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’Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Τό κατά τό διαρρευσαν έτος 
έργον τής Διοικητικής Επιτρο
πής του Συλλόγου ύπήρξεν άρ- 
κουντως πολυμερές, κατεβλήθη 
δέ πάσα προσπάθεια διά τήν 
άντιμετώπισιν τών προκυψάν- 
των σοβαρών καί έξαιρετικής 
ψύσεως προβλημάτων, τά όποια 
έσχον τήν κατά τό δυνατόν κα- 
λυτέραν λύσιν χάρις είς τό έπι- 
δειχθέν ζωηρόν ένδιαφέρον έκ 
μέρους του Σεβαστού Συνδιοι- 
κητου κ. Κ. Ζαβιτζιάνου, προς 
δν έπωφελούμεθα τής εύ καίριας, 
κατά τήν παροΟσαν άνασκόπη- 
σιν του έργου τοΟ έπιτελεσθέν- 
τος κατά τό παρελθόν έτος, ό
πως έκψράσωμεν τάς εύγνώμο- 
νας εύχαριστίας δλου του προ 
σωπικοϋ τής Τραπέζης. Ή πα
ροχή σοβαρών καί άλλεπαλΧή 
λων οικονομικών διευκολύνσε
ων είς τό προσωπικόν, ή σύστα- 
σις τής Επιτροπής τοΟ έπισι- 
τισμοΟ του προσωπικού, ή ϊδρυ- 
σις είδικής ύπηρεσίας διά τόν 
έπισιτισμόν τών ύπαλλήλων καί 
ή άρξαμένη ήδη λειτουργία συσ
σιτίου είς τό Κατάστημα τής 
Τραπέζης άποτελοϋσιν έκδηλώ- 
σεις τόσον εύρείας άντιλήψεως 
τής Διοικήσεως ήμών έναντι 

ί του προσωπικού τής Τραπέζης,
I ύποψέροντος μεθ’ δλου του Ελ

ληνικού λαού έκ τής έλλείψεως 
τών τροφίμων καί τής πρωτο- 

ί φανούς μέ τήν πλέον έκτεταμέ- 
I νην έννοιαν άκριβείας τοΟ βίου, 

ώστε θά ήτο ούσιώδης παράλει- 
ψις έάν δέν έτονίζετο έξαιρετι- 

ί κώς ιδιαιτέρως ή άνεκτίμητος 
συνδρομή τής Διοικήσεώς μας 

| διά τήν άντιμετώπισιν τών τό- 
| σον κυριολεκτικώς ζωτικών διά 

τούς ύπαλλήλους καί τάς οίκο- 
γενείας αύτών προβλημάτων. 
Ή διενέργεια περαιτέρω προα
γωγών κατά τόν παρελθόντα 
’Ιούνιον καί ή προσεχής κοινο- 
ποίησις τοιούτων, ή ευμενής 
ύποδοχή, ής ιέτυχεν ή Διοικη 
τική Επιτροπή τοϋ Συλλόγου 
παρά τώ κ. Συνδιοικητή είς 
πάσαν παρουσιασθεΐσαν ευκαι
ρίαν έσχον τόσον βαθεΐαν ά 
πήχησιν είς τό προσωπικόν τής 
Τραπέζης ώστε ή έννοια τών 
λέξεών μας δέν δύναται νά 
θεωρηθή έκφρασις συνήθων ευ
χαριστιών άλλ’ ώς έκδήλωσις 
άπολύτως αύθόρμητος, πηγά- 
ζουσα έκ τής έδραίας πεποιθή- 
σεως ήμών περί τών έναντι τοϋ 
προσωπικοϋ ύγιών καί άνθρω- 
πιστικών άντιλήψεων τοΟ κ. 
Συνδιοικητοϋ.

Τό έργον τής Διοικητικής Έ 
πιτροπής έκτίθεται λεπτομερώς 
κατωτέρω είς τά πεπραγμένα 
έκάστης ’Επιμελητείας καί έν 
συνεχεία είς τά πεπραγμένα 
τής διαλυθείσης ήδη Έπιτρο 
πής ’Αλληλεγγύης Συναδέλ- 

I φου.
Έπιθυμοϋμεν όμως, πριν ή 

άσχοληθώμεν μέ τά κατ’ ίδιαν 
θέματα, όπως τονίσωμεν τήν 
σημασίαν ήν ένέχει διά τόν 
Σύλλογόν μας καί τήν έξύψω- 
σιν τής συλλογικής Ιδέας μετα

ξύ τών ύπαλλήλων τής Εθνι
κής Τραπέζης, ή κατά τό πα
ρελθόν έτος σύστασις ύπό τοϋ 
Συλλόγου, ύπό τήν προεδρίαν 
έγκριτων συναδέλφων, Επιτρο
πών διά τήν μελέτην τών Ε
παγγελματικών ζητημάτων τοϋ 
προσωπικοϋ καί τήν ύποβολήν 
πορισμάτων έπ’ αύτών ώς καί 
Επιτροπών Ερευνών έπί γενι- 
κωτέρων οίκονομικής καί Τρα
πεζιτικής φύσεως θεμάτων Έ- 
πελήφθησαν τοϋ έργου των αί 
ΈπιτροπαΙ καί τυγχάνουσι τών 
εύχαριστιών τών μελών τοϋ 
Συλλόγου.

Έτέρα σοβαρά συλλογική έκ- 
δήλωσις κατά τό διαρρεϋσαν 
έτος ύπήρξεν ή συνεργασία τοϋ 
Συλλόγου μας μετά τών Συλ
λόγων Τραπέζης Ελλάδος, ’Α
γροτικής, ’Αθηνών κοί Παντρα- 
πεζιτικοϋ, καθ’ ήν έπραγματώ- 
θη κοινή έκπροσώπησις όλο 
κλήρου τής Τραπεζιτικής τάξε- 
ως κατά τήν ένώπιον τοϋ κ. Υ
πουργού τής Εργασίας ά\ά· 
πτυξιν τών οίκονομικής φύσεως 
αιτημάτων τοϋ τραπεζιτικού κό 
σμου. Κατά τήν συνεργασίαν 
μας ταύτην διεπιστώθη άμοι- 
βαία κατανόησις καί ταύτότης 
άντιλήΦεως, θέλομεν δέ νά έλ- 
πίζωμεν δτι αϋτη θά συνεχισθή 
καί είς τό μέλλον έπ’ ώφελεία 
δλου τοϋ τραπεζιτικοϋπαλληλι- 
κοϋ κόσμου τής Χώρας.
Επιμελητεία Καταστήματος.

