τήν χο
ρείαν εκείνην τών εξαιρετικών ά
τόμων, πού χάρις είς τήν φυσικήν 
των διάπλασιν καί τήν έπίκτητον 
μόρφωσιν, ξεχωρίζουν είς τάς 
κατευθύνσεις των, άπό τήν συνή
θη σταδιοδρομίαν πού άκολουθεΐ 
τό πλήθος.

'Η δράσίς του υπήρξε πολύμορ
φος, πολυμερής καί ουσιώδης, διό
τι έκινεΐτο πάντοτε άπό μίαν καλ
λιτεχνικήν διάθεσιν καί άπό έναν 
έντεταμένον παλμόν. Τό έργον 
του στή Φιλοθέη καί είς τήν ’Α
εράμυναν, θ’ άπομείνη άψευδές 
τούτου μαρτύριαν. Έπίστευεν είς 
δ,τι επιχειρούσε καί τό άγκάλιαζε 
με ολόκληρο τό «είναι» του. Τό 
άγαποΰσε κυριολεκτικώς παράφο
ρα καί μ’ ενθουσιασμό καί χωρίς 
κανέναν υπολογισμό κατηνάλισκε 
γι’ αυτό, δλας του τάς ψυχικά ς καί 
διανοητικάς του δυνάμεις.

Σ’ αΰτό άκριβώς οφείλεται ό 
πρόωρος χαμός του καί δ πρόω
ρος άπορφανισμός τής Οικογέ
νειας του.

Είναι μεγάλη ή λύπη μας, ά- 
γαπημένε φίλε καί συνεργάτη καί 
στήν πικραμένη μας αυτή στιγμή, 
εύχόμεθα δλόψυχα καί άπό τά 
βάθη τής καρδιάς μας, νά είναι 
μακαρία ή δδός πού πορεύεται 
σήμερα ή ψυχή Σου καί άνάλα- 
φρο τό χώμα τής 'Αττικής Γής, 
πού σε λίγο θά σκεπάση τό Σκή
νωμά Σου.

(’Επικήδειος εκφωνηθείς ύπό τοΰ 
Τμηματάρχου τής ’Εθνικής Τραπέ
ζης καί Προέδρου τής Κοινότητας 
Φιλοθέης κ. Κ. Μαλαματιανοΰ).

Μ
Τό πρωί τής 9 ’Οκτωβρίου σκλη

ρό, Θλιβερό καί άδόκητο άγγελμα 
Θανάτου μάς έφθασε μέ τήν έφημε 
ρίδα : Ό ’Αριστείδης Βεκιαρέλλης 
δέν ύπάρχει πειά. Τά μάτια δρθά 
νοικτα άπ’ τήν έκπληξι άδυνατοΟνε 
νά πιστέψουν τήν εϊδησι, πώς ό γε
μάτος ζωή καί φλόγα συνάδελφος 
δέν άνήκει πιά ατούς ζωντανούς. 
Καί μέ τά δίκηο τους, γιατί ό ’Αρι

στείδης Βεκιαρέλλης ήταν τό σύμ
βολο τής ζωτικότητας καί τής ένερ- 
γητικότητος, μιά φυσιογνωμία ξεχω
ριστή ατό συναδελφικά καί στό δια
νοούμενο κόσμο γενικώτερα. Προι
κισμένος απ’ τή Φύσι μέ άντίληψι

καί εόφυία εξαιρετικές, άφηνε τά 
λαμπρότερα σημάδια σέ κάθε το
μέα δράσεως πού τόν έσπρωχνε ή 
άδάμαστη δυναμικότης του. Στά 
πρώτα χρόνια τής νεότητός του, 
μετά τόν Πειραιά, στό Βόλο, παρά
πλευρα στήν τραπεζιτική δράσι του, 
σημειώνει σταθμό στή φιλολογική 
καί καλλιτεχνική έξέλιξι τοΰ τόπου 
μέ τό «Φιλότεχνο». Μετατίθεται 
στήν ’Αθήνα καί έργάζεται γόνιμα 
στή διοργανωσι τής Υπηρεσίας τών 
Βιομηχανικών Δανείων, δπου έτο- 
ποθετήθη. ’Ονομάζεται κατόπιν ’Ε
πιθεωρητής Κεντρ κοΰ καί αναλαμ
βάνει τόν άθλο τής διευθύνσεως τοϋ

Οικοδομικού Συνεταιρισμού τής Τρα 
πέζης. Εργάζεται υπεράνθρωπα 
δίνεται στό νέο έργο του μέ τόν έν- 
θουσιασμό τών δημιουργών, άλλά 
δυστυχώς άρχίζει νά καίγεται άπ’ 
τήν ίδια του τή φλόγα: Τά πρώτα 

σημεία τής ύπερκοπώσεως 
γίνονται φανερά. Δέν ήσυ- 
χάζει δμως. Ή δργάνωσις 
Υπηρεσίας Άεραμύνης τόν 
βρίσκει ένθουσιώδη άπόστο- 
λον, στις πρώτες γραμμές. 
Συνεργάζεται μέ τις Κρα
τικές άρχές, όργανώνει,προ- 
νοεΐ, έπιστρατεύει στελέχη 
καί τίθεται έπί κεφαλής. 
Γίνεται ’Αρχηγός, άξίωμα 
στό όποιο αδιάκοπα τόν 
σπρώχνει ή φλογερή ιδιο
συγκρασία του. Δέν στα
ματάει δμως έδώ. Τό λο
γοτεχνικό δαιμόνιο του ά- 
φυπνίζεται καί νάτος συγ
χρόνως συγγραφεύς βραβευ
μένων Νεοελληνικών άνα- 
γνωσμάτων. Τόν ίδιο καιρό 
καταγίνεται — άγνοώντας 
τήν έννοια τής άναπαύσεως 
πού τοΰ έχουν συστήσει οί 
γιατροί —μέ τήν προεργασία 
τής Εκατονταετηρίδας τής 

Γραπέζης μας. Τρέχει, συνεννοεί
ται, εμψυχώνει, ζητεί συνεργάτας, 
άναδιφεί βιβλιοθήκας, συγκεντρώ
νει στοιχεία. Οί άντιξοότητες στις 
διάφορες Ασχολίες του τόν έκνευ- 
ρίζουν ή ευαίσθητη παιδική ψυχή 
του δακρύζει, κάμπτεται, άλλά πάν
τοτε άνατείνεται, ζητώντας τό άπό- 
λυτον, τό τέλειον. Καί σέ μιά στι
γμή δπερεντάσεως, τό ψηλόκορμο 
δέντρο αναφλέγεται, καί ό δυνατός, 
ό χαλκέντερος, ό άγωνιστής σωριά
ζεται νεκρός, ένψ ή ψυχή του φτε- 
ρουγίζει πρός τά ύψη τοϋ αιωνίου 
Φωτός....

Ν. Μπ.

ΕΙΣ ΤΟ ΠΕΡΙ0ΩΡΙΟΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η, ΑΠΟΧΩΡΟΥΣΕΣ
Κορδελλίτσες ακόμη σφιχτόδε

ναν τής καλοπλεγμένες πλεξούδες 
σέ κτένισμα που μαρτυρούσε λίγο 
τήναυστηρότητα τοϋ σχολείου."Ενα 
φουστανάκι χωρίς περισσή κομ
ψότητα, χωρίς τήν ελαφρότερη τολ
μηρή διάνοιξι, σέ νψος που δέν 
έπέσυρε περίεργα βλέμματα, τό 
πρώτο νεανικό φουστανάκι που 
άπετέλεσε τήν τουαλέττα τοϋ υπη
ρεσιακόν βαπτίσματος. Μετάξι δέν 
είχε ακόμη αίσβανβή τή χάρι που 
τό βαμβάκι ή τό μαλλί μόλις πρό 
τίνος επήραν, νά περιβάλλουν ο
λόκληρα τά ποδαράκια που προ
χωρούσαν μέ άτολμα βήματα στους 
αυστηρούς διαδρόμους. “Ολα τόσο 
κοριτσίστικα, πον έπενέβη επίσημα 
ή Υπηρεσία, αν καί μέ πλάγιο 
τρόπο, νά δοβή κάποιος περισσό
τερον γυναικείος καί δλιγώτερον 
κοριτσίστικος χαρακτήρ στήν δλη 
εμφάνιαι τής περιβολής καί τοϋ 
κτενίσματος.

Παράλληλο τό ύφος, λιγοστά τά 
λ,όγια καί τά βλέμματα, μετρημέ
νες ή απαντήσεις καί πυκνή ή άν- 
βησι τής παπαρούνας στά όλοκά- 
βαρα μάγουλα, αέ τήν παραμικρή 
σνσταοι, δχι καί σπάνια τά δά
κρυα.

Μόνον τά όνειρα αντανακλούσαν

σέ κάβεεκδήλιυσι ζωηρά καί αϋβόρ- 
μητα, ασχημάτιστα καί ανεπιτήδευ
τα, καλλιεργημένα στήν πλούσια 
νεανική φαντασία.'Η φνσις που δέν 
έγνώριζεν ούτε τύπους, ούτε συμβα
τικότητες, ατό ξεχείλισμα τής παρ- 
βενικής νεότητός, έπλεκε τόν αρα
χνοΰφαντο ιστό τών ονείρων της, 
μέ δλο τόν πλούτο τών άνλων 
στοιχείων της στό πεζότερο περι
βάλλον. 'Η πρώτες γραμμές τής 
χάριτος πον διεχννετο στήν αυ
στηρά ατμόσφαιρα τών άριβμών 
καί τών βιβλίων διεμορφώνοντο 
στής εκλάμψεις τών ονείρων αυ
τών. Τίποτε άπό τά στοιχεία αυ
τόν τοϋ περιβάλλοντος δέν εσκό- 
τισε τής εκλάμψεις αυτές, ούτε 
άνέκοψε τή διαμόρφωαι. Μόνον 
6 Χρόνος. Μία ζωή έπέρασε μέ 
τά όνειρα αυτά. Μία ζωή εχρειά- 
στηκε για νά τά προααρμόση στήν 
πραγματικότητα, σφνροκοπώντας 
τα μέ άριβμονς χωρίς διακοπή 
καί χωρίς λύπη.

Κάτι οφείλομε στής εκλάμψεις 
τών ονείρων αυτών. Τρόπος τοϋ 
λέγειν, κάτι. Πολλά οφείλομε.

'Οφείλομε τήν αύβόρμητη προα- 
πάβεια σέ περιστάσεις ανώτερες 
γιά τή βοηβητικότητα τον βήλεος 
Προσωπικού, τήν εξαντλητική ά-



Η ΚΗΔΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΒΕΚΙΑΡΕΛΛΗ
Τήν 3 1)2 άπογευματινήν τής 9 

'Οκτωβρίου έγένετο έκ τοΰ 1. Ναοϋ 
τοϋ Άγ. Γεωργίου Καρύτση ή κηδεία 
τοΰ άποβιώσαντος ΈπιθεωρητοΟ τής 
Τραπέζης’Αριστείδη Βεκιαρέλλη. Είς 
τήν νεκρώσψον. άκολουθίαν παρέ
στησαν ό Διοικητής τής Εθνικής 
Τραπέζης κ. Άλέξ. Κοριζής, ό Πρό
εδρος τοΰ Ροταριανού ‘Ομίλου κ. 
Γ. Κοφινάς, τό Διοικητικόν Συμβού- 
λιον τοΰ Σ. Υ. Ε. Τ. Ε., ό Πρόεδρος 
τής Κοινότητας Φιλοθέης κ. Κ. Μα- 
λαματιανός, πλείστοι άνώτεροι καί 
κατώτεροι συνάδελφοι καθώς καί έγ
κριτα μέλη τής Αθηναϊκής Κοινω
νίας.

