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ίίτϊ είυήρ/ετο εις την Τρά«εζάν μας ό ύ«ο της 
τότε Κυδερνήσεως ΠιοριτΟείς Αιοεζητης ζ. 14 to- 
οτης Ήλιάσζος, όλόζληρον τό σώμα των Επαλ
λήλων τής Ε.Ί.Ε. έςήρ/ετο εζ τής Τραπέϊης, 
δίδον ούτω την μόνην έπεβεβλημένην άπάντησιν 
εις τήν άπόφασεν τής συγχωνεύσεως.

’.Από τής στιγμής εκείνης ήρχι'ίεν ό ωραίος 
άγων τού συνόλου σχεδόν του προσωπιζοΰ τής 
Ε.Τ.Ε. εναντίον των εισβολέων, οι όποιοι ενα 
ειχον σζοπόν: τον άφανισμόν τής Ε.Τ.Ε. Ό ά
γων αυτός διεξήχόη όπό διαφόρους μορφάς με 
πίστιν ζαί άζαμψίαν, διήλΟεν άπό πολλά στάδια 
ζαί εν τελεί εδιζαιώθη.

Αίήμερον, χάρις εις τους θαρραλέους αΰτους 
άγώνας ζαί τήν πίστιν του προσωπιζοΰ, ή Ε.Τ. 
Ε. είναι ζαί πάλιν τό ’Εθνιζόν 'Ίδρυμα όπως τό 
έγνώρισεν επί μίαν εζατονταετίαν ό Έλληνιζός 
Λαός........ .

Εις τήν άπό 6ης Μαρτίου 1933 προγραμ- 
ματιζήν άναζοίνωσίν μας έλέγομεν:

«Τό έργον όθεν τής νέας A. Ε. του Συλλό
γου μας, δεν είναι μόνον συνδιζαλιστιζαί επιδιώ
κεις. Ίό £ργον τής ν¥ας Α.Ε. θά είναι. ΠΡΕ
ΠΕΙ ΑΑ ΕΙ.ΥΛΙ ΙΙΟ νΡΣΧίΔΕϊ).

14αί ήτο πράγματι πολυσχιδές. Κ,αθ’ όλον 
αυτό τό διάστημα, τό κύριον έργον τής Α.Ε. δεν 
ήτο ή ικανοποίησες συνδικαλιστικών αιτημάτων, 
άλλα ή έντονος καί ύπό διαφόρους μορφάς συνέ
χισες τού ώραίου άγώνος διά τήν άποκατάστασιν 
τής Ε.Τ.Ε.

ΊΙ Αιοιζ. ’ Επιτροπή τού Συλλόγου κατά 
τάς παρουσιάσεις της εις τούς διαφόρους Κυβερ
νητικούς παράγοντας, πρώτον ετόνιζε τήν προσ
πάθειαν τών τότε δεοικούντων τήν Ε.Τ.Ε. νά 
μεταβάλουν τό ’Εθνικόν 'Ίδρυμα εις καθαράν 
κερδοσκοπικήν έπιχείρησιν καί τό καθήκον τής 
Πολιτείας νά μή έπιτρέψη εις τήν φθοροποιόν Αι- 
οίκησιν τον άφανισμόν τής Ε.Τ.Ε. καί μετά, ιος 
δευτερεύοντα θέματα έθετε ύπ’ όψιν των, τά συν
δικαλιστικά ζητήματα.

Ούτως ενεργούσα ή Α.Ε. ήτο βεβαία ότι ο
λόκληρον τό σώμα τών ύπαλλήλων τής Ε.Τ.Ε. 
ήτο σύμφωνον μαϊύ της.

Αιότι, όλων κύριον αίτημα ήτο εν: ή άνάστα- 
σίς τής Ε.Τ.Ε.

Παραλλήλως πρός τον κύριον άγωνα, ή Α.Ε. 
δεν άφησεν άνεκμετάλλευτον καί κάθε παρουσία* 
σθείσαν ευκαιρίαν διά την, κατά τό δυνατόν, ίκα» 
νοποίησιν τών ειδικών ζητημάτων τών συναδέλ
φων.

Καί εις τον τομέα τούτον δύναται νά είπα ότι 
δεν ύστέρησεν, εάν λάβη κανείς ύπ’ όψιν τού τάς 
αντιυπαλληλικάς διαθέσεις τής τότε Αιοικήσεως 
τής Τραπέζης.
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Τήν Ί2η,ν μεσημβρ. τής 24 λή 
γοντος μηνός συνήλθεν ή έτησία 
τακτική Γεν. Συνέλευσις τών Με 
τόχων τής Ε.Τ.Ε.

Μετά τήν άνάγνωσιν υπό τοΰ 
Διοικητοϋ τής Τροατέζης κ. Βασι 
λείου Κυριακοττούλου τής έκθέσε- 
ώς του, ελαβον τό λόγον διάφο
ροι Μέτοχοι, μεταξύ τών όποιων 
οί κ. κ. Μιχ. Αίλισνός, πρώην Υ
πουργός Χαρίλ. Βλαχάκης, Σω
τήριος Κυριλλόπουλος Πρόεδρος 
τοΰ Ταμείου Νομικών, Γεωργ. 
Κώστης τέως Πρόεδρος τοΰ Συλ 
λόγου τών 'Υπαλλήλων τής Ε.Τ. 
Ε. κλπ., τούς λόγους τών οποίων 
6ά δημασιεύσωμεν εις προσεχές 
ψύλλον.

Εις τούς διαφόρους άμιλητάς 
άπήντησεν διά μακρών ό Διοικη
τής κ. Βασίλειος Κυριακόπου- 
λος.

Τέλος ή Συνέλευσις ώς πρός 
τήν ονομασίαν τοΰ 'Ιδρύματος έ- 
ξέφρασε τήν ευχήν όπως τό ταχύ 
τερον ή Τράπεζα έπανακτήση τήν 
παλαιάν επωνυμίαν της «ΕΘΝΙ
ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ».

ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΝ ΤΩΝ
ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ Ε. Τ. Ε.

Δημοκρατικότατου χαρακτήρα 
εΐχεν ή χθεσινή Γενική Συνέλευ- 
σις τών Μετόχων τής Ε. Τ. Ε.
Στωϊκώτατα καί μέ πλήρη ήρεμί 

αν ό κ. Διοικητής ήκσυσεν δλους 
τούς ρήτορας και εν τέλει δέν 
παρέλειψεν οϋδένα εις τον όποι
ον νά μή άπαντήση καί νά μή 
παράσχη τάς αίτηθείσας διευκρι- 
νήσεις.

Σεμνός όπως είναι, άπέφυγε 
νά άναφέρη ότι οϊκοθεν έμείωσε 
τάς άποδοχάς του εις 15.000 δρ. 
μηνιαίως, έναντι τών 45.000 δρ. 
τοΰ προκατόχου του καί μόνον ό
ταν έκ τής γενομένης συζητήσεως 
περί έγκρίσεως τής πληρωμής έκ 
μέρους τής Τραπέζης και τών φό 
ρων έπϊ τών 45.000 δρχ. τοΰ κ. 
Ήλιάσκου έγένετο γνωστή ή έκ 
πρωτοβουλίας τοΰ κ. Διοικητοϋ 
μείωσις τών άποδοχών τοΰ ίδιου 
εις δρχ. 15.000, ή Γενική Συν- 
έλευσις έξήρεν, όπως ήτο δίκαι
ον, τήν σοβαρωτάτην χειρονομίαν 
του.

ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ ΑΠΟ ΤΗΝ Ι
ΔΙΑΝ ΓΕΝΙΚΗΝ ΣΥΝΕΛΕΥ- 
Σ IN.

Άνάγλυφον εικόνα τής προσω
πικότητας τοΰ κ. Ήλιάσκου, τής 
επιδρομής αΰτοΰ εις τήν ’Εθνικήν 
Τράπεζαν καί τής νοοτροπίας 
του, παρουσίασαν εις τήν Γενικήν 
Συνέλευσιν ό κ. Βλαχάκης, ό ό
ποιος έξέφρασε τήν φρίκην του, 
εάν ή προσωπογραφία τον κ. Ή
λιάσκου εύρίσκεται εις τήν αί
θουσαν τών Γενικών Συνελεύσεων 
τήν οποίαν κοσμούν αί πρόσωπό 
γραφίαι τών φυσιογνωμιών αί ό-
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‘Η διάλβξις τού κ. ΜΕΣΣΗΝΕΖΗ είς την "Αθηναϊκήν Λέσχην
Μέ τά δύο θέματα, ήτοι τής 

ανάγκης όπως ή Βιομηχανική 
Πίστις άσκήται ύπό τής ’Εθνι
κής Τραπέζης τής Ελλάδος, και 
δεύτερον τής σκοπιμότητας νά 
είναι μόνιμοι οί Διοικητάί τοΰ 
'Ιδρύματος, έκαμεν ό συνάδελ
φος κ. Μεσσηνέζης, μίαν διάλε- 
ξιν είς τήν ’Αθηναϊκήν Λέσχην 
τήν 19 ’Ιανουάριου, ή οποία έ- 
σημείωσε μεγάλην επιτυχίαν, 
σχολιασθεΐσα ευμενέστατα ύπό

τοΰ ’Αθηναϊκού Τύπου.
Μεταξύ τών παρευρεθέντων 

διεκρίναμεν τούς κάτωθι: Ναύαρ
χον Π. Βανδώρον, ’’Εκτακτον Τε
λετάρχην τής Α.Μ. τοΰ Βασιλέως 
καί Υπασπιστήν τής Α.Β.Υ. 
τοΰ Πρίγκηπος Γεωργίου, τόν 
’Ανακτορικόν Ταμίαν κ. Σ. Ποτέσ 
σαρον, τόν Γενικόν Διευθυντήν 
τοΰ ’Εθνικού 'Ιδρύματος τής Α.Μ. 
τοΰ Βασιλέως κ. Νικ. Νέρην, τόν 
Γραμματέα τής ’Επιμελητείας

ποϊαι διώκησαν τήν ’Εθνικήν Τρά 
πεζαν.

Μεταξύ τών άλλων άνέφερε ό 
κ. Βλαχάκης καί τό εξής χαρα
κτηριστικόν

'Όταν, είπε, τά ί 929 ή Τρά- 
πεζά ’Αθηνών ΰπέστη κλονισμόν 
καί αί μετοχαί της κατέρρεον είς 
τό χρηματιστήριον, έκλήθη υπό 
τοΰ αειμνήστου Διοικητοϋ Δρο- 
σοπούλου καί λαβών εντολήν ήγό 
ρασε ώρισμένον αριθμόν Μετο
χών τής Τραπέζης ’Αθηνών, όχι 
διά νά ένισχύση ή Ε.Τ.Ε. τό χαρ 
τοψυλάκιον τών χρεογράφων της, 
άλλα διά νά άποτρίψη τήν χρε- 
ωκοπίαν τής συναγων ιστρ ί ας 
Τραπέζης ’Αθηνών.

"Ετσι έσκέπτετο ό ’Ιωάννης 
Δροσόπουλος.

Τώρα δέν είναι ανάγκη νά πλη 
ροφορηθή ό κόσμος ότι ό κ. Κ. 
Ήλιάσκος ώς μόνον μέλημά του 
είχε νά διακηρύσση καί προ τής 
συγχωνεύσεως καί μετά τήν συγ- 
χώνευσιν τήν ανύπαρκτον χρεω- 
κοπίαν τής Ε.Τ.Ε. είς τήν οποί
αν έκαλεΐτο ώς σωτήρ.

Ζυγίσατε τώρα τήν νοοτροπί
αν τοΰ Δροσοπούλου καί τήν 
νοοτροπίαν τοή κ. Κωστή Ήλιά- 
σκου καί αχηματίσατε τήν εικό
να τοΰ τελευταίου.

ΚΑΙ ΕΝΑ ΑΚΟΜΗ ΑΠΟ ΤΗΝ Ι
ΔΙΑΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΝ

Ένθυμούμεθα τόν κ. Ήλιάσκον 
όλοι ώς Διοικητήν τής Τραπέζης.

Δέν παρέλειπεν ευκαιρίαν νά 
μή κατακρίνη καί νά κακίζη τούς 
προκστόχους του.

Μύδροι έξετοξιεύβησαν χθες ε
ναντίον τοΰ κ. Ήλιάσκου άπό 6- 
λας τάς πτέρυγας τής Συνελεύ- 
σεως.

Ό κ. Διοικητής όμως μέ τήν 
διακρίνουσαν αΰτόν άνωτερότητα 
δέν έκαμε ουδέ καν προσωπικόν υ
παινιγμόν έναντι ον του.

Αυτή είναι ή διαφορά μεταξύ 
τών γαλουχηθεισών μέ τάς παρα
δόσεις τής ’Εθνικής Τραπέζης 
προσωπικοτήτων καί τών απλών 
κερδοσκόπων.
ΕΠΙ ΣΧΟΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ- 

ΔΟΣ «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»
Είς τήν έφημερίδα «Καθημερι-

Δοντάν, τόν πρώην Υποδιοικη
τήν τής Εθνικής Τραπέζης κ. 
Κλέαρχον Μανέαν καί τόν Πρό
εδρον τοΰ Συλλόγου τών 'Υπαλ
λήλων αυτής κ. Μελχισεδέκ Τσου 
δερόν καί άλλους.

νή» και εις το σημερινόν αυτής 
ψύλλον έδημοσιεύθη τό κατωτέρω 
σχόλιον:

ΣΠΟΥΔΗ

Διά λόγους ψυχολογικούς καί 
ουσιαστικούς δέν θά έπρεπε νά 
τροποποίηθή πάλιν — διά δευτέ- 
ραν φοράν είς βραχύτατου διάστη 
μα — ό τίτλος τής «’Εθνικής 
Τραπέζης 'Ελλάδος καί ’Αθηνών». 
Πρώτον, διότι θά χρειασθή μιά 
μεγάλη δαπάνη διά τήν άντικατά 
στάσιν τών έπιγραφών είς 130 
υποκαταστήματα τής, Τραπέζης. 
Δεύτερον, διότι θά χρειασθή μία 
άλλη, τεροοστ ία αυτή, δαπάνη άλ 
λαγής τών μόλις έκδοθέντων τί
τλων τών μετοχών της (πού έστοί 
χισαν λίρας ’Αγγλίας 8.500). 
Καί τρίτον, διότι ή σχετική ένέρ 
γεια δέν θά ήτο εϋθύγραμμισμένηι 
μέ τό γράμμα καί τό πνεύμα τοΰ 
Νόμου 2292)53, βάσει τοΰ οποί 
ου έγινεν ή συγχώνευσις.