Κατά τό Α#. έξάμηνον τοϋ 
διαρρεύσαντος έτους τό Έστι- 
ατόριον έλειτούργησεν είς τό 
Κατάστημα τοϋ Συλλόγου ύπό 
τήν διαχείρισιν καί έπιμέλειαν 
τοϋ Συλλόγου, ένεκα όμως τών 
πολλών δυσχερειών περί τήν 
έξεύρεσιν τροφίμων, αί όποΐαι 
εΐχον άρχίσει άπό τής ένάρξεως 
τοϋ πολέμου καί έπιταθή άπό 
τής έποχής τής κατοχής, κατέ- 
ληξεν ή Διοικητική Επιτροπή 
είς τήν άπόφασιν τής άναθέ- 
σεως τής έκμεταλλεύσεως τοϋ 
Εστιατορίου είς ’Επιχειρημα
τίαν διά νά έξυπηρετηθώσι κα
λύτερον οί συνάδελφοι τοσούτω 
μάλλον καθόσον κατά τήν έπο 
χήν έκείνην δέν παρείχετο τό 
έσπέρας φαγητόν. Πράγματι 
κατά τό β'. έξάμηνον τό Έστι- 
ατόριον έλειτούργησε ύπό τόν 
’Επιχειρηματίαν κανονικώς πλέ
ον καί ό άριθμός τών έστιαζο 
μένων συναδέλφων ηύξήθη ση 
μαντικώς, περί τάς άρχάς όμως 
τοϋ τρέχοντος έτους διεκόπη ή 
λειτουργία του λόγω άποχωρή 
σεως τοϋ έπιχειρηματίου καί 
ώς έκ τούτου οί έστιαζόμενοι 
συνάδελφοι άντιμετωπίζουσι σή 
μερον πολλάς δυσχερείας διά 
τήν έστίασίν των. Έλπίζεται, 
βτι θά έξευρεθή τρόπος ταχείας 
έξυπηρετήσεως τών συναδέλφων 
διά τής παροχής ύπό τής έπι- 
σιτιστικής Επιτροπής άναλόγων 
ποσοτήτων τροφήμων διά την 
συντήρησιν τών συναδέλφων 
τούτων ή διά τής άναθέσεως 
τής έκμεταλλεύσεως τοϋ έστια- 
τορίου είς άλλον έπιχειρητα- 
τίαν.

Είς τόν προϋπολογισμόν τοϋ 
Συλλόγου εΐχεν άναγρ^φή κατά 
τό παρελθόν έτος δι’ ένίσχυσιν 
τοϋ Εστιατορίου πρόβλεψις δρ. 
180.000. ’Έναντι τούτων έδα- 
πανήθησαν δρχ. 133.000. Ή σο
βαρά αΰτη ένίσχυσις άνεγράφη 
μέ τήν άντίληψιν τής δημιουρ
γίας δυνατοτήτων παροχής ά 
ρίστης ποιότητας καί εύθηνών 
φαγητών. Ή έπελθοϋσα όμως 
φοβερά άκρίβεια δέν ήτο δυνα
τόν είμή νά άνατρέψη προϋπο
θέσεις στηριχθείσας είς όμαλάς 
συνθήκας. Ή Σεβαστή Διοίκη- 
σις τής Τραπέζης παρέσχε δι’ 
ένίσχυσιν τών έστιαζομένων 
είς τό έστισ όριον έπιχορήγη 
σιν άνελθοϋσα είς δρχ. 150.000. 
Τό ποσόν τοϋτο, πλήν άπομεί- 
ναντος ύπολοίπου τινός, έχρη 
σιμοποιήθη διά παροχήν έκπτώ- 
σεως 10 ο]ο μέχρι 23-8 1941 καί 
έκτοτε μέχοι τέλους Αύγούστου 
π. έ. διά έκπτωσιν 8 δρχ. κατά 
γεϋμα. Ή Διοικητική Επιτροπή 
έκφράζει τάς εύχαριστίας της 
διά τήν ένίσχυσιν ταύτην τής 
Τραπέζης.

Ή Επιμελητεία Καταστήμα
τος κατά τήν διάρκειαν τών 
πρώτων μηνών τής κατοχής, 
δτε πλεΐστοι συνάδελφοι στρα- 
τευθέντες καί μή εύρέθησαν ύ 
ποχρεωμένοι νά καταφύγωσιν 
ένταϋθα* έπεμελήθη έπίσης τής 
στεγάσεως 25 περίπου συνα
δέλφων, είς οίκημα παρσχωρη- 
θέν ύπό τής Τραπέζης καί δια- 
σκευασθέν είς ξενώνα δαπά- 
ναις τοϋ Συλλόγου. Διά τοϋ 
τρόπου τούτου οί συνάδελφοί 
μας οί όποιοι ήσαν ύποχρεωμέ- 
νοι νά παραμείνωσιν ένταϋθα 
δέν έστερήθησαν τής στέγης.
Επιμελητεία Μορφώσεως και

Βιβλιοθήκης.
Κατά τό διαρρεϋσαν έτος λό

γω τοϋ πολέμου καί τής δημι- 
ουργηθείσης καταστάσεως ή 
δράσις τής άνω έπιμελητείας ύ- 
πήρξε μάλλον περιορισμένη Ή 
λειτουργία τών σχολών ξένων 
γλωσσών .είχε διακοπή κατά 
τήν διάρκειαν τοϋ πολέμου, τό 
θέρος δμως έλειτούργησε Σχολή 
Γαλλικής Γλώσσης μέ περιωρι- 
σμένον άριθμόν μαθητών. Έκτο- 
τε λειτουργοϋσι ίκανοποιητικώς 
τρεις τάξεις Γαλλικής γλώσσης 
μέ άρκετόν άριθμόν μαθητών, 
είς δέ τήν Γερμανικήν ’Ακαδη
μίαν ένεγράφησαν 23 μαθηταί 
καταταγέντες είς άναλόγους 
πρός τάς γνώσεις των τάξεις.

Φροντιστήρια Λογιστικών καί 
Μαθηματικών δέν έλειτούργη· 
σαν καιά τό λήξαν έτος ούδέ 
ώργανώθησαν διαλέξεις. Ό 
πλουτισμός τής βιβλιοθήκης τοϋ 
Συλλόγου δέν έγένετο έπίσης 
είς εύρεΐαν κλίμακα. Λόγω τής 
καταστάσεως όέν κατέστη ό- 
μοίως δυνατόν νά πραγματο- 
ποιηθή ή έκδοσις βιβλίου τινός 
τής Τραπεζιτικής βιβλιοθήκης 
καί νά λάβη ύπόστασιν οϋτω 
εηγον δπερ πολλαπλώς θέλει 
έξυπηρετήσει τούς συναδΖ λφους.

