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Τό θειον δραμα προχωρεί ήρέμα 
πρός τήν μοιραίαν λύσιν. "Υστερα 
άπό τήν τρίιην σκοτεινήν νύκτα τής 
αγωνίας, αί μυροφόροι γυναίκες 
έξεκίνησαν πολύ πρωί, πριν λάμψουν 
ακόμη εις τόν όρίζοντα τά θεία 
ρόδα τής αύγής, καί έπορεύοντο 
πρός τόν Τάφον Εκείνου. ΤΗσαν 
δύο ταπεινά πλάσματα, ή Μαρία ή 
Μαγδαληνήκαί ή Μαρία του Κλωπα, 
άλλ’ εις τό φωτεινόν βάθος τής θρη
σκευτικής παραδόσεως ύψοΰνται ώς 
δύο πρότυπα άφθίτου άρετής καί 
άγνότητος.

Έπορεύοντο πρός τόν Τάφον 'Ε
κείνου, φωτιζόμεναι άπό τόν ιερόν 
φβς τής πίστεως τό όποιον έθέρ- 
μαινε τάς καρδίας των, έμψυχούμε- 
ναι άπό τήν μυστικήν ελπίδα τοϋ 
θαύματος. "Ηδη τό σκότος τής νυ- 
κτός έγένετο άραιότερον.

"Όταν αί μυροφόροι έφθασαν εις 
τόν τόπον τής ταφής, ό λίθος εΐχεν 
άποκυλισθή. ’Άγγελοι μέ τό πρό- 
σωπον άγνότερον κρίνου καί τό φό
ρεμα λευκότερον χιόνος καί τό 
βλέμμα λαμπρότερον πόσης λάμ- 
ψεως, ϊσταντο παρά τό μνήμα.

Αί γυναίκες άνέβλεψαν τότε πρός 
τό πρόσωπον τ£>ν αγγέλων. Καί 
ήκουσαν τήν φωνήν αύτόν άναγγέλ- 
λουσαν τό μέγα θαΰμα, τήν Άνά- 
στασιν τής Ζωής. Αί ταπειναί γυναί
κες, τών οποίων ή άρετή είχε δεχθή 
τήν ύψίστην δικαίωσιν, έστράφησαν 
τότε πρός τά όπίσω διά νά έπανέλ- 
θουν πρός τήν πόλιν, Καί καθ’ όδόν 
πορευόμεναι άντίκρυσαν τήν άϋλον 
μορφήν τοϋ Κυρίου καί όπακοϋουσαι 
εις τήν φωνήν Αύτοΰ διελάλησαν 
εις τήν πόλιν τό μέγα άγγελμα τής 
Άναστάσεως του θεοϋ. Καί άπό τά 
χείλη τών μυροφόρων γυναικών, ώς 
άπό κρουνόν θείου φωτός, μετεδόθη 
ή ύπερτάτη χαρά εις τούς πάσχον· 
τας καί τούς πονοΟντας καί τους 
άπηλπισμένους.

Τό νόημα τής θρησκευτικής παρα
δόσεως, δπως αϋτη φυλάσσεται εις 
τά ιερά Εύαγγέλια, εΓναι πολύ 
όπλοΰν. Άλλ’ είναι συγχρόνως ενα 
υψηλόν σύμβολον Νίκης, ενα γλυ- 
κύτατον ποίημα Χαράς καί Άγαλ- 
λιάσεως, μία σταθερά καί άφθαρτος 
ύπόσχεσις Ζωής άνικήτου άπό τόν 
Χρόνον, μία δικαίωσις τής Πίστεως.

Άνέστη ό Κύριος τής Ζωής. Ή 
θρησκευτική παράδοσις ήθέλησεν, 
ώστε νά χαροποιηθούν πρώτα τά 
ταπεινά πλάσματα, τά όποια μία 
ανίκητος πίστις έφερεν εις τόν τό
πον τής ταφής.

Ή θρησκευτική παράδοσις όψώνει 
τό παράδειγμα τοϋτο διά μέσου τών

αιώνων, δίδαγμα άφθίτου άξίας διά 
τήν πονοΰσαν, άλλα καί πιστεύου- 
σαν άνθρωπότητα.

Δέν εΤναι έκ τών μικροτέρων δώ
ρων του Χριστιανισμού πρός τήν 
ταλανιζοβένην άνθρωπότητα ή γα
λήνη, τήν όποιαν χύνει είς τάς τετα- 
ραγμένας έκ τών παθών ψυχάς μας, 
ή άνάμνησις καί ό εορτασμός τής 
Άναστάσεως. Παλαιών έναντίον τών 
όμοιων του καί έναντίον τοϋ ίδιου 
τού εαυτού του- ό άνθρωπος, ευρί
σκει είς τάς ήμέρας αύτάς τήν εύ- 
καιρίαν νά άνασυρθή άπό τήν εύτε- 
λή ματαιοφροσύνην του καί νά άνα- 
κωχεύση πρός τά πάθη τά όποια τόν 
ταλανίζουν.

Ό αγών τής ζωής, είς τόν όποιον 
ή μοίρα του κατεδίκασε τόν άνθρω
πον ν’ άγωνίζεται, είτε τών πάντων 
στερείται, είτε τών πάντων άπο- 
λαύει, τόν ρίπτει άπό ήμέρας εις ή- 
μέραν καί άπό ώρας είς ώραν είς 
ήθικάς αβύσσους. Ή Χριστιανική 
θρησκεία, τής όποιας τά ύψηλά δόγ
ματα έτόρνευσε καί έκαλλώπισε τό 
Ελληνικόν πνεύμα, μάς παρέχει τάς 
ρεγάλας έορτάς της ώς ανάπαυλαν 
άνακουφίσεως, παρηγοριάς καί γα
λήνης, στιγμιαίας ’ίσως, άλλ’ ικανής 
διά νά μάς δώση νέας δυνάμεις, νά 
άμβλύνη, έστω καί έπ’ ολίγον, τήν 
οξύτητα τού πάθους, νά μετριάση 
τήν σκληρότητα τής πάλης καί νά 
άναμορφώση τήν άνθρωπίνην ψυχήν, 
έστω καί προσκαίρως, είς τό άρ- 
χαίον κάλλος.

Διό τούτο, όταν οί κώδωνες τών 
Εκκλησιών άγγέλλουν τήν Άνάστα- 
σιν, κάθε Χριστιανός, κάθε άνθρω
πος, αισθάνεται είς τά βάθη τής ψυ
χής του τό χαρμόσυνον τούτο άγγελ
μα.

Διά τήν Ελληνικήν ίδια φυλήν, ή 
Άνάστασις τού Σωτήρος είναι άπό 
αιώνων πολλών ή κατ’ εξοχήν εορ
τή. Οί ποιμένες είς τάς κορυψάς τών 
όρέων καί οί γεωργοί είς τάς πεδιά
δας αποβλέπουν πρός τήν μεγάλην 
έορτήν ώς πρός ένα ύψηλόν γόνιμον 
σύμβολονζωήςκαί αγαπούν νά συνδέ
ουν τήν θρησκευτικήν ιδέαν τής εορ
τής πρός τήν ιδέαν τής Πατρίδας, 
πιστεύοντες, δτι αί κακαί ήμέραι πα
ρέρχονται, αί νύκτες τού πόνου καί 
τής αγωνίας λησμονοϋνται, δταν τά 
θεία ρόδα τής αύγής λάμπουν είς 
τόν όρίζοντα...
Άθήναι
ΞΕΝΟΦΩΝ I. ΧΑΤΖΗΣΑΡΑΝΤΟΣ 

Δικηγόρος

ΜΡΕΠΜ ΜΕΕΙΙ
Είς άλλην θέσιν δημοσιεΰομεν 

ομιλίαν τοΰ Διευθυντοΰ τοΰ Τμή
ματος καταθέσεων και κινήσεως 
κεφαλαίων εσωτερικού τοΰ Κεν
τρικού Κατ)ματος κ. Θρ. Μπογδά- 
νου πρός τους υπαλλήλους τοϋ 
Τμήματός -του, ώς επίσης και ομι
λίαν τοϋ συναδέλφου του Ύπ)μα- 
τος Θεσσαλονίκης κ. Σωτ. Μεγ- 
γλίδη πρός τούς ύπαλλήλους τοΰ 
Ύπ)ματος τούτου.

’Αμφότεροι οί όμιληταί έχειρί- 
σθησαν λίαν έπιτυχώς τό θέμα 
τής συμβολής τοΰ υπαλλήλου τής 
Τραπέζης, ώς παράγοντος εν αυτή 
καί έκτος αυτής, διά τήν άνά- 
πτυξιν τών εργασιών της.

Ή «Τραπεζιτική» έ’χουσα απε
ριόριστον πίστιν τόσον εις τόν 
ζήλον τών συναδέλφων, δσον. καί 
είς τήν ανάγκην τής συνεχούς 
άνυψώσεως τοΰ επιπέδου της ερ
γασίας των, χαίρει είλικρινώς διά 
τήν ώραίαν πρωτοβουλίαν τοΰ 
Διευθυντοΰ κ. Θρ. Μπογδάνου 
καί τοΰ Συναδέλφου κ. Σωτ. Μεγ- 
γλίδη, γνωστοΰ εις τούς άναγνώ- 
στας μας άπό λίαν άξιολόγους 
συνεργασίας του εις τήν εφημε
ρίδα μας.

Δίκαιον είναι επίσης νά έξά- 
ρωμεν τήν πρωτοβουλίαν τής Διευ· 
θύνσεως τοϋ Υποκαταστήματος 
Θεσσαλονίκης διά τήν δργάνωσιν 
μορφωτικών υπηρεσιακών διαλέ
ξεων μεταξύ τών συναδέλφων.

Ή κίνησις αΰτη, ή οποία δέν 
είναι συμπτωματιπή, άλλ’ απόρ
ροια συνειδητής είς τούς συνα-

El ΙΕΤΝΗ ΪΙΙΕΠΟΪ ΟΡΟΙΟΙΙΙΚΟΪ
"Οπως καί είς τά παρελθόν, ή 

Διοίκησις τής Τραπέζης, γνω- 
ρίζουσα τάς δύσκολους περι
στάσεις, ίχς διέρχονται οί υ
πάλληλοι τής Τραπέζης καί 
έκτακτους άνάγκας άχς δημι
ουργούν είς πάντας αί ήμέραι 
τοϋ Πάσχα, άπεφάσισε νά πα- 
ράσχη καί έφέτος είς τό προ
σωπικόν τήν ένίσχυσίν της, έν 
τφ μέτρω πάντοτε τών ύφιστα- 
μένων δυνατοτήτων.

Ή ένίσχυσις αΰτη, ώς άνε- 
κοινώθη ήδη καί δΓ εγκυκλίου, 
άπεφασίσθη έφέτος μεγαλυτέ- 
ρα ή άλλοτε, συγχρόνως πε
ριέλαβε καί μεγαλείτερον άριθ- 
μόν συναδέλφων.

Ή Διοικ. Επιτροπή τοΰ Συλ
λόγου ηύχαρίστησε τόν κ. Διοι
κητήν διά τήν- νέαν αύτήν 
ένδειξιν τών αισθημάτων του 
ύπέρ τοΰ Προσωπικού.

δελφικούς κύκλους ανάγκης, ενι
σχύει τήν πεποίθησίν μας, δτι 
πολλά τά καλά θά έχωμεν νά 
άναμείνωμεν άπό τήν γενίκευσιν 
μιας τοιαύτης προσπάθειας.

Ή «Τραπεζιτική» δέν θά παύση 
νά εργάζεται μέ φανατισμόν διά 
τήν συστηματοποίησιν ενός1 τοι- 
ούτου προγράμματος καί είναι 
ιδιαιτέρως ευτυχής, διότι έξ δλων 
τών ενδείξεων δύναται νά προεξο-

Ιφλήση τήν πλήρη επιτυχίαν καί 
τήν συγκομιδήν αρίστων αποτελε
σμάτων.

ΕΞ ΑΦΟΡΜΗΣ ΜΙΑΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ

ΤΑ ΙΤΙΑ mi
ΑΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ «ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΣ»

Σχετικώς μέ δσα έγραψεν είς 
τό «Συλλογικόν Δελτίον» τοΰ 
παρελθόντος μηνός ό συνάδελ
φος κ. Δ. Κατσαρέλος περί τής 
άσφαλίσεως τής ζωής τών οι
κιστών Φιλοθέης καί είδικώτε- 
ρον είς τάς δύο τελευταίας 
παραγράφους τής έπιστολής 
του,έν αΐςδιετόπωνε τήν γνώμην, 
δτι «....κάποιος πρέπει νά συγ- 
κινηθή καί άναλάβη τήν λύσιν 
του σπουδαιοτάτου τούτου ζη
τήματος...,», καί έξητεΐτο τάς 
άντιλήψεις «...τοΰ άρμοδίου έπί 
του ζητήματος..»ή«Τραπεζιτική» 
ήθέλησε νά έχη τάς γνώμας 
τών διαφόρων, ο'ιτινες άνεμί- 
χθησαν είς τήν ύπόθεσιν ταύ- 
την. Πρός τοϋτο συντάκτης μας 
έπεσκέφθη πρώτον τόν κ. Ν. 
Ζουμπουλίδην, αί γνώμαι τοΰ 
όποιου παρατίθενται εύθύς κα
τωτέρω, θέλομεν δέ συνεχίσει 
τήν άρξαμένην ταύτην έρευναν, 
δημοσιεόοντες είς τά προσεχή 
φύλλα τάς άπόψεις τών κ. κ. 
Δ. Δίπλα, ήδη Προέδρου τοΰ 
Ο. Σ., Β. Λεονάρδου, Δ. Άνα- 
γνωστοπούλου καί Π. Δελένδα, 
οϊτινες έχουν έπιληφθή τής με
λέτης τούτης, καθώς καί τήν 
τοΰ Συμβούλου τής «Τραπεζι
κής» καί Προέδρου τής «Ένώ- 
σεως Οικιστών Φιλοθέης» κ. 
Άρ. Βεκιαρέλη.

