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Η 291 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1955
"II βωτηρία ήμέρ*
τού χρόνου που θά πρό
σθεσή μ,εοε ξεχωριστή αελίδϊ βτήν ίβτορία της
’ Εθνικής Τρκπέΐης τής
Ελλάδος.
Etvat ή ήμερα άρχής
δικα,ιώσεως τρεών ετών
ποικτλομόρφων αγώνων
του Προσωπικού. Άγο")
νων ύπέρ τής επιβίωσεως του
'Ιδρύματος.
Τού
'Ιδρύματος τού
’ Εθνικού, πού εχει συν
δέσει τό όνομά του με
τήν ’ Εθνικήν μας άναγεννιησιη, με τήν Έθνι,κήν μας ύπαρξή, με τήν
’Εθνική μας Οικονομι
κή ύπόατασ>}.
~Ητο ή πρωία τής ^>)ς
’ Ιανουάριου
19S3,
όταν οί 'Έλληνες με κατ
τάπλκ/κτα μάτια, διάβα
ζαν, εις τάς ’ Αθηναϊκάς
Εφημερίδας, Κυβερννιτικάς δ^λώπεις, κατά
τάς όποιας ή ’ Εθνική
Τράπεζα τής 'Ελλά
δος, ή μόν>) ’Εθνική πα
ρηγοριά, τό θάρρος κά
θε "ΕΧληνος, ήτο εις τά
πρόθυρα τής πτωχεύσεως.
"Ενας απίθανος πολι
τικός, εύρεθεις τότε κα
κή τή μοίρα διαχειρι
στής των Οικονομικών
τής Χώρας, με εγκλη
ματικήν
προχειρότητα
και έλαφράν συνείδησιν,
ελάμβανε τήν άπόφασιν
νά ύποτάξη τήν ’ Εθνι
κήν Τράπεζαν τής 'Ελ
λάδος εις μίαν τοκογλυφικήν επιχείρησιν τής ό
ποιας διευθυντής ήτο
τότε ή γνωστή στυγνή α

νάλγητος και πλέον μι
σητή μορφή τής συγχρό
νου έργοδοτικής τάςεως
τής 'Ελλάδος.
Τον διευθυντήν τής
επιχειρήσει.);
αύτής,
θανάσιμ-ον εχθρόν καί
πολέμιον τής Έΐθνικής
Τραπεζής, έγκαθιστούσε μέ τήν προστασίαν
τής Αστυνομίας, διοι
κητήν τού νέου πλέον
τραπεζικού
’ Οργανι
σμού, παρέχων συγχρό
νως εις αυτόν Χουλτανικά δικαιώματα.
δεν υπάρχει εις τήν
πολιτικήν ιστορίαν τής
χώρας,
προηγούμενον
παρομοίου Κυβερνητι
κού όλισθήματος .
Τό Προσωπικόν τής
Εθνικής Τ,ραπέζης τό
τε, μέ συμπαραστάτας
τούς ύγειώς σκεπτομένους εκ τών παραγωγι
κών τάξεων τής χώρας,
μεγάλην μερίδα
τού
Τύπου, τά κόμματα τής
άντιπολιτεύσεως, αλλά
καί τήν άμερόληπτον κα>
αντικειμενικήν μερίδα
τής Κυβερνητικής πα=
ρατάξεως, άπεδύθη εις
τιτάνειον αγώνα πρός
αποτροπήν τής πραγματοποιήσεως τής Κυβερ
νητικής άποφάσεως.
Μέ τήν πρόφασιν ότι
ή άναθεώρησίς ειλημ
μένης άποφάσεως έπί
τού σοβαροτάτου θέμα
τος τής «εξυγιάνσεως
τού Τραπεζιτικού· συ
στήματος» τής Χώρας,
θά έδημιούργη δυσχερείας περαιτέρω τού
Κυβερνητικού έργου ε

πί τού Οικονομικού τομέως, ή Κυβέρνησίς επροχώρησεν εις τήν πρα
γματοποίησιν τής άποφά
σεώς της, ψηφίσασα σει
ράν Χόμων, περί τών
όποιων οί Χομοδιδάσκα
λοι τού Κράτους, έγνωμάτευαν ότι ετίθεντο άντικρυς πρός βασικάς άρχ ά ς τού 'Ελληνικού
Χυντά γματος.
Καί ήρχιαε από τής
πρώτης στιγμής τό ξερρίζωμα τής ’Εθνικής
Τραπέζης τής 'Ελλά
δος.
Οί ύπάλληλρί της, οί
φορείς τού κοινωνικού
πνεύματος αυτής, ερρίπτοντο κατά εκατοντά
δας εις τούς δρόμους.
Τά κτίριά της, εξεποιούντο ή μετετρέπον
το εις γραφεία Τουρι
στικών, ’ Εμπορικών καί
άλλων ’Επιχειρήσεων.
Τό έμβλημά της, ό
Γ ε ώργιος
Χταΰρος,
άντεκαθέστατο με τό έμ
βλημα τής κατακτητρίας έπιχειρήσεως.
Τό κεντρικόν της Κα
τάστημα, τής όδού δι
όλου, κατεκριμνίζετο αι
δέ επιβλητικαί αίθουσαί
του μετετρέποντο εις κο
σμικά σαλόνια, ποικιλλό
μεναι μέ πέργκολες καί
άλλα φαιδρά συμπλη
ρώματα.
δί προσωπογραφίαι
τών διοικητών της, αίτι
νες έκόσμουν τήν μεγά
λην αίθουσαν τών Χυνελεύαεων, κατεβιβάζοντο
καί κατεχώνοντο εις τά

ύγρά ύπόγεια τού Κεν
τρικού Καταστήματος.
"Ολα δέ αυτά, διεπράττοντο εν όνόματι
τής «άνακαινίσεώς» της.
Καί ημείς, τό ΙΙροσωπι
κόν της, παρακολουθούν
τες μέ σπαραγμόν ψυ
χής τά διαπραττόμενα,
έξεπέμπομεν
άπεγνωσμένας επικλήσεις Χυλλογικώς καί μεμονωμένως εις αρμοδίους καί
μή, έπιζητούντες τήν έπέμβασίν των.
Καθ’ ήν εποχήν ταύτα συνετελούντο ιέκ τής
μιας πλευράς, εκ τής ετέρας έξετοπίζοντο άπό
τάς έπιτελικάς θέσεις
των οί ανώτεροι καί α
νώτατοι ύπάλληλοι, οί
φορείς, ώς είπομεν, τού
πνεύματος τής Τραπέ
ζης καί εγκαθίσταντο
άντ’ αύτών, Χουλτανική επιταγή οί συνεργοί,
αύτοί τούς όποιους εις
τήν επιστολήν τής παραιτήσεώς του άορίστως α
ναφέρει, οι διαπνεόμενοι μέ τάς αύτάς μέ αύτόν αντιλήψεις, μέ τάς
ίδιας μέ αύτόν προθέ
σεις διά τό "Ιδρυμα, μέ
τάς ιδίας ιαέ αύτόν άρπακτικάς διαθέσεις.
***

Καί έπηκολούθησε ή
εφαρμογή τού σχεδίου
τού έκμαυλισμού τού έναποαείναντος Προσω
πικού.
Ίδιαίτεραι άμοιβαί
( Φακελλάκια).
Χυνεργεία ’Χνωτέρων
(άνευ προσθέτου
εργασίας).

’ δποσπάσεις εις Έτ α ιρείας (’Επιδόμα
τα).
’ Εργασία κατ’ άποκο
πήν κατ’ οίκον καί πλείστα άλλα σατανικά μέσα
άγνωστα έως τότε καί
μέχοι σήμερον.
Καί εξαπελύθη ή έπίθεσις εναντίον τού έμπο
ροβιομηχανικού κόσμου
τής Χώρας. Μέ συνε
χείς παρανομίας, παρα
βάσεις αποφάσεων τής
Χομισματικής ’Επιτρο
πής, τοκογλυφίας, προ
μήθειας ασφαλειών, α
δικαιολογήτους χρημα
τοδοτήσεις, άπεκομίζοντο τεράστια προσωπικά
κέρδη, διανεμόμενα με
ταξύ τού έσμοΰ τών συ
νεργών. "ΙΙοκεσε ή τρι
ετία αυτή, διά νά σχη»
ματισθούν τεράστιαι περιουσίαι. δύτοκίνητα,
Οικόπεδα, Οικίαι, δια
μερίσματα εις πολυτε
λείς πολυκατοικίας τών
αριστοκρατικών συνοι
κιών τής πρωτευούσης .
’ δλλ’ έστι δίκης ο
φθαλμός . . . . .
Καί τώρα; Καί τώ
ρα, ή Χέμεσες!
Τό καθήκον τών Κυβερ
νώντων.
'Η κάθαρσις τού ’Ε
θνικού 'Ιδρύματος.
'II άναβίωσις τής ’Ε
θνικής Τραπέζης τής
'Ελλάδος.
ΊΙ άπόδοσις δικαίου
εις τού; άδικηθέντας.
'H αυστηρά τιμωρία
τών ενόχων.
,Η: Δ ΙΟ Ι'ΚΗΤ I ΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΩΜΗ
Ή συγχώνευα ις τών Τραπε
ζών άπεκάλυψεν δλην τήν άγυρτικήν αμάθειαν και προχει
ρότητα τών οργανωτών της.
Ούδείς έξ αυτών προέβλεψε
τάς συνέπειας τού μέτρου. Ό
πρώτος τυχών άνθρωπος τής
«πιάτσας» θά έχειρίζετο τήν ύπόθεσιν μέ δεκαπλασίαν σύνεσιν και συνείδησιν ευθύνης.
Ό ύπέρμαχος τής συγχωνεύσεως υπουργός διετείνετο
κατά τήν συνεδρίασιν τής Βου
λής τής 20.1.1953 δτι :
«Δύναται ή όργάνωσις τών
Τραπεζών νά είσφέρη εις έν έ
τος 100 δισεκατομμύρια άπό
οικονομίας, τά όποια νά διατε
θούν δια παραγωγικούς σκο
πούς».
Μετά τριετίαν σχεδόν, ό άναλαβών τήν «έξυγίανσιν» τής
Εθνικής μέγας τραπεζίτης, έ
χει νά έπιδείξη ώς άπολογισμόν μόνον τάς κολοσσιαίας
δαπάνας πολυτελών κτιρίων και
έπιπλώ,σεων, §ιρτι έν τή παρσι-

τήσει του ομολογεί δτι ή στενότης διαθεσίμων τής Εθνικής
δεν έθεραπεύθη και δτι ή Τρά
πεζα είναι υποχρεωμένη νά άρνήται τήν παροχήν πιστώσεων:
«Ή τακτική αυτή έπεβλήθη
έκ τών γενικών συνθηκών, ύφ’
άς έτέλει ΚΑΙ ΤΕΛΕΙ ή Εθνι
κή Τρόπτεζα».
’Αλλαχού διατείνεται δτι τον
«έπεστράτευσαν».
’Αλλ’
οί
στρατευόμενοι πρός έξυγίανσιν ρργανισμών δεν σπαταλούν τά χρήματα πού τούς ένεπιστεύθη.σαν εις αλλαγήν επι
πλώσεων, ούτε αόξάνουν τον ίδικόν των μισθόν άπό 15.000.είς 45.000.- δραχμών.
Περαιτέρω, θεωρεί εαυτόν ύποχρεωμένον νά «έξωραΐση»
τήν κλωτσιάν πού έφαγε άπό
τήν Κυβέρνησιν :
«Εΐχον σκοπόν νά παραμεί
νω μέχρι τής... γενικής συνελεύσεως...
Σήμερον δμως οί
σύλλογοι τού προσωπικού τής
τέως Εθνικής Τραπέζης παρέ