Διαφωνοΰμεν πρός τήν «Καθη
μερινήν» διότι σήμερον υπέρ πά
σαν άλλην περίστασιν ΰπήρχον 
καί οί ψυχολογικοί καί ουσιαστι
κοί λόγοι έγκρίσεως τής πρστα
θεί σης τροποποιήσεως τοΰ άρ
θρου 1 τοΰ Καταστατικού τής 
Τραπέζης.

Δέν διαφωνοΰμεν όμως μόνον ή 
μεΐς, άλλά καί ολόκληρος ή Γε
νική Συνέλευσις τών Μετόχων τής 
Ε.Τ.Ε. τής οποίας έκδηλος ΰπήρ- 
ξεν ή δυσφορία έκ τής προταθεί- 
σης άναβολής τής έγκρίσεως τής 
τροποποιήσεως.

'Ολόκληρος ή Γενική Συνέλευ- 
σις τών Μετόχων χωρίς απολύτως 
οΰδεμίαν έξαίρεσιν έξέφρασε τήν 
ευχήν όπως τάχιστα ή Τράπεζα 
έπανεύρει τόν παλαιόν της τί
τλον ύπό τόν όποιον έπί ένα καί 
πλέον αιώνα τόσον έντίμως καί ε
πωφελώς διά τήν ’Εθνικήν Οικο
νομίαν έλειτούργησΐν.

Είναι άδύΙνατον νά πιατεύσω- 
μεν ότι ή Κυβέρνησις δέν θά ά- 
ναλάβη τήν πρωτοβουλίαν τής τα 
χίστης ί κανοπο ιήσεως τής εύ- 
χής τών Μετοχών, ή όποια άντα- 

1 ποκρίνεται πρός τήν επιθυμίαν 
ολοκλήρου τοΰ Ελληνικού Λαού.

Παραθέτωμεν άποσπάσματα τής 
διαλέξεως τοΰ κ. Μεσσηνέζη, τά 
όποια άποτελοΰν πολύτιμα διδά
γματα διά τό μέλλον τοΰ 'Ιδρύ
ματος:

1 mill III ΜΣΙ1ΙΙΣ ΜΙΣ ΣΤΗΝ ΙΑΓΐΣΗ ΤΙΣ Ε.Τ.Ε.

τών Βασιλικών ’Ανακτόρων κ. 
Χαρ. Σεπετζήν, τόν ’Αρχιτέκτο
να τών ’Ανακτόρων κ. Κωστ. Γκί- 
νην, τόν ’Ακόλουθον Τύπου τής 
Γερμανικής Πρεσβείας κ. HANS 
SCHUMACHER, τόν Πρόεδρον 
τοΰ Συμβουλίου Επικράτειας κ. 
Σώτ. Σολιώτην, τόν Πρόεδρον 
τοΰ Ελεγκτικού Συνεδρίου κ.
Θ. Θεοδωρακέαν, τούς ’Ακαδη
μαϊκούς κ.κ. Δημ. Μπαλάνον, 
Κωνστ. "Αμάντον καί Σπυρ. Τ

«...Θά ήθελα νά σάς παρουσιά
σω καί εφέτος μερικές άπό τις 
επιστολές πού έμελέτησα τελευ 
ταΐα στήυ Γερμανία. Άλλά τί 
νά πρωτοδιαλέξω μέσ’ άπ’ αυ
τήν τήν τόσο πλούσια συγκο
μιδή ; Άς μου συγχωρεθή νά 
ξεχωρίσω, ένα γράμμα πού ό- 
ψορά τήν Τδρυσιν τής ’Εθνικής 
Τραπέζης.

Δέν έχω βέβαια τήν άξίωσιν 
νά κάνω ιστορικήν άνάλυσιν 
μέσα στα λίγα λεπτά τής ώ
ρας. Απλώς θά σάς διαβάσω 
δύο περικοπές άπό ένα γράμ
μα πού έστειλεν ό "Οθων στον 
πατέρα του στις 23 Νοεμβρίου 
1 840, έτσι για νά μεταψερθοΰ- 
με γιά λίγο στον «παληό καλό 
καιρό». Ή επιστολή άποτελεϊ- 
ται άπό οκτώ πυκνογραμμένες 
σελίδες. "Ετσι πολυσέλιδες ή- 
σαν όλες οί επιστολές, καί 
όλες έπραγματεύον- 
ο τά πιο σοβαρά

θέματα τοΰ Κράτους. 
"Ολες δέ εΐναι γραμμένες μέ 
τό ίδιο προσωπικό ύφος τοΰ 
Βασιλέως. Άπόδειξις δτι όλα 
τά θέματα τά έχειρίζετο προ- 
σωπικώς ό ίδιος, μέ πλήρη πρω 
τοβουλίαν.

Τό κύριον θέμα τής έπιστο- 
λής του είναι- ή αϊτησις δανείου 
άπό τό Βαυαρικόν Κράτος, μέ 
εγγυητήν τόν πατέρα του Λου
δοβίκον Α', διά τήν πραγματο
ποίησή τοΰ ονείρου του, τής 
ΐδρύσεως τής Τραπέζης, ή ο
ποία θά άπέβαινεν δπως καί 
άπέβη πράγματι, ό συμπαρο}- 
στάτης κάθε προόδου τοΰ "Ε
θνους. Καί γράψει ό "Οθων 
σχετικώς τά έξης πρός τόν Βα
σιλέα τής Βαυαρίας :

« Στήν τελευταία έπιστο- 
» λή μου καθώς και στήν 
» προτελευταία σάς έγράψα 
» περί τοΰ θέματος τής ι- 
» δρύσεως μιάς Εθνικής



ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΟΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΛΑΟΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 51ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1955

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ

Τ A Μ Ε I Ο Ν ................................................. ..
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΑΘΗΝΩΝ

Λ)σμός No 500028 Συλλόγου ............. Δρχ.
» No 500093 «Τραπεζιτικής» .... »
» No 501832 Εστιατορίου ............. »

ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ

‘Υπόλοιπον τή 31.12.1954 .................... »
Πωληθέντα χρεόγραφα κατά τήν χρήσιν 1955 »

Μεΐον διαφοράς έξ άναγώγής χρεογράφων 
εις τιμήν τής 31.12.1955 ............... ..

ΑΚΙΝΗΤΑ

‘Οδοΰ ΡοΟζβελτ 60 (5ος και 6ος όροφ) . . 
Έν Σπέτσαις, ιέκ κληροδοτ. Δ Μπούμπουλη

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Δρχ. 38.728.40

Υπόλοιπον τή 31.1 2.1954 
Άγοραί έτους 1955 ........

