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Περίπτωσις δημιουργίας δευτέ
ρου Επικουρικού Ταμείου δεν [ 
υπάρχει. Ή Διοίκησις νά προ* ] 
βή εις την άσφάλισιν των έκ τής 
τ. Τρ.^ ’Αθηνών προερχόμενων 
είς το ήδη ύπαρχον, ώς επανει
λημμένος έχομεν είσηγηθη. Ή 
καθ’ όλα προσαρμογή τού Κα
ταστατικού εΐναι απλώς ζήτη-: 

μα χρόνου.
•
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ΟΛΟΙ ΕΙΣ ΤΙΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΤΟΥ Ε. Κ. Α. ΑΙΑ 
ΤΙΜΑΡΙΘΜΙΚΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ & ΚΑΤΑΡΓΗΣΙΝ ΤΟΝ ΑΝΤΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟΝ

Η ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΣΙΚΑΓΟΥ
Η αίματοβαμένη πρωτομαγι,ά τού 1886 είναι γνω

στή. ’ Εχει ύμνηθη τόσον άπό εκείνους πού την πιστεύουν, 
όσο καί από εκείνους — δεν μπορούν να. κάμουν αλλι
ώς—οί όποιοι άν ζοΰσαν στην πόλι πού συνέβησαν τα 
γεγονότα καί την ίδια εποχή, ευχαρίστως θά τραβούσαν 
τό σχοινί πού κρέμασε τον Σπίς καί Μ πίεζαν μέ λύσσα 
την σκανδάλη πού κύλησε στο χώμα όλες εκείνες τις χι
λιάδες τών μαρτύρων της εργατικής τάξεως, οί όποιοι 
ύστερα άπό τά γεγονότα εκείνα πού άπετέλεσαν τό στί
γμα τής προοδευμένης ανθρωπότητας έβάδισαν πιστά 
στα ίχνη τών πρωτομαρτύρων.

Οί ήγέται τής ελληνικής έργατσϋπαλληλικής τάξε
ως έχουν πολλά χρόνια πού δεν απέδωσαν την πρέπουσα 
σημασία καί σοβαρότητα εις την επέτειο αυτή, τά γεγο
νότα τής οποίας συνετάραξαν μία κοσιιοκρατορία, όπως 
ακριβώς ή έξέγερσις τών δούλων μέ επικεφαλής τον 
Σπάρτακο συνεκλόνισε την κοσμοκράτειρα Ρώμη. Τά 
βαρυσήμαντα λόγια τού Σπίς στο δικαστήριο «άν σάς 
περνάει άπό την ιδέα στά σοβαρά πώς μέ τις κρεμάλες 
σας μπορείτε νά σταματήσετε τό κίνημα πού εξωθεί ε
κατομμύρια γονατισμένοιν άπό την πίεση εργατών στην 
εξέγερση, είστε μά την αλήθεια πτωχοί τώ πνεύματι. 
Ή αλήθεια πού κρεμάστηκε στο πρόσωπο τού Σω
κράτη, τού Χριστού, τοιύ Τζορντάνοι Μπρούνο, τού Γα
λιλαίου, ζεΐ άκόμη, δέν πέθανε», μπορούν σήμερα ν’ ά- 
πευθυνθούν όχι πλέον στούς εκπροσώπους τού κεφαλαί
ου πού άπό τον τελευταίο πόλεμο καί ύστερα κατέλαβαν 
αμαχητί πολλές θέσεις, τις όποιες μέ ποτάμια αίματος
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καί μέσα σε πολλές δεκαετηρίδες είχαν κερδίσει οί εργα
ζόμενοι, αλλά σ’ αυτούς τούς ίδιους τούς ήγέτας τής έρ- 
γατοιϋπαλληλικής τάξεως καί νά τούς πούν: «’Άν σάς 
»περνάει άπό την ιδέα στά σοβαρά πώς μέ τά ξόρκια τής 
»’ μάγισσας,, την αγιαστούρα τού παππά πού διώχνει 
»τούς καλλικαντζάρους, ή μέ τις καλές διαθέσεις τών βιο- 
»μηχάνων καί τών τραπεζιτών θά σταματήσετε την άδη- 
»φαγία τών εργοδοτών πού σκορπά την δυστυχία σ’

»εκατομμύρια γονατισμένων άπό την πίεση εργατών σας, 
»είστε στ’ άλήθεια πτωχοί τφ πνεύματι. Οί άλήθειες πού 
»διεκήρυξαν ό Σωκράτης, ό Χριστός, ό Γαλιλαίος, ο 
»Τζορντάνο, δέν μπορούν νά πεθάνουν επειδή εσείς μέ 
»Τήν ανοχήν ή τήνύποστήριξι πού δίδετε κάθε τόσο στούς 
»εργοδότες, προξενείτε τόν άργό, άλλά βέβαιο θάνατο 
»όλων τών εργατών. Ούτε θά τις ενταφιάσετε επειδή έ- 
>σεΐς, φέροντες τόν συνδικαλιστικόν μανδύα, γίνεσθε οί 
»νεκροθάπται όλων τών κατακτήσεων πού βγήκαν άπό 
»τό άφθονο αίμα ’Εκείνων πού στρώθηκαν στούς δρό- 
»μους, δολοφονημένοι άπό χέρια οπλισμένα άπό αυτούς 
»πού άκριβώς σάς στηρίζουν καί σάς καλοπληρώ
σου ν. Είστε σείς οί ίεροεξετασταί, οί όποιοι έν όνό- 
»ματι τού Χριστού εκαυσαν ζωντανό κάθε πραγματικό 
»χρι.στιανο καί πσορβησαίν στις πιό τρομερές άντιχριστια- 
»νικές πράξεις».

Οί νεκροί τοΰ Σικάγου επιτάσσουν όπως, ό εξαγ
γελθείς εορτασμός τής έφετεινής πρωτομαγιάς, ό προ
γραμματισμός τού οποίου οφείλεται είς την Γ.Σ.Ε.Ε. 
και τό Ε.Κ.Α., μή μείνη μόνο μέ τούς πανηγυρισμούς

Ώς άνεγράψαμεν καί είς τό 
προηγονμεναν ψύλλον μας, ή 
άντίστασις τών διοικούντων 
την Τράπεζαν περί την έπίλυ 
σιν τών συσσωρευθέντω ν ζητη. 
μά των τοΰ προσωπικού κατέστη 
έξ αρχής εμφανής. Ή αρνητική 
αυτή στάσις δικαιολογείται καί 
έπιρρίπτεται είς τήν Κυβερνη
τικήν τακτικήν περί μισθών καί 
ημερομισθίων. Ή τοιαύτη, όχύ- 
ιρωσις όμως τής Αιοικήσεως 
ουδόλως τήν άπαλλάσσει σοβα
ρών ευθυνών ίδίςί είς δ,τι αφο
ρά τήν άναγνώρισίν και ταχεΐ 
αν καταβολήν οικονομικών υπο
χρεώσεων της μή δυναμένων 
!νά χαρακτηρισθώσι ώς αϋξη- 
σις μισθών, άλλ’ επιστροφή 
κρατηθείσηις παρανόμως άμοι 
βής εργασίας άπορρεούσης έξ 
αυτής ταύτης τής ίσχυούσης 
εργατικής Νομοθεσίας καί τοΰ 
’Οργανισμού εσωτερικής υπη
ρεσίας τής Τραπέζης.

Ή Διοίκησις τής Τραπέζης 
ΐμή έτη9υμούσα έν τή ούσία ν’ 
αντιμετώπιση μέ την πρέπαυ- 
σαν διάθεσιν την έπίλυσιν τοΰ 
ίμισθαλογικοΰ ζητήματος:, εμ
πλέκει την συνδικαλιστικήν η
γεσίαν είς πολυμήνους προσ
πάθειας μέ άπώτερον σκοπόν 
νά κατατοπισθή τόσον αιΰτη, δ- 
σον καί τό προσωπικόν. Τά α
ποτελέσματα είναι τά αντί θε
τά, 'Η τοιαύτη εξόφθαλμος τα
κτική επαυξάνει την άγανάκτη- 
σιν καί τήν πικρίαν τών εργα
ζομένων, ή δέ συνδικαλιστική 
των ήγεσία αντιλαμβάνεται ό
τι τίποτε δέν έχει νά κερδίση 
μέ τήν τακτικήν των διαβημά
των και των υπομνημάτων. Μέ 
Ιμαθηματική άκρίβεια ή Δ)σις 
αφήνει κάθε 4—5 μήνας νά 
φθάση τό μαχαίρι στο κόκκα- 
λο. Πετάει τότε κΓ άπό ένα ξε
ροκόμματο στους πειναλέους. 
Καί αυτό δέν αφήνει νά πέ-

ση, άλλά τό κρατάει αίωρο-ύμε- 
νον έπί ένα ή δύο μήνας πάνω 
άπό τ’ ανοιχτά στόματά των.

Τέτοια αίωρούμενα ξερό 
κόμματα είναι τά αναδρομικά 
έκ τής ένσωματώσεως τοΰ έπι 
δόματος ακρίβειας ζωής ώς 
καί τά έκ τών προαγωγών 
1954 - 56 προερχόμενα. Αί δο- 
θεΐσαι λύαείς δχι μόνον δέν 
κρίνονται ί κανοπο ιητι καί ,άλλά 
καί τό γόητρον τοΰ πρώτου πι
στωτικού ιδρύματος της χώρας 
υποβιβάζουν τόσον έν τφ έσω- 
τερι-κώ δσον καί έν τφ έξωτερι- 
κώ·

Διότι ή διά (μακροχρονίων 
δόσεων (τριών καί τεσσάρων 
έτών) έξόφλησις καί μάλιστα 
άτόκως, εργασίας παρασχεθεί
σης προ 4 καί 5 έτών, αντι
στρέφει τόν ρόλον τής Τραπέ 
ζη,ς ώς αποτελούσα δανεισμόν 
ταύτης παρά τοΰ πρ)κοΰ της.Τώ 
δντι εΐναι άκατανόητον τό κε- 
φάλαιον καί δη τό τραπεζιτικόν 
τοιοΰτον νά δανείζεται άπό αυ
τούς τούτους τούς υπαλλήλους 
του άτόκως, καθ’ ήν στιγμήν 
τοΰτο άπίαιτεΐ τήν είς τό ακέ
ραιον καί έμπρόθεσμον έκτέ- 
λεσιν τής εργασίας. Χαρακτη
ριστικόν έν προκειμένη εΐναι 
δτι ή Διοίκησις χορηγεί δάνεια 
προς τούς υπαλλήλους διά 
κάλυψίν εκτάκτων οικογενεια
κών αναγκών ποσού συνολικού 
ύψους 10 εκατομμυρίων δρα
χμών ιμέ έπιτόικιον 7% καί μέ 
χρόνον επιστροφής 18-24 μή
νας. "Εναντι αυτής τής «ευκο
λίας» ή Τράπεζα οφείλει είς τό 
προσωπικόν της διά διαφόρους 
λόγους (επίδομα έκριβείας ζω
ής, ταμειακόν,προίαγωγαί 1954 
- 56) ποσόν 19 έκατ. δραχμών 
τό όποιον έτσι θεληματικά θά 
καταβάλη άτόκως μέχρι τού 
1962 δηλ. οκτώ όλάκληρα έτη 
άφ’ δτου έδημιουργήθη ή ύπο- 
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ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΡΑΠ. ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΛΛΑΑΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
’Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Η έφετεινή Εργατική Πρωτομαγιά, κατόπιν άποφά- 
σεως τού ’ Ανώτατου Συνδικαλιστικού μας ’Οργανισμού 
τής ΓΣΕΕ θά έορτασθή τήν προσεχή Κυριακήν.

Κατά τήν ή μέραν ταύτην θά πραγ ματοπο ιηθη, άφ’ ένός 
μεγάλη συγκέντρωσις τών Διοικήσεων των Σωματείων 
τού Εργατοϋπαλληλιικοΰ Κέντρου ’Αθηνών καί τώιν ’Ερ
γατοϋπαλλήλων είς τό θέατρον Κεντρικόν (Πλατεία Κο- 
λοκοτρώνη), περί ώραν 10 π.μ. και άφ’ έτέρου στάσις ερ
γασίας απο 10.15 —> 11.15', τών άπασχολουμένων είς 
Επιχειρήσεις, αΐτινες δέν αργούν.

Εν συνεχείς! πρός την ανωτέρω άπόφασίν τής ΓΣΕΕ, 
το Εκτελεστικον Συμβουλιον τής 'Ομοσπονδίας καλεί 
πάντας τούς συναδέλφους Τραπεζικούς Υπαλλήλους, ό
πως συιμίμετασχσυν είς τήν εν λόγω συγκέντρωσιν.

Διά τής συμμετοχής μας ταύτης θά τονισθή, δτι όχι 
ιμονον αποτελοΰμεν πρωτοπορεί αν είς τάς εκδηλώσεις τής 
άδικουμένης έργατοϋπαλληλικής τάξεως, άλλά καί ότι εϊ- 
μεθα αποφασισμένοι νά άποδυθώμεν είς τούς έπιβαλλο- 
μένους αγώνας διά τήν ΐκανσποίησιν των δικαίων μιας.

Οντως, οί Τραπεζικοί Υπάλληλοι άπό μιας μοικράς πε
ριόδου υπήρξαν -ό διακεκριμένος στόχος καί καταπιέσεων 
οικονομικών καί διωγμών' άπροκαλύπτων καί περαιτέρω θύ- 
Ιματα πειραματισμών επικινδύνων, μέ έπι πτώσεις γενικω- 
τέρας.

Ή Νομοθετική ισχύς έξεδηλώθη έξοντωτική καθ’ ημών, 
δια τών Νόμων 1833, 2510, 3072 και δεσμευτική διά τήν 
βελτίωσιν τών όρων καί αμοιβής τής εργασίας είς τόν 
Νόμον 3239 περί Συλλογικών Συμβάσεων.

Οΰτω, ή 'Ομοσπονδία μας, πέραν των καθολικών έργα- 
τοϋπαλληλικών επιδιώξεων, τάς οποίας ή ΓΣΕΕ προ
βάλλει, είναι αποφασισμένη Ιμέ πρωτοβουλίαν την οποί
αν η αγωνιστική δύναμις τών μελών της επιβάλλει, νά 
διακήρυξή ότι υπό την πιεστικότητα των άναγκών συντό- 
μως θά κινηθή διά τά κατωτέρω:

1 ) τήν αναπροσαρμογήν τών αποδοχών, βάσει των έ- 
ξελικτικώς λελογισμένων αναγκών τοΰ πραγματικού τι
μαρίθμου.