* * 
*

Ε Κ Θ Ε Σ I Σ
ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ 1939 

ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΥΤΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΡΑΠΕΖΙΑ Ε8ΗΙΚΗΣ-ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΑΑΑΔΟΣ
Πρός τό Διοικητικόν Συμόούλιον τοϋ Ταμείου Αύτασφαλείας 
τοΰ Προσωπικού Τραπεζών Έόνικής-Κτηματικής καί Ελλάδος.

’Έχομεν τήν τιμήν νά ύποβάλωμεν τόν ’Ισολογισμόν τοΰ 
Ταμείου διά τό λήξαν έτος 1939, έχοντα ώς έξής:

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ

Εθνική Τράπεζα τής "Ελλάδος λ)σμός Τρ)κά Δρχ. 82.331.365.85 
» » » » » Συν)μα

Λιρ. Άγγλ. 914-16-1 πρός 546 
Χρηματόγραφα είς Τρ)κά 

» » Χρυσόν
’Ακίνητα
’Εκκρεμείς λ)σμοί 
Διαφορά έξ άποτιμήσεως Χρ)φων

499.483.—
58.951.590.— 
32.674.632.— 
39.453.248.30 
10.968.412.50 

764.920.— 
» 225.643.651.65

»
»
»
»
»

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ
Κεφάλαιον

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

Δρχ. 225.643.651.65

ΤΑΜΕΙΟΥ

Ό κ. Ζουμπουλίδης, είς σχε
τικήν έρώτησιν τοΰ συντάκτου 
μας, εύηρεστήθη νά δηλώση 
τά έξής: «Τό ζήτημα τής άσφα
λίσεως τών οικιστών ΦιλοθέηςI 
μέ άπησχόλησεν άπό τής σα- 
γμής τής ίδρύσεως τοϋ Οικοδο
μικού Συνεταιρισμού, έθεώρησα 
δέ τοϋτο ώς δρον άπαραίτητον 
διά τήν σύμπηξίν του. Τάς έπ’ 
αύτοΰ άπόψεις μου είχον φέρει 
ύπ’ δψιν άμφοτέρων τών τότε 
μελών τής Σής Διοικήσεως, άτι-, 
να συνεμερίσθησαν ταύτας καί? 
μοί άνέθηκαν νά προβώ είς τάς 
δεοόσας ένεργείας. Πράγματι, 
εύθύς άμέσως, έσπευσα νά συν
αντήσω τούς κ. κ. Μαυρουδήν 
καί Χαρδαλούπαν τής ’Ασφα
λιστικής Εταιρίας ή «’Εθνική», 
υποδείξει τών όποιων άπηυθύν- 
θημεν είς ‘Ελβετικός "Εταιρείας, 
α'ίτινες καθώρισαν τό κατα- 
βλητεον άσφάλιστρον δι’ Μν έ
καστον ποσόν τής ομαδικής 
άσφαλίσεως, είς ποσοστόν κυ- 
μαινόμενον μεταξύ 0,25 ο)ο καί 
0,60 ο)ο, άναλόγως τής ηλικίας 
τοΰ άσφαλιζομένου. Αί ‘Εται- 
ρεΐαι διετύπωσαν τήν έπιφύλα- 
ξιν, δτι ή άνωτάτη ήλικία τών 
άσφαλιζομένων δέν θά έπρεπε 
νά ύπερβαίνη τό πεντηκοστόν 
έτος, καθ’ ήν δέ περίπτωσιν 
αϋτη ήθελε κυμαίνεσθαι μετα
ξύ 50 καί 65 έτών, τό ποσοστόν 
τούτο θά έφθανε τά 0,75 ο)ο. 
Ενταύθα δέον νά άποσαφηνι- 
σθή, δτι έν περιπτώσει θανά
του ήσφαλισμένου τινός αί Έ- 
ταιρεΐαι δέν θά κατέβαλαν ο
λόκληρον τό ύπόλοιπον τοΰ το- 
κοχρεωλυσίου, άλλα 6ά έπλή- 
ρωνον αδται, άντί τοΰ ήσφαλι- 
σμένου, τάς ύπολειπομένας 
χρεωλυτικάς δόσεις πρός τήν 
Τράπεζαν, κατά τόν χρόνον 
τών λήξεών των. Τώρα θά έρω- 
τήσητε, διατί δέν έπραγματο- 
ποιήθη μέχρι σήμερον ή άσφά- 
λισις αϋτη. Τήν μή πραγματο- 
ποίησίν της, άποδίδω είς τήν 
ποικιλίαν τών διατυπωθεισών 
αντιλήψεων τών ένδιαφερομέ- 
νων έπί τοΰ ζητήματος, άφ’ έ-

"Η περιουσία του Ταμείου κατά τήν 31.12.939 άνήρχετο είς 
Δρχ. 225.643.651.65 καί κατανέμετο ώς έξής:

1) ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
Καταθέσεις παρά τή Ε. Τ. Ε. είς 
Τρ)κά είς Συν)μα καί ’Εκκρεμείς
λογ)σμούς Δρ. 93.799.261.35
ήτοι τά 41, 56 ο)ο τής δλης περι
ουσίας

2) ΧΡΗΜΑΤΟΓΡΑΦΑ ΕΙΣ 
ΤΡ)ΚΑ ΚΑΙ ΧΡΥΣΟΝ
ήτοι τά 40,94 ο)ο τής δλης πε
ριουσίας Δρχ. 91.626.222.—
Διαφορά έξ άποτιμ. χρ)φων » 764.920.— » 92.391.142.—

3) ΑΚΙΝΗΤΑ
ήτοι τά 17, 50 ο)ο τής δλης πε
ριουσίας » 39.453.248.30

» 225.643.651.65

Α’. ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1) ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
Αί έκ τών διαθεσίμων πρόσοδοι κατά τό έτος 1939 άνήλθεν 

είς δρχ. 1.677.127.-

2) ΧΡΗΜΑΤΟΓΡΑΦΑ
Ή κατάστασις τών Χρηματογράφων τής περιουσίας τοΰ Τα-

νός, καί είς τό μέγεθος τοΰ το- 
κοχρεωλυσίου τών άντιστοίχων 
δανείων, άφ’ ετέρου. Πράγματι, 
ούδαμοΰ τό ένοίκιον τών μι
σθωτών, λαμβανόμενον ώς βά- 
σις τοκοχρεωλυσίου, ύπερβαίνει 
τό 1)5 τών μηνιαίων άποδοχών 
αυτών. Άτυχώς, παρ’ ήμΐν τό 
τοκοχρεωλύσιον άπορροφα τό 
1)4, έσπν δτε δέ (διά τάς δα- 
κτυλογράφους π. χ.) καί τό 1)2 
άκόμη τοΰ μισθοϋ, οπότε, καί 
νέα έπιβάρυνσις τούτου διά τών 
άσφαλίστρων, θά καθίστατο τε
λείως δυσβάστακτος καί θ’άπε- 
κωρύφωνε τήν οικονομικήν στε
νοχώριαν τών ένδιαφερομένων. 
Πάντως δμως συμφωνώ καί έγώ, 
δτι ή άσφάλισις αϋτη πρέπει 
όπωσδήποτε νά πραγματοποιη- 
θή, έφ’ δσον δέ, ώς φαίνεται 
ήδη, πάντες οί οίκισταί συμφω- 
νοΰσιν έπί τοΰ θέματος τούτου, 
άπόκειται είς τόν Οικοδομικόν 
Συνεταιρισμόν νά προβή είς τα- 
χυτάτην λήψιν άποφάσεως έπί 
τοΰ σπουδαιοτάτου τούτου ζη
τήματος, διά τό όποιον κάθε 
θυσία έκ μέρους τών ένδιαφε
ρομένων πρέπει νά προσφερθή. 
’Εάν δέ δέν θά ήτο δυνατόν 
νά άσφαλισθώσιν οί ύπάλλη- 
λοι δΓ δλον τό ποσόν τοΰ δα
νείου, ν’ άσφαλισθώσι τούλά- 
χιστον διά τμήμα, οϋτως ώστε 
τό ύπόλοιπον νά έξυπηρετήται 
έκ τής συντάξεως τής οικογέ
νειας».

01 ΕΙΗΤΠίί! Ell IS! EiETlIEIS 
ΙΟΙ 4 «Mini 1040 mil

Σπυρ. Λούνδρας, Κ. Κ„ Έπαμ. 
Μοσχονήσιος, ’Αθηνών, Διον. Κα- 
ρατζάς, Ζάκυνθος, Δημ. Χατζη- 
κωνσταντίνου, Πόρος, Ιωάννης 
Κουτσίμπος, (Στρατιώτης) Λαρί- 
σης, ’Ιωάν. Σόλων, ’Αθηνών, 
Σωτήρ. Βουτσαράς, Κ. Κ., Μιλτ. 
Μαραγκουδάκης, Κ. Κ. (Κλητήρ), 

I Κων. Παπαγιαννάκης, Πειραιεύς, 
ί Νικόλ. Ροΰσσος, ’Αθηνών, Νικόλ.
\ Παυλάκης, Κ. Κ., Σόλων Ίβρά- 
I κης, Κ. Κ.

anuijmiBwi
Κύριε Διευθυντά,

Ευχαρίστως άνέγνωσα τά δσα 
έγραψεν δ κ. Άβραμίδης στο 
προηγούμενο φύλλο τής «Τραπε
ζιτικής» για τήν άσφάλισι τών 
τέκνων. Είναι καί καλά καί ά’για.

’Αλλά μήπως δέν θά ήταν ασφά
λεια για τήν οικογένεια ή άπό- 
κτησις στέγης έκ μέρους τών 
υπαλλήλων ;

Ό Σός μας Κος Διοικητής, 
έχομεν τήνελπίδα, δτι σύντομα>θά 
έπιληφθή αύτοΰ τοϋ ζητήματος.

Στέγη πρώτα διά τούς οίκογε- 
νειάρχας καί μικρούς υπαλλήλους 
καί σιγά σιγά είς δλους, δπως έ
γινε είς τήν Τράπεζαν τής Ελ
λάδος.

ΑΘ. Γ. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ



μείου κατά τήν 31-12-1939 εΐχεν ώς έξής: j

α) ΧΡΗΜΑΤΟΓΡΑΦΑ - ΟΜΟΛΟΓΙΑΙ εις TPJKA ΓΡ]ΤΙΑ

Π
οσ

όν
Χ

ρ]
φω

ν

ΕΙΔΟΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ
Τιμή

κτήσεως
Άντίτιμον

7750 Όμολ. Δαν, Ε.Κ.Τ.Ε. 7% 1925 250.— 1.937.500.—

9947 » » » 7 °/ο 1926 250.— 2.486.750.— !
ί

70000 » » » 5 °/ο 1939 495.— 34.650.000.—"

Σύνολον Χρεωγράφων είς Τρ]κά Δρχ. 39.074.250.—.

TO HE0H ΙΪΜ60ΪΛ ΟΚ ΤΟΪ ΙΙΡΟΙΟΕΪΙΙΒΟΪ ΣΕΤΜϋϊ
Κατά τάς διεξαχθείσας αρχαι

ρεσίας προς άνάδειξιν νέου Διοι
κητικού καί Εποπτικού Συμβου
λίου τού Προμηθευτικού Συνεται
ρισμού 'Υπαλλήλων Τραπεζών Ε
θνικής, Ελλάδος καί Κτηματική; 
έξελέγησαν οί κάτωθι:

Διοικητικόν Συμβούλιον 
Μυλωνάκος Άντ. Πρόεδρος, 

Διακουμόπουλος Φωκ. ’Αντιπρόε
δρος, Λ ιζαρίδης Άριστ. ’Αντιπρό
εδρος, Μάνος Κωνστ. Ταμίας. 
Σύμβουλοι: Λεούσης ’Άγγελος,

Τσιμικάλης Παν. Ήλιόπουλος 
Στ,, Παπαδάκη Άριάδ., Ιίοτοφώ- 
λος ’Ιωάν.

