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ΠΕΜΠΤΗ
V

ΦΕΒΡΟΡΑΡΙΟΡ

Γραφεία: Ρβΰσδελτ (’Ακαδημίας) 60 
Τηλέφωνον 613.859

ΤΟ ΛΥΘΕΝ ΕΠΙΜΑΧΟΝ ΖΗΤΗΜΑ

ΟλΟΚλΗΡΟΝ 10 ΚΕΙΜΕΝΟΝ ΙΟΙ «ΜΙΜΝΤΟΙ 
Ν.1. ΕΝΙΙΠΜ ΙΟΙ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΟΝ ΤΗΣ ΕΤΕ

Κατά τήν συνεδρίασιν τής Βουλής 
τής 21ης Ιανουάριου 1957 έψηψίαθή 
τό Νομοσχίδιον «περί οικονομικής έν- 
ισχάσεως του Ταμείου Συντάξεων 
το- Προσωπικού των Τραπεζών (πρώ
ην ’Εθνικής)».

ΈΧύθη τοιουτοτρόπως τό τεράστι

ον αύτό ζήτημα, το όποιον άπό τε
τραετίας κρατεί είς άγωνίαν τό πλή
θος των Συνταξιούχων καί τό έν 
ένεργεία: Προσωπικόν τής 'Εθνικής 
Τραπέζης.

Τό κείμενον του ψηφισθέντος Νίόμου 
έχει οΰτω:

Περί οικονομικής ενισχύσεις 
τοΰ Ταμείου Συντάξεων 
Προσωπικού των Τραπεζών 
(πρώην) Εθνικής.

’Άρθρον Ιον
1. Διά τήν οικονομικήν εξυγί- 

ccvolv τοΰ δυνάμει τοΰ Ν. Δια- 
τάγίμΌτος 2626)53 «περί άναδι- 
οργανώσεως των Ταμείων Σ ον 
τάξεων καί Αύτασφαλείας του 
προσωπικού των Τραπεζών Ελ 
λάδος Εθνικής καί Κτημα
τικής καί άλλων τίνων διατά
ξεων» προελθόντος «Ταμείου 
Συντάξεων Προσωπικού των 
Τραπεζών (πρώην) Εθνικής» 
καί προς ρύθμισιν ζητημάτων 
τινών άναφυέντων εκ τής εφαρ
μογής τοΰ Ν. Διατάγματος 
2626)53, ή Τράπεζα τής Ελ
λάδος, ή ’Εθνική Τράπεζα τής 
'Ελλάδος καί ’Αθηνών καί ή Ε
θνική Κτηματική Τράπεζα τής 
‘Ελλάδος, ύποχρεοΰνται δ- 
πως, άρχής γ-ενο-μένης άπό τοΰ 
1956, - ένισχύουν οϊκονσμικώς 
τό Ταίμεϊον τούτο, διά τής είς 
αύτό -καταβολής ετησίων είσ- 
φν£/ύί>ν.

2. Διά τήγ πρώτην διετίαν 
αί -κατά τήν παράγρ. 1 είσφο- 
ραί καθορίζονται έν συνόλω ιείς 
δραχμάς 70.000.000 διά τήν 
Τράπεζαν Ελλάδος, είς δρχ. 
2.00Q.Q00 διά τήν ’Εθνικήν Κτη 
ματικήν Τράπεζαν τής Ελλά
δος καί είς δραχμάς 50.000. 
000 διά τήν ’Εθνικήν Τράπεζαν 
Ελλάδος καί ’Αθηνών, κσταδλη 
τέας έξ ολοκλήρου άμα τή δη
μοσιεύσει τοΰ παρόντος. ‘Η είσ 
φορά τής Εθνικής Τραπέζης 
'Ελλάδος καί ’Αθηνών δύναται 
νά κατανεμηθή κατά τήν κρί-

σιν της μεταξύ τών Ταμείων 
Συντάξεων τής Τραπέζης ταύ- 
της, δικαιουμένης άμα καί ό
πως κατανείμη τήν έίκ τής _ώς 
άνωι εισφοράς δαπάνην αύτής 
καί είς πλείονας διαχειριστικάς 
χρήσεις. 1

3. Αί περί ών δ παρών Νό
μος είσφοραί άποτελοΰν έκπε- 
στέαν παραγωγικήν δαπάνην 
τών οίκε ίων Τραπεζών καί _ 6- 
σοδον τών δικαιούχων Ταμείων, 
άπηλλαγιμένον πάσης κρατήσε- 
ως ή εισφοράς ή δικαιώματος 
ΰπέ|ρ τρίτων.

"Αρθρον 2.
Εξουσιοδοτούνται οί Ύπουρ 

γοί τών Οικονομικών, ’Εμπορί
ου καί ’Εργασίας, δπως, διά 
κοινών αποφάσεων αυτών και 
κατόπιν γνώμης τών ένδιαφε,ρο 
,μένων Τ ροπεζών, καθορίζουν ά- 
νά διετίαν τάς πέραν τής πρώ· 
της διετίας έτηρίας εισφοράς 
τών έν άρθρω 1 Τραπεζών.

"Αρθρον 3.
Τά κατά τάς ώς άνω διατά

ξεις κατα-δληθηρόμίΕνα ύπό τής 
Τραπέζης τής Ελλάδος χρήμα 
τιικό ποσά έπιστραφήισονται πα- 
ρά τοΰ Ταμείου Συντάξεων Προ 
σωίπυκοΰ τών Τραπεζών (πρώ
ην) Εθνικής καί διά καταβο
λής 15% έκ τών έτη'σίων πλε
ονασμάτων αύτοΰ -μετά τήχ έκ- 
πλήρωσιν άπασών τών πρός τά 
ήίσφαλισμένα μέλη ύποχρεώσε- 
ών των.

"Αρθρον 4.
Ή ισχύς τοΰ παρόντος άρχε- 

ται άπό τής δημ-οσιεύσεώς του 
έν τή Έφημερίδι τής Κσδερνή- 
σεως.

Έν ’Αθήναις τή 20.12.1956 
Ό έπί τών Οίκονομ. Υπουργός 

ΧΡ. ΘΗΒΑΙΟΣ 
Βουλευτής ’Αθηνών

ΟΛΟΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΥΡΙΑΝΗΝ 
ΓΕΝΙΚΗΝ ΣΥΝΕΑΕΥΖΙΝ

ΟΡΕ 6 Ν. Μ. ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ “ΙΡΙΚΟΪΠΗΣ,,
ΘΕΜΑΤΑ
1) ’Έκθεσίξ πεπραγμένων διά τό λήξ«ν έτος 1956

’Έγκρισις απολογισμού διαρρεΰσαντος έτους 1956 καί 
προϋπολογισμού τρέχοντος έτους 1957.
’Έκθεσις τών ελεγκτών έπί τής διαχειρίσεως 1956 καί 
απαλλαγή τήξ Δ. Ε.
’Εκλογή πενταμελούς ’Εφορευτικής Επιτροπής διά τήν 
διεξαγωγήν τών ’Αρχαιρεσιών.

5) Αήψις άποφάσ-εως περί ρυθμίσεως οφειλών πρός τον 
Σύλλογον.

6) Λήψις άποφάσεως περί ποινικής διώξεως κατά Κωστή 
Ήλιάσκου.

7) Εκλογή Επιτροπής διά τήν μελέτην ριζικής άναθεω- 
ρήσεως τού έν ίσχύϊ Καταστατικού.

ΤΟ «ΘΑΥΜΑ» ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΣ ΕΒΥΓΙΑΝΣΕΩΣ

Η ΑΙΙΝΟΣΙΗΘΕΙΙΑ ΕΠΙΣΤΟλΗ ΤΟΪ 
ΪΕΟΣ &Ι0ΙΚΗΤ0Υ ΤΗΣ [ΙΕ κ. IT.

«’Επί τρία ολόκληρα έτη συνεσωρεύθηοκν σφάλματα έπί 
σφαλμάτων, τήν ευθύνην τών’ όποιων φέρουν πλείστοι 
όσοι, ΠΡΩΤΟΣΤΑΤΟΥΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ»

Είς τό «ΒΗΜΑ» τής 8ης ’Ι
ανουάριου 1957 έδημοσιεύίθη, έ- 
πιστολή- τοΰ τέως Διοικηιτοΰ τής 
Εθνικής Τραπέζη-ς καί δουλιευ- 
τοΰ κ. Στ. Κωστοπούλου.

Ή κατωτέρω έξ όλοκλήρου 
Αναδημοσίευαις ταύτης, δέν ση
μαίνει δτι υί'οθετοΟμεν πλήρως 
τάς απόψεις τοΰ γράφοντος, 
κιαίτοι συιμφωνοΰιμεν είς τά 
πλεΐστα σημεία. 'Απλώς ένημε- 
ροΰμεν τούς συναδέλφους μας 
έπί τής δημοσίας έμφανίσεως 
τών -«άπλυτων»' τής συγχωνεύσε- 
ως, άρχής χενομένης διά τυΰ 
δημοσιευθέντος τμήματος τής 
γνώστής έκθέσεως.

*Η συγχώνευσές τών δύο μεγάλων 
τραπεζικών Ιδρυμάτων τής χώρας ά- 
πετέλεσε καί πάλιν άντ ικείμενο ν ευ- 
ρείας συζητήσεως έξ άφορμής του δη 
μοοΊευθέντος γενικού μέρους τής έκ- 
θέρεως τής ’Επιτροπής Ελέγχου, ή 
οποία συνεστήθη ύπό του Γενικού 
Συμβουλίου τής Εθνικής Τραπέζης 
Ελλάδος καί Αθηνών διά τήν ερευ
νάν τής διαχειρίσεως άπό τής συγχω- 
νεύσεως μέχρι του τέλους 1955.

Τά συμπεράσματα τής έκθέσεως εί
ναι τοιαύτης ψύσεως ώστε ή δη,μιουρ- 
γηΙθεΐσα συγκίνησίς νά είναι άττολυ- 
τως δικαιολογημένη. Πράγματι δια- 
πιστοΰται πλέον αύθεντικώς καί βάσει

τών επισήμων στοιχείων τής Τραπέ
ζης άτι αί ώς άνω τρεις χρήσεις έ- 
βάρυνον τό προελθόν έκ τής συγχω- 
νεύσεως νέον πιστωτικόν ίδρυμα μέ 
συνολικήν ζημίαν δρχ. 345.500.00i0 
ηύξησαν τάς επισφαλείς απαιτήσεις 
κατά δρχ. 106.000.000 καί έ,δη- 
μιούργησαν νέας άκινητοποιήσεις καί 
παγωμένας πιστώσεις έκ δρχ. 394 
600.000... Καί δλα αυτά έν όνόματι 
τής έξυγιάνσεως του τραπεζικού μας 
συστήματος καί διά νά προληψθή ή 
έπικειμένη, δήθεν, πτώχευσίς τής τέ
ως ’ΕΙΘνικής Τραπέζης, τής οποίας τό 
προσωρινόν άνοιγμα αί επισφαλείς 
άπαιτήρεις καί αί παγωμέναι πιστώ
σεις άπετέλουν μικρά μόνον ποσοστά 
τών ώς άνω αστρονομικών ποσών..