συραν τούς ύπαλλήλους εις δίωρον στάσιν εργασίας καί έξέδωσαν... άνακοίνωσιν άσεβεστάτου περιεχομένου... Ή έμφανιζομένη έκ νέου άχαρακτήριστος αϋτη συμπεριφορά ενδέ
χεται νά συνεχισθή μέ χειρότε
ρον ρυθμόν πρός μεγάλην ζη
μίαν τών συμφερόντων τής
Τραπέζης... Μή έπιθυμών νά έ
χω συντελέσει έστω καί κατ’ έλάχιστον εις άπαρχήν τοιαύτης
λυπηράς έξελίξεως, σάς παρα
καλώ νά δεχθήτε τήν παραίτησίν μου».
’Εδώ, ό άποδιοπομπαΐος
(δεν τό λέγομεν ήμεΐς, ό ίδιος
παραπονεΐται δτι τού φορτώ
νουν άλλων άμαρτήματα), άποδεικνύεται δτι ούτε ξεκαθαρι
σμένο μυαλό έχει, ούτε στοι
χειώδη γράμματα γνωρίζει. Δι
ότι μόνον άγράμματος δύναται
νά γράψη δτι «οί σύλλογοι τού
προσωπικού παρέσυραν τούς
ύπαλλήλους». Σύλλογος, κ. Ήλιάσκο μου, σημαίνει ύπάλλη-

λοι. Οί ύπάλληλοι, λοιπόν, πα
ρέσυραν τούς έαυτούς των; "Αν
αύτό ήθελες νά πής, όρθώς ώμίλησες. Διότι, κανείς άλλος
δέν μάς παρέσυρε, έκτος άπό
τήν δικαίαν άγανάκτησίν μας.
«... Άνακοίνωσιν άσεβεστάτου περιεχομένου». Ό παρείσακτος, ό μή σεβασθείς δικαι
ώματα, ήθικάς άρχάς, άνθρωπιστικάς -παραδόσεις, είχε τήν
άξίωσιν νά τον σεβασθή τό
προσωπικόν τής ’Εθνικής Τρα
πέζης, τήν οποίαν ό σφετερισθεΐς τήν έξουσίαν, έμίανε!
Άλλα διατί παραπονεΐται ό
κ. Ήλιάσκος δι’ άσέβειαν τών
υπαλλήλων τής Εθνικής; Πο
λύ πριν ή έμφανισθή ή Πολι
τεία νά τον έγκαλέση μέ τάο
φοβέρας κατηγορίας της, οί υ
πάλληλοι τής Τραπέζης Αθη
νών — οί παλαιοί συνεργάται
του, οί όποιοι
πανηγυρίζουν
καί αύτοί διότι τώρα άπηλλάγησαν άπό αύτόν — έξεφράζοντο χωρίς πολλάς έπιφυλά

ξεις διά τό άκατάλληλον τού
προσώπου, τό όποιον βιαίως έκάθησεν είς τον θώκον τού Δι
ό ικητοΰ τής Εθνικής Τραπέ
ζης :
«Άρχικώς καί μετά τήν συγ
χώνευα ιν, έπιστεύθη δτι ή άνάθεσις τής Διοικήσεως τού
οΰτω προκύψαντος μεγαλυτέρου πιστωτικού Ιδρύματος τής
χώρας μας είς τον Γενικόν Δι
ευθυντήν τής τέως Τραπέζης
Αθηνών, 6ά συνεπήγετο καί
μεταβολήν τινα είς τάς σκέψεις
καί τήν νοοτροπίαν αυτού άπό
άποψεως εύρύτητος έν σχέσει
μέ τον κοινωνικόν παράγοντα,
ώς πρός δλα τά ζητήματα... ΕΤνοι βεβαίως θλιβερά καί κοι
νωνικούς έπιζημία ή κατάστασις αύτη...».
(Άνακοίνωσις
Σ ελλόγου Τραπέζης Αθηνών
No 10, 17-12-54).
Αλλά τό κωμικώτερον σηιμεΐον τής παοαιτήσεως — άποίλογίας—τού κ. Ήλιάσκου, είναι
ή δικά ολαγία του, διατί δέν έ-

'ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ,

ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΡΕΙ ...

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΔΟΙΙΙ
Υπεύθυνος έπί τής ύλης :
ΑΝΑΣΤ. Δ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
‘Αγίας Λαύρας 71
(Τέρμα Πατησίων)
Προϊστάμενος Τυπογραφείου
Κλεάνθης Φραγκιδάκης
Πλατεία Μεταμορφώσεως 2.
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Σελ'ις 2

’ II—-λιάσκο μου δέν ήξερες πώς. θά ξανάρθη ήμέρα,
—αμπρή διά τό "Ιδρυμα καί τό Προσωπικό.
’Έ —λιγγο μήπως έπαθες κι* ό νους σου πήρε άέρα,
Ά—π’ δταν έπικάθησες στής Ε.Τ.Ε. τό Κεντρικό;
χ’—αύτόν τον κόσμο φίλε μας κανείς δέν μένει αιώνια,
Κ—ανένας δέ γιά τίποτα δέν πρέπει ν’ άπορή.
Ό—δόλιος ό Ηράκλειτος τώπε πριν τόσα χρόνια,
—άν νάχε έσένα ύπ’ όψιν του, δτι «τά πάντα ρεΐ....»!
Μ.

