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Η ΕΚβΠΙΣ TIN ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΈΙΕΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ W ΙίΑΑΟΓΟΪ
ΤΙ ΜΛΑΗΜΝ W ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΑΛΑΑΟΣ ΠΡΟΣ Ti ΤΑΚΤΙΚΗΝ
ΓΕΝΙΚΗΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1952
Διά προσκλήσεως της Διοικητικής
Επιτροπής τον Συλλόγου τής Έ
δνικής Τραπέζης τής Ελλάδος
συνεκλήθη ή έτησία τακτική γε
νική συνέλευσις των μελών ήτις
8ά λάβη χώραν εις τ© Ίνστιτοϋτον Φυσικής ’Αγωγής (Κεντρι
κόν Κατάστημα) τό απόγευμα
τής 30 ’Ιανουάριου έ. έ.
Ή εκθεσις τής Διοικητικής Έπιτρο
πής προς την συνέλευσιν έχει ώς
ακολούθως Γ
’Αγαπητοί Συνάδελφοι,
’Ολιγοήμερον ΰπή'ρξε τό διάστη
μα άπό τής άποφάσεως ήμών νά
κατέλθωμεν εις τάς αρχαιρεσίας
τοΰ περυσινοΰ Φεβρουάριου έως
τής διεξαγωγής αυτών καί τό διά
στημα αυτό, 12 ημερών, ηρκεσε διά
την άνάπτυξιν τοΰ προγράμματος
μας καί την υίοβέτησ-ιν αώτου ΰπό
τής πλειοφηιφίας τών συναδέλφων..
Τούτο ήτο επόμενον, διότι ό προ
γραμματισμός μας καί. άπό άπόψεως αιτημάτων, αξιώσεων καί εν
γ£νει επιδιώξεων' τοϋ προσωπικού,
άλλα καί άπό άποψεως μεθόδων
πραγματοποιήσεως
δέν ήτο κάτι
τό ξένον προς τάς βλέψεις τών συ
ναδέλφων'.
Άπό τής άπελευθερώσεως
ι
δία, καί εφεξής, έξαιρουμένων με
ρικών μικρών διαλειμμάτων, είχε
δημιουργηθή μία τοιαύτη κατάστασις συνεχής καί αδιάκοπος εις τά
συλλογικά μας πράγματα, ώστε ό
λοι οί συνάδελφοι, πλήν βέβαια ε
κείνων, οι όποιοι εις τό παρελθόν
μετέφερον εις τό Σωματεΐον τάς
βλέψεις τής Διοικήσεως τής Τρα
πέζης:, νά έχωσι πλήρη συνείδησιν
έκείνωιν, τά όποια έπρεπε νά ζη
τούν' ού μην αλλά καί τών τρόπων,
οί όποιοι έπρεπε νά ακολουθηθούν
διά νά επιτευχθούν ©ί σκοποί, κυ
ρίως δέ είχον οί συνάδελφοι απο
κτήσει την' συνείδησιν ότι μόνον
διά συνεχούς καί άδιαλείπτου δραστηριοτη.τος θά ήδΰναντβ νά εΰρουν' τέλος τά πολλά καί ποικίλα
ζητήματα τοΰ προσωπικού, τά ο
ποία εύρίσκοντο έν πληρει άποτελματώσει.
Έν άλλαις λέ,ξεσι διά τοΰ πέ
ρυσι νοΰ μας προγράμματος έγενόμεθα απλώς διερμηνείς τών' πόθων
τοΰ προσωπικού,
πόθων οΰχί βέ
βαια ΰπό την έννοιαν' τοΰ beside.
RIUM (επιθυμία άπλη, ευχή), άλ
λά έν τοΐς πλείστοις, &ν μη έν τώ
συνολω, αξιώσεων τοΰ προσωπικού,'
δι’ δ καί τό πρόγραμμα ήμών έτυχε τής επιδοκιμασίας τοΰ προσωπι
κού.
Ή πίστις μας έπί τό μέγα έργον,
τό όποιον' έχει νά έπιτελέση ό Σύλ
λογος καί τό όποιον άναφέρεται
όχι μόνον εις την έξύφωσιν τοΰ
βιωτικοΰ επιπέδου τών συναδέλ
φων, αλλά καί εις την άνάπτυξιν
της Τραπέζης:, την όποιαν' πρέπει
νά προσέχωμεν ώς κόρην' όφθαλμοώ, ή πίστις, λοιπόν, αύτή άπετέλεσεν άναμφιβόλως την αιτίαν ό
λων τών κατά την ΰπό κρίσιν χρήσιν ενεργειών μας. ’Αλλά δέν θά
εΐμεθα όμως άπβλύτως εντός τής
άληθείας, έάν δίέιν προσεθέτομεν,
ότι ένετείναμεν έτι περισσότερον
τάς ένεΙργείας μας καί διότι ήσθανόμεβα ότι ίστάμεθα γερά ώς επί

