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ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗΝ ΤΗΣ ΠΙΤΤΑΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ η. ΧΡ. ΑΧΗΣ ΕΤΟΝΙΣΕΝ:

Ή Διοίκησις τής Ε.Τ.Ε. επιθυμεί διακαώς 
όπως το 1973 άποτελέση τό έτος τής λύσεως 
όλων τών δασικών θεμάτων τοΰ Προσωπικού

Την εκπληξιν, διεδέχθη ό ένθουσιασμός και αί θερμαί εκδη
λώσεις τών παρισταμένων εις την έορτήν τής κοίτης τής πίττας 
τοΰ Συλλόγου μας.

Πρωταγωνιστής τής έκπλήξεως καί τού ένθουσιασμοΰ, ό Διοι
κητής μας κ. Χρ. Άχής. Ενθουσιασμένος ό ’ίδιος, άπό την συνερ
γασίαν Προσωπικού καί Διοικήσεως τής Εθνικής Τραπέζης καί 
ικανοποιημένος άπό την προσφοράν μας, έπέλεξε την στιγμήν 
τής έορτής τής πίττας τού Συλλόγου μας, διά νά έξαγγείλη τάς 
άποφάσεις του έπί τών θεμάτων τοΰ Προσωπικού.

Καί έξέπληξεν τούς πάντας. Ό κ. Διοικητής, μαζύ μέ τάς

'Ο Διοικητής τής Τραπέζης μας κ. Χρ. Άχής κόβει τήν πίττα τού 
Συλλόγου μας. ’Αριστερά ό Πρόεδρος τοΰ Συλλόγου κ. Νικ. Πίσκοπος 
καί δεξιά ό Γεν. Γραμματεϋς κ. Άλέξ. Ρωσσέτης ένώ καλεΐ τούς έπι- 

σήμους νά λάβουν τό τεμάχιον τής πίττας.

εΰχάς του διά τό νέον έτος, προσήψερε εις τό Προσωπικόν, τό 
μεγαλύτερον δώρον. Τήν ίκανοποίησιν τών αιτημάτων του. «Εύ
χομαι, είπε, τό 1974 νά μάς βρή πάλιν έδώ, χωρίς κανένα έκκρε- 
μές αίτημα καί έλπίζω ότι θά εχω τήν ευτυχίαν έντός τοΰ 1973, 
νά υπογράψω μέ τον κονδυλοφόρον αυτόν, τον όποιον μοΰ ’έκαμε 
τήν τιμήν τό Προσωπικόν νά μοΰ χαρίση, ώς δώρον διά τό νέον 
έτος, τήν λύσιν όλων τών έκκρεμούντων ζητημάτων».

Ύπό τάς επευφημίας τών παρισταμένων ό κ. Διοικητής έκο
ψε μετά τήν ομιλίαν του τήν πίττα τοΰ Συλλόγου.

Είς τούς έπισήμους καί τά μέλη τοΰ Συλλόγου προσεφέρθη- 
σαν άναψυκτικά καί φαγητά, έπηκολούθησεν δέ χορός καί τρα
γούδια μέχρι τών πρωινών ωρών,

Είς τήν έορτήν παρέστησαν, ό Γεν. Γραμματεύς Τύπου καί 
Πληροφοριών κ. Λουκάς Παπαγγελής, ό Νομάρχης ’Αττικής κ. 
Γεώργιος Δημακόπουλος, ό Δήμαρχος ’Αθηναίων κ. Δημ. Ρίτσος, 
ό Διοικητής ’Ασφαλείας ’Αθηνών κ. Σπ. Μιχελής, ό τ. Υπουργός 
κ. Παύλος Μανωλόπουλος κ.ά.

Παρέστησαν έπίσης ά Πρόεδρος τής "Ομοσπονδίας μας ώς

Ζ Υ Η Ε Σ I Ζ
Τιμώμεν -καί σεβόμεθα τούς συναδέλφους, oi όποιοι ήνά- 

λωσαν τήν ζωήν των, εις τήν υπηρεσίαν τής Τραπέζης ιμας. 
Δεν παραγνωρίζρμεν τάς θυσίας των καί τήν προσφοράν των, 
δ.ά τήν πρόοδον του Ιδρύματος, εις τό όποιον σήμερον ύτπγ- 
ρετοΰμεν ημείς, συνεχισταΐ τοΰ έργου των.

Είμεθα πρόθυμοι, νά συμβάλλωμεν μέ δλας μας τάς δυ- 
νάμεις, διά τήν βελτίωσιν τής Θέσεως τών απομάχων παλαιών 
καί νέων. Ό Σύλλογος τών Υπαλλήλων τής Εθνικής Τραπέ
ζης, τοΰ όποιου μέλη υπήρξαν σΐ συνταξιούχοι συνάδελφοι, 
δέν ένδιαφέρεται μόνον διά τά -έν ένεργεία μέλη του, τά 
όποια μέ τήν σειράν των, θά καταστούν συνταξιούχοι. Αί 
ενέργεια! του είς τά θέματα πού άφοροΰν τό παρόν -καί το 
μέλλον τών συναδέλφων, άπαβλέπουν είς τήν -έξασφάλισιν 
αξιοπρεπούς διαβ-ιώσεως δλων, είς τό γήρας των. Μέ τό αυτό 
πνεύμα αντιμετωπίζει καί τά πρακύπταντα διά τούς ήδη συν
ταξιούχους συναδέλφους, θέματα.

Είναι συνεπώς έπιβεβλημένον, όπως καί ο! συνάδελφοι 
συνταξιούχοι, αντιμετωπίζουν τά θέματά των, μέ τό αυτό 
πνεύμα καί δέν επιτρέπεται, έν όνόματι οίασδήποτε ώφελείας, 
νά δημιουργούν προβλήματα, δυνάμενα νά επιφέρουν ΜΕΓΙ- 
ΣΤΗΝ ΖΗΜΙΑΝ καί νά δώσουν τήν ευκαιρίαν είς τούς «και- 
ροφυλακτούντας» νά έπιφέρουν βαρύ πλήγμα είς δλους, έν 
ένεργεία υπαλλήλους -καί συνταξιούχους τής Εθνικής Τρα- 
πέζης.

Πιστεύαμεν δτι ή σύνεσις καί ή σωφροσύνη θά κυριαρ
χήσουν είς τάς σκέψεις δλων εκείνων, οί όποιοι, έν όνόματι 
μιας μικράς ώφελείας, τήν όποιαν επιδιώκουν, απειλούν νά 
καταστρέψουν δ,τί μέ ιδρώτα καί αΤμα οΐ ίδιοι έδημιούρ- 
γησαν.

καί τά Προεδρεία τών Συλλόγων Προσωπικού τής Τραπέζης μας 
καί άλλων Τραπεζών.

Τά δύο νομίσματα ετυχον τό μεν πρώτον εις τό τεμάχιον τό 
όποιον έκόπη διά τον Ίησοΰ Χριστόν καί τό Ετερον είς τον σύμ
βουλον παρά τή Διοικήσει κ. Σπ. Ζομπανάκην.

Ή ομιλία τοΰ Διοικητοΰ κ. Χρ. Άχή, είς άπάντησιν τής 
προσφωνήσεως τοΰ Προέδρου τοΰ Συλλόγου μας κ. Νικ. Πίσκο- 
που Εχει ώς έξής:

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ κ. ΧΡ. ΑΧΗ
«Σάς Ευχαριστώ πάρα πολύ πού 

μοΰ έδώσατε τήν ευκαιρίαν καί τήν 
χαράν νά έορτάσω τήν έο-ρτή τοΰ 
κοψίματος τής Βασιλόπιττας μαζί 
σας, -καί πολύ περισσότερο διότι 
φέτος έορτάζομ-εν αυτήν τήν έορτήν 
έν πνεύματι έγκαρδιότητος καί συν
εργασίας. Διότι πιστεύω δτι γενι
κώς είς τάς σχέσεις εργασίας άλ
λα καί ιδιαίτερα είς τήν Εθνικήν 
Τράπεζαν, λόγφ τής ίδιαζούσης μορ
φής τού Ιδρύματος, αί σχέσεις έγ
καρδιότητος μεταξύ προσωπικού καί 
Διοικήσεως είναι απαραίτητοι διά 
τήν πρόοδον τοΰ Ιδρύματος.

Καί χαίρω ιδιαιτέρως διότι έγι
νε αντιληπτόν δτι ή χρησιμοποίησις 
συνδικαλιστικών μέσων διά τήν Ικα- 
νοποίησιν καί τήν έπιδίωξιν μή συν
δικαλιστικών σκοπών, άποτελεΐ ά- 
στόχημα. Καί περαιτέρω διότι ύπό 
τό σημερινόν πνεΰμα τής έποχής ή 
δημιουργία τεχνιτών άντιδικιών με
ταξύ εργασίας, Εργοδότου καί Ερ
γαζομένου διά τήν ΰπόθαλψιν άνυ- 
πάρκτων λόγων προς δημιουργίαν 
άναβρασμών, ώς μέσον Επιδιώξεως 
συνδικαλιστικών σκοπών είναι έκτος 
τοΰ πνεύματος τής έποχής μας.

Ή Διοίκησις τής Εθνικής Τρα
πέζης μπορεί νά σάς διαβεβαίωση 
δτι Επιθυμεί διακαώς δπως τό 1973 
άποτελέση τό έτος τής λύσεως δ
λων τών βασικών θεμάτων τά όποια 
απασχολούν τούς υπαλλήλους.

Θά προέλθη είδικώτερον είς δλας 
έκείνας τάς ένεργείας αί όποΐαι θά 
αποβλέπουν είς τό νά ικανοποιήσουν 
τό αίτημα τό οποίον άνεφέρθη άπό 
τον κ. Πρόεδρον, άλλα δχι ύπό τήν 
μορφήν τήν όποιαν άνεφέρθη, τοΰ νά 
μή μειονεκτοΰν δηλαδή οί υπάλληλοι 
τής Εθνικής Τραπέζης Εναντι τών 
άλλων υπαλλήλων, άλλ’ άντιθέτως, 
Εάν είναι δυνατόν νά πλεονεκτούν.

Καί προς τον σκοπόν αϋτό-ν, Ε
πειδή ειδικόν καί συγκεκρι-μένον εί
ναι τό αίτημα, Εχει ήδη έν νψ, βε
βαίως ύπό τήν εγκρισιν τών άρμο- 
δίων Κυβερνητικών ’Αρχών, νά συ- 
στήση μίαν Επιτροπήν τών δύο με
γάλων Τραπεζών αί όποΐαι θά με
λετήσουν πώς θά πραγ ματοπο ιηθή 
αυτός ό σκοπός κατά τον καλλίτε- 
ρον δυνατόν τρόπον.

Θά Επρεπε δμως έν τφ μεταξύ

νά αρθούν ώρισμέναι ήσσονος ση
μασίας δυσχέρειαι αί όποΐαι κυρί
ως προέρχονται άπό τήν Εκκρεμοδι
κίαν ώρισμέ-νου αιτήματος τό όποι
ον ύφίσταται έκ μέρους τοΰ προ
σωπικού καί τό όποιον άφορά συγ
κεκριμένους είς τήν ύπόθεσιν Επιδό
ματος βαθμού, δχι διά λόγους ου
σιαστικούς άλλά διά λόγους Εντελώς 
τυπικούς, διά νά άρχίση ή μελέτη 
τοΰ θέματος καί ό προγραμματισμός 
καί ό σχεδιασμός του άπό ένα καθα
ρό μαυροπίνακα, χωρίς έκκρ-εμού- 
σας υποθέσεις καί έκκρεμοΰντα αι
τήματα.

Εύχομαι τό 1974 νά μάς βρή 
πάλιν Εδώ χωρίς κανένα έκκρεμμές 
αίτημα καί έλπίζω δτι θά Εχω τήν 
ευτυχίαν Εντός τοΰ 1973 νά υπο
γράψω μέ τον κονδυλοφόρον αυτόν, 
τον όποιον μοΰ Εκαμε τήν τιμήν τό 
προσωπικόν νά μοΰ χαρίση, ώς δώ
ρον διά τό νέον Ετος, τήν λύσιν δ-

Τραπέζης διαθέσαμεν καί διαθέτομεν 
δλας μας τάς δυνάμεις διά τήν πρό
οδον τοΰ Ιδρύματος. Μέ τον μό
χθον μας καί τήν άνευ ορίων προσ
φοράν μας, ύπό τήν καθοδήγησιν 
τών Διοικήσεων μας, τήν κατεστή- 
σαμεν πρώτον είς τήν χώραν μας 
καί διεθνοΰς πλέον προβολής καί ά- 
ναγνωρίσεως, πιστωτικόν "Ιδρυμα. 
"Οταν έχρειάσθη έπροτάξαμε τά 
στήθη μας διά νά διαφυλάξωμεν τά 
ιερά καί τά δσια. ’Ανυστερόβουλος 
ή προσφορά μας. Πιστεύσατέ το. 
Μέ τό ίδιο πνεΰμα θυσίας καί άγά- 
πης δλες οί γενεές τών υπαλλήλων 
τής Εθνικής Τραπέζης ήγωνίσθησαν 
— καί τούτο δέν είναι υπερβολή — 
διά νά λαμπρύνουν τό ’Εθνικό μας 
"Iδρυμα.