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

‘Υπόλοιπον τή 31.12.1954 
Προσθήκαι έτους 1955 . . .

»
»

20.819.40 
810.00 

1.202.00 »

2.282.149.00
394.951.50

1.887.197.50

484.079.85 »

1.00
18.506.20 »

13.125.00 
4.335.00 »

78.903.00 
2.793.40 »

22.831.40

1.403.1 17.65

18.507.20

17.460.00

81.696.40

ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
Χρεωστικά ‘Υπόλοιπα ...................................................

ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ ΜΕΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 1955 (Ανείσπρακτοι)
» 548.567.65

. » 456.684.35

Δρχ. 2.587.593.05

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ...............................................................  Δρχ. 2.066.957.00
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ · «ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΣ» .. ......................... » 810.00
ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Πιστωτικά Υπόλοιπα .......................... .............................. » 11.939.70
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ» ... ................... » 1.202.00
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΑΘΗΝΩΝ

Λογαριασμός οφειλής μας έκ προκαταβολής ........................ » 50.000.00
ΜΗΠΩ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΙΣΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ ΧΡΗΣΕΩΣ 1955 » 456.684.35

ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΑ! 
Νικ. Τσιρίβσς 
Νικ. Κκττσόπουλος

Έν ’Αθήναις τή 22 Φεβρουάριου 1956

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
Μελχ. Τσουδερός

Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
Άνδρ. Προκοπίου

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ 
Εύαγ. Βαμβακάς

ΆνάλυσιςΙ 'μερίδας, "Εσοδα καί "Εξοδα τής 51ης Δεκεμβρίου 1955
ΕΞΟΔΑ

ΦΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ .. 

ΕΞΟΔΑ ΔIΑΧΕΙ ΡIΣΕΩΣ

Δρχ. 11.208.30

Άντπτμον Συσσιτίου Προσωπικοί) . 
"Εκτακτα έπιδόματα Προσωπικού . .

Θέρμανσις
"Υδρευσις

Ταχυδρομικά —· Τηλεγραφικά .... 
"Εξοδα συντηρήσεως άκινήτων .... 
"Εξοδα συντηρήσεως ‘Εστιατορίου . 
Έξοδα συντηρήσεως επίπλων καί

σκευών ......................................
"Εξοδα καθαριότητας Καταστήματος
"Εξοδα ψυχαγωγίας Μελών ...........
‘Υλικόν Γραφείου καί "Εντυπα .... 
Σύνδρομα! είς εφημερίδας & περιοδικέ 
Εισφορά! - Βοηθήματα - Φιλοδωρήματα
Διάφορα "Εξοδα ............................
Έξοδα Γραφείου Διοικ. Συμβουλίου 
Άμοιβαΐ Δικηγόρων - Έξοδα δικών

Έξοδα συνελεύσεων καί άρχαιρεσιών 
"Εξοδα ’Αντιπροσωπειών ‘Υποκ)των

Δρχ. 272.821.10
» 7.300.80
» 6.000.00
» 44.708.50
» 6.336.00
» 3.887.75
» 28.296.30
» 20.377.10
> 3.888.70
» 15.385.90
» 34.947.00

» 635.00
» 3.996.30
» 5.650.30
» 17.61 1.40

C » 5.329.00
» 23.838.00
» 32.257.40
» 20.313.90

2.745.70 Δρ. 556.326.15

61.018.85 617.345.00
29.533.35
31.485.50

ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ.............
Δαπάναι έκδόσεως Εφημερίδας «ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ»

Δρχ.
»

74.856.00
53.550.00

Δρχ. 756.959.30

ΕΣΟΔΑ

ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΩΝ

α) Διοικήσεως—Κεντρικού Κ)τος Δρχ. 91.895.20 
β) Καταστημάτων Περιφέρειας ’Αθη

νών - Πειραιώς ......................... » 25.893.00
γ) ’Εθνικής Κτηματικής Τραπέζης » 41.709.70

δ) Λοιπών Καταστημάτων
159.497.90
73.817.75

ΤΟΚΟΙ — ΤΟΚΟΜΕΡΙΔΙΑ — ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 
Τόκοι Λ)σμοΰ No 500028 .... Δρχ. 400.00 
Μερίσματα χρεογράφων μας .... » 65 083 05

ΥΠΟΛΟΙΠΟΝ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΝ ΕΙΣ «ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΝ»

Δρχ. 233.315.65

» 65.483.05
» 458.160.60

ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΑΙ 

Νικ. Τσιρίβας 

Νικ. Κωτσόπουλσς

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

Μελχ. Τσουδερός

Έν ’Αθήναις τή 22 Φεβρουάριου 1956 

Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Ανδρ. Προκοπίου Εύαγ. Βαμβακάς

» Τραπέζης. Προτού προβώ 
» είς έπίσημα διαβήματα, 
» θά έπιθυμούσα πολύ νά 
» γνωρίσω, έμπιστευ- 
» τ ι κ ώ ς, τάς διαθέσεις 
» σας απέναντι αύτοΰ τού 
» σκοπού. ’Αλλά, έν τφ με- 
» ταξύ, έλαβα τόσες πλη- 
» ροφορίες περί τού έπεί- 
» γ ο ν τ ο ς τής άνάγκης 
» ένός τέτοιου Ιδρύματος, 
» ώστε ήναγκάσθην νά πει- 
» σθώ δτι δέν μπορούσα νά 
» περιμένω την άπάντησίν 
» σας στά προηγούμενα σχε 
» τικά γράμματά μου, χω- 
» ρΐς νά κινδυνεύσω νά χά- 
» σω πολύτιμον χρόνον, τον 
» χρόνον πού απαιτείται διά 
» τήν χρηματοδότησιν τής

» γεωργίας, είδικώς διά τήν 
» μέριμναν διά τάς φυτείας. 
» ’Οφείλω έξ άλλου νά ση- 
» μειώσω δτι δέν πρόκειται 
» μόνον διά τήν ιέκμετάλλευ- 
» σιν των άκαλλιεργήτων 
» γαιών, αλλά έπίσης διά 
» τήν διατήρησιν των ψυτει- 
» ών πού υπάρχουν ήδη καί 
» πού είναι πολύ νέες,, ώστε 
» νά προκύψη άπ’ αύτές μία 
» απόδοση καλύπτουσα τού 
» λάχιστον τά έξοδα τής 
» καλλιέργειας. Ή διακοπή 
» τής καλλιέργειας θά τις 
» κατέστρεφε, καί μαζί με 
» αύτές θά έξανέμιζε κάί. τά 
» κεφάλαια πού έχρησιμο- 
» ποιήθησαν σχετικά. Αί 
» διαπραγματεύσεις μέ τούς

» κατόχους των μετοχών των 
» παλαιών Άγγλοελληνικών 
» δανείων άπέτυχαν λόγερ 
» τών ύπερβολικών ά^,ιώσε- 
» ών των. Έπίσης οί προη- 
» γούμενες διαπραγματεύ- 
» σεις μέ έναν "Αγγλον Τρα 
» πεζίτην άπέβησαν άκαρ- 
» ποι». ’Αφού έκθέτει καί 