βράχου. Βράχον δέ, καί μάλιστα
Β) Έπρογραμματίσαμεν ότι διά
άσάλευιτον, άπβτελεϊ τό (γεγονός,, νά προκόφη τό "Ιδρυμα καί κατά
ότι εις πάσαν ενέργειαν μας ήκο- φυσικήν' ακολουθίαν οί έν αύτώ ερ
λουθούμεθα άνά παν βήμα ΰπό τοΰ γαζόμενοι νά εύημερούν, είναι α
προσωπικού εις τρόπον ώστε είχε παραίτητος ή έν' τη Τραπέζη έγκα
γίνει όλβφάνβρον τό γεγονός, ό. θίδρυσις υγιούς τάξεως. Εις τήν άπως προκύπτει έξ επανειλημμένων νάγκην αυτήν πιστεύουσα ή Δ. Ε.
εκδηλώσεων, ότι Δ. Ε, καί προσω είργάσθη μετά μεγάλου ενθουσια
πικόν είχε γίνει ένα γυγαντιαΐον, σμού, δέν έδίστασε δέ νά θέση τό!
αδιαπέραστοι' καί άδιάσπαστον σύ ζήτημα τούτο ύπ’ όψιν τού κ. Δινολόν. -Παρακατιόντες θά έκθέσω- οικητοΰ άπό τής πρώτης στιγμής;
μεν τά έπιτευχθέντα κατά την της άναλήψεως τών καθηκόντων
χρήσιν αποτελέσματα, άλλα, πριν του διά τής πρός αυτόν προσφωνή
η προβώμεν εις την κατ’ ίδιαν ά- σεις της, καί δέν έπαυσε νά διακη,
νάπτυξίν των θεωρούμεν ύποχρέω- ρύττη τούτο πρός πάσαν γωνίαν,
σιν νά τονίσωμεν τά άκόλουθα:
όπου υπάρχει ζωή τής Τραπέζης.
Α) Ή Διοικητική ’Επιτροπή πι Θά ήδύνατο νά ύποσ'τηριχδη ότι ό
στεύει, ότι όσον υψηλότερα Υστα κ. Διοικητής θά έπρεπε νά έχη τόν
τα ι τό γόητρον τοΰ Συλλόγου, τό ύλικάν χρόνον διά νά άποκτηση
σον εΰκολώτερον καί συντομώτε- άμεσον' άντίληψιν προσώπων καί
ρον θά λυθούν τά άπειρα καί ποι πραγμάτων. Μολονότι αύτό τό ζή
κίλα ζητήματα τοΰ προσωπικού, τημα είναι έξ εκείνων', τά όποια
άλλά καί τόσον λυσιτελεστέρα 8ά θά έπρεπε νά λυθούν, ευθύς ώς άείναι ή έπίδρασις αύτοΰ διά την νηλθεν ό κ. Διοικητής τό κατώφλιάνάπτυξιν τοΰ Ιδρύματος. Άπό βν τής Τραπέζης, έν τούτοις δέν
της πλευράς αυτής ή Δ.Ε. πιστεύει αποκρούομε ν τήν γνώμην αυτήν,
ότι έπραξε παν ό,τι έπεβάλετο ώς τελείως άβάσιμον, άλλά νομίζο
προς έξύφωσιν τοΰ γοήτρου τού μεν, καί μαζύ μας θά συμφωνούν
Συλλόγου ήτοι τό καθήκον της, θέ όλοι οί συνάδελφοι, ότι άπό τού
λει δέ νά κολακεΰηται ότι εις τό Μαρτίου καί έφεξής έμεσολάβησεν
σημείον τούτο έπέτυχε. Διότι τί έν χρονικόν διάστημα επαρκές, ώ
άλλο άπό έξύφωσιν τού γοήτρου α στε δικαίως τό Προσωπικόν νά άποτελεί ή μεγαλειώδης ένέργεια ναμένη την μεταβολήν έκείν'ην, ή
τού προσωπικού κατά τήν απεργί όποια θά σημάνη τήν πνοήν νέου
αν τού- παρελθόντος Σεπτεμβρίου, άνεμου, © όποιος είναι απαραίτη
οπότε προσωπικόν καί Δ.Ε. άντέ- τος διά τήν στερεοποίησιν καί πε
στησαν έρρωμένως εις τά πιεστικά ραιτέρω άνάπτυξιν τοΰ Ιδρύματος.
μέτρα καί δή εις τήν επιστράτευ Καί ή Δ.Ε. πιστεύει, ότι ή έγκαθίση'; Ή επιτυχία αυτή υπήρξε τό δρυσις υγιούς τάξεως είναι έκ τών
σον μεγάλη, ώστε ό Σύλλογός μας ών οΰκ άνευ, δι’ ό δέν' έχομεν η
ώς καί οί δύο αδελφοί Σύλλογοι μείς οϋδεμίαν αμφιβολίαν ότι αυ
τών συναδέλφων τών Τραπεζών τή θά πραγ ματοποιη 8η,
Ελλάδος καί ’Αγροτικής νά θεωρώνται τά σωματεία εκείνα, τά ό
Μετά τά ανωτέρω είσερχόμεθα
ποια διέσωσαν τάς συνδικαλιστικός εις τήν κατ’ ιδίαν άνάπτυξιν τών
ελευθερίας καί νά χαρακτηρίζων- θεμάτων τά οποία
απασχόλησαν
ται ώς παράδειγμα προς μίμησιν.
τήν Δ.Ε. κατά τό διαρρεϋσαν 9μπ’Επίσης τί άλλο άπό έξύφωσιν τού νβν διάστημα καί τάς έπιτευχθείΣυλλόγου αποτελεί καί τό άλλο σας υπέρ τού προσωπικού λύσεις.
γεγονός ότι οΰτος τελεσφόρως έπέδρασεν έπί τήν' δια,μόρφωσιν καί ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙ
ΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΕΙΣ ΤΑΣ
έκβασιν εσωτερικών ζητημάτων
ΙΈΝΙΚΑΣ ΣΥΝΕΛΕΥ ΣΕΙΣ
τής Τραπέζης; Είναι άπειροι αί πε
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙ
ριπτώσεις, αί όποίαι περιέκλειον
ΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΔΙΑ ΤΑΣ
τό στοιχεϊβν τής εξύψωσε ως τής
ΜΕΤΟΧΑΣ.
δέσεως τού Συλλόγου, άλλ’ άρκούμεδα ν’ άναφέρωμεν μόνον τάς
Είναι γνωστονείς τούς Συναδέλ
δύο αύτάς μεγαλειώδεις επιτυχίας. φους ή διαφορά αντιλήψεων μετα-

ιέσηιμείωσε
περισσότερα βήματα
προόδου, άναγνωρισθείσης τής αρ
χής ότι ό έκπρόσωπος τοΰ Ταμείου)
Συντάξεων έν τη Γενική Συνελεύ
σει δεσμεύεται έκ τώιν αποφάσεων
τοΰ Ταμείου Συντάξεων τάς οποί
ας έκτελεϊ. Τό ζήτημα δθεν προωδήθη αρκετά. Καί είναι μέν αλη
θές ότι τό ζήτημα θά έλάμβανεν έριστικήν' λύσιν διά της δικαστικής
όδοΰ, άλλά δέν νβμίζομεν ότι ύπό
τάς παρούσας συνθήκας ή προσφυ
γή εις τήν δικαστικήν άντίληψιν
είναι τό μόνον μέσον δ!ιά τήν τακτοποίησιν τοϋ ζητήματος.

ξύ τής προκατόχου Διοικήσεως καί
τού προσωπικού της Τραπέζης έπί
τοΰ ποιος πρέπει νά είναι ό έκπροσωπος τού Ταμείου Συντάξεων εις
τάς Γενικάς Συνελεύσεις τών με
τόχων τής ’Εθνικής Τραπέζης, διά
τάς ΰπό τού Ταμείου κατεχομένας
μετοχάς.
Ή προκάτοχος Διοίκησις
έπέμεινε μέχρι τού τέλους της, ότι ό
Διοικητής της Εθνικής Τραπέζης,
ό οποίος έκ τού κανονισμού είναι
καί Πρόεδρος τού Συμβουλίου τοΰ
Ταμείου Συντάξεων έχει δικαίω
μα νά παρίσταται ώς έ απρόσωπος
τού Ταμείου καί νά διαθέτη τάς

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΞΗΣ.

ψήφους κατά τό δοκοΰν αύτώ ενώ
έκ τού έναντίου β Σύλλογος είχε
καί έχει πάντοτε την άντίληψιν,
τήν αυτήν δέ άντίληψιν έχει καί
τό Συμβούλιο ν τού Ταμείου Συν
τάξεων, ότι & εκπρόσωπος διορίζε
ται πάντοτε δι’ άποφάσεως αυτού,
ό οποίος δέν άποκλείεται νά είναι
καί ό Πρόεδρος αύτοΰ, (έ Διοικη
τής της Τραπέζης) ΰπό τήν προϋποθεσιν βέβαια, ότι £ά έκτελη τάς
αποφάσεις αύτοΰ.
Αγεφύρωτος ύπήρξεν ή διαφορά
αύτη τών αντιλήψεων ώστε τό ζή
τημα νά άχθη καί εις τήν Γενικήν
Συνέλευσιν τών Μετόχων τής ’Ε
θνικής Τραπέζης τής &ης Μαρτίου,
ήτις άπεφάνθη κατά της υποστηρί
ζομε νης ΰπό τοϋ Συλλόγου καί τοΰ
Συμβουλίου τοΰ Ταμείου Συντά
ξεων άπόψεως.

