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ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

«Δεν αναγνωρίζω σέ κανένα τό δικαίωμα νά ένδιαφέρεται περισσότερον 
εμού, διά την Εθνικήν Τράπεζαν και τό προσωπικόν της».

Είναι δήλωσες τού ■/.. Αίΐιιζ.ν,του προς τον ύπογράφοντ-χ.

Ό βχθύτχτος αεβχορ,ός μ,ου προς το πρόαωπον τού σημε
ρινού Αιοιζητού μχς δεν μού έπέτρεψε την ερώτησιν, πού, ώς 
ί)το επόμενον, μού έγέννησεν ή ανωτέρω δήλωσες του.

Είνχι γνωστόν ότε, ό σημερινό; 1εοε/.ητής μας είναι γεν» 
νημχ-θρέμμχ τής ’Εθνικής Τραπέζης, έχεε γαλουχηθη με τάς 
ίεράς παραδόσεες και ύποθήζας της καί έχει δώσεε σ’ αύτην 
ο/.ην τήν δημιουργική πνοή του. "Εχει «ζλεέσεε» μέσα του την 
’Εθνικήν Τράπεζαν καί έζτός αυτής εύρισζόμενος, μοναδικόν 
γνώμονα του είχε τα συμφέροντα της.

" .Xζ ατ αμάχητον τεζμήρεον τού ένδεαφέροντός του, εεναε 
ζαε τό ότε δεν έδέχθη τήν αμοιβήν τού προζατόχου του, πε· 
ριορισθείς εές τήν άπόληψιν τού ενός τρίτου αυτής.

’ Εν ούδεμεα περεπτώσεε λοιπόν εσζέφθημεν νά τού άμ.φε» 
σβητησωμεν τό δικαίωμα αυτό. Τού άναγνωρίζομεν εν παντε 
τό προβάδισμα.

☆

Άλλα μού αμφισβητεί ό ζ. Λιοιζητης τό δεζαεωμα νά 
ένδεαφέρωμαε. υπό τήν ιδιότητά μου βέβαια, περισσότερον 
εκείνου ζαε δεά τό προσωπεζόν ;

Λεν εεναε λοεπόν ό εργοδότης ζαε εγώ ό έζπρόσωπος των 
εργαζομένων εις τήν Τράπεζαν ;

ΜΙ καταργεί ; Φιλοδο'ςεί μήπως ό ζ. Αιοικητης νά γένη 
καί.... ΙΙρόεδρος τού Συλλόγου των ύπαλλήλων ;

"Ας μού συγχωρηθούν αε στιγμιαϊαι αύταε άντεδράσεες. 
αέ όποιαι άλλως τε δεν εεναε δυνατόν νά άνθέςουν εές τήν 
εζουδετερωτεκή δύναμε πού μού δημιουργεί ή άπερεόρεστος 
εμπιστοσύνη μου προς τον ζ. Λιοικητήν.

Εεναε όμως επίσης βέβαιον, ότε ό κ. Λεοεκητής ώς Λίυνα
νάδελφος ήγάπησε τούς Συναδέλφους ζαε ήγαπήΟη παρ’ αυ
τών, όσον ούδεές άλλος μέχρε σήμερον.

Αί αύθόρμητοι εκδηλώσεις των κατά τάς πρώτας ήμέρας 
τής εγκαταστάσεώς του εές τήν Λεοίζησεν τής Τραπέζης μαρ
τυρούν περετράνως περί τούτου.

Του Προέδρου τοϋ Συλλόγου κ. ΜΕΛΧ. I. ΤΣΟΥΔΕΡΟΥ
Μήπως πρέπει λοεπόν νά τού αναγνωρίσω καί αυτό τό 

δεζαεωμα ;
Καί εν τοεαύτη περεπτώσεε ποιος ό έδεκός μου ρόλος ;

Θά νομισθη ’ίσως εκ των ανωτέρω ότε τρομερόν εεναε τό 
δίλημμα πού μού προβάλλει.

Αλλά δεατί ; ’ Επανεελημμένως δεν δεεδηλώσαμεν τήν 
άφοσεωσεν μας εές τό πρόσωπον τού νέου Αιοικητού μας ;

’ Επανεελημμένως δεν δεεζηρύςαμεν, ότε θά είμεθα συμ« 
παραστάταε τής νέας Λεοεκήσεως ;

’Ιδού λοεπόν δεαγραφόμενος ό ρόλος τού Συλλόγου. Συν
εργασία μετά τής Λεοεκήαεως.

Κ-οεναε προσπάθειαι Λεοεζήσεως καί Συλλόγου δεά τήν 
άνάπτυςεν των έργασεών τής Τραπέζης.

Κοεναε προσπάθειαι Λιοικήσεως καί Συλλόγου δεά τήν 
βελτίωσιν τής Οέσεως τού προσωπεζού.