Είς τόν έκλιπόντα συνάδελφον ά- 
πηόθυνε σύντομον Αποχαιρετισμόν 
(δημοσιευόμενον άλλαχοϋ) ό Τμημα- 
τάρχης κ. Κ. Μαλαματιανός. Τόν 
νεκρόν συνώδευσεν μέχρι τής τελευ

ταίας του κατοικίας οί Διευθυνται 
Τμημάτων κ. κ. Μαυρομιχάλης καί 
Ζουμπουλίδης, τό Δ. Συμβοόλιον 
τοΰ Οικοδομικού Συνετσιρισμοϋ καί 
άλλοι συνάδελφοι.

Στεφάνους κατέθεσαν όΣ.Υ.Ε.Τ.Ε., 
ή «Τραπεζιτική», ό Οίκοδ. Συνεται
ρισμός, τό Τμήμα Γεν. Έπιθεωρή- 
σεως Κ. Κ., τό 'Αθηναϊκόν Πρακτο- 
ρεϊον καί άλλοι.

*Η «Τραπεζιτική», σκληρώς δοκιμα- 
ζομένη έπί τή άπωλεία τοϋ έπί σει
ράν ετών διακεκριμένου συμβούλου 
αύιής, Απευθύνει είς τήν βαρυπεν- 
θοΰσαν χήραν, τάς θυγατέρας του 
καί τούς Αδελφούς του κ. κ. Β. Βε- 
κιαρέλλην Διευθυντήν τοϋ Αθηναϊ
κού Πρακτορείου καί Άθ. Βεκια- 
ρέλλην τά πλέον θερμά καί έγκάρ- 
δια συλλυπητήρια.

ΤΑ ΕΚΔΟΘΕΝΤΑ ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ
Τό Διοικητικόν Συμβοόλιον τοΰ Συλ

λόγου "Υπαλλήλων ‘Εθνικής Τραπέζης, 
συνελθόν εκτάκτως έπί τφ θανάτφ τοϋ 
Έπιθεωρητοΰ τής Εθνικής Τραπέζης 
καί μέλους τοΰ Συλλόγου

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΒΕΚΙΑΡΕΛΛΗ

‘Αποφασίζει τά κάτωθι :
Νά άκολουθήση τό Διοικητικόν Συμ- 

βοόλιον τήν έκφοράν.
Νά έκφρασθώσι τά συλλυπητήρια είς 

τήν οικογένειαν τοΰ μεταστάντος.
Νά κατατεθή στέφανος έπί τής σοροΰ.
Νά διατεθώσιν έκ τοΰ ταμείου τοΰ 

Συλλόγου δρχ. 1000 ύπέρ τοΰ Ταμείου 
‘Υγείας Προσωπικοΰ ’Εθνικής Τραπέ
ζης τής Ελλάδος.

Έν Άθήναις τή 9 ’Οκτωβρίου 1940 
‘Ο Πρόεδρος τον Δ. Συμβουλίου

10 ’Επιμελητής

Ή Διευθύνουσα "Επιτροπή τής «Τρα
πεζιτικής», συνελθοΰσα έκτάκτως έπί 
τφ θλιβερώ άγγέλματι τοΰ αιφνίδιου

πόδοσι, δταν επείγουσες ανάγκες 
επέβαλλαν την άγνοια τοΰ χρόνον 
και τον κόπον, την αντοβυσία πού 
δύσκολα απαντάται σήμερα.

’Όχι δλιγώτερο από την βοήθεια 
των άνδρών μας άπέδωκε πολλά- 
κις η βοήθεια των κοριτσιών. 'Ό
μοιες δυσκολίες περνάμε με την 
βοήθεια καί των δύο, όχι στον απο
λύτως συνήθη τύπο τής εργασίας 
μας.

Είναι αυτή ή ηβική ίκανοποίη- 
σις πού βά σας σννοδεύση μαζν με 
τή συμπάβειά μας και τήν λύπη μας 
στον υπηρεσιακό αποχωρισμό σας.

Με τή βετική βοήβειά σας πολ
λές φορές έαηκώααμε τό φορτίο τής 
τακτικής εργασίας και μέ τήν αν- 
τοβναία σας δέν αίσβανβήκαμε όλο 
τό βάρος τής εκτάκτου.

Στής κοινές προσπάβειες πάντα 
ή ζωή σας υπήρξε σνμπαβής κοντά 
μας. Μακράν τον νά τήν άγνοή- 
σωμε και σέ έξωϋπηρεσιακές λε
πτομέρειες, τήν προσεγγίσαμε καί 
τήν μελετήσαμε. Και δέν είναι πε
ρίεργον, ότι μερικών ή ζωή έφτασε 
νά καταστή απαραίτητη γιά πάντα 
στήν αναπνοή τής δικής μάς.

Σήμερα, ή Υπηρεσία πον σας 
παρέλαβε από τό χεράκι μέ πάσαν 
αβρότητα από τό πρώτο σκαλο
πάτι, σάς κατευοδώνει μέ έκδηλον 
ζύγνο>μοσύνην, ώς τό ίδιο σκαλο
πάτι τής εισόδου σας.

Πηγαίνετε, μέ τήν αμοιβήν τών 
κόπων σας, πού βά σάς συνοδεύη 
ώς ηχώ ευγνωμοσύνης παντοτει- 
νής στής όσες απομένουν χαρές 
τής ζωής.

Περνώντας απ’ έξω, βά έχετε 
πάντοτε τήν εντύπωσιν, ότι εκεί 
μέσα ή επιμέλειά σας και ή χάρις 
σας έχουν σχηματίσει κάποιο νοι
κοκυριό, πού φέρει τό αποτύπωμα 
τών νεανικών ονείρων σας.

Δέν βά σάς λησμονήσωμε. Θά 
μένωμε πάντα μέ τής εντυπώσεις 
τής βοηβείας σας, από τής πρώτες 
ημέρες πού είδαμε στήν κοριτσί
στικη μορφή σας, σαν σέ ανοιξιά
τικο ουρανό, τής εκλάμψεις τώ- 
πρώτων ονείρων σας, ώς σήμερα 
πού στήν ίδια μορφή διακρίνομεν 
σαν σέ φβινοπωρινό ουρανό, τά 
πρώτα λ ευκά αυνεφάκια νά σκιά, 
ζουν τής εκλάμψεις αυτές.

Α. Δ.

θανάτου τοΰ ΈπιθεωρητοΟ τή; ‘Εθνικής 
Τραπέζης καί Συμβούλου της,

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ Ε. ΒΕΚΙΑΡΕΛΛΗ 
άνδρός άγαπήσαντος τήν «Τραπεζιτι
κήν», προσενεγκόντος είς αυτήν έπί 
σειράν έτών πολυτίμους υπηρεσίας καί 
συμβαλόντος μέ όλον τό ένδιαφέρον καί 
τήν ικανότητά του είς τήν άνάπτυξιν 
αυτής

Ψηφίζει
1) "Οπως καταθέση στέφανον είς τήν 

σορόντου.
2) Όπως παρακολουθήσω τήν κηδείαν 

του ή Διευθύνουσα ‘Επιτροπή τής«Τρα- 
πεζιτικής» καί άπαν τό προσωπικόν της.

3) Όπως άποσταλοΰν συλλυπητήρια 
γράμματα είς τήν οικογένειαν τοΰ με
ταστάντος.

4) Όπως διατεθοΰν είς μνήμην του 
δρχ. 1000 ύπέρ τοΰ Ταμείου Υγείας 
Προσωπικού Εθνική; Τραπέζης τής 
Ελλάδος.

Έν ’Αθήναις τή 9 ’Οκτωβρίου 1940 
Ό Πρόεδρος 

Α. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ
Ό Διευθυντής 

Δ. ΣΑΓΚΡΙΩΤΗΣ

fiNMOli
ΤΟΥ ΜΕΛΙΗ0Κ0Μ1Κ0Υ ΣΥΝΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

(‘Οδός Χρυσοσπηλαιωτίααης 3)

Ό «Μελισσοκομικός Συνεταιρι
σμός ΆΘηνων», έν τή έπιθυμία του 
νά ένισχύση τήν Κυβέρνησιν είς τήν 
έξαιρετικώς έθνικήν προσπάθειαν 
αυτής διά τήν έπαύξησιν τής παρα
γωγής, τίθεται είς τήν διάθεσιν παν
τός τραπεζιτικοΟ ύπαλλήλου, έπιθυ- 
μοΰντος νά άσχοληθή έρασιτεχνικως 
ή καί συστηματικώτερον είς τήν με
λισσοκομίαν.

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ

ΣΚΕΨΕΙΣ ΤΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ
Έπέρασα τελευταία άπό τάς 

Αθήνας μέ άδεια καί τό ίδιο 
βράδυ πού εφθασα έφαγα ατό 
έστιατόριο τής Λέσχης μας. Ε
μείς οί επαρχιώτες, πού στερού- 
μεθα τή Λέσχη του Συλλόγου 
μας, νοιώθομε περισσότερη εύ- 
χαρίστησι, δταν μπορούμε νά 
βρεθούμε σ’ αυτήν.

Πρέπει νά πώ άμέσως πώς 
ευχαριστήθηκα τόσο πολύ, ώστε 
δσο καιρό έμεινα στάς ’Αθήνας 
έτρωγα τακτικά στή Λέσχη μα
ζί μέ τήν παρέα μου άπό ξέ
νους πρός τή Τράπεζα, πού έ
μειναν τό ’ίδιο μέ μένα τελείως 
εύχαριστημένοι.

Πρώτα, πρώτα μοϋκαμε τή 
καλλίτερη έντύπωσι ή πάστρα 
τοϋ Εστιατορίου. ’Έπειτα ή 
ποικιλία τών φαγητών, τά άρι
στα καί άγνά ύλικά, ή πρόθυμη 
καί άξια τών καλλιτέρων εστι
ατορίων ύπηρεσία, ό λογικώτα- 
τος λογαριασμός, ή ώραία τα
ράτσα άπλετα φωτισμένη καί 
μέ ώραία θέα στήν πόλι, ή εύ- 
χάριστη δροσιά, ό απλός μά 
καλαίσθητος διάκοσμος, ή θερ
μή άτμόσφαιρα ένός όμοιογε- 
νοΰς συναδελφικοϋ κοινού, δλα 
αύτά μου δημιούργησαν τή πειό 
ευχάριστη διάθεσι καί μουδω 
σαν τό αίσθημα, πώς κ’ ή πεζό- 
τατη αύτή λειτουργία τοΰ φα
γητού μπορεί νά εΐνοι μαζί ά- 
πόλαυσις καί ψυχαγωγία.

Θά πήτε ίσως πώς οί έπαρ 
χιώτες δέν έχουν δύσκολα γοΰ- 
στα. Είναι λάθος. ’Ακριβώς για
τί ζοΰνε στήν έπαρχία, δπου 
στερούνται άπό πλεΐστα πράγ
ματα, δταν βρίσκωνται στή πρω
τεύουσα έχουν πολλές άπαιτή- 
σεις καί πάντα ζητούνε τό καλ
λίτερο, άκόμη καί σαν μιά άν- 
τίδρασι στή μονοτονία τής άναγ 
καστικά άπλουστευμένης ζωής 
των. Είναι τό ϊδιο, πού παθαί
νει δποιος ταξιδεύει γι’ άνα- 
ψυχή, πού στό βαπόρι, στό ξε
νοδοχείο, παντού, έχει μεγαλύ
τερες άπαιτήσεις άνέσεων, άπ’ 
έκεΐνες πουχει στό σπίτι του 
άπό τή καθημερινή σχεδόν μη
χανική ζωή του.

Συγχωρήστε πού μετεπήδησα 
άπ’ τό φαί σέ θέμα ψυχολογι
κών παρατηρήσεων! Είναι δμως 
μιά μόνιμη άδικία πού γίνεται 
στόν έπαρχιώτη σέ κάθε πράγμα 
πού τόν άφορα, είτε θέατρο, εϊτε

κέντρο διασκεδάσεως, είτε ντύ
σιμο, εϊτε ό,τιδήποτε άλλο είν’ 
αύιό. Καί θαταν άνώτερο τών 
δυνάμεών μου νά μή κάμω, μιά 
πού δόθηκε ή εύκαιρία, τήν ά 
πολογητική του κακομοίρη τοΰ 
έπαρχιώτη.