ΤΗΣ

ΤΡΑΠΕ-

Κατόπιν διαβημάτων τής Δ. Ε.
τοϋ Συλλόγου έγένετο δεκτόν καί
ήρξατο πρό τίνος λειτουργούσα ε
πιτροπή εις ήν μετέχει καί ό Σύλ
λογος διά τοΰ Προέδρου του, μέ
άντικείμενον τήν τροποποίησινΐ
τοΰ 'Οργανισμού τής 'Υπηρεσίας.
Εκεί θά συζητηθούν θέματα άναφερόμενα είς τΐ)ν προσωπικήν,
κατάστασιν τών υπαλλήλων, ήτοι
είς τούς βαθμούς, δη λ. ποιος ό κατώτατος βαθμός τής ιεραρχίας,προσ
λήψεις, μεταθέσεις ,προαγωγαί, με
τατάςεις τοΰ προσωπικού κ.λ.π.
Ύπό τοϋ Συλλόίγου έζητηθη έν
τη Επιτροπή καί άνεγνωρίσθη wnq
τών μελών ταύτης, ότι ή έρευνα
πρέπει νά στραφη καί είς ό,τι αφο
ρά τήν διάρθρωσιν τών υπηρεσιών,
διότι πρός αυτήν συναρτάται καί ή
Έάν τοιαύτη ύπήρξεν ή άπόφα- έξέλιξις τού προσωπικού.
Τό ζήτημα της έκτάσεως της έσις τών μετόχων έν τη Συ-νελεύσει
ήτις σημειωτέοι' δέν είναι
υπο ρεύνης τοϋ ’Οργανισμού καί ώς
χρεωτική, είναι μεγάλης σημασίας πρός τό κεφάλαιον τής διαρθρώσετό γεγονός ότι ή άποψις τοΰ Συλ ως τών υπηρεσιών, ηχθη ένώπιον!
τοΰ κ. Διοικητοϋ, ό όποιος έδήλωλόγου ώς ένθυμβύμεθα έγένετο
σεν ότι θά έξετάση τ© θέμα καί θά!
δεκτή έν τη Συνελεύσει ύπό τοΰ
δώση τήν προσήκουσαν λύσιν,
Διοικητοϋ τής έτέρας τών δύο
"Οσον άφβρά τάς απόψεις τοΰ|
Τραπεζών (τό προσωπικόν τών
Συλλόγου έπ τοΰ όλου θέματος τοΰ
οποίων είναι ήσφαλισμένον εις
’Οργανισμού, αύται έξετέθησαν έν
τά Ταμεία Συντάξεων) δηλαδή
γενικαίς γραμμαίς είς σχετικόν άρτής Τραπέζης τής Ελλάδος, ©στις
θρον τοΰ Συλλογικού δελτίου της
άνεγνώρισε διά τής ευνοϊκής ύπέρ
3ης ’Ιουλίου 1951 καί ουτω πιστεύοτοΰ Συλλόγου ψήφου του τήν άπο- μεν ότι οί Συνάδελφοι είναι έν
ψιν αύτοΰ.
γνώσει τών κυριωτέρων γραμμών,
Τά ίδιον ζήτημα προέκυψε καί έπί τών όποιων δέον νά βασισθη ή
κατά τήν έκτακτον Γενικήν Συνέ. όλη εργασία τής ουσταθείσης Επι
λευσιν τών μετόχων τής Εθνικής τροπής.
Τραπέζης τής 8ης ’Απριλίου 1951.
ΠΡΟΜΗΟΕΙΑΙ ΕΞ ΑΣΦΑΛΙ
Άλλά κατ’ αυτήν τό δλον θέμα
ΣΤΡΩΝ
>

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Έν Άδήναις τή 22)1)1952

ΣΥΓΚΛΗΣΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΑΕΥΣΕΩΣ
Χυμφώνως τώ άρθρω 9
τού ΐαχύοντος κατ·αστ<χτιικοϋ, κα-λαύμεν τ άμελη τοΰ
Χυλλόγου εις τακτικήν Γε
νίκην Χυνελευσιν την 30ην
λήγοντας ημέραν ’Τετάρ
την καί ώραν «Γ έν τή αίΟοΰ
σϋ τοΰ ’ Ινστιτούτου Φυσι
κής Αγωγής (Γυμναστή
ριων -'ίοσ ίίροφος Κεντρί-

κοΰ Καταστήιαατος) μφ τά •ατών έπί τής διοιχειρίαεως
εξής θέματα..
Β9&>1 zxi άπαλλαγή τής
Β ), "Εκθεσις πεπραγμέ Δίοκητκής ’Επιτροπής.
νων διά το λήξαν έτος
)
’ Εκλογή πεντν. ·ι. α19SSZ.
λούς^ ’Εφορευτικής ’Επι
*-£ ί
"Εγκρεσις άπολογι- τροπής διά τήν διεξαγω
σμοΰ δεαρρεύσαντος έτους γήν τών Αρχαιρεσιών.
1 ίΤΐ» 1
καί προϋπολογι
ΛΒετά συναδελφικών
σμού τρέ χοντος έτους
χαιρετισμών
1952.
3) "Εκθεσις τών ελεγΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Είναι επιεικής έ χαρακτηρισμός
τού ζητήματος τών ασφαλίστρων
ώς νόσου. Είναι κάτι τι έπί πλέον
καί έξ αύτοΰ διατρέχει κίνδυνον
διαβρώσεως τό Εθνικόν Πιστωτι
κόν "Ιδρυμα, ώς είναι ή Εθνική
Τράπεζα τής Ελλάδος. Δέν ήτο
δυνατόν παρά ή Διοικητική Επι
τροπή νά άσχοληθη έκ τών πρώτων
μέ τό θέμα τούτο καί έπέτυχε τήν
σύστασιν ’Επιτροπής, ή οποία θά
έξήταζε τά όλον θέμα καί θά έδιδε
καί την ύπό τοϋ Προσωπικού άναμενομένην λύσιν είς αύτό, την λύ
σιν ή οποία θά έτερμάτιζε μίαν κατάστασιν χρβνίζβυσαν άπό μακροΰ
προκαλοϋσαν έκάστοτε διαταρα
χήν έν τη Τραπέζη.
Ή Επιτροπή είς τήν οποίαν συμ
μετείχε καί ο Σύλλογος διά τριών
εκπροσώπων του, έκ τής μελέτης
τοϋ όλου
ζητήματος κατέληξεν
(Συνεχεία είς τήν 4t\v σελίδα)

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1951
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ
ΤΑΙΜΕΙΟΝ
.......................................
»
.........................................

12.172.550 —
226.160.000 —

238.332.550 —

ΕΘΝΙιΚίΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟ:Σ
155.691.950 —
Λ) σμός 3102:8 Συλλόγου ..........
751.500 —
»
31093 «Τραπεζιτικής» ..
ΛΟΓ) ΣιΜΟΣ
ΣΧΟΛΩΝ ΞΕΙΝΩΝ
ΓΛΩΣΣΩΝ
.
............
Λ) ΣΜΟΣ ΕΣΤΙ ΑΤΟΡ ΙΟΥ ..........
ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ
'Υπόλοιπον 30)12)50 ................... 1.090.594.750.—
Άγορα! έτους 1951 20 Μετοχαί
206.356.000.—
Εθνικής
...................................

156.443.450.—
340.000.—
13.605.600 —

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ..........................................................................................................
ΕΘΝΙ ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ
ΔΟΣ
Λ) σμός No 31136 Λειτουργίας
Σχολών Ξένων Γλωσσών ....
340.000.—
Λ)-σμός No 31391 «Εστιατορίου»
13.605.600.—

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ
1.023.361.148 —

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
«ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΣ» ................. ............ .......................
ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
Πιστωτικά ίύπόλοοπα ................................
............................. ................

13.945.600.—
751.500.—
273.931.987.—

ί
1.304.950.750.—

Πλέον διαφοράς έξ άναγωγής εις
τιμήν 31 )j!2) 51
.......................

269.037.120 —

1.573.987.870.™
3.085.615 —

ΑΚΙΝΗΤΟΝ — Προπολεμική, άξια.
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
'Υπόλοιπον τή 30)12)50 ............
'Αγορά! Ετους 1951 ....................