πέτυχεν εις τό έργον του :
«Μέγα πρόσχημα... ύπήρξεν
ή έπ’ άπειρον άναβαλλομένη
καί μηδέποτε έπιτυγχανομένη,
παρά τάς συνεχείς οχλήσεις,
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΓΕΓΟΝΟΣ
κρατική ρύθμισις τού ζητήμα
τος τού Ταμείου Συντάξεων.
"Ολοι θυμόμαστε τήν συνάδελ γων ζωγράρικής στά τελευταίοι
Τό ζήτημα δέ τούτο έδημιούρ- φα Γιάννα Περσάκη ν’ άγωνίζε χρόνια.
"Οσο γιά μάς αύτό τό μικρά
γησεν εύλογα παράπονα καί α ται στα δύσκολα χρόνια τής κα
νησυχίας παρά τε τοΐς συντα- τοχής, στις τότε Διοικητικές Ε διάλειμμα πούκανε άπό τή διαμο
της στό ’Εξωτερικό μάς γέμισε
ξιούχοις τής Τραπέζης δσον πιτροπές τού Συλλόγου μας, νή
χαρά καί υπερηφάνεια. Γιά τήν
καί παρά τοΐς έν ένεργεία ύ- πού καί μόνο ή συμμετοχή σ’ αυ έπιτύχίο: της δέν είχαμε ποτέ
τές ήταν «κορώνα - γράμματα»
παλλήλοις».
καμμιά Αμφιβολία. Είμαστε βέ
το κεφάλι σου.
«Παράπονα καί ανησυχίας»...
Πάντα μέ τό χαμόγελο παρώ- βαιοι. Γ ιατΐ ή Γ ιάννα ήξευρε πόν
ωσάν νά έπρόκειτο περί μεμ- τρυνε,
ένεθουσίαζε,
έφανάτιζε το: τό μυστικό νά πλησιάζη τις
ψιμοιριών διά μικροπράγματα, γιά τόν αγώνα πού έκανε τόπε καρδιές καί νά κερδίζη τήμ αγάπη
δταν ήπειλεΐτο αυτή αΰτη ή ΰ- τά προσωπικό γιά τό ψωμί του και τήν έκτίμησι.
παρξίς μας! ’Αλλά, άφοΰ ό κ. καί τήν λευτεριά τον.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ
Ήλιάσκο-ς εΐχε τόσην δύναμιν
Ήταν δμως στενά τά περιθώ
νά κάμνη νόμους πού τον συ- ρια
μιάς Τραπεζιτικής σταδιο-ί
Ευχαριστώ θερμώς τό έν έ
νέφερον καθ’ δλην αυτήν τήν δρομίας, ό σίγουρος μισθός γιά
τριετίαν, διατί δέν έφρόντισε μιά ανήσυχη ψυχή δέν ήταν σκο νεργεία Προσωπικόν καί τούς
νά τακτοποιήση τά Ασφαλι πός τής ζωής. Καί γι’ αύτό ή Συνταξιούχους τής Εθνικής
Περσάκη
έγκατέλειψε Τραπέζης τής Ελλάδος διά τήν
στικά Ταμεία; Ποιος έκαμε τάς Γ ιάννα
Τράπεζα
κι’ άφοσιώθηκε συμμετοχήν αυτών εις τό πέν
απολύσεις; Καί ποιος έφόρτω- τήν
στή Τέχνη πού ήταν τό ιδανικό θος μου έπί τφ θανάτφ τού συ
σε τά ’Ασφαλιστικά Ταμεία της.
προώρως μέ υποχρεώσεις έναν
Έλειψε εννέα χρόνια καί σ’ ζύγου μου Δημητρίου Μαξίμου.
ΕΙΡΗΝΗ Δ. ΜΑΞΙΜΟΥ
τι υπαλλήλων μέ ολίγα σχετι- αύτό τό διάστημα εΐχε μιά άξιοκώς έτη ύπηρεσίας καί πολλά θσ,ύμαστη σταδιοδρομία. "Ο,τι έέτη συνταξιοδοτήσεως; Υπάρ πιασε στα χέρια της Κεραμεική
ΠΕΝΘΗ
χουν, λοιπόν, δύο κ.κ. Ήλιά- —Φρέσκο —· Ζωγραφική, γνώ
ρισε
τήν
έπιτυχία
καί
τόν
έπαι
σκοι, έκ των οποίων ό εις έδημιούργησε «μέγα πρόσκομμα» νο.
Καί τά γνώρισε σέ μιά πόλι—·
εις τον άλλον;
Τήν 28ην Νοεμβρίου έ.έ. άττεΈάν ή κατάστασις τού προ στο Παρίσι — πού δέν είναι Φσωπικού δέν ήτο τραγική, θά κολη ή άναγνώρίσις. Ή Περσάκη βίωσε καί έκηδεύθη έν Φιλοθέη
ήδύνατο νά γελά κανείς μέ τήν εξέθεσε έργα της στήν ’Αθήνα: ό συνάδελφος συνταξιούχος Κ.
άγυρτείαν αυτήν. ’Αλλά σήμε οτήν αίθουσα «Πέην». Κριτικοί, Μαλαματιανόν
Καλλιτέχνες, εφημερίδες, ολοι μι
Τήν κηδείαν του παρηκολούθηρον αύτη δέν έχει άλλο αποτέ λησαν μέ ενθουσιασμό γιά τή
σε
πλήθος κόσμου, έκτιμώιντος
λεσμα άπό τό νά όγκώνη τήν συνάδλεφό μας πού τιμά σήμερα
τάς άρετάς του. Στέφανοΐι κατετέ
άγανάκτησίν μας διά τόν πα- τήν Πατρίδα της στό ’Εξωτερικό. θησαν έκ μέρους πολλών σωμο]τεί
ρείσακτον, ό όποιος είσέβαλεν
Ή Καλλιτεχνική Εστία Πει ων καί τής Κοινότητας Φιλοθέης
εις τήν Τράπεζαν ώς ταύρος ραιώς παρουσιάζει τώρα στό Φου τής όποιας διετέλεσε Πρόεδρος,
εις ύαλοπωλεΐον, δήθεν ώργά- αγέ τού Δημοτικού Θεάτρου τήν έξεφωνήθησαν δέ συγκινητικό
νωσεν, δήθεν έτακτοποίησεν, έ- έκθεσίν της, πού είδαμε στήν ’Α τατοι επικήδειοι λόγοι.
‘Ο μεταστάς διετέλεσε καί
φαγεν έπί τέλους τήν κλωτσιάν θήνα.
"Ετσι όσοι συνάδελφοι δέν μπό Πρόεδρος τού Συλλόγου μας κα
καί άπήλθε διά νά μάς άφήση
μέσα εις καπνίζοντα ερείπια... ρεσαν νά έπισκεφθούν τήν έκθεσι τά τά έτη 1934 - 1935 προσφέρας
’Αθήνα θάχουν τήν ευκαιρί ανεκτίμητους ύπηρεσίας. Τήν κη
Ό άναλαβών προσωρινώς στήν
αν νά γνωρίσουν άπό κοντά μιά;
τήν Διοίχησιν τής Εθνικής άπό τις καλλίτερες εκθέσεις έρ- δείαν του παρηκολούθησαν ό Πράε
δρος τού Συλλόγου κ. Μ. ΤσουδεΤραπέζης έχει ήδη τό καθήκον
ρός καί ό Σύμβουλος κ. Βασί
νά προβή εις συστηματικόν έ
λειος Παπαδάικης τ-ού καταστή
λεγχον τής πολιτείας τού άποματος Ηρακλείου Κρήτης. Κα
πεμφθέντος κατοχικού Διοικηταθετών στέφανον έκ μέρους
Ό συνάδελφος κ. Νΐ-κος Γιαν τού
τοΰ καί νά δημοσίευση λεπτο
Συλλόγου
ό
Πρόεδρος
ίένεκαινίασε τήν νέ- κ. Τσουδερός άπεχαιρέτησεν τόν
μέρειας τής διαχειρίσεως αύ- νακόπουλος
αν έκθεσίν του -ζωγραφικής εις νεκρόν ώς έξης: «Σέ μένα έλαχε
τοΰ. Τό λέγομεν αυτό έν έπι- τήν αίθουσαν «Κνωσός» οδός
γνώσει τών ηθικών ΰποχρεώσε- ’Ομήρου 12 τήν 4 Δεκεμβρίου ό κλήρος, Σεβαστέμου 'Φίλε Πράε
ών μας έναντι τής ’Εθνικής Τρα έ.έ. ήιμέραν Κυριακήν κα. ώραν δρε, νά σοΰ άπευθύνω τόν ύστατοι
χαιρετισμό -έκ μέρους τών ύπαλν
πέζης, αί όποια- μάς έπιβάλ 6μ.μ.
λήλων τής Εθνικής Τραπέζης.
λουν νά μη, ovc -ένωμεν επαί ' Ή έκθεσις θά διαρκέση άπό Σκληρό τό καθήκον, μά πιο σκλη
4
έως
24
Δεκεμβρίου
ιέ.έ.
καί
νους δι’ «άψογον» ή μουφάς δι’
ώρας 11—1 κα. 6—9 μ.ιμ. ρή ή άπώλειά σου, Σεβαστέ Πρό
«ανευλαβή» στάσιν άπό άσχη- άπό
καθ’ έκαστην ;μέ είσοδον ιέλευ- εδρε. Καί τήν καθιστά σκληρότε
μονήσαν κατά τής Εθνικής θέραν.
ρη ή κρίσιμη περίοδος παύ διέρ
Τραπέζης άτομον, τό όποιον
Ώς μάς έδή-λωσεν ό κ. Γιαν- χεται ό Σύλλογός μας γιατί τώρά
προσωρινώς άποκτήσαν μεγά- νακόπουλος -εκθέτει 70 περίπου είχε τήν ανάγκην σου.
Ό Σύλλογός μας πού έρΰ άνέλην ίσχύν, έλησμόνησεν δτι εί πίνακας μέ Τοπεΐα Κέρκυρας,
ναι «άπλοΰς σπόγγος», δπως Εύβοιας καί ’Αθηνών, θάλασ δειξις, ’Εσύ εις εποχήν πού 6
λέγει ό Σαίξπηρ, σπόγγος πού σες, φρούτα, λουλούδια καί Συνδικαλισμός ιηύρίο'κετο εις τά
συνθέσεις.
σπάργανα τόν άνέλαβες καί μέ
έφούσκωσεν άπό νεοό καί έμε- πρωτότυπες
Εις τούς συναδέλφους θά τήν γνωστή δραστηριότητά σου,1
γάλωσεν. "Ενα «στίψιμο» άπό προσφέρη τά έργα του εις πο μέ τήν δημιουργικήν πνοή σο.υ τόν1
τά χέοια τής Πολιτείας, καί τό λύ μικράς τ μάς καί μέ ευκολί έφθασες σέ σημε'ο περιοπής.
νερό έφυγε, καί ό σπόγγος έ ας πληρωμής.
Μέ τήν άπώλειάν σου χάνει ό
μεινε σπόγγος. Μέγα δίδαγμα
Σύλλογός μας ένα δημιουργό τού
διά πάντα φιλοδοξοΰντα νά μικι’ έμεΐς ένα πολύτιμο Σύμβουλο.
’Αλλά μέ τις αρετές σου καί
μηθή τόν κ. Ήλιάσκον.
ξεις έξωθεν, άλλα καί χωρίς
"Οσον διά τούς δήθεν συνε μεγάλας προσπάθειας — καί τή δράσι σου άλλοι όρμοδιώτεροι
τούς, οί όποιοι συνιστοΰν φρο τούτο προς τιμήν τών μελών πρό έμού ήσχολήθησαν.
’Εγώ ήρθα ιιόνον μαζί μέ τά
νιμάδαν καί μετριοπάθειαν, διά του — συνέστησε καί επέτυχε
νά έξασφαλίσουν τήν ήσυχίαν εις πάσαν περίπτωσιν, άψογον λίγα λουλούδια πού 'έροσναν
τό ψέρετοό σου τά μέλη τού Συλ,
εις τούς συνεργασθέντας μέ τόν στάσιν έναντι τών συναδέλφων λόγου μας νά, σού ΰποσχεθώ δτι,
καταχτητήν, θά εΐχομεν νά εΐ- έκ τής ’Αθηνών, τών όποιων ή οΐ υποθήκες πού μάς άφησες θά
πωμεν δτι θά ήτο προτιμότε- στάσις, σημειωθήτω, κατά τό πσραδίδονται
άπό γε,ννεάς εις
ρον νά συστήσουν εις αυτούς πλεΐστον ένεφανίσθη ανάλογος. γεννεάν τού προσωπικού τής ’Ε
όλίγην εντροπήν καί θέτοντες Πάντως ό Σύλλογος καθ’ δ εΐ- θνικής Τραπέζης, γιά νά μείνουν
τήν ούοάν ύπό τά σκέλη νά ά- χεν ύποχοέωσιν έζήτησεν έκ- αίώνιαις, δπως αίωνία θά μείνηι
κ α Β ά ρ ι σ ι ν καί αναμένει.
πέλθουν.
καί ή μνήμη σου.
Η «ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ»
Ό Σύλλογος, χωρίς ύποδεί-

Κ. ΝΑΑΑΜΑΤΙΑΝΟΣ

HBKIi Ζ0ΓΡΑΦ1ΚΗΙ

ΝΕΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΣΤΕΓΛΣΕΩΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Τ. ΕΘΝΙΚΗΣ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ.
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝ. Π. Ε.
ΠΡΟΣ-ΚΛΙΗίΣ I Σ
Εκτάκτου Γεν. Συνελεύσεως
Κατόπιν άποφάσεως τού Δ.
Συμβουλίου τοΰ Συνεταιρισμού
συμφώνως τώ άρθρω 37 τοΰ
Καταστατικού καί κατόπιν τής.
ύπογραφείσης συμβάσεως Χρηματοδοτήσεως μετά τής έν Λου
ξεμβούργω έδρευοόσης Ανωνύ
μου Εταιρείας HOLDING IN
TERNATIONAL CONSTRUCTION
AND FINANCE CORPORA
TION «INCOFIN» τήν 30η.ν -Νο
εμβρίου; ιέ. ε. της τελούσης ύπό
τήν εγκρισιν της Γ. Συνελεύσε
ως τών μελών τού Συν) σμαΰ ώς
τό αρθρον 7 παραγίρ. 1 -αύτης
αναφέρει, καλοΰμεν απαντας
τούς κ.κ. Συνεταίρους τού ΐΝέου Συναιτερισμο-ΰ Στεγάσ-εως
τών υπαλλήλων τής τ. Εθνικής
Τραπέζης τής Ελλάδος Συν.
Π.Ε. εις ’Έκτακτον Γενικήν Συνέλευσιν τήν 2Την τρέχ. ημέραν
Τετάρτην καί ώραν 5.1)2 μ.μ.
καί έν περιπτώσει μή απαρτίας
τήν 28-ην τρέχ. ήιμέραν Τετάρτην
καί ώραν 5.1)2 μ.μ. εις τήν αί
θουσαν τής Λέσχης τοΰ Συλλό
γου τών υπαλλήλων της; Εθνι
κής Τραπέζης της Ελλάδος
(Ακαδημίας 60, 6ος όροφος)
μέ τό έξης θέμα:
Έγκρ.σις της ύπογραφεί
σης τήν 30.ilT.55 Συμ-βάσεως Χρηματοδοτήσεώς μετά

ΜΙΑ

τής εν Λουξεμιβούργω έιδρευούσης ’Ανωνύμου εταιρείας
(HOLDING), ιΰπό τήν έπωνυμί- αν
INTERNATIONAL CON
STRUCTION AND FINANCE
CORPORATION «INCOFIN».
ΊΕν Άθήναις ΐή 8 Δεκεμβρίου
1955.
’Εντολή Δ. Συμβουλίου
Ό Πρόεδρος
ΑΝΔΡΕΑΣ Π. ΜΠΟΓΔΑΝ-ΟΣ
ΕΙιΔΟιΠΟ-ΙΉΣ I Σ
ΤΟΥ ΝΈΟΥ ΣΥΝ) ΣΜΟΥ
ΣΤΕΓΑΣΕΩΣ. Υ.Ε.Τ.Ε.
Μέ τήν ευκαιρίαν τής συγκλήσεως τής Εκτάκτου Γενικής
Σ υνελεύσεως πρός ιέπικύρωσιν
τής ύπογραφείσης συμβάσεως,
καί λόγω τών έπελθουσών με
ταβολών εις τήν Έθ-νιικήν Τρά
πεζαν, ώς καί κατόπιν παρα
κλήσεων πολλών Συναδέλφων
μας, τής Εθνικής Τραπέζης τής
Ελλάδος, -έπιθυμούντων τήν
εγγραφήν των καί ·#|,ν μέσω
τού Συν)σμοΰ μας χρηματοδότησιν, τό Διοι-κηιτικόν Συμβούλιον άπεφάσισεν όπως διά
τελευταίαν φοράν, 'παρατείνη
τήν προθεσμίαν ύποβολής δηλώ
σεων μέχρι 31ης τρέχ. -μηνός
Δεκεμβρίου ιέ.έ.

