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Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΜΑΧΟΜΕΝΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ
Εις την δίκην τών έμπόρων τοϋ
Πειραιώς, ενισχυτών τού Κ.Κ.Ε., ό
Βασιλικός 'Επίτροπος κ. Στασινόπουλος άνεφέρθη καί εις τήν Διοίκησιν
τής 'Εθνικής Τραπέζης. Τήν σχετικήν
περικοπήν, άποσπώμεν αυτολεξεί
από τήν έφημερίδα «Ελευθερία».
ΕΙπεν ό κ. Στασινόπουλος :
«ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» ;2—9—1949
«....Άκολούδως έξέφρασε τήν λύπην του
διότι δέν ελλειψαν καί έντεϋδεν αΐ προ
δοτικοί πράξεις εις βάρος τής ‘Ελλάδος.
Σχετικώς έτόνιοεν δτι ένώ έοταυροΰνΤο
ΰπά των συμμοριτών ό ίερεύς Γκέκας καί
κατεκρεουργεΤτο ή διδασκάλισσο Παπαδανασίου, εις τά μετόπισδεν ή Έδνική Τρά
πεζα άναξίως καί άντεδνικώς ένεργοϋσα
έσκόρπιζεν ολόκληρα εκατομμύρια είς προδότας, άδιαφοροΰσα 5ν οί προδόται τοϋ
Κ.Κ.Ε. άναρτώντες τά κρανία τών ήρωϊκών
νεκρών μας έπί τών δοράτων, ώρχοϋντο
τόν πυρίχιον. Καί ήδη έδεσεν ή ίδια Τρά
πεζα ύπό διωγμόν δύο τίμιους ύπαλλήλους,
οϊ όποΤοι έπεζήτησαν νά δέσουν φραγμόν
εις τόν κατήφοράν της».

όλόκληρον τόν έργατοϋπαλληλικόν
κόσμον τής χώρας ύπόδεσις τής διώξεως των συνδικαλιστικών στελεχών
μας, φθάνει είς λύσιν σύμφωνον
πρός τάς άπόψεις τών έργαζομένων, κατόπιν τών άλλεπαλλήλων
διαβημάτων τού Γεν. Γραμματέως κ.
Φώτη Μακρή. Σχετικώς ό άνώτερος
συνδικαλιστικός όργανισμός, ή Γ. Σ.
Ε. Ε., έξέδωκε τήν κάτωθι άνακοίνωσιν :
Κατόπιν παρακλήσεως τής Κυβερνήσεως
καί διαβεβαιώοεως αυτής πρός τόν Γεν.
Γραμματέα τής ΓΣΕΕ κ. Φ. Μακρήν δτι τό
δημιουργηδέν έκ τής διώξεως τών έκπροσώπων τοϋ Συλλόγου τών υπαλλήλων τής Έδνικής Τραπέζης γενικώτερον συνδικαλιστι
κόν ζήτημα έξετάζεται παρά τών .Αρμοδίων
καί δτι δά ρυδμισδή κατά τάς άπόψεις τής
ΓΣΕΕ, ό κ. Φ. Μακρής έδωκεν έντολήν είς
τήν χθεσινήν σύσκεψιν τών εκπροσώπων
τών τραπεζοϋπαλληλικών όργανώοεων καί
του προσωπικού έπιχειρήσεων κοινής ώφελείας δπως άνασταλοϋν οί προαγγελθετοαι
έκδηλώσεις είς ένδειξιν διαμαρτυρίας διά
τά πιεστικά μέτρα τής διοικήσεως τής Εθνι
κής Τραπέζης.