Χαιρόμεθα διά τήν πρόοδον, συμ
βαίνει δμως, ήμεΐς οί ύπηρετοΰντες 
σήμερον είς τήν ’Εθνικήν Τράπεζαν 
νά εύρισκόμεθα έν μειονεκτική θέσει. 
Γνωρίζομεν τά αισθήματα σας διά 
τό Προσωπικόν τής Τραπέζης μας, 
γνωρίζομεν δτι καί Υμείς Επιθυ
μείτε ώς Άη - Βασίλης νά Επιστρέ
φετε είς τούς κατοίκους τής Καισα
ρείας τήν προσφοράν των διά τήν 
σωτηρίαν τής πόλεως καί είμεθα 
βέβαιοι δτι ώς ό Άη - Βασίλης ανα
ζητείτε τον τρόπον τής Επιστροφής. 
Δέν είναι άντάλλαγμα ή Επιστροφή 
τής προσφοράς.

Μέ αύτό τό πνεύμα πιστεύω δτι 
διευκολύνεται ή ίκανοποίησις τοΰ 
προσωπικοΰ τής ’Εθνικής Τραπέζης 
πού, πιστέψτε με, δέν ζητεί είμή 
μόνον νά μήν μειονεκτή Εναντι άλ
λων συναδέλφων του.

Δεχθείτε, κ. Διοικητά, τις πιο 
θερμές εύχές τοΰ προσωπικού τής 

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 2αν ΣΕΛ.

Είς την 3πν σελ.

0 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
T0V ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο1 Πρόεδρός του Συλλόγου1 κ. Νικ. Πίσκοττος ■προσφέρει είς τον Γεν. 
Γραμματέα Τύπου και Πληροφοριών κ. Λουκάν Παπαγγελήν τό τε

μάχιον τής πίττας.

λων τών έκκρεμούντων ζητημάτων.
Εύχομαι χρόνια πολλά είς υμάς 

πρσωπικώς καί τάς οικογένειας 
σας»'

Είς τήν 4ην σελ.

• ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
• ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
• ΠΙΝΑΞ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ
• ΕΚΟΕΣΙΣ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙ

ΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η ΠΡΟΙΦΩΝΗΙΙΙ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ MAI κ. ΝΙΚ. ΠΙΣΚΟΠΟΥ

«Συμβολική καθ’ έαυτήν ή Εορ
τή τής κοπής τής Βασιλόπιττας, 
μάς δίνει κάθε χρόνο τήν ευκαιρία 
νά συγκεντρωθούμε στήν φιλόξενη 
τούτη γωνιά μας καί νά άνταλλά- 
ξουμε θερμές καί ειλικρινείς τις εύ
χές μας. Μάς δίδει τήν ευκαιρία νά 
εύρεθοΰμε είς χώρον έκτος Εργασίας 
Προσωπικόν καί Διοίκησις τοΰ με
γαλύτερου πιστωτικού ιδρύματος τής 
Χώρας μας καί νά άτενίσωμεν τον 
καινούριο χρόνο μέ νέες ελπίδες.

Είναι μία αφετηρία ή εορτή τής 
κοπής τής Βασιλόπιττας τοΰ Συλ
λόγου μας. Τό Εθιμο τήν καθιέρω- 
σεν ώς έορτήν - σύμβολον μιάς πρά- 
ξεως τοΰ Μεγάλου Βασιλείου καί 
σαν τέτοια Εχει φθάσει μέχρι καί 
τώνήμερών μας. Σάν τέτοια λοιπόν 
θά τήν έ ορτάσω μεν καί ήμείς. Δέν 
θά παρεκκλίνωμεν. Θά στρέψωμεν 
μόνον τον νοΰν μας είς τήν μακράν 
Εκείνην Εποχήν καί θά ένθυμηθώμεν, 
ακριβώς Εκείνο τό όποιον έορτάζο- 
μεν σήμερον.

Τί αλήθεια Επραξεν ό Μεγ. Βασί
λειος, ό Άη - Βασίλης τής Καισα
ρείας; Έπέστρεψεν εις τούς κατοί
κους τής πόλεως του τήν προσφο
ράν των διά τήν σωτηρίαν τής Και

σαρείας άπό τούς βαρβάρους. Τήν 
έπέστρεψεν δταν ή πόλις είχε σω- 
θή καί δταν Εκρινε δτι ή προσφορά 
Επρεπε νά έπιστραφή είς τούς συν- 
τελεστάς τής Επιτυχίας.

Καισάρεια γιά μάς ή ’Εθνική Τρά
πεζα, Άη - Βασίλης ό Διοικητής 
μας. _

Σάν Άη - Βασίλης κάθε χρόνο, 
κόβει τήν πίττα τοΰ Συλλόγου καί 
μοιράζει σε δλους τό κομμάτι τής 
Βασιλόπιττας, το κομμάτι πού συμ
βολίζει τήν πράξιν τοΰ Αγίου Βα
σιλείου. Συμβολική, Επαναλαμβά
νω, ή Εορτή.' Δέν αντέχω δμως είς 
τον πειρασμό καί ας μοΰ έπιτραπή 
ό παραλληλισμός. Δέν Εκμεταλλεύ
ομαι τήν ευκαιρίαν τής παρουσίας 
έν μέσω ήμών τής Διοικήσεως μας, 
δέν θέτω αιτήματα ενώπιον της. Πι
στεύω δμως δτι Εχω τό δικαίωμα, 
δπως οί Εκπρόσωποι τών κατοίκων 
τής Καισαρείας, νά απευθυνθώ είς 
τόν Άη - Βασίλη μας, τον Διοικη
τή μας καί δπως Εκείνοι έζήτησαν 
τήν βοήθειαν του είς τάς δύσκολους 
δι’ αυτούς καί τήν πόλιν των στι- 
γμάς, νά εϊπω:

Κύριε Διοικητά,
Ήμεΐς οί υπάλληλοι τής ’Εθνικής

ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΗΣ

ΓΓΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
Εχοντες ΰπ’ δψιν τό άρθρον 9 τοΰ Καταστατικού τοΰ Συλλόγου 

ΚΑΛΟΥΜΕΝ

Τά μέλη τοΰ Συλλόγου είς Τακτικήν Γεν. Συνέλευσιν διά 
τήν 22αν Ίανουαρίου 1973, ήμέραν Δευτέραν καί ώραν 5.30 μ.μ. 
είς τήν αίθουσαν Ταμείων Τίτλων τοΰ Κ. Καταστήματος τής Ε. 
Τ.Ε. μέ θέματα:

1) ’Εκλογή Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής έκ πέντε 
τακτικών μελών καί δύο αναπληρωματικών, διά την διενέργειαν 
αρχαιρεσιών προς άνάδειξιν νέων Συλλογικών ’Οργάνων.

2) ’Έκθεσις τοΰ Δ)κοΰ Συμβουλίου έπί τών πεπραγμένων 
χρήσεως 1972.

3) ’Έκθεσις έλεγκτών έπί τής διαχειρίσεως χρήσεως 1972.
4) ’Έγκρισις απολογισμού χρήσεως 1972.
5) ’Έγκρισις Προϋπολογισμού χρήσεως 1973.
6) Ένοποίησις συνδικαλιστικών ‘Οργανώσεων, ώς έπίσης 

καί ένοποίησις ασφαλιστικών ’Οργανισμών τοΰ Προσωπικού τής 
Τραπέζης.

7) ’Απαλλαγή τοΰ Δ)κοΰ Συμβουλίου καί τής έξελεγκτικής 
έπιτροπής πάσης ευθύνης διά την χρήσιν 1972.

Έν περιπτώσει μή απαρτίας ή Γεν. Συνέλευσις θά έπανα- 
ληφθή την 29ην Ίανουαρίου 1973 ήμέραν Δευτέραν, τήν αυτήν 
ώραν καί μέ τά αυτά θέματα.

ΔΙΑ ΤΟ ΔΙΟΚΗΤΙΚΟ<Ν ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ
Ό Πρόεδρος 

Ν. ΠΙΣΚΟΠΟΣ
Ό Γεν. Γραμματεύς 

ΑΛ. ΡΩΣΣΕΤΗΣ



Κοινωνικά

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

Ή σύζυγος τοϋ κ. Ίωάν. Χρονο- 
."τούλου, Διολ’υσία, ετεκεν αισίως άρ- 
ρεν.

Εύχομαι νά τούς ζήση τό νεογέν
νητο.

Κ.Λ.
★

Ή χ. Αγγελική σύζ. τοϋ κ. Παν. 
Μουκανάκη, τοΰ Κέντρου Μηχανο
γραφίας, ετεκεν αίσίως θήλυ.

θερμές εύχές είς τούς ευτυχείς 
γονείς.

Κ.Λ.
★

Ή συνάδελφος Βασιλική Άποστο- 
λο.τούλου, ετεκεν αίσίως αρρεν.

Εύχομαι νά τούς ζήση.

Μ. ΓΚΙΚΑΣ

ΓΑΜΟΙ

ιΔημήτριος Χ_ Μπάλλας —· Χη
μικός Μηχανικός Αικατερίνη Κ. Ά- 
όριανοΰ, ϋυγάτηρ τοϋ συναδέλφου 
Κου Κων)νου Άβριανοϋ. Έτέλεσαν 
τούς γόμους των την 9.12.72.

ΔΪΙΡΕΑΙ

ΤΓΙΕΡ ΤΟΤ Τ.Τ.Π.Ε.Τ.

Κος καί κα Ν.Θ. Εις μνήμην τού 
ιτατρός τοΰ συναδέλφου θεοδώρου 
Σαλίμκα, προϊσταμένου παρά τή Δι- 
ευθΰνσει ’Εμπορικών Χορηγήσεων 
δρχ. 300.

Κος καί Κα Ν. Θ. Είς μνήμην 
τής μητρός τοΰ συναδέλφου Δημητ. 
Γαϊτανάρου, έπιθεωρητοΰ δρχ. 300.

Κος καί Κα Ήλιου καί Δέσποινα 
Χατζηανδρέου είς μνήμην Δημ. Π. 
Παλαιολόγου δρχ. 500.

★

ΥΠΕΡ ΤΟΤ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΙΈΙΑΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΗΣ Α
ΘΗΝΩΝ

Οί Συνάδελφοι τοΰ 'Υποκαταστή
ματος Παγκρατίου κατέθεσαν υπέρ 
τοϋ Ταμείου Υγείας 'ΐπαλλήλων 
Τραπέζης ’Αθηνών δρχ. 800, είς 
μνήμην τής άπούανούσης μητρός τοϋ 
Συναδέλφου κ. Σπυρ. Παναγιωτίδη.

ΑΙ ΤΡΑπΕΖΑΙ 
ΕΙΣ Η.Π.Α. 
ΑΥΞΑΝΟΥΝ 
ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΤΩΝ

Ή οικονομική άνάσχεσις, ή αΰξη- 
σις τής άνεργίας αί ανατιμήσεις 
τών Εργατικών ήμερομισθίων, ό 
πληθωρισμός καί τα προβλήματα 
ρευστότητας, δέν έπηρέασαν τά κέρ
δη τών αμερικανικών εμπορικών 
τραπεζικών Εταιριών.

ΟΙ 25 μεγαλύτερες Τράπεζες τών 
Η.Π.Α. (πού παρουσιάζει τό περιο
δικό «Φόρτσιουν»), απέδειξαν δτι 
είναι οίκονομικώς εύκαμπτες καί Ι
κανές νά αντιμετωπίσουν σημαντι
κές διακυμάνσεις στην διεθνή χρη
ματαγορά καί κεφαλαιαγορά.

Οί τρεις πρώτες Τράπεζες πα
ρουσίασαν αξιόλογο αΰξησι τό 1971, 
έναντι τοΰ 1970:

α) Ενεργητικό (περίπου 11%). 
β) Καταθέσεις (περίπου 10%). 
γ) Καθαρό εισόδημα (περίπου

15%).

Ή Μπάνκ δφ Άμέρικα μέ έδρα 
τόν "Αγιο Φραγκίσκο, ή Φέρστ Νά- 
σιοναλ Σίτυ καί ή Τσέης Μανχάτ- 
ταν, μέ έδρα την Νέαν Ύόρκη, πα
ρουσιάζονται οίκονομικώς εύρωστό- 
τερες άπό τις δύο αντίστοιχες ευ
ρωπαϊκές καί μία ιαπωνική: τήν 
αγγλική Μπάρκλεϋς Μπάνκ, τήν ία- 
πωνέζικη Ντάϊ ΐχι Μπάνκ καί τήν 
Νάσιοναλ Γουέστμινστερ Μπάνκ.

Συγκεκριμένα, ή Μπάνκ δφ Άμέ
ρικα, πρώτη στον πίνακα μέ ένερ- 
γητικό (33.985.906.000 δολλ.), μέ 
καταθέσεις (29.073.301.000 δολ.) 
καί καθαρό εισόδημα (183.087.000 
δολλ.), έναντι 18.675.080.000 
δολλ.) καί (16.297.475.000 δολ.) 
τής αντιστοίχου άγλλικής Μπάρκλε
ϋς Μπάνκ.

Ή Φέρστ Νάσιοναλ Μπάνκ, δεύ
τερη, μέ ένεργητικό (29.302.012. 
000 δολλ.) μέ καταθέσεις (24.260. 
034.000 δολλ.) καί καθαρό εισόδη
μα (169.073.000 δολλ.), έναντι 
(18.540.575.000 δολλ.) καί (15. 
205.966.000 δολλ.) τής αντιστοί
χου ιαπωνικής Ντάϊ "Ιχι Μπάνκ.