’Εποπτικόν Σνμβονλιον
Ρεσμπίθας Μιχ. Προϊστάμενος, 

Ζαχαρίας Στυλ., Πουρναράς Βασ. 
Άβραμίδης Βασίλ., Παπαϊωάννου 
Μιχ., Σακελλαρίου Άναστ., Βενα- 
κίδης Θεοφ., Μηλιαράκης ’Ιωάν., 
Μιχαλόπουλος Στυλ.

’Ελεγκτής
Άνεμογιάννης Βίκτωρ.

β) ΧΡΗΜΑΤΟΓΡΑΦΑ-ΟΜΟΛΟΓΙΑΙ ΕΙΣ ΧΡΥΣΟΝ

Π
οσ

όν
Χ

ρ]
φω

ν

ΕΙΔΟΣ ΧΡΕΩΓΡΑΦΩΝ
Τιμή

κτήσεως
’Αντίτιμον

475 Όμολ. Ε.Κ.Τ.Ε. 7% 1927 7.316.- 3.475.100.—

1000 » » 7 % 1930 6.937.— 6.937.000.—

25 » ΈΘν. Δαν. 5 % 1884 5.636.- 140.900.—

500 » Μονοπωλ. 4 % 1887 4.692.— 2.346.000.—

75 » ΈΘν. Δαν. 4 °/ο 1889 4.409.— 330.675.—

500 » » » 500 έκ. 5°/ό 1914 4.863.— 2.431.500.—

800 » Προσφ. Δαν. 7 % 1924 7.716.- 6.172.800—

35 » Ύδρεύσεως 4°/ο 1925 81.113.— 2.838.955.-

894 » Δαν. Σταθ. 6°/ο 1928 6.883.— 6.153.402.—

300 » Παραγ. Δαν. 6 % 1931 6.161.— 1.848.300.-

Σύνολον Χρημ]φων είς Χρυσόν Δρχ. 32.674.632.—

γ) ΧΡΗΜΑΤΟΓΡΑΦΑ - ΜΕΤΟΧΑΙ ΕΙΣ TPjKA EPjTIA

Π
οσ

όν
Χ

ρ]
φω

ν

ΕΙΔΟΣ ΧΡΕΩΓΡΑΦΩΝ
Μέση τιμή 

Χρ. Δ]βρίου 
1939

Άντίτιμον

260 Μετοχαί ΈΘν. Τρ. τής Ελλάδος 54.379.17 14.138.584.—

528 » Τραπέζης τής Ελλάδος 6.925.83 3.656.838.—

800 » ΈΘν. Κτημ. Τρ. τήςΈλλ. 965.21 772.168.—

1550 » Έλλην. Ήλεκ. Σιδ]μων 845.— 1.309.750.—

Σύνολον Μετοχών είς Τρ]κά Δρχ. 19.877.340.—

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙ Ω Σ I Σ

Χρηματόγραφα: 1) Μετοχαί εις Τρ]κά γρ]τια Δρχ. 19.877.340.- 
2) Όμολογ. » » >1 » 39.074.250.-
3\ » » Χρυσόν » 32.674.632.-

91.626.222.-
Αί έκ των Χρημ]γράφων πρόσοδοι κατά τό 1939 άνήλΘον εις 

Δρ. 4.016.660.10. Του προηγουμένου έτους ήσαν Δρ. 3.116.915.80.
Τά χρεώγραφα τοϋ Ταμείου άπετιμήθησαν κατά τήν 31.12" 

1939 ώς έξης:
1) Όμολογίαι Δανείου εις Δραχμάς

’Επί τιμή κτήσεως έφ’ δσον αϋτη είναι κατωτέρα του άρτιου» 
έάν δ’ είναι άνωτέρα έπί τιμή άρτιου.
2) Μετοχαί Τραπεζών και ’Ανωνύμων Εταιρειών.

Έπί τή μέση χρηματιστηριακήτιμή τοϋ μηνάς Δεκεμβρίου 1939.
3) Όμολογίαι εις χρυσόν.

Έπί τιμή κτήσεως.
Έκ τής ώς άνω άποτιμήσεως προέκυψε διαφορά έκ δραχ. 

764.920, ήτις ήχθη εις χρέωσιν του λ)σμο0 «Διαφορά έξ άποτιμή
σεως Χρ)φων».

ΑΚΙΝΗΤΑ
Άξια άκινήτων 31.12.1939 Δρχ. 39.453.248.30.
Τό ποσόν, τοϋτο άντιπροσωπεύει τήν τιμήν κτήσεως τών άκι- 

νήτων πλέον τών γενομένων δαπανών διά βελτιώσεις.
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

Τά μικτά έσοδα τών άκινήτων κατά τό έτος 
1939 άνήλθον εις Δρχ. 2.256.500.—

Μετ’ άφαίρεσιν δέ τών έξόδων συντηρήσεως, 
φόρων, άσφαλίστρων κ.λ.π. » 406.362.50

Άπέμειναν καθαρά έσοδα » 1.850.137.50
’Ήτοι μέση άπόδοσις 4, 69 ο)ο 
Ή κατά τό 1938 άπόδοσις ήτο 5, 08 ο)ο.

Β\ ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 
1) ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ

Τά κεφάλαια του Ταμείου τή 31.12.938 
άνήρχοντο εις Δρχ. 201.052.820.10

Έπιστώθησαν κατά τό έτος 1939 μέ τό 
πλεόνασμα τής χρήσεως τοΟ έτους τούτου έκ » 24.590.831.55

Σύνολον Κεφαλαίων τή 31.12.939
ΠΟΡΟΙ ΤΑΜΕΙΟΥ"

225.643.651.65

Ή άνάλυσις του λογαριασμού τούτου έχει ώς άκολούθως : 
Π I Σ Τ Ω Σ I Σ

1) ’Έσοδα έκ περιουσίας Ταμείου.
Τόκοι διαθεσίμων κεφαλαίων Δρχ. 1.677.127.
Τοκ]δια καί μερ]τα χρ]φων 
Πρόσοδοι άκινήτων 
Λαχνοί κληρουμένων Όμολογ. 
Διαφοραί κληρουμ. όμολ. μετα

ξύ τιμής κτήσεως καί αρτίου 
Διαφορά έξ άποτιμήσεως χ]φων

»
»
»

»
»

4.016.660.10
1.850.137.50

20.802.75

14.982.—
696.445.— 8.276.154.35

2)

3)

Εισφορά! Μελών·
Κρατήσεις έ/άποδ. Πρ]κοϋ ΕΤΕ

» » » » ΤΕ
» » » » ΕΚΤΕ

ΕΙΣΦΟΡΑΙ ΤΡΑΠΕΖΩΝ. 
Είσφοραί Ε.Τ.Ε.

» Τ.Ε.
» Ε.Κ.Τ.Ε.

»
»
»

»
»
»

6.573.085.55
3.860.708.65

259.279.— 10.693.073.20

6.700.000.—
3.950.000.—

265.000.— 10.915.000.
Δρχ. 29.884.227.55

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΙΣ

1) Εσοδα έκ περιουσίας τοΰ Ταμείου Δρ. 8.276.154.35 
ήτοι τά 25,97% του συνόλου τών πόρων

2) Εισφορά! μελών Ταμείου » 10.693.073.20
ήτοι τά 36,64 % του συνόλου τών πόρων

3) Είσφοραί Τραπεζών » 10.915.000.—
ήτοι τά 37,39 % τοΟ συνόλου τών πόρων

Δρχ. 29.884.227.55

ΧΡ Ε Ω ΣIΣ
Ο λ]σμός τών πόρων Ταμείου κατά τό 1939 έχρεώθη ώς έπεται: 

Εις έγκριθείσας άιτοζημιώσεις Δρχ. 6.316.981.—
Μεΐον κρατήσεων άρθρ. 6 » 1.249.836.— 5.067.145.—
Εις έπιστροφάς κρατήσεων έξελθόντων μελών 226.251.— 
Εις Κεφάλαια 24.590.831.55

Δρχ. 29.884.227.55

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΞ
Τών μετενεχθέντων είς πίστωσιν τών κεφαλαίων 

περισσευμάτων έκ πόρων Ταμείου.

’Έ τ η Μετενεχθέντα Περισσεύματα

1927 16.309.094.— Ό μέσος δρος τών
1928 11.780.784.— περισσευμάτων άνέρ-1929 16.652.966.95
1930 17.568.953.— χεται είς δρχ. 18.803.
1931 10.216.010.80
1932 14.903.235.90 637.— κατ έτος.
1933 16.996.998.30
1934 17.459.362.45
1935 16,590.166.85
1936 19.267.026.70
1937 20.016.488.05
1938 23.281.733.10
1939 24.590.831.55

225.643.651.65

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΞ
Εισφορών Μελών κα! εισφορών Τραπεζών.

”Ε τ η Είσφοραί Μελών Είσφοραί Τραπεζών

1927 5.010.893 59 10.702.110.38
1928 5.637.284.60 5.531.497.98
1929 6.064.830.85 9.977.298.99
1930 7.245.060.— 8.464.938.—
1931 7.287.316.70 7.326.098.20
1932 7.159.717.15 7.565.148.—
1933 7.614.785.80 8.074.797.—
1934 8.315.307.25 8.398.731.—
1935 8.523.009.30 8.715.664.75
1936 9.130.563.10 9.160.766.10
1937 9.600.523.75 10.025.909.—
1938 10.218.848.85 10.594.943.20
1939 10.693.073.20 10.915.000.—

102.501.214.14 115.452.902.60

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 
ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ

Αί κατά τό 1939 καταβληθεΐσαι Αποζημιώσεις καί έπιστρο- 
φαί κρατήσεων έξερχομένων μελών ήσαν αί έξής:
1) ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ

Έγκριθέντα ποσά Δρχ. 6.316.981.—
Μεΐον κρατήσεων συμφώ-

νως τώ άρθρ. 6 » 1.249.836.— Δρ. 5.067.145.—
2) ΕΠΙΣΤΡΟΦΑΙ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΞΕΡΧΓ^ΜΕΛΩΝ » 226.251.—

H ΓΕΝΙΚΗ ΙΥΝΕΛΕΪΙΙΣ 
ΤΗΣ ΕΙΒίΕΟΕ ΟΙίΙΙΙΟΝ ΦίΛΟΕΕΗ!

II ΕΓ#ρ «ΦΙΙΒ
’Αναγιγνώσκεται ή από 23 Φε

βρουάριου 1940 ’Έκθεσις Πεπρα
γμένων τοΰ απερχομένου Διοικη
τικού Συμβουλίου, έν τή οποία 
εξετάζονται τά έξής κυριώτερα 
ζητήματα τής Ένώσεως: "Οροι 
Συμβολαίου Δανεισμού. Φόροι 
Δημοσίου. Άσφάλειαι ζωής. Συγ
κοινωνία. ‘Υγιεινή. ’Από άέρος 
κίνδυνοι, Κοινωφελής δράσις, κα
θώς καί ή λοιπή δράσις τή; Ένώ
σεως.

Επίσης αναλύεται ή Διαχείρη- 
σις καί αί Σχέσεις μέ Οίκιστάς 
Άνω Τομέως.

Έπί τής έκθέσεω; ζητοϋσι τον 
λόγον καί όμιλούσιν ο! κ.κ. Που- 
λάκης, Χατζή ανδρέου, Μαλαμα- 
τιανό;, Παπάς, Ζουμπουλίδης καί 
Νευροπολίτη; έπί διαφόρων ση
μείων τής έκθέσεως.

Ό κ. Αίγίδης καταθέτει έξ ονό
ματος καί άλλων παρευρισκομέ- 
νων τό κάτωθι σχέδιον ψηφίσμα
τος, δπερ καί ζητεί νά τεθή εις 
ψηφοφορίαν :

Ψ Η Φ I Σ Μ Λ
Ή Γενική Συνέλευσις τή; Έ- 

νώσεω; Οικιστών Φιλοθέης, ή γε- 
νομένη τήν 17ην Μαρτίου 1940, 
άκούσασα τής Έκθέσεως τοϋ Δ. 
Συμβουλίου καί συζητήσασα έπ’ 
αυτής αποφασίζει:

α) Εκφράζει τήν ικανοποίησίν 
τη; διά τήν συντελεσθεΐσαν, παρ’ 
δλας τάς δυσχερείας αϊτινες άν- 
τιμιετωπισθησαν, έργασίαν υπό 
τοΰ Δ. Συμβουλίου, δπερ καί συγ
χαίρει διά τάς καταβληθείσας 
προσπάθειας παρ’ αυτού δσον 
καί έν συνεργασία μετά τή; Κοι- 
νόνητος Φιλοθέης καί τοϋ Οικοδο
μικού Συνεταιρισμού.

β) 'Υποβάλλει τάς ευχαριστίας 
ώς καί τήν ευγνωμοσύνην της 
προς τον Σόν Διοικητήν τής 
Εθνικής Τραπέζης κ. Άλέξ. Γ. 
Κοριζήν, διά τό ενδιαφέρον δπερ 
έπέδειξε καί επιδεικνύει διά τήν 
όλοκλήρωσιν καί τήν πρόοδον τής 
Φιλοθέης, τοΰ ιστορικού καί κοι
νωνικού τούτου ’Έργου τής Διοι
κήσει»; τής Εθνική; Τραπέζης.