Τό 'Εργατικόν Κέντρον Αθηνών
ΚοΙ ή έφημερίς «ΕΣΤΙΑ» σχολιάΆναδημοσιεύομεν κατωτέρω αύζουσα, έρωτα :
τολεξεί Ιδιαζούσης σημασίας σχόλι«ΤΙ δά κάμη τώρα ή Διοίκησις τής Τρα
ον τής 1.9.49 τής έφημερίδος «'Ερ
πέζης ; Θά μηνύση έπί συκοφαντική δυσφη
γατική Έξόρμησις» — όργόνου τού
μήσει τόν Βασ. 'Επίτροπον; Πρέπει νά είναι
Έργστοϋπαλληλικοϋ Κέντρου 'Αθη
κανείς συνεπής είς τάς. πράξεις του!».
νών— ύπό τόν τίτλον ; «ΚΑΝΕΤΕ
Αΐ ύποσχέσεις τής Κυβερνήσεως
ΛΑΘΟΣ κ. ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ»
«Πολύ κακές ύπηρεοίες προσφέρει ό κ. Γ.
Ή κρατούσα έν ζωηρά συγκινήσει
τούς ύπαλλήλους τής Τραπέζης καί Πεσμαζόγλου στό “Ιδρυμα, πού τού ένεπι-

422

Τραπεζιτική

στεύθησαν τή Διοίκηση καί στόν τόπο γενι
κότερα μέ τή πεισμονή άρνηση νά αναγνώ
ριση, πώς μάς χωρίζουν δεκάδες χρόνια άπό
τά φεουδαρχικά συστήματα του περασμένου
αιώνα.'
Αντί νά παραδεχτή τήν ηθική καί λογι
κή γραμμή πού του ύπέδειξε, μετά τήν από
φαση τού Έφετείου ό Πρόεδρος του ΕΚΑ
καί Γεν. Γραμματεύς τής ΓΣΕΕ συνάδ. Φώτης
Μακρής καί πού 8ά έθετε τέρμα στήν άναταραχή πού συγκλονίζει τήν ’Εθνική Τράπε
ζα ό κ. Γ. Πεσμαζόγλου έπιδιώκει μέ άναχρονιστικές μεθόδους (τιμωρίες, μεταθέσεις,
άπειλές κλπ.) νά-έξουθενώση τό προσωπικό
τής Τραπέζης καί νά έπιβάλη τις απολυταρ
χικές άντιλήψεις του. ’Αδιαφορεί γιά τήν
παράταση τής άνωμαλίας, δέν συγκινείται
άπό τή ζημία πού ύφίσταται ή Εθνική Τρά
πεζα καί δέν σκέπτεται τίποτα άλλο παρά
πώς θά γίνη «τό δικό του».
"Ασχημο δμως δρόμο έδιάλεξε. Καί αν
δέν βρίσκεται κανείς άλλος — Κυβέρνηση ή
Μέτοχοι— γιά νά τοϋ τό είποϋν, θά τό μάθη
άπό τήν εργατική τάξη, ή όποια δέν είναι
διατεθειμένη νά θυοιάση τά δικαιώματά της
οέ άναχρονιστικές φιλοδοξίες καί στά πεί
σματα τοϋ οίουδήποτε.
Εμείς μιά ελπίδα έχουμε μόνο νά έκφράσουμε : Πώς ό κ. Διοικητής τής ’Εθνικής
Τραπέζης θά άναμετρήση άλλη μιά φορά
ποϋ οδηγεί τόν εαυτό του καί τό "Ιδρυμα
ό δρόμος πού μέχρι σήμερα άκολούθησε καί
πώς, συναισθανόμενος τις ευθύνες του, θά
άκούση τις φρόνιμες συστάσεις τοϋ Γ. Γραμ
ματέα τής ΓΣΕΕ».

τής ’Εθνικής Τραπέζης, κατά' τών Συνδικα
λιστικών στελεχών.
"Αντί αϋτη πρός τό συμφέρον της νά
έμπιστευθή εις τήν λήθην τήν θλιόεράν
ύπόθεσιν έξ ής παρά τήν καταδικαστικήν
άπόφασιν δέν έξήλθε κατά κοινήν συνείδησιν άτρωτος καί ζημίας προύκάλεσεν εις τό
άνώτατον πιστωτικόν ίδρυμα δίδει άλως
άστόχως συνέχειαν ήτις τείνει νά προκαλέση γενικήν έξέγερσιν τών Συνδικαλιστι
κών ’Οργανώσεων τήν όποιαν δέν πρόκει
ται βεβαίως ή ΑΔΕΔΥ νά παρακολουθήση
απαθώς. Δέον δέ νά γνωρίζη ή ώς εΐρηται
Διοίκησις άτι πλαναται έάν έπίστευσεν δτι
είναι τόσον εύθραυστος ή 'Εθνική Συνδικα
λιστική κίνησις έν Έλλάδι.
Παρακαλεϊται ή Κυβέρνησις νά νουθετήση τήν έν λόγω Διοίκησιν καί άποφευχθή
γενικωτέρα άναταραχή».