1.οοο.οοο —
3.020.000 —

4.020.000 —
3.020.000 —

Μεϊον άποσβέσεως .......................
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
'Υπόλοιπον 30)12)50 ...................
Προσθήικαι Ετους 1951 .................

53.000.000 —
18.856.350 —

1.000.000 —

71.856.350 —
41.856.350 —

Μεΐον άποσβέσεως
....................
ΕΚ Κ ΡΕΜΕΙ Σ ΛΟΓίΑιΡ ΙιΑΣΜΟ I
Χρεωστικά υπόλοιπα ..................

30.000.000 —
95.195.150.—
2jH 1.990.235.—

2.1Τ1 .990.235 —

ΑΝΑΛΥΕΙΣ

ΜΕΡΙΑΟΣ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΗΣ 31 πς ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1951
ΕίΣΟΔΑ

ΕΞΟΔΑ
ΦΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ..................................................................................
ΕΞΟΔΑ ΔΙ ΑΧΕΙ Ρ ΙίΣΙΕΏ,Σ
' 1. Μισθοδοσία :Πιροσ)|κοΰ Συλλόγου.......................
47.862.000.—
Ζ.Άντίτιμον Συσσιτίου Προσ)'κο0 .............................
9.385.500.—
3. "Εκτακτα ’Επιδόματα Προσ)κο0......
7.625.000.—
4. θέμμανσις ..............................................................
4.880.000.
' 5. Έξοδα έπισκευής Επίπλων καί Σικευών ........
2.250.000.—
6. "Εξοδα δημοσιεύσεων & ’Εκτυπώσεων ’Ανακοι
νώσεων
........................................................................
625.000.
7. Διάφορα Έξοδα ....................................................
5.778.942.
8. Έξοδα Συντη,ρήσεως Ακινήτου........
15.231.900.—
9. "Υδρευσις ................................................................
3.968.675.
,10. ’Έξοδα ψυχαγωγίας Μελών...............
6.760.000.—
ill. Φωτισμός - Κίνησις ................................................
36.516.800..—
12. Έξόδα Συντηρήσεως Εστιατορίου.
25.524.937.—
13. Ταχ)κά - Τη,λεγρ)ικά - Χαρτόσημα.......................
5.186.600 —
14. Βοηθήματα εις Οικογένειας θνη σκόντων συνοδέ,λ.
19.040.653.—
15. "(Εξοδα Καθαριότητας Κατ)τος........
13.107.125.—
.16. Άμοιβαί βοηθών ’Επιμελητών...........
31.650.000.—
1-7. Σύνδρομα! Τηλεφώνων ...............
16.383.930.—
18. 'Έξοδα Εορτών καί λοιπών ’Εθνικών Σκοπών.
1.985.000.—
19. Καταβολαί εις τό IjK.A.........................................
4.095.400.
20. 'Υλικόν Γραφείου: - "Εντυπα ...............................
8.1(87.200.
21ι. Σύνδρομα! εις Εφημερίδας καί Περιοδικά.----4.533.750.—
22. "Εξοδα Φροντιστηρ. μαθημάτων Συναδέλφων..
15.706.600.—
23. Έξοδα Γράψείου Διοικητικού Συμβουλίου.........
8.026.700.—
24. ΕΙΙσφοραί εις Σ,τρ. (Νοσ)μεΐα - βοηθήματα - Φι
λοδωρήματα
........................................................
21.450.000.
25. "Εξόδα Μρρφώσεως (Σχολά! ξένων Γλωσσών)
1.155.000—

2.962.000 —

ΣΥΝιΔΡ. & ΔΙ1ΚΑΙΩΜ. ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΙ ΜΕΛΩΝ
α) Διοικήσεως - Κεντ,ρυκοΟ Κατ) τος.....................
β) Κατ)των Περιφέρειας Άιθηνώ ν - Πειραιώς ..
γ) Εθνικής - Κτηματικής Τραπέζης.....................

306.097.194 —
191.395302 —
23.078.920 —

δ) Λοιπών Καταστημάτων............ ...................... ....

601.371.416 —
316.069.537 —

ΤΟΚΟΙ - ΤΟΚΟΜΕΡΙΔΙΑ - ΜΕΡΙ ΣΪΜΑΤΑ
Τόκο ι Λο γ) σμοο 31028 ..... * · · · .»
Μέρισμα Μετοχών μας
................. ........................

6.822.500 —
40.460.450.—

47.282.950.—

ΛΟΙΠΑ: ΕΣΟΔΑ
200 δρχ. (Εισφορά 6κ κρατήσεων ύ)- ΠΣ.Ε.Ε........
Διάφορα Έσοδα ......................................................

5.327.308.—
2.645.000.—

7.972.308 —

917.440.953.—

296.916.712 —
26. "(Εξοδα Συνελεύσεων ..............
27. "Εξοδα Άντ)πειών Κατ)των . .

40.624.350 —
62.899.200.—

103.523.550.—

400.440.262.—
50.832.000.—

ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΔΙ ΚΑΛΙ ΣΤ1ΚΩ Ν ΑΓΏΝΩΝ
----ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ («Τραπεζιτική»)
Σύνολον χρήσεως 1951 ..............................................

86.000.000.—

540.234262.—
'Υπόλοιπον
»
1950 ................................ ............................................
ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑ ΣΤΑΣΕΩΣ : Τά άποσβενύμενα
...............................
Β ΙΒΛΙΟΘΗΚΗ: Τά άποσβενύμενα.................................................................
ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΝ ...............................................

73.000.000.
41.856.350.—
3.020.000. 314.585.599.—

"Αθροισις
ΔIΑΤΕΘΕΝΤΑ ΥΠΟ Τ1Η|Σ ΕΘΝ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ ...............
ίΔΡ Εκπτώσεις 6π! μερβδων Εστιατορίου.
Διά Δίδακτρα Σχολών —ένων Γλωσσών .....................

972.596.211 —
359.454.400 —
10.800.000.—

"Αθίρσισις ................
1ΔΤΑΤ1ΒΘΙΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ' ΤΡΑΠΕΖΗΣ .............................

1.342550.61 Ι

1.342.950.611.—

Έν Άθήναις τή 21 ' I ανουαρίου 195 2
Ό Ελεγκτής
ΧΡ.

αποςκιτμς

Ό Πρόεδρος
Γ. ΚΩΈΤΒΣ

972.696311 —
370.254.400 —

Ό Έντ. Σύμβουλος
Δ!ΗΜ. ΤΣΑΚΥΡΟΓΛΟΥ

Ό Λογιστής
ΕΥΑΓ. ©ΑΙΜΒΑΚΑ,Σ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
ΥΠΟΛΟΙΠΑ! ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΛΟΓΑιΡ ΙΑΣΙΜΩΝ
31ης Δεκβμ βρίου 1951

ΧΡΕΩΣΤΙΚΑ
Διαχείρισις Εστιατορίου ...............
Δάνεια Προσωπικού .........................
Διάφοροι άφειλα! ..................... ..

Δρχ.
>
»

©1.869.000.—
7.195.000.19.614.150—

>

Σύλλογος Υπαλλήλων Τραπέζης
της Ελλάδος ...............................
Έΐκικιρεμεϊς Έγγραφα! ...................

>
>

7.352.000 —
950.000 —

' 1 ίμ

■λ.--.!.

W·*
Δρχ.

ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ
269.143.1201.883.900 —
108.000.—
3.610.100 —

Δρχ.
>
»
>

Διαφορά έξ άναγωγής Χρεωγράφων
Μήπω πληρωθεΐσαι έπιταγα! ........
Εισφορά! Προσ)κού 6) Γ.Σ.Ε.Ε. ..
Διάφοροι υποχρεώσεις ...................
Εΐσπραττόμενα δι’ άξίαν μή έπιστραφέντων βιβλίων Βιβλιοθήκης
Συλλόγου
...................................
Σύλλογος "Υπαλλήλων "Αγροτικής
Τραπέζης
.....................................

96.980.150.—

»

582.000 —

>

389.867 —

Δρχ.

275.716.987.-

Έν Άθήναις τή 21 "Ιανουάριου 1952
*0 Ελεγκτής

"Ο Πρόεδρος

ΧΡ. ΑΠΟΣΚΙΤΗΣ

ΓΕΏΡΓΙΟΣ ΚΩΣ ΤΗΣ

[ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙ ΚΗίΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ τή 31)ιΐ2)3951
Τιμή; 31)(12)51!
150 Μετοχα! Εθνικής Τραπέζης .. Πράς lO.OOO.COO
32
»
Τραπέζης "Ελλάδος
»
1.085.000
45
»
"Εθνικής Κτη;μ. Τραπ. »
340.000
50
»
‘Εμπορικής Τραπέζης »
73.500
50'
»
Τραπέζης "Αθηνών
»
5(75.000
5 *Ομολογ. εις χρυσόν 500 έκ.
5% 1914 .......................................
$·
30.000
279
» Κτημ. Πίστ. 7% 1925 ..
>
400
3 97
» Δον. Κτ. Πίστ. 7% 1926 »
400
1
» Δαν.
ΈΒν. 2%% 1904.. »
200
1
» Δαν.
"ΕΒν. 300 έκ. 5%
1920
.. ................
»
200
37 "Ομολογ. Άναγικ. Δαν. 6% %
.1922
........ ............. »
3(10

ΣΥΛΛΟΓΟΣ
1.500.000.000
34.720.000
6300.000
3.675.000
28.750.000
150.000
109.600
78.800

3 Μετοχή: ΠΡ<μ· & Πιστ. Σ)σμοΟ
Ύπαλλ. "Εθν. καί Κτηματικής.

200

200.000
Ό 'Εντ. Σύμβουλος
Δ. ΤΣΑΚΥΡΟΓΛΟΥ

ΕΥΑΓ. ΒΑΜΒΑΚΑΣ

ΤΣΑΚΥΡΟΓΛΟΥ

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙ ΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ τιή 31)12.) 1951
Έπιπλα Λέσχης ...........: *..............
Μουσικά Όργανα
.........................
Ε8δη Φώτισμά} ...................................
Μαγειρικά Σκεύη, & Σκεύη Κυλιικ είου

22.000.000
1.000.000
2.000.000
5.000.000
30.000.000

Ό ‘Ελίγικής
ΧΡ. ΑΠΟΣΚΙΤΗΣ

*0 Πρόεδρος
Γ. ΚΩΣΤΗΣ

‘Ο Έντ. Σύμβουλος
Δ. ΤΣΑΚΥΡ0ΓΛ0Υ

‘Ο Λογιστής
ΕΥΑΓ. ΒΑΜΒΑΚΑΣ

01 ΑΠΟΧΟΡΟΥΗΤΕΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ

4.070

1.573.987.870
*0 Πρόεδρος
Γ. ΚΩΣΤΗΣ

ΔΒΜ.

‘Ο Λογιστής

200

1.573.787.870

*0 Έλεγχης
ΧΡ. ΑΠΟΣΚΙΤΗΣ

"Ο Έντετ. Σύμβουλος

Ό Λογιστής
ΕΥΑΓ. ΒΑΜΒΑΚΑΣ

Κατηρτίσθη ή κατάστασις
των
άποχωρούντων τής "Υπηρεσίας τής
Τραπέζης άπό 1)1)1952, λόγω καταλήψεώς των ύπσ τοΟ ορίου ήλι
κίας συναδέλφων.
Οΐ άπ°χωροϋντες είναι οί ικ. ικ. Δημητριάδης Κ.
Χριστόδουλος, Δ)ντής Τραπ. 20%,
Δελαγραμμ-άτικας ΙΠέτρος,
Τμημ.

Α' 20%, Πάλλης "Αγγελος, Τμημ.
Α' 40%,
Σειραχίδης Γρη.γόριος,
Τμημ. Α' 30%, Δημητρακόπουλος
’Ανδιρέας, Τμημ. Α' 20%, Πολυχρό
νης Νικόλαος, Τμημ. Α', Κουμετάκης Ήλιος, Τμημ. Α!' 20%, Παππας Δηιμήτριος, Τμημ. Α', Τζώτζης
Γεώργιος, Ταμ. Β', Λάβδας Νικό

i

λαος, Ταμ. Α’ 20%, Σιπυρόπουλος
Χρήίστος, Ταμ;. Α' 15%, Προεστάκης Γεώργιος, Είπρ. Α" 60%, Ρωσ·*
σόπουλος Στέφανος, Ταμ. Α', Σα··
ικελλαρίου Ιωάννης, Είπρ. Α' 75%,
Άγγελάκης Ίδομενεύς, Ταμ. Α*1),
Παναγιώταρος Ήλίας, Είσπρ. Α"
30%, Καζαδέλλης Τιμόθεος, Aoy.
Β' 15%, Πιέρρης Στέφανος, Ταμ.
Α', Δερμουσιώτης Κων) ν°ς, Υπο
λογιστής 15%,
Βοόλασίδης Κυριά
κος, Ταμίας Β' 15%,
Βαρυπάτης
Παναγιώτης, Λογιστής Β', Ζουφρέ
Ελένη, Γραμ. Α', ΚαλογρΟδης Ι
ωάννης Κλτ. Α ' 75%, Μητσομμάτης Έμμαν. Κλητ. Α'· 75%, Παπα£
)/έλης Νικόλαος,
Κλτ. Α"
75%,
Μπουτοβίνας ’Απόστολος, Κλτ. Α"·1
75%, Καλογεράκης Χαράλαμπος,
Κλτ. Α' 75%, Γιαβρής Σταύρος,
Κλτ. Α'’ 75%, Σαμαράς ΣταΟρος
Κλτ. Α" 60%,
’Αδάμ Κων)νος,
Κλτ. Α'1 45%.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1952
%-

ΕΙΣΟΔΑ
Άπό Συ-νδρ. & Δικ. Έγγρ. Μελών.
α) Διουκήρεως & Κ. Κατ)τος ................................
@ί)ί Κατ)των περιφ. "Αθηνών - Πειρ.............
γ)| Κατ)(των Επαρχιών
.
δ) ΈΒν. Κτήμ. Τραπέζης ......
.........
Ά*ό Τόικους Sc Μερίσματα .— .·.·. ................ .. ...
> Λοιπά "Εσοδα .............νΑ.
.............