γ) ’Εκφράζει προς τήν Κοινό
τητα Φιλοθέη; τάς ευχαριστίας 
της διά τούς άοκνους κόπους της 
υπέρ τής προόδου τοΰ ΙΊροσστείου 
μας καί διά τήν πρόθυμον απο
δοχήν τών άπόψεών μας ας ή Έ- 
νωσις έθεσεν ύπ’ δψιν αυτής, 
δσον καί διά τήν ηθικήν καί υλι
κήν ένίσχυσιν ήν παρέσχε είς τό 
Σωματεΐον μας.

δ) Θεωρεί τήν ϋπαρξιν τοϋ Σω
ματείου μας άναγκαίαν καί απα
ραίτητον διά τήν . πρόοδον τοΰ 
Προαστείου μας έντός τών υπό 
τοΰ Καταστατικού διαγραφομένων 
πλαισίων, ά'τινα ευρίσκει δτι ού- 
δαμώς συγχέονται ή προσκρούουν 
προς τούς σκοπούς τοϋ Οικοδομι
κού Συνεταιρισμού, προς τον ό
ποιον εκφράζει τήν επιθυμίαν νά 
εξακολούθηση τήν συνεργασίαν με
τά τής Ένώσεώς μας ήτις έκπρο- 
σωπεΐ κατ’ εξοχήν τάς άμεσωτέ- 
ρας άνάγκας τοϋ Συνοικισμού, καί 
τέλος

ε) ’Εκφράζει καί πάλιν τήν ευ
χήν τής συγχωνεύσεως τών δύο 
Σωματείων τοϋ Προαστείου μας. 
Τό ψήφισμα τοϋτο γίνεται δε
κτόν διά βοής.

5.293.396.-

’Ήτοι έν συνόλω Δρχ. 5.293.396.—ποσόν καλυπτόμενον έκ 
μόνον τών εισοδημάτων τής περιουσίας τοΰ Ταμείου, άνελθόν- 
των ώς άνωτέρω είς Δραχμάς 8.276.154.35.

ENDUE 0ΙΚΙΕΤ1 Φ1ΜΕΗΕ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

Άνακοινοΰται, δτι, κατόπιν τώι 
γενομένων τή 20ή Μαρτίου έ. έ 
αρχαιρεσιών προς έκλογήν Δ. Συμ 
βουλίου τ ς « Ενωσεως Οικιστώι 
Φιλοθέης*, κατηρτίσθη τοϋτο ώ: 
έξής:

Πρόεδρος ο κ. Άρ. Βεκιαρέλης 
Αντιπρόεδρος ό κ. Ν. Ζουμπουλί

δης* Γεν. Γραμμστεύς δ κ. Άλ 
Γριμάλδης, Ταμίας δ κ. Π. Παπάς 
Σύμβουλοι: οί κ. κ. Κ. Σινάνης 
Σ. Μπακούσελας, Ά. Μάρης, A 
Λιγδόπουλος καί ή Κα Μ. Παπα- 
δοπούλου. Έλεγκταί: οί κ. κ. Κα- 
νακάς καί Σ. Μαρούδας.



ΥΠΗΡΕ1ΣΙΑΚΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
ΑΞΙΟΜΙΜΗΤΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Ό Διευθυντής τοΰ Τμήματος Κα
ταθέσεων του Κεντρικού κ. θρ. 
.Μπογοανος εσχε τήν λαμπράν πρω
τοβουλίαν νά άνατιιύξη εις τούς συ
ναδέλφους τοΰ Τμήματος αύιοϋ ένα 
θέμα—περί τής αξίας τής συμβολής 
τοΰ υπάλληλου εις τήν άνάπχυξιν 
τών εργασιών τής Γραπέζης—τό ό 
ποιον, ύπό τάς δημιουρνηθείσας άπό 
τινων έτών συνθήκας, ένέχει ιδιαι
τέραν σημασίαν διά τήν ήμειέραν 
Τράπεζαν.

Τά κυριώτερα σημεία τής ομιλίας 
αύτής τοϋ κ. θρ. Μπογδάνοι , ήτις 
4γένετο τήν 1 Ιην τρ ίχ. έν τή αίι ο >ση 
τοΰ Διο-κ. Συμβου/χίου τής Τραπέ- 
■ζης, έχουν ώς έξής :
J Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας παρεκάλεσα νά συγκεν
τρωθούμε έδώ δλοι οί ύπηρε- 
τοΰντες εις τό Τμήμα μας, διά 
νά άνακεφαλαιώσωμεν δσα εί
παμε μέ τούς Προϊσταμένους 
των 'Υπηρεσιών, τούς Έλεγ- 
κτάς καί τούς ύπαλλήλους των 
θυρίδων χαί διά νά άκούσουν 
αυτά καί δσα θά προσθέσω δλοι 
οί ύπάλληλοι τού Τμήματος.

*Η συγκέντρωσίς μας έχει έν- 
τελώς οικογενειακό χαρακτήρα.

"Οσα θά σας εϊπω θά άνα· 
φέρωνται είς ζητήματα Όργα- 
νώσεως των ύπηρεσιών των Κα 
ταθέσεων. Λέγων δέ είς τό έξής 
Ύπηρεσίαι Καταθέσεων έννοώ 
καί τήν συναφή πρός αύτάς ’Υ
πηρεσίαν Κινήσεως Κεφαλαίων 
’Εσωτερικού.

Είναι μία ομιλία πού θά κά
μω μαζύ σας μέ άτλα λόγια 
καί σκέψεις απλές. Επειδή δέ 
έπιθυμώ δλοι νά έννοεΐτε καλά 
δσα θά εϊπω, παρακαλώ, δταν 
έχη κανείς έξ ύμών άπορίαν 
τινά νά μέ διακόπτη καί νά μέ 
έρωτα.

Ένθυμεΐσθε δτι λίγες μέρες 
άφοϋ μου άνετέθη ή Διεύθυν- 
σις τού Τμήματος, έκοινόποίη 
σα πρός δλας τάς ύπηρεσίας 
αύτοϋ τήν άπό 23 Ιανουάριου 
Διαταγήν του Σεβαστού Διοικη- 
τού μας, τής όποιας ή τελευ 
ταία παράγραφος είχε κατά 
λέζιν οϋτω:

«Άποδίδων μεγίστην σήμα- 
»σίαν είς τήν μετά προθυμίας 
»έξυπηρέτησιν παντός έρχομέ- 
»μένου είς Επαφήν μέ τάς ύπη- 
»σίας τού Τμήματος ύμών, κα 
»λώ τούς Προϊσταμένους των 
»Ύπηρεσιών καί τό. λοιπόν προ- 
»σωπικον αύτών, ών κύριον ύ· 
»πηρεσιακόν καθήκον είναι ή 
»ταχυτέρα καί ή ίκανοποιητι- 
»κωτέρα έξυπηρέτησις τών πε- 
»λατών, νά καταβάλλωσι πρός 
»τούτο πάσαν δυνατήν προσπά- 
»θειαν».

Μετά τήν κοινοποίησιν τής 
έν λόγτρ Διαταγής, ώς γνωρίζε
τε, έκάλεσα τούς Προϊσταμέ
νους τών ύπηρεσιών καί τούς 
Έλεγκτάς τού Τμήματος καί 
έξήγησα είς αύτούς τήν έν
νοιαν καί τόν σκοπόν αύτής 
καί προσέθεσα, δτι τήν Διατα
γήν αύτήν οί ύπάλληλοι τοΰ 
Τμήματος οφείλουν νά τήν έ
χουν διαρκώς έπάνω στό Γρα
φείο τους, διά νά τούς ύπενθυ- 
μίζη, άνά πασαν στιγμήν, πό
σην σημασίαν άποδίδει ό Διοι
κητής μας εις τήν ταχεΐαν καί 
έν γένει ικανοποιητικήν έξυπη- 
ρέτησιν τών πελατών τού Τμή
ματος.

Καί ένθυμεΐσθε δτι, λίγες μέ
ρες μετά τήν κοινοποίησιν τής 
έν λόγω Διαταγής, ήλθα είς 
τά Γραφεία τών ύπηρεσιών καί 
άφοϋ έξήγησα πρός δλους ά- 
κόμη μίαν φοράν τό περιεχόμε- 
νον αύτής, άπευθυνόμενος πρός 
τούς ύπαλλήλους τών θυρίδων 
τούς είπα:

Προσέξατε πολύ σεις οίύπη- 
ρετοϋντες είς τάς θυρίδας.

Διότι ή Τράπεζά μας είς τάς 
θυρίδας κρίνεται. Ό καταθέτης 
δέν βλέπει οϋτε τόν Διοικητή 
τής Τραπέζης οϋτε τόν Διευθυν
τή τού Τμήματος, έκτος είς 
σπάνιάς περιπτώσεις.

Μέ σάς τούς ύπηρετοϋντας 
εις τάς θυρίδας θά έλθη οδτος 
είς έπαφήν.

Έάν άπό σάς μείνη εύχαρι- 
στημένος θά σκεφθή καί θά διά
δοση δτι στήν ’Εθνική Τράπεζα

ό καταθέτης έκτος άπό τήν ά- 
πόλυτο άσφάλεια έχει καί τα 

, χεΐα καί πρόθυμο έξυπηρέτησι. 
j Έάν τούναντίον ό καταθέτης 
δέν μείνη εύχαριστημένος άπό 

, σάς, θά σκεφθή καί θά κάμη 
.γνωστό, δτι στην Τράπεζα τήν 
| Εθνική έχει μέν ό καταθέτης 
,άπόλυτο ασφάλεια, άλλά διά 
| νά καταθέση ή άποσύρη τάχρή- 
’ ματά του χάνει πολύ καιρό καί 
δέν βρίσκει πρόθυμο έξυπηρέ- 
τησι.

Άντιλαμβάνεσθε πόσον σπου
δαίοι συντελεσταί διά τήν αϋ- 
ξησιν ή έλάττωσιν τών καταθέ- 

ίσεων είναι αί άνωνέρω σκέψεις 
' καί διαδόσεις.
■ Καί βλέπετε πόσο σπουδαίο 
ρόλο παίζουν οί ύπάλληλοι πού 
ύπηρετοϋν στάς θυρίδας, άφοϋ 
άπό αυτούς έξαρτάται ν’ αύξή- 
σουν ή μειωθούν αί καταθέσεις 
μας.

, Πρέπει νά κατανοήσητε καλά 
καί τούτο, δη ή ύπηρεσία τών 
καταθέσεων πού θά έπιτύχη 
στάς θυρίδας θά κριθή δτι επέ
τυχε τό μέγιστο μέρος τού προ 
ορισμού της, καί δταν μία ύπη
ρεσία άποτύχη στάς θυρίδας καί 
οί ύπάλληλοι οί ύπηρετοϋντες 
είς αύτάς, εϊτε ύπάλληλοι τοϋ 
Λογιστηρίου είναι, εϊτε ύπάλ- 
λοι ταμειακοί, θά κριθοϋν δτι 
άπέτυχαν είς μίαν ύπηρεσίαν 
είς τήν όποιαν ή Τράπεζα άπο 
δίδει μεγίστην σημασίαν. ’Απευ
θυνόμενος δέ πρός τούς Προϊ
σταμένους τών ύπηοεσιών τούς 
εϊπω: Καί σείς οί Προϊστάμενοι, 
αν ή ύπηρεσία σας άποτύχη 
στάς θυρίδας θά κριθήτε ώς ά 
ποτυχημένοι Προϊστάμενοι καί 
έγώ θά κριθώ δτι άπέτυχα είς 
τήν Διεΰθυνσιν τού Τμήματος, 
άλλά, τό σοβαρώτερον καί ή 
Τράπεζά μας θά έχη άποτύχει 
είς ένα άπό τούς σπουδαιοτέ- 
ρους κλάδους τών έργασιών 
αύτής.

Διότι, ώς γνωρίζετε, αί κατα
θέσεις μιάς Τραπέζης τού τύπου 
τής ίδικής ματ, είναι ή πηγή, 
ήτις τροφοδοτεί τούς κλάδους 
τοποθετήσεων αύτής, ή αϋξησις 
δέ τών καταθέσεων μιάς Τρα 
πέζης συνεπάγεται αΰξησιν τών 
τοποθετήσεων αύτής, συνεπώς 
αΰξησιν τών κερδών αύτής, αΰ- 
ξησιν τών άποδοχών τοϋ Προ
σωπικού. Τούναντίον δέ ή έλάτ- 
τωσις τών Καταθέσεων μιάς 
Τραπέζης συνεπάγεται μείωσιν 
τών τοποθετήσεων αύτής, μείω- 
σιν τών κερδών της, μέ τελικήν 
συνέπειαν μείωσιν τών άποδο
χών τού Προσωπικού.·

Διά τούτο τι Τμήμα τών Κα
ταθέσεων μιάς Τραπέζης είναι 
ένα έκ τών σπουδαιοτέρων 
τμημάτων αύτής.