Αγώνες ζοενοί τώρα, Λεοεζήσεως καί προσωπεζού, 
προς εςασφάλισιν τραπεζεκών έργασεών, δεά τήν δημιουρ- 
γίαν προϋποθέσεων άπαραετήτων δεά τήν βελτέωσεν τής θέ- 
σεως τού προσωπεζού.

"Οχι πλέον δεαμαρτυρίαε εές τάς έκάστοτε Κυβερνήσεις 
δεά τήν μή έκανοποίησεν εκ μέρους τής Λεοεζήσεως αέτημάτων 
τού προσωπεζού.

Κοιναί δεαμαρτυρίαε Λεοεζήσεως καί Συλλόγου εές τάς 
Κυβερνήσεις δεά τήν άνεσον καί ενίοτε άδικον μεταχείρεσεν 
τής Τραπέζης μας.

Φρονώ ότε, εάν τήν τακτικήν αύτήν ένστερνεσθώμεν, έχον- 
τες καί τό δεδηλωμένον ένδεαφέρον τού ζ. Αεοεκητού μας, 
τήν μονεμότητα τού οποίου άντε πάσης θυσίας δέον νά προσπα» 
θήσωμεν νά ζατοχυρώσωμεν, δυνάμεθα βασέμως νά έλπίσω- 
μεν, ότε εντός τού τρέχοντος έτους, θά δεαπεστώσωμεν εζανο- 
ποεητεκά τά αποτελέσματα ύπέρ τού Ιδρύματος μας, λίαν 
εύεργετεκόν δέ τον αντίκτυπον άπό πάσης άπόψεως 
εφ’ ήμών.

Αλλαγή τακτεζής λοεπόν.

HI II* Π! DIIIHII!
* ________

ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΕΣΧΗΝ ΜΑΣ

Τήν 31 ην Δεκεμβρίου μετά 
μακράν διακοπήν έπανελήφθη 
τό παλαιόν έθιμον των καλών 
ήμερων, τού κοψίματος τής Βα- 
σιλόπιττας ύπό του Διοικητοΰ 
τής Τραπέζης μας εις τήν Λέ
σχην τοϋ Συλλόγου μας.

Εις τήν εορτήν παρέστησαν, 
έκτος του κ. Διοικητοΰ, ό κ. Υ
ποδιοικητής και oi Υπουργοί 
κ. κ. Παπαρηγόπουλος και Ά- 
λιμπράντης.

Ευθύς μετά τήν προσέλευσιν 
των επισήμων έψάλησαν ύπό 
χορωδίας τά κατωτέρωέπίκαιρα 
κάλαντα στοιχουργηθέντα ύπό 
τού συναδέλφου κ. Π. Βαζούρα.

’Αρχιμηνιά κι’ αρχιχρονιά, 
αέρας πρύμος στα πανιά, 
καί τό καράβι φτάνει 
στο παλιό καλό λιμάνι.

"Αγιος Βασίλης μέ χαρά 
τής Τράπεζας τόν κουμπαρά, 
8ά τόν γέμιση τώρα 
μέ προικιά καί χίλια δώρα.

'Η ψετεινή Πρωτοχρονιά 
γραμμένο ήταν στά χαρτιά 
μέ τοϋ Θεού τό χέρι 
δυο Βασίληδες νά φέρη.

Στον νέο μας Διοικητή 
λένε οί καρδιές μας μιά ευχή: 
ν’ άσπρίση σάν τά χιόνια 
κι’ εκατό νά ζήση χρόνια.

Μεθ’ δ ό Πρόεδρος τοΰ Συλ
λόγου μας έν μέσφ συγκινητι
κής ατμόσφαιρας έξεφώνησε 
τήν κατωτέρω προσλαλιάν:

Κύριε Υπουργέ, Κύριε Υφυ
πουργέ, Κύριε Διοικητά, Κύ
ριε Ύποδιοικητά, Κύριοι Συ
νάδελφοι.

ι
Μετά μακράν αναγκαστικήν έγ 

κοίτόλειψιν τοϋ Εθίμου, συνεκεν- 
τρώθημεν σήμερον εις τήν γωνιάν 
μας αυτήν, νά έορτάσωμεν τό 
«κόψιμο τής Βασιλόπιττας».

Τήν ψυχικήν διάθεσιν, είς τήν 
έλλειψιν τής οποίας ώφείλετο

ή διακοπή του, ήντλήσαμεν άπό 
δύο βαρυσήμαντα γεγονότα, άτι-, 
να συνετελέσθησαν κατά τούς

δυο τελευταίους μήνας τοϋ άπερ 
χυμένου έ'τους.