ΠΑΡΑΦΩΝΙΑ

Κατωτέρω δημοσιεύομεν άπσσταλεισαν επιστολήν τού παραιτηθέντος έπιμ,ελητού τοΰ Συλλό
γου κ. I. Τσάκωνα πρός τόν Πρό
εδρον τοΰ Συλλόγου ύπό ήμερομηνίαν 30 Νοεμβρίου 1955.
Κύριε Πρόεδρε,
Κατόπιν τής νέας έξέλίξεως
τών έν τή Τραπέ-ζη πραγμάτων,
θεωρώ ύποχρέωσίν μου ώς μέ-ος τού ΙΣυλλόγου τών Υπαλ
λήλων τής ’Εθνικής Τραπέζης
τής Ελλάδος καί κατά τόν πλέ
ον έντονον τρόπον νά σας τονί
σω ότι ώς έχει σήμερον ό Σύλ
λογος, υπάρχων κατά τό ή,μισυ,
είναι άδύνατον νά έπαρκέσηι εις
τόν όγκον τών προβλημάτων τά
όποια αντιμετωπίζει τό δεινώς
πλη-γέν καί ταλαιπωρούμενον
είσέτι έν ένεργεία καί έκτος τής
Τραπέζη-ς Προσω-π κόν.
Επειδή; κατά τά πλέον χαλε
πά έτη, διά τό ίδρυμα καί τό
Προσωπικόν, είχον τήν τιμήν νά
ύπηρετήσω τά συμφέροντα τοΰ
Προσωπικού, κατά τάς δυνά
μεις μου, καί επειδή ή έπακολου-θήσασα ,νιετά τών άλλων 6
άκό-μη συνάδέλφών παραίτησίς
μου έκ τοΰ Συμβουλίου σας
χρήζει μ ιάς συνεχίσεως, ίδια
-κατά τάς παρούσας σοβοφάς
στιγμάς, Θεωρώ ύποχρέωσίν
μου νά ιέκ-φράσω πρός ύμάς καί
δΓ ύμώίν πρός τό Συμβούλιόν
σας ότ ή δσον τό δυνατόν τα
χύτερα διενέργεια αρχαιρεσιών
δι’ άνάδειξιν ισχυρού Συμβου
λίου είναι καί αναγκαία καί
ένΙδεδειγμένη.
Άπηλλαγμένοι, έντός ολίγου
καί τυπικώς, άπό τόν άπάνθρωπον Διοικητήν πρέπει νά είμεθα
εις θέσιν νά θέσωμεν ύπ’ όψιν
καί νά έπιτύχωμεν έν όλω ή έν
μέρει έντός βραχέος σχετικώς
διαστήματος άπό τόν Προσωρι
νόν ίσως Διοικητήν καί τους

Κυβερνητικούς παράγοντας ότι
τό συμφέρον, ή ήθική -καί τό δί
καιον απαιτεί, 6-ιά τήν ίκανοποίη-σιν τοΰ- άδικηθέντσς Προσωπι
κού, καί τοΰ ,πολλαπλώς ζημιω»
θ-έντος ‘Ιδρύματος.
Άνάπηρο-ι όμως καίι τρ-ικ,λίζοντες σείς άπό τάς ιέπανειλημμένας -άποιδο-κιμασίας τσϋ- Προ
σωπικού κατά τάς περιφήμους
έ'κείνας πειραματικάο σας άςιχαιρεσίας εις τό Τ.ΥίΠ.Ε.Τ.^αύτοτραυματισμένοι άπό τήν άποχώρηισιν τών 7 (επτά) συνεργα
τών σας τήν οποίαν άλλοι έκ
τος τού Συλλόγου σας υπέδει
ξαν καί ιέν συμβουλίω ώμολογήσατε ότι θά έκτελουσατε όπωσίδήποτε, δέν δΰνασθε ο-ϋτε
είλί-κρινή -αγώνα νά κάνετε, ού
τε τά τραύματά σας νά @π-ιΙδεΐιΐξετε.
Είναι μάλλον τραύματα έντ ροπής.
Ύποκλινάμεθα μόνον πρό των
τραυματιών -καί αναπήρων ενός
ωραίου καί εύγενοΰς Άγώνος.
Συμφέρον οας -είναι νά μή,ν
κυκλο-φορήτε πλέον τά υπόλοι
πα τού Συμβουλίου σας.
Ένταφιάσ-ατέ τα καί δώσατε
τήν εύκαι-ρίαν εις όσους έχουν
τήν βέλησιν δΓ Αγώνα, νά άγωνισθ-οΰν.
Τό Προσωπικόν
Αναζητεί
τούς ήγέτας τοο.
Τίμιους, ειλικρινείς.
συνετούς
καί πρό πάντων σεβομ-ένους τήν
εντολήν που τούς δίδει.
Σκεφθήτε -καί αποφασίσετε.
Μήν έρωτάτε πλέον.
Μετά πόσης ειλικρίνειας
ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΣΛΚΩΝΑΣ
Σ.Τ. Τό ύφος καί τό περιεχόμενον έν γένει τής ανωτέρω επι
στολής παραδίδεται εις τους
συναδέλφους άνευ σχολίων. 01
συνάδελφοι ας κρίνουν.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ
Ε1ΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
’Έν Άθήναις τή 25η Νοεμβρίου
1955.
Άνακοίνωσις ύπ’ άριθ. 11
Πρός πάντας τούς Συναδέλ
φους -τής ’Εθνικής Τραπέζης
τής Ελλάδος.
Σ υ-νάΙδελιφοι,
Αίι εφημερίδες ανέγραψαν
καί τό ρα,δ-όφωνον άνήγελεν
άπόφασιν τής Κυβερνήσεως ν’
άντικαταστήση τόν κ. Κ. Ήλιά
σκον άπό τήν Διοίκησιν τής

Εθνικής Τραπέζης, τήν όποιαν
ώς γνωστόν κατέλαβεν καί τή
συνοδεία τών αρχών άσφαλ,εί.

ας·
Ή ιάπόφασις τής ιΚυβερνήσεως έστη,ρή-χθη εις τό γεγονός
ότι ή ’Εθνική- Τράπεζα παρέξέκλινεν τοΰ σκοποΰ της 'ό ό
ποιος πρέπει νά είναι ’Εθνικός.
θλιβόμεθα είλικρινώς -διά
τήν τοιαύτην βαρείαν κατηγορί
αν ιέναντίον τοΰ Ιδρύματος. Ή
’Εθνική Τράπεζα τής Ελλάδος
ούδέποτε είχεν κατηγορηθή κα-

Σελίς 3

ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ

ΠΕΜΠΤΗ, 15 Δεκεμβρίου 1955

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΤΗΣ ΑΠΟΠΟΜΠΗΣ
ΤΟΥ κ. ΗΛΙΑΣΚΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΙΝ ΤΗΣΕΟΝ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ
Κατωτέρω παραθέτο-με-ν
δη
λώσεις του υπουργού τών Οικονο
μικών κ. Άνδρέα
Άποστολίδη
διά τών όποιων καταγγέλει τον κ.
Ήλιά'οκον ώς έκτρέψαντα την ’Ε
θνικήν Τράπεζαν τής Ελλάδος
άπό τάς Κοινωνικός καί Οίκονο
μ ικάς παραδόσεις της καί εξαγ
γέλλει την άπόφασιν τής Κυβερνή
σεως περί συγκλήσεως έκτακτου
Γενικής Συνελεύσεως τών Μετό
χων τής Ε.Τ.Ε.Α. μέ θέμα τήν άντικατάστασιν τοΰ κ. Ήλιάσκου
οπτό τήν Διοίκησιν τής Τρ’απέζης.
ΑΙ δηλοτσεις τού- κ. ’Υπουργού
έχουν ώς ακολούθως.:
Εις τον κ. Ήλιάσκον άνεκοίνωσα τήν άπόφασιν τής κυβερνήσεως
διά τήν σύγκλησιν γενικής συνελεύσεως τών μετόχων τής ’Εθνι
κής Τραπέζης ‘Ελλάδος καί ’Αθη
νών μέ θέμα τήν άπομάκρυσίν του
άπό τήν διοίκησιν τοΰ ιδρύματος
τό όποιον αποτελεί τήν μεγαλυτέραν δεξαμενήν τοΰ έθνικοΰ χρήμα
τος καί ώς έκ τούτου πρέπει δχι
μόνον νά πολιτεύεται μέ γνώμονα
τήν έξυπηρέτησιν τής έθνικής οι
κονομίας άλλά καί ν’ άποτελή
όμοΰ μέ τήν Τράπεζαν τής Ελλά
δος, τον συμπαραστάτην τοΰ κρά
τους είς τήν οικονομικήν καί νομι
σματικήν πολιτικήν.
Άτυχώς αΐ διοστιστωθέίσαι άλλεπάλληλοι παραβάσεις άποδεικνύουν δτι ή διοίκησις τής ’Εθνι
κής Τοαπέζης, ή ό ποία δχι μόνον
κατ’ όνομα άλλά καί κατ’ ουσίαν
mwHmwwwwwww
τά τον ύπεραιωνόβιον βίον της
διά τοιαύτας πράξεις. Εΐνα-.ι ή
Τράπεζα ή όποια ιέχρη-ματοδότησε πάντοτε τούς αγώνας τού
"Εθνους καί ή όποια ιέστάθη
πάντοτε Έ-θνι-κίή Τράπεζα τής
ΤΕλλάΙδος. Τά γενάμενα όμως
δέν άφοροΰν τήνιΕ.Τ,ιΕ. ή όποια
ούδ-εμΐαν σχέσιν έχει μέ τάν κ.
Κ. Ήλιάσκον. "Η νοοτροπία τοΰ
κ. ΊI ■ ,όσκου ήτο γ;νωστή είς Ο
λους πριν καταλάβ.η, τήν Εθνι
κήν Τράπεζαν. Τό προσωπικόν
τής Ε.Τ.Ε. ίάντέδρασεν είς τά
μέτρα τής τότε Κυβερνήσεως
καί εΐχεν έπισημάνει τόν κίνδυ
νον. Καί διά τής χθεσινής άποφάσεω-ς τής σημερινής Κυβερνήσεως δικαιώνονται οΐ άγώνες
του.
Προς τήν Κυβέρνησιν ιέ-κφράζοαεν τάς θερμοτάτας ευχαρι
στίας .μας Ιδιά τή,ν γενομένη.ν ύπ’
«ύτής αρχήν τής άποκαταστάσεως τών κακώς γενομένων άπό
τής 7.1.53 καί εφεξής διότι μό
νη ή άπουάκρυνσις τοΰ κ. Ήλιάσκου δέν είναι εκείνη ή ό
ποια άποκοοθιστα τά γενάμενα
πλήρως. Πρέπει νά .’επακολου
θήσουν μέτρα άποκαθιστώντα
πλήρως τό δίκαιον. Καί τά μέ
τρα ταΰτα αναμένει τό προσω
πικόν τής Έθνικής Τραπέζης
τής Ελλάδος ίδιά νά χειροκρό
τηση δΛοψάχως τήν 'Κυδέονησΐν καί ΰπόσχεται νά βοηθήση
τόν νέον Διοικητήν είς τήν προ
σπάθειαν του νά έπαναφέρη τήν
'Τράπεζαν είς τάν Εθνικόν της
ρόλον -καί προορισμόν. Τά πρό
σωπα τά όποια όμως έπταισαν
'δέον νά τιμωρηθώσι παραδειγ
ματικός. Τοΰτο θά είναι έργον
Δικαιοσύνης.
Σείς δέ άγαπητοί συνάδελ
φοι νά παραμείνετε ήρεμοι είς
τά καθήκοντα σας.
Εΐς τήν τελευταίαν άνακοίνωσίν ιυας, ώς θά ένθυμεΐσθε,
εΐχοαεν τονίσει «τά πράιγματα
'θ' έπσναφερθώσιν είς τήν θέσιν
των ιάογά ή γρήγορα» καί διετυπώσαμεν τήν πεποίθηισίν μας
δτι «ήμεΐς πιατεύομεν γρήγο
ρα».
Χαί-ρομεν διότι Ιέπρανματο-ποιήθη; τόσον συντόμως ίή πρό6λεψίς υας.
:Μέ
Συναδελφικούς Χαιρετι
σμούς.
Διά τό Διοικ. Χυμβοϋλιον
Ό Πρόεδρος
Δ. ΠΑΠΑ' 1ΏΑΓΊΟΥ
‘•Ο Γ. ΐΓραυαατεύς
Α. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