Τέλος, ή τρίτη κατά σειράν Τσέ
ης Μανχάτταν, μέ ένεργητικό (24. 
509.497.000 δολλ.), μέ καταθέσεις 
(20.373.024.000 δολλ.) καί καθα
ρό εισόδημα (141.228.000 δολλ.), 
έναντι (16.970.268.000 δολλ.), 
(15.488.570.000 δολλ.), τής αντι
στοίχου αγγλικής Νάσιοναλ Γουέ
στμινστερ Μπάνκ.

ΕΝ ΕΑΑΑΔΙ ΑΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΗΜΕΡΟΝ 
15 ΕΑΑΗΝΙΚΑΙ ΚΑΙ 7 ΞΕΝΑΙ ΤΡΑΠΕΖΑΙ

Ώς προκύπτει άπό τόν έκδοθέν- 
τα νέον οδηγόν τής I.C.A.P., είς τήν 
Ελλάδα λειτουργούν 15 Ελληνικά! 
Τράπεζαι καί 7 ξέναι.

Είς τόν δημοσιευόμενον πίνακα 
έμφανίζεται ή σειρά κατατάξεως τών 
Ελληνικών Τραπεζών, μέ κριτήριον 
τό ύψος τών ισολογισμών των, κα
τά τό τέλος τοΰ 1971. Ένδεικτι- 
κώς άναφέρεται δτι ή πρώτη Ελλη
νική Τράπεζα θά έλάμβανε θέσιν 
μετά τήν 12ην γερμανικήν. Μέ μι- 
κράς διαφοράς, θά διετηρεϊτο ή ί

δια σειρά καί έάν ώς κριτήριον κα
τατάξεως έλαμβάνετο τό ύψος τών 
χορηγήσεών των.

"Οσον άφορά έξ άλλου τά κα
θαρά κέρδη, πρώτη έμφανίζεται ή 
Εθνική, δευτέρα ή Τράπεζα τής 
Ελλάδος, τρίτη ή ΕΤΒΑ, τετάρτη 
ή Εμπορική κλπ.

Αί 15 έλληνικαί Τράπεζαι απα
σχολούν έν συνόλω προσωπικόν 24. 
830 άτόμων, έτερα δέ 893 άτομα 
απασχολούν καί αί έπτά όμοΰ ξέναι 
Τράπεζαι είς τά έν Έλλάδι κατα-

ΑΙ 15 ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΑΙ

στήματά των. Τά περισσότερα ή 
Φέρστ Νάσιοναλ Σίτυ-μπανκ τής Ν. 
Ύόρκης (450) καί τά όλιγώτερα ή 
Κοντινένταλ Έλλινόϊς (35).

Άπό τάς έπτά ξένας Τραπέζας, 
μία μόνον έγκατέστησε κατάστημά 
της είς τήν Ελλάδα προ τοϋ πολέ
μου, τό 1921 (ή Άμέρικαν Εξ
πρές), μία τό 1964 (ή Φέρστ Νά- 
σιοναλ Σίτυμπανκ τής Ν. Ύόρκης), 
δύο τό 1968 καί άνά μία τό 1969, 
τό 1971 καί τό 1972.

'Εκατομμύρια δραχμών
Καθ. Άπασχο-

Σύνολον ένεργητ. Χορηγήσ. κέρδη λούμενον
ΕΠΩΝΥΜΙΑ 31.12.71 31.12.70 31.12.71 1971 προσωττ.

1. Τράπεζα Ελλάδος................ 92.700 80.774 54.655 477 3.200
2. Εθνική Τράπεζα.................... 75.1 19 59.01 1 46.922 667 7.370
3. Αγροτική Τράπεζα................ 38.919 33.906 30.289 31 4.313
4. Εμπορική Τράπεζα............... 26.190 24.150 12.299 178 4.312
5. Κτηματική Τράπεζα.............. 15.861 13.097 14.313 96 485
6. Ε.Τ.Β.Α.......................................... 15.308 12.335 1 1.713 304 850
7. Ίονική - Λαϊκή....................... 9.683 9.323 4.811 7 1.674
8' Τράπεζα Πίστεως................... 4.845 3.488 2.630 35 1.500
9. Γερμανική Τράπεζα.............. 3.125 2.610 2.029 20 730

10. Ε.Τ.Β.Α........................................... 3.106 2.103 2.428 27 72
1 1. Έπενδύσεων............................. 1.294 816 967 21 35
12. Τράπεζα ιΠειραιώς ................ 457 466 246 4 110
13. ’Επαγγελματικής Πίστ. . . . 425 338 240 5 90
14. Τράπεζα Αττικής ................. 326 234 181 3 73
15. Τράπεζα Υποθηκών.............. 78 36 75 1 10

Ή δραστηριότης των Τραπεζών 
κατά τήν δεκαετίαν τοϋ 1980

(Συνέχεια έκ τού προηγουμένου)
Απομένει λοιπόν ό έλεύθερος κό

σμος, δηλαδή ό δυτικός κόσμος καί 
ή ’Ιαπωνία. 'Άραγε μέλη αυτού τοΰ 
κόσμου θά προστεθούν είς τά 80% 
τοΰ σοσιαλιστικού κόσμου; Ή ’Ιτα
λία π.χ. ή ακόμη καί ή ’Ιαπωνία; 
Πιστεύω δτι δέν θά συμβή τοιοΰτόν 
τι, άν καί δλαι αί χώραι θά αντιμε
τωπίσουν σοβαρόν κοινωνικόν αγώνα 
καί αί Τράπεζαι θά ΰφίστανται σο- 
σοβαρώτερον έλεγχον άπό δ,τι έπί 
τοΰ παρόντος διά λόγους τούς οποί
ους θά έξηγήσω κατωτέρω. Συνε
πώς, αί κύριαι περιοχαί θά είναι ή 
Δυτική Ευρώπη, περισσότερον ήνω- 
μένη άπό δσον σήμερον (πιθανώς 
περιλαμβάνουσα καί τό Ηνωμέναν 
Βασίλειον), ή Βόρειος Αμερική, ή 
Αυστραλία καί ή ’Ιαπωνία. Αυτή ή 
μικρά, πλούσια καί ίσως μολυσμέ- 
νη περιοχή θά άποβή τό πεδίον τών 
τραπεζικών συναλλαγών.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ 
ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Είς αύτήν τήν περιοχήν, πιστεύω 
δτι αί τραπεζικοί έργασίαι θά εύρί- 
σκωνται κυρίως είς τάς χεΐρας ολί
γων τεραστίων Τραπεζών —έκάστη 
τών οποίων θά είναι μεγαλυτέρα οί- 
ασδήποτε Τραπέζης τοΰ Ηνωμένου 
Βασιλείου. Περί τάς 10 Τραπέζας 
θά έχουν τήν έδραν των είς τήν Α
μερικήν, περί τάς 10 είς τήν Ευρώ
πην καί 6 είς τήν ’Ιαπωνίαν. Πολ
λά! έπί μέρους ευρωπαϊκοί Τράπε- 
ζαι θά άπορροφηθοΰν. Ακόμη καί 
μεγάλοι Τράπεζαι, ώς αί «τέσσαρες 
μεγάλαι» είς τήν Αγγλίαν, δέον νά 
δυνηθοΰν νά τηρήσουν τήν άνεξαρτη- 
σίαν των. "Ηδη ή κίνησις προς με- 
γαλυτέραν συγκέντρωσιν κερδίζει έ
δαφος μεταξύ τών Εύρωπαϊκών χω
ρών καί είναι πλέον σαφές δτι ή σύγ 
χρονος τάσις διά τήν δημιουργίαν 
κοινοπραξιών Τραπεζών δέν είναι, 
κατά τήν γνώμην μου, παρά ένα με 
ταβατικόν στάδιον (αν καί δχι γε- 
νικώτερον αντιληπτόν).

Ή έν λόγφ πρόβλεψις βασίζεται 
είς τόν ρυθμόν καί τήν έκτασιν πού 
προσλαμβάνουν αί συγχωνεύσεις 
διά τών οποίων δημιουργοΰνται όλο- 
νέν περισσότεροι πολυεθνεΐς έταιρεΐ- 
αι, ή τάσις δέ αϋτη θά άναπτυχθή 
ιδιαιτέρως είς τήν Εύρώπην ευθύς 
ώς ύπάρξη εν σταθερόν οικονομικόν 
καί νομικόν πλαίσιον. ("Ισως μετά 
τά 1 0 προσεχή έτη. "Αν καί αί έται- 
ρεΐαι σύν τφ χρόνφ θά χρησιμοποι
ούν περισσοτέρας τής μιας Τραπέ
ζας, έν τούτοις αί τραπεζικά! όμά- 
δες θά πρέπει νά είναι είς θέσιν νά 
παρέχουν άπάσας τάς άπαιτουμένας 
υπηρεσίας. "Οθεν τό ένδιαφέρον τών 
Τραπεζών πρέπει νά στροφή είς τήν 
έξυπηρέτησιν μεγάλων έταιρειών (ά- 
κόμη καί είς τήν προσφοράν διεθνών 
υπηρεσιών) καί μέ τήν ένοποίησιν 
τής Εύρώπης ό δρος «Διεθνής Τρά
πεζα» θά άπολέση μέρος τής σημα
σίας του.

Παρ’ δλα αυτά πιστεύω δτι έκα- 
τοντάδες μικραί Τράπεζαι θά κα
τορθώνουν νά έπιζήσουν κυρίως ώς

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ 
Χειρουργός ’Οδοντίατρος

Κάνιγγος 7 
2ος οροφος 

Τηλ. 630.277
Δέχεται τους Υπαλλήλους τής 
Τραπέζης μέ τό ίσχύον τιμολό- 

γιον ΤΥΠΕΤ

έξειδικευμένα ιδρύματα προς άντι- 
μετώπισιν ώρισμένων αναγκών. Ή 
ευημερία δέ τών μεμονωμένων αυτών 
Τραπεζών θά έξαρτηθή δχι άπό τό 
μέγεθος των, άλλ’ άποκλειστικώς 
καί μόνον άπό τήν ικανότητα τών 
διοικήσεών των.

Αί τεράστιαι Τράπεζαι αί όποϊαι 
θά δημιουργηθοΰν, θά συναγωνίζων- 
ταιάλλήλας έπί ΐσοις δροις. Τά νέα 
σχήματα θά αρχίσουν νά έμφανίζων- 
ται μετά πέντε περίπου έτη, δτε 
πλέον θά έχη διαγραφή τό μέλλον 
τής Εύρώπης. Οΰτω περί τό 1980 
προβλέπεται δτι ό διεθνής ρόλος 
τών Τραπεζών τών ΗΠΑ θά περιο- 
ρισθή λόγιρ τού ευρωπαϊκού καί τού 
ιαπωνικού συναγωνισμού. Οΰτω ό 
δγκος τών συναλλαγών των είς τάς 
ξένας άγοράς δέν θά ύπερβή τό 1 5% 
πλήν τής άγοράς τών Εύρωνομισμά- 
των.

Αί μεγάλαι Τράπεζαι θά άφιερώ- 
σουν μέγα μέρος τής ένεργητικότη- 
τός των διά τήν έπιδίωξιν νεωτερι
σμών, είς τάς ύπηρεσίας των, καί 
τήν δημιουργίαν ιδίων προτύπων. Έν 
τούτοις, πιστεύω δτι αί πραγματι
κοί ύπηρεσίαι θά είναι δμοιαι είς 6- 
λην τήν Δύσιν. Αί υφιστάμενοι είσέ- 
τι έθνικαί διάφοροί είς τήν Εύρώπην 
καί είς τήν τραπεζικήν δομήν καί 
τάς ύπηρεσίας, βαθμηδόν θά έξαλει- 
φθοΰν. Αί μεγάλαι Τράπεζαι θά προ 
σφέρουν δλας τάς άναγκαίας είς τόν 
μέσον άνθρωπον έξυπηρετήσεις καί 
αί περισσότεροι έκ τών άποφάσεων 
—δανειοδοτήσεις κλπ.— θά λαμβά- 
νωνται είς τό κέντρον όμοιομόρφως 
έπί τή βάσει τών στοιχείων καί πλη
ροφοριών τών υπολογιστών διά τήν 
οικονομικήν τών πελατών κατάστα- 
σιν. Ό διευθυντής ΰποκαταστήμα- ί 
τος θά μεταβληθή είς οικονομικόν 
σύμβουλον, θά φέρη τούς πελότας 
είς έπαφήν μέ τούς ειδικούς καί θά 
είναι κυρίως πωλητής χωρίς νά λαμ- 
βάνη άποφάσεις. Ή θέσις καί τό 
κύρος του θά μειωθούν έτι περαιτέ
ρω, έάν δέν βελτιώνη συνεχώς τήν 
έν γένει κατάρτισίν του.