Επιμελητεία Επαγγελματικών
συμφερόντων.
Τό έργον τής άνω ’Επιμελη

τείας κατά τό διαρρεϋσαν έτος 
όύναται νά χαρακτηρισθη ώς 
έργον έντόνου, ζωντανής καί 
συνεχοϋς συλλογικής προσπά
θειας έπιτελεσθέν μέ πλήρη συ- 
ναίσθησιν τών έπιβαλλομένων 
ύποχρεώσεων καί μέ εύνοϊκά 
κατά τό πλεΐστον άποτελέσμα- 
τα χάρις είς τήν εύμένειαν κατά 
κύριον λόγον τής Τραπέζης καί 
τήν πρόθυμον συνεργασίαν τών 
συναδέλφων, οί όποιοι πάρε 
κλήθησαν νά παράσχωσι τάς 
ύπηρεσίας των είς τήν ύπό τοϋ 
Συλλόγου άναληφθεΐσαν πρω
τοβουλίαν μελέτης τών ζητημά
των τοϋ προσωπικού καί έξυ-1 
ψώσεως τής συλλογικής ιδέας, ι 
Υποβολή ύπομνημάτων είς τό | 
Σεβαττόν Ύπουργεΐον τής‘Ερ
γασίας καί είς τήν Σεβαστήν 
Διοίκησιν τής Τραπέζης, συνερ
γασία μετά τών Συλλόγων τών 
Ύπαλλήλων τών άλλων Τραπε 
ζών, σύστασις τών Επιτροπών 
τών ’Ερευνών καί τών Έπαγ 
γελματικών ζητημάτων, ύπήρ- 
ξαν τά κύρια σημεία τής δρά- 
σεως τής Διοικητικής Έπιτρο 
πής τοϋ Συλλόγου έν τώ πλαι- 
σίω τής άρμοδιότητος τής άνω 
Έπιμελητείας.

Ώς καί έν άρχή τής έκθέσε- 
ώς μας άναφέρομεν ή Σ]τή Δι- 
οίκησις τής Τραπέζης παρέσχε 
πολλάκις σοβσράς διευκολύν
σεις είς τό προσωπικόν ύπό 
τύπον ταμειακής ένισχύσεως ή 
έφοδιασμοϋ διά τροφίμων, έ- 
νήργησε προαγωγάς κατά%τόν 
παρελθόντα ’Ιούνιον διά συν- 
τομεύσεως τοϋ χρόνου προα
γωγής διά τούς κατωτέρους 
βαθμούς, έλαβε διάφορα εύερ 
γετικά μέτρα διά τάς έπί συμ- 
βάσει δακτυλογράφους, ηυξησε 
τάς πιστώσεις διά προμήθειαν 
ύφασμάτων τοϋ Συν)σμοϋ καί 
έπεξέτεινε τό μέτρον τής προε- 
ξοφλήσεως τοϋ έπιδόματος ά- 
κριβείας 1 έτους ώς καί χορη- 
γήσεως δανείων, καί ύπέρ τών 
ύπαλλήλων τών Ύπ)μάτων. Έξ 
άλλου ό κ. Συνδιοικητής ύπε- 
σχέθη τήν εύμενή έξέτασιν έτέ 
ρων αίτημάτων ύποβληθέντωχ 
τελευταίως πρός αύτόν διά τήν 
ένίσχυσιν καί προαγωγήν έν 
γένει τών συναδέλφων.

"Οσον άφορά τήν πρόοδον 
τοϋ έργου τών Επιτροπών Ε
παγγελματικών ζητημάτων ση- 
μειοϋμεν εύχαρίστως δτι, ή μέν 
έκθεσις τής Επιτροπής διά τήν 
όργάνωσιν τοϋ Συν) τμοϋ παρε- 
δόθη ήδη είς τήν Διοικητικήν 
Επιτροπήν τοϋ Συλλόγου, αί 
δέ έργασίαι τών ’Επιτροπών 
’Οργανισμού καί Ταμείου Συν 
τάξεων εύρίσκονται έν τώ πε 
ρατοΰσθαι. Είς δτι άφορφ τέ 
λος τάς σχέσεις μας μετά τών 
Συλλόγων τών άλλων Τραπε 
ζών όφείλομεν νά σημειώσωμεν 
δτι έκ τής συνεργασίας μας 
μετ’ αύτών έμορφώσαμεν τήν

γνώμην δτι ώριμάζει ή Ιδέα 
τής συμπήξεως ένώσεως.

Έπιμελητείαι Ύπ)μάτων καί
Εξωτερικών Σχέσεων
Ή έπιμελητεία Ύπ)μάτων διε- 

ξεπεραίωσε μικρόν άριθμόν ύ- 
ποθέσεων δεδομένου δτι τάς ύ- 
ποθέσεις τών στρατευθέντων 
είχε άναλάβει ή Επιτροπή ’Αλ
ληλεγγύης. Ή ’Επιμελητεία έ- 
ξωτερικών σχέσεων δέν παρου
σίασε δράσίν τινα καθότι λόγω 
τής φύσεως τών αίτημάτων τοϋ 
τραπεζιτικοϋπαλληλικοϋ κό
σμου ή δλη έργασία διεξήχθη 
ύπό τής Έπιμελητείας Επαγ
γελματικών συμφερόντων.

Έπιμελητεία γραφείου.
Δημοσιεύονται Ιδιαιτέρως ό 

’Ισολογισμός τοϋ Συλλόγου τής 
31-12-1941, άνάλυσις τών πραγ- 
ματοποιηθέντων έξόδων καί έ- 
σόδων τοϋ έτους 1941 έν συγ- 
κρίσει μέ τόν προϋπολογισμόν, 
Κατάστασις χρεωγράφων τοϋ 
Συλλόγου, άνάλυσις Λ)σμοϋ Εγ
καταστάσεων 31-12-41, Κίνησις 
Κεφαλαίων δι’ έγκαταστάσεις 
ώς καί Κίνησις Κεφαλαίων ώς 
πρός τάς δαπάνας μορφώσεως 
καί άγοράς βιβλίων δεδομένου 
δτι αί 'δαπάναι αδται γίνονται 
είς βάρος τών πρός τοϋτο έπι- 
χορηγήσεων τής Τραπέζης χρη- 
σιμοποιουμένων άποκλειστικώς 
διά τήν μόρφωσιν καί μή άνα- 
μιγνυομένων μετά λοιπά έξοδα 
τοϋ Συλλόγου τής άξίας τών 
κατ’ έτος άγοραζομένων βι
βλίων προσαυξανούσης τήν πε
ριουσίαν τοϋ Συλλόγου.

Α) Ώς πρός τόν ’Ισολογισμόν 
σημειοϋμεν δτι τά χρεώγραφα 
άναγράφονται είς τήν χρηματι
στηριακήν τιμήν 31-12-1940, κα- 
τωτέραν τής τιμής τής 7-6-41 
τελευταίας ήμέρας λειτουργίας 
τοϋ Χρηματιστηρίου κατά τό 
έτος τοϋτο.

Διά τό άκίνητον έγένετο κρά- 
τησις δι’ άποσβέσεις ποσοϋ 
δρχ. 43.110, άντιπροσωπεύοντος 
τό χρεωλύσιον τών τοκοχρεω
λυτικών δόσεων τοϋ έτους 1941.

Β) Άνάλυσις έσόδων καί έ
ξόδων.