Τήν λήξιν μιας στιγνής περιό

δου άφ’ ενός καί άφ’ ετέρου τήν 
περίλαμπρον άνοδον είς τόν θώ
κον τοΰ Διοικητοΰ, τοΰ 'Ιστορι
κού μας 'Ιδρύματος, Άνδρος 
προσωποποιοΰντος τάς ανθρωπί
νους άρετάς τάς άνθρωπίνους α
ξίας !

Το απερχόμενον έτος, είναι τό 
τρίτον άλλ’ ευτυχώς τό τελευταΐ- 
ον κατά τά όποια ή Εθνική μας 
I ράπεζα, ΰπέστη παντοειδείς κα
κομεταχειρίσεις, ημείς δέ οί υ
πάλληλοί της, συνεχείς ταπεινώ
σεις καί σκαιούς διωγμούς.

Αλλά δέν επιθυμώ νά δημιουρ 
γήσω τοιαύτην ατμόσφαιραν κα
τά τήν σημερινήν έορτήν, πού 
θά έκινδύνευε νά μεταβάλλη ή καί 
vc; μείωση τήν σημασίαν αυτής. 
Επιθυμία άλλως τε καί τοΰ Δι- 
οικητοΰ μας, διατυπωθεΐσα είς 
τήν χαιρετιστήριον προς ημάς 
εγκύκλιόν του, είναι: Νά ριφθή 
εις τήν λήθην τό παρελθόν.

Κύριε Διοικητά, πειθαρχοΰμεν 
άπό τής πρώτης στιγμής.

"Οσον όμως καί άν ή προσπά
θεια μας, προς τούτο κατατείνει, 
ό πόνος έκ τών ή θ ι κ ώ ν αλ
λά καί υλικών τραυμάτων μας, 
είναι τόσον ισχυρός, ώστε νά 
είναι δικαιολογημένη έάν έξέφυγε 
ή 6ά ξεφΰ/γη άπό τά σφιγμένα 
μας δόντια κάποια οίμωγή.
'Υπερήφανοι καί ύψηλόφρονες

Είς τήν πρώτη,ν σειράν έξ αριστερών προς τά δεξιά : Ό 'Υπουργός κ. Πα- 
πο,ρρηγόπουλος, ο κ. Διοικητής, ή Σύμ βςυλος τοΰ Συλλόγου κ. Κυριακόγκονα, 
ό Υφυπουργός κ. Άλιμπράντης, ό .κι. Υποδιοικητής, ό Πρόεδρος τοϋ Συλλό
γου κ. Τσουδερός, ά Πρόεδρος τοΰ Βοηθέ Προσωπικού κ, Τρίμης, ό εκπρόσω
πος τοΰ Συλλόγου Είσπρακπόρων κ. Παπαντωνίου κσί ό Σύμβουλος τοΰ 

Συλλόγου κ, Στεργίου.



▲ι Απόψεις Μας

Η ΑΝΑΣΤΕΑΕΧΩΣΙΣ
Μέ ίκανοποίησιν πληροφορεΐ- 

τοίι το προσωπικόν τάς έπερχο- 
μένας μεταβολάς διά την άνα- 
στελέχωσιν τής Τραπέζης.

"Ο ρυθμός βέβαια μέ τον ό
ποιον αϋται πραγματοποιούνται 
κρίνεται κάπως βραδύς.

Θέλομεν να πιστεύωμεν όμως 
δτι ή βραδύτης αυτή δέν άπο- 
σκοπεϊ εις τακτικήν παρελκύσε- 
ως, άλλα οφείλεται εις φόρτον έρ 
γασίας καί εις τάς προσπάθει
ας έξευρεύσεως των ικανότερων 
καί καταλληλοτέρων.

Πάντως καί ευχή τού Συλλό
γου είναι όπως τά νέα στελέχη 
τής Τραπέζης είναι άπό πάσης 
άπόψεως άμεμπτα (καί ευτυχώς 
μεταξύ των συναδέλφων διετηρή- 
θησαν αρκετά τοιαΰτα) ώστε νά 
είναι βέβαιον δτι θά άνταποκρι- 
θώσιν εις τό βαρύ έργο-ν τό όποΐ-

ΑΝ ΑΝΙΟΝ Η
Δέν νομίζομεν δτι 6 κ. Διοικη

τής ευρίσκει αδικαιολόγητον τήν 
ανυπομονησίαν τού Προσωπικού 
διά τήν έπίλυσιν των αιτημάτων 
του.

Προαγωγαί, Εντάξεις καί ά- 
νάκτησις των ύπό τής προκα- 
τόχου Διοικήσεως άφαιρεθέντων, 
είναι διά τό προσωπικόν, πληγή 
πυορροούσα.