Ή προσωπική έπαφή μεταξύ με
μονωμένων πελατών καί διευθυντών 
Οποκαταστημάτων θά έκλειψη. Άν- 
τιθέτως θά άναπτυχθοΰν προσωπικά 
έπαφαί τοΰ συμμετέχοντας είς τήν 
λήψιν άποφάσεων προσωπικού είς ε
πίπεδον διευθυντοΰ τών κεντρικών ύ- 
πηρεσιών τόσον άπό πλευράς πελα
τών δσον καί άπό πλευράς Τραπέ
ζης. Προσωπικόν τοιαύτης στάθμης 
θά συγκεντρωθή είς συγκροτήματα 
άπό ούρανοξύστας είς τά άστικά 
κέντρα· άλλο προσωπικόν θά δια- 
σκορπισθή είς τά πολυπληθή πέριξ 
τών πόλεων τής Δύσεως προάστια.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΕΙΣ
ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΝ

Αί Τράπεζαι άσφαλώς θά δια
δραματίσουν τόν κυριώτερον ρόλον 
είς τήν χρηματοδότησιν τού ιδιωτι
κού τομέως τών οικονομιών τής Δυ
τικής Εύρώπης καί τής Βορείου Α
μερικής. Άπό τήν πλευράν τής προ
σφοράς καί αν ύποθέσωμεν δτι ό 
πληθωρισμός θά συνεχίζεται, μέ γε
νικώς υψηλά έπιτόκια, αί έπιχειρή- 
σεις καί οί ίδιώται κεφαλαιούχοι δέν 
θά εΐναι πρόθυμοι νά δανείσουν ή 
νά έμπιστευθοΰν τά κεφάλαιά των 
υακροπροθέσμως. Κατά συνέπειαν 
θά άρχίσουν νά αύξάνεται τό ποσο- 
στόν τών τραπεζικών καταθέσεων 
καί άλλαι μορφαί άποταμιεύσεως 
μέ υψηλόν βαθμόν ρευστότητος. Ά
πό τήν πλευράν τής ζητήσεως, αί 
έταιρεϊαι αί έπιδιώκουσαι μακροπρό

θεσμον χρηματοδότησιν θά άντιμε- 
τωπίζουν τόν συνεχώς άνερχόμενον 
συναγωνισμόν έκ μέρους τοΰ κρά
τους διά τήν κάλυψιν τών ιδίων αύ- 
τών χρηματοδοτήσεων. Ακόμη καί έ
άν ή Εύρωπαϊκή κεφαλαιαγορά δι- 
ευρυνθή (δπως άναμένω), αί έταιρεΐ- 
αι θά άναγκασθοΰν νά έξαρτώνται 
κατά έν μεγάλον ποσοστόν άπό τάς 
χρηματαγοράς καί τάς Τραπέζας 
διά τήν χρηματοδότησιν δχι μόνον 
τών άναγκών των είς κεφάλαιον κι- 
νήσεως, άλλά καί διά τά προγράμ
ματα μεσοπροθέσμων έπενδύσεων. 
Θά χρειασθή δέ καί περαιτέρω προ
σαρμογή τών χρηματοοικονομικών 
τεχνικών.

Αί εύρωπαϊκαί Τράπεζαι έχουν υ
πό μορφήν καταθέσεων είς συνάλλα
γμα τό άνήκουστον ποσόν τών 57. 
000 έκατομμυρίων δολλαρίων. Συ- 
νεπείςι τής συνεχούς άνόδου τών πι
στώσεων, θά ύπάρξη στενωτέρα ε
πίσημος έπίβλεψις άν δχι έλεγχος 
καί αί Τράπεζαι πιθανόν θά δεχθούν 
εύμενώς ώρισμένα προστατευτικά μέ 
τρα. Τό έργον τούτο δύναται νά ά- 
ναληφθή άπό μίαν Εύρωπαϊκήν Τρά 
πεζαν "Αποθεμάτων έν συνεργασία 
μετά τής 'Ομοσπονδιακής Τραπέ
ζης Αποθεμάτων τών ΗΠΑ, άλλά 
τοιοΰτόν τι θά συμβή τουλάχιστον 
μετά 10 Ετη. (Έν τφ μεταξύ πρέ
πει νά άναμένωμεν κατά καιρούς 
στενότητα ρευστότητος χαρακτηρι- 
ζομένην άπό πιστωτικούς έλέγχους, 
έν συνεργασία μετά τών κεντρικών 
Τραπεζών).

"Ας έλπίσωμεν δτι ή τυχόν με
γάλης έκτάσεως κρίσις ρευστότητος 
ήτις θά είχεν ώς άποτέλεσμα τήν 
δραστικήν περιστολήν τών πιστώσε
ων διεθνώς καί τήν πρόκλησιν σω
ρείας χρεωκοπιών είς τήν Εύρώπην 
θά παραμείνη άπλός φόβος καί ού- 
δέποτε θά καταστή πραγματικότης. 
Ακόμη καί έάν αί παροΰσαι πληθω
ριστικοί τάσεις έχουν ώς άποτέλε
σμα —δπως συνέβη πάντοτε είς τό 
παρελθόν— τήν αΐφνιδίαν πτώσιν 
τού έπιπέδου τής οικονομικής δρα
στηριότητας, αί κυβερνήσεις θά πιε- 
σθοΰν νά βοηθήσουν οίανδήποτε κιν- 
δυνεύουσαν μεγάλην έταιρειαν, αν 
καί τά πρόσφατα παραδείγματα τής 
PENN CENTRAL καί τής Ρόλς Ρόϋς 
μάς οδηγούν είς άντίθετα συμπερά
σματα.

Συνηθίσαμε κατά τήν έορτήν τής πίττας τοϋ Συλλόγου, νά μάς άπευ- 
θύνη τάς εύχάς του διά τό νέον έτος, ό έκάστοτε Διοικητής τής Τρα
πέζης μας, ό όποιος καί Εκοβε τήν βασιλόπιττα. Ό κ. Άχής δέν ήρ- 
κέσθη είς τάς εΰχάς. Έπροχώρησε. Καί μέ τήν παρρησίαν ή οποία τόν 
διακρίνει, άνεφέρθη είς τά αιτήματα τού Προσωπικού καί διαβεβαίωσεν 
δτι έπιθυμεϊ διακαώς, δπως ταΰτα Επιλυθούν έντός τοΰ 1973. Είς τήν 
φωτογραφίαν ό κ. Διοικητής ένώ προβαίνει είς τήν βαρυσήμαντον, διά 

τό Προσωπικόν τής Εθνικής Τραπέζης, δήλωσιν.

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΑΡΟΥ 
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.)
Εθνικής Τραπέζης δΓ ύμάς καί τά 
μέλη τής οικογένειας σας. Είλικρι- 
νώς εύχόμεθα καί κατά τά προσεχή 
Ετη νά είσθε έπί κεφαλής τού Ιδρύ
ματος καί μετά τών συνεργατών σας 
νά ολοκληρώσετε τόν Εργον σας.

Θερμές εύχές άπευθύνομεν καί 
πρός ύμάς κ.κ. Ύποδιοικηταί, κα
θώς καί πρός τούς Επιτελείς Διευ- 
θυντάς καί Συμβούλους τής Τρα
πέζης μας. Εύχόμεθα δπως συνεορ- 
τάσωμεν καί κατά τό προσεχές έ
τος τήν κοπήν τής Βασιλόπιττας 
τοΰ Συλλόγου μας καί μαζί μέ τάς 
εύχάς μας νά σάς άπευθύνωμεν ενα 
μεγάλο εύχαριστώ διά τήν ίκανοποί- 
ησιν τών αιτημάτων μας.

Αυτή είναι ή εύχή πού άπευθύ
νομεν καί είς δλους τούς Συναδέλ
φους μέλη καί μή τοΰ Συλλόγου 
μας. Νά ίδωμεν κατά τό 1973 τήν 
ίκανοποίησιν τών αιτημάτων μας.

"Ας μέ συγχωρήσουν οί Εκπρόσω
ποι τής Κυβερνήσεως διότι δέν ήκο- 
λούθησα τήν Εθιμοτυπίαν είς τήν εκ- 
φρασιν τών εύχών μας. ’Ηθελημένα 
άπευθύνομαι δλως ιδιαιτέρως πρός 
αύτούς, διότι φρονώ δτι δέν έπρε
πε, Εστω καί καθ’ υποψίαν νά θεω- 
ρηθή δτι τά δσα άπηύθυνα είς τόν 
Διοικητήν μας διά τά ίδικά μας θέ
ματα, έλέχθησαν καί διά τούς Εκ
προσώπους τής Κυβερνήσεως, είς 
μίαν έορταστικήν έκδήλωσιν τοΰ 
Συλλόγου, τήν οποίαν τιμούν διά 
τής παρουσίας των.
Κύριε Γενικέ, Κύριοι,

Τό προσωπικόν τής Εθνικής Τρα
πέζης σάς εύχεται εύτυχισμένο τό 
1973 καί Επιτυχίαν είς τήν προσ
πάθειαν τήν οποίαν έχετε έπωμισθή. 
Χρόνια πολλά είς δλους καί τοΰ 
χρόνου καλλίτερα.

Παρακαλώ τόν κ. Διοικητή νά κό
ψη τήν πίττα μας.

Τά χρήματα φορείς 
ποΛΛών μικροβίων
Κατά τήν διάρκειαν ειδικών Ε

ρευνών αί όποϊαι έγένοντο είς τήν 
Ελλάδα καί τό Εξωτερικόν, προέ- 
κυψεν δτι τά χρήματα, χαρτονομί
σματα καί κέρματα, είναι είς ση
μαντικόν άριθμόν μολυσμένα, άκό- 
μη καί μέ παθογόνους μικροοργανι
σμούς καί εΐναι δυνατόν νά προκα- 
λέσουν σοβαρούς κινδύνους είς τήν 
δημοσίαν υγείαν.

Τ’ άνωτέρω άνεφέρθησαν κατά 
τήν διάρκειαν ανακοινώσεων είς τό 
2ον ’Εθνικόν Συμπόσιον Μικροβιο
λογίας, ώς καί είς πρόσφατον Βαλ
κανικόν ’Ιατρικόν Σΰνέδριον τού 
Βουχουρεστίου.

Ή Ερευνα Εγένετο Επί χαρτονο
μισμάτων τών 50 καί 100 δραχμών 
τά όποια Ελήφθησαν άπό ζαχαρο
πλαστεία, Εστιατόρια, κρεοπωλεία, 
ιχθυοπωλεία, ζυθοπωλεία καί τήν ό- 
πωραγορά.

Είς τά χαρτονομίσματα τών 50 
δραχμών τά όποια Ελήφθησαν έξ 65 
καταστημάτων ειδών διατροφής και 
περίπτερα, ό μέσος δρος τών μι
κροβίων, τά όποια άνεκαλύφθησαν 
Επί τών πενηντάδραχμων εΐναι: 
ζαχαροπλαστεία. Εστιατόρια, περί
πτερα μεταξύ 3047 καί 13.033, 
κρεοπωλεία Εως 49.485, ιχθυοπω
λεία, 87.754 καί όπωραγορά 105. 
504. Τά χαρτονομίσματα τών 100 
δραχμών Ελήφθησαν έκ 35 καταστη
μάτων, κατά μέσον δρον τά μικρό
βια έκυμάνθησαν ώς έξης: Έπί τών 
ΙΟΟδράχμων περιπτέρων 8.247 μι-

Συνάδελφοι,
Ή «ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ» είναι το όργανον 

ίΐοΐ> μ.άχετα.1 διά τά βνμφέρονχ» μ,ας.
Φέρνει τον £vct κοντά βτδν άλλον καί αοναδελ- 

φώνει τόν χλάδον μ.α«. Ή αύνταίις της «Τραπεζι
τικής» ζητεί άπό δλους νά τήν βοηΟήβουμ,ε είς τό 
Ιργον της.

Κάθε αονάδελφος ας γίνη καί άνταποκριτής της.
•Έτσι θά είναι δυνατόν καί τά γενικά θέματα 

τοΰ κλάδου μας, άλλά καί τά ειδικά θέματα των 
τοπικών καί επαρχιακών ΰποκαταστημάτων νά κα- 
ταχωροΰνται είς τάς βτήλας της.

Γράφετε λοιπόν, γιά 6,τι βυμδαίνει είς τήν 
ύπηρεοίαν βας. Ενημερώνετε τήν ούνταξιν γιά 
όλα.

Ό γάμος ένός βυναδέλφου κάποιο άλλο εύχά- 
ριατο γεγονός είναι κι’ αύτό μιά εΐδησις ποΰ θά 
χαροποιήση όλους. Ή ατήλη «Κοινωνικά» θά κα- 
ταχωρή εύχαρίατως ό,τι περιέρχεται είς αύτήν.

κρόβια, κρεοπωλείων 125.674, ζυ
θοπωλείων 28.140.

Τά μικρόβια τά όποια άπεμονώ- 
θησαν ήσαν:

—Στελέχη τυπικού κολοβακτυρί
διου πυρετού είς ποσοστόν 10% καί 
παρατύφου 3%.

—Στελέχη τυπικού κολοβακρυρι- 
δίου είς ποσοστόν 25% (Τά δείγμα
τα τών 100 δραχμών προήρχοντο 
άπό καταστήματα ειδών διατρο-
φής)·

—Στελέχη πρωτεών είς ποσοστό 
32%.

—Στελέχη στεμφυλοκόκκου είς
ποσοστόν 90%.

Κατά τό Βαλκανικόν ’Ιατρικόν 
Σΰνέδριον τοΰ Βουκουρεστίου έγέ- 
νετο άνακοίνωσις διά τά χαρτονο
μίσματα, τά όποια κυκλοφορούν με> 
ταξύ τών άσθενών καί τοΰ προσωπι
κού τοΰ Νοσηλευτικού Κέντρου Βο
ρείου Ελλάδος. Ή Ερευνα έπρα- 
γμο.τοποιήθη άπό τήν φυματιολο- 
γικόν κλινικήν τοΰ ΑΠΘ (καθηγη
τή κ. Κ. Σταυρόπουλος) και άπό 
τά Εργαστήρια Υγιεινής τοΰ ίδιου 
Πανεπιστημίου (καθηγητής κ. Θ. 
Έδιπίδης). Είς τήν Ερευναν αυτήν 
έχρησιμοποιήθησαν χαρτονομίσματα 
τών 50, 100, 500 καί 1000 δρα- 
χμών.