2) την κατάργησιν τού Νόμου 3239 περί Συλλογικών 
συμβάσεων καί τήν άντικατάστασίν του ,διά θεσμού εκ
συγχρονισμένου έπιτρέποντος την έλευθέραν μετά τών
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ΐηζ συγκεντρωσεως. Διότι έτσι δέν τούς r/.ποτίοιιεν 
φορο τιμής, άλλα ασεβούμεν στη μνήμη τους. 'Ο 
αντίκτυπος τής πρωτομαγιάτικης! συγκεντρώσεως πρέ- 
πει οχι μονον να φταση, αλλα καί νά ξεπεράση αυτόν τού 
5ου συνέδριου τού ΕΚΑ καί πάλι αυτός δέν θά έχη κάμ- 
μια απολύτως αξία, άν στο πιο σύντομο χρονικό διάστη
μα ή άνωτάτη συνδικαλιστική ήγεσία δέν άναλάβη εκ
δηλώσεις πού θά σαρώσουν μιά γιά πάντα δλους τούς 
άντεργατικούς νόμους καί θά δώσουν στον κάθε εργά
τη, στον κάθε υπάλληλο τό έλλειμμα πού κάθε τόσο δι
απιστώνουν οι ίδιοι. Ή αποστολή τόσον τής άνωτάτη ς 
ηγεσίας, δσον καί τών διοικούντων τάς οργανώσεις, άλ
λά καί κάθε συνδικαλιστού μικρού ή μεγάλου δέν είναι 
νά κάνη μόνον διαπιστώσεις, άλλά καί ν’ άγωνίζεται διά 
την μεταβολήν τής διαπιστουμένης καταστάσεως. Τά ω
ραία έφετεινά συνθήματα θά είναι ή πιό μεγάλη άπάτη, 
εάν οί έμπνευσταί των δέν άκολουθήσουν δχι την ματω
μένη,, άλλά τουλάχιστον τήν δοξασμένη, πορεία τών ηρώ
ων τού Σικάγου.

Ο τραπεζοϋπαλληλικός κόσμος, ό όποιος βλέπει 
Τους έργοδότας του νά μοιράζουν διπλά μερίσματα καί 
νά παραχώνουν τήν περίσσια τών κερδών σε άποθεματι- 
κα και, «προβ/.ε'φεις», αι οποΐαι, εξασφαλιξοον χήν α,νεσι 
τών μεγαλο-σχημόνων—χαϊδεμένων παιδιών—πάσης φύ- 
σεως «παγωμένων άπορων»(!) κεφαλαιοκρατών, πρέπει 
να παίξουν τον ποωτοπορε ιακο ρολο πού τού υπαγορεύει 
το γεγονος, οτι μεταπολεμικώς έχασε τά περισσότερα 
άπό κάθε άλλη κατηγορία εργαζομένων.

ΰϊί ΙοϊΚΙΙΙΝΟν ΙΥΜΦΕΡΟΝΤΟΪ
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Ή πανηγυρική έκδήλωσις 
τής Θελήοιεως τών συναδέλφων 
διά την οργανικήν ένότητα τών 
έν τή Τραττέζη έργαζομένων 
δέν εύρε δυστυχώς την τΓ,ροσή- 
κουσαν άνταπόκρισιν έκ μέ 
ρους εκείνων, οί όποιοι άποτε- 
λούν τήν ηγεσίαν τών άδελφών 
σωματείων. ’Ενώ πάντες άνέ- 
ιμενον ότι ουτοι Θά έχαιρέτιζον 
ιμέ χαράν τό σηίμαντικόν τούτο 
βήμα διά τήν συνένωσιν τών 
κατακερμιατισμένων μας δυνά
μεων καί θά έσπευδαν νά λά
βουν πάσας τάς άπό τής πλευ 
ράς τωιν ένδεικνυομένας πρωτο
βουλίας διά τήν όσον τό δυνα
τόν ταχυτέραν τραγματοποίη- 
σιν τής ένώσεως, ύπεδέχθησαν 
το αποτέλεσμα τής ψηφοφορίας 
μέ μ ί αν«μυστηρ ιώδη σι ωπή ν».
Κ σίτοι ή πράξις αυτή είναι ι
διαζόντως περίεργος, διότι υ
ποτίθεται ότι καί οί έν προ- 
κειμιένφ συνάδελφοα εΐνΙαι είς 
θέσιν νά άντιλαμβάνωνται τήν 
έπιβαλλομένην έκάστοτε τακτι
κήν υπό τών συμφερόντων έκεί- 
νων τούς οποίους έκπροσωποΰν. 
Επιδέχεται πάντως μίαν έξή- 
γησίν λογικήν: Οί έν λόγω 
στερούνται τής έμφύτου έκείνης 
δραστηριότητος ή οποία ωθεί 
τά άτομα καί δι’ αυτών τά κοι
νωνικά σύνολα είς τήν άνάλη- 
ψιν δράσεως πρός παραμερι
σμόν τών πεπαλαιωμένων υλι
κών καζ πνευματικών πλαισίων, 
τά όποια έχουν καταστή έμπό- 
διον είς την έπίτευξιν άνωτέ- 
ρας στάθμης διαβιώσεως. Ή 
ελλειψις όμως αΰτη όσον καί 
«ν ΰποτεθή λυπηρά δέν εΐναι 
άρκετή νά προκαλέση τά πικρά 
εκείνα έρωτηματικά, τά όποια 
προεκάλεσαν ,μερικαί έν συνε- 
χείςη «θετικαί» ένέργειαι τών 
έν λόγω συναδέλφων ώς ή άπό 
«κοινού» έκδοσις άνακοινώσε- 
ων άνευ άποχρώντος λόγου διά 
τώιν όποιων διεβάλλετο ή ηγε
σία τού συλλόγου όστις ύψωσε 
τό λάβαρο τής ένοποιήσεως.

Καί τό μέν περιεχόμενον τών 
άνακοινώσεων ώς έξοφθάλίμως 
κακόπισταν καί δικολαβικόν 
δέν χρήζει βεβαίως συζητήσε- 
ως. ’Απομένει όμως πρός έξέ- 
τασιν τό βαθύτερον «νόημα» 
Τής «κοινής» χειρονομίας καθ’ 
όσον ή έκ τών πραγμάτων έπι- 
βαλλομένη ένοποίησις τού1 προ
σωπικού ώς έκ τής φύσεώς, της, 
εΐναι άδύνατον, νά στρέφηται 
έναντίον μερίδος τού Προσωπι
κού. ’Απαρέσκει, αν μή προκα- 
λή τό δέος μόνον είς τούς γνω
στούς κύκλους τής Διοικήσεως.

Τί προεκόίλεσε λοιπόν την 
κατά τής ένοποιήσεως «ένωσιν» 
τών έκ πρώτης όψεως άνομοιο- 
γενών στοιχείων; «ένωσιν» ή ο
ποία μόνον είς τόν λίβελλον 
τών ανωνύμων άνανδρων ευρεν 
ευμενή άπήχησιν;'0 πόθος διά 
έντανωτέραν δράσιν; Εΐναι ό
μως πασίγνωστόν ότι ούσι α
στική δράσις μέχρι τοΰδε όνε- 
λήφθη μόνον άπό τόν σύλλογόν 
μας, ή ήγεσία δέ τών λοιπών 
συλλόγων «έσύρετο» είς αυτήν 
όταν δέ αί περιστάσεις τής τό 
έπέτρεπον εϋρισκε μίαν πρό- 
φασιν—καί φυσικά δέν υπάρ
χουν δυσκολίαι έν προκειιμένω 
—διά νά άποσυρθή. "Αλλη βε
βαίως ΰπόθεσις αν οί συνάδελ
φοι άνεξαρτήτως προελεύσεως 
έχουν σφυρηλατήσει ένότητα 
τοσοϋτον στερεόν, ώστε νά μή 
δύναται νά τήν κλονίση ούδ’ έ
πί στιγμήν ή έκ τών «άνω» ο
λιγωρία.

Μήπως όμω ς ή θέλησαν νά 
προλάβουν τήν τυχόν έκ μέ
ρους μας διάπραξίν σφαλμάτων 
έν τή ενασκήσει τών συνδικαλι
στικών μας καθηκόντων άτι να 
ροιραίως θά είχαν έπι πτώσεις 
δυσμενείς έφ’ όλων τών συνα
δέλφων; ’Αλλά τότε θά έδει νά 
ομιλήσουν εΰθαρσώς περί αυ
τών καί νά υποδείξουν τήν ά- 
σφαλή διά τήν διεκδίκησιν τών 
λιμναζό-ντων αιτημάτων οδόν. 

Διατί λοιπόν; Μήπως διότι 
—► Ή συνέχεια είς τήν 4ην σελίδα



Η ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ ΑΛΛΟΤΕ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΑΕΑΦΩΝ
Ή Πρωτομαγιά σαν εορτή 

των λουλουδιών ττού είναι, συν
δυάζεται με γενικήν έξόρμησιν 
βίς τήν ύπαιθρον με καταστά
λαγμα τι» κρέμασμα τοΰ «Μάη» 
εις τις πόρτες και τα μπαλκό
νια των σπίτιών μας.

Τό κύριον γνώρισμα τοΰ έ- 
ορτασίμοΰ τής πρωτοιμαγιάς 
είς τήν εποχήν μας ρΐναι δτι 
ουτος, έν άντιθέσει με οσα 
συνέβαινίαν κατά τήν αρχαιό
τητα, δεν έχει καμμίαν σχέσιν 
μέ τήν θρησκείαν.

Κατά τήν αρχαιότητα έγί- 
νοντο θρησκευτικά! τελεταΐ εϊς 
τήν Ελλάδα και τήν Σικελίαν, 
αί λεγόμενοι «ά ν θ ε σ φ ό- 
ρ ι α» προς τιμήν τής κόρης 
Περσεφόνης είς άνάμνησιν τής 
ήμέρας, καθ’ ήν άνηρπάγη υπό 
τοΰ Πλούτωνος ενώ έκοπτεν άν
θη, καί μετήχθη είς τον "Αδην.

Παρόμοιοι έορτασμοί έγίνον- 
το είς τό "Αργος χάριν τής Θε
άς "Ηρας τά «"Ανθεία» δπος έ- 
λέγοντο τήν εποχήν εκείνην και 
είς τήν Κνωσσόν τής Κρήτης 
προς τιμήν τής Θεάς ’Αφροδί
της. ^ ,

Ό πανηγυρισμός τής ήμερος 
αυτής συνδέεται ιμέ πολλά έθι
μα έκ των οποίων παλαιότερον 
είναι τό «πρωτομαγιάτικο στε
φάνι» νά γίνεται όχι άπό άν
θη,άλλά άπό κρόμμυα καί σκόρ
δα, όπως έπίσης καί ή παρα
σκευή τήν προτεραίαν τής πρω- 
τομαγιάς έπταζύμσυ άρτου καί 
κουλουριών, τά όποΐα μαζί μέ 
τήν πασχαλινήν κουλούραν, ά- 
πετέλουν τό πρωινόν ρόφημα 
τήν ημέραν τής Πρωτομαγιάς.

Καί όμως ό Μάιος έχει καί 
τις προλήψεις του καί προπάν
των μίαν τών ισχυρότερων, ή ο
ποία αποκλείει καθ’ όλην τήν 
διάρκειαν του τήν τέλεσιν γά
μου. Ή πρόληψις αΰτη δεν προ
έρχεται άπό τάς λέξεις «Μάιος» 
καί Μάγια, αλλά ξεκινά άπό 
τούς Ρωμαϊκούς χρόνους,όταν έ- 
τελεΐτο τον Μάΐον έορτή προς 
τιμήν τών νεκρών, ή καλθυμένη 
Λεμούρια καί φαίνεται ότι εξ

αυτόν τοΰ λόγου άπεφεύγετο ή 
τέλεσις γάμων.

'Η ωραία, ειρηνική καί χαρού
μενη έξόρμησίς διά τόν εορτα
σμόν τής πρωτομαγιάς, έχει 
καί μίαν δραματικήν ιστορίαν, 
πού ενδιαφέρει αμέσως ημάς 
τούς εργαζομένους, ή όποια ήρ- 
χισε τό έτος 1 886, όταν οί έρ- 
γάται τών Ηνωμένων Πολιτει
ών κατήλθαν είς απεργίαν διά 
νά επιτύχουν τήν καθιέρωσιν 
όκταώρου εργασίας.

Ή άπεργία προσέλαβε δυνα
μικόν αγωνιστικόν χαρακτήρα, 
κυρίως είς τό Σικάγον, όπου έ
γιναν αιματηροί συγκρούσεις 
μεταξύ εργατών καί αρχών, μέ 
άποτέλεσμα νά χάσουν τήν ζω
ήν των πολλοί έργάται.

Είς άνάμνησιν τών έν Σικά- 
γω δ ι αδραματισθέντων, ύπε 
βλήθη, πρότασις διά τήν καθιέ- 
ρωσιν τής 1ης Μαΐου ώς διε
θνούς πανεργατικής εορτής, έκ 
μέρους έκπροαώπωιν τών έργά
τι κών ενώσεων τής ’Αμερικής 
είς τό έν Παρισίοις Σοσιαλιστι
κόν Συνέδριον τοΰ 1889, καί 
άπό τοΰ έτους 1 890 καθιερώθη 
βίς ολόκληρον τόν κόσμον ή 
πρωτομαγιά ώς ημέρα τών ερ
γαζομένων.

Τό ξεκίνημα αυτό τών έργα
τών τοΰ Σικάγου διά τήν βελ- 
τίωσιν τών όρων έργασίας δι’ 
έαυτούς καί τούς έπιγενομέ- 
νους άπετέλεσε τόν θεμέλιον λί
θον καί τήν άπαρχήν ιμιοες κοι
νωνικής έπαναστάσεως τών έρ- 
γαζομένων διά τήν έπικράτησιν 
τοΰ δικαίου, καί τήν εφαρμογήν 
καί τήν έδραίωσιν μέτρων πού 
είναι θεμελιώδη διά τήν άναγνώ- 
ρισιν τοΰ ιδρώτας των καί τών 
έλευθέρων εργατικών δικαιωμά
των.

Ή επέτειος τής ήμέρας τής 
κοινωνικής αυτής έπαναστάσε
ως άς είναι ό οδηγός όλων των 
εργαζομένων, διότι έάν όχι δέν 
θά είναι άδικον, έάν λεχθή ότι 
τό αίμα τών έργατών τοΰ Σι
κάγου έχύθη έπι ματαίω.

Κ. Γ. ΑΗΜΟΛΙΤΣΑΣ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑΝ
Κατά τήν Γεν. Συνέλευσιν 

τών Μετόχων τής 30)3)60 τής 
’Εμπορικής Τραπέζης ο Πρόε
δρος τοΰ Συλλόγου τών υπαλ
λήλων της κ. Κοκκννάκης, είς 
τήν ομιλίαν του άναψερθεις είς 
τήν μεγίστην άνάπτυξιν τής 
Τ ραπέζης κατά τά τελευταία έ
τη έτόνισεν δτι:

«Ύπό τάς εξαίρετους ταύτας 
προϋποθέσεις, κύριοι μέτοχοι, 
θά ήτο αυτονόητον νά τυγχάνη 
καί τό προσωπικόν τοιαύτης 
μεταχειρίσεως έπΐ βλάβη καί 
τοΰ Ιδρύματος κατά συνέπειαν 
δέ καί όλων εκείνων, οϊτννες συ
σχετίζουν τά συμφέροντα των 
μέ την Τράπεζαν.

Χωρίς νά λέγω,μεν μεγά
λους λόγους, άρκεΐ μόνον νά 
σάς εϊπω δτι, άπό τοΰ 1956 
μέχρι σήμερον ή μόνη αΰξησις 
την όποιαν ελαβον οι υπάλλη
λοι τής Τροοτέζης, ήτο κατά μέ
σον όρον 7% περίπου, όταν έν 
τφ μεταξύ ό τιμάριθμος ^ άνήλ- 
θε πολλαπλασίως καί τό τότε 
μιοθολόγισν, έκ τοΰ όποιου έλά- 
χιστα άπέχομεν σήμερον, δέν 
έξησφάλιζεν ανεκτόν βιοτικόν ε
πίπεδον, οϋτε διά τήν έποχήν ε
κείνην.