Τά έσοδα ύπήρξαν κατώτερα 
τών προβλεφθέντων, τοϋτο δέ 
λόγω καταργήσεως τής κρατή-’ 
σεως ύπέρ τής ΕΑΜΣ άπό τοΟ 
Σ)βρίου 1941. Ανεξαρτήτως τής 
διά τής « καταργήσεως τής άνω 
κρατήσεως έπελθούσης μειώ- 
σεως τών έσόδων, καθυστερεί 
ή μεταφορά είς πίστωσιν τοϋ 
Συλλόγου τών κρατήσεων Δ'. 
(Συνέχεια είς τήν 3ην σελίδα
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»
χ
»

86764
88580
88188
88690

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ
ΤΑΜΕΙΟΝ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Λ]σμός Σ.Υ.Ε,Τ. άριθ. 86763
» «Τραπεζιτικής» » 86348
» ’Υποτροφιών
» Μορφώσεως
» Εστιατορίου
» Ε.Α.Μ.Σ.

ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Μεΐον άποσβέσεως 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Μεΐον άποσβέσεως
ΑΚΙΝΗΤΟΝ
Μεΐον άπόσβ. (χρεωλ.) προηγ. χρήσ. Δρχ. 

» » » 1941 »

ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ Α]ΣΜΟ! (χρεωστικοί)
— Διάφοροι χρεωστ. Έκκρεμ. λ]σμοί 
— Εγγυοδοσία προς τήν Η.Ε.Α.Π.
— Προπληρ. δαπάναι Ίανουαρ. 1942

Δρχ. 1 340.40

Δρχ. 435.364.20
» 45.276.65
» 14.529.—
» 83.206.80
» 28.200,45
» 58.269.—

Δρχ. 1.002.173—
» 150.173 -

Δρχ. 237.571.—
» 37.571 —

Δρχ.:3.216 122-
» 41.545.—
» 43.110.-

Δρχ. 12.129.—
» 7.200.—
» 29 100.—

Δρχ-

664.846.10 
908.978. -L

852.000.—

200.000.-

3.131.467.—

48.429.—

5.807.060.50

»
»

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Σ.Υ Ε.Τ. Δρχ.
ΕΦΗΜΕΡΙΣ «ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ» τρέχ. λ]σμός »
Λ]ΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ . »
Δ1ΑΧΕΙΡΙΣΙΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ τρέχ. λ]σμός »
Λ]ΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΛΛΗΛ. ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ 
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

α) Λ)σμός ένυποθ. δανείου δρ. 2.000.000 Δρχ. 1.915.345. 
β) Προσ. Λ)σμός καταβολής της διά λ)σμόν 

μας εις τόν Πανελλήνιον ’Έρανον Κοι 
νωνικής Προνοίας '

ΦΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ Σ.Υ.Ε,Τ.
ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ Λ]ΣΜΟΙ (πιστωτικοί)

— Διάφοροι πιστωτ. Έκκρεμ. λ)σμοί
— Διαφορά έξ άναγκ. χρεωγρ. εις τήν τι

μήν 31)12)1940
— Ε,Α.Μ.Σ.
— Προβλέψεις διάφοροι έξ έσόδων χρήσεως 

1941 πρός τακτοποίήσιν υποχρεώσεων » 377.669.60 »

.644.823,70 
45.276.65 
14.529 — 
28.200.45 
58.269.— 
83.206 80

500.000.— » 2.415.345.-
»
»

12.705.— 
20.845.80

Δρχ. 1.768.-

104.083.50
338.—

483.859.10

Δρχ. 5.807.060.50

ΑΝΑΛΥΕΙ Ε Ε Ο Δ Ω Ν ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ Ί 941

ΕΞΟΔΑ

ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ
Υλικά Γραφείου καί έντυπα 
’Έξοδα έορτών καί συγκεντρώσεων 
Μισθοί προσωπικού 
Φωτισμός καί κίνησις 
'Ύδρευσις
Συνδρομαί τηλεφώνων 
θέρμανσις 

’Έκτακτα έξοδα
Διάφορα έξοδα 20.817.-
Καταβολαί είς τό Ι.Κ.Α. κλπ. 11.930.- 
"Εξοδσ συντηρήσ. άκινήτου 48.814.-

ΕΝΙΣΧΥΣΙΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΙΣ ΔΑΝΕΙΟΥ 
Τόκοι 1941 
Χρεωλόσιον 1941

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 
Έπί έγκαταστάσεων 
Έπί βιβλιοθήκης

98.638.— 
43.1 ΙΟ

Ι 50.173.- 
37.571.—

ΕΚΤΑΚ. ΔΑΠΑΝ. ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ 
ΕΝΙΣΧΥΣΙΣ Ε.Α.Μ Σ.
ΦΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Φ. Μ. Υ. 194.40
Φόροι οικοδομών 3.843.—
Δημοτικοί φόροι 2.250.—

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 
Προβλέψεις διάφοροι έξ έ
σόδων χρήσ. 1941 πρός τα
κτ οποίησιν υποχρεώσεων 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΙΣ ΕΘΝ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΔΙΑ 
ΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΝ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟΝ ΕΙΣ NEON

Πραγματοποιη- Προϋπολο-
θέντα κατά τό γισθ. διά τό

1940 1941

14.138.50 10X00.—
33.008.— 15,000.—
88.471.50 100.000.—
85.780.40 90.000.-
11.031.- 10.000.—
12.358.— 10.000.—
85.786.50 60.000.—
66.521.— 60.000.—

123.858.80 70.000.—

520.953.70 425.000.—
180.000.—

520.953.70 605.000.-

99.665.—1 
41.545.— \

145.000.—

17.678.—1 125.000.—
13.902.- [

305.000.—
20.000.— 600.000.—

22.660.—
736.403.70 1.780.000

100.000.-

144,35.-

Πραγματο- 
ποιηθ. κατά 

τό 1941
7.448.— 
7.600. - 

127.73 Z.tO 
94.800.— 
14.598.- 
12.506.90

80.831.-

81.561.—

427.082.50 
131 073.80 

'558.156 30

141.748.—

187.744.—

45.585.50

6.287.40
“939Φ21.20

377.669.60

150.000.—

836.548.05 1.780.000.- I.467.190.8q

ΕΣΟΔΑ

Συνδρ. καί δικ. έγγρ. μελών Κ. Κ]τος

» » » » » Ύπ]των

Τόκοι, τοκομερίδια καί μερίσματα 
’Υπόλοιπον προηγ. χρήσεως 
Διάφορα έσοδα
’Έκτακτος έπιχορήγ. ’Εθνικής Τραπ. 
Έπιχ. τής Έθν. Τραπ. διά τό έστιστ.

Πραγματοποιη- 
θέντα κατά τό 

1940

380.962.