Τά χαρτονομίσματα τών 50 δρχ. 
Ελήφθησαν άπό τό προσωπικόν τοΰ 
νοσηλευτικού ιδρύματος, ένεφάνι- 
σαν δέ μεγαλύτερον ποσοστόν μι
κροβίων. Επίσης παρετηρήθη δτι ό 
αριθμός τών μικροβίων εΐναι μεγα
λύτερος είς τά χαρτονομίσματα μι- 
κράς αξίας καί μεισΰται σταδια- 
κώς είς τά μεγαλύτερα χαρτονομί
σματα.

Γενικώς προέχυψεν δτι τά χαρ
τονομίσματα τοΰ νοσηλευτικού Ι
δρύματος Β.Ε. ήσαν μολυσμένα καί 
άπεμονώθησαν μικρόβια: Σταφυλο
κόκκων είς ποσοστόν 88%, στελέχη 
πρωτέως είς ποσοστόν 30,33% ώς 
καί μεγάλος αριθμός μικροοργανι
σμών.

Επίσης όγένοντο άνακοινώσεις. 
Επιστημόνων τών Φιλιππινών, ΗΠΑ 
καί άλλων χωρών. Είδικώτερα, ή Ε
ρευνα τών ΗΠΑ άπέδειξεν δτι είς 
τά μεγαλύτερα χαρτονομίσματα τά 
μικρόβια ήσαν όλιγώτερα. Οί ’Α
μερικανοί Επιστήμονες τοΰ Πανε
πιστημίου Λουϊσλβίλ Μπέρελ ’Άμ- 
πρας καί Νόρτον Γουώτερμαν είς 
τήν σχετικήν μελέτην των υπογραμ
μίζουν:

—Νά εχωμεν μόνον χρήματα με
γάλης άξίας.

—Νά μή κάνουμε συχνά ψιλά,
—Νά μή Εχουμε τά χέρια στις 

τσέπες.
—Νά φυλάγουμε τά χρήματα είς 

τάς τραπέζας!



Ενώπιον της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως τών μελών του Συλλόγου

ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
S Ή «ϊση μεταχείρισις», βασική επιδίωξις τοϋ Δ. Σ. 0 ’Οργανισμός Υπηρεσίας 0 Τό α
σφαλιστικόν 9έμα 0 Τό μισδολογικόν 0 Ή συνεργασία με τούς Συλλόγους Προσωπικού

ΑΙΣΙΟΔΟΞΟΙ ΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΑΙ ΑΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΙΝ ΟΑΗΝ ΤΗΝ ΕΚΚΡΕΜΟΥΝΤΠΝ ΑΙΤΗΜΑΤΟΝ ΜΑΣ

Α' ΓΕΝΙΚΑ

μοσιεύθη εις τό ΰπ’ άριθ. 324 ψύλ
λον τής «Τραπεζιτικής», μηνός Δε
κεμβρίου 1972. Διά τοΰ σχεδίου 
’Οργανισμού τοΰ Διοικ. Συμβουλί
ου θά έτητευχθή άποδοτικωτέρα όρ- 
γάνωσις, σύνδεσις καί λειτουργία 
τών υπηρεσιών τής Τραπέζης, πρός 
Εξυπηρέτησιν τοΰ έργου καί τών 
σκοπών της καί ίκανοποιοΰνται <χί 
βασικαί διεκδικήσεις τοΰ Προσωπι
κού τής Τραπέζης, διά την μισθο- 
λογικήν καί βαθμολογικήν προαγω
γήν του.

3) ΜεβΘολογεκόν

’Από τής άναλήψεως τών καθη
κόντων του τό απερχόμενον Διοικη
τικόν Συμβούλιον ΕΘεσεν ΰπ’ δψιν 
τής Διοικήσεως τό αίτημα τής αύ- 
ξήσεως τοΰ μισθολογίου. Εΐχεν πα- 
ρέλθει δυστυχώς ολίγος χρόνος άπό 
τής υπογραφής τής συλλογικής συμ- 
βάσεως έργασίας υπό τοΰ προκα- 
τόχου Διοικητικού Συμβουλίου καί 
ή προσπάθεια ίκανοποιήσεως τοΰ 
αιτήματος μας αΰτοΰ προσέκρουε 
εις τήν ίσχύν τής άναφερθείσης συλ
λογικής συμβάσεως. Έπεδιώξαμεν 
παρά ταΰτα τήν αϋξησιν τοΰ μισθο
λογίου πρό τής λήξεως τής συμβά
σεως πλήν τοΰτο δέν κατέστη εφι
κτόν καί δταν συνεκλήθη διά τόν 
λόγον αυτόν ή Επιτροπή τριμερούς 
συνεργασίας.

Μόλις Εληξεν ή συλλογική σύμ- 
βασις, προσεφύγαμεν όμοΰ μετά 
ιών έτέρων συλλόγων Προσωπικού 
Εθνικής Τραπέζης εις τό Διαιτητι

κόν Δικαστήριον. Είναι γνωστά τά 
αποτελέσματα τής προσπάθειας αυ
τής. Έλάβομεν συνολικήν αϋξησιν 
17% έπί τών βασικών μισθών. Ύ- 
πήρξεν όμολογουμένως δυσχερής ή 
προσπάθεια διά τήν έπίτευξιν τοΰ 
άποτελέσματος αΰτοΰ. Είδικώτερον 
δι* ήμάς οί όποιοι ΰπεχρεώθημεν 
έκ τυπικών καί ουσιαστικών λόγων 
νά διεκδικήσωμεν τήν αϋξησιν τοΰ 
μισθολογίου μας έκτος ’Ομοσπον
δίας. Οί τυπικοί λόγοι ΰφίσταντο 
έκ τής καθυστερήσεως τής υπογρα
φής τής συλλογικής συμβάσεως τοΰ 
1970 κατά δύο μήνας βραδύτερον 
άπό τάς άλλας Τραπέζας. Οΐίτω καί 
διά τής άποφάσεως τοΰ Δ.Δ.Δ.Δ. 
’Αθηνών ή χορηγουμένη εις ήμάς αΰ- 
ξησις τών άποδοχών ΰπελείπετο κα
τά ένα μήνα τής αΰξήσεως τήν ό
ποιαν έλαβον οί συνάδελφοι τών άλ
λων Τραπεζών.

Μετά τήν Εκδοσιν τής άποφάσε
ως τοΰ Δ.Δ.Δ.Δ.Α. τό Διοικητικόν 
Συμβούλιον προσέφυγεν εις τήν Δι- 
οίκησιν τής Τραπέζης καί έζήτησεν 
δπως ή διαφορά αυτή τοΰ ένός μη
νός καλυφθή ΰπό τής Τραπέζης. "Ο 
κ. Διοικητής άνεγνώρισεν ώς δίκαι

ον τό αίτημά μας καί κατέβαλεν 
τήν αϋξησιν τών άποδοχών άπό 1ης 
’Ιουνίου 1972 άντί τής 1ης ’Ιου
λίου τήν οποίαν ώριζε ή Διαιτητι
κή άπόφασις.

Παραλλήλως πρός τό αίτημα τής 
γενικής αΰξήσεως τών άποδοχών, τό 
Διοικ. Συμβούλιον δι’ έτέρας προσ
φυγής του εις τήν Διαιτησίαν έπε- 
δίωξε τήν έπίλυσιν τοΰ θέματος τών 
Επιδομάτων βαθμοΰ καί τοΰ έπιδό- 
ματος πολυετίας - πενταετίας. Ή 
προσφυγή μας αϋτη έκκρεμεΐ είσέτι 
ένώπιον τοΰ Διαιτητικού Δικαστη
ρίου.

ΙΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΙΣ

Βαάικόν αίτημα τής Διοικήσεως 
τοΰ Συλλόγου, ώς καί έν άρχή άνα- 
φέρομεν, ΰπήρξεν ή ΙΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙ- 
ΡΙΣΙΣ μέ τούς συναδέλφους τών 
άλλων μεγάλων Τραπεζών. Διά τήν 
ίκανοποίησιν τοΰ αιτήματος αΰτοΰ, 
τό Διοικ. Συμβούλιον κατέβαλεν 
πλείστας προσπάθειας καί προέβη 
εις Επανειλημμένα διαβήματα. Εΐ
μεθα εΰτυχεΐς διότι κατά τόν χρό
νον τής θητείας μας ήδυνήθημεν νά 
προωθήσωμεν τό αίτημα τοΰτο εις 
σημεϊον πού νά έπιτρέπωνται αί 
πλέον αισιόδοξοι προοπτικοί.

«5) ϊΥέβχη - Έβτεκτόρεον - 
Ι$ε6λίθ6ή*ΛΥ)

Διά νά καταστή δυνατή ή έξυπη- 
ρέτησις μεγαλυτέρου άριθμοΰ συν
αδέλφων εις τό Έστιατόριον, έξω- 
ραΐσαμε τήν λέσχην μέ μικράν σχε- 
τικώς δαπάνην καί έπλουτίσαμε τό 
έστιατόριον μέ τά άπαραίτητα 
σκεύη. Έπετεύχθη πράγματι ή έξυ- 
πηρέτησις τών έστιαζομένων, ένώ 
ηΰξήθη ό άριθμός των.

Έπετεύχθη έξ άλλου ή έξυπηρέ- 
τησις ΰπό τοΰ έστιατορίου τής Λέ
σχης τών συναδέλφων τοΰ Κέντρου 
Μηχανογραφίας, εις τό όποιον λει
τουργεί αίθουσα έστιατορίου, καί 
μεταφέρονται φαγητά έκ τής Λέ- 
σχης. Φαγητά έπίσης μεταφέρονται 
διά τους συναδέλφους τοΰ ‘Υποκα
ταστήματος Πειραιώς.

Διά τήν έξυπηρέτησιν τών άναγ- 
κών τής Λέσχης καί τήν μεταφοράν 
τών φαγητών εις τό Κέντρον Μη
χανογραφίας καί τόν Πειραιά προ- 
έβημεν εις τήν άγοράν αΰτοκινήτου. 
Πρός τόν σκοπόν αύτόν διετέθη πο- 
σόν 137.000 δρχ.

Ή βιβλιοθήκη έπλουτίσθη μέ παν
επιστημιακά συγγράμματα καί λει
τουργεί τάς άπογευματινάς ώρας. 
Άπεβλέψαμεν καί άποβλέπομεν εις 
τήν έξυπηρέτησιν τών νέων συναδέλ
φων, οί όποιοι Εχουν τήν έπιθυμίαν 
νά πλουτίσουν τάς γνώσεις των.

Β' ΕΙΔΙΚΑ
Παραλλήλως πρός τά άνωτέρω 

θέματα έπεδιώχθη ή ίκανοποίησις 
καί έτέρων ώς κατωτέρω αιτημάτων 
μας.

1) ’Επίδομια ατεγάσεως

Ευτυχές ΰπήρξεν τό άποτέλεσμα 
τής προσπάθειας μας διά τήν αϋ- 
ξησιν τοΰ επιδόματος στεγάσεως, 
τό όποιον ηΰξήθη άπό 1ης ’Ιου
λίου 1971.

2) Έπίδομ-οε έβτεάβεως

Διά νά άνταποκρίνεται εις τόν 
σκοπόν διά τόν όποιον Εχει καθιε- 
ρωθή τά έπίδομα έστιάσεως, έζη- 
τήσαμεν καί έπιτύχομεν καί τήν αϋ- 
ξησιν τοΰ Επιδόματος τούτου.

3) Έηίδομ,ίχ καυβφ,ων

Οί συνάδελφοι τών Επαρχιών πα- 
ρεπονοΰντο καί δικαίως διότι έ- 
λάμβανον τό μικρότερον έπίδομα 
καυσίμων. Έπεδιώξαμεν τήν αΰξη- 
σιν τοΰ Επιδόματος εις τά Επίπεδα 
τών άλλων Τραπεζών καί ή Διοίκη- 
σις άπεδέχθη τό αίτημα. Οϋτω τό 
έπίδομα καυσίμων ηΰξήθη κατά 50% 
κατά τόν χρόνον τής θητείας τοΰ 
Διοικ. Συμβουλίου καί έπεξετάθη 
καί εις άλλας πόλεις.
*5 ) Χ:ϊγχβτ'./ϊ. δάνεεα,

Έπετεύχθη ή αΰξησις τοΰ στεγα- 
στικοΰ δανείου εις 350.000 δρχ. 
πλέον 20% δι’ Εξοδα καί 140.000 
δρχ. διά τά συμπληρωματικά τοι- 
αΰτα.

Τό αίτημα τής Εγγραφής προση- 
μειώσεως άντί ύποθήκης έκκρεμεΐ 
είσέτι ένώπιον τής Νομισματικής 
Επιτροπής.

λαγοΰν οί καταπιεζόμενοι συνάδελ
φοι άπό τό καθημερινό άγχος τής 
έργασίας. Αί γενόμεναι προσλή
ψεις δέν έκάλυψαν τά κενά καί τό 
αίτημα παραμένει είσέτι. Τό νέον 
Διοικ. Συμβούλιον, οφείλει νά άγω- 
νισθή μέ τόν αύτόν ζήλον διά νά 
έπιτευχθή ή κάλυψις τών ΰφιστα- 
μένων κενών εις όλα τά ΰποκατα- 
στήματα.