Γνωρίζετε τά μέτρα πού έλα- 
βεν ήδη ή Διεύθυνσις τοϋ Τμή
ματος διά νά έπιτευχθήι πληρέ
στερα ό σκοπός πού τόσο σα
φώς καθορίζεται στήν άνωτέρω 
Διαταγήν τού Σοΰ Διοικητού 
μας.

Άλλά τά μέτρα ποϋ έλάβο- 
μεν είναι τά πρώτα μέτρα, εί
ναι έκεΐνα πού έκρίθησαν δτι 
έπρεπε έπειγόντως νά ληφθοΰν.

Έχομεν άκόμη πολλά νά κά- 
μωμεν, μέχρις οδ τό Τμήμά μας 
φθάση είς τήν περιωπήν πού 
πρέπει νά βρίσκεται, τό Τμήμα 
Καταθέσεων καί Κινήσεως Κε
φαλαίων Εσωτερικού τής ’Εθνι
κής Τραπέζης.

Καί πρώτα άπ’ δλα πρέπει 
δλοι οί ύπάλληλοι τοϋ Τμήμα
τος ν’ άποκτήσουν ύπηρεσιακήν 
συνείδησιν ύπαλλήλων Καταθέ
σεων. Διότι οί ύπάλληλοι τών 
Καταθέσεων, μεταξύ τών άλλων 

\ ύπαλλήλων τής Τραπέζης, άπο- 
5 τελούν ξεχωριστήν κατηγορίαν, 
ιλόγω τών ειδικών ύποχρεώσε-
■ ων αύτών τάς όποιας κατωτέρω 
, θ’ άναφέρω.

"Οταν οί ύπάλληλοι τού Τμή
ματος άποκτήσουν τοιαύτην συ- 

ί νείδησιν, τότε καί έντός τής 
Τραπέζης κατά τάς έργασίμους 
ώρας καί άκόμη έκτος αύτής, 
ή κυρία σκέψις των θά είναι

πώς νά συντελέσουν είς τήν αϋ- 
ξησιν τών καταθέσεων τής Τρα
πέζης, πώς νά συντελέσουν είς 
τήν ίκανοποιητικωτέρων έξυπη- 
ρέτησιν τών πελατών.

Καί περί μέν τής ύποχρεώσε- 
ως πού έχομεν δλοι οί ύπάλ- 
ληλοι τού Τμήματος νά έργα- 
ζόμεθα χωρίς νά χάνωμεν ά- 
σκόπως καιρόν, κατά τάς έρ
γασίμους ώρας τοϋ Γραφείου, 
έχω έπανειλημμένως όμιλήσει, 
είς διαφόρους περιστάσεις, είς 
τούς πλείστους έξ ύμών. ’Εσχά
τως δέ έλεγα μεταξύ άλλων:

«Άφοϋ εϊμεθα ύιτοχρεωμένοι 
νά μένουμε κλεισμένοι 7 ώρας 
τήν ήμέραν-μέσα είς τά Γρα
φεία τής Τραπέζης, άφού τις 
ώρες αύτές, οϋτε περίπατο μπο- 
ροϋμε νά κάνουμε οΰτε στό 
καφφενεΐο νά πάμε, ούτε καμ- 
μία άλλη διασκέδασι ν’ άπο- 
λαύσουμε, γιατί δλες αύτές τις 
έργάσιμες ώρες νά μή τις έρ 
γαζόμεθα δλες μέ προθυμία καί 
ζήλο, γιά νά έξυπηπετήσουμε 
δσο τό δυνατό πληρέστερα τό 
"Ιδρυμα, στό όποιο έχουμε ήδη 
πάρει άπόφαση νά έργασθοΰμε 
τά περισσό'τερα χρόνια τής ζω
ής μας καί στό όποιο έχουμε 
στηρίξει τό μέλλον μας καί τό 
μέλλον τής οικογένειας μας»;.

Καί προσέθεσα δτι τοϋτο, νά 
έργαζόμεθα δλες τις έργάσιμες 
ώρες τού Γραφείου, δέν είναι 
προαιρετικό, άλλά άποτελεΐ ύ- 
ποχρέωσίν μας νομική άπό τή 
σύμβασι πού έχουμε κάμει μέ 
τήν Τράπεζαν, ή όποια μάς ά- 
μείβει γιά νά έργαζόμεθα δλες 
αύτές τις ώρες.

Αύτά μεταξύ άλλων εΐιτα, έν 
σχέσει μέ τήν προσπάθειαν πού 
έχουμε ύποχρέωσι νά καταβάλ
λουμε διά νά καταστήσουμε δσω 
τό δυνατό άποδοτικώτερες τις 
έργάσιμες ώρες τού Γραφείου.

Τώρα έπιθ μώ νά σάς ομιλή
σω γιά μιά άλλη προσπάθεια, 
γιά μία προσπάθεια πού δέν ά
ποτελεΐ μέν ύποχρέωσιν πηγά- 
ζουσαν άιτό την σύμβασί μας 
μέ τήν Τράπεζαν καί συνεπώς 
δέν άποτελεΐ ύποχρέωσιν μας 
νομική, προσπάθεια δμως πού 
άποτελεΐ ύποχρέωσι ήθική, πού 
έχουμε άπέναντι τής Τραπέζης 
μας.

’Εννοώ τήν προσπάθειαν πού 
πρέπει νά καταβάλωμεν ύπέρ 
τής Τραπέζης, δταν εύρισκόμε- 
θα έκτος αύτής, δταν δέν εύρι- 
σκόυεθα έν ύπηρεσία.

’Ίσως τινές έξ ύμών άκοΰον- 
τες τ’ άνωτέρω νά παραξενευ 
θοΰν καί νά σκεφθοϋν:

Δέν φθάνει πού θά έργαζόμε
θα έντατικά δλες τις ώρες πού 
θά βρισκόμεθα στά Γραφεία 
τής Τραπέζης, πρέπει νά σκε- 
πτώμεθα τήν Τράπεζαν καί δ
ταν εύρισκόμεθα έκτος αύτής;

Μάλιστα, άπαντώ. Ημείς οί 
ύπάλληλοι τού Τμήματος κατα
θέσεων πρέπει νά τήν σκεπτώ- 
μέθα —καί θά σάς έξηγήσω πώς 
καί πότε έννοώ δτι πρέπει νά 
σκεπτώμεθα τήν Τράπεζαν.

Δέν έννοώ βέβαια τάς μή έρ
γασίμους ώρας, δταν fεύρισκό 
μέθα έκτος τής Τραπέζης νά 
μή φροντίζωμεν διά τάς άτο- 
μικάς καί οίκογενειακάς μας 
άνάγκας αί όποΐαι, ιδίως ύπό 
τάς σημερινάς δύσκολους συν 
θήκας τής ζωής, δύσκολα ικα
νοποιούνται, οϋτε νά μή άπο- 
λαμβάνωμεν λογικών διασκε
δάσεων.

Έννοώ μετά τά άνωτέρω, δ
ταν είς τάς κοινωνικός μας 
σχέσεις έρχόμεθα είς έπαφήν 
μέ συγγενείς καί φίλους δια
φόρων κοινωνικών τάξεων, έ- 
κεΐ πού πολλές φορές μιλούμε 
άσκοπα καί γιά πράγματα ά- 
σήμαντα, νάπροσέχωμεν μήπως 
ύπάρχει εύκαιρία, καταβάλλον- 
τες μικράν προσπάθειαν, μήπως 
ύπάρχει πιθανότης, νά κάμωμεν 
άκόπως μίαν διαφήμισιν τών Ύ
πηρεσιών πού παρέχει ή Τρά
πεζά μας είς τούς πελότας της 
καί ιδία είς τούς καταθέτας.

"Ετερον μέτρον είναι ή διαρ-

ρύθμισις τού έσωτερικού χώ
ρου τών Γραφείων.

Ή διαρρύθμισις ήρχισεν ήδη 
άπό τό Ταμιευιήριον.

θά συνεχισθή κατά τό δυνα
τόν καί είς τάς λοιπάς ύπηρε- 
νίας πρός τόν σκοπόν, τό μέν 
νά τοποθετηθούν οί ύπάλληλοι 
τών ύπηρεσιών κατά τρόπον έ- 
ξυπηρετούντα πληρέστερον τούς 
πελότας, τό δέ νά πλησιάσουν 
τά Γραφεία τών Προϊσταμένων 
δσω τό δυνατόν έχγύτερον πρός 
τάς θυρίδας.

Ή μεταβολή αϋτη έκ πρώτης 
άντιλήψεως ϊσως φανή δχι εύ- 
χάριστος είς Προϊσταμένους 
τινας, οϊτινες θεωρούσιν ύποτι- 
μητικόν δι* αύτούς νά έχουν 
τό Γραφεΐον τους πλησίον τών 
θυρίδων. "Αμα δμως οί Προϊ
στάμενοι οΰτοι λάβουν σοβα- 
ρώς ύπ’ δψει των δσα είπα 
περί τής σημασίας πού άποδί- 
δομεν είς τήν ύπηρεσίαν τών 
θυρίδων. "Αμα λάβουν ύπ’ ο- 
ψιν δτι μόνον δταν εύρίσκων- 
ται πλησίον τών θυρίδων δύ· 
νανται νά λαμβάνουν άκριβή 
γνώσιν πώς οί ύπάλληλοι τής 
ύπηρεσίσς των έξυπηρετούν 
τούς πελότας.

"Αμα σκεφθοϋν δτι εύρισκό- 
μενοι πλησίον τών πελατών μό
νον αύτοί ώς Προϊστάμενοι, δύ- 
νανται νά δίδουν λύσεις πρός έ- 
ξυπηρέτησιν αύτών, τάς όποιας 
οί ύπάλληλοι τών θυρίδων δέν 
έχουν έξουσιοδότησιν νά δώ
σουν.

"Αμα σκεφθοϋν δτι οί Προϊ
στάμενοι πρό παντός είναι έ· 
κείνοι πού διά καταλλήλου τρό
που καί μέ τό κύρος αύτών θά 
καταπραΰνουν τόν πελάτην πού 
πολλάκις άδικαιολογήτω; άδη- 
μονεΐ καί παραπονεΐται.

"Αμα, τέλος, κάθε Προϊστά- 
ιϊενος σκεφθή δτι, ώς άνωτέρω 
εϊπομεν, ή έπιτυχία ή (δική του 
ώς Προϊσταμένου, θά κριθή κυ
ρίως είς τάς θυρίδας, είμαι βέ
βαιος δτι ό ’ίδιος θά προσπαθή- 
ση νά κάμη κάθε δυνατόν συν
δυασμόν είς τόν χώρον, ώστε νά 
πλησιάση τό γραφεΐον του δσω 
τό δυνατόν περισσότερον είς 
τάς θυρίδας.

Καί τώρα έπειτα άπό δσα 
σάς είπα ϊσως τινές έξ ύμών 
σκεφθοϋν:

« Ή Τράπεζά μας, πού ά- 
ριθμεΐ βίον 100 περίπου έτών, 
καθ’ δλο αύτό τό διάστημα 
προώδευσε σταθερώς, αί κατα
θέσεις της καί αί έργασίαι της 
ηυξησαν, χωρίς ήμεΐς νά κα
ταβάλωμεν καμμίαν άπό τάς 
προσπάθειας πού μάς ζητείτε. 
Διατί τώρα μάς έμφανίζετε τά 
πράγματα τόσο διαφορετικά καί 
ζητείτε άπό ήμάς έργασίαν έν- 
τατικήν κατά τάς έργασίμους 
ώρας, καί ιδιαιτέραν προσπά
θειαν κατά τάς ώρας πού εύ
ρισκόμεθα έκτος ύπηρεσίας 
(πρός αΰξησιν τών καταθέσεων, 
προσπάθειαν πρός ίκανοποιη- 
τικωτέραν έξυπηρέτησιν τών 
πελατών)»;

Ή άπάντησις στά άνωτέρω 
έρωτήματα θά ήτο :

Είναι άλήθεια δτι ή Τράπε
ζά μας, χάρις στήν άπεριόρι- 
στο εμπιστοσύνη πού έχει σ’ 
αύτήν δλος ό Ελληνισμός, είχε 
καί έχει συγκεντρώσει τό μέ
γιστο μέρος τών καταθέσεων 
τών Ελλήνων τού Εσωτερικού 
καί τού Εξωτερικού, άλλά εί
ναι έπίσης άναμφισβήτητον δτι 
εσχάτως ήρχισεν έν Έλλάδι 
μία μεγάλη προσπάθεια έκ μέ
ρους διαφόρων ιδρυμάτων, πρός 
προσέλκυσιν πελατείας καταθε
τών γεγονός τοϋ όποιου δέν 
πρέπει νά ύποτιμήσωμεν τήν 
σημασίαν καί τό όποιον έχομεν 
ύποχρέωσιν, καταβάλλοντες πά
σαν προσπάθειαν, ν’ άντιμετω- 
πίσωμεν σταθερώς.

