
ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ
Τ ΥΛΛΟΓ1ΚΟΝ Δ€ AT I Ο Ν
ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

Γραφεία : Σοφοκλέους 10 
Τηλ. 34.659

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΣ ΕΚΑΟΣΙΣ
15 ΙΟΥΝΙΟΥ 1945

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β'.
"Ετος Η' Άρι-θ. φύλλου 1 (95)

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Η ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΙΣ ΤΗΣ "ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΣ”
~ϊ===3Κ=—

"Επί χή έπανεκδόαει τής «Τραπεζιτικής» ή 
Δ. Ε. τοϋ Συλλόγου απευθύνει ST αυτής εγ
κάρδιον χαιρετισμόν πρός τούς αγαπητούς 
συναδέλφους καί εύχεται μαζύ τους, όπως αί 
προσπάθειαι τοΰ συλλογικού μας οργάνου 
αποδώσουν τούς προσδοκωμένους καρπούς.

’Επί τή λαμπρά αυτή ευκαιρία ή Δ. Ε. 
τοϋ Συλλόγου αισθάνεται την ανάγκην νά 
έπικοινωνήαη μετά των αγαπητών συναδέλ
φων καί νά έκθέση τάς άπόψβις της επί τής 
αποστολής τοΰ Συλλόγου των υπαλλήλων τής 
"Εθνικής Τραπέζης.

Σκοπός παντός συνδικαλιστικού σωματείου 
είναι κυρίως ή έξασφάλιαις τοΰ καλυτέρου 
βιωτικοΰ επιπέδου διά τά μέλη του καί ή 
καταβολή τών δραστηριωτέρων ενεργειών διά 
την έπίλυσιν τών έκάστοτε παρουσιαζομένων 
ζητημάτων.

Άλλα διά ιόν Σύλλογον τών 'Υπαλλήλων 
τής "Εθνικής Τραπέζης έκπροσωποΰντα τά- 
ξιν εργαζομένων, ή όποια αποτελεί έν τών 
κυριωτέρων στοιχείων επί τών οποίων θά 
στηριχθή ή αναδημιουργία τοΰ τόπου, δια
γράφονται καί υποχρεώσεις έναντι τής Πα
τρίδας καί τοΰ ’Εθνικού "Ιδρύματος.

Θέλομεν τήν άνόρθωσιν τής ’Εθνικής 
Τραπέζης.Θέλομεν αυτήν πρωτοπόρον, εξυπη
ρετούσαν τάς άνάγκας τής κοινωνίας. Ταΰτα 
θέλομεν όχι διά νά άποτελοΰμεν τάξιν άνή- 
κουσαν εις ισχυρόν οργανισμόν καί κατά συ
νέπειαν άπολσύουσαν ιδιαιτέρων παροχών, 
αλλά διά νά συμβάλωμεν ώς έχομε ν καθήκον 
εις τήν άνασυγκρόιησιν τής ελληνικής οικο
νομίας, ή οποία θά αυντελέση ασφαλώς εις

τήν άνασυγκρότησιν τής ταλαιπωρηθεί σης 
Πατρίδας.

Πιστεύομεν, καί δέν έπαύσαμεν διακηρύτ- 
τοντες τοΰτο εις τούς αρμοδίους, ότι ή 
’Εθνική Τράπεζα τό ιστορικόν αυτό Ίδρυμα 
πρέπει νά είναι έκ τών πρώτων οργανισμών 
πίστεως εις τον όποιον θά άνατεθή τό μέγα 
έργον τής αναδημιουργίας τής βαρέως άαθε- 
νεύσης οικονομίας μας καί τής άνορθώσεως 
τής "Ελληνικής Πατρίδας.

‘Η ’Εθνική Τράπεζα έχει κύρος, έχει περ- 
γαμηνάς, έχει δράσιν εθνικήν καί τό σπου
δαιότερου λόγφ μετοχικής ουστάσεως καί 
παραδόσεων είναι ίδρυμα εθνικόν, συνεπώς 
άξιον ιδιαιτέρας μεταχειρίσεως καί προσοχής 
έκ μέρους τοΰ Κράτους.

Ή Δ. Ε. έχουσα πλήρη έπίγνωσιν τής δη- 
μιουργηθείσης καταστάσεως καί τών μεγάλων 
της ευθυνών ώς εκπροσώπου τών υπαλλήλων 
τοΰ Έθνικοΰ "Ιδρύματος, έταξεν ώς πρώτον 
καί κύριον αίτημά της τήν έξεύρεσιν τών μέ
σων όπως δυνηθή ή Τράπεζα καί έπαναλάβη 
τάς εργασίας της καί τήν άναγνώρισιν παράτών 
αρμοδίων τών πρός τό Έθνος υπηρεσιών τής 
Τραπέζης καί τοϋ ρόλου τάν οποίον πρέπει 
νά διαδραματίση.

Πρός τήν κατεύθυνσιν αυτήν έκινήθη 
δραστηρίως ή Δ Ε., βοηθουμένη δέ άπό εκλε
κτούς συναδέλφους, έπεσκέφθη τούς αρχηγούς 
τών κομμάτων, τούς αρμοδίους υπουργούς, 
τάς προσωπικότητας τοΰ τόπου καί τούς επί 
τοΰ τύπου αρμοδίους, ένημερώσασα πάντας 
τούς ανωτέρω έπί τής ανάγκης λήψεως εγκαί
ρως μέτρων συντελούντων είς τήν ένίσχυσιν



ιής Τραπέζης Ιδίως δέ περί τής ανάγκης τής 
έπεμβάσεως τοϋ επισήμου Κράτους πράς 
παρεμπόθισιν αυθαιρέτων καί επιζήμιων διά 
τήν οίκονομίαν τοϋ τόπου τάσεων, ώρισμένου 
οργανισμού, όπως μονοπωλήση οΰ μόνον τήν 
πίστιν, άλλά καί τάς Τραπεζιτικός έργασίας, 
κατά παράβασιν μάλιστα τοϋ καταστατικού 
του.

Τό θέμα άνεπτΰχθη διά μακρών είς τούς 
αρμοδίους, είσηγήθημεν δέ τά ενδεικνυόμενα 
μέτρα.

Έλπίζομεν ότι ή φωνή μας εΰρεν άπήχη- 
σιν. Δι’ ήμας δεν μένει πλέον άλλο ή νά εύ- 
χηθώμεν όπως τό “Ιδρυμα τό όποιον υπήρξε 
λίαν στοργικόν διά τήν Πατρίδα καί τά τέ
κνα της καί είς τό όποιον οφείλεται ή πρόο
δος τής βιομηχανίας, τοϋ έμπορίου, τής γε
ωργίας καί τής ναυτιλίας, έπανακτήση τήν 
παλαιάν του αίγλην, γνωρίση δέ καί πάλιν 
νέαν εποχήν άκμής καί ευημερίας διά τό κα
λόν τοϋ ελληνικού συνόλου.

Ώς υπάλληλοι τοϋ πρώτου πιστωτικού "Ι
δρύματος, ήθελήσαμεν νά συμβάλωμεν είς 
τήν καλήν λειτουργίαν αΰτοΰ, έπιδιώξαντες 
τήν συμμετοχήν τοϋ προσωπικού είς τό Γενι
κόν Συμβούλιου τής Τραπέζης.

‘Η αίτησίς μας άπερρίφθη υπό τής Γενι
κής Συνελεύσεως τών μετόχων τής Τραπέζης 
τής 19 Μαρτίου 1945.Τήν ευθύνην τής άπορ- 
ρίψεως τήν έχουν άκεραίαν έκείνοι τούς ό 
ποιους έν τή όπ’ άριθ. 3 τής 21 Μαρτίου 
1945 άνακοινώσει μας άναφέρομεν.

"Ως έν τή άνακοινώσει έκείνη έξεθέσαμεν, 
τό αίτημά μας δέν άποτελεΐ μόνον συνδικα
λιστικήν έπιδίωξιν άλλά καί διασφάλισιν τού 
καλώς νοουμένου συμφέροντος τοϋ 'Ιδρύμα
τος.

"Ας έλπίσωμεν ότι θά συνέλθουν κάποτε 
οί υπεύθυνοι τής κοινωνικής καθυστερήσεως

Όμιλήσαντες περί τών ΰποχρεώσεων ημών 
ώς υπαλλήλων τοϋ έθνικοϋ "Ιδρύματος καί 
τών προσπαθειών, ας καταβάλλομεν διά τήν 
ένίσχυσιν αύτοϋ, δέν θά είμεθα συνεπείς 
πρός εαυτούς έάν δέν έξετάσωμεν κατά πό
σον ως υπάλληλοι τής Τραπέζης πληροΰμεν 
τούς όρους τής υπηρεσιακής έπαρκείας καί 
τής έπαγγελματικής άγωγής, κατά πόσον εί

μεθα αποδοτικοί καί άξιοπρεπεΐς είς τήν έρ- 
γασίαν μας, κατά πόσον ίκανοποιοΰμεν τάς 
άνάγκας τής πελατείας καί τό σπουδαιότερου 
κατά ποιον βαθμόν συμβάλλομεν είς τήν ά- 
ναδιοργάνωσιν τής Τραπέζης καί τήν βελτίω- 
σιν τών μεθόδων έργασίας της.

Ή Δ. Ε. έκτιμώσα ότι τό προσωπικόν 
έχει μείζονα άπέναντι τοϋ ‘Ιδρύματος υπο- 
χρέωσιν νά συμβάλη είς τήν προπαρασκευήν 
τής νέας έξορμήσεως τής Τραπέζης, διεκήρυ- 
ξεν ότι δέν δύναται νά πραγματοποιηθή τοι- 
αύτη έξόρμησις άνευ άναθεωρήσεως τών με
θόδων έργασίας της καί όργανώσεώς της 
συμφώνως μέ τάς συγχρονισμένας ορθολογι
στικός άρχάς.

"Η Δ.Ε. αισθάνεται έαυτήν ύποχρεωμένην 
νά όμολογήση ότι ό οργανισμός τών υπηρε
σιών τής Τραπέζης καί ό τρόπος τής λειτουρ· 
χίας των δέν είναι συγχρονισμένος. “Οτι ή 
άντίληψις τοϋ καθήκοντος άπό ώρισμένόυς 
δέν είναι ή πρέπουσα. "Οτι παρατηρεΐται 
άδιαφορία πρός τήν πελατείαν. Ότι οί 
έμπνεόμενοι άπό φανατισμόν διά τήν έξυπη- 
ρέτησιν τής πελατείας καί έργαζόμενοι μέ 
ζήλον άκούραστον, έρχονται είς σύγκρουσιν 
μέ άλλους άδιαφόρους συναδέλφους.

Ή Δ. Ε. καλεΐ πάντας τούς συναδέλφους 
νά σταθούν είς τό ύψος πού έπιβάλλουν αί 
περιστάσεις. Παρά τάς δυσχερείς στιγμάς 
πού διερχόμεθα, ας μή λησμονήσωμεν ότι 
ή τύχη μας είναι συνυφασμένη μέ τήν Εθνι
κήν Τράπεζαν, ας μή λησμονήσωμεν ότι ή 
Τράπεζα έχει φοβερούς συναγωνιστάς καί ας 
άντιδράσωμεν μέ τάς τελευταίας μας δυνά
μεις κατά μεθόδων καί συστημάτων πού έπρε
πε νά είχαν έκλείψει πρό πολλοΰ.

Ή άνόρθωσις τής Τραπέζης θά συντελέ- 
ση είς τήν άνοικοδόμησιν τής Πατρίδας. Έρ· 
γάται τής άνοικοδομήσεως είμεθα καί ήμεΐς. 
Άφοΰ πιστεύομεν είς τήν άνάγκην τής άνοι- 
κοδομήσεως, ας έμπνευαθώμεν μέ κάποιο 
ιερόν πΰρ, μέ ζήλον, μέ φανατισμόν, διά νά 
άνταποκριθώμεν είς τάς άπαιτήσεις τής Πα
τρίδας.

Ή Διοικητική 
'Em τροπή τον Ευλλόγον



ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΥΡΙΟΝ

ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΑΣ
------ «-------

*Η ποθητή ημέρα πού θ’ άκούγαμε τις 
χαρμόσυνες καμπάνες τής νίκης καί τοΰ τέ
λους τοϋ πολέμου στην Ευρώπη ήλθε. Κι’ εί
ναι φυσικό, ό καθένας μας νά κάνη μέσα του 
έναν άπολογισμό των αποτελεσμάτων τής φο
βερής δοκιμασίας πού πέρασε ή άνθρωπότης. 
"Απειρες είναι οί θυσίες, ηθικές καί υλικές, 
πού πλήρωσαν τό τίμημα τής νίκης. 'Αλλά 
όσο ακριβό κι’ αν είναι τό τίμημα αυτό δέν 
είναι ποτέ αρκετό γιά νά ξεπληρώση τούς 
σκοπούς γιά τούς οποίους άγοινίσθηκαν οί ε
λεύθεροι στην ψυχή λαοί, — άλλοι ελεύθεροι 
εθνικά καί κοινωνικά καί άλλοι δούλοι προ
σωρινά τής άπαιαιώτερης τυραννίας πού γνώ
ρισε ποτέ ό κόσμος — σκοπούς πού τόσο ε
πιγραμματικά καθώρισε ό μεγάλος ανθρω
πιστής Φραγκλΐνος Ροΰζβελτ : απαλλαγή άπό 
την ανάγκη, απαλλαγή άπό τό φόβο, ελευ
θερία τής σκέψεως, ελευθερία τής θρησκείας.

Μέσα στό ανώνυμο πλήθος τών σημερινών 
ελευθέρων ανθρώπων στόν τόπο μας μία τά- 
ξις τής κοινωνίας, ή τάξις τών εργαζομένων, 
διερωτάται αν ή ημέρα τής νίκης φέρνει καί 
γι’ αυτήν τό έλπιδοφόρον μήνυμα πού μαζύ 
με τ' άλλα περίμενε: τήν κοινωνική δικαιο
σύνη καί τήν οικονομική ελευθερία.

Δέν περίμενε βέβαια ή τάξις αυτή, πώς ή 
απελευθέρωση τοΰ τόπου άπό τό βάρβαρο 
κατακτητή άρκοΰσε γιά ν’ άρχίσουν οί μέρες 
τής ευημερίας. "Ηξερε καλά πώς μαζύ μέ τις 
άλλες τάξεις τής κοινωνίας, θά έπρεπε νά ύ- 
ποβληθή σέ πολλές άκόμα θυσίες γιά τήν ά- 
νόρθωση τής χώρας άπό μιά πρωτοφανή κα
ταστροφή. Ποτέ όμως δέν περίμενε πώς, ύ
στερα άπό επτά μήνες, θά εξακολουθούσαν οί 
ήγέται τοΰ τόπου νά ζητούν άπό αυτήν νά 
αηκώση μόνη τά βάρη μιας δουλείας καί μιας 
άπελευθερτόσεως. Κι' έτσι οί εργαζόμενοι βλέ
πουν πώς έχουν άφεθή στό έλεος τής θείας 
Προνοίας, πώς μόνο εις βάρος των λαμβά- 
νονται τά μέτρα γιά τήν οικονομική ανόρθω
ση καί γιά νά στηριχθή καί μιά νομισματική 
σταθεροποίησις πού έπαυσε ουσιαστικά πρό 
πολλοΰ νά όπάρχη. Δέν είναι έδώ ό τόπος

νά έξετάσωμε γιατί ή σταθεροποίησις αύτή 
δέν στάθηκε ούτε καί φιλοδοξούμε νά προ 
τείνωμε σχέδια γιά τή λύση τοΰ οικονομικού 
προβλήματος τής χώρας. Αύτό είναι έργον 
τών άρμοδίοιν. Καί αρμόδιοι δέν είναι μόνο 
όλοι εκείνοι πού κατέχουν υπεύθυνες στήν 
Κυβέρνησι ή στόν κρατικό μηχανισμό θέσεις, 
άλλά καί εκείνοι πού είναι ουσιαστικά ή τυ
πικά οί σύμβουλοι τής Κυβερνήσεως ατά οι
κονομικά ζητήματα.

Ποιό είναι τό πρώτο καθήκον όλων αύ- 
τών; Νά φύγουν άπό τά ύψη πού τούς έχει 
άνεβάσει ή θεωρία καί νά προσγειωθούν στήν 
σημερινή ελληνική καί παγκόσμια πραγματι
κότητα. Νά συναισθανθούν πώς ή λεγομένη 
ιθύνουσα τάξις πού εκπροσωπούν, έχει τερά
στιες ευθύνες γιά τά μέτρα πού λαμβάνουν. 
Νά καταλάβη ή τάξις αυτή, πώς ό σκληρός 
καί άμείλικτος πόλεμος πού έμεσολάβησε, δί
δει στους εργάτες τής νίκης τουλάχιστον τό 
δικαίωμα ζωής. Νά νοιώσουν καλά, πώς ή 
τραγική κατάστααις πού βρίσκονται οί εργα
ζόμενοι, πού άπό μέρα σέ μέρα γίνεται μέ 
τόν έξευτελισμό τοΰ εθνικού νομίσματος άκό- 
μη τραγικώτερη, δέν άντιμετωπίζεται μέ τήν 
ελαφρότητα πού εξακολουθεί δυστυχώς νά 
χαρακτηρίζει τις ενέργειες ή μάλλον τήν α
δράνεια τών αρμοδίων. ’Απ' τό πλήθος τών 
προβλημάτων πού έχει ν’ άντιμετωπίσει ό κό
σμος τών υπαλλήλων ξεχωρίζομε δύο πού 
ορθώνουν τήν τραγική ώμότητά τους στήν 
άνήσυχη ψυχή των.

Τά ένα είναι φυσικά τό οικονομικό. Τήν 
στιγμή πού όλες οί άλλες τάξεις τής κοινω
νίας, άπό τόν έμπορο καί τόν βιομήχανο, ως 
τόν τεχνίτη καί ώς τόν τελευταίο μετα
πράτη καί υποδηματοκαθαριστή, έχουν, 
ποιος λίγο ποιος πολύ τή δυνατότη
τα νά προσαρμόζουν τά είσοδήματά 
των στήν καθημερινά πιά μεταβαλλόμενη 
άγοραστική άξία τού νομίσματος, μόνο οί 
υπάλληλοι καλούνται νά ζήοουν μέ επίπεδο 
μισθού πού δέν φθάνει—μαζύ μέ τό πολεμικό 
επίδομα—ούτε στό διπλάσιο τού προπολεμι-



κοΰ. Τή στιγμή πού τό ίδιο τό Κράτος προ
σαρμόζει λίγο ή πολύ τά τιμολόγια τών υπη
ρεσιών πού προσφέρει £στό κοινό ή εγκρίνει 
τά τιμολόγια εταιριών καί άλλων οργανι
σμών δημοσίας ώφελείας σέ πολύ ανώτερο 
έπίπεδο, δείχνεται τόσο σκληρό ατούς Ιδιους 
τούς υπαλλήλους του καί κοντά σ’ αυτούς 
καί σ’ όλους τούς Ιδιωτικούς υπαλλήλους. 
Ξεχνούν οι αρμόδιοι πώς δέν είναι δυνατόν 
βέβαια μία υπαλληλική οικογένεια νά ζήση 
μόνο μέ τά τρόφιμα τού δελτίου, πώς έχει 
ανάγκη νά τά συμπληρώση μέ πολλά άλλα 
απαραίτητα τρόφιμα για μιά στοιχειώδη συν- 
τήρησι. Πώς δέν μπορεί νά μή σκεφθεϊ γιά 
τήν άνανέωσι τών κουρελιών πού φορεϊ γιά 
ρούχα καί γιά παπούτσια. Πώς έχει ακόμη 
νά πληρώση νοίκι, ήλεκτρικό, νερό, καύσιμη 
ύλη κλπ. Πώς έχει ν’ αντιμετώπιση πλήθος 
άλλες απαραίτητες δαπάνες, χωρίς νά μιλή
σουμε γιά τά απρόοπτα. Ποιά λΰσι έδωσε 
τό Κράτος καί οΐ άλλοι αρμόδιοι σ’ αότό τό
ζήτημα ; 'Υποσχέσεις καί .... υπομονή. Ένας
έμπαιγμός από ιήν αρχή ώς τό τέλος.