Ή Α.Δ.Ε.Δ.Υ. άλληλέγγυος μαζί μας

« Πρόεδρον Κυβεονήσεως
'Αντιπροέδρους Κυβερνήοεως
’Εργατικούς ’Ακολούθους Αμερικής, 'Αγ
γλίας, Συλλόγους ύπαλλήλων Τραπέζης
Ελλάδος καί Εθνικής.

Ή ΑΔΕΔΥ, ή τόσον ςπαξίως εκ
προσωπούσα τήν τάξιν των Δημοσί
ων Υπαλλήλων τής χώρας, έλαβε
δέσιν εις τό σοβαρόν ζήτημα πού
άπασχολεΤ τήν έδνικήν συνδικαλι
στικήν κίνησιν τής χώρας. Τό ανα
κοινωθέν της, δημοσιευδέν εις τάς
εφημερίδας τής 28—8—49, αποτελεί
μίαν ήχηράν προειδοποίησιν διά τούς
δημιουργούς τής παρούσης ανωμά
λου καταστάσεως. Ιδού αυτό :

Τό 'Εργατικόν Κέντρον Πειραιώς
Επίσης τό 'Εργατικόν Κέντρον
Πειραιώς προέβη εις έπανειλημμένα
ζωηρά διαβήματα καί διαμαρτυρίας
διά τήν άρσιν τών κυρώσεων καί
εύρίσκεται παρά τό πλευρόν μας μέ
πλήρη άλληλεγγύην.
Τό Εργατικόν Κέντρον Θεσ)νίκης
Ή έργατοϋπαλληλική τάξις τής
Μακεδονικής πρωτευούσης εύρισκομένη καί αυτή παρά τό πλευρόν τών
διωκομένων συνδικαλιστικών στελε
χών μας, μεταξύ άλλων άπέστειλε
καί τό κάτωθι τηλεγράφημα:

’Εργατικόν Κέντρον Θεσσαλονίκης εκ
προσωπούν 55.000 οργανωμένων εργατοϋ
παλλήλων διαμαρτύρεται εντονότατα κατά
έξαπολυθείσης τρομοκρατίας εις βάρος
υπαλλήλων Εθνικής Τραπέζης έκ μέρους
Διοικήσεως τούτης στόπ. Έρμηνεύων τούτην
ώς άπαρχήν διώξεως άγωνιζομένων στελε
«Μέ εξαιρετικήν δυσφορίαν ή ΑΔΕΔΥ χών εργατικής τάξεως, καλεϊ Κυβέρνησιν
παρακολουθεί τάς γενομένας καί συνεχιζο- όπως έκτιμώσο διαδροματιζόμενον Έθνικο• μένος διώξεις έκ μέρους τής Διοικήσεως κοινωνικόν ρόλον Επαγγελματικών Σωμο-