"Ένα πράγμα δέν μπόρεσα 
νά καταλάβω δσες φορές έφα
γα στή Λέσχη μας : πώς δέν 
δυσκολεύθηκα νά βρώ τραπε
ζάκι σ’ ένα έστιατόριο μέ περι- 
ωρισμένες βέβαια διαστάσεις, 
δπου φανταζόμουνα πολύ μεγα
λύτερη τή συρροή τών συνα
δέλφων καί τής συντροφιάς των.

Μερικοί συνάδελφοι, πού ρώ
τησα, μοϋδωσαν διάφορες έξη 
γήσεις: άλλος πώς ή νυκτερινή 
καλοκαιριάτικη ζωή τών ’Αθη
νών δέν είναι στά κέντρα, μά 
στις συνοικίες καί σιά περίχω
ρα, άλλος πώς έξω άπ’ τό γρα
φείο αισθάνεται κανείς τήν ά- 
νάγκη νά βρεθή σέ ξένο περι
βάλλον καί άλλος πώς είναι 
δύσκολο νά έκτιμήση ό καθέ
νας έκεΐνο πουχει μέ τόση εύ 
κολία μέσα στά πόδια του.

Δέν ξέρω ποιά άπό δλες αύ- 
τές τής έξηγήσεις είναι ή σω
στότερη, ξέρω μόνο πώς έμεΐς 
στήν έπαρχία σκεπτόμαστε τε
λείως διαφορετικά.

ΓΓαύτό ύποστηρίζομε φανα
τικά κάθε τι, πού μπορεί νά 
έξυψώση τήν έπαρχία μας, γιατί 
πιστεύομε πώς άν δέν δείξωμε 
μιά έπιείκεια σέ μιά έπιχείρησι 
ποΰρχειαι νά μάς δώση εύχα- 
ρίστησι καί έξυπηρέτησι καί πού 
έχει εύσυνείδητη διάθεσι, άλλά 
ζητήσωμε άπ’ τήν άρχή τό τέ
λειο, θά πνίξωμε τήν έπιχείρη 
σι, θά τήν έμποδίσωμε νά έξε- 
λιχθή γιά τό καλό μας καί θά 
ξαναπέσωμε στό άνυπόφορο μα- 
γερειό—έπειδή ό λόγος γιά τό 
φαΐ—νοσταλγώντας, δταν πειά 
θδναι άργά, τό εστιατόριο, πού 
χάσαμε γιατί μεμψιμοιρούσαμε.

Έδώ δέν πρόκειται βέβαια 
γιά τό ίδιο πράγμα, γιατί στό 
έστιατόριο τής Λέσχης μας καί 
νά θέλης δέν μπορείς νασαι 
μεμψίμοιρος, άφοΟ δλα είναι 
φροντισμένα μέ τή πειό μεγάλη 
έπιμέλεια. "Ο κίνδυνος δμως εί
ναι ό ίδιος, γιατί βέβαια ή έλ- 
λειψις άρκετοϋ ένδιαφέροντος 
γιά τή συλλογική μας αύτή έκ-

(ΕΚ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΤΟΚΟΛΟΓΙΟΥ I. ΜΑΡΟΥΑΑ)
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Ιον) ΑΞΙΑ. Εύρίσκομεν τάς ημέρας : άπό οϊασδήποτε ήμερομηνίας (άξίας) μέχρι τέλους τοΰ έξα" 
μήνου, άφαιροΰντες τήν ημερομηνίαν, άπό τόν άριθμόν τόν άναγρσφόμενον κάτωθεν τοΰ 
δοθέντος μηνός. Διά τών άνεστραμμένων Αριθμών εύρίσκομεν όμοίως τάς ημέρας μέχρι 
τέλους τοΰ έτους.

2ον) ΑΗΞ1Σ. Εύρίσκομεν τάς ημέρας : άπ* άρχής τοΰ εξαμήνου μέχρι οϊασδήποτε ληξεως, συμπε
ριλαμβανόμενά, προσ-θέτοντες τήν ήμερομηνίαν, εις τόν άριθμόν τόν άναγρσφόμενον κάτωθεν 
τοΰ δοθέντος μηνός. Μέ τούς Ανεστραμμένου gifΑριθμούς εύρίσκομεν {'όμοίως τάς ήμέρας| άπ3 
άρχής τοΰ έτους.

3ον) ΕύρίσκομενΗτάς ημέρας : άπό οϊασδήποτε ήμερομηνίας μέχρι οϊασδήποτε άλλης τοΰ επομένου 
έξαμήνου, συμπεριλαμβανομένης, προσθέτοντες τόν Αριθμόν, τόν άναγραφόμενον κάτωθεν τοΰ 
μηνός τής δοθείσης ήμερομηνίας (άξίας) μέ τόν Αριθμόν, τόν άναγραφόμενον κάτωθεν τοΰ 
μηνός τής δοθείσης ληξεως. Κατά τόν ύπολογισμόν τούτον, έάν μέν ή ημερομηνία τής ληξεως 
εΙναι"μεγαλυτέρα άπό τήν τής άφετηρίας (άξίας) προσθέτομεν. εις τό άνω άθροισμα τήν μεταξύ 
τών δύο δοθεισών ήμερομηνιώ-ν ύπάρχουσαν διαφοράν. Έάν δέ τούναντίον είναι μικροτέρα 

τότε άφαιροΰμεν τήν διαφοράν π.χ.
Άπό τής 22]3]40 μέχρι και τής 28] 12]40 = 121 + 150 + 6 = 277 ήμέραι

» »> 26]3]40 » » « 22] 12] 40 = 121 + 150 — 4 = 267 »
» » 11]3]39 » » » 20] 12] 40 = 801 + 330 + 9 = 640 »

Μέ τούς άνεστραμμένους άριθμούς εύρίσκομεν τάς ήμέρας άπό οϊασδήποτε ήμερομηνίας μέχρι 
πάσης άλλης τοΰ έπομένου έτους, συμπεριλαμβανομένης.

ΣΗΜ.— Τάς μεταξύ δύο ήμερομηνιών του αύτου έξαμήνου ήμέρας, εύρίσκομεν δι’ άφαιρέεως τών 
άντιστοίχων άριθμών τών μηνών είς τάς στήλας τής αύτής μόνον κατηγορίας.
Π. χ. Άπό τής 22]3 μέχρι τής 28]6 μή συμπεριλαμβανομένης = 121 — 31 + 6 = 96 ήμέραι.

Άνατύπωσις απαγορεύεται.

ΝΕΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Διά τοΰ άρτι έκδοθέντος 
ΝΕΟΥ ΤΟΚΟΛΟΓΙΟΥ, τοΰ 
Συναδέλφου κ. Σ. Μαρούδα ή 
εΰρεσις τοΰ τόκου, βάσει υπο
λογισμού είτε ’Εμπορικού εί
τε Πολιτικού έτους, οίουδή- 
ποτε κεφαλαίου μέχρι δισε
κατομμυρίου καί μέ 130 διά
φορα επιτόκια, έ π ι τ υ γ- 
χάνεταιδι’έκτελέ 
σεως δυο μόνον 
προσθέσεων.

"Η εΰρεσις τοΰ τόκου οί 
ουδήποτετο καρίθμου επιτυγ
χάνεται μέ μίανμόνον 
πρόσθεσιν.

Τό βιβλίον περιλαμβάνει 
πίνακας άνατοκισμοΰ καί το- 
κοχρεωλυσίων ετησίων, έξα 
μηνιαίων, τριμηνιαίων, μηνι
αίων καί εβδομαδιαίων μέ 
πάντα τά επιτόκια, άπό1/^ % 
μέχρι 14 °/ο προοδευτικούς 
κατά έν τέταρτον έπί τοΐς ε
κατόν.

Ευχερής εΰρεσις τοΰ συνο 
λικοΰ αθροίσματος τών ίσων 
περιοδικών έπ’ άνατοκισμφ 
καταθέσεων.

Πίνακες Σταθερών διαιρε
τών μέ 168 διάφορα επιτόκια.

Βιβλίον χρησιμώτατον είς 
πάντα λογιστήν.

’Αποστέλλεται έπί συστά- 
σει εις τους έμβάζοντας Δρχ. 
75.—είς Σ. Μαρούδαν, ’Εθνι
κήν Τράπεζαν, ’Αθήνας.

Διά τούς κ.κ. Συναδέλφους 
παρέχεται εκπτωσις 20 ·/,.

δήλωσι μπορεί νά φέρη στή στέ- 
ρησί της.

Στής σκέψεις μου αύτές δέν 
μέ σπρώχνει ή φλυαρία, ποΰναι 
κΓ αύτή μιά άνάγκη στή περι- 
ωρισμένη ζωή τής έπαρχίας, ού
τε φυσικά ή διάθεσι νά δώσω 
συμβουλές σέ συναδέλφους πού 
μένουν μόνιμα στή πρωτεύου
σα καί πού βέβαια ξέρουν πο
λύ καλά τί είναι γι’ αύτούς τά 
καλλίτερο.

Μιά άπορία θέλησα νά δια
τυπώσω μόνο, κι’ αν θέλετε νά 
σάς έξομολογηθώ δλη τήν άλή· 
θεία, έφαγα τοσο καλά στό έ- 
στιατόριο τής Λέσχης, πού θά 
μου κόστιζε πάρα πολύ νά σκε- 
φθώ, πώς στό ξαναπέρασμά 
μου άπό τήν πρωτεύουσα δέν 
θδχα τήν ’ίδια άπόλαυσι...

ΕΠΑΡΧΙΩΤΗΣ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΙΙαραθέτομεν κατωτέρω τόν ώραΐον 

πρόλογον τοΰ έκδοθέντ. ς βιβλίου τοΰ 
κ. ’Αναγνωστοπούλου, υπό τον τίτλον 
«Εθνική Τράπεζα τής Ελλάδος 
(14-5-28—14- 6-38)».

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΝΕΟΤΕΡΟΥΣ 
ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΜΟΥ

’Αγαπητοί μου Συνάδελφοι,
Έάν διά πάντα διανοούμενον 

"Ελληνα, ιδίως δέ διά τούς ασχο
λούμενους περί τά Οικονομικά, ή 
ιστορία τής Εθνικής Τραπέζης 
παρουσιάζει μοναδικόν ένδιαφέ
ρον, λόγφ τοϋ στενού συνδέσμου 
αύτής μέ τήν έν γένει οικονομι
κήν ιστορίαν τής Χώρας μας άπό 
τών πρώτων έτών τής συστάσεως 
τοϋ Έλληνικοϋ Βασιλείου, δΓ υ
μάς ή γνώσις τής Ιστορίας αύτής 
αποτελεί ύποχρέωσιν καί καθήκον.

Καί πράγματι, δταν γνωρίσητε 
πώς ίδρΰθη ή Εθνική Τράπεζα 
καί τίνες αί άνάγκαι, αΐτινες I- 
πέβαλον τήν ΐδρυσιν αύτής, δταν 
θά εισθε είς θέσιν νά έκτιμήσητε 
τήν φιλοπατρίαν καί τόν ένθου- 
σιασμόν τών άνδρών εκείνων, οΐ- 
τινες συνετέλεσαν είς τήν πραγ- 
ματοποίησιν τοΰ σκοποΰ είς τόν 
όποιον έπίστευσαν, ά'μα δέ τήν 
σύνεσιν, τήν εύρύτητα τής διάνοι
ας καί τό θάρρος εκείνων, υπό 
τήν διεύθυνσιν τών οποίων τά 
νεοπαγές ίδρυμα κατώρθωσεν άπό 
τών πρώτων ήδη έτών τής ζωής 
του νά έμπνευση τήν έμπιστοσύ- 
νην καί νά έπισύρή τήν γενικήν 
έκτίμησιν, δταν μάθητε πώς κα
τόπιν, συν τή παρόδφ τών έτών 
καί τών δεκαετηρίδων, ή μικρά 
άρχικώς Εθνική Τράπεζα, άνέπτυ- 
ξεν ολίγον κατ’ ολίγον τάς έργα- 
σίας της, χρηματοδοτοΰσα τούς 
διαφόρους κλάδους τής πίστεως, 
τούς οποίους ή ιδία πολλάκις έ- 
δημιοΰργησε καί έποδηγέτησε, καί 
πώς ένίσχυσε πάντοτε πάσαν πρω
τοβουλίαν σκοπούσαν είς τήν δη
μιουργίαν προόδου καί πλούτου 
έν τή Χώρφ μας, μέχρις δτου κα
τέστη ό μέγας καί ισχυρός πιστω
τικός οργανισμός, διεθνούς πλέον 
κύρους, ό όποιος έδιδε πρώτος 
τήν κατευθυνσιν καί άνελάμβανε 
τήν πρωτοβουλίαν τής άναπτύξεως 
τών ποικίλων έκδηλώσεων τής οι
κονομικής δραστηριότητας τού τό
που, δταν διαπιστώσητε μετά πό
σης επιτυχίας κατώρθωσε νά συν- 
δυάση τήν τοιαΰτην πολύμορφον 
δράσιν της μέ τήν έτέραν ιδιότη
τα αύτής, τήν τοϋ επισήμου καί 
μοναδικού εκδοτικού ιδρύματος, 
δταν κατορθώσητε ν’ άναμετρή- 
σητε τό πλήθος καί τήν άξίαν 
τών υπηρεσιών, τάς οποίας έσχε 
τήν εύτυχίαν καί τήν δυνατότητα 
νά παράσχη είς τό ’Έθνος, δταν 
πληροφορηθήτΒ πόσους καί ποι
ους υπέροχους άνδρας έξέθρεψεν 
είς τούς κόλπους της καί τίνας 
ούτοι παρέσχον είς τήν Πατρίδα 
υπηρεσίας, καί έκτος τού κύκλου 
τής κυρίας άρμοδιότητός των, δ
ταν, άγαπητοί Συνάδελφοι, μελε- 
τώντες τόν ιστορίαν τής Τραπέ
ζης μας, γίνετε πάντων τούτων ε
πιστήμονες, θά έννοήσητε διατί, 
ώς εΐπον ήδη, ή άπόκτησίς τών 
γνώσεων τούτων άποτελεΐ δι’ υ
μάς ύποχρέωσιν καί καθήκον, ά-



Η ΕΙΣΦΟΡΑ ΜΑΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑΝ “ΕΑΑΗΝ,. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΚΑΙ ΠΕΛΑΤΩΝΟι Υπάλληλοι τής Εθνικής 
Τραπέζης τής Ελλάδος, μή υστε
ρήσει ντες εις τάς επί τφ τορπιλλι- 
<$μφ τής «"Ελλης» γενομένας παν
ελληνίους εκδηλώσεις, ένήργησαν, 
ώς γνωστόν, μεταξύ των έρανον, 
τό προϊόν τοϋ οποίου, εκ δραχμών

Χαρακτηριστικόν δείγμα τοϋ εν
θουσιασμού, μέ τον όποιον οί συ
νάδελφοι έσπευσσν να μετάσχουν 
εις τον έρανον διά την νέαν

διακοσίων πεντήκοντα χιλιάδων 
(250.000), παρεδόθη προς τον κ. 
Πρόεδρον τής Κυβερνήσεως υπό 
τοΰ Προέδρου τοϋ Συλλόγου μας, 
ό όποιος συνώδευσε την προσφο
ράν διά τής κατωτέρω επιστολής:

«Έλλην», αποτελεί καί ή κατω
τέρω επιστολή, σταλεΐσα υπό των 
υπηρετουντων είς τό Ύποκατά 
στημα'Αγίου Νικολάου:

Αί σχέσεις τών Τραπεζών καί 
τής πελατείας αυτών διέπονται 
από τον νόμον τής αμοιβαιότη
τας έν τφ κοινφ συμφέροντι.

Συμφέρον τής Τραπέζης είναι 
ν’ άναπτΰσση διαρκώς τον κύ
κλον τής πελατείας αυτής.

Συμφέρον τοϋ πελάτου είναι 
νά συνεργάζηται μέ την Τράπε
ζαν εκείνην, ή οποία θά τον έξυ 
πηρετήση καλύτερον είς τάς μετ’ 
αυτής συναλλαγάς του.

Αί σχέσεις αΰται είναι άπλαΐ 
καί σύνθετοι, όμαλαί ή ανώμα
λοι, άναλόγως τής φύσεως τών 
συναλλαγών καί τής συνδρομής 
ώρισμένων περιστάσεων.

’Αλλά καί αί όμαλώτεραι α
κόμη σχέσεις δΰνανται νά διατα- 
ραχθώσιν έν τή εξελίξει τών συ
ναλλαγών, όταν δεν δίδεται ή 
δέουσα προσοχή ύπ’ άμφοτέρων 
τών μερών,

Ή αταξία είς τάς μετά τής 
Τραπέζης συναλλαγάς τοΰ πελά
του είναι μία τών κυριωτέρων 
αφορμών τής άρσεως πάσης ΰπο- 
στηρίξεως, διά πιστώσεως ή προε
ξοφλήσεων, είς τούς πελάτας.

Εις την παρούσαν όμως μελέ
την θά ένδιατρίψωμεν κυρίως εις 
τούς λόγους, οί όποιοι ενδέχεται 
νά διαταράξωσι τάς όμαλάς σχέ
σεις μιας Τραπέζης μετά τών πε
λατών αυτής.

Οί λόγοι οΰτοι δΰνανται νά 
θεωρηθώσιν επουσιώδεις, όταν 
κριθώσιν έπιπολαίως, άλλ’ εάν 
λάβη τις ύπ’ όψιν τά επακόλουθα 
αυτών, τότε άναντιρρήτως θά έκ- 
τιμήση την μεγάλην αυτών έπί- 
δρασιν είς τάς περί ών πρόκειται 
σχέσεις.

ΓΙοία περίπτωσις δΰναται νά 
διαταράξη τάς σχέσεις ταΰτας είς 
την άπλουστέραν έ'τι μορφήν 
τών συναλλαγών, μεταξύ Τραπέ
ζης καί πελάτου, διαθέτοντας κα- 
τάθεσιν παρ’ αυτή ;

Ή απώλεια χρόνου είς τήν 
διενέργειαν καταθέσεως ή άνα- 
λήψεως, είς περίπτωσιν καθ’ ήν 
συμπίπτει δυο ή καί περισσότεροι 
πελάται νά εύρίσκωνται ταυτο- 
χρόνως προ μιας καί τής αυτής 
θυρίδος, αποτελεί πολλάκις σο 
βαράν αφορμήν δυσανασχετήσεως 
τοϋ καταθέτου.

Δεν παραγεωρίζομεν τήν αξίαν 
τής άντιρρήσεως, ότι έν τή προ
κειμένη περιπτώσει δεν δΰναται 
νά γίνη διαφορετικά, ότι έκαστος 
πελάτης θά άναμείνη τήν σειράν 
του κατά τον αριθμόν προτεραιό
τητας κλπ.

Δεν άντιλέγομεν εις ό,τι α
φορά τον κανόνα τής προτεραιό
τητας, άλλ’ όταν πρόκειται νά έ- 
ξυπηρετηθή πελάτης, ό όποιος 
τυγχάνει μόνον καταθέτης καί 
τοΰ οποίου ή κατάθεσις είς στρογ
γυλόν ποσόν δεν θά διαταράξη 
επί λεπτόν έ'τι τής ώρας τήν δι- 
εκπεραίωσιν τής πράξεως ταΰτης, 
φρονοΰμεν ότι δέον νά θυσια- 
σθή ή αρχή τής προτεραιότητας 
είς τήν δξεΐαν καί ακριβή έκτί- 
μησιν τής περιπτώσεως ταΰτης 
παρά τοϋ υπαλλήλου τής Τρα
πέζης.

Διότι πολλάκις έγενόμεθα μάρ
τυρες καταφώρου στραγγαλίσεως 
τής ευθυκρισίας είς παρομοίας 
περιπτώσεις, μέ αποτέλεσμα τήν 
διακοπήν τών σχέσεων Τραπέζης 
καί πελάτου.

Αί αύταί παρατηρήσεις ίσχΰ- 
ουσιν εις τήν διεκπεραίωσιν τών 
πλείστων τραπεζιτικών συναλ
λαγών, όταν συγκεντροΰνται είς 
ώρισμένας θυρίδας καί καθ’ ώρι- 
σμένας χρονικάς περιόδους, λόγφ 
άθρόων πράξεων, μέ χρονοτριβήν 
εξ αιτίας τής ούτως εΐπεΐν συμ- 
φορήσεως τών τραπεζιτικών θυ- 
δίδων.

Κΰριον όθεν μέλημα τοϋ Προϊ
σταμένου ενός παρομοίου Τμή
ματος τής Τραπέζης είναι νά έ- 
ξετάση τούς λόγους τής συμφο- 
ρήσεως ταΰτης, νά παρακολουθή- 
ση τήν άπόδοσιν τής εργασίας 
ενός εκάστου τών συνεργατών 
του, νά έμβαθΰνη ενδεχομένως 
εις ψυχολογικά αίτια, τά όποια

πολλάκις έπενεργοΰσιν, όταν βλέ— 
πη τις πολλούς συναλλασσομέ- 
οους μετά τής Τραπέζης νά συ
νωστίζονται προ τής θυρίδος καί 
αισθάνεται νευρικόν αντίκτυπον 
έκ τοΰ γεγονότος τοΰτου.

Έάν ό υπάλληλος ούτος, ό ό
ποιος εν τή ήρέμφ διεκπεραιώσει 
μιας εργασίας παρουσιάζει θετικά 
μάλλον στοιχεία προόδου, κριθή 
ακατάλληλος είς τήν υπηρεσίαν 
τής θυρίδος, τότε δέον νά μετα- 
τεθή είς τό Λογιστήριον ή ά'λλην 
εσωτερικήν υπηρεσίαν, μακράν 
από τήν τύρβην τών θυρίδων.

Συμβαίνει, έν τοΰτοις, πολλάκις 
νά ζητή ό πελάτης διά τηλεφώ
νου πληροφορίας διά τήν τύχην 
μιας συναλλαγματικής έσωτερι- 
κοΰ, τών όποιων έχει απόλυτον 
καί έπείγουσαν μάλιστα ανάγκην 
διά νά κανονίση τήν αποστολήν 
νέας παραγγελίας τοΰ πελάτου καί 
ιδίως όταν ή πίστωσις, ής ούτος 
απολαύει παρ’ αΰτφ, έχει ήδη 
ύπερκαλυφθή, καί ή οποία παραγ
γελία δέν επιδέχεται ουδέ τήν 
παραμικροτέραν αναβολήν.

’Εν τή προκειμένη περιπτώσει, 
εάν ό επιτετραμμένος υπάλληλος 
τών αξιών προς εΐσπραξιν, βεβα
ρημένος ών από τρέχουσαν υπη
ρεσίαν ελέγχου, δέν συγκρατηθή 
είς τήν διατΰπωσιν τής παρακλή- 
σεώς του, όπως τφ έπιτραπή νά 
έπανέλθη άργότερον έπί τής αϊ- 
τήσεως ταΰτης τοΰ πελάτου, αλλά 
παρασυρόμενος από νευρικήν ύ- 
περκόπωσιν έκφράση κάπως ώμό- 
τερον τοΰ δέοντος τάς ενδομύχους 
σκέψεις του..., δέν αποκλείεται ή 
Τράπεζα νά εύρεθή προ τετελε
σμένου γεγονότος διακοπής τών 
συναλλαγών.