465.000.000.—
230.000.000.—
380.000.000 —
25.DOO.0OO.—

1.100.000.000.—
45.000.000.—
5.000.000.—

ΦΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣ ΙΟΥ
...
ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΧΕ,Ι,Ρ,ΙΙΣΕΏίΣ
1. Μισθοδοσία προσωπ. Σ υλλόγου................
2. Άντίτιμον Συσσιτίου1 Προσωπικού.............
3. "Εκτακτα ’Επιδάμ. Προσωπικού.................
4. Άμοιβα! Βοηθών Επιμελητών...................
5. Καταβολα! ε$ς τό ΗΚ.Α. .................... ....
6. θέρμανσις ......................................................
7. "Υδρευσις ......................................................
8. Φωτισμός ..................................... ...................
9. .Σύνδρομα! Τηλεφώνων ................................
10. Ταχ)ικά - Τηλ)ικά - Χαρτόσημα.................
-11. Έξοδα Συντηιρ. ’Ακινήτου .......................
12.
>
»
"Εοτιαταρίσυ
.................
13.
»
Έπισκ. "Επίπλων & Σκευών.........
14.
»
Καθάριότ. Κατ)τος .......... ..............
15.
»
Ψυχαγωγία Μελών
.....................
36.
>
"Εορτών & λοιπών Έθν. ;Σικοπών.
17.
»
Συνελεύσεων & "Αρχαιρεσιών....
18. 'Υλικόν Γραφ. & Έντυπα...........................
19. "Εξοδα Δημοσ. & Έικτυπ. Άνακοιν..........
20. Συνδρ. είς Έφημ,. & -Περιοδικά.................
21. ΒΙσφοραί, Βοηβήμ., Φιλοδωρημ...................
22. Βοηθήμ. εις ΟίΙκογί. θνησκ. Συν )φών........
23. Διάφορα "Εξοδα ..........................................
24. "Εξοδα Γραφείου Διοικ. Συμβ. . ..............
25. "Εξοδα Μορφώσεως ....................................
26. "Εξοδα Άντιπιροσωπ. ΙΚατ)τών. .................

Έιτ,ΟΔΑ
S.CKto.CtoO.—
75.000.000.—
15.000.000.—
lO.CXto.OOO —
35.000.000 —
10.000.000.—
18.000.000 —
6.000.000.—
20.000.000 —

20.000.000 —
8.000.000 —
50.000.000.—

3o.mo.ooo —
15.000.000 —
15.000.000 —
10.000.000.—

I'O.OOO.OOO.—
60.000.000 —
12.000.000.—

20.000.000

—

6.000.000.—

30:000.00 —
25.000.000.—
1!0.000.(X)0.—
15.000.000 —
25.000.000. 75.000.000 —

Έξοδα Συνδικαλιστ. ’Αγώνων ................... ..................................................
Διά την "Εκδοσιν τής «Τραπεζιτικής» .........................................................
Δι’ Εγκαταστάσεις ........................................................................................
Διά τήν Βιβλιοθήκην ............ ............................................................................
Ύπολ, εις Περιουσίαν .......................................................................................

625.000.000 —
60.000.000.—
10D.000.000.—
50.000.000.—
10.000.000.—
3Cto.OCto.000.—
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(Σννέχιικ έκ της 1ης σελίδοξ)

και δη κατά ’Ιούνιον, είς τα κάτω
θι συμπεράσματα:
1) "Οπως όρισθώαιν αί άμοιβαί
ούχί έπί ποσοστβΐς άλλα εις ποσά
-δραχμών έκ των πρβτέρων χαθωρισμένα, πάντοτε δε κάτω τον- ε
νός μισθού. ’Επί τού σημείου αύτοω
ή γνώμη τού Συλλόγου συνίοτατοεις τήν κατ’ αρχήν ολοσχερή κα
τάργηση' των προμηθειών καί την
παροχήν ό* ενός προσθέτου έπιδόματος έκ τών προτέρων καθωρισμένου.
2) "Οπως διενεργηθη δια-πίστωσις τών άπαραιτήτων -στοιχείων
προς διάγνωσιν της όλης καταστάσεως.
3) "Οπως δημιουργηθη καί τρί
τη θέσις Εντεταλμένου παρά τή α
σφαλιστική Εταιρεία ή οποία θά
κατελαμ β άνε το υπό προσώπου έκ
τοΰ έν ένεργεία προσωπικού συγκεντρούντος ήθος καί ικανότητα,
οΰτως ώστε νά ύπάρχή μείζων έγγύησις επιτυχούς έκέάσε-ως τοΰ νέ©υ συστήματος.Είνε αύτΟνόητονότι
ό διορισθησόμενοςείςτην θέσιν ταυ
την δέν θά έχει ούδεμίαν πρόσθε
τον' αμοιβήν σύμφωνα με τάς ύπο■ στηριζομενας ύπό τοΰ συλλόγου ύγιείς άρχάς.

καί κατά τήν εποχήν τοΰ ανωμά
λου μισθολογίου έξελθόντων -έκ τής
υπηρεσίας Συναδέλφων, οϊτινες
ούδέ οβολόν είσέπραξ-αν διά άποζημίωσίν των έκ τοΰ Ταμείου αύτασφαλείας.
Έπί τοΰ προκειμένου
έπετεύχθη όπως ή έκτακτος εισφορά τών
δύο Τραπεζών' αύξη@ή κατά πέντε
δισεκατομμύρια ή ένίσχυσις δέ αυ
τή συνετέλεσεν ώστε νά δυνηβοΰν
οί έν άπομαχία συνάδελφοι καί αί
οίκογένειαι τών θανόντων νά είσπράξωσιν τά 75 ©)ο τής -προπολεμι
κής άποζημιώσεώς των έναντι τών
4C ο)ο μέχρι 45 ©)© πού προϋπολογίζοντο.
ΣΤΕΓΑΣΙΣ
Τό ζήτημα τής στεγάσεως εύρίσκετο έν' -πλή,ρει άποτελματώσει.
Κατά τάς πρώτας μας παρουσιάσεις
είς την Διοίκησιν τής Τραπέζης,
έθέσαμεν ύπ’ όψιν της τό ζήτημα
εζητήσαμεν την συγκρότησιν Επι
τροπής διά τήν μελέτην' τοΰ στεγκ
στικοΰ προβλήματος τών συναδέλ
φων.
Ή Επιτροπή αϋτη είς την όποι
αν μετέχει καί ό Σύλλογος, ώς καί
ό Σύνδεσμος τών αστέγων, εργάζε
ται -συντονως άπό τοΰ παρελθόντος
θέρους, χάρις δέ καί είς τήν δρα
στηριότητα τοΰ νέου συμβουλίου
τοΰ Συνδέσμου τών άστεγων έπετεύχθ-η όπως άφ’ ένόςμέν καταρτισθη ό κανονισμός στεγάσεως,
ό όποιος ένεκρίθη ύπό τοΰ κ.
Διοικητοΰ καί αναμένεται νά περιβληθη τήν έγκρισιν τοΰ Γενικού
Συμβουλίου τής Τραπέζης, άφ’ ε
τέρου δέ έξησφ-αλίσθη ή έκ μέρους
τής Τραπέζης καταβολή άπό 1ης
Μαρτίου τρέχοντος έτους, ενός α
ριθμού κεφαλαίων, τά όποια καί
θά αποτελόσουν τήν σοβαράν 6άσιν
έπί τής όποιας θά βασισθη ή έναρ
ξής καί ή συνέχισις τής στεγάσεως
τών συναδέλφων.
Επίσης ίδιρύθη καί ειδική υπηρε
σία στεγάσεως. Τό όλον θέμα, ώς
γνωστόν, χειρίζεται ό Σύνδεσμος
των αστέγων, ή συμπαράστασις δέ
τοΰ Συλλόγου άποσκοπεϊ κυρίως
είς τήν έξασφάλισιν τών -κεφαλαί