'Η ’Ίασις τής πληγής αυτής, 
θά άποκαταστήση τήν .γαλήνην 
καί εις τήν Τράπεζαν, άλλά καί 
εις τάς ψυχάς των συναδέλφων, 
διά νά έπιδοθοϋν πλέον απερί
σπαστοι εις τήν άνφσυγκρότη- 
σιν τής πολλά παθούσης Τρα
πέζης μας, δπως αυτοί ξέρουν 
καί επιθυμούν καί δπως ό κ. Δι
οικητής τούς ήξερε καί τούς θέ
λει.

Άναγνωρίζομεν δτι είναι α
ναγκαία ακόμη ολίγη πίστωσις 
χρόνου καί τήν παρέχομεν ευχα
ρίστως.

Ο ΝΕΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
Μάς ικανοποιεί ή άνάθεσις 

τής συντάξεως τού νέου ’Οργα
νισμού εις πρόσωπα δχι μόνον 
ικανά άλλά κι’ έμπράκτως δό- 
σαντα δείγματα εις δύσκολους 
στιγμάς τής άγάπης των γιά 
τούς συναδέλφους των. Τούτο έγ- 
γυάται δτι ό νέος οργανισμός θά

οι ςϊνααεαφοι του καταστήματος οεςεης
ΑΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΑΘΘΥΣΑΝ ΗΤΑΙΙΑΗΝ ΕΝ ΤΗ ΤΡΑΠΕΖΙ

ον καλούνται νά έπιτελέσουν.
Αί μέχρι σήμερον πραγματο- 

ποιηθείσαι μεταβολαί, τόσον εις 
τά Κ)κά Α' καί Β' δσον καί εις 
τά μεγάλα Ύπ)τα, Πειραιώς, 
Θεσσαλονίκης, Βόλου καί ’Ηρα
κλείου, έσχολιάσθησαν ευμενέ
στατα παρά τών συναδέλφων.

Άλλ’ αυτό πού καί ενδιαφέ
ρει περισσότερον είναι δτι, καθ’ 
άς συνεκεντρώσαμεν άσφαλεΐς 
πληροφορίας, αΰται ήκούσθησαν 
παρά τών συναλασσομένων, με
τά μεγάλης ίκανοποιήσεως καί... 
άνακουφίσεως.

Εις τό μόνον μεγάλο ‘Υποκα
τάστημά μας πού ως πληροφο- 
ρούμεθα δέν έπήλθε εΐσέτι οΰ- 
δεμία μεταβολή είναι τό τών 
Πατρών. Έγνώσθη μόνον δτι εις 
συνάδελφος ώνομάσθη έκεϊ υπο
διευθυντής.

είναι έκείνος τον όποιον άνα- 
μένει τό προσωπικόν.

ΑΝΕΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
Εις τήν Δ. Ε. τού Συλλόγου έ- 

κοινοποιήθη διά δ ι κ. Κ λ η 
τ ή ρ ο ς αϊτησις 400 περίπου 
συναδέλφων περί συγκλήσεως τής 
έτησίας τακτικής Γεν Συνελεύ- 
σεως τού Συλλόγου

Τούτο άνεξαρτήτως τού τρό
που τής υποβολής τής αίτήσεως 
είναι λίαν παρήγορον, καί τήν 
Δ. Ε. τού Συλλόγου ικανοποιεί 
άπολύτως, όταν σκεφθή μάλιστα 
δτι κατά τό διάστημα τής 3ετίας 
δχι μόνον δέν ένδιεφέροντο οί 
συνάδελφοι διά τήν τ οχείαν σύγ 
κλησιν τής συνελεύσεως, άλλά 
και δταν αϋτη συνεκαλεϊτο, άνε- 
βάλετο κά,τ’ έπανάληψιν.... ελλεί
ψει άπαρτίας.

"Οτι έπνευσε άνεμος ελευθε
ρίας είναι φαίνεται πλέον γεγο
νός,

ΣΥΓΚΑΛΕΙΤΑΙ 
ΤΗΝ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Κατόπιν λοιπόν τής άνωτέρω 
αίτήσεως τών συναδέλφων, ή αϊ- 
τησία τακτική Γεν. Συνέλευσις 
τού Συλλόγου άπεφασίσθη νά 
συγκληθή τήν 28.2.56.

Ή Δ. Ε. τού Συλλόγου έκρινε 
δτι τό προεκλογικόν κλίμα δέν 
προσφέρεται κατάλληλον διά Σω
ματειακός άρχαιρεσίας.

'ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ,
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΑΟΣΙΣ

Υπεύθυνος έπί τής ύλης : 
ΑΝΑΣΤ. Δ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 

‘Αγίας Λαύρας 71 
(Τέρμα Πατησίων)

Προϊστάμενος Τυπογραφείου 
Κλεάνθης Φραγκιδάκης 

Πλατεία Μεταμορψώσεως 2.