6) Πρόβληψες τεχνών χχί 
Αδελφών βυνχδελφων

Τό αίτημα τής προσλήψεως τών 
μετασχόντων εις τούς τελευταίους 
διαγωνισμούς τέκνων καί άδελφών 
τών συναδέλφων προεβλήθη έντόνως 
ΰπό τοΰ Διοικ. Συμβουλίου. Εις τό 
σχέδιον ’Οργανισμού τό όποιον Εχο- 
μεν καταρτίσει ύπάρχει ειδική διά- 
ταξις διά τής οποίας τό θέμα τού
το λύεται όριστικώς.

V) ΙΙτοχεοΰχοε

Τό θέμα τοΰτο έλύθη ώς γνωστόν 
διά δικαστικής άποφάσεως, τήν ο
ποίαν ή Διοίκησις τής Τραπέζης 
μας έφήρμοσεν άμέσως καί έν τώ 
συνόλψ της.

8) Οέμ-χτα, Άγωνεατών 
ΈΒνεκής Άντεατάοεως — 
Πολεμ-εατών

Ή έπανόρθωσις τής έπενεχθείσης 
άδικίας εις τούς πολεμιστάς ν. 751 
Επιδιώκεται δπως ρυθμισθή ΰπό τής 
Πολιτείας νομοθετικώς. Καί διά τό 
θέμα τοΰτο έτέθη ειδική διάταξις 
εις τό σχέδιον τοΰ ’Οργανισμού.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

’Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Μέ πλήρη έπίγνωσιν τών ύποχρε- 
ώσεών του καί συναίσθησιν τών εΰ- 
θυνών του, τό άπερχόμενον Διοικη
τικόν Συμβούλιον, προβαίνει, μέ τήν 
λήξιν τής θητείας του, εις τόν άπο- 
λογισμόν τοΰ Εργου του καί άναμέ- 
νει μέ ήρεμον συνείδησιν τήν κρίσιν 
σας.

Τόν παρελθόντα ’Απρίλιον, κατά 
τήν Έτησίαν Τακτικήν Γενικήν Συ- 
νέλευσιν τοΰ Συλλόγου μας, ε’ι'χο- 
μεν προβή εις λεπτομερή άνάλυσιν 
τών πεπραγμένων τοΰ Διοικητικού 
Συμβουλίου. Εϊχομεν κρίνει τότε ά- 
παρατίητον νά όλοκληρώσωμεν έ
νώπιον τής Γεν. Συνελεύσεως, τόν 
απολογισμόν τόν όποιον εΐχομεν δη
μοσιεύσει εις τήν «Τραπεζιτικήν» 
τόν παρελθόντα ’Ιανουάριον, μέ τήν 
πρόσκλησιν τής Γενικής Συνελεύσε
ως, δεδομένου δτι εΐχον παρέλθει 
τέσσαρες ολόκληροι μήνες.

Σήμερον, μέ τήν λήξιν τής θητεί
ας του, τό Διοικ. Συμβούλιον αι
σθάνεται καί πάλιν ύποχρεωμένον, 
ούχί πρός Εντυπωσιασμόν, άλλά 
πρός πλήρη ένημέρωσιν τών μελών 
τοΰ Συλλόγου, νά άναφερθή εις ό
λα τά θέματα τά όποια τό άπησχό- 
λησαν καί νά ύπενθυμίση τά άποτε- 
λέσματα τών Ενεργειών του.

Πριν είσέλθομεν εις τόν άπολογι- 
σμόν τοΰ Εργου μας, έπιθυμοΰμεν 
νά διαβεβαιώσωμεν άπαντας δτι ή- 
γωνίσθημεν μέ πίστιν καί αΰτοπε- 
ποίθησιν εις τό δίκαιον τών αιτη
μάτων μας καί δτι δέν έφείσθημεν 
κόπων καί θυσιών διά τήν έκπλήρω- 
σιν τοΰ καθήκοντος μας Εναντι υ
μών, οί όποιοι, διά τής ψήφου σας, 
μάς ένεπιστεύθητε τήν διαχείρισιν 
τών θεμάτων σας.

Ή συντριπτική πλειοψηφία τών 
μελών τοΰ άπερχομένου Διοικητικού 
Συμβουλίου, ένεφανίσθη τό πρώτον 
εις τόν συνδικαλιστικόν στίβον κα
τά τάς άρχαιρεσίας τής 25ης καί 
26ης ’Απριλίου 197:1. Ό συνδυα
σμός μας συνεπώς ήτο ή Εκφρασις 
τών νέων δυνάμεων αί όποΐαι έφιλο- 
δόξησαν νά άνέλθουν εις τήν Διοί- 
κησιν τοΰ Συλλόγου καί νά μετα-

1) Άαφκλεατεκόν

Ό κίνδυνος τής ένοποιήσεως τοΰ 
Ταμείου Συντάξεών μας εις τό ΙΚΑ 
καί ή άπώλεια τών περιουσιακών 
του στοιχείων έπρόβαλεν, εΰθύς ώς 
άνελάβομεν τήν Διοίκησιν τοΰ Συλ
λόγου. Μέ συνηνωμένας τάς δυνά
μεις μας μετά τών άλλων συναδέλ
φων μας Εντός τής ‘Ομοσπονδίας, 
ήγωνίσθημεν πρός άντιμετώπισιν 
τής συγχωνεύσεως τοΰ Ταμείου μας 
εις τό ΙΚΑ. Παραλλήλως άντιμετω- 
πίσαμεν τόν κίνδυνον τής άπωλείας 
τών περιουσιακών του στοιχείων 
καί εΐμεθα εΰτυχεΐς διότι άπεφεύ- 
χθη τότε ή συγχώνευσις καί διεσώ- 
θησαν τά περιουσιακά στοιχεία τοΰ 
Ταμείου μας. Εΰθύς ώς άπεμακρύν- 
θη ό κίνδυνος, τό Διοικητικόν Συμ
βούλιον διά νά προστατεύση τά ά- 
σφαλιστικά συμφέροντα τών μελών 
τοΰ Συλλόγου, κατέβαλεν συντόνους 
προσπάθειας ώστε νά καταστή δυ
νατή ή έξυγίανσις τοΰ Ταμείου 
Συντάξεών μας. ΔΓ ύπομνήματός 
του πρός τό Ύπουργεΐον Κοιν. Υ
πηρεσιών άνέπτυξε τούς λόγους, οί 
όποιοι προεκάλεσαν τήν οικονομικήν 
δυσπραγίαν καί έζήτησεν δπως Εκ
πληρώσουν τάς ΰποχρεώσεις των 
πρός τό Ταμεϊον οί ποικιλοτρόπως 
ώφεληθέντες, Κράτος, Εθνική Τρά
πεζα, Τράπεζα Ελλάδος, Κτηματι
κή Τράπεζα, έκ τών διαφόρων εις 
βάρος του, πράξεων τής Πολιτείας 
καί έτόνισεν δτι έν οΰδεμιά περι- 
πτώσει είναι δεκτή, ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΙΣ 
ΤΩΝ ΗΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ. Προέβημεν 
έπίσης εις πλήρη μελέτην καί εΐ'με- 
θα Ετοιμοι διά νά άντιμετωπίσωμεν 
κάθε Ενδεχόμενον.

Δυστυχώς, πρό ολίγων μηνών ύ- 
πεχρεώθημεν καί πάλιν εις αγώνα, 
διά τήν σωτηρίαν τοΰ Ταμείου Υ
γείας, τοΰ Έπικουρικοΰ μας Τα
μείου καί τοΰ Ταμείου Αύτασφα- 
λείας.

‘Η μεγαλειώδης συγκέντρωσις 
διαμαρτυρίας, τήν οποίαν έπραγμα- 
τοποιήσαμεν μετά τών έτέρων συλ
λόγων Προσωπικοΰ τής Τραπέζης 
μας καί ό άγών μας έν συνεργασία 
μετά τών Συλλόγων Προσωπικού 
τών άλλων Τραπεζών, ΰπό τήν ή- 
γεσίαν τής ‘Ομοσπονδίας μας, έ- 
πέφερεν καί πάλιν τό νικηφόρον ά
ποτέλεσμα.

Δέν πρέπει δμως νά έπαναπαυ- 
θώμεν εις τάς δάφνας μας. Τό Δι
οικητικόν Συμβούλιον αντιμετώπισε 
καί άντιμετωπίζει τό ασφαλιστικόν 
θέμα εις τό βάθος του καί οΰχϊ έ- 
πιφανειακώς. "Ο κίνδυνος, ό γενι-

φέρουν εις αύτήν τάς άνησυχίας καί 
τόν Ενθουσιασμόν τών νέων ανθρώ
πων, καί μέ τά όπλα αύτά νά άγω
ν ισθοΰν διά τήν ίκανοποίησιν τών 
λιμναζόντων θεμάτων μας.

Τό σύνθημα τής συνδικαλιστικής 
άλλαγής, τής άνανεώσεως τών συν
δικαλιστικών μας δυνάμεων, έγένε- 
το δεκτόν άπό τήν πλειοψηφίαν τών 
μελών τοΰ Συλλόγου μας, καί τό ά
ποτέλεσμα τών άρχαιρεσιών έδικαί- 
ωσεν τάς προσδοκίας μας. ‘Η προ- 
τίμησις εις τό ψηφοδέλτιόν μας, Ε
διδε τήν Εντολήν τής διαχειρίσεως 
τών κοινών εις τάς νέας δυνάμεις 
καί άπεμάκρυνε τό παρελθόν.

Άνελάβομεν, πράγματι, τήν διοί- 
κησιν τοΰ Συλλόγου, μέ πίστιν εις 
τό δίκαιόν μας καί άπεδύθημεν εις 
σκληρόν άγώνα διά τήν ίκανοποίη- 
σιν τών αιτημάτων μας.

Άντιμετωπίσαμεν τήν άντίδρα- 
σιν τών παλαιών δυνάμεων εις τά 
πρώτα μας βήματα. Δέν μάς έκλό- 
νισεν δμως ή άντίδρασίς των καί 
έπροχωρήσαμεν εις τό Εργον μας. 
Άνευ καί τής Ελάχιστης άπωλείας 
χρόνου προέβημεν εις τήν μελέτην 
καί άξιολόγησιν τών θεμάτων μας 
καί έπροχωρήσαμεν μέ μεθοδικότη- 
τα εις τήν προσπάθειαν τής έπιλύ- 
σεώς των. Παραλλήλως πρός τήν Ε
πιδίωξιν τής ίκανοποιήσεως τών Ε
πειγόντων αιτημάτων μας έπροχω
ρήσαμεν εις τό βάθος τοΰ προβλή
ματος καί μέ τόλμην έπροβάλλαμεν 
τό αίτημά τής ’ίσης μεταχειρίσεως 
μέ τούς συναδέλφους μας τών άλ
λων Τραπεζών. Αύτή ΰπήρξεν καί ή 
βασική Επιδίωξις τοΰ Διοικητικού 
Συμβουλίου κατά τόν χρόνον τής θη
τείας του. Μέ ιδιαίτερη ίκανοποίη- 
σι τό άπερχόμενον Διοικ. Συμβού
λιον δύναται νά άναγγείλη δτι τό 
μέγα τοΰτο διά τούς ΰπαλλήλους 
τής Εθνικής Τραπέζης θέμα, Εχει 
προωθηθή εις σημεϊον, πού νά έπι- 
τρέπη τάς πλέον αίσιοδόξους προ
οπτικά ς.

Ή προσπάθεια τού Διοικ. Συμ
βουλίου έφ’ δλων τών θεμάτων τά 
όποια τό άπησχόλησαν κατά τό διά
στημα τής Θητείας του Εχει ώς ά- 
κολούθως:

κώτερος κίνδυνος, ΰψίσταται καί 
είναι δυνατόν νά έκδηλωθή άνά πά
σαν στιγμήν. Όφείλομεν συνεπώς, 
νά εΐμεθα πάντοτε έν Επιφυλακή, 
άλλά καί νά προχωρήσωμεν εις τήν 
έξυγίανσιν τοΰ Ταμείου Συντάξεών 
μας, διά νά έξαφανισθή, ή οικονο
μική δυσπραγία, τήν οποίαν Εμφα
νίζει σήμερον, άσχέτως τών λόγων 
οί όποιοι τήν προεκάλεσαν.

Διά νά καταστή τοΰτο εύχερέ- 
στερον είναι άπαραίτητον νά έκλεί- 
ψουν δλα τά ύφιστάμενα Εμπόδια.

"Εν έξ αΰτών καί τό σσβαρώτε- 
ρον ίσως, είναι δτι οί Εργαζόμενοι 
εις τήν Εθνικήν Τράπεζαν είναι ή- 
σφαλισμένοι εις χωριστά Ταμεία. 
Ή διάσπασις αϋτη τών δυνάμεών 
μας, ή όποια έπεκτείνεται καί εις 
τάς συνδικαλιστικός μας οργανώ
σεις Επιβάλλεται νά έκλειψη.

Διά τόν λόγον τοΰτον, τά Διοικ. 
Συμβούλιον περιέλαβε εις τά θέμα
τα τής Γενικής Συνελεύσεως καί τό 
θέμα τής ένοποιήσεως τών άσφαλι- 
στικών μας οργανισμών καί συνδι
καλιστικών φορέων.