ων, διότι όπωις όλοι άντιλαμΑανόμεθα, εκεί κυρίως κεΐται τό ζήτηΜΟΝΙΜ©ΠΟΙΗΣΕΙΣ
Κατά τόν παρελθόντα ’Ιούλιον,
έγένοντο μονιμοποιήσεις -προσωρι
νών υπαλλήλων ή δακτυλογ-ράφων!
τών συμπληρωσάντων τόν άπαιτού
μενον χρόνον. ’Ήρχισεν έπίσης
καί εργασία μονιμοποιήσεως τών
συμπληρωσάντων τόν άπ-αιτούμενον χρόνον ύπηρεσίας κατά Δεκέ-μ
βριον — ’Ιανουάριον.
Άλλά τό ζήτημα τοΰτο πρέπει
νά τύχή καί, ώς πιστέ,ύομεν, θά
τύχη γενικής ρυθμίσεως κατά τήν
ε-πικειμένην τροποποίησιν τοΰ ”©ρ
γανισμοϋ 'Υπηρεσίας.
ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ — ΕΠΑΝΟΡΘΩ
ΣΕΙΣ
Κατά τήν ύπό κρΐσιν χρήσιν έγένοντο αί προαγ-ωγαί τών ευμπλη
ρω-σάντων τόν άπαιτούμεν'ον' πρός
προαγωγήν χρόνον την Ιην ’Ια
νουάριου 1951.
Ωσαύτως έπεράτωσε τάς εργα
σίας της ή επιτροπή ή όποια είχε
ευσταθή ίδιά τήν κρίσιν τών συμ
πληρωσάντων τόν πρός προαγωγήν
χρόνον τήν Ιην ’Ιουλίου 1951, κατ’
αύτάς -δέ θά κοινοποιηθώ καί ή έγχύκλιος τ&ν προο^γ^γών.
Κατόπιν συνεννοήσεων μας μετά τής Διευθύνσεως Διοικητικού αί
έ-ργασίαι διά τάς προαγωγάς τής
1ης Ίανου-αρίου 1952 θά αρχίσουν
τό συντομώτερον, ώστε ή κοινοποί
ησις τών προαγωγών νά γίνεται
άμα τή συμπληρώσει τοΰ άπαιτου-μέν'ου χρόνου.
’Ενώπιον τής τελευταίας ταύτης
’Επιτροπής έκκρε-μεΐ πρός συζήτη
ση' έρώτημα τοΰ κ. Διοικητοΰ πρός
-αύτήν διά να γνωμοδρτήση αΰτη
άν' έ|γένοντο είς τό παρελιθόν άδικίαι κατά τήν κρίσιν διά την προ
αγωγήν καί συνεπώς άν ύφίσταται
ζήτημα έπανο-ρθώσεως
τών αδι
κιών.
Είναι περιττόν κύριοι Συνάδελ
φοι, νά σάς γνωρίσωμεν ότι είς
χεΐρας μας εύρίσκεται -στιβάς ολό
κληρος αιτήσεων συναδέλφων παραπον'ουμένων διά άδικους παρα
λείψεις των' έκ τών έκάστοτε προ

αγωγών.
Δυσκολευόμεθα νά πιστεύ-σωμεν
ότι ή γνώμη τής Επιτροπής θά εί
ναι αρνητική, διότι είς τό κάτ-ώ—
κάτω τής γραφής, άνθρωποι είναι'
καί εκείνοι οί όποιοι έκρινον τάς
προαγωγάς καί η ανθρώπινη γνώ
μη δέν είναι άπηλλαγμένη άπό
λάθη.
’Άλλωστε, δέν διαφεύγει τήν
άντίληψιν ήμών ότι πολλοί είς τό
παρελθόν παρελείφθησαιν άπό τάς
προαγωγάς, έκ μόνου τοΰ λόγου
ότι άν'εμίχθησαν είς τά συλλογι
κά πράγματα.
ΜΙΣΘΟΛΟΠΟΝ
Έπανειλη-μμένως έτονίζετο ύπό
τής Δ.Ε. ότι ή ρύθμισις τοΰ μισθολαγικοΰ ζητήματος έθεωρεΐτο άναγ
καία, όχι μόνον έκ λόγου ύψώσεως
τοΰ χαμηλοΰ έπιπέδου διαβιώσεως
τών συναδέλφων, άλλά -καί διά τό
καλόν τοΰ ιδρύματος. Ώς γνωστόν,
κατά τόν παρελθόντα Δεκέμβριον
έπραγ-ματοποιήθη ή ρύθμισις τοΰ
μισθολογίου έκτενής δέ άνάπτυξις έγένετο είς την' Γενικήν Συνέλευσιν τοΰ παρελθόντος Δεκεμ
βρίου, ώστε νά περιττεύη ή έπανάληψις καί ή άνάλυσις τοΰ όλου θέ
ματος.

δρασιν του κατά τήν κατοχήν δ|ΐά|
την έπιβίωσιν τών συναδέλφων.
Επίσης σημειοϋμεν ότι κατά τό
1 διαρρεΰσαν έτος άπωλέσ-αμεν κ-αί
' Τούς" συναδέλφους Παν.Παπαΐωάννου,Άντ, Μαρίκόπουλον, Γ. "Αρχον, Δ. Βάλ-βην, Πέτρον Δουζίναν^
Μιλ.Μπασαντήν
Κ. Χατζηγεωργίου καί Έλ. Δεσποτάκην.
***

