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ΥΠΟ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΕΡΙΚΑ ΕΚ ΤΩΝ ΤΙΘΕΜΕΝΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝΛέν συνεπληρώθησαν 
τρία έ'τη Από τής ώς λν· 
σεως τού Τραπεζιτικού 
προβλήματος, έμφανι- 
σθείσης τότε συγχωνεύ- 
σεως τής ’ΕθνικήςΤρά
πεζας τής Ελλάδος με 
τήν Τράπεζαν Αθηνών 
καί Αποπέμπεται ό βω· 
τήρ Διοικητής τής ’Ε
θνικής Τράπεζας Ελ
λάδος καί Αθηνών μέ 
τήν βαρείαν κατηγορίαν 
τής διαπιστώσεως «α
πειρίας περιπτώσεων 
μεροληπτικών καί προ
νομιακών χρηματοδοτή
σεων ύπέρ ώρισμένων ε
πιχειρήσεων καί προσώ
πων».

Σκοπός μας δεν είναι 
ή Απόδειξις τον σφάλ
ματος τής συγχωνεύσε- 
ως, Αφού οι χειροκρο- 
τήσαντες τότε ταύτην καί 
τον «αστέρα» Λιοικητήν 
επαναλαμβάνουν σήμε
ρον, δικαιολογοΰ ν τ ε ς 
τήν Αποπομπήν του, τά 
δσα κατά τής συγχω- 
νευσεως καί του χρι- 
σθεντός σωτήρος έγρά- 
φησαν καί έλέχθησαν 
τότε ύπό τών μη συμ- 
φωνούντων. Λύο όμως 
σημεία τής ιστορίας ταυ 
της είναι Απαραίτητον 
να έπισημανθούν :

ΤΜτο Ασφαλώς γνω
στή ή επιχειρηματική — 
κερδοσκοπική κατέύθυν- 
σις τής συγχωνευσάσης 
τήν ’Εθνικήν Τράπε
ζαν, Τρα πεζής Αθη
νών καί ή συστηματοποι
ημένη παρ’ αύτής συ
ναλλαγή χρηματοδοτή
σεων, συμφωνουμενων 
καί πραγματοποιούμε
νων έν συναρτήσει μέ έ- 
ξωτραπεζικούς συνδυα
σμούς. Α,ύτό ήτο το τρα
πεζιτικόν δαιμόνιον τού 
Γενικού Λιευθυντού τής 
Τραπέζης ταύτης.Ηώς 
λοιπόν ήδύνατο να γίνη 
πιστευτόν ότι ό ίδιος θά 
Απηλλάσσετο τού δαιμό
νιου τούτου καί δεν θά 
έφήρμοζεν Ανάλογους 
μεθόδους εις τήν νέαν 
του θέσιν εις εύρυτέραν 
μάλιστα κίμακα, διαθε
τών πολύ μεγαλείτερα 
μέσα; Τήν μέθοδόν του 
έφήρμοσε, δι’ ήν έχαρα 
ικτηρίσθη μέγας Τραπε 
ζίτης. Αι’ αυτήν καί ά- 
πεπέμφθη !

Αϊ έμπορικαί καί έ- 
παγγελματικαί όργανώ 
σεις, χειροκροτούν σήμε 
ρον καί συγχαίρουν διά 
τήν άπομάκρυνσιν τού 
Λιοικητοΰί τής ’Εθνικής 
Τραπέζης ’Ελλάδος 
καί Αθηνών καί διά 
τήν δι’ αύτής σκοπουμέ- 
νην —κατά τάς κυβερνη- 
τικάς Ανακοινώσεις— έ- 
ξυγίανσιν τού Τραπε
ζιτικού συστήματος, εις

τρόπον έξυπηρετούντα 
τούς πραγματικούς σκο 
πούς τής Ασκήσεως τής 
πίστεως. Αλλά αί πε
ρί ών πρόκειται ορ
γανώσεις έπρεπε νά 
γνωρίζουν πρώται αύ- 
ταί τά καταστρεπτικά 
διά τον τόπον — καί 
δι’ αύτάς κατά πρώτον 
λόγον — Αποτελέσματα 
τής καθ’ όν τρόπον καί 
δι’ ούς λόγους έγένετο 
συγχωνεύσεως, καί νά 
Αγωνισθοΰν διά τήν μή 
πραγματοποίησιν ταύ- 
της, δεδομένου ότι εί- 
χον όλα τά στοιχεία τά 
δικαιολογούντο τον τοι- 
ούτον Αγώνα των, Αλλά 
καί τήν συμπαράστασιν 
τού εμπορικού» καί έπαγ 
γελματικού κόσμου, όσ» 
τις τήν συγχώνευσιν καί 
τον διορισμόν τού Λιοι- 
κητού τής νέας Τραπέ
ζης, ήκουσε καί έσχολία 
σεν ώς πράξεις, αίτινες 
θά ειχον — όπως καί έ- 
σχον — δυσμενή έπίδρα- 
σιν έπί τών οικονομικών 
συνθηκών.
Τίδη όμως κρόκειται 