άντιμετωπίσαμεν κατά τά παρελ 
θόντα έτη καί κατά τό άπερχό- 
μενον, τάς ταπεινώσεις μας 
άπό τούς.... ταπεινούς.

Μέ καλωσύνην καί μεγαλοψυ
χίαν παρακολουθούμεν τούς... έρ- 
ποντας σήμερον.

Κύριε Διοικητά,
Τώρα, ύπό τήν πεψωτισμένην 

Διοίκησίν σας τά "Ιδρυμά μας, 
εις τό οποίον ή άφοσίωσίς σας, 
είναι εις δλους μας γνωστή, είναι 
βέβαιον δτι εισέρχεται εις τήν 
οδόν τής άνορθώσεως. Έλπίζο- 
μεν, μέ τήν άνατολήν τού νέου 
έτους, νά άνατείλουν καί δι’ αύ- 
τό νέαι λαμπραί ήμέραι, ώστε 
νά άνακτήση καί πάλιν τήν αϊ- 
γλην καί τά μεγαλεΐον του, διά 
τό καλόν τού Ελληνικού ’Έθνους.

‘Ημείς οί υπάλληλοι τής ’Ε
θνικής Τραπέζης, είτε έντός είτε 
έκτος αυτής ευρισκόμενοι, άνα- 
μένομεν άπό Υμάς δικαιοσύνην, 
ή άδίστακτος καί ταχεία άπονο- 
μή τής όποιας έστέ βέβαιος, θά 
συντελέση εις τήν σταθερόν ά- 
νόρθωσιν τού ‘Ιδρύματος, άναμ- 
φισβητήτως δέ, εις τήν άναβίω- 
σιν τού πνεύματος αυτού.

Μέ τήν πεποίθησιν αυτήν σάς 
ύποσχόμεθα τήν επίσημον ταύ- 
τήν στιγμήν δτι πλάϊσας δπως 
καί κατά τά παρελθόν, ύπό τήν 
θερμουργόν καθοδήγησίν σας, θά 
ΐξορμήσωμεν διά τήν έπαναφο- 
ράν τής Εθνικής μας Τραπέζης, 
είς τήν ’Εθνικήν λεωφόρον.

Μέ τάς έγκαρδίους εΰχάς μας 
διά τήν έπιτυχίαν σας, Σάς πα
ρακαλώ νά μάς κόψητε τήν Βασι 
λόπιττα, νά άναζήση οϋτω τό έ- 
θιμον καί είς τήν αίθουσαν αυ
τήν.

Μετά ταΰτα ό κ. Διοικητής ’έ
κοψε τήν πίτταν καί ηύχήθη είς 
τό Προσωπικόν τό νέον έτος νά 
είναι δΓ δλους καί διά τήν Τρά
πεζαν ευτυχές.

Τον κ. Διοικητήν καί τον κ. 
Υποδιοικητήν τόσον κατά τήν 
άφιξίν των δσον καί κατά τήν 
άναχώρησίν των οί συνάδελφοι 
έχειροκρότησαν ζωηρότατα.

ΪΥΓΚΑΗΣΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ 
ΔΙΑ ΤΗΝ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ No 2

Έν Άθήναις τή 30η ’Ορίου 56
Συμφώνως τψ άρθρψ 9 τού ί- 

σχύοντος Καταστατικού, καλοΰ- 
μεν τά μέλη τού Συλλόγου είς 
τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν τήν 
28ην Φεβρουάριου έ.έ. ημέραν 
Τρίτην καί ώραν 6ην μ.μ. έν τή 
αιθούση «Τρικούπη» παρά τή 
Πλατεία Κάνιγγος, Τζώρτζ 6, 
μέ τά έξής θέματα:

ΐ ) ’Έκθεσις πεπραγμένων διά 
τό λήξαν έτος 1955.

2) ’Έγκρισις απολογισμού 
διαρρεύσαντος έτους 1955 καί 
προϋπολογισμού τρέχοντος έτους 
1956.

3) ’Έκθεσις τών ελεγκτών έπί 
τής διαχειρήσεως 1955 καί ά- 
παλλαγή τής Διοικητικής Επι
τροπής.

4) Εκλογή πενταμελούς Έ- 
φορευετικής Επιτροπής διά τήν 
διεξαγωγήν τών ’Αρχαιρεσιών.

5) ’Έγκρισις διά τήν συμμε
τοχήν τού Συλλόγου είς τήν Ο. 
Τ.Ο.Ε.

6) Τροποποίησις τών παρα
γράφων 1 καί 2 τού άρθρου 4 τού 
Καταστατικού.
Μετά συναδελφικών Χαιρετισμών 

‘Η Διοικητική Επιτροπή
ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ: Τό 6π’ άριθ. 6 

θέμα τίθεται κατόπιν τής άπό 
21.1.56 σχετικής αίτήσεως με
λών τού Συλλόγου.