άλλα έπιιειρήματα πολλά, λέ
γει είς το τέλος :

« Θά μέ συγχωρήσητε 
» λοιπόν πού, έχοντας συ- 
» νείδησιν τών καθηκόντων 
» μου άπέναντι τής χώρας 
» μου, καί, έμπιστευόμενος 
» είς τήν καλωσύνην σας, 
» καί, βέβαιος δτι ή αϊτησίς 
» μου είναι δικαία, άπεφάσι- 
» σα νά διατυπώσω δΓ έπι-

» σήμου έγγράφου τού Ύ- 
» πουργού μου τών Έξώτε- 
» ρικών προς τον ίδικόν σας 
» άντίστοιχον Υπουργόν 
» τήν αϊτησίν μου περί ένός 
» κρατικού δανείου έκ μέ- 
» ρους τής Βαυαρίας προο- 
» ριζομένου διά τήν ΐδρυσιν 
» τής Τραπέζης. ΔΓ αυτού 
» τού έγγράφου θά σημειού- 
» ται το άναγκαϊον ποσόν 
» καί δλες οι λεπτομέρειες 
» μ’ έναν τρόπον τόσον σα- 
» φή, ώστε σεϊς, άγαπητέ 
» μου πατέρα, έάν θέλετε νά 
» ίκανοποιήσητε τήν αίτησίν 
» μου, θά εΐσθε είς θέσιν νά 
» δώσητε είς τον άρμόδιον 
» υπάλληλόν σας ένα συγ- 
» κροτημένον σχέδιον μιας

» συμβάσεως δυναμένης νά 
» συναφθή άμέσως. ‘Η γνώ- 
» μη μου δτι δύνασθε νά ά- 
» ποδεχθήτε τήν πρότασίν 
» μου, στηρίζεται έπί τής ά- 
» πολύτου άσφαλείας τού 
» δανείου, δπως το εκθέτω 
» λεπτομερώς είς τό σημεί- 
» ωμά μου, καί, έπί πλέον, 
» έπί τού γεγονότος δτι θά 
ί» μεριμνήσω πρόσω πικ ώ ς 
» καί κατά τρόπον ειδικόν 
» δ ι ά τήν σταθε- 
»ρότητα, τήν μ ο· 
» ν ι μ ό τ η τ α, τής 
»διοικήσεως τής 
» Τ ρ α π έ ζ η ς, καί διά 
» τού Καταστατικού της, τό 
» όποιον μόνος μου θά έπε-



ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΗΣ 31Πξ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1955
ΧΡΕΩΣΤΙ Κ A

.Δάνεια Προσωπικού .............................. ...................... ..............  Δρχ. 21.741.00
Διάφοροι όφειλαι .............................................................................. » 34.478.00
Προκαταβολαί έπι άττοδόσει λογαριασμού ....................................... » 2.000.00
'Οφειλαι μελών έκ προκ)λών άπεργίας 'Ιανουάριου 1953 ............ » 550.00
Σύλλογος Βοηθητικού Προσωπικού .................................................. » 10.000.00
Διαχείρισις Εστιατορίου ................................................................. » 68.372.30
Τ.Υ.Π.Ε.Τ................................................................................  » 80.000.00
Διαφορά έξ άναγωγής Χρεογράφων.................................................. » 325.033.85
Σύνδεσμος Άστεγων Προσωπικού Ε.Τ.Ε.......................................... » 6.392.50

Δρχ. 548.567.65

ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ

Είσπραττόμενα δι’ άξίαν μή έτηστρεφομένων βιβλίων εις Βιβλιοθήκην Δρχ. 792.00
Σύλλογος Υπαλλήλων Αγροτικής Τραπέζης ................................ » 389.90
Εισφορά! Προσωπικού υπέρ Γ.Σ.Ε.Ε..............  » 1.459.00
Μήπω πληρωθεϊσαι Έπιταγα! ................................................   » 1.500.00
Εισφορά! Προσωπικού υπέρ «Εργατικής«Εστίας» ......................   » 1.252.00

» » » ’Επικουρικού Ταμείου Άσφαλίσεως
Υπαλλήλων Ζυθεστιατορίων ................................................... » 4.350.60

Εισφορά! Προσωπικού ΰπέρ ’Οργανισμού ’Εργατικής Κατοικίας .. » 2.196.20

Δρχ. 1 1.939.70

ΟΙ ΕΑΕΓΚΤΑΙ 
Νικ. Τσιρίβας 
Νικ. Κωτσόπονλος

Έν Άθήναις τή 22 Φεβρουάριου 1956

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
Μελχ. Τσουδερός

Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
Άνδρ. Προκοπίου

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ 
Ε,ύαγ. Βαμβακας

ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΤΗ 31-12-1955 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗ 31-12-55

37 Όμολογίαι Α' Άναγκαστ. Δανείου 6'Λ% 1922 προς 0.85 31.45
1 ‘Ομολογία Δανείου Κτηματικής 272% 1904 » 1.20 1.20

197 » Κτηματικής Πίστεως 7% 1926 » 1.50 295.50
1 » Δανείου 5% 1920 » 1.50 1.50
5 » » 5% 1914 » 95.00 475.00

274 » Κτηματικής Πίστεως 7% 1925 » 1.50 411.00
100 Παραγωγικού Δανείου 5% 1954

Σειράς ΣΤ..................... προς 161.00 16.100.00
90 Παραγωγικού Δανείου 5% 1954

Σειράς Α' Β.Γ.............. προς 124.00 11.160.00
156 Μετοχα! ’Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος » 8.000.00 1.248.000.00
50 Εμπορικής Τραπέζης .... » 140.00 7.000.00

5 » Τραπέζης Αθηνών ........... 600.00 3.000.00
60 » Ασφαλιστικής Εταιρίας «ΕΘΝΙΚΗ» 1.215.00 72.900.00
4,5 Κτηματικής Τροατέζης . . .. 235.00 10.575.00
32 » Τ ραπέζης τής Ελλάδος .. . » 1.010.00 32.320.00

1 » Προμ. καί Πιστ. Συν)σμοΰ Υπαλλήλων
Τροστεζών ’Εθνικής καί Κτηματικής » 847.00 847.00

Δρχ. 1.403.117.65

ΟΙ ΕΑΕΓΚΤΑΙ
Νικ. Τσιρίβας Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Νικ. Κωτσόπουλος Μελχ. Τσουδερός

Μουσικά όργανα ........................................................................... Δρχ. 1.000.00
Είδη φωτισμού . .............................................................   » 1.000.00
Μαγειρικά σκεύη καί σκεύη Κυλικείου ............................................ » 11.450.40
"Επιπλα Λέσχης ........................................................................    » 68.246.00

Δρχ. 81.696.40

Έν Άθήναις τή 22 Φεβρουάριου 1956

Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Άνδρ. Προκοπίου Εΰαγ. Βαμβοκάς