περί τού παρόντος. ΊΙ 
συνερχομένη τήν ίί3ην 
Λεκεμβρίου Γενική Συ 
νέλευσις τών Μετόχων 
τής Τραπέζης θά εκλέ- 
ξη τον ύπό τής Κυβερ- 
νήσεως ύποδειχθησόμε- 
νον νέον Αιοικητήν. 
Πρέπει νά εύχηθώμεν 
όπως ή εκλογή τής Κυ- 
βερνήσεως γίνη εις πρό 
σωπον, το όποιον, εκτός 
τού Ανεγνωρισμένου κύ
ρους καί πείρας, θά έχη 
καί τήν δυναμικότητα — 
διά νά μεταχειρισθώ- 
μεν τόν χαρακτηρισμόν 
τής εποχής — ν’ Αντιμε
τώπιση τάς λύσεις τών 
μεγάλων προβλημάτων 
άτι να τίθενται άμα τή ε
κλογή του, κατά τρό
πους ριζικούς, θε- 
μελιούντας καί δι’ αύ- 
τόν καί διά τήν Τράπε
ζαν τήν Αρχήν μιας 
μακράς νέας περιό
δου, τήν όποιαν νά 
χαρακτηρίζη ή παρά- 
δοσις τού συγχρόνου 
μέ τήν γένεσιν τού ’Ελ
ληνικού Κράτους Ίδρύ 
ματος «’Εθνική Τράπε
ζα τής Ελλάδος» καί ή 
εντός τής παραδόσεως 
ταύτης συνέχισις τής οι
κονομικής καί κοινωνι
κής Αποστολής τής ’Ε
θνικής Τραπέζης, κατά 
τής όποιας τόσα Από ε
τών πλήγματα κατεφέρ- 
θησαν.

Αιά νά περιορισθώ- 
μεν εις τήν μετακατοχι- 
κήν περίοδον, Από τού 

ή ’Εθνική Τρά 
πεζά ύφίσταται — δύνα- 
ταί τις νά ειπη συστημα
τικά καί προγραμματι

σμένα — Αλεπάλληλα 
πλήγματα διά νομοθετι
κών μέτρων, διά κυβερ 
νητικών παρεμβάσεων 
καί Ακόμη δι’ ενεργει
ών, αί όποιαι είχον τήν 
Αφορμήν εις προσωπι- 
κάς Αντιπάθειας ή δια
φωνίας.

Μεταχεί ρισις ,καί θέ- 
σις τής ’Εθνικής Τρα
πέζης ύπό τών κρατικών 
οργάνων πίστεως ή αυ
τή μέ τήν μικροτέραν ε
πιχειρηματικήν Τρά
πεζαν. ’ Επαίτης ό Λιοι- 
κητής τής Τραπέζης διά 
τήν αύξησιν τού ποσού 
τής χρηματοδοτήσεώς 
της ύπό τής Τραπεζης 
τής ’Ελλάδος, ή τήν Α- 
ναπροεξόφλησιν χαρτο
φυλακίου της.

’ Μθελημένη καί συ
στηματική άγνοια ή μή 
άναγνώρισις ή παρα- 
γνώρισις τής, ίδιαζούσης 
θεσεως αύτής εις τό 
Τραπεζιτικόν σύστημα 
τής χώρας ώς τής «με- 
γαλειτέρας δεξαμενής 
τού εθνικού χρήματος».

Άφαίμαξις αύτής εκ 
τών καταθέσεων Σομι- 
κών Προσώπων Λημοσί- 
ου Αικαίου. "Ιδρυσις 
νέων αύτονόμων όργα- 
νισμών καί αύξησις ού- 
τω τής βαβυλωνίας εκ 
τών Αφθόνως μεταπο* 
λεμικώς έφευρεθέντων 
δυσπροφέρτων μονολε
κτικών τίτλων, εκ τών 
Αρχικών Υραμμ ά τ ω ν 
μακροτάτων επωνυμι
ών.

Τέλος ή συγχώνευσις 
αύτής, μέ τελικόν σκο
πόν τήν χώνευσίν της 
πού εύτυχώς δέν επρό- 
φθασε νά πραγματοποι- 
ηθή. Τό μεγαλείτερον 
τών πληγμάτων" αύτη, 
έχει δημιουργήσει όχι 
Απλώς Ανώμαλον Αλλά 
καί επικίνδυνον κατάστα 
σιν καί εσωτερικήν τής 
Τραπέζης καί εις τήν 
Τραπεζιτικήν μηχανήν- 

Προβλήματα λοιπόν 
προς λύσιν Αναμένουν 
τόν νέον Αιοικητήν καί 
προβλήματα μάλισ τ α 
φύσεως τοιαύτης, πού 
μόνον ριζικάς λύσεις ε
πιδέχονται.