Ό γράφων εΐχε τό θλιβερόν προ- 
νρμιον νά καυτηριάση εγκαίρως τό 
τερατώδες εγχείρημα τής συγχωνεύ- 
σεως καί νά προΐδη τάς Ολιβε,ράς του 
συνέπειας. Υπήρξε ν ό μόνος, ίσως, 
δΤ ώρισ,μένην περίοδον, ό όπιοίος έ- 
πίστευσε καί διεκήρυξεν ότι ή κατά 
τό 1952 κρίσις τής τέως Εθνικής 
Τραπέζης ώφειλε-το είς αίτια έξ ά ν- 
τικε ι μ έ ν ο υ, χωρίς τήν θερα
πείαν τών όποιων 0ϋτε ή συγχώνευ
α ις, ούτε οί μάγοι τής συγχωνεύσε 
ως ήτο δυνατόν νά επιτύχουν τίποτε, 
Καί ώς άνθρωπος βλέπων δίκαιου μέ·

(Συνέχεια είς τήν 4ηιν σβλ.)

ΑΠΑΒ ΕΤΙ ΖΉΤΟΥΜΕΝ

Νά δπμοσιευβή ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ 
ή έκθεσις «Πέππα»

ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΜΑΣ

ΑΙ ΠΡ0ΑΓ0ΓΑ1ΕΠΑΝΗΡΧΙΣΑΝ
ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΑΙ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ

ΤΒρματ ισθε ίση ς τής όίΐίασχοίλήϊ· 
σεως τών άριμοδίων μέ τά άπο- 
τελέΙσματα τοΰ π-ροαγωγικοΰ 
διίαγωνισμοϋ, έάανήρχισεν ή έρ- 
γρκτία τής 6λοκληρώσεως τών 
απτό τοΰ Αύγούστου π. έ. ά#>- 
ξοιμένων προαγωγών.

Μετά τήν έπί θύραις ολοκλή

ρωση; τών προαγωγών εις τους 
άνωτέρ-ους βαθμούς θά έπακο- 
λουθήση, ή κρίσις τών έν τφ 
μεταξύ ουμπληρχοσάντων χρό
νον κρίσεως έκ τών έππνχόν 
των τοΰ διαγωνισμού, καθώς 
επίσης καί τών δ-ικαιουμένων 
μονυμοποιήσεως ή μ-ετατάξεως.

Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ
ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ ΑΙ ΑΔΕΙΑΙ

Λυποάμεθα διότι ιείμεθα ύπο- 
χρεω|μένοι νά έιπανέλθ-ωιμεν έπί 
τοΰ ζητήματος τών αδειών. Υ
πάρχουν Διευθυνταί Ύπ)των, οί 
όποιοι —- παρά τάς κατηγ,Ορη^ 
ματικάς διαταγάς τής Διοιική- 
σεος — έξακσλουθοΰν νά καθυ-

Η ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ ΕΚΘΕΣΙΣ

Β-αθεΐαν αϊσθησιν έπροξένη- 
σεν ή άναδημοσιευθεΐ-σα είς τήν 
Τραπεζιτιικήιν ’Απόρρητος "Εκ- 
θεσις Επιτροπής ’Ελέγχου Δια- 
χειρίσ.εωις *Ήλίάσκου, είς δσους 
έκ τών συναδέλφων δέν τήν εί- 
χ<χν άναγνώσει είς τά δύο φύλ
λα τής «’Ελευθερίας». Μάλι
στα, κύριοι συνάδελφοι, αυτός 
ήτο δ μέγας καί πολύς Κωστής 
Ήλιάσκος, ό -κληθείς νά σώση 
έκ τής καταστροφής τήν Εθνι
κήν Τράπεζαν τής Ελλάδος, 
συγχωνεύων αυτήν είς τή-ν Τρά
πεζαν ’Αθηνών καί έπεκτείνων 
έπ’ αύτής τάς τραπεζιτικάς του 
«^μεθόδους καί άρχάςι». Τούτου 
ή είικών έξακολούθεΐ νά κοσμή 
τήν αίθουσαν τοΰ Γενικού Συμ
βουλίου τής Εθνικής Τραπέζης 
τής Ελλάδος.

Η ΜΗΝΥΣΙΣ
ΚΑΤΑ ΚΩΣΤΗ ΗΛΙΑΣΚΟΥ

Ή Γεν. Συν-έλευσίς τοΰ Συλ-

στεροΰν είσέτι, άρξκμένσυ- τοΰ 
Φεδρουαρίου 1957, τάς άδειας 
1956. Πιαρακάλοΰνται οί συνά
δελφοι οί μή λαδόντες άδειαν 
κατά τό 1956, νά μάς τό γνω
ρίσουν, ίνα καταγγ’είλωίμ-εν 
πρός τήν Διο-ίκηισιν τήν παρά- 
δασιν τής διαταγής της.

λόγου τής Παρασκευής 8 Φε
βρουάριου προοιωνίζεται εκτά
κτως ένδιαφερουσα. Διότι, με
ταξύ άλλων, πρόκειται νά λη- 
φθή άπόψασις περί τής ποινικής 
διώξεως κατά Κωστή Ήλιά- 
σκου. Ή Δ. Επιτροπή, επιθυ
μούσα νά εχη- έγκυρον γνώμην, 
άνέθεσεν είς τόν διαπρεπή ποι- 
νι-κολόγον καί βουλευτήν ’Αθη
νών κ. "Αγγελον 1 σουκαλάν νά 
σύνταξη σχετικήν γνωμοδό- 
τησιν, ή όποια καί θά άναγνω- 
σθή είς τήν Γεν. Συνέλευσιν, 
Τοιουτοτρόπτος τό Σώμα, έν 
πλή-ρει γνώσει διά των προκυ- 
πτόντων στοιχιείων, θά άποφα- 
σίση έήί τής υποβολής ή οχι 
μηνύσεως, κατά τού συνδέσαν- 
τος τό ονομά του μέ τήν έννοι
αν τοΰ άπανθρώπου εργοδότου.

ΑΙ ΟΡΓΑΝ1ΚΑΙ ΘΕΣΕΙΣ

Ό ’Οργανισμός Ήλιάσκου, 
ό όποιος δυστυχώς Ακόμη ισχύ
ει, προβλέπει περιω-ρισμένον α
ριθμόν οργανικών θέσεων είς

Τά... βκυλβλόϊ ®υμπβαιά$ετχι...



τ-ορς βαθμούς ύποτμηματαρχών 
καί άνω. Τοιουτοτρόπως έκ των 
215 σηιμερ νών ύποτμηματαρ- 
χων μόνον 35 δύνανταί νΑ προ- 
αχθ’ούν εις τόν βαθμόν Τμημ. 
Β'. Έικ δέ των 220 σημερινών 
Τμημ. Β' μόνον 15 δύνανταί να 
προαχθοΰν εις τόν βαθμόν 
Τιμηιμ, Α'. Έκ των Τμημ. Α' 
εις τόν Ήλιαακογενή βαθμόν 
Σ υμπράτΤοντος Ύποδιευθυντού 

ο ύ δ ε ί ς όύναται νά προ- 
αχθή, μιή| ϋπαρχοάσης οΰδεμιάς 
κενής θέοΕως! θέλομεν νά πι- 
οτεύωμεν ότι ή Διοίκησ.ς τής 
Γ ραπέζης, αιρόμενη; ύπεράνω 
του τυπικού δικαίου, θέλει άπο
νε ίμει ουσιαστικόν δίκαιον, έ- 
παυξάνουΙσσ — Εστω καί άνεπι- 
σήμως τόν άρ θμόν των όργανι- 
κών θέσεων, ώστε νά μή άδική- 
ση καί άπογ'οτεύση παλαιούς 
λειτουργούς τοΰ "Ιδρύματος, 
λευκαθέντας έν τή ύπη,ρεσία.

ΔΙΚΑΙΑ ENTASIS!

Μεγάλο Ενδιαφέρον προεκά- 
λεσεν 6 δημοσ ευθείς είς τό προ 
ηγούμενον ψύλλον «Πίναξ "Υπο
διευθυντών. Συμπραττόντων, 
Τμηματαρχών Α-1», παρέχων 
την σημερινήν Επετηρίδα των ώς 
άνω βαθμών Εν αντιπαραβολή 
μέ τούς βαθμούς καί valeurs 
πού είχαν οί αύτοί συνάδελφοι 
καπά τήν δημοσιευθεΐσαν Επί δι 
οικήσεως Άλεξ. Κορυζή Επε
τηρίδα 1940. Διευκρινίζοντες 
τάς απορίας μερικών συναδέλ
φων, Επεξηγούμεν ότι δέν είναι 
ολίγοι οί σημερινοί Τμηματάρ- 
χαι Β' οί όποιοι βλέπουν μετ’ 
άπηρίας συναδέλφους των τών 
όπιο ίων προηγούντο κατά τήν 
Επετηρίδα 1940 νά είναι σήμε
ρον Τιμηματάρχαι Α' — ή καί 
Συμπράττοντες —, Ενώ αύτοί 
παραμένουν εισέτι Τμηματάρχαι 
Β '. Τούτο, αυτό, συμβαίνει, βε 
βαίως, καί δι’ όλους τούς κα
τωτέρους βαθμούς. Καί ιδού 
δ ατί είναι αναγκαία δίκαια εν- 
ταξις.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙ ΤΩΝ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ THS Ε.Τ.Ε.Α.

Κατά Φεβρουάριον 1955 πάν- 
τες οί μισθωτοί τής χώρας ε- 
λαβον αΰξησιν «Αποδοχών κατά 
10%, μέ Ανώτατον όριον αύζή- 
σεως δρχ. 300. Πάντες,... Εξαι
ρέσει τών ύπαλλήλων τής ΕΤΕ 
τών λαμβανόντων μισθόν Ανώ- 
τερον τών 3.000! "Ως Εάν ό μι
σθός 3.000 είναι μισθός ηγεμο
νικός ! Δέν έζητήοαμεν άνοδρο- 
μοκάς διαφοράς, αλλά απλήν 
Κατάργησιν τής έξαιρέσεως ά- 
πό Ίανουαρίου 1957, διά νά μή 
έπιβαιρυλθή ή χρήσ ς 1956. Τό 
θέμα έτέθη ΰπ’ όψιν τοΰ κ, Δι- 
οικητοΰ, προ τής άναχιωρήσεώς 
του είς Αμερικήν, καί άνεγνω- 
ρίσθη ώς δίκαιον. "Ο κ. υπουρ
γός Εργασίας, παρόντος καί 
τοΰ "Υπουργού Συντονισμού, 
καί είς άλλην π$ρίστασιν παρόν 
τος τού "Υπουργού τών Οικονο
μικών, ΰπεσχέθη τήν κατάργητ 
σιν τής έξαιρέσεως, Έν τούτοις 
ακόμη ούδέν Εγένετο I Είς πό
σον χρονικόν διάστημα ή σκοπι- 
μότης περιορισμού τών Εξόδων 
Διαχειρίσεως, διά τού άσημάν- 
του Αριθμού τών 220 χιλιάδων 
μηνιαίως, πρέπει νά ύπερνικδ 
τήν Εννοιαν τού Δικαίου; Δέν 
Αρκεί μία διίε,τία;
ΔΥΟ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΑ

Κοιτά τήν γενομένην Επί Ήλι- 
άσικου «’Ένταξιν» οί μέν Υπάλ
ληλο^ τής τέως ’Αθηνών Ελαβον 
τάς δ· αφοράς αποδοχών των έκ 
τής Έντάξιεως άπό 1ης Μαρτί
ου 1953, οί δε υπάλληλοι τής 
τέως Εθνικής άπό 25 Σεπτεμ
βρίου 1953. Πώς είναι δυνατόν 
νά Ακολουθούνται δύο μέτρα 
καί σταθμά, πάντοτε δέ είς βά
ρος τών έκ τής Εθνικής υπαλ
λήλων ; Καί τί δύναται νά άντι- 
ταχθή είς τό παντός άλλου δι- 
καιότερον αίτημα τής καταβο
λής τών άπό 1ης Μαρτίου 1953 
μέχρι 25ης Σεπτεμβρίου 1953 
διαφορών καί είς τούς έκ τής 
Εθνικής προερχόμενους, όταν 
μάλιστα ή συνολική έπιβάρυν- 
σις τής Τραπέζης δέν υπερβαί
νει τά 4 Εκατομμύρια:

ΟΙ ΑΚΡΙΒΕΙΣ ΑΡΙΟΜΟΙ

Είς τό άπό 10ης Ίανουαρίου 
1957 ύπάμνηιμα τού Συλλόγου 
ύπαλλήλων Τραπέζης ’Αθηνών 
άναφέρεται ότι άπελόθησαν ύπό 
Κωστή Ήλιάσκου 1600 περίπου 
Εργαζόμενοι, προερχόμενοι Εξ 
άμφοτέρων τών συγχωνευθεισών 
Τραπεζών. Δέν άναφέρεται ό
μως ότι έκ τών 1600 έξελθόν- 
των ή μάλλον έκ τών ή 526, οί 
προερχόμενοι Εκ τής Εθνικής 
Τραπέζης είναι 1141 Εναντι μό
νον 385 έκ τής Τραπέζης ’Αθη
νών, ’Εάν δέ έξαιρέσωμεν τούς 
λόγω ορίου ηλικίας έξελθόν- 
τας, Εχομεν 909 έκ τής ’Εθνικής 
Εναντι 158 έκ τής ’Αθηνών. 
Γράψομεν ταΰτα, όχ( — δι’ ό
νομα τού θεού! — έπιθυμοΰν- 
τες τήν αυξησιν τού άριθμοΰ 
158, οϋτε μνη,σ κακοΰντεή διότι 
Εχο,μεν τό προβάδισμα -είς τάς 
έκ τής συγχωνεύσεως απολύ
σεις, Αλλά διότι — ώς Τραπεζι
τικοί — έκτιμώμεν την άξίαν 
τών Ακριβών Αριθμών \

ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΑΑΑ&0Σ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31πς ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1956

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ 
TAME I ΟΝ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΑΘΗΝΩΝ
Λ)σμός Nto 500.028 «Συλλόγου».................................. 202.105,60

» No 501,832 «Εστιατορίου»............................ 43,—
ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ
Υπόλοιπον τή 31)12)55................ ·· 1.403.117,65
Πωλήσείς ’Απριλίου 1956 ................ 63.389.—

» Σεπτεμβρίου 1956 ............... 40.737,90

1.298.990,75
Άγοραί ’Απριλίου 1956 .. ................. 58.298.—

» Σεπτεμβρίου 1956 . . .. .. .. 43.175,— 1.400.463,75

Μεΐον: Π,ρακύψασα διαφορά Εξ Αναγωγής χρεογρά
φων είς τιμήν 31)12)56 ... ................... 159.128,75

ΑΚΙΝΗΤΑ
'Οδός Ρούζβελτ 60 (5ος «καί 6ος όροφος) ...... 1
Έν Σπέτσαις έκ κληροδ. Δ. Μπούμπουλη............... 18.506,20

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
"Υπόλοιπον τή 31)12)55 ....................... 17.460,—
Άγοραί Ετους 1956 ................................. 230,— 17.690.—

Μεΐον: Αποσβέσεις χρήσεως 1956 ................................. 7.690,

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙ Σ
Ύπόίλ,οιπον τή 31)12)55 ....................... 81.696,40
Προσθήκαι Επους 1956 ............................ 15.483,40 97.179,80

Μεΐον: Αποσβέσεις χρήσεως 1956 ................................. 46.179,80
ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ Λ) ΣιΜΟΙ
Όφ-ειλαί ύπαλλήιλων Συλλόγου καί Εστιατορίου . . 15.564,—
Όψενλαί Μελών Συλλόγου............................................. 38.769,—
’Οφειλή Συλλόγου Βοηθητικού Προσωπικού . . . . · · 10.000,—
Τρόφιμα καί Μετ-ρητά ’Εστιατορίου............................ 20.842,60

ΣΥΝιΔΡ-ΟΜΑΙ ΜΕΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 1955 (Ανείσπρακτοι)

8.208,15

202.148,60

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

1.241.335-

18.507,20

10.000-

51.000-

85.175,60

456.684,35

Υπόλοιπον 31)12)55.................................... _. .. .....2.066.957-
Χρεωστικά υπόλοιπα έκ διαφοράς Αναγωγής Χρεογρ.

χρήσεως 1955 325.033,85 
χρήσεως 1956 159.128,75

Μεΐον: Πιστωτικόν υπόλοιπον χρή
σεως 1956 ..................

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ 
Τάκοι καταθέσεων λ') σμοΟ 501.832
ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ Λ) ΣΜΟΙ
Πιστωτικά υπόλοιπα υπέρ διαφόρων ’Ασφαλιστικών 

’Οργανισμών.......................................... .. ;............
ΜΗΠΩ ΕΙ ΣΠΡΑΧΘΕΙΣΑ1 ΣΥΝΔΡΟΜΑ! XΡΗ

ΣΕΩΣ 1955 ...............................................................

484.162,60 "

15.271,85 468 890,75 1.598.066,25

43

18.265,30

456.684,35

2.073.058,90 2.073.058,90

ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΜΕΡΙΔΟΣ «ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ» ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1956
ΕΞΟΔΑ

Μ
ΦΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ...............................
ΕΞΟΔΑ ΔI Α,ΧΈΙ Ρ I ΣΈΩΣ
Μισθοδοσία προσωπικού .....................
Άντίτιμον συσσιτίου προσωπικού . . . . 
Έκτακτα Επιδόματα προσωπικού
Καταβολαί είς Ι.Κ.Α...............................
" Υδρευα νς..................................................
Φωτισμός — Κίνησις...............................
Συνδρομαί τηλεφώνων...........................
Ταχ)ικά — Τηλ)κά.................................
Έξοδα καθαριό-τητος Κάτ)τος . .
Έξοδα ψυχαγωγίας μελών ...............
’Έξοδα Εορτών κ-λπ. Εθνικών σκοπών
Ύλι-κόν Γ ραφείου καί Εντυπα...............
Συνδρομαί είς Έφημ. καί Περιοδικά. . 
Είσφοραί - Βοηθήματα - Φιλοδωρήματα
Διάφορα Εξοδα ...................................
Καταβολαί είς Ο.Τ.Ο.Ε..........................
Έξοδα Γραφείου Δ)κού Συμβουλίου 
Έξοδα δημοσ. καί Εκτυπώσεων Άνακ. 
Άμοιβαί Δικηγόρων - ’Έξοδα δικών . 
Έξοδα συντηρήσεως Ακινήτων . . 
"Εξοδα συντηρήσ. Επίπλων καί σκευών
"Εξοδα μορφώσεως..................................
’Έξοδα δημιουργ. μητρώου ΜΙελών . .
θέρμανσις . . . . .......................................
'Έξοδα συντηρήσεως Εστιατορίου . .
"Εξοδα συνελεύσεων καί ’Αρχαιρεσιών 
"Έξοδα ’Αντιπροσωπειών Ύπ) των

ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΏΝ ΑΓΩΙ 
ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ..
-Δαπάναι έκδόσεως έφημ. «Τραπεζιτική 
Διαφορά Εξ άναγιωγής χρεογράφων χρήσεως 1955 

» » » » 1956

5
ΆΡ

μήνες 
ι 31)5)56

7 μήνες 
Άπό!) 6) 56 ΣΥΝΟΔΟΝ

106.630,50137.369,50 244.000-
3.502,70 3.264,40 6.767,10

10.823,10 14.197'.— 25.020,10
17.756- 30.213- 47.969 —

1.627,15 2.460,85 4.088-
12.780,90 16.204,20 28.985,10
9.700,75 10.315,45 20.016,20
1.768,20 4.676,90 6.445,10
2.839,80 7.088,30 9.928,10

ρ 242- 4.152,60 4.394,60
1.545- — 1.545-
5.279,50 9.457,50 14.755 -
3.200- 2.690 5.890-
8.120 — 9.550- 17.670-
5.033,50 4.643,20 9.676,70
2.500- — 2.500—

10.762,80 3.096,80 13.859.60
* 1.403- 8.300 9.703-

8.009.50 8.108- 16.117,50
4.000,30 5.854,50 9.854,80

6.123,50 6.123,50
38.977- 38.977-
1.650- 1.650-
2.193- 2.193-

21.000 — 24.387,15 45.387,15
41.550,20 7.779,20 49.329,40
14.607.10 15.738,80 30.345,90

Ν 16.909.- 2.913,80 19.822,80

18.890,90

31.000— 17.657,60

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ...............................................................
— Προχείρου Αποθήκης είς Ταράτσαν........................... }
— Βιβλιοθήκης.................................................  ..............
— Εγκαταστάσεων (Επίπλων καί σκευών)................

48.657,60 
• 325.033,85 

159.128.75

2.345 - 
7.690- 

46.179,80

673.190,85

19.822.80

532,820,20

56.214.80

Τ.300.939,55

ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ ΚΑΓ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΓΓΡΑ
ΦΗΣ ΜΙΕΛΩΝ.................................................