Τήν 29ην Δεκεμβρίου 1955, 
πρωτοβουλία τής Τοπικής ’Επι
τροπής τών άπομακρυνθέντων 
υπαλλήλων καί συνταξιούχων 
τής ’Εθνικής Τραπέζης τής Έλ 
λάδος Θεσσαλονίκης, έπραγμα- 
τοποιήθη συγκέντρωσις αυτών 
προς εορτασμόν τής αποπομ
πής του κ. Κωστή Ήλιάσκου 
καί τής εκλογής ώς νέου Διοι- 
κητοΰ τοΰ ’Εθνικού ‘Ιδρύματος 
τού κ. Βασιλείου Κυριακοπού- 
λου προερχομένου έκ τής ’ Εθνο- 
τραπεζικής οικογένειας.

Είς τήν συγκέντρωσιν ταύτην 
ήτις έσημείωσεν εξαιρετικήν ε
πιτυχίαν άπό άπόψεως αριθμού 
συγκεντρωθέντων καί έπικρατή- 
σαντος ζωηροτάτου ενθουσια
σμού, προσεκλήθησαν καί πα- 
ρεκάθησαν και αρκετοί έν ενερ
γείς υπάλληλοι τής ’Εθνικής 
Τραπέζης.

Κατά τήν διάρκειαν τής συγ- 
κεντρώσεως ήγειραν προπόσεις 
καί ώμίλησαν έκ μέρους μεν 
τών άπομακρυνθέντων καί συν
ταξιούχων Ε.Τ.Ε. οί κ. κ. Κ. 
Βάμβαλης, Ν. Χριστοδούλου, 
X, Σ ταματίου καί Γεώρ. Σκί- 
ζας, έκ μέρους δέ τών έν ενερ
γείς υπαλλήλων οί κ. κ. Άρχ. 
‘Ωρολογάς, Μ. Κάζης καί Στ.

Γιακουμής. Πάντες οί όμιληταί 
έξέφρασαν τήν ζωηράν ίκανο- 
ποίησίν των διά τήν άποπομπήν 
τοΰ κ. Ήλιάσκου καί τήν έκλο- 
γήν ώς νέου Διοικητοΰ τοΰ κ. 
Β. Κυριακοπούλου, ηΰχήθησαν 
δέ δπως πραγματοποιηθή συν- 
τόμως τόσον ή έπαναφορά τοΰ 
’Εθνικού ‘Ιδρύματος είς τήν πα- 
λαιάν α’ίγλην του δσον καί ή 
άποκατάστασις τών καταπατη- 
θέντων δικαιωμάτων τού έντός 
κςί έκτος αυτού ευρισκομένου 
προσωπικού.

Κύριος ομιλητής τής συγκεν- 
τρώσεως ύπήρξεν ό Γεν. Γραμ- 
ματεύς τής Τοπικής ’Επιτρο
πής άπομακρυνθέντων καί συν
ταξιούχων Ε.Τ.Ε. Θεσσαλονί
κης κ. Γεώργιος Σκίζας, δστις 
προς τούς πολυπληθείς καί έν- 
θουσιώντας συνδαιτημόνας είπε 
τά ακόλουθα :

Αγαπητοί κ. Συνάδελφοι,
Κατέχομαι άπό άπέραντον 

όντως συγκίνησιν, διότι μάς έ- 
δόθη έπί τέλους ή ευκαιρία νά 
συγκεντρωθώμεν απόψε έδώ' καί 
μέ πρόσωπα λάμποντα άπό 
χαράν καί ίκανοποίησιν νά έ- 
ορτάσωμεν τήν οριστικήν καί 
άμετάκλητον καθαίρεσιν καί 
συντριβήν τοΰ άσπονδου πολε-

ΣΥΛ)ΓΟΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Άύήναι τή 3 Φεβρουάριου 1956

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Nc 3

’Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Δέν είναι αδικαιολόγητοι 
ή άγωνία καί ή ανυπομονησία 
που μάς συνέχει διά την κα
λήν έκέασιν τών έν' τή Τρα- 
ηέζη, μετά την λήξιν τής δυ
ναστικής περιόδου, κατά τήν' 
όποιαν τά πάντα έξηρδρώδη- 
σαν καί βαθεΐαι είναι αί πλη- 
γαί, αϊτι-νες ήν'οίγησαν είς τό 
‘Ίδρυμα καί είς ή μας.

Άλλά, αγαπητοί Συν'άδελ- 
φοι, τό «κακό δέν άργεϊ νά γί- 
ν-η». Μία πληγή γιά νά άνοι
ξη δεν χρειάζονται παρά ο
λίγα μόνον δευτερόλεπτα. 
Ή ιέποΰλωσίς της όμως απαι
τεί χρόνον.