Βασικόν έργον τής νέ
ας Αιοικήσεως πρέπει 
νά είναι ή επάνοδος τής 
Τραπέζης εις τήν ’Ε
θνικήν αύτής Αποστολήν 
τής έξυπηρετήσεως τών 
παραγωγικών τάξεων 
τής χώρας. " .Αλλά καί 
τής Κυβερνήσεως βασι
κόν καθήκον, νά έπανα- 
φέρη τήν ’Εθνικήν Τρά 
πεζαν εις τήν θέσιν της 
ώς τής «μεγαλειτέρας

δεξαμενής τού εθνικού 
χρήματος καί συμπαρα
στάτου τού Κράτους εις 
τήν οικονομικήν καί νο
μισματικήν πολτικήν». 
Πρώτη οθεν πράξις θά 

πρέπει νά είναι ή κατα
σκευή - δημιουργία τών 
Αγωγών διοχετεύσεως 
τού εθνικού χρήματος 
εις τήν δεξαμενήν, ή κυ- 
ριολεκτι,κώτερον ή Από- 
φραξις καί διεύρυνσις 
τών Αγωγών τών φρα- 
χθέντων διά τών ληφθέν 
των έκάατοτε μέτρων.

Συνάπτεται βεβαίως 
τό έργον τούτο μέ τήν 
γενικωτέραν κρατικήν 
πολιτικήν, ή όποια άνευ 
δογματισμών καί Αμελε 
τήτου Αποδοχής μεθό
δων ξένων προς τό εγ
χώριον κλίμα, είναι και 
ρός πλέον νά προσγειω- 
θή εις τάς συνθήκας καί 
Απαιτήσεις τής Ελληνι
κής οικονομίας, δημι
ουργούσα έν προκειμέ- 
νιρ τό πρέπον διά τάς εέ- 
δικάς συνθήκας τής χώ
ρας συντονισμένον σύστη 
μα Αντλήσεως Αφ’ ενός 
τών πιστωτικών κεφα
λαίων, καί τής διαχειρί 
σεως καί ελέγχου αύτής 
Αφ’ ετέρου.

Ένίαχυσις τής Τραπέ 
ζης εις τόν τομέα τών 
καταθέσεων Λίομικών 
Προσώπων Αημοσ ίου 
Αικαίου καί λήψις τών 
προκριθησομένων — εκ 
τών πολλών άλλως τε ύ- 
φισταμένων καί προβαλ- 
λομένων σχεδίων — μέ
τρων προς τήν κατεύθυν 
σιν τής δημιουργίας γε
νικώς καταθέσεων ιδιω
τών, είναι αί βασικαί έ- 
νέργειαι διά τήν θεμε- 
λίωσιν καίέπιτυχίαν τοΰι 
Αναληφθησομένου έρ
γου τής Ανασυγκροτήσε- 
ως τής Τραπέζης.

’ Αλλ’ αν διά τήν πλή- 
ρωσιν τής δεξαμενής 
χρειάζονται Αγωγοί καί 
δημιουργία ρέοντος πρό 
αύτήν ύλικοΰ, διά τήν 
διανομήν τού περιεχο
μένου της χρειάζονται 
προγραμματισμέναι κα
τευθύνσεις καί πρόσωπα 
ικανά, πεπειραμένα καί 
εγνωσμένης Ακόμη εύθύ 
τητος, ώστε νά είναι έ- 
ξησφαλισμένος ό χαρα- 
κτήρ τής Τραπέζης ώς 
συμπαραστάτου τοΰΚρά 
τους εις τήν οικονομικήν 
πολιτικήν του.
Ή διαχείρισις όθεν 

τών πιστ ωτικών κεφα
λαίων τής Τραπέζης εί
ναι Απαραίτητον νά κα« 
τευθύνεται Αποκλειστι
κό) ς καί μόνον εις τήν έ- 
ξυπηρέτησιν παραγωγι

κών σκοπών, ό έκάστοτε 
γενικός ή ειδικός καθο
ρισμός τών όποιων νά 
προγραμματίζεται ούχί 
κατά τό ύφιατάμενον σή
μερον πολύπλοκον σύστη 
μα, Αλλά μέ μέθοδον 
καί σύστημα εξυπηρε
τούν τήν θεμελιώδη διά 
τάς βραχυπροθέσμους 
χορηγήσεις Αρχήν τής 
ταχείας κινήσεως καί κυ 
κλοφορίας τοΰί πιστωτι
κού χρήματος.

©ά ήτο πολύ μακρά 
καί εκτός τούι σκοπού 
μας ή Ανάπτυξις τών κα
τά τήν γνώμην μας, διά 
τήν επιτυχίαν τών Ανω
τέρω επιδιώξεων τής 
νέας Λιοικήσεως, ληπτέ 
ων μέτρων. " 11 θελήσα
με ν Απλώς νά έπισημά- 
νωμεν τά ύφιστάμενα 
βασικά θέματα, νά τονί- 
σωμεν τήν Ανάγκην τής 
Αμέσου Αντιμετωπίσεώς 
των καί νά ύποδείξωμεν 
τάς θεμελιώδεις όδούς 
πρός τήν κατεύθυνσιν 
τής έπιδιωκομένης Αλ
λαγής.