Τό τετελεσμένου τοΰτο γεγο
νός τυγχάνει αναπόφευκτου, όταν 
συμπέση εις τό άλλο άκρον τοΰ 
τηλεφωνικού σύρματος νά εύρί- 
σκεται ό Διευθΰνων τήν έπιχείρη- 
σιν πελάτης, ό όποιος, θίγόμενος 
έκ τής ωμής άπαντήσεως τοΰ 
υπαλλήλου τής Τραπέζης, λαμβά
νει είς τήν ιδίαν στιγμήν τήν 
άπόφασιν, όπως διαβιβάζωνται τοΰ 
λοιπού είς άλλην Τράπεζαν, μετά 
τής οποίας ενδέχεται νά εύρίσκε- 
ται ήδη είς συνεργασίαν κατά μι- 
κροτέραν κλίμακα, όλαι αί προς 
εΐσπραξιν άξίαι τής έπιχειρή- 
σεώς του.

"Ο,τι αφορά τάς αξίας προς 
εΐσπραξιν, συμβαίνει πολλάκις νά 
κατανέμωνται αΰται μεταξύ δύο 
ή καί περισσοτέρων Τραπεζών, 
άναλόγως τών διαθέσεων τοΰ πε
λάτου καί έπί σκοπφ νά έξακρι- 
βωθή ό βαθμός τής ένημερότητος 
εις τήν έγκαιρον αποστολήν τών 
εκκαθαρίσεων εκατέρας τών Τρα
πεζών.

Έκ τής αντιπαραβολής τών εκ
καθαρίσεων τούτων καταφαίνεται 
πολλάκις ή διαφορά μεταξύ δύο 
Τραπεζιτικών συστημάτων είς ό,τι 
αφορά τάς διαφόρους λεπτομέ
ρειας τών αξιών προς εΐσπραξιν, 
αί λεπτομέρειαι δέ αΰται πολλάκις 
κανονίζουσι τήν τύχην τής συνερ
γασίας Τραπέζης καί πελάτου.

Εκείνο τό όποιον πρωτίστως 
ένδιαφέρει τον πελάτην είναι ή 
όσον τό δυνατόν ταχυτέρα λήψις 
τής έκκαθαρίσεως τής αξίας πρός 
εΐσπραξιν, ιδίως τοΰ Εσωτερικού, 
έφ’ όσον ό αποδέκτης τής Συν) 
κής, ευθύς ως έκπληρώση τήν 
ύποχρέωσίν του, σπεύδει νά δια- 
βιβάση καί νέαν παραγγελίαν είς 
τον προμηθευτήν του, μεθ’ οΰ 
συνεργάζεται διά συν)κών, πρό
κειται δέ νά έξακριβωθή τό γε
γονός τής πληρωμής διά τής έκ
καθαρίσεως τής Τραπέζης.

*0 Πελάτης τής Τραπέζης έν- 
διαφέρεται νά έχη τήν πληροφο
ρίαν ταύτην περί πληρωμής άνευ 
χρονοτριβής, διότι άναλόγως θά 
κανονίση τήν έκτέλεσιν τής νέας 
παραγγελίας τοΰ πελάτου του, 
ένφ κατά κακήν συγκυρίαν καί ό 
’Ανταποκριτής τής Τραπέζης δύ- 
ναται νά συντελέση, διά τής άρ- 
γοπορίας είς τήν διαβίβασιν τής 
πιστολογικής σημειώσεως, είς τήν 
λίαν δυσμενή κρίσιν τοΰ πελάτου

τής Τραπέζης διά τήν τοιαύτην 
καθυστέρησιν.

Ή δυσμενής αυτή κρίσις τοΰ 
πελάτου δΰναται τότε μόνον νά 
μή έπηρεάση τάς σχέσεις του μετά 
τής Τραπέζης, όταν ό τελευταίος 
οΰτος άπολαύη άξιολόγου πιστώ- 
σεως έν άνοικτφ λογ)σμφ είτε είς 
προεξοφλήσεις, τήν οποίαν πίστω- 
σιν έπ’ ούδενί λόγφ θά διακινδυ- 
νεύση διά μίαν έπουσιώδη λεπτο
μέρειαν ως ή άνωτέρω.

Ή έπουσιώδη όμως αυτή λε
πτομέρεια καθίσταται λίαν ουσιώ
δης, όταν ό πελάτης δέν δεσμεύε
ται άπό τό ευεργέτημα τής τρα
πεζικής πιστώσεως εις τό νά έκ- 
φράζη, εις δοθείσαν ευκαιρίαν καί 
γραπτώς άκόμη, τά παράπονά του 
διά τήν ανώμαλον διεξαγωγήν τών 
συναλλαγών του μετά τής Τρα
πέζης.

Ό τελευταίος οΰτος πελάτης 
άρκεΐται πολλάκις είς τό νά δώση 
εντολήν είς τό προσωπικόν του νά 
διαβιβάζουν τοΰ λοιποΰ είς τήν 
έτέραν τών Τραπεζών, μεθ’ ής 
συνεργάζεται, όλας τάς πρός εΐσ- 
πραξιν άξίας, χωρίς ν’ άναφέρη 
κάνεις τήν πρώτηνΤράπεζαν τούς 
λόγους τής δυσαρέσκειας του.

Θεωροΰμεν περιττόν νά παρα- 
τάξωμεν καί πλείστας άλλας ά- 
φορμάς δυσαρεσκειών ή καί μό
νον δυσμενών κρίσεων τοΰ πελά
του πρός τήν Τράπεζάν του, θά 
προσθέσωμεν μόνον τοΰτο, ότι 
τούς λόγους τών δυσαρεσκειών 
τούτων θά εξακρίβωση ενδεχομέ
νως άνώτερος υπάλληλος τής 
Τραπέζης, έντεταλμένος εις τό 
νά παρακολουθή τάς σχέσεις αυ
τής μετά τών πελατών της, έπι- 
σκεπτόμενος τούς πελάτας έκεί- 
νους, τών οποίων άί συναλλαγαί 
παρουσιάζουν τοιαύτας διακυμάν
σεις, ώστε νά δικαιολογήται ή πε
ριέργεια τοΰ άνωτέρου τούτου 
Τραπεζιτικού υπαλλήλου.

Γνωρίζομεν ότι υπάρχει εσω
τερική υπηρεσία παρακολουθή- 
σεως άπασών τών υποθέσεων, 
αϊτινες, διά τον α ή β λόγον, έκ- 
κρεμοΰσιν έπί τίνα χρόνον, δυνά- 
μενον νά θεωρηθή επικίνδυνον είς 
τάς σχέσεις πελατών καί Τραπέ
ζης·

Δέν γνωρίζομεν μόνον έάν ΰ- 
πάρχη εις τήν Ελλάδα ό θεσμός 
τής εξωτερικής έπιθεωρήσεως καί 
ϊδίφ, ό,τι αφορά τάς σχέσεις πελα
τών καί Τραπέζης.

Ή αποστολή ενός τοιούτου έ- 
πιθεωρητοΰ θά συνίσταται είς τό 
νά παρακολουθή τάς σχέσεις ταύ- 
τας έκ τών βιβλίων τής Τραπέζης, 
νά είσηγήται τά δέοντα είς τήν 
Διεύθυνσιν, ευθύς ως έξακριβώ- 
ση διά τής προσωπικής έπισκέ- 
ψεως τών πελατών έκείνων, οΐ- 
τινες παρέχουσιν αφορμήν είς τον 
έλεγχον τούτον τών παραπόνων.

Πρόκειται περί λεπτής αποστο
λής ενός έκ τών άνωτέρω υπαλ
λήλων τής Τραπέζης, όστις ενδε
χομένως θά έπιφορτίζηται καί μέ 
άλλα καθήκοντα, άφορώντα τήν 
έπέκτασιν τοΰ κύκλου τής πελα
τείας καί συναφών τοιούτων.

Εις τον άνώτερον τούτον υ
πάλληλον δΰνανται ν’ άνατεθώ- 
σι τά καθήκοντα τής άφ’ υψηλής 
σκοπιάς παρακολουθήσεως τών 
συναλλαγών εις τάς θυρίδας τής 
Τραπέζης, δυνάμενον νά είσηγη- 
θή τά ληπτέα μέτρα διά τήν έν- 
δεχομένην άποσυμφόρησιν τών 
θυρίδων, τήν έξακρίβωσιν τής αι
τίας τοΰ συνωστισμού είς αΰτάς, 
τοΰ χρόνου καθ’ όν οι πελάται 
άναμένουσι τήν διεκπεραίωσιν 
τών συναλλαγών των κ.τ.λ.

Εις τάς εισηγήσεις τοΰ έπιθεω- 
ρητοΰ τούτου θά οφείλωνται υ
ποδείξεις ως εξής: Πάσα συναλ
λαγή δέον νά διεκπεραιοϋται 
έντός 10 λεπτών τής ώρας κατ’ 
άνώτατον δριον. Έκαστος πε
λάτης έχει τό δικαίωμα ν’ άπευ- 
θύνηται είς τήν έπιθεώρησιν διά 
πάσαν ΰπέρμετρον αργοπορίαν είς 
τάς συναλλαγάς των».

ΑΝΑΣΤ. Ν .ΒΑΛΣΑΜΟΠΟΛΥΟΣ 
Θεσσαλονίκη

Εν Άγ. Νίκολάψ τή 8 ’Οκτωβρίου 1940 
Σύλλογον τών "Υπαλλήλων τής Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος

Άθήναις
Κύριοι,

Έπί τής άπό 15 παρελθ. δμετέρας έγκυκλίου, έχομεν τήν τιμήν νά 
γνωρίσωμεν υμΐν ευχαρίστως, βτι τό προσωπικόν τοΰ ήμετέρου Ύποκ]τος, 
διαπνεόμενον άπό τά αύτά ώς καί όμεΐς πατριωτικά αισθήματα, καί λίαν 
ίκανοποιημένον άπό τήν ήν εσχετε ύψηλήν πρωτοβουλίαν τής δργανώ- 
σεως τοΰ όπέρ τής «ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΣ» εράνου καθ’ άπαν τό Προσωπικόν 
τής Τραπέζης μας, δΓ ήν καί συγχαίρει δμάς, δέχεται όμοθύμως τήν 
συμμετοχήν του είς τούτον μέ τήν κανονισθεΐσαν άναλογίαν τοΰ 2 °/„ έπί 
τοΰ δργανικοΰ του μισθοΰ, κρατηθησομένην, μέ πίστωσίν σας, έκ τών 
μισθοδοσιών Νοεμβρίου καί Δεκεμβρίου έ.Ε.,

Έπί τούτοις καί μέ τήν εόχήν δπως συντελέση ή εισφορά μας αΰτη 
είς τήν ταχυτέραν πραγματοποίησιν τοΰ δΓ δν προορίζεται ίεροΰ σκοπού,

Διατελοΰμεν
Μετά συναδελφικών χαιρετισμών 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

(Υπογραφή)

Παρομοίας έπιστολάς άπέστειλαν καί οί συνάδελφοι πολλών 
άλλων ’Υποκαταστημάτων.
πέναντι υμών αυτών κυρίως.

Αυτομάτως θά γεννηθή έν ΰ- 
μΐν τό συναίσθημα, ότι δέν εΐ- 
σθε άπλοι λογιστικοί υπάλληλοι 
τής τυχούσης τραπεζιτικής έπι- 
χειρήσεως, ότι δέν έ'χετε μισθώ
σει τήν έργασίαν σας εις ώρισμέ- 
νην ομάδα κεφαλαιούχων, ή οποία 
πραγματοποιεί ωφέλη έκ τοΰ πε
ρισσεύματος τών μόχθων σας, 
ότι δέν κοπιάζετε απλώς καί μό
νον, διά νά έξασφαλίσητε τά 
μέσα τής ζωής υμών καί τών 
οικογενειών σας. Θά άποκτήσητε 
τήν πεποίθησιν, ότι εΐσθε έργά- 
ται ενός εΰγενοΰς σκοπού, συντε- 
λεσταί τής έπιτυχίας μιας υψη
λής αποστολής, τής ευημερίας

καί τής προόδου τής Πατρίδος 
μας, τής Ελλάδος.