Προϋπολο- 
γισθ. διά τό 

1941
ΤΑΚΤΙΚΑ 510.000.— 
ΕΚΤΑΚΤΑ 300.000,— 
ΤΑΚΤΙΚΑ 490.000.— 

276.025.25 ΕΚΤΑΚΤΑ 430.000.—

53.338.65 50.000.—

6.222.15 —
20.000.— —

100.000.— —

Πραγματο- 
ποιηθ. κατά 

τό 1941

760.725.—

505.780.45

50.541.—
144.35

150.000.-

836.548.05 1.780.000.— 1.467.190.80

ΣΗΜ, Μετά τήν άπό 1-9-41 κατάργησιν τής κρατ ήσεως ύπέρ τής Ε.Α.Μ.Σ. ό Προϋπολο- 
γισιιός έκ Συνδρ. καί δικ. Έγγ. Μελών Εχει ώς έξής :

Κεντρ. Καταστήμ. Τακτ, καί Έκτ. Δρχ. 690.000.— 
Υποκαταστημάτων » » » » 748.000.—

» 1.438 000.—

ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ
Τιμή κατά τήν 31-12-1940 ΑΞΙΑ

5 Μετοχαί τής Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος 
47 » » Τραπέζης τής Ελλάδος
45 » » Εθνικής Κτηματ. Τραπ. τής Ελλάδος

1 'Ομολογία Λαχειοψ. Δανείου’Εθνικής Τραπ. τής Ελλάδος 2 1]2 ο)ο 1904 
294 Όμολογίαι » » » » » » 7 ο)ο 1925

» » » 7 ο]ο 1926

Δραχ.

200
5
1

82
69

5
600

»

»
»

» » »
’Εθνικού Δανείου 5 ο)ο 1914

» » 5 ο) ο 1920
» » 61]2ο)ο 1922
» » 6 ο)ο 1926
» »

(Κτ. Πιστ.) 
( » )

»
έκ τροπής έντ. γραμ. 8 ο)ο 1926 νέου τύπου (όν. άξίας 1000) 
Άποζημιώσεως Πολεμοπαθών 6 ο)ο 1929

10 Μερίδες τοΟ Προμηθευτικού ΣυνεταιρισμοΟ

58.000.— 
7.710.— 

975.— 
75.— 

312.— 
310.— 

2.670.— 
110.—

58.50
56.50 

675.—
49.—

400.—

Δρχ.
»
»
»

290.000.· 
362.370. 
43.875.- 

75.- 
91.728.- 
62.000.- 
13.350.- 

110.- 
4.797.- 
3.898.- 

» 3.375.-
» 29.400.-
» 904.978.-
* 4.000.-
» 908.978^

Γ X A Τ A X Α ΣΙ Ε I ΙΕ

Μουσικά ’Ό ανα ’Αξίας
Είδη Φωτισ 0 »
Έπιπλα Λ> ης »
Μαγειρικό : αη καί Σκεύη Κυλικείου »
Κυλικεΐον Τ εζης

Δρχ. 80.000.— 
» 70.000.— 
» 580.000.— 
» 120.000.— 

2.000.—

Δρχ. 852.000,—



(Συνέχεια έκ τής 1ης σελίδος) 
Ιδίως τριμηνίας πολλών Υπο
καταστημάτων, λόγω διακοπής 
τών συγκοινωνιών.

Τά κατά τόν προϋπολογι
σμόν μετά τήν κατάργησιν τής 
άνω κρατήσεως άπομένοντα 
ποσά Εσόδων έκ Συνδρομών 
Κ. Κ. καί Ύπ)των έτους 1941 
άναφέρονται έν ύποσημειώσει 

! είς τήν Άνάλυσιν Εσόδων καί 
ι 'Εξόδων.

Τά έξοδα υπήρξαν έν τώ συ- 
νόλω κατώτερα τών προϋπολο- 
γισθέντων άν καί εις τινα τών 

| άρθρων έσημειώθη ύπέρβασις.
| Πάντως παρουσιάζεται αϋξησις| 

είς τό άρθρον τών Μισθών όφει 
λομένη είς τήν συμφώνως τώ 
Νόμω αυξησιν τών άποδοχών 
τοϋ ΠροσωπικοΟ.

Υπέρ τής ΕΑΜΣ ούδέν πο- 
σόν έκ τών έσόδων χρήσεως 
1941 διετέθη τής Επιτροπής 
ταύτης έπαρκεσάσης εις τάς ά- 
νάγκας της, καθ' ά έν είδικώ 
Κεφαλαίω κατωτέρω έκτίθεται.

Συνεπεία κυρίως τής μή ένι- 
σχύσεως τής ΕΑΜΣ προέκυψε 
μετ' ένέρ/ειαν μάλιστα μεγα 
Χυτέρων τών προϋπολογισθει- 
σών ’Αποσβέσεων σοβαρόν πλε
όνασμα έκ Δραχ. 377.669.60 
δπερ έκρατήθη ως πρόβλεψις 
διά τακτοποίησιν ύποχρεώσεων 
του Συλλόγου.

Κατά τό λήξαν έτος ό Σύλ
λογος έθρηνησε τήν άπώλειαν 
του άειμνήστου Διοικητου τής 
Εθνικής Τραπέζης'Αλεξάνδρου 
Κοριζή έκτών Ιδρυτών τοϋ Συλ 
λόγου πολλαπλώς ένδιαφερθέν- 
τος ύπέρ τοϋ Συλλόγου καί 
του προσωπικοΟ τής 'Εθνικής

Τραπέζης καί έπιδείξαντος κατά 
τήν διάρκειαν τής μακράς έν 
τή Τραπέζη ύπηρεσίας του 
σπανίαν άφοσίωσιν πρός τό 
"Ιδρυμα.

Κατά τό αύτό έτος έπεσαν 
έν πολέμω οί Έπαμ. Καπερώ- 
νης, Κωνστ. Σιαδήμας, Δημ.Άν- 
τωνάτος, "Αγγελος Κοτρώνης, 
Βασίλειος Σχινάς καί ΣταΟρος 
Παπαδόπουλος, άπεβίωσαν δέ 
έν ύπηρεσία οί Βασίλειος Κο
σμάς, Βασίλειος Ηλιόπουλος, 
'Αντώνιος Μαγκαφάς, Άλ. ’Αν
τωνίου, Γεωργ. Ζουγκος, Μηνάς 
Παντουβάκης, Παν. Αρώνης καί 
Βασίλειος Κομνηνός.

Επιτροπή Αλληλεγγύης Συν
αδέλφου.
Άνεφέρθη έν τή έκθέσει του 

παρελθόντος έτους ή σύστασις 
τής άνω ’Επιτροπής σκοπός τής 
όποιας ύπήρξεν ή έκδήλωσις 
άλληλεγγύης, στοργής καί συμ
πάθειας έκ μέρους τής συναδελ- 
φικής όλότητος πρός τά στρα- 
τευθέντα μέλη τοϋ Συλλόγου 
καί τάς οικογένειας αύτών. 
Καί ή έκδήλωσις αυτή έστράφη 
πρός πάσαν κατεύθυνσιν μέ 
πλήρη συναίσθησιν τής σπου- 
δαιότητος του έργου. ΑΙ άπορ- 
φανισθεΐσαι οίκογένειαι εδρον 
έν τώ Συλλόγω παραστάτην 
δχι βεβαίως άπό τής άπόψεως 
τής ύλικής ένισχύσεως, ή όποία 
είχε μάλλον συμβολικήν σήμα 
αίαν άλλά διά τής δημιουργίας 
πεποιθήσεως δτι είς τό μέλλον 
καί είς πάσαν παρουσιασθησο- 
μένην εύκαιρίαν θά δύνανται 
νά βασίζωνται άπολύτως έπί 
θερμοΟ ένδιαφέροντος άπό μέ

ρους τής όλότητος τών συνα
δέλφων.