Ή Αναδιοργάνωσις 
τής εσωτερικής διαρ- 
θρώσεως τής Τραπέζης 
είναι έτέρα πρωταρχι
κή προϋπόθεσις προς 
πραγματοποίησιν καί ε
πιτυχίαν τής Αποστολής 
της. Εις αύτήν ή νέα 
Λιοίκησις Ασφαλώς θά 
πρέπει νά δώση προτε
ραιότητα καί τήν μεγί
στη ν αύτής προσοχήν,νά 
έπιδιώξη δέ καί πραγ- 
ματοποιήση τήν έκκαθά- 
ρισιν τής ύφισταμένης 
σήμερον Απαραδ έκτου 
διά τήνίστορίαν,παράδο 
σιν καί Αποστολήν τής 
’Εθνικής Τραπέζης ε
σωτερικής εις αύτήν κα- 
ταστάσεως, ή όποία έδη 
μιουργήθη έκ τής καθ’ 
οίονδήποτε τρόπον Απο
βολής εκ τής Τραπέζης 
παντός θεσμού καί προ
σώπου έχοντος τήν «Έ- 
θνοτραπεζικήν» σφρα
γίδα.

’Άνευ τής λύσεως τού 
πρωταρχικού τούτου θέ 
ματος θά είναι έκ τών 
προτέρων καταδικασμέ
νη πάσα προσπά θεία 
προς έπανόρθωσιν τών 
έπί τριετίαν συντελε- 
σθέντων εις βάρος τής 
Τραπέζης καί έπαναφο 
ράν ταύτης εις τήν συνέ- 
χισιν τής ιστορίας τής 
’Εθνικής Τραπ έ ζ η ς. 
Λιότι, όταν τό δηλητήρι 
ον εισδύει εις ένα οργα
νισμόν, δραστικά πρέ
πει νά είναι τά φάρμακα 
διά τήν έπιτυχίαν τής 
πλήρους Αποβολής του. 
’Εν έναντία περιπτώσει



'ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ,
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ

'Υπεύθυνος έτη τής Ολης : 
ΑΝΑΣΤ. Δ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 

‘Αγίας Λαύρας 71 
(Τέρμα Πατησίων)

Δι Απόψεις Μας

ΒΙΑ ΙΟΥΣ 4 7 ΒΝΒΝΥΗΟΓΡΑΦΟΥΣ

Προϊστάμενος Τυπογραφείου 
Κλεάνθης Φραγκιδάκης

Πλατεία Μεταμορφώσεις 2.

οί άττομ.ε£να.ντες έν προ
σωρινή ναρκώσει — εκ 
της ήρ-ιτελοος θεραπεί
ας — δηλητηριώδεις μι
κροοργανισμοί,θα συνέλ 
θοον κάποτε εκ της ναρ- 
κώσεως και θά προσβά- 
λοον τον οργανισμόν.

Αιά να μη μάς άποδο- 
θη τυχόν ό χαρακτηρι
σμός υποκειμενικής κρί- 
σεως καί κρίνοντες ότι 
δεν είναι της παρούσης 
ώρας η έπεκτασις του θέ 
ματος, περιορι'ίόμεθα 
εις τάς ανωτέρω γραμ- 
μάς επί της ανάγκης της 
εσωτερικής άναδιοργα- 
νώσεως της ΊΓραπέίης, 
άποφεύγοντες να εΐσελ- 
θωμεν εις λεπτομέρειας 
λυπηρών διαπιστώσεων 
εις την θφισταμένην σή
μερον εσωτερικήν κατά- 
στάσιν καί νά προτεινο)- 
μεν μέτρα διά την έκ- 
καθάρισίν της.

"Ας ελπίσωμεν ότι ή 
«ΕΟΛΤΙΚ-ΙΪ ΤΊ*ΑΙ1Ε- 
ΖΑ ΤΗΧ ΕΛΛΑ· 
ΑΟΧ» ευρίσκει καί πά
λιν τον ΕΟ.ΜΙαΟΧ 
δρόμον της.
II ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ

Έκοινοποιήθη καί εις την Δ. 
Ε. τού Συλλόγου ή άνωνύμως 
προς τον κ. Υποδιοικητήν τής 
Τραπέζης άποσταλεΐσα έπιστο 
λή 47 άνωτέρων υπαλλήλων 
τής Τραπέζης.