“Οταν τά συναισθήματα ταΰτα 
γεμίσουν τήν ψυχήν σας, θά άπο
κτήσητε νέαν άντίληψιν περί τής 
θέσεώς σας' θά δοκιμάσητε υπε
ρηφάνειαν διότι εΰρίσκεσθε είς 
τήν υπηρεσίαν τής Εθνικής Τρα
πέζης, θά έργασθήτε μέ έντελώς 
νέαν νοοτροπίαν' θά άνοιχθοΰν 
ένώπιόν σας νέοι ορίζοντες καί 
θά γεννηθή έν ύμΐν ή εΰγενής 
φιλοδοξία, νά καταστήτε οί διά
δοχοι καί συνεχισταί τοΰ έ'ργου 
τών έξοχων καί έναρέτων άνδρών, 
οί όποιοι έτίμησαν καί τό ίδρυμα 
καί τήν Πατρίδα.

ΔΗΜ. Π. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ |

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ΤΗΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Έν Άθήναις τή 2α ’Οκτωβρίου 1940
Κύριε Πρόεδρε,

Οί ύπηρετοΟντες τήν ’Εθνικήν Τράπεζαν τής Ελλάδος, πι
στοί τηρηταί τών ύψηλών έθνικών παραδόσεων, αίώνος ήδη, 
αϊτινες έμπνέουν αυτήν εις δλας τάς έκδηλώσεις της, προσέρ
χονται δι’ έμοΰ διά νά είσφέρωσι καί αυτοί όπέρ τής νέας 
«ΕΛΛΗΣ» ή δι’ οίονδήποτε έτερον Εθνικόν σκοπόν καί δή όπέρ 
τής Βασιλικής μας ’Αεροπορίας.

Ό Σύλλογός μας έσωκλείει πρός τοΰτο έπιταγήν Δρχ. 250. 
000, τήν όποιαν συνοδεύουν δχι μόνον αισθήματα βαθείας συμ
μετοχής είς τήν πανελλήνιον θλΐψιν καί άγανάκτησιν διά τό 
διαπραχθέν μέγα έγκλημα, άλλά καί αισθήματα βαθείας συμ
μετοχής είς τήν πανελλήνιον πίστιν έπί τω μεγάλω άγώνι, δν, 
έν τω μέσω τόσων σκοπέλων, διεξάγετε ύπέρ του ’Έθνους.

Οί ύπηρετοΟντες τήν Εθνικήν Τράπεζαν τής Ελλάδος άνα- 
πέμπουσι θερμάς πρός τόν "Υψιστον εύχάς, δπως εύλογή τάς 
προσπάθειας Σας καί τούς κόπους, είς ους διά τήν έπιτυχίαν 
των ύποβάλλεσθε, καί άπευθύνουσιν ‘Υμΐν αισθήματα βαθυτά- 
του σεβασμού καί άφοσιώσεως.

Ό Πρόεδρος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Κ. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ

'Ο κ. Πρόεδρος τής Κυβερνή
σεως, συγχαίρων τά μέλη τοΰ Συλ
λόγου διά τά πατριωτικά των αι

σθήματα, άπέστειλε πρός τόν κ. 
Πρόεδρον τοΰ Συλλόγου τήν κά
τωθι έπιστολήν:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΆΘήναι τή 18-10-40 

Κον Αλέξανδρον Μαυρομμάτην
Πρόεδρον Συλλόγου τών "Υπαλλήλων τής ’Εθνικής Τραπέζης

"Ενταύθα
Φίλε κ. Μαυρομμάτη,

’Έλαβον τήν έπιστολήν σας μετ’ έπιταγής δραχ. 250.000, 
εισφοράν τοΰ ύπό τήν Προεδρίαν σας Συλλόγου τών Υπαλλή
λων τής ’Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος ύπέρ τών ’Εθνικών 
μας Δυνάμεων καί σας παρακαλώ νά δεχθήτε τά συγχαρητήριά 
μου, διαβιβάσητε δέ ταΰτα καί είς τά μέλη τοΰ Συλλόγου σας.

Τά πρός έμέ έκδηλούμενα έκάστοτε αισθήματα τής Διοική- 
σεως τής Εθνικής Τραπέζης καί τών Υπαλλήλων αύτής μέ συγ- 
κινοΰν Ιδιαιτέρως.

Τό ίσόποσον τής έπιταγής σας κατετέθη παρά τή ’Εθνική 
Τραπέζη, είς πίστωσίν τοΰ λογαριασμού «Βασιλική ’Αεροπορία», 
ώς ή έσώκλειστος άπόδειξις.

Φιλικότατα 
(Ύπογρ.) I. ΜΕΤΑΞΑΣ



Η ΦΙΛΟΘΕΗ
τοΰ χ. ΜΙΧΑΗΛ ΠΟΥΛΑΚΗ

Είς τό ώραιότερον τμήμα τοΰ "Am 
κοϋ λεκανοπεδίου, έκεΐ όπου πρό όλί 
γων ακόμη ετών δέν υπήρχαν παρά 
μόνον άκανθαι καί δπου μόνον βια 
στικοί περνούσαν οί περιπατηταί, άν 
θεί σήμερον εν έκ των πλέον πολιτι 
σμένων προαστείων τής 'Ελλάδος, ή 
γραφική καί καταπράσινη Φιλοθέη, ή 
όλοάνθιστη αυτή Κηπούπολις, ό όποια 
δικαίως πρέπει νά θεωρήται σήμερον ή 
«Καρδιά τής "Αττικής».

Τό ώραΐον αύτό προάστειον κεΐται 
όπισθεν τής σειράς τών Τουρκοβου 
νίων—ιών πρό τής κατασκηνώσεως 
τής υπό τόν Όμέρ στρατιάς άποκα 
λουμένων Λυκοβουνίων—η φύσις δέ 
έχει πλουτίσει τόν θελκτικόν αυτόν 
τόπον μέ όλα τά χαρίσματα τής άττι 
κής αίσθητικής ώραιόιητος.

"Από τά υψηλότερα σημεία αυτής 
καί Ιδίως άπό την πλατείαν τής Έθν 
κής Τραπέζης, έμφανίζεται ώς όπτα 
σία, ή ομορφιά τοΰ άττικοϋ λεκανοπε 
δίου μέ τό έναντι ακριβώς τής Φίλο 
θέης άτενιζόμενον αέτωμα τοΰ Πεν 
τελικού.

Κατά τήν αρχαιότητα τό τμήμα 
τούτο τής 'Αττικής, αποτελούσε εν τών 
ώραιοτέρων κτημάτων τών τότε προα 
στείων (σωπολίων), άτινα κατά τούς 
ιστορικούς κατεστράφησαν κατά τήν 
έπιδρομήν τών Σαρακηνών τό έτος 
895 μ.Χ.

Τά έρείπια τών υδραυλικών τόξων 
άποδεικνΰουν τήν ΰπάρχουσαν είς τήν 
περιοχήν ταύτην κατά τούς παρελθόν 
τας αιώνας ακμήν, ήτις έξετείνετο πέ 
ριξ τού αρχαίου ρεύματος Περσοΰ καί 
πρός τάς κτήσεις τών Ποδαράδων 
καί Χαλκωματάδων πλησίον τής Φι 
λοθέης. Ή περισωθεΐσα «"Ομορφη 
’Εκκλησία» αποτελεί ένα ιστορικόν ση 
μεΐον τής έποχής αυτής.

Είς τό προάστειον τούτο άπέθανεν 
ή "Αγία τής πόλεως "Αθηνών, ή Φι 
λοθέη, ή κόρη τού "Αγγέλου Μπενι 
ζέλου, τού έπιφανοΰς άρχοντας, δστις 
κατά τάς παραδόσεις καί τά ιστορικά 
έγγραφα ήτο απόγονος τών Παλαιό 
λόγων.

Είς τήν "Αγίαν Φιλοθέην ανήκε τότε 
καί ή περιοχή, δπου σήμερον άνη 
γέρθη τό μέγα έκπολιτιστικόν έργον 
τής Εθνικής Τραπέζης. Πρός τιμήν 
δέ τής όσιομάρτυρος αγίας, ήτις ήσκή 
τευε εις τήν άνακαλυφθεΐσαν έντό 
τής περιοχής τού προαστείου κρύπτην 
της, ώνομάσθη τό θαυμαστόν τούτο 
προάστειον «Φιλοθέη».

Πρό τής οριστικής ταύτης όνομα 
σίας, ή έκτασις αύτη ώνομάζετο άπό 
τού έτους 1907 «Νέα ’Αλεξάνδρεια 
καθ’ δσον μέγα τμήμα ταύτης είχ 
τότε άγορασθή υπό όμάδος Άλεξαν 
δρινών.

®
Ή έκτασις ήν καταλαμβάνει ή πε 

ριοχή τού προαστείου, ανήκει εις τόν 
Οικοδομικόν Συνεταιρισμόν Υ. Ε. Τ. 
ανέρχεται δέ εις 3.600.000 περίπου 
πήχεις, ή δέ οίκοπεδοποιηθεΐσα έπι 
φάνεια είς 1.340.000 πήχεις, διηρημένη 
είς 960 οικόπεδα.

Ή άξια τών μέχρι τούδε έκτιλε- 
σθέντων έργων οδοποιίας καί ήλεκιρο- 
φωτισμοΰ, τηλεφωνικών έγκαταστά- 
σεων, άναδασώσεως, δενδροφυτεύσεως 
καί συντηρήσεως αυτών,υπονόμων καί 
διαφόρων έργων κοινής ώφελείας, άνέρ 
χεται είς 28.600.000 περίπου δραχμάς 
Αί άνεγερθεΐσαι μέχρι σήμερον οίκίαι 
είς συνεταίρους άνέρχονται είς 250, 
έκ τών όποιων 146 άνηγέρθησαν κατά 
τήν πρώτην οικοδομικήν περίοδον 
1933-1934, 104 δέ κατά τήν δευιέραν 
περίοδον τού έτους 1935-1936.

Τελευταίως δέ άθρόα ήρχισεν ή ζή 
τησις οικοπέδων πρός άνέγερσιν οικο
δομών καί ύπό μή συνεταίρων, καθ’ 
δσον οί άγορασταί έπωφελοΰνται τών 
έξαιρετικών δρων άνοικοδομήσεως.

Οί κάτοικοι μετά χαράς υποδέχονται 
κάθε νέον κάτοικον μή συνεταίρον 
καθ’ δσον έλπίζουσιν δτι ή άνάμιξις 
νέου περιβάλλοντος, μή προερχομένου 
έκ τών τάξεών των, θά ποικίλη τήν 
ζωήν των, καί θά προσδώση ζωηρο- 
τέραν κοινωνικήν κίνησιν έπ’ ώφελείφ 
τής μελλοντικής έξελίξεως τού προα
στείου.

Είς Φιλοθέην έφυτεύθησαν άνω τών 
30 χιλιομέτρων δενδροστοιχίαι, 160 δέ 
περίπου στρέμματα άλση καί πρασιαί 
διά 28.000 δένδρων, 19.000 θάμνων 
καί 25.000 φυτών. Έδημιουργήθη τό 
ιστορικόν άλσος τής «Βασιλίσσης Σο
φίας» έγκρίσει τής Α. Μ. τού Βασι- 
λέως, ώς καί τά άλση «Ίωάννου Δρο- 
σοπούλου» καί «Αγίας Φιλοθέης».

"Ο Οικοδομικός Συνεταιρισμός άνή- 
γοιρε τά απαραίτητα κτίρια διά τήν 
έκπλι'ιρωσιν τών κοινωφελών σκοπών 
τοΰ προαστείου. Οΰτω προέβη είς άνοι- 
κοδόμησιν τών κτιρίων κοινοτικού κα
ταστήματος, σχολείου, αγοράς, άστυνο- 
μίας, αποθηκών, περιπτέρων αναμο
νής, κατοικίας διά τόν ιερέα, διά τόν 
νεωκόρον, τόν φύλακα τής δεξαμε
νής κλπ.

’Επίσης άνήγειρε περίλαμπρον ναόν 
είς μνήμην τής όσιομάρτυρος Φιλοθέης, 
έπί σχεδίων δέ τοΰ γλύπτου Γεωρ- 
γαντή τήν κρύπτην ένθα ήσκήτευσε.