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1956
ΕΣΟΔΑ

ΑΠΟ ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΓΓΡ. ΜΕΛΩΝ

α) Διοικήσεως και Κεντρικού Κατ)Υος................ Δρχ. 370.000.—
6) Κατ)των Περιφερείας Αθηνών — Πειραιώς » 120.000.—
γ) Καταστημάτων Επαρχιακών ........ .................... » 210.000.— 700.000.—

%ί
ΦΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ... 
ΕΞΟΔΑ ΛΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ
Μισθοδοσίαι Προσωπ. Συλλόγου 200.000. 
Μισθοδ. Προσωπ. Εστιατορίου 70.000. 
Διάφοροι Παροχα! εις τό Προσωπ. 10.00C

Καταβολα! εις τό Ι.Κ.Α. κλπ. Άσφ. Όργ.
Θέρμανσις .......................................................... .
"Υδρευσις .................................. ..
Φωτισμός ........................................
Σύνδρομα! Τηλεφώνου ........................ ..
Ταχυδρομικά — Τηλεγραφικά ,
"Εξοδα συντηρήσεως ’Ακινήτων ...............
"Εξοδα συντηρήςτεως Εστιατορίου .........
"Εξοδα συντηρήσεως επίπλων καί σκευών 
Έξοδα καθαριότητας Καταστήματος ... 
Έξοδα έορτών καί ψυχαγωγίας μελών ..
‘Υλικόν Γ ραφείου και Έντυπα ...............
Σύνδρομα! εις εφημερίδας καί περιοδικά 
Εισφορά! — Βοηθήματα — Φιλοδωρήματα
Διάφορα "Εξοδα . ....................................
"Εξοδα Γραφείου Διοικ. Συμβουλίου ....

Ε Ξ 

Δρχ.

280.000.—

45.000.—
10.000.—
4.000.—

25.000.—
20.000.—

4.000 —
15.000.—
32.000.—
) 0.000.—
5.000.—
5.000.—

15.000.—
5.000.—

15.000.—
15.000.—
20.000.— 525.000.—

Ο Δ A 

20.000.—

I % ■

"Εξοδα Συνελεύσεων καί Αρχαιρεσιών . . 
Έξοδα Αντιπροσωπειών Κ)των ’Επαρχιών 
ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 
ΔΙΑ ΤΗΝ Ε,ΚΔΟΣΙΝ ΤΗΣ «ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΣ» 
ΔΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ...
ΔΓ ΑΓΟΡΑΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ

30.000.—
20.000.— 50.000.—

25,000.—
60.000.—
10.000.—
10.000.— 680.000.—

Δρχ. 700.000.— Δρχ. 700.000.·

» ξεργασθώ».
Πραγματικά, ό Βασιλεύς έ- 

ττεξεργάσθηκε μόνος του τό Κα 
ταστατικό τής ’Εθνικής Τρα
πέζης. Αυτό άπεδείχθη άπά 
τήν περυσινή ομιλία μου, μέ τά 
.«είμενα πού άνεκοίνωσα τότε.

Σέ δλα τά επόμενα γράμμα- 
τάτου, έπανέρχεται πάντα στο 
ίδιο θέμα καί, τέλος μετά πολ- 
λάς· εκκλήσεις, τον πείθει, και 
έγγράψεται ό Βασιλεύς τής 
Βαυαρίας μέ διακόσιες (200) 
μετοχές. "Ετσι, τον Μάρτιον 
τού 1841 δημοσιεύεται τό Κα
ταστατικόν καί σέ λίγους μήτ 
νες, τον Νοέμβριον, συνέρχεται 
ή πρώτη Συνέλευσις καί έκλέ- 
γει τόν πρώτον Διοικητήν, τον 

’Γεώργιον Σταύρον, ό όποιος πε 
epiβαλλόμενος άπό τήν έκτίμη-

σιν τού "Οθοονος έστερέωσε τό 
"Ιδρυμα, διότι παρέμεινεν ισό
βιος Διοικητής. Πώς θά έφήρ- 
μοζε τό μεγαλόπνοον πρόγραμ
μά του, αν δεν διοικούσε συνε
χώς ό ίδιος, έπί είκοσι οκτώ 
ολόκληρα χρόνια;

’Ιδού πώς άντελαμβάνετο ό 
’Όθων τήν έξασφάλισιν τού μέλ 
λοντος τού ‘ I δρύματος: Διά 
τής ίσοβιότητος τών Διοικητών

Είπα προηγουμένως δτι θά 
διάβαζα αυτό τό γράμμα τού 
"Οθωνος, γιά νά μεταφερθοΰ- 
με γιά λίγο στον «παληό καλό 
καιρό». Ή αναδρομή όμως στο 
παρελθόν δεν έχει μόνον κίνη
τρα ρομαντικά καί συναίσθημα 
τικά, ούτε άπλώς θεωρητικόν έν

του. «Θά μεριμνήσω προσωπι- 
κώς καί κατά τρόπον ειδικόν 
διά τήν σταθερότητα, τήν μονι
μότητα τής Διοικήσεως τής 
Τραπέζης», έγραφε, καθώς εί
δαμε, στον πατέρα του ό "Ο- 
θων. Καί σάν θετικός άνθρωπος 
πού ήτο — δχι αναβλητικός 
καί άναποφάσιστος — έθεμε- 
λίωσε γερά τό πρώτο πιστωτι
κό "Ιδρυμα τής Χώρας.

διαφέρον. Πέροω τούτου, έχει 
καί κάποιον θετικόν πρακτικόν,1 
(ωφελιμιστικόν σκοπόν: Νά άν- 
τλήσωμεν διδάγματα διά τό πα 
ρόν καί τό μέλλον, μελετώντας 
τά ιστορικά δεδομένα καί συ
σχετίζοντας αυτά προς τήν ση
μερινήν πραγματικότητα.

Παραδείγμοσος χάριν, άπ’ 
αυτό τό γράμμα τού "Οθωνος. 
είναι άξιοπρόσεκτα, έθνικώς 
καί οίκονομικώς, δύο σημεία: 
Πρώτον ή συμμετοχή τοΰ Βα- 
σιλέως τής Βαυαρίας εις τήν 
ϊδρυσιν τής ’Εθνικής μας Τρα
πέζης, καί δεύτερον, ή επίμονή 
τοΰ πρώτου Βασιλέως τής 'Ελ
λάδος εις τήν έξασφάλισιν τής 
μονιμότητας τών Διοικητών
της.

"Οπως πράγματι, τότε, πρ.ίν 
άπό 115 χρόνια, γερμανικά κε
φάλαια συνέβαλαν κοττ’ άρχάς 
εις τήν ϊδρυσιν τής Τραπέζης 
καί μέσφ αυτής εις τήν πρα
γματοποίησή τής αρχικής έπι 
διώξεως τοΰ πρώτου Διοικητοΰ 
της πού ήταν ή γεωργική άνά- 
πτυξις τής Χώρας, έτσι καί τώ 
ρα, γερμανικά πάλι κεφάλαια

'ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ,
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΑΟΖΙΖ

Υπεύθυνός έπί τής Ολης : 
ΑΝΑΣΤ. Δ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 

‘Αγίας Λαύρας 71 
(Τέρμα Πατησιών)

Προϊστάμενος Τυπογραφείου 
ΚΛΕΑΝΘ. ΦΡΑΓΚΙΔΑΚΗΣ 

Μεταμορφώσεως 2

πρόκειται νά ένισχύσουν τήν 
έκβιομηχάνισιν τής ‘Ελλάδος, 
καί νά άνανεώσουν τήν μακράν 
παράδοσιν φιλικής συνεργασί
ας μεταξύ Γερμανίας καί Ελ
λάδος.