οφείλει νά είναι έθνική, παρεξέκλινε τοΰ σκοπού τοΰ ιδρύματος, ώ
στε αί παραγωγικά! τάξεις τής
χώρας νά περιέλθουν είς δυσχερε
στάτην θέσιν, δικαίως άγανακτοΰ
σαι.
Σήμερον υποβάλλεται, συμφώνως προς τον νόμον περί ανωνύ
μων έταιριών ή αϊτησις μεγάλου
αριθμού μετόχων νομικών προσώ
πων δημοσίου δικαίου διά τήν σύγ
κλησιν έκτάκτου γενικής συνελεύ
σεως τήν όποιαν τό διοικητικόν
συμβούλων τής τραπέζης θά παρακληθή νά όρίση είς τήν συντομωτέραν νόμιμον προθεσμίαν, έπιθυμοΰν καί αυτό, ώς πιστεύω,
ταχίστην έκκαθάρισιν τής κοτταστάσεως.
‘Η πρώτη άνακοίνωσις τής Δι
οικητικής Επιτροπής τοΰ Συλλό
γου διά τής οποίας έχαιρεπίζετο
ή άπόφασις τής Κυβερνήσεως πε
ρί αποπομπής τοΰ κ. Ήλιάσκου
άπό τήν Διοίκησιν τής Έθνικής
Τ ραπέζης.

Συνάδελφοι,
Ή άπό τής αποφράδος διά
τήν Εθνικήν Τράπεζαν τής
‘Ελλάδος ή μέρας τής 7ης Ια
νουάριου ί 953 έκτροπη αυτής
άπό τήν Εθνικήν καί Κοινωνι
κήν της άποστολήν δέν ήτο
πράγμα άγνωστον είς τό Προ
σωπικόν τής Ε.Τ.Ε,, τό όποιον
άπό τής πρώτης στιγμής σύσσωμον ώς εΐς άνθρωπος έξηγέρθη καί κατήγγειλε τό γενόμενον έγκλημα.
Γνωστός ό έπικαθήσας είς
τήν ’Εθνικήν Τράπεζαν τής
Ελλάδος καί γνωστή ή νοοτρο
πία του.
Ή Κυβέρνησις διεπίστωσεν
έκ τών πραγμάτων τήν έκτροπήν καί διά στόματος τοΰ κ.
Υπουργού τών Οικονομικών, άπεψάνθη άπροκαλύπτως ύπέρ
τής άντικαταστάσεώς του.
Τό προσωπικόν τής ’Εθνικής
Τραπέζης τής ‘Ελλάδος χαιρε
τίζει όμοφώνως καί όλοψύχως
τήν ενέργειαν τής
Κυβερνή
σεως.
Τό Σώμα τών Υπαλλήλων,
τό όποιον τήν έκτροπήν τούτην
θεωρεί άδιστάκτως ώς φυσικόν
άποτέλεσμα τής συγχωνεύσεως
των Τραπεζών, τήν χαιρετίζει
μόνον ώς πρώτην πράξιν κα
θάρσεως. Τήν κάθαρσιν, τήν
συμπληρώνει καί τήν καθιστή
οριστικήν, μόνον ή κατάργησις
τής συγχωνεύσεως και δλων
τών μετέπειτα. Νόμων — δλων
δηλαδή τών άπό τής 7ης Ια
νουάριου 1953 καί έφεξής έι<δοθέντων καί άψορώντων τήν
’Εθνικήν Τράπεζαν τής Ελλά
δος — οΐ όποιοι δλοι, ώς γνω
στόν, έφιλοτεχνήθησαν ύπό τοΰ
κ. Κ. Ήλιάσκου καί φέρουν
τήν σφραγίδα αυτού, ξένην
προς τό πνεύμα τής παλαιός
’Εθνικής Τραπέζης τής Ελλά
δος.
"Ετσι καί μόνον έτσι, μέ τήν
άναβίωσιν τής παλαιός Έθνι
κής Τραπέζης τής ‘Ελλάδος
δημιουργεΤται ή συμπαράστασις τής Τραπέζης προς τό "Ε
θνος καί τήν Κοινωνίαν, δπως
τήν επιδιώκει ή Κυβέρνησις και
τήν άξιοι ό Ελληνικός
Λαός.
Ή πρώτη λοιπόν ένέργεια
τής Κυβεονήσεως χρειάζεται
τήν άπαραίτητον συμπλήρωσιν.
Τήν δλην συμπλήρωσιν μα
ζί μέ τόν Ελληνικόν Λαόν θά
χειροκρότηση πρώτον τό προ
σωπικόν τής ’Εθνικής Τραπέ
ζης τής Ελλάδος, διότι δλοι οί
υπάλληλοι — οί έντός τής Τρα
πεζής καί ο! έξω αυτής — ένα

πάντοτε αγώνα διεξήγαγον : περιφοράν τοΰ κ. Ήλιάσκου, δΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ στις τελών ύπό τό,-βάρος τής
πρωτάκουστου κατηγορίας, ήν
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ.
έξετώξευσε κατ’ αυτού ή Κυβέρνησις διά τού κ. Υπουργού
Μετά συναδελφικών
τών Οικονομικών έξακολουθεΐ
χαιρετισμών
Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ νά άσελγή έπί τού * I δρύματος
και νά άποδεικνύεται δτι στε
Ή «ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ ΕΝΩΣIΣ» ρείται οίασδήποτε ευθιξίας, ώς
τοΰ Συλλόγου τών άπομακρυθέν- έξακολουθών νά έπικόιθηται τής
των Υπαλλήλων τής Ε.Τ.Ε. καυ Τραπέζης, τήν όποιαν κατά τό
τηριάζει διά τής ακολούθου άνα- σον φρικτόν τρόπον έκακοποίκοινώσεώς της τόν κ. Ήλιάσκον: ησεν.
Συνάδελφοι,
Τό προσωπικόν τής Έθνικής
Τό προσωπικόν τής Εθνικής
Τραπέζης τής Ελλάδος τό έντός Τραπέζης τής Ελλάδος, έχότοΰ Ιδρύματος καί αΰτοϋ ούδεμίαν αισθάνεται έκπληξιν δι’
οσα ό απερχόμενος τής Δι
οίκησε,ως τής Τραπέζης άπ'ειργά
σατο κατά τοΰ λαού καί τοΰ Ι
δρύματος καί έκ τών οποίων τμή
μα μόνον άναφέρεται εΐς τό κατηγορητήριον τοΰ άξιοτίμου Κυ
ρίου Υπουργού έπί των Οικονο
μικών. Καί δέν αισθάνεται έκπλη
ξιν τό Σώμα των Υπαλλήλων τής
Έθνικής Τραπέζης τής Ελλά
δος, διότι τούτο άπό τού ’Ια
νουάριου τοΰ 1953,
δτε έξηγγέλθη τό μέτρον τής συγχωνεύσε
ως τών τραπεζών κατήγγειλε τήν
συγχώνευσιν ώς αυτόχρημα εγκλη
μα κατά τοΰ Ιδρύματος καί διεχήρυξεν προς πάσαν γωνιάν τής
Ελληνικής γής, ότι τήν θέσιν
τής ’Εθνική Τραπέζης τής Ελλά
δος κατελάμβανε πλέον ή γνωστή
είς ολον τό Πανελλήνιον Τράπεζα
’Αθηνών καί ό έπί κεφαλής αυτής
κ. Ήλιάσκος, τήν ιστορίαν τοΰ
όποιου γνωρίζουν ολοι οί ‘Έλλη
νες καί δτι τοιοΰτον έγκλημα δέν
αναφέρει όχι μόνον ή ‘Ελληνική
άλλά καί ή Διεθνής οικονομική
Ιστορία.
Σήμερον ό κ. Ήλιάσκος, κυβερ
νητική πρωτοβουλία,
άποβάλλεται έκ τοΰ Τραπεζιτικού στειρεώματος καί δέν είναι δυνατόν
παρά οί πάντες νά αίσθάνωνται
χαράν, διότι είσερχόμεθα είς τήν
κάθαρσιν. Αλλά τό γενόμενον
κατά τοΰ ‘Ιδρύματος «τής δεξα
μενής τοΰ Έθνικοΰ χρήματος»
καί τοΰ λαοΰ έγκλημα τής συγ
χωνεύσεως ΰφίσταται είς τό άκέτ
ραιον καί δέν είναι δυνατόν νά γί
νηται λόγος περί τής Έθνικής
Τροοτέζης ώς «συμπαραστάτου
ιοΰ Κράτους εΐς τήν οικονομικήν
καί νομισματικήν πολιτικήν» ό
ταν κυριαρχοΰν πιστωτικόν "Ιδρυ
μα είς τήν χώραν μας είναι ή
Τράπεζα ΆθηνΒν.
Τά προσωπικόν τής Έθνικής
Τραπέζης τής Ελλάδος χαιρετί
ζει τήν άπόφασιν τής Κυβερνή
σεως διά την άπομάκρυσίν έκ
τής Διοικήσεως αυτής τοΰ κ. Ή
λιάσκου διότι σημειοΰται όπταρχή καθάρσεως, τήν οποίαν όμως
■όνον Διοικητής
προγραμματι
σμένος έπί των τεραστίων προ
βλημάτων τής Έθνικής Τραπέζης
6ά δυνηθή νά ολοκλήρωσή. Καί
τήν όλακλήρωσιν τής καθάρσεως
διά τής καταργήσεως τής συγχωνεύσεως μαζί μέ τό προσωπικόν
τής Έθνικής Τραπέζης τήν άναμένει δλος ό Ελληνικός λαός.
Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τήν παραμονήν τής ιστορικής
άποπομπής τοΰ κ. Ήλιάσκου, ό
Σύλλογος έξέδωσε τήν ακόλουθον
άνοίκοίνωσιν καλών τό προσωπι
κόν είς δίωρον στάσιν εργασίας.:

Συνάδελφοι,
Τό προσωπικόν τής Έθνικής
Τραπέζης τής Ελλάδος τό ύπηρετοΰν εΐς τό Κεντρικόν Κα
τάστημα αυτής, καλείται δπως
άπόσχη τών καθηκόντων του άπά τής 12 καί 15' μεσημβρι
νής τής σήμερον 28.11.1955
έως τής 2 καί 15' μ.μ. διακόπτον κατά τάς ώρας ταύτας
τήν έργασίοο/ του, είς ένδειξιν
έντονωτάτης διαμαρτυρίας διά
τήν έναντι τοΰ ΊδρύμοΓΓος συμ

,μενον

στερώς τών παραδόσε

ων τού ‘ I δρύματος, άρνεΐται νά
έκτελέση διαταγάς προσώπου,
τό όποιον έξέτρεψε τήν Τράπε
ζαν άπό την λεωφόρον τής Έ
θνικής καί Κοινωνικής άποστολής του.
Ιδιαιτέρως έφιστώμεν τήν
προσοχήν τών συναδέλφων μας
εκείνων, είς οΰς εΐναι έμπεπιστευμένη ή περιουσία τής Τρα
πέζης, τήν όποιαν έδημιούργησεν ό ϊδρώς τών Διοικήσεων και
τοΰ Προσωπικού αυτής.
Κατά τήν δίωρον αυτήν προ
ειδοποιητικήν στάσιν έργασίας
ούδείς άπολύτως
ο ύ δ ε ί ς, συνάδελφος τής
Έθνικής Τραπέζης τής ‘Ελλά
δος πρέπει νά έργασθή.
Σφίγγομεν τό χέρι σας μέ
άγάπην
Σύλλογος Υπαλλήλων Εθνικής
Τ ραπέζης
Σύλλογος Είσπρακτόρων Έθνι
κής Τραπέζης

Σύλλογος Βοηθητικού Προσω
πικού Έθνικής Τραπέζης.
Υ.Γ. Τήν 7ην έσπερινήν ή
Διοικητική Επιτροπή τού Συλ
λόγου θά γίνη δεκτή ύπό τοΰ
κ. Υπουργού τών Οικονομικών.
‘Ο Σύλλογος Συνταξιούχων τής
Ε. Τ. Ε. ύπό ημερομηνίαν 2α τρέχ.
^κυκλοφόρησε τήν άκόλουθον άνα
κοίνωοιν:
Συνάδελφοι,
Ό άπελθών Διοικητής κ.
Ή,ιΧιάσκος, καί κατά τήν τελευ
ταίαν ακόμη στιγμήν τής άποχωρήαεώς του, ιδέν παρέΧειψε
νά έκτόξεύση δ.ά τής εγγρά
φου παραιτήσεώς του, τά βλα
βερά βέλη του είς βάρος του
Ιδρύματος καί τού Προσωπι
κού.
Δέν έπραξεν όμως καλώς
και ιέν προκειμένω, -όπως δέν
έπραξε ποτέ ό.τι προσήκεν είς
τό άξίωμα, όπερ άνωμάλως κα
τάκτησε.
Πράγματι, ούτε ή Τράπεζα
εύρίσκετο είς κακήν οικονομι
κήν κατάστασιν, όταν διεπράχθηι τό άνοσιούργημα τής συγ
χωνεύσεως, ούτε τό Προσωπι
κόν ήτο ποτέ άιαρχούμενον, ώς
κακώς ίσχυρίσθη είς τήν πρός
τούς κ.κ. Συμβούλους τής Τρα
πέζης επιστολήν του.
Τό αληθές εΐναι ότι λόγο τε
λείως ξένοι πρός τήν πάντοτε
άνθηράν κατάστασιν τής Τρα
πέζης όπηγόρευσαν τήν συγχώνευσιν — καί ώς πρός αύτό, κά
τι πρέπει νά γνωρίζη ό άποχωρήσας Διοικητής — τό !δέ Προ
σωπικόν συστη,ματικώς διεβλήθη άπό τάς ,μεταπελευθερωτικάς έκείνας Δ οικήσεις, όσαι,
— είτε έπιτηδείως. είτε ανώμα
λος — έπεχάθησαν έπί τοΰ ‘Ι
δρύματος.
Είδικώτεοον, τό Προσωπικόν
τής Εθνικής Τοαπέζηο άπετέλει ανέκαθεν, έκ μακράς παρσδόσεως καί φυσικά αποτελεί
καί σή,αέριον, τό -ύποδειγμ-ατι-κο')τεοον Σώαα άπό πόσης άπόψεως, στενότατα συνυφασμένσν
μέ τή,ν ζωήν καί τήν προ-κσπήν

τοΰ ‘Ιδρύματος, βαθύτατα σεβόμενον τήν ΑΥΤΟΥ υψηλότητα
τόν .ΠΕΛΑΤΗΝ, θρησκευτικός
πιστεΰον είς τήν ΑΥΤΗΣ μεγα
λειότητα τήν ΙΕΡΙΓΑΣΙ ΑΝ καί
ΰπερηφάνως προσηλωμ-ένον είς
τήν ίμέγάΛη-ν
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΝ
αποστολή,ν τής Τραπέζης.
"Αν ή έντονος άντίστασίς του
καί νΰν καί είς τό παρελθόν καί
ή επίμονος άμυνά του πρός περιφρούρησιν τής Τραπέζης άπό
τούς τελείως -ξένους πρός αυτήν
ένίους μεταπελευ-θερωτικούς ίπιδρομεΐς, έχαρακτη,ρίσθηι σκο
πίμως καί διετυμπανίσθη συστη
ματικός καί ευρέως ώς αναρ
χία, τό Προσωπικόν παρέμεινε
πάντοτε άτρωτον άπό τάς τοι
αύτας επιθέσεις καί- ε χε καί έ
χει πανήσυχον τήν συνείδησίν
του δΓ δ,τι επραξε. "Οπως είναι
ΰπερήψανον έκ τοΰ» γεγονότος
ότι κατά τήν κατοχήν άφ’ ένός
μέν εσωσε — μέ κίνδυνον τής
ζωής του — τό liiyK-ωδέστατον
είς πλούτον χαρτοφυλάκων της,
άφ’ ετέρου δέ έπετ-έλεσεν είς
τόν το,μέα τής άντιστάσεως, μα
ζί μέ όλον τόν Ελληνικόν λαόν,
εΐς τό ακέραιον τό εθνικόν του
καθήκον.
Άτυχός, ό κ. Ήλιάσκος, άποχωρών δέν εδρεν ούτε μίαν
— φιλόφρονα έστω — λέξιν,
διά τούς τόσα έξ αιτίας του ύποστάντας ιέν ένεργεία στυλόβάτας τοΰ Ι δρύματος, ούτε καί
διά τά εΐς τούς δρόμους περ.φερόμενα πολυάριθμα θύματα
του. ’Απ’ έναντίας, 'έβλασφήμησε κατ’ αύτών, παρά τή,ν έπιβαλλομένηίν τάξιν.
Άρνοάμενοι νά άφήσωμεν άπαρατή ρητόν τό όλίσθησμα τοΰ
το, τό ιέπισημαίνομεν ΐνα ή κοι
νή γνώμη τό κρίνη άνεπη.ρεάατως.
Μετά ιΣυναδελφικών χαιρε
τισμών.
Εντολή τής συγγεντρώσεως τών μελών, τοΰ Συλλόγου
τών Συνταξιούχων τής Έθνικής
Τραπέζης τής Ελλάδος.
ΤΟ ΔΙΟΙίΚΗΤΙ/Κ-ΟΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ
Σ η μ ε ί ω σ ; ς: Ή παροΰσα έδημοσιεύθη είς τόν
ημερήσιον τύπον τής πρώ
τευαόσης.
Ή Δ. Ε. τοΰ Συλλόγου άπή-ντησε διά τής κατωτέρω άνακοινώσεώς της εις τήν έπιστολήν τοΰ κ. Κ.
Ήλιάσκου περί παραιτήσεώς του.
Συνάδελφοι,