Σαν νά μήν έφθανε όμως αυτό τό πρό
βλημα, ήλθαν οι ίδιοι αρμόδιοι νά προσθέ
σουν καί άλλο ένα εξ ίσου δραματικό, ώμό, 
αμείλικτο. Τό σχέδιο τού Νόμου «περί ρνθ« 
μίσεως τού προσωπικού τών Τραπεζών*. Τό- 
σχέδιο αυτό πού είναι σ’ όλες του τις διατά
ξεις έμπνευσμένο άπό τις σκέψεις τών Τρα
πεζιτών, αποτελεί μία ενέργεια αψυχολόγητη 
καί πρόχειρη καί είναι γι’ αότό τό λόγο καί 
άδικη. Καί είναι φυσικό νά είναι τέτοια αφού 
έγινε χωρίς ν’ άκουσθή ή γνώμη εκείνων πού 
πρόκειται νά θίξη.’Άν γιά ένα μεγάλο μέρος 
τών Τραπεζικών υπαλλήλων είναι άμεσος ό 
κίνδυνος νά βρεθούν μέ τή διάταξι περί δια- 
θεσιμότητος στό δρόμο μέ τό μισό τού ση
μερινού μισθού των πείνας, γιά τούς υπαλλή
λους τής Εθνικής Τραπέζη; τό νομοσχέδιο 
αυτό δημιουργεί ακόμα μία κατάσταση, πού 
ούτε λίγο ούτε πολύ φέρνει πραγματική ανα
τροπή στή σημερινή τους κανονική θέσι.Συγ
κεκριμένα, μέ τή διάτοξι περί άκυρώσεως

τών τροποποιήσεων τών οργανισμών τής υπη
ρεσίας καί τών προαγωγών πού έγιναν στό 
διάστημα τής κατοχής, γκρεμίζεται όλο τό 
οικοδόμημα.—ό νέος οργανισμός καί ή εντα- 
ξις τού προσωπικού—πού μέ κόπους καί αγώ
νες πολλών έτών δημιουργήθηκε γιά νά άντι- 
καταατήση τόν αυταρχικό οργανισμό πού 
Ισχυε ώς τότε. Καί έτσι τό προσωπικό τής 
’Εθνικής Τραπέζης μπόρεσε ν’ άποκτήση ορ
γανισμό καί θέσι ανάλογα μέ εκείνα πού ισχύ
ουν γιά τούς συναδέλφους του τής Τραπέζης 
τής 'Ελλάδος, μέ τούς οποίους έχει κοινά α
σφαλιστικά ταμεία. Όλα αυτά έγιναν μέ νό 
μίμο Γενικό Συμβούλιο τής Τραπέζης καί νό 
μιμη Διοίκησι. Είναι λοιπόν καταπληκτικό 
πώς οί σημερινοί Διοικηταί πού ήοαν μέλη 
τού τότε Γενικού Συμβουλίου καί ένέκριναν 
ανεπιφύλακτα τό δίκαιο αίτημα τού προσω
πικού, έρχονται σήμερα μέ τήν ανακόλουθη 
τακτική τους νά ανατρέψουν μιά κανονική 
κατάστασι γιά νά έπαναφέρουν ούτε λίγο ούτε 
πολύ ένα οργανισμό πού μόνον αδικίες καί 
αυθαιρεσίες έδημιούργησε.

Τό Προσωπικό τής ’Εθνικής Τραπέζης δέν 
αποκρούει τήν άναθεώρησι καί διόρθωσι (ορι
σμένων λαθών ή αδικιών στις ποιοτικές καί 
ύπηρεσιακές διακρίσεις πού έγιναν μέ τήν εν 
ταξί. Δέν βλέπει έπίσης γιατί νά απολυθούν 
μέ μιά μονοκονδυλιά όλοι οί διορισθέντες 
στον καιρό τής κατοχής, ενώ είναι δυνατόν 
όσοι ύστερα άπό αυστηρό διαγωνισμό κρι- 
θοΰν κατάλληλοι και συγκεντρώνουν καί τά 
ήθικά προσόντα νά παραμείνουν, όπως πρέ
πει νά παραμείνουν καί οί 72 εκείνοι υπάλ
ληλοι πού διορίστηκαν τότε μέ διαγωνισμό. 
Τύ αντίθετο θά ήταν αδικία καί έπιβράβευσι 
τής αρχής πρός ιό παράθυρο είναι ό ασφα
λέστερος δρόμος άπό τό διαγωνισμό. "Ολα 
αυτά όμως νά γίνουν όχι ερήμην τών φυα-- 
κών έκπροσώπων τού προσωπικού.

Κάθε άλλη ένέργεια θά είναι άδικη καί 
αυθαίρετη. Καί τό προσωπικό είνε άποφασι- 
σμένο νά άντιταχθή μέ όλα τά μέσα σέ μιά 
τέτοια έξόντωσι.
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Άρχομένης τής Σννεδριάοεως, λαμβάνει τον λό
γον 6 Πρόεδρος τής Διοικητικής 'Επιτροπής 
τον Συλλόγου, κ. Ίοιάν. Παπαλέτσος, και 
λέγει τά εξής :

«Κύριοι Συνάδελφοι,
Πιστεύομεν δη κατέστη πλέον κοινή συ- 

νείδησις διι από τής ημέρας πού ή παρούσα 
Διοικητική ’Επιτροπή άνέλαβε τήν διοίκησιν, 
ό Σύλλογός μας έπανήλθεν εις τόν προορι
σμόν του.

Τήν εποχήν εκείνην ή τάσις πρός πολιτι ■ 
κολογίαν εντός τής Τραπέζης — κακή κληρο
νομιά τής εποχής τής κατοχής — καί ό έπη- 
ρεασμάς των Διοικούντων από έξωϋπηρεσια- 
κάς απόψεις κατά τήν έκτέλεσιν των έργων 
των, συνετέλεσαν εις τό νά παρεκκλίνη ό Σύλ
λογός μας τού σκοπού καί τής αποστολής του.

Τήν στιγμήν εκείνην, τήν πλέον κρίσιμον 
διά τόν Σύλλογόν μας άπεφασίσαμεν ν’ άνα- 
λάβωμεν τήν Διοίκησιν αύτοΰ.

Μάς άνόμασαν αντιδραστικούς. Εναντίον 
μας έξετοξεύθησαν συκοφαντίαι καί ύβρεις. 
Ή αποτυχία μας προεξοφλεϊτο καί ή διαδο 
χή μας προπαρεσκευάζετο από τής πρώτης η
μέρας τής εκλογής μας.

Δεν ήθελήσαμεν ποτέ νά έχωμεν δυναμικά 
ερείσματα καί μας διέκρινεν δ πως καί θά μάς 
διακρίνη πάντα τό δημιουργικόν πάθ-ος καί ή 
βαθυτάτη αγάπη πρός τήν Τράπεζαν καί τούς 
Συναδέλφους.

Ένίσχυσις επιβλητική μάς έδόθη κατά τάς 
έκλογάς τής 21ης ’Οκτωβρίου 1944.

Οί συνάδελφοι ή σαν δρθιοι μέσα εις τήν 
τρικυμίαν.

ΕΙχον τήν άπόφασιν νά έπανεύρουν τόν χα- 
μένον δρόμον των καί έπραγματοποίησαν τήν 
πρώτην μεγάλην νίκην.

Μέ έμπιστοσύνην προσέβλεπον πρός ημάς 
οί συνάδελφοι καί έγνώριζον δτι αί υποσχέ
σεις μας, έστω καί αν έφαίνοντο ανέφικτοι, 
έπραγματοποιοΰντο.

Ήρχίσαμεν τά έργον προσπαθοΰντες νά 
δημιουργήσωμεν εις τήν οικογένειαν μας γε
νικήν ατμόσφαιραν συνεννοήσεως εντός τής ό
ποιας ν' άναπτυχθή τό πνεύμα τής συναδελ- 
φικής αλληλεγγύης, τής αμοιβαίας κατανοή- 
σεως, τής ειλικρινούς συνεργασίας καί τής ε
νιαίας έξορμήσεως πρός τούς μεγάλους σκο
πούς, πρός τούς οποίους ηνωμένοι πάντες δέον 
ν’ άποβλέπωμεν.

ΟΙ σκοποί μας δέ αυτοί, ώς σαφώς καθω- 
ρίσθησαν είς τήν πρώτην άνακοίνωσίν μας καί 
έτυχον τής γενικής επιδοκιμασίας, φρονοΰμεν 
δτι δέον ν’ άποτελέσουν καί τάς επιδιώξεις 
τών διαδόχων μας.

Δυστυχώς δέν μάς έδόθη ό άπαιτούμενος 
χρόνος διά τήν πραγματοποίησιν τών έξαγγελ- 
θέντων.

’Από τής 21 ’Οκτωβρίου 1944 ημέραν τής 
εκλογής μας μέχρι τής έγκαταστάσεως τοΰ 
Διοικητοΰ τής Τραπέξης τήν 16 Νοεμ
βρίου άντεμετωπίσαμεν τό ζήτημα τής οι
κονομικής καταστάσεως τοΰ προσωπικού καί 
είναι πιστεύομεν περιττόν νά ύπομνήσω- 
μεν τήν τότε κατάστασίν μας, συνεπείς τής 
διακοπής έκ μέρους τού Κράτους πρός τήν 
Τράπεζαν δανεισμού, ώς καί τό ζήτημα τοΰ 
μισθολογίου μας τό όποιον, παρά τούς αγώνας, 
ή τότε Κυβέρνησις καθώρισεν, ώς γνωστόν ΰ- 
μϊν, βάσει μόνον τών ετών υπηρεσίας.

Ευθύς μετά τήν έγκατάστασιν τής Διοική- 
σεως ή ’Επιτροπή χωρούσα είς τήν έκπλήρω- 
σιν τών διά τής πρώτης άνακοινώσεώς της 
τεθέντων σκοπών, έμελέτησε τόν τρόπον έξυ- 
γιάνσεως τού προσωπικού δι’ έκκαθαρίσεως 
τών άπό τής κατοχής καί εντεύθεν προσλη- 
φθέντων, ώς καί τής άπομακρύνσεως τών ά- 
ποδεδειγμένως έπαγγελματικώς ανεπαρκών καί 
τών αναξίων λειτουργών τής Τραπέζης.

Τήν 28ην Νοεμβρίου υπέβαλε δι" υπομνή
ματος εις τήν Διοίκησιν τής Τραπέζης _τάς 
έπί τοΰ ανωτέρω θέματος απόψεις της άνα·



πτύξασα ταύτας διά μακρών είς δύο κατά σει
ράν ακροάσεις.

"Η Διοικητική ’Επιτροπή κρίνουσα Ιδίως 
απαραίτητον τήν πλαισίωσιν τής Διοικήσεως 
ύπό άνωτάτων λειτουργών κύρους καί κοινής 
έκτιμήσεως καί όρμωμένη έκ τού πνεύματος 
τής έφαρμογής τής ιεραρχίας καί τής επανό
δου τής πειθαρχίας έν τή Τραπέζη έθεώρη- 
σεν επίσης έπείγουσαν τήν ρύθμισιν ύπό τής 
Διοικήσεως τής θέσεως τών άνωτάτων λει
τουργών τής Τραπέζης καί δή κατά πρωταρ
χικόν λόγον τών έν τή υπηρεσία διατελούντων 
διευθυντών αυτής, ώς καί έκείνων έκ τών ά
νωτάτων λειτουργών, οϊτινες διαρκούσης τής 
κατοχής άπεχώρησαν καθ’ οίονδήποτε τρόπον 
άπά τής ένεργοΰ υπηρεσίας.

Ή Διοικητική επιτροπή έχει τήν πεποίθη- 
σιν δτι ή Διοίκησις ένεστερνίσθη τήν άντίλη- 
ψιν, ότι απαραίτητος προϋπόθεσις ομαλής λει
τουργίας τής Τραπέζης είναι ή δπαρξις άνω 
τάτου έν αυτή μετά τήν Διοίκησιν οργάνου 
άξιου τής άποστολής του, όπερ θά πλαισιώνη 
τήν Διοίκησιν καί θά έπικουρή ταύτην είς 
τήν κίνησιν τής μηχανής τής Τραπέζης.

Τό όργανον τοϋτο είναι φυσικόν νά τό ά- 
ποτελοϋν οί άνώτατοι λειτουργοί τής Τραπέζης 
καί τοϋ οργάνου τούτου θά ήδύνατο νά κάμη 
χρήσιν ή τέως Διοίκησις, αν δέ διεπίστωνε, 
ώς άσφαλώς πιστεύομεν, ότι ώρισμένα γεγο
νότα έκλόνισαν τήν έπ’ αυτό έν τώ συνόλιρ 
του έμπιστοσύνην τοΰ προσωπικού συντελέσαν. 
τα είς τήν κατάλυσιν τοΰ επιβαλλόμενου είς τό 
όργανον τούτο κύρους καί τοΰ έκ μέρους τού 
προσωπικού σεβασμού καί κατ’ άκολουθίαν 
είς τήν διασάλευσιν πάσης έννοιας πειθαρ
χίας έν τή Τραπέζη.

Πέραν τών ως άνω έκτεθεισών ένεργειών 
μας δέν παρελείψαμεν νά φροντίζωμεν διά τήν 
βαθμιαίαν έναρξιν τών έργασιών τής Τραπέ
ζης θεωρήσαντες έπιβεβλημένον νά τονίσωμεν 
πρός πάντας τούς αρμοδίους, έντός καί έκτος τής 
Τραπέζης ότι ώς πρώτον καί κύριον αίτημά 
μας είναι ή έξεύρεσις τών μέσων, όπως δυνη- 
θή ή Τράπεζα καί έπαναλάβη τάς έργασίας 
της καί διά τής ένισχύσεως τών παραγωγικών 
κλάδων συμβάλη διά τής πείρας της, τής άρ· 
τιωτάτης όργανώσεάις της καί τοΰ εκλεκτού 
προσωπικού της είς τήν άποκατάστασιν τής 
έρειπωμένης ’Εθνικής Οικονομίας.

Ή Διοικητική ’Επιτροπή έκτιμώσα ότι τό 
προσωπικόν έχει μείζονα άπέναντι τού 'Ιδρύ
ματος ύποχρέωσιν νά συμβάλη είς τήν προπα- 
ρασκευήν τής νέας έξορμήσεως τής Τραπέζης, 
κατήρτισεν έπιτροπήν, έκ μελών τοΰ Συλλόγου, 
ήτις μελετά τρόπους άναπτύξεως τής δραστη
ριότητας τής Τραπέζης έντός τοΰ πλαισίου 
τής διαμορφουμένης μετά τήν πρόσφατον άπε- 
λευθέρωσιν οικονομικής καταστάσεως τής 
χώρας.

Τό πόρισμα τής μελέτης ταύτης θέλει χρη
σιμεύσει όπως ό Σύλλογος λάβη έμπεριστατω- 
μένην θέσιν έπί διαφόρων ένδεχομένων θε
μάτων γενικώτατα άφορώντων τήν ’Εθνικήν 
Τράπεζαν, έλπίζεται δέ ότι ή Διοίκησις είς 
ήν έπιφυλάσσεται ό Σύλλογος νά ΰποβάλη τό 
πόρισμα τής έργασίας τής ’Επιτροπής θέλει 
έκτιμήση τήν προσπάθειαν ταύτην τού προ
σωπικού διά τήν πρόοδον τού ‘Ιδρύματος καί 
τήν κατά τάς παραδόσεις αυτού ένεργόν καί 
εύρεϊαν συμβολήν είς τήν άνασυγκρότησιν τής 
χώρας.
Κύριοι Συνάδελφοι,

Τάς προσπάθειας μας άνέκοψεν ή τελευ
ταία ’Εθνική συμφορά.

Βαθύτατα τραυματισμένοι είναι δύσκολον 
νά άναλάβωμεν τήν ήθικήν καί ψυχικήν μας 
ισορροπίαν.

Έγνωρίσαμεν ημέρας σκληράς καί έδοκι- 
μάσαμεν τόν λιμόν είς τήν χειρότερόν του 
μορφήν.

Έν πρώτοις μέχρι τής στιγμής θρηνοΰμεν 
τούς κάτωθι συναδέλφους :

1) Μιχ. Πουλάκην έκτελεσθέντα
2) Σάλωνα Ξενουδάκην »
3) ’Ιωάν. Άντωνόπουλον $
I) Άλέξ. Νικολαίδην φονευθέντα προφα

νώς έξ άδεσπότου σφαίρας.
5) Χρ. Σωτηρίου όμοίως φονευθέντα έξ 

άδεσπότου σφαίρας.
Μεταξύ μας κινούνται συνάδελφοι πού 

έχασαν προσφιλείς οικείους ή φίλους αδελ
φικούς.

Μεταξύ μας υπάρχουν συνάδελφοι πού εί- 
δον τούς ίδικούς των νά σύρωνται είς τά όρη 
ή τά πτωχά υπάρχοντά των νά λεηλατούνται 
ή νά καταστρέφωνται.

Μεταξύ μας υπάρχουν συνάδελφοι πού εί- 
χον τήν άτυχίαν ν’ άποτελέσουν τήν τραγικήν



λιτανείαν ιών ομήρων.
’Αρχείων συναδέλφων άπαχθέντων ώς όμή 

ρων άγνοεϊται είσέτι ή τύχη.
Πάντες ot ανωτέρω τραυματισμένοι ψυχι- 

κώς ζαί κλονισμένοι ζητούν μέ τήν σειράν 
των τουλάχιστον ίκανοποίησιν.

Τήν υλικήν καί ηθικήν άνάρρωσιν τών 
θυμάτων συναδέλφων πρέπει νά τήν άντιμε- 
τωπίσωμεν κατά τρόπον πού ν’ άπαλύνωμεν 
τόν πόνον, νά έξαλείψωμεν τήν πικρίαν καί 
νά μειώσωμεν τόν φανατισμόν διά νά δημιουρ- 
γήσωμεν ατμόσφαιραν ηρεμίας, τής οποίας 
έχει απόλυτον ανάγκην ή συναδελφική μας 
οικογένεια.

Πρό τών μαρτύρων αύτών συναδέλφων μας 
εύλαβικά ύποκλινόμεθα καί άν ύπάρχουν συ
νάδελφοι οΐτινες υπήρξαν συντελεσταί τών 
μαρτυρίων των οί συνάδελφοι ούτοι δέν δυ- 
νανται νά είναι ανεκτοί είς τήν οίκογένειάν 
μας.
Κύριοι Συνάδελφοι,

Είναι γνωστόν εις υμάς, πώς άντιμετωπί- 
σαμεν τό δημιουργηθέν έκ τής στάσεως ζή
τημα.

Ώς εκπρόσωποί σας, χωρίς ν’ άποβλέψω- 
μεν εις έντυπώσεις, ένηργήσαμεν έχοντες ώς 
αρχήν δτι ή συνείδησις τής ευθύνης πρέπει 
νά προηγηθή οίασδήποτε άλλης ΰποχρεώσεως.

Κρίνοντες αντικειμενικά τήν στάσιν μας 
θά παραδεχθήτε δτι καλώς έχειρίσθημεν τό 
ζήτημα.
Κύριοι Συνάδελφοι,

Είς μίαν Συνέλευσιν λογοδοσίας τών πε
πραγμένων ώς ή σημερινή δέν θά είχε ίσως 
τήν θέσιν της ή ύπόμνησις τών έπιδιώξεων 
τάς οποίας έξηγγείλαμεν διά τής πρώτης μετά 
τήν έκλογήν μας άνακοινώσεώς μας. Παρά 
ταΰτα νομίζομεν δτι θά έπρεπεν ή σημερινή 
συνέλευσις νά άπασχοληθή μέ ούσιώδη τινά 
σημεία τών προγραμματικών έκείνων έπιδιώ
ξεων διότι έχομεν τήν πεποίθησιν δτι αί έπι- 
διώξεις έκείναι δέν είναι έπιδιώξεις τής σημε
ρινής Διοικητικής Επιτροπής αλλά αποτελούν 
τόν άκρογωνιαΐον λίθον τού Συλλογικού μας 
οικοδομήματος. ‘Εξ άλλου ή δημιουργηθείσα 
μετά τά τελευταία λυπηρά γεγονότα κατά 
στάσις επιβάλλει τήν διασαφήνησιν τής θέ· 
σεως, τήν όποιαν τό σώμα τών υπαλλήλων τής 
Εθνικής Τραπέζης, ώς υπεύθυνον δργανον έ-

νός τμήματος τού Κοινωνικού συνόλου, δέον 
νά λάβη.