Πρός τόν σκοπόν άντιμετω- 
πίσεως τοϋ συναγωνισμού αύ
τοϋ θά σάς δώσω ένα άκόμη έ- 
πιχείρημα πλήν εκείνων πού ά- 
νέφερα άνωτέρω.

Τό έπιχείρημα αύτό, πού ’ί

σως νά μή τό έχετε σκεφθή, θά 
σάς βοηθήση στάς προσπάθει
ας πού θά καταβάλλετε πρός 
συγκέντρωσιν καταθέσεων.

Δέν ξέρω άν δλοι γνωρίζετε 
δτι Μέτοχοι καί Καταθέται 
τής Τραπέζης μας είναι κατά 
μεγάλο ποσοστό Ιδρύματα Φι
λανθρωπικά.

Ή Τράπεζά μας ίδρυθεΐσα, 
ώς γνωστόν, πρό έκατό περί
που έτών, ήτο κατά τήν ϊδρυ- 
σίν της καί έπί μακράν σειράν 
έτών, τό μόνον πιστωτικόν "Ι
δρυμα τής Χώρας, τό όποιον 
διοικηθέν, άφ’ής ίδρύθη, άπό 
άνδρας σώφρονας καί μεγά
λους πατριώτας, κατέκτησε τήν 
έμπιστοσύνην δλων τών Ελλή
νων, τόσον τών έν τή έλευθέρα 
Έλλάδι βιούντων, δσον καί τών 
έν διασπορά καθ’ δλην τήν ύ- 
φήλιον έργαζομένων όμογενών.

"Οσοι φιλοπάτριδες "Ελληνες 
— καί ύπήρξαν, ώς γνωστόν, 
πλεΐστοι τοιοϋτοι—άπεφάσισαν 
νά διαθέσουν έν δλω ή έν μέ- 
ρει τάς περιουσίας των ύπέρ 
Ελληνικών Φιλανθρωπικών Ι
δρυμάτων, είς τήν Τράπεζάν 
μας ένεπιστεύθησαν τά πρός 
τόν σκοπόν αύτόν προωρισθέν- 
τα κεφάλαια, έπενδύσαντες αυ
τά εϊτε είς μετοχάς τής Τρα
πέζης μας, εϊτε ύπό τύπον δι
αρκών παρ’ αύτή καταθέσεων,

Οϋτω Μέτοχοι καί μεγάλοι 
Καταθέται τής Τραπέζης μας 
έγένοντο κατά μέγα ποσοστόν 
Ελληνικά Φιλανθρωπικά Ιδρύ
ματα λειτουργοΰντα έντός καί 
έκτος τής Ελλάδος.

Τό γεγονός αύτό, δπερ έθεω- 
ρεΐτο φυσικόν τήν έποχήν καθ’ 
ήν ή Τράπεζά μας ήτο ή μόνη 
Τράπεζα τής Χώρας καί ήτο Τρά
πεζα ’Εκδοτική, σήμερον δτε 
αϋτη ήλλαξε μορφήν, άποτελεΐ 
γεγονός έντελώς άσύνηθες είς 
τά τραπεζικά χρονικά. Διότι 
είναι άμφίβολον, άν ύπάρχη 
άλλη Τράπεζα τού σημερινού 
τύπου τής ίδικής μας, ή όποια 
νά έχη κατά τόσο μεγάλο πο
σοστόν Μετόχους καί καταθέ
τας Φιλανθρωπικά Ιδρύματα.

Συνεπεία τής κατά τά άνωτέ
ρω συνθέσεως τού Μετοχικού 
κεφαλαίου τής Τραπέζης μας 
και τού σκοπού πού έξυπηρετεΐ 
ένα σημαντικόν ποσόν τών έν 
αύτή καταθέσεων είναι α) τό 
γεγονός δτι τά κέρδη τής Τρα
πέζης μας, κατά μεγάλο μέρος 
είσπράττονται άπό Φιλανθρω
πικά Ιδρύματα, τά όποια άνα- 
μένουν καθ’ έξαμηνίαν νά είσ- 
πράξουν τούς ληξιπροθέσμους 
τόκους τών ύπέρ αύτών κατα
θέσεων καί νά όρισθή τό μέρι
σμα τής Τραπέζης μας, δπερ 
διά τά πλεΐστα Ιδρύματα άπο
τελεΐ τόν μόνον πόρον συντη- 
ρήσεως αύτών.

β) "Οτι ή Τράπεζά μας, μολο
νότι είναι Τράπεζα Εμπορική, 
είς τήν πραγματικότητα είναι 
'ίδρυμα, τό όποιον κυρίως έπι- 
διώκει σκοπόν φιλανθρωπικόν. 
Καταβάλει άναμφισβητήτως καί 
αϋτη, δπως δλαι- αί έμπορικαί 
Τράπεζαι, πάσαν δυνατήν προσ
πάθειαν δπως άναπτύξη τάς 
έργασίας της καί δπως αύξήση 
τά κέρδη της, άλλά μέ τήν ού- 
σιώδη καί μεγίστης σημασίας 
διαφοράν δτι τά κέρδη αύτής 
διατίθενται κατά μεγάλο μέρος 
ύπέρ Πτωχοκομείων, Νοσοκο
μείων,’Ορφανοτροφείων καί δια
φόρων άλλων Φιλανθρωπικών 
Ιδρυμάτων.

Τά άνωτέρω δέν είναι έφεύ- 
ρεσις τής φαντασίας τοϋ όμι- 
λοϋντος.

Είναι κατάστασις πραγματική 
τήν όποιαν ϊσως νά έχετε σκε- 
φθη άορίστως τινές έξ ύμών.

Είναι ένα γεγονός μή έπιδε- 
χόμενον άμφισβήτησιν.

"Ενα γεγονός τό όποιον πάν- 
τες έχομεν έπιβεβλημένην ύπο
χρέωσι, καταβάλλοντες πάσαν 
προσπάθειαν, νά συντελέσωμεν 
νά γίνη γνωστόν δσω τό δυνα-



τόν εύρύτερα καί νά κατανοηθή όταν καταβάλλουμε προσπά-1 καί τής πανελληνίου φήμης της, ;που τούτου επιτυγχάνεται ή συγ- 
δσω τό δυνατόν πληρέστερα. , θείες διά νά αύξήσωμεν τάς έδραιωθείσης έκ τοϋ βίου της κράτησες τής πελατείας καί ή 

Διότι, αμα γίνη γνωστόν πρός ! καταθέσεις αύτής, δέν θά δυσ-ίτών έκατόν έτών. Άλλα δέν δύ- προσέλευσις νέας, δημιουργουμέ- 
ποΐον κυρίως σκοπόν έργάζεταιφορούμε, άλλά τούναντίον θά;ναται νά άμφισβητηθή καί τό γε- 
ή Τράπεζά μας, θά τήν άγαπή- έργαζόμεθα μέ μεγαλείτερη προ-1 γονός, δτι ή μετά προθυμίας καί

θυμία, μέ περισσότερο ζήλο καί εΰγενείας έξυπηρέτησις τοΰ κοι-σουν περισσότερο. Τότε θά έ- 
ξυψωθή αϋτη ύψηλότερα στή 
συνείδησι του κοινού καί θά 
έδραιωθή έτι περισσότερο τό 
γόητρον αύτής.

Είναι άνάγκη νά έξηγήτε <άς 
τούς καταθέτας, μέχρι πλήρους 
κατανοήσεως, δτι αί καταθέ
σεις αύτων στή Τράπεζά μας 
θά αύξήσουν τάς έργασίας αύ
τής, ή αϋξησις τών έργασιών 
της θά φέρη αϋξησιν των κερ
δών της, ή αϋξησις τών κερ
δών θά φέρη αϋξησιν του με
ρίσματος αύτής, ή δέ αϋξησις 
του μερίσματος θά συντελέση 
είς τήν αϋξησιν τών πόρων 
συντηρήσεως τών Φιλανθρωπι
κών ‘Ιδρυμόιτων καί αϋξησιν 
τής άξίας τής μετοχής, συνεπώς 
είς τήν αϋξησιν τής περιουσίας 
τών ιδρυμάτων.

’Όταν οί καταθέται κατανο
ήσουν πλήρως τά άνωτέρω, εί
ναι φυσικόν νά σκεφθοΰν δτι,

πολλοί άπό ήμας μέ φανατισμό, 
γιατί θά έχουμε στό νοϋ μας, 
δτι οί κόποι μας θά καταλή
ξουν είς τό νά τραφούν καλύ
τερα τά όρφανά ’Ορφανοτρο
φείων, είς τό νά έχουν με/α- 
λειτέρα περίθαλψι οί πτωχοί 
τών Πτωχοκομείων, είς τό νά 
εύρίσκουν εύκολώτερα ένα κρεβ- 
βάτι οί άποροι στά Νοσοκο
μεία.

Ή άνωτέρω σκέψις, μέ τόν 
καιρό, θά σας έρχεται φυσικά, 
δπως συμβαίνει είς έμέ, πού δ- 
ταν βλέπω τόν Σ. Διοικητή μας 
άγωνιζόμενον διά νά αύξήση 
τάς έργασίας τής Τραπέζης μας, 
διά ν’ αύξήση τό μέρισρα αύτής, 
στή σκέψη μου έρχεται ό τέως

νοΰ συγκρατεϊ τήν πελατείαν καί 
προσέλκΰει δλονέν νέαν. Διότι μέ 
τούς έχοντας μέν ανάγκην δανείων 
πελάτας, έρχεται είς άμεσον επι
κοινωνίαν ή διεύθυνσις τοΰ Υπο
καταστήματος καί παρακολουθεί 
τούτους είς τάς καθόλου μετά τής 
Τραπέζης συναλλαγάς των, υπάρ
χει δμως μία έτέρα, έπίσης πολυ
πληθής, κατηγορία πελατών, οί- 
τινες είτε διότι έπαρκοΰν είς τάς 
επιχειρήσεις των έξ ιδίων μέσων 
είτε διότι δέν εμπορεύονται, δέν 
προσφεύγουν εις δανεισμόν καί 
αν συμβαίνη νά έ'χωσιν δεσμόν 
τινα μετά τών μελών τή; Διευ- 
θύνσεως, ουδέποτε έρχονται ούτοι 
είς επαφήν μετ’ αύτής, τούλάχι

AHn K0IHQΣIΣ
Φέρεται είς γνώσιν τών ένδιαφε- 

ρομένων κυκλοφορεί προσεχώς τό 
«Νέον Τοκολόγιον» του Συναδέλφου 
κ. Σ. Μαρούδα, παρά τοΰ όποιου 
παρέχονται αί έξης σχετικοί πληρο- 

. ψορίαι :
ακόμη δέν αφορά τήν υπηρεσίαν I Διά τοΰ Νέου Τοκολογίου εύρί-

νου καί τίνος ψυχικού δεσμού με
ταξύ πελάτου καί υπαλλήλου, δν 
θεωρεί πλέον ούτος φίλον του. 
Είς τούτον προσφεύγει *καί δταν

του ή εργασία, δΓ ήν προσέρχεται 
είς τήν Τράπεζαν, οΰχί σπανίως 
δέ ζητεί καί τήν γνώμην του επί 
οικονομικής φύσεως ζητημά
των του.

** *
Άλλ’ ϊνα δύνανται νά άνταπο- 

κρίνωνται είς τάς απαιτήσεις τής 
πελατείας καί οί νεώτεροι ύπάλ- 
ληλοι, οί'τινες καί πλειότερον χρη
σιμοποιούνται είς τήν άμεσωτέ- 
ραν έξυπηρέτησιν τών πελατών, 
παρίσταται πρωταρχική άνάγκη 
νά άποκτήσωσι γενικωτέραν υπη
ρεσιακήν κατάρτισιν. Μάς παρέχει 
δέ ή Τράπεζα τό κύριον μέσον

στον δσον αφορά τά μεγάλα ύπο-1 τραπεζιτικής μορφώσεώς μας.
Υπουργός τής Προνοίας, πού καταστήματα οιον τό ήμέτερον. I Είναι τούτο δ έν ίσχύΐ Κώδιξτών
συνεχίζει στή Τράπεζα τό Κοι
νωφελές έργο του κ ί δπως έ- 
κεΐ ήγωνίζετο νά αύξήση τούς 
ύπάρχοντας πόρους ή νά εϋρη

καταθέτοντες τά κεφάλαιά των \ νέους τοιούτους διά νά ένισχύ- 
στή Τράπεζά μας, πλήν τής ά-■ ση τά Φιλανθρωπικά‘Ιδρύματα, 
πολύτου άσφαλείας καί άρτιας'ουτω καί τώρα πρός τόν αύτόν 
έξυπηρετήσεως πού θά έχουν, σκοπόν καί ύπέρ τών Ίδρυμά- 
θά κάνουν διά τής καταθέσεώς των άγωνίζεται στήν Τράπεζα, 
των ένα είδος εισφοράς ύπέρ ’Εάν είς πάσαν περίπτωσιν 
φιλανθρωπικών σκοπών, διά1 θά εΐχομεν ύποχρέωσι νά κα- 
τήν εισφοράν θά αισθανθούν ταβάλωμεν τάς προσπάθειας
μίαν ήθικήν ίκανοποίησιν— τήν 
όποιαν ίκανοποίησιν, πας κατα
θέτης, θά θελήση νά έχη—, πολ- 
λφ μάλλον άφοϋ αϋτη δεν ·&ά 
στοιχίστ) είς αύτόν άπολύτως τί
ποτε.