μίου παντός έμψύχου ή άψυχου 
σχέσιν έχοντας, μέ τό ευκλεές 
’Εθνικόν “Ιδρυμα τής ΕΘΝΙ
ΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛ
ΛΑΔΟΣ, άφού μετά θαυμαστής 
καρτερίας, άξιοπρεπείας, ευψυ
χίας (έκτος ολίγων, ευτυχώς, 
καταπτύστων περιπτώσεων συ
νεργασίας μετά τοΰ εχθρού έκ 
λόγων λιποψυχίας ή ίδιοτελοΰς 
καί μόνον υπολογισμού) ΰπέ- 
στημεν καθ’ δλην τήν διάρκειαν 
τής τριετοΰς έπαγγελματικής 
μας κατοχής πρωτοφανούς έκ- 
τάσεως ήθικάς μειώσεις και ύ- 
λικάς ζημίας.

Διά μίαν άκόμη φοράν ή α
κατάλυτος δύναμις τοΰ δικαίου 
έπεβλήθη τού δικαίου τής ισχύ
ος καί τής βίας, τό δέ πνεύμα 
τοΰ αγαθού κατίσχυσε τοΰ φθο
ροποιού καί διαβρωτικοΰ πνεύ
ματος. Τό μέτωπον τού άδυσω- 
πήτου έχθροΰ μας ύπό τήν ά- 
παισίαν ήγεσίαν τού σκληρο
τράχηλου σφραγιαστού τών δι
καίων μας κ. Κωστή Ήλιάσκου 
κατέρρευσεν άδόξως και μετά 
πατάγου ταχύτερον άπό τάς 
προβλέψεις μας και ή Ε. Τ. Ε. 
άπηλλάγη άπό τό μίασμα, τό 
όποιον τήν έμόλυνεν έπί τριετί
αν ολόκληρον.

’Αγαπητοί συνάδελφοι, άπο- 
τελεΐ έξαιρετικώς εΰχάριστον 
καί τιμητικήν δΓ ή μάς διαπί- 
στωσιν τό γεγονός δτι ή κατάρ- 
ρευσις αυτή τοΰ στυγνοτέρου 
ποτέ διώκτου τοΰ ’Εθνικού Ι
δρύματος μας καί τών τιμίων 
καί υποδειγματικών αυτού λει
τουργών μάς ευρίσκει (έκτος ο
λίγων καί πάλι εξαιρέσεων) ή- 
νω μένους ώς ένα άνθρωπον καί 
μάς παρέχεται οϋτω ή δυνατό- 
της δπως έπιδιώξωμεν καί επι
τύχω μεν μέ σταθερόν καί γορ
γόν βήμα τήν πλήρη έκκαθάρι- 
σιν τών θλιβερών υπολειμμάτων 
τοΰ εχθρικού Τραπεζιτικού συγ
κροτήματος ώς καί παντός οί- 
ασδήποτε προελευσεως μίσθαρ
νου οργάνου και συνεργάτου 
αυτού.

Έπί τή ευκαιρία ταύτη επι
θυμώ νά τονίσω, δτι ή ένότης 
μας, τήν όποιαν έχομεν Ιερόν 
καθήκον νά διαφυλάσσωμεν 
πάντοτε; άρραγή καί άδιάσπα- 
στον, αποτελεί ένα έκ τών ση- 
μαντικωτέρων παραγόντων, οί- 
τινες θά μάς οδηγήσουν ταχέως 
καί ασφαλώς είς τήν πλήρη έ- 
πανάκτησιν τών πραξικοπημα
τικούς καί έν μιςι νυκτί καταλυ- 
θέντων δικαιωμάτων μσς.

Ή περίπτωσίς μας άς δώση 
ελπίδας είς δλους τους οπωσ
δήποτε άδικουμένους, δτι έν 
τέλει θά άνατείλη καί δΓ αυ
τούς ή ημέρα τής δικαιώσεώς 
των, τό δέ πάθημα τοΰ κ. Κω
στή Ήλιάσκου άς χρησιμεύση

λουδβΰντεξ έκ τοΰ σύνεγγυς 
τήν δηιμιουργηθεΐσχΐ' έν τή 
Τραπέζη νέχν κχτάστχσιν, 
σάς πχρχκχλοϋμεν, νά ότλι- 
σδήτε με τήν ά maps ί- 
τ η τ β ν υπομονήν. ”Ας πα- 
ράσχωμεν τήν άναγκχίαΐ' πί- 
στωσιν χρόνου κχί ά; άποβλέ- 
ψωμεν μετ’ έ μπιστβσύνης είς 
τήν νέχν Διοίκησίν.