Ή ανωνυμία άποδεικνΰει δ- 
τι oi συντάκται της δέν εΐχον 
τό θάρρος νά επικυρώσουν τά 
δσα γράψουν διά τής υπογρα
φής των. ’Ασφαλώς δέ θά γνω
ρίζουν οί κύριοι ουτοι, δτι η α
νωνυμογραφία άποδεικνΰει δει
λίαν, διά νά μη ε’ίπωμεν άλλο 
τι, μη συγχωρούμενον είς άνω- 
τέρους υπαλλήλους τής Ε.Τ.Ε.

Έν τούτοις, καίτοι άνωνύμως 
έγράφη και συνεπώς δέν Επρε
πε νά άπαντηθή, σημειούμεν ε
πί τού περιεχομένου της τά κά
τωθι :

α) Ή τοποθέτησις του κ. 
Νικ. Κορογιαννάκη είς τήν Δι- 
εύθυνσιν Διοικητικού είναι λίαν 
Επιτυχής, διότι, ως γνωρίζουν 
καί οί άνωνυμογράφοι, ό κ. Ν. 
Κορογιαννάκης, έκτος τών άλ
λων προσόντων του, αντιμετώ
πισε μέ άξιοπρέπειαν καί ΰπε- 
ρηφάνειαν τούς έπιδρομείς, 
πράγμα πού δέν γνωρίζομεν ε
άν επραξαν καί οί 47, έφ’ δ- 
σον δέν εΐχον το θάρρος να υ
πογράψουν τήν επιστολήν των.

6) Τών καταλαμβανομένων 
υπό του ορίου ήλικιας συνάδελ
φων, ούδείς συντρέχει λόγος

Σ
Κατωτέρω δημοσιεύομεν κυ- 

κλοφορήσασαν άνακοίνωσιν 
πού Συλλόγου τοΰ Βοηθητι
κού Προσωπικού Ε.Τ.Ε. σχε
τικήν μέ τήν άπομάκρυνσιν 
πού κ. Ήλιάσκου, ήτις δεν 
έδημοσιεύθη είς τό προηγού- 
μενον ψύλλον τής «Τραπεζι
τικής», ελλείψει χώρου.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ 
ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕ- 

ΖΗΣ

Έν Άθήναις τή 25-11-1955

παρατάσεως τής παραμονής 
των είς τήν υπηρεσίαν, πολλω 
δέ μάλλον καθ’ δσον ή στάσις 
ένίων έξ αύτών Εναντι τών Επι
δρομέων ύπήρξε τό όλιγώτερον 
δουλική. Ή νέα Διοίκησις τής 
Τραπέζης δύναται εύχερώς νά 
εύρη μεταξύ τοΰ Προσωπικού 
τής Εθνικής Τραπέζης, τούς ι
κανούς νά τήν κατατοπίσουν.

γ) Στελέχη άδιάβλητα, υπε
ρήφανα καί συνεπή, ευτυχώς Ε
χει πολλά ή συναδελφική οικο
γένεια καί ούδείς υπάρχει λό
γος νά προσφύγη ή Διοίκησις 
τής Τραπέζης είς τά γνωστά 
δοσίλογα πρόσωπα, τά όποια 
λόγφ τής πολιτείας των μετά 
τήν συγχώνευσιν, δέν εΐναι τά 
ένδεδειγμένα νά στελεχώσουν 
τήν άναγεννωμένην Τράπεζαν.

Οί άναγραφόμενοι έν τή Επι
στολή, Εθεσαν μόνοι Εαυτούς 
Εκτός τής Έθνοτραπεζιτικής οι
κογένειας διά τής τριετοΰς συμ
περιφοράς των.

"Ας λάβουν ΰπ’ δψιν των οί 
47, δτι ή Διοικητική Επιτρο
πή τού Συλλόγου γνωρίζει τά 
πάντα καί τούς πάντας καί διά 
τούτο Επιδιώκει καί θά έπιδιώ- 
ξη έπιμόνως τήν κάθαρσιν τής 
Τραπέζης. Τά γνωστά καρκινώ
ματα, προς τό συμφέρον πρω- 
τίστως τής Τραπέζης, θά άπο- 
κοπούν καί ή άποκοπή των θά 
εΐναι ριζική καί βαθεΐα.

Άνακοίνωσις
Συνάδελφοι,

’Επί τέλους μετά τρία χρό
νια πραγματικής κατοχής τής 
Εθνικής Τραπέζης τής Ελλά
δος, ή Κυβέρνησις τοΰ Ελλη
νικού Συναγερμού άντελήφθη τό 
σφάλμα της.

’Έπρεπε 1500 υπάλληλοι νά 
βρεθούν στούς δρόμους, Επρε
πε έμεΐς οί άπομείναντες νά 
δουλεύουμε περισσότερες ώρες 
μέ μειωμένες άποδοχές, Επρεπε 
νά φθάσουν στο χείλος τής δια- 
λύσεως τά Ταμεία μας Άσφα- 
λίσεως καί Υγείας, οί Συνεται
ρισμοί μας κλπ. για να διαπι
στώσουν οί κυβερνώντες τό λά
θος τους.