Συλλογικόν Δελτίον
τείων, παρέμβη. άμέσως άνακόπτουσα· προσπά8ειαν Έδνικής Τραπέζης καί ιδιαιτέρως
ΠεσματζόγΧου φιμώσουν άγωνιστάς Εργατι
κής τάξεως καί πλήξουν έπαγγελματικήν
όργάνωσιν εργατών στάπ. Εις στιγμάς διεξαγομένου άγώνος διά συντριβήν προδοσίας
Σλαυοκομμουνισμοΰ είναι άπαράδεκτον νά
εύρΙσκωνται εις φύλακας, νά άπολύωνται καί
νά μετατίδενται δέσεών των Έδνικοί άγωνι-,
σταί Εργατικής Τάξεως έχοντες δάρρος
καταγγείλουν έργοδότας των δτι καθ' οίονδήποτε τρόπον ένίσχυσαν όργανα συμμορι
τισμοί) στόπ.
Πιστεύοντες δτι Υπουργικόν Συμθούλιον
έπ' ευκαιρία συζητήοεως διώξεως 'Υπαλλή
λων Έδνικής Τραπέζης δά εΰρη εύκαιρίαν
δρσεως έπιβληδεισών ποινών καί τακτοποιήσεως άπαξ διά παντός δέματος προστασίας
συνδικαλιστικών στελεχών δηλοϋμεν δτι
τοιαύτη άπόφασις Κυδερνήσεως δά τιμά αύτήν καί δά δυναμώνη ενδιαφέρον καί διάβεσιν Έδνικών Εργατικών στελεχών διά
συνέχιοιν προσπαδείας των εναντίον Σλαυοκομμου νιατών.
Πρόεδρος Δημ. Θεοχαρίδής
Τραμ. Δημ. Έμμανουηλίδης».

Ό Δικηγορικός κόσμος
Ή ύπόθεσις τής δίκης μας, ή ό
ποια εξακολουθεί ν' άπαοχολή τήν
Κοινήν Γνώμην, δέν άφησε άδιαφόρους τούς Έλληνας Νομικούς. Χα
ρακτηριστική εϊναι έν προκειμένω ή
δημοσιευθεΐσα εις τήν εφημερίδα
τών Δικηγόρων «Δικηγορικός αγών»,
τής 15.8.49 έπιστολή τοϋ Συμβούλου
τού Διοικητικού Συμβουλίου 'Αθη
νών Δικηγόρου κ. Θ. Λιβαθηνοΰ ά
γουσα ώς άκολούθως:
«Κύριε Λιευδυντά,
Παρά διαφόρων συναδέλφων διετυπώδησαν επικρίσεις κατά τού Διοικητικού Συμβου
λίου τοϋ Συλλόγου, διότι ό Πρόεδρος κ.
Ροντήρης ένεφσνίσδη, ώς μάρτυς κατηγο
ρίας ή πολιτικής άγωγής έπί τής μεταξύ
τοϋ κ. Πεσματζόγλου καί τών Διοικούντων
τόν Σύλλογον τών 'Υπαλλήλων τής Έδνικής
Τραπέζης διενέξεως. Παρά πολλών μάλιστα
διετυπώδη ή γνώμη, δτι τουναντίον δά έδει
οΰτος νά είναι μάρτυς ύπεραοπίσεως.
"Αν ο! συνάδελφοι νομίζουσι, δτι ή έμφά-
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νισις τοϋ κ. Προέδρου, ώς μάρτυρας, η καί
τό περιεχόμενον τής καταδέσεώς του παρέ
χει έδαφος έπικρίσεως, έσφαλμένως πάντως
έπεκτείνουσι τήν έπίκρισίν των καί έπί τοϋ
Διοικητικού Συμβουλίου, δπερ ούτε ήρωτήδη
έπί τοϋ προκειμένου, οΰτε καί έλαβε γνώσιν
τού δέματος. Προδήλως ό κ. Πρόεδρος ένεφανίσδη εις τήν δίκην, ούχί ώς έκπρόσωπος
τοϋ Συλλόγου, άλλ’ ώς άτομον καί συνεπώς
τό δέμα τούτο δέν δύναται ν' άποτελέση
άντικείμενον συζητήοεως έν τώ Συμβουλίω.
Ώς πρός έμέ, οφείλω, νά όμολογήσω,
δτι έμεινα κατάπληκτος έκ τών κατά τήν
δίκην τούτην άποκαλυφδέντων καί ή συμπάδειά μου στρέφεται άμέριστος πρός τούς
άγωνιζομένους υπαλλήλους, είμαι δέ βέβαι
ος, δτι ή μεγάλη πλειονότης τών Δικηγό
ρων, άλλά καί ολόκληρος ή Κοινωνία μετά
τής ούτης συμπαδείας περιβάλλουσι τόν άγώνα των.
Μετά τιμής
Θ. Λιβαδηνάς»