Καί είναι εύτΰχημα δτι, 5cv 
καί πέρασε ένας καί πλέον αΐ 
ώνας άπό τήν πρώτην οίκονο 
μικήν συνεργασίαν τής Ελλά

ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ



δόξ μέ το εξωτερικόν πού έγ- 
καινίαοε, κχθώς είδαμε, τό ΰ- 
περχιωνόδιον εθνικόν "Ιδρυ
μα, είναι εύτύχημα λέω, ότι 
υπάρχει ακόμη τό ϊδιβν κα
τάλληλον πιστωτικόν όργά- 
vcv, τό οποίον, άφοΰ εις τό μα 
κρόν διάστημα της ζωής του 
ώργάνωσε καί διεμέρφωσε έπι 
τυχώς όλους τούς κλάδους της 
πίστεως, ώστε νά γίνη ή μη
τέρα καί τροφές αντιστοίχων 
Ιδρυμάτων, μετέθεσε, τέλος, 
από της προπολεμικής ήδη έ- 

τό κέντρον έάρους τής 
πιστωδοτικής προσπάθειας της 
προς την κατεύθυνσιν διανοί- 
ξεως καί άναπτύςεως των βι
ομηχανικών μας δυνατοτή 
των, προολαέοΰσα' προς τού
το καί Την ένδεδειγμένην 
μορφήν', καί έπιτυχοΰσα τήν 
κατάλληλον τεχνικοοικονομι 
κήν έργάνωσιν.

Γιατί λοιπόν αυτός ό όργα- 
νισμός νά μη συνέχιση καί ο
λοκλήρωση τό πρόγραμμα της 
έκβιομηχανίσεως τής Χώρας, 
άφοΰ, λόγω τής υφής του, λό- 
γφ τής πείρας του, λόγω τών 
παραδόσεων του, λόγω τού κΰ 
ρους του εις τό εξωτερικόν 
καί λόγω τών άσφαλεστάτων

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΞ
ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 1953-1954-1955

Τό- διαρρεΟσαν έτος 1955 είναι 
τό 3ον από της συγχωνεύσεως, 
ικαθ’ δ ό Σύλλογός μας χειμάζε
ται οίκονομικώς. Ώς γνωστόν, ή 
•μή εϊσπραξις τών συνδρομών τών 
μελών διά) τής Υπηρεσίας τής

Τραπέζης έδημιούργησε δυσχερεί- 
ας, αΐτινες κατά τό έτος 1955 έ- 
νετάθησαν. Αί σύνδρομα! δεν κα- 
τεβάλλοντο ύπό τών μελών, καίτοι 
γνωρίζομεν πάντες ότι εις τό πα
ρελθόν ό Σύλλογός μας χάρις εις

τήν οικονομικήν του άντοχήν ήδυ- 
νήθη νά διεξαγάγη τούς άγώνας 
του καί πολλάκις νά βοηθήση αλ- 
λα άδελψά Σωματεία.

’Επί συνόλου προϋπολογ ισθέν- 
των εσόδων διά τό έτος 1955:

Έκ συνδρομών ............... Δρχ. 755.000.— έπραγ ματοπο ιήθησαν 233.315.65
Έκ τόκων κα! τοκομεριδ. > 20.000.—- » 65.483.05
Έκ λοιπών πηγών ..... » 5.000.— » —

Δρχ. 298.798.70
ήτοι έπι έλαττον έσοδα........... ......................... .................................. » 481.201.30

780.000.— » 780.000.—

Έν συγκρίσει προς τό προηγούμενο» έτος (1954) ή διαχείρισις τοΰ λήξαντος έτους 1955 
ΰπήρξεν έτι δυσκολωτέρα, ήτοι :

1953 1954 1955

Δαπάναι .... 857.158.70 Δαπάναι .... 713.821.35 Δαπάναι .. Δρχ. 756.959.30
Άποσβεσ........... 21.714.55 "Εσοδα ............ 545.314.65 Έσοδα .. » 298.798.70

Σύνολον Δαπ. 878.873.25 "Ελλειμμα .... 168.506.70 Έλλειμμα .. » 458.160.60

Έσοδα ......... 878.873.25

Τά έλλείμματα έκαλύ-φθησαν δι’ έκποιήσεως περιουσιακών στοιχείων τοΰ Συλλόγου.

άναλάδη τό δαρύ τβΰτβ έρ
γου.

©ά ή το λοιπόν ευχής έρ
γου έάν «κρέμενεν ό σημερι

ΕΙΙΠΟΜΙΒΡ9ΙII. ΤΡ12ΙΤΙΚΗΓ
εγγυήσεων πού παρέχει, εξα
κολουθεί νά άποτελη τό μονα
δικόν πιστωτικόν όργανον διά 
τήν τελείαν διεξαγωγήν τοΰ 
μεγάλου καί δυσχερεστάτου 
δι’ άλλον οργανισμόν έθνι- 
κβϋ αύτοΰ έργου;

Κατά καλήν μάλιστα σύμ 
πτωσιν, ό σημερινός Διοικη
τής τής Εθνικής Τραπέζης, 
πού προέρχεται μέσα άπό 
τά σπλάγχνα της καί πού 
ξαναγύρισε ατούς κόλπους της, 
είναι άπό τούς πρώτους οί ό
ποιοι όραματίσβηκαν τήν έκ- 
διομηχάνισιν τής χώρας, τον 
μόΐ'ον τρόπον διά τήν έπι. 
δίωσίν της καί τήν πολιτιστι
κήν άνύψωσιν τοΰ επιπέδου 
τοΰ επιπέδου τοΰ λαοΰ της 

■— καί εκείνος ο οποίος συνε- 
τέλεσε, περισσότερον άπό κά
θε άλλο, εις τήν κατάλληλον I 
τεχνικόπιστωτικήν διαμόρ- 
φωσιν τής Τραπέζης, ώστε 
νά μπορέση άκριδώς αύτή νά

νός Διοικητής τής Εθνικής 
Τραπέζης οσφ τό δυνατόν μα- 
κρότερον χρόνον έπι κεφαλής 
τοΰ Ιδρύματος, διά νά ίκανο- 
ποιηθη έτσι καί ό πόθος τοΰ 
πρώτου Βασιλέώς μας, ό οποί
ος ήθελε μονίμους τούς έκά- 
στοτε' θεματοφΰλακας τοΰ δη
μιουργήματος του.