Άνεκάλυψε λοιπόν ή Κυβέρ- 
νησις, δτι αΰτό πού νιαουρίζει 
στά κεραμίδια εΐναι γάτα. Δέν 
Εγνώριζε δηλαδή δτι ό κ. Η- 
λιάσκος είχε καταδικασθή Επί 
τοκογλυφίςε κατά τό παρελθόν 
καί πίστευε καί διετυμπάνιζε 
δτι ήτο ό μόνος ένδεδειγμένος 
διά τήν Διοίκησιν τοΰ μεγαλύ
τερου Πιστωτικού ‘Ιδρύματος 
τής Χώρας μας.

Χαιρόμεθα ιδιαίτερα διά τήν 
Εστω καί καθυστερημένα άνα- 
κάλυψίν της καί περιμένομεν νά 
προχωρήση στήν έπανόρθωσιν 
όλων τών γενομένων είς βάρος 
μας αδικιών, άπό τής συγχω-

ΚΑΛΠΗΝ
Ζωηράν ίκανοποίησιν ήσθαν- 

6η τό Προσωπικόν διά τήν τοπο

θέτησιν τοΰ κ. Νικ. Κορογιαν- 
νάκη είς τήν Διεύθυνσιν Διοικη
τικού.

Τό ήθος τού νέου Διευθυντοΰ, 
ή ευθυκρισία του καί ή πλήρης 
υπηρεσιακή του κατάρτισις, εί- 
μεθα βέβαιοι δτι θά δικαιώσουν 
τον Ενθουσιασμόν, μέ τον ό
ποιον τον ύπεδέχθη τό Προσω
πικόν. Μέ τάς προσδοκίας αύ- 
τάς, ό Σύλλογος συγχαίρει 
θερμότατα τον νέον Διευθυντήν 
καί τοΰ υπόσχεται πάσαν ύπο- 
στήριξιν είς τό δντως βαρύ Ερ- 
γον, τό όποιον άνέλαβε, έφ Ο
σον, ώς εΐναι βέβαιον, μέ κατα- 
νόησιν καί δικαιοσύνην θά Επι
λαμβάνεται τών ζητημάτων τοΰ 
Προσωπικού.

ΑΞΙΟΙ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

ΤΑ ΚΑΛΑΝΤΑ
Καλήν ήμέραν ’Άρχοντες ! Αϊ ήρθε κΓ ή σειρά μου 
στήν ’Εθνική τήν Τράπεζα νά πώ τά κάλαντά μου ! 
Χριστός γεννάται, φίλοι μου, ευλογημένη ή ώρα ! 
'Άλλοι γλεντάνε σήμερα κι’ άλλοι περνάνε μπάρα. 
Χριστούγεννα, Πρωτούγεννα, γιορτή τοΰ κόσμου πρώτη 
καί χάλια απερίγραπτα βρήκαν τόν Δον Κιχώτη, 
μά όλα ’δώ πληρώνονται — βρέ άτιμε παρά — 
ούτε κι’ ό Σάντσος τοΰμεινε πιστός τοΰ φουκαρά.
ΚΓ οί «έν φακέλλοις αδελφοί» ξαπλώσανε ανάσκελα 
καί δόστου μέ τά είκοσι, τόν τάραξαν στά φάσκελα.

Κι’ οί Μάγοι μέ τά δώρα
μόνο άπ’ τό σπίτι τοΰ Κωστή δέν θά περασουν τώρα. 
’Άστρο λαμπρό τούς οδηγεί κι’ άλλα πολλά παράδοξα 
κι’ οί δυο αστέρες τοΰ Κωστή δύουν καί σβύνουν άδοξα, 
ό Ενας πυροτέχνημα, ό άλλος ναυαγός

Και ό Κωστής. . . .λαγός.
Όλα - ναι μαύρα κ’ άραχλα, απατηλά κΓ εφήμερα. 
Χριστός γεννάται σήμερα
Νύχτα γεμάτη θάματα, νύχτα σπαρμένη μάγια 
καί στοΰ Κωστή τ’ αρχοντικό τό λέει ή κουκουβάγια : 

Κάναμε και ράναμε κΓ ούτε τριχρο^-ίσαμε 
βρέ πώς μπατιρίσαμε ί

Οί Ουρανοί άγάλλονται καί τώρα στά γεράματα 
τόν σκληροτράχηλο Κωστή τόν πιάσανε τά κλάματα 
καί τή γωνία επιασε — Σταδίου καί Κλκθμώνος 
καί κλαίει καί λέει όλημερίς, έρμος, βαρύς καί μόνος ; 

Σπιτάκι μου παλιό αγαπημένο 
σέ βλέπω καί μέ πιάνουνε λυγμοί, 
άπ’ έξω τριγυρνώ χωρίς νά μπαίνω 
Σπιτάκι μου εσύ, είχες ψωμί !

ΚΓ ακόμα λέει 
καί κλαίει :

’Εμένα πού τό γάιδαρο καλά τόν είχα δέσει 
ταξείδια, δόξες καί τιμές λεπτά καί τέτοια θέσι 

στήν ’Εθνική τήν Τράπεζα μοΰ τά φορέσαν φέσι.

ται δμως νά Εξέρχεται τών ο
ρίων τής εύπρεπείας.

αυτούς, έκράτησαν υψηλά τάς 
παραδόσεις τής Τραπέζης.

*
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΙ

Ή Δ. Ε. τοΰ Συλλόγου θεω
ρεί ΰποχρέωσίν της νά εύχαρι- 
στήση θερμώς δλας τάς Εφη
μερίδας, ’Αθηνών καί Επαρχι
ών, αί όποια ι έχαιρέτησαν τήν 
αποπομπήν τού κ. Ήλιάσκου 
άπό τήν Ε.Τ.Ε.

Ιδιαιτέρας ευχαριστίας ά- 
πευθύνει προς τήν Διεύθυνσιν 
τής Εφημερίδας «Οικονομικός 
Ταχυδρόμος», ή όποια μέ τήν 
χαρακτηρίζουσαν αύτήν αντικει 
μενικότητα έξήτασε έν λεπτομέ
ρεια τό δλον θέμα τής συγχω- 
νεύσεως τών Τραπεζών Εθνι
κής καί ’Αθηνών καί ύπέδειξε 
τάς Επιβαλλομένας λύσεις, τό
σον διά τήν άποκατάστασιν τού 
ιστορικού Ιδρύματος «Εθνική 
Τράπεζα τής Ελλάδος», όσον 
καί τού Προσωπικού της.

ΚΑΤ’ ΑΠΑΙΤΗΣΙΝ ΣΥΝΑ
ΔΕΛΦΩΝ

Τήν 14ην τρέχοντος μηνός 
οί συνάδελφοι άνέγνωσαν μίαν 
άνακοίνωσιν ύττογραψομένην ττα 
ρά συναδέλφου.

Τό δλον περιεχόμενον τής 
άνακοινώσεως ταύτης, προεκά- 
λεσε τήν αηδίαν καί τήν άγα- 
νάκτησιν τών συναδέλφων Εκεί
νων, οϊτινες συνεπείς προς τάς 
παραδόσεις τής Ε.Τ.Ε έστάθη- 
σαν ορθιοι καί αντιμετώπισαν 
μέ υπερηφάνειαν τούς Επιδρο
μείς.

Είς τούς συναδέλφους εΐναι 
γνωστός ό ύπογράφων τήν άνα- 
κοίνωσιν καί περιττεύει πάσα

σύστασις.
Τήν μόνην σύστασιν, πού θά 

εΐχωμεν νά κάμωμεν είναι, νά 
κριθή Επιεικώς....

EVIfll W I
Αί Δ. Ε. των Συλλόγων τοΰ 

Προσωπικού τϋξ ’Εθνικής Τρκ- 
πέζης Τής "Ελλάδος εύχονται 
είς τά μέλη των καί τάς οί- 
κογενείας αύτών', ©πως διέλ- 
8ουν τάς άγιας ημέρας τών 
.Χριστουγέννων έν υγεία, ευ
τυχία καί χαρά, 
ή Δ.Ε. τοΰ Συλλόγου "Υπαλλή

λων
ή Δ.Ε. τοΰ Συλλόγου Είσπρα- 

κτόρων
ή Δ.Ε. τοΰ Συλλόγου Βοηθητι

κού Προσωπικού.

ΟΛΑ ΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ

Ή τριετής άντίστασις τού 
προσωπικού τής Εθνικής Τρα
πέζης, Εκτός έλαχιστοτάτων εύ
τυχώς Εξαιρέσεων, ήτο καθολι
κή καί συνεπώς ή τιμή τής ά- 
ποκαταστάσεως τής Τραπέζης 
ανήκει είς δλους.

Θά ήτο δμως παράλειψις, Ε
άν δέν έγίνετο ιδιαιτέρα μνεία 
τής άντιστάσεως τών συναδέλ
φων τών Επαρχιακών Κατα
στημάτων, οί όποιοι, παρ’ δλον 
δτι εύρίσκοντο μακράν μας καί 
απομονωμένοι καί συνεπώς η 
πίεσις τοΰ κατακτητοΰ ήτο πε
ρισσότερόν καταθλιπτική δι
ι vw\»»v\vwwwwvw νννννννν'
νεύσεως μέχρι σήμερον,, διά νά 
εΐναι άξια συγχωρητηρίων.

Μετά συναδελφικών 
χαιρετισμών 

Ό Πρόεδρος 
Κ. ΤΡΙΜΗΣ

Ό Γεν. Γραμματεύς 
Ε. Β ΙΖΥΗΝΟΣ

ΕΞ ΑΦΟΡΜΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕ 
ΛΕΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗ
ΘΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙ 
ΣΜΟΥ

Μέ κίνδυνον νά παρεξηγηθώ- 
μεν, θά συστήσωμεν είς τούς 
συναδέλφους, ιδίως είς τούς νέ
ους, νά εΐναι προσεκτικοί είς 
τάς Εκδηλώσεις των.

Νά μή ξεχνούν, είς πάσαν 
περίπτωσιν, δτι εΐναι ύπάλλη- 
λοι τής Εθνικής Τραπέζης τής 
Ελλάδος. "Οτι ή κοινωνία ά
ξιοι νά ιστάμεθα είς υψηλόν Ε
πίπεδον καί προς τούτο Επι
βάλλεται αύτοσεβασμός.

Μέ τ’ ανωτέρω δέν έννοούμεν 
νά καλύψωμεν τυχόν παραβάμ 
σεις.

Ό έλεγχος εΐναι δικαίωμα 
καί ύποχρέωσις, δέν έπιτρέπε-

Εΐναι βγαλμένο άπό τήν κα
θημερινήν πείραν. Τό βλέπουμε 
συχνά νά πραγματοποιείται. Τό 
είχε λησμονήσει δμως, Επάνω 
είς τήν έπαοσιν τής δυνάμεώς 
του, ό πρώην Γ εν. Διευθυντής 
τής Τραπέζης ’Αθηνών καί τέως 
Διοικητής τής Ε.Τ.Ε.Α.

Ένθυμηθήτε μέ πόσην σκλη
ρότητα καί άναλγησίαν προέ- 
βαινεν είς τήν δίωξιν τών υπαλ
λήλων τής Εθνικής Τραπέζης, 
διότι εΐχον σταθή ύπερήφανοι 
έναντι του.

Μεθυσμένος άπό τήν δύναμιν 
τής Εξουσίας, πού τοΰ είχε δο- 
θή, παρουσίαζε τόν δυνατόν 
καί τόν έξοχον Τραπεζίτην. "Ε
θυσε, Εδήωσε, Εσάρωσε τά πάν
τα στηριζόμενος είς τήν Εφήμε
ρη ίσχύν του. Πίστευε δτι δσο 
πιο σκληρός είναι κανείς, τόσο 
πιο πολύ αισθάνεται τή δύνα- 
μι τοΰ δυνατού.

Ό κ. Ήλιάσκος δέν θέλησε 
στήν Εποχή τής δυνάμεώς του 
νά θυμηθή τί έπαθαν δσοι πρω- 
τήτερα άπ’ αυτόν, είχαν κάμει 
τό ίδιο. Δέν είχε τήν φρόνησιν 
πού έχουν καί οί πιο απλοί καί 
άπειροι άνθρωποι, νά διδάσκων- 
ται άπό τά παθήματα τών άλ
λων.

Άλλ’ ή ώρα ήλθε : ό κ. Ή- 
λιάσκος έκρημνίσθη άπό τό ύ
ψος τής δυνάμεώς του, τής αί

γλης του καί τής «παντοδυνα
μίας» του καί έγινε έξουθένω- 
μα. Γιατί δέν έπεσε πάνω στις 
Επάλξεις τοΰ καθήκοντος, δπως 
υπερήφανα έπεσαν τά θύματά 
του (υπάλληλοι τής Εθνικής). 
Αύτός έπεσε σάν κοινός κακός 
μικροεπιχειρηματίας, μέ τήν φο 
βερή κατηγορία δτι έσπρωξε τό 
Εθνικό "Ιδρυμα σέ πράξεις έ
ξω άπό τήν Εκατόχρονη παρά- 
δοσί του καί τούς υψηλούς του 
σκοπούς.

Ποΰ είναι τώρα, κ. Ήλιά- 
σκο, ή έπαρσί σου, ή έγκαύχη- 
σί σου, ή «παντοδυναμία σου»; 
Ποΰ τό ύφος Εκείνο τό κομπο- 
ρήμον τοΰ «Μεγάλου Τραπεζί
τη»; Εκείνη ή κυνική σκληρό- 
της καί ή άναλγησία ή άπάν- 
θρωπη; Εύκολο εΐναι νά πατά 
κανείς Επάνω στούς άδυνά- 
τους, κάνοντας κατάχρησι τής 
Εξουσίας. Δέν εΐναι δμως καί 
καθόλου δύσκολο νά πέση κα
νείς άπό τό ύψος τής δυνάμε- 
ως καί νά γίνη σύντριμμα «καί 
ήν ή πτώσις του βαρεία».

Κατρακύλησε τόσο Εξευτελι
στικά, πού καί ό μεγαλύτερος 
Εχθρός του δέν θά τό ήθελε. 
’Αλλ’ αυτός, πάει πιά. Διεγρά- 
φη άπό τήν δημοσίαν ζωήν.

Τ ό πάθημά του άς γίνη τού- 
λάχιστον μάθημα γιά τούς άλ
λους.