Είς τήν δημοσιευθεΐσαν έττιστολήν του, ό άττομακρυνθείς
έκ τής Διοικήσεως τής Έθνι
κής Τραπέζης τής Ελλάδος κ.
Κ. Ήλιάσκος αποδίδει τήν παραίτησίν του είς τήν «ασεβή»
στάσιν τοΰ Προσωπικού, ήτις
«τόρ ένεθύμισε τήν ήν εδρεν έν
τή Τραπέζη κατάστασιν».
Τοΰτο, πράγματι, εΐναι μία
άπογοητευτική διαπίστωσις διά
τόν κ. Ήλιάσκον, διότι έπίστευσεν δτι ό σκοπός του, δηλ.
ό άφανισμός παντός ένθυμίζοντος Εθνικήν Τράπεζαν τής
Ελλάδος, κατόπιν τών ποικί
λων μέσων τά οποία τόσον άφειδώς έχρησιμοποίησεν, εΐχεν
έπιτευχθή καί ό έκμαυλισμος
τοΰ Προσωπικού εΐχεν έπέλθ-ει.
Πλάνη του δμως τραγική δι*
αυτόν. Διότι τό Προσωπικόν
δέν ήτο ποτέ δυνατόν νά άπομακρυνθή τών ύπερεκατονταετών παραδόσεων τοΰ Ίδούματος καί τών Ιερών ύποθηκών
του, τάς οποίας ό άπελθών ένσμισεν δτι ήτο δυνατόν μέ τά
ταπεινά του μέσα νά κατακρή
μνισή .
Τό Προσωπικόν ουτω τής Έ-
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ TOY
Τήν 29.11.55, κατόπιν προσκλήσεως τοΰ Συλλόγου,έλαβε
χωράν επιβλητική συγκέντρωσις τού Προσωπικού τοΰ Κ)κοΰ
Κ)τος εις τήν μεγάλη ν αϊθου
σαν τών συναλλαγών, όπου ή
Διοικητική’Επιτροπή τοΰ Συλ
λόγου
καταχειροκροτουμένη
έφθασε μέχρι τοΰ κέντρου τής
αιθούσης, ό δέ πρόεδρος τοΰ
Συλλόγιυ, έν καταφανή συγκινήαει, είπε τά εξής:
Συνάδελφοι,
Ή συγκέντρωσις αΰτη εί
ναι συγκέντρωσις τοΰ έν' ένεργεία Προσωπικού. Εϊς τήν
ίεράν αύτήν' αίθουσαν όμως
εύρίοκονται νοερώς καί όλα
τά θύματα τοΰ Ήλιάσκου. Έ
κτος υμών λοιπόν, τήν μεγά
λη ν αύτήν στιγμήν, άπευθύ
νομαι καί πρός τά θύματα
αύτά.
’Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Ή χθεσινή . καθολική καί
άνεξαίίρετος
συμμέτοχη σας
εϊς τήν' δίωρον διαμαρτυρίαν,
Ενικής Τραπέζης τής Ελλάδος
άπεδείχθη διά μίαν είσέτι φο
ράν άξιον έαυτοΰ.
Ή ύπό τής Κυβερνήσεως τής
χώρας προσαφθείσα βαρυτάτη
κατηγορία εναντίον τοΰ ‘Ιδρύ
ματος δτι «έξετράπη τής Εθνι
κής καί Κοινωνικής αποστολής
του» κατετάραξε τό βαθύτατου
τοΰ Προσωπικού αίσθημα καί
έθιξε καιρίως τήν φιλοτιμίαν
του.
Καίτοι άπεδίδετο σαφώς πα
ρά τής Κυβερνήσεως εις τον
άπομακρυνθέντα κ, Ήλιάσκον,
ή έκτροπη τοΰ ' I δρύματος έκ
τοΰ ύψηλοΰ προορισμού του, το
Προσωπικόν τό όποιον άπό
τής πρώτης στιγμής τής, έπικαθήσεως τούτου έπί τού Ι
δρύματος, διείδε τον κίνδυνον
καί δέν έπαυε έπισημαΐνον αυ
τόν, έθεώρησε ύποχρέωσίν του
ίεράν νά διαμαρτυρηθή καί νά
διακήρυξή άνά τό Πανελλήνιον,
δτι τοΰτο κατ’ ούδέν επταισε
καί είναι τελείως ανεύθυνου καί
άθώον... τοΰ αίματος.
Καί ευτυχώς, δ,τι δέν άντελήφθη ή δέν ήθέλησε νά άντιλη,φθή ό κ. Ήλιάσκος, τό άντελήφθη τό Πανελλήνιον, τό ό
ποιον μέ τόσην άνακούφισιν έπληροφορήθη τήν έκ τής ’Εθνι
κής Τραπέζης τής. ‘Ελλάδος α
ποπομπήν του.
Καί διά τοΰτο τό Προσωπι
κόν τής Τραπέζης ήσθάνθη δικαίαν ίκανοποίησιν.
Άλλ’ ό κ. Ήλιάσκος είχε καί
συνεργάτας, καλούς καί έπιδεξίους συνεργάτας.
Τό ομολογεί άλλως τε ά ί
διος. Δι’ δ καί ώς προς αυτούς
— είτε προδίδοντας τον αφέν
την των καί παραμένοντας εις
τό "Ιδρυμα, είτε σκοπίμως, ύπηρετοΰντες σκοτεινούς σκο
πούς — τό Προσωπικόν θά λάβη τήν έπιβαλλομένην θέσιν, έάν δέν σπεύσουν οΰτοι νά ακο
λουθήσουν τον αφέντην των.
Εΐναι ένοχοι καί συνεπώς άποβλητέοι τής οικογένειας μας.
"Ας λάβουν σοβαρώς ΰπ’ δψιν των τήν προειδοποίησιν αυ
τήν.
Μετά συναδελφικών
χαιρετισμών
Σύλλογος Υπαλλήλων ’Εθνικής
Τραπέζης τής ‘Ελλάδος
Σύλλογος Είσπρακτόρων ’Εθνι
κής Τραπέζης τής ‘Ελλάδος
Σύλλογος Βοηθητικού Προσω
πικού ’Εθνικής Τραπέζης.

ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ύπήρξεν' άληθώς μεγαλειώδης
καί έξόχως συγκινητική.
Τά δεσμά τριετοΰς καταναναγκασμοΰ ουνετρίβησαν καί
οί υπερήφανοι άγωνισταί, έλεύθεροι πλέον, ξαναμπήκαν
εις τον οίκον των, τόν
οίκον τών πατέρων των. Προ
σηυχήθησαν νοερώς εϊς τήν
άκατάλυτον θεότητα τής δι
καιοσύνης καί ήρεμοι καί
γενναιόφρονες, έζήτησαν τήν
άπομάκρυσιν τοΰ κακού πν'εύ
ματος.
Ό Διοικητής κ. Ήλιάσκος
ύπήρξεν όντως τό κακόν πνεΰ
μα τό οποίον έμόλυνεν όχι
μόνον τό ύπε'ραιωνόέιον ’Ί
δρυμα τής ’Εθνικής Τραπέζης
τής 1 Ελλάδος, άλλά καί τήν
εθνικήν πίστιν ολόκληρον.
Ή κατηγορία τής Κυβερ
νήσεως βαρεία καί άδιάσειστος, έγκαλεί τόν κ. Ήλιάσκον διά τήν' δημιουργίαν ά
νομων κερδών, πραγματοποιη
θέντων' εις βάρος τής άσθεν'οΰς Ελληνικής Οικονομίας.
Ή ΰπερεκατονταετής πιστω
τική έντιμότης τής Εθνικής
Τραπέζης τής Ελλάδος, δέν
ή το δυνατόν νά άνεχθή τοι
οΰτον ρύπον'. Τό Προσωπικόν
της, ήσΒάνθη ιερόν καθήκον
νά άποδυθή εις άγώνα διά
τήν συντομωτάτην έξάλειψιν
του άηδρΰς αύτοΰ ρύπου.
Άναμένομεν ότι τήν 6αρείαν ατμόσφαιραν έκ τών
αποκαλύψεων αύτών θά διέ
λυε πνοή ευθιξίας καί θά έπηκολούθη ή έκδήλωσις τής
παραιτήσεως τοΰ
Διοικητοΰ.
’Αλλά, δέν τήν' εϊδομεν καί
ήναγκάσθημεν' διά της χθεσι
νής έκδήλώσεώς μας νά τώ
ύποδείξωμεν τό καθήκον του
τούτο.
Ή δημιουργηθεΐσα κατάστασις δέν' περιείχε άλλην λύ
σιν.
Ούδέν διαδικαστικόν
έπινόημα ή το δυνατόν νά προσ
πελάση τό μέγα ήθικόν ζή
τημα.
Αί ακατάλυτοι ύψηλαί πα
ραδόσεις τής ’Εθνικής Τρα
πέζης τής ’Ελλάδος άνέζησαν
πάλιν χθες
καί έξεδηλώθησαν σαφείς καί εύερμήνευτοι: Ό κ. Ήλ ι ά σ κ ο ς
δέν είναι πλέον ό
Διοικητής τής ’Ε
θνικής Τραπέζης
της Ελλάδος.
Σ u V' ά δ ε λ φ ο ι,
Ή έκδήλωσις σας καθηγίασε τήν χθεσινήν ήμέραν εις
τό έορτολόγιον τής Συλλογι
κής μας ζωής.
Άπεδείξατε χθές, μέ τά άδούλωτον φρόνημά σας, ότι
εϊς τήν πρώτην γραμμήν τών
σκέψεων σας, παρά τάς τριετείς δοκιμασίας καί πικρίας,
εύρίσκον'ται αί ήθικαί άρχαί
τής ’Εθνικής Τραπέζης τής
Ελλάδος, ΰπέρ τών οποίων
τόσον έξόχως έξεδηλώθητε.
Συγκεκινημένοι σάς συγχαίρομεν βαθύτατα.
Παραλλήλους
αίσθανόμεθα
τό καθήκον νά σάς διαβεβαιώ
σωμεν, ότι τό χθεσινόν αγω
νιστικόν ©μόθυμον πνεύμα,
μας έμπν'έει βαθύτερον τό αί
σθημα τοΰ καθήκοντος καί
τοΰ χρέους διά τήν' άντιμετώ
πιισιν τών θεμάτων' τής μεγά
λης αύτής ώρας τής Εθνικής
Τραπέζης τής Ελλάδος.
’Επανειλημμένως έχει δι«κηρυχθή καί έκ τών πραγμά
των' διαπιστωθή, ότι οί ύπάλ
ληλοι τής Εθνικής Τραπέζης
της Ελλάδος είναι οπαδοί
τής τάξεως καί τών ηθικών
άρχών, διότι κατ’ αύτόν τόν
τρόπον' έγαλουχήθημεν καί
αύταί είναι αί παραδόσεις
•μιας εκατονταετίας. Αί ήθι
καί αύταί άρχαί καίπαραδόσεις, μας επιβάλλουν νά μή
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συγχωρήσωμεν τάς πράξεις έ
κείνων οϊτινες έφαντάσθησαν, ότι ή το δυν'ατόν νά με
ταβάλλουν τό Εθνικόν "Ιδρυ
μα εις ιδιωτικήν' των εμπορι
κήν έπιχείρησιν'
Μέ πλήρη επίγνωση' τοΰ
ρόλου τόν οποίον καλούμεθα
ν'ά ιέπιτελέσωμενί πρός επά
νοδον τοΰ Ιδρύματος εις τήν
παλαιάν αγαθοποιόν εθνι
κήν δράσιν' του, άπό τήν ό
ποιαν' τό έξέτρεψαν οί επι
δρομείς, μέ ήρεμίαν κα ύπερηφάνειαν θά άντιμετωπίσωμεν τήν άπιελευθέρωσιν.
Κατόπιν τιμίων άγώνων
τοΰ Προσωπικού ύπέρ τοΰ Ι
δρύματος ή Κυβέρνησις μάς
άπήλλαξεν' έν' τέλει άπό τόν
αρχηγόν' τής μαφίας. Εΐμεθα
βέβαιοι, ότι ή νέα Διοίκησις θά ολοκλήρωση τήν' εκ
καθάριση', ώστε να έπανέλ
θη ή ’Εθνική Τράπεζα εις
τήν' παλαιάν' ’Εθνικήν απο
στολήν της.
Τελειώνων Θεωρώ· ύποχρέ
ωσιν ν'ά άπευθύνω θερμόν
χαιρετισμόν εις τά θύματα
τής Ήλιασκικής επιδρομής
καί νά τά διαβεβαιώσω ότι
πάντες οί έν ένεργεία συνά
δελφοί των' εύρίσκον'ται κον
τά των.
Σάς παρακαλώ ν'ά έπανέλΘητε ήρεμοι εις τό καθήκον
σας, άναθέτοντες εις τούς έκπροσώπους σας τάς περαιτέ
ρω ένεργείας διά τήν' όλοκλήρωσιν' τών μέτρων πρός
άποκατάστασιν τοΰ
δικαίου.
Ζήτω ή Έθν'ΐκή Τράπεζα
τής ’Ελλάδος