Παρά ταΰτα τό οικονομικόν 
πρόβλημα τοΰ προσωπικού, ου
δέποτε κατά τά τελευταία έτη 
άπετέλεσε διά τούς αρμοδίους 
τής Τ ραπέζης άντικείμενον σο
βαρός ένεργείας, ώστε νά προ- 
έλθη ουσιαστική άνακούφισις 
τών μοχθούντων ύπέρ τοΰ Ιδρύ
ματος υπαλλήλων, ή δέ προθυ
μία τής Τ ραπέζης διά τήν με- 
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προόδου καί έκ τής άλλης, άτε· 
νίζαμεν τούς ηρωικούς μαχητάς 
μιας τοιαύτης περίλαμπρου νί
κης, ν’ άγωνίζωνται διά νά ά· 
ποφύγουν τήν έξαθλίωσιν...

'Η προς τοΰτο εύθύνη, εκεί
νων οϊτννες ρυθμίζουν τήν τύχην 
τών υπαλλήλων είναι μεγίστη 
καθ’ ήν στιγμήν μάλιστα ή ’Ε
μπορική Τράπεζα κατά τά τε
λευταία έτη βαδίζει μέ ίλιγγιώ
δη ταχύτητα προς τά εμπρός.

Σήμερον μετά την άπό επι
τυχίας είς επιτυχίαν θριαμβευ
τικήν πορείαν τής Ί ραπέζης ο; 
υπάλληλοι κατήντησαν νά τρώ 
γουν όχι μέ χρυσά οϋτε μέ αση
μένια, αλλά... μέ σκουριασμένα- 
κουτάλια.

Δέν εν ναι δυνατόν πλέον νά 
ύφίστανται οί υπάλληλοι τόν 
συνεχή εμπαιγμόν άκοΰοντες 
κάθε φοράν ότι, είς πρώτην ευ
καιρίαν θά ικανοποιηθούν, ή δέ 
ευκαιρία αΰτη ουδέποτε παρου
σιάζεται...

'Η συνεχής έγκατάλειψις τοΰ 
προσωπικού δέν δικαιολογείται 
άπό καμμίαν συμβατικήν σκο
πιμότητα ούτε είναι δυνατόν νά 
ύπαχθή εις ψυχρούς λογιστι
κούς υπολογισμούς τών έκά- 
στστε ισολογισμών.

Δέν ανέχονται πλέον οί υ
πάλληλοι τήν ειρωνείαν περ 
τοΰ δτι, έπιτελούν καλώς τό κα
θήκον των, είς αντάλλαγμα δέ 
γά μεταβάλωνται συνεχώς είς 
ίκέτας διά τήν άπόδοσιν καί είς 
αυτούς, εκείνου πού δικαίωμα· 
τικώς έκ τών ύπέρ τής Τραπέ- 
ζης θυσιών των, τούς ανήκει».

Προς τήν Διεύθυνσιν τής Έφη- 
μερίδος «Τραπεζιτική»

ΕΝΤΑΥΘΑ
Κύριε Διευθυντά,

Είς τό τελευταΐον ψύλλον 
τήο «Τραπεζιτικής» ύπ’ άριθ. 
206 (301 ) 1 )4)1960 δημοσι
εύονται πληροφορίαι αχετικώς 
ιμέ τήν άπόρριψιν ύπό τοΰ κ. 
Διοικητσΰ τής βελτιώσεως τών 
αποδοχών μας. Είς τήν Τετάρ
την σελίδα καί είς τήν τρίτην 
στήλην, είς τήν συνέχειαν τοΰ 
δημοσιεύματος, άναφερόμενος ό 
συντάκτης είς τήν τ ροποπο ίη- 
σιν τοΰ ’Οργανισμού, γράφει: 
«τότε ούδείς άλλος δρόμος α
πομένει, είμή ό άναφερόμενος 
είς τό ύποβληθέν υπόμνημά 
μας, δηλαδή ή μονομερής κα
ταγγελία χοΰ διά τοΰ ν. 2510 
έπιβληίθέντος μισθολογίου και 
ή υπογραφή νέας Συλλ. Συμ- 
βάσεως. Τό ποσσωπικόν τής 
Τραπέζης άδιστάκτως οφείλει 
νά προσανατολίζεται προς αυ
τήν τήν κατεύθυνσιν. 'Ο δρόμος 
θά εϊναι δύσκολος, άλλ’ όφείλσ- 
μεν νά τόν βαδίσωμεν... 'Ο ί- 
σχΰον βέβαια νόμος 3239 δέν 
παρέχει ελπίδας ταχείας ρυ- 
θμίσεως τής προκυπτούσης δι
αφοράς, άλλ’ ή δι’ αύτοΰ διέ 
λευσις είναι υποχρεωτική,..».

Χαίρω διότι τό Δ. Σ. τοΰ 
Συλλόγου μας εΐδεν, έστω καί 
Ιμέ κοθυστέρησι ν 4 έτών, τόν 
μόνον δρόμον τόν όποιον έχει 
νά άκολουθήση. 'Η ίκανοποίη- 
σίς μου είναι υεγαλυτέρα, διό
τι, όταν είς την Γενικήν Συνέ- 
λευσιν έξέθεσα τάς απόψεις 
μου έπΐ τοΰ θέμοτος καί έπέ- 
κρινα τό Διοικ. Συμβοΰλιον 
διά τήν μή προσφυγήν του είς 
τήν διαδικασίαν τών Συλλ. 
Συμβάσεων, μοΰ άπηντησαν τό
τε, καί μεταγενεστέρως ^ είς ά- 
νακοίνωσίν των, ότι ή άποψίς 
μου δέν ήτο ορθή καί δέν έπρε
πε έγώ, στέλεχος τής ΓΣΕΕ, 
νά εισηγούμαι τήν προσφυγήν 
τής Όργανώσεώς μος είς τήν 
διαδικασίαν τοΰ Νόμου 3239. 
Ευτυχώς, έστω καί τώρα, μό
νοι των προσφεύγουν είς αυ
τήν. "Αν προσέψευγον προ 4ε- 
τίας πόσον θά είχε κερδίσει τό 
προσωπικόν!

Κοολόν είναι λοιπόν οί έκά- 
στοτε διοικοϋντες τό Σωματεΐ- 
ον μας νά παραδέχωνται καί 
τήν γνώμην μελών, τά όποια 
κάτι ξεύρουν καί αυτά άπό συν
δικαλισμόν.

Άθήναι 5.4.1960 
Μετά τιμής 

Δ. ΠΑΠΑ-1 ΩΑΝΝΟΥ 
*

Λυπούμεθα πού εϊμεθα καί 
πάλιν υποχρεωμένοι νά διορθώ- 
σωμεν τόν κ. Παπαϊωάννου. 
Ο.τος έν τή Γεν. Συνιελεύσει ο
μίλων έπΐ τοΰ θέματος τοΰ ί- 
σχύοντος Ό-ργανισ,μοΰ Έσωτ. 
υπηρεσίας καί οΰχί επί τοΰ μι- 
σθολογικοΰ, έλεγεν:

«Συνεπώς ήτο δυνατόν νά 
προκαλέση άντικείμενον ση
μαντικής διαφοράς ό ’Οργανι
σμός τής υπηρεσίας νά κληθή 
νά ύποβληθή ένα σχέδιον έκ μέ
ρους τής διοικήσεως τής Όργα
νώσεώς μας προς τήν Διοίκη- 
σιν τής Τ ραπέζης καί ν’ άποτε- 
λέση άντικείμενον συζητήσεως 
τό σχέδιον, τό όποιον θά επέ
βαλλε ή Διοίκησις τοΰ Συλλό
γου. Θά κατήρτιζε ένα σχέδιον 
το όποιον θά πήγαινε είς τήν 
Διοίκησιν τής Τ ραπέζης δι’ ε
νός δικαστικού κλητήρας, ότι 
σάς καλούμε εντός τών προθε
σμιών τοΰ Νόμου 3239 είς τήν 
σύναψιν συλλογικής συμβάσε- 
ωςπού νά ποοβλέπη τούς όρους 
τής έργασίας δηλαδή τόν ορ
γανισμόν τής υπηρεσίας πού 
προβλέπει τήν προαγωγήν, τήν 
έξέλιξιν, τήν άποχώρησιν τοΰ υ
παλλήλου».

’Εψέχθη δέ ό ώς άνω επιστο
λογράφος καί τοΰ άπεδόθη ευ
θύνη διατί ώς προεδρεύων τοΰ 
ΕΚΑ δέν εΐσηγήθη τήν τοιαύ- 
την λύσιν, άλλ’ άνέμενε διά λό
γους δημαγωγικούς τήν Γ εν. 
Συνέλευσιν. Πέραν αυτών όμως 
είς τό έπικαλσύμενον δημοσί
ευμά μας ομιλούσαμε διά τό 
μισθολογικον καί δέν κάναμε 
όόδεμίαν έ π ί κ λ η σ ι ν τοΰ 
νόμου άλλ’ απλώς λέμε, άψοΰ 
στο δρμο μας υπάρχει ένα πο
τάμι υποχρεωτικά διά νά φθά- 
σωιμεν στον σκοπόν μας θά τό 
περάσωμεν.

ΕΝΩΣΙΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΤΟΤΠΑΑΑΗΛΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ

ταβολήν τοΰ μισθολογίου, δέν 
έστρέφετο προς τήν κατεύθυν- 
σιν βελτιώσεως τής θέσεως τών 
υπαλλήλων, άλλα διά τήν κα
τάργηση/ κεκτη μενών άπό μα- 
κροΰ χρόνου δικαιωμάτων καί 
μόλις ό σκοπός ουτος έπετεύ- 
χθη,έπαυσε νά ένδιαψέρεται διά 
την καταθλιττπκήν οικονομικήν 
κατάστασιν τοΰ προσωπικού.

Υπάρχουν περιπτώσεις ακό
μη ώρισ μενών κλάδων, ώς συμ
βαίνει π.χ. μέ τούς κλητήρας, 
οί όποιοι όχι μόνον ύπέστησαν 
τήν μείωσιν έκ τής καταργήσε- 
ως τών προσθέτων παροχών, 
άλλά έν όνόματι τής έξομοιώ- 
σεως, έγένετο καί περικοπή έκ 
τού βασικοΟ των μισθού, πράγ
μα τό όποιον ρητώς απαγορεύει 
ό Νόμος.

’Αποτελεί εξοργιστικήν πρό
κλησή, όταν άπό τής μιας 
πλευράς πανηγυρίζομεν την ά
νοδον τοΰ ’ Ιδρύματος είς τάς ΰ- 
ψίστας κορυφογραμμάς τής

♦ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ♦
ΓΑΜΟ I

’Αθανάσιος I. Θωμάς—Καί- 
τη Άθ. Δάμη·

Στέφανος Ννκ. Τζαννετάκης 
—^Κωνσταντίνα Ν. Παλληκαρά-
κη.

Κωνσταντίνος Τηλ. Τσαλίκης 
Καλλιόπη Ε. Τιβερίου.

ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ
Κατ)τος
Άντωνο-

Κοτομάτας Τάκης 
Μητροπόλεως—Φέφη 
πούλου Κεντρικόν Β .

Γυφτάκης Διονύσιος Κ)τος 
Μητροπόλεως—«Καυγαλάκη Ε
λένη.

Ευγενία Μανωλεδάκη Κεν
τρικόν Κ )μα—Κων. Χρυσαφ Ι
δης ήρραβωνίσθησαν.

• Υπεύθυνος έπΐ τής ύλης: 
β ΙΩΣΗΦ ΛΙΤΙΝΑΣ
• Γρηγορ. Αυξεντίου 6
• "Ανω Ήλύσσια

Προς όλους τούς έργάτες, ερ
γάτριες καί ύπαλλήλους τής
’Αθήνας.

’Αδέρφια,
'Η ’Ιστορία συνεχίζεται...
Ή ’Εργατική Πρωτομαγιά 

είναι ή ήμερα τής συνεχείας, 
τής έπαφής τοΰ χθές_ μέ τό τώ
ρα. ’Απολογισμός τής πικρίας 
365 ήμερων, ποτέ όλιγώτερης 
άπό πέρυσι καί συνδετικός κρί
κος μέ τήν δυστυχίαν τοΰ πα
ρελθόντος.

"Αλλοι τήν πανηγυρίζουν ώς 
ημέρα άνθέων. ’Εμείς τήν τι- 
Ιμοΰμε σαν ημέρα ευγνωμοσύ
νης προς τούς νεκρούς μας, πού 
έπεσαν για τά δικαιώματα τής 
Τάξεως καί μέ τήν προσφορά 
τοΰ αίματός των έθεμελίωσαν 
τό Κοινωνικό Κίνημα τού έρ- 
γαζομένου ανθρώπου.

"Οσοι πορευόμεθα τόν ανή
φορο τοΰ Γολγοθά — πλημμυ
ρισμένοι άπό έλπίδες τό πρωί, 
όταν ξεχυνόμαστε στους δρό- 
Ιμους για τήν προσφορά τοΰ 
ιμόχθου μας καί βιαστικοί νά 
κλείσουμε τό βράδυ τά ιμάτια 
για νά ξεχάσουμε στο ψυχρό 
σκοτάδι τις άνεκπλήρωτες προ
σδοκίες — αισθανόμαστε μίαν 
άνεξήγητη άνακούφισι κάθε 
Πρωτομαγιά.

—Νάναι αύτή;_ ή Πρωτομα
γιά τής προσμονής μας;

"Οχι, δέν είναι οϋτε αΰτη 
Θά είναι όμως ΑΥΤΗ κσζ θά 
είναι σύντρμα. Βέβαια, ή άνε 
ξάντλητη τροχιά τοΰ χρόνου 
δέν μπορεί νά προσδϊορίση πο
τέ θά σταματήαη ή έκμετάλ- 
λευσι τών πολλών άπό τούς ο
λίγους — ό έμπαιγμός^ αυτός 
πού συνεχίζεται άπό τήν γέν- 
νησι ώς τό θάνατο τοΰ άνθρώ- 
που. Εμείς όμως μπορούμε νά 
συντσμεύσουμε τις άποστασεις. 
’Αφού μπορούμε, ό καθένας μας 
"Ατλας,— ενσυνείδητο πείσμα, 
ανεξάντλητη θέλησι καί γνώσι 
τής υψηλής άποστολής, —- νά 
κρατούμε στην πλάτη μας τό α
σήκωτο φορτίο τοΰ Ελληνικού 
Πολιτισμού, πού κεντρίζει την 
όρεξι τοΰ βαρβαρισμοΰ νά τόν 
άφσμοιώση στον ίδικόν του. 
’Αφού μπορούμε νά υπερασπι
ζόμαστε τή Δημοκρατία---- τήν
πολιτική Δημοκρατία, γιατί 
Την οικονομική δέν τήν γνωρί
σαμε. Καί νά στηρίζουμε τό 
Κοινωνικό Καθεστώς — κατά 
συγκατάβασιν. Καί νά κατα
πίνουμε αυτήν τήν έννοια τής 
Δικαιοσύνης -— κατ’ άνάγκην, 
άφοΰ αλλού δέν ύφίσταται^ οϋτε 
ώς σκιά. Τότε γιατί νά μήν εί
μαστε σέ θέσι νά έπι βάλουμε 
σεβασμό προς τά δικα,ιώματα 
τής ζωής μας, προς τήν άνα- 
γνώρισι τής άνθρώπινης συμ·

κοπου — προς τον παραγοντα 
"Ανθρωπο;
ΑΔΕΡΦΙΑ ΕΡΓΑΤΕΣ, ΕΡΓΑ

ΤΡΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 
Ή Πρώτο μαγιά τοΰ 1960 

πρέπει νά άποτελέση τήν άφε- 
τηρία όχι γιά τήν αναθέρμανση 
άλλά γιά τήν άξιοποίησι τοΰ 
μόχθου μας. Πρέπει μια για 
πάντα κοί άποοφασιστικά νά 
άξιώσουμε συμμετοχή στα ά- 
γαθά, τών όποιων είμαστε οί 
συντελεσταί. Πρέπει νά κατα- 
ινοηθή ότι τό εθνικό εισόδημα, 
προϊόν τών ίδικών μας κόπων 
καί τών ίδικών μας στερήσεων, 
είναι καιρός νά περάση καί σέ 

ιμά<} τούς φυσικούς δικαιούχους, 
είς όσην έκτασι μάς άναλογεΐ, 
καθ’ όσον μέρος τό δικαιούμεθα.