Πρός τήν Λ. Μ. τόν Βασιλέα
Τό Εργατικόν Κέντρον Θεσσα
λονίκης ύπέβαλε πρός τήν Α Μ.
τόν Βασιλέα Παύλον τήν ύπ' άριθ.
1320)17-8-49 άναφοράν, διά τής όποι
ας παρακαλεΤ- τήν έπέμβασιν τοϋ
"Ανακτος πρός προάσπισιν τών συν
δικαλιστικών έλευθεριών, πλησσομένων άπό τάς ένεργείας τής Διοικήσεως τής Εθνικής Τραπέζης
Οϊ Συνάδελφοι τής ’Αγροτικής
Ό Σύλλογος τών Συναδέλφων
τής 'Αγροτικής Τραπέζης πλήν τών
άλλων άνακοινώσεων, τάς όποιας
έξέδωκε έζ άφορμής τής δίκης καί
τών κυρώσεων, τελευταίως έξέδωκε
καί τήν ύπ' άριθ. 74 άπό 29)8)49 άνακοίνωσιν έχουσαν οϋτω.
«Ό Πρόεδρος τοϋ Συλλόγου τών 'Υπαλ
λήλων τής ΈδνικήςΤραπέζης, έκτίσας τήν έπιβληδεΐσαν αύτώ ποινήν, άπεφυλακίσδη χδές.
Κατά τήν στιγμήν τής έξόδου του έκ τών
φυλακών πλήθος συναδέλφων τής Έδνικής,
Ελλάδος, ’Αγροτικής, Εμπορικής ώς καί άλ
λων Τραπεζών έπεφύλαξεν δερμοτάτην υπο
δοχήν εις τόν έκλεκτόν μας Συνάδελφον.
Έν τώ μεταξύ ή κηρυχδετοα 24ωρος απερ
γία εις τήν Τράπεζάν μας ώς καί εις τήν
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Τράπεζαν τής Ελλάδος εις ένδειξιν διαμαρ
τυρίας διά τάς έπιβληδείσας πειδαρχικάς
ποινάς εις τούς συναδέλφους μας τής Έ9νικής, είχε πρωτοφανή έπιτυχίαν. Οί συνάδελ
φοι τών δύο Τραπεζών έπέδειξαν πλήρη
συνδικαλιστικήν ώριμότητα. Κατά τήν διάρ
κειαν τής άπεργίας έπεσκέφδημεν τόν
Υπουργόν τής Εργασίας κ. Λουλακάκην, έκδέοαντες δι" άλλην μίαν φοράν τό δημιουργηδέν έκ τής τακτικής του κ. Πεσματζόγλου
σοβαρώτατον συνδικαλιστικόν ζήτημα.
Ό κ. "Υπουργός έπεκοινώνησε εύδύς άμέσως μετά τοϋ συναδέλφου του Ύπουργοϋ
τών Μεταφορών κ. Χατζηπάνου καδώρισαν
δέ διά τήν Ίην μ. μ. σύσκεψιν τής όρισδεί
σης παρά τοϋ Ύπουργικοϋ Συμβουλίου Επι
τροπής έκ τών άνωτέρω κ. κ. "Υπουργών
ώς καί τοϋ "Υπουργοϋ τής Δικαιοσύνης κ.
Μελά. Τό άποτέλεσμα τής συσκέψεως 9ά
μάς άνακοινωδή εις νεωτέραν ουνάντησίν
μας μετά τόϋ Ύπουργοϋ τής ’Εργασίας κ.
Λουλακάκη.
Συνάδελφοι,
Όφείλομέν νά διαδηλώσωμεν τάς εύχαριστίας μας καϊ νά ουγχαρώμεν τόν "Υπουρ
γόν τής Εργασίας κ. Λουλακάκην, διά τό
έπιδειχδέν έξαιρετικόν ένδιαφέρον του διά
τό δλον ζήτημα ώς έπίσης καί τό έτερον
μέλος τής έξ "Υπουργών Επιτροπής κ. Χατζηπάνον. Τόν "Υπουργόν τής Δικαιοσύνης
κ. Μελάν δέν ήδυνήδημεν νά συναντήσωμεν. Θέλομεν νά έλπίζωμεν δτι, τό δίκαιον
τοϋτο ζήτημα δέλει τύχει τής δεούσης προσοχής έκ μέρους τής Κυβερνήσεως καί τελικώς δά δοδή ή έπιβαλλομένη δίκαια λύοις».