Νά συνεχισθή ή κοινωφελής 
αποστολή τοΰ μτγάλου Ιδρύ
ματος, ώς παράγοντος κοινών^ 
κής και οικονομικής ανόδου τής 
Χώρας καί συγχρόνως ώς συν
δέσμου μέ τό Εξωτερικόν. Νά 
μάς έ'ρχωνται τά ξένα κεφάλαια 
μέ απόλυτον εμπιστοσύνην. Νά 
αναπτύσσεται ό σύνδεσμος μέ 
τάς ξένας Χώρας καί ιδίως μέ 

| τήν Γερμανίαν, μέ τήν οποίαν 
μάς ενώνει ή άνάμνησις τής ψιλ 
ελληνικής δράσεως τών Βίττελ- 
σμπαχ...».

Έν Άθήναις τή 11)2)1956

Προς τήν Διεύθυνσιν τής 
«Τραπεζιτικής»

Ενταύθα

Κύριε Διευθυντά,
’Από τίνος χρόνου κυκλοφο

ρούν μεταξύ τών μελών τοΰ 
Συλλόγου μας ανακοινώσεις 
καί δελτία τοΰ συναδέλφου κ. 
Άντ. Λυμπεροπούλου καί τής 
όμάδος συναδέλφων «Νέα Κίνη- 
σις», διά τών οποίων άσκεΐται 
κριτική τοΰ έργου τής Διοικητι
κής Επιτροπής τοΰ Συλλόγου,· 
άλλά καί συγχρόνως πολεμική 
τοΰ μέν κατά τών δέ καί άντι- 
θέτως.

Επειδή ήρωτήθην υπό πολ
λών συναδέλφων έάν έχω καμ- 
μίαν άνάμιξιν εις τάς εκδηλώ
σεις ταύτας, έπιθυμώ νά γνωρί
σω διά τής παροόσης εις τά 
μέλη τοΰ Συλλόγου, τά έχοντα 
τό ενδιαφέρον νά πληροφορη- 
θοΰν σχετικώς, δτι ουδόλως α
ναμιγνύομαι εις τάς έν λόγφ

εκδηλώσεις τών προαναφερθέν- 
των κ. κ. Συναδέλφων. Τοΰτο 
άλλως τε, όσον αφορά τον κ. 
Λυμπερόπουλον, προκύπτει καί 
έκ τής άνακοινώσεώς του τής 
2.2.56 έν ή αναγράφει, έν υ- 
στερογράφφ, δτι αί άπόψεις 
του είναι «προσωπικοί καί μό
νον». Άλλοι καί έκ των γραμ
μών τών δελτίων τής «Νέας Κι- 
νήσεως», ούδαμοΰ διαφαίνεται 
δτι μεταξύ τών μελών της ή τών 
οπαδών της συγκαταλέγεται 
καί ό υποφαινόμενος.

Περιορίζομαι μόνον είς τήν 
άνωτέρω διευκρίνισιν καί δέν 
προχωρώ είς κρίσεις έπι τών 
συνδικαλιστικών ζητημάτων μέ 
τά όποια ήσχολήθησαν οί προ- 
αναφερθέντες κ. κ. Συνάδελφοι, 
διότι δέν έπιθυμώ νά έχω άνά- 
μιξιν είς τά συνδικαλιστικά μας 
πράγματα, τουλάχιστον κατά 
τήν παρούσαν ώραν.

Μετά τάς γενομένας προ έ-

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΛΕΙΙΗ 
ΙΕ ΠΡΟ· ΛΑΪΚΙΑ

Είναι γνωστόν ότι ή μηνιαία: 
μισθοδοσία τών ύπαλλήλων 
τήξ Ε.Τ.Ε. ύπσλείπεται κατά 
πολύ έναντι τών ύπαλλήλων 
τών προερχόμενων έκ τή» 
Τραπέζης ’Αθηνών.

Ή μισθολογική αΰτη άνισό- 
της είναι περισσότερον εμφα
νής είς τούς μικρούς βαθμούς.

Νομίζομεν ότι είναι καιρός 
ή άνισότης αΰτη νά έκλειψη-

τους περίπου αρχαιρεσίας, καθ’ 
άς έπλειοψήφισε τό υπό τον κ. 
Μ. Τσουδερόν ψηφοδέλτιον, μέ 
δεύτερον τό τοιοΰτον τοΰ κ. Π. 
Μαρίνου, ένόμισα δτι έπρεπε ν’ 
άποσυρθώ έπ’ άρκετόν χρονικόν 
διάστημα είς τό περιθώριον του 
συνδικαλισμού καί διά λόγους, 
υγείας, άλλά καί διότι τό βά
ρος τοΰ έλέγχου τών πράξεων· 
τής Διοικητικής Επιτροπής έ
πιπτε κυρίως έπι έκείνων, τούς 
οποίους ή ψήφος τών μελών τοΰ 
Συλλόγου έταξεν είς τήν δευ- 
τέραν θέσιν. "Αλλως τε, δέν τό 
άποκρύπτω, μέ έκούρασεν ολί
γον ή έπι 12ετίαν ολόκληρον ά- 
νάμιξίς μου είς τά συνδικαλι
στικά, ώστε καθίστατο αναγ
καίος δι’ έμέ ό επί τινα χρόνον 
περιορισμός μου μόνον είς τά 
ύπηρεσιακά έν τή Τραπέζη κα
θήκοντα.

Πάντως, διά νά έπανέλθω είς: 
τό θέμα, πού άπετέλεσε καί τήν* 
αφορμήν τής παρούσης, γνωρί
ζω είς τούς έχοντας τήν περιέρ- 
γειαν νά μάθουν αγαπητούς: 
Συναδέλφους, δτϊ τάς επί τών 
συνδικαλιστικών ζητημάτων α
πόψεις μου, έάν ποτέ αποφασί
σω τήν έκ νέου άνάμιξιν είς τά 
συνδικαλιστικά, θά γνωστοποι
ήσω ούχί διά τρίτων 
προσώπων, άλλά προ— 
σωπικώς έν Γενική Συνε- 
λεύσει ή ένυπογράφως 
δΓ άνακοινώσεώς.

Ευχαριστών διά τήν φιλοξε
νίαν τής παρούσης

Μετά τιμής

Κωνστ. Άθ. Κατσιάμπας
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Λογισμός 500093 έφ. «ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ» 
ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ...........

ΕΞΟΔΑ

ΚΟΣΤΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ
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Υπόλοιπον μεταφερόμενον είς νέον

ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΑΙ 
Νικ. Τσιρίβας 
Νικ. Κωστόπουλος

Δρχ. 311.50

» 810.00 
» 2.650.00

Υπόλοιπον χρήσεως 1955

Δρχ. 3.771.50

ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΜΕΡΙΔΟΣ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ

17.452.—
5.573.50
1.690.50 
5.000.— 
1.500.—

44.-— Δρχ. 31.260.—

» 25.871.—
» 3.771.50

Δρχ. 60.902.50

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣ IΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Ε.Τ.Ε.
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
Μελχ. Τσουδερός

Έν Άθήναις τή

Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
Άνδρ. Προκοπίου

ΠΑΘΗΤΙ Κ Ο Ν 

... Δρχ. 3.771.50

Δρχ. 3.77L50

ΕΣΟΔΑ

Δρχ. 53.550.—
» 16.—
» 3.000.—
» 4.336.50

Δρχ. 60.902.50

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ 
Άναστ. Καραγιάννης