ΑΔΕΡΦΙΑ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 
ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 

Πού πάμε;
Άπό άπόψεως αμοιβής, είς 

επίπεδα έξαθλιώσεως.
Άπό άπόψεως ανεργίας καί 

ύποαπασχολήσεως δεκάδες χι
λιάδες άνθρωποι έχουν ξεχυθή 
ατούς δρόμους τή^ Αθήνας, 
προσφέροντες τήν απασχόίλησι 
τους ματαίως.

Άπό άπόψεως κοινωνικής ά- 
ίσφοΛίσεως, πειραματιζόμαστε 
πώς θά τήν άναδιοργανώσουμε. 
’Ανάγλυφη εικόνα ή κατάντια 
τών άπομάχων τής έργασίας 
καί ή άδυναμία της, νά έξασφα- 
λίση καί τά στοιχειώδη μέσα ι
ατροφαρμακευτικής καί νοσο
κομειακής περιθόίλψεως στούς 
ήσφαλισμένους.

Άπό άπόψεως νομοθετικής 
προστασίας, οί νόμοι τής Πο
λιτείας εύρίσκονται στην δια- 
κρισι άσύδοτης έργοδοαίος.

Άπό άπόψεως σεβασμού 
προς τό δικαίωμα τοΰ συνετοί - 
ρίζεσθαι, νπονόμευσις τών 
Συνδικαλιστικών μας ’Οργανι
σμών καί άποθέωσις τοΰ φαυ- 
λοκρατικοΰ πνεύματος, τής δια
φθοράς τώίν συνειδήσεων, τής 
προσπάθειας διασπάσεως τής 
ένότητός μας προς ίκανοποίη- 
σιν ευτελών επιδιώξεων.

ΑΔΕΡΦΙΑ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 
"Ετσι μάς βρίσκει ή Πρωτο- 

ίμαγιά τοΰ I960. Ετσι και 
χειρότερα θά μάς βρή καί ή αλ- j 
λη, αν δεν προσέλθουμε άθρόοι 
στη συγκέντρωσι ΔΙΑΜΑΡΤΥ
ΡΙΑΣ τής Τάξεως, ύπερασπι- 
σταΐ τού Δικαιώματος τής ζω
ής μας νά διοδηλωσουμε την 
θέλησί μας κσί_ τήν άπόφασί 
μας ν’ άγωνισθούμε;

—Γιά αΰξησι τών μισθών 
καί ημερομισθίων, μέ βάσι τις 
λελογισμένες άνάγκες τήςζωης.

—Γ ιά έφ αρμογή τής έβδομα- 
6ος τών 42 ωρών έργασίας.

—Γ ιά τήν αϋξησι τών συν
τάξεων καί τών έπιδομάτων α
νεργίας γιά τήν άντιμετωπισι 

βολής, πρός’ τήν θωπείαν τοΰ ί τών βιοτικών αναγκών κοί τόν

—Σάς προσφέρουμε γιά τόν 
μήνα Μάιο τίςάκόλουθες εκδρο
μές. Τις διαλέξαμε ειδικά γιά 
τόν μήνα τών λουλουδιών.
-—Είναι ό μήνας πού ή ελληνι
κή φύση φορεΐ τό ωραιότερο 
της εμπριμέ γιά νά ύποδεχτή 
τούς φίλους της ’Αθηναίους.
—·Στήν έφετεινή πασχαλινή εκ
δρομική εξόρμηση χιλιάδες ’Α
θηναίων ξεκίνησαν καί πάλι γιά 
νά γιορτάσουν τή μεγάλη γιορ
τή τής Χριστιανοσύνης κοντά 
στούς απλοϊκούς καί καλούς αν
θρώπους τής υπαίθρου.
—"Ετσι δόθηκε γιά μιά ακόμη 
φορά ή ευκαιρία νά παρακολου
θήσουν τήν περιφοράν τών δια
φόρων Επιταφίων σέ χωριά καί 
σέ πόλεις ή νά γιορτάσουν τήν 
’Ανάσταση στην πλατεία τοΰ 
χωριού καί νά χαροΰν τήν επο
μένη ένα καθαυτό ελληνικό Πά
σχα, μέ τάν πατροπαράδοτο ο
βελία, τό ντόπιο κρασί καί τά 
λαϊκά τραγούδια καί χορούς 
πού είναι ένα άπό τά ωραία 
δείγματα τής Φυλής μας.
—Εμείς όπως είναι γνωστό, 
ξεκινήσαμε γιά τήν Κεντρική 
καί Δυτική Μακεδονία. Μιά 
συντροφιά 35 περίπου συναδέλ
φων πέρασαν, κατά τις ομολο
γίες των, 4 ευχάριστες μέρες.

Μεγάλη Παρασκευή βράδυ 
βρέθηκαν στην Φλώρινα υστέρα 
άπό μιά υπέροχη διαδρομή μέ- 
σφ Τεμπών - Κατερίνης - Βερ- 
ροίας - ’Εδέσσης - Νοοούσης.

Τήν ’Ανάσταση τοΰ Χριστού 
παρακολούθησαν άπό τό μπαλ
κόνι τοΰ Ύποκ)τος Κοζάνης 
πού βλέπει στη μεγάλη, πλα
τεία.

Ή φιλόξενη κυρία Μουμου- 
ζιά, σύζυγος τοΰ Δ)ντσΰ τοΰ 
Ύποκ)τος, βρήκε τήν ευκαιρία 
νά δείξη γιά μιά ακόμα φορά 
τά άγνά της αισθήματα- τήν 
ευχαριστούμε θερμά.
— Καί δημοσία ή ΕΦΕΤ αισθά
νεται τήν ύποχρέωσι νά έκφρα
ση τις άπειρες ευχαριστίες της 
στις Δ)νσεις καί το προσωπι
κό τών Ύποκ) μάτων μας Λα- 
ρίσης, Φλωρίνης, Καστοριάς 
καί Κοζάνης πού μέ τήν πρόθυ
μη συμπαράστασί τους, τήν ξε
χωριστή φιλοξενία καί άγόατη 
πού έδειξαν στούς συναδέλφους 
τών Αθηνών, συνέβαλαν σημαν
τικά στήν επιτυχία τής πασχα
λιάτικης εκδρομής.

ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΜΑΊΌΥ 
ΚΥΡΙΑΚΗ I Μαΐου 
ΚΕΦΑΛΑΡΙ ΑΡΓΟΥΣ - ΛΟΥ

ΤΡΑΚΙ. No 1048.
Άναχώρησις 8 π.μ. γιά τήν 

Κόρινθο. Μικρή στάση. Συνέ
χεια μέσφ τών ιστορικών Δερ
βενακίων καί τού μεγάλου Άρ- 
γολικού κάμττου γιά το δροσό- 
λουστο Κεφαλάρι, πνιγμένο 
κυριολεκτικά στο πράσινο. Ε
πιστροφή γιά τήν ’Αθήνα στις 
4 μ.ιμ. μέ στάση γιά παγωτά 
στό Λουτράκι.

Συμμέτοχα!: Μέλη δρχ. 45 
» τρίτοι δρχ. 60

ΚΥΡΙΑΚΗ 8 Μαΐου 
No 1049

ΧΑΑΚI Σ - ΑΧΜΕΤ ΑΓΑ
("Αγ. ’Ιωάννης Ρώσσος) 

(έπανόληψις κατ’ άπαίτησιν 
πολλών συναδέλφων).

Άναχώρησις 7 π.μ. γιά τή 
Χαλκίδα. Μικρή στάση καί συν
έχεια γιά τό μοναδικό καί κα-

ταπράσινο Άχμέτ ’Αγά. Προσ
κύνημα τού ιερού σκηνώματος 
στήν έκεΐ μεγαλόπρεπη εκκλη
σία. (Υπάρχουν 2 μαγαζάκια, 
καλόν όμως είναι νά πάρωμε 
μαζί (μας τρόφιμα). ’Επιστρο
φή γιά τήν ’Αθήνα στις 5 μ.μ. 
μέ ενδιάμεση στάση.

Συμμέτοχοι: Μέλη δρχ. 42 
» τρίτοι δρχ. 50 

ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ 14-15 
Μαΐου
ΛΕΙΒΑΔΙΑ - ΑΤΑΛΑΝΤΗ - 

- ΑΙΔΗΨΟΣ
No 1050

Άναχώρησις 2.30' μ.μ. α
κριβώς γιά τήν Λειβαδιά-’Ατα
λάντη. Άπ’ έκεΐ, ιμέ τό Φέρν 
Μπώτ θά περάσουμε στήν γρα
φική Αιδηψό, όπου καί θά δια- 
νυκτερεύσουμε. Τήν Κυριακή ε
λεύθερες διαδρομές.Ή ώρα τής 
επιστροφής γιά τήν ’Αθήνα θά 
κανονισθή άπό τόν ’Αρχηγό α
νάλογα μέ τά δρομολόγια τοΰ 
Φέρυ μπώτ.

Συμμέτοχα!: Ναύλος - Δια- 
νυκτέρευσις - Πορθμεία:

Μέλη δρχ. 120 
Τρίτοι » 160 

Κυριακή 22 Μαΐου 
ΚΑΠΑΝΔΡ ΙΤΙ - ΚΑΛΑΜΟΣ - 

ΑΜΦΙ ΑΡΕΙ ΟΝ - ΑΓ. ΑΠΟ
ΣΤΟΛΟΙ No 1051 
Άναχώρησις 8 π.μ. γιά τό 

Καπανδρίτι. Μικτή στάση γιά 
σιταρένιο ψωμί. Συνέχεια γιά 
τον Κάλαμο καί τήν τοποθεσία 
Άμφιαρείου (κατατοπιστική ο
μιλία) μέ κατάληξη τήν παρα
λία 'Αγ. ’Αποστόλων (Μαγαζά
κια). Επιστροφή στις 6 μ.μ. 
μέ ενδιάμεση στάσι.

Συμμέτοχα!: Μέλη δρχ. 26, 
Τρίτοι δρχ. 35.

Σάββατον - Κυριακή 28 καί 29 
Μαΐου.

ΓΥΡΟΣ ΚΑΛΑIΔΡΟΜΟΥ. No 
1052.
Σάββατον 28)5)60 Άναχώ- 

ρησίς 2.30' μ.μ. γιά τή Λει- 
ρη,σις 2.30' ιμ.μ.μ γιά τήν Λει
βαδιά - Λαμία. Τακτοποίησις 
σέ ξενοδοχεΐα(διανυκτέρευσις), 
τήν Κυριακή πρωινός ελεύθερος 
περίπατος στή πόλη μέ έπι σκέ
ψεις στις διάφορες ιστορικές 
τοποθεσίες. Άναχώρησις στις 
11 γιά τήν Στυλίδα όπου με
σημβρινό γεύμα - άνόπταυση 
καί τό απόγευμα έπιστροψή 
γίά τήν ’Αθήνα μέσφ Θερμοπυ
λών (μνημεΐον Λεωνίδα). Στά 
Καμμένα Βούρλα στάσι γιά τόν 
άπογευματινό καψέ καί συνέ
χεια μέσφ ’Αταλάντης - Λειβα
διάς γιά τήν ’Αθήνα.

Συμμέτοχα! : Ναύλος - δια- 
νυκτέρευσις: Μέλη δρχ. 110 

Τρίτοι » .1140 
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟΙ 
ΠΕΡ I Π A Τ Ο I 

Πέμπτη 5 Μαΐου 
ΠΙΚΕΡΜΙ - ΡΑΦΙ ΝΑ

Άναχώρησις 5 μ.μ. γιά τό 
Πίκέμμι - Ραψίνα. Επιστροφή 
9 μ·μ·

Συμμετοχαί: Μέλη δρχ. 12 
Τρίτοι » 15 

Πέμπτη 26 Μαΐου
ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ 

Άναχώρησις 5 μ .μ. γιά τήν 
Άνάβυσσο, έπίσκεψι τών ’Αλυ
κών. ’Επιστροφή γιά τήν ’Αθή
να 9 μ.μ.

Συμμετοχαί: Μέλη δρχ. 12 
Τ ρίτοι » 15

(Δηλώσεις κ. Α. ΡΑΓΑΖΟΝ, 
Τηλ. 339).

περιορισμό τών προϋποθέσεων.
•—Γ ι ά τήν διασφάλισι τής 

αύτοτελείας τών ασφαλιστικών 
φορέων κυρίας καί έπικουρικής 
άσφαλίσεως.

—Γ ιά τήν έπιψηφισι τοΰ 
Κώδικας Συντάξεων IΚΑ, ό
πως ’έχει προτοιθή ύπό τής Γ 
Σ.Ε.Ε.

-—Νά άναμορφωιθή ή οικονο
μική βάσι τοΰ ’Οργανισμού 
Εργατικής Κατοικίας καί να 
ιμειωθή ή άξια τών ύπ’ αύτοΰ 
παρεχόμενων κατοικιών κατά 
25%

—Νά γίνουν αεβαστοί οί 
Νόμοι τής Πολιτείας άπό ό
λους.

■—Νά προστατευθοΰν οί θε
σμοί πού θεμελιώνουν καί έκ- 
φράζουν τήν Δημοκρατία στήν 
χώρας μας.

—Γ ιά τη ν καταργησι του α
νελεύθερου Νόμου 3239 περί 
συλλογικών συμβάσεων.

-—Γ ιά τήν καθολίκευσι τής 
Επικουρικής Άσφαλίσεως.

-—Γ ιά τήν άμεση κατάργησι 
τής Εργατικής Εστίας.

—Γιά τήν νομοθετική κατο; 
χύρωσι τοΰ έκπροσωπευτ ι κοΰ 
δικαιώματος τής Γ^ΣΕΕ καί 
τών οργανώσεων μελών της.

—Νά σταματήση ή έττέμβσ- 
σι στα συνδικάτα καί νά προ

στατευθοΰν τά στελέχη τοΰ Κι
νήματος στήν άσκησι τών νο- 
Ιμίμων συνδικαλιστικών καθη
κόντων τους.