Έν συνεχεία άνεκοινώθησαν' τά κάτωθι συγχαρητήρια
έγγραφα καί τηλ)τα:
ΣΥΛΛΟΓΟΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΕΘΝΙΚΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΗΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΗΣ
Διοίικησις Γ Σ Ε Ε συγχαίρει
δι’ απαλλαγήν προσωπικού
Ε.
Τ. Ε. οπτό καταδυναστεύσαντα
αυτό Διοικητήν Τραπέζης στοπ
’Ελπίζει δτι αυτή σημάνη έναρξιν άποκαταστάσεως Θέσεως συν
αδέλφων καί έπανορθώσεως προσ
γενομένων αυτοίς αδικιών.
Ό Γενικός Γ ραμματεΰς
ΦΩΤΗΣ ΜΑΚΡΗΣ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΤΡΑΠΕΖΟ Υ ΠΑΛΛΗΛΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

To προσωπικόν τής E. T. E. ζητεί την άμεσον
καί ουσιαστικήν άποκατάστασιν τής επωνυ
μίας τοϋΊδρύματος «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΑΑΑΑΟΣ»
Ύπά ημερομηνίαν 8 τρέχοντος ό Σύλλογος, των Υ
παλλήλων τής Ε.Τ.Ε., άπηιχών την ιδμόφωνσν γνώμην ολο
κλήρου τοΰ προσωπικού, άπηύθυνε. προς, τήν Διοίκησιν τό
ακόλουθον έγγραφον :
Άρι8. Πρι-ιτ. 643
Πρός τήν Διοίκησιν
τής έν Άθήνοας έόρευούσης Α.Ε.
«ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΕ ΚΑΙ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.»
ΕΝΤΑΥΘΑ
Κύριε Διοικητά,
’Έχομεν τήν τιμήν να δέσωμεν ύπ’ όψιν 'Υμών τά ι
κάτωθι:
ι
Ώς γνωστόν δια τήν 23ην τρέχοντος ουνεκλήθπ έ- ι
κτακτος Γενική Ευνέλευσις των Μετόχων της ’Εθνικής \
Τραίπΐέζης τής Ελλάδος ζ.κι ’Αθηνών μέ θέμα τήν έκλο- *
γήν Διοικητοΰ.
Ε
Οί λογοι της άπομακ'ρύνσεως τοΰ μέχρι τοΰδε Διοικητοΰ ι
της Τραπέζης είναι γνωστοί, συνίστανται δε οΰτοι κατά *
τάς γνωστάς δηλώσεις καί αύτοΰ τούτου_του κ. Ύπουργοΰ ι
τών Οικονομικών, εις τήν έκτροπήν της νέας Τραπέζης *
από της Εθνικής καί κοινωνικής αποστολής τής παλαιάς (
’Εθνικής Τραπέζης.
"Οθεν καθίσταται πρόδηλον, ότι τίποτε_ δεν πρέπει (
νά ιπιαραμείνη ΰπομιμνήσκον τήν τοιαύτην εκτροπήν, άλ- ·
λά όλως τουναντίον νά έπανέλθη εις τήν Τράπεζαν ό τί- ,
τλος «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ», ύφ’ ον ι
επί ΰπέρ εκατόν έτη τό "Ιδρυμα ΰπήρίεν ό κατ’ έξοχή ν ,
συμπαραστάτης της ’Εθνικής καί Οικονομικής ζωής τής ι
Χώρας.
_
ε
Ή άπάλειψις έπομένως έκ τής_ νέας επωνυμίας της *
Τραπέζης τής φράσεως «καί Αθηνών», ήτις υπομιμνήσκει ’
τήν τρομεράν ανωμαλίαν καί ή επάνοδος εις τήν έπωνυ- ι
μίαν «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ», ήτις έ- |
«αναφέρει τήν' ανάμνηση- τής αίγλης καί τής τάξεως, ύφ’ ι
ήν καί άπόφασις τής Κυβερνήσεως είναι νά διοικηθή ή J
’Εθνική Τράπεζα, είναι τό επιτακτικόν αίτημα τοΰ Προ- ι
σωπικοΰ.
_
,
. , *
Κατά ταΰτα απευθυνόμενοι πρός 'Υμάς, τόσον υπ© *
τήν ιδιότητά σας ώς προσωρινού Διοικητοΰ τής Τραπέ- *
ζης, όσον καί ώς προσωρινοΰ Προέδρου τοΰ Διοικητικού ■
Συμβουλίου καί τής Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως, κα- ®
τά τό άρθρ. IS τοΰ Καταστατικού τής Τραπέζης. παρακα- Ε
λοΰιμεν, όπως έντάξητε εις τό θέμα τής εκλογής Διοικη- *
τού και το ανωτέρω τοιοΰτον, της επανόδου της έπωνυ- Β
μίας, ώς απολύτως συνυφασμένον μέ την εκλογήν Διοι- |
κητοΰ, ό οποίος, υπό' τό πνεύμα της παλαιας Εθνικής Τρα Ε
πέζης, κέκληται νά διοικήση τήν Τράπεζαν.
Μετά πλείστης τιμής
’Εντολή Διοικητικού Συμβουλίου
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ '
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ
Μ. Τσουδερός
Α. Προκοπίου

ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ
Τά άποσταλέντα ευχαριστήρια
τηλεγραφήιμτα τών Συλλόγων μας1
πρός τόν Πρόεδρον τής Κυβερνή
σεως καί Υπουργόν τών Οικονο
μικών έχουν ώς ακολούθως :
ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ
’Εξαχώτατον
Πρόεδρον Κυβερνήσεως
καί Υπουργόν Οικονομικών
’Ενταύθα

Τό προσωπικόν τής 'Εθνικής
Τραπέζης τής ‘Ελλάδος ΰποβάλλει θερμάς ευχαριστίας διά την
Εν Άθήναις τή 29 Νίβρίου 1955 ληφθεϊσαν άπόφασιν αποπομπής
Πρός τά
ΕΡΠΑΤ. ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ
Προσωπικόν τής ’Εθνικής
Τροατέζης τής ‘Ελλάδος
Πρός τούς κ. κ.
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Πρόεδρον Κυβερνήσεως
Ή ‘Ομοσπονδία Τροπτεζαϋπαλ
Ύπουρόν Οικονομικόν
ληλικών ’Οργανώσεων ‘Ελλάδος
Υπουργόν Εμπορίου
χαιρετίζουσα τήν χθεσινήν μεγα
Διοίκησις Έργατονπαλληλικαΰ
λειώδη έκδήλωσίν σας, όττευθΰνει
έγκαρδιώτατα συγχαρητήρια, δι Κέντρου ‘Αθηνών διερμηνεύει βα-j
ότι δΓ αυτής άνέζησε τό θαυ θεΐαν ΐκανοποίσιν έργατικής τάμαστόν άγωνιστικάν πνεύμα τών ξεως καί συγχαρητήρια αύτής δίας
μαχητών συναδέλφων τής ’Εθνι θαρραλέαν άντιμετώπισιν πολυ
κής Τραπέζης ‘Ελλάδος.
κέφαλου αίσχροκερδίας καί άπαλ
Ή σημερινή έξ άλλου συγκέν- λαγήν πρώτου πιστωτικού ‘Ιδρύ
τρωσίς σας παρακολουθεΐται μέ ματος άπό κερδοσκόπον σφάγιά-^
ολην τήν συμπάθειαν άπό τό ά- στή,ν καί προκλητικόν έκπρόσωνώτερον συνδικαλιστικόν σας δρα πον ξένων οικονομικών συμφερόν
γόνον τό όποιον αναμένει τάς ή των.
’Αντιπρόεδρος
ρεμους καί έπί 6άλλομένας έκ
ΡΑΠΤΗΣ
τών
περιστάσεων
αποφάσεις
Γ ραμματεΰς
σας, αντινες θά είναι ήύμφωνοι
πρός τάς ωραίας παραδόσεις
ΠΑΠΑΛΑΤΟΣ
σας καί τήν ΰψηλόφρονα σκέψιν
ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ
σας. ‘Η ‘Ομοσπονδία ολόκληρος
0ά έγκολπωθή τήν πραγμάτωσιν
Προσωπικόν
‘Υποκαταστημά
τών δικαίων έπιδιώξεών σας καί των Έθνοτραπέζης Θεσσαλονίκης
Εά τάς μεταφέρη ώς αίτημα και- χαιρετίζει πλήρες έμπιστοσύνης
Βολικόν τής Τραπεζουπαλληλικής απαλλαγήν τού στυγνού κατακτη
οικογένειας.
τού συγχαίρον Υμάς δΓ έπιτυΜετά συνίκών χαιρετισμών
χεΐς προσπάθειας σας άποτινάΕντολή Έκτελεστ.
Συμβουλίου ξεως ζυγού Στόπ. Άφοσιωμένοι
‘Ο Πρόεδρος
καθήκον εΰχόμεθα αίωνόβιον "Ι
ΙΩΑΝ. ΑΛΕΥΡΑΣ
δρυμα άνακτήση παλαιάν ώϊγλην

Ήλιάσκου άπό Διοίκησιν.
Χαιρετίζομεν ληφθεϊσαν άπόφασιν ώς απαρχήν άποκοίτααπασεως ’Εθνικής Τραπέζης Έλλάτ
δος καί τών σκαιώς κατοπτατηθέκ
των δικαιωμάτων τού προσωπι
κού:
Συμπλήρωσιν καί όλσκλήρωσιυ
μέτρων άποκαταστάσεως χειρα^
κρστήσωμεν μεθ’ ολοκλήρου 'Ελλη
νικοΰ λαού.
Σύλλογος 'Υπαλλήλων
Εθνικής
Τραπέζης 'Ελλάδος. Σύλλογος
Είσπρακτόρων ’Εθνικής Τραπέζης
'Ελλάδος.
του έπ’ άγαθώ κοινωνίας καί ταλαιπωρηθέντος προσωπικού.
Άντ ιπροσωπε ί α
Συλλόγου Θεσσαλονίκης

Συγχαρητήρια τηλεγραφήματα:
μάς άπέστειλαν πλεϊστα τών έπαγγελμοςτικών Σωματείων έν οίς
καί τά ΣΥΝιΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΣΩ
ΜΑΤΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ — ΠΕΙΡΑΙ
ΩΣ.

ΕΟΕΒΙΙΪΙί
mwMiroiwwa.i.y.
Εις τάς έφημερίδας τής 13.1255 άνεγράφη δτι ή Κυβέρνησης
καί ή ναμισμαΓΠκή ’Επιτροπή άτεφάσισαν τήν έπέκτασιν τών άρ
μοδιοτήτων τής Ο.Χ.Ο.Α.
Ή εϊδησις αΰτη προεκάλεσε
άναστάτωσιν εις τό- προσωπικόν
τής Ε.Τ.Ε. Ή Δ.Ε. τού Συλλόγου
έκινήθη αμέσως πρός πάσαν κατεύθυνσιν διά τήν αποτροπήν επι
ζήμιων διά τήν Τράπεζαν καί τό
προσωπικόν συνεπειών. Έν γνώσει δέ τής σοβαρότητας τού ζητή
ματος δέν θά παράλειψη πάσαν ένέργειαν ϊνα δοθή ή πλέον ικανο
ποιητική διά τήν Τράπεζαν λύσις.