Τό Διοικητικόν Συμβούλιον πι
στεύει δτι τό άσφαλιστικόν μας 
πρόβλημα θά εϋρη εύχερέστερον τήν 
λύσιν του καί θά όδηγηθώμεν εις 
τήν έξυγίανσιν τών Ταμείων μας 
έφ’ δσον πρώτοι ημείς προβώμεν 
εις τάς έπιβαλλομένας ένεργείας.

Έπί τοΰ θέματος τής ένοποιήσε
ως τών άσφαλιστικών ’Οργανισμών 
τοΰ Προσωπικού τής Εθνικής Τρα
πέζης, τό Διοικ. Συμβούλιον θά 
προβή εις λεπτομερή είσήγησιν κα
τά τήν συζήτησιν ένώπιον τής Γε
νικής Συνελεύσεως.

’Αμετακίνητοι παραμένομεν εις 
τήν θέσιν τήν οποίαν μετά παρρησί
ας διεκηρύξαμεν δτι τό Ταμεϊον μας 
δέν άφείλει σέ κανένα καί άρνούμε- 
θα νά δεχθώμεν αϋξησιν τοΰ άσφα- 
λίστρου.

2) ’Οργανισμός Γ1*πηρΞ-
σέας

Πολύς χρόνος κατηναλώθη εις τήν 
μελέτην τοΰ ’Οργανισμού Υπηρε
σίας. ‘Ο έν ίσχύϊ ’Οργανισμός εί
ναι Εκτός πάσης άμφισβητήσεως ά- 
πηρχηωμένος. ‘Η προσαρμογή του 
εις τήν σημερινήν πραγματικότητα 
δέν ήτο τόσον εύχερής. Τό Διοικ. 
Συμβούλιον έμελέτησε δλας τάς 
προτάσεις αί όποΐαι ύπεβλήθησαν 
έκ μέρους συναδέλφων καί έν συνερ
γασία μέ ειδικούς Επιστήμονας προ
έβη εις τήν σύνταξιν σχεδίου ’Ορ
γανισμού ΰπηρεσίας τό όποιον έδη-

ί») Πρόσληψίς προσωπικού

Κατεβλήθη καί καταβάλλεται πά
σα δυνατή προσπάθεια καί πρός 
πάσαν κατεύθυνσιν, διά νά άπαλ-

9) Αεαχείρίστεχά έπιδό- 
μα-τχ.

Τά διαχειριστικά Επιδόματα ηύ- 
ξήθησαν άπό 1ης ’Ιουλίου 1971.

ΙΟ) Το επίδομα, ΙΙ*ιδι« 
χ^ς ΛΙερεμνης

Έπετεύχθη ό απολογισμός τοΰ 
Επιδόματος Παιδικής Μερίμνης εις 
τά δώρα τών Εορτών Χριστουγέν
νων καί Πάσχα ώς καί εις τό έπί
δομα άδειας άπό τής καταβολής 
τοΰ Επιδόματος παιδικής μερίμνης.

ΣΙ) Αοιπχ θέματα.

Ή αΰξησις τοΰ Επιδόματος Παι
δικής Μερίμνης, ή μείωσις τοΰ τό
κου τών άτομικών δανείων καί ή έ- 
ξόφλησίς των εις 30 μηνιαίας δό
σεις, ή καταβολή διά πρώτην φο
ράν 500 δρχ. κατά τάς έορτάς εις 
τούς συναδέλφους μέχρι καί τοΰ βα
θμοΰ τοΰ Λογιστοΰ Α', τό ιδιαίτε
ρον Ενδιαφέρον δι’ δλα τά θέματα 
τών συναδέλφων περιλαμβάνονται έ
πίσης εις τό Ενεργητικόν τοΰ Δι- 
οικ. Συμβουλίου.

12) Οικονομικά. Συλλό
γου

Ώς γνωστόν ό Σύλλογος κατεϊ- 
χεν πρό τής αΰξήσεως τοΰ μετοχι
κού κεφαλαίου τής Τραπέζης μας 
8.867 μετοχάς. Διά νά δυνηθώμεν 
νά μετάσχωμεν, ώς μέτοχοι, εις τήν 
αϋξησιν τοΰ κεφαλαίου προέβημεν 
εις τήν πώλησιν έτέρων εις χεΐρας 
μας μετοχών άλλων Τραπεζών ώς 
καί τοκομεριδίων καί ομολογιών. 
Προέβημεν έπίσης εις ένεχυριασμόν 
μέρους τών μετοχών μας καί ηύξή- 
σαμεν οϋτω τάς μετοχάς μας κα
τά 940.

Εις τήν διαχείρισιν τών χρημά
των τοΰ Συλλόγου ΰπήρξαμεν άκρως 
φειδωλοί καί περιωρίσθημεν εις τάς 
πλέον άπαραιτήτους δαπάνας διά

Τό Διοικητικόν Συμβούλιον Εκρι- 
νεν δτι ήτο Επιβεβλημένη ή συνερ
γασία μέ τούς συλλόγους δλων τών 
Εργαζομένων εις τήν Εθνικήν Τρά
πεζαν, διά νά καταστή εΰχερεστέρα 
ή ίκανοποίησις τών άπό Ετών έκκρε- 
μούντων θεμάτων μας καί ιδιαιτέ
ρως τοΰ άσφαλιστικοΰ καί τοΰ θέ
ματος τής ίσης μεταχειρίσεως μέ 
τούς συναδέλφους τών άλλων μεγά
λων Τραπεζών. Έπεδιώχθη πράγμα
τι καί έπετεύχθη ή στενή συνεργα
σία τόσον μετά τοΰ Συλλόγου Υ
παλλήλων Τραπέζης ’Αθηνών, δσον 
καί μετά τοΰ Συλλόγου Είσπρακτό- 
ρων καί τοΰ Συλλόγου Βοηθητικού 
Προσωπικού. ‘Η προκύψασα μετά 
τοΰ τελευταίου παροδική διάστασις 
δέν διέσπασε τήν συνεργασίαν ή ό
ποια καί πάλιν συνεχίζεται καί ά- 
ποδίδει πλουσίους τούς καρπούς 
της.

Τά άποτελέσματα τής συνεργα
σίας αΰτής Επεισαν τό Διοικ. Συμ- 
βολύιον δτι ή ένοποίησις τών δυ
νάμεων τών Εργαζομένων εις τήν 
Εθνικήν Τράπεζαν εις Εναν πανί- 
σχυρον συνδικαλιστικόν οργανι
σμό, θά άποβή πρός όφελος δλων 
κα' πρός τόν σκοπόν αύτόν θέτει 
ένώπον τής συνελεύσεως, τό θέμα 
τής ένοποιήσεως τών Συλλόγων τοΰ 
Προσωπικοΰ τής Εθνικής Τραπέζης. 
Δέν παραλείπομεν νά σάς καταστή- 
-ωμεν γνωστόν δτι ή πρότασίς μας 
αϋτη εύρίσκει άπήχησιν καί είναι 
Εφικτή ή πραγματοποίησις τής έ
νοποιήσεως.

’Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Εις τήν προσπάθειάν μας διά τήν 
ίκανοποίησιν τών αιτημάτων μας 
συνηντήσαμεν πλεΐστα Εμπόδια. Έ- 
χομεν ήσυχον τήν συνείδησιν δτι έ- 
πράξαμεν εις τό άκέραιον τό καθή
κον μας καί δτι δέν έπροδώσαμεν 
τήν Εντολήν σας.

Είναι πολύ φυσικόν εις τήν πο
ρείαν τών άγώνων μας νά διεπρά- 
χθησαν σφάλματα ή παραλείψεις. 
Δέν έδιστάσαμεν οσάκις διεπιστώ- 
σαμεν δτι άκολουθοΰμεν έσφαλμένην 
πορείαν νά άναθεωρήσωμεν τήν στά
σιν μας καί τάς άπόψεις μας. Δέν 
έδιστάσαμεν νά προβώμεν εις τήν 
άνασύνθεσιν τοΰ προεδρείου τοΰ 
Συλλόγου μας δταν διεπιστώσαμεν 
δτι τοΰτο έπέβαλλεν τό συμφέρον 
τών μελών τοΰ Συλλόγου μας. Διά 
τής ένεργείας μας τούτης άπεκα- 
ταστήσαμεν άρμονικάς σχέσεις με
τά τής Διοικήσεως τής Τραπέζης 
μας καί τής ‘Ομοσπονδίας καί διά 
τής συνεργασίας ήδυνήθημεν νά προ
ωθήσωμεν τά θέματά μας καί νά 
εΐμεθα βέβαιοι δτι πρό τής πρα
γματοποιήσεις τής Γενικής μας 
Συνελεύσεως καί τοϋ χρόνου λήξεως 
τής διετίας τοΰ άπερχομένου Διοι
κητικού Συμβουλίου θά εΰρεθώμεν

τήν λειτουργίαν τών γραφείων τοΰ 
Συλλόγου καί τήν διεξαγωγήν τών 
συνδικαλιστικών μας άγώνων.

13) «Τρ<χ.π£ξ6τικ»2»

Τό δημοσιογραφικόν δργανον τοΰ 
Συλλόγου μας προέβαλε κατά τόν 
καλύτερον δυνατόν τρόπον τά θέμα
τά μας καί ή άρθρογραφία του άπέ- 
σπασε τήν προσοχήν δλων Εκείνων 
οί όποιοι ένδιαφέρονται νά γνωρί
σουν τά θέματα καί τάς άπόψεις 
μας. Ύπήρξεν τοΰτο μία Επιτυχία 
τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου τό ό
ποιον κατέστησε καί πάλιν τήν 
«Τραπεζιτικήν» δργανον Εξυπηρετή
σεις τών συμφερόντων τών μελών 
τοΰ Συλλόγου καί έν τελευταίςι ά- 
ναλύσει τών Εργαζομένων εις τήν 
Εθνικήν Τράπεζαν.

ΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ 

ΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ

Έπεσκέφθημεν πάρα πολλά υπο
καταστήματα καί διεπιστώσαμεν 
τάς συνθήκας ΰπό τάς όποιας πα
ρέχουν τήν Εργασίαν των, οί συνά
δελφοί μας εις τήν Επαρχίαν. Τάς 
διαπιστώσεις μας αΰτάς μεταφέρα- 
μεν εις τήν Διοίκησιν καί έπεδιώ
ξαμεν δπως ή Εργασία τών συνα
δέλφων μας εις τήν Επαρχίαν κατα
στή τούλάχιστον όλιγώτερον άγχώ- 
δης.

Τό θέμα τοΰ ωραρίου τών Επαρ
χιακών υποκαταστημάτων άπησχό- 
λησε τό Διοικ. Συμβούλιον καί έμε- 
λετήθη άπό δλας του τάς πλευράς. 
Εις τό σχέδιον τοΰ ’Οργανισμού ΰ
πηρεσίας Εχει συμπεριληφθή διάτα- 
ξις διά τήν ρύθμισιν καί τοΰ θέμα
τος τούτου.

εις τήν εύχάριστον θέσιν νά σάς ά- 
ναγγείλωμεν τήν ίκανοποίησιν τοΰ 
σοβαρωτέρου αιτήματος μας, τοΰ 
αιτήματος τό όποιον ήμεϊς έτολμή- 
σαμεν νά θέσωμεν, τοϋ αιτήματος 
τής ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ μετά 
τών συναδέλφων μας τών άλλων 
μεγάλων Τραπεζών. Τό Διοικ. Συμ
βούλιον πιστεύει δτι ή ίκανοποίη- 
σις τοΰ αιτήματος αΰτοΰ, τό όποι
ον, έπί μίαν εικοσαετίαν είναι πό
θος δλων τών Εργαζομένων εις τήν 
Εθνικήν Τράπεζαν, είναι τό μεγα
λύτεροι' Επίτευγμα δχι τοΰ άπερχο
μένου Διοικητικού Συμβουλίου άλ
λά δλων τών Εργαζομένων εις τήν 
Εθνικήν Τράπεζαν.

Τό μέγα τοΰτο Επίτευγμα εΐναι 
έπαναλαμβάνομεν καρπός τής συν
εργασίας Διοικήσεως καί Προσω
πικού, συνεργασίας τήν όποιαν ή
δυνήθημεν νά άποκαταστήσωμεν ά
νευ ούδεμιάς θυσίας τών συμφερόν
των τών μελών τοΰ Συλλόγου. 
Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Πιστεύομεν δτι τό συμφέρον τών 
μελών τοΰ Συλλόγου εΐναι Εκείνο τό 
όποιον πρέπει νά κυριαρχή εις τήν 
σκέψιν καί τάς ένεργείας τών Διοι
κήσεων τοΰ Συλλόγου. Έπολιτεύθη- 
μεν μέ γνώμονα τό συμφέρον τών 
μελών τοΰ Συλλόγου καί άναμένομεν 
τήν κρίσιν σας έπί τοΰ Εργου τό ό
ποιον έπιτελέσαμεν. Εΰχόμεθα δπως 
διά τής κριτικής σας καί τών συζη
τήσεων αί όποΐαι θά διεξαχθοΰν εις 
τήν Γενικήν μας Συνέλευσιν όδηγη
θώμεν εις τήν ίκανοποίησιν δλων 
τών αιτημάτων μας.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

«ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ»

Μηνιαΐον δργανον τοΰ Συλλόγου 
τών Υπαλλήλων τής Εθνικής 

Τραπέζης τής Ελλάδος.