—Νά καταργηθή τό ήμερο- 
ιμίσθιον πρός τήν ’Εργατικήν 
’Εστίαν καί νά προστατευθοΰν 
τά οικονομικά τοΰ Κι νήματος ^

—Νά θεοπτισθη ή συμμετοχή 
‘τών εργαζομένων είς τάς Διοι
κήσεις τών επιχειρήσεων, διά 
τής καθιερωσεως συμβουλίων 
έπιχειρήσεων.

—Νά γενικευθή άπογευματι- 
ινή αργία τοΰ Σαββάτου δι’ ό
λους τούς έργαζομένσυς.

—Νά θεσπισθή^ ή πληρωμή 
τής Κυριακής αργίας. >

—Νά έφαρμοσθή ή Έργατι- 
κή Νομοθεσία καί να κοιταρ- 
γηθοΰν οί άντεργατικοί Νόμοι.

—Γ ιά γενικόν άφοπλισμο 
καί έμπέδ-ωσι τής ειρήνης καί 
τοΰ πνεύματος ασφαλείας εις 
τόν κόσμον.

ΖΗΤΩ Η ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΩ
ΤΟΜΑΓΙΑ.

ΖΗΤΩ Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΩΝ 
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ 
ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ.

ΖΗΤΩ Η Γ.Σ.Ε.Ε.
ΖΗΤΩ ΤΟ Ε.Κ.Α.
ΖΗΤΩ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 

ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ.



' Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ
" Μι* μι imniE

Ή άποστροφή καί ή άηδί 
πού κατέλαβε τό προσωπικό 
τής Εθνικής Τραπέζης άπό τή 
κυκλοφορήσασαν ύπ’ άριθ. 2 ό 
νακοίνωσιν τών ανωνύμων θρο 
συδείλων λιβελλογράφωιν, ν 
ττήρξεν εις τό (μέγεθος καί εί 
τήν κΙαθολικότητα απαράμιλλοι 
Ή δημοσία δέ πρόσκλησίς τω 
έκ μέρους τοΰ Δ.Σ. όπως έμφο 
νισθώσι ενώπιον τής δικαιοσί 
νης ΐνα δικασθοΰν ώς φυσικό 
αυτουργοί τού άδι κή ματος μι 
χρις ώρας δέν τούς έκέντησ

α τόν «ανδρισμόν» τους. Αυτοί οί 
ν άνανδροι βωμολόγοι κυκλοφο
ν ροΰν δυστυχώς μεταξύ (μας, ΐ- 

σως μάς σφίγγουν τό χέρι, Τ-
- σως πίνουν μαζί μίας τόν καφέ
- τους στο κυλικείο καί έξω τής 
ς Τραπέζης, ισχυρίζονται ότι α

νήκουν στήν τάξη τΰν Τραπε-
ν ζοϋπαλλήλων. ’Ίσως έν καιρώ
- Ιίμφανισθοΰν έπωνύμως καί νά
- διακηρύττουν ότι αγωνίζονται 
ί μεταξύ άλλων καί διά την ήθι- 

.- κήν κάθαρσιν τοΰ Ιδρύματος, 
ε Όποια αηδία αλήθεια! !...

ΤΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ
Ή καταβολή τής συνεργείο 

κής αμοιβής ένεργείται συνν 
θως κατά τό πρώτον 1 2 ήμερο 
Τοΰ μηνάς. Τόν παρελθόντα κο 
παρόντα όμως ιμήνα κοθυστι 
ρησεν αΰτη επί μακρον άδικα 
ολογήτως. Οί έπί τού προκε 
μένου υπεύθυνοι συνάδελφοι θ 
πρέπει νά γνωρίζουν ότι τ 
περί ών πρόκειται χρήματα 
εργαζόμενοι ύπερωριακώς τ 
έχουν απόλυτον ανάγκην, ή κο

ι- θυστέρησις δέ περί την κατα-
- βολήν των δημιουργεί πλείστας 
ν όσας ανωμαλίας είς την άγω- 
ί νιώδη προσπάθειαν των νά άν-

ταπεξέλθουν μέ στοιχειωδώς
- αξιοπρεπή τρόπον είς τάς ά-
- νάγκας των. Πρέπει συνεπώς 
ά να καταβάλετατίδι σιτέρα προσ- 
ά πάθεια διά νά μη παρατηρών- 
>ί ται τοιαύτης μορφής άτοπα, 
ά Είναι πλέον ή αρκετά τά ήδη 
ι- υπάρχοντα.

ΕΥΛΟΓΟΣ ΑΠΟΡΙΑ;
Πολλοί συνάδελφοι τού oor 

θητικοΰ προσωπικού τών έπαρ 
χιακών ιδίως Κατ)των μάς 
ρωτούν, διατί ό κ. Τρίμης «τ 
έχει» ένοντίον μας. Δέν γν& 
ρίζομεν Κατ’ αρχήν έάν ό 
Τρίμης «τά έχει» έναντι ον μα 
Εκείνο όμως διά τό οποίον 
χαμεν νά πληροφορήσωμεν τού 
άποροΰντας, είναι τούτο: "C 
ταν τοΰ Συλλόγου μας προτ 
δρευεν ό κ. Τσουδερός μέ άντ 
πολ ιτευομένην παράταξιν τΐ 
Νέαν Κίνησιν, ό κ. Τρίμης «τ 
είχε» μέ τόν κ. Τσουδερόν κο 
έχειροκροτοΰσε τήν Νέαν Κ 
νησιν, "Οταν ή Νέα Κίνησις

-I γίνε Δ.Σ. μέ πρόεδρον τόν κ.
)- Μελισσαρόπσυλον, ό κ. Τρίμης 
:- j «τά είχε» μέ τόν κ. Μελισσαρό- 
ά πουλάν καί έχει-ροκροτοΰσε τόν 
ι- κ. Τσουδερόν, "Οταν δέ ένεφα- 
(· νίσθη ή "Ενωσις τών Νέων 
ζ· Συνδικαλιστικών Στελεχών μέ 
-■ τόν κ. Κ αραπάνον, ώς άντιπο- 
^ λίτευσις τού κ. Μελισσαροπού- 
'- λου, ό κ, Τρίμης ένέκρινε τήν
Γ νέαν προσπάθειαν. Τώρα πρό- 
ι- εδρος τού Συλλόγου μας είναι 
ν ό κ. Καραπάνος μέ τούς συνερ- 
ά γάτας του. ‘Η δέ στάσις τού κ. 
ιί Τρίμη είναι τοιαύτη ,πού καθ’ 
ί- ένας δύναται νά τήν έρμηνεύση 
-- όπως θέλει.

IIΤΕΜΤΙΙΙΙΟΡΟΙΓΙΓΙΙ
Ό τρόπος διενεργείας τό 

τελευταίων προαγωγών άτ 
τοΰ βαθμού τού Λογιστού Α ε 
τόν τοΰ ΎποΤμηματάρχου 
δώσε λαβήν, ιδία ώς πρός 
θήλυ προσωπικόν, είς πολλ 
παράπονα. Αί έκ τής στενότι 
τος τών οργανικών θέσεων δ 
σχέρειαι άντιμετωπίσθησαν 
πολλοίς διά κριτηρίου θεσπ 
σθέντος τήν τελευτά ί αν στ 
γμήν, ήτοι έλήψθη ύπ’ όψιν σ 
βαρώς, έάν αί κρινόμεναι ήσχ

>ν λοΰντο ή όχι είς τήν γραφομη- 
ο χανήν. Ό τοιοΰτος τρόπος κρί- 
ς σεως είναι καί άδικος καί όχι 

ί- σύμφωνος πρός τάς έπιταγάς 
ό τής λογικής. "Αδικος μεν διότι 
ά διενεργεΐται έπί τή βάσει αύ- 
γ θαιρέτων κανόνων, αλόγιστος 
J- δέ διότι παρά τό συμφέρον1 τής 
:ν Τραπέζης έπιτυγχάνεται διά
1" <-> j r i ~ r t^ του εμμέσου αυτου τρόπου η 
α. έκδίωξις έκ τής μηχανής πεπει- 
ο- ραμένων δακτυλογράφων,

ΠΟΥ ΘΑ ΦΘΑΣΠΜΕΝ;
Διά τήν οριστικήν ρύθμισ 

τών έκ τοΰ ταμιακού έπιδόμι 
τος αναδρομικών τό Δ.Σ, ά 
ής ΰπέβοολε τό σχετικόν ύπ 
μνήμα έπροογματοπο ίησεν ΰπι 
τάς τριάκοντα παραστάοσε 
προς τόν Διευθυντήν τοΰ πρ 
σωπιικοΰ καί δύο πρός τόν 
Διοικητήν, Καί έπρόκειτο πε 
ενός ποσού πέριξ τών 500.0C

ιν δρχ. Τόν ’ίδιον αριθμόν περί- 
χ- που συσκέψεων έπραγ μοποπο ί - 
φ’ ησε καί ή έπι τροπή προαγω- 
ό- γών διά νά κρίνη τούς Τμηιμα- 
-Ρ τάρχας Β προς Α. Αυτά όμως 
ις δέν εμποδίζουν τούς αρμοδίους 
ο- νά ίσχυρίζωνται ότι κάθε ζή- 
κ. τημα τού προσωπικού ευρίσκει 
ρί την ταχεϊαν καί πρέπουσαν λύ- 
0 σιν.

ΕΠΙ ΤΕΛΟΥΣ !!!
Συνετάχθη ή έγκύκλιο 

διά τόν τρόπον καταβολής τ< 
αναδρομικών έκ τού δώρου Χρ 
στουγέννων καί Πάσχα είς το 
ταμειακούς συναδέλφους. Έπ 
ναφέρομεν είς τήν μνήμην σ 
τήν χρονολογίαν υποβολής τ 
σχετικού ύπομνή ματος· είναι

►ς, 6)7)59. Σήμερα έχομεν πρω- 
όν τομαγιά. Φαίνεται ότι όσο ό 
>ι- άνθρωπος έκμηδενίζει τάς άπο- 
ύς στάσεις διά τής ταχύτητος τό- 
α- σον εισάγει την χελώνα περί 
ας τήν έπίλνσιν τών ζητημάτων, 
οΰ πού αφορούν τούς έργαζομέ- 
ή νους.

ΠΑΝΤΟΥ ι0 ΔΙΧΑΣΜΟΣ
Σύγχυσίς έπήλθεν εις τους 

συναδέλφους διά την ημέραν 
εορτασμού ,τής πρωτομαγιάς. 
Τούτο οφείλεται εις το γεγονός 
ότι εις τον ημερήσιον τύπον έ- 
δημοσιεύθη περίληψις σχετικής 
προκηρύξεως τής όμάδος Κυ- 
ριακοπούλσυ — Θεοδώρου, ή ο
ποία δηλοΐ ότι ή πρωτομαγιά 
θά έορτασθή διά 24ώρου απερ
γίας την 2αν Μα'ί'ου. ’Απε
ναντίας ή Γ.Σ.Ε.Ε. καί το Ε. 
Κ.Α.άπεφάσισαν όπως ό έορτα- 
σμός λάβη χώραν την πρα-
γιματικήν ημερομηνίαν (Κυρια
κήν) . Έκ καθήκοντος ό Σύλλο
γός μας πειθαρχεί εις την λη- 
φθεΐσαν άπάφασιν τοΰ Ε.Κ.Α.. 
Ψοδονμεθα όμως, καί αυτό διε-

κηρόξαμεν καί εις το 5ον συνέ- 
δριον τοΰ ΕΚΑ, ότι δεν θά πρέ
πει ή ηγεσία τής ΓΣΕΕ νά ξε- 
περνιέται εις μαχητικότητα καί 
είς εκδηλώσεις άπό την ομάδα 
Κ up ι ακοπούλ ου — Θεοδώρου. 
Οί μάζες—λόγω τής έξαθλιώ- 
σεώς των-— ακολουθούν τούς 
ΐμαχητικωτέρους. Δεν αποκλεί
εται δέ ό κ. Υπουργός νά άρί
ση την 2αν Μα'ί'ου ώς αργίαν.

Η ΣΙΩΠΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ... ΧΡΥΣΟΣ 
—·—

Είς το προηγούμενον ψύλλον 
μας έξεψράσαμεν τούς φόβους 
κατηγορίας συνταξιούχων μας 
έκ τής άνευθύνου πληροφορίας 
ότι δΓ ύποβληθέντος ύπομνή-

ΕΞ ΑΦΟΡΜΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΝ&ΡΟΥ ΑΙΒΕΑΑΟΥ
Π ρ ό ς

τό Διοικητικόν Συμβούλιον 
τοΰ Συλλόγου τών Υπαλλήλων

Πρός την
Συντακτικήν Επιτροπήν 
τής «Τραπεζιτικής» 
’Ενταύθα

E.T.E.
’Ενταύθα

Κύριε Πρόεδρε,

Διά τών ανωνύμων, χυδαίου 
περιεχομένου ανακοινώσεων, αί 
όποια ι έκυκλοψάρησαν τάς πα
ραμονής τών αρχαιρεσιών καί 
έτόλμησαν νά έμφανισθοΰν καί 
πάλιν προ τινών ήμερων σκο- 
πεΐται συν τοΐς «λλοις, ή δημι
ουργία έντυπώσεως ότι την ά- 
ίνήθικον τούτην ενέργειαν—«κί
νημα» θέλουν νά την ονομά
σουν οί σκηνοθέται της υπο
θάλπει ή κατά την περίοδον 
1955-56 έμψανιοθεϊσα ΝΕΑ
ΚΙΝΗΣΙΣ ή τινα δυσηρεστη- 
|ιένα δήθεν στοιχεία αυτής, τά 
οποία, τώρα, έκήρυξαν πόλεμον 
κατά τού Δ.Σ. τού Συλλόγου.

"Αν καί παρέλκει έναντι 
‘Υμών καί τών μελών τού Δι
οικητικού Συμβουλίου τοΰ Συλ
λόγου, πάσα σχετική δήλωσίς 
.μας έναντι τών πράξεων τούτων, 
όμως διά νά διαλυθή έκ τής έπι- 
χειρηθείσης συγχύσεως τυχόν 
έσφαλμένη έντύπωσις είς τήν 
συναδελφικήν μας οικογένειαν, 
δηλοΰμεν ενώπιον αυτής, ότι 
τόσον ημείς, οί άποτελοΰντές 
τότε, όμοΰ μετά τινων έκ τών 
νΰν μελών τού Δ. Συμβουλίου 
τού Συλλόγου, τήν Συντονιστι
κήν Επιτροπήν τής ΝΕΑΣ Κ I - 
ΝΗΣΕΩΣ, όσον καί οί λοιποί 
τότε συνεργάται" μας, ούδεμίαν 
σχέσιν έχομεν μέ τούς ανωνύ
μους ρυπαρογράφους.

Οί συνάδελφοι άλλωστε έν- 
θυιμούνται, ότι ή τότε ΝΕΑ Κ 1- 
ΝΗΣΙΣ ήγωνίζετο διά τήν τό- 
νωσιν τού συνδικαλιστικού κι
νήματος είς τήν Τράπεζαν, τήν 
τοποθέτησίν του έπί νέων αγω
νιστικών βάσεων, καί ώς έκ 
τούτου τά (μέλη της ήσκουν δη
μοσία κριτικήν τών υπευθύνων 
τών συνδικαλιστικών πραγμά
των, ουδέποτε ΰβρίζοντες, άπό 
τών πρώτων δέ ημερών τής έμ- 
φανίσεώς των, ήρχοντο είς έπο
ψήν μέ τήν Συλλογικήν ηγεσί
αν, έπι σκεπτόμενατ συχνά αυ
τήν είς τά Γραφεία τού Συλλό
γου ώς καί μέ τό Προσωπικόν, 
τόσον είς τήν Τράπεζαν, όσον 
και είς έπανειλημμένας συγκεν
τρώσεις είς τήν Λέσχην.