Οΰτω, μέ τήν ολόχαρη πνοή ένός 
θαυμαστού δράματος, άνθισε πρό ολί
γων έτών, μέσα στό γραφικό λεκανο
πέδιο τής "Αττικής, ή όλοπράσινη 
αυτή Κηπούπολις, δπου τά δένδρα, τά 
λουλούδια καί ή χαρά έδωσαν σ’ ένα 
ονειρεμένο σύμπλεγμα, τόν πλέον εύ-
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Α") ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Αί έκ τών έμπολέμων Δυνάμεων 

πληροφορίαι, αί άφορώσαι τόν το
μέα τής Τέχνης, διαπιστώνουν, δτι 
ή έν δλη τή έντάσει της εύρισκομένη 
σύρραξις δέν άνέκοψε τάς καλλιτε
χνικός καί πνευματικός προσπάθειας 
αύτών. Τό σημεΐον είναι λίαν παρή- 
yopov, διότι Εξασφαλίζει όσβεστον 
τήν φλόγα τής Τέχνης, ήτις έλπίζο- 
μεν δτι μεταπολεμικές θά έκχύση 
άφθόνους λάμψεις είς τήν νέαν Εύ· 
ρώπην.

Ε’ίμεθα είς θέσιν νά γνωρίζωμεν, 
δτι ή κινηματογραφική παραγωγή 
1939-1940 ύπήρξεν άρκετά πλούσια 
καί οϋτω τόν χειμώνα θά προβλη- 
θώσιν έν Άθήναις έκλεκταί ταινίαι 
άμερικανικαί καί εύρωπαϊκαί, μεταξύ 
τών όποιων :

1) «Πέρ’ άπ’ τόν όρίζοντα», μέ τόν 
Victor Francen (δράμα).

2) «Alexis», μέ τόν Άντρέ Λνγκέ 
(σατυρική κωμωδία).

3) «Φτόσ’ τόν κόρφο σου», μέ τόν 
Λουσιέν ΜπαροΟ (κωμωδία).

4) «Τό χρυσωρυχεΐον», μέ τόν Σάρλ 
Βανέλ, (περιπετειώδες).

5) «Ό θάνατος τού κύκνου» κ. ά.
Πρώτη είς τήν έκδήλωσιν τών εύ-

γενεστέρων αισθημάτων φιλαλληλί
ας καί φιλανθρωπίας, ή "Ελβετία, 
προσφέρει μεγίστας ύπηρεσίας πρός 
άνακούφισιν τών δεινών καί τής άν- 
θρωπίνης δυστυχίας, άτινα προεκά- 
λεσεν είς τούς άμάχους πληθυσμούς 
τών διαφόρων χωρών ό άπό έτους 
ταλανίζων τήν Εύρώπην πόλεμος.

Β') ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΘΕΑΤΡΟΝ.—Μετά τήν μεγάλην 

έπιτυχίαν τοΰ «Μπανκό» καί έν άνα- 
μονή τής ένάρξεως τής χειμερινής 
περιόδου, ό θίασος Μαρίκας Κοτο
πούλη άνεβίβασεν είς τό ομώνυμον 
θέατρον τήν κωμωδίαν τών de Flers 
καί Caillavet «Ερωτική περιπέτεια», 
ή όποια έψυχαγωγησε τό Κοινόν έπί 
είκοσαήμερον.

Τά άλλα θέατρα περιωρίσθησαν 
είς έπαναλήψεις παλαιών Επιτυχιών 
των καί πραγματική «πρώτη» έδόθη 
μετά παρέλευσιν διμήνου, τήν 27ην 
Σεπτεμβρίου, άπό τής οκηνής τοΰ 
θεάτρου Κοτοπούλη, μέ τό «"'Ενας 
Φυλακισμένος», έκ τής όποιας αί έν- 
τυπώσεις μας είναι αί άκόλουθοι : 
Διαπιστοϋται έν πρώτοις, δτι ό ήμι- 
κρατικός ’Οργανισμός, καίτοι έπιχο- 
ρηγούμενος καί πλήρη έχων τά μέ
σα, σημειώνει τελευταίως δυσανάλο
γον άριθμόν άποτυχιών, έν σχέσει 
σει μέ τάς έπιτυχίας. Οϋτω, έπί τής 
έργασίας όλοκλήρου τής θερινής 
saison δέν συνεκρατήσαμεν παρά μί
αν έπιτυχίαν : «Τό ταξίδι τοΰ κ. Πε- 
ρισόν». Είς τάς μή έπιτυχίας δέον 
νά κατατάξωμεν καί τά έργον τοΰ 
Άνουΐγ, τό όποιον άποτελεΐ τόν 
προπομπόν τής χειμερινής περιόδου. 
"Οσον άφορα τό έργον αύτό καθ’ 
έαυτό, καί έδώ ή διεύθυνσις τοΰ 
θεάτρου δέν έστάθ ] εύτυχής : διότι 
ό νέος Γάλλος συγγραφεύς δέν έ
δωσε ποικιλίαν έργων, δικαιολογοΰ 
σαν τήν έντός 12 μηνών άναβίβασιν 
άπό τής ιδίας σκηνής δύο πονημά
των του. Νομίζομεν συνεπώς, δτι 
μεγαλυτέρα δέον νά καταβάλληται 
προσοχή κατά τόν καταρτισμόν τοΰ 
δραματολογίου, τοσούτω μάλλον, 
καθ’ δσον ό δεύτερος θίασος τής 
Χώρας, ύπό τήν νέαν μορφήν του, 
ύπέχει μεγάλην εΰθύνην διά τήν 
καλλιτεχνικήν διαπαιδαγώγησιν τοΰ 
Κοινού, etc τό όποιον δέον νά πα- 
ρουσιάζη Εργα άναμφισβητήτου ά
ξιης.

έξάρσεως άποτελοΰν τό λαμπρόν I άρρωστο είναι τό σώμα κΓ ή ψυ 
παίξιμον τής πρωταγωνίστριας Δδος 1
Παπαδάκη—ιδανική ένσάρκωσις τής 
παρθενικής ήρωΐδος—καί ή σεμνό- 
της καί ή λιτότης τής μουσικής ύπο- 
κρούσεως, ιδία στή σκηνή τοΰ θρή
νου τής ’Αντιγόνης.

Ν. Μπ.

Ό έκλιπών ‘Αριστείδης Βεκιαρέλ- 
λης εΐχεν άξιολογωιάτην έπιδοσιν 
καί είς τήν ποίησιν.

Δημοσιεόομεν κατωτέρω άνέκδοια 
ποιήματά του ώς φιλολογικόν μιη- 
μόσυνον τοΰ άειμνήστου συναδέλ
φου.

ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ ΕΩΣΦΟΡΟΥ
«Gloire a toi, Satan, dans les 

hauteurs du ciel, on tu regnas....»
Ch. Baudelaire

—Σΰ, πού'δωκες τήν πρώτην ώ- 
[θηση κΓ ακόμα

στους δρόμους τής Σοφίας τούς 
[ανθρώπους σπρώχνεις, 

Σύ, πού δ,τι αληθινόν είπε το
[στόμα

Σοΰ τό οφείλει, μή μέ διώχνεις!

—Δόξα σε Σένα! Σβΰσ’ τόν "Ηλιο 
κΓ άναψε μας τόν "Ηλιο τόν δι- 

[κό Σου!
Καί τότε, ώ τότε, στό πλευρό Σου. 
’Αθάνατε καί παραγνωρισμένε, 
δταν φωτάει τό θειο πρόσωπό

[Σου
θ’ άρχίση νέα ζωή, ώ Τιμωρημένε!

—Δόξα σέ Σένα! Πνεύμα. Γνώ·
[άΐς.

Δόξα καί σαν θά φανερώσης 
σέ κόσμο προαγμένο τή μορφή

Σου,
Δόξα καί τώρα πού μαζί Σου 
ό "Ανθρωπος νικάει στούς αγώνες, 
«Δόξα καί νΰν καί αεί καί στούς 

[αιώνες» ! 
f Α. ΒΕΚΙΑΡΕΛΛΗΣ

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ

ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ 
ΕΝΟΣ ΑΜΑΡΤΩΛΟΥ

«Άπό τών πολλώ μου αμαρτιών 
ασθενεί τό σώμα,ασθενεί μου 
καί ή ψυχή__»

’Απ’ τις πολλές μου, Κύριε, αμαρ
τίες
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Ή Διοίκησις τής Τραπέζης, συνε- 

χίζουσα τά πρός άνακούφισιν τών οι
κονομικών άναγκών τοΰ Προσωπικού 
μέτρα αΰτής, προέβη κατ’αΰτάς είς 
τήν χορήγησιν ετέρου ήμίσεος μι
σθού, ύπό .τούς δρους καί τάς προϋ
ποθέσεις τοΰ πρό μηνός χορηγηθέν- 
τος τοιούτου. Τής νέας ταύτης οίκο- 

Έσύ δμως έξετάζεις τις καρδιές.... νομικής ένισχύσεως θέλουσι μετά- 
Κοίτα λοιπόν καλά καί τή δική μου σχει μόνον οί μέχρι τοΰ βαθμού τού 
καί σάν ίδής τών πράξεων τις αίτιες, [Λυγιστού Α' ύπάλληλοι.

Έξ άλλου, ό Κύριος Διοικητής, 
έπιθυμών νά ένισχύση τήν οικονομι
κήν κατάστασιν τών οικογενειών τών

μου.
Εφταιξα. Τό γνωρίζω. Καί κακίες I 

πολλές, ώϊμέ, έχω κάμει στή ζωή [
[μου.

κανόνισε σκληρά τήν παιδωμή μου. 

Σ’ άρνήθηκα γιατί καί
στρατευομένων ύπαλλήλων, ένέκρι. 
νεν δπως άνασταλώσι δι’ αύτούς, 
μέχρι τής έκ τών τάξεων τού στρα
τού άπολόσεώς των,αί κρατήσεις λό
γω δανείου καί έξ άγορών τού 
Προμηθ. Συνεταιρισμού.

Σύ μ’ άρ-1 
[νήθης.

Έσύ, πούσουν δ Κύριος καί θεός |
[μου.

Ομως, Χριστέ, πού σήμερα έγεν-
[νήθης,

Ελέησον! ΓενοΟ παρήγορός μου 
Καί ’γώ νά ξαναγεννηθώ γυρεύω, 
πού μέσ’ στήν άμαρτία χρόνια ρέβω.

t Α. ΒΕΚΙΑΡΕΛΛΗΣ

ΧΩΡΙΣΜΟΣ

Ω αν, όπου μου χάρισες γιά νά 
[μοϋ πάρης πίσω 

της διαλεχτής σον τής ψυχής |
[τόν άξιο θησαυρό,

Χαϊρε γιά πάντα. ’Αλλοίμονο σε h αμπράν νίκην του καί τφ ένεχεί-
ρισε φάκελλον προαγωγής του 
κατ’άπόλυτον εκλογήν είς τόνβαθ- 
μόν^τοΰ Είσπράκτορος Δ', δίδων 
τοιουτοτρόπως έμπρακτον δείγμα 
τής έπιβραβεΰσεως πάσης έπιτυγ-

1\Μ ElilBP/BEiili
Ό κ. Διοικητής, καλέσας παρ’ 

αϋτφ τόν νικητήν τοΰ Μαραθω- 
νείου Ραγάζον, ό όποιος ώς γνω
στόν υπηρετεί παρά τφ Κ. Κ. ώς 
κλητήρ, συνεχάρη αυτόν διά τήν

[λίγο θά σ άφήσω 
ίσως στον δρόμο μου ποτέ νά 

[μή σέ ξαναβρώ.

Όμως τά λόγια τά γλυκά δέν 
/θά τά λησμονήσω.

Θά τά κρατώ γι’ανάμνηση και γιά χανουσης δημιουργικής προσπα-
[πολν καιρό, 

μέσα στή ϋύμηαη βαίέειά, ζηλότυ- 
[πα θά κλείσου

τις πρώτες που άνταλλάξαμε λε- | 
[ξονλες στό χορό.