Οί τραυματίαι έτυχον στορ
γικής φροντίδας είς έξαιρετικάς 
δέ περιστάσεις παρεσχέθη Ιδι
αιτέρα Ιατρική περίθαλψις έκ 
μέρους έπιστημονικών προσοπι- 
κοτήτων, τά τέκνα τών στρα- 
τευθέντων συναδέλφων τό γεν- 
νηθέντα κατά τήν πολεμικήν 
περίοδον, συμφώνως πρός λη- 
φθεΐσαν άπόφασιν άνεδέξατο 
ό Σύλλογος, παραστάντων καί 
ίου κ. Συνόιοι ητοΟ καί άνω- 
τάτων λειτουργών τής Τραπέ
ζης είς βάπτισιν τέκνου ψυνευ- 
θέντος συναδέλφου, διετηρήθη 
δέ τέλος άνελλιπής έπαφή με
ταξύ τών στραιευθέντων συν
αδέλφων καί τών οικογενειών 
αύτών άφ’ ένός καί. του Συλλό
γου άφ’ έτέρου, τεθέντος είς 
τήν διάθεσίν των διά πάσαν 
καί πόσης φύοεως ύπόθεσίν 
των. Δέν ύπήρξαν δέ όλίγαι αί 
περιπτώσεις τής παροχής τοι- 
ούτων ύπηρεσιών παρά τοϋ 
Συλλόγου.

Γενικώς τό έργον τής ’Επι
τροπής έπιτελέσθη μέ τήν έπι- 
βαλλομένην σεμνότητα καί Αξι
οπρέπειαν, έδημιουργήθη δέ τό
σον έγκάρδιος άτμοσφαΐρα με
ταξύ Συλλόγου καί τών μελών, 
ώστε τό έρχον τής Επιτροπής 
δύναται νά καταγραφή μεταξύ 
τών ώραιοτέρων σελίδων τής 
ιστορίας τοϋ Συλλόγου.

Ή Διοικητική ’Επιτροπή του 
Συλλόγου θεωρεί ύποχρέωσιν 
νά έξάρη τήν ύπό τής Τραπέ
ζης ληφθεΐσαν άπόφασιν Απο
νομής είς τάς οίκογενείας τών 
φονευθέντων συναδέλφων πλή

ρους μισθοϋ ώς συντάξεως ώς 
καί τήν λήψιν διαφόρων εύερ- 
γετικών μέτρων, θεωρεί δέ έπί- 
σης Ιερόν καθήκον όπως συ- 
στήση είς τήν μέλλουσαν νά 
προέλθη νέαν Διοικητικήν Επι
τροπήν, όπως μή διακόψη τήν 
έπαφήν μέ τάς άπορφανισθεί- 
σας οίκογενείας διά νά μή ά- 
τονίση έν έργον άνωτέρας πνο
ής καί έντόνου συναδελφικής 
Αλληλεγγύης. Επίσης μέ ιδιαι
τέραν θέρμην συνιστά τούς ά- 
ναδεκτούς τοϋ Συλλόγου έναν
τι τών όποίων διά ιής πνευμα
τικής συγγένειας άνελήφθησαν 
ήδη ήίικαί ύποχρεώσεις.

Ή ’Επιτροπή περατώσασα τό 
έργον της διελύθη. Καιάστασις 
τής 31]10jl941 έμφαίνουσα τά 
έσοδα καί τάς δαπάνας δημο
σιεύεται έν ιδιαιτέρα σελίδι του 
ΣυλλογικοΟ Δελτίου, σημειοΟ- 
μεν δέ δτι ή Επιτροπή Άλλη 
λεγγύης δέν έκαμε χρήσιν τών 
συνδρομών τών συναδέλφων 
τών προελθουσών έκ τής αύξή- 
σεως τής μηνιαίας κρατήσεως 
άπό τοϋ Μαρτίου μέχρι τοϋ 
Αύγούστου π. έ. ύπερεπαρκέσα- 
σα είς τάς δαπάνας της διά τ&ν 
συγκεντρωθέντων κεφαλαίων έκ 
τών προαιρετικών έράνων τών 
συναδέλφων Κ. Κ]τος καί Ύπο
πτων ώς καί δωρεών τοϋ Τα
μείου Υγείας, Προμηθευτικού 
Συν]σμοϋ, Συλλόγου Είσπρα- 
κτόρων καί Κλητήρων, Συλλό
γου μας, καί μερικών δωρεών 
συναδέλφων τινων. Τό Απομεΐ 
ναν ύπόλοιπον έκ τών προαι
ρετικών έράνων καί τών δωρεών 
έτέθη είς τήν διάθεσίν του Συλ
λόγου.

ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ
Ή «Τραπεζιτική» καί ώς οι

κονομικόν περιοδικόν εύρίσκε- 
ται είς τό ύψος της, έξελισσο- 
μένη διαρκώς καί ώς δργανον 
τοϋ Συλλόγου προσφέρει πολυ
τίμους ύπηρεσίας. Τό έργον τής 
Επιτροπής ’Αλληλεγγύης ύπε· 
βοηθήθη κατά πολύ διά τοϋ πε
ριοδικού τούτου. Είναι δθεν 
αύτονόητον τό ένδιαφέρον τοϋ 
Συλλόγου διά τήν Τραπεζιτι
κήν».

Περαίνοντες τήν έκθεσίν μας 
καί άφοϋ σάς άπευθύνομεν, Α
γαπητοί Συνάδελφοι, έγκαρδί- 

ους χαιρετισμούς καί τάς εύχα- 
ριστίας μας διά τήν τιμητικήν 
ψήφον, ήτις έφερε τά πλεΐστα 
μάλιστα μέλη τής Διοικητικής 
Επιτροπής διά δευτέραν φοράν 
είς τήν Διοίκησιν τοϋ Συλλό
γου, έπιθυμοϋμεν όπως έκφρά- 
σωμεν τήν εύχήν, όπως ή νέα 
Διοικητική Επιτροπή τοϋ Συλ
λόγου έπίδείξη τήν έκ τών πε
ριστάσεων έπιβαλλομένην άφο- 
σίωσιν είς τά Συλλογικά ζητή
ματα καί τόν Σύλλογόν μας. 