"Ενα τίμιο κίνημα ποτέ δέν 
κρύβεται στο σκοτάδι διά νά 
έκτοξεύη ύβρεις καί μόνον.

Ε’ίμεθα ίέπίσης υποχρεωμέ
νοι, μίαν φοράν ακόμη, νά το
ν ίσωμεν, ότι ή Ν.Κ. έ π α υ- 
σεν ύφισταμένη άφ’ 
ότου έπέτυχε τον σκοπόν της, 
νά θέση δηλ. τό συνδικαλιστι
κόν κίνημα τού Προσωπικού 
τής Τραπέζης εις τό ύψος πού 
έπέβαλλαν αί στιγμαί, νά ένι- 
σχυθή ή θέσις του διά τής έ- 
νότητος τοΰ κλάδου καί διά τής 
συνδέσεώς του μέ έτέρας συνα
φείς οργανώσεις, ώστε τούτο 
νά προβάλη εΰστόχως καί νά 
βοδίζη έπιτυχώς είς τήν έπίλυ- 
σιν τών ζητημάτων τών εργα
ζομένων έν τή Τραπέζη.

'Υπό τάς σήμερον κρατούσας 
συνθήκας καθήκον όλων μας 
είναι νά ε’ίμεθα συσπειρωμένοι 
είς τόν Σύλλογον, προσφέρων 
έκαστος τό κατά δύνίαμίν είς τό 
τεράστιον έργον αυτού.

Τό παρόν παρακαλοΰμεν ό-

’Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Παρακαλοΰμεν όπως διά τού 

Συλλογικού μας δημοσιογραφι
κού οργάνου, ανακοινωθούν είς 
τό Προσωπικόν τά ακόλουθα:

Σ-υμφώνως προς τά αποτέλε
σμα τών αρχαιρεσιών τής 6ης 
καί 7ης Μαρτίου έ.έ. άποτελοΰ- 
Ιμεν όμοΰ μετά τού Προέδρου 
καί τού Γ ενικού Γραμματέως 
τού Συλλόγου μας τούς νομί
μους έκπροσώπους τοΰ Συλλό
γου είς τό Έργατοϋπσλληλικόν 
Κέντρον ’Αθηνών καί υπό την 
ιδιότητα αυτήν έλάβομεν μέρος 
είς τό συγκληθέν τήν 27ην καί 
28ην Μαρτίου έ.έ. 8ον Συνέ- 
δριον αυτού.

Εύλογος συνεπώς είναι ή κα- 
τάπληξίς μας διά τό ψεύδος καί 
τήν θρασύτητα μετά τής όποι
ας χυδαίοι τινές άνωνυμογρά- 
φοι στρέφονται κατά τοΰ Γενι
κού Γραμματέως |έμφανίζοντες 
αυτόν άποδοκιμοβσθέντα ΰπό 
τοΰ έν λόγιο συνεδρίου καί δη... 
διά φράσεων, τάς όποιας σεβό
μενοι ύιμάς καί τόν έ αυτόν μας 
δέν έπαναλαμβάνομεν.

Τοιοΰτον τι όχι μόνον δέν 
συνέβη, αλλά ό Γενικός Γραμ- 
Ιματεύς κατεχει ροκρότήθη άπό 
τους Συνέδρους, έκάλεσε δέ 
πρώτος τό Συνέδριον νά λάβη 
θέσιν υπέρ τών διωκόμενων συν
δικαλιστών, κινήσας τό γνω
στόν είς τήν συναδελφικήν μας 
οικογένειαν θέμα Ποντικοπού- 
λου.

’Αλλά οί ρυπαρογράφοι έπι- 
χειροΰν καί κάτι άλλο. Ίσχυρι- 
ζόμενοι ότι τήν «άποδοκιμασί- 
αν» ήκολούθησε καί έπίκρισις 
τινός έξ ήμών, σκοπούν νά εμ
φανίσουν τούς έκπροσώπους 
σας διηρημέναυς, έλπίζοντες 
ουτοι ή οί ΰποκινηταί των πολ
λά έξ αΰτοΰ.

Άφήνομεν τάς τοιούτας 
προσπάθειας είς τήν κρίσιν, 
τήν περιφρόνησιν μάλλον τών 
συναδέλφων.

’Εκείνο τό όποιον έχομεν νά 
τονίσωμεν, είναι οτι, έάν κρίνω- 
μεν άπό τό ποιος έχει συμφέ
ρον νά συ κοφαντ ώ ν τα ι συ νεπείς 
’Οργανώσεις καί συνδικαλιστι
κά στελέχη, είς περίοδον μάλι
στα προβολής ζητημάτων τής 
έργοσουπαλληλι κής τ ά ξ ε,ω ς, 
συμπεραίνομεν ότι οί παράγον
τες τής «κινησεως» έξυπηρε- 
τοΰν συμφέροντα τελείως ξένα 
πρός τά τών έργαζομένων, ο
πωσδήποτε δέ συμφέροντα έ- 
χθρών τού Συλλόγου μας.

Πιθανώς νά εύρέθησαν «συν
άδελφοι» τινές, οί οποίοι χά- 
ρι ν δόξης «α λά Δελιοπατρίδη» 
νά έγένοντο όργανά των. ’Αλλ’ 
αυτό είναι άλλο ζήτημα.

Μετά
συναδελφικών χαιρετισμών 

Βαλασιάδης Κορνήλιος 
Κέης Γεώργιος 
Λίτινας ’Ιωσήφ 
Μαυρουλίδης Έπαμ.

Άθήναι 14)4)60

πως δημοσιευθή είς τόν Συλλο
γικόν τύπον.
Μετά συν)φΐκών χαιρετισμών 
Άθανοοσιάδης Μιχ., Άντωνιά 
δης Άντών., ’Αποστόλου Άπ., 
ΚΙατσοΰλος Φιλοποίμην, Κέης 
Γεώργ., Κ ιουπάκης Έμμ., Μαυ
ρουλίδης Έπαμ., Στρούλιας 

I ’Αντώνιος.

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Κ.Α.
Είς τήν νέαν διοίκησι τού ’Ερ

γατικού Κέντρου ’Αθηνών έξε- 
λέγησαν οί κ. κ. Παπαδάτος, 
Ράπτης, Βασιάκος (Τράπ. Ελ
λάδος), Ψαρόγιαννης (Ε.Η.Σ.),
Χατζή βασιλείου (Φωταέρ ι ον Ά-' 
θηνών), Κούτσιας, Κοκκινάκης 
(Έμπορ. Τράπεζα), Πιτυλά- 
κης, Παπαϊωάννου (Έθν. Τρά
πεζα), Στρατηγάκος, Φιλίπ
που, Καραίνδρος, Μπιτούνης, 
Καλλίγας, Βασιλόπουλος, Κα
βάλος . (Τράπεζα ‘Ελλάδος), 
Ζαγάρης, Κεφάλας, Μπότσιος, 
Μπίγκας, Παναγιωτίδης, Μπε-

ματος πρός τήν Διοίκησι ν — 
υπόμνημα τό οποίον δέν είδε 
τό φως τής δημοσιότητος — 
προτείνεται ή διακοπή τής χο- 
ρηγοωιμένηςι έπικουρήσεως είς 
τήν κατηγορίαν αυτήν τών συν
ταξιούχων μας. Οί φόβοι αυ
τών ένετάθησαν λόγιο τής πα- 
ρεχομένης άμερίστου ΰποστη- 
ρίξεως είς τ ό ά ντ ι συ νδ ι καλ ιστ ι- 
κόν αυτό αίτημα έκ μέρους 
τών «κουμπάρων» διά τής συμ- 
πήξεως ενιαίου «μετώπου».

χράκης, Μεσολογγίτης, Γκλα- 
βάς. Πρόεδρος τοΰ ΕΚΑ έξελέ- 
γη ό κ. Μακρής διά ψήφων 378 
έναντι 167, πού έλαβεν ό κ.Μα- 
στρογιαννάκος (ΔΣΚ), καί 
104 ό κ. Μαστορικός (Θεοδώ
ρου).

Είς την έποπτική επιτροπή 
έξελέγησαν οί κ.κ. Κοοντούνης, 
Πριόβολος και Καλύβης.

’Αντιπρόσωποι διά τό συνέ- 
δριον τής ΓΣΕΕ έξελέγησοιν οί 
κ. κ. ’Αλευράς (Τράπ. Ελλά
δος), Παπαδάτος, Μεσαριτά- 
κης, Χατζηβασιλείου, Παπαϊω- 
άννου, Π ιτυλάκης, Κούτσιας, 
Κατσίκης (Τρ. Ελλάδος), Κα- 
ρα'ί'δρος, Φιλίππου, Μπειχράκης, 
Βασιλόπουλος, Καβάλος, Μπι- 
τούνης, Καλύβης, Καραπάνος, 
(Έθν. Τράπεζα), Μπότσιος, 
Ρομπόπουλος, Μουτσάκης, Ροΰ- 
τσος, Παναγιωτίδης, Παξινό- 
πουιλος, Μαντέλος.
Η ΝΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙ Σ ΤΟΥ

Ε.Κ.Α.
Ή διοίκησις τού ’Εργατικού 

Κέντρου ’Αθηνών, ή όποια έξε- 
λέγη κατά τις έκλογές τού 5ου

ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΤΙΚΑ ΣΥΝΘΗΜΑΤΑ 
ΚΑΙ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΣΕΕ ΚΑΙ ΤΟΥ Ε.Κ.Α.

Α' ΓΕΝΙΚΑ! ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ: (Για Ειρήνη καί ανθρώπινη 
ζωή τών λαών).

Γενικό αφοπλισμό καί κατοχύρωση τής Δημοκρατίας, τής 
Ευημερίας καί τής Ειρήνης μέ βάσιν τάς άρχάς καί τά μέσα πού 
διαθέτει ό Ο.Η.Ε.

Σεβασμό τοΰ δικαιώματος τών λαών γιά αυτοδιάθεση, ώς 
καί τών δικαιωμάτων τού ανθρώπου καί τοΰ πολίτου.

Οί μεγάλοι καί οί ισχυροί νά δώσουν τήν όφειλομένην οικο
νομικήν καί τεχνικήν βοήθειαν πρός τούς μικρούς καί άδυνάτους 
λαούς, γιά νά ζήσσυν καί αυτοί ανθρώπινη ζωή.

Β\ ΣΥΝΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΙΤΗΜΑΤΑ: (Γενικά, Κοινωνικά καί 
Οικονομικά).

Συμμετοχή τής Εργατικής τάξεως είς τήν κατάρτι σι ν έθνι- 
κοΰ προγράμματος οικονομικής άναπτύξεως τής χώρας διά τής ά- 
ξιοποιήσεως τών πλουτοπαραγωγικών πηγών της καί παντός 
διεθνούς πόρου, όστις δέν θά έθιγε την εθνικήν ανεξαρτησίαν μας.

Συμμετοχή τής εργατικής τάξεως στον προγραμματισμό 
καί στην άσκηση τής κοινωνικής καί οικονομικής πολιτικής γιά 
τήν δικαία κατανομή τοΰ εθνικού εισοδήματος.

Περιορισμός τών άντιπαραγωγικών δαπανών Καί άναδιάρ- 
θρωσις τής φορολογίας διά τήν άνακούφισιν τού λαού.

Προγραμματισμός καί άσκηση κοινωνικής πολιτικής διά 
νά άποκτήση ή έλληνική Δημοκρατία τό άναγκαίον καί απαραί
τητο ΰπόβαθρον.

Νά προστατευθοΰν οί θεσμοί πού θεμελιώνουν καί έκφρά- 
ζσυν τήν Δημοκρατία είς τήν χώρα μας.

Νά χτυπηθή ή συναλλαγή καί ή διαφθορά πού υπονομεύουν 
τήν Διοίκηση.

Γ’. ΣΥΝΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΙΤΗΜΑΤΑ: (Συνδικαλιστικά).

Κατοχύρωσις καί σεβασμός τής αυτονομίας καί ανεξαρτη
σίας τών Συνδικάτων καί τής συνδικαλιστικής δράσεως.

'Νομοθετική κατοχύρωσις τής υπευθύνου συνδικαλιστικής ερ
γατικής έκπροσωπήσεως στά όργανα τής τριμερούς συνεργασί
ας, στη Διοίκηση τών ’Ασφαλιστικών ’Οργανισμών τών εργαζο
μένων καί είς τούς ’Οργανισμούς Κοινωνικής Πολιτικής.

Έπικύρωσις τών Διεθνών Συμβάσεων καί Συστάσεων τοΰ 
’Οργανισμού τής Γενεύης καί εΐδικώτερσν τών ΰπ’ άριθ. 87 
(Συνδικαλιστικαί ’Ελευθερίαι), 98 (Συλλογικοί Συμβάσεις), 
καί 100 (’ίση αμοιβή δι’ ΐσην έργασίαν).

’Άμεση κιατάργησις τών άντ ι συνδικαλιστικών καί άντερ- 
γατικών νόμων καί διατάξεων καί κωδικοποίησις καί πιστή ε
φαρμογή τής έργατικής νομοθεσίας.

Κατάργησις τής Έργατικής Εστίας.

Δ’. ΕΙΔΙΚΑ ΣΥΝΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΙΤΗΜΑΤΑ:
•ν *

Προσαρμογή τής αμοιβής τής εργασίας μέ βάση τις λελο
γισμένες άνόιγκες τής ζωής, την παραγωγή καί τήν παραγωγι
κότητα. Τήν διαβάθμισι τής εργασίας έντός τής παραγωγής καί 
τήν άξιολόγησιν και ίεράρχησιν τής αμοιβής, πρός άποκστά- 
στασιν τής όφειλαμένης τάξεως είς την αμοιβήν τής εργασίας.

Κιατάργησις τοΰ Νόμου 3239)55 καί έπαναψορά τής περί 
Συλλογικών Συμβάσεων νομοθεσίας 1935, ώστε ή αμοιβή τής 
έργασίας νά προσδιορίζεται χωρίς τήν καταθλιπτική παρέμβα
σιν τοΰ Κράτους, τό όποιον καταλήγει νά διατιμψ ύποχρεωτικώς 
μόνον τήν εργασία, έν μέσω μιάς πλήρους φιλέλευθέρας οικονο
μικής πολιτικής, αλλά μόνον έλεύθερες διαπραγματεύσεις μετα
ξύ εργοδοτών καί έργοδστουμένων.

Άνάπλασις καί ριζική άναδιοργάνωσις τής κοινωνικής ά- 
σφαλίσεως.

Μείωσις τού ορίου ηλικίας στά 60 χρόνια γιά τούς άνδρες 
καί στά 55 γιά τις γυναίκες.

Συμμετοχή τού κράτους στά ασφαλιστικά βάρη.
Συμμετοχή τών έργαζομένων είς τήν Διοίκησιν τών Επιχει

ρήσεων διά τής καθιερώσεως τού θεσμού τών Συμβουλίων Έπι- 
χειρήσεως.