Συνάδελφοι,
-Πολλά καί πολυσχιδή ύπήρξαν
τά θέματα, είς τάς κατ’ ίδιίαν περί
πτώσεις τών συναδέλφων, τά οποία
άπησχόλησαν τήν Δ.Ε. κατά την
διαρρεύσασαν θητείαν.
Άνεφέραμεν έν γενικαϊς γραμ-μαΐς άνωτέρω μόνον τά κεφ-αλαιώδη. Ύπήρξαμεν συνοπτικοί είς τήν
έκθεσιν ενός έκαστου διά τόν λό
γον ότι όλα αυτά δέν ύπήρξαν πρά
ξεις εσωτερικής ύπηρεσίας τής
Διοικήσεως τοΰ Συλλόγου ώστεί
νά καθίσταται αναγκαία ή ε
νώπιον ύμών πλήρης άνάλυσις. άλ
λα έσχον ταΰτα τον αντίκτυπον
των έφ’ όλων ήμών’, καί κατά συ
νέπειαν νά έχωμεν ήδη άντιληφθή
τήν σημασίαν των καί τά αποτελέ
σματα των.
Ύπό τό πνεύμα αύτό έξετάζοντες τήν μακράν σειράν καί των -άλ
λων επιτευγμάτων ύπέρ τοΰ πρόσω
πικοϋ, παραλείπομεν τήν έκθεσιν
ενός έκαστου τούτων. 'Υπήρξαν ό
λα αύτά πραγματικότητες καί οί.
συνάδελφοι τάς έ-ζη-σαν εις τάς κατ'
ίδιαν εκδηλώσεις των ώστε νά περιττεύη ή έκθεσι-ς ενώπιον ύμών.
Είργάσθημεν μέ πίστιν καί άφοσίωσιν έχοντες ώς γνώμοιν'α τό συμ
φέρον τών συναδέλφων. Έπεδιώξα-μεν νά τοποθετή-σ-ωμεν τά αιτή
ματα μας πάντοτε είς τάς ήθικάς
άρχάς, αί όποίαι πρέπει νά δ ιέ πουν
πάντοτε τόν άγώνα τών εργαζομέ
νων. Έάν άπεδώσαμεν, είς ύμά$
άπόκειται νά κρίνετε,
’Απέχει πολύ άπό τοΰ νά πιστεύ
σωμεν, ότι ύπάρχει τέρμα είς τάς|
επιδιώξεις καί τούς σκοπούς τοΰ·
Συλλόγου. Έφ’ όσον έργαζό-μεθα,
ζητήματα θά γεννώ-νται. Ό Σύλλο
γος ώς έκφρασις όλων ιμας -πρέπει,
νά άγρυπνή.
Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑ ΤΩΝ
4) Τά περισσεύματα, κατά τήν
ΑΔΑΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
γνώμην τής πλειοψηφίας τής ’Επι
Καθ’ ©λην τήν διάρκειαν τοΰ
τροπής, το σύνολον, καθ’ ήμάς, νά
παρελθόντος έτους, -ή Δ.Ε. τοΰ Συλ
περιέρχωνται εις τό Ταμεΐον Επι
λόγου -εύρίσ-κετο είς στενήν επα
κουρικής Άσφαλίσεως.
φήν -καί συνεργασίαν μετά τών άλ
Καί εάν μέν ταΰτα υπήρξαν τά
λων δύο αδελφών σωματείων. Ή
συμπεράσματα τής άναφείρθείση-ξί
συνεργασία αΰτη υπήρξε ν είλικρι
’Επιτροπής έπί τών ασφαλίστρων,
νής καί αποδοτική. Είς τόν θεσμόν
ασφαλώς έκαστος έξ ημών θά άπευτής Ο,Ε.Τ.Ο. πιστεύομεν διότι ή
θύνμ εις εαυτόν τό έρώτημα, άν τά
ενωσις τών ουναδελφικών οργανώ
συμπεράσματα ταΰτα έμειναν άσεων είνεκαίαύτή άπότάς κυριοτέ-,
πλ.ώς συμπεράσματα, η έτέθησαν,
ρας συν'δικαλιστικάςάρχάς έπί τών
εις εφαρμογήν.
οποίων δέον όλοι οί εργαζόμενοι
Έπί τ©ΰ προκειμένου ή Δ. Έ. δηνά -βασίζουν τούς σκοπούς καί τάς
λοΐ είς τά μέλη, ότι δέν αισθάνεται
έπιδι-ώξεις των.
ϊκανοποίησιν έκ τής έξελίξεως τοΰ
όλου ζητήματος. Διότι καί αί π'ροτ.
,
,
***
Εατα το διαρρεΰσαν έτος έθρημήθειαι έμειώθησαν μέν ούχί όμως
νήσαμεν τόν θάνατον τοΰ Διοικηεις τά προταθέντα ύπό τής Διοικήτοΰ τής Εθνικής Τραπέζης Κωνσεως τής Τραπέζης ποσά, άλλά
-σαβιτζάν'οα πολλάς προσενεγκό-νείς ένα μισθόν, οϋδέν όμως απολύ
τος ύπηρεσίας είς τήν Εθνικήν
τως έγένετο ώς πρός την θέσιν τοΰΙ
Τράπεζ-αν. Τό προσωπικόν εΰγνωΕντεταλμένου Συμβούλου καί τέ
μόνως
£& ενθυμείται πάντοτε τήν
λος ή διαπίστωσις τής καταστάσεως
δέν κατέστη δυνατόν νά φθάση είς
τό τέρμα της παρά τάς πρός τούτοέντονους οχλήσεις μας. Άλλά καί
είς δ σημεΐον είδηνήθη νά φθάση
ό έλεγχος, τά έξ αυτού πορίσματα
ένισχύουν έτι μάλλον την γνώμην
ΙίΣΌΛΟιΓΙιΣιΜιΟΣ ΕΦΗ,ΜΕ Ρ Ι-ΔΟΣ «ΤΡΑίΠΕΖΙΤΙΙΚΗ»
τοΰ συλλόγου ή οποία είναι καί θέΤης 3ΐη,ς Δε κιμβρίου 1951
λησις ολοκλήρου τοΰ προσωπικού
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ
ότι ή μόνη λύεις ή όποια δέον νά
..........
χωρίση είς τό μεγάλον τοΰτον ζή ΤΑίΜΕίΙΙΟΝ
ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ
2.380.000
ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
τημα είναι ή προτεινομένη ύπό τοΰ ΕΘ1Ν1ΙΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΙΗΣ ΕΛΛΑΥπόλοιπον χρήσεως 1950 ___ ·.·.···.·.·.·······#·
ΔΟΣ
.......................
4.282.650συλλόγου.
751.500
Ή Δ. Ε. έπέμεινε καί επιμένει Λ)σ-μός 310-93 Εφηιμερίΐδος Τραπεζιτικής...............
όμως έπί τής οπωσδήποτε Χύσεως Έίκικρειμεΐς Λογαριασμοί ..
2.650.000
τοΰ ζητήματος κατά τάς απόψεις -Δάνεια Προσωπικοί; ...........
840.000
της, δΓ ο καί είς έπανειλημμένας
παρουσιάσεις της είς τήν Διοίκ-η6.621.500
6.621.500^
σιν έζήτησε την σύγκλησιν τής ’Ε
a
πιτροπής, ή όποια σημειωτέον, άπό της συστάσεώς της θεωρείται βρΑΐΝΑΙΛΥΣΙιΣ ίΜΕΡΙΔΟΣ
Ε'ΣΟΔ-Α ΚΑΙ ΈΞΟΔΑ
γανον λειτουργούν μβνίμως διά
την ρύθμισιν τοΰ θέματος τούτου.
ιΕ,-ΟιΔ-Α
Ό κ. Διοικητής ΰπεσχέθη νά ΚΟΣΤΟΣ1 ΐΕ-ΦΗίΜΙΒΡ ΙιΔΟΣ
ΕΣΟΔΑ
συγκαλέση την Επιτροπήν ευθύς
Επιχο.ρήίγίησις Συλλόγου Ε.Τ.Ε. -κατά τό έτος 1951
α) Σ uvapr^aoiai .............
800-000
ώς έπιστρέψη ενταύθα άπουσιάζον
6ιά τήν έκδοσιν τοΰ φύλλου................................
β) ’Αξία χάρτου ......
86.000.00012.556.000
Εισπράξεις ίέκ διαφημίσεων ...........1............................
είς τό εξωτερικόν διακεκριμένον
γ) -Διεικητεραίω-σις φύλλου
126.0002.844.400
Τάκοι
-κατοΒέσεων
...........................
μέλος αύτής.
β)! Δνόρίθωσις βο-κυμίων .
14.000
1.375.000
Οά έχρειάζετο ίσως περισσότε
ε) Κλισέ
......................
ι624.000
ρον -δριμεία γλώσσα διά τήν περι
στ) Εκτυπώσεις ............
16.000.000
36.999.400
γραφήν τοΰ όλου θέματος. Περιοριζόμεθα όμως νά έπαναλάβω-μεν ΓΕίΝΙ-ΚΑ (ΕΞΟΔΑ ..............
46.801,750
σήμερον μόνον τοΰτο: Ώς νόσον
έχαρακτηρίσαμεν τήν όλην ύπόθε
83.801.150
σιν'. ’Άλλοτε μάς έδόθη ή ευκαι
Υπόλοιπον -άφιέιμενον εις νέον
2.338.850
ρία νά τό χαρακτηρίσωμεν ώς «άναμμένα κάρβουνα -καί -πάς ό ,έγ86.140.000
γίζων αύτά καίεται καί αί φλόγες
86.140.000
του προσβάλλουν καί αύτό τό "Ι
δρυμα»,

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ
Είναι γνωστόν τό -δράμα τών
κατά την διάρκειαν τής κατοχής

Έν ΆΘήναις τή 21 Ίανουα-ρίου 1952
Ό Έλεγικτής
ΧΡ. ΑΠΟΣΚ[ΤΗΣ

Ό (Πρόεδρος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΣΤΗΣ

Ό Έντετ. Σύμβουλος
ΔΗΜ. ΤΙΣΙΑΙΚΥΡΟΓΛΟΥ

Ό Διοίχειριστής
ΑΝ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