Άθήναι τή 14 Ίανουαρίου 1942
Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΤΥΙ10ΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑr minimi
ΜΑΓΕΡ 18-ΑΘΗΝΑΙ

κ 1 Ν Η Σ 1 Σ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

?) ΚΙΝ1ΣΙΣ ΚΕΦΑΑΑΙΟΙΙ 10! ΣΤΑΑΟΓΟΤ ΙΓ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Προϋπολο
γισθέντα

Πραγματο- Προϋπολο- 
ποιηθέντα γιζόμενα β) ΚΙΝΗΣΙΣ ΚΕΦΑΑΑΙΰΝ AIATIBEMEHQN 111 Till ΜΟΡΦΟΣΙΠ (Ε; ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΟΗ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

’Αγορά έπίπλων 
αύτών

σκευών καί έπισκευαί
διά τό 1941

Δρ. 50.000

κατά τό 1941 κατά τό 1942

122.173.— 100.000
Προϋπολο- 
γισθέντα 

διά τό 1941

ΠραγματοποιηΘέντα 
κατά τό 1 941 

ΕΙσπραχθέντα Διατεθέντα

Προϋπολογι- 
ζόμενα διά τό 

1942

Διά τήν Βιβλιοθήκην

> » Μόρ Ύπαλ. Κεν. Κ)τος] .
» · » > ΎποκΗωνΙ ΔΡ 200 000 100.000

7.565.— ' 
37.614.— , 
6.579.20 ’

Δρχ. 200.000

Απόθεμα έκ προηγ. έπιχορηγ.
Σημερινόν ύπόλοιπον είς τήν 

διάθεσίν μας κατατεθ. παρά 
τή Εθνική Τραπέζη.

34-965

134.965 51.758.20
83.206.80

134.965 134.965.—

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙ ΑΧΕ ΙΡΙΣ ΕΩΣ ΔΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ Λ 942
ΕΣΟΔΑ

Συνδρομαί καί Δικαίωμα Έγγρ. Μελών Κ. Καταστήματος Δρχ. 750.000.— 
» » » » » 'Υποκατ)των > 640.000.—

Τόκοι Τοκομερίδια καί Μερίσματα » 50.000.—

ΕΞΟΔΑ
Υλικά Γραφείου καί Έντυπα 
Εξοδα έορτών καί Συγκεντρώσεων 

Μισθοί Προσωπικού 
Φωτισμός καί Κίνησις 
"Υδρευσις
Συνδρομαί Τηλεφώνων 
θέρμανσις 
"Εκτακτα "Εξοδα 
Βοηθήματα 
Διάφορα "Εξοδα
Καταβολαί είς τό "Ιδρ. Κοιν. Άσφαλ. κλπ. 
"Εξοδα Συντηρ. Ακινήτου

Ένίσχυσις Εστιατορίου

Έξυπηρέτησις Δανείου 
’Αποσβέσεις

Δρχ. 30.000.— 
» 30 000.—
» 280.000.— 
» 120.000.— 
» 25.000.—
» 25.000.—
» 90.000.—
» 120.000.— 
» 100.000.— 
» 40 000.—
» 20.000.— 
» 75.000.—

» 955.000.—
» 200.000.—

> 1.155.000.— 
χ. 145.000.— 
» 140 000.—

» 1.440.000.-Δρχ. 1.440.'
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««ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ,, ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1941
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ ΠΑΘΗ Τ I Κ Ο Ν

Σ. Υ. Ε. Τ. Ε.— Τρεχούμενος λογ]σμός 
(κατάθεσίς μας παρ’ Εθνική Τραπέζη)

Ταμεΐον
Έξοδα έγκαταστάσεως
’Απαιτήσεις έκ συνδρομών υπαλλήλων Εθνικής Τραπέ- 

πέζης μήπω ιιεταφερθεισών
Άνταποκριταί - αποδείξεις πρός εΐσπραξιν (λ]σμός τάξεως)

Δοχ.

»

>

45.276.65
104.30

10.812.—

32.601· — 
44.050.— ’

Περιουσία «Τραπεζιτικής» (έκ καθαρών κερδών Δρχ. 131.000 
Μεΐυν ζημίας χρήσεώς 1941 » 60.442.55

Εκκρεμείς λογαριασμοί
Αποδείξει; ταρ’ άντατοτριταΐ; ποό; εΐτ.τοιξιν (λ] ιμό; τ ίξ-ιοο;)

Δρχ. 70.557.45 
18 236.50 

41.05 0.—

Δρχ. 132.843.95 Δρχ. 132.843.95

_____ ί < .. . _______ - . .ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ “ΖΗΜΙΑΙ ΚΑΙ ΚΕΡΔΗ,,

X Ρ Ε Ω Σ I Σ

Γενικά έξοδα Δρχ. 158.587.80 'Υπόλοιπον προηγούμενης χρήσεως

Π I Σ Τ Ω Σ I Σ

Δρχ. 575.75
Κόστος έφημερίδος » 109.539.50 Συνδρομαί τρίτων Δρχ. 30.408

Δρχ. 268.127.30

» υπαλλήλων ’Εθνικής Τραπέζης
’Έσοδα έκ διαφημίσεων
Διάφορα έσοδα
Είς έξίσωσιν - Ζημία χρήσεως 1941 αγόμενη 

σιν λ]σμοΰ περιουσίας «Τραπεζιτικής»

» 153.374 » 183.782.—
» 22.275.—
» 1.052.—

εις χρέω-
60.442.55 

Δρχ. 268.127.30

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ

/

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ 3-1. ΊΟ.Ί 94--Ι

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ

’Εθνική Τράπεζα τής Ελλάδος (Λογ. 88690)
» » » » έλευθ. .......

Εκκρεμείς Λ]σμοϊ Χρ. Σγουρός.......................................................
"Εξοδα ................................................................................................
Δέμα Μαχομένου Συναδέλφου . ... Δρχ. 59.565.—
Τ.Τ. Τ........................................................... > 4.136.—
"Οδοιπορικά - Μεταφορικά ............................. » 1.810.—
’Αξία Μάλλινων ειδών προσφερθέντων

είς συναδέλφους στρατιώτας .... » 7.239.—
Διάφορα έξοδα ................................................... » 29.949.—
βοηθήματα είς οίκογ, φονευθ. συναδ]φων » 83.043.—
’Αξία ειδών προσφερθ. είς τραυματίας » 2.546.—
Βοηθήματα είς στρατιώτας συναδέλφους

ή οικογένειας των.......................... » 62 672.—
Βοηθήματα διάφορα .......................................... » 5.650.—
Δαπάναι βαπτίσεων .......................................... » 15.419.—

Δρχ. 47.306.— 
» 10.737.—
» 3.024.—
» 272.029.—

Δρχ. 333.096.—

Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

’Έσοδα.......................................................................................... ΔΡΧ· 333.096.-
Είσπράξεις έξ εράνων..................................... Δρχ. 259.680.
Διάφορα έσοδα.................................................. * 1.216.
Δωρεαί..................................................................... » 52.200.
Έπιχορήγησις ΣΥΕΤΕ

Δρχ. 333.096.-

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΑΣ

ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Προς τήν Τακτικήν Γενικήν Συνελευσιν τών Μελών τοΰ Συλλόγου τών 'Υπαλλήλων τής Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος.