Κκλοΰμεδχ έπίσης νά κλεί- 
σωρε-ν τ’ χύτιά μχς είς τούς 
άνιέρους έκμετχλλευτάς της 
ίικχιολογημένης ανυπομονη
σίας μχς καί νά τούς άπωθή- 
σωμεν μετά βδελυγμίας μα
κράν μχς, ©πως 8ά άντιμετωπί 
ζαμεν ένα κακοποιόν. Είναι 
οί «ΐπιεμπτοφαλαγγΐται» της 
Τραπέζης μας.

Όπως οί βωβοί αγώ
νες μχς μέχρι τής 23.12.1955 
δέν χπέβησχν μάτχιοι,ετσι κχί 
αί αθόρυβοι προσπάθει- 
αί μας θά αποδώσουν καρπούς. 
Μετά Συν)κών χαιρετισμών

ως μάθημά δΓ δλους εκείνους, 
είς τούς οποίους είναι έμπεπι- 
στευμένη ή διαχείρισις συμφε
ρόντων ’Οργανισμών, ’’Επιχειρή 
σεων καί ‘Ιδρυμάτων, ώς καί ή 
διοίκησις τού έν αύτοϊς εργα
ζομένου προσωπικού.

Τέλος εύχομαι έκ βάθους 
καρδίας δπως ή νέα Διοίκησις 
τήζ Τραπέζης, συνεπικουρουμέ- 
νη άπό τό σύνολον τοΰ προσω
πικού καί προσανατολ ιζομένη 
είς τάς^ ένεργείας της καί άπό 
τά διδάγματα τοΰ λίαν προσ
φάτου παρελθόντος, προσπαθή- 
ση κατά τήν ένάσκησιν τών λε
πτών καθηκόντων της νά κρατη- 
θη μακράν καί τών πλέον ασή
μαντων ολισθημάτων και συνε- 
χίζουσα τάς ωραίας παραδό
σεις χωρήση μετά θάρρους καί 
άποφασιστικότητος είς τήν διά- 
νοιξιν τών λεωφόρων εκείνων, αί 
όποΐαι θά οδηγήσουν τό· μέν ά- 
κατάλυτον “Ιδρυμά μας είς τήν 
παλαιαν του υψηλήν περιωπήν 
καί αϊγλην,, τό δέ έν ένεργεία 
καί άπομαχίφ προσωπικόν αυ
τού είς τήν έξύψωσιν καί ευημε
ρίαν εκείνην, τής οποίας υπήρ
ξε πάντοτε καί θά είναι είς τό 
διηνεκές άπολύτως καί άναντιρ- 
ρήτως άξιον.

Άς χαρώμεν λοιπόν τώρα, 
αγαπητοί Συνάδελφοι, χαράν 
μεγάλην διά τήνάπαρχήν αυτήν 
τής δικαιώσεώς τών αγώνων καί 
τών πόθων μας, προσβλέποντες 
μέ αισιοδοξίαν είς τό μέλλον 
καί μέ εμπιστοσύνην προς τό 
πρόσωπον τοΰ νέου Διοικητοΰ 
κ. Βασ. Κυριακοπούλου, άλλά 
τελοΰντες συγχρόνως καί είς 
διαρκή έπαγρύπνησιν διά τήν 
περιφρούρησιν τών ιερών καί ά- 
παραγράπτων δικαίων μας κα
τά πάσης ένδεχομένης μελλον
τικής κατ’ αυτών επιβουλής.

1ΑΔΕΑΦΑ WTEIA
Ό Σύλλογος των Εΐσπρακτό- 

ρων υπέβαλε είς τον κ. Διοικη
τήν υπόμνημα , άναφερόμενον είς 
τά γενικά ζητήματα τοΰ Προσωπι 
κοΰ.

Διά τά ειδικά θέματα τά άφο- 
ρωντα τούς Είσπράκτορας καί 
τεχνίτας, ό Σύλλογος θά ΰπο- 
βάλη είς τον κ. Διοικητήν ιδιαί
τερον υπόμνημα.

Τήν 2όην ’Ιανουάριου έ.έ. συν- 
εκλήθη ή έτησία τακτική Συνέ- 
λευσις τοΰ Συλλόγου τοΰ Βοηθ. 
Προσωπικού.

‘Η Συνέλευσις ένέκρινε τά 
πεπραγμένα καί άπήλλαξε τήν 
Δ. Ε. διά τήν χρήσιν 1955 ώς 
καί τον προϋπολογισμόν τής χρή
σεως 1956.

Έν τέλει ή Συνέλευσις έξέφρσ- 
σε όμοφώνως τήν εμπιστοσύ
νην της προς τήν Δ.Ε. τού Συλ
λόγου.

Ημείς λοιπόν ώς πχρχκο- Η Δ. Ε. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ