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣ (Σ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 
ΤΟΚΟΙ - ΤΟ-ΚΟΜΙΕΡΙΔΙΑ - ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 

Τάκοι Λ) σμοΟ No 500.028 . . . . 3.861 .—
Μερίσματα χρεογιράφων μας . . 5.284,75

ΕΚ-ΚΡ.ΕΜΕΙ Σ Λ) ΣιΜΟΙ......................................
X ΡΕΩ ΣΤ I ιΚ ΟΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟΝ, ΜΕΤΑΦΕΡΟ- 

ΡΟ-ΜΕΝΟΝ ΕΙΣ Λ) ΣΜΙΟΝ «ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ»

ΕΣΟΔΑ

721.661,15
100.000-

9.145,75

1.241,90

468.890,75

ΤΤΡΟΎ ΤΤΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1957

ΕΞΟΔΑ
Φόροι .................................................   20.000
Μισθοδοσία προσωπικοί)................................ 180.000
"Εκτακτα προσωιπικου ...................................... 20.000
Καταβολαί είς Ι.Κ.Α........................................... 35.000
Συντήρησις Ακινήτων ................................................ 10.000

» Επίπλων καί σκευών.................... 10.000
Άγ-ορά βιβλίων καί σκευών.............................. 10.000
’Αποσβέσεις............... . . ............................10.000
‘Ύδρευσις καί καθαρκότης Καταστή-ματος | 10.000
Φωτισμός Καταστήμτχτος ........................... 25.000
θέρμανσις » _. , . ...............| 10.000
Υλικόν Γ^ραφ(ε ίου-’Ανακοινώσ-εις-"Εντυπα 15.000
Ταχ) κά - Τηλ)ικά .. ................................... | 5.000
Συνδρομαί τηλεφώνων ........................................ 20.000
'Εφημερίδες καί Π'εριοδιίκά .................... 5.000
Βοηθήματα - Φιλοδωρήματα........................... 10.000
Έξοδα μορφώσεως- ..    ................... .. 20.000

6> Εορτών καί ψυχοτγ'ωγίας............. 15.000
» Συνελεύσεων καί' Αρχαιρεσιών .. 50.000
ι» Αντιπροσωπειών Ύπ)των ........... 30.000
» Δικών καί Αμοιβαίι δικηγόρων . . 30.000
» Συνδικαλιστικών Αγώνων .. .. 20.000

Δημοσιεύσεις ................ „ .................... . .. 20.000
"Εικδοσις Τραπεζιτικής .................................. 40.000
Διάφορα "Εξοδα .,  ................................. . 30.000

_ ι r Λ* ___ ’
r ----------- F

ΕΣΟΔΑ
Συνδρομαί καί δικαιώματα Εγγραφής Μελών 500.000
Τάκοι καί Μερίσματα...................................... 50.000
Οικονομική ένίσχυσις Διοικήσεως .............. 100.000

Δρχ. 650.000



ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΙΤΤΑΣ ΣΤΗ ΛΕΣΧΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΑΡΙΣΤΕΡΑ: ‘Ο Πρόεδρος τοϋ Συλλόγου κόβει τήν πίτταν, προσφέρων είς τους Υπουργούς Οικονομικών κ·αΐ 
’Εργασίας. ΔΕΞΙΆ: Εις τό Γραφ-εϊον τοϋ Δ. Συμβουλίου με.τά τό κόψιμο τής πίττας. Έξ άριστερών π;ρός τα δε
ξιά: ‘Ο άντιπρόεδρος τοϋ Συλλόγου κ. Κ. Παππας, ό πρόεδρος κ. Κ. Μ>ελ;σσαρόπουλος, ό Υπουργός Εργα

σίας κ. Λ. Μιπουρνιάς, ό Υπουργός Οικονομικών κ. Χρ. Θηβαίος, ό Διευθυντής Κεντρικού κ. Άνδρ. Πα· 
παδασιλείου. ό Γεν. Γραμματευς του ‘Υπουργείου Εργασίας κ Β. Χατζηδημητρίου καί ό σύμ&ουλος κ. Μιχ.

’Αθανασιάδης

ΕΓΚΑΤΑΧΤΑΧΕΙΧ τί) 3ΐ·1*·19ίί6 
I (ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΣΚΕΥΗ)

KIAHXI2. ΧΡΕΟΓΡΑΦΠΑ ΧΡΗΧβΠΧ 1936

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
'Υπόλοιπον 31)12)55 ...................... ................................  1.000.
’Αξία 1 αύτομάτου ράδιο γραμμοφώνου

τύπου SIEMENS............................. 10.500.—
’Αξία ένός μεγάφωνου SIEMENS.............. 440.—
’Αξία 39 διαφόρων δίσκων ..................... 1.925.— 12.865.—

Σύνολον δρχ. -----------
13.865-

Μεΐον: αποσβέσεις χρήσεως 1956 ................................. 3.865.—

ΕΙΔΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
"Υπόλοιπον 31^12)55 ....................... -............................ 1.000.
Προσθήικαι έτους 1956 500.

Σύνολον δρχ. 1.500.—
Μεΐον: αποσβέσεις χρήσεως 1956 .. .. ..................... 500.—

ΜΑΓΕΙΡΙΚΑ ΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΚΕΥΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ
Υπόλοιπον 31) 12)55 ...................................................... 11.450,40
'Αγορά διαφόρων σκευών κυλικείου ........................... 1.668,40

"Απριλ. 1956 45 Μετοχαί Άσφαλι Έταιρ. «’Εθνική·» πρός 1420 Καιθ. 63.389,-
Σ)βρίου 1956 37 "Ομολογίαι Α" Άναγκ. 1922 0,50

1 » Κτημ. Πίστ. 1904 > 0,40
197 » » » 1926 3> 0,50

1 ι» 5% 1920 » 0,50
5 » 5% 1914 » 80-

274 » 7% 1925 0,60
10.000- 100 » Παραγωγ. 5% 1954 ΣΤ. » 176.-

90 » Παραγ,ωγ. 1954 ΑΒΓ 134-
7 Μετοχαί Τραπ. ^Ελλάδος 910 - Καθ. 36.521,90

25 » Κτηματικής Ο 170- » 4.216 - 40.737,90

ΑΓΟΡΑ I
’Απριλ. 1956 60 Μετοχαί Ε.Τ.Ε.Α πρός 731.50 43.898-

1.000- 20 » » » 720- 14.400 - 58.298-

Σ) βρίου 1956 10 » » » 660.— 6.600
55 » » » 665.— 36.575- 43.175-

Σύνολον δρχ. 13.118,80
Μεΐον: αποσβέσεις χρήσεως 1956 ................................. 3.118,80 10.000.—

ΕΠΙΠΛΑ ΛΕΣΧΗΣ
"Υπόλοιπον 31) 12)55 ....................................................... 68.246.—
’Αξία 1 πίναοκος ζωγραφικής........................................ 450.—

Σύνολον δρχ. 68.696.—
Μεΐον: αποσβέσεις χρήσεως 1956 .................................  38.696.— 30.000.—

51.000-

ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 31 - 1»- 1 «36
1710 Μετοχού Ε.Τ.Ε.Α. πρός 690 1.179.900-

25 » Τραπέζης Ελλάδος » 1.170 29.250-
20 » Κτηματικής Τραπέιζης » 190 3.800-
50 » Εμπορικής Τροιπόζηις » 138 6.900-
15 -» Άσφ. Έτ. ή ΕΘΝΙΚΗ » 1.400 21.000-

1 Μερίς Πρσμ. -καί Πιστ. Συν)σμοϋ » 485 485-

1.241.335-

ΕΚΦΕΣΙΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ
Προς

Τήν Γενικήν Συνέλευσιν των Μελών 
τοϋ Συλλόγου των Υπαλλήλων τής 
Εθνικής Τραπέζης τής ‘Ελλάδος. 
Κύριοι Συνάδελφοι,

Συμψώνως προς τήν δοθείσαν ήμΐν 
ύπό τής γενικής σονελεύσεως τής 
16)4)56 καί 13)5)56 εντολήν, προέ- 
βημεν είς τον έλεγχον τής δι-αχειρί- 
σεως τοϋ Συλλόγου κατά τήν χρήσιν 
1956.

Είκ τοϋ έλέγχου διεπιστώθη ή ά- 
κρίβεια των εγγραφών είς τά βιβλία 
τοϋ Συλλόγου, τά ύπόλοιπα των ό
ποιων συμφωνούν πρός τά έν τψ ίσο- 
λογισ,μώ άναγραφόιμενα ποκτά.

Αθήν-αι τή 1 Φεβρουάριου 1957 
ΟΙ έλεγκταί 

Σ. ΕΙΓΓΟΝ Ο Π Ο ΥΔΟ Σ 
Α. ΚίίΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

Ή ΝΕΑ ©ΕΡΑΠΕΙΑ 
ΑΙΜΟΡΡΟ Ϊ ΔΩΝ - ΚΙΡΣΩΝ

Έκυικλοφόρησε τό βιβλίον 
του ίατροΰ τοϋ ΤΥΠΕΤ κ. Κων
σταντίνου Μπραζιώτηι «Αιμορ
ροΐδες — Κιρσοί», χρήσιμον τό
σον είς τούς Ιατρούς οσον καί 
ε[ς τούς πάσχοντας. Πωλείται 
ες τά Βιβλιοπωλεία "Αθηνών 
καί Επαρχιών.

Ι"",'τΓΈτΟρΤν0λΑΡΥΓΓ0λ0γ0Τ'"'. 
ΓΕΩΡΓ. ΠΙΠΙΚΙΟΣ ] 

Δέχεται τά μέλη του > 
ΤΥΠΕΤ ?

11—1 π.μ. καί 5—7 μ.μ. ?
Αλεξ. Σούτσου 24 (τηλ. 413513) <

ί ΧΟΡΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ; 
ί ΙΟΝΙΚΗΣ - ΛΑΪ ΚΗΣ <!! Τό τελευταϊβν Σάβδατβν 

I της Άποκρηάς
; (2 Μαρτίου 1957)
; Ό μεγάλος χορός των Συλ- 
; λόγων Ίονικης — Λαϊκής 
ί στάς πολυτελείς αίθουσας 

τοΰ «ΓΚΡΗΝ ΠΑΡΚ» 
Τιμή εισιτηρίου δρχ. 110 

! Μέ πλήρες τάμπλ. ντ’ οτ,
\ όρχήστραχ' Καρδάμη καί 
; πλούσιον καλλιτεχνικόν πρό 

γραμμα. j|
Εισιτήρια είς τούς Συλλό

γους των Τραπεζών 
©ά είναι μιά εύχάριστη s 

συναδελφική βραδυά. 2

VIΙΟ ΧΟIII % ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΧΟΓΑΡΙΑΣΜίϊΑ 3 I ΛΕΚΕΜΙΙΡΙΟΡ 1936

ΧΡΕΩΣΤΙΚΑ
Όφειλαί ύπαιλλήλω,ν Συλλόγου καί Εστιατορίου
Όψειλαί μελών Συλλόγου.........................^ · · ··
"Οφειλή Συλλόιγου Βοηθητικού προσωπικού .. 
Τρόφιμα καί Μετρητά Εστιατορίου......................

ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΑΙ
ΣΩΚ. ΕΠΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΗΣ

ΑΛΕΞ. ΚΩΝ ΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ Σ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ
15.564- 
38.769 — 
10.000- 
20.842,60

, Είσφοραί πρ)ικοϋ ύπέρ Γ.Σ.Ε.Ε. ............................. 1.459.—
ί » » » ’Εργατικής Εστίας............................................. 220.—

» » » Εργατικής Κατοικίας........................................ 814,—
» » » Έπικ. Ταμ. Άσφαλ. Ύπσλ. Ζυθεστ................ 7.801,70

Χαρτόσηιμοιν Μισθωτών ιάπη,ρεσιών .. .......................................................... 352,60
Είσφοραί πληρωτέαι είς I.K.A........................................................................ 7.618.—

85.175,60
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
0 ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΜΜ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

18.265,30 
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

ΧΑΡΙΛ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ "ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ,, ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1956
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ ΠΑΟΗΤΙΚΟΝ

TAME ΙΟΝ ................................................ . 250- ΥΠΟΛ. ΧΡΗιΣΕΩΣ 1956 2.900-
ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΛΟΓ)ΣΜΟΙ
’Οφειλαί συναδέλφων έκ προη,γ. χρήσεων 2.650-

2.900- 2.900-

ΕΞΟΔΑ
ΚΟΣΓΠΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ
1) ’Αξία χάρτου...............
2) Έικτύπωσις....................
3) Διορθ. δοκιμίων............
4) Διεικπεραίωσις...............
5) CLICHETS ...............
6) Συνεργασία:...............
ΓΕΝιΙ,ΚΑ ΕΞΟΔΑ............
ΥΠΟΛΟΙΠΟΝ ΕΙΣ NEON’

ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΜΕΡΙΔΟΣ «ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ»
5 μήνες 7 μήνες

μέχρι 31)5)56 άπό 1)6)56 Σ ύνολον

3.250- 4.855- 8.105-
9.675- 13.017,50 22.692,50

825- 450- 1.275-
900- 346,10 1.246,10
25- — 25,-

5.000- — 5.000-
11.526- 695,50 12.221,50

2.9ω-

53.465,10

ΕΣΟΔΑ 5 μήνες 
μέχρι 31)5)56

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ............... 31.000-
ΕΙ ΣΠΡΑΕΕΙ Σ ΕΙΚ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ’..................
ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ..............................................
ΥΠΟΛΟΙΠΟΝ ΟΡΙΟΗΓ. XΡΗΣ<ΕΩΣ .......................

7 μήνες 
άπό 1)6)56 
17.657,60 
1.020-

Σ ΰνσλον
48.657,60

1.020-
16-

3.771,50

53.465,10

ΧΡΙΚΙΜΤΙΚΟΣ ΠΙΙΧΑΞ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΣ»

ΑΠΟ 1)1)7956 ΕΩΣ 31)5)1956 ΑΠΟ 1)6)56 ΕΩΣ 31)12)1956

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
4)2)1956 Δισέλιδος

25) 2) 1956 Τετρασέλιδος
9)4)1956 >
3)5)1956 δωδεκαο£λιδος

ΕΠΙΧ) Σ I Σ 
ΣΥΛΛΟΓΟΥ

δρχ. 31.000

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
23) 6)1956 
20) 7)1956 
11) 8)1956 
10) 9)1956 
17)10)1956 
24)11)1956 
6)12)1956

ΕΚΔΟΣΕΙΣ
έξασέλιδος
τετρασέλιδος

έξασέλιδος
τετρασέλιδος

δισέλιδος

ΕίΠιΙΧ) Σ I Σ 
ΣΥΛΛΟΓΟΥ

δρχ. 17.657,60

ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΑΙ 
Α. ΚΩΓίΐΣιΤΑΝΤΙΜΙΔΗΣ 
ΣΏΚΡ. ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ

Έν ’Αθήναις τή 31)12)1956
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Κ. ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Ε. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ 

MIX. ΛΘΑ μ ΑΣ 1 Α Δ Η Σ
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tummru εις την βουαην αιατην αποαυιιν του μμιριι
,Κατά τήν συζήτησιν τής 30 

παρελθ. μηνάς οΐ δουλευται κ.κ 
Καρτώλης, Τσιγάρας, Ευαγγέ
λου, Μίπσυρδάρας, Ήλιου καί 
Στεψανίδης διεμαρτυρήθησαν 
διά τήν έπέμβασιν τοΰ Κράτους 
εις τήν συνδικαλιστικήν δ,ράσιν 
των Εργαζομένων καί τόν διω
γμόν συινδικολιστικών στελεχών 
δπως ό Πεν. Γραμματεύς τοΰ 
Συλλόγου των υπαλλήλων τής 
Ίονικής Τραπέζης.

Ό υφυπουργός Εσωτερικών
κ. Αθανασίου* άπαντ“ν έδήλω- [ κυβέρνησ

σεν οτι ό συνάδελφος Τσακίρης 
άπελύθη δχι διά συνδικαλιστι
κήν άλλά δι· «άνατρεπτικήν»
(!) δρασιν, ή δέ άττόλυσίς του 
«συνέπεσεν^ (!) μέ τήν κήρυξιν 
τής απεργίας.

Έπαναλαμβάνομεν δτι τοιοΰ- 
τοι χονδροειδείς ισχυρισμοί δχι 
μόνον δεν είναι δυνατόν νά γί
νουν πιστευτοί, δχι μόνον προσ
βάλλουν τήν νοημοσύνην τοΰ 
κοινού, άλλά καί Εκθέτουν διε
θνώς τήν χώραν μας και τήν

αν.

Κ ΜΙΠΝΚηΐΙΣ
Εις τό κύριον άρθρον τής 

προηγούμενης «Τραπεζιτικής» 
άναγράφεται 'ώς μέσος οροc μι 
σθοΰ τών υπαλλήλων Τραπέ|ζης 
τής Ελλάδος ό αριθμός 6.100, 
άλλ’ Επακολουθεί άμέσως θαυ
μαστικόν εντός παρεΥθέσιεως 
(!) καί ή έπεξήγησις «συμφώ- 
νως πΡ°ς τάς δηλώσεις τοΰ κ. 
’Αντιπροέδρου τής Κυβερνήσε- 
ως...» Είναι, οθεν φανερόν εις 
πάντας τούς παροικουντας εις 
τήν ‘Ιερουσαλήμ, δτι ό άριθμός 
οδτος ούδαμώς υιοθετείται ΰπό 

τοΰ άρθρογράφου.

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
(Συνέχεια έκ τής 1ης σελ.) ι 

νας τάς προβλέψεις του, άλλά και πα
ταγωδώς καπαπίπτουσαν τήν είς βά
ρος τής Ελλάδος ευτελή δημα
γωγίαν τής έποχής έκείνης, θά 
έδικαιοϋτο νά δοκιμάζη κάποιαν Ικα- 
νοποίησιν. Καί δμως συμβαίνει άκρι- 
βώς τά Αντίθετον.

’Εν πρώτοΊς διαφωνοΰμεν ριζικώς 
μέ τους σχόντας τήν πρωτοβουλίαν 
τής ιδηιμοριεύσεως τής ώς άνω έκθέ- 
σεως. Έγγραφα τοιαύτης φύσεως 
καί μάλιστα δτοαν συνδέωνται τ6σον 
ατενώς μέ τήν έν γίνει πίστιν ένός 
ιδρύματος άλλά καί μέ τό Διεθνώς 
σεβαστόν τραπεζικόν άπόρρητον δέν 
πρέπει νά δημοσιεύωνται. Ή μόνη 
ένίδιεικνυομένη λύσις εις τάς περι
πτώσεις αύτάς -είναι ή υποβολή τοΰ 
έγγραφου εις τήνέποπτεύουσσν Κρα
τικήν Αρχήν, καί ή άμεσος παρ’ αύ- 
,ής έπιβολή τών Αναγκαίων κυρώσε
ων. θά Ιδωμεν κατωτέρω τί άκριβώς 
συνέβη έν προκειμένω. Πάντως ή δη
μοσίευσες τοΟ εγγράφου δέν εξυπηρε
τεί κανένα γενικώτερον σκοπόν δεδο
μένου ότι τό θέμα τής τραπεζικής πι 
στεω-ς πρέπει νά κρίνεται καί νά έ 
πιλύε-ται έν ψυχρώ.

Έξ άλλου ή άνάγνωσις τής έκθέ 
σεως μόνον μελαγχολικάς σκέψεις εΐ 
ναι δυνατόν νά δςμιουργή-ση εις όσους 
έΧουν μίαν έστω καί στοιχειώδη γνώ- 
σιν του τρόπου λειτουργίας του τρα
πεζικού μας συστή,μΧΧτος. Διότι αυ 
τη (^ΐΓοδ'εικνύει κατά τον πλέον ά· 
να,μφκτβή,τητον τρόπον δτι έπι τρία 
όλόκληρα έτη σννεσωρεύθ'ησαν σφάλ
ματα έπι σφαλμάτων, τήν εύθύνην 
τών όποιων φέρουν πλεΐρτοι δσοι, 
πρωτοστατούν τος μά
λιστα τοΰ Κράτους, καί 
όχι μόνον 6 έξαναγκασθείς εις παραί- 
τησιν τέως Διοικητής. Έχάθη έπομέ- 
νως ένας πολύτιμος χρόνος, ή πείρα 
τοΰ παρελθόντος εις ούιδέν έχρησίμευ- 
σε - καί δεεστρεβλώΟη κατά τρόπον * 
θεράπευσαν όλόκληρον τό τραπεζικόν 
μας σύρτη,μα.

Πέραν όμως τών γενικών αώτων ά 
πάψεων ή δημοσιευθεϊσα "Ε,κθε,σις δη 
μιουργεΐ τό -είδικιίχτερον άλλά καί πε 
λώριον θέμα τής πολιτικής εύθύνης 
τών Κυβερνήσεων τής τελευταίας τε
τραετίας διά τόν δη,μιουργηθέ-ντα έκ- 
τροχιασμόν τον όλου τραπεζικού μας 
συστήματος. Τό ,μεγαλύτερον μέρος 
τής ,εύθ'ύνης βαρύνει βέβαια τήν Κυ- 
βέρνησιν τ:0 Συναγερμού, ή όποια 
Εΐχεν έμφανίσει τήν συγχώνευσιν ώς 
Αληθή πανάκειαν όλων τών δεινών τής 
οικονομικής μας ζωής. Ή δημοσιευ- 
θεΐσα ΈκΙθεσις άποδεικνύει σήμερον 
κατά -τρόπον Ανεπίδ,εκτο-ν Αμφ-ισβη- 
τήσεως, δτι ή περίφημος πολιτική 
τής συγχωνεύσεως ύπήρξ,ε κατ ού- 
σίαν ένας χονδροειδής αύτοοχεδια- 
αμός, καί δτι τόσον κατά τήν σύλ- 
ληψίν όσον καί κατά τήν έχτέλεσιν 
τοΰ όλου έγχειρήματος δέν ύπήρξε 
κανείς προγραμματισμός. Παραθέ-ο- 
μ-εν αότολεξεί σχετικήν περικοπήν 
τής Έκθέσεωτϋ

«Ή έπιβάρυνσις τών έξόδων έκ 
τής σύξήσεως τών Αποδοχών τών 
ύπαλλή.λων τής τέως Τραπέζης Α
θηνών (ίνέοχεται είς δρχ. 28.000.000 
περίπε-υ έ'τησ-ίως · καί άνάλογεϊ 
κατά μέσον δοβν εις αΟξησιν 80 ο)ο 
έπί τοΰ μισθού των τής 31.12.52. 
Σημε-ωτέον ότι ή έν λόγω αΰξησις 
ιταρεσχέθη εύθός άπό τής συγχωνεύ- 
σεωτ τών δύο Τραπεζών, καί πριν Α- 
κάμη συντελεσθή ή Εξοδος όπαλλήλων 
έκ τής όποιας άνεμένετο μείωσις τών 
δαπανών, δπερ γεγονός άποδεικνϋει 
ότι ή Διοίκησες έστερεΐτο παντελώς 
προγραμματικού σχεδίου. Διά τής έ- 
νεργειας ναύτης ϋξ άλλου άπέβη καθ’ 
όλοκληρίαν Αρνητική ή συμβολή τής 
τέως Τραπέζης Αθηνών εις τήν νέαν 
έκ τής συγχωνεύσεως προελθοΰσαν 
Τράπεζαν. Δίότι έάν ληφθή ύπ’ δψιν, 
ότι ό Ισολογισμός τής Τραπέζης 'Α
θηνών τής 31.12.52 ένεφάνισε κέρδη 
έκ δρχ. 7.820.000, καθίσταται φανε
ρόν όήι ή έπιβάρυνσις τοΰ σκέλους τών 
έξόδων διάΈρχ. 28.000.000, όση εί
ναι ή έτησία δαπάνη διά τήν παρα- 
σχεθίεϊσαν ώς άνωτέρω αϋξησ-.ν άποδο- 
χών, θά άνέτρεπεν άρδην χό θετικόν 
τούτο άποτέλεσμα, καί θά έδημιούρ- 
γιει ση μαντικήν ζηιμίαν ώς άλλως τε 
συνέβη, άνέζρρτή,τως τών άλλων λό
γων, εις τήν νέαν Τράπεζαν ΕΤΙΕΑ».