ΠΕΝΘΗ

Τον μήνα ’Απρίλιον άπειβίω- 
σαν οΐ κάτωθι συνάδελφοι:

Γεώργ ιος ’ I ccv. Σ αζάκης— 
Κληιτήρ Α' Διοικήσεως.

’Αθανάσιος Ίωάν. Άσηιμσ- 
κόπουλος— Σ υν) χος Τμήματος 
Α'.

----------Φ----------
Χατζημανώλη Ελένη Κ)τος 

Σάμου.
Βαρβαρόπουλος Δη μητριός 

—Συνταξιούχος.
Τούς οικείους τών έκλειπόν- 

των συλλυπούμεθα.

ΔΩΡΕΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ
—·—

Πρός τόν 
κ. ’Αθαν. Ρούψον 
Παρά τή Ε.Τ.Ε.
Υπηρεσία Βιοτεχνικών Δανείων
’Ενταύθα
Κύριε Συνάδελφε,

Γνωρίζομεν όμΐν, ότι ύπό τών 
συναδέλφων σας τής Υπηρεσί
ας Βιοτεχνικών Δανείων κατε- 
τέθη ήμϊν τό ποσόν δρχ. 300 
(τρακοσίων) αντί στεφάνου, είς 
μνήμην τοΰ άποβιώσαντος πα- 
τρός σας.
TAME ΙΟΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩ
ΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖ. 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Συνεδρίου, συνεκροτήθη είς σώ
μα ώς έξης: Φ. Μακρής πρόε
δρος, Α. Παπαδάτος γενικός 
γραμματεύς, Β. Ράπτης, I. Πι- 
τυλάκης άντιπράεδροι, Ό. Κού- 
τσιας ταμίας, Κ. Ποοναγιωτί- 
δης καί Α. Ζαγάρης έφοροι καί 
Ν. Βασιάκος, Δ. Κοκκινάκης, 
Όρ. Χατζηβασιλείου, Η. Φιλίπ
που, Α. Μπιτούνης εκτελεστι
κοί.

------------------------------------—-----------·«

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΥΔΑΣ
Ιατρός — Δερμιατολόγος 
όδός Θεμιστοκλέους 186 

Τηλέφ. 620.792 
Δέχεται τά Μέλη 

τού ΤΥΠΕΤ
καθ’ έ κόστη ν 8.1.30' καί 

5 - 8.30'

Ι ΟΠΤΙΚΑ METZLER
ο

Πλούσια συλλογή είς σκελετούς καί κρύσταλλα όλων τών 
έργοστασίων τοΰ κόσμου.

< ► ’Επιστημονική έκτέλεσις συνταγών.

I ΟΛΓΑ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
<► ΝΙΚΗΣ 2 (Εντός τής στοάς)
ο Έναντι Ταχυδρομείου Πλατείας Συντάγματος
ο Τηλέφ. 34.141
ο

Συμβεβλημένη μετά τού Τ.Υ.Π.Ε.Τ.
♦



Η ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ ΤΟΥ Μ ΣΑΛΠΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΝ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΝ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑΝ ΕΨΗΦΙΣΕ
ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝ ΤΗΣ ΕίθΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟHAN ΠΡΩΤΟΠΟΡΕΙ
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ μας:

ΚΑΤΩΙ1Η Δ
ΕΥΜΒΟΥΛΙΟΝ. ΖΗΤΩ TO ΚΟ 
ΙΑΙΡΕΣΙΣ ΚΑΙΙΤΑ ΠΡΟΕΔΡΙ

ΙΝΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝ 
ΔΙΚΙΑ
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ΜΕ ΤΑΧΥΝ ΡΥΘΜΟΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΔΕΟΥΣΑΝ ΠΡΟΣΟΧΗΝ ΠΡΟΧΩΡΕΙ 
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ 
ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ & TOY ΒΟΗ0ΗΤ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Κατόπιν τής γνωμοτεύσεως 
των νομικών Συμβούλων τού 
ΤΥίΠΕΤ οτι ή παροχή τής ία- 
τροφαρμακευτικής περιθάλψεως 
δέον όπως παρέχεται παρά 
τών Ταμείων 'Αλληλοβοήθει
ας κεχωρισμένως,· συμφώ- 
νως προς τάς καταστατικός 
των διατάξεις, έξεδόθη ή ϋπ’ 
όριθ. 77)20.2.60 εγκύκλιος 
τού Ταμείου Υγείας προς τα 
Υποκαταστήματα τήις Τραπέ- 
ζης διά τήις; όποιας δίδονται 
κτχετιικαί όδηγίαι όσον αφορά 
την έκδοσιν και την σφράγισιν 
δι’ ιδίων σφραγίδων των δελ
τίων έπισκεψεως καί των συν
ταγών.

Ό διαχωρισμός ούτος, α
πόρροια τήις ϋπάρξεως δύο καί 
τριώ|ν συλλογικών οργάνων, 
κμίΐνεΐήαι αναπόφευκτος θά L·· 
ποκολουθήση δέ καί περιουσια
κός τσιοΰτος ούτως ώστε έκα
στοι· ταμεΐον άλληλσβοηθε ίας 
V’ άποκτήση πλήρη διοικητικήν 
καί διαχειριστικήν αυτοτέλει
αν. Τό γεγονός ένέβαλεν εις 
ανησυχίαν κατηγορίαν τινά ή- 
σψαλισμένων οι όποιοι πέραν 
των μικροφιλοδοξιών έλ αχ ι
στών βλέπουν καί πολύ όρθώς 
τό ασφαλιστικόν συμφέρον τού 
κοινωνικού συνόλου (έθνοτρα- 
πεζοϋπαλλ ηλικού) καί ουδέν 
<*Χλο.

Πράγματι τό ταμεΐον αλλη
λοβοήθειας τών υπαλλήλων τής 
ΕΤΕ (κυρίου προσωπικού) θά 
Εμποδίζεται καταστατικώς τού 
λοιπού νά καλύπτη τά τυχόν 
ελλείμματα τού ταμείου άλλη
λοβοηθε ίας τών είσπ,ρακτόρων 
καί κλητήρων (τούτο έπετυγχά- 
νετο μέχρι τούδε διότι όπτασαι 
αί είσψοραί περιήρχοντο άδια- 
κρίτως εις τό ΤΥΠΕΤ). ’Από 
προχείρους δέ υπολογισμούς 
πού έγιναν προκύπτει οτι τό 
Ταμεΐον άλληλοβοηθείας τοΰ 
βοηθητικού προσωπικού κατά 
τήν διανομήν τών περιουσιακών 
στοιχείων ουδέν έχει νά λάβη 
έκ τής περιουσίας τού ΤΥΠΕΤ 
διότι αυτή συμψηφίζεται μέ τά 
ετήσια ελλείμματα τού ταμείου 
των τά όποια μέχρι σήμερον 
Εκαλύπτοντο παρά τών εισφο
ρών τοΰ ταμείου αλληλοβοήθει
ας τού κυρίου προσωπικού καί 
δι’ εκτάκτων ένισχυσεων τής 
Τραπέζης.

--------- ®---------
ΟΥΔΕΙΣ ΦΟΒΟΣ

ΝΑ ΠΕΡΙ ΕΛΘΟΥΝ ΕΙΣ
ΤΟ ΙΚΑ
—♦—

Οι συνάδελφοι τοΰ βοηθητι
κού προσωπικού εξέφραζαν φό
βους συνισταμένους εις τό: 1)

(Συνέχεια έκ τής 1ης σελίδας) 
ή συνένωσες θά άποστερήση ώ- 
ρισμένους έξ αυτών τών τιμη
τικών τίτλων τους οποίους φέ
ρουν; Θά είναι παιδαριώδες αν 
έσκέφθησαν τοιοΰτον τι. Εις 
τήν ήνωμένην συλλογικήν όρ- 
γάνωσίν θά υπάρχουν οί άντί- 
στοιχοι τίτλοι καί δέν απομέ
νει τίποτε άλλο άπό τό νά α
πευθυνθούν εις τους συναδέλ
φους διά νά τούς εκλέξουν. Υ
πάρχουν τόσαι εύκαιρίαι διά 
τήν προσφοράν υπηρεσιών εις 
τά κοινά. Καί ό στίβος τελείως 
ελεύθερος. Καί αί προϋποθέ
σεις δι’ όλους αυτούς.

Είναι σθεν καιρός πλέον νά 
τεθούν κατά μέρος τά ιμικρσ- 
πείσματα καί αί κακώς εννοού
μενοι φιλοδοξίαι. "Η προσπά
θεια διά τήν βελτίωσιν τών 
συνθηκών τής ζωής μας προσ
κρούει άπό πλευράς μας εις τήν

ότι υπάρχει κίνδυνος παροχής 
διαφόρου κλινικής περιθάλψε- 
ως έφ’ όσον αί έντολάί θ’ άνα- 
φέρουν τήν ιδιότητά των, κλη- 
τήρ ή είσπράκτωρ. Τούτο βέ
βαια έλήφθη πρόνοια και άντι- 
Ιμετωπίσθη διά τής κυκλσφορη- 
σάσης εγκυκλίου ή όποια σα
φώς λέγει ότι τά δικαιολογη- 
τικά δαπανών (συνταγαί, ά- 
ποδ. φΙαρμακείων, άποδ. ια
τρών, νοσοκόμων, κλινικών 
κλπ.), άφορωσών ιατροφαρμα
κευτικήν, νοσοκομειακήν κλπ. 
περίθαλψιν τών μελών τών τα
μείων, δέον προ τής υποβολής 
των νά σφραγ ίζωνται διά 
σφραγίδων τών κάτωθι υπο
δειγμάτων: ΤΑΜΕΪΟΝ ΑΛΛΗ
ΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛ
ΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΕΤΕ, TAME Ι
ΟΝ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ 
ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΚΑΙ 
ΚΛΗΤΗΡΩΝ ΤΗΣ ΕΤΕ, έπ’ 
ούδενί όμως λόγω τά έκδιδό- 
μενα παραπεμπτικά (σημειώ
ματα προς ιατρούς, έντολαί 
πρός κλινικός κλπ.) θά σφρα- 
γ ίζωνται προ τής έκτελέσεώς 
των, πρός έξασφάλισιν τού ί
διου έκ μέρους τών ιατρών, εν
διαφέροντος πρός πάντα τά 
μέλη άνεξαρτήτως τοΰ βαθμού 
αυτών.

"Η μή διάκρισις αυτή θά εί
ναι βέβαια προσωρι νή,διότ ι τά 
δύο ταμεία μετά τον πλήρη 
διαχωρισμόν των θά έκδώσουν 
’ίδια έντυπα οπότε ή μ ή 
διάκρισις θά παύ
ση υφιστάμενη. Ε’ί- 
μεθα όμως βέβαιοι ότι οί ια
τροί, οί όποιοι άσκοΰν κοινω
νικόν λειτούργημα τό όποιον 
δέν έπιδέχεται διακρίσεις τών 
ανθρώπων εις κατηγορίας, θά 
σταθούν εις τό ύφος τής απο
στολής των άνευ ούδεμιάς μει- 
ώσεως τού ενδιαφέροντος των.

2) "Οτι τό ταμεΐον άλληλο
βοηθείας τών είσπρακτόρων καί 
κλητήρων δέν θά δνναται νά 
έκπληρωση τήν αποστολήν του 
λόγω οικονομικής άνεπσρκείας. 
Τούτο βεβαίως εΐναε άναμψι- 
σβήτητον, άλλά δέν πρέπει νά 
έμβάλη εις ανησυχίας τήν μά
ζαν τών ήσφαλισμένων άλλά 
μόνον τούς έλαχίστους φιλόδο
ξους. Αί προσπάθειαι τάς ο
ποίας είλικρινώς καταβάλλει 
τό Δ.Σ. τοΰ Συλλόγου μας διά 
τήν ένοποίησιν τών πάσης φύ- 
σεως ασφαλιστικών ταμείων 
αργά ή γρήγορα θά στεφθοΰν 
υπό επιτυχίας και τότε θά έκ
λειψη αύτός ό νεοδημ ι ουργηθεί ς 
βραχνάς πού σφίγγει τον λαι-

διασποράν τών δυνάμεων μας. 
’Αποτελεί αυτή τό καλύτερον, 
«ατού» τών γνωστών κύκλων 
διά τήν άρμοδίως έκ μέρους 
των ύποστήριξιν τής τακτικής 
τής παρελκύσεως. "Ολα τά έ- 
πΐ μέρους ζητήματα δύνανται 
νά εΰρουν την λύσιν των εις τά 
πλαίσια τής ηνωμένης όργανώ- 
σεώς μας. Τά γενικά όμως—ά
τι να είναι καί τά σπουδαιότε
ρα—ώς ό όργανισμός,τό μισθα
λογ ικόν, τό άσφαλιστικόν — 
πλήττονται Καιρίως έκ τής υ
φιστάμενης διαιρέσεως. Καί 
όταν ακόμη οί αρμόδιοι πιεζό- 
μενοι υπό τής αδήριτου ανάγ
κης σκεψθοΰν να έπιληφθοΰν 
τής έπιλύσεώς των, θά χρησι
μοποιήσουν κατά πολλούς τρό
πους τό πολύτιμο «χαρτί» τής 
κατατμήσεώς μας. Επιταγή 
λοιπόν τού κοινού συμφέροντος 
ή 'Ένωσις.

τοΰ βοηθητικού προσωπικού. 
Τά ’ίδια τά μέλη τού Ταμείου 
άλληλοβοηθείας τών είσπρσ- 
κτόρων ικίαΐ κλητήρων τής Ε
θνικής Τραπέζης δύνανται καί 
επιβάλλεται νά βοηθήσουν 
πρός αυτήν τήν κοτεύσυνσιν.

ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ 
ΕΙΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ

Ή ολομέλεια τοΰ Συμβουλί
ου Έπικρατείας ήκύρωσεν ώς 
παράνομον τήν απόφαση τοΰ Υ
φυπουργού Συγκοινωνιών περί 
πολιτικής έπιστρατεύσεως τοΰ 
προσωπικοΰ τοΰ ΟΤΕ, τό όποι
ον είχε κηρύξει άπεργία.

Τό Συμβούλιον, άπεφάνθη ό
τι έφ’ όσον τό προσωπικόν έπε- 
στραττεύθη καί παρέμεινε στις

"Υπό τής Εκτελεστικής Ε
πιτροπής τής Α.Δ.Ε.Δ-Υ. άνε- 
κοινώθη ότι κατά τήν μεγάλην 
δημ οσ ι οϋ παλληλ ι κή ν συγκέν- 
τρωσιν τής Θεσσαλονίκης τής 
Κυριακής ό πρόεδρος αυτής κ. 
Χρ. Άποστσλάκος άνήγγειλεν 
τό νέον μισθολόγιον, τό όποιον 
θά επιδίωξη ή Α.Δ.Ε.Δ.Υ. νά 
έφαρμοσθή ύπό τής Κυβερνήσε- 
ως πρός λύσιν τοΰ μισθολογι- 
κοΰ αιτήματος τών δημοσίων υ
παλλήλων καί συνταξιούχων.