Θεωροΰμεν ώς βασικόν σκοπόν τής ύπάρ- 
ξεως τού Συλλόγου μας τήν ενεργόν δράσιν έν 
τφ πλαισίφ τών αϋστηρώς συνδικαλιστικών 
έπιδιώξεων. Ή πολιτική εύρίσκεται έξω τών 
έπιδιώξεων τούτων, έν ούδεμιρ δέ περιπτώσει 
δυνάμεθα νά συλλάβωμεν σύνδεσμον μεταξύ 
πολιτικών καί έπαγγελματικών σκοπών. Ή 
προσήλωσίς μας είς τάς συνδικαλιστικός άρ- 
χάς έπιβάλλει είς ημάς τήν ύποχρέωσιν νά έ· 
νεργήσωμεν δΤ δλων τών νομίμων μέσων πρός 
άξιοποίησιν τού παράγοντος τής έργασίας. Καί 
ή άξιοποίησις αύτή θά πραγματοποιηθώ δταν 
άναγνωρισθή έν τή πράξει έκεϊνο τό όποιον 
έχει γίνει συνείδησις είς τήν σύγχρονον κοινω
νίαν καί οικονομίαν, δτι δηλαδή ή έργασία 
δέν αποτελεί πλέον τόν άνταγωνιζόμενον τό 
κεφάλαιον παράγοντα, καί μάλιστα ύπό τήνέ- 
ξελισσομένην αυτού μορφήν, άλλ’ είναι ισότι
μος πρός αύτό συντελεστής τής παραγωγής. 
Κατ’ ακολουθίαν αί σχέσεις έργοδότου καί έρ- 
γαζομένου είναι σχέσεις συνεργασίας τείνου- 
σαι είς τήν κατά τόν λυσιτελέστερον τρόπον 
πραγματοποίησιν τού έπιδιωκομένου σκοπού, 
δηλαδή, τήν μέχρι τού ανώτατου ορίου οικο
νομικήν άπόδοσιν μέ γνώμονα τήν έξυπηρέτη- 
σιν δχι μόνον τού συμφέροντος τού κε
φαλαίου, αλλά τού συμφέροντος τού κοινωνικού 
συνόλου. "Αν τά ανωτέρω ισχύουν διά πάσαν 
τραπεζιτικήν έπιχείρησιν, διά τήν ’Εθνικήν 
Τράπεζαν, ή οποία τόσον έκ συστάσεως τού 
μετοχικού της κεφαλαίου, δσον καί έκ τής ι
στορίας της έταξε πάντοτε ώς κατευθυντήριον 
γραμμήν τής οικονομικής δράσεως αυτής τήν 
έξυπηρέτησιν τού έθνους, ή συμμετοχή είς τό 
Γενικόν Συμβούλιου τής Τραπέζης έκπροσώ- 
πων τής τάξεως έκείνης ή οποία κατ’ εξοχήν 
ένδιαφέρεται διά τήν πρόοδον καί ακμήν ταΰ 
'Ιδρύματος, έφ’ δσον έχει συνδέσει μέ αυτήν 
τήν δπαρξίν της, αποτελεί ανάγκην αυταπόδει
κτον. Τό προσωπικόν τής Τραπέζης είναι άπό 
παραδόσεως δχι απλώς τό ψυχρόν έκτελεστι- 
κόν δργανον τών αποφάσεων τής Διοικήσεως, 
αλλά ό ένθερμος συνεργάτης αυτής, ή δράσις 
δέ τού Συλλόγου τών ύπαλλήλων ένεπνέετο 
άνέκαθεν δχι άπό τό μονόπλευρον συνδικαλι
στικόν αίσθημα τής τάξεως άνθρώπων προσφε- 
ράντων είς τό "Ιδρυμα τήν έργασίαν των, άλ-



λά από τήν σαφή έπίγνωσιν τοΰ κοινωφελούς 
χαρακτήρας τής Τραπέζης. Χαρακτηριστικόν 
τοΰ τρόπου κατά τόν όποιον άντελαμβάνετο 
πάντοτε τό προσωπικόν τήν συμβολήν του εις 
τήν ακμήν καί πρόοδον τής Τραπέζης είναι οί 
καθ’’ δλην τήν περίοδον τής έχθρικής κατοχής 
αγώνες του πρός διατήρησιν τής περιουσίας 
τοΰ 'Ιδρύματος — περιουσίας τοΰ κοινωνικού 
συνόλου αγώνες κερδηθέντες μέ θυσίαν δχι 
απλώς τής ύλικής του ευημερίας, άλλ’ αυτής 
τούτης τής έν τή ζωή διατηρήσεώς του.

Εϋλόγως επομένως τό προσωπικόν τής Τρα. 
πέζης αναμένει νά ιδη τήν άναγνώρισιν τής 
ανάγκης έκπροσωπήσειός του τόσον εις τό Γε 
νικόν Συμβούλιον τής Τραπέζης, όσον καί εις 
τά διάφορα υπηρεσιακά συμβούλια, τοποθε
τήσεων, προαγωγών, πειθαρχικών κλπ. Ή υ
πεύθυνος αυτή συμμετοχή τού προσωπικού εις 
τά έν λόγφ συμβούλια θ’ άποτελέση θετικήν 
συμβολήν εις τήν καλήν λειτουργίαν τοΰ "Ιδρύ
ματος, καθ' όσον θά θέση εις τήν υπηρεσίαν 
τών Διοικητικών οργάνων αύτοϋ τήν μόρφω- 
σιν, τήν πείραν, τό ενδιαφέρον, τόν ζήλον καί 
τοΰ παράγοντος τής έργασίας.

Περαιτέρω τό σώμα τών υπαλλήλων τής 
Τραπέζης αναμένει νά ίδη ότι εις τήν τάξιν 
τών έργαζομένων, ή όποια αποτελεί τό κυριιό- 
τερον στοιχεΐον έπί τοΰ οποίου θά στηριχθή 
ή αναδημιουργία τοΰ τόπου, θέλουν παρασχε- 
θή τά απαραίτητα μέσα διά τήν ήθικήν καί 
ΰλικήν έξύψωσιν αΰτοΰ,

"Ετερον θέμα τό όποιον πρέπει νά άπα· 
σχολήση τήν σημερινήν συνέλευσιν είναι τό 
τής άνωτάτης κεφαλής τοΰ Ιδρύματος. Άν ή 
συμπλήρωσις τής Διοικήσεως μέ τήν έπανα 
φοράν τοΰ θεσμού τών δύο 'Υποδιοικητών εί 
ναι δικαιολογημένη ύπό άλλας περιστάσεις, 
νομίζομεν ότι διά τάς σημερινός δυσχερείς 
συνθήκας καί έν αναμονή τής όριστικής μορ
φής τήν όποιαν θά λάβη ή δράσις τής Τρα 
πέζης αποτελεί πολυτέλειαν. ”Αν παρά ταδτα 
ή Γενική Συνέλευσις τών Μετόχων τής Τρα
πέζης θεωρήσει ένδεικνυομένην τήν έπανίδρυ- 
οιν τών θέσεων τών δύο 'Υποδιοικητών, αΐ 
θέσεις αΰται δέον νά καταληφθώσιν άπό πρό
σωπα κύρους, γενικής έκτιμήσεως καί άνεπι- 
λήπτου δράσεως, τόσον κατά τήν περίοδον τής 
έχθρικής κατοχής, όσον καί πρό ταύτης, ώς 
έπίσης καί κατά τήν άπό τής άπελευθερώσε- 
ως καί έντεΰθεν περίοδον.

Κύριοι Συνάδελφοι,
Ή θητεία μας έληξε.
Πιστεύομεν ότι έξεπληρώσαμεν τό καθήκον 

μας όσον at ασθενείς μας δυνάμεις και at πε 
ριστάσεις τό έπέτρεπον.

Εόχόμεθα όπως οί διάδοχοί μας έχουν κα· 
λυτέραν ήμών τύχην καί έργασθώσι διά τήν 
πραγματοποίησιν τών έπιδιώξεών μας ύπό 
συνθήκας όμαλάς έντός μιας ε’ιρηνευμένης καί 
εύτυχοΰς Πατρίδος».
Μετά τον κ. ΓΙαπαλέταον, όμιλεΐ πρός την Γεν. 

Συνέλευατν ό κ. Χικόλ Λεμπίαης ώς ακο
λούθως :

«Ή Ελλάς καί όλοι ημείς έξήλθομεν αί· 
μόφυρτοι άπό τήν τελευταίαν έθνικήν περιπέ
τειαν καί ή ’Εθνική Τράπεζα, όπως ή 'Ελλάς 
καί ημείς, δένει τάς πληγάς της καί άγωνίζε 
ται νά έπανεύρη τόν δρόμον τής ζωής της.

Ημείς οί λειτουργοί τής Τραπέζης, οί 
όποιοι κατά τήν τελευταίαν τετραετίαν άντι- 
μετωπίσαμεν τόν κατακτητήν καί μέ τό θάρ
ρος καί τήν αύταπάρνησίν μας έσώσαμεν τήν 
περιουσίαν της, ένομίζομεν ότι όταν ό κατα- 
κτητής θά άπεδιώκετο ή Τράπεζα θά έμενε 
κυρία έαυτής καί μέ τήν περιουσίαν καί τήν 
πίστιν της άφ' ένός καί τήν αΐγλην τοΰ μα- 
κροΰ της Έθνικοΰ παρελθόντος άφ’ ετέρου 
θά έπανεύρισκε τόν δρόμον τών έργασιών της, 
πρός στήριξιν καί άνόρθασιν τής βαρύτατα 
τραυματισμένης ’Εθνικής Οικονομίας, τής 
όποιας άπό ένός καί πλέον αίώνος όπήρξεν ό 
πρώτος στύλος.

"Η τελευταία όμως άπρόβλεπτος εθνική 
περιπέτεια άπέδειξεν ότι έκάμναμεν έσφαλμέ- 
νους υπολογισμούς καί ότι τά δεινά δέν είχον 
τελειώσει, σήμερον δέ, οπότε ή περιπέτεια 
έχει παρέλθει, έξακολουθεϊ νά συνέχη τήν 
ψυχήν μας βαθεΐα θλϊψις διότι πάντες βλέ- 
πομεν πλέον σαφώς ότι ό δρόμος τοΰ μέλλον
τος είναι πλήρης άκανθών.

Δέν συγκαταλέγομαι, Κύριοι, μεταξύ τών 
άπαισιοδόξων διά τό μέλλον τής "Ελλάδος καί 
τής Εθνικής Τραπέζης. Τούναντίον είμαι 
άπόλυτα πεπεισμένος ότι χάρις είς τήν ζωτι
κότητα τής φυλής καί τήν βοήθειαν τών 
πλουσίων συμμάχων της ή Χώρα αΰτη τάχι
στα θά άναλάβη καί ότι έντός ολίγου θά έχω- 
μεν λησμονήσει τάς στερήσεις τάς όποιας αί 
περιπέτειαι μας έπέβαλον.

[Συνέχβια «ίς τήν ατλί&α 18)



ΕΝ ΔΙΚΑΙΟΝ ΑΙΤΗΜΑ

Η ΕΚΠΡΟΣΩΓΤΗΣΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΣ ΤΟ 
ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΑΙΟΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ 

ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ

Ή Διοικητική Επιτροπή τοΰ Συλλόγου, 
τ,άξασα μεταξύ των προγραμματικών της κα
τευθύνσεων τήν συμμετοχήν τοΰ προσωπικού 
εις ιό Γενικόν Συμβούλιου τής Τραπέξης καί 
τά Συμβούλια Προαγωγών κλπ., ανέπτυξε πά
σαν αύτής τήν δραστηριότητα πρός τήν επιτυ
χίαν τοΰ σκοπού τούτου. "Αν διά λόγους άλ
λους δέν έπετεύχθησαν άμεσα αποτελέσματα, 
ήνοίγη, όμως, εύρεία ή οδός, ήτις θά άγη 
συντομιάτατα κατ' ευθείαν πρός τάν έπιδιωκό
μενου σκοπόν. Εις αίτημα τής Διοικητικής 'Ε
πιτροπής τοΰ Συλλόγου πρός τήν Κυβέρνησιν 
ΙΙαπανδρέου άφείλεται ό υπό τής Κυβερνήσεω; 
εκείνης καθορισμός υποχρεωτικής έκπροσω- 
πήσεως διά Νόμου ιών παραγωγικών τάξεων 
εις τό Συμβούλιου τής Τραπέξης, άδιαφόρως 
εάν διεπράχθη τό ολίσθημα νά μή περιλη- 
φθώσι μεταξύ ιών διορισθέντων τότε Συμβού
λων εκπρόσωποι τοΰ προσωπικού τής Εθνι
κής Τραπέξης.

Κατά τήν Συνέλευσιν ιών Μετόχων τής 
'Εθνικής Τραπέξης τής 19ης Μαρτίου έ. έ., 
ήτις μεταξύ ιών θεμάτων της] περιελάμβανε 
καί αρχαιρεσίας πρός άνάδειξιν Διοικήσεως τής 
Τραπέξης καί Γενικού Συμβουλίου αυτής, ή 
Διοικητική 'Επιτροπή δέν άπέστη τής διεκδι- 
κήσεως τοΰ δικαίου τοΰ προσωπικού αιτήματος. 
Ώς εξής έχει ή προσλαλιά τοΰ Προέδρου τής 
Διοικητικής "Επιτροπής πρός τήν Γενικήν Συ
ν έλευσιν τών Μετόχων.
«Κύριοι Μέτοχοι,

"Επί τέλους μετά 4ετή αναγκαστικήν άπο- 
αάκρυνσιν γίνεσθε έκ νέου κύριοι τοΰ οίκου 
σας.

‘Επί ιφ ευτυχεί γεγονότι τό σώμα τών υπαλ
λήλων τής ’Εθνικής Τραπέξης, τό όποιον έχω 
τήν τιμήν νά έκπροσωπώ, Σάς απευθύνει έγ- 
κάρδιον χαιρετισμόν καί εκφράξει τήν εύχήν, 
όπως ή ’Εθνική Τράπεξα γνωριση καί πάλιν 
νέαν έποχήν άκμής καί ευημερίας.

Υπήρξαν σκληροί οί καιροί τούς όποιου^ 
οί υπάλληλοι τής 'Εθνικής Τραπέξης άντεμε. 
τώπισαν άπό τής ημέρας καθ' ήν ή δούλη τής 
Κατοχής Κυβέρνησις είσήλασεν εις τό "Ιδρυμα 
τούτο άποδιώξασα τήν νόμιμον Διοίκησίν του, 
ή οποία άντέστη μέ θάρρος καί μέ ακατάβλη
του εθνικόν φρόνημα εις τάς ληστείας έκ μέ
ρους τών καταχτητών. Άλλ’ οί υπάλληλοι τοΰ 
πρώτου πιστωτικού 'Ιδρύματος υπήρξαν άξιοι 
αύιοΰ καί τής Πατρίδας διότι κατώρθωσαν νά 
αντιμετωπίσουν μέ υπερηφάνειαν, μέ γενναιό
τητα καί μέ αυτοθυσίαν, τάς σκληρότερος ημέ
ρας εις τόν άγώνα τής διατηρήσεως τής πε
ριουσίας τής Τραπέξης.

Καί διά μίαν ακόμη φοράν νικφ ύ 'Ελλη
νικός πατριωτισμός, ό πατριωτισμός τοΰ προ
σωπικού τής ’Εθνικής Τραπέξης καί σήμερον 
κατά τήν επίσημον αυτήν στιγμήν μέ τό μέ- 
τωπον υψηλά έμφανιξόμενοι ενώπιον σας άνα- 
φέρομεν.
Κύριοι Μέτοχοι,

Ή περιουσία τής Τραπέξης χάρις εις τούς 
αγώνας μας κατά τοΰ Κατακτητοϋ καί τών 
συνεργατών του εΰρισκεται είς τήν θέσιν της 

Μέ μόνην όμως τήν περιουσίαν αυτήν δέν 
είναι δυνατόν νά λειτουργήση σήμερον ή Τρά
πεξα, χρηματοδοτούσα τήν έρειπωμένην Εθνι
κήν μας Οικονομίαν, καθ’ όσον άπώλεσε τήν 
βάσιν τών τοποτεθήσειον της δηλαδή τά δισε
κατομμύρια τών καταθέσεων, αποτελεί όμως 
ή περιουσία αυτή άναντιρρήτως τήν βάσιν ή 
οποία θά δώση είς τήν Τράπεξαν τήν δυνα
τότητα νά άντλήση νέα κεφάλαια ΐνα συνέχι
ση τάν κοινωφελή προορισμόν της.
Κύριοι Μέτοχοι,

Τούς αγώνας εκείνους διαδέχονται οί αγώ
νες τής άνασυγκροτήσεως.

Μέ τό ίδιον θάρρος, μέ τήν ίδιαν πίστιν 
καί μέ τό ίδιον πάθος θά έπιδοθώμεν εις 
τήν άνασυγκρότησιν τής Τραπέξης καί εϊμεθα



βέβαιοι ότι υπό τήν φωτεινήν καθοδήγηση· 
τής Διοικήσεώς μας θά συντελέσωμεν ώστε ή 
’Εθνική Τράπεζα νά άνακτήση συντόμως τό 
παλαιόν της κΰρος καί τήν αίγλην της.

Δέν είναι οί υπάλληλοι τής Εθνικής 'Γρα- 
πέζης οί υπάλληλοι ενός άλλου οίουδήποτε 
οργανισμού.

Τήν ευημερίαν τής Τραπέζης δεν βλέπουν 
ώς ίγγύησιν καλυτέρων δι* αυτούς ημερών, 
αλλά καί ώς άνωτέρας πνοής έργον, μέρος τής 
τιμής τού όποιου, διεκδικοϋν καί αύτοί, οί 
αφανέστεροι έργάται παραπλεύρως πρός τούς 
Λιοικητάς καίτό Γενικόν Συμβούλιον τής Τρα
πέζης.

Τό προσωπικόν τής 'Εθνικής Τραπέζης εί
ναι έκ παραδόσεως όχι απλώς τό ψυχρόν εκ
τελεστικόν όργανον των αποφάσεων τής Διοι 
κήσεως αλλά ό ένθερμος συνεργάτης αυτής, ή 
δράσις δέ τού Συλλόγου τών υπαλλήλων τής 
Εθνικής Τραπέζης ένεπνέετο ανέκαθεν όχι 
άπό τό μονόπλευρον συνδικαλιστικόν αίσθημα 
τής τάξεως ανθρώπων προσφερόντων είς τό 
"Ιδρυμα τήν έργασίαν των, άλλα άπό τήν σα
φή έπίγνωσιν τοϋ κοινωφελούς χαρακτήρας 
τής Τραπέζης.

Εόλόγως, επομένως, τό προσωπικόν τής 
Τραπέζης, κατόπιν τοϋ ψηφίσματος τής Γε 
νικής Συνελευσεως τών υπαλλήλων αυτής, άνα 
μένει νά Ιδη τήν άναγνώρισιν τής ανάγκης 
έκπροσωπήσεώς του τόσον είς τό Γενικόν Συμ
βούλιον τής Τραπέζης, όσον καί είς τά διά
φορα υπηρεσιακά συμβούλια τοποθετήσεων, 
προαγωγών, πειθαρχικών κλπ.

Ή υπεύθυνος αυτή συμμετοχή τού προσω
πικού είς τά έν λόγω συμβούλια πιστεύομεν 
ότι θά άποτελέση θετικήν συμβολήν είς τήν 
καλήν λειτουργίαν τού Ιδρύματος καθ' όσον 
θά θέση είς τήν υπηρεσίαν τών Διοικητικών 
οργάνων αυτού τήν μόρφωσιν, τήν πείραν, τό 
ενδιαφέρον, τον ζήλον καί τον -παράγοντα τής 
εργασίας.
Κύριοι Μέτοχοι,

Τήν άναγνώρισιν αυτήν ζητεί άπό Υμάς 
τά προσωπικόν τής ’Εθνικής Τραπέζης καί 
πιστεύει ότι ή Γενική Συνέλευσις τών Μετό
χων έμφορουμένη υπό τού πνεύματος, τό 
όποιον οφείλει νά διέπη τήν σύγχρονον κοι
νωνίαν, κατανοεί τήν ανάγκην τής αίτουμένης 
ηθικής ίκανοποιήσεως, διά τής ύπ’ αύτής εκ

λογής είς τό Γενικόν Συμβούλιον τών ύπό τής 
Γενικής Συνελεύσεως τών υπαλλήλων προτα- 
θεισών δύο υποψηφιοτήτων, ήτοι τών κ. κ. 
Ίωάννου Παπαλέτσου, Προέδρου τοϋ Συλλό
γου καί Ιίαρασκευά Σταμοπούλου, Αντιπροέ
δρου.

Είναι περιττόν νά τονίσωμεν ότι ή Γενική 
Συνέλευσις θά έξαρθή είς τό ίίψος τών περι
στάσεων έκλέγουσα ώς συμβούλους τούς δύο 
προταθέντας ύποψηφίους καί είμεθα πεπει
σμένοι ότι θά πρωτοστατήσουν είς τήν έκδή- 
λωσιν τούτην οι έν τή σημερινή Συνελεύσει 
αντιπρόσωποι τών κλαδικών μας Ταμείων 
Συντάξεων καί Αϋτασφαλείας κατόχων δύο 
χιλιάδων περίπου μετοχών.
Κ ί) ρ ιοι Μ έ τ ο χ ο ι,

Είναι έκτος πάοης άμφισβητήσεως ότι ή 
έξυπηρότησις τής ‘Εθνικής Οικονομίας δέν εί
ναι δυνατόν νά συντελεσθή άλλως, είμή διά 
τής άναβιώσεως τής πίστεως. Τόν πρωτεύοντα 
έν προκειμένψ ρόλον θά παίξη ιός έκ τής 
ιστορίας της καί πάλιν ή Εθνική Τράπεζα, 
ήτις δέον νά έπανεύρη τήν θέσιν της ώς πρώ
του πιστωτικού Ιδρύματος τής Χώρας.

Ή σημερινή συνέλευσις σας, Κύριοι Μέ
τοχοι, είναι ή ιστορικωτέρα τών συνελεύσεων. 
Άπό Υμάς έΐαρταται νά τάμητε τήν οδόν 
τής άναγεννήσεως τής Τραπέζης».

Είς τήν πρόσκλησιν τοϋ Προέδρου τής Δ. 
Ε. δέν ήθέλησαν δυστυχώς νά απαντήσουν 
καταφατικώς έκπρόσωποι τών δύο άσφαλιστι 
κών οργανισμών τού προσωπικού τούτου τών 
Ταμείων μας Αύτασφαλείας καί Συντάξεων 
Ή όντως πρωτάκουστος αΰτη πράξις άποτε- 
λέσασα αληθή κατάπληξιν δέν ήδύνατο νά 
μείνη απαρατήρητος έκ μέρους τής Διοικητι
κής ’Επιτροπής. Καθαρά τήν περιέγραψεν είς 
τήν ύπ’ άρ. 3/21-3-45 Άνακοίνωσίν της, αλλά 
καί σαφώς ύπέμνησε τάς σχετικός εύθύνας 
τών Διοικητικών Συμβουλίων τών δύο ‘Οργα
νισμών διά τού πρός αύτά άπό 11-4-45 έγ
γραφου της έχοντας έπι λέξει ώς κάτωθι :

Πρός
τό Διοικητικόν Σνμβονόιον

Ταμείου Αντασφάλειας προσωπικού Τραπεζών 
’Εΰνική;, Κτηματικής καί ‘Ελλάδος 

Έντανΰα
Κύριοι,

Είναι είς ύμας γνωστόν, ότι ή κατά "Οκτώ
βριον τού 1944 έκλεγεϊσα Διοικητική Έπιτρο-



πή τοΰ Συλλόγου μας μεταξύ των χυριωτέρων 
αιτημάτων της περιελαβε τήν εκπροσώπηση 
τού προσωπικού είς τά Γενικόν Συμβούλιον 
τής Τραπέξης καί υπηρεσιακά Συμβούλια προ 
αγωγών κ λ.π. καί πρός τήν κατεύθυνσιν ταύ ■ 
την έκινήθη δραστηρίως πρύς τήν τότε ύπό 
τήν προεδρίαν τοΰ κ. Γ. ΓΙαπανδρέου Κυβέρ- 
νησιν. Ή Κυβέρνησις εκείνη διά τοΰ νόμου 
περί προσωρινής ρυθμισεως τής Αιοικήσεως 
τής Εθνικής Τραπέζης άνεγνώοισε κατ' αρ
χήν τό βάσιμον τοΰ αιτήματος καθορίσασα 
διά τοΰ νόμου τούτου τήν είς τό Γενικόν 
Συμβούλιου υποχρεωτικήν έκπροσώπησιν των 
παραγωγικών τάξεων διέπραξεν όμως τό ολί
σθημα νά μή περιλάβη μεταξύ τών διοριοθέν. 
των Συμβούλων έκπροσώπους τοϋ προοωπικοΰ 
τής ’Εθνικής Τραπέζης είς ΐκανοποίησιν τοΰ 
αίτήματύς του.

Συγκληθείσης διά τήν 19.2.10 Γενικής Συν 
ελεύσεως τών Μετόχων μέ θέμα μεταξύ άλλων 
αρχαιρεσίας διά τήν άνάδειξιν Διοικήσεων 
τής Τραπέζης καί Γενικού Συμβουλίου τό άνω 
τέρω αίτημα τοΰ προσωπικού ένεφανίζετο καί 
πάλιν επί σκηνής ζητούν, τήν άμεσον λύσιν 
του. Δύο ήσαν αΐ διά τήν λύσιν του κατευθύν
σεις : Ή μία πρός τήν πλευράν τής έκδόσεως 
νόμου κα,θορίζοντος τήν υποχρεωτικήν εκπρο
σώπηση' τοΰ προσωπικού είς τό Γενικόν Συμ
βούλιου τήςΟΤραπέζης, ή δ’ έτέρα έν άποιυχίρ 
τής πρώτης, η διά τοΰ Συλλόγου ώς μετόχου 
υποβολή τοΰ αιτήματος είς τήν Γενικήν Συν- 
έλ,ευσιν τών Μετόχων πρός τόν σκοπόν τής έκ 
μέρους αύτής ίκανοποιήσεώς του.

Τό όλον ζήτημα έτέθη ύπό τής Διοικητικής 
’Επιτροπής τοΰ Συλλόγου ύπ’όψιν τής Γενικής 
Συνελεύσεων τών μελών αύτοΰ τής δ Φεβρουά
ριου 191ό ή δέ Συνέλευσις αΰτη έν άπολύτφ 
όμοφωνίρ υιοθέτησε πλήρως τάς απόψεις τής 
ίιοικητικής Επιτροπής έξουσιοδοτηοασα μά

λιστα -τούτην όπως κατά την I ενικήν Συνελευ 
σιν τών Μετόχων προβάλη καί ώρισμένας 
υποψηφιότητας.

Οντως ή Διοικητική ’Επιτροπή καί έν τη 
μετά τάς αρχαιρεσίας τής 6ης .Μαρτίου 191) 
νέα συνθέσει της έκινήθη δραστηρίως καί 
πρός τήν πλευράν τής έκδόσεως νόμου ρυθμί- 
ζοντος τό ζήτημα, άνευ όμως αποτελέσματος, 
καί πρός τήν έτέραν πλευράν τής Γενικής 
Συνελεύοεοις έμφανισθΐΐσα ενώπιον αυτής διά

τοΰ Προέδρου της καί ζητήαασα τήν ικανο
ποίηση' τοΰ αιτήματος της.

"Αν έξετάσωμεν προσεκτικά τό αποτέλεσμα 
τής ψηφοφορίας θά ίδωμεν ότι ή φωνή τοΰ 
Προέδρου τής Διοικητικής 'Επιτροπής εΰρεν 
άπήχησιν είς τήν Γενικήν Συνέλευσιν τών 
Μετόχων διότι αί τριακόσιοι όντως τιμητικοί 
ψήφοι αΐτινες μάς έδόθησαν προήρχοντο άπό 
Μετόχους αύτοπροσιόπως παραστάντας εκφρά
ζοντας έλευθέρως τήν βούλησίν των καί μή 
ύποχρεουμένους νά ένεργώσι κατ’ άλλοτρίαν 
επιταγήν.

Μέ κατάπληξιν όμως άλλα συγχρόνως καί 
μέ δικαιολογημένη)1 άγανάκτησιν εϊδομεν νά 
μή ριφθώσιν ύπέρ τοΰ αιτήματος μας είς τήν 
ψηφοδόχον αί ψήφοι αί όποΐαι δικαιωματι- 
κώς μάς ανήκουν καίτοι ρητώς έν τή πρός 
τήν Γενικήν Συνέλευση- τών Μετό- 
χων προσλαλιρ του ό Πρόεδρος τοΰ Συλλόγου 
έκάλεσε τούς είς οϋς αί ψήφοι αΰται είχον 
έμπιστευθεϊ όπως δώσουν πρώτοι τό παράδειγ
μα. Καί αί ψήφοι αΰται είναι αί τών ασφα
λιστικών μας Ταμείων Συντάξεων καί Αύτα- 
σφαλείας. Καί ώς εκπρόσωποι έν τή προκει 
μένη περιπτώσει τών απόψεων τοΰ συνόλου 
τοΰ προσωπικού είς δ άνήκουσι τά έν λόγω 
Ταμεία έρωτώμεν καθ’ δ έχομεν δικαίωμα 
καί όποχρέωσιν

Διά τινα λόγον οί έμπεπιστευμένοι τάς 
ψήφους τών έν λόγφ Ταμείων δέν ένεκολπώ- 
θησαν τάς απόψεις μας ; "Εάν είχον διάφορον 
προσωπικήν γνώμην δικαίωμά των καί ούδείς 
θά τούς έμέμφετο έφ’ όσον θά ένεφανίζοντο 
μέ μετοχάς τής ίδικής των κυριότητας. Έφ’ 
όσον όμως έξεπροσώπουν μετοχάς άνηκούσας 
είς έντολεϊς ών ή βούλησις έξεδηλώθη κατά 
τρόπον σαφή καί άναμφισβήτητον αντίθετος 
πρός τήν ίδικήν των προσωπικήν βούλησίν, 
έρωτώμεν, έν τίνι δικαιώματι παρεγνωρίσθη 
κατά τρόπον σκανδαλώδη ή βούλησις τών έν- 
τολέων των. Τά έρωτήματα ταΰτα έχουν ανάγ
κην άπαντήσεως. ’Ανέκαθεν δ Νόμος καί ή 
ηθική έπέβαλον λογοδοσίαν είς τούς διαχειρι- 
ζομένους άλλοτρίας ύποθέσεις. Οί καιροί καθ’ 
οϋς είς παρόμοιας περιπτώσεις αί έπιταγαΙ 
αΰται παρέμενον γράμμα νεκρόν παρήλθον 
εύτυχώς άνεπιστρεπτεί.

Άναμένομεν άτυχώς έπί ματαίφ καίτοι πα- 
ρήλθεν ικανόν διάστημα εκτοτε νά ίδωμεν έκ-



δήλωσιν ένεργείας πρός έκκαθάρισιν τής θέ 
σειος των διαχειρισθέντων τάς ψήφους τών 
Ταμείων κατά τήν Γενικήν Συνέλευσιν τών 
Μετόχων έκ μέρους ιών Διοικητικών Συμβου
λίων τών έν λόγψ Ταμείων. "Ισως, όπερ εύ· 
χόμεθα, ή παρούσα τούς δώση αφορμήν πρός 
έξέτασιν τού ζητήματος.

Έάν, όπερ άπευχόμεθα, προτιμηθή ύπό 
τών Διοικοόντων τά Ταμεία ή τήρησις σιγής, 
τό προσωπικόν δν άποφασισμένον νά παρα- 
μείνη ό απόλυτος κύριος έν τφ οϊκφ του θά 
έπιδιώξη μόνον του τήν τοιαύτην έκκαθάρισιν 
ήν άλλως τε ανέγραψε μεταξύ τών αιτημάτων 
του άπό τής στιγμής τής αναγγελίας τοϋ απο
τελέσματος ψηφοφορίας τής Γενικής Συνελεύ- 
σεως τών Μετόχων τής 19.3.4ο.

Παρακαλοΰμεν ύμάς όπως άναγνωσθή ή 
παρούσα έν συνεδρίφ τού Συμβουλίου υμών 
καταχωρουμένη, ώς έχει, εις τά οίκεΐα πρα
κτικά.

Μετά πάσης τιμής
"Ο Πρόεδρος τής Διοικητικής Επιτροπής».
Τό θέμα τής συμμετοχής τού προσωπικού 

εις τό Γενικόν Συμβούλιον παραμένει πάντοτε 
μεταξύ τών εκκρεμών αιτημάτων του ζητούν 
τήν λόσιν του. Τό ζήτημα τούτο άντεμετωπί- 
σθη εις τήν Γενικήν Συνέλευσιν τών Μετόχων 
τής ’Εθνικής Κτηματικής Τραπέζης τής 21ης 
‘Απριλίου 1945. Παραθέτομεν τόν πρός τήν 
Συνέλευσιν ταντην έκφωνηθέντα λόγον τοϋ 
Προέδρου τής Δ. Ε. έχοντα ώς έξής : 
Κύριοι Μέτοχοι,

Παρίσταμαι ενταύθα ώς εκπρόσωπος τών 
μετοχών τού Ταμείου Αύτασφαλείας τών ύπαλ 
λήλων τών Τραπεζών 'Εθνικής, Ελλάδος καί 
Κτηματικής μέ τόν μοναδικόν σκοπόν καί τήν 
ρητήν έκ μέρους τών συναδέλφων μου έντο- 
λήν νά φέρω ένοιπιόν σας τό ζήτημα τής συμ
μετοχής τοϋ προσωπικού τής ’Εθνικής Κτήμα 
τικής Τραπέζης είς τό Γενικόν Συμβούλιον 
αύτής.

Ώς πρόεδρος τοϋ Συλλόγου τών υπαλλή
λων τών Τραπεζών ‘Εθνικής καί ’Εθνικής 
Κτηματικής είχον λάβει έντολήν όπως κατά 
τήν Γενικήν Συνέλευσιν τών Μετόχων τής ’Ε
θνικής Τραπέζης τής 19ης Μαρτίου 1945 υπο 
στηρίξω παρόμοιον αίτημα διά τούς υπαλλή
λους αυτής.

Όσοι έξ υμών Κύριοι Μέτοχοι, παρέστητε

κατά τήν Συνέλευσιν έκείνην θά ένθυμήσθε ότι 
αί δοθείσαι υπέρ τής προτάσεώς μου ψήφοι 
άντεπροσώπευον κατά τό μέγιστον μέρος με 
τάχους παρισταμένους αυτοπροσώπως είς τήν 
Συνέλευσιν καί κατόχους μικρού αριθμού με 
τοχών πράγμα τό όποιον άποδεικνύει ότι τό 
δίκαιον αίτημά μας ένεστερνίσθη ή κοινή γνώμη 
τής Συνελεύσεως, ή δυναμένη νά κρίνη έλεν- 
θέρως καί ούχί ή τεταγμένη νά έκτελέση αύ- 
στηρώς τάς οδηγίας τών έντολέων της.

Έν τή πεποιθήσει Κύριοι Μέτοχοι,ότι έξυ 
πηρετώ μίαν δικαίαν ύπόθεσιν ζητώ νά μοί 
έπιτρέψητε νά σάς κουράσω έπ’ ολίγον άνα- 
πτύσσων είς ύμάς τούς λόγους διά τούς οποίους 
ίιποβάλλομεν ύπό τήν κρίαιν σας τό αίτημά 
μας.

Ώς υπάλληλοι δύο έκ τών σαβαρωτέρων 
πιστωτικών ιδρυμάτων θεωροϋμεν ώς βασικόν 
σκοπόν τής ύπάρξεως τοϋ Συλλόγου μας τήν 
ενεργόν δράσιν έν τφ πλαισίφ τών αύστηρώς 
συνδικαλιστικών έπιδιώξεων. "Η πολιτική εύ- 
ρίσκεται έξω τών έπιδιώξεων τούτων, έν ού- 
δεμιρ δέ περιπτώσει δυνάμεθα νά συλλάβω- 
μεν σύνδεσμον μεταξύ πολιτικών καί επαγγελ
ματικών σκοπών.

Ή προσήλωσίς μας είς τάς συνδικαλιστι 
κάς άρχάς έπιβάλλει είς ημάς τήν ύποχρέιο- 
σιν νά ένεργήσωμεν δΓ όλων τών νομίμων μέ
σων πρός άξιοποίησιν τού παράγοντος τής 
εργασίας. Καί ή άξιοπυίησις αύτή θά πραγ 
ματοποιηθή όταν άναγνωρισθή έν τή πράξει 
έκεϊνο τό όποιον έχει γίνει συνείδησις είς τήν 
σύγχρονον κοινωνίαν καί οικονομίαν, ότι δη
λαδή ή έργασία δεν αποτελεί πλέον τόν άντα- 
γωνιζόμενον τό κεφάλαιον παράγοντα, άλλ' 
είναι ισότιμος πρός αυτό συντελεστής τής πα 
ράγωγής. Κατ’ ακολουθίαν αί σχέσεις έργο- 
δότου καί έργαζομένου είναι σχέσεις συνερ
γασίας τείνουσαι είς τήν κατα τόν λυσιτελέ 
στερον τρόπον πραγματοποίησιν τού έπιδιω- 
κομένου σκοπού, δηλαδή τήν μέχρι τοϋ άνω- 
τάτου ορίου οικονομικήν άπόδοσιν μέ γνοιμο 
να τήν έξυπηρέτησιν όχι μόνον τοϋ συμφέρον
τος τού κεφαλαίου, αλλά τού συμφέροντος τοϋ 
κοινωνικού συνόλου.

Άν τά λεχθέντα ισχύουν διά πάσαν τρα
πεζιτικήν έπιχείρησιν διά τάς Τραπέζας 'Ε
θνικήν καί ’Εθνικήν Κτηματικήν, αί όποιοι 
τόσον έκ συστάσεως τού μετοχικού των κεφα-



λαίοιι όσον κυί έκ τής ιστορίας των έταξαν 
πάντοτε ώς κατευθυντήριον γραμμήν τής οι
κονομικής δράσεως αυτών τήν εξυπηρέτησή' 
τοΰ “Εθνους, ή συμμετοχή εις τά Γενικά Συμ
βούλια αυτών εκπροσώπων τής ιάξεως εκείνης 
ή όποια κατ’ έξοχήν ένδιαφέρεται διά τήν 
πρόοδον καί ακμήν ιών Ιδρυμάτων, αποτελεί 
ανάγκην αυταπόδεικτον. Τό προσωπικόν των 
Τραπεζών ’Εθνικής καί Εθνικής Κτηματικής 
είναι άπό παραδόσεως όχι απλώς τό ψυχρόν 
εκτελεστικόν όργανον ιών αποφάσεων ιών 
Διοικήσεών του αλλά ό ένθερμος συνεργάτης 
αύτών, ή δράσις δέ τού Συλλόγου των υπαλ
λήλων ένεπνέετο ανέκαθεν όχι άπό τό μονό
πλευρον συνδικαλιστικόν αίσθημα τής τάξεως 
ανθρώπων προσφερόντων εις τά 'Ιδρύματα 
τήν έργασίαν των. αλλά άπό τήν σαφή έπί- 
γνωσιν τού κοινωφελούς χαρακτήρας αύτών.

Πέραν τούτων τό σώμα ιών υπαλλήλων ιών 
Τραπεζών ’Εθνικής καί "Εθνικής Κτηματικής 
αναμένει νά ίδη ότι εις τήν τάξιν των εργα
ζομένων, ή όποια άποτελεΐ τό κυριώτερον στοι- 
χειον έπί τού όποιου θά οτηριχθή ή αναδη
μιουργία τοΰ τόπου, θέλουν παρασχεθή τά ά 
παραίτητα μέσα διά τήν ηθικήν έξυψωσιν αύ- 
το.ΰ, καί ότι είναι πλέον καιρός όπως ή εργα
σία άνυψωθή εις τήν έμπρέπουσαν κοινωνικήν 
αύτής θέσιν

Κύριοι Μέτοχοι,
Πιστεύω ότι δέν είναι ανάγκη νά έξακο 

λουθήσω άναπτύσσων προ: "Υμάς ιδίως επι
χειρήματα διά νά υποστηρίξω τό δίκαιον αί
τημά μας διότι είμαι βέβαιος, απολύτως βέ
βαιος, ότι όλοι οί παριστάμενοι εμφορούνται 
υπό τού πνεύματος εκείνου το όποιον οφείλει 
νά διέπι) τάς συγχρόνους κοινωνίας καί ότι 
κατανοούν τήν ανάγκην τής αίτουμένης ηθι
κής ϊκανοποιήοεως

“Ολοι οϊ παρισταμενοι γνωρίζουν καλώς 
ότι οί λόγοι οί όποιοι συνηγορούν, κατά το 
παρελθόν ύπέρ τής αποκλειστικής διοικήσεως 
ιών έπιχειρήσεων υπό τού κεφαλαίου ήλλοιώ- 
θησαν ουσιωδώς. “Ας μοί επιτροπή όμως νά 
εΐπω ότι κάποια προκατάληψις έμπρδιζει 
πολλούς νά κάμουν πρώτοι τήν γενναίαν χει
ρονομίαν ιών παραχωρήσεων.

ΓΙοιούμεθα έκκλησιν πρός τούς κ. κ. Μετό
χους όπως υφωθοϋν ϋπεράνω προσωπικών συμ
φερόντων καί προσηλωθούν εις τάς άρχάς έ

κείνας αί όποϊαι συντελούν εις τήν πρόοδον 
καί ευημερίαν τού κοινωνικού συνόλου.

Παρέχεται εις υμάς .’σήμερον ή ευκαιρία 
νά τάμητε νέαν όδόν καί νά μ ή διστάσητε νά 
έκλέξητε μεταξύ τού διλήμματος τής έξακο- 
λουθήσεως τής άντιθέσεως καί δυσαρμονίας 
ή τής έγκαθιδρύσεως μιας τιμίας συνεργασίας 
εργοδοτών καί έργαζομένων. Δώσατε πρώτοι 
όμείς τήν λύσιν είς έν των προβλημάτων τής 
κοινωνικής πολιτικής συντελοϋντες, ώς έχετε 
καθήκον, είς τήν έξαφάνισιν των αιτίων τής 
κοινωνικής δυσαρμονίας.
Κύριε Διοικητά τής "Εθνικής Τραπέζης,

Κατά τήν επίσημον αύτήν στιγμήν αίσθάνο 
μαι τήν ανάγκην μεταφέρων άλλως καί τήν έπι- 
θυμίαν τών συναδέλφων μου νά απευθυνθώ ιδι
αιτέρως πρός "Υμάς διά νά οάς παρακαλέσω 
όπως πρωτοστατήσητε είς τάς υπέρ τοΰ αιτή
ματος μας εκδηλώσεις.

Είναι ανάγκη νά τονίσω ότι έχετε ειδικός 
εύθύνας νά ένισχύσητε τήν πρυσπάθειάν μας. 
At εόθύναι αύταί βασίζονται έπί ιών ύποχρε- 
ώσεων τάς όποια: αναλαμβάνουν όλοι οί ήγέ- 
ιαι νά χρησιμοποιούν τήν επιρροήν των δια 
τήν έπιιευξιν τής συνεργασίας εργοδοτών καί 
έργαζομένων καί τήν δημιουργίαν ιών συν
θηκών εκείνων έντός ιών οποίων θά άναπτυ- 
χθή τό πνεύμα τής συνεργασίας καί τής αμοι
βαίας κατανοήσεως διά τήν πρόοδον ιών έπι 
χειρήσεων, τό καλόν τών εργαζομένων καί 
τήν ίκανοιιοίησιν τής κοινωνίας

Λύτό ζητεί παρ' "Υμών τό Σώμα τών υπαλ 
λήλων τών Τραπεζών Εθνικής, "Ελλάδος καί 
"Εθνικής Κτηματικής

Ένισχύσατε τό υψηλόν όραμα μιας στα
θερά: καί αποδοτικής συνεργασίας καί νπο 
στηρίξατε τάς υποψηφιότητας είς τό Γενικόν 
Συμβούλιον τής Εθνικής Κτηματικής Τραπέ
ζης τών ανώτερων υπαλλήλων αύτής κ. κ. 
Στρούμου καί Ρεσμπίθα τών όποιων ή ύπεύθιι 
νύς συμμετοχή είς τό έν λόγοι Συμβούλιον 
εΐμεθα βέβαιοι ότι θά άποτελέαη θετικήν 
συμβολήν είς τήν καλήν λειτουργίαν τοΰ ίδρύ 
ματος καθ" όσον θά θέση είς τήν υπηρεσίαν 
τών διοικητικών οργάνων αότοϋ τήν μόρφωσιν, 
τήν πείραν, τό ενδιαφέρον, τόν ζήλον καί τοϋ 
παρά'/οντος τής εργασίας.

"Υποστηρίξατε, Κύριε Διοικητά τής Έθνι 
κής Τραπέζης καί Κύριοι Μέτοχοι, πρώτοι ύ 
μεΐς τά ιερά δίκαια τών εργαζομένων τήν ίκα 
νοποίησιν τών όποιων ΰπόοχεται ένας νέος 
κόσμος πού ανατέλλει ήδη λαμπρός.



ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΝ ΤΗΣ ΤΡΑΤΤΕΖΗΣ

ο noros του χ. οηγπ. mAHimoY
Ή τΤραπεζιιικη* μέ ιδιαιτέραν ενχαρίοτηοιν δη- 

μοοιενει ολόκληρον ιόν λόγον, ιόν όηοϊον -ί 
κ. ίΙ]Ι(. Μάξιμος έξεφώνηοε κατά την έκ
τακτον Γενικήν Σννέλενοιν των Μετόχων 
της Τραπέζης τής 19)2)45. διά τό εξαιρετι
κόν ενδιαφέρον τον.

Κύριοι Μέτοχοι,
Είμαι ιδιαιτέρως ευτυχής, ευρισκόμενος έν 

μέαφ υμών από τής έδρας ταύτης μετά πάρο 
δον ενός τετάρτου περίπου αιώνος. Σάς άπευ 
θύνω εγκάρδιον χαιρετισμόν. Ενθυμούμαι μειά 
μεγάλης συγκινήσεως τήν εμπιστοσύνην μέ την 
όποιαν μέ περιεβάλλατε. Πολύ ολίγοι έκ των 
μετόχων τής εποχής εκείνης παρίστανται δυσ
τυχώς σήμερον διότι άπό είκοσι τριών ετών 
πού λείπω άπό τήν Τράπεζαν πολλοί έφυγαν 
άπό κοντά μας. Ενθυμούμαι ευγνωμόνως τήν 
εμπιστοσύνην μέ τήν οποίαν μέ περιέβαλλον αί 
έκάστοτε Συνελεύσεις τής Τραπέζης κατά τόν 
χρόνον κατά τόν όποιον άπετέλεσα μέλος τής 
Διυικήσεως τής Τραπέζης ώ'ς Υποδιοικητής 
καί ώς Διοικητής.

Πόσα γεγονότα άπό τής εποχής εκείνης έμε- 
σολάβησαν καί ποια ή θέσις τής "Εθνικής 
Τραπέζης τότε καί ποια σήμερον.

Άψοΰ μοϋ έκάματε τήν τιμήν νά θελήσετε 
νά προεδρεύσω τής πρώτης ταύτης συνελεύ 
οεως, μετά τά απαίσια γεγονότα τά όποια έλα 
βον χώραν εις τόν τόπον μας, θά μοϋ έπιτρέ- 
ψητε νά σάς απασχολήσω καί νά σάς εΐπω 
σμιλών έκ τού προχείρου, μερικάς ιδέας μου 
επί των ζητημάτων των άφυρώντων τήν ’Εθνι
κήν Τράπεζαν

Είμαι ϋ γερυντόιερος άτυχώς τών επιζών 
των Διοικητών τού μιεγάλου τούτου ‘Ιδρύμα
τος. Εϊμεθα δύο οι επιζών,τες Ό κ. Λιομή 
δης καί έγώ. ’Εννοείτε κατά συνέπειαν τό εν
διαφέρον τό όποιον έχω διά παν ζήτημα, τό 
όποιον αφορά τό “Ιδρυμα τούτο, μέ τό όποιον 
συνδέομαι άπό πλέον τού ήμισεος αίώνος, 
διότι είσήλθον εις τήν υπηρεσίαν τής Τουπέ 
ζης πρό 52 ετών. 'Υπηρέτησα τήν Τράπεζαν 
επί 31 χρόνια καί άνήλθον τάς βαθμίδας τής 
τραπεζικής ιεραρχίας μιαν πρός μίαν. "Εν 
νοείτε λοιπόν, ότι ή μπορώ νά λέγω, ότι είμαι

εκείνος, ό όποιος ένδιαφέρεται τό περισσότε
ρον διά τό Ίδρυμα τούτο, διότι μέ συνδέουσι ν 
άρρηκτοι μέ αυτό δεσμοί. Κατά τό διάστημα 
κατά τό όποιον ή μην μακράν τοΰ 'Ιδρύματος, 
δέν έπαυσα άπό τοΰ νά τοΰ παρέχω τάς μικράς 
μου υπηρεσίας, οσάκις μοί έζητήθ,,οαν. Αί 
έκάστοτε Κυβερνήσεις, εκτός βέβαια τών δι· 
κτατορικών, μοΰ έκαμαν τήν τιμήν νά ζητώσι 
τήν γνώμην μου διά παν ζήτημα, τό όποιον 
άφεώρα τήν Εθνικήν Τράπεζαν. Δέν λέγω διά 
τάς τελευταίας Κυβερνήσεις, τάς μετά τήν άπε 
λευθέρωσιν, διότι δεν είχον τόν καιρόν αί κυ
βερνήσεις αόταί νά έπιληφθώσι τοΰ τραπεζι
τικού ζητήματος, ’Ελπίζω, ότι τό ζήτημα τούτο 
δέν θά βοαδύνη νά τάς απασχόληση καί μά
λιστα νά τάς απασχόληση όλως ιδιαιτέρως.

Τό "Ιδρυμα τούτο, χάρις εις τάς ικανότη
τας, εις τήν συντηρητικότητα, είς τό κύρος καί 
εις τόν πατριωτισμόν εκείνων, οί όποιοι τό 
διφκησαν, κατώρθωσε νά έμπνευση τήν εμπι
στοσύνην εις ολόκληρον τόν ελληνισμόν τόν 
έσω καί τόν έξω καί νά άνέλθη είς περιωπήν 
τοιαύτην, ώστε νά συγκεντρώση ολόκληρον ή 
μάλλον τό μεγαλύτερον μέρος τού αποταμιεύ
ματος τοΰ 'Ελληνισμού Δέν έχομε ν παρά νά 
έξετάσωμεν τους ισολογισμούς καί τούς απο
λογισμούς τής πρώτητ ογδοηκονταετίας, διά 
νά πεισθώμεν περί τής εμπιστοσύνης τήν όποιαν 
είχεν έμπνεύσει καί τοΰ κύρους, τό όποιον εί- 
χεν αποκτήσει. ’Αρκεί κανείς νά ϊδη τόν όγ
κον τών καταθέσεων, αί οποίοι είχον συγκεν- 
τρωθή, αρκεί νά ουλλογισθή κανείς τόν όγ
κον τών διαρκών καταθέσεων, τάς όποιας είχε 
συγκεντρώσει, διά νά καταλάβη τήν σημασίαν 
τού έργου, τό όποιον έκαμον οί μεγάλοι εκεί
νοι Διοικηταί τού Ιδρύματος Τά μεγάλα κε
φάλαια,τό όποια ό 'Ελληνισμός ολόκληρος εί
χεν έμβ»ιστευθή εις τήν ’Εθνικήν Τράπεζαν οϊ 
διοικήσανιες τό "Ιδρυμα τά διωχέτευσαν κατά 
τοιούτού τρόπον, ώστε καί τό Κράτος έπανει - 
λημμένως νά βοηθήση καί νά θέση είς τήν 
διάθεσίν του τήν κολοσσιαίαν πίστιν τήν οποίαν 
είχε καί κανένα έκ τών κλάδων τής εθνικής 
οικονομίας νά μι ή άμελήση νά βοηθήση.



Εις τήν ’Εθνικήν Τράπεζαν, Κύριοι, οφεί
λεται ή πρόοδος τής βιομηχανίας, τοΰ εμπο
ρίου, τής γεωργίας, καί τής ναυτιλίας ακόμη. 
Έάν έγινε μία πρόοδος εις τόν τόπον αυτόν, 
τήν όποιαν ημείς οι γέροντες παρηκολουθή- 
σαμεν βήμα προς βήμα, οφείλεται τοϋτο εις 
τήν Εθνικήν Τράπεζαν. Ήτο δέ, τοιαύτη ή 
πίατις, τήν όποιαν εϊχεν αποκτήσει, ώστε ενθυ
μούμαι—μίαν προσωπικήν μόνον θά σας ειπω 
έντύπωσιν, μίαν προσωπικήν έπιβεβαίωσιν — 
όταν μετέβην τό 1915 ώς "Υποδιοικητής τής 
Τραπέζης εις Λονδινον δι" υποθέσεις τοΰ Κρά 
τους καί τής "Εθνικής Τραπέζης συνήντησα 
τόν Διοικητήν καί "Υποδιοικητήν τής Τραπέ
ζης τής "Αγγλίας, τόν λόρδον Cunlife καί τόν 
Montagu Norman. Τούς υπέβαλα τάς αίτή 
σεις μου. ’Αφού τάς ήκουσαν μοϋ είπεν ό λόρ 
δος Cunlit'e : «Κύριε Μάξιμε, δεχόμεθα τάς 
αιτήσεις σας, διότι ήξεύρομεν τί "Ιδρυμα έκ 
προσωπεΐτε' ήξεύρομεν, ότι είσθε τό μεγαλύ
τερου "Ιδρυμα τής εγγύς 'Ανατολής. Σάς δηλώ, 
ότι δέν έδώσαμε τούς όρους αυτούς εις ούδέν 
άλλο ίδρυμα τής Ευρώπης». Καταλαβαίνετε 
πόσο μία τοιαύτη δήλωσις έκ μέρους τοϋ αρ
χηγού τής πίστεως τής μεγάλης ’Αγγλικής 
Αυτοκρατορίας μέ συνεκίνησεν. ’Αλλά καί άλλο 
προηγούμενου παράδεινμα έχω νά προσθέσω. 
Ήσθάνθην μεγάλην συγκίνησιν, όταν κατά τό 
1908 μετέβην ε’ις Νέαν Ύόρκην διά νά μελε 
τήσωμεν τό ζήτημα τής ίδρύσεως ‘Υποκατα
στήματος τής ’Εθνικής Τραπέζης. Ήλθον καί 
μέ είδον διάφοροι επίτροποί καί μία από τάς 
επίτροπός, ή καί πολυπληθεστέρα, μοΰ είπε : 
«Κύριε, πρέπει νά κάμετε εδώ ‘Υποκατάστημα, 
διότι οι εδώ Έλληνες εις δύο πράγματα έχουν 
εμπιστοσύνην : εις τό σελάχι τους καί εϊς τήν 
’Εθνικήν Τράπεζαν».

Ενώ τοιαύτη ήτο ή Εθνική Τράπεζα, τό
σος ήτο ό όγκος της, τόσον τό κύρος της, ήλθε 
μιά στιγμή, κατά τήν όποιαν διά λόγους θεω
ρητικούς, διά λόγους άβάσιμους, έδιχοτόμη- 
σαν τόν όγκον αύτάν τής ’Εθνικής Τραπέζης. 
Μέ έκάλεσαν καί μοΰ έζήτησαν τήν γνώμην 
μου. Καί εις τήν Ιίυβέρνησιν καί εις τούς 
διοικοϋντας τήν Τράπεζαν είπα, ότι αύτό πού 
κάνετε είναι έγκλημα. Δέν επιτρέπεται ένα 
όγκον τόσον μεγάλης πίστεως πού εχαμεν, νά 
πάμε νά τόν καταστρέψωμεν. Έπέμεινα καί 
διά τού τύπου καί διά τής προσωπικής μου

έπεμβάσεως, ώστε νά μή γίνη. Τό έγκλημα 
έγινεν. Έχωρίσθη ή "Εθνική Τράπεζα. Βέ
βαια μοΰ είπαν τότε «μά ξέρετε, τό Ίδρυμα 
αύτό, πού θά γίνη καί τό όποιον θά λέγεται 
Τράπεζα τής 'Ελλάδος, δέν θά έχη καμμίαν 
άνάμιξιν είς τά ζητήματα τής πίστεως: μόνον 
διά τό νόμισμα θά άσχοληθή καί τήν άνα- 
προεξόφλησιν (ορισμένων βραχυπροθέσμων 
γραμματίων δέν θά κόμη υποκαταστήματα 
τό ίδρυμα αύτό. Έφ’ όσον ήτο ό κ. Διομή
δης Διοικητής τής Τραπέζης τής "Ελλάδος 
οφείλω νά ομολογήσω, ότι αί υποσχέσεις αύ- 
ταί έτηρήθησαν Όταν όμως ό κ. Διομήδης 
έφυγε καί κυρίως μετά τήν άρσιν τής. στα θε- 
οοποιήσεως—αυτά πού λέγω κύριοι είναι εν 
τελώς προσωπική μου γνώμη, δέν έχουν καμ
μίαν σχέσιν μέ τόΊδρυμα τούιο καί τούς διοι 
κοΰντας αύτό αύτήν τήν στιγμήν—ή Τράπεζα 
τής "Ελλάδος ήρχισε νά αναμιγνύεται είς δλας 
τάς εργασίας, τάς οποίας ή "Εθνική Τράπεζα 
έκαμνε καί τάς καταθέσεις. Ό συναγωνισμός 
είχε φθάσει είς τοιοΰτον σημεΐον, ώστε οι 
Διοικηταί τής ’Εθνικής Τραπέζης, Δροσόπου 
λος καί Κοριζής, ήλθαν καί μέ βρήκαν καί 
μοΰ είπαν, ότι δέν μπορεί νά ζήση ή Εθνική 
Τράπεζα, ότι ό συναγωνισμός έχει φθάσει εις 
τό άπροχώρητον καί πρέπει νά ληφθοΰν μέ
τρα, διά των όποιων πρέπει νά γίνη πάλιν ή 
συγχώνευσις—μή ξεχνάτε, ότι ό Δροσόπουλος 
καί ό Κοριζής ήσαν έκ των πρωτεργατών τής 
διχοτομήοεως.

‘Αλλά, αυτά, Κύριοι Μέτοχοι, ανάγονται εις 
τό παρελθόν καί τά είπα μόνον διότι μοϋ ft 
κάματε τήν τιμήν νά μόΰ ζητήσετε νά προε
δρεύσω .

’Εκείνο τό όποιον πρέπει νά μάς άπασχο- 
λήση τώρα είναι τό παρόν καί τό μέλλον. 
Δυστυχώς τύ τραπεζικόν οικοδόμημα λόγω τής 
υποτιμήσεως ή μάλλον τής έξατμίοεως τής 
δραχμής μετεβλήθη είς έρείπια, έχει περιέλ- 
θει είς τό αδιέξοδον. Δέν μπορεί κανείς τρα
πεζικός οργανισμός, καμμία Τράπεζα νά άν- 
τεπεξέλθη καί .νά καλύψη τάς δαπάνας της 
διότι έλειψεν ά κύριος παράγων τών εργα
σιών των τραπεζικών ιδρυμάτων, «Αί Κατα
θέσεις». Καί δυστυχώς δέν βλέπω, ότι πολύ 
γρήγορα θά έπανέλθη τό ζήτημα τών καταθέ 
σεων, διότι αί καταθέσεις εκπροσωπούν απο
ταμίευμα, τό όποιον ποιός ξέρει πότε θ’ άρ·



χίση νά συγκεντρώνεται εις τά Ταμεία των 
Τραπεζών. Κατά συνέπειαν. Κύριοι, τό ζήτη
μα αυτό πρέπει ν’ άπασχολήση κατά πρώτι
στον λόγον καί έπρεπε νά έχη ήδη άπασχολή 
σει κατά πρώτιστον λόγον όλας τάς Κυβερνή
σεις, αΐ, όποιαι ήλθαν μετά τήν άπελευθέ 
ρωσιν.

"Ας έξετάσωμεν ποια είναι ή θέσις των 
Τραπεζών. Αΐ Τράπεζαι κατά τήν άντίληψίν 
μου υποδιαιρούνται εις τέσσαρας κατηγορίας :

Εις τήν πρώτην κατηγορίαν υπάγονται αΐ 
Τράπεζαι αί μικροί. Ανταί είναι αδύνατον νά 
ζήσουν διότι δεν είναι εις θέσιν νά καλύψω- 
σιν οόδέν έκ τών εξόδων των καί διότι δέν 
'χουσιν ενεργητικά στοιχεία έπί τών οποίων 
νά στηριχθούν, λόγω τής έξατμίσεως τοΰ 
εθνικού νομίσματος.

Δευτέρα κατηγορία είναι αί Τράπεζαι αί 
πολύ μεγαλύτεροι, αί όποιαι εχουσιν αρκετά 
ενεργητικά στοιχεία άλλά [δέν είναι εις θέσιν 
ούτε νά πραγματοποιήσουν τά ενεργητικά στοι
χεία, οΰτε εργασίαν νά κάμουν τοιαύτην, ώστε 
νά καλύψωσι τάς δα πάνας των καί εύρίσκον- 
ται καί αόταί εις τό άπροχώρητον.

Ή ’Αγροτική Τράπεζα. —- Τρίτη κατη
γορία είναι ή ’Αγροτική Τράπεζα καί ή Κτη
ματική Τράπεζα. Είναι κρατική Τράπεζα καί 
κατά συνέπειαν τό Κράτος θά κάνη δ,τι νο 
μίζει δι" αυτήν, διότι έχει τό μέσον νά τήν 
βοηθήση, Ή Κτηματική Τράπεζα είναι μία 
Τράπεζα Ιδίας φύσεως διά τήν όποιαν θά 
ληφθοΰν μέτρα, τά όποια θά είναι εντελώς 
ιδιαίτερα.

Έρχόμεθα τώρα είς τάς δύο μεγάλος Τρά
πεζας. Είς τήν Τράπεζαν τής 'Ελλάδος καί 
είς τήν Τράπεζαν τήν ’Εθνικήν.

Ή Τράπεζα τής ‘Ελλάδος δέν έχει άξια 
λόγου ενεργητικά στοιχεία, δέν παρουσιάζει 
οικονομικήν έπιφάνειαν αξίαν λόγου. Διότι τά 
ενεργητικά της στοιχεία είναι τά καταστήμα- 
τά της καί τά υποκαταστήματα της, ώρισμένα 
ακίνητα καί μηχανήματα τά όποια έχει διά 
τήν κατασκευήν τραπεζικών γραμματίων καί 
μερικούς τίτλους, οί όποιοι δέν ξέρω εάν 
ύπάρχωσι. Κατά συνέπειαν δέν έμφανιζει ενερ
γητικά στοιχεία σοβαρά. "Εχει όμως τό προ
νομίαν τής έκδόσεως τραπεζικών γραμματίων. 
"Αλλά τούτο δέν είναι δυνατόν νά τής προσ- 
πορίση κέρδη άξια λόγου, διότι τά κέρδη τά

οποία προσπορίζεται άπό τήν έκδοσιν τραπε 
ζικών γραμματίων, πλήν μικρός προμήθειας, 
άνήκουσιν είς τό Κράτος. Δηλαδή καί έάν 
διαθέτη χρήματα έκ τής κυκλοφορίας είς έπεν- 
δύσεις διά βιομηχανικά δάνεια, διά εμπορι
κός ή άλλης φύσεως χορηγήσεις, ή άπόδοσις 
αυτών τών επενδύσεων ανήκει είς τό Κράτος, 
τό οποίον ελπίζω, δτι θά διάθεση τά κέρδη 
αυτά διά τήν ομάδα τών Τραπεζών καί όχι 
διά τήν Τράπεζαν ’τής Ελλάδος, διότι τούτο 
είναι πράγμα εντελώς άδικον. 'Εκτός αυτού ή 
Τράπεζα τής ’Ελλάδος είχε δυστυχώς τό ατύ
χημα νά θέση τήν υπογραφήν της, χωρίς νά 
είναι υπεύθυνος διόλου διά τούτο είς αυτά τά 
κουρελόχαρτα, τά όποια εϊχομεν έν κυκλοφορία 
καθ’δλον τό διάστημα τής κατοχής.Καί διά τού
το δέν υπέχει καμμίαν ευθύνην, άλλά υπέχει 
μίαν ευθύνην, ότι μετά τήν άναχώρησιν τών 
Γερμανών άπό εδώ έθεσε τήν υπογραφήν της 
είς τραπεζικά τοιαΰτα γραμμάτια, τά όποια 
έξεδόθησαν είς τμήματα διακοσίων καί τρια- 
κοσίων δισεκατομμυρίων. Αυτό δέν έπρεπε 
ποτέ νά τό κάμη διότι ό,τι έγινεν έπί Γερμα
νών πάει καλά, άλλά μετά τήν άπελευθέρωσιν 
δέν έπετρέπετο νά τεθή ή υπογραφή τής Τρα- 
πέζης τής "Ελλάδος είς τραπεζικά γραμμάτια, 
είς πληθωρικά χαρτιά ανάξια καί είς τά έ 
ποια δέν έπετρέπετο νά τεθή υπογραφή τού 
'Εκδοτικού Ιδρύματος.

Τώρα έρχόμεθα είς τήν ’Εθνικήν Τράπε
ζαν

Ή Εθνική Τράπεζα εύρίσκεται είς καλύ
τερον άπό όλα τά άλλα ιδρύματα θέσιν διότι 
έχει ενεργητικά στοιχεία, τά οποία έχουν σχε
τικήν άξίαν. ’Αλλά έχουσα τόν όγκον τοΰ προ
σωπικού της, μή έχουσα ούδέν εισόδημα έκ 
τών ενεργητικών στοιχείων περί τών οποίων 
σάς είπα, οΰσα υποχρεωμένη νά δαπανά έτη- 
σίως τουλάχιστον 600 εκατομμύρια δραχμών, 
είναι αδύνατον νά προχωρήση καί θά εόρεθη 
είς τήν δυσάρεστον θέσιν νά χρησιμοποιή έκ 
τών ένεργητικών αυτών στοιχείων, είτε δανει
ζόμενη είτε καί διαθέτουσα τοιαΰτα. Κατά 
συνέπειαν έπιβάλλεται, ή Εθνική Τράπεζα 
συνεννοουμένη μέ τήν εκδοτικήν καί τάς άλλας 
Τράπεζας νά εόρουν τρόπον κατά τόν όποίον 
νά καταστή δυνατός ό βίος καί ή συντήρησις 
ένός οργανισμού νέου, ό οποίος θά δημιουρ- 
γηθη, καί θά είναι είς θέσιν νά βαστάξη τό



τραπεζικόν οικοδόμημα. Τό τραπεζικόν τούτο 
οικοδόμημα είναι απαραίτητον διά τήν όργά- 
νιοσιν τού τόπου. Άνευ αυτού είναι αδύνατον 
νά γίνη όλος αυτός δ όγκος τής άναδημιουρ 
γίας τού άτυχούς μας τόπον, διά τόν όποιον 
έγώ είμαι αισιόδοξος, διότι είμαι βέβαιος, 
ότι χάρις εις τόν ελληνικόν λαόν δ τόπος αυ
τός θά πάη γρήγορα εμπρός.

Μετά τήν έπισκόπησιν τήν χονδρήν πού 
σάς έκαμα επί τής καταστάσεως, έρχομαι νά 
σάς εϊπω όλίγας λέξεις διά τό ζήτημα διά τό 
όποιον συνήλθομεν σήμερον. Πρόκειται, Κύ
ριοι, νά έκλέξωμεν τήν διοίκησιν καί τό Συμ
βούλων τής Τραπέζης. Επιβάλλεται νά κατα- 
βάλωμεν πάσαν προσπάθειαν, όπως τά πρό
σωπα εις τά όποια θά άναθέσωμεν τήν κολοο- 
σιαίαν αυτήν εντολήν είναι πρόσιυπα τά όποια 
νά είναι είς τό ύψος τής εντολής τήν όποιαν 
θά τούς έμπιστευθώμεν. Διότι θά διαπραγμα- 
τενθώσι ζητήματα άπό τά όποια θά έξαρτηθή 
τό μέλλον τοΰ Ίδρύματος.’Ελπίζω, ότι τό προ
σωπικόν τής Τραπέζης θά σταθή είς τό ύψος 
είς τό όποιον πάντοτε έστάθη καί θά περιβάλη 
τήν νέαν διοίκησιν διά τής 'εμπιστοσύνης του 
καί θά παράσχη είς αυτήν τήν πολύτιμον συν
δρομήν του.Διότι άπό τό προσωπικόν τής Τρα
πέζης έξαρτάται τό μέλλον τοΰ Ιδρύματος. Τό 
προσωπικόν τής Τραπέζης δυστυχώς είμαι πο
λύ γέρων, ώστε νά ξέρω τό σημερινόν προ
σωπικόν τής Τραπέζης του οποίου παρηκολού- 
θησα τάς πικρίας καί τάς στερήσεις, έχει δί
καιον νά παραπονεϊται, έχει δίκαιον νά δια
μαρτύρεται. άλλά πρέπει νά λάβη ύπ’ όψιν 
του, ότι πρέπει νά κάμη υπομονήν καί νά έρ- 
γασθή έν όμονοίφ, εν συνεργασία, έν πειθαρ
χία καί αγάπη διά νά μπόρεση νά πάη εμπρός 
τό Ίδρυμα, καί τότε τό προσωπικόν θά είναι 
καλά.

Είς τήν νέαν διοίκησιν θά έμπιστευθώμεν, 
Κύριοι, ένα όνομα μεγάλο, ένα όνομα ιερό, 
τό όνομα «'Εθνική Τράπεζα τής "Ελλάδος*, 
μέ όλας του τάς περγαμηνής. Πρέπει νά έχουν 
ίνπ’ όψιν ότι γινόμενοι θεματοφύλακες ενός 
τοιούτου ονόματος, έχουν αίαν ύποχρέωσιν νά 
τό κρατήσουν υψηλά. Είμαι βέβαιος, ότι ή πα

ρούσα Κυβέρνησις ως καί οίαδήποτε "Ελλη
νική Κυβέρνησις θά άκούση μέ ιδιαιτέραν 
προσοχήν, μέ ιδιαιτέραν εύμένειαν πάσαν αί- 
τησιν καί πάσαν ΰτόδειξιν, τήν οποίαν θά 
κόμη πρός αυτήν ή "Εθνική Τράπεζα, διότι 
δέν είναι κανείς Έλλην ό όποιος νά μ ή γνω- 
ρίζη τί θά πή "Εθνική Τράπεζα καί τί υπη
ρεσίας παρέσχεν είς τήν πατρίδα. Δέν έχω 
καμμίαν άμφιβολίαν, ότι καί έξω οι διευθύ- 
νοντες τά τής Τραπέζης, όταν παρουσιασθώσι 
θά εδρωσι τάς θύρας ανοικτάς διά πάσαν 
δικαίαν αϊτησίν των διότι τό όνομα τής "Ε
θνικής Τραπέζης εξακολουθεί νά μένη μέ τήν 
κεκτημένην ταχύτητα καί νά στέκεται πολύ 
ψηλά. Ή πρώτη άπασχόλησις εκείνων οί 
όποιοι θά έλθουν είς τήν διοίκησιν τής Τρα
πέζης, είναι νά μελετήσωσι μετ’ εξαιρετικής 
προσοχής τήν κατάστασιν τοΰ "Ιδρύματος, νά 
κάμωσιν όλα τά αναγκαία διαβήματα καί 
συνδυασμούς ώστε τό Ίδρυμα νά όρθοπυδήση. 
Καί τό Ίδρυμα θά όρθοποδήση. Είς τήν 
πρώνην τακτικήν συνέλευσιν ή οποία θά λά- 
βη χώραν εντός βραχυτάτου διαστήματος 
διότι νομίζω ότι πρέπει νά λάβη χώραν 
εντός τοΰ "Απριλίου , όφείλουσι νά μάς 
δώσωσι σαφή εικόνα τής καταστάσεως καί 
τών μέτρων καί τών ενεργειών τάς όποιας 
έκαμον. "Εάν νομίζουσιν ότι είναι άναγκαϊον, 
μπορούν νά μάς καλέσουν καί ένωρίτερον διότι 
έννοοΰμεν νά παρακολουθήσωμεν έκ τού σύ
νεγγυς πάσαν ενέργειαν ή όποια θά έχη σχέ- 
σιν μέ τήν ύπόστασιν τον "Ιδρύματος. Νά τό 
κάμουν έργον τους καί νά μάς παρουσιάσουν 
τοιαΰτα στοιχεία, ιυστε νά μή άναγκασθώμεν 
νά τούς πούμε : «Κύριοι, δώστε μας τήν πα- 
ραίτησίν σας διότι δέν εϊσθε είς τό ύψος τής 
εντολής τήν όποιαν σάς άνεθέσαμεν. Καί θά 
τό κάμωμεν, Κύριοι, άν δέν μάς ικανοποιή
σουν τά μέτρα τά όποια θά μάς άνακοινώ- 
σωσι. διότι έννοοΰμεν ή "Εθνική Τράπεζα νά 
ζήση, νά έπανέλθη είς τήν παλαιάν της δόξαν 
καί ίσχύν καί κύρος καί νά εξακολούθηση 
παρέχουσα τάς μεγάλας της υπηρεσίας είς τήν 
Πατρίδα.



ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

[Συνέχβια 6χ της Βτ>ς σέλίδος]

’Εκείνο όμως ιό όποιον μέ θλίβει καί μέ 
αποκαρδιώνει είναι ή διαπίστωσις την όποι
αν κάμνω ότι τά παθήματα δέν έγιναν μαθή 
ματα εις εκείνους οί όποιοι έχουν τήν άξίω- 
σιν νά ηγούνται έν τή "Ελληνική Κοινωνία 
καί δτι έκ των παθημάτων καί τοΰ αίματος, 
τό όποιον ποταμηδόν έχΰθη, δχι μόνον δέν 
άπεκόμισαν ουτοι μάθημά τι, άλλα καί ή έν 
δλ(£> δράσίς των αποτελεί πρόκλησιν καί πρός 
τήν κατ’ εξοχήν νομιμόφρονα τάξιν, τήν τά- 
ξιν ή όποια αντιπροσωπεύει τήν εργασίαν καί 
ή όποια δικαιούται νά έχη τόν πρώτον λόγον 
επί των ζωτικών κοινωνικών ζητημάτων.

Πρό ολίγου, Κύριοι, εν άνήκουστον έγκλη
μα έξετελέσθη κατά τοΰ "Ελληνικού λαού. 
Τό έγκλημα έξετελέσθη άπό τούς κακούρ
γους, άλλ’ ό ηθικός αυτουργός αυτού είναι 
κάποιος άλλος. Δέν θά ασχοληθώ μέ τούς κα
κούργους, έκ τών όποιων άλλοι είναι γεννη
μένοι έγκληματίαι, βεβαρημένοι μέ τήν βα- 
ρεΐαν κληρονομιάν τού εκφυλισμού, άλλοι δέν 
έγνώρισαν τό θρανίον τού σχολείου καί άλλοι 
φερόμενοι άπό τό μίσος των κατά τής εόημε- 
ρούσης κοινωνικής τάξεως άφέθησαν νά γί
νουν δργανα τών έχθρών τού λαού. Περί αυ
τών θά άσχοληθή ή Ποινική Δικαιοσύνη. 'Ε
γώ θά ασχοληθώ περί τοΰ ηθικού αυτουργού 
τοΰ έγκλήματος, έκείνου ό όποιος πράγματι 
παρεσκεύασε τό έγκλημα καί ό όποιος Εχει 
άκεραίαν τήν ευθύνην αύτοΰ καί ούτος είναι 
ή λεγομένη ιθύνουσα κοινωνική τάξις τής 
"Ελλάδος, ή όποια "ουδέποτε ήθέλησε νά 
άκούση τούς παλμούς τής καρδίας τοΰ λαού, 

^τοϋ εργαζομένου "Ελληνικού λαού, μέ τόν μό
χθον καί τόν ιδρώτα τού όποιου^ παράγεται 
τό κοινωνικόν προϊόν καί αί μετά τού όποιου 
σχέσεις της έχαρακτηρίσθησαν πάντοτε υπό 
τοΰ ψεύδους, τής απάτης, τής σκληρότητας 
καί τής βίας.

Μάλιστα, Κύριοι, ή κοινωνική ηγεσία τής 
"Ελλάδος είναι Εκείνη ή όποια έχει τήχτεύθύ· 
νην τού διαπραχθέντος φρικτοΰ έγκλήματος 
κατά τού λαού.

Τήν Επαύριον τοΰ αιματοκυλίσματος τοΰ 
"Ελληνικού λαού βλέπομεν τήν κοινωνικήν 
ηγεσίαν δχι'μόνον νά μή έγκαταλείπη τό ψεύ

δος, τήν απάτην, τήν σκληρότητα καί τήν 
βίαν, άλλα τουναντίον νά Εκδηλώνεται κατά 
τρόπον, δ όποιος άποδεικνύει τήν περιφρόνη
σήν της πρός τό αδίκως χυθέν άθώον αίμα 
τού λαού.

Θά είχα πολλά παραδείγματα τοιούτων 
εκδηλώσεων νά παραθέσω, αλλά θά περιορι ■ 
σθώ εις τόν τομέα τής "Εθνικής Τραπέζης, 
Εντός τής όποιας ζώμεν καί κινούμεθα καί ό 
καθείς μας έχει προσωπικήν άντίληψιν περί 
τοΰ ήθικού ύψους εις τό όποιον εύρίσκεται ή 
ηγεσία αυτής.

"Ενας προδότης Διοικητής, δργανον τού 
κατακτητού, διεμόρφωσε μίαν άνήθικαν τά - 
ξιν πραγμάτων έν τή Τραπέζη, τήν οποίαν 
κατά πρώτον λόγον έπρεπε νά άνατρέψωμεν 
άμα ως άπεδιώχθη ό καταχτητής καί εύρέθη- 
μεν κύριοι τοΰ οίκου μας, έν τούτοις ούδείς 
ακόμα έτόλμησε νά προχωρήση εις τήν κά- 
θαρσιν διότι δόγμα τής ήγεσίας δέν είναι ή 
άρετή καί ή προσωπική θυσία Ενώπιον τής 
ηθικής τάξεως, άλλ’ ή πολιτικότης καί ό συμ
βιβασμός, ανήθικος κατά κανόνα πρός κατά- 
κτησιν αξιωμάτων καί υλικών ωφελημάτων, μέ 
κριτήριον δχι τήν προσωπικήν αξίαν, αλλά τό 
πλήθος τών φίλων τούς όποιους έκαστος δια
θέτει μεταξύ τών ισχυρών τής ημέράς.

Καί έρωτα τις εύλόγως : Ή οικονομική 
κρίσις τής Τραπέζης θά παρέλθη ταχέως, αλ
λά πώς θά προχωρήση ή Τράπεζα μέ τήν 
ηθικήν κρίσιν ήν διέρχεται καί περί τής 
οποίας ούδείς άσχολεϊται ; Καί δμως κάποιος 
πρέπει νά άσχοληθή καί αύτός δ κάποιος εί
ναι τό προσωπικόν της, τό όποιον έχει καί 
ύποχρέωσιν καί συμφέρον νά τό πράξη.

Είναι καιρός νά έννοήσωμεν πάντες ότι 
δταν λέγωμεν «’Εθνική Τράπεζα» έννοοϋμεν 
τήν συνισταμένην τών δυνάμεων τών έν αυτή 
Εργαζομένων, οί όποιοι έχουν τό καθήκον νά 
παρακολουθούν τά ζωτικά ζητήματα τής 
Τραπέζης καί τό δικαίωμα νά λαμβάνουν θέ- 
σιν έναντι αυτών βοηθοϋντες μέ αυτοθυσίαν 
πάσαν έντιμον προσπάθειαν άνυψώσεως τού 
"Ιδρύματος, άλλά καί άπαγορεύοντες διά τοΰ 
δυναμικωτέρου τρόπου πάσαν κατ’ αύτοΰ Επι
βουλήν, διότι ή ’Εθνική Τράπεζα δέν είναι 
ιδιοκτησία ούτε τών μετόχων της, ούτε τών



κατά καιρούς Κυβερνήσεων, οΰτε Ιδιώτου τί
νος, άλλά άνήκει άποκλειστικώς καί μόνον 
είς τό Ελληνικόν "Εθνος, τό όποιον έχει 
ανάγκην αύτής διά τήν οικονομικήν του άνόρ- 
θωσιν.

Μεγάλα καί σοβαρά ζητήματα τής Τραπέ
ζης θά τεθώσι ν ένώπιον ήμών, αγαπητοί συν- 
ιίδελφοι προσεχώς. Ή θητεία τής Διοικητι
κής Επιτροπής τοΰ Συλλόγου εληξεν. ’Εκλέξα
τε αμέσως μεταξύ σας τούς καταλληλότερους 
νά διαχειρισθώσι τά επαγγελματικά σας ζη
τήματα, άλλά καί τά ζητήματα τής Τραπέζης, 
έπί των όποιων έχετε ύποχρέωσιν νά έχητε 
γνώμην, διότι καλαί λύσεις των ζητημάτων 
τούτων θά έχουν συνέπειαν τό μεγαλεΐον τής 
Τραπέζης ένφ αί κακαί θά παρασκευάσουν 
τόν όλεθρόν της».

Μετά ταΰτα δίδεται ό λόγος εις τόν κ, 
Κωνατ. ’Αποστολόπουλον, ό όποιος έκφράζει 
πρώτον, τήν λύπην του, διότι διά τήν Γενικήν 
Συνέλευσιν τοΰ Συλλόγου παρεχωρήθη «μι
κρά αίθουσα τοΰ όψηλοτέρου διαμερίσματος 
τής πολυορόφου ταύτης οικοδομής αντί τής 
μεγάλης αιθούσης τής Τραπέζης ώς έγίνετο 
μέχρι τοΰδε* καί προτείνει κατόπιν, όπως, 
άφοΰ σήμερον τεθώσι τά ύπό συζήτησιν ζη
τήματα, διακοπή ή Συνεδρίασις διά τήν προ
σεχή Δευτέραν, όπου έν τή μεγάλη αιθούση 
τής Τραπέζης, έγκρίσει τής Διοικήσεως, πα- 
ρευρισκομένων όλων των Συναδέλφων, ληθφώ- 
σιν αί δέουσαι αποφάσεις, αΐτινες, μετά ήρε 
μον καί ψύχραιμον μελέτην από σήμερον μέχρι 
τής Δευτέρας, θά είναι σοβαραί καί ούχί 
έσπευσμέναι καί αμελέτητοι, έφ’ όσον πλεϊ- 
στοι των παρευρισκομένων Συναδέλφων δέν 
έχουν καν όπ" όψιν των τά θέματα, περί ών 
ή υπόμνησις τοΰ Συλλόγου.

'Εν συνεχείρ δέ λέγει τά εξής :
«Εκείνο τό όποιον επίσης επιθυμώ νά το 

νίσω είναι ότι τά άπασχολοΰντα τό σύνολον 
των Συναδέλφων θεμελιώδη καί ζωτικά ταΰτα 
ζητήματα, τά όποια μας ένεφανίσθησαν ζωη- 
ρότερον τάς τελευταίας ήαέρας θά πρέπη νά 
τεθώσι καί έξετασθώσιν ύπό τών έπιθυμούντων 
νά λάβωσι τόν λόγον, άνευ προκαταλήψεώς 
τίνος, μετά προσοχής, συνέσεως καί περισκέ- 
ψεως, άναλόγου πρός τήν σοβαρότητα τών ύπό 
συζήτησιν θεμάτων καί έν γνώσει τών συνε
πειών τάς όποιας θά έχη ή τοιαύτη ή τοιαύτη

άπόφασίς μας διά τε τό ίδρυμα καί τό προ
σωπικόν αυτής».

«Διότι δέν πρέπει νά μάς άρκή ή πεποέθη 
σις έπί τό δίκαιον καί διά τήν αγνότητα τών 
προθέσεων μας, άλλά είναι ανάγκη νά μή πα 
ρανοηθώσιν αί προθέσεις μας αδται άφοΰ 
εις αύτάς κυρίως θά στηρίξωμεν τάς προσπα 
θείας μας, ΐνα μή πάθωμεν καί ήμεϊς καί τό 
"Ιδρυμα, δ,τι κατά τό έτος 1928 έπάθαμεν μέ 
τήν έκχώρησιν τοΰ έκδοτικοΰ προνομίου καί 
δ,τι άπό τοΰ Μαΐου τοΰ έτους 1911 καί έν- 
τεΰθεν ύπέστη ή άφωνος Τράπεζα καί τό προ
σωπικόν της, ελλείψει ηγεσίας δυναμένης νά 
προλαμβάνη τά γεγονότα καί όχι νά προλαμ
βάνεται όπ’ αστών».

«Θά ήτο αυτόχρημα τραγικόν, εάν έκεΐνοι, 
ο'ίτινες θά προκριθώσι νά κατευθύνωσι τάς 
τύχας τής Τραπέζης, δέν θά έχωσι πλήρες 
πρόγραμμα μελλοντικής μορφής τής Τραπέ 
ζης, κεφαλαίων αύτής, άναδιοργανοισεως καί 
έξορμήσεώς της καί πρόγραμμα έπίσης συντη- 
ρήσεως τοΰ προσωπικού της, τοΰ εμψύχου του- 
τέστι κεφαλαίου τής Τραπέζης, ούχί φυσικά 
εις τά σημερινά έπίπεδα τής λιμοκτονίας καί 
τής ένδειας».

«Είναι ανάγκη νά τονίσω δτι θά ήτο λίαν 
όλέθριον, έάν ή ’Εθνική Τράπεζα, ή όποια 
εις ούδέν αύτή καί τό προσωπικόν της έπται- 
σαν δέν παραμείνη ή Τράπεζα τών Τραπεζών 
έν Έλλάδι καί άνωτέρα πάσης άλλης Τραπέ
ζης έν τφ τόπψ εις πίστιν, είς αίγλην, εις ρό
λον, εις πλούτον καί είς κοινωνικήν άπο- 
στολήν».

«Άρνούμεθα, Κύριοι Συνάδελφοι, νά ύπο- 
φέρωμεν καί ημείς καί ό τόπος περισσότερον 
άπό δ,τι ύπεφέραμεν μέχρι σήμερον καί πρός 
τοΰτο τίποτε δέν θά παραλείψωμεν έκαστος 
άπό τήν σκοπιάν του καί δλοι μαζί διά νά 
έπανεύρωμεν τόν πραγματικόν εαυτόν μας καί 
μάλιστα βελτιωμένον είς έπίπεδον ζωής».

«"Οστις τυχόν εύρεθή νά ύποστηρίξη δτι ό 
παράγων εργασίας δέν έχει καί δέν πρέπει νά 
έχη γνώμην έπί ζητημάτων τής άποκλειστικής 
δικαιοδοσίας τών μετόχων και τής Διοικήσεως, 
παραλογίζεται ύπό τάς σημερινός οίκτράς πε
ριστάσεις, άφοΰ ή σημερινή οίκτρότης βαρύ
νει τήν ηγεσίαν τοΰ τόπου καθ’ δ ποσοστάν 
δέν βαρύνονται οί τρεις κατακτηταί καί δ 
έσωτερικός ύπερίτης τής άποσυνθέσεως».



«Ή τριετία είργάσθη διά τήν συντριβήν 
τής Τραπέζης, ημείς θά έργασθώμεν διά τήν 
άνύψωσιν καί τό μεγαλεΐον αυτής. Ή τριετία 
έδίδαξε τάς διεκδικήσεις χαί όχι τήν εργασίαν, 
ημείς θά προπαγανδίσωμεν πρώτα τήν έργα· j 
σίαν καί μαζί καί τάς διεκδικήσεις».

«Ή θέσις τοΰ μισθωτού πρέπει νά βελτιω- 
θή καί υπάρχει τρόπος νά βελτκοθή αίσθη- 
τώς καί πραγματικούς αρκεί νά τό θέλωμεν 
καί άρκεϊ νά δείξωμεν ενδιαφέρον συσπειρού- 
μενοι πέριξ τού Συλλόγου καί προσερχόμενοι 
εις τήν ψηφοδόχον μετά προθυμίας καί ενδια
φέροντος» .

«Είναι ανάγκη νά μετατρέψωμεν τήν Τρά
πεζαν εις μίαν κυψέλην εργαζομένων μελισ
σών, εις τήν οποίαν δέν πρέπει νά έχουν θέ- 
σιν οΐ κηφήνες καί εις τήν όποιαν ή χαρά 
καί ή λύπη, ή ευτυχία καί ή δυστυχία, ή άνα- 
κούφισις καί ό πόνος θά πρέπει νά είναι 
κοινά δι* όλους».

*0 κ. "Α&αναοόπονλος ζητεί μίαν διευκρί· 
νησιν σχετικώς μέ τούς άνωτέρους λειτουρ
γούς τής Τραπέζης, οί όποιοι άπεχώρησαν 
κατά τό διάστημα τής κατοχής καί έρωτά 
τήν Δ. Επιτροπήν ποιας ένεργείας έκαμε καί 
εις ποιον σημεϊον ευρίσκεται ή έπάνοδος τοΰ 
κ. Κυριακοπούλου.

"Ο κ. Παπαλίτσος (Πρόεδρος Δ. Ε.) άπαν- 
τών, λέγει, ότι ό Σύλλογος είχεν ύποχρέωσιν 
νά λάβη θέσιν καί έφερε τό ζήτημα εις τήν 
νέαν Διοίκησιν τής Τραπέζης. "Αλλ" ή Διοι- 
κησις δέν δύναται έπί τού παρόντος ν' άσχο- 
ληθή έπί τού ζητήματος αύτοϋ. Τό ζήτημα, 
ώς έκ τούτου, παραμένει εκκρεμές καί ένα- 
πόκειται εις τήν νέαν Δ. Επιτροπήν νά τό άνα- 
κινήση.

*0 κ. Μεταξάς ζητεί, έπίσης, ώρισμένας 
διευκρινήσεις έπί τοΰ λόγου τού κ. Προέδρου.

«Πρώτον ζήτημα είναι, λέγει, τό των άνα- 
μιχθέντων είς τό έθνοκτόνον κίνημα συναδέλ
φων. Δέν νομίζω ότι έθίγη όπως έπρεπε. νΕ- 
μαθον ότι έδόθη είς κατάλογος 170 προσό) 
πων άναμιχθέντων είς τό κίνημα. Τί απόψεις 
έχει ή Δ. Επιτροπή έν προκειμένφ ;

Άλλο ζήτημα είναι ή Διευθυντοποίησις 
τών Διευθυντών Τμημάτων κατά τήν έχθρικήν 
κατοχήν. Θά ήθελα νά έχω μίαν σαφεστέραν 
γνώμην έπ" αύτοϋ.

Ή Συνέλευσις οφείλει, συνεχίζει ό κ. Με-

τα|5ς, νά θέση τό ζήτημα αύτό σαφώς, χω
ρίς κρίσεις έπί τής έπαγγελματικής ίκανότη- 
τος τών Διευθυντών. "Εγινε μία πράξις κατά 
τήν έποχήν τών βαρβάρων τής κατοχής, έγι- 
νεν ή διευθυντοποίησις τών 13 Διευθυντών, 
έάν δέν άπατώμαι, καθ’ ήν στιγμήν ή Τράπεζα 
ήτο εν πτώμα. Νομίζω, ότι πρέπει νά απομα
κρυνθούν οί Διευθυνταί αυτοί τής Τραπέζης 
ασχέτως έπαγγελματικής ίκανότητος. ’Εκπλήσ
σομαι, έπιλέγει ό κ. Μεταξάς, διότι είς αυτήν 
τήν ιστορικήν Συνέλευσιν ούδείς παρίσταται 
έκ τών είρημένων Διευθυντών.

Θέλω δέ νά έρωτήσω τόν κ. Πρόεδρον,έάν 
έχουν λάβει γνώσιν αυτών, τά οποία τούς 
ψάλλετε είς τό υπόμνημά σας;»

Ό κ. Παηαλέταος (Πρόεδρος Α. Ε ) : Δέν 
ψάλλομεν τίποτε.

Ό κ, Μεταξάς : «Δέν μάς απαντάτε εύ- 
θέοις. Διότι, έάν έχουν λάβει γνώσιν, 
έστω καί έξωδίκως, πιστεύω, ότι έπρεπε νά 
έχουν φύγη άπό τήν Τράπεζαν. 'Απ' αύτής τής 
στιγμής, πάντως, λαμβάνουν γνώσιν καί τό ζή
τημα πρέπει νά τεθή σαφώς καί όχι κατά 
τρόπον διπλωματικόν. Νά ζητηθή άπό τήν 
Σεβαστήν Διοίκησιν τής Τραπέζης νά τούς 
άπομακρύνη, διότι δέν έκαμαν τίποτε κατά 
τήν διάρκειαν τής κατοχής, δέν είργάσθησαν 
υπέρ τού προσωπικού. Έπιλήσμονες δέ γενό- 
μενοι τών καθηκόντων των έγκατέλειψαν τό 
προσωπικόν κατά τάς τραγικάς ημέρας τής 
βαρβάρου κατοχής καί δέν υπήρξαν άξιοι τών 
προσδοκιών μας».

Ό κ. Άχ. Τζώρης, λέγει, «ότι οί συνά
δελφοι, οί όποιοι διέπραξαν έγκλήματα κατά 
τό κίνημα δέν πρέπει νά θεωρώνται τού λοι
πού ώς συνάδελφοι. ’Επίσης, συνεχίζει, πρέ
πει οί ιθύνοντες καί οί προϊστάμενοι τών 
ύπηρεσιών νά δείξουν κάποιαν αγάπην πρός 
τούς δεινοπαθήσαντας έκ τού κινήματος συν
αδέλφους. ’Αναφέρει, τέλος, περίπτωσιν συν
αδέλφου άπαχθέντος είς τά βουνά, όστις, έπι- 
στρέψας καί αποταθείς είς τό αρμόδιον τμή
μα διά τήν άνάληψιν μικρού ποσού πρός αγο
ράν υποδημάτων, έλαβε τήν άπάντησιν, ότι τό 
διατεθέν διά τοιούτους σκοπούς ποσόν έξην- 
τλήθη.

Ό κ. Τξώτζης, δίδων έξηγήσεις έπ' αύ
τοϋ, λέγει, ότι τό χορηγηθέν υπό τής Τραπέ
ζης ποσόν ήτο περιωρισμένον καί, ώς έκ



τούτου έξηντλήθη ταχέως. Προτείνει δέ νά 
παρακληθή ή Διοίκησις τής Τραπέζης ν’ αναί
ρεσή) τήν άπόφααίν της περί μή χορηγήσεων 
ετέρου ποσοΰ.

Ό κ. Παπαλέτσος (Πρόεδρος Δ. Ε.), παρέ- 
χων εξηγήσεις έπί των λεχθέντων όπό δια
φόρων ώς άνω συναδέλφων λέγει τά άκό 
λουθα:

«Έπί τής διευθυντοποιήσεως έχομεν έκθέ ■ 
σει καθαρά τό ζήτημα.

"Ερχόμενα τώρα εις τό άλλο ζήτημα τών 
άναμιχθέντων εις τό κίνημα. Γνωρίζετε πώ: 
άντεμετωπίσαμεν τήν κατάστασιν. Συνάδελφοι, 
οί οποίοι παρεσκεύασαν, έδρασαν ή άνεμίχθη- 
σαν είς τό κίνημα θά δώσουν λόγον. Έτέθη 
ή αρχή αύτή καί ώς καλώς θά ένθυμείσθε 
καί ή Διοίκησις ένεατερνίσθη τήν άποψιν ταύ- 
την. Έπί πλέον ώς προσωρινόν μέτρον άπε- 
φασίσθη, δπως, πάντες οι προκαλοΰντες διά 
τής έμφανίσεώς των τήν άνανάκτησιν gip τήν 
Τράπεζαν, απομακρυνθούν προσωρτνώς μέχρις 
άπσδείξεως τής ευθύνης αυτών είς τό κίνημα».

Ό πίναξ, περί ου ώμίλησεν δ κ. Συνάδελ
φος προέρχεται άπό τούς κ κ. Προϊσταμένους 
των ‘Υπηρεσιών έν συνεργασίρ μετά τών" κ.κ. 
Διευθυντών Τμημάτων. Τώρα τό ζήτημα εύρί- 
σκεται είς χεϊρας τής Διοικήαεωφ_ιής Τραπέ- 
ζης. Θά έχητε ύπ’ δψιν σας, δτι τά ζητήμα
τα αυτά είναι γενικωτέρας πολιτικής καί πρέ 
πει νά έχητε υπομονήν. Πάντως τό ζήτημα 
πρόκειται νά τακτοποιηθή εντός τής έρχομέ- 
νης έβδομάδος.

Καθ οσον αφορά τό ζήτημα τών υποδη
μάτων ή άλλων περιπτώσεων, ή Διοικητική 
’Επιτροπή μελετά τρόπον άνακουφίσεως τών 
παθόντων. Ή Διοίκησις τής Τραπέζης, πρός 
ήν είσηγήθημεν τό θέμα, εύρίσκεται πρός 
ιό παρόν έν άδυναμίρ νά Ικανοποιήση 
απαιτήσεις συναδέλφων, λόγφ έλλείψεως 
ρευστών χρηματικών μέσων. 'Ελπίζω, δτι 
καί ή Διοίκησις τής Τραπέζης θά λάβη μέ
τρα άνακουφίσεως τών παθόντων, φρονώ 
δέ, δτι καί ημείς πρέπει νά συμβάλωμεν 
είς αυτό διά μιας εισφοράς έκ τού μισθού 
μας».

Ή Συνέλευσις έγκρίνει εισφοράν έκ ιού 
μισθού.

Ό κ. Μεταξάς, έπανερχόμενος, προτείνει 
νά γίνη μεγαλοπρεπές μνημόσυνον διά τούς

πεσόντας Συναδέλφους εις μίαν κεντρικήνΈκ- 
κλησίαν, είς τό όποιον νά ^προσκληθούν ή 
/Διοίκησις τής Τραπέζης, ή Κυβέρνησις καί 
αί Συμμαχικοί Άρχαί. ’Επίσης προτείνει τήν 
τήρησιν ενός λεπτού σιγής διά τούς έκτελε 
σθέντας Συναδέλφους.

"Ολοι οι παρευρισκόμενοι έγείρόνται καί 
τηρείται σιγή ενός λεπτού.

Τόν λόγον λαμβάνει, κατόπιν, ό κ. Άβρα- 
μ ίδης, δστις προτείνει νά στιγματισθή τδ~ Τ?ΐ- 
νημα διά ψηφίσματος, ιό όποιον νά έπιδοθή 
πρός τήν Α. Μ. τόν Βασιλέα, τήν Α. Μακαρ. 
τόν "Αντιβασιλέα, τήν Κυβέρνησιν καί τήν 
Σήν Διοίκησιν τής Τραπέζης.

Επίσης, έν συνεχεία, προτείνει νά έκφρα- 
σθή ή ευχή πρός τούς διοικούντας τήν Χώ- 
ραν, δπως ληφθώσιν δλα τά μέτρα τής άνο 
θεύτου έκδηλυισεως έν καιρφ τής θελήσεως 
τού ελληνικού λαού καί παταχθή ή βία, ή οία- 
δήποτε βία, διά νά κατορθωθή ή άναγέννη- 
σις τού ελληνικού "Εθνους. Τό ψήφισμα, ώς 
ίιψίστης σημασίας έγγραφον, νά υπογραφή 
παρ’ δλων τών υπαλλήλων.

Ό κ. Παηαλέτσος (Πρόεδρος Δ. Ε.) πλη
ροφορεί, δτι ψήφισμα, ώς τό προτεινόμενον 
ύπό τού κ. "Αβραμίδη, συνετάγη καί άπεστάλη 
ήδη δπου έδει.

Ό κ. Χατζηανδρέου προτείνει τήν διακο
πήν τής Συνελεύσεως καί τήν έπανάληψίν της 
τήν προσεχή Δευτέραν ή άλλην τινά ήμέραν, 
είς τρόπον ώστε νά δοθή είς τήν Δ. ’Επιτρο
πήν ή εύχέρεια νά συνοψίση, βάσει τών συ- 
ζηιήσεων, τά διάφορα ζητήματα καί θέση 
ταΰτα δΤ ενός ψηφίσματος ύπ’ δψιν τών αρ
μοδίων.

Έν συνεχεία ό κ Χατζηανδρέου, αφού συγ
χαίρει τήν Δ. ’Επιτροπήν διά τό θάρρος, τό 
όποιον έπέδειξεν έπί τοΰ σοβαρωτάτου ζητή
ματος τής Διευθυντοποιήσεως, επικρίνει τού
την διά κακόν χειρισμόν. «Διότι, λέγει, κα 
κώς έζητήθη ή σύστασις 'Επιτροπής, ή όποια 
νά κρίνη ένα έκαστον τών είρημένων Διευθυν
τών κεχωρισμένως».

’Αναπτύσσει, έν συνεχείρ, τό ζήτημα τής 
διευθυντοποιήσεως τών 13 Διευθυντών καί χα
ρακτηρίζει ώς πράξιν έπαίσχυντον τήν ονομα
σίαν των είς στιγμάς, καθ’ ας έκλονίζοντο ιά 
θεμέλια τής Τραπέζης.

«Φρονώ, καταλήγει ό κ. Χατζηανδρέου, ότι



ό μόνος ένδεικνυόμενος τρόπος λύσεως τού ζη. 
τήματος είναι νά ζητηθή ή άκύρωσις τής σχε
τικής πράξεως Διοικήσεως».

*0 κ. Σιώρης παραπονεΐται, διότι, έπι- 
στρέψας εξ όμηρίας δέν Ιτυχε βοηθήματος 
έκ μέρους τής Τραπέζης καί διότι καταβάλ
λονται οι μισθοί εις τούς υπαλλήλους εκεί
νους, οΐ όποιοι φέρονται άναμιχθέντες εις τό 
κίνημα.

"Ο κ. Ηαπαλίτοος (Πρόεδρος Δ. Ε.), α
πάντων εις τήν πρότασιν τοΰ κ. Χατζηανδρέου 
περί διακοπής τής Συνεδριάσεως λέγει, ότι 
τούτο δέν είναι δυνατόν, διότι α) απαιτείται 
νέα είδική άδεια τής αστυνομίας καί β) έπεί- 
γει ή λήψις αποφάσεων, έπειδή συνεκλήθη 
ήδη. ή Γενική Συνέλευσις των Μετόχων τής 
Τραπέζης, εις τήν οποίαν πρόκειται νά υπο
βληθούν ώρισμένα ζητήματα.

Συνεχίζων, λέγει τά έξής :
«'Εχοντες ύπ* όψιν, ότι τά θέματα, τά ό

ποια κατά τό μικρόν αύτό χρονικόν διάστημα 
έχειρίσθημεν, είναι πλέον ώριμα, έκάμαμεν, έν 
προκειμένφ, εν ψήφισμα*.

Εις τό ψήφισμα αύτό μποροΰμεν νά προσ- 
θέσωμεν καί άλλην πρότασιν ή νά τό αλλά- 
ξωμεν εάν σεις έχετε, πιθανώς, άλλην γνώ
μην. "Οπως, έπίσης, εάν σεις έχετε άλλην 
γνώμην έπί τής γραμμής, ήν ήκολουθήσαμεν 
έπί τοΰ ζητήματος τής διευθυντοποιήσεως, τό
τε νά συμπληροισωμεν τό ψήφισμα έπ" αύτοΰ 
τού σημείου έφ" όσον, βεβαίως, θά συνεφώνει 
καί ή Συνέλευσις».

Άποφασίζεται όπως γίνη συμπλήρωσις τοΰ 
ψηφίσματος.

Ό κ. Περεσιάδης, έκφράζει τήν άγανά- 
κτησίν του διά τούς ύπαλλήλους έκείνους 
τούς ανήκοντας είς τά ΕΑΜ ή τόν ΕΛΑΣ, οί 
όποιοι εξακολουθούν νά προσέρχωνται είς τήν 
Τράπεζαν. Ζητεί νά άναγνωσθή ό ονομαστι
κός κατάλογος αύτών διά νά λάβουν γνώσιν 
τών ονομάτων όλοι οί συνάδελφοι. Έπίσης, 
προτείνει, νά έπικριθοΰν οί Προϊστάμενοι τών 
"Υπηρεσιών, οί όποιοι, καθ' ύπαρχούσας πλη
ροφορίας άπεσιώπησαν (ορισμένους κομμουνι- 
στάς.

Ό κ. Παηαβααιλείον, έν προκειμένφ δί
δει τάς έξής έξηγήσεις.

«Όπως ήκούσατε δέν έλήφθη έπισήμως 
διοικητικόν ή υπηρεσιακόν μέτρον διά τούς

υπαλλήλους έκείνους, οί όποιοι είχον άνάμι- 
ξιν ή δράσιν πρό ή κατά τήν διάρκειαν τού 
κινήματος».

«Πρόκειται περί ζητήματος γενικωτέρας 
φύσεως, τό όποιον ένδιαφέρει τήν Τράπεζαν 
καί έπί τοΰ όποιου ζητήματος θά ληφθή κυ
βερνητική μέριμνα».

«Κατά συνέπειαν κάθε ένέργεια τής Τραπέ
ζης, έν προκειμένφ, όχι μόνον θά ήτο πρόω
ρος, αλλά θά ήτο καί αντίθετος πρός τόν 
Νόμον καί πρός τάς κυβερνητικάς διαθέσεις 
καί θελήσεις».

«’Επειδή, όμως, τό αίσθημα τής πλειονότη
τας τών Συναδέλφων είναι, δικαίως, ηγανακτι- 
σμένον διά τά γενόμενα καί ή παρουσία τών 
υπολόγων υπαλλήλων δυνατόν νά δημιουργή- 
ση ζητήματα, έλήφθη ώς προσωρινόν μέτρον 
τό υποδειχθέν ύπό τοΰ Συλλόγου, δηλ οί 
Προϊστάμενοι τών "Υπηρεσιών νά καταρτί
σουν πίνακα τών άναμιχθέντων είς τό κίνη
μα ΰπαλλήλων».

«Φρονώ 6έ, ότι πρέπει νά καθορισθή καί ό 
τρόπος τοΰ καταλογισμού είς έκαστον τών ευ
θυνών του, διότι δέν είναι δυνατόν νά κριθή 
ή τύχη αυτών απλώς καί μόνον έπί τή βάσει 
έντυπώσεων. Θά ΰπάρξη, ώς έκ τούτου, ανάγ
κη μιας διαδικασίας, ή όποια νά δίδη όλας 
τάς έγγυήσεις, ότι ή έξέτασις θά είναι εμπε
ριστατωμένη καί θά γίνη έπί στοιχείων βάσι
μων. Έάν ώρισμένοι Συνάδελφοι κατέχουν 
στοιχεία περί επαναστατικής δράσεως Συνα
δέλφων των πρό τοΰ κινήματος έντός τής 
Τραπέζης ή κατά τό κίνημα έκτος ταύτης, 
φρονώ ότι έχουν ύποχρέωσιν νά τά φέρουν 
είς γνώσιν τών κ. κ Προϊσταμένων».

«Ώς πρός τόν μισθόν, γνωρίζετε καλώς,ότι 
ή Τράπεζα διά νά στερήστ) τοΰτον άπό ύπαλλή
λους πρέπει νά έχη έρεισμα νομικόν. Κατά συ
νέπειαν απλώς καί μόνον τό γεγονός, ότι ό 
Α υπάλληλος είχε τό χωνί δέν αποτελεί λόγον 
καί έπαρκές δικαιολογητικόν διά νά τοΰ στε
ρήση ή Τράπεζα τόν μισθόν».

«Όσονδήποτε καί αν τό παράπονον τών τα- 
λαιπωρηθέντων Συναδέλφων είναι εύλογον — 
καί έγώ τό συμμερίζομαι — ώς συνάδελφος 
μέν συμπονώ, άλλ" ώς "Υπηρεσία δέν δύναμαι 
νά δώσω συνέχειαν είς τό δίκαιον καί ήθικόν 
αυτό αίτημα τών Συναδέλφων. Καί ή τελευ
ταία έγχύκλιος τής Τραπέζης έγινε καταχρη-



στικώς, έστηρίχθημεν, όμως, εις κυβερνηιικήν 
άπόφασιν, ή οποία στερεί τόν μισθόν είς τους 
αύθαιρέτως,απουσιάζοντας τής υπηρεσίας των».

«Τήν άπόφασιν τούτην έπεκτείναμεν άκό Λη 
καί επί των κρατουμένων είς τάς φύλακας».

Έλέχθη, συνεχίζει ό κ. Παπαβασιλείου, 
ότι κατά τήν διάρκειαν τής κατοχής Διευθυν- 
ταί τινες άνωμάλως άνερριχήθησαν κλπ ».

«Έάν ή έννοια των λόγων τούτων είναι, 
ότι έπωφελήθησαν οδτοι τής κατοχής διά νά 
επιβάλουν τόν θεσμόν των Διευθυντών, νο
μίζω, ότι δέν έχουν δίκαιον οί λέγοντε; ταϋτα, 
διότι ό θεσμός των Διευθυντών προϋπήρχε 
καί είχε μόνον άτονίσει».

Ό κ. Χατζόπουλος ύποστηρίζει τήν δια
κοπήν τής συζητήσεως καί τήν έπανάληψιν 
ταύτης κατά τήν προσεχή εβδομάδα, διά νά 
δοθή ό καιρός καλύτερα: μελέτης τών ζητη
μάτων.

Διά τόν λόγον αυτόν, προτείνει ό κ. Χα· 
τζόπουλος, ν’ άχθώσι σήμερον πρό τής Συνε- 
λεύσεως καί τά ύπόλοιπα 1 θέματα τά όποια, 
κατά τήν γνώμην του, είναι τά εξής :

α) Ποϊαι είναι αί απόψεις τής Δ. Επι
τροπής καί ποια ή γνώμη τής Συνελεύσεως 
έπί τοΰ τεθέντος ήδη ζητήματος συγχωνεύ- 
σεως τών Τραπεζών καί

β) Έάν έγιναν ένέργειαι καί ποϊαι διά τήν 
έκπροσώπησιν τοΰ Συλλόγου εις τό Γενικόν 
Συμβούλιον τής Τραπέζης.

*0 κ. Παπαλέτσος (Πρόεδρος Δ. Ε.), άπαν 
τών, λέγει τά εξής :

«Έξ όσων είπεν ό κ. Χατζόπουλος, εν ζή
τημα μένει ακόμη πρός συζήτησιν, τό τής 
συγχωνεύσεως τών Τραπεζών, διότι, καθ’ όσον 
αφορά τήν έκπροσώπησιν τού Συλλόγου είς τά 
Γενικόν Συμβούλιον τής Τραπέζης κατεβλή- 
θησαν ήδη αί σχετικά! ένέργειαι παρά τή Κυ
βερνήσει καί δ "Υπουργός τής Έθν. Οικονο
μίας, άναγνωρίσας τό δίκαιον τοΰ αιτήματος 
μας, ύπεσχέθη νά τροποποιήση τόν νόμον, 
ούτως ώστε νά διορισθοϋν είς τό Γεν. Συμ
βούλιον τής Τραπέζης έκπρόσωποι τοΰ προ
σωπικού».

Ό κ. Γίαννόττονλος- ώς εντεταλμένος είς 
τό ζήτημα τοΰτο, λαμβάνει τόν λόγον καί πα
ρέχει πληροφορίας έπί τών ένεργειών τοΰ 
Συλλόγου παρά τφ Ύπουργφ Έθν. Οικονο
μίας, έκφράζει δέ συγχρόνως τήν ανησυχίαν

του, διότι ή καθορισθεϊσα ήδη ημερομηνία 
συγκλήσεως τής Γεν. Συνελεύσεως τών Μετόχων 
τής Τραπέζης δέν θά δώση τόν καιρόν διά 
τήν καταβολήν τών καταλλήλων ενεργειών.

Είς τό σημεΐον τοΰτο άναγινώσκεται ψή
φισμα.

"Ο κ. Σαγχριώτης, λαμβάνων τόν λόγον, 
λέγει ότι συμμερίζεται απολύτως τάς ανησυ
χίας τοΰ συμβούλου κ. Γιαννοπούλου, λόγιρ τής 
ταχθείσης προθεσμίας τής Συνελεύσεως τών 
Μετόχων τής Τραπέζης. Επίσης, λέγει, ότι τό 
ψήφισμα είναι δεκτικόν φραστικών τροποποι
ήσεων. Προτείνει, άσαύτως νά έπικουρηθή ή 
Δ. Επιτροπή άπό μικράν Επιτροπήν συναδέλ
φων παρόντων, ήτις νά διατυπιόση τό ψήφι
σμα καί, συγχρόνως, έπιδώση τούτο όπου δεϊ.

Συνεχίζων, ό κ. Σαγκριώτης συμφωνεί με
τά τοΰ κ. Παπαβασιλείου είς τό ότι δέν μάς 
πταίει ό θεσμός τών Διευθυντών, ό δποϊος εί
ναι αξιόλογος καί απέδωσε πολλούς καρπούς 
καί είναι ανάγκη νά διατηρηθή.

Τέλος, προτείνει νά προστεθή είς τό ψήφι
σμα εν τελευταίον αίιημα, είς τό όποιον νά 
διατυποΰται παράπονον τοΰ προσωπικού, διότι 
ή Τράπεζα δέν ήθέλησε νά παραχωρήση τήν 
μεγάλην αίθουσαν διά τήν Γεν. Συνέλευσιν 
τών υπαλλήλων της.

Μετά σχετικήν συζήτησιν διατυποΰνται δύο 
ψηφίσματα τά όποια έχουν ώς ακολούθως :

Α\ Ψήφισμα
"Η Γενική Συνέλευσις τού Συλλόγου τών 

ύπαλλήλων τής "Εθνικής Τραπέζης τής "Ελλά
δος συνελθοΰσα τήν 3 Φεβρουάριου 1945, ά- 
κούσασα τής Διοικητικής Επιτροπής καί τών 
λαβόντων τόν λόγον μελών

ψηφίζει όμοφώνως
<1) Ή "Εθνική Τράπεζα, τό "Ίδρυμα έπί 

τού όποιου έστήριξε τό "Έθνος μας έπί μίαν 
εκατονταετίαν τήν οίκονομικήν του ύπαρξιν 
είναι έθνική ανάγκη όπως άνακτήση τήν αί- 
γλην του, τό κΰρος του καί τόν κοινωφελή 
προορισμόν του, τόν όποιον κακαί κυβερνήσεις 
καί ή Έθνική συμφορά άνέκοψε, ΐνα διά τής 
διεθνούς πίστεώς της συμβάλη είς τήν οίκο
νομικήν άνόρθωσιν τοΰ Έθνους μας.

2) Διακηρύσσει τήν έμμονήν τοΰ Συλλόγου 
είς τήν απολύτως συνδικαλιστικήν του απο
στολήν, μακράν πάσης πολιτικής, αναμένει δέ



δτι ή Σεβαστή Κυβέρνησις, ήτις κατανοεί πλή· 
ριος ότι αΐ εργαζόμενοι τάξεις αποτελούν τό 
κυριώτερον στοιχεΐον έπί τοΰ όποιου θά στη- 
ριχθή ή αναδημιουργία τοΰ τόπου θέλει ένι- 
σχύσει πραγματικούς ταύτας, παρέχουσα τα απα
ραίτητα μέσα διά τήν ηθικήν καί υλικήν έξύ- 
ψιοσιν αυτών, Έχει τήν πεποίθησιν ότι ή Διοί- 
κησις τής Έθν.Τραπέζης δρώσα έντός τοΰ οότω 
διαγραφομένου πλαισίου τής Κυβερνητικής πο
λιτικής, θέλει αναπτύξει όλην αύτής τήν προσ
πάθειαν ώστε νά άποδοθή ή προσήκουσα θέ- 
σις εις τούς υπαλλήλους τοΰ 'Ιδρύματος.

3) Τό προσωπικόν τής Εθνικής Τραπέζης, 
τό όποιον εχει συνυφάνει τήν ΰπαρξίν του μετά 
τοΰ "Ιδρύματος εις δ εργάζεται καί τό όποιον 
όχι μόνον διαχειρίζεται απλώς τά συμφέροντά 
του αλλά είναι καί ό κύριος μοχλός τής δη. 
μιουργικής Ικανότητας καί τής προόδου αύ- 
τοΰ, κατέχει δικαιωματικώς τήν θέσιν οργα
νικού μέλους έν τή Διοικήσει τοΰ 'Ιδρύματος. 
Κατ" ακολουθίαν αποτελεί ανάγκην έπιβεβλη- 
μένην έκ τών πραγμάτων ή συμμετοχή τού 
προσωπικού διά δύο έκπροσώπων τόσον εις τό 
Γενικόν Συμβούλιον τής Τραπέζης όσον καί 
εις τά διάφορα υπηρεσιακά Συμβούλια αύτής, 
συμμετοχή ήτις θά γίνη πρόξενος μεγίστης 
ώφελείας εις τό "Ίδρυμα καί τούς έπιδιωκο- 
μένους παρ’ αύτοΰ σκοπούς καί είναι σύμφω
νος μέ τάς σημερινάς αντιλήψεις περί πλή
ρους συνεργασίας κεφαλαίου καί εργασίας.

"Εκφράζει όθεν τήν ευχήν όπως ή Σέβα 
στή Κυβέρνησις καί ή Γενική Συνέλευσις τών 
Μετόχων ένστερνισθώσι τάς ανωτέρω απόψεις 
καί διά τής αποδοχής των δημιουργήσωσιν 
άρρήκτους δεσμούς συνεργασίας μεταξύ Τρα
πέζης καί προσωπικού.

4) Τό προσωπικόν τής ’Εθνικής Τραπέζης 
έχον ύπ" όψιν τάς σημερινός συνθήκας καί έν 
αναμονή τής οριστικής μορφής τήν όποιαν 
θά λάβη ή δράσις τοΰ "Ιδρύματος, κρίνει ότι 
επί τοΰ παρόντος δέν ένδείκνυται ή δημιουρ 
γία πολυτελούς Διοικήσεως.

”Αν παρά τούτο ή Γενική Συνέλευσις τών 
Μετόχων θεωρήσει ένδεικνυομένην τήν δη 
μιουργίαν μιας ή δύο θέσεων 'Υποδιοικητών, 
αί θέσεις αΰταιώς καί τοΰ Διοικητοΰ δέον 
νά καταληφθώσιν άπό πρόσωπα κύρους, γενι
κής έκτιμήσεως καί άνεπιλήπτου δράσεως, τό
σον κατά τήν περίοδον τής έχθρικής κατοχής, 
όσον καί πρό τούτης ώς επίσης καί κατά τήν 
άπό τής άπελευθερώοεως καί έντεΰθεν περίο
δον.

5) "Εξουσιοδοτείται ή Διοικητική Επιτρο
πή τοΰ Συλλόγου όπως μετά τής έκλεγείσης 
ένδεκαμελοΰς έπιτροπής έπιδώση τό παρόν 
ψήφισμα εις τήν Σεβαστήν Κυβέρνησιν, τήν 
Διοίκησιν καί τό Γενικόν Συμβούλιον τής 
Τραπέζης.

"Επίσης έντέλλεται τον Πρόεδρον τής Διοι
κητικής ‘Επιτροπής όπως άναγνώση τό παρόν 
εις τήν συγκληθεΐσαν Γενικήν Συνέλευσιν τών 
Μετόχων».

Β'. Ψήφισμα
Ή Γενική Συνέλευσις του Συλλόγου τών 

υπαλλήλων τής "Εθνικής Τραπέζης τής ‘Ελ
λάδος συνελθοΰσα τήν Βην Φεβρουάριου 1945, 
άκούσασα τής Διοικητικής Έπιτροπής καί 
τών λαβόντων τάν λόγον μελών

ψηφίζει δμοφώνως
«Θεωρούσα απαραίτητον τήν πλασίωσιν τής 

Διοικήσεως υπό Άνωτάτων Λειτουργών κύ 
ρους καί κοινής έκτιμήσεως καί όρμωμένη έκ 
τοΰ πνεύματος τής έφαρμογής τής. Ιεραρχίας 
καί τής έπανόδου τής πειθαρχίας έν τή ΐρα- 
πέζη κρίνει ως έπείγουσαν τήν λήψιν μέτρων 
υπό τής Διοικήσεως διά τήν κατοχύρωσιν τοΰ 
κύρους τοΰ θεσμα(ϋ τών Διευθυντών τής 
Τραπέζης. Πρός τόν σκοπόν τούτον ή 
Συνέλευσις έκφράζει πρός τήν Διοίκησιν 
καί τό Γενικόν Συμβούλιον τής Τραπέ
ζης τήν ευχήν όπως πρός άποκατάστασιν- 
τής τάξεως έν τή Τραπέζη καί δημιουρ
γίαν "Ανωτάτου' οργάνου έν τή Τραπέζη 
μετά τήν Διοίκησιν άξιου τής αποστολής 
του ακυρωθούν αί γενόμεναι ονομασία ι Διεα 
θυντώτϋτά' τούς~λόγους τούς άναφερομένο,υς. 
εις "τό από 28 Νοεμβρίου 194j_ υπόμνημα .τού 
Συλλόγου «ρος Την-"Διοίκησιν καί γίνη ΰπό 
τού Γενίκοΰ~Συμ,βουλίου διορισμός Διευθυν
τών κατ" έπιλογήν τών καλλιτέρων καί ίκανω- 
τέρων λειτουργών τής Τραπέζης.

"Εξουσιοδοτείται ή Διοικητική "Επιτροπή 
τού Συλλόγου όπως μετά τής έκλεγείσης 
ένδεκαμελοΰς έπιτροπής έπιδώση τό παρόν 
ψήφισμα είς τήν Διοίκησιν καί τό Γενικόν 
Συμβούλιον τής Τραπέζης».

"Εκλέγεται μετά ταΰτα, "Επιτροπή διά τήν 
έπίδοσιν τών ψηφισμάτων έκ τών κ. κ. Λε- 
μπέση, Χατζοπούλου; Σημαντώνη, Καραρά, 
Φλώρου, Σαγκριώτη, Μπόμπολη, Φουστάνου, 
Μάνου, Μούτσελου καί Τζώτζη.

Ώς "Εξελεγκτική "Επιτροπή διά τήν άπο- 
γραφήν τών επίπλων καί σκευών τοΰ Κατα
στήματος τού Συλλόγου άρίζονται οί κ. κ. 
Μεταξάς, Βαμβακάς καί Περεσιάδης.

Τέλος, έγκρίνεται ΰπό τής Συνελεύσεως, 
όπως οί κ. κ. Παπαλέτσος καί Σταμόπουλος 
υποδειχθούν ώς έκπρόσωποι τοΰ προσωπικού 
είς τό Γεν. Συμβούλιον τής Τραπέζης κατά 
τήν Γεν. Συνέλευσιν τών Μετόχων τής Τρα
πέζης τής 19)3)1946.

Μεθ" ό λύεται ή Συνεδρίασις.