Τ’ άνωτέρω άποτελοΟν ισχυ
ρόν έπιχείρημα πρός προσέλκυ- 
σιν καταθέσεων.

Είναι δέ τό έπιχείρημα τούτο 
τοσούτω μάλλον μεγαλειτέοας 
άξίας, καθότι καμμία άλλη 
Τράπεζα δέν δύναται νά τό έχη 
— καμμία άλλη Τράπεζα δέν 
δύναται νά τό έπικαλεσθή.

Τό έπιχείρημα αύτό δέν είναι 
μόνον βάσιμο άλλά καί δοκι
μασμένο, j

Τό έχρησιμοποίησα έπιτυχώς 
δταν έστάλην παρά τής Διοι- 
κήσεως είς Β. ’Αμερικήν πρός 
συγκέντρωσιν καταθέσεων τών 
έκεΐ όμογενών. Τό έχρησιμο- 
ποίησα έπίσης δταν άπετάθην 
είς τούς ’Αμερικανούς Τραπε- 
ζίτας καί έζήτησα παρ’ αύτών 
πιστώσεις καί ιδίως δταν τούς 
έζήτησα εύνοϊκούς διά τήν 
Τράπεζάν μας δρους.

Είχα και είς τά δύο αίτή- 
ματά μου έπιτυχίαν αίσθητώς 
μεγαλειτέραν άπό δλους τούς 
λοιπούς άντιπροσώπους άλλων 
Εύρωπαϊκών Τραπεζών, οί ό
ποιοι πρός τόν αύτόν σκοπόν 
εύρίσκοντο τότε συγχρόνως μέ 
έμέ είς τήν Ν. Ύόρκην. ’Επέ
τυχα δέ, διότι οί Διοικηταί 
τών μεγάλων Άμ-ερικανιχών 
Τραπεζών, έπροθυμοποιήθησαν 
νά παράσχουν δσω τό δυνα
τόν μεγαλειτέρας εύκολίας καί 
νά δώσουν τούς μάλλον εύνοϊ- 
κούς δρους είς τήν Τράπεζάν 
μας, τής όποιας τά κέρδη, έσκέ- 
πτοντο, προωρίζονται κατά με
γάλο ποσοστόν ύπέρ Φιλαν
θρωπικών ‘Ιδρυμάτων, παρά 
είς άλλας Εύρωπαικάς Τραπέ- 
ζας, τών όποιων τά μερίσματα 
άντελαμβάνοντο δτι προωρί- 
ζοντο κυρίως διά ν’ αύξήσουν 
τήν περιουσίαν ιδιωτών.

Καί τώρα, κατόπιν δσων σάς 
είπα, είναι φυσικόν νά σάς έρ
χεται ή σκέψις δτι ήμεΐς πού 
ύπηρετοΟμε στάς Καταθέσεις 
τής Τραπέζης καί πού θά άγω- 
νισθοΰμε διά νά αύξήσωμεν 
αύτάς, στήν πραγματικότητα 
έκτελοΟμε ύπηρεσία πού κυ
ρίως άποβλέπει είς σκοπό Φι
λανθρωπικό.

Πρέπει νά όμολογήσουμε δτι 
εΐναι ώραία ή σκέψις αύτή καί 
δΓ άλλους λόγους άλλά κυ
ρίως, διότι ένώ έως τώρα σκυμ
μένοι στό Γραφείο μας καί 
έργαζόμενοι έντατικά, είχαμε 
‘ίσως πολλές φορές κάποια δυσ
φορία συλλογιζόμενοι δτι οί 
κόποι μας καί έν γένει αί προ- 
σπάθειαί μας θά κατέληγον ν’ 
αύξήσουν κυρίως περιουσίας 
ιδιωτών, είς τό έξης δταν έρ
γαζόμεθα γιά τή Τράπεζά μας,

πού σάς άνέφερα, ύπό τάς ση 
μερινάς διεθνείς συνθήκας, ή 
ύποχρέωσις αύτή καθίσταται έ
τι μάλλον έπιβεβλημένη, καθί
σταται έτι μάλλον έπιτακτική. 
Διότι τήν στιγμήν καθ’ήν ένας 
μεγάλος άριθμός συναδέλφων 
μας Τραπεζών άλλων Χωρών 
εΐναι έπιστρατευμένοι καί διέρ
χονται μίαν ζωήν ήκιστα εύχά- 
ριστον, τήν στιγμήν πού είς δ-

Τοιοΰτοι πελάται είναι κατά πρώ- εγκυκλίων καί οργανικών διατα-
τον λόγον οί καταθέται, Είναι γών, έκδοθείς υπό τήν δημιουρ-
περιττόν νά αναφέρω ποιαν ση- γικήν πνοήν τοϋ ακαμάτου Όρ-
μασίαν άπεδωκε πάντοτε ή Γρά- γανωτοΰ τής Τραπέζης Διευθυν-
πεζά είς τήν συγκέντρωσιν κατα- τού τότε καί νΰν σεβαστού μας
θέσεων πρός έπαΰξησιν τών δια- Διοικητοϋ. Τό μνημειώδες τούτο
θεσίμων της, ινα δυνηθή νά ένι- διά τήν ιστορίαν τής Τραπέζης
σχΰση εις εΰρυτέραν κλίμακα τάς έ'ργον, διαρκώς συμπληροΰμενον,
παραγωγικός τάξεις τής Χώρας. §φ’ όσον νέα ζητήματα άνακύ- 

Έτεροι πελάται τής Ιδίας κα- πτουν έν τή ύπηρεσία, δέν περιέ-
τηγορίας είναι οί ενεργούντες ή χει μόνον χρησίμους διά τήν λει-
λαμβάνοντες εμβάσματα, οί δια- τουργίαν τών υπηρεσιών τής Τρα-
θέτοντες εξωτερικόν συνάλλαγμα, πέζης οδηγίας, άλλά περιλαμβά-
οί κάτοχοι χρηματογράφων, διά νει συγχρόνως καί τούς βασικούς
νά περιορισθώ είς τούς κυριωτέ- θεσμούς καί κανόνας, δι’ ών τό
ρους. Τούτων πάντων αϊπροτιμή- "Ιδρυμα έμεγαλοΰργησε. Πρά-
σεις αί υπέρ τής μιας ή τής άλ- γματι αν ή Τράπεζα έμεγεθύνθη
λης Γραπεζης δύνανται μεγάλως καί απέκτησε τό παγκόσμιον κϋ-
νά επηρεασθοϋν έκ τοΰ τρόπου, ρ0ς της, τούτο οφείλεται είς τό
δΓ ου εξυπηρετούνται οί πελάται δτι παρά τών Ιδρυμάτων τής Τρα-
παρά τού προσωπικού τών Ίρα- πέζης έτέθησαν αί σταθεραί βά-
πεζών. Τυγχάνει δε τοσούτφ μάλ- σεις, έφ’ ών έβάδισε τό "Ιδρυμα.

( λον επιβεβλημένη ή μετ ίδιαιτέ- Ή- μετά θρησκευτικής εύλαβείας
λον τόν κόσμον καί εις τάς ^ ρων φροντίδων έξυπηρέτησις τών τήρησις τών τεθέντων κανόνων
Χ(*)ρο(ζ Tcou δεν ευρισκονται έν j tolootcjov τεελίχτοον, %ctO ocrov δυ· ocjiotελεεί δρον (χτκχρίίβ&το'ν έν
έπιστρατευσει, καταβάλλεται ά- ί νανται ουτοι δια τας εργασίας -ρή εκτελέσει τών καθηκόντων
πό καθένα πάσα προσπάθεια ^ των να χρησιμιοποιησωσι καί ετε- μας. Έλέχθη προκειμένου περί
ν άποδώση τό μέγιστο τής έρ·!ρας Τραπέζας επί ίσοις όροις, ως τής θρησκείας, δτι ό παραμελούν
γασίας πού δύναται, τή στιγμή έχει ή σημερινή τάξις τών τραπε- τούς τύπους παραμελεί καί τήν ^ένους Κ" κ’ Συναδέλφους παρέχεται 
πού, άν παρακολουθήσωμεν τόν ζιτικών πραγμάτων. Ή προσελκυ-* ουσίαν.

σκεται μέ δύο μόνον προσθέσεις 
ό τόκος οϊουδήποτε δοθέντος Κε
φαλαίου μέχρι καί άνω άκόμη 
τοϋ δισεκατομμυρίου μέ έκατόν 
καί πλέον διάφορα έπιτόκια, ήτοι 
άπό τοϋ έλαχίστου τοιοΰτου 1)16 ο]ο> 
καί ljti ο]ο μέχρι τοϋ μεγίστου τών 
έν χρήσει τοιούτων προοδευτικώς 
κατά 1)16 ο]ο καί 1)8 ο]ο.

Τό «Νέον Τοκολόγιον» έξυπηρετεΐ 
συγχρόνως τούς ύπολογισμούς μέ 
έτος έμπορικόν ήτοι βάσει 360 ήμε- 
ρών καί τούς ύπολογισμούς μέ έτος 
πολιτικόν (βάσει 365 ημερών) μέ. 
συντομίαν καί ικανοποιητικήν άκρί- 
βειαν. Εΐναι δυτατόν νά παράσχη 
προσέγγισιν μέχρι χιλιοστών ή καί 
μέχρι δεκακισχιλιοστων τής νομι
σματικής μονάδος διά νομίσματα 
μεγάλης άξίας (ώς είναι έπί παρα- 
δείγματι αί Λίραι ’Αγγλίας) διά τά 
όποια εχει ύπολογίσιμον άξίσν 
άκόμη καί τό χιλιοστόν αυτών.

Ή χρήσις τοϋ Νέου Τοκολογίου- 
είναι εύκολωτάτη. ‘Ο τόκος ευρίσκε- 
ται διά τής έκτελέσεως δύο μόνον 
προσθέσεων. Εΐναι δυνατόν νά έν- 
νοήση καί χρησιμοποιήση τήν μέθο
δον τοϋ Νέου Τοκολογίου καί ό 
πλέον άνίδεος είς τά μαθηματικά.γΟ 
τόκος εύρίσκεται άνεο ούδενός άλ
λου μαθηματικοϋ ύπολογισμοϋ πλήν 
τής έκτελέσεως δύο εϋκολωτάτων 
προσθέσεων, παρέχεται δέ ή δυνα- 
τότης έλέγχου αΰτοϋ δ’ έκτελέσεως 
μιας άσφαλεστάτης δο
κιμής.

Τό Τοκολόγιον τούτο δύναται ν’ 
άποκτήση πας ένδιαφερόμενος άνευ 
σοβαρας έπιβαρύνσεως, διότι τό άν- 
τίτιμον αύτοϋ εΐναι έλάχιστον. θ’ 
άποσταλή είς τούς έμβάζοντας άπό 
τοϋδε είς τήν διεύθυνσιν τοϋ κ. Σ. 
Μαρούδα (’Εθνική Τράπεζα, Άθή- 
ναι) μόνον Δραχμάς πεντήκοντα (50) 
διά ταχυδρομικής επιταγής πλέον 
ταχυδρομικήν έξόδων Δραχμών 
δέκα, δι’ έξοδα άποστολής έπί συ- 
στάσει.

Σημειωτέον δτι πλήν τής έξυπηρε
τήσεως τών περιπτώσεων άπλών τό
κων τό «Νέον Τοκολόγιον» θά περι- 
λαμβάνη καί πίνακας άνατοκισμοϋ 
καί Τοκοχρεωλυτικούς τοιούτους 
πρός πληρεστέραν έξυπηρέτησιν τών 
άποκτώντων αύτό.

Είς τούς άπό τοΰδε έγγραφησο-

εινα1^ εις α- j )'§ιον δύναται νά λεχθή καί
καθ οσον αί τής εργασίας μας. Διότι τυ-

Σ. Διοικητήν μας, Θά έξακρι- σίς των έν τούτοις 
βώσωμεν δτι ουτος έργάζεται ’ %gov συμφέρουσα,
άσυγκρίτως περισσοτέρας ώ- μετ’ αύτώυ συναλλαγαί ενφ εΐναι π χατα την πα.
ρας και άπο τον έργατικωτερον άμοιροι κίνδυνων αποφερουσι ση- άλειψς δύναται ν’ άποτελέση 
άπό ήμας, είμαι βέβαιος οτι και μαντικωτατα ωφελη. ί ουσιώδη παράβασιν τών κανόνι"-
ήμεις, που ευρισκομεθα μακρανι Ή μετ’ ένδιαφέροντος έξυπη- σμών, συμβαίνει δέ μάλιστα πολ
τών φρικαλεοτήτων του πολέμου^ 5νχ, -τγρ 1 γ/τπίι ........ ........... ________ <, _ , , j ρετησις ενός πελάτου καθιστά λάκις φαινομενικώς τυπική τις διά
κοι δεν εχομεν τας συνέπειας >,’,Τχν mnnv Tnn*ir-nr Λ,Α...χ ζ___- ___ .............. ι
τής έπιστρατεύσεως, Θά κρίνω-1

αυτόν φίλον^ τής ^Τραπέζης. Δια j ταξις νά αφορά ύπάρχουσαν καί 
y 7 , ° ο?ΐν“"ίνά φέρουν δμως αί περιποιήσεις" ξκ τοϋ νόμου ύποχρέωσιν.