'Επομένως όλαι αί δικαιολογίαι 
αί όποΐαι προεβλήθησαν καί άπό τού 
βήματος άκόμη τής Βουλής άπό τούς 
ύπευθύνους τή. συγχωνεύσεως περί 
άναγκα’.ότητος τοΰ · ιέτρου πρός έ- 
πίτευξιν οικονομιών £ίς τό κόσΌ-

τοΰ τραπεζικού χρήματος καί μείωσιν 
τοΰ τόκου. άτκδεικνύονται έκ τών 
πραγμάτων πλέον ώς τελείως άνυπό- 
στατοι καί Ανακριβείς. Ή μόνη λογι
κή έξήγησ,ς £Χναι ότι ή βίαια ουγχώ 
νευρις τών δύο μεγ,αλυτέρων Τραπε
ζών τής χώρας άπεφασίσθη διν άλ
λους λίαν γνωστούς άλλως τε λό
γους, καί πάντως άσχετους μέ οία,ν- 
δήπο+ε όρθολ-ογιστικήν όργάνωσιν τοΰ 
τραπεζικού μας συστήματος. Έκ τών 
ύστέρων δέ καί πρός δικαιολογίαν 
τοΰ μέτρου, έδημιουργήθη δ αϋχοσχε- 
διασμός μιας δήθεν πολιτικής οικο
νομιών ή όποια καί ουδέποτε κατέ
στη δυνατόν νά έφσρμοσθή.

,Πλήν όμως τής γενικωτέρας αύττής 
ευθύνης, ή Κυβέρνησις Συναγερμού 
βαρύνεται καί μέ πλεΐστα άλλα. Εις 
τήν "Εκθεσιν πράγματι έπισημαίνεται 
κατ’ έπανάλήψιν καί προκειμένου πε
ρί συγκεκριμένων περιπτώσεων, ότι 
κατά τήν Οπό κρίσιν περίοδον δια 
π-.στοΰται ανεπαρκής άντίστασις εις 
έξωτραπεζιτικάς πιέσεις, καί διάθε 
σις κεφαλαίων Εξω τών ύγιών τραπε
ζικών κριτηρίων μέ μοιραίαν συνέ
πειαν άκινητοπσίησιν συμαντικών κε- 
φαλαίων καί σοβαρός ζημίας. ΔΓ ό
σους γνωρίζουν &στω καί στοιχειω
δώς τον τρόπον καθ' δν άσκεΐται f] 
πιστωτική μας πολιτική, ό υπαινιγμό.: 
περί Κυβερνητικών πιέσεων είναι τό
σον σαφής ώστε νά καταλήγη κανείς 
εις τό συμπέρασμα ότι . χρειάζεται ά 
κόμα καί ή σύ,στάσις μιάς ’Εξεταστι
κής τών πραγμάτων ’Επιτροπής διά 
τήν διαπίστωσιν τών τ0ιούτων περιπτώ 
σεων καί τήν έπιβολήν τών Αναγκαί
ων κυρώσεων. Διότι -είναι αληθινά ά 
παραδεκτόν νά έξαντλήται ή αύστη 
ρότης' τής Νομισματικής Επιτροπής
τοΰ ’Ελέγχου τών Τραπεζών καί τών 
πολυπληθών διαταγών, περιορισμών 
καί προδιαγραφών εις τάς μικράς καί 
τ,ραπεζικώς ΰγιεϊς επιχειρήσεις, καθ’ 
ήν στιγμήν διάφοροι επιτήδειοι χρησι
μοποιούν τάς Κυβερνητικός εύνοιας 
διά νά παγώνουν καί τελικώς νά δη
μιουργούν ζημίας εκατοντάδων έκα- 
το,μμυρίων....

Άλλά καί ή σημερινή Κυβέρνησις 
βαρύνεται μέ μίαν μεγάλην εύθύνην 
Διότι καίτοι ή ώς άνω "Εκθεσις τής 
υπεβλήθη παρά τής σημερινής Διοι- 
κήσεως τής Τραπέζης άπό τοΰ πα
ρελθόντος Αύγουστου, καί ένώ βάσει 
τοΰ Νόμου περί συγχωνεύσεως έλέγ 
χει τήν πλειοψηφίαν τών μετοχών 
τής νέας Τραπέζης, ούδέν Απολύτως 
μέτρον Εχει λάβ,ει μέχρι σήμερον 
πρός έπιβολήν τών πλέον στοιχειω 
δών κυρώσεων. Ή σημερινή Επομέ
νως Κυβέρνησις, καί ώς Έποπτεύου 
σα Αρχή τών Τραπεζών, εύθυνομένη 
άλλως τε 6ι- όλην γε,νικώτερα τήν 
πιατωτ-ιικήν πολιτικήν, καί ώς εκπρό
σωπος τής πλειοψηφ-ίας τών Μετό
χων Εναντι τών όποιων φερει τας ευ- 
θύνας τών βασικών διατάξεων τοΰ 
Αστικού Κωδικός, έμφανίζετα-ι έ- 
φαρμόζουσα μίαν πολιτικήν στρουθο
καμήλου ώς έάν τά άποκσλυφθέντα 
ύπά τής Έκθέσεως νά εΐχ-ον διαπρα- 
χθή εις τό άλλο ήμισφαίριον.

Ή Έκθεσις καταγγέλλει σαφώς ό
τι έγένετο διανομή εικονικών μερι
σμάτων ά-νερχο μένων είς δεκάδας Ε
κατομμυρίων, καί έξηγεϊ άναλυτικώς 
ότι ταΟπα κατ’ ούσίαν διενεμήθησαν 
έκ τής περιουσίας τής Τραπέζης καί 
έπί Αντιστοιχώ' μειώσει αύτής κατά 
χονδροειδή παραβ-ία,σιν τοΰ Νήμ-ου 
περί ’Ανωνύμων Εταιρειών καί Τρα
πεζών. Επίσης ή "Εκθεσις Αποκαλύ
πτει τό καταπληκτικόν γεγονός, ότι 
εις ώρισμένας περιπτώσεις ή χρημα- 
τοδόπησίς έπιχειρήσεων προηγήθη 
τοΰ έλέγχου των παρά τής Αρμόδιας 
Διευθύνσεως Βιομηχανικής Πίστεως, 
διά τήν καλήν όργάνωσιν καί λειτουρ
γίαν τής όποιας έκαυχάτο άλλ-τε 
ή Τράπεζα. Καί όμως παρ’ όλα αυ
τά, τό Δ.οικητικόν Συ μβύλιον τής 
Τραπέζης άποτελεϊται άκόμη κατά 
σοβαο-όν ποσοστόν άπό μέλη φέρον- 
τα άλληλεγγΰως καί άδιαιρέτως με 
τά τοΰ τότε Διοικη,τοΰ άικεραίαν τήν 
εύθύνην όλων αύτών τών Ατασθαλιών. 
Παράλληλα, τά Ανώτερα στελέχη τής 
Τραπέζης Εξακολουθούν νά κατέχουν 
άδιατάρακτα τάς παλαιός των θέσεις 
ή καί νά νέμωνται πάντοτε τάς κ-ατά 
προαγωγήν- διά τάς πολυτίμους των 
ύπηρεσίας, νέας των θέσεις, ώς έάν 
,είχο-ν ποτέ διατυπώσει οίανδήποτε άν- 
τίρρησιν ή διαφωνίαν δι' όσα είς βά
ρος τοΰ ‘ IΙδρύματος καί γενικώτερα 
τής πίστεως διεπράχίθησσν. Νομίζει 
λοιπόν ή σημερινή Κυβέρνησις ότ 
μέ τό νά θυσιάση έσπευσμένως καί

διά προεκλογικούς λόγους τόν τέως 
Διοικητήν έξήντλησε τάς έν προκειμέ
νη εύθΰνας της; Καί θά καθιερωθή 
πλέον ώς καθεστώς τό άνεύθυνον τών 
καθ’ όλα άξιοτίμων Εκείνων κυρίων, 
πού διαγκωνίζονται νά καταλάβουν 9έ 
σεις είς *τά Διοικτικά Συμβούλια τών 
διαφόρων ’Επιχειρήσεων χωρίς νά Ε
χουν συναίσθησιν τών ευθυνών των κα 
θώς καί τό άνεύθυνον τών άνωτέρων 
στελεχών πού Εχουν άναγάγει είς 
Επιστήμην τήν κολακείαν τών έκά- 
στοτε Ισχυρών καί τόν λιθοβολισμόν 
των όταν παύουν πλέον νά είναι ισχυ
ροί;

ΕΚΙΕΜ 
ΤΑ ΕΠΙΚΟΥρ ΤΑΜΕΙΑ;

Κιατά πληροφορίας ουνδικα- 
λίστνκων κύκλων δηιμοοιευβεί- 
σας καί £ίς τόν ήμερήσίον Τό
κον, ή Γ.Σ , Ε .£. ύπέδαλε έιτ 
εύΐκαίρ-ία τής συντάξεως τοΰ 
σχεδίου τοΰ Νέου Συνταξιοδο- 
τυκοΰ Κ-ώΙδίκος τοΰ Ι.Κ.Α., ΰπό- 
μνηιμα είς τούς αρμοδίους δι 
οδ έζητεϊτο ή κατάργηρις των 
έπικουρικών ταιμείων καί ή χρη 
σιιμοκοίησίς τών άκοθεματίικών 
τών όργανι,σιμών τούτων, διά τήν 
κάλυψ-ιν τών έλ-λενμμάτων τοΰ
I ΚΑ.

10' κ. Υπουργός ’Εργασίας 
έρω,τηθείς . οχετικώς, έδήλωσεν 
δτι τό Ύπουργεΐον δέν άντι,με 
τωπίζει θέ|μα ’Επικουρικών Τα
μείων, οΰδ-εΐμία δέ διάη-αξίς ΰ- 
τοάρχει πιερί αυτών είς τόν Νέον 
Συνταξιοδοτικόν Κώδικα τοϋ 
I Κ Α.

Είς παρομοίαν δήλωσιν προ 
έβη, καί ή Γ.Σ.Ε.Ε. καθ’ ήν 
αΟτηι ζητεί τήν έπέκτααιν τής 
έπικαυρικής άσφαλίσ-εως είς 8- 
λάς τάς κατηγορίας τών έργα 
ζομένον.

ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ Η ΕΙΣΦΟΡΑ
Η Γ.Σ.Ε.Ε. ΠΑΡΑΠΟΝΕIΤΑ 1 

Ό κ. Τσουδερός διετάχθη νά κάμη ανακρίσεις;

Πέραν όμως τοΰ θέματος τών πι- 
λίτΐκώς εύθυνών τόσο-ν διά τήν συγ
χώνευσή καί τό-ν τρόπον κα19’ όν αυ
τή συνετελέσθη όσον καί διά τήν Ελ- 
λειψιν καί τής πλέον στοιχειώδους 
κάν άιποπείρας έξ,υγιάνσεως καί κα- 
6’ά,ρσεως τοΰ * Ιδρύματος, προβάλλει 
Αμείλικτον τό κρίσι μ-ον θέμα τοΰ 
μέλλοντος τής Τραπέζης. Καί 
είς τό σημεΐον τοΰτο αί πολιτίκαί εύ- 
ΘΟναι τής σημερινής Κυβερνήσ,εως εί
ναι περάστιαι.

Άπό μηνών κυοφορείται Νομοσχέ- 
διον ένισχόσεως τοΰ Ταμείου Συντά
ξεων Προσωπικού τής τέως Εθνι
κής Τραπέζης, τό όποιον έκάστοτε 
όγαβάλλεται ή τοΰ όποιου Απειλείται 
ή έξαφάνισις είς άντίποινον μιάς Α
περγίας, ώς έάν τό ζήτημα νά άφε- 
ώρα τό προσωπικόν ή τούς συνταξι
ούχους τής Τραπέζης καί όχι τό ίδιον 
τό Κράτος. Καί όμως ή ΈΙκΒεσις Α
ποκαλύπτει ότι τό χρέος τοΰ ώς ά
νω Ταμείου πρός τήν Τράπεζαν άνήρ- 
χετο τήν 31 Δεκεμβρίου 1955 είς 
δ,ραχμάς 78.OiOO.OOlO- καί ψσψαλώς θά 
ύπερβιαίνη σήμφον τάς δραχμάς 110. 
000.000. ’Επιτρέπεται νά συνεχίζεται 
περαιτέρω ή αιμορραγία αυτή τής 
Τραπέζης, χωρίς τήν άμεσον καί απο
τελεσματικήν παρέμβασιν τοΰ Κρά 
τους, τό όποιον χάρις είς τήν εγκλη
ματικήν συγχώνευσιν καί τήν έξ ίσου 
Εγκληματικήν διχοτόμησιν τοΰ Ταμεί 
ου φέρει πλήρη καί άκε.ρσίαν τήν 
εύθύνην τοΰ σημερινού καταντήματος;

-Εξ άλλου ή Επίσημος διαπίστω
σή τών Κυβερνητικών παρεμβάσεων 
είς τήν χορήγησιν πιστώσεων καθι
στά Επιτακτικήν πλέον τήν Ανάγκην 
τής άνεξαρτοποιήσεως τής Διοική- 
σεως τής Τραπέζης Από τάς πολιτι- 
κάς πιέσεις.

Ή Διάτάξις περί έκπροσω-πήσεω: 
τών ίμετοχών τών Νομικών Προσώ
πων, Εύ-αγών Ίίδρυμάτων, Κληροδο 
τηιμάτων κλπ. ΰπό τοΰ Κράτους, πρέ
πει άπαραΐτήρ-ως νά κατ αργή 
θ ή. "Αλλως τε ή μέχρι σήμερον χρη- 
σιμοποίησις τής Διατάξεως τούτης μό 
νον εύΙ3ύνας βδημιούργησεν διά τό 
Κράτος, τό όποιον Αποκαλύπτεται ό
τι Εχει Εγκρίνει κυριολβκτικώς είς 
τά στραβά ψευδείς ισολογισμούς, ει
κονικά μερίσματα κλπ. Άντιθέτως, ή 
έκπρο,σώπησις τών μετοχών άπό τούς 
ίδιους μετόχους θά έξασφαλίση περισ
σότερον Ελεγχον τών πράξεων τής έ
κάστοτε Διοικήσεως, ένώ παράλληλα 
ή Διοίκησις θά άποκτήιση τήν^ Απα
ραίτητον Ανεξαρτησίαν της Εναντι 
τών Κυβερνητικών πιέσεων.

Τέλος, είναι Απόλυτος Ανάγκη νά 
ένι,τχυιθή διά παντός μέσου ή ’Εθνική 
Τράπεζα διά νά έπανέλθη είς τά 
παλιαιάς της παραδόσεις καί νά έ- 
π.τελέση τόν άληθινά μεγάλον της 
προορισμόν. Ή Βι-ο μηχανή Πί- 
στ-.ς τής Ανήκει δικαιωματίκώς καί 
θά τήν άοκήρη κατά τόν πληρέάτέ-ρον 
τρόπον όταν πούσουν αί κυβε,ρ-νητικ-αί 
παρεμβάσεις καί θά έπιβληθοΰν αί 
Απαραίτητοι κυρώσεις διά τό παρελ
θόν. Ή παρέμβασις τής Τραπέζης 
' Ελλάδος είς έργ-ασίας καθαρώς έμ- 
πρρικάς είναι Αδικαιολόγητος καί θ-εω 
ρητικώς άλλά καί πρακτικώς, δεδομέ 
νου ότι ό τόκος τοΰ εις Τραπέζας 
Εξωτερικού κατατεθειμένου καλύμμα
τος τής Εξασφαλίζει μίαν άνετον *ν- 
τιμετώπισιν τών γενικών της Εξόδων. 
Πρός τί λοιπόν ή περαιτξοω νόθευσις 
δλοκλήρου τοΰ τραπεζικού μας συστή- 
ματσς;

Αλλ’ είναι προφανές ότι ή λύσις 
όλων αύτών τών προβλμάτων προϋ
ποθέτει μίαν πλήρη γνώσιν αύτών 
Ενα σαφές πρόγραμμα, καί 
μίαν Αποφασιστικήν άντιμετώπισίν των. 
Καί ή μέχρι σήμερον Κυβερνητική 
γραμμή άποδεικνύει ότι -δέν ύπάρχει 
τίποτε άπό όλα αυτά.

ΣΤ. I. ΚίϊΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Τί μαγειρεύεται πάλιν;

ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΪΙ
ΤΠΗΡΠΗΥΝΤλ! TDtUliOn 

R.H. ΜΙ ΪΟΪΠΜΕΖΙΤΙΕΣ
Κατά τάς ύπαρχούσας πληροφορίας, 

ή Κυβέρνησις άπεφάσισε νά διεξαγά- 
γη ερευνάν είς τούς υπαλλήλους τών 
νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου 
και τών Τραπεζών, άνάλογον μέ τήν 

τελευτάίαν τών δημοσίων ύπαλλήλων. 
Ή έρευνα θά διε^αχβή υπό τής Στα
τιστικής Ύπηρεσίας και θά άποβλέπη 
είς τήιν έξαχρίβωσίν τοΟ άρ^μοο τών 
ύπηρετοόντων ύπολλήλων, τής βαθμο
λογικής καταστάσεως, αύτών, τής 
διαιρίθ'ρώσεως »τών υπηρεσιών κλπ.

ΑΝΕΥ ΣΧΌΛΙΏΝ...

Τό Γραφιε-ΐον Όργκχνώσ-εως — 
Διαψωτίσεως τής Γ.Σ.Ε.Ε. πλη, 
ροφορηθέν δτι ύπε-βλήθΐηισιτν είς 
τή,ν Διοίκησιν τής Τραπέζης δη
λώσεις τσΰ Προσωπυκοΰ ,περί 
άρνήαεως ικατα6σλής τοΰ ή:με- 
ρφι-σθίου τής 1ης Μαΐου, άπηΰ- 
θυνεν πρός τόν Σύλλογόν μαζ 
τήν κάπωθι έΤτστολήν.

21)1)57
«Συνάδελφοι,

Φέροιμεν ,είς γνώσιν σας οτι 
μεταξύ τών -συναδέλφων μελών 
τής Όργανώοεώς σας -κυκλο
φορεί έντυπον προτρέπον αυ
τούς όπως σπεύσουν εντός τής 
νομίμου προθεσμίας νά καταθέ 
σουν δηλώσεις άρνήσεως κατα
βολής τής συνδικαλιστικής εισ
φοράς τής π ρ ο βλεπομένη ς διά 
τής ύπ’ άρ;θ. 2)56 άποφάσεως 
τοΰ Δ.Δ)Δ.Δ. ’Αθηνών. Είς τά 
αυτό Εντυπον, τό όποιον παρέ
χει συνάμα καί υπόδειγμα ά- 
ναψέρεται δτι «ήρχισεν άθρό- 
ως ή ύποβολή; δηλώσεων κλπ.».

»'ΠαρακαΧοΰμεν όπως άμα τή 
λήψει τοΰ παρόντος γνωρίσητε 
ήΐμΐν έάν τ’ ανωτέρω είναι έν 
γνώίσει σας καί κατά πόσον υι
οθετείτε τάς ένεργείας αύτάς._

■Είς περίπτωσιν καθ’ ήν δέν 
υιοθετείται παρ’ ύμών ή ανω
τέρω άντ ισυνδι καλ ιστι-κή εκ
στρατεία, φρονΟΰμεν καί υπο- 
δευκν-ύομεν δτι οφείλετε ν ά- 
πευθίύνητε πρός τά μέλη σας 
έγκύκλνον δι’, ής νά κατατοπί
ζετε αύτά έπί τοΰ δλου θ'έμοαος 
τής συνδικαλιστικής εισφοράς 
καί νά τονίζετε δτι μία έκ τών 
βασικών έγγυήρεων τής διαψυ- 
λάξεως τής ανεξαρτησίας τών 
Συνδικαλιστικών ’Οργανώσεων 
καί τής διασφαλίσεως δυν-ατο- 
τήττων δράσεως αυτών είναι ή 
ίίπαρξ ς -οικονομικών πόρων.

Περαιτέρω ψρονοΰμεν δτι 
πρέπει ιέν τή έγκυκλίω ο ας νά 
τονισθή δτι κατά τάς εισφοράς 
βάλλουν δαιμονιωδώο οι κο,μ- 
μουνισταί δ ότι γνωρίζουν οτι 
άφαιρουντες τήν δυνατότητα 
δραστηιριάτητος τών Συνδ καλι 
στικών Όργ-ανίισιμών θά κα
ταστήσουν αυτούς εόαλώτους. 
’Α,ναιμένοιμεν τά ταχύτεοον ά- 
πάντησίν σας.

Ό Σύλλογος συμμορφούμε- 
νος πίρός τήν ώς άνω εντολήν 
εξέδωσεν την κατωτέρω άνα- 
κοίνωΐσιν πρός τό Προσωπικόν, 
ήιν καί έκοινοπο.ίησεν είς τήν 
Γ.Σ.Ε.Ε.

’Αθήναι, 26)1)1956 
’Αγαπημοί συνάδελφοι, 
’Ελάβρμεν έγγραφον τής 

Γεν. Συνομοσπονδίας, παραπο- 
νουιμέ-νης διά τήν κυκλοφορίαν 
εντύπου προτρέποντος είς κοαά- 
θε-σιν -δηλώσεως άρνήσεως κα
ταβολής συνδικαλιστικής εισφο
ράς καί συν.στώσης δπως άπευ 
θύνωιμεν ’Εγκύκλιον προτρέπου 
σαν είς χήν πρόθυμον καταδοιλ-ήν 
τής τοιαύτης εισφοράς, πρός 
δ-ιαφύλαξιν τής άνεξαρτησίας 
τών Συνδικαλιστικών ‘Οργανώ
σεων καί τής διασφαλίσεως δυ 
νατοτήιτων δράσεως αύτών.