Συγκεκριμένως, ή Α.Δ,Ε.Δ. 
Υ. ζητεί τήν καθιέρωσιν τιμα-

αχωρισμοΰ άνησύχησεν καί 
τούς συνταξιούχους Είσπρά- 
κτορας, όμάς τών οποίων δι’ ύ- 
μομνήματός των πρός τό Τ.Υ. 
Π.Ε.Τ., ζητεί όπως τά ασφαλι
στικά των δικαιώματα καί υ
ποχρεώσεις άσκή τό ταμείο 
άλληλοβοηθείας τοΰ κυρίου καί 
ούχί τοΰ βοηθητικού προσωπι
κού.

πρότερες θέσεις του δέν πλη- 
ροΰνται αί προϋποθέσεις τοΰ νό
μου 1984)1939 περί πολιτικής 
έπιστρατεύσεως, άντικείμενον1 
τοΰ όποιου είναι ή προπαρα- 
σκευή τής έπιστρατεύσεως και 
όχι ή χρησιμοπσίησίςτων σέ έρ
γα τής είδικότητός των, δηλαδή 
στη συνέχιση τής κςκνσνικής των 
υπηρεσίας,την όποιαν έξετέλουν 
και προ τής έπιστρατεύσεως.

ριθμικοΰ μισθολογίου μέ βάσιν 
τους κάτωθι μισθούς : Γενικός 
διευθυντής 9.000 δραχμάς, δι
ευθυντής Α' 7.100, διευθυντής 
Β ’ 6.400, τμηματάρχης Α' 
5.700, τμηματάρχης Β' 4.800, 
εισηγητής 4.100, γραμματευς 
Α'3.500, γραμμεττεύς Β '3.000 
ακόλουθος 2.400, γραφεύς Α' 
2.050, γραφεύς Β' 1.600, κλη- 
τήρ Γ 1.400 καί κλητήρ Δ' 
1.200 δραχμάς. ’Επί τών ανω
τέρω βασικών μισθών θά ύπο- 
λογίζωνται τά έπιδόματα πο
λύ ετίαις, τριετιών κλπ.

μ ο των συμπαθώ ν συ ναδ έλφων
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Ή πραγ μ ατοπο ίησις τοΰ δι-
-Β

ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
(Συνέχεια έκ τής 1ης σελίδας)
Διοικήσεων τών Τραπεζών καί τών ’Οργανώσεων μας δια- 
πραγμάτευσιν.

3) τήν κοαοχύρωσιν τών Συνδικαλιστικών μας Ελευ
θεριών.

4) τήν απαλλαγήν μας έκ τών- υποχρεωτικών εισφορών 
υπέρ τοΰ Ταμείου ’Ανεργίας κιαί ’Εργατικής Εστίας.

5) τήν καθιέρωσιν τοΰ ωραρίου τών 39 ωρών, δι’ όλας 
γενικώς τάς Τραπέζας καί δι’ άπαντα τά Ύπ)τα αυτών 
καί τήν λήψιν μέτρων, ώστε ή άνταγωνιστική προσπά
θεια τών Εμπορικών Τραπεζών μη άποβαίνη εις βάρος 
τών υπαλλήλων των.

Συνάδελφοι,
Ό πρωτοπόρε κακός ρόλος σας εις τόν Συνδικαλισμόν 

καί ή έξ αυτού ευθύνη, έπιτόοσσει νά ’ίδωμεν, ύπό τήν κοι
νήν πλέον μοίραν ώς έργαζομένων,(την δεινήν καί μεθσ- 
δικώς χει ροτερεύουσαν θέσιν, εις τήν όποιαν έχει περί έλ
θει ολόκληρος ή "Ελληνική ’ Εργστοϋπαλληλ ι κή τάξις.

Αί άμοιβαί καί οί όροι έργασίΐας καθηλούνται μέχρις 
άπαθλιώσεως. Αί άσφαλιστικαι εγγυήσεις κλονίζονται. 
Τά δικαιώματα φαλκιδεύονται, καταπατούνται καί άπρο- 
σχημοπ-ίστως άφαιρούνται. Τό ’Εθνικόν εισόδημα κατανέ- 
μεται ύπό άνάλογον κατά τήν ,αυξησΐν του αδικίαν. Ό 
Συνδικαλισμός, ώς όργανον κοινωνικής έξ ι σορροπήσεως, 
πλήττεται συνεχώς.

Κατά τής τοιαύτης καί κοινωνικώς επικινδύνου κατα- 
στάσεως θά έκπεμφθή ή σφοδρά διαμαρτυρία τήν προσε
χή Κυριακήν. Και θά προστεθή, ώς συνέπεια πρός τήν 
γεραιρομένην μνήμην τών εν Σ ικάγω τοΰ 1866 ’Αγωνι
στών - Μαρτύρων, ότι όπου τά δικαιώματα καταπατούνται 
έκπηδά ή θέλησις καί ή άπόφασις τού άγώνος.

Τό Δίκαιον πού περίφρονεΐται, παράγει όργήν νομιμο- 
ποιημένην και άπό τοΰ Θεού τήν βούλησιν.

Ζητώ ή Έργοιτική Πρωτομαγιά.
Μετά συναδελφικών χαιρετισμών

ΤΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ
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ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΝ ΑΠΟΦΑΣΙΝ Π0ΛΙΤ. 
ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΕΩΣ TOY ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΕ

ΜΙΣΘΟΥΣ ΜΡΜΟΜΙΠ ΕΙΣ ΙΑΣ ΣΗΜΕΡΙΝΑ! 
ΣΥΝΘΗΚΑΣ ΖΗΤΟΥΝ 01 ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΑΗΑΟΙ

ΤΟ ΣΤΕΓΑΠΙΚΟΝ ΕΠΙΣΠΕΥΔΕΤΑΙ
"Ο κ. Διοικητής έδωσεν εντο

λήν έτπσπεύσεως τοΰ έργου τής 
Επιτροπής Στεγάσεως. Κατό
πιν αύτο-ΰ καί τής υποβολής 
τών απόψεων τοΰ Προσωπικού, 
αί όποια ι αν καί είναι εις μερι
κά σημεΐα διάφοροι, όμως είς 
πολλάς περιπτώσεις υπάρχει 
σΰμπτωσις απόψεων, ή εναρξις

τής δανειοδοτήσεω-ς πρέπει νά 
γίνη έντός τοΰ τρέχοντος μη
νάς. Τό Δ. Σ. τοΰ Συλλόγου 
μας εις έπανειλημμένας συνερ
γασίας του μέ τόν Πρόεδρον 
τοΰ Συνδέσμου ’Αστέγων εξε
τάζει τήν περίπτωσιν υποβολής 
κοινού επί τοΰ εν λόγφ σοβα
ρού θέματος έγνράφου.

ΤΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟΝ ΕΠΙΔΟΜΑ 
ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΑΑΡΘΜΙΚΑ ΤΟΝ ΠΡ0ΑΓ0Γ0Ν

Ώςέπλη,ροφορήθησαν οί συν- 
νάδελφοι διά τής τελευταίας 
άνακοινώσεως τοΰ Δ.Σ., ή Δι- 
οίκησις τής Τραπέζης, ίκανο- 
ποίησεν πλήρως τό αΐ'τημά μας 
περί Ταμειακού έπιδόματος καί 
μερικώς τό τοιοΰτον, όπερ α
φορά αναδρομικά τών προαγω
γών 1954 — 56. Διά τό πρώ
τον έπερατώθη ή εργασία, συν- 
ταχθείσης καί της σχετικής έγ
κυκλίου. Διά τό δεύτερον ήρξα

τό ή προεργασία υπολογισμού 
τού ποσού. Τό Δ.Σ. εις προ
χθεσινός παραστάσεις του έ- 
ζήτησεν, όπως ή πρώτη, δόσις 
αντίστοιχη τουλάχιστον είς τα 
αναδρομικά ένός έξαμήνου. Έ- 
ζηηήθη δέ καί υπεβλήθη συμ
πληρωματικόν επί τούτου ση
μείωμα τοΰ Διοικ. Συμβουλίου. 
Υπάρχουν δέ ένδείξεις, ότι ή 
άποψις αΰτη τού Συλλόγου μας 
θά γίνη δεκτή.

ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΕΝΟΙΚΟΝ ΤΟΝ ΜΕΤΟΧΟΝ
Τήιν 30ήν ’Απριλίου συνήλ- 

θεν έν τή Τραπέζη ή τακτική 
έτησία Γεν. Συνέλευσις τών 
μετόχων, είς ήν ό κ. Διοικητής 
έδωκεν λεπτομερή εικόνα τής 
πορείας τών εργασιών τοΰ "Ι
δρύματος καί τής έξελίξεως 
τής Έ8ν. Οικονομίας, άπονε ί 
μας καί τόν καθιερωμένον έ
παινον πρός τό πενόμενον προ
σωπικόν. Ό πρόεδρος τοΰ Συλ
λόγου μας έθεσεν ενώπιον τού 
σώματος, διά μίαν είσέτι φο
ράν, τά χρονίσαντα ζητήματα; 
Τοΰ προσωπικού, ζητήσας την 
έ-νεργό συ μπαράστασ ι ν τοΰ κε
φαλαίου είς τόν παράγοντα έ- 
κεΐνον, δσπις παρά τήν οικονο
μικήν άνόρθωσιν τοΰ κράτους 
καί τής Τραπέζης ούδέν έκαρ- 
πώθη.

Είς τό έπόμενον ψύλλον μας

θά δώσωμεν περίληψιν τής ομι
λίας τού κ. Διοικητού καί τόν 
λόγον τού κ. Προέδρου τοΰ 
Συλλόγου μας.

------------------------*----------------------- -
ΣΥΓΚΑΛΕΙΤΑΙ ΕΚΤΑΚΤΩΣ

ΤΟ ΓΕΝ. ΣΑΜΒΟΥΑI ΟΝ 
ΤΗΣ Ο.Τ.ΟΕ.

"Ο Πρόεδρος τής ‘Ομοσπον
δίας κ, Γεώργ. Καραπάνος συν- 
εκάλεσ r.v έκτάκτως τό Γεν. Συμ
βούλιον τοΰ δευτεροβαθμίου 
μας συλλογικού ’Οργάνου διά 
τό a' 1 Οήμερον τού Μα ίου.

Μεταξύ τών ύπό συζήτησιν 
θεμάτων θά είναι καί ή άνασυγ- 
κρότησις τοΰ Προεδρείου τής 
" Οίμ ασπονδ ίας.

Η ΠΑΡΕΛΚΥΕΙΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
■----- ► Σ υνέχεια έκ της 1 ης σελίδος
χρέωσίς της. Κερδίζει κατ’ 
αυτόν τόν τρόπον τους τόκους 
τών όφειλομένων ποσών καί 
εισπράττει τοιούτους έκ τής 
διαθέσεως τών ποσών τούτων 
πρός τήν πίαραγωγήν, τούς ο
ποίους ουδέ σκέψι ν έκαμε ποτέ 
νά καταβάλη όμού μέ την ό- 
φειλομένην άμοιβήν τής εργα
σίας.

Τοιοΰτον όξύμωρον σχήμα 
πιστεύομειν ότι δέν έχει νά έ- 
πιδείξη ή ιστορία ούδενός σο
βαρού πιστωτικού "Ιδρύματος. 
’Αποβαίνει δέ τούτο οπωσδή
ποτε πρός βλάβην αυτής τού
της τής φήμης τής Τραπέζη ς, 
διότι παρά τήν προσπάθειαν 
τήν οποίαν καταβάλλουν υπάλ
ληλοι καί συλλογικά όργανα 
διά τήν έξύψωσίν τοΰ "Ιδρύμα
τος, είναι αδύνατον οί γραμμές 
αυτές νά μην άναγνωσθοΰν άπό 
τά πρόσωπα τών οικογενειών 
των, άπό τους συναδέλφους τών 
άλλων Τραπεζών καί άπ’ αυ
τούς τών τοΰ εξωτερικού, μετά 
τών όποιων γίνεται ανταλλαγή 
δημοσιογραφικών εντύπων. "Η 
έκ μέρους τής Τραπέζης έπί- 
κλησις τυχόν πληθωριστικών 
κινδύνων ή Κυβερνητικής τα
κτικής έπί τών μισθών και ημε
ρομισθίων μόνον πρόσθετα δυ
σμενή είς βάρος της, σχόλια θά 
προκαλέση, άποδεικνύουσα πε
ρί τράνως ότι ή Διοίκησις έκ 
μέρους της έμπλέκουσα καί α
πασχολούσα τά συλλογικά όρ
γανα είς τοιούτου είδους δι
εκδικήσεις—διά τάς όποιας τό 
Δ.Σ. αναλίσκεται είς συνεχείς 
παρουσιάσεις, πρόσφυγάς είς 
Την δικαιοσύνην, άπεργνακάς 
εκδηλώσεις κλπ.— σκοπόν έχει 
τήν μή άντιμετώπισιν τοΰ βα
σικού προβλήματος, τού μισθο- 
λογικού.

’Αρνητική τυγχάνει ή θέσις 
τών παραγόντων τής Διοικήσει 
ως καί έπί άλλων θεμάτων, ή 
έπίλυσις τών οποίων ουδόλως 
έμπίπτει είς τήν Κυβερνητικήν 
τακτικήν τής μισθολογικής κα
θηλώσεων καί τής πρός τά χεί- 
ρω ίσοπεδώσεως άλλ’ απλώς 
είναι ζήτημα ρυθμίσεως εκκρε
μών εσωτερικών ζητημάτων, δη- 
μιουργηθέντων λόγω τής συγ- 
χωνεύσεως.

Τοιαΰτα έκκρειμή θέματα εί
ναι τό επίδομα βαθμού άπό Λο- 
γιστού Β καί άνω, τό έπίδομα 
ελεγκτών, ή παιδική μέριμνα, 
τό έπίδομα έστιάσεως καί ή έ- 
παΰαλειτουργία τοΰ Ταμείου 
προικοδοτήσεως. ’Εάν ό κ. Δι
οικητής ή ό κ. Προσωπάρχης 
πιστεύουν είλικρινά ότι διά τό 
έπίδομα λογιστού ή διά τήν 
παιδικήν μέριμνα ή οποία θ’ α
νακούφιση κυρίως οίκογενειάρ- 
χας μικρού βαθμού προσλη- 
φθέντας είς μεγάλην σχετικώς 
ηλικίαν (27 - 30 ετών) λόγορ 
τών έπικρατησασών ανωμάλων 
συνθηκών άπό τό 1946 καί έ- 
κεΐθεν, απαιτείται ή έγκρισις 
τοΰ ένός έκ τών πέντε «σοφών» 
ή συγκατάθεσις τής Νομισμα
τικής Επιτροπής, τότε ασφα
λώς υποτιμούν τήν νοημοσύνην 
τών υπαλλήλων. ’Εάν, όπως συ
χνά διακηρύττεται, θέλουν είλι- 
κρινά νά ξαναφτιάξουν τήν πα
λαιόν Εθνικήν όχι μόνον οπτό 
άπόψεως διανομής μερίσματος, 
τότε θά πρέπει νά τής δώσουν 
τόν πρωτοπορειακόν ρόλον πού 
κατεΐχεν τόσον είς τόν όγκον 
τών χρηματοδοτήσεων καί τών 
καταθέσεων, όσον καί είς τήν 
αμοιβήν τών υπαλλήλων της. 
Γνωρίζουν, ώς οικονομολόγοι, 
ότι μή ισοϋψής άνάπτυξις τών 
δύο συντελεστών δράσεως δη- 
ίμιουργεΐ αναπήρους έτοιμους 
νά πέσουν στο πρώτο φύσημα.