•

Δ)νσεις συμφώνως τψ Νόμψ: 

Υπεύθυνος:

ΝΙΚ. ΠΙΣΚΟΠΟΣ 
21ης ’Απριλίου άριθ. 37

Διευθυντής Συντάξεως: 

ΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ 
Καμελιών 42 — Π. Ψυχικόν

Υπεύθυνος Τυπογραφείου: 
ΑΟ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 

Ρήγα Παλαμήδη 5 —Άθήναι 
Τηλ. 319.306
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LLLLLLLLL2.ii.............................................. ,

α) π_α_γ_ι_ο_ν
I. ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΚ

1. ΑΚΙΝΗΤΑ (μετ’άφαίρεσιν άποσβεσεων)

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ

α) &6οΰ ΡοΟσβελτ 60 (5ος & 6ος οροφ) 
β) έν Σπέτσαις έκ πληροί. (Δ. Μπουμπού

1
λη) Ι8.50620 Ι8.50720

2. ΕΠΙΠΛΑ - ΣΚΕΥΗ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΜεΓον άποσβΕσ,εις

80.301-
24.114- 56.267-

3. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΜεΤον άποσβέσεις

ΙΟδ.186-
31.856- 74.330-

4* ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ
Αυτοκίνητου
Mctov άπόσβέοείς

136-451-
40.935- 95·516

II. ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΟΙ

1. ΠΑΓΙΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΑΙ 22.500-

2. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 97.143.510-

S) ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ

·)·. ΑΟΓ/ΣΜΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΐαΠΟΝ (ΤΡΕΧΟΝΪΕΣ) 19.095-

2. ΑΟΓ/ΣΜΟΙ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΙΝ 
α) έφειλαί μελών 
β) w υπαλλήλων

17.000-
28.000- 45.010-

> ΟΦΕΙΛΑΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 27.000-

4* ΔΑΠΑΝΑΙ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 12.000-

5 ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΑΙ ΜΙΣΘΩΝ 14.700-

Γ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΝ-

97.410.630^

117.805-

Σύνολον '^νεργητικοΟ

............ 9.279

97.537.7lV

Α) Ξ_Ε_Ν_0_Ν__Κ_Ε_«_Α_Α_Α_Ι_0_Ν
I. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ & ΕΙΣ&ΟΡΑΙ ΠΛΗΡΟΤΕΑΙ 58 .,486-

2. KATABQAAI ΤΡΑΠΕΖΗΣ
α) Δάνειο έπ'ένεχ. Μετοχών 
β) ’Αγορά Νέων Μετοχών

β) Ίλιον κεφαλαιον

500,000-
1.069.890- Ι.569.89Ο-

β8ο25ι909.33§__ 97.537-7Ι4180

Σύνολον Παθητικού 97.5J7;7I4®°

Έν 'Αθήναις τζ 30 η Δεκεμβρίου 1973
0 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ 0 ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΝΙΚΟΛ. ΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΛΕΞ. ΡΩΣΣΕΤΗΣ Ε. ΠΕΤΡΙΔΟΥ

Άνάλυσις μερίδος-’Έσοδα και "Εξοδα 30ης Δεκεμβρίου 1972

EEC A_A_(McTa5egi_j[g£«ott*ll« ΰποΑοίπων)

I. gSCAl-AIAAHMEgOT

Μισθοδοσία προσωπικοΒ 251-393-
Καταβολαί είς Ι.Κ.Α. 35.466-
ΤαμεΓον Έκικονρίσευς 2.563-
Χκρ/μον ί Ο.Γ.Α, __2.62§- 292.048-
Σννδρσμαί Τηλεφάνο. 44.402-
'Ημερ, 6 Περιοβ. Τβκος 16-529-
Έκπικσ. ν*έρ 1στι«ζ. κέντρο* 352.052^°

" » " έ*οάχί«ς 1-771-809- 2-123-861 50

Έξοδα άντ/χυν 4*/τ·ν 43-116-
" έορτάν & ψυχαγωγίας 778.4ΙΙ?1

" ovvcXcvocmv & ipxakp# 114.214-
" Δΐ&φορβ 187.99310

" σννδ/κβν Αγεννν 46.853-
" δικβν 8, άμοιβ. διχηγ. 180.307-
" ΜολνβδβσχεχΙιστον 109.960-
" Έβτενχτηρίου 55.09870

" Κινήσεως αΐτοκινήτον 27.656-
'Χκδββις ίψημερίδος ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ 164.994-
Βο^β^ματα - Φιλοδωρήματα 66.376-
KoiiMiviMat ύκοχρείσεις 62-3Ι490

Σννδρομαί εις συν/κβΟς 'Οργαν. 41.124-
Γραφική ύλη 34-397-
Ψάροι Δημοσίον 57-990-
Ταχυδρομικά - Τηλεγραφικά Ι4.686-10

Δαχάνει άσφαλιστικοΟ 65-608-
Πρακτικοί Δ· Συμβουλίου 2.671-

Λ/ΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ

Εισφορά Σνλλδγον χρήσεφς 1972

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
Μεταφορά χρεωοτικδν ύκολοίκαν

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΝ Χρήσεας 1972

4.530.610'.80

320.02730

91-516-

3i963-785f° 

8.905.93930

0 ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛ. ΠΙΣΚΟΠΟΣ

ΕΣΟΔΑ (Μεταφορά πιστφτικδν ύπολ/πων) 

I. ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
έγγραφες μελών ΣυλΧδγο 2-245-748'80

2. ΤΟΚΟΙ - ΤΟΚΟΜΕΡΙΔΙΑ - ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 3-073-259.50

% ΚΑΤΑΒΟΛΑΙ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
a) CTOVC 1971 I.000.000- 
β) έτους 1972 2-500^.000-

4. ΟΙΚΟΜΟΜΙΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 
Ο.Δ.Ε.Ο.Ε.Σ.

3-500.0*0-

Α§·?2Ϊ: 8.905.9 39 30

Έν 'Αθήναις τή 30/12/72 8.905-93930

0 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ

ΑΛΕΞ. ΡΩΣΣΕΤΗΣ

0 ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Ε. ΠΕΤΡΙΔΗ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΑΙΛΧΕΙΡΙΣΕΩΓ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 1972

__________ i_E.L9-£-LL

I) ΑΜΟΙΒΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΙΣΤΩΣΙΣ

α)Μιοθοδοοία χροσωκιχοΟ 358.170-
β)Καταβολαί Ι.Κ.Α. 68.578-
γ) " Έκικουρήσεφς 10.962-
δ)Χαρτόσημον Α Ο.Γ.Α. 1.935-

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ

α)Συνδρομαί Ο,Τ.Ε. 2.4ΙΙ10

β)Λ,Τ6ρευσις-Φωτισμδς 43.04?70

γ)Συντή*ησις 'Ακινήτου 82.484-
6)Διίφορα 37-272-
ε)’Ακοζημιίσεις 2.88ο-

Έν
0 ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛ. ΠΙΣΚΟΠΟΣ

39-645-

Ι68.0?4' 
607-7391

8ο

8ο

1) 0 · Ε Β Ε I A I έκ τ1|ς 
λειτουργίας τοΟ εστιατο
ρίου τ6 έτος 1972

2) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
4ΡΧ· 287.71250 

320.027 30

607-739’8ο

0 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ 0 ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Ε. ΠΕΤΡΙΔΗ

ΕΚΘΕΣΙΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ
ΪΙρος την
Γενικήν Χυνελεοοιν των μ,ελών του Χυλλόγου 
Έπχλλήλοχν Έβνίκής Τραπέΐίης της Ελλάδος

Ενταύθα
Κύριοι Συνάδελφοι,

Συμφώνως «ρος την δοϋείπαν ήμίν έκ των άρχαδ ρε
μβών της 5£Ηης και 5$βης Απριλίου 1971 εντολήν, 
προέβημεν εις τον έλεγχον τής διαχειρίοεως τού Συλ
λόγου κατά την χρήοιν 197?ΐ·

Έκ τού ελέγχου διεπιοτώθη ή ακρίβεια των εγ
γραφών εις τα βιβλία τού Συλλόγου, τα υπόλοιπα των 
όποιων βυμφωνούν προς τα έν ’ Ιβολογιαμω άναγραφό- 
μενα ποβά.

Έν Άθήναις τή 8η ’Ιανουάριου 1973 
Οί Έλεγκταί

ΑΘ- ΤΑΣΟΠΟΓΛΟΣ Β. ΣΙΑΚΑΜΠΕΑΙ1Σ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΞ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ
ϊ?™ίϊΞ5ϊί?ϊίί5.ΐϊϋ5.52;ϊ5;ϊ22ϊ

Τ Ε Μ A X I Α ASIA
β.δβτ2^ Μετοχαί *Εθνικής Τραπεζης τής * Ελλάδος 83.O72.5OO-

129 " ’Εμπορικής Τραπεζης 76.11·-
I " Τραπεζης * Ελλάδος 22.100-

40 ” Κτηματικής Τραπεζης 99.200-
600 " "ΕΘΝΙΚΗ" 'Ασφαλιστική 2.208.000-

I Μερίς Προμηθευτικοί) Συνεταιρισμοί) 1.000-
ΙΟΟ "Ομολογίες Α. Δ. οίκ# A# 6,5^ 19^7 50.000-
200 Μ Λ. Δ. 0. Α. 6,57» 1968 100.000-
200 » Λ. Δ. 0. Λ. 6,556 IJ69 100.000-
300 « Λ. Δ. 0. Α. 6,575 1970 150.000-

50 ” Α. Δ. 0. Α. 6,556 1971 25*000-
332 " Δ.Ε.Η. 7,575 1971 99.600-
4οο " Α. Δ. 0. Α. 6,575· 1972 200.000-
94ο Νεαι Μετοχαί ’Εθνικής Τραχίζης Ι0.8ΐ·.000-

20 " " Κτηματικής ΤραχΕζης 130.000-

Σύνολον 97.143.510-

Έν 'Αθήναις τ| 30/12/1972

0 ΠΡΟΕΔΡΟΣ 0 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

ΝΙΚΟΛ. ΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΛΕΞ. ΡΩΣΣΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1973
Α* ΕΣΟΔΑ

Β* ΕΞΟΔΑ

ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ & ΕΙΚΑΙΩΜ. ΜΕΛΏΝ 2.500.000

ΤΟΚΟΙ - ΤΟΚΟΜΕΡ. - ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 1.800.000 4.300.000

Μισθοδοσία ΠροοωπιχοΟ 550.000

Καταβολαί ε ίς Ι.Κ.Α. 70.000

ΤαμεΓον ’Επικουρήσεις 10.000

Χαρ/ον & Ο.Γ.Α. 5.000

Σννδρομαί Τηλεφύνου 70.000

"Ημερήσιος καί περιοδικός τϋπος 30.000
"Εκπτωσις 7«50 δρχ. ύπΕρ έστιαζομΕνων Κέντρου 450.000
^Εζοδα άντιπρ/ων "Υποκ/των 75.000

” Εορτών & ψυχαγωγίας 800.000

Μ Συνελεύσεων καί άρχαιρεσιδν 350.000

Η Λειτουργίας Λέσχης 150.000

" δικών καί άμοιβαί Δικηγόρων 100.000

" Διάφορα 250.000

" συνδικαλιστικών άγωνων 150.000

” Υιοθεσίας χωρίου Μολνθδοσκεπάστον 100.000

^Εκδοσις έφημερίύος ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ 200.000
Γραφική ύλη 60.000

Βοηθήματα - Φιλοδωρήματα 130.000

Κοινωνικοί υποχρεώσεις 80.000
Σννδρομαί είς συνδ/ούς ’Οργανισμούς 60.000
Φόροι Δημοσίου 80.000

Ταχυδρομικά - Τηλεγραφικά 40.000
’Αγορά Βιβλίων - Βιβλιοθήκη 70.000
Δαπ&ναι άσφαλιστικοΟ 300.000
Δαπάναι αύτοκινήτον δο.οοο
Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου 10.000 4.070.000

Πλεόνασμα 230.000

ΣΗΜ: Τδ Διοικητικδν Συμβούλιου είοηγεΓται όπως ή Γενική Συνίλευσις έγκρίνη

άνευ χαθορισμοΟ τοΟ υψους δαπ&νης, τήν αγοράν χεντριχοΰ άκινήτου 6ι4 τήν στί- 

γαοιν Λίσχης, Εντευκτηρίου, Βιβλιοθήκης, αίβοίοης διαλίζεων, εστιατορίου καί 

τδν γραφεΐυν τοΟ ΣυΧΧδγου.
Έν Αθήναις τ{ 30/12/1972

0 ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛ. ΠΙΣΚΟΠΟΣ

0 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ

ΑΛΕΞ. ΡΩΣΣΕΤΗΣ

ΜΕΡΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΑΟΣ «ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ» ΕΤΟΥΣ 1972
_Ai&22£oi_KaT3j*gtoL________________ Ε_Η_0_Δ_Α__________ Ε Ε 0 Δ Α

1) * Αξία δημοσ-ιογραφιχοΟ χ&ρτου 27-178-

2) Ετοιχειοθεσία-’Επιμέλεκχ-’Εχτύπωσις 122.279-

3) Κλισί 1.457-

4) Διορθωτικά ΐ4.θ8θ-

Σ δ ν ο λ ο ν 164.994-

^_Ε£σιρθ£ά Συλλόγου 164.994-

Σύνολον 164.994-

0 ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛ. ΠΙΣΚΟΠΟΣ

'Εν ’Αθήναις τ$ 30/12/1972 

0 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ 0 ΛΟΓΙΣΤΗΣ

AAES. ΡΩΣΣΕΤΗΣ Ε. ΠΕΤΡΙΔΗ