Έπιθιυιμοΰμεν νά τονίσωιμεν 
δτι ή Διοικ. ’Επιτροπή τοΰ Συλ 
λόγου μας είναι ξένη πρός τήν 
κυκλοφορίαν άνευθόνων έντυ
πων καί άτι ούδεμίαν θέσιν έ
χει λάθει υπέρ ή κατά τή,ς τοι
αύτης εισφοράς τοΰ ήμεροιιι- 
σθίου τής Πρωτομαγιάς, καθό
σον ό Νόμος άφήνει είς έκαστον 
έργαζόΙμενον τό δικαίωμα τής 
έλευθέρας άπο-φάσεώς έπί_ τής 
άποδοχής ή άρνήσεως τής έν 
λόγω εισφοράς .

’Επειδή, διέ ήμεΐς πιστεύοιμεν 
καί' ΰπερασπιζίόμεθα τά δικαιω 
ματα παντός ανθρώπου νά σκέ
πτεται καί νά άποψο.σίζη έλευ- 
θέρως κατά τήν ίδιαν αυτού 
κρίσιν έπί παντός ζητήματος, 
φρονοΰντες δτ^ ή έπιβολή πνευ 
ματικής δεσποτείας είναι μέγα 
Εγκλημα, δέν είναι δυνατόν νά 
παρέμβώμεν παρεμποδίζοντες 
τή,ν έλεύθέ-ραν κρίσιν Τών συνα
δέλφων μας.
Μέ συναδελφικούς χαιρετισμούς 
Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

’ Επληροφο-ρήθηιμεν έπίση,ς, ά
τι ό τέως πρόεδρος τοϋ Συλ
λόγου καί νΰν μέλος τοΰ Δ. Σ. 
τής Γ.Σ.Ε.Ε. κ. Μ. Τσουδερός 
πρός δν ή Συνομοσπονδία έκοι 
νοιπο-ίησε το ώς άνω- Εγγραφον 
Ελαβεν τήν εντολήν νά ένηιμε- 
οώση τήν Διοίκηριν τής Γ.Σ.

Ό Γεν,
Φ. ΜΑΚΡΗΣ

Έλάδομεν τήν χάτωδι επι

στολήν:

Πίρός
τόν Σύλλογον Υπαλλήλων 

’Εθνικής Τραπέζης Ελλάδος 
ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ 

Έν Καλλιθέα τή 14)1)1957 
Κύριε Πρόεδρε,

Είς τό ικυκλοφορήισαν μόλις 
φύλλο ν τοΰ Συλλογικού Δελχί 
ου τής «Τραπεζιτικής» τής 4ης 
τρέχοντος καί υπό τόν τίτλον 
«ΡΕΚΟΡ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ΚΑΙ ΚΥιΝΤΣΜΟΥ» άναψέρεται 
δτι ό Διευθυντής τοΰ παρ’ ώ 
ΰπη-ρετοΰμεν Υποκαταστήματος 
Καλλιθέας κατά τήν τελευιτοί 
αν άπεργίαν -ήσκηισεν έφ’ ήιμών 
βίαν, ΐνα μή λάθω|μ.εν μέρος 
είς ταύτη-ν

Δεν δυνά|μεθα νά γνωρίζο;μεν 
πάθεν ήρύσθίηιτε τάς πλη,ροφορί 
ας ταύτας, άς, χάριν τής άληπ 
θείας, είμεθα υποχρεωμένο t νά 
δ ιαψεύσ-ωμεν κατη γ ο ρηΐματ ι κ ώς 
ώς έσφαλμένως μεταδοθείσας
όμΐν·

Δέν παραλείπομεν περαιτέρω 
νά δηλώσωιμεν, δτι ό κ. Διευθυν 
τής συνέιστησεν ήμΐν δπως «συ 
νεχίσωμεν τήν έργασίαν μας, άν 
τί άπεργίας, αΐτινες άπεργίαι 
κατά τό παρελθόν τοσαΰτα δει 
νά έπεσώρευοαν είς τό προσω
πικόν, έπίσης δέ οτι ή απεργία 
θά ήτο πλέον Επιτυχής έάν έ 
γένετο έν ιξύθέτω χρόνω καί 
ούχί τή πτρωτοβουλίφ Εκείνων, 
ο’ι όποιοι, όταν τό προσωπικόν 
Ιχειιμάζετο κατά τόν γνωστόν 
τρόπον, έ ζήτησαν τόν διαχωρι
σμόν τών ασφαλιστικών μας 
Γαιμείων».

Έλπίζομεν δτι πρός άποκατά 
σταοιν τής άληθείας θά θελή- 
σητε νά άνασ,κιευάσητε τά οσα 
καλοπίστως έδέχθητε ώς ά- ηθή. | 
καθ’ δοον άλλως θεωρουμένων1 
τούτων άκριβώς ώς αναφέρετε j
θά Επριεπε νά θεωρηθώ,μεν καί ^ , Μηλιάς. Γεώργ. Τρανά-
ήμεΐς, ώς υπάλληλοι μή έχο

—, ... ,. χης
Ε.Ε. έπί τών συμβάντων.

... , , ’Επί τή εύκαιρίρ πληροφο-
Μέ συνάδ,ελφίκούς χα ρετισμούς ροϋμεν τούς ύποβαλόντας δη-

λώσεις συναδέλφους οτ; αυται 
Εντολή Διοικηισεως 51ε6ι€>;ά:σθίηϊσccv Etc τδ Τμηιμα:

Γραμματεύς ΠροσωπικοΟ της Τραπέζης. έμ-
προθέσμως.

0 ΑΙΘΙΚΗΤ1ΣIII Ϊ.Ε. ι Ζ0Α9ΤΑΣ 
ΗΡΧΙΣΕΝ [Eli ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΪΟΪ ΠΡ0Σ0ΠΙΚ0Υ
ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΏΝ ΑΠΟΛΥΣΕΩΝ

Κατά τήν διάρκειαν τοϋ λή- 
ξαντσς ιμηινός ή Συλλογική, η
γεσία τών ‘Υπαλλήλων τή,ς Τρα 
πέζης Ελλάδος εΐχεν έπανει- 
λημμένας συνεργασίας μετά τοΰ 
Διοικητοΰ κ. Ζολώτα.

Άπεφασίσθη. ή σταδιακή; έπί- 
λυσις τών ζητημεετων τοΰ προ
σωπικού μέ πρωτοπόρα θέματα 
τά μή έπιβαρύνοντα ούσιωδώς 
τά έξοδα διαχειρίσεως. Ό κ. 
Ζο-λώτας έδήλωσεν, ώς άλλως 
τε εΐχεν άνακοινώσει καί έπισή 
μ ως, δτι άντίτίθεται είς τή ν διά 
νόμου άποσυμφόρησιν τής Τρα- 
πέζης, έπιθμμών νά Εχη ή ^ Δι- 
οίκησι-ς τήν πρωτοβουλίαν έπί 
τούτου μέ κριτήρια ύπηρεσια- 
κά. Ώς /(νωστόν πρό μηνάς πε
ρίπου καί βάσει τών Απόψε
ων άς εΐχεν διατυπώσει ό ’Αν
τιπρόεδρος τής Κυβερνήσεως κ.
Άποστολίδης κατά τήν διάρκει- Ν. Δ.

αν τής τελευταίας άπεργίας 
εΐχεν καταρτισθή νσμοσχέ-όιον 
δΓ οδ έξουσιοδοτεϊτο ή Διοίκη- 
σις τής Τραπέζης δπως προβή 
είς τήν άπ·όλυσιν τών υπεραρί
θμων ύπαλλήλων, τό όποιον κα 
τόπιν τής σθεναράς άντιδράσε- 
ως τοΰ Συλλόγου τών Ύπαλ- 
λήλων δέν έπροχώρηρεν.

ΤΟ ΑΡΘ. 4 ΤΟΥ Ν. 2510

Ή άρ-μοδία Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή ή έξετάίζίουσα τό 
σχέδιον Ν. Δ, τοΰ Ύπουογοΰ 
’Εμπορίου κ. Παπαληγούρα, 
δέν άπυεδέχθη κατ’ άρχήν τό έν 
λόγψ σχέδιον έπιφυλαχθεΐσα 
νά λάβη: τελικήν άπόφασιν είς 
έτέραν συνεδρίασίν αύτής πα- 
ρουσίςτ καί τοΰ άομοδίου Ύ- 
που.ργ'οΟ πρός δν θά έκορασθή 
6 εύχή ν’ άποσύρη τό ώς άνω

ίο neon ivmtii lonmoroi m MiwunetEN
Ό Σύλλογος άπομακρυθέν- 

των υπαλλήλων ’Εθνικής Τρα, 
πέζης (Τραπεζιτική Ένωσις), 
δ-στις μέχρι πρό τίνος διοικεΐ- 
το ύπά προσωρινής Επιτροπής, 
έί-ήργησε τή 10,1.57 άρχ-αιρ=- 
σίας διά τήν άνάδειξιν Τακτι
κού Δ.οικητ κοΰ Συμβουλίου, 
τό όποιον άπετελέσθρ έκ 
κάτωθι

Πρόεδρος Έμμ. Κελαϊδής,
’Αντιπρόεδρος Χαρ. Μιχαλακέ- 
ac, Γεν. Γ ραμματεύς Ζαχ. Τσώ- 
νος, Τ-αμίος Δηιμ. Μανιακής

Σύμβουλοι: Νικ. Γεωργίου,
Δημ. Καμαριώτης, Βασ. Καν·:- 

Βασ. Κωντο,ντινόπουλος.

ζετα-ι δέ προσωρινώς είς τά Γρα 
φεΐα τών Συνταξιούχων Ε.Τ.Ε. 
(Δραγατσανίου 8) δ-στις παρέ
χει τή,ν πρόθυμον ουμπαράσχα- 
σίν του.

Ό Σύλλογος δι’ άνσ,κοινώ 
σαώς του θέλει κατατοπίσει 
τούς ένδιαφεραιμένους έπί τών Ε
νεργειών του.

ΑΟΙΕΙί
in την iHtmriii

τες ιδίαν γνώμην.
Μετά τιμής

’Ακολουθούν 17 ύπογραφαί 
ήτοι δ λ ω ν τών συναδέλφων 
τοΰ 'Υποκαταστήματος.

κος.
Τό νέον Συμβαύλιον πρόκει

ται ν’ άρχίση εντός τών ημερών 
τάς έπαψάς του μετά τών άρ- 
μαδίων ρρός διεκδίκησιν τών 
δικαίων αιτημάτων του, στεγά-

Δι* d-ποφύαιως -τοΰ ττρωτοβν3μίcu 
διαιτητικού δικαστηρίου ’Αθηνών χο
ρηγείται αϋξησις Από 4ης Δεκε,μβοίον 
έ. ε. είς τά: ώτοδοχάς τοΟ πρευω,.ττ- 
κοΟ τής ’Ηλεκτρικής Εταιρείας Ά- 
6ηνών — Πειραιώς κατά ποσοστόν 
10 ο)ο διά τό τμήμα τών Αποδοχών 
μέχρι 3.0-00 5-ροχμών μηνιαίως καί 
5 ο)ο άπό 3.001 μέχρι 5.000 δρα
χμών.