Κύριοι Συνάδελφοι,
’Εκλεγέντες ’Ελεγκταί τοΰ Συλλόγου μας κατά τάς άρχαιρεσίας τής 

10 2 1941, έχομεν τήν τιμήν νά γνωρίσωμεν ύμΐν δτι προέβημεν είς τον έλεγ
χον του ’Ισολογισμού τής χρήσεως τοΰ έτους 1941 καί διεπιστώσαμεν δτι τά 
έν αύτώ άναγραφόμενα ποσά είναι σύμφωνα πρός τά έκ τών λογιστικών 
βιβλίων έξαγόμενα τοιαϋτα. Ή παρατηρηθεΐσα ένημερότης καί άκρίβεια είς 
τάς έγγραφάς είναι άξια πάσης έξάρσεως.
Έκ τοΰ έλέγχου διεπιστώσαμεν δτι τά έσοδα άνήλθον είς Δοχ. 1.317.190.80

ί Τακτικών Δρχ. 1.050.000.—
έναντι προΰπολογισθεντων| «Εκτάκτων » 730.000.— » 1.780.000—

ήτοι έπραγματοποιήθησαν έπί έλαττον έσοδα....................... » 537.190.80

όφειλόμενα είς τήν άπά 1 9-41 κατάργησιν τής κρατήσεως υπέρ τής Ε.Α.Μ.Σ. 
καί τήν καθυστέρησιν μεταφοράς είς πίστωσιν τοΰ Συλλόγου συνδρομών με
λών πολλών Ύπ)των λόγω τής διακοπής τών συγκοινωνιών.

Έξ άλλου τά ’Έσοδα άνήλθον είς . . ....................... Δρχ. 558.156.30
έναντι τών προϋπολογισθέντων είς . . ....................... » 605.000.—

ήτοι έπραγματοποιήθησαν έπί έλαττον ίέξοδα . . . . » 46.843.70

Παραθέτομεν πίνακα τών « ’Εξόδων Διαχειρισεως»
ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ 1 Ιροϋπολογ. Πραγματ. Ύπέρβασις Μείωσις
ΎλικάΓραψείου καί ’Έντυπα 
’Έξοδα Εορτών καί Συγκ.

ΔΡΧ· 10.000.— 7.4,48.— 2.552.—
» 15.000 — 7.600.— 7.400.-

Μισθοί Προσωπικοϋ » 100 000.— 127.737.60 27.737.60
Φωτισμός καί Κίνησις » 90 000.— 94.800.— 4.800.—
'Ύδρέυσις
Συνδρομαί Τηλεφώνων

» 10.000.— 14.598.— 4.598.—
10.000.— 12.506.90 2.506.90

60.000.—θέρμανσις » 60.000.— —- —
"Εκτακτα έξοδα » 60.000.— 80.831.— 20.831.—
Διάφορα έξοδα 70.000.— 81.561.- 11 561.—

ΔΡΧ· 425.000.— 427.082.50 72.034.50 69.952 —
Ένίσχυσις Εστιατορίου » 180.000.— 131.073.80 — 48.926.20

ΔΡΧ- 605.000.— 558.156.30 72.034.50 118.878.20

Αί «Αποσβέσεις» άνήλθον είς δρχ. 187.748 έναντι προϋπολογισθεισών 
δρχ. 125.000, κατενεμήθησαν δε ώς έξής :

’Αποοβέσεις έπί τών «Εξόδων Έγκαταστάσεως» Δρχ. 150.173.-—
» » τής «Βιβλιοθήκης» * 37.571.

» 187.744.—

Ή περιουσία τοΰ Συλλόγου μας ηυξήθη κατά τήν άξίαν τών άγορα- 
σθέντων τό έτος 1941 βιβλίων διά χρημάτων έκ τής έπιχορηγήσεως τής Εθνι
κής Τραπέζης, ήτοι κατά δρχ. 7565. ,

Τάς έν τώ πίνακι τών «Εξόδων Διαχειρισεως» έμφανιζομενας καθ 
έκαστον είδικόν λ)σμόν υπερβάσεις ύποβάλλομεν ύπό τήν κρίσιν υμών.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ' ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ
Έκ του έλέγχου τών βιβλίων τής έφημερίδος «Τραπεζιτική» διεπιστώ- 

σαμεν πλήρη τάξιν, ένημερότητα και σαφήνειαν είς τάς έγγραφάς.
Αί εισπράξεις έκ συνδρομών συναδέλφων καί τρίτων

άνήλθον είς ... ^.................. ,........................................ ΔΡΧ
έναντι εισπράξεων τόϋ έτους 1940 έκ....................... .... · » 212.4οι.

ήτοι έπί έλαττον κατά τό 1941 ........ >>^^28.649^—

Τά έσοδα έκ διαφημίσεων άνήλθον είς . . 
’Έναντι πραγματοποιηθέντων κατά τό 1940 έκ .

22.275.—
62.555.—

ήτοι έπί έλαττον κατά τό 1941 . . . » 40.ζ80.

Ή-μείωσις τών εισπράξεων, ώς άνωτέρω, όφείλεται είς άνάστοιχον 
μείωσιν τών συνδρομητών μή συναδέλφων, ως καί τών δημοσιευθεισών έν 
τή έφημερίδι διαφημίσεων. Τά αίτια τοΰ περιορισμού τών έσόδων δέον ν 
άποδοθώσιν άποκλειστικώς είς τήν γενικήν κατάστασιν.

Τό κόσιος τής έφημερίδος άνήλθε κατά τό 1941 είς δρχ. 109.539.50 
"Εναντι κόστους κατά τό 1940 .................. · » 134.931.50

"Η έπί έλαττον’διαφοράΤκατά τό 1940 : έκ » 25.392.—

όφείλεται είς τήν μείωσιν τοΰ άρ θμοΟ τών κυκλοφορησάντων φύλλων.
Τά γενικά, τέλος, έξοδα τής έφημερίδος κατά τό 1941 άνήλθον είς Δρ. 158.587.80 

έναντι έξόδων τοΰ 1940 .............................................. * 142.935.60

"Ο Σύλλογος έπεβαρύνθη έπίσης μέ δρχ. 6.287.40 διά φόρους (Δημοσίου 
καί Δημοτικούς).

Έκ τοΟ έγγραφέντος είς τάν προϋπολογισμόν τοΰ έτους 1941 κονδυλίου 
δρχ. 305.000 δΓ «Εκτάκτους δαπάνας λόγω τοΰ πολέμου» έδαπανήθησαν μό
νον 45.585.50 δρχ. ένω έξ άλλου δέν έχρησιμοποιήθη ιό έκ δρχ. 600.000 προϋ- 
πολογισθέν ποσόν διά τήν ένίσχυσιν τής Ε.Α.Μ.Σ.

Ή προκύψασα κατά τήν χρήσιν 1941 ζημία έκ . · . » 60.442,55
όφειλομένη, ώς προελέχθη είς τήν μείωσιν τών έσόδων έκ διαφημίσεων καί 
έκ συνδρομών τρίτων (μή συναδέλφων), ήχθη είς χρέωσιν του λογαριασμού 
περιουσίας «Τραπεζιτικής» έκ κερδών προηγουμένων χρήσεων, δστις, μετά 
τήν έπελθοϋσαν μείωσιν, παρουσιάζει ύπόλοιπον έκ δρ. 70.557.45.

Οί Έλεγκαί Ν1Κ. ΚΑΡΑΡΑΣ, ΗΛΙΑΣ ΚΟΝΔΗΣ