Τά φωτεινά τά μάτια σου κι η 
[χαρωπή μορφή σον, 

θά μοϋ φωτίζουν πάντοτε μπρο 
[ατά μου ζωντανά 

καί θά μ’ άνα&νμίζοννε τή λα
τρευτή ψυχή σου, 

ΚΤ έτσι κρατώντας άσβυστη μιά 
[ανάμνηση άπαλά, 

θ’ άπαρατάω τόν καιρό νά φευ 
[γη άγάλι-άγάλι

θείας.

ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑ ΜΟΡΦΑΙΕΡΣ
ΣΥΣΤΑΣ1Σ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΩΝ ΥΠ]ΤΩΝ

Η ’Επιμελητεία Μορφώσεως ύπο- 
μιμνήσκει τήν συστασίν της είς τούς 
Προσωρινούς Υπαλλήλους τών Ύ- 

I ποκαταστημάτων,τούς λαμβάνοντας

Είς τάς 30 Σεπτεμβρίου έδόθη είς 
τό Ώδεΐον Ήρώδου τού 'Αττικού ή 

’Αντιγόνη» τοΰ Σοφοκλέους ύπό 
τοΰ Βασιλικού θεάτρου. Παράστα- 
σις έπιμελημένη, πειθαρχημένη, δημι
ουργική, ή καλυτέρα πού έδόθη έν 
ύπαίθρω. Λεπτομερειακαί τινες Επι
φυλάξεις είναι έντελώς άνάξιαι ιδιαι
τέρας μνείας. ’Αντιθέτως σημεΐον

τυχή διά τούς κατοίκους της αρραβώνα.
"Άνθισε ή Φιλοθέη, πού τά χαρού

μενα βουνά της πλημμυρίζουν μ’ ευω
διά τόν πρωινόν αέρα μέ τό άρωμα τού 
θυμαριού, οί γραφικές της ρεματιές, 
μέ τις θείες ροδοδάφνες των, σκορ
πούν μιά άδολη χαρά, οί όλοανθισμένοι 
κήποι της, μέ τά ολόδροσα ρόδα των 
καί χίλια άλλα λούλουδα, δροσίζουν 
τήν γαλήνην τής ψυχής, οί δενδρο- 
στοιχίες μέ τά σταφυλωτά άνθη τών 
ακακιών των, σκορπούν μιά μεθυστική 
γοητεία καί τά γελαστά τά πάρκα της 
μάς χαρίζουν τό εΰγενές άρωμα άπό 

δλόχρυσα άνθη τής χαρίεσσας 
ιμόζας.
Είναι ή «Πράσινη Πολιτεία»,τό μέγα 

εργον τοΰ αειμνήστου Διοικητοϋ μας 
Ιωάννου Δροσοπούλου καί τοΰ στοργι

κού Διοικητοϋ μας κ. "Αλεξάνδρου 
Κοριζή, δπερ σήμκρον, υπό τήν άνα- 
δημιουργόν Αυτού πνοήν, ό ώραΐος 
αυτός τόπος, ό φανός τοΰ πολιτισμού, 
στή γραφική αυτή γωνιά τής "Αττικής, 
πού καταυγάζει μέ τή λάμψη του τό 
θαυμαστό εκπολιτιστικό βήμα τής 
Εθνικής Τραπέζης, εϊμεθα πεπει

σμένοι, ότι θέλει πλήρως άποπερατωθή, 
διά ν’ άποτελέση τό ώραιότερον έν 
Ελλάδι κοινωνικόν έργον.

ΜΙΧΑΗΛ ΠΟΥΛΑΚΗΣ

τά άποστελλόμενα αύτοΐς παρ’ ήμών 
μιας ευτυχίας νοσταλγός που δέν I μαθήματα τών Λογιστικών καί τών 

/θα βρω και πάλι. Μαθηματικών, δπιος άποιτέλλωσι 
f Α. ΒΕΚΙΑΡΕΑΛΗΣ τό δυνατόν ταχύτερον καί τακτικώς

Ο ΕΛΛΗΝ ΑΓΡΟΤΗΣ “τ" "ρί!
Τοϋ Κ· ΞΕΝΟΦ. ΧΑΤΖΗΣΑΡΑΝΤΟΥ, δικηγόρου ,Η °υατ®σ[« αυτή γίνεται αύτοΐς 

~ " " <*ψ ενός μεν διά νά μή παρεμποδί-
αστραπη μαστίγωση το στερέωμα ζητα[ διά τ^ς 6ραδύτητος ή π 
και ψαλλιδίση^τα νέφη θα ελ- κολούΘησίί των Π ά ^ 'Έπ[Ρ 
θη ως θεία εξ ουρανου ευλογία __ _ Λ„» __

Ή Ελλάς δλη, είναι ένας ά 
πέραντος όλοπράσινος αγρός. Άπ’ 
άκρου είς άκρον, ή ευλογημένη 
αυτή γή όργιάζει είς βλάστησιν, 
τά χρώματα εναλλάσσονται έν
τονα μέσα είς τήν τεραστίαν πα 
λέταν τοΰ Δημιουργού τοϋ Σΰμ- 
παντος, καί ό ζέφυρος πνέει διά 
νά κίνηση μέ χάριν τήν φαντα
σμαγορικήν πολυχρωμίαν τών άν- 
θέων καί τών καρπών. Ό "Ελ- 
λην είναι αγρότης εκ γενετής καί 
έκ συστήματος. Μέσα είς αυτόν 
τόν επίγειον παράδεισον, δέν 
ήτο δυνατόν παρά, εύγνωμονών 
τήν θαυμασίαν αυτήν γήν, νά 
σκορπίση τούς θρόμβους τοϋ ιδρώ
τας του, διά νά έπαυξήση τήν πα
ραγωγήν της, καί νά δρέψη α
γλαούς τούς καρπούς τών κόπων 
του. Καί δΓ αύτό ό "Ελλην είναι 
αγρότης καί ό αγρότης είναι "Ελ
λην. ΑΙ δυο έννοιαι εύρίσκονται 
συνυφασμέναι καί αναπόσπαστοι.

Τό άροτρον πού ερεθίζει τήν ε
πιδερμίδα τής γής, διά νά κάμη 
ν’ αναπηδήσουν άπό τό ερωτικόν 
αύτό δργιον οί καρποί τοΰ έρω
τος, είς τάς χεΐρας τοΰ "Ελληνας 
είναι δυνατόν κυρίως νά λειτουρ- 
γήση, καί διά τοΰ Έλληνος ν’ ά- 
ποδώση. Ή σκαπάνη μόνον άπό 
"Ελληνα είναι δυνατόν νά κινηθή 
με σφρίγος καί ρώμην. Ή βροχή, 
τό ψιλόβροχο αύτό πού δροσίζει 
καί αρωματίζει τό χώμα, είναι εύ- 
λογία τοΰ Θεοΰ τής Ελλάδος, τοΰ 
ήσυχου καί αγαθού, ό όποιος έχει 
διατηρήσει όλην τήν καλωσΰνην 
του δΓ αύτήν τήν μικράν γωνίαν 
τής γής, είς τήν οποίαν όμως έ- 
σπαταλήθησαν όλαι αί καλωσύναι 
τής φύσεως.

Καί όταν ακόμη ή θύελλα έκ- 
σπάση, πρόσκαιρος καί περαστική, 
καί ό κεραυνός βροντήση, καί ή

= / /«. XX,-,. ι λητείας Μορφώσεως, άφ’ έτέρου δέWΤ,δ°ξ0ν'με Πζ απ?ρ“^ΐλ" πρός τό ίδιον «ότών συμφέρον καί 
λους ιριδισμούς, δια να δωση fve gυνηθ6σι νά συμπλημ ωσι τά
την ελπίδα των ωραίων χρωμά- κενά ^ ώαεών ^ ;

»ι»!"5 !!,ζ " ..φβ5!: I *«= 4 ί»
τών εξετάσεων, όπότε θά είναι πολύ
άργά.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

των
μετά τήν στιγμιαίαν δργήν, τήν I 
γαλήνην είς τήν ηρεμούσαν φΰ-1 
σιν.

Διά τόν "Ελληνα αγρότην, τόν| 
άσΰγκριτον, τόν μιεγάλον, τοΰ ό 
ποίου τό μεγαλεΐον είναι ή σκα- »ττ , , . -πάνηκαί τό βαρύτιμον διάδημα Τλ Ε^1μελει» ^
οί άδάμαντες τοΰ ίδρώτος, ανήκει ΡαπΜζ ΐς τΐ)ζ ’tl Z Λτελ"
όλη ή αγάπη, όλη ή συμπάθεια, Μουσουρ^ ^ ^ εκυΓ 
όλη ή εύγνωμοσύνη τής Ελλάδος. *λοφορ^ε 1Τό Αογιστικόκ συ
Δοξάζει ή Ελλάς τήν εργασίαν τνς Τ^ζψ Ελλάδος».

- = , , „ ' Ιο εργον τούτο, αποτελουμενον
του αγροτου και καταδικάζει τους Sno 368 σελίδας, προλογίζεται ύπο 
άχρηστους εις την κοινωνίαν, οί ~ ' * - Χ
οποίοι, ως άλλοι κηφήνες, προ 
σπαθοΰσι νά πορίζωνται τά πρός 
τό ζήν έκ τής έργασίας τών έρ- 
γαζομένων.

Εύγνωμονεΐ ή Ελλάς τόν α
γρότην γιατί άπό τά χέρια αύτοΰ 
ό τόπος μας θά βγή αύτάρκης, 
άπό τόν κόπον του ό χρυσός τοΰ 
Κράτους θά συγκρατηθή είς τά 
Ελληνικά θησαυροφυλάκια, άπό 
τήν προσπαθειών του ή Ελληνική 
πατρίς θά έξέλθη μεγάλη, ό σίτος 
θά έπαρκέση διά -Λ- -·---—
μας καί
σιλεύση ή εύτυχία, επάνω άπό τά 
χρώματα, άπό τά άρώματα, καί 
άπό τήν μαγείαν τής γής.

Διά τόν "Ελληνα άγρότην, τόν 
μάγον τής τεράστιας Ελληνικής

του αειμνήστου καθηγητοΰ Συρ- 
μοπούλου.

Πωλείται άντί Δραχ. 100 ύπό 
τοΰ ’Εκδοτικού οίκου Γκοβόστη.

Φ Ρ ΟΙΜΤΙ ΣτΉρΪα...

ΘΕΤΙΚΟΙ! & ΘΕΟΡΚΤΙΚΟΝ ΕΟΙΙΤΗΙΟΙ!
Ε. ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ 

Λ. ΤΤΑΠΑΘΕΟΧΑΡΗ
Κ*8ηγπτών

Φειδίβυ 8*.—Τηλ. 28-034

χεση οια τας «ναγκας I
θά πλεονάση καίθά βα- Γ' - ξπ V 8l ,ολας ΣΧ°- 

- - 1 1 λας του Ιΐανεπιστημιου, της Άνω-
τάτης Εμπορικής, τών Παιδαγω
γικών Άκαδημιών καί τών Προ- 
σηρτημενων Σχολών τοΰ Πολυ
τεχνείου.

άναδιοργανώσεως, ό Ελληνικός | Γλωσσών^Αννλικΰ/'~£VmV 
ήλιος διατηρεί τάς «παλωτέρα IZZlit "ί ™αλωτέρας 
του ακτίνας καί ή αύ'ρα τά τρυ- 
φερώτερά της φιλήματα... 
ΞΕΝΟΦΩΝ I. ΧΑΤΖΗΣΑΡΑΝΤΟΣ 

Δικηγόρος

Γερμανικής). Διδάσκουν εκλεκτοί 
καί πεπειραμένοι καθηγηταί. Δι
δάσκεται Γαλλική ’Εμπορική ’Αλ
ληλογραφία άπό τόν κ. ’Ιωάν. 
Φωκίτην.