σώπου, δπως είναι ό κ. Στασινόπουλος, τά
δσα κατήγγειλαν οϊ εκπρόσωποι τών ύπαλλήλων τής Τραπέζης εις βάρος τής φιλοεαμικής τακτικής τής Διοικήσεως τοϋ πρώτου
πιστωτικού ιδρύματος τής χώρας.

Ό Εβδομαδιαίος Τύπος
Ή έβδομαδιαία έφημερίς «Κυρίαρ
χος Λαός» εις τήν έκδοοιν τής 5ης
Σ)6ρίου έ. έ. καί ύπό τόν τίτλον
«Έμίλησεν ό Στρατός», γράφει τά
άκόλουδα ;
«Κατά τήν άγόρευσιν τοϋ Βασ. ’Επιτρό
που κ. Στασινοπούλου εις τήν έν ΠειραιεΤ
διεξαγομένην ένώπιον τού Στρατοδικείου
Πειραιώς δίκην τών οικονομικών ενισχυτών
τοϋ Κ.Κ,Ε. έλέχδησαν όντως δλιβερά πράγ
ματα διά τήν Διοίκησιν τής Έδνικής Τραπέζης τής "Ελλάδος.
Έπανελήφδηοαν δηλαδή άπό τοϋ στόμα
τος τοϋ πλέον άρμοδίου καί ύπευδύνου Υιρο-

Τραπεζιτική

Καί τούς μέν άποκαλύψαντας τήν φιλοεαμικήν τακτικήν της, ή Διοίκησις τούς «έατρίμωξεν» εις μίαν δίκην, ή όποια διήρκεσε
δύο σχεδόν μήνας καί έστοίχισεν εις τό
ίδρυμα έκαταμμύρια ολόκληρα, τϊ δά κάμη
όμως τώρα καί μέ τόν κ. Βασιλικόν Επί
τροπον ;
Θά άφήση άναπάντητον τήν άγόρευσιν
τοϋ κ. Στασινοπούλου ;
Τότε διατί κατεδικάσδησαν οί ύπάλληλοι
τής Έδνικής Τραπέζης, οί όποιοι είχον τό
δάρρος νά άποκαλύψουν τήν πολιτικήν τής
«πισινής» τοϋ κ. Πεσμαζόγλου :

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΩΡΑ
Εις τόν σημερινόν «Έδνικόν Κήρυκα» άναγράφεται ή άκόλουδος
λίαν ένδιαφέρουσα άξίωσις τών δι
κηγόρων τής δίκης τών ένισχυτών
τοϋ Κ. Κ. Ε. Πειραιώς :
«... ΟΙ συνήγοροι τής ύπερασπίσεως τών οικονομικών ένισχυτών
τού Πειραιώς ζητούν άπό τόν Βασι
λικόν "Επίτροπον νά άσκήση ποινι
κήν άγωγήν έναντίον τών Διοικη
τών τής "Εδνικής Τραπέζης, ώς οι
κονομικών ένισχυτών τού συμμορι
τισμού. Είδικώτερον ό συνήγορος κ.
Παναγουλάκος έζήτησεν έπιμόνως
άπό τόν Βασιλικόν "Επίτροπον όπως
άσκήση.ποινικήν άγωγήν καϊ δυνά
μει τών όσων προέκυψαν έκ τής
παρούσης δίκης καί έξ αυτής ταύ*
της τής άγορεύσεως τοϋ κ. "Επι
τρόπου...».
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