μεν οτι μας εΐναι επιβεβλημέ-} μας πρδς τούς πελάτας τά έπι
ναν νά κοιταβάλωμεν δλας τάς διωκόμενα ευνοϊκά αποτελέσματα 
προσπάθειας μας, νά έντείνω- j πρέπει νά έχουν αύται κά· 
μεν δλας τάς δυνάμεις μα9^διά j ποιο δριον.Χρειάζεται κάποια ψυ
νά ένισχύσωμεν δσον έξαρτάται; χ0χ0γΐκή διείσδυσις εις τάς δια-j ή εργασία νά είναι έπί τοσοΰτον 
άπό ήμάς,^ τό ίδρυμα, τοϋ ό-|^^σεΐς τ(^ν πελατών, διότι δέν Άροσκεκολλημένη είς τους τύπους 
ποιου ή ιστορία, ιστορία 100 Αποκλείεται μερικοί άπό αυτούς ώστε νά άποβή μηχανική καί ά

Παρά πάσαν δμως προσήλωσιν 
είς τούς κανονισμούς δέν πρέπει

έτών, εΐναι συνυφσσμένη μέ 
τήν ιστορίαν του ’Έθνους μας, 
τό όποιον έξυπηρετεΐ κυρίως 
φιλανθρωπικούς σκοπούς, τό ί
δρυμα μέ του όποιου τήν τύ
χην έχουμε συνδέσει τήν ίδικήν 
μας τύχην καί τήν τύχην τών 
οικογενειών μας.

Σάς εύχαριστώ.

Τό κείμενον έξ άλλου τής πρώτης

νά ένοχλοϋνται άπό τάς πολλάς' ψύχος. Ουδέποτε ή Τράπεζα ήθέ- 
περιποιήσεις τών υπαλλήλων. Τό λησε τοιοϋτόν τι. Τουναντίον, ως 
άληθές εΐναι δτι άποβαίνουν αύ-ί δρών ’Οργανισμός ή Τράπεζά μιας, 
ται ενίοτε φορτικαί είς τήν πε- διαρκώς έξελισσομιένη καί άνα- 
λατείαν. ’Αθηναϊκή έφημερίς άνέ- πτυσσομιένη, θέλει καί τά ό'ργανά 
γράφε τελελταίως είς τάς περιέρ-! της ζώντα καί κινούμιενα, σκεπτό- 
γους μιικράς ειδήσεις της, δτι έ'νας 1 μιενα έλευθέρως καί άναπτύσσον-

τα πρωτοβουλίαν έν τή έργασίφ 
των. Έκ τής βαθυτέρας μελέτης 
τών διαταγών προκύπτει, δτι ή

καταστημιατάρχης είς τήν Νέαν 
‘Υόρκην άπέλυσε μιίαν άπο τάς 
υπαλλήλους του, διότι τόσον, ^

. „ , , . .. αύτη, έν τώ ύπερβάλλοντι ζήλω! Τράπεζα, ένφ κήδεται τών συμι-
-Υπ)μα Θεσ)νίκης είς πληρεστέραν μόρ- ηΓ, ειχβν αποβη κουραστική εις φεροντων της, δε παραβλέπει και 
φωσιν τοϋ Προσωπικού αύτοϋ καί!ί τους πελατας, με τας ατελείωτους τα συμφέροντα τού κοινού. Τον 
ήτις έδόθη τήν 7ην Μαρτίου έ. έ είς' φιλοφρονήσεις της καί τήν τάσιν τίτλον της, άλλως τε δν διετήρη- 
τό έν Θεσ)νίκη Ύπ)μια τής Τραπέζης, της νά διαφημιίζη μέχρι φορτικό-

καταστηματος του.

τις είς τοιαύτας ύπερβολάς. 'Ω 
περιποίησις άλλως τε τών πελα
τών παρά τή Τραπέζη νοείται ή

μέύέμα «Ό υπάλληλος ώς παρά-1 τά εΐδη τοΰ καταστήματος,
γων προσελκυσεως πελατείας» και fi8 \ α b c * , 3 ,
ομιλητήν τόν κ. Μεγγλίδην, εχει ώς οι uteActTcu οέν (ΧΤΐέκρΌΤΐΤον
ακολούθως :

“Οτι, δ υπάλληλος, άσχέτως τής 
δράσεως τών διευθυντόντων μίαν 
έπιχείρησιν, συντελεί δ ίδιος διά 
τής άτομικότητός του είς τήν προ- 
σέλκυσιν πελατείας, εΐναι έκτος 
πάσης αμφιβολίας. Εντεύθεν καί 
αί ίδιαίτεραι προσπάθειαι, αΐτι- 
νες καταβάλλονται πάντοτε διά 
τήν πρόσληψιν τοΰ καταλληλοτέ- 
ρου προσωπικού καί άπό άπόψεως 
έμιφανίσεως καί συμιπεριφοράς.
Εΐναι άλλως τε γνωστόν, δτι άλ- 
λαχοΰ γίνεται ειδική έκπαίδευσις 
τών υπαλλήλων, ίδίφ τών έμιπο- 
ρικών καταστημιάτων, δπως τύ- 
χωσι τών άπαιτουμένων διά τήν 
προσέλκυσιν πελατείας γνώσεων.

Βεβαίως δέν έλκύονται οί πε- 
λάται είς έ'να κατάστημα έκ μιό- 
νης τής καλής συμπεριφοράς τών 
υπαλλήλων. Καί είς δ,τι άφορά 
τήν Τράπεζάν μας, ήτις καί μάς 
ενδιαφέρει, τό κοινόν προσελκύε- 
ται πρωτίστως έκ τοΰ κύρους της

εκπτωσις 20ο)ο. Είς τούς έπιθυμοϋν- 
τας δέ ν’ άποκτήσωσιν άμφότερα τά 
ΰπό τοϋ κ. Σ. Μαρούδα έκδοθέντα 
Τοκολόγια παρέχεται εκπτωσις 30οΌ. 
Τό πρώτον Τοκολόγιον δίδει τούς 
συντελεστάς Κεφαλαίων διά 70 πε
ρίπου διάφορα ’Επιτόκια’Εμπορικού 
καί Πολιτικού έτους άπό 1—1000 η
μέρας. Δ’ αύτοϋ ό τόκος εύρίσκεται 
μέ ένα μόνον πολλαπλασιασμόν. 
Παρέχονται δέ καί οί τόκοι παντός 
Τοκαρίθμου ανευ πολλαπλασιασμού 
βάσει τών τριών πρώτων ψηφίων 
έκάστου Τοκαρίθμου.

Οί έμβάζοντες έν δλω δραχ. 120 
θά λάβωσι άμφότερα τά Τοκολόγια 
άνευ άλλης ούδεμιας έπιβαρύνσεως 
διά ταχυδρομικά έξοδα. Τό άντίτι- 
μον τοϋτο δύναται νά καταβληθή 
καί είς τρεις μηνιαίας δόσεις δρα 
χμών Τεσσαράκοντα Τριών διά τρι
ών ταχ)κών έπιταγών.

σεν ή Εθνική Τράπεζα καί μετά 
τήν παραίτησίν της τοΰ έκδοτικοΰ 
προνομιίου, δέν διετήρησεν έπί μια-

τήν δυσφορίαν των καί υπήρχε ταίφ. ‘^Διότι έξακολουθεΐ νά πρυ- 
κίνδυνος νά άπομακρυνθοΰν τοΰ ‘ τανεύη έν αύτή τό άνώτερον έλέχΟησαν παρ’ ούδενός, παράκαλοΰ

ΜΙΑ ΕΙΙΪΤΒΑΗ 111 Til 1ΥΗΠΜ0Κ
Έν Άθήναις τη 18 ’Απριλίου 1940- 
Κύριε Διευθυντά,

Εύαρεστηθήτε, παραχαλουμεν, δπως 
δημοσιεΰσητε τήν κατωτέρω επιστο
λήν μας :

Kev Μιχ. ΡεμπίΘαν
Είς τά δημοσιευύέντα έν τή «Τρα

πεζιτική» έπίσημα πρακτικά τής Γεν.- 
Συνελεΰσεω; τοϋ Προμηθευτικοϋ Συν
εταιρισμόν, εϊδομεν μετ’ έκπλή'ξεως. 
διατυπουμένας φράσεις μηδέποτε λε- 
χθείσας ΰπό τοϋ Συμβούλου κ. Ήλιο- 
πούλου, ή άλλου τινός, καθ’ ας χαρα- 
κτηριζόμεθα, άν μή τι άλλο, ώ; κακής 
πίστεως καί δτι ένηργήσαμεν τόν έ
λεγχον ούχί έξ αγαθής προθέσεως 
κ.λ.π.

Επειδή τοιαΰται φράσεις ουδέποτε

πνεύμα της εςυπηρετησεως και
Άλλά δέν πρόκειται νά φθάση ■ τών συμφερόντων τής κοινωνίας.
. ------ ----- ----«ω. "Ενεκα τούτου έν τή εξυπηρετή

σει τών πελατών, καί δταν άκόμη 
αίτημά τι φαίνεται άντιτιθέμενον 

μετά προσοχής, σοβαρότητας καί εΐζ τούς κανονισμούς, θά πρέπει 
εύγενείας έξυπηρέτησις των καί ή ί νά υποβάλλεται είς τήν κρίσιν τής
μετά προθυμίαςΐκανοποίησις παν- ] Διευθύνσεως, δυναμένης νά κρίνη _______ _ ___ ^
τος ευλογου αιτήματος των. Ως, αν^τυγχανη σκόπιμος η δικαιωσις πιδιώξη τήν μετά τής Τραπέζης 
καλή έξυπηρέτησις τών πελατών | τοϋ πελάτου. Ή τοιαύτη έξυπη- μας συνεργασίαν παντός έπιθυ- 
νοεΐται άκόμη νά μή άντιτάσ-! ρετησις τών πελατών, έκδηλουμέ- 
σεται έ'να ώμον δχι, οσάκις ζητεί- j νου ενδιαφέροντος καί πρός τά 
ται παρά τίνος πελάτου ένέργειά ίδιά των συμφέροντα, συντελεί, 
τις άντικειμένη είς τούς κανονι-

πελατείας, έφ δσον^ οι πελάται ^ φέρουν αγαθά αποτελέσματα,

μεν δπως δώσητε σχετικήν εντολήν 
διορθώσεως τών έπισήμων πρακτικών 
βάσει τών πραγματικώς λεχθέντων έν 
τή Συνελεύσει εκείνη.

Μετά τιμής
Σ. Τρουπάκης Α.Ζ.Δημητρακόστουλος

ελκύσωμεν πελατείαν, θά δυνηθή 
έκαστος τών υπαλλήλων, επωφε
λούμενος πάσης ευκαιρίας, νά έ-

σμούς ή τά συμφέροντα τής Τρα
πέζης, άλλά ή άρνησίς μας αύτη, 
καί δταν άκόμη προβάλλεται πα

μητου στοιχείου. Ουτω αί άπό 
κοινού καί συστηματικαί προσπά- 

,, θειαι, μετά τής επιβαλλόμενης
καθ εαυτην, εις την προσέλκυσιν j συνέσεως κα1 πρ0σ0χής, θά άπο-

ικανοποιημενοι εκ της^ παρ ημιν καστος δέ τών ύπαλλήλων άπο_ 
ε^πθρετησεως των, JivovTai ei.-; βα(νει gv τ(~, 8υσκόχφ |ργφ τής

ράλογος άξίωσις, νά διατυποϋται φημορ κήρυκες τών πλεονέκτημά-| προσελκΰσεως πεχατ6(ας|" πολι5τι- 
μετα ηρεμίας καί ^ καλωσυνης, των τής Τραπέζης μας. | μ0ς συνεργάτης τής Διευθύνσεως
ώστε και όταν δεν ικανοποιήται Αλλα τό εργον μας δεν σταμα- καί παραγωγικώτερον στοιχεΐον 
ο πελάτης, νά παραμένη έν αύτφ τα έως έδώ. ‘Όταν δημιουργηθή έν τή εξυπηρετήσει τών συμφε- 
η αγαθή έντύπωσις έκ τής μεθ’,'παρ’ ήμΐν ή συνείδησις τής ΰπο- ρόντων τοϋ Ιδρύματος, είς τήν 
ήμών επαφής του. Διά τοΰ τρό- χρεώσεως, ήν εχομεν δπως προσ- υπηρεσίαν τοΰ οποίου έτάχθημεν.